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مسقط كانت سوق ًا رائجة للعبيد وتصدرهم إلى الخليج والعراق وإيران

وكانت عُ مان مركزا ً ها ًّما لتجارة
العبيد وتوزيعهم الى سائر البالد
وال سيما الهند والصني.
وكانت «مسقط» ب��ال��ذات سوقا ً
رائ��ج� ًة للعبيد في أوائ��ل القرن
التاسع عشر وكانت تصدرهم الى
منطقة اخلليج العربي كلّها والى
العراق وإيران غير أن هذا املركز
تقلّص عندما أخذت تنافسه مدينة
«صور» الواقعة الى اجلنوب من
ُ
مسقط وأص��ب��ح غالبية العبيد
املجلوبون لعمان ينزلون في
ميناء ص��ور وك��ان الرقيق يباع
في سوق خاص يعرف بـ«سوق
ّ
النخاسون
العبيد» يعرض فيه
جتارتهم ويص ّنفون رقيقهم الى
زم��ر تعرف ك � ّل زم��رة مبزاياها
�واص��ه��ا وك��ان الرقيق يقف
وخ� ّ
منصة ليراه ال��ش��ارون ثم
على
ّ
النخاس عليه فيشتريه من
ينادي
ُ
يدفع ثمنا ً أعلى أي باملزايدة .وقد
انتشرت س��وق الرقيق ه��ذه في
املناطق الساحلية وتف ّرق بعضها
في املناطق الداخلية وكانت هناك
أسواق خاصة لبيع الرقيق داخل
بيوت ميتلكها جتار الرقيق في
املدن الكبرى وكان الرقيق اجل ّيد
يباع في تلك البيوت اخلاصة اذ
ان بيعه في سوق عام كان ُيع ّد
ّ
وح��ط م��ن ق��دره
مبثابة عقوبة
ويقلّل من ثمنه.
ّ
يحق ل��ه أن
أم��ا املشتري فكان
ُيقلِّب العبد أو األَ َمة بنظره ويده
كما ُيقلّب أي سلعة يريد شراءها.
وكثيرا ً ما كان النخاسون يلجأون
الى احليلة والتدليس في اخفاء
عيوب الرقيق والسيما االماء.
ودرج البائعون واملشترون في
البالد العربية على اَّأل يف ّرقوا بني
أفراد األسرة الواحدة من الرقيق
اذ يت ّم أخذهم جميعا ً ال��ى بيت
كبير واحد أو بلدة واحدة.
وجاء في تقرير «امليجور ديفيد
ويلسون» املقيم البريطاني في
اخلليج العربي عام  1831أنّ عدد
االناث كان ضعف عدد الذكور.
وك��ث��ي��را ً م��ا ك��ان احمل��س��ن��ون من
العرب املسلمني يقومون بشراء
كبار السنّ من العبيد ويقومون
باعتاقهم لوجه الله تعالى.
أما أسعار الرقيق فكانت تتفاوت
حسب العرض والطلب وحتدد
وف���ق���ا ً ألج��ن��اس��ه��م وأع��م��اره��م
وم��ن��ش��أه��م .ك��م��ا ك��ان��ت تتحكم
فيها الظروف البيئية واملعيشية
لكل منطقة .فبينما كانت ترتفع
أسعار الرقيق األحباش السيما
االن��اث فتصل الى  300ريال في
املدن كانت تتدنى أسعار الرقيق
ال��زن��وج املجلوبني م��ن أواس��ط
أفريقيا السيما الذكور فتصل الى
أقل من  100ريال.
جتارة الرقيق املصدّر الى اخلليج
واجلزيرة العربية

