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ال تكبرونا ،بعدنا صغار
1
مجتمعي لمناهضـة تزويج األطفال في سهل البقاع
تنظيم
ٌ
ٌ
السير نحو المجهول!
فــي أيلــول  ،2019بــدأ أنــس تللــو  -منســق برنامــج المناصــرة والتواصــل فــي منظمــة النســاء اآلن مــن أجــل التنميــة  -وهــي
ـوية تعمــل علــى تمكيــن النســاء والفتيــات  -الســعي لحشــد أفـراد المجتمــع فــي ســهل البقــاع في لبنان ،لتشــكيل
منظمــة نسـ ّ
الفري��ق المؤس��س لحملةــ ض��د تزوي��ج األطف��ال .ل�مـ يكنــ ل��دى أن�سـ اس��م وال أه��داف مح��ددة للحملةــ ف�يـ ذل��ك الوق��ت ،وال
أدن��ى فك��رة كيـ�ف س�يـكون مصيــر هــذا العم��ل .وعلــى الرغــم م��ن الش��عور بالسـ ّ�ير نح��و المجهــول ،إالّ أنــه كان مؤمن ـاً بــأن
نجــاح الحملــة يعتمــد علــى قيــادة المتأثـرات بظاهــرة تزويــج األطفــال أنفسـ ّـهن للحملــة.
إيمــان أنــس بقيــادة المتأثـرات بتزويــج األطفــال للحملــة نابــع مــن تجاربــه الخاصــة؛ إذ كان لتجربــة خالتــه وقــع عميــق فــي
الرياضيــات».
العامــة التــي مكنتهــا مــن تعليــم أطفالهــا كل شــيء بمــا فــي ذلــك
نفســه« ،فقــد اكتســبت نو ًعــا مــن المعرفــة ّ
ّ
دائمــا هــي التــي تقــوم بجميــع الحســابات
الرغ�مـ م��ن زواجه��ا المبكرــ وهيــ ف��ي الص��ف الخام��س ،إالّ أنهــا «[كانــت] ً
وعل�ىـ ّ
عندمــا نلعــب الــورق ،ويتألــم قلبــي عندمــا أفكــر كيــف ز ّفــت عروس ـاً وهــي طفلــة فــي ذلــك العمــر ،ولديهــا الكثيــر مــن
يقدرهــا بعمــق.
اإلمكانيــات» ،وتلــك هــي مالحظــة أنــس الفطريــة التــي
ّ
أن حصولــه علــى درجــة الماجســتير فــي علــم االجتمــاع الحضــري وعملــه
مهندســا
تخـ ّـرج أنــس مــن الجامعــة
معماريــا ،إالّ ّ
ً
ً
فــي المناصــرة والدعــم النفســي االجتماعــي والمواطنــة والتنـ ّـوع الثقافــيّ ،
ـأن الحلــول
ـذر بـ ّ
كل ذلــك أكــد إيمانــه المتجـ ّ
المتأثريــن
تكمــن بقيــادة المجتمــع ،وإذ ثــم هنالــك حـ ّـل لقضيــة تزويــج األطفــال فحتمـاً يجــب أن تكــون بقيــادة أهــل البقــاع
ّ
منهجيــة التنظيم
بتزويــج األطفــال .وتم ّكــن أنــس مــن وضــع معتقــده موضــع التنفيــذ ،عندمــا تعـ ّـرف خــال نفــس العــام علــى
ّ
2
المجتمعــي التــي بــدأت بتطبيقهــا آنــذاك حملــة أخــرى تدعمهــا منظمــة «النســاء اآلن» و ُتســمى عائــات مــن أجــل الحريــة .
لحسنــ الح�ظـ بالنســبة أل ن��س ،ل��م يكـ�ن وحــده مــن آمــن بأهميــة تسـلّم القيــادة ألفـراد المجتمــع األكثــر تأثـراً .وعلــى الرغــم
قضيــة تزويــج األطفــال ،كانــت منظمــة
مــن خمــس ســنوات مــن المناصــرة والتوعيــة ،والتدريــب ،وبنــاء القــدرات لمعالجــة ّ
«النســاء اآلن» محفوفــة باألعــداد الهائلــة نفســها مــن الفتيــات الســوريات ،واللبنانيــات ،والفلســطينيات( ،وبعــض الفتيــان)
ـن.
ـن قبــل الثامنــة عشــرة مــن أعمارهـ ّ
الذيــن يتــم تزويجهـ ّ
إن ســهل البقــاع يســتضيف نســبة أعلــى مــن هــذه الزيجــات ،وهــي ســائدة بشــكل خــاص بيــن مجتمــع اللّجئات.يــن
ّ
3
الســوريات.ين ألســباب مختلفــة بمــا فــي ذلــك الحــرب واألمــن ،والحاجــة االقتصاديــة ،والتقاليــد ،واألع ـراف الجندريــة .
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ـن
ـن إمكانــات غيــر مســتغلة مثــل خالتــي ،كـ ّ
أثنــاء عملــي وفــي كثيــر مــن المـ ّـرات ،رأيــت فتيــات صغي ـرات ذكيــات لديهـ ّ
ـن علــى درايــة بمخاطــر تزويــج األطفــال ،ولكــن
ـن [ ]...وهـ ّ
ـن حديثــي الــوالدة علــى أكتافهـ ّ
يحضــرن إلــى جلســاتنا مــع أطفالهـ ّ
ـن يتســاءلن «مــا الــذي ســنفعله حيــال ذلــك؟
ُكـ ّ
منظمــة النســاء اآلن أنــه بحاجــة إلــى «شــيء أكثــر مــن المحاضـرات وورش العمــل»،
هنــا ،أدرك فريــق المناصــرة فــي
ّ
التكيــف مــع هــذه الحاجــة وهــذا الواقــع .وبدفعــة إيمانيــة أكبــر بضــرورة التغييــر ،قــررت «النســاء اآلن»
مــن أجــل
ُّ
تغييــر آليــة العمــل ،مــن خــال ّتبنــي نهــج التنظيــم المجتمعــي.
ومرافقــة لحمــات
وهكــذا دخلــوا فــي ش ـراكة مــع مؤسســة أهــل ،وهــي مؤسســة متخصصــة بنهــج التنظيــم المجتمعــي ُ
قياديــات حملــة عائــات مــن أجــل الحريــة.
التغييــر ،وكانــت بالفعــل تقــوم بذلــك الوقــت بتمكيــن
ّ
أن الســبب وراء االختــاف فــي هــذه المحاولــة
وحــول التحــول فــي آليــة عمــل
المنظمــة تجــاه تزويــج األطفــال ،أوضــح أنــس ّ
ّ
هــو أن:
باســتقاللية كاملــة».
مشــكلتهن
دعمهــن ،يأخــذن اآلن زمــام المبــادرة لحــل
«النســاء اللّتــي كنــا نعمــل علــى
ّ
ّ
ّ
ولتمكيــن هــذه االســتقاللية ،لــم تقــدم منظمــة النســاء اآلن الدعــم اللوجســتي والمالــي للحملــة فحســب ،بــل أعطــت أنــس
الضــوء األخضــر لتخصيــص  ٪60مــن وقتــه ليصبــح منسـ ًقا للحملــة.
بــدأ أنــس ونســرين حــاج أحمــد ،الشــريكة المؤسســة ومديــرة أهــل والتــي تعلَّمــت نهــج التنظيــم المجتمعــي مــن البروفســور
4
ـبوعية ،لتزويــد أنــس بالمهــارات واألدوات اللّزمــة ألداء دوره
مارشــال غانــز فــي جامعــة هارفــرد  ،بعقــد اجتماعــات أسـ ّ
كمنســقٍ للحملــة .وبحلــول ذلــك الوقــت فــي أيلــول ،شــرع أنــس فــي حشــد منظِّمــات رئيسـ ّـيات للفريــق المؤســس ،والتقــى
بالعديــد مــن النســاء الملهمــات اللّواتــي شــاركن فــي بعــض البرامــج ،مثــل برامــج التمكيــن والحمايــة والمشــاركة السياســية
ـن إليــه؛ لتشــكيل
ـن ،وانضمــت ثــاث منهـ ّ
واالجتماعيــة .تواصــل أنــس فــي البدايــة مــع ســبع نســاء واســتمع إلــى قصصهـ ّ
جميعهــن مــن المتأثــرات بتزويــج األطفــال،
الفريــق المؤســس للحملــة .فاطمــة العتــر ،وصفــاء ســاّت ،ورامــا الصــوص،
ّ
وعايشــن العزلــة واألذى الجســدي والنفســي ،أو فقــدن اآلفــاق المصاحبــة ألثــر تزويــج األطفــال ،ولذلــك لــم يرغبــن فــي رؤيــة
تحملنــه.
أي فتــاة أخــرى تتحمــل مــا ّ
ـت لــه أنــا معــك علــى الفــور،
توجــه إلـ ّـي أنــس وســمعت منـ ُـه عبــارة تزويــج األطفــال ،قلـ ُ
فـ�ي الحقيقةــ ،ترــوي فاطم��ة« :عندمــا ّ
فق��ال ل��ي انتظــري ،أال توديــن ســماع المزيــد؟ فقلــت لــه :ال ،أنــا معــك حتــى النهايــة» .ففــي تلــك اللّحظــة بالــذات مــن حيــاة
فاطمــة ،كانــت ابنتهــا  -التــي أجبرهــا األب علــى الــزواج فــي ســن الرابعــة عشــرة  -تعانــي بشـ ّـدة مــن التهــاب عصبــي ناتــج
عــن األذى الجســدي الــذي تعرضــت لــه مــن زوجهــا ،وقــد قــررت فاطمــة وضــع حـ ٍـد لهــذا الكابــوس ،ولــم تعبــأ بتهديــد زوجهــا
ِ
أيضــا» ،فأجابتــه بالقبــول! .فــي الحقيقــة ،ال يمكــن أن يــدور
عندمــا قــال «إذا
أردت أن تتطلــق ابنتنــا فاعتبـ ِر نفســك مطلقــة ً
الحديــث بيــن فاطمــة وأنــس فــي وقــت أنســب مــن ذاك!
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للمهمــة ُرغــم كل الصعوبــات
ـتعدات
لــم يع�دـ أن��س وحيد ًــا ،فقــد كانتــ النس�اـء الث�لاث
المنضم��ات إلي��ه رائعاــت و مسـ ّ
ّ
ّ
5
الشــخصية التــي مــررن بهــا ،لقــد احتجــن فقــط إلــى حشــد المزيــد مــن األشــخاص لفــرق القيــادة.
ـن.م ناســنا أو أهــل قضيتنــا؟» ،وحـ ّـددن أهــل القضيــة علــى نطــاق واســع لتشــمل
ـهن هــو «مــن هـ ّ
ّأول ســؤال طرحنــه علــى أنفسـ ّ
تعرضـ�ن لتزويجــ األطفاــل ،والفتيــات والشــبان الذيــن يقاومــون تزويــج األطفــال ،وأولئــك الذيــن
النس��اء ،والفتيــات الالتــي ّ
قاصريــن .وقــد ركــزن علــى منطقتيــن جغرافيتيــن فــي البقــاع همــا مجــدل عنجــر وشــتورة ،حيــث تديــر
ُولــدوا ألب أو ألم
َ
منظمــة النســاء اآلن مراكــزاً
مجتمعيــة فــي هــذه المناطــق لعــدة ســنوات ،وقــد أقامــت خاللهــا عالقــات قويــة مــع الســكان،
ّ
المحليــات .وبالتركيــز علــى مجــدل عنجــر وشــتورة ،اســتفاد الفريــق
وخلقــت بيئــة مــن الثقــة واألمــان للعديــد مــن النســاء
ّ
مــن مــوارد المنظمــة الموجــودة مســب ًقا.
ومــا إن بــدأن حملــة الحشــد ،اشــتعلت ثــورة شــعبية فــي البــاد ،ويواجــه أنــس وفاطمــة وصفــاء ورامــا اآلن التحــدي المتمثــل
فــي «العثــور علــى األشــخاص الذيــن يؤمنــون بضــرورة النضــال ضــد تزويــج األطفــال ،إضافــةً إلــى االلتـزام بالعمــل عليــه فــي
ظــل االضطـراب السياســي الخطيــر .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،قــررت المجموعــة عــدم التنــازل عــن جــودة البحــث ،وأصـ ّـرت
علــى التمســك بمعاييــر االختيــار الخاصــة بهــا  -أي أن تكــون العضــوات الجــدد ُمنتميــات إلــى أهــل القضيــة المتأث ـرات،
قويــة وعقليــات منفتحــة.
ولســن مدفوعــات للحصــول علــى بــدل مالــي ،ولديهـ ّ
ـن روابــط مجتمعيــة ّ
عينــت مؤسســة أهــل مدربــة رئيســية مخصصــة  -روان الزيــن  -مدربــة التنظيــم المجتمعــي ،واآلن هــي
وفــي هــذه المرحلــةّ ،
ـن القياديــة .وبالدعــم التمكينــي مــن روان
مديــرة التدريــس والتعلــم فــي أهــل  -لتمكيــن ومرافقــة المنظِّمــات فــي رحلتهـ ّ
وأنــس ،واصلــت فاطمــة وصفــاء ورامــا عقــد اجتماعــات واحــد لواحــد مــع مــا يقــرب مــن  40مــن القياديــات المحتمــات فــي
ـن.
ـن واســتمعن إليهـ ّ
ـن معهـ ّ
منطقتــي مجــدل عنجــر وشــتورة ،مــن اللواتــي شــاركن قصصهـ ّ
ـن
تتحــدث روان بفخــر «لقــد كانــت عمليــة حاســمة للغايــة ،كانــت [فاطمــة ،صفــاء ،رامــا] يقمــن بتحديــث نتائــج اجتماعاتهـ ّ
وتقييماتهــن للقياديــات
وخياراتهــن
بعضهــن البعــض ومعنــا القصــص التــي ســمعنها
علــى ورقــة إكســل ويتداولــن مــع
ّ
ّ
ّ
المحتمــات .ببســاطة ،لقــد أردن الحصــول علــى األفضــل ،وقــد فعلــن ذلــك.
أن الكثيــر مــن النــاس وخاصــة الرجــال ،الذيــن اعتبــروا هــذا
ولكــن ،النتائــج لــم تكــن جميعهــا ورديــة ومثاليــة ،بالنظــر إلــى ّ
الموضــوع خطّـاً أحمـراً .مثــل مــا حــدث لرامــا عندمــا طردهــا زوج امـرأة كانــت تحــاول حشــدها لفريــق القيــادة فــي منزلهــا،
وعلىــ الرغمــ م��ن كثرــة العوائــق ،تكاثــرت الثــاث الرائعــات وأصبحــن  17قائــد وقائــدة بغالبيــة نســائية ،واللواتــي ش ـكّلن
الفريقيــن القيادييــن فــي مجــدل عنجــر وشــتورة ،الفريقــان اللــذّ ان ســيحوالّن هــذه الحملــة الح ًق ـاً إلــى حقيقــة ،وس ـ ُتعرف
تكبرونــا).
تكبرونــا بعدنــا صغــار» ،والمشــار إليهــا اختصـ ً
ـارا فــي دراســة الحالــة هــذه باســم (ال ُ
الحملــة باســم «ال ُ
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خلق واقع جديد
«فــي كل مــرة نواجــه فيهــا عقبــة ،كنــا ندعــو إلــى اجتمــاع طــارئ ،للتوصــل إلــى حـ ٍـل بديــل [ ،]...إن هــذا األلــم هــو
ألمنــا ،وليــس هنــاك مــن ســبيل للتوقــف» - .غيــداء دومانــي  -عضــوة أساســية فــي الفريــق ومنســقة فريــق شــتورة.
الحيــة ،وعلــى
نحــن اآلن فــي تشــرين الثانــي (نوفمبــر)  .2019حضــرت القياديــات الســبع عشــرة مجهــزات
ّ
بتجاربهــن ّ
خلفيــة الثــورة اللبنانيــة ،ورشــة عمــل لمــدة يوميــن بقيــادة نســرين وروان ،إذ تحدثــن بشــكل تشــاركي عــن قصــة الحملــة
ـن فكــرة مجــردة عــن التغييــر الــذي يرغبــن تحقيقــه فــي نهايــة المطــاف ،وهــو الحــد
واســتراتيجيتها وكيانهــا .وتبيــن أن لديهـ ّ
مــن تزويــج األطفــال فــي البقــاع.
متأملــة بموضــوع تحديــد
ولكنــ «كيــف سنــفعل ذلــك؟» يسـ�أل أنـ�س «م��ن أي��ن نب��دأ؟ كيـ�ف نقيــس األث�رـ؟» .وتقــول روان ّ
الهــدف« :هنــاك الكثيــر مــن العوامــل الخارجيــة التــي تؤثــر علــى زيــادة هــذه الزيجــات ،لــذا كان التفكيــر فــي الهــدف
صعبــا للغايــة ألنــه لــم يكــن مــن الســهل قياســه».
االســتراتيجي ً
عندمــا يبــدأ النقــاش ،تذهــب القياديــات فــي تحليــل األســباب الكامنــة وراء تزويــج األطفــال ،وتحديــد «التقاليــد واألعـراف
المجتمعيــة» كعامــل أساســي ،وإن لــم يكــن العامــل المؤثــر الوحيــد .ويفكــرن مــن خــال ذلــك بـــ «كيــف نحــدث تغيـراً فــي
األعـراف والتقاليــد؟»
أن
ـن مــن إظهــار ّ
ـن ســيحدثن تحــولً وتغييـراً إذا تمكـ ّ
ونتيجــة المــداوالت والمشــاورات ،تكــون إجابــة القياديــات ،أنهـ ّ
وأن هنــاك كتلــة قويــة أو ذات وزن فــي مجتمعنــا تعارضـ ُـه
ـزءا مــن تقاليدنــا فــي الحقيقــةّ ،
تزويــج األطفــال « ليــس جـ ً
ولكـ�ن صوتهـ�ا غيـ�ر مسـ�موع».
واتضحــت للقياديــات خطــة البــدء ،فالهــدف االســتراتيجي هــو الحصــول
وفــي نهايــة اليوميــن تبلــورت أهــداف الحملــة،
ّ
علــى توقيــع مــن  500أســرة فــي مجــدل عنجــر وشــتورة ،تتعهــد فيــه األســر بعــدم تزويــج أطفالهــا قبــل ســن  ،18وأيضـاً تغييــر
ـن سيســتهدفن العائــات المؤيــدة
موقــف  100عائلــة مؤيــدة لتزويــج األطفــال .وقــد تناقشــت القياديــات فــي تحديــد إن كـ ّ
أيضــا.
لتزويــج الطفــات أو أولئــك الذيــن يعارضونهــا ً
أن كتلــة قويــة وذات وزن تعــارض هــذه األعــراف والتقاليــد
يقــول أنــس «نظريتنــا فــي التغييــر كانــت أ ّنــه إذا أظهرنــا ّ
[المفترضــة] ،فيمكننــا تحقيــق هدفنــا العــام» .والهــدف هنــا هــو تقليــل النســبة المئويــة لتزويــج األطفــال ،لــذا فــإن العــدد
المســتهدف منخفــض نو ًعــا مــا حســب اعتقــاد روان ،وتشــاركها بقيــة القياديــات فــي هــذا القلــق ،وحــول ذلــك يقــول أنــس:
«كنــا خائفيــن وخائفــات مــن جعــل هدفنــا بعيــد المنــال».
أن النــاس يميلــون إلــى الخلــط بينهــا
بشــكل ملحــوظ ،أحــد الجوانــب المعقـ ّـدة حــول األعـراف والتقاليــد فــي هــذا الســياق هــو ّ
الحساســية ومســاحة كبيــرة لالســتقطاب .القياديــات يعرفــن ذلــك جيـ ًـدا ،لــذا
وبيــن الديــن وهــذا يضيــف طبقــة أخــرى مــن
ّ
ـن ،وهــي إثبــات أن هنالــك شــخصيات دينيــة مســيحية ومســلمة
ـتوجه نهجهـ ّ
فقــد صغــن الفرضيــة الثانيــة للتغييــر التــي سـ ّ
(ســنة وشــيعة) تعــارض تزويــج األطفــال.
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اتيجي ،شــرعت القياديــات مــرة أخــرى فــي حشــد المزيــد مــن القياديــات والقــادة ،والغايــة
مــع تحديــد التوجــه االســتر
ّ
ـيكن قــادرات علــى
ـن
الفرعيــة عبــر األحيــاء المختلفــة داخــل مجــدل عنجــر وشــتورة ،وبالتالــي سـ ّ
هــذه المـ ّـرة تشــكيل فرقهـ ّ
ّ
ـن.
الوصــول إلــى هدفهـ ّ
عمليــة التصفيــة هــذه « تركــت لنــا الملتزمــات
خــال هــذا الوقــت ،انخفــض عــدد القياديــات الســبع عشــرة إلــى عشــرة ،لكــن ّ
التغي ـرات
أيضــا عــن
ح ًقــا اللّواتــي يأخــذن عمــل الحملــة علــى محمــل الجــد» كمــا تقــول فاطمــة .ويكشــف هــذا التقلــب ً
ّ
المفاجئــة فــي الحيــاة التــي يعيشــها ســكان البقــاع ،وخاصــة الالجئيــن والالجئــات الســوريين مثــل رامــا التــي اضطــرت
لالنتقــال إلــى جنــوب لبنــان وبالتالــي تركــت الحملــة.
المهمــة فــي جوهــر نهــج التنظيــم المجتمعــي هــو الحفــاظ علــى اســتمرارية القيــادة الجماعيــة التــي
لكــن أحــد الجوانــب
ّ
يتــم تمكينهــا مــن خــال التدريــب ونقــل المعرفــة .ولذلــك ،ومــن وراء الكواليــس تقــوم فاطمــة وصفــاء بتوجيــه عضــوات
فريقيهمــا حــول كيفيــة إج ـراء اجتماعــات حشــد فرديــة ،ومشــاركة مــا تعلمنــه مــن حملــة الحشــد األولــى.
وبعــد سلســلة ممــا يقــرب مــن مائــة اجتمــاع فــردي ،طلبــت القياديــات العشــرة مــن  42منظمــة ومنظمـاً جديـ ًـدا االنضمــام
فرعيــة ،وهــذا مــا ُيعــرف باســم هيــكل «ندفــة
إلــى الحملــة ،وينمــو كل فريــق مــن الفريقيــن القيادييــن إلــى خمســة فــرق ّ
الفرعيــة بمنظِّمــات ومنظِّمــوا الفــرق الممتـ ّـدة الثانيــة لإلشــارة
الثلــج» ويشــار إلــى القياديــات والقياديــون فــي تلــك الفــرق
ّ
الموســعة للقيــادة داخــل هيــكل «ندفــة الثلــج».
إلــى الطبيعــة
ّ
قويــة فــي شــباط ،تقــود روان الفريــق خــال ورشــة عمــل
ومــع مثــل هــذه الندفــة الثلجيــة الجميلــة وســط عاصفــة ثلجيــة ّ
ـن ،وإعــداد
ـن لمــدة ثالثــة ّأيــام كاملــة لمشــاركة قصصهـ ّ
تنظيــم مجتمعيــة ثانيــة ،إذ يجتمــع المنظمــون والمنظمــات جميعهـ ّ
��طتهن .وقــد اتف ّقــن علــى
��ن ،ومراجع��ة االس��تراتيجية الش��املة ،واالتفـ�اق عل�ىـ معايي��ر الف��رق الممت��دة والتخطي��ط ألنش
ّ
فرقه ّ
ممارســة التكتيــك األساسـ ّـي للحملــة ،وهــو االجتماعــات المنزليــة مــن أجــل الوصــول إلــى  500تعهــد و 100عائلــة مقتنعــة.
ـث تدعــو إحــدى عضــوات المجتمــع
وفــي الحقيقــة ،فــإن االجتمــاع المنزلــي هــو تكتيــك متجــذر فــي العمــل االجتماعــي؛ حيـ ُ
ـن ،وفــي نهايــة اللقــاء تطلــب
ـخصا إلــى منزلهــا ،لمشــاركة قصصهـ ّ
وبدعــم مــن إحــدى منظِّمــات الحملــة مــن  10إلــى  20شـ ً
مــن األشــخاص الحاضريــن التوقيــع علــى التعهــد .ولذلــك ،كانــت االجتماعــات المنزليــة هــي التكتيــك المثالــي ،ليــس فقــط
أيضــا النســجامها مــع نــوع المجتمــع المترابــط الــذي ينتميــن إليــه.
ـن؛ ولكــن ً
لتحقيــق هدفهـ ّ
ومــع ذلــك ،أن يكــون المجتمــع مترابطًــا ،فــإن ذلــك يعنــي مجموعــة مــن التحديــات الخاصــة بــه .ونظـ ًـرا ألنــه مــن الســهل
تفســير القصــص علــى أنهــا نشــر للفضائــح العائليــة الخاصــة «نشــر مالبــس متســخة» ،وألن بعــض األشــخاص لديهــم أفــكار
ـن الشــخصية  -قصــص
محـ ّـددة مســب ًقا حــول الــزواج واألعـراف الجندريــة؛ فمــن الصعــب علــى المنظِّمــات مشــاركة قصصهـ ّ
األل�مـ والصدم��ة ح�وـل المحرم��ات االجتماعي��ة  -ف��ي مس��احة ليستــ آمنــة بالض�رـورة .ولكــن! نظـ ًـرا ألن الســرد فــي التنظيــم
الداخليــة للقياديــة التــي تحكــي قص ّتهــا عندمــا
أيضــا ببــث األمــل ،فهــو بالتالــي يســاعد علــى بنــاء القـ ّـوة
المجتمعــي يتعلــق ً
ّ
قويــة وفاعلــة.
تــرى أثــر ّ
القصــة فــي تحريــك المســتمع.ة إلــى التصـ ّـرف ،وهــذا مــا يجعــل مشــاركة القصــص أداة ّ
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ـن فــي
ـن علــى روايــة قصصهـ ّ
لــذا ،واســتجابة لهــذا التحـ ّـدي ،تقــود روان جلســات فرديــة مــع  10مــن المنظِّمــات لتدريبهـ ّ
اجتماعــات منز ّليــة .وتقــول روان واصفــة جلســات التدريــب علــى روايــة القصــص« :كانــت هنــاك دمــوع وصمــت وضحــك
[ ،]...فقــد كانــت القصــص مغمــورة بالمــوت والحيــاة والتضحيــة والشــجاعة والمقاومــة للنهــوض مــن جديــد ،كانــت
أيضــا».
جلســات كثيفــة وملهمــة للغايــة ً
شــخصا مــن
إنــه آذار  2020وقــد بــدأت عضــوات الحملــة فــي العمــل ،عقــدن  21اجتما ًعــا منزليــاً مــع مــا مجموعــه 198
ً
المجتمــع المحلــي اآلن ،ويعتقــد الفريــق المؤســس أن الجــزء األصعــب مــن العمــل قــد انتهــى ،بعــد أن تغلّبــن علــى القيــود
وأن سلســلة مــن األزمــات
لكنهــن لــم يعلمــن أن جائحــة عالميــة
التــي أوجدتهــا الثــورة والعاصفــة الثلجيــة.
تنتظرهــنّ ،
ّ
ّ
المدمــرة ســتلحق الفوضــى بالبلــد...
م��ن المفت��رض أن تس�تـضيف لين�اـ درويـ�ش  -وه��ي ُمنظِّم��ة ف��ي الف��رق التوس��عية الممت��دة الثاني��ة ،وعضــوة فريــق شــتورة
الفرعــي  -اجتماعــا منز ًليــا يــوم األحــد  22آذار.
عرضــت حياتهــا للخطــر ،إذ
لينــا حريصــة جـ ًـدا علــى الحملــة؛ ألنهــا كانــت طفلــة عندمــا أنجبــت طفلهــا األول ،وهــي تجربــة ّ
عانــت لســنوات مــن ســوء المعاملــة ،حتــى حصلــت فــي النهايــة علــى الطــاق .والح ًقــا دخلــت لينــا فــي زواج ثــانٍ كشــخص
بالـ ٍـغ ،ولكــن هــذه المــرة اتخــذت ق ـرار الــزواج بنفســها وهــي متزوجــة بســعادة مــن شــريك يدعــم نشــاطها .لــذا ،فــإن هــذه
الحملــة عزيــزة جـ ًـدا علــى قلبهــا.
ـن
ـدن
حضورهــن ،علمـاً ّ
جهــت لهــن الدعــوة وأكـ ّ
فــي يــوم الســبت ،اتصلــت لينــا بجميــع النســاء العشــرين الالتــي ُو ّ
أن بعضهـ ّ
ّ
قادمــات مــن مناطــق جغرافيــة بعيــدة .ولحــرص لينــا علــى الجــدول الزمنــي الــذي حـ ّـدده الفريــق لنفســه ،تخلــد إلــى نومهــا
أن هنــاك إغال ًقــا علــى
ألن كل شــيء علــى مــا يـرام ،إال أنهــا تســتيقظ فــي صبــاح اليــوم التالــي ،لتكتشــف ّ
باكـراً وهــي ســعيدة؛ ّ
ـن،
مســتوى البــاد ،وذعـ ًـرا واســع النطــاق أثــاره فيــروس كوفيــد  !19 -يـ ّ
ـرن هاتفهــا بــا توقــف مــع قيــام النســاء بإلغــاء حضورهـ ّ
ـن فعلــه ،لكنهــا ال تعــرف مــاذا تفعــل بنفســها! تقــول لينــا« :لقــد كانــت فوضــى عارمــة»
عمــا يجــب عليهـ ّ
وتســألها األخريــات ّ
ـامتهن.
صحــة الجميــع وسـ
وفــي النهايــة ،وبالتشــاور مــع الفريــق ،ألغــت االجتمــاع حفاظًــا علــى ّ
ّ
ـن» صحيح
تقــول غيــداء دومانــي  -وهــي
منظمــة أساسـ ّـية للفريــق فــي الحملــة  -واصفــة الصعوبــات التــي فرضهــا الوبــاء عليهـ ّ
ّ
تكيفنــا! ففــي البدايــة ،انتقلنــا مــن االجتماعــات المنزليــة إلــى االجتماعــات
أن الوبــاء فــرض علينــا ً
واقعــا جديـ ًـدا؛ لكننــا ّ
األصغــر ،ثـ ّـم إلــى االجتماعــات الفرديــة ،ولكــن بعــد ذلــك تــم فــرض حظــر أي نــوع مــن التجمعــات الوجاهيــة ،ولذلــك انتقلنــا
إلــى المكالمــات االفتراضيــة .وفــي كل مـ ّـرة نواجــه فيهــا عقبــة ،كنــا ندعــو إلــى اجتمــاع طــارئ ،للتوصــل إلــى حـ ٍـل بديــل ،هــذا
األلــم هــو ألمنــا ،وليــس هنــاك مــن ســبيل للتوقــف.
وبحلــول حزيـران  2020تفاجــأت المجموعــة بتجاوزهــا ألهدافهــا االســتراتيجية ،حيــث اســتطاعت الحصــول علــى تعهــدات
غيــرت موقفهــا مــن تزويــج األطفــال .هــذه لحظــة إدراك حاســمة للفريــق تقــول روان «ألنهــم
مــن  1826أســرة و 176أســرة ّ
ـن».
أدركــوا مــدى المقــدرة لديهـ ّ
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قامــت حوالــي  1100مــن هــذه األســر بترجمــة تعهداتهــا إلــى عمــل ملمــوس مــن خــال وضــع شــعار الحملــة علــى واجهــات
تجمــع أشــخاص آخــرون حــول
منازلهــا أو خيامهــا .وعندمــا خرجــت القياديــات لتعليــق الشــعارات مــع العائــات المناصــرةّ ،
المنــازل لطــرح األســئلة .وأراد بعضهــم المشــاركة فــي الحــدث؛ لذلــك قامــوا بتعليــق الشــعار علــى منازلهــم .كمــا ع ّلــق
آخــرون الشــعارات علــى ســياراتهم.

المنظمون.ات يعلقون شعار الحملة على مساكن العائالت الملتزمة بقضية الحملة
أن مــا يحــدث كان نتيجــة لظهــور أهدافنــا إلــى العلــن ،ممــا جعــل النــاس يعرفــون مــن نحــن .عــاوة
وأشــارت فاطمــة إلــى ّ
علــى ذلــك ،حصلــت الحملــة علــى دعــم ثمانــي شــخصيات دينيــة مــن مختلــف األديــان والطوائــف مــن خــال تســجيل فيديــو
يدعــو إلــى مناهضــة تزويــج األطفــال ،باإلضافــة إلــى تأييــد خمــس بلديــات فــي البقــاع للحملــة.
األيــام ،تتفكّــر فاطمــة بمــا حــدث« :بالتأكيــد لــم يكــن [تحقيــق كل ذلــك] ســهالً  ...فقــد منعنــا [الحــارس]
بعــد
مضــي ّ
ّ
الشــاويش فــي أحــد المخيمــات مــن الدخــول ،لــذا كان علينــا مقابلــة ســكان المخيــم خــارج المخيــم .وبالطبــع ،كانــت
األزمــة االقتصاديــة المتفاقمــة تعنــي نــدرة الكهربــاء والوقــود وصعوبــة االلتقــاء والتنقــل ،لكننــا لــم نـ ُ
ـأل جهــداً فــي مواجهــة
كل ذل��ك لتحقي��ق اله��دف المنش��ود ولق��د فعلناه��ا “
فما سر هذا النجاح إذاً؟

قول الحقيقة للسلطة
ـأن تزويــج األطفــال لــه عواقــب وخيمــة علــى الصحــة العقليــة والبدنيــة للطفلــة ،وال يكفــي
«ال يكفــي إخبــار النــاس بـ ّ
إخبارهــم أنــه إذا حصــل أطفالهــم علــى التعليــم ،فســيتمتعون هــم وأف ـراد أســرتهم بحيــاة أفضــل؛ لقــد اســتخدمنا
قصصنــا الواقعيــة لتغييــر المجتمــع ،ومــن قصصنــا حولنــا ألمنــا إلــى أمــل» .تقــول فاطمــة العتــر -عضــوة الفريــق
المؤســس ،ومنســقة فريــق شــتورة والمنســقة المنتخبــة للحملــة الحقـاً.
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فــي معظــم الزيــارات التــي قامــت بهــا غيــداء ،كان لــدى أف ـراد العائــات شــكوك بشــأنها وحــول دوافعهــا .وبالنســبة لهــم
غيــداء غريبــة وتعــارض مــا يعتقــدون أ ّنــه صــواب؛ وفيــه مصلحــة البنتهــم ،ويعــارض مــا آمنــوا بــه طــوال حياتهــم .ولكــن
بمجــرد أن شــاركت قصتهــا معهــم ،شــعرت أن «شــكوكهم تتالشــى» مــع إدراكهــم «أننــي هنــاك ألننــي أهتــم بهــم .ألننــي
ـت عندمــا تركــت المدرســة فــي ســن الخامســة عشــرة ألتــزوج ،وال أريــد أن
ـن مثلمــا فعلـ ُ
ال أريــد أن ُتفـ ّـوت بناتهــم تعليمهـ ّ
ـهرا فقــط مــن الــزواج مثــل مــا حصــل مــع ابنتــي ،وال أريــد أن تمــر تلــك األم وهــذا األب
يتخ ّلــى الــزوج عــن ابنتهــم بعــد  11شـ ً
ـعرت بهمــا لتــرك ابنتــي تتــزوج فــي ســن صغيــرة».
بالنــدم والعــذاب اللذَ يــن شـ ُ
يبــدو أن جميــع قياديــات الحملــة يشــاركن غيــداء مشــاعرها .تؤكــد لجيــن طواشــي ،وهــي ُ -منظِّمــة فــي فريــق فرعــي مــن
ألن معظــم عضواتهــا تأثــرن بتزويــج األطفــال بطريقــة أو بأخــرى».
أن «حملتنــا نجحــت ّ
مجــدل عنجــرّ -
وتتذكــر لجيــن «عندمــا كنــا نتحــدث إلــى مجتمعنــا ،تمكّنــا مــن نقــل األلــم الــذي شــعرنا بــه فــي حياتنــا ،فبعــض
النــاس يفعلــون ذلــك ألنهــا وظيفتهــم ،لكن ّنــا نفعــل ذلــك ألنهــا حياتنــا».
وم ِ
نظمــة فــي الحملــة  -فتعكــس
أمـ�ا كوثــر عبــد الفتــاح  -منســقة لبنانيــة لشــبكة مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة ُ
[الم ِ
نظمــات فــي الحملــة] مدفوعــات
تجربتهــا الخاصــة فــي العمــل فــي هــذا المجــال لتخلــص إلــى ّ
أن حقيقــة األمــر هــي أنهـ ّ
ـن ُ
ـن.
الحيــة ،ويملكــن شــي ًئا ال نملكــه! وفيــه تكمــن قوتهـ ّ
بتجاربهـ ّ
ـن ّ
وعلــى أيــة حــال ،فــإن قـ ّـوة القصــة وتأثيرهــا قــد تجــاوز الحـ ّـد فــي اســتخدامها مــن قبــل عضــوات الحملــة .فمث ـاً ،هنــاك
خالديــة أم عزبــاء لثــاث بنــات وابــن واحــد ،كانــت قــد لجــأت مــن ســوريا نتيجــة الحــرب .وبســبب افتقارهــا إلــى المــوارد
الالزمــة إلعالتهــم بشــكل ٍ
األول الــذي
الماليــة ّ
عامــا ،مــن ّ
زوجــت خالديــة ابنتهــا خديجــة البالغــة مــن العمــر ً 13
الرجــل ّ
كافّ ،
ّ
طلــب يدهــا .وبعــد شــهرين مــن االعتــداء الجســدي ،عــادت خديجــة إلــى والدتهــا وطلبــت الطــاق .وبعــد فتــرة وجيــزة
تــم تزويجهــا مــن رجــل آخــر ،ومــرة أخــرى وفــي غضــون شــهر ،أعادهــا إلــى أمهــا فــي «زيــارة» ولــم يعــد أبـ ًـدا! حينهــا كانــت
خالديــة أي وســيلة إلعالــة المولــود الجديــد ،خاصــة مــع ارتفــاع تكلفــة العــاج الطبــي الــازم
خديجــة حامـاً ،ولــم يكــن لــدى
ّ
لمــرض رئــة الطفــل؛ بســبب ال ُنــزل المتعفــن فــي المخيــم .وبــدون علــم خديجــة ،اصطحبــت خالديــة المولــود الجديــد إلــى
عائلــة األب ،فغضبــت خديجــة وهاجمــت والدتهــا ومكثــن مــدة عــام فــي شــقاق دائــم «يعيشــان فــي الجحيــم».
زوجــت خالديــة ابنتهــا خديجــة مــن رجــل آخــر علــى أمــل أن ينجــح األمــر هــذه المــرة ،تقــول خالديــة
لــذا وللمــرة الثالثــةّ ،
«هــذا ليــس ذنبــي» ،ومــرة أخــرى ،عــادت خديجــة  -مطلقــة للمــرة الثالثــة  -ولديهــا طفــل بعيــد عنهــا تتــوق إليــه ،وتعانــي
مــن قــد ٍر كبي ـ ٍر مــن األلــم النفســي والجســديّ ،
كل ذلــك قبــل أن تبلــغ العشــرين مــن عمرهــا!
تقــول خالديــة «لقــد ارتكبــت الخطــأ نفســه ثــاث مـرات ،يــا لهــا مــن فتــاة مســكينة ،إنهــا ال تتحملنــي ،وفــي كل مــرة ترانــي
أزوجهــا طفلــة حتــى لــو بلغــت ســن
فيهــا ،تخبرنــي أنهــا تكرهنــي .لــن أفعــل هــذا مــرة أخــرى مــع ابنتــي الصغــرى ،ولــن ّ
الثالثيــن» .كانــت خالديــة واحــدة مــن األشــخاص الذيــن وقعــوا علــى تعهــد الحملــة بعــد لقائهــا مــع بعــض المنظمــات،
ـن.
وشــعرت بالقــدرة علــى مشــاركة قصتهــا الخاصــة بعــد ســماع قصصهـ ّ
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خالديــة :إنهــا شــعرت بالحــرج مــن مشــاركة قصتهــا مــن قبــل ،خو ًفــا مــن أن يوصمهــا جيرانهــا ومجتمعهــا ويســخرون
تقــول
ّ
تدخــر أي فرصــة لمشــاركة تجربتهــا .وبصــوت عميــق آســف ،تقــول خالديــة« :أنــا اآلن علــى اســتعداد
منهــا ،لكنهــا اآلن ال ّ
فضــل أن أعيــش علــى البصــل و [قطعــة] الخبــز بــدالً مــن أن
لســرد قصتــي ُمباشــرة علــى جميــع المحطــات اإلذاعيــة ،كنــت أُ ّ
درســا قاسـ ًـيا.
تمــر ابنتــي بهــذه التجــارب المريــرة ،نعــم تعلّمــت ً

االحتفال أم عدم االحتفال؟
بعــد تحقيــق النجــاح الباهــر للحملــة فــي حزيـران مــن خــال الحصــول علــى أكثــر مــن  1800تعهــد ،وتغييــر موقــف  176عائلــة،
ـن مضطـرات إللغائــه بســبب عمليــات اإلغــاق
يتحمــس الجميــع لالحتفــال! وفــي شــهر تمــوز ،يبــدأن بالتحضيــر لــه ،لكنهـ ّ
ّ
المختلفــة المرتبطــة بجائحــة كوفيــد  .19 -وفــي آب ،تحــدد المنظمــات موعـ ًـدا آخــر لالحتفــال ويحجــزن مكا ًنــا ويصممــن
برنامــج االحتفــال ،إال أنــه عندمــا يبــدأن بإرســال الدعــوات ،يضطــررن إللغــاء االحتفــال مــرة أخــرى ،ليشــاركن البلــد بأكملــه
عامــا
بالحــداد علــى المــوت والدمــار اللذَ يــن ســببهما انفجــار بيــروت .والح ًقــا فــي أيلــول ،وبــدالً مــن االحتفــال ،أقمــن حدثًــا ً
كلقــاء ختامــي حضــره المنظمــات والمنظمــون وأعضــاء وعضــوات المجتمــع والعائــات الداعمــة.
ـن مــا زلــن غيــر مكتفيــات .ويــزداد هــذا الشــعور بعــدم االرتيــاح عندمــا تقــوم روان بـــ
ـن ،إال أنهـ ّ
علــى الرغــم مــن نجاحهـ ّ
ِ
المنظمــات فــي فرقهــن
«التقييــم الختامــي» مــع فريــق القيــادة .قبــل هــذا االجتمــاع ،تحدثــت
ّ
القياديــات مــع جميــع ُ
أن القياديــات
ـن االســتراتيجي ،إلّ ّ
ـن حققــن هدفهـ ّ
األساســية وفرقهــن الفرعيــة ،وبينمــا كانــت المنظمــات فخــورات بأنهـ ّ
ـن إلــى لحظــة وضــع المفاهيــم األساســية ،إذ كان التغييــر الشــامل الــذي يرغبــن فيــه هــو الحــد مــن تزويــج األطفــال.
أعادوهـ ّ
قالــت كثي ـرات« :لدينــا  1800تعهــد ،لكــن هــل هــذا يعنــي فــي الواقــع أننــا قللنــا عــدد الزيجــات؟ كيــف نعــرف أن الذيــن
وقعـ�وا علــى التعه��د ســيلتزمون فعـلاً؟» ومـ�ع كل س��ؤال يت��م طرحـ�ه ،ظلــت القياديــات يتذكــرن أنــه خــال اجتماعــات
ممــا البــد مــن القيــام بــه .وبنــاء علــى ذلــك ،فــإن
ـن ّ
المنــزل التــي عقدنهــا ،كانــت الكثيــر مــن النســاء يخبرنهـ ّ
أن هنــاك المزيــد ّ
القياديــات يواجهــن خياريــن :إنهــاء الحملــة بهــذا الحفــل الختامــي واالســتمرار فــي تذكــر اإلنجــاز العظيــم الــذي حققنــه ،أو
قدمــا.
ـهن بشــأن مــا يمكنهـ ّ
الدخــول إلــى األعمــاق ،وتحــدي أنفسـ ّ
ـن القيــام بــه والمضــي ً
ـوءا .لقــد أصبحــت الكهربــاء والوقــود مــن الســلع النــادرة
إنــه اآلن أيلــول  ،2020األزمــة االقتصاديــة فــي لبنــان ازدادت سـ ً
ـن الشــخصية ،بينمــا يحاولــن البقــاء علــى قيــد الحيــاة وســط هــذه
والمكلفــة .والكثيــر مــن العضــوات يتعاملــن مــع صراعاتهـ ّ
الظــروف الخانقــة ،والدمــاء التــي لــم تجــف بعــد انفجــار بيــروت.
ـن ال يعرفــن مــا إذا كانــت منظمــة «النســاء اآلن» ســتتمكن مــن تقديــم نفــس المســتوى
قدمــا ،فإنهـ ّ
ـررن المضــي ً
وحتــى إذا قـ ّ
مــن الدعــم ،والــذي كان حاسـ ًـما لقــدرة عضــوات الحملــة علــى االلتقــاء والوصــول إلــى التدريبــات والتنقــل وتنفيــذ المرحلــة
ـن .ومــن
األولــى .وإن ذهبــن إلــى منظمــة النســاء اآلن ،فمــاذا ســيكون
ّ
ـن ال يحملــن خطــة واضحــة بيــن أيديهـ ّ
جوابهــن؟ وهـ ّ
أجــل اتخــاذ القـرار ،أعــدن توجيــه الســؤال إلــى المجموعــة األكبــر؛ فتأتــي اإلجابــة واضحــة جـ ًـدا :يجــب أن تســتمر الحملــة.
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المنظِّمات والمنظِّمون في لقاء نهاية المرحلة األولى
ـن للحــد مــن تزويــج األطفــال ،يحمــل الفريــق المؤســس حماســه إلــى
ـهن نحــو أهميــة كفاحهـ ّ
ـن وحماسـ ّ
مســلحات بإيمانهـ ّ
منظمــة النســاء اآلن ومؤسســة أهــل ،وهــو المــكان الــذي ســيحقق الخطــوة االســتراتيجية التاليــة .وهنــا ،تقــوم مؤسســة
أهــل بتدريــب فريــق القيــادة علــى كيفيــة إج ـراء حملــة اســتماع ،ثــم يقــوم أنــس بتدريــب المنظِّمــات عبــر جميــع الفــرق
ـن مــن النســاء عمــا هــو
علــى نفــس التأثيــر .ولهــذا ،قــرروا ســؤال شــبكة الدعــم التــي بنينهــا خــال العــام الماضــي ومعظمهـ ّ
مطلــوب؟ ،باإلضافــة إلــى ســؤال األشــخاص الذيــن وقّعــوا علــى التعهــد أو علّقــوا شــعار الحملــة أو ســمعوا عــن الحملــة .وبيــن
تشــرين الثانــي  2020وكانــون الثانــي  ،2021أجــرت عضــوات الحملــة حملــة اســتماع مكثفــة مــع  500أســرة ،وتلقيــن رســالة
تقريبــا ،تقــول «أخبــروا الرجــال عــن تزويــج األطفــال! فهــم أصحــاب الق ـرار فــي مجتمعنــا ،ويجــب أن تتوجهــوا
باإلجمــاع
ً
نحوهــم».

«تعرضت فيه لالعتداء في الشارع»
اليوم الذي
ُ
ـن يعملــن فــي الغالــب مــع النســاء،
كنتيجــة لحملــة االســتماع ،واجهــت قياديــات الحملــة معضلــة فــي اتخــاذ القـرار .لقــد كـ ّ
ـهن
ـن الداعمــة  -منظمــة النســاء اآلن  -بشــكل دقيــق مــع النســاء والفتيــات ،لكــن هــؤالء النســاء أنفسـ ّ
وتعمــل منظتهـ ّ
ـن.
يتحدثــن اآلن عــن الحاجــة إلــى تغييــر نهجهـ ّ
ـن لجيــن نفســها ،تســاءلن «كيــف ُنشـ ُ
ـرك
فقــد أثــار اقتـراح العمــل مــع الرجــال فــي فريــق لجيــن ً
ـن ومعهـ ّ
نقاشــا ســاخ ًنا .فبعضهـ ّ
ـن؟ هــل ســتظل الحملــة
الرجــال؟ ألــن يــؤدي ذلــك إلــى تخريــب القيــادة ،والســلطة ،والقـ ّـوة للنســاء اللواتــي نحــاول تمكينهـ ّ
بقيــادة المناصـرات لهــا فقــط؟».
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أن التغييــر الحقيقــي يحــدث خطــوة
ـن يعتقــدن ّ
بحســب لجيــنّ ،أدت هــذه المناقشــات فــي النهايــة إلــى قـرار متــوازن .فهـ ّ
بخطــوة« .ال يمكننــا فــرض طرقنــا علــى النــاس ،وإذا فعلنــا ذلــك ،فإننــا ســوف نخســر .ومــن خــال جعــل اآلبــاء يتحدثــون
إلــى اآلبــاء واإلخــوة يتحدثــون إلــى اإلخــوة ،ســنحقق هدفنــا ،وفــي الوقــت نفســه [كنســاء] ســنواصل قيــادة هــذا الجهــد
وتوجيهــه».
ـن ،لــذا مــن األفضــل تــرك األب
وتوافــق لينــا لجيــن وتقــول« :لــم نرغــب فــي إثــارة أي مشــاجرات بيــن الزوجــات وأزواجهـ ّ
يمــارس الســلطة [التــي يمتلكهــا] بشــكل إيجابــي مــن خــال عــدم الســماح البنتــه بالــزواج فــي ســن مبكــرة« .وفــي النهايــة،
فــإن العمــل مــع الرجــال هــو مــا يطلبــه أهــل القضيــة ولذلــك اســتجابت المنظمــات لهــذه الدعــوة.
إلــى جانــب هــذا التحــول التأسيســي ،تحــدث تغيي ـرات هيكليــة أخــرى ،وتصبــح هــذه لحظــة تجديــد فــي حيــاة الحملــة!
تغــادر العضــوات غيــر النشــيطات وبعــض منظّمــات الفــرق الممتــدة األولــى والثانيــة بينمــا ينضــم قــادة وقياديــات جــدد.
ـن مــن بيــن األشــخاص الذيــن تفاعلــوا مــع الحملــة فــي مرحلتهــا األولــى أثنــاء توقيــع
ّ
إن العديــد مــن المنظمــات ُ
الجــدد هـ ّ
التعهــدات أو تعليــق الشــعار ،بينمــا المنظمــات مــن المرحلــة األولــى مســتعدات لتولــي أدوار قياديــة أكبــر ،وهــو أمــر
أساســي للحفــاظ علــى بنيــة جماعيــة قويــة ومســتدامة للقيــادة فــي نهــج التنظيــم المجتمعــي.
ترشــحت
لقــد حــان الوقــت لكــي يتنحــى أنــس عــن منصبــه كمنســق للحملــة ،وأن يقــوم شــخص آخــر بهــذه المســؤوليةّ ،
اثنتيــن مــن عضــوات الفريــق المؤســس  -صفــاء وفاطمــة  -لالنتخابــات وفــازت فاطمــة بأصــوات أعلــى لتتولــى دور منســقة
الحملــة .مــارس أنــس هنــا دوراً جديــداً وهــو تمكيــن منســقة الحملــة الجديــدة فاطمــة العتــر.
ـددا وقدامــى  -فــي ورشــة عمــل لوضــع االســتراتيجيات مــن
فــي أيــار  ،2021اجتمــع  60مــن قياديــات وقــادة هــذه المرحلــة ،جـ ً
ـن االســتراتيجي الجديــد ،ونظريــة التغييــر والتكتيــكات والهيــكل التنظيمــي.
أجــل تطويــر هدفهـ ّ
ـن بالفعــل مجموعــة ذات وزن مــن الرجــال الداعميــن
لكــن هــذه المــرة ،حــدث شــيء غيــر متوقــع! لقــد تذكــرن أن لديهـ ّ
ـن.
ـن ومــا هــي قصتهـ ّ
ـن؛ حيــث يعــرف النــاس مــن هـ ّ
مــن المرحلــة األولــى ،ولقــد اكتســبن الثقــة والشــرعية داخــل مجتمعهـ ّ
أن هــذه
إن الســؤال المطــروح اآلن :كيــف ســيأخذن التعهــدات خطــوة إلــى األمــام؟ وتســأل لجيــن :كيــف ســيتأكدن مــن ّ
التعهــدات ليســت «حبـ ًـرا علــى ورق»؟
مــرة أخــرى ،وجــدن اإلجابــة ممــا ســمعنه أثنــاء جلســات االســتماع .وقــد علمــن ذلــك بالصدفــة ،خــال المرحلــة
األولــى مــن الحملــة ،حيــث قامــت  13مــن أصــل  176عائلــة بتغييــر موقفهــا مــن تزويــج األطفــال ،وبالفعــل تــم إلغــاء
الخطوبـ�ات.
6
ـن إلــى اليــوم الــذي كانــت تــزور فيــه عائلــة علــى أمــل تغييــر وجهــة نظرهــا.
ســارة امـرأة لبنانيــة عضــوة فــي الحملــةُ ،تعيدهـ ّ
كانــت األســرة مؤيــدة بشــدة لتزويــج األطفــال ،وكانــت المحادثــة تجعــل ســارة متوتــرة للغايــة .لكــن فــي تلــك اللحظــة بالذات،
رغمــا
مضـ�ت حياتهــا أم��ام عينيهاــ ،وتذكّ��رت كي��ف هربــت ليل��ة زفافه��ا مـ�ن منزــل زوجه�اـ وتبع��ت والديه��ا ،ليعيداهـ�ا إليــه ً
عنهــا .وفــي نفــس الليلــة تعرضــت لالغتصــاب الزوجــي ،وقــد عاشــت معــه لتربيــة أطفالــه ،وعندمــا رزقــت الح ًقــا بطفــل،
وجــدت نفســها ُمجبــرة علــى والدة الطفــل بمفردهــا فــي المنــزل فــي حــوض االســتحمام .وفــي غضــون ثــوانٍ  ،اســترجعت
ســارة شــجاعتها وشــاركت قصتهــا مــع تلــك العائلــة.
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أن العائلــة لــم تكــن
وبعــد لحظــة مــن الصمــت التــي شــعرت بهــا ســارة ،وكانــت لحظــة تســاوي العمــر كام ـاً ،أخبرتهــا األم ّ
مؤيــدة فقــط لتزويــج األطفــال ،ولكــن ابنتهــا كانــت مخطوبــة فــي الواقــع .ومــع ذلــك ،بعــد ســماع تجربــة ســارة ،قــررت العائلــة
إلغــاء خطوبــة ابنتهــا.
ـن االســتراتيجي لهــذه المرحلــة هــو إيقــاف 55
ـن اآلن يتخــذن ق ـر ًارا جري ًئــا .وهدفهـ ّ
مــع وضــع كل ذلــك فــي االعتبــار ،فهـ ّ
7
أنهــن بحاجــة إلــى إقنــاع ً 55أبــا  -أصبــح ُيطلــق عليهــم فيمــا بعــد اســم «اآلبــاء
ونظريتهــن فــي التغييــر هــي
خطوبــة
ّ
ّ
ـن هــو مقابلــة 220
الشــجعان» .وللقيــام بذلــك ،تبــدأ قياديــات الحملــة بحشــد كتلــة كبيــرة مــن الرجــال المناصريــن .وهدفهـ ّ
رج ـاً إمــا محايديــن أو داعميــن للحملــة ،ومــن بينهــم التــزم  110بتنفيــذ التكتيــك .وبحلــول تشــرين األول  ،2021ســيبدأ
ـميا
نصــف الملتزميــن (أي  55رجـاً) فــي التحــدث إلــى اآلبــاء فــي المجتمــع الذيــن تمــت خطوبــة بناتهــم فيــه ،ووافقــوا رسـ ً
علــى الــزواج .وتؤكــد لينــا أن هــذا التكتيــك لــم يكــن ممك ًنــا لــوال حملــة االســتماع.
تقــول لجيــن« :هــذه المــرة ،كانــت الصفقــة الحقيقيــة» لكنهــا كانــت» مــن المحرمــات ،فهــذا موضــوع حســاس للغايــة،
فعليــا نتدخــل فــي شــؤون النــاس!» ومــن الواضــح أن ثقــة الفريــق قــد تعــززت ،وتــم تمكينــه مــن قبــل جماهيــره مــن
وكنــا ً
ـن اآلن يتجهــن نحــو المواجهــة التصادميــة .فهــل سيســتمر
ـن إلــى حــد مــا .وهـ ّ
تصعــدت تكتيكاتهـ ّ
المرحلــة األولــى .لــذا ،فقــد ّ
ـن يتجــاوز مــا يرغــب المجتمــع فــي تحملــه؟
ـن؟ أم أن طلبهـ ّ
المجتمــع فــي قبولهـ ّ
مسعاهن أصعب مما اعتقدن!
تبين أن
لقد بدأن في تنفيذ
ّ
ّ
خطتهن ،إال أنه قد ّ
جمعــة األحمــد هــو أحــد األشــخاص الذيــن وقّعــوا علــى تعهــد الحملــة خــال المرحلــة األولــى ،وتــم حشــده الح ًقــا مــن قبــل
جارتــه وإحــدى قياديــات الحملــة حنــان عتــر ،لينضــم كمنظــم فــي هــذه المرحلــة الثالثــة .جمعــة لديــه ابنــة تبلــغ مــن العمــر
ـاهدا
عامــا .يــروي أنــه فــي كل مــرة يذهــب فيهــا إلــى المحكمــة ليكــون شـ ً
يزوجهــا قبــل أن تبلــغ ً 18
ً 15
عامــا ،ال يريــد أن ّ
ِ
عــددا أكبــر مــن األشــخاص المطلقيــن وأكثــر مــن المتزوجيــن ،وكثيــر منهــم مــن األطفــال.
علــى عقــد قــران ،كان يــرى
ً
يقــول جمعــة« :كنــت أرى طفلــة تحمــل طفـاً أثنــاء شــجارها مــع زوجهــا فــي قاعــة المحكمــة» وال يريــد ذلــك البنتــه .قــال:
توجهــي مــع ابنتــي» ،وأقنعــت ســتة رجــال بااللتــزام [بفعــل] الشــيء نفســه ،لكــن لــم يوافــق الجميــع .إنــه
«أخبــرت اآلبــاء عــن ّ
ألمــر ُمخيــب لآلمــال عندمــا ُتقابــل برفــض مــن النــاس ،لكننــا نفعــل مــا فــي وســعنا».
المناصريــن «عندمــا طلبــت منــي المنظمــات
إنــه اآلن أيلــول ومــازال الفريــق يكُافــح للوصــول إلــى الهــدف .يقــول أحــد ُ
إيقــاف خطوبــة أحدهــم ،ارتعبــت! ألنهــا مهمــة خطيــرة».
ـرددون فــي االنضمــام بســبب معتقداتهــم وضغطهــم االجتماعــي ،ويــزداد هــذا التــردد عندمــا
إن العديــد مