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Abstract: 

 Al-Baqt is a covenant that lasted for six centuries between Muslims and 

Nubia, who were known for the strength of defense, and the intensity of 

resistance to the campaigns of Muslims, Greeks and Romans. This 

covenant came different in its clauses from the previous covenants, 
strong in its drafting, terminator for war, inclusive of the old and the 

young, from Aswan to the land of Alwa, which included that the people 

of Nubia remain safe, do not set up a war for them and do not send 

them an invasion as long as they abide by the conditions stipulated by 

the covenant. 
This study contains three topics, the first topic deals with the 

prohibition of slavery and the emancipation of slaves, the second topic 

deals with the legal aspects of the  Al-Baqt Agreement, and the third 

topic deals with the media aspects of  Al-Baqt Agreement, then comes 

the results and recommendations that concluded the importance of 

preserving covenants and principles, and highlighting the role of 
dialogue and agreements in stopping Wars and conflicts, and achieving 

peace and stability. 
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 الجوانب اإلعالمية والقانونية في اتفاقية البقط
 

 2ناهد حمزة 
 
 

 الملخص
البقط هو عهد استمر لستة قرون بين المسلمين والنوبة الذين عرفوا بقوة الدفاع، والشدة في 
المقاومة لحمالت المسلمين واإلغريق والرومان. جاء هذا العهد مختلفًا في بنوده عن ما 

قويًا في صياغته، حاقنًا للدماء، شاماًل للكبير والصغير، من أسوان إلى سبقه من المواثيق، 
أرض علوة، متضمنًا أن يظل أهل النوبة آمنين ال تنصب لهم حرٌب وال ترسل لهم غزوة ما 

 .داموا ملتزمين بالشروط التي نص عليها العهد
وتحرير األرقاء،  تحتوي هذه الدراسة على ثالثة مباحث، يتناول المبحث األول تحريم الرق

يتناول المبحث الثاني الجوانب القانونية التفاقية البقط، ويتناول المبحث الثالث الجوانب 
اإلعالمية التفاقية البقط، ثم تأتي النتائج والتوصيات التي َخلُصت إلى أهمية المحافظة على 

اعات، وتحقيق العهود والمباديء، وإبراز دور الحوار واإلتفاقيات في وقف الحروب والصر
 .السالم واإلستقرار
 .اإلغريق، اتفاقية البقط، الجوانب اإلعالمية :الكلمات المفتاحية

 

 
 :المقدَّمة

هاا أ أرساال عبااد ب باان أبااي الساارة لاابالد النوبااة فلاام يقاادر عليهااا 20م ]641لمااا دخاال عماارو باان العاااص مصاار ساانة 

الحاادق، وهااي نفااب الصااالبة التااي واجااه بهااا النوبيااون ( إذ أن المقاومااة كاناات شرسااة ماان قباال النوبااة رماااة 1ورجاا  

 من قبل الحمالت اإلغريقية والرومانية على بالدهم.

وحااين تااولى عبااد ب باان أبااي الساارة الحكاام علااى مصاار واصاال جهااوده لوضاا  حااد للخطاار النااوبي الااذي يهاادد حاادود 

مصااار الجنوبياااة وذلااا  بدرسااااله لعااادد مااان الحماااالت والسااارايا التاااي واجههاااا النوبياااون بعناااف. وأكبااار تلااا  الحماااالت 

عشاااارين ألااااف مقاتاااال.  (20.000(، بجاااايم ضااااخم يقاااادر بعاااادد  2م 751 –هاااا  31التااااي قادهااااا بنفسااااه فااااي عااااام 

( 3وضااارب دنقاااال ورماااي كنيساااتها باااالمنجنيق فاضاااطر ملكهاااا قليااادورب أن يطلاااب الصااال  صااااغراً فكتاااب باااذل  عهاااد 

عااارف باااالبقط وقااااد جااااء هااااذا العهاااد مختلفااااً فااااي بناااوده عاااان معاهااادات المسااالمين األخاااار  فاااي تعاااااملهم مااا  غياااار 

رون رغاام تغيااار األسااار الحاكماااة فاااي دار الخالفاااة المساالمين وقاااد اساااتمر هاااذا العهاااد فااي الحفاااظ والصاااون لمااادة ساااتة قااا

 اإلسالمية.

 الجزية والخراج:
شاااروط المسااالمين عناااد غااازو أي بلاااد إماااا اإلساااالم أو الجزياااة أو القتاااال ويالحاااظ أن الناااوبيين لااام يسااالموا ولااام يساااتمروا 

ين الَ يُ  اار  فااي القتااال فقااد خرباات كنيسااتهم ويالحااظ فاارق بااين الجزيااة والخااراي،  قَااات لُوا  ال ااذ  م  ا خ  نُااوَن ب اااَو  َوالَ ب ااال يَو  م  ؤ 

تَاااَب َحت ااى يُ  يَن أُوتُااوا  ال ك  ااَن ال ااذ  يااَن ال َحااَق  م  ينُوَن د  َم َرُ َوَرُسااولُهُ َوالَ يَااد  ُمااوَن َمااا َحاار  يَااةَ َعاان يَااد  َوُهاام  َوالَ يَُحَر  ز  ع ُطااوا  ال ج 

ُروَن(   على أساسين: (، أي عن غني وهم خاضعون، ودف  الجزية4َصاغ 

 التأمين من األعداء.  -أ

 التمت  بالمرافق العامة. -ب

 (5أما الخراي فضريبة تفرض على األرض. 

 مصطلح البقط:
(، كمااا 6الاابقط كلمااة مشااتركة فااي عاادد ماان اللغااات واللهجااات فقااد وجاادت فااي اللغااة الفرعونيااة القديمااة بمعنااي عهااد 

للغااة عنااد العاارب وتعنااي قمااام البياات وبقااط فااي الجباال بتشاااديد وجاادت فااي المعجاام العربااي وفااي االسااتخدام اليااومي 

القاااف صااعد وبقااط فااي الكااالم أو المشااي أساارع وبقااط الشاايء فرقااه وبالتحرياا  أي الاابقط مااا سااقط ماان التماار إذا قطاا  

 (7فأخطئه المخلب. 

 (8وفي حديث ابن مسيب ال يصل  بقط الجنان أي أن تعطى البستان على الثلث والرب . 

                                                           
nahidhamza2@yahoo.com ،د.، جامعة أم درمان اإلسالمية، السودان  
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( كمااا يشااار إ اات  لااى األصااول النوبيااة لكلمااة بقاات حيااث تنطااق بالاادال وبالتاااء وقااد وجاادت فااي جااذور لهجااة الدناقلااة  بَق 

 بفت  الباء وكسر القاف وتعني نصيب من أنصبة إنتاي الساقية.

كماااا وجاااد بعاااض الكتااااب أصاااول كلماااة بقاااط رومانياااة أو يونانياااة كماااا ربطااات بالالتينياااة واإلغريقياااة، ويقصاااد بهاااا فاااي 

 االتفاقية التي تمت بين المسلمين والنوبة.هذا البحث 

عهاااد، مااان األميااار عباااد ب بااان ساااعد بااان أباااي السااارة، لعظااايم النوباااة ولجميااا  أهااال مملكتاااه عهاااد عقاااده علاااى الكبيااار 

والصاااغير، مااان النوباااة مااان حاااد أرض أساااوان إلاااى حاااد أرض علاااوة، أن عباااد ب بااان ساااعد جعااال لهااام أمنااااً، وهدناااة 

 ممن جاورهم من أهل صعيد مصر، وغيرهم من المسلمين وأهل الذمة.جارية بينهم وبين المسلمين، 

إنكااام معشااار النوباااة آمناااون بأماااان ب، وأماااان رساااوله محماااد النباااي صااالي ب علياااه وسااالم، أن ال نحااااربكم، وال ننصاااب 

قيمااين فيااه، لكاام حرباااً، وال نغاازوكم، مااا أقمااتم علااى الشاارائط التااي بيننااا وبياانكم علااى أن تاادخلوا بلاادنا مجتااازين غياار م