تفاوتت تقديرات الباحثني ألعداد
الرقيق املجلوبني من شرق أفريقيا
ملنطقة اخلليج العربي واجلزيرة
العربية تفاوتا ً ب ّينا ً فارتفع حدّها
األقصى عند البعض فوصل الى
 30.000وانخفض عند البعض
اآلخر فلم يتجاوز .1400
ويبدو أن هذه التقديرات تنقصها
الدقة وال تعدو أن تكون تكهنات
وت��خ � ّرص��ات ت��دل على مواقف
الباحثني من جتارة الرقيق أكثر
منها ت��ق��دي��رات ألع����داد وحجم
التجارة احلقيقية.
أما عن اجلدوى االقتصادية لتلك
التجارة فكثيرا ً ما تشير املصادر
التاريخية اليها باعتبارها موردا ً
اق��ت��ص��اد ًّي��ا ه��ا ًّم��ا أله��ل الساحل
العماني السيما ف��ي عهد سيد

سعيد سلطان عُ مان ال��ذي تؤكد
معظم املصادر املعنية أن��ه كان
يجني منها أرباحا ً طائلة ويبدو
أن هذه النظرة ال تعدو أن تكون
انطباعا ً ع��ا ًّم��ا أكثر منها اثباتا ً
حلقيقة تاريخية .فمن الواضح
أنه ال توجد احصائيات أو ارقام
دقيقة ميكن االعتماد عليها في
حتديد أعداد الرقيق احلقيقية أو
األرباح التي كانت تد ّرها جتارة
الرقيق على أهل املنطقة.
فبينما يذكر «الن���دن» أن أرق��ام
معدل مبيعات العبيد في مسقط
قد بلغت في الثالثينات من القرن
ال��ت��اس��ع ع��ش��ر  4000ع��ب��د في
السنة وأن سيد سعيد سلطان
عمان قد جنى منها أرباحا ً تصل
ال����ى  60000ري�����ال من��س��وي
ف��ي ال��ع��ام ي���ورد «ج���ون كيلي»
بعض التقديرات التي ق��ام بها
أح��د الضباط البريطانيني هو
«امليجور ديفيد ويلسون» املقيم
البريطاني في اخلليج عام 1831
وال���ذي ك��ان��ت ل��ه ع�لاق��ة وثيقة
بهذه التجارة يقول :انه كان مي ّر
عن طريق جمارك مسقط ما بني
 1400و 1700عبد سنو ًّيا وكان
يتحصل مبلغ ريالني منسويني
ّ
كرسم استيراد عن كل عبد.
أم����ا «ب��ي��ل��ي��ن��ي» ال�����ذي خلف
«ويلسون» كمقي ٍم بريطاني في
اخلليج العربي فيقدّر عدد العبيد
الذين ّ
مت شحنهم من زجنبار خالل
عام  1833 - 1832بـ 12000عبد
دون أن يحدد عدد الذين وصلوا
منهم الى منطقة اخلليج العربي.
وق����دّر ال��ك��اب�تن «ك���وج���ان» من
األسطول الهندي والذي كان في
زي��ارة لزجنبار عام  1839عدد
العبيد ال��ذي��ن ك��ان��وا يشحنون
سنو ًّيا من هناك الى أقطار البحر
األحمر وشبه اجلزيرة العربية
واخلليج العربي وإي��ران بنحو
ال��ع��ش��ري��ن أل���ف ع��ب��د وت��وص��ل
ال��دك��ت��ور «م��اك��ن��ري» ال��ذي كان
يشغل منصب املقيم بالوكالة في
السنة التالية الى هذه التقديرات
نفسها في الوقت ال��ذي ق �دّر فيه
اللفتنات كولونيل «روبرتسون»
املقيم بالوكالة في اخلليج العربي
عام  1841ص��ادرات العبيد من
زجنبار بنحو ثالثني أل��ف عبد.
وأش���ار الكابنت «ه��م��رت��ون» في
تقرير ل��ه ف��ي م��اي��و  1841الى
أن ع��ددا ً يتراوح ما بني 11000
و 15000عبد كانوا ُيباعون في
ممتلكات سيد سعيد بأفريقيا ك َّل
عام.
وحسب تقديرات «بركس» قائد
أس��ط��ول اخلليج وال���ذي توصل
الى الرقم السابق نفسه فان نحو
 5000عبد من أولئك العبيد كانوا
يتوجهون الى موانئ البحر األحمر
ّ
وعلى األخص الى «جدّة» ونحو 4
أو  5آالف الى مسقط ونحو 500
عبد الى املوانئ اجلنوبية من شبه
اَّ
واملكل.
اجلزيرة العربية مثل عدن
كما كان يت ّم شحن  1000عبد الى
ب�لاد السند وال��ه��ن��د .أم��ا اجل��زء
الباقي فكان يت ّم بيعهم داخ��ل
عمان والساحل أو في املناطق
العليا من اخلليج العربي.
ويعتقد «بركس» أنّ سفن الكويت
والبحرين كانت تعود من أفريقيا
بنحو  300أو  400عبد ك َّل عام
بينما ك��ان��ت ت��ع��ود سفن لنجة
وب��ن��در ع��ب��اس وق��ش��م وغيرها
من املوانئ اإليرانية بنحو 480
أم��ا سفن ما أُطلق عليه «ساحل
القراصنة» وال��ت��ي ك��ان عددها
يتراوح ما بني  5الى  7سفن فقد
ك��ان ك � ٌّل منها يعود من الرحلة
بنحو  35أو  40عبدا ً في السنة.

