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املقدمة
اه ْم
﴿ولََق ْد َكَّرْمنَا بَيِن َ
اه ْم يِف الْبَ ير َوالْبَ ْح ير َوَرَزقْ نَ ُ
آد َم َو ََحَْلنَ ُ
احلمد هلل الذي حكم فعدل  ،سبحانه القائل َ :
ي
ي
ض ْلنَاهم علَى َكثي ٍري يِمَّن خلَ ْقنَا تَ ْف ي
ض ايًل﴾ [اإلسراء ،]70 :والصًلة والسًلم على سيدان حممد وعلى
م َن الطَّيبَات َوفَ َّ ُ ْ َ
ْ َ
آله وصحبه وسلم .

إن من أعظم مقاصد القرآن الكرمي هو حترير اإلنسان من العبودية لغري هللا تعاىل  ،ابستقراء آايت القرآن الكرمي
تتجلى األسس اليت قام عليها التشريع اإلسًلمي  :من تكرمي اإلنسان  ،وحفظ نفسه  ،وعقله  ،وماله  ،ونسله .
﴿وَم ْن ََلْ يَ ْستَ يط ْع يمْن ُك ْم طَْواًل أَ ْن يَْنكي َح
وجند آايت عديدة ِف القرآن الكرمي حمكمة ذكرت الرق وملك اليمني  ،مثل َ
ات الْمؤيمنَ ي
الْمحصنَ ي
ات فَ يم ْن َما َملَ َك ْت أَْْيَانُ ُك ْم ﴾ [النساء ]25 :؛ اختذها كثري من الناس خمرج ا ًلستعباد األحرار  ،إما
ُْ
ُْ َ

جهًلا وإما كيدا  .انهيك عن العنف واإلهانة اليت حلقت ابملرأة  ،من اسرتقاق وجعلها ملكا لليمني  ،وادعاء بعض
اجلماعات املتطرفة أن هذا أصل من أصول اإلسًلم  ،واألسر  ،والسيب شرعٌ إسًلمي  ،وذكره القرآن الكرمي .

هذا ما جعلِن أمتسك بقوة للبحث ِف حقيقة مفهوم الرق  ،وملك اليمني ِف القرآن الكرمي  ،ألثبت أن حترر

اإلنسان هو مقصد عظيم من مقاصد القرآن الكرمي  ،و ًل يُ ْعتَد ابًلحنرافات واملغالطات .

وبينت ِف حبثي ،كيف أن اجملتمع الدويل حارب الرق ؛ حيث كانت اتفاقية الرق لعام  1926مبثابة ميثاق أبرمته
الدول األعضاء ِف عُصبة األُممُ ،ملزم ا املوقعني ابلقضاء على الرق وجتارة الرقيق والسخرة ِف أراضيهم .حيث عرفت

اًلتفاقية الرق على أنه حالة أو وضع يكون فيه شخص ما ِملوكا لشخص آخر؛ كما عرفت جتارة الرقيق على أهنا

األفعال اليت تنطوي على أسر أو بيع أو نقل األشخاص املستعبدين؛ والسخرة بصفتها "حالة ِماثلة للرق" جيب

تقييدها وإيقافها ِف هناية املطاف .ووضعت اللجنة املؤقتة للرقيق ،اليت أسستها عصبة األمم ِف عام ،1924
اتفاقية الرق ،اليت أقرت أبن الرق منتشر ِف أماكن عديدة من العاَل ،وأبنه ْيكن ًلتفاقية دولية ،تكون نصوصها
ملزمة للدول األعضاء ِف العصبة ،أن تساعد ِف القضاء عليه.
وبينت أن اإلسًلم جاء و العبودية كانت نظاما عامليا قائما بذاته  ،وكان سوقا جتارايا  ،ومرفقا اقتصادايا .اإلسًلم
تعامل مع هذا النظام بتدرج فهو أوًلا  :منع كثريا من طرق اًلسرتقاق  ،مثل اخلطف  ،وحتويل احلر إىل عبد  ،أو
نقول بدأ اإل سًلم إبغًلق الروافد اليت تصب ِف حبرية العبودية  .اخلطوة الثانية  :بعد إغًلق الوافد  ،بدأ بتجفيف
هذا املستنقع عن طريق حترير العبيد  :الكفارات  ،سهم الزكاة  ،مث التشريع القانوين املكاتبة  ،التدبري  ،منع بيع أم
الولد وغريها من األحكام .ما فهم منه العلماء أن نفس الشارع ومقصده  ،الوصول إىل إغًلق هذا الباب وسده،
وحىت الوسيلة اليت أبقاها وهي احلرب  ،فتفهم ِف القانون الدويل على أساس مبدأ املعاملة ابملثل ؛ أي إذا قام األعداء
ابسرتقاق املسلمني األسرى فسنفعل ذلك من ابب احلرب النفسية  ،وحوادث اسرتقاق املسلمني لغريهم غري واردة،
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والذي عليه العلماء أنه اذا كان الغرض من التشريعات اليت وردت ِف ابب الرق حتريرهم فإن قصد الشارع إغًلق
هذا الباب  ،أما وقد وصلنا عامليا إىل هذا اهلدف  ،بعد أن كان اإلسًلم سباقا إليه منذ مئات السنني  ،فًل يعقل

أن يكون أهل اإلسًلم سببا ِف فتح ابب كان دينهم يسعى إىل إغًلقه منذ ألف سنة وأكثر ؛ ألن عملهم سيكون
مناقضة لقصد الشارع .
 هدِف من البحث  :إثبات أن حترر اإلنسان مقصد قرآين من عدة وجوه ،واقتصرت البحث على إثبات كيفحرر اإلسًلم اإلنسان من نظام كان منتشرا ِف كل العاَل وهو نظام العبودية ونظام الرق .
 منهجي ِف البحث  :املنهج اًلستقرائي . الدراسات السابقة َ :ل أقف على دراسات سابقة فيما اطلعت  ،تناولت الرق كمقصد قرآين  ،وميثاق دويل ،إمنا وقفت على رسالة ماجستري بعنوان  :مفهوم احلرية من املنظور اإلسًلمي  ،للطالب يوسف حممد أبو سلمية ،
إشراف الدكتور َحدان الصوِف  ،جامعة غزة 1428 ،ه 2007-م  .تناول الباحث فيها  ،مفهوم احلرية  ،وأنواعها،
ورؤية اإلسًلم والغرب هلا  ،وبني ضوابطها ِف اإلسًلم  .وحبثي خيتلف عنها كثريا إذ أنِن تناولت الرق خاصة ،
وامليثاق الدويل واتفاقية الرق  .استفدت من مقدمة هذه الرسالة  ،حيث بني الباحث أبو سلمية  ،اآلايت اليت
دعت إىل حترر اإلنسان  ،وأن القرآن َل أيمر ابلرق  ،بل أمر ابلعتق  ،وهو هدِف من حبثي  .وَل يذكر الباحث
بعدها أي تفصيل ِف ذلك  ،بل اجتهت رسالته ملفهوم احلرية واًلحنرافات األخًلقية  ،والدينية  ،وكيف أن اإلسًلم
وضع هلا الضوابط.
 قسمت البحث اىل مقدمة ومبحثني وخامتة .املبحث األول  :حرية اإلنسان ِف القرآن واملواثيق الدولية .
املطلب األول  :أبعاد حرية اإلنسان ِف القرآن الكرمي  .ذكرت فيه األسس اإلنسانية اليت قامت عليها العقيدة

والشريعة  ،حريه  ،عدل ،عصمة  ،ومساواة .وجعل التقوى ميزان تفاضل  ،وبينت كيف أن هذه األسس اليت جاء
هبا اإلسًلم كانت ِف وقتها متعارضة بشكل واضح مع نظام العبودية والرق كنظام عاملي ِف ذلك الوقت املرتبط
أبصحاب املصاحل والنفوذ واًلقتصاد وحىت ابلثقافة والتكوين النفسي للناس اليت كانت ترفض املساواة مع العبيد أو
أن يتساوى معهم ِف احلقوق فهذا النظام عندما جاء اإلسًلم كان عمره مئات السنني.
واملطلب الثاين  :ذكرت فيه اتفاقية الرق وامليثاق الدويل .
املبحث الثاين  :تكلمت فيه عن املنهج التشريعي التدرجيي الذي اتبعه القرآن الكرمي والسنة النبوية ِف حترير اإلنسان
حىت يصل اىل مقصده ِف حترر اإلنسان  ،حىت ًل يكون الواقع اًلجتماعي مناقضا لألسس اليت قامت عليها
الشريعة.
وِف اخلامتة بينت أهم النتائج  :كيف أن آايت الرق كلها كانت تصب ِف غاية التحرر  .وبينت العدل واإلحسان
ِف نظام الرق ِف اإلسًلم .
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املبحث األول  :حرية اإلنسان يف القرآن واملواثيق الدولية
احلرية هي حق أساسي يتمتع به اإلنسان منذ وًلدته ؛ فاخلالق سبحانه وتعاىل كرم اإلنسان ومنحه احلرية
املطلقة ِف احلياة  :حرية الفكر  ،والدين  ،والتعبري ؛ ليكون مؤهًلا للتكليف  ،والعيش الكرمي  ،فليست احلرية إًل

سببا وشرفا للخًلفة ِف األرض .

قال تعاىل ﴿ :ولََق ْد َكَّرمنَا ب يِن آدم و ََح ْلنَاهم يِف الْب ير والْبح ير ورزقْ نَاهم يمن الطَّيب ي
اه ْم َعلَى َكثي ٍري يِم َّْن َخلَ ْقنَا
ات َوفَ َّ
ض ْلنَ ُ
ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ََ ُ ْ َ َ
َ
تَ ْف ي
ض ايًل﴾ [ اإلسراء. ]70 :
و قال سبحانه ﴿ :اي أَيُّها النَّاس إي َّان خلَ ْقنا ُكم يمن ذَ َك ٍر وأُنْثى وجع ْلنا ُكم شعواب وقَبائيل ليت عارفُوا إي َّن أَ ْكرم ُكم يعْن َد َّي
اَّلل
َ َ
ُ َ َ ْ ْ
ََ ْ
َ َ َ ََ َ ْ ُُ ا َ َ َ ََ َ
أَتْ َقا ُكم إي َّن َّ ي
يم َخبيريٌ﴾ [ احلجرات . ]13 :فمنحهم سبحانه احلرية والكرامة أصالة  ،وجعل التقوى ميزان
اَّللَ َعل ٌ
ْ
التفاضل بينهم .
ِف هذا املبحث سأبني مفهوم احلرية ِف القرآن الكرمي  ،وِف املواثيق الدولية  ،وكيف أهنا التعبري الطبيعي عن نزوع
الذات البشرية إىل اًلنعتاق من كل املقيدات  ،واملكبًلت اليت حتول دون حتقيق ذاته ،وتنمية طاقاته العقلية والنفسية
والوجدانية.
املطلب األول  :أبعاد حرية اإلنسان يف القرآن الكرمي
أوالً  :معىن احلرية .
 . 1احلرية لغة  :قال األصفهاين  :واحلرية ضرابن:
احلُُّر ياب ْحلُير ﴾ [البقرة. ]178 /
 -األول :من َل جير عليه حكم الشيء ،حنوْ ﴿ :

 والثاين :من َل تتملكه الصفات الذميمة من احلرص والشره على املقتنيات الدنيوية ،وإىل العبودية اليت تضادذلك  ،أشار النيب صلى هللا عليه وسلم بقوله " :تعس عبد الدرهم ،تعس عبد الدينار"  .1والتحر ُير :جعل
وحُّر الوجه :ما َل تسرتقه احلاجة ".2
وحَّرْر ُ
ت القوم :أطلقتهم وأعتقتهم عن أسر احلبسُ ،
اإلنسان حراَ .

 1أخرجه البخاري ِف صحيحه عن أيب هريرة  ،كتاب اجلهاد  ،ابب احلراسة  ،حديث  ، 2886حتقيق حممد زهري بن انصر الناصر،
دار طوق النجاة  ،ط1422 ، 1ه . 34\4 ،
 2الراغب األصفهاين ( ت 502ه )  ،املفردات ِف غريب القرآن  ،حتقيق صفوان الداودي  ،دار القلم  ،الدار الشامية – دمشق،
بريوت  ،ط1412 ، 1ه  ،ص. 225بتصرف .
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ي
ي
ي
ي
وحَّرَرهُ:
يض الْ َعْب يدَ ،و ْ
اجلَ ْم ُع أ ْ
َحَر ٌار وحر ٌار  .واحلَُّرة :نَق ُ
وقال ابن منظور " :احلُُّر ،يابلض يَّم :نَق ُ
يض األَمةَ ،وا ْجلَ ْم ُع َحرائ ُرَ .
ص َار ُحرا.
أَعتقه .يُ َق ُ
الَ :حَّر ُ
العبد ََيَُّر َحر َارةا ،يابلْ َفْت يح ،أَي َ

يي
وحت يرير الْولَ يد :أَن ي ْف يرده ليطَاع ية َّي
ت امرأ ي
ي ي
ي
ت
ُ َُ َ
َت ع ْمَرا َن َر يب إييين نَ َذ ْر ُ
اَّلل َعَّز َو َج َّل َوخ ْد َمة الْ َم ْسجدَ .وقَ ْولُهُ تَ َع َاىل﴿ :إي ْذ قَالَ ْ َ ُ
َْ ُ َ
3
الس يم ي
يم﴾ [ آل عمران."]35 :
ك َما يِف بَطْيِن ُحمََّرارا فَتَ َقبَّ ْل يم يِن إين َ
لَ َ
َّك أَنْ َ
ت َّ ُ
يع الْ َعل ُ
. 2احلرية الشخصية اصطالحاً:
"واملقصود هبا أن يكون اإلنسان قادرا على التصرف ِف شئون نفسه ،وِف كل ما يتعلق بذاته ،آمن ا من اًلعتداء
عليهِ ،ف نفسه وعرضه وماله ،على أًل يكون ِف تصرفه عدوان على غريه".
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ِما تقدم يتحصل لنا أن احلرية ِف اللغة واًلصطًلح هي حق اإلنسان ِف القدرة على اًلختيار والتصرف .
اثنياً  :األسس اإلنسانية يف ضوء الشريعة اإلسالمية .
عند استقراء األسس اإلنسانية اليت قامت عليها العقيدة والشريعة اإلسًلمية  ،جندها قائمة على  :احلرية  ،و العدل،
والعصمة  ،واملساواة  ،وهي من ًلزم احلياة البشرية  ،بيد أنه سبحانه وتعاىل جعل التقوى ميزان التفاضل بني الناس.
وبيان ذلك كاآليت :
 . 1حرية اإلنسان حق اثبت يف القرآن الكرمي .
عند استقراء التشريعات الوضعية جندها تسعى إلثبات حقوق اإلنسان  ،وتطمح لبلوغ كماله ؛ بيد أن التشريعات
السماوية استقَّلت بكامل أبعاده  ،و تكفلت بسعادة اإلنسان وصًلح دينه و دنياه ؛ بتشريع رابين ًل يعرتيه النقص،
ي
ض وإي ْذ أَنْتُم أ يَجنَّةٌ يِف بطُ ي
ي ي
ون أ َُّم َهاتي ُك ْم ﴾ [النجم، ]32 :
ُ
فتأمل قوله تعاىل ُ ﴿ :ه َو أ َْعلَ ُم ب ُك ْم إ ْذ أَنْ َشأَ ُك ْم م َن ْاأل َْر ي َ ْ
وقوله سبحانه ﴿ :أَفَ َح يسْب تُ ْم أََّمنَا َخلَ ْقنَا ُك ْم َعبَ ثاا َوأَنَّ ُك ْم إيلَْي نَا ًَل تُ ْر َجعُو َن﴾ [ املؤمنون.]115 :
قال اإلمام الشاطيب رَحه هللا ( ت790ه ) ِف موافقاته  ":والْمعتَم ُد إيَّمنَا هو أ ََّان استَ ْقري نَا يمن َّ ي
ي
ت
الش ير َيعة أَن ََّها ُوض َع ْ
َ ُْ َ
ْ َْ َ
َُ
5
ليم ي ي ي
ي ي
ني} [اْألَنْبييَ ياء. "]107 :
اَّللَ تَ َع َاىل يَ ُق ُ
استي ْقَراءا ؛ فَيإ َّن َّ
ول َ {:وَما أ َْر َس ْلنَ َ
اك إيًَّل َر َْحَ اة ل ْل َعالَم َ
صال يح الْعبَاد ْ
َ َ
وِما ًل شك فيه  ،أن من حق اإلنسان وًلزم وجوده متتعه بكامل حقوقه .
 3ابن منظور (ت 711ه )  ،دار صادر  ،ط1414 ، 3ه  . 181\4 ،بتصرف .
 4علي بن انيف الشحود  ،مفهوم احلرية بني اإلسًلم واجلاهلية  ،ط1432 ، 1ه 2011 ،م  ،ص. 19
 5إبراهيم بن موسى الشاطيب (ت790ه )  ،املوافقات  ،حتقيق أبو عبيدة مشهور آل سلمان  ،دار عفان  ،ط1417 ، 1ه -
1997م  . 12\2 ،بتصرف .
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ت األمم الدْيقراطية املتقدمة إنشاءها وإعًلهنا -حق احلرية وحق املساواة
" إن من احلقوق األساسية -اليت َّاد َع ْ
بني كل الناس دون ٍ
فصل أو متييز ،فاإلنكليز يعتربون أنفسهم أعرق شعوب العاَل ِف جمال احلقوق واحلرايت،

وزاَحهم الفرنسيون ِف اعتبار أن التشريعات اخلاصة حبقوق اإلنسان إمنا انبثقت عن الثورة الفرنسية ،وأنكر عليهما
اًلحتاد السوفييت "ساب اقا" ذلك ،واعترب أن الدْيقراطية احلقيقة هي اليت َج َّس َم َها النظام اًلشرتاكي املاركسي يعنَ َدما
أسند السلطة للطبقة الكادحة "الربوليتاراي."6
"واحلق الذي ًل جيادل فيه منصف عادل ،أن اإلسًلم هو أقدم التشريعات الباقية اليت قررت منذ قرون خلت
هنجا
حقوق اإلنسان ِف أكمل صورهتا ،وأوسع نطاقها وجماهلا ،وانتهج اإلسًلم ِف صياغة هذه احلقوق وتوظيفها ا
حكيما يرتكز على أسس تربوية تستند إىل نصوص تشريعية من خًلل الكتاب والسنة " قاله جعيط .7
قوْياا
ا

وقال العقاد  " :وَل تعلن ِف ثورات العاَل الدينية حقوق عامة لإلنسان قبل ثورة اإلسًلم ِف القرن السادس للميًلد".8
 .2حقوق اإلنسان يف اإلسالم:
أ  .حق احلياة:
وهو من أقدس احلقوق البشرية على اإلطًلق ،وأوًلها ابإلثبات واحلماية ,بدليل أن الشرائع السماوية أمجعت
حرم حترْياا
على إقرار هذا احلق األصلي ،واعتباره من أوكد الكليات اخلمس الواجب حفظها ومراعاهتا ،واإلسًلم َّ
مشددا قتل النفس البشرية بغري ٍ
حقَّ ،
وسد كل أبواب الذرائع املؤدية إىل إتًلفها وإهًلكها  ،قال تعاىل:
ا

6
العمال" .ينظر أَحد خمتار عبد احلميد عمر (ت1424ه )
" بُروليتاري [مفرد] :اسم منسوب إىل بُروليتاراي.أحد أفراد طبقة َّ
مبساعدة فريق عمل  ،عاَل الكتب  ،ط1429 ، 1ه 2008 -م .198/1 ،

"بروليتاراي :مصطلح سياسي يُطلق على طبقة العمال األجراء الذين يشتغلون ِف اإلنتاج الصناعي ومصدر دخلهم هو بيع ما

ْيلكون من قوة العمل  ،وهبذا فهم يبيعون أنفسهم كأي سلعة جتارية  .وهذه الطبقة تعاين من الفقر نتيجة اًلستغًلل الرأمسايل هلا ،

وألهنا هي اليت تتأثر من غريها حباًلت الكساد واألزمات الدورية  ،وتتحمل هذه الطبقة مجيع أعباء اجملتمع دون التمتع مبميزات
متكافئة جلهودها  .وحسب املفهوم املاركسي فإن هذه الطبقة جتد نفسها مضطرة لتوحيد مواقفها ليصبح هلا دور أكرب ِف اجملتمع".
ينظر املعجم العريب عامةhttp://www.almaany.com/ar/dict/ar-:
ar/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%B1%
/D9%8A%D8%A7
7
8

حممد كمال الدين جعيط  ،اإلسًلم وحقوق اإلنسان ِف ضوء املتغريات العاملية  ،جملة جممع الفقه اإلسًلمي  ،ص . 10
عباس حممود العقاد  ،حقائق اإلسًلم وأابطيل خصومه  ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة  ،القاهرة 2012 ،م  ،ص . 99
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ي
ي
س الَّييت َحَّرَم َّ
اَّللُ إيًَّل ياب ْحلَ يق} [األنعام ،]151 :وقال ا
أيضاَ { :وَم ْن يَ ْقتُ ْل ُم ْؤمناا ُمتَ َعم ادا فَ َجَز ُاؤهُ
{ َوًل تَ ْقتُلُوا النَّ ْف َ
9
ي ي
ي
ضب َّ ي
ي
يما} [النساء.]93 :
اَّللُ َعلَْيه َولَ َعنَهُ َوأ ََع َّد لَهُ َع َذ اااب َعظ ا
َج َهن َُّم َخال ادا ف َيها َو َغ َ
ب .حق احلرية:
إن احلرية هي التعبري الطبيعي عن نزوع الذات البشرية إىل اًلنعتاق من كل املقيدات واملكبًلت اليت حتول دون
حتقيق ذاته  ،وتنمية طاقاته العقلية والنفسية والوجدانية .واحلرية حق أساسي طبيعي يتقرر منذ اللحظات األوىل
لوًلدة اإلنسان .
واحلرية تتفرع إىل ضروب وأنواع متعددة ،تشمل كل جوانب احلياة البشرية  ،الروحية  ،والعقلية  ،واملادية ،وًل
تستثِن أي ٍ
حق من احلقول املرتتبة عليها ،إًل ما تستوجبه شروط  ،ولوزام احلياة اجلماعية ِ ،ف حال التعارض بني
احلق الفردي وحق اجملموعة عليه.
 -حرية التدين:

وهو حق اإلنسان ِف أن خيتار دينه وعقيدته من غري إكراه وًل إجبار  ،قال -تبارك وتعاىلً{ :ل إي ْكراه يِف ي
الدي ين
ََ
يي
الر ْش ُد يم َن الْغَ يي} [البقرة ،]256 :وقال -سبحانه وتعاىل{ :أَفَأَنْ َ ي
ني}
ني ُّ
َّاس َح َّىت يَ ُكونُوا ُم ْؤمن َ
قَ ْد تَبَ َّ َ
ت تُ ْكرهُ الن َ
وتوجه خبطابه إىل الكل دون متييز وًل إقصاء ،واشرتط
[يونس .]99 :لقد فتح اإلسًلم أبوابه لإلنسانية مجعاءَّ ،
ِف مقابل ذلك اإلرادة احلرة ِف اًلختيار ،املبنية على دواعي اًلطمئنان النفسي واًلقتناع العقلي .

 حرية التعبري:وهي احلق ِف أن يعلن اإلنسان عن مجلة أفكاره وقناعاته اليت يعتقد فيها الصواب والصًلح له ولغريه . 10
ج  .حق املساوة والعدالة:
لطاملا عانت اإلنسانية عرب اترخيها الطويل من ويًلت الغنب واحلرمان من أبسط احلقوق الضامنة للحد األدىن من
الكرامة البشرية ،ومن هذه املآسي استعباد اإلنسان ألخيه اإلنسان ,وامتًلك انصية حياته بغري حقَ ،ل ْينعه من
ذلك بريق احلضارات اليت قامت منذ اتريخ بعيد؛ كحضارة اليوانن وفارس وروما ،واليت أضفت شرعية ظاملة على
ما آلت إليه حياة البشر من التدين واًلحنطاط وسوء املنقلب.
وقد جاءت التشريعات اإلسًلمية معتربة هلذا احلق األصلي ِف املساواة بني مجيع الناس أمام القانونً ،ل جمال
اع يدلُوا َولَ ْو َكا َن َذا
للحظوة اخلاصة وًل لدواعي القرىب ،وًل للعصبية العرقية أو الدينية ،قال تعاىلَ { :وإي َذا قُ ْلتُ ْم فَ ْ
ْيس حقوق الناس بغري وجه ٍ
حق ِما خيالف مقتضيات العدالة اليت
قُ ْرَىب} [األنعام ،]152 :وًل ما من شأنه أن َّ
 9حممد كمال الدين جعيط  ،اإلسًلم وحقوق اإلنسان ِف ضوء املتغريات العاملية  ،جملة جممع الفقه اإلسًلمي  ،ص. 11
 10ينظر املرجع السابق  ،ص . 13
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ني الن ي
َّاس أَ ْن َْحت ُك ُموا يابلْ َع ْد يل} [النساء.]58 :
تضمنتها شريعة اإلسًلم ،قال -جل شأنهَ { :وإي َذا َح َك ْمتُ ْم بَ ْ َ

إن هذه املبادئ اإلنسانية العامة ،تُ َع ُّد قواعد أساسيةً ،ل غىن عنها لكل تشري ٍع يتناول حقوق األفراد واجلماعات
ِف خمتلف اجملاًلت السياسية واًلقتصادية واًلجتماعية والثقافية .

11

ِف ضوء ما تقدم حتصل لنا أن احلرية هي مفهوم يشمل  :احلق األساس لإلنسان ِف احلياة والتدين ،والتعبري ،
واًلختيار  ،ولضماهنا شرع حق املساواة والعدل .
اثلثاً  .مقاصد التشريع اإلسالمي :
إن من عناية هللا سبحانه وتعاىل خبلقه  ،وخفي لطفه  ،جتلى ِف مقاصد تشريعه ؛ حيث أن الشريعة اإلسًلمية
اخلالدة  ،خامتة الرساًلت السماوية  ،شاملة لكافة احتياجات البشرية  ،متضمنة السعادة األبدية .
قال الزحيلي " فجاءت الشريعة لتحقيق مصاحل اإلنسان ،وهي جلب املنافع له ،ودفع املضار عنه ،فرتشده إىل
اخلري ،وهتديه سواء السبيل ،وتدله على الرب ،وأتخذ بيده إىل اهلدي القومي ،وتكشف له املصاحل احلقيقية ،مث وضعت
ودليًل لتحقيق هذه املقاصد والغاايت ،وأنزلت عليه األصول والفروع إلجياد
هاداي ا
له األحكام الشرعية لتكون له ا
12
هذه األهداف ،مث حلفظها وصيانتها وأتمينها وعدم اًلعتداء عليها".
ويتجلى لنا ذلك ِف قول اإلمام ابن عاشور ( ت 1393ه ) " :إذا حنن استقرينا موارد الشريعة اإلسًلمية الدالة
على مقاصدها من التشريع استبان لنا  -من كليات دًلئلها ،ومن جزئياهتا املستقراة  -أن املقصد العام من التشريع
وصًلح
فيها هو حفظ نظام األمة ،واستدامة صًلحه بصًلح املهيمن عليه وهو نوع اإلنسان .ويشمل صًلحه
َ
وصًلح ما بني يديه من موجودات العاَل الذي يعيش فيه" .13
عقله وصًل َح عمله
َ
"الكليات املقاصدية اخلمس هي  :حفظ الدين والنفس والعقل والنسل أو النسب واملال". 14
ظ ي
عدها اإلمام الشاطيب من الضرورايت  ،فقال  " :وَْجمموع الضَّرويرَّاي ي
الدي ينَ ،والنَّ ْف ي
َّس يل،
ت َخَْ َسةٌَ ،ويه َي يح ْف ُ
سَ ،والن ْ
َ ُ ُ ُ
15
اعاةٌ ِف كل ملة " .
َوالْ َم يالَ ،والْ َع ْق يلَ ،وقَ ْد قَالُوا :إين ََّها ُمَر َ

 11املرجع السابق  ،ص  . 15بتصرف .
 12حممد مصطفى الزحيلي  ،الوجيز ِف صول الفقه اإلسًلمي  ،دار اخلري للطباعة والنشر  ،دمشق  ،ط1427 ، 2ه 2006-م،
. 102/1
 13حممد الطاهر بن عاشور(ت 1393ه )  ،مقاصد الشريعة  ،حممد احلبيب ابن خوجة  ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسًلمية ،
قطر 1425 ،ه 2004 -م . 196\3 ،
 14نور الدين خمتار اخلادمي  ،علم املقاصد الشرعية  ،مكتبة العبيكان  ،ط1421 ، 1ه 2001 -م  ،ص . 15بتصرف .
 15الشاطيب  ،املوافقات . 20\2،
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ومن فائق نعم هللا علينا  ،أن مجلنا مبحاسن شرعه  ،فكانت التحسينيات ؛ متممة ملكارم األخًلق  ،مصداقا لقول

الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم  ":إمنا بعثت ألمتم صاحل األخًلق " .16

ات ،وَجتنُّب الْم َدنيس ي
ي
ي
قال اإلمام الشاطيب  " :وأ ََّما التَّح يسينَات ،فَمعنَاها ْاألَخ ُذ يمبَا يلي ي
ات الَّييت
ُ َْ َ ْ
ْ
َ ُ
َ
يق م ْن َحمَاس ين الْ َع َاد َ َ ُ ُ َ
ي
ي
ول َّ ي
ك قيسم م َكا يرم ْاأل ي ي ي ي ي ي
اس ية َ -وياب ْجلُ ْملَ ية
َأتْنَ ُف َها الْ ُع ُق ُ
ْ
الراج َح ُ
َخ ًَلق .فَفي الْعبَ َاداتَ ،كإ َزالَة الن َ
ات َ ،وَْجي َم ُع ذَل َ ْ ُ َ
َّج َ
ي ي
الطَّهارات ُكلُّها -وس يرت الْعورةي ،وأ ي
ي
ات يمن َّ ي
الزينَ ية ،والتَّ َقُّر يب بينَ وافي يل ْ ي
كَ .ويِف
الص َدقَات َوالْ ُق ُرَابتَ ،وأَ ْشبَاه َذل َ
َ َ ُ َ َ َ ْ ََْ َ ْ
َخذ ي َ
اخلَْي َر َ
َ
17
ب ...ويِف الْمعام ًَل ي
ي
اب ْاألَ ْك يل والشُّر ي
آد ي
ت ،طَلَ ي
ب الْعيْت يق َوتَ َوابيعي يه يم َن الْ يكتَابَية َوالتَّ ْدبي يريَ ،وَما أَ ْشبَ َه َها.
الْ َع َاداتَ ،ك َ
َ َُ َ
َ ْ
املطلب الثاين  :حترير اإلنسان من الرق .
اجلدير ابلذكر ِف هذا املطلب  ،أن األسس اليت جاء هبا اإلسًلم  -اليت سبق ذكرها ِف املطلب األول  -كانت
ِف وقتها متعارضة بشكل واضح مع نظام العبودية والرق  ،كنظام عاملي ِف ذلك الوقت  ،املرتبط أبصحاب املصاحل
والنفوذ واًلقتصاد وحىت ابلثقافة والتكوين النفسي للناس  ،اليت كانت ترفض املساواة مع العبيد  ،أو أن يتساوى
معهم ِف احلقوق  ،فهذا النظام عندما جاء اإلسًلم كان عمره مئات السنني .كذلك اجملتمع الدويل سعى جاهدا ،
ٍ
ًلتفاق ْينع الرق  ،واًلجتار ابلبشر .
أوالً  :حترير اإلنسان من الرق مقصد قرآين .
 . 1ذ كر ملك اليمني يف القرآن الكرمي يف عدد من اآلايت منها :
ي
ي
ي
قوله تعاىل  :ي ي
ع فَيإ ْن يخ ْفتُ ْم
اب لَ ُك ْم يم َن الني َساء َمثْ َىن َوثًَُل َ
ث َوُرَاب َ
﴿وإ ْن خ ْفتُ ْم أًََّل تُ ْقسطُوا يِف الْيَ تَ َامى فَانْك ُحوا َما طَ َ
َ
ي
ي
ي
ك أ َْد َىن أًََّل تَعُولُوا﴾ [ النساء ، ]3 :وقوله سبحانه ﴿ :إيًَّل َعلَى أ َْزَو ياج يه ْم
ت أَْْيَانُ ُك ْم ذَل َ
أًََّل تَ ْعدلُوا فَ َواح َد اة أ َْو َما َملَ َك ْ
ي
ني﴾ [املعارج. ]30 :
أ َْو َما َملَ َك ْ
ت أَْْيَانُ ُه ْم فَيإن َُّه ْم َغْي ُر َملُوم َ
هذه اآلايت اختذها الطاعنون ِف اإلسًلم ذريعة لتشويهه  ،والصد عنه  ،ووصفه ابلظلم واهلمجية .
لكن عند التأمل واستقراء هذه اآلايت  ،والوقوف على مقاصد الشريعة َ ،ل أجد فيها أي ظلم  ،بل تضمنت بني
جنباهتا العدل املطلق  .ولسائل أن يسأل  :ما العدل ِف استعباد الناس وتشريع أحكام الرقيق ِف القرآن ؟!

 16األلباين  ،صحيح األدب املفرد  ،مكتبة الدليل  ،ط 1418 ، 4 :ه 1997 /م  ،ابب  :حسن اخللق  ،حديث ، 273 :
ص .118 :
 17الشاطيب  ،املوافقات  . 23\2 ،بتصرف .
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أيها السادة  :أليس القرآن الكرمي نزل ونظام الرق كان منتشرا بني الناس  ،كنظام اقتصادي منذ عهد الفراعنة ،
وقبل ذلك  ،بل كان قائما أببشع صوره  ،والتاريخ أكرب شاهد على ذلك  .أَل يش يرت عزيز مصر نبينا يوسف عليه
س در ياهم معدودةٍ وَكانُوا في ييه يمن َّ ي ي
ي
ين﴾ [يوسف.]20 :
السًلم  ،بدراهم معدودة ! قال تعاىلَ :
الزاهد َ
َ
﴿و َشَرْوهُ بثَ َم ٍن َخبْ ٍ َ َ َ َ ْ ُ َ َ
والصواب أن حترير اإلنسان من الرق مقصد قرآين ً ،ل شك ِف ذلك ؛ جاء إلهناء معاانة اإلنسان  ،وخلًلصه من
العبودية .
 " . 2شرع اإلسالم احلرية ومل يشرع الرق" قاله العقاد .18 " :
" نًلحظ أن القرآن الكرمي هو الكتاب السماوي الوحيد الذي ورد فيه تعبري ال "حترير" صراحة وبكل وضوح 5
مرات ِف  3آايت  ،منها قوله تعاىل  ﴿ :فَتَ ْح ير ُير َرقَبَ ٍة ﴾ [النساء ﴿ ، ]92 :أ َْو َْحت ير ُير َرقَبَ ٍة ﴾ [املائدة، ]89 :
ك َرقَبَ ٍة﴾
﴿ فَتَ ْح ير ُير َرقَبَ ٍة ﴾ [اجملادلة . ]3 :وكما يتضمن آية أخرى خالدة حتض على "فك الرقبة" ،قال تعاىل ﴿:فَ ُّ
[البلد ، ]13 :كما حتدثت آيتان أخراين عن دفع الزكاة والصدقات لتحرير الرقاب  .وهكذا فان الذكر احلكيم أمر
ابلعتق والتحرير ِف  8مواضع  ،أي  8مرات  .وَل يعهد الناس طوال عمر البشرية كًلما صرَيا قاطعا وواضحا عن

التحرير وفك الرقاب املعذبة ِف األرض قبل نزول القرآن على سيد البشر حممد صلى هللا عليه وسلم وكذلك ورد

لفظ "العتق" صراحة  -واألمر به ِ -ف عشرات من األحاديث النبوية الشريفة الصحيحة  .فهل يبقى بعد كل هذه
النصوص – أدىن شك ِف كراهية اإلسًلم للرق واًلستعباد وأنه يسعى بكل السبل لتحرير العبيد ِف كل أرجاء
األرض ؟ ".19
اثنياً  :اتفاقية الرق وامليثاق الدويل

اًلعرتاف ابلكرامة املتأصلة لدى األسرة البشرية  ،وحبقوقها املتساوية الثابتة يعترب ركيزة أساسية للحرية والعدل

وحتقيق السًلم ِف العاَل  .فنجد اجملتمع الدويل أتهب لتحرير اإلنسان من الرق بكافة أشكاله  ،واختذ مراحًلا عدة
للوصول إىل اتفاق دويل يلزم الدول األعضاء بتنفيذه .
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.2

عباس حممود العقاد  ،حقائق اإلسًلم وأابطيل خصومه  ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة  ،القاهرة 2012 ،م  ،ص .141
يوسف حممد أبو سلمية  ،مفهوم احلرية من املنظور اإلسًلمي  ،إشراف الدكتور َحدان الصوِف 1428 ،ه 2007 -م  ،ص
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 . 1اتفاقية الرق :
كانت اتفاقية الرق لعام  1926مبثابة ميثاق أبرمته الدول األعضاء ِف ُعصبة األُممُ ،ملزم ا املوقعني ابلقضاء على
الرق وجتارة الرقيق والسخرة ِف أراضيهم.

عرفت اًلتفاقية الرق على أنه  :حالة أو وضع يكون فيه شخص ما ِملوكا لشخص آخر.
كما عرفت جتارة الرقيق على أهنا  :األفعال اليت تنطوي على أسر أو بيع أو نقل األشخاص املستعبدين.
والسخرة بصفتها "حالة ِماثلة للرق" جيب تقييدها وإيقافها ِف هناية املطاف.
وضعت اللجنة املؤقتة للرقيق ،اليت أسستها عصبة األمم ِف عام  ،1924اتفاقية الرق ،اليت أقرت أبن الرق منتشرا
ِف أماكن عديدة م ن العاَل ،وأبنه ْيكن ًلتفاقية دولية ،تكون نصوصها ملزمة للدول األعضاء ِف العصبة ،أن تساعد
ِف القضاء عليه .فرضت اًلتفاقية على الدول املوقعة التصدي لتجارة الرقيق غري الشرعية ِف مياهها اإلقليمية ،وعلى
منت السفن اليت ترفع علمها ،وذلك ملساعدة الدول األخرى ِف جهود مكافحة الرق  ،وسن قوانني وطنية ملكافحة
ٍ
ابستثناء كلي أو
الرق ووضع آليات للتنفيذ .وعلى الرغم من ذلك ،مسح البند  9من اًلتفاقية لكل دولة موقيعة

جزئي ٍ
لبعض من أراضيها من اًلتفاقية .طبقت بريطانيا هذا اًلستثناء على بورما واهلند الربيطانيةُ .وقيعت اًلتفاقية

ِف  25سبتمرب من عام  ،1926ودخلت حيز التنفيذ ِف  9مارس من عام  .1927يظهر النص األصلي هنا،
مع التوقيعات واًلستثناءات املستحقةُ .ح يفظت اًلتفاقية ِف أرشيفات ُعصبة األُمم ،اليت نُقلت إىل األمم املتحدة
ُ
عام  1946وأودعت ِف مكتب األمم املتحدة ِف جنيف .أُد يرجت األرشيفات ِف سجل ذاكرة العاَل التابع لليونسكو
عام .2010

20

 . 2االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وجتارة الرقيق واألعراف واملمارسات الشبيهة ابلرق
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الديباجة  :إن الدول األطراف ِف هذه اًلتفاقية ،ملا كانت تري أن احلرية حق لكل كائن بشري ،يكتسبه لدي
مولده ،وملا كانت تدرك أن شعوب األمم املتحدة قد جددتِ ،ف امليثاق ،أتكيد إْياهنا بكرامة الشخص البشري
وقدره ،ونظرا إيل أن اإلعًلن العاملي حلقوق اإلنسان ،الذي أعلنته اجلمعية العامة لألمم املتحدة رمسياا بوصفه مثًلا

أعلي مشرتكا ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة األمم ،ينص علي أنه ًل جيوز اسرتقاق أحد أو استعباده ،وَيظر

https://www.wdl.org/ar/item/11573/20
 21اعتمدت من قبل مؤمتر مفوضني دعي لًلنعقاد بقرار اجمللس اًلقتصادي واًلجتماعي ( 608د )21-املؤرخ ِف  30نيسان/أبريل
1956حررت ِف جنيف ِف  7أيلول/سبتمرب  ، 1956اتريخ بدء النفاذ 30 :نيسان/أبريل  ،1957وفقا ألحكام املادة . 13
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الرق واًلجتار ابلرقيق جبميع صورمها.
وملا كانت تدرك أن مزيدا من التقدم قد حتقق علي طريق إبطال الرق  ،وجتارة الرقيق منذ الوقت الذي عقدت فيه
"اًلتفاقية اخلاصة ابلرق" ،املوقعة ِف جنيف يوم  25أيلول/سبتمرب  ،1926والرامية إيل هذه الغاية ،وإذ تضع ِف
اعتبارها اتفاقية السخرة لعام  1930وما واصلت منظمة العمل الدولية القيام به علي أثرها من إجراءات تتصل
ابلسخرة أو العمل القسري ،وملا كانت علي بينة ،مع ذلك ،من أن إزالة الرق وجتارة الرقيق واألعراف واملمارسات

الشبيهة ابلرق َل تتحقق بعد ِف مجيع أحناء العاَل ،وقد قررت تبعا لذلك أنه قد أصبح من الواجب اآلن أنتضاف
إيل اتفاقية عام  ،1926اليت يتواصل سراين مفعوهلا ،اتفاقية تكميلية هتدف إىل تكثيف اجلهود ،وطنية ودولية
علي السواء ،بغية إبطال الرق وجتارة الرقيق واألعراف واملمارسات الشبيهة ابلرق ،قد اتفقت علي ما يلي:
الفرع األول :األعراف واملمارسات الشبيهة ابلرق
املادة  : 1تتخذ كل من الدول األطراف ِف هذه اًلتفاقية مجيع التدابري التشريعية وغري التشريعية القابلة للتنفيذ
العملي والضرورية للوصول تدرجييا وابلسرعة املمكنة إيل إبطال األعراف واملمارسات التالية أو هجرها ،حيثما
استمر وجودها ،وسواء مشلها أم َل يشملها تعريف "الرق" الوارد ِف املادة  1من اًلتفاقية اخلاصة ابلرق ،املوقعة
ِف جنيف يوم  25أيلول/سبتمرب :1926
(أ) إسار الدين ،ويراد بذلك احلال أو الوضع الناجم عن ارهتان مدين بتقدمي خدماته الشخصية أو خدمات
شخص اتبع له ضماان لدين عليه ،إذ كانت القيمة املنصفة هلذه اخلدمات ًل تستخدم لتصفية هذا الدين أو َل
تكن مدة هذه اخلدمات أو طبيعتها حمددة .
(ب) القنانة ،ويراد بذلك حال أو وضع أي شخص ملزم ،ابلعرف أو القانون أو عن طريق اًلتفاق ،أبن يعيش
ويعمل علي أرض شخص آخر وأن يقدم خدمات معينة هلذا الشخص ،بعوض أو بًل عوض ،ودون أن ْيلك
حرية تغيري وضعه.
(ج) أي من األعراف أو املمارسات اليت تتيح:
" "1الوعد بتزويج امرأة ،أو تزوجيها فعًل ،دون أن متلك حق الرفض ،ولقاء بدل مايل أو عيِن يدفع ألبويها أو
للوصي عليها أو ألسرهتا أو ألي شخص آخر أو أية جمموعة أشخاص أخري.
" "2منح الزوج أو أسرته أو قبيلته حق التنازل عن زوجته لشخص آخر ،لقاء مثن أو عوض آخر.
" "3إمكان جعل املرأة ،لدى وفاة زوجها ،إرثا ينتقل إيل شخص آخر.
(د) أي من األعراف أو املمارسات اليت تسمح ألحد األبوين أو كليهما ،أو للوصي ،بتسليم طفل أو مراهق
دون الثامنة عشرة إىل شخص آخر ،لقاء عوض أو بًل عوض ،علي قصد استغًلل الطفل أو املراهق أو استغًلل
عمله.
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املادة  : 2بغية وضع حد لألعراف واملمارسات املذكورة ِف الفقرة (ج) من املادة  1من هذه اًلتفاقية ،تتعهد
الدول األطراف أبن تفرض ،عند احلاجة ،حدودا دنيا مناسبة لسن الزواج ،وتشجيع اللجوء إيل إجراءات تسمح

لكل من الزوجني املقبلني أبن يعرب إعراابا حرا عن موافقته علي الزواج حبضور سلطة مدنية أو دينية خمتصة،
وتشجيع تسجيل عقود الزواج.
الفرع الثاين :جتارة الرقيق
املادة 3
 .1يشكل نقل الرقيق من بلد إىل آخر أبية وسيلة ،أو حماولة هذا النقل أو اًلشرتاك فيه ،جرما جنائيا ِف نظر
قوانني الدول األطراف ِف هذه اًلتفاقية ،ويتعرض األشخاص الذين يدانون هبذه اجلرْية لعقوابت شديدة جدا.
( .2أ) تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري الفعالة ملنع قيام السفن والطائرات اليت حتمل أعًلمها من نقل الرقيق،
وملعاقبة األشخاص الذين يدانون هبذه األفعال أو ابستخدام العلم الوطِن هلذا الغرض.
(ب) تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري الفعالة لكفالة عدم استخدام موانئها ومطاراهتا وساحلها ِف نقل
الرقيق.
 .3تتبادل الدول األطراف ِف هذه اًلتفاقية املعلومات بغية كفالة التنسيق العملي ملا تتخذه من تدابري ملكافحة
جتارة الرقيق ،وتقوم كل منها إببًلغ األخرى أبية حالة اجتار ابلرقيق وأبية حماولة ًلرتكاب هذه اجلرْية تصل إىل
علمها.
املادة  : 4يصبح حرا بصورة آلية أي رقيق يلجأ إيل أية سفينة من سفن أية دولة طرف ِف هذه اًلتفاقية.

الفرع الثالث :الرق واألعراف واملمارسات الشبيهة ابلرق
املادة ِ : 5ف أي بلد َل يستكمل فيه بعد إبطال أو هجر الرق أو األعراف أو املمارسات املذكورة ِف املادة 1
من هذه اًلتفاقية ،يشكل جدع أو كي أو وسن رقيق ما أو شخص ما مستضعف املنزلة -سواء للدًللة على
وضعه أو لعقابه أو ألي سبب آخر -كما يكون اًلشرتاك ِف ذلك ،جرما جنائيا ِف نظر قوانني الدول األطراف

ِف هذه اًلتفاقية ،ويستحق القصاص من يثبت ارتكاهبم له.
املادة : 6
 .1يشكل اسرتقاق شخص آخر ،أو إغراؤه أبن يتحول هو نفسه أو َيول شخصا آخر من عياله إىل رقيق،

جرما جنائيا ِف نظر قوانني الدول األطراف ِف هذه اًلتفاقية ،يستحق العقاب من يثبت ارتكاهبم له .وينطبق
األمر نفسه ِف حالة احملاولة أو التدخل أو اًلشرتاك ِف مؤامرة على هذا القصد.
 .2رهنا أبحكام الفقرة اًلستهًللية الواردة ِف املادة  1من هذه اًلتفاقية ،تنطبق أحكام الفقرة  1من هذه املادة
أيضا ِف حالة إغراء الغري على أن يهبط بنفسه أو بشخص آخر من عياله إىل املنزلة املستضعفة اليت تنجم عن
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أي من األعراف أو املمارسات املذكورة ِف املادة  .1وينطبق األمر نفسه ِف حال احملاولة أو التدخل أو اًلشرتاك
ِف مؤامرة علي هذا القصد.
الفرع الرابع :تعاريف
املادة  : 7ألغراض هذه اًلتفاقية:
(أ) يعِن مصطلح "الرق" كما هو معرف ِف اًلتفاقية اخلاصة ابلرق املعقودة عام  :1926وصفا حلال أو وضع

أي شخص متارس عليه السلطات النامجة عن حق امللكية ،ويعِن "الرقيق" :أي شخص يكون ِف هذه احلالة أو
يكون ِف هذا الوضع.
(ب) ويعِن املصطلح "شخص ذو منزلة مستضعفة" شخصا يكون ِف حال أو وضع هو نتيجة أي من األعراف
أو املمارسات املذكورة ِف املادة  1من هذه اًلتفاقية.
(ج) ويعِن مصطلح "جتارة الرقيق" ،ويشمل ،مجيع األفعال اليت ينطوي عليها أسر شخص ما أو احتجازه أو
التخلي عنه للغري علي قصد حتويله إيل رقيق ،ومجيع األفعال اليت ينطوي عليها احتياز رقيق ما بغية بيعه أو
مبادلته ومجيع أفعال التخلي ،بيعا أو مبادلة ،عن رقيق مت احتيازه علي قصد بيعه أو مبادلته ،وكذلك ،عموما،
أي اجتار ابألرقاء أو نقل هلم أاي كانت وسيلة النقل املستخدمة.

الفرع اخلامس :التعاون بني الدول األطراف وتبليغ املعلومات
املادة : 8
 .1تتعهد الدول األطراف ِف هذه اًلتفاقية ابلتعاون فيما بينها ومع األمم املتحدة بغية وضع األحكام
الواردة أعًله موضع التنفيذ.
 .2ويتعهد األطراف أبن يرسلوا إيل األمني العام لألمم املتحدة صورا من أي قانون وأي نظام وأي تدبري
إداري تتخذه أو تعمل به إنفاذا ألحكام هذه اًلتفاقية.
 .3يقوم األمني العام إببًلغ املعلومات اليت يتلقاها مبقتضى الفقرة  2من هذه املادة إىل األطراف
األخرى وإىل اجمللس اًلقتصادي واًلجتماعي كجزء من الوثئق املفيدة ِف أي نقاش قد يضطلع به
اجمللس بغية وضع توصيات جديدة من أجل إبطال الرق أو جتارة الرقيق أو األعراف واملمارسات
22
موضوع هذه اًلتفاقية .

لًلطًلع على كافة مواد اًلتفاقية ينظر http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b030.html 22:
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املبحث الثاين  :منهج التشريعي التدرجيي يف القرآن الكرمي لتحرير اإلنسان
ِف هذا املبحث سأتناول املنهج التشريعي التدرجيي  ،الذي اتبعه القرآن الكرمي والسنة النبوية ِف حترير
اإلنسان؛ حىت يصل اىل مقصده ِف حترر اإلنسان حىت ًل يكون الواقع اًلجتماعي مناقض ا لألسس اليت قامت
عليها الشريعة.
ِف ضوء ما تقدم تبني لنا أن حترير اإلنسان مقصد قرآين  ،وحترير اإلنسان من الرق هو منتهى احلرية ؛ فكان التدرج
التشريعي الذي اتبعه القرآن الكرمي والسنة النبوية ِف حترير اإلنسان حىت يصل إىل هذا املقصد  ،وحىت ًل يكون
َح َكام دينه تدرجيا لتسهيل
الواقع اًلجتماعي مناقضا لألسس اليت قامت عليها الشريعة .فإنه "جل َوعًل يشرع أ ْ
23
َذليك على النُّ ُفوس الَّييت ألفت َما يضاد َذليك التشريع".
قال الدريِن رَحه هللا " :إن الرسالة اإلهلية اليت جاء هبا اإلسًلم ذات مضمون إنساين وحضاري عام  ،ألهنا جاءت
لرتسي  ،مبدأ (حرية اإلنسان ) وأصول العًلقات اإلنسانية الداخلية  ،والعًلقات الدولية بوجه عام  ،على أساس
التكافؤ ( حتريرا لإلنسان ) من ربقة الذل  ،واًلستعباد  ،واًلستبداد  ،أو اًلستغًلل  ،وسائر صنوف اًلستعمار
قدْيه وحديثه  ،وكان اإلسًلم وفيا حقا بعهده ِف التحرير  ،إذ َل يعهد ِف اتريخ الفتوحات اإلسًلمية أن مارس
املسلمون اًلضطهاد الديِن ِف البًلد اليت مشلت الفتح اإلسًلمي  ،ورسم اإلسًلم بتشريعه  ،وسياسته  ،النموذج
24

األمثل  ،ألصول احلكم  ،وأصول اجملتمع السياسي اإلنساين  ،الفاضل ".
وعند استقراء آي القرآن الكرمي  ،يُ ْس َفر لنا عن حقيقة نظرة اإلسًلم إىل الرق أصالة  .اإلسًلم جاء و العبودية
كانت نظاما عامليا قائما بذاته وكان سوقا جتارايا ومرفقا اقتصادايا .اإلسًلم تعامل مع هذا النظام بتدرج فهو :
أوًلا  :منع كثريا من طرق اًلسرتقاق مثل اخلطف وحتويل احلر إىل عبد أو نقول بدأ اإلسًلم إبغًلق الروافد اليت
تصب ِف حبرية العبودية .
اخلطوة الثانية  :بعد إغًلق الوافد بدأ بتجفيف هذا املستنقع عن طريق حترير العبيد  :الكفارات  ،سهم الزكاة  ،مث
التشريع القانوين املكاتبة  ،التدبري  ،منع بيع أم الولد وغريها من األحكام .ما فهم منه العلماء أن نفس الشارع
ومقصده الوصول إىل إغًلق هذا الباب وسده وحىت الوسيلة اليت أبقاها وهي احلرب فتفهم ِف القانون الدويل على
أساس مبدأ املعاملة ابملثل ؛ أي إذا قام األعداء ابسرتقاق املسلمني األسرى فسنفعل ذلك من ابب احلرب النفسية،
وحوادث اسرتقاق املسلمني لغريهم غري وارده ،والذي عليه العلماء أنه اذا كان الغرض من التشريعات اليت وردت ِف
ابب الرق حتريرهم فإن قصد الشارع إغًلق هذا الباب  ،أما وقد وصلنا عامليا إىل هذا اهلدف بعد أن كان اإلسًلم

 23حممد األمني الشنقيطي  (،ت1393ه )  ،اجلامعة اإلسًلمية  ،املدينة املنورة  ،ط ، 2ص. 14
 24فتحي الدريِن  ،دراسات وحبوث ِف الفكر اإلسًلمي  ،دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع  ،بريوت  ،ط1418 ، 1ه -
1998م  ،ص . 48
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سباقا إليه منذ مئات السنني فًل يعقل أن يكون أهل اإلسًلم سببا ِف فتح ابب كان دينهم يسعى إىل إغًلقه منذ
ألف سنة وأكثر ألن عملهم سيكون مناقضة لقصد الشارع .
املطلب األول  :إغالق روافد الرق .

" أسباب الرق قد زالت ِف نظر اإلسًلم منذ زمن بعيد  ،واإلسًلم إمنا أجاز الرق حني كان الرق أمرا مشروع ا عند
25
األمم كلها  .ولقد وضع له من املبادئ ما هي كفيلة بزواله "قاله السباعي.
 .1منع حتويل احلر إىل عبد يف اإلسالم :
ي ي
ع
َع ين الني ي
ال " :قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْي يه َو َسلَّ َم ،قَ َ
ال َّ
ص ُم ُه ْم يَ ْوَم القيَ َامةَ :ر ُج ٌل أ َْعطَى ييب ُمثَّ َغ َد َرَ ،وَر ُج ٌل َاب َ
اَّللُ :ثًَلَثَةٌ أ ََان َخ ْ
َّيب َ
ي
ي
ي
َجَرهُ"26
استَ ْو ََف مْنهُ َوََلْ يُ ْعط أ ْ
استَأْ َجَر أَج اريا فَ ْ
ُحًّرا فَأَ َك َل َمثَنَهَُ ،وَر ُج ٌل ْ
 . 2شهادة غري املسلمني :
بني املستشرق األملاين آدم ميتز (ت1917م) أن " انتشار الرقيق كن منتشرا عند اليهود والنصارى واملسلمني ،

على أن ضمري الكنيسة كان يسخط على الرق بني حني وآخر ؛ وكان رجاله يقولون  :إن املسيح ًل فرق عنده بني
حر وعبد  .وقد حاولت الكنيسة  ،على األقل  ،أن حتارب جتارة الرقيق  ،ففرضت على من يشتغل به عقوبة
احلرمان  "27.مث جنده يثبت وجود هذا احلكم ِف اإلسًلم بقوله  " :على أنه يوجد بني فقهاء املسلمني حديث
يروى عن النيب وهو :شر الناس من ابع الناس (كتاب العلل برلني رقم  ،8327ص 206ب )".28
املطلب الثاين  :جتفيف الرق عن طريق حترير العبيد .
 .1الكفارات  :جعل العتق واجبا ِف بعض الكفارات مثل:
 ِف القتل اخلطأَ ﴿ :وَم ْن قَتَ َل ُم ْؤيمناا َخطَأا فَتَ ْح ير ُير َرقَبَ ٍة ُم ْؤيمنَ ٍة ﴾ [النساء. ]92 : وِف الظهار َّ :يي ي ي ي
اسا ﴾[اجملادلة:
ودو َن لي َما قَالُوا فَتَ ْح ير ُير َرقَبَ ٍة يم ْن قَ ْب يل أَ ْن يَتَ َم َّ
ين يُظَاه ُرو َن م ْن ن َسائ يه ْم ُمثَّ يَعُ ُ
َ
﴿والذ َ
]3

ي
اخ ُذ ُكم َّ ي ي ي
 وِف احلنث ِف اليمني  َ :يي ي
َّارتُهُ إيطْ َع ُام
اَّللُ ابللَّ ْغ يو ِف أَْْيَان ُك ْم َولَك ْن يُ َؤاخ ُذ ُك ْم مبَا َع َّق ْد ُمتُ ْاأل َْْيَا َن فَ َكف َ
﴿ًل يُ َؤ ُ
ي
ع َشرةي مساكيني يمن أَوس يط ما تُطْعيمو َن أَهليي ُكم أَو كيسوتُهم أَو َْحت يرير رقَب ٍة فَمن ََل َيجي ْد فَ ي
َّارةُ
صيَ ُام ثًََلثَية أ ََّايٍم ذَل َ
ُ ْ ْ ْ َْ ُْ ْ ُ َ َ َ ْ ْ
َ َ ََ َ ْ َْ َ
ك َكف َ
 25مصطفى السباعي  ،هذا هو السًلم  ،املكتب اإلسًلمي  ،بريوت  ،ط1408 ، 2ه 1988-م  ،ص. 46/1
 26أخرجه البخاري ِف صحيحه عن أيب هريرة  ،كتاب البيوع  ،ابب إمث من ابع حرا  ،حديث . 82\3 ، 2227
 27آدم متز  ،احلضارة اإلسًلمية ِف القرن الرابع اهلجري أو عصر النهضة  ،ترمجة حممد عبد اهلادي أبو ريدة  ،الفاروق احلديثة
للطباعة والنشر  ،القاهرة 1419 ،ه 1999-م  ،ص . 212
 28املرجع السابق  ،ص . 212
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ي
ي
آايتييه لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن﴾ [املائدة. ]89 :
ني َّ
اح َفظُوا أَْْيَانَ ُك ْم َك َذل َ
ك يُبَ ي ُ
أَْْيَان ُك ْم إي َذا َحلَ ْفتُ ْم َو ْ
اَّللُ لَ ُك ْم َ
ات ليْل ُف َقر ياء والْمساكي ي
ني
 .2سهم الزكاة  :جعل العتق أحد مصارف الزكاة الثمانية  ،قال تعاىل ﴿ :إيَّمنَا َّ
الص َدقَ ُ َ َ َ َ
السبي ييل فَ يريضةا يمن ا ََّّللي و َّ ي
يي
ي
الرقَ ي
ني َعلَْي َها َوالْ ُم َؤلََّف ية قُلُوبُ ُه ْم َويِف ي
يم
ني َويِف َسبي ييل َّ
اَّللي َوابْ ين َّ
اب َوالْغَا يرم َ
َوالْ َعامل َ
اَّللُ َعل ٌ
َ َ َ
ي
يم﴾ [ التوبة. ]60 :
َحك ٌ

 .3التشريع القانوين املكاتبة  ،التدبري .

الكتابة " :هي مستحبة لألمني القوي املكتسب ،مبال معلوم وأجل معلوم أقله جنمان ،وهي ًلزمة من
جهة السيد ،جائزة من جهة املكاتب " ،قاله ابن امللقن ( ت804ه ).

29

التدبري " :التدبري تعليق العتق مبوته ،فيعتق بعده من الثلث ،وله الرجوع فيه حال حياته ،والتصرف بكل
ما ينقل امللك ،ويبطل تدبريه ،وهو كالقن حال حياة السيد".30
 .4منع بيع أم الولد وغريها من األحكام.
"إذا وطيء السيد أمته فولدت ما جيب فيه غرة صارت أم ولده ،وحرم تصرف يزيل امللك ،وتعتق مبوته من
رأس املال قبل الديون وغريها ،وولدها من غريه مبنزلتها ،ومن أصاب أمة غريه بنكاح فولدها لسيدها ،أو
32
31
يي
ي
اها ي".
بشبهة ،فالولد حر وعليه قيمته "" .وكذلكُ ي ْعت ُق أ َُّم َولَده َعلَى َم ٍال َْجي َعلُهُ َعلَْي َها َديْناا بي ير َ
ضَ
﴿وإي ْن يخ ْفتُ ْم
وهو ابب عظيم ِف حترير األمة  ،يقول الشيخ الشعراوي رَحه هللا عند تفسريه لقوله تعاىل َ :
ي ي ي
ث ورابع فَيإ ْن يخ ْفتُم أًََّل تَع يدلُوا فَو ي
ي
ي
اح َد اة
اب لَ ُك ْم م َن الن َساء َمثْ َىن َوثًَُل َ َ ُ َ َ
ْ ْ
أًََّل تُ ْقسطُوا يِف الْيَ تَ َامى فَانْك ُحوا َما طَ َ
َ
ي
طوًلا
ت أَْْيَانُ ُك ْم ذَل َ
أ َْو َما َملَ َك ْ
ك أ َْد َىن أًََّل تَعُولُوا﴾ [النساء " ]3 :فأابح له هللا أن يتزوج األ ََمةَ ،إن َل جيد ْ
ِف الزواج من احلرائر  ،وليس هذا تزهيدا ِف األ ََم ية بل فيه احرتام هلا ،ألهنا إن تزوجت مث ولدت ِمن تزوجته
فسيصبح ولدها عبدا ،وهللا يريد أن يصفي الرق والعبودية ،فيوضح له :دعها لسيدها فإن أعجبته َو َحلَت

ِف عينيه ووطئها وجاءت منه بولد فستكون هي والولد من األحرار إهنما قد دخًل ِف دائرة احلرية".

33

 29ابن امل لقن  ،التذكره ِف الفقه الشافعي  ،حتقيق حممد حسن حممد حسن  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت ،ط1427، 1ه -
2006م  ،ص. 156
 30املرجع السابق  ،ص. 155
 31للتوسع ينظر املرجع السابق  ،ص . 156
 32مالك بن أنس بن عامر األصبحي املدين ( ت 179ه ) دار الكتب العلمية  ،ط1415 ، 1ه 1994 -م . 540\2 ،
بتصرف .
 33حممد متويل الشعراوي (ت1418ه )  ،تفسري الشعراوي – اخلواطر ، -مطابع أخبار اليوم 1997 ،م  . 2130\4 ،وللتوسع
ِف أحكام أم الولد ينظر  :حممد بن أَحد بن عرفة الدسوقي املالكي (ت1230ه ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  ،دار
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 .5جعل العتق من القرابت العظيمة إىل هللا: 34
عن النيب صلى هللا عليه و سلم  ،قال  :من أعتق رقبة مؤمنة  ،أعتق هللا  ،بكل ٍ
إرب منها  ،إرابا منه من
35
النار".
ي
ال " :إيْيَان ابهللي،
ض ُل؟ قَ َ
ت النيب  -صلى هللا عليه وسلم  :-أ ُّ
َي الْ َع َم يل أَفْ َ
و َع ْن أَيب ذَ ٍر َرض َي هللاُ َعْنهُ قَالَ :سأَلْ ُ
36
ي
ي
الرقَ ي
َي ي
ًلها َمثَنَا  "...احلديث .
ض ُل؟ قَ َ
ت :فَأ ُّ
َوج َه ٌ
اب أَفْ َ
اد ِف َسبي ييل هللا " ،قُ ْل ُ
ال" :أَ ْغ َ
 .1فقه احلديث :دل هذا احلديث على ما أييت :أوًلا :فضل العتق ِف ا يإلسًلم ،وأن عتق الرقبة املسلمة من الرق
سبب ِف النجاة من النار ملن استحق دخوهلا " .37

الفكر  . 359\4 ،وينظر  :ابن امللقن ( ت804ه )  ،البدر املنري  ،حتقيق مصطفى أبو الغيط وعبد هللا بن سليمان وايسر بن
كمال  ،دار اهلجرة  ،الرايض  ،ط1425 ، 1ه 2004 -م 739\9 ،وما بعدها .
 34ينظر http://ar.islamway.net/article/5101/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82-
%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2
خالد حريب  ،الرق ِف اإلسًلم  ،موقع مصدر طريق اإلسًلم  .بتصرف
 35أخرجه مسلم عن أيب هريرة  ،صحيح مسلم  ،كتاب العتق  ،ابب فضل العتق  ،حديث  ، 1509مكتبة الثقافة الدينية ،
القاهرة 1422 ،ه 2001 -م  ،ص.384
 36أخرجه اإلمام أَحد عن أيب ذر الغفاري  ،مسند أَحد بن حنبل  ،مسند العشرة املبشرين ِف اجلنة  ،مسند األنصار  ،حديث
أيب ذر الغفاري  ،21331حتقيق شعيب األرنؤوط  ،عادل مرشد  ،وآخرون  ،إشراف د .عبدهللا الرتكي  ،مؤسسة الرسالة  ،ط،1
1421ه 2001 -م . 259\35 ،
َ 37حزة حممد قاسم  ،منار القري شرح خمتصر صحيح البخاري  ،مراجعة الشيخ عبد القادر األرانؤوط  ،عِن بتصحيحه بشري
حممد عون  ،مكتبة دار البيان  ،دمشق  ،مكتبة املؤيد  ،الطائف 1410 ،ه 1990 -م . 387\3 ،
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املطلب الثالث  :األمر ابإلحسان إىل الرقيق .
تتجلى عدالة الشارع احلكيم ِ ،ف متكني الرقيق من حترير أنفسهم ابملكاتبة  ،والتدبري  -كما تقدم -
ويتجلى إحسانه وفائق رَحته سبحانه حبفظ كرامتهم وحقوقهم  .يقول العًلمة اهلندي املرحوم خاخبش " :لو نظران
إىل معاملة الرقيق ِف مجلتها حبسب الشرع اإلسًلمي لوجدانها عادلة ؛ فقد كانت عقوبة األمة الزانية ألقل من
عقوبة احلرة ؛ ألهنا تعترب أقل ذنبا بسبب ما ينقصها من احلرية  .وقد أوصى الشرع ابلعناية ابلعبيد  ،وعدم تكليفهم

ما ًل يطيقون ".38

وأمثلة ذلك كثرية  ،أذكر منها على سبيل املثال ًل احلصر :
ي
 . 1ع ين املعروير ب ين سوي ٍد ،قَ َ ي
ي
ال:
ك ،فَ َق َ
يت أ ََاب ذَ ٍر ياب َّلربَ َذةَ ،و َعلَْي يه ُحلَّةٌَ ،و َعلَى غًُلَيم يه ُحلَّةٌ ،فَ َسأَلْتُهُ َع ْن ذَل َ
ال :لَق ُ
َ َْ ُ ْ ُ َ ْ
ي
ي
يك
ت َر ُج اًل فَ َعيَّ ْرتُهُ يأب يُم يه ،فَ َق َ
َّك ْام ُرٌؤ ف َ
"اي أ ََاب َذ ٍر أ ََعيَّ ْرتَهُ يأب يُم يه؟ إين َ
ال ييل الني ُّ
إييين َسابَْب ُ
َّيب َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ :
ي ي
اَّلل َْحتت أَي يدي ُكم ،فَمن َكا َن أَخوه َْحت ي ي
يي ي
ُُ َ
ت يَده ،فَ ْليُطْع ْمهُ ِمَّا َأيْ ُك ُلَ ،ولْيُ ْلبي ْسهُ
َجاهليَّةٌ ،إ ْخ َوانُ ُك ْم َخ َولُ ُك ْمَ ،ج َعلَ ُه ُم َُّ َ ْ ْ َ ْ
ي
ي
ي
ي
وه ْم" .39
وه ْم فَأَعينُ ُ
وه ْم َما يَ ْغلبُ ُه ْم ،فَيإ ْن َكلَّ ْفتُ ُم ُ
سَ ،وًلَ تُ َكل ُف ُ
ِمَّا يَْلبَ ُ
ي
ال ،جليد ي وم ي
ال"
القيَ َام ية ،إيًَّل أَ ْن يَ ُكو َن َك َما قَ َ
"م ْن قَ َذ َ
ف ِمَْلُوَكهَُ ،وُه َو بَيريءٌ ِمَّا قَ َ ُ َ َ ْ َ
. 2وقوله صلى هللا عليه وسلم َ :
.40

 38ينظر نقًلا عن تلخيص لتعليق العًلمة اهلندي املرحوم خاخبش على الرتمجة اإلجنليزية لفصل الرقيق  ،آدم متز  ،احلضارة
اإلسًلمية ِف القرن الرابع اهلجري أو عصر النهضة  ،ترمجة حممد عبد اهلادي أبو ريدة  ،الفاروق احلديثة للطباعة والنشر  ،القاهرة
1419 ،ه 1999-م  ،ص  228وما قبلها ROBERT:SOCIAL LWS OF THE KUR’AN P
.53,60.
Doughty : Arabia Dreserta,1,554.
Lane : Modern Egyptias,168.
Ssnouck Hurgronje :Mekka II . 18 ff .
 39أخرجه البخاري ِف صحيحه  ،كتاب.
اإلْيان  ،ابب املعاصي من أمر اجلاهلية  ،حديث . 15\1 ، 30
 40أخرجه البخاري ِف صحيحه  ،كتاب احلدود  ،ابب قذف العبيد  ،حديث . 175\8 ،6858
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اخلامتة
احلمد هلل رب العاملني  ،والصًلة والسًلم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم .
احلمد هلل الذي أعانِن على ختام هذا البحث الذي توخيت فيه  ،الوقوف على مراد هللا تعاىل  ،ومقصد الشارع
احلكيم ِف مسألة الرق  .وكنت أستبعد أن يكون الرق مأمورا به ِف القرآن الكرمي  ،وهذا الشعور أمر فطري ِف

البشرية مجعاء  .واحلمد هلل َل أكن خمطئة ِف رأيي  ،فقد حتصل يل من حبثي  ،أن الرق َل يكن بدعا ِف اإلسًلم،

بل جاء اإلسًلم وشرع األحكام ل َسد روافده  ،وجتفيفه  ،والقضاء عليه  ،ابتباع املنهج التشريعي التدرجيي ؛ ابعتبار
الظروف  ،يقول الدريِن " :املنهج األصويل يفرض اعتبار الظروف ِف اًلستدًلل  ...إذ التشريع للواقع بظروفه
ومًلبساته املتغرية  ،يدبر أمره مبا ْيسك عليه كيانه  ،وجينبه أسباب الضعف والتهافت واًلهنيار .

41

أهم النتائج :
 .1الوصول إىل سعادة اإلنسان هو غاية أصول األحكام الشرعية  ،يقول اآلمدي ( ت631ه ) َ ":وأ ََّما َغايَةُ يع ْل يم
ي
ْاأل ي
الس َع َاد ية الدُّنْيَ يويَّية َو ْاألُ ْخَريويَّية ".42
صُ
َح َك يام الش َّْر يعيَّ ية الَّييت يه َي َمنَا ُ
ط َّ
ول إي َىل َم ْع يرفَة ْاأل ْ
ُصول ،فَالْ ُو ُ
ُ
 .2نفس الشارع ومقصده الوصول إىل إغًلق ابب الرق وسده ؛ وابًلستقراء حتصل لنا أنه مقصد قرآين .
 .3تدرج التشريع اإلسًلمي ِف القضاء على الرق  ،والوسيلة اليت أبقاها اإلسًلم للرق هي احلرب  ،فتفهم ِف
القانون الدويل على أساس مبدأ املعاملة ابملثل ؛ أي إذا قام األعداء ابسرتقاق املسلمني األسرى فسنفعل ذلك
من ابب احلرب النفسية .
 .4حتصل لنا من استقراء آايت الرق أهنا كلها كانت تصب ِف غاية التحرر ؛ و جتلى العدل ِف القضاء عليه ،
واإلحسان ِف معاملة الرقيق على مدى مراحل التحرير .
 .5أشيد مبساعي اجملتمع الدويل لعقد اتفاقية الرق عام  ،1926وهي مبثابة ميثاق أبرمته الدول األعضاء ِف ُعصبة
األُممُ ،ملزما املوقعني ابلقضاء على الرق وجتارة الرقيق والسخرة ِف أراضيهم.
 .6إذا كان الغرض من التشريعات اليت وردت ِف ابب الرق حتريرهم فإن قصد الشارع إغًلق هذا الباب تدرجييا ،أما
وقد وصلنا عامليا إىل هذا اهلدف بعد أن كان اإلسًلم سباقا إليه منذ مئات السنني فًل يعقل أن يكون أهل
اإلسًلم سببا ِف فتح ٍ
ابب كان دينهم يسعى إىل إغًلقه منذ ألف سنة وأكثر ألن عملهم سيكون مناقضة لقصد
الشارع .

41
42

فتحي الدريني  ،خصائص التشريع اإلسالمي في السياسة والحكم  ،مؤسسة الرسالة  ،دمشق 1434 ،هـ 2013 -م  ، ،ص . 12
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