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Abstract
Praise be to God, Lord of the Worlds, and prayers and peace be upon the most honorable of the
prophets and messengers, our master Muhammad and all his family and companions, and after:
The crime of human trafficking in light of the provisions of Islamic Sharia and international
conventions (a comparative study) given the seriousness of this heinous crime. As it is one of the
serious and heinous crimes that have been forbidden by the heavenly religions and combated by
international conventions, and texts and rules have been laid down for them that prohibit them and
punish those who violate them. The evil one, which enjoys satanic inflections, has made this human
element a commodity that is sold and bought to satisfy their sick souls and their sick satanic instincts
in a terrible trade in which they are anxious to bring money. Undoubtedly, the relationship has
become a direct relationship between a victim who falls into the clutches of a beneficiary, and this
beneficiary wants to exploit it to the fullest extent. Without pity or mercy. The real challenge to these
groups has begun in all parts of the world in its various categories, through the development of
international agreements to ban, prevent and protect the world from these crimes, and issues that do
not prevent these crimes, and the countries - for their part - have issued laws criminalizing human
trafficking, and crimes are affected - usually - natural, geographical and economic factors.
In this study, I dealt with the crime of human trafficking between Islamic Sharia and international
conventions, and the crime of human trafficking is one of the crimes that haunt the contemporary
world. Because of its violation of human rights, and Islamic law did not neglect to explain the
provisions of this emerging and contemporary crime, as it proved beyond any doubt that Islamic
Sharia is valid for every time and place, so it prohibited it in its many forms; Proceeding from the
principle of God Almighty’s honoring of human beings, and ways of treatment have been developed for
them through two aspects: preventive, through the establishment of educational procedures that
distance the crime from society, and that committing it is a disobedience to God Almighty’s command,
and my punishment through the penalties I set to combat this crime, which may reach in some
Images to the penalty of limitation, or reprimand. The crimes of human trafficking are also considered
one of the most dangerous criminal phenomena on humanity because of the affront to human dignity
and its transformation into a cheap commodity, in addition to the wide spread of this crime and its
link to organized crime and gangs.
And through this study, we tried to identify the conceptual framework of the crime of human
trafficking, in terms of its definition and statement of its forms, as well as the legal structure of this
crime, based on what was stated in international conventions.
Key words: The Crime of Human Trafficking, Islamic Law, Organized Crime, International
Conventions.
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جريمة االتجار بالبشر في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية واالتفاقيات الدولية  -دراسة مقارنة-
عمار حمد حريش
د ،.جامعة الفراهيدي ،العراق
سيناء علي محمود
د ،.جامعة الفراهيدي ،العراق
الملخص
جريمة االتجار بالبشر في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية واالتفاقيات الدولية (دراسة مقارنة) نظرا ً لخطورة هذه الجريمة النكراء .إذ
تعد من الجرائم الخطيرة والبشعة التي حرمتها األديان السماوية وكافحتها االتفاقيات الدولية ،ووضعت لها نصوصا ً وقواعد تحظر
القيام بها وتعاقب من ينتهكها ،فاإلنسان معزز ومكرم تكريما ً من الخالق عز وجل للنفس البشرية ،وهذا التكريم والتعظيم للمعاني
اإلنسانية له معاني ودالالت عميقة ورفيعة ،ولكن النفوس اإلجرامية والشريرة والتي تتمتع بالهفوات الشيطانية جعلت من هذا العنصر
البشري سلعة تباع وتشتري إلشباع نفوسهم وغرائزهم الشيطانية المريضة في تجارة نكراء همهم فيها جلب المال ،وال شك أن العالقة
أصبحت طردية بين ضحية يقع في براثن مستفيد ،وهذا المستفيد يرغب في استغالله بأقصى درجاته االستغالل وبكافة أنواعه وصورة
دون شفقة أو رحمة .وقد بدأ التحدي الحقيقي لتلك الجماعات في كافة انحاء العالم بمختلف فئاته ،من خالل وضع اتفاقيات دولية لحظر
ومنع ووقاية العالم من تلك الجرائم ،ومسائل التي ال تمنع هذه الجرائم ،وقامت الدول – من جانبها – بإصدار قوانين تجرم االتجار
بالبشر ،وتتأثر الجرائم – عادة – بالعوامل الطبيعية والجغرافية واالقتصادية.
فقد تناولت في هذه الدراسة جريمة االتجار بالبشر بين الشريعة اإلسالمية واالتفاقيات الدولية وجريمة االتجار بالبشر تعد من الجرائم
التي تؤرق العالم المعاصر؛ لما فيها من انتهاك لحقوق اإلنسان ،والشريعة اإلسالمية لم تغفل بيان أحكام هذه الجريمة المستجدة
والمعاصرة ،إذ أثبتت بما ال يدع مجاال للشك أن الشريعة اإلسالمية صالحة لكل زمان ومكان ،فحرمتها بصورها المتعددة؛ انطالقا من
مبدأ تكريم هللا تعالى لإلنسان ،ووضعت لها سبل العالج من خالل جانبين :وقائي من خالل وضع إجراءات تربوية تبعد الجريمة عن
المجتمع ،وأن ارتكابها يعد معصية ألمر هللا تعالى ،وعقابي من خالل ما وضعته من عقوبات لمكافحة هذه الجريمة ،قد تصل في بعض
صورها إلى عقوبة الحد ،أو التعزير.
كما تعتبر جرائم االتجار بالبشر من أخطر الظواهر اإلجرامية على البشرية لما فيها من امتهان لكرامة اإلنسان و تحويله إلى سلعة
رخيصة ،باإلضافة إلى االنتشار الواسع لهذه الجريمة و ارتباطها بالجريمة المنظمة و العصابات.
و من خالل هذه الدراسة حاولنا الوقوف على اإلطار المفاهمي للجريمة االتجار بالبشر ،من حيث تعريفها و بيان صورها و كذا
البنيان القانوني لهذه الجريمة  ،وذلك بناءا ً على ما جاءت به االتفاقيات الدولية.
الكلمات المفتاحية :جريمة االتجار بالبشر ،الشريعة اإلسالمية ،الجريمة المنظمة ،االتفاقيات الدولية..
المقدمة:
((ولَقَ ْد ك ََّر ْمنَا بَنِي آ َد َم َو َح َم ْلنَاا مُ ْْ فِاي ا ْلبَ ِ وار َوا ْلبَحْ ِار َو َر َن ْقنَااُمْ ِ وما َ
كرم هللا عزوجل اإلنسان على سائر المخلوقات ،فقال تعالىَ :
ال َّ
علَ ٰى َكث ٍِير ِ وم َّم ْ َخلَ ْقنَا ت َ ْف ِض ا
ت َوفَ َّ
يال)) ( ،)3وقال عمر بن الخطاب وند :متى استعبدتم النااس وقاد ولادتهم أمهااتهم أحارارة،
ض ْلنَا مُ ْْ َ
طيوِبَا ِ
فأوصى هللا ((عزوجل)) باحترامه ،فال يجوز االعتداء عليه في نفسه ،وال في ماله ،وال عرضه ،إال أن الواقع المادي المعاصر اآلن قد
يتعارض مع هذه القاعدة الشرعية الجليلة؛ ذلك أن نوازع المادية والجشع ،واالنفالت من قيم الدين واألخالق جعلت بعضا من النااس ال
يلتفتون إلى هذا التفضيل والتكريم الذي جعله هللا وال لإلنسان.
وقااد رهاارت فااي الساانوات األخياارة قضااية عالميااة خطياارة وجريمااة ضااد اإلنسااانية ،تااداعت إلااى مواجهتهااا األوساااط العالميااة
والدولية ،ومن ضمنها الدول العربية واإلسالمية ،أال وهي مكافحة االتجار بالبشر ،فمحور هذه التجارة :اإلنسان ،وأغلب ضحاياها مان
العمالة الوافدة من الرجال والنساء واألطفال ،إذ يتم استغالل هؤالء األفراد بعد إيهامهم والتدليس عليهم من قبل القائمين علاى عصاابات
الجريمة المنظمة بتحسين رروفهم وأوضااعهم المعيشاية فاي الادول التاي سايهاجرون إليهاا فاي أعماال الساخرة ،وتجاارة الجانس ،وبياع
األعضاء البشرية واألطفال ،فهي جريمة منظمة ترتكب في كثير مان دول العاالم ،وهاي ثالاث أكبار تجاارة بعاد تجاارة المخادرات وبياع
السالح ،حيث تدر أرباحا طائلة تقدر ب  15۰۰۲مليار دوالر سنويا حسب ما أفادت تقارير منظمة العمل الدولية(.)4
وحتى نتعرف على حكم الشرع في مثل هذه القضايا والمسائل المستجدة المعاصرة ،فإن من واجب العلمااء التصادي لهاا وبياان
األحكام الشارعية المتعلقاة بهاا ،فهاي وإن كانات بعاض صاورها قديماة قادم التااريل ،إال أن الشاريعة اإلساالمية لام تغفلهاا ،بال سانجد أن
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) ) ((سورة اإلسراء من اآلية ))۷۰ :
) ) International Labour Office, Profits and Poverty: the Economics of Forced Labour, (2014),p. 13
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نصوص الوحيين وأقوال الفقهاء القدامى قد تحدثوا عن صورها واألحكام المتعلقة بها سواء في مجال الوقاية ،أو العقوبة الشرعية ،قاال
اإلمام الزركشي تعليقا على قول عمر بن عبد العزيز ((رضي هللا عنه))((:تحدث للناس أقضية بقدر ماا أحاداوا ما الفجاور))(( :أي:
يجددون أسبابا يقضي الشرع فيها أمورة لم تكن قبل ذلك ألجل علمه منها قبل ذلاك ،ال؛ ألنهاا شارع مجادد فاال نقاول :إن األحكاام تتغيار
بتغير الزمان بل باختالف الصورة الحادثة))(.)5
كما تعتبر جريمة االتجار بالبشر أحد أشكال العبودية و الرق في العصر الحديث ،و التي تعتبر انتهاكا صارخا لحقاوق اإلنساان
و حرياته األساسية و قد أخذت جريمة االتجار في عصرنا هذا صورة الجريمة المنظمة التاي تاذر علاى العصاابات مالياين الادوالرات،
حيث تعتبر الثالثة من حيث إدرار األرباح على هذه العصاابات بعاد جريماة االتجاار بالمخادرات و الساالح ،إن االتجاار بالبشار جريماة
تفتك باإلنسانية و كرامتها بما ترتبه من إياذاء جساماني و معناوي قاد تصال إلاى حاد الماوت الحقيقاي أو المعناوي ،ذلاك ماا دفاع الهيئاات
الدولية واإلقليمية و الوطنية إلاى االهتماام الكبيار بهاا فاي محاولاة لصاياغة االتفاقياات و التشاريعات الداخلياة للحاد مان هاذه الجريماة و
أثارها.ذلك ما دفعنا لبحث موضوع مفهوم جريمة االتجار بالبشر في رل االتفاقيات الدولية.
مشكلة الدراسة
يطرح هذا البحث اإلشكالية التالية:
 .1ما هو مفهوم جريمة االتجار بالبشر ؟
 .2وما هي صورها ؟ وما هي االركان التي تقوم عليها ؟
 .3ما موقف الشريعة اإلسالمية من جريمة االتجار بالبشر؟
 .4هل فرضت الشريعة اإلسالمية حلوالً لهذه القضية؟
أُمية الدراسة
تكمن أهمية موضوع هذا البحث من خالل األمور اآلتية:
 .1إنه يعطي صورة ناصعة لمعالجات الشريعة اإلسالمية للمسائل المستجدة والمعاصرة ،وبالتالي صالحية الشريعة لكل زمان ومكان.
 .2االهتمام العالمي المنقطع النظير بهذه المشكلة ،من خالل :التجريم الادولي لهاا وبااألخل البروتوكاول الادولي لمناع وقماع ومعاقباة
االتجار ب األشاخاص وبخاصاة النسااء واألطفاال ،المكمال التفاقياة األمام المتحادة لمكافحاة الجريماة المنظماة عبار الوطنياة ،والاذي أقاره
مؤتمر باليرمو عام ( ۲۰۰۰م) ،باإلضافة إلى :التقاارير الدولياة الصاادرة عان منظماة األمام المتحادة ،ومنظماة العمال الدولياة ،ومنظماة
اليونيسيف ،ومنظمات حقوق اإلنسان العالمية والمحلية.
 .3اإلسااهام فااي زيااادة نشاار الااوعي حااول هااذه المشااكلة العالميااة ،والتااي تشاامل قطاعااات :الزراعااة ،والمصااانع ،والخدمااة المنزليااة
والمقاوالت ،وغيرها.

الدراسات السابقة.
كثيرة هي الدراسات العلمية التي تحدثت عن جريمة االتجار بالبشر بشكل عاام ،أماا فيماا يتعلاق بهاذه الجريماة مان وجهاة نظار
الشريعة اإلسالمية ،فقد وجد الباحث الدراستان التاليتان ،وهما:
(( .1جريمة االتجار بالنساء واألطفال وعقوباتها في الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي)) خالاد بان محماد ساليمان المارزوق ،رساالة
ماجستير ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،قسم العدالة الجنائية۱۹۲۹( ،ه۲۰۰۵-م).
 .2بحث بعنوان ((جريمة االتجار بالشار فاي ضاوء أحكاام الشاريعة اإلساالمية)) ،د .فاراس عباد الحمياد أحماد الشاايب .منشاور المجلاة
األردنية في الدراسات اإلسالمية مجلد ( )16ع (1442 )4هـ2020/م.
 .3بحث بعناوان :رااهرة االتجاار بالبشار دراساة فقهياة مجياد شاا ر سلماساي ،ترجماة :السايد حسان علاي البصاري ،مجلاة االجتهااد
والتجديد  ،العدد ( ،) ۲۹-۲۸الصادرة عن مركز البحوث المعاصرة (بياروت) .وهاذه الدراساة منحصارة فاي الفقاه الجعفاري (اإلماامي
االثني عشري) ،ونصوص أئمة أهل آل البيات والقاانون اإليراناي ،ولام تتطارق إلاى فقاه األئماة األربعاة مطلقاة ،كاذلك لام تتعارض إلاى
العقوبات التي أقرتها الشريعة اإلسالمية على هذه الجريمة.

) )5ينظر :البحر المحيط في أصول الفقه الزركشي ،بدر الدين محمد بن بهادر ،،حققه وضبط نصوصاه وخارج أحاديثاه وعلاق علياه :محماد محماد تاامر ،دار الكتاب
العلمية ،بيروت1421( ،هـ۲۰۰۰ /م).131/1 ،
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 .4بحث بعنوان (( :تحريم االتجار بالنساء واستغاللهم في الشريعة اإلسالمية)) د .محمد عبد هللا ولد محمدن ،،مقدم إلى الندوة العلمية
لمكافحااة االتجااار باألشااخاص واألعضاااء البشاارية ،المنعقاادة فااي جامعااة نااايف العربيااة للعلااوم األمنيااة (الرياااض) ،فااي الفتاارة (-۲۶
 ۲۹/۱/14۲۰ه) ،الموافق (۱۷/۳/۲۰۰۶-۱۵م).
إال أن هاتين الدراستين مازالتا قاصرتين عن بياان موقاف الشاريعة اإلساالمية مان االتجاار بالبشار ،فالدراساة األولاى :تحادثت
بإسهاب عن هذه الجريمة ،وأسبابها ،واآلثار الجسمية ،والصحية ،واالجتماعية ،والنفسية التاي تماس األشاخاص المتااجر بهام ،أماا فيماا
يتعلق بتجريم االتجار بالبشر في الشريعة اإلسالمية :فقد تحدثت بعمومية عن احتارام اإلساالم للمارأة ومشااركتها فاي التملاك ،والجهااد،
والتعليم ،والعمل ،وكذلك فإن هذه الدراسة قاصرة أيضا في معالجتها للعقوبات الشارعية ،فتحادثت عان العقوباات التعزيرياة بشاكل عاام
وأنواعها وتأصيلها الشرعي فقط ،وأن االتجار بالنساء واألطفال يعد من الجرائم التعزيرية ،التي لم يقدر لها عقوبة محددة فاي الشاريعة
اإلسالمية ،وهذا غير دقيق بالمطلق.
أماا الدراساة الثانياة :فتحادثت عاان موقاف الشاريعة اإلساالمية ماان المارأة وتكريماه لهاا ،مااع مقارنتهاا بأوضااعها فاي الجاهليااة،
وبالتالي فهذه الدراسة كانت سطحية ،وليست عميقة في دراسة الموضوع.
وكذلك ،فإن الباحثان قد استفادا من بعض التقارير الصادرة عن بعض المؤسسات الدولية ،الموجودة على اإلنترنت ،مثل.:
تقرير لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريماة للعاام ۲۰۱٦م ..تقريار لمنظماة العمال الدولياة بعناوان(( :عاالقون فاي
الفل -االتجار بالبشر في الشرق األوسط)) :هيلين هاروف  -تافيل
وأليكس نصري ،ط ۲۰۱۳( 1م) ،وقد شملت هذه الدراسة أربع دول ،وهي :األردن ،والكويت ،ولبنان ،واإلمارات.
التقرير السنوي لمؤسسة مراقبة اإلنترنت ( )Internet watch Foundationفي لندن عن العام ۲۰۱٦م.
وستتميز دراستنا في هذا البحث عن الدراسات السابقة :أنها ستبرز أحكام الشريعة اإلسالمية في هذه القضاية المعاصارة بشاكل
مفصل ودقيق ،فيما يتعلق بأحكامها من خالل كتب الفقه في المذاهب األربعة ،والعقوبات التاي فرضاتها الشاريعة اإلساالمية فيماا يتعلاق
بهذه الجريمة بصورها المتعددة واالتفاقيات الدولية دراسة مقارنة.
منهجية الدراسة
وقد استخدم الباحثان في دراستهما :المنهج الوصفي من خالل التعرف على طبيعاة المشاكلة محال الدراساة ،والنظار فاي أحكاام
الشااريعة اإلسااالمية العامااة المتعلقااة بهااا ،وجمااع أقااوال الفقهاااء وتتبااع أقااوالهم فااي الكتااب المختلفااة ،والماانهج التحليلااي ماان خااالل النظاار
والتنقيب في الفروع الفقهية ،والنظر في أحكام االتفاقيات الدولية ،وقد اقتضى هذا من الباحثاان تقسايم هاذا البحاث إلاى :مقدماة ،وثالثاة
مباحث ،وخاتمة.
المبحث األول :معنى جريمة االتجار بالبشر لغة واصطالحا ا وفيه أربعة مطالب.
-

المطلب األول :تعريف مصطلح جريمة االتجار بالبشر باعتباره مركبا ً إضافياً.
المطلب الثاني :تعريف جريمة االتجار بالبشر باعتبارها لقبا.
المطلب الثالث :تعريف جريمة االتجار بالبشر في االتفاقيات الدولية.
المطلب الرابع :التكييف الفقهي لجريمة االتجار بالبشر.

المبحث الثاني :أركان وأسباب وصور وأشكال االتجار بالبشر في الشريعة اإلسالمية واالتفاقيات الدولية وفيه االاة مطالب.
-