ُيشار ال��ى أن ث��راء «سيد سعيد
بن سلطان» سلطان عمان يرجع
أساسا ً الى اتساع وغنى ممتلكاته
ول��ي��س الجت����اره ب��ال��رق��ي��ق كما
يعتقد البعض .وقد كانت التجارة
امل��ش��روع��ة ه��ي السمة الغالبة
لسلطنة زجنبار التي قامت على
ٍ
أسس اقتصادية وانتشرت فيها
احملطات واملراكز التجارية على
امتداد السلطنة لتسهيل عملية
ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري التي شملت
أنحاء السلطنة األفريقية كافة.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أن ك��ث��ي��را ً من
امل��ص��ادر وامل��راج��ع األوروب��ي��ة
تعطي انطباعا ً خاطئا ً عن نشاط
العرب في شرق أفريقيا وتص ّوره
ب��أن��ه ك���ان ي��س��ت��ه��دف التسلط
واالستغالل فضالً ع ّما كان يتمي ُز
ب��ه م��ن ق��س��وة اَّال أن ال��دراس��ة
املنصفة تؤكد بوضوح أن العرب
والسيما سيد سعيد بن سلطان
سلطان عُ مان قد لعبوا دورا ً بارزا ً
في حمل لواء احلضارة العربية
اإلسالمية الى أفريقيا وأنهم كانوا
مبثابة ال��رواد األوائ��ل حملاوالت
الكشف عن املناطق الداخلية في
أفريقيا.
ومن املعروف أن سيد سعيد قد
استخدم الرقيق في القيام بأمر
مزارعه في أفريقيا والهند السيما
في جزيرتي «مببا» و«زجنبار»
ولكن من غير الثابت أنه اعتمد
على جِّ
االتار بالرقيق.
أعمال الرقيق

مل��ا ك��ان اقتصاد ام���ارات ساحل
اخلليج العربي -قبل ظهور النفط
في القرن العشرين -اقتصادا ً
تقليد ًّيا لذلك تزايدت نسبة الطلب
على الرقيق حيث كانوا يعملون
في صيد األسماك والغوص على
اللؤلؤ والرعي والزراعة وصناعة
السفن واألعمال املنزلية.
وف���ي امل��ن��اط��ق ال��زراع��ي��ة حيث
كانت وسائل الري بدائية برزت
احل��اج��ة امل��اس��ة خلدمة الرقيق
املستمرة .وفي املدن كان الرقيق
يعملون َخدَما ً في املنازل وكان
ال��رق��ي��ق ي��ق��وم��ون ب��رع��ي االب��ل
وسقايتها وبأعمال أخ��رى مثل

