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الـنـظــام الــرأسـمــالــي لــم يـتــرك أمـ ـرًا لم
يسلعنه ،اب ـتـ ً
ـداء مــن الحجر وانتهاء
ب ــال ـب ـش ــر .ل ـك ــن فـ ــي م ــرح ـل ــة ال ـع ــومل ــة
ال ـن ـي ــول ـي ـب ــرال ـي ــة ،صـ ـ ــار ي ـب ـح ــث عــن
«ب ـض ــائ ــع» ج ــدي ــدة فــام ـتــد سـلـطــانــه
ليسلعن أع ـضــاء الـبـشــر ،بالقطاعي
هـ ــذه املـ ـ ــرة .امل ـق ـص ــود ه ـنــا امل ـتــاجــرة
باألعضاء البشرية ،فعليًا ومجازيًا.
وهــذا املــؤلــف هــو األول الــذي يتناول
هـ ـ ـ ــذه امل ـ ـسـ ــألـ ــة ب ــالـ ـبـ ـح ــث املـ ـفـ ـص ــل،
والكاتبة ،البرفسورة فيروزة نهوندي
عاملة اجتماع ،وتناولت املوضوع من
منظورها األكاديمي.
ي ـحــوي امل ــؤل ــف ثـمــانـيــة ف ـص ــول ،بما
فيها املقدمة واملالحظات الختامية.
ال ـف ـص ــل األول م ـخ ـصــص لـتــوضـيــح
م ـن ـظ ــور ال ـك ــات ـب ــة وشـ ـ ــرح ال ـخ ـطــوط
َّ
ال ـعــري ـضــة أله ـ ــداف امل ــؤل ــف .تــوضــح
أن أعـ ـض ــاء ج ـســم اإلنـ ـس ــان ف ــي هــذا
العالم الذي سلعن كل شيء ،تحولت
أيـ ـض ــا إل ـ ــى س ـل ـع ــة ،ودخ ـ ـلـ ــت ،ب ـهــذه
الصفة ،التجارة العاملية .والكاتبة إذ
تعالج هــذه املسألة فإنها تهدف إلى
تــوض ـيــح ن ـمــط ج ــدي ــد م ــن م ـص ــادرة
ثــروات الفقراء ،أيــا كــان مقر إقامتهم

عـلــى نـحــو ع ــام ،وف ــي الـ ــدول الفقيرة
على نحو خاص ،لصالح األغنياء.
هـ ـ ــذا املـ ــدخـ ــل ي ـن ـق ـل ـنــا إلـ ـ ــى مـخـتـلــف
م ــواد املــؤلــف مـثــل ال ـت ـجــارة بالشعر
ال ـ ـ ـط ـ ـ ـب ـ ـ ـي ـ ـ ـعـ ـ ــي ،والـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــل الـ ـ ـب ـ ــدي ـ ــل
رح ــم امل ــرأة،
( )sorrogacyأي سلعنة ِ
بالكلى ،وأخيرًا
إضافة إلــى التجارة ِ
وليس آخر هجرة العقول ،واملقصود
ه ـ ـنـ ــا «االسـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــاء» ع ـ ـلـ ــى الـ ـعـ ـق ــول
األكاديمية والعمالة املاهرة.
تــوضــح الكاتبة أنــه رغــم أن ليس كل
هذه األصناف من التجارة باألعضاء
تقود حتمًا إلــى جراحة تنقل عضوًا
م ــن جـســم إل ــى آخـ ــر ،لـكـنـهــا تـتـشــارك
ف ـ ــي صـ ـف ــة م ـ ــوح ـ ــدة ه ـ ــي ان ـت ـق ــال ـه ــا،
فـعـلـيــا وم ـج ــازي ــا ،م ــن أج ـس ــاد ف ـقــراء
ومـجـتـمـعــات فــي الـ ــدول الـفـقـيــرة إلــى
أجساد األغنياء ،وإلى الدول الغنية.