وناادخل بلاادكم مجتااازين غياار مقيمااين فيااه، وعلاايكم حفااظ ماان ناازل بلاادكم، أو يطرقااه ماان مساالم أو معاهااد حتااى يخااري 

عااانكم، وأن علااايكم رد كااال آباااق خاااري إلااايكم مااان عبياااد المسااالمين، حتاااى تاااردوه إلاااى أرض اإلساااالم وال تساااتولوا علياااه 

 ينصرف عنه. وال تمنعوا منه، وال تتعرضوا لمسلم قصده وحاوره إلى أن

وعلاااايكم حفااااظ المسااااجد الااااذي ابتناااااه المساااالمون بفناااااء ماااادينتكم وال تمنعااااوا منااااه مصاااالياً، وعلاااايكم كنسااااه وإسااااراجه 

وتكرمتااه، وعلاايكم فااي كاال ساانة ثالثمائااة وسااتون رأساااً تاادفعونها إلااى إمااام المساالمين، ماان أوسااط رقيااق بالدكاام غياار 

 عجاااوز وال طفااال لااام يبلاااو الحلااام. تااادفعون ذلااا  إلاااى المعياااب، يكاااون فياااه ذكاااران وإنااااث ولااايب فااايهم شاااي  هااارم وال

والاااي أساااوان. ولااايب علاااى مسااالم دفااا  عااادو عااارض لكااام، وال منعاااه عااانكم، مااان حاااد أرض علاااوة إلاااى أرض أساااوان، 

فااادن أوياااتم عباااد المسااالم أو قتلاااتم مسااالماً أو معاهاااداً أو تعرضاااتم للمساااجد الاااذي ابتنااااه المسااالمون بفنااااء مااادينتكم بهااادم أو 

الثالثمائاااة رأب والساااتين رأسااااً، فقاااد برئااات مااانكم هاااذه الهدناااة، واألماااان، وعااادنا ونحااان وأناااتم ساااواء منعاااتم شااايئاً مااان 

 حتى يحكم ب بيننا وهو خير الحاكمين.

عليناااا باااذل  عهاااد ب، ميثاقاااه وذمتاااه، ورساااوله محماااد صااالي ب علياااه وسااالم، ولناااا علااايكم باااذل  أعظااام ماااا تااادينون باااه 

 ذمة من تعظمونه من أهل دينكم وملتكم.من ذمة المسي  وذمة الحواريين و

 

 :مشكلة البحث

 .يقدم هذا البحث دراسة وصفية تحليلية التفاقية البقط من حيث جوانبها القانونية وكذل  الجوانب اإلعالمية

 

 :تساؤالت البحث

 ماذا يعني مصطل  البقط وهل يمكن تحديد جذوره التاريخية والمعني اللغوي المقصود به؟ .1

 قيم إعالمية في صياغة مضمون اتفاقية البقط؟هل توجد  .2

عام بالرغم من تغيير الحكومات  600ماذا يستفاد من االتصال الحضاري المصاحب الستمرارية عهد محفوظ لمدة  .3

 واألجيال؟

 ما عناصر العملية االتصالية التي وفرها مضمون هذه االتفاقية؟ .4

 قط؟هل تتوفر خصائص القاعدة القانونية في اتفاقية الب .5

 تحريم الرق وتحرير الرقيق في اإلسالم ومد  تعارضه م  اتفاقية البقط؟ .6

 

 :هيكل البحث

تبدأ الدراسة بمقدمة تمهيدية تتناول عالقة المسلمون م  بالد النوبة والجزية والخراي ثم تعرف مصطل  البقط وتورد نص 

 .اتفاقية البقط

األول تحااااريم الاااارق وتحرياااار األرقاااااء، بينمااااا يتناااااول تحتااااو  الدراسااااة علااااى ثالثااااة مباحااااث حيااااث يتناااااول المبحااااث 

المبحاااث الثااااني الجواناااب القانونياااة التفاقياااة الااابقط، ويتنااااول المبحاااث الثالاااث الجواناااب اإلعالمياااة التفاقياااة الااابقط ثااام 

 تخري الدراسة بنتائج وتوصيات.
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 تحريم الرق وتحرير الرقيق في اإلسالم :المبحث األول
 ثالثمائة وستون رأساً:

يالحاااظ فاااي ناااص االتفاقياااة ماااا يلاااي:  وعلااايكم فاااي كااال سااانة ثالثمائاااة وساااتون رأسااااً تااادفعونها إلاااى إماااام المسااالمين مااان 

أوساااط رقياااق بالدكااام غيااار المعياااب، يكاااون فياااه ذكاااران وإنااااث وليسااات فااايهم شاااي  هااارم وال عجاااوز وال طفااال لااام يبلاااو 

 الحلم. تدفعون ذل  إلى والي أسوان".

  فاااي عهاااد الخليفاااة عمااار بااان الخطااااب الاااذي أمااار والياااه عمااارو باااين العااااص هااا31تااام فااات  المسااالمون لمصااار سااانة 

بوضااا  حاااد للخطااار الناااوبي فاااي الحااادود الجنوبياااة الاااذي ظااال مساااتمراً حتاااى خالفاااة عثماااان بااان عفاااان الاااذي لااام ياااأمر 

 ( ثم واصل عبد ب بن أبي السرة جهوده بعد توليه حكم مصر.9يوض  حد لذل  الخطر 

االتفاقيااة جاااءت فااي عهااد صاادر اإلسااالم. وبمااا أن نااص االتفاقيااة يحماال التعبياار ا تااي:  ماان ممااا يؤكااد علااى أن هااذه 

أوساااط رقياااق بالدكااام( فهاااي تؤكاااد علاااى وجاااود رقياااق وسااابايا المعاااار  والغاااارات التاااي يشااانها النوباااة "رمااااة الحااادق" 

 في هجومهم وغزواتهم على غيرهم.

ساااول صااالي ب علياااه وسااالم بمعاوناااة مالياااة مااان أباااو بكااار والمعاااروف أن اإلساااالم حااارم الااارق والعبودياااة وقاااد قاااام الر

 الصديق على عتق الكثير من العبيد على رأسهم عمار بن ياسر وبالل الحبشي وسمية.

 كما أن عمر بن الخطاب استنكر ذل  وقال:  كيف تستعبدون الناب وقد ولدتهم أمهاتم أحراراً(.

وهااو فهاام حضاااري وعاماال أساااب فااي القضاااء علااى الاارق  وقااد جعاال اإلسااالم عتااق الرقبااة كفااارة لعاادد ماان الااذنوب

 وسوف يتم تناول ذل  في الصفحات التالية.

 حقوق اإلنسان:
 ، وليب فيهم شي  هرم وال عجوز وال طفل لم يبلو الحلم".…يتضمن نص االتفاقية ما يلي: "".. غير معيب، 

دكااام" حقاااوق المرضاااى وحقاااوق ذوي هاااذا الااانص يحفاااظ لونساااان الموصاااوف ساااابقاً فاااي الااانص "مااان أوساااط رقياااق بال

االحتياجااااات الخاصااااة باإلضااااافة لحقااااوق الطفاااال والعجااااوز والهاااارم. وقااااد رفاااا  ب ساااابحانه تعااااالى عاااانهم التكليااااف 

يض  َحااااَرٌي(  ااااَري  َحااااَرٌي َوال َعلَااااى ال َماااار  َمااااى َحااااَرٌي َوال َعلَااااى األَع  (، وقولااااه: 10والحااااري بقولااااه:  لَااااي َب َعلَااااى األَع 

بَة   ر  ل ي اإل  (  أُو  ف ل  َجال  أَو  الَط  َن الَر   (، فهذه الفئات تحتاي إلى الرحمة والوقار والعطف.11م 

