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موريتانيا من البلدان التـي تقع على الساحل 
وعانت في ما مضى من أشكال تقليدية شاملة 
من العبودية، لكّنها اآلن تحرز تقدمًا الفتًا في 
وتأليف حكومة  االنتخابات  فبعد  املجال.  هذا 
انتخبت  عـــام 2007  نــيــســان  فـــي  ديــمــوقــراطــيــة 
السابقني وعمااًل  العبيد  حكومة ضمت بعض 
مناهضني للعبودية إلى البرملان، وبدأت البالد 

التأسيس لتغييرات هامة. 
باريس  فــي  الدوليني  املانحني  مــع  اجتماع  فــي 
إللغاء  وطنية  خطة  الحكومة  قدمت   2007 فــي 
تشريع  ُومـــرر  طــيــب.  بــصــدى  قوبلت  العبودية 
جديد مناهض للعبودية في عام 2007 واشتدت 
جيء  كما  القانون.  إنفاذ  إلــى  الرامية  املساعي 
ُرفعت ضد  التي  الجرمية  الــحــاالت  من  باملزيد 
مالك العبيد وقدمت األدلــة للقضاء. في شباط 
مــن عـــام 2008، وبــالــتــعــاون مــع جــمــاعــات غير 
حــكــومــيــة، نــفــذت الــحــكــومــة املــوريــتــانــيــة حملة 
توعية واسعة شملت البالد، هدفت إلى التعريف 
باالتجار بالبشر والعبودية مع التشديد على 
تــوعــيــة الــعــبــيــد الــســابــقــني وجــعــلــهــم مــدركــني 
وبوصفها  الجديد.  القانون  ظل  في  لحقوقهم 
الوفود  الحكومة  أرســلــت  الحملة،  فــي  مشاركة 
القانون  لــشــرح  موريتانيا  فــي  منطقة  كــل  إلــى 
إدانــة ممارسات  الناس على  الجديد وتشجيع 
 الكثير لم ينجز بعد، تبقى 

ّ
العبودية. ورغم أن

موريتانيا البلد الوحيد في العالم الذي أسس 
وعندما  الــعــبــوديــة.  الجــتــثــاث  متماسكة  خــطــة 
جرى تعبئة العديد من املوارد، في الغالب عبر 
بدائل  تــوافــرت  الــدولــي،  البنك  ائتمان  صندوق 
حياتية ألولئك الذين كانوا يهجرون العبودية. 
تجّلت واحدة من النتائج في التحسينات التي 
طرأت على االقتصاد في موريتانيا عندما ولج 
اإلنتاجي  العمل  مــيــدان  إلــى  السابقون  العبيد 
مستهلكني  بوصفهم  االقتصاد  إلــى  وانضموا 
التعليم  عــبــر  الــبــشــري  رأســمــالــهــم  مـــن  وزادوا 
وأنــجــزوا الــحــراك الــذي تحتاج اليه قــوة العمل 

الفاعلة.
ومـــقـــارنـــة مــــع مـــوريـــتـــانـــيـــا، ارتــــــــّدت الــحــكــومــة 
العبودية.  الــوراء وقبلت  إلــى  مزيدًا  السودانية 
واتضح بأّنها كانت تدعمها سالحًا تستخدمه 
فــي صـــراعـــات الــبــالد األهــلــيــة. أمـــا الــقــوى التي 
تقع خــارج سيطرة الحكومة شــأن جيش الرب 
للمقاومة في أوغندا، فقد نفذ عددًا من عمليات 
االســتــعــبــاد، حــــدث الـــقـــدر الــكــبــيــر مــنــهــا ضمن 
املناطق التي تسيطر عليها الحكومة. فقد ُجّند 
قانوني،  الــســودانــيــون على نحو غير  األطــفــال 
أحـــيـــانـــًا عــــن طـــريـــق الـــخـــطـــف، واســتــخــدمــتــهــم 
الجماعات املسلحة املتمردة، بمن فيها فصائل 
وقــوى  الــســودانــي  التحرير  مــن جيش  مختلفة 
وقوى  الجنجاويد  وميليشيا  الشعبية  الدفاع 
املـــعـــارضـــة الـــتـــشـــاديـــة فـــي الــــصــــراع الــــدائــــر في 
املسلحة  السودانية  القوات  واستمرت  دارفــور. 
واملــيــلــيــشــيــات املــرتــبــطــة بــالــحــكــومــة فــي خطف 
واســــتــــغــــالل الـــصـــغـــار فــــي تـــلـــك املـــنـــطـــقـــة. فــفــي 
ميليشيوية، بعضها  أســرت جماعات  دارفـــور، 
مـــرتـــبـــط بـــالـــحـــكـــومـــة، نـــســـاء لـــفـــتـــرات قــصــيــرة 
في  الجنس.  وممارسة  العمل  على  وأجبرتهن 
املاضي القريب، كان التجنيد القسري للبالغني 
وعلى نحو خاص لألطفال الذي كانت تمارسه 
كــل الــجــمــاعــات املــســلــحــة املــتــورطــة فــي الــحــرب 
األهــلــيــة الــســودانــيــة مــا بــني الــشــمــال والجنوب 
الــتــي وصــلــت إلــى نهايتها اآلن، شــائــعــًا. إذ ما 
وإعــادة  ينتظرون تسريحهم  األطفال  آالف  زال 
دمجهم مع مجتمعاتهم األصلية. خالل الحرب 
األهــلــيــة الــتـــــي دامــــت عــشــريــن عــامــًا بــني شمال 
الــــســــودان وجـــنـــوبـــه، خــطــف اآلالف مـــن أطــفــال 
املسيرية  قبائل  لتستعبدهم  الدينكا،  ونــســاء 
والــرزيــقــات. وهــنــاك أيــضــًا أعـــداد غير معروفة 
من قبيلة نوبة أخــذوا واستعبدوا، بقي بعض 
دارفـــور  فــي جــنــوب  مــن اختطفوهم  منهم عند 
وغرب كردفان. وبيع آخرون أو أّنهم ُسلموا إلى 
طرف ثالث. وغالبًا ما كانوا ينقلون إلى مناطق 
أخــرى من البالد. وهناك من هــرب منهم ونجا 
الــذي لم يعد يسمع  الوقت  العبودية. وفــي  من 
فيه عن عمليات اختطاف جديدة »للدنكا« من 
األخيرة،  الثالث  السنني  في  البكارة  أفــراد  قبل 
فقد استمرت عمليات االختطاف ضمن القبيلة 
نــفــســهــا فـــي جــنــوب الــــســــودان، وخــصــوصــًا في 

واليتي جونغيلي وشرق االستوائية.
تبرز األوضاع في السودان تيمتني رئيسيتني. 
تنمو وتزدهر  العبودية   

ّ
أن األولــى منهما هي 

فــــي الـــعـــنـــف والـــــصـــــراعـــــات األهــــلــــيــــة. والـــعـــنـــف 
الــشــخــص عــبــدًا. وعندما  ضــــروري ليجعل مــن 
تـــلـــجـــأ الــــحــــكــــومــــات وجـــــمـــــاعـــــات أخـــــــــرى إلــــى 
الــعــنــف الــــواســــع االنـــتـــشـــار إلنـــجـــاز غــايــاتــهــا، 
تــكــون الــعــبــوديــة هــي الــنــتــيــجــة. ثــانــيــًا، تصدق 

هـــذه الــحــالــة عــلــى نــحــو خـــاص عــنــدمــا تختار 
الحكومة بأن تجيز استخدام العبودية كسالح 
فــتــدمــيــر املجتمعات  املــتــمــرديــن.  الــســكــان  ضـــد 
واســتــعــبــاد األطــفــال والــــزج بــهــم فــي العمليات 
الــجــنــس قسرًا  ومــمــارســة  الــخــطــيــرة  العسكرية 
مــع الــنــســاء بوصفه جـــزءًا مــن االســتــعــبــاد، هذا 
كــّلــه أســلــحــة مــروعــة تنتهك الــقــوانــني الــدولــيــة. 
وبينما لم تعلن الحكومة السودانية على املأل 
جماعات  استخدام   

ّ
فــإن التدابير،  لهذه  دعمها 

مــرتــبــطــة بــالــحــكــومــة هـــذه األســالــيــب ألكــثــر من 
عشرين عامًا يوحي بأّنها، على األقــل، مقبولة 
مــن املــســؤولــني الرفيعي املــســتــوى. وفــي الوقت 
إلى  موريتانيا  فــي  الحكومة  فيه  تسعى  الــذي 
العبودية،  إلغاء  الوطنية عبر  توطيد وحدتها 
 الــحــكــومــة الـــســـودانـــيـــة تـــبـــدو عـــازمـــة على 

ّ
فـــــإن

اتباع سياسة تثير الشقاق تهدف إلى استعباد 
مواطنيها أو تدميرهم. لقد أطلق منسق األمم 
املــتــحــدة عــلــى اســتــخــدام الــعــبــوديــة والهجمات 
املسلحة على السكان املدنيني عبارة »التطهير 
السودان  التي يعيشها  الحالة  العرقي«. وهــذه 
اليوم تظهر حجم املعاناة الكبير عندما تجيز 

حكومة وطنية العبودية.

