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 : امللخص

يعد الرق وجتارة الرقيق ضمن أسوأ انتهاكات حقوق اإلنسان يف اتريخ البشرية، فقد كانت جتارة الرقيق 
 17مرا فريدا يف اتريخ الرق ويرجع ذلك لطول امدها ) اربعمائة سنة ( وحجمها الذي قارب على عرب األطلسي أ

مليون انسان ابستثناء أولئك الذين لقوا حتفهم يف اثناء نقلهم ، مع ما يضاف إىل الشرعية اليت تضمنتها قوانني 
ين من القرن اخلامس عشر، هبدف احلصول تلك الفرتة ، وبدا الربتغاليني اول امرهم بتلك التجارة يف النصف الثا

على ما يلزم سفنهم للوصول إىل الشرق األقصى، َث تطور األمر إىل إنشاء مراكز جتارية على طول الساحل 
االفريقي الغريب َث أصبحت مراكز لصيد اإلفارقة ، هذه التجارة اليت لقت رواجا يف أورواب والربتغال بوجه خاص ، 

تقليدية كانت تعتمد على  ما يؤمنه زعماء القبائل االفريقية املوالني هلا ولوكالئها يف  وتطور االمر من نواحي
السواحل مقابل بضائع وسلع ، فعمدت على زايدة وكالئها املوردين وزايدة عدد القالع واحلصون، كذلك بدأت 

صا أهنا أوكلت تؤسس شركات لذات الغرض وحصلت على احتكارات مما جعل هذه التجارة اكثر بشاعة خصو 
إىل جتار مل يكن يهمهم سوى الربح ، ومل تكتفي ابلعبيد اجمللوبني من السواحل، بل توغلوا إىل الدواخل حبثا عن 
العبيد يف الكونغو، أنوال ،نيجرياي، جزيرة ساتومي ، بينني ، ومن َث انتقلت التجارة إىل ابقي الدول االوربية 

 بينهم للحصول على الربح وااليدي العاملة .   وأصبحت هذه التجارة حقاًل للمنافسة
Abstract: 

Slavery and the slave trade are among the worst violations of human rights 
in the history of mankind. The transatlantic slave trade was unique in the history 
of slavery due to its long duration (four hundred years) and its size approaching 
17 million people, excluding those who died during their transportation, with the 
addition of To the legitimacy contained in the laws of that period, and the 
Portuguese began their first order in this trade in the second half of the fifteenth 
century, with the aim of obtaining what was necessary for their ships to reach the 
Far East, then the matter developed into the establishment of commercial centers 
along the West African coast, and then they became centers for fishing The 
Africans, this trade that gained popularity in Europe and Portugal in particular, 
and the development of the matter from traditional aspects was dependent on what 
was secured by the African tribal leaders loyal to them and their agents in the 
coasts in exchange for goods and commodities. purpose and obtained monopolies, 
which made this trade more hideous, especially as it was entrusted to merchants 
who were only interested in profit, and it was not satisfied with the slaves brought 
from the coasts, but rather they penetrated to the interior in search of money 
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Slaves in Congo, Angola, Nigeria, Sao Tome Island, Benin, and then trade moved 
to trade to the rest of the European countries and this trade became a field for 
competition between them to obtain profit and labor. 

x مقدمة: 
د جرمية قية على مدي اتريخ طويل من اإلابدة اجلماعية اليت محلتها جتارة الرقيق اليت تعاإلفريعانت القارة 

قي دون سواه ، فهي من أخطر الظواهر الشاذة اليت عرفتها البشرية يف اإلفري اإلنسانية استهدفت اإلنسانضد 
مناط وعند الكثري من األمم شكال واألالرقيق عرفت يف العامل بعديد اإل صرها احلديث ، فكلنا نعلم أن جتارةع

أن تقارن مبا حدث  إىللكنه مل تصل ي جمملها  اإلنسانات اترخيية متباينة يف اتريخ والشعوب واحلضارات عرب فرت 
من خالل الكشوف اجلغرافية اليت وجهت لنهب  ريبو هي ارتبطت مع أطماع املستعمر واأليف قارة أفريقيا ف

 . اءمقدرات القارة االقتصادية والبشرية على حدا سو 

اثر السلبية اليت سامهت يف تعطيل النمو السكاين االجتماعي جارة اليت كانت هلا الكثري من اآلهذه الت 
أمر ابلغ  إىلة ، وهنا البد أن نشري يدي عاملأصبحوا أاليني من سكان هذه القارة الذين مبا محلته من معاانة للم

عض الزعامات احمللية ما كان له ان حيقق ناحًا لوال بالذي اخلطورة وهو ان التوغل االستعماري يف دواخل القارة 
الف جع والطمع فسامهوا يف اسرتقاق اآلن سيطر عليهم الشأمر بعد عمت عيوهنم عن فهم طبيعة ذلك األأممن 

الشواطئ حتت  إىلويسوقوهنم  مخواهنإاألحيان هم من كانوا يقبضون على م يف الكثري من من بين جلدهتم بل أهن
، فقد كانت هذه القارة حمط أنظار الطامعني من  ونربيو ها هلم األابستخدام البنادق اليت منح أوهليب السياط 

بية على طول و ر و جارية األنشاء املراكز التإبية خاصة بعد انطالق عمليات الكشوف اجلغرافية و و ر و الشعوب األ
، م 15انغوال ( بداية من القرن  -مر من سواحل ) الكونغو ل األأو قية وبشكل خاص الغربية منها اإلفريالسواحل 

 مية عرب استخدامهاإلنسانيف ظهور ومعرفة وانتشار هذه الظاهرة البشعة والتجارة غري  اً كبري   اً وقد لعبت الربتغال دور 
ها سابقًا ، بل وأصبحت عاصمتها ) لشبونة ( ميناء جتاراًي إلىموانئ املتوسط واملوانئ املشار  عالقاهتا التجارية مع

ديدًا من ساطيلها ومت شحن الرقيق من غرب القارة وحتأهذه التجارة بفضل  هاما ساهم وبشكل كبري يف انتعاش
مريكا وغريها من موانئ العامل ، أرواب و و أ إىلغرب القارة  يفصبح اكرب موانئ جتارة الرقيق أميناء ) لوندا ( الذي 

ستمرت هذه التجارة البشعة وانتعشت مبا حتمله من ا وقد اإلنساينفكانت الربتغال حبق رائدة يف هذه اجملال غري 
ابقي الدول االستعمارية  ( مبا حتمله من أرابح طائلة مما دعي18.  17.  16انية طوال القرون ) جرم وعدم إنس
يدي منافستها للحصول على األرابح واألحذو الربتغال و  إىلا ،  فرنسا، أمريكا ، اسبانيا ( ، انلرت أمثال )هولندا

هناء إتعالت األصوات اليت اندت بضرورة ية و اإلنساناستمرت تلك املرحلة طوياًل قبل أن يصحو ضمري  والعاملة 
 هذه التجارة البشعة وذلك ما حدث فيما بعد . 

x بداايت جتارة الرقيق  : 
الشرق بغية السيطرة على البضائع اليت  إىلللوصول  إىليل هتدف و كانت حركة الكشوف اجلغرايف األ

ربية وتنوعت البضائع ) كالعطور ، والعاج ، و إىل املوانئ األالبحر املتوسط وصوال  إىلتعرب مناطق مصر والشام 
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االحجار الكرمية ، واالخشاب ( ، لذلك ومع أجتاه والتوابل ، والبخور ، والنب ، واالقمشة احلريرية ، والسجاد ، و 
أنشاء مراكز جتارية وحصون عسكرية على طول الساحل الغريب للقارة بغية احلصول على العاج  إىلالربتغال 

يف مسعى لنشر ني إلىقي ، هذا املسعى اقرتن وامتزج مع العامل الديين الذي رافق الربتغاإلفريوالذهب والصمغ 
، كذلك   ( 34،  2012) سليمان ، فارقة عن الوثنية وهنا ظهرت حقيقة ذلك املسعى اد األاملسيحية وأبع

ل شحنة أو ري العامل اجلديد ، لذلك مت شحن وهو احلصول على أيدي عاملة لتعم آخرجتاه اكانت الغاية تسري يف 
ني ويدعي إلىالربتغ حد الضباطأأفراد ( عن طريق  10قة وعددهم ) حنو لشبونة بعد أن مت خطف بعض اإلفار 

عداد فيما بعد على حنو اإلفريقي لتزيد األ( ، من الساحل الغريب  lves ) Antam Goncأنتام جونز الفز 
م كانت الوكالة  1445معدالت الربح ، ومع اكتشاف طريق الرجاء الصاحل سنة  ىعلأحتقيق  تصاعدي بغية

الرئيسي لتجارة الرقيق على طول الساحل الغريب للقارة  ( أصبحت املركز  Argiumنطقة  ارجيوم ) مبة إلىالربتغ
 . ( 129،  1973) زغلول ، 

حضر عددًا من الرقيق ه التجارة عندما أم ( يف هذ 1460 – 1394وشارك األمري هنري املالح ) 
بشكل   ت وازدهرت هذه التجارةة ، وتوسعإلىخذ يشجع يف هذه التجارة بغية احلصول على العوائد املقي وأاإلفري
م ،  2013) شعبان ، قية تعين جتارة البشر اإلفريعندما مت اكتشاف األمريكيتني حيث صارت هذه التجارة  كبري

