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»إذا حصــل وأن بكيــت، فليــس ذلــك لأننــي أشــعر بأنني 
ــاء  ــن الكبري ــل م ــدر هائ ــعر بق ــي أش ــل لأنن ــيرة، ب كس
والمتنــان للمرحلــة التــي وصلــت إليهــا بعــد كل مــا 
مــررت بــه. لــذا، رجــاًء، ل تشــعروا بالأســى تجاهــي.«

— نجود، فتاة يافعة من دمشق

صلٌب عودهن
قصص فتيات يافعات سوريات
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هــذا التقريــر مهــدى للفتيــات اليافعــات الســوريات فــي شــتى أنحــاء المنطقــة، اللواتــي تصــارع الكثيــرات منهــّن تحديــات 
نســانية. ونتوجــه  ــّن الإ ــن أجــل أبســط حقوقه ــاح م ــدة للكف ــى مصاعــب عدي ــب عل ــن التغل ــّن يواصل ــاً، إل أنه ــة يومي عظيم
بالشــكر مــن الفتيــات اللواتــي تحليــن بالشــجاعة وشــاركن قصصهــّن مــع صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان لمســاعدة المجتمــع 
الدولــي علــى فهــم أوجــه المعانــاة المتعــددة التــي يخضنهــا فــي رحلتهــّن نحــو البلــوغ، والمســاعدة أيضــاً فــي إلقــاء الضــوء 

علــى قدرتهــّن علــى الصمــود فــي وجــه أكثــر الظــروف صعوبــة.

كمــا أن صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان ممتــٌن جــداً لكافــة الجهــات المانحــة والشــركاء التنفيذييــن الذيــن ســاهم دعمهــم 
فــي تنفيــذ مجموعــة واســعة مــن البرامــج الموجهــة للنســاء والفتيــات الســوريات فــي ســائر المنطقــة، وبالتالــي توفيــر منصــات 
ودعــم لأولئــك الفتيــات الســوريات اليافعــات كــي يشــاركن قصصهــّن مــع العالــم. وتحظــى برامــج صنــدوق الأمــم المتحــدة 
للســكان حاليــاً بدعــم مــن كل مــن أســتراليا، والنمســا، وكنــدا، والدنمــارك، واللجنــة الأوروبيــة، وفنلنــدا، وفرنســا، وإيطاليــا، 

واليابــان، وجمهوريــة كوريــا، والنرويــج، والســويد، والمملكــة المتحــدة. 

أعــرف ذلــك العالــم الــذي أرغــب فــي 
ــه،  ــي أبني ــاعدوني ك ــه. س ــش في العي
ومــن جهتــي، لــن أتوقــف عــن العمــل 

ــه. ــن أجل م

“
— ربا، فتاة يافعة من إدلب، سوريا
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شــكلت التجــارب التــي خاضتها الفتيــات الســوريات اليافعــات خالل 
الســنوات التســع الماضيــة جــزءاً كبيــراً مــن ســنوات تكوينهــّن علــى 
نحــو ل يّمحــي. وبالرغــم مــن التحديــات العديــدة التــي يواجهنهــا، 
الكبيــرة  المصاعــب  علــى  والتغلــب  الصمــود  يواصلــن  فإنهــّن 
ــى  ــة عل ــّن العظيم ــيد لقدرته ــي تجس ــات، ف ــق النجاح ــل وتحقي ب
الصمــود وتأكيــد علــى أهميــة آرائهــّن فــي النقاشــات حــول البرامــج 
ــى الصمــود. ــاء الســالم والقــدرة عل ــة ببن نســانية وتلــك المعنّي الإ

مقدمة
»بالرغــم مــن الألــم الــذي مــررت بــه أنــا والكثيــر مــن الفتيــات الأخريــات مثلــي، إل 

أننــي مــا زلــت أؤمــن بإمكانيــة العيــش فــي عالــم أفضــل.«

ة 
اني

س
إلن

ة ا
غاث

اإل
ت 

ما
ظ

من
ت ل

وق
 ال

ان
ح

ود 
جه

ي 
 ف

ت
عا

اف
الي

ت 
تيا

لف
ف ا

هد
ست

ي ت
ك

ها.
ذل

 تب
ي

الت
ة 

جاب
ست

اال
“

ية
رب

لع
ل ا

دو
 لل

ان
سك

 لل
دة

ح
مت

 ال
م

أم ال
ق 

دو
صن

ي ل
يم

قل
الإ

ر 
دي

لم
ب ا

نائ
ر، 

ج
مي

كا 
دري

ري
 ف

—

ــاة  ــي تنمــو فــي ظلهــا فت مــا هــي الظــروف الت

ــورية؟ ــة الس ــّم الأزم ــي خض ــة ف يافع

ــى  ــم عل ــه القّي ــذي وجه ــؤال ال ــو الس ــذا ه كان ه
ــر  ــبعة عش ــي ذات الس ــى ليال ــات إل ــراء المقاب إج
ربيعــاً، والتــي كانــت تبلــغ مــن العمــر 11 عامــاً عندما 
هربــت مــن بلدتهــا فــي القامشــلي فــي شــمال 
ســوريا ولجــأت إلــى العــراق. خــارج المقطــورة ذات 
ــة، كان  ــت المقابل ــث أجري ــة، حي ــواح المعدني الأل
ــث  ــاة، حي ــز 1 بالحي ــن دومي ــم الاجئي ــّج  مخي يض
ــه بالكــرة، وتنبعــث الموســيقى  ــال في يلعــب الأطف
الهادئــة فيــه مــن دروس الفنــون والحــرف اليدويــة، 
فيمــا تُطــرق المســامير فيــه فــي مواقــع البنــاء عبــر 

ــق. الطري

صمتــت ليالــي لبرهــة مــن الوقــت وأشــاحت بنظرها 
بعيــداً، محدقــة فــي النافــذة المؤقتــة. وبــدت 
للحظــة وكأنهــا توشــك علــى البــكاء، لكنهــا ابتســامة 
تعلمــت  »لقــد  وقالــت:  وجههــا،  علــت  تحــدٍّ 

الكثيــر.«

قصــة ليالــي، وبالطبــع، شــخصيتها القويــة، تتشــابه 
مــع قصــص عــدد ل يحصــى مــن الفتيــات اليافعات 
ــراء  ــّن ج ــن جذوره ــن م ــي اقُتلع ــوريات اللوات الس
العنــف الدائــر فــي بلدهــن. وبالنســبة لليالــي، 
مــن  مجموعــة  مواجهــة  فــي  الأزمــة  وضعتهــا 
ــى  ــر عل ــر الأم ــم يقتص ــة، إذ ل ــات الصعب التحدي
رؤيتهــا لأفــراد عائلتهــا وأحبتهــا وهــم يــردون قتلــى 
فــي خضــّم جنــون الأزمــة، فقــد نجــت مــن أشــكال 
ــس،  ــوع الجن ــى ن ــي عل ــف المبن ــن العن ــدة م عدي
ــد  ــف الجنســي. وعن ــك التحــرش والعن ــا فــي ذل بم
الســتماع إلــى قصتهــا، ل يمكــن للمــرء إل أن يــرى 
ــف  ــة، وتكش ــدث برويّ ــي تتح ــا. فه ــا وباغته قوته
عــن رباطــة جــأش ناشــطة إنســانية يتجــاوز عمرهــا 
ــر قــوة، ل شــك، إل  ــي أصبحــت أكث ــاً، والت 17 عام
أنهــا أصبحــت أيضــاً أكثــر حكمــة بعــد ســنوات مــن 
ــا  ــك ببراءته ــا تتمس ــر أنه ــات. غي ــا للصراع خوضه
وحــس الدعابــة لديهــا بالرغــم مــن كل مــا قاســته.

ــف  ــام 2011، عك ــي ع ــورية ف ــة الس ــدء الأزم ــذ ب من
صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان علــى توثيــق 
ــي  ــات اليافعــات، اللوات ــى الفتي ــة الأزمــة عل حصيل

تراوحــت أعمــار العديــد منهــّن بيــن خمســة أعــوام 
وأحــد عشــر عامــاً عندمــا نشــبت الأزمــة. وفــي 
ــواء  ــد س ــى ح ــات عل ــاء والفتي ــت النس ــن تحمل حي
ــات، ل  ــت الفتي ــة، واجه ــن الأزم ــر م ــبء الأكب الع
ســيما اليافعــات منهــن، كّمــاً متزايــداً مــن التحديات 
ــرت  ــي مجــرى نموهــّن وأث ــرت ف ــي أث ــدة الت المعق
عليهــّن تأثيــراً ســيطال بقيــة حياتهــن. ول يــزال 
الحركــة،  علــى  والقيــود  الخصوصيــة،  انتهــاك 
والجســدي  الجنســي  والعنــف  الأطفــال،  وزواج 
جــزءاً مــن واقعهــّن اليومــي، ويقحمهــّن فــي شــبكة 
مــن العنــف تمتــد لأجيــال. فيمــا شــكلت التجــارب 
ــة  ــع الماضي ــنوات التس ــال الس ــي خضنهــا خ الت
ــو ل  ــى نح ــّن عل ــنوات تكوينه ــن س ــراً م ــزءاً كبي ج
ــا  ــي جمعه ــات الت ــق البيان ــّم توثي ــد ت ــي. وق يّمح
ــن  ــي تقريريْ ــكان ف ــدة للس ــم المتح ــدوق الأم صن
شــاملْين، أولهمــا »الســتراتيجية الخاصــة بالفتيــات 
اليافعــات« )2017(، الــذي ركــز علــى أهميــة تطويــر 
برامــج خاصــة بالفتيــات اليافعــات، و»عندمــا تغــرد 
الطيــور الحبيســة« )2018(، الــذي كان بمثابــة نظــرة 
ــات  ــا الفتي ــي تواجهه ــات الت ــي التحدي ــة ف متعمق
ــر علــى الناجيــات  اليافعــات ونطــاق عواقبهــا الكبي
ــو  ــى نح ــّن عل ــّن ومجتمعاته ــى عائاته ــن، وعل منه

ــر. أكب

أن  علــّي  كان  مــا،  »فــي مرحلــة 
ــي  ــن يمكنن ــى أي ــي: إل ــأل نفس أس

أن أتجــه مــن هنــا مســتقبالً.«

ــي مــن  ــل ليال ــات مث ورغــم كل شــيء، تنهــض فتي
نســانية علــى  بيــن حطــام الأزمــة ليظهــرن القــدرة الإ
الصمــود والبقــاء والزدهــار، فــي الوقــت الــذي قــد 
يتداعــى فيــه العديــد مــن البالغيــن الذيــن يبــدون 

أكثــر قــوة.

توضــح ليالــي بصــوت حــازم وثابــت: »فــي مرحلــة 
ــي  ــن يمكنن ــى أي ــّي أن أســأل نفســي: إل ــا، كان عل م
أن أتجــه مــن هنــا مســتقباً«. تقــول: »بالرغــم 
مــن الألــم الــذي مــررت بــه أنــا والكثيــر مــن 
الفتيــات الأخريــات مثلــي، إل أننــي مــا زلــت أؤمــن 
بإمكانيــة العيــش فــي عالــم أفضــل يمكــن للفتيــات 
الصغيــرات فيــه أن يتمتعــن بطفولتهــّن بســام 

ــوع  ــراراً بالتط ــذ ق ــي أتخ ــذا مــا جعلن ــة. ه وحري
لمســاعدة أولئــك اللواتــي قاســيَن مــا قاســيته، 

لأضمــن أل يرتكــب جيلــي الأخطــاء ذاتهــا.«

إن هــذا التقريــر هــو محاولــة لتســليط الضــوء 
ــي،  ــل ليال ــات مث ــا فتي ــع به ــي تتمت ــى القــوة الت عل
جــراء  تمامــاً  اللواتــي تغيــرت حياتهــّن  الفتيــات 
الحرمــان القاســي والتمييــز الــذي أفرزتــه الأزمــة، إل 
أنهــّن بقيــن عازمــات علــى الحفــاظ علــى أحامهــّن 
بعالــم أفضــل ومحاولــة تحقيقهــا. إن القصــص 
المــوردة فــي الصفحــات التاليــة ل تكشــف عــن 
ــات  ــك الفتي ــا أولئ ــى به ــي تتحل ــرة الت ــوة الكبي الق
اليافعــات فــي وجــه المصاعــب الشــديدة فحســب، 
بــل تؤكــد أيضــاً علــى أهميــة الســتعانة بآرائهــن في 
نســانية،  ــة الإ غاث ــة النقاشــات حــول أنشــطة الإ كاف

ــام. ــود والس ــى الصم ــدرة عل ــاء الق ــج بن وبرام

لقــد تــّم جمــع القصــص المــوردة فــي الصفحــات 
التاليــة مــن خــال حــوارات ومقابــات أُجريــت 
الســوريات  اليافعــات  الفتيــات  مــع  مباشــرة 
فــي  أو  فــي ســوريا  يعيشــون  مّمــن  وعائاتهــّن 
المضيفــة فــي  الــدول  الاجئيــن فــي  مخيمــات 
ــراً  ــراق. ونظ ــان، والأردن، والع ــا، ولبن ــن تركي كل م
القصــص،  هــذه  لمحــور  الحساســة  للطبيعــة 
ومســائل الحمايــة والأمــن المرتبطــة بهــا، فقــد 
ــة هــؤلء  ــّم أخــذ احتياطــات خاصــة التزامــاً برغب ت
الفتيــات. ولــم يتــم ذكــر أي أســماء حقيقيــة، 
فيمــا تــّم ذكــر تفاصيــل تتعلــق ببلداتهــّن ومواقــع 
تواجدهــّن الحاليــة بشــكل متقطــع احترمــاً لرغبتهن. 
وأخيــراً، إن صــور الفتيــات اليافعــات المســتخدمة 
فــي هــذا التقريــر غيــر مرتبطة مباشــرة بالقتباســات 

ــا. ــة له المرافق
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ــدوق الأمــم المتحــدة للســكان  ــام صن ــي ق ــر المعلومــات الت تُظه
ــس ل  ــوع الجن ــى ن ــي عل ــف المبن ــام 2019 أن العن ــي ع ــا ف بجمعه
ــذي  ــات اليافعــات الســوريات، وال ــاة الفتي ــى حي ــزال مســيطراً عل ي
ــن.  ــائر دورات حياته ــالل س ــّن خ ــف تقّيده ــبكة عن ــي ش ــى ف يتجل
الخصوصيــة،  انتهــاك  لتشــمل  هــذه  العنــف  شــبكة  وتمتــد 
ــزواج القســري  والتحــرش، وتقييــد الحركــة، والعنــف العائلــي، وال

وزواج الأطفــال، وغيــر ذلــك.

أصوات غير مسموعة
»إذا تقــدم رجــل فــي مقتبــل العمــر أو متــزوج ثــري للــزواج مــن فتــاة فــي المخيــم، 
بصــرف النظــر عــن عمــره وحالتــه الزوجيــة، فــإن الفتــاة تُجبــر علــى الــزواج بــه حتــى 

لــو لــم ترغــب فــي ذلــك.«

بــي،  يتقــدم  العمــر  وكان  أكبــر  كنــت  »عندمــا 
ــاً  ــطء رغم ــا بب ــم تقييدهم شــعرت وكأن جناحــّي يت
عنــي، وأصبحــت الحيــاة بالنســبة لــي قفصــاً ل 
ــي  ــل، وه ــات أم ــذه كلم ــه.« ه ــرار من ــي الف يمكنن
فتــاة يافعــة ســورية مــن القامشــلي، كتبتهــا لترســم 
صــورة حقيقيــة علــى نحــو مؤلــم حــول دورة حيــاة 
الفتيــات اليافعــات اللواتــي كبــرن فــي ظــّل الأزمــة 
ــه  ــم بأكمل ــاك عال ــل: »كان هن ــع أم ــورية. تتاب الس
ينتظــر خارجــاً، عالــم تصبــح فيــه النســاء قائــدات، 
وعالمــات، ومهندســات. لكننــي كنــت محاصــرة 
وعالقــة فــي عالــم آخــر.. عالــم تعنــي فيــه المــرأة 

ــا.« ــوت له أن ل ص

ــن  ــى م ــدد ل يُحص ــاة ع ــذا معان ــل، وك ــاة أم معان
الفتيــات مثلهــا، تــّم توثيقهــا علــى نحــو مكثــف مــن 
ــكل  ــكان، لتش ــدة للس ــم المتح ــدوق الأم ــل صن ِقب
ــي  ــر ف ــذي نُِش ــق ال ــل المتعم ــن التحلي ــلة م سلس
الحبيســة« عــام  الطيــور  تقريــر »عندمــا تغــرد 
2018. وبنــاًء علــى مقابــات أجريــت مــع فتيــات 
ــن  يافعــات داخــل ســوريا وفــي مجتمعــات الاجئي
فــي المنطقــة بســائرها، قــدم تقريــر »عندمــا تغــرد 
الطيــور الحبيســة« نظــرة متعمقــة علــى التحديــات 
الســوريات  اليافعــات  الفتيــات  تواجــه  التــي 
)وغيرهــّن مــن الفتيــات مثلهــّن فــي المنطقــة(، 
والتــي تتنــوع مــا بيــن انتهــاك الخصوصيــة، والعنف 
العائلــي، وزواج الأطفــال، والعنــف المنزلــي، وأنواع 
ــدأ  ــا إن تب ــات م ــرز هــذه التحدي ــرة. وتب أخــرى كثي
الفتــاة بالقتــراب مــن مرحلــة البلــوغ الجنســي، 
وتــكاد تبلــغ مــن الخطــورة درجــة إقحامهــا فــي 
ــا. ــة حياته ــا بقي ــي تحاصره ــف الت ــن العن ــبكة م ش

ــم  ــدوق الأم ــا صن ــي جمعه ــات الت ــر المعلوم تُظه
المتحــدة للســكان فــي عــام 2019 أن واقــع الفتيــات 
اليافعــات الســوريات ل يــزال هــو ذاتــه. ويواصــل 
ــوع الجنــس الســيطرة علــى  ــى ن العنــف المبنــي عل
حياتهــّن بأنمــاط مشــابهة لتلــك التــي تــّم رصدهــا 
فــي الســنوات الســابقة. إن هــذه الأشــكال مــن 
ــى الجنــس تقــع فــي كل مــكان:  العنــف المبنــي عل
فــي المنــازل، والمــدارس، والجامعــات، والأســواق، 

الطريقــة  تشــّكل  العامــة، وأصبحــت  والشــوارع 
التــي تــرى بهــا الفتيــات اليافعــات مجتمعاتهــّن 
ــار  ــك، ونظــراً لاآث ــا. فضــاً عــن ذل ــن معه ويتفاعل
ــي  ــة الضعــف الت المســتمرة والاحقــة لاأزمــة وحال
ــة  ــي بيئ ــات ف ــات اليافع ــر الفتي ــا، تكب ــررن به يم
تتفشــى فيهــا القيــود التــي تفرضهــا عليهــّن عائاتهن 
ومجتمعاتهــن. وكمــا توضــح داليا، وهي فتــاة يافعة 
مــن إدلــب: »بعــد نشــوب الحــرب، ظننــا أن قلقنــا 
ــة  ــرات المقاتل ــن الطائ ــاء م ــى الحتم ــينصّب عل س
والرصــاص، غيــر أننــا وجدنــا أنفســنا قلقــات حيــال 
التحــرش، والختطــاف، والغتصــاب. لــم نعــد 
نغــادر منازلنــا. بعــض الفتيــات ل يســتطعن حتــى 
الذهــاب إلــى المدرســة لأن عائاتهــّن يرفضــون 

ــك.« ذل

ــا أن  ــرب، ظنن ــوب الح ــد نش »بع
قلقنــا ســينصّب علــى الحتمــاء من 
الطائــرات المقاتلــة والرصــاص، 
ــات  ــنا قلق ــا أنفس ــا وجدن ــر أنن غي
والختطــاف،  التحــرش،  حيــال 

والغتصــاب.«

تختصــر كلمــات داليــا تجربــة عــدد ل يحصــى مــن 
الفتيــات اليافعــات داخــل ســوريا وفــي المجتمعات 
المضيفــة فــي ســائر المنطقــة. وتُظهــر المعلومــات 
التــي كشــفت عنهــا الفتيــات اليافعــات الســوريات 
ــذي  ــف ال ــن العن ــتركاً م ــاً مش ــن نمط ــّن يواجه أنه
يتجلــى بصــورة مباشــرة وغيــر مباشــرة أيضــاً. يبــدأ 
الأمــر فــي المراحــل المبكــرة مــن المراهقــة، ويتخــذ 
حجمــاً أكبــر وأشــد وطــأة فــي حدتــه وتبعاتــه مــع 
اقتــراب الفتــاة مــن البلــوغ. وعلــى نحــو أكثــر 
هــذه  عنــف  أشــكال  أن  الأدلــة  تظهــر  أهميــة، 
ــكال  ــوع أش ــا لوق ــوع أحده ــئ وق ــة: إذ يهي مترابط
أخــرى مــن العنــف علــى نحــو كبيــر. فعلــى ســبيل 
المثــال، قــد تكــون فتــاة، أُجبــرت علــى الــزواج 
المبكــر فــي عــام 2011، قــد أصبحــت الآن أرملــة أو 
مطلقــة، وأحيانــاً أكثــر مــن مــرة، وأمــاً لأطفــال تقــع 

ــا  ــم. كم ــم وإطعامه ــة حمايته ــا مهم ــى عاتقه عل
ــا  ــرك تعلميه ــرت لت ــد اضط ــا ق ــل أنه ــن المحتم م
نتيجــة لزواجهــا فــي ذلــك الوقــت المبكــر، وهــو مــا 
ــش  ــي كســب العي ــا ف ــص فرصه ــي تقلي يتســبب ف
والنمــو الشــخصي. ول يقتصــر أثــر ذلــك علــى 
المخاطــرة بتعرضهــا لأشــكال إضافيــة مــن التمييــز 
ــات  ــات اليافع ــه الفتي ــرض ل ــا تتع ــادة م ــذي ع ال
فحســب، إل أنــه أيضــاً يزيــد مــن احتماليــة وخطــر 
تعرضهــا لاســتغال وتبّنــي آليــات تعايــش ســلبية، 
مثــل تعــدد الزوجــات، وممارســة الجنــس مــن أجــل 

البقــاء ومــا شــابه ذلــك.

تقــول ُلمــا، وهــي فتــاة يافعــة مــن دمشــق: »يتمتــع 
الفتيــة بــكل الحريــة الموجــودة فــي العالــم، لكــن 
يُتوقــع منــا، نحــن الفتيــات، اللتــزام بقوانيــن 
وليــس  كمجرمــات،  يعاملوننــا  إنهــم  عديــدة. 
ــاً، بوضــوح  ــدى، 14 عام ــر ن ــن.« تتذك ــراد عاديي كأف
تلــك المرحلــة مــن حياتهــا التــي أصبحــت فيهــا 
ــر  ــدأ الأم ــة واضحــة: »ب ــرات الجتماعي هــذه التغّي
مــع النســاء فــي عائلتــي عندمــا كــّن يســألنني أيــن 
ذهبــت ومــع مــن تحدثــت، وكــّن يقلــن لــي أل 
ــك،  ــي الخــارج. وبعــد ذل ــي ف ألعــب مــع صديقات
بــدأت أشــعر أن الغربــاء يراقبوننــي وأنــا ذاهبــة إلــى 
ــدث  ــي. وإذا تح ــع صديقات ــة م ــة أو جالس المدرس
فتــى إلــي، أرى النــاس ينظــرون إلــي شــزراً، وكأننــي 

ــاً.« ــراً خاطئ ــل أم أفع

ــي  ــلوكية ف ــاط الس ــذه الأنم ــد ه ــن تتواج ــي حي وف
المجتمعــات فــي شــتى أنحاء العالــم، إل أن وطأتها 
نســانية، ل ســيما فــي  تــزداد حــدة خــال الأزمــات الإ
تلــك المجتمعــات التــي تتغلغــل فيهــا المعتقــدات 
ــد  ــزل، لتمت ــل المن ــدأ داخ ــا تب ــادة م ــة. وع الأبوي
تدريجيــاً إلــى المجتمــع الــذي تعيــش فيــه الفتــاة، 
ــاس  ــق والإحس ــر بالقل ــاس كبي ــي إحس ــبب ف وتتس

غيــر المبــرر بالذنــب بيــن الفتيــات اليافعــات. 
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تعاني العديد من الفتيات المراهقات اللواتي 
نستقبلهّن في برامجنا من عدم القدرة 

على التواصل مع نظرائهّن من الذكور، وذلك 
ببساطة بسبب الخوف واإلحساس بالذنب 

الذي غرسته عائالتهّن ومجتمعهّن فيهّن.

“

— متطوعة شبابية، مخيم دوميز 1، العراق

ــي  ــرارات الت ــم بالق ــي التحك ــة ف ــّي بالأحقي ــس الجمع إن الح
تتخذهــا الفتيــات اليافعــات أو التأثيــر فيهــا، الــذي يبــدر عــن 
الأهــل، وأفــراد العائلــة الذكــور، والمجتمــع بنطاقــه الأوســع، 
يجعــل الفتيــات أكثــر عرضــة للوقــوع ضحيــة أشــكال عديــدة 
ــح  ــة تمن ــز بيئ ــى تعزي ــك عل ــر ذل ــر أث ــف. ول يقتص ــن العن م
ــي  ــف المبن ــة للعن ــاءلة ومواتي ــاب والمس ــن العق ــة م حصان
ــر  ــة غي ــوء عالق ــاً نش ــزز أيض ــل يع ــب، ب ــس فحس ــى الجن عل

ــور ــن الذك ــّن م ــادهّن ونظرائه ــات وأجس ــن الفتي ــوية بي س

ــي  ــاء ف ــل غرب ــى تدخ ــّن إل ــدات منه ــير العدي وتش
تصرفاتهــّن اليوميــة، وفــي لباســهن، وحتــى فــي 
شــؤونهّن الخاصــة كالــدورة الشــهرية وتفاصيــل 

جنســية خاصــة.

التحكــم  فــي  بالأحقيــة  الجمعــّي  الحــس  إن 
بالقــرارات التــي تتخذهــا الفتيــات اليافعــات أو 
التأثيــر فيهــا يجعــل الفتيــات أكثــر عرضــة للوقــوع 
ــى  ــا يتجل ــف. وم ــن العن ــدة م ــكال عدي ــة أش ضحي
فــي البدايــة كانتهــاك للخصوصيــة، يمكنــه أن يهيــئ 
ــدي  ــف الجس ــي )العن ــف العائل ــة للعن ــة خصب بيئ
المــوارد...  مــن  والحرمــان  ذلل،  والإ والنفســي، 
إلــخ.( مــع تنامــي التوتــرات فــي المنــزل مــع مــرور 
الوقــت. إن هــذا النتهــاك الجمعــي ل يقتصــر على 
ــة بيئــة خصبــة تخلــو مــن المحاســبة ومواتيــة  تهيئ
ــاً  ــزز أيض ــل يع ــس، ب ــى الجن ــي عل ــف المبن للعن
نشــوء عاقــة غيــر ســوية بيــن الفتيــات وأجســادهّن 
ونظرائهــّن مــن الذكــور، أي عاقــة تســتبدل العاقة 
ــم  ــرى يخّي ــرام بأخ ــراكة والحت ــى الش ــة عل القائم

ــة. ــدم الثق ــوف وع ــم والخ ــا التحك عليه

ــرة  ــن صغي ــي س ــة ف ــر الفتي »يُجب
علــى اعتنــاق الصفــات والعــادات 
التــي  التقليديــة  الذكوريــة 
ــي  ــة الت ــّوه الطريق ــا أن تش يمكنه
يــرون فيهــا الفتيــات اليافعــات 

معهــن.« فيهــا  ويتصرفــون 

الســلوكية  الأنمــاط  بعــض  مــع  ذلــك  ويتفاقــم 
ــون  ــن يتعرض ــون، الذي ــة اليافع ــا الفتي ــي يّتبعه الت
بدورهــم للضغــط فــي مراحــل مبكــرة مــن عمرهــم 
لعتنــاق الصفــات والعــادات الذكويــة التقليديــة 
ــرون فيهــا  ــي ي ــي يمكنهــا أن تشــّوه الطريقــة الت الت
الفتيــات اليافعــات ويتصرفــون فيهــا معهــن. وغالبــاً 
ســاءة اللفظيــة  مــا تعتبــر هــذه الســلوكيات، مثــل الإ
والتحــرش الجنســي، أمــراً »اعتياديــاً« بالنســبة لأفــراد 
المجتمــع، مــا يســاهم فــي تعزيــز ثقافــة مــن 
القبــول لهــم، ويجبــر الفتيــات علــى اتخــاذ موقــف 
دفاعــي عنــد تواصلهــّن مــع نظرائهــّن مــن الذكــور.

ويعتبــر محــو هــذا الضــرر وإيجــاد فــرص لشــراكة 
صحيــة بيــن الفتيــات اليافعــات مــن بيــن المهمــات 
ــد  ــات عن ــو الخدم ــا مقدم ــي يواجهه ــة الت الصعب
تســتهدفهن.  التــي  الخاصــة  البرامــج  إعــداد 
شــبابي  مركــز  فــي  المتطوعــات  إحــدى  توضــح 
ــا:  ــر بقوله ــراق الأم ــي الع ــز ا ف ــم دومي ــي مخي ف
»تعانــي العديــد مــن الفتيــات المراهقــات اللواتــي 
ــى  ــدرة عل ــدم الق ــن ع ــا م ــي برامجن ــتقبلهّن ف نس
وذلــك  الذكــور،  مــن  نظرائهــّن  مــع  التواصــل 
ببســاطة بســبب الخــوف والإحســاس بالذنــب الــذي 

غرســته عائاتهــّن ومجتمعاتهــّن فيهــّن.«

»غالبــاً مــا يتبــع التحــرش وتقييــد 
الخصوصيــة  وانتهــاك  الحركــة 

خطــر ترتيــب زواج الأطفــال.«

ــاك  ــة وانته ــد الحرك ــع التحــرش وتقيي ــا يتب ــاً م غالب
ــذي  ــال، ال ــب زواج الأطف ــر ترتي ــة خط الخصوصي
غالبــاً مــا يُــرى علــى أنــه ضمانــة طويلــة الأمــد 

ــن(  ــت عائاته ــرف« أو صي ــات )و»ش ــة الفتي لحماي
ــي  ــات الت ــر التقويم ــورة. وتظه ــر متص ــن مخاط م
أجراهــا صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان أن زواج 
الأطفــال، الــذي ل يعــد ظاهــرة مســتجدة فــي 
المجتمعــات الســورية، تأثــر بالطبيعــة الممتــدة 
ــات  ــى الفتي ــاً عل لاأزمــة، إذ فرضــت ضغطــاً إضافي
ــا  ــات لبناته ــات زيج ــب العائ ــد ترت ــات. ق اليافع
ــف  ــع وقــوع العن ــي من ــك يعن ــا تتصــور أن ذل لأنه
الجنســي، خاصــة مــع اعتبــار الفتيــات اللواتــي 
ــزواج،  ــر مناســبات لل تعرضــن للعنــف الجنســي غي
وفــي أغلــب الأحيــان، أنهــّن قــد جلبــن العــار 
لأنفســهن ولعائاتهــن. بالنســبة لمجموعــة كبيرة من 
الفتيــات اللواتــي أجــرى صنــدوق الأمــم المتجــدة 
ــراً  ــال أم ــات معهــن، كان زواج الأطف للســكان مقاب
ــاذه  ــررن لتخ ــاً اضط ــاراً حتمي ــه، ومس ــاً من مفروغ

ــن. ــّن وطموحاته ــن آماله ــر ع ــرف النظ بص

ــو  ــى نح ــال عل ــر زواج الأطف ــق تأثي ــّم توثي ــد ت لق
موســع فــي عــدد كبيــر مــن التقويمــات التــي أجراها 
ومنظمــات  للســكان  المتحــدة  الأمــم  صنــدوق 

ــاذ الطفــل،  ــل اليونيســف، وإنق إنســانية أخــرى مث
ــم رصــد أنمــاط  ــد ت ــش. وق ــس ووت ــان رايت وهيوم
مشــابهة لمثــل هــذه التداعيــات المحتملــة بيــن 
الفتيــات اليافعــات، بمــا فــي ذلــك تعقيــدات خال 
ــم  ــي، والتعلي ــف المنزل ــاب، والعن نج ــل والإ الحم
ــة  ــرص القتصادي ــى الف ــة إل ضاف ــي، بالإ ــر الكاف غي
الأقــل، فضــاً عــن القيــود التــي تحــد مــن حريتهــّن 
فــي الختــاط مــع أطفــال مــن أعمارهــن. وتواجــه 
ــراً  ــر نظ ــدات أكب ــن تعقي ــرات الس ــس صغي العرائ
لعــدم توثيــق العديــد مــن الزيجــات، وهــو غالبــاً 
مــا يتــرك الفتيــات اليافعــات دون حمايــة تذكــر 

ــن. ــهّن ولأطفاله لأنفس

ــس زواج  ــي تكري ــياً ف ــر دوراً رئيس ــب الفق ــا يلع كم
الأطفــال فــي المجتمعــات الســورية فــي المنطقــة. 
فمــع تعثــر الفــرص القتصاديــة منــذ بــدء الأزمــة، 
ــن  ــات م ــص النفق ــى تقلي ــي إل ــض الأهال ــأ بع يلج
ــات  ــى عائ ــي عل ــّن المال ــبء بناته ــاء ع ــال إلق خ
أخــرى عبــر الــزواج. ويعــود ذلــك إلــى المعتقــدات 
عبئــاً  يشــّكلن  الفتيــات  بــأن  المتمثلــة  الخاطئــة 

ــاً، وأن إطعامهــن، ولباســهن، وتعليمهــّن  اقتصادي
مكلــف، وغالبــاً مــا يكــون اســتثماراً غيــر مجــٍد نظــراً 
لأن المطــاف ســينتهي بهــّن فــي بيــت الزوجيــة 
ــالة.  ــة أو أي س ــم العائل ــن اس ــن يخّلف ــّن ل ولأنه
ولــم يقتصــر أثــر ذلــك علــى زيــادة مخاطــر وقــوع 
زواج الأطفــال فحســب، بــل مهــد الطريــق لتفشــي 
أصبحــت  التــي  المتعــددة،  الزيجــات  ظاهــرة 
الفتيــات فيهــا مشــاركات عــن غيــر قصــد فــي نظــام 

ــة. ــادهّن دون رحم ــّن وأجس ــتغّل براءته يس
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مــع تعثــر الفــرص القتصاديــة منــذ بــدء الأزمــة، يلجــأ بعــض 
الأهالــي إلــى تقليــص النفقــات مــن خــالل إلقــاء عــبء بناتهــّن 
ــى  ــك إل ــزواج. ويعــود ذل ــر ال ــالت أخــرى عب ــى عائ ــي عل المال
ــاً  ــّكلن عبئ ــات يش ــأن الفتي ــة ب ــة المتمثل ــدات الخاطئ المعتق
التعليــم  فــي  الضائعــة  الفــرص  عــن  اقتصاديــاً. وفضــالً 
والنمــو، يجعــل زواج الأطفــال الفتيــات فــي خطــر أكبــر مــن 
العنــف المبنــي علــى نــوع الجنــس والمــوت الناجــم عــن 

ــر. ــل المبك ــة للحم ــدات المرافق التعقي

الســوريات  العرائــس  »تواجــه 
ــر  ــدات أكب ــن تعقي ــرات الس صغي
نظــراً لعــدم توثيــق العديــد مــن 
ــرك  ــا يت ــاً م ــو غالب ــات، وه الزيج
الفتيــات اليافعــات دون حمايــة 