حراسة شيوخ القبائل والزعماء
واملشاركة في احل��روب احمللية
وكان بعضهم يقوم بأعمال الطهي
والبعض اآلخر ُيعهد اليه تربية
أطفال سيده اذا عرف باالستقامة
واالخالص.
ويع ُّد استخدام الرقيق في هذه
املجاالت من الظواهر االجتماعية
التي كانت سائدة ومعروفة في
مجتمع اخلليج العربي وك��ان
امتالك الرقيق في ح ّد ذاته بصرف
النظر عن األعمال التي يقوم بها
ُي��ع� ُّد وج��اه� ًة اجتماعية وث��روة
اقتصادية وكلما ازداد عدد الرقيق
ارتفعت مكانة املالك االجتماعية.
معاملة الرقيق

تكاد جتمع املصادر التاريخية
على أن معاملة ع��رب اخلليج
للرقيق لم تكن قاسية بل وصفها
البعض بأنها كانت -على عكس
م��ع��ام��ل��ة ال��رق��ي��ق ف���ي أوروب����ا
وأميركا -معاملة انسانية طيبة.
فالعبيد ف��وق السفن العربية
ال ُي��ق � ّي��دون بالقيود احلديدية
كالعبيد فوق السفن األوروبية.
كما كان البحارة العرب يقدمون
للعبيد التمر والسمك والغذاء
الضروري.
وعندما يصل الرقيق الى سواحل
اخلليج العربي ويباعون هناك
كان سادتهم اجلدد يهت ّمون بهم
ويحافظون عليهم باعتبارهم
وج���اه���ة اج��ت��م��اع��ي��ة وث����روة
اقتصادية .وكان يت ّم نقلهم الى
مواطن أسيادهم داخل اجلزيرة
العربية بواسطة البغال واجلمال
ال سيرا ً على األقدام.
وتصف معظم الكتب والتقارير
الرسمية عبيد العرب بـ«سعادة
احل���ال» وأن��ه��م ال ت��ب��دو عليهم
مظاهر العبودية السيما ال ُّنبها ُء
واألم��ن��اء منهم ألن أسيادهم ال
يفرقون في معاملتهم بينهم وبني
أوالدهم وكثيرا ً ما كانوا يعلّمونهم
القراءة والكتابة ثم يفيدون منهم
في كثير من األعمال .وكان الرقيق
يحصلون منهم على أجر.
يذكر «ركبي» أنّ بعض العبيد
الذين كانوا يعملون في بعض