226 )  . 

x  : الربتغال ودورها يف جتارة الرقيق 
ربية جلملة من األسباب فقد و ه التجارة قبل غريها من الدول األكما أشران فقد أخذت الربتغال املبادرة هلذ

الذي ساعدها كثريا  يف نشر فيها املبالغ  ةالديني ةماساحلوحدهتا واستقالها يف القرن الثالث عشر مع  استكملت
ربية ،  عليه و سبقية عن ابقي الدول األأموقعها اجلغرايف الذي منحها  إىلضافة إ،  1املسيحية واهتمام امللك يوحنا 

س أ( قرب الر   Santiagoارجيوم َث سانتياجو  )فقد اختذت من مناطق غرب القارة موانئ لنقل الرقيق عرب 
( يف خليج غينيا وهي حمطة مهمة بسبب وجودها على الطريق املؤدي  Saotome) توميأو األخضر و س

 م . 1486غينيا وبنني يف عام  إىلقية وامتدت اإلفريرواب وجنوب القارة و أل

صبح الساحل الغريب ألفريقيا أحلديث ، فئها يف العصر اأو بكل مسهم من أسس جتارة الرق  ونإلىفالربتغ 
سوقًا لأليدي العاملة اليت حيتاجها الغرب لتعمري مستعمراته يف العامل اجلديد وقد احتكرت الربتغال هذه التجارة 
حىت هناية القرن السادس عشر ، وتوسعت كذلك لكي تشمل املنطقة اجلنوبية من القارة حيث استولت على 

ربع سنوات أم يف  1497الذي قام برحلتني عام ضل رحالت ) فاسكو دي جاما ( أنوال ووصلت شرقًا بف

                                                 
 

هنري المالح المعروف بحقده وكراهيته لإلسالم  األميرم واقتطعها الى ابنه  1415على سبته عام  األولاستولي يوحنا  1
 والمسلمين .
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،   أو -) اجلمل. موزمبيق ومصب هنر الزمبيزي  إىلس الرجاء الصاحل وتتابعت الرحالت ووصلوا أر  إىلووصل 
1987  ،22 ) . 

بشدة قبل سقوطها متهم أو توسعهم يف شرق القارة فاستولوا على سفالة وكلوة اليت ق ونإلىواصل الربتغ
اليت يسكنها الكثري من العرب وبذلك سيطروا على ( ممبسة  ) فتكوا ابهلأن بعد أن عاثوا فيها هنبًا وقتال ، بعد 

ويف عام ( ة وجزيرة سومطرة أو المو وبر  ) م كم استولوا على 1506جل القواعد العربية يف شرق القارة عام 
زء كبري من سواحل القارة الغربية والشرقية وارتكبوا فضائع كبرية يف م على موزمبيق وبسطوا نفوذهم على ج 1507

جبملة من  إىلتسم هذا االستعمار الربتغاجتارة الرقيق وقد شرق القارة ضد العرب كما فعلوا يف غرهبا مع اإلفارقة يف 
 :  التايلاخلصائص على النحو 

تعقب  إىلندلس فقد سعوا طرد املسلمني من األين خصوصا بعد : ارتبط العامل التارخيي ابلعامل الدي الأو  -
لة تطويقهم من اجلنوب يف مسعى للقضاء على أو فريقيا للقضاء على مراكز وجودهم وحمإمشال  إىلاملسلمني 

ونشر املسيحية مع االستفادة من احلصول على الرقيق ، هذه املساعي حصلت على دعم املؤسسة  اإلسالم
حبر جديد ، وال  أوم متالحقة خيولون فيها ملوك الربتغال حق ملكية أي إقليم البابوية من خالل منحهم مراسي

أن  منح مبوجبه هنري املالح احلق يف اً م مرسوم 1454أصدر البااب نيقوال اخلامس يف عام أن ادل على ذلك 
،  ( 45م ،  2012) سليمان ، م اليت يسودها حكم أعداء املسيح إلىقيغزو وحيتل وخيضع الشعوب واأل

ل الذي و م خالل حكم امللك األ 1415ولإلشارة هذه املساعي استهلت ابحتالل قاعدة سبته املغربية عام 
 اقتطعها لولده فيما بعد هنري املالح الذي عرف عنه حقده وكراهيته لإلسالم واملسلمني .

مع اكتشاف طريق الرجاء قية حققت أرابح هائلة خاصة اإلفريهذه املساعي االستعمارية لسواحل القارة اثنيا :  -
من الثروات  م فمنحتهم املزيد 1509ك يف معركة ) ديوم ( البحرية عام إلىالصاحل والقضاء على قوة املم

 عرب راس الرجاء الصاحل .  حتكمهم يف الطريق البحري  إىلابإلضافة 
اخل القارة ألهنا تعلم فداحه مد إىلاقتصرت على السواحل ومل تغامر ابلدخول  إىلمساعي املستعمر الربتغاثلثا :  -

وعندما قررت التوغل يف ، السيطرة على السواحل البحرية  يفتركيز جهودها  إىلمر عليها ، فسعت ذلك األ
 ( . 23،  م1987،  أو –) اجلمل الدواخل اهنارت دولتها 

 إىلقي اإلفريالرقيق ل من محل أو حيث كانت  اءقية بصفحة سوداإلفرياقرتن استعمار الربتغال ابلقارة رابعا :  -
م واستغالله كتجارة ومورد مربح من خالل جلبهم لزراعة األراضي يف العامل اجلديد بدون رغبة  1415بالده عام 

استغالهلم وسيطرهتم على جتارة الشرق واحتكار الكثري من السلع مما سبب خسارة كبرية  إىلمنهم ، مع اإلضافة 
 للتجار املسلمني .

قية اليت وقعت حتت اإلفريتقدمي أي مساعدة تذكر لكل تلك املناطق  أوالنهوض  إىللربتغال مل تسع ا خامسا : -
ية بوجه خاص يف شرق القارة مما اإلسالمسيطرهتا بل ابلعكس مارست كل صنوف الطغيان والتدمري جتاه املدن 
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درته على التغلغل بشكل كبري وعدم ق إىلأن احنسار النفوذ الربتغ إىلمة عنيفة ضدها ، والبد أن نشري أو جد مقأو 
 :  قية مرده مجلة من األسباب منهااإلفرييف القارة 

ز عددهم املليون نسمة وهذا بكل تكيد مل يسمح هلم أبرسال اعداد كبرية أو قلة عدد سكاهنا حيث مل يتج  -1
املناطق  هذه املستعمرات انهيك عن ان األنظار يف تلك املرحلة كانت ترتكز على استعمار إىلمن قوهتم 

  .(  153م ،  1989) ظاهر ، . الواقعة يف الربازيل ومستعمراهتا الزراعية هناك 

ن النقاط الساحلية ابعتبارها مناطق رسو لسفنها لتزويدها مبا حتتاج أز على كانت اسرتاتيجية الربتغال ترتك   -2
 ا املادية واملعنوية .لدواخل ملعرفتها بعدم قدراهتيف ا رغبتها التوغل أولذلك مل يكن يف قدراهتا 

متها بشكل قوي من قبل أو تطور االمر ملق إىلية مع اإلفارقة اإلنسانسامهت سياستها العنيفة والتعسفية غري   -3
موحدة جتاه  أوني مل يكن هلم سياسة واضحة إلىن الربتغأ إىلاإلفارقة مما اضعف قدرهتا مع اإلشارة 

قطاعيات ورجال ة احلاكمة وبني التجار وأصحاب اإلكزيمستعمراهتا حيث ظهرت خالفات بني السلطة املر 
 البعثات التبشريية 

عامًا ، مما  80يب الثاين وملدة م بعد احتالهلا من قبل امللك فل 1580سباين عام دخوهلا حتت النفوذ اإل  -4
ممتلكاهتا ن طمعوا يف ربية الذيو وأمام منافسيها من ابقي الدول األهيبتها أمام املستعمرات  عافاض إىل ىدأ

تعويض ذلك من  إىلسبانيا عن الدفاع عنها ، ومع سعى الربتغال خالل القرن التاسع عشر أاليت عجزت 
لكن إنلرتا  (  لفنجستون )  قية بعد اكتشاف حوض الزمبيزي من قبلاإلفريدواخل القارة  إىلخالل التوعل 

يطرة على جنوب القارة ، كما أن وقفت ضدها ومنعتها من االستمرار يف ذلك االمر وحرمتها من الس
مة املغربية كان هلا دورًا مهمًا يف القضاء على أحالم الربتغال يف مواصلة تلك املساعي االستعمارية أو املق

يف مشال القارة بعد احلاق اهلزمية بقواهتا يف  إىلحيث نحت الدولة السعدية يف القضاء على الوجود الربتغ
فكانت بداية  (Join Sabastian  م وقتل ملكها جون سبستيان )  1587املخازن سنة وادي معركة 

