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ِمْسطرٌة واحدة َيِقيُس بها الجميع: تحسني تقدير االّتجار
جاشوا ُيول وأبيغيل ُلْنغ

ليست املبادئ التوجيهيَّة الحارضة، التي ُوِضَعت لُيقاَس بها انتشار االّتجار بالبرش، كافيًة إلصابة الغرض 
املطلوب. وإن ُأِريَد رَْفُع درجة الدّقة يف تقدير االّتجار، اقتىض األمر مبادئ توجيهّية شاملة ُمقيََّسة، جرى 

عليها يف امليدان امتحاٌن شديٌد ُممعٌن فيه.

بحوثاً  يجروا  أن  منحهم  ُمَتَسلِّمي  إىل  املانحنَي  َطَلُب  َيْشتدُّ 
ُنْصَب  يجعلوا  وأن  االّتجار،  ضحايا  عدد  بها  ُيقّدُر  استطالعّية، 
إذ  امليادين.  من  أو ميداناً  املناطق  أعينهم يف ذلك منطقًة من 
يستعمل املانحون هذا التقدير ليخّططوا توزيَع املوارد، وُيِفيُدوا 
إعداَد الربامج، ويشاركوا الحكومات. وأيضاً فهم ينظرون إىل هذا 
االّتجار  مكافحة  برامج  أّن  عىل  تجريبياً  دلياًل  ليجدوا  التقدير 
ُتقّلُل انتشار االّتجار )أي عدد الضحايا امُلْكتَشفني(. عىل أّن أكرث 
املنظامت ال َتُعدُّ انتشار الضحايا يف ُمِشريَاِت النُّْجح؛ ذلك أّنه ال 
مبادئ توجيهّيًة شاملًة ُمقيََّسة، مُيِكُن أن يستعملها األكادمييُّون 
فوَن يف هذه امُلنّظامت، يف تطبيق مناهج تقدير  والباحثون، امُلوظَّ
َر الباحثون  االنتشار عىل بحوثهم. ومعنى هذا، أْن ُينِشَئ وُيطوِّ
ُمحّددٌة  أّنها  –مع  تستفيد  ال  ومناهَج،  أدواٍت  الرأِي  الْستْطالِع 
بالسياق– من االمتحان امليدايّن النََّسقّي، وَيْصُعُب توسيع نطاقها 
كّل  إّن  ثم  االنتشار.  مقارنات  ُتناِسُب  وال  العاّم،  لالستعامل 
بالّنقد واالرتياب.  ُتُلّقَي  ُنرِشَ إىل اآلن من تقدير االنتشار  الذي 
فاملبادئ التوجيهية القامئة ليست شاملة لكّل يشٍء له عالقة بها، 
بني  نسبتها  )التي  الصغرية  املنظامت  عىل  تنفيذها  ويستعص 

املشاركني يف مكافحة االّتجار عظيمة(. 

القياسات الحارضة 

 )Global Slavery Index( العاملّي  العبودّية  دليل  وُيِتيُح 
للعبودّية  الخاضعني  الناس  لعدد  وإقليمّيا  وطنياً  تقديراً 
الحديثة.1 وُيوىَل هذا التقدير من االهتامم اإلعالمّي كثرَي َقْدٍر، 
َتْسَتشِهد بأرقامِه املنظامت والحكومات. هذا، وأكرث  ويكرث أن 
التقدير ِدّقُة عند دليل العبودّية العاملّي هو الذي يف املستوى 
فيه  يكوَن  ليك  االّتجار،  مكافحة  برنامج  يحتاج  ولذا  الوطنّي. 
ِقَياُس ُنْجٍح ناِفٌع، إىل أن ُيجَرى يف هذا املستوى نفسه. عىل أّن 
العادة، يف  الربامج، يف  ُتجِري  االّتجار  معظم منظامت مكافحة 
دون املستوى الوطنّي، راكزًة هّمها يف عدٍد قليل من املجالس 
البلدّية، وكثرياً ما تركزه أيضاً يف رضٍب معنّي من االّتجار. فمن 
الصعب أن ُيرَبَهن، باستعامل ما يف دليل العبودّية العاملّي من 
معطيات، عىل أّن شيئاً من برامج مكافحة االّتجار هذه ُيسِهُم 