• صك حرية العيد

مزارع العرب يحيون حيا ًة طيب ًة
ويعيشون ف��ي أك���واخ متسعة
وانّ لبعض هؤالء العبيد مزارع
ميتلكونها وق��د أث���رى بعضهم
حتى امتلك الرقيق هو اآلخر وكان
العرب مينحون عبيدهم يومني
مسامحة في األسبوع يقضونها
ف��ي البيع وال��ش��راء وتصريف
أعمالهم اخلاصة.
ووص��ف «كامبل» مساعد املقيم
البريطاني في «بوشهر» في تقرير
بعث به الى حكومة الهند في عام
 1842معاملة العرب للعبيد بأنها
لم تكن في أي وقت من األوق��ات
معاملة قاسية ومجحفة وأن
العبيد بعد شرائهم تتغ ّير حالتهم
املادية الى األحسن وأن سادتهم
يعاملونهم كمعاملتهم ألف��راد
أسرهم سواء بسواء يأكلون مما
يأكلون ويلبسون مما يلبسون
حتى ليعجز املر ُء أحيانا ً أن يمُ ِّي َز
الرقيق عن مالكه .ولهذا فقد كان
أولئك العبيد يخلصون ويجدّون
في أعمالهم مبنتهى الرغبة وتظهر
عليهم عالمات الرضا والسعادة.
وفي البادية كانت معاملة العبيد
ال تق ّل عن معاملة األح��رار .وأ ّكد
هذه احلقيقة «برترام توماس»
من واقع خبرته ومعرفته الوثيقة
بحضرموت وعُ ��م��ان وذك���ر أن
معاملة ال��ع��رب للرقيق التي
اتسمت ب��ال��رف��ق قضت نهائ ًّيا
على وصمة ال��ع��ار التي الزم��ت
االسترقاق في املناطق األخرى من
العالم .كما أكد الرحالة اإلنكليزي
«باجلريف» في كتابه عن رحلته
الى البالد العربية في عام 1865
أن ال��رق��ي��ق ال��ذي��ن يعملون مع
أثرياء القوم في املناطق الشمالية
من اجلزيرة العربية تبدو عليهم
ال��س��ع��ادة وال��ص��ح��ة والعافية
وأنهم أيسر عيشا ً وأكثر رغدا ً من
الكثيرين من األحرار.
أم��ا «دوت���ي» فيصف ف��ي كتابه
«أس��ف��ار ف��ي الصحراء العربية
Travels in Arabia Deserta
»Charles M. Doughity
حال العبيد في اجلزيرة العربية
باجلودة ويذكر أن أكثرهم سعداء
وأن��ه��م يعيشون حياة معقولة
ومحتملة وأنهم غالبا ً ما يصبحون
أحرارا ً اذا كان مالكهم ورعا ً كرميا ً
وأن كل عبد منهم يعيش على أمل
عتقه في حلظة من حلظات التقوى
والتكفير عند سيده.
وأش��اد «ماكسويل» بالتسامح
واأللفة التي أوجدها نظام اخلدمة
البيتية للعبيد في البالد العربية
وأش��ار ال��ى أن كثيرا ً من العبيد
احمل���رري���ن ي��رف��ض��ون م��غ��ادرة
ال��ب��ي��وت ال��ت��ي ت��ر ّب��وا فيها وأن
كثيرين منهم يعودون بعد عتقهم
وخ��روج��ه��م ال���ى بيوتهم التي
خدموا فيها كرقيق لكي يواصلوا
العيش فيها حتى املمات.
وأب����دى «م��اك��س��وي��ل» اعجابه
الشديد بالضمان االجتماعي
الكامل من كساء وغ��ذاء ومأوى
ال���ذي أُت��ي��ح لكل عبد ع��اج��ز أو
مريض أو كبير ف��ي السن فقد
مسهم الكبر
ك��ان العبيد الذين ّ
وأق��ع��ده��م امل����رض ف��ي البيت
العربي يلقون من سادتهم السكن
وامللبس واملأكل وأن العبد لن
مي��وت فقيرا ً أو محتاجا ً اَّال اذا
توفي سيده من قبله وتف ّرقت
أس��رت��ه .وك���ان العبد امل��س� ُّ
�ن ال
يق ّل في منزلته عن سيده يو ِّقره
صغار العائلة ويتطلعون الى
رضائه ويحترمه الكبار وغالبا ً ما
يكون املتصرف في شؤون س ّيده
ويتعامل مع األح��رار على قدم
املساواة في املسائل املالية وقد

