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ْمي« وجه العبودية  الحديث »بشر للرَّ

رأي

 هناك 
ّ

 ذل��ك ك��ان مشروعًا منظمًا وب��أن
ّ

عرفت أن
يشاركنني  ع��دي��دة  دول  وم��ن  النساء  م��ن  كثيرًا 
امل��ص��ي��ر ذات����ه«. أخ��ي��رًا، ب��ع��دم��ا ح���ررت أل��ي��ن��ا إث��ر 
أربعة،  الشرطة، سجنت لشهور  لقوات  مداهمة 
ثم ُرّحلت إلى أرمينيا حيث ألفت نفسها منبوذة 

بسبب ما حصل لها )1(.
أم���ا ف��ي ال��س��ع��ودي��ة وق��ط��ر، ف��ف��ي ال��غ��ال��ب تفشل 
التي ُسّنت وفي  القوانني  إنفاذ  الحكومتان في 
حماية النساء والفتيات اللواتي وقعن ضحايا 
لهذه الجريمة الرهيبة. وأحيانًا تتعرض اللواتي 
 للسجن قبل أن ُيرّحلن. 

ّ
استعبدن واعتدي عليهن

 
ّ

االت��ج��ار بهن ال��ل��وات��ي ج��رى  كما تعتقل بعض 
 

ّ
 بأعمال غير شرعّية، أجبرهن

ّ
ويغّرمن لقيامهن

م����اك ال��ع��ب��ي��د ع��ل��ى ال��ق��ي��ام ب��ه��ا. أم����ا ال��ض��ح��اي��ا 
والتي  املستحقة  األج���ور  وراء  يسعني  ال��ل��وات��ي 
ط����ال أم���ده���ا ف��ُي��ع��رف ع��ن��ه��ن االن���ت���ظ���ار س��ن��وات 

طويلة قبل أن تحسم القضايا.
وباملقارنة، كان انهماك حكومة اإلمارات العربية 
 ت��غ��ي��ي��رات 

ّ
امل��ت��ح��دة ف���ي ه����ذه امل��س��أل��ة ي��ع��ن��ي أن

إي��ج��اب��ي��ة ت���ح���دث ه���ن���اك. ف��ق��د ُح����د م���ن مشكلة 
الصغار  الصبية  استعباد  في  خطيرة تتجسد 
من سيريانكا وبلدان أخرى في العمل كفرسان 
للجمال هناك. وظهرت تشريعات جديدة تطالب 
بالحد األدنى من الشروط في ما يتصل بالسكن 
تعريض  مع  األجانب  للعمال  الطبية  والرعاية 
ت��س��يء التعامل م��ع العمال إلى  ال��ت��ي  ال��ش��رك��ات 
التشريعات  ه��ذه  تنص  ك��ب��ي��رة.  مالية  غ��رام��ات 
ع��ل��ى ض��م��ان��ات ل���دف���ع األج������ور. وه�����ذه خ��ط��وات 
هامة يجب على الحكومات األخرى في املنطقة 

أن تقّلدها للحد من جريمة العبودية.
ع��ب��ر ش��م��ال أف��ري��ق��ي��ا ي��ت��ك��رر االت���ج���ار ب��ال��ن��س��اء 
ل���ي���ص���ل ب���ه���ن إل������ى ال����ب����غ����اء ف�����ي م���ص���ر ول��ي��ب��ي��ا 
 حجم االتجار 