ولأطفالهــن.« لأنفســهّن  تذكــر 

توضــح غيــداء، وهــي متطوعــة فــي مركــز مخصــص 
العــراق، الأمــر بقولهــا:  للنســاء والفتيــات فــي 
ــا  ــي تتبعه ــالت ف ــب الح ــذه أصع ــون ه ــد تك »ق
ومعالجتهــا، إذ يتــّم القيــام بهــذه الممارســات 
ســراً.« كمــا تشــير بشــكل خــاص إلــى أن عــدداً كبيــراً 
ــز  ــات المرك ــن خدم ــتفيدات م ــات المس ــن الفتي م
ــف  ــي. تضي ــتغال الجنس ــن الس ــات م ــّن ناجي ه
بيــن  متكــررة  ظاهــرة  أصبحــت  »لقــد  بقولهــا: 
العديــد مــن الفتيــات فــي المجتمعــات المحرومــة. 
إمــا تــّم إجبارهــّن علــى سلســلة مــن الزيجــات 
قصيــرة الأمــد، أو الأســوأ مــن ذلــك، أصبحــن 
ــاء  ــل البق ــن أج ــس م ــة الجن ــي ممارس ــاركات ف مش

الــذي تشــجعه العائــات دون رضاهــن.«

وفضــاً عــن ذلــك، أشــارت النســاء والفتيــات علــى 
حــد ســواء، خــال انعقــاد مجموعــات التركيــز فــي 
لمــام بمخاطــر زواج  ســوريا، إلــى أنــه حتــى بعــد الإ
ــا )أو  ــج بناته ــى تزوي ــات إل ــأ العائ ــال، تلج الأطف
ــا  ــرة إذا م ــّن مبك ــي س ــهن( ف ــك بأنفس ــن بذل يقم
ــي  ــة ســلطوية ف ــل يشــغل مكان ــزوج المحتم كان ال
المجتمــع أو يُعــرف بتحصيلــه مدخــولً عاليــاً، فــي 
دللــة علــى تعقيــد الرتبــاط بيــن الفقــر والزيجــات 
هــذه  عمــق  وعلــى  للتعايــش،  كآليــة  المبكــرة 
ــرح  ــات. تش ــل الأزم ــي ظ ــيها ف ــات وتفش الممارس
ســارة، وهــي فتــاة يافعــة مــن دمشــق الأمــر بقولها: 
»إذا تقــدم رجــل فــي مقتبــل العمــر أو متــزوج غنــي 
للــزواج مــن فتــاة فــي المخيــم، بصــرف النظــر عــن 
ــى  ــر عل ــاة تُجب ــإن الفت ــة، ف ــه الزوجي ــره وحالت عم

ــو لــم ترغــب فــي ذلــك.« ــه حتــى ل ــزواج ب ال

شــارة هنــا إلــى أن زواج الأطفــال  مــن المهــم الإ
يرتفــع بشــكل كبيــر فــي حــال وقــوع إســاءات 
منزليــة، وبخاصــة فــي الحــالت التــي يكــون الــزواج 
ــن  ــالت، الذي ــرو الح ــل مدي ــرياً. ويتعام ــا قس فيه
يعملــون فــي المســاحات الآمنــة الخاصــة بالنســاء 
والفتيــات فــي ســائر المنطقــة، مــع مئــات الحــالت 
التــي تقاســي فيهــا الفتيــات اليافعــات مــن زيجــات 
يخاطــر  مــا  وهــو  مختلفــة،  بدرجــات  مســيئة 

بحياتهــّن فــي كل يــوم. وفــي الوقــت ذاتــه، تعانــي 
ــات  ــد مــن مخاطــر الوفي ــى نحــو متزاي ــات عل الفتي
ــه  ــّم توثيق ــق ت ــق عمي ــدر قل ــو مص ــية، وه النفاس
بشــكل متكــرر فــي المجتمعــات الســورية فــي ســائر 
ــات علــى الحمــل قبــل  المنطقــة. ومــع إكــراه الفتي
أن تكــون أجســادهّن مهيئــة لذلــك بوقــت طويــل، 
ــدات مرافقــة  ــات نتيجــة تعقي يمكــن أن تقــع الوفي
ــاض  ــراً لاإجه ــذه، أو نظ ــل ه ــالت الحم ــل ح لمث

ــر الآمــن. غي

»لقــد رأيــت العديــد مــن الفتيــات 
مســتعبدات علــى هــذا النحــو، 
وهــّن  رّضــع  أطفــالً  ويحملــن 

ــاً.« ــر عام ــة عش ــر ثالث بعم

تقــول عميــرة ســام، وهــي قابلــة ســورية مــن 
القرداحــة – قريــة فــي شــمال غــرب ســوريا: »ل 
أمهــات.«  يصبحــن  الصغيــرات  الفتيــات  تــزال 
ــام،  ــة بس ــام القبال ــت س ــة، مارس ــود طويل لعق
ــة  ــة جــداً خــال الأزم ــا هام ــح مهنته ــل أن تصب قب
الســورية، وخاصــة مــع صعــود تنظيــم داعــش 
ــاء  ــة بق ــال كآلي ــى زواج الأطف ــاد عل ــادة العتم وزي
المنطقــة.  ســائر  تلــك  فــي  المجتمعــات  فــي 
ترتســم عامــات الذهــول علــى مامــح ســام وهــي 
ــرب.  ــب الح ــرأت عق ــي ط ــرات الت ــتذكر التغيي تس
ــرى  ــك ت ــي، فإن ــي مهنت ــل ف ــا تعم ــول: »عندم تق
ــات  ــى العائ ــة عل ــر صعوب ــح أكث كل شــيء، ويصب
ــاة قــد  ــم أن هــذه الفت أن تكــذب. يمكنــك أن تعل
ــريرها  ــارك س ــى أن تتش ــزواج، وعل ــى ال ــت عل أُكره
وأن تنجــب رغمــاً عنهــا. رأيــت العديــد مــن الفتيــات 
ــالً  ــن أطف ــو، ويحمل ــذا النح ــى ه ــتعبدات عل مس

ــاً.« ــر عام ــة عش ــر ثاث ــّن بعم ــع وه رّض

اليافعــات  الفتيــات  »تواصــل 
ــة  ــدرة مذهل ــار ق ــوريات إظه الس
علــى الصمــود فــي وجــه هــذه 
فــي  وينغمســن  بــل  الشــدائد، 
بــداع.« والإ والتعليــم  الفنــون 

تلــك هــي شــبكة العنــف التــي تجــد أعــداد ل 
الســوريات  اليافعــات  الفتيــات  مــن  تحصــى 
يكــّن  أن  قبــل  وذلــك  فيهــا،  عالقــات  أنفســهّن 
قــادرات، جســدياً ونفســياً، علــى اكتشــاف أنفســهّن 
كأفــراد بوقــت طويــل. وبالرغــم مــن ذلــك، تواصــل 

امتــداد  علــى  الســوريات،  اليافعــات  الفتيــات 
علــى  قــدرة مذهلــة  إظهــار  بكاملهــا،  المنطقــة 
الصمــود فــي وجــه هــذه الشــدائد، بــل وينغمســن 
بــداع، واســتجماع القــوة  فــي الفنــون والتعليــم والإ
علــى النخــراط فــي النشــاط الجتماعــي بــكل تفــاٍن 
ــح لهــّن الحصــول عليهــا  ــم يت ــرة ل وتعاطــف ومثاب
فــي ســنوات تكوينهــن. ول تكتفــي القصــص التاليــة 
ــات  ــك الفتي ــا أولئ ــي تمتلكه ــة الت ــيد العزيم بتجس
اليافعــات والتــي غالبــاً مــا يتــم تجاهلهــا، بــل 
تؤكــد أيضــاً علــى أهميــة إعــداد برامــج خاصــة بهــّن 
ــجاعة  ــدر الش ــى ق ــون عل ــّن وتك ــي احتياجاته وتلب

ــا. ــن به ــي يتحلي الت
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ــة  ــاحات آمن ــر مس ــر توفي ــات، يعتب ــات اليافع ــبة للفتي بالنس
وبّنــاءة يتــّم تشــجيعهّن فيهــا علــى التعــاون واحــداً مــن أكثــر 
الوســائل بســاطة وفاعليــة والتــي يمكــن مــن خاللهــا للمنظمات 
نســانية أن تدعهمهــّن فيهــا. وينطبــق ذلــك بصــورة خاصــة  الإ
فــي ســياقات منــع وقــوع العنــف المبنــي علــى نــوع الجنــس 
أو الســتجابة لــه، إذ مــن شــأن توافــر شــبكة دعــم كبيــرة أن 
يجابــي الــذي تتركــه برامــج الدعــم الأخــرى  يعــزز مــن الأثــر الإ

المخصصــة لهــن.

بحثًا عن صديق
ــة  ــن بيئ ــا يحتج ــم. كم ــم، والتفه ــان، والدع ــعور بالأم ــى الش ــات إل ــاج الفتي »تحت

ــب.« ــار والذن ــلبية كالع ــاعر الس ــن المش ــص م ــا التخل ــّن فيه يمكنه

تقــول رشــا وهــي تجفــف دموعهــا: »إذا حصــل وأن 
بكيــت، فليــس ذلــك لأننــي أشــعر بأننــي كســيرة، بل 
ــان  ــاء والمتن ــل مــن الكبري لأننــي أشــعر بقــدر هائ
للمرحلــة التــي وصلــت إليهــا بعــد كل مــا مــررت بــه. 

لــذا، رجــاًء، ل تشــعروا بالأســى تجاهــي.«

ــال،  ــن زواج الأطف ــة م ــي ناجي ــا، وه ــت رش احتفل
ــم  ــي مخي ــر ف ــع عش ــا التاس ــد مياده ــراً بعي مؤخ
دوميــز 1 فــي العــراق، حيــث لجــأت هــي وعائلتهــا 
ــر.  ــي ســوريا بوقــت قصي ــدلع الحــرب ف عقــب ان
كانــت تبلــغ مــن العمــر 17 عامــاً عندمــا تمكنــت مــن 
ــل  ــد تحم ــا بع ــن زوجه ــاق م ــى الط ــول عل الحص
ــية  ــدية والنفس ــاءة الجس س ــن الإ ــنوات م ــاث س ث
الشــديدة منــه. وكمــا هــو شــائع فــي حــالت زواج 
الأطفــال، فقــد فقــدت حضانــة طفلتيهــا بعــد 

ــريري. ــاب الس ــخيصها بالكتئ ــّم تش ــا، وت طاقه

»إننــي أشــعر بقــدر هائــل مــن 
الكبريــاء والمتنــان للمرحلــة التــي 
وصلــت إليهــا بعــد كل مــا مــررت 
تشــعروا  ل  رجــاًء،  لــذا،  بــه. 

بالأســى تجاهــي.«

ــح  ــن تطم ــة اللتي ــة والحيوي يجابي ــا بالإ ــض رش تفي
نجازات  لهمــا غالبيــة النــاس، فيمــا تزخــر ســيرتها بالإ
التــي تتجــاوز بالفعــل ســنوات عمرهــا التســعة 
ــي إحــدى  ــة ف ــا كمتطوع ــن عمله عشــر. ففضــاً ع
ــات،  ــة المخصصــة للنســاء والفتي المســاحات الآمن
ــا  ــب عمله ــى جان ــب رشــا المســرح بشــغف، إل تكت
بكتابــة  قامــت  وقــد  أيضــاً.  ومخرجــة  كمنتجــة 
وإنتــاج مســرحيتين تــم عرضهمــا فــي المخيــم، 
كمــا أنهــا منخرطــة فــي إنتــاج فيلــم أيضــاً. ووفقــاً 
لمديــرة حالتهــا، عــزة، فــإن رؤيــة رشــا تتجــول 
ــراً  ــح أم ــا أصب ــة هاتفه ــة عدس ــم حامل ــي المخي ف
روتينيــاً، تمامــاً كرؤيتهــا وهــي تمحــص الصــور 
ــرة  ــات قصي ــج فيديوه ــي تنت ــاعات ك ــاعات وس لس

ــز. ــي المرك ــتخدم ف لُتس

تقــول رشــا: »أحــب أن أصنــع الأشــياء. أحــب عملية 
ليــس  أنــه  نتــاج، وأعتقــد  التخّيــل والكتابــة والإ
هنــاك مــن شــيء أقــوى مــن عمــل خيالــي يجســد 
ــت  ــا كن ــه عندم ــعرت ب ــا ش ــذا م ــة. ه ــع بدق الواق
صغيــرة عندمــا قــرأت روايــة »اللــص والــكاب« 
ــاً  ــت أشــاهد أفام ــا كن ــوظ، أو عندم ــب محف لنجي
ــرب«.  ــس الع ــة« و«لورن ــل »الخطيئ ــيكية مث كاس
ــم،  ــر العال ــال أدرك ِكب ــذه الأعم ــي ه ــد جعلتن لق
ــعور  ــد الش ــم أعه ــياء ل ــعر بأش ــي أش ــا جعلتن كم

ــل.« ــا مــن قب به

بالنســبة لرشــا، يتجســد كامــل شــغفها في المســرح، 
الرتقــاء  فــي وجــه  المــوارد  نــدرة  مــع وقــوف 
التالــي.  المســتوى  إلــى  الســينمائية  بتجربتهــا 
ــة  ــرح العضوي ــة المس ــن طبيع ــي م ــتمد الوح وتس
دائرتهــا  فــي  للجميــع  تتســع  التــي  والمفتوحــة 
كــي يشــاركوا فيــه. توضــح قائلــة: »إن الكتابــة 
المســرحية تعــد تحديــاً يثمــر إتمامــه عــن رضــا كبيــر 
ــد  ــل بالأساســيات والتأك ــك العم جــداً. ينبغــي علي
ــة أو  ــات متكلف ــة دون نهاي ــالتك واضح ــن أن رس م
مؤثــرات خاصــة. يتمحــور الأمــر كلــه حــول الحــوار 

وحركــة الممثليــن.«

ــعر  ــا تش ــزال رش ــا، ل ت ــن نجاحه ــم م ــى الرغ وعل
ــلبت منهــا نتيجــة  بالأســى تجــاه الســنوات التــي ُس
زواج الأطفــال، الــذي، حســبما تشــرح، ســبب لهــا 
ألمــاً هائــاً وحــال دون اكتشــافها لكامــل إمكاناتهــا. 
وقــد بــدأت فــي زيــارة المســاحة الخاصــة بالنســاء 
ــن  ــر م ــة عش ــي الخامس ــت ف ــا كان ــات عندم والفتي
عمرهــا، أي قبــل عاميــن مــن حــل زواجهــا. فــي تلك 
المســاحة الآمنــة، بــدأت رشــا بالشــعور باتســاع 

ــة التعافــي. ــدأت مرحل ــى أن ب ــرة الدعــم إل دائ

تســتذكر بقولهــا: »عندمــا دخلــت المركــز للمــرة 
بســيطاً  كان  مــا  حــد  إلــى  تفاجــأت  الأولــى، 
فــي  توقعــات  أي  لــدي  تكــن  لــم  وطبيعيــاً. 
ــن  ــد م ــألتقي العدي ــي س ــت أنن ــة، وافترض الحقيق
ــب  ــن الصع ــيكون م ــه س ــات، وأن ــاء المنكوب النس

علــي إمضــاء الوقــت فيــه. لكــن مــا حصلــت عليــه 
ضافــة إلــى نســاء وفتيــات  كان صداقــة ودعمــاً، بالإ
مثلــي، يبذلــن قصــارى جهودهــّن ويحاولــن المضــّي 

ُقُدمــاً.«

ــة  ــه كان صداق ــت علي ــا حصل » م
نســاء  إلــى  ضافــة  بالإ ودعمــاً، 
وفتيــات مثلــي، يبذلــن قصــارى 
المضــّي  ويحاولــن  جهودهــّن 

ُقُدمــاً.«

ووفقــاً لرشــا، فــإن الصداقــة هــي مــا ســاعدها علــى 
تخّطــي المصاعــب التــي مــرت بهــا والســتغال 
الــذي تعرضــت لــه، بمــا فــي ذلــك الألــم المضنــي 
ــت أن تعــد  ــا. حاول ــا لطفلتيه الناجــم عــن فقدانه
النســاء والفتيــات اللواتــي قدمــن الدعــم لهــا عبــر 
الســنوات علــى أصابــع يديهــا، لكنهــا لــم تكــن 
ــا متأكــدة بأننــي لــم أذكــر بعــد  كافيــة. تقــول: »أن
مــا يناهــز 10 منهــّن أيضــاً، وهــو مــا يثبــت حقــاً كــم 
ــات الرائعــات  ــكل النســاء والفتي كنــت محظوظــة ب
ــوام  ــي بأع ــن يصغرنن ــّن م ــي، منه ــي أحطنن اللوات
ــرب،  ــب الح ــك جوان ــن أحل ــّن عايش ــدة لكنه عدي
وبالرغــم مــن ذلــك كــّن مصــدر راحــة لــي فــي 

ــي.« ــك أيام أحل
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الفتيــات  أكثــر مــن أي عامــل آخــر، تشــجع الصداقــات  
ــة  ــاحات الآمن ــى المس ــال عل قب ــى الإ ــوريات عل ــات الس اليافع
ــي  ــاركة ف ــة، والمش ــي المنطق ــات ف ــاء والفتي ــة بالنس الخاص
ــم  ــز قي ــة تعزي ــك أهمي ــد ذل ــا. ويجس ــة فيه ــج المتاح البرام
ــرات  ــي الكثي ــن تعان ــات، الذي ــات اليافع ــن الفتي ــاون بي التع
ــة،  ــة الجتماعي ــن العزل ــن، وم ــى حركته ــود عل ــن قي ــّن م منه

ــرى. ــات الكب ــن التحدي ــر م ــك الكثي ــر ذل وغي

إنهم يمنحوننا فرصة في الجلسات 
لمناقشة هذه المواضيع بانفتاح، ما 

من شأنه أن يعزز بيئة تشجعنا على أن 
نكون صادقات مع بعضنا بعضًا.

