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»ال تبيعوني«
مكسيكيون يتاجرون ببناتهم القاصرات

توسلت إلوينا إلى والدتها، وقالت 
لــهــا، وقـــد أجــهــشــت فــي الــبــكــاء: »ال 
 دموعها 

ّ
أريــدك أن تبيعيني«، لكن

القرار  لــم يكن شــيء ليغّير  إذ  ذهبت هــبــاًء، 
بهذا  العمل  زال  مــا  املكسيك،  ففي  املــتــخــذ... 
الـــيـــوم، علمًا  إلـــى  الــفــظــيــع مــســتــمــرًا  التقليد 
اتفاقيات حــقــوق اإلنــســان،  فــي  ـــه محظور 

ّ
أن

ال سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
املــرأة )ســيــداو( باعتباره أحد  التمييز ضد 
أشكال االتجار بالبشر كما استغالل النساء. 
كانت إلوينا، البالغة اليوم 23 عامًا، مجّرد 
مــراهــقــة فــي الــرابــعــة عــشــرة فــحــســب عندما 
أصبحت هي األخرى واحدة من قافلة البنات 
الـــلـــواتـــي »يـــتـــنـــازل« عــنــهــن ذووهـــــن ألزواج 
املستقبل بموجب اتفاق بيع وشــراء صالح 
في والية غيريرو، في جنوب غرب املكسيك. 
وقالت الشابة املتحدرة من جماعة خوكيال 
متالتونوك،  بــلــدة  فــي  السكانية  يوفيناني 
فــي املكسيك،  املناطق  أفــقــر  الــتــي تعتبر مــن 
ـــبـــاع«. وتــحــاول 

ُ
 »الــحــيــوانــات هــي الــتــي ت

ّ
إن

بعض العائالت في هذه الجماعة التي تقيم 
التي تجعل  التجارة  هــذه  إلغاء  الجبال  في 
النساء أسيرات سوء املعاملة والفقر. وتتبع 

)Getty( الفقر المتزايد لدى سكان هذه المنطقة يساهم في استمرار التقليد

هذا التقليد 66 جماعة على األقل من سكان 
 املهر 

ّ
غيريرو. وقال بعض سكان املنطقة إن

الذي يحدده آباء املراهقات لبيعهن إلى زوج 
يعيش في املنطقة يتراوح ما بني ألفني و18 

ألف دوالر.
يقول الباحث األنثروبولوجي أبيل باريرا، 
غير  »تالتشينوالن«  منظمة  عــن  املــســؤول 
إلــى حماية حقوق  التي تسعى  الحكومية 
 يصبحن تحت رحمة 

ّ
هؤالء الفتيات: »هن

إلــيــهــن بأعمال  كــلــيــًا، فيُعهد  الــــزوج  عــائــلــة 
ــي بـــعـــض الـــحـــاالت  ــ مــنــزلــيــة وزراعـــــيـــــة، وفـ
أعضاء  الجنسي من  يتعرضن لالستغالل 
 »الفقر 

ّ
في عائلة الــزوج«. والحظ باريرا أن

املــتــزايــد« لــدى ســكــان هــذه املنطقة يساهم 
املتمثل  القديم  التقليد  »هــذا  اســتــمــرار  فــي 
فــي تسليم الــفــتــيــات الــصــغــيــرات بــعــد أول 
وانـــتـــقـــد  ــــن«.  ــهـ ــ لـ ــيـــــض(  ــ )حـ ــة  ــريـ ــهـ شـ دورة 
اعـــتـــبـــارهـــن »بــمــثــابــة ســـلـــع«. وأظـــهـــر آخــر 
تعداد أجــراه معهد اإلحصاء عام 2010 أن 
94.3 في املائة من سكان هذه البلدة، البالغ 
الراحة  يملكون وسائل  ال  ألفًا،   19 عددهم 
 58.7 في املائة 

ّ
األساسية في منازلهم، وأن

منهم يجدون صعوبة في توفير غذائهم.

