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املقدمة:
كاف نظاـ الرقيؽ موجوداً ومنتش اًر في أنحاء العالـ القديـ ،وكانت القػوانيف المحميػ

والدولي ػ تعتبػػر ااتجػػار ببيػػت الرقيػػؽ تجػػارة مشػػروي  ،وتعػػد تمػػؾ الممكي ػ حق ػاً مقدس ػاً
بحكـ القانوف.

فنظاـ الرقيؽ ىو يبارة يف نظاـ يقوـ يمى تممؾ اانساف لإلنسػاف وممارسػ حػؽ
الممكي يميو ،وىو حؽ أنشأتو القوة التي كانت و ما زالت تنشيئ الكثيػر مػف الحقػوؽ،
متحدي أحكاـ العقؿ والضػمير ،فقػد كػاف اانسػاف إلػى ييػد قريػب يبػاع ويشػتر بحكػـ
القانوف ،وأباحت القوة استرقاقو وقانوني مثؿ ىذا التصرؼ.
إذا كػػاف المجتمػػت الػػدولي والػػوطني قػػد مػػب الػػدنيا بنصػػوص ومواثيػػؽ تػػدافت يػػف
الحري ػ والعػػدؿ وتنيػػي يػػف اوسػػتبداد وتصػػوغ العديػػد مػػف وسػػائؿ القضػػاء يمػػى نظػػاـ
الرقيػػؽ بجميػػت أشػػكالو ،إو أنػػو مػػا زاؿ مطمع ػاً بعيػػد المنػػاؿ ،حيػػث أف مكتشػػفات العمػػـ

الحديث قد وضعت في يد األقوياء مف أسمح الظمـ والقير واوستغالؿ مػا لمػؽ ألوانػاً

مػػف القيػػر الجمػػايي لػػـ تكػػف معروف ػ فػػي ييػػود نظػػاـ الرقيػػؽ القديـ،فقػػد ظيػػرت فػػي
التػػاريخ الحػػديث نظػػاـ رقيػػؽ أبشػػت مػػف نظػػاـ الػػرؽ القػػديـ والناتجػ يػػف الفقػػر والبطالػ ،
وانتشػ ػػار الملػ ػػدرات وااتجػ ػػار بيػ ػػا وتسػ ػػويقيا بػ ػػيف الشػ ػػباب والشػ ػػابات فػ ػػي المػ ػػدارس
والجامعات وغير ذلؾ مف أشكاؿ الرقيؽ وتجارتو.
إذا ك ػػاف المجتم ػػت ال ػػدولي م ػػف ل ػػالؿ اوتفاقي ػػات والمواثي ػػؽ الدوليػ ػ يس ػػعى إل ػػى
القضػػاء يمػػى نظػػاـ الرقيػػؽ وتجارتػػو فػػي القػػرف العش ػريف ،والػػذع يعػػد مػػف أبشػػت صػػور
اوسترقاؽ ،إو أف ااشكالي تكمف في ظيور أشكاؿ جديػدة لنظػاـ الرقيػؽ وتجارتػو فػي
نياي القرف العشريف ،فما ىي ىذه األشكاؿ وكيفي التعامؿ معيا؟
كػػاف الي ػػدؼ م ػػف د ارسػ ػ ى ػػذا الموض ػػوع ى ػػو معرفػ ػ المص ػػادر والحق ػػوؽ القانونيػ ػ
لنظػػاـ الرقيػػؽ وطريق ػ انتيائػػو -العنػػؼ -فػػي العصػػور القديم ػ  ،وأيض ػاً معرف ػ الجيػػود

الوطني -اليمني  -والدولي في القضاء يمى نظاـ الرقيؽ وااتجػار بػو والػذع اسػتلدمنا
فيػػو المػػنير التػػاريلي فػػي تحميػػؿ المصػػادر والحقػػوؽ القانوني ػ لنظػػاـ الرقيػػؽ وطريق ػ
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انتيائػػو فػػي العص ػػور القديم ػ  ،والم ػػنير الموضػػويي د ارس ػ الجي ػػود الدولي ػ والوطنيػ ػ
لمقضاء يمى نظاـ الرقيؽ وذلؾ مف لالؿ ما يمي:
 مقدم المبحث األوؿ :األوضاع القانوني لنظاـ الرقيؽ في العيود القديم . الفرع األوؿ :الحقوؽ القانوني لنظاـ الرقيؽ. الفرع الثاني :أسموب انتياء نظاـ الرقيؽ وآثاره. المبحث الثاني :القضاء يمى نظاـ الرقيؽ وتجارتو في العصر الحديث. الفرع األوؿ :تطور الرقيؽ وتجارتو. الفرع الثاني :الجيود الدولي والوطني لمقضاء يمى نظاـ الرقيؽ وتجارتو. اللاتم . -المراجت.
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املبحث األول  :األوضاع القانونية لهظام الرقيق يف العهود القدمية:
الرقي ػػؽ إنسػ ػاف تح ػػوؿ ب ػػالرؽ إل ػػى م ػػاؿ يتص ػػرؼ ب ػػو مالك ػػو كتص ػػرفو بش ػػيء م ػػف
ويػورث ينػو إذا مػات ،غيػر أنػو
أشيائو ،فمو أف يبيعو ويػؤجره ،أو يرىنػو أو يوصػي بػو ُ
يتمي ػػز ي ػػف س ػػائر األمػ ػواؿ ف ػػي أن ػػو ذو روح وادراؾ ،وباوس ػػترقاؽ تس ػػقط حق ػػوؽ نظ ػػاـ
الرقيؽ القانوني  ،فال يحػؽ لػو أف يتصػرؼ فػي شػيء حتػى فػي نفسػوم ألنػو مممػوؾ فػي
نفسػػو وبدنػػو .ففػػي التش ػريعات القانوني ػ القديم ػ لػػـ يكػػف محروم ػاً مػػف أىميتػػو القانوني ػ

فحسػػب بػػؿ كػػاف محرومػاً مػػف حقوقػػو اانسػػاني  ،وحػػيف تطػػورت حيػػاة المدنيػ ونشػػطت
فييػػا التجػػارة والصػػناي ألػػذ السػػادة يسػػتعينوف بيػػـ فػػي إدارة أيمػػاليـ حيػػث كػاف ُيػؤذف
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ليـ بالتصرؼ فػي بعػض أيمػاليـ بشػرط يػدـ التجػاوز فػي ىػذا ااذف

وينػدما يمػن

اانساف الرقيؽ أو العبد حريتو يتمتت ببعض الحقوؽ القانوني وليس كميا التػي يمنحيػا
لو نظاـ العتقاء

الفرع األول :احلقىق القانىنًة لهظام الرقًق:
ُيعػػد نظػػاـ الرقيػػؽ نظام ػاً قانوني ػاً وأداة لتنمي ػ رأس المػػاؿ ،وكانػػت الحػػروب يػػامالً
يمػػى مصػػدره ويمػػى شػػف الحػػروب ،كمػػا كػػاف الفقػػر أحػػد مصػػادر الرقيػػؽ حيػػث يقػػوـ
الفقراء ببيت أنفسيـ أو إلى بيػت أوودىػـ فاسػترقيـ المشػتروف ،ولمػا كػاف القػانوف يعاقػب
كؿ مف يرتكب أفعاوً مف شأنيا أف تلؿ بنظاميا اوجتمايي ،أو السياسي إلػى رقيػؽ،

وباوسػػترقاؽ يصػػب الرقيػػؽ و يتمتػػت بػػأع حقػػوؽ قانونيػ أو إنسػػاني فيػػو أدنػػى طبقػػات
المجتمػ ػػت وينصػ ػػر أساسػ ػػي فػ ػػي أقتصػ ػػاد الدول ػ ػ واألس ػ ػرة ،بعمميػ ػػـ ينمػ ػػو رأس المػ ػػاؿ
وبجيدىـ تنعـ طائف مف الناس ،ىـ األشراؼ واألحرار الػذيف يكػوف ليػـ سػمط مطمقػ
يمييـ ينالوف مف طاقتيـ البدني أكبر قدر ممكف مف المنفع .
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أوالً :الحقوق القانونية لنظام الرقيق عند البابمين(:)2
يرجػػت أصػػؿ نظػػاـ الرقيػػؽ فػػي العصػػر البػػابمي إلػػى غنػػائـ الحػػرب ،أو الش ػراء مػػف
تجػػار الرقيػػؽ لػػارج الػػبالد ،والػػى وجػػود مولػػوديف أرقػػاء فػػي الػػدالؿ فقػػد سػػم البػػابميوف
بالزواج فيما بيف أرقائيـ ،ولكف األوود الذيف يولدوف نتيجػ ىػذه العالقػات يؤولػوف إلػى
السػػيد بايتبػػارىـ أرقػػاء ،أمػػا األوود الػػذيف يولػػدوف نتيجػ لػػزواج البنػػت الحػرة مػػف رقيػػؽ،
فإنيـ ُيعتبروف مف األحرار مثؿ أميـ ،واألطفاؿ الذيف يولدوف نتيجػ يالقػ بػيف السػيد
أمتَػ ْػو ،فػػإنيـ و يتحػػرروف إوّ بعػػد وفاتػػو ،فػػالمولود مػػف أبػػويف مػػف األرقػػاء يعتبػػر رقيقػاً
وَ
ولو أنو مولود في دالؿ البالد .كمػا أُجيػز لػبب الحػر أف يبيػت أووده كرقيػؽ ،إضػاي

إلى أف األحكاـ الجنائي كانت سبباً في الرؽ حيػث تػؤدع إلػى صػيرورة المحكػوـ يميػو

يبداً كمػا يمثػؿ الرقيػؽ قيمػ ماليػ وتجاريػ لمسػيد ،حيػث يحمػؿ العبػد يمػى يػده اليمنػى
يالم تتضمف اسـ سيده ،ويند بيعو يحرر يقد يتضمف التزاـ البائت بالعيوب اللفيفػ

ويكتػػب اسػػـ المالػػؾ الجديػػد بجانػػب المالػػؾ القػػديـ ،فممسػػيد إذاً الحػػؽ فػػي
لمػػدة شػػيرُ ،
التصرؼ في رقيقو بالبيت أو تسميمو كرىينو ،وفي التعويض يف اللسػارة الماديػ التػي
تمحؽ بػو بسػبب فقػده وقػد منحػت القػوانيف البابميػ لمسػيد حمايػ قويػ ضػد ىػرب العبػد،
فالش ػريؾ فػػي الجػػرـ أو مػػف يلبئػػو يعاقبػػاف بػػالموت ،ويكافػػأ الشػػلص الػػذع يعيػػد العبػػد
إلى سيده ،ويعاقػب بقطػت يػد الحػالؽ الػذع يزيػؿ بػدوف وجػو حػؽ يالمػ الػرؽ ،وتقطػت
أذف العبد الذع ينكر سيده.
إف الرقيؽ لػيس دائمػاً أجنبيػاً كمػا ىػو الحػاؿ فػي رومػا القديمػ  ،بػؿ لػو مركػز أكثػر

يس اًر وأقؿ صرام مف المركز الػذع سيشػغمو العبػد فػي رومػا القديمػ  ،فقػد حػدث تطػو اًر
فػي وضػػت الرقيػؽ ينػػد السػػومرييف حيػث يعػػد الرقيػؽ فػػي حكػػـ الحيػواف ،فيػػو رأس ذكػ اًر
كاف أـ أنثى ،وقيمتو أقؿ مف قيم الثور ،ومساوي لقيم الحمار ،وينظػر إليػو كػأجنبي

قبػػؿ أع شػػيء آلػػر رجػػؿ أو ام ػرأة مػػف بمػػد أجنبػػي ،فػػالرقيؽ كػػائف حػػي يشػػغؿ الطبق ػ
الدنيا مف طبقات المجتمت ،فيو بمثاب ماؿ نفيس.
بالنس ػػب لمحق ػػوؽ القانونيػ ػ لنظ ػػاـ الرقي ػػؽ ،فم ػػو وض ػػعاً متميػ ػ اًز ي ػػف نظ ػػاـ الرقي ػػؽ

الروماني ،حيث أصب لنظاـ الرقيؽ شلصي قانوني في بعض المجػاوت ،كحقػو فػي
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إبراـ زواج مػت رقيقػو أو مػت أمػرأة حػره ،ويجػوز أف تكػوف لػو يائمػ  ،وأف يباشػر حرفػ ،
ولػػو حػػؽ تممػػؾ األمػواؿ بمػػا فييػػا األرقػػاء ،حػػؽ تكػػويف يائمػ

شػػريي  ،حػػؽ التقاضػػي،

ومف الناحي المالي يحؽ لمرقيؽ الحيازة المالي اللاص بو يػف طريػؽ المكاسػب التػي
يحصؿ يمييا نتيج لعممو والمن التي يقدميا لو سيده ،أف يشػترع بيػا حريتػو ،ويرجػت
ىذا الوضػت القػانوني المميػز إلػى التطػور التػاريلي والػى أسػباب الػرؽ الشػرقي  .إو أف
ىػػذا المرك ػػز الق ػػانوني ال ػػذع ايت ػػرؼ لمنظ ػػاـ الرقي ػػؽ في ػػو مقي ػػد لح ػػد م ػػا ،في ػػو يلض ػػت
لسمط سػيده مػف حيػث حػؽ الحيػاة أو المػوت ،قيمػ التعػويض فػي حالػ قتػؿ يبػد أقػؿ
مف التعويض الذع يتقضى مف الشلص الذع يقتؿ الرجؿ الحر.
ثانياً :الحقوق القانونية لنظام الرقيق عند اليهود(.)3
إف نظػػاـ الرقيػػؽ ينػػد الييػػودع قريػػب مػػف نظػػاـ الرقيػػؽ ينػػد البػػابميف ،ويتنػػاقض مػػا
ىػػو شػػائت ينػػد الرومػػاف م ػف حيػػث يػػدد األرقػػاء ،ومػػف حيػػث األصػػؿ التػػاريلي لنظػػاـ
الرقيؽ ،فيناؾ أرقاء مف أسر الحرب حيػث كػانوا يسػترقوف ،وىػـ يػادة مػف األجانػب،
ويعدوف رقيقاً ياماً ،فال يمتمكيـ األفراد ،وانمػا يتبعػوف الممػؾ أو بػاألحر الدولػ  ،التػي
تستغميـ فػي األيمػاؿ العامػ فػي الصػناي أو فػي المنػاجـ ،وفػي البحريػ أو إلػى حكػـ

