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العبودية في البالد. لذا يجب على القارئ العزيز 
ف��ي موريتانيا  ال��ع��ب��ودي��ة  ت��وص��ي��ف��ات  يفهم  أن 
ال��ت��ي ض��ّم��ه��ا ه���ذا ال��ك��ت��اب وال س��ّي��م��ا ال��ت��ق��اري��ر 
التي تحدثت عن التراخي الحكومي حيال هذه 
املسائل ليتمكن من عكس األوضاع التي سادت 
في ظل الحكومة السابقة. ال تزال هناك عبودية 
ف��ي م��وري��ت��ان��ي��ا، ل��ك��ن خ��الف��ًا ملعظم ال��ب��ل��دان في 
الحكومة مشغولة   

ّ
ف��إن ه��ذه،  أيامنا  في  العالم 

ب��ف��اع��ل��ي��ة ف���ي س���ي���رورة ه��ج��ر ه����ذه امل��م��ارس��ات 
الالإنسانية.

كتبت الكتاب في األصل كي أتمكن من التعامل 
وأفهم  وشكلها،  الحديثة  ال��ع��ب��ودي��ة  حجم  م��ع 
الطريقة التي انسّلت بها إلى االقتصاد العاملي. 
ع��ن��دم��ا ف��رغ��ت م���ن ال��ك��ت��اب، أف��ل��ح��ت ف���ي ق��ي��اس 
مشكلة العبودية الحديثة، لكن بقي القليل من 
ال��ت��وج��ه إل��ى هذه  ال��ت��ي تتصل بكيفية  األف��ك��ار 
املشكلة، من دون إجابات قاطعة تمامًا. منذ ذلك 
الوقت، بدأت أعمل بجّد ألجمع وأحّلل الحلول 
ملشكلة العبودية الحديثة. ما وجدته فاجأني. 

واضعني في األذهان الحقيقة البشعة للعبودية 
امل��ن��ت��ش��رة ف���ي ج��م��ي��ع أرج�����اء ال��ع��ال��م، ي��ب��دو من 
 ب���اإلم���ك���ان إن��ه��اء 

ّ
امل�����رء أن ال���س���ذاج���ة أن ي���ؤك���د 

العبودية بعد خمسة آالف عام على وجودها. 
وأك��ث��ر م��ن ذل���ك، ك��ان��ت ال��ع��ب��ودي��ة ت��م��ّث��ل جانبًا 
دائ��م��ًا م��ن ال���وج���ود ال��ب��ش��ري، ل��ك��ن ش���أن م��رض 
الساحرات،  تسّببها  الت�ي  الحروق  أو  الجدري 
ان��ت��ه��ى وق��ت��ه��ا. رب��م��ا ت��ب��دو ال��ع��ب��ودي��ة البشرية 
صرحًا مهواًل ال يمكن تحريكه، لكّنها في الواقع 
ق��وق��ع��ة ض��ع��ي��ف��ة ه���ّش���ة. س��ت��ك��ون ه��ن��اك ج��ي��وب 
لكن  العبودية،  إلن��ه��اء  معركتنا  أث��ن��اء  مقاومة 
بحسب معظم العبيد في العالم في أيامنا هذه، 
املستعادة  اإلن��س��ان��ي��ة  ال��ك��رام��ة  إل���ى  النقلة   

ّ
ف���إن

ف��ق��ط، بل  ال��ف��ور  وامل��واط��ن��ة ليست ممكنة ع��ل��ى 
يجب أن نراها أمرًا حتميًا.

أقل.  أكثر تعني  كلمة  ه��ذه،  أيامنا  في عبودية 
ُي��ع��ّد فيه 27 مليون عبد في  ال���ذي  ال��وق��ت  ففي 

عاملنا اليوم رقمًا كبيرًا، فهو يمثل أصغر نسبة 
ب��ش��ر اس��ت��ع��ب��دت ف���ي ج��م��ي��ع م���راح���ل ال���ت���اري���خ. 
 رقم 32 بليون دوالر قيمة بضائع 

ّ
وباملثل، فإن

 عام هو املقدار 
ّ

وخدمات ينتجها العبيد في كل
املئوي األصغر من اقتصاد العالم التي تصدر 

عن قوة عمل العبيد.
االقتصادي  الناتج   

ّ
ف��إن عاملية،  بمصطلحات 

امل���ؤس���س ع��ل��ى ال��ع��ب��ي��د م���ا ه���و إال ق���ط���رة في 
محيط. وأما عدد مالك العبيد كّلهم فال يتجاوز 
بضعة م��الي��ني، وف��ي معظم األح���وال ه��م مالك 
معزولون ومرابون أقوياء في مناطقهم فقط، 
يمّثلون جانبًا من مصالح مشتركة  لكّنهم ال 
ت��دع��م ال��ع��ب��ودي��ة. ال��ع��ب��ودي��ة ال��ي��وم، ف��ي جّلها، 
متناثرة مشّتتة غير ذات شأن وغير شرعية. 
امل������وارد  ب���ع���ض  م����ع  ق��ل��ي��ل��ة  س���ي���اس���ي���ة  وإرادة 
التاريخ.  إل��ى مزابل  ت��ورده��ا  أن  املتاحة يمكن 
أن نخوض  ذات���ه، ال ينبغي علينا  ال��وق��ت  ف��ي 
م��ع��ارك امل��اض��ي ح��ني ق��ات��ل أص��ح��اب الحمالت 
ال��ت��اس��ع عشر  ال��ق��رن  امل��ن��اه��ض��ة للعبودية ف��ي 
 العبودية خطأ أخالقي. ففي 