العبودية في الشرق األوسط
والــــعــــراق  ولـــبـــنـــان  األردن  مـــثـــل  بــــلــــدان  تــظــهــر 
مــجــاورة طريقة أخرى  أخــرى  وإسرائيل ودول 
لــلــعــنــف الـــــذي يـــدعـــم الـــعـــبـــوديـــة. فــالــصــراعــات 
املسلحة التي نشبت في املنطقة في  السنوات 
الـــعـــشـــريـــن املـــنـــصـــرمـــة، خــلــقــت أرضــــــًا خــصــبــة 
لــالتــجــار بــالــبــشــر والــعــبــوديــة. تــأتــي نــســاء من 
والحبشة  والفيليبني  وسيريالنكا  أندونيسيا 
وسيراليون إلى سوريا ولبنان واألردن للعمل 
خـــادمـــات فــي املـــنـــازل. لــكــن بــعــض تــلــك النسوة 
تلك  فــي بعض  استعبدن  وقــد  أنفسهن  يــجــدن 
الدول، ويعانني التهديدات واألذيــات الجسدية 
واالعتداءات الجنسية. في لبنان، كما في األردن 
في بعض  باألطفال  االتــجــار  وغيرهما، يجري 
األحـــيـــان ضــمــن الــبــلــد نــفــســه، حــيــث يصبحون 
بــضــاعــة جــنــســيــة واســتــثــمــارًا ويــجــبــرون على 
العمل في الــورش وأعمال البناء والزراعة. كما 
للنساء  عــبــور  نقطة  تــمــّثــل  وغــيــرهــا  األردن   

ّ
أن

إلى  بهن  يتاجر  الــلــواتــي  العراقيات  والفتيات 
الــكــويــت واإلمـــــــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة ولــبــنــان 

ليعملن في البغاء هناك.
سافرت بياتريس فرناندو من سيريالنكا بحثًا 
عــن عــمــل جــيــد فــي لــبــنــان. وهـــا هــي تــصــف لنا 
وقوعها في مستنقع العبودية: »في مكتب وكيل 
التشغيل فــي بــيــروت، ُأخـــذ مني جـــواز سفري، 
وأجـــبـــرنـــي مــوظــفــو الـــوكـــالـــة عــلــى أن أقــــف في 
نسق مع مجموعة أخــرى من النساء الواقعات 
فــــي الــــورطــــة ذاتــــهــــا. وأخــــــذ الــــرجــــال والـــنـــســـاء 
اللبنانيون يمرون أمامنا يتفحصون أجسادنا 
وكأّننا مكانس كهربائية. اشترتني امرأة ثرّية 
الطبقة  الــواقــع في  الفخم  إلــى بيتها  وأخذتني 
 واجباتي ال 

ّ
بــدا وكــأن الرابعة في مبنى كبير. 

تنتهي. كنت أنظف النوافذ واألبواب والجدران 
وأملع  بالشامبو  السجاد  وأغسل  والحمامات، 
األرض وأمسح األثاث. وبعد عشرين ساعة من 
أخــرى.  القيام بأعمال  كــان علّي  العمل املضني 
اتــي تخلو مــن وجــبــة الــعــشــاء، لــذا  كــانــت مــســاء
كنت أتوسل بالقمامة. حاولت أن أتصل بوكالة 
الهاتف،  أغلقت  قــد  كــانــت  املـــرأة  لكن  التشغيل، 
حـــاولـــت أن أهــــرب مـــن املـــنـــزل، لــكــّنــهــا أوصــــدت 
الباب. ال أزال أشعر بحروق على وجنتي جراء 
صفعاتها لي. في الليل، وعندما يخلد أطفالها 
إلــــى الــــنــــوم، تــمــســك بـــي مـــن شـــعـــري، وتــضــرب 
رأسي بالجدار وترمي بي إلى األرض. تضربني 
وترفسني باملكنسة. كانت ستقتلني إن صرخت 
 على شفتي 