القانوف ،الذع كاف يسم بأف يحكـ يمى الييودع بالرؽ في حاوت معينػ  ،فيصػيررقاً

بع ػػد أف ك ػػاف حػ ػ اًر ،كحالػ ػ الحك ػػـ يم ػػى الس ػػارؽ ب ػػالرؽ ،وحالػ ػ الم ػػديف المعس ػػر ال ػػذع

يس ػػترقو دائن ػػو ى ػػو أو أح ػػد أبنائػ ػو .ف ػػالرقيؽ اليي ػػودع ك ػػانوا يمي ػػزوف ف ػػي المعاممػ ػ ب ػػيف
الييػػودع وغيػػر الييػػودع ،فػػالييودع المسػػترؽ بسػػبب الفقػػر و يعامػػؿ معامم ػ األجنبػػي
المسػػترؽ بػػالحرب أو الشػراء أو بالقػػانوف ،وانمػػا يعامػػؿ معاممػ لػػادـ يجػػب تحريػره فػػي
السػػن السػػابع مػػف الػػرؽ ،أمػػا األجنبػػي فػػال يتمتػػت بيػػذا الحػػؽ وىػػذا يػػدؿ يمػػى أف نظػػاـ
التمييز الذع اشتيرت بو الييود بالنسب لمشلصي القانوني فقد كػاف نظػاـ الرقيػؽ ينػد
الييػػود يعتػػرؼ بالسػػمط المطمقػ لػػرب األسػرة الػػذع كانػػت لػػو سػػمط تمتػػد إلػػى أم ػواليـ
وأرواحيـ ،فالرقيؽ يعتبر مف األشياء الممموك لمسيد الذع يتصرؼ فيو كما يريػد ،كمػا
يتصػػرؼ فػػي بقي ػ أموالػػو ويمتمػػؾ أووده ومػػا يكسػػبو الرقيػػؽ مػػف أمػػواؿ ،ويحصػػؿ يمػػى
تعويض األضرار التي يحدثيا الغير برقيقو .تعد ياقبت التوراه السيد الذع يقسػو يمػى
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رقيقػػو بػػأف يكسػػر ذ اريػػو أو يفقػػأ يينػػو يجػػاز بعتػػؽ ىػػذا الرقيػػؽ جب ػ اًر ينػػو ،ومحاكم ػ

السيد الذع يقتؿ رقيقو ،كما كاف الرقيؽ يتمتت بشلصي قانوني محددة ،فمػو أف يتػزوج

ويكػ ّػوف أسػػرة ،ولػػو حػػؽ اوحتفػػاؿ باألييػػاد الديني ػ ويشػػارؾ فػػي العبػػادة ويمتػػزـ بػػأوامر
وبواجػػب ال ارحػ يػػوـ السػػبت ،وو يحمػػؿ يالمػ الػػرؽ كمػػا ىػػو شػػأف الرقيػػؽ البػػابمي ،وو
يعاد الرقيؽ اليارب إلى سيده.
ثالثاً :الحقوق القانونية لنظام الرقيق عند المصريين:
إف نظػاـ الرقيػؽ ينػد المصػرييف بايتبػاره نظامػاً موروثػاً ،حيػث يعتبػر أبنػاء اامػاء

اء كػاف أبػوىـ مػف األحػرار أو العبيػد ،فالنظػاـ المصػرع يعتبػر الطفػؿ المولػود
يبيداً سو ً
نتيج ػ يالق ػ بػػيف رجػػؿ حػػر وأم ػرأة رقيقػػو ح ػ اًر وشػػريياً ولػػـ تسػػتلدـ أسػػر الحػػروب
كرقيؽ ،وتحرـ بيت الرقيؽ لارج البالد.

لقد كاف الوضت القانوني لنظاـ الرقيؽ في مصػر القديمػ يتحػدد مػف لػالؿ يالقػ
الرقيػػؽ بسػػيده ،فػػالرقيؽ يعتبػػر شػػيئاً ،ومػػف ثػػـ يكػػوف جػػزءاً مػػف ممتمكػػات سػػيده ،وكػػذلؾ
أوود اام ػػاء ي ػػدلموف ف ػػي مم ػػؾ س ػػيدىا ،ويترت ػػب تمم ػػؾ األرق ػػاء مجمويػ ػ م ػػف الحق ػػوؽ

واولت ازمػػات يمػػى يػػاتؽ السػػيد ،فمػػف حقػػو أف يتصػػرؼ فػػي رقيقػػو فػػي دالػػؿ الػػبالد،
ولمسػػيد أيض ػاً أف يتصػػرؼ برقيقػػو يػػف طريػػؽ البيػػت والتوريػػث والوصػػي وتقديمػػو كميػػر
لمزوجػ  ،وحػػؽ اسػػتغالؿ جيػػود وميػػارة الرقيػػؽ ،وتػػأجيره...الخ( .)4وكانػػت ىنػػاؾ حقػػوؽ

يتمتت بيا نظاـ الرقيؽ والتي كانػت تمػزـ السػيد نحػوىـ ،الت ازمػو بتقػديـ الطعػاـ والكسػاء،
وتعميمػػو حرف ػ ليسػػتغؿ ميارتػػو ،تشػػيد قبػػر لعبػػده المتػػوفي ،حػػؽ العبػػد فػػي أف يجػػرع
تصػػرفات صػػحيح قانون ػاً ،أمػػا لنفسػػو مثػػؿ القػػروض واايجػػارات ،أو نياب ػ يػػف سػػيده

كػػالبيوع والق ػػروض وتمق ػػي األمػ ػواؿ ،وقب ػػوؿ الحس ػػابات ،إدارة أيمال ػػو .أم ػػا فيم ػػا يتعم ػػؽ
بالمع ػػامالت الماليػ ػ ف ػػإنيـ ك ػػانوا يع ػػامموف معاممػ ػ األشػ ػلاص الع ػػادييف ،ك ػػالحؽ ف ػػي
تكويف أسرة حيث كاف األرقاء يتزوجوف مػف نسػاء أحػرار ،ورجػاؿ أحػرار يتزوجػوف مػف
فتيػػات أرقػػاء ،وكػػاف الرقيػػؽ يػػدفت ض ػريب الػرأس ويشػػترؾ فػػي الشػػعائر الدينيػ  ،ويكػػوف
يضػواً فػػي إحػػد الجمعيػػات ،وقػػدرة محػػدودة يمػػى حػػؽ التقاضػػي..الخ ،وحػػؽ الحمايػ
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مػػف تعسػػؼ السػػادة فػػي اسػػتلداميـ لسػػمطاتيـ ،ويعامػػؿ الرقيػػؽ معامم ػ إنسػػاني ولػػيس
معاممو الحيواف ،أو األشياء(.)5

رابعاً :الحقوق القانونية لنظام الرقيق عند اليونان(:)6
إف العيػػد اليونػػاني كػػاف يميػػز بػػيف السػػيد والعبػػد ،فتقػػرر أف كالىمػػا إنسػػاف ،ولكػػف
يلتمػػؼ السػػيديف العبػػد فػػي يػػدـ تعمقػػو بغيػره ،أمػػا العبػػد فإنػػو يتعمػػؽ دائمػاً بسػػيده ،فيػػو
ممكػ ػاً لمس ػػيد وأداة اس ػػتعماؿ ل ػػو ،وق ػػدا يتب ػػر الفيمس ػػوؼ أفالط ػػوف أف نظ ػػاـ اوس ػػترقاؽ

مالزمػاً لمجميوريػ الفاضػػم ولمحكومػ اانسػػاني فػػي مثميػػا األيمػى .فنظػػاـ الرقيػػؽ ينػػد
اليونانييف كاف مصدره أما الميالد ،فمف يولد مف أبويف رقيقػيف يكػوف رقيقػاً وكػذلؾ مػف

رجػػؿ حػػر وأمػػو رقيقػػو ،أوالحكػػـ باادان ػ كتسػػديد ديػػوف ،أو وحق ػاً لواقع ػ المػػيالد ،أو
األسر الذع يعد المصدر الرئيس لمػرؽ ،كمػا تػـ اتلػاذ القرصػن وسػيم لمحصػوؿ يمػى

الرقيؽ ولطؼ األحرار ،والتقاط األوود الذيف وأدىـ أو تركيـ أوودىـ لتربيتيـ يبيداً.
لقد كاف الوضت القانوني لنظاـ الرقيؽ لد اليونانييف و يلتمؼ يف العيد البابمي
أو العيد المصرع ،فالرقيؽ ىـ مجرد شيء منقوؿ وقابؿ لمتممؾ ،وتأجيره مت غيره مػف
األرقاء ،إو أنو يلتمؼ مف حيث يدـ تمتت الرقيؽ بالشلصػي القانونيػ  ،فمػيس لمرقيػؽ
ذمػ ػ ماليػ ػ  ،وو يعت ػػرؼ ل ػػو بحق ػػوؽ فرديػ ػ  ،ول ػػيس ل ػػو الق ػػدرة يم ػػى إبػ ػراـ زواج ش ػػريي
صػػحي  ،وبالتػػالي و يسػػتطيت تكػػويف أسػرة ،وو يمكنػػو الظيػػور أمػػاـ القضػػاء ،وشػػيادتو
ليسػػت مقبولػ  ،ولػػيس لػػو مكػػاف فػػي المجتمػػت فيػػو محػػروـ مػػف كػػؿ الحقػػوؽ لمسػػيد يميػػو
جميػػت الحقػػوؽ التػػي يمكنػػو مباش ػرتيا يمػػى األشػػياء والحيوانػػات ،فممسػػيد حػػؽ التأديػػب،
كمػػا كػػاف الوضػػت القػػانوني لمرقيػػؽ يتفػػاوت تفاوت ػاً كبي ػ اًر مػػا بػػيف حال ػ المحكػػوـ يميػػو
باألشػػغاؿ الشػػاق مثػػؿ الرقيػػؽ الػػذع يعمػػؿ فػػي المنػػاجـ ،والرقيػػؽ الػػذع يشػػغؿ وظيف ػ

مػػدير أحػػد المصػػارؼ أو الملػػازف ،أو يقػػوـ بأيمػػاؿ التجػػارة ،وكػػذلؾ األمػػر يلتمػػؼ مػػا
بيف الرقيؽ الذع يعمػؿ فػي الحقػؿ أوالمنػزؿ والرقيػؽ المتلصػص فػي مينػ معينػ  .وقػد
حرـ افالطوف الرقيؽ مف حقوؽ المواطنػ والمسػاواة ،أمػا الفيمسػوؼ ارسػطوا فقػد ايتبػر
الرقي ػػؽ نظام ػ ػاً م ػػف األنظم ػ ػ المالزمػ ػ لطبػ ػػائت البشػ ػري  ،فػ ػػال يػ ػزاؿ فػ ػػي الع ػػالـ أنػ ػػاس

ملموقوف لمسيادة وأناس لمقوا لمطاي واللضوع(.)7
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خامساً :الحقوق القانونية لنظام الرقيق عند الرومان:
يرجػت أصػػؿ نظػػاـ الرقيػؽ فػػي القػػانوف الرومػاني القػػديـ إلػػى نظػرة الرومػػاف العدائيػ
لبجانػػب ،فقػػد كػػاف ىنػػاؾ تػػالزـ بػػيف صػػفتي الحري ػ والجنسػػي الروماني ػ  ،فػػال يكػػوف
اانس ػػاف حػ ػ اًر إو إذا ك ػػاف رومانيػ ػاً ،كم ػػا يرج ػػت نظ ػػاـ الرقي ػػؽ إل ػػى الم ػػيالد ،فق ػػد يول ػػد

اانسػػاف رقيقػاً ،وقػػد يولػػد حػ اًر ثػػـ يفقػػد حريتػػو ألسػػباب وحقػ يمػػى المػػيالد ،فػػالعبرة فػػي

كوف الولد ح اًر أو رقيقاً ًً بحال أمو بصرؼ النظر يف األب ،كما تعتبر الحروب أحػد
أسباب األسر وكانت السػرق مػف أسػباب اوسػترقاؽ ،حيػث كػاف المسػروؽ منػو يسػترؽ
السػػارؽ إذا لػػـ يػرد الشػػيء المسػػروؽ ،واليػػارب مػػف الجنديػ أو مػػف تسػػجيؿ أموالػػو فػػي

سػػجؿ اوحصػػاء يسػػترؽ( .)8لقػػد كانػػت الحقػػوؽ القانوني ػ لنظػػاـ الرقيػػؽ تعػػرؼ بصػػورة
قائم ػ ػ سػ ػػوداء وانتيػ ػػى األمػ ػػر بػ ػػالتلفيؼ مػ ػػف ىػ ػػذه الصػ ػػورة تحػ ػػت تػ ػػأثير اويتبػ ػػارات
اانسػاني والفمسػفي واوقتصػادي  .فقػػد كػاف نظػاـ الرقيػؽ يعتبػػر مػف يػداد األشػياء التػػي
يممكيا السيد ،ويلضت لسمطتو المطمق  ،فكاف يحؽ لمسػيد بيػت الرقيػؽ أو إيدامػو ،ولػـ
يكػػف يعتػػرؼ بػػزواج الرقيػػؽ ،وو يحػػؽ لػػو ممارس ػ حػػؽ اونتلػػاب وو يتػػولى مناصػػب
ووظائؼ في الدول  .أمػا مػف الناحيػ الماليػ لػـ يكػف لمريػؽ ذمػ ماليػ فيػو و يسػتطيت
اكتسػػاب الحقػػوؽ أو تحمػػؿ اولت ازمػػات ،ول ػـ يكػػف لمرقيػػؽ حػػؽ التقاضػػي .لػػـ يبػػؽ ىػػذا
الوضػػت القػػانوني لمرقيػػؽ كمػػا ىػػو فقػػد ايتػػرؼ الرومػػاف لمرقيػػؽ بشلصػػي قانونيػ مقيػػدة
تحػػت اويتبػػارات اانسػػاني  ،وكانػػت حياتػػو مصػػون فػػايترؼ لػػو بحقػػوؽ دينيػ مشػػابي
لمحقػ ػػوؽ الديني ػ ػ لبح ػ ػرار ،ولػ ػػو حقػ ػػوؽ قانوني ػ ػ فػ ػػي التصػ ػػرؼ لصػ ػػال سػ ػػيده ،وحػ ػػؽ

التقاضي ،وحؽ المطالب بتنفيػذ الوصػي إذا كػاف الرقيػؽ ايتػؽ يػف طريػؽ الوصػي (،)9
وكاف سيده يعطيو حص مف المحصوؿ ورؤس مف الماشي ويسم لو بتقبؿ اليبات.

سادساً :الحقوق القانونية لمرقيق في اإلسالم:
ُيػػرؼ نظػػاـ الرقيػػؽ فػػي المجتمػػت العربػػي قبػػؿ ااسػػالـ ،وكػػاف مصػػدره فػػي الغالػػب
ينػػد البػػدو السػػبي ،وينػػد الحضػػر الشػراء والػػووده ،والعجػػز يػػف سػػداد الػػديف ،فقػػد كػػاف
9

مف حؽ الدائف أف يبيػت مدينػ ينػدما يعجػز ىػذا األليػر يػف الوفػاء ،وكػاف يعتبػر ابػف
الرقيقػػو رقيقػاً ولػػو كػػاف والػػده حػ اًر إو إذا ايتػػرؼ ببنوتػػو ،أمػػا الحػػر فمػػيس لػػو أف يسػػقط

حريتػو أو حريػ أحػد أفػراد أسػرتو .وكػاف الرقيػػؽ ُيجمػب مػف بػالد الػروـ والفػرس ومصػػر
والحبشػ ػ  ،وب ػػالد الين ػػد ،وكان ػػت مكػ ػ أكث ػػر الم ػػدف العربيػ ػ ازدحامػ ػاً ب ػػالرقيؽ ،وم ػػورداً
تجارياً كبي اًر .وقد حصر ااسالـ مصدر نظاـ الرقيؽ بالحرب المشػروي المعبػر ينيػا

بالجيػػاد كمػػا جعػػؿ ااسػػالـ لمفقيػػر والمػػديف المعسػػر حق ػاً مػػف بيػػت المػػاؿ ،وو يجػػوز
اوسػػترقاؽ بسػػبب الجريم ػ  ،وكػػاف نظػػاـ الرقيػػؽ يتمتػػت بحرم ػ الحيػػاة وحرم ػ الك ارم ػ

اانسػػاني  ،وحػػرص ااسػػالـ يمػػى تك ػريـ الرقيػػؽ( .)10حيػػث كػػاف ينظػػر ااسػػالـ لنظػػاـ

الرقيؽ يمى أنو حال استثنائي ومؤقتو ولػـ يكػف نظامػاً طبيعيػاً أو آلييػاً مؤبػداً .وأوجػب
ااسػػالـ يمػػى السػػيد أف ينفػػؽ يمػػى يبػػده ويكسػػوه ممػػا يكسػػو بػػو نفسػػو وأووده ،وحػ ّػرـ

ااسػالـ الػػرؽ الػذع كانػػت تفػرزه الحػػروب فػي يصػػر ظيػور ااسػػالـ فقػاؿ اهلل سػػبحانو
ِ َِّ
الرقَ ِ
ػاؽ فَِإ َّمػا
ب ِّ
ػوى ْـ فَ ُشػ ادوا ا ْل َوثَ َ
ػاب َحتَّػى إِ َذا أَثْ َلنتُ ُم ُ
ض ْر َ
يف َكفَ ُروا فَ َ
وتعالى{ :فَِإذا لَقيتُ ُـ الذ َ
ِ
ب أ َْوَزَارَىا}(.)11
ض َت ا ْل َح ْر ُ
َمّناً َب ْع ُد َوِا َّما ف َداء َحتَّى تَ َ
إف الحقػػوؽ القانوني ػ لنظػػاـ الرقيػػؽ فػػي الش ػريع ااسػػالمي تتميػػز يػػف غيرىػػا مػػف

القػوانيف والشػرائت القديمػ  ،مػػف حيػػث أنيػا ّسػػوت بػػيف الحػػر والرقيػػؽ فػػي بعػػض األمػػور
مثػػؿ أنيػػا جعمػػت لمعبػػد أوالرقيػػؽ حػػؽ اامامػ فػػي الصػػالة ،وجعمػػت مػػف حقػػو أف يجيػػر
العدو المستأمف إذا استجار بو ،والتسوي في حؽ التقاضي وىذا يدؿ يمى أف الحقػوؽ
القانوني لنظاـ الرقيؽ في ااسالـ قريب مف الحقوؽ القانونيػ لمحػر ،وىػذا مػا و نظيػر
لػػو فػػي القػوانيف والشػ ارئت األلػػر  ،فػػارقيؽ أو العبيػػد يلتمفػوف يػػف األحػرار مػػف الناحيػ
اايماني فقط ،حيث قاؿ الرسػوؿ صػمى اهلل يميػو وسػمـ( :و فػرؽ بػيف يربػي وأيجمػي

إو بالتقو )( .)12وأف الناس يولدوف أح ار اًر فال يجوز اسػترقاقيـ إو لسػبب طػارئ يػزوؿ

بزوالو.

سابعاً :الحقوق القانونية لنظام الرقيق عند اليمنيين:
كػػاف نظػػاـ الرقيػػؽ أو مػػا يطمػػؽ يميػػو اس ػػـ الم ػوالي فػػي الػػيمف القػػديـ ،لػػـ يكونػ ػوا
جمػػيعيـ مػػف الرقيػػؽ السػػود ،واف كانػػت كث ػرتيـ مػػف األحبػػاش ،فػػإف بعضػػيـ كػػانوا مػػف
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الرقيػػؽ البػػيض مػػف فػػارس والػػروـ ،والػػذيف كػػانوا يمثمػػوف أسػػر الحػػروب بػػيف الفػػرس
والروـ ،والذيف تـ إدلاليـ إلػى الػيمف وسػائر الجزيػرة العربيػ يػف طريػؽ التجػارة ولػيس
الحػػرب ،أمػػا الرقيػػؽ مػػف العػػرب والػػذيف كػػاف يػػتـ الحصػػوؿ يمػػييـ يػػف طريػػؽ الحػػروب
ب ػػيف القبائ ػػؿ والممال ػػؾ اليمنيػ ػ المج ػػاورة فق ػػد ك ػػاف ي ػػددىـ قم ػػيالً ،وغالبػ ػاً م ػػا ك ػػاف ي ػػتـ

تحريرىـ إما بحرب مضادة واما بتقديـ الفدي (.)13

و يوج ػػد تق ػػدير ي ػػف ي ػػدد الرقي ػػؽ أو العبي ػػد ف ػػي ال ػػيمف الق ػػديـ ،فق ػػد ك ػػاف الي ػػدؼ أو
الغػػرض األسػػاس مػػف نظػػاـ الرقيػػؽ أو العبيػػد ىػػو اسػػتلداميـ فػػي الحػػرؼ التػػي يسػػتيجنيا
األفػ ػراد األحػ ػرار ك ػػالحرؼ والص ػػنائت والمي ػػف اللدميػ ػ واس ػػتلداميـ ف ػػي األيم ػػاؿ الزراييػ ػ
حي ػػث ك ػػاف يطم ػػؽ يم ػػييـ لف ػػظ (أمت ػػي ،أدوم ػػت) أو رقي ػػؽ األرض ،ألني ػػـ ك ػػانوا مػ ػرتبطيف
ب ػػاألرض ويع ػػدوف ج ػػزًء مني ػػا ،ف ػػإذا بيع ػػت األرض بيعػ ػوا معي ػػا ،وك ػػاف الس ػػيد يق ػػوـ ب ػػدفت

ض ػريب ال ػرأس يػػنيـ ،كمػػا يػػتـ اسػػتلداميـ مػػف قبػػؿ القبيم ػ والتػػي يعػػدوف مػػف سػػكانيا فػػي

أيمػػاؿ البنػػاء والسػػقاي وبالز اريػ ػ فػػي األرض الواسػػع  ،حيػػث يحم ػػوف محػػؿ أف ػراد القبيمػ ػ
في ىػذه األيمػاؿ ،ويطمػؽ يمػييـ لفػظ (ماديػت)( ،)14وتػـ اسػتلداميـ فػي األيمػاؿ المنزليػ
وفي الحراس وفي إظيار ويظم وكبرياء أسيادىـ.
وتعود منزل الرقيؽ أو العبد إلى لاصي العالقػ بينػو وبػيف سػيده ،إذ يػرتبط العبػد
ارتباطاً مباش اًر بشلص سيده ،وبالتالي فإف احتػراـ العبػد إنمػا ىػو احتػراـ لسػيده ،وكػاف
العبد محؿ ثق وايتماد مف طرؼ سيده ،وكاف يعامؿ يمى أنو واحد مف أفػراد العائمػ ،

ويعامػػؿ معامم ػ إنسػػاني وبحري ػ واسػػع وبحيػػاة أفضػػؿ مػػف الفالحيػػيف الػػذيف يعممػػوف
بالز اريػ  ،حيػػث كػػانوا يحتمػػوف مكانػ لاصػ لػػد أسػػيادىـ ألنيػػـ كػػانوا يمػػى قػػدر مػػف
العمـ والمعرف واألدب واالماـ بشؤوف التربي والتجارة ،مما جعؿ أسيادىـ يؤكمػوا إلػييـ
تربي ػ وتعمػػيـ أبنػػائيـ وااتجػػار بػػأمواليـ وادارة شػػؤوف ممتمكػػاتيـ ،ولػػذلؾ كػػاف السػػيد و
ينفػػؽ أم ػواوً كبي ػرة لشػ ػراء رقيػػؽ و يفقيػػوف ش ػػيئاً وو يصػػمحوف ألداء أع شػػيء .وى ػػذه
العالق أو الوضعي لنظاـ الرقيؽ في اليمف تعود إلػى نظػاـ الػووء القػانوني الػذع يقػوـ
يمى رابط بيف السيد والمولى (العبد) مقابػؿ أف يقػوـ المػولى العبػد باللدمػ والطايػ ،
وقد يرؼ ىػذاالنظاـ ينػد اليونػانييف والرومػانييف ،حيػث كػاف المػوالي العبيػد المعتقػوف،
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و تنفصـ يالقتيـ بسيدىـ ويػرتبط بيػـ برابطػ الػووء ،احتػراـ سػيده وتبجيمػو ،كمػا كػاف
يفعؿ أياـ العبودي .
وىػػذا يػػدؿ يمػػى أف نظػػاـ الرقيػػؽ فػػي الػػيمف يلتمػػؼ يػػف نظػػاـ الرقيػػؽ فػػي العيػػود

القديمػ فػػي اليونػػاف وفػػي الرومػػاف ،والػػذع كػػاف يمقػػى نظػػاـ الرقيػػؽ فييػػا معامم ػ سػػيئ ،

ويقوم ػػوف بأيم ػػاؿ ش ػػاق وقاس ػػي  ،كم ػػا ك ػػاف ي ػػتـ إني ػػاء نظ ػػاـ الرقي ػػؽ أو المػ ػوالي م ػػف
العبودي الصوري أو ااسمي في اليمف إما بتقمب الظػروؼ واألحػواؿ اليمنيػ أو إفقػار

السػػادة والػػذع يعنػػي انتفػػاء الحاج ػ إلػػى الرقيػػؽ أو الم ػوالي ،وبالتػػالي إيتػػاقيـ وتػػركيـ

يرحموف لحاؿ سبيميـ واما بتأثر السادة بالتعاليـ الديني .

الفرع الثانٌ :أسلىب انتهاء نظام الرقًق وأثاره
العتػػؽ ىػػو إنيػػاء حال ػ الػػرؽ ،ويعتبػػر ظػػاىرة مػػف ظ ػواىر اورتقػػاء اانسػػاني .وقػػد
شريت القوانيف القديم العتؽ ويمقتو بإرادة السػيد فػي حياتػو أو بالوصػي بعػد موتػو أو
لقػػاء مبم ػ مػػف المػػاؿ يشػػترع بػػو حريتػػو .إوّ أف انتيػػف حال ػ الػػرؽ تلتمػػؼ يػػف العيػػود
القديم  ،حيث كاف لمعوامػؿ اوقتصػادي والدينيػ والعرفيػ أثػر فػي منحػو ،ومنعػو ،وفػي

ضػػيؽ سػػاحتو وسػػعتيا ،ومػػف أشػػير انتيػػاء حال ػ الػػرؽ كانػػت أمػػا العتػػؽ اولتيػػارع أو
العتؽ بالنص القانوني ،ويترتب يمى انتياء نظاـ الرؽ بالعتؽ تمتت الشػلص المعتػوؽ
بالشلص ػػي القانونيػ ػ كاممػ ػ وبالحريػ ػ مثم ػػو مث ػػؿ اانس ػػاف الح ػػر ،إوّ أف ى ػػذه الحريػ ػ

تلتمػػؼ مػػف حيػػث تمتػػت المعتػػوؽ بػػالحقوؽ القانوني ػ مػػف ييػػد إلػػى ييػػد ،حيػػث يكػػوف
مستو المعتوؽ أقؿ مف سيده ،أع في مرتب أدنى مػف مرتبػ األحػرار األصػالء الػذيف
لـ يجر يمييـ الرؽ.