ة إلىاليت عرفت فيما بعد بغينيا الربتغالذي اقتصر على مناطق أنوال ، موزمبيق ، غينيا  إىلالنهاية للنفوذ الربتغ
 . (  26م ، 1987،  أو –) اجلمل .        متيزا هلا عن غينيا الفرنسية

x بعد كشف الرجاء الصاحل :  إىللتوسع الربتغالنتائج املرتتبة على ا 
 أ : النتائج السياسية : 

بالد الشام ومصر  الشرق اليت كانوا يطمعون يف ثرواهتا وبشكل خاص إىلمامهم الطريق أ فتحت
ن النفوذ إثرت على تلك الدول خاصة و أفحقق هلم السيادة البحرية اليت  فريقيا الشرقي ،إواحلجاز وساحل 

ائل القرن السادس عشر وهذا شكل مساس  أو ك طوال القرن اخلامس عشر و إلىحيسب لدولة املمالبحري كان 
ى ، لذك كان خر كذلك ابلوسطاء الذين ينقلون تلك التجارة وخاصة جتار البندقية ومدن البحر املتوسط اآل

يار اهن إىل ىدأل مما على اقتصادايت تلك الدو  اً خطري  اكاستانقد شكل لتحول التجارة عرب طريق الرجاء الصاحل 
سطول األ( بني   Diuن تتحالف فيما بينها ضد الربتغال فحدثت معركة ديو ) أمواردها ، فبات من الطبيعي 

ذلك م والذي أسفر عن هزميتها مما اعترب  1509ك من والبندقية سنة إلىسطول  املشرتك بني املمواأل إىلالربتغ
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ناح الربتغال   إىلضافة إأي نشاط جتاري يف هذه املياه ولفرتة طويلة ، من حرم العرب  اليتانتقال للسيادة البحرية 
 .  ( 50م ،  2012) سليمان ،          يف االتصال مبلك احلبشة املسيحي 

 : ب: النتائج االقتصادية
فقدان مصر وبالد الشرق ملواردها االقتصادية من خالل حتول  إىلأسفر هذا التحول االقتصادي  

احكموا حصارهم البحري على البحار العربية الداخلية وتيت تلك  ونإلىرأس الرجاء الصاحل ، فالربتغ إىل التجارة
هزمية  إىلالت لكنهم تعرضوا أو صد تلك احمل مالهتأو ك يف مصر والشام ابلرغم من حمإلىاخلطوات بسبب ضعف املم

حكموا السيطرة أعثمانية على املشهد حيث سوء االمر دخول القوة ال زاد منم ، و  1509حبرية يف معركة ديو 
م واحلجاز اليت دخلت سلمياً حتت النفوذ العثماين مما  1517عام   ومصرم  1516على مناطق بالد الشام عام 

ائعهم يف ترويج بض إىلني يف فرتة السلطان سليمان القانوين ، فسعى الربتغال إلىمواجهات مع الربتغ إىلأدى 
( اليت أصبحت املركز الرئيسي لتجارة منطقة   Senaجتارية يف مدينة سينا ) اً قاموا أسواقأن الطريق اجلديدة بعد أ

مع مشائخ والزعماء احملليني يف تلك املناطق بغية السيطرة  اقياتالزمبيزي ، لذلك عملوا على عقد العديد من االتف
خسارهتا  إىلمما ادي  اماتمع تلك الزع على منابع الثروات املتمثلة يف الذهب والفضة لكنهم دخلوا يف صراعات

انهيك عن ظهور طبقة اقطاعية متثلت يف ،  (  50م ،  2012) سليمان ، العديد من جهودها وقواهتا . 
ول هنر الزمبيزي رجاالت الدين وأعضاء البعثات االقطاعية بسيطرهتا على الكثري من األراضي الزراعية اخلصبة ح

 شرائها من الزعمات احمللية ، هذا الطبقة ابتعدت عن مشروعها األصلي الديين .من خالل  أوابستخدام القوة 

 ج : النتائج الدينية : 
لتها الكشفية والرحالت يف أو يعترب هذا الدافع اهم املرتكزات اليت استندت عليها الربتغال من خالل حم

الرحالت الكشفية مبثابة امتداد ندلس بدأت تلك كل يعلم ان بعد خروج العرب من األالسواحل البحرية ، ف
الهتم يف نشر املذهب الكاثوليكي ، ويتضح ذلك جليا أو ثيوبيا ظهرت حمأ إىلللحمالت الصليبية ، فعند وصوهلم  

قناع السكان إطريق البعثات التبشريية من خالل يف مسعى فاسكو جاما التجاري والتبشريي من خالل اقتفاء 
الدومينيكان من احلصول على دعم بعض الزعماء احملليني على طول هنر الزمبيزي ابملسيحية حيث استطاع الرهبان 

يف اهلند مدرسة لالهوت لتعليم عدد من الشباب اإلفارقة للعمل لنشر املسيحية ، لكن ال ننسى ان  اأو أنشيل اهنم 
هم يف جتارة الرقيق قطاعيات كبرية من خالل اشرتاكإالسعي للحصول على  إىلالعديد من رجاالت الدين اجتهوا 

الصحية .  أودمي اخلدمات الدينية والتعليمية لوا الدخول منها حتت غطاء تقأو لذلك فشلت التغطية اليت ح
  .(52م،2012)سليمان،

 : النتائج الثقافية.د
حتول طرق التجارة كان هلا انعكاس واضحاً وجلياً  على جممل األمور ومن بينها النواحي الثقافية ، فعزل 

ال إهل البالد أابألخذ أبيدي  وننطقة العربية يف اجلزيرة العربية ومصر ، وابلرغم من الذرائع اليت ساقها املستعمر امل
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وهو نشر ثقافتها ودينها املسيحي  من أجلهات تنفذ ما جاءت إلىرسكانت اإلفكالم فقط   مر مل يعدن ذلك األأ
ني يف إلى، واكان اجتاه احلكام الربتغر حياته وجمتمعه يف أمو  يئاقي اتبعًا ال يفقه شاإلفري اإلنسانيف جعل 

م بقوله ) أبن التعليم  1910 –م  1906قية كما عرب عنها حاكم موزمبيق العام فريردا أندريد اإلفريمستعمراهتم 
رويب فحسب دون و امر والعمل الذي يكلفه به األو قي جيب أن ينحصر يف إعداده ليكون عاماًل ينفذ األاإلفري
 ( . 53 م ، 1971) اجلمل ، تصرف (     أو تفكري

x مراحل جتارة الرقيق : 
رزاق يف شعة اليت أزهقت األرواح ودمرت األالبد أن نمل اخلطوات اليت سارت عليها هذه العملية االستعمارية الب

 :التايليق بثالث مراحل على النحو هذه القارة وقد مرت جتارة الرق
رواب بشكل خاص حيث نقلوا العبيد اإلفارقة أو رة املغامرون والقراصنة القادمني من : مارسها البحايلو املرحلة األ -

حد سنة  إىلم وتواصلت  15تدخل من حكومات بلداهنم وهبذه الطريقة متت العملية منذ القرن  أودون موافقة 
 .(23، 2002)عاطف، م  1580

ومجعيات حتتكر هذه التجارة وقد أخذت  م بظهور مؤسسات 1580: بدأت اعتبارا من سنة  املرحلة الثانية -
يدي التجارة انتقلت من أ ن هذهأ إىلالصفة غري القانونية قبل اعرتاف حكوماهتم هبا ، وهنا جيب اإلشارة 

أيدي التجار األثرايء حبيث أصبحت منظمة وحتت قيادة عسكرية  إىلالقراصنة واملغامرين بشكل غري منتظم 
أعماق القارة  إىلوتعدهتا  أومشلت سواحل غينيا االستوائية وغينيا بيس وتوسعت هذه التجارة كذلك حبيث

 التايليالحظ من اجلدول ، وقد جىن هؤالء أرابح كبرية من هذه التجارة ، و  ( 207م ، 2015سالماين ، )
صول الدول عداد املبالغ فيها من اإلفارقة الذين مت ترحيلهم عرب هذه التجارة البشعة واليت سامهت يف حتنامي األ

 االستعمارية  على أرابح كبرية .