المطلب األول :أركان جريمة االتجار بالبشر.
المطلب الثاني :أسباب االتجار بالبشر.
المطلب الثالث :صور وأشكال االتجار بالبشر في الشريعة اإلسالمية واالتفاقيات الدولية.
المبحث الثالث :عقوبات جريمة االتجار بالبشر في الشريعة اإلسالمية وفيه االاة مطالب.
المطلب األول :أعمال الدعارة (اإلكراه على الزنا).
المطلب الثاني :خطف األطفال وبيعهم.
المطلب الثالث :االستعباد واالسترقاق.
الخاتمة.
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المبحث األول:
معنى جريمة االتجار بالبشر لغة واصطالحاا.
المطلب األول :تعريف مصطلح جريمة االتجار بالبشر باعتباره مركبا إضافيا:
يتألف مصطلح جريمة االتجار بالبشر من ثالث كلمات ،وهي :جريمة ،واالتجار ،والبشر ،وال بد من فهم معنی كال كلماة علاى
حدة؛ لفهم المعنى العام لهذا المصطلح ،وإدراك مضمونه وحدوده ،وسأعرض معنی ال منها بإيجاز.
أوال :معنى الجريمة في اللغة واالصطالح:
الجريمة لغة :الجيم والراء والميم أصل واحد يرجع إليه الفروع ،وهي مشتقة من مادة (ج ر م) ،ولها في اللغة أربع إطالقات،
فهي تدل على القطع ،ومنه الكرامة :ما سقط من التمر إذا جرم ،و تطلق على الجزم بمعنى :الذنب ،والعادي ،والجماع :أجارام ،وجازوم
وهو الجريمة ،وتأتي بمعنى الكسب من :جرم يجرم ،واجترم :سب ،وتستعمل أيضا بمعنى الجزم :الجسد ،والجمع القليل :أجرام(.)6
الجريمااة اصااطالحاا :أمااا تعريااف الجريمااة فااي اصااطالح الفقهاااء ،فلهاام فااي ذلااك تعريفااات متعااددة ،لعاال أهمهااا تعريااف اإلمااام
الماوردي بأنها(( :محظورات شرعية زجر هللا تعالی عنها بحد أو تعزير))(.)7
والمحظورات ُي :إما إتيان فعل منهي عنه أو ترك فعل مأمور به ،وقاد وصافت المحظاورات بأنهاا شارعية ،أي :أن الشاريعة
اإلسالمية هي مصدر بيانها ،فالفعل أو الترك ال يعتبار جريماة إال إذا أوضاحته الشاريعة ،مماا يترتاب علياه عقوباة فاإذا لام تكان
هناك عقوبة على الفعل أو الترك فال يعد أي منهما جريمة.
وهذه العقوبة إما أن تكون بحد أو تعزير ،والحد هو :العقوبة المقدرة حاق تعاالى( ،)8وجارائم الحادود معيناة ومحادودة العادد،
وهي سبع جرائم :الزنا ،والقذف ،وشرب الخمر ،والسرقة ،والحرابة ،والردة ،والبغي.
أما التعزير :فهو العقوبة المشروعة على جناية ال حاد فيهاا ( ،)9وعرفهاا بعضاهم بأنهاا :كال معصاية ال حاد فيهاا وال كفاارة(.)10
والذي يقوم بهذا التأديب :القاضي ،ويكون على جريمة متعلقة إما بحق هللا ،أو حق ألدمي.
اانيا :معنى االتجار في اللغة واالصطالح:
االتجار لغة :مشتق من تجر يتجز تجرة ،وتجارة وكذلك اكر ،وهو على وزن افعل :أي باع واشتري(.)11
االتجار اصطالحا ا :فقد عرف العلماء التجارة بتعريفات متعددة ،أذكر منها:
 عرفها ابن خلدون بقولاه :تنمياة الماال ،بشاراء البضاائع ومحاولاة بيعهاا باالغالء باأغلى مان ثمان الشاراء ،إماا بانتظاار حوالاة
األسواق ،أو نقلها إلى بلد هي فيه أنفق وأغلى ،أو بيعها بالغالء على األجال (.)12
 الراغب األصفهاني :التصرف في رأس المال طلبا للربح (.)13
 الجرجاني :شراء شيء ليبيع بالربح أو تقليب المال لغرض الاربح( .)14مماا سابق يلحال الباحاث أن معناى التجاارة أو االتجاار
يدور حول معنى وحد ،وهو :البيع والشراء ،وال يكاد يخرج المعنى االصطالحي للتجارة عن المعنى اللغوي.
االثاا :معنى البشر في اللعة واالصطالح:
البشر لغة :الباء والشين والراء أصل واحد :رهور الشيء مع حسن وجمال ،فالبشرة راهز جلد اإلنسان ،وسمي البشار بشارة
لظهورهم( ،)15والبشر :الخلق يقع على األنثى والذكر والواحد واالثنين والجماع ،ال يثناى وال يجماع ،يقاال :هاي بشار ،وهاو بشار ،وهماا
بشر ،وهم بشر (.)16
) ) 6معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس ،أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي (ت  ،) ۱۳۹۰تحقيق :عبد السالم محمد هارون ،دار الفكار ۱۳۹۹( ،هاـ/
۱۹۷۹م) . 445/۱ ،والمحكاام والمحاايط األعظاام ،اباان ساايده ،أبااو الحساان علااي باان إسااماعيل باان ساايده المرسااي (ت 458هااـ) دار الكتااب العلميااة ،بيااروت( ،ط،)1
(۱۹۲۱هااـ۲۰۰۰/م) . ۳5۳/7 ،لسااان العاارب ،واباان منظااور ،أبااو الفضاال محمااد باان مكاارم باان علااي الرويفعااي اإلفريقااي (ت ۷۱۱هااـ) ،دار صااادر ،بيااروت( ،ط،)۳
(1414هـ).۹0/۱۲،
) ) 7األحكام السلطانية ،الماوردي ،علي بن محمد بن محمد بن حبيب( ،ت 450هـ) ،دار الحديث ،القاهرة ،ص .۳۲۲/
) ) 8الهدايااة شاارح بدايااة المبتاادي المرغيناااني ،أبااو الحساان علااي باان أبااي بكاار باان عبااد الجلياال (ت  393ه) ،،تحقيااق :طااالل يوسااف ،دار إحياااء التااراث العربااي،
بيروت339/2،؛ األحكام السلطانية،الماوردي ،ص.344/
) ) 9المغني شرح مختصر الخرقي ،ابن قدامة ،موفق الدين عبد هللا بن أحمد ،مكتبة القاهرة۱۹6۸/۱۳۸۸( ،هـ).۱۷6/9 ،
) )10إعالم الموقعين عن رب العالمين ،ابن قيم الجوزية ،شمس الدين محمد بن أبي بكر بان أياوب ،تحقياق :محماد عباد الساالم إباراهيم ،دار الكتاب العلمياة ،بياروت،
(ط1411( ،)1ه۱۹۹۱ /م).۷6/۲ ،
) )11المحكم والمحيط األعظم ،ابن سيده.۸۹/4 ،
) ) 12المقدمة ،ابن خلدون ،ولي الدين عبد الرحمن بن محمد ،حقق نصوصه وخرج أحاد يثه وعلق عليه :عبد هللا محمد الدرويش ،دار البلخي ،دمشق ،ومكتبة الهداية،
دمشق( ،د .ط)۱۹۲۰( ،هـ۲۰۰4 -م).84/۲ ،
) ) 13المفردات في غريب القرآن،الراغب األصافهاني ،أباو القاسام الحساين بان محماد ،تحقياق :صافوان عادنان الاداودي ،دار القلام ،دمشاق ،،الادار الشاامية ،بياروت،
(ط( ،)1هـ۱۹۹۲ - ۱4۱۲م) ،ص.164/
) ) 14التعريفات ،الجرجاني ،علي بن محمد بن علي ،تحقيق :إبراهيم األبياري ،دار الكتاب العربي ،بياروت( ،ط1405( ،)1ه۱۹۸۰م) ،ص ۷۳؛ التعريفاات الفقهياة،
البركتي ،محمد عميم اإلحسان المجندي ،دار الكتب العلمية ،بيروت( ،ط)14۲4( ،هـ۲۰۰۳/م) ،ص.5۲/
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قال الراغب األصفهاني :وعبر عن اإلنسان بالبشر اعتبارة بظهور جلده من الشعر ،بخالف الحيوانات التي عليها الصوف أو
الشعر أو الوبر ،واستوى في لفل البشر الواحد والجمع ،وثني فقاال تعاالى( :أناؤمن بيشاترين ؤالمؤمناون ،]47 :وخال فاي القارآن كال
موضع اعتبر من اإلنسان جثته وراهره بلفل البشر (.)17
المطلب الثاني :تعريف جريمة االتجار بالبشر باعتبارُا لقباا.
لم يعرض علماء الفقه اإلسالمي القدامى أو المعاصرين لتعريف جريمة االتجار بالبشر؛ وذلك لحداثة هذا المصطلح في الوقات
الحاضر ،على الرغم من وجود صور وأشكال هذه التجارة منذ القديم ،وهي صور قد بحثها العلماء في كتاب الفقاه اإلساالمي ،إذ جمتهاا
الشريعة اإلسالمية وعاقبت عليها ،كما سيتضح فيما بعد.
إال أن القوانين الوضعية والمواثيق الدولية قد عرفتها بتعريفات متشابهة إلى حد كبير ،أذكر منها على سبيل المثال ال الحصر-:
تعريف األمْ المتحدة :فقد عرفتها المادة  3من بروتوكول االتجار باألشخاص والمكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريماة
المنظمة عبار الوطنياة (اتفاقياة بااليرمو لسانة ۲۰۰۰م) :تجنياد أشاخاص ،أو نقلهام ،أو إياوائهم ،أو اساتقبالهم بواساطة التهدياد باالقوة ،أو
استعمالها ،أو غير ذلك من أشكال القسر ،أو االختطاف ،أو االحتيال ،أو الخداع ،أو استغالل السلطة ،أو استغالل حالاة استضاعاف ،أو
بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية ،أو مزايا لنيل موافقاة شاخل لاه سايطرة علاى شاخل آخار الغارض االساتغالل .ويشامل االساتغالل ،كحاد
أدنى :استغالل دعارة الغير ،أو ساائر أشاكال االساتغالل الجنساي ،أو الساخرة أو الخدماة قسارة ،أو االساترقاق ،أو الممارساات الشابيهة
بالرق ،أو االستعباد ،أو نزع األعضاء (.)18
ويلحظ أن ُذه البروتوكوالت واالتفاقيات الدولية ال تعد ملزمة للدول التاي صاادقع عليهاا إال بعاد تادخش المشارا وإصادارُا
بشكش تشريع قانوني ملزم للمحاكْ ،بما ال يتعارض مع القيْ والمبادئ العليا للدولة ،وُذا ما فعله المشرا األردني -مثال -الذي أصدر
قانونا لمنع االتجار بالبشر رقْ ( )9لسنة (۲۰۰۹م).
 تعريف قانون منع االتجار بالبشر األردني؛ لم يخرج هذا القانون كثيرة عن إطار التعريف الذي وضاعته األمام المتحادة لهاذهالجريماة ،فعارف جارائم االتجااار بالبشار بأنهاا :اساتقطاب أشااخاص ،أو نقلهام ،أو إياوائهم أو اساتقبالهم بغاارض اساتغاللهم عان طريااق
التهديد بالقوة ،أو استعمالها ،أو غير ذلاك مان أشاكال القسار ،أو االختطااف ،أو االحتياال ،أو الخاداع ،أو اساتغالل السالطة ،أو اساتغالل
حالة ضعف ،أو بإعطاء ،أو تلقي مبالغ مالية ،أو مزايا لنيل موافقة شخل له سيطرة على هؤالء األشخاص ،أو اساتقطاب ،أو نقال ،أو
إيواء ،أو استقبال من هم دون الثامنة عشرة متى كان ذلك بغرض استغاللهم ،ولو لم يقترن هذا االستغالل بالتهديد بالقوة ،أو اساتعمالها،
أو غير ذلك من الطرق ،واستغالل األشخاص في العمل بالسخرة ،أو العمل قسارة ،أو االساترقاق ،أو االساتعباد ،أو نازع األعضااء ،أو
في الدعارة ،أو في أي شكل من أشكال االستغالل الجنسي (.)19
والشريعة اإلسالمية ال تخرج عن هذا اإلطار ،فالجريمة بالمفهوم الشرعي كما ذكرت سابقة هي :محظورات شرعية زجار هللا
عنهااا بحااد أو تعزياار ،والماادقق فااي صااور هااذه الجريمااة االتجااار بالبشاار  -يالحاال أن صااورها وأشااكالها المتنوعااة ماان الاادعارة ،أو
االسترقاق ،أو االستغالل الجنسي ،أو بيع األعضاء مما قد نهى هللا جل عن فعلها أو اإلتيان بها ،فهي جرائم محظورة بنصوص الشارع
الكريم ،ورتب عليها عقوبات حلية كما في جريمة الدعارة أو خطف األطفال على قول بعض الفقهاء ،أو عقوبات تعزيرية كماا فاي بياع
األعضاء  -كما سيفصله الباحث فيما بعد إن شاء هللا .-
وبالعودة إلى تعريفي بروتوكول االتجار باألشخاص والقانون األردني لجريمة منع االتجار بالبشر الساابقين يلحال الباحاث أنهاا
تقوم على ركنين أساسيين ،وهما:
أ .الرك المادي :المتمثل في تجنيد األشاخاص أو نقلهام أو إياوائهم أو اساتقبالهم ،أماا الوسايلة المساتخدمة لهاذا الاركن :المتمثلاة
بالتهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر ،أو االختطاف ،أو االحتيال ،أو الخداع ،أو استغالل السلطة ،أو استغالل حالة
ضعف ،أو بإعطاء ،أو تلقي مبالغ مالية ،أو مزايا لنيل موافقة شخل له سيطرة على هؤالء األشخاص.
ب .الرك المعنوي أو القصد الجنائي :والمتعلق بوجود إرادة وعلم كامل وتام للجاني يدفعانه للقيام بهذه الجريمة ،وهذا الركن
يدخل فيه العمد و الخطأ ،ويدخل في هذا الركن أيضاا أن يكاون الهادف هاو االتجاار بالبشار :والمتمثال باساتغالل هاؤالء األشاخاص فاي
العمل بالساخرة ،أو العمال قسارة ،أو االساترقاق ،أو االساتعباد ،أو نازع األعضااء ،أو الادعارة ،أو فاي أي شاكل مان أشاكال االساتغالل
الجنسي.
) )15معجم مقاييس اللغة،ابن فارس.251/1 ،
) )16لسان العرب ،ابن منظور 59/4 :؛ المحكم والمحيط األعظم ،ابن سيده.57/8 ،
) )17المفردات في غريب القرآن ،الراغب األصفهاني ،ص.۱۲4 /
) )18ينظر :هذا التعريف على موقع مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على اإلنترن ت ،البوابة المعرفية لالتجاار بالبشارwww. sherloc. unodc. :
.Org
) )19الجريدة الرسمية ،العدد رقم ( ،)4۹5۲بتاريل ۲۰۰۹ /۱/۳م ،قانون منع االتجار بالبشر األردني رقم ( )9لسنة (۲۰۰۹م) ،ص  ،۹۲۰المادة (.)3
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وبالنظر في األحكام العامة للجريمة في الشريعة اإلسالمية ،فهي تقوم على االاة أركان رئيسة ،وُي:
 .1الركن الشرعي للجريمة :وهو أن يكون هناك نل يحظر الجريمة ويعاقب عليها.
 .2الركن المادي للجريمة :إتيان العمل المكون للجريمة سواء كان فعال أو امتناع.
 .3الركن األدبي :أن يكون الجاني مكلفة ،أي :مسؤوال عن الجريمة.
أما فيما يتعلق بأركان جريمة االتجار بالبشر ،فيالحل الباحث أنه قد توافر فيها ركنان ،وهما:
أ -القصد الجنائي ،إذ يعتبر القصد الجنائي متوافرا في حال تعمد إتيان الفعل المحرم مع العلم بأن الشارع يحرمه.
ب -الركن المادي وهو المتعلق بكيفية ارتكاب الجريمة ضد المجني عليهم باإلكراه على الزنا أو الدعارة ،أو اختطاف األطفاال
وبيعهم ،أو الخداع ألجل بيع األعضاء أو نزعها.
المطلب الثالث :تعريف جريمة االتجار بالبشر في االتفاقيات الدولية:
أ-

تعريفها:

شهد تعريف جريمة االتجار بالبشر عدة تعاريف من قبل الفقهاء ،فمنهم من يعرف جريماة االتجاار علاى أنهاا :كافاة التصارفات
المشروعة و غير المشروعة التي تحيل االنسان إلى مجرد سلعة أو ضحية يتم التصرف فيها بواسطة وسطاء و محتارفين عبار الحادود
الوطنية ،بقصد إستغالله في أعمال ذات أجر متدن أو في أعمال جنسية أو ما شابه ذلك ،سواء تم التصرف بإرادة الضحية أو قسرا عنه
أو بأي صورة اخرى من صور العبودية(.)20
إذ يعتبر البعض من الفقاه أن االتجاار بالبشار هاو القياام بنقال االشاخاص بواساطة العناف أو الخاداع أو االكاراه بغارض العمال
القسري أو العبودية أو الممارسات التي تشبه العبودية و مع ذلك فإنه عند االتجار في االطفال ال يحتاج االمر إلى ممارساة أي عناف أو
خداع أو إكراه ضدهم فكل ما يتم هو مجرد نقلهم عمل إستغاللي يشكل نوعا من االتجار(.)21
كما إنتهت االتفاقية الخاصة باالرق لعاام لعاام  1926أقادم صاورة مان صاور االتجاار بالبشار باأن الارق هاو حالاة أو وضاع أي
شخل تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق الملكية ،كلها أو بعضها(.)22
وعرفت االتفاقية التكميلية إللغاء الرق و االتجار بالرقيق و األنظمة و الممارسات المشابهة للرق لعام  1956على أنه:ؤ يقصاد
باالتجار بالرقيق:كل األفعال التي ينطوي عليها أسر شخل ما أو إحتجازه أو التخلي عنه للغير علاى قصاد تحويلاه إلاى رقياق،و جمياع
األفعال التي ين طوي عليها إحتجاز رقيق ما بغية بيعه أو مبادلته و جميع أفعال التخلي ،بيعا أو مبادلة عن رقيق ثام إحتجاازه علاى قصاد
بيعه أو مبادلته ،و كذلك ،عموما ،أي إتجار باألرقاء أو نقل لهم أيا كانت وسيلة النقل المستخدمة](.)23
أما بروتوكول األمم المتحدة ( بروتوكول باليرمو) الخاص بمنع و قمع و معاقبة االتجار باألشخاص و خاصة النساء و االطفال
المكمل لإلتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام  2000االتجار باألشخاص فقد عرف جريمة االتجار بالبشر علاى
أنها :تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو إستقبالهم ،بواساطة التهدياد باالقوة أو إساتعمالها أو غيار ذلاك مان أشاكال القصار أو
اإلختطاف أو االحتيال أو الخداع أو إستغالل السلطة أو إستغالل حالة إستضعاف أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة ماا ،لغارض
االساتغالل و يشامل االساتغالل كحاد أدنااى ،إساتغالل دعاارة الغيار أو ساائر أشااكال االساتغالل الجنساي أو الساخرة أو الخدماة قساارا ،أو
االسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق،أو االستعباد ،أو نزع األعضاء(.)24
كما عرفت أتفاقية مجلس أوروبا لعام  2005الخاصة بالعمل ضد االتجار بالبشر جريمة االتجار بالبشر بأنها :تجنيد أو نقل أو
إيواء أو إستالم األشخاص عن طريق التهدياد بإساتعمال قاوة أو إساتعمالها أو غيار ذلاك مان أشاكال القسار أو االختطااف أو االحتياال أو
الخداع أو إساءة إستخدام السلطة أو إستغالل موقف الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخل له سيطرة على

) )20قانون مكافحة جرائم االتجار بالبشر و اتفاقية االمم المتحدة ،د ابراهيم سيد أحمد ،دار الكتاب القانوني ،االسكندرية ،سنة  ،2009ص.33 /
) )21االتجار في البشر بين االقتصاد الخفي و االقتصاد الرسمي ،سوزي علي ناشد ،ط  ،1منشورات الحلبي الحقوقية ،لبنان ،سنة  ،2008ص.15 /
) )22ينظااااار الماااااادة األولاااااى مااااان االتفاقياااااة الخاصاااااة باااااالرق لسااااانة  ، 1926األمااااام المتحااااادة ،مجموعاااااة المعاهااااادات ،المجلاااااد  ،266الااااارقم .3822

http

://www,unhchr,ch/htm/menu3/b/30,htm.
) )23ينظاار المااادة األولااى ماان االتفاقيااة التكميليااة إلبطااال الاارق و تجااارة الرقيااق و األعااراف و الممارسااات الشاابيهة بااالرق لساانة  ،1956األماام المتحاادة ،مجموعااة
المعاهدات ،المجلد  ،212الرقم .2861
http://www,unhchr,ch/htm1/menu3/b30,htm.
) )24المادة ( ) 1\3من البروتوكول باليرمو لعام  2000لهيئة األمم المتحدة المتعلق بمنع و معاقبة االتجار بالبشر.
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شخل أخر ،فإن الغرض من االستغالل يشمل – حد أدنى – إساتغالل دعاارة الغيار أو ساائر أشاكال االساتغالل الجنساي أو الساخرة أو
الخدمة قسرا أو االسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو االستعباد أو نزع األعضاء(.)25
و على المستوى العربي( )26فقد عرف القانون العرباي االسترشاادي جارائم اإلتجاار باألشاخاص علاى أناه :تجنياد أشاخاص أو
نقلهم أو إيوائهم أو إستقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو إستعمالها أو غير ذلك أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو إسااءة
إستعمال السلطة أو إساءة إساتغالل حالاة االستضاعاف ،أو بإعطااء أو تلقاي مباالغ مالياة أو مزاياا لنيال موافقاة شاخل لاه سايطرة علاى
شخل أخر لغرض إستغالل ،و يشمل االستغالل كحد أدناى إساتغاللهم فاي الادعارة و ساائر أشاكال االساتغالل الحنساي ،أو الساخرة أو
الخدمة قسرا أو االسترقاق أو الممارساات الشابيهة باالرق ،أو االساتعباد أو نازع االعضااء( .)27يالحال مان خاالل هاذه التعااريف اناا لام
تشترط أن تتم بوسائر قسرية أو غير قسرية كإستغالل الظروف المعيشية الصعبة للضحية ،كما أنه تم إدخال صورة لالتجار بالبشر من
أجل اإلتجار باألعضاء البشرية ،على أنه يمكن إستنتاج مراحل االتجار بالبشر و هي كأتي:
المرحلة األولى :تصايد الضاحية إلاى تصال الضاحية إلاى أيادي التجاار بطرائاق متعاددة أهمهاا االكاراه عان طرياق الخطاف أو
التهديد أو بالتغرير بإعطاء وعود لفرص عمل أفضل.
المرحلة الثانية :نقل الضحية يتم النقل باالكراه تحت التهديد من خالل حجز حرية الحركة للضحايا و خاصة النسااء و الفتياات
بإحتجاز وثائق السفر ،وغالبا ما تتعرض هؤالء النساء إلى االغتصاب خالل عملية النقل أو تباع المرأة أكثر من مرة قبل الوصول إلاى
الوجهة النهائية ومن الطبيعي أن عملية النقل لن تتم دون أن يكون هناك تورط من رجال األمن و الهجرة عبر المعابر الحدودية و الباد
من االشارة إلى أن الضحايا قد تسافر بمحض إرادتها إنطالقا من قناعتها أنها تسافر لفرص عمل و حياة أفضل(.)28
المرحلة الثالثة :الوصول إلى الوحهة النهائية عندما تصل الضحية إلى الوجهة النهائية تجبر علاى العايش حيااة كحيااة العبياد و
غالباا ماا تجبار النسااء واالطفاال علاى الادعارة أو الازواج بااالكراه أو االنضامام إلاى مجموعاات منظماة مان المتساولين و تفقااد
الضحية حريتها في تقرير مصايرها لتساتمر باالعيش تحات التهدياد بتساليمها للسالطات المساؤولة فاي راروف غيار إنساانية(.)29
وهكذا تمر جريمة االتجار بعدة مراحل إلى أن يتم إيصال الضحية كأنه سلعة ألجل االستغالل دونما اعتبار إلنسانيته.
المطلب الرابع :التكييف الفقهي لجريمة االتجار بالبشر.
ال بد لنا حتى نتعرف على حقيقة حكم الشرع في هذه المساألة مان تصاور المساألة؛ ألن الحكام علاى الشايء فارع عان تصاوره،
فيلحل أن هذه الجريمة تقوم أوال :على التحايل ،والخداع ،واالستدراج من خالل استدراج العامل أو العاملة من خاالل عقاود وهمياة ياتم
من خاللها السفر من بلده األصلي إلى بلد آخر ،وثانيا :على اإلكراه واالبتزاز القائم على التهديد بالقوة ،وذلك بمجارد وصاوله إلاى البلاد
التي سيقوم بالعمل فيها ،وثالثاا :إجباار هاؤالء األشاخاص علاى عمال ال يرضاونه حتاى يصابحوا مسالوبي اإلرادة واالختياار بعاد ساحب
جوازات سفرهم وحبسهم وتجويعهم وغير ذلك من الوسائل ،على أفعال الدعارة ،أو السخرة ،واالستعباد من قبل أشخاص أو عصابات،
وكذلك فإن محور هذا االتجار هو :اإلنسان ،وفيما يأتي توضيح لموقف الشريعة اإلسالمية من هذه األمور.
أ .التحايش والخداا
يعد التحايل والخداع وسيلة من وسائل الجاني الستدراج ضحيته ،فهاو يحمال المجناي علياه علاى تصاديق ادعاءاتاه ،مان خاالل
إيهامه بعقود مالية مجزية ،فهو يستخدم الكنب كوسيلة للوصول إلى مآربه ،فيتوسل إلى الحرام بطريق االحتيال والمكر والخاداع ،فقاال
ع فَقم ْلنَاا لَ مها ْْ
هللا تعالی معاتبة اليهود على انتهاكهم لحرمة يوم السبت وتحايلهم في االصطيادَ ((:ولَقَ ْد َ
سا ْب ِ
ع ِل ْمت م مْ الَّذِي َ ا ْعتَد َْوا مِ ن مك ْْ فِاي ال َّ
َاال ِلو َما بَ ْي َ يَ َد ْيهَا َو َما َخ ْلفَهَا َو َم ْو ِع َ
سئِي َ فَ َجعَ ْلنَاَُا نَك ا
ظاةا ِلو ْل ممتَّقِاي َ ))( ،)30والكاذب يمثال قماة التحايال علاى اآلخارين قاال:
كمونموا ق َِر َدةا َخا ِ
()31
((آية المنافق ثالث :إذا حدث كذب ،واذا وعد أخلف ،وإذا اؤتمن خان))  ،قال ابن قيم الجوزية :ؤإن سالك طريق الخداع والمكر عند
الناس أمقت ،وفي قلوبهم أوضع ،وهم عنه أشد نفرة ممن أتي األمر على وجهاه ودخلاه مان باباه( ،)۱۸( )32ثام قاال فاي موضاع آخار:

) )25االتجااااااار بالبشاااااار المفهااااااوم ،التطااااااور ،تقرياااااار لوحاااااادة مكافحااااااة االتجااااااار بالبشاااااار ،إبااااااراهيم الساااااااكت ،االردن تاااااام االطااااااالع عليااااااه بموقااااااع التااااااالي
. https://repository,nauss,educ,sa:
) )26تم إعتماده من قبل وزراء العدل ووزراء الداخلية العرب في دورته  21في مقر جامعة الدول العربية عام 2005
) )27المادة األولى من القانون العربي االسترشادي.
) )28مكافحة االتجار بالبشر ،أمير فرج يوسف ،المكتب العربي الحديث ،إسكندرية ،سنة  ، 2011ص.21 /
) )29المصدر نفسه ،ص.22 /
) )30ؤالبقرة.]66-65 :
) )31أخر جه البخاري في صحيحه ،كتاب اإليمان ،باب عالمة المناافق ،حاديث بارقم ( ،) ۳۳و كتااب الشاهادات ،بااب مان أمار بإنجااز الوعاد ،حاديث بارقم (.)۲۹۸۲
ومسلم في صحيحه ،كتاب اإليمان ،باب بيان خصال المنافق ،حديث برقم (.)۱۰۷
) ) 32ابن قيم الجوزية ،إعالم الموقعين عن رب العالمين.۳/۹۹ ،
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ومدار الخداع على أصلين؛ أحدهما :إرهار فعل لغير مقصوده الذي جعل له ،الثاني :إرهار قاول لغيار مقصاوده الاذي وضاع لاه ،وهاذا
منطبق على الحيل المحرمة](.)33
والشارع الحكيم قد نهى عن أكل أموال الناس بالباطل ،فقال تعالى( :يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن
تكون تجارة عن تراض منكم)(.)34
ب .اإلكراه
يستخدم الجاني وسيلة اإلكراه للحصول على فعل قد ال يرضاه المجني عليه ،وذلك من خالل قيامه :بحجز جاوازات السافر ،أو
الحبس ،أو التجويع للحصول على مراده من استعباد وجعل الضحية تعمل بالسخرة ،و لساعات طويلة دونما أجر أو راحة أو إجازة ،أو
جعل المرأة تعمل في الدعارة والبغاء ،وغير ذلك.
وهذا هو حقيقة اإلكراه الذي عرفه علماؤنا السابقون ،فمن تعريفاتهم له:
()35

 .1حمل الغير على ما ال يرضاه من قول أو فعل وال يختار مباشرته لو خلي ونفسه .
 .2اسم لفعل يفعله المرء بغيره فينتفي به رضاه أو يفسد به اختياره من غير أن تنعادم باه األهلياة فاي حاق المكاره أويساقط عناه
الخطاب(.)36
والشارع الحكيم قد بين حدود اإلكراه وما يمكن أن يقع على الشخل المكاره ،كماا سنوضاحه بالتفصايل فيماا بعاد  -إن شااء هللا
َاب ِ وما َ َّ ِ
اان َو ٰلَكِا َّما ش ََار َح بِاا ْل مك ْف ِر صَاد اْرا فَعَلَاي ِْه ْْ َض ه
تعالى ،-فقالَ ((:م َكفَ َر بِ َّ
اإلي َم ِ
اَّللِ مِ بَ ْع ِد إِي َمانِ ِه إِ َّال َم ْ أمك ِْر َه َوقَ ْلبمهم مم ْط َمائِ بِ ْ ِ
()37
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
و
َ
ا
َ
م
َ
ْ
ض ال َحيَا ِة ال ُّدنيَا ۚ َو َم يمك ِْرُ ُّه َّ ف ِإنَّ
((وال تمك ِْرُموا فتَيَاتِ مك ْْ َ
َولَ مه ْْ َ
صنا ِلت َ ْبتَغوا ع ََر َ
على البِغاءِ إِن أ َردْنَ ت َ َح ُّ
عذ َ ه
اب عَظِ ي هْ))  ،وقال أيضاَ :
()38
ور َّرحِ ي هْ)) .
َّ َ مِ بَ ْع ِد ِإك َْراُ ِِه َّ َفم ه
ت .محور االتجار بالبشر (اإلنسان):
كذلك ينبغي أن يالحل أن التجارة بالمفهوم االقتصادي قائمة على البيع والشراء لسلعة أجاز الشارع أو القانون التصارف فيهاا،
((ولَقَا ْد ك ََّر ْمنَاا بَنِاي آ َد َم َو َح َم ْلنَاا مُ ْْ فِاي ا ْلبَ ِ وار
إال أن هذا النوع من أنواع االتجار محله اإلنسان ،الذي هو محال تكاريم هللا لاه ،قاال تعاالىَ :
َوا ْلبَحْ ِر َو َر َن ْقنَاُمْ ِ وم َ ال َّ
ت َوفَ َّ
علَ ٰى َكث ٍِير ِ وم َّم ْ َخلَ ْقنَاا ت َ ْف ِضايالا))( ،)39فاإلنساان هاو السالعة التاي ياتم االتجاار بهاا ،وهاو محال
ض ْلنَا مُ ْْ َ
طيوِبَا ِ
العاارض والطلااب ،قااال اباان عاباادين رحمااه هللا تعااالى :ؤاألدمااي مكاارم شاارعا وإن كااان كااافرا ،فااإيراد العقااد عليااه وابتذالااه بااه ،والحاقااه
بالجمادات إذال له ،وهو غير جائز )40(]،000و يقول ابن رشد -الجاد -رحماه هللا تعاالى :ؤواألشاياء الموجاودة بأيادي النااس تتقسام علاى
قسمين :أحدهما :ما ال يصح ملكه ،والثاني :ما يصح ملکه؛ فأما ما ال يصح ملكه ،فال يجاوز بيعاه بإجمااع كاالحر ،والخمار ،والخنزيار،
والقرد ،والدم ،والميتة ،وما أشبه ذلك ،)41(]...وتأسيسا على ما سبق فإن بيع اإلنسان الحر ال يصح باإلجماع ،فمادام أنه ال يجاوز تملكاه
فال يجوز بيعه حينئذ.