أوالً :عند البابميين(.)15
تنتيي حال نظاـ الرقيؽ يند البابمييف بطريق العتػؽ اولتيػارع حيػث ينػاؿ الرقيػؽ
حريتػػو بواسػػط السػػيد بػػدوف مقابػػؿ أو بمقابػػؿ ،فػػيمكف أف يعتػػؽ العبػػد كمنح ػ منػػو لػػو،
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ويمكن ػػو أف يس ػػم لمعب ػػد ب ػػأف يش ػػترع حريت ػػو ،أم ػػا ي ػػف طري ػػؽ أموال ػػو اللاصػ ػ الت ػػي
يجمعيػػا فػػي صػػورة حػػوزة أو اسػػتدان المبم ػ الضػػرورع أحيان ػاً مػػف المعبػػد .كمػػا العتػػؽ
اولتيػػارع فػػي شػػكؿ ق ػرار قضػػائي نظ ػ اًر ألف يممي ػ بيػػت األرقػػاء تػػتـ فػػي العػػادة أمػػاـ
المحكم  ،لذلؾ كاف مف الطبيعي أف تتبت نفػس الطريقػ القانونيػ ونقضػاء حػؽ ممكيػ

السيد يمى رقيقو ،أو في شكؿ تبني لمعبد ،وتجرع ليذا التبنػي طقػوس دينيػ لمتطييػر.
وقػػد تػػتـ انتيػػاء حالػ الػػرؽ بػػالعتؽ القػػانوني أع أف تػػتـ حريػ الرقيػػؽ بػػالنص القػػانوني،
مثؿ حال الطفؿ المولود مف حر ومف رقيقو ممموك لوالػده فإنػو ُيعتػؽ ينػد وفػاة والػده،
وحالػ الرقيقػػو التػػي تنجػػب أووداً مػػف سػػيدىا فػػال يجػػوز بيعيػػا ،ويتعػػيف تحريرىػػا مػػف يػػد
الدائف إذا كانت قد ُسمّمت إليو لػديف مػا ،وتُعتػؽ ينػد مػوت سػيدىا ،وحتػى أثنػاء حياتػو
إذا ايترؼ بأووده .وكذلؾ الجندع البابمي الذع صار يبداً في بمد أجنبي ثـ يػاد إلػى

وطنػػو بواسػػط تػػاجر يتحػػرر مػػف العبودي ػ فػػور وصػػولو مػػت دفػػت ديػػو لمتػػاجر ،واذا لػػـ
يكف في مقدرتو الوفاء بيا ،فيتحمؿ يبء ذلؾ المعبد واوّ فيقوـ بذلؾ القصر.
ثانياً :عند اليهود(:)16
كػػاف العتػػؽ ينػػد الييػػود مقصػػو اًر يمػػى الرقيػػؽ الييػػودع ،أمػػا الرقيػػؽ األجنبػػي فػػال

ُيعتػػؽ ويبقػػى يبػػداً إلػػى األبػػد .وتُعػػد أىػػـ صػػور انتيػػاء حال ػ الرقيػػؽ ينػػد الييػػود ىػػي
التياري ػ حيػػث ينتيػػي العقػػد بػػإرادة السػػيد (بالعبػػدالمكاتب) وذلػػؾ باوتفػػاؽ بػػيف الرقيػػؽ
وسيده يمى العتؽ مقابؿ دفت مبم مف المػاؿ ،أو بػدوف مقابػؿ ،كمػا يمكػف إيػادة شػراء
المػػديف الرقيػػؽ بواسػػط أقربائ ػػو ،أو فػػي صػػورة إصػػالح لض ػػرر جسػػماني تسػػبب في ػػو
سػػيده ،وقػػد تنتيػػي حالػ نظػػاـ الرقيػػؽ بقػػوة القػػانوف حيػػث يػػتـ تحريػػر الرقيػػؽ الييػػود بعػػد
مضػػي سػػت سػػنوات يمػػى اوسػػترقاؽ بسػػبب الػػديف إذا كػػاف المػػديف ييودي ػاً ،إذ أوجبػػت
التػػوراة يمػػى الػػدائف أف يبػػرئ مدينػػو فػػي السن السػػابع  ،أو بػػالحكـ كعقػػاب يمػػى السػػيد

الذع يعتدع يمى رقيقو بالضرب.
ثالثاً :عند المصريين واليونانيين(:)17
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لقػػد كػػاف انتيػػاء حالػ نظػػاـ الرقيػػؽ ينػػد اليونػػانييف يػػتـ بػػإجراء بسػػيط لمغايػ ومحػػدود
لقم ػ الرقي ػػؽ وكث ػرة الحاجػ ػ إلي ػػو ،فػػإذا اقترب ػػت أمني ػ الس ػػيد يك ػػافئ أشػػد رقيق ػػو أص ػػالحاً

بعتقػو ،كمػا يكفػػي إقػرار شػفوع أو كتػػابي مػف قبػػؿ السػيد ،ويتحقػؽ إذا قػػاـ الرقيػؽ بإدلػػار
مػ ػػا يكفػ ػػي لش ػ ػراء حريتػ ػػو ،أو إذ منحػ ػػو سػ ػػيده الحري ػ ػ بػ ػػدوف مقابػ ػػؿ أو كمكافػ ػػأة لػ ػػبعض
اللػػدمات الجميمػ التػػي أداىػػا .أمػػا المصػريوف فقػػد تػػأثرو بالوسػػائؿ اليونانيػ الملتمفػ فػػي
تحري ػػر الرقي ػػؽ س ػ ػواء أكان ػػت التياريػ ػ مث ػػؿ العت ػػؽ ب ػػإقرار أم ػػاـ الموث ػػؽ يعم ػػف المعت ػػؽ
(السيد) فيو أنػو يعتػؽ يبػده ،والعتػؽ بػالتكريس أو البيػت أو البيػت لبلػو ،والعتػؽ بالوصػي
أو العتػػؽ ااجباري ػ بػػنص القػػانوف ،بقصػػد مكافػػأة الرقيػػؽ يمػػى تقديمػػو بعػػض اللػػدمات
لمسمط العام كجزاء لو يمى ما قدـ ،أو اادوء بمعمومات ىام .
رابعاً :عند الرومان:
لػػـ يكػػف نظػػاـ العتػػؽ معروف ػاً فػػي العيػػد القػػديـ لرومػػا ،وكانػػت تتبػػت حيم ػ قانوني ػ

لتحرير العبد بأف ييبو سيده لشػلص معنػوع كعبػد ،أو إلػو مػف اهليػ  ،وكػاف السػيد و
يعتػػؽ يبػػده إو فػػي حػػاوت نػػادرة وبػػإجراءات شػػكمي معقػػدة ،واذا مػػا أيتقػػو كػػاف لػػو أف
يرجػػت يػػف يتقػػو وتلتمػػؼ وسػػائؿ العتػػؽ فػػي العصػػر القػػديـ يػػف العيػػد األمبراطوري ػ ،
وذلؾ كما يمي:
أ) نظاـ العتؽ في العيػد القػديـ( :)18فػي العيػد القػديـ كػاف نظػاـ العتػؽ يقػوـ يمػى
القي ػػد ف ػػي قػ ػوائـ األحػ ػرار أثن ػػاء ااحص ػػاء بمعرفػ ػ ح ػػاكـ ااحص ػػاء ال ػػذع ك ػػاف
يجريػػو كػػؿ لمػػس سػػنوات احصػػاء الػػوطنيف األح ػرار ولحصػػر المكمفػػيف مػػنيـ
بػ ػػدفت الض ػ ػرائب ،أواللدم ػ ػ العسػ ػػكري  ،أو يقػ ػػوـ العتػ ػػؽ يمػ ػػى ديػ ػػو الحري ػ ػ
الصوري  ،حيث يتفؽ السيد مت شلص ألر ينوب يػف الرقيػؽ فػي رفػت ديػو
الحري ػ  ،ويقػػرر وكيػػؿ الرقيػػؽ أمػػاـ الحػػاكـ القضػػائي أف العبػػد ىػػو إنسػػاف حػػر
ويعم ػػؿ يم ػػى لمس ػػو بعص ػػاه ف ػػي الوق ػػت ذات ػػو ،فيعت ػػرؼ الس ػػيد بحريػ ػ الرقي ػػؽ
فيصػػادؽ الحػػاكـ يمػػى ىػػذا ااق ػرار .كمػػا يكػػوف العتػػؽ بالوصػػي حيػػث يوصػػى
السػػيد يمػػى أف ُيحػػرر يبػػده بعػػد وفاتػػو ،ويندئػػذ و ُيحػػرر إو بعػػد ىػػذه الوفػػاة،
وكاف يشترط لصح الوصي موافقػ المجمػس الشػعبي (مجمػس الوحػدات) وىػذا
ىوالعبد المدير.
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ب) العت ػػؽ ف ػػي العص ػػر اامب ارط ػػورع :ف ػػي ى ػػذا العي ػػد ت ػػـ إلغ ػػاء طريقػ ػ العت ػػؽ ي ػػف
طري ػػؽ القي ػػد ف ػػي القػ ػوائـ التعدديػ ػ لبحػ ػرار ،وتبس ػػطت إجػ ػراءات العت ػػؽ بال ػػديو
الصػػوري إذ أصػػب العتػػؽ يػػتـ بػػإقرار مػػف السػػيد أمػػاـ الحػػاكـ ،وتجػػردت الوصػػي
مم ػػا ك ػػاف يحيطي ػػا م ػػف ااجػ ػراءات الش ػػكمي  ،وظي ػػرت طريقػ ػ جدي ػػدة لمعت ػػؽ ف ػػي
العص ػػر اامب ارطػ ػػورع ،كػ ػػالعتؽ ب ػػااقرار الشػ ػػفوع أو الكتػ ػػابي م ػػف جانػ ػػب السػ ػػيد،
حػػيف يديمػػو البريتػػور بحرمػػاف السػػيد الػػذع صػػدر ينػػو ىػػذا ااق ػرار مػػف اسػػتلداـ
حؽ فػي إقامػ ديػو اسػترداد رقيقػو العتيػؽ ،أوالعتػؽ بػديو الحريػ الصػوري بعػد
تبسػػيطيا ،حيػػث اقتصػػرت يمػػى مجػػرد إقػرار السػػيد بػػالعتؽ أمػػاـ الحػػاكـ القضػػائي،
أو العتؽ الديني الذع يتـ بالكنيس أماـ القس(.)19
خامساً :انتهاء نظام الرقيق في اإلسالم:
إذا كػػاف نظػػاـ الرقيػػؽ معترفػاً بػػو منػػذ القػػدـ وممارسػ جػػائرة فاشػػي فػػي كػػؿ مكػػاف،
كمػػا ذكرنػػا سػػابقاً ،فػػإف ااسػػالـ قػػد جػػاء انقػػاذ الرقيػػؽ مػػف تمػػؾ المظػػالـ والمصػػائب

وس ػ ػاواه الشػ ػػارع الحكػ ػػيـ فػ ػػي كثيػ ػػر مػ ػػف الحقػ ػػوؽ واألحكػ ػػاـ بغي ػ ػره مػ ػػف المسػ ػػمميف(،)20
فااسػػالـ لػػـ يػػنص يمػػى إلغػػاء الػػرؽ لعػػدـ مالءمػ الظػػروؼ اوجتماييػ واوقتصػػادي ،

ولػػـ يبحػػو ولػػـ يشػػريو ،وانمػػا شػػرع العتػػؽ وحػػض يميػػو ووسػػت مػػف أسػػبابو( .)21وسػػد
مصػػادر اوسػػترقاؽ وروافػػده مثػػؿ الحػػروب والغػػارات القبمي ػ والربػػا والفقػػر المػػدقت ،لقػػد
نص ااسالـ يمى جميت التدابير لوضت نياي لنظاـ الرقيؽ ،فقػد جعػؿ ااسػالـ العتػؽ
فريض مف فرائض التكفير يف الػذنوب ،فمػف ظػاىر مػف زوجتػو يميػو أف يعتػؽ رقبػو،

ومف أفطر في رمضاف يمداً يميو تحرير رقب  ،ومف يحنػث فػي يمينػو ،أف يعتػؽ رقبػ
ومػػف قتػػؿ شلص ػاً لط ػأً فميعتػػؽ رقب ػ ( .)22كمػػا مػػن ااسػػالـ الرقيػػؽ حػػؽ افتػػداء نفسػػو
بالمكاتب يمػى نحػو مػا كػاف معروفػاً ينػد العػرب فػي الجاىميػ  ،حيػث كػاف يػتـ اوتفػاؽ
مت سيده يمى مبم مف الماؿ يؤديو الرقيؽ يمى شكؿ أقسػاط لمسػيد ،وفػي ىػذه الحالػ
كػػاف يػػؤذف لمرقيػػؽ بالعمػػؿ أو ااتجػػار .كمػػا كػػاف يمكػػف لبسػػير أف يسػػترد حريتػػو إذا
أفتػػداه أىمػػو بالمػػاؿ ،وقػػد يقػػت العتػػؽ بالوصػػي حيػػث كػػاف يمكػػف لمسػػيد أف يوصػػي بػػأف

يكػػوف يبػػده يبػػداً ح ػ اًر بعػػد موتػػو ،وأيض ػاً جعػػؿ ااسػػالـ مػػف مصػػاريؼ الزكػػاة يت ػػؽ
الرقػػاب ،ب ػػأف يعطػػي الح ػػاكـ الرقيػػؽ م ػػف بي ػػت المػػاؿ م ػػا يسػػتعيف ب ػػو يمػػى ف ػػؾ رقبت ػػو

وتحريػػر نفسػػو( ،)23وفػػي ىػػذا دليػػؿ قػػاطت يمػػى رغب ػ ااسػػالـ فػػي القضػػاء يمػػى نظػػاـ
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الرقيػػؽ مػػف العبودي ػ  ،ويممػػؾ الرقيػػؽ بعػػد يتقػػو حري ػ كامم ػ ويتسػػاو مػػت الحػػر فػػي

تصرفاتو.