وإذا كانت هناك آثــار جسدية ضارة
تلحق بالبشر جــراء اإلتـجــار ببعض
األعـ ـ ـض ـ ــاء ،ف ـث ـم ــة إتـ ـ ـج ـ ــار ب ــأع ـض ــاء
ّ
يـخــلــف آثـ ــارًا نـفـسـيــة سـلـبـيــة للغاية
ف ــي «امل ـت ـب ــرع» املـضـطــر أو املـضـطــرة
ل ـت ـق ــدي ـم ــه م ـق ــاب ــل م ـب ـل ــغ زهـ ـي ــد كـمــا
س ـ ـ َّنـ ــرى ،وامل ـ ـق ـ ـصـ ــود هـ ـن ــا الـ ـتـ ـج ــارة
بالشعر .لكن اإلتجار بالكلى والحمل
الـبــديــل يـتــركــان آثـ ــارًا صـحـيــة ضــارة
في كثير من األحيان ،وقد يقود ذلك
إلــى مــوت البائع! أمــا هجرة العقول،
فـتـتــم عـبــر إثـ ــارة اه ـت ـمــام املـهــاجــريــن
واملهاجرات من الدول الفقيرة بحياة
ومردود ماديني أفضل ،وربما روحي
أفـضــل ،للمهاجر وللدولة املستقبلة
لـلـمـهــاجــريــن (دول ال ـش ـم ــال) ،لكنها
ضارة بالدول الفقيرة (دول الجنوب)
ال ـتــي تـفـقــد ع ـقــول أب ـن ــاء ُي ـف ـتــرض أن
يسهموا فــي بناء دولـهــم وأوطانهم.
ومــن هــذا املـنـظــور ،وجــب إدخ ــال هذا
ال ـن ـمــط م ــن سـلـعـنــة أعـ ـض ــاء الـجـســد
في نظرية التطور العامة ،دومًا وفق
ُ ِّ
ال ـكــات ـبــة ،وت ــذك ــر ب ــأن ع ــوام ــل أخ ــرى

تــم تـجــاهـلـهــا فــي امل ــاض ــي ،وم ــن ذلــك
تجارة الرقيق التي أغلق الباب عليها
وألقي بها في متاهات النسيان.
عـ ــود ع ـلــى ب ـ ــدء ،ت ـش ـيــر ال ـكــات ـبــة إلــى
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن الـ ـحـ ـق ــائ ــق امل ــرت ـب ـط ــة
بمسائل التطور خصوصًا في الدول
ال ـن ــام ـي ــة ومـ ــن ذلـ ــك م ـس ــأل ــة ال ـق ـضــاء
وعدم عدالة توزيع الثروة في العالم،
إذ يملك  %1من السكان نصف ثروات
ال ـعــالــم ،و %70م ــن الـبـشــر يعيشون
ف ــي دول ت ـعــانــي ازدي ـ ـ ــادًا م ـط ــردًا في
تـبــايــن الــدخــل بــن األفـ ــراد .وم ــن هنا
تقول الكاتبة إن أحــد أه ــداف املؤلف
اإلض ـ ــاءة عـلــى أب ـع ــاد ج ــدي ــدة تسهم
في ازديــاد الفجوة بني األقلية املالكة
واألكـثــريــة املـعــدمــة .تــرى الكاتبة أنه
يمكن للعوملة املساهمة في خلق عالم
ً
أف ـضــل ،وه ــي ســاعــدت فـعــا فــي فتح
آف ــاق ت ـطــور مـهـمــة لـبـعـضـهــم ،لكنها
في الوقت نفسه أوضحت أنها ليست
حـصـيـنــة ،فـهــي قـ ــادت إل ــى مضاعفة
عـ ــدم امل ـ ـسـ ــاواة وازدي ـ ـ ـ ــاد الـ ـه ــوة بــن
الدول الغنية وبقية العالم.
