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تعجدت األسباب والمنع أبوي
تحليل ندوي لتجارب من عيون مجافعات عن حقوق اإلندان في مطارات مرر
مقجمة
شيج عام  2011تجفق عارم لمشداء والذابات في السجال العام بعج ثػرة

 25يشايخ مغ نفذ العام نط اخ لمحخاك

الكبيخ الحؼ حجث وقتيا ،وتفاعمت الكثيخ مغ تمظ الذابات والشداء مع السجال العام والدياسي وقزايا خاصة
بحقػق الشداء  -سػاء في السجال الخاص أو العام .تذكل لجػ الكثيخ مغ الشداء والذابات أشكاال مختمفة مغ
الػعي الشدػؼ أثخت بذكل إيجابي عمٍ مذاركتيغ في السجال العام سػاء بانتسائيغ ألحداب سياسية أو
مجسػعات حقػقية وندػية .واجيت تمظ الشداء والذابات العجيج مغ السراعب الستكسال رحمتيغ في السجال العام
وتسثمت تمظ الرعاب في مػاجية مختمف أشكال التسييد مثل التسييد عمٍ أساس الشػع أو السػقع الجغخافي لسغ
تشتسي مشيغ لسحافطات خارج القاىخة أو التسييد عمٍ أساس العخق أو الجيغ .وال يػجج شظ أن الحخاك الدياسي
وتكػن مجسػعات وأحداب سياسية أضفٍ عمٍ الشداء الذابات  -الالتي أصبحغ
لمذابات والذباب في ذلظ الػقت ّ
مجافعات عغ حقػق اإلندان  -فخصة انخخاشيغ في السجال العام.
تعخضت الكثيخ مغ ىحه السجافعات عغ حقػق اإلندان لمعجيج مغ االنتياكات سػاء مغ فاعمي الجولة أو مغ
السجتسع شػال الدشػات الساضية ،وتطيخ بعس تمظ االنتياكات في األساليب التي تع اتباعيا مغ قبل الدمصات
السرخية إليقافيغ في السصارات وعجم الدساح ليغ بالدفخ ،ومشيا استيقافيغ خالل العاميغ الساضييغ في
السصارات وعجم الدساح ليغ بالدفخ.
تعج قزية السشع مغ الدفخ مغ القزايا التي شغمت الشذصاء والسجتسع الحقػقي السحمي والجولي خالل العاميغ
الساضييغ خاصة بعج مشع عجد مغ الحقػقييغ والحقػقيات عمٍ خمفية القزية

 173لعام  2011والسعخوفة

"بقزية التسػيل األجشبي" ،وفي ىحا اإلشار ارتأت نطخة لمجراسات الشدػية تػثيق تجارب عجد مغ السجافعات عغ
حقػق اإلندان والالتي تعخضغ لمتػقيف في السصار ومحاولة شخح تحميل ندػؼ لسا مخرن بو مغ انتياكات .إن
أىسية تػثيق وتحميل التجارب السختمفة لمسجافعات عغ حقػق اإلندان والتشقيب عغ داللة ىحه التجارب عمٍ ما
يتعخضغ لو بشػعيغ وكػنيغ مجافعات عغ حقػق اإلندان ىػ اليجف مغ إصجار ىحا البحث لعخض تجارب
السجافعات الذابات في سمبيغ مغ حخيتيغ في التشقل والدفخ وما يتخمميا مغ تفديخات لمشيج الشدػؼ الحؼ ال
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يدتعخض تجاربيغ كسا مخرن بيا بحدب ،بل أيزاً يمقي نطخة عمٍ اإلشكاليات التي تشبع ىحه التجارب سػاء مغ
قبل انتياكات مػرست عمييغ مغ فاعمي الجولة أو فاعميغ مجتسعييغ .كسا تؤكج نطخة عمٍ أىسية قخاءة ىحه
التجارب وما تفخضو مغ ارتباط وثيق بيغ ىحه االنتياكات ومحاوالت غمق السجال العام عغ شخيق استيجاف
مشطسات السجتسع السجني والسجافعيغ عغ حقػق اإلندان عامة ،والشاشصات الشدػيات والسجافعات عغ حقػق
اإلندان خاصة عغ شخيق القزية  ،173والتي اشتسمت عمٍ ق اخرات مغ الشائب العام بسشع عجد مغ السجافعيغ
والسجافعات عغ حقػق اإلندان مغ الدفخ والتحفع عمٍ أمػاليغ ومستمكاتيغ الدائمة والسشقػلة وإحالتيغ لمتحقيقات.

منهجية البحث
اعتسج البحث باألساس عمٍ التحميل الكيفي لذيادات بعس السجافعات عغ حقػق اإلندان الالتي تع تػقيفيغ
وعجم الدساح ليغ بالدفخ ورواياتيغ عغ تجخبتيغ .تع االعتساد عمٍ التػثيق السباشخ مغ خالل مقابالت شخرية
مع السجافعات عغ حقػق اإلندان .مغ أجل الحفاظ عمٍ سخية وخرػصية الشداء الالتي تع التػثيق معيغ ،تع

حجب جسيع األسامي واستخجام الحخوف األولٍ فقط (حتٍ في حالة الذيادات التي تع نذخىا مدبقا) ،كسا ُحِحَفت
التفاصيل السكانية أو السعمػمات التي يسكغ مغ خالليا التعخف عمٍ ىػية السجافعات .لع تتجخل "نطخة لمجراسات

الشدػية" في تغييخ محتػػ أؼ مغ الذيادات أو تغييخ األلفاظ والكمسات السدتخجمة.
يعتسج البحث عمٍ التحميل الشدػؼ لمذيادات وييجف إلٍ تدميط الزػء عمٍ التجارب التي تعخضت ليا
السجافعات في السصارات السختمفة مغ وجية نطخىغ ورؤيتيغ ىغ ليحه التجارب وتأثيخىا عمييغ .كسا نخػ أن وقائع
االستيقاف وعجم الدساح بالدفخ والسزايقات التي تعخضت ليا السجافعات بالسصارات ليدت مشعدلة عغ أشكال
التسييد األخخػ التي يتعخضغ ليا في حياتيغ مغ قبل الجولة والسجتسع.

العالقة بين دور المجافعات في المداهمة في خلق مجال آمن للنداء وحقهن في التنقل والدفر
إن انخخاط العجيج مغ الذابات الشدػيات والسجافعات عغ حقػق اإلندان في تأسيذ واالنتساء إلٍ السبادرات
يؤمغ بيا أشمق العشان لشزجيغ في العسل العام ليذ فقط عمٍ
الشدػية الذابة التي تعكذ القيع والحقػق التي ّ

السدتػػ السحمي ،بل الجولي أيزاً نط اًخ لمصفخة التي استصعغ إحجاثيا في مجتسعاتيغ وقجرتيغ عمٍ تقجيع الجعع
الزخورؼ ورفع التػعية اليامة لقزايا شائكة تصال الشداء في مجتسعاتيغ ،مسا أدػ إلٍ ضخورة اكتدابيغ أدوات
وميارات وتبادل لمخبخات مع نطيخاتيغ في مجتسعات ودول أخخػ يثخؼ عسميغ والخصاب الحؼ يدتخجمشو في
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الجفاع عغ الحقػق التي يعسمغ عمييا .ومع إيسانيغ بالحقػق والقزايا التي يعسمغ عمييا وشغفيغ بيا جعميغ
يرصجمغ بػاقع تزييق السجال العام أماميغ بصخق متعجدة  -سػاء كانت مغ خالل رفس بعس أسخىغ لسا
يقسغ بو واستيجافيغ مغ قبل فاعميغ مجتسعييغ عغ شخيق التذييخ بيغ وضخورة تعامميغ مع عبء الشزال مغ
أجل استسخار حخاكيغ  -أو استيجاف فاعمي الجولة لجييغ عغ شخيق تقييج حخكتيغ وسمب حقيغ في حخية التشقل
والدفخ.
تعخضت العجيج مغ السجافعات عغ حقػق اإلندان الذابات إلٍ تػقيفيغ في السصارات السرخية ومشعيغ مغ الدفخ
دون أية أسانيج قانػنية أو أحكام قزائية بسشعيغ مغ الدفخ خالل العاميغ الساضييغ ،أو تعصيل سفخىغ بتبخيخات
واىية متعمقة بزخورة حرػليغ عمٍ أذون لمدفخ غيخ معمغ عشيا  .ولع يقف األمخ عشج ىحا الحج ،حيث تعخضغ
إلىانات مغ قبل مػضفيغ في السصارات وتحقيقات أمشية مفاجئة وغيخ قانػنية بجون حزػر محاميغ معيغ،
ومرادرة جػازات الدفخ الخاصة بيغ وخزػعيغ لدمدمة مغ التحقيقات واالستجعاءات إلٍ جياز أمغ الجولة
بصخق غيخ قانػنية .ويتزح جمياً مغ خالل قخاءة تجاربيغ في ىحا األمخ تقاشع الصبيعة األبػية لمسسارسات التي
تتع ضجىغ مغ قبل فاعمي الجولة مع واقع صبغ أدوار مجتسعية ليغ لكػنيغ نداء في السصمق ،ومجافعات فاعالت
في الجفاع عغ حقػق الشداء في األخز ،وكحلظ تقاشع تمظ السسارسات واالنتياكات مع شبيعة أعساليغ أو
السحافطات التي يشتسيغ إلييا والشطخة الجونية لمسحافطات ،باإلضافة إلٍ انتياك حقػقيغ عمٍ أسذ شبقية ونطخة
نسصية حػل مغ ليا أحقية االنخخاط في العسل العام.

الممارسات األبوية في المطارات المختلفة
تعخضت السجافعات عغ حقػق اإلندان إلٍ بعس السزايقات واالنتياكات الستعمقة بشػعيغ وذلظ مغ خالل
األسئمة السػجية إلييغ مغ قبل الزباط بالسصار ،وشخيقة معاممتيغ،إلخ .أوضحت بعس األسئمة السػجية إلٍ
السجافعات االستشكار السختبط بكػنيغ نداء يدافخن وحجىغ ألغخاض العسل أو الدياحة ،فقام بعس الزباط
بدؤال بعزيغ إذا كانػا متدوجات أو مخصػبات وكيف يدسح ليغ الدوج\الخصيب\األب بالدفخ وحجىغ ،وكأنو
غيخ مدسػح لمشداء بالدفخ دون مخافق سػاء كان الدوج أو األب .وتخصٍ ذلظ مجخد التداؤل أو االستشكار،
ليربح حكسا أخالقيا واضحا في بعس األحيان يقػم بتشسيط الشداء السشخخشات في السجال العام ويػصسيغ
كشداء "مشحخفات" أو يذكظ في سمػكيغ  ،فتقػل ه.ع في شيادتيا "قالمي لسا بتخوحي تجريب بتقعجؼ في شقة؟؟
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قمتمو ال حزختظ أنا بيتحجدلي فشجق ،قالمي "و ميغ بقٍ بيقعج معاكي في األوضة؟" قمتمو بيبقٍ كمو سشجل" .1كسا
تعخضت بعس السجافعات إلٍ مزايقات بصخق غيخ مباشخة وتػجيو أسئمة غيخ ضخورية إلييغ تشع عغ محاوالت
مسثمي الجولة السختمفيغ لمتقميل مغ شأنيغ واستفدازىغ ،فتقػل و.ع "سألشي أسئمة مغ الشػع المي يػجع المي ىػ
بيدأل بصخيقة كػيدة بذ فيغ يػجعظ .ىػ كان عارف عشي حاجات كثيخة بديادة المي مسكغ أصحابي ميعخفياش:
مامتظ وباباكي ليو مشفرميغ مغ  14سشة  -مامتظ عمييا وصل أمانة؟ وتفاصيل خاصة بالعيمة :ماما اتجػزت
ليو؟ وأسئمة عمٍ لػن الخوج وليو بجخغ وليو قيػتي مطبػشة مر زيادة."2
وفي إحجػ الذيادات وصل األمخ إلٍ التحخش بالسجافعات عغ حقػق اإلندان أثشاء وجػدىغ في السصار أو
انتطارىغ التحقيق ،فتخوؼ أ.د "بعجيغ نجوا عميشا وأخجونا مكان مختفع في السصار الججيج .ونجه عميشا واحج ..وحظ
ويتعسج يخبط فيشا وسألشي إيو المي سفخني وقالي :إنتي مدة أوؼ ،فقمتمو :ده تحخش وال إيو؟ ،فزحظ وأخجني
مكتب فيو واحج تخيغ وأقخع وبكخش وصػتو تخيغ" .وتجل رواية أ.د عمٍ أشكال االنتياكات التي تتعخض ليا
السجافعات عمٍ أساس نػعيغ ،ففي ىحه الذيادة لع تكغ ىشاك نية مدبقة أو خصة مسشيجة لمتحخش بالسجافعات،
إال أن ىشاك نػع مغ االستباحة ألجدادىغ" ،فال مانع" مغ أن يتحخش أحج الزباط بسجافعة أثشاء انتطارىا
التحقيق ،خاصة وأنيغ تعاممغ مع ىؤالء الشداء بشػع مغ الذظ مختبط بدفخىغ بحخية.

ليدت األبوية وحجها :تقااع األبوية مع أبنية التمييي األخرر
كسا تع ذكخه سمفاً ،لع تكغ السزايقات التي تعخضت ليا السجافعات عغ حقػق اإلندان في مصار القاىخة الجولي
متعمقة بشػعيغ فقط ،بل تقاشعت األبػية مع أشكال أخخػ مغ القيخ السبشي عمٍ أساس الصبقة أو العخق أو
االنتساءات الدياسية والشذاط في السجال العام .كسا تجادل نطخية "التقاشعية

 "3في األدبيات الشدػية ،فاألبشية

التسييدية مثل العشرخية والصبقية واألبػية عادة ما تتفاعل لتُ ّعخض الشداء لمسديج مغ التسييد .تكخر الكثيخ مغ

الشداء في شياداتيغ أن سمصات السصار ميدت ضجىغ عمٍ أساس شبقي واضح ،أشعخىغ بالجونية في الكثيخ مغ
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شيادةه.ع .تػثيقشطخةلمجراساتالشدػية.

-شيادةو.ع .تػثيقشطخةلمجراساتالشدػية.

3
 -التقاشعية عا دة ما تعشي تفاعل أو تقاشع التقديسات االجتساعية وأنػاع القيخ عمٍ أسذ مختمفة مثل الشػع أو الصبقة أو العخق أو

عخض الشداء لمسديج مغ القسع واالستغالل.
السيػل الجشدية والتي تُ ّ
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األحيان ،فسثال أغمبيغ أفادوا بأن ضباط الجػازات رمقػىغ بشطخات تشع عغ احتقار "مغ فػق لتحت" عمٍ حج
تعبيخىغ ،أو قامػا بدؤاليغ بذكل استشكارؼ" :معاكي فمػس؟" .تقػل آ.ع عغ واقعة مشعيا مغ الدفخ إلٍ بيخوت:
"ىػ وال بز عمٍ الفي اد وال عمٍ الكارت وال عمٍ مػافقة األمغ المي معايا ،ىػ بز لذكمي وقالمي ارجعي و ار عشج
الزابط ( )...وقالمي" :انت بقٍ مغ …...؟ أنا عارف الحتة دؼ كػيذ أصمي خجمت ىشاك فتخة...ومغ امتٍ
بقٍ السشصقة دؼ نزفت وبقٍ فييا ناس بتخوح لبشان؟  ."4ولع تكغ ىحه السخة األولٍ التي تتعخض خالليا آ.ع
لسزايقات بسصار القاىخة الجولي .ففي مخة سابقة ،تع استيقافيا وتػجيو بعس األسئمة ليا بالخغع مغ أنيا كانت
برحبة زميمة أخخػ معيا نفذ األوراق ولع يتع استيقافيا .انتبيت آ.ع .وقتيا إلٍ ديشاميكيات التسييد الصبقي
بالسصار إال أنو في الشياية تع الدساح ليا بالدفخ خالل ىحه الػاقعة ،فمع تتػقف عشجىا كثي اخ .إال أنو بعج تكخار
مػقف االستيقاف واالستجػاب الحؼ ال يخمػ مغ التيكع أو االحتقار ،وعجم الدساح ليا بالدفخ في السخة الثانية،
بات التفاعل بيغ التسييد الصبقي والجشجرؼ أكثخ وضػحا بالشدبة ليا .فتقػل" :يػم ما مدسحػلير بالدفخ كان
عشجؼ أحاسيذ كتيخ مشيا قج ايو الزم الػاحج يبقٍ معاه فمػس عذان يذتخؼ ىجوم عذان يبقٍ شكمو كػيذ
عذان ميبانر إنو مغ شبقة متػسصة .أنا حديت إنو بيذتسشي وأنا مر عارفة أرد .لسا روحت قخرت أعسل
بصاقة ججيجة غيخت السيشة يسكغ اإلسع الػضيفي بيفخق .إحشا حتٍ اتفقشا نعسل حاجة اسسيا "شقع السصارات"،
نحػش ألف جشيو ونذتخؼ شقع عذان نعخف نصمع بيو السصار

 ."5وتزيف" :كل المي حػاليكي بيحددػكي

بالجونية ،مر بذ الزابط حتٍ الشاس القخيبة واألىل .كإن الحاجات دؼ مر بتاعتشا عذان احشا مر والد الشاس
ومر ىيشفع نبقٍ والد ناس..ابغ الشاس ىػ ابغ الشاس وبيخمف والد ناس وبذ".
تػضح شيادة آ.ع التسييد الصبقي الحؼ دفع الزابط بالسصار إعصاء نفدو سمصة عجم الدساح ليا بالدفخ وكأن
ىشاك صػرة معيشة لمشداء الالتي يسكشيغ الدفخ ،ولع تكغ ىي مشيغ .ولع تكغ ىحه الذيادة الػحيجة التي أشارت
لمتسييد الصبقي ،ففي شيادة أخخػ رفس الطابط ترجيق أن ب.ع .جامعية بالخغع مغ وجػد ما يفيج بحلظ في
جػاز سفخىا .فعشجما قام الزابط بتفتير جياز "الالبتػب" الخاص بيا" ،كان في فيجيػ لسشاقذة رسالة الساجدتيخ
بتاعة واحجة صاحبتي .قالمي ده ايو؟ فقمتمو ..سألشي ماجيدتيخ ايو ،قمتمو .مكشر مرجق وقالمي انت تعخفي
جامعييغ؟ قمتمو اني أصال خخيجة جامعة وبحزخ ماجدتيخ مكشر مرجقشي مع ان مكتػب في الباسبػر (حاصمة
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شيادة آ.ع .تػثيق نطخة لمجراسات الشدػية-كسا سبق.
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عمٍ بكالػريػس)" 6 .وتخوؼ أ.د عغ مشعيا مغ الدفخ إلٍ تػنذ" :الدت المي بتعسل فحز الجػاز برتمي مغ
فػق لتحت فقمتميا سياحة وبرتمي تقخيبا مكشتر مدتشزفاني وشخقعت صػابعيا وقالتمي :استشي ىشا  ."7وتكخرت
في أكثخ مغ شيادة األسئمة االستشكارية حػل تػافخ السال معيغ فتقػل ن.ع" :أول ما قمتمو سياحة قالي :معاكي
فمػس؟ قمتمو آه ،سألشي كام ،قمتمو  250دوالر والبشظ مخضير يجيشي أكثخ مغ كجة عمذان مذكمة تجاول الجوالر
وبرمي مغ فػق لتحت ..قمتمو معايا كخيجيت"  8وتزيف" :بالشدبة لشا السػضػع مكشر مختبط بالػرق عمٍ قج ما
كان بالذكل والثقافة البيئة ونطختو الذخرية ليشا"  .9وتقػل س.ع" :ىػ الزابط كان بيكمسشا بسشصق ان كسان
بشات مغ محافطات ىيدافخوا ويخوحػا لبشان!" "ىػ شايفظ مغ شبقة معيشة فسر عايد يدفخك".
شكمت تجخبة عجم الدساح بالدفخ فخقا حقيقيا في وعي السجافعات عغ حقػق اإلندان وفي إدراكيغ ألنػاع التسييد
الحؼ يتعخضغ لو ،وأصبح ىحا التخابط بيغ الصبقية واألبػية واضحا .فكسا تػضح الذيادات ،التسييد الصبقي
تعامل الزباط في
والجشجرؼ ال يتقاشعان فقط وكأن البشية الصبقية واألبػية ال يختبصان ببعزيع البعس .إن ُ
السصار مع السجافعات عغ حقػق اإلندان يجل عمٍ أن ىشاك شظ ما في سمػكيغ ،أو أن ىشاك ما يثيخ الخيبة
في سفخىغ لمجرجة التي تدتجعي استغالل الزباط لدمصتيع كخجال ،وكسسثميغ لمجولة ،في مشعيغ مغ الدفخ
بذكل غيخ قانػني .فسثال واجيت آ.ع أسئمة تشع عغ ارتياب الزابط مشيا" :قعج يدألشي انت بتاخجؼ كام
وبتذتغمي ايو وجيبي معايا مغ اآلخخ ( )...قمتمو أنا بذتغل شغالنة كػيدة وأىمي بيرخفػا عميا وضخوفيع السادية
كػيدة وكل فمػسي بحػشيا عذان أعخف أسافخ .قالمي ده أنا باخج مختب اكتخ ولػ حػشت كل فمػسي مر
ىعخف أروح لبشان" ،أما أ.د فتخوؼ أن أثشاء عػدتيا مغ السغخب سأليا الزابط" :إنت كشت في السغخب؟ ليو كجه
يا بشتي؟" .تشع ىحه األسئمة عغ شظ في أغخاض ىؤالء الشداء مغ الدفخ ،قج تكػن شكػك أخالقية ،وقج تكػن
شكػك أمشية إال أنو في الشياية ىشاك حكع واضح أنو ال يسكغ لشداء مغ ىحه الخمفية أن يدافخن ،فبالزخورة ىشاك
غخض "غيخ بخغ" مغ سفخىغ .فتقاشع الصبقة مع الشػع يخمق ليؤالء السجافعات مػقع محجد داخل السجتسع يتع
التسييد ضجىغ عمٍ أساسو .ويتخصٍ تعامل الزباط في السصار فعل "السزايقة" أو "التعصيل" ،فسشعيغ مغ
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الدفخ دون أسباب أو سشج قانػني ىػ أسمػب واضح لسسارسة الحساية األبػية " ،وكأن سفخ ىؤالء الشداء سيؤدؼ
حتسا إلٍ شئ سئ مثل "االنحخاف" أو "الخيانة".
لع يقترخ استيجاف الشداء عمٍ عػامل التسييد الصبقي والجشجرؼ؛ فاتزح جميا في الذيادات استيجافيغ عمٍ
أساس نذاشيغ ولكػنيغ مجافعات عغ حقػق االندان .ففي أغمب الػقائع التي تع إبالغ سمصات السصار خالليا
بػضػح أن السدافخات ذاىبات لحزػر "مؤتسخ" أو "تجريب" ،كان عجم الدساح بالدفخ ألسباب أمشية والعتبار أن
عسل السجافعات عغ حقػق اإلندان ىػ بالزخورة مزخ ب"األمغ القػمي" .تقػل أ.د عغ واقعة استجػابيا أثشاء
عػدتيا مغ السغخب" :واحشا راجعيغ الطابط حط الباسبػر وكشت الزقة في شاشة الكسبيػتخ وشمع مكتػب (مثيخة
لمذغب) ،فالطابط قالي استشي "10 .وتزيف" :قالي :إنتي عسمتي إيو؟ إنتي عارفة إنتي رايحة فيغ؟ مكتب أمغ
الجولة .فقمتمو :يا خبخ ،شب رسيشي عمٍ الفػلة ،فقالي :ىػ إنتي بتاعة مذاكل أو بتذتغمي في الدياسة؟ قمتمو
أل" .11رحشا مكتب كمو شبابيظ إزاز وكان في ضابط البذ أبيس وإدالو الكارت المي بيتختع وقمبيا عمٍ ضيخىا
12

وقعج يكتب 5 4 3 2 1 :وقالي :ربشا يدتخ ،ىػ إنتي في أحداب أو بتشدلي مطاىخات؟ ".

وتتكخر االستجػابات األمشية التي تعامل فييا الزباط بارتياب مع السجافعات عغ حقػق اإلندان بدبب نذاشيغ،
حيث تقػل و.ع عغ دخػليا غخفة الزابط" :قمتمو :قبل أؼ حاجة الصيارة شمعت؟ قالي :أل لدو ،وواحج بيدتأذنو
نصمع وال أل ،قالو :إركشيا شػية ،وفيست إنيع بيتحكسػا في كل حاجة .فقمتمو :الدفخية دؼ ميسة بالشدبالي وعايدة
ألحق الصيارة ،فقالي :ليو مر سافختي تػنذ؟ قمتمو :أنا مدافخة أمثل بمجؼ ( )...وليا الذخف إني أعسل ده.
اتزايق واترجم مغ إجابتي .قالي :شب احكيمي عغ الدفخية ،قمتمو :ىػ مر سخ حخبي ( )...أخجت الفي اد يعشي
معايا مػافقة البمج ومػافقة ضسشية مغ البمج إني أسافخ عمذان معايا باسبػر" قالي :كالم جسيل ومعقػل...شكمظ
بتدافخؼ كثيخ"  .13وفي شيادات ب.ع وو.ع لع يكغ االستيجاف خاص بيغ ىغ فقط ،بل تع تػقيف واستجػاب
ومرادرة جػازات سفخ أغمب السدافخيغ\ات إلٍ نفذ التجريب\السؤتسخ ،مسا يؤكج عمٍ استيجاف ىؤالء عمٍ
أساس الشذاط نفدو .ولع يتػقف استيجاف السجافعات عمٍ أساس نذاشيغ عشج تػقيفيغ في السصار فقط وعجم
الدساح ليغ بالدفخ ،بل في أحيان كثيخة امتج االستيجاف إلٍ ما بعج ذلظ ،فتكخر مثال التحفع عمٍ جػازات سفخ
10
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السجافعات عغ حقػق اإلندان لعجة أشيخ واستسخار مزايقتيغ ومالحقتيغ حتٍ تدمسيغ لجػازات سفخىغ .فسثال
تقػل ب.ع والتي استسخت مرادرة جػاز سفخىا لعجة أشيخ واستجعائيا إلٍ مقخ األمغ الػششي عجة مخات" :األميغ
المي كشت كمستو قالمي أنا السفخوض أعسل تحخؼ عشظ بذ مر ىعسل كجه ،اعسميمي بذ ورقة بأسامي أخػاتظ
وعيمتظ..يعشي بقٍ خيالني وعسامي وعياليع وبيذتغمػا ايو وساكشيغ فيغ .بعجىا كمسػني وقالػلي الباسبػر جو
واألميغ كان بيتعامل معايا عمٍ انشا صحاب بدياده وكل شػية يقػلمي احشا بشعسل كجه عذانكػا وعذان نحسيكػا
ونحسي البمج .لسا رحت خجت الباسبػر قالمي بعج كجه قبل ما تدافخؼ ابقٍ قػليمشا واديشا خبخ قبميا .خجت باسبػرؼ
ولقيت مكتػب عمٍ تأشيخة الخخوج "الغي ."14وتكخر ىحا الشسط مع ه.ع والتي ضل األمغ الػششي يترل بيا عجة
مخات الستجػابيا" :بيكمسػني وحج بيكمسشي يقػلي انا الخائج "أ ".تعالي لشا مكتب االمغ الػششي وكمست ناس عذان
يبقػا عارفيغ مكاني لػ حرل حاجة ورحت .أخجوا بصاقتي ومػبايمي وفزمت قاعجة ساعة مدتشية .بعجيغ
شمعػني مكتب مجيخ األمغ الػششي وكان في ضابط تاني قاعج رتبة أقل .االتشيغ كانػا البديغ مجني .لسا دخمت
مجيخ السكتب قالمي متخافير ومتتػتخير قمتمو أنا مر خايفة المي يخاف السجخميغ أنا أخاف ليو أنا معسمتر
حاجة احشا وقفػنا أنا والمي معايا وورقشا مطبػط ومعانا تأشيخة ،فقالمي" :احشا بشحسيكع والخئيذ مكمفشا بجه عذان
نحسي الذباب .إلن انتػا مسكغ تخوحػا ىشاك يمعبػا في دماغكػا ومسكغ يكػن السؤتسخ كمو شالع عذان يغصي
عمٍ حج واحج .في حاجات انتػا متعخفػىاش احشا عارفيشيا ."15 .يتزح مسا سبق أن مسثمي الجولة يترخفػن -
أو عمٍ األقل يبخرون ترخفيع  -انصالقا مغ مشصق حسائي يجفعيع لمتجخل لتػقيف ىؤالء السجافعات ومشعيغ مغ
الدفخ وفخض الػصاية عمييغ ،فحتٍ وإن كانػا ال يتيسػنيغ بالعسالة أو الخيانة ،فيع يرخون أن ىشاك جية أو
أشخاص ما تدتغميغ ألغخاض قج تزخ بأمغ مرخ ،وبالزخورة يعخف مسثمي الجولة ىحه الجيات واألغخاض
الخفية ولكغ ال تعخفيا السجافعات عغ حقػق اإلندان ،وىػ ما يذكل نػع مغ الدمب إلراداتيغ وتقميل مغ قجرتيغ
عمٍ التسييد واالختيار .ربسا تعدز ىحه الػقائع بعس الحجج الشدػية التي تجادل أن الدمصػية بشية ُم َج َشجرة ،وأن

االنتياك عمٍ أساس الشذاط الدياسي يتخح شابعا مختمفا حيشسا تكػن الشاشصات مغ الشداء ،ويربح قسعيغ غيخ
مختبط فقط بشذاشيغ ولكغ بشػعيغ أيزا.

أما بعج؟ :تأثير عجم الدماح للمجافعات عن حقوق اإلندان بالدفر على مدار حياتهن في المجال العام
والذخري
14
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أدت وقائع السشع مغ الدفخ إلٍ تأثيخ شجيج عمٍ السجافعات عغ حقػق اإلندان تخاوحت مغ السدتػػ الذخري
الستعمق باإلحداس باألمان والثقة بالشفذ ونطخة محيط العائمة واألصجقاء ليغ ،والسدتػػ العام الستعمق باستسخار
نذاشيغ في السجال العام .وتتجدج مغ خالل الذيادات مقػلة "الذخري ىػ الدياسي" بذكل واضح ،حيث
يتجاخل الذخري مع العام إلضيار أن السدائل الذخرية والعائمية ىي أيزا سياسية وعامة وأن السدائل العامة
والدياسية تؤثخ في أحيان كثيخة عمٍ ما يدسٍ ب"الذخري" .فتػاجج ىؤالء الشداء في السجال العام مختبط
بشزاالت تبجأ مغ نصاق األسخة واألصجقاء وحتٍ مدتػػ الجولة .بالتالي ،التعخض لسزايقات أمشية أو مشعيغ مغ
الدفخ يؤثخ عمٍ جسيع ىحه السدتػيات الستذابكة .فحخية الحخكة بالشدبة لمكثيخ مغ الشداء ىػ حق مكتدب
برعػبة في حج ذاتو ،و قج يتصمب صجاما مع األسخة أو الدوج\الذخيظ والسحيط العائمي والسجتسعي .وبالتالي أؼ
انتياك لحخية حخكتيغ وتشقميغ يتجاوز الػاقعة نفديا والحخمان مغ الدفخ إلٍ مكان أو ىجف معيغ ،فيػ يعيجىغ
إلٍ الدؤال األساسي حػل حخية حخكتيغ ويختج بسكاسبيغ ليجعميا قيج الذظ والتداؤل مخة أخخػ" ،احشا
مابشػصمر لمحاجات دؼ بديػلة ...فمسا نػصميا وتخجع تتاخج مششا ده بياخج حاجات كتيخ مغ المي وصمشاليا.
يعشي أنا عسمت خشاقات عذان أقجر أتحخك وأعسل الحاجات المي بعسميا .وجدء مغ ليو بابا بجأ يديبشي ىػ انو
حذ اني بعسل حاجات ميسة بالحات مغ الدفخيات ،يعشي حذ إن أنا شخز لو أىسية في الكػكب وبعسل
حاجات فعال .فمسا الجولة المي بتسثمو األمان تسشعشي إني أسافخ يبقٍ أنا مر بعسل حاجات ميسة أنا بعسل حاجة
ضج القانػن  ."16يتكخر تعبيخ آ.ع عغ كػن عجم الدساح بالدفخ يسثل انقزاضا عمٍ مكاسبيغ وتعجيا عمٍ
حخيتيغ وأنو قج يدتخجم مغ محيصيغ لمتزييق عمٍ حقيغ في الحخكة عسػما؛ تقػل ب.ع" :مغ ضسغ الحاجات
المي مزايقاني ان أنا بقجر حخيتي ججا ومسكغ مختبصر بذخز أو حتٍ أصحاب لػ قخروا يحجوا مغ حخية
حخكتي والسخة دؼ حاجة مر قادرة أتحكع فييا وبتحج مغ أىع قيسة عشجؼ المي ىي الحخية .مسكغ حج تبقٍ دؼ
بالشدبة لو مر ميسة بذ أنا حخيتي أولػية"  .17فحخية الحخكة ليدت فقط ضخورة ألغخاض عسمية مثل التشقل في
مجتسعاتيغ أو خارجيا إلقامة أنذصة ،ولكشيا أيزا متعمقة بتصػر وعييغ الشدػؼ حيث تذتبظ معاركيغ
الذخرية حػل حقػقيغ األصيمة (مثل حخية الحخكة) مع دورىغ كسجافعات عغ حقػق الشداء عسػما.
وفي أحيان أخخػ أثخت ىحه الػقائع والتي استيجفت السجافعات عمٍ أساس نػعيغ ونذاشيغ وشبقتيغ عمٍ ثقتيغ
بأنفديغ وشخحت تداؤالت عمييغ حػل مطيخىغ الخارجي وحػل تعامميغ مع السػقف .تقػل ن.ع" :الفكخة أنا
16
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شايفة إنشا نتاج تخبية ساذجة فييا عجم ثقة بشفدي شػية وإضيار التػتخ مغ السػقف وكان السفخوض أتعامل بذكل
أقػػ شػية بذ بخده مر مصالبيغ ونعخف نقشع الشاس .أنا مر مزصخة أدفع الثسغ ده .في ناس كانت بتخشي
أميغ الذخشة عمذان تعجؼ..كان مسكغ أقمع الحجاب بذ أقمعو لسا أبقٍ عايدة مر عمذان الطابط يديبشي
ويصمعشي .مر مزصخة أتشازل بالذكل ده .كل المي بيشي وبيشو إن لػ الػرق مر مطبػط أو في حاجة قانػنية.
وفي ناس كان بيتقاليع ىشكمسكع لسا تخجعػا عمذان يتحقق معاكع وده أسػأ مغ السشع إلنشا بشحكع عمٍ الشاس بشاء
عمٍ الذكل وإحداسو بالػاحجة وتفتير الذشط وكشت حاسة إنو ىيفتر ششصة إيجؼ ...أنا بقٍ عشجؼ إحداس دائع
بالغخبة في كل حاجة في حياتي سػاء الذخرية أو المي مختبط بالذغل في السجال العام ...الشاس قعجوا يقػلػا
كان الزم تحػرؼ وإيو السذكمة لسا تمبدي بذكل معيغ أو كجة”.

18

فػاقعة عجم الدساح بالدفخ تدتجعي أسئمة أكثخ

عسقا مختبصة بأشكال التسييد التي تتعخض ليا الشداء في حياتيغ اليػمية مغ فاعميغ مختمفيغ .فبالصبع ،السطيخ
الخارجي قج يكػن أساس لمتسييد الصبقي ضج الخجال أيزا ،إال أنو بالشدبة لمشداء قج يثيخ أسئمة مختمفة .ففي
أكثخ مغ شيادة يتكخر ربط شخيقة معيشة في السمبذ مع انتساء شبقي معيغ ،قج يعخقل سفخىغ ويجمب مزايقات
سمصات السصار ،وفي نفذ الػقت فإن الخخوج عغ قػاعج ىحا السمبذ والسطيخ الخارجي السألػف في محافطاتيغ
قج يجعل عسميغ أصعب في مجتسعاتيغ أو يػصسيغ عمٍ أساس أنيغ "مدتغخبات" أو "متحخرات" أكثخ مغ
الالزم .فتػجج شخوط محجدة متعمقة بالسطيخ والجدج لمدساح بتػاجج الشداء في السجال العام وقج تكػن ىحه
الذخوط متشاقزة في بعس األحيان .وكسا تقػل ن.ع ،قج يؤدؼ ذلظ في بعس األحيان إلٍ شعػر "دائع بالغخبة"
مغ التػقعات السحيصة الستشاقزة الخاصة بالتحكع في أجداد الشداء والتي تذعخىغ أنيغ يشبغي دائسا أن يمبػا
تػقعات الدمصة األبػية الستشاقزة مغ أجدادىغ(بجءا مغ األسخة مخو ار بالسجتسع السحيط وصػال لسسثمي الجولة).
وتدخب ىحا الذعػر بفقجان الثقة في الشفذ وفقجان اإلحداس باألمان وفي بعس األحيان الذعػر السدتسخ بالحنب
إلٍ أكثخ مغ مجافعة تعخضت لالستيقاف وعجم الدساح بالدفخ ،فتخوؼ إحجاىغ" :نفديتي بقت زؼ الدفت وبقيت
بخاف ومر بشفتح الذبابيظ وبششريخ في الحخ ولسا الباب بيخبط بشبقٍ مخعػبيغ .واحشا قخبشا نخمز مذخوع
شغاليغ عميو وأنا متأكجة إنشا مر ىشعخف نعسل مؤتسخ ختامي والكتاب مر ىيصبع .أنا مسكغ أتأذؼ مر مذكمة
بذ مر عايدة الشاس المي معايا المي عايدة تداعج الشاس تتأذػ .إحداس الحنب بقٍ مديصخ عميا بالحات إن
البشات المي معايا مختبصيغ ببعس ججا وبيتخانقػا مع الشاس المي مختبصيغ بييع وبيحرل انفرال وبيتقاليع إنيع
عسالء وحاسة إني بقالي سشيغ بحارب شػاحيغ اليػا .أنا مر عايدة أسبب أذؼ لحج .عمصػل عشجؼ إحداس
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بالحنب  -ضغصي بيعمٍ وبيػشٍ في نفذ الػقت ومبعخفر أنام وباكل بشيع غخيب وعمٍ شػل عشجؼ كػابيذ".19
يتكخر ىحا الخػف الجائع السراحب لمسجافعات عغ حقػق اإلندان الالتي تع تػثيق تجاربيغ والسختبط بكػنيغ
أصبحغ مالحقات وإمكانية تأثيخ ذلظ عمٍ السجافعات األخخيات األصغخ سشا.
في أحيان أخخػ تحققت مخاوف السالحقة األمشية خاصة مع السجافعات عغ حقػق اإلندان الالتي تع مرادرة
جػازات سفخىغ .فكسا ذكخت مجافعة أخخػ" :فات  30يػم والباسبػر مخجعر ومفير أمل وبعج ما سألت السحامي
رحت مجيخية األمغ في و ازرة الجاخمية وقمتميع :أنا مرخية ومر عارفة مسشػعة ليو .بعج كجة قالػلي :روحي
السخابخات وىشاك قعجت ساعتيغ وقالػلي مر مػجػد عشجنا .جو العيج الكبيخ تقخيبا في أكتػبخ

 2015وقمت

ىدأل عمٍ الباسبػر في محل اإلقامة ،وبعج الرالة يػم الجسعة لقيت ماما بتكمسشي وبتعيط وبتقػلي إن األمغ
راح البيت .أنا بيتي بخج كبيخ فيو  84شقة وأنا ساكشة في الجور الخابع 2 .مغ األمغ جع صمػا مع الشاس في
العسارة وبعجىا بجأوا يدألػا الشاس لػ يعخفػا فالنة الفالنية ،وجػز أختي إتدأل وقال :دؼ أخت السجام ،ولسا سألػا:
فيغ األستاذة؟ قاليع إني في بيتي في القاىخة .ماما مكشتر مػجػدة فجػز أختي شخب الميمة .وفيست مغ البػاب
إنيع سألػا عميا في ال  84شقة .20أما ه.ع فقج تع استجعائيا ثالثة مخات مغ قبل األمغ الػششي .فقج تع استخجام
جػاز الدفخ مغ قبل األمغ الػششي كأداة ضغط عمٍ السجافعات الستجعائيغ أكثخ مغ مخة بسكتب األمغ الػششي
بحجة تدميع جػاز الدفخ وتكخر ذلظ مع ب.ع وه.ع .كسا أن األسئمة التي تع تػجيييا إلٍ السجافعات كانت تذكل
ضغصا كبي اخ عمييغ" :بعج كجه سألشي عمٍ اسع واحج بعيشو وشمب مشي أسأليع عميو قمتمو أنا مر أمشجية
فاتعرب وقالمي "ال! أنا الكمسة دؼ متتقالير وىػ انت لسا تخجمي وششظ وتخدؼ عاألمغ الػششي تبقٍ حاجة
وحذة!" و في بعس األحيان تزسشت مقابالت األمغ الػششي نبخات تيجيج لمسجافعات عغ حقػق اإلندان ،فعمٍ
دورنا وراكي ممقيشاش حاجة ،غيخ كجه
سبيل السثال" :بتاع األمغ الػششي قالمي عارفة احشا بشعاممظ كػيذ عذان ّ
كشا ىشجيبظ في البػكذ مغ بيتظ .قمتمو ده تيجيج يعشي قالمي أل أنا بعخفظ ،قمتمو ال ده تيجيج ان لػ عسمت حاجة
السخة الجاية ىتجيبػني في البػكذ  ."21وأثخ ذلظ فعميا عمٍ السجافعات عغ حقػق اإلندان وعمٍ حخكتيغ،
فبعزيغ يأسغ مغ محاولة الدفخ وقخرن عجم الدفخ مخة أخخػ" :مغ ساعتيا محاولتر أسافخ تاني .انا برخاحة
خايفة وقمقانة ومر عارفة وضعي القانػني ومعشجير آلية اني أعخفو .وحديت كجه ان معشجير أؼ واسصة .فكخت
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أعسل بجل فائج أو أتمف الباسبػر عذان أعسل باسبػر ججيج ميبقاش عميو كمسة الغي دؼ .بذ معسمتر الخصة
دؼ .أنا عشجؼ خػف داخمي ،مر عايدة أكخر التجخبة أو أؼ حاجة تفكخني بييا  "22وتقػل ه.ع" :أنا مغ ساعتيا
محاولتر أسافخ لدة .المي كان عامممي ضغط يػم السصار السعاممة ،فييا نطخات ارىاب كجه المي ىػ أنا بخػفظ
ومامتي وأختي كانػا مػجػديغ الشاحية التانية وشايفيغ وخافػا ججا لسا أخجوني افتكخوا اني ىخكب البػكذ بقٍ
وقعجوا يرػتػا .وكان خػفي في األمغ الػششي ان محجش يبقٍ عارف مكاني وانيع يخصفػني أو يخفػني قدخيا
وال يغتربػني ومحجش يبقٍ عارف .كشت بذخب الذاؼ مجبخة وأنا مخعػبة ال يكػن في حاجة ".عسميا أثخت ىحه
التجارب ،أو قج تؤثخ ،عمٍ الشذاط الشدػؼ لمسجافعات بذكل مباشخ ،فبعزيغ مغ السشخخشات في مبادرات ندػية
أصبحغ يتخػفغ مغ سفخ الستصػعات أو الشاشصات األصغخ سشا حتٍ ال يتعخضغ لشفذ التجخبة ،وحتٍ ال
يتػجدغ مغ السبادرة أو يذككغ في "وششيتيا" .كسا أن تعخض أكثخ مغ مجافعة مغ نفذ السبادرة الشدػية إلٍ
السشع أدػ في بعس األحيان عغ عدوف أغمبيغ عغ محاولة الدفخ لعجم تكخار التجخبة السؤلسة ،ويؤدؼ ىحا إلٍ
أكثخ مغ إشكالية ،فإما تزيع ىحه السخاوف فخص لمدفخ واالنخخاط في أنذصة قج تفيج السبادرات الشدػية ونذاط
السجافعات في السجال العام ،أو يربح الدفخ مغ اختراص عزػة واحجة أو اثشيغ مغ العزػات بالسبادرة
السدتعجات بالسجازفة ويؤدؼ ذلظ إلٍ إشكاليات أيزا متعمقة بتجويخ السدؤوليات والفخص داخل السبادرة أو
السجسػعة ،وتعبخ س.ع عغ ىحه اإلشكاليات بذكل واضح" :أنا السػضػع معسمير أنا أزمة ،أنا قخرت اني أروح
تاني وأجخب أسافخ تاني بذ زميمتي معسمتر كجه وفي مغ زميالتي بقػا مر عايديغ يدافخوا .مر مغ السفتخض
ان انا أروح كل الدفخيات ،ده مر صح وكسان لػ عشجؼ متصػعات صغيخيغ ببقٍ عايدة أسفخىع بذ ببقٍ قمقانة
يتعخضػا لشفذ الحاجة وببقٍ مر عارفة أقػليع انيع يدافخوا وان ده مسكغ يحرل وال ده ىيقمقيع ويحدديع انشا
بشعسل حاجة غمط".

خالصة
ُيعج تػقيف السجافعات عغ حقػق اإلندان في السصار وعجم الدساح ليغ بالدفخ دون سشج قانػني انتياكا
لالستحقاقات الجستػرية والقانػنية التي تكفل حخية الحخكة .فتشز السادة  54مغ الجستػر السرخؼ أن "الح ﺮية
الشخصية حﻖ ﻃبيعٍ ،وىٍ مصﻮنة ال تُمﺲ ،وفيما عﺪﺍ حالة التمبﺲ ،ال يجﻮﺯ القبﺾ عمٍ أحﺪ ،أًتفتيشو ،أً
حبسو ،أً تقيي ﺪ ح ﺮيتو بأٌ قي ﺪ إال بأم ﺮ قضائٍ مسب ﺐ يستم ﺰمو التحقي ﻖ ".وحيث أن جسيع وقائع عجم الدساح
بالدفخ السحكػرة في ىحا البحث(والحؼ يعتبخ تقييجا لمحخية) التي تع تػثيقيا في ىحا البحث لع تكغ بأمخ قزائي
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 62مغ

ُمدبب بل تُخكت لتقجيخ الزباط عذػائيا في السصار ،وىػ ما يعج تعجيا عمٍ السادة السحكػرة والسادة
الجستػر السرخؼ والتي تشز عمٍ" :ح ﺮية التنقل ،واإلقامة ،واليج ﺮﺓ" .وأنو "ال يج ﻮﺯ إبعاﺩ أٌ م ﻮاﻃﻦ عﻦ إقميﻢ
الﺪولة ،وال منعو م ﻦ الع ﻮدﺓ إليو وال يﻜ ﻮﻥ منعو م ﻦ مغادرﺓ إقمي ﻢ ال ﺪولة ،أً ف ﺮﺽ اإلقامة الجب ﺮية عميو ،أً
حﻈﺮ اإلقامة فٍ جية معينة عميو ،إال بأمﺮ قضائٍ مسبﺐ ولمﺪﺓ محﺪدﺓ ،وفٍ األحﻮال المبينة فٍ القانﻮﻥ" .كسا
تشتيظ اإلجخاءات الستخحة ضج السجافعات عغ حقػق اإلندان بالسصارات مغ استجػاب وتحقيق ومشع مغ الدفخ
العجيج مغ السػاثيق واالتفاقيات الجولية مثل السادة  13مغ اإلعالن العالسي لحقػق اإلندان والحؼ يشز عمٍ
حق جسيع األفخاد في مغادرة بالدىع والعػدة إلييا ،والعيج الجولي الخاص بالحقػق الدياسية والسجنية.
السدتعخضة في ىحا البحث تكذف عغ التجاخل والتقاشع القػؼ بيغ عػامل عجة تذسل
كسا أن التجارب الستشػعة و ُ
الشػع والصبقة والتشػع الجغخافي تحت مطمة القيع والسسارسة الدمصػية واألبػية لفاعمي الجولة والفاعميغ السجتسعييغ
ضج الشداء بذكل عام ،والسجافعات عغ حقػق اإلندان بذكل خاص ،نط اًخ لكػنيغ نداء يتحجيغ األنساط واألدوار
الشسصية السربػغة عمييغ مجتسعياً والستػقعة مشيغ سػاء مغ األفخاد حػليغ في كل مغ السجال الخاص والسجال
العام .وال يقف األمخ عشج ىحا الحج ،فتػضح التجارب استسخار الشطخة الجونية والشسصية لمشداء مغ السحافطات
السختمفة  -أؼ األماكغ البعيجة عغ العاصسة  -مسا يخسخ مفيػم السخكدية والحؼ يعدز مغ الفكخ الدمصػؼ.
والسجتسعات األبػية بصبيعتيا ال تتقبل أن تتحجػ الشداء األدوار الستػقعة مشيغ أو أن تعسل عمٍ إدراكيغ
الختالل مػازيغ القػػ بتمظ السجتسعات ،ال سيسا تصػيخ خصاب ندػؼ يشبع مشو أنذصة تخسخ ألخخيات وعييغ
الشدػؼ .وبالتالي ،تدتخجم ىحه السجتسعات ،سػاء الفاعميغ السجتسعييغ بيا أو فاعمي الجولة فييا كل الصخق
السسكشة لكبح أنذصتيغ ومشيا تقييج حخكتيغ وتػقيفيغ في السصار ومشعيغ مغ الدفخ دون أية أسشاد قانػنية أو
ق اخرات قزائية كسا أوضحت تجارب السجافعات عغ حقػق اإلندان ُمؤسدات وعزػات السبادرات الشدػية الذابة
في أكثخ مغ محافطة .ولكغ تاريخ الحخكة الشدػية وثخائيا يثبت أنو كمسا تحاول السجتسعات استغالل مرادر
الدمصة بيا لػقف الشدػيات عغ عسميغ ونذاشيغ ،دائسا ما يججن شخق مختمفة الستكسال نزاليغ مغ أجل
الحرػل عمٍ حقػقيغ وصػن كخامتيغ .وبالفعل ،تذبثتمظ السجافعات وغيخىغ في مختمف محافطات مرخ وال
يدتدمسغ ليحه السسارسات األبػية وغيخ القانػنية ،ويدتكسمغ نذاشيغ بكل الصخق السسكشة.
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