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مجلة علمية دولية محكمة تصدر دورًيا عن مركز جيل
البحث العلمي تعني باألبحاث العلمية في مجال حقوق
اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني والتي تلتزم باملوضوعية
واملنهجية وتتوافر فيها االصالة العلمية ،بإشراف هيئة
تحرير مشكلة من أساتذة وباحثين وهيئة علمية تتألف من
نخبة من الباحثين وهيئة تحكيم تتشكل دوريا في كل عدد.
تهدف هذه املجلة إلى التربية على مبادئ حقوق اإلنسان
والقانون الدولي اإلنساني بمنظور إسالمي ،لكي تتمتع
األجيال الصاعدة بحياة أفضل تسودها العدالة واملساواة
واالحترام املتبادل للحقوق والواجبات.
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(كلية احلقوق ،جامعة قطر)
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ً
ً
وفاء وعرفانا لجهوده املخلصة.
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شروط النشر
تقبل املجلة األبحاث واملقاالت األصيلة والعلمية كما تنشر ملخصات عن بحوث املاجستير
والدكتوراه ،التي تعالج مواضيع حقوق اإلنسان والقانون الدولي االنساني أو املداخالت
ً
العلمية املرسلة تعقيبا على بحث علمي نشرفي أحد أعدادها ،وفق الشروط التالية:
• أن تكون جديدة ولم تنشر من قبل ،ويتحمل الباحث كامل املسؤلية في حال اكتشاف بأن
مساهمته منشورة أو معروضة للنشرعلى مجلة أخرى أو مؤتمر.
ً
• أن تكون قد التزمت بمنهجية البحث العلمي وخطواته املعمول بها عامليا ،وبسالمة اللغة
ودقة التوثيق.
• أن تكون بإحدى اللغات التالية :العربية  ،الفرنسية واإلنجليزية.
• كتابة العنوان باللغة العربية واالنجليزية.
َّ
العلمية ،والجامعة التي ينتمي إليها باللغة العربية واالنجليزية.
• كتابة اسم الباحث ودرجته
َّ
• كتابة امللخص في حدود  150كلمة وبحجم خط  12باللغة العربية واالنجليزية.
• كتابة الكلمات املفتاحية بعد امللخص باللغة العربية واالنجليزية.
• أن تكون مكتوبة بخط  Traditional Arabicحجم  14بالنسبة للمقاالت باللغة العربية
بالنسبة للمتن ،و 11بالنسبة للهوامش ،وبخط  Times new Romanبحجم  12للمقاالت
باللغة األجنبية بالنسبة للمتن وبحجم  10بالنسبة للهوامش.
• أن تكتب الحواش ي بشكل نظامي حسب شروط برنامج  Microsoft Wordأسفل كل صفحة
حيث يرمزلها بأرقام بالشكل.1
• يرفق الباحث بمساهمته سيرته الذاتية ومرتبته العلمية وبريده اإللكتروني.
• تخضع األبحاث واملقاالت للتحكيم العلمي قبل نشرها.
• يرفق الباحث الذي يريد نشر ملخص بحثه للماجستيرأو الدكتوراه إفادة باملناقشة.
• تحتفظ املجلة بحقها في نشرأو عدم نشراألبحاث واملقاالت املرسلة إليها دون تقديم تبريرات
لذلك.

ً
ترسل المساهمات بصيغة ر
الكتونية حرصا عىل عنوان المجلة:

human@journals.jilrc.com
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ختلي أسرة حترير اجمللة مسؤوليتها عن أي انتهاك حلقوق امللكية الفكرية
ال تعترب األراء الواردة يف هذا العدد بالضرورة عن رأي ادارة املركز
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االفتتاحية
اخترنا لكم في هذا العدد من مجلة جيل حقوق اإلنسان مجموعة من األبحاث التي تناولت مواضيع
مترابطة وذات أهمية كبيرة بالنسبة للدول اإلسالمية بصفة عامة والدول العربية بصفة خاصة.
ولعل اإلشكالية املتجددة دوما عند تناول موضوع حقوق اإلنسان في ضوء الوثائق الدولية الصادرة عن
منظمة األمم املتحدة ،هو تصادم بعض الحقوق الواردة فيها مع أحكام الشريعة اإلسالمية السمحاء .
لذا جاء أول بحث من هذا العدد ليلقي الضوء على املبادئ العامة لحقوق اإلنسان التي تضمنتها خطبة
الوداع مقارنة باإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،فحين عالج البحث الثاني موضوع اإلسالميون وحق
املواطنة لغير املسلمين :قراءة في الحالة املصرية.
أما البحث الثالث فلقد حاول حصر مختلف أشكال سوء املعاملة وتحديدها وفقا ملا جاء في مختلف
اتفاقيات حقوق اإلنسان ،ليواصل البحث الرابع في التوسع بمفهوم جريمة االتجار بالبشر ودراسة
تطبيقاتها في التشريع الجزائري.
لنختم العدد ببحث يلخص انتهاكات أمريكا وحلفائها ملبدأ حماية األعيان الثقافية أثناء غزوها للعراق في
عام 2003م ،و الجرائم الفظيعة التي ارتكبوها بحق ثقافة بلد من أعرق البلدان العربية وتاريخ حضارة
عميقة وذاكرة كل العالم.
أشكر كل الباحثين الذين ساهموا في إثراء العدد بهذه املواضيع القيمة ،كما ال يفوتني أن أثني على جهود
أعضاء لجنتنا العلمية التحكيمية الذين كعادتهم لم يبخلوا علينا بمالحظاتهم وتصويباتهم الدقيقة لتجويد
هذه األبحاث .

سرور طاليب  /املؤسسة واملشرفة العامة
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املبادئ العامة حلقوق اإلنسان يف خطبة الوداع مقارنة باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
General principles of human rights in the farewell sermon
Compared to the Universal Declaration of Human Right
. ماليزيا-) جامعة املدينة العاملية (ميديو، منصورمحمد أحمد يوسف.أ مشارك د
Mansour Mohamed Ahmed Yousef, Al-Madinah International University (MEDIU- Malaysia

Abstrac:
The issue of human rights is one of the issues of great importance in the Western world in
the modern era, at the level of peoples, countries, organizations and international bodies. The
“Universal Declaration of Human Rights” approved by the United Nations General Assembly
on the tenth of December 1948 AD, which is what some glorify As the first declaration issued
by a world body, this is an outright fallacy; Because the contemplator in the Prophetic Sunnah
in general, and in the farewell sermon in particular, which was delivered by the Messenger of
Islam and all mankind  more than fourteen centuries ago, and it was a farewell meeting
between the Messenger of God  and his nation, and he laid in it the principles of mercy,
humanity and human rights, is considered as the first universal declaration of human rights.
This research defines the farewell sermon, which is one of the prophetic documents that is
an important source of legitimate politics, as well as the general principles of human rights
established by the farewell sermon, and makes a comparison between the farewell sermon
and the Universal Declaration of Human Rights.
key words: General principles, human rights, farewell pilgrimage, universal declaration.
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مستخلص:
تحظى قضية حقوق اإلنسان من القضايا بأهمية كبرى في العالم الغربي في العصر الحديث ،على مستوى
ُّ
الشعوبُّ ،
والدول ،واملنظمات والهيئات لدوليةُ ،وي َع ُّد "اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان" الذي َّ
أقرته
الجمعية العامة لألمم املتحدة في العاشر من شهر ديسمبر 1948م ،وهو ما َّ
يتغنى به البعض باعتباره أول
ً
ً
ً
الس َّنة َّ
صريحة؛ َّ
ألن املتأمل في ُّ
النبوية عامة ،وفي خطبة
إعالن يصدر عن هيئة عاملية ،وهذا ُي َع ُّد مغالطة
ً
خاصة والتي ألقها رسول اإلسالم والبشرية جمعاء  منذ أكثر من أربعة عشر ً
قرنا ،وكانت لقاء وداع
الوداع
ُ
بين رسول هللا  وأمته ،وأرس ى فيها مبادئ الرحمة واإلنسانية وحقوق اإلنسان ،تعتبر بمثابة اإلعالن العاملي
األول لحقوق اإلنسان.
وهذا البحث ُيعرف بخطبة الوداع ،وهي من الوثائق َّ
مصدرا ًّ
ً
السياسة
النبوية التي تعتبر
مهما من مصادر ِّ
ِّ
ً
َّ
الشرعية ،كما املبادئ العامة لحقوق اإلنسان التي رسختها خطبة الوداع ،ويعقد مقارنة بين خطبة الوداع
واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.
الكلمات املفتاحية :املبادئ العامة ،حقوق اإلنسان ،حجة الوداع ،اإلعالن العاملي.
مقدمة:
ُ
ت َع ُّد قضية حقوق اإلنسان من القضايا التي تحظى بأهمية كبرى في العالم الغربي في العصر الحديث،
على مستوى ُّ
الشعوبُّ ،
والدول ،واملنظمات والهيئات لدولية.
ُوي َع ُّد اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان الذي َّ
أقرته الجمعية العامة لألمم املتحدة في العاشر من شهر
ً
تتويجا لجهود املفكرين واملصلحين في العالم الغربي ،وقد صدر ذلك اإلعالن بعد نهاية
ديسمبر 1948م،
الحرب العاملية الثانية بسنوات قليلةً ،
تعبيرا عن َّ
الرغبة في وحدة حقوق اإلنسان في املجتمع الدولي الذي
قاس ى من ويالت الحرب.
وإذا كان البعض َّ
يتغنى بذلك اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان باعتباره أول إعالن يصدر عن هيئة
ً
ً
ً
ً
الس َّنة َّ
صريحة؛ َّ
عامليةَّ -
ألن املتأمل في ُّ
النبوية عامة ،وفي خطبة الوداع خاصة والتي
فإن هذا ُي َع ُّد مغالطة
ألقها رسول اإلسالم والبشرية جمعاء  منذ أكثر من أربعة عشر ً
قرنا ،وكانت لقاء وداع بين رسول هللا 
وأمته ،حيث َّ
لخص فيها مقاصد اإلسالم في كلمات جامعة ،وأرس ى فيها مبادئ الرحمة واإلنسانية وحقوق
ُ
اإلنسان ،تعتبر بمثابة اإلعالن العاملي األول لحقوق اإلنسان.
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ً
الس َّنة َّ
النبوية املشرفة بحقوق اإلنسان َّ
أهمية البحث :اهتمت ُّ
وأصلت لها ،خاصة ما ورد في خطبة
قرر فيها رسول هللا  املبادئ العامة لحقوق اإلنسان ،بما ُي َع ُّد ً
الوداع التي َّ
سبقا لإلعالن العاملي لحقوق
اإلنسان الذي َّ
أقرته الجمعية العامة لألمم املتحدة في العاشر من شهر ديسمبر 1948م.
أسئلة البحث :يحاول هذا البحث اإلجابة عن هذه األسئلة:
والسيرة؟
( )1ما سياق خطبة الوداع عند أهل الحديث ِّ
( )2ما املبادئ العامة لحقوق اإلنسان التي رسختها خطبة الوداع؟
( )3ما أبرز الفروق بين خطبة الوداع واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان؟
أهداف البحث :يهدف هذا البحث إلى:
والسيرة.
( )1سرد سياقة خطبة الوداع عند أهل الحديث ِّ
( )2إظهار املبادئ العامة لحقوق اإلنسان التي رسختها خطبة الوداع.
( )4املقارنة بين خطبة الوداع واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.
منهج البحث :اقتضت طبيعة البحث استخدام املنهج الوصفي َّ
التحليلي؛ وذلك بوصف خطبة الوداع
وتحليل ما فيها من مبادئ حقوق اإلنسان ،واستخدام املنهج املقارن للمقارنة بين حجة الوداع واإلعالن
العاملي لحقوق اإلنسان.
تقسيمات البحث:
والسيرة.
سأقسم هذا البحث إلى ثالث مباحث :املبحث األول :سياقة خطبة الوداع عند أهل الحديث ِّ
املبحث الثانيَّ :
التأسيس ملبادئ حقوق اإلنسان خطبة الوداع .املبحث الثالث :املقارنة بين خطبة الوداع
واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.
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والسيرة
املبحث األول :سياقة خطبة الوداع عند أهل الحديث ِّ
اشتهر برواية حجة الوداع عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سيدنا جابر بن عبد هللا رض ي هللا عنهما
ً
ياقة لرواية حديث حجة الوداعَّ ،
في صحيح مسلم( ،)1قال اإلمام َّ
النووي« :هو أحسن َّ
فإنه
الصحابة ِّس
ذكرها من حين خروج النبي صلى هللا عليه وسلم من املدينة إلى آخرها ،فهو أضبط لها من غيره»(. )2
وقال ً
أيضا« :وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد ،وهو من
أفراد مسلم لم يروه البخاري في صحيحه ،ورواه أبو داود( )3كرواية مسلم ،قال القاض ي وقد تكلم الناس على
ً
مائة ً
ما فيه من الفقه وأكثروا َّ
وصنف فيه أبو بكر بن املنذر ً
جزءا ً
كبيرا َّ
ونيفا وخمسين
وخرج فيه من الفقه
ً
نوعا ،ولو تقص ى لزيد على هذا القدر قريب منه»( ،)4وقال عن هذه الخطبة الحافظ ابن حجر العسقالني
في مقدمة كتابه لسان امليزان« :وقد بلغت َّ
التواتر»(.)5
وقد روى هذا الحديث عن سيدنا جابر بن عبد هللا سبعة من ثقات أصحابه األكابر( .)6منهم محمد بن
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر الباقر (وهي التي سأعتمد َّ
نصها في هذا البحث).
وهذا نص رواية مسلم في صحيحهَّ « :
إن دماءكم وأموالكم حر ٌ
ام عليكم كحرمة يومكم هذا ،في
شهركم هذا ،في بلدكم هذا.
موضوع( ،)7ودماء الجاهلية موضوعةَّ ،
ٌ
أال ُّ
وإن أول دم أضع
كل ش يء من أمر الجاهلية تحت قدمي
َ َ
ٌ
موضوع،
من دمائنا دم بن ربيعة بن الحارث ،كان ُم ْست ْرض ًعا في بني سعد فقتلته ُهذيل ،وربا الجاهلية
َّ
ٌ
موضوع كله.
وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد املطلب؛ فإنه
( )1صحيح مسلم  886/2ح ( )1218باب حجة النبي صلى هللا عليه وسلم ،كتاب الحج ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،مطبعة الحلبي1374 ،هـ-
1954م.
( )2املنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي  135/8دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،الطبعة الثانية1392 ،ه.
( )3سنن أبي داود 122/2ح ()1907كتاب الحج ،باب صفة حجة النبي صلى هللا عليه وسلم ،دار الكتاب العربي ،بيروت.
( )4املصدر السابق .170/8
( )5لسان امليزان  190/1تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ،دار البشائر اإلسالمية ،الطبعة األولى2002 ،م.
( )6ينظر باقي الروايات في كتاب حجة النبي صلى هللا عليه وسلم كما رواها عنه جابر رض ي هللا عنه للشيخ محمد ناصر الدين األلباني ص-37
 ،41منشورات املكتب اإلسالمي ،الطبعة السابعة1405 ،ه1985-م.
( )7أي :أبطلت ذلك وتجافيت عنه ،حتى صار كالش يء املوضوع تحت قدمي ،يعني :ال مؤاخذة عليه بعد اإلسالم بما فعله في الجاهلية .شرح الطيبي
على مشكاة املصابيح املسمى ب ـ ـ (الكاشف عن حقائق السنن) للطيبي  1965 /6تحقيق د .عبد الحميد هنداوي ،مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة
املكرمة  -الرياض) ،الطبعة األولى1417 ،هـ 1997 -م ،وتحفة األبرار شرح مصابيح السنة للقاض ي ناصر الدين البيضاوي  139/2تحقيق لجنة
مختصة بإشراف نور الدين طالب ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت 1433 ،هـ 2012 -م ،وشرح مصابيح السنة لإلمام البغوي َّ
ملحم ُد
ََ
َ
ُ
ُّ
الحنفي ،املشهور بابن امللك  262/3تحقيق ودراسة لجنة مختصة من املحققين بإشراف نور
عبد اللطيف ِّبن عبد العزيز الكرماني،
الد ِّين ِّ
عز ِّ
بن ِّ
الدين طالب ،إدارة الثقافة اإلسالمية ،الطبعة األولى1433 ،هـ 2012 -م.
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النساء؛ فإنكم أخذتموهن بأمان هللا ،واستحللتم فروجهن بكلمة هللا ،ولكم عليهن أن
فاتقوا هللا في ِّ
ال يوطئن فرشكم ً
أحدا تكرهونه ،فإن فعلن ذلك فاضربوهن ً
ضربا غير ُم َب ِّرح ،ولهن عليكم رزقهن
وكسوتهن باملعروف.
وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده ،إن اعتصمتم به؛ كتاب هللا ،و أنتم تسألون عني فما أنتم
قائلون؟» ،قالوا :نشهد َّأنك قد َّبلغتَّ ،
وأديت ،ونصحت ،فقال بإصبعه َّ
السبابة يرفعها إلى السماء
وينكتها إلى الناس« :اللهم اشهد ،اللهم اشهد» .ثالث مرات.
َّ
َّ
فإني ال أدرى
"السيرة النبوية" ،وفيها زيادة« :أيها الناس ،اسمعوا قولي ِّ
وقد ذكرها ابن هشام في ِّ
ً
لعلي ال ألقاكم بعد عامي هذا ،بهذا املوقف أبدا.
ِّ
َّ
أيها الناسَّ ،
كحرمة يومكم هذاُ ،
إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم ُ
وكحرمة شهركم
َّ
هذا ،و إنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت ،فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى َم ِّن
ائتمنه عليها.
كل ربا موضوع ،ولكن لكم رءوس أموالكم ال تظلمون وال ُتظلمون ،قض ى هللا َّأنه ال ربا َّ
َّ
وإن َّ
وإن ربا
ُّ
عباس بن عبد املطلب موضو ٌع كله.
موضوعَّ ،
ٌ
وإن أول دمائكم أضع َ
َّ َّ
دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد املطلب،
دم كان في الجاهلية
وإن كل ٍ
َ َ
وكان ُم ْست ْرض ًعا في بني ليث فقتلته ُهذيل ،فهو أو ُّل ما أبدأ به من دماء الجاهلية.
َّ َّ
الشيطان قد يئس( )1من أن ُيعبد بأرضكم هذه ً
أبدا ،ولكنه أن ُيطع فيما
أما بعد :أيها الناس ،فإن
ُ
سوى ذلك ،فقد رض ى به فيما ت َح ِّقرون من أعمالكم( ،)2فاحذروه على دينكم.
َ
َ
َ
َ َ َ َّ َ َ َ َ
ُ
َ ُ َ َ
ّللا ت َعالى ِّأل َّن ُه لم ُيع َرف أ َّن ُه َع َب َد ُه أ َحد ِّم َن الك َّف ِّار .ان َت َهى
( )1قال القاري :أي ِّمن أن يطاع ِّفي ِّعباد ِّة غي ِّر ِّ
َ َ
َّ َ َ
َ
َ َ َ َ ُ َّ َّ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ
َّ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ
الزك ِّاة َوغي ِّر ِّهم ِّم َّم ِّن ارت َّد؛
اب َمسل َمة َو َما ِّن ِّعي
وَ ِّقيل :معناه ِّإن الشيطان أ ِّيس أن يعود أحد ِّمن املؤ ِّم ِّنين ِّإلى ِّعباد ِّة الصن ِّم ،وال ي ِّرد على هذا ِّمثل أصح ِّ
ِّأل َّن ُهم َلم َيع ُب ُدوا َّ
الص َن َم.
َ َ َ
َ
ُ َّ َ َ َ ُ َ َ َ َّ َ َ َ َ َّ
َ َ َّ ُ َ َ
الشي َطان َك َما َف َع َلت ُه ال َي ُه ُ
ود
َو ُيح َت َم ُل َمع ًنى آخ ُرَ :و ُه َو أ َّن ُه أش َار صلى هللا عليه
وسلم ِّإلى أ َن املص ِّلين ِّمن أم ِّتي ال يجمعون بين الصال ِّة و ِّعباد ِّة َ ِّ
َ
َ
َ
َ
اك َو َيس َتم َّر َو َيص َير األم ُر َك َما َك َ
ين اإلس َالمَ ،و َيظ َه َر اإلش َر ُ
َو َّ
َ َ َ َّ َ ُ
الن َ
ص َارىَ ،و َل َك َأن َت ُقو َل َمع َنى ال َح ِّد ِّ َّ َّ َ َ َ
ان ِّمن قب ُلَ ،وال
ِّ
ِّ
يث :أن َالشيطان أ ِّيس ِّمن أن يتبدل ِّد ِّ ِّ
ِّ
َُ
َ َ َََ َ َ َ ً َ َ ُ
ض َّر في املَق ُ
َ ُ َ
ود .مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح للمباركفوري  318/9إدارة البحوث
ص ِّ
ينا ِّف ِّيه ارِّتداد م ِّن ارتدد بل لو عبد األصنام أيضا لم ي ِّ
العلمية والدعوة واإلفتاء -الجامعة السلفية  -بنارس الهند ،الطبعة الثالثة1404 -هـ1984 ،م.
ُّ
(")2فيما تحقرون" بتشديد القاف من َّ
التحقير ،وفي بعض النسخ تحتقرون" .من أعمالكم" أي :دون الكفر من القتل والنهب ونحوهما من الكبائر
ُ
َّ
وتحقير الصغائر ،فسيرض ى الشيطان بهذا امل ـح َت َق ُر حيث لم يحصل له الذنب األكبر؛ ولهذا ترى املعاص ي من الكذب والخيانة ونحوهما توجد
ً
ً
كثيرا في املسلمين وقليال في الكافرين؛ ألنه قد رض ي من الكفار بالكفر ،فال يوسوس لهم في الجزئيات ،وحيث ال يرض ى عن املسلمين بالكفر فيرميهم
في املعاص ي .مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ملال علي القاري  1843 /5دار الفكر ،بيروت – لبنان ،الطبعة األولى1422 ،هـ 2002 -م
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ٌ
أيها الناسَّ ،
عاماُ ،ويحرمونه ً
ضل به الذين كفروا ُيحلونه ً
زيادة في الكفر ُي ُّ
عاما ليواطئوا
إن النسيئ
حرم هللا ويحرموا ما أحل هللاَّ ،
وإن َّ
حرم هللا؛ ُ
فيحلوا ما َّ
عدة ما َّ
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق هللا
ٌ
ُّ
َ
السموات واألرضَّ ،
وإن َّ
الشهورعند هللا اثنا عشر ً
شهرا منها أربعة حرم؛ ثالثة متوالية ورجب ُمضر
عدة
الذى بين ُجمادى وشعبان.
ُ
ًّ
ًّ
أما بعد :أيها الناسَّ ،
فإن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا لكم عليهن أن ال ُيوطئن ف ُرشكم
أحدا تكرهونه وعليهن أن ال يأتين بفاحشة ُمبينة؛ فإن فعلن فإن َ
ً
هللا قد أذن لكم أن تهجروهن في
ٍ
ٍ
ً
بالنساء
املضاجع ،وتضربوهن ضربا غيرمبرح ،فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن باملعروف ،واستوصوا ِّ
َّ
ان ال يملكن ألنفسهن ً
فإنهن عندكم َع َو ٌ
خيرا؛ َّ
ً
شيئا ،و إنكم إنما أخذتموهن بأمانة هللا ،واستحللتم
فإني قد بلغت.
فروجهن بكلمات هللا ،فاعقلوا أيها الناس قولي ِّ
وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا ً
أبدا ً
أمرا بينا كتاب هللا وسنة نبيه.
ٌ
ٌ
تعلم َّن َّ
أيها الناس ،اسمعوا قولي واعقلوه ُ
إخوة فال ُّ
أن َّ
يحل
مسلم أخ للمسلم ،وأن املسلمين
كل
ٍ
المرئ من أخيه إال ما أعطاه عن طيب نفس منه فال تظلمن أنفسكم ،اللهم هل بلغت».
فذكر لي أن َّ
الناس قالوا :اللهم نعم ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :اللهم اشهد»(.)1
َّ
املبحث الثاني :التأسيس ملبادئ حقوق اإلنسان في خطبة الوداع.
َ
ُ
اإلنسان باعتباره املُـس َتخ َلف في أرض هللا ،وجعله هللا ُم َّ
لقد َّ
كو ًنا من جسد وروح ،فهو
اإلسالم
كرم
بحاجة إلشباع متطلبات جسده وروحه ،دون أن يطغى جانب منهما على اآلخر ،وقد َّ
كرمه هللا تعالى ،فقال:
ََ
َ َّ
َ َ
َََ َ َ
الطي َبات َو َف َّ
َََ َ ُ
َ َ َ َ ُ
َ َ
ضل َن ُاهم َعلى ك ِّث ٍير ِّم َّمن خلق َنا
{ولقد ك َّرمنا َب ِّني آد َم وح َملناهم ِّفي الب ِّر وال َبح ِّر ورزقناهم ِّمن ِّ ِّ
َ
تف ِّضيال}[سورة اإلسراء ،]70 :وأحسن خلقه ،ونفخ فيه من روحه ،وأسجد له املالئكة ،فقال تعالى{ِّ :إ ِّني
َخالق َب َش ًرا من طين * َفإ َذا َس َّوي ُت ُه َو َن َفخ ُت فيه من ُّروحي َف َق ُعوا َل ُه َ
اج ِّدين}[سورة ص.] 72 - 71:
س
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
لذلك ،فمن الواجب على املسلمين أن ُيعلنوا في اآلفاق تكريم اإلسالم لإلنسانُ ،ويظهروا الحقوق التي
ُ
منحها هللا له ،ال سيما في هذا الزمان الذي أهدرت فيه هذه الحقوق ،وداستها املنظمات العاملية.

( )1السيرة النبوية  8/1تحقيق طه عبد الرؤوف سعد ،دار الجيل – بيروت ،الطبعة األولى1411 ،ه .وينظر :بحث قواعد األمن َّ
والسالم العاملي
من خالل حجة الوداع (دراسة تحليلية مقارنة) د /منصور محمد أحمد يوسف ،مجلة جامعة املدينة العاملية -ماليزيا "مجمع" ،العدد ( )36أبريل
2021م.
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ولو تأملنا خطبة الوداع على قلة كلماتها ،ودققنا النظر فيها لوجدنا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
سبق بها اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.
(أ)حق الحياة:
أسس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في مطلع خطبة الوادع ملبدأ مهم ًّ
جدا من املبادئ العامة لحقوق
ٍ
َّ
اإلنسان هو حق اإلنسان في الحياة ،واألمن على دمه وماله وعرضه ،فقال صلى هللا عليه وسلم« :إن دماءكم
وأموالكم ٌ
حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا».
ُوت َع ُّد حرمة الدم واملال والعرض في اإلسالم من أهم مقاصد َّ
الشريعة اإلسالمية ،بل من َّ
الضرورات
ِّ
َّ
الخمس التي اتفقت أمة اإلسالم ،وسائر األمم عليها ،قال الشاطبي «:فقد اتفقت األمة  -بل سائر امللل -على
َّ
أن َّ
الشريعة ُوض َعت للمحافظة على الضروريات الخمس -وهي :الدينَّ ،
َّ
والنفس ،والنسل ،واملال ،والعقل-
ِّ
ِّ
وعلمها عند األمة َّ
كالضروري ،ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين ،وال شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه،
بل ُعلمت مالءمتها للشريعة بمجموع أدلة ال تنحصر في باب واحد»(.)1
وقد توعد القرآن الكريم من َّ
يعتدي على ا َّلنفس البشرية بأشد الوعيد فقال تعالىَ { :و َمن َيق ُتل ُمؤ ِّم ًنا
ُّ َ َ ً َ َ َ ُ ُ َ َ َّ ُ َ ً َ َ َ َ ُ َ َ
َ َ َ
ّللا َعلي ِّه َول َع َن ُه َوأ َع َّد ل ُه َعذ ًابا َع ِّظ ًيما}[سورة النساء.]93 :
متع ِّمدا فجزآؤه جهنم خ ِّالدا ِّفيها وغ ِّضب
قال ابن كثير(« :)2وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد ملن تعاطى هذا الذنب العظيم ،الذي هو مقرون
َ َّ َ َ َ ُ َ َ َ َّ َ ً َ َ ُ
آخ َر َوال َيق ُتلو َن
ّللا ِّإلها
بالشرك باهلل في غير ما آية في كتاب هللا ،حيث يقول سبحانهَ{ :ال ِّذين ال يدعون مع ِّ
ِّ
َّ َ َّ َ َّ َ َّ ُ َّ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
ُ
ً
النفس ال ِّتي حرم ّللا ِّإال ِّبالح ِّق وال يزنون ومن يفعل ذ ِّلك يلق أثاما} [سورة الفرقان ،]68 :وقال تعالى{ :قل
َ َ َ
ُ َ ُ َ َّ ُ ُ
َ َ َ ُ ُ َّ َ َّ َ َّ َ ُ َّ
َ
ّللا ِّإال ِّبال َح ِّق
ت َعالوا أت ُل َما َح َّر َم َرُّبكم َعليكم أال تش ِّركوا ِّب ِّه شي ًئا}إلى أن قال{ :وال تقتلوا النفس ال ِّتي حرم
َ َّ ُ َ ُ
َ ُ َ َّ ُ
صاكم ِّب ِّه ل َعلكم تع ِّقلون}[سورة األنعام.»]151 :
ذ ِّلكم و
واألحاديث في تحريم القتل وانتهاك حرمة املسلم كثيرة ًّ
جدا؛ فمن ذلك:
ما ثبت في َّ
الصحيحين عن عبد هللا بن مسعود رض ي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
َ َّ ُل َ ُ ْ َ َ ْ َ َّ
الد َم ِّاء»(.)3
الن
« أو ما يقض ى بين
اس ِّفي ِّ
ِّ

( )1املوافقات 31/1تحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،دار ابن عفان ،الطبعة األولى1417 ،هـ1997-م.
( )2تفسير القرآن العظيم  376 /2تحقيق سامي بن محمد سالمة ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية1420 ،هـ 1999 -م .بتصرف يسير.
( )3صحيح البخاري  ،)6864( 2/9وصحيح مسلم  1304 /3ح (.)1678
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وفي حديث عبد هللا بن عمرو رض ي هللا عنهما ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال « :لزوال الدنيا أهون
عند هللا من قتل رجل مسلم»(.)1
ومن حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ،عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال« :لو أن أهل َّ
السماء
وأهل األرض اشتركوا في دم مؤمن ألكبهم هللا في النار»(.)2
(ب) حق العدل:
كما أرس ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في مطلع خطبة الوادع ملبدأ مهم ًّ
جدا من املبادئ العامة
ٍ
َّ
لحقوق اإلنسان هو حق اإلنسان في أن تقوم حياته على العدل ،فقد حذر من كل صور الظلم ،وكل أمور
كل ش يء من أمرالجاهلية تحت قدمي موضوع ،ودماء الجاهلية موضوعةَّ ،
الجاهلية فقال« :أال ُّ
وإن أول
دم أضع من دمائنا دم بن ربيعة بن الحارث ،كان ُم ْس ً
ترضعا في بني سعد فقتلته ُهذيل ،وربا الجاهلية
موضوع ،وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد املطلب؛ فإنه موضوع كله».
فقد قامت السماوات واألرض على العدل ،وهو اسم من أسماء هللا الحسنى ،ولم يرسل هللا الرسل ،أو
ينزل الكتب إال من أجله ،فقال تعالى{َ :ل َقد َأ َسل َنا ُ ُس َل َنا بال َبي َنات َو َأ َنزل َنا َم َع ُه ُم الك َت َ َ َ َ
وم َّ
ان ل َي ُق َ
الن ُ
اس
ر ر ِّ ِّ ِّ
اب و ِّامليز ِّ
ِّ
بالقسط}[سورة الحديد ،]25 :وقال تعالى{ :إ َّن َ
ّللا َيأ ُم ُر ِّبال َعد ِّل}[سورة النحل.]90 :
ِّ ِّ ِّ
ِّ
َّ
وشدد هللا سبحانه على أن تكون معاملة اليتامى في أموالهم بالقسط ،فقال تعالى{َ :و َال َتق َرُبوا َم َ
ال ال َي ِّت ِّيم
إ َّال ب َّالتي ه َي َأح َس ُن َح َّتى َيب ُل َغ َأ ُش َّد ُه َو َأو ُفوا ال َكي َل َوامل َيز َ
ان ِّبال ِّقس ِّط}[سورة األنعام ،]152 :وقال جل شأنه:
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
َ
َ
َ
َ{و َأن َت ُق ُ
وموا ِّلليتامى ِّبال ِّقس ِّط}[سورة النساء.]127 :
وأمر هللا تعالى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يحكم بالقسط بين أهل الكتاب ،فقال سبحانه{َ :و ِّإن
َ
َ ُ
مخاطبا عامة املؤمنين{ :إ َّن َ
ّللا َيأ ُم ُر ُكم َأن ُت ُّ
ً
ؤدوا
َحكم َت فاحكم َبي َن ُهم ِّبال ِّقس ِّط} [سورة املائدة ،]42 :وقال
ِّ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َّ َ َ ُ
اس أن تحك ُموا ِّبال َعد ِّل}[سورة النساء]58 :
األمان ِّ
ات ِّإلى أه ِّلها و ِّإذا حكمتم بين الن ِّ
ومن حديث أبي هريرة ض ي هللا عنه ،عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،قالَ « :س ْب َع ٌة ُيظ ُّل ُه ْم َّ ُ
َّللا ِّفي
ر
ِّ
ْ
ظله َي ْو َم َال ظ َّل إ َّال ظ ُّل ُه ْاإل َم ُ
ام ال َع ِّاد ُل »...الحديث(.)3
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
( )1سنن النسائي الصغرى (املجتبى) )3987( 82/7كتاب تحريم الدم ،باب تعظيم الدم ،تحقيق عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبوعات
اإلسالمية بحلب ،الطبعة الثانية1406 ،ه 1986 -م ،وقال األلباني في صحيح الترغيب والترهيب  )2439( 315/2مكتبة املعارف بالرياض،
الطبعة الخامسة.
( )2سنن الترمذي  )1398(17/4أبواب الديات عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،باب الحكم في الدماء ،تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين،
دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،وقال األلباني في صحيح الترغيب والترهيب .)2442( 316/2
( )3صحيح البخاري  )660( 133/1كتاب الصالة ،باب بدء األذان ،وصحيح مسلم )1031( 715/2كتاب الزكاة ،باب فضل إخفاء الصدقة.
©مجيع احلقوق حمفوظة ملركز جيل البحث العلمي

مجلة جيل حقوق اإلنسان  -العام الثامن  -العدد  : 40يونيو 2021
19

وكما أمر هللا تعالى بالعدل في كل شأن من شئون الحياة ،فقد َّ
حرم سبحانه الظلم بكل صوره ،وبالغ هللا
ذر رض ي هللا عنه ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم فيما روى عن
سبحانه فحرمه على نفسه ،ففي حديث أبى ٍ
ً
محرما فال تظاملوا»...
هللا تبارك وتعالى ،أنه قال« :يا عبادي ،إني حرمت الظلم على نفس ي وجعلته بينكم
()1
الحديث .
(ج) الحقوق َّ
الزوجية:
أسس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في مطلع خطبة الوادع للحقوق األساسية في الحياة َّ
الزوجية،
ُ
والتي تنظم العالقة بين الرجل واملرأة ،فقال صلى هللا عليه وسلم« :فاتقوا هللا في النساء؛ فإنكم
أخذتموهن بأمان هللا ،واستحللتم فروجهن بكلمة هللا ،ولكم عليهن أن ال يوطئن فرشكم ً
أحدا تكرهونه،
فإن فعلن ذلك فاضربوهن ً
ضربا غير ُم َب ِّرح ،ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن باملعروف».
ُ
َ
القواعد لبناء املجتمع املسلم ،فهي اللبنة األولى فيه ،فإذا كانت قائمة
فالعالقة بين الرجل واملرأة ترس ي
ُ
على التقوى والصالح صلح املجتمع بأكمله ،وقد َّبين لنا هللا تعالى دستور العالقة بين الزوجين أجمل بيان
َ
َّ
َ َ َّ َ
َ َ َّ
وف َو ِّل ِّلر َج ِّال َعلي ِّه َّن َد َر َجة}[سورة البقرة.]228 :
وأكمله فقال سبحانه{ :ول ُهن ِّمث ُل ال ِّذي علي ِّهن ِّباملع ُر ِّ
قال اإلمام القرطبي « :أي :لهن من حقوق الزوجية على الرجال مثل ما للرجال عليهن؛ ولهذا قال ابن
عباس :إني ألتزين المرأتي كما تتزين لي ،وما أحب أن أستنظف كل حقي الذي لي عليها فتستوجب حقها الذي
لها علي  ،ألن هللا تعالى قال{َ :و َل ُه َّن مث ُل َّالذي َع َليه َّن باملَع ُروف} أي :زينة من غير مأثم .وعنه ً
أيضا :أي :لهن من
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ُحسن الصحبة وال ِّعشرة باملعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أوجبه عليهن
ألزواجهن»(.)2
َ
ُُ
قال ابن كثير «:قوله{َ :و ِّل ِّلر َج ِّال َعلي ِّه َّن َد َر َجة} أي :في الفضيلة في الخلق ،واملنزلة ،وطاعة األمر ،واإلنفاق،
ض َل ُ
ال َق َّو ُامو َن َع َلى الن َساء ب َما َف َّ
والقيام باملصالح ،والفضل في الدنيا واآلخرة ،كما قال تعالى{ :الر َج ُ
ّللا
ِّ
ِّ
ِّ
َ
َ
ُ
َ َ ُ ََ َ
َ
َ
َ
ض َو ِّب َما أ َنف ُقوا ِّمن أم َو ِّال ِّهم}[سورة النساء ،]34 :وقوله{ :وّللا ع ِّزيز ح ِّكيم}أي :عزيز في
بعضهم على بع ٍ
انتقامه ممن عصاه وخالف أمره ،حكيم في أمره وشرعه وقدره»( .)3وهذا تحذير من هللا سبحانه وتعالى ملن
يخالف أوامره ويعبث باألسرة ومقدراتها.

( )1صحيح مسلم 1994 /2ح ( )1994كتاب البر والصلة واآلداب ،باب تحريم الظلم.
( )2الجامع ألحكام القرآن  124/3تحقيق هشام سمير البخاري ،دار عالم الكتب ،الرياض ،اململكة العربية السعودية1423 ،هـ2003 -م.
( )3تفسير ابن كثير .610/1
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ً
ً
* هذا ،وقد برزت خالل األيام املاضية قضية (االغتصاب َّ
الزوجي)( ،)1واحتلت مساحة كبيرة عبر مواقع
َّ
التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم املختلفة في مصر ،وتصدرت "تريند" محرك البحث جوجل كأكثر ما
يبحث عنه املصريون ،وتناول تلك القضية العديد من اإلعالميين عبر حلقاتهم التلفزيونية ،وأصبحت
معركة حامية الوطيس تدور رحاها بين عدد من ا ُّلدعاة املعروفين يتراشقون فيها بالفتاوى واألحكام
َّ
الشرعية :ما بين حق َّ
الزوج فى معاشرة زوجته دون رضاها ،وبين اعتبار األمر اغتصاب ،ووحشية ،واعتداء
ِّ
صارخ على حقوق املرأة.
وبقدر سخونة القضية تاهت املسألة الشرعية ُليتهم أئمة املذاهب األربعة بتكريس اغتصاب الزوج
وتدخل في القضية شيخ األزهر َّ
لزوجتهَّ ،
الشريف ،ومركز األزهر العاملي للفتوى اإللكترونية.
وقد استشهد بعض ُّ
سمى بـ ـ ـ(االغتصاب َّ
الدعاة بحديث نبوي ،فهم البعض َّأنه ُيجيز ما ُي َّ
الزوجي) ،وهذا
الحديث هو قوله صلى هللا عليه وسلم« :والذي نفس ي بيده ،ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى
ً
عليه إال كان الذي في َّ
السماء ساخطا عليها حتى يرض ى عنها».
ً
بداية ،فالذي دعاني أن أتناول هذه القضية ضمن هذا البحث :أنها من القضايا التي الزالت أصداؤها
ُّ ً
ساخنة حتى اآلن ،كما َّ
أن لها تعلقا بحديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في خطبة الوداع ودعوته
لحماية الحقوق َّ
الزوجية.
الزوجي) :هذا املصطلح ليس له وجود في َّ
(أ)تحرير مصطلح (االغتصاب َّ
الشرع اإلسالمي ،بل هو
ً
منهي عنه ً
أيضا-في إطار العالقة َّ
بديال له مصطلح (اإلكراه)-وهو ٌّ
مصطلح معاصر ،ويمكن أن يكون
الزوجية
ُ
ُ
ُ
وإنسانية ُ
َّ
َّ
الدينَّ ،
والرحمة ،واالحتر ُام املتبادل ،وحفظ األمانات ،ومراعاة
روحية
التي هي عالقة
قوامها ِّ

( )1حيث ظهرت ندى عادل ،طليقة مخرج اإلعالنات واملغني تميم يونس ،يوم الجمعة 2021/6/18م في فيديو على حسابها في موقع
«انستجرام» ،وهي تبكي ُمعلنة تعرضها لالغتصاب الزوجي ،مشيرة إلى أنها ظلت لفترة تتجنب الحديث في هذا املوضوع على الرغم من تلقي طلبات
عديدة لها بتناول هذه القضية ،وأنها منزعجة من عدم توافر قانون في مصر لحماية الزوجة ،كذلك هناك بعض ال ُّشيوخ يدافعون عن
االغتصاب الزوجي .ينظر :موقع مصراوي
-9A%8D%82%9A%D8%9D%84%9D%7B%8/%D2042324/18/6/2021https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/
-81%9D%4B%8D%83%9AA%D%8-%D3B%8D%86%9D%88%9A%D8%9-%D85%9A%D8%9D%85%9AA%D%8%D
-7A%8D%87%9D%6B%8D%1B%8D%9B%8AA%D%8-%D86%9D%9B%8%D
-8A%8D%7A%8D%5B%8AA%D%8BA%D%8D%7A%8D%84%9D%84%9%D
-7A%8D%0B%8D%83%9D%87%9D%88%9A-%D8%9AC%D%8D%88%9D%2B%8D%84%9D%7A%8%D
82%9-%D84%9D%9B%8%D
تاريخ الدخول 2021/6/18م .فيما نفى زوجها الفنان تميم يونس واقعة اغتصاب زوجته في فيديو بثه على االنستجرام عبر خاصية األستوري،
ً
مشددا أن هذا األمر لم يحدث.
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الشرعي ُمكتم ُل ُّ
فالزواج َّ
الخصوصية ،حتى حين البحث عن حلول للمشكالتَّ ،
الشروط واألركان ال ُت ُ
ناسبه
ِّ
ُ
يصح إطالق مصطلح (االغتصاب َّ
الزوجي) على العالقة َّ
أوصاف الجرائم فال ُّ
الزوجية.
َ ُ َ َ َ َ َّ َ َّ ُ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ
ُ
الِّ « :إذا َبات ِّت امل ْرأة،
(ب)الحديث املستشهد به :هو حديث أ ِّبي هريرة ،ع ِّن الن ِّب ِّي صلى هللا علي ِّه وسلم ،ق
اش َز ْوج َهاَ ،ل َع َن ْت َها ْاملَ َالئ َك ُة َح َّتى ُت ْ
َهاج َر ًة ِّف َر َ
ص ِّب َح»(.)1
ِّ
ِّ
ِّ
النقاط(:)2
وفي ضوء هذا الحديث يمكن توضيح بعض ِّ
( )1ال داللة في هذا الحديث َّ
الشريف على جواز إيذاء َّ
الزوجة؛ جس ًّ
ًّ
نفسيا ،أو إغفال ُّ
تضررها من
ديا أو
ِّ
ُفحش أخالق الزوج أو سوء عشرته ،أو إجبارها على العالقة َّ
الزوجية.
ِّ
َّ
ُ
ذر( ،)3وباملثل َّ
يحرم على الزوج
( )2في هذا الحديث الشريف حرمة امتناع الزوجة عن زوجها بغير ع ٍ
عذر كذلك ،وأوجب عليه إعفافها بقدر حاجتها واستطاعته.
االمتناع عن زوجته بغير ٍ
ُ
ُ
ُ
( )3الحقوق الزوجية مرتبطة ومتشابكة ُوم َرَّتبة على بعضها ،وحديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
موجه للحياة الزوجية املستقرة التي ال ُيفرط فيها ُ
املذكور َّ
أحد الزوجين في حقوق صاحبه.
ِّ
ُ
ُ
غير
حاالتها
جميع
على
ه
وإسقاط
واحد،
نص
مسألة
قصر فهم
() 4
ٍ
ٍ
ِّ
ِّ
متعددة األوجه واألحوال على ٍ
ُ
الصحيحة.
العلم
فهم خاطئ ُمخالف
ِّ
ِّ
املتشابهة؛ منهج ٍ
لقواعد ِّ
َ
ُ َّ ُ
َّ
الزوجة في رعاية حق زوجها عليها؛ َأ َم َرت أدلة أخرى َ
بحسن عشرة
الزوج
الشريف
( )5حين رغب الحديث
ِّ ِّ
ِّ
ُ
قوله سبحانه{َ :و َعاش ُر ُ
اس َت ْو ُ
وه َّن باملَع ُروف}[ .النساء ،]19 :وقوله صلى هللا عليه وسلمْ « :
صوا
زوجته ،منها
ِّ
ِّ
ِّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
َ َّ
ْ ْ
َ َّ ْ َ َ
ب َ
الضل ِّع أ ْعال ُه ،ف ِّإن ذ َه ْبت ت ِّقي ُم ُه ك َس ْرت ُهَ ،و ِّإن
ِّ ِّ
النس ِّاء ،ف ِّإن امل ْرأة خ ِّلقت ِّمن ِّضل ٍع ،و ِّإن أعوج ش ْي ٍء ِّفي ِّ
َ
َ
َ
َ ْ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ْ ْ ُ
ْ َ ْ َ
الن َس ِّاء»( .)4أي :أوصيتكم بهن ً
خيرا ،فاقبلوا وصيتي فيهن.
ت َركته لم يزل أعوج ،فاستوصوا ِّب ِّ
وقوله صلى هللا عليه وسلم في خطبة الوداع« :فاتقوا هللا في النساء؛ فإنكم أخذتموهن بأمان هللا،
واستحللتم فروجهن بكلمة هللا ،ولكم عليهن أن ال يوطئن فرشكم ً
أحدا تكرهونه ،فإن فعلن ذلك
فاضربوهن ً
ضربا غير ُم َب ِّرح ،ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن باملعروف».
اب ِّ َ َ ُ
( )1صحيح البخاري  30/7حديث (ِّ )5194ك َت ُ
اب إ َذا َب َات ِّت املَ َرأ ُة ُم َهاج َر ًة ِّف َر َ
اش َزو ِّج َها ،صحيح مسلم  1059 /2حديث ()1436
ِّ
النك ِّاح ،ب ِّ
ي َ َ
الن َكاحَ ،ب ُ
َ ُ
اب َتحريم ام ِّت َن ِّ َ
َ
«ح َّتى تر ِّج َع».
اش َزو ِّج َها .واللفظ ملسلم ،ولفظ البخار :
ِّ ِّ
اعها ِّمن ِّفر ِّ
ِّكتاب ِّ ِّ
()2ينظر :موقع بوابة األهرام مقال بعنوان" :األزهر" يحسم الجدل حول أزمة االغتصاب الزوجي
.aspx2814472https://gate.ahram.org.eg/News/بتاريخ  2021/6/21بتصرف.
( )3ينظر :املنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي 7/10دار إحياء التراث العربي -بيروت ،الطبعة الثانية1392 ،ه.
َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َّ َ ُ
( )4صحيح البخاري  133 /4حديث ( )3331ك َت ُ َ َ
ّللا َعلي ِّه َوذ ِّرَّي ِّت ِّه ،وصحيح مسلم  1091 /2حديث
اب أح ِّاد ِّ
يث األن ِّبي ِّاء ،باب خل ِّق آدم صلوات ِّ
ِّ
ي
( )1468كتاب الرضاع ،باب الوصية بالنساء .واللفظ للبخار .
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َّ ُ
ُ َّ
ُ
الحق اإلنساني لصاحبه أو في عالقتهما الخاصة،
فرط أحد الزوجين في ِّ
( )6نهى الشرع اإلسالمي أن ي ِّ
ُ
ُ
مقصود الزواج من املودة والرحمة واإلعفاف وإعمار األرض.
يحصل به
والذي
()7نهي َّ
الزوجين َّ
الشرع اإلسالمي عن إلحاق أحد َّ
ُ
ًّ
معنويا،
الضرر ِّح ِّس ًّيا أم
الض َرر بصاحبه ،سواء أكان
َ َ َ
ض َر َر َوال ِّض َر َار»(.)1
لقوله صلى هللا عليه وسلم «:ال
ً
ً
ً
فإنه عند َجمع األحكام َّ
وإجماالَّ :
الشرعية املتعلقة َّ
بالزواج في اإلسالم؛ نرى صورة كاملة من تشريعات
َ
حكيمةَّ ،
صاحبه تجاهه ،في
قررت حقوق كل طرف ،وحقوق صاحبه عليه ،وواجبات كل طرف ،وواجبات
ِّ
َّ
ُ
حالة ُح ً
كما ُيناسبها ،وال يكون ذلك إال بجمع األدلة الواردة في
لكل ٍ
ٍ
فقه مر ٍن متكامل ،يزيل الضرر ،ويجعل ِّ
ُ
املسألة الواحدة ،وباعتبار ُم َّ
ومقاصده من ِّقبل أهل الفتيا واالختصاص.
وضوابطه
الدين
قرر ِّ
ِّ
ات ِّ
ِّ
(د) حق َّ
الر ابطة:
أسس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في خطبة الوادع لحقوق رابطة األخوة اإليمانية ،فقال صلى هللا
أن كل مسلم أخ للمسلمَّ ،
تعلم َّن َّ
عليه وسلم«:أيها الناس ،اسمعوا قولي واعقلوهُ :
وأن املسلمين إخوة،
فال ُّ
يحل المرئ من أخيه إال ما أعطاه عن طيب نفس ،فال تظلمن أنفسكم».
فرسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوضح لنا أن الرابطة التي كونت هذه األخوة هي اإلسالم واإليمان،
فقال تعالى{ :إ َّن َما املُؤم ُنو َن إخ َوة}[سورة ُ
الح ُجرات ]10 :قال البيضاوي« :من حيث إنهم منتسبون إلى أصل
ِّ
ِّ
ِّ
الدين والوالية ،ذلك أن اإليمان وقد عقد بين أهله من السبب
واحد وهو اإليمان"( ،)2وقال الخازن" :أي :في ِّ
َّ
َّ
النسب املالصقَّ ،
النسب واإلسالم لهم كاألب»( ،)3إذن فال َّ
أخوة
وإن بينهم ما بين اإلخوة من
والقرابة كعقد
بال إيمان ،وال إيمان بدون َّ
أخوة.
َ
جمعت كل أموال الدنيا ملا استطعت تكوينها من
كون هذه الرابطة سوى اإليمان باهلل تعالى ،ولو
وال ُي
ِّ
َ
ُُ
ً َ َّ
َ َ َّ َ َ َّ َ
َ َ َّ َ
ف َبي َن ُق ُلوبهم َلو َأ َنفق َت َ
ّللا ألف َبي َن ُهم ِّإ َّن ُه َع ِّزيز
ض َج ِّميعا َّما أل َفت َبي َن قل ِّوب ِّهم ول ِّـكن
األ
ي
ف
ا
م
دونه{ :وأل
ر
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َح ِّكيم}[سورة األنفال.]63 :
ً
فلو قويت الرابطة اإليمانية في إذا قويت في املجتمعات اإلسالمية فلن تجد في هذا املجتمع ً
وحقدا
حسدا
َ
بين املسلمين؛ ألن هذه الرابطة ت ُحول بين املسلم وبين ذلك.
( )1سنن ابن ماجه  430/3حديث ( )2340تحقيق شعيب األرنؤوط وآخرين ،دار الرسالة العاملية ،الطبعة األولى 1430 ،هـ2009 -مَ ،أب َو ُ
اب
َ
اب َمن َب َنى في َحقه َما َي ُ
األح َكامَ ،ب ُ
ض ُّر ِّب َج ِّار ِّه .وقال محققوه " :صحيح لغيره".
ِّ ِّ ِّ
ِّ
( )2أنوار التنزيل وأسرار التأويل املعروف بتفسير البيضاوي .216/1
( )3تفسير الخازن املسمى لباب التأويل في معاني التنزيل  ،224/6دار الفكر ،بيروت 1399 ،هـ1979 -م.
©مجيع احلقوق حمفوظة ملركز جيل البحث العلمي