 النسب المئوية  عدد العبيد اإلفارقة المحولين  السنوات
1450 – 1500 81000 0.6 
1501 - 1600 338000 2.6 
1601 - 1700 1876000 14.6 
1701 - 1800 645000 50.7 
1801 – 1900 4027000 31.4 

  12818000 :المجموع
 . 209فريقيا الغربية، ص الرق يف أ ، جتارةسالماينراجع: عبد القادر 

 :  املرحلة الثالثة -

م  1689يف القرن السابع عشر حيث بدأت تظهر تدرجييا اخنفاض هلذه التجارة ابلرغم من أنه واعتبارًا من     
اليت ربية و تقليص حصة الشركات األ إىل  معارضة يف مجيع األراضي مما أدىأصبحت متارس يدون قيود وال

اقتناص اكرب عدد من البشر الرقيق ، ومع  إىللة أو اختصت بتلك التجارة وزادت حدة املنافسة فيما بينها يف حم
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لة ة واالعتماد على اآلإلىظهور الرمسمنتصف القرن الثامن عشر بدأت تظهر بوادر تقليص هذه التجارة مع 
لة التقليل من هذه التجارة بشكل جزئي حيث سعت أو حم إىلرواب األمر الذي جعل األنظار تتجه أو الصناعية يف 

ون ( ، وكذلك احلال مع بعض الوالايت األمريكية إلىنشاء مستعمرة هلا يف أفريقيا للعبيد احملررين ) سري إ إىلإنلرتا 
منعها بشكل هنائي مثل والية ) فرجينيا (  إىلاليت تقلصت فيها التجارة ، ومع الدعوات اليت بدأت تدعو 

  .(208م ،  2015) سالماين ،  م  1789سنة  إىل، ووالية نيويورك ونيوجرسي وبنسلفانيا وصوال  م 1782
 

 قية اإلفريمناطق اإلنزال 
 

 عدد العبيد اإلفارقة المرحلين
 

النسب 
 المئوية 

 Luanda                                  2.826.000 22.6لوندا 
 Ouidah 1.004.000 8.0                                 ويدة   
 Benguela 764.000 6.1                              بانغوال
 Cabinda 733.000 5.9                                 كابيندا
 Bonny 672.000 5.4                                    بوني

 Malembo                            12818000 4.4 مالومبو 
 Anomabu  466.000 3.7                          انومابي
 Loango  418.000 3.3                              لوانغو 

 Old calabar  412.000 3.3                  كلبار القديمة
 Castle ape costc                    318.000 2.5 غانا 

 Mozambique                    293.000 2.3الموزمبيق
 Congo River                 276.000 2.2 نهر الكونغو 
 Gambia River                 258.000 2.1 نهر غامبيا 

 Elmina                     255.000 2.0              المينا 
 Offra                                     231.000 1.8 فرا أو

 Lagos 230.000 1.8                                  الغوس
 Ambriz 206.000 1.6                                 أمبريز

 Quilimane  159.000 1.3             كليمان               
 Sierra Leone Estuary 148.000 1.2ون الشرقية  إلىسير

 Saint Louis 145.000 1.2                   سان لويس     
 Total   : 10.285.000 82.1المجموع      

 All embarcations  192مواقع اإلنزال ال 
points      

12.521.000 17.9 

 . 210فريقيا الغربية ، ص القادر سالماين ، جتارة الرق يف إراجع : عبد 
x  : مناطق تبادل الرقيق 

الوسائل السرتقاق اإلفارقة من خالل استخدام القوة العسكرية ابملؤازرة مع حتويل روبيون كل و ستغل األا
تومي ، أو التجار للعبيد عرب السواحل واملتاجرة حبمالت االسرتقاق ، فظهرت مناطق ) أرغني ، غوري ، املينا ، س

م ، وبعد أن 1626ة سنة قي عن طريق الشركة الروانياإلفريلوندا ( ، واحتكرت جتارة العبيد على طول الساحل 
م  1664واجهت شركات الرأس األخضر والسنغال صعوابت ، أنشئت فيما بعد شركة اهلند الغربية سنة 

جزر  إىلرأس الرجاء الصاحل ابإلضافة  إىلواحتكرت جتارة العبيد مدة أربعني عاماً  من الرأس األخضر وصوال 
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م ، كما حصلت شركة املغامرين امللكيني  1681 –م  1672نتيل ، َث أنشئت شركة السنغال خالل سنوات اإل
م على امتياز حصري لتجارة الرق من الرأس األبيض حىت الرجاء  1661وأعضائها من الطبقة امللكية سنة 

م جلميع أفراد اململكة حرية  1697، كما أاتح الربملان اإلنليزي سنة  ( 143،  1982) فيج جي ، الصاحل. 
 –م  1680تزيدها بشكل كبري حيث قامت الشركة امللكية خالل الفرتة  إىلفأدي ذلك املتاجرة ابلرق ، 

شخصا مت اسرتقاقه ، يف حني متكن التجار اخلواص من 46396سفينة حمملة بعدد  259م إبرسال  1689
ان  إىلجامايكا ، وجيب أن نشري  إىلم وشحنهم  1700 –م  1698ألفا خالل الفرتة ما بني  42اسرتقاق 

 إىلفراد والبلدان لشحن عدد حمدد من الرقيق امتيازات احتكارية خاصة لبعض األ ى منحتخر سبانيا هي اآلا
كل من الفالمنك واجلنوبيني   إىلم ، حيث منح ) شارل كينت ( االمتياز  1518مستعمراهتا األمريكية سنة 

م  1696ة سنة إلىة غينيا الربتغ، كما وقعت شرك ( 328م ،  2000) جوزيف كي ، ني واالنليز .إلىوالربتغ
 عقد مبوجبه شحن عشرة أالف من الرقيق .

استغلت يف عمليات النقل الكثري من السفن البحرية اليت زودت بتجهيزات خاصة من قيود وسالسل  
ومسامري وجسور للسيطرة على الرقيق وتكديسهم يف أضيق مساحة ممكنة ، واتبع قادة هذه السفن العديد من 

ات بغية احملافظة على الرقيق مثل معاجلة تقرحاهتم حبجارة الزاج ، والغرغرة بعصري الليمون لتفادي اإلصابة اإلجراء
، رافئ ) اننت ، بوردو ، سانت مالوبداء احلفر ، وشكلت هذه السفن عرب األطلسي جتارة ثرية وختصصت م

كانت مراكز الوكاالت التجارية ( ، و 330م ،  2000جوزيف كي ، ليفربول ( ، يف جتارة الرقيق . )  
قي عبارة حاميات عسكرية مصغرة تعمل على تسريع شحن السفن الحتوائها على مستودعات اإلفريابلساحل 

العبيد اجلاهزين للشحن ، ومع وجود األمراء احملليني احمليطني بتلك املراكز والذين كانوا يفرضون حقوقًا مرتفعة 
السماسرة والوسطاء من كل اجلنسيات ، فالسماسرة اإلفارقة كانوا يدفعون الكلفة ، كم كانت مكان الجتماع 

ها التاجر مقابل احلصول على العبيد مثل إلىاملعامالت اليت يلجأ جانب املراسيم و  إىلات يف سانت مالو و إت
اء وعمولة لوية احلق يف شراء عبيد بعض األمر أو اهلدااي ، والضريبة اليت تدفع للملك مقابل كل رأس هي مثن 

من  إىلمثل الفرنسيني االنطالق بشكل ارجت مع تفضيل بعض التجار،  ( 104م ،  1983) محدان ، السماسرة  . 
قي ، وكانت تلك املراكز تقع يف اجلزر اإلفريقانونية على الساحل  أوقية لعدم توافر مراكز مستقرة اإلفريالسواحل 

يبة من الشاطئ مثل ) أرغني ، غوريه ، جزر لوس ، فرانندو ، يف املرتفعات القر  أواليت يسهل الدفاع عنها 
جوزيف كي ، )لورش لصناعة السفن وترميمها . ساتومي ، لوندا ، وكان طاقم تلك اجلزر قليل العدد مع وجود ا

 . ( 331م ،  2000
x  قي أثناء عمليات الرتحيل : اإلفريوضعية الرقيق 

هلوان واملعاانة أثناء عمليات الرتحيل ، فقد كانوا يطردون من قي لكل أنواع الذل وااإلفريتعرض الرقيق 
سواحلها حيث  إىلقية اإلفريأراضيهم ويعاملون وكأهنم حيواانت بشرية تباع وتشرتي ويساقون من أعماق القارة 

لة ربيون الذين يقومون بشحنهم يف السفن صوب أمريكا وجزر مجايكا وبعد وصوهلم تيت مرحو ينتظرهم التجار األ
البيوت ومالكي العبيد ليبدأ  إىلالبيع اليت يقوم املالك بفصل األم عن ابنها والزوج عن زوجته ومن َث يتم تسليمهم 
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مرحلة جديدة مليئة ابلعذاب واالعمال الشاقة وسوء التغذية والعنف اجلسدي والنفسي واخلوف من املستقبل ، 
تلك العملية " ابن الرقيق يشهد ابألثقال على كثوفهم ويصف املؤرخ االستعماري اإلنليزي هاري جوهنستون 

القتل بدون رمحة  إىلمسببة جروحا يف اعناقهم ، مع ما يتعرضون له من جوع وعطش وموت ، وتعرض األطفال 
 .(7،  1983) محدان ،  للذين ال تستطيع أمهاهتم محلهم ، مع عدم تقدمي أي معاجلات طبية " .

 
x ربية والزعماء اإلفارقة  : و العالقة بني البعثات األ 

روبيني والزعماء اإلفارقة حيث جيري تبادل العبيد مبواد جيلبوهنا من و ارة الرقيق جتري بني الوكالء األكانت جت
قي اإلفريقمشة والكحول واملواد الرخيصة ، و كان الساحل ن واألذا: قضبان احلديد وحلق اإل رواب على راسهاأو 

ون ، غينيا ، ساحل العاج ، كواكوا ، ساحل الذهب ، وممالك آرد إلىالسنغال ، سري قطاعات هي : )  إىلمقسما 
وأبسعار حمددة يف موانئ نغوال ، وعرفت كل منطقة بصنف معني من العبيد ، أجودا ، بنني ، وساحل لوانغو 