 تحريم الرق وتحرير األرقاء في اإلسالم:
كاااان الرقياااق معترفااااً باااه قبااال اإلساااالم عناااد العااارب وغيااارهم، وكاااان مااان األماااور الطبيعياااة والعادياااة، وكاااان الرقياااق 

ء، وجااااء اإلساااالم فلااام يشااارع تحاااريم الااارق لعااادة أماااور، أهمهاااا: أن يشاااكل جااازءاً مااان ثاااروات عااادد كبيااار مااان األغنياااا

عتااااق ا الف ماااان الرقيااااق الفقااااراء مباشاااارة، يهاااادد حياااااتهم بااااالخطر والمااااوت، كمااااا يهاااادد المجتماااا  بهاااازة اقتصااااادية 

واجتماعياااة خطيااارة، ولكناااه شاااج  بمختلاااف وساااائل التشاااجي  علاااى تحريااار رقااااب الرقياااق، حياااث جعااال تحريااارهم مااان 

 يتقرب به اإلنسان إلى ربه، ووض  اإلسالم مبدأين مهمين إللغاء الرق هما:أكبر وأعظم ما 

 تضييق المدخل. -

 وتوسي  المخري. -

جااااء اإلساااالم وللااارق وساااائل أو ماااداخل كثيااارة، كاااالبي ، والمقاااامرة، والنهاااب، والساااطو، ووفااااء الااادين، والحاااروب، 

واحاااداً، هاااو الجهااااد القتاااالي فاااي سااابيل ب، فاااال والقرصااانة.. فاااألغي جميااا  هاااذه الماااداخل ولااام يباااق فيهاااا إال مااادخالً 

اساااترقاق إال فاااي حااارب شاااريعة مراعاااي فيهاااا أن تكاااون بمبااارر شااارعي، فالاااذي أباحاااه اإلساااالم مااان الااارق، مبااااة فاااي 

أماام الحضااارة التااي تعاهاادت علااى مناا  الرقيااق منااذ القاارن الثااامن عشاار إلااى ا ن.. ألن هااذه األماام التااي اتفقاات علااى 

 (12األسر واستبقاء األسر ، أو التعويض عنهم بالفداء والغرامة. معاهدات الرق، تبي  

وهنااا وقفااة عنااد حقااائق التاااري  ففضااائ  الاارق الروماااني فااي العااالم القااديم لاام يعرفهااا قااط تاااري  اإلسااالم، ومراجعااة 

ائلاااة التاااي بسااايطة للحالاااة التاااي كاااان يعااايم عليهاااا األرقااااء فاااي اإلمبراطورياااة الرومانياااة، كفيلاااة باااأن تريناااا النقلاااة اله

 نقلها اإلسالم للرقيق.

كاااان الرقياااق فاااي عااارف الروماااان "شااايئاً" ال بشاااراًت شااايئاً ال حقاااوق لاااه البتاااة، ومااان دالل ذلااا  حلقاااات المباااارزة التاااي 

كاناات مااان أحااب المهرجاناااات إلااى الساااادة فيجتمعااون ليشااااهدوا الرقيااق يتباااارزون مبااارزة حقيقاااة، توجااه فيهاااا طعناااات 

الحنااااجر بالهتااااف واألكاااف بالتصااافيق حاااين يقضاااي أحاااد المتباااارزين علاااى زميلاااه قضااااءاً السااايوف والرمااااة فترتفااا  

كااامالً فيلقيااه طريحاااً علااى األرض فاقااد الحياااة، ذلاا  هااو الرقيااق فااي العااالم الروماااني، وال نحتاااي أن نقااول شاايئاً عاان 

املااة الرقيااق فااي فااارب حااق الساايد المطلااق فااي قتلااه وتعذيبااه واسااتغالله دون أن يكااون لااه حااق الشااكو ، ولاام تكاان مع

 والهند وغيرها تختلف كثيراً عما ذكرنا.
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 تحرير الرقيق:
وفااااي القاااارن الحااااادي عشاااار الماااايالدي، قااااَل عاااادد األرقاااااء بانتهاااااء عهااااد الفتوحااااات الكباااار ، ودخااااول الصااااقالبة 

 المسيحية، واألترا  اإلسالم، وتقلص عدد الرقيق األسود بسبب انتشار اإلسالم بينهم.

علاااى الااادوام يحاااَض الماااؤمنين علاااى عتاااق العبياااد، ويحَسااان إطالقهااام، ويساااميه منَااااً وعفاااواً، ويعتبااار وكاااان اإلساااالم 

العتاااق ماااان أجاااَل األعمااااال، ويااادعو المااااؤمنين إلااااى تحريااار األرقاااااء باااأموالهم الخاصااااة، ويجياااز ل سااااير أن يشااااتري 

ة ظلااام المملاااو  أو ضاااربه نفساااه، وجعااال لعوناااه نصااايباً مااان أماااوال الزكااااة، تنفقاااه الدولاااة مااان خزينتهاااا، وجعااال كفَاااار

إعتاقااه، وناادب عتااق المملااو ، وجعاال تحريااره كفَااارة لجنايااة القتاال الخطااأ، والظهااار، والحنااث فااي اليمااين، واإلفطااار 

فااي رمضااان، وأماار بمسااااعدة ماان طلااب المكاتبااة مااان األرقاااء، وجعاال فااي الرقااااب أحااد مصااارف الزكاااة، وحااارَر أم 

ذو رحااام محااارم، وأوجاااب عتاااق العباااد إذا أعتاااق جااازءاً مناااه، أو إذا  الولاااد بعاااد وفااااة سااايَدها، وجعااال حاااراً مااان ملكاااه

 حصل الشرط الذي علق العتق عليه.

ويمكااان تلخااايص خطاااة اإلساااالم الحكيماااة فاااي معالجاااة هاااذه المشاااكلة اإلنساااانية علاااى النحاااو التاااالي: فقاااد ساااد اإلساااالم 

 اإلعتاق. مناب  الرق وحَرمه سو  رق الحرب، ووَس  مصارف العتق، وصان حقوق الرقيق بعد

 ) ااان بَع اااض  (، 13ثااام جااااء اإلساااالم.. جاااار ليااارد لهاااؤالء البشااار إنساااانيتهم، جااااء ليقاااول للساااادة عااان الرقياااق:  بَع ُضاااُكم َم 

(، جاااء ليااأمر السااادة 14جاااء ليقااول "ماان قتاال عبااده قتلناااه، وماان جاادع عبااده جاادعناه، وماان أخصااي عبااده أخصاايناه" 

بَااااى أمااااراً أن يحساااانوا معاااااملتهم للرقيااااق:  َوب ال َوا ي ال قُر  ين  َوال َجااااار  ذ  بَااااى َوال يَتَاااااَمى َوال َمَساااااك  ي ال قُر  َسااااانًا َوب ااااذ  ااااَدي ن  إ ح  ل 

اااب  َمااان َكاااانَ  اااب يل  َوَماااا َملََكااات  أَي َماااانُُكم  إ ن  َرَ الَ يُح  ااان  الس  ب  ب الَجناااب  َواب  ااااح  تَااااالً فَُخاااوًرا( َوال َجاااار  ال ُجنُاااب  َوالص  (، 15 ُمخ 

العالقاااة باااين الساااادة والرقياااق ليسااات عالقاااة االساااتعالء واالساااتعباد، أو التساااخير أو التحقيااار، فهااام أخاااوة  وليقااارر أن

للساااادة قاااال صااالي ب علياااه وسااالم: "إخاااوانكم خاااولكم.. فمااان كاااان أخاااوه تحااات ياااده فليطعماااه مماااا يطعااام وليلبساااه مماااا 

المية لااام يصااال إليهاااا تشاااري  للرقياااق (. ضااامانات إسااا16يلااابب، وال تكلفاااوهم ماااا يغلااابهم، فااادن كلفتماااوهم فاااأعينوهم" 

 (17في التاري  كله. 

