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َع��ل��ق ال��ع��ال��م ب��أرج��ائ��ه ال��واس��ع��ة 
ب��ال��ع��ب��ودي��ة. ف��س��ي��ط��رة شخص 
على شخص آخ���ر، واالس��ت��غ��ال 
وال���ع���ن���ف ال�������ازم ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى 
ت���ل���ك ال���س���ي���ط���رة م���ّث���ل ج������زءًا م��ن 
ال����ت����اري����خ ال����ب����ش����ري م�����ذ ظ���ه���رت 
أول����ى امل���دون���ات امل��ك��ت��وب��ة. وبما 
ب��ال��ع��رب��ي��ة  ال���ن���اط���ق  ال���ع���ال���م   

ّ
أن

آثار  يقتفي  فهو  اإلنسانية،  الحضارة  هو مهد 
الرسوم  تظهر  إذ  كّله،  تاريخها  عبر  العبودية 
اآلج��ري��ة ال��ت��ي ت��ع��ود إل��ى 4000 ع��ام قبل املياد 
املعارك  في  القدماء  السومريون  أخذهم  أس��رى 
وقّيدوهم وساطوهم وأجبروهم على العمل، في 
الوقت الذي تّوثق فيه أوراق البردى التي تعود 
إلى 2100 عام قبل املياد ملكية بعض الخاصة 
من البشر للعبيد في مصر القديمة. وبعد ألفي 
ع��ام على وج���ود ال��ع��ب��ودي��ة، وج��دن��ا أول وثيقة 
11 شيكًا  والبالغ  العبيد  أح��د  ثمن  فيها  ُدّون 
»ب���زن���س«،  ف���ض���ّي���ة. ل��ق��د ت���وّس���ع���ت ال���ع���ب���ودي���ة ك����
إذ ت��ظ��ه��ر ال��س��ج��ات ال��ق��دي��م��ة ح��م��ات ق���ام بها 
مصريون وأس���روا م��ا يقرب م��ن 1554 عبدًا في 

سوريا في موسم واحد.
 إمبراطورية 

ّ
القرون، وعندما كانت كل على مّر 

جديدة توّسع من مناطق نفوذها وفتوحاتها، 
كانت تسوق بشرها الذين أخضعتهم للعبودية. 
ق��ب��ل وق����ت ط���وي���ل م���ن ت���ج���ارة ال��ع��ب��ي��د ال��ع��اب��رة 
ل��أط��ل��س��ي، ك���ان ث��م��ة ت��ج��ارة عبيد أخ���رى تعبر 
الشمال،  إل��ى  الجنوب  م��ن  وتنقلهم  ال��ص��ح��ارى 
م��غ��ذي��ة ن��ه��م أس�����واق ال��ب��ح��ر األب���ي���ض امل��ت��وس��ط 
 هذه 

ّ
وأوروب���ا وش��رق��ي املتوسط. ال ري��ب ف��ي أن

ال��ت��ج��ارة ت��ع��ود إل���ى ال��ح��ق��ب��ة ال��روم��ان��ّي��ة، حيث 
 م��ن ق��رط��اج��ة واإلس��ك��ن��دري��ة ميناءين 

ّ
ك��ان��ت ك��ل

وس��وق��ن رئ��ي��س��ّي��ن ل��ه��ا. وع��ن��دم��ا ب���دأت شمس 
اإلم����ب����راط����وري����ة ال����روم����ان����ي����ة ب�����األف�����ول، ظ��ه��رت 
اإلم����ب����راط����وري����ة ال��ب��ي��زن��ط��ي��ة ل��ت��ن��ش��ر ت��أث��ي��ره��ا 
وت��ب��س��ط س��ي��ط��رت��ه��ا وت��ق��ط��ف ال��ع��ب��ي��د م��ن األم��م 
امل��ق��ه��ورة. أم���ا اإلم��ب��راط��وري��ات األوروب���ي���ة التي 
ج���اءت الح��ق��ًا ف��ق��د اختلفت ف��ق��ط ف��ي م��ا يتصل 
ب��االم��ت��دادات ال��ج��غ��راف��ي��ة وت��وس��ع��ت إل���ى ق���ارات 
أخ�������رى وأخ��������ذت ت���ن���ق���ل ال���ع���ب���ي���د إل������ى م���س���اف���ات 
م��ه��ول��ة. اإلخ���ض���اع وال���ح���رب وال��ق��اق��ل ذل���ك كّله 
فّرخ العبودية ولم يكن العالم الناطق بالعربية 

بمنأى عن هذا امليدان. 
الناطق بالعربية  استمرت العبودية في العالم 
ح��ت��ى ي��وم��ن��ا ه����ذا. ف��ف��ي ال��ق��رن��ن ال��ت��اس��ع عشر 
وال��ع��ش��ري��ن، أخ��ذ ال��ت��ج��ار ي��دف��ع��ون بالبشر إلى 
ال���ب���ح���ر األح����م����ر ط���ل���وع���ًا ون��������زواًل وأي����ض����ًا ح���ول 
ال��ب��ح��ر األب��ي��ض امل��ت��وس��ط. وح��ت��ى مطلع ال��ق��رن 
ُمّصيتة  مكة  ف��ي  العبيد  س��وق  كانت  العشرين 

ب��ح��ج��م��ه��ا وت��ن��ّوع��ه��ا. وف���ي م��زي��ج ح��زي��ن جمع 
ال��ع��ب��ودي��ة وال���دي���ن، ك���ان ال���ن���اس، وم���ن مختلف 
أرجاء العالم اإلسامي، يأتون بعبيدهم معهم 
إل����ى م��ك��ة ألداء م��ن��اس��ك ال���ح���ج ل��ب��ي��ع��ه��م ه��ن��اك 
الديانات  وش��أن  تلك.  »عباداتهم«  تمويل  بغية 
اإلبراهيمية األخ��رى، يقع اإلس��ام في حالة من 
ال���ت���ج���اذب ح��ي��ال م��س��أل��ة ال��ع��ب��ودي��ة. ف��م��ن جهة 
يجب  بحيث  العبودية،  على  اع��ت��راض��ات  هناك 
أال يطال االستعباد املسلمن، ومن جهة أخرى 
سمح اإلسام بالعبودية راجيًا أن يلقى العبيد 
امل��ع��ام��ل��ة ال��ح��س��ن��ة. ل��ق��د ع���زز ه���ذا ال��ت��ج��اذب في 
العبودية  اجتثاث  مقاومة ضد  األحيان  بعض 
ب��ال��ط��ري��ق��ة ذات���ه���ا ت��ق��ري��ب��ًا ال��ت�����ي اس��ت��خ��دم فيها 
م��س��ي��ح��ي��و ال���ق���رن ال���ت���اس���ع ع��ش��ر ف���ي ال���والي���ات 
امل��ت��ح��دة األم��ي��رك��ي��ة آي�����ات م���ن ال��ك��ت��اب امل��ق��دس 
لتسويغ العبودية وشرعنتها. ما نطرحه اآلن ال 
العبودية والدين،  التصالح بن  يتصل بإمكان 
 العبودية 

ّ
فكل الفقهاء الدينين يتفقون على أن

ت��ح��ط م���ن ق����در ك���رام���ة ال��ب��ش��ر، س�����واء ل��ل��ع��ب��د أو 
ل��ل��س��ي��د. ي��ك��م��ن ال���ت���ح���دي ال��رئ��ي��س��ي ف���ي كيفية 
يستعبدون  ينّفكون  ال  الذين  أولئك  استئصال 
البشر ليقطفوا الكثير من األرب��اح، سواء برروا 
س��ل��وك��ه��م ذاك ب��ال��دي��ن أو ب��ال��ن��زع��ة ال��ع��رق��ي��ة أو 

بمجرد النهم، في العالم العربي أو في غيره.
ال��ذي يصدر عن  بالبشر«  االت��ج��ار  ُيعّد »تقرير 
 عام أحد األدلة 