“
— رنوة، فتاة يافعة من تدمر، سوريا

حــالت  عشــرة  إدارة  تولــت  التــي  لعــزة،  وفقــاً 
الصداقــات  تعتبــر  يافعــات،  بفتيــات  متعلقــة 
العامــل الرئيســي فــي البرامــج التــي تســتهدف 
للفتيــات  »بالنســبة  عــزة:  تقــول  اليافعــات. 
ســاءة، ل شــك فــي أن الطــرق  اللواتــي تعرضــن لاإ
ــر أساســية، إل أن  ــي الستشــارات تعتب المباشــرة ف
ــون  ــا تك ــة عندم ــر فعالي ــح أكث ــرق تصب ــذه الط ه
ــات  ــاج الفتي ــاً. تحت ــة اجتماعي ــة مريح ــة ببيئ مقترن
والتفهــم.  والدعــم،  بالأمــان،  الشــعور  إلــى 
كمــا يحتجــن بيئــة يمكنهــّن فيهــا التخلــص مــن 
المشــاعر الســلبية كالعــار والذنــب، التــي غالبــاً مــا 
تســتخدمها عائاتهــّن ومجتمعاتهــّن للتأثيــر فــي 

وقراراتهــن.« ســلوكياتهّن 

أجــرى  اللواتــي  الفتيــات  مــن  العديــد  وتؤكــد 
صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان مقابــات معهــّن 
ــارا، وهــي فتــاة تبلــغ  النتيجــة هــذه. ففــي حالــة ي
ــن  ــت م ــي عان ــب، الت ــاً مــن حل ــن العمــر 17 عام م
العنــف العائلــي وتــّم إكراههــا علــى تــرك المدرســة، 
ــى منحهــا فرصــة  ــة عل ــم تقتصــر المســاحة الآمن ل

التواصــل مــن جديــد مــع فتيــات فــي مثــل عمرهــا، 
إل أنــه أتــاح أيضــاً لهــا فرصــة التعويض عــن الوقت 
ــت ســعياً وراء  ــة، جئ ــي البداي ــول: »ف ــع. تق الضائ
الرفقــة. كنــت أتطلــع إلــى جلســات التوعيــة طــوال 
اليــوم لأنهــا كانــت تمنحنــي إحساســاً بالأمــان. وقــد 
أصبحــت بعــض الفتيــات اللواتــي قابلتهــّن فــي 

ــات.« ــز صديقــات مقرب المرك

لقــد تمكنــت يــارا فــوراً مــن رؤيــة الفــرص المتاحــة 
ــاة  ــز. وكفت ــي المرك ــوف ف ــن خــال بعــض الصف م
ــحرتها  ــا س ــة، لطالم ــل عالي ــارات تواص ــع بمه تتمت
ــي  ــوال وه ــاعات ط ــي س ــت تمض ــات، إذ كان اللغ
نحليزيــة  طفلــة صغيــرة فــي نســخ الكتــب باللغــة الإ
بوقــت  الكلمــات  معانــي  تفهــم  أن  دون  حتــى 
شــكل  ســحرني  »لطالمــا  يــارا:  تضيــف  طويــل. 
الكتــب ورائحتهــا، ولطالمــا أردت تعلم اللغــة قراءة 
ــور  ــي لحض ــا دفعن ــو م ــا. وه ــة وكتابته نجليزي الإ
ــتعادة  ــى اس ــاعدتني عل ــد س ــوف، وق ــذه الصف ه
ــى  ــع نتيجــة إكراهــي عل ــت الضائ ــن الوق بعــض م

ــة.« ــد الدراس ــرك مقاع ت

منــذ بــدء الصــف فــي عــام 2017، بــرزت يــارا 
كإحــدى أســرع المتعلمــات ضمــن مجموعتهــا. ولــم 
ــاً  ــا دائم ــا معه ــل كتابه ــة وتحم ــة نهم ــح قارئ تصب
ــالً  ــن 20 مق ــر م ــاً أكث ــت أيض ــد كتب ــب، فق فحس
ــك  ــي ذل ــا ف ــائكة، بم ــع ش ــاول مواضي ــة تتن وقص
سلســلة حساســة تطرقــت لمجموعــة مــن الأحــداث 
ــة فــي  ــدء الأزم ــذ ب ــا من ــي شــكلت مســار حياته الت
ــا  ــألة عاقته ــر مس ــال آخ ــاول مق ــا تن ــوريا. فيم س
المتوتــرة مــع جدهــا المســيء، الــذي حــرض علــى 
تركهــا للمدرســة ودائمــاً مــا كان يشــجع أهلهــا علــى 
إكراههــا علــى الــزواج. وتنــاول مقــال آخــر أزل، 
وهــي لجئــة ســورية أصغــر عمــراً مــن يــارا بقليــل، 
والتــي قضــت عــدة أشــهر فــي المخيــم وأصبحــت 
صديقــة مقربــة تأتمنهــا علــى أســرارها، وذلــك قبــل 
أن تنتقــل مــن المخيــم فجــأة )مــن حيــاة يــارا 
ــارا  ــدر أرق لي ــكل مص ــا يش ــا زال غيابه ــاً(. وم أيض
التــي مــاأت الدمــوع عينيهــا عندمــا قــرأت الفقــرات 

ــا. ــن قصته ــة م الفتتاحي

ــات  ــا الجلس ــرت له ــد وف ــظ، فق ــن الح ــن حس وم
الأطفــال  زواج  حــول  حضرتهــا  التــي  التوعويــة 
الــذي  الهائــل  الضغــط  لتفريــغ  صحيــاً  منفــذاً 
قاســته علــى يــد أفــراد عائلتهــا وغيرهــم ضمــن 
ــارا  ــوم، تعــرف ي ــة الأوســع. والي دائرتهــا الجتماعي
معلومــات أكثــر، وهــي عازمــة علــى وضــع تعليمهــا 

ونموذهــا الشــخصي علــى رأس أولوياتهــا.

للفتيــات  مــا يحصــل  أرى  »أنــا  قائلــة:  تضيــف 
اللواتــي يتزوجــن فــي ســٍن صغيــرة. أحيانــاً، أتمنــى 
أن أحضنهــّن وأن أحميهــن. إنهــن يســتحققن أفضل 

ــه.« ممــا مــررن ب

بالنســبة لرنــوة التــي تبلــغ مــن العمــر 16 عامــاً، 
وهــي لجئــة ســورية تعيــش فــي الأردن، فقــد 
عنــت الصداقــة الفــرق بيــن طفولــة كســيرة وحيــاة 
ــا لضغــط  ــي. فبعــد تعرضه ــن النشــاط الجتماع م
هائــل اجتماعــي كبيــر كــي تتــزوج، قــررت رنــوة 
ــة  ــات التوعوي ــن الجلس ــلة م ــى سلس ــام إل النضم
حــول الموضــوع، وأسســت خــال ذلــك عــدداً مــن 
الصداقــات الهامــة التــي ســاهمت فــي تشــكيل 
فــي  فرصــة  يمنحوننــا  »إنهــم  تقــول:  حياتهــا. 

الجلســات لمناقشــة هــذه المواضيــع بانفتــاح، مــا 
ــى أن نكــون  ــة تشــجعنا عل مــن شــأنه أن يعــزز بيئ
صادقــات مــع بعضنــا بعضــاً، وهــو مــا ســمح لنــا 
بــأن نصبــح صديقــات مقربــات وأن نعمــل يــداً بيــد 

لنســاعد الفتيــات الأخريــات.«

بعــد حضــور تلــك الجلســات وتأســيس »مجموعــة« 
مــن  رنــوة واحــدة  المتطوعــات، أصبحــت  مــن 
جلســاتها  وتنظــم  مجتمعهــا،  فــي  المؤثــرات 
الخاصــة حــول زواج الأطفــال وتعقــد جلســات 
ــن  ــد م ــي تتأك ــا ك ــن عمره ــات م ــع الفتي ــردة م منف
فهمــّن التأثيــر الــذي يمكــن أن يتســبب بــه زواج 
ــب  ــي ترت ــوة وه ــول رن ــن. تق ــى حياته ــال عل الأطف
الملفــات المليئــة بالملصقــات والكتيبــات حــول 
ــا  ــة م ــي مرحل ــاً ف ــح واضح ــد أصب ــوع: »لق الموض
أننــي إمــا ســأمضي أيامــي وأنــا أتذمــر أو أن أصبــح 

ــي.« يجاب ــر الإ ــن التغيي ــزءاً م ج

فــي تركيــا، كانــت زينــة، وهــي فتــاة تبلــغ مــن 
العمــر 13 عامــاً مــن حلــب، تمــر بتجربــة مشــابهة. 
ــة  ــة، وهــي ناجي فقــد دفعــت الأزمــة الســورية زين
مــن زواج الأطفــال والعنــف العائلــي، وعائلتهــا إلــى 

الهــروب مــن مدينتهــا بعــد انــدلع أعمــال العنــف 
بوقــت قصيــر.  تقــول: »غالبــاً مــا كنــت أشــعر 
ــه،  ــاً في ــدت فــي ســجن أمضــي حكم ــي قــد ول بأنن

ــا.« ــم أقترفه ــة ل ــى جريم ــب عل ــي أعاق وبأنن

أنجبــت زينــة طفليــن قبــل أن تصــل ســن البلــوغ. 
وقــد أكرهــت علــى الــزواج فــي عمــر 13 عامــاً، 
لتدخــل حيــاة مــن التقييــد والبتــزاز العاطفــي 
علــى يــد زوجهــا وعائلتهــا. وفــي حيــن كانــت تتمثــل 
ــى الطــاق مــن زوجهــا  أولويتهــا فــي الحصــول عل
ــه لهــا فــي حياتهــا،  ومحــو الضــرر الــذي تســبب ب
ــاراً ســهاً بالنســبة لعائلتهــا،  ــم يكــن الطــاق خي ل
كان  وقــد  لســمعتهم.  تلطيخــاً  فيــه  رأوا  الــذي 
الضغــط الــذي مارســته عائلتهــا عليهــا كبيــراً لدرجــة 
أنهــا حاولــت النتحــار مرتيــن. تقــول: »لقــد دخلــت 
فــي حالــة مــن الكتئــاب ل تشــبه أي شــيء مــررت 
ســاءة، والحــرب، ومشــاعر الســتياء  بــه. ومــا بيــن الإ
التــي تملكتنــي تجــاه الرجــال وعائلتــي، شــعرت بأنــه 
ل يوجــد لــدي مــكان ألجــأ إليــه فــي هــذا العالــم. 

ــت بحاجــة للمســاعدة.« لقــد كن
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بالنسبة لغالبية الفتيات اليافعات وحتى 
العديد من البالغات، فإن المجيء إلى 
المركز كان يتجاوز مجرد حضور البرامج. 

فقد كّن يأتين لتمضية الوقت مع بعضهّن 
بعضًا.

“
— زهرة الضامر، اختصاصية في شؤون العنف المبني على الجنس، مخيم الأزرق

المتنوعــة،  البرامــج  خــالل  مــن 
أن  نســانية  الإ للمنظمــات  يمكــن 
بيــن  الصحــي  التواصــل  تشــجع 
ــن  ــّن م ــات ونظرائه ــات اليافع الفتي
توفــر  أن  يمكنهــا  كمــا  الشــباب، 
مجموعــة مــن الأدوات التــي مــن 
العواقــب  مــن  التخفيــف  شــأنها 
البنــى  عــن  الناجمــة  الســلبية 
الجتماعيــة المؤذيــة، والمعتقــدات 

الســائدة. والممارســات 

ــى الستشــارة مــن  ــة مــن الحصــول عل ــت زين تمكن
ــدة  ــم المتح ــدوق الأم ــن صن ــوم م ــز المدع المرك
للســكان، والــذي قــدم جلســات توعويــة وأنشــطة 
تشــاركية تســتهدف مــن هــّن بحاجــة لهــا. وقــد 
تمــت إحالتهــا علــى الفــور إلــى الستشــارات الفردية 
حتــى تتمكــن مــن البــدء فــي معالجــة الأســباب 
الجذريــة للمشــاكل التــي كانــت تعانــي منهــا. وفضاً 
عــن ذلــك، تــم ربطهــا بنقابــة المحاميــن التركييــن 
لتلقــي المســاعدة القانونيــة فــي معاملــة الطــاق. 
أصبحــت  التــي  بســامية،  التقــت  المركــز  وفــي 
ــي  ــراً ف ــر تأثي ــن الأشــخاص الأكث ــذ واحــدة م بعدئ

ــا. حياته

توضــح زينــة الأمــر بقولهــا: »ســامية صديقتــي 
ومعلمتــي ومصــدر إلهامــي. وبالرغــم مــن أنهــا 
تكبرنــي ببضــع ســنوات فقــط، إل أنهــا جعلتنــي 
ــن  ــة ل يمك ــة بطريق ــة ومقبول ــي محبوب ــعر بأنن أش

ــا.« ــوم به ــاأم أن تق ــوى ل س

ــات  ــن الناجي ــدة م ــي واح ــامية، وه ــت س ــد كان وق
ــل  ــس، تحص ــوع الجن ــى ن ــي عل ــف المبن ــن العن م
أيضــاً علــى جلســات استشــارية. ولــم يمــِض وقــت 
ــى  ــن عل ــن الفتاتي ــط قــوي بي ــى نشــأ راب ــل حت طوي
أســاس حاجتهمــا المشــتركة للدعــم والرفقــة. ولــم 
تعثــر فــي زينــة علــى مصــدر للراحــة والتفهــم فــي 
زينــة فحســب، بــل شــعرت بحــس حمائــي تجاههــا 

علــى الفــور، مــا عّمــق الرابــط بينهمــا.

قــوي  برابــط  أحسســت  »لقــد  ســامية:  تقــول 
تجاههــا علــى الفــور، وشــعرت بأننــي أعرفهــا منــذ 
زمــن طويــل. خــال الجلســات، تتعلــم أهميــة 
ــن مجــدداً،  ــى الثقــة بالآخري ــك عل اســتعادة مقدرت
ــعر  ــداً أن أش ــت علــي مــن الســهل ج ــد جعل وق

ــد.« ــن جدي ــة م ــي آمن بأنن

بالنســبة لزينــة، فقــد وفــرت ســامية مســاحة أكبــر 
ــم، وســاعدتها خــال  ــم الواقعــي للعال ــن التفه م
ــا دروســاً  ــة، وقدمــت له ــا المضطرب ــة طاقه تجرب
ــاق.  ــد الط ــا بع ــال حياته ــة إكم ــو كيفي ــة حل قّيم
لقــد كانــت خبيــرة فــي اللغــة العربيــة وبارعــة فــي 
الكتابــة والشــعر، وقــد اســتضافت الثنتــان قــراءات 

شــعرية ســرعان مــا جذبــت مشــاركات أخريــات 
ــر  ــة »أكث ــت زين ــز. بالنســبة لســامية، كان مــن المرك
ــب  ــعرتها بالح ــة أش ــاً«، وصديق ــتمعات تفهم المس
أنهــت  التــي  لزينــة،  بالنســبة  أمــا  والحتــرام. 
إجــراءات طاقهــا، فقــد كانــت ســامية جــزءاً أساســياً 
وصديقــة محفــزة لهــا فــي رحلتهــا نحــو التعافــي.

فــي  اختصاصيــة  وهــي  الضامــر،  زهــرة  تشــير 
شــؤون العنــف المبنــي علــى نــوع الجنــس وتعمــل 
فــي مخيــم الأزرق فــي الأردن، إلــى أن ذلــك »كان 
ظاهــرة غالبــاً مــا كانــت تكــرر فــي مراكزنــا. بالنســبة 
ــن  ــد م ــى العدي ــات وحت ــات اليافع ــة الفتي لغالبي
ــز كان يتجــاوز  ــى المرك البالغــات، فــإن المجــيء إل
ــة  ــن لتمضي ــّن يأتي ــد ك ــج. فق مجــرد حضــور البرام
الوقــت مــع بعضهــّن بعضــاً، وهــو مــا كان بمثابــة 

ــي.« ــي للتعاف ــدر أساس مص

ــذا  ــذ ه ــج تأخ ــداد برام ــإن إع ــر، ف ــاً للضام ووفق
الجانــب تحديــداً بعيــن العتبــار، أعــاد صياغــة 
البرامــج  إعــداد  فــي  المتبــع  نســاني  الإ المنهــج 
الجنــس.  نــوع  علــى  القائــم  بالعنــف  المعنيــة 
العاقــات،  لبنــاء  الأولويــة  منــح  خــال  فمــن 
يمكــن للبرامــج أن تتســم بجــودة عضويــة ل تتأثــر 
أو  المشــاركات  تــردد  مثــل  المتغيــرة  بالعوامــل 
جاهزيتهــّن للتحــدث، وفاعليــة طــرق المعالجــة 
الشــخصية ومناهجهــا، والتأثيــر الســلبي لعــدم 
توافــر بعــض المواهــب أو القــدرات )كالقــدرة علــى 
القــراءة والكتابــة علــى ســبيل المثــال( التــي يمكنهــا 

أن تؤثــر علــى تجربــة المشــاركات الفرديــة.
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ــم  ــي تصمي ــاركة ف ــي المش ــق ف ــات الح ــات اليافع للفتي
وقــد  وتقويمهــا.  وتطويرهــا  لهــّن  الموجهــة  البرامــج 
ــي  ــج ف ــن البرام ــد م ــالل العدي ــن خ ــك م ــيد ذل ــم تجس ت
مرحلــة التطويــر، الأمــر الــذي يؤكــد أن مشــاركة الفتيــات 
شــراف  اليافعــات فــي تصميــم البرامــج وتنفيذهــا والإ
عليهــا يعــد مســألة حيويــة فــي ضمــان قبــول تلــك البرامــج 

ــا. ــات منه ــات المنتفع ــا احتياج ــا وتلبيته وتوفيره

أهمية األخذ باآلراء
ــع  ــة م ــل، خاص ــج أفض ــت النتائ ــاركتهّن كان ــا زادت مش ــه كلم ــى أن ــا إل ــد توصلن »لق

ــوغ.« ــّن البل ــن س ــّن م اقترابه

إذا  بفعلــه  تقومــي  أن  يمكــن  الــذي  مــا 

ــج موجــه للفتيــات  ــؤولة عــن برنام كنــت مس

ليافعــات؟ ا

ــا بالســؤال. ابتســمت  ــى حــد م تفاجــأت ميســاء إل
وفكــرت للحظــة كــي تســتجمع أفكارهــا. ثــم قالــت 
وهــم تتنــاول قلمهــا ودفتــراً للماحظــات كــي تبــدأ 
فــي تدويــن قائمــة بالأمــور التــي ترغــب فيهــا هــي 
وصديقاتهــا: »لــم نعتــد علــى توجيــه أســئلة مثــل 
ــن  ــّم استشــفافه مــن هــذا التمري ــا ت ــا.« م هــذا لن
الصغيــر أن لــدى الفتيــات اليافعــات فكــرة واضحــة 

عمــا يردنــه مــن الحيــاة.