ثاام إننااا نجااد فااي المساايحية أن الاارق معمااول بااه، فهااا هااو بااولب يخاطااب الرقيااق بقولااه:  أيهااا العبيااد، أطيعااوا سااادتكم 

حساااب الجساااد، بخاااوف ورعااادة، فاااي بسااااطة قلاااوبكم كماااا للمساااي ، ال بخدماااة العاااين كمااان يرضاااى النااااب، بااال كعبياااد 

(. ويوصاااي القاااديب 18ين بمشااايئة ب مااان القلاااب، خاااادمين بنياااة صاااالحة كماااا للااارب، لااايب للنااااب( للمساااي ، عاااامل

بطااارب رئااايب الحاااواريين العبياااد أال يقصاااروا فاااي إخالصاااهم علاااى الصاااالحين والرحمااااء مااان ساااادتهم، بااال علااايهم أن 

للعنفاااااء  يخلصااااوا فااااي خدمااااة القساااااة ماااانهم، وفااااي ذلاااا  يقااااول:  كونااااوا خاضااااعين بكاااال هيبااااة لاااايب للصااااالحين، باااال

 (19أيضاً(. 

وعلاااى مبااادأ الخضاااوع المبناااي علاااى ترتياااب هاااو مااان أمااار ب، أقامااات الكنيساااة شااارعية الااارق واتبااا  آبااااء الكنيساااة مااان 

بعاااد هاااذا المبااادأ، وسااااروا علاااى نهجاااه، فأبااااحوا االساااترقاق، وصااارحوا بضااارورة اإلبقااااء علاااى الااارق، ونصااا  القاااديب 

 (21التحرر من الرق ولو أراده أسيادهم. ( العبيد بأن ال يطمعوا في 20"أزيدوروب" 

ماااا ذكرنااااه عااان الااارق فاااي اإلساااالم ومعاملاااة المسااالمين للرقياااق بالحسااانى مقارناااة بمعاملاااة النصاااار  للرقياااق بالساااوء، 

 نحب أن نبين أوالً مدي مشروعية الرق والحكمة من إبقاءه فنقول:

 إلى رئيب الدولة اإلسالمية. أوالً: درجة مشروعية الرق واالسترقاق هي اإلباحة وتقديرها يرج 

ثانيااااً: حكااام اإلباحاااة للااارق واالساااترقاق ال يجاااوز اإلدعااااء بنساااخه، ألن أحكاااام النسااا  ال ينساااخها إال مشااارعها وهاااو ب 

 تعالى، وال وحي بعد رسول ب صلي ب عليه وسلم فال مجال لنس  الرق واالسترقاق.

فرصااة للكااافر ألجاال أن يتبااد لااه اإليمااان وفااي هااذا أعظاام فااوز لااه ثالثاااً: إن الحكمااة ماان االسااترقاق هااي إعطاااء آخاار 

حيااااث سااااينجو ماااان عااااذاب ب وبيااااان ذلاااا  أن الشاااارعية بااااين المساااالمين والكفااااار إذا انتهاااات ووقاااا  بأياااادي المساااالمين 

أساار  ورأي اإلماااام المصااالحة فاااي اساااترقاقهم وتاااوزيعهم علاااى الجناااود كغناااائم حااارب  إن هاااذا الصاااني  سااايترتب علياااه 

ذا الرقيااااق الكااااافر فااااي بياااات إسااااالمي وفااااي مجتماااا  إسااااالمي وسااااينظر بهاااادوء ورويااااة وبتااااؤدة معاااااني أن يعاااايم هاااا

اإلساااالم التاااي يسااامعها ويراهاااا مطبقاااة ويزنهاااا بهااادوء وروياااة كماااا يااازن عقيااادة المسااالم ومفرداتهاااا، والغالاااب أن هاااذا 

فااوز علااى اإلطااالق وهااو  النظاار الهااادق ساايقوده إلااى اإليمااان وبهااذا يااتخلص ماان الكفاار، وساايقوده إيمانااه إلااى أعظاام

الظفاار برضااا ب والنجاااة ماان النااار والاادخول إلااى الجنااة فيكااون األساار واالسااترقاق ساابباً لااه لهااذا الفااوز العظاايم، وإذا 

كااان األساار واالسااترقاق قااد أفقااده حريتااه فقااد أكساابه اإليمااان ونتااائج اإليمااان ثاام اسااترداد حريتااه ساايكون سااهالً لااه إذ 
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وب فيااه وهااو مكاتبااة الرقياااق علااى أن يساام  لااه سااايده بالعماال والكسااب وبجماا  مبلغااااً أن هنااا  تشااري  إسااالمي مرغااا

م   ااااتُم  ف اااايه  ماااان المااااال يقدمااااه لساااايده فااااداءاً لااااه لعتقااااه، وهااااذه المكاتبااااة مرغااااوب فيهااااا، قااااال تعااااالى:  فََكااااات بُوُهم  إ ن  َعل م 

اااًرا(  بصااارف جااازء مااان ماااال الزكااااة  (، ومااان مصاااارف الزكااااة معوناااة هاااؤالء المكااااتبين وغيااارهم مااان األرقااااء22َخي 

 لتحرير هؤالء.

هاااذا هاااو نظاااام الااارق، نظاااام شااارعه ب لعبااااده وأمااار المسااالمين بتطبيقاااه، فهاااو نظاااام قاااائم بذاتاااه ال يجاااوز خلطاااه مااا  

أنظمااة الدولاااة الكاااافرة التااي تهااااجم هاااذا النظااام وهاااي ال تعااارف خلفيتااه وال حكمتاااه وإنماااا تحساابه مااان ناااوع االساااترقاق 

 الروماني القديم.

 فع اإلسالم شأن األرقاء:ر
وجااااء اإلساااالم فسااااو  باااين المخلاااوقين كأسااانان المشاااط، وجعااال مبااادأ التقاااو  هاااو علاااة المفاضااالة باااين بناااي البشااار، 

وحطااام الرساااول بعاااد فااات  مكاااة "فاااوارق اللاااون والجااانب، وقضاااى علاااى التميياااز العنصاااري قضااااًء تامااااً عنااادما رفااا  

 وحيد، وآخى بين عمه حمزة ومواله زيد.على ظهر الكعبة بالل بن رباة، صادحاً بكلمة الت

وفاااي العهاااود اإلساااالمية ارتقاااي اإلساااالم باألرقااااء مااان العبودياااة إلاااى قَماااة السااالطة السياساااية والعساااكرية، وماااا دولاااة 

الممالياا  التااي حكماات العااالم اإلسااالمي فتاارة طويلااة امتاادت ماان نهايااة العهااد األيااوبي إلااى بدايااة العهااد العثماااني عاان 

 الذاكرة ببعيد.

وبلااو الكثياار ماان األرقاااء وخاصااة فااي مصاار أرقااي المناصااب، والساايما الباايض، ويعااد اباان األمااة فااي مصاار مساااوياً 

البااان الزوجاااة فاااي الحقاااوق، وإن كاااان ابااان األماااة هاااذا بكااار أبياااه، تمتااا  بكااال ماااا تمنحاااه البكرياااة مااان االمتياااازات، ولااام 

 تكن من غير األرقاء زمرة الممالي ، التي ملكت مصر زمناً طويالً.

وفاااي أساااواق النخاساااة اشاااتري علاااى بااا ، وإباااراهيم بااا ، وماااراد بااا  الجباااار، الاااذي هااازم فاااي معركاااة األهااارام، ولااايب 

 (23من النادر أن تر  رجالً في مصر كان سيده المصري قد تبناه، وأحسن تعليمه، وزوجه ابنته. 