»يمكنني أن أفعل بِك ما يحلو لي«
تبلغ  قابلة  وهــي  موريليا جوليو،  وقــالــت 
كانت  عندما  أهلها  باعها  عــامــًا   61 الــيــوم 
الـــزوج »يجعلون  أفـــراد عائلة   

ّ
إن مــراهــقــة، 

هم دفعوا 
ّ
الفتاة تتعذب لسبب وحيد هو أن

لــلــحــصــول عــلــيــهــا«. واعـــتـــرضـــت مــوريــلــيــا 
وحفيداتها  بناتها  تعرض  على  بشراسة 
ملثل هــذه املــمــارســات. وبينما كانت تــروي 
مــعــانــاتــهــا، كــانــت تعجن وتــحــّمــص أرغــفــة 
كبيرة من خبز التورتيا برقائق الذرة تشكل 
الكوخ  غــذاء عائلتها. في  األكبر من  الجزء 
الــقــائــم عــلــى أرض طــيــنــيــة، يــســتــمــع إليها 
أحــفــادهــا وهـــي تــشــكــو مــعــانــاتــهــا، وكــذلــك 
ابنتها البالغة 18 عامًا وهي تحمل طفلها 
بني ذراعيها. وأضافت: »ثمة نساء كثيرات 
ـــهـــن يــعــتــزمــن بــيــع بــنــاتــهــن مقابل 

ّ
يــقــلــن إن

بيزو  ألــف   120 أو  )5500 دوالر(  آالف   110
 
ّ
)6000 دوالر( ملجرد الحاجة إلى املال، لكن
ــخــدم 

ُ
ــهــن ذريــتــهــن«. واســت

ّ
هــذا يحزنني ألن

في  األليفة  الحيوانات  اللنب وروث  الطوب 
بناء منزل موريليا، على ما درجت العادة 
فــي هـــذه املــنــطــقــة. يــمــضــي األطـــفـــال وقتهم 
في الخارج وسط الكالب الجائعة وأسراب 

ــرى. وعــلــى حافة  ــ الـــذبـــاب والــحــشــرات األخـ
نهر ذي مياه رمادية كريهة الرائحة، راحت 
ــرى تـــتـــحـــدث بـــصـــوت مــنــخــفــض  ــ امـــــــرأة أخــ
مــخــافــة انــتــقــام جــيــرانــهــا. وروت هـــذه األم 
لطفلني بصوت خافت، طالبة عدم الكشف 
 األزواج »يقولون للفتاة: لقد 

ّ
عن اسمها، أن

ــِك ما  دفــعــت مــقــابــلــِك ويــمــكــنــنــي أن أفــعــل بـ
يحلو لـــي«. وأنــجــبــت أكــثــر مــن ثــالثــة آالف 
فــتــاة تـــتـــراوح أعـــمـــارهـــن بـــني 9 و17 عــامــًا 
أطـــفـــااًل، الــعــام املـــاضـــي، فــي غــيــريــرو، وفقًا 
لألرقام الرسمية التي ال تحدد عدد النساء 

اللواتي »جرى بيعهن« ألزواجهن.

»صعوبة كبيرة في الدفع« 
من جهته، قال فيكتور مورينو )29 عامًا(: 
 أحدًا يساعدنا، وأن ُيقّر قانون 

ّ
»نود لو أن

لتغيير هذا« الواقع. وتزوج فيكتور نفسه 
ه ال يسيء 

ّ
ه أّكد أن

ّ
من خالل شراء امرأة، لكن

معاملتها، وهو يعارض هذا التقليد الذي 
اضطره لالنتقال كعامل مياوم إلى شمال 
املكسيك لدفع املهر املطلوب مقابل زوجته. 
في  للعمل  آخـــرون  يــذهــب  عينه،  وللسبب 
املـــزارع بالواليات املتحدة. وقــال هــذا األب 
لدينا ما  فــقــراء، ليس  لطفلني: »هنا، نحن 
يكفي من املال لشراء زوجات ألوالدنا«. أما 
زعيم جماعة خوكيال يوفيناني فيرجيليو 
 نــحــو 300 