تقــول رؤيــا، وهــي لجئــة ســورية مــن الغوطــة 
»أحــب  عامــاً:   17 العمــر  مــن  تبلــغ  الشــرقية 
الســباحة، لــذا بالتأكيــد فإننــي ســأماأ المخيــم 
إدارة  علــى  المشــرفة  تصــف  الســباحة.«  ببــرك 
المشــاركات  مــن  واحــدة  بأنهــا  رؤيــا  حالتهــا 
البرنامــج، وبأنهــا  فــي  النشــيطات والطموحــات 
فتــاة شــّقت طريقهــا الخــاص بهــا منــذ هروبهــا مــن 

مدينتهــا بعمــر 13 عامــاً.

ــا:  ــن حوله ــة م ــير للمنطق ــي تش ــا وه ــف رؤي تضي
»أحــب الســباحة لأننــي أرى فــي المــاء حيــاة، ولأن 
العيــش فــي الصحــراء جعلنــي أشــعر بالحنيــن 
للمــاء. أجدنــي أتلهــف علــى المــاء والمســاحات 
بركــة  أرغــب بوجــود  لــذا،  باســتمرار.  الخضــراء 
مخصصــة لنســاء حيــث ل نضطــر إلــى التلفــت 

يمينــاً وشــمالً باســتمرار.«

ــة  ــة مخصص ــود برك ــب بوج »أرغ
إلــى  نضطــر  ل  حيــث  لنســاء 
التلفــت يميناً وشــمالً باســتمرار.«

ــرء  ــن للم ــا، ل يمك ــه رؤي ــا قالت ــتماع لم ــدى الس ول
ســوى أن يســتذكر الســباحة الأولمبيــة الســورية 
يســرى ماردينــي، التــي هربــت مــن الحــرب فــي 
ــر  ــة عب ــروب مضني ــة ه ــي رحل ــرت ف ــوريا، وباش س
ــا. وبعــد مــرور زهــاء 15 دقيقــة  البحــر نحــو أوروب
ــرك  ــف مح ــة فــي البحــر، توق ــى مضــّي الرحل عل

ــوا  ــن كان ــاة كل م الســفينة عــن العمــل معرضــاً حي
علــى متنهــا للخطــر. وقــد قفــزت يســرى مــع أختهــا 
ــن  ــة، متحدي ــاه المفتوح ــي المي ــن ف ــن آخري واثني
لمنــع  ونصــف  ســاعات  ثــاث  لمــدة  الأمــواج 
الســفينة مــن النقــاب، ونجحــوا فــي إنقــاذ حيــاة 
20 شــخصاً بفضــل جهودهــم. وبعــد مضــّي عــام 
علــى تلــك الحادثــة، كانــت يســرى تنافــس فــي 
الألعــاب الأولمبيــة فــي ريــو، ممثلــة 65 مليــون 

ــم. ــول العال ــرد ح ــخص مش ش

ــرة  ــون ك ــرى الأولد يلعب ــك ت »إن
فيمــا  الســلة،  وكــرة  القــدم 
يُتوقــع منــا أن نغــزل الصــوف وأن 

نحيــك.«

عندمــا ُســئلت عمــا أن تأمــل تصــل إليــه بهــذا 
الشــغف الكبيــر لديهــا، تضــاءل حمــاس رؤيــا التــي 
ــه  ــل ب ــي أن أفع ــا يمكنن ــم م ــا: »ل أعل ردت بقوله
فــي الحقيقــة. إن هــذه الخيــارات ليســت موجــودة 

ــاً.« دائم

ــر  ــزات غي ــون بمي ــال يحظ ــإن الرج ــا، ف ــاً لرؤي وفق
متاحــة للنســاء، وهــو مــا يســبب حالــة مــن عــدم 
التــوازن فــي نــوع الخيــارات المتاحــة لهــن. تقــول: 
وكــرة  القــدم  كــرة  يلعبــون  الأولد  تــرى  »إنــك 
ــوف وأن  ــزل الص ــا أن نغ ــع من ــا يُتوق ــلة، فيم الس
ــرة  ــرب الك ــي ض ــب ف ــت أرغ ــاً كن ــا أيض ــك. أن نحي
والركــض فــي الحقــول دون أن أشــعر بأننــي أرتكــب 
جرمــاً. أريــد أن أخــرج وأن ألعــب. إذا كان الأمــر 
بيــدي، فإننــي ســأحرص علــى أن تعامــل هــذه 

ــاٍو.« ــو متس ــى نح ــاء عل ــال والنس ــج الرج البرام

ــذ  ــة من ــا المقرب ــة رؤي ــي صديق ــا، وه ــق رام وتواف
وصولهــا إلــى المخيــم عــام 2015، علــى ذلــك، 
وتضيــف هــي تمــازح رؤيــا: »مــع أننــي لســت 
مســألة  علــى  أوافــق  أننــي  إل  ماهــرة،  ســباحة 
ــاد  ــون العتق ــم يحب ــام. إنه ــكل ع ــات بش الرياض
ــا  ــة، إل أنن ــطة البدني ــن الأنش ــات يكره ــأن الفتي ب
ــي  ــا، ومثل ــض. أن ــن نرك ــن ونح ــن الثنتي ــا نح كبرن
غالبيــة الفتيــات فــي مثــل عمــري، نحــب أن نمــارس 

ــاركنا  ــد ش ــر. وق ــن لآخ ــن حي ــدم م ــرة الق ــة ك لعب
فــي بطــولت بالفعــل، وفــزت بالمركــز الثانــي فــي 
ــل.  ــهر أبري ــي ش ــت ف ــي أقيم ــرة الت ــة الأخي البطول
لــذا، فســأقوم بالتأكيــد بإيجــاد برامــج تشــجع 

الفتيــات علــى أن يصبحــن رياضيــات.«

أكــدت كل مــن رامــا ورؤيــا حنينهــّن إلــى المســاحات 
الخضــراء. وفــي الحقيقــة، أطلقــت الفتاتــان مؤخــراً 
ــي  ــن، والت ــع صديقاته ــراكة م ــة بالش ــة للزراع حمل
تهــدف إلــى زراعــة خمــس أشــجار كل شــهر لتجميل 
المنطقــة المحيطــة بمنازلهــن. وتعترفــان بــأن ذلــك 
ل  »الميــاه  أن  مضيفتــان  تحديــاً،  يشــكل  الأمــر 
ــي  ــار الأشــجار الت ــا نخت ــذا فإنن ــر بســهولة، ل تتواف
تســهل ترويتهــا ويمكنهــا الصمــود فــي الأجــواء 

ــف.« ــي الصي الحــارة ف

بالنســبة لســلمى البالغــة مــن العمــر 13 عامــاً، فإنهــا 
تشــعر بــأن الرقــص هــو مــا تحتاجــه الفتيــات فــي 
مثــل عمرهــا، وتقــول: »أحــب أن أرقــص وأن أعلمــه 
ــا  ــراً، م ــّم كثي ــيقى ل ته ــاً. إن الموس ــن أيض لاآخري
ــل  ــاع يحم ــا إيق ــون فيه ــو أن يك ــل ه ــم بالفع يه

النــاس علــى البتســام.«

تركــت ســلمى مدينتهــا، تدمــر، بعــد انــدلع أعمــال 
ــة  ــرت الأزم ــن أث ــي حي ــرة. وف ــرة قصي ــف بفت العن
علــى إحساســها بالســتقرار، ســمح لهــا الرقــص 
ــاط  ــة كنش ــرق، خاص ــب المش ــى الجان ــز عل بالتركي
ــاس  ــر الن جماعــي. تقــول: »يمكــن للرقــص أن يغي
إلــى الأفضــل بســرعة، حتــى لــو كانــوا يمــرون بأســوأ 
ــي  ــبب ف ــو الس ــه، وه ــعر ب ــا أش ــذا م ــم. ه أيامه
ــم  ــي تعلي ــدء ف ــى الب ــة إل ــم بحاج ــادي بأنه اعتق

ــات.« ــص للفتي الرق
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The trials that Syrian adolescent girls have gone 
through over the past nine years have defined and 
indelibly shaped a significant portion of their formative 
years. Despite the many challenges facing adolescent 
girls, they continue to rise, surviving and even thriving 
in the face of enormous odds. This demonstrates their 
unparalleled resilience and undescores the importance 
of addressing their needs.

This is why I decided to volunteer to 
help those who have suffered as I have; 
to make sure that my generation will 
not make the same mistakes.

“
— LAYALI, an adolescent girl from Idlid, Syria
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ــات  ــي الفتي ــر ف ــي تؤث ــدة الت ــاكل العدي ــى أن المش ــر إل بالنظ
اليافعــات الســوريات متغلغلــة فــي نســيج مجتمعاتهــن، يعتبــر 
ــراً  ــة أم ــة التنمي ــي عملي ــة ف ــاركتهّن الفاعل ــن مش ــجيع وتمكي تش
ذي أهميــة كبيــرة. وبضمــان الأخــذ بالعتبــار القيــود التــي تــرزح 
الفتيــات اليافعــات تحــت وطأتهــا، والقيــود المفروضــة عليهــن، 
نســانية  إلــى جانــب احتياجاتهــّن الخاصــة، يمكــن للمنظمــات الإ

والعامليــن فيهــا أن يقدمــوا برامــج أكثــر تركيــزاً وواقعيــة.
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ــاة ســورية مــن القامشــلي  توضــح نجــاة، وهــي فت
تبلــغ مــن العمــر 15 عامــاً: »عندمــا بــدأت بحضــور 
ــم، كنــت  ــج المهــارات الحياتيــة فــي المخّي برنام
بالــكاد قــادرة علــى تركيــب جملتيــن.« لقــد وصلــت 
ــا  ــد مروره ــام 2015 بع ــي ع ــراق ف ــى الع ــاة إل نج
ــد  ــك بع ــا، وذل ــي حياته ــوة ف ــارب قس ــر التج بأكث
أن أُجبــرت علــى الــزواج مــرات عديــدة ونجــت 
مــن اعتــداء جنســي علــى يــد أحــد أفــراد عائلتهــا. 
ــة  ــارات الحياتي ــج المه ــي برنام ــجلت ف ــا س وعندم
ــى  ــا عل ــدت قدرته ــة، فق ــي البداي ــم ف ــي المخي ف

ــن.  ــع الآخري ــل م التواص

»كنــا معتــادات علــى أن يقــال لنــا 
ــم  ــد يهت ــه. ل أح ــا بحاجت ــا كن م
ــا إذا كان  ــألنا عم ــي يس ــة ك حقيق
ــوع.« ــول الموض ــا أي رأي ح لدين

ــذي  ــج ال ــن أن البرنام ــم م ــة: »بالرغ ــتذكر قائل تس
حضرتــه كان يركــز علــى المهــارات الأساســية، كنــت 
محظوظــة بمديــرة حالتــي التــي كان لديهــا قــدر مــن 
الهتمــام بــي كــي تســألني عمــا كنــت أشــعر بأننــي 
بحاجــة إليــه. ل أتذكــر الكثيــر مــن ذلــك الحديــث، 
ــام، وعــن  ــكل ع ــا عــن الحيــاة بش ــا تحدثن إل أنن
ــن  ــة الذي ــراد العائل ــن أف ــررة، وع ــاءات المتك س الإ
لــن يتســنى لــي رؤيتهــم مجــدداً. ثــم أخبرتهــا 
عــن المدرســة وكــم اشــتقت للقــدرة علــى القــراءة 
والكتابــة، وقــد ســاعدتني علــى إدارك أن ذلــك 
يجــب أن يكــون هدفــي فــي الســنوات المقبلــة. 
ــي  ــا مع ــاً م ــل كتاب ــا أحم ــت وأن ــك الوق ــذ ذل ومن
طــوال الوقــت، وأمضــي ســاعة كل أســبوع وأنــا 

ــه.« ــم من ــرأ وأتعل ــا أق ــا عم أخبره

ــه  وفقــاً لنجــاة، فــإن ســؤالها عمــا هــي بحاجــة إلي
يعنــي الكثيــر. تقــول: »كنــا معتــادات علــى أن يقــال 
ــي  ــة ك ــم حقيق ــد يهت ــه. ل أح ــا بحاجت ــا كن ــا م لن
يســألنا عمــا إذا كان لدينــا أي رأي حــول الموضــوع.«

بحســب اتفاقيــة حقــوق الطفــل، يتمثــل أحــد 
رشــادية فــي التعامــل مــع اليافعيــن  المبــادئ الإ
واليافعــات فــي ضمــان مشــاركتهم فــي ذلــك، مــا 
يعكــس ويحتــرم حقهــم فــي التعبيــر عــن آرائهــم  
فــي الأمــور التــي تعنيهــم وتؤثــر عليهــم. إن حــق 
المشــاركة مرتبــط بممارســة كافــة الحقــوق الأخــرى، 
ــي إطــار المجتمــع  ــة، والمدرســة، وف ضمــن العائل
ــياً  ــراً أساس ــزاً وأم ــاركة محف ــر المش ــع. وتعتب الأوس
ــا.  ــة واحترامه ــوق الفردي ــة الحق ــان حماي ــي ضم ف

ــم  ــاس وتقوي ــه قي ــى أساس ــم عل ــار يت ــو معي وه
التقــدم المحــرز عنــد تنفيــذ حقــوق اليافعيــن 
ــي  ــق العالم ــي الح ــي ف ــد إضاف ــات، وكبع واليافع
بحريــة التعبيــر عــن الــرأي، فإنــه يتصــل بحــق 
اليافعيــن واليافعــات فــي أن يتــم الســتماع إليهــم 

ــم. ــذ بآرائه والأخ

ــي  قليم ــر الإ ــب المدي ــر، نائ ــكا ماي ــح فريدري توض
للــدول  للســكان  المتحــدة  الأمــم  لصنــدوق 
العربيــة: »قــد يكونــون صغــاراً فــي الســن، إل أنــه 
لــدى اليافعيــن واليافعــات الكثيــر ليقولــوه لنــا 
ــم وكيفيــة تلبيتهــا. ولــذا  علــى صعيــد احتيجاته
ــاركة،  ــي المش ــم ف ــط بحقه ــس فق ــن لي ــن نؤم نح
بــل وبقيــادة تصميــم البرامــج وتطويرهــا وتقويمهــا. 
لقــد توصلنــا إلــى أنــه كلمــا زادت مشــاركتهم كانــت 

ــل.« ــج أفض النتائ

ــهر  ــد أش ــالً بع ــا أم ــد منحتن »لق
ــن  ــال كاذبي ــع رج ــل م ــن التعام م

ومســيئين.« وغشاشــين 

ــن دمشــق  ــاة ســورية م بالنســبة لنجــود، وهــي فت
تبلــغ مــن العمــر 19 عامــاً، فــإن عــدم إشــراك 
ــه  ــر كان ل ــث الدائ ــي الحدي ــات ف ــات اليافع الفتي
كلهــا. وتصــر نجــود،  كبيــر علــى ســوريا  تأثيــر 
ــات )ل ســيما  ــأن الفتي ــاً راســخاً ب ــن إيمان ــي تؤم الت
ــى  ــواٍز عل ــر م ــه تأثي ــون ل ــن أن يك ــّن( يمك تعليمه
النمــو، وعلــى أن الفتيــات يــردن بــل وبحاجــة إلــى 
لعــب دور فــي حــل الأزمــة الســورية، لكــن غالبــاً مــا 
يتــم إشــعارهّن بــأن أصواتهــن وآراءهــّن غيــر هامــة. 
التــي  الأخيــرة  المــرة  يمكننــي تذكــر  تقــول: »ل 
ســئلت فيهــا عمــا يمكننــي أن أقدمــه لســوريا. لــدي 
إجابــات كثيــرة، لكننــي ل أســمع الأســئلة الصحيحــة 

ــاق.« ط ــى الإ عل

اســتيقظت نجــود، التــي لطالمــا حلمــت بــأن تصبــح 
ــة، علــى عالــم خــارج عــن الســيطرة عندمــا  محامي
ــا  ــد نجحــت هــي وعائلته ــا. وق ــاح قريته ــم اجتي ت
بشــّق طريقهــا بأمــان إلــى تركيــا أن يتــم تفريقهــم. 
لجــأت هــي إلــى العــراق برفقــة أمهــا وعائلتهــا 
ــل  ــا تحصي ــا وأخوه ــاول والده ــا ح ــدة، فيم الممت
ــا. وقــد فقــدت أمهــا  ســبل عمــل أفضــل فــي تركي
ــد  ــوريا، وق ــن س ــم م ــل هربه ــق قبي ــة الوثائ غالبي
فيمــا  الحركــة،  علــى  قدرتهــم  علــى  ذلــك  أثــر 
ــي بعــض  ــى حياتهــم ف ــداً بالخطــر عل شــكل تهدي
الحــالت نظــراً لتزايــد مخاطــر الســتغال فــي 
ــاء  ــراً أنب ــن. وقــد وصلتهــم أخي مجتمعــات الاجئي

ــى  ــه إل ــد نجــود بعــد عودت عــن احتمــال مــوت وال
ســوريا بصــورة مفاجئــة. أنبــاء جلعــت حياتهــم 

ــوأ. ــو الأس ــاً نح ــى مفاجئ ــذ منح تأخ

»قــد يكونــون صغــاراً فــي الســن، 
إل أنــه لــدى اليافعيــن واليافعــات 
ــد  ــا علــى صعي ــوه لن ــر ليقول الكثي

احتيجاتهــم وكيفيــة تلبيتهــا.«

وفــي حيــن كانــت والــدة نجــود قــادرة علــى تأميــن 
الغــذاء وتحمــل نفقــات تعليــم أطفالهــا، لــم 
ــع  ــة م ــتقرة، خاص ــاة مس ــة لحي ــة مواتي ــن البيئ تك
مســتوى  حــول  متزايــدة  مخــاوف  مواجهتهمــا 
الســيطرة الــذي بــدأت عائلتهمــا الممتــدة بممارســته 
علــى حركتهمــا. بعــد وفــاة والدهــا بفتــرة قصيــرة، 
بــدأت والدتهــا بتلقــي عــروض بالــزواج مــن رجــال. 
خــال  مــن  بحريــة  بالتصــرف  أحدهــم  وبــدأ 
زيارتهــم فــي المنــزل بصــورة مفاجئــة والتآمــر مــع 
العائلــة. لحســن الحــظ، كانــت والدتهــا تحضــر 
جلســات فــي المســاحات الآمنــة الخاصــة بالنســاء 
ــعي  ــى الس ــجيعها عل ــّم تش ــهر، وت ــات لأش والفتي
ــي  ــاعدة ف ــة للمس ــات قانوني ــى خدم ــول عل للحص
حصولهــا علــى الوثائــق لعائلتهــا وترتيــب شــؤونها.