الحيااااااة السياساااااية  وقاااااام الرقياااااق علاااااى اخاااااتالف أنواعاااااه بأعماااااال كثيااااارة فاااااي الدولاااااة اإلساااااالمية، واشاااااتركوا فاااااي

واالجتماعياااة، فمااانهم مااان كاااانوا جناااوداً وقاااواداً تساااتعين بهااام الدولاااة فاااي حروبهاااا، وقاااد وصااال كثيااار مااان األرقااااء فاااي 

الدولاااة اإلساااالمية إلاااى مراكاااز ساااامية، فمااانهم مااان تاااولى قياااادة الجياااوم مثااال ماااؤنب الخاااادم مااان العاااراق، وجاااوهر 

ثاال كااافور باان عبااد ب اإلخشاايدي فااي مصاار، وساابكتكين الصااقلي فااي المغاارب ومصاار، وماانهم ماان حكاام الواليااات م

 (24التركي في بالد األفغان، ومنهم الرجال من قام باألعمال الصناعية والتجارية لسادتهم. 

وتحمااال الرقياااق األبااايض  المماليااا ( فاااي الدولاااة اإلساااالمية التاااي خضاااعت لسااالطانه، شااارق الااادفاع عنهاااا، وكاااان أمينااااً 

داء الاابالد، وحقااق انتصااارات ساااحقة علااى المعتاادين، مثاال انتصااار الممالياا  البحريااة علااى مقاادراتها، عناادما قهاار أعاا

فااااي المنصااااورة علااااى الخطاااار الصااااليبي، وانتصااااار عااااين جااااالوت علااااى المغااااول بقيااااادة المظفاااار قطااااز، بعااااد أن دب 

 اليأب والقنوط في القلوب.

عهاااد الناصااار مثااال نجااادة الصاااقلبي وفااي األنااادلب نباااو عااادد مااان المماليااا  الصاااقالبة فاااي اإلدارة والجااايم وخاصاااة فاااي 

قائاااد الجااايم، والااادري صااااحب الشااارطة، وأفلااا  صااااحب الخيااال، وخلاااف مااادير الطاااراز، وقتاااد حااااكم طليطلاااة  وكاااان 

 لفائق وجؤذر دور كبير في عهد المستنصر وابنه هشام.

، وشااااركوا مثااال ولعاااب الصاااقالبة دوراً هامااااً فاااي الحيااااة السياساااية باألنااادلب حياااث تااادخلوا فاااي تولياااة األماااراء وعااازلهم

البربااار فاااي غماااار الفاااتن والماااؤامرات التاااي انااادلعت فاااي قرطباااة وغيرهاااا، وكاااان مااان أشاااهر زعماااائهم فيهاااا خياااران 

 الصقلبي.

كماااا كاااان لهااام دور أيضااااً فاااي الحيااااة العلمياااة حياااث بااارز مااان بيااانهم بعاااض العلمااااء واألدبااااء والشاااعراء مثااال فااااتن 

م اللغاااوي عناااد المنصاااور بااان أباااي عاااامر، فأفحماااه وأعجاااب باااه الصاااقلبي الاااذي بااارع فاااي األدب ونااااظر صااااعداً العاااال

 المنصور، وألف األمير مجاهد الصقلبي صاحب دانية كتاباً في العربية يدل على قوته فيها.

 (25أما تأثيرهم في الحياة االجتماعية فقد جلبوا معهم من بالدهم الكثير من عاداتهم وتقاليدهم وفنونهم. 

 تجفيف منابع الرق:
ساااالم اإلماااام الحاااق فاااي المااان علاااى األسااار ، وإطاااالق سااابيلهم، أو أخاااذ فدياااة مالياااة مااانهم، أو يفتاااد  الرجااال أعطاااى اإل

 المسلم بالرجل المحارب.

وخطاااا خطاااوات واساااعة فاااي سااابيل التطاااور نحاااو تحريااار الرقياااق، وحاااَد مااان اساااتخدام مبااادأ الضااارورة، الاااذي يهااادر 

 بقدرها، وجعل علة اإلباحة من  الضرر األكبر.الحقوق، ويعطل النصوص التشريعية، فقَدر الضرورة 
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فاااال يجاااوز اساااترقاق المسااالم باااأي حاااال مااان األحاااوال، أو غيااار المسااالم الاااذي دخااال بذماااة المسااالمين يهوديااااً أو مسااايحياً، 

ومنااا  الخليفااااة الفاااااروق اسااااترقاق العاااارب، فقااااال: ال ساااابأ فاااي اإلسااااالم، وال رق علااااى عربااااي فااااي اإلسااااالم، وحااااَرم 

 ن مديونه استيفاًء للدين، وحَرم قتل األوالد أو بيعهم خشية اإلمالق  الفقر(.,اإلسالم بي  الدائ

وقاااال أئماااة اإلساااالم بعااادم حلياااة نكااااة المساااتولدات بااادون صاااداق، إذا كااان قاااد صااارن ملااا  يماااين باالساااترقاق غيااار 

 المشروع.

خاااالق وا داب فاااي وحاااَرم بيااا  أماااة صاااغيرة لرجااال حااار باااالو خشاااية أن يغيرهاااا بالفساااق، أو أن يطأهاااا زان، ألن األ
 دولة اإلسالم هي التي ترسم حدود القانون.

وجعاال الطفاال الااذي يولااد للمساالم ماان أمتااه حااراً، ولاام يجااز أن يبياا  المساالم أمتااه بعااد أن ولاادت لااه، وحَولهااا إلااى اماارأة 

أبنااااء حاااَرة بعاااد وفاتاااه، وكثياااراً ماااا كاااان يعهاااد إلاااى أبنااااء الخلفااااء مااان الجاااواري بالخالفاااة دون اعتاااراض، فقاااد تاااولى 

 المهدي العباسي، من جاريته الخيزران موسى الهادي، وهارون الرشيد الخالفة بكل ثقة واقتدار.

وال يجااوز فااي الشاااريعة اإلسااالمية أن يشاااتر  رجااالن فاااي ملكيااة أمااة فاااي وقاات واحاااد، وقااد حااادث أن عاقااب الخليفاااة 

 رجلين اشتريا أمة فوطئاها.

مكاتبااااة، وأوجااااب إعانااااة المكاااااتبين، ألن األصاااال هااااو الحريااااة، أمااااا ومَكاااان اإلسااااالم العبيااااد ماااان اسااااتعادة حااااريتهم بال

العبودياااة فطارئاااة، وحاااض علاااى مكااااتبتهم كرمااااً، أو لقااااء ماااال يااادف  إلاااى المالااا  فيماااا بعاااد، وإعطاااائهم مااان ماااال ب، 

 ولم يمن  اإلسالم وصية المسلم لمن مل  يمينه بثلث ماله.

الرقااااب، وجعلاااه كفاااارة لااابعض الاااذنوب كالقتااال الخطاااأ،  وخصاااص اإلساااالم قساااماً مااان مصااااريف الزكااااة علاااى تحريااار

والظهااار، وجاارت عااادة كثياار ماان المساالمين علااى عتااق بعااض عبياادهم بعااد وفاااتهم، تقَرباااً إلااى ب بصااال  األعمااال، 

 وسمى هذا النوع من العتق بنظام التدبير.

رو  صااااحب بلاااو  األرب أن وكاااان الكرمااااء فاااي الجاهلياااة واإلساااالم يعتقاااون عبيااادهم كرمااااً، وفاااي هاااذا المعناااي يااا

 حاتم الطائي قال لغالمه: أنت حر إن جلبت لي ضيفاً.

 تعليم الرقيق الشريعة والفنون العسكرية واآلداب:
نقااال الااادكتور العااادوان عااان خطاااط المقريااازي فاااي معااارض حديثاااه عااان ثقافاااة الرقياااق فاااي عصااار المماليااا  قولاااه: فااادذا 

ويجعلاااه فاااي طبقاااة مااان جنساااه، ويسااالمه إلاااى المخاااتص برسااام قااادم المملاااو  تااااجره، عرضاااه علاااى السااالطان فيشاااتريه 

الكتاباااة، فاااأول ماااا يبااادأ باااه تعليماااه ماااا يحتااااي إلياااه مااان القااارآن الكاااريم، ولكااال طائفاااة فقياااه يأتيهاااا كااال ياااوم، ويأخاااذ فاااي 

تعليمهاااا القااارآن الكاااريم، ومعرفاااة الخاااط، والتماااَرن بااا داب الشاااريعة اإلساااالمية، ومالزماااة الصااالوات واألذكاااار، وكاااان 

م إذا  أال تجلااب التجااار إال الممالياا  الصااغار، فاادذا شااب الواحااد ماانهم علمااه الفقيااه شاايئاً ماان الفقااه، وأقاارأه فيااه الرساا

 (26مقدمة. 