ّ
والجزائر واملغرب، بالرغم من أن

واالستعباد للعمال األجانب في مجاالت البناء 

ال يقارب بلدانًا كاإلمارات العربية املتحدة الت�ي 
ت��م��ر ب��ن��م��و اق��ت��ص��ادي ك��ب��ي��ر. ف��ف��ي امل��غ��رب على 
والجزائر  وليبيا  مصر  وف��ي  الخصوص  وج��ه 
ُي��ج��ن��د األط���ف���ال وي��ش��غ��ل��ون ع��ب��ي��دًا ف���ي ال��ب��ي��وت 
في  جنسيًا.  ويستثمرون  وال��ورش��ات  وامل��ن��ازل 
اليافعني في  ُي��ع��ّد تشغيل  ال��ح��االت  م��ن  العديد 
امل���دن ع��م��ًا ق��ان��ون��ي��ًا، ب��ل م��ف��ي��دًا. لكن ف��ي بعض 
الحاالت ُتجند الفتيات الريفيات الصغيرات في 
ليجبرن  امل��دن  البيوت في  العمل كخادمات في 
بعدها على العمل من دون أي لقاء ويعانني من 
ال��ت��ه��دي��دات واإلس����اءات الجسدية واالع��ت��داءات 
ال��ج��ن��س��ي��ة. أم���ا ال��ص��ب��ي��ة ال��ذي��ن ي��ن��ش��دون س��وق 
العمل فيجدون أنفسهم أحيانًا وقد استعبدوا 
ف��ي ال���ورش���ات أو أع��م��ال ال��ب��ن��اء أو ال��ص��ن��اع��ات 
امليكانيكية. وبعض األطفال، املغاربة منهم على 
ال��خ��ص��وص، صبيانًا وب��ن��ات��ًا، يتعرضون  وج��ه 
ل���اس���ت���غ���ال ك���ض���ح���اي���ا »ل����ص����ن����اع����ة« س��ي��اح��ة 
الغضة  أج��س��اده��م  تقوم على  م��ت��زاي��دة  جنسية 
 النساء والفتيات من املنطقة 

ّ
في بادهم. كما أن

ذاتها يتاجر بهن داخل بلدانهن وفي السعودية 
أخرى  ودول  املتحدة  العربية  واإلم���ارات  وقطر 
م��ج��اورة وقبرص والبلدان األوروب��ي��ة ألغ��راض 

الجنس التجاري.
وقعت رغ��دة وه��ي ام���رأة مصرية شابة ضحية 
لهذا الشكل من االتجار داخل بلدها. فبعد نحو 
أس��ب��وع م��ن عملها ف��ي بيع البضائع ف��ي سوق 
تقع في أحد الشوارع، طلب منها رب عملها أن 
تبقى بعد أن تنتهي من عملها. حكت لنا رغدة 
م��ا ج��رى لها بعد ذل��ك: »ق��دم ل��ي ك��أس عصير... 
أفقت  شربته، وسرعان ما فقدت وعيي. عندما 
وج���دت نفسي ف��ي غ��رف��ة ف��ي أح���د ال��ف��ن��ادق وق��د 
اغ��ت��ص��ب��ت. ل���م أع����رف أي���ن ك��ن��ت. ث���م ج���اء بعض 
الناس الغرباء وأخذوني إلى محطة القطارات. 
ومن ثّم إلى قرية صغيرة تدعى نغا ونسي في 

محافظة أسوان في جنوب مصر. وهناك راحوا 
يهددونني وأقفلوا علّي املكان وب��دأوا بضربي 
م��رض��ت. ح��اول��وا اغتصابي بالرغم من  أن  إل��ى 
مرضي. عندما بدأت أحتّج وأتذمر عرضوا علّي 
املتعة، لكّنني رفضت. ع��ادوا إلى سجني  زواج 
م���ن ج��دي��د ه����ذه امل����رة ل��وق��ت ط���وي���ل، وت��رك��ون��ي 
وحيدة في غرفتي وأخبروني إن حاولت الهرب 
 والدي سيلقي بالائمة 

ّ
والعودة إلى أسرتي، فإن

علّي ألّنني هربت ومن ثم سيقتلني. تنقلوا بي 
في كل أرجاء مصر وعّذبوني وحاولوا ممارسة 
الجنس معي م��رات عديدة. في مدينة أدق��و في 
م��ح��اف��ظ��ة ال��ب��ح��ي��رة، ح����اول م��ن ك���ان يحتجزني 

أن يجبرني ع��ل��ى ق��ب��ول زي��ج��ات م��ؤق��ت��ة أخ���رى. 
رفضت من جديد. وباملصادفة املحضة وجدتني 
أمي وأختي وزوجها في مدينة قرب الزقازيق. 
س��اع��دون��ي على ال��ه��رب وع��دت إل��ى بيت وال��دي 
حيث أقيم اآلن. إّنني أعيش في رعب من أولئك 
الذين احتجزوني لوقت طويل. واألنكى  البشر 