تـ ـشـ ـي ــر الـ ـك ــاتـ ـب ــة أي ـ ـضـ ــا إل ـ ـ ــى ن ـمــو
ف ـ ــرع مـ ــن الـ ـتـ ـج ــارة ب ــأعـ ـض ــاء جـســد
اإلنسان ومنها ما يعرف بالسياحة
الطبية وسـيــاحــة اسـتـبــدال األعـضــاء
 ،Transplant Tourismم ـم ــا يـعـنــي
فقدان العالم النامي لبعض مصادر
ثروته .ومن هذا املنظور ،فإن التجارة
باألعضاء البشرية وجــب عدها أحد
أنـ ـم ــاط االس ـت ـع ـم ــار ال ـج ــدي ــد (neo-
 ،)colonialismبــل أك ــل ل ـحــوم البشر
الجديد (.)neo-cannibalism
قـ ـسـ ـم ــت ال ـ ـكـ ــات ـ ـبـ ــة فـ ـ ـص ـ ــول املـ ــؤلـ ــف
ال ـث ـم ــان ـي ــة إل ـ ــى ث ــاث ــة أج ـ ـ ـ ــزاء .األول
خصصته لتعريف ما تعنيه بسلعة
أع ـض ــاء ال ـج ـســد ال ـب ـشــري م ــع تـقــديــم
عـ ـ ـ ــرض لـ ـلـ ـم ــؤلـ ـف ــات ذات ال ـ ـعـ ــاقـ ــة.
وخصصت القسم الثاني الستعراض
أرب ـعــة أن ـمــاط أو أش ـكــال مــن سلعنة

تجارة بالشعر
وتأجير الرحم
واستئصال
الكلى ،وهجرة
العقول

األع ـض ــاء ال ـج ـســديــة ،وه ــي ال ـت ـجــارة
بالشعر وتأجير الــرحــم واستئصال
ال ـك ـلــى ،وأخـ ـيـ ـرًا ه ـج ــرة ال ـع ـق ــول .أمــا
ال ـق ـس ــم ال ـث ــال ــث واألخ ـ ـيـ ــر فـيـتـضـمــن
عرضًا للحقائق التي أوردتها الكاتبة
في الفصول السابقة.
ت ـ ـثـ ــري الـ ـك ــاتـ ـب ــة م ــؤلـ ـفـ ـه ــا ب ـب ـعــض
ال ـجــداول واإلح ـص ــاءات والـتـقــديــرات
املـ ـنـ ـش ــورة عـ ــن اإلت ـ ـجـ ــار ب ــاألع ـض ــاء
البشرية على النحو اآلتي .في الفصل
الـثــالــث املـخـصــص لتحليل الـتـجــارة
ب ــال ـش ـع ــر ال ـط ـب ـي ـع ــي ،تـ ـ ـ ــورد بـعــض
اإلحصاءات عن املردود املادي املرتبط
بها .ابتدعت الرأسمالية الخصالت
اإلض ــاف ـي ــة ( )extensionال ـت ــي يصل
س ـعــرهــا إلـ ــى  4000دوالر أم ـيــركــي.
وذك ــرت بـمــا يحصل فــي بـعــض دول

إعداد زياد منى
العالم الفقير ومــن كمودجا تحديدًا
حيث تضطر امل ــرأة إلــى بيع شعرها
م ـقــابــل  8دوالرات الب ـت ـي ــاع أرز لها
ولعائلتها! أما سعر الشعر في الهند،
فال يتجاوز  10دوالرات للمرأة .ويبلغ
دخــل اإلتجار بالشعر في الهند 300
م ـل ـيــون دوالر س ـن ــوي ــا .وال ـس ـع ــر في
فييتنام ي ــراوح بــن  45دوالرًا و250
دوالرًا للكيلوغرام!
أما تجارة الحمل البديل ،وهي موضع
الفصل الرابع ،فتبلغ ،في الهند ،على
سبيل املثال ،اكثر من  2مليار دوالر
سـنــويــا .وقــد توسعت الـســوق أخيرًا
لتضم تايلندا واملكسيك وكمبودجا
وأوكرانيا .التجارة بالكلى ـ موضوع
الفصل الخامس ـ ـ منتشرة على نحو
واســع في العديد من الــدول الفقيرة،
وقـ ــد ض ــم إل ـي ـه ــا أخـ ـيـ ـرًا امل ـه ــاج ــرون
ال ـســوريــون فــي لـبـنــان ،الــذيــن أخ ــذوا
مكان فلسطينيي تلك الــدولــة ،الذين
يـ ـبـ ـيـ ـع ــون كـ ــاهـ ــم ف ـ ــي تـ ـل ــك ال ـ ـبـ ــاد،
ويــامــون ويحاربون ألنهم ساهموا
ب ــذل ــك ف ــي خ ـفــض س ـعــر ال ـك ـل ـيــة .لكن
ال ـصــن تـتـبــوأ مـكــانــة مـتـقــدمــة حيث
ت ـ ـتـ ــوافـ ــر دع ـ ـ ــاي ـ ـ ــات فـ ـ ــي الـ ـصـ ـح ــاف ــة
واإلنترنت البتياع الكلى كان أحدها
«تبرع بكلية واحصل على آيباد»!
