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نْحَو َفْهم آثار االّتجار بالجنس النفسانّية إلفادة إيصال الِخْدمات
ِجِنِفر مكويد

هم عىل إيصال الخدمات، بل ينبغي لهم إىل  ال ينبغي مُلِعيِني الناجياِت من االّتجار بالبرش أن يقرصوا همَّ
ذلك أن يبنوا قدرة الناجيات حّتى يدخلوا يف العالج والّدعم. 

العنف  الجنّس يقع عليهّن من  بالنساء لالستغالل  ُيّتجُر  حني 
الجساميّن والجنس والنفساين ما هو عجيب، فيتعرّضن لخطٍر 
شديد، غري مقتٍص عىل إصابتهّن بِعَلٍل جسامنّية قصرية األمد، 
أن  ميكن  األمد،  طويلة  عقلّية  وبِعَلٍل  بتلَك  ُيصيبهّن  ولكن 
املجتمع.  يف  لُسُبلهّن  االهتداء  عىل  ُقْدرتهّن  التغيري  كّل  ُتغرّي 
)فريوس(  ُحَمِة  أصابهّن من  ما  الناجيات يف عالج  تأُخُذ  فلقد 
بسوِء  أو مينت  نسائّية،  أمراضاً  يعانني  أو  البرشّي،  املناعة  عوز 
إلصابة  مديدة  آثاراً  يعانني  أو  والكحول،  العّقارات  استعامل 
حة العقليَّة القلق، واالكتئاب،  جسامنّية. ومن مبالغ ذلك يف الصِّ

وإيذاء الّنفس، واضطراب الَكرِْب الّتايل للرَّْضح.  

ورمبا أّدى االستغالل العنيف إىل أن ينشأ عند الناجيات ُسوُء 
ظنٍّ مبّن يبذل الرعاية من األفراد واألنظمة، فيعّوق ذلك إيصال 
باذيل  َعَمَل  بالجنس  االّتجار  ُش  وُيشوِّ شديداً.  تعويقاً  املنفعة 
الرعاية بَخْطِف ِصَلة الضحّية بالثقة واألمان. إذ تعتمد الضحّية 
عىل املّتجرين بها يف املأكل واملأوى، ولكْن ال يكون لها ذلك إال 
فالَيُد  وإكراٌه جنسيَّني.  ُعْنٌف  العمل  هذا  ويدخل يف  بالعمل، 
التي ُتطِعُم وُتؤوي وَتِعُد بطريٍق إىل السالمة، هي نفسها التي 

ُتؤِذي وَتضطِهد. 

تبلغ  أن  ميكن  التعلُّقّية  للعالئق  الشديد  َْم  الصَّ هذا  إّن  ثم 
الضحايا منه مبالغ عظيمة، فُيشّوش شعورهّن بذواتهّن، وُيؤثِّر 
يف قدرتهّن عىل اإلفالت من األحوال االستغاللّية، وعىل إعادة 

بناِء انفعاالتهّن، وعىل الدخول فيام يخدمهّن. وبعد أن تعيش 
االستقالل  وَفْقِد  عليها،  امُلكرَِه  العزلة  من  ُمــَدداً  الناجيات 
َحْول  بأْن ال  إنهّن يشعرن  َيُقْلَن  القرسّية،  بالنَّفس، والعبودّية 
لهّن وال أََمل، ويجاهدن ليقع فيهّن أنهّن مقتدرات عىل مهارات 
الحياة اليومية، وَيخَجْلَن من وقوعهّن يف املايض موقع الضحايا، 
ويغضنب من فوات تعليمهّن وتدريبهّن املهنّي. وتحس كثرياٌت 
البحث عن هوّيتهّن ومعنى وجودهّن.  بالّتيِه يف بيداء  منهّن 
والعالئق  االنفعاالت  من  ِكِس  الشَّ َضْبُط  يكون  أن  وميكن 
بالناس  الناس أمراً صعباً. وبالجملة، فآثار االّتجار  بينهّن وبني 
لالستغالل الجنّس بالغٌة عريضٌة عميقة، ويكرث أن ال ُتْفَهَم متام 
النفسانّية وأعراضها  الّضائقة  فلقد تبدو أمارات  الفهم. وأيضاً 
االصطالحية  التعابري  يف  فتظهر  التشخيصّية،  الفئات  خارج 
لهذه  املراعية  الرعاية  فألنظمة  الضيق.  عن  املعرّبة  الثقافّية 