 الشرطة رفضت أن تحميني«.
ّ

من ذلك أن

العبودية على طول الساحل
إذا كانت الدول الواقعة على الشريط الساحلي 
ل��ل��م��ت��وس��ط ت��ع��ان��ي أش���ك���ال ال��ع��ب��ودي��ة، ك��م��ا في 
السياحة الجنسية الت�ي تستهدف األطفال والتي 

تعكس موقعهم بالقرب من أوروبا ودول أخرى 
 باد ذلك الشريط تميل أيضًا الى  

ّ
أكثر غنى، فإن

االشتراك بظروف شبيهة من العبودية واالتجار 
بالبشر. تشيع ما يعتقد بأّنها أشكال أقدم من 
ال��ع��ب��ودي��ة، م��ث��ل اس��ت��ع��ب��اد األط��ف��ال ف��ي األع��م��ال 
الريفية التقليدية كالعناية بقطعان الحيوانات، 
ع��ب��ر ال��س��اح��ل ب��اإلض��اف��ة إل���ى أش��ك��ال أخ���رى من 
 ان��ت��ق��ال 

ّ
ال��ع��ب��ودي��ة ال��ت�����ي ان��ت��ق��ل��ت ب���ال���وراث���ة. إن

الضحايا من البلدان األكثر فقرًا إلى األكثر غنى 
الدولي  االتجار  قوانني  قانون جوهري من  هو 
بالبشر، وأما بلدان الساحل الفقيرة فهي عادة 
مورد الرجال والنساء واألطفال املستعبدين في 
أماكن أخرى. فمثًا، يجري االتجار بشباب مالي 
بأعداد كبيرة ليرّحلوا بعدها إلى بوركينا فاسو 
والسنغال وموريتانيا،  العاج وغينيا  وساحل 

وبنسبة أقل إلى بلدان أخرى. 
في عاملنا الحديث، تكاد مالي والنيجر وتشاد 
وم��وري��ت��ان��ي��ا ت��ت��ف��رد ب��األش��ك��ال ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة أو 
الوراثية للعبودية. ففي هذه البلدان ال تتغير 
 العبيد 

ّ
ب��م��ا أن ب��ط��يء  األح�����وال إال ع��ل��ى ن��ح��و 

ي���ج���دون أن��ف��س��ه��م ع��اج��زي��ن ع���ن إن���ج���از ب��دائ��ل 
تطبيقها،  يمكن  لعبوديتهم  عملية  اقتصادية 
ه���ذا ف��ي ال��وق��ت ال���ذي ي��رغ��ب��ون ف��ي��ه بحريتهم. 
بل  القانونية  امللكية  هنا  نقصد  )ال  »فملكية« 
ملكية األمر الواقع( عائلة لعائلة أخرى لفترات 
طويلة من الزمن تخلق عاقة من التبعية. في 
 قيادة الحكومات مسألة 

ّ
مثل هذه الحاالت، فإن

 تجارب 
ّ

إن االس��ت��غ��ال.  لكسر عجلة  ض��روري��ة 
للكرامة  ال��ك��ام��ل  النفي  تظهر  امل��ورث��ني  العبيد 
البشرية. فقد أخبرتنا أخيرًا واحدة من النساء 
ال���ش���اب���ات م���ن ال��ن��ي��ج��ر واس���م���ه���ا ت����م����ادا، قصة 
حياتها في ظل العبودية التقليدية: »ال يمكن 
لكلماتي أن تعبر عن واقع العبيد عندنا. عشت 
 أهوال العنف التي يمكن 