) )33ينظر :المصدر نفسه  ، 128/3 :وينظر كذلك :الموافقات في أصول الشريعة ،الشاطبي ،إبراهيم بن موسی بن محمد اللخمي ،تحقيق :أبو عبيدة مشهور بن حسن
آل سلمان ،دار ابن عفان( ،ط۱۹۹۷ -۱۹۱۷( ،)1م).۳۱۰6 ،
))34سورة النساء.۲۹ :
) )35شف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي ،البخاري ،عالء الدين عبد العزيز بن أحمد ،تحقيق :عبد هللا محمود محمد عمار ،دار الكتاب العلمياة ،بياروت،
(ط۱4۱۸( ،)1ه۱۹۹۷/م) 538/4،؛ التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه ،التفتازاني ،سعد الدين مسعود بن عمر ،تحقيق :زكريا عميرات ،دار الكتب
العلمياة ،بياروت( ،ط1416( ،)1هااـ۱۹۹۹ /م) 4۲۰ ،414 ،؛ التقريار والتحبياار شارح التحريار للكمااال بان الهمااام فاي علام األصااول الجاامع بااين اصاطالحي الحنفيااة
والشافعية ،ابن أمير الحاج ،محمد بن محمد ،دار الفكر ،بيروت۱4۱۷( ،ه۱۹۹6/م) ۲۷4/2،؛ تيسير التحرير شرح التحرير للكمال بن الهمام في علم األصول الجامع
بين اصطالحي الحنفية والشافعية ،أمير بادشاه ،محمد أمين ،دار الفكر ،بيروت.445 /۲ ،
) ) 36المبسوط ،السرخسي ،شمس الدين أبو بكر حمد بن أحمد ،دراسة وتحقيق :خليل محيي الدين الميس ،دار المعرفة ،بيروت( ،ط1414( ،)1هـ۱۹۹۳/م).38/24،
) )37سورة النحل.106 :
) )38سورة النور من اآلية .۳۳ :
) )39سورة اإلسراء اآلية .۷۰ :
) )40حاشية رد المحتار على الدر المختار ،ابن عابدين ،محمد أمين بن عمر ،دار الفكر ،بيروت( ،ط 14۱۲( ،)۲هـ۱۹۹۲/م).58/5 ،
) ) 41المقااادمات الممهااادات ،ابااان رشاااد الجاااد أباااو الولياااد محماااد بااان أحماااد ،تحقياااق :الااادكتور محماااد حجاااي ،دار الغااارب اإلساااالمي ،بياااروت( ،ط۱۹۰۸( ،)1هاااـ- /
۱۹۸۸م) 62/2،؛ التلقين في الفقه الماالكي ،البغادادي ،أباو محماد عباد الوهااب بان علاي بان نصار ،تحقياق :أباو أوياس محماد باو خبازة الحساني التطاواني ،دار الكتاب
العلمية ،بيروت( ،ط۱۹۲۰( ،)1هـ۲۰۰4-/م)141/2،؛ مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل ،أبو عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطااب ،تحقياق :زكرياا
عميرات ،دار عالم الكتب ،بيروت( ،ط۱4۲۳( ،)1هـ۲۰۰۳/م).67/6،
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المبحث الثاني :أركان وأسباب وصور وأشكال االتجار بالبشر في الشريعة اإلسالمية واالتفاقيات الدولية:
المطلب األول :أركان جريمة االتجار بالبشر:
أ .الرك المادي :يعرف الفقاه الاركن الماادي ألي جريماة بأناه المظهار الخاارجي الاذي تبارز فياه الجريماة و تخارج إلاى حياز
الوجود.
والبد من توافر ثالثة عناصر أساسية فيه وهي كاألتي:
 .1النشاط اإلجرامي:
و يتمثل في عدة أشكال منها ( االستدراج و النقل و التنقيل و الترحيل و اإليواء و االستقبال و الخطف ).
و هكذا تتعدد صور النشاط االجرامي توسيعا لنطاق التجاريم ليشامل الحااالت جميعهاا التاي تنطاوي تحات االتجاار بالبشار ،وال
يشترط إتيان جميع االنشطة المذكورة بل يكفي القيام بحالة واحدة(.)42
 .2الوسيلة المستخدمة:
وتحكمها قاعدة عدم االعتداد بموافقة المجني عليهم أو المتضررين أو الضحية ،حيث قد تستعمل وسائل قسارية أو وساائل غيار
قسرية.
فقد يكون السلوك االجرامي الذي يقوم به الجاني أي كانت صورته مصحوبا باالكراه كما هو الحال في حالة اختطاف الضاحايا
أو تهديدهم بأي وسيلة كانت سواء مادية أو معنوية لالستجابة إلى الجاني و لتحقيق االكراه المعناوي باساتعمال الجااني لوساائل الضاغط
المادية من أجل إجبار الضحية على االستجابة له ،كما يلجأ إلى إغراء الضحية دون ممارسة أي ناوع مان االكاراه كإعطائاه وعادةبتلقي
مبالغ مالية ،كم ا قد يستعمل أسلوب االحتيال على الضحية على شكل مكاتاب التشاغيل فاي الخاارج مان أجال إساتدراج الضاحايا ،أو عان
طريق إستغالل النفوذ أو السلطة التي يمتلكها على المجني عليه كما لو كان الجاني وليا أو وصيا على الضحية ،وقد ال يتضمن السالوك
االجرامي أي من الوسائل التي ذكرت و إنما يقتصر دور الجاني على تغيير مكان الضحية طوعية و ذلك الشائع في الدول الفقيرة حيث
أي مكان غير المكان الذي تعيش فيه الضحية يعتبر أفضل(.)43
ب .الرك المعنوي:
إن جريمة االتجار باالشخاص كغيرها من الجرائم ال تكفي لقيامها أن يرتكب الجاني إحدى صور السلوك المادي ،و إنما ينبغي
أيضا أن يتوافر الركن المعنوي ،وهذه الجريمة هي جريماة عمدياة ،وهاو ماا يجعلهاا تتاألف مان إرادة النشااط المكاون لركنهاا الماادي و
العلم بكافة عناصرها الجرمية ،و بمعنى أخار يتخاذ الاركن المعناوي صاورة القصاد الجناائي أو العماد و تحقاق رابطاة الساببية فيماا باين
السلوك و النتيجة(.)44
 .1القصد العام:
تعد جرائم االتجار بالبشار مان الجارائم القصادية يشاتمل القصاد فيهاا القصاد الجرماي العاام بعنصاري العلام و االرادة ،أي العلام
بأركان الجريمة و إرادة إرتكابها ،بمعنى أن يعلم الجاني أن إستعمال القوة في الخطف أو التهديد بإستخدامها أو االحتياال أو غيرهاا مان
الوسائل المنصوص عليها و أن تتجه إرادته فعال الرتكاب هذا الفعل مقابل تحقيق منفعة مادية يشكل جريمة إتجار بالبشر يعاقاب عليهاا
القانون(.)45
 .2القصد الجنائي الخاص:
باإلضافة للقصد الجنائي العام و المكون من العلم واإلرادة فإن التشريعات الجنائية المختلفاة إشاترطت قصادا جنائياا خاصاا فاي
جرائم االتجار باألشخاص يتمثل في إستغالل الضحايا بأحد الصور التي حددتها هذه التشريعات(.)46
وقد حدد بروتوكول باليرمو هذه الصورة في أشكال هي :استغالل األشخاص في العمل بالسخرة أو العمال قسارا أو االساترقاق
أو االستعباد أو نزع األعضاء البشرية أو في الدعارة أو أي شكل من أشكال االستغالل الجنسي(.)47
على أنه قد أكدت التشريعات الوطنية المتعلقة باالتجار باألشخاص محاربة ما جاء في البروتكول ،على ضرورة توافر القصاد
الجنائي الخاص في هذه الجرائم.

) )42محمد جميل النسور ،عال غازي عباسي ،مرجع سابق ،ص.1092 /
) )43جريمة االتجار بالبشر و أليات مكافحتها ،سيبوكر عبد النور ،مذكرة ماستر ،فرع القانون الجنائي ،كلية الحقوق جامعة ورقلة ،الجزائر ،سنة  ،2017ص.25 /
). William Wilson :criminal law ,doctrine an theory , pearson education , second edition ,2003 ,p 95 )44
) )45د مح مد جميل النسور ،عال غازي عباسي ،مرجع سابق ،ص.1093 /
) )46جرائم االتجار بالبشر،دراسة مقارنة ،د طالل أرفيقان الشرفات ،ط ،1وائل للنشر ،عمان ،سنة  ،2012ص.85 /
) )47المادة  /3أ من البروتكول باليرمو لعام .2000
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المطلب الثاني :أسباب االتجار بالبشر.
وقبل الحديث عن صور وأشكال جريمة االتجار بالبشر بين الشريعة اإلسالمية والمواثيق الدولية ،فالباد مان اساتجالء األساباب
التي تسببت في رهور هذا النوع من التجارات باختصار؛ حيث يمكن حصر هذه األسباب فيما يأتي:
 .1التفكك األسري.
فهو من العوامل االجتماعية التي أسهمت بازدياد حجم هذه الظاهرة على المستوى العالمي ،فهروب المرأة أو الطفل من المنزل
نتيجة قسوة األب ،أو الزوج ،أو األخ مما دفعهما إلى الوقوع في حبائل الدعارة والبغاء ،واالستغالل الجنسي ،والتسول القسري.
 .2الحروب وعدم االستقرار السياسي.
لقد أدى عدم االستقرار السياسي في عدد مان المنااطق التاي توجاد فيهاا نزاعاات مسالحة ،وصاراعات سياساية إلاى رهاور هاذه
التجارة ،حيث يتم تجنيد آالف الفتيان والفتيات قسرة في القوات المسلحة الحكومية لبعض الدول ،والجماعات المتمردة للعمال كمقااتلين،
وجواسيس ،وطهاة ،وحمالين ،وسعاة ،وغير ذلك.
فقامت اليونيسيف -مثال -بإطالق سراح أكثر من  ۱۰۰۰۰۰۰طفال ،وأعاادت دمجهام فاي مجتمعااتهم المحلياة مناذ عاام 1998م
في أكثر من  15بلدا فيه نزاعات مسلحة ،وفي عام ۲۰۱۰م ،دعمت اليونيسف إعادة دمج نحو  ۱۱۰4۰۰طفل كانوا مرتبطين سابقا مع
القوات المسلحة والجماعات المسلحة ،فضال عن  ۲۸۰۰۰۰من األطفال الضعفاء اآلخرين المتضررين من الصراعات(.)48
وكذلك فإن تعرض األطفاال والنسااء لفقادان المعيال ورب األسارة فاي الحاروب ،ونتيجاة الفقار ،أو كاون هاذا الطفال ناتجاة مان
سفاح ،أدى إلى أن يباع هاؤالء األطفاال للتبناي لعاائالت ال تنجاب ،وبتصافح مواقاع اإلنترنات يجاد الباحاث مواقاع كثيارة تعارض أطفاا
للتبني والبيع.
 .3الفقر وسوء الحالة االقتصادية.
فالواقع االقتصادي للضحية والرغبة في حياة أفضل يدفعها إلى البحث عان عمال داخال البلاد أو خارجاه ،فتلجاأ إلاى السافر إلاى
بالد االغتراب ،من خالل البحث عن الورائف بأجور مغرية في اإلعالنات التي تنتشر في وساائل اإلعاالم المختلفاة ،ثام عنادما تحضار
الضحية إلى الدولة المستقبلة تفاجأ بحجز جوازات السفر لمنعها من مغادرة البالد ،وإجبارها على ممارسة أعمال الدعارة مقابل الماال،
أو أنه قد يضطر العامل لدفع مبالغ باهظة مقابل الحصول على تصاريح عمال ،وعناد حضاوره للجهاة المشاغلة يضاطر للعمال لسااعات
طويلة ،وبأجور زهيدة ،وكذلك فإن بعضهم قد يضاطر إلاى بياع أجازاء مان جسامه ،أومان خاالل عملياات تاأجير األرحاام ،أو ماا يسامى
بالسياحة اإلنجاب سواء كان بطريق البيع المباشر ،أو حتى من خالل بعض المواقع المتخصصة على اإلنترنات ،حياث تقاوم مثال هاذه
المواقع بالوساطة بين النساء المحرومات من األطفال ،وشركات في أوروبا الشرقية ،أو الهند تقوم بتوفير األمهات المتبرعات بالحمال،
فهي تدر على تلك الشركات الهندية ملياري يورو سنويا(.)49
 .4عصابات الجريمة المنظمة
فهذه العصابات تقوم بعملها في هذه التجارة بشكل منظم مستخدمة اإلنترنت ،والتجارة اإللكترونية ،حيث تقاوم باالتجاار بالبشار
على المستويات كافة من :التسول ،والبغاء ،واالتجار باألعضاء ،واساتغالل العمالاة األجنبياة ،إذ ياتم اختطااف األطفاال وإجباارهم علاى
التسول ،بينما يتم إجبار الفتياات مانهن علاى ممارساة البغااء والادعارة ،وقاد تحمال الواحادة مانهن بطرياق الزناا فيقوماون باالتخلل مان
هؤالء األطفاال عان طرياق اإلجهااض أو إجباارهن علاى االحتفاار باالجنين؛ لياتم بيعاه لشابكات بياع األعضااء البشارية ،أو لمان يرغاب
بالتبني ،بهدف تحقيق أكبر قدر من األرباح بأقل مخاطرة ممكنة.
المطلب الثاني :صور وأشكال االتجار بالبشر في الشريعة اإلسالمية واالتفاقيات الدولية.
تتعدد صور هذه الجريمة وتأخاذ أشاكاال متعاددة ،ففاي تقريار خااص لمكتاب األمام المتحادة المعناي بالمخادرات والجريماة للعاام
۲۰۱6م ،فقد بين التقرير أن صور هذه الجريمة تتمثل في :تجنيد األطفال في الحروب ،والعمل القسري ،ونزع األعضااء ،واالساتغالل
الجنسي ،والتسول القسري ،وبيع األطفال ،والزواج القسري(.)50

) )48ينظاااااار موقااااااع اليونيساااااايف علااااااى اإلنترناااااات :تجنيااااااد األطفااااااال علااااااى يااااااد القااااااوات المساااااالحة أو الجماعااااااات المساااااالحة ./
 - org/arabic/protection/24267_25751. Htmlتاريل الزيارة 2022/6/15م.
) ) 49اطلع الباحث على بعض المواقع المتخصصة في هذا الجانب على اإلنترنت ،وينظار أيضاا :مقاال علاى اإلنترنات بعناوان  :التفاصايل مرعباة حاول بياع األطفاال
واألجنة وكراء األرحام  ،من إعداد  :ليلى بلدي ،بتاريل2022/6/20م.
unicef

www.

 -http: //www dzayerinfo. com/ar/other/social/10210. htmlتاريل الزيارة2022/6/14:م.
) )50ينظر هذا التقرير2016, p8. United Nations Office on Drug, and Crime, Global Report on Trafficking in Persons, :
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والباحثان لن يتعرضا إلى موضاوعي :الازواج والتساول القساري ،والسابب فاي ذلاك يعاود إلاى أن الازواج بااإلكراه قاد عالجتاه
الشاريعة اإلسااالمية و قااوانين األحااوال الشخصااية ،فاال يجااوز إكااراه الماارأة علااى الاازواج ممان ال ترضااى بااالزواج منااه ،وإذا قااام وليهااا
بإكراهها على النكاح ،فإن هذا الزواج يعتبر فاسدة عند الحنفية وباط عند الجمهور ،وللزوجة االعتراض عليه أمام القاضاي الشارعي،
قااال(( :األيااْ أحااف بنفسااها م ا وليهااا ،والبكاار تسااتوان فااي نفسااها ،واانهااا صااماتها))( ،)51وقااد رد النباايا نکاااح خنساااء بناات خااذام
األنصارية لما زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك(.)52
وأيضااا إن وجااد هااذا النااوع ماان حاااالت الاازواج فهااو حاااالت فرديااة ال تصاال إلااى درجااة أن تساامى راااهرة فااي الاادول العربيااة
واإلسالمية ،وفيما يتعلق بزواج الصغيرات بمن يكبرهن سنة فالشريعة اإلسالمية قد وضعت ضوابط لهذا الزواج ،وجعلت إبرامه أماام
القاضي الشرعي؛ ليتسنى له التأكد من رضاها واختيارها ووجود المصلحة الراجحة في هذا الزواج ،بدليل فعال النباي (صالى هللا علياه
وسلم) من عدم تزويجه ابنته فاطمة لما خطبها أبو بكر الصديق ،وعمر بن الخطاب (رضي هللا عنهما) عن لكبار سانهما ،وتزويجاه لهاا
من علي بن أبي طالب( رضي هللا عنه) لمناسبة سنه لها ،وتعليله ذلك بأنها صغيرة(.)53
أما فيما يتعلق بالتسول القسري الذي يقاوم علاى اساتئجار أطفاال ونسااء مان أسارهم مقابال أجار ماادي وإرساالهم إلاى الشاوارع
بهدف اساتجداء النااس ،فالسابب فاي ذلاك أيضاا يعاود إلاى أن هاذا األمار لايس بالصاورة المتفشاية كثيارة فاي بالدناا العربياة ،إذ ال توجاد
إحصاءات دقيقة تتعلق بهذا النوع من أنواع االتجار بالبشر ،ولكون الشريعة اإلساالمية لماا عالجات موضاوع التساول فقاد حرمتاه علاى
الغني والقوي القادر على الكسب ،فقال (( :ما يزال الرجش يسول الناس حتى يوتي يوم القيامة ليس في وجهاه ممزعاة لحاْ))( ،)54وقاال
أيضا(( :م سول الناس أمواله متكثرة ،فإنما يسول جمرة فليستقش أو ليساتكثر))( ،)55والشاك أن هاذا النهاي ال يكاون إال لفعال محارم،
ولكن عالجه يتمثل في تعليم هؤالء حرفة يمتهنونها بدل سؤال الناس.
وسيقوم الباحثان ببيان موقاف الشاريعة اإلساالمية وبعادُا ناذكر صاور االتجاار فاي االتفاقياات الدولياة ما ُاذه الصاور فاي
الفروا اآلتية:
الفرا األول :االسترقاق والعمش بالسخرة.
يعاد االساترقاق واالسااتعباد مان أهاام أشاكال وصااور االتجاار بالبشاار ،إذ هماا مجمتااين عالمياة وتاادخالن فاي مااا يسامى باالتجااار
بالبشر؛ فهي الصورة األكثر تفشية في المجتمعات المعاصرة والتي فيها يظهر جشع أرباب العمل في المصانع والمنازل ،حيث يتم فيهاا
إساءة استخدام العمال وإعطائهم أجورا ً أقل من المتفق عليه فاي عقاود العمال ،والعمال لسااعات عمال طويلاة ،ناهياك عان الحرماان مان
اإلجازات.
فقد نصت المواثيق الدولية ،وقانون منع االتجار بالبشر لسنة ۲۰۰۹م األردني ،على أن معنى كلمة (االستغالل) المستخدمة في
القانون يعني بها(( :استغالل األشخاص في العمش بالسخرة أو العمش قسرة ،أو االسترقاق ،أو االستعباد ))(.)56
وقد قدرت منظمة العمل الدولية في عام ۲۰۱۲م ،أن عدد ضحايا العمل الجبري ب  ۲۰۰۹مليون ضحية في العالم ،منهم ۹۸%
هم ضحايا االستغالل الجبري في العمل في القطااع الخااص ،وفاي الشارق األوساط قادرت منظماة العمال الدولياة وجاود ()6۰۰۰۰۰۰
ضحية للعمل الجبري(.)57
وقد عرفت كل الحضارات واألمم السابقة على اإلسالم راهرة االستعباد لآلخرين على أوسع نطااق ،فكاان الارق موجاودة عناد
ِف َ
ست َ ْ
طا ِئفَاةا ِ وما ْن مه ْْ))( ،)58وقاال أيضاا
ض َو َج َع َش أ َ ُْلَهَا ِ
ش َي اعا َي ْ
الفراعنة ،إذ قال تعالى واصفا حال فرعونِ ((:إنَّ ف ِْرع َْونَ ع ََال فِي ْاأل َ ْر ِ
ضاع م
()59
ب))  ،وكذلك الحاال عناد العدياد مان األمام والحضاارات
سو ممونَ مك ْْ م
((:وإِ ْا أَن َج ْينَاكمْ ِ وم ْ آ ِل فِ ْرع َْونَ يَ م
في وصف حال اليهود َ
سو َء ا ْلعَذَا ِ
الرومانية والفارسية عند العرب والمسلمين.
وسيكون حديثنا في هذا الفرع حول هاتين الصاورتين مان صاور االتجاار بالبشار ،ونظارة الشاريعة اإلساالمية لكال منهماا ،مان
خالل نصوص القرآن الكريم والسانة النبوياة وأقاوال الفقهااء فيماا يتعلاق بمساألتين ،وهماا :الرقياق ،والمساألة الثانياة :ماا يتعلاق بااألجير
) ) 51أخرجه مسلم فس صحيحه ،تاب النکاح ،باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق ،والبكر بالسكوت ،حديث برقم (.)۱۹۲۱
) ) 52أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب النكاح ،باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود ،حديث برقم (.)5۱۳۸
) )53أخرجه النيسباوري ،المستدرك علاى الصاحيحين ،كتااب النكااح ،حاديث بارقم ( .)۲۷۰۹والنساائي ،السانن الكبارى ،كتااب النكااح ،بااب تازوج المارأة مثلهاا مان
الرجال في السن ،حديث برقم ( .) ۱۳۱۰وقال الحاكم :هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ،ولم يخرجاه .ينظر :المستدرك ،181/2ووافقه الذهبي.
) )54أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الزكاة ،باب من سأل الناس تكثراً ،حديث بارقم ( .) 1474ومسالم فاي صاحيحه ،تااب الزكااة ،بااب كراهاة المساألة للنااس،
حديث برقم (.)۱۰40
) ) 55أخرجه مسلم في صحيحه ،تاب الزكاة ،باب كراهة المسألة للناس ،حديث برقم (.)۱۰41
) )56ينظر :الجريدة الرسمية ،العدد رقم ( ،)4۹۵۲قانون االتجار بالبشر رقم ( )9لعام ۲۰۰۹م ،مادة رقم ( )۳فقرة (ب).
) )57ينظر تقرير لمنظمة العمل الدولية (هيلين هاروفتافيل وأليكس نصري) ،بعنوان :عاالقون فاي الفال  -االتجاار بالبشار فاي الشارق األوساط ( ،ط۲۰۱۳( ،)1م)،
ص .۱۲/وجد ير بالذكر أن هذه الدراسة شملت أربع دول وهي :األردن ،والكويت ،ولبنان ،واإلمارات.
) )58سورة القصل من اآلية .4 :
) )59سورة األعراف من اآلية .141 :
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الخاص.
()60