أم ــا امل ــرض ــى ال ــذي ــن ل ـيــس بــإمـكــانـهــم
االن ـت ـظــار ولــديـهــم مـبـلــغ رب ــع مليون
دوالر ،فبإمكانهم ابـتـيــاع كـلــى على
ن ـحــو ف ـ ــوري ،وال ــزب ــائ ــن ي ــأت ــون على
نحو عام من الواليات املتحدة وكندا
وأستراليا واليابان ُ
وعمان واململكة
السعودية ،وكيان العدو الصهيوني،
وه ــي ال ــدول الـتــي تـعــرف بــأنـهــا دول
اسـتـيــراد األع ـضــاء البشرية (organ-
 .)importing countriesأمـ ــا الـ ــدول
«املـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ّـدرة» ،ف ـه ــي الـ ـص ــن وال ـه ـن ــد
والباكستان والفيليبني .مؤلف مهم
عــن عــاقــة الـتـجــارة بــأعـضــاء الجسد
من منظور التطور ونظرياته.
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مــع أن ه ــذا املــؤلــف ص ــدر قـبــل نحو
ّ
ث ــاث ــة أعـ ـ ـ ــوام ،إال أن قـ ـ ــرار عــرضــه
ج ــاء بـسـبــب مــادتــه ال ـتــي لــم يسبق
أن ت ـع ــام ــل م ـع ـه ــا أي ك ــات ــب آخـ ــر.
أمــر غــريــب أن ال تكترث الجامعات
األم ـي ــرك ـي ــة ال ـع ــري ـق ــة ،م ـثــل «ب ـ ــل» و
«ه ـ ـ ــارف ـ ـ ــارد» و«بـ ــرن ـ ـسـ ــن» بـبـحــث
َّ
تاريخها ،وأن ال أحــد ســأل من قبل
ع ــن م ـص ــادر ث ــروة تـلــك املــؤسـســات
األك ـ ــادي ـ ـم ـ ـي ـ ــة .جـ ــام ـ ـعـ ــة «ب ـ ـ ـ ـ ــراون»
أصـ ـ ـ ـ ــدرت ت ـ ـقـ ــري ـ ـرًا ع ـ ـ ــام  2006عــن
تاريخها األقدم وعالقتها بالتمييز
الـ ـعـ ـنـ ـص ــري وب ـ ـت ـ ـجـ ــارة «ال ـع ـب ـي ــد»
م ــن ال ـب ـشــر س ــود ال ـب ـش ــرة ،م ــا أث ــار
لغطًا ومــوجــات مــن النقاشات عبر
الــواليــات املـتـحــدة وأجـبــر القابعني
فــي أبــراجـهــم العاجية على الـنــزول
إلــى أرض الــواقــع .وهــذا مــا يذكرنا
بتصريح صــدر أخيرًا باسم سيدة
ّ
البيت األبيض األولــى قالت فيه إن
بشرًا عبيدًا أفروأميركيني من ذوي
ال ـب ـش ــرة ال ـ ـسـ ــوداء ه ــم ب ـن ــاة الـبـيــت
األب ـيــض .بــدا ذلــك الـتـصــريــح ،الــذي
صــدر قبل أي ــام ،غريبًا ،لكن عندما
يثبت املؤرخ د كريغ ستيفن وايلدر
ّ
أن صــروح األكاديميا في الواليات
امل ـت ـحــدة ،ال ـتــي كـثـيـرًا مــا قـيــل فيها
م ــن مــديــح وأن ـه ــا تــأسـســت كـمــراكــز
للفكر الليبرالي املنفتح واملـعــادي
ل ـل ـع ـبــوديــة وال ـت ـف ــرق ــة ال ـع ـن ـصــريــة،
ّ
فـ ــإن ك ــام ال ـس ـيــدة مـيـشـيــل أوب ــام ــا
صحيح .بل إننا نعرف من مؤلفات
ّ
أخرى ،صدرت حديثًا ،أن عبيدًا من
األفروأميركيني أجبروا على العمل
داخل مقر الرئاسة األميركية .بحث
الـ ـك ــات ــب فـ ــي م ـك ـت ـب ــات ال ـج ــام ـع ــات

وم ـ ـح ـ ـفـ ــوظـ ــات ـ ـهـ ــا لـ ـيـ ـج ــد مـ ـ ـ ـ ــواد ال
نـهــايــة لـهــا عــن ال ـجــذور العنصرية
والعبودية ملجموعة من الجامعات.