ّ
في خوف دائم مع كل

امل���رء أن يتخيلها. ول���دت ع��ب��دة، ش���أن وال��دت��ي 
وجدتي. انفصلت عن أمي وكنت ال أزال صغيرة 
جدًا. أخذني سيدي معه من النيجر إلى مالي 
وأع��ط��ان��ي إل���ى اب��ن��ه األك���ب���ر. ال أذك����ر ش��ي��ئ��ًا في 
الحركة  دائ��م��ة  إذ كنت  ال��ع��م��ل.  طفولتي س��وى 
أم��ش��ي وأس��ح��ق ال��دخ��ن وأغ��س��ل وأط���ه���و. كنت 
الليل،  م��ن  الفجر حتى وق��ت متأخر  م��ن  أع��م��ل 
أج��م��ع الحطب وأج��ل��ب امل���اء. كما أج��ب��رت على 
أعتني  ب��راز سيدي. في صغري، كنت  تنظيف 
ب��ال��ج��م��ال وإن ت��اه��ت ك��ن��ت أت���ع���رض ل��ل��ض��رب. 
وع��ن��دم��ا ك��ب��رت ب���ات م���ن م��ه��م��ات��ي ال��ب��ح��ث عن 
أطفال سيدتي ومن ثم العودة من جديد ألقوم 
 ال��واج��ب��ات واألع���م���ال ال��ت��ي تنتظرني في 

ّ
ب��ك��ل

املنزل. كنت ال أرى أمي إال ملامًا. فقط عندما كان 
والد سيدي يأتي مع عائلته لينضّموا إلينا في 
مخيمنا. كان سيدي وزوجته غالبًا يهينانني 
وي��ت��ش��اج��ران م��ع��ي. وك��ن��ت دائ��م��ة ال��خ��وف من 
أن ي��ض��رب��ان��ي. ك����ان ه��ن��اك ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال��ع��ن��ف 
واإلهانات الفعلية والبصاق. بعد ذلك سمعت 
 والدتي وجدتي هربتا 

ّ
أن العبيد اآلخرين  من 

 األشياء ستزداد س��وءًا بما أن سيدتي لن 
ّ

وأن
أفكر  ب��دأت  لكّنني  ناظريها.  عن  أغيب  تدعني 
ب��ال��ه��رب. ك���ان األم����ر ص��ع��ب��ًا. ب��ك��ي��ت ك��ث��ي��رًا ول��م 

تفارق أمي تفكيري. 
لم أعرف أين أذهب، وأما الهواجس واملخاطر فما 
انفكت تازمني. فأنا أّم لطفلني صغيرين وكنت 
خائفة. في أحد املساءات، بعد ذلك بشهور عّدة 
أخذت طفلّي، وعندما كان الجميع في غفلة عني 
إل��ى مسافة ثاثني  ب��دأت أمشي ألبتعد  ه��رب��ت. 
الطعام وامل���أوى من  أت��وس��ل  كيلومترًا، وأخ���ذت 
مخيم إلى آخر. وعندما وصلت بالقرب من بلدة 
إيناتس على الحدود مع النيجر أخبرني بعض 
مناهضة  منظمة  وه��ي  تيميديريا  ع��ن  ال��ن��اس 
للعبودية في النيجر. أذكر اآلن كم كنت مرعوبة 
الشكر  ب��ي.  أن سيدي سيلحق  عندما خطر لي 
ل��ل��ه أن أرس����ل ل��ي ب��ع��ض ال��ن��اس ال��ط��ي��ب��ني ال��ذي 
أخذوني إلى أعضاء تلك املنظمة. فقد ساعدوني 
كثيرًا، كما نجحوا في العثور على وال��دت��ي. لم 
أن تعبر عن  الت�ي يمكن  املناسبة  الكلمات  أجد 
ال��ف��رق ب��ني م��ا كانت حياتي عليه وم��ا آل��ت إليه 
... فأنا اآلن سعيدة ألّنني أعيش في أي��ورو مع 
الخوف   مشاعر 

ّ
وج��دت��ي وطفلّي، وألن وال��دت��ي 

وّل����ت إل���ى غ��ي��ر رج��ع��ة. ل��ك��ن ال��ح��ي��اة ص��ع��ب��ة، بل 
وإن  كثيرًا،  لنا  يتوافر  ال  الطعام   

ّ
إن إذ  قاسية، 

توافر فا يكفينا«.

نساء من 
قبيلة توبوسا 
السودانية في 

جنوب البالد 
)بنديكت 
دسروس ــ 
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