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 املقدمة
 العربية البالد يف تناوهلا عند الشائكة املواضيع من والعبودية الرق موضوع يعترب
 النموذج فورا   لنا ويربز الرقيق بيع لقانون تطبيقا   األمم آخر هم فالعرب واإلسالمية
 وعند الرقيق. لتجارة تداول   الدول أكثر عشر التاسع القرن أواخر يف كان الذي العماين
 القوانني وضع اإلسالم أن مع للرق صرحيا   حترميا   ل جند اإلسالم يف الرق عن احلديث
 حيرمها مل ولكنه وفوضاهم، الناس ألهواء يرتكها ومل املسألة هذه تنظم اليت واألحكام
 هذا حبثنا يف ويهمنا حدة، على هلا خمصص لبحث حتتاج جزئية وهذه صريح، بشكل
 السعودية العربية اململكة وهو صريح وإسالمى عريب قطر يف الرقيق قضية تناول

 يف اإلنسانية القضية هذه مع التعامل جيري كان وكيف العزيز عبد امللك عصر وخصصنا
 .والدويل احمللي اإلطارين

 :هي مباحث عدة إىل البحث تقسيم مت وقد
 املقدمة. 
 رقيق بكلمة املقصود. 
 العرب جلزيرة الرقيق وصول طرق. 
 وأسباهبا الرقيق جتارة حترير بداية. 
 الرقيق جتارة إللغاء املفاوضات وبداية للحجاز العزيز عبد امللك دخول. 
 العزيز عبد امللك هدع يف الرق انتشار مدى. 
 الرقيق جتارة ىف إلغاء العزيز عبد امللك أتخر أسباب. 
 اخلامتة. 
 واملصادر املراجع                                      

 
 املوفق وهللا
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 األول املبحث

 مفهوم الرق وموقف الدولة اإلسالمية منه
 رقيق: بكلمة أول : املقصود
 هو امللك والرق، رقيقا   صار أي يرق الشيء رق مصدر الراء بكسر: لغة الرق

 ويقال، وأنثى ذكر اجلنسني على رقيق لفظ ويطلق اخلضوع العبودية وأصل، والعبودية
 الرقة وأصل ملالكهم، يرقون ألهنم رقيا   العبيد ومسى، أرقاء أو رقيق واجلمع رقيقة لألنثى
 رقيق فالن فقيل املعنوايت يف استعمل مث رقيق ثوب فيقال احملسوسات، يف الغلظة ضد

 .(1)القلب
 حريته من كامال   جتريدا   الفرد جتريد: يعين الرق فان القانوين املفهوم يف أما

 ويكون، التملك أهلية عنه وتنزع التزام أي أو حتمل عقد أي إجراء له حيل فال املدنية،
 .(2)هسلعت يف يتصرف كما شؤونه من كثري يف السيد فيه ويتصرف، لغريه مملوكا

 وعرفه مشروعة. حرب يف أسريا   يقع من يصيب حكمي عجز: اصطالحا   والرق
 عند أخرى أمساء وللرقيق كفره بسبب ابإلنسان يقوم حكمي عجز أبنه الفقهاء بعض
 اعتقاد وهناك، (3)وغريهم الولد وأم ،واملكاتب له ل عتق من وهو القن مثل الفقهاء
 أن هناك بل خاطئ اعتقاد وهو الزجني اجلنس نم هم العبيد أن الناس عامة لدى سائد
 اسرتقاق كثرة بسبب لديهم ترسخ املفهوم هذا ولكن األجناس مجيع من عبيد رقيق

 .الغربية الدول قبل من وخصوصا   الرق سنوات أواخر يف الزجني العنصر

                                 
 .288ص ،5ج مـ،1995 ،بريوت ،العرب لسان، مكرم بن حممد، منظور ابن (1)
 .220ص ،1979القاهرة  ،اإلسالم يف اإلنسان حقوق، الواحد عبد علي (2)
 .33ص ،م2006 األوىل الطبعة، اإلنسانية ابسم غزاة، الرتكي إبراهيم هللا عبد (3)
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 اثنيا : موقف الدولة اإلسالمية من الرق:
نتيجة الفتوحات اإلسـالمية الواسـعة،  ةالدولة اإلسالميالرقيق يف فلقد زاد عدد 

على سياسة رسول هللا واخللفاء الراشدين فيما يتعلق بقضية  اإلسالميةوقد سارت الدولة 
 .الرقيق

َعرَّف الفقهاء الرِِّق أبنه عجز حكمي ُشرِع يف األصل جزاء  عن الكفر، فقد 
الشهادة والقضاء  وترجع تسميته ابلعجز إىل أن الرقيق ل ميلك ما ميلكه احلرُّ من

 وغريمها، أما أنه حكمي فألنَّ العبد قد يكون أقوى يف األعمال احلسية من احلر.

وكان معظم طبقة الرقيق يف اجملتمع اإلسالمي من أسرى احلروب خالل 
 الفتوحات اإلسالمية يف العراق وفارس والشام ومصر وغريها.
م أو املن عليهم إبطالق وخريَّ القرآُن املسلمني بني قتل األسرى أو فدائه

سراحهم بغري فداء أو السرتقاق، ومل يسرتق املسلمون الفاحتون إل حاميات املدن اليت 
قاومتهم مقاومة عنيفة، وكان املسرتقون من األسرى يُعتربون غنيمة فتأخذ الدولة اخلمس 

لفتوحات وتوزع أربعة األمخاس الباقية ابلتساوي على اجلند، وتزايد عدد الرقيق بعد ا
 اإلسالمية الواسعة النطاق، وخاصة يف عهد الوليد بن عبد امللك.