ــداً كيــف كان  ــن أنســى أب ــة: »ل تســتذكر نجــود قائل
ــت  ــان، كان ــمها إيف ــة. كان اس ــك المحامي ــكل تل ش
تجســد كل مــا تخيلــت أن المــرأة يجــب أن تكونــه: 
جميلــة، وذكيــة، والتعامــل معهــا لطيــف جــداً. 
ــع  ــل م ــن التعام ــهر م ــد أش ــاً بع ــا أم ــد منحتن لق

ــيئين.« ــين ومس ــن وغشاش ــال كاذبي رج
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فــي حيــن تتوفــر مجموعــة مــن المعلومــات حــول كيفيــة الوصــول 
نســانية  ــات اليافعــات واســتهدافهن فــي الســياقات الإ ــى الفتي إل
وتصميمــم البرامــج التــي تســتجيب لحتياجاتهــّن بأفضــل صــورة، 
ــد  ــة توســعة نطــاق وتحدي ــة لمواصل ــاك حاجــة لجهــود متين هن
ــى  ــات عل ــن المنظم ــد م ــجيع المزي ــة، وتش ــات المتاح المعلوم

الســتجابة لحتياجــات الفتيــات اليافعــات بصــورة مســتمرة.

23
“ ــذه  ــل ه ــي أنق ــي ف ــل خطت »تتمث

ــي  ــوريا ك ــى س ــي إل ــة مع المعرف
بنــاء  إعــادة  فــي  أســتخدمها 

البــالد.«

منــذ ذلــك اليــوم، شــكلت إيفــان نظــرة نجــود عــن 
النجــاح. لقــد كبــرت وهــي تقــرأ القصــص القانونيــة 
ــا،  ــا عليه ــع يده ــن وض ــت م ــي تمكن ــوقة الت المش
ــى  ــي تحصــل عل ــق لنفســها ك ــد الطري ــت تمه وكان
درجــة فــي القانــون منــذ ذلــك الوقــت. تقــول: 
»لقــد وصلــت إلــى مرحلــة أتمكــن فيهــا مــن البقــاء 
مركــزة علــى ذلــك والبــدء فــي الختصــاص بالقانــون 
الدولــي. تتمثــل خطتــي فــي أن أنقــل هــذه المعرفة 
معــي إلــى ســوريا كــي أســتخدمها فــي إعــادة بنــاء 

البــاد.«

ــود  ــها تع ــرى نفس ــت ت ــا إذا كان ــؤالها عم ــد س وعن
إلــى ســوريا، توقفــت لبرهــة قبــل أن تجيــب قائلــة: 
»بالنســبة لــي ليــس هــذا الســؤال، بــل متــى، 
وذلــك الموعــد الــذي يضيــع فــي الأفــق. أريــد أن 
أعــود، اليــوم قبــل الغــد، وأريــد أن أقــوم بــكل مــا 
بوســعي القيــام بــه لمنــع حصــول مــا حــدث مــرة 

أخــرى.«

فــي إدلــب فــي شــمال غــرب ســوريا، كانــت جنــى، 
وهــي ناجيــة مــن زواج الأطفــال وتبلــغ مــن العمــر 
17 عامــاً، تعانــي مــن أفــكار انتحاريــة جديــة عندمــا 
بــدأت فــي التــردد علــى المســاحة الآمنــة الخاصــة 
بالنســاء والفتيــات. حينهــا، كانــت تتولــى مهمــة 
ــذي  ــث، ال ــل الثال ــاً بالطف ــن وحام ــة بطفلي العناي
جــاء فــي وقــت غيــر مناســب نظــراً لتضــاؤل مــوارد 
عائلتهــا الماليــة. وبــدأت جنــى بتولــي مســؤولية 
المنــزل عقــب ولدة طفلهــا الأول بفتــرة قصيــرة 
صابــة خطيــرة خــال  بعــد استســام زوجهــا لإ
ــل  ــود طف ــا. وبوج ــي مدينته ــة ف ــات عنيف اضطراب
ثالــث علــى الطريــق، كانــت تصــارع لتأميــن الغذاء، 
ــل.  ــر القلي ــة لتوفي ــدة وغريب ــالً عدي ــغل أعم وتش

ــة. ــى الهاوي ــات إل ــا الضغوط ــع به وكادت أن تدف

لاأمهــات  بنــاٍد  جنــى  مــرت  عندمــا  ذلــك  كان 
ــا اســتجابة  ــم تنظيمه ــادرة ت ــرات، وهــي مب الصغي
لحتياجــات الفتيــات اليافعــات فــي ســوريا. ويقدم 
النــادي، الــذي يســتهدف الأمهــات فــي عمــر 19 عاماً 

ومــا دون ذلــك، جلســات مدتهــا ســاعتان حــول 
ــة  ــك المتصل ــيما تل ــدة، ل س ــة عدي ــارات حياتي مه
بالأمهــات الجــدد. وتضمــن ذلــك جلســات توعويــة 
والتصــالت  المشــاكل،  لحــل  وطرقــاً  صحيــة، 
النقــدي،  والتفكيــر  واللغــات،  والتواصــل، 
وجلســات حــول تفــادي ومعالجــة اللتهابــات  قبــل 
الــولدة وبعدهــا. والأهــم مــن ذلــك، تــم تأســيس 
ــاندة  ــة مس ــر بيئ ــرات لتوفي ــات الصغي ــادي الأمه ن
ــا  ــي يمكنهــّن فيه ــة لاأمهــات اليافعــات الت وتعاوني
ــال  ــاً خ ــّن بعض ــم بعضه ــو، ودع ــم، والنم التعل
التحديــات العديــدة المحتملــة المتصلــة بالأمومــة 

ــرة. المبك

توضــح هنــاء عبــود، وهــي عاملــة فــي شــؤون 
الأمهــات  نــادي  برنامــج  فــي  وميّســرة  الحــالت 
الصغيــرات: »جــاء هــذا النــادي كاســتجابة مباشــرة 
للمســائل التــي رأينــا أنهــا تؤثــر علــى حيــاة الفتيــات 
ــي  ــات الت ــيما التحدي ــوريا، ل س ــي س ــات ف اليافع
زادت حدتهــا عقــب الأزمــة. ويتضمــن ذلــك النزوح، 
وزواج الأطفــال، والحمــل المبكــر، وعــدم توفــر 
التعليــم، والعنــف المبنــي علــى نــوع الجنــس. لقــد 
ــى مشــاركة  ــاًء عل ــه بن ــج بأكمل ــم البرنام ــم تصمي ت
ــك  ــن، ولذل ــارة معه ــهّن وبالستش ــات بأنفس الفتي

هــو ناجــح.«

»تــم تصميــم البرنامــج بأكملــه 
الفتيــات  مشــاركة  علــى  بنــاًء 
بأنفســهّن وبالستشــارة معهــن، 

ناجــح.« ولذلــك هــو 

بشــعبية  النــادي  حظــي  فقــد  لعبــود،  ووفقــاً 
ــه  ــوق طاقت ــل ف ــو يعم ــات، وه ــن اليافع ــرة بي كبي
مؤخــراً نظــراً للطلــب الكبيــر علــى الخدمــات التــي 
ــج  ــذ البرنام ــد أنق ــى، فق ــة جن ــي حال ــا. وف يقدمه
ــاعدتها  ــال مس ــي مــن خ ــى الحرف ــا بالمعن حياته
علــى تشــكيل شــبكة أوســع مــن الدعــم والتواصــل 
العاجــي الفــردي وضمــن مجموعــات، وصياغــة 
خطــة أكثــر واقعيــة وتناســقاً لمعالجــة احتياجــات 
مــن  كثيــراً  خطتهــا  اســتفادت  وقــد  عائلتهــا. 
الخبــرات القّيمــة التــي قدمتهــا الأمهــات الأكثــر 
تجربــة فــي المجموعــة، وعــزز مــن برامــج بنــاء 

المهــارات المقدمــة.

تضيــف عبــود بقولهــا: »لقــد ســاعدها النــادي علــى 
ــن  ــاف مواط ــاة واكتش ــاق الحي ــا واعتن ــر رأيه تغيي

ــرة.« ــت كثي ــي كان ــا الشــخصية، الت قوته

زودي،  كانــت  كيلومتــرات،  بضــع  بعــد  وعلــى 
وهــي فتــاة يافعــة كانــت تمــر بتغييــر مشــابه بعــد 
ــة المقــدم  ــات التعليمي ــي دورة الربوت التســجيل ف
تشــجيع  خــال  ومــن  المنطقــة.  فــي  للفتيــات 
الفتيــات علــى اقتحــام مجــالت متقدمــة مثــل 
الهندســة وتطويــر البرامــج، يقــدم البرنامــج فرصــة 
ــر مســبوقة لهــّن لستكشــاف مجــالت اهتمــام  غي

ــال والأولد. ــة للرج ــون متاح ــا تك ــادة م ع

»لقــد ســاعدها النادي علــى تغيير 
ــاة واكتشــاف  ــاق الحي ــا واعتن رأيه
ــي  ــا الشــخصية، الت مواطــن قوته

كانــت كثيــرة.«

ــة  ــات، وبخاص ــة بالروبوت ــا مفتون ــول زودي: »أن تق
ــد  ــر. لق ــا كالبش ــا وتصرفه ــة تحركه ــكلها وطريق ش
وبرمجــة  تركيــب  وإعــادة  لتفكيــك  تواقــة  كنــت 
ــن  ــد تبي ــرك، وق ــوت يتح ــل الروب ــدادات لجع ع الإ
مــن ذلــك كلــه أن العمليــة ليســت ممتعــة فحســب، 
بــل ســهلة نســبياً أيضــاً. كمــا تعلمــت الصبــر أيضــاً، 
ــة  ــال عملي ــرر خ ــكل متك ــئ بش ــا نخط ــا كن إذ أنن
ــة  ــع والبرمجــة ونمضــي ســاعات فــي محاول التجمي
ــه  ــاً، إل أن ــاً صعب ــد كان عم ــكلة. لق ــد المش تحدي

كان مجديــاً.«

ــة  ــة واختصاصي ــك الحســاني، وهــي مدرب ــاً لمل وفق
ســاعد  فقــد  إحســان،  فــي  الروبوتــات  تحريــك 
مــن  الكثيــر  اكتشــاف  علــى  المنظميــن  البرنامــج 
والأفــكار  اليافعــات،  للفتيــات  الكامنــة  القــدرات 
اهتمامهــّن  مــدى  حــول  الشــائعة  المغلوطــة 
والهندســة.  المعلومــات  كتكنولوجيــا  بمجــالت 
ــدى  ــات م ــى إثب ــج عل ــر البرنام ــم يقتص ــول: »ل تق
ــا والبرمجــة،  ــر بالتكنولوجي ــام اليافعــات الكبي اهتم
ــذي  ــدى ال ــل الم ــي طوي يجاب ــر الإ ــاً التأثي ــل أيض ب
ــة  ــد معالج ــى صعي ــج عل ــذه البرام ــل ه ــه مث تخلف
ــى  ــات عل ــاعدة الفتي ــين، ومس ــن الجنس ــة بي العدال
إعــادة تصــور إمكاناتهــّن والتفكيــر بهــا كأفــراد منتجين 
فــي مجتمعاتهــن، وتوفيــر ســبل جديــدة للمنظمــات 

ــن.« ــج له ــذه البرام ــداد ه ــد إع ــانية عن نس الإ
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مــن تحديــات شــائعة كالقيــود علــى الحركــة، وزواج الأطفــال، 
والتحــرش الجنســي، إلــى قضايــا أكثــر تعقيــداً كالعنــف المنزلي 
والغتصــاب، تمثــل الفتيــات اليافعــات شــريحة متفــردة من أي 
مجتمــع، شــريحة تواجــه ضغوطــات ومخاطــر هائلــة تتطلــب 

مســتويات وأســاليب مختصــة مــن الرعايــة علــى نحــو متزايــد.

التوقيت هو كل شيء
»اليــوم، أشــعر وكأننــي أملــك مســاحة للنمــو واكتشــاف مــا أريــد حقــاً قبــل اتخــاذ 

التــزام جــاد وطويــل المــدى مــن هــذا القبيــل.«
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ــي  ــات ف ــن الفتي ــد م ــر العدي ــة، ل تفك »دون توعي
مثــل عمــري بشــكل جــاد فــي مســألة الــزواج.« هــذا 
مــا أكــدت عليــه بحــزم فاطمــة، وهــي فتــاة يافعــة 
تعيــش فــي جنــوب لبنــان. فــي عمــر 16 عامــاً، 
ــوم  ــراء المدع ــج النظ ــى برنام ــام إل ــل النضم وقب
ــدت  ــكان، عق ــدة للس ــم المتح ــدوق الأم ــن صن م

ــا.  ــة عائلته ــى رغب ــاًء عل ــا بن ــة خطبته فاطم

ــى  ــى انضمامهــا إل وبعــد مضــّي بعــض الوقــت عل
البرنامــج، طلبــت المســاعدة مــن عاملــة اجتماعيــة 
قنــاع والدهــا بتأجيــل الــزواج حتــى تبلــغ مــن  لإ
العمــر 18 عامــاً. بــدأ الفريــق علــى الفــور بتقديــم 
ــر  ــول المخاط ــة ح ــد فاطم ــة لوال ــات التوعي جلس
المتصلــة بــزواج الأطفــال، ولفــت انتباهــه للعواقب 
المحتملــة علــى صحــة ابنتــه الجســدية والنفســية. 
وكمــا هــي غالبيــة الحــال فــي المجتمعــات النازحــة، 
ــات  ــاً بالتحدي ــة مدفوع ــج فاطم ــراع بتزوي س كان الإ
ــا أن  ــد والده ــا. اعتق ــه عائلته ــي تواج ــة الت المادي
ــيما  ــا، ل س ــي صالحه ــتقبلها الآن كان ف ــن مس تأمي
بالنظــر إلــى حالــة عــدم الســتقرار المرافقــة للجــوء 
وحقيقــة أن خطيبهــا كان طبيــب أســنان، وهــي 
مهنــة مرموقــة مرتبطــة بالســتقرار فــي مجتمعهــا.

الوقــت  بعــض  مضــّي  »وبعــد 
علــى انضمامهــا إلــى البرنامــج، 
عاملــة  مــن  المســاعدة  طلبــت 
قنــاع والدهــا بتأجيــل  اجتماعيــة لإ
الــزواج حتــى تبلــغ مــن العمــر 18 

ــاً.« عام

وفــي الوقــت نفســه، وافقــت فاطمــة علــى الــزواج 
ــاء  ــي الأعب ــاعدة ف ــا للمس ــة منه ــي محاول ــط ف فق
القتصاديــة الملقــاة علــى عاتــق عائلتهــا، مســتجيبة 

بالطريقــة ذاتهــا التــي تفكــر بهــا الفتيــات فــي 
واصلــوا  الجتماعييــن  العامليــن  أن  إل  عمرهــا. 
العمــل لمحاولــة إيجــاد بدائــل لتأميــن الدعــم 
المالــي لعائلتهــا فــي جهــد مــن جانبهــم لمســاعدة 
فاطمــة علــى تجنــب زواج الأطفــال وتعقيداتــه. 
وبشــكل مــواٍز، ســعى المشــرفون علــى حالــة فاطمة 
ــا  ــر، وضموه ــن أكب ــعر بتمكي ــأن تش ــاعدتها ب لمس
ــى  ــاعدتها عل ــي س ــطة الت ــن الأنش ــلة م ــى سلس إل
ــن  ــتقاليتها. وتضم ــن اس ــا وتكوي ــاف إمكاناته اكتش
هــذا المنهــج جلســات توعويــة حــول زواج الأطفــال 
ــت  ــي تّمم ــدرات الت ــاء الق ــج بن ــن برام ــلة م وسلس

ــا. ــا وعززتهم ــا ونموه تعلميه

»أصبحــت أكثــر تواصالً ، وتشــارك 
ــدأت  ــات، وب ــي الجلس ــاط ف بنش
تدريجيــاً بتطويــر مجموعــة مــن 
المهــارات الحياتيــة التــي كانــت 

ــا.« ــبة لنموه ــداً بالنس ــة ج هام

ومــع تقــدم الجلســات، تطــور تصــور فاطمــة 
تدريجــي.  بشــكل  بعائلتهــا  وعاقتهــا  لقيمتهــا 
أصبحــت أكثــر تواصــاً ، وتشــارك بنشــاط فــي 
الجلســات، وبــدأت تدريجيــاً بتطويــر مجموعــة مــن 
المهــارات الحياتيــة التــي كانــت هامــة جــداً بالنســبة 
لنموهــا، بمــا فــي ذلــك مهــارات التواصــل، والتفكير 
ذلــك  لهــا  ســمح  وقــد  والمناظــرات.  النقــدي، 
بمناقشــة مســتقبلها علــى نحــو منفتــح مــع عائلتهــا، 
ل ســيما والدهــا، والــذي أثمــر عــن موافقتهــم علــى 
إكمــال تعليمهــا وتأجيــل فكــرة الــزواج حتــى تكــون 

ــألة. ــذه المس ــر به ــه التفكي ــعها في ــر يس بعم

توضــح فاطمــة قائلــة: »أشــعر بالرتيــاح. قبــل 
ذلــك، شــعرت بتراكــم الضغوطــات، وأصبــح أكثــر 

بالذنــب  الشــعور  دون  أفكــر  أن  علــي  صعوبــة 
ــاحة  ــك مس ــي أمل ــعر وكأنن ــا الآن، فأش ــار. أم والع
للنمــو واكتشــاف مــا أريــد حقــاً قبــل اتخــاذ التــزام 

ــل.« ــذا القبي ــن ه ــدى م ــل الم ــاد وطوي ج

للفتيــات مثــل فاطمــة، فــإن  بالنســبة للعديــد 
التوقيــت يكتســب أهميــة كبيــرة عنــد التعامــل 
الحركــة،  علــى  كالقيــود  شــائعة  تحديــات  مــع 
ــا  ــى قضاي ــال، والتحــرش الجنســي، إل وزواج الأطف
والغتصــاب،  المنزلــي  كالعنــف  تعقيــداً  أكثــر 
تمثــل الفتيــات اليافعــات شــريحة متفــردة مــن 
أي مجتمــع، شــريحة تواجــه ضغوطــات ومخاطــر 
ــن  ــب مســتويات وأســاليب مختصــة م ــة تتطل هائل
نســانية،  الرعايــة علــى نحــو متزايــد. فــي الأزمــات الإ
تصبــح احتياجاتهــّن أكثــر ترابطــاً، ل ســيما فــي 
الأزمــات التــي يطــول أجلهــا كتلــك التــي تمــزق 
ــر اســتهدافهم بخدمــات مخصصــة  ســوريا، ويعتب
ــاً وأساســياً. ــراً هام ــة وواســه=عة النطــاق أم وفعال

اليافعــات  الفتيــات  »تمثــل 
شــريحة متفــردة مــن أي مجتمــع، 
ضغوطــات  تواجــه  شــريحة 
تتطلــب  هائلــة  ومخاطــر 
مســتويات وأســاليب مختصــة مــن 
متزايــد.« نحــو  علــى  الرعايــة 

قليمــي  تقــول  فريدريــكا مايــر، نائــب المديــر الإ
للــدول  للســكان  المتحــدة  الأمــم  لصنــدوق 
نســانية  العربيــة: »لقــد حــان الوقــت للمنظمــات الإ
فــي جهــود  اليافعــات  الفتيــات  تســتهدف  كــي 
تمــر  العتياديــة،  الظــروف  تحــت  اســتجابتها. 
ــية  ــة ونفس ــرات بيولوجي ــات بتغيي ــات اليافع الفتي
رشــاد والدعــم.  كثيــرة تجعلهــّن بحاجــة مســتمرة لاإ
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تجــاوز  علــى  اليافعــات  الفتيــات  تحتــم مســاعدة 
ــى نــوع الجنــس دعــم كل الجهــود  العنــف المبنــي عل
لتعزيــز المســاواة بيــن الجنســين فــي المجتمعــات 
الســورية المختلفــة فــي ســائر المنطقــة. وطالمــا 
اســتمر التصــور الســائد عــن النســاء والفتيــات بأنهــّن 
أدنــى مرتبــة ويتمتعــن بإمكانــات أقــل مقارنــة بالرجــال، 
فإنهــن ســيبقين عرضــة لأشــكال مختلفــة مــن العنــف 

ــس. ــوع الجن ــى ن ــي عل المبن

26

تعاني العديد من الفتيات المراهقات 
اللواتي نستقبلهّن في برامجنا من عدم 

القدرة على التواصل مع نظرائهّن من 
الذكور، وذلك ببساطة بسبب الخوف 

واإلحساس بالذنب الذي غرسته عائالتهّن 
ومجتمعهّن فيهّن.

“

— متطوعة شبابية في مخيم دوميز 1، العراق

ــي  ــية وف ــر حساس ــرن الأكث ــات، يعتب ــال الأزم وخ
ــد  ــة وأن العدي ــف والســتغال، خاص ــر العن خط
مــن البنــى الجتماعيــة قائمــة علــى التمييــز ضدهن. 
ــت  ــي وق ــم ف ــول إليه ــن الوص ــن م ــم نتمك وإذا ل
مبكــر لمســاعدتهم علــى تخطــي هــذه التحديــات، 

فــإن المخاطــر عاليــة جــداً.« 

ــر  كث »خــالل الأزمــات، يعتبــرن الأ
العنــف  خطــر  وفــي  حساســية 
والســتغالل، خاصــة وأن العديــد 
مــن البنــى الجتماعيــة قائمــة علــى 

ــن.« ــز ضده التميي

قبــل زهــاء ثــاث ســنوات، وصلــت دينــا إلــى تركيــا 
بعــد الهــرب مــن أوضــاع معيشــية ل تحتمــل فــي 
مدينتهــا ديــر الــزور فــي شــمال شــرق ســوريا. وفــي 
حيــن هربــت بحثــاً عــن الأمــن مــن العنــف وانعدام 
الســتقرار جــراء الحــرب، أُجبــرت علــى الــزواج مــن 
ــغ  ــوم، تبل ــر. والي ــة عش ــر الرابع ــا بعم ــن عمه اب
دينــا مــن العمــر 19 عامــاً وهــي أم لطفليــن وحامــل 

للمــرة الرابعــة.

ــي  ــرات، إل أن طفل ــاث م ــت ث ــد أنجب ــول: »لق تق
الأول مــات بعمــر الرابــع نتيجــة مضاعفــات ناجمــة 
عــن تشــوهات خلقيــة. لقــد كانــت أصعــب تجربــة 

مــررت بهــا ومــا زالــت تحاصرنــي حتــى هــذا اليــوم. 
لقــد جــاء إلــى هــذا العالــم مبكــراً جــداً، لأم 

تزوجــت فــي ســن مبكــرة جــداً.«

ــم الحمــل  ــم تكــن وســائل تنظي ــا، ل بالنســبة لدين
خيــاراً يوافــق عليــه زوجهــا، مدفوعــاً بالعــادات 
العائلــة  يفضــل  الــذي  فــي مجتمعــه  الســائدة 
ــاً مــرات  ــت أن تتحــدث معــه منطقي ــرة. حاول الكبي
عديــدة، وتوضــح لــه أن الحمــل المبكــر يلحــق 
الضــرر بجســدها ببــطء، وأن أوضاعهــم لــم تكــن 
تتحمــل نفقــات طفــل آخــر، إل أنــه رفض الســتماع 

ــراراً. ــراراً وتك ــا م إليه

الأولــى  الثــاث  الأشــهر  انتهــاء  اقتــراب  ومــع 
مــن حملهــا، ســعت للحصــول علــى المســاعدة 
ــم  ــدوق الأم ــن صن ــة م ــة مدعوم ــادة طبي ــن عي م
أن  لجيرانهــا  ســبق  والتــي  للســكان،  المتحــدة 
تلقــوا الرعايــة فيهــا. كانــت تشــعر بألــم كبيــر فــي 
بطنهــا وفــي أعضائهــا التناســلية. وبعــد إجــراء 
الفصوحــات، تبيــن أنهــا كانــت تعانــي مــن التهــاب 
حــاد فــي المســالك البوليــة، وأخبرهــا الأطبــاء بــأن 
ــا. ــى حياته ــراً عل ــراً كبي ــكل خط ــا يش ــاء حمله إبق

تكمــل دينــا قائلــة: »فــي حيــن كان الإجهــاض خيــاراً 
قانونيــاً فــي تركيــا، خاصــة إذا كانــت حيــاة الأم 
فــي خطــر، فإنــه لــم يكــن خيــاراً مقبــولً أبــداً فــي 
مجتمعــي. إن عائلتــي وأقربائــي يعتبــرون ذلــك 

جريمــة قتــل، وقــد كان مــن الصعــب حتــى أن 
ــد شــعرت  ــه. لق ــع أي أحــد أعرف ــرة م أناقــش الفك
وكأن كل الأعيــن مســلطة علــي وأنــه لــم يكــن لــدي 
مــكان ألجــأ إليــه. لحســن الحــظ، كان العاملــون فــي 
ــع وضعــي.  ــن م ــن جــداً ومتعاطفي ــز متفهمي المرك
لقــد جعلونــي أشــعر بــأن صحتــي هامــة، وهــو مــا 

لــم أشــعر بــه حقــاً مــن قبــل.«

الصحــة  منظمــة  »بحســب 
العالميــة، تمــوت 22,800 إمــرأة 
نتيجــة  الأقــل  علــى  ســنوياً 
جهــاض  بالإ متصلــة  تعقيــدات 

الآمــن.« غيــر 

الزيــارة  فــي  لمرافقتهــا  دينــا  زوج  دعــوة  تمــت 
الفريــق  لهمــا  قــدم  وخالهــا  التاليــة،  الطبيــة 
ووضحــوا  لحالتهــا،  مفصــاً  تشــخصياً  الطبــي 
المخاطــر المرتبطــة بالحمــل المتكــرر. وقــد تجاوب 
جســدها مــع العــاج وتــم إجهــاض حملهــا بأمــان. 
وبعــد ذلــك، رتــب الفريــق الطبــي لهــا سلســلة مــن 
الزيــارات للمتابعــة كــي تحضرهــا هــي وزوجهــا 
لمراقبــة حالتهــا وضمــان إداركهــا لمــا ينبغــي أن 

ــي. ــة التعاف ــي مرحل ــه ف تتوقع

ــة، تمــوت 22,800  بحســب منظمــة الصحــة العالمي
إمــرأة ســنوياً علــى الأقــل نتيجــة تعقيــدات متصلــة 
ــن  ــا بي ــن تنجــو م ــي حي ــن، ف ــر الآم بالإجهــاض غي
مليونــي وســبعة ماييــن امــرأة مــن الإجهــاض غيــر 
الآمــن إل أنهــّن يعانيــن مــن أضــرار أو أمــراض 
ــات،  ــل، والتهاب ــر كام ــاض غي ــد )إجه ــة الأم طويل
ونزيــف، وإصابــات فــي الأعضــاء الداخليــة، وثقــب 
أو تمــزق فــي الرحــم(. لــو لــم تحصــل دينــا 
علــى العــاج المناســب فــي الوقــت المناســب، 
لكانــت صحتهــا فــي خطــر كبيــر، خاصــة فــي ظــل 
ــا. ــي محيطه ــة ف ــة والجتماعي الحساســيات الثقافي

أمــا نــارا، وهــي فتــاة تبلــغ مــن العمــر 17 عامــاً ومــن 
بيــن المتــرددات علــى الجلســات الخاصــة بالفتيــات 
ــث  ــن حي ــم الاجئي ــي مخي ــة ف اليافعــات والمقدم
تقطــن لزهــاء عاميــن: »لــول الدعــم الــذي تلقتيــه 
وأنــا أكبــر، لأخــذت الأمــور منحنــى مختلفــاً تمامــاً.« 
بقــاء علــى موقعهــا مجهولً،  ونــار، التــي اختــارت الإ
ــا  ــت له ــي تعرض ــاب جماع ــن اغتص ــة م ــي ناجي ه
ــا مــن مدينتهــم فــي  ــت هــي وعائلته بعــد أن هرب
ــاة فــي  ــاة فت ــى حي ــة عل ــت الحادث ســوريا. وقــد أت
التاســعة مــن عمرهــا وكادت أن تقضــي علــى حيــاة 
ــارا كذلــك. لكــن، وفقــاً لميســون، المشــرفة علــى  ن
إدارة حالتهــا، فإنهــا مســتمرة فــي تلقــي الدعــم مــن 
نســاء وفتيــات عديــدات حولهــا، وهــو مــا ســاهم 

فــي التخفيــف مــن الصدمــة التــي تعرضــت لهــا. 

ــا  ــه وأن »لــول الدعــم الــذي تلقتي
الأمــور منحنــى  أكبــر، لأخــذت 

مختلفــاً تمامــاً.«

تقــول ميســون، التــي أمضــت الســنوات الأربــع 
الأخيــرة وهــي تتابــع حالــة نــارا: »كيــف يمكــن للمــرء 
حتــى أن يبــدأ فــي معالجة حالــة كهذه؟ لقــد تطلب 
الأمــر اســتجماع كل القــوة التــي تبقــت لديهــا كــي 
تتمكــن مــن التعافــي مــن الضــرر الــذي لحــق بهــا 
وبعائلتهــا، كدنــا أن نوشــك علــى خســارتها حقــاً فــي 

مرحلــة مــا.«

فــي حالــة جنــى، التــي تلخــص رحلتهــا الصراعــات 
التــي تعاركهــا الفتيــات اليافعــات فــي ظــل الأزمــة، 
فــإن الحصــول علــى المســاعدة مــن خــال خدمــات 
الدعــم هــذه يعنــي الفــرق بيــن الحيــاة والمــوت. 
ــن 14  ــي س ــت ف ــي تزوج ــى، الت ــدت جن ــد وج وق
عامــاً رجــاً يكبرهــا باثنــي عشــر عامــاً، وجــدت 
نفســها عالقــة فــي عاقــة عنيفــة جــداً، وكانــت 
تتعــرض للعنــف الجســدي والقتصــادي بشــكل 
ــزوج  ــتغل ال ــرب، اس ــت اله ــا حاول ــرر. وعندم متك
ثقافــة الشــرف فــي مجتمعهــا وزعــم بأنهــا لــم تكــن 
ســاءة  مخلصــة لــه، وهــو مــا جلب لهــا مزيــداً من الإ
علــى يــد أفــراد عائلتهــا الذكــور وعرضهــا لمخاطــر 
الوقــوع ضحيــة مــا يســمى بجرائــم »الشــرف«. 

ــا  ــى تركي ــر مــكان ســكنها إل ــى تغيي لقــد أُجبــرت عل
ــداء الجســدي  ــر العــراق، حيــث تعرضــت لاعت عب
علــى يــد أحــد الختصاصييــن الفيزيائييــن الــذي كان 

ــي جســدها. ــات المتعــددة ف صاب ــج الإ يعال

وفــي الوقــت الــذي تمكنــت فيــه مــن الوصــول 
ــات  ــة الخاصــة بالنســاء والفتي ــى المســاحة الآمن إل
ــاة  ــة بالحي ــكاد متمكس ــت بال ــث كان ــا، حي ــي تركي ف
ــر، كان  ــه البش ــن أن يفعل ــا يمك ــوأ م ــد رأت أس وق
أمامهــا درب طويــل وشــاق للتعافــي. وكونهــا قــادرة 
علــى الوقــوف بقــوة اليــوم لتــروي قصتهــا وتتطــوع 
ــف ضــد النســاء، ل  ــن العن ــات م لمســاعدة الناجي
يقتصــر علــى كونــه شــهادة علــى القــوة الهائلــة التي 
تتمتــع بهــا الفتيــات اليافعــات الســوريات فحســب، 
بــل علــى أهميــة وجــود برامــج خاصــة بهــّن أيضــاً.
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“في أن تكون جزءًا من الحل.

— تال، فتاة يافعة من ريف دمشق، سوريا

هنــاك حاجــة ملحــة لتضافــر الجهــود عبــر ســائر مســتويات 
ــات،  ــات اليافع ــة الفتي ــود حماي ــرة جه ــة لمناص ــة الدولي غاث الإ
نســانية.  وصحتهــن، وحقوقهــن، ونموهــن خــالل الأزمــات الإ
ويتضمــن ذلــك ضمــان إجــراء تغييــرات جذريــة علــى نظــام 

نســانية الدوليــة. المســاعدة الإ

عين على المستقبل
ــة رئيســية ضمــن  ــات اليافعــات أولوي »يجــب أن تكــون الســتجابة لحتياجــات الفتي
ــوة  ــر ق ــس أكث ــى أس ــم عل ــاء مجتمعاته ــادة بن ــى إع ــوريين عل ــاعدة الس ــود مس جه

ــة.« ومتان

ــب  ــي تقل ــاً وه ــر ربيع ــتة عش ــال ذات الس ــول ت تق
أعمــالً فنيــة متنوعــة الوســائط قامــت بإنتاجهــا 
ــي  ــاة ســورية ترغــب ف ــأن كل فت ــد ب مؤخــراً: »أعتق
ــارة  ــا مه ــر عمله ــن الحــل.« يُظه ــون جــزءاً م أن تك
شــجاعة  جانــب  إلــى  إبداعيــة،  ورؤيــة  متفــردة 
بمناقشــة مســائل  الأمــر  يتصــل  حازمــة عندمــا 
حساســة. أمــا أكبــر أعمالهــا فهــي رســمة لمدينتهــا 
الزبدانــي فــي ريــف دمشــق، تقابــل فيــه  فــي 
منازلهــا المبنيــة مــن الحجــر تــال الأرز ومــا يبــدو 
وكأنــه مجموعــة مــن الفتيــات اللواتــي يركضــن فــي 
الخلفيــة. عندمــا ســئلت عــن الفتيــات، كانــت تــال 
ســريعة جــداً فــي تذكــر أســمائهن: رامــا، وميــران، 
جميعــاً  بهــّن  التقــت  اللواتــي  ولجيــن،  وتاليــا، 
ــة الخاصــة بالنســاء  خــال زياراتهــا للمســاحة الآمن

ــا.  ــرب منزله ــات ق والفتي

إن الفتيــات اليافعــات يرغبــن فــي 
بــل وقــادرات علــى أكثــر ممــا هــو 

متوقــع منهــن.«

ــات  ــراء مقاب ــال إج ــر. خ ــول الكثي ــال تق ــة ت جمل
مــع الفتيــات اليافعــات فــي المنطقــة، يتضــح أمــر 
معيــن وبصــورة متكــررة: أن الفتيــات اليافعــات 
ــو  ــا ه ــر مم ــى( أكث ــادرات عل ــل وق ــي )ب ــن ف يرغب
متوقــع منهــن. لقــد أثبتــن وبصــورة متكــررة قدرتهن 
الهائلــة علــى الصمــود فــي وجــه تحديــات مهولــة، 
التعافــي،  علــى  متناهيــة  غيــر  قــدرة  وجســدن 
لــذا،  الكبيــر.  والتعاطــف  الشــخصي،  والنمــو 
فإنــه مــن الأهميــة بمــكان أن يأخذهــّن مجتمــع 
نســانية بعيــن العتبــار، وأن يدعمهــّن  المنظمــات الإ
ويعــّد برامــج مخصصــة لهــن ضمــن ســياق الأزمــة 

ــورية. الس

قليمــي  تشــرح فريدريــكا مايــر، نائــب المديــر الإ
للــدول  للســكان  المتحــدة  الأمــم  لصنــدوق 
العربيــة، الأمــر بقولهــا: »يجــب أن تكون الســتجابة 
لحتياجــات الفتيــات اليافعــات أولويــة رئيســية 
ضمــن جهــود مســاعدة الســوريين علــى إعــادة 
ــة.  ــر قــوة ومتان ــى أســس أكث ــاء مجتمعاتهــم عل بن
نســانية برؤيــة  يجــب أن تتشــارك المنظمــات الإ
ــتجابة  ــام اس ــيس نظ ــل بتأس ــدى تتص ــة الم طويل
ــر، نظــام  ــات بصــورة أكب ــى الفتي إنســانية يركــز عل
يأخــذ بالعتبــار احتياجــات الفتيــات اليافعــات، 
ــج  ــم برام ــة، لتقدي ــّن العظيم ــن، وإمكاناته وآماله
وتســاعدهّن  الأساســية  لحتياجاتهــّن  تســتجيب 
والمســاهمات  كأفــراد،  أنفســهّن  اكتشــاف  فــي 
التــي يمكنهــّن تقديمهــا لمجتمعاتهــن. كمــا أنــه 
مــن الأهميــة بمــكان أن نواصــل، فــي مجتمــع 
برامــج  فــي  الســتثمار  نســانية،  الإ المنظمــات 
علــى  وتركــز  الأساســية،  الحتياجــات  تتجــاوز 
نموهــّن النفســي والعاطفــي، وفرديتهــن، وصوتهن، 

وإرثهــن.«

المنظمــات  تتشــارك  أن  »يجــب 
ــدى  ــة الم ــة طويل ــانية برؤي نس الإ
تتصــل بتأســيس نظــام اســتجابة 
الفتيــات  علــى  يركــز  إنســانية 

بصــورة أكبــر.«

ــائر  ــر س ــود عب ــر الجه ــة لتضاف ــة ملح ــاك حاج هن
غاثــة الدوليــة لمناصــرة جهــود حمايــة  مســتويات الإ
وحقوقهــن،  وصحتهــن،  اليافعــات،  الفتيــات 
ويتضمــن  نســانية.  الإ الأزمــات  خــال  ونموهــن 
ذلــك ضمــان إجــراء تغييــرات جذريــة علــى نظــام 

ــّهل  ــو يس ــى نح ــة عل ــانية الدولي نس ــاعدة الإ المس
التعــاون متعــدد القطاعــات لاســتجابة لحتياجــات 
هــذه الفئــة الحيويــة والمهملــة. وفــي هــذا الشــأن، 
تصــوغ  أن  نســانية  الإ المنظمــات  علــى  ينبغــي 
كافــة  مــن  خبــراء  تتضمــن  شــاملة  اســتراتيجية 
القطاعــات، بمــا فــي ذلــك الحمايــة، والصحــة، 
والتعليــم، والميــاه والصــرف الصحــي، والمعيشــة، 
ــة  ــات المتقاطع ــتجابة الحتياج ــك، لاس ــر ذل وغي
ــال،  ــو فع ــى نح ــات عل ــات اليافع ــة للفتي والمتصل
وضمــان تكامــل الإجــراءات المتخــذة مــن قبــل 

مقدمــي الخدمــات.

المعقــدة  الأزمــات  »تشــكل 
مســتدامة  فرصــاً  والممتــدة 
خاصــة  التحويلــي،  للتغييــر 
ــة  ــراف الجندري ــل بالأع ــا يتص فيم
والممارســات  والمعتقــدات 
عميقــاً.« المتغلغلــة  الأبويــة 

ــدة،  ــدة والممت ــات المعق ــبب الأزم ــن تتس ــي حي ف
ــانية  ــاة إنس ــي معان ــوريا، ف ــش س ــي تنه ــك الت كتل
ــر  ــاً مســتدامة للتغيي ــرة، إل أنهــا تشــكل فرص كبي
التحويلــي، خاصــة فيمــا يتصــل بالأعــراف الجندرية 
المتغلغلــة  الأبويــة  والممارســات  والمعتقــدات 
ــانية أن  نس ــات الإ ــع المنظم ــن لمجتم ــاً. يمك عميق
ــل هــذا  ــر مث ــم تأثي يعمــل بصــورة متســقة لتعظي
التحويــل مــن خــال توفيــر برامــج تســاعد فــي 
تفتيــت الحواجــز المتجــذرة فيمــا يتصــل بالمســاواة 
ــاء  بيــن الجنســين، وذلــك كخطــوة أساســية فــي بن

ــا. ــيس له ــود والتأس ــى الصم ــدرة عل الق
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إن العمــل بصــورة مباشــرة مــع الشــباب الســوري يعتبــر أمــراً 
فــي غايــة الأهميــة، إذ يمكــن للبرامــج الشــبابية أن تجمــع 
ــة  ــاءة وآمن ــة بّن ــي بيئ ــات اليافعــات ف ــن والفتي ــة اليافعي الفتي
يتخلصــون فيهــا مــن العديــد مــن الأفــكار المســبقة عــن 
ــدوق  ــا صن ــي قدمه ــج الت ــذه البرام ــت ه ــد أثبت ــدر. وق الجن
ــات  ــاعدت الفتي ــد س ــا، فق ــكان فاعليته ــدة للس ــم المتح الأم
ــم يحــاول  ــى تشــكيل تطورهــّن الفــردي فــي عال اليافعــات عل

ــاً. ــا دوم ــو معالمه ه مح
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 وتعتبــر البرامــج التــي تدعــم مســار نمــو الفتيــات 
ــود  ــي جه ــة ف ــاركتهن الفاعل ــزز مش ــات وتع اليافع
ــي  ــية ف ــاور رئيس ــام مح ــاء الس ــاء وبن ــادة البن إع

ــوح وواســع النطــاق. ــج الطم ــل هــذا المنه مث

كمــا يعلــب التوطيــن وشــروط الصفقــة الكبــرى دوراً 
محوريــاً أيضــاً فــي ســياق التحويــل الجوهــري. 
وينبغــي أن تنخــرط المؤسســات المدنيــة والمحليــة، 
ــد  ــة الأم ــج طويل ــدم برام ــي تق ــك الت ــة تل وبخاص
ومعنيــة بالفتيــات، بــأدوار قياديــة فيمــا يتصــل 
اليافعــات،  بالفتيــات  الخاصــة  البرامــج  بإعــداد 
وأن يتــم تمويلهــا واستشــارتها وتشــجيعها علــى 
ذلــك، فيمــا ينبغــي علــى المجتمــع الدولــي أن 

يواصــل توفيــر فــرص مســتدامة لبنــاء قــدرات تلــك 
المؤسســات. ومــن خــال مثــل هــذا المنهــج، يمكــن 
ــل  ــانية العم نس ــات الإ ــة والمنظم ــات المانح للجه
بتناغــم ســوية لتشــجيع المبــادرات المحليــة التــي 
ــياق  ــق للس ــم أعم ــى فه ــة عل ــا مبني ــز بكونه تتمي

ــي. ــول مجتمع ــى بقب ــا تحظ ــي، وبأنه المحل

العديــد  اتخــاذ  يمكــن  ذاتهــا،  البرامــج  وضمــن 
ــتجابة  ــود الس ــز جه ــان تركي ــوات لضم ــن الخط م
ــدر  ــر ق ــل أكب ــكان لتحصي م ــدر الإ ــات ق ــى الفتي عل
مــن العائــد علــى الســتثمار. مــا هنــاك حاجــة 
ملحــة لــه هــو مجموعــة واســعة مــن البرامــج 
المرنــة التــي تأخــذ بالعتبــار الحتياجــات المتغيــرة 

ــى  ــة إل ــة الطفول ــن مرحل ــن م ــّن ينتقل ــات وه للفتي
مرحلــة البلــوغ، والتــي يمكــن أن تختلــف كثيــراً 
ــات. والأهــم  ــاة الفتي فــي مراحــل متنوعــة مــن حي
مــن ذلــك، أنــه ينبغــي لهــذه البرامــج أن تولــي 
اهتمامــاً خاصــاً للقيــود العديــدة التــي تقــف حائــاً 
دون مشــاركة الفتيــات اليافعــات، كالقيــود علــى 
الحركــة والتوقيــت، وهــو مــا يمكــن معالجتــه مــن 
الســتفادة  أو  مرونــة  أكثــر  برامــج  إدراج  خــال 
ــب  ــا أن تتغل ــي يمكنه ــدة الت ــات الجدي ــن التقني م
ــى  ــات عل ــل المنتدي ــى الحركــة، مث ــود عل ــى القي عل
نترنــت، والشــبكات الجتماعيــة وغيرهــا. والأهــم  الإ
مــن ذلــك كلــه، أن المؤسســات بحاجــة لضمــان 
ــا يتصــل بمخــاوف  ــا فيم ــق لديه وجــود فهــم عمي

حمايــة الفتيــات، وإعدادهــا برامــج حــول ذلــك 
لضمــان مشــاركتهّن بصــورة مســتمرة.

نســانية بحاجة  وفــي الوقــت ذاتــه، إن المنظمــات الإ
ــات  ــات اليافع ــاة الفتي ــة أن دورة حي ــم حقيق لفه
ــدة  ــة معق ــل خارجي ــق بعوام ــكل عمي ــة بش متصل
ــة  ــل عائلي ــك عوام ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة للغاي ومتنوع
واجتماعيــة يمكنهــا أن تؤثــر علــى نموهــن. مــن 
هنــا، ينبغــي أن تتضمــن البرامــج مشــاركة الأهالــي 
والأوصيــاء الذيــن يعتبــر دعمهــم أساســياً فــي 

ــاح أي برنامــج يســتهدف الفتيــات. نج

إن العمــل مــع أفــراد المجتمــع الأوســع، بمــا فــي 
الثقافيــون،  والمؤثــرون  الدينيــون  القــادة  ذلــك 

الأعــراف  معالجــة  فــي  أساســياً  أيضــاً  يعتبــر 
ــز ضــد  ــة التــي تمّي ــة الســائدة والمتغلغل الجتماعي
النســاء والفتيــات وتحــول دون مشــاركتهّن الفاعلــة 

ــام. ــاء الس ــج بن ــانية وبرام نس ــج الإ ــي البرام ف

ل يمكــن تحقيــق أي ممــا ذكــر ســابقاً دون مشــاركة 
حقيقيــة مــن جانــب الفتيــات اليافعــات فــي مراحــل 
وهــي  وتنفيذهــا،  وتطويرهــا  البرامــج  تصميــم 
ــات  ــن الدراس ــد م ــي العدي ــا ف ــّم تأكيده ــة ت نتيج
الفتيــات  احتياجــات  تناولــت  التــي  والمشــاريع 
نســانية. وبالنظــر إلــى  اليافعــات فــي الســياقات الإ
أن العديــد مــن المســائل التــي تؤثــر علــى الفتيــات 
ــي النســيج  ــة ف اليافعــات الســوريات هــي متغلغل

مشــاركتهّن  وتمكيــن  تشــجيع  فــإن  المجتمعــي، 
أهميــة  تكتســب  التطويــر  عمليــة  فــي  الفاعلــة 
نســانية  الإ المنظمــات  تقــوم  مــا  غالبــاً  كبيــرة. 
بإشــراك الفتيــات اليافعــات فــي هــذه المراحــل 
ــد  ــذي يع ــت ال ــي الوق ــة، ف ــر منتظم ــورة غي بص
فيــه ضمــان أخــذ التحديــات والقيــود والحتياجــات 
الفرديــة للفتيــات اليافعــات بعيــن العتبــار يمكنــه 
ــا  ــزاً، فإنه ــة وتركي ــر واقعي ــج أكث ــن برام ــر ع أن يثم
ــراً أكثــر قــوة واســتدامة علــى حياتهــن.  ســتخلف أث
وبكلمــات ربــا، وهــي فتــاة يافعــة مــن إدلــب، 
نختتــم تقريرنــا: »أعــرف ذلــك العالــم الــذي أرغــب 
فــي العيــش فيــه. ســاعدوني كــي أبنيــه، ومــن 

ــه.« ــن أجل ــل م ــن العم ــف ع ــن أتوق ــي، ل جهت
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ــعة  ــة واس ــو مجموع ــه ه ــة ل ــة ملح ــاك حاج ــا هن م
مــن البرامــج المرنــة التــي تأخــذ بالعتبــار الحتياجــات 
المتغيــرة للفتيــات وهــّن ينتقلــن مــن مرحلــة الطفولــة 
إلــى مرحلــة البلــوغ، والتــي يمكــن أن تختلــف كثيــراً فــي 

مراحــل متنوعــة مــن حيــاة الفتيــات.
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قصص الفتيات اليافعات

 )2018-2019( للســكان  المتحــدة  الأمــم  برنامــج  بيانــات 
ــان، والأردن،  ــا، ولبن ــا مــن ســوريا، وتركي ــّم جمعه ــي ت الت

والعــراق، ومصــر.

مصادر أخرى

فــي  التغييــر  وقــوى  العائلــة  شــرف  ســي،  بيتــر  دود 
المجتمــع العربــي، دار النشــر بجامعــة كامبريــدج، 1973.

نســانية )2019(، الــذي  اســتعراض عــام لاحتياجــات الإ
تضمــن سلســلة مــن نقاشــات مجموعــات التركيــز التــي تــّم 

ــف أنحــاء ســوريا. تنظيمهــا فــي مختل

ــاع  ــّم الط ــال(، ت ــش، )زواج الأطف ــس ووت ــان راي هيوم

عليهــا فــي شــهر نوفمبــر مــن عــام 2018 مــن خــال  

https://www.hrw.org/topic/womens-rights/
 child-marriage

منظمــة بــان إنترناشــونال، الفتيــات اليافعــات فــي أزمــة: 
ــياقات  ــاث س ــر ث ــود عب ــر والصم ــول المخاط ــارب ح تج

ــانية، 2018. إنس

ــي  ــاذ الطفــل)2011-2018( ، والت ــات برنامــج منظمــة إنق بيان
تــّم جمعهــا مــن شــتى أنحــاء العالــم.

»ســوريا: عرائــس للبيــع«، تقريــر اســتقصائي تــّم إعــداده 
مــن قبــل شــارون وورد لأخبــار القنــاة الرابعــة.

ــم  ــول جرائ ــو ح ــع فيدي ــار«: مقط ــرون أي ع ــم ل ي »إنه
ــّم  ــال ت ــة النســاء الســوريات، مق ــر محن »الشــرف«، يظه

ــر 2018. ــان، 12 نوفمب ــة الغاردي ــي صحيف ــره ف نش

صنــدوق الأمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســف(، »دراســة 
حــول الــزواج المبكــر فــي الأردن«، 2014.

صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان، الســتراتيجية الخاصــة 
بالفتيــات اليافعــات، تــّم نشــرها مــن قبــل المكتــب 
قليمــي لدعــم ســوريا التابــع لصنــدوق الأمــم المتحــدة  الإ

ــر 2017. ــكان، نوفمب للس

صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان، عندمــا تغــرد الطيــور 
قليمــي لدعــم  الحبيســة ، تــّم نشــره مــن قبــل المكتــب الإ
للســكان،  المتحــدة  الأمــم  لصنــدوق  التابــع  ســوريا 

ديســمبر 2018.

ــات اليافعــات  ــارك، الســتجابة لحتياجــات الفتي ــون ب ولت
ــو 2018. نســانية، يولي فــي الســياقات الإ

 https://www.hrw.org/topic/womens-rights/child-marriage.  
 https://www.hrw.org/topic/womens-rights/child-marriage.  
 https://www.hrw.org/topic/womens-rights/child-marriage.  
 https://www.hrw.org/topic/womens-rights/child-marriage.  
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منــذ بــدء الأزمــة الســورية فــي عــام 2011، عكــف صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان علــى توثيــق حصيلــة الأزمــة علــى الفتيــات اليافعــات، 
اللواتــي تراوحــت أعمــار العديــد منهــّن بيــن خمســة أعــوام وأحــد عشــر عامــاً عندمــا نشــبت الأزمــة. وفــي حيــن تحملــت النســاء والفتيــات 
علــى حــد ســواء العــبء الأكبــر مــن الأزمــة، واجهــت الفتيــات، ل ســيما اليافعــات منهــن، كّمــاً متزايــداً مــن التحديــات المعقــدة التــي أثــرت 
فــي مجــرى نموهــّن وأثــرت عليهــّن تأثيــراً ســيطال بقيــة حياتهــن. فيمــا شــكلت التجــارب التــي خضنهــا خــال الســنوات التســع الماضيــة 
جــزءاً كبيــراً مــن ســنوات تكوينهــّن علــى نحــو ل يّمحــي. ورغــم كل شــيء، تواصــل الفتيــات اليافعــات الســوريات فــي المنطقــة بســائرها 
نســانية علــى الصمــود والبقــاء والزدهــار، فــي الوقــت الــذي قــد يتداعــى فيــه العديــد  النهــوض مــن بيــن حطــام الأزمــة ليظهــرن القــدرة الإ

مــن البالغيــن الذيــن يبــدون أكثــر قــوة.

إن هــذا التقريــر هــو محاولــة لتســليط الضــوء علــى القــوة التــي تتمتــع بهــا الفتيــات اليافعــات الســوريات اللواتــي تغيــرت حياتهــّن تمامــاً 
ــة  ــم أفضــل ومحاول ــّن بعال ــى أحامه ــاظ عل ــى الحف ــات عل ــن عازم ــّن بقي ــة، إل أنه ــه الأزم ــذي أفرزت ــز ال ــان القاســي والتميي جــراء الحرم
ــات اليافعــات فــي  ــك الفتي ــا أولئ ــى به ــي تتحل ــرة الت ــة ل تكشــف عــن القــوة الكبي ــا. إن القصــص المــوردة فــي الصفحــات التالي تحقيقه
غاثــة  وجــه المصاعــب الشــديدة فحســب، بــل تؤكــد أيضــاً علــى أهميــة ضمــان الســتعانة بآرائهــن فــي كافــة النقاشــات حــول أنشــطة الإ

ــاء القــدرة علــى الصمــود والســام. نســانية، وبرامــج بن الإ

صندوق األمم المتحدة للسكان

صلٌب عودهن
قصص فتيات يافعات سوريات