ّ
وزارة الخارجية األميركية في كل

على وجود العبودية في العالم العربي في وقتنا 
ال��راه��ن. رغ��م ذل��ك يحق لنا أن ن��وج��ه ان��ت��ق��ادات 
للواليات املتحدة األميركية التي ال تدرج نفسها 
في هذا التقرير وال تصنف نفسها على درجات 
التعامل مع العبودية ضمن حدودها. لذا جدير 
 ال���والي���ات امل��ت��ح��دة األم��ي��رك��ي��ة 

ّ
أن ن��ن��وه إل���ى أن

إل��ى 50000 عبد.  تضم ف��ي الحد األدن���ى 40000 
ثمة تقديرات أخرى تشير إلى رقم أكبر من هذا. 
على أّي حال، لم تتمكن الحكومة األميركية من 
أن تضبط وتاحق س��وى قسم صغير ج��دًا من 
هذه القضايا، كما فشلت سواء في تدريب قوات 
الرعاية  أو في توفير  الشرطة على نحو مائم 
الكافية والدعم للذين تحرروا من العبودية. كما 
ال��دع��وات  أّن��ه��ا ال تفعل س��وى القليل الج��ت��ث��اث 
العبيد  التي تطالب بعمالة  وإسكات األص��وات 
إنفاذ  في  نفسها  ول��م تجهد  اقتصادها،  ضمن 
ال��ع��دي��د م���ن ال��ق��وان��ن امل��ن��اه��ض��ة ل��ل��ع��ب��ودي��ة أو 
 الفريق 

ّ
التنظيمات التي سّنتها. وهذا يعني أن

الذي يصدر »التقرير السنوي لاتجار بالبشر« 
ي��ف��ع��ل م���ا ب��وس��ع��ه ل��ي��رس��م ص�����ورًا ص���ادق���ة عن 
البلدان  جميع  ف��ي  والعبودية  بالبشر  االت��ج��ار 
ال��ت��ي ت��ظ��ه��ر ف��ي��ه��ا أك��ث��ر م��ن 100 ح��ال��ة س��ن��وي��ًا. 
ب��ع��ض امل��ع��ل��وم��ات اإلق��ل��ي��م��ي��ة ال��ت��ي س��ن��درج��ه��ا 

عام  ال���ذي ص��در  التقرير  م��ن  استقيناها  أدن���اه 
.2008

السعودية  العربية  اململكة  في  العبودية 
وقطر واإلمارات العربية املتحدة

ت��ش��ت��رك ال��س��ع��ودي��ة وق��ط��ر واإلم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة 
امل��ت��ح��دة ب��ع��دد م��ن ال��خ��ص��ائ��ص ع��ن��دم��ا يتعلق 
األمر بنظام العبودية الحديث. فالرجال والنساء 
م���ن ب���ن���غ���اِدش وال���ه���ن���د وس��ي��ري��ان��ك��ا ون��ي��ب��ال 
وب��اك��س��ت��ان وال��ه��ن��د وال��ف��ي��ل��ي��ب��ن وإن��دون��ي��س��ي��ا 
وف���ي���ي���ت���ن���ام وك���ي���ن���ي���ا ون���ي���ج���ي���ري���ا وال���ح���ب���ش���ة، 
للعمل خدمًا  البلدان  ه��ذه  إل��ى  يسافرون طوعًا 
في املنازل أو في أعمال أخرى ال تتطلب مهارات 
عالية، مثل أعمال البناء. لدى وصولهم إلى تلك 
البلدان، يجبر بعض أولئك العمال على الدخول 
فيها تحركاتهم  ُتقّيد  العبودية  ح��االت من  في 
وتحجز جوازات سفرهم، إضافة إلى التهديدات 
أو  الجسدية  واألذي����ات  إليها  يتعرضون  ال��ت��ي 
االعتداءات الجنسية الت�ي تنصّب عليهم لتصل 
األم��ور إلى عدم دفع أجورهم. كما يتم االتجار 
والهند  والصن  وقرغيزيا  املغرب  من  بالنساء 
وال���ع���راق وإي����ران وال��ح��ب��ش��ة وأوك��ران��ي��ا واليمن 
وتاياندا،  وطاجكستان  وباكستان  ونيجيريا 
استغالهن جنسيًا.  بغية  املنطقة  إلى  ويجلنب 