ّ
إلقناع العالم بأن

 العبودية 
ّ

أيامنا هذه، ثمة اتفاق شامل على أن
ي��ج��ب أن ت��ن��ت��ه��ي. ل��ق��د اش��ت��غ��ل��ت ال��ح��رك��ات في 
املاضي لسن قوانني تحظر العبودية، أما اليوم 
وقد  البلدان،   

ّ
ك��ل في  قانونية  غير  فالعبودية 

املتحدة.  األم��م  وُعهد  اتفاقيات  أدانتها جميع 
وح��ي��ث اس��ت��راح��ت ال��ع��ب��ودي��ة م���رة ع��ل��ى أف��ك��ار 
البشاعة   

ّ
ف��إن املزيفة،  والعرقي  اإلثني  التفوق 

األخالقية للنزعة العرقية والتمييز العنصري 
رغ��م أّن��ه��ا ل��م تنته، فهي تتالشى. م��ا يجب أن 
ن��درك��ه ف��ي أيامنا ه��ذه ه��و ال���درس ال��ذي يجب 
ال��ف��اش��ل ال��ذي  ال��ع��ب��ي��د  أن نتعلمه م��ن ت��ح��ري��ر 
ت��م ف��ي ال��والي��ات امل��ت��ح��دة األم��ي��رك��ي��ة. فقد ُدف��ع 
ب��ح��وال��ى أرب��ع��ة م��الي��ني ع��ب��د س��اب��ق��ني ف��ي ع��ام 
1865 إلى مجتمع الواليات املتحدة األميركية 
واقتصادها مع قليل من االستعداد ودعم أقل، 
م��ن دون ال��وص��ول إل��ى رأس��م��ال وث��ق��ة وتعليم 
وم���ش���ارك���ة س��ي��اس��ي��ة ورع����اي����ة ص���ح���ي���ة. وم���ع 
والتمييز،  للتحامل  السابقني  العبيد  خضوع 

فقد كانت النتيجة مواطنة من الدرجة الثانية، 
ومراوحة الواليات املتحدة في مكانها تعاني 
م��ن ت��ح��رر أخ��ط��أ امل��س��ار. إن ك��ان بمقدورنا أن 
ننهي العبودية في جيلنا هذا، وهي إمكانية 
واقعية، فهل نريد حقًا الجيل الرابع أو الخامس 
أو العشرين القادمة أن تواجه مشكالت تحرر 
فاشل من العبودية؟ هدفنا في إنهاء العبودية 
آالم��ه  م��ش��ّوه تنصّب  ف��ي خلق شعب  ال يكمن 
العبيد  م��س��اع��دة   

ّ
إن ال��ع��ق��ود.  م��ر  ومحنه على 

املحررين على تحقيق حيوات بمستقبل مليء 
الت�ي  أف��ض��ل االس��ت��ث��م��ارات  ومستقر ه��و أح���د 
ي��م��ك��ن أن ي���ق���وم ب��ه��ا م��ج��ت��م��ع أو ح��ك��وم��ة م��ا. 
أم��رًا يسيرًا،  العبودية  إنهاء  ول��ن تكون مهمة 
لكّنها أيضًا ليست مستحيلة. ثمة معضلتان 
أدات��ني  ال���ذي نملك فيه  ال��وق��ت  ف��ي  تواجهاننا 
املعضلتني.  هاتني  على  التغلب  من  تمّكناننا 
امل��ع��ض��ل��ت��ان ه���م���ا ال���ث���ق���اف���ة وال���ج���ري���م���ة، وأم����ا 
األدات���ان فهما الوعي وامل���وارد. في عالم حيث 
اإلدراك   

ّ
ف���إن ال��ع��ب��ودي��ة،  يعافون  البشر  معظم 

يطلق  س��وف  حولنا  م��ن  بالعبودية  املتنامي 
العنان لقوة كبيرة. عندما ندرك أّننا نعيش في 
عالم مع عبيد يغّذي جهدهم املسروق محاّلنا 
التحرك  إل��ى  دافعنا  يصبح  عندئذ  وبيوتنا، 
كبيرًا. وعندما ينطلق الدافع والرغبة ويغرقان 
عاملنا، ستقترب العبودية من نهايتها ال ريب 
في ذلك. فمن تلك الرغبة ستتدفق املوارد التي 
وستتضاعف  مهمتنا.  إلن��ج��از  إليها  نحتاج 
ري�����ن وال������داع������ني إل������ى ال���ح���ري���ة،  أع���������داد امل�����ح�����رِّ
وس��ت��زداد أع���داد العبيد اآلي��ل��ني إل��ى حريتهم. 
وسيجد العديد من العبيد، رغم عدم إدراكهم 
ل��ذل��ك، أنفسهم على ح��اف��ة ال��ح��ري��ة. ف��ي أرج��اء 
العالم ثمة ماليني من العبيد يمّثل تحريرهم 
وسيبقى  ووشيك.  ممكن  لكّنه  صعبًا،  تحديًا 
أم��رًا  تحررهم  س��ي��رورة  ماليني ستكون  هناك 
صعبًا ومعقدًا وخطرًا. أولئك هم العبيد الذين 
أحكمت عليهم الثقافة الخناق وسجنهم رجال 
هناك  البلدان  من  العديد  في  الجريمة.  أعمال 
أو ربما كان  العبودية  ال مباالة شاملة حيال 
التحديات   واح��دًا من 