()61

فالرق هو :كون اإلنسان مملوكة ألخر  ،وقاد اتفاق الفقهااء علاى حرماة بياع اآلدماي الحار وبطالناه ؛ وذلاك لماا روي عان
النبي (صلى هللا عليه وسلم ) أنه قال (( :قال هللا تعالى :ثالثة أنا خصمهم يوم القياماة رجال أعطاى باي ثام غادر ،ورجال بااع حارة فأكال
ثمنه ،ورجل استأجر أجيرا فاستوفي منه ولم يعط أجره))( ،)62وألن اإلنسان ال يعد ماال متقومأ ،ولكون االنسان بغض النظر عن جنساه
أو دينه أو لونه مكره عناد هللا لاك ،قاال ابان عابادين (( :األدماي مکارم شارعا وإن كاان كاافرة ،فاإيراد العقاد علياه وابتذالاه باه ،وإلحاقاه
بالجمادات إذال له أي وهو غير جائز.)63( ))...
وقد عالجت الشريعة اإلسالمية أحكام االسترقاق ،فاالسترقاق وتملك الرقيق في الشريعة اإلسالمية أمر استثنائي قائم على ثالثة
مصادر ،المصدر األول منها رئيسي ،وما يتبعه من مصادر هي مصادر فرعية ناشئة عنه ،وهي:
أوالا :استرقاق األسرى من قبل رئيس الدولة إذا رأى في ذلك مصلحة عامة للمسلمين؛ وهذا بإجماع علماء المسلمين( ،)64ولماا
فعله النبي صلى هللا عليه وسلم حين قدم عليه وفد هوازن مسلمين ،فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسابيهم ،فقاال لهام رساول هللا صالى هللا
عليه وسلم  (( :أحب الحديث إلي أصدقه ،فاختاروا إحدى الطائفتين :إما السبي ،وإما الماال ،وقاد كنات اساتأنيت بهام))( )65؛ ولماا فعلاه
أيضا في استرقاق ذراري بني قريظة لما نقضوا العهد مع النبيفي غزوة الخندق( ،)66وهو العرف السائد الذي كان في ذلك الوقت.
إال أن الشريعة اإلسالمية جعلت لإلمام حق استرقاق األسرى ،وتصرفه في ذلك منوط بالمصلحة ،وحيث إن هناك اتفاقاا دولياة
بمنع االسترقاق ،فإن هذه االتفاقيات ال تتنااقض ماع الشاريعة اإلساالمية ،وال يناافي أن هاذا مان حاق اإلماام؛ ألن الشاريعة فاي كثيار مان
نصوصها تحث على فك الرقاب وعتق العبيد ،فال ينبغي لإلمام اآلن أن يلجأ إلى االسترقاق إال إذا كانت هناك مصلحة تقتضيه.
اانيا ا :ولد األمة من غير سيدها يتبع أمه في الرق( ،)67لكنها بمجرد والدتها منه تصبح أم ولد ال يجوز بيعها ،وتعتاق بعاد ماوت
سيدها.
االثا ا :الشراء ممن يملكه ملكا صحيحة معترفا به شرعا ،أو من خالل الهباة والوصاية والصادقة والمياراث وغيرهاا مان صاور
انتقال األموال من مالك إلى آخر(.)68
وبمقارنة سريعة ،نجد أن أسباب االسترقاق عند الحضارات واألمام الساابقة كانات أوساع مماا عرفتاه الشاريعة اإلساالمية فكاان
مصدر استرقاق العبيد عندهم :إما أسير حرب ،أو خطف وسارقة مان يجدوناه مان األطفاال أو النسااء ،أو مادين قاد صاعب علياه الوفااء
بدينه ،وغير ذلك( ،)69وكانت معاملة السادة للعبيد تختلف اختالفا كبيرا عما راعته الشريعة اإلسالمية من حقوق لهم ،فكان لمالك الرقيق
الحرية المطلقة في التصرف مع عبده كما يتصرف في الحيوانات.
فالشريعة اإلسالمية أسبق من دول العالم المتحضر  -في إقرار هذه المبادئ اإلنسانية مان غياره ،فاال تجاد فاي نصاوص القارآن
والسنة نصا يأمر باالسترقاق ،بل فتحت الباب على مصراعيه مان أجال تحريار العبياد وعادم اساترقاقهم ،يؤكاد ذلاك ماا ورد فاي بعاض
النصوص القرآنية والنبوية من خالل:

.1

تشريع العتق من خاالل الكفاارات :ككفاارة الحناث بااليمين ،أوكفاارة انتهااك حرماة شاهر رمضاان بالجمااع ،أوكفاارة القتال

) )60مجموعة من المؤلفين ،الموسوعة الفقهية الكويتية .۲۳/۱۲
) ) 61البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ابن نجيم ،زين الدين بن إبراهيم بن محمد ،دار الكتاب اإلسالمي( ،طال)( ،د.ت) 279/5؛ بدائع الصنائع فاي ترتياب الشارائع،
والكاساني ،أبو بكر بن مسعود ،دار الكتب العلمية ،بياروت( ،ط1406( ،)2ه۱۹۸۹/م)140/5 ،؛ المقادمات الممهادات ابان رشاد ۲/6۲ ،؛ التلقاين فاي الفقاه الماالكي
البغدادي 141/2،،؛ مواهب الجليل ،الحطاب 67/6 ،؛ المهذب في فقه اإلمام الشافعي ،الشيرازي ،أبو اسحاق إبراهيم بن علي ،دار الكتب العلمية ،بيروت261/1،؛
المجموع شرح المهذب ماع تكملاة السابكي والمطيعاي ،والناووي ،محياي الادين يحياى بان شارف ،دار الفكار ،بياروت289/9،؛ الحااوي الكبيار فاي فقاه ماذهب اإلماام
الشافعي شرح مختصر المزني ،الماوردي ،علي بن محمد بن محمد بن حبيب ،تحقيق :علي محمد معوض ،وعادل أحمد عبد الموجود ،دار الكتاب العلمياة ،بياروت،
(ط۱۹۱۹( ،)1ه ۱۹۹۹-م) . ۳۸۱/5 ،المغني شرح مختصر الخرقي ،ابن قدامة ،موفق الدين عبد هللا بن أحماد ،مكتباة القااهرة۱۳۸۸/۱۹6۸( ،م) 302/4 ،؛ كشااف
القناع عن متن اإلقناع ،البهوتي ،منصور بن يونس بن صالح ،دار الكتب العلمية ،بيروت.1387/4 :
) )62أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب اإلجارة ،باب إثم من باع حرة ،حديث برقم (.)۲۱۱4
) )63حاشية رد المحتار على الدر المختار ،ابن عابدين.58/5 ،
) )64ينظر :الهداية شرح بداية المبتدي ،المرغيناني ،أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل ،تحقيق :طالل يوسف ،دار إحياء التراث العربي ،بياروت ۲/۲۸4،؛
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،الزيلعي ،فخر الدين عثمان بن علي دار الكتاب اإلسالمي( ،ط  ،)۲مصورة عن المطبعة الكبارى األميرياة  -باوالق ،القااهرة (ط،)1
(۱۳۱۳ه) 249/3،؛ مواهب الجليل في شرح مختصر خليال ،الحطااب 351/3 ،؛ العزياز شارح الاوجيز ،الرافعاي ،أباو القاسام عباد الكاريم بان محماد بان عباد الكاريم،
تحقيق :علي محمد عوض وعادل أحمد عبد الموجود ،دار الكتب العلمية ،بيروت( ،ط)1417( ،ه۱۹۹۷/م)483-482/11 ،؛ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاار
المنهاج ،الشربيني ،شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب ،دار الكتب العلمية ،بيروت( ،ط1415( ،)1ه۱۹۹4/م) .38/6،وابن قدامة المقدسي ،المغني.224/9 ،
) ) 65أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الوكالة ،باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز ،حديث برقم (.)۲۳۰۷
) ) 66أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب مناقب األنصار ،باب مناقب سعد بن معاذ رضي هللا عنه ،حديث برقم (.)۳۸۰۹
) )67مجموعة من المؤلفين ،الموسوعة الفقهية الكويتية.13-12/23 :
) )68المصدر نفسه.13-12/23،
) )69ينظر على سابيل المثاال :الارق م اضايه وحاضاره،الترمانيني ،عباد الساالم ،المجلاس الاوطني للثقافاة والفناون واآلداب (الكويات) ،سلسالة عاالم المعرفاة (ناوفمبر
۱۹۷۹م) ،الكتاب رقم ( )۲۳ص ۱۷ -۱5/؛ اإلسالم محرر العبيد التاريل األسود للرق في الغرب وشفيق ،حمدي.
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الخطأ ،أو ككفارة الظهار ،من ذلك:
 قال تعالىَ ((:و َم قَت َ َش ممؤْ مِ ناا َخ َ
سلَّ َمةه إِلَ ٰى أ َ ُْ ِل ِه))
ير َرقَبَ ٍة ُّمؤْ مِ نَ ٍة َو ِديَةه ُّم َ
طو ا فَتَحْ ِر م

ير َرقَبَ ٍة ۖ فَ َم لَّ ْْ
ارتمهم إِ ْطعَا مم َ
ساكِي َ ِم ْ أ َ ْوسَطِ َما ت م ْط ِع ممونَ أ َ ُْلِي مك ْْ أ َ ْو ِك ْ
عش ََر ِة َم َ
قال تعالى(( :ف َكفَّ َ
س َوت م مه ْْ أ َ ْو تَح ِْر م
(.)71
ٰ
ارةم أ َ ْي َمانِ مك ْْ ِإاَا َحلَ ْفت م ْْ))
يَ ِج ْد فَ ِصيَا مم ا َ َالا َ ِة أَيَّ ٍام ۚ اَ ِلكَ َكفَّ َ
 قال تعالىَ ((:والَّذِي َ يم َ
ع م
ظونَ
سا ۚ ٰاَ ِل مك ْْ ت مو َ
ير َرقَبَ ٍة ِ وم قَ ْب ِش أَن يَت َ َما َّ
ظاُ مِرونَ مِ نوِ َ
سائ ِِه ْْ ا م َّْ يَعمودمونَ ِل َما قَالموا فَتَحْ ِر م
ير ))(.)72
بِ ِه ۚ َو َّ م بِ َما ت َ ْع َملمونَ َخبِ ه
 .2حث الشريعة اإلسالمية على الترعيب في العتق وتحريرهم دون ما مقابال ،مان ذلاك :قاال تعاالى(( :فْاال ا َقات ْ ْح ْم َالعْقْبْاةْ وماا
أدراك ما العقبة فك رقبة ))( ،)73وقوله صلى هللا عليه وسلم(( :أيما رجل أعتق امرأ مسلمة ،استنقذ هللا بكل عضاو مناه عضاوا مناه مان
النار))(.)74
(.)70

 .3تشريعه ألحكام العتق بالمكاتبة ،وهي عقد يتفق فيها لماا لاك ماع عباده علاى أن يادفع لاه قادرة مان الماال مقابال تحرياره مان
اب مِ َّما َملَكَعْ أ َ ْي َمانم مك ْْ فَكَاتِبمو مُ ْْ ِإ ْن َ
ِيه ْْ َخي اْرا ۖ َوآت موُمْ ِ وم َّماا ِل َّ ِ
العبودية يؤديه على أقساط ،قال تعالىَ ((:والَّذِي َ يَ ْبتَغمونَ ا ْل ِكت َ َ
ع ِل ْمت م ْْ ف ِ
الَّذِي آت َا مك ْْ))(.)75
ع َل ْيهَاا َوا ْل مم َؤ َّل َفا ِة
سااكِي ِ َوا ْلعَاامِ لِي َ َ
 .4إنه جعل تحرير العبيد من مصارف الزكااة ،قاال تعاالىِ ((:إ َّن َماا الصَّا َد َقاتم ِل ْلفم َق َاراءِ َوا ْل َم َ
علِي هْ َحكِي هْ ))(.)76
سبِي ِش ۖ فَ ِريضَةا ِ وم َ َّ ِ ۗ َو َّ م َ
سبِي ِش َّ ِ َوا ْب ِ ال َّ
ب َوا ْلغَ ِارمِ ي َ َوفِي َ
الرقَا ِ
قملموبم مه ْْ َوفِي ِ و
 .5حرم اإلسالم بيعا ألمة إذا استولدها موالها ،فإذا ما ترت إليها حريتها ،فعن عمرو بن الحاارث خاتن رساول هللا صالى هللا
عليه وسلم أخي جويرية بنت الحارث ،قاال (( :ماا تارك رساول هللا عناد موتاه درهماا وال ديناارا وال عبادا ً وال أماة وال شايئا ،إال بغلتاه
البيضاء ،وسالحه وأرضا جعلها صادقة))( ،)77فادل ذلاك علاى أناه لام يتارك أم إباراهيم أماه ،وأنهاا عتقات بموتاه ا بماا تقادم مان حرماة
االستيالد(.)78
أما فيما يتعلق بموقف الشريعة اإلسالمية من خالل ما وضعته من أحكام متعلقة باألجير الخااص أو العامال ،فقاد بينات األحكاام
المتعلقة بالعامل وهو ما يسميه الفقهاء باألجير الخاص أو أجير الواحد ،وهو الذي يعمل لحساب شخل واحد فقط أو لشركة معينة وهو
ملتزم بالعمل له ،فإذا انعقدت اإلجارة صحيحة ترتب عليها حقوق والتزامات بين الطرفين ،ومنها :أنه ليس له أن يؤجر نفسه مان آخار،
فإن أجر نفسه ألخر فإنه ال يستحق تمام األجر على المستأجر األول.
فاألجير الخاص أو العامل ملتزم بالقيام بالعمل الذي انعقدت علياه اإلجاارة ،فهاو يساتحق األجارة بمجارد تساليم نفساه الصااحب
العمل ولو لم يعمل ،وال يشترط العمل في حقه الستحقاق األجر(.)79
فمما قرره الفقهاء :أن العامل يجب عليه االلتزام بالعمل بالمدة المتفق عليها ،وعادم التكاسال عان أداء الواجاب أو العمال المنااط
به ،فال يجوز له أن ينشغل بشيء آخر إال بالصلوات المكتوبة فقط ،وعدم إباحة التنفل له( ،)80ومماا نصاوا علياه :ال يمناع فاي المصار
(.)81
من إتيان الجمعة ويسقط من األجر بقدر اشتغاله إن كان بعيد ،وإن قريبة لم يحط بشيء
والفقهاء قرروا أيضا أن األجير قد صار في حق العمل بمنزلة العبد لسيده ،وله أن يكلف عبده مان العمال ماا يطياق ،فكاذا ههناا
فال يكلفه فوق طاقته؛ ألن األجير الخاص ال يكون أشقی حاال من عبده ،وليس له أن يكلف عبده من العمل ما ال يطيق فهاهنا أولی(،)82
قال ابن حجر :ؤويلتحق بالرقيق من في معناهم من أجير وغيره](.)83
))70سورة النساء من اآلية .۹۲ :
) )71سورة المائدة من اآلية .۸۹ :
))72سورة المجادلة اآلية .3 :
))73سورة البلد اآليات .13-11 :
) ) 74أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب ،باب في العتق وفضله وقوله تعالى( :فك رقبة ،أو إطعام في يوم ذي مسغبة ،يتيما ذا مقربة ،حديث برقم (.)۲۰۱۷
))75سورة النور من اآلية .۳۳ :
) )76سورة التوبة اآلية .60 :
) )77أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الوصايا ،باب الوصايا وقول « : وصية الرجل مكتوبة عنده» ،حديث برقم (.)۲۷۳۹
) )78أخرجه البيهقي ،السنن الكبرى.581/10،
) )79ينظر :المحيط البرهاني في الفقه النعماني ،ابن ماازة  ،برهاان الادين محماود بان أحماد بان عباد العزياز ،تحقياق :عباد الكاريم ساامي الجنادي ،دار الكتاب العلمياة،
بيروت( ،ط1424( ،)1هـ۲۰۰4-م)۸/۲۷۰ ،؛ والمرغيناني ،الهداية 245/3 ،؛ تحفة الفقهاء ،السمرقندي ،أبو بكار عاالء الادين محماد بان أحماد ،دار الكتاب العلمياة،
بيروت( ،ط1414( ،)۲هـ۱۹۹4/م)۲/۳5۲ ،؛ حاشية رد المحتار وابن عابدين.55/6 ،
) )80ينظر :حاشية رد المحتار ،ابن عابدين.70/6 ،
) )81ينظر :المصدر نفسه.70/6،
) )82ينظر :المحيط البرهاني ابن مازة۸/۲۹۲ ،؛ حاشية رد المحتار ابن عابدين 70/6 ،؛ المدونة ،األصبحي ،مالك بن أناس بان مالاك بان عاامر ،دار الكتاب العلمياة،
بيروت( ،ط۱۹۹4-۱۹۱۰( ،)1م)445/3،؛ مواهب الجليل ،الحطاب208/4 ،؛ الشرح الكبير ،ابن قدامة 301/9 ،؛ الفروع ومعه تصحيح الفروع ،الصالحي ،محمد
بن مفلح بن محمد بن مفرج ،لعالء الدين علي بن سليمان المرداوي ،تحقيق :عبد هللا بن عبد المحسان التركاي ،مؤسساة الرساالة ،بياروت( ،ط ۱4۲4( ،)1هاـ۲۰۰۳/
م)۹/۳۲۲ ،؛ كشاف القناع ،البهوتي 490/5 ،؛ مطالاب أولاي النهاى فاي شارح غاياة المنتهاى ،الرحيبااني ،مصاطفى بان ساعد بان عباده ،المكتاب اإلساالمي ،بياروت،
(ط1415( ،)۲ه۱۹۹4/م)655/5،؛ فتح الباري ،العسقالني.216/5 ،
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ومن هنا ،فإن قيام بعض أرباب العمل وخصوصا في بعض المصانع وبعض العمالة المنزلية أو الزراعية بإجباار العماال علاى
العمل لساعات طويلة دونما راحة أو إجبارهم علاى أعماال ال تتناساب ماع طااقتهم البشارية ،ناهياك عان العناف الجسادي واللفظاي الاذي
يتعرضون إليه ،وقيام بعض مكاتب التوريف في تلك البلدان باستغالل ضعفهم وفقرهم من خاالل دفاع مباالغ طائلاة لتاوفير فارص عمال
لهم خارج بالدهم من خالل عقود التوريف في تلك البالد التي سيعملون فيها ،وأنهم مضطرون للعمل ليل نهاار حتاى يقوماوا بتساديد ماا
استدانوه من األجور التي يتقاضونها ،والتي تكون في كثير من األحيان رواتب زهيدة ،هاو مخاالف ألبساط معاايير الشاريعة اإلساالمية،
فقد روى البخاري في صحيحه أن المعرور بن سويد قال :لقيت أبا ذر بالربذة( ،)84وعليه ُحلة وعلى غالمه حلة ،فسألته عان ذلاك فقاال:
إني ساببت رجالً فعيرته بأمه ،فقال لي النبي:يا أبا ذر(رضي هللا عنه) أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية ،إخوانكم خولكم( ،)85جعلهم
هللا تحت أيديكم ،فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ،وليلبسه مما يلبس ،وال تكلفوهم ما يغلبهم ،فإن كلفتموهم فاأعينوهم( ،)86قاال
النووي رحمه هللا :ؤ هم إخوانكم :يعود إلى المماليك ،واألمر بإطعامهم مما يأكل السيد ،وإلباسهم مما يلابس محماول علاى االساتحباب ال
على اإليجاب ،وهذا بإجماع المسلمين ،وأما فعل أبي ذر فاي كساوة غالماه مثال كساوته فعمال بالمساتحب ،وإنماا يجاب علاى السايد نفقاة
المملوك وكسوته بالمعروف بحسب البلدان واألشخاص ،سواء كان من جنس نفقة السايد ولباساه ،أو دوناه ،أو فوقاه حتاى لاو قتار السايد
على نفسه تقنيرة خارجة عن عادة أمثاله إما زهدة ،وإما شحا ،ال يحل لاه التقتيار علاى المملاوك ،وإلزاماه وموافقتاه إال برضااه ،وأجماع
العلماء على أنه ال يجوز أن يكلفه من العمل ما ال يطيقه ،فإن كان ذلك لزمه إعانته بنفسه أو بغيره]( )87فإذا كان العبد المملاوك ال يكلاف
إال ما يطيق فالخادم والعامل الحر من باب أولى.
وكذلك ،فإن الشريعة اإلسالمية قد عالجات ماا يتعلاق بوجاوب حسان معاملاة الخاادم أو العامال مان حياث عادم جاواز تحقياره أو
معاملته معاملة قاسية من ضرب ،فقد نهي النبي صلى هللا عليه وسلم عن إهانته أو ضربه ،فعن عبدهللا بن مسعود عناه رضاي هللا عناه
عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :أجيبوا الداعي ،وال تردوا الهدية ،وال تضربوا المسلمي ))(.)88
وعن أبي مسعود رضي هللا عنه انه قال ((:كنت أضرب غالم لي فسامعت مان خلفاي صاوتا :اعلام أباا مساعودر أقادر علياك
منك عليه ،فالتفت فإذا هو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،فقلت :يا رسول هللا ،هو حر لوجه هللا .فقال صلى هللا عليه وسلم(( :أما لو لم
تفعل ،للفحتك النار ،أو المستك النار))(.)89
ففي المدونة قال اإلمام مالك :ؤمن أجر أجيرا للخدمة استعمله على عرف الناس من خدماة الليال والنهاار كمناولتاه إيااه ثوباه أو
الماء في ليلة ،وليس مما يمنعه النوم إال في أمر يفرض مرة بعد المرة يستعمله فيه بعض ليلة ،كما ال ينبغي ألرباب العبيد إجهادهم فمن
عمل منهم في نهاره ما يجهده ،فال يستطحن في ليلة إال أن يخف عمل نهاره فليستطحنه ليله إن شاء من غير إقاداح ،ويكاره ماا أجهاد أو
قل منه](.)90
وعلى ذلك ،فإن الواجب على أرباب العمل تكليف العمال بما يطيقونه اتباعا للعادة السائدة عند الناس ،فيكون لهم أوقات راحاة،
وإجازة ،فمما قرره الفقهاء :أن على السيد في تكليفه رقيقه أن يكلفه ما يطيقه اتباعا للعادة السائدة عند الناس ،فيريحه وقت القيلولة وهي
النوم في نصف النهار  ،-وفي وقت االستمتاع إن كان له امرأة ،وفي العمل طرفي النهار ،ومن العمل آنااء الليال إن اساتعمله نهاارة ،أو
النهار إن استعمله ليال ،وأن سافر به أركبه وقتا فوقتا كالعادة دفعة للضرر عنه ،وإن اعتاد السادة الخدمة من األرقااء نهاارة ماع طرفاي
الليل لطوله اتبعت عادتهم(.)91
) )83ينظر :فتح الباري بشرح صحيح البخاري العسقالني.216/5 ،
) )84الربذة التي :من قرى المدينة تقع على م قربة من ذات عرق على طريق الحجاز باتجاه مكة ،على طريق الحاج المعاروف بادرب زبيادة ،ولماا كانات والياة عمار
حماها إلبل الصدقة ،وممن دفن فيها الصحابي أبو ذر الغفاري نه ،خربت سنة  ۳۱۹ه ،بسبب حروب كانت بينهم وبين أهل ضرية ،إذ إنهام اساتعانوا بالقرامطاة علاى
أهل الرباذة ،فا رتحال أهال الرباذة منهاا فخربات .ينظار :معجام البلادان ،الحماوي ،شاهاب الادين أباو عباد هللا يااقوت بان عباد هللا الروماي ،دار صاادر ،بياروت( ،ط،)۲
(۱۹۹5م) 24/3،؛ معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ،الحربي ،عاتق بن غيث بن زوير البالدي ،دار مكة للنشر والتوزيع (مكة المكرمة)( ،ط ۱4۰۲( ،)1ه/
۱۹۸۲م) ،ص .۱۳5-۱۳6
) ) 85قوله :ولكم  :هم الخدم ،سموا بذلك؛ ألنهم يتخولون األمور أي :يصلحونها ،ينظر :فتح الباري ،ابن حجر العسقالني.215/5 ،
) ) 86أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب اإليمان ،باب المعاصي مان أمار الجاهلياة وال يكفار صااحبها بارتكابهاا إال بالشارك ،حاديث بارقم (،)۳۰صاحيح البخااري،
كتاب العتق ،باب قول النبي في العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون ،حديث رقم ( ،)۲۵45و مسلم في صحيه ،كتاب اإليمان والنذور ،باب إطعام المملوك مماا يأكال
وإلباسه مما يلبس وال يكلفه ما يغلبه ،حديث برقم (.)۱۹۹۱
) )87المنهاج بش رح صحيح مسلم ،النووي ،أبو زكريا يحيي بن شرف ،ضبط وتوثيق :صدقي محمد جميل العطار ،دار الفكر ،بيروت۱۹۹۰-۱۹۱۹( ،م)112/11،؛
شاارح صااحيح البخاااري ،اباان بطااال ،أبااو الحساان علااي باان خلااف باان عبااد الملااك ،تحقيااق :أبااو تماايم ياساار باان إبااراهيم ،مكتبااة الرشااد ،الرياااض( ،ط۱4۲۳( ،)۲
ه۲۰۰۳/م)65-64/7،؛ التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد ،ابن عبد البر ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا ،تحقيق :مصطفى بن أحمد العلوي ،محمد عباد الكبيار
البكري ،وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية (المغرب).۲٤/۲۸۷،)۱۳۸۷( ،
) )88أخرجه اإلمام أحمد ،المسند ،مسند عبد هللا بن مسعود ،حديث برقم ( ،) ۳۸۳۸صحيح ابن حبان ،فصل في التعذيب ،باب ذكر الزجر عن ضارب المسالمين كافاة
إال مااا يبيحااه الكتاااب والساانة ،حااديث باارقم ( .) 2603والبخاااري ،األدب المفاارد ،تحقيااق :محمااد فااؤاد عبااد الباااقي ،دار البشااائر اإلسااالمية ،بيااروت( ،ط۱۹۰۹( ،)۳
ه۱۹۸۹/م) ،ص ،67 /حديث برقم ( .) ۱۰۷قال الهيثمي :ورجال أحمد رجال الصحيح ينظر :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،52/4حديث برقم (.)6155
) ) 89صحيح مسلم ،كتاب اإليمان ،باب صحبة المماليك ،وكفارة من لطم عبده ،حديث رقم (.)۱۹۰۹
) )90ينظر :المدونة ،اإلمام مالك األصبحي445/3 ،؛ وينظر أيضا :مواهب الجليل،الحطاب.208/4 ،
) ) 91ينظر :الكافي في فقه أهل المدينة ،ابن عبد البر ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا ،تحقيق :محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني ،مكتبة الرياض الحديثة ،الرياض،
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وإن على مديريات العمل القيام بجوالت ميدانية على المصانع والبيوت وأماكن عمل المستخدمين ،ليس للتأكد من إقاماتهم فقط،
ولكن للتأكد أيضا من عدم تكليف العمال والعامالت ما ال يطيقونه ،والتزامهم بساعات العمل المنصوص عليها فاي القاانون ،واساتالمهم
لرواتبهم ومستحقاتهم من أرباب العمل ؛ وذلك لما روي أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه انه كان يذهب إلى العوالي كل ياوم سابت،
فإذا وجد عبدة في عمل ال يطيقه وضع عنه منه(.)92
وروي أيضا عن عثمان بن عفان لين ،أنه قاال :ال تكلفاوا األماة غيار ذات الصانعة :الكساب ،فاإنكم متاى كلفتموهاا ذلاك ،كسابت
بفرجها ،وال تكلفوا الصغير الكسب ،فإنه إذا لم يجد سرق ،وتحقوا إذ أعفكم هللا ،وعليكم من المطاعم بما طاب منها( ،)93وذلك خوفا مان
أنه إذا لم يكن لها عمل تكسب منه فإنها ستتكسب عن طريق الدعارة والبغاء ،و كذلك ال يكلف الطفل الصغير العمل والكسب ؛ ألن ذلك
سيؤدي به إلى أن يسرق.
ولألسف ،يالحل في هذه األيام أن عددا من ذوي األطفال يجبرونهم على امتهان التسول في إحادى صاور االتجاار بالبشار ،وقاد كشافت
التحقيقات في بعض األحيان وجود عصابات منظمة للتسول ،ويقسام العمال باين أعضاائها مان أطفاال ونسااء علاى اإلشاارات المرورياة
والمساجد واألسواق في أيام األسبوع وأيام شهر رمضان ،وفي نهاية اليوم يقاسمونهم األموال فاي مقابال حماايتهم وتوكيال محاامين لهام
في حال القبض عليهم.
وقد كفلت الشريعة اإلسالمية حقوق العامل ،ومن ذلك ما روي عن النبي صالى هللا علياه وسالم (( :كفاى باالمرء إثماا أن يحابس
عمن يملك قوتهم))( ، )94ففي الحديث داللة على أن رب األسرة ورب العمال يجاب عليهماا اإلنفااق علاى مان تحات واليتهماا ،فاال ينبغاي
لرب العمل أن يقوم شرعا بتجويع من يتعاهادهم بالنفقاة مان الخادم والعماال ،فيحابس عانهم القاوت ،فيبخلاون علايهم بالطعاام ،أو يقوماوا
بإسكانهم في أماكن غير الئقة.
وقد ورد في الحديث أن صحابية يقال له زنباع( )95وجد غالما له مع جارية ،فقطع ذكر هذا الغالم وجدع أنفه ،فأتی العبد النباي
فذكر ذلك له ،فقال صلى هللا عليه وسلم له :ما حملك على هذا؟ قال :فعال كاذا وكاذا قاال(( :اذهاب فأنات حار ))( ،)96وهاذا يادل علاى أن
للرقيق حق التقاضي والتظلم إن تعرض لالعتداء ،وإن تعدى المالك أو تعسف في استعمال حقه فاإن مملوكاه يعتاق ،فسالطة السايد علاى
عبده مقيدة بالحدود المشروعة وليست مطلقة ،فإذا كان هذا هو حال العبد ،فما بالك باألجير الحر الاذي قاد يتعارض لصانوف مان األذى
والمعاملاة السايئة مان عماال لسااعات طويلاة ،وتااأخير فاي صارف الرواتاب ،والتااأخر فاي استصادار تصاااريح العمال وأذوناات اإلقامااة،
واحتجاز جوازات سفر العمال والعامالت ،أو ما يصدر عن أصحاب العمل من اعتداءات لفظية وجسدية ،أو من خاالل تقيياد عطالتهام
أو جعلهم يعيشون في أماكن معيشية متردية.
اانياا :االستغالل الجنسي.
ماان الصااور التااي عالجتهااا المواثيااق الدوليااة ،وقااانون منااع االتجااار بالبشاار األردنااي ،مااا يعاارف باالسااتغالل الجنسااي فااي أعمااال البغاااء
والدعارة ،واألعمال اإلباحية التي يشارك فيها النساء والفتيات القاصرات واألطفال ،بهدف الربح أو المتعة الجنسية من خالل االتصاال
الجنسي أو التعري بين الشخل الباالغ (المعتادي) والطفال والتاي تقاع بطرياق الخفااء أو السار ،أو التارويج لهاا مان خاالل وساائل الباث
المسموعة والمقروءة والمرئية.
وراهرة االستغالل الجنسي لألطفال والنساء منتشرة في دول العالم الغربي ،الذي سادت فيه اإلباحية والشذوذ ،وطغيان المادة،
فأصبح األطفاال والنسااء ضاحايا مجتمعاات شايطانية ال يهمهاا إال إرضااء شاهواتها الشايطانية البعيادة عان الفطارة الساليمة ،فقاد كشافت
مؤسسة مراقبة اإلنترنت ( )Internet watch Foundationومقرها لندن ،في تقريرها السنوي عن العام ۲۰۱٦م :أن هولندا تتصادر
بلدان العالم في عدد مواقع اإلنترنت ذات محتويات متعلقة باالستغالل الجنساي لألطفاال حاول العاالم ،تليهاا الوالياات المتحادة ،ثام كنادا،