املستوى  لاَِم يف هذا  الوطنّي،  املستوى  االنتشار يف  انتقاص  يف 
من كرثة الُقَوى امُلِعيَنة عىل اإلفضاء إىل هذا االنتقاص. وصحيٌح 
أّن دليل العبودّية العاملّي مستمرٌّ يف تحسني ُطُرقه، وأّنه َيْحتِمُل 
أن يقدر عىل إخراج تقديٍر ملا يف دون املستوى الوطنّي، ولكّن 
كلفة  أّن  ذلك  التقريب؛  عىل  سنتني  كلَّ  مرًة  ُينّفُذ  تقديره 
أرادت  فإن  جّداً.  غاليٌة  بينها  والتأليف  الدليل  أجزاء  تجميع 
احتاجت  أعاملها،  يف  مرجعّياً  خّطاً  وجعله  استعامله  منظمٌة 
َجْمِع دليل  لها بحيث يوافق ميقاُته ميقاَت  ُترّتَب تدخُّ إىل أن 
العبودّية العاملّي معطياته، وهذا غري ممكن دوماً. فكان الذي 
الوطنّية  الربامج  عند  أرقام،  العاملّي من  العبودّية  دليل  يقّدره 

واإلقليمّية مبنزلة ُمِشريَاِت اّتجاٍه ليَس غري.

ويف سنة 2012، نرشت منظمة العمل الدولّية مبادئ توجيهّية 
ينبغي  التي  الخطوات  تفصيل  فيها  جاء  الرأي2،  استطالع  يف 
رأٍي يف  استطالع  إجراء  عند  يف  تّتبعها  أن  الوطنّية  للحكومات 
تقديٍر،  وأَدواُت  تعريفياٌت،  فيه  جاء  ومام  القرسّي،  العمل 
املعطيات.  تحليل  وإرشاٌد يف  مراعاتها،  ينبغي  أخالقّية  ووجوٌه 
تعمل  التي  الحكومات  ُتفيُد  التوجيهّية  املبادئ  هذه  أّن  ومع 
رها للعمل القرسّي يف بالدها، إال أّنها مبادئ  عىل استكامل تصوُّ
محدودة. فمنظمة العمل الدولّية نفسها قالت يف هذه املبادئ 
اليوَم قد  األوان  أّن  الغيث”، ونرى  ِل  أوَّ “َقْطرُة  إّنها  التوجيهيَّة 
أعينها  ُيجَعُل نصب  أخرى  واشتاملها عىل طرق  لتوسيعها،  آن 
جمهوراً بحثّياً أعرض. هذا، وقد عقدت منظمة العمل الدولّية 
مؤمتراً، سّمته املؤمتر الدويّل لخرباء إحصاءات العمل، ُنرِشَ فيه 
مبادئ توجيهّية يف قياس العمل القرسّي سنَة 2018، يركز أكرث 
ّس.٣  املؤسَّ أو  األرُْسّي  الرأي  استطالع  من  العشوائ  يف  هّمه 
املنهمكة  الحكومّية  الهيئات  أو  املنظامت  فمعظم  ذلك،  ومع 
يف االّتجار، ليس يف ميزانّياتها إال القليل، وال ُتِطيُق إنفاَذ هذه 
املبنيِّ  املبادئ. قُيفِي األمر بكثري من املنظامت إىل استعامل 
عىل اإلحالة من ُطُرق أخذ العّينة )كطريقة كرة الثلج(، وهي 
طرٌق ُأْثِبَت يف ميادين أخرى فضلها عىل غريها يف تحديد أفراد 
الفئات امُلستخِفَية يف املجتمع.  وأما غري ذلك من وسائل َجْمع 

https://www.fmreview.org/ar/issue64


االتِّجار والتَّهريب  نرشة الهجرة القرسية 64

www.fmreview.org/ar/issue64

٣٥35

حزيران / يونيو 2020

املعطيات لقياس االنتشار، فرُتَتجُل عموماً وقّلام يكون بينها وبني 
برنامج من الربامج اتصال مبارَش. 