ّ
إن لها.  ع��ام  هناك قبول 

ال��ت��ي ت���واج���ه ال��ح��ري��ة ه���و االف���ت���راض ال��ج��اه��ز 
الذي يقدمه البشر عن تفوقهم. وعندما تقترن 
العبودية مع اعتقاد مزيف بالتفوق اإلثني أو 
 السالسل التي يجب أن تكسر أواًل 

ّ
العرقي، فإن

تعمي  والتي  بالتحامل  تتصل  التي  تلك  هي 
 التغييرات الثقافية تتطلب 

ّ
بصيرة البشر. إن

زمنًا وفي الواقع تتطلب أجيااًل، لكن إن نحن 
حلمنا بعالم من دون عبودية فعلينا أن نعمل 
م��ن أج���ل ع��ال��م يخلو م��ن س���ّم ال��ن��زع��ة العرقية 

والتحامل أيضًا.
 الصراع األخير سيكون مع أولئك املجرمني 

ّ
إن

ال�����ذي�����ن س���ي���ق���ات���ل���ون ب����ش����راس����ة ل���ل���ح���ف���اظ ع��ل��ى 
أيامنا هذه،  في  البشر.  بدماء  امللّوثة  أرباحهم 
املحليني  العبيد  م��الك  تتفتت سيطرة  وعندما 
ضئيلة الحجم، سيجدون من الصعوبة بمكان 
أن يسيطروا على عبيد جدد. لكن بالنسبة الى 
 أساليب جديدة 

ّ
املجرمني الدوليني املحنكني، فإن

م��ن االس��ت��غ��الل م��ش��رع��ة دائ���م���ًا. وأم����ا الجريمة 
فستكون  والخبيثة  األث��ي��م��ة  الخبيئة  املنظمة 
ال��ح��ص��ن األخ��ي��ر ل��ل��ع��ب��ودي��ة. ك��م��ا يتطلب كسر 
سيطرتهم على األرواح واالقتصادات استقامة 
وجهودًا كبيرة. ليست هذه املهمات بمستحيلة. 
 بإمكانهم التغلب على 

ّ
فقد أظهر بنو البشر أن

أن  من  تمكنا  لقد  والجشع.  والكراهية  القسوة 
نشفي أمراضًا أبادت مدنًا بأكملها في املاضي. 
القمر  سطح  إل��ى  البشر  ُن��ص��ع��َد  أن  وبإمكاننا 
العبودية  الجينية.  شيفرتنا  ع��ن  نكشف  وأن 
مهولة وق��دي��م��ة، لكّنها آي��ل��ة إل��ى ال����زوال. ورغ��م 
ثروة  أمامنا  تقف  وتحدياتنا،  عثراتنا  جميع 
ال ت��ق��در ب��ث��م��ن، إن ن��ح��ن اخ��ت��رن��اه��ا، فسنتمكن 
بجهودنا املشتركة من أن نضع حدًا للعبودية. 
في متناولنا نهاية عذابات املاليني وبإمكاننا 
أن نضع حدًا لخطيئة بشعة حملتها البشرية 
لقرون عديدة. بإمكاننا أن نخلق الفرصة للناس 
األحرار ألن يعملوا وينهضوا بمجتمعاتهم في 
 إنهاء العبودية سيبث 

ّ
جميع أرجاء العالم. إن

ف��ي��ن��ا م��ع��رف��ة ج���دي���دة ب��ق��وت��ن��ا وم��ق��درت��ن��ا على 
العالم  أن نحلم كما لم نفعل من قبل. ه��ذا هو 
الجديد للكرامة اإلنسانية الذي سينشأ عندما 

لن يعود هناك من عبودية.

)1( ما حصل مع ألينا وغيرها من القصص في هذه 
املقدمة، مأخوذ من 95 قصة عبودية معاصرة نشرت 
في كتاب »دفاعًا عن قضيتنا: قصص شخصية عن 
عبيد اليوم«، تحرير كيفن بلز وزوي ترود، منشورات 

كورنيل الجامعية، 2008. تأتي النساء إلى لبنان للعمل خادمات في املنازل )مروان طحطح(

ْمي« وجه العبودية  الحديث »بشر للرَّ

في السودان تيمتان: 
األولى أّن العبودية تزدهر 

في العنف والصراعات 
األهلية، والثانية أّن العنف 

ضروري ليجعل الشخص عبدًا
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