إضــافــة إل ــى الـجــامـعــات الـتــي سبق
ذكرها أعاله ،هناك جامعة «رتغرز»
و«ول ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــز ك ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــدج»ُ ،
و«إم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري»،
َ
ُ
و«م ـ ـ ـ ِـرالن ـ ـ ــد» ،و«نـ ـ ـ ــورث ك ــراليـ ـن ــا»،
و«ك ـل ـم ـب ـي ــا» الـ ـت ــي تـ ـخ ــرج ال ـكــاتــب
فيها ،وغيرها من املؤسسات التي
تعد من أفضل جامعات العالم من
املنظور األكاديمي.
ال ـك ــات ــب ،وه ــو أف ــروأم ـي ــرك ــي ،شــدد
على أنه واجه صعوبات في العثور
على املواد ذات العالقة التي تفضح
ذلك التاريخ املسكوت عنه ،ألنها لم
تكن مؤرشفة وفق املادة ،مما صعب
عـلــى الـقــائـمــن عـلـيــه مـســاعــدتــه في
الـعـثــور عليها بـسـهــولــة .ه ــذا عنى
تــأخــر استكماله البحث الــذي بــدأه
َّ
ع ــام  .2001امل ــؤل ــف ي ـعــرض أه ــداف
اآلب ــاء املــؤسـســن لتلك الـجــامـعــات،
حـ ـي ــث نـ ـج ــد ف ـ ــي م ـب ــان ـي ـه ــا دم ـ ــوع
الـ ـبـ ـش ــر ال ـع ـب ـي ــد األف ــروأمـ ـي ــركـ ـي ــن
و«امل ـ ـلـ ــونـ ــن» ،ودم ـ ــاء ه ـ ــم ،مـخـفـيــة
بــن ح ـجــارة مـبــانـيـهــا .أهــداف ـهــم لم
تكن دعم البحث األكاديمي وحرية
الـفـكــر وإن ـمــا دع ــم نـشــر املسيحية،
اإلنـ ـجـ ـيـ ـلـ ـي ــة طـ ـبـ ـع ــا ،و«تـ ـحـ ـضـ ـي ــر»
شعوب الـقــارة األميركية الشمالية
م ــن أه ــل ال ـب ــاد وأصـ ـح ــاب األرض
األصـ ـلـ ـي ــن «امل ـ ـتـ ــوح ـ ـشـ ــن» .بـ ــل إن
الكاتب يثبت أن الجامعات املذكورة
ف ـ ـ ــي امل ـ ـ ــؤل ـ ـ ــف أس ـ ـه ـ ـمـ ــت م ـس ــاه ـم ــة
أســاس ـيــة فــي «ال ـف ـتــوح» األوروب ـي ــة
هـنــا وإبـ ــادة أه ــل ال ـبــاد األصـلـيــن.
أمـ ـ ـ ــا عـ ـ ــن ثـ ـ ـ ـ ــروة ت ـ ـلـ ــك الـ ـج ــامـ ـع ــات

اعتذرت جامعة
«ألباما» رسميًا
بسبب دورها في
تجارة «العبيد»
والصروح العلمية فمصدره ،دومًا
وفــق الـكــاتــب ،تـجــارة العبيد الذين
ســاهـمــوا بــدورهــم فــي بـنــاء مباني
أراض ــي الـجــامـعــات ومــروج ـهــا .أمــا
م ـع ــاش ــات األس ــات ــذة ال ــذي ــن عـمـلــوا
ف ــي ت ـل ــك ال ـج ــام ـع ــات وم ـكــافــآت ـهــم،
فقد كانت تجارة العبيد مصدرها.