كماااا كاااان المماليااا  يتلقاااون علاااومهم العساااكرية، وفناااونهم القتالياااة تحااات إشاااراف دياااوان الجااايم، حياااث يتاااولى نااااظر 

 الجيم هذه المهمة.

م الرقياااق ألاااوان الفناااون الشاااائعة فاااي عصااارهم، حتاااى اشاااتهر عااادد كبيااار مااانهن وكاااان النخاساااون يحرصاااون علاااى تعلاااي

فاااي رواياااة الشاااعر وقرضاااه، وإجاااادة فااان الغنااااء والموسااايقي، واإللماااام بااااألدب، وكانااات قيماااة الجارياااة المتعلماااة تفاااوق 

ن رجاااالً قيماااة أقرانهاااا مااان األمياااات الجااااهالت، فالغنااااء واألدب يرفااا  مااان ثمنهاااا ويضااااعفه أضاااعافاً، ومااان الطرياااف أ

اشااااتري جاريااااة تحساااان النااااواة فااااي العاااازاء بثالثااااين ألااااف درهاااام، وكاناااات الجااااواري الفاتنااااات تهااااد  إلااااى الخلفاااااء 

 للتسَري.

وكاااان مااان ا ثاااار السااايئة النتشاااار القياااان فاااي المجتمااا  اإلساااالمي، نشااار الخالعاااة واللهاااو والمجاااون، وانتشاااار شاااعر 

 ف والزهد.الشعراء الخلعاء، وما نتج عنه من ردود أفعال كالتصوَ 

 دور أمهات األوالد في الحياة السياسية:
أنجباات أمَهااات األوالد األجنبيااات فااي قصااور الخلفاااء العباساايين رجااالً كااان لهاام نصاايب كبياار فااي حكاام الدولااة، حيااث 

أنجبااات المنصاااور أماااة بربرياااة، وأنجبااات الماااأمون أماااة فارساااية، وأنجبااات الواثاااق أماااة يونانياااة، وأنجبااات المنتصااار أماااة 

أنجباااات المعتصاااام أمااااة صااااربية، وأنجباااات المتوكاااال أمااااة خوارزميااااة، وأنجباااات المقتاااادر والمسااااتكفي أمااااة حبشااااية، و

 رومية، وأنجبت المطي  أمة صقلبية.
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وكااان ماان أثاار هااذا التنااوع فااي اختيااار أمهااات األوالد اعتماااد الخلفاااء علااى العناصاار األجنبيااة ذات الكفاااءة فااي تااولى 

 لبرامكة الفرب، وكقادة اإلفشين وبغا وأشناب األترا .الوزارة واإلدارة والجيم، وظهور أسر كا

واسااااتخدم الغلمااااان ألعمااااال الخدمااااة والسااااخرة والجاااايم، حيااااث كااااانوا يتعلمااااون فنااااون الحاااارب، واسااااتعمال السااااالة، 

 وقيادة الجيوم، وكانوا يبدون ضروباً من اإلخالص في الخدمة، والتضحية إلرضاء أولياء أمورهم.

بااايض ارساااتقراطيو العبياااد، بسااابب ماااا يتماااتعن باااه مااان حسااان طبيعاااي وجماااال أَخااااذ، وكاااان يطلاااق علاااى الجاااواري ال

 فمنهن الروميَات واليونانيَات والصثلبيَات، وكن يستخدمن كزوجات أو محظيات.

ولااام يكااان باعاااث االساااترقاق فاااي المجتمااا  اإلساااالمي ماااا يناااافى مباااادق اإلساااالم الفاضااالة، أو االنتقاااام مااان األعاااداء باااأي 

 حال من األحوال.

 المسلمون األفارقة ضحيّة الرق:
دخلااات أمريكاااا القااارن العشااارين بخمساااة عشااار ملياااون رقياااق أفريقاااي، وحقاااق النخاساااون البرتغااااليون والهولناااديون مااان 

هااااذه التجااااارة الملعونااااة، عباااار األطلنطااااي علااااى مااااد  عاااادة قاااارون أرباحاااااً خياليااااة، علااااى حساااااب حريااااة اإلنسااااان 

 وسعادته.

ماااد مساااتعمراتها فاااي القااااارة األمريكياااة بزناااوي أفارقاااة معظمهااام مااان المساااالمين، وكانااات دول أوروباااا االساااتعمارية ت

 وخاصة في البرازيل.

وكانااات شاااركات الرقياااق تأخاااذ حاااق الحصاااول علاااى الرقياااق األفريقاااي وحاااق تورياااده إلاااى المساااتعمرات، وكثياااراً ماااا 

 كان هذا الترخيص الرسمي يحَدد عدد الرقيق الذي يدخل ضمن هذه العمليات.

ألااف رأب، فاادن نصاايب  74م فقااد بلااو مقااداره 1790المجمااوع الكلااي للرقيااق الااذي تداولتااه الشااركات األوربيااة عااام أمااا 

 اإلنجليز قد بلو أكثر م نصف العدد في تل  المدة.

وقاااد باااَرر مفكااارو الغااارب وفاااي مقااادمتهم "مونتساااكيو" فاااي كتاباااه "روة القاااوانين" الاااذي يعتبااار شاااريعة الغااارب، مبااادأ 

ذوي البشااارة الساااوداء قاااائالً: إن شاااعوب أوروباااا وقاااد أفنااات ساااكان أمريكاااا األصاااليين، لااام يكااان أمامهاااا اساااتعباد الزناااوي 

إال أن تسااااتعبد شااااعوب أفريقيااااا، لكااااي تسااااتخدمها فااااي استصااااالة أرجاااااء أمريكااااا الشاسااااعة، ومااااا شااااعوب أفريقيااااا إال 

كااااد مااان المساااتحيل أن جماعااات ساااوداء البشااارة مااان أخماااص القااادم إلاااى قماااة الاارأب، ذات أناااوف فطسااااء إلاااى درجاااة ي

 نرثي لها.

هااذا اللااون مااان الفكاار لااام يكاان مقصاااوراً علااى فمكاااري أوروبااا وفالساافتها، وإنماااا امتااد مااانهم إلااى بعاااض رجااال الااادين 

فاااي أوروباااا فاااي ذلااا  العهاااد، ثااام يقاااول: ومااان المتاااواتر فاااي بعاااض الكتاااب التاااي تساااتعرض االساااتعمار األول، أن نفاااراً 

حااق إلااى قيااادة حركااة االسااتعمار والتوساا  باساام الاادين، كااانوا يصاافون الهنااود ماان أولئاا  الااذين كااانوا يتصاادون بغياار 

الحمااار باااأنهم مااان سااااللة الشااايطان، بااال كاااانوا ياااأمرون بالقضااااء علااايهم بمختلاااف الوساااائل، ومااان ذلااا  نشااار األماااراض 

 الجدياااادة ونقاااال عاااادواها إلااااى أولئاااا  الهنااااود الحماااار، فتحصاااادهم أوبئتهااااا، وتظهاااار الاااابالد ماااانهم فااااي غياااار شاااافقة وال

 (27رحمة. 