سادساً :الحقوق المترتبة عمى أنتهاء نظام الرقيق(:)24
بموجب العتؽ يكتسب العتيؽ صف الحري  ،وىػذا ىػو الغػرض األسػاس مػف الػرؽ،

إو أف العتي ػػؽ و يتمت ػػت بص ػػف الحريػ ػ أو الشلص ػػي القانونيػ ػ مث ػػؿ الح ػػر األص ػػمي،

فػػالعتيؽ يبقػػى فػػي مسػػتو أقػػؿ مػػف الحػػر األصػػمي ،ويبقػػى مرتبط ػاً بسػػيده القػػديـ بعػػدة
التزامات ،فمف الناحي السياسػي يبقػى العتيػؽ محرومػاً مػف حػؽ تػولي مناصػب الحكػـ،

ومػػف العضػػوي فػػي المجػػالس البمديػ ومجمػػس الشػػيوخ واللدمػ فػػي الجػػيش ولػػـ يعتػػرؼ
لو إو بحؽ التصويت وااقتراع دالؿ المجالس العامػ ينػد الرومػاف ،وىػذه الحقػوؽ و

تمتد إلى أوود العتقاء ،فإف يضػوي مجمػس الشػيوخ بقيػت محرمػ يمػى ىػؤوء األبنػاء.
أمػا الحقػوؽ اللاصػ فقػد كانػت مقيػدة حيػػث كػاف و يجػوز لمعتيػؽ الػزواج مػف األحػرار

األصػالء .إضػػاف إلػػى حقػوؽ وواجبػػات العتيػػؽ ومػووه ،حيػػث كػػاف يمػى العتيػػؽ واجػػب

احتراـ واجالؿ لسيده ،فال يجوز لمعتيؽ أف يقاضي سػيده أو أبنػاء سػيده أو أحػد أقاربػو

دوف إذف مػػف الحػػاكـ ،كمػػا كػػاف يميػػو أف يقػػدـ بعػػض اللػػدمات لسػػيده .وبلصػػوص

الحقػػوؽ الماليػ لمعتيػػؽ ،كػأف ينفػػؽ يمػػى سػػيده إذا أيسػػر ،وحػػؽ السػػيد فػػي إرث رقيقػػو

المعتػػؽ أذا تػػوفي دوف وارث ودوف وصػػي  ،وكػػذلؾ حػػؽ السػػيد فػػي الوصػػاي إذا كػػاف
المعتؽ مف القصر أو أمرأة ،وىػذه الواجبػات كانػت تبقػى ببقػاء السػيد يمػى قيػد الحيػاة،

وو تزوؿ بموت السيد بؿ تنتقؿ إلػى ورثتػو مػف بعػده ،ولكنيػا قػد تػزوؿ بتنػازؿ السػيد أو

ورثت ػػو يني ػػا وتك ػػوف ق ػػدرة الس ػػيد يم ػػى إي ػػادة يتيق ػػو إل ػػى حالػ ػ ال ػػرؽ إذا أل ػػؿ بي ػػذه

الواجبات أو إذا ما أظير جحوداً لنعم ىذا السيد الذع ىو مصدر حريتػو .وفػي نفػس
الوقػػت كانػػت ىنػػاؾ حقػػوؽ والت ازمػػات تقػػرر فػػي ذمػ السػػيد لصػػال يتيقػػو ،مثػػؿ الت ازمػػو

باانفػػاؽ يمي ػو إذا أيسػػر ،واذا لػػـ يمتػػزـ بيػػذه اولت ازمػػات تنتيػػي حقوقػػو فػػي الػػووء قبػػؿ
يتيقو وورثتو.
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املبحث الثانٌ :القصاء على نظام الرقًق وجتارته يف العصر احلديث
إذا كاف نظاـ الرقيؽ الػذع سػاد فػي الشػرائت القديمػ يقػوـ أساسػاً يمػى القػوة ويسػمـ

لممنتصػر بحػؽ قتػػؿ يػدوه أو اسػػترقاقو وتممكػو ،فقػد كػػاف حػؽ الغػػزو والفػت واوسػػتيالء
يمػى أ ارضػي الغيػػر مػف األصػوؿ المسػػمـ بيػا فػػي القػانوف الػدولي القػػديـ ،وبالتػالي كػػاف

يحػػؽ لمػػدوؿ المنتصػرة أف تسػػتبعد الشػػعب الميػػزوـ ،وتسػػتولي يمػػى أموالػػو اسػػتناداً إلػػى
شػػريي القػػوة( .)25وقػػد ترتػػب يمػػى تمػػؾ الحػػروب ازديػػاد أسػػر الحػػرب الػػذيف أسػػتلدموا

كرقيػػؽ فػػي الز اري ػ بػػدوً مػػف ازىػػاؽ أرواحيػػـ كمػػا ظيػػرت تجػػارة الرقيػػؽ األسػػود فػػي
العصػػور الوسػػطى والحديث ػ  ،ونظ ػ اًر ليػػذه المأسػػاة التػػي كانػػت تجمبيػػا الحػػروب وتجػػارة
الرقي ػػؽ يم ػػى نظ ػػاـ الرقي ػػؽ فق ػػد ظي ػػرت الفكػ ػرة اانس ػػاني لق ػػانوف الح ػػرب ف ػػي العص ػػر

الحػػديث ،والػػديوات مػػف أجػػؿ القضػػاء يمػػى تجػػارة الرقيػػؽ والتػػي تجمػػت بوضػػوح فػػي
مجموي مف اوتفاقيات والتصريحات الدولي والتشػريعات الوطنيػ فػي القضػاء وانتيػاء
نظاـ الرقيؽ وتجارتو.
الفرع األول :تطىر نظام الرقًق وجتارته
لـ تُعد الحروب المصدر األساسي لنظاـ الرقيؽ ،بؿ نشأ إلى جابنيا مصدر آلػر
و يقؿ ينيا لطػ اًر وىػو التطػاؼ الرقيػؽ والتجػارة بيػـ ،فقػد انتشػرت الغػارات مػف أجػؿ
الحصوؿ يمى مزيد مف الرقيؽ وأقيمت لو مراكز فػي مػواني البحػر المتوسػط واألسػواؽ

بعد زواؿ نظاـ رقيؽ األرض.
أوالً :إلغاء نظام رقيق األرض:
بالرغـ مف المطالب والديو ازال نظػاـ الرقيػؽ والقضػاء يميػو فػي القػرف العاشػر
مػػف قبػػؿ الممػػوؾ الػػذيف كػػانوا يرغب ػػوف فػػي إضػػعاؼ نفػػوذ ااقطػػايييف ،حيػػث باش ػػروا
بأنفسيـ في تحرير أرقاء ممتمكاتيـ ،واقتػد بيػـ السػادة ااقطػاييوف فحػرروا أرقػاءىـ،
وظيرت أسباب ألر كانت سبباً فػي زواؿ نظػاـ الرقيػؽ فػي ذلػؾ القػرف مثػؿ الحػروب
التػػي تتابعػػت من ػذ القػػرف الثػػاني يشرػ ػ والتػػي كانػػت تسػػتديي تجنيػػد مقػػاتميف فػػي تمػػؾ
الحػػروب ،والمجايػػات واألوبئػ التػػي ظيػػرت فػػي القػرنيف العاشػػر والثػػاني يشػػر ،والتػػي
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نقصت يدد األرقاء ،وشيوع يرؼ دولي بقبوؿ افتداء األسر بػدوً مػف اسػترقاقيـ .إو
أف السبب األساسي فػي القضػاء يمػى نظػاـ الرقيػؽ ىػو تحػوؿ نظػاـ الرقيػؽ الػذع كػاف

سػائداً فػػي العيػػود القديمػ إلػػى نظػػاـ جديػد يػػرؼ بنظػػاـ رقيػػؽ األرض .يرجػػت قيػػاـ ىػػذا
النظ ػػاـ إل ػػى قمػ ػ ي ػػدد الرقي ػػؽ وبالت ػػالي قمػ ػ ي ػػدد الع ػػامميف ف ػػي األ ارض ػػي الزرايي ػ ػ ،

فاض ػػطرت بع ػػض األس ػػر ااقطاييػ ػ والت ػػي بق ػػى لي ػػا بع ػػض الرقي ػػؽ ب ػػأف تح ػػتفظ بي ػػـ
وتعمؿ يمى تكاثرىـ مف أجؿ أف يزيػدوا نشػاطيـ فػي العمػؿ ،يػف طريػؽ مػنحيـ قطعػ
صػػغيرة مػػف أ ارضػػييـ يزريونيػػا ويمتمكػػوف محصػػوليا يمػػى أف و يحػػؽ لمسػػيد انتزاييػػا
مػػنيـ ،فأقػػاموا بػػذلؾ رابطػ بػػيف الرقيػػؽ وبػػيف األرض التػػي يعمػػؿ فييػػا فكػػاف ذلػػؾ دافعػاً
لبذؿ المزيد مف جيده ونشاطو(.)26

أصب لنظاـ رقيؽ األرض شلصي قانوني  ،حيث سم لمرقيؽ ببناء بيت مسػتقؿ
وينسب أووده لو ،مت يدـ ممارس سيده يميو حػؽ
لو ،يتزوج ويسكف ىو وأووده فيياُ ،
الحيػػاة والمػػوت ،وو التصػػرؼ فيػػو ،وأصػػب جػػزءاً مػػف األرض ،يبػػاع ىػػو وأس ػرتو مػػت

األرض ،كم ػػا اكتس ػػب نظ ػػاـ الرقي ػػؽ شلص ػػي إنس ػػاني وقانونيػ ػ مح ػػدودة ،حي ػػث ظ ػػؿ

ممتزماً باللضوع لسيده في كػؿ مػا يػأمره بػو و و يػزرع األرض التػي مػن اونتفػاع بيػا
إوّ بإذنػػو ،وو يتػػزوج إوّ بإذنػػو ومػػف امػ ػرأة مػػف رقيػػؽ إقطايػػو ،وو يسػػتطيت أف ييج ػػر

أبؽ فمسػيده أف يسػترده بػالقوة ،ويػرث أووده رقػو مػف بعػده ،يمتػزـ بػدفت مػا
األرض ،واذا َ
يطمبو السيد مف ماؿ....الخ.
وقد كاف رقيؽ األرض في طريقيـ إلى التحرر الكامػؿ مػف الػرؽ بسػبب قيػاـ كبػار
مػػالؾ األ ارضػػي بػػاليجرة إل ػػى المػػدف بعػػد أف أمنػػو ألنفس ػػيـ مػػورداً ثابت ػاً ،يػػف طري ػػؽ
إييادى ػػا إل ػػى رقيػ ػػؽ أ ارض ػػييـ ،اسػ ػػتثمار أمالكي ػػـ فػ ػػي إقط ػػاييـ مقابػ ػػؿ مبمػ ػ سػ ػػنوع

يتقاضػػونو مػػنيـ ،فتفػػادوا بػػذلؾ ملػػاطر الز اري ػ وينػػاء مراقب ػ الرقيػػؽ .وتلفػػؼ بػػذلؾ
لمرقيػػؽ مػػف سػػمط السػػادة ،وازداد نشػػاطيـ فػػي العمػػؿ وجتنػػاء فائػػدة أكبػػر ،واسػػتطايوا
جمػػت مػػف المػػاؿ لش ػراء ح ػريتيـ .وكػػاف لتح ػريض الممػػوؾ رقيػػؽ األرض يمػػى اللػػروج
والثورة يمػى ااقطػايييف سػبب فػي القضػاء يمػى نظػاـ الرقيػؽ ،أيضػاً إزدىػار التجػارة،
وقياـ كثير مف األشراؼ يمى تحرير رقيؽ األرض بدافت الشعور الديني.
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ثانياً :إلغاء تجارة الرقيق:
بع ػ ػػد زواؿ نظ ػ ػػاـ رقي ػ ػػؽ األرض ازدادت الحاجػ ػ ػ إل ػ ػػى أي ػ ػػد تعم ػ ػػؿ ف ػ ػػي الز اريػ ػ ػ
واستصػػالح األ ارضػػي ،فوجػػد األوروبيػػوف فػػي أفريقيػػا السػػوداء مصػػد اًر لصػػباً لمحصػػوؿ
يمى اليد العاممػ  ،فألػذوا يقيمػوف فػي القػرف السػادس يشػر م اركػز تجاريػ ليػـ يبيعػوف
األفريقييف بضائعيـ ويشتروف منيـ أو يقايضػونيـ بحاصػالت زراييػ وبػالرقيؽ ،وكػاف
يػػتـ جمػػب الرقيػػؽ يػػف طريػػؽ الحمػػالت العسػػكري حيػػث يػػتـ إطػػالؽ الرصػػاص واشػػعاؿ
النػػار فػػي بيػػوت السػػكاف الزنػػوج الػػذيف كػػانوا يلرجػػوف مػػف بي ػوتيـ ىرب ػاً مػػف النػػار فيػػتـ

اص ػػطيادىـ ويس ػػوقونيـ إل ػػى م ارك ػػز التج ػػارة ،أو ي ػػتـ جم ػػبيـ ي ػػف طري ػػؽ إث ػػارة الع ػػداوة
والبغض ػػاء ب ػػيف القبائ ػػؿ األفريقيػ ػ  ،فتنش ػػب بي ػػنيـ الح ػػروب ،فيق ػػوـ األوروبيػ ػوف بشػ ػراء
األسر كرقيؽ بثمف بلس(.)27

لما راجت تجارة الرقيؽ تأسسػت شػركات لػنقميـ مػف أفريقيػا ،وكانػت ىػذه الشػركات
تشترع الرقيؽ مف أسواؽ يمى السواحؿ األفريقي  ،وفييا يعرض الرجاؿ مف الزنوج فػي
ىيئػ دائػرة يقفػػوف فييػػا ووجػػوىيـ إلػػى م اركػػز الػػدائرة ،وكػػاف بعضػػيـ يعجػػز أحيانػاً يػػف
الوقػوؼ مػػف قسػػوة مايانػػاه مػػف جػػوع يمػػى طػػوؿ المسػػاف التػػي قطعيػػا يمػػى قدميػػو بػػيف