تعريفات قانونية 

وقد استعىص عىل الباحثني حدُّ تعريٍف إحصاّئ موّحد لالّتجار، 
وبعضها  مختلفة،  دولّية  تعريفات  وجود  ذلك  أسباب  ومن 
متداخل. مثال ذلك: أّن القانون الدويل يستعمل تعريف العمل 
القرسّي الذي ورد يف اتفاقية منظمة العمل الدولّية ورقمها 29، 
قرسّياً،  العمل  ليكون  بالعقاب  والتهديد  الَقرْسَ  تشرتط  وهذه 
وأما بروتوكول َبالِرُمو4 فيشرتط يف تعريفه اجتامَع ِفعٍل ووسيلة 
يكن  مهام  بالعاّمل،  واالّتجار  القرسّي  العمل  أّن  عىل  وغرض. 
الَغرْي  يخدم  أو  يعمل  أن  إنساٍن  إجبار  عىل  يداّلن  االصطالح، 
‘وسائل’  التعريَفني  يف  تطابقت  رمبا  وبىل،  ذلك(.  من  ْبح  )والرِّ
اإلجبار أو االحتيال أو اإلكراه، ‘والغرض’ من إجبار األفراد عىل 
‘األفعال’،  يف  يقع  القياس  يف  الّلبس  ولكّن  والخدمة،  العمل 
كانتقاء العاّمل، أو نقلهم، أو إيوائهم، أو تلّقيهم، فهذه ليست 
شيئاً من التعريف الذي حّدته منظمة العمل الدولّية. ويثري هذا 
أسئلة رئيسًة يف وجه الباحثني: فهل، مثاًل، ينبغي للعلامء قياس 
العمل القرسّي مبعايري منظمة العمل الدولّية، لبيان َقْدر انتشار 
‘الِفْعل’ يف كل  العلامء إدراج مفهوم  االّتجار؟ وهل يجب عىل 

اْستْطالِع رأٍي يجرونه؟ 

يف  الدولّية  األعراف  تطبيق  وهي  أخرى،  صعوبة  ذلك  يف  ثّم 
ليكون  االنتقال  َبالِرُْمو  بروتوكول  يشرتط  فال  الوطنّي.  املستوى 
قوانني  الوطنية اشرتعت  الحكومات  اّتجاراً. ولكّن بعض  الفعل 
ليكون  االنتقال  رضوب  من  رضباً  تشرتط  االّتجار،  ملكافحة 
الفعل اّتجاراً. ولقد ُتنشَئ اختالف التعريفات هذا عقبًة، تعّوق 
الباحثني الذي يوازنون املعطيات الوطنية اإلدارية بعضها ببعض. 

الهجرة القرسّية واالّتجار 

فئٍة من  واالنتشار يف  الضعف  مواطن  قياَس  االنتقال  ب  ويصعِّ
األخرى، وال  والدراسات  النتائج  بني  واملوازنَة  السكانّية،  الفئات 
إىل  الوصول  يصّعُب  أيضاً  هو  بل  ذلك،  عىل  تصعيبه  يقتص 
من  كثري  يف  وُيحاَوُل  الهجرة.  دفقات  يف  املستضعفة  الفئات 
الدراسات قياَس انتشار االّتجار، مبقابلة العائدين، فالوصول إىل 
أو  البالد املقصد  الذين يف  العاّمل  الوصول إىل  هؤالء أيرس من 
يف طريقهم إليها. ومع ذلك، ال بّد، عند البحث يف العائدين، من 
ُتقّيَد الدراسة. مثال ذلك:  النظر إىل العوامل املختلفة التي قد 
أّن األفراد املستغلُّون قد يكون لهم شبكات اجتامعّية ضّيقة أو 

منعزلة، قإن اسُتعِمَلت يف أخذ العّينات منهم الطريقة اإلحالّية 
يكون  أن  احتمل  االجتامعّية،  الشبكة  عىل  املبنّية  الطريقة  أو 
هذا  يعنّي  ولقد  االنخفاض.  شديد  االنتشار  تقدير  من  الناتج 
ال  ولّكنه  اسُتغلُّوا،  الذين  العائدين  عدد  البحوث  من  الرضب 
كانوا  التي  الهجرة  َدْفقة  يف  بها  امُلّتجر  الفئة  جميَع  يستوعب 

فيها. 