 
 الجوانب القانونية في اتفاقية البقط :المبحث الثاني

 خصائص القاعدة القانونية:
معلاااون أن القاااانون عباااارة عااان مجموعاااة قواعاااد مااان مجملهااااا يتكاااون القاااانون فيصاااير نظامااااً تساااير علياااه األمااااور 

عااان مصااادره، يشاااعر بطريقاااة مماثلاااة مطاااردة، أماااا القاعااادة القانونياااة فهاااي خطااااب موجاااه ل شاااخاص بصااارف النظااار 

بترتياااب نتيجاااة معيناااة علاااى حااادوث واقعاااة معيناااة ابتغااااء ضااابط النظاااام فاااي المجتمااا  وتحقياااق االنساااجام باااين روابطاااه 

 (:28وتتميز بالخصائص التالية 

 أنها قاعدة سلو  اجتماعية. .1

 قاعدة عامة مجردة.  .2

 تتوجه بخطابها إلى األشخاص في المجتم  لتتولى تنظيم روابطهم. .3

 قترنة بجزاء مادي تفرضه السلطة العامة على من يخالفها.قاعدة ملزمة م .4

عرفاااات المجتمعااااات األولااااي القاعاااادة القانونيااااة التااااي تحكاااام وتاااانظم الساااالو  الخااااارجي لونسااااان، واإلنسااااان بطبعااااه 

مخلااوق اجتماااعي إذ ال يمكنااه العاايم بمفاارده والبااد ماان أن يكااون عائشاااً ماا  آخاارين وذلاا  بفطرتااه، وقااد نظماات ماان 

والقبيلااة ثاام قاماات الدولااة فااي شااكلها الحااديث، فالقاعاادة القانونيااة تاانظم الساالو  االجتماااعي ل فااراد وهااي قباال األساارة 
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تعناااي بالسااالو  الخاااارجي فقاااط وتنفياااذ بناااود العهاااد المكتاااوب باااين النوباااة وعباااد ب بااان أباااي السااارة بغاااض النظااار عااان 

 نوايا النوبة ومقاصدهم حول االتفاقية.

القانونيااة عاماااة ومجااردة أي أنهاااا تنطباااق علااى الكافاااة دونمااا تخصااايص فهااي عاماااة تنطباااق أمااا المقصاااود بااأَن القاعااادة 
علاااى جميااا  رعاياااا مملكاااة النوباااة حياااث جااااء الااانص كماااا يلاااي: "ولجميااا  أهااال مملكتاااه، عهاااد عقاااده علاااى الكبيااار 

 والصغير بين المسلمين فمن جاورهم من أهل صعيد مصر وغيرهم من المسلمين وأهل الذمة".
القانونياااة لااام تحااادد أساااماء أو أشاااكال وهاااي ساااابقة للسااالو  الاااذي ترياااد أن تضااابطه وال ترجااا  لسااالو  فهاااذه القاعاااد 

سااااابق لتتحاسااااب عليااااه وكونهااااا مجااااردة أي ال يصاااااحبها تحكاااام أو انحااااراف ماااان الجهااااة التااااي أصاااادرتها ممااااا يكفاااال 

 سريانها على العموم ومساواتها بين الناب.

ياااة وضاااروريات تهااام النااااب فهاااي تساااعى إلاااى حفاااظ الااانفب باااأن تمنااا  القاعااادة القانونياااة ترماااي إلاااى حماياااة مصاااال  كل

جاارائم القتااال واالعتااداء، كماااا تحااافظ علاااى المااال لتمنااا  التعااادي عليااه وساااوء اسااتغالله وتحاااافظ علااى معتقااادات النااااب 

وأدياااانهم وهاااي ماااا يعااارف فاااي الشاااريعة اإلساااالمية بالضااارورات الخماااب وهاااي حفاااظ الااانفب والعقااال والماااال والنسااال 

 تي تتمثل في أجزاء النص التالي:والدين ال

"أنكاااام معاشاااار النوبااااة آمنااااون بأمااااان ب وأمااااان رسااااوله محمااااد صاااالي ب عليااااه وساااالم أال نحاااااربكم وال ننصااااب لكاااام 

حرباااً وال نغاازوكم مااا أقمااتم علااى الشاارائط التااي بيننااا وبياانكم"، فلفااظ آمنااون فااي هااذا الاانص يفيااد حفااظ الاانفب البشاارية 

 ذل  من الضرورات الخمب في الحياة اإلنسانية.من الموت والهال  ويعتبر 

أماااا الااانص "علاااى أن تااادخلوا بلااادنا مجتاااازين غيااار مقيماااين فياااه" فهاااو يفياااد حفاااظ الماااال وفااات  الااابالد للتجاااارة وتباااادل 

األماااوال وقاااد كانااات التجاااارة المؤمناااة بهاااذه القاعااادة القانونياااة مااان أهااام العوامااال التاااي سااااعدت علاااى نشااار الااادعوة 

 اإلسالمية.

 فظ الدين فهو يتمثل في النصوص التالية:أما ح

 "وعليكم حفظ المسجد الذي ابتناه المسلمون بفناء مدينتكم". .1

 "وال تعرضوا لمسلم قصده وجاور فيه إلى أن ينصرف عنكم". .2

 "وعليكم كنسه وإسراجه وتكرمته". .3

لبااة ولاايب علااى ساابيل االختيااار أمااا الجاازاء الماارتبط بهااذه القاعاادة فيفيااد إلاازام القاعاادة علااى ساابيل األماار بصاافتها الغا

حتااااى ال يعصاااايها الناااااب وحتااااى تجباااارهم علااااى اتباعهااااا واحترامهااااا رغاااام إرادتهاااام وأهااااوائهم وإال عاااااقبتهم بااااالجزاء 

 المادي أو المعنوي.

والجااازاء ضاااروري ألغاااراض الاااردع العاااام والاااردع الخااااص، والاااردع العاااام يقصاااد باااه ذلااا  الاااذي يوجاااه إلاااى الكافاااة 

وباااة مااان ترهياااب وتخوياااف لهااام مااان عاقباااة الجريماااة مماااا يحااابط اإلرادة اإلجرامياااة، أماااا عااان طرياااق ماااا تحدثاااه العق

الاااردع الخااااص فيقصاااد باااه األثااار الاااذي يااانعكب علاااى السااالو  المساااتقبلي للمحكاااوم علياااه عناااد تنفياااذ العقوباااة وماااذاقها 

 الفعلي باأللم والضرر مما يخلق القوة المانعة الرتكاب اإلثم أو العودة له.

 ا العهد الجزاء واضحاً وصريحاً ومحذراً ومهدداً بقوله:وقد حمل نص هذ

"فاادن أناااتم قتلاااتم مسااالماً أو معاهاااداً، أو عرضاااتم للمساااجد الاااذي ابتنااااه المسااالمون فاااي فنااااء مااادينتكم بهااادم أو منعاااتم شااايئاً 

ب مااان الثالثمائاااة رأب والساااتين رأسااااً برئااات مااانكم هاااذه الهدناااة واألماااان وعااادنا نحااان وأناااتم علاااى ساااواء حتاااى يحكااام 

 بيننا وهو خير الحاكمين".

فلفاااظ برئااات مااانكم هاااذه الهدناااة واألماااان ولفاااظ عااادنا عباااارة عااان الوعياااد والتهدياااد والجااازاء والعقااااب فاااي حالاااة نقاااض 

 العهد مما وفر ديمومة واستمرار هذا العهد ألكثر من ست قرون متواصلة.

تاارام المعتقاادات واألديااان واألعااراف التااي وبمااا أن القااانون ياانظم حياااة الناااب بااين بعضااهم الاابعض فكااان البااد ماان اح

 يعتنقها ا خرون في تنظيم حياتهم.

 
 الجوانب اإلعالمية في اتفاقية البقط :المبحث الثالث

 عناصر العملية االتصالية:
أهاام عناصاار العمليااة االتصااالية فااي اإلعااالم كمااا يقااول علماااء اإلعااالم واالتصااال بالجماااهير: ماان: يقااول ماااذا، لماان؟ 

باااأي وسااايلة، وباااأي تاااأثير وهاااي ال تخاااري عااان اإلجاباااة علاااى التسااااؤالت الساااتة فاااي الرساااالة اإلعالمياااة والتاااي تعااارف 

أمااااا األداة السادسااااة فهااااي تباااادأ  Wلحرف ويعنااااي بااااه أنااااه توجااااد خمسااااة أدوات اسااااتفهام تباااادأ بااااا 5WHبالمصااااطل  
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( أماااا األدوات األخااار  فهاااي مااااذا، مااان، متاااي، Howوهاااي األداة التاااي يبااادأ بهاااا الساااؤال حاااول كياااف   Hباااالحرف 

 أين، لماذا وتترجم كما يلي:

Where, When, Who, What, Why. 