مق ػره ومكػػاف السػػوؽ ،ثػػـ يػػتـ نقميػػـ إلػػى أوربػػا وأمريكػػا .فقػػد كػػاف اليػػدؼ مػػف اسػػترقاؽ
الزن ػػوج األفػ ػريقييف ونقمي ػػـ إل ػػى أمريك ػػا م ػػف أج ػػؿ تس ػػليرىـ لمعم ػػؿ ف ػػي من ػػاجـ ال ػػذىب
واستص ػػالح األ ارض ػػي واس ػػتثمارىا ب ػػأنواع المحص ػػووت الزراييػ ػ  .وف ػػي الق ػػرف الث ػػامف
يشػػر حػػدث تطػػور لطيػػر فػػي تجػػارة الرقيػػؽ األفريقػػي ،فقػػد بػػدأت الثػػورة الصػػنايي فػػي
انجمت ار بالتراع اهل التجاري ...الخ.
لقد وضت أوؿ قانوف لمعبيد سن  1638فػي مسػتعمرة كارولينػا جػاء فيػو :إف العبػد
و نفػػس لػػو وو روح ،ولػػيس لػػو فطان ػ وو ذكػػاء وو إرادة ،وأف الحيػػاة و تػػدب إو فػػي
ذراييػ  .وجعػػؿ القػػانوف لمسػػيد سػػمط مطمقػ يمػػى يبػػده الزنجػي ،فمػػو أف يتصػػرؼ فيػػو
بالبيت واايجار والػرىف والمقاصػ  ،ولػو أف يقػامر يميػو ،وو تثريػب يمػى السػيد إذا قتػؿ
يبػػده ،ويعػػدـ العبػػد إذا ضػػرب سػػيده أو سػػيدتو أو يصػػى ليمػػا أم ػ اًر ،ويعػػدـ إذا قتػػؿ

ويمنػ ػػت تعمػ ػػيـ العبيػ ػػد،
رج ػ ػالً أبيض ػ ػاً ولػ ػػو دفاي ػ ػاً يػ ػػف نفسػ ػػو ،وو تُسػ ػػمت حجتػ ػػو...الخُ .
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وتُفرض يقوبات يمػى مػف يعمميػـ مػف غ ارمػ وحػبس وجمػد ،ويمنػت يتػؽ العبػد إو فػي
حػػاوت نػػادرة مثػػؿ إذا أنقػػذ العبػػد سػػيده أو أنقػػذ زوجتػػو أو أحػػد أبنائػػو مػػف لطػػر ييػػدد
حياتو ،بشرط أف يكوف قد تجاوز الثالثيف مف يمره ،وأف يرحػؿ إلػى مسػتعمرة أو وويػ
ألر (.)28

مت بداي القرف الثامف يشر ظيػرت المطالبػ بإلغػاء تجػارة الرقيػؽ وتحريػر الرقيػؽ
مف الظمـ والعبوديػ وكانػت أوؿ ىػذه المطالبػ مػت بدايػ الثػورة الفرنسػي يػاـ 1789ـ،
حيػػث أيمػػف المجمػػس الثػػورع إلغػػاء اسػػترقاؽ الزنػػوج فػػي جميػػت المسػػتعمرات الفرنسػػي ،
والمطالبػ الثانيػ ينػػدما بػػدأ أيضػػاء البرلمػػاف البريطػػاني بحممػ بمنػػت تجػػارة العبيػػد فػػي
المستعمرات البريطاني  ،ثـ تبعتيا باقي الػدوؿ األوروبيػ  .والمطالبػ الثالثػ كانػت أثنػاء
ح ػػرب اونفص ػػاؿ األمريكيػ ػ واقػ ػرار الدس ػػتور األمريك ػػي س ػػن 1787ـ حي ػػث ت ػػـ إلغ ػػاء
الرقيؽ وتحريرىـ ومنػت اسػتيراد العبيػد إلػى الوويػات المتحػدة يػاـ  ،1818وكػاف لتوقيػت
وثيقػ تحريػر العبيػد التػػي حػررت فػي القػػرف التاسػت يشػر أثػر فػػي ايتبػار جميػت العبيػػد
في إرجاء الوويات المتحدة أح ار اًر(.)29

الفرع الثانٌ :اجلمهىر الدولًة والىطهًة للقضاء على نظام الرقًق وجتارته
لقد كاف ااسالـ سباقاً في اويتراؼ لكؿ إنساف بالشلصػي القانونيػ والغػاء نظػاـ

الرقيؽ واحتراـ كرام اانساف ،وو ننسػى القػوؿ المػأثور لعمػر بػف اللطػاب حيػث قػاؿ:

متػ ػػى اسػ ػػتعبدتـ النػ ػػاس وقػ ػػد ولػ ػػدتيـ أميػ ػػاتيـ أح ػ ػ ار اًر؟ ،ومػ ػػف ىػ ػػذا القػ ػػوؿ بػ ػػدأت األمػ ػػـ
باوىتماـ بكرام اانساف والعمؿ يمى القضاء وتحريـ نظاـ الرقيؽ تحريمػاً قطعيػاً يػف
طريؽ اوتفاقيات الدولي ألف العرؼ الدولي لـ يكف كافياً لمقضػاء يمػى ىػذه األوضػاع
اوجتماييػ ػ والقانونيػ ػ الفاس ػػدة ،ولاصػ ػ واف ى ػػذه المأس ػػاة اانس ػػاني تتض ػػايؼ م ػػت
اكتشػاؼ القػارة األمريكيػ فػي ييػد القػانوف الػدولي التقميػدع ،حيػث يػرؼ الػرؽ األسػود
أو اوسػػتعمارع الػػذع كػػاف يقػػوـ يمػػى أسػػاس نقػػؿ اانسػػاف األسػػود إلػػى المسػػتعمرات
األسػػباني وكػػذلؾ إلػػى الوويػػات المتحػػدة األمريك ػ  .ولػػـ تقتصػػر يممي ػ القضػػاء يمػػى
نظػػاـ الرقيػػؽ مػػف طػػرؼ األمػػـ المتحػػدة فقػػط بػػؿ والتزمػػت الػػدوؿ األيضػػاء فػػي العمػػؿ
يمى القضاء يمى ىذا النظاـ في تشريعات الوطني .
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أوالً :القضاء عمى نظام الرقيق في اإلتفاقيات الدولية:
لقػػد كػػاف نظػػاـ الرقيػػؽ حتػػى أوالػػر القػػرف الثػػامف يشػػر يعتبػػر نظام ػاً قانوني ػاً ،وقػػد

قامػػت الحمم ػ ضػػده يمػػى النطػػاؽ الػػدولي فػػي مسػػتيؿ القػػرف التاسػػت يشػػر ،وأبرمػػت
لػػالؿ ذلػػؾ القػػرف مػػا يزيػػد يمػػى ثالثمائػ اتفاقيػ دوليػ بشػػأف إلغائػػو ومكافحػ تجارتػػو،
ك ػػاف ألرى ػػا وأش ػػيرىا اتفاقيػ ػ بروكس ػػؿ ي ػػاـ  ،1891وق ػػد منح ػػت ال ػػدوؿ بموج ػػب ى ػػذه
وبحارتيػػا ومحػػاكمتيـ وتحريػػر مػػف فييػػا مػػف
ا
اوتفاقيػػات تفتػػيش السػػفين ووقػػؼ ربانيػػا
العبيػ ػػد .وبعػ ػػد انتيػ ػػاء الحػ ػػرب العالمي ػ ػ األولػ ػػى وتػ ػػأليؼ يصػ ػػب األمػ ػػـ وقعػ ػػت الػ ػػدوؿ
األيضاء في سبتمبر سن  1926اتفاقي جنيؼ والقاضي بقمػت تجػارة العبيػد ومالحقػ
إلغػػاء الػػرؽ بجميػػت أنوايػػو ومظػػاىره ،ولاصػ فػػي الػػدوؿ الموضػػوي تحػػت الحمايػ أو
الوصػ ػػاي  ،ويمػ ػػى أسػ ػػاس ىػ ػػذه اوتفاقي ػ ػ قػ ػػررت الػ ػػدوؿ األيضػ ػػاء ايتبػ ػػار اوسػ ػػترقاؽ
وااتجار بو جرماً جنائياً ،وتعيدت بوضت يقوبات ليذا الجرـ في قوانينيا الجزائي .
وبعػػد انتيػػاء الحػػرب العالمي ػ الثاني ػ  ،ديػػا الحمفػػاء الػػدوؿ التػػي لاضػػت الحػػرب
معيػػـ م ػػف قػػرب أو م ػػف بع ػػد إلػػى يق ػػد مػػؤتمر ف ػػي مدينػ ػ سػػاف فرانسيس ػػكو بالووي ػػات
المتح ػػدة ف ػػي  25يوني ػػو ي ػػاـ  ،1945ووق ػػت في ػػو يم ػػى تأكي ػػد األم ػػـ إيماني ػػا ب ػػالحقوؽ
السياسػػي لإلنسػػاف وبك ارم ػ الفػػرد وقػػدره وبمػػا لمرج ػاؿ والنسػػاء واألمػػـ كبيرىػػا وصػػغيرىا
م ػػف حق ػػوؽ متس ػػاوي  .وف ػػي ت ػػاريخ 11ديس ػػمبر ي ػػاـ  1948أص ػػدرت الجمعيػ ػ العامػ ػ
لييئ األمـ المتحدة اايالف العالمي لحقوؽ اانساف والذع نص ألوؿ مػرة يمػى وودة

جميت النػاس أحػ ار اًر ومتسػاووف فػي الك ارمػ والحقػوؽ ،ويمػى العمػؿ يمػى القضػاء يمػى
نظػػاـ الرقيػػؽ والمتػػاجرة بػػو ،وفػػي المػػادة ( )4حيػػث نػػص يمػػى (و يجػػوز اسػػترقاؽ أحػػد

واستعباده ،ويحظر الرؽ وااتجار بػالرقيؽ بجميػت صػورىما) ،وأيضػاً تػنص يمػى (لكػؿ
إنسػػاف فػػي كػػؿ مكػػاف الحػػؽ بػػأف يعتػػرؼ لػػو بالشلصػػي القانوني ػ  ،وحػػؽ المجػػوء إلػػى

المحاكـ الوطني )(.)30

وقد تبت ىذا اايالف اتفاقيتاف دوليتاف بشػأف إلغػاء الػرؽ ومنػت تجارتػو األولػى فػي
ياـ  ،1949والثانيػ فػي يػاـ  ،1956وتػأتي اوتفاقيػ الدوليػ التػي أصػدرتيا الجمعيػ
العامػ ػ لبم ػػـ المتح ػػدة ف ػػي  4س ػػبتمبر س ػػن  1955تكممػ ػ ألحك ػػاـ اوتفاقي ػػات الدوليػ ػ
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السػػابق  .وقػػداىتمت سػػائر اوتفاقيػػات الدولي ػ لقػػانوف البحػػار بالقضػػاء يمػػى الػػرؽ مثػػؿ
اتفاقي ػ جنيػػؼ لسػػن 1958ـ ،واتفاقي ػ األمػػـ المتحػػدة الجديػػدة لقػػانوف البحػػار 1982ـ
التػػي تػػنص فػػي مادتيػػا ( )99يمػػى حظػػر نقػػؿ الرقيػػؽ بقوليػػا (تتلػػذ كػػؿ دول ػ تػػدابير
فعالػ لمنػػت ومعاقبػ نقػػؿ الرقيػػؽ فػػي السػػفف المػػأذوف ليػػا برفػػت يمميػػا ولمنػػت اوسػػتلداـ
غير المشروع لعمميا فػي ىػذا الغػرض ،وأع يبػد يمجػأ يمػى ظيػر أيػ سػفين  ،أيػاً كػاف

يمميا يصب ح اًر بحكـ الواقت) أما المادة ( )111فقد نصت يمى التعاوف بيف جميػت
الػػدوؿ فػػي قمػػت القرصػػن فػػي أيػػالي البحػػار أو فػػي أع مكػػاف آلػػر لػػارج ووي ػ أي ػ

دولػ ػ ( ،)31أم ػػا الميث ػػاؽ ال ػػدولي المتعم ػػؽ ب ػػالحقوؽ المدني والسياس ػػي الص ػػادرة ف ػػي 16
ديسمبر 1966ـ فقد أكد في المادة الثامن يمػى مػا نػص يميػو اايػالف العػالمي بعػدـ
ج ػواز اسػػترقاؽ أحػػد وحظػػر الػػرؽ وااتجػػار بػػالرقيؽ ،وأضػػاؼ فق ػرات تػػدؿ يمػػى يػػدـ
استبعاد أحػد أو إرغػاـ أع كػاف يمػى القيػاـ بعمػؿ شػاؽ أو إجبػارع أو العقوبػ بػالحبس
المترافق مت األشغاؿ الشاق .
إذ كانت الجيود الدولي المتمثم في اوتفاقيات الدولي قد يممت يمى إنياء نظػاـ
الرقي ػػؽ كنظ ػػاـ ق ػػانوني ،إو أف ى ػػذا النظ ػػاـ م ػػازاؿ قائمػ ػاً كنظ ػػاـ واقع ػػي ،حي ػػث يوج ػػد

ويمػ ػػارس فػ ػػي صػ ػػور متعػ ػػددة وتحػ ػػت مسػ ػػميات ملتمف ػ ػ  ،حيػ ػػث يػ ػػتـ اسػ ػػتغالؿ الػ ػػدوؿ
أوالشعوب التي تعاني مف الفقر والبطال في اوسػترقاؽ الجنسػي والػذع يعنػي إلضػاع