وكان أسرى احلروب يوزعون على احملاربني املسلمني بعد إرسال اخلمس إىل 
اخلليفة يف حاضرة الدولة اإلسالمية، وقد زاد الرقيق زايدة كبرية يف العراق، فكان يوجد 

أو ألف، بل كان بيت الفقراء من عامة  عند الواحد من العرب عشرة أرقاء أو مائة
الناس ل خيلو من عبٍد أو أكثر يقومون ابخلدمة؛ بسبب رخص أسعار الرقيق نتيجة 
تكاثرهم، وكان األمري ووجوه القوم يسريون يف طرقات البصرة الكوفة وخلفهم مئات 

منهم أسود اللون العبيد يؤلفون موكب ا عظيم ا، وكان األرقاء خيتلفون يف أشكاهلم وألواهنم، 
 .(1)وهم أسرى فتوح اهلند، أو أصفر اللون وهم عبيد الصني أو الرتكستان

                                 
 م. 2010د. راغب السرجاىن، الرق ىف اخلالفة األموية، بوابة التاريخ اإلسالمى،  (1)
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على أن األمر الذي جيدر مالحظته أن العبيد مل يكونوا مجيع ا من األسرى، بل  
كان منهم من مت شراؤه من أسواق النخاسة اليت كانت منتشرة يف أرجاء الدولة 

ملسلمون يشرتوهنم لستخدامهم يف زراعة األرض أو اإلسالمية يف ذلك احلني، وكان ا
مساعدهتم يف حرفهم أو خدمتهم يف قصورهم وبيوهتم ومساعدهتم يف حروهبم، مع 
مالحظة أن العريب ل ُيسرتَقُّ إطالق ا، ومل ُُتاَلف هذه القاعدة إل يف حالت اندرة، منها 

ابعوا النساء واألطفال يف أسواق ما فعله األمويون بعد إمخاد ثورة يزيد بن املهلب؛ فقد 
 الرقيق خالف ا للمعتاد.

احتفظ القرآن بنظام الرق يف دائرة ضيقة، ونصح حبسن معاملة الرقيق ابلعمل 
على حتريرهم، فقد حبَّب اإلسالم للمسلمني عتق رقيقهم، وجعله كفارته عن كثري من 

َفاَل اقْـَتَحَم  تعاىل:  الذنوب واآلاثم، فضال  عما فيه من تقرُّب هلل تعاىل، قال هللا
 .(1){َفكُّ رَقـََبةٍ  * َوَما َأْدرَاَك َما اْلَعَقَبةُ  * اْلَعَقَبةَ 

أما الذنوب اليت ُجِعَلت كفارهتا عتَق الرقيق فهي عديدة أبرزها كفارة القتل 
لكن العتق مل يكن ، و (2){َوَمْن قـََتَل ُمْؤِمن ا َخطَأ  فـََتْحرِيُر رَقـََبٍة ُمْؤِمَنةٍ اخلطأ قال تعاىل:  

يقطع الصلة بني السيد ورقيقه بل يُبِقي بني الطرفني صلة تسمى )الولء( فاملعَتق موىل 
للعاتق، ويرتتب على الولء أن السيد يدفع الدية عن موله إذا ارتكب جناية. واثنيها: 

عمر بن عبد العزيز إىل عامله "موىل العتاقة  أن يرث السيُد ُمعتَـَقه؛ فقد كتب اخلليفة
 يُوَرث ول يَِرث".

وكان املسلمون يطلقون اسم )عبد العني( على العبد الذي ل خيدم إل مادامت 
وكان املسلمون  عليه عني موله، وكانوا يسمون العبد الذي يعمل يف األرض )القن(،
رقيق  - رمحه هللا -يستخدمون آلف ا من الرقيق يف الزراعة، وجعل عمر بن عبد العزيز 

اخلمس يف خدمة ذوي العاهات والعمليات؛ فقد كانت الدولة متتلك رقيق اخلمس 

                                 
 .13-11 ، اآلايت:البلدسورة  (1)
 .92سورة النساء، اآلية  (2)
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وأصله حصتها من أسرى احلرب الذين مل ُيَسرَّحوا أو يُوزَّعوا على اجلند املسلمني، 
ة بكافة احلقوق اليت يتمتع هبا األفراد على رقيقهم، فلها أن تبيعهم أو وتتمتع الدول

تستخدمهم يف األعمال املختلفة أو تعتقهم، كما أهنا كانت مسئولة عما يرتكبون من 
 جرائم، كما كانت مسئولة عن طعامهم ومالبسهم.