(ط۱4۰۰( ،)۲ه۱۹۸۰م)1142/2 ،؛ مواهب الجليل ،الحطاب208/4 ،؛ مغني المحتاج،الشربيني 206/5 ،؛ أسنى المطالب فاي شارح روض الطالاب ومعاه حاشاية
الرملاااي الكبيااار ،األنصااااري ،زكرياااا بااان محماااد بااان زكرياااا ،دار الكتااااب اإلساااالمي( ،د .ط)( ،د.ت)455/3،؛ نهاياااة لمحتااااج ،الرملاااي 240/7 ،؛ كشااااف القنااااع،
البهوتي 490/5،؛ مطالب أولي النهى ،الرحيباني.655/5 ،
) )92أخرجه اإلمام مالك في الموطأ ،كتاب االستئذان ،باب األمر بالرفق بالمملوك ،حديث برقم (.۹۸۰ /۲ )41
) ) 93أخرجه اإلمام مالك في الموطأ ،كتاب االستئذان ،باب األمر بالرفق بالمملوك ،حديث برقم (981/2،)41؛ الشرح الكبير ،ابن قدامة.302/9،
) )94أخرجه مسلم في صحيحه ،تاب الزكاة ،باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم ،حديث برقم (.)۹۹6
) )95زنباع بن سالمة بن حداد بن حديدة بن أمية الجاذامي أباو روح الفلساطيني ،والاد روح بان زنبااع ،صاحابي روي عان  فاي النهاي عان المثلاة .ينظار ترجمتاه:
اإلصابة في تمييز الصحابة ،العسقالني ،أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر ،تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود وعلی محمد معوض دار الكتب العلمية ،بياروت( ،ط)،
(1415ه1995/م)  470/2؛ أسد الغابة ،الجزري ،أبو الحسن علي بان أباي الكارم محماد ،دار الفكار ،بياروت1409( ،ه1989/م) 85/2؛ تهاذيب الكماال فاي أساماء
الرجال ،المزي ،يوسف بن عبد ال رحمن بن يوسف ،تحقيق :بشار عواد معروف ،مؤسسة الرسالة ،بيروت( ،ط1400( ،)1ه ۱۹۸۰-م).۹/۳۹۱ ،
) )96أخرجه أبو داوود في سننه ،كتاب الديات ،باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه ،حديث برقم ()4519؛ وابن ماجة في سننه ،كتااب الاديات ،بااب مان مثال بعباده
فهو حر ،حديث برقم ( ) ۲۹۷۹؛ وأحمد في مسنده ،مسند عبد هللا بن عمرو بن العاص ،حديث برقم (.)6710
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وفرنسا ،وروسيا ،وأن ما نسبته  %53من األطفال الموجودين في تلك المواقع أعمارهم  ۱۰سنوات وما دون ،وأن  %45من الضاحايا
أعمارهم ما بين ( )15-11سنة(.)97
وهاذه الظااواهر هااي غريبااة عاان مجتمعاتنااا العربياة واإلسااالمية ،حتااى أننااا ال نكاااد نساامع عنهاا؛ وذلااك يعااود لطبيعااة مجتمعاتنااا العربيااة
واإلسالمية التي مازالت الفطرة السليمة وحب التدين موجاودين فيهاا رغام العواصاف الهوجااء مان ريااح التغرياب والفجاور التاي تهادد
مجتمعاتنا في وقتنا الحاضر.
ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن الشريعة اإلسالمية قد نهت عن الزنا والبغاء ،لما فيه من اعتداء على حق هللا لق
والمجتمع ،والرضا بالوطء ال يعد شبهة باالتفاق ،فمن وطئ امرأة أجنبية أباحت نفسها له فهو زان وهي زانية ،وذلك بخالف القوانين
الوضعية التي تعد هذا الفعل من أفعال الحرية الشخصية ،فالرضا بين الشريكين ال يعد جريمة توجب العقوبة ،بخالف الشريعة
الزانِيَةم َو َّ
اإلسالمية التي تعتبر الرضا منهما موجبة للعقوبة والحد إذا توافرت شروطه الموجبة له ،قال تعالىَّ (( :
الزانِي فَاجْ ِلدموا كم َّش
عذَابَ مه َما َ
طائِفَةه ِ وم َ
ْ
ْ
اَّللِ َوا ْليَ ْو ِم ْاآلخِ ِر ۖ َو ْليَش َهد َ
َواحِ ٍد ِ وم ْن مه َما ِمائ َةَ َج ْل َد ٍة ۖ َو َال ت َو ْ مخذْكمْ بِ ِه َما َرأْفَةه فِي دِي ِ َّ ِ إِن كمنت م ْْ ت مؤْ مِ نمونَ بِ َّ
ا
ا ْل ممؤْ مِ نِي َ ))( ،)98وقال تعالى ناهيا عباده عن الزنا وعن مقاربته أو مخالطة أسبابه ودواعيهَ ((:و َال ت َ ْق َربموا ِ و
سا َء
الزنَا ۖ إِنَّهم كَانَ فَاحِ شَة َو َ
سبِ ا
َف َو َال يَ ْزنمونَ ۚ َو َم يَ ْفعَ ْش ٰاَ ِلكَ
يال)) ( ،)99وقال تعالىَ ((:والَّذِي َ َال يَ ْد م
َ
عونَ َم َع َّ ِ إِ ٰلَ اها آ َخ َر َو َال يَ ْقتملمونَ النَّ ْف َ
س الَّتِي ح ََّر َم َّ م إِ َّال بِا ْلح و ِ
()100
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
م
ْ
ا
م
علَى ا ْل ِبغَاءِ إِ ْن أ َ َردْنَ
ْ
تعالى:
وقال
،
((
ا
ن
َا
ه
م
ه
ِي
ف
د
ل
خ
ي
و
ة
م
ا
ي
ق
ل
ا
م
و
ي
اب
ذ
ع
ل
ا
ه
ل
َف
ع
َا
ض
ي
)
68
(
ا
م
ا
ا
أ
َي ْل
((و َال تمك ِْرُموا فَت َ َياتِ مك ْْ َ
فَ
ِ
ِ
ِ
َ م َْ َ َ َ َ َ
ْ
م
َ
م
ا
()101
َ
ور َّرحِ ي هْ))
صناا ِلوت َ ْبتَغموا ع ََر َ
ت َ َح ُّ
ض ا ْل َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا ۚ َو َم يمك ِْرُ ُّه َّ ف ِإنَّ َّ َ مِ بَ ْع ِد إِك َْراُ ِِه َّ َفم ه
فإذا كان الشارع قد نهى عن إكراه الجواري واإلماء على اإلجارة على الزنا؛ ألنها إجارة على المعصاية ،فكياف الحاال بإجباار
امرأة حرة على الزنا وأعمال الدعارة؟ر
واعتبر الشارع الحكيم أن المال المتحصل من هذه األعمال مال حرام ال يجوز أكله أو االستفادة واالنتفاع منه ،فهو إجارة على
معصية ،قال صلى هللا عليه وسلم(( :شر الكساب :مهار البغاي ،وثمان الكلاب ،وكساب الحجاام))( ،)102وهاو مان المكاساب المجماع علاى
تحريمها( ،)103و مهر البغي :هو المال الذي تأخذه الزانية أجرة على الزني ،وسماه :مهرة ؛ لكونه على صورته.
وكذلك فإن الشريعة اإلسالمية ال حرمت الزنا وأعمال البغاء ،فإنها قد قامت بسد كل الوسائل التي تاؤدي إلاى الزناا ،فنهات عان
كشف العورات والتعري لما في من ذلك من مفاسد أخالقية واجتماعية ،فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جاده واناه قاال :قلات :ياا رساول
هللا ،عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال :احفل عورتك إال من زوجتك ،ثم قال بهز :قلت :الرجل يكون خالية؟ قاال :هللا أحاق أن يساتحيا
منه)( ،)104وقال تعالى ((:يَا بَنِي آ َد َم قَ ْد أ َ َ
ت َّ ِ لَعَلَّ مها ْْ
نز ْلنَا َ
اس الت َّ ْق َاو ٰٰ ٰاَ ِلاكَ َخي هْار ۚ ٰاَ ِلاكَ مِ ا ْ آيَاا ِ
سا يم َو ِاري َ
علَ ْي مك ْْ ِلبَا ا
س ْوآتِ مك ْْ َو ِريشاا ۖ َو ِلبَ م
َيذَّك مَّرونَ ))( ،)105فهي صورة من صور تكريم هللا لن لإلنسان عن الحيوان ،من خاالل االحتشاام وساتر العاورات ،وماا وضاعته الشاريعة
اإلسالمية كذلك من ضوابط وحدود لكشف العورة باين الرجاال والنسااء ،وأن عاورة الصاغير كعاورة الكبيار فاي وجاوب حفظهاا وعادم
ابتذالها وعرضها للناس حتى وإن كان سهوة ،من ذلك أن الصحابة  -رضوان هللا علايهم لماا قادموا عمارو بان سالمة عناه لياؤمهم وكاان
عمره ست أو سبع سنين وكان أكثرهم حفظة لكتاب هللا لن وكانت عليه بردة ،فإذا سجد تقلصت عنه ،فقالت امرأة مان الحاي :أال تغطاوا
عنا است قارئكم؟( ،)106ولقوله صلى هللا عليه وسلم للمسور بن مخرمة انه لما إزاره وهو يحمل حجارة(( :ارجاع إلاى ثوباك فخاذه ،وال
تمشوا عراة))( ،)107والخطاب في هذا الحديث لعموم األمة.
وكذلك ،فإن القواعد العامة للشريعة تنهى عن كل ما من شأنه تشجيع على الفساد أو اإلفساد في األرض ،مثل :ما يعرف
باالستغالل الجنسي للنساء ،أو األطفال من خالل المواقع اإلباحية أو السياحة الجنسية ،وما يتعلق بها من وسائل كأندية وشواطئ
ض َب ْع َد
العراة؛ إذ إن هذه الوسائل تعد من األمور التي تشجع على المعصية والفاحشة ،قال تعالىَ (( :و َال ت م ْف ِ
سدموا فِي ْاأل َ ْر ِ

) )97ينظر التقرير في الموقع التالي -Www. annualreport. iwf. org. uk :تاريل الزيارة 2022/6/20م.
) )98سورة النور اآلية .۲ :
) )99سورة األسراء اآلية .17 :
) )100سورة الفرقان االيات .69-68 :
))101سورة النور من اآلية.۳۳ :
) ) 102أخرجه مسلم في صحيحه ،تاب المساقاة ،والمعاملة بجزء من الثمر والزرع ،باب تحريم ثمن الكلب ،وحلوان الكاهن ،ومهار البغي،والنهاي عان بياع السانور،
حديث برقم ((.))۱۹۹۸
) )103الكافي في فقه أهل المدينة ،ابن عبد البر 444/1 ،؛ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،النووي.191/10 ،
) )104أخرجه الترمذي في سننه ،كتاب أبواب األدب عن رسول هللا ،باب ما جاء في حفل العورة ،حديث برقم ()۲۷۹۹؛ وأبو داود في ساننه ،كتااب الحماام ،بااب ماا
جاء في التعري ،حديث برقم ( ،)4۰۱۷وابن ماجة في سننه ،كتاب النكاح ،باب التستر عند الجماع ،حديث برقم ( .)۱۹۲۰قال عنه الترمذي :حديث حسن.
))105سورة األعراف اآلية .۲6 :
) ) 106أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب المغازي ،حديث برقم (.)4302
) ) 107أخرجه مسلم في صحيحه ،تاب الحيض ،باب االعتناء بحفل العورة ،حديث برقم (.)۳4۱
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اب أَلِي هْ فِي ال ُّد ْنيَا َو ْاآلخِ َر ِة ۚ َو َّ م يَ ْعلَ مْ َوأَنت م ْْ
إِص َْالحِ هَا))( ،)108وقال تعالى(( :إِنَّ الَّذِي َ يمحِ بُّونَ أَن تَشِي َع ا ْلفَاحِ شَةم فِي الَّذِي َ آ َمنموا لَ مه ْْ َ
عذ َ ه
َال ت َ ْعلَ ممونَ ))(.)109
أما بالنسبة لعمل القواد  -وهو السمسار في الزني الذي يجمع بين الرجال والنسااء باالحرام ،-فعملاه محارم كماا ال يخفاي(،)110
ان))()111؛ إذ إن عمله قائم على إشاعة الفاحشة بين الناس ،قال تعالى(( :إِنَّ الَّذِي َ يمحِ بُّونَ أَن
اونموا َ
قال تعالىَ (( :و َال تَعَ َ
اإلاْ ِْ َوا ْلعمد َْو ِ
علَى ْ ِ
()112
َ
َ
تَشِي َع ا ْلفَاحِ شَةم فِي الَّ
م
َ
اب أَلِي هْ ِفي ال ُّد ْن َيا َو ْاآلخِ َر ِة)) .
ذ
ع
ْ
ه
ل
وا
ن
م
آ
ِي
ذ
مْ َ ه
َ
االثا ا :بيع األطفال
من الصور المؤلمة التي تندرج تحت ما يسمى االتجار بالبشر :راهرة خطف األطفال ،وبيعهم واالتجار بهم بغرض التبني ،أو
لبايعهم لمان حاارمهم هللا مان اإلنجااب ،أو ألجاال المتااجرة بأعضاائهم ،أو ماان أجال اساتخدامهم فااي التساول ،وخصوصاا فااي رال الواقااع
األقتصادي الصعب لكثير من األسر من الفقر والعوز ،وخصوصا في البالد الفقيرة ،أو التي غاب فيها األمن واالستقرار.
لكن يبقى أن هذه الجريمة في حق هؤالء األطفال موجودة عالمية ،فقد ذكرت منظمة العمل الدولياة فاي عاام ۲۰۰۲م ،أن هنااك
 ۱۰۲مليااون طفاال يااتم االتجااار بهاام كاال عااام( ،)113ونشاارت دراسااة قاماات بهااا جامعااة جااون هااوبكنز فااي ساانة ۲۰۰6م ماان أن هناااك
حوالي 203750000فتاة قاصر تم بيعهن تحت ما يسمى بالتجارة الجنسية(.)114
إال أنها في عالمنا العربي واإلسالمي مازالت مغلفة بالكتمان وعدم النشر ،وفي رل غياب إحصائيات دقيقة من الدوائر األمنية
والرسمية ،فإن هذه الظاهرة ال زلنا نجهال حجمهاا ،وخصوصاا فاي رال ماا نسامعه مان رواياات مان النااس تاارة أو مان خاالل األخباار
الصحفية ،ال ندري مدى مصداقيتها ،أهي مجرد إشاعات أم هي حوادث فردية هنا وهناك ،أم أن هناك فعاال عصاابات منظماة تقاوم بهاا
وترعاها؟
والشريعة اإلسالمية تنظر إلى أن الولد نعمة من هللا لك ،وأن الوالدين مسؤوالن أماام هللا جال عنهاا أحفظناهاا أم ضايعناها ،قاال
()115
ق ۖ نَّحْ ا م
تعالىَ (( :و َال ت َ ْقتملموا أ َ ْو َال َد مك ْْ َخ ْ
ق ۖ نَّحْ م نَ ْرنم قم مه ْْ َوإِيَّاُْ))  ،وقال في موضع آخرَ :
((و َال ت َ ْقتملموا أ َ ْو َال َد مك ْْ َخشْايَةَ إِ ْم َاال ٍ
شيَةَ إِ ْم َال ٍ
()116
 ،فجناية قتل الولد مخافة الوقوع في الفقر جريمة عظيمة ،فا هو الذي تكفل بأرزاقهم
يرا))
نَ ْرنم قم مه ْْ َو ِإ َّيا مك ْْ ۚ ِإنَّ قَتْلَ مه ْْ كَانَ خِ ْطئ اا َك ِب ا
وأرزاقنا جميعا ،فإذا كان المنهي عنه في هذه اآلية هو قتل الولد مخافة الفقر ،فإنه ال يجوز أيضا بيع الولد خوفاا مان الفقار أيضاا ،وهاذا
من باب مفهوم الموافقة المساوي أو األولى ،وقد سبق بيان حكم بيع الحر فيما سبق ،وإجماع العلماء على تحريمه.
أما بالنسبة لجرائم الخطف التي تقوم بها عصاابات اإلجارام المنظماة ،فغالباا ماا تكاون ألجال اساتغالل الضاحايا المختطفاين فاي
الممارسااات الجنسااية أو تشااغيلهم فااي دور البغاااء والاادعارة ،وقااد يكااون ماان أهااداف االختطاااف علااى أياادي هااؤالء االتجااار بالضااحايا
المختطفين بيعهم ألغراض التبني ،أو بيع أعضائهم.
رابعا ا :بيع األعضاء البشرية
يعد بيع األعضاء البشرية صورة من صاور االتجاار بالبشار ،فهاي تجاارة عالمياة رائجاة مساتترة خفياة يصاعب الكشاف عنهاا،
ضحاياها أناس فقراء محتاجون ،والمستفيد منها هم األثرياء واألغنياء ،والقائمون عليها سماسرة وتجار يقومون بالوساطة باين صااحب
العضو المراد نقله فيتقاضون مبالغ مالية قد تكون ضخمة في بعض األحيان نتيجة هذا البيع ،واألغنياء الذين يملكون المال وهام بحاجاة
إلى زراعة هذه األعضاء لمساعدتهم في الشفاء أو تحسين مستوى صحتهم ،وهي جريمة تتسم بأنها ذات طابع دولي.
وغالبا ما تكون هذه األعضاء القابلة للبيع :الكلى ،والكبد ،والقلاب ،والرئاة ،والبنكريااس ،والقرنياات ،وغيرهاا ،فالضاحية الاذي
يبيع جزء من جسمه يتعرض للخديعة والتغريار مان قبال هاؤالء السماسارة ،تاارة مان خاالل عادم اساتيفائه لحقوقاه المادياة المتفاق علياه
بينهما ،وتارة بخصوص العملية الجراحية ،فيؤهم أن هذه العملية بسيطة وأنه لن يعاني من آثار سلبية تجاه هذا العمل اإلنساني الذي قاام
به ،فال يتلقى متابعة صحية تذكر بعد عملية االستئصال ،فيعاني آالم مبرحة ومشاكل صحية قد تكون خطيرة على حياته.
وقد عالج الفقهاء المعاصرون موضوع االنتفاع باألعضاء سواء كان على سبيل التبارع أم البياع ،إال أن ماا يهمناا هاو ماا يتعلاق
ببيع األعضاء البشرية ،فقد قرر مجمع الفقه اإلسالمي الدولي في دورته الرابعة بجدة في المملكة العربية السعودية من  ۲۳-۱۸جماادى
اآلخرة  1408الموافق  11-6شباط (فبراير) ۱۹۸۸م ،في قاراره رقام )1/4( ۲۹ :بخصاوص موضاوع انتفااع اإلنساان بأعضااء جسام
))108سورة األعراف.85 ،56 :
))109سورة النور اآلية .۱۹ :
) ) 110حاشية على منتهى اإلرادات ،الخلوتي ،محمد بن أحمد بن علي البهاوتي ،تحقياق :الادكتور ساامي بان محماد بان عباد هللا الصاقير ومحماد بان عباد هللا بان صاالح
اللحيدان ،دار النوادر ،دمشاق( ،ط ۱۹۳۲( ،)1ه ۲۰۱۱/م)257/6 ،؛ روضاة الطاالب ين وعمادة المفتاين ،الناووي ،أباو زكرياا محياي الادين يحياى بان شارف ،تحقياق:
زهير الشاويش ،المكتب اإلسالمي (بيروت ،عمان ،دمشق)( ،ط۱۱/۹۱۲۱۹۹۱( ،)۳م)186/8 ،؛ والرافعي ،العزيز شرح الوجيز.138/9،
))111سورة المائدة من اآلية .۲ :
))112سورة النور اآلية .۱۹ :
) )113ينظر -https://www.unicef. org/arabic/protection/24267_25759. html :تاريل الزيارة2022/6/20 ،م.
) ) 114استغالل األطفال ،المهتار ،بسام عاطف ،منشورات الحلبي القانونية ،لبنان ،ص.35/
))115سورة األنعام.۱۰۱ :
))116سورة اإلسراء.۳۱ :
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إنسان آخر حيا أو ميتة:
وينبغي مالحظة :أن االتفاق على جواز نقل العضو في الحاالت التي تم بيانها ،مشروط بأن ال يتم ذلك بوساطة بياع العضاو؛ إذ
ال يجوز إخضاع أعضاء اإلنسان للبيع بحال ما .أما بذل المال من المستفيد ،ابتغاء الحصاول علاى العضاو المطلاوب عناد الضارورة أو
مكافأة وتكريما ،فمحل اجتهاد ونظر (.)117
وقد صدر أيضا عن المجمع الفقهي الرابطة العالم اإلسالمي في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة من  ۱۳-۲۰رجب
1409ه ،الموافق ۲۹/۲/۱۹۸۹-۱۹م ،أن :حكم أخاذ العاوض عان الادم :ال يجاوز؛ ألناه مان المحرماات المنصاوص عليهاا فاي القارآن
الكريم مع الميتة ولحم الخنزير ،فال يجوز بيعه وأخذ عوض عنه ،وقد صح في الحديث(( :إن هللا تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمناه))(،)118
كما صح أنه(( :نهى عن ثمن الدم))( ،)119ويستثنى من ذلك حاالت الضارورة إلياه لألغاراض الطبياة وال يوجاد مان يتبارع إال بعاوض،
فإن الضرورات تبيح المحظورات بقدر ما ترفع الضرورة ،وعندئذ يحل للمشتري دفع العوض ويكون اإلثام علاى األخاذ ،وال ماانع مان
إعطاء المال على سبيل الهبة أو المكافأة تشاجيعا علاى القياام بهاذا العمال اإلنسااني الخياري؛ ألناه يكاون مان بااب التبرعاات ال مان بااب
المعاوضات(.)120
وفي مسألتنا التي نحن بصددها وهي االتجار بالبشر ،نالحال أن بياع هاذه األعضااء البشارية يقصاد مناه الاربح والتجاارة ،فنجاد
سماسرة ووسطاء يقومون بالوساطة بين البائع والمشتري ،وال يعقل أن هؤالء الوسطاء ال يقومون بأخذ عموالت على وسااطاتهم هاذه،
بل أننا لو قلبنا مواقع اإلنترنات لوجادنا صافحات رائجاة لهاذه التجاارة ،ناهياك عماا تقاوم باه بعاض شاركات األدوياة فاي أوروباا والعاالم
الغربي عموما من شراء بالزما الدم ،والدم ،والخاليا الجذعية ،والبراز ،وحليب األطفال ،فتقوم باستخدام هذه العينات في انتاج األدوياة
أو عالج العديد من األمراض الوراثية.
والسبب في تحريم هذا البيع هو :أن اإلنسان ال يملك أعضاء جسمه؛ ألن مان شاروط صاحة البياع :أن يكاون مااال متقوماة ،وأن
يكون المبيع مملوكة له( ،)121وأعضاء اإلنسان ليست ملكا له ،فقد نهى الشاارع عان بياع ماا ال يملاك ،قاال صالى هللا علياه وسالم(( :لايس
على رجل طالق فيما ال يملك ،وال عتاق فيما ال يملك ،وال بيع فيما ال يملك))( ،)122فمالكها هو هللا ال؛ وألن اإلنسان مكرم عند هللا ،قاال
تعالىَ (( :ولَقَ ْد ك ََّر ْمنَا بَنِي آ َد َم َو َح َم ْلنَا مُ ْْ فِي ا ْلبَ ِ ور َوا ْلبَحْ ِر َو َر َن ْقنَاُمْ ِ وم َ ال َّ
ِيار ِ وم َّما ْ َخلَ ْقنَاا ت َ ْف ِضايالا))( ،)123قاال
ت َوفَضَّا ْلنَا مُ ْْ َ
طيوِبَا ِ
علَ ٰاى َكث ٍ
()124
اإلمام الكاساني :ؤاآلدمي بجميع أجزائه محترم مكرم ،وليس من الكرامة واالحترام ابتذاله بالبيع والشراء] .
فاإلنسان مطلوب منه أن يحافل على صحته وأعضاء جسمه؛ وألنه قد يكون في فوات عضو من أعضائه سبب الموته ،وهللا
عد َْواناا َو م
ِيرا
ارا ۚ َوكَانَ ٰاَ ِلكَ َ
َ نم ْ
عزوجل يقول (( :وال تقتلوا أنفسكْ إن  هلل كان بكْ رحيما َو َم يَ ْفعَ ْش ٰاَ ِلكَ م
ُ ْل اما فَ َ
س ْو َ
علَى َّ ِ يَس ا
صلِي ِه نَ ا
))(.)125
ومما يلحق بهذا النوع من بيع أعضاء اإلنسان ،ما يعرف بتأجير األرحاام ،أو ماا يسامى بااألم البديلاة ،فهاو أسالوب مان أسااليب
التلقيح الصناعي ،وهو أن تؤخذ نطفة من زوج ،وبويضة من زوجتاه ،ثام توضاعا فاي أنباوب اختباار طباي حتاى ياتم التلقايح ،ثام تازرع
اللقيحة في رحم امرأة أخرى نظير مال يدفع لها ،وهي طريقة يلجأ إليها األطباء حين تكون الزوجة غير قاادرة علاى الحمال؛ وذلاك ألن
المرأة الت ي ساتقوم بالحمال أجنبياة عان الازوجين ،ولماا يفضاي ذلاك مان اخاتالط لألنسااب ،وضاياع األموماة ،وغيار ذلاك مان المحااذير
الشرعية(.)126