مجلة جيل حقوق اإلنسان  -العام الثامن  -العدد  : 40يونيو 2021
23

(ه) حق الحاكمية:
ً
دستورا للمسلمينَّ ،
وسماه بأسماء كثيرة ،منهاُّ :
أنزل هللا سبحانه وتعالى القرآن الكريم ليكون
الروح قال
تعالى{َ :و َك َذل َك َأو َحي َنا إ َلي َك ُر ً
وحا ِّمن َأمرَنا}[سورة الشورى ،]52 :قال البيضاوي« :يعني ما أوحي إليه َّ
وسماه
ِّ
ِّ
ِّ
ُ
َ ُ َ َ
َ
روحا؛ ألن القلوب تحيا به ،وقيل :جبريل ،واملعنى :أرسلناه إليك بالوحي َ{ما ك َ
ً
نت تد ِّري َما ال ِّكتاب وال
اإل َيم ُ
َ
الروح ،أو الكتاب ،أو اإليمان ُ{ن ً
الوحي{...و َل ِّكن َج َعل َن ُاه} ،أيُّ :
ورا َّنه ِّدي
ان}[سورة الشورى ]52 :أي :قبل
ِّ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َّ
َ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
ُّ
َ
اط مست ِّقيم}هو اإلسالم»(.)1
ِّب ِّه من نشاء ِّمن ِّعب ِّادنا}بالتوفيق للقبول والنظر فيه{و ِّإنك لته ِّدي ِّإلى ِّصر ٍ
وما شقي املسلمون هذه األيام إال بعدم اعتصامهم وتمسكهم بكتاب هللا وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم،
وهو ما قاله صلى هللا عليه وسلم في خطبته الكريمة « :وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده ،إن اعتصمتم
به؛ كتاب هللا» ،وعدم االعتصام بهذين األصلين يؤدى ً
حتما إلى ضالل ،كما يفهم باملخالفة من قوله صلى
هللا عليه وسلم« :لن تضلوا بعدى ً
أبدا».
وينبغي على األمة كلها أن تنطلق من هذين املصدرين :كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ،فمن
أخذ بهما َّ
أبدا ،وليس ألحد ً
فإنه لن يضل ً
كائنا من كان أن يحول بين األمة وبين قانونها الذي به تحيا ،وبه
ٍ
تنتصر ،فهو النور والصراط املستقيم.
املبحث الثالث :املقارنة بين خطبة الوداع واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.
إذا كان مفكرو الغرب يفاخرون باإلعالن العاملي لحقوق اإلنسانَّ ،
فإن علينا-نحن املسلمين -أن نفاخر
َّ
بأن خطبة الوداع ُت َع ُّد أول ميثاق عاملي لحقوق اإلنسان ،ف ــ" حقوق اإلنسان التي َّ
قررها اإلسالم منذ أربعة
ً
عشر ً
قرنا ،وأكدها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في سنته املشرفة ،وفي خطبة الوداع ليست منحة من
ً ا عن سلطة محلية أو منظمة دوليةَّ ،
وإنما هي حقوق ُملزمة بحكم مصدرها اإللهي ،ال
حاكم ،أو قر ًارا صادر
َّ
النسخ وال َّ
التعطيل ،وال ُيسمح باالعتداء عليها ،وال يجوز التنازل عنه"(.)2
تقبل الحذف وال

( )1أنورا التنزيل وأسرار التأويل املعروف بتفسير البيضاوي  85/5تحقيق محمد عبد الرحمن املرعشلي ،دار إحياء التراث العربي ،ومؤسسة
التاريخ العربي ،بيروت ،الطبعة األولى ،بدون تاريخ.
( )2من تقديم سالم عزام للبيان العاملي عن حقوق اإلنسان في اإلسالم ،الذي أصدر املجلس اإلسالمي الدولي في لندن -أبريل 1980م .ينظر:
كتاب حقوق اإلنسان بين تعاليم اإلسالم وإعالن األمم املتحدة للشيخ /محمد الغزالي ص  206دار نهضة مصر ،الطبعة الرابعة ،أغسطس
2005م.
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َّ
"إن آخر ما َّأملت فيه اإلنسانية من قواعد وضمانات لكرامة الجنس البشري كان من أبجديات اإلسالم،
وأن إعالن األمم املتحدة عن حقوق اإلنسان ترديد للوصايا َّ
َّ
النبيلة التي تلقاها املسلمون عن اإلنسان الكبير
والرسول الخاتم محمد بن عبد هللا صلى هللا عليه وسلم.
َّ
إن مبادئ حقوق اإلنسان التي طاملا َّ
صدرها اإلسالم للناس ُيعاد تصديرها إلينا علي َّأنها كشف إنساني

ما عرفناه ً
يوما ،وال عشنا به ً
دهرا.

إن مبادئ حقوق اإلنسان التي انتشرت في الغرب وانسجمت مع فطرة هللا التي فطر الناس عليها ليست
مخترعات حديثة َّ
ولكنها مأنوسة لنا -نحن املسلمين -مدروسة في ديننا منذ قرون"(.)1
قرر املبادئ الخاصة بحقوق اإلنسان في أكمل صورة وأوسع نطاقَّ ،
"والحق َّ
أن اإلسالم هو أول َمن َّ
وأن
السالم -والخلفاء الراشدين من بعده ،كانت أسبق األمم في َّ
األمم اإلسالمية في عهد الرسول-عليه َّ
السير
عليها(.)2

وفي هذا املبحث ُأبرز مزايا حقوق اإلنسان التي َّ
قررتها خطبة الوداع ،وأهم الفروق بين خطبة الوداع
واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،وذلك في مطلبين :املطلب األول :مزايا حقوق اإلنسان في خطبة الوداع.
املطلب الثانيَّ :
التحفظ على بعض مواد اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.
املطلب األول :مزايا حقوق اإلنسان في خطبة الوداع

"التيه واالستعالء" على األمم
ليس الهدف من إظهار مزايا حقوق اإلنسان في خطبة الوداع مجرد ِّ
َّ
والحضارات األخرى بقدر ما هو إنصاف لإلسالم من أعدائه الذي يوجهون إليه الطعنات املسمومة صباح
ً
"الركاب الفكري" لهؤالء األعداء(.)3
مسا ،وإنصافه أيضا من بعض أبنائه الذين يسيرون في ِّ
ومن خالل قراءة نصوص ميثاق حقوق اإلنسان الوارد في خطبة الوداع ،يتضح لنا انفراد وخصوصية
حقوق اإلنسان في اإلسالم عن نظيرتها الغربية بعدة أمور(:)4

( )1ينظر :كتاب حقوق اإلنسان بين تعاليم اإلسالم وإعالن األمم املتحدة للشيخ /محمد الغزالي ص  7 ،6بتصرف.
( )2مقدمة علي عبد الواحد وافي لكتابة حقوق اإلنسان في اإلسالم ص  8تقديم إبراهيم الهدهد.
( )3مقدمة محمد عمارة لكتابه اإلسالم وحقوق اإلنسان ص  12سلسلة عالم املعرفة ،العدد  ،89مايو  1985بتصرف يسير.
( )4لقد استفدت في هذا املطلب من موقع ملتقى الخطباء  https://khutabaa.com/index.php/arمقال بعنوان :خطبة الوداع وأول ميثاق
عاملي لحقوق اإلنسان لشريف عبد العزيز تاريخ الدخول 2021/6/22م .بتصرف.
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(أ) ربانية املصدر:
مصدر حقوق اإلنسان في القوانين الوضعية الغربية هو اإلنسان ،الذي يعتريه َّ
النقص ،ويخطئ أكثر
قصر عن آخر؛ كما َّ
أمرا َّ
بجزئية ،غفل عن أكثرها ،وإن أدرك ً
أن اإلنسان بطبيعته
مما يصيب؛ وإن أحاط
ٍ
َّ
َّ
َّ
ُّ
بالزنا ،وشرب
يغلب عليه الهوى ،فيرى الحق وال يتبعه؛ ومما يدل على ذلك أن املجتمعات الغربية تسمح ِّ
الخمر ،وغير ذلك من الفواحش التي ال يشك عاقل َّأنها مضرة باملجتمع.
َّأما مصدر حقوق اإلنسان في اإلسالم فهو كتاب هللا املعجز ،وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم الذي ال
ينطق عن الهوى ،فهي تشريعات ربانية ،ال خلل فيها ،وال نقص ،وال تقصير ،وال ضيق نظر ،فهي متوازنة،
كما َّأنها تراعي مصلحة الفرد في املجتمع ،وتراعي مصلحة املجتمع.
َّ
التشريع اإلسالمي ،وبين كل ُّ
النظم القانونية الوضعية ،يظهر أثره في
"فالفارق األساس والجوهري بين
ظهورا ً
حقوق اإلنسان ً
وافيا.
ففي َّ
الشرع اإلسالمي ،تعتبر الشريعة اإلسالمية ،هي مصدر الحقوق كلها ،وال يوجد ٌّ
حق َّ
مقرر لإلنسان
يخرج عن نصوصها أو قواعدها الكلية ،وبذلك تكون َّ
الشريعة اإلسالمية ،هي أساس الحق ومصدره ،وسنده

وضمان وجوده والحفاظ عليه في املجتمع.
َّ
تماماَّ .
أما في التصور الوضعي َّ
إن َّ
فإن األمر على العكس من ذلك ً
الحق فيه ،هو أساس التشريع والقانون.
تبعا لذلكً -
أن كل ما يراه املجتمع ًّ
هذه هي القاعدة ،ومعناهاَّ :
حقا ،يصبح ً -
ً
ونظاما في املجتمع،
قانونا
ُّ
والنظام ،الذي تضعه ُّ
السلطة القائمةًّ ،أيا كان مصدر شرعيتها.
فالحق هنا ،أساس القانون ِّ
ربانيا ،ولكن مصدره ،ما يراه َّ
ً
تشريعا ًّ
الناس في وقت معين ومكان معين ومجتمع بذاته .وهو
وليس مصدره
ً
أيضا ،ما ال يراه جميع الناس ،بل تراه األغلبية منهمًّ ،أيا كان قدر هذه األغلبية.
عاما ُوم َج َّر ًدا لتحديد الحقوق ،هو َّ
معيارا ًّ
ً
الشرع اإللهي ،وهو معيار،
أما نحن -املسلمين -فإننا نملك
يخضع له الجميع عن إيمان واقتناع.
النظم الوضعية على خالف ذلك؛ إذ َّ
بينما األمر في ُّ
إن املعيار الذي تتحدد الحقوق على أساسه ،معيار
َّ
نسبي بطبيعته ،وقابل للتغيير بحسب َّ
ٌّ
الزمان واملكان واملجتمعات ،واختالف مواريثها الدينية والثقافية ،وهو
معيار ،قابل للجدل واملناقشة واإلقرار واإلنكار ،بحسب اختالف الظروف في املجتمعُّ ،
والسلطة القائمة
عليه ،وقد يصبح هو األساس ،بينما ال ُي ِّق ُّر ذلك مجتمع آخر ،أو املجتمع نفسه في وقت الحق.
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ُّ
النسبية ،بإسناد حقوق اإلنسان إلى ضمير الجماعة،
ومهما حاولت النظم الوضعية ،أن تتجنب هذه ِّ
ومكانيا ،ال سيما َّ
َّ
ًّ
نسبية ًّ
أن لفظ الجماعة ،ينبغي أن ينصرف
زمانيا
ملعطيات
فإن هذا الضمير يتكون ِّوف ًقا
ٍ
ٍ
في هذا املجال إلى الجماعة اإلنسانية كلها ،وهو أمر ال وجود له حتى اآلن في الواقع املعيش.
ً
واضحا،
بينما يترسخ هذا املبدأ ،وهو الوحدة اإلنسانية في اإلسالم ،والذي جاء أساسه في القرآن الكريم
اس إ َّنا َخ َلق َن ُاكم من َذ َكر َو ُأن َثى َو َج َعل َن ُاكم ُش ُع ًوبا َو َق َبائ َل ل َت َع َ ُفوا إ َّن َأك َر َم ُكم عندَ
قال هللا تعالى{َ :يا َأ ُّي َها َّ
ُ
الن
ار
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
َّ َ َ ُ
ّللا أتقاكم} [سورة الحجرات.]13 :
ِّ
ُ
النظر اإلسالمي ،جاءت من نفس واحدة ،يقول هللا تعالى{َ :يا َأ ُّي َها َّ
واإلنسانية كلها في َّ
الن ُ
اس َّات ُقوا َرَّبك ُم
ََ
َّ
ً َ
َََ ُ
َّ
َ
س َو ِّاح َد ٍة َوخل َق ِّمن َها َزو َج َها َو َبث ِّمن ُه َما ِّر َجاال ك ِّث ًيرا َو ِّن َس ًاء} [سورة النساء.]1 :
ال ِّذي خلقكم ِّمن نف ٍ
إن َّ
وفي َّ
الشرع اإلسالمي ،تظهر سالمة القاعدة وصحتهاَّ .
ُ
الحق ومصدره ،وهي شرع هللا
أساس
ريعة
الش
ِّ
عز وجل لبني اإلنسان في كل زمان ومكان.
ُّ
هنا يكون للحق مصدر إلهيُ ،علو ٌّي ،بعيد عن قيود َّ
الزمان واملكان ،واختالف الظروف واألحوال في
املجتمعات اإلنسانية.
ً
النظر اإلسالمي ُت َع ُّد في مركز األمين ،الذي يرعي مصالح َّ
والسلطة في َّ
ُّ
الناس ،فهي ليست طرفا في مواجهة
الناس يحمون أنفسهم منه ،وهي سلطة تتقيد َّ
َّ
بالشريعة اإلسالمية في نصوصها ومبادئها الكلية.
وهذه الفكرة ،وهي أمانة ُّ
السلطة ومسئوليتها عن الناس ،فكرة إسالمية املنشأ واملصدر ،وهي تجعل
املجتمع يتعاون مع السلطة.
أن امليثاق العاملي لحقوق اإلنسان في العرض َّ
ونؤكد هناَّ ،
والتقويم ،يعبر عن فكر الغرب وحضارته
أساسا للحكم َّ
فحسب .وبعض املعايير التي يأخذ بها ً
والتقويم ،تكشف ذلك بوضوح"(.)1
َّ
(ب)إلزامية التنفيذ:
حقوق اإلنسان في القوانين الوضعية الغربية ليست إال مجرد تصريحات ،وتوصيات صادرة عن األمم
املتحدة ،ال إجبار وإلزام فيها ،وال يترتب على اإلخالل بها ُّ
قانوني ،بل صارت في العقود األخيرة أداة
أي جز ٍاء
ٍ
الضغط َّ
من أدوات َّ
والتدخل في شئون الدول ومحاولة االستحواذ َّ
والسيطرة على مقدراتها ،ألعوبة يتالعبون
بها لصالح أجندات ومشاريع استعمارية؛ لذلك نجد أن منظمات حقوق اإلنسان ال تتكلم إال عن دول العالم
اإلسالمي ،أما االنتهاكات في الغرب فيغضون الطرف عنها َّ
كأنها لم تقع من األصل.
( )1ينظر :حقوق اإلنسان في اإلسالم /عبد هللا بن عبد املحسن بن عبد الرحمن التركي ص 31-28وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة
واإلرشاد -اململكة العربية السعودية ،الطبعة األولى1419 ،هـ .بتصرف يسير.
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َّأما حقوق اإلنسان في اإلسالم فأبدية ،ثابتة ،إلزامية ،ال تقبل :الجزئية ،والحذفَّ ،
والتبديل .وعلى الفرد:
ُ
َ
اجيا ثواب هللاً ،
العبث بهاَّ ،
فإن من حق ُّ
األخذ بها؛ ر ً
السلطة العامة
خائفا من عقابه ،ومن ت َس ِّول له نفسه
ِّ
في اإلسالم ،إجباره على تنفذيها ،وإيقاع العقوبة َّ
الشرعية عليه ،في حال إخالله بها.
(ج)األسبقية:
َّ
إن أول وثيقة لحقوق اإلنسان عرفها الغرب ،كانت ما جاء به اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،في القرن
الثالث عشر امليالدي حينما صدرت املاجنا كارتا سنة 1215م في إنجلترا ،التي اكتسب الشعب اإلنجليزي
بمقتضاهاَّ ،
حقه في تجنب املظالم املالية ،التي كانت توقعها به ال ُّسلطة وقتذاك.
وقد تضمنت وثيقة إعالن االستقالل األمريكي سنة 1776م ما ُي َع ُّد من حقوق اإلنسان ،بتأكيدها على
الحق في الحياة والحرية واملساواة.
ِّ

وأصدرت الثورة الفرنسية وثيقة إعالن حقوق اإلنسان في 1789 /8/26م ،وهي ُت َع ُّد ً
إعالنا عن هذه
الحقوق.
وهكذا سبقت هذه املواثيق ،امليثاق العاملي لحقوق اإلنسان الذي أصدرته الجمعية العامة لألمم
ً
ً
ً
املتحدة في1948 /12/10م ،الذي يعد خطوة هامة وحاسمة ،بعد جهود املفكرين والفالسفة األوروبيين
لعدة قرون ،والتي استهدفت حماية الشعوب من املعاناة واآلالم ،التي كانت ترزأ تحتها من ُّ
السلطات اإلدارية
َّ
الظالم ،وبدايات عصر َّ
والدينية في أوروبا ،خالل عصور
النهضة األوروبية.
ِّ
تلك املعاناة التي ترجع إلى استبداد الحكم اإلقطاعي ورجال الكنيسة ،واندفاع الكنيسة إلى محاربة كل
االتجاهات الفكرية ،التي تسعى إلى تحرير عقل اإلنسان ونفسه .وهذه العوامل كلها ،لم يكن لها وجود في
اإلسالم ،عقيدة وشريعة ،أو حضارة(.)1
أما حقوق اإلنسان في اإلسالم فبدأت بظهور اإلسالم نفسه ،وقد اشتملت على حقوق ثابتة هلل تعالى،
َّ
والسياسية ،واالجتماعية ،والثقافية ،إلي غير ذلك من الحقوق األخرى.
وحقوق للعباد؛ كحقوقه املدنيةِّ ،
وما كانت اآليات القرآنية ،وأحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في حقيقتها إال مواثيق وقوانين.
ُوي َع ُّد من أشهر املواثيق في اإلسالم لحقوق اإلنسان ما جاء في خطبة الوداع.

( )1ينظر :حقوق اإلنسان في اإلسالم عبد هللا بن عبد املحسن بن عبد الرحمن التركي ص .13-11بتصرف يسير.
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َّ
(د)الضمان والحماية:
حقوق اإلنسان في القوانين الوضعية الغربية ال تعدو أن تكون توصيات أدبية ،ومحاوالت لم تصل إلى
َحد َّ
التنفيذ.
ِّ
ً
وهي تقوم على أمرين :األول :محاولة االتفاق على أساس عام ومعترف به بين الدول
جميعا..
الثاني :محاولة وضع جزاءات ُملزمة ،تدين الدولة التي تنتهك حقوق اإلنسان.
ُ
وتلك التوصيات ال تعدو-في حقيقتها -أن تكون ً
حبرا على ورق ،يتالعب بها واضعوها حسبما تمليه عليه
أهواؤهم ،وشهواتهم ،ومصالحهم ،وإن كان فيه َّ
الضرر البالغ على األفراد ،بل وعلى األمم.
َّأما حقوق اإلنسان في اإلسالم فهي محمية مصونة؛ ألنهاُ :مقدسةُ ،ومحترمة ،وثابتة ،ومعتدلة:
(ُ )1مقدسة :قد ُألبست الهيبة واالحترام؛ ألنها ُم َن َّزلة من لدون حكيم خبير ،وهذا ُي َشك ُل ر ً
ادعا لألفراد
ِّ
حد سواء عن تعديها أو تجاوزها.
والحكام على ٍ
( )2محترمة :واحترامها نابع من داخل َّ
النفس املؤمنة باهلل.
( )3ثابتة :فال يمكن إلغاؤها ،أو نسخها ،أو تعديلها.
( )4معتدلة :فهي خالية من اإلفراط و َّ
التفريط.
ُّ
(ه)الشمولية:
يتميز اإلسالم عن غيره ُّ
َّ
بالشمولية ،ومن حقوق اإلنسان التي لم ترد في اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان
ما يلي:
()1حقوق اليتامى :ففي املادة  25بند )  ( 2لألمومة والطفولة ٌّ
حق في رعاية ومساعدة َّ
خاصتين .ولجميع
حق ُّ
األطفال ُّ
التمتع بذات الحماية االجتماعية سواء ُو ِّلدوا في إطار الزواج أو خارج هذا اإلطار.
ً َ َ
ً
وح ِّفظ
الطفلَّ ،أما اإلسالم فقد تميز بأن أولى اليتامى عناية خاصة،
أشارت املادة إلى حق رعاية ِّ
َّ
َّ
حقوقهم ،وأمر باإلحسان إليهم ،بكافة أنواع اإلحسان ،بل َّ
ورت َب على ذلك األجر ،والثواب ،وحذر من
املساس بتلك الحقوق.
الرعاية واالهتمام ،وأمر بحسن
()2حق ضعاف العقول :فقد كفل لهم
اإلسالم لضعاف العقول حق ِّ
َ
َ َ ُ ُ َّ َ َ َ ُ َ ُ َ ً
وهم ف َيها َواك ُس ُ
اما َوار ُز ُق ُ
معاملتهم ،كما في قوله تعالى{َ :و َال ُتؤ ُتوا ُّ
وهم
الس َف َهاء أموالكم ال ِّتي جعل ّللا لكم ِّقي
ِّ
ً
ُ ُ َ َ ً
َوقولوا ل ُهم قوال َّمع ُروفا} [سورة النساء.]5 :

©مجيع احلقوق حمفوظة ملركز جيل البحث العلمي

مجلة جيل حقوق اإلنسان  -العام الثامن  -العدد  : 40يونيو 2021
29

()3حق امليراث :قد غفلت أو تغافلت الوثائق البشرية عن هذا الحق ،بينما َن َّظم اإلسالم هذا َّ
الحق،
َّ
حق املرأة في امليراث؛ قال
وأقره في أروع صوره ،وأبطل ما كان عليه الناس قبل اإلسالم ،من إسقاط
ِّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ
صيب ِّم َّما ت َر َك ال َو ِّال َد ِّان َواألق َرُبون َو ِّل ِّلن َساء ن ِّصيب ِّم َّما ت َر َك ال َو ِّال َد ِّان َواألق َرُبون ِّم َّما ق َّل ِّمن ُه
ن
ِّ
تعالى{:ل ِّلرج ِّال ِّ
َ َُ
َ
ً
أو كث َر ن ِّص ًيبا َّمف ُروضا} [سورة النساء ،]7 :وقد أفاض اإلسالم في هذا األمر ،وبين مقدار األنصبة في اآليات
من  10إلى  ،13و 167من سورة النساء.
َّ
الدفاع عن النفس :هذا الحق من الحقوق التي لم يذكرها اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان،
( )4حق ِّ
ََ
َ َ ََ ُ
ُ
بينما ورد في العديد من اآليات واألحاديث التي ت ِّق ُّر هذا الحق وتنظمه؛ كما في قوله تعالى{ :فم ِّن اعتدى عليكم
ُ
ّللا َواع َل ُموا َأ َّن َ
َفاع َت ُدوا َع َليه بمثل َما اع َت َدى َع َلي ُكم َو َّات ُقوا َ
ّللا َم َع امل َّت ِّق َين} [سورة البقرة.]194 :
ِّ ِّ ِّ ِّ
َّ
()5حق العفو :ما لم يهتم به اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان :العفو ،ويتبعه ُّ
حق الرحمة ،والتسامح،
ُ
واإلحسان من غير استسالم ،أو ذ ٍل ،وهذا ما اهتم به اإلسالم.
َّ
املطلب الثاني :التحفظ على بعض مواد اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.
ً
ً
ً
ُي َع ُّد اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان وثيقة تاريخية هامة في تاريخ حقوق اإلنسان ،صاغه ممثلون من
مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم ،واعتمدت الجمعية العامة اإلعالن العاملي
لحقوق اإلنسان في باريس في  10كانون األول /ديسمبر 1948م بموجب القرار  217ألف بوصفه َّأنه املعيار
املشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب واألمم .وهو يحدد ،و للمرة األولى ،حقوق اإلنسان األساسية
التي يتعين حمايتها ًّ
عامليا .وترجمت تلك الحقوق إلى  500لغة من لغات العالم (.)1
ويتكون اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان من ديباجة و 30مادة  ،نذكر في هذا املطلب بعض املفاهيم التي
وردت فيه وهي تختلف في منظورها الغربي عن منظور َّ
الشريعة اإلسالمية ،مثل الحرية واملساواة:
(أ)الحرية :في املواد :19 ،18 ،2
حق ُّ
املادة  :2لكل إنسان ُّ
التمتع بجميع الحقوق
أي
ِّ
ِّ
والحريات املذكورة في هذا اإلعالن ،دونما تمييز من ِّ
ًّ
الدين ،أو الرأي سياسيا وغير
نوع ،وال سيما التمييز بسبب العنصر ،أو اللون ،أو الجنس ،أو اللغة ،أو ِّ
ً
أي وضع آخر .وفضال عن ذلك ال يجوز
سياس ي ،أو األصل الوطني أو االجتماعي ،أو الثروة ،أو املولد ،أو ِّ
ُ
التمييز علي أساس الوضع السياس ي أو القانوني أو الدولي للبلد أو اإلقليم الذي ينتمي إليه الشخص ،سواء
ًّ
ً
ً
ألي قيد آخر على سيادته.
أكان مستقال أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متم ِّتع بالحكم الذاتي أم خاضعا ِّ

( )1موقع األمم املتحدة  /http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rightsتاريخ الدخول 2021/6/21م.
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ُّ
ٌّ
حريته في تغيير دينه أو
حرية الفكر والوجدان ِّ
املادة ِّ :18
والدين ،ويشمل هذا الحق ِّ
لكل شخص حق في ِّ
ُّ
بالتعبد وإقامة الشعائر واملمارسة والتعليم ،بمفرده أو مع
وحريته في إظهار دينه أو معتقده
معتقدهِّ ،
جماعة ،وأمام املأل أو على حدة.
ُّ
ُّ
ُّ
حريته في اعتناق اآلراء دون
املادة ِّ :19
بحرية الرأي والتعبير ،ويشمل هذا الحق ِّ
لكل شخص حق التمتع ِّ
وتلقيها ونقلها إلى اآلخرينَّ ،
بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
مضايقة ،وفي التماس األنباء واألفكار ِّ
فيمكن أن ُيتحفظ عليها بما يلي :في الغرب :لم تصبح كلمة الحرية التي تؤثر في األفراد والجماعات في
الغرب ،عقيدة راسخة ،إال بعد كفاح طويل ومرير دام عدة قرون.
ولم يتخلص الناس في أوروبا من استبداد حكام اإلقطاع وسلطان رجال الكنيسة ،وجمودهم ،ووقوفهم
في وجه كل نزعة للتحرر اإلنسانيَّ ،
والتقدم العلمي ،إال بعد جهد كبير بذله كتاب وفالسفة ،دام عشرات
ً
ً
واضحا حتى اآلن.
تحديدا
السنين .ومع ذلك ،لم يتحدد معنى الحرية
الشريعة أساس الحق ،وليس الحق أساس َّ
لكن في املفهوم اإلسالميُ :تعتبر َّ
الشريعة .فالحق في الحرية،
هو وسيلة كبرى لتحقيق غايات نبيلة وسامية ،تتفق مع كرامة اإلنسان ورسالته في استخالفه في األرض.
ومن أجل ذلك ،بدأ اإلسالم بتحرير اإلنسان من العبودية لغير هللا عز وجل ،وتحريره من شهوات نفسه
ونزوات غريزته.
فالحرية كما يرى علماء املسلمين ،هي قدرة اإلنسان على َّ
التصرف ،إال ملانع من أذى أو ضرر له أو لغيره.
وفي اإلسالم يجب على اإلنسان أن يتحرر من عبودية غير هللا تعالىَّ ،
وسمى هللا عبادة اإلنسان غير هللا
َ َ
ُ
َ
طاغوتا ،وأمر الناس أن يكفروا به ،قال هللا تعالى{َ :أ َلم َت َر إ َلى َّالذ َ
ين َيز ُع ُمون أ َّن ُهم َآم ُنوا ِّب َما أن ِّز َل ِّإلي َك َو َما
ِّ ِّ
َ
َ ُ
َ ُ ُ َّ َ ُ َ ُ َّ ُ َ َ ً
َ َ ُ َ َ َ َ َ
َ َّ ُ
ُ
ُ َ
وت َوقد أ ِّم ُروا أن َيكف ُروا ِّب ِّه وي ِّريد الشيطان أن ي ِّضلهم ضالال
أن ِّزل ِّمن قب ِّلك ُي ِّريدون أن َيتحاك ُموا ِّإلى الطاغ ِّ
َبع ً
يدا} [سورةالنساء.]60 :
ِّ
ً
ً
ناجعة َّ
ًّ
وملا كان الر ُّق ً
للتخلص منه،
اقتصاديا عرفته كل الحضارات ،فقد سلك اإلسالم وسيلة
نظاما
ِّ
َّ
فضيق من موارده ،حتى اقتصرت على ما يكون منه في قتال مشروع ،مع جواز عدم اتباعه حتى في هذه
َّ
وسع أشد َّ
الحالة ،ثم َّ
التوسعة في تحرير األرقاء ،ولفظ َّ
"الرقيق" في ذاتهُ ،يشير إلى ِّرقة املعاملة لهم واإلحسان
إليهم ،ويجوز في اإلسالم ،أن َّيت َ
الرقيق مع سيده على عتقه نظير مال ،قال هللا تعالى{َ :ف َكات ُب ُ
فق َّ
وهم ِّإن َع ِّلم ُتم
ِّ
َ
ِّف ِّيهم خي ًرا} [سورة النور .] 33 :ويجب في اإلسالم تحرير الرقيق جزاء على أخطاء يرتكبها اإلنسان ،كالقتل
ً
َ
ً
الخطأ أو تجاوز بعض الشعائر الدينية ،حتى َّ
إن الهزل من َّ
وتل ُّفظه بعتق َّ
الرقيق خطأ أو هزال ،ينتج
السيد
أثره في تحرر الرقيق.

©مجيع احلقوق حمفوظة ملركز جيل البحث العلمي

مجلة جيل حقوق اإلنسان  -العام الثامن  -العدد  : 40يونيو 2021
31

ً
ً
الر ِّق فعال وحقيقة ،في مجتمعات تعرضت
وهو ما لم تستطع تحقيقه شعارات الحرية الزائفة مع وجود ِّ
للغزو َّ
والنهب االستعماري خالل القرن املاض ي.
ومن قبل ذلك بقرون ،اختطف الغربيون مئات األلوف من أبناء أفريقيا ،ليعملوا لهم دون أجر في
مزارعهم.
ويكفي َّأنه لم يبق في بلد إسالمي مجتمع له كيان ،أصله األول َّ
الرقيق.
بينما ال يزال في الواليات املتحدة األمريكية ،مجتمع الزنوج من عدة ماليين.
َّأما بالنسبة لحرية َّ
الرأي :فواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،هو واجب املجتمع كله ،وال َّبد من
ُ ُ
َّ
ُ
قيام أهل العلم والرأي به ،حتى يكون املجتمع قد وفى بواجبه الديني ،قال تعالى{َ :ول َتكن ِّمنكم أ َّمة َيد ُعو َن
ُ َ
َ َ
َ
َ َ ََ
وف َو َين َهون َع ِّن املنك ِّر} [سورة آل عمران.]104 :
ِّإلى الخي ِّر ويأ ُم ُرون ِّباملع ُر ِّ
َّ
واملسلمون مطالبون َّ
ً
مخاطبا نبيه صلى هللا عليه
بالتناصح والتشاور في أمورهم العامة .قال هللا تعالى
َ
َ
وسلم{َ :وش ِّاور ُهم ِّفي األم ِّر} [سورة آل عمران.]159 :
ويمتدح هللا ،املجتمع املسلم الذي يكون من صفاته وآدابه الشورى{َ :و َأم ُر ُهم ُش َ
ورى َبي َن ُهم} [سورة
الشورى.]38 :

ُ َّ َ ُ َ ُ َ
يحة " ،قالواِّ :مل ْن؟
الدين الن ِّص
فال حرج على املسلم ،أن ينصح ألولي األمر ،كما في الحديث الشريفِّ « :
َ
َ
ُْ ْ َ
الُ َ َّ " :
ول ِّهَ ،و ِّأل ِّئ َّم ِّة املؤ ِّم ِّنين»( ،)1فاملشاركة بالرأي ،مكفولة بحكم الشورى ،الذي يجب على األمة
ّلِل ،و ِّل َرس ِّ
ق َ ِّ ِّ
َّ
التشاور َّ
والتناصح في األمور العامة،
كلها أن تعمل به ،وتستطيع األمة أن تقوم به بأي طريق يحقق فائدة
وفق توجيهات اإلسالم وهديه.

لقد تقرر في اإلسالم فيما يتعلق بالشورى أنها قيمة كبرى ،وترك تطبيقها بما يحقق الهدف منها إلى أهل
الحل والعقد ،يختارون ما يرونه في شكلها ونظامها وإجراءاتها.
وال َّ
حد لحرية الرأي والفكر في اإلسالم ،إال الحفاظ على أصول الدين وأركان اإلسالم وقيمه وحدوده،
ورعاية املصالح العامة.
فحرية الرأي املنضبطة بضوابط َّ
الشرع الحنيف ،تبني املجتمع اإلسالمي ،وتصحح أخطاءه ،وتبصره
بطريق الهداية والفالح في أموره العامة.

( )1مسند أحمد بن حنبل  318/5حديث ( ،)3280وقال محققوه" :صحيح لغيره".
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ً
ولم تكن حرية الفكر والرأي ،مطلقة في أي مجتمع ،للذين يخرجون على ما تقرر من أصول االعتقاد
ومكارم األخالق ،مهما كانت معتقداتهم ،فالحرية املطلقة ،هي الفوض ى املطلقة.
وتكفل َّ
الشريعة للرجل واملرأة على َّ
السواء ،ما تواضع علماء القانون على تسميته بالحرية املدنية.
ً
انفالتا مما في
إن الحرية قيمة كبرى في اإلسالم ،تسمو باإلنسان في حياته املادية والروحية ،وليست
ُُ
اإلسالم من قواعد ُّ
السلوك االجتماعي أو الخلقي ،الذي يحفظ للمجتمع مصالحه وتماسكه.
وفي اإلسالم ال حرية ألحد في نشر الفساد أو الرذيلة أو الفتنة في املجتمع؛ ألن الحرية ال تنزل بصاحبها إلى
الشر واإلفساد ،وال تبيح له أن يؤذي غيره ،أو يعرض املجتمع للخطر.
وكم قاست مجتمعات عديدة في العصر الحديث ،من االنفالت ،وإهدار الفضيلة ،وذبحها على مذبح
َّ
الشهوات ،وإهدار كرامة َّ
النفس والجسد اإلنساني باسم الحرية.
فالحرية حق لإلنسان ،ولكنها مثل كل الحقوق ،لها وظيفة اجتماعية ،ال يجوز إهدارها ،وال تجاوزها،
ولها ضوابطها وقيودها ومجاالتها(.)1
ُّ
َّ
ُّ
أي قيد
وأما املادة ( 1 ) :16للرجل واملرأة ،متى أدركا سن البلوغ ،حق التزوج وتأسيس أسرة ،دون ِّ
بسبب العرق أو الجنسية أو الدين .وهما متساويان في الحقوق لدى ُّ
التزوج وخالل قيام الزواج ولدى
ِّ
ِّ
انحالله.
َ
ُ َّ
ً
ً
كامل ال إكر َاه فيه.
رضاء
الزواج إال برضا الطرفين املزمع زواجهما
) (2ال ُيعقد
ُ
ُ
ُ
ُ
ُّ
واألساسية في املجتمع ،ولها ُّ
حق التمتع بحماية املجتمع والدولة.
)(3األسرة هي الخلية الطبيعية
توسعت حتى أعطـت للمرأة والرجل َّ
فيمكن أن ُيتحفظ عليها بما يلي :بأنها َّ
حق الزواج ما دامت َّ
الرغبة
ً
متجاهلة موافقة الوالدين ُّ
والشهود ...إلخ.
موجودة لديهما،
َّ
َّ
حق الرجل على املرأة وحق املرأة على الرجل؛
لكن حجة الوادع زادت في الحقوق الزوجية :أن ركزت على ِّ
حيث َّنبه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الرجال أن يتقوا هللا في النساء؛ َّ
ألنهن أمانة في أعناقهم ،وأشار
ِّ
ً
ُ
النساء أال يدخل عليهن من يكرهونه ،فإن فعلن ذلك فليضربن ضربا غير
صلى هللا عليه وسلم إلى واجب ِّ
َّ
ُ
الرزق والكسوة باملعروف.
مبرح ،وأكد صلى هللا عليه وسلم على مسؤولية األزواج في مقومات الحياة من ِّ

( )1ينظر :حقوق اإلنسان في اإلسالم عبد هللا بن عبد املحسن بن عبد الرحمن التركي ص  .67-60بتصرف.
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وذلك ما أعلنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في خطبته ،فقال« :فاتقوا هللا في النساء؛ فإنكم
أخذتموهن بأمان هللا ،واستحللتم فروجهن بكلمة هللا ،ولكم عليهن أن ال يوطئن فرشكم ً
أحدا تكرهونه،
فإن فعلن ذلك فاضربوهن ً
ضربا غير ُم َب ِّرح ،ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن باملعروف».
(ب) املساواة:
ففي املادة  :1يولد جميع الناس أحر ًارا ومتساوين في الكرامة والحقوق .وهم قد وهبوا العقل والوجدان
وعليهم أن يعاملوا بعضهم ً
بعضا بروح اإلخاء.
فيمكن أن ُيتحفظ عليها بما يلي:

ً
ً
ُ
أصيال في َّ
الشرع اإلسالمي ،ولم
ت َع ُّد املساواة بين الناس على اختالف األجناس واأللوان واللغات ،مبدأ
يكن هذا املبدأ على أهميته وظهورهً ،
قائما في الحضارات القديمة ،كالحضارة املصرية أو الفارسية أو
الرومانية؛ إذ كان ً
سائدا تقسيم الناس إلى طبقات اجتماعية.
وكانت َّ
التفرقة بين البشر في املجتمعات القديمة ،تستند إلى الجنس واللون ،والغنى والفقر ،والقوة
َّ
والضعف ،والحرية والعبودية.
وفي العصر الحديث ،رفعت الثورة الفرنسية سنة 1789م ،شعار املساواة.
َّ
َّ
َُ
والشعارات وحدها ال تكفي ،دون أن يكون هناك ما
غير أن التجارب العملية ،تع ِّل ُم اإلنسان أن املبادئ ِّ
ُي َحد ُد املضامين ،ويفتح طريق َّ
التطبيق ،ويفرض الجزاء عند املخالفة.
ِّ
وذلك ما نجده في التشريع اإلسالمي في مبدأ املساواة بين الناس .فهي تسوية أصلية بحكم َّ
الشرع،
ومضمونها ُم َّ
ٌّ
حدد ،وأساليب تطبيقها واضحة ،والجزاء عند مخالفتها قائم ،وهو جزاء دنيو ٌّي
وأخروي.
َّ
َّ
إن التسوية بين البشر ،تعني التسوية بينهم في حقوق الكيان اإلنساني ،الذي يتساوى فيه كل الناس.
َّ
فإنها ً
التسوية الحسابية في الحقوق الفرعية التي تؤدي إلى املساواة بين غير املتماثلينَّ ،
معنى يختلف
أما
َ ُّ ََ
َّ
عن التسوية في اآلدمية التي كرمها هللا ،والتي تستند إلى مبادئ ثابتة وأصل واضح ،قال هللا تعالى{ :يا أيها
َّ
اس َّات ُقوا َرَّب ُك ُم َّالذي َخ َل َق ُكم من َنفس َواح َدة َو َخ َل َق من َها َزو َج َها َو َب َّث من ُه َما ر َج ًاال َكث ًيرا َون َس ًاء َو َّات ُقوا َّ َ
الن ُ
ّللا
ٍ ِّ ٍ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َّ َّ َ َ َ َ ُ
ان َعليكم َر ِّق ًيبا} [سورة النساء]1 :فالناس كلهم من نفس واحدة.
ال ِّذي تساءلون ِّب ِّه واألرحام ِّإن ّللا ك
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ويبين الحديث الشريف هذا األصل في املساواة « :إ َّن َ
هللا َع َّز َو َج َّل َق ْد َأ ْذ َه َب َع ْن ُك ْم ُعب َّي َة ْال َ
اه ِّل َّي ِّة،
ج
ِّ
ِّ
ِّ
َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ٌ َ ٌّ َ َ ٌ َ ٌّ َ َّ ُ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ ٌ َ ْ
ُ
َ
ْ
َ
اب ،لينت ِّهين أقوام فخرهم ِّب ِّرج ٍال،
اجرش ِّقي ،والناس بنو آدم ،و َآدم ِّمن تر ٍ
َوفخرها ِّب َاْلب ِّاء ،مؤ ِّمن ت ِّقي ،وف ِّ
َ
َ
ْ
َ
َّ
َ
ْ
َ
َّ
ْ َ َ ُ ُ َّ ْ َ َ ْ َ
ْ
هللا ِّم ْن ِّع َّد ِّت ِّه ْم ِّم َن ال ِّج ْعال ِّن ال ِّتي تدف ُع ِّبأن ِّف َها النتن»(.)1
أو ليكونن أهون ِّعند ِّ
هذه قاعدة اإلسالم األصلية في املساواة ،كما تحددت في آيات القرآن الكريمَّ ،
وبينتها ُّ
الس َّنة املشرفة.
وحينما تختلف أحوال الناس ،وأوضاعهم ،وتختلف أزمنتهم وأمكنتهم ،ويوجد َّ
التنوع في األجناس
واأللوان واللغات ،والغنى والفقر ،والقوة والضعف ،والعلم والجهل ،ويختلف املوقع االجتماعي
واالقتصادي بين الناس ،حينذاك تفرض املجتمعات معايير َّ
للتفاضل بين الناس ،إزاء هذا التنوع
واالختالف.
للتفاضل؛ َّ
وال َّبد من وضع معيار َّ
ألن املساواة املطلقة ال تكون إال في الكيان اإلنساني ،واملشكلة تبدأ عند
ً
َّ
ُ
ورقي ،وليس ذريعة
وضع هذا املعيار ،بحيث ال يخل بمبدأ املساواة في ذاته ،ويجعل التفاضل وسيلة ٍ
نمو ٍ
ُّ
للظلم َّ
والتفرقة بين الناس.
وهذا ما جاء في َّ
السائدة َّ
َّ
الشرع اإلسالمي ،فقد ترك كل املعايير َّ
والضعف ،واملوقع
للتفاضل ،كالقوة
االجتماعي ،أو االقتصادي ،أو الطبقة التي ينتمي إليها اإلنسان ،أو الجنس واللون.
ً
فكل هذه املعايير ،كانت قائمة في املجتمعات القديمة ،حتى أنكر بعض الفالسفة األقدمين ،مبدأ
املساواة ذاته ،مثل أفالطون الذي قرر أن بعض الناس ُخلقوا؛ للحكم َّ
والسيطرة ،وبعضهم ُخلق؛ لكي يكون
ً
محكوما يعمل من أجل غيره.
وجاء في اإلسالم معيار َّ
ُ
ً
جميعا على اختالف األجناس واأللوان ،والحرية
الخلق
للتفاضل ،يتساوى أمامه
ََ ُ
ََ ُ َ
ُ ُ
التقوى ،قال هللا تعالى{َ :يا َأ ُّي َها َّ
والعبوديةَّ ،إنه معيار َّ
الن ُ
اس ِّإ َّنا خلق َناكم ِّمن ذك ٍر َوأنثى َو َج َعل َناكم ش ُع ًوبا
َ َّ َ َ ُ
َ َ ُ َّ َ َ ُ
َََ
ّللا أتقاكم} [سورة الحجرات.]13 :
وقبا ِّئ َل ِّلتع َارفوا ِّإن أك َرمكم ِّعند ِّ
إن معيار َّ
َّ
التفاضل هنا ،يستطيع االرتقاء إليه كل البشر ،وال ُي َقسم الناس إلى طبقات يعلو بعضها ً
بعضا،
ِّ
الرقي ُّ
وهو معيار يدفع إلى ُّ
والسمو باإلنسان.
إن َّ
التقوى معيار الكرامة اإلنسانية عند هللا عز وجل ،ومع ذلك فهي معيار َّ
الصالح في الدنيا ،وهو معيار
ٌّ
ٌّ
وعملي؛ إذ إن صالح اإلنسان في دنياه ،يجعله أفضل لنفسه وللمجتمع الذي يعيش فيه ،من غيره
حقيقي
الذي ال ُيفيد نفسه وال مجتمعه بش يء.
( )1مسند اإلمام أحمد بن حنبل  349/14حديث ( ،)8735وقال محققوه " :إسناده حسن" .وقولهُ " :عب َّي َة ال َجاهل َّية" :الكبر َّ
والنخوة.
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ُ
السندي في حاشيته على مسند أحمد بن حنبل.
و"الجعالن" :دويبة سوداء تدير األوساخ بأنفها .قاله ِّ
ِّ
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وقد هدم الدين اإلسالمي بهذا املعيار الحقيقي الذي يرتقي بحياة اإلنسان واملجتمع ،كل املعايير الزائفة،
التي أشار القرآن الكريم إلى الكثير منها.
َ
شريفة َو َج َب
وبين النبي صلى هللا عليه وسلم معنى املساواة ،حين ش َف َع وجهاء من القوم ،في إعفاء امر ٍأة
ٍ
عليها ُّ
حد َّ
السرقة ،حتى ال توقع عليها العقوبة ،فأبى النبي صلى هللا عليه وسلم ذلكَّ ،
ونبه إلى عدم جواز
َّ
الشفاعة في حدود هللا؛ َّ
ألن ذلك ُيخل بمبدأ املساواة بين الناس ،ويؤدي إلى إيثار ذوي الوجاهة بإعفائهم من
العقاب ،مع إقامة الحدود على ضعفاء الناس ،وبين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َّ
أن ذلك األمر إذا ساد
َّ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ ْ َ َّ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ َّ ُ
يف َت َر ُك ُ
في مجتمع َّأدى به إلى َّ
وه،
الزوال ،فقالِّ « :إنما أهلك ال ِّذين قبلكم ،أنهم كانوا ِّإذا سرق ِّف ِّيهم الش ِّر
َ َ َ َ َ ُ َّ ُ َ َ ُ َ َ ْ َ َّ َ ْ ُ َّ َ ْ َ َّ َ
َ ْ َ
َ ْ ََ َ ُ
اط َمة ِّبنت ُم َح َّم ٍد َس َرقت لقط ْعت َي َد َها»(.)1
َّللا لوأن ف ِّ
و ِّإذا سرق ِّف ِّيهم الض ِّعيف أقاموا علي ِّه الحد ،و ايم ِّ
ويعيب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أحد أصحابه املالزمين له على الحب َّ
والتلقي منه ،أنه َّ
عير
ِّ
صاحبا له بلونه ،فحين َّ
ً
عير أبو ذر الغفاري بالل بن رباح بلونه األسود ،غضب النبي صلى هللا عليه وسلم،
ٌ
َّ َ ْ ُ ٌ َ َ
اه ِّل َّية»(.)2
وقال للصحابي الجليلِّ « :إنك امرؤ ِّفيك ج ِّ
َ َ ُّ َ َّ
اسَ ،أ َال إ َّن َرَّب ُك ْم َ
ُ
اح ٌدَ ،و ِّإ َّن
و
الن
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع« :يا أيها
ِّ
ِّ
َ
ََ َ َ ََ َ ْ َ َ ََ َ ْ َ َ ََ َ ْ َ َ ََ
َ
َأ َب ُاك ْم َواح ٌدَ ،أ َال َال َف ْ
ض َل ِّل َع َرِّب ٍي َعلى َع َج ِّم ٍيَ ،وال ِّل َع َج ِّم ٍي على عرِّب ٍي ،وال أحمر على أسود ،وال أسود على
ِّ
َ
َّ
ْ
َّ
أ ْح َم َرِّ ،إال ِّبالتق َوى»(.)3
وأقامت َّ
الشريعة اإلسالمية أصل املساواة في أحكامها ،على النحو الذي يجعل هذا املبدأ وسيلة لرقي
اإلنسان ،وتحصيل مصالح الحياة.
إن املرأة في اإلسالم مكلفة مثل الرجل ،بما أمر هللا به وما نهى عنهَّ ،
َّ
وإن جزاءها مثله ،قال هللا تعالى{َ :من
َ
َ
ً َ ً َ
ََ
ُ َ
ََ َ ُ َ
َ ُ
َعم َل َ
ص ِّال ًحا ِّمن ذك ٍر أو أنثى َو ُه َو ُمؤ ِّمن فل ُنح ِّي َي َّن ُه َح َياة ط ِّي َبة َول َنج ِّزَي َّن ُهم أج َر ُهم ِّبأح َس ِّن َما كانوا َيع َملون}
ِّ
[سورة النحل.]97 :
و ٌّ
كل من الرجل واملرأة ،له حقوق وعليه واجبات ،وهي حقوق وواجبات تكاملية ،تجعل من حقوق الرجل
ً
ًّ
وواجباته ،وحقوق املرأة وواجباتها ،كال متكامال في وحدة واحدة ،تصلح بها حياة األسرة.
َ
َ
األنب َياءَ ،ب ُ َ
( )1صحيح البخاري 175/4حديث( )3475ك َت ُ َ َ
الغار ،وصحيح مسلم 1315 /3حديث(ِّ )1688ك َت ُ
اب ال ُح ُد ِّود،
اب ح ِّد ِّ
يث ِّ ِّ
اب أح ِّاد ِّ
ِّ
يث ِّ
َ
َّ
َّ
ُ
الشريف َو َغيرهَ ،و َّ
َ
ُ
اب َقطع َّ
َب ُ
النه ِّي َع ِّن الشفاع ِّة ِّفي الحد ِّود .من حديث عائشة رض ي هللا عنها .واللفظ للبخاري.
الس ِّار ِّق ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َ
َ َ َّ
َ
َ
َ
َ
اب َ َ
َ ُ َّ َ
َ
( )2صحيح البخاري 16/8حديث (ِّ )6050ك َت ُ
الشر ِّك ،وصحيح
اص ي ِّمن أم ِّر الج ِّاه ِّل َّي ِّة ،وال يكف ُر ص ِّ
اح ُب َها ِّبارِّتك ِّابها ِّإال ِّب ِّ
اإليم ِّان ،باب :املع ِّ
ِّ
َ
ُ
َ ُ َ َ َ ُ َ َ
َّ َ ُ ُ َ َ ُ ُ َّ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ ُ ُ
َ ُ
ور ب ِّن
مسلم  1282 /2حديث (ِّ )1661كتاب األيم ِّان ،ب
اب ِّإطع ِّام اململ ِّ
وك ِّمما يأكل ،و ِّإلباسه ِّمما يلبس ،وال يك ِّلفه ما يغ ِّلبه .من حديث املعر ِّ
ُس َوي ٍد ،واللفظ للبخاري.
( )3مسند اإلمام أحمد بن حنبل  474/38حديث ( ،)23489وقال محققوه" :إسناده صحيح".
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َّ
الطالقَّ ،
فإن من حق املرأة الخروج من زوجية تضرها -بشروط معينة -ولها ُّ
فإذا كان من َّ
الحق
حق الرجل
ِّ
التطليق إذا ُأضيرت من زوجها ،الذي ال يكون ً
في طلب َّ
أمينا عليها.
َّ
النساء
ولها أهليتها الكاملة وذمتها املالية املستقلة .وهي كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :إن ِّ
َّ
الرجال»( ،)1ومع التسوية في الكيان اإلنساني ،ومع الحقوق والواجبات التي تتكامل في األسرة ،ففي
شقائق ِّ
َ
َّ
ُ
َ
َّ
َ
وف}[سورة النساء:
اش ُروهن ِّباملع ُر ِّ
اإلسالم دعوة إلى التوصية باملرأة ،ومعاشرتها باملعروف ،قال هللا تعالى{ :وع ِّ
َ
 ،]19وفيه نداء إلى َّ
الرجل أال يسارع إلى كراهة امرأته ولو كان فيها بعض ما ُيعاب ،قال سبحانه{ :ف ِّإن
َ َ
وه َّن َف َع َس ى َأن َتك َر ُهوا َشي ًئا َو َيج َع َل َّ ُ
َكره ُت ُم ُ
ّللا ِّف ِّيه خي ًرا ك ِّث ًيرا}[سورة النساء.]19 :
ِّ
َّ
التسوية َّ
التكاملية ،مصلحة املرأة والرجل ،ومصلحة األسرة ،ثم املجتمع اإلنساني(.)2
وفي هذه
الخاتمة:
ً
بعد هذه الدراسة املختصرة ملوضوع( :املبادئ العامة لحقوق اإلنسان في خطبة الوداع مقارنة باإلعالن
َّ
العاملي لحقوق اإلنسان) يمكن تسجيل أهم النتائج التالية:
مهما من مصادر السياسة َّ
(ُ )1ت َع ُّد خطبة الوداع من الوثائق َّ
مصدرا ًّ
ً
الشرعية.
النبوية الﱵ تعتبر
ِّ
( )2أسست خطبة الوداع مع قلة كلماتها ملبادئ حقوق اإلنسان بما سبقت به اإلعالن العاملي لحقوق
اإلنسان.
حق الحياةُّ ،
( )3من مبادئ حقوق اإلنسان التي أسستها حجة الوداعُّ :
وحق العدل ،والحقوق َّ
الزوجية،
الرابطةُّ ،
ُّ
وحق َّ
وحق الحاكمية.
ً
ً
ً
(ُ )4ي َع ُّد اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان وثيقة تاريخية هامة في تاريخ حقوق اإلنسان ،بوصفه َّأنه املعيار
املشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب واألمم.
( )5من خالل قراءة نصوص ميثاق حقوق اإلنسان الوارد في خطبة الوداع ،يتضح لنا انفراد وخصوصية
حقوق اإلنسان في اإلسالم عن نظيرتها الغربية بعدة أمور ،هي :ربانية املصدر ،وإلزامية َّ
التنفيذ ،واألسبقية،
والضمان والحمايةُّ ،
َّ
والشمولية.

( )1سنن أبي داود  61/1حديث ( )236كتاب الطهارة ،باب في الرجل يجد البلة في منامه ،وسنن الترمذي  189 /1حديث ( )113أبواب الطهارة
عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،باب فيمن يستيقظ فيرى بلال وال يذكر احتالما .من حديث عائشة رض ي هللا عنها ،واللفظ للترمذي.
( )2ينظر :حقوق اإلنسان في اإلسالم للدكتور /عبد هللا بن عبد املحسن بن عبد الرحمن التركي ص  .81-68بتصرف.
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( )6يمكن َّ
التحفظ على بعض املفاهيم التي وردت في اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،وهي تختلف في
منظورها الغربي عن منظور َّ
الشريعة اإلسالمية ،مثل الحرية ،املساواة.
َّ
أهم التوصيات:
( )1أوص ي الباحثين بالدراسة املستفيضة ملجموعة الوثائق الخمسة املتعلقة بحقوق االنسان وهي
والسياسية ،والعهد الدولي
:اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،والعهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية ِّ
َّ
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،والبرتوكول االختياري األول والثاني امللحقين بالعهد
الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،وبيان مدى ما فيهما من تطابق أو اختالف في َّ
الشريعة
ِّ
اإلسالمية.
( )2أوص ي الباحثين بدراسة الوثائق في عصر ُّ
الزاهر مثل :صحيفة املدينة ،وصلح ُ
النبوة َّ
الحديبية،
َ َ
َُ
العالم املعاصر
واستنباط األحكام التي يمكن أن تن َّزل على أرض الواقع ليستفيد منه
( )3أوص ي الباحثين بدراسة الوثائق في عصر الخالفة الراشدة ،مثل الوثيقة ُ
العمرية ،واستنباط األحكام
َ َ
َُ
العالم املعاصر.
التي يمكن أن تن َّزل على أرض الواقع ليستفيد منه
وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
قائمة املصادرواملراجع:
•

القرآن الكريم.
اإلسالم وحقوق اإلنسان د /محمد عمارة ،سلسلة عالم املعرفة ،العدد  ،89مايو 1985م.
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان على موقع األمم املتحدة http://www.un.org/ar/universal-declaration-
/human-rights
أنورا التنزيل وأسرار التأويل املعروف بتفسير البيضاوي ،تحقيق محمد عبد الرحمن املرعشلي ،دار إحياء التراث
العربي ،ومؤسسة التاريخ العربي ،بيروت ،الطبعة األولى ،بدون تاريخ.
َّ
البداية والنهاية البن كثير ،حققه َّ
ودقق أصوله وعلق حواشيه علي شيري ،دار إحياء التراث العربي ،الطبعة األولى
1408ه1988-م.

•

البيان العاملي عن حقوق اإلنسان في اإلسالم ،الذي أصدر املجلس اإلسالمي الدولي في لندن -أبريل 1980م.
تحفة األبرار شرح مصابيح السنة للقاض ي ناصر الدين البيضاوي ،تحقيق لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب،
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت1433 ،هـ 2012 -م.

•
•
•

•

•
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•

تفسير الخازن املسمى لباب التأويل في معاني التنزيل ،دار الفكر ،بيروت1399 ،هـ 1979-م.
تفسير القرآن العظيم البن كثير ،تحقيق سامي بن محمد سالمة ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية،
1420هـ 1999 -م.
الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ،تحقيق هشام سمير البخاري ،دار عالم الكتب ،الرياض ،اململكة العربية
السعودية1423 ،هـ2003 -م.
جريدة األهرام القاهرية مقال بعنوان" :األزهر" يحسم الجدل حول أزمة االغتصاب الزوجي
.aspx2814472https://gate.ahram.org.eg/News/بتاريخ 2021/6/21م.
حجة النبي صلى هللا عليه وسلم كما رواها عنه جابر رض ي هللا عنه للشيخ محمد ناصر الدين األلباني ،منشورات
املكتب اإلسالمي ،الطبعة السابعة1405 ،ه1985-م.
َّ
حجة الوداع البن حزم ،حققه وقدم له وعلق عليه أبو صهيب الكرمي ،بيت األفكار الدولية للنشر1418 ،ه-
1998م.

•

حقوق اإلنسان بين تعاليم اإلسالم وإعالن األمم املتحدة للشيخ /محمد الغزالي ،دار نهضة مصر ،الطبعة الرابعة،
أغسطس 2005م.
حقوق اإلنسان في اإلسالم للدكتور /عبد هللا بن عبد املحسن بن عبد الرحمن التركي ،وزارة الشئون اإلسالمية
واألوقاف والدعوة واإلرشاد -اململكة العربية السعودية ،الطبعة األولى1419 ،هـ.
حقوق اإلنسان في اإلسالم ،أ د /علي عبد الواحد وافي ،تقديم أ د /إبراهيم الهدهد.
سنن ابن ماجه ،تحقيق شعيب األرنؤوط وآخرين ،دار الرسالة العاملية ،الطبعة األولى 1430 ،هـ2009 -م.
سنن أبي داود ،دار الكتاب العربي ،بيروت.

•

سنن الترمذي ،تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.
سنن النسائي الصغرى (املجتبى) ،تحقيق عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبوعات اإلسالمية بحلب ،الطبعة الثانية،
1406ه 1986 -م.
السيرة النبوية البن هشام ،تحقيق د /محمد فهمي السرجاني بكلية الشريعة والقانون جامعة األزهر ،الناشر مكتبة
حميدو باإلسكندرية ،دار التوفيقية للطباعة باألزهر ،بدون تاريخ

•

شرح الطيبي على مشكاة املصابيح املسمى ب ـ ـ (الكاشف عن حقائق السنن) للطيبي ،تحقيق د .عبد الحميد هنداوي،
مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة املكرمة  -الرياض) ،الطبعة األولى1417 ،هـ 1997 -م ،و
َ
َّ ُ ُ
ُّ
الحنفي ،املشهور
عبد اللطيف ِّبن عبد العزيز الكرماني،
الد ِّين ِّ
عز ِّ
شرح مصابيح السنة لإلمام البغوي ملحمد بن ِّ
ََ
بابن امللك ،تحقيق ودراسة لجنة مختصة من املحققين بإشراف نور الدين طالب ،إدارة الثقافة اإلسالمية ،الطبعة
األولى1433 ،هـ 2012 -م.

•
•

•

•
•

•

•
•
•

•

•

•
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•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

صحيح البخاري ،تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر ،دار طوق النجاة ،الطبعة األولى1422 ،هـ 2001-م.
صحيح الترغيب والترهيب لأللباني ،مكتبة املعارف بالرياض ،الطبعة الخامسة.
صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،مطبعة الحلبي1374 ،هـ1954-م.
قواعد األمن َّ
والسالم العاملي من خالل حجة الوداع (دراسة تحليلية مقارنة) د /منصور محمد أحمد يوسف ،مجلة
جامعة املدينة العاملية -ماليزيا "مجمع" ،العدد ( )36أبريل 2021م.
لسان امليزان البن حجر العسقالني ،تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ،دار البشائر اإلسالمية ،الطبعة األولى،
2002م.
مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح للمباركفوري ،إدارة البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء -الجامعة السلفية -
بنارس الهند ،الطبعة الثالثة1404 -هـ1984 ،م.
مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ملال علي القاري ،دار الفكر ،بيروت – لبنان ،الطبعة األولى1422 ،هـ 2002 -م
املنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،الطبعة الثانية1392 ،ه.
املوافقات للشاطبي ،تحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،دار ابن عفان ،الطبعة األولى1417 ،هـ1997-م.
موقع األمم املتحدة  /http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rightsتاريخ الدخول
2021/6/21م.
موقع مصراوي

-9A%8D%82%9A%D8%9D%84%9D%7B%8/%D2042324/18/6/2021https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/
-81%9D%4B%8D%83%9AA%D%8-%D3B%8D%86%9D%88%9A%D8%9-%D85%9A%D8%9D%85%9AA%D%8%D
-7A%8D%87%9D%6B%8D%1B%8D%9B%8AA%D%8-%D86%9D%9B%8%D
-8A%8D%7A%8D%5B%8AA%D%8BA%D%8D%7A%8D%84%9D%84%9%D
-84%9D%9B%8-%D7A%8D%0B%8D%83%9D%87%9D%88%9A-%D8%9AC%D%8D%88%9D%2B%8D%84%9D%7A%8%D

 82%9%Dتاريخ الدخول 2021/6/18م.
• موقع ملتقى الخطباء  https://khutabaa.com/index.php/arمقال بعنوان :خطبة الوداع وأول ميثاق عاملي
لحقوق اإلنسان لشريف عبد العزيز تاريخ الدخول 2021/6/21م.
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 قراءة يف احلالة املصرية:اإلسالميون وحق املواطنة لغري املسلمني
Islamists and the right to citizenship for non-Muslims: reading in the Egyptian case

. املغرب، باحث في الفكرالسياس ي واإلسالمي،الدكتوراملحجوب الل

Dr. EL MAHJOUB LALA, Researcher in Political and Islamic Thought, Morrocco.

:مستخلص
 ومن ذلك دور،دور اإلسالميين في تطوير املمارسة السياسية والحقوقية جد أساس ي في الوطن العربي
 حيث تركز، لكن هذا الدور بحاجة إلى تطوير ونقد وإعادة مراجعة،جماعة اإلخوان املسلمين في مصر
 ثم أهم التغيرات،الدراسة على تبيان رؤية جماعة اإلخوان املسلمين لقضية املواطنة وحقوق األقباط
 واألفق اإلصالحي املمكن،2013  إلى1928  منذ تأسيس اإلخوان عام،والتطورات التي عرفتها هذه الرؤية
 وصوال إلى بناء دولة مدنية، بما يسهم في تحقيق اإلصالح السياس ي بالدولة املصرية،لعناصرها ومرتكزاتها
.ديمقراطية حقيقية
. املواطنة – اإلخوان املسلمون – الديمقراطية – اإلصالح السياس ي:كلمات مفتاحية
Abstract:
The role of Islamists in the development of political and human rights practice is very
essential in the Arab world, including the role of the Muslim Brotherhood in Egypt, but this
role needs to be developed, criticized and reviewed, the study focuses on showing the Muslim
Brotherhood's vision of citizenship and Coptic rights, and then the most important changes
and developments that have been known in this vision, since the founding of the Brotherhood
in 1928 to 2013, and the possible reformist horizon of its elements and pillars, contributing to
the political reform of the Egyptian state, to build a real civil democratic state.
Key Words: citizenship - Muslim Brotherhood – Democratic - Politic Reform.
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توطئة:
تعد مسألة املواطنة من القضايا األساسية التي تفرض نفسها في العالم العربي عامة ،وفي الدول ذات
األقليات الدينية أو العرقية خاصة ،ملا لها من أثر في تغذية الصراعات السياسية بالدولة الوطنية ،حال
ُ
املواطنة.
غياب نظام حكم سياس ي عادل ،بل إنها تستغل في كثير من األحيان إلعاقة بناء الدولة
ِّ
وتفرض هذه املسألة – أي املواطنة  -أهميتها القائمة وضرورة تعزيزها ودسترتها وتفعليها ،في أنها ال
تنحصر فقط في الحقوق والواجبات ،وال في االمتيازات التي تتيحها هذه القيمة السياسية ،بل إنها أكبر من
املؤس َسة لشخصية
ذلك وأعمق ،لتعلقها باالنتماء الوجداني للجماعة ،والتشارك الجماعي في القيم العامة ِّ
مواطني الدولة ،هذا الشعور والتشارك يتأثران بكل وجه من وجوه التمييز بين أبناء الوطن ،سواء أكان هذا
التمييز على املستوى املادي أم املعنوي ،املباشر أم الرمزي.
َ
ُ
وتبين التجارب التاريخية في عدد من الدول ،أن تحقق املواطنة على املستوى اإلجرائي ،يتأثر بمدى تحقق
السيادة للدولة واستقاللها عن االحتالل املباشر أو التبعية السياسية للخارج ،ذلك أن نجاح الدولة في
تحقيق سيادتها ،يجعل تمتع املواطن بحقوقه وممارسته ملشموالت املواطنة ذا أثر حقيقي وفاعل .وهنا،
وجب االنتباه إلى قضية شائكة تطرحها مسألة املواطنة ،وهي أن تداولها في بعض املناطق من العالم ،ارتبط
باملسألة الثقافية والحقوق الروحية ألقليات ما في دولة معينة ،ومنهجياُ ،يمكن التأكيد أن اسقاط هذا
النوع من املقاربة على الحالة العربية واإلسالمية يفقد بعض أسسه املوضوعية ،ذلك أن الصراع القائم بين
الهويات املشكلة للجماعة الوطنية في بعض الدول والتجارب ،ال يحضر بالقوة نفسها في الحالة العربية
اإلسالمية ،إذ أن املرجعية الحاكمة للتعامل مع األقليات أو اآلخر غير املسلم ،قد وضع الكتاب والسنة
أسسها الرئيسة ،ويبقى الدور الراهن موكول على عاتق العلماء والخبراء والساسة ألجل ضمان العدل
واملساواة وعدم التمييز بين ساكني الدولة اإلسالمية.1
وارتباطا بالفكرة أعاله ،يمكن التأكيد أن منطق األقلية القائم على البعد الثقافي أو الديني منطق وافد
على الثقافة العربية اإلسالمية ،ألن منطق األخيرة وفق ما جاء في القرآن والسنة هو األغلبية واألقلية
املساندة ألفكار وقيم في مقابل أخرى ،وعليه ،فاملواطنة في الدولة اإلسالمية ـ نظريا ـ ال تقيم التقابل بين
املواطنين على أساس االنتماء الديني والهوياتي ،ألنه من املعطى القدري وليس من املكتسب البشري ،وإنما
يكون التمييز واالصطفاف بين املكتسب الفكري والتصوري ،املتعلق باآلراء والتوجهات املقدمة لتطوير

 - 1املقصود بالدولة اإلسالمية هنا :الدولة التي تنص في دستورها أن اإلسالم هو الدين الرسمي للدولة ،وأن القرآن والسنة ومصادر التشريع
اإلسالمي األخرى هي املصادر األساسية للتشريع.
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املجتمع واإلسهام في النهضة والعمران ،بناء على ثوابت املجتمع ومرجعية 1الجماعة الوطنية ،2وما استقرت
عليه منظومته الدستورانية.3
إن العناصر السالفة ،ذات عالقة وطيدة باإلشكاليات التي يطرحها امللف القبطي في مصر ،وبصفة
أولية ،لنا أن نقول إن اختيار الحالة املصرية ليس من باب الصدفة ،وإنما أملته الضرورة العلمية ،املرتبطة
بالنموذج األقدر على مقاربة موقف اإلسالميين من ملف املواطنة ،وألن اإلخوان املسلمين يشكلون القوة
الحركية اإلسالمية/السياسية األولى في العالم العربي ،وألن أفكار الجماعة األم بمصر تؤثر على كثير من
الحركات السياسية ذات املرجعية اإلسالمية في عدد من األقطار العربية ،وألن موقف اإلخوان املسلمين من
ملف األقباط وقضية املواطنة عموما يسهم في تطوير التجربة السياسية املصرية أو تأخيرها ،فإن هذه
العناصر مجتمعة ،تبرز األهمية املوضوعية التخاذ الحالة املصرية وتجربة اإلخوان املسلمين موضوعا
للدراسة والبحث والتحليل.
وقد يبرز تساؤل موضوعي يرتبط بالنموذج املدروس ،والقائل إن الجماعة اليوم في أزمة داخلية كبيرة،
وأن حضورها العملي في الحياة الدعوية والسياسية واملجتمعية املصرية شبه معدوم ،نظرا لطبيعة عالقتها
بالنظام السياس ي القائم في مصر ،إال أن الجواب عن هذا التساؤل ،يتجسد في أمرين؛ أولهما أن الجماعة
هي أم الحركات اإلسالمية في مصر وقد عانت/وقعت في أزمات مماثلة منذ تأسيسها عام  1928على يد حسن
البنا إلى اليوم ،ودراسة هذه األزمات تبرز أن الجماعة قد تعاني من تضييق أو منع أو "محنة" لسنوات عدة،
غير أن هذه التجارب واألزمات تبرز أن الجماعة قادرة على االنبعاث من جديد ،ومرام هذه الدراسة ،استباق
العودة إلى الحياة املصرية في األفق املنظور ،بتحليل موقف الجماعة من قضية املواطنة واألقباط ،وأهمية
مراجعة هذا املوقف وإعادة تقييمه بما يسهم في بناء دولة ديمقراطية حقيقية.
وأما األمر الثاني ،فيتمثل في أن الوضع الحقوقي والسياس ي في مصر ما يزال يعيش أزماته القديمة ،إذ لم
يعالج التدخل العسكري في الحياة املصرية خالل يونيو  2013ما تعيشه مصر من اختالالت وتناقضات
 - 1يخلص سعيد بن ناصر الغامدي في كتابه "املرجعية في املفهوم واملآالت" ،الصادر عن مركز صناعة الفكر للدراسات واألبحاث ،بيروت لبنان،
 ،2015الطبعة األولى ،ص  ،105بعد دراسة املرجعية وأقسامها وآثارها االعتقادية والعملية ،أن مفهوم املرجعية :هو "اإلطار الكلي واألساس
املنهجي ،املستند إلى مصادر وأدلة معينة لتكوين معرفة ما أو إدراك ما ينبني عليه قول أو مذهب أو اتجاه يتمثل في الواقع علما أو عمال".
 - 2املقصود بالجماعة الوطنية :وحدة االنتماء الجماعي الرئيسية التي يقوم بها التكوين السياس ي ،وهي تضم العديد من القوى والجماعات
املكونة لعناصر الجماعة السياسية .لالستزادة ،انظر" :طارق البشري ،نحو تيار أساس ي لألمة ،دار الشروق ،مصر القاهرة ،2011 ،الطبعة
األولى".
 - 3الدستورانية هي تلك املنظومة من اآلليات التي تتيح ميالد نسق فاعل من القيود التي تهم ممارسة الحكم ،أكان ذلك من خالل توزيع
السلطات ،أم قواعد املنافسة ،أم املسؤولية السياسية للحكومة .انظر :حسن طارق ،دستورانية ما بعد انفجارات  ،2011قراءات في تجارب
املغرب وتونس ومصر ،املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،بيروت لبنان ،2016 ،الطبعة األولى ،ص .11
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كبيرة ،سياسية واقتصادية واجتماعية ،مما يعني أن ظهور حراك جديد في الحالة املصرية مستقبال ،أمر
شبه مؤكد ،خاصة ،وأن مطلب العيش والحرية والعدالة االجتماعية ،بوصفها أهم مطالب ثورة يناير 2011
لم تصل بعد إلى مرحلة التنفيذ والتفعيل ،مما يعني أن هذه املطالب ما تزال قائمة ،وأن ظهور قوى شبابية
أو مجتمعية تطالب بها من جديد ،مسألة وقت ال أكثر.
إشكالية الدراسة:
ُ
تداو ُل اإلخوان املسلمين للملف القبطي ،غالبا ما يتم في إطار الحديث عن الحقوق الخاصة باألقباط
داخل املجتمع اإلسالمي ،من زاوية الضمانات التي كفلها اإلسالم في تشريعه لألقليات الدينية في الدولة
اإلسالمية .هذا التداول وإن كان ُم َت َماهيا مع تعبير كثير من املفكرين اإلسالميين ،1إال أنه تأويل يتضمن في
عمقه فلسفة أوروبية تميز بين األكثرية واألقلية الدينية ،هذه األقليات (دينية ،عرقية ،اثنية (..تلجأ إلى
النضال السياس ي واستثمار كل وسائل الضغط الشعبي واملادي ألجل تحصيل املزيد من الحقوق
واالمتيازات ،غير أن األقليات -إن صح إطالق هذا الوصف على غير املسلمين باملجتمع اإلسالمي -هم جزء
من هذا املجتمع ،ومتحصل مكانتهم ودورهم السياس ي فيه ال تنتج عن عددهم أو سلطة تأثيرهم املادي في
الدولة ،كما ال تنتج عن نضالهم لتحصين حقوقهم أو ضمان املزيد منها ،إنما مكانتهم وحقوقهم يضمنا
الدستور األسمى للدولة اإلسالمية املتمثل في الشريعة نفسها.
وألن الشريعة تسمو على غيرها من التشريعات ،وألنها ملزمة للدولة ولباقي املؤسسات ،فإن االجتهاد
الفكري والفقهي والسياس ي في هذا الجانب ،يضمن حقوق كل املكونات الدينية في املجتمع اإلسالمي ،مما
ينقل النقاش السياس ي حول حقوق األقليات الدينية في جانبها السياس ي ،من دائرة الصراع والضغط
الداخلي والخارجي ،إلى دائرة النقاش العلمي والفقهي ،الذي ينطلق من النص ويجيب عن أسئلة الراهن.
واإلشكالية الرئيسية التي تبحثها الدراسة ،هي موقف جماعة اإلخوان املسلمين من قضية املواطنة
وحقوق األقباط ،وأهم التغييرات والتطورات التي عرفها هذا املوقف منذ تأسيس الجماعة إلى غاية .2013
فرضية الدراسة:
تنطلق الدراسة من فرضية أساسية مؤداها أن "جماعة اإلخوان املسلمين تعاملت مع قضية املواطنة
بمنطق تقليدي ،لم يستثمر فرص االجتهاد الديني والسياس ي املتاح أمامها ألجل بلورة تصور جديد ملفهوم
 - 1من ذلك قول محمد عمارة" :يلزم األقباط في الحالة املصرية ،مثلما هو وضع املسلمين في الدول الغربية ،باحترام القوانين الجاري بها العمل
بالدولة ،على اعتبار أنها صادرة عن اإلرادة العامة للمجتمع ،وباملقابل ،فإن هذه القوانين نفسها ،تضمن لهذه الفئات حريتها في ممارسة شعائرها
الدينية والتعبدية وتنزيل تشريعاتها الخاصة على أحوالها األسرية والشخصية" .انظر :محمد عمارة ،اإلسالم واألقليات ،املاض ي والحاضر
واملستقبل ،مكتبة الشروق الدولية ،القاهرة مصر ،2003 ،الطبعة األولى ،ص .54/53
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املواطنة وحقوق األقلية الدينية في الدولة اإلسالمية ،مما أثر على تصورها وتجربتها العملية إلصالح الحياة
السياسية واإلسهام في بناء الدولة الديمقراطية الحقيقية".
املنهج املعتمد:
تقتض ي طبيعة الدراسة ،الوصفية التحليلية االستشرافية ،استخدام منهج مزدوج على الشكل اآلتي:
املنهج الوصفي التحليلي :يتجسد استخدام املنهج الوصفي التحليلي من خالل دراسة وتنظيم املعلومات
املتوصل إليها ،ثم وصفها وتصنيفها وربط بعضها ببعض ،بغية الوصول إلى فهم مرتكزات التفكير السياس ي
لدى الفئة املدروسة ،ووضع استنتاجات تفسر التغيير والتطور الذي عرفته ،بما يعين على الوصول إلى
تنبؤات سياسية أكثر موضوعية بخصوص دورها وأثرها في تحقيق اإلصالح والتغيير السياس ي بمصر.
املنهج التاريخيُ :
استخدم املنهج التاريخي في الدراسة لتوثيق أهم املراحل التي عرفها فكر جماعة اإلخوان
املسلمين في موضوع املواطنة واألقباط ،سواء فيما يتعلق باملفاهيم واملواقف ،مرورا باستخالص أهم
األفكار الواردة في الوثائق واإلنتاج املكتوب ،وصوال إلى قراءة وتحليل املواقف التاريخية ،التأسيسية
َ َ
والراهنة ،املش ِّكلة لرؤية الجماعة بخصوص مسألة املواطنة.
أسئلة الدراسة:
سنعمل في هذا الدراسة على اإلجابة عن جملة أسئلة مرتبطة بما سلف ذكره ،وهي:
ـ ما الفكرة التي حملتها جماعة اإلخوان املسلمين عن مسألة املواطنة تعريفا وحدا؟
ـ كيف تعامل مؤسس الجماعة حسن البنا مع هذه املسألة؟ وما التطور الذي حدث في فكر الجماعة
بعد دخول األلفية الجديدة في مقاربتها لهذه اإلشكالية؟
ـ ما األفكار التي قدمتها جماعة اإلخوان بخصوص ملف األقباط وحقوقهم السياسية بصفتهم مواطنين
بالدولة املصرية؟
ـ ما أهم الثغرات ومعالم اإلصالح الواجب إدخالها على مقاربة الجماعة ملسألة املواطنة ومللف األقباط،
بما يسهم في تحقيق اإلصالح والتغيير السياس ي في البالد ،بمشاركة جميع مكونات الجماعة الوطنية
املصرية؟
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أوال :فكرة املواطنة في الفكراملعاصر:
ُي َع ُّد مفهوم املواطنة من املفاهيم الواردة للحقل السياس ي العربي ،إذ لم "يدخل املصطلح أو املفهوم أو
الكلمة في القاموس العربي حتى فترة قريبة .فكلمة املواطنة أو املواطن غير موجودة في الفكر السياس ي العربي
حتى القرن التاسع عشر ،ولم يستخدمه مفكرون أمثال ابن خلدون واملاوردي والفارابي .لذلك يمكن القول
إن مصدر املواطن واملواطن هو الحضارة الغربية املمتدة من أثينا القديمة وحتى الثورة الفرنسية".1
وقد ركزت فلسفة األنوار في تعريفها للمفهوم على دور ومكانة الفرد بالدولة واملجتمع ،فاملواطنة بهذا
املعنى "هي الدور اإليجابي للفرد بصفته مواطنا ،وأكد الفيلسوف روسو على مفهوم املواطنة معلنا أنه يعتمد
على دعامتين أساسيتين :املشاركة اإليجابية من جانب الفرد في عملية الحكم ،واملساواة الكاملة بين أبناء
املجتمع الواحد كلهم".2
وفي العقود األخيرة ،ظهرت بعض املقوالت واآلراء واألفكار التي تتحدث عن مواطنة عابرة للحدود،
مقوالت متماشية مع التوجه القائم على فلسفة النهايات ،أي نهاية التاريخ ونهاية الجغرافيا ونهاية
اإليديولوجيا ،وهي في املجمل أفكار متأثرة بالنظرية الرأسمالية وسيطرة السوق على الفكر والقيم
اإلنسانية" ،ويعتبر الياباني كينش ي أوهيمي ( )Kenichi Ohamaeفي كتابيه املشهورين "نهاية الدولة القومية"
و"عالم بال حدود" ،من أبرز رواد االتجاه القائل بمواطنة عابرة للحدود .يؤكد أوهيمي في معرض تحليله لهذه
التحوالت ،أن "املحددات الخارجية للقرار السياس ي للدولة أصبحت تفوق وبشكل مضطرد املحددات
الداخلية ،وهو األمر الذي يعني أن الدولة تتحول بشكل تدريجي من متغير مستقل إلى متغير تابع من التفاعل
الدولي .فالدولة كما يراها أوهيمي لم تعد ظاهرة طبيعية ضرورية لتنظيم النشاط اإلنساني ،لقد شكلت
العوملة تحديا كبيرا لسيادة الدولة الوطنية وشرعيتها وهددت هويتها الوطنية واستقالليتها السياسية ،وذلك
بنقل جزء كبير من سلطاتها إلى األعلى؛ ملؤسسات فوق وطنية وإلى األسفل إلى منظمات املجتمع املدني على
املستوى املحلي" .3ومن أهم ما ُينتقد على هذا النوع من األطروحات النظرية ،أنها تغفل الجانب الروحي
واإلنساني في االنتماء للوطن ،وتعطي لسطوة املادة وسيطرتها املكانة األقوى في تحديد االنتماء الوطني
لإلنسان.
ويرى طارق البشري أن املواطنة هي الوصف الجامع لألفراد والجماعات الذي تتشكل منهم الجامعة
السياسية وتقوم بهم الدولة ،وأن الوصف الجامع الذي تقوم به املواطنة هو ما يتعين أن يقوم به معيار
 - 1سحر محي الدين الفكي ،املواطنة والوحدة الوطنية في الوطن العربي ،مؤلف جماعي ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء املغرب2010 ،
الطبعة األولى ،ص .243/242
 - 2إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي ،املوسوعة امليسرة للمصطلحات السياسية ،كتب عربية ،منشور إلكتروني ،ص .438/437
 - 3عمار جفال ،املواطنة والوحدة الوطنية في الوطن العربي ،مؤلف جماعي ،ص .29
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التسوية بين املواطنين ،وحيثما توافر هذا الوصف وجبت التسوية التامة بين من يتوافر فيهم هذا الوصف
وجبت الصالحية للمشاركة في النشاط العام بينهم جميعا ،1ويركز البشري وكثير من املفكرين على املواطنة
كعنصر ربط بين املواطنين ،وواحد من األسس التي تبنى عليها الدولة.
وبالعودة إلى األفكار املتعلقة باملواطنة في إطار الدولة الحديثة ،نجد أن أغلب الباحثين يربطون بين
املواطنة ومشموالتها ،حيث يصبح هذا املفهوم داال على "صفة املواطن التي تترتب عليها حقوقه والتزاماته
كمواطن" .2وهي بهذا املعنى تطلق على كل كائن بشري (فاعل بشري) إذا كان يتمتع بخصائص اجتماعية
معينة لها معناها السياس ي املعتد به قانونا ،مثال الحقوق والواجبات وااللتزامات ،والحرية في اتخاذ
القرارات التي تمثل شأنا يتصل بمصلحته الخاصة ،وفي املشاركة في املصالح العامة وكذلك املشاركة في حياة
املجتمع املدني ،3هذه املشاركة" ،وتحديدا املشاركة في الحياة العامة للمدينة وللوطن عموما ،قد تأخذ
أشكال اتفاقية-تعاقدية مثل املشاركة في االنتخابات التي تنظمها الحكومات ،أو غير اتفاقية تحيل في إطار
مبادرات جماعية مستقلة ،أو االنتماء إلى رابطات ذات طابع محلي-اجتماعي (العون الشعبي) أو اجتماعي
منهي (النقابات) أو دولي" .4ويضمن عنصر الحق في املشاركة للمواطن ،اعتمادا على مبدأ املواطنة الجامع
بين أعضاء املجتمع ،حق الفرد في املشاركة السياسية عن طريق االنتخاب أو الترشح ،وكذا تولي املهام
اإلدارية للدولة ومؤسساتها الرسمية ،مع ما يستتبع ذلك من مراقبة للشأن العام وإمكانية محاسبة القائمين
عليه.
لقد دفعت املساواة أمام القانون ،واملشاركة في الحياة العامة ،بعض الباحثين للتأكيد أن مسألة
املواطنة وتعزيز قيمها وممارساتها هو من صميم مقاصد الدين اإلسالمي ،انطالقا من أن املواطنة بما هي
تكييف وتكيف لألفراد الذين تتكون منهم املجتمعات والجماعات في الوطن الواحد ،وظل الدولة الجامعة،
هي النصاب الضامن لنظام العالئق اإلنساني الذي يدخل في مقاصد الشريعة ،بل ربما كان محورها أو
عمودها الفقري ،بحسب أصولنا املؤسسة وحراكنا التاريخي والحضاري املعياري ،أي الذي تشكل املسألة
األخالقية حجر الزاوية في عمارته.5

 - 1طارق البشري ،التجدد الحضاري ،الشبكة العربية لألبحاث والنشر ،بيروت لبنان ،2015 ،الطبعة األولى ،ص .220
 - 2هادي العلوي ،قاموس الدولة واالقتصاد ،دار الكنوز األدبية ،بيروت لبنان ،1997 ،الطبعة األولى ،ص .33
 - 3أندرو إدجار وبيتر سيدجويك ،موسوعة النظرية الثقافية ،ترجمة هناء الجوهري ،املركز القومي للترجمة ،القاهرة مصر ،2014 ،الطبعة
الثانية ،ص .628
 - 4سيدي محمد ولد يب ،الدولة وإشكالية املواطنة ،كنوز املعرفة ،عمان األردن ،2011 ،الطبعة األولى ،ص .15
 - 5هاني فحص ،مأزق الدولة بين اإلسالميين والعلمانيين ،جسور للترجمة والنشر ،بيروت لبنان ،2016 ،الطبعة األولى ،ص .81
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إن من أهم ما نخلص إليه بخصوص مسألة املواطنة ،استنادا إلى الدراسات العلمية التي تناولت
املوضوع ما يلي:
أوال :أن الدولة الحديثة هي دولة مواطنة وليست دولة رعايا ،بمعنى أنها توجب وجود تعاقد بين املواطنين
واملؤسسات السياسية ،يضمن حقوق األفراد ويحدد واجباتهم.
ثانيا :أن هذا التعاقد هو عقد اجتماعي سياس ي ،تتحدد عبره شرعية النظام السياس ي القائم بالدولة
بمقدار ما تلتزم السلطة السياسية وتحترم هذا التعاقد.
ثالثا :أن بذرة الديمقراطية الحقيقية ال تنمو بصورة سليمة وطبيعية إال في ظل نظام سياس ي يقوم على
قيمة املواطنة ،بمعنى أن هذه القيمة تشكل ما يسمى باألرضية التحتية للبناء الوطني الديمقراطي.
رابعا :أن املواطنة هي عنصر الربط بين مكونات الحياة السياسية بالبالد ،عرقيا ودينيا واثنيا وجغرافيا،
كما أنها أداة للربط السياس ي بين هذه املكونات في اختالفها وتنوعها الفكري والسياس ي واإليديولوجي ،وعليه،
تصير املواطنة العنصر الرئيس في تحقيق الوحدة السياسية للدولة وتجاوز كل أثر سلبي محتمل ألشكال
التنوع واالختالف املوروثة واملستجدة باملجتمع.
واستنادا ملا تم استخالصه ،يمكننا االنطالق إلى السؤالين التاليين :ما مفهوم املواطنة والوطنية عند البنا
ولدى جماعة اإلخوان املسلمين؟ ثم أهم التطورات والتغيرات التي لحقت مقاربة الجماعة لهذه القيمة
السياسية األساسية؟
ثانيا  -املواطنة والوطنية عند البنا:
معان عدة ،منها أنها وطنية
إن املتأمل ملفهوم الوطنية في فكر البنا كما وردت في "رسالة دعوتنا" يحمل ٍ
الحنين؛ أي حب هذه األرض والحنين إليها واالنعطاف نحوها ،ووطنية الحرية والعزة بما يؤكد العمل بكل
جهد لتحرير البلد من الغاصبين ،وتوفير استقالله وغرس مبادئ العزة والحرية في نفوس أبنائه ،وهي وطنية
املجتمع بتقوية الرابطة بين أبناء القطر الواحد ،وهي وطنية الفتح ،وليست وطنية الحزبية وتقسيم األمة
إلى طوائف تتناحر وتتضاغن وتتراشق بالسباب وتترامى بالتهم ،ويكيد بعضها لبعض .1وبهذه الصورة املجملة
يوضح البنا موقفه من مفهوم الوطنية واملواطنة ،وهو مفهوم متأثر بالواقع السياس ي الذي عاشته مصر
حينها ،واملتمثل في االحتالل البريطاني للبالد ،واألزمة السياسية املتعلقة بالصراع على السلطة ،ومتأثر أيضا
بالخلفية الفكرية التي ينطلق منها البنا وهي املرجعية اإلسالمية.