شػ ػػلص لسػ ػػط شػ ػػلص ألػ ػػر واجبػ ػػاره يمػ ػػى ممارس ػ ػ البغػ ػػاء أو القيػ ػػاـ بعمػ ػػؿ ملػ ػػؿ
ب ػػاأللالؽ واس ػػتثماره (ااتج ػػار ب ػػالرقيؽ األبػ ػػيض) وي ػػتـ اوس ػػترقاؽ بوس ػػائؿ التضػ ػػميؿ
والمػػذاع يػػف طريػػؽ مكانػػب التوظيػػؼ فػػي اللػػارج بشػػرط مغري ػ وبوسػػائؿ متعػػددة .أو
يػػف طريػػؽ الػػزواج كوسػػيم لالسػػترقاؽ حيػػث حمػػت مكانػ الػػزواج محػػؿ مػػالكي الرقيػػؽ،
ويتـ استلداـ وسيم ااكراه أو ااقنػاع إلػى ممارسػ الرذيمػ  .أو يػف طريػؽ اوسػترقاؽ
باللطؼ بالقوة والعنؼ .أو بطريق اوسترقاؽ بالشػراء يػف طريػؽ قيػاـ األىػالي الفقػراء
ببي ػػت أوودى ػػـ م ػػف أج ػػؿ الغ ػػذاء أو لس ػػداد ال ػػديوف ،أو اوس ػػترقاؽ ب ػػالتبني ،حي ػػث يمج ػػأ
الفقػ ػراء ال ػػذيف و يج ػػدوف م ػػا يطعم ػػوف ب ػػو أوودى ػػـ بالتن ػػازؿ ي ػػنيـ مجانػ ػاً ،أو بمقاب ػػؿ

ألشػػلاص أو لمتجػػار الػػذيف يقومػػوف بت ػربيتيـ ثػػـ اسػػتلداميـ ،كمػػا تعػػد الملػػدرات مػػف
األدوات السػػيم فػػي اوسػػترقاؽ حيػػث يػػتـ اسػػترقاؽ المػػدمنييف وذلػػؾ بلػػط المراىقػػات
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والمراىقيف وسترقاقيـ يف طريؽ توزيت وبيت الملػدرات وترويجيػا واادمػاف يمييػا ثػـ
يصب يبداً ليا(.)32

ثانياً :القضاء عمى نظام الرقيق وتجارته في التشريعات اليمنية:
كمػػا ُيعػػد نظػػاـ الكفيػػؿ المعمػػوؿ بػػو فػػي الجزي ػرة العربي ػ والمطبػػؽ يمػػى األجانػػب
العامميف ىناؾ ،فالمكفوؿ يتطمب منو مف يكفمو حتى يستطيت أف يعمؿ أو يقػيـ ىنػاؾ،
وو يسػػتطيت مػػت ىػػذا المكفػػوؿ التحػػرؾ إو بػػإذف كفيمػػو ،بػػؿ و حتػػى التػػاجر األجنبػػي و
يسػتطيت أف يتصػرؼ بأموالػو إو بموافقػ كفيمػو ،بػؿ قػد يػػديي الكفيػؿ بػأف ىػذه األمػواؿ
ىي أموالو ،وأف ىذا –المكفوؿ -يامؿ لديو وىكذا.
م ػػف أج ػػؿ القض ػػاء يم ػػى نظ ػػاـ الرقي ػػؽ وقم ػػت تجارت ػػو يم ػػؿ المجتم ػػت ال ػػدولي ف ػػي
اوتفاقيػػات الدولي ػ السػػابؽ ذكرىػػا يمػػى ايتبػػار أف نظػػاـ الرقيػػؽ وتجارتػػو جرم ػاً ،وأف

الػػدوؿ الموقعػ ػ يمػػى اوتفاقي ػػات تعيػػدت بتقري ػػر يقوب ػػات فػػي قوانيني ػػا لكػػؿ م ػػف يق ػػوـ
بممارس ىذا النظاـ ،ليس ىذا فحسب بؿ يجػب أف تتلػذ الػدوؿ كافػ التػدابير لمقضػاء
يمى ىذا النظاـ ،ومف ىذه الدوؿ الجميوري اليمني .

إف كانػػت روح الش ػريع ااسػػالمي قػػد قػػررت أحكام ػاً تسػػم بالقضػػاء يمػػى نظػػاـ

الرقيػؽ أو العبوديػ إو أف ىػػذا النظػاـ ظػؿ قائمػاً فػي الػػيمف حتػى قيػاـ الثػػورة وذلػؾ فػػي

ييػػد األئمػ فػػي الػػيمف ،والػػذيف كػػانوا أبعػػد مػف التعػػاليـ ااسػػالمي فػػي ىػػذا الموضػػوع،
حيث يرجت قػوليـ إلػى أف ااسػالـ لػـ يػديو إلػى إلغػاء العبوديػ مباشػرة ،بػؿ أف تحػريـ
تجارة الرقيؽ كاف نتيج لتطور التجرب اانساني في نياي

القرف الثامف يشػر وبدايػ

القػػرف التاسػػت يشػػر ،الػػذع اسػػتلدمو اوسػػتعمار البريطػػاني لمتػػدلؿ فػػي شػػؤوف إمػػارات

الجزي ػ ػرة العربي ػ ػ والػ ػػيمف( ،)33أمػ ػػا بعػ ػػد قيػ ػػاـ الثػ ػػورة سػ ػػن 1962ـ ،فقػ ػػد يممػ ػػت يمػ ػػى
اايتػ ػراؼ والعم ػػؿ بميث ػػاؽ األم ػػـ المتح ػػدة ،وااي ػػالف الع ػػالمي لحق ػػوؽ اانس ػػاف ،وك ػػؿ
قوايػػد القػػانوف الػػدولي المعتػػرؼ بيػػا فػػي مجػػاؿ محارب ػ والقضػػاء يمػػى نظػػاـ الرقيػػؽ
والتجارة بو.
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لـ ُيعد لمعبودي واوسترقاؽ بصػوره التقميديػ وجػود فػي الػيمف منػذ قيػاـ الثػورة ،بعػد
أف صػ ػ ػػادؽ الػ ػ ػػيمف يمػ ػ ػػى اوتفاقي ػ ػ ػ الدولي ػ ػ ػ المتعمق ػ ػ ػ بػ ػ ػػالرؽ سػ ػ ػػن  1926والمعدل ػ ػ ػ
بػػالبرتوكوؿ الصػػادر يػػاـ 1953ـ فػػي 9سػػبتمبر سػػن 1987ـ ،واتفاقيػ حظػػر ااتجػػار

باألشلاص واستغالؿ الديارة ،الصادرة سن 1949ـ في 6إبريؿ سن 1989ـ( .)34لػـ
تكتػ ِ
ػؼ الػػيمف بالمصػػادق يمػػى اوتفاقيػػات الدولي ػ فقػػط بػػؿ التزمػػت بالعمػػؿ يمػػى جعػػؿ
ىػػذه اوتفاقيػػات تتوافػػؽ مػػت التش ػريعات الوطني ػ حيػػث نػػص قػػانوف الج ػرائـ والعقوبػػات
يمػػى العقوبػػات الشػػديدة يمػػى كػػؿ مػػف يقػػوـ بعمميػ المتجػػارة بػػالرقيؽ وبالنسػػاء بػػالحبس
م ػػدة و تق ػػؿ ي ػػف ث ػػالث س ػػنوات وو تزي ػػد ي ػػف لمسػ ػ يش ػػر س ػػن ف ػػي المػ ػواد (-277
 .)35()281كمػػا حػػرـ القػػانوف العمػػؿ بالسػػلرة وااجبػػار فػػي المػػادة ( )29مػػف الدسػػتور.
بالرغـ مف الجيود التي قامت بيا الحكومػ اليمنيػ فػي ذلػؾ ،فقػد تػـ توجيػو اونتقػادات
الدولي ػ والمحمي ػ ليػػا فػػي مسػػأل حقػػوؽ اانسػػاف اللاص ػ باألضػػطياد ويػػدـ المسػػاواة
والتمييز لفئات األلداـ الميمشيف.
إف الفرؽ بيف نظاـ العبيد وفئات األلداـ (الميمشيف) في اليمف ىو أف العبيػد فػي
منزلػ أيمػى قمػيالً مػػف فئػ األلػداـ ،بػػالرغـ مػف أف ىػؤوء األلػػداـ ىػـ أفػراد أحػرار ،وو
ارتبػػاط ليػػـ بمالػػؾ أو سػػيد ،ومنزلػ العبيػػد ىػػذه إنمػػا تعػػود إلػػى لصوصػػي العالقػ بػػيف

العبػػد وسػػيده كمػػا رأينػػا سػػابقاً ،إذ ي ػرتبط العبػػد ارتباط ػاً مباش ػ اًر بشػػلص سػػيده ،فػػاحتراـ

العبػػد إنمػػا ىػػو احت ػراـ لسػػيده ،يعػػد مظيػػر العبػػد حسػػناً قياس ػاً باأللػػداـ ،وبعضػػيـ كػػاف

يحصػػؿ يمػػى معاممػ إنسػػاني مػػف سػػيده ،وقػػد يعامػػؿ بأفضػػؿ ممػػا يعامػػؿ بػػو الفالحػػوف
في الزراي ( .)36فما ىي أحواؿ األلداـ وما ىي أوضاييـ اوجتمايي والقانوني ؟.

تتكوف فئ األلداـ مف األشلاص ذوع البشرة السػوداء أو الداكنػ  ،يمثمػوف األكثػر
فق ػ اًر واألدنػػى مرتب ػ اجتمايي ػ وىػػـ أف ػراد أح ػرار يقومػػوف باأليمػػاؿ الحقي ػرة والوضػػيع

وأيماؿ لدم اهلريف ،يتواجدوف بشػكؿ كبيػر فػي منطقػ تيامػ فػي محافظػ الحديػدة
غرب الػيمف( .)37والتمػؼ الكتػاب والمؤرلػوف فػي أصػوليـ فمػنيـ مػف يقػوؿ أف أصػميـ
يعود إلى أفريقيا وبالذات الحبش بسبب العالقات التاريحي القديم بيف اليمف والحبش
مػػف تجػػارة وىجػرات يمنيػ إلػػى الحبشػ والصػرايات المسػػمح وغػػزوات األحبػػاش ،وىػػو
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ال ػرأع الصػػائب( .)38أمػػا الباحػػث البمجيكػػي (الػػدروود  )A.Rouaudفإنػػو يعتبػػرىـ إمػػا
يبارة يف حثال متبقي مف دلالء يمى البالد نساىـ التاريخ ،وأف المجتمػت اليمنػي قػد
نفر مف يممي إندماجيـ معو ،أو أنيـ جماي مياجرة مف أفريقيا(.)39

يرجػػت أسػػباب احتقػػارىـ إلػػى األوضػػاع اوجتمايي ػ التػػي ترجػػت إلػػى فئػػات األلػػداـ
أنفس ػػيـ يتمي ػػزوف بأني ػػا جمايػ ػ منغمقػ ػ تمامػ ػاً يم ػػى نفس ػػيا ،م ػػف حي ػػث نظ ػػاـ األسػ ػرة،

فػػالزواج يػػتـ بيػػنيـ فقػػط ،وو يسػػتطيت أو مػػف المسػػتحيؿ أف يػػتـ الػػزواج مػػف أع م ػواطف
آلػػر أو ش ػريح مػػف ش ػرائ المجتمػػت اليمنػػي ،والعكػػس أيض ػاً يتبػػت أوود األلػػداـ إلػػييـ
أع يصػػيروف ألػػداـ بالو ارث ػ لػػيس بػػالميالد فقػػط بػػؿ حتػػى فػػي األيمػػاؿ التػػي يقػػوـ بيػػا

آباؤىـ.
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خاتمة:
إذا كانت وسائؿ القضاء يمى نظػاـ الرقيػؽ قػد اقتصػرت فػي المجػاؿ الػدولي يمػى
د ارسػػات ومناقشػػات وتوصػػيات ومناشػػدات ،وفػػي المجػػاؿ الػػوطني يمػػى إقػرار يقوبػػات
واتلاذ تدابير محمي  ،فػإف ىػذه التػدابير و تنػاؿ إو حػاوت محػدودة وأفػراداً محػدودوف،
أما الكثير مف تجار الرقيؽ و يعدموف الوسيم لكسر ىذه التدابير بػالقوة والمػاؿ .لػذلؾ

فػػإف القضػػاء يمػػى نظػػاـ الرقيػػؽ وتجارتػػو و يمكػػف أف يقػػوـ بػػو الػػدوؿ بمفردىػػا بػػؿ وبػػد
مف تعاوف شامؿ بيف الدوؿ يمى أساس قياـ نظاـ محكـ وموحد ،يتػولى تطبيقػو أجيػزة
تممػػؾ سػػمط فعال ػ وأدوات فػػي ممارس ػ يمميػػا ونشػػاطيا ،واتلػػاذ وسػػائؿ ألػػر تحػػؿ
المشكم وتقتمعيا مف جذورىا.
التوصيات:
 )1يجػػب العمػػؿ يمػػى القضػػاء يمػػى ج ػػذور الرقيػػؽ وتجارتػػو المتمثػػؿ فػػي الج ػػوع
والبطال .
 )2التعاوف الدولي مف أجؿ القضاء يمى تجارة الرقيؽ بجميت أشكالو.
 )3أف تتػػولى المنظمػػات األىمي ػ التػػي تعمػػؿ ألىػػداؼ إنسػػاني دورىػػا فػػي القضػػاء
يمى نظاـ الرقيؽ ومالجئ األطفاؿ.
 )4العمؿ يمى إلغاء نظاـ الكفيؿ وأماكف التسوؿ المطبؽ في بعػض الػدوؿ ومنيػا
دوؿ اللمير.
 )5نشر الويي مػف قبػؿ الدولػ والمنظمػات المدنيػ بػيف فئػات الميمشػيف بػالحقوؽ
والواجبات والمساواة التي كفميا الدستور والقانوف اليمني.
 )6اتلػػاذ تػػدابير ويقوبػػات شػػديدة بحػػؽ مػػف يقػػوـ بممارس ػ الػػزواج السػػياحي فػػي
اليمف.
 )7القضاء يمى تجار تيريب األطفاؿ ،واستغالليـ في ممارس التسوؿ واأليمػاؿ
الملم باهداب.
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المراجت واليوامش:
( )1انظػػر فػػي ذلػػؾ ،د /يبدالمجيػػد محمػػد الحفنػػاوع :تػػاريخ القػػانوف المصػػرع ،مػػت د ارسػػات فػػي القػػانوف الرومػػاني،
دوف ت ػػاريخ ومك ػػاف نش ػػر ،ص ،.51د /يبدالس ػػالـ الترم ػػانيني :ال ػػرؽ ماض ػػيو وحاضػ ػره ،مجمػ ػ ي ػػالـ المعرفػ ػ
الكويتي  ،يدد ( ،)23نوفمبر  ،1979ص.15