القنوات  رين يف األكرث ال يسلكون يف  أّن املهجَّ أضف إىل ذلك، 
استعانوا  ورمبــا  قانوين،  غري  انتقالهم  يكون  إمنا  الرسمّية، 
بشبكات التهريب. فقد تختلف طرق الهجرة القرسية باختالف 
أخذ  يف  القياس  مصاعب  تفاقم  إىل  ذلك  فيؤدي  مشاهدها، 
العّينات املبنّي عىل اإلحالة، وإىل شّدِة تقييد القدرة عىل إجراء 

التقليدّي من استطالع الرأي األرُْسّي أو املؤّسّس. 

مناهج البحث الشائعة 

استعمل الباحثون يف االّتجار، لحساب ما ُقّدَر من االنتشار، طرقاً 
بحثّية شّتى. وأكرث ما جرت به العادة من طرق أخذ العّينات يف 
استطالع الرأي، أن ُتختاَر عّينٌة عشوائّية، ُأرْسّية أو مؤّسسّية، من 
امُلسَتطِلُعون  فيحاول  ُسّكاٍن حكومّي.  إْحَصاِء  مثل  تاّمة،  قامئة 
أن  يحتمل  َمن  امُلسَتطَلِعني  من  ُيعّيُنوا  أن  استطالعهم  بأسئلة 
اّتجار. وملّا كان كلُّ فرٍد من الفئة السكانّية عىل  يكون ضحّية 
الرأي، استطاع  درجٍة واحدة من احتامل االندراج يف استطالع 
الباحثون تعميم نتائج هذه الفئة عىل فئة سّكانية أعرض. عىل 
أن الفئات امُلْستخِفَية، التي كثرياً ما ُتْحَجب من القوائم، تجعل 
هذا التعميم ُمشِكاًل، فيحتمل أخذ العّينات العشواّئ، من ثّم، 

أن يعجز عن متام إحصاء ضحايا االّتجار. 

ثّم من طرق أخذ العّينات طريقة كرة الثلج، وتقتي أن ُيْطلَب 
إىل امُلْستطَلعني تبليغ ما يعرفونه من تجارب اّتجاٍر جرت عىل 
َقْدٌر  العّينات  ُبِلَغ من أخذ  أفراٍد من شباكهم االجتامعّية. فإن 
يتساوى  مل  وإْن  السّكان،  عاّمة  ُتعرّبُ عن  النتائج  أّن  ُرِئَ  كاٍف، 
كّل فرٍد يف درجة احتامل اختياره. ولكّن أخَذ العّينات بطريقة 
كرة الثلج، يف دراسات مكافحة االّتجار، مييل إىل أن ُيبَتدأ به يف 
وإما  بالضحايا عىل صلة،  إّما  هم  معروفٍة،  الناس  من  جامعٍة 
أنهم هم أنفسهم من الضحايا. ولذلك، فمن املحتمل أن ُيفرَِط 
يف  االّتجار  اْنِتشاُر  عليِه  الذي  الَقْدر  زيادة  يف  النهاّئ  التقدير 
عموم السّكان. ومن املحتمل أن يقع َتْقديُر االنتشار الّصحيُح 
العّينات  بأخذ  يقّدر  العشواّئ وما  العّينات  بأخذ  ُيقّدُر  ما  بني 

بطريفة كرة الثلج.
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وأما تقدير األنساق املتعددة فمبنيٌّ عىل قوائم ضحايا الّتجار، 
الذين عّينتهم وسّجلتهم السلطة املحلّية. ويقتي هذا التقدير 
الذي يجري فيه أن يكون لديه قامئتان يف األقّل من  البلد  من 
 80 نحو  عن  فيهام  الضحايا  عدد  يقّل  ال  مختلفني،  مصدرين 
ضحّية.٥ ويكرث أن ُتستعَمل هذه التقنّية يف البالد ذات الدخل 

العايل وأنظمة املعطيات املتينة. 