 وبناء على ذل  يمكن تحديد عناصر العملية االتصالية كما يلي:

مااااذا؟ حياااث تاااأتي اإلجاباااة بأناااه عهاااد حياااث يظهااار الجاناااب القاااانوني الملااازم لجميااا  األطاااراف وهاااو فاااي يبااادأ الساااؤال 

اإلسااالم الميثاااق الغلاايظ، وتااأتي بعااد ذلاا  اإلجابااة علااى أداة االسااتفهام ماان؟ فهااو األمياار عبااد ب باان أبااي الساارة ممااا 

الشاااأن كلماااة عظااايم النوباااة حياااث تهاااتم يفياااد تنااازل العهاااد مااان علاااى ويااارادف كلماااة األميااار التاااي تفياااد السااالطان وعلاااو 

الرسااالة اإلعالميااة بقااادة الاارأي والزعماااء وهاام البوابااة الرئيسااة التااي تماار عبرهااا المعلومااات إلااى جمياا  أهاال مملكتااه 

 ورعاياه جميعاً صغيراً وكبيراً.

هاااذه وقاااد حااادد الااانص جمهاااور العملياااة اإلعالمياااة فاااي أنهااام  معاشااار النوباااة(، أماااا أهااام النصاااوص اإلعالمياااة فاااي 

الرساااالة علاااى اإلطاااالق فهاااي "وعلااايكم حفاااظ المساااجد الاااذي ابتنااااه المسااالمون بفنااااء مااادينتكم وال تمنعاااوا مناااه مصااال.. 

وعلاايكم كنسااه وإسااراجه" وأهميااة هااذا الاانص تنطلااق ماان كااون المسااجد يعتباار ماان أهاام المنااابر التااي تاادعو إلااى دياان 

اساااية وهاااو المدرساااة التاااي ياااتعلم فيهاااا المسااالم فقاااه اإلساااالم وتنعقاااد فياااه الماااؤتمرات االقتصاااادية واالجتماعياااة والسي

 عباداته وتتقو  فيه عقائده.

أماااا الااانص "مااان ذماااة المساااي  وذماااة الحاااواريين وذماااة مااان تعظموناااه ن أهااال ديااانكم وملاااتكم" فيحااال رساااالة إعالمياااة 

 أخر  تحكي عن تعايم اإلسالم م  الديانات األخر  واحترامها.

 القيم اإلعالمية في نصوص االتفاقية:
وهنااا  عاادد ماان النصااوص التااي تحماال كثياار ماان القاايم اإلعالميااة، فمااثالً: "ماان النوبااة ماان حااد أرض أسااوان إلااى حااد 

 أرض علوة..".

الصاااياغة اإلعالمياااة فاااي هاااذا الااانص تضااامن واحااادة مااان القااايم اإلعالمياااة المهماااة وهاااي قيماااة "القااارب" المكااااني الاااذي 

 ة إلى النعرة القبلية لقبيلة النوبة.يثير عاطفة سكان حدود أرض أسوان وأرض علوة باإلضاف

وتحماااال الرسااااالة اإلعالميااااة فااااي هااااذه االتفاقيااااة الكثياااار ماااان المعاااااني التااااي تعكااااب الوضاااا  الثقااااافي واالجتماااااعي 

واالقتصاااادي فاااي ذلااا  الااازمن إذ أن الثقافااااة والسياساااة يعتمااادان علاااى الحااااروب والقاااوة واإلغاااارة والسااابي، كمااااا أن 

ت وهاااو السااالعة المتداولاااة وساااتتناول هاااذه الدراساااة موضاااوع الااارق فاااي اإلساااالم الرقياااق كاااان شاااائعاً فاااي ذلااا  الوقااا

 (29بالتفصيل. 

 ما يستفاد من االتصال الحضاري:
ضااارورة أمنياااة لحااادود مصااار الجنوبياااة وتحصاااينها ضاااد غاااارات النوباااة وبالتاااالي تحققااات وظيفاااة إعالمياااة   .1

 تكمن في مراقبة البيئة وتأمينها.

 الحركة والتجارة بين البلدين وبالتالي التواصل اإلنساني.معاهدة حسن جوار تضمن حرية  .2

 تؤكد على التعايم السلمي بين األديان. .3

أحاااادثت كثياااار ماااان المااااؤثرات الدينيااااة والسياسااااية واالجتماعيااااة واالقتصااااادية علااااى بااااالد النوبااااة وتااااركيبتهم  .4

 السكانية.

يفااااة الاااادعوة عباااار التواصاااال تحااااول مسااااار بااااالد النااااوة ماااان النصاااارانية إلااااى اإلسااااالم وبالتااااالي تحققاااات وظ .5

 المستمر.

 نج  النوبيين في الوفاء بالعهد لمدة ستة قرون. .6

لااام تضااام دولاااة النوباااة إلاااى مصااار وإنماااا اكتفاااي عباااد ب بااان أباااي السااارة بجاااوار الدولاااة المسااايحية وترساااي   .7

 العالقات الدبلوماسية في تبادل المناف  وحسن الجوار.

 
 النتائج:

 من اللغات واللهجات. مصطل  بقط مصطل  مشتر  في عدد .1

تتضااامن اتفاقياااة الااابقط جميااا  خصاااائص القاعااادة القانونياااة فهاااي قاعااادة عاماااة مجاااردة كماااا أنهاااا قاعااادة سااالو   .2

اجتمااااعي وتوجهااات بخطابهاااا لمجتمااا  النوباااة ونظمااات الاااروابط والعالقاااات بيااانهم وباااين المسااالمين وهاااي قاعااادة 

 االستمرارية لستمائة عام.ملزمة ومقترنة بجزاء يصاحب نقضها مما ضمن لها الديمومة و
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الجوانااب اإلعالميااة التاااي تااوفرت بفضااال إيقاااف الحاااروب لسااتمائة عااام تاااوفرت فيهااا جميااا  عناصاار االتصاااال  .3

اإلنسااااني والتمااااازي الساااكاني والتاااازاوي ونشااار الاااادعوة اإلساااالمية واللغااااة العربياااة وحااااوار الحضاااارات بااااين 

 تم  جديد متناسق.حضارة النوبة المسيحية والحضارة اإلسالمية مما شكل مج

تااااوفرت عناصاااار االتصااااال الدبلوماسااااي والسياسااااي بااااين ملاااا  النوبااااة وأمياااار المساااالمين لتبااااادل المصااااال   .4

 والمناف  التي تساعد على استقرار المجتمعات.

وضااا  اإلساااالم مبااادأين مهماااين إللغااااء الااارق هماااا تضاااييق المااادخل وتوساااي  المخاااري مماااا سااااعد علاااى تجفياااف  .5

 مناب  الرق.

 

 التوصيات:
أهاااااام القاااااايم اإليمانيااااااة التااااااي عكسااااااتها هااااااذه االتفاقيااااااة هااااااي المحافظااااااة علااااااى العهااااااد والميثاااااااق وعاااااادم نقااااااض 

المباااااادق واالتفاقياااااة مماااااا يسااااااعد علاااااى وقاااااف الحاااااروب والصاااااراعات وياااااوفر مناااااا  حاااااوار الحضاااااارات باااااين 

تاااااي دول الجاااااوار وعلياااااه توصاااااى الباحثاااااة بنباااااذ لغاااااة البندقياااااة ورفااااا  لغاااااة الحاااااوار والتفااااااوض واالتفاقياااااات ال
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