أقوايء ، وزنوج الكونغو مريكا ، فمثال زنوج كايور عرفوا بعبيد القتال ، وزنوج البمبارا أغبياء ولطفاء و رواب وأأو 
هنم كانوا يعادلون عدد عليهم ) القطع اهلندية ( ، كما أ مرحون وعمال جيدون وهم أفضل أصناف العبيد ويطلق

األطفال مبيزان ثالث أطفال بعبدين ، يف حني األطفال الصغار ما يعادل طفلني بعبد واحد ، وكانت املعامالت 
الذهب وكذلك عمالت يف بعض األحيان مثال ) الكوري (  ومسحوق املبادلة كما استخدمت التتم بطريقة 

، وكانت عمليات البيع والشراء تتم بطريقة دقيقة حيث  ( 217،  2015) سالماين ، استخدمت احلبوب 
مة متشددة يتم وشم أو يفحص الرقيق من كل النواحي حيث يتم فحص األعضاء للتأكد من سالمتها ، وبعد مس

حلمي على الصدر ابسم مالكه وشهرته وبعد إمتام الصفقة يتم فصل الرقيق حيث يتم اإلتيان الرقيق ابحلديد ا
أزواجهم حيث تتم معاملتهم بشكل قاسي يف مكان ضيق يف السفينة يف  أوابلرقيق اجلديد عرب السفن مع أهلهم 

فض الرقيق يتم  قمعهم انت إذابئة ، و و ها املعاانة واملوت واألرحالت تدوم شهرين يف عرض البحر يف أجواء ملؤ 
، ويظل ذلك األمر أحياان ارحم للرقيق من تلك املعاانة ،   ( 95م ،  1989) صكار العاين ، عدام ابلقوة واإل

خوفا من  أوربية حتسبا لعدم بيعهم و الشواطئ األ إىلكم يتم القاء الرقيق املصابني ابملرض يف البحر قبل وصوهلم 
سنان والعيون وابقي األعضاء ، وتتواصل رقيق يف تلك الشواطئ من نواحي األحص الدفع الضريبة عليهم ، ويتم ف

، ( 336م ،  2000جوزيف كي ، معاانة الرقيق يف رحلة جديدة مع سيدة اجلديد فهو جمرد من حقوقه . )  
وائهم عشر حيث ظل التجار يتصرفون حسب أه وظلت معانتهم مستمرة طوال القرون الثالثة قبل القرن التاسع

مثل ما فعلت  ىآخر بة ، واستمرت تلك التجارة ، كما أن املستعمرين استنبطوا طرقًا  حماس أودون ضغط 
روبية ، حيث أو فريقيا حيث أسست نشاطات اقتصادية يف شكل مزارع للهند الشرقية جبنوب أ ةاجملموعة اهلولندي
يضة أبشياء زهيدة مثل الزجاج والكحول اليت تعود املقا أوروبيون على امللكيات عن طريق القوة و سيطر التجار األ

أعماق القارة بقدر ما كان بقائهم على الساحل  إىلروبيني التوغل و اإلفارقة على شربه ، ومل تكن نية التجار األ
كرب الثروات تخدام عماهلم البيض والسود جللب أقية ابساإلفريلتنظيم عمليات السطو واالستيالء على الثروات 

ال م ومل يهتموا إ 18يق حىت هناية ق بيعها ، ومتثلت هذه الثروات يف الذهب والعاج والتوابل والرق من أجل
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املناطق الساحلية الختاذها خمازن وقواعد متوين غذائية وعسكرية ،كم عملت البعثات التبشريية يف التأثري  لابحتال
ملستعمرة الكاب من خالل اتفاقيتني سلميتني فعلت اجملموعة اهلولندية من خالل شرائها على السكان مثل ما 

  ( . 43م ،  1989) اجلمل ، ربية . و قيني بعض السلع األاإلفريأعطت مبوجبها اجملموعة للزعماء 
ربية يف افريقيا جعلت السكان يرغبون يف الثورة والتحرر من ذلك االستبداد مما و ن استمرار السيطرة األإ 

وب بني املستعمرين األجانب والزعماء اإلفارقة ، فهذه السلع والثروات سببت افرز العديد من الصرعات واحلر 
ني واالنليز واهلولنديني والدامناركيني والسويديني والفرنسيني لالستيالء على إلىالعديد من الصراعات بني الربتغ

رواب تلقي أو ة الصناعية يف ى تعود ملنافسيهم ، ومن َث بدأت نتائج الثور خر السلع اآل أوالسفن اململؤة ابلرقيق 
االهتمام بتجارة الذهب والرقيق ،  إىلم فبعد ان كانت األنظار تتجه  18بظالهلا يف النصف الثاين من القرن 

فريقيا ، وهبذا نشاء مشاريع زراعية يف أإ إىللية واملنتوجات الصناعية ، لذلك اجتهت و املصادر األ إىلفأهنا توجهت 
ة والتوغل يف أعماق افريقيا لنهب ثرواهتا وهنا لىالسلمية مع اجملموعات التجارية االستغإلظهر ما عرف االتفاقيات 

م ،  1779ندوبو ( سنة االسباين يف منطقة ) فران –ريب فيما بينهم منها الصراع االنلو و احتدم الصراع األ
م َث احلرب  1783 – 1781هولندية حول    كوت ديفوار ) ساحل العاج ( ما بني  –نلو واحلرب األ

ت اهلولندية يف م والصراع اإلنليزي الفرنسي حول املستعمرا 1784ة يف ) كابيندا ( سنة إلىبرتغ –الفرنكو 
من أشكال الصراع وهو  آخرم ، وترافق مع الصراعات ظهور شكل  1795 – 1781الكاب ( ما بني )

رحالت الكشفية ورحالت ي اجلديدة فظهرت الالتنافس بني تلك الدول يف اكتشاف املوارد اجلديدة يف األراض
 . ( 223،  2015) سالماين ،  االكتشاف .

 

x إىلموقف األفارقة من االستعمار الربتغ  : 
فارقة والعرب املقيمني ني يف منطقة شرق إفريقيا مرحب به من قبل السكان األإلىتواجد الربتغمل يكن 

طتهم ، وقد تطورت الثورات يف شرق أفريقيا ضد لذلك قامت ضدهم العديد من الثورات هددت مركز سل
ممبسة وموانئ شرق القارة ولقت  إىلم يف مقديشيو وامتدت  1580ني وتزعمها ) مري على ( إلىاملستعمرين الربتغ

مة دعم من قبل الدولة العثمانية اليت استطاعت بفضلها من اخضاع املنطقة ما عدا مالندي ومل تستطع أو هذه املق
لقضاء على الثورة اال بعد االستعانة ابلقوة البحرية اهلندية واستمالة قبائل زومبا وهم من البانتو وقد ساهم الربتغال ا

 (. 171م،  1972)اجلمل ، .ومت القبض على مري على وإعدامه  إىلانضمامهم يف اسرتجاع ممبسة للنفوذ الربتغ
يف مناطق حمددة من موزمبيق وما لندي  الرتكيز سلطتها إىلحداث سامهت يف اضطرار الربتغال هذه األ

واختذوا مقرًا هلم واقاموا حصنا قواي يف ممبسة ) قلعة يسوع ( لتصبح مركزًا لسيادهتم لشرق القارة ، لذلك مل ينعم 
ني على السواحل الشرقية للقارة مبا فيها إلىون ابالستقرار على الساحل ، واختذ الصراع العثماين مع الربتغإلىالربتغ
 ةية احمليطة هبضباإلسالمنئ الساحل الغريب للبحر األمحر صورًا متعددة ومنها دعم الدولة العثمانية للممالك موا

احلبشة ، وظل الصراع مستمرًا حىت منتصف القرن السابع عشرا حيث بدأت بوادر الضعف تعصف ابلدولة 
بحار الشرقية وانكمشت سلطتها يف بعض التنازل عن أمالكها يف ال إىلالعثمانية وكذلك الربتغال مما اضطرها 
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األماكن احملصنة يف موزمبيق ومت االعرتاف بسيادة العرب على املنطقة الواقعة مشال رأس وجلادو واقتصرت سيادة 
قية يف جنوب البحر األمحر مثل ميناء مصوع ، انهيك عن التنافس اإلفريالربتغال على اجلنوب وبعض الثغور 

هرت هولندا كخصم للربتغال لتحقيق أطماعها االستعمارية وأعقبتها إنلرتا وفرنسا مما ريب احملموم حيث ظو األ
لتجارة الشرق خصوصا بعد فقداهنم السيادة على احمليط اهلادي  إىلحتطيم االحتكار الربتغ إىليف النهاية  ىأد

 نها : هذا احلد م إىلمر د األسباب اليت سامهت يف وصول األعدي إىلواهلند ، ومرجع ذلك 
ني للقيام جبهودهم يف الكشف إلىس احلربة اليت دفعت الربتغكان الدافع الديين هو رأ -1

 واالستعمار .