ّ
مــوريــنــو )72 عــامــًا( فــأفــاد بــــأن

ــع حــّد  شــخــص فــحــســب وافـــقـــوا عــلــى وضــ
ــــو يــنــاشــد  ــقــــات. وهـ ــراهــ لــبــيــع الـــفـــتـــيـــات املــ
السلطات الفدرالية املكسيكية القيام بدور 

في هذا الشأن.
)فرانس برس(

قال بعض سكان 
املنطقة إّن املهر الذي 
يحدده آباء املراهقات 

لبيعهن إلى زوج 
يعيش في املنطقة 

يتراوح ما بني 2000 
و18 ألف دوالر

■ ■ ■
ثمة نساء كثيرات 
هن يعتزمن 

ّ
يقلن إن

بيع بناتهن مقابل 
110 آالف أو 120 ألف 
بيزو ملجرد الحاجة 

إلى املال

■ ■ ■
أنجبت أكثر من ثالثة 

آالف فتاة، تتراوح 
أعمارهن بني 9 و17 
 العام 

ً
عامًا، أطفاال

املاضي في غيريرو

باختصار

تعاني النساء من إهمال هائل في بعض المدن في المكسيك، إذ يجرى تزويج القاصرات مقابل مبالغ مالية، وتتعرّض هؤالء 
المراهقات إلى أبشع أشكال االستغالل والتمييز

هوامش

خطيب بدلة

تـــعـــّرفـــت، فـــي إحــــدى املــــدن الــتــركــيــة الــصــغــيــرة، على 
بعد  عــال. سألني،  فكاهة  لديه حــّس  أردنـــي  مهندس 
التعارف، إن كنت قد زرت األردن، وما هو انطباعي عن 
شعبه؟ أجبته: نعم، زرُت مدينة إربد في سنة 2006، 
طيب،  األردن  شعب  أّن  وأرى  أســبــوعــًا،  فيها  وبقيت 
ومــضــيــاف، ومــحــتــرم... فــأكــد على كــالمــي، وأضـــاف: 
 شي... 

ّ
واإلنسان األردني عنده ميزة تانية؛ بيعرف كل
مستحيل تسمع من أردني جملة: ما بعرف. 

بــاألردنــيــني،  الصفة ليست خــاصــة  هــذه  إّن  لــه  قلت 
الــســوريــني...  مــن  كبيرة  شريحة  على  تنطبق  فهي 
 أوقــاتــه في 

ّ
 من بلدنا يمضي جــل

ً
وأنــا أعــرف رجــال

ل في املقادير التي تستعملها زوجته 
ّ
املنزل، ويتدخ

املخلالت،  عــن صناعة   شــيء 
ّ

كــل ويــعــرف  للطبيخ، 
 مسألة 

ّ
فــي حــل ابــنــه متعثرًا  والــحــلــويــات. وإذا رأى 

 أعقد 
ّ

ــه كــان يــحــل
ّ
الــريــاضــيــات يــزجــره، ويخبره بــأن

مسألة رياضيات بدقيقة. وإذا وقعت عينه على ابنته 
تحاول ضم خيط في ســّم اإلبــرة، يقول لها »هاتي 
لــهــون« ويــبــدأ بمديح مهاراته املــتــعــّددة، ونــدب حظه 

الذي ابتاله بأوالٍد ال يعرف واحدهم كيف يكون ضّم 
أصــولــه. وعندما يحاول ضّمها، يخذله  اإلبــرة على 
بصره الشحيح، ويرى أوالده يكتمون ابتساماتهم... 
ها 

ّ
ه يوّبخ زوجته، ألن

ّ
ومما سمعته عن هذا الرجل أن

بنفسه  ويذهب  الداخلية،  مالبسها  انتقاء  تجيد  ال 
إلى دكان »النوفوتيه النسوانية« وُيحضر مجموعة 
ألبسة من مختلف املقاسات واأللــوان، ويطلب منها 
على  اختيارها  يقع  وعندما  لــه،  يلزم  مــا  تنتقي  أن 
بــرأيــه، غير مناسبة،  ــهــا، 