لة الرقيق ومن اجلميل أن الشريعة اإلسالمية نصَّت يف كثري من مصادرها على حسن معام
للمملوك طعامه وكسوته ابملعروف، : "صلى هللا عليه وسلم فمن أحاديث الرسول الكرمي

اتقوا هللا فيما ملكت أميانكم، أطعموهم مما ". ومنها: "ول ُيكلَّف من العمل ما ل يطيق
أتكلون، واكسوهم مما تلبسون، ول تكلفوهم من العمل ما ل يطيقون. فما أحببتم 

ا كرهتم فبيعوا، ول تعذبوا خلق هللا؛ فإنه َملََّكُكم إايهم ولو شاء مللكهم فأمسكوا، وم
". وكان من أعمال احملتسب يف الولايت اإلسالمية مالحظة تطبيق هذه القواعد إايكم

 اإلسالمية على معاملة الرقيق.
وكان هناك نوعان من الرقيق مها: اخلصيان واجلواري، واخلصاء ليست عادة 

 هي شرقية، وكانت شائعة يف العراق زمن اآلشوريني والبابليني.عربية بل 
وكان مصدر اجلواري يف اإلسالم سيب الفتوح، فما يقع من النساء يف أيدي 
الفاحتني يُعَترب "سبي ا مسرتقًّا" يقسم مع الغنائم، وكان مصري هذه السبااي إما اخلدمة أو 

اري يقمن ابخلدمة يف قصور وجوه الستيالء أو البيع أو اإلهداء، وكان بعض اجلو 
 املسلمني.

وملا تعود الناس اقتناء اجلواري اشتغل النخاسون يف استجالهبم من أقصى بالد 
الرتك واهلند وأرمينية والروم والسودان صغار ا وكبار ا يربوهنن على ما تقتضيه مواهبهن أو 

فإذا ما اشرتى أحدهم  مجاهلن، وكان تعليم اجلواري وتربيتهن من أبواب الكسب الواسعة
 جارية، ولحظ عليها أمارات الذكاء ثقَّفها وعلمها رواية الشعر.

 :حتريك اجلهود الشعبية ملكافحة السرتقاقاثلثا : 
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شغل الرُق سلماَن الفارسي رضي هللا عنه حين ا من الزمن.. فقد كان موىل عند 
الكرمي صلى هللا عليه أحد الوجهاء، حىت فات سلمان عدد ا من املشاهد مع الرسول 

 .وسلم، منها بدر وأحد
فذهب إىل سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم. فأشار عليه النيب صلى هللا عليه 
 .وسلم أن يكاتب سيده، فكاتبه على ثالمثائة خنلة يغرسها له وأربعني أوقية من ذهب

معه  وشارك املسلمون يف أداء هذا الدين عن سلمان، فأحضروا له النخل وحفروا
 .أماكنها، وقدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ووضعه بيده الشريفة وُعتق سلمان

وكانت أول مشاهُده غزوة األحزاب، وكان هو صاحب فكرة إنشاء خندق عظيم حول 
املدينة لتحصينها من الغزاة.. وملا جنحت الفكرة، زاد تقدير الناس لسلمان؛ نظر ا 

لة اإلسالم بفكرة اخلندق، فقال األنصار: سلمان لرجاحة عقله، وجهده يف خدمة دو 
فقال سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم: "سلمان منا  .!منا! وقال املهاجرون: سلمان منا

 (1) أهل البيت!!"
وهكذا ارتفع شأن العبيد يف دولة اإلسالم جبهدهم وخدمتهم للمجتمع، ومل 

 .هنم املسلمنيتكن عبوديتهم أميا يوم من األايم تشينهم بني إخوا

ويف ذلك أيض ا النموذج العملي الذي حشد فيه النيب صلى هللا عليه وسلم جهود شعبه 
من أجل حترير عبد. وهو بذلك يلزم اجملتمع بضرورة تضافر اجلهود الشعبية لفك 

 .اإلنسان من الرق
 :": سن قاعدة "كفارة ضرب العبد عتقهرابعا  

طريق سن قاعدة "كفارة ضرب العبد  شرع اإلسالم منفذ ا لتحرير العبيد عن
 .عتقه" والذي مل يكن موجود ا أايم اجلاهلية، فمنح حق احلرية للعبد إذا ضربه سيده

فعن أيب صاحل ذَْكَواَن عن زَاَذاَن قال: أتيُت ابن عمر، وقد أعتق مملوك ا له، فأخذ من 

                                 
، والقصة منتشرة يف كتب السرية، 6040، الطرباين: املعجم الكبري،ح: 6541احلاكم يف املستدرك، ح:  (1)

 .يف ثنااي أحداث اخلندق
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. مسعُت رسول هللا صلى األرض عود ا أو شيئ ا، فقال: مايل فيه من األجر َما َيْسَوى هذا.
 (1).هللا عليه وسلم يقول: "َمْن َلَطَم مَمُْلوَكُه أو َضَربَُه َفَكفَّارَتُُه َأْن يـُْعِتَقُه"

 :: كفالة الدولة اإلسالمية للعبد املعاق أو املريضخامسا  
َباٍع أبو روح رضي هللا عنه  َعْبٌد ُيَسمَّى َسْنَدَر  - أحد الصحابة -فلقد كان ِلزِنـْ

ُ بْ  َفُه، فأََتى اْلَعْبُد النيب َصلَّى اَّللَّ َن َسْنَدٍر، فوجده يقبل جارية له، فقطع ذََكَرُه َوَجدََع أَنـْ
َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكَر َلُه َذِلَك. فقال النيب صلى هللا عليه وسلم لزنباع: "َما مَحََلك َعَلى َما 

 .!فعل ابجلارية فـََعْلت؟" قَاَل: فـََعَل َكَذا وََكَذا. فذكر له ما

فقال النيب صلى هللا عليه وسلم للعبد: "اْذَهْب فَأَْنَت ُحرٌّ" فقال العبد: اي رسول هللا 
فموىل من أان؟ فقال: "موىل هللا ورسوله".. فأوصى به املسلمني؛ فلما قُبض جاء العبد 

عم، إىل أيب بكر رضي هللا عنه فقال: وصية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال: ن
جتري عليك النفقة وعلى عيالك، فأجراها عليه حىت قبض.. فلما استخلف عمر رضي 
هللا عنه جاءه فقال: وصية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: نعم، أين تريد؟ قال: 

(2) مصر، قال: فكتب عمر إىل صاحب مصر أن يعطيه أرض ا أيكل منها!!
. 