( )2د /يبدالمجيد محمد الحفناوع :تاريخ النظـ اوجتمايي والقانونيػ ( ،د/ف) ودار نشػر ،ص ،214د/يبدالسػالـ
الترمانيني :مرجت سابؽ.87 ،42 ،
( )3د /محمػػد يمػػي الصػػافورع ،الػػنظـ القانوني ػ القديم ػ لػػد الييػػود واألغريػػؽ والرومػػاف ،الػػووء لمطبػػت والتوزيػػت،
مصر1996 ،ـ ،ص .118د /محمديبداليادع الشقنقيرع :محاضرات في تاريخ الػنظـ القانونيػ واوجتماييػ ،
بدوف دار نشر ،ج ،1994 ،2ص .35-33د /يبدالمجيد الحفناوع :تاري النظـ ،مرجت سابؽ ،ص ،216د/
محمد يمي الصافورع :الشرائت السامي القديم ( ،العرب والييود) ،مطابت الووء الحديث شػبيف الكػوـ،1996 ،
ص ،248د /يبدالسالـ الترمانيني :مرجت سابؽ ،ص ،29ص.56
( )4د/يبدالمجيد محمد الحفناوع :تاريخ القانوف ،مرجػت سػابؽ ،ص .185د /محمػد يبػداليادع الشػقنقيرع :تػاريخ
القػػانوف المصػػرع ،ج ،1986-1985 ،1بػػدوف دار نشػػر ،ص .258-256د /يبػػد المجيػػد محمػػد الحفنػػاوع:

تاريخ النظـ ،مرجت سابؽ ،ص ،219-217د/أحمد شفيؽ :الرؽ فػي ااسػالـ ،ترجمػ أحمػد ،زكػي ،بػدوف دار
نشر ،القاىرة ،1892 ،ص.9
( )5د /يبدالمجيدالحفناوع :تاريخ النظـ ،مرجت سػابؽ ،ص .219د /محمػد يبػداليادع الشػقنقيرع :تػاريخ النظػاـ،
ج ،1مرجت سابؽ ،ص.49د /يبدالمجيد محمدالحفناوع :تاريخ القانوف ،مرجػت سػابؽ ،ص ،186د/يبدالسػالـ
الترمانيني ،مرجت سابؽ ،ص.57-41
( )6د /محمد يمي الصافورع :النظـ ،مرجت سابؽ ،ص .211د/يبدالمجيد محمد الحفناوع :تػاريخ الػنظـ ،مرجػت
سػ ػػابؽ ،ص.221د /محمػ ػػد يبػ ػػداليادع الشػ ػػقنقيرع ،تػ ػػاريخ القػ ػػانوف ،مرجػ ػػت سػ ػػابؽ ،ص ،256د/يبدالسػ ػػالـ
الترمانيني :مرجت سابؽ ،ص ،58د /أحمد شفيؽ :مرجت سابؽ ،ص.21-18

( )7د/محمػػد نجيػػب أحمػػد أبػػو يجػػوه :المجتمػػت ااسػػالمي ديائمػػو وآدابػػو فػػي ضػػوء الق ػرآف الك ػريـ ،ط ،2مكتب ػ
مػػدبولي ،القػػاىرةٍ2111ـ ،ص .237د /يبػػد المجيػػد محمػػد الحفنػػاوع :تػػاريخ الػػنظـ ،مرجػػت سػػابؽ ،ص.221
د/يبدالسالـ الترمانيف :مرجت سابؽ ،ص.22-19
( )8د /يمي محمد جعفر :تاريخ القوانيف والشرائت في القػانوف الرومػاني -الشػريع ااسػالمي  ،المؤسسػ الجامعيػ

لمد ارس ػػات و النش ػػر والتوزي ػػت ،بي ػػروت ،ط1982 ،1ـ ،ص .297د /محم ػػد يم ػػي الص ػػافورع :مرج ػػت سػػػابؽ،

ص ،395د /يبدالمجيد الحفناوع :تاريخ القػانوف ،مرجػت سػابؽ ،ص .258د /يبػد ا لسػالـ الترمػانيني :مرجػت
سابؽ ،ص.54-41
( )9د /يمي محمد جعفر :مرجت سابؽ ،ص .311د /يبدالمجيدالحفناوع :تػاريخ الػنظـ ،مرجػت سػابؽ ،ص.222

د /محمػ ػػد يب ػ ػػد الي ػ ػػادع الشػ ػػقنقيرع :ج ،2مرج ػ ػػت س ػ ػػابؽ ،ص ،97د/يبدالسػ ػػالـ الترم ػ ػػانيني :مرج ػ ػػت س ػ ػػابؽ،

ص.111
( )10د /يمي محمد جعفر :مرجت سابؽ ،ص ،319-317د/يبدالسالـ الترمانيني :مرجت سابؽ ،ص.66-59
( )11سورة :محمد ،اهي .)4(:
( )12د /يبدالسالـ الترمانيف :مرجت سابؽ ،ص ،112-111د /أحمد شفيؽ ،مرجت سابؽ ،ص.48
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( )13د /يبػػدالرحمف يبػػداهلل الحضػػرمي :ضػػحايا الص ػراع السياسػػي ،مجم ػ الحكم ػ  ،العػػدد( )52السػػن السادس ػ ،
اغسػػطس ،1976يػػدف ،ص .6د/حسػػيف مػػروة :الن ازيػػات المادي ػ فػػي الفمسػػف العربي ػ وااسػػالمي  ،ج ،1دار
الفػػارابي ،بيػػروت ،ط1981 ،4ـ ،ص .211د/منػػذر البكػػر :أيمبػػولس ،الكاتػػب العربػػي الطوبػػائي ،مجمػ الػػيمف
الجديد ،صنعاء ،يدد( )3السن ( ،1976 )5ص .35-29د/سػيؼ يمػي مقبػؿ :نظػرة فػي التطػور اوجتمػايي
لميمف القديم  ،مجم الحكم  ،يدف ،العدد ( )54 ،53 ،52لسن  ،1976ص.18
( )14د /قائػػد نعمػػاف الشػػرجبي :الش ػرائ اوجتماييػ التقميدي ػ فػػي المجتمػػت اليمنػػي ،دار الحداث ػ لمطبايػ والنشػػر
والتوزي ػػت ،بي ػػروت ،1986 ،ص .256258جػ ػواد مط ػػر الحم ػػد :األفعػ ػاؿ اوجتماييػ ػ واوقتص ػػادي ف ػػي ال ػػيمف
القديـ ،دار الثقاف العربي  ،الشارق  ،ط2112 ،1ـ ،ص.195
( )15د/يبد المجيد الحفناوع :تاريخ النظـ ،مرجت سابؽ ،ص.225-222
( )16د /محمد يبد اليادع الشقنقيرع :تاريخ النظـ ،ج ،1مرجت سابؽ ،ص .35د /يبد المجيػد الحفنػاوع :تػاريخ
الػػنظـ ،مرجػػت سػػابؽ ،ص .223د /محمػػد يم ػػي الصػػافورع :الشػ ػرائت ،مرج ػػت س ػػابؽ ،ص .249د/يبدالسػػالـ
الترمانيني :مرجت سابؽ ،ص.72

( )17د /يبػػد المجيػػد الحفنػػاوع :تػػاريخ الػػنظـ ،مرجػػت سػػابؽ ،ص .223د /محمػػد الشػػقنقيرع :تػػاريخ الػػنظـ ،ج،1
مرجػ ػػت سػ ػػابؽ ،ص .259د /يبدالمجيػ ػػد الحفنػ ػػاوع :تػ ػػاريخ القػ ػػانوف ،مرجػ ػػت سػ ػػابؽ ،ص .188د /يبدالسػ ػػالـ
الترمانيني :مرجت سابؽ ،ص.71

( )18د /محمد الشقنقيرع :مرجت سػابؽ ،ج ،2ص .99د /يمػي محمػد جعفػر :مرجػت سػابؽ ،ص .352د /محمػد
يمي الصافورع :تاريخ النظـ ،مرجت سابؽ ،ص.411
( )19د /محمػ ػػد يبػ ػػداليادع الشػ ػػقنقيرع :ج ،2مرجػ ػػت سػ ػػابؽ ،ص .111د /يمػ ػػي محمػ ػػد جعفػ ػػر :مرجػ ػػت سػ ػػابؽ،
ص .313د /محمديمي الصافورع:تاريخ القانوف ،مرجت سابؽ ،ص.411

( )20يسػػرع محمػػد أرشػػد :حقػػوؽ اانسػػاف فػػي ضػػوء الحػػديث النبػػوع ،كتػػاب األم ػ  ،العػػدد ( ،)114لسػػن (،)26
اغسطس  ،2116و ازرة األوقاؼ القطري  ،ص.58
( )21د /يمي محمد جعفر :مرجت سابؽ ،ص.318
( )22د /يمػػي القاسػػمي :حقػػوؽ اانسػػاف بػػيف الش ػريع ااسػػالمي واايػػالف العػػالمي ،السمسػػم الشػػيري المعرف ػ
لمجميت ،مطبع النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،يدد( ،)22سن 2111ـ.

( )23د /صػػبحي الصػػال  :الػػنظـ ااسػػالمي  ،نشػػأتيا وتطورىػػا ،دار العمػػـ لمماليػػيف ،بيػػروت1981 ،ـ ،ص.471
د /يبد السالـ الترمانيني :مرجت سابؽ ،ص.81-75
( )24د /يمػػي محمػػد جعفػػر :مرجػػت سػػابؽ ،ص .316د/محمػػد يمػػي الصػػافورع :تػػاريخ القػػانوف ،مرجػػت سػػابؽ،
ص ،413د /محمػػد الشػػقنقيرع ،ج ،2مرجػػت سػػابؽ ،ص ،111د/يبػػد المجيػػد الحفنػػاوع :تػػاريخ القػػانوف ،مرجػػت
سابؽ ،ص .52د/يبد السالـ الترمانيف :مرجت سابؽ ،ص.111-83

( )25د /ىشػػاـ يمػػي صػػادؽ .د /يكاش ػ محمػػد يبػػدالعاؿ :تػػاريخ الػػنظـ القانوني ػ واوجتمايي ػ  ،الػػدار الجامعي ػ ،
1986ـ ،ص.155
( )26د /يبدالسالـ الترمانيني :مرجت سابؽ ،ص.151-147
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( )27د /راشد البزوع :الرؽ الحديث ،القاىرة ،ص .،.113د /رياض زاىر :اوستعمار األوربي ألفريقيا ،دوف دار
نشر ،القاىرة1957 ،ـ ،ص ،.138د/يبدالسػالـ الترمػانيني :مرجػت سػابؽ ،ص ،.158-151د /أحمػد شػمبي:
التاريخ ااسالمي والحضارة ااسالمي  ،ج ،6القاىرة1975 ،ـ ،ص.468-464

( )28د /يبػ ػػدالعزيز سػ ػػرحاف :ااطػ ػػار القػ ػػانوني لحقػ ػػوؽ اانسػ ػػاف فػ ػػي القػ ػػانوف الػ ػػدولي اانسػ ػػاني ،ط،1987 ،1
ص ،45د/يبدالسالـ الترمانيني :مرجت سابؽ ،ص.193-167
( )29د/وديت الضبت :براىاـ لنكولف مف أيالـ التاريخ ،دار المعارؼ ،القاىرة ،ص.257-121

( )30المػػادتيف ( ) 8 ،6مػػف اايػػالف العػػالمي لحقػػوؽ اانسػػاف ،الصػػادر يػػف الجمعي ػ العام ػ لبمػػـ المتحػػدة فػػي
11ديسمبر .1948
( )31د /يبػػد العزيػػز سػػرحاف :مرجػػت سػػابؽ ،ص .248-246بػػاتريس رووف ،بػػوؿ تػػافيبر نييػػو :الحماي ػ الدولي ػ
لحقوؽ اانسػاف ،نصػوص ومقتطفػات ،ترجمػ  :د/جورجيػت الحػداد ،منشػورات يويػداف ،بيػروت ،ط،1996 ،1
ص.112-13

( )32سػيف أوكاجػاف  : Sean O.Callaghanتجػارة الرقيػؽ ،ترجمػ دار الطميعػ  ،بيػروت ،1962 ،ص -129
 .152د/يبدالسالـ الترمانيف :مرجت سابؽ ،ص.241-223
( )33د /قائد نعماف الشرجبي :القري والدول  ،ص.54
( )34التقرير الوطني لحقوؽ اانساف ،الصادر يف المجن الوطني العميا لحقػوؽ اانسػاف مػا بػيف يػامي -2111
2112ـ ،صنعاء – مارس2113 -ـ -ص ،24ص.48

( )35قانوف الج ارئـ والعقوبات اليمني الصادر بالقانوف رقـ ( )12لسن 1994ـ.
( )36د /محمد سعيد العطار :التلمؼ اوقتصادع واوجتمايي في اليمف ،المطبويػات الوطنيػ الجزائريػ  ،أشػرؼ
يمى الطباي دار الطميع  ،بيروت ،1965 ،ص.119

( )37د /فضؿ يمي أبو غانـ :البني القبمي في الػيمف بػيف اوسػتمرار والتغييػر ،مطبعػ الكاتػب العربػي1985 ،ـ،
ص.247
( )38د/قائد نعماف الشرجبي :الشرائ  ،مرجت سابؽ ،ص .261د/محمد يمي الشيارع :طريؽ الثورة اليمني  ،دار
اليالؿ القاىرة1966 ،ـ ،ص.75
)2( Rouaud Alain : Les Yemen Ed, complexe, bruxlle, 1979, P.146.
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