وصحيٌح أن هذه الُطُرق تأيت بَفْهٍم جّد عميق النتشار االّتجار، 
مبلغ  أو  اإلجرام  مبلَغ  التبيني  متام  ُيبنّيُ  يشٌء  منها  ليس  ولكْن 
رضوب  بعض  تقدير  يف  مزايا  طريقٍة  فلكلِّ  الضحايا.  تجارب 
الجرائم أو البيئات أو السّكان، ويلزم ذلك من ثّم أّن كِل واحدٍة 
إدراك  عدم  يف  الرئيسة  املصاعب  ُرِكــزَت  ولقد  عيوبها.  منها 
بهم  لالّتجار  عرضًة  األفراد،  فيها  يكون  التي  الحاالت  الباحثني 
عىل الخصوص، وكرثة َعْجِز أو إحجام امُلستطَلِعني عن أن ُيعّينوا 
ألنفسهم أّنهم اتُِّجَر بهم. ورمبا فعلوا ذلك خشيَة الَوْصم )من غري 
امُلسَتْطَلِعني  القّوة يف ضامن رسّية أقوالهم(؛ ألّن  َمْبَلِغ  نظٍر إىل 
انتقاَم َمن  اّتجار، أو ألنهم يخشون  قد ال يعرفون أنهم ضحايا 

اّتجر بهم. 

ثّم يف األمر مشكلٌة أخرى، هي االعتامد عىل املعطيات األولّية 
يف قياس ُنْجح الربامج. نعم، يتزايد إدراك امُلنظامِت قيمَة وِعَظَم 
الحّق  ولكْن  إدارتها،  وُسَنِن  املعطيات  َجْمع  من  القوّي  شأن 
من  املنظمة  كلِّ  يف  ُتدَمَج  لن  الُفْضىَل  العمل  ُسَنن  مبادئ  أن 
املنظامت، حّتى يقع من التغيري ما يقلب الحال رأساً عىل عقب. 
االعتامد  أمكَن  أقوى،  اإلدارة  وُسَنُن  املعطيات  َجْمُع  كان  فإن 
أو حّتى  ُبْطِله،  أو  التقدير  إثبات صّحة  اعتامٍد يف  عليها شديَد 
يف إنشاء تقدير، حيث ال ميزانية تكفي إلجراِء َجْمع معطياٍت 

جديد.

التوصيات 

وبعُد، فقد أّدى ما تقّدم بنا إىل أن ننرش من التوصيات ثالثاً، نرى 
أنها إن ُعِمَل بها أعانت عىل تحسني َجْمع املعطيات وإدارتها، 
فيكون من ذلك تقدير النتشار الّتجار أكرَث دّقًة وإحكاماً، فدونك 

تلك التوصيات الثالث:  

يكن  مل  فلاّم  ُمقيََّسة:  شاملة  توجيهّية  مبادئ  وتطوير  إنشاء 
إىل  احتيج  الشمول،  تامَّ  تقديراً  ُيخِرُج  ما  البحثّية  املناهج  من 
مبادئ توجيهّية إلعانة ِفرَق البحث أن تقّرَر أيَّ الطرق تستعمل، 
بناًء عىل العوامل السكانّية، وِصْنف االّتجار، وما يقّيُد امليزانّية 

وامليقات. وينبغي أن تكون هذه املبادئ التوجيهيَّة عىل األدّلة 
مبنّية، أي ال بّد من أن يجري عىل كّل طريقة من طرق البحث 
مزيد امتحان. ويجب عىل الِفرَق البحثية أن تركز هّمها يف أن 
يكون التقدير امُلخَرُج دقيقاً ما أمكن، حّتى يستطيع الباحثون أن 
يجدوا اآلثار التي خّلفها برنامج من الربامج يف االنتشار. وينبغي 
كلِّ  وُسُلوِك  التوجيهيَّة  املبادئ  َوْضع  عند  الناجون  ُيْستشاَر  أن 

َمْنهٍج بحثّي. 