التجارب مراعاًة مناسبة نصيباً من النجاح أوفق.1

اضطراُب الَكرِْب الّتال للرَّْضح املعّقُد وخارطة طريقه

الّتايل  الَكرِْب  اضطراب  عىل  االعتامد  من  بِه  ُجِرَي  ما  إّن  ثم 
للرَّْضح، باّتخاذه وسيلًة تشخيصّية يف َوْصِف الضائقة، وإرشاد 
العالج من بعد ذلك، إمنا هو قارٌص عن إدراِك ما لهذه الصدمة 
األََمد. فُوِضَع بدالً من ذلك اضطراُب  آثاٍر بعيدة  امُلوِهَنة من 
آثار  لَفْهِم  عمٍل  إطاَر  واتُِّخَذ  ُد،  املعقَّ للرَّْضح  الّتايل  الَكرِْب 
الصدمة املعّقدة، الصدمة التي تطول، وتعود مرّة بعد أخرى، 
اإلفالت منها  الناس، وال ميكن  العالئق بني  بالّطبِع يف  وتدخل 
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َنْضِجّية، أو  ُتقّيُد صاحبها بقيود جسامنية، أو نفسانّية، أو  ملا 
بيئّية، أو اجتامعّية. وماّم ُيَعدُّ صادقاً من أمثلة الصدمة املعّقدة 
االعتداء عىل األطفال، والعنف العائّي، واالّتجار بالجنس، وغري 
ذلك من رضوب العبودّية الحديثة، أو حاالت اإلبادة الِعرقّية 
اضطراُب  وَيشَمُل  امُلنّظم.  التعذيب  أو حمالت  الجامعّية،  أو 
َدَة الضطراِب  ُد األعراَض األساَس امُلحدِّ الَكرِْب الّتايل للرَّْضح املعقَّ
الَكرِْب الّتايل للرَّْضح )أي َعْوُد صورة التجربة امُلرّة إىل الذهن، 
أو تجنُُّب ما ُيذّكر بها، أو الَخَدُر النفساينُّ من آثارها، أو فرط 
رَت(، ويشمل أيضاً اضطراباً يف تنظيم انفعاالت  ظ إذا ُتُذكِّ التيقُّ
ِر ذاتها، ووعيها، وأنظمة املعنى  الناجية، وعالئقها بالناس، وتصوُّ
ُد، وهو  عندها.2 وقد اقرُتَِح اضطراُب الَكرِْب الّتايل للرَّْضح املعقَّ
من  الناجيات  تعانيه  ما  لَوْصِف  طريقٍة  وأدّق  أحكَم  َمْعدوٌد 
االّتجار بالجنس من االضطراب العميق يف الوظائف النفسانّية.٣

إدماج مقاربٍة يف الصدمة املعّقدة مبنّيٍة عىل املعرفة

املعونة  عىل  والعاملون  الرسيرّيون  األطّباء  ُيْنِمي  أن  وميكن 
فهمهم  مقاربتهم  يف  ُيدِمُجوا  بأن  وذلك  قدراتهم،  اإلنسانية 
للصدمة املعّقدة، فيجعلوا ذلك ِجرْساً بني امُلنفصَلَتني: الحاجة 
عىل  باّتباعها  ُتِعنَي  أن  ميكن  خطواٌت  يي  وفيام  واملشاركة. 

تحقيق ذلك:

َمن  حاجات  من  املجاب  غري  إلجابة  اإلعــداَد  بأّن  ُيَقرَّ  أْن 
ُد لتعافيها: فالعناَيُة بسالمتها الجسامنّية، وتغذيتها،  تنجو مُيهِّ
حالتها  ِء  ْ ــربُ ل ُد  مُتهِّ الصحّية،  الرعاية  يف  العاّمة  وحاجاتها 

النفسانّية. 

أْن ُتدَمَج َعَنارُص عالٍج مبنّيٍة عىل األدّلة: إذ إّن إدَماَج أفكاٍر 
من األمنوذج العرفايّن )cognitive model( الخاّص باضطراِب 
الَكرِْب الّتايل للرَّْضح قد ُيحّسن إيصاَل املنفعة. وهذه املقاربة 
يف  املرء  ومركِز  الذات  قيمِة  تقديَر  أّن  فكرٍة، هي  مركوزٌة يف 
العامل له َعِظيُم أثٍر يف صيانة أعراض الصدمة أو َهْدأَِتها. مثال 
الحياة  أحداث  السيئ من  النفس عىل حدوث  لَْوَم  أّن  ذلك: 
ثبت أّنه ُيعّوق التعايف. هذا، عىل أّن الرتبية النفسانّية يف آثار 
الجناة  يستعملها  التي  الخطط  سّيام  –وال  الجنّس  العنف 
ميكن  ذواتهّن–  بقيمة  شعورهّن  وإنقاص  الضحايا  لَعزِْل 
املعالجة  إدماج  أيضاً  وينبغي  الربامج.  وضع  يف  ُتشَبَك  أن 
مركوٌز  األدّلة،  عىل  قامئٌة  معالجة  وهي  التفاعلّية،  النفسانّية 
الناس،  بني  والتنازع  –كالُحْزن،  الحياة  أحداث  ربط  يف  هّمها 
بأعراض  بعضها–  أو  كّلها  االجتامعية،  والعزلة  األدوار،  وتغرّي 

الّضاِئَقة. ذلك أّن املعالجة النفسانّية التفاعلّية تعني عىل إمناء 
يف  حّتى  النفس،  مساعفة  عن  والَعْجَز  اليأَس  ُتكاِفُح  مهاراٍت 
اإلنساين  ل  التدخُّ دليل  املعالجة  بهذه  ويويص  املَِحن.4  أعظم 
الذي يصدره برنامج العمل عىل سّد الخلل يف ميدان الصّحة 
العاملية  الصحة  منظمة  طريق  من   ،)mhGAP( العقلية 
ويقول  الالجئني،  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  واملفوضّية 
إليها أوالً، وميكن أن  ُيعَمُد  الدليل إنها عالٌج لالكتئاب ناجٌع، 
الصّحة  ميدان  خارج  من  الذين  مجتمعّيون  عاملون  يجريها 
بون أو ُمراَقُبون، يف البالد ذات الدخل املنخفض  العقلّية، ُمدرَّ

واملتوسط.٥

ى وأن ُتدَمج فرص االختيار  أْن ُينَشأ إدراُك إثارة التفاعل وُينمَّ
يطرح  حني  جّداً  العالقة  تضطرب  فلقد  بالنفس:  واالستقالل 
برنامجّي،  أو  قانويّن  عمٍل  إطاَر  النّية،  َحَسُن  رسيرّي،  طبيٌب 
أن  ذلك:  مثال   . من حقٍّ اًم وحرماناً  تحكُّ عليِه  املَطُروُح  فرَياُه 
األطفال  تربية  طرق  من  يؤَمُن  ما  حول  الدائرة  األحاديث 
ويفلح، قد تأيت بعكس القصد منها، إذا سيقت وكانت لهجة 
أّن  ذلك،  قبيل  املقدار. ومن  ُتجاِوُز  أمرّية  أو  تأديبّية  سائقها 
الَغرْي’ ميكن أن  ‘إيذاء  أو  الّنْفس’  ‘إيذاَء  يعالج  الذي  ل  التدخُّ
عىل  مبنية  عالقة  تنصم  قد  إذ  صعباً.  الخصوص  عىل  يكون 
الثقة بغتًة، إذا ما أثار ُموِصُل الخدمة يف ذهن الناجية شيئاً 
فينبغي  بنفسها.  استقاللها  أو  بتقييد حرّيتها  ُمّتجٍر،  ِذْكِر  من 
أّن  الذهن  يف  يستبقوا  أن  هذه،  والحال  الخدمة،  مُلوِصِي 
َفْقَد اإلرادة، وما نجم عن الخوف من مشاعر، ميكن أن ُتثرَي 
الّتفاُرَق  ذلك  إىل  فيهّن  ُتثرَي  أن  بّل  ال  الناجيات،  يف  القلَق 
ُتْشِبُه  أحواٍل  من  ذكره  تقّدم  ما  أّن  ذلك  )dissociation(؛ 
عندهّن  ُمؤِذنٌة  إمنا هي  الناجيات،  التي مضت عىل  األحوال 

بُقرْب وقوع أذًى أو اعتداء. 

أن ُيدرََك أّن اإلعراض عن املعالجة رمبا كان رضباً من رضوب 
التعبري عن الضائقة: فإمّنا اآلونة التي ينبغي لنا –نحن ُموِصِي 
الخدمة– الوقوف عليها وتأّمل ما يحدث فيها، هي عند شعورنا 
أّنا لسنا من الجدوى يف يشء، أو عندما ُتْخِرُج ناجيٌة نفسها ماّم 
اتُِّفَق عىل إدراكه من الَوَطر أو العمل، أو ُتْعرُِض عنه. فاسأل 
نفسك: هل ُتِطيُق َفْهَم التفاعل بينك وبني ناجيٍة باعتبار تاريخ 
الصدمة التي صدمتها؟ ومام يعينك عىل عملك أن تسأل زمياًل 
لك عاّم عنده من َفْهٍم عميق للمسألة. مثال ذلك: أّن بعض 
خطط اإلسكان أو الرشوط التعليمّية ميكن أن تبدو، من زاِوَيِة 
الربامج، منطقّيًة، بل منطقّيًة ورضورّية. ولكّن َمْن نجت من 
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مخدوعًة  فيها  دخلت  أرشاكاً  تراها  قد  الجنّس،  االستغالل 
الدروس  ُحُضوَر  نفسها  عن  ناجيٌة  َدَفَعْت  ورمبا  نفِسها.  عن 
احتامل  ذهنَك  يف  فاستْبِق  الوظيفي.  التدريب  أو  التعليمّية 
أن تنجم عن هذه األحوال مشاعر الَخْيبة وضيق الُخُلق ولَْوم 
الّنْفس، مام يختّص مبا ضاع من الناجيات من الوقت والفرصة 
العالقة،  يف  التعاطف  إدخال  يف  ْل  فرَتسَّ بهّن.  االّتجار  بسبب 
وُحلَّ املشكالت بالتعاون، فُتِعني بذلك الناجيات عىل اّتباع ما 

يحتجن إليه من خطواٍت ُتْوصلهّن إىل الخدمات. 

أْن تزيَد فرص الدعم االجتامعّي: إذ ينتج من االنتهاك امُلخّطط 
لُه والُعزلَة القرسّية، اللذان يفرضهام امُلّتجروَن، الِخْزُي والَعْجز 
ُتخّلفها  التي  آثار  َمْدُح  يبلغ  ومهام  الثقة.  وانعدام  امُلْكَتَسب 
مشاركة التاجيات يف ِفرَق دعم الناجني، فليس ُيْبَلُغ يف مدحها 
الناجيات األخريات وقادة  ُتِقيُمه  الذي  أّن  املغاالة. ذلك  حّد 
إثبات صّحة املشاعر، واالتصال االنفعايّل، والدعم  الفرقة من 
العمّي، إمنا يحّث النساء عىل تعرُّف االعتامد عىل الَغرْي وإمناء 
قادرات  الناجيات  فتجعل  األطفال،  تربية  ِفرَق  وأّما  العالئق. 
عىل تلّقي الدعم من غري أمهاٍت، فيتشاركن املشاعر يف حّيٍز 
يويل  أن  وميكن  واملعلومات.  اإلرشــاد  عىل  ويحصلن  آمن، 
َار  الرشَّ ومواضع  خاّصاً؛  اهتامماً  َار’  الرشَّ ‘مواضع  الِفرَق  قاَدُة 
هي آونٌة ُيِثرُي فيها تفاعل الناجيات واألطفال عندهّن مشاعَر 
َضْعف النفس والحال، أو ُيوِقُع فيهّن من استحضار ما جرى 
عليهّن قبُل من األعراض اليَء الكثري. ولكْن بالعمل يف خالل 
هذه اآلونة بالِفرْقة، ميكن أن تشعر األمهات أنهنَّ ُيْفَهْمَن فهاًم 
من  عليهّن  ما  إلدارة  أفضل،  تجهيزاً  مجّهزاٍت  وأنهن  أحسَن، 
حني  بأنفسهّن  ثقتهّن  زادت  ورمبا  األطفال،  تربية  مسؤولية 

يّتصلن بأطفالهّن اتصاالً حمياًم. 

آثار  تنتقل  أن  ميكن  إذ  املبارشة:  غري  الصدمة  ُتعاَلج  أْن 
الصدمة من عزلٍة وشلِّ فاعلّيٍة إىل باذيل الرعاية. ولذا ينبغي 
املوّظفني  الجامعّي، وتزويد  التشاور  إجراء  الخدمات  مُلوِصِي 
يتأّملوا  أن  أيضاً  إليِه من اإلرشاف. وينبغي لهم  مبا يحتاجون 
إنشاَء قيادة مشرتكة يف ِفرَق الدعم. فمن شأنه هذا أن ُيْفِسَح 
إلنعام نظر املوّظفني وإلتاحة إرشاف األقران، مع تقليل إرهاق 
املوّظف الناجم عن عمله عىل ِحَدِته، وتحّمله هو وحده ثقل 

القصص امُلرّة. 

أْن ُينَظـُر يف مـا أوصـت بِه منظمة الصحـة العاملية واملفوضية 
إدراج  مـن  الالجئـني،  لشـؤون  املتحـدة  لألمـم  السـامية 

ـل  الصحـة العقليـة يف الرعايـة األولّيـة: إذ يدعـو دليـل التدخُّ
اإلنسـاين الـذي يصـدره برنامـج العمـل عـىل سـّد الخلـل يف 
ميـدان الصّحـة العقليـة الفاعلـني اإلنسـانّيني إىل إدراج برامـج 
الصّحـة العقليـة يف أماكـن الرعايـة األولّيـة. 6 وينبغـي مُلوِصِي 
الخدمـات أن ينظـروا يف تعيـني مامرسـني مشـتغلني بالصّحـة 
العقلّيـة يف أماكـن الرعايـة األولّيـة أو يف ُدْور التَّوليـد. ومـع 
حاجـة الناجيـات من االسـتغالل الجنـّس إىل الرعايـة الِقبالّية 
أطّبـاء  زيـارة  عـىل  املواظبـة  يتجّنـنب  فقـد  النسـاء،  وطـّب 
األمـراض النسـائية وما قبل الـِوالَدة؛ ذلـك أّن الفحص عندهّن 
يف  العاملـون  الرسيريُّـون  فاألطّبـاء  وبعـُد،  للّضيـق.  مجلبـٌة 
هـذا امليـدان هـم يف موضٍع فريـٍد يتيـح إعانـَة الناجيات عىل 
مـدَّ روابـط حسـنة بينهـّن وبـني أهـل الرعايـة الطبّية، ثـّم إّن 
عيـادات صّحـة األّمهـات هـي أماكـن مثالّيـة الجتـامع ِفـرَق 

تهيئـة اآلبـاء لرتبيـة األطفـال. 
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