وال ـط ــاق ــم الـتـعـلـيـمــي املـسـتـفـيــد من
ت ـج ــارة الـعـبـيــد اس ـت ـف ــادة مـبــاشــرة
َ
دعم السياسات العنصرية وتجارة
الـ ـعـ ـبـ ـي ــد بـ ـ ــا أي ت ـ ـح ـ ـفـ ــظ .بـ ـ ــل أن
امل ــؤل ــف أث ـبــت أن أع ـم ــدة الـحـضــارة
األمـيــركـيــة امل ـعــاصــرة الـقــائـمــة على
الـ ـعـ ـنـ ـص ــري ــة ك ـ ــان ـ ــت ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــات،
إلـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب الـ ـكـ ـنـ ـيـ ـس ــة وأجـ ـ ـه ـ ــزة

الـ ــدولـ ــة .فــال ـع ـن ـصــريــة وال ـع ـب ــودي ــة
كــانــت م ـت ـجــذرة ف ــي ك ــل املــؤسـســات
األك ــاديـ ـمـ ـي ــة ،ح ـت ــى ب ـع ــد تــأس ـيــس
الــواليــات املتحدة األميركية .بل إن
املــؤس ـســات األكــادي ـم ـيــة األمـيــركـيــة
سـ ــاه ـ ـمـ ــت فـ ـ ــي مـ ـ ــا س ـ ـمـ ــي «الـ ـ ِـع ـ ـلـ ــم
العنصري»  Race Scienceوكيفية
حـصــولـهــا ع ـلــى ال ـه ـبــات م ــن تـجــار
العبيد.
ال ـ ـ ـكـ ـ ــاتـ ـ ــب ،وه ـ ـ ـ ــو أسـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ُـاذ ت ـ ــاري ـ ــخ
ْ
فـ ـ ـ ـ ــي «مـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـه ـ ـ ــد َمـ ـ ـ َـسـ ـ ــتـ ـ ــشـ ـ ـ ِـس ـ ـ ـتـ ـ ــس
للتكنولوجيا» ،قــال إنــه عندما بدأ
بحثه ،كــان متحفظًا بعض الشيء.
صـ ـ ـ ـ ّـرح ل ـل ـع ــام ـل ــن ف ـ ــي املـ ـك ــاتـ ـب ــات
وامل ـس ــؤول ــن ع ــن امل ـح ـفــوظــات بــأنــه
يبحث عن مواد مرتبطة باألوضاع
األك ــادي ـم ـي ــة ف ــي الـ ـب ــاد ف ــي ال ـق ــرن
ال ـث ــام ــن ع ـش ــر .لـكـنــه ل ـقــي مـســاعــدة
أكـ ـ ـب ـ ــر ع ـ ـنـ ــدمـ ــا صـ ـ ـ ــرح بـ ـم ــوض ــوع
بحثه بكلمات واضـحــة ،إذ اكتشف
مساهمة مـصــارف وشــركــات تأمني
في دعم تلك املؤسسات األكاديمية
العنصرية.
ل ـك ــن ع ـن ــدم ــا صـ ــدر ت ـق ــري ــر جــامـعــة
«يـ ـ ـي ـ ــل» ع ـ ـ ــام  2010ع ـ ــن ع ــاق ـت ـه ــا
بالعبودية ،رفضته رئاسة الجامعة
وعـ ّـدتــه مـنـحــازًا .وعـنــدمــا صــدر عن
ج ــام ـع ــة «ه ـ ــارف ـ ــارد» ب ـح ــث مـمــاثــل
فـ ــي ت ـف ــاص ـي ـل ــه ،رفـ ـض ــت ال ـجــام ـعــة
تـبـنـيــه ودف ــع تـكــالـيـفــه .أم ــا جامعة
«أل ـب ــام ــا» ،ف ـقــدمــت اعـ ـت ــذارًا رسـمـيــا
ع ـ ــام  2004ب ـس ـب ــب إس ـه ــام ـه ــا فــي
السياسات العنصرية ودورهــا في
ت ـجــارة الـعـبـيــد .جــامـعــة «بــرنـســن»
اكتشفت أن رؤسائها األولني كانوا
من مالكي «العبيد»!.