) )117مجلااة مجمااع الفقااه اإلسااالمي الاادولي359/4 ،؛ وينظاار كااذلك :البيااان الختااامي والتوصاايات الناادوة الفقهيااة الطبيااة الخامسااة المنعقاادة بالتعاااون بااين مجمااع الفقااه
اإلسالمي والمنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية ،في  ۲6 -۲۳أكتوبر ۱۹۸۹م ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي.1669/6 ،
) )118أخرجه أبو داوود في سننه ،كتاب البيوع ،باب في ثمن الخمر والميتة ،حديث بارقم ( )۳4۸۸؛ والادار قطناي فاي ساننه ،كتااب البياوع ،حاديث بارقم ( )۲۸۱5؛
وأحمد ،المسند ،مسند عبد هللا بن عباس ،حديث برقم ( ) ۲6۷۸؛ وابن حبان في صحيحه بترتيب ابن بلبان ،تاب البيوع ،باب ذكر الخبر الدال على أن بياع الخناازير
والكالب محرم وال يجوز استعماله ،حديث برقم ( ،) 4۹۳۸وقال ابن حجر :وهذا إسناد صحيح .ينظر :والعسقالني ،أحمد بن علي بن حجار ،المطالاب العالياة بزوائاد
المسانيد الثمانية ،تحقيق :مجموعة من الباحثين ،تنسيق :سعد الشثري ،دار العاصمة للنشر والتوزيع  -دار الغيث للنشر والتوزيع( ،ط.618/8،)1
) ) 119رواية البخاري بلفل(( :نهى عن ثمن الدم)) .ينظر :صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،بااب ثمان الكلاب ،حاديث بارقم ( )۲۲۳۸وينظاره أيضاا :صاحيح البخااري،
كتاب اللباس ،باب الواشمة ،حديث برقم (.)5945
) ) 120ينظر :فتوى المجمع الفقهي لرابطة العالم اإلسالمي ،دورة رقم ( )۱۱المنعقدة بمكة المكرمة من  ۲۰ - ۱۳رجب ۱۹۰۹ه ،الموافق ۲۹/۲/۱۹۸۹ -۱۹م.
) )121ينظر :المبسوط ،السرخسي125/15،؛ الموسوعة الفقهية الكويتية.344/28 ،
) )122أخرجه اإلمام أحمد ،في المسند ،مسند عبد هللا بن عمرو بن العاص لاه ،حاديث بارقم ( ،)6769وسانن أباي داود ،كتااب الطاالق ،بااب فاي الطاالق قبال النكااح،
حديث برقم ()۲۱۹۰؛ والدار قطني في سننه ،كتاب الطالق ،حديث برقم ( ،)۳۹۳۲ ،۳۹۳۱قال الشيل شعيب األرناؤوط :حديث حسن .والمسند.382/11،
))123سورة اإلسراء اآلية .۷۰ :
) )124ينظر :بدائع الصنائع ،الكاساني.145/5
))125سورة النساء االيات .30-29 :
) )126ينظ ر :قرار مجمع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي ،في دورته السابعة ،رقام ( )5بمكاة المكرماة ،بتااريل 1404/4/11ه الموافاق 1984/1/14م؛
وقرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي ،في دورته الثالثاة بعماان عاصامة المملكاة األردنياة الهاشامية مان 13-8صافر 1407ه الموافاق
 16-11تشرين األول (أكتوبر) ۱۹۸6م ،قرار رقم ( :)16مجلة مجمع الفقه اإلسالمي (( ،)۱۹۸۷العدد الثالث(.)423/1
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الفرا الثاني :صور جريمة االتجار بالبشر في االتفاقيات الدولية–:
 .1االتجار بالبشر لغايات جنسية:
يضم االتجار باالشخاص للغرض الجنسي قسما مهما من االتجار االجمالي بالبشر ،و غالبية حاالت العبودية عبر حادود الادول
في يومنا الحاضر ،و هنا يتم االجبار على ممارسة الجنس التجاري بالقوة و الخاداع و االكاراه أو مان خاالل ممارساة السالطة و التاأثير
على الشخل الذي أجبر على القيام بمثل هذه األفعال إذا كان دون سن الثامن عشر(.)127
 .2االتجار باألطفال:
و هذه الجريماة علاى قادر عاال مان األهمياة و الخطاورة بسابب مساساها بالحلقاة األضاعف فاي المجتماع و هام األطفاال و يتخاذ
صورة االتجار باألطفال العديد من الصور ،منها ( االستغالل بهادف توزياع المخادرات ،النزاعاات المسالحة ،و االنشاطة االجرامياة ،و
األعمال االباحية ) (.)128
ومن الصور المنتشرة حديثا و لها تجارة رائجاة و مربحاة االتجاار باالطفاال مان أجال نازع أعضاائهم البشارية و بيعهاا ،و هاذا
ناجم عن التخصل في سلوك المنظمات اإلجرامية و التطور التقني و إنتشار العولمة في الوقت الحاضر(.)129
 .3اإلتجار بالبشر لغرض أعمال السخرة و االسترقاق:
تتعدد صور هذا الشكل من أشكال االتجار بالبشار ،قاد يأخاذ شاكل أعماال الساخرة و تشاتمل التجنياد ،و إياواء،و نقال و إماداد او
توفير شخل للعمل أو تقديم خدمات من خالل القوة و الخداع أو االكراه من أجل أن يقوم بأشغال شاقة غير طوعية(.)130

) )127ينظر :االتجار بالبشر ( قراءة قانونية إجتماعية ) ،راميا محمد الشاعر ،منشورات الحلبي ،سنة  ،2012ص .9
) )128ينظر :االتجار بالبشر كجريمة منظمة عابرة للحدود الوطنية و سبل مكافحتها ،دراسة تحليلياة فاي ضاوء التشاريعات الدولياة و الوطنياة ،محماد جميال النساور،
عال عازي عباسي مجلة دراسات ،علوم الشريعة و القانون ،المجلد  ،41ملحق ،2014 ،3 ،الجامعة االردنية ،ص .1091
) )129ينظر :الطراونة مكافحة ا التجار بالبشر ،دراسة تحليلية و نقدية مقارنة في ضوء بروتوكول األمم المتحدة لعام  2000واتفاقية مجلس أوروبا لعاام  ،2005ص
.178
) )130ينظر :راميا محمد الشاعر ،مرجع سابق ،ص  11وما بعدها.
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المبحث الثالث :عقوبات االتجار بالبشر في الشريعة اإلسالمية
بمقارنة سريعة بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي  ،يجد الباحث أن هناك اختالفا ً وتفصايالً فاي العقوباات التاي وضاعتها
الشااريعة اإلسااالمية ،نظاارت فيهااا الشااريعة إلااى نااوع الجريمااة وبالتااالي مناساابة العقوبااة للجريمااة ،وبالتااالي هناااك تنااوع فااي العقوبااة
المفروضة ،فقد تكون حدة أو تعزيرة ،بينما نجد أن القانون قد اعتبرها جريمة واحدة بعقوبة واحادة وهاي العقوباة المالياة والساجن ،وإن
كانت صورها مختلفة ،وهذا ما سيعرضه الباحث في المطالب اآلتية:
()131

المطلب األول :أعمال الدعارة.
تعتبر جريمة االتجار بالبشر من الجرائم المستحدثة ،وبالتالي فالبد لنا مان العمال علاى تخاريج هاذه النازلاة بنااء علاى نصاوص
الشريعة اإلسالمية ،وأقوال الفقهاء فيما يعد عقوبة لمثل هذا النوع من الجرائم ،والشاريعة اإلساالمية قاد قسامت العقوباات الشارعية كماا
هو معروف إلى :قصاص ،وحدود ،وتعازير.
العمل في الدعارة قد يكون أحياناة طوعياة أو قسارية ،فقاد يقاوم باه أفاراد بمحاض إرادتهام إلرضااء نازوة أو شاهوة أو كوسايلة
لطلب الرزق ،ومنها :ما هو منظم من خالل مجموعات صغيرة أو مجموعات مرتبطة بشبكات منظمة تقوم باستدراج الفتيات أو النساء
من خالل وعود بإقامات وعقود عمل مجزية و مهن شريفة ،ولكن بمجرد وصولهن إلى أيدي هذه الشبكات يتم سجنهن وحجز جوازات
سفرهن ،ومنعهن من الطعام والشاراب ،وقاد تتعارض وقتهاا لالغتصااب ،حتاى ترضال المارأة لمطاالبهم فاي العمال فاي مجاال ممارساة
الدعارة والزنا.
وقد يوجد بعض من الناس ممن باعوا غيرتهم ونخوتهم ،فتراهم يبيعون شرفهم بأبخس األثمان ،فيجبرون بنااتهم ،أو زوجااتهم،
أو أخواتهم كسلعة رخيصة لطالبي المتعة والشهوة الحرام ،فتكون المرأة مجبرة على هذه األعمال الدنيئة.
فما حكم الشريعة اإلسالمية في هذه المرأة التي تكره على الزنا؟ وما حكم من يجبرها على القيام بأعمال البغاء والدعارة؟
فرقت الشريعة اإلسالمية بين جريمة الزنى الواقعة باإلكراه على المجني عليها ،والزنا الواقع بالرضا واالختيار منها ،فالشارع
الحكيم قد عاقب على جريمة الزني بالحد والعقوبة فيما إذا كان الفاعالن راضيان بالوطء ،فيجلد البكر
األعزب) سواء كان ذكرا أم أنثى بالجلد مائة جلدة ،أما الزاني الثيب -وهو الذي سبق له الزواج بالرجم حتى الموت ،قال
الزا ِن َيةم َو َّ
تعالىَّ (( :
اَّللِ َوا ْليَ ْو ِم ْاآلخِ ِر ۖ
الزانِي فَا ْج ِلدموا كم َّش َواحِ ٍد ِ وم ْن مه َما ِمائ َةَ َج ْل َد ٍة ۖ َو َال ت َو ْ مخ ْذكمْ ِب ِه َما َرأْفَةه فِي دِي ِ َّ ِ إِن كمنت م ْْ ت مؤْ ِمنمونَ بِ َّ
()132
ه
عذَابَ مه َما َ
َو ْليَ ْ
طائِفَة ِ وم َ ا ْل ممؤْ مِ نِي َ ))  ،وقال صلى هللا عليه وسلم :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (( :خذوا عني ،خذوا
ش َه ْد َ
()133
عني ،قد جعل هللا لهن سبيال البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم))  ،فأجمع العلماء على وجوب جلد
الزاني البكر مائة ،ورجم المحصن وهو الثيب ،ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلة(.)134
أما إذا كان هناك إكراه واقع على المرأة لتقوم بفعال الزناا ،ساواء باأجر أو بغيار أجار ،فقاد فاق علمااء الشاريعة باين ناوعين مان
أنواع اإلكراه ،وهذين النوعين قائمين على نوع الوسيلة التي يتم فيها التهديد واإلكراه ،وهما(.)135
أ .اإلكراه الملجيء (الكامش) :وهو الذي يقع على نفس الشخل المكره ،وال يبقى معاه قادرة وال اختياار ،وهاو الاذي يكاون فياه
تلف نفس الشخل المكره بالقتل ،أو بقطع عضو من أعضاءه ،وهذا النوع يفسد الرضا واالختيار.
ب .اإلكراه ير الملجيء (الناقص) :وهو ما ليس فيه تلف لنفس الشخل المكره أو عضو مان أعضاائه ،كالضارب الشاديد أو
القيد أو الحبس ،فإنه يعدم الرضا وال يفسد االختيار.
وبالتالي ،فإن ما يقوم به القوادون من وسائل سبق ذكرهاا :كاالحبس ،والتجوياع ،وحجاز لجاوازات السافر ،والضارب ،والوعياد
بالتسفير أو الترحيل ،يدخل في باب اإلكراه الناقل ،ال الملجيء.
فاااإذا أكرهااات المااارأة علاااى الزناااا ،فاااال يقاااام عليهاااا الحاااد باتفااااق الفقهااااء ،مااان :الحنفياااة( ،)136والمالكياااة( ،)137والشاااافعية(،)138
()139
ور َّرحِ ي هْ))( ،)140ولعموم قوله
والحنابلة  .سواء كان اإلكراه تاما أم ناقصا؛ لقوله تعالىَ ( :و َم يمك ِْرُ ُّه َّ فَ ِإنَّ َّ َ مِ بَ ْع ِد إِك َْراُ ِِه َّ َفم ه
) ) 131ينظر مثال :نصوص قانون االتجار بالبشر األردني ،والعقوبات الواردة فيه .الجريدة الرسمية ،العدد رقم ( ،)4۹5۲قانون االتجار بالبشر رقم ( )1لعام ،۲۰۰۹
رقم (.)۹
))132سورة النور اآلية .۲ :
) ) 133أخرجه مسلم في صحيحه ،تاب الحدود ،باب حد الزني ،حديث برقم (.)۱۹۹۰
) )134المنهاج شرح على مسلم ،النووي.157/11 ،
) )135بدائع الصنائع ،الكاساني175/7،؛ كشف األسرار ،البخاري 538/4 ،؛ اإلبهااج فاي شارح المنهااج ،السابكي ،تقاي الادين أباو الحسان علاي بان عباد الكاافي ،دار
الكتب العلمية ،بيروت1416( ،ه۱۹۹۵/م) 162/1،؛ نهاية السول شرح منهاج الوصول ،اإلسنوي ،جمال الدين عبد الرحيم ابن الحسن ،دار الكتب العلمية ،بياروت،
(ط۱۹۹۹ -۱۹۲۰( ،)1م) ،ص.66/
) )136ينظر :بدائع الصنائع ،الكاساني۱۸۱ ،۷/۱۷۷؛ والمبسوط ،السرخسي138/24 ،؛ االختيار لتعليل المختار ،،الموصلي ،عبد هللا بن محمود بن ماودود ،تحقياق:
عبد هللا المنشاوي ،دار الحديث ،القاهرة۱۹۳۰( ،ه۲۰۰۹-م).428/2،
) )137الذخيرة ،القرافي ،أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس ،تحقيق :محماد حجاي ،وساعيد أعاراب ،ومحماد باو خبازة ،دار الغارب اإلساالمي ،بياروت( ،ط،)1
(۱۹۹4م) 49/12،؛ النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات ،القيرواني ،أبو محمد عبد هللا بن أبي زيد ،تحقيق :عبد الفتاح محمد الحلو ،ومحمد
حجي  ،وعبد هللا المرابط الترغي ،ومحمد عبد العزيز الادبا ،،ومحماد األماين باوخبزة ،دار الغارب اإلساالمي ،بياروت( ،ط۱۹۹۹( ،)1م)256/10،؛ التااج واإلكليال
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صلى هللا عليه وسلم(( :إن هللا وضع عن أمتي الخطاأ والنسايان وماا اساتكرهوا علياه))( ،)141ولماا روي أن امارأة اساتكرهت علاى عهاد
رسول هللا فدرأ عنها رسول هللا في الحد وأقامه على الذي أصابها( ، )142ولما روي أن عمر بن الخطاب رنه أتي بامرأة جهدها العطش،
فمرت على راع فاستسقت فأبى أن يسقيها إال أن تمكنه من نفسها ،ففعلت ،فشاور الناس في رجمها ،فقال علاي :هاذه مضاطرة ،أرى أن
نخلي سبيلها ،ففعل(،)143
وألن في اإلكراه شبهة ،والحدود تدرأ بالشبهات .وحتى يكون هاذا اإلكاراه مساقطا لعقوباة حاد الزناا عان المارأة المكرهاة علاى
أعمال البغاء والدعارة ،فالبد من توافر شروطه ،وهي(:)144
أ .أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به.
ب .أن يغلب على رن المستكره أن المكره سينقذ تهديده لو لم يحقق ما أكره عليه ،وأنه عاجز عن التخلل من التهديد بالهرب
أو االستغاثة أو المقاومة.
ت .أن يكون األمر المكره عليه متضمنا لما ال يرضاه الشارع من إتاالف نفاس أو عضاو أو ماال ،ومتضامنا أذى اآلخارين مان
يهمه أمره عما يعدم الرضا.
ث .أن يكون المستكره ممتنعا عن الفعل الذي أكره عليه قبل اإلكراه.
أما فيما يتعلق بالشخل المكره للمرأة على الزنا ،فإن الشريعة اإلسالمية أوجبات علياه عقوبتاان ،أحادهما :للضاحية أو المجناي
عليها على الشخل المكره ،واآلخر هو على المكره نفسه.
أ .فيما يتعلف بالمرأة المجني عليها والواقع عليها اإلجبار أو اإلكراه:
 .1التعويض المالي:
()145

()146

()147

()148

فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية  ،والمالكية  ،والشافعية  ،والحنابلة في الراجح عنادهم  :إلاى القاول بوجاوب
مهر المثل للمكرهة على الزناا علاى مان أكرههاا؛ لقولاه صالى هللا علياه وسالم (( :فلهاا المهار بماا اساتحل مان فرجهاا))( )149وألن الحاد
والمهر ال يجتمعان بفعل واحد وهو الوطء ،ففي كل موضع سقط الحد وجب فيه المهر؛ وألن الوطء في غير الملك ال ينفك عن أحادهما
فإذا سقط الحد وجب المهر(.)150