 .اهلند إىل مما مكنها من الوصول حققت الربتغال كشفاً مهماً وهو اكتشاف راس الرجاء الصاحل -2

 على السواحل دون التوعل للدواخل . إىلاقتصار االستعمار الربتغ -3

 على السواحل واختاذها نقاط حصينة . بناء القالع  -4

رت على هزة يف نفوذ املسلمني يف احمليط اهلندي والبحار الشرقية وأث إىلأحدث االستعمار الربتغ -5
 فريقيا .اإلمارات العربية يف شرق إ

 احتكارها لتجارة الشرق ولسلع أمثال الذهب والفضة والرقيق . -6

 ة الرقيق .جتار نشاط اجلمعيات التبشريية وانغماسها يف  -7

 قية ومنتجات الشرق .اإلفريأصبحت لشبونة مركزاً رئيسياً للسلع  -8

  ( . 182م ،  1972) اجلمل ، قيني . اإلفريتعرض الربتغال للثورات املتعددة من العرب و  -9

ربية يف جماالت الكشف واالستعمار و وابلرغم من أن الربتغال كانت سباقة لغريها من الدول األ
ة ومرجع ذلك إلىار ذلك فقد اقتصر نفوذها على مناطق موزمبيق وأنوال وغينيا الربتغاال أهنا مل جتن مث

 عديد األسباب منها : 
وهذا منعها  16/  15قلة الكثافة السكانية هلذا الدولة والذي مل يتعدى املليون نسمة يف ق  -1

 من توسيع مستعمراهتا .

كتفت إبقامة حمطات ر حنو الشرق لذلك ا اهنا ممر للعبو قية على اإلفريرؤية الربتغال للقارة  -2
 جتارية فقط .

حاب إقطاعيات مما أفقدهم الوحدة نفسهم من جتار وأصني أإلىتضارب مصاحل وأطماع الربتغ -3
  ( . 33م ،  1961ي ، أو ) الرب مام أبناء تلك املناطق املستعمرة . أ

مع تنامي أطماع عاماً  80ستمر م والذي ا 1580تالل االسباين سنة تعرضها نفسها لالح -4
 .  ( 61م ، 1988)اهلام ، هولندا وإنلرتا يف تلك املمتلكات  . 

 هجرة املهاجرين اإلفارقة للربازيل ابعتبارها مكان مناسب للزراعة .  -5

م بني مستعمراهتا يف أنوال وموزمبيق لكنها إلىضم األق إىلسعت الربتغال بعد مؤمتر برلني  -6
 .  ت نفوذها يف جنوب القارةاصطدمت مبصاحل إنلرتا اليت بسط
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يف  19فريقيا منذ القرن  إلذلك مل تنجح مساعي الربتغال يف كل تلك األمور بل واحنسرت أمالكها يف
  . ( 99م ،  1963) ديف ، السابقة الذكر فقط . املناطق 

 

x ني يف مستعمراهتم : إلىطبيعة حكم الربتغ 
أقصى  إىلنوال ، موزمبيق ، غينيا ( مبين على استغالهلا السائد يف مستعمراهتا ) أ إىلكان النظام  الربتغ

مر ابلقوة والقسوة والعنف مع االستخدام املفرط يف استغالل األ لة لتقويض ذلكأو مة أي حمأو حد ممكن ، ومق
احرتام ألدميتهم ، وقد شكلت الربتغال وزارة للمستعمرات يشرف عليها وزير  أواملواطنني اإلفارقة بدون قيود 

ضاع يف تلك و نه جملس أعلي للمستعمرات ومؤمتر عامًا كان يعقد كل ثالث سنوات يف لشبونة ملناقشة األو أيع
نه جملس استشاري وعدد من أو املستعمرات ، وكان احلاكم العام يدير املستعمرات ابلشكل املدين والعسكري ويع

حتسني أحوال املستعمرات ونشر التعليم واألمن و ة إلىذلك هو مسئول عن األمور امل إىلاملوظفني ، ابإلضافة 
   ( . 56م ،  2012) سليمان ، ويساعده قاضي خمتص ابألشراف على السلطة القضائية .  

هم إلىاحلصول على الثراء بكل الوسائل وأنظم  إىلوتكونت عرب الوقت طبقة من اإلقطاعيني الذين سعوا  
العامة ، واشرتكوا يف جتارة الرقيق وامتالك اإلقطاعيات ،  أعضاء البعثات من اجلزويت والربوتستانت يف احلياة

املستعمرات مت االستعانة ابجملرمني واخلارجني عن القانون واللصوص  إىلبسبب عدم رغبة سكان الربتغال للهجرة 
واملغامرين بغية حتقيق غايتهم فاحنصرت جهودهم يف جتارة الرقيق والذهب ، وبسبب عدم قدرهتا على استغالل 
املستعمرات بشكل كامل عملت الربتغال على منح امتيازات لشركات جتارية أجنبية مثل شركة موزمبيق وشركة 

يدي العاملة يف نياسا وشركة زمبيزاي وقد أسهمت يف زراعة األرز والسكر بغية سد حاجات املستعمرات وتوفري األ
على تطبيق العمل اإللزامي حبيث يتم شحن  ة يف الرتنسفال ،  وقد عملت الربتغالإلىشركات التعدين الربتغ

تومي وغريها بعد إجبارهم ابلقوة على توقيع عقود صورية عدت أو يف جزيرة س أواإلفارقة للعمل يف مزارع الكاك
م تغري  1930ساالزار لتوىل وزارة املستعمرات يف الربتغال عام صورة جديدة من الرق واالستعباد ، ومع وصول 

م ودستور 1930ة ورمست الئحة سنة إلىم ابعتبار أهنا أراضي ال تتجزأ من األراضي الربتغإلىألقوزارة ا إىلاالسم 
جباري إربط اقتصاد املستعمرات ابلدولة وإلغاء حق استخدام العمال مبوجب عقد  إىلم يهدف  1933عام 

 ي : وه ( ، 33م ،  1961ي ، أو ، ) الرب وقامت تلك السياسات على دعائم ذكرها جورج أميل 
 الشعور مبدي ضخامة املساحة االستعمارية اليت حتوزها الربتغال . -1

الشعور املقدس الديين الذي حيفزها ابعتبارهم شعب هللا املختار لنشر الرسالة املسيحية بني تلك  -2
 الشعوب . 

 بذل كل اجلهود الستغالل الثروات املدفونة يف تلك املستعمرات واستغالهلا .  -3

نصت مبادئه ة فيما وراء البحار ( إلىم الربتغإلىخاص إبدارة ) األق آخرقانون  م صدر 1951ويف سنة 
  على :
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قية اخلاضعة للربتغال جزءا ال يتجزأ من أراضيها واطلق عليها لفضة               اإلفرياعتبار مجيع األراضي  -1
  ( . 200م ،  1959) عودة ، . ) املرتوبوليتان ( 

نه جملس استشاري أو ار ) وزارة ما وراء البحار ( ولوزيرها سلطة مطلقة يعم ما وراء البحإلىتبعية أق -2
 ولكل إقليم حاكم عام يدير شؤنه . 

ر يف أمور أو م ما وراء البحار للتشإلىكل ثالث سنوات برائسة وزير أق  يعقد مؤمتر عام يف لشبونة -3
 م إلىاألق

 العمل السياسي .  أوف األحزاب لىم إتإلىمينع يف هذه األق -4

 ة .إلىملنحهم حق املواطنة الربتغ ةة واعتناق الكاثوليكيإلىشجيع اإلفارقة على تعلم الربتغت -5

م حتت ستار ما مسي إلىقيني للعمل داخل األقاإلفرية حف توريد العمال إلىالقانون لإلدارة الربتغمسح  -6
   ( . 58م ،  2012) سليمان  ، بعقود العمل . 

 تقال ( داخل اإلقليم إبذن من البوليس . وضع  نظام عرف ابسم ) بطاقات االن -7

وهذه اخلطوة قصد منها القضاء على القومية  إىلم يف الربملان الربتغإلىوضع نظام صوري لتمثيل األق -8
 . ( 98م ،  1961ي ، أو ) الرب م . إلىقية يف هذه األقاإلفري

x ة : إلىاخلدمات ووضعية اإلفارقة يف املستعمرات الربتغ 
ن عليه العمل على رفاهية ريب واو قي على أنه كائن أقل من األاإلفريدة لإلنسان كانت النظرة السائ

، حيت بعد صدور قوانني الغاء الرق م منتجة لصاحل الرجل األبيضإلىقها على أهنا أإلى، فاملستعمرات ينظر ريبو األ
ريب ، ومل يتقبل و الرجل األ قيون يرحلون للعمل حيث يريداإلفريالرق اجلديد وهو العمل االجباري فظل  إىلحتولت 

 إىلعلي تقسيم السكان  قيني بل أن قانوهنم اخلاص ابملستعمرات نص صراحةاإلفرياة مع أو ون نظرة املسإلىالربتغ
 : ثالث فئات

 ة .إلىفئة الوطنيني الذين مل يندجموا يف احلياة الربتغ -

 قيني .اإلفريربيني و و ج بني األأو التز ني ، واخلالسني وهم مثرة إلىفئة الوطنيني الذي اندجموا مع الربتغ -

 . ىلو ربيني وهم فئة قليلة دخيلة متتعت ابمتيازات على حساب الفئات األو فئة األ -
x   : اخلدمات اليت قدمت لألفريقيني 