ّ
أو دافعت عن نفسي، لذا كنت أعض

أتــحــمــل األلــــم وأفــقــد وعــيــي. ذلـــك كـــان روتــيــنــي 
اليومي، حياة عبدة«. بعد شهور أمضت فيها 
اليأس،  العذابات، وبعدما غلبها  ُمّر  بياتريس 
قفزت من شرفة الطبقة الرابعة محاولة الهرب. 
ُتــركــت تعاني الــســبــات والــشــلــل، لكن مــع مــرور 
الـــوقـــت عــــادت إلـــى صــحــوتــهــا. أمـــا الـــيـــوم فهي 
األميركية تعمل  املــتــحــدة  الــواليــات  فــي  تعيش 

وتناضل ضد العبودية.
تــعــّد إســرائــيــل مقصدًا لــعــدد كبير مــن ضحايا 
نسبيًا.  متنّعمًا  بــلــدًا  لكونها  بالبشر  االتــجــار 
فـــالـــعـــمـــال أصــــحــــاب املـــــهـــــارات املـــتـــواضـــعـــة مــن 
الــصــني ورومــانــيــا واألردن وتــركــيــا وتــايــالنــدا 
والـــفـــيـــلـــيـــبـــني ونـــيـــبـــال وســـيـــريـــالنـــكـــا والـــهـــنـــد 
يهاجرون طوعًا من أجل عقود عمل في أعمال 
البناء والزراعة والعناية الصحية، لكن سرعان 
مــــا يــــجــــدون أنـــفـــســـهـــم وقـــــد وقــــعــــوا فــــي مــطــّب 
اللواتي  النساء  أيضًا مقصد  االستعباد. وهي 

 مــن روســيــا وأوكــرانــيــا ومولدافيا 
ّ

يتاجر بــهــن
وأوزبـــكـــســـتـــان وبـــيـــالروســـيـــا والـــصـــني، وربــمــا 
البغاء  فــي  الــعــمــل  إلـــى  الفيليبني ويــدفــعــن  مــن 
القسري. فقد أفادت تقارير حديثة تتحدث عن 
االتــجــار بــالــنــســاء اإلســرائــيــلــيــات ضــمــن الــبــالد 
ألغـــــراض جــنــســيــة، وثــمــة أمــثــلــة جـــديـــدة تشير 
إلــــى االتـــجـــار بــهــن إلــــى مـــا وراء الــــحــــدود: إلــى 
 طالبي 

ّ
بأن وإيرلندا وبريطانيا. ويعتقد  كندا 

الــذيــن يدخلون  األفــارقــة  مــن  السياسي  اللجوء 
إلـــى الـــبـــالد عــلــى نــحــو غــيــر شــرعــي مــعــرضــون 

لعبودية العمل أو للبغاء القسري.
ُوعدت أولغا، وهي امرأة روسية بعمل جيد في 
املهاجرين  من  عائلة  بأطفال  للعناية  إسرائيل 
الروس. بعد أسبوع تقريبًا من وصولها، أعطيت 
بطاقة هوية أخرى. حكت لنا أولغا: »جاء رجل 
إسرائيلي آخر، وأخبرتني صديقتي بأن أضع 
بكل  إّنــه سيعتني  وقالت  في سيارته  أشيائي 
 

ّ
شيء. أخذني إلى تل أبيب، أخبرني بعدها بأن
وبــأّنــنــي  10000 دوالر  مبلغ  لــقــاء  تــم  لــه  بيعي 
يجب أن أعّوضه عن املبلغ بممارسة الدعارة«. 
وألّنها رفضت بشدة، ُعزلت أولغا عن الفتيات 
األخريات الناطقات بالروسية وراحت تتعرض 
للضرب واإلهــانــة. بعد وقــت بيعت مــن جديد. 
فــــي شـــقـــة جــــديــــدة حــــّولــــت مـــــاخـــــورًا اســتــمــرت 
الوحشية تمارس عليها. »كنت ألّبي رغبات ما 
بني 15 إلى 20 زبونًا في اليوم، وكــان أصحاب 
)األدويــة( حتى  باملسّكنات  يزّودونني  املاخور 
 وألّم بي املرض، 