لمختصر خليل ،المواق ،محمد بن يوسف ابن أبي القاسم ،دار الكتب العلمية ،بيروت( ،ط1416( ،)1ه ۱۹۹4-م).393/8،
) )138ينظر :الحاوي ،الماوردي الكبير ۱۳/۲۳۹؛ المهذب في فقه اإلمام الشافعي ،الشيرازي474/2 ،؛ نهاية المحتاج إلاى شارح المنهااج والرملاي425/7 ،؛ مغناي
المحتاج إلى معرفة معاني ألفار المنهاج ،الشربيني.367/3،
) )139ينظر :الكافي في فقه اإلمام أحمد ابن قدامة86/4 ،؛ اإلنصاف،والمرداوي183/10 ،؛ الروض المربع،والبهوتي667/1 ،؛ كشاف القناع ،البهوتي.97/6،
))140سورة النور.۳۳ :
) ) 141أخرجه ابن ماجة في سننه ،كتاب الطالق ،باب طالق المكره والناسي حديث برقم ( ) ۲۰45؛ والبيهقي ،في السنن الكبرى ،كتاب اإلقرار ،من ال يجوز إقراره،
حديث برقم ( )11454؛ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ،كتاب إخباره عن مناقب الصحابة ،رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم رضوان هللا عليهم أجمعين ،باب ذكار
اإلخبار عما وضع هللا بفضله عن هذه األمة ،حديث برقم ( .) ۷۲۱۹وقال الحااكم :صاحيح علاى شارط الشايخين ووافقاه الاذهبي ،ينظار :النيساابوري ،المساتدرك علاى
الصحيحين  ، ۲/۱۹۸ونقل ابن حجر عن النووي قوله في هذا الحديث :حديث حسن ،العسقالني ،التلخيل الحبير .6۷۲ /۱
) ) 142أخرجه الترمذي في سننه ،كتاب الحدود ،باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا ،حديث برقم ( ) 1454قال الترمذي :هذا حديث حسن غرياب صاحيح.
ينظر :الترمذي ،السنن .56 /4
) ) 143أخرجه البيهقي ،السنن الكبرى ،كتاب الحدود ،باب من زنی بامرأة مستكرهة ،حديث برقم (.)۱۷۰۰۰
) )144ينظر :بدائع الصنائع ،الكاساني176/7؛ البحر المحيط ،الزركشي82/2 ،؛ نهاية المحتاج والرملي 446/6،؛ كشف األسرار شرح أصول البزدوي ،البخاري،
538/4؛ ا إلكراه وأثره في التصرفات،وشقرة ،عيسی زكي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت( ،ط۱۰۷( ،)۲ه۱۹۸۷-م) ،ص 43ومابعدها.
) )145ينظر :المبسوط ،السرخسي88/24 ،؛ بدائع الصنائع ،الكاساني .۱۸۰ ،۷/۱۷۷،وحاشية ابن عابدين 137/6،؛ البناية شرح الهداية ،العيني ،بدر الدين أبو محمد
محمود بن أحمد (ت 855ه) ،دار الكتب العلمية ،بيروت( ،ط۱۹۲۰( ،)1ه۲۰۰۰م)69/11 ،؛ تحفة الفقهاء ،السمرقندي.275/3 ،
) )146مواهاب الجليال ،الحطااب 518/3 ،؛ التااج واإلكليال ،الماواق393/8،،؛ بداياة المجتهاد ونهاياة المقتصاد ،ابان رشاد ،أباو الولياد محماد بان أحماد بان محماد ،دار
الحديث ،القاهرة( ،د .ط) ،دار الحديث ،القاهرة108/4،؛ والدسوقي ،محمد بان عرفاة ،حاشاية علاى الشارح الكبيار علاى مختصار خليال ألباي البركاات الادردير ،دار
الفكر( ،د.م)( ،د .ط)( ،د.ت)317/2،؛ النوادر والزيادات،القيرواني.265/10 ،
) )147ينظر :روضة الطالبين ،النووي 60/5؛ الماوردي الكبير ،الحاوي 240/13،،؛ المهذب،والشيرازي474/2 ،؛ مغني المحتاج ،الشربيني.367/3 ،
) )148ينظر :الشرح الكبير على متن المقنع (المطبوع مع المقنع واإلنصاف) ،ابن قدامة ،شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد ،تحقيق :الدكتور عباد
هللا بن عبد المحسن التركي ،والدكتور عبد الفتا ح محمد الحلو ،هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعاالن ،القااهرة( ،ط ۱4۱5( ،)1ه۱۹۹4/م) ۲۱/۲۹۱،؛ المغناي،
ابن قدامة477/8،؛ الفروع ،الصالحي355 /۸ ،؛ وكشاف القناع ،البهوتي.161/5،
) ) 149أخرجه الترمذي في سننه ،كتاب النكاح ،باب ال نکاح إال بولي ،حديث برقم ( .)۱۱۰۲وابن ماجة في سننه ،كتاب النكاح ،بااب ال نکااح إال باولي ،حاديث بارقم
( ) ۱۸۷۹قال الترمذي :حديث حسن .وينظر :الترمذي ،السنن.۳/۳۹۹،
) )150ينظر :المبسوط ،السرخسي.90/24،
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إال أن الحنابلة( ،)151والمالكية( ،)152قالوا :بتعدد المهر مع تعدد اإلكراه سواء كان هو المكره أو غيره ؛ ألنه إتالف فيتعدد بتعادد
سببه ،وفي رواية لإلمام أحمد :ال يجب لها مهر إن كانت ثيبا(.)153
فنالحل أن الشارع قد أوجب تعويضة مالية للمرأة المستكرهة على الزنا؛ للضرر البدني الذي أصاب موضع عفتهاا ،والضارر
المعنوي الذي أصاب سمعتها وشرفها ،وكما هو مقرر فقها أن الضرر يزال ،وإزالة هاذا الضارر قاد يكاون :بإزالاة عيناه ،أو التعاويض
عنه ،أو بالعقوبة.
 .2ضمان شاء البكارة ،أو ما يسمى :بأرش البكارة( )154إن كانت المغتصبة بكرة ،وبه قال جمهور الفقهاء من المالكياة(،)155
(.)158
والشافعية( ،)156ورواية عند الحنابلة()157؛ وذلك ألن فعله غير مأذون فيه فكان من باب العمد
ومقدار أرش البكارة فيه خالف بين الفقهاء ،فمنهم من قال :إن فيه حكومة عدل ،أي :يرجع تقديره إلاى حكام عادل؛ إذ لايس فاي
هذه الجناية مقدار معي من المال ،وبه قال :المالكية( ،)159والشافعية( ،)160وقول عند الحنابلاة( ،)161ومانهم مان قاال :يكاون تقادير أرش
(.)162
البكارة بناء على اختالف مهرها فيما لو كانت بكرة أو ثيبا ،فإذا كان مهرها.أما الحنفية فلم يوجبوا عليه شيئا
 .3في حالة إفضاء المغتصبة.
من المعلوم أنه قد يكون فاي حااالت االغتصااب عناف جنساي ،وخاصاة إذا كانات المغتصابة فتااة صاغيرة فاي العمار ،فاإذا أدى
االغتصاب إلى اإلفضاء وهو :إزالة الحاجز بين مخرج البول ومحل الجماع فيها(.)163
ففي حالة اإلفضاء يجب على المغتصب التيه أيضا باتفاق الفقهاء( ،)164واختلف في تقديرها ،فالحنفياة( ،)165والحنابلاة علاى أنهاا
ثلث الدية()166؛ ألنه حصل بوطء غير مستحق ،وال مأذون فيه ،فلزمه ضمان ما أتلف به ،كسائر الجنايات(.)167
وقااال المالكيااة :فيااه حكومااة عاادل( ،)168وقااال الشااافعية :فيااه الديااة كاملااة( ،)169ووافقهاام الحنفيااة فيمااا إذا أفضاااها فلاام تمسااك
البول()170؛ لما روي عن عمررضي هللا عنه أنه قضى في اإلفضاء بتلك التية( ،)171وال يعرف له مخالف من الصحابة(.)172

) )151ينظر :كشاف القناع ،البهوتي161/5،؛ والموسوعة الفقهية الكويتية.189/39،
) )152ينظر :حاشية الدسوقي.317/2،
) )153ينظر :الشرح الكبير على متن المقنع،ابن قدامة.291/21 ،
) ) 154األرش :يطلق األرش ډية الجراحة ،وهو المال الواجب على مادون النفس ،واألرش نوعان:
أ -أرش مقدر  :وهو ما حدد الشارع مقدارة له ،كأرش اليد والرجل .ب -أرش غير مقدر وهو مالم يرد فيه نل بتحديد مقداره ،وهو متروك للقاضي ،ويسمى حكومة
عدل .ينظر :بدائع الصنائع ،الكاساني 258/7 ،؛ والمبسوط ،السرخسي59/26،؛ لساان العارب ،ابان منظاور 45/12 ،؛ التشاريع الجناائي اإلساالمي مقارناة بالقاانون
الوضعي،وعودة ،عبد القادر ،دار الكتاب العربي ،بيروت( ،د .ط)( ،د.ت)671/1؛ الوجيز في أحكام الحدود والقصاص والتعازير ،وأبو رخية ،ماجد ،دار النفائس،
(عمان)( ،ط)۲۰۱۰-۱4۳۰( ،م) ،ص.244،245/
) )155ينظر :منح الجليل شرح مختصر خليل ،عليش ،محمد بان أحماد بان محماد ،دار الفكار ،بياروت۱4۰۹( ،ه۱۹۸۹-م)124/9،؛ عقاد الجاواهر الثميناة فاي ماذهب
عالم المدينة ،ابن شاس ،أبو محمد جالل الدين عبد هللا بن نجم ،دراساة وتحقياق :حمياد ابان محماد لحمار ،دار الغارب اإلساالمي ،بياروت( ،ط۱4۲۳/۲۰۰۳( ،)1ه)،
.۳/۱۱۲۰
) )156ينظر :روضة الطالبين ،النووي411/3 ،؛ الحاوي ،الماوردي.296/12،
) )157ينظر :المغني ،ابن قدامة ۸/4۷۷،؛ المبدع في شرح المقنع ،ابن مفلح 228/6 ،؛ المرداوي ،اإلنصاف.۸/۳۰۸ ،
) )158ينظر :عقد الجواهر الثمينة ،ابن شاس.1120/3 ،
) )159ينظر :منح الجليل،عليش 124/9 ،؛ عقد الجواهر الثمينة ،ابن شاس1120/3 ،؛ الخرشي على مختصر خليل.41/8 ،
) )160ينظر :المجموع،النووي.74/19 ،
) )161ينظر :الكافي في فقه اإلمام أحمد ابن قدامة.77/3 ،
) ) 162مجمع الضمانات ،البغدادي ،أبو محمد غانم بن محمد ،مجمع الضمانات ،دار الكتاب اإلسالمي( ،د .ط)( ،د.ت) ،ص.۲۰۲/
) )163منح الجليل،عليش124/9 ،؛ والموسوعة الفقهية الكويتية.296/5،
) )164ينظر :مجمع الضمانات ،البغدادي ،ص۲۰۲/؛ تبين الحقائق ،الزيلعي186/3،؛ والحاوي ،الماوردي.296/12،
) )165ينظر :المبسوط ،السرخسي75/9 ،؛ وحاشية ابن عابدين.567/6 ،30/4 ،259/1،
) )166ينظر :الشرح الكبير ابن قدامة633/9،،؛ المغني ،ابن قدامة ۸/4۷۷ ،؛ والزركشي على مختصر الخرقي.175/6،
) )167ينظر :المغني،ابن قدامة.477/8 ،
) )168ينظر :شرح مختصر خليل ،الخرشي 41/8،؛ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير277/4،؛ منح الجليل ،عليش.125/9 ،
) )169ينظر :الحاوي ،الماوردي296/12،؛ البيان في مذهب اإلمام الشافعي ،العمراني ،أبو الحسين يحيى بن أباي الخيار بان ساالم ،تحقياق :قاسام محماد الناوري ،دار
المنهاج( ،جدة)( ،ط ۱4۲۱( ،)1ه ۲۰۰۰ -م).558 /۱۱ ،
) )170ينظر :المبسوط،السرخسي75/9 ،؛ حاشية ابن عابدين 567/6 /30/4 /259/1؛ تبيين الحقائق ،الزيلعي.186/3،
) )171أخرجه ابن أبي شيبة ،المصنف ،كتاب الديات ،باب الرجل يستكره المرأة فيفضيها ،برقم (.)۲۷۸۹۹
) )172ينظر :المغني ،ابن قدامة.477/8 ،
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ب .فيما يتعلف بالشخص المكره.
أما فيما يتعلق بالمكره على الزنا :فالشريعة اإلسالم قد فرقت بين أمرين ،وهما:
 .1إذا كان المباشر لعملية الزنا هو المكره نفسه ،فالحكم أنه يعاقب عقوبة الحد إن كان بكرة أو ثيبا.
 .2إذا لم يكن هو المباشر لعملية الزنا ،وقام بتيسير دخول الرجال عليها وهو ما يسمى بالقؤاد ،فإنه في هذه الحالة ال حد علياه؛
لعدم قيامه بجريمة الزنا ،إال أنه البد من وضع عقوبة تعزيرية عليه تتناسب مع فعله ،فيجب أن يعاقب عقوباة التعزيار باالحبس
والتشهير به بين الناس( )173؛ ألن في فعله إعانة على اإلثم والعدوان ،فحاله شبيه بحال امرأة لوط التي كانات تادل الفجاار علاى
س ِر بِو َ ُْ ِلكَ بِ ِق ْط ٍع ِ وم َ اللَّ ْي ِش َو َال يَ ْلت َ ِفعْ مِ ن مك ْْ أ َ َح هد إِ َّال ا ْم َرأَت َكَ ۖ إِنَّهم مم ِصيبمهَا
ضيفه ،فعبها هللا بمثل ما عذب قوم لوط ،قال تعالى(( :فَو َ ْ
()175
؛ خشااية أن يفساادوا النساااء ،فااالقواد شاار ماان
صااا َب مه ْْ))( ،)174وألن النبااي و نفااي المخنثااين وأماار بنفاايهم ماان البيااوت
َمااا أ َ َ
()176
هؤالء .
وقد يكون للشاخل المكاره علاى الزناا أعاوان ومسااعدين ،فهام شاركاء فاي الجريماة ،وبالتاالي يعااقبون عقوباة تعزيرياة أيضاا
تتناسب مع جريمتهم.
المطلب الثاني :خطف األطفال وبيعهْ
تعااد راااهرة االختطاااف ماان الظااواهر الخطياارة علااى سااالمة وأماان واسااتقرار المجتمعااات ،فهااي تقااوم علااى التحاياال واإلغااراء
والخديعة ،واإلكراه المعنوي باستخدام السالح أو التهديد والقوة ،ومحل هذه الجريمة هو الطفل ذكرا ً كان أم انثى.
من المتفق عليه عند العلماء أن سارق العبد تقطع يده ؛ ألن العبد يعد ماال ،ولما روي عن عائشة رضي هللا عنها(( :-أن رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم أتی برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى ،فأمر رسول هللا بيده فقطعت))(.)177
وإذا عدنا إلى ما قرره الفقهاء فيما يتعلق بالسرقة وشروطها الموجبة لقطع اليد ،وباألخل سرقة الطفل الحر غير المميز ،نجاد
أن العلماء وباألخل المالكية( ،)178والظاهرية( ،)179والحسن البصري من التابعين( :)180يرون أن الطفل غير الممياز محال للسارقة ولاو
اارقَةم
اار م
ق َوال َّ
كان حرة وعلاى مان يأخاذه عقوباة القطاع كساارق الماال ،ويجعلاون خطفاه فاي حكام سارقة الماال ،لقولاه تعاالىَ (( :وال َّ
س ِ
س ِ
فَا ْق َ
طعموا أ َ ْي ِديَ مه َما ))(.)181
أما الحنفية( ،)182والشافعية( ،)183والحنابلاة( : )184إذا سارق الساارق صابية حارة فإناه ال يقطاع؛ ألن الحار لايس بماال حتاى يقطاع
بسرقته.
من خالل ما سبق ،يالحل الباحث أن محل خالف الفقهاء السابق هو فاي اعتباار الطفال المخطاوف مااال متقوماأ ،فصافة المالياة
غير متوافرة في اإلنسان.

) )173ينظر :مطالب أولي النهى ،الرحيباني226/6 ،؛ كشاف القناع والبهوتي 127/6 ،؛ مجماوع الفتااوو،وابن تيمياة ،تقاي الادين أباو العبااس أحماد بان عباد الحلايم،
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف (المدينة المنورة)1416( ،ه۱۹۹۵/م).306/28،
))174سورة هود من اآلية .۸۱ :
) ) 175أخرجاه البخااري فاي صاحيحه ،كتاااب اللبااس ،بااب إخاراج المتشاابهين بالنسااء مان البياوت ،حااديث بارقم ( )5886وينظار أيضاا :كتاااب الحادود بااب نفاي أهاال
المعاصي والمخنثين ،حديث برقم (،) 6834ومسلم في صحيحه ،تاب السالم ،باب منع المخنث من الدخول على النساء األجانب ،حديث برقم (.)۲۱۸۱
) )176مجموع الفتاوو ،ابن تيمية.181/34،
) ) 177أخرجه الدار قطني في سننه ،كتاب الحدود والديات وغيره ،حديث برقم ( )346۲؛ والبيهقي ،في السنن الكبرى ،كتاب السرقة ،باب ما جاء في من سرق عبداً
صغيرة من حرز ،حديث برقم ( ،) ۱۷۲۳۲قال الدار قطني :تفرد به عبد هللا بن محمد بن يحيى ابن عروة ،عن هشام بن عروة ،وهو كثير الخطأ على هشام ،ضاعيف
الحديث .ينظر :سنن الدار قطني.279/4،
) )178ينظر :التاج واإلكليل ،المواق 414/8،،؛ شرح مختصر خليل للخرشي وبهامشه حاشية العدوي ،الخرشي ،أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا ،دار الفكار ،للطباعاة،
بيروت( ،د .ط)( ،د.ت)۸/۹۱؛ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 332/4؛ التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنة بالقانون الوضعي ،عبد القادر عودة.543/542/2،
) )179ينظر :المحلى باآلثار ،ابن حزم ،أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ،دار الفكر ،بيروت.324/12 ،
) )180أخرجه البيهقي ،في السنن الكبرى ،كتاب السرقة ،باب ما جاء في من سرق عبدأ صغيرة من حرز 465 /۸؛ وابن أباي شايبة فاي مصانفه ،كتااب الحادود ،بااب
في الرجل يسرق الصبي والمملوك ،حديث برقم (..)۲۸۳۹۰
))181سورة المائدة من اآلية .۳۸ :
) )182ينظر :بدائع الصنائع ،الكاساني 67/7،؛ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي،والزيلعي ،عثمان بن علي بن محجن ،دار الكتااب اإلساالمي ،بياروت،
(ط ،)2مصورة عن المطبعة الكبرى األميرية  -بوالق ،القاهرة( ،ط۱۳۱۳( ،)1ه)217/3؛ حاشية ابن عابدين.93/4
) )183ينظر :روضة الطالبين،النووي ۱۰/۱۳۸ ،؛ الحاوي الكبير ،الماوردي ۱۳/۳۰۳،،؛ المهذب ،الشيرازي.360/3،،
) )184ينظر :المغني،ابن قدامة۹/۱۰۸ ،؛ كشاف القناع،والبهوتي 130/6 ،؛ مطالب أولي النهى ،الرحيباني.230/6 ،
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والذي يظهر لنا وهللا أعلم -أن أخذ األشخاص وخطفهم أشد من أخذ المال وسرقته ،والبد من التشديد فيها؛ ألن حفل النفس مقدم
علااى حفاال المااال ،ولمااا فااي هااذه الجريمااة ماان ترويااع لآلمنااين ماان أبناااء المجتمااع ،وهااي جريمااة منظمااة؛ ألن الخاااطفين قاااموا برصااد
المختطف ،واستخدموا وسيلة احتيالية الستدراج الضحية ،وإعداد وسيلة الهرب ،وقد يكون فيها استخدام للسالح أو العنف ،وبالتالي فإن
العقوبة المناسبة لهؤالء هي عقوباة المحاارب ،قاال تعاالى(( :إِنَّ َماا ج َ
سااداا أَن
ساولَهم َويَ ْ
ض فَ َ
ساعَ ْونَ فِاي ْاأل َ ْر ِ
َااربمونَ َّ َ َو َر م
َازا مء الَّاذِي َ يمح ِ
ٰ
صلَّبموا أ َ ْو تمقَ َّ
اب عَظِ ايْ ِإ َّال
ي فِي ال ُّد ْنيَا ۖ َولَ مه ْْ فِي ْاآلخِ َر ِة َ
يمقَتَّلموا أ َ ْو يم َ
ِيه ْْ َوأ َ ْر مجلم مهْ ِ وم ْ خِ َالٍَ أ َ ْو يمنفَ ْوا مِ َ ْاأل َ ْر ِ
عذ َ ه
ط َع أ َ ْيد ِ
ض ۚ اَ ِلكَ لَ مه ْْ خِ ْز ه
()185
َ
َ
َ
َ
ور َّرحِ ي هْ )) .
الَّذِي َ ت َابموا مِ ق ْب ِش أن ت َ ْقد مِروا َ
علَي ِْه ْْ ۖ فا ْعلَ مموا أنَّ َّ َ َفم ه
ففي كتاب منح الجليال :ؤ(و) ك (مخاادع) بكسار الادال المهملاة (الصابي أو غياره مان الباالغين باأن يتحيال علياه حتاى يصال باه
لموضااع تتعااذر فيااه اإلغاثااة (ليأخااذ مااا) أي :المااال الااذي (معااه) بتخويفااه بقتاال أو غيااره ،وراااهره ولااو لاام يقتلااه ،والااذي فااي الجااواهر
والمستخرجة وقتله فهو محارب قاله تت .طفاي عباارة الجاواهر وقتال الغيلاة مان الحراباة وهاو أن يغتاال رجاال أو صابيا فيخدعاه حتاى
(.)186
يدخله موضعا فيأخذ ما معه فهو كالحرابة]
وقال القاضي ابن العربي ،وهو يحكي حكاية وقعت له أيام واليته القضاء :ؤولقد كنت أيام تولية القضاء قد رفع إلي قوم خرجوا
محاربين إلى رفقة ،فأخذوا منهم امرأة مغالبة على نفسها من زوجها ومن جملة المسلمين معه فيها فاحتملوها ،ثم جد فيهم الطلب فأخذوا
وجيء بهم ،فسألت من كان ابتالني هللا به من المفتين ،فقالوا :ليسوا محاربين؛ ألن الحرابة إنما تكون في األماوال ال فاي الفاروج ،فقلات
لهم :إنا وإنا إليه راجعون ،ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحاش منهاا فاي األماوال ،وأن النااس كلهام ليرضاون أن تاذهب أماوالهم
وتحرب من بين أيديهم وال يحرب المرء من زوجته وبنته ،ولو كان فوق ما قال هللا عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج ،وحسبكم مان باالء
صحبة الجهال ،وخصوصا في الفتيا والقضاء ](.)187
وقال األستاذ سيد سابق :ؤويدخل في مفهوم الحرابة العصابات المختلفاة ،كعصاابة القتال ،وعصاابة خطاف األطفاال ،وعصاابة
اللصااوص للسااطو علااى البيااوت ،والبنااوك ،وعصااابة خطااف البنااات والعااذارى للفجااور بهاان ،وعصااابة اغتيااال الحكااام ابتغاااء الفتنااة
واضطراب األمن ،وعصابة إتالف الزروع وقتل المواشي والدواب](.)188
وجريمة الحرابة عقوبتها كما هو معلوم:
 .1القتل والصلب :إن قتلوا وأخذوا المال.
 .2القتل فقط :إن قتلوا ،ولم يأخذوا ماالً.
 .3القطع من خالف :إن اقتصروا على أخذ المال ،ولم يقتلوا.
 .4النفي (الحبس) :إن أخافوا الناس وأرعبوهم ،ولم يقتلوا ويسرقوا.
وبناء على ماسبق ،فإن الباحاث يارى أن خااطف األطفاال إن لام يرتكاب جريماة قتال أو بياع ألعضاائه ،فيعاقاب باالحبس ،وهاذا
متروك للقاضي أن يحدد المدة التي يراها مناسبة ،فقد تصل إلى السجن مدى الحياة.
أما بالنسبة لقيام بعضهم ببيع أعضاء هم ،فقد سبق أن قرر الباحث أن اإلنسان غير مالك األعضااء جسامه؛ ألن مالكهاا هاو هللا،
واإلنسان مطلوب منه أن يحافل على صحته وأعضاء جسمه؛ ألنه قد يكون في فوات عضاو مان أعضاائه سابب لموتاه ،وهللا لان يقاول:
س مك ْْ ۚ إِنَّ َّ َ كَانَ بِكما ْْ َرحِ ي اماا
َارةا َ
ع ت ََر ٍ
اض ِ ومن مك ْْ ۚ َو َال ت َ ْقتملموا أَنفم َ
((يَا أَيُّهَا الَّذِي َ آ َمنموا َال ت َو ْ مكلموا أ َ ْم َوالَكمْ بَ ْينَكمْ بِا ْلبَاطِ ِش إِ َّال أَن تَكمونَ تِج َ
()189
عد َْواناا َو م
ِيرا )) .
ارا ۚ َوكَانَ ٰاَ ِلكَ َ
َ نم ْ
َو َم يَ ْفعَ ْش ٰاَ ِلكَ م
ُ ْل اما فَ َ
س ْو َ
علَى َّ ِ يَس ا
صلِي ِه نَ ا
المطلب الثالث :عقوبة االستعباد.
ال يخفى على المنصف أن من يقوم باستعباد الناس ومعاملتهم معاملة الرقيق بالضرب واإلهانة ،أو العمل لساعات طويلة دونما
راحة أو إجازة ،أو حتى أخذ لراتبه أو أجره ،أنه رالم ،قال عمار بن ياسر قال :ال يضرب أحد عبادا لاه وهاو راالم لاه إال أقياد مناه ياوم
القيامة( ،)190ويجب على ولي األمر حينئذ أن يقوموا بإزالة هذا الظلم من خالل القيام بالجوالت التفتيشاية علاى المصاانع واألمااكن التاي
) )185سورة المائدة اآليات .34 -۳۳ :
) )186ينظر :منح الجليل شرح مختصر خليل ،عليش.۹/۳۳۸ ،