ّ
قطع مــحــّددة يرفضها، ألن

ويشتري لها ما يعجبه.
السوري ال يفهم في الرياضيات وضم اإلبر واأللبسة 
وحــســب، بــل فــي أمـــور كــثــيــرة أيــضــًا، منها السياسة 
ــثـــورة صــرنــا نـــرى أنــاســًا  الـــدولـــيـــة. وخــــالل ســـنـــوات الـ
لــم يعملوا فــي الــشــأن الــعــام قــط، ومــع ذلــك تــراهــم على 
يــغــّردون  الــتــواصــل االجــتــمــاعــي  الفضائيات ووســائــل 
ني أظــن أّن أكــثــر مــجــاٍل يبدع 

ّ
بــآرائــهــم كــالــبــالبــل... لكن

الطّب... حّدثني صديق من  فيه، هو  ويتفوق  السوري 
 طريفة للغاية، بعدما تجاوزت 

ً
ه عاش فصوال

ّ
بلدياتي أن

ـــصـــاب بـــأمـــراض 
ُ
والـــدتـــه ســـن الــســبــعــني، وأصــبــحــت ت

يوميًا  تعقد  كانت  نسائية  فهناك جلسة  الشيخوخة، 

ــا، تــتــدارس فيها الــنــســوة أعـــراض األمـــراض،  فــي دارهــ
أن  منه  طلبْت  مـــرة،  وذات  ملعالجتها.  السبل  وأفــضــل 
ليأخذ صــورة شعاعية  األشــعــة،  إلــى مختبر  يأخذها 
لظهرها، فاستغرب، وقال لها إّن اإلنسان الذي يعاني 
من آالم الظهر يراجع طبيبًا مختصًا بأمراض العظام 
 يتجه إلى املختبر... فقالت 

ً
، وإذا طلب الطبيب صورة

ً
أوال

السيبة،  أم أسعد ذهبت، بعدما وقعت عن  إّن جارتها 
إلى طبيب العظام فطلب منها صــورة... وصديقي هذا 
من النوع الباّر بوالدته، ينفذ طلباتها من دون مجادلة، 

إلى طبيب  فاملجادلة معها خاسرة حكمًا، اصطحبها 
أّن  لــه  مــنــه، فشرحت  تعاني  الـــذي سألها عما  الــعــظــام 
ظهرها يطقطق، وُيصدر صوتًا شبيهًا بصوت كومة 
عــظــام وضــعــت فــي كــيــس، وداس عليها رجـــل َسمني 
بقدميه، وكان الطبيب يبتسم في أثناء املعاينة، وقد تبني 
له أّن ظهرها سليم، وأوصى لها بعلبة حبوب »فيتامني 
ها علبة الدواء لم تنتِه القصة، 

ُ
دال« وعندما اشترى ابن

إذ نــظــرت إلــى العلبة بــــازدراء، وقــالــت لــه: هـــادا الطبيب 
ما بيفهم، عيني ال تنظره، بنت عمك سهيلة راحــت ع 
طبيب في حلب، وكتب لها كومة إبر وتحاميل وحبوب 
وســيــروم... وفــي الــيــوم الــتــالــي، أحــضــرت اســم الطبيب 
إلى حلب. وبالفعل،  الحلبي وعنوانه، فسافر برفقتها 
لها خمسة  وكتب  الحالة،  مــع  الحلبي  الطبيب  تــجــاوب 
أنواع من األدويــة... وكان صديقي يلّبي طلبات والدته، 
الــتــي حصلت،  الــكــبــرى  أمــا املحنة  ـــه يستطيع ذلـــك. 

ّ
ألن

فهي أّن إحدى الجارات شاهدت بني أدوية الوالدة علبة 
حــّب زرقــاء اللون، فقالت لها: هــادا الــدوا بيعمل َرجفة 
في القلب، وقفيه فورًا، وقولي إلبنك يروح َع الصيدلية، 
اللي جواته  لون علبته صفرا، والحبة  ويجيب لك حّب 

طويلة، ولونها أخضر وأحمر!

السوري الذي »بيعرف كّل شي«

وأخيرًا

السوري ال يفهم في 
الرياضيات وضم اإلبر واأللبسة 
وحسب، بل في أمور كثيرة 
أيضًا، منها السياسة الدولية
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