 ن���س���اء أخ���ري���ات اخ��ت��ط��ف��ن وأج���ب���رن 
ّ

وأف���ي���د ب�����أن
ع���ل���ى ال���ب���غ���اء ب���ع���دم���ا ه���رب���ن م����ن ال����ج����ور ال����ذي 
. أض���ف إل���ى ذل���ك أن 

ّ
 أرب����اب ع��م��ل��ه��ن

ّ
أل��ح��ق��ه ب��ه��ن

ال��س��ع��ودي��ة ب��ل��د م��ق��ص��د ل��أط��ف��ال ال��ن��ي��ج��ي��ري��ن 
واليمنين والباكستانين واألفغان والتشادين 
ويستعبدون  بهم  يتاجر  حيث  وال��س��ودان��ي��ن، 

في أعمال مثل التسول أو باعة جوالن.
لقد كان طلب سياح ومواطني تلك البلدان على 
قبلت  يافعة  أرم��ن��ي��ة  صبية  ألينا  كبير.  ال��ب��غ��اء 
م��ا وع���دت ب��ه على أّن���ه عمل جيد ف��ي ش��رك��ة في 
إل��ى دبي  اليونان، ولكن ب��داًل من ذل��ك ِطير بها 
وحطت في أحد الفنادق هناك. شرحت لنا ألينا 
ن��ي  م��ا ح���دث معها الح��ق��ًا: »ب��ع��د س��اع��ت��ن، ج��اء
رجل ليأخذني إلى فندق آخر قائًا بأّنني صرت 
 هناك خطًأ 

ّ
له. لم أفهم أي شيء. وظللت أرّدد بأن

أتيت  بأّنني   صديقتي ستأتي. عرفت 
ّ

وب��أن ما 
إل��ى دب��ي من أج��ل غ��رض مختلف، فقد أخبرني 
 صديقتي باعتني له، وبأّنه سيأخذ 

ّ
الرجل بأن

مني وثائقي وعلّي أن أفعل ما يطلبه. كما قال 
آخر وتلبية رغبات  إلى مكان  انتقالي  بوجوب 
إل���ّي. صعقت بما  ال��ذي��ن سيرسلهم  الزبائن  ك��ل 
كان يحدث. في اليوم التالي، جاء وأخذني إلى 
 علّي أن أعطيه في نهاية كل 

ّ
فندق آخر. قال: إن

 النظر عن 
ّ

يوم مبلغًا مقداره 500 دوالر، بغض
ع���دد ال��زب��ائ��ن ال��ذي��ن أم����ارس م��ع��ه��م. ك���ان عنيفًا 
ج���دًا. ب���ّت ك��أّن��ي أع��ي��ش ف��ي ج��ه��ن��م. ف��ي ك��ل ي��وم، 
كنت أمارس الجنس مع ما يقرب من 30 إلى 40 
زبونًا، ما جعلني أعجز عن التفكير أو التحرك. 
مضى األم��ر على ه��ذا امل��ن��وال أسابيع قضيتها 
بن الزبائن والدموع. ذلك كان إيقاع حياتي، لم 
أدرك ما كانوا يريدونه مني. استمرت محنتي 
الشديدة أسبوعن، إلى أن جاء يوم وقعت فيه 
ف��ري��س��ة امل����رض. ت��رك��ن��ي ال��رج��ل وح��ي��دة وأرس���ل 
لي امرأة أرمنية أخرى لزيارتي. في ذلك اليوم، 

ْمي« وجه العبودية  الحديث »بشر للرَّ

هناك اعتراضات على العبودّية 
إذ يجب أال تطال المسلمين، 

لكن سمح اإلسالم بها راجيًا أن 
يلقى العبيد المعاملة الحسنة
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