) ) 187أحكام القرآن ،ابن العربي ،محمد بن عبد هللا ،دار الكتب العلمية ،بيروت( ،ط.95/2،)1
) )188فقه السنة ،سيد سابق ،دار الكتاب العربي ،بيروت( ،ط۱۳۹۷( ،)۳ه۱۹۷۷ /م).464/2،
))189سورة النساء اآليات .30-29 :
) ) 190أخرجاااه البخااااري فاااي األدب المفااارد ،محماااد بااان إساااماعيل ،األدب المفااارد ،تحقياااق :محماااد فاااؤاد عباااد البااااقي ،دار البشاااائر اإلساااالمية ،بياااروت( ،ط،)۳
(1409ه1989/م) باب قصاص العبد ،حديث برقم ( ،)۱۸۱ص .74
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يتواجدون بها ،فروي أن عمر بن الخطاب اناه كاان ياذهب إلاى العاوالي كال ياوم سابت ،فاإذا وجاد عبادة فاي عمال ال يطيقاه وضاع عناه
منه(.)191
ولنفترض أن أحدا من أرباب العمل قد قام بجريمة اتجار من خالل االستعباد أو االسترقاق ،فما عقوبته؟
فقد وجد الباحثان أن الشافعية قد نصوا على أن من يكلف فيه  -عبده  -أو دابته فاوق طاقتهماا ،فإناه يعازر علاى ذلاك( ،)192إذ لام
يرد عن الشارع أئه قدر عقوبة لها ،فبالتالي أمرها متروك لإلمام.
وبالتالي ،فإن الواجب على القاضي في هذه الحالة التعزير بما يتناسب مع جنايته ،وبما يحقق الهدف من العقوبات
في اإلسالم من قطع لدابر الشر ،واصالح وتأديب للجاني ،لكن البد من مراعاة التادرج فاي العقوباة معهام؛ إذ إن بعاض هاؤالء
الجناة قد يتصرف بغير وعي أو معرفة بأن تصرفه يعتبر شكال من أشكال انتهاك الحريات.
الخاتمة
وفيما يأتي أهم النتائج التي توصلت إليها من خالل هذه الجولة البحثية ماع موضاوع االتجاار بالبشار فاي ضاوء أحكاام الشاريعة
اإلسالمية:
َّ
إن من أهم األسس التاي تقاوم عليهاا الشاريعة اإلساالمية مبادأ :احتارام الكراماة االنساانية ،وعادم اعتباار اإلنساان سالعة للبياع أو
الشراء بغض النظر عن دينه ،أو عرقه ،أوجنسه ،لتحقيق مكاسب مادية.
إن لألسرة دور كبير في حماية األطفال والنساء من االستغالل ،وإساءة المعاملة؛ ألنها من ضمن المسؤولية التي جعلهاا هللا لاك
على الوالدين.
حرصت الشريعة اإلسالمية على حماية ضحايا االتجاار بالبشار ساواء كاانوا أطفااال أو نسااء أو رجااال مان العناف واالساتغالل
الجنسي واإليذاء ،وضرورة توفير األمن العاطفي لهم وعدم القسوة عليهم؛ ألنهم أكثر الفئات غرضة لالنحراف وارتكاب الجرائم.
 .1التعامل بحزم مع قضايا االستغالل الجنسي ،والدعارة؛ وذلك حفارا على المجتمع وطهارته.
 .2تلتقااي الشااريعة اإلسااالمية مااع مااا أقرتااه المواثيااق الدوليااة فيمااا يتعلااق بصااور االتجااار بالبشاار ،وخصوصااا فيمااا يتعلااق :بالسااخرة
واالسترقاق ،واالستغالل الجنسي للنساء واألطفال ،وبيع األطفال واألعضاء البشرية ،إال أنهاا ال تتفاق ماع المواثياق الدولياة فاي اعتباار
الزواج القسر يصوره من صور االتجار بالبشر ؛ إذ وضعت الشريعة اإلسالمية ضوابط وقيود على مثل هذا النوع من أنواع الزواج.
 .3إن معالجااة الشااريعة اإلسااالمية لهااذه القضااية يتمثاال فااي مسااارين ،وقااائي :ماان خااالل التوعيااة بخطااورة هااذه الجاارائم علااى الفاارد
والمجتمع ،وعقابي :من خالل تشريع العقوبات الرادعة حفارا على المجتمع واستقراره.
 .4اعتبار جريمة االتجار بالبشر من جرائم اإلفساد في األرض ،وأن عقوبتها تتنوع بحسب نوع الجريمة :فقد تكون حدية ،أو تعزيرية،
وأن على ولي األمر العمل على دفع هذه الجريمة عن المجتمع وفق قواعد العدالة الشرعية؛ ألنها متعلقة بمصلحة األمة.
 .5التأكياد علاى أهمياة التوعياة ،وبااألخل المؤسسااات اإلعالمياة كأسااس للوقاياة مان جارائم االتجااار بالبشار ،وباث الاوعي باين أفااراد
المجتمع خصوصا فيما يتعلق باحترام العامل في شتى مجاالت عمله بغض النظر عان جنسايته ،والعمال علاى حماياة أبناءناا مان قضاايا
الخطف ،واالستغالل الجنسي ،وبيع األعضاء
 .6توفير الحماية للضحية من خالل :تأهيلهم نفسية ،واجتماعية ،ودمجهم في المجتمع وتأهيلهم ،وتوفير فرص عمل لهم ،ووجوب إزالة
الضرر الواقع عليه ،وتعويضهم مالية كما هو مقرر في الشرع.

) ) 191أخرجه األمام مالك األصبحي ،الموطأ ،كتاب االستئذان ،باب األمر بالرفق بالمملوك ،حديث رقم (.۹۸۰ /۲ ،)41
) )192ينظر :نهاية المحتاج ،الرملي 20/8 ،؛ حاشية على شرح منهج الطالب ،الجمل ،سليمان بن عمر بن منصو ر العجيلي ،دار الفكر (د .ط)( ،د.ت).136/5
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قائمة المصادر والمراجع:
مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل ،أبو عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب ،تحقيق :زكريا عميرات ،دار عاالم الكتاب،
بيروت( ،ط۱4۲۳( ،)1هـ۲۰۰۳/م).
ابن خلادون ،ولاي الادين عباد الارحمن بان محماد ،المقدماة ،حقاق نصوصاه وخارج أحاديثاه وعلاق علياه :عباد هللا محماد الادرويش ،دار
البلخي ،دمشق ،ومكتبة الهداية ،دمشق( ،د .ط)۱۹۲۰( ،هـ۲۰۰4 -م).
اإلبهاج في شرح المنهاج ،السبكي ،تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي ،دار الكتب العلمية ،بيروت1416( ،ه۱۹۹۵/م).
األحكام السلطانية ،الماوردي ،علي بن محمد بن محمد بن حبيب( ،ت 450هـ) ،دار الحديث ،القاهرة.
أحكام القرآن ،ابن العربي ،محمد بن عبد هللا ،دار الكتب العلمية ،بيروت( ،ط.)1
االختيااار لتعلياال المختااار ،،الموصاالي ،عبااد هللا باان محمااود باان مااودود ،تحقيااق :عبااد هللا المنشاااوي ،دار الحااديث ،القاااهرة۱۹۳۰( ،ه-
۲۰۰۹م).
األدب المفرد ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار البشائر اإلسالمية ،بيروت( ،ط1409( ،)3ه1989/م).
أسد الغابة ،الجزري ،أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد ،دار الفكر ،بيروت1409( ،ه1989/م).
اإلسالم محرر العبيد التاريل األسود للرق في الغرب وشفيق ،حمدي.
أسنى المطالب في شرح روض الطالب ومعه حاشية الرملي الكبير ،األنصاري ،زكريا بن محمد بن زكريا ،دار الكتاب اإلسالمي( ،د.
ط)( ،د.ت).
أسنى المطالب في شرح روض الطالب ومعه حاشية الرملي الكبير ،األنصااري ،زكرياا بان محماد بان زكرياا ،دار الكتااب اإلساالمي،
(د .ط)( ،د.ت).
اإلصابة في تمييز الصحابة ،العسقالني ،أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر ،تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود وعلی محمد معاوض دار
الكتب العلمية ،بيروت( ،ط)۱۹۹۰-۱۹۱۰( ،م).
اإلصابة في تمييز الصحابة ،العسقالني ،أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر ،تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود وعلی محمد معاوض دار
الكتب العلمية ،بيروت( ،ط)1415( ،ه1995/م).
إعالم الموقعين عن رب العالمين ،ابن قيم الجوزية ،شمس الدين محمد بن أبي بكار بان أياوب ،تحقياق :محماد عباد الساالم إباراهيم ،دار
الكتب العلمية ،بيروت( ،ط1411( ،)1هـ۱۹۹۱ /م).
اإلكراه وأثره في التصرفات،وشقرة ،عيسی زكي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت( ،ط.)۲
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ابن نجيم ،زين الدين بن إبراهيم بن محمد ،دار الكتاب اإلسالمي( ،طال)( ،د.ت).
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ابن نجيم ،زين الدين بن إبراهيم بن محمد ،دار الكتاب اإلسالمي( ،طال)( ،د.ت).
البحر المحيط في أصول الفقه الزركشي ،بدر الدين محمد بن بهادر ،،حققه وضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلاق علياه :محماد محماد
تامر ،دار الكتب العلمية ،بيروت1421( ،هـ۲۰۰۰ /م).
بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،ابن رشد ،أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد ،دار الحديث ،القاهرة( ،د .ط) ،دار الحديث ،القاهرة.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،والكاساني ،أبو بكر بن مسعود ،دار الكتب العلمية ،بيروت( ،ط1406( ،)2ه۱۹۸۹/م).
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،والكاساني ،أبو بكر بن مسعود ،دار الكتب العلمية ،بيروت( ،ط1406( ،)2ه۱۹۸۹/م).
البناية شرح الهداية ،العيني ،بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد (ت 855ه) ،دار الكتب العلمية ،بيروت( ،ط۱۹۲۰( ،)1ه۲۰۰۰م).
البيان الختامي والتوصيات الندوة الفقهية الطبية الخامسة المنعقدة بالتعاون بين مجمع الفقه اإلسالمي والمنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية،
في  ۲6 -۲۳أكتوبر ۱۹۸۹م ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي.
البيان في مذهب اإلمام الشافعي ،العمراني ،أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم ،تحقيق :قاسم محمد النوري ،دار المنهاج( ،جادة)،
(ط ۱4۲۱( ،)1ه ۲۰۰۰ -م).
التاج واإلكليل لمختصر خليل ،المواق ،محمد بن يوسف ابن أبي القاسم ،دار الكتب العلمية ،بيروت( ،ط1416( ،)1ه ۱۹۹4-م).
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي،والزيلعي ،عثمان بن علي بن محجن ،دار الكتاب اإلساالمي ،بياروت( ،ط ،)2مصاورة
عن المطبعة الكبرى األميرية  -بوالق ،القاهرة( ،ط۱۳۱۳( ،)1ه).
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،الزيلعي ،فخار الادين عثماان بان علاي دار الكتااب اإلساالمي( ،ط  ،)۲مصاورة عان المطبعاة الكبارى
األميرية  -بوالق ،القاهرة (ط۱۳۱۳( ،)1ه).
تحفة الفقهاء ،السمرقندي ،أبو بكر عالء الدين محمد بن أحمد ،دار الكتب العلمية ،بيروت( ،ط1414( ،)۲هـ۱۹۹4/م).
التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنة بالقانون الوضعي،وعودة ،عبد القادر ،دار الكتاب العربي ،بيروت( ،د .ط)( ،د.ت).
التعريفات الفقهية ،البركتي ،محمد عميم اإلحسان المجندي ،دار الكتب العلمية ،بيروت( ،ط)14۲4( ،هـ۲۰۰۳/م).
التعريفات ،الجرجاني ،علي بن محمد بن علي ،تحقيق :إبراهيم األبياري ،دار الكتاب العربي ،بيروت( ،ط1405( ،)1هـ۱۹۸۰/م).
التقرير والتحبير شرح التحرير للكمال بن الهمام في علم األصول الجامع بين اصطالحي الحنفية والشافعية ،ابن أمير الحاج ،محمد بن
محمد ،دار الفكر ،بيروت۱۶۱۷( ،ه۱۹۹۶/م).
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التلقين في الفقه المالكي ،البغدادي ،أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر ،تحقيق :أبو أويس محمد باو خبازة الحساني التطاواني ،دار
الكتب العلمية ،بيروت( ،ط۱۹۲۰( ،)1هـ۲۰۰4-/م).
التلويح علاى التوضايح لماتن التنقايح فاي أصاول الفقاه ،التفتاازاني ،ساعد الادين مساعود بان عمار ،تحقياق :زكرياا عميارات ،دار الكتاب
العلمية ،بيروت( ،ط1416( ،)1هـ۱۹۹۹ /م).
التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد ،ابن عبد البر ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا ،تحقيق :مصطفى بن أحمد العلوي ،محماد عباد
الكبير البكري ،وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية (المغرب)۱۳۸۷( ،ه).
تهذيب الكمال في أسماء الرجال ،المزي ،يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف ،تحقيق :بشاار عاواد معاروف ،مؤسساة الرساالة ،بياروت،
(ط1400( ،)1ه ۱۹۸۰-م).
تهذيب الكمال في أسماء الرجال ،المزي ،يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف ،تحقيق :بشار عواد معروف ،مؤسسة الرساالة ،بياروت،
(ط1400( ،)1ه ۱۹۸۰-م).
تيسير التحرير شرح التحرير للكمال بن الهمام في علم األصول الجامع بين اصطالحي الحنفياة والشاافعية ،أميار بادشااه ،محماد أماين،
دار الفكر ،بيروت.
حاشية رد المحتار على الدر المختار ،ابن عابدين ،محمد أمين بن عمر ،دار الفكر ،بيروت( ،ط 14۱۲( ،)۲هـ۱۹۹۲/م).
حاشية على شرح منهج الطالب ،الجمل ،سليمان بن عمر بن منصور العجيلي ،دار الفكر (د .ط)( ،د.ت).
حاشية على منتهى اإلرادات ،الخلوتي ،محمد بن أحمد بن علي البهوتي ،تحقيق :الدكتور سامي بن محمد بن عبد هللا الصقير ومحمد بن
عبد هللا بن صالح اللحيدان ،دار النوادر ،دمشق( ،ط ۱۹۳۲( ،)1ه ۲۰۱۱/م).
الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي شرح مختصر المزني ،الماوردي ،علي بن محمد بن محمد بن حبيب ،تحقياق :علاي محماد
معوض ،وعادل أحمد عبد الموجود ،دار الكتب العلمية ،بيروت( ،ط۱۹۱۹( ،)1هـ۱۹۹۹- /م).
الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي شرح مختصر المزني ،الماوردي ،علي بن محمد بن محمد بن حبيب ،تحقيق :علي محماد
معوض ،وعادل أحمد عبد الموجود ،دار الكتب العلمية ،بيروت( ،ط۱۹۱۹( ،)1ه ۱۹۹۹-م).
الدسوقي ،محمد بن عرفة ،حاشية على الشرح الكبير على مختصر خليل ألبي البركات الدردير ،دار الفكر( ،د.م)( ،د .ط)( ،د.ت).
الااذخيرة ،القرافااي ،أبااو العباااس شااهاب الاادين أحمااد باان إدريااس ،تحقيااق :محمااد حجااي ،وسااعيد أعااراب ،ومحمااد بااو خباازة ،دار الغاارب
اإلسالمي ،بيروت( ،ط۱۹۹4( ،)1م).
الارق ماضاايه وحاضااره،الترمانيني ،عبااد السااالم ،المجلااس الااوطني للثقافاة والفنااون واآلداب (الكوياات) ،سلساالة عااالم المعرفااة (نااوفمبر
۱۹۷۹م) ،الكتاب رقم (.)۲۳
روضة الطالبين وعمدة المفتين ،النووي ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف ،تحقيق :زهير الشاويش ،المكتب اإلسالمي (بيروت،
عمان ،دمشق)( ،ط۱۱/۹۱۲۱۹۹۱( ،)۳م).
الشرح الكبير على متن المقنع (المطبوع مع المقنع واإلنصاف) ،ابن قداماة ،شامس الادين أباو الفارج عباد الارحمن بان محماد بان أحماد،
تحقيق :الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي ،والادكتور عباد الفتااح محماد الحلاو ،هجار للطباعاة والنشار والتوزياع
واإلعالن ،القاهرة( ،ط.)1
شرح صحيح البخاري ،ابن بطال ،أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ،تحقيق :أبو تميم ياسر بن إبراهيم ،مكتباة الرشاد ،الريااض،
(ط ۱4۲۳( ،)۲ه۲۰۰۳/م).
شرح مختصر خليل للخرشي وبهامشه حاشية العدوي ،الخرشي ،أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا ،دار الفكار ،للطباعاة ،بياروت( ،د .ط)،
(د.ت).
العزيز شرح الوجيز ،الرافعي ،أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم ،تحقيق :علي محمد عاوض وعاادل أحماد عباد الموجاود،
دار الكتب العلمية ،بيروت( ،ط)1417( ،ه۱۹۹۷/م).
عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ،ابن شاس ،أبو محمد جالل الدين عبد هللا بن نجم ،دراسة وتحقيق :حميد ابن محمد لحمار،
دار الغرب اإلسالمي ،بيروت( ،ط۱4۲۳/۲۰۰۳( ،)1ه).
فتااوى المجمااع الفقهااي لرابطااة العااالم اإلسااالمي ،دورة رقاام ( )۱۱المنعقاادة بمكااة المكرمااة ماان  ۲۰ - ۱۳رجااب ۱۹۰۹ه ،الموافااق -۱۹
۲۹/۲/۱۹۸۹م.
الفروع ومعه تصحيح الفروع ،الصالحي ،محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج ،لعالء الدين علي بن سليمان المرداوي ،تحقياق :عباد هللا
بن عبد المحسن التركي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت( ،ط ۱4۲4( ،)1هـ ۲۰۰۳/م).
فقه السنة ،سيد سابق ،دار الكتاب العربي ،بيروت( ،ط۱۳۹۷( ،)۳ه۱۹۷۷ /م).
قرار مجمع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي ،في دورته السابعة ،رقام ( )5بمكاة المكرماة ،بتااريل 1404/4/11ه الموافاق
1984/1/14م.
قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي ،في دورته الثالثة بعمان عاصمة المملكاة األردنياة الهاشامية مان -8
13صاافر 1407ه الموافااق  16-11تشاارين األول (أكتااوبر) ۱۹۸6م ،قاارار رقاام ( :)16مجلااة مجمااع الفقااه اإلسااالمي
(( ،)۱۹۸۷العدد الثالث(.)423/1

www.ijherjournal.com

28

Volume 4, Issue 4, August 2022

الكافي في فقه أهل المدينة ،ابن عبد البر ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا ،تحقيق :محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتااني ،مكتباة الريااض
الحديثة ،الرياض( ،ط۱4۰۰( ،)۲ه۱۹۸۰م).
كشاف القناع عن متن اإلقناع ،البهوتي ،منصور بن يونس بن صالح ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
شف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي ،البخاري ،عالء الدين عبد العزيز بن أحمد ،تحقيق :عبد هللا محمود محماد عمار ،دار
الكتب العلمية ،بيروت( ،ط۱4۱۸( ،)1ه۱۹۹۷/م).
لسااان العاارب ،واباان منظااور ،أبااو الفضاال محمااد باان مكاارم باان علااي الرويفعااي اإلفريقااي (ت ۷۱۱هااـ) ،دار صااادر ،بيااروت( ،ط،)۳
(1414هـ).
المبسوط ،السرخسي ،شمس الدين أبو بكر حماد بان أحماد ،دراساة وتحقياق :خليال محياي الادين المايس ،دار المعرفاة ،بياروت( ،ط،)1
(1414هـ۱۹۹۳/م).
مجمع الضمانات ،البغدادي ،أبو محمد غانم بن محمد ،مجمع الضمانات ،دار الكتاب اإلسالمي( ،د .ط)( ،د.ت).
المجموع شرح المهذب مع تكملة السبكي والمطيعي ،والنووي ،محيي الدين يحيى بن شرف ،دار الفكر ،بيروت.
المحكم والمحيط األعظم ،ابن سيده ،أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سايده المرساي (ت 458هاـ) دار الكتاب العلمياة ،بياروت( ،ط،)1
(۱۹۲۱هـ۲۰۰۰/م).
المحلى باآلثار ،ابن حزم ،أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ،دار الفكر ،بيروت.
المحيط البرهاني في الفقه النعماني ،ابن مازة ،برهان الدين محمود بان أحماد بان عباد العزياز ،تحقياق :عباد الكاريم ساامي الجنادي ،دار
الكتب العلمية ،بيروت( ،ط1424( ،)1هـ۲۰۰4-م).
المدونة ،األصبحي ،مالك بن أنس بن مالك بن عامر ،دار الكتب العلمية ،بيروت( ،ط۱۹۹4-۱۹۱۰( ،)1م).
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ،العسقالني ،أحمد بن علي بن حجر ،تحقيق :مجموعة من الباحثين ،تنسايق :ساعد الشاثري ،دار
العاصمة للنشر والتوزيع  -دار الغيث للنشر والتوزيع( ،ط.)1
مطالاااب أولاااي النهاااى فاااي شااارح غاياااة المنتهاااى ،الرحيبااااني ،مصاااطفى بااان ساااعد بااان عباااده ،المكتاااب اإلساااالمي ،بياااروت( ،ط،)۲
(1415ه۱۹۹4/م).
معجم البلدان ،الحموي ،شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي ،دار صادر ،بيروت( ،ط۱۹۹5( ،)۲م).
معجم المعالم الجغرافياة فاي السايرة النبوياة ،الحرباي ،عااتق بان غياث بان زويار الابالدي ،دار مكاة للنشار والتوزياع (مكاة المكرماة)،
(ط ۱4۰۲( ،)1ه۱۹۸۲ /م).
معجام مقاااييس اللغاة ،اباان فااارس ،أباو الحسااين أحماد باان فااارس بان زكريااا القزويناي الاارازي (ت  ،)۱۳۹۰تحقيااق :عباد السااالم محمااد
هارون ،دار الفكر ۱۳۹۹( ،هـ۱۹۷۹ /م).
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفار المنهاج ،الشربيني ،شمس الدين محمد بن أحماد الخطياب ،دار الكتاب العلمياة ،بياروت( ،ط،)1
(1415ه۱۹۹4/م).
المغني شرح مختصر الخرقي ،ابن قدامة ،موفق الدين عبد هللا بن أحمد ،مكتبة القاهرة۱۳۸۸/۱۹6۸( ،م).
المفردات في غريب القرآن،الراغب األصفهاني ،أبو القاسم الحسين بن محمد ،تحقيق :صفوان عدنان الداودي ،دار القلم ،دمشق ،،الدار
الشامية ،بيروت( ،ط( ،)1هـ۱۹۹۲ - ۱4۱۲م).
المقدمات الممهدات ،ابن رشد الجد أباو الولياد محماد بان أحماد ،تحقياق :الادكتور محماد حجاي ،دار الغارب اإلساالمي ،بياروت( ،ط،)1
(۱۹۰۸هـ۱۹۸۸- /م).
منح الجليل شرح مختصر خليل ،عليش ،محمد بن أحمد بن محمد ،دار الفكر ،بيروت۱4۰۹( ،ه۱۹۸۹-م).
المنهاج بشرح صحيح مسلم ،النووي ،أبو زكرياا يحياي بان شارف ،ضابط وتوثياق :صادقي محماد جميال العطاار ،دار الفكار ،بياروت،
(۱۹۹۰-۱۹۱۹م).
المهذب في فقه اإلمام الشافعي ،الشيرازي ،أبو اسحاق إبراهيم بن علي ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
الموافقات في أصول الشريعة ،الشاطبي ،إبراهيم بن موسی بن محمد اللخمي ،تحقيق :أبو عبيدة مشاهور بان حسان آل سالمان ،دار ابان
عفان( ،ط۱۹۹۷ -۱۹۱۷( ،)1م).
نصوص قانون االتجار بالبشر األردني ،والعقوبات الواردة فيه .الجريدة الرسمية ،العدد رقم ( ،)4۹5۲قانون االتجاار بالبشار رقام ()1
لعام  ،۲۰۰۹رقم (.)۹
نهاية السول شارح منهااج الوصاول ،اإلسانوي ،جماال الادين عباد الارحيم ابان الحسان ،دار الكتاب العلمياة ،بياروت( ،ط-۱۹۲۰( ،)1
۱۹۹۹م).
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات ،القيرواناي ،أباو محماد عباد هللا بان أباي زياد ،تحقياق :عباد الفتااح محماد
الحلااو ،ومحمااد حجااي ،وعبااد هللا الماارابط الترغااي ،ومحمااد عبااد العزيااز الاادبا ،،ومحمااد األمااين بااوخبزة ،دار الغاارب
اإلسالمي ،بيروت( ،ط۱۹۹۹( ،)1م).
الهداية شرح بداية المبتدي المرغيناني ،أباو الحسان علاي بان أباي بكار بان عباد الجليال (ت 393ه) ،تحقياق :طاالل يوساف ،دار إحيااء
التراث العربي ،بيروت.
الوجيز في أحكام الحدود والقصاص والتعازير ،وأبو رخية ،ماجد ،دار النفائس( ،عمان)( ،ط)۲۰۱۰-۱4۳۰( ،م).
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جرائم االتجار بالبشر،دراسة مقارنة ،د طالل أرفيقان الشرفات ،ط ،1وائل للنشر ،عمان ،سنة .2012
جريمااة االتجااار بالبشاار و أليااات مكافحتهااا ،ساايبوكر عبااد النااور ،مااذكرة ماسااتر ،فاارع القااانون الجنااائي ،كليااة الحقااوق جامعااة ورقلااة،
الجزائر ،سنة .2017
مكافحة االتجار بالبشر ،أمير فرج يوسف ،المكتب العربي الحديث ،إسكندرية ،سنة . 2011
االتجار بالبشر المفهوم ،التطور ،تقرير لوحدة مكافحة االتجار بالبشر ،إبراهيم الساكت ،االردن تم االطالع عليه بموقع التالي:
.https://repository,nauss,educ,sa
االتجار في البشر بين االقتصاد الخفي و االقتصاد الرسمي ،سوزي علي ناشد ،ط  ،1منشورات الحلبي الحقوقية ،لبنان ،سنة .2008
قانون مكافحة جرائم االتجار بالبشر و اتفاقية االمم المتحدة ،د ابراهيم سيد أحمد ،دار الكتاب القانوني ،االسكندرية ،سنة .2009
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