االنتفاع من منهٍج تقدير الَوْقع: فيمكن أن ُيظِهَر تقدير االنتشار 
التقدير  أجري  إن  نقصاناً،  أو  زيــادًة  تقديراته  بني  واملوازنة 
ٌ يف حال  واملوازنة يف أّول الربنامج ويف آخره، ولكن ال ُينَسُب تغريُّ
االنتشار إىل َوْقِع الربنامج إال بإنشاء فرقة مراقبة. وال ينبغي أن 
ُيستعَمل منهج تقدير الَوْقع هذا يف كلِّ برنامج، ولكّن الذي ال 
بّد وأن ينبغي، هو أن ُيْستعَمل يف الربامج الجديدة، وأن ُيِفيَد 

باملعلومات قرارات توسيع الربامج الجارية من عدمه. 

عدد  زاد  وكّلام  بينّي،  مبحٌث  فاالّتجار  جدد:  أكادميّيني  إرشاك 
كان  تخّصصاتهم،  وتغايرت  الباحثني  من  فيه  هّمهم  الّراكزين 
تحصيل الفائدة فيه أكرث. وينبغي للمنظامت، وهي تبحث عن 
رشكاء لها، أن تجعل نصب أعينها ناشئني من علامء وأكادميّيني، 
من  يكونون  ولعّلهم  االّتجار،  ميدان  يف  قبل  من  يدخلوا  مل 
ميدان علم اإلجرام، وعلم االجتامع، والخدمة االجتامعّية، وعلم 
تكشف  أن  إذ ميكن  العاّمة.  والصّحة  السّكان،  وعلم  االقتصاد، 
أفكاٍر عميقة، وأن تعني  التي ينظرون منها عن  الجديد  الزوايا 
االّتجار  م. فمكافحة  الحاجة من تقدُّ إليه  عىل تحقيق ما متسُّ 
تقتي استجابًة صارمًة يف الِعْلم َبينّيًة، ُتنِصُف الضحايا ماّم جرى 

عليهم من التجارب املرّة. 

 joshua.youle@gmail.com جاشوا ُيول 

aelong361@gmail.com  أبيغيل ُلْنغ 
ُمْستشارَان يف شؤون الربامج، برشكة إِفر َوْتش ُسوُلوِشْنز 

يك ناشون  )Everwatch Solutions Corporation( َورِشْ

 ،)Cherokee Nation Mission Solutions( ِمِشن ُسوُلوِشْنز
دان، يف وزارة خارجية أمريكا، يف مكتب رَْصد االّتجار  وُمتعهِّ

بالبرش ومكافحته

كلُّ ما ورد من آراٍء يف هذه الورقة البحثّية هي آراء كاتَبيها 
وليست شيئاً من السياسات الرسمّية وال من مواقف وزارة 

الخارجّية األمريكّية أو حكومة الواليات املّتحدة.
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 The Walk Free Foundation )2013( Global Slavery Index .1

bit.ly/Global-Slavery-Index )دليل العبودّية العاملّي(
 ’ILO )2012( ’Hard to see, harder to count  .2

bit.ly/ILO-HardtoSee-2012 )هم أصعُب )َتْصُعب رؤيتهم، ولكن عدُّ
 ILO )2018( ’Guidelines concerning the measurement of forced labour‘, .٣

 20th International Conference of Labour Statisticians. Geneva, 10–19
October 2018 )مبادئ توجيهّية يف قياس العمل القرسّي(

bit.ly/ILO-ICLS20-Oct18

4. انظر ‘ُبُروتوُكوُل منع االّتجار يف البرش، وعىل الخصوص النِّساء واألطفال، وَقْمعِه 
ٌم التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اإلجرام املنّظم العابر لألوطان،  ومعاقبة مرتكبيِه، ُمتمِّ

املعروف بربوتوكول بالرِيمو’، الجمعية العامة لألمم املتحدة، 2000.
bit.ly/UN-Palermo-Protocol-AR

 Johansen R )2019( ’UNODC‘s use of Multiple Systems Estimation .٥
 )MSE( to assist countries in measuring human trafficking and reporting

 on SDG indicator 16.2.2‘
)استعامل مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية، التقديَر ذي األنساق 

املتعددة، إلعانة البالد عىل قياس االّتجار بالبرش واإلبالغ عن ُمِشرِي أهداف التنمية 
bit.ly/Johansen-UNODC-MSE-2019 )16.2.2 املستدامة ذو الرقم

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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