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صورة الغالف :سيفان سليم

ـن تحديــات هائلــة
هــذه النشــرة مهــداة للفتيــات الســوريات اليافعــات فــي ســائر المنطقــة ،اللواتــي تصــارع العديــدات منهـ ّ
أنهــن يواصلــن تحــدي الصعــاب والكفــاح للحصــول حقوقهــن اإلنســانية األساســية .ونتوجــه بعميــق الشــكر
يوميــ ًا ،إال
ّ
ـن مــع صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان كــي يســاهمن فــي
واالمتنــان للفتيــات اللواتــي تحليــن بالشــجاعة وشــاركن قصصهـ ّ
ـن الرشــد ،وفــي
ـن نحــو الوصــول إلــى سـ ّ
توعيــة المجتمــع الدولــي بأوجــه المعانــاة العديــدة اللواتــي يواجهنهــا فــي رحلتهـ ّ
ـن فــي ظــل أحلــك الظــروف.
تســليط الضــوء علــى صمودهـ ّ
كمــا يــود صنــدوق األمــم المتحــدة لإلســكان التعبيــر عــن امتنانــه لكافــة الجهــات المتبرعــة التــي ســاهم دعمهــا فــي تنفيــذ
مجموعــة واســعة مــن البرامــج التــي تســتهدف النســاء والفتيــات الســوريات علــى امتــداد المنطقــة ،وبالتالــي توفيــر
قصصهــن مــع العالــم .وتدعــم برامــج صنــدوق األمــم المتحــدة
المنصــات الالزمــة والدعــم اللواتــي يحتجنــه لمشــاركة
ّ
للســكان حاليـ ًا كل مــن :النمســا ،وكنــدا ،والدنمــارك ،والمفوضيــة األوروبيــة ،وفنلنــدا ،وفرنســا ،وإيطاليــا ،واليابــان ،وجمهوريــة
كوريــا ،والنرويــج ،والســويد ،والمملكــة المتحــدة.
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جناحي يتم تقييدهما ببطء
عندما كنت أكبر وكان العمر يتقدم بي ،شعرت وكأن
ّ
رغم ًا عني ،وأصبحت الحياة بالنسبة لي قفص ًا ال يمكنني الفرار منه .كان هناك عالم
كامل ينتظر خارج ًا ،عالم تصبح فيه النساء قائدات ،وعالمات ،ومهندسات .لكنني كنت
محاصرة وعالقة في عالم آخر ..عالم تعني فيه المرأة أن ال صوت لها.
أمل ،الجئة من منطقة القامشلي ،سوريا

مقدمة
أنت تسمع قصص ًا طوال الوقت .قصص فتيات يتعرضن للهجوم ،والقتل ،واالختطاف،
سن مبكرة جداً .لقد سمعت هذه
وقصص عائالت تجبر هؤالء الفتيات على الزواج في ّ
القصص طوال الوقت وأنا أكبر .إال أنني لم أتخيل أن تحدث لي وأن تصبح هذه حياتي.
ريم ،فتاة من منطقة القنيطرة ،سوريا
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مــع اقتــراب الحــرب فــي ســوريا مــن عامهــا التاســع ،تواصــل
األوضــاع اإلنســانية فيهــا التدهــور ،وتبقــى احتياجــات
الســكان المتضرريــن كبيــرة .وبالرغــم مــن أن بعــض المناطــق
فــي ســوريا تبــدو وكأنهــا آخــذة باالســتقرار ،إال أن األزمــة
مــرت بنقطــة تحــول منــذ وقــت طويــل علــى صعيــد التغيــر
علــى مــدى األجيــال ،وال شــك فــي أن آثارهــا ستســتمر
لســنوات عديــدة قادمــة .وينطبــق ذلــك بشــكل خــاص
علــى حالــة النســاء والفتيــات نظــراً لتعقيــد المســائل التــي
يســتمررن فــي مواجهتهــا يوميــ ًا وتجذرهــا.
فــي األزمــات اإلنســانية ،غالب ـ ًا مــا تتضاعــف مخاطــر العنــف
المبنــي علــى الجنــس ضــد النســاء والفتيــات ،وال يعتبــر
الوضــع فــي ســوريا والمنطقــة اســتثناء .وفــي مجتمــع
تتأصــل فيــه المواقــف األبويــة والذكوريــة ،غالبــ ًا مــا تجــد
أنفســهن فــي مواقــف ضعيفــة جــداً،
النســاء والفتيــات
ّ
خاصــة فــي ظــل تعطــل الشــبكات االجتماعيــة وشــبكات
األمــان وســيادة القانــون.
ومنــذ بدايــة األزمــة والجهــات الفاعلــة فــي المجــال
اإلنســاني تخــوض ســباق ًا متواصــ ً
ا علــى ضــوء تواصــل
التقاريــر التــي تكشــف عــن أن العنــف المبنــي علــى الجنــس
حمايتهــن ســواء داخــل ســوريا أو فــي
يبقــى خطــراً يهــدد
ّ
ســائر المنطقــة .وال شــك فــي أن ذلــك ســتكون لــه عواقــب
دائمــة علــى نســيج المجتمــع الســوري ،مــع تشــعبات
ملموســة كبيــرة بمــا يكفــي للمخاطــرة بجهــود المجتمــع
الدولــي الراميــة لتأميــن مســتقبل مســتدام وأكثــر قــوة
للشــعب الســوري.
وفــي الوقــت الــذي تتحمــل فيــه النســاء والفتيــات علــى
حــد ســواء وطــأة األزمــة ،إال أن الفتيــات ،وتحديــداً اليافعــات
منهــن ،يواجهــن تحديــات معقــدة متزايــدة علــى نحــو
ّ
نموهــن لبقيــة
متواصــل ،مــن شــأنها أن تغيــر مجــرى
ّ
حياتهــن .انتهــاك الخصوصيــة ،والقيــود علــى الحركــة،
ّ
والــزواج القســري والمبكــر ،والعنــف الجنســي والجســدي،
ـن اليومــي،
كلهــا أمــور ال تنفــك أن تكــون جــزءاً مــن واقعهـ ّ
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وتشــكل شــبكة مــن العنــف يمكنهــا أن تســتمر ألجيــال.
كانــت أعمــار العديــد مــن الفتيــات اليافعــات فــي عــام
 2018تتــرواح بيــن  5أعــوام و 11عامــ ًا عندمــا اندلعــت
األزمــة فــي عــام  .2011وقــد حــددت التجــارب اللواتــي مــررن
بهــا علــى مــدار الســنوات الثمانــي الماضيــة ،بــل ونحتــت،
نموهــن.
ســنوات ّ
هــذه النشــرة هــي محاولــة لتســليط الضــوء علــى المحــن
التــي تواجههــا الفتيــات اليافعــات اللواتــي نجيــن ممــا
يمكــن وصفــه بأنــه أســوأ أزمــة إنســانية فــي عصرنــا .وال
تقتصــر المعلومــات ،والقصــص ،واالقتباســات الــواردة هنــا
علــى إلقــاء الضــوء علــى التحديــات التــي يواجهنهــا يوميـ ًا
ـن،
ـن ،وطموحاتهـ ّ
فحســب ،لكنهــا أيض ـ ًا تكشــف عــن آمالهـ ّ
ـم
وجهودهــن الشــجاعة للعثــور علــى مكانهـ ّ
ـن فــي خضـ ّ
فوضــى النــزاع.
لقــد تــم الحصــول علــى الحكايــات الــواردة فــي هــذه
النشــرة ،بمــا فــي ذلــك القصــص واالقتباســات ،مــن خــال
التواصــل المباشــر مــع الفتيــات الســوريات اليافعــات
وعائالتهــن فــي ســائر المنطقــة ،بمــا فــي ذلــك الداخــل
ّ
الســوري ،والمخيمــات والمجتمعــات المضيفــة فــي كل
مــن تركيــا ،ولبنــان ،واألردن ،والعــراق ،ومصــر.
ونظــراً لحساســية المواضيــع التــي تــم التطــرق إليهــا
والمســائل المتعلقــة بالحمايــة والمرتبطــة بروايــة هــذه
القصــص ،فقــد تــم الحــرص علــى االلتــزام برغبــة هــؤالء
الفتيــات فيمــا يتعلــق بطبيعــة المعلومــات التــي تــم
الكشــف عنهــا ،مثــل اســتخدام األســماء الحقيقيــة،
تواجدهــن حاليــ ًا .ولهــذه
والبلــدات أو المــدن ،وأماكــن
ّ
األســباب ،لــم يتــم اســتخدام أســماء حقيقيــة .وباإلضافــة
إلــى ذلــك ،تــم ذكــر التفاصيــل المتعلقــة بالبلــدات أو المــدن
ـن حالي ـ ًا علــى نحــو متقطــع وبمــا يحتــرم
وأماكــن تواجدهـ ّ
ـن و/أو الحصــول علــى
ـم إجــراء مقابــات معهـ ّ
رغبــات مــن تـ ّ
اقتباســات منهــن.
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شبكة العنف
من الصعب جداً التحدث عن هذه األمور .كفتاة ،لطالما شعرت بأنني أمشي وآالف
النظرات تالحقني ،وبأن هناك سكين ًا غير مرئية موضوعة على حلقي .إن كل كلمة،
وكل نظرة ،وكل خطوة هي بمثابة إهانة محتملة لشرف عائلتي.
نرجس ،فتاة يافعة من منطقة القامشلي ،سوريا
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لقــد أعــادت بيانــات برنامــج صنــدوق األمــم المتحــدة
لإلســكان التأكيــد علــى أن العنــف المبنــي علــى الجنــس،
بمــا فــي ذلــك العنــف الجنســي ،والتحــرش ،والعنــف
المنزلــي (بمــا فــي ذلــك العنــف العائلــي) ،والــزواج
القســري والمبكــر ،ال يــزال يتغلغــل فــي حيــاة النســاء
والفتيــات ،والفتيــات اليافعــات تحديــداً .وهــذه األشــكال
مــن العنــف المبنــي علــى الجنــس تحــدث فــي كل مــكان،
فــي المنــازل ،والمــدارس ،والجامعــات ،واألســواق ،وفــي
الشــوارع العامــة .بــل وباتــت تحــدد الطريقــة التــي تــرى مــن
ـن ويتفاعلــن معهــا.
خاللهــا الفتيــات اليافعــات مجتمعاتهـ ّ
وفضــ ً
ا عــن ذلــك ،ونظــراً لعواقــب تأثيــرات األزمــة وحالــة
الضعــف المتأصلــة فيهــن ،تنمــو الفتيــات اليافعــات فــي
يخيــم عليهــا الخــوف ،الــذي يتــم تعزيــزه مــن ِقبــل
بيئــة ّ
عائالتهــن واألفــراد فــي مجتمعاتهــن .تصــف مريــم ،ابنــة
ّ
الســتة عشــر ربيعــ ًا مــن حلــب ،األمــر بقولهــا« :بالنســبة
للفتيــات فــي أعمارنــا ،ســرعان مــا أصبحــت الحيــاة ســجن ًا
مفتوحــ ًا بعــد الحــرب .فجــأة ،أخبرونــا أنــه ال ينبغــي لنــا
تــرك منازلنــا خوفــ ًا مــن تعرضنــا للتحــرش ،أو االغتصــاب ،أو
االختطــاف .كمــا أخبرونــي بــأن الــزواج هــو ســبيلي الوحيــد
لألمــان الحقيقــي .لكننــي ال أريــد أن أتــزوج .لســت جاهــزة
لذلــك بــكل بســاطة».
تلخــص كلمــات مريــم باقتضــاب تجربــة عــدد ال محــدود
مــن الفتيــات فــي الداخــل الســوري وفــي المجتمعــات
المضيفــة فــي ســائر المنطقــة .وتظهــر البيانــات التــي
ـم جمعهــا مــن خــال النقاشــات مــع مجموعــات التركيــز
تـ ّ
والمقابــات الشــخصية الفرديــة أن الفتيــات الســوريات
اليافعــات يتعرضــن لنمــط مشــترك مــن العنــف الــذي
يتجلــى بصــورة مباشــرة وغيــر مباشــرة ،بــدءاً بالمراحــل
المبكــرة مــن الطفولــة ،والــذي تتضخــم حدتــه وعواقبــه
مــع اقتــراب الفتــاة مــن ســن البلــوغ .وتتضمــن أشــكال
العنــف هــذه انتهــاك الخصوصيــة ،والتحــرش الجنســي،
والقيــود علــى الحركــة ،والعنــف المنزلــي ،والــزواج
القســري والمبكــر .وتقبــع تحــت كل فئــة طبقــة مــن
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المواقــف الســلبية والممارســات التــي تتــرك أثــراً ســلبي ًا ال
نمــو الفتيــات الســوريات اليافعــات.
ينمحــي علــى
ّ
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،تظهــر األدلــة بــأن أشــكال العنــف
هــذه مترابطــة ،وأن وجــود شــكل واحــد منــه يضاعــف
احتماليــة حــدوث أشــكال أخــرى .مــن الممكــن أن تكــون
فتــاة أجبــرت علــى الــزواج فــي ســن مبكــرة قبــل ســنوات
قــد أصبحــت اآلن أرملــة أو مطلقــة ،وأحيان ـ ًا أكثــر مــن مــرة،
وأنجبــت أطفــا ًال ينبغــي عليهــا حمايتهــم وإطعامهــم .مــن
الممكــن أن تكــون قــد اضطــرت للتوقــف عــن تعليمهــا ،مــا
يــؤدي إلــى الحــد مــن فرصهــا فــي كســب العيــش والنمــو
الشــخصي علــى نحــو كبيــر .ومــن شــأن ذلــك بــدوره أن يزيــد
مــن ضعفهــا وتعرضهــا لالســتغالل ،واالضطــرار لتبنــي
آليــات تعايــش ســلبية علــى نحــو كبيــر ،مثــل تعــدد الزوجــات،
وممارســة الجنــس مــن أجــل البقــاء ،وغيــر ذلــك.
نمــو الفتــاة،
ودائمــ ًا مــا تؤثــر شــبكة العنــف علــى مســار
ّ
وتخاطــر بقدرتهــا علــى عيــش ســنوات نموهــا بأقصــى
قــدر ،وأن تمنعهــا مــن توظيــف إمكاناتهــا الحقيقيــة .وفــي
ظــل بيئــة تعرضــت لزعزعــة االســتقرار بســبب النــزاع الــذي
طــال أمــده ،يمكــن أن يكــون لذلــك عواقــب وخيمــة تتــراوح
مــا بيــن حــاالت القلــق واالكتئــاب ،وصــو ًال إلــى الحمــل غيــر
المرغــوب فيــه وحــاالت الوفيــات بيــن األمهــات.
تقــدم الصفحــات التاليــة نظــرة مقربــة علــى هــذه األشــكال
المتنوعــة مــن العنــف فــي جهــد لتحديــد المســار الــذي
ـي فيــه
أجبــرت العديــد مــن الفتيــات الســوريات علــى المضـ ّ
نموهــن .كمــا ســتلقي الحكايــات المــوردة الضــوء
خــال
ّ
علــى تأثيــر أشــكال العنــف هــذه علــى حيــاة الناجيــات ،وتبيــن
قــدرة الفتيــات الصغيــرات المذهلــة علــى الصمــود فــي
وجــه المحــن اللواتــي يســتمررن فــي مواجهتهــا يوميــ ًا.
وأخيــراً ،ســتؤكد القصــص المــوردة فــي هــذه الصفحــات
الــدور المحــوري الــذي تلعبــه الخدمــات المقدمــة مــن
الجهــات العاملــة فــي المجــال اإلنســاني بهــدف تلبيــة
احتياجــات الفتيــات اليافعــات.
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توضيح شبكة العنف
اﻧﺘﻬﺎك اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ

اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
ﻣﻊ ﺑﺪء اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺳﻠﻄﺔ أﻛﺒﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺎة ،ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺮاﻓﻖ ذﻟﻚ
ﻣﻊ زﻳﺎدة ﻓﻲ أﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ
اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ إذا ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﻔﺘﺎة ﻣﻘﺎوﻣﺔ
ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻄﺔ.

ﺗﺒﺪأ اﻟﻔﺘﻴﺎت اﻟﻴﺎﻓﻌﺎت ﺑﻔﻘﺪان اﺣﺴﺎس
واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﻦ،
ﺑﻤﺴﺎﺣﺘﻬﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ،
ّ
ّ
وﻓﺮدﻳﺘﻬﻦ .وﺗﺒﺪأ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ
ﺣﻮﻟﻬﻦ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺳﻠﻄﺔ أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ
ّ
ﻗﺮاراﺗﻬﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
ّ

اﻻﻛﺘﺌﺎب/اﻟﻘﻠﻖ

اﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﺴﻲ
ﺗﺒﺪأ اﻟﻔﺘﻴﺎت اﻟﻴﺎﻓﻌﺎت ﺑﺎﻟﺘﻌﺮض ﺷﻜﺎل
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﺴﻲ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ
اﻟﻔﺘﻴﺔ اﻟﻴﺎﻓﻌﻴﻦ واﻟﺮﺟﺎل اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻓﻲ
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻦ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺒﺪأ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ذاﺗﻬﻦ وﻋﻦ اﻟﺠﻨﺲ ا¨ﺧﺮ.
ﺗﺼﻮرﻫﻦ ﻋﻦ
ّ
ّ

ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻔﺘﻴﺎت اﻟﻴﺎﻓﻌﺎت ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻼﻛﺘﺌﺎب
واﻟﻘﻠﻖ ﻧﻈﺮاً ﻟﻠﺨﻮف واﻟﻌﺰﻟﺔ واﻟﺼﺪﻣﺎت
اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ واﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮﺿﻦ ﻟﻬﺎ.

ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺸﺮف

اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻛﺔ

ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻋﺪﻳﺪة ،ﻳﺘﺼﺎﻋﺪ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺠﺮاﺋﻢ
اﻟﺸﺮف ،اﻟﺘﻲ أﻇﻬﺮت اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺗﺰاﻳﺪﻫﺎ ﻓﻲ
ﺳﻮرﻳﺎ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء ازﻣﺔ.

ﺗﻨﺤﺴﺮ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻔﺘﻴﺎت اﻟﻴﺎﻓﻌﺎت ﻟﺘﻘﺘﺼﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل ﺑﺪﻋﻮى ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻦ،
وﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ،ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻓﺮص ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻦ
وﺗﻄﻮﻳﺮ ذاﺗﻬﻦ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻓﺮص اﻟﺘﻮاﺻﻞ
آﻓﺎﻗﻬﻦ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺘﻀﺎءل
ّ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ.

اﻟﺰواج اﻟﻘﺴﺮي/اﻟﻤﺒﻜﺮ
ﺗُﺠﺒﺮ اﻟﻔﺘﻴﺎت اﻟﻴﺎﻓﻌﺎت إﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج
اﻟﻤﺒﻜﺮ أو ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﻨﺎع ﺑﺄن اﻟﺰواج ﻫﻮ
ﻋﺰﻟﺘﻬﻦ
اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ
ّ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

اﺟﻬﺎض ﻏﻴﺮ ا ﻣﻦ/اﻻﻧﺘﺤﺎر
ﻓﻲ ﻏﻴﺎب ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺮة ،ﻗﺪ ﺗﻠﺠﺄ
اﻟﻔﺘﻴﺎت إﻟﻰ اﺟﻬﺎض ﻏﻴﺮ ا¨ﻣﻦ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ
ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ  ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﻗﺐ
ﻣﻤﻴﺘﺔ وﻣﺨﺎﻃﺮ ﻗﺎﺗﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻬﻦ .وﻗﺪ
ﻟﻴﺄﺳﻬﻦ
ﺗﻠﺠﺄ ﻓﺘﻴﺎت أﺧﺮ إﻟﻰ اﻻﻧﺘﺤﺎر ﻧﺘﻴﺠﺔ
ّ
وﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ.

اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ
اﻟﺤﻤﻞ اﻟﻤﺒﻜﺮ
ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻔﺘﻴﺎت اﻟﻴﺎﻓﻌﺎت ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت
ﻳﻜﻦ
اﻣﻮﻣﺔ وإدارة ﺷﺆون اﺳﺮة ﻗﺒﻞ أن ّ
ﻣﺴﺘﻌﺪات ﺟﺴﺪﻳ ًﺎ وﻧﻔﺴﻴ ًﺎ ﻟﺬﻟﻚ.

اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻨﻔﺎﺳﻴﺔ
ﻗﺪرﺗﻬﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬه
ﻧﻈﺮاً ﻟﻌﺪم
ّ
اﻟﺴﻦ اﻟﻤﺒﻜﺮة ،ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻔﺘﻴﺎت ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ّ
ﺣﻤﻠﻬﻦ أو
ﺣﺪوث ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت ﺧﻼل ﻓﺘﺮة
ّ
أﺛﻨﺎء اﻟﻮﻻدة ،ﻣﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺣﺪوث
اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻨﻔﺎﺳﻴﺔ.

اﻟﻄﻼق
ﺑﻬﻦ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎت اﻟﻴﺎﻓﻌﺎت اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻳﻨﺘﻬﻲ ّ
اﻟﻤﻄﺎف ﻣﺘﺰوﺟﺎت ﺑﺎﻛﺮاه أو ﺑﺎﻟﺰواج اﻟﻤﺒﻜﺮ ،ﻳﺤﻤﻞ
اﻟﻄﻼق وﺻﻤﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ،وﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ
ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺠﺎت ،وﻣﺸﺎﻛﻞ
اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ،واﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ.

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
دواﻓﻊ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ
اﻟﺰوج ،ﺗﻔﺎﻗﻤﻪ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﺑﻮﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة
ﺣﻮل ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺬﻛﻮر.
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العيون المتربصة
إننا نسمع قصص ًا عن جرائم الشرف طوال الوقت ،وذلك يخيفني ألنني أعجز عن تخيل
أب يقوم بقتل ابنته ،أو أخ يقوم بقتل أخته بغض النظر عما فعلته .عندما أسمع الرجال
يتحدثون عن الشرف أشعر بالخوف مما قد يحدث.
رانيا ،فتاة يافعة من منطقة القامشلي ،سوريا
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الخوف والعار والتقاليد
تعتبــر الخصوصيــة الشــخصية بالنســبة للعديــد مــن الفتيات
اليافعــات محــدودة ،وغالب ـ ًا مــا ينــذر غيابهــا بوجــود أشــكال
أخــرى وأكثــر خطــورة مــن العنــف والحرمــان مــن الحريــة.
وينجــم عــن االعتقــادات الذكوريــة واألبويــة الســائدة ،مثــل
ربــط التكويــن الجنســي للمــرأة بشــرف العائلــة ،شــعور
حتمــي لــدى العائــات والمجتمعــات بالحاجــة لممارســة
تصرفاتهــن.
ســلطة أكبــر علــى
ّ
وعــادة مــا يبــدأ ذلــك فــي ســن مبكــرة مــن حياتهــن .ويبــدو
أن ذلــك يختلــف مــن مجتمــع آلخــر .تقــول نــدى ،وهــي الجئــة
ســورية فــي األردن تبلــغ مــن العمــر  14عامــ ًا ،أنهــا بــدأت
تشــعر بنظــرات أفــراد عائلتهــا تتبــرص بهــا بعــد أن بلغــت مــن
العمــر عشــرة أعــوام بفتــرة وجيــزة ،وتشــرح ذلــك بقولهــا:
ـن يســألنني
«بــدأ األمــر مــع النســاء فــي عائلتــي عندمــا كـ ّ
ـن يقلــن لــي أال ألعــب مــع
أيــن ذهبــت ومــع مــن تحدثــت ،وكـ ّ
صديقاتــي فــي الخــارج .وبعــد ذلــك ،بــدأت أشــعر أن الغربــاء
يراقبوننــي وأنــا ذاهبــة إلــى المدرســة أو جالســة مــع
صديقاتــي .وإذا تحــدث فتــى إلــي ،أرى النــاس ينظــرون إلــي
شــزراً ،وكأننــي أفعــل أمــراً خاطئ ـ ًا».
عــادة مــا تبــدأ هــذه األنمــاط الســلوكية ،التــي تــم توثيقهــا
فــي مناطــق أخــرى فــي العالــم ،داخــل المنــزل ،وتمتــد
لتشــمل المجتمــع الــذي تعيــش فيــه الفتيــات ،وتــؤدي
إلــى تفاقــم اإلحســاس بالقلــق غيــر المبــرر لــدى الفتيــات
ـن يتعرضــن للتحقيــق
ـن أنهـ ّ
اليافعــات .وتقــول العديــد منهـ ّ
تفاعلهــن اليومــي مــع
المتكــرر مــن ِقبــل الغربــاء حــول
ّ
وخياراتهــن فــي المالبــس التــي
العالــم مــن حولهــن،
ّ
دورتهــن
يرتدينهــا ،وعــن مســائل أكثــر شــخصية مثــل
ّ
وتكوينهــن الجنســي.
الشــهرية
ّ

تقــول آيــة ،وهــي الجئــة مــن حلــب تبلــغ مــن العمــر 17عامـ ًا:
«أذكــر حادثــة تعرضــت لهــا وأنــا فــي الثانيــة عشــر مــن
عمــري .كنــت فــي طريقــي إلــى المنــزل مــن الســوبرماركت
عندمــا رأتنــي إحــدى الجــارات ونــادت علــي كــي أقتــرب
منهــا .ســألتني عــن عمــري وعمــا إذا كنــت قــد بلغــت،
ـط
ثــم قالــت لــي كــم أنــه مــن غيــر الالئــق أبــداً أننــي لــم أغـ ّ
شــعري .اعترانــي الشــعور بالعــار وعــدت إلــى المنــزل وأنــا
أبكــي».
ودائمــ ًا مــا يصبــح التفاعــل اليومــي مــع الرجــال والفتيــة
اليافعيــن مصــدر معانــاة متكــررة للفتيــات اليافعــات،
ـن يحسســن بشــعور غيــر
ـن أنهـ ّ
اللواتــي تقــول العديــد منهـ ّ
مبــرر بالذنــب والعــار بســبب التفاعــل العــادي .وتشــير إحــدى
المتطوعــات فــي المركــز الشــبابي فــي مخيــم دوميــز 1
فــي العــراق إلــى ذلــك بقولهــا« :تواجــه العديــد مــن الفتيــات
نســتقبلهن ضمــن برامجنــا صعوبــة
المراهقــات اللواتــي
ّ
ـن مــن الذكــور ،وذلــك
فــي التفاعــل والتواصــل مــع أقرانهـ ّ
ـن مــن ِقبــل
ببســاطة بســبب الخــوف والذنــب المــزروع فيهـ ّ
ـن ومجتمعاتهــن .ويعتبــر التغلــب علــى هــذا الحاجــز
عائالتهـ ّ
أحــد أصعــب التحديــات التــي نواجههــا».
إن الحــس الجمعــي بممارســة هــذا الحــق الموجــود لــدى
العائــات وأفــراد المجتمــع يضــع الفتيــات فــي نهايــة
المطــاف فــي خطــر الوقــوع ضحيــة أشــكال أخــرى مــن
العنــف .وغالبــ ًا مــا ينــذر انتهــاك الخصوصيــة بالعنــف
العائلــي ،وخاصــة مــن ِقبــل أفــراد العائلــة الذكــور الذيــن
يشــعرون بالحاجــة لممارســة ســلطة كاملــة علــى حيــاة
الفتيــات اليافعــات .كمــا يــؤدي بصــورة حتميــة إلــى فــرض
ـو الفتيات
قيــود علــى حركتهــن ،األمــر الــذي يعيق بــدوره نمـ ّ
آفاقهــن المســتقبلية.
علــى نحــو كبيــر ،ويقلــص مــن
ّ
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الكلمات الوحشية الصادرة عن الغرباء
تقــول رؤيــا ،وهــي فتــاة ســورية يافعــة تعيــش فــي الرقــة:
«عندمــا تخــرج الفتــاة مــن المنــزل ،فإنهــا تتعــرض لســيل مــن
العبــارات البذيئــة والتحرشــات مــن ِقبــل الرجــال الغربــاء .نحــن
نســمع تعليقــات جنســية صريحــة حــول أجســادنا وأنفســنا،
وغالبــ ًا مــا تكــون تلــك التعليقــات مبطنــة بالعنــف .كمــا
تتعــرض الكثيــر مــن الفتيــات ل ّلمــس والتحــرش مــن ِقبــل
الغربــاء ،وهــذا يدفعنــا للتفكيــر مئــة مــرة قبــل الخــروج ،حتــى
ولــو كان لقضــاء احتياجــات أساســية مثــل إحضــار الطعــام أو
المــاء».
بالنســبة للفتيــات مثــل رؤيــا ،يعتبــر التحــرش الجنســي معانــاة
يوميــة وســبب ًا رئيســي ًا فــي فــرض قيــود علــى الحركــة .وتظهــر
بيانــات برنامــج صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان أن التحــرش
الجنســي مستش ـ ٍر فــي العديــد مــن المجتمعــات الســورية،
خضــم األزمــات ألســباب عديــدة،
وأن مخاطــره تتضاعــف فــي
ّ
منهــا الكثافــة الســكانية المرتفعــة فــي المجتمعــات
المضيفــة والمخيمــات ،واضطــراب الشــبكات االجتماعيــة
وآليــات الحمايــة.

تقــول إحــدى الفتيــات مــن منطقــة القامشــلي« :أحيانـ ًا أشــعر
بكــره الرجــال والفتيــة لــي لمجــرد كونــي فتــاة .إن التعليقــات
التــي دائمـ ًا مــا أســمعها وأنــا فــي الشــارع خسيســة جــداً وال
احتــرام فيهــا لدرجــة أننــي غالبـ ًا مــا أتســاءل عــن كيفيــة تحــدث
الرجــال عــن أهميــة الشــرف واالحتــرام ومــن ثــم يقومــون هــم
أنفســهم بانتهــاك كرامــة الفتيــات علــى هــذا النحــو الصفيــق».
تظهــر التقاريــر الصــادرة عــن الجهــات الفاعلــة فــي المجــال
اإلنســاني والمؤسســات اإلخباريــة أن الســوريين فــي
المنطقــة يعتبــرون التحــرش الجنســي مــن أخطــر القضايــا
علــى صعيــد الحمايــة ،مــع وجــود تقاريــر عديــدة تشــير إلــى
أن الفتيــات اليافعــات عرضــة لخطــر كبيــر .تقــول ســما ،وهــي
الجئــة فــي مخيــم الزعتــري فــي األردن« :يقــدم الرجــال علــى
منهــن ممــن
التحــرش بالفتيــات الســوريات ،حتــى الصغيــرات
ّ
أعمارهــن ســت أو ســبع ســنوات .إنهــم يريــدون
ال تتجــاوز
ّ
ـن خــارج المخيــم ».وتشــير بإصبعهــا تجــاه
ـن وأخذهـ ّ
اختطافهـ ّ
فتــاة تبلــغ مــن العمــر قرابــة عشــر ســنوات وتضيــف« :حتــى
الفتيــات بعمــر هــذه الصغيــرة لســن بمأمــن مــن التحــرش».

يقــول عامــر ياســر ،وهــو أحــد المتطوعيــن الشــباب فــي مخيــم
الزعتــري فــي األردن ،والــذي نظــم ورشــات عمــل عديــدة حــول
التحــرش« :تتعــرض الفتيــات اليافعــات لخطــر أكبــر علــى صعيــد
ـن ضعيفــات .إن
ـن بأنهـ ّ
التحــرش بســبب النظــرة الســائدة عنهـ ّ
يتــم توجيــه الفتيــات
األمــر يشــبه المــرض إلــى حــد بعيــد ،إذ ّ
لتجاهلــه والبقــاء صامتــات إزاءه ،وهــو مــا يجعــل الرجــال
أكثــر احتمــا ًال النتهــاز فرصــة صمتهــن .وإذا مــا تحدثــت إحــدى
الفتيــات عــن الموضــوع ،فإنهــا تخاطــر بتعرضهــا ل ّلــوم لوضــع
نفســها فــي مثــل هــذا الظــرف».

تمــت إثــارة خطــر االختطــاف الــذي تحدثــت ســما عنــه
وقــد ّ
بشــكل متكــرر فــي المنطقــة .لــذا ،بالنســبة للفتيــات
الســوريات ،يعتبــر التحــرش الجنســي إنــذاراً بأشــكال أخــرى
وأكثــر خطــورة مــن العنــف الجنســي ،بما فــي ذلــك االعتداءات
الجنســية واالغتصــاب .تقــول أم أحمــد ،التــي تعيــش فــي
مخيــم الزعتــري أيضــ ًا« :لقــد قامــوا باختطــاف العديــد مــن
وأجبروهــن علــى العمــل فــي مجــال الدعــارة .لقــد
الفتيــات
ّ
ـن ومــن
اختطفــت ثــاث فتيــات فــي مخيمنــا وقامــوا باغتصابهـ ّ
إعادتهــن إلــى المخيــم».
ثــم
ّ
ّ

مــا يصفــه ياســر تؤكــده الفتيــات الســوريات فــي ســائر
المنطقــة .إذ غالبــ ًا مــا تلقــي االعتقــادات األبويــة الســائدة
ـهن فــي حــاالت يمكــن
بالالئمــة علــى الفتيــات لوضــع أنفسـ ّ
لديهــن شــعوراً
أن يتعرضــن فيهــا للتحــرش ،وهــو مــا يخ ّلــف
ّ
بالعجــز .وكمــا هــو الحــال فــي أماكــن أخــرى ،قــد تجــد الفتــاة
التــي تعرضــت للتحــرش أو االعتــداء الجنســي نفســها مالمــة
علــى خياراتهــا فــي الثيــاب التــي كانــت ترتديهــا وقــت وقــوع
الحادثــة ،أو علــى خروجهــا دون ذكــر يرافقهــا.

توضــح ماجــدة ،التــي انتقلــت إلــى المخيــم مــع عائلتهــا
بعــد انــدالع الحــرب فــي ســوريا بفتــرة وجيــزة ،أن الخــوف مــن
التحــرش والعنــف الجنســي أصبــح واقعــ ًا يوميــ ًا بالنســبة
للفتيــات الســوريات لدرجــة أصبحــت فيــه األنشــطة الروتينيــة
اليوميــة صعبــة بشــكل كبيــر .تقــول« :إن ابنتــي ترفــض
الذهــاب إلــى المرحــاض فــي الليــل ألنهــا خائفــة .حتــى أنــا ،وأن
امــرأة متزوجــة ،أرفــض الذهــاب إلــى المرحــاض فــي الليــل .إننــا
نفضــل تأخيــر ذلــك واالنتظــار حتــى حلــول الصبــاح ألن النهــار
أكثــر أمانــ ًا».
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سكين الشرف الماضية
تــم تــداول مقطــع فيديــو علــى نطــاق
فــي عــام ّ ،2018
واســع علــى الشــبكات االجتماعيــة لجريمــة قتــل رشــا بســيس
البشــعة ،وهــي فتــاة ســورية مــن جرابلــس فــي حلــب قضــت
علــى يــد طلقــة مــن أخيهــا بشــار ،وهــو أحــد أفــراد الجيــش
الســوري الحــر ،الــذي ادعــى بأنهــا «ارتكبــت الزنــا» وحكــم
«ليطهــر» شــرف عائلتــه.
عليهــا بالمــوت
ّ
بالنســبة للفتيــات الســوريات اليافعــات ،بــل وللفتيــات
اليافعــات فــي ســائر المنطقــة ،فــإن كلمــة «الشــرف» مبطنــة
معهــن
تكوينهــن وتمتــد
تالحقهــن فــي ســنوات
بإيحــاءات
ّ
ّ
ّ
حتــى بلوغهــن.
يعتبــر الشــرف فــي العديــد مــن العائــات الســورية مفهوم ـ ًا
اجتماعي ًا-ثقافيـ ًا مرتبطـ ًا بالهويــة والحالــة االجتماعيــة بصــورة
أساســية .وكمــا أورد الدكتــور بيتــر ســي كــود فــي كتابــه
«شــرف العائلــة وقــوى التغييــر فــي العالــم العربــي»،
«يتســم الشــرف بأنــه االنشــغال بالطهــارة الجنســية والعفــة،
أو بأنــه مســبب للشــكوك والغيــرة بيــن الرجــال والنســاء».
فــي البنــى األبويــة الذكوريــة ،يــؤول هــذا االنشــغال بالطهــارة
والعفــة الجنســية إلــى انشــغال بالســيطرة علــى جنســانية

النســاء وســلوكهن ،مــا يتمخــض عــن ممارســات اجتماعيــة-
ثقافيــة قمعيــة تحــرم النســاء والفتيــات بشــكل كبيــر ،وتضــع
ـن الجســدية والنفســية فــي خطــر.
صحتهـ ّ
وبالنســبة للفتيــات اليافعــات ،يمكــن أن يكــون لهــذا آثــار
ـن عــن الجنــس اآلخــر
ســلبية علــى نموهــن ،وأن يشــكل تصورهـ ّ
وفهمهــن للمفاهيــم األساســية مثــل الجنســانية ،والــزواج،
ّ
ودور النســاء فــي المجتمــع .وتظهــر بيانــات برنامــج األمــم
المتحــدة للســكان أن كلمــة «الشــرف» نفســها أصبحــت دافعـ ًا
قوي ـ ًا للخــوف والعــار لــدى الفتيــات الســوريات اليافعــات فــي
ســائر المنطقــة.
تقــول مايــا ،وهــي الجئــة ســورية مــن منطقــة القامشــلي:
«إننــا نســمع قصصـ ًا عــن جرائــم الشــرف طــوال الوقــت ،وذلــك
يخيفنــي ألننــي أعجــز عــن تخيــل أب يقــوم بقتــل ابنتــه ،أو أخ
يقــوم بقتــل أختــه بغــض النظــر عمــا فعلتــه .عندمــا أســمع
الرجــال يتحدثــون عــن الشــرف أشــعر بالخــوف ممــا قــد يحــدث».
يمكــن لهــذا االنشــغال بالشــرف أن يدفــع الرجــال والعائــات
والمجتمــع إلــى انتهــاك خصوصيــة الفتيــات الســوريات
ـتقالليتهن قبــل أن يصلــن إلــى مرحلــة البلــوغ
اليافعــات واسـ
ّ
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الجنســي بوقــت كبيــر .وفــي الوقــت ذاتــه ،يــؤدي الخــوف مــن
االنتقــام ،بمــا فــي ذلــك الخــوف ممــا يســمى جرائــم الشــرف،
إلــى التســبب بالقلــق للعديــد مــن الفتيــات اليافعــات أيضــ ًا،
ـهن كآليــة
ـن بأنفسـ ّ
ـن تقييــد حركتهـ ّ
اللواتــي تختــار العديــد منهـ ّ
للتعايــش مــع الوضــع .ويتفاقــم الخــوف بمؤامــرة الصمــت
التــي غالب ـ ًا مــا تترافــق مــع مثــل هــذه الجرائــم ،نظــراً للنزعــة
لتبريــر جرائــم القتــل بنــاء علــى االعتقــاد «بذنــب» الضحيــة.
وفيمــا يتعلــق بجريمــة قتــل رشــى بســيس ،أشــارت بعــض
التقاريــر اإلخباريــة إلــى أنهــا تعرضــت فــي الحقيقــة لالغتصــاب
مــن ِقبــل رجــل التقــط صــوراً لالعتــداء عليهــا وقــام بنشــرها
علــى اإلنترنــت ،األمــر الــذي أدى لمقتلهــا .كمــا أشــارت الفتيات
اليافعــات اللواتــي قــام صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان
ـن إلــى أن الروايــات المترافقــة مــع مــا
بإجــراء مقابــات معهـ ّ
يســمى بجرائــم الشــرف عــادة مــا تكــون غيــر واضحــة ،إذ غالبـ ًا
مــا تفضــل العائــات حمايــة مرتكــب الجريمــة ،الــذي عــادة مــا
يكــون أحــد أفــراد العائلــة المباشــرين ،مــن المالحقــة القضائيــة.
وكمــا هــي الحــال حــول العالــم ،فــإن الــدور الــذي لعبتــه
اإلنترنــت تمثــل فــي توفيرهــا منصــة أخــرى تتعــرض الفتيــات
اليافعــات مــن خاللهــا إلــى االســتغالل العاطفــي ،والتحــرش،
واالســتغالل الجنســي أيضــ ًا.
تســلط قصــة رشــا بســيس المأســاوية الضــوء علــى حقيقــة
أن نمــو انتشــار شــبكة اإلنترنــت وتزايــد اســتخدامها فــي
المجتمعــات الســورية أدى إلــى فتــح قنــوات أخــرى يمكــن
القــول بأنهــا زادت مــن مخاطــر العنــف المبنــي علــى الجنــس،
بمــا فــي ذلــك التعــرض للعنــف والجرائــم المدفوعــة بالشــرف.
وكمــا تقــول إحــدى الفتيــات الســوريات اليافعــات التــي تقطــن
فــي منطقــة الســويداء« :إن جرائــم الشــرف متكــررة جــداً ،بــل
إنهــا تــزداد بســبب اإلنترنــت وافتقــار الكثيريــن لألخــاق».
وبالنســبة لفتيــات مثــل هيــا ،وهــي فتــاة يافعــة مــن جنــوب
ســوريا ،فــإن العواقــب كانــت أكثــر مــن وخيمــة .كانــت هيــا
قــد أخــذت القــرار بــأن تنهــي عالقــة عاطفيــة تعرضــت فيهــا
لإلســاءة الجســدية والنفســية .وعلــى حــد تعبيرهــا ،كانــت
العالقــة «مدمــرة» .غيــر أنــه اتضــح أن إنهــاء العالقــة كان
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أصعــب ممــا تخيلــت .وبســبب إدراكــه تمام ـ ًا للعواقــب التــي
تنتظرهــا علــى صعيــد ســامتها ومــا يمكــن لحياتهــا أن تكــون،
ســعى الرجــل الــذي حاولــت تركــه إلــى ابتزازهــا عبــر تهديدهــا
بنشــر صــور كان قــد التقطهــا لهــا علــى اإلنترنــت .تقــول هيــا:
«قــد أكــون أحيــا حياتــي فــي بــاد تمزقهــا الحــرب ويعتبــر فيهــا
الخــوف جــزءاً مــن حياتنــا اليوميــة ،إال أن تلــك اللحظــة التــي
هددنــي فيهــا بنشــر الصــور كانــت األكثــر رعبــ ًا فــي حياتــي
كلهــا .لقــد تدمــرت ،وشــعرت بأننــي محاصــرة ويائســة».
لقــد كان خــوف هيــا األساســي هــو مــا قــد يفعلــه الرجــال فــي
عائلتهــا بهــا ،خاصــة فــي ظــل وقــت كان ارتفــاع تهديــد جرائــم
الشــرف جــزءاً مــن ثقافــة المجتمــع .وضاعــف مــن خوفهــا أن
هــؤالء الرجــال قامــوا باســتخدام هــذا النفــوذ لتحقيــق متــع
جنســية منهــا.
وقــد أوصلهــا خوفهــا ويأســها المطلــق إلــى التفكيــر جديــ ًا
باالنتحــار .تقــول« :شــعرت وكأننــي أمــام خياريــن ال ثالــث لهمــا،
إمــا أن أقــوم بقتلــه أو أن أقتــل نفســي .لــم تكــن هنــاك أي
بدائــل بــكل بســاطة ».لكــن ،نظــراً لطبيعتهــا غيــر العنيفــة،
تعتــرف هيــا بأنــه «ســرعان مــا تملكتنــي فكــرة االنتحــار بشــكل
قــوي وكبيــر لدرجــة أننــي تخيلــت كيفيــة قيامــي بتنفيــذ
ذلــك».
ومــن حســن حــظ هيــا ،فقــد وجــدت طريقهــا إلــى المســاحة
اآلمنــة التــي يوفرهــا صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان
للنســاء والفتيــات .وفيــه وجــدت خدمــات االستشــارة النفســية
المكثفــة واإلرشــاد اللذيــن ســاعداها فــي معالجــة وضعهــا
دون المخاطــرة بســامتها وأمنهــا.
وليســت قصــة هيــا ســوى مثــال واحــد علــى المعضــات
العديــدة التــي تواجــه الكثيــر مــن الفتيــات اليافعــات فــي
ـن أســيرات مواقــف
ـن أنفسـ ّ
ســوريا ،واللواتــي تجــد الكثيــر منهـ ّ
أنهــن بعكــس هيــا ،غيــر قــادرات علــى الحصــول
كهــذه ،إال
ّ
علــى المســاعدة.
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السجن المفتوح
بالنسبة للفتيات في أعمارنا ،سرعان ما أصبحت الحياة سجن ًا مفتوح ًا بعد الحرب .فجأة،
أخبرونا أنه ال ينبغي لنا ترك منازلنا خوف ًا من تعرضنا للتحرش ،أو االغتصاب ،أو االختطاف.
كما أخبروني بأن الزواج هو سبيلي الوحيد لألمان الحقيقي .لكنني ال أريد أن أتزوج.
لست جاهزة لذلك بكل بساطة.
مريم ،فتاة يافعة من حلب ،سوريا
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تــم اإلبــاغ عــن القيــود علــى الحركــة ،التــي تســيطر علــى
ّ
حيــاة النســاء والفتيــات الســوريات ،فــي مجتمعــات ســورية
عديــدة فــي ســائر المنطقــة منــذ بــدء األزمــة .إال أن جــذور هــذه
الممارســات تكمــن فــي االعتقــادات والتقاليــد الســائدة التــي
كانــت موجــودة قبــل انــدالع األزمــة بوقــت طويــل .وتتســبب
المفاهيــم الذكوريــة واألبويــة الســائدة التــي تربــط تصرفــات
المــرأة بشــرف العائلــة فــي اعتبــار العائــات أن الفتيــات
اليافعــات التزامــات ،وفــي ممارســة الســلطة علــى حركتهــن.
تقــول رنــا ،وهــي فتــاة ســورية يافعــة الجئــة فــي تركيــا:
«بشــكل عــام ،يعتبــر المجتمــع فــي حلــب محافظــ ًا .وفــي
الوقــت الــذي كنــت محظوظــة فيــه بأهــل يثقــون بقدرتــي
علــى اتخــاذ قــرارات صائبــة ،لــم تســنح الفرصــة للعديــد مــن
أعرفهــن للتحــرك بحريــة أبــداً .وقــد ظللــن
الفتيــات اللواتــي
ّ
ثــم واصلــن
ســجينات فــي
ّ
بيوتهــن حتــى زواجهــن ،ومــن ّ
العيــش فــي ســجن فــي بيــوت أزواجهــن».
بعــد انــدالع أعمــال العنــف فــي ســوريا ،زادت العوامــل
المســببة لمثــل هــذه التصرفــات التقييديــة باضطــراد .ومــع
تعطــل النظــام االجتماعــي وتعطــل ســيادة القانــون ،أصبحــت
الفتيــات اليافعــات فــي خطــر أكبر للتعــرض ألنــواع مختلفة من
العنــف ،بمــا فــي ذلــك التحــرش الجنســي ،والعنــف الجنســي،
واالختطــاف ،واالغتصــاب .ونتيجــة لذلــك ،أصبحــت المجتمعــات
الســورية بشــكل عــام أكثــر خوف ـ ًا ،واتخــذت إجــراءات للتعامــل
مــع الخطــر المتنامــي كوســيلة لحمايــة الفتيــات اليافعــات.
تقــول رؤيــا ،وهــي فتــاة يافعــة مــن إدلــب« :عندمــا تعرضــت
فتــاة مــن دركــوش (بلــدة فــي شــمال ســوريا) لالختطــاف
بناتهن
واالغتصــاب ،تملــك الذعــر األهالــي وتوقفــوا عــن إرســال
ّ
لهــن بمواصلــة الذهــاب إلــى
للمــدراس .أمــا مــن ســمحوا
ّ
مرافقتهــن ذهابــ ًا وإيابــ ًا».
المدرســة فكانــوا حريصيــن علــى
ّ
شــعورهن
ونتيجــة لذلــك ،أبلغــت العديــد مــن الفتيــات عــن
ّ
بالتهديــد المســتمر ،إمــا بســبب تجــارب مباشــرة تعرضــن
ومجتمعاتهــن
عائالتهــن
لهــا أو بســبب الخــوف الــذي زرعتــه
ّ
ّ
فيهــن .تقــول ديمــا ،وهــي الجئــة ســورية مــن ريــف دمشــق
تبلــغ مــن العمــر  16عامــ ًا« :كل مــن حولــي يشــعرونني
بالذنــب فــي كل مــرة أخــرج فيهــا ،خاصــة عندمــا أرى الخــوف
فــي عيونهــم».
تظهــر النقاشــات مــع الفتيــات الســوريات اليافعــات أن القيــود
علــى الحركــة تــؤدي الــى عواقــب مدمــرة تتجــاوز القيــود
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حصولهــن
المباشــرة عليهــن ،فهــي تؤثــر علــى فــرص
ّ
علــى التعليــم وتعيقهــا ،وكذلــك األمــر بالنســبة لألنشــطة
الترفيهيــة وفــرص العمــل والتوظيــف ،وبالتالــي تعيــق
نموهــن بشــكل كبيــر .أمــا بالنســبة لألثــر النفســي ،الــذي
ّ
يصعــب التحقــق منــه وقياســه ،فيمكــن أن يتجلــى فــي
صــور عديــدة تتنــوع بيــن ترســيخ الحــس بالالمبــاالة ،والقلــق،
واالكتئــاب ،والعزلــة االجتماعيــة.
تشــير أريــج ســمرين ،وهــي اختصاصيــة نفســية أشــرفت علــى
مجموعــة مــن حــاالت الفتيــات الســوريات اليافعــات فــي
األردن ،إلــى أن القيــود علــى الحركــة غالب ـ ًا مــا تنــذر باضطرابــات
نفســية حــادة لوحظــت فــي مجتمعــات الالجئيــن ،بمــا فــي
ذلــك جنــون االرتيــاب ،واالكتئــاب الســريري ،والنزعــات االنتحاريــة،
واإلدمــان علــى المخــدرات .تقــول« :إلــى جانــب هــذه الحــاالت
النفســية المزمنــة ،تعتبــر النزعــة لــدى الفتيــات العتبــار الــزواج
المبكــر مهربــ ًا مــن الســجن أحــد العواقــب المدمــرة للقيــود
ـن ال يدركــن عواقــب مثــل هــذا القــرار».
علــى الحركــة ،إذ أنهـ ّ
تقــول ســيمار ،وهــي الجئــة ســورية مــن إدلــب تبلــغ مــن العمــر
 14عام ـ ًا« :عندمــا وصلــت إلــى المخيــم فــي البدايــة ،كانــت
المدرســة منفــذي االجتماعــي الحقيقــي والوحيــد ،وقــد
ســاعدتني علــى الشــعور بــأن حياتــي لــم تنقلــب بكاملهــا
رأسـ ًا علــى عقــب .لكــن ،بعــد أن بــدأت قصــص الفتيــات اللواتــي
يتعرضــن للهجــوم واالغتصــاب باالنتشــار ،حرمتنــي عائلتــي
مــن مغــادرة المنــزل .وهــم اآلن يشــجعونني علــى الــزواج
بعدمــا أبــدى عــدة رجــال رغبتهــم بالــزواج منــي ،إال أننــي ال
أريــد ذلــك».
وفــي الوقــت نفســه ،للقيــود علــى الحركــة آثــار غيــر مباشــرة
تتمثــل فــي الحــط مــن قــدر الــدور الــذي تلعبــه الفتيــات
لهــن
اليافعــات فــي مجتمعاتهــن ،وبالتالــي تعزيــز النظــرة
ّ
باعتبارهــن «عبئــ ًا أو «التزامــ ًا» .وعلــى المــدى القصيــر ،مــن
ّ
نظرتهــن
بأنفســهن وعلــى
ثقتهــن
شــأن ذلــك أن يؤثــر علــى
ّ
ّ
ّ
رغبتهــن بالحصــول علــى
لهــا بشــكل حــاد ،وبالتالــي خنــق
ّ
فــرص للتنميــة الذاتيــة وتحقيــق ذاتهــن .أمــا علــى نطــاق
أوســع وأشــمل ،فمــن شــأنها أن تديــم تراجــع النســاء إلــى
مرتبــة مواطنــات مــن الدرجــة الثانيــة وأن تســاعد فــي تعزيــز
تغذيــة وتعزيــز بيئــة عدائيــة ينمــو فيهــا بــل ويــزداد العنــف
المبنــي علــى الجنــس.
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طفولة مكسورة
أعمارهن
وهن يتزوجن من رجال كبار في السن .إن
رؤيتهن طوال الوقت في المخيم
يمكنك
ّ
ّ
ّ
تتراوح بين ثالثة عشر عام ًا وأربعة عشر عام ًا ،وفي إحدى الحاالت ،إحدى عشر عام ًا.
إجبارهن على فعله ،وينتهي المطاف بالعديدات
معظمهن صغيرات جداً على إدراك ما تم
ّ
ّ
منهن مطلقات مرات عديدة لدى بلوغهن .إنه بكل بساطة فعل إجرامي ألنه يدمرهن».
ّ
جيان ،إحدى الناجيات من زواج األطفال ،من منطقة الحسكة ،سوريا
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نفــس المشــاكل التــي تكمــن وراء انتهــاك الخصوصيــة
والقيــود علــى الحركــة تســاهم فــي ازديــاد عــدد الفتيــات
إجبارهــن علــى الــزواج
الســوريات اليافعــات اللواتــي يتــم
ّ
المبكــر والقســري ،فيمــا يعتبــر آليــة تعايــش شــائعة
جــداً لــدى المجتمعــات الســورية فــي المنطقــة بســائرها.
وبحســب دراســة أجرتهــا منظمــة اليونيســف عــام ،2014
فقــد تضمنــت  12فــي المئــة مــن الزيجــات المســجلة بيــن
ـن الثامنــة عشــر عندمــا اندلعــت
الســوريين فتيــات تحــت سـ ّ
األزمــة عــام  .2011وقــد ارتفعــت هــذه النســبة إلــى 18
فــي المئــة فــي عــام  ،2012وإلــى  25فــي المئــة فــي
عــام  .2013وفــي أوائــل عــام  ،2014وصلــت النســبة إلــى
 32فــي المئــة وبقيــت ثابتــة نســبي ًا منــذ ذلــك الوقــت.
تظهــر التقييمــات التــي أجراهــا صنــدوق األمــم المتحــدة
للســكان أن الــزواج المبكــر والقســري ليــس ظاهــرة جديــدة
علــى المجتمعــات الســورية ،بــل يعتبــر ممارســة مرتبطــة
بالعــادات والتقاليــد النابعــة مــن االعتقــاد بــأن النســاء
بحاجــة لحمايــة الرجــال .غيــر أن طــول أمــد األزمــة أثــر علــى
طبيعــة الــزواج المبكــر والقســري بطريقــة زادت فيهــا
ضغطــ ًا إضافيــ ًا علــى الفتيــات اليافعــات.
ويلعــب الخــوف مــن العنــف الجنســي أو االســتغالل
الجنســي دوراً كبيــراً عندمــا يتعلــق األمــر بــزواج األطفــال.
فقــد ترتــب العائــات الزيجــات لبناتهــا ألنهــم يــرون فــي ذلــك
وســيلة لمنــع وقــوع العنــف الجنســي .وفــي واقــع األمــر،
تعتبــر الفتيــات اللواتــي تعرضــن للعنــف الجنســي غيــر
مناســبات للــزواج فــي العديــد مــن المجتمعــات الســورية،
بــل وفــي كثيــر مــن األحيــان ،لســنَ أكثــر مــن مصــدر عــار
ألنفســهن ولعائالتهــن .ونتيجــة لذلــك ،تتبنــى بعــض
ّ
العائــات النظــرة المتمثلــة فــي قدرتهــم علــى درء هــذه
ـن مبكــرة
المخاطــر مــن خــال دفــع الفتيــات للــزواج فــي سـ ّ
مــا أمكــن.
وقــد تــم توثيــق تأثيــر زواج األطفــال علــى الفتيــات علــى
نطــاق واســع فــي العديــد مــن التقييمــات التــي أجراهــا
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صنــدوق األمــم المتحــدة لإلســكان وغيــره مــن المنظمــات
اإلنســانية مثــل اليونيســف ،وأنقــذوا األطفــال ،وهيومــان
رايتــس ووتــش .وفــي حالــة الفتيــات الســوريات اليافعــات،
فــإن العواقــب ليســت مختلفــة أبــداً ،مــع وجــود أنمــاط
متشــابهة مــن المضاعفــات القاتلــة خــال الحمــل والــوالدة،
والعنــف المنزلــي ،وفــرص التعليــم والفــرص االقتصاديــة
غيــر الكافيــة ،باإلضافــة إلــى تقلــص حريــة االختــاط مــع
األطفــال مــن ذات العمــر.
لكــن مــا يعقــد التحديــات التــي تواجههــا العرائس الســوريات
مــن األطفــال أن العديــد مــن تلــك الزيجــات غيــر مســجلة ،مــا
ألنفســهن أو
يتــرك الفتيــات اليافعــات دون حمايــة تذكــر
ّ
ـن أكثــر ضعفـ ًا ،وضحايــا
ألطفالهــن ،مــا مــن شــأنه أن يجعلهـ ّ
للمارســات المتأصلــة التــي غالبـ ًا مــا تنحاز للرجــال في حاالت
الطــاق ،والنفقــة ،وحضانــة األطفــال .وفضـ ً
ا عــن ذلــك ،غالبـ ًا
مــا يتــم وصــم الفتيــات المطلقــات فــي مجتمعاتهــن ،مــا
ـن أكثــر عرضــة لالســتغالل وللمعانــاة مــن اآلثــار
يجعــل منهـ ّ
ـن مــدى الحيــاة.
النفســية التــي يمكنهــا أن ترافقهـ ّ
تقــول دنيــا ،وهــي الجئــة ســورية مــن حلــب أجبــرت علــى
الــزواج المبكــر بعــد انــدالع الحــرب فــي ســوريا بوقــت
وجيــز ،محــذرة« :ال تبحثــوا عــن جوانــب العــدل واإلنســانية
فــي حــاالت كحالتــي .لقــد أجبرنــي أبــي وأخوتــي علــى
الــزواج عندمــا كنــت فــي الرابعــة عشــر مــن عمــري مــن
رجــل يكبرنــي بعشــر ســنوات .لقــد كانــت عالقــة مســمومة
وعنيفــة اســتمرت أقــل مــن ســنتين كنــت مــع انتهائهمــا
قــد أنجبــت طفلــي األول.
ـم توثيــق الــزواج لــدى شــيخ ألن وثائقــي الرســمية
وقــد تـ ّ
لــم تكــن بحوزتــي .وعندمــا نجحــت أخيــراً فــي تخليــص
نفســي لــم يكــن هنــاك أي دليــل قانونــي يثبــت أننــي كنــت
متزوجــة .وقــد أخــذت عائلتــه ابنــي منــي ولــم أتمكــن مــن
رؤيتــه ســوى مرتيــن فــي الســنوات األربــع الماضيــة».
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»وآالف العيون تالحقني «...
كما ترويها زين ،فتاة يافعة من حلب ،سوريا
حياتهن فــي المخيم،
«عندمــا تســأل الفتيــات فــي عمــري عــن
ّ
غالبـ ًا مــا ســيواجهن تحديـ ًا فــي اإلجابــة عــن ذلــك .بالــكاد تذكــر
منهــن شــكل الحيــاة قبــل الحــرب .لكــن ،بالنســبة
العديــدات
ّ
ـن لــم تتغيــر الحيــاة كثيــراً .لطالمــا كانــت القيــود
للعديــد منهـ ّ
ـن اليــوم موجــودة دائمـ ًا ،بغــض النظــر عمــا
التــي تحكــم حياتهـ ّ
كان يحــدث حولهــن .أن تكــون فتــاة فــي مجتمعــي يعنــي
أن تشــعر بأنــك الجــئ مــدى الحيــاة :قيــود ،وشــعور بالعــار،
وشــعور متواصــل بالتهديــد.
«مــن الصعــب التحــدث عــن هــذه األمــور .كفتــاة ،دائمــ ًا مــا
أشــعر وأنــا أمشــي بــأن آالف العيــون تالحقنــي ،وبــأن هنــاك
ســكين ًا موضوعــة علــى حلقــي.
«كل كلمــة ،وكل نظــرة ،وكل خطــوة هــي إهانــة محتملــة
لشــرف عائلتــي .إنهــم يقولــون لنــا أننــا فــي خطــر دائــم ،وأن
الحيــاة مليئــة باألشــخاص الذيــن يريــدون اختطافنــا ،وبيعنــا ،أو
اســتغالل أجســادنا .وهــم يجعلوننــا نشــعر بأننــا التزامــات،
والمخاطــر التــي تواجهنــا خــارج منزلنــا تولــد مخاطــر أشــد
ســوءاً داخــل منازلنــا .إننــا نشــعر دومــ ًا بأننــا ســجينات،
ومقيــدات ،ومســيطر علينــا.

«لقــد أجبــرت علــى التوقــف عــن الذهــاب إلــى المدرســة فــي
عمــر الرابعــة عشــر ،وأجبــرت علــى الــزواج برجــل أكبــر ســن ًا منــي
بمرتيــن .لقــد كرهتــه بــكل ذرة فــي كيانــي ،لكننــي كرهــت
أبــي وأخوتــي أكثــر إلجبارهــم لــي علــى الــزواج منــه .مــرت
أربــع ســنوات علــى ذلــك ،تزوجــت خاللهــا مرتيــن.
ـي عــام علــى زواجنــا ألنــه قــال
«تركنــي زوجــي األول قبــل مضـ ّ
أننــي عقيمــة .وقــد اتضــح أن ذلــك غيــر صحيــح .فقــد حملــت
بعــد فتــرة وجيــزة مــن زواجــي الثانــي مــن رجــل يكبــر زوجــي
األول بســنوات عديــدة .إنــه يعاملنــي بطريقــة جيــدة ،خاصــة إذا
لــم أعتــرض كثيــراً .لكننــا مــن عالميــن مختلفيــن.
«أنــا اليــوم أوشــك علــى دخولــي ســن الثامنــة عشــر ،وأنــا أم
لطفــل يبلــغ مــن العمــر ســتة أشــهر .أنــا أحبــه مــن كل قلبــي،
إنــه عالمــي ،وهــو عاجــز تمامــ ًا ،مثلــي أنــا .إال أنــه هــو أيضــ ًا
سلســلتي غيــر المرئيــة .فبســببه ،ســأبقى مربوطــة إلــى
أكــن لــه أي مشــاعر ،وبحيــاة لــم أخترهــا بــكل
األبــد برجــل ال
ّ
بســاطة».
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وهم الحرية
تقــول شــذى ،وهــي الجئــة ســورية مــن الرقــة« :لــم أشــعر
أن لــدي أي حيــاة وأنــا أكبــر .لقــد كنــت حبيســة المنــزل ،وال
يمكننــي الذهــاب إلــى المدرســة لرؤيــة صديقاتــي .كنــت
أتعــرض للضــرب فــي كل مــرة أحــاول فيهــا مغــادرة المنــزل
مــن ِقبــل أخــي ،وقالــوا لــي أننــي ســأجلب الفضيحــة لعائلتــي
فــي نهايــة المطــاف .وفــي النهايــة ،بــدا الــزواج وكأنــه
المهــرب األخيــر لــي .كنــت أتخيــل أن رجـ ً
ا يكبرنــي بقليــل يمكــن
أن يمنحنــي الحيــاة التــي أرغــب فيهــا ،وأنــه سيســاعدني فــي
إكمــال دراســتي وأننــا ســنعيش حيــاة ســعيدة .لــم أكــن أعــرف
بأننــي كنــت أغــادر ســجن ًا إلــى ســجن آخــر بــكل بســاطة».
قصــة شــذى هــي واحــدة مــن قصــص ال تُحصــى شــاركتها
الفتيــات اليافعــات فــي مجتمعهــا .وبعــد أن انتقلــت إلــى
لبنــان عــام  2012عندمــا كانــت فــي الثانيــة عشــر مــن عمرهــا
تقريبــ ًا ،نشــأت فــي عالــم كانــت الفتيــات يشــعرن فيــه
ـن
ـن عائالتهـ ّ
بانعــدام األمــان بصــورة متزايــدة ،وغالبـ ًا مــا تجبرهـ ّ
ـن مــع
ـن ومــن تفاعلهـ ّ
ـن علــى الح ـ ّد مــن حركتهـ ّ
ومجتمعاتهـ ّ
العالــم الخارجــي .وبحســب نقــاش أجــراه صنــدوق األمــم
المتحــدة للســكان مــع مجموعــات التركيــز ،تشــعر الفتيــات
اليافعــات بالرغبــة بالــزواج نتيجــة الوهــم المتمثــل بــأن
ـن حريــة أكبــر ،ومهربـ ًا
اإلقــدام علــى ذلــك مــن شــأنه أن يمنحهـ ّ
عليهــن مــن مجتمعهــن.
مــن القيــود المفروضــة
ّ
كمــا تقــول فتــاة يافعــة تقطــن فــي الرقــة« :ال يمكــن لنــا

نحــن الفتيــات أن نتحــرك بحريــة .عندمــا يروننــا نتحــرك بحريــة،
يبــدأ النــاس بالقــول عنــا أننــا غيــر محترمــات .لكــن عندمــا تتــزوج
صديقاتهــن أو
أقاربهــن أو
يمكنهــن الخــروج لزيــارة
الفتيــات،
ّ
ّ
ّ
إلــى أي مــكان آخــر يرغبــن بــه .وهــذا مــا يدفــع الفتيات للــزواج».
لســوء الحــظ ،بالنســبة لفتيــات مثــل شــذى كان وهــم الحريــة
قصيــراً .وعواقــب الــزواج المبكــر مباشــرة تقريبــ ًا ،تبــدأ عــادة
بالقيــود علــى الحركــة التــي يمكنهــا أن تتطــور إلــى عنــف
ـن الطبيعــي
منزلــي .وفــي الوقــت ذاتــه ،يتأثــر مجــرى نموهـ ّ
يكــن جاهــزات
تحملهــن مســؤوليات األســرة قبــل أن
جــراء
ّ
ّ
لذلــك نفســي ًا أو جســدي ًا بوقــت طويــل.
تقــول جنــى ،وهــي الجئــة ســورية مــن ريــف دمشــق تبلــغ مــن
العمــر  16عامــ ًا« :أشــعر بأننــي محاصــرة وبأننــي وحــدي.
ســألد خــال أقــل مــن ســتة أشــهر .لــم أصــدق الســرعة التــي
حــدث بهــا األمــر .لقــد كنــت أرغــب فــي القيــام بالكثيــر».
كانــت جنــى طالبــة متفوقــة فــي مدرســتها قبــل أن تجبرهــا
عائلتهــا علــى تركهــا ،ولطالمــا حلمــت بــأن تصبــح كاتبــة.
تكمــل قائلــة« :لقــد كبــرت وأنــا أكتــب القصــص ،وبــدأت فــي
النهايــة بكتابــة المقــاالت للمدرســة .لقــد أخبرتنــي معلماتــي
أننــي يجــب أن أدرس الصحافــة .لكــن األمــر يبــدو ضربــ ًا مــن
المســتحيل اآلن».
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صفقة سيئة
يلعــب الفقــر دوراً محوريــ ًا فــي نمــو زواج األطفــال فــي
المجتمعــات الســورية فــي المنطقــة .ومــع تضــاؤل فــرص
العيــش عقــب األزمــة ،ســعى بعــض األهالــي لتقليــص
النفقــات مــن خــال إزاحــة عــبء الفتيــات المالــي علــى
ـال آخريــن مــن خــال الــزواج .وينبــع ذلــك مــن تصــور قديــم
أهـ ٍ
طعامهــن
ومشــوه بــأن الفتيــات عــبء اقتصــادي ،وأن
ّ
وتعليمهــن مكلــف واســتثمار ضعيــف نظــراً
وملبســهن
ّ
ّ
لكونهــن ســيغادرن المنــزل فــي نهايــة المطــاف.
ّ
مــن هنــا ،يمكــن لتزويــج الفتيــات مقابــل الحصــول علــى مهــر
أن يُــرى علــى أنــه وســيلة الســتعادة العائلــة اســتثمارها.
وتظهــر المقابــات التــي أجريــت مــع عــدد مــن الناجيــات
مــن زواج األطفــال أن المهــر فــي العديــد مــن المجتمعــات
الســورية يتناســب عكســي ًا مــع عمــر الفتــاة .وهــذا ســبب
ـن في ســن صغيرة .واألســوأ
قــد يدفــع األهــل لتزويــج بناتهـ ّ
عائالتهــن
مــن ذلــك هــو أن بعــض الناجيــات قــد أبلغــن أن
ّ
ـن علــى ممارســة الدعــارة أو االنخــراط فــي زيجــات
يجبروهـ ّ
متعددة/مؤقتــة كوســيلة لتوليــد الدخــل للعائلــة.
تشــير غيــداء ،وهــي متطوعــة فــي مركــز النســاء والفتيــات
فــي العــراق ،إلــى أن عــدداً كبيــراً مــن الفتيــات اللواتــي
هــن ناجيــات
يحضــرن األنشــطة التــي تقــام فــي المخيــم ّ
مــن االســتغالل الجنســي .تقــول غيــداء« :ربمــا تكــون هــذه
الحــاالت هــي األصعــب علــى صعيــد تتبعهــا ومعالجتهــا،
إذ أن مثــل هــذه الممارســات تتــم بســرية .ومــع ذلــك،
أصبحــت ظاهــرة متكــررة بالنســبة للعديــد مــن الفتيــات فــي
ـن علــى االنخراط
المجتمعــات األكثــر فقــراً .إذ إمــا يتــم إجبارهـ ّ
فــي سلســلة مــن الزيجــات القصيــرة ،أو األســوأ مــن ذلــك
ممارســة الجنــس مــن أجــل البقــاء بمباركــة العائلــة».
وقــد ســلطت مصــادر إخباريــة موثوقــة الضــوء علــى ظاهرة
ـم رعــاة
الــزواج المتسلســل أو المؤقــت ،الــذي غالبـ ًا مــا يضـ ّ
ممــن يرغبــون بزوجــات أصغــر ســن ًا مقابــل تعويــض
أثريــاء ّ
مالــي .وعــادة مــا تكــون هــذه زيجــات مصلحــة تــدوم مــن
أيــام إلــى بضعــة أســابيع.

يقــول أبــو ســند ،وهــو الجــئ ســوري فــي مخيــم الزعتــري
فــي األردن وأب خائــف لبنتيــن« :إنهــم يأتــون إلينــا ويســألون
عمــا إذا كنــا نرغــب فــي تزويــج بناتنــا .إنهــم يعلمــون بأننــا
ال نملــك نقــوداً ويريــدون اســتغاللنا ».ويزعــم بــأن هنــاك
عائــات ُعــرض عليهــا مبالــغ تتــراوح بيــن  100دينــار أردنــي
و 300دينــار أردنــي ( 140دوالراً أمريكيــ ًا إلــى  420دوالراً
أمريكيــ ًا) كســعر لبناتهــن.
تشــير رامــا ،وهــي الجئــة اضطــرت إلــى الهــرب مــن المخيــم
بعــد تعرضهــا لضغــط متزايــد كــي تتــزوج مــن متبــرع ثــري،
تــم إشــعال النــار بخيمتهــا نتيجــة رفضهــا المتواصــل
أنــه ّ
لمثــل هــذه الصفقــات .تقــول« :هنــاك العديــد مــن الفتيــات
يكــن قــد
اللواتــي يمكــن أن يقبلــن بذلــك ،إذ يمكــن أن
ّ
عانيــن خــال الحــرب ويحتجــن إلــى الشــعور بالحمايــة .وقــد
يشــعرن بالضعــف وبالحاجــة لنقــود ومالبــس وغيــر ذلــك مــن
األساســيات األخــرى».
تصــف أم ماجــد ،وهــي ســيدة ســورية متزوجــة مــن حمــص
تبلــغ مــن العمــر  28عام ـ ًا ،نفســها بأنهــا «وســيطة زواج»
تقــوم بتســهيل زواج الفتيــات الســوريات مــن متبرعيــن،
أو حتــى مــن أولئــك الباحثيــن عــن زيجــات مؤقتــة .تقــول:
«يمكــن أن تتــراوح تكلفــة األمــر مــا بيــن  50دينــاراً أردنيــ ًا
وصــو ًال إلــى  1000دينــار أردنــي إذا كان الرجــل راغبــ ًا بــزواج
رســمي .وهــو شــأنه وحــده إن أراد تطليقهــا بعــد ســاعة
واحــدة ».وكمــا لــو كان تأكيــداً علــى أنــه تجــارة تخضــع
لشــروط الرجــال ،اســتذكرت حادثــة كان يرغــب فيهــا رجــل
يبلــغ مــن العمــر ســتين عام ـ ًا بالــزواج مــن فتــاة تبلــغ مــن
العمــر ثالثــة عشــر عامــ ًا.
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الحروب على البراءة
كما ترويها سهى ،فتاة يافعة من حلب ،سوريا
«ولــدت فــي الرقــة عــام  ،1993واســتمريت فــي الذهــاب إلى
المدرســة حتــى الصــف التاســع ،إذ أوقفنــي أبــي عــن الذهــاب
إليهــا فــي الرابعــة عشــر مــن عمــري ،وأجبــرت علــى الــزواج
مــن رجــل يكبرنــي باثنــي عشــر عام ـ ًا .شــعرت بــأن حياتــي قــد
انتهــت .لــم أكــن أعلــم بــأن كابوســي قــد بــدأ للتــو.
«لــم أتمكــن مــن فهــم تصرفــات زوجــي أبــداً .لقــد كان عنيف ـ ًا
جــداً معــي ،حتــى أثنــاء ممارســة الجنــس ،وقــد كنــت صغيــرة
ـي
جــداً فــي الســن وعديمــة التجربــة كــي أدرك األمــر .بعــد مضـ ّ
ـي وطالبنــي بــأن أعطيــه كل
ثالثــة أيــام علــى زواجنــا ،أتــى إلـ ّ
ســن الرابعــة عشــر ومــن أســرة
مجوهراتــي .كفتــاة فــي
ّ
فقيــرة ،لــم أمتلــك يومــ ًا أي مجوهــرات ،ليــس شــيئ ًا ثمينــ ًا
علــى اإلطــاق بطبيعــة الحــال ،وبــدت وكأنهــا فكــرة لــم يقتنــع
بهــا .عندهــا ضربنــي للمــرة األولــى .حاولــت اللجــوء إلــى أمــه
وتوســلت إليهــا علــى أمــل أن يكــون لديهــا بعــض التعاطــف
معــي وتجعلــه يتوقــف عــن ذلــك .إال أنهــا شــجعته علــى
ضربــي ثانيــة .وفــي الوقــت الــذي انتهــى فيــه مــن ضربــي
كنــت أنــزف دمــ ًا مــن وجهــي وأنظــر إليهمــا باندهــاش :كيــف
يمكــن للنــاس أن يكونــوا بهــذه الوحشــية والقســوة؟

مضــي أســبوعين علــى زواجــي ،أصبــح العنــف أشــد
«بعــد
ّ
وطــأة .فقــد حبســني زوجــي فــي غرفــة ولــم يســمح لــي
بالخــروج منهــا إال للضــرورة القصــوى .طلبــت أن أرى أمــي،
وهــو مــا تســبب لــي بالضــرب مجــدداً .لكــن فــي ذلــك الوقــت
ســمح لــي
كانــت عائلتــي قــد بــدأت بطلــب رؤيتــي ،لــذا ُ
بزيارتهــم .وأنــا فــي طريقــي للخــارج أقســم بــأن يقتلنــي إذا
رويــت لهــم أي «أكاذيــب» عنــه.
«انفجــرت باكيــة عندمــا رأيــت عائلتــي ،وأخبرتهــم بمــا كا يجــري
معــي .إال أنهــم لــم يصدقونــي واعتقــدوا بأنهــا مجــرد خيــاالت
فتــاة حديثــة العهــد فــي الــزواج .مــع ذلــك ،قــررت أختــي ،التــي
أحســت بأننــي أقــول الحقيقــة ،مرافقتــي ،بعــد أن أُجبــرت علــى
العــودة إلــى منــزل زوجــي ،ورأت بــأم عينيهــا الوحــش الخــارج
عــن الســيطرة الــذي أشــاركه الســرير .وتــا ذلــك جــدال قصيــر
انتهــى بنــا أنــا وهــي حبيســتين فــي الغرفــة .صرخنــا ،وبكينــا،
ـم هددنــاه باللجــوء إلــى الشــرطة ،عندهــا ،ســمح لهــا
ومــن ثـ ّ
بالذهــاب .وســرعان مــا غــادرت ،قــام بضربــي ،مخلفــ ًا إيانــي
نازفــة ونصــف غائبــة عــن الوعــي.
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«اتهمنــي زوجــي بأننــي ســرقت نقــوده ،وبأنني علــى عالقة
غراميــة برجــل آخــر ،ولدهشــتي ،صدقــه الجميــع ،بمــا فــي
ذلــك عائلتــي .وعنــد ســماعهم لروايتــه ،انهــال أبــي وأخوتــي
علــي ضرب ـ ًا حتــى شــعرت بعظامــي تتفتــت .أوقفتهــم أمــي
فــي نهايــة المطــاف ،وأخذتنــي إلــى غرفــة ثانيــة وحاولــت
تهدئتــي ،وتركتنــي كــي أرتــاح وأنــام.
«وســرعان مــا غــادرت ،ذهبــت إلــى الحمــام ،وفتحــت خزنــة
مســكن وابتلعتهــا كلهــا.
الــدواء ،وأخــذت علبــة مــن دواء
ّ
كنــت أشــعر بألــم فظيــع وأردتــه أن يتوقــف.
«أُحضــرت إلــى مــا بــدا وكأنــه عيــادة ،ورأيــت طبيب ـ ًا ينظــر إلــى
بلطــف وبعينيــن يعتريهمــا القلــق .أخبرنــي بأننــي حاولــت
االنتحــار وبــأن هنــاك عظامـ ًا عديــدة فــي جســدي قــد تعرضــت
للكســر.
«اســتوقفتني غرابــة كلمــة «انتحــار» :لــم أحــاول قتــل نفســي،
لقــد أردت لأللــم أن يختفــي وحســب .لكنــه قــرر أن يحولنــي إلى
ـمي بمحاولــة انتحــاري
معالــج نفســي  .لقــد اعتبــرت مــا سـ ّ
إهانــة لعائلتــي وشــرفها ،وعوملــت وكأننــي مجرمــة .لكــن
كان هنــاك جانــب مشــرق لهــذه المعانــاة :لقــد تحــررت مــن
زوجــي المعتــدي.
«واحســرتاه .لقــد كانــت حريتــي قصيــرة .فبعــد أن اندلعــت
الحــرب فــي ســوريا ،شــعرت بــأن العالــم وكأن العالــم يتحطــم
مــن حولــي .لجــأت أنــا وعائلتــي إلــى العــراق ،وهنــاك بحثنــا
أنــا وأمــي عــن طبيــب كــي أســتكمل عالجــي ،إذ لــم يكــن
جســدي حينهــا قــد تعافــى مــن محاولــة االنتحــار المفترضــة.
فــي العيــادة ،اُخــذت إلــى غرفــة خاصــة كــي يفحــص الطبيــب
إصاباتــي .فــي الغرفــة ،بعــد أن قــام بفحصهــا ،بــدأ بلمــس
أماكــن فــي جســدي بتــودد وأخبرنــي كــم أنــا جميلــة .تجمــد
عقلــي وجســدي .لــم أعــرف كيــف أتصــرف.
«عندمــا رآنــي غيــر مرتاحــة ،توقــف عــن فعــل ذلــك وســألني
عمــا إذا كنــت راغبــة بالــزواج .أخبرنــي بأنــه ســيوفر لــي حيــاة
كريمــة .لــم أتمكــن مــن إجابتــه وطلبــت المغــادرة ،لكنــه
حثنــي علــى التفكيــر فــي الموضــوع والعــودة مجــدداً إذا
قــررت الموافقــة .كان هنــاك جــزء منــي راغــب فــي الموافقــة.
كنــت يائســة للحصــول علــى مهــرب ،للتحــرر مــن عائلتــي ومــن
الجنــون الــذي ألحقــوه بــي .وبــدت هــذه الفرصــة جيــدة .ففــي
النهايــة ،كان لطيف ـ ًا ورقيق ـ ًا معــي.
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«فــي النهايــة انتقلــت مــع عائلتــي مــن العــراق إلــى تركيــا
حيــث ســمعنا عــن الكثيــر مــن الســوريين الذيــن يلجــأون
إليهــا أم ـ ً
ا فــي الحصــول علــى حيــاة أفضــل .وفــور وصولنــا،
وضعتنــي عائلتــي قيــد اإلقامــة الجبريــة ومنعتنــي مــن
التحــدث مــع أي شــخص .كانــوا يعاملوننــي وكأننــي لعنــة
حلــت عليهــم ،ولــم يدخــر أبــي جهــداً فــي محاولــة بيعــي
لخطــاب محتمليــن .كان عازمـ ًا علــى التخلــص منــي بــأي ثمــن.
«فــي أحــد األيــام ،علمــت مــن إحــدى قريباتــي عن مركــز صحي
قريــب خــاص بالنســاء كانــت تتلقــى فيــه الدعــم النفســي
لبعــض مــن الوقــت .ائتمنتهــا علــى حالتــي النفســية الحاليــة
وأخبرتهــا برغبتــي بالهــروب قبــل فــوات األوان .لقــد كانــت
تجربتهــا مــع المركــز ناجحــة جــداً ،وبعــد التفكيــر فــي خياراتــي
قــررت الذهــاب إليــه.
«وجــدت فــي المركــز المتنفــس الــذي كنــت أبحــث عنــه،
تــم منحــي خدمــات االستشــارة المكثفــة علــى الفــور
فقــد ّ
لمعالجــة ســنوات مــن اإلســاءة الالمتناهيــة التــي تعرضــت
لهــا .كمــا شــجعتني معالجتــي علــى االنضمــام إلــى العديــد
مــن أنشــطة التمكيــن التــي كانــوا يوفرونهــا .شــعرت أخيــراً بأن
لــدي دائرتــي االجتماعيــة المليئــة بنســاء وفتيــات نجيــن مــن
ظــروف مشــابهة .بــدأت تدريجي ـ ًا بنســيان الماضــي وتعلمــت
أن أقــف إلــى جانــب نفســي إلرشــادها والثقــة بهــا .بــدأت أرى
الحيــاة وأنــا حــرة مــن األشــباح العديــدة التــي تالحقنــي كل
يــوم».
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والدات قبل آوانها ،ووفيات قبل آوانها
تقــول أم رعــد ،وهــي الجئــة ســورية مــن كفــر نبــل ،وهــي قريــة
ســورية تقــع فــي شــمال غــرب ريــف إدلــب« :قمــت بتوليــد
مئــات األطفــال خــال حياتــي .وغالبـ ًا مــا جعلتنــي بعــض األمــور
التــي رأيتهــا فــي هــذه الحــرب أنــدم علــى خياراتــي فــي
الحيــاة».
عملــت أم رعــد كقابلــة لمــا يقــارب ثالثــة عقــود ،وهــي مهمــة
أصبحــت هامــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى خــال أوقــات النــزاع
فــي ســوريا مــع تزايــد صعوبــة الحصــول علــى خدمــات الرعايــة
الصحيــة الخاصــة باإلنجــاب .بالنســبة ألم رعــد ،أعــادت األزمــة
صياغــة مفاهيــم عديــدة لديهــا حــول بعــض الممارســات
الثقافيــة فــي مجتمعهــا .تقــول« :لقــد قلــب صعــود مــا
يســمى بالدولــة اإلســامية عالمنــا رأس ـ ًا علــى عقــب .أصبــح
كل شــي اعتقدنــا بأننــا نعرفــه بعيــداً وغيــر واضــح« .
لــم يكــن زواج األطفــال أمــراً جديــداً بالنســبة لكفــر نبــل ،مســقط
رأس أم رعــد ،قبــل الحــرب .لكــن فــي أعقــاب انــدالع أعمــال
العنــف ،ارتفعــت حاالتــه بشــكل كبيــر جــداً مــع لجــوء العائــات
األقــل حظ ـ ًا إليــه كطريقــة للتعايــش.

تقــول« :رأيــت فتيــات صغيــرات بعمــر الرابعــة عشــر يصبحــن
رأيتهــن يتعرضــن لإلجبــار علــى الــزواج ،وأحيانــ ًا يتــم
أمهــات.
ّ
بعضهــن يفارقــن الحيــاة
ضربهــن كــي يوافقــن .كمــا رأيــت
ّ
ّ
ألمهــن
وأجســادهن تستســلم نظــراً لحجــم
خــال والدتهــن،
ّ
ّ
ومعاناتهــن .كمــا ســمعنا قصــص فتيــات عديــدات يقتلــن
منهــن
إجبارهــن علــى الــزواج مــن رجــال أكبــر
أنفســهن جــراء
ّ
ّ
ّ
بكثيــر وحملهــن».
مــا تصفــه أم رعــد تــم توثيقــه بشــكل مكثــف فــي المنطقــة
بســائرها ،مــع وجــود دراســات ال تحصــى تظهــر أن عالقــة
الوفيــات النفاســية بالحمــل واإلنجــاب أصبحــت مســألة
خطيــرة تواجههــا الفتيــات الســوريات اليافعــات .وفــي الوقــت
ذاتــه ،تظهــر النقاشــات مــع مجموعــات التركيــز والمقابــات
الشــخصية أن بعــض الفتيــات الســوريات لجــأن إلــى االنتحــار
نتيجــة زواج األطفــال ،وأنــه مرتبــط بأشــكال مــن العنــف
المبنــي علــى الجنــس.
تســتذكر أم رعــد قائلــة« :كانــت هنــاك فتــاة في بلدتنا اســمها
رامــا ،لــن أنســاها مــا حييــت .قامــت عائلتهــا بتزويجهــا فــي
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ـن الثالثــة عشــر برجــل يكبرهــا بكثيــر وكانــت لديــه توجهــات
سـ ّ
للتطــرف الدينــي .وقــد اختلفــت العائلتــان منــذ البدايــة ،وعلقــت
الفتــاة بالمنتصــف بينهمــا .كانــت محبوســة فــي المنــزل ليــل
نهــار ،وغيــر قــادرة علــى رؤيــة عائلتهــا ألكثــر مــن ســنتين.
تحطمــت حياتهــا بعــد الــزواج .بعــد بضــع ســنوات قضــت إثــر
تناولهــا العديــد مــن الحبــوب المســكنة .وقــد ســمعت أن
الــزوج قــد انضــم بعــد ذلــك لميليشــيات الدولــة اإلســامية».
شــهدت أم رعــد حــاالت ال تحصــى دمــر فيهــا زواج األطفــال
الصحــة الجســدية والنفســية للفتيــات اليافعــات .تقــول:
«بالنســبة لجيلــي ،كان زواج الفتــاة فــي ســن مبكــرة أمــراً
طبيعي ـ ًا إلــى حــد مــا ،لكــن الزمــن تغيــر .إجبــار هــؤالء الفتيــات
ـن جاهــزات لذلــك
علــى أن يصبحــن زوجــات وأمهــات قبــل أن يكـ ّ
يقتلهــن وأطفالهــن».
أمــر خاطــئ بــكل بســاطة .إن ذلــك
ّ
يعتبــر اإلجهــاض غيــر اآلمــن خطــراً مصاحبــ ًا يواجــه الفتيــات
الســوريات اليافعــات .فمــع ارتفــاع عــدد الفتيــات اليافعــات
اللواتــي يتزوجــن ،ومحدوديــة خدمــات تنظيــم األســرة ،ينتهــي
ـن بحمــل غيــر مرغــوب فيــه ،وهــو مــا
المطــاف بالعديــد منهـ ّ
ـن للجــوء لإلجهــاض غيــر اآلمــن باعتبــاره الوســيلة
قــد يدفعهـ ّ
ـن فــي مخاطــر
الوحيــدة المتوفــرة .ومــن شــأن ذلــك أن يضعهـ ّ
صحيــة عديــدة ،بعضهــا قاتــل .كمــا يُــرى اإلجهــاض غيــر اآلمــن
ـن
كحــل أخيــر بالنســبة للفتيــات اللواتــي يحبلــن جــراء تعرضهـ ّ
لالعتــداء الجنســي.
تقــول جــود ،وهــي الجئــة ســورية مــن ريــف دمشــق تبلــغ مــن
العمــر  17عام ـ ًا« :لقــد أجبــرت ابنــة عمــي زينــة علــى الــزواج
مــن ِقبــل والدهــا عندمــا كانــت فــي الثالثــة عشــر مــن عمرهــا.
كان زوجهــا يكبرهــا بمرتيــن تقريبـ ًا ،كمــا كان عنيفـ ًا جــداً معهــا،
وأجبرهــا علــى ممارســة العالقــة الحميميــة معــه قبــل أن
تكــون جاهــزة جســدي ًا لهــا بوقــت طويــل».
تنفجــر جــود ،وهــي إحــدى الناجيــات مــن العنــف المبنــي علــى
الجنــس ،باكيــة عنــد تذكــر زينــة .تقــول« :لقــد كانــت ذكيــة جــداً
وناضجــة ،لكنهــا كانــت طفلــة أيض ـ ًا .ال يمكنــك توقــع الكثيــر
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مــن رجــل يختــار الــزواج بفتــاة تبلــغ مــن العمــر ثالثــة عشــر عامـ ًا،
لكنــك تأمــل أال يقــوم بإيذائهــا».
حلمــت زينــة ،لكنهــا أبقــت حملهــا ســراً عــن عائلتهــا ألكثــر مــن
شــهر ،وأخبــرت ابنــة عمهــا وصديقــة مشــتركة لهمــا بأمــره.
تصــف جــود والغضــب بــا ٍد علــى وجههــا كيــف أدى حمــل زينــة
المبكــر إلــى وفاتهــا« :لــن أنســى أبــداً كيــف كان وجههــا عندما
أخبرتنــا باألمــر .كانــت وكأنهــا قــد كبــرت ســنوات وســنوات
علــى حيــن غــرة مــا إن علمــت باألمــر».
تمكنــت زينــة مــن الحصــول علــى دواء دون وصفــة طبيــة ،قيل
لهــا بأنــه سيســاعدها علــى اإلجهــاض .وبحســب جــود ،كانــت
اآلثــار الجانبيــة للــدواء قاتلــة ،وتضمنــت مشــاكل حــادة فــي
القلــب وأدت إلــى وفاتهــا بعــد يوميــن.
تقــول جــود« :أكثــر مــا أرعبنــي هــو الكيفيــة التــي ُهــرع الجميع
بهــا للتغطيــة علــى قصتهــا .مــا كان مهم ـ ًا بالنســبة إليهــم
هــو الحفــاظ علــى ســمعة العائلــة .لــم يكتــرث أي منهــم
لحقيقــة أنهــم كانــوا جميع ـ ًا شــركاء فــي مقتلهــا».
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بناء شرايين الحياة
لقد أصبحت المساحة اآلمنة أكثر من مجرد شريان حياة .لقد أصبحت حياتي ،ومنفذي
الوحيد للهرب من الجنون ،والكراهية ،والتمييز ،والوحشية التي كنت أواجهها يومي ًا.
أحيان ًا ،تبدو الحياة وكأنها إحدى تلك الكوابيس الغريبة التي تحاول فيها طلب
المساعدة إال أن صوتك يخونك وال يغادر حنجرتك .في هذا المركز ،أشعر وكأنني
استعدت صوتي أخيراً.
راما ،ناجية من العنف المبني على الجنس من منطقة القامشلي ،سوريا ،وهي تتلقى
خدمات الدعم النفسي من المساحات اآلمنة الخاصة بالنساء والفتيات والمدعومة من
قبل صندوق األمم المتحدة للسكان.
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تقــول داليــا ،وهــي الجئــة ســورية مــن الرقــة« :أريــد أن أحيــا فــي
عالــم أشــعر فيــه بأننــي مهمــة كأخوتــي .عالــم تملــك فيــه
كل فتــاة خيــارات ،والقــوة الالزمــة لصنــع الحيــاة التــي تريــد».
تكمــل داليــا ،وهــي إحــدى الناجيــات مــن العنــف العائلــي،
قولهــا بأنهــا تريــد أن تصبــح مهندســة لتســاعد فــي بنــاء
ســوريا عندمــا تعــود إلــى بالدهــا .لــم تنجــح ســنوات مــن
الحــرب ،والنــزوح ،واإلســاءة فــي القضــاء علــى شــغفها
بالحيــاة وببالدهــا ،وال فــي القضــاء علــى أملهــا بمســتقبل
تشــعر فيــه الفتيــات مثلهــا باســتقاللية وتمكيــن أكبــر.
عندمــا يُنظــر إلــى القضايــا التــي تؤثــر علــى الفتيــات الســوريات
اليافعــات بمنظــور شــامل ،يصبــح مــن الجلــي بصــورة مؤلمــة
أن معالجــة هــذه القضايــا متطلــب أساســي لبنــاء قــدرة البــاد
علــى الصمــود واالزدهــار .إن الســماح بانعــدام المســاواة بيــن
الجنســين وبانتشــار العنــف المبنــي علــى الجنــس يفســد
البنيــة االجتماعيــة فــي أي مجتمــع ،خاصــة عندمــا تكــون
هــذه األشــكال مــن العنــف موجهــة ضــد قســم كامــل مــن
المجتمــع.
يتطلــب كســر شــبكة العنــف التــي تســيطر علــى حيــاة
الفتيــات الســوريات اليافعــات ،بــل وكل الفتيــات اليافعــات
فــي المجتمعــات األبويــة الذكوريــة تقريبــ ًا وفــي المناطــق
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التــي تعانــي مــن أزمــات إنســانية ،جهــوداً مكثفــة مــن قبــل
المجتمــع اإلنســاني الدولــي للتعامــل مــع جــذور المشــكلة
والبنــى المؤسســية التــي تحافــظ علــى بقــاء هــذه الشــبكة.
ويتضمــن ذلــك توفيــر برامــج أفضــل مبنيــة علــى األدلــة
المثبتــة والبيانــات الموثقــة حــول احتياجــات الفتيــات اليافعــات،
وضمــان مرونــة هــذه الخدمــات والبرامــج وتكييفهــا مــع
ـاعدتهن
احتياجاتهــن ،وإنشــاء برامــج مناســبة لهــن ،مثــل مسـ
ّ
ـن الحياتيــة وتعزيزهــا ،والتشــجيع
فــي التوجيــه لبنــاء مهاراتهـ ّ
علــى ضــم أكبــر عــدد ممكــن مــن المنظمــات لمعالجــة
احتياجــات الفتيــات الســوريات اليافعــات ورفــع الوعــي بهــا،
وضمــان عدالــة بيئــة السياســات تجــاه الفتيــات اليافعــات.
لقــد أثبتــت البرامــج المبنيــة علــى اإلرشــادات المذكــورة
آنف ـ ًا نجاعتهــا وقدرتهــا علــى أن تكــون بمثابــة شــرايين حيــاة
للفتيــات اليافعــات اللواتــي يواجهــن العنــف المبنــي علــى
لهــن العالجــات الجســدية والنفســية
الجنــس ،إذ تقــدم
ّ
الالزمــة واالستشــارات لمعالجــة آثــار العنــف ،وتوفــر بيئــة
ـن فيهــا البــدء بتشــكيل دوائــر اجتماعيــة داعمــة
آمنــة يمكنهـ ّ
تعافيهــن وفــي توظيــف إمكاناتهــن.
تســاهم فــي
ّ
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إيصال صوت اليافعات
علــى النحــو المبيــن فــي إعــان حقــوق الطفــل ،مــن المبــادئ
التوجيهيــة للعمــل مــع اليافعيــن ضمــان مشــاركة اليافعيــن
بأنفســهم ،واحتــرام حقهــم فــي التعبيــر عــن آرائهــم
تمســهم .ويتصــل حقهــم فــي
فــي كافــة القضايــا التــي
ّ
المشــاركة بممارســة حقوقهــم األخــرى ،ضمــن العائلــة ،أو
فــي المدرســة ،وفــي إطــار المجتمــع مــن حولهــم .وتعتبــر
المشــاركة محفــزاً وأمــراً أساســي ًا لضمــان احتــرام كل حــق مــن
الحقــوق .وهــو معيــار يقــاس بــه حجــم التقــدم وتقييمــه عنــد
إنفــاذ حقــوق اليافعيــن ،وكبعــد إضافــي للحــق فــي التعبيــر،
فإنــه يغــذي حقهــم فــي أن تكــون أصواتهــم مســموعة
وفــي أن تؤخــذ آراؤهــم وأفكارهــم بالحســبان.
إن لليافعيــن الحــق فــي المشــاركة فــي تصميــم البرامــج
الموجهــة لهــم وتطويرهــا وتقييمهــا .وقــد تــم إثبــات ذلــك
فــي برامــج عديــدة فــي الســياقات التنمويــة ،والتــي أظهــرت
أن مشــاركة اليافعيــن فــي تصميــم البرامــج وتنفيذهــا
ومراقبتهــا أمــر أساســي لضمــان نجاحهــا وقبولهــا وقدرتهــا
علــى تلبيــة احتياجــات المنتفعيــن اليافعيــن منهــا.
وفضــ ً
ا عــن ذلــك ،يمكــن لتمكيــن مشــاركة اليافعيــن فــي
تقييــم البرامــج أن يثمــر عــن تطويــر برامــج مســتقبلية .كمــا
يمكــن لمشــاركة اليافعيــن فــي كافــة مراحــل البرامــج أن
تــؤدي إلــى إنشــاء برامــج مالئمــة أكثــر ،وأن تعــزز مخرجاتهــا
وأن تســهم فــي تأســيس شــراكات هادفــة بيــن اليافعيــن
والبالغيــن.
إن ذلــك يعتبــر أمــراً محوريـ ًا بالنســبة ألي اســتراتيجية موجهــة
نحــو إعــادة بنــاء المجتمــع الســوري مــا إن تبــدأ آثــار الحــرب
باالســتقرار .ونظــراً لتجــذر الكثيــر مــن القضايــا التــي تؤثــر علــى
الفتيــات الســوريات اليافعــات فــي نســيج مجتمعاتهــن،

مشــاركتهن الفاعلــة فــي عمليــة التطويــر
يعتبــر تشــجيع
ّ
وتمكينهــا أمــراً هام ـ ًا للغايــة .وغالب ـ ًا مــا يتــم إشــراك الفتيــات
اليافعــات مــن ِقبــل الجهــات الفاعلــة فــي المجــال اإلنســاني
علــى نحــو مخصــص ،وذلــك بعــد إدراك عــدم حصــول الفئــات
الســكانية علــى الخدمــات أو عــدم تفاعلهــا مــع األنشــطة
المحــددة والمعلــن عــن اســتهدافها األطفــال أو البالغيــن.
وبضمــان أخــذ تحديــات وقيــود واحتياجــات الفتيــات اليافعــات
بالحســبان ،يمكــن للجهــات الفاعلــة فــي المجــال اإلنســاني أن
توفــر برامــج أكثــر تركيــزاً وواقعيــة ،وأن تكــون آثارهــا أكثــر قــوة
واســتدامة.
عالميــ ًا ،ال تســتهدف الصناديــق اإلنســانية والبرامــج
واســتراتيجيات السياســات الفتيــات اليافعــات تحديــداً ،وإنمــا
تضعهــن فــي بوتقــة واحــدة مــع النســاء أو األطفــال ،ولــم
ّ
تكــن الحــال مختلفــة فــي ســوريا .وفــي الوقــت الــذي
توجــد فيــه مجموعــة كبيــرة مــن المعلومــات حــول كيفيــة
ـتهدافهن فــي األوضــاع
الوصــول إلــى الفتيــات اليافعــات واسـ
ّ
ـن علــى
اإلنســانية الصعبــة ،وتصميــم برامــج تخــدم احتياجاتهـ ّ
أفضــل وجــه ،إال أن هنــاك حاجــة لجهــود مركــزة لمواصلــة
توســعة نطــاق وجــودة ودقــة المعلومــات المتاحــة .ينبغــي
نعمــق فهمنــا لالحتياجــات المختلفــة للمجموعــات
علينــا أن
ّ
المتنوعــة مــن اليافعيــن ،وأخــذ العوامــل الهامــة ،مثــل العمــر،
والحالــة الزوجيــة ،والتعليــم ،والبيئــة المحيطــة ،واألوضــاع
المعيشــية بالحســبان.
مــن شــأن مشــاركة اليافعيــن وتفاعلهــم أن يســاعد فــي
تطويــر برامــج مناســبة ،ومحدثــة ،ويمكــن تكييفهــا ،وقبولهــا،
األمــر الــذي ســيثمر عــن بنــاء ثقتهــم بأنفســهم وتمكينهــم
فــي الوقــت ذاتــه.
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التوعية أو ًال
تقــول رنــوة ،وهــي فتــاة ســورية يافعــة واجهــت ضغطــ ًا
عائليــ ًا متزايــداً للــزواج فــي ســن الخامســة عشــرة« :لقــد
غيــرت الجلســات التوعويــة حــول زواج األطفــال والتــي حضرتهــا
مفاهيمــي عــن الموضــوع تمامــ ًا .لقــد ســاعدني توفيــر
المعلومــات المناســبة فــي أن أدافــع عــن نفســي وأقــول
ال ،وهــي ميــزة ال تتمتــع بهــا كثيــرات نظــراً للظــروف التــي
نعيشــها».
تح ّتــم مســاعدة الفتيــات اليافعــات علــى تخطــي العنــف
المبنــي علــى الجنــس دعــم كافــة الجهــود لتعزيــز المســاواة
بيــن الجنســين فــي المجتمعــات الســورية المختلفــة فــي
ســائر المنطقــة .إذ طالمــا بقيــت النظــرة إلــى النســاء والفتيــات
فإنهــن
بأنهــن أدنــى مرتبــة ومتاحــات للرجــال،
المتمثلــة
ّ
ّ
ســيواصلن البقــاء كأهــداف ألشــكال مختلفــة مــن العنــف
المبنــي علــى الجنــس.

توضــح نائــب المديــر اإلقليمــي لصنــدوق األمــم المتحــدة
للســكان للــدول العربيــة والخبيــرة فــي شــؤون الفتيــات
اليافعــات ،فريدريــكا ميجيــر ،بقولهــا« :ينبغــي علينــا العمــل
علــى تغييــر الســلوكيات ،واالعتقــادات ،والتصــورات الســائدة
عــن النســاء والفتيــات وعــن األدوار التــي يلعبنهــا فــي
العائلــة والمجتمــع كــي نتمكــن مــن تحقيــق المســاواة بيــن
الجنســين .ونحــن نقــوم بفعــل ذلــك مــن خــال توفيــر مســاحات
آمنــة نرفــع الوعــي مــن خاللهــا علــى مســتوى العائــات
والمجتمــع ،ونقــوم بتوفيــر التعليــم لألفــراد حــول مهــارات
الحيــاة وحقــوق اإلنســان .كمــا نقــوم بالعمــل مــع صنــاع
السياســات والمؤسســات لتعزيــز القوانيــن والسياســات
المالئمــة للنســاء والفتيــات .إن جهودنــا تتركــز علــى تفكيــك
القوانيــن والسياســات والمؤسســات التــي تضعــف النســاء
والفتيــات وتعــزز النظــام الــذي ال يكتفــي بترســيخ الالمســاواة
بيــن الجنســين فحســب ،بــل يرســخ أيضــ ًا المواقــف الســلبية
المتجــذرة فــي المجتمــع».
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وينطبــق تفكيــك هــذه السياســات والقوانيــن والمؤسســات
علــى كافــة القطاعــات وجميــع المســتويات ،مــن
المؤسســات الحكوميــة وصــو ًال للهيئــات الرســمية المحليــة
اإلداريــة .ينبغــي أن تكــون النســاء والفتيــات قــادرات علــى
حقهــن باتخــاذ قــرارات مســتقلة فيمــا يتعلــق
التأكيــد علــى
ّ
بحياتهــن ومســتقبلهن ،ســواء كان األمــر متعلقــ ًا بخدمــات
ّ
تنظيــم األســرة أو مقاضــاة مغتصــب عوض ـ ًا عــن الــزواج منــه.

الفتيــة اليافعيــن والفتيــات اليافعــات فــي بيئــة ب ّنــاءة
وآمنــة ،يمكــن فيهــا تفكيــك التصــورات الســائدة حــول الجنــدر
بســرعة .وبالنســبة لصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان ،فقــد
أثبتــت هــذه البرامــج فاعليتهــا ،إذ ســاعدت الفتيــات اليافعــات
فرديتهــن فــي عالــم يحــاول محوهــا باســتمرار.
علــى إيجــاد
ّ
كمــا يســاعد هــذا المنهــج الشــباب فــي تجــاوز بعــض األفــكار
األبويــة والتمييزيــة المترســخة الســائدة فــي مجتمعاتهــم.

تضيــف ميجيــر بقولهــا« :إننــا نســتحق ،كنســاء وقتيــات ،أن
نعيــش الحيــاة التــي نختارهــا ألنفســنا دون الحــط مــن قدرنــا
ككائنــات تابعــة مصيرهــا فــي رحمــة الرجــال واعتقاداتهــم
ورغباتهــم .وغالبــ ًا مــا تكــون هــذه االعتقــادات والرغبــات
موجــودة فــي لبنــة القوانيــن والمؤسســات األبويــة الذكوريــة
وتؤثــر بشــكل عميــق علــى حياتنــا».

وأخيــراً وليــس آخــراً ،ينبغــي علــى مجتمــع المنظمــات
اإلنســانية أن يواصــل البقــاء متيقظــ ًا عنــد التطــرق للقضايــا
المتعلقــة بالفتيــات اليافعــات ،حتــى فــي ظــل القيــود
العديــدة التــي قــد تعيــق هــذه الجهــود ،مثــل االختالفــات
الثقافيــة ،أو العقائــد المحافظــة ،أو الحواجــز الجغرافيــة .ونظراً
للعواقــب المدمــرة وطويلــة األجــل التــي تمــت مراقبتهــا،
ينبغــي أن يصبــح منــع وقــوع هــذه األشــكال مــن العنــف
ومعالجتهــا أولويــة عالميــة رئيســية.

بالنســبة لفتيــات مثــل ينــال ،وهــي الجئــة ســورية تعيــش فــي
األردن وتبلــغ مــن العمــر  16عامـ ًا ،تعنــي التوعيــة الفــرق بيــن
طفولــة مكســورة وحيــاة مــن النشــاط االجتماعــي .تقــول:
«عندمــا حضــرت الــدورات التدريبيــة حــول الموضــوع ،منحتنــي
فهمــ ًا شــام ً
ال لموضــوع زواج األطفــال ،ومخاطــره ،وآثــاره
ـم إجبــار
المدمــرة علــى الفتيــات .أخبرونــا كيــف أنــه غالبـ ًا مــا يتـ ّ
الفتيــات علــى التوقــف عــن الذهــاب إلــى المدرســة والتوجــه
يكــن
إلــى حيــاة مليئــة بالصعــاب والمســؤوليات قبــل أن
ّ
ـن علــى فعــل
جاهــزات لذلــك بوقــت طويــل .أحيان ـ ًا يتــم إجبارهـ ّ
ـن بكثيــر .لقــد
ـن المطــاف مــع رجــال يكبروهـ ّ
ذلــك ،ويتنهــي بهـ ّ
ألهمنــي ذلــك كــي أصبــح مناصــرة ضــد زواج األطفــال».
اســتغلت كل مــن يــارا ولُمــى ،وهمــا صديقتــان منــذ المدرســة
االبتدائيــة ،إمكاناتهمــا كفنانتيــن مــن خــال االنضمــام إلــى
برنامــج تمكيــن المــرأة الــذي كان متوفــراً فــي مجتمعهمــا.
عانــت كل منهمــا مــن العنــف العائلــي لســنوات ،إذ واجهت يارا
إســاءات جســدية متزايــدة مــن ِقبــل أخيهــا ،فيمــا نجــت لُمــى
ســن الخامســة
مــن عواقــب زواج مبكــر أجبــرت عليــه فــي
ّ
عشــرة .واليــوم ،تســتفيد كل منهمــا مــن تجاربهــا الســابقة
لكتابــة وإنتــاج مســرحيات تتطــرق إلــى التحديــات التــي تواجــه
النســاء والفتيــات فــي مجتمعهــن.
كذلــك يعتبــر العمــل مــع الشــباب الســوري أمــراً فــي غايــة
األهميــة ،وذلــك نظــراً لقــدرة البرامــج الشــبابية علــى دمــج
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