 - 1هيثم أبو خليل ،إخوان إصالحيون ،دار َدون للنشر والتوزيع ،القاهرة مصر ،2013 ،الطبعة الثالثة ،ص .14/13
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وعلى هذا األساس ،فمرجعية البنا جعلته يحصر الرابط املمكن بين أبناء الوطن اإلسالمي وتوحدهم في
حاضرهم ومستقبلهم ،في الرابط الديني أو رابط العقيدة ،ولذلك قال في رسالته "إلى أي ش يء ندعو
الناس؟" :إن األخوة اإلسالمية جعلت كل مسلم يعتقد أن كل شبر من األرض -فيه أخ يدين بدين القرآن
الكريم -قطعة من األرض اإلسالمية العامة التي يفرض اإلسالم على كل أبنائه أن يعملوا لحمايتها وإسعادها،
فكان عن ذلك أن اتسع أفق الوطن اإلسالمي ،وسمت عن حدود الوطنية الجغرافية ،والوطنية الدموية،
إلى وطنية املبادئ السامية والعقائد الخالصة الصحيحة ،والحقائق التي جعلها هللا للعالم هدى ونورا .وبهذا
يجتمع للمسلم ما لم يجتمع لغيره من أبناء األمم األخرى ،أن يعمل للوطن ،وأن يعمل لإلنسانية كلها دون
تعارض أو اختالف ،ولم يجتمعا من قبل في مبدإ من املبادئ التي عرفها الناس من قبل ومن بعد .ومن أدركوا
اإلسالم حق اإلدراك علموا أنه -بحق -صيانة للوطن ورحمة للعاملين.1
ولنا أن نكتشف من القول السابق أن األولوية عند البنا في مسألة العمل على إسعاد اآلخر هي للمسلم،
بصرف النظر عن مكان وجوده ،وفي هذا تعارض واضح مع وصف الرحمة العاملية الذي ختم به البنا قوله،
ذلك أن مفهوم الرحمة العاملية ال يعني حصر اإلسعاد على املشابه عقيدة وإيمانا ،وإنما يتجاوزه ليشمل بني
اإلنسان كلهم.
وقد رد البنا على من يربط الوطنية فقط بالنضال لتحرير البلد ،أو أنها سبيل تقوية روابط املجتمع
ُ
بعضه ببعض ،بقوله :إذا كان دعاة الوطنية يريدون بها حب هذه األرض وألفتها والحنين إليها واالنعطاف
َ
نحوها ،فذلك أمر مركوز في ِّفط ِّر النفوس من جهة ،مأمور به في اإلسالم من جهة أخرى .وإن كانوا يريدون
أن من الواجب العمل بكل جهد في تحرير البلد من الغاصبين وتوفير استقالله له ،وغرس مبادئ العزة
والحرية في نفوس أبنائه ،فنحن معهم في ذلك أيضا ،وقد شدد اإلسالم في ذلك أبلغ التشديد .وإن كانوا
يريدون بالوطنية تقوية الرابطة بين أفراد القطر الواحد ،وإرشادهم إلى طريق استخدام هذه التقوية في
مصالحهم ،فذلك نوافقهم فيه أيضا ،ويراه اإلسالم فريضة الزمة .وإن كانوا يريدون بالوطنية فتح البالد
وسيادة األرض فقد فرض ذلك اإلسالم ووجه الفاتحين إلى أفضل استعمار وأبرك فتح .وإن كانوا يريدون
بالوطنية تقسيم األمة إلى طوائف تتناحر ،وتتضاغن ،وتتراشق بالسباب ،وتترامى بالتهم ،ويكيد بعضها
لبعض ،وتتشيع ملناهج وضعية أملتها األهواء ،وشكلتها الغايات واألغراض ،وفسرتها األفهام وفق املصالح
الشخصية ،والعدو يستغل كل ذلك ملصلحته ،ويزيد وقود هذه النار اشتعاال ،فتلك وطنية زائفة ال خير
فيها لدعاتها وال للناس".2

 - 1حسن البنا ،مجموعة الرسائل ،دار التوزيع والنشر اإلسالمية ،القاهرة مصر ،2006 ،الطبعة األولى ،ص .69
 - 2حسن البنا ،مجموعة الرسائل ،رسالة دعوتنا  ،1935ص .134/132
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ويجعل البنا االنتماء للرابطة العقدية بين أبناء الوطن أولى وأعلى من االنتماء للرابطة الوطنية ،ولذلك
يرى أنه يوجد خالف في مرجعية التضحية والنضال الذي يقوم به املسلم أو غير املسلم من أبناء مصر ألجل
البلد ،حيث يجعل الدافع املحرك للقبطي هو الدافع الوطني فقط ،بينما يرى الدافع الذي يحرك املسلم
يتجاوز البعد الوطني إلى أنه فريضة وضرورة إسالمية ،وبهذا تكون الروابط بين املصريين في نظر البنا هي
على مستويين؛ مستوى أعلى تتعلق بالرابط العقدي ،ومستوى أدنى من األول تتعلق باالنتماء الجغرافي
واملكاني.
وقد حاول البنا أن يؤصل ملوقفه من مسألة األقباط أو األقلية املسيحية بمصر ،عبر االستشهاد بعدد
من آيات القرآن التي تنص على حماية األقليات الدينية باملجتمع اإلسالمي ،وتوص ي بالبر واإلحسان إليهم،
وعلى آيات أخرى تلزم املسلم باإليمان بكل الرساالت السماوية واحترامها ألنها من مصدر إلهي واحد ،وهو
اإليمان الذي ينفي على املسلم التعصب األعمى لعقيدته اإلسالمية ،وذلك بما يمنعه من العدوان على أتباع
الديانات األخرى ،ويضمن إسهامه الحقيقي في وحدة املجتمع وعدم تمزيق اتصاله.1
وفي عالقة باملفاهيم املرتبطة بمسألة املواطنة والوطنية ،تحدث البنا عن مفهوم القومية ،وهو عنده
على مستويات عدة ،أوضح موقفه من كل واحدة منها ،وذلك انطالقا من فكرته اإلسالمية ،وهي:
 قومية املجد؛ قال البنا :إن كان الذين يعتزون بمبدأ القومية يريدون من ذلك أن يسير األحفاد علىطريق األجداد ،واألخالف على طريق األسالف ،الذين آمنوا باهلل ربا وباإلسالم دينا وبمحمد صلى هللا عليه
وسلم نبيا ورسوال ،ونشروا اإلسالم عقيدة وشريعة ونظام حياة ،وحكموا الناس بعدل اإلسالم وأناروا عقول
البشرية بنور اإليمان ،فهذا مقصد نبيل ومعنى حسن جميل ُيقره اإلسالم ويشجعه.
ـ قومية األمة؛ قال البنا :إذا كان يراد بهذا املصطلح أن أمته أولى بخيره وماله وجهده من غيرهم من األمم
فهذا معنى يشجعه اإلسالم ،ويعتبر اإلنفاق على األقرباء له أجرين :أجر الصدقة وأجر القرابة.
ـ قومية الجاهلية؛ حذر البنا من هذه القومية ورفضها بشدة ،ذلك ألن هذه القومية عند املنادين بها
تعني إحياء عادات الجاهلية التي قض ى عليها اإلسالم ،والتعصب للجنس والتعالي على اآلخرين وإن كانوا
مسلمين ،واملناداة بالقيم الجاهلية والعادات الجاهلية بديال عن القيم اإلسالمية واملعاني اإليمانية واألخالق
اإلسالمية الفاضلة.
ـ قومية العدوان؛ وهذه القومية يدل عليها عنوانها ومصطلحها فهي تقوم على انتقاص حقوق الناس
وظلمهم واالعتداء عليها بغير وجه حق ،وكانت هذه الجاهلية بأبشع صورها .لقد اعتبر هذه القومية نقيضة
 - 1حسن البنا ،مجموعة الرسائل ،رسالة النور  ،1936ص .170
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ُ
َ
هم
للدين اإلسالمي ،منعدمة اإلنسانية ،وهذا معنى ذميم نتيجته املرة أن يتناحر الجنس البشري في سبيل و ٍ
من األوهام ال حقيقة له وال خير فيه.
ـ القومية اإلسالمية؛ يرى البنا معنى إسالميا للقومية ،وهذا املعنى يقوم على رابطة العقيدة ،فكل من
آمن باهلل ربا وباإلسالم دينا وبمحمد صلى هللا عليه وسلم نبيا ورسوال في عقيدة اإلخوان املسلمين هو من
األمة اإلسالمية ،وعلى املسلمين أن يحبوه وينصروه ويبذلوا دماءهم وأموالهم في الدفاع عنه وحمايته.
القومية اإلسالمية عند البنا هي قومية إنسانية تستوعب جميع األجناس واأللوان والبلدان ،ولهذا يرى أن
رابطة العقيدة أقوى من رابطة الدم والعشيرة واملصالح ورابطة األرض ،وهي وحدها تصلح لتجميع النوع
اإلنساني في أمة إسالمية إنسانية.1
ويطرح موقف البنا من مسألة الوطنية واملواطنة بعض اإلشكاالت األساسية ،منها:
اإلشكالية األولى :أن فهم البنا وجماعة اإلخوان املسلمين ملسألة النصرة ما يزال فهما قاصرا على الرابط
العقدي ،ذلك أن مناصرة املظلومين واملحرومين واملضطهدين من أبناء اإلسالم في العالم بأسره ،ال يجب أن
تعني أن النضال ألجل رفع الظلم والقهر ينحصر على دين املقهور ،ألن رسالة اإلسالم اإلنسانية والحضارية
تنتصر للمظلومين واملقهورين في العالم كله ،بصرف النظر عن دينهم وانتمائهم ،ليس فقط ألن الجهاد في
اإلسالم يضمن الحرية وعلى رأسها حرية االعتقاد والتدين ،ولكن أيضا ألن املسلم غير ملزم بإقرار العالم
باإلسالم أو التدين به ،بل العمل على إشاعة قيم العدل واإلنصاف واملحبة والسالم ،وهي بال شك ،قيم ال
تنحصر على العالم اإلسالمي ،بل يسعى املسلم إلى اإلسهام في ضمانها وتحقيقها ،وهي باملحصلة جهد إنساني
تختلف مرجعيات وخلفيات الساعين إليه.
اإلشكالية الثانية :تتعلق بتوسيع معنى الوطنية إلى كل رابطة بين الناس ولو كانت فئوية ،فالرابطة
الحزبية مثال ،ال يمكن أن توصف بأنها وطنية حزبية ،فهي كاالنتماء إلى جمعيات املجتمع األهلي ،النقابي
منه والخيري والتنموي ،فال يقال وطنية جمعوية أو نقابية ،وسبب هذا الخلط الذي وقع فيه البنا يعود إلى
ُ
مسألة الرابطة ،التي تشكل الفكرة األساسية في مسألة املواطنة والوطنية عند مؤسس اإلخوان.
ثالثا :تحوالت اإلخوان املسلمين في مقاربة إشكالية املواطنة.
بقيت إشكالية املواطنة مطروحة بحدة منذ البنا إلى ما بعد دخول األلفية الجديدة ،وأعيد إحياء النقاش
السياس ي حولها بقوة بعد ثورة يناير ،وقبل الوصول إلى ما قدمته الجماعة من أجوبة عن هذا اإلشكال خالل

 - 1محمد عبد القادر أبو فارس ،الفقه السياس ي عند حسن البنا ،دار البشير للثقافة والعلوم ،طنطا مصر ،1999 ،الطبعة األولى ،ص .89/86
وأيضا :حسن البنا ،مجموعة الرسائل ،رسالة إلى أي ش يء ندعو الناس  ،1934ورسالة دعوتنا .1935
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تلك الفترة ،وجب الوقوف عند أهم ما وصلت إليه جماعة اإلخوان املسلمين في تصورها الفكري ملسألة
املواطنة خالل العقد األول من القرن الحالي.
ومن خالل قراءة الوثائق التي أصدرتها الجماعة بخصوص موضوع املواطنة ،وكذا انتاج بعض قياداتها،
ونخص بالتحديد؛ أوال :مبادرة  ،2004ثانيا :البرنامج االنتخابي لعام  ،2005ثالثا :برنامج اإلخوان املسلمين
النتخابات  ،2007نصل إلى اآلتي:
• مبادرة  :2004التأكيد على مبدأ املواطنة وعدم التمييز بين املصريين ،فقد ورد فيها:
 أن األقباط هم شركاء الوطن واملصير ،لهم مثل ما لنا وعليهم مثل ما علينا. حرية االعتقاد والعبادة محترمة للجميع ،والتعاون في كل ما يخدم الوطن ويحقق الخير لكل املواطنينأمر الزم.
 تأكيد الوحدة الوطنية وعدم السماح ألي نشاط يؤدي إلى إثارة مشاعر التفرقة الدينية أو التعصبالطائفي.
 الحرص على روح األخوة املصرية التي أظلت أبناء مصر على مر القرون مسلمين وأقباطا ،وإشاعةاألصول الداعية إلى املحبة واملودة بينهم لتمكين األمة من العمل املتكامل لبناء مستقبلها ،وحماية لها من
ويالت التعصب الطائفي املقيت ،وعدم السماح ألي محاوالت تؤدي إلثارة مشاعر التفرقة أو التعصب
الطائفي بين املصريين.1
• البرنامج االنتخابي لعام  :2005املواطنة حقوق ملزمة.
تحدثت جماعة اإلخوان املسلمين في هذا البرنامج عن مسألة املواطنة من حيث مقتضياتها ،أي من
املؤس َسة لهذا املفهوم ،والتي تقوم على حرية االعتقاد ،وحرية الرأي والتعبير،
جانب الحقوق األساسية ِّ
وحرية تكوين األحزاب والتنقل والسفر ،والحق في تكوين الجمعيات األهلية ،وفي التداول السلمي للسلطة،
والحق في الشغل والرعاية االجتماعية ..وقد أطلقت الجماعة على هذه الحقوق مسمى "منظومة حقوق
املواطنة".2
• برنامج اإلخوان املسلمين النتخابات  :2007املواطنة أساس الدولة.
 - 1مبادرة جماعة اإلخوان املسلمين لإلصالح الداخلي في مصر  ،https://www.ikhwanwiki.com :2004تم االطالع على الوثيقة باملوقع
االلكتروني يوم السبت  19غشت  ،2020على الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش.
 - 2برنامج اإلخوان املسلمين النتخابات  ،https://www.ikhwanwiki.com :2005تم االصالح على الوثيقة باملوقع االلكتروني يوم االثنين 31
غشت  ،2020على الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش.
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ورد مفهوم املواطنة حين الحديث عن الدولة املنشودة ،والتي تقوم على مبدأ املواطنة .فمصر دولة
لكل املواطنين الذين يتمتعون بجنسيتها ،وجميع املواطنين يتمتعون بحقوق وواجبات متساوية ،يكفلها
القانون وفق مبدأي املساواة وتكافؤ الفرص ..وتعتبر املواطنة هي القاعدة التي تنطلق منها املطالبة
بالديمقراطية ،ليس بغرض تداول السلطة فحسب ،بل بغرض ممارسة الديمقراطية .ورغم أن الجماعة
تقول في الوثيقة ذاتها ،إنه "يجب أن تعزز النصوص القانونية معاملة كل املواطنين على قدم املساواة دون
تمييز ،وعلى الدولة واملجتمع العمل على ضمان قيام األوضاع االجتماعية الالزمة لتحقيق اإلنصاف ،وأن
َّ
ُي َمك َن األفراد من املشاركة بفاعلية في اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتهم ،وخاصة في القرارات السياسية"،1
فإنها في اآلن نفسه تقيم تمييزا في تولي منصب رئيس الدولة ورئيس الحكومة ،وتقص ي منهما "األقباط"
و"املرأة" ،وإقصاء املسيحيين من هذه املهام بحسب اإلخوان راجع لسبب عقدي ،يتعلق باألدوار الدينية
التي يقوم بها الرئيس ،والتي ال يمكن لغير املسلم أن يشرع في تنفيذها ،وأما املرأة فيعود ألسباب عملية تتعلق
بمسؤولية الرئيس في الوالية وقيادة الجيش ،والتي تتعارض مع طبيعة املرأة وأدوارها االجتماعية واإلنسانية
األخرى.
إن االستنتاجات السابقة حول مفهوم املواطنة في الفكر السياس ي لدى جماعة اإلخوان املسلمين ،خالل
العقد األول من القرن الحالي ،تمكننا من تسجيل ما يلي:
أوال :أنه تم التعامل بجمود مع مفهوم املواطنة ،إذ لم يخضع هذا املفهوم للتفكر والتأمل الالزم ،ومما
يدل على هذا األمر ،محدودية إنتاج الجماعة الفكري والنظري في مقاربة مسألة املواطنة ،حيث نجد أن
أغلب الوثائق تتحدث عن مدلول ومعنى املواطنة بمفاهيم قديمة أو أخرى عامة يعوزها االجتهاد ،فهي مثال
تتحدث عن منصب رئاسة الدولة ورئيس الوزراء بنوع من القداسة الدينية.
ويالحظ أيضا أن الحيز الكبير الذي أواله البنا لفكرة املواطنة ،بتنوعها وتعددها واختالفها ،ومحاولته
إبداء الرأي في كل واحدة منها ،لم يكن هو االهتمام نفسه من لدن الجماعة في العقود األخيرة ،فما تزال
الجماعة تتحدث عن حقوق ومكانة األقباط وحقوق املواطنين عموما في الدولة ،دون أن يكون لإلخوان
املسلمين نظرية جديدة أو متجددة في املجال السياس ي بخصوص مسألة املواطنة ،السيما وأن الشريعة
اإلسالمية تحدثت عن مبادئ كلية ولم تتحدث عن مقررات تفصيلية.
ثانيا :إن تتبع الحياة السياسية املصرية ،يؤكد أن مسألة املواطنة ليست أزمة أقباط فقط ،ولكنها أزمة
مجتمع ككل ،ذلك أن حرية الشعب مقيدة ،وإمكانية تأثيره في الحياة السياسية محدودة ،وفاعلية املنظمات
 - 1برنامج اإلخوان املسلمين النتخابات  ،https://www.ikhwanwiki.com :2007تم االطالع على الوثيقة باملوقع االلكتروني يوم الثالثاء 21
أبريل  ،2020على الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش.
©مجيع احلقوق حمفوظة ملركز جيل البحث العلمي

مجلة جيل حقوق اإلنسان  -العام الثامن  -العدد  : 40يونيو 2021
54

األهلية والحقوقية متعلقة بمزاج السلطة ورهاناتها املحلية أو الدولية ،وعليه ،فإن الوضع القائم يفرض
على جماعة اإلخوان املسلمين توسيع التفكير في مجال املواطنة ،باالنتقال من التمييز بين املصري املسلم
ونظيره القبطي ،إلى التمييز بين املصري العامل على بناء دولة املواطنة ومن يدعم نظام االستبداد .ومن شأن
توسيع هذا األفق ،أن يمنح الجماعة مساحة تحرك كبرى مع باقي الشركاء في العملية السياسية ،من أجل
توحيد الجهود في إطار معركتهم املوحدة ،إلقرار سيادة الشعب على السلطة السياسية واملؤسسات
املنتخبة.
ثالثا :توسيع مساحة تحرك اإلخوان املسلمين في مقاربة موضوع املواطنة يسمح لها بتجاوز إشكالية
أخرى طرحها هذا املوضوع ،واملتمثلة في مكانة هذه القيمة السياسية العملية في الحياة ،من أعلى إلى أدنى؛
أي من هرم السلطة السياسية تجاه املجتمع ،بمعنى من زاوية اإليمان بإمكانات األخير وقدرته الذاتية
واملستقلة على تدبير شؤونه ،وممارسة حقوقه كاملة في املواطنة .وأفقيا من الجانب املتعلق باملؤسسات
والتنظيمات الحزبية والحركية واالجتماعية ،بمعنى من زاوية أفكارها وتصوراتها عن مسألة املواطنة ،ومدى
إسهامها العملي في توسيع مساحات استفادة املواطن من حقوق املواطنة أو العكس.
ويمكن لجماعة اإلخوان املسلمين ِّمن خالل العنصرين األخيرين ،املتعلق أولهما بتوسعة مجال التفكير،
وثانيهما بتوسعة مجال الحركة والعمل ،أن تنجح في تحقيقهما عبر العمل على إعادة ترتيب مفاهيمها
السياسية .وفي الوقت الذي يحضر مفهوم الشريعة وتطبيقها وفكرة الشورى وإلزامها لدى اإلخوان
املسلمين ،وهو حضور شرعي وقانوني ،متحقق عبر ضمان حق مكونات املجموع الوطني في التفكير في
املسألة السياسية والصالح العام من الخلفية الفكرية التي يؤمنون بصالحها وصوابها ،فإن هذه الحرية ال
واستيعاب حقيقي لكل ما يهدد بناءه املجتمعي
تكون مجردة عن حاجات املجتمع األهلي وانتظاراته،
ٍ
وتماسكه الداخلي ،إذ تعد مسألة املواطنة وفي صلبها قضية األقباط واحدة من أبرز امللفات التي "قد" تهدد
أي تحول إلقامة نظام عادل وديمقراطي ،بسبب التخوف املطروح من املشروع السياس ي للجماعة.
إن أهمية املفاهيم اإلسالمية في تحقيق ُبعد األصالة املفهومية ،ال تلغي ضرورة التفكير االجتهادي
والتجديدي في طرح هذه املفاهيم واستعمالها ،وذلك عبر تقديم بعض هذه املفاهيم أو تأخيرها ،وتوسعة
معناها أو تطويره ،من باب واجب املرحلة أو العصر ،وهي املقاربة التي ستسهم في تبديد التخوف القبطي
والتيارات السياسية األخرى من الفكرة السياسية اإلسالمية بالرؤية اإلخوانية ،السيما وأن تركيز التفكير في
مسألة املواطنة يستدعي تفكيرا جديا على مستوى إقرار املساواة الحقيقية بين املواطنين أمام القانون،
والعدل في االستفادة من الثروة الوطنية بين مجموع أبناء الشعب ،وتحقيق الكرامة لكل أبناء الوطن باملدن
والقرى ،وعدم التمييز بين املواطنين على أساس املعطى القدري في تولي املهام واملناصب اإلدارية والسياسية
من أدنى مستوى إل ى أعاله ،وضمان حق الجميع في املشاركة السياسية والفعل السياس ي بحرية ،وضمان
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أجواء اإلبداع والتنافس الخالق بين الجميع ،الهادف للصالح الفردي والجماعي واإلنساني ،وتأصيل حق
املجتمع في الحفاظ على ثقافته وموروثه الديني وحماية هذا املوروث وتطويره وغيرها ...هذه العناصر تشكل
في مجموعها فكرة املواطنة الشاملة أو الشمولية ،أي في أبعادها املختلفة :السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية والروحية.
وتحقيق املواطنة باملعنى الشمولي مرتكز بناء الدولة املواطنة ،دولة الرشد السياس ي ،التي تتجاوز ثغرات
ونقائص واختالل الدولة الوطنية ،املتمثل أساسا في مسعى فرض فكرتها وسلطتها على املجتمع ،والتحكم
في توجهات الناس أو تسفيه اختياراتهم ،وهو التوجه الذي قام على إقصاء تيارات أساسية من املجتمع،
وعلى استخدام قوة السلطة لفرض الرأي والسياسات العامة ،املؤدية إلى تزايد التناقضات البنيوية
باملجتمع املحلي ،سواء بين الطبقات االجتماعية بسبب غياب العدالة االجتماعية واملجالية ،أو بين
املواطنين واملؤسسات السياسية بسبب غياب روح العدل وقداسة قيمة املسؤولية.
وعليه ،فإن القيمة السياسية الحضارية التي َي َس ُع جماعة اإلخوان املسلمين إضافتها بخصوص مسألة
املواطنة ،تتمثل أساسا في محورية اإلنسان ،وهي املحورية التي تتحقق بالتركيز على نهضة اإلنسان ،وإثراء
وجوده ،وتشجيع اإليجابي في شخصه ،وإحياء مقومات فطرته النبيلة ،املتسامية على كل ُمعطى ،واملنتصرة
ُّ َ
ألصل اإلنسان ،هذا املخلوق
الحر ال ُـمك َّرم.
رابعا :اإلخوان املسلمون وامللف القبطي.
لدراسة موقف اإلخوان املسلمين من املسألة القبطية ،يتوجب بداية الرجوع إلى موقف حسن البنا من
ثالث قضايا رئيسية ،وهي :أوال؛ الوضع العام لألقباط باملجتمع اإلسالمي .ثانيا؛ املوقف من مسألة الجزية.
ثالثا؛ تولي األقباط ملناصب املسؤولية بالدولة.
ذكر البنا في املسألة األولى ،الخاصة بالوضع العام لألقباط باملجتمع اإلسالمي" ،أن اإلسالم نظر إلى غير
املسلمين بحسب موقفهم من املسلمين ،فإن ساملوهم وأوفوا بالتزاماتهم نحوهم ،ولم يساعدوا عدوا عليهم،
فقد أوجب على املسلمين أن يبروهم ،ويحسنوا معاملتهم ويحموهم ويؤمنوهم على دمائهم وأموالهم
وأعراضهم ..أما إذا كان غير املسلمين قد نقضوا ما بينهم وبين املسلمين من عهود وغدروا بهم وقاتلوهم،
وأسهموا في إخراج املسلمين من ديارهم ،فيحرم على املسلمين أن يتولوهم ،فإن فعلوا ذلك كانوا ظاملين
ألنفسهم ألنهم عرضوها لسخط هللا وسخط الناس ،وكانوا ظاملين إلخوانهم املسلمين ألنهم أعانوا عدوهم
عليهم ولم يقوموا بواجب نصرتهم".1

 - 1محمد عبد القادر أبو فارس ،الفقه السياس ي عند حسن البنا ،ص .65
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وأما املسألة الثانية املتعلقة بإعطاء الجزية ،فقد استطاع البنا أن يقدم قراءة تاريخية واقعية لهذه
القضية" ،فعندما سئل عن هذه املسألة قال إن الجزية أصبحت غير ذات موضوع ما دام كل املواطنين
ً
ينخرطون في الخدمة العسكرية ويدافعون عن الوطن سواء بسواء ،وقد كان املسلمون قديما هم الذين
يدفعون ضريبة الدم ،فعلى اآلخرين أن يدفعوا ضريبة املال .فإذا اشتركوا مع املسلمين في القتال ضد
َ ً
أعدائهم سقطت عنهم الجزية .فقد كان يفسر الجزية بأنها بدل خدمة عسكريةُ ،مؤ ِّس َسا بذلك قراءة تنويرية
تجاه العالقة مع اآلخر غير املسلم" ،1وهي القراءة التي كانت بحاجة إلى مواصلة اجتهاد ألجل تطوير العقل
السياس ي لإلخوان املسلمين في تعامله مع أتباع الديانات بالدولة اإلسالمية نظريا والدولة الوطنية واقعيا.
وأما قضية االستعانة بغير املسلمين وتوليتهم املناصب بالدولة املسلمة ،فقد قال البنا بجواز استعانة
الحكومة اإلسالمية بغير املسلمين َّ
وقيد ذلك بقيدين هما :حالة الضرورة ،وأال تكون في مناصب الوالية
العامة .ومناصب الوالية العامة كثيرة منها القضاء سواء كان قضاء ِّحسبة أو مظالم أو خصومات ،ومنها
أهل العقد والحل الذين يكون من بينهم الخليفة ويختارونه ،وكذلك والة األقاليم ووالية الصالة ووالية الحج
ووالية الخراج ووالية الجهاد ووالية الصدقات ووالية الفيء والغنيمة ،ووالية التفويض وغيرها من مناصب
الوالية العامة.2
واملالحظ أن مناصب الوالية العامة التي ذكرها البنا كثيرة جدا ،ومنها بعض املهام التي ال تتأثر بطبيعة
دين القائم بها ،إن كان مسلما أو غير مسلم ،ألنه يأخذ عنها أجرا من الحكومة أو الدولة ،وهذا ما تنبهت إليه
الجماعة في العقود األخيرة ،فلم يعد التمييز في شغل مناصب الوالية العامة قائما في جانبه السياس ي إال على
منصبي رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء ،نظرا لربط اإلخوان املسلمين بينهما وبين بعض املهام الدينية.
إن تعميق النظر في الوثائق األخيرة التي أصدرتها الجماعة قبل ثورة يناير  ،2011ناقشت موضوع املسألة
القبطية من ثالث زوايا أساسية:
أوال :من الناحية النظرية والفكرية ،يضع اإلخوان حرية االعتقاد على رأس الحريات التي تطالب الجماعة
بتنزيلها على أرض الواقع ،إضافة إلى باقي الحريات املتعلقة بالحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
ثانيا :يرى اإلخوان أن حملهم شعار "اإلسالم هو الحل" ،يتفق مع الدستور والقانون وأحكام القضاء،
ويمثل هوية وثقافة وتاريخ األمة ،ويعزز حقوق املواطنة والعدالة بين كل أبناء األمة دون تمييز على أساس
االعتقاد أو اللون أو الجنس ،وكثيرا ما يتم الرجوع من طرف الجماعة في وثائقها إلى النصوص اإلسالمية

 - 1عبد الغني عماد ،اإلسالميون بين الثورة والدولة ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت لبنان ،2013 ،الطبعة األولى ،ص .228
 - 2محمد عبد القادر أبو فارس ،الفقه السياس ي عند حسن البنا ،ص .76/66
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لتحديد الحل الذي جاء به اإلسالم بخصوص حقوق وواجبات األقباط أو أتباع الديانات األخرى في املنظور
اإلسالمي.
ثالثا :تقول الجماعة إن األقباط شركاء في الوطن ،شركاء في مواجهة االستبداد وفي بناء النهضة املصرية،
التي ال يمكن أن تتحقق دون إشراك مختلف القوى املجتمعية ،ولذلك ،تردد الجماعة قولها برابطة املواطنة
بين جميع املصريين ،ورفضها للفتنة الطائفية التي تسعى بعض الجهات إلى إذكاء نارها بين املسلمين
واألقباط ،عبر افتعال بعض األحداث أو تضخيم بعض املواقف والتصريحات.
إن تأمل زوايا النظر الثالث السابقة ،تفاعال مع مسعى اإلخوان املسلمين لتنزيل اإلصالح السياس ي بصورة
خاصة ،واإلصالح الشمولي بصورة عامة ،يؤكد حاجة جماعة اإلخوان املسلمين إلى إعادة النظر في مقاربتها
للملف القبطي على مستويات متعددة ،وهي:
 -1مراجعة الشعار االنتخابي للجماعة؛ انطالقا من التساؤل اآلتي :كيف يمكن لقبطي أن يرفع شعار
اإلسالم هو الحل ويصدح به ،دون أن يشعر بالتناقض الذاتي بين قوله واعتقاده؟ وألن البرنامج االنتخابي
هو برنامج سياس ي لتحقيق أهداف مشتركة ،قوامها الحرية والعدالة واملساواة ،والكرامة اإلنسانية،
والعدالة االجتماعية ،وسيادة القانون ،وصيانة سيادة الدولة ،فإنها بالضرورة قيم عليا غير مختلف حولها
في الحقل السياس ي من منظور حضاري أو إنساني ،ويمكن أن تكون أرضية للتفاهم ،وتكون أيضا أرضية
الستقطاب األقباط للجماعة على مستوى البرنامج السياس ي وليس الدعوي ،للفروق الواقعية بين
الحقلين.
 -2استثمار امللف القبطي ملجابهة االستبداد؛ ذلك أن األقباط بقوتهم العددية واملادية واالقتصادية
الكبيرة ،لهم الحرية في االختيار بين املشاريع السياسية التي يرون أنها األنسب ملصر عموما ولهم خصوصا،
وال شك أن عدم اقتناعهم بطرح جماعة اإلخوان املسلمين ،يعني بالضرورة االنتصار للطرح املضاد ،وأمام
ضعف النقيض اإليديولوجي ،فإن املنافس األقوى لإلخوان املسلمين هو السلطة القائمة ،والتي تستغل
األقباط من أجل التخويف من فكر اإلخوان من جهة ،وتستثمر الوتر الطائفي لتحقيق مكاسب سياسية
داخلية وخارجية من جهة أخرى ،مما يعني إلزامية عمل الجماعة على دفع األقباط نحو دعم االنتقال
الديمقراطي واإلصالح والتغيير السياس ي ،األمر الذي يفترض طرح كل تخوفات األقباط ،ووضع التصور
املالئم واملتجاوز لحالة اللبس املعيشة.
 -3االنفتاح االجتماعي والثقافي على األقباط ،فالجماعة راكمت خبرات مشهودة في تقديم الخدمات
االجتماعية والخيرية لفئات عريضة من الشعب املصري ،بصرف النظر عن ديانة املستفيدين ،كما اتسم
عملها االجتماعي بحركية وحيوية كبيرة ،وهذا العمل ،يمكن أن يكون أرضية مشتركة للعمل بين شباب
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اإلخوان املسلمين ونظرائهم األقباط ،وبين نساء اإلخوان واألخوات املسيحيات ،السيما وأن املقصد
اإلنساني واحد ال يتعدد وال يتناقض ،ومحور التالقي بين اإلخوان واألقباط سيكون حول أرضية قيمية
إنسانية ،تتعلق أساسا بمسألة التسامح وتكريم اإلنسان واملحبة اإلنسانية ،واإلخاء والرحمة ،والتحرر من
ثقل املادة وسطوتها على اإلنسان.
إن مقاربة جماعة اإلخوان املسلمين ملسألة األقباط تحتاج إلى بذل جهد مضاعف للتفكير فيها انطالقا
من مطلب الحرية ،واملقصود من هذه املقاربة ،ضمان حرية األقباط الدينية وممارسة اختياراتهم الحياتية
كل املهام غير الدينية اإلسالمية،
والثقافية في ظل املجتمع املحلي ،باملوازاة مع إمكانية تحقيق الذات ،وتقلد ِّ
وفق مبدأ االستحقاق والكفاءة واملقدرة ،دون أن يكون املانع هو طبيعة االنتساب الديني ،فيحرم القبطي
من شغل منصب سياس ي أو إداري أو عسكري بسبب عقيدته ،مما يضطره للتنازل عن عقيدته لالستفادة
من بعض الحقوق السياسية ،أو التنازل عن طموحه ورغبته في خدمة مجتمعه انتصارا لخياره الروحي
وحريته الدينية.
خامسا :حق املواطنة أساس الدولة املدنية.
يبين استقراء الكتابات التي تطرقت إلى مسألة الدولة املدنية ،أنها دولة تقوم على ثالثة مبادئ أساسية:
أوال :مدنية السلطة الحاكمة؛ أي أنها سلطة غير عسكرية ،بل َّ
إن العسكر أو الجيش في هذا النموذج
السياس ي هم مؤسسة من بين مؤسسات أخرى ،لها أدوراها الدقيقة والواضحة ،كما أنها مؤسسة خاضعة
لسلطة املدني والسياس ي ،ومراقبة من طرف البرملان ولجانه املختصة.
ثانيا :ال سلطة لرجال الدين على املجتمع ،فال يتدخلون في الحياة للتأثير فيها باسم اإلرادة اإللهية ،فهم
جزء من قوى األمة أو الدولة وبعض من تياراتها الفكرية واملدنية ،لهم رأيهم وأفكارهم التي تبسط بوضوح
للمجتمعَّ ،
وتسيج بثابت النسبية والرأي البشري حين يتعلق األمر بتأويل النصوص املقدسة أو تحليلها،
ويكون بهذا املعنى رأيهم واجتهادهم يحتمل الصواب والخطأ ،ويقبل األخذ والرد.
ثالثا :املساواة أمام القانون ،بصرف النظر عن دين املواطنين أو انتماءاتهم الجغرافية والفكرية
والجنسية .والقضاء في الدولة املدنية سلطة مستقلة عن باقي السلطات ،لكنه يتكامل معها ويتعاون ،ألجل
سيادة دولة الحق والقانون.
وألن الدولة املدنية ال تقيم أي تمييز بين املواطنين على أساس انتمائهم الديني ،وجب الوقوف عند موقف
جماعة اإلخوان املسلمين من هذا املفهوم ،أي الدولة املدنية ،وعن اإلجابات التي تضمنها تصور الجماعة
ملسألة املواطنة في ظل هذه الدولة .ويتبين من خالل تتبع البرنامج االنتخابي لجماعة اإلخوان لعامي 2005
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و ، 2007وتحديدا حين حديثها عن مسألة الدولة ،أن الجماعة أكدت إيمانها بصفتها املدنية ،لكنها سرعان
ما عادت لتقول بمسعى إقامة الدولة اإلسالمية وتطبيق الشريعة والحدود.
وهكذا أوردت في البرنامج االنتخابي لعام َّ ،12005
أن :اإلسالم يرفض السلطة الدينية فالدولة في اإلسالم
ُ ُ
ومؤسساتها ،وهي مصدر السلطات ،وهذا اجتهاد بشري ضمن اجتهادات
دولة مدنية ،تضع األمة نظ َمها
ِّ
ى ُ َّ ُ
غير وت َح َّسن في إطار ثوابت الشريعة ومرجعيتها الحاكمة لسلطات األمة والدولة ،في نسق
بشرية أخر ت
فكري متميز ،فهي دولة مدنية قامت وتقوم بتنفيذ الشريعة وإقامة حدود هللا ،وليس في اإلسالم سلطة دينية
ألحد ـ مهما عال شأنه ـ على أحد إال سلطة املوعظة الحسنة والدعوة إلى الخير والتنفير من الشر ،وهي سلطة
ٍ
َّ
خولها هللا لكل املسلمين ..أدناهم وأعالهم .أما سلطة الحاكم فهي سلطة بموجب العقد االجتماعي بين
الحاكم واملحكوم ،تقيمها األمة ،وتطور مؤسساتها املدنية ،فاملدنية تنفي القدسية والكهانة عن الدولة مع
ً
ً
ً
ً
حدودا ورسم حقوقا ..إنها دولة تمزج بين الدين والدولة
بقاء مرجعيتها إسالمية شرعية؛ ألن اإلسالم وضع
دونما فصل أو اتحاد؛ لذا فإن األمة هي التي تولي الحاكم ،وهي صاحبة الحق في السيطرة عليه ،وهي تخلعه
متى رأت ذلك من مصلحتها ،فهو حاكم ٌّ
مدني من جميع الوجوه.
جماعة اإلخوان من
ويذكر مرشد الجماعة حينها محمد مهدي عاكف ،في خاتمة الوثيقة أن الهدف لدى
ِّ
دخول مجلس الشعب أو دخول باقي املجالس املنتخبة والنقابات املهنية وكل مؤسسات املجتمع املدني ،هو
ً
جميعا،
إقامة الدولة اإلسالمية التي يتحقق فيها الخير للناس
في النهاية إقامة املجتمع املسلم الذي يؤدي إلى ِّ
مسلمين وغير مسلمين.
أما في البرنامج االنتخابي لجماعة اإلخوان املسلمين لعام  ،22007فقد أفردت الجماعة مسألة الدولة
مساحة كبيرة في البرنامج ،وتحدثت فيه أن الدولة في منظورها هي دولة تقوم على مبدإ املواطنة ،فمصر دولة
لكل املواطنين الذين يتمتعون بجنسيتها وجميع املواطنين يتمتعون بحقوق وواجبات متساوية ،يكفلها
القانون وفق مبدأي املساواة وتكافؤ الفرص .وبينت َّ
أن املواطنة هي القاعدة التي تنطلق منها املطالبة
بالديمقراطية ،ليس بغرض تداول السلطة فحسب ،بل بغرض ممارسة الديمقراطية ،املتجاهل ملبدأ
ُ
األغلبية .ويجب أن تعزز النصوص القانونية معاملة كل املواطنين على قدم املساواة دون تمييز ،وعلى الدولة
َّ
واملجتمع العمل على ضمان قيام األوضاع االجتماعية الالزمة لتحقيق اإلنصاف ،وأن ُي َمك َن األفراد من
املشاركة بفاعلية في اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتهم ،وخاصة في القرارات السياسية.
 - 1البرنامج البرنامج االنتخابي لجماعة اإلخوان املسلمين لسنة https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title :2005
 - 2برنامج حزب اإلخوان املسلمين ،اإلصدار األول 25 ،أغسطس  ،https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title :2007تم االطالع على
الوثيقة باملوقع االلكتروني يوم الخميس  09يوليوز  ،2020على الساعة العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش.
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ويرصد البرنامج سمات الدولة في تصور جماعة اإلخوان املسلمين ،فهي دولة دستورية ،تقوم على
دعامات ثالث؛ السلطة التشريعية ،والسلطة القضائية ،والسلطة التنفيذية ،والتي تعمل بشكل متمايز
ً
ً
ومتكامل ومتضامن في آن واحد ،بوصف هذه الدعامات مانعا من االستبداد واحتكار السلطة ،واملقرر شرعا
هو سد ذرائع الفساد وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب .وهي أيضا دولة تقوم على الشورى ،ودولة سيادة
القانون ،ودولة مدنية .ورغم َّ
أن الصفة األخيرة ،التي من معانيها عدم التمييز بين املواطنين على أساس ديني،
إال َّ
أن اإلخوان املسلمين يرون أن منصب رئيس الدولة ومنصب رئيس الوزراء ال يتوالهما األقباط ،نظرا ألن
للدولة وظائف دينية أساسية ،فهي مسؤولة عن حماية وحراسة الدين.
هذا االستثناء يحتاج إلى إعادة قراءة جديدة ،وذلك باإلجابة عن األسئلة التالية :ما األثر الذي سيخلفه
تولي قبطي رئاسة الدولة أو الوزراء على املرتكزات التي تقوم عليها الدولة ،باعتبارها دولة دستورية ،وشورية،
وقانونية ،ومدنية؟ هل يمكنه أن يحل حراما أو يحرم حالال؟ هل يمكنه ولوج حرب خارجية دون تنسيق
مؤسس ي ودواع موضوعية؟ هل يؤثر انتخابه على املجتمع املدني والحركات أو التنظيمات الدعوية
واإلسالمية لصالح نظيرتها املسيحية؟ بل هل يمكنه الوصول للرئاسة تحت يافطة حزب ديني أو تيار ديني
مسيحي؟
إن الجواب املوحد لألسئلة أعاله هو النفي ،ألن هذه املمارسات املخالفة للدستور ،واملعارضة واملهددة
الختيارات املجتمع ،غير مسموح بالوقوع فيها ،بصرف النظر عن دين رئيس الدولة أو رئيس الحكومة ،كما
أن الدولة املعاصرة هي دولة املؤسسات ،املانعة لتحكم الرئيس أو السلطة التنفيذية في القرار السياس ي
ومصادرة حق بقية الفاعلين في الحياة السياسية ،بل َّ
إن الدولة املعاصرة تشهد بروز سلطتين في غاية التأثير
والحيوية ،وهما السلطة الرابعة أي اإلعالم والصحافة ،والسلطة الخامسة ،وهي املجتمع املدني.
ومن الناحية املؤسساتية ،وما دام الحديث عن دولة مدنية ديمقراطية دستورية يقول اإلخوان بسعيهم
لها ،فإن من مقومات هذه الدولة وجود أحزاب سياسية بمرجعيات متعددة ،سمتها أنها مدنية وسياسية
وليست دينية فقط ،فال توجد أحزاب خاصة باملسيحيين وأخرى حصرا على املسلمين ،وألن األمر كذلك،
فإن أبناء الديانتين -بصفتهم الوطنية ال الدينية -لهم الحق في اختيار األحزاب والتيارات الفكرية التي يرون
أنفسهم قريبين منها ،أو تعكس انتظاراتهم واختياراتهم املجتمعية ،مما يعني أن فرز قيادة قبطية على رأس
الدولة أو الحكومة ،لن يمثل انتماءه الديني في ذلك املنصب ،بل سيمثل الجميع ،ومن مهامه العملية تنزيل
البرنامج الذي تم اختياره شعبيا لتولي ذلكم املنصب على أساسه ،سواء أكان رئيسا للدولة أم للوزراء،
فكيف يمكن تبرير إقصاء كفاءة وطنية أو قيادة سياسية من تولي منصب هي أهل له بمبرر االنتماء الديني؟
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ومما يجعل مبررات إقصاء املواطنين املصريين غير املسلمين من تولي رئاسة الدولة والحكومة في غير
محلهاَّ ،
أن مختلف املهام املتعلقة بما يسمى حراسة الدين ،موكولة إلى مؤسسات أخرى ،سمتها الغالبة أو
الواجبة هي االستقاللية عن السلطة التنفيذية ،من قبيل مشيخة األزهر ومؤسسة الفتوى ومؤسسة
الكنيسة ،والهيئات املكلفة باألوقاف والحج وغيرها ،واألولى لجماعة اإلخوان املسلمين أن ال تلجأ إلى
الدساتير القائمة لتبرير عدم املساواة بين املواطنين في تولي املناصب العامة ،بل أن تجتهد في الدفع باتجاه
تمكين املجتمع املدني من سلطته التاريخية التي احتوتها السلطة السياسية وتحكمت فيها ألسباب مختلفة،
وخصوصا مسألة األوقاف ومؤسسات العلماء ومؤسسة املسجد واملجتمع املدني ،بصورة تحرر اإلرادة
الشعبية وتطلق حرية املجتمع في املبادرة الحرة والفاعلة ،وتحصر دور الدولة في الجوانب العملية املتعلقة
باألمن والتنظيم والتشريع وتسهيل حياة املواطنين ،عبر تحسين األوضاع االقتصادية واالجتماعية ،بخلق
الثروة وتحقيق التنمية والتنمية املستدامة ،ومراعاة حاجيات الجيل الراهن وحفظ حق األجيال املقبلة في
ثروات البلد والوطن .وبهذا التوجه ،يمكن للجماعة ضمان عدم قدرة النظام على االستفراد بالحكم أو
االستبداد بالسلطة ،بل يجعل القوة األولى والفاعلية الكبرى للمجتمع وليس للنظام السياس ي.
إن تمكين املجتمع وقواه الحية من تدبير الشأن السياس ي وتحديد مخرجاته ،ينطلق من جعل مبعث
فكرة التغيير واإلصالح املنشود داخلي "جواني" ،ومن أسفل إلى أعلى ،ومن املركز إلى املحيط ،وهذا ما يجعله
ـ بحكم املشاركة املجتمعية ـ أكثر قوة وفاعلية وتأثيرا ،وعلى هذا األساس ،فهو إصالح ذاتي مدني اختياري
هم الدعوة الذي أرادت الجماعة أن تجله عنوانا عريضا لها ،ويحرر النص الديني
ومتنوع ،يحرر الدولة من ِّ
من االرتهان لسلطة الدولة في التنزيل والتطبيق ،ويحرر أفراد املجتمع من االرتهان ملصالحهم املادية
واملعنوية ،ألن االنتصار يكون في الختم لقوة الحجة وسالمة املنطق وأثر الفكرة على واقع الناس ،وما هي
الشريعة املأمول تطبيقها ،سوى تحرير لإلنسان وإسعاد له وضمان لتوازنه النفس ي واالجتماعي.
وبهذا يمكن لجماعة اإلخوان املسلمين أن تحقق اإلضافة اإلصالحية الفاعلة في الحياة املصرية ،ألن
الحركة اإلسالمية واإلخوان في عمقها ،أمامها ثقل وأمانة اإلسهام الفاعل في إصالح املجتمع ،وهو دورها
الرئيس الذي لم تنتصب له أية حركة أخرى سواء بالحجم نفسه أو التضحيات التاريخية ذاتها ،بخالف
إصالح الدولة ،فهو أمر تشترك فيه الحركة اإلسالمية مع غيرها من الحركات على اختالف مشاربها
وانتماءاتها ،وال يصح بحال أن َيعتقد اإلخوان َّ
أن الدولة املصرية لن ينصلح حالها إال بالرؤية التي تتبناها
جماعة اإلخوان املسلمين ،بل َّ
إن التجربة التاريخية ،القديمة واملعاصرة ،أثبتت أن اإلصالح السياس ي
باإلمكان تحقيقه عبر االنتصار للقيم واملبادئ السياسية اإلنسانية والحضارية ،وهي بالطبع ال تنحصر في
رؤية الجماعة ،بل هي مبثوثة في تيارات وتوجهات أخرى ،باملجتمع املصري وبغيره من املجتمعات اإلنسانية.
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تركيب:
لقد تطرقنا في هذا الدراسة إلى قضية أساسية في مجال اإلصالح السياس ي ،وهي "قضية تعزيز قيم
املواطنة" ،وضمنها "قضية األقباط باملجتمع املصري" ،و"الدولة املدنية كمرتكز تعزيز املواطنة" ،وإضافة
ُ
إلى ما توصلنا إليه من مخرجات ذكر بعضها أعاله ،يمكننا تأكيد ما يلي:
أوال :إن استئصال االستبداد وحل بنيته بالحالة املصرية ضرورة سياسية لتعزيز وتفعيل املواطنة الحقة
باملجتمع ،وذلك الرتباط االستبداد بالقضايا املؤثرة على تنزيل التعاقد بين املواطن والدولة ،السيما ما يتعلق
بحق املواطن في العيش الكريم ،والتوزيع العادل للثروة القومية ،وتحسين الخدمات اإلدارية والعامة،
ومحاربة الفساد ،ومواجهة استغالل مؤسسات الدولة لألغراض الشخصية والخاصة ،وغيرها...
ثانيا :تعزيز قيم املواطنة وفق الشروط السابقة ،مرهون بمدى تحقيق الدولة لسيادتها الحقيقية على
سلطتها وصالحياتها وحقوقها السياسية واالقتصادية والثقافية ،في مواجهة القوى الخارجية أو جماعات
الضغط الداخلية.
ثالثا :إن أزمة االستبداد القائم واختالل قيم املواطنة وتنزيل مشموالتها العملية ،راجع في جزء كبير منه
إلى الفجوة التي وقعت خالل العقود األخيرة ما بعد تبني سياسة االنفتاح االقتصادي ،والتي فتحت السوق
الوطنية أمام املنتج األجنبي ،وحسنت بعض الصناعات املحلية ،وخدمات الصحة والتعليم ،لكنها تجاهلت
اإلشراك العام للطبقة املتوسطة الجديدة في إصالح النموذج السياس ي بالبالد ،أمر َّأث َر سلبا على الحقوق
السياسية والفكرية لعموم املواطنين ،وعلى قضايا الحريات العامة الواجب حمايتها ،بوصفها دعائم لحقوق
املواطنة.
رابعا :نجاح األمة املصرية في التنزيل السليم لقيم املواطنة يمر عبر تعزيز روابط التضامن واالعتراف
املتبادل والتعاون الشامل بين أبناء البلد ،والقطع مع كل أشكال التمييز بين املواطنين على أساس ديني،
وسد مداخل الصراع العقدي والخالف املذهبي بين املواطنين ،وهي مهمة بحاجة ملشاركة جادة من اإلخوان
املسلمين ،بمزيد من االجتهاد في الرؤية اإلصالحية واألفكار اإلسالمية املقدمة من الجماعة إلصالح األوضاع
العامة املصرية.
وختاما ،وبعد أن تبين من خالل الوقوف عند تصور جماعة اإلخوان املسلمين ملسألة املواطنة ،سواء في
فكر حسن البنا أو في تصورها خالل القرن الجاري ،صحة الفرضية التي انطلقت منها الدراسة ،والقائلة إن
"جماعة اإلخوان املسلمين تعاملت مع قضية املواطنة بمنطق تقليدي ،لم يستثمر فرص االجتهاد الديني
والسياس ي املتاح أمامها ألجل بلورة تصور جديد ملفهوم املواطنة وحقوق األقلية الدينية في الدولة اإلسالمية،
مما أثر على تصورها وتجربتها العملية إلصالح الحياة السياسية واإلسهام في بناء الدولة الديمقراطية
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الحقيقية" ،يمكن أن نخلص إلى أن االستبداد أكبر خطر يواجه استقرار الدولة وأمن املجتمع ،ولذلك كان
تعزيز قيم املواطنة ،وإشراك األقباط في مجابهة االستبداد ،من املداخل األساسية للنجاح في رهانات
اإلصالح السياس ي بالبالد ،وأن الوصول إلى هذه الغاية ،يفترض مشاركة مختلف القوى الحزبية والسياسية
واملدنية ،ومن ضمنها جماعة اإلخوان املسلمين ،والتي يتوجب أن تعيد قراءة تصورها ملسألة املواطنة،
وتجدد البناء الفكري الذي تنطلق منه في إقرار عناصر هذا التصور.
الئحة املراجع:
 أندرو إدجار وبيتر سيدجويك ،موسوعة النظرية الثقافية ،ترجمة هناء الجوهري ،املركز القوميللترجمة ،القاهرة مصر ،2014 ،الطبعة الثانية.
 حسن البنا ،مجموعة الرسائل ،دار التوزيع والنشر اإلسالمية ،القاهرة مصر ،2006 ،الطبعة األولى. حسن طارق ،دستورانية ما بعد انفجارات  ،2011قراءات في تجارب املغرب وتونس ومصر ،املركز العربيلألبحاث ودراسة السياسات ،بيروت لبنان ،2016 ،الطبعة األولى.
 سحر محي الدين الفكي ،املواطنة والوحدة الوطنية في الوطن العربي ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدارالبيضاء املغرب 2010 ،الطبعة األولى.
 سعيد بن ناصر الغامدي ،املرجعية في املفهوم واملآالت ،مركز صناعة الفكر للدراسات واألبحاث ،بيروتلبنان ،2015 ،الطبعة األولى.
 سيدي محمد ولد يب ،الدولة وإشكالية املواطنة ،كنوز املعرفة ،عمان األردن ،2011 ،الطبعة األولى. طارق البشري ،التجدد الحضاري ،الشبكة العربية لألبحاث والنشر ،بيروت لبنان ،2015 ،الطبعةاألولى.
 طارق البشري ،نحو تيار أساس ي لألمة ،دار الشروق ،مصر القاهرة ،2011 ،الطبعة األولى. عبد الغني عماد ،اإلسالميون بين الثورة والدولة ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت لبنان،2013 ،الطبعة األولى.
 عمار جفال ،املواطنة والوحدة الوطنية في الوطن العربي ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاءاملغرب 2010 ،الطبعة األولى.
 محمد عبد القادر أبو فارس ،الفقه السياس ي عند حسن البنا ،دار البشير للثقافة والعلوم ،طنطا مصر، ،1999الطبعة األولى.
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 محمد عمارة ،اإلسالم واألقليات ،املاض ي والحاضر واملستقبل ،مكتبة الشروق الدولية ،القاهرة مصر، ،2003الطبعة األولى.
 هادي العلوي ،قاموس الدولة واالقتصاد ،دار الكنوز األدبية ،بيروت لبنان ،1997 ،الطبعة األولى. هاني فحص ،مأزق الدولة بين اإلسالميين والعلمانيين ،جسور للترجمة والنشر ،بيروت لبنان،2016 ،الطبعة األولى.
 هيثم أبو خليل ،إخوان إصالحيون ،دار َدون للنشر والتوزيع ،القاهرة مصر ،2013 ،الطبعة الثالثة.املو اقع اإللكترونية والبرامج االنتخابية:
 إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي ،املوسوعة امليسرة للمصطلحات السياسية ،كتب عربية ،منشورإلكتروني.
 البرنامج االنتخابي لجماعة اإلخوان املسلمين لسنة :2005https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title
 برنامج اإلخوان املسلمين النتخابات https://www.ikhwanwiki.com :2005 برنامج اإلخوان املسلمين النتخابات https://www.ikhwanwiki.com :2007 برنامج حزب اإلخوان املسلمين ،اإلصدار األول 25 ،أغسطس :2007https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title
 -مبادرة جماعة اإلخوان املسلمين لإلصالح الداخلي في مصر https://www.ikhwanwiki.com :2004
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حمددات "خمتلف أشكال سوء املعاملة” يف ضوء القانون الدولي حلقوق اإلنسان
Determinants of "various forms of ill-treatment"
In light of international human rights law
 املغرب- كلميم- أستاذ مكون باملركزالجهوي ملهن التربية والتكوين،الدكتورحفيظ اركيـبـي

Dr. Hafid RGUIBI, the Regional Center for the Professions of Education and Training –Guelmim- Morocco

Abstract:
This study attempts to contribute to addressing the problem of distinguishing all forms of "cruel,
inhuman or degrading treatment or punishment" from torture, which we refer to in this study as: "various
forms of ill-treatment" in short, given the absence of an explicit definition of it in various international
instruments And regional human rights, in contrast to the act of "torture"; Therefore, the study is based on
a discussion of two hypotheses, which oscillate between determining the precise pain threshold (the
intensity criterion) that, if exceeded, by these actions could be considered torture, and the agreement on a
detailed list of acts of torture.
In all cases, states are called upon to take into account the distinction that exists between these violations
when criminalizing and punishing them. At the same time, they are required to provide protection for every
person within the field under their jurisdiction by taking the necessary legislative and other measures to
ensure respect for the inherent dignity of the human being; Bearing in mind that every society’s view of
these violations may change and evolve as this society develops.
Among the recommendations of this study: Calling for consensus around a definition of “various forms
of ill-treatment”, and drawing attention to the dangers of preparing an exclusive list of all the different forms
of inflicting pain and suffering. On the other hand, it is possible to work with caution on an inventory of
violations and classifying them into an open list that can be modified and completed whenever necessary.
Key words: “cruel, inhuman or degrading treatment or punishment,” “various forms of ill-treatment,”
“torture.
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مستخلص:
تحاول هذه الدراسة املساهمة في معالجة إشكالية تمييز جميع ضروب "املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة" عن "التعذيب" ،والتي نشير إليها في هذه الدراسة ب":مختلف أشكال سوء
املعاملة" اختصارا ،وذلك بالنظر إلى غياب تعريف صريح لها في مختلف الصكوك الدولية واإلقليمية
لحقوق اإلنسان على عكس فعل "التعذيب" ،لذلك ترتكز الدراسة على مناقشة فرضيتين ،للحسم في
محددات تلك األفعال ،تتأرجحان بين تحديد عتبة األلم بدقة (معيار الشدة) التي إذا تجاوزتها هذه األفعال
أمكن اعتبارها تعذيبا ،وبين االتفاق حول الئحة مفصلة لحصر أعمال التعذيب.
وفي جميع األحوال ،فالدول مدعوة لألخذ بعين االعتبار التمايز القائم بين تلك االنتهاكات عند تجريمها
واملعاقبة عليها ،وهي مطالبة في الوقت نفسه بتوفير الحماية لكل شخص من كل تلك األفعال داخل املجال
الخاضع لواليتها القضائية عن طريق اتخاذ ما يلزم من التدابير التشريعية والتدابير األخرى التي تضمن
احترام الكرامة املتأصلة في شخص اإلنسان ،علما أن نظرة املجتمع الواحد للتعذيب ولغيره من مختلف
أشكال سوء املعاملة قد تتغير وتتطور بتطور املجتمع ذاته.
وقد استقرت هذه الدراسة على عدد من التوصيات ،من بينها الدعوة إلى التوافق حول تعريف
ل"مختلف أشكال سوء املعاملة" ،ولفت االنتباه ملخاطر إعداد قائمة حصرية بكافة األشكال املختلفة
إليقاع األلم واملعاناة ،في املقابل يمكن االشتغال بحذر على جرد االنتهاكات وتصنيفها ضمن قائمة مفتوحة
قابلة للتعديل والتتميم كلما استدعى األمر ذلك.
الكلمات املفتاحية" :املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة"" ،مختلف أشكال سوء
املعاملة"" ،التعذيب"" ،حقوق اإلنسان".
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مقدمة:
تتفاوت درجة انتهاك الحق في سالمة النفس والجسد باختالف البلدان وحسب الظروف التي تحدث فيها
تلك االنتهاكات ،وال تقتصر على فئة معينة دون غيرها ،فكل شخص يظل معرضا في أي وقت ألفعال قد
تسبب له أملا بدنيا أو معاناة عقلية ،بما فيها املعاملة الالإنسانية أو العقاب البدني الذي قد يأتي في إطار
تدبير تعليمي أو تأديبي في املؤسسات التعليمية أو في مراكز الرعاية الصحية أو في مراكز التحقيق واالعتقال
أو أثناء فض املظاهرات ،أو حتى خالل التعامل مع املهاجرين( ،)1حيث تكشف الدراسات الدولية عن "أن
نحو ربع من مجموع األشخاص البالغين ًيبلغون عن تعرضهم لإليذاء الجسدي في مرحلة الطفولة ،وأن 1من
كل 5نساء و1من 13رجل ُيبلغون عن تعرضهم لإليذاء الجنس ي في مرحلة الطفولة؛ كما يتعرض كثير من
األطفال لإليذاء العاطفي-النفس ي واإلهمال"(.)2
لذلك فقد تم حظر العقوبات واملعامالت القاسية والوحشية والحاطة بالكرامة في مجموعة من
اإلعالنات والعهود الدولية التي يشملها امليثاق العاملي لحقوق اإلنسان ومختلف االتفاقيات التي تعنى
بحقوق اإلنسان( )3وكذا املؤطرة للقانون الدولي اإلنساني( ،)4إال أنه يمكن اعتبار املادة الخامسة من
 - 1ال يجوز أن يتعرض املهاجر املستضعف للتعذيب أو املعاملة الالإنسانية أو املهينة .هناك حماية ذات بعد وطني ومجتمعي ودولي تشير إلى الدرجة العالية
ً
جدا من أهمية حماية املهاجرين املستضعفين .يمكن أن ينجم الضعف عن الحالة الجسدية أو العقلية للمهاجر.
*في الشأن يراجع:

Fossar Badara Sall: «Le concept de mauvais traitements par la CEDH et droits des migrants vulnérables», villagejustice, 26juin 2020.
]https://www.village-justice.com/articles/concept-mauvais-traitements-par-cedh-droits-des-migrants-
 ([vulnerables,35895.htmlتاريخ زيارة املوقع اإللكتروني17 :فراير)2021
 - 2منظمة الصحة العاملية" :إساءة معاملة األطفال"8 ،حزيران/يونيو ) .2020تاريخ زيارة املوقع اإللكتروني15 :فبراير(2021
][https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment
 -3يتكون امليثاق الدولي لحقوق اإلنسان الذي هو بالفعل األصل الدستوري للحقوق والحريات العامة من:
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان -العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية -العهد الدولي للحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية.
أما الوثائق الالحقة فهي تفصل وتوضح وتضع الضوابط الخاصة باملمارسة ملا ورد في امليثاق من حقوق.في هذا الشأن يراجع :قادري عبد العزيز" :حقوق اإلنسان في القانون الدولي والعالقات الدولية ،املحتويات واْلليات"؛ الصنف 5/077:طبعة دارهومة،
الجزائر ،2005ص 11و.12
 -4يمنع القانون الدولي اإلنساني ممارسات التعذيب من خالل اتفاقيات جنيف األربعة املؤرخة في 12غشت ،1949وكذلك البروتوكولين امللحقين بتلك
االتفاقيات.
وتنص "املادة املشتركة رقم "3في تلك االتفاقيات على أنه"... :تحظـر األفعـال التالية وتبقى محظورة في جميع األوقات واألماكن  ...االعتداء على الحياة والسـالمة
البدنية ،وبخاصة القتل بجميع أشكاله ،والتشويه ،واملعاملة القاسية ،والتعذيب واالعتداء على الكرامة الشخصية ،وعلى األخص املعاملة املهينة والحاطة
بالكرامة".
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اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان بمثابة األصل الدستوري لحق كل إنسان في سالمة جسده ونفسه( ،)1إذ
تنص على أنه" :ال يعرض أي إنسان للتعذيب وال للعقوبات أو املعامالت القاسية أو الوحشية أو الحاطة
بالكرامة" ،حيث شكلت هذه املادة مصدر إلهام لعدد من املعاهدات الدواية لحقوق اإلنسان ذات اإللزام
القانوني ،السيما "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة" لعام.)2(1984
ومع ذلك فإن منع جميع ضروب "املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة" ،والتي نشير
إليها في هذه الدراسة ب":مختلف أشكال سوء املعاملة" اختصارا ،قد يصطدم بعدم التوافق حول تعريف
حاسم يحدد ماهيتها على عكس فعل التعذيب( ،)3خصوصا وأن الدول مطالبة باتخاذ ما يلزم من التدابير
التشريعية والتدابير األخرى التي تضمن حماية الحق في سالمة النفس والجسد في األراض ي الخاضعة لواليتها
القضائية .وهنا تكمن اإلشكالية:
مشكلة البحث:
ُُ
إن النبش في الصكوك الدولية واإلقليمية ذات الصلة بحقوق اإلنسان يجعلنا نسجل خل َّوها من أي
تعريف لـ"مختلف أشكال املعاملة السيئة" ،فال اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،وال العهد الدولي للحقوق
املدنية السياسية ،وال امليثاق العربي لحقوق اإلنسان ،وال االتفاقية األوروبية ملنع التعذيب وغيره من
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية والالإنسانية أو املهينة ،وال االتفاقية األمريكية ،..،قد حددت املقصود
*القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان هما مجموعتان من القوانين املتميزة ولكنها متكاملة .ويسعى كل من القانونين إلى حماية األفراد من األعمال
التعسفية واإلساءة .فحقوق اإلنسان مالزمة للطبيعة البشرية وتحمي الفرد في كل األوقات ،أوقات الحرب وأوقات السلم .أما القانون الدولي اإلنساني فيطبق
في حاالت النزاع املسلح فقط .ومن ثم فإن قانون حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني يطبقان بطريقة متكاملة في حاالت النزاع املسلح.

 - 1منها انبثقت املادة 7السابعة من العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية ،ومنها صـ َ
ـيغ "إعالن جميع األشخاص من التعرض للتعذيب وغيره
ِّ
من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة لعام..."1975
 -2قبل تعزيزها ببروتوكولها االختياري امللحق بها سنة.2002

 -3بالعودة إلى املادة/1الفقرة 1من "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة" لسنة ،1984نجدها
تحدد املقصود من "التعذيب" في:
"أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ،جسديا كان أم عقليا ،يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص ،أو من شخص ثالث ،على
معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه ،هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث؛ أو عندما
يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألي سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه ،أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف
بصفته الرسمية ،وال يتضمن ذلك األلم أو العذاب الناش ئ فقط عن عقوبات قانونية أو املالزم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها".
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ب"مختلف ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة" املشار إليها أعاله ،حيث عمد
صائغوها إلى الدعوة إلى حظر هذه املمارسات دون تحديد ماهيتها.
وإذا جاز جمع مختلف ضروب "املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة" في خانة "املعاملة السيئة" أو
"سوء املعاملة" أمام غياب تعريف "اتفاقي" محدد وحاسم لتلك االنتهاكات ،فإن حل إشكال تمييزها عن
"التعذيب" قد يصبح مرتبطا إما بتحديد عتبة األلم بدقة (معيار الشدة) التي إذا تجاوزتها هذه األفعال
أمكن اعتبارها تعذيبا(الفرضية األولى)؛ وإما باالتفاق حول الئحة مفصلة لحصر أعمال
التعذيب(الفرضية الثانية)؛ لكن قد يثير ذلك بعض اإلشكاالت:
فهل يكفي االستناد على معيار "شدة األلم" لتمييز التعذيب عن غيره من مختلف أشكال سوء املعاملة
ما دامت الفقرة الثانية من املادة األولى من "إعالن حماية جميع األشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة لعام )1("1975قد اعتبرت أن التعذيب يمثل
"شكال متفاقما ومتعمدا من أشكال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة" ،أم أن العمل
على وضع قائمة بكل األفعال التي تدخل في نطاق التعذيب ،أو قائمة ب"مختلف أشكال سوء املعاملة "،
سينهي الخالف؟
وبالتالي كيف يمكن تجاوز هذا اإلشكال؟
أهمية البحث:
تكمن أهمية هذه الدراسة في تناولها النتهاكات قد ال ترقى ملستوى جريمة التعذيب لكنها تمس بدورها
بسالمة النفس والجسد أو تحط من الكرامة اإلنسانية ويمكن أن يتعرض لها أي شخص وفي أي وقت ،في
غياب تعريف شامل وحاسم لها خصوصا في وجود مساع حاولت إقامة الحد الفاصل بينها وبين التعذيب،
ألنه من املفترض أن العقوبة التي ستطبق على أي انتهاك ستختلف حسب خطورة ودرجة هذا االنتهاك ،رغم
أن نظرة املجتمع الواحد لهذه االنتهاكات قد تتغير وتتطور بتطور املجتمع ذاته.

ُ
ُ
 - 1اعتمد اإلعالن ونشر على املأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة ( 3452د )30-املؤرخ في  9كانون األول/ديسمبر .1975
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منهجية البحث:
ملعالجة اإلشكالية املطروحة ،ولتحليل واختبار مدى صدقية فرضيتي الدراسة املشار إليهما آنفا ،فقد
اعتمدنا التقسيم الثنائي ،بحيث تم توزيع املوضوع إلى مبحثين ،وكل مبحث يتضمن شقين ،مع توظيف
املنهج التحليلي العام (األكسيوماتيكي) الذي يدمج بين االستقراء واالستنباط:
املبحث األول :االرتكازعلى معيارشدة األلم للتمييز بين االنتهاكات:
أوال :اجتهاد املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان
ثانيا :اجتهادات الهيئات الحقوقية
املبحث الثاني :حصرقائمة ملختلف أشكال سوء املعاملة:
أوال :إمكانية التقييد
ثانيا :امكانية االرتقاء

املبحث األول :االرتكازعلى معيارشدة األلم للتمييز بين االنتهاكات:
الشك أن وصف أي فعل باملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يشير ضمنيا إلى أنه ال يدخل في
نطاق جريمة التعذيب الواردة في أدبيات القانون الدولي لحقوق اإلنسان؛ وبالعودة مثال إلى االتفاقية
األممية ملناهضة التعذيب لعام ،1984نجد املادة/1فقرة 1قد اكتفت بتعريف جريمة التعذيب وسكتت عن
تعريف "مختلف أشكال سوء املعاملة" ،وإن كانت االتفاقية تشدد بكل وضوح على حظرها ضمن نص
مستقل واملتمثل في املادة /16الفقرة ،1حيث دعت كل دولة طرف بأن "تمنع ،في أي إقليم يخضع لواليتها
القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة التي ال
تصل إلى حد التعذيب كما حددته املادة ،1عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة
رسمية هذه األعمال أو يحرض على ارتكابها ،أو عندما تتم بموافقته أو بسكوته عليها .وتنطبق بوجه خاص
االلتزامات الواردة في املواد 13 ،12 ،11 ،10وذلك باالستعاضة عن اإلشارة إلى التعذيب باإلشارة إلى غيره
من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
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وفي هذا اإلطار أقرت لجنة مناهضة التعذيب ُ
نفسها بأنه "في املمارسة العملية ،غالبا ما تكون عتبة
التعريف بين املعاملة أو العقاب القاس ي أو الالإنساني أو املهين والتعذيب غير واضحة"( ،)1وتفترض اللجنة
الفرعية ملناهضة التعذيب( )2أن ظروف االحتجاز ال تثير مسائل املعاملة أو العقوبة القاسية فحسب ،بل
يمكن أن تشكل في بعض الظروف وسيلة للتعذيب إذا استخدمت بطريقة تدخل في صلب أحكام املادة 1من
اتفاقية مناهضة التعذيب(.)3
وقد اعتبر املقرر األممي الخاص املعني بالتعذيب" ،خوان منديز" ،أن "التغذية القسرية الناجمة عن
التهديدات واإلكراه أو القوة هي بمثابة نوع من أنواع املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة"( ،)4ويــشير
املقــرر الخــاص إلى أن عبارة "املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة" ينبغـي أن تفـسر بحيـث
تعطـي أوسع حماية ممكنة من "مختلف أشكال سوء املعاملة" ،علـى النحـو املـبين في مجموعـة املبـادئ
املتعلقـة بحمايـة جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن(.)5
ُ
وتعتبر اللجنة األوروبية لحقوق اإلنسان(قبل إلغائها) ،أول من أعطى تعريفا للتعذيب في قضية" Greek
 )6("Caseبتاريخ5نوفمبر ،1969أثناء محاولتها تفسير املادة الثالثة من االتفاقية األوربية لحقوق
 -1لجنة مناهضة التعذيب ،التعليق العام رقم" :2تنفيذ املادة 2من جانب الدول األطراف" ،وثيقة األمم املتحدة [ ،]CAT/C/GC/2/CRP.1التنقيح،4
(23تشرين الثاني/نوفمبر ،)2007املادة.3

 -2اللجنة الفرعية ملناهضة التعذيب أنشئت بموجب البروتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب.
 -3األمم املتحدة -لجنة مناهضة التعذيب ،الدورة  ،48التقريرالسنوي الخامس للجنة الفرعية ملنع التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة( كانون الثاني/ديسمبر ،)2011الفقرة(/107ب) ،ص29؛ رقم الوثيقة[ ]CAT/C/46/2مؤرخة في
19مارس.2012
 -4قال خوان منديز في بيان صحفي" :من غير املقبول استخدام التغذية القسرية أو التهديد باستخدامها أو غيرها من اإلكراه البدني أو النفس ي
ضد األفراد الذين اختاروا اللجوء إلى اإلضراب عن الطعام احتجاجا على ظروف االحتجاز واملعاملة واحتجازهم بدون تهمة".
في هذا الشأن يراجع :مركزأنباء األمم املتحدة" :خبراء األمم املتحدة لحقوق اإلنسان يحثون إسرائيل على عدم تشريع التغذية القسرية"،
25يونيو) .2014تاريخ زيارة املوقع اإللكتروني15 :فبراير]www.un.org/arabic/news[ (2021
 -5الجمعية العامة لألمم املتحدة ":التقريــر املؤقــت للمقــرر الخــاص املعــني بالتعــذيب ،"...رمز الوثيقة ،]A/68/295[ :مؤرخة في
09غشت ،2013م.س .ص.5
 - 6قضية" Greek Caseأو "الحالة اليونانية" إذا صحت الترجمة ،ترتبط بزمن انسحاب اليونان من مجلس أوروبا في 12دجنبر 1969لتجنب
الطرد ،وذلك بعد ضغوط من الدول واملؤسسات األوروبية النتهاك حقوق اإلنسان من قبل املجلس العسكري في اليونان ( ،)1974-1967وبعد
استعادة الشرعية الديمقراطية عادت اليونان إلى مجلس أوروبا في 28نوفمبر 1974كعضو كامل العضوية.
وتبرز ما يسمى بـ"الحالة اليونانية" باعتبارها لحظة مهمة في تاريخ القانون الدولي وحقوق اإلنسان والعدالة العابرة للحدود ،حيث قدمت
الدنمارك والنرويج والسويد في 20سبتمبر 1967دعوى ضد الحكومة اليونانية متهمة إياها بانتهاك املواد 5و6و8و9و10و11و13و 14من
ً
االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ،وفي 27سبتمبر 1967قدمت هولندا ً
جديدا ضد اليونان .هذه القضية هي املرة األولى التي يتعرض فيها
طلبا
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فم َّما جاء في رأي اللجنة" :إن فكرة املعاملة غير اإلنسانية تغطي على األقل مثل تلك املعاملة
اإلنسان()1؛ ِّ
التي تتسبب في معاناة جسدية أو عقلية شديدة ،والتي في حالة محددة ،ال يمكن تبريرها .إن كلمة تعذيب
تستخدم عادة لوصف معاملة غير إنسانية ،والتي لها هدف كالحصول على معلومات أو اعترافات ،أو إيقاع
عقوبة ،وهي بشكل عام شكل مفاقم من املعاملة غير اإلنسانية .إن معاملة أو عقاب شخص ما ،يمكن
القول أنها حاطة بالكرامة إذا ما عرضته لإلذالل على نحو جسيم أمام اآلخرين أو حرمته من العمل ضد
رغبته أو ضميره"()2؛ أي أن معيار التفرقة هنا بين فعل التعذيب وفعل املعاملة غير اإلنسانية هو مدى
شدة املعاناة التي يتركها هذا الفعل(.)3
قد يبدو من البديهي القول أن أعمال التعذيب أشد قسوة وأملا من باقي املمارسات املشابهة ،حيث تصبح
شدة األلم معيارا للتمييز بين التعذيب وبين غيره من مختلف أشكال سوء املعاملة ،إال أن ذلك ال يخلو من
عضو من مجلس أوروبا لخطر الطرد بسبب انتهاكات حقوق اإلنسان ،وقد أثارت مناقشات مهمة حول النظام الوحش ي للمجلس العسكري في
البرملانات األوروبية األخرى ،وكانت القضية مفيدة في تشكيل معايير وسياسات حقوق اإلنسان ال سيما فيما يتعلق بالتعذيب.
*في هذا الشأن يمكن العودة إلى:
)«L’affaire grecque devant le Conseil de l’Europe (1967-1974)»,may2020. :Le Conseil de l’Europe (CoE]. ([https://coegreekchairmanship2020.gov.gr/laffaire-grecque-devant-le-conseil-de-leurope-1967-1974/?lang=frتاريخ زيارة
املوقع16 :فبراير)2021

وكذلك:
-Anastasia Giardinelli: «The ‘Greek Case’ in the Council of Europe: A Game Changer for International Law and Human Rights?»,
تاريخ ([Publié le mardi 13novembre2018, Calendrier des sciences humaines et sociales “calenda”. ]https://calenda.org/505255
)زيارة املوقع اإللكتروني16 :فبراير2021
Your Book of the European Convention on Human Rights, 1969, p112. - 1
يراجع كذلك:
Debra Long : «Guide de jurisprudence sur la torture et les mauvaises traitements, article3 de la convention européenne des
droits de l’homme», Genève, juin2002, p]13-17[.
2 - Your Book of the European Convention on Human Rights, 1969, p112.
يراجع كذلك:
-Debra Long : «Guide de jurisprudence sur la torture et les mauvaises traitements, article3 de la convention européenne des
droits de l’homme», Genève, juin2002, p16.
وكذلك:
-Sudre ( F ) " La Notion de peines et traitements inhumains ou dégradants dans la jurisprudence de la cour européenne des
droits de l'homme" n° 11 et s. p825.
 -3إن تقييم شدة األلم البدني أو العقلي أو املعاناة يشمل عنصرا ذاتيا .عندما يكون عميل الدولة الذي يقوم بإلحاق األلم أو املعاناة أو يسكت حيال إلحاق
ً
ذلك واعيا بأن الضحية حساس على نحو خاص ،فمن املمكن أن األعمال التي لن تصل بخالف ذلك إلى عتبة الشدة لتشكل تعذيبا ،أن تكون تعذيبا( .ورد
ذلك ضمنا في قضية دزيما جل وآخرون ضد يوغوسالفيا ،بالغ اتفاقية مناهضة التعذيب رقم21 ،2000/161نوفمبر  ،2002املادة )2-9
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إكراهات؛ وهو ما يمكن استشفافه من آراء واجتهادات بعض الهيئات القضائية وشبه القضائية والحقوقية
اإلقليمية والدولية:
أوال-:اجتهاد املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان:
استقر قضاء املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان حول مسألة تكييف سوء املعاملة باعتبارها ال
إنسانية أو مهنية أو تعذيبا ،على أن ذلك إنما يتحدد على عنصريين اثنين:
 -1حدة اْلالم التي يتم إنزالها بالضحية :عرفت املحكمة "املعاملة الالإنسانية" باعتبارها املعاملة التي
ينتج عنها عمدا إحداث آالم عقلية أو بدنية تبلغ مبلغا خاصا من الحدة ،في حين حددت "املعاملة املهينة"
بكونها املعاملة التي تحط – على نحو فظ – من قيمة الفرد في نظر الغير ،أو التي تدفعه إلى التصرف ضدا
على إرادته أو على خالف ما يمليه ضميره()1؛
 -2التقدير النسبي لخطورة املعاملة :إن تقدير مدى الخطورة التي تتسم بها األفعال املنسوبة إلى املتهم
يتقرر بالنظر إلى "مجموع الوقائع املعروضة والسيما ما يتعلق منها باملدة التي استغرقتها املعاملة السيئة،
ومقدار ما تمخض عنها من آثار بدنية أو عقلية ،فضال عن ضرورة مراعاة جنس الضحية وسنه وحالته
الصحية.)2("...
غير أن قياس هذه األفعال بالنظر إلى هذه الوقائع يظل أمرا قابال لالنتقاد لكونه يحتمل أكثر من تقدير
باختالف املالحظين وتعدد معايير القياس؛ وربما لهذا السبب نجد أن العديد من الدول ،على مستوى قانونها
الداخلي ،لم تضع تعريفا لحسم األمر أو على األقل لتمييز االختالف بين التعذيب وغيره من ضروب املعاملة
الالإنسانية واملهينة ،حيث غالبا ما يترك األمر للسلطة التقديرية للقضاة؛ فحتى املقتضيات القانونية
الفرنسية التي َ
توصف على أنها أكثر توسعا من املقتضيات الدولية والجهوية من حيث أنها تحظر التعذيب

*نقال عن :جمعية الوقاية من التعذيب( )APTومركز العدالة والقانون الدولي(" :)CEJILالتعذيب في القانون الدولي ،دليل الفقه
القانوني" ،2008 ،وكالة أشرف رضا للطباعة ،...القاهرة -مصر ،2009 ،م.س ،ص(11الهامس.)39
 - 1القرار الصادر في  25أبريل  1987في قضية  ،Tyrerأورده عبد الحفيظ بلقاض ي ،م .س ،ص ( .93هامش ،)45وأحال على:
Sudre ( F ): «La Notion de peines et traitements inhumains ou dégradants dans la jurisprudence de la cour européenne des droits
de l'homme», n°11 et s. p 837 et s.
2 - Sudre ( F ): Note sous CHDH 28 Juillet J .C.P , 1999, 1,10193.n.14.
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الذي يقترفه أي شخص سواء كان شخصا عاديا أو موظفا عموميا ،فإنها رغم ذلك لم تقدم تعريفا يفصل
الخالف.
وقد تطور موقف املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان فيما بعد حين أقرت ضمنيا بعدم كفاية معيار
"شدة األلم" وحده للتمييز بين "التعذيب" وغيره من "ضروب املعاملة القاسية والالإنسانية" ،السيما خالل
حكمها في قضية [سلموني ضد فرنسا] عام ،)1(1999حيث خلصت إلى أن الضرب املكثف ملرات عديدة،
باإلضافة إلى التحرش املهين ،تشكل بمجموعها تعذيبا تراكميا؛ وكذلك األمر في قضية [كهرمان ضد تركيا]
عام ،)2(2008وهنا يصبح معيار "القصد" من الفعل أهم من معيار شدة األلم ،لتقترب بذلك من موقفي
"لجنة مناهضة التعذيب" و"املقرر األممي الخاص املعني بالتعذيب".
ثانيا -:اجتهادات الهيئات الحقوقية:
بالعودة إلى تقرير مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بالتعذيب" ،مانفريد نوفاك" لعام ،2005نجد
موقفه يتجلى في أن "تحليال شامال لألعمال التحضيرية للمادتين1و 16من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة
التعذيب ،إضافة إلى منهجية تفسير كال النصين في ضوء هذه املمارسة من لجنة مناهضة التعذيب ،يحمل
الشخص على االستنتاج بأن املعيار الحاسم لتمييز التعذيب من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية

" - 1سلموني ضد فرنسا" هو حكم صادر عن املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان بتاريخ 28يوليو/تموز ،1999واعتبرت بموجبه أن فرنسا
قد انتهكت املادة 3من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان بسبب سوء املعاملة من قبل الشرطة لشخص رهن االعتقال ،وانتهكت املادة-6
الفقرة 1بسبب الطول املفرط لإلجراءات املحلية.
هذه القضية هي واحدة من الحاالت النادرة التي أيدت فيها املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان توصيف عمل من أعمال التعذيب.
*في هذا الشأن يمكن العودة إلىE Court HR, Selmouni case, 1999.- :
 - 2كمال كهرمان ،املشتبه في تورطه في ثالث تفجيرات في اسطنبول ،ألقي القبض عليه في 10حزيران/يونيه1999؛ وادعى أنه تعرض للضرب
والتعليق من ذراعيه ُورش باملاء البارد أثناء االستجواب .وفي 14حزيران/يونيه ،1999تم استجوابه من قبل طبيب من معهد الطب الشرعي في
ً
اسطنبول ،والذي وضع تقريرا تبين أنه تعرض إلصابات عديدة ،ال سيما كدمة وإصابة متقشرة ،وأنه اشتكى من ألم في ذراعيه .وخلص الطبيب
ً
إلى أن املدعي تعرض للعنف ،وطالب مرارا السلطات القضائية بمقاضاة ضباط الشرطة الذين قاموا بتعذيبه وإزالة األقوال التي انتزعت منه
من األدلة التي تم جمعها ألغراض املالحقة القضائية.
وقد رأت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أن رجال الشرطة تعمدوا إساءة معاملة الشخص املعني بهدف انتزاع اعتراف منه ،وهو عمل ذو
طبيعة خطيرة وقاسية بشكل خاص ،والحظت املحكمة أن اإلصابات التي ُعثر عليها أثناء الفحص الطبي في 14حزيران/يونيه 1999تؤكد
ادعاءات صاحب الشكوى بأنه ُعلق من ذراعيه وضربه .لم تقدم الحكومة أي تفسير لإلصابات التي لوحظت على جسد مقدم الطلب ولم تطعن
ُ
في التقرير الطبي املعني أو تدعي أن هذه اإلصابات قد ألحقت بمقدم الطلب قبل اعتقاله.
-E Court HR, Kemal kahraman v. Turkey, no 39857 / 03, 22 July 2008.
*في هذا الشأن يمكن العودة إلى:
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أو املهينة ،قد يكون هو الغرض من هذا السلوك وعجز الضحية ،بدال من شدة األلم أو املعاناة"( .)1كما أن
"لجنة مناهضة التعذيب" ،أكدت بخصوص درجة الشدة أن األساليب التي تستخدم إلحداث ضغط
مخفف على الضحية سواء أكان ضغطا بدنيا أم نفسيا يشكل تعذيبا.
وقد رأت "جمعية الوقاية من التعذيب" بمعية "مركز العدالة والقانون الدولي" أن "تقييم شدة األلم
البدني أو العقلي أو املعاناة يشمل عنصرا ذاتيا .وعندما يكون عميل الدولة الذي يقوم بإلحاق األلم أو
املعاناة أو يسكت حيال إلحاق ذلك واعيا بأن الضحية حساس على نحو خاص ،فمن املمكن أن األعمال
ً
التي لن تصل بخالف ذلك إلى عتبة الشدة لتشكل تعذيبا ،أن تكون تعذيبا"(.)2
في املقابل ،وفي غياب محددات حاسمة من شأنها التمييز بدقة بين مفهومي "التعذيب" و"سوء املعاملة"،
نجد اللجنة الدولية للصليب األحمر قد تجاوزت ذلك باستخدام املصطلح الواسع" :املعاملة السيئة"،
لكي يشمل التعذيب وغيره من أساليب االنتهاك التي يحظرها القانون الدولي ،بما في ذلك املعاملة الالإنسانية
ُ
والقاسية واملهينة واإلساءات املهدرة للكرامة اإلنسانية واإلكراه البدني أو املعنوي( ،)3وهي ت ِّق ُّر في الوقت
ذاته بصعوبة وضع تعريف جامع مانع للتعذيب ،مشددة على حرصها على عدم وضع تعريف للتعذيب حتى
تحتفظ لنفسها بمجال كاف للعمل والتدخل ،وذلك العتبارين اثنين:
-1وجود جانبين للتعذيب :أحدهما نفس ي واآلخر بدني وعدم إمكانية فصل الواحد منهما عن اآلخر :إذ
أن الجانب النفس ي كثيرا ما يكون أكثر إيالما من التعذيب البدني ،وهنا قدمت اللجنة الدولية مثاال للشخص
 -1تقرير املقرر الخاص املعني بالتعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،مانفريد نوفاك ،وثيقة
األمم املتحدة [26( ،]E/CN.4/2006/6كانون األول/ديسمبر ،)2005املاد -* .39نقال عن :جمعية الوقاية من التعذيب( )APTومركز
العدالة والقانون الدولي(" :)CEJILالتعذيب في القانون الدولي ،دليل الفقه القانوني" ،2008 ،م.س( ،الهامس ،)34ص.10
 - 2في هذا الشأن يمكن العودة إلى :جمعية الوقاية من التعذيب( )APTومركز العدالة والقانون الدولي(" :)CEJILالتعذيب في القانون
الدولي ،دليل الفقه القانوني" ،2008 ،وكالة أشرف ،...مصر ،2009 ،م.س ،ص.11
*اشارا في الهامش(عدد )69إلى ورود ذلك ضمنيا في[ :دزيماجل وآخرون ضد يوغوسالفيا ،بالغ اتفاقية مناهضة التعذيب رقم،2000/161
21تشرين الثاني/نوفمبر ،2002املادة.]9-2
 - 3ترفض اللجنة الدولية استعمال التعذيب وغيره من أشكال املعاملة السيئة في جميع األحوال .وتؤمن اللجنة الدولية بأن احترام الحياة والكرامة اإلنسانية
يتعارض مع أي تبرير للمعاملة السيئة وتسمح الزيارات املنتظمة التي تقوم بها بمتابعة مصير السجناء وتقديم التوصيات إلى السلطات املعنية حول إدخال
تحسينات تراها ضرورية بالنسبة إلى ظروف االحتجاز؛
* -في هذا الشأن ترجى العودة إلى :اللجنة الدولية للصليب األحمر" :األسئلة الشائعة"؛ بتاريخ2005-02-15:؛ *)تاريخ زيارة املوقع اإللكتروني:
04فبراير]www.icrc.org/web/ara/siteara0.nsf/iwpList265/71297C7B898E09DDC2256FB100416FBA [ (2014
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الذي يشاهد تعذيب أحد أبنائه أو أقاربه أو حتى شخصا آخر ،حيث يكون التعذيب النفس ي في كثير من
األحيان أشد قسوة من التعرض للتعذيب البدني()1؛
-2انطواء التعذيب على عنصرذي داللة ثقافية :فداللة التعذيب والدوافع وراء ارتكابه تختلف اختالفا
كبيرا من ثقافة إلى أخرى؛ فبعض أنواع السلوك التي تعتبر مقبولة في ثقافة معينة قد تعتبر محرمة دينيا في
ثقافة أخرى(.)2
وأمام التأرجح بين شدة األلم وبين القصد من املس بسالمة النفس والجسد كمعيار للتمييز بين التعذيب
وبين غيره من مختلف أشكال سوء املعاملة ،فهل وضع قائمة حصرية لهذه االنتهاكات سيغني عن مثل هذا
الجدل؟
املبحث الثاني :حصر قائمة ملختلف أشكال سوء املعاملة:
إن اقتراح حصر قائمة ب" مختلف أشكال سوء املعاملة" أو قائمة بأعمال التعذيب قد يبدو منطقيا
إال أنه ال يخلو بدوره من إكراهات ،بل من مساوئ ،قد تنعكس سلبا على الضحايا ،ألن ذلك قد يوفر املجال
لبعض الجالدين البتكار أساليب جديدة النتهاكات جسدية أو نفسية غير التي هي مدرجة ضمن القائمة
فيفلتوا بذلك من العقاب؛ وحتى إن سلمنا جدال بإمكانية إحاطة القائمة بكل أعمال التعذيب ،فإن حصرها
سيمنع القاض ي من تكييف تعريف التعذيب في ظروف معينة الستيعاب بعض االنتهاكات ومعاقبة مرتكبيها
عقابا يناسب ما اقترفوه ،مادام سيكون مقيدا بتلك القائمة ،ألن جزاء مختلف أشكال سوء املعاملة
سيكون في أقص ى حدوده أخف من جزاء التعذيب.
وعلى هذا األساس ،نجد معظم الهيئات الدولية الحقوقية تعترض على وضع قائمة حصرية ملختلف
أشكال التعذيب ،إما لكون ذلك قد يقيد الحماية املطلقة التي يجب أن يحظى بها األفراد من خطر التعرض
للتعذيب ،وإما لكونه ال يأخذ بعين االعتبار وجود ظروف ومالبسات تجعل أحيانا بعض االنتهاكات ترقى

 - 1اللجنة الدولية للصليب األحمر" :محرومون من الحرية" ،ICRC ،فبراير/شباط ،2003ص.22
 -2حول دالالت مشروعية التعذيب يمكن العودة إلى :حفيظ اركيبي" :حظر التعذيب باملغرب بين تنفيذ االلتزامات الدولية وأولوية تفعيل دور
القضاء الوطني املستقل” ،أطروحة دكتوراه تحت اشراف د .علي كريمي بكلية الحقوق عين الشق -الدار البيضاء ،في  15أكتوبر2015
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ُلت َ
وصف ب"التعذيب" رغم أنها تصنف عادة ضمن "املعاملة أو العقوبات القاسية أو املهينة أو الالإنسانية":
أوال -:إمكانية التقييد:
َّ
عبر خبراء دوليون في مجال مناهضة التعذيب عن أهمية عدم اعتماد قائمة حصرية للتعذيب بالقول:
"لطاملا اقتض ى النهج املقبول في إطار القانون الدولي باجتناب وضع قائمة شاملة باألعمال التي يمكن أن
تصل إلى حد التعذيب بسبب الخوف من أن تكون هذه القائمة محدودة جدا في نطاقها ،وتعجز بالتالي عن
االستجابة بشكل مناسب للتطورات في مجال التكنولوجيا داخل املجتمعات" معتبرين عدم وجود تعريف
لألشكال األخرى ل" مختلف أشكال سوء املعاملة" أمرا مفيدا ألنه يضمن الحظر التام لألنواع األخرى من
سوء املعاملة التي تسبب املعاناة لألفراد غير أنها ال تدخل ضمن التعريف الصارم للتعذيب ،بوصفه جريمة،
الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب األممية .ومن شأن ذلك تزويد األفراد بأوسع نطاق ممكن من الحماية
ضد مختلف أنواع االعتداء على كرامتهم اإلنسانية(.)1
لذلك نجد اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان ،في تعليقها العام على املادة 7من العهد الدولي للحقوق
املدنية والسياسية ،قد ذكرت أنها لم تر أنه من الضروري وضع قائمة باألفعال املحظورة أو تحديد تمييز
واضح بين التعذيب وغيره من أشكال املعاملة السيئة ،على الرغم من أن هذا "التمييز يعتمد على نوع كل
معاملة بعينها وهدفها ودرجة قسوتها" لذلك ،في تشريعها ،في الغالب ال تحدد اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان
بدقة أي جانب من الحظر تم انتهاكه ،ولكنها تذكر ببساطة أنه قد حدث انتهاك للمادة.)2(7
وفي تعليقها على معاهدات جنيف[حيث احتوى مشروع معاهدات جنيف على قائمة تفصيلية باألفعال
املحظورة] ،صرحت اللجنة الدولية للصليب األحمر بأنه" :من الخطر دائما الدخول في قدر أزيد من الالزم
من التفاصيل ،وخاصة في هذا امليدان .ولكن يجب توخي العناية والحذر الفائقين في إعداد قائمة بكافة
األشكال املختلفة إليقاع األلم واملعاناة .فربما لم تصل أبدا إلى خيال القائمين الذين يرتكبون التعذيب في

 -1جمعية الوقاية من التعذيب( ،)APTومعهد البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان (" :)IIDHدليل البروتوكول االختياري التفاقية األمم
املتحدة ملناهضة التعذيب (النسخة املنقحة)" ،2010 ،ص.24-23
 -2اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم" ،20حظر التعذيب أو غيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
املهينة"( ،)1992املادة ،4في وثيقة األمم املتحدة.HRI/GEN/1/Rev.7
*نقال عن :جمعية الوقاية من التعذيب( )APTومركز العدالة والقانون الدولي(" :)CEJILالتعذيب في القانون الدولي ،دليل الفقه
القانوني" ،2008 ،وكالة أشرف ،...القاهرة  -مصر ،2009 ،م.س ،ص.7-6
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املستقبل الراغبون في إرضاء غرائزهم الوحشية ،فكلما حاولت القائمة أن تكون محددة ومستوفاة بصورة
أكثر كلما أصبحت أكثر تقييدا .وإن صيغة الكلمات التي تم تبنيها مرنة وتعتبر دقيقة في الوقت الحالي"(.)1
َ
ويالحظ أن التوجه نفسه تقريبا سيتأكد على لسان مقرر أممي خاص معني بالتعذيب(()2سابق)،
"رودلي ،"Rodleyحين صرح أن" :وضع قائمة حصرية لهذه األعمال الشنيعة لن يكون عندئذ تعريفا قانونيا
ملضمون الحظر بل سيشكل ذلك اختبارا لقدرات املعذبين في ابتكار طرق جديدة للتهرب من املساءلة
القانونية"(.)3
ثانيا -:امكانية االرتقاء:
الشك أن االتفاق حول تحديد ماهية املفاهيم ليس أمرا هينا ،وبالتالي قد يصعب في بعض الحاالت
االتفاق حول معايير تصنيف انتهاكات معينة لتمييز بعضها عن البعض اآلخر ،ومن الطبيعي أن تختلف
اآلراء داخل أنساق ثقافية مختلفة ،فحتى نظرة املجتمع الواحد للتعذيب ولغيره من مختلف أشكال سوء
املعاملة لم تكن واحدة وثابتة عبر الزمن ،بل قد تتغير وتتطور بتطور املجتمع ذاته ،فما يكون مقبوال في
وقت ما قد يصبح مستهجنا في زمن آخر؛ وعلى سبيل املثال ،كان كل من اإلعدام والعقاب البدني مقبولين
إلى حد ما لدى املجتمع الدولي عند إقرار العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،لكن أصبحا
اليوم يصنفان ضمن املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية ،وقد يرقيان في ظروف معينة إلى انتهاك
قاعدة الحظر املطلق للتعذيب .وعلى سبيل املثال ذكر مجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ،عام،2008
الدول بأن "العقوبة البدنية ،بما في ذلك العقوبة البدنية على األطفال ،يمكن أن تصل حد العقوبة القاسية

 -1كونور فولي" :مكافحة التعذيب ،كتيب للقضاة واملدعين العموميين" ،مركز حقوق اإلنسان ،جامعة اسكس ،بريطانيا ،ط،1
مارس ،2003ص.13
 -2املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني بالتعذيب هو خبير مستقل أسسته لجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان في ،1985وتابع مجلس األمم
املتحدة لحقوق اإلنسان مهمته ،حين حل محل اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان عام.2006
 -3كالم املقرر األممي منقول عن :طه العبيدي" :جـريمة التعـذيب والقانون الدولـي" ،موقع "رجل القانون"27 ،ماي2011؛
[) ]https://lejuriste.ahlamontada.com/t4109-topicتاريخ زيارة املوقع االلكتروني05 :يونيو(2021
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أو الالإنسانية أو املهنية أو حتى التعذيب"(.)1
وقد سبق لكل من املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ومحكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان(،)2
أن أشارتا إلى أن تعريف "التعذيب" يخضع باستمرار إلعادة التقييم في ضوء الظروف الحالية والقيم املتغيرة
في املجتمعات الديمقراطية ،حيث أصبح املجتمع الدولي يسير في اتجاه توسيع مفهوم التعذيب ليشمل
اإلساءات التي تجري في مراكز الرعاية الصحية رغم أنها كانت تدخل في اطار انتهاك "الحق في الصحة" وليس
"الحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من مختلف أشكال سوء املعاملة" ،مثل االحتجاز القسري ألسباب

 -1قرارمجلس حقوق اإلنسان ،8/8 ،في  11يونيو  ،2008الفقرة (7أ).
 -2في هذا الشأن يمكن الرجوع إلى :تقرير املقرر الخاص املعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،
السيد خوان إ.منديس ،مؤرخ في 01فبراير ،2013الفقرة( ،)14ص(5الهامش رقم)2؛ [األمم املتحدة ،الجمعية العامة ،مجلس حقوق اإلنسان ،الدورة
الثانية والعشرون ،البند 3من جدول األعمال ،تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان ،املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،بما في ذلك
الحق في التنمية]؛ رمز الوثيقة.]A/HRC/22/ 53 .1[ :
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طبية( ،)1والحرمان من عالج األلم( ،)2واألشخاص ذوو اإلعاقات النفسية( ،)3والفئات املهمشة( ،)4فضال
عن انتهاكات الحقوق اإلنجابية.
وقد سبق للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،في قضية [سلموني ضد فرنسا] ،أن نبهت إلى أن "هناك
أفعال معينة تم تصنيفها في املاض ي كمعاملة غير إنسانية ومهينة" إذا قورنت ب"التعذيب" فيمكن تصنيفها
بطريقة مختلفة في املستقبل ،وأن السبب األساس ي وراء ذلك هو ارتقاء املعايير الخاصة بحماية حقوق

 -1يؤكد املقرر الخاص املعني بالتعذيب أن ثمة إهمال روتيني للدعوات العديدة التي توجهها مختلف املنظمات الدولية واإلقليمية إلغالق مراكز االحتجاز
اإلجباري الخاصة بمتعاطي املخدرات ،فضال عن األوامر الزجرية والتوصيات العديدة التي تتضمنها املبادئ التوجيهية التي نشرتها منظمة الصحة العاملية
ً
مؤخرا عن العالج الص يدالني ملدمني األفيون ،وتوجيه السياسة العامة ملكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة بشأن مسؤوليات املنظمة املتعلقة
بحقوق اإلنسان في مراكز االحتجاز الخاصة بمتعاطي املخدرات ،وقرارات لجنة املخدرات .وما زالت هذه املراكز تزاول نشاطها ً
غالبا بدعم ومساعدة
مباشرين أو غير مباشرين من مانحين دوليين دون أي رقابة مالئمة على حقوق اإلنسان؛ مضيفا أنه رغم االلتزام بزيادة العالج بامليثادون والعالج القائم على
األدلة باملقارنة مع النهج العقابية ،فإن عدد أولئك املودعين رهن العالج القسري في املراكز العقابية الخالية من املخدرات ما زال يفوق ً
كثيرا عدد أولئك
الذين يتلقون ً
عالجا من إدمان املخدرات ً
قائما على األدلة.

* -في هذا الشأن يمكن العودة إلى :األمم املتحدة ،الجمعية العامة ،مجلس حقوق اإلنسان ،الدورة ،22تقرير املقرر الخاص املعني بمسألة
التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،السيد خوان إ .منديس ،ص13-12؛ رقم
الوثيقة[ ،]A/HRC/22/53مؤرخة في 1فبراير .2013م.س.

ً
عموما ،على أعمال اإلغفال وليس االرتكاب ،وينتج عن اإلهمال وسوء السياسات الحكومية ،وليس عن قصد إللحاق
 -2ينطوي الحرمان من عالج األلم،
العذاب .ولكن ،لن تشكل معاملة أو عقوبة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة كل حالة يعاني فيه شخص ما من ألم شديد ولكنه ال يستطيع الحصول على
ً
شديدا ويستوفي الحد األدنى بموجب حظر التعذيب وسوء املعاملة؛ وعندما تكون الدولة،
العالج املناسب .ولن يكون هذا هو الحال إال عندما يكون األلم
ُ
أو ينبغي أن تكون ،على علم بالعذاب ،بما في ذلك الحاالت التي لم يقدم فيها أي عالج مناسب؛ وعندما ال تتخذ الحكومة جميع الخطوات املعقولة لحماية
السالمة البدنية والعقلية لألفراد.
ً
ل
وفي بيان مشترك مع املقرر الخاص املعني بالحق في الصحة ،أكد املقرر الخاص املعني بمسألة التعذيب مجددا أن عدم ضمان الحصو على األدوية املتحكم
فيها لتخفيف األلم والعذاب يهدد الحقين األساسيين في الصحة وفي الحماية من املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة -* ...في هذا الشأن يراجع :ن.م.أ.
ص.18-17
 -3من التوصيات التي تقدم بها املقرر الخاص املعني بالتعذيب ،فرض حظر مطلق على جميع التدخالت الطبية القسرية وغير املتفق عليها ضد األشخاص
ذوي اإلعاقة ،بما في ذلك القيام دون اتفاق بإجراء الجراحة النفسية ،والصدم الكهربائي ،وتقديم العقاقير املسببة للهلوسة مثل مضادات الذهان،
واستخدام القيود والحبس االنفرادي ملدة طويلة أو قصيرة على حد سواء .وااللتزام بإنهاء التدخالت النفسية القسرية باالستناد إلى سبب اإلعاقة وحده أمر
واجب التطبيق على الفور ،وال يمكن التذرع بشح املوارد املالية لتأجيل تنفيذه.
* -في هذا الشأن يراجع :ن.م.أ .ص.31

 -4مثل :األشخاص املصابون بفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز ،ومستعملو املخدرات...
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اإلنسان وتطورها التي أضحت تستوجب الصرامة في منع انتهاكات القيم األساسية للمجتمعات
الديموقراطية وتحريمها(.)1
و ُي َ
الحظ أن هيئات حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية بدأت تعترف بأن اإلساءة للنساء اللواتي يلتمسن
خدمات الصحة اإلنجابية وسوء معاملتهن يمكن أن يسبب لهن ً
ً
عذابا ً
وعاطفيا هائال ً
ودائما ُيصبن به
بدنيا
على أساس نوع الجنس .وتشمل أمثلة هذه االنتهاكات املعاملة التعسفية واإلذالل في املؤسسات ،والتعقيم
غير الطوعي ،والحرمان من الخدمات الصحية املتاحة قانونيا مثل اإلجهاض ورعاية ما بعد اإلجهاض،
وعمليات اإلجهاض والتعقيم القسرية ،وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث ،وانتهاكات السرية الطبية وسرية
املعلومات في أماكن الرعاية الصحية ،مثل الوشاية بالنساء من جانب املوظفين الطبيين عند العثور على
أدلة اإلجهاض غير القانوني ،باإلضافة إلى ممارسة محاولة الحصول على اعترافات من النساء كشرط
لحصولهن على عالج طبي قد ينقذ حياتهن بعد خضوعهن لعملية إجهاض(.)2
لذلك يمكن القول مع "جمعية الوقاية من التعذيب"[ )3(]APTأنه "مع تطور ثقافة حقوق اإلنسان
أصبح مصطلح 'التعذيب' يغطي األعمال التي لم يتصورها صائغو املواثيق والقوانين األولى التي ورد ذكره
فيها"( ،)4وال شك أن هذا التطور هو في حد ذاته مسألة ايجابية مادام يسمح باستيعاب أفعال لم يكن ينظر
إليها على أنها تعذيب ،وما دامت الغاية هي حماية األفراد من التعرض لهذه اآلفة في جميع األوقات.
وبهذا املعنىَّ ،
إن ترك األمر مفتوحا سيوسع من دائرة األفعال التي يشملها مبدأ حظر التعذيب باالعتماد
على األركان املشار إليها سابقا ،فمثال يمكن أن يعتبر فعل االغتصاب تعذيبا متى كان وسيلة لتحقيق إحدى
الغايات التي تدخل ضمن مجال حظر التعذيب ،كالحصول على املعلومات أو انتزاع اعتراف أو بدافع
التمييز؛ كما قد يرقى االحتجاز القانوني في ظروف سيئة لينظر إليه كضرب من ضروب املعاملة أو العقوبة
- E Court HR, Selmouni case, 1999, para. 96 – 97.
يراجع كذلك :سلموني ضد فرنسا  ،ECtHRالحكم الصادر في 28يوليوز ،1999فقرة( .101نقال عن :كونور فولي" :مكافحة التعذيب ،كتيب
للقضاة واملدعين العموميين" ،مركز حقوق اإلنسان ،جامعة اسكس ،بريطانيا ،ط ،1مارس ،2003ص.)13

1

 -2يراجع :ن.م.أ.ص.14-13

 -3جمعية الوقاية من التعذيب  APTتتخذ من جنيف مقرا لها ،وهي منظمة سويسرية غير حكومية تنشط منذ عام  1977في مجال الوقاية من
التعذيب .كانت هذه الجمعية وراء اعتماد األمم املتحدة لبروتوكول إضافي التفاقية مناهضة التعذيب في 18دجنبر 2002؛ كما أشرفت على
تنظيم أول منتدى دولي للوقاية من التعذيب يومي 10و11نونبر 2011في جنيف.
 -4جمعية الوقاية من التعذيب( )APTومركز العدالة والقانون الدولي(" :)CEJILالتعذيب في القانون الدولي ،دليل الفقه القانوني"،
 ،2008وكالة أشرف ،...مصر ،2009 ،م.س ،ص.2
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الالإنسانية أو املهينة ،إذ رأت هيئات حقوق اإلنسان أن االزدحام الشديد ،وعدم توفر املرافق الصحية
الكافية ،وقلة الضوء ،وقلة ممارسة الرياضة ،واستخدام أشكال معينة من القيود امليكانيكية ،وتشويه
الرموز واملطبوعات الدينية ،واالستخدام املفرط للقوة خالل مكافحة الشغب كلها أمور وصلت ،في بعض
الظروف ،إلى حد املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة(.)1
رغم كل اإلكراهات املشار إليها آنفا ،ورغم أن "اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان" و"لجنة مناهضة
التعذيب" لم تريا أنه من الضروري التمييز تمييزا واضحا بين التعذيب وغيره من ضروب إساءة املعاملة
املحظورة ،بخالف الهيئات اإلقليمية(األوروبية واألمريكية) ،فإن الفارق القانوني بين التعذيب وغيره من
"مختلف أشكال سوء املعاملة " يظل متمثال في مدى شدة ما يتم إلحاقه من ألم أو عذاب وكذا في الغرض
من إلحاق هذا األلم ،خصوصا هذا األخير ،حيث يقتض ي التعذيب توافر قصد محدد من وراء العمل،
كالحصول على اعتراف أو معلومات..؛ وهو ما سار عليه الخبراء الدوليون الذين قدموا "مجموعة من اآلراء
املقنعة التي تقول إنه يمكن تمييز هذه األعمال عن التعذيب بأنها األعمال التي ال ترتكب ألي غرض معين"(.)2
وال شك أن اجتماع املعيارين معا في حالة معينة يجعل تمييز التعذيب عن مختلف أشكال سوء
املعاملة أمرا محسوما ،بحيث يمكن القول إن:
 التعذيب :هو إلحاق متعمد لعذاب أو أللم شديد يستهدف تحقيق غرض معين بالضرورة؛ُ
قدر
 املعاملة أوالعقوبة القاسية أوالالإنسانية أواملهينة (مختلف أشكال سوء املعاملة) :هي إلحاق ٍمن اإلذالل أو اإلهانة أو العذاب أو األلم (غير الشديد) من دون توفر غرض محدد؛ مع األخذ بعين االعتبار
بأن املعاملة السيئة مرشحة دائما لينظر إليها كشكل من أشكال التعذيب متى تفاقم األلم الذي تحدثه لدى

 -1جمعية الوقاية من التعذيب( ،)APTومعهد البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان (" :)IIDHدليل البروتوكول االختياري التفاقية األمم
املتحدة ملناهضة التعذيب (النسخة املنقحة)" ،2010 ،ص.24
ملزيد من املعلومات عن تعريف التعذيب وغيره من أشكال سوء املعاملة ،يمكن العودة إلى :جمعية الوقاية من التعذيبJurisprudence " :
 ،"Guideص 7-13؛ ونوفاك وماكارثر" :اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب" ،ص.28-29
 -2في هذا الشأن يمكن الرجوع إلى :جمعية الوقاية من التعذيب،The Definition of Torture: Proceedings of an Expert Seminar ،
جنيف ،2003ص  18وص.58-59
*نقال عن :جمعية الوقاية من التعذيب( ،)APTومعهد البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان (" :)IIDHدليل البروتوكول االختياري التفاقية
األمم املتحدة ملناهضة التعذيب (النسخة املنقحة)" ،2010 ،ص.24
©مجيع احلقوق حمفوظة ملركز جيل البحث العلمي

مجلة جيل حقوق اإلنسان  -العام الثامن  -العدد  : 40يونيو 2021
83

الضحية أو متى توفر غرض واضح من وراء القيام بهذا الفعل ،أي أن تقييم طبيعة تلك االنتهاكات مرتبط
بتشخيص الظروف املحيطة بها وباإلملام بخصائص الضحية ،مثل الجنس والسن والحالة الصحية.
ومع ذلك ،ليس من السهل حسم الجدل حول بعض العقوبات القانونية التي بإمكانها إحداث ألم شديد
للمحتجز مثل التي تنتهك "الحق في سالمة النفس والجسد" كالعقوبات البدنية وطريقة تنفيذ عقوبة
اإلعدام إلى جانب بعض العقوبات التأديبية في أمكان االحتجاز؛ فإدا كانت اتفاقية مناهضة التعذيب
لعام ،1984ومعظم املواثيق املشار إليها آنفا ،ال تجرم األلم أو العذاب الناتج فقط عن عقوبات قانونية أو
املالزم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها ،أو ما يعرف باستثناء بعض "اآلالم العرضية" ،فإن
بعض الدول قد استندت على تلك االستثناءات لتدعم مقولة أن اإلصابات الجسدية الناجمة عن تطبيق
عقوبات جنائية مسموح بها قانونيا ال تدخل ضمن ممارسة التعذيب ،عالوة على أنها تدعي أن االستثناءات،
بصيغتها تلك ،تشرع من خالل وجودها ذاته استخدام عقوبة اإلعدام أو غيره من العقوبات البدنية أو بعض
العقوبات التأديبية في أماكن االحتجاز؛ أما املعارضون فيؤكدون أن ترتيبات اتفاقية مناهضة التعذيب غير
قابلة للتأويل بالنظر إلى ما ورد في مضمون االتفاقيات الدولية األخرى التي تدافع عن حق الحياة وحماية
األشخاص(.)1
لذلك يؤكد املقرراألممي الخاص املعني بالتعذيب على أن استبعاد "العقوبات القانونية" يجب أن يشير
بالضرورة إلى تلك العقوبات التي تشكل ممارسات مقبولة على نطاق واسع من جانب املجتمع الدولي
باعتبارها مشروعة ،مثل "الحرمان من الحرية عن طريق السجن ،وهي قاسم مشترك يجمع بين جميع
األنظمة العقابية تقريبا"( ،)2الش يء نفسه أكدت عليه بعض الدول الغربية كالنرويج( )3وهوالندا()4؛ كما

 -1رابطة تعليم حقوق اإلنسان" :التعذيب واملعاملة الالإنسانية أو املهينة") .تاريخ زيارة املوقع االلكتروني12 :ماي(2013
[.]www.hrea.org/index.php?doc_id=716
ن
 -2خالد الشرقاوي السموني" :جريمة التعذيب في القانو املغربي" مجلة فوانيس2007/07/04 ،؛ []alfawanis.com

- Selon l’interprétation du Gouvernement norvégien ]Le 24 juillet 2013[, le terme «sanctions légitimes», au paragraphe
1 de l’article premier de la Convention, doit s’entendre comme visant des sanctions qui sont légitimes non seulement en droit
interne, mais encore au regard du droit international. (À l'égard de la réserve formulée par les Émirats arabes unis lors de
l'adhésion). Voir: ]treaties.un.org[.
)تاريخ زيارة املوقع االلكتروني12 :يناير(2021
4 - Pays-Bas: Déclaration concernant l'interprétation de l'article premier:
3
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اعتبرت جمعية الوقاية من التعذيب[ ]APTأن االستبعاد الصريح لتلك اآلالم العرضية من تعريف
التعذيب املضمن في االتفاقية األممية ملناهضة التعذيب ،ينبغي أن يحدد من خالل مرجعية املعايير الوطنية
والدولية ،بما فيها مجموع القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء()1؛ وبالعودة لتلك القواعد نجدها
تنص ،في إحدى فقراتها ،على أن "العقوبة البدنية ،والعقوبة بوضع الشخص في زنزانة مظلمة وجميع
العقوبات القاسية أو الالإنسانية أو املهينة تكون محظورة بشكل كامل كعقوبات تأديبية"(.)2
ً ً
ويذكر أن "لجنة حقوق الطفل" قد اتخذت سنة 2007موقفا قويا ضد العقوبة البدنية على األطفال
ُ
سواء كانت عقوبة "تستخدم فيها القوة البدنية" أو ُ"ينوى منها التسبب في درجة من األلم وعدم االرتياح،
مهما كان خفيفا" ،لتؤكد على أن "حظر العقوبة البدنية مطلق وال يمكن تبريره" ،مضيفة أنها خلصت في
دول معينة إلى أن "األطفال قد يخضعون منذ سن مبكرة في بعض الحاالت ،ومنذ بلوغهم سن الرشد في
حاالت أخرى ،لعقوبات تتسم بالعنف الشديد للغاية ،بما في ذلك الرجم بالحجارة وبتر األعضاء ،على النحو
الذي تقض ي به تفسيرات معينة للقوانين الدينية .وتشكل هذه العقوبات خرقا واضحا لالتفاقية وغيرها من
املعايير الدولية لحقوق اإلنسان.)3("...
Selon l'interprétation du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, l'expression "sanctions légitimes" au paragraphe 1 de
l'article premier doit être entendue comme s'appliquant aux sanctions qui sont légitimes non seulement en vertu du droit
national, mais également en vertu du droit international. Voir: ]treaties.un.org[, Op.cit.
1 -L’APT (Association pour la prévention de la torture) réclame que «La définition de la torture prévue par la Convention exclut
de façon explicite «la douleur ou les souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou
occasionnées par elles». Le caractère légitime de la sanction doit être déterminé par référence aux normes nationales et
internationales, y compris l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus.
Cette approche reconnaît à la fois la nature absolue de l’interdiction de la torture ainsi que la nécessité de cohérence dans son
application.
La question des châtiments corporels a été soulevée par certains Etats en vertu de la clause des «sanctions légitimes».
Toutefois, cette clause ne peut pas être utilisée pour justifier le recours à des châtiments corporels en vertu du droit interne. Il
a été fermement établi que les châtiments corporels sont interdits en vertu du droit international en général, et de la
Convention contre la torture en particulier». ]www.apt.ch/fr].
تاريخ زيارة املوقع االلكتروني12 :يناير(2021
ُ -2
اعتمدت القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء في عام  1955من قبل أول مؤتمر لألمم املتحدة ملنع الجريمة ومعاملة املجرمين
وأقرها املجلس االقتصادي واالجتماعي في قراريه  663جيم (د )24-و ( 2076د.)62-
 -3لجنة حقوق الطفل ،التعليق العام رقم ،8حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو املهينة ،وثيقة
 CRC/C/GC/8املتحدة2 ،مارس ،2007الفقرتين 11و.29
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خاتمة:
إذا كانت مختلف املمارسات املاسة ب"الحق في عدم التعرض للتعذيب ولغيره من مختلف أشكال سوء
املعاملة" ال جدال في اتفاق الهيئات الحقوقية على مناهضتها ،فإن من بين اإلشكاالت التي ستظل تطرح
باستمرار هو إشكالية التمييز بين هذه االنتهاكات وتحديد ماهية كل فعل لتحديد الجزاء املناسب له ،ألن
العقوبة التي ستطبق على أي انتهاك لهذا الحق ستختلف حسب طبيعة ودرجة هذا االنتهاك؛ وقد يستحيل
التوافق حول تصنيف وتوصيف تلك االنتهاكات بدقة في بعض الحاالت ،خصوصا وأن ارتقاء املعايير
الخاصة بحماية حقوق اإلنسان وتطورها أضحت تستوجب الصرامة في منع انتهاك حرمة النفس والجسد.
ورغم كل االجتهادات واآلراء التي سبق تناولها في متن هذه الدراسة ،فإن محاولة وضع الحد الفاصل
والحاسم بين "مختلف أشكال سوء املعاملة" و"التعذيب" ليست باملهمة السهلة؛ وبمعنى آخر ،من الصعب
أحيانا تحديد طبيعة انتهاك معين فيما إن كانت تنطبق عليه مواصفات جريمة التعذيب كما هي معرفة في
القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،أم أنه ال يعدو أن يكون سوى مجرد عمل من أعمال املعاملة أو العقوبة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة التي ال تصل إلى حد التعذيب ،أو أن تكون مجرد آثار عرضية ناشئة عن
عقوبات قانونية أو مالزمة لها ،مع األخذ في الحسبان أن املجتمع الدولي أصبح يسير في اتجاه توسيع مفهوم
التعذيب ليشمل اإلساءات التي تجري في مراكز الرعاية الصحية رغم أنها كانت تدخل في اطار انتهاك "الحق
في الصحة" وليس "الحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من مختلف أشكال سوء املعاملة".
ويزداد األمر تعقيدا بسبب صعوبة قياس درجة األلم الناتج عن كل انتهاك ،وبسبب خضوع تعريف
"التعذيب" إلعادة التقييم باستمرار في ضوء الظروف الحالية والقيم املتغيرة في املجتمعات الديمقراطية،
وفقا ملا سبق أن أشارت له كل من املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ومحكمة البلدان األمريكية لحقوق
اإلنسان ،كما أن داللة تلك االنتهاكات والدوافع وراء ارتكابها تختلف اختالفا كبيرا من ثقافة إلى أخرى،
فبعض أنواع السلوك التي تعتبر مقبولة في ثقافة معينة قد تعتبر محرمة دينيا في ثقافة أخرى؛ والشك أن

* -تنص املادة 32من اتفاقية حقوق الطفل على "أال يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
أو املهينة".
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درجة املس بسالمة نفس أو جسد الشخص قد تتفاوت وتختلف باختالف الظروف واملالبسات املحيطة
بارتكاب كل انتهاك (القائم بالفعل ،شخصية الضحية ،الزمن واملدة ،املكان ،الغرض من الفعل.)...
وعليه نوص ي بضرورة:
.1

.2

.3

.4

.5

ُ
قدر من
أن يتم التوافق على األقل حول تعريف يحدد "مختلف أشكال سوء املعاملة" على أنها إلحاق ٍ
اإلذالل أو اإلهانة أو العذاب أو األلم (غير الشديد) من دون توفر غرض محدد بالضرورة ،ومتى تفاقم
األلم الذي تحدثه لدى الضحية أو متى توفر غرض واضح من وراء القيام بها تصبح مرشحة لينظر إليها
كشكل من أشكال التعذيب؛
أن يتم االنتباه ملخاطر إعداد قائمة حصرية بكافة األشكال املختلفة إليقاع األلم واملعاناة ،مع استبعاد
"العقوبات القانونية" التي ال تخرج عن املمارسات املقبولة على نطاق واسع من جانب املجتمع الدولي
باعتبارها مشروعة ،في املقابل يمكن االشتغال بحذر على جرد االنتهاكات وتصنيفها ضمن قائمة مفتوحة
قابلة للتعديل والتتميم كلما استدعى األمر ذلك؛
َ
أن تتخذ كل دولة جميع الخطوات املعقولة لحماية السالمة البدنية والعقلية والنفسية لألفراد
املتواجدين في األراض ي الخاضعة لواليتها القضائية ،بما فيها سن تشريعات تجرم وتحدد ماهية "مختلف
أشكال سوء املعاملة" إلى جانب "التعذيب" مع إقرار عقوبات تناسب طبيعة ودرجة كل انتهاك قد يصدر
عن أي كان؛
ُ
عمل القضاة سلطتهم التقديرية ،مستأنسين باآلراء واالجتهادات القضائية وشبه القضائية التي
أن ي ِّ
أوردناها في هذه الدراسة ،لتقييم طبيعة كل انتهاك عبر تشخيص الظروف واملالبسات املحيطة به مع
اإلملام بخصائص الضحية ،مثل الجنس والسن والحالة الصحية ،سواء ارتكبه مسؤول عمومي أو
أشخاص آخرون يعملون باسم الدولة ،أو أفراد بصفتهم الشخصية؛
أن يعمل الجميع في اتجاه الحماية املطلقة لألشخاص من كل االنتهاكات الجسدية أو النفسية سواء
كانت تعذيبا أو شكال من أشكال سوء املعاملة ،وإنصاف ضحاياها والحد من إفالت مقترفيها من
العقاب ،مع استحضار املمارسة االتفاقية للدول األعضاء في االتفاقيات الدولية واإلقليمية ذات الصلة
بمناهضة هذه األفعال ومراقبة تنفيذ التزاماتها في هذا االتجاه.
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الئحة املراجع املعتمدة:
 حفيظ اركيبي" :حظر التعذيب باملغرب بين تنفيذ االلتزامات الدولية وأولوية تفعيل دور القضاء الوطنياملستقل” ،أطروحة دكتوراه تحت اشراف د .علي كريمي بكلية الحقوق عين الشق -الدار البيضاء ،في
 15أكتوبر.2015
 جمعية الوقاية من التعذيب( )APTومركز العدالة والقانون الدولي(" :)CEJILالتعذيب في القانون الدولي،دليل الفقه القانوني" ،2008 ،وكالة أشرف رضا للطباعة ،...القاهرة -مصر.2009 ،
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جرمية االجتار بالبشر يف ضوء التشريع اجلزائري
The crime of human trafficking in light of the Algerian legislation
 تونس، جامعة قرطاج، تخصص قانون، طالبة دكتوراه،طورش إيمان
Toureche imane, doctorat Student, Law specialty, Carthage University, Tunisia

Summary:
In this research we study the crime of human trafficking, through detail in the concept of
crime and Determine its scope, elements and pillars, and Given the fact that human trafficking
is among the organized crimes transboundary, countries around the world have committed to
preventive measures and national legislation to combat it and punish the perpetrators, among
the countries that have sought to protect human beings from the crime of human trafficking
in their national laws. It is Algeria that set a set of laws to deter this crime, and based on this
consideration.
We tried to clarify the position of the Algerian legislator, his legal adaptation to this crime,
and how he punishes the perpetrators of this type of crime.
And at the end of this study, I concluded that the Algerian legislator although amending the
penal code, and his keenness on the legal texts to combat this crime.
However, the reference to a serious crime such as human trafficking, just in the penal code
is not enough to deter this crime in particular and organized crime in general, because such
crimes require a special law within the national laws.
Key words: Palermo Protocols, Human trafficking, organized crime, aggravating
circumstances, mitigating excuses.
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ملخص:
قمنا في هذا البحث بدراسة جريمة االتجار بالبشر من خالل التفصيل في مفهوم الجريمة وتحديد
نطاقها وعناصرها وأركانها ،ونظرا لكون االتجار بالبشر من الجرائم املنظمة العابرة للحدود فقد التزمت دول
العالم بتدابير وقائية وتشريعات وطنية ملكافحتها ومعاقبة مرتكبيها ،ومن الدول التي سعت إلى حماية اإلنسان
من جريمة االتجار بالبشر في قوانينها الوطنية هي الجزائر التي وضعت مجموعة من القوانين لردع هذه
الجريمة ،وانطالقا من هذا االعتبار حاولنا توضيح موقف املشرع الجزائري وتكييفه القانوني لهذه الجريمة
وكيفية معاقبته ملرتكبي هذا النوع من الجرائم.
وفي نهاية الدراسة توصلنا إلى أن املشرع الجزائري رغم تعديله لقانون العقوبات وحرصه على النصوص
القانونية ملكافحة هذه الجريمة ،غير أن اإلشارة لجريمة خطيرة مثل االتجار بالبشر فقط في قانون العقوبات
ال يكفي لردع هذه الجريمة بصفة خاصة وللجريمة املنظمة بصفة عامة ،الن مثل هذه الجرائم تستدعي
قانون خاص بها ضمن القوانين الوطنية.
الكلمات املفتاحية :بروتوكول باليرمو .االتجار بالبشر .الجريمة املنظمة .الظروف املشددة .األعذار
املخففة.

مقدمة:
تشهد جريمة االتجار بالبشر اليوم ارتفاعا كبيرا ،وانتشارا واسعا خاصة بعد التطور العلمي
والتكنولوجي الحديث ،إضافة إلى توسع بؤر التوتر السياس ي في اغلب الدول مما صاحبه ارتفاع معدل البطالة
والفقر في العالم ،وهو األمر الذي سهل انتشار هذه الجريمة بشكل سريع وسري باعتبارها فرصة للحصول
على موارد مالية متجددة.
واستنادا إلى ذلك فان هذه الجريمة تتسم بطبيعتها الخاصة التي تنصب أساسا على األشخاص الذين
يعانون من الفقر والبطالة والضعف البدني ،خاصة النساء واألطفال وهما يمثالن السلعة املتجددة
واملتحركة في هذه التجارة الغير قانونية.
وتعتبر الجزائر من بين الدول التي سعت إلى مكافحة جريمة االتجار بالبشر في قوانينها الوطنية ،وهو األمر
الذي ترجمه تعديل قانون العقوبات سنة  2009و الذي من خالله سعينا إلى دراسة الجانب القانوني لهذه
الجريمة من خالل تحليل املواد القانونية التي خصها املشرع في الباب الخامس مكرر من قانون العقوبات
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،وعلى ضوء ذلك نكون أمام إشكالية جوهرية تتمحور في ما هو نطاق جريمة االتجار بالبشر وكيف كان
موقف املشرع الجزائري جزائيا من هذه الجريمة؟
هذه اإلشكالية بدورها تضعنا أمام جملة من التساؤالت تتمثل في:
ما هي عناصروأركان جريمة االتجاربالبشر؟ما هو التكييف القانوني لجريمة االتجاربالبشرفي التشريع الجزائري؟ما عالقة الظروف القانونية في جريمة االتجار بالبشر بتخفيف أو تشديد العقوبة وفقا للتشريعالجزائري؟
أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة في أهمية نظرية وأخرى عملية ،أما األهمية النظرية فتتمثل في مساهمة هذه
الدراسة في تسليط الضوء على أكثر الجرائم سرية في العالم وأكثرها خطورة على حياة األفراد واملجتمعات.
وأما األهمية العملية لهذا املوضوع فهي تتمثل في دراسة هذه الجريمة من الناحية القانونية من خالل
تحليل نصوص املواد القانونية وشرحها تناسبا مع موضوع الدراسة.
أهداف الدراسة:
نهدف من خالل دراستنا لهذا املوضوع إلى التعريف بجريمة االتجار بالبشر وإبراز مدى خطورتها
وتهديدها لألطفال والنساء في جميع دول العالم ،كما تهدف إلى التعرف على موقف املشرع الجزائري من هذه
الجريمة ومدى فعالية اآلليات القانونية الوطنية املتعلقة بجريمة االتجار بالبشر في مكافحة الجريمة
ومعاقبة مرتكبيها.
منهج الدراسة:
بغية تحقيق هذه األهداف فقد ارتأينا أن نتبع في دراسة هذا املوضوع املنهج االستقرائي التحليلي في
معظم جوانب الدراسة من عرض موضوع الجريمة ،سواء من حيث التعريف بها أو من حيث تحديد
عناصرها ،وصوال إلى استقراء النتائج العامة لواقع هذه الجريمة كما اعتمدنا املنهج الوصفي في وصف
أشكالها وصورها واملنهج التحليلي في الشطر الثاني من الدراسة بتحليل النصوص القانونية الواردة في
التشريع محل الدراسة.
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خطة الدراسة:
تبعا لإلشكالية املطروحة فستكون دراسة هذا املوضوع من خالل الخطة التالية:
املبحث األول :مفهوم جريمة االتجاربالبشر.
املطلب األول :تعريف االتجاربالبشر.
املطلب الثاني :نطاق جريمة االتجاربالبشر.
املبحث الثاني :البناء القانوني لجريمة االتجاربالبشرفي التشريع الجزائري.
املطلب األول :أركان جريمة االتجاربالبشرفي التشريع الجزائري.
املطلب الثاني :الظروف القانونية لجريمة االتجاربالبشر.
***
املبحث األول :مفهوم جريمة االتجاربالبشر
لقد تطورت العبودية القديمة التي كنا نعتقد لوهلة انه تم القضاء عليها لتنتشر اليوم بصورتها األكثر
جرما على هيئة ما يسمى" االتجاربالبشر" ،هذه الصورة الحديثة التي تعيد اإلنسان إلى زمن العبودية وتدوس
على حقوقه وحرياته ،ها هي اليوم تعرض أمامنا طرقا جديدة ألجل تداول هذه التجارة والعمل على استمراريتها
مشكلة بذلك نوعا مستحدثا من أشكال املافيا الجديدة التي أصبحت تؤرق املجتمعات والحكومات في ضل
سرعة انتشارها وصعوبة اكتشافها ،وباعتبار أن املتاجرة بالبشر تشكل تعديا صارخا على الحقوق اإلنسانية
فان ذلك يفرض علينا الوقوف موقف الباحث في خبايا هذه الجريمة التي رغم اتساع نطاقها في العقود األخيرة
إال أنها تضل محل جهل لدى الكثيرين .
املطلب األول  :تعريف جريمة االتجاربالبشر
قبل الولوج إلى التعريف القانوني الذي حدد لنا مفهوم هذه الجريمة وبغية فهمها فهما دقيقا وعمليا،
كان من الضروري تعريف االتجار بالبشر لغة  ،ومنه فان االتجار لغة من اتجر ،اتجارا ،ومتاجرة  ،والتاجر
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هو من يبيع ويشتري وجمعهم تجار وهم من يمارسون التجارة  ،1والتجارة هي حرفة التاجر ويقصد بها مزاولة
أعمال التجارة بمعنى ممارسة البيع والشراء بتقديم السلع إلى الغير بمقابل مادي .2
أما البشر فهو اإلنسان وجمعه أناس وهو كائن حي مفكر من ذكر وأنثى. 3
ومن ثم فان االتجار بالبشر يعرف على انه " كافة التصرفات املشروعة وغير املشروعة التي تحول
اإلنسان إلى سلعة أو ضحية يتصرف فيها بواسطة وسطاء محترفين عبر الحدود الوطنية.4
أما املفهوم القانوني لجريمة االتجار بالبشر فلقد تعدد بين املواثيق الدولية والتشريعات الوطنية
كالتالي:
الفرع األول :التعريف الدولي لجريمة االتجاربالبشر
لم يقف العالم مكتوف األيدي وهو يشاهد تفاقم وانتشار هذه الجريمة معيدة معها إلى األذهان صور
العبودية القديمة ،فاتجهت دول العالم نحو صياغة مزيد من الوسائل والقرارات املناهضة بداية من تحديد
مفهوم موحد لها وتوضيح أشكالها وصورها ،وعليه فلقد لقيت هذه الظاهرة الحديثة اهتمام املجتمع الدولي
من خالل العديد من االتفاقيات واملواثيق .
وجاءت االتفاقية التكميلية إللغاء الرق واالتجار بالرقيق واألنظمة واملمارسات الشبيهة بالرق عام
 1956محددة مفهوم االتجار بالرقيق على أنه" :كل فعل بالقبض أو اكتساب أو التنازل عن شخص من أجل
جعله رقيقا ،وهو كل تنازل بالبيع أو التبادل لشخص في حوزة شخص آخر من أجل بيعه أو مبادلته وكذلك
بصفة عامة كل عمل أو تجارة أو نقل للعبيد مهما كانت وسيلة النقل املستخدمة".
كما عرف بروتوكول األمم املتحدة الخاص بمنع وحظر ومعاقبة االتجار باألشخاص وخاصة النساء
واألطفال املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة لعام  ( 2000باليرمو ) االتجار باألشخاص
على انه " :تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك
من أشكال القسر أو االحتيال أو االختطاف أو إساءة استعمال السلطة أو استغالل حالة االستضعاف ،
بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص أخر لغرض االستغالل
الجنس ي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو االسترقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق أو االستعباد أو نزع األعضاء
" وهو نفس التعريف الذي ورد في املادة الثالثة من االتفاقية األوروبية ملكافحة االتجار بالبشر لعام . 2005
( )1صبحي حمودي ،املنجد في اللغة العربية ،الطبعة الثانية ،بيروت ،لبنان ،دار املشرق،2001،ص.48
() )2بطرس البستاني ،محيط املحيط ،لبنان ،ناشرون اللبنانية،ص.68
() )3بطرس البستاني ،مرجع سابق،ص.98
() 4سوزي عدلي ناشد ،االتجار بالبشر بين االقتصاد الخفي و االقتصاد الرسمي ،املكتبة القانونية،القاهرة،2005،ص.17
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الفرع الثاني :تعريف جريمة االتجاربالبشرفي التشريع الجزائري
تبنى املشرع الجزائري فقد نفس التعريف الوارد في بروتوكول باليرمو بموجب نص املادة  303مكرر 4
من قانون العقوبات الجزائري والتي عرفت االتجار بالبشر على انه "كل تجنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو
استقبال شخص بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال اإلكراه ،أو االختطاف أو
االحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغالل حالة االستضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية
أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة على شخص أخر بقصد االستغالل ".
املطلب الثاني  :نطاق جريمة االتجاربالبشر
مما ال شك فيه أن جريمة االتجار بالبشر هي ظاهرة إجرامية عاملية وصورة من صور اإلجرام املنظم
الذي يمثل إحدى الجرائم ذات السلوك الضار بمصالح الدول ،1ونظرا لطبيعتها السرية العابرة للحدود مما
يجعلها تزداد تعقيدا وتجديدا تماشيا مع التطورات العلمية التي يشهدها العالم وهو األمر الذي يكسبها
طبيعة خاصة سواء من حيث عناصرها أو صورها ،وإيمانا منا بمدى خطورة هذه الجريمة سنقوم بتوضيح
عناصرها وصورها حتى يسهل على القارئ اإلملام أكثر بموضوع الدراسة.
الفرع األول :عناصرجريمة االتجاربالبشر
نظرا لكون هذه العملية مختلفة عن باقي عمليات االتجار باعتبار أن اإلنسان هو السلعة املتاجر فيها
فمن الوارد أن تختلف عناصرها عن باقي الجرائم والتي تتمثل في:
أ -السلعة :في هذه الجريمة ولألسف الشديد يعتبر اإلنسان هو السلعة التي يتم االتجار بها في السوق
ويمارس فيها البيع والشراء بكافة التصرفات املهينة للكيان البشري بقصد استغالله تجاريا سواء طواعية أو
كرها ، 2وذلك إما ببيعه أو شراءه أو بيع أعضاءه  ،إلى غيرها من السلوكيات التي ترد على السلعة املتاجر فيها
بهدف استغاللها بدنيا أو جنسيا أو فكريا ،وغالبا ما تتم عملية املتاجرة بالضحايا من خالل البيع مباشرة
للعمل في البغاء أو من خالل استغالل الضحية كرها عن طريق استخدام القوة أو االحتيال ،ومعظم السلع
في هذه الجريمة هم "النساء واألطفال" وهو ما سنتناوله في االفرع الثاني.
ب -التاجر :ال تتم عمليات االتجار بالبشر بمجرد توافر السلعة البشرية وإنما ال بد من توافر عنصر
التاجر أو الوسيط باعتباره العنصر االحترافي القادر على تصريف هذه السلعة ،3ومنه فان التاجر في هذه
( )2فاطمة  ،قفاف2014-2013 ،م "،زراعة األعضاء البشرية بين التجريم واإلباحة " ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،كلية الحقوق والعلوم
السياسية قسم الحقوق ،مذكرة مكملة من متطلبات نيل املاجستير في الحقوق ،ص أ .
( )1سوزي عدلي ناشد ،مرجع سابق ،ص .34
( )2محمد علي العريان ،عمليات االتجار بالبشر واليات مكافحتها ،االسكندرية ،دار الجامعة الجديدة،2011،ص.32
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الجريمة هو تلك الجماعات والعصابات اإلجرامية ،سواء كانت محلية أو دولية والتي تزاول عملها غير املشروع
من تجنيد األشخاص ونقلهم أو استقبالهم من أوطانهم األصلية التي هي في الغالب دول فقيرة تعاني
اضطرابات سياسية واجتماعية ومهمتهم إما بيعهم ألشخاص آخرين يقومون باستغاللهم أو باستغاللهم
مباشرة.
ومن أهم عصابات االتجار بالبشر:
-1املافيا :واغلب عصابات املافيا تكون في ايطاليا والبانيا وتركيا وشيكاغو ولوس انجلوس ،ومن ابرز
نشاطاتها ( تجارة البشر -تهريب األسلحة -إدارة املالهي الليلية و أوكارالدعارة -تجارة املخدرات ).1
-2الياكوزا :ومقرها الرئيس ي في اليابان وهي تعمل في تجارة (البشر -املخدرات-الدعارة -تجارة السالح )
وتنتشر في جميع أنحاء جنوب شرق اسيا.2
ج -السوق :ال تكتمل حلقة االتجار بالبشر إال من خالل توفر سوق عارض لهذه السلعة البشرية وهو
يمثل مكان أو مركز تجميع السلع وذلك تمهيدا لنقلها لدول أخرى ، 3دون إغفال الغرض الذي يتحقق فيه
االتجار عبر االنتقال املباشر من البلد األصلي للضحايا إلى دولة االستغالل غير املشروع أو حتى االتجار
الداخلي ،ومن هذا املنطلق فان االتجار بالبشر من خالل طبيعته العابرة للدول يرتبط بعدة أسواق وهي:
 -1سوق العرض :و يقصد بسوق العرض في هذا السياق الدولة التي تقوم بتصدير الضحايا ،بمعنى الدول
التي تكون مصدرا لألشخاص املتاجر بهم ويحملون جنسيتها وغالبا ما تكون دوال فقيرة أو تتعرض لحروب
وتوترات سياسية وتعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية ،مما يشكل عامل طرد وضعف للضحايا ويجعلهم
يتوقون نحو حياة أفضل ومستوى معيش ي أحسن وهو ما يسهل وقوعهم في أيدي الشبكات اإلجرامية.
 -2سوق الطلب :وتتمثل في الدول املستوردة للضحايا والتي غالبا ما تكون دوال غنية أو صناعية كبرى
تمثل عامل جذب وإغراء للضحايا املوعودون بوعود كاذبة بتحسين أوضاعهم والحصول على معيشة أحسن
بتوفير العمل والحرية واالستقرار.

( )3عيد ،محمد فتحي2010 ،م ،التجارب الدولية في مكافحة الهجرة غير املشروعة ،بحث علمي منشور في مجلة جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،
الرياض ،السعودية ،ص .45
() )4عيد محمد فتحي ،مرجع سابق،ص.46
() )5محمد علي العريان ،مرجع سابق،ص.35
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 -3سوق العبور :وتتمثل سوق العبور في جريمة االتجار بالبشر في الدول املستقبلة للضحايا والتي غالبا
ما تتصف بكونها دوال فقيرة تعتبر مكانا مؤقتا وآمنا لعدم انكشافهم وذلك تمهيدا لرحلة بيعهم ونقلهم إلى
سوق الطلب مقابل عموالت باهظة.1
وتعتبر جزيرة قبرص وارويا الغربية وأملانيا واليابان من أشهر أسواق تجارة البشر في العالم حيث تحتوي
على ماليين النساء من جميع دول العالم يعملن في شبكات الدعارة نتيجة عمليات االتجار الجنس ي .
املبحث الثاني :صوراالتجار بالبشر
إن تنامي بؤر التوتر السياس ي وتزايد حجم الصراعات املسلحة سواء الداخلية أو الدولية فتح املجال
أمام عصابات منظمة كثيرة هدفها الوحيد الحصول على مبالغ مالية طائلة من وراء املتاجرة بالبشر مستغلة
لفاقتهم وحاجتهم .وال يهم في هذا املوضوع إذا ما كان الجنس ذكرا أو أنثى أو طفال أو كبيرا ،بل املهم فقط هو
الربح الذي يحصلون عليه من وراء هذه التجارة ،ونظرا لكون النساء واألطفال من أكثر الفئات االجتماعية
ضعفا فإنهم أكثر عرضة لهذه الجريمة.
املطلب األول :االتجاربالنساء
ال أحد يدرك تحديدا عدد النساء الالتي تعانين من جحيم االتجار سواء كان االتجار جنسيا أو بدنيا،
ذلك الن التقديرات واإلحصائيات الدولية تقوم فقط على الحاالت التي تم التبليغ عنها وعددها في الواقع كبير
جدا مقارنة باملوثق في سجالت الشرطة  ،ورغم أن جميع القوانين ومواثيق حقوق اإلنسان اتفقت على حماية
املرأة والدفاع عن حقها في الحرية إال أن ماليين النساء اليوم يعشن تحت رحمة عصابات إجرامية عاملية ،في
ما يسمى ب "العبودية الحديثة" ،وغالبا ما يكون لغايات جنسية بحتة ،فاملرأة في هذه التجارة هي السلعة
املتجددة والباهظة الثمن في السوق ،كما يعتبر االتجار بالجنس من أكثر أنواع التجارة ربحا في العالم ،ويتم
ذلك من خالل استغالل ظروف الضحية ومدى حاجتها إلى املال لتسخيرها في الدعارة أو البغاء أو في األفالم
اإلباحية أو التصوير اإلباحي أو التدليك الجنس ي وغيرها من الصور الوضيعة التي تجعل منها سلعة تباع
وتشترى طبقا لرغبات من يدفع أكثر.
وتبعا للبروتوكول الدولي ملنع وقمع االتجار باألشخاص خاصة النساء واألطفال ( باليرمو ) فلقد ذكر
الدعارة بنص خاص في املادة الثالثة منه ،وعليه سوف نتناول الدعارة كصورة منفردة كونها من أكثر صور
االتجار بالنساء ثم يليها العمل الجبري بالتفصيل التالي:

( )1سوزي عدلي ناشد ،مرجع سابق،ص.21
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الفرع األول :املتاجرة بالنساء لغرض الدعارة
تعتبر الدعارة من أقدم املهن التي تتحول فيها املرأة إلى سلعة رخيصة يتاجر بها تبعا ألهواء ورغبات
جنسية مقابل املال أو مزايا مادية.1
والدعارة هي صورة من الصور اإلجرامية في جميع التشريعات العربية وهي تعني استخدام شخص
وتشغيله ألغراض الفجور والبغاء. 2
وفي جريمة االتجار بالبشر تكون املتاجرة بالنساء في أعمال الدعارة من خالل قيام الجناة باستغالل
ظروف معينة تحيط بالضحية أو استغالل حاجتها املادية بداية بإيهام النساء بالحصول على أعمال مناسبة
مقابل أجور مغرية ليتم بعدها تسفيرهن بطريقة غير شرعية إلى الدول التي سوف يتم استغاللهن فيها جنسيا
عن طريق استخدام العنف والقوة أو التهديد ،كما انه من السهل في الدول الفقيرة التي تعاني من عدم
االستقرار السياس ي واالجتماعي اصطياد النساء الراغبات بتحقيق مستوى معيش ي أفضل  ،دون علمهن
باألوضاع التي تنتظرهن في الضفة األخرى وهو ما يسهل وقوعهن في شبكات االتجار بالبشر .
تمارس الدعارة في هذه الجريمة بطريقة منظمة تحكمها عصابات إجرامية إما بصورة علنية ،وهي تكون
أساسا في الدول الغربية والدول التي تعتمد على السياحة والوافدين األجانب حيث تتم في الفنادق والشقق
املفروشة وهو ما يسمى بالسياحة الجنسية ،أو تمارس في الخفاء وذلك في الدول الفقيرة أو املحافظة التي
يعاقب قانونها الوطني على الدعارة ،وللمتاجرة بالنساء في أعمال الدعارة أرباب يسمون بالقوادين وتعمل
العاهرات لحساب القواد الذي يوظفهم تماما كمبدأ الشركات الربحية.
والدعارة ليست وحدها ما يمثل استغالال جنسيا للنساء في هذه الجريمة ،بل إن الجنس التجاري
يتعدى صور الدعارة املعروفة ومع التطور العلمي والتكنولوجي الحديث فلقد برزت صور أخرى لهذا الفعل ،
منها استخدام النساء في العروض واألفالم اإلباحية والجنس االلكتروني  ،وكذلك ما يعرف بالتعري هذا األخير
الذي يكون في نوادي مخصصة له يتم من خاللها تعرية النساء وإجبارهن على الرقص وتصوير العروض
اإلباحية وهي تجارة مكسبه بشكل كبير جدا  ،كما يتم استغاللهن فيما يعرف بالتدليك الجنس ي باعتبار
التدليك مهنة مرخصة دوليا تتخفى وراءها تجارة جنسية.
وإذا تحدثنا عن التجارة الجنسية كشكل من أشكال االتجار بالبشر نجدها من أكثر أنواع التجارة
رواجا  ،وقد شهدت السنوات األخيرة تنامي سوق تجارة الدعارة والسياحة الجنسية بشكل ملفت وهو ما زاد
( )2طالل ارفيفان الشرفات ،مرجع سابق،ص.88
( )1املرزوق ،خالد بن محمد سليمان2005 ،م ،جريمة االتجار بالنساء واألطفال وعقوباتها في الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي ،رسالة ماجستير
منشورة كلية الدراسات العليا ،قسم العدالة الجنائية ،تخصص سياسة جنائية ،بحث علمي منشور في مجلة جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،
الرياض– السعودية.ص.20
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الطلب على السفر من اجل االستمتاع الجنس ي في جميع دول العالم ،وأصبحت هذه التجارة بذلك تشكل
عائدا ماديا مربحا وموردا ماليا متجددا.
كما تجدر اإلشارة إلى أن العصابات املختصة بهذا النوع من التجارة تنتقي سلعتها البشرية من الدول
الفقيرة والنامية مثل كينيا وجنوب إفريقيا وبعض الدول العربية وكذلك دول جنوب شرق أسيا و أمريكا
الالتينية ،وفي التقرير العاملي عن االتجار باألشخاص ملكتب الواليات املتحدة املعني باملخدرات والجريمة في
سنة  2018حول ضحايا االتجار بالبشر الذين حددت هويتهم أن  49باملائة منهم نساء إضافة إلى  23باملائة
منهن فتيات تحت سن  18ومن بين الضحايا ،بلغت نسبة من تم استغاللهم جنسيا  59باملائة،
وبحسب مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالي األملاني فان معدالت االتجار بالبشر في أملانيا وحدها شهدت
زيادة فضيعة ،حيث تعرض  617شخصا لالتجار بهم 90 ،باملئة منهم نساء كن ضحايا االستغالل الجنس ي،
وفي تحقيق إعادة تأهيل الناجين في اروبا الشرقية الذي تم خالل سنة  2018و 2019في (اململكة املتحدة و
بلجيكا وهولندا و رومانيا و مولدوفا و بولندا وإمارة دبي ) ذكر أن نسبة  62باملئة من االتجار بالبشر في دول
اروبا و آسيا الوسطى تكون لغرض االستغالل الجنس ي موضحا أن دولة مثل مولدوفا تعتبر دولة مثالية
بالنسبة لعصابات االتجار بالبشر في ما يخص استغالل النساء للعمل في البغاء واملواد اإلباحية ،واملتاجرة
بهن في روسيا وقبرص وتركيا واإلمارات العربية املتحدة .
وجاء في تقرير سابق لوزارة الخارجية األمريكية قبل سنة  2018قام بتصنيف اإلمارات والبحرين
باعتبارهما من أكبر الدول التي تشهد انتشارا للسياحة الجنسية وغالبية النساء الالتي يشتغلن في هذه
السياحة تديرهم عصابات االتجار بالبشر ،ومعظم العاهرات فيها هن ضحايا االتجار بالبشر والتهريب .
إن الحديث عن موضوع االستغالل الجنس ي يشغل حيزا كبيرا في املجتمع الدولي باعتباره يدر عائدات
مالية ضخمة ،كما أنه أصبح تجارة عاملية رائجة بشكل كبير  ،بل ونراه اليوم ضرورة الحياة التي يعيشها
أصحاب األموال مقابل متعتهم ورغباتهم ،وهو ما يفسر عدم قدرة الدول والحكومات على الحد من هذه
الظاهرة ومعاقبة مجرميها ،إضافة إلى خوف النساء من الفضيحة والعار وهو ما يحول دون تبليغهن عن هذه
الجريمة ورفضهن العودة إلى بلدانهم األصلية مع تفضيل العيش تحت رحمة العبودية البشرية .
وإن استغالل النساء في األعمال الجنسية ليس هو الغاية الوحيدة وراء االتجار بهن بل تتم املتاجرة
بأبدانهن كذلك في األعمال القاسية والشاقة جبرا وهو ما سنتناوله في األسطر القادمة من هذا املقال.
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الفرع الثاني :املتاجرة بالنساء لغرض العمل الجبري
عرف العمل الجبري في القانون النموذجي ملكافحة االتجار باألشخاص على انه " :كل عمل أو كل
خدمات تغتصب من أي شخص تحت التهديد بأي عقوبة ولم يتطوع ذلك الشخص بأدائه بإرادته " ، 1وفي
جريمة االتجار بالنساء فإنه يتم استغالل النساء في العمل الجبري ،حيث يتم تبعا لذلك استغاللهن عادة
للخدمة في املنازل واملطاعم أو الفنادق أو املزارع جبريا  ،وفي الغالب بدون مقابل مادي ،مما يضمن بقاءهن
دائما تحت سيطرة الجماعات اإلجرامية التي تقوم باستغاللهن ،كما يمنع على الضحايا بعد وصولهم إلى البلد
املقصد االتصال بذويهم وأهلهم باعتبارهم غرباء عن البلد التي يشتغلون فيها جبرا ،وقد يلتحق الضحايا عن
طريق وكاالت العمل التي وعدتهم بتوفير فرص عمل لهم وأغلبهم من (الفلين وسيريلنكا واندونيسيا والهند
واثيوبيا و النيبال ) حتى يجدون أنفسهم في قبضة تجار البشر الذين يجبروهم بعد وصولهم إلى البلد املقصد
على الخدمة في البيوت وفي املصانع وفي املالهي الليلية ألجل حصولهم على مقابل مالي ،أو مزايا مادية وفي اغلب
القصص التي يرويها بعض الناجين أو الهاربين من شبكات مافيا االتجار البشري فإنهم يتقدمون إلى العمل
وفق إغراءات مادية ووعود كاذبة بتحسين املستوى املعيش ي وتوفير عمل كريم لهن حتى يجدن أنفسهن فور
وصولهن إلى البلد املقصد بدون أوراق أو وثائق شخصية وكل الوعود كانت مجرد شباك صيد أتمت عملية
صيدهم بنجاح ،ليجدون أنفسهم في قبضة العصابة يعاملون كالعبيد ويعملون لساعات متأخرة جدا بدون
أجرة و يحرمون من العطل كما تمارس عليهن جميع أشكال اإلهانة والذل والعبودية ،من استغالل جنس ي
واستغالل بدني ونفس ي وتعرضهم للضرب والعقاب عند مخالفة أوامر أرباب العمل.
املطلب الثاني :االتجارباألطفال
لم يقتصر االتجار بالبشر على الكبار أو البالغين فقط ،بل امتد إلى األطفال بجميع إشكاله وأكثرها
سوءا وإجراما ،هذا الطفل الذي جاءت جميع التشريعات السماوية والقوانين الوضعية واملواثيق الدولية
لحمايته والدفاع عن حقوقه حتى يتسنى له العيش بكرامة وحرية ،ووفقا لإلحصائيات الدولية فان هناك
نسبة كبيرة جدا من األطفال تقع في شباك عصابات االتجار البشري وغالبا ما يكون ذلك لغرضين أساسين
وهما "االستغالل الجنس ي ولغرض العمل الجبري".
الفرع األول :االتجارباألطفال لغرض االستغالل الجنس ي
بداية وطبقا لبروتوكول محاربة وقمع االتجار باألشخاص خاصة النساء واألطفال لسنة  2000فان
االتجار باألطفال هو" تجنيد أو نقل أو إيواء أو استقبال أطفال بغرض استغاللهم ،وهو يعد انتهاكا لحقوقهم
( )1القانون النموذجي ملكافحة االتجار باألشخاص ،مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة،ص.15
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ورفاهتهم ويحرمهم من فرص تحقيق إمكاناتهم الكاملة " ولقد جاء معنى استغالل األطفال في البغاء وفقا
التفاقية األمم املتحدة حول تعزيز حقوق الطفل وحمايتها على أنه ":استخدام طفل لغرض أنشطة جنسية
لقاء مكافئة أو أي شكل أخر من أشكال املقابل" .
وهناك العديد من االتفاقيات واملؤتمرات ملكافحة االستغالل الجنس ي لألطفال نذكر منها مؤتمر
ستوكهولم لعام  ، 1992كما تعتبر منظمة اليونيسيف من أهم املنضمات الرائدة في العالم ملناصرة األطفال
وحمايتهم من جميع أشكال االستغالل واملتاجرة غير انه ورغم التحالف الدولي لحماية أطفال العالم من
عصابات االتجار البشري ،إال أن ذلك لم يقف دون استفحال هذه الجريمة بصورة أكثر تطورا و توسعا بل
وأكثر وحشية والواقع يثبت لنا أن قانون عصابات االتجار بالبشر ال يفرق بين طفل أو بالغ فكل بشري فيه
يخضع فقط لقانون العرض والطلب وال قانون يعلو فوقه ،وهنا تجدر اإلشارة إلى صور االتجار الجنس ي
باألطفال كالتالي:
أ -دعارة األطفال:
االستغالل الجنس ي هو أي ممارسات يتم اتخاذها من قبل شخص أو مجموعة ضد شخص أخر أو
مجموعة أخرى ،يكون من شانها التأثير سلبا كاالستغالل الجنس ي.
ويقصد بدعارة األطفال ممارسة الطفل للجنس مع اآلخرين سواء كانوا أطفاال أو بالغين ،مقابل مبالغ
مالية أو مزايا مادية ،و تقوم الجماعات اإلجرامية في جريمة االتجار بالبشر بعمليات تجارية لبيع خدمات
جنسية من أطفال تم استغاللهم بأحد أوجه االستغالل التي تعرفنا عليها سابقا ،إلى عصابات أخرى مختصة
بالتجارة الجنسية يسمون بالقوادين والوسطاء الذين يعملون في الصناعة الجنسية والعاملين في الحانات
واملطاعم أو الفنادق ،حيث يتم تقديم الضحايا من األطفال ألصحاب األموال الذين يعانون من الشذوذ
الجنس ي ،1ولهذه املمارسة اإلجرامية نتائج فضيعة على جسد الطفل وعلى نفسيته وكثيرا ما يتعرض األطفال
للضرب والتعذيب إذا رفضوا تنفيذ أوامر الجناة ،كما يتم السيطرة عليهم من خالل املخدرات والعقاقير التي
تميت جسد الطفل لتجعل منه جسدا مهمته االستجابة للرغبات الجنسية فحسب ،وتشمل دعارة األطفال
في هذا السياق الذكور واإلناث ،حيث يعاملون بأساليب وحشية وحقيرة ،ويعيشون حياة مظلمة يحيطها
الخوف ،وأغلب هؤالء األطفال من البلدان الفقيرة واألسر املفككة  ،وهو ما سهل وقوعهم في شباك مافيا
االتجار بالبشر.
يصاب عدد كبير من هؤالء األطفال بأمراض خطيرة مثل االيدز والتهابات األعضاء التناسلية  ،واإلدمان
على املخدرات و املهلوسات إضافة إلى األمراض النفسية التي تصيبهم جراء اإلحساس بالذنب و الخوف املتكرر
( )1محمد علي العريان ،مرجع سابق،ص.98
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الذي يصاحبه اضطرابات نفسية وقد يؤدي بهم الحال في النهاية إلى العزلة والرغبة في االنتقام و يتحولون إلى
مجرمين،1وغالبا ما تتعرض الفتيات منهم لإلجهاض نتيجة الحمل الغير مرغوب فيه ،وهو ما يكون سببا في
إنهاء حياتهن في معظم األحيان.
يشهد استغالل األطفال في الجنس انتشارا ورواجا مخيفا في السنوات األخيرة نتيجة تصاعد األزمات
السياسية واالقتصادية في معظم دول العالم ،هذا وحسب تقديرات منظمة العمل الدولية فان السياحة
الجنسية لألطفال تشكل مابين  2إلى  14باملئة من الناتج القومي اإلجمالي في (اندونيسيا وماليزيا و الفلبين
وتايلندا ) وتشير منظمة األمم املتحدة للطفولة "اليونيسيف" أن حوالي  1.8مليون طفل بين ذكور وإناث
وأغلبهم فتيات يدخلون سنويا في تجارة الجنس ،كما تنتشر السياحة الجنسية لألطفال في  62دولة في العالم
نذكر منها ( كوستاريكا ،كوبا ،جامبيا ،الكاميرون ،كينيا ،املغرب ،السينيغال ،وجنوب إفريقيا ،كمبوديا،
والفلبين ،الهند ،اندونيسيا ،تاياندا ،الفيتنام ،بلغاريا  )..وأنه ملن املحزن جدا أن يكون الطفل سلعة يتاجر
بها أمام فشل العالم في إيجاد حلول جذرية للقضاء على هذه الجريمة.
ب -إنتاج املواد اإلباحية:
وجاء مصطلح املواد اإلباحية في البروتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة ( لحقوق الطفل بشان
بيع األطفال واستخدام األطفال في األعمال اإلباحية ) تعريف استخدام األطفال في األعمال اإلباحية على انه
ُ"يقصد باستغالل األطفال في املواد اإلباحية تصوير أي طفل ،بأي وسيلة كانت ،يمارس ممارسة حقيقية أو
باملحاكاة أنشطة جنسية صريحة أو أي تصوير لألعضاء الجنسية للطفل إلشباع الرغبة الجنسية أساسا".2
وهي تعني إجبار األطفال على تصوير أعمال إباحية أو سلوك جنس ي لطفل وحده أو مع طفل أخر أو
بالغ  ،وقد تشتمل املواد اإلباحية على طفل أو أكثر سواء مع أطفال غيرهم أو بالغين وتتمثل هذه املواد
اإلباحية في أنواع االغتصاب أو العبودية الجنسية أو التعري  ،وغيرها من الصور مقابل شهوات الكبار من
املرض ى النفسيين واملهووسين باألطفال ،وان استغالل األطفال لتصوير أو إنتاج مواد إباحية ال يقل فضاعة
عن الدعارة بل أنه دافع أخر من دوافعها  ،حيث يقوم أصحاب األموال والشواذ باستغالل الضحايا الصغار
وابتزازهم من أول صورة إباحية لهم حتى يتسنى لهم ممارسة الجنس الفعلي معهم ،وفي جريمة االتجار بالبشر
فان كل ش ي مقابل مبالغ مالية يتم وفق اتفاقات بين العصابات وأصحاب األموال حول نوع وعمر وثمن
السلعة املقدمة إليهم وهي الطفل.
( )1املبارك ،ياسر عوض الكريم ،ونور عثمان الحسن محمد2008 ،م ،الهجرة غير املشروعة والجريمة ،مركز الدراسات والبحوث ،جامعة
نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،السعودية ،ص.83
( )2ملادة،2اتفاقية حقوق الطفل حول بيع االطفال واستخدام االطفال في االعمال االباحية،ماي،2000،الفقرة ج.
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 -2االستغالل البدني لألطفال:
ال تشتمل املتاجرة باألطفال على االستغالل الجنس ي فقط وإن كان هذا األغلب واألكثر ربحا وفائدة ،
بل حتى أبدانهم الصغيرة لم تسلم من االستغالل ،ويتفرع االستغالل البدني إلى أشكال كثيرة حاولنا التركيز
على أكثرها انتشارا وهو" العمل الجبري والعمل بالسخرة ".
وحسب تقرير منظمة العمل الدولية يعتبر العمل الجبري من أكثر أشكال االتجار بالبشر وقوعا بعد
التجارة الجنسية  ،وباعتبار أن نسبة كبيرة من األطفال املتاجر بهم يقعون تحت طائلة االستغالل الجنس ي،
فان النسبة األخرى تقع ضحية العمل الجبري كونهم يمثلون الفئة التي تتميز بالهشاشة والضعف البدني
واملادي والنفس ي فإنهم يقومون بتطبيق أوامر الجناة دون أي اعتراض ،ويعتبر إيقاع األطفال واستغاللهم في
العمل الجبري من أبشع أنواع العمالة وأكثرها ظلما.
لقد جرم القانون الدولي العمل الجبري في العديد من االتفاقيات ،فجاء مؤتمر العمل الدولي عام 1930
باتفاقية العمل الجبري رقم  29والتي رغم تبنيها فكرة إنهاء العمل الجبري غير أن ذلك لم يحد من هذه
املمارسات الغير إنسانية إلى يومنا هذا ،و يعرف العمل الجبري بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية على
أنه" :كل عمل أو خدمات تغتصب من شخص تحت التهديد بأي عقوبة و لم يتطوع هذا الشخص ألدائها
باختياره".1
ومنه فالعمل الجبري الذي يخضع له األطفال في هذه الجريمة غالبا ما يكون في املطاعم ،أو في املنازل
أو املزارع وفي املقابل يتم مصادرة جوازات سفرهم ووثائقهم الشخصية من طرف العصابات ،كما تقوم هذه
األخيرة بفرض قيود على تنقلهم وهو ما يجعلهم يخضعون لهذا العمل وال يستطيعون اإلفالت منه حتى وإن
رغبوا في ذلك ،كما أن غالبية الفتيات الالتي ال يتعدى سنهن  18سنة يفرض عليهن العمل في املنازل كخادمات
والعمل في بعض املصانع الخاصة كما يفرض عليهن البغاء الجبري عن طريق التهديد ويتعرضن لكافة أشكال
االعتداء اللفظي والبدني والجنس ي ،وان املتتبع لإلحصائيات يالحظ أن عدد ضحايا العمل الجبري من
األطفال يزدادون بشكل مروع في الدول الفقيرة  ،حيث يتم احتجازهم واختطافهم كرقيق للعمل الجبري
خاصة أطفال الدول اآلسيوية وغرب إفريقيا ،الذين يختطفون ويتم شراءهم من املختطفين مقابل  20إلى
 70دوالر أمريكي للطفل الواحد ،2وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية خالل سنة  2016إلى أن  152مليون
طفل منهم  64مليون فتاة و 88مليون فتى يقعون عرضة لعمالة األطفال ،ويمثلون نحو عشر عدد األطفال
في العالم  .ويتواجد أكبر عدد من األطفال العاملين بعمر الخامسة والسابعة عشر في أفريقيا ( 72.1مليون)
( )1ااتفاقية منظمة العمل الدولي للعمل الجبري،1930،املادة،02الفقرة.01
( )2محمد يحي مطر ،االتجار بالبشر نظرة عامة ،الطبعة األولى ،الجزء األول،الرياض،2010،ص.8
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تليها آسيا واملحيط الهادئ ( 62مليون) ثم األمريكيتان ( 10.7مليون) وأوروبا وآسيا الوسطى ( 5.5مليون)
ً
والدول العربية ( 1.2مليون) ،وقرابة ثلث األطفال العاملين بعمر  14-5عاما هم خارج النظام التعليمي ،و38
ً
ً
أعمال خطرة تبلغ أعمارهم  14-5عاما ،ونحو ثلثي األطفال بعمر  17-15عاما
في املائة من األطفال العاملين في
ٍ
ً
يعملون أكثر من  43ساعة أسبوعيا.
املبحث الثاني :البناء القانوني لجريمة االتجاربالبشرفي التشريع الجزائري
تعتبر الجزائر من الدول املناهضة لجريمة االتجار بالبشر في قوانينها الوطنية وفي هذا املبحث سنقوم
بالتعرف على البناء القانوني لهذه الجريمة وفق التشريع الجزائري ،وانطالقا منه سنحاول التفصيل في أركان
جريمة االتجار بالبشر التي نص عليها قانو العقوبات الجزائري بالتفصيل في املطلب األول وكذلك الظروف
القانونية التي اقرها في هذه الجريمة في املطلب الثاني منه.
املطلب األول :أركان جريمة االتجاربالبشرفي التشريع الجزائري
تقوم جريمة االتجار بالبشر وفقا للتشريع الجزائري على ثالثة أركان تتمثل في :
الفرع األول :الركن الشرعي
لقد جرم املشرع الجزائري جرائم االتجار بالبشر في املواد من  303مكرر  04إلى  303مكرر ،15والتي
تنطوي تحت القسم الخامس مكرر بعنوان "االتجارباألشخاص "من الفصل األول "الجنايات والجنح ضد
األشخاص "من الباب الثاني "الجنايات والجنح ضد األفراد" ،الكتاب الثالث "الجنايات والجنح وعقوباتها"
من الجزء الثاني من التجريم ،من القانون رقم 01-09املؤرخ في 25فيفري 2009والذي يعدل ويتمم األمر رقم
 156-66املؤرخ في 08جوان 1966و املتضمن قانون العقوبات.
الفرع الثاني :الركن املادي
ال تقوم أي جريمة بدون توافر الركن املادي ،وهو يتمثل في "السلوك اإلجرامي و النتيجة و العالقة
السببية" ،كما يوصف الشروع بكونه ركن مادي لم تكتمل عناصره،1طبقا لنص املادة 303مكرر 04من قانون
العقوبات الجزائري التي ورد فيها" يعد اتجارا باألشخاص ،تجنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو استقبال شخص
أو أكثر بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال اإلكراه ،أو االختطاف أو االحتيال أو
الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغالل حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل
موافقة شخص له سلطة على شخص أخر بقصد االستغاللً ".....
وبناء على نص املادة فان السلوك اإلجرامي

)عبود السراج ،شرح قانون العقوبات ،القسم العام ،نظرية الجريمة ،مطبوعات جامعة دمشق،سوريا،2007،ص1.118
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في جريمة االتجار بالبشر ينقسم إلى قسمين وهما "صور السلوك اإلجرامي ووسائل التعامل في هذه الجريمة"
وسيكون تفصيلها في اآلتي ذكره:
صورالسلوك اإلجرامي :
بالعودة إلى املشرع الجزائري فلقد عدد صور السلوك اإلجرامي املكون للركن املادي لجريمة االتجار
بالبشر رغبة منه في توسيع نطاق التجريم ،بحيث لم يشترط على الجاني القيام بجميع األفعال التي ذكرها بل
اكتفي فقط أن يأتي بفعل واحد منها واملتمثلة في:
-1تجنيد األشخاص :ويقصد به تطويع األشخاص واستخدامهم كسلعة قابلة للتداول بطريقة غير
مشروعة بهدف جني األرباح ،و نتيجة لهذا التجنيد يصبح الضحايا خاضعين تماما للجناة وغالبا ما يتم تجنيد
األشخاص بهدف استغاللهم من خالل وعدهم بوظائف وفرص عمل وهمية أو إجبارهم على إمضاء عقود
عمل بنية استغاللهم.
-2نقل األشخاص :ويقصد بعبارة نقل األشخاص هو نقلهم من مكان إلى أخر سواء داخل حدود الدولة
أو خارجها ،1وعادة ما يتم نقل ضحايا االتجار بالبشر من املناطق الريفية إلى القرى الكبرى في النقل الداخلي،
أما النقل الخارجي فيتم من الدولة املصدر إلى دولة العبور أو دولة املقصد مباشرة.
-3تنقيل األشخاص :وهو يعني تحويل ملكية ضحايا االتجار بالبشر من أشخاص إلى أشخاص غيرهم
مقابل مبالغ مالية أو مقابل خدمات ،وطبقا لنص القانون محل دراستنا فان فعل تنقيل األشخاص ورد بعد
فعل النقل وقد يبدو لدى البعض أنهما يحمالن نفس املعنى ،لكن فعل النقل يعني نقل األشخاص من مكان
إلى أخر بينما تنقيلهم يعني نقلهم من حوزة أشخاص إلى أشخاص آخرين بهدف االستغالل.2
-4اإليواء :وهو توفير مكان إقامة للضحية بهدف استغالله أو نقله إلى البلد املقصد لالتجار به ،كما يعتبر
من اإليواء توفير عمل مشروع للضحايا في ظاهره يهدف إلى استغاللهم في باطنه.
-5االستقبال :وهو استالم األشخاص الذين تم نقلهم أو تنقيلهم عبر الحدود الوطنية للدولة أو داخلها،
وقيام الجناة أو الوسطاء التابعين ملافيا االتجار بالبشر بمقابلة الضحايا والتعرف عليهم ،وكذلك تذليل
الصعوبات التي تقابلهم في البلد املقصد فور وصولهم بنية استغاللهم بصور مختلفة .وال يشترط في االستقبال

()1منجد منال ،املواجهة الجنائية لجرائم االتجار باألشخاص في القانون السوري(دراسة تحليلية)،مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية
والقانونية ،املجلد رقم،28العدد الثاني،دمشق،سوريا،2012،ص.46
)مبارك هشام عبد العزيز ،ماهية االتجار بالبشر بالتطبيق على القانون البحريني رقم(،)1مركز االعالم االمني،البحرين،2009،ص2.10
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أن يكون عند العبور أو بعد النقل فقط فيستوي أن يكون في دور الدعارة أو مستشفيات السوق السوداء
لنزع األعضاء وغيرها من األماكن التي يمارس فيها االستغالل بأي وجه كان.
ومن املالحظ أن املشرع الجزائري كان حريصا على تجريم هذه األفعال واعتبر قيام فعل واحد منها كافيا
لقيام جريمة االتجار بالبشر ،لكنه اشترط في نفس النص القانوني وسائل معينة للقيام بهذه األفعال والتي
ذكرها على سبيل الحصر في نص املادة  303مكرر 4وتتمثل في:
-1التهديد بالقوة  :وذلك بالضغط على إرادة املجني عليه ليكون مضطرا إلطاعة أوامر الجناة وتنفيذ
رغباتهم.
-2استعمال القوة :وذلك من خالل الضرب أو الجرح أو تقييد حركة الضحايا سواء تم ذلك يدويا أو من
خالل استخدام وسائل معينة.
-3استعمال أي شكل من أشكال اإلكراه :ويعتبر اإلكراه وسيلة لشل إرادة الشخص وهو "إما إكراه مادي
أو معنوي" أما اإلكراه املادي فيتمثل في القوة املادية التي يستخدمها الجاني للتغلب على مقاومة الضحية أو
تعطيلها ،واإلكراه املعنوي يقصد به التأثير على إرادة املجني عليه معنويا عن طريق الضغط عليه نفسيا.
-4االختطاف :وهو حمل الشخص على االنتقال أو نقله إلى مكان أخر مع انعدام إرادته في النقل وخضوعه
للسيطرة من طرف املختطفين.
-5االحتيال :يعرف االحتيال على انه وسيلة من وسائل التدليس يقصد بها إيهام الضحية وتضليله بهدف
إيقاعه في فخ االتجار بالبشر ومثل ذلك االدعاءات الكاذبة أو االشهارات الكاذبة ملحالت تجارية أو مصانع أو
مشاريع بقصد االحتيال على الغير بغرض استغاللهم واالتجار بهم.
-6الخداع :يعتبر الخداع مرادفا ملعنى االحتيال كوسيلة من وسائل ارتكاب جريمة االتجار البشر ورغم
ذلك فلقد أورده املشرع الجزائري إلى جانب االحتيال ربما لتوسيع نطاق هذه الجريمة أو خشية من عدم
اشتمال إحدى التعريفين على بعض األفعال.
-7إساءة استعمال السلطة :جاء تعبير إساءة استعمال السلطة كأحد وسائل ارتكاب جريمة االتجار
بالبشر لتعبر عن مفهوم االستعمال السيئ للسلطة التي تكون من طرف أي شخص تربط بينه وبين شخص
أو أشخاص آخرين عالقة تبعية ،مثل (األب على زوجته أو أبناءه أو املدير واملوظف أو صاحب البيت وخادمة
املنزل).
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-8استغالل حالة االستضعاف :وهو يعني حالة الضعف التي يتمتع بها الشخص و تؤدي إلى استغالل
هذا الضعف بمعنى استضعافه بأي طريقة كانت ،سواء لتجنيده أو نقله أو تنقيله أو استقباله أو إيواءه
لغرض استغالله.
-9إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل مو افقة شخص له سلطة على أخر بقصد االستغالل :و
يقصد بهذه الوسيلة قيام الجناة بمنح مبالغ من املال أو منح مزايا لشخص أو أشخاص على أن يقوم هذا
األخير بإقناع شخص له سيطرة عليه من اجل استغالله في إحدى صور االستغالل الواردة في املادة 303
مكرر.04
كما ال يكتمل توفر الركن املادي في هذه الجريمة إال بحدوث النتيجة اإلجرامية ،التي تتمثل في األثر
الذي يحدثه السلوك اإلجرامي على الضحية إضافة إلى الرابطة املعنوية بين السلوك اإلجرامي والنتيجة،
ويقصد بالنتيجة اإلجرامية هو األثر الناتج عن النشاط اإلجرامي وهي تمثل حقيقة مادية ضارة لها وجودها
املحدد في العالم الخارجي وبالعودة إلى املشرع الجزائري من خالل نص املادة303مكرر 04من قانون العقوبات
نالحظ أن النتيجة اإلجرامية في جرائم االتجار بالبشر تتمثل في تحقيق االتجار بأي صورة من صور السلوك
اإلجرامي التي ذكرناها سابقا ،فبمجرد قيام الجناة بتجنيد األشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواءهم أو
استقبالهم فهم يحققون االتجار بالبشر و باعتبار أن هذه الجريمة هي من الجرائم العمدية فان النتيجة
اإلجرامية تشمل فعل الشروع وهو ما نصت عليه املادة  303مكرر 13من نفس القانون "يعاقب على الشروع
في ارتكاب الجنح املنصوص عليها في هذا القسم بنفس العقوبة املقررة للجريمة التامة"
الفرع الثالث :الركن املعنوي
البد ألي جريمة من توافر الركن املعنوي فهو يمثل القصد الجنائي وهو الركن املكون من النشاط
الذهني والنفس ي واملعبر الحقيقي عن الفعل اإلجرامي،1ويتمثل الركن املعنوي في الجرائم العمدية في العلم
بعناصرها مع اتجاه إرادة الجاني إلى تحقيقها أو قبولها ،وعليه فانه ال يكفي توفر القصد الجنائي العام فقط
واملتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى القيام بإحدى صور السلوك اإلجرامي مع علمه بذلك لقيام هذه الجريمة،
وإنما وجب توفر القصد الجنائي الخاص واملتمثل في أن يهدف الجاني من وراء سلوكه اإلجرامي إلى تحقيق
غرض نهائي غير مشروع وهو استغالل املجني عليه.2

)فهمي خالد مصطفى ،النظام القانوني ملكافحة جرائم االتجار بالبشر في ضوء القانون رقم64لسنة  2010واالتفاقيات الدولية والتشريعات
العربية ،دراسة مقارنة ،دار الفكر الجامعي،مصر،ص( 1.174
)محمد البهجي ايناس ،جرائم االتجار بالبشر ،املركز القومي لإلصدارات القانونية،القاهرة،مصر،2013،ص( 2.118
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ولقد أوضح املشرع الجزائري مدلول االستغالل في نص املادة303مكرر 04من قانون العقوبات"...
ويشمل االستغالل استغالل دعارة الغير أو سائر أشكال االستغالل الجنس ي أو استغالل الغير في التسول أو
السخرة أو الخدمة كرها أو االسترقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق أو االستعباد أو نزع األعضاء" وتبعا لذلك
فقد حصر املشرع الجزائري صور االستغالل الذي يعتبر العنصر األساس ي في ثبوت القصد الجنائي في جريمة
االتجار بالبشر ،وهنا يمكننا شرحها بإيجاز كالتالي:
-1استغالل دعارة الغير :وهي تعني استغالل شخص أو تشغيله أو عرضه ألغراض الفسق على النحو
املعاقب عليه في املادة  343من قانون العقوبات الجزائري.
-2سائر االستغالل الجنس ي :ال يقتصر االستغالل الجنس ي على الدعارة فقط وإنما يمتد ليشمل
االستعباد الجنس ي ،التصوير االباحي ،التعري ،التدليك الجنس ي ...وغيرها من أشكال االستغالل الجنس ي .
-3استغالل الغيرفي التسول :وهو يعني استغالل الغير في القيام بالتسول تحت أي تهديد أو بمقابل مادي.
-4استغالل الغيرعن طريق السخرة أو الخدمة كرها أو االسترقاق أو املمارسات الشبيهة الرق :وهنا يتم
استغالل البشر عن طريق السخرة من خالل فرض أعمال أو خدمات عنوة تحت التهديد بأي عقوبة كانت،
أما الخدمة كرها فهي تمثل حالة التبعية لشخص تم إجباره من طرف آخرين على القيام بأي خدمة سواء
لفائدة الجاني نفسه أو غيره ،أما مصطلح االسترقاق فهو يشير إلى عملية شراء أو مبادلة األشخاص بأي
أسلوب من أساليب البيع أو املقايضة وممارسة حق امللكية عليه ،أما املمارسات الشبيهة بالرق فهي جميع
املمارسات التي يتم فيها وضع شخص ما في وضع مماثل لالسترقاق ،وقد تضمنت االتفاقية التكميلية إلبطال
الرق وتجارة الرقيق واألعراف واملمارسات الشبيهة بالرق لعام  1956في مادتها األولى بعض هذه املمارسات
الشبيهة بالرق.
-5نزع األعضاء :في هذا املوضوع أشار قانون العقوبات الجزائري إلى االتجار باألشخاص لنزع أعضائهم
باعتباره شكال من أشكال االستغالل في جريمة االتجار بالبشر ،ومنه ال يمكن أن يكون جسد اإلنسان أو
أعضاءه موضوع صفقات تجارية و ً
بناء عليه يجرم إعطاء أو تلقي مبلغ مالي أو تعويض أو مكافأة نضير
الحصول على أعضاء بشرية ،وحول موضوع االتجار باألعضاء البشرية فلقد خصها املشرع الجزائري في
القسم الخامس مكرر 1من قانون العقوبات في املواد من 303مكرر16الى غاية املادة303مكرر،29وفيها ربط
االتجار باألعضاء البشرية بثالثة جرائم تتمثل في( انتزاع عضو أو نسيج أو خاليا من جسم شخص بمقابل،
أن يكون هذا االنتزاع دون مو افقة الشخص صاحب العضو ،التسترعلى هذه األفعال).
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املطلب الثاني :الظروف القانونية في جريمة االتجاربالبشر
على ضوء التشريع الجزائري فإن األصل في جريمة االتجار باألشخاص هو أن تأخذ وصف الجنحة
وهذا ما تشير إليه املادة 303مكرر"04يعاقب على االتجار باألشخاص بالحبس من  03سنوات إلى  10سنوات
و بغرامة من 300.000دج إلى 100.000دج،وبنفس العقوبة يعاقب على الشروع في ارتكابها حسب نص املادة
303مكرر."13
ويعتبر وصف الجنحة لجريمة خطيرة مثل االتجار بالبشر وصفا غير كافي نوعا ما نظرا لخطورة النتائج
التي تخلفها هذه الجريمة على األفراد وعلى الدول ،إضافة إلى تعديها على اسمى مبادئ حقوق اإلنسان وهو
الحق في الحياة و في الحرية ،وربما هو األمر الذي دفع باملشرع الجزائري إلى تدارك ذلك من خالل تغييره لهذا
الوصف إذا ما اقترن بإحدى ظروف التشديد لتصبح جنحة مشددة أو جناية و في املقابل خفف العقوبة أو
أعفاها في حالة ارتباطها بإحدى الظروف املخففة أو املعفية التي سنتناولها بالتفصيل األتي.
الفرع األول :الظروف املشددة
وتنقسم ظروف التشديد إلى الظروف الشخصية والظروف العينية ،أما الشخصية فيقصد بها ما
يتصل بالجاني من حيث صفته وعالقته باملجني عليه وما يرتبط باملجني عليه من حيث سنه وصفته وتشير
الظروف العينية ،إلى مجموعة الظروف املالزمة للفعل ونتائجه مثل الزمان واملكان ويرد تفصيلها كالتالي:
*الظروف املشددة التي تعود إلى سن الجاني وعالقته باملجني عليه أو صفته :وعليها نصت املادة
303مكرر 04في فقرتها األخيرة"  ...يعاقب على االتجار باألشخاص بالحبس من 5سنوات الى15سنة وبغرامة
من 1.500.000دج،إذا سهل ارتكابه حالة استضعاف الضحية الناتجة عن سنها أو مرضها أو عجزها البدني
أو الذهني ،متى كانت هذه الظروف ظاهرة ومعلومة لدى الفاعل"
*الظروف املشددة التي تعود إلى صفة الجاني وصلته باملجني عليه :بالنظر إلى النص القانوني
303مكرر 05من قانون العقوبات الجزائري نجد أنه "يعاقب على االتجار باألشخاص بالسجن من  10سنوات
الى 20سنة وبغرامة من 1.000.000دج الى2.000.000دج إذا ارتكبت هذه الجريمة مع توفر ظرف على األقل
من الظروف اآلتية:
-1إذا كان الفاعل زوجا للضحية أو احد أصولها أو فروعها أو ولييها أو كانت له سلطة عليها أو كان موظفا
ممن سهلت له وضيفته ارتكاب الجريمة."....
-2إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص.
-3إذا ارتكبت الجريمة مع حمل السالح أو التهديد باستعماله.
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-4إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية.
هذا ومن خالل النصوص القانونية املتعلقة بجريمة االتجار بالبشر نجد أن املشرع اوجد أعذارا إذا
توفرت أدى ذلك إلى تخفيف العقوبة أو اإلعفاء منها وهي:
الفرع الثاني :األعذاراملخففة أو املعفية
عرف املشرع الجزائري األعذار القانونية بنص املادة 52من قانون العقوبات على أنها "حاالت محددة
في القانون على سبيل الحصر يترتب عليها مع قيام الجريمة واملسؤولية أما عدم عقاب املتهم إذا كانت أعذارا
معفية ،وإما تخفيف العقوبة إذا كانت أعذارا مخففة" ومنه فان األعذار املخففة واملعفية التي تطال جريمة
االتجار بالبشر نص عليها املشرع الجزائري في املادة303مكرر09من قانون العقوبات على انه "يعفى من
العقوبة املقررة كل من يبلغ السلطات اإلدارية أو القضائية عن جريمة االتجار باألشخاص قبل البدء في
تنفيذها أو الشروع فيها ،وتخفض العقوبة إلى النصف إذا تم االبالغ بعد انتهاء تنفيذ الجريمة أو الشروع فيها
وقبل تحريك الدعوى العمومية أو إذا تمكن بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل األصلي أو
الشركاء في نفس الجريمة".
يبدو جليا من هذا النص أن املشرع الجزائري قد شجع على التبليغ عن جرائم االتجار بالبشر مما قد
يساهم ولو بالتقليل من مخاطر هذه الجريمة خاصة إذا تم التبليغ قبل الشروع في الجريمة ،وبه نكون قد
حاولنا اإلحاطة بالشق الجزائي لجريمة االتجار بالبشر وفقا للتشريع الجزائري.
خاتمة:
بعد دراستنا ملوضوع جريمة االتجار بالبشر وما يرتبط بها من صور وأركان على ضوء التشريع
الجزائري ،كشف لنا البحث رغم قصره أن هذه الجريمة من الظواهر اإلجرامية الخطيرة والتي ال يكف أذاها
عند الفرد فقط بل يمتد ليمس مصالح الدول ،هذه الدول التي كرست جهودها ملكافحة االتجار بالبشر بداية
باملواثيق الدولية وصوال إلى القوانين الوطنية ،وتعتبر الجزائر من بين هذه الدول التي ناهضت هذه الجريمة
من خالل نصوص قانونية مجرمة خاصة داخل حدودها الوطنية وخارجها من خالل تعاونها مع منظمات
دولية منها اتفاقية التعاون مع اسبانيا حول األمن ومكافحة اإلرهاب وكذلك التعاون الثنائي في مكافحة
االتجار بالبشر وانضمامها إلى بروتوكول منع ومعاقبة االتجار باألشخاص خاصة النساء واألطفال ،ورغم
النقائص التي الزالت تعيق الدولة في القضاء على هذه الجريمة إال أننا نستطيع من خالل هذه الدراسة القول
أن املشرع الجزائري كفل آليات قانونية عقابية رادعة إذا ما اقترنت بالظروف املشددة ملرتكبي جريمة االتجار
بالبشر ،كما شجع على التبليغ عن الجريمة قبل الشروع فيها أو بعده وربطه باألعذار املخففة أو املعفية
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للعقوبة ،كما تعتبر الظروف القانونية التي اقرها املشرع الجزائري بخصوص االتجار بالبشر بمثابة تدارك
للنقص الوارد في تكييفه للجريمة على أنها جنحة ومنه فلقد انتهينا إلى مجموعة من النتائج تتمثل في مايلي:
تكمن خطورة جريمة االتجار بالبشر في كونها جريمة منظمة عابرة للحدود وغالبا ما يصعب اكتشافها إالبعد عبورها للحدود.
اغلب ضحايا االتجار بالبشر من النساء واألطفال .تعتبر التجارة الجنسية من أكثر أنواع االتجار بالبشر رواجا وتحقيقا للربح في العالم.التكييف القانوني لجريمة االتجار بالبشر في التشريع الجزائري هو جنحة.ظروف التشديد التي اقرها املشرع الجزائري تنقل جريمة االتجار بالبشر من وصف الجنحة لتأخذ وصفجنحة مشددة أو جناية.
اعتبر املشرع الجزائري الشروع في جريمة االتجار بالبشر مثل الجريمة التامة ويعاقب عليه بنفس العقوبةالواردة على فعل االتجار.
االقتراحات :
* ضرورة تفعيل آليات ووسائل الحماية الوطنية والدولية لهذه الجريمة.
* القيام ببحوث ودراسات مستمرة حول هذه الجريمة وتوعية األفراد إعالميا بمخاطرها وأشكالها ،خاصة
في الدول التي تعتبر مصدر للضحايا.
* دعوة املشرع الجزائري الى االهتمام اكثر بهذه الجريمة ومنحها بعدا قانونيا مستقال في التشريعات
الوطنية على غرار بعض الدول التي وضعت قانونا خاصا باالتجار بالبشر وليس قسما خاصا في قانون
العقوبات.
* إنشاء مراكز حماية لضحايا االتجار حتى نتمكن من مواجهة هذه الجريمة من جميع جوانبها ألن معظم
أسباب تملص الجناة تعود الى صمت الضحايا وخوفهم من التبليغ لعدم إحساسهم باألمان والحماية.
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1 م2003 انتهاك مبدأ محاية األعيان الثقافية أثناء الغزو األمريكي للعراق عام

Violation of the principle of protection of cultural property during the
American invasion of Iraq in 2003
. جامعة الجنان في لبنان،الباحث عمرعبدهللا محمد الكروش
OMAR ABDULLAH MOHAMMED ALKAROSH, JINAN University of Lebanon.

Summary:
Throughout the ages, wars have been characterized by various features between violence,
destruction, killing and damage to money and property without distinguishing between what
is military and civil, and what was left by these wars and armed conflicts was a catastrophic
impact on humanity in all its aspects, as its scourge affected not only civilian lives, but
extended to their history and thought their culture and their material and moral possessions.
Historic monuments and cultural property are the cultural and intellectual heritage of
peoples, as the latter allows them to display the course of humanity. Therefore, preserving
them is not only a national issue, but an international responsibility as well, as the phenomena
of war and occupation have grown, resulting in the seizure and theft of cultural property of
peoples in order to falsify history and cancel culture The occupied country is separated from
its past, heritage and identity.
Through this study, we will try to shed light on the violation of the principle of protecting
cultural objects in Iraq in 2003 by the American occupation forces and their allies.

 ان ـ ــتهــاك مب ــدأ ح ــماية األع ــيان الث ــقاف ـ ـ ــية أثناء: تحت عنوان، مقال مستل من بحث التخرج ملرحلة املاجيستير من جامعة الجنان في لبنان1
.. هـ1433 / م2012  قسم حقوق اإلنسان في،)Pr. Said Majzoub(  سعيد مجذوب.د. تحت إشراف أ،م2003 الحرب على العراق عام
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املستخلص:
تميزت الحروب على مر العصور بسمات مختلفة ما بين العنف والتدمير والقتل وإلحاق الضرر باألموال
واملمتلكات دونما تمييز بين ما هو عسكري ومدني ،وما خلفته الحروب والنزاعات املسلحة هذه كان أثرها
كارثيا على اإلنسانية من كل جوانبه حيث طالت ويالتها ليس األرواح املدنية فحسب وإنما امتدت إلى تأريخهم
وفكرهم وثقافتهم وممتلكاتهم املادية واملعنوية.
تعد اآلثار التأريخية واملمتلكات الثقافية امليراث الثقافي والفكري للشعوب إذ تسمح هذه األخيرة بعرض
مسار اإلنسانية ،ولهذا فالحفاظ عليها ال يعد قضية وطنية فحسب بل هو مسؤولية دولية كذلك ،حيث
تنامت ظاهرتي الحرب واالحتالل ونجم عن ذلك استيالء وسرقة املمتلكات الثقافية للشعوب من أجل
تزييف التأريخ وإلغاء ثقافة البلد املحتل وفصله عن ماضيه وتراثه وهويته.
سنحاول من خالل هذه الدراسة أن نسلط الضوء على انتهاك مبدأ حماية األعيان الثقافية في العراق
في عام 2003م من قبل قوات االحتالل األمريكي وحلفائها.
مقدمة:
لعل أكبر خسارة لحقت بالعراق وأضيفت إلى مجمل الخسارات هي سرقة املتحف العراقي بعد سقوط
بغداد عام 2003م ،فبسرقة هذا املتحف يكون العراق قد خسر أكبر وأضخم وأغلى وأنفس الكنوز
التأريخية التي ال تقدر بثمن ،الكنوز واآلثار التي نعتبرها خير دليل وبرهان لألجيال القادمة على حضارة
وتأريخ بلدهم العراق ،بعد سقوط النظام واحتالل بغداد بيد املحتل األمريكي تعرضت أغلب الدوائر
الحكومية ومنها املتحف العراقي الكائن في منطقة العالوي ببغداد إلى أكبر عملية سلب ونهب من قبل شبكات
إجرامية منظمة ومختصة بسرقة املتاحف واملتاجرة بالتحف األثرية ،فمعظم التحف األثرية واملفقودة من
املتحف العراقي وباقي املتاحف العراقية األخرى وكل ما يتعلق بحضارة وادي الرافدين نجد أغلبها معروض
في متاحف العالم وفي دور املزادات العاملية املنتشرة في أوروبا وأمريكا.
وأوضحت عمليات اإلبادة املنظمة للتراث الحضاري اإلنساني بمهد الحضارات ،ومصدر اكتشاف
الكتابة ،وأول مدن التشريع القانوني أهداف الغزو واالحتالل الصهيوني -األمريكي الثقافية والالإنسانية،
وكشفت أساليب التخريب املتعمد في املؤسسات الفكرية والحضارية والثقافية للبلد ،1وعلى الرغم من
سعي بعض دول العالم املهتمة بالحضارة اإلنسانية وبالشأن األثري ومنظمات حماية اآلثار وحتى اإلنتربول
 1كاظم املوسوي ،ال لالحتالل ..إسقاط التمثال وسقوط املثال العراقي ،التكوين للطباعة والنشر ،دمشق ،الطبعة األولى2005 ،م ،ص.22
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على إعادة القطع النفيسة التي ال تقدر بثمن ،واملسروقة من املتحف العراقي ،ظلت هذه الجهات عاجزة
حتى اآلن عن استرداد أخف وأغلى القطع األثرية حتى أن أحد علماء اآلثار العامليين كان قد أكد أن بعض
القطع األثرية التي ال تقدر بثمن قد اختفت من دون رجعة.
وهناك جملة من االسباب تقف وراء سرقة املتاحف العراقية منها:
 -1حالة اإلنفالت األمني التي دبت في الشارع العراقي بعد سقوط النظام ،والتي من خاللها باتت الحدود
العراقية مع أغلب دول الجوار مفتوحه دون رقيب أو حسيب.
 -2تفعيل نشاط شبكات التهريب املختصة بتهريب اآلثار إلى دول الخارج وبيعها بأبخس االثمان دون
معرفة القيم الحضارية واإلنسانية لآلثار العراقية.
 -3الالمباالة وعدم االهتمام الواضح من قبل القوات األمريكية باملواقع األثرية العراقية فالقوات
ً
ً
األمريكية أبدت اهتماما واضحا في كل ما يتعلق بالنفط العراقي ،بينما أهملت كل ما يخص اإلرث العراقي
ومنها املواقع األثرية واملتاحف التي تضم آثار الحضارة العريقة حضارة وادي الرافدين.
واآلثار العراقية التي كانت موجودة في املتحف العراقي تعرضت لنوعين من السرقة والتخريب:
ً
األول :كان هدفا فرديا تحقق من قبل أشخاص أو عصابات مختصة بسرقة وتهريب اآلثار ،والحصول
على مبالغ مالية مقابل كل قطعة تباع أو تهرب إلى خارج العراق.
ً
ً
الثاني :فقد كان هدفا خطيرا تحقق من قبل جماعات مجهولة ،وهو طمس كل ما يتعلق بحضارة وادي
الرافدين ،وهذا الطمس يكون إما ببيع اآلثار وتهريبها أو تخريبها ألغراض سياسية أو دينية ،مما جعل عملية
إعادة وترميم القطع األثرية املسروقة عملية صعبة وشاقة.
ً
ويتحدث تقرير بعثة دولية مختصة باآلثار العراقية من ضمنها منظمة اليونسكو أن هناك آثارا كانت
موجودة في املتحف العراقي تعود لفترات زمنية طويلة جدا تقدر بـ  10,000سنة ،تعرضت لعمليات السرقة
ً
والضياع والتي اليزال البحث جاريا عنها فهي عبارة عن قيثارة فضية عمرها أربعة آالف عام تعود إلى حضارة
أور ،وفأس عمره خمسة آالف عام ،وتمثال برونزي عمالق ،باإلضافة إلى العديد من املخطوطات التي توضح
تطور مراحل الكتابة في العهد السومري والبابلي واآلشوري ،وعلى الرغم من تشكيل عدة حكومات عراقية
بعد االحتالل ومنها الحكومة الحالية ،إال أنها لم تستطع حتى اآلن وقف عمليات السرقة والتهريب التي
ً
تتعرض لها اآلثار العراقية فيوميا نسمع أن قوات الشرطة وقوات األمن العراقية ألقت القبض على عصابة
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مختصة قامت بتهريب مجموعة من اآلثار ،ولم نسمع أي محاكمة أجريت لهؤالء أو عن اي عقوبات أنزلت
بهم.1
ومما سبق تدور اإلشكالية الرئيسية لهذه الدراسة حول معرفة الكيفية التي تم بها انتهاك مبدأ حماية
األعيان الثقافية خالل الغزو األمريكي للعراق في عام 2003م والتي يتفرع عنها مجموعة من اإلشكاليات:
ماهي األهمية املميزة لإلرث الثقافي العراقي؟ ما هو الوضع القانوني لألعيان الثقافية العراقية قبل الغزو
األمريكي ؟ وأخيرا ماهي صور انتهاك مبدأ حماية األعيان الثقافية في العراق خالل الغزو األمريكي ؟
واستخدمت الدراسة املناهج العملية التالية :املنهج التأريخي ملعرفة هوية هذه املمتلكات وجذورها
وأهميتها التأريخية واملعنوية للشعب العراقي ،ومن ثم املنهج التحليلي بالوقوف على الجوانب القانونية التي
تميز وتعرف بأهمية حماية هذه الحقوق وتأصيلها من خالل الحديث على ثالث نقاط موزعة على ثالث
مباحث كاآلتي:
املبحث األول :األهمية املميزة لإلرث الثقافي العراقي.
املبحث الثاني :الوضع القانوني لألعيان الثقافية العراقية قبل الغزو األمريكي.
املبحث الثالث :صور انتهاك مبدأ حماية األعيان الثقافية في العراق خالل الغزو األمريكي.
***
املبحث األول:
األهمية املميزة لإلرث الثقافي العراقي
حظي العراق باهتمام واسع منذ القدم ،فاقتبست كثير من األمم والشعوب من حضارته ،وأفادت من
ابداعاته ،وذكرت حواضره (بابل -بغداد -نينوى) في تأريخ البشرية وإذا كانت الحرية أساس ازدهار اإلنسان
ً
ً
ً
في العراق ،فإنها كانت أيضا بابا يلج منه الغزاة قديما وحديثا.
فسمعنا عن تأريخه معلومات تفوق ما جاء عن تأريخ أمم أخرى ،من حضارة وعلم وثقافة ورقي ،فقد
أولى أهل العراق اهتماما بماضيهم الذي صنعوه وشيدوه بكدهم وعرقهم ودمهم ،وفاق أهل العراق أي
حضارة أخرى في مقدار ما دونوه من أحداث عن أوضاعهم ،وإذا كان األكثر مما دون قد ضاع واندثر ،فإن

 1للمزيد ينظر املوقع التاليhttp://www.baghdadtimes.net/Arabic/portal/printpage.php?subject=printsubject&sid=22877 :
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ما بقي يكفي ألن يكون األول في ميدانه من تقديم صورة واضحة وكاملة لهذا الوطن وتأريخ شعبه وحضارته
وازدهاره.1
وفي هذه األيام من زماننا ،أصبح من الضروري الوقوف على تأريخ أمة وشعب ،لكي نتعرف على حضارتهم
وآثارهم ،ولخاصية العراق وموقعه من بين األمم ،وجب علينا أن نتطلع إلى قراءة أهميته التأريخية والعلمية
والثقافية.
امتزجت حضارة العراق فيها مواريث حضارية من موقعها في بالد ما بين النهرين ،أو إنجازات وافدة من
الجوار وبالتفاعل مع أقوام آخرين ،لذلك تختلف الحال فيها عن بقية الحضارات .2ولحضارة العراق جذور
متعم قة في القدم تمتد إلى أيام الكهوف وما يعرف بمرحلة القوت التي سبقت الزراعة ،والتي عثر فيها على
أقدم أثر الستيطان اإلنسان في تأريخ البشرية الذي سمي إنسان شانيدر.3
إن ما يميز الحضارة العراقية هو التدوين ،والتدوين على ألواح الطين لتوافره في محيط نهري دجلة
والفرات ،والتميز هنا ليس منفردا عن العالم بحرفيته ولكن بشموليته ودقة استخدامه ،وطريقة استخدام
الخط املسماري ليعكس أهمية التوثيق والتدوير في حفظ اإلنجازات الحضارية ،وقدم البابليون للعالم كله
ً
ً
عطاء نادرا غير مسبوق كان أبرزه شريعة حمورابي :وهي أول قانون مدون مدني عرفته األمم ،وقدمت أيضا
إبداعات تعد األولى من نوعها في الفلك والحساب والتقاويم ونظام العمارة ،وشق القنوات وبناء خزانات
املياه ،واملحراث املتطور.4
وعلى الرغم من أن العراق كان وال يزال من أهم املراكز الحضارية القديمة في العالم ،نظرا إلى كثرة وتنوع
الثقافات والحضارات التي ازدهرت في ربوع واديه الخصيب ،فإن فكرة إنشاء متحف يضم بين أجنحته تراث
األقوام والشعوب الغابرة ،جاءت متأخرة نسبيا ،ألن العراق كان خاضعا للحكم العثماني ،فكانت حصته
من اآلثار الناتجة عن حفريات البعثات األجنبية في أراضيه تأخذ طريقها إلى اسطنبول عاصمة اإلمبراطورية
العثمانية لتعرض في متاحفها .5وهذا مما حرم العراق من مجموعات كبيرة ومهمة من آثاره التي كانت آنذاك
نهبا مقسما بين البعثات األجنبية والباب العالي في االستانة.
وبعد انتهاء الحرب العاملية األولى عام 1918م ،وخروج العراق من الخالفة العثمانية ،وتأسيس الحكم
الوطني فيه ،بات من املحتم والضروري جدا إنشاء متحف وطني تعرض فيه حصته من اآلثار الناجمة عن
 1مجموعة من الباحثين ،العراق في التاريخ ،دار الحرية للطباعة ،بغداد1983 ،م ،ص.11-10
 2محمد سهيل طقوش وآخرون ،موسوعة الحضارات القديمة (امليسرة) ،دار النفائس ،لبنان ،الطبعة األولى2011 ،م ،ص.92
 3فاضل عبدالواحد علي ،من سومر إلى التوراة ،سينا للنشر ،القاهرة ،الطبعة الثانية1996 ،م ،ص.15
 4محمد سهيل طقوش ،مرجع سابق ،ص.92
 5للمزيد ينظر املوقع التاليhttp://www.daraddustour.com/ :
©مجيع احلقوق حمفوظة ملركز جيل البحث العلمي

مجلة جيل حقوق اإلنسان  -العام الثامن  -العدد  : 40يونيو 2021
118

تنقيبات البعثات األجنبية ،فأنشأت مديرية لآلثار القديمة كما شرع قانون اآلثار القديمة ،والقانون النافذ
اآلن هو القانون رقم  59لسنة 1936م ،الذي نظم العالقة بين البعثات األجنبية العاملة في حقل التنقيب
األثري في العراق وبين الحكومة العراقية (مديرية اآلثار العامة) وبموجبه أصبح من حق العراق الحصول
على معظم بل وأهم اآلثار التي تعثر عليها البعثة األجنبية ،أما حصة تلك البعثة من اآلثار فتعتبر هبة من
الحكومة العراقية مقابل ما تبذله البعثة من أموال وجهود علمية في التنقيب عن اآلثار والنشر عنها.
ثم تطور الحال فأخذت مديرية اآلثار على عاتقها مسؤولية التنقيب عن اآلثار ،وذلك بعد أن توفرت
لديها عناصر االختصاص بعلم اآلثار ،ودخلت امليدان بشكل ناجح ،مما جعل العراق يقف على قدم
املساواة مع بقية الدول العاملة في حقل التنقيب عن اآلثار أو النشر عنها ،وبذلك أضيفت مجموعات كبيرة
من اآلثار العربية والقديمة إلى املتاحف العراقية ،وعلى األخص املتحف العراقي الذي يعتبر بحق من أهم
املتاحف في العالم ،ألهمية الكنوز األثرية التي يحتويها.1
لقد تم في غضون الثالثين سنة األخيرة إنشاء تلك املتاحف ،وقد روعي في إنشاء تلك املتاحف أهمية
األماكن واملدن من الناحية السياحية وشهرتها التأريخية ،ومنها متاحف بغداد وأهمها :املتحف العراقي،
متحف القصر العباس ي ،دار اآلثار العربية في خان مرجان ،متحف األسلحة في الباب الوسطاني ،متحف
الفن العراقي الحديث،
أما املتاحف خارج بغداد وأهمها :متحف املوصل ،متحف باب نرجال ،متحف بابل ،متحف عقرقوف،
متحف السليمانية ،متحف سامراء.
كما تم إنشاء عدد آخر من املتاحف في بعض املواقع األثرية الثابتة ذات التاريخ املميز  ،كالحضر وأور
قرب مدينة الناصرية ،بابل ،أشور ،أور ،املوصل ،نمرود ،عقرقوف.
وسنتناول فيما يلي أهم هذه املتاحف وموجز عن محتوياتها:
 -1املتحف العراقي:
أنش ئ هذا املتحف عام 1923م ،أسسه املرحوم العالمة ساطع الحصري ،وشارك في تطويره الدكتور
ناجي األصيل ،2وكان في أول األمر عبارة عن قاعة بسيطة متواضعة من غرف بناية سراي الحكومة املعروفة
اليوم بالقشلة.
 1أركان علي النصراوي ،تأثير الفكر الغربي على عناصر النظام العمراني ،رسالة ماجستير (غير منشورة) ،املعهد العالي للتخطيط الحضري واإلقليمي
جامعة بغداد ،2004 ،ص.34
 2صالح زهر الدين ،الحرب األميركية على العراق  ..البعد التراثي والحضاري ،موسوعة اإلمبراطورية األمريكية ،املركز الثقافي اللبناني للطباعة
والنشر ،بيروت ،الطبعة األولى ،2004 ،ص.57
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وبزيادة عدد اآلثار وتنوعها أصبح من الضروري نقله إلى بناية أوسع ،فتم نقله إلى بنايته الحالية في شارع
املأمون ،واملتحف العراقي الحالي على حداثة عهده غني باآلثار الرائعة والعاديات النفيسة ،وله مركزه
وأهميته بين متاحف العالم.
وتتألف بناية املتحف من طابقين يحتويان على ( )12قاعة ،سبع منها في الطابق العلوي وخمس في الطابق
األرض ي ،وكانت اآلثار املعروضة في قاعات هذا املتحف بصورة غير منتظمة ،وفي عام 1943م أعيد تنظيم
قاعاته حيث عرضت اآلثار فيها وفق أحدث أساليب العرض املتبعة في أرقى متاحف العالم وقد روعي في ذلك
التسلسل الزمني أو التأريخي ،ليسهل على الدارسين وزائري املتحف تتبع تطور الحضارة في العراق منذ أقدم
األزمنة ،كالعصور الحجرية القديمة حتى العصر الساساني الذي انتهى بانتصار العرب في معركة القادسية
سنة 636م.
وإضافة إلى اآلثار املعروضة في الخزانات أو على األرض ،هناك العديد من وسائل اإليضاح كاملصورات
والخرائط والرسوم تزين جدران قاعات املتحف.1
ونشاهد بقية اآلثار من عصر نبوخذ نصر وبعدها نأتي إلى آثار العصر البابلي القديم (األلف الثاني ق.م)
وأهم اآلثار تلك املكتشفة في تل حرمل قرب تل محمد ،مثل رقم الطين املدونة بصنوف املعرفة كالرياضيات
واملفردات اللغوية والنصوص األدبية وغير ذلك ،ومنها اللوح الرياض ي الذي يحتوي على نظرية تشابه نظرية
إقليدس وأسبق منها بـ 1700سنة مما يدل على رقي القوم وتقدمهم في مختلف املضامير العلمية واألدبية.
وبعض اآلثار التي كشفت عنها بعثات التنقيب العراقية التي أوفدتها مديرية اآلثار العامة في خالل
العشرين سنة األخيرة ،مثل آثار تل حسونة في لواء املوصل  5000ق .م وآثار تل العقير قرب مشروع املسيب
الكبير  3500ق .م ،واآلثار املكتشفة في عقرقوف (دور – كوريك الزو القديمة) (القرن الرابع عشر ق .م)
وآثار تل حرمل وكذلك اآلثار املكتشفة في املواقع األثرية في حوض دوكان قبل ان تغمره مياه السد .ثم نأتي
إلى العصر اآلشوري بآثاره الرائعة ومنحوتاته الضخمة ،وأبرزها الروائع املصنوعة من العاج املكتشفة في
نمرود من القرن الثامن قبل امليالد ،واملنحوتات الضخمة كالثور املجنح ،واأللواح املرمرية التي كانت تزين
القصور اآلشورية ،كتلك األلواح املكتشفة في العاصمة اآلشورية دور – شروكين ،يلي ذلك مجموعات
نفيسة كبيرة من اآلثار من عصور فجر السالالت السومرية (2500 - 3000ق.م) عثر عليها في املقبرة امللكية
في أور ،أو املواقع األثرية األخرى كالوركاء ونفر في جنوبي العراق ،وتل أسمر وخفاجي واشجالي في منطقة
ديإلى.2
 1للمزيد ينظر املوسوعة الحرة – يكيبيدياhttp://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85% ،
 2محمد سهيل طقوش ،مرجع سابق ،ص.42-31
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ويمثل عصر فجر السالالت بأدواره الثالثة طور الحضارة الناضجة ،حيث توصل العراقي القديم إلى عدد
من االختراعات ،مثل تطوير وسائل النقل ،وتطور الزراعة والتعدين ،وإنشاء املباني العامة كاملعابد
والقصور ،وإنشاء املدافن امللوكية التي كانت تضم أنفس اآلثار وأغالها كالحلي والقيثارات واألختام
االسطوانية واألسلحة وقطع األثاث .وأهم آثار هذه القاعة الكنوز املكتشفة في املقبرة امللوكية في أور الواقعة
قرب الناصرية .وبعد آثار عصر فجر السالالت السومرية نشاهد آثار العصر األكدي ( 2350 -2550ق.م)
عرضت في القاعة ،وهناك آثار في غاية األهمية تعود إلى هذا العصر ،كالرأس النحاس ي املصنوع بمهارة
فائقة ،الذي اكتشف في نينوى ويمثل شخصية إما سرجون األكدي أو حفيده نرام سن ،هذا إلى مجموعات
أخرى من املنحوتات واألختام االسطوانية ،وبعد ذلك نشاهد آثار السالالت الحاكمة املتأخرة ،كساللة أور
الثالثة (1701 -2275ق.م) ومن أبرز آثار هذا العصر تماثيل النحاس املكتشفة في نفر ،التي تمثل امللك
(أور -نمو ،وشولكي) وتمثل أرقى ما وصل إليه فن سباكة النحاس.1
وقد نقلت هذه األلواح فيما بعد إلى بناية املتحف الجديد في الصالحية ،فيما بعد ذلك يشاهد الزائر
بعض اآلثار الجميلة التي تعود إلى العصر الكلداني ( 531 -612ق .م) أو دولة بابل الجديدة ،وأبرز آثارها
أفاريز الحيوانات الناتئة التي كانت تزين عصور نبوخذ نصر وباب عشتار وشارع املواكب في عاصمة ملكة
بابل .ثم نأتي إلى آثار العصر الهلينستي ،ومن أبرز آثاره تلك اآلثار املكتشفة في مدينة الحضر ،التي تعتبر من
أهم املراكز الحضارية العربية قبل اإلسالم ،وتشغل آثار مدينة الحضر ثالث قاعات من الطابق األرض ي،
والقاعة ( )12تضم آثار العصور األخيرة التي سبقت العهد العربي اإلسالمي وهي :العصر األخميني 331 -531
ق .م ،وعهد االسكندر الكبير الذي أعقبه حكم القائد سلوقس الذي بنى مدينة سلوقية قبالة طيسفون
على الجانب االيمن من دجلة من عام  331ق .م حتى  129ق .م ،ثم العصر الفرثي (األشكاني) من سنة 247
ً
ق .م حتى عام 226م ،وأخيرا الساساني (636 -226م) الذي انتهى بانتصار املسلمين في معركة القادسية
الحاسمة ،وسقوط عاصمة األكاسرة املدائن (طيسفون) بقيادة القائد املسلم سعد بن ابي وقاص عام
636م.2
هذا مجمل ما يحتويه املتحف العراقي من نفائس أثرية وعاديات جميلة.

 1محمد سهيل طقوش ،مرجع سابق ،ص.66-59
 2فرج بصمة ،كنوز املتحف العراقي ،منشورات وزارة اإلعالم ،مديرية اآلثار واملتاحف ،كتاب منشور على املوقع األلكتروني http://uruk-
warka.dk/news/2017-05/farajbasmati.pdf
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 -2داراملخطوطات:
ً
وقد أسسها األستاذ الخبير أسامة النقشبندي ،وتحتوي على عدد كبير جدا من نسخ القرآن الكريم
بخط أشهر الخطاطين ،أمثال ابن مقلة الوزير العباس ي الذي وضع قواعد خطي الثلث والنسخ ،ويحتوي
على عدد كبير من الرقع الخطية واللوحات ألشهر الخطاطين أمثال علي التبريزي ،ومن ثم الرقم واللوحات
املزخرفة واملذهبة ،ويمكن القول بأن الدار قد جمعت خطوطا لجميع خطاطي الفن.وتحتوي الدار على
عشرات األلوف من املخطوطات األصلية ألنفس الكتب واملوسوعات اإلسالمية واليونانية ألشهر الفالسفة
والعلماء.1
 -3دارالوثائق:
نشأت في الستينيات بإشراف وجهود العالمة سالم اآللوس ي ،وتضم هذه الدار وثائق رسمية وغير رسمية
منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1879م على يد مدحت باشا ،ومن أهم ما تحويه هذه الدار وثائق
ثورة العشرين وما جرى من مكاتبات ومراسالت بين العراقيين في مدينة بغداد والنجف وكربالء واملدن
ً
األخرى ،واشتملت أيضا على خطب وبيانات قيادة الثورة واملشتركين فيها ،إلى جانب وثائق االتفاقات بين
الشخصيات العراقية حول مقاومة االحتالل وتحقيق أهداف الشعب في االستقالل والحرية ،وغيرها من
الوثائق املهمة ملا حدث في ذلك الوقت كوقائع مؤتمر كربالء ومؤتمر حيدر خانة في بغداد.2
وهناك من الدور واملكتبات واملواقع األخرى التي تزخر بتأريخ وتراث األمة وليس فقط العراق والتي مستها
نار االحتالل وحقد األوغاد ويد النهاب .إن تأريخ العراق وميزته الثقافية والعلمية وتقدمه على بقية
الحضارات تشهد له هذه التحف واآلثار واملواقع األثرية.
املبحث الثاني:
الوضع القانوني لألعيان الثقافية العر اقية قبل الغزو األمريكي
يمتلك العراق ما يقرب من  12ألف موقع أثري ،ما تزال أطاللها ماثلة إلى يومنا هذا ،إال أن ما مر بأرض
الرافدين من ظروف غير اعتيادية ،خالل عقود طوال ،كان لها تأثيرها الواضح على هذه اآلثار املوغلة في
أعماق التاريخ البشري ،ومن ثم على مستوى التقييم العاملي لها.
 1صالح زهر الدين ،مرجع سابق ،ص.62-61
 2صالح زهر الدين ،مرجع سابق ،ص.63
©مجيع احلقوق حمفوظة ملركز جيل البحث العلمي

مجلة جيل حقوق اإلنسان  -العام الثامن  -العدد  : 40يونيو 2021
122

من هنا ،فإن هناك الكثير من اآلثار العراقية غير مسجلة في الئحة التراث العاملي ألسباب عديدة منها ما
عزاه مسؤولون وخبراء "ملا تعرضت له هذه املواقع ،من جراء التقلبات السياسية التي مرت بالبالد ،أو ما
طالها من تغييرات وتشويه على مر السنين".
وإذا ما رجعنا إلى الوضع القانوني لهذه اآلثار فنجد أن العراق التحق باليونسكو في  21تشرين األول
1948م ،وبتأريخ 1968/3/21م ،وقع العراق على اتفاقية الهاي عام  1954لحماية املمتلكات الثقافية خالل
النزاعات املسلحة وبروتوكولها األول ،وبتأريخ 1973/5/12م ،وقع العراق على اتفاقية 1970م بشأن
اإلجراءات الواجب اتخاذها ملنع ووقف استيراد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بصورة غير
مشروعة.1
وبهذه االتفاقيات واملعاهدات تصبح معالم واآلثار العراقية تحت سقف القانون الدولي والقانون الدولي
اإلنساني.
وعلى ضوء هذه االتفاقيات انضمت ثالثة مواقع عراقية إلى قائمة التراث العاملي هي:
 -1مدينة الحضر التأريخية ،الكبيرة واملحصنة ،وقد أدرجت على القائمة عام 1985م.
 -2آثار مدينة آشور القديمة ،عاصمة اإلمبراطورية اآلشورية على ضفاف نهر دجلة ،أدرجت عام
2003م ،وهي على الئحة التراث العاملي املهدد بالخطر.
 -3وأحدث املواقع املضافة ،مدينة سامراء األثرية ،إحدى عواصم العباسيين ،وفيها مسجد يعود إلى
القرن التاسع للميالد بمنارته امللوية الشهيرة .وقد أدرجت عام 2007م على قائمة التراث العاملي وقائمة
التراث العاملي املهدد بالخطر. 2
ويقع التراث الثقافي العراقي تحت حماية القوانين املحلية التالية:
• قانون منع تهريب اآلثار رقم  40لعام 1926م.
• قانون اآلثار رقم  59لعام 1936م وتعدياله (رقم  120لعام 1974م ورقم  164لعام 1975م).
• القانون رقم  6لعام 1942م :األنظمة الخاصة بتسجيل املخطوطات القديمة.

 1للمزيد ينظر املوقع التاليhttp://archives.icom.museum/redlist/irak/arabe/legislation.html :
 2للمزيد ينظر موقع اليونسكوhttp://www.unesco.org/new/ar/iraq-office/culture/iraqi-world-heritage/ :
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• قانون اآلثار والتراث رقم  55لعام 2002م والذي ما زال ساري املفعول إلى يوم اعدادنا لهذا البحث
وتجري مناقشات بشأنه لتعديله أو اعتماد أغلب نصوصه في حماية وصيانة اآلثار العراقية.1
ونذكر من هذا القانون بعض مواده:
املادة :1
يهدف القانون إلى ما يأتي :
أوال – الحفاظ على اآلثار والتراث في جمهورية العراق باعتبارهما من أهم الثروات الوطنية.
ثانيا – الكشف عن اآلثار والتراث وتعريف املواطنين واملجتمع الدولي بهما إبرازا للدور املتميز لحضارة
العراق في بناء الحضارة اإلنسانية.
املادة :17
أوال – يحظر على األشخاص الطبيعية واملعنوية حيازة اآلثار املنقولة.
ثانيا – على من لديه آثار منقولة تسليمها إلى السلطة اآلثارية خالل  30يوما من تأريخ نفاذ هذا القانون.
ثالثا – يستثنى من حكم البند أوال من هذه املادة ما يأتي :
ا – اآلثار املنقولة املوجودة في األماكن املبينة في املادة  10من هذا القانون.
ب – املخطوطات واملسكوكات األثرية املسجلة لدى السلطة اآلثارية املرخص بحيازتها.
رابعا – يلتزم املالك أو الحائز أو املتولي على اآلثار واملواد املنصوص عليها في البند ثانيا من هذه املادة بما
يأتي :
ا – تسجيلها لدى السلطة اآلثارية خالل  180يوما من تأريخ نفاذ هذا القانون أو تأريخ تملكه إياها.
ب – املحافظة عليها واخطار السلطة اآلثارية تحريريا عن كل ما يمكن أن يعرضها إلى الضياع أو التلف
التخاذ ما يلزم للمحافظة عليها.
هذه بعض املواد التي من خاللها حاول العراق حماية وصيانة ممتلكاته الثقافية .
غير أنه ومع كل ما تقدم بيانه من األهمية التي تتمتع بها اآلثار فإنها لم تحظ بما ينبغي من رعاية إال في
وقت متأخر نتيجة الجهل بقيمة اآلثار التأريخية والعلمية والفنية .فعلى الرغم من أن أول قانون لآلثار
صدر في العراق كان في عام 1924م غير أن القانون املذكور لم يوفر لآلثار الحد األدنى من الحماية ،فقد
 1للمزيد يرجى زيارة املوقع التاليhttps://annabaa.org/nbanews/64/223.htm :
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صدر قانون اآلثار لسنة  1924بإرادة استعمارية ،إذ كان العراق آنذاك واقعا تحت االنتداب البريطاني .وإذا
كانت السلطة االستعمارية هي التي وضعت أو أوحت بذلك القانون فقد فتحت أبواب النهب على مصراعيها،
وفتحت أبواب التجارة على أوسع نطاق ،وبذلك أصبحت اآلثار تتداول في األسواق وفي املحالت الخاصة ببيع
التحف .فقد نظم القانون املذكور عملية تداول اآلثار بالبيع والشراء وأجاز املتاجرة بها ،كما اجاز
لألشخاص تصدير اآلثار بشرط الحصول على رخصة من السلطات املختصة بذلك.
غير أن هذا القانون (قانون اآلثار 1924م) قد ألغي وأعقبه قانون اآلثار رقم ( )59لسنة 1936م النافذ
حاليا ،والذي صدر بعد حصول العراق على استقالله في عام 1932م ،بقبوله عضوا في عصبة األمم ،غير
أن هذا القانون كسابقه لم يوفر الحماية الالزمة لآلثار وذلك لوجود ثغرات عديدة ،أولها السماح للبعثات
اآلثارية بقسمة اآلثار املستخرجة ،وبذلك خسر بلدنا الكثير من اآلثار نتيجة لتلك العملية.وأما الثغرة
الثانية فهي إجازته املتاجرة في اآلثار ،وال يخفى ما تسببه تلك العملية من خسارة فادحة أيضا .إال أنه ومع
ازدياد الوعي بقيمة اآلثار ،أخذت اآلثار تحظى بأهمية بالغة ورعاية فائقة فصدر قانون التعديل األول (رقم
( )120لسنة 1974م) لقانون اآلثار رقم(  ) 59لسنة 1936م ليعالج ما تضمنه قانون اآلثار من ثغرات فقد
ً
ً
قض ى قانون التعديل األول
ابتداء أن تكون اآلثار التي يكتشفها املنقبون ملكا للدولة ،وعلى أن يعطى املنقب
مكافأة على أتعابه وبذلك ألغى نظام القسمة (اقتسام اآلثار املكتشفة بين دائرة اآلثار والتراث ولجان
التنقيب) املعمول به سابقا .والذي يلحق بإرثنا الحضاري خسارة فادحة ،كما تضمن قانون التعديل املذكور
النص على إلغـاء فصل املتاجرة في اآلثار ،وبهذا أصبحت عملية املتاجرة في اآلثار محظورة بشكل قاطع.
ونظرا إلى الظروف السياسية واألمنية التي شهدتها العراق فإن اليونسكو تعمل بشكل مركز على حماية
وصون املمتلكات الثقافية للعراق بالتعاون الوثيق مع السلطات العراقية والدولية املختصة.
املبحث الثالث:
صورانتهاك مبدأ حماية األعيان الثقافية في العراق خالل الغزو األمريكي
الشك أن املهتمين بالتاريخ من علماء واختصاصيين وأكاديميين لن ينسوا أبدا ،ولن تمحى من ذاكرتهم
رؤية الدبابة األمريكية وهي تقتحم بوابة املتحف العراقي لتعلن بداية عصر نهب التاريخ مرة ثانية في العصر
الحديث.
فبعد أن احتلت القوات األمريكية العراق في نهاية آذار من عام  2003ودخولها األراض ي العراقية
وسيطرتها على األرض من الشمال إلى الجنوب ،وحدث ما لم يحمد عقباه ،وكان مفاجأة كبرى للمختصين
بأالثار وللشعب العراقي والعالم بأن يتعرض املتحف العراقي الوطني في بغداد إلى أكبر عملية سرقة في
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التاريخ ،وقيام أشخاص منهم من أهل البلد ومنهم من خارج البلد بدخول املتحف وسرقة ما يمكن سرقته،
وتكسير وتهشيم ما ال يستطيعون سرقته ،وهذا كله حدث على مرأى ومسمع من القوات األمريكية التي كانت
قريبة من املتحف ،حيث تمركزت قطعات من الجيش األمريكي في ساحة املتحف املنطقة املقابلة للمتحف
ً
العراقي ولم يمنعوا اللصوص من دخول املتحف ،وشهود العيان رأوا سراقا ً عربا وجنسيات غربية مختلفة
تشارك بعمليات سرقة املتحف ،وبعضهم لديه الدراية ماذا يسرق وماذا يترك ،أما القوات األمريكية فكانت
تشاهد كل ما يحدث وكأنها خططت له مسبقا في إحدى غرف البيت األبيض وهي ترى ما يسعدها ويشفي
الغليل لديها.
وعموما فلقد تم االعتداء في العراق على األعيان الثابتة واملنقولة:
 االعتداءات على األعيان الثابتة:ً
يتميز العراق بكثرة األماكن األثرية والتأريخية فيه ،نظرا ملا تكلمنا عنه في املبحث األول من امليزة التأريخية
لإلرث الثقافي ،وموقع العراق الجغرافي وحضارته اإلنسانية وموقعه بين األمم.
ً
ويبلغ عدد املواقع األثرية فيه أكثر من  12000موقع ،تضم آثارا تعود إلى حقب تأريخية مختلفة ،ومعظم
هذه املواقع ال توجد فيها الحماية الكاملة من قبل السلطات العراقية قبل االحتالل وبعده ،وإن كانت هناك
تقارير تتحدث عن وجود  4000فرد لحماية هذه املواقع ،إال أنهم ال يتمتعون بالخبرة الكافية ،وغير مجهزين
ً
ً
بالعدة الالزمة لحماية وصيانة هذه املمتلكات ،وغير مؤهلين علميا وثقافيا بحسب شروط اتفاقية الهاي
لعام 1954م ،مما جعل هذه األماكن عرضة للتدمير والسلب والنهب والسرقة إلى يومنا هذا.
ولم تكن الجريمة تقتصر على سرقة املتحف العراقي فقط بل كانت أشد وأدهى ،وأكثر مرارة وتدمير
لحضارة وادي الرافدين ،حيث تعرض ما يقارب من خمسة عشر ألف موقع أثري للسرقة والنبش ،ونهب
أهم وأغنى آثاره ،واستمر هذا النهب املنظم والسرقات الكبيرة ألكثر من ستة أشهر على الرغم من أن القوات
األمريكية تجوب العراق في كل مكان ،وتحمي املؤسسات النفطية واألمنية ،إال املواقع واملدن األثرية بقيت
بال حماية ،فهي خارج اهتمامهم وربما كان األمر مقصودا؟.1
تنص املواثيق الدولية على أن سالمة وأمن املواقع األثرية والتراثية والدينية والثقافية في أثناء الحروب
والصراع املسلح كونها مؤسسات ثقافية تقع على عاتق الدول املحتلة والحكومات ،وهي ملزمة بتوفير
الحماية الكافية وحسب املواثيق والقوانين الدولية كونها ثروة وطنية وعاملية وإنسانية.

 1عامر عبد الرزاق الزبيدي ،باحث آثاري .دور قوات االحتالل األمريكي في دمار آثار العراق ،بحث منشور على املوقع التالي
http://kaldaya.net/2012/Articles/02/13_Feb06_AmirAlzaydi.html .
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ً
غير أن املواقع األثرية والتراثية تعاني من تجاوزات كبيرة بل وخطيرة جدا من قبل القوات متعددة
الجنسيات ،بل إنها في كثير من األحيان تعبث بها وتتعامل معها بمنطق الالمباالة ،وربما تنظر إلى اآلثار
والتراث العراقي كش يء ثانوي.
والبد لنا من القول بأن الواجب على تلك القوات احترام هذا اإلرث الحضاري وحمايته ،غير أن تلك
القوات اتخذت من املواقع األثرية معسكرات لها ،وضمت مدن أثرية إلى قواعدها العسكرية ،كالذي حدث
في موقع مدينة أور وتل أبو عبية في منطقة النهروان ،بل إن العديد من املواقع واملدن األثرية صارت ساحة
للعمليات العسكرية ،كما حدث لتل خنزيرات وتل أبو صخير في منطقة الدورة ومدينة سامراء األثرية ،ليس
هذا فحسب بل تعرضت املواقع األثرية الشاخصة لالهتزازات بسبب تفجير قوات االحتالل لألعتدة
واألسلحة قرب تلك املباني ،كما حدث عند تفجير األسلحة والصواريخ قرب خان الربع في كربالء مما أدى إلى
ً
انهيار املبنى بالكامل على األرض ،فضال عن التفجيرات التي أحدثتها قوات االحتالل قرب مدينة الحضر
األثرية في محافظة نينوى  ...إلخ.
تلك الخروقات وغيرها استمرت منذ عام 2003م ولحد يوم انجاز هذه الدراسة .وكانت املتاحف واملواقع
األثرية واملكتبات والجامعات واملختبرات ومراكز التوثيق أكثر ما استهدفته تلك الزمر والعصابات العابثة
بتأريخ العراق ،فأضرمت النيران فيها وبقيت ألسنة اللهب مشتعلة فيها تلتهم املباني وما تحتويه ،دون وجود
أية محاولة إلطفائها والتقليل من مخاطرها من قبل القوات الغازية التي بقيت تتفرج عن قرب على هذه
ً
ً
ً
ً
الكارثة اإلنسانية ،وكأنها تنفذ مخططا مرسوما لها وتنفيذا دقيقا يصل حتى التفاصيل الصغيرة.1
وعموما تزخر العراق بمواقع أثرية من األعيان الثابتة ذات األهمية الكبيرة والتأريخية للشعب العراقي،
والتي تحتوي على كنوز وآثار ثمينة مهددة بالسرقة والتدمير.
وتضم هذه املواقع األثرية أكثر من  150مدينة وبلدة سومرية قديمة ،باإلضافة إلى العواصم الكبرى مثل
أور  ،سامراء ،آشور ،بابل ونمرود ونينوى التي أعقبتها زمنيا ،وهناك ما مجموعه نحو  12,000موقع في
البالد ،وقد بين األكاديميون في وقتها لقوات االحتالل أن النهب يدمر سجل األثري الذي يشكل أساس فهمنا
لتأريخ البشرية ،وال يمكن فهم السجل من دون التنقيب املتأني وحفظ السجل األثري بواسطة علماء اآلثار
املهنيين.2

 1صالح زهر الدين ،مرجع سابق ،ص.57
 2ينظر البيان الذي أصدره العديد من العلماء البارزين في ورشة العمل حول تهديد التراث الثقافي العراقي املنعقد في املعهد الشرقي في جامعة
شيكاغو في  23تموز 2005م ،وقد نشر على الرابط التاليhttp://oi.uchicago.edu/oi/iraq/ws_statement.html :
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وباإلضافة إلى هذه املواقع األثرية القديمة دمرت قوات االحتالل األمريكي وحلفائها العديد من املتاحف
العراقية ذات الصيت العاملي ونهبت القطع األثرية املصنفة ،مثل املتحف العراقي في بغداد
الشرقية(الرصافة) ،متحف املوصل ،متحف مدينة بابل األثرية ومتحف تكريت بمحافظة صالح الدين.
 االعتداءات على األعيان املنقولة:ً
إن الكوارث التي تكون من صنع اإلنسان ،يمكن أن تكون أكثر خطورة من الكوارث الطبيعية إضرارا
بذاكرة الجماعة البشرية املاضية والحاضرة واملستقبلية ،ومن هذه الكوارث التي هي من صنع اإلنسان هي
الحروب واالضطرابات املدنية ،والتخريب واإلهمال ،والسلب والنهب التي تكون متعمدة في تهديد تراثنا
وقيمنا اإلنسانية ،ومن الصعوبة في زماننا حل النزاعات املسلحة الدولية والداخلية ،وهذه النزاعات تثير
قلق الباحثين واملهتمين واالختصاصين في شتى امليادين ،مما تشكله هذه النزاعات من خطر على مستقبل
وتاريخ اإلنسانية ،ألنها ـ أي النزاعات ـ تمتد يدها لتطال كل مقومات البشرية.
ومثال هذه النزاعات التي طالت ماض ي البشرية وتراثهم ،سيطرة قوات االحتالل على اآلثار العراقية،
ً
ودمرت وطمست عمدا محفوظات ووثائق وآثار كجزء من التطهير الثقافي والعرقي.
وقد تميز العقد األخير من القرن العشرين بتدمير التراث كجزء أساس ي من الحروب ،وذلك لفرض ثقافة
دولة على أخرى .وحقيقة أن هناك حقائق وطرق يمكننا أن نعزز هذه الصفة لهذه الحروب ،وهو ما حدث
في العراق وفي فلسطين وأفغانستان وباعتراف قادة االحتالل بأنها حرب فكرية وثقافية .ويورد معدو تقرير
"إنه موت التأريخ" في صحيفة اإلندبندنت البريطانية ،مقتطفات من تقرير آخر أعدته خبيرة اآلثار اللبنانية
ً
جوان فرشخ ،جاء فيه" :لقد دمروا ما تبقى من هذه الحضارة طمعا في الحصول على قطع أثرية يمكن بيعها،
ً
ً
ً
لقد دمروا مدنا قديمة تمتد على مدى  20كلم ،كان يمكن لو جرى التنقيب فيها بشكل جيد أن تعطينا كما
ً
هائال من املعلومات عن تطور الجنس البشري".1
ولوضع الصورة الواضحة لهذه النزاعات ،نسطر بعض املمتلكات الثقافية والتأريخية واألثرية املنهوبة
واملدمرة في العراق أثناء االحتالل األمريكي في متحف بغداد أوال ومن ثم متحف املوصل اللذان يحويان أنفس
اآلثار العراقية وأهمها:
 -1متحف بغداد :هاجم اللصوص املتحف الوطني ثالث مرات بين  10و 12نيسان  2003ولم تفعل
قوات االحتالل شيئا ،ونهبوا ما بين  14إلى  15ألف قطعة ،بما فيها القطع النقدية ،والتماثيل والسيراميك
واملشغوالت املعدنية ،والقطع املعمارية ،واأللواح املسمارية ،ومعظم مجموعة املتحف من أختام
 1للمزيد ينظر موقع االتحاد الديمقراطي العراقي،
http://www.idu.net/portal/modules.php?name=News&file=article&sid=7652
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األسطوانية السومرية القيمة ،وقد اختفى التمثال املرمري الشهير بالسيدة ورقاء ،الذي يعود تأريخه إلى
عام  3100قبل امليالد ،إضافة إلى أربعين قطعة أثرية شهيرة أخرى.1
 -2متحف املوصل :أما متحف املوصل فقد سرقت منه مئات القطع األثرية ،ومن ضمنها  16اطار باب
برونزي من بوابة مدينة بلوات (القرن التاسع قبل امليالد) واأللواح املسمارية من مواقع مهمة مثل نينوى
ونمرود 2.بحيث تعرض ملا ال يقل خطورة عما تعرض له املتحف العراقي في بغداد ،فقد انتزعت خاللها املئات
من القطع األثرية الفريدة من نوعها بما في ذلك اللوحات الجدارية والرقم الطينية والتي بعضها لم يقرأ
بعد.3
وعموما هذه بعض املمتلكات املنقولة التي تم سرقتها من مختلف متاحف العراق:
o

رأس تمثال أسد نمرود املصنوع من الحجر الجيري ويرجع إلى العصر البابلي.

o

تمثاالن من البرونز لثورين يعودان إلى  2500ق.م.

o

تمثال باسيتكي ،ووجه من الرخام المرأة سومرية.

o

تمثاالن ورأس تمثال تعود إلى الفترة الرومانية من مدينة الحضر.

o

تسعة أحجار مختومة بأسماء امللوك واملعابد السومرية.

o

تمثال هرمس من نينوى.

o

تمثال نحاس ي لرجل جالس يعود إلى فترة امللك ناران -سن األكدي من عام  2250ق.م.

وبحسب بعض التقارير ،التي كتبها اختصاصيون ،فإن هناك ما يقرب من  170ألف قطعة أثرية
أصبحت في حكم املفقود ،بينها  15ألف قطعة مسجلة ضمن مقتنيات املتحف العراقي ،منها ما يشكل أهم
أرشيف في تأريخ البشرية على اإلطالق ،كاإلناء النذري الذي يمثل الفلسفة السومرية في مسألتي الحياة
واملوت ،ورأس الفتاة السومرية الذي اشتهر بكونه «موناليزا العراق» ،وكذلك رأس سرجون األكادي ،والثيران
املجنحة ،وغيرها.4

 1جيمس بول ،وسيلين ناهوري ،الحرب واالحتالل في العراق ،تقرير للمنظمات غير حكومية ،مركز دراسات الوحدة العربية واللجنة العربية
لحقوق اإلنسان ،ترجمة مجد الشرع ،مراجعة هيثم مناع وعمر االيوبي ،بيروت ،الطبعة األولى  ،2007ص.47
 2جيمس بول ،مرجع سابق ،ص.47
 3مجلة املوروث ،العدد ،2011 ،38على املوقع التالي.http://www.iraqnla.org/fp/journal38/12.htm :
 4للمزيد ينظر املوقع التاليhttp://www.iraqiforum.net/vb/329.html :
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كما تعرضت املكتبات هي األخرى إلى السلب والنهب والحرق ،ومنها أقدم املكتبات البشرية املنظمة
واملنسقة على أسس علمية في مدينة نينوى في مدينة املوصل والتي ال تختلف عن نظام املكتبات الوطنية
املعاصرة والتي تعود إلى امللك اآلشوري (آشوربانيبال) في القرن السابع ق.م .وكان من أبرز مكتبات اآلثار التي
ً
سرقت مكتبة متحف املوصل ،التي ال تقل شأنا عن مكتبة املتحف العراقي في بغداد ،وكذلك حلت الكارثة
بمكتبة اللغات القديمة التابعة للهيئة العامة لآلثار والتراث في مدينة املوصل.1
خاتمة:
يضم العراق تراثا أثريا فريدا ومتميزا في عدة متاحف وخاصة متحف بغداد لآلثار ،الذي يضم آالف
القطع األثرية من الحضارة السومرية والبابلية واآلشورية ،وقد أسفرت الحرب على العراق تدمير العديد
من املواقع التأريخية ونهب املمتلكات الثقافية ضاربة بالقوانين الدولية عرض الحائط.
وسرقة آثار العراق مسألة قديمة كانت ترعاها العديد من الدول ،من بينها ما يعود إلى مرحلة االنتدابين
البريطاني والفرنس ي للمنطقة العربية ،ومعظم تلك اآلثار املسروقة موجودة حاليا في أشهر متاحف أوروبا.
ونتيجة لسرقات تمت في مراحل مختلفة ،بذلت هيئة اآلثار العراقية قبل مرحلة االحتالل بالتعاون مع وزارة
الخارجية ،جهودا حثيثة ومتابعة دائمة الستعادة اآلثار العراقية املسروقة في مختلف دول العالم.
وقد سهل العدوان على العراق سنة عمليات سرقة آالف القطع األثرية التي ال تقدر بثمن ،فضال عن
تعرض متاحف بغداد واملوصل الغنية باآلثار للنهب والسرقة.
إن مسروقات املتحف العراقي تقدر بـ(  )15000قطعة أثرية تم استعادة الربع منها ً
تقريبا ،ولدى العراق
آثار محفوظة لدى الدول املجاورة (الكويت والسعودية واألردن وسوريا) وبعض الدول األوروبية (إيطاليا
وهولندا واسبانيا) وكذلك الواليات املتحدة األمريكية وهي موثقة لدى العراق ولدى االنتربول.
وأفادت عدة تقارير بوقوع انتهاكات عديدة للحماية املقررة للممتلكات الثقافية العراقية من جانب قوات
االحتالل ،حين قامت بضرب وتدمير بعض هذه املمتلكات ،السيما القصف الجوي والصاروخي للمواقع
األثرية واستخدام بعضها كمواقع عسكرية وقواعد لهبوط وإقالع الطائرات العمودية ،كما قامت قوات
االحتالل بواسطة آلياتها العسكرية بإلحاق أضرار بأرصفة وتماثيل محفورة.
تتمثل األجهزة الدولية املعنية بحماية املمتلكات الثقافية في منظمة اليونسكو والشرطة الجنائية آلية
لتنفيذ االتفاقيات الخاصة بحماية املمتلكات الثقافية ،لذا وجه املدير العام ملنظمة اليونسكو دعوة إلى كل

 1سهيل قاشا ،مرجع سابق ،ص.283
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من املنظمة الدولية للشرطة الجنائية ،واملنظمة الدولية للجمارك ومنظمات أخرى للتعاون مع اليونسكو
في حملة السترجاع املمتلكات الثقافية املسروقة من العراق.
أما املحكمة الجنائية الدولية فهي اآللية الدولية املخول لها محاكمة املسؤولين عن الجرائم املرتكبة في
حق هذه املمتلكات.
النتائج
اعتمادا على ما سبق ذكره نخلص إلى جملة من النتائج أهمها:
 رغم الجهود الدولية املتمثلة في وضع االتفاقيات الدولية الخاصة بحماية املمتلكات الثقافية ،وتعهدالدول األطراف بتنفيذ هذه االتفاقيات ،إال أن املمارسات الدولية على أرض الواقع تثبت إخالل قوات
االحتالل بالتزاماتها الدولية املتعلقة بحماية املمتلكات الثقافية للبلد املحتل.
 كانت عملية استرجاع القطع االثارية عن طريق جهود دولية واتفاقيات ،وليس عن طريق محكمةجنائية دولية أو طرق قضائية تتهم الدول التي قامت باالنتهاك عن تحمل مسؤولياتها تجاه هذه املمتلكات
وعدم الحفاظ عليها من السلب والنهب.
 لم َنر أو نسمع عن إدانة للواليات املتحدة األمريكية وحلفائها بانتهاك حقوق االنسان والحقوقاالنسانية ،ليس فقط في قضية املمتلكات الثقافية وحسب وإنما على صعيد القانون الدولي اإلنساني
وحقوق اإلنسان.
و انطالقا مما سبق نوص ي:
* دعم الجهود الرامية إلى استعادة وتحديث املتاحف العراقية وحماية املواقع األثرية.
* اقتراح سن القوانين وتطوير املوارد البشرية ،التي تكفل احترام التراث الثقافي العراقي بصورة أكثر حزم.
* تعزيز حماية املواقع األثرية :كما هو الحال بالنسبة للمتاحف ،سيكون من املهم تخصيص موارد أكثر
لحماية وإعادة تنشيط اآلالف من املواقع األثرية التي يتباهى بها العراق.
* ايجاد آلية قانونية دولية ملزمة لجميع الدول في احترام وحماية املمتلكات الثقافية أثناء النزاعات
املسلحة وعلى منظمة اليونسكو إدراج املزيد من املواقع العراقية ضمن قائمة التراث العاملي.
* استرجاع القطع األثرية املفقودة وذلك عبر إيجاد لجنة دولية قادرة فعليا على اعادة املمتلكات املنهوبة
تستمد قوتها وقانونيتها من املجتمع الدولي من خالل اتفاقية تبرم لذلك وهذا يشمل توفير قاعدة بيانات
موثوقة وشاملة للقطع األثرية املفقودة.
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* ضرورة إقرار املسؤولية الدولية ومحاكمة املنتهكين ملبدأ حماية األعيان الثقافية وفرض التعويض ورد
املمتلكات الثقافية .
* ضرورة تفعيل دور املحكمة الجنائية الدولية لفرض عقوبات على الدول واألشخاص الذين قاموا
باالعتداء على األعيان الثقافية العراقية خاصة وأن القانون الدولي يعتبر هذه االعتداءات جرائم من جرائم
الحرب .
قائمة املصادرواملراجع:
أوال :الكتب
آن تالبوت ،العراق الغزو االحتالل املقاومة ،شهادات من خارج الوطن العربي ،مجموعة من الباحثين،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت الطبعة األولى2003،م.
جورمان وسيدني ،إدارة املحافظة على األرشيفات واملكتبات واملتاحف ،فاسيت للنشر ،لندن2006 ،م.جيمس بول ،وسيلين ناهوري ،الحرب واالحتالل في العراق ،تقرير للمنظمات غير حكومية ،مركزدراسات الوحدة العربية واللجنة العربية لحقوق اإلنسان ،ترجمة مجد الشرع ،مراجعة هيثم مناع وعمر
االيوبي ،بيروت ،الطبعة األولى .2007
حمد سهيل طقوش وآخرون ،موسوعة الحضارات القديمة (امليسرة) ،دار النفائس ،لبنان ،الطبعةاألولى2011 ،م.
 سهيل قاشا ،اليهود وعقدة بابل ،دار الرافدين للطباعة والنشر ،بيروت ،الطبعة األولى2008 ،م،ص.287
سالمة صالح الرهايفة ،حماية املمتلكات الثقافية أثناء النزاعات املسلحة ،دار الحامد للنشر والتوزيع،عمان ،الطبعة األولى.2012 ،
 صالح زهر الدين ،الحرب األميركية على العراق  ..البعد التراثي والحضاري ،موسوعة اإلمبراطوريةاألمريكية ،املركز الثقافي اللبناني للطباعة والنشر ،بيروت ،الطبعة األولى2004 ،م.
عامر عبد الرزاق الزبيدي ،باحث آثاري .دور قوات االحتالل األمريكي في دمار آثار العراقkaldaya.net/2012/Articles/02/13_Feb06_AmirAlzaydi.html
عمر جسام العزاوي :علم اآلثار في العراق نشأته وتطوره ،دار الكتب العلمية ،بيروت 1971م.©مجيع احلقوق حمفوظة ملركز جيل البحث العلمي
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فاضل عبدالواحد علي ،من سومر إلى التوراة ،سينا للنشر ،القاهرة ،الطبعة الثانية1996 ،م.كاظم املوسوي ،ال لالحتالل ..إسقاط التمثال وسقوط املثال العراقي ،التكوين للطباعة والنشر،دمشق ،الطبعة األولى2005 ،م.
مجموعة من الباحثين ،العراق في التاريخ ،دار الحرية للطباعة ،بغداد1983 ،م. ياسين خير هللا الخطيب العمري ،منية األدباء في تاريخ املوصل الحدباء ،تحقيق سعيد الديوهجي.ثانيا :الكتب األجنبية
- Saad eskander, the tale of Iraq cemetery of books, information today,vol,12.no21
December 2004
ثالثا :الرسائل الجامعية
 أركان علي النصراوي ،تأثير الفكر الغربي على عناصر النظام العمراني ،رسالة ماجستير (غير منشورة)،املعهد العالي للتخطيط الحضري واإلقليمي جامعة بغداد.2004 ،
 نغم عبد الحسين داغر الكتابي ،الحماية القانونية الدولية لآلثار ،رسالة ماجستير ،كلية الحقوق،جامعة النهرين2008 ،م.
رابعا :املجالت العلمية
مجلة اإلنساني ،اللجنة الدولية للصليب األحمر ،العدد .2010-2009 ،47مجلة املوروث ،العدد ،2011 ،38على املوقع التالي.www.iraqnla.org/fp/journal38/12.htm :خامسا :التقارير
-1التقرير الخاص بتقييم أضرار بابل ،مجموعة من املختصين في منظمة اليونيسكو2005 ،م.
سادسا :املو اقع اإللكترونية
 عامر عبد الرزاق الزبيدي ،باحث آثاري .دور قوات االحتالل األمريكي في دمار آثار العراق ،بحث منشورعلى املوقع التالي kaldaya.net/2012/Articles/02/13_Feb06_AmirAlzaydi.html.
 فرج بصمة ،كنوز املتحف العراقي ،منشورات وزارة اإلعالم ،مديرية اآلثار واملتاحف ،كتاب منشور علىاملوقع األلكتروني uruk-warka.dk/news/2017-05/farajbasmati.pdf
 موقع بغداد تايم?www.baghdadtimes.net/Arabic/portal/printpage.php :©مجيع احلقوق حمفوظة ملركز جيل البحث العلمي
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www.daraddustour.com :  موقعar.wikipedia.org/wiki ، املوسوعة الحرة – يكيبيدياarchives.icom.museum/redlist/irak/arabe/legislation.html : موقع أرشيف املتحف/www.unesco.org/new/ar/iraq-office/culture/iraqi-world-heritage : موقع اليونسكوobserverme.com : موقع اوبزيرفمwww.shakwmakw.com : موقع شبكو ماكوwww.assyrian4all.net :  موقع السريانsiraqiwomensleague.com/mod.php : موقع نساء العراقsannabaa.org/nbanews/64/223.htm :  موقع النبأ البيان الذي أصدره العديد من العلماء البارزين في ورشة العمل حول تهديد التراث الثقافي العراقي: وقد نشر على الرابط التالي،م2005  تموز23 املنعقد في املعهد الشرقي في جامعة شيكاغو في
oi.uchicago.edu/oi/iraq/ws_statement.html
www.alnajafnews.net/najafnews/news : موقع النجف نيوز.2003-1-12 ، ما وراء األحداث، قناة الجزيرة، نبيهة األمين.www.aljazeera.net/news/archive/archive ،م2005/1/15  موقع الجزيرة.pat56.free.fr/athar.htm : موقع.www.aawsat.com :  موقع األوسطswww.upi.com/Defense-News/2003/03/27 : موقع أوبيwww.aljazeera.net/specialfiles م2004/10/3 ،  موقع الجزيرةwww.idu.net/portal ، موقع االتحاد الديمقراطي العراقيwww.aljazeera.net ،م2010/6/13  موقع الجزيرة نت.www.aljazeera.net/news/archive ،2007/11/18  موقع الجزيرة.www.aljazeera.net/News/archive ،2003/6/7 ، موقع الجزيرة نت-
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 موقع الجزيرة نت.www.aljazeera.net/news/archive ،2007/11/18 ، موقع الجزيرة نت2004/3/5 ،م.www.aljazeera.net/news/archive ، موقع شبكة النبأ املعلوماتية2008/11/23 ،م.www.annabaa.org ، موقعwww.nala4u.com/2012/01/08 : موقع عراقيwww.iraqiforum.net. : موقع الجزيرة نت.www.aljazeera.net 2010/9/21، موقع العربيةwww.arabiyat.com/forums.، موقع املنارة .www.almannarah.com ،2012-03-09 موقع الجزيرة نت www.aljazeera.net/news/archive/archive ،2007/11/18 موقع الجزيرة نت .www.aljazeera.net ،2009/12/17 -موقع الجزيرة نت www.aljazeera.net ،2005/4/28
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