 أ : األراضي الزراعية : 
ج حددت أجزاء بسيطة من األراضي لألفريقيني ال جيوز نزعها منهم ، يف حني تنزع منهم األراضي خار 

املذكور ويعوض أبراضي داخل احليز تكافيها يف املساحة وهذا اطلق عليه ) املعازل ( ، وأن كانت األراضي احليز 
ي ، أو ) الرب فارقة املخصصة هلم . فون بذلك بل يعتدون على أراضي األاخلصبة حتجز للمستعمرين الذين ال يكت

 . ( 98م ،  1961
 



 
 

(30) 
 

 ب : اخلدمات التعليمية : 
ت تدير مدارس وتنفق عليها مثل ات تلك املهمة حيث كانإلىيات التبشريية واالرسحتملت اجلمع

لية و مريكية يف أنوال والسويسرية يف موزمبيق ، وأن كانت جهودها حمدودة ، حيث كانت املدارس األة األإلىاإلرس
ربيني ، و لأل آخرفارقة و ل نظام تعليمي للسكان اإلو ة حيث وجد نظامان : األإلىتعليمهم اللغة الربتغ إىلتسعي 

،  % 99 نسبة إىلأما املدارس العليا فكانت خمصصة للمستوطنني ، وكانت نسبة االمية بني اإلفارقة تصل 
 . ( 146م ،  1963) ديف ، نتشار التعليم ميثل خطراً على مصاحلها . ان ني أبإلىبسبب شعور الربتغ

 ج : اخلدمات الطبية : 
ات ، وكانت الفرص مشاهبة لوضع التعليم حيث مل إلىرب على االرسكذلك احلال وقع العبء األك

ربيني ، و يتمكن اإلفارقة من احلصول على أفضلية يف هذا اجملال ، حيث خصصت املستشفيات وأماكن الرعية لأل
 أما األماكن املخصصة لألفارقة كانت تفتقر ألماكن العالج  املناسبة حيث مل خيصص هلا أي دعم حكومي .

 الوضع االقتصادي : د : 
احملاصيل التجارية والصناعية ذات القيمة  إنتاج إىلوجهت كل اجلهود يف التنمية االقتصادية يف املستعمرات 

(الذي كلفته احلكومة  أوقية ، ولعل تقرير ) هنري جلفاإلفرياخلارجية يف التجارة اخلارجية ومل تراع املصلحة 
م  1959هروبه وسجنه عام  إىلة مما استدعي إلىي للمستعمرات الربتغأو سة والذي حتدث عن الوضع املأإلىالربتغ

الظروف السيئة  إىلاحلالة يف أنوال وموزمبيق وسوء اخلدمات املقدمة من الدولة ، ابإلضافة  إىل، ففي تقريره أشار 
 إىلسب ، وقد أشار املسكن املنا أومن األجور بسط احلقوق أفارقة من عدم حصوهلم على اليت يعيشها العمال األ

   (  . 206م ،  1972) اجلمل ، قيني . اإلفريمر يعد مبثابة أابدة بشرية للسكان أن األ
x إىلهناية حقبة االستعمار الربتغ  : 

ة يف وجه املستعمر إلىفارقة  يف املستعمرات الربتغبعد كل هذه املعاانة كان طبيعياً أن يتحرك املواطنون األ
الظلم والعذاب واالستعباد ردحا طوياًل من الزمن ، لذلك بدأ السكان يف حتني الفرصة قهم إذااملستغل الذي 

املستعمرين فأنه مل يعاين املشاكل الكثرية سبق غريه من  إىلاملناسبة للقيام بذلك ، وابلرغم من االستعمار الربتغ
ون متمسكني مبستعمراهتم إلىالربتغاليت عانتها ابقي الدول اليت سلمت حبق املستعمرات يف االستقالل ، فقد ظل 

  .(61م ،  2012، )سليمانالدول لذلك كانت ختشي من امرين:حىت بعد تصفية الوجود االستعماري لباقي 
 قية اليت اجتاحت القارة بعد احلرب العاملية الثانية .اإلفريوصول أخبار حركات التحرر القومي  -

 املنظمات الدولية . الرأي العاملي ممثاًل يف األفراد واجلماعات و  -

وابلرغم من جهودها يف منع ما ذكر وابلرغم من السياج الذي فرض على املستعمرات ، حتركت حركات 
م توالت تلك احلركات واليت ووجهت ابلقمع  1948ة ، فمنذ عام إلىاالحتجاج واالستنكار ضد السياسة الربتغ

م ابلعنف والوحشية ضد الشعب  1962فرباير  4ثورة والتقتيل والزج يف السجون ، فقد واجهت الربتغال حركة 
اج املسجونني منه فتم اعدام السجناء السياسيني يف سجن خر قي أثناء مهامجة السكان لسجن املدينة آلاإلفري
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مارس من نفس السنة أضرب عمال املزارع النب وتكاتف معهم الفالحون  15لوندا ودفنهم يف قبور مجاعية ، ويف 
ة بصد ذلك بكل وحشية فأرسلت اجلنود لقمعهم إلىاإلجبارية فقامت السلطات االستعمارية الربتغوعمال العقود 

الكونغو ، وابلرغم من كل ذلك مل تنجح  إىلألف  130،000 حوايلمائة ألف وهروب  وايلوقدر عدد القتلى حب
دغال مستنزفة السلطات يف مواجهة الثورة املندلعة يف ربوع أنوال واليت بدأت يف حرب العصاابت يف األ

االستعمارية يوميًا ابلرغم الفارق يف العدة واعتاد ، وانتشرت الثورة على املستعمرين يف كل مستعمرات الربتغال ، 
 أنوال السبق يف تلك احلركة جلملة من األسباب :  إىلويعزوا 
، وقد   )  (Black Motherما تعرضت له أنوال جراء جتارة الرقيق ، حيث عرفت ابألم السوداء  -1

مارست الشركات االحتكارية يف أنوال صنوفاً من االسرتقاق ال ختتلف يف املظهر عن أشكال االسرتقاق 
لأليدي العاملة يف مزارع النب والقطن والقصب يف الربازيل  ةالسابقة ، بل أهنا دفعت الرغبة املتزايد

 تومي .أو وس

 صف ق التاسع عشر .يف منت إىلانفصال الربازيل عن التاج الربتغ -2

مة يف الكونغو أو صلة الكثري من القبائل يف أنوال مع قبائل الكونغو مسح هلا مبعرفة أخبار حركة املق -3
 ها بسرعة .إلىوانتقاهلا 

 . مةأو أنوال مسح بوصول أخبار املقميناء لوندا يف  إىلوجود خط سكة حديدية ينقل النحاس بني كاتنجا  -4

 احلصول على االستقالل مسح للعناصر الوطنية يف أنوال ابلشعور بنيل حريتها ناح الثورة يف الكونغو يف -5
 خبريات بالدهم .مثلهم ونيلهم حقوقهم الوطنية والتمتع 

ظهور عناصر وطنية افريقية مثقفة سامهت يف ظهور األحزاب واحلركات مثل حركة احتاد شعوب أنوال  -6
  (  . 214م ،  1972) اجلمل ، واحلركة الشعبية لتحرير أنوال . 

فارقة مساعي الصحفية اليت نددت بسياسة الربتغال االستعمارية ومع مساندة الوطنيني األ إىلإضافة  
م أصبحت قضية املستعمرات معروضة على جدول  1961خوهنم يف األمم املتحدة ، ومنذ عام سيويني إلواأل

ن معها والسماح ألعضائها بدخول أو ض الربتغال التعاألمم املتحدة وقد تقرر تشكيل جلنة لتقصي احلقائق مع رف
قية فقد انقشت منذ اإلفريأنوال عليه فقد وجهت هلا انتقادات الذعة لسياستها االستعمارية ، أما منظمة الوحدة 

ة واختذا قرارات مساندة للوطنيني يف كفاحهم ضدها ، ويف إلىم قضية املستعمرات الربتغ 1963قيامها يف مايو 
قية للربتغال إلصرارها على رفض االعرتاف اإلفريم اختذت قرار مبقاطعة الدول  1964ها الثاين ابلقاهرة عام مؤمتر 

حبق الشعوب اليت ختضع هلا ابلتحرر وتقرير مصريها يف االستقالل ، ومع سقوط حكم ساالزار يف الربتغال حتت 
مة اجلديدة االعرتاف حبق الشعوب املستعمرة الظروف االقتصادية وأعقب ذلك حترير املستعمرات فاضطرت احلكو 

سليمان ، م . ) 1975م ، وأنوال يف نوفمرب  1975يونيو  25ابالستقالل ، فأعلن عن استقالل موزمبيق يف 
 . ( 64م ،  2012
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x  : اخلامتة 
ى مدي قية من أخطر الظواهر اليت عانت منها القارة علاإلفريتعترب ظاهرة انتشار جتارة الرقيق يف القارة 

رواب أو العصور املختلفة ، وقد استفحلت هذه الظاهرة يف بداايت العصر احلديث حيث بدأت رايح التغيري جتتاح 
ظهور حركة  إىلالغربية وتؤثر يف نظامها االقطاعي مرتافقًا مع بروز حركات الكشوف اجلغرافية اليت تطورت 

 بعيدة . أماكن  إىلاالستعمار واسرتقاق سكان املستعمرات وشحنهم 
القرن الثالث عشر أي منذ  آخرأو وقد لعبت الربتغال دورا كبريا يف انتشار هذه الظاهرة الألنسانية يف  

قي للمحيط األطلسي وهي منطقة غرب اإلفرينشأة العالقات التجارية بني موانئ املتوسط واملوانئ على الساحل 
يف منتصف هذا الطريق ميناء حبراي مهمًا ، ويف الرابع ة بفضل موقعها إلىالقارة وأصبحت لشبونة العاصمة الربتغ

ة القوية يف احمليط األطلسي واخذت يف التوسع االستعماري متخذا من ميناء سبته إلىعشر ظهرت االساطيل الربتغ
 ىل احملطات ومن بعدها ميناء لوندا لشحن الرقيق .  أو املغربية 

ت البشرية بشكل عام ، وأصحاب البشرة السمراء هذه التجارة اليت تعد من أقسى املآسي اليت طال
قفت منوهم الفكري وأفسدت أو بشكل خاص فهم كانوا املستهدفني من مأساة االسرتقاق والعبودية بعد أن 
 نسيجهم االجتماعي وتسببت يف خلق عقدة الدونية بينها وبني شعوب املعمورة . 

ربيني و رجل من قبل املستعمرين األ أومرة ا أوغري فارقة بدون متيز بني طفل صفاسرتقاق املاليني من األ
قية وتفكيك األسر بعد اخذ اكرب عدد من الشباب القادرين على اإلفريترتب عليه تدمري البنية االجتماعية 

الزراعي  نتاجتراجع اإل إىلالتحمل وحرماهنم من أسرهم وقبائلهم ، ومع استنزاف مقدرات وخريات القارة مما أدي 
قية اليت اشتهرت هبا العديد اإلفريوبقيت املوارد بدون استغالل مع زوال العديد من املهن واحلرف  بشكل رهيب

 قية واليت كانت تعترب من مقومات التقدم احلضاري إلفريقيا ، اإلفريمن القبائل 
مادية  قي ارابحًا طائلةاإلفري اإلنسانربية ابستغالل و لرقيق حققت الدول االستعمارية األبفضل جتارة ا

واقتصادية عرفت من خالهلا ازدهارا وتطورًا اقتصاداي واجتماعيا مبا عرف ابلثورة الصناعية اليت لوال اإلفارقة ما مت 
االستعمارية ، لكنها يف املقابل محلت معها انعكاسات خطرية على بنية اجملتمعات  تبناء تلك اإلمرباطوراي

ية بعد أن وصل مدي اإلنسانالقتصادية والسياسية والنفسية و قية وعلى مجيع األصعدة االجتماعية وااإلفري
 رواب وامريكا . أو  إىلمليون انساانً رحلوا من بلداهنم  80االستنزاف 

 جيب ان نعرتف أن هذه التجارة كانت هلا ابعاد خطرية متثلت يف : 
 نقل املاليني من تدمري البناء السكاين بعد أن مت إىلالنقص الفادح يف عدد سكان أفريقيا مما أدي  -

 ما عرف ابلعامل اجلديد . إىلاجلنسني 

اهلمجية اليت ارتكبت أثناء تلك التجارة من حرق القرى وتدمري مساحات شاسعة من  ساليباأل -
نفسهم ومل تكن املنطقة ربيون أو ها من نقل االمراض اجلديدة اليت نقلها األإلىاألراضي مع ما يضاف 

 ها . إلىتعرفها قبل وصوهلم 
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فقر  إىلالفوضى واحلروب القبلية واستخدام األسلحة النارية يف عمليات القنص وتعقب الرقيق اليت أدت  -
 قية .اإلفرياهنيار العديد من اإلمارات  إىلمما ادي  نتاجااليدي العاملة واإل

نشوب  إىل ىتصاعد أطماع العديد من الزعماء اإلفارقة للحصول على مكاسب جلمعهم الرقيق مما أد -
م االطمئنان بني السكان لكثري من احلروب سامهت يف تدمري وقتل الكثريين وخلق حالة من عدا

 .احملليني

االسرتقاق خلق نوعاً من االنتهاك للحرمات واملقدسات وأفسد اخالف الكثري من حكام القارة من  -
 خالل الرشوة للحصول على الرقيق .

 واالمراض اليت لن تفق منها القارة متاما حىت االن . تدمري احلياة االجتماعية وانتشار اجلهل والفقر -

حتة بعد حترر الرقيق تركت القارة بال جتارب وال تعليم يغنيها عن معاجلة تلك احلقبة الدامية اليت  -
جدت العجز واإلمهال اللتني متيز هبما لألسف أو استمرت قروانً ، فخلقت فيهم التبعية واخلوف اليت 

  يومنا هذا .فارقة حىتالكثري من األ

قية نكبت بعد حركة الكشوف اجلغرافية وقيام جتارة اإلفرييف النهاية البد من االعرتاف من أن القارة 
اإلابدة طوال ثالث قرون ونصف ، حققت فيها  إىلالرقيق يف أعز وأمثن ما متلك وهو ساكنيها الذين تعرضوا 

عليها الدول االستعمارية اقتصادها ورخاءها ، ة من خالل هذه السلعة اليت بنيت إلىرواب أرابحًا خيأو 
فاشتهرت العديد من املوانئ ومدن أمثال ) لشبونة يف الربتغال ، وليفربول يف إنلرتا وغريها ( على دماء 

 قي . اإلفريوعظام الرقيق 
x  : قائمة املراجع 

 م ، الكونغو وحقيقة مؤامرة  االحتكار ، القاهرة .  1961ي . راشد ، أو الرب  -

م ، اتريخ  إفريقيا احلديث واملعاصر ، القاهرة :  1987. عبدهللا  ،  أو –. شوقي عطاهلل ملاجل -
 لتوزيع املطبوعات .  املكتب املصري 

 ، كشف إفريقيا واستعمارها ، القاهرة : مكتبة االنلو املصرية . 1971. شوقي عطاهلل . اجلمل -

يا واستعمارها ، القاهرة : مكتبة االنلو م ،  اتريخ كشف إفريق 1972اجلمل . شوقي عطاهلل .  -
 املصرية .

رب إفريقيا ضد االستعمار ية يف غاإلسالمم ( ، جهاد املمالك  1988اهلام . على ذهين ، )  -
 ، الرايض : دار املريخ للنشر . 1م ، ط 1914  –م  1850، الفرنسي

ار اجلماهريية للنشر والتوزيع م ، اتريخ إفريقيا السوداء ، ليبيا : الد2000جوزيف . كي زيربو ،  -
 واالعالن . 

 م ( ، اسرتاتيجية االستعمار والتحرير ، القاهرة : دار الشروق . 1983محدان . مجال ، )  -
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 يف إفريقيا ، القاهرة .  إىلم ، االستعمار الربتغ 1963ديف . جيمس ،  -

إفريقيا ، اجمللة التارخيية  م ، جتارة الرقيق وأثرها على استعمار غرب 1973زغلول . سعد عبد ربه ،  -
 .  20مطابع سجل العرب ، جملد  املصرية ، القاهرة : 

م ، جتارة الرق يف إفريقيا الغربية وانعكاساهتا االستعمارية  2015 – 2014سالماين . عبد القادر ،  -
القرنيني السادس عشر والتاسع عشر ميالدي ، جملة الناصرية للدراسات  على السنغال بني 

 ( .  6،  5تماعية والتارخيية العددان ، ) االج

م ، إفريقيا من القرن التاسع عشر وحىت احلرب العاملية الثانية ،  2012سليمان . حممد عبد القادر ،  -
 جامعة بنغازي .  بنغازي : منشورات 

الرق  م ،" دور اجملتمع الغريب يف تطور جتارة الرق " ، ندوة يف مسالة 1989شوقي عطاهلل . اجلمل ،  -
جوان  29 -27ودراسات ، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ، تونس  يف افريقيا ، حبوث 

 م . 1985

ربية و م (، دور حركات االستكشاف البحري واحلركة التجارية األ 1989صكار العاين . خطاب ، )   -
ملنظمة العربية للرتبية والثقافة ندوة يف مسالة الرق يف افريقيا ، حبوث ودراسات ، ا يف جتارة الرق ، 
 م .1985جوان  29 -27والعلوم ، تونس 

ة من الرق ، دراسة يف املنهج ، ندوة يف مسالة إلىم ( ،  " موقف الرأمس 1989ظاهر . مسعود ، )  -
جوان  29 -27حبوث ودراسات ، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ، تونس  الرق يف افريقيا " ، 

 م . 1985

، مصر : دار اللطائف  1م ( ، أشهر االكتشافات اجلغرافية يف العامل ، ط 2002عاطف . حممد ، )  -
 للنشر والتوزيع . 

 م ، السياسة واحلكم يف إفريقيا ، القاهرة . 1959عودة . عبد امللك ،  -

 ، القاهرة : دار املعارف .  1( ، اتريخ غرب إفريقيا ، ط 1982فيج . جي دي ، )  -

  