أث��رى بعض الرقيق ث��را ًء كبيرا ً
وأصاب بعضهم من اجلاه مبلغا ً
عظيماً .وبلغ اعجاب «ماكسويل»
بهذا الضمان االجتماعي للرقيق
في البالد العربية مداه اذ يقول:
«واحلقيقة أن الطبقات الفقيرة
ف��ي أوروب���ا لترحب مبثل هذه
العبودية املكفولة ل��و أُتيحت
لها» اذ ان العبد األوروبي املنهك
طرح
والعامل املستنفد القوى ُي ُ
منبوذا ً في شيخوخته حتى يهلك
جوعا ً وبردا ً كالكالب الضا ّلة.
ج���اء ف��ي اخل��ط��اب ال���ذي أل��ق��اه
«آلدون رتر» في اجلمعية امللكية
اجلغرافية بلندن يوم  15مارس
« :1933انّ العبودية في بالد
أي س��وء وانّ
ال��ع��رب ال تعني ّ
العبيد هم بشر ُسعداء يحيون في
أوض��اعٍ طبيعية هانئة كاآلالف
م��ن ال��ب��ش��ر ال��س��ع��داء ف��ي أرق��ى
ب�لاد العالم ح��ض��ارة ومتديناً.
وأك��اد أق��ول ان عبودي ًة في ظل
املبادئ اإلسالمية قد تكون أخذا ً
بيد الزجني اجلاهل ال��ى الوعي
واحل��ض��ارة ال��ى أن ينتهي األمر
بتحريره وتسريحه لوجه الله
تعالى».
وذكر «ماكسويل» معاملة العبيد
ف��ي ال��ب�لاد العربية ان الطبقة
ال��وس��ط��ى م��ن املسلمني تعامل
العبد معاملتها ألحد أفرادها فهو
يأكل من طعامها نفسه ويلبس
من مستوى لباس األسرة ويقاسم
األسرة مقاسمة عادلة غرم احلياة
وغنمها وي����ذوق معها ح�لاوة
متغيرات احلياة ومرارتها على
ح ٍّد سواء.
وذك����ر «ك�����راف» وه���و ُم��ب� ِّ
�ش��ر
اجنليكي أن��ه ش��اه��د على ظهر
سفينة إيرانية في البحر األحمر
عام  1838بعض أوالد «الغاال»
 Galaاملستر ّقني يعلّمون صالة
املسلمني.
كما ذكر «سبيك» أن الرقيق الذين
ّ
مت شراؤهم في زجنبار قد ختنوا
على الطريقة اإلسالمية.
اإلسالم وال ّرق

وباختصار شديد ميكن القول
ان ال���� ِّر ّق عند ال��ع��رب املسلمني
يختلف مظهرا ً وجوهرا ً عن الرق
عند األوروب��ي�ين وأن العرب لم
ميارسوا جتارة الرقيق بالروح
الهمجية التي مارسها الغرب كما
اعترف بذلك العديد من ال ُك َّتاب
والباحثني الغربيني فبينما كان
ال��� ِّر ّق عند الغرب وسيلة للقهر
واالذالل ك��ان ال��رق عند العرب
املسلمني وسيلة ل��ل��خ��روج من
الكفر الى االميان اذ اعتبر اإلسالم
حرية البشر هي األصل والفطرة
أ ّم��ا ال�� ِّرق فعار ٌ
ِض عليها .ولهذا
وضع اإلسالم عدة أمور هي:
 - 1أمر القرآنُ الكرمي بتسريح
األس���رى والسبايا بغير مقابل
وأب��اح تسريحهم مقابل الفدية
باملال أو املبادلة باألسرى .ومثال
على ذل��ك أن رس��ول الله «صلى
الله عليه وآله وسلم» أطلق سبي
ه���وازن وأس���رى بني املصطلق
وأسرى فتح مكة وحنني.
 - 2أب���اح اإلس�ل�ام ل�لأر ّق��اء أن
يكاتبوا سادتهم أي يتفق العبد
م��ع س � ِّي��ده على م��ا ٍل ي��ؤ ِدّي��ه له
مقسطا ً عليه فاذا أ َدّاه فهو ُح ٌّر .قال
َّ
ين َي ْب َت ُغ َ
تعالىَ « :وا َّل ِذ َ
اب
ون ا ْل ِك َت َ
ممِ َّ ا َملَ َكتْ أَيمْ َا ُن ُك ْم َف َكا ِت ُبوهُ ْم اِنْ
عَ لِ ْم ُت ْم ِفي ِه ْم َخ ْي ًرا».
س� َّه��ل اإلس�لام على األر ّق��اء
َ -3
احلصول على املال الذي يفتدون
به ح ّريتهم عن طريق الزكاة .قال
تعالىَ « :وآ ُتوهُ م ِّمن َّما ِل اللَّ ِه ا َّل ِذي
آ َتا ُك ْم».

