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ب���ق���ل���م:
عبداجلبار السامرائي
ال ِّر ُّق في لغة العرب هو العبودية.
وأص����ل ال��ع��ب��ودي��ة :اخل��ض��وعُ
ّ
والذل.
وال � ِّرق كما ع ّرف ُه فقهاء اإلسالم:
عجز حكمي يصيب من يقع أسيرا ً
ف��ي ح���ربٍ مشروعة وه��و عجز
مؤقت يزول بالفداء والعتق.
وال���� ِّر ُّق ك��ان نظاما ً شائعا ً في
اليونان وك��ان أه��ل «أسبرطة»
ُقساة في معاملة أر ّقائهم حتى
ان عددهم اذا زاد عند س ِّيدهم من
األس��رى كان من ح ّقه أن يقتلهم
وال ُيبقي اَّال على من يحتاج اليهم.
ومن الغريب أن فالسفة اليونان
وفي مقدمتهم أفالطون وأرسطو
أق���� ّروا ال���رق وع����دّوه ض��رور ًّي��ا
ون��ظ��روا ال��ى الرقيق على أنهم
صنف خسيس من البشر خلقهم
الله ليكونوا عبيداً.
ثم جاء القانون الروماني وأباح
االسترقاق كما أب��اح للدائن أن
يستولي على مدينه وأن يستر ّقه
اذا كانت أمالكه ال تفي بالدين.
كذلك ج��رى ال � ُف��رس على نظام
االس��ت��رق��اق وأب��اح��وا للسيد أن
ُيع ِّذب عبده أو يقتله اذا هفا للمرة
الثانية.
ثم جاءت املسيحية فأق ّرت ال ِّر ّق
وأوص���ت األر ّق����اء بالصبر على
العبودية والرضا بها.
وعند العرب قبل اإلسالم كان ال ِّرق
نظاما ً متعارفا ً عليه وكان مصدره
األسر وكان العرب يستخدمون
العبيد في األعمال ويبيعونهم
صداق
ويتزوجون السبايا بغير َ
ويستولدونهن.
وال���ي���وم ال ت����زال ب��ع��ض األمم
تستعبد شعوبا ً على الرغم من
ت��ص��اع��د ال���دع���وات ف��ي العصر

احل���دي���ث
ال��ى امل��س��اواة وال ت��زال والي��ات
ُتف ِّرق بني البيض والسود تفرقة
تنكرها االنسانية.
ودرج ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال��ب��اح��ث�ين
ال��غ��رب��ي�ين ال���ى م��ق��ارن��ة جت��ارة
الرقيق التي كانت سائدة في غرب
أفريقيا بتلك التي كانت في شرقها
وخلطوا عَ ْمدا ً بينها وبني ال ِّرق في
اإلسالم وزعموا أن اإلسالم ُيبيح
ال ِّرق وأنه أفسح املجال لالجتار
فيه باعتباره ح ًّقا من احلقوق
الدينية وأن املجتمعات الشرقية
اإلسالمية قد أق ّرته وعدّته جزءا ً
ال يتجزأ م��ن تقاليدها ونظمها
وبنيتها االجتماعية.
والشك أن هذا اخللط املتع َّمد بني
جتارة الرقيق في أفريقيا والرق
في اإلس�لام يهدف ال��ى االس��اءة
لإلسالم واملسلمني والى التشويه
املتع َّمد لتاريخ العرب املسلمني
في أفريقيا والنيل من العالقات
العربية  -األفريقية .وق��د سار
على نهج هؤالء الباحثني الغربيني
بعض الباحثني العرب.

ال��ي��ع��ارب��ة
وم���ن ب��ع��ده��م آل بوسعيد ال��ى
سوقٍ للعبيد وأصبحت في أيام
سيد سعيد بن سلطان أكبر مركز
لتجارة الرقيق في الشرق.
وكانت هنالك خطوط منتظمة من
قوافل العرب التجارية التي تربط

ب��ي�ن
ٍ
جهات
الساحل والداخل فتصل الى
بعيدة من قلب القارة األفريقية
كالبحيرات االستوائية .وكثيرا ً ما
كان املغامرون من التجار العرب
يتجاوزون تلك املناطق فيصلون
الى األجزاء العليا من نهر الكونغو

مصدر جتارة الرقيق ومسارها

ُت��ع � ُّد أفريقيا الشرقية املصدر
ال��رئ��ي��س ل��ت��ج��ارة ال��رق��ي��ق في
اخلليج العربي الذي ُيع ُّد املعبر
األساس لتلك التجارة الى أسواق
املناطق الشرقية من شبه اجلزيرة
العربية والعراق وإيران والهند.
وأرج��ع��ت امل��ص��ادر التاريخية
املتداولة ظهور وازده��ار جتارة
الرقيق في شرق أفريقيا واخلليج
العربي ال��ى استيالء العمانيني
على زجن��ب��ار وج��زي��رة «مببا»
 Pembaأو اجلزيرة اخلضراء في
أواخر القرن السابع عشر امليالدي
اذ حت��ول��ت زجن��ب��ار حت��ت حكم

• وثيقة لبيع جارية

و ا لنيل
وس���ط ال��غ��اب��ات الكثيفة وف��ي
ظروف مناخية وطبيعية شا ّقة
بحثا ً عن الرقيق والذهب والعاج.
ومتكن التجا ُر العرب من بسط
سيطرتهم االقتصادية على منطقة
البحيرات االستوائية واعتمدوا
على القبائل األفريقية في نقل
العاج الى الساحل كما كان شيوخ
القبائل السيما «البانتو» يبيعون
أس��راه��م من أف��راد القبائل التي
يغيرون عليها للتجار العرب على
سبيل التبادل التجاري وكانت
بعض القبائل األفريقية تعاقب
أف��راده��ا ال��ذي��ن يرتكبون جرما ً
كبيرا ً خ�لاف�ا ً ألعرافهم القبلية
باالسترقاق.
وأج��م��ع��ت امل��ص��ادر التاريخية
على أنّ جلب الرقيق الى زجنبار
وغيرها من املناطق الساحلية
الشرقية ك��ان ي��ت� ّم م��ن ضفاف
البحيرات االستوائية في شرق
القارة األفريقية عبر ثالث طرق
رئيسة:
 - 1ال��ط��ري��ق األول :مي��ت� ّد من
«كلوة» على الساحل اجلنوبي من
زجنبار عن طريق نهر «دوفوما»
ال��ى «ك���رال م��ت��اك��ا» ومنها الى
بحيرة «نياسا».
 - 2الطريق الثاني :ميتد من
«باجاوموير» الى «تسيساكي»
و«بتورا» ومنها غربا ً في اجتاه
«أوزينجا» و«أوجيجي».
 - 3ال��ط��ري��ق ال��ث��ال��ث :ميتد
م��ن س��اح��ل «ت��اجن��ا» ال��ى جبال
«كليمنجارو» ومنها ال��ى بالد
«مساي».
وبعد جلب العبيد م��ن املناطق
الداخلية الى املناطق الساحلية في

ش�������رق
أفريقيا يت ّم شحنهم بالسفن الى
زجن��ب��ار لبيعهم ه��ن��اك .وك��ان
يوجد في شرق أفريقيا مركزان
ها َّمان لتجارة الرقيق هما «كلوه»
و«زجن��ب��ار» .وتع ّد كلوه امليناء
الرئيس الستيرادهم من داخل
ال��ق��ارة األفريقية وك��ان��ت تقام
أسواق كبيرة لبيع وشراء الرقيق
في تينك املدينتني.
وم���ع ان��ط�لاق واش���ت���داد ري��اح
احمل���ي���ط ال���ه���ن���دي ال��ت��ج��اري��ة
املوسمية الشمالية الشرقية تبدأ
السفن العربية ذات الشراع املفرد
الثالثي الشكل «املعروفة «بالداو»
 Dhowوغ��ي��ره��ا م��ن السفن
الهندية ال��وص��ول م��ن سواحل
الهند وشواطئ اجلزيرة العربية
واخلليج العربي ال��ى زجنبار
وسواحل أفريقيا الشرقية وكثيرا ً
ما كانت تلك السفن تكون مح ّملة
بالتمور املجلوبة م��ن البصرة
وال��ب��ح��ري��ن لبيعها ف��ي ش��رق
أفريقيا وشراء العبيد بأثمانها.
وبعد بضعة أشهر يقضيها التجار
في جلب وشراء الرقيق والبضائع
كالذهب والعاج من داخل أفريقيا
تبدأ الرياح اجلنوبية الغربية
بالهبوب فتدفع بتلك السفن مرة
أخرى الى سواحل الهند وشواطئ
اجل���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة واخل��ل��ي��ج
ال��ع��رب��ي .وق���د ان��ت��ف��ع ال��ب��ح��ارة
والتجار العرب والهنود كثيرا ً من
هبوب تلك الرياح املوسمية التي
كانت عامالً رئيسا ً في تنشيط
التجارة آنذاك بني الهند واجلزيرة
العربية من جهة وسواحل أفريقيا
الشرقية من جهة أخرى.