ّ
أتمكن من املمارسة. بدأت أجن

مــا جــعــلــه يعطيني بــعــض األقـــــراص قـــال إّنــهــا 
تسّكن الصداع. في ما بعد اكتشفت أّنها أقراص 
املــرء في حالة استرخاء  التي تجعل  إكستازي 
وأكـــثـــر مـــرونـــة فـــي تــقــبــل األشــــيــــاء. بــعــد ثــالثــة 
أســابــيــع، كـــان جــســدي قــد أدمـــن عــلــى األقـــراص 
 يوم. بدأت محاولة تعّلم بعض 

ّ
وبّت أطلبها كل

مــن قول  أتمكن  كــي  زبــائــنــي  مــن  العبرية  اللغة 
ما حــدث معي«. في نهاية املــطــاف، ُقبض على 

أولـــغـــا فـــي أثـــنـــاء واحـــــدة مـــن دوريـــــات الــشــرطــة 
وُرّحلت إلى روسيا.

وفي العراق، ارتبطت العبودية بأعمال املقاولني 
األمــيــركــيــة.  الــحــكــومــة  يعملون ملصلحة  الــذيــن 
شيكاغو  »ذا  صحيفة  أفــــادت   ،2006 عـــام  فــفــي 
الــعــســكــريــة  املـــــقـــــاوالت   شــــركــــة 

ّ
أن تـــريـــبـــيـــون« 

 )KBR( »أنـــد روت بــــراون  األمــيــركــيــة »كــيــلــوغ، 
التي تعمل في العراق تورطت باالتجار بالبشر. 
فقد استبقي اثنا عشر عاماًل نيباليًا في مواقع 
الــعــمــل ضــد إرادتـــهـــم، وســحــبــت منهم جـــوازات 
سفرهم وأخـــذوا إلــى الــعــراق للعمل فــي قواعد 
أولئك  القــى  هناك.  األميركي  للجيش  عسكرية 
الرجال مصيرًا مرّوعًا، ففي طريقهم إلى القواعد 
الــعــســكــريــة األمـــيـــركـــيـــة، اخــتــطــفــهــم مــتــمــردون 
عــراقــيــون وقــتــلــوهــم. قــبــل مــوتــهــم، كـــان أولــئــك 
عــام كامل »لسماسرة  دفــعــوا مرتب  قــد  العمال 
الــعــمــل« الـــذيـــن يــعــمــلــون مــقــاولــني فــرعــيــني في 
في  مقابل حصولهم على عمل  ذاتــهــا،  الشركة 
األردن، وهذا ما كانوا يظنونه على األقل. وفي 
األردن صــادر  إلــى  فيها  وصــلــوا  التـي  اللحظة 
وأبلغوهم  الشخصية  وثائقهم  »الــســمــاســرة« 
 العمل في األراضي األردنية غير متوافر في 

ّ
بأن

تلك األثناء، لذا أرسلوا إلى العراق. نظريًا، كان 
بإمكان أولئك الرجال أن يغادروا. عمليًا لم يكن 
لديهم الخيار، إذ كانوا مجبرين على البقاء بما 
 وثــائــق سفرهم صــــودرت، إضــافــة إلــى أّنهم 

ّ
أن

هناك  يكن  لــم  كما  العربية،  اللغة  يتحدثون  ال 
من يلجأون إليه. أصّر »السماسرة« على إلزام 
العمال بدفع قروض كبيرة كانت عائالتهم قد 

حصلت عليها رسومًا لتجنيدهم.

هل هي نهاية العبودية؟
قـــارئـــي الــعــزيــز، ســتــعــرف فـــي هـــذا الــكــتــاب عن 
إذ يجعل أحد  أرجــاء األرض،  العبودية في كل 
أجــري  حيث  لــه  ميدانًا  موريتانيا  مــن  فصوله 
البحث لهذا الكتاب في أواخر التسعينيات، أي 
قبل أكثر من عشر سنوات من شروع الحكومة 
املوريتانية الحالية بخططها الطموحة إلنهاء 

رأي
ْمي« وجه العبودية  الحديث »بشر للرَّ

موريتانيا البلد الوحيد 
في العالم الذي أسس 

خطة متماسكة الجتثاث 
العبودية، إذ أقر تشريعًا 

مناهضًا لهذه الممارسة 

الثالثاء  14  كانون األول  2010  العدد  1291