كما -اب اإلعاقات من العبيد، تكفل أصح -يف الشرع اإلسالمي -فالدولة 
كاملواطنني األحرار، وقرر هلم الراتب املايل الدوري الذي يغنيهم عن التسول أو   -رأيت

 .سؤال الناس
 

                                 
 .4500سنن أيب داود ، ح:  -صحيح  (1)
 (. 2680ماجه )ابن  ،( 4519(، أبو داود ) 182/ 2أمحد )  -حسن  (2)
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 الثاين املبحث
 مقدمة اترخيية عن جتارة الرقيق ىف اململكة العربية السعودية

 أول : جتارة الرقيق ىف اململكة: 
 ةاحلــــرام عنــــد ابب الدريبــــة ويســــمى الدكــــكــــان ســــوق الرقيــــق جبــــوار املســــجد 

وكــان يعــرض يف هــذا الســوق العبيــد مــن اجلنســني مــنهم مــن جيلــب مــن اخلــارج والــبعض 
وجيلـس البنـات والنسـاء علـى املقاعـد  من املوجودين يف مكة استغىن عنهم سادهتم اآلخر

دمني الـذكور املتقـ اإلمـاموجيلس يف ، الالصقة للحائط ويتحجنب البالغات حبجاب خفيف
وكان املشرتي يقوم بفحص الغالم ويطلع على شعره  يف السن ويف الوسط جيلس الصبيان

كــان جييــد   إنلســانه ويتحــدث مــع الغــالم  وإخــراجوســاقه وذراعــه ويطلــب منــه فــتح فمــه 
 أنوافق الغالم من يريد شرائه سأله هل تقبـل  فإذاويفحص الغالم بواسطة طبيب  العربية
  بول متت البيعةكان هناك ق  فإذا ُتدمين

عامليا وقد كانت اململكة احدى هـذه الـدول واألرقاء وقد مت حترير العبيد والرق 
 .(1)واألرقاءحترمي الرق  اليت طبقت

صـدى  األرقـاءالـرق وحتريـر  إلغاءاحلكومة يف بياهنا الوزاري لقرارها  إلعالنكان 
الشـكر والتحيـة هلـذا  اءإبرجـ –علـى حـد سـواء  واألرقـاء األحـرارابلغ الرتياح هتـف فيـه 

 : احلكيم اإلنساينالقرار 
ذلـــك هلـــم  وإعـــالنيبـــادر مســـرتقوهم بتحريـــرهم  أنينتظـــرون  األرقـــاءوكثـــري مـــن 

 إلـــيهم أتيت أنينتظـــرون  أهنـــمويبـــدو  ،مل حيـــرك ســـاكنا   أحـــدا   إل أنتنفيـــذا لقـــرار احلكومـــة 
 .احلكومة لتدفع هلم التعويض سلفا  
مبجرد صـدور  أحرارا  فعال  أصبحواقد  األرقاءمجيع  إنوالذي فهمناه من القرار 

 . أرقاءلديهم من  ما إطالقيتقدموا للدولة بطلبهم بعد  أنالقرار ،وعلى طاليب التعويض 

                                 
 هـ.1382 -1180العدد  ،جبريدة الندوة، صاحل حممد مجال  (1)
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 إىليف حاجـة  أصـبحتالـرق  إلغـاءتلك الفقرة املوجزة يف البيان الوزاري عن  إن
 . يتم تنفيذ التحرير أنللطريقة اليت جيب  إعالهنامستعجلة جيري  إيضاحيةمذكرة 
 : تنص هذه املذكرة على التايل أننقرتح  إننا

 .اعتبار كل مملوك حرا ابتداء من اتريخ البيان الوزاري -1
  سراح كل سجني بسبب الرق إطالق   -2

 إلثبــاتة شــرعية مـاقــرب حمك إىلابن يتقــدم كــل مـنهم  األرقـاءجلميــع  اإلعـالن   -3
ل علــى صــك احلريــة وعلــى احملكمــة القــرار الــوزاري واحلصــو  إىلحريتــه اســتنادا 

  املالك وتسجيل مصادقته إحضار

 أبقصـــىوســـيلة مـــن الوســـائل  أبيكـــل مالـــك حيـــول بـــني حتريـــر رقيقـــه   إخطـــار   -4
  العقوبة

النفصال عنه وفقا  أوجوار مالكه السابق كحر،  إىلُتري الرقيق احملرر ابلبقاء    -5
  ملصلحته

يسـاهم مـالك الرقيـق مـع الدولـة يف  أننـرى  فإننـالة التعـويض أسـأما ابلنسـبة مل   -6
هلـــم ثـــواب حمـــرري الرقـــاب وان يتســـابقوا  اجلليـــل فيكـــون اإلنســـاينهـــذا العمـــل 
 أنســـبق  ميلكـــون دون طلـــب للتعـــويض ،وحســـبهم مـــا عـــن حتريـــر مـــا لإلعـــالن

 .اقتضوه من خدمات

 ..مت إلغاء الظاهرة بقانون رمسي يف زمن امللك فيصل رمحه هللا
 العرب جلزيرة لرقيقا وصول اثنيا : طرق

 وشرق احمليط اهلندي يف الرقيق جتارة على اخلناق الربيطانية البحرية تضييق بعد
 وكانت زجنبار وميناء كلوه ميناء مها أفريقيا شرق من الرقيق لتصدير مينائني برز إفريقيا
 تداول يتم العرب جزيرة يف بريتني مدينتني أكثر مها عمان سلطنة يف وصور مسقط مدينة
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 سوق) يسمى كبري سوق مسقط يف كان أنه بل كبري، بشكل فيها العبيد جتارة
 طرق: عدة من العرب جلزيرة والقوافل السفن وتنطلق (1)(العبيد
 .واحلجاز جند قلب إىل القوافل طريق وعن، العقري فميناء فالبحرين زجنبار  -1
 عن اومنه واإلمارات قطر موانئ إىل البحر طريق عن فارس يف مكران من  -2

 .العرب جزيرة داخل إىل الربية القوافل طريق
 إىل القوافل طريق عن ومنها كاملكال اليمن سواحل إىل الصومال موانئ من  -3

 .وجدة مكة
 سوق يوجد كان حيث جده ميناء إىل ومصوع،  زيلع، اتجورة موانئ طريق عن  -4

 .(2)نيةالربيطا القنصلية عن مرتا 50 سوى ل يبعد( الدكة) يسمى الرقيق لبيع
 .(3)الدواسر واملناصري وقبيلة مرة آل قبيلة العبيد جتارة يف املشهورة القبائل ومن

 واألسـود األبـيض الرقيق من ببضاعتها تتجه والبحرية الربية القوافل هذه وكانت
 كالبهـائي وتفحصـه الرقيـق علـى التهـري  يقـام أنه بل الرقيق ببيع سلفا   معروفة أسواق إىل
 ســوق ،املشــهورة األســواق ومــن، البضــاعة جــودة حســب وخفضــه علــى الســعر رفــع ويــتم

 سـويقه وسـوق الطـائف، يف العبيـد ودكـة املكرمـة، مكـة يف العبيـد ودكـة، جدة يف السويقة
 .هتامة يف عدد وسوق ينبع يف

 املري غراب بن عبدهللا الوقت ذلك يف العرب جزيرة يف الرقيق جتار أشهر ومن
 يف العمودي من حسن وكل جند يف الودعاين مويف بن وعلي الدليمي عبد العزيز ومبارك
 .(4)عسري يف أبو صاحلة وامحد جدة

 الثالث املبحث
 وأسباهبا الرقيق جتاره حترمي بداية

                                 
 م.2010، ستون العدد، الواحة جملة (1)
 .15ص، احلجاز يف العبيد جتارة قصة، الصباغ حممود (2)
 .17ص ،السابق املصدر نفس (3)
 .27ص ،احلجاز يف العبيد جتارة قصة،  الصباغ حممود (4)
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 رجال يقودها الرقيق بتجاره تنذر عشر الثامن القرن يف كثرية أصوات ارتفعت
 وكان املفكرين، من وغريه لتريفو  أمثال املثقفني من اجملتمع يف العليا الطبقة من ونساء
 وملا منازع، بال الوقت هذا يف العامل سيدة كانت ألهنا بريطانيا يف عاليا   الفئة هذه صوت
 وأنشئت األرقاء جتاه الغربيني املستعمرين قبل من إنساىن ل تكامل من الناس هؤلء رآه

 من العديد إليها انظر اليت وغريها األصدقاء مجعية مثل بريطانيا يف اجلمعيات من العديد
 إصدار تسريع يف ساعد مما الوزراء، وجملس العموم جملس يف (1)الربيطانيني الساسة
 إصدار يف اجلمعيات هذه جهود أمثرت وابألخري الرقيق، جتارة إلدانة تباعا   القوانني
 م،1814 سنه القرصنة من جزء واعتباره الرقيق جتارة مبنع قرارا   الربيطانية احلكومة
 اقتصاديه أسباب فهنالك خالصا   إنسانيا   الربيطاين القرار هذا يكون أن ميكن ل ولكن

 :وهي كهذا قرار وراء من بريطانيا ستحققها وسياسيه
 :سياسيه أهداف
 ىف تعتمد أهنا حيث بريطانيا عن حديثا   املستقلة األمريكية املستعمرات ضرب -1

 األيدي إىل حتتاج واليت حةاملسا كبرية والشاي القطن حقول على اقتصادها
 عن وميكنه أفريقيا، من اجمللوب الرقيق يف إل تتوفر ل واليت الرخيصة العاملة
 ضعفها إىل يؤدي مما الولايت هذه اقتصاد سيضرب الربيطانية السفن طريق
 النهاية. يف

 وهولندا والربتغال كفرنسا هلا املنافسة الدول أمام والصعوابت العراقيل وضع -2
 .الزراعة على تعتمد اليت الدول هذه مستعمرات يف ا  خصوص

 التغلغل يف الرقيق جتارة عن والقضاء السفن تفتيش حق استغالل  -3
 . السابق يف عنه تعجز ما كانت وهو األوروبية القارة داخل يف الستعماري

 الرقيق جتارة متارس وكانت التوسع طور يف كانت اليت العمانية السلطنة ضرب -4
 يف التدخل يف سبب لربيطانيا يكون التجارة هذه من فبمنعها ،كبري بشكل

                                 
 .10ص،  الرقيق وجتارة، بريطانيا، امحد الوهاب عبد (1)
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 تكون أن تريد ل بريطانيا ألن وأصنافها جتارهتا وضرب العمانية الشئون
 . اهلند خصوصا الشرقية مستعمراهتا وبني بينها تفصل قويه دولة هنالك

 :القتصادية األهداف
 حباجة تعد مل عشر الثامن رنالق ىف بريطانيا شهدهتا اليت الصناعية الثورة بعد -1

 هناك. ليعملوا بالدهم يف حتتاجهم الربيطاين الداخل يف العاملة األيدي إىل
 من إنتاجيتها من سيقلل األمريكية املتمردة املستعمرات عن الرقيق منع إن  -2

 الصنفني. هلذين املنت  الربيطاين القتصاد ما سيدعم وهو والسكر القطن

 القتصادية نظمها يف الرقيق على تعتمد العربية راتاإلما من العديد كانت   -3
 سائغة لقمه وجعلهم إضعافهم يف يساهم عنهم الرقيق ومنع والعسكرية
 .لالجنليز

 اليت التجارية العالقات من العديد على القضاء يف الرقيق جتارة منع سهل -4
 ما وهو وأمريكا فرنسا مثل األخرى والدول عمان سلطنة بني قائمة كانت
 .كبري بشكل املنطقة يف بريطانيا مهمة لسه

 بتشغيل تقوم الرقيق حتمل اليت السفن تصادر عندما الربيطانية السفن كانت -5
 فرتة ما تكون غالبا   الوقت من معينة مدة الزراعة حقول يف الرقيق هؤلء
 أيدى فلديهم كبرية بصورة اإلجنليز ما خدم وهو مادي مقابل دون من احلصاد
 .(1)قابلم وبال عاملة

 
 

                                 
 السابق املرجع نفس (1)
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 الرابع املبحث
 الرقيق جتارة إللغاء املفاوضات وبداية للحجاز العزيز عبد امللك دخول

 أي وبريطانيا العزيز عبد امللك بني معاهده أول وهي العقيد معاهده يف جند مل
 أن جند م1926 سنة جده وتسلمه للحجاز دخوله بعد ولكن حترمي أو للرقيق ذكر

 عقدت وابلفعل، القدمية معاهدهتا جتديد برغبتها العزيز عبد امللك ُتاطب بريطانيا
 ابلقضاء العزيز عبد امللك تعهد بنودها أهم من وكان م1927 سنة يف جدة معاهدة
 جدة يف الربيطاين القنصل مع حوار يف العزيز عبد امللك ورحب، (1)الرقيق جتارة على

ل  املنع أن اعتقد املقابل يف لكنهو  احلجازية األراضي إىل العبيد دخول منع يف ابلتشدد
 هبذه تطبيقه ألن مراحل، عدة على تطبيقه جيب ولكن وكامل سريع بشكل تطبيقه ميكن

 الرقيق على تعتمد اليت احلجازية القبائل خصوصا   ضده القبائل ثورة إىل سيؤدي السرعة
 رىوحت التعجل عدم أموره كل يف عبد العزيز امللك سياسة كانت وهذه كثريا ،
 بداية له جدة تسليم بعد وخصوصا   للحجاز، عبد العزيز امللك دخول ، ويعترب(2)املراحل
 معاهدة يعقد فنراه جدة يف القناصل وجود إىل يرجع وذلك الغربية الدول مع احتكاكه

 جتارة ابلقضاء التعهد ىف معها املعاهدة تعهدت اليت وايطاليا وفرنسا أملانيا من كل مع
 .الرقيق

 م1926عام جنيف يف وقعت قد املعاهدات هذه كل قبل اململكة وكانت
 احلجاز دخول حلداثة رمبا صدى أي التفاقية هلذه يكن مل ولكن الرق إلغاء اتفاقية غلى
 .تطبيقها على الدول جترب دولية رقابه وجود لعدم أو السعودي احلكم حتت

 البداية وللحجاز ه العزيز عبد امللك دخول أن تعترب أن نستطيع لذلك
 أتخر الذي السعودية العربية اململكة يف الرق على للقضاء القوانني سن لبداية احلقيقية
 .العامل بدول مقارنة كثريا  

                                 
 .487ص، واملعاصر احلديث التاريخ يف وواثئق نصوص، شكري فؤاد حممد (1)
 املرجع نفسه.  (2)
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 اخلامس املبحث
 العزيز عبد امللك عهد يف الرق انتشار مدى

 انتشار جتارة مدى عن واضحة صورة تعطينا اليت املؤشرات من العديد لدينا
 أجانب زوار سجلها أو مالحظات وقعت أحداث من العزيز عبد مللكا عهد يف الرقيق
 .الوقت ذلك يف للملكة

 الجنليزي هو عبدالعزيز امللك عهد يف اململكة زاروا الذين األجانب ومن 
 العزيز عبد بن تركي األمري استقبال عند م1917 سنة أواخر يف جند زار الذي هاملتون

 البلدات لدى أمراء شائع األمر وهذا (1)السود لالرجا من فرسانه قوة نصف كان له
 .أيضا   والقتالية الشخصية احلراسة فرق يف للسود استخدامهم القبائل وشيوخ

 السعودية ابلعالقات تعصف أن كادت واقعة حدثت م1931 عام ويف
 طالبا   جدة يف الربيطانية السفارة إىل هرب الذي( خبيت)الكبد  حادثة وهي أل الربيطانية
 وأن بتسليمه، طالبت السعودية احلكومة ولكن بورتسودان يف بلده إىل وإعادته حتريره
 أرسل رااين الربيطاين القنصل ، ولكن(2)القصور عبيد على ل تنطبق الرقيق حترير معاهدة
 السعودية إىل توخى احلذر احلكومة دعى التصرف وهذا، بيزانس السفينة إىل خبيت العبد
 وغريها القصور يف املتواجدين للرقيق مصراعيه على الباب يتخب هروب يفتح أن من

 .الربيطانية السفارة بوابة طريق عن احلرية إىل اهلرب يف حذوه للحذو
 يف وولدورف فندق على القائمني أن الرقيق عن حبثه يف الصباغ حممود ويذكر 
 مرزوق فريقياإل مرافقة معه فيصل األمري أحضر عندما كبرية بصدمة أصيبوا نيويورك
 األمري إصرار أيضا   دهشتهم وزادت املتحدة األمريكية للولايت الرمسية زايرته أثناء
 به يسمح يكن مل الذي األمر وهو الفندق، مطعم يف معه الطعام مرزوق يتناول أن فيصل

                                 
 .105ص،  هاملتون يوميات، األول السنوي الكتاب (1)
 .96م، ص1960 األوىل الطبعة، العرب جزيرة يف عام مخسون،  وهبة حافظ (2)
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 كمبدأ للبيض وأخرى للزنوج خمصصه مطاعم فهناك، األمريكية املتحدة الولايت يف
 .(1)رقيقهم مع تعاملهم لدى العرب لدى دل يوج عنصري

 امللكي القصر عبيد عدد قدر قد جدة يف بريطانيا قنصل رااين السيد أن كما
 .(2)نفر آلف ثالث حبوايل

 وزعت ألف أبربعني السعودية يف العبيد عدد قدر م1931 لعام إحصاء ويف
 :(3)كاآليت جغرافيا
 .آلف ثالث مكة -1
 .ألف جدة -2

 .مخسمائة رابغ -3

 .مخسمائة احلجاز ومشال واملدينة والطائف وينبع وجهال -4

 .آلف عشر وعسري وجيزان الربك وميناء القنفذة -5

 .آلف مخسة احلجاز ابدية -6

 .ألف عشرون واإلحساء جند وابدية الرايض -7

لو  إحصائهم يتم مل مما اآللف فهناك بدقيقة ليست كثرهتا على األرقام وهذه
 يروى كما العزيز عبد امللك زمن ففي، والبدائية ةالقدمي اإلحصاء طريقة إىل نظران

 تقوم جارية أو عبد هلا ل يكون احلال ميسورة عائلة جتد أن النادر من كان لنا أجدادان
 أن انتشار الرقيق ىف السابق كان من ابلتشبيه ابلغ السن كبار أحد إن بل خبدمتهم،
 احل  وموسم الشريفني احلرمني جودو  أثر كما البيوت، يف احلايل وقتنا يف اخلدم كانتشار

لالستفادة  ببيعهم ويقوم رقيقه ومعه يقدم كان احلجاج من فالكثري الرقيق أعداد زايدة يف
 فرصة احل  موسم من يتخذون الرقيق جتار وبعض، وسفره احل  مصاريف يف نقوده من

                                 
 .30ص ،احلجاز يف العبيد جتارة قصة، الصباغ حممود (1)
 نفس املرجع السابق.  (2)
 نفس املرجع السابق.  (3)
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 لوقتا هذا يف الرقيق إعتاق يريد ممن احلجاج من للميسورين رقيقهم لعرض ذهبية
 أن جند، العربية البالد يف الرقيق عن ماكسويل جورج السيد تقرير وبعد، املقدس واملكان
 تعليمات عن عبارة وهو م1936 سنة أكتوبر يف قرارا   تصدر السعودية العربية اململكة
 الرب طريق عن السعودية إىل الرقيق إدخال حظر فيه فقرتني وأهم ابلرقيق الجتار بشأن
 وتعترب (1)األحرار اسرتقاق حظر كما ذلك، تثبت حكومية وثيقة حيمل يكن ما مل والبحر
 ما وهو السعودية العربية اململكة يف الرق إلغاء حنو الصحيح الطريق بداية الوثيقة هذه
 .هللا رمحه فيصل امللك زمن يف م1962 سنة يف ابلفعل حتقق
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 السادس املبحث
 الرقيق ارةجت إبلغاء العزيز عبد امللك أتخر أسباب

 امللك يصدر ملاذا مل للباحث بديهي بشكل السؤال هذا يتبادر ابلفعل
 ملعاهدة توقيعه بعد الرقيق جتارة مبنع قرارا   شخصيته وقوة حبزمه املشهور وهو عبدالعزيز
 اليت األسباب هنا ونورد م1927 سنة بريطانيا مع جدة معاهدة أو م1936جنيف
 :والطالع القراءة بعد الباحث هلا توصل
 البالد يف القوي الديين ابلتيار الصطدام من العزيز عبد امللك خوف -1

، الرقيق حترمي يف والسنة القرآن من نص يوجد ل أنه عرفنا إذا خصوصا  
 اجلزيرة علماء بنظر وهم الغرب هم القوانني هذه سن من أن ذلك إىل أضف
 التيار تعصب تثبت اليت واحلوادث إتباعها، جيوز ل كافرة دول هي العربية
 امللك تكرمي وأيضا  ، كثرية غريب شئ أي انحية الوقت ذلك يف الديين

 .للجميع واضحة آبرائهم والهتمام وتقريبهم للعلماء عبدالعزيز
 الرقيق من متتلك وهي الرحل البدوية القبائل من أكثر أو سكان نصف إن -2

 امللك طبق فلو ابحليواانت والعناية الرعي يف هلم املاسة حلاجتها الكبري العدد
 به ما صرح وهذا القبائل هذه به لتأثرت الرقيق جتارة منع قانون العزيز عبد
 .(1)جدة يف الربيطاين للقنصل شخصيا   العزيز عبد امللك

 بشكل له يستقر مل احلكم كان املعاهدة هذه توقيع عند العزيز عبد امللك إن -3
 جعلت الداخلية والثورات العراقو  واألردن اليمن مع املناوشات فهناك قوي
 .املشاكل هلذه ابلنسبة اثنواي   شيئا   وإعتاقهم الرقيق أمر

 أثبتته ما وهذا جدا   حسنة معاملة يعاملون كانوا العربية اجلزيرة يف الرقيق إن -4
 الطبقة تعامل) يقول ماكسويل جورج السيد أن فنجد نفسها الغربية التقارير
 الطعام نفس من أيكل فهو أفرادها أحد عاملتهام العبد املسلمني من الوسطى
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 احلياة بغرم عادية مقامسة األسرة ويقاسم األسرة مستوى نفس على ويلبس
 .(1)(ومغنمها

 يف كاحلاصل وعنصريه ووحشية بقسوة يعاملون يكونوا مل الرقيق أن نرى لذلك
 يف العشرين القرن من العشرينات فرتة يف اشتهرت طرفة هناك أن بل الغربية، الدول

 .(2)رغيدة حياة ليعيشوا العربية اجلزيرة إىل األفارقة نقل جيب أورواب أنه
 أفراد من للعديد جتاراي   ونشاطا   اقتصاداي   رافدا   متثل كانت الرقيق جتارة إن -5

 مرة العبيد حترير إن الشهر تقريره يف كتب ماكسويل جورج أن بل، اجملتمع
 اجلزيرة لقتصاد وكارثة هائلة ةهبز  سيتسبب التوقيت نفس يف واحدة
 .(3)العربية
 بعدم العزيز عبد للملك العذر التماس نستطيع اخلمسة األسباب هلذه وابلنظر

 .اململكة هذه لتوحيد بناءه مت ما هلدم يكفي منها واحد فسبب الرقيق جتارة منع
 

                                 
 .5م، ص1984 وىلاأل الطبعة، اخللي  لتاريخ األساسية املعامل، الكناين امحد (1)
 26ص ،احلجاز يف العبيد جتارة،  الصباغ حممد (2)
 .205ص،  م1981، األول السنوي الكتاب، العزيز عبد امللك دارة (3)



 

 
1637 

 اخلامتة
 عرقيا املختلفة العامل شعوب مجيع عليه يتفق القول وهذا، بثمن تقدر ل احلرية

 ابلرق مقارنته الظلم من العربية اجلزيرة شبه يف الرق عن احلديث عند ولكن، ودينيا
 ويرى، املسألة هذه على الكثري األمثلة من الباحث ذكر وقد الغرب، بالد يف والعبودية
، عليها يوافقه و الرقيق حترير فكرة الغرب يشاطر كان العزيز عبد امللك أن الباحث
 بالده ألن مراحل على العبيد حترير فكرة يطبق جيعله ما األسباب من لديه أن يرى ولكنه

 الرؤية هذه عن ونت ، واجتماعيا   اقتصاداي   القرار هذا تبعات حتمل تستطيع تكن مل
 امللك عهد يف اجلماعي واإلعتاق املنع مرحلة إىل وصلنا حىت العبيد جتارة على التضييق
 .م1962 سنة فيصل

ت مشكلة الرق مشكلة اجتماعية، قائمة قبل أتسيس هذه الدولة، وقد فقد كان
عمل امللك عبد العزيز على وضع حل مناسب هلذه املشكلة، إبصدار مرسوما  ىف عام 

م، يقضى بتنظيم شئون الرقيق، وإبعطائهم الفرصة بشروط حمددة 1936 -هـ 1356
الرقيق عن طريق البحر حيظر ألن يصبحوا أحرارا ، ومبوجب هذا املرسوم فإن استرياد 

 وخيول وزير الداخلية إبصدار الرخص لتجار الرقيق. 
م أصدرت حكومة 1962نوفمرب  6 -هـ 1382مجادى الثانية  9وىف 

 اململكة العربية السعودية بياان  وزاراي  تعلن فيه عن إلغاء الرق مطلقا  وحترير مجيع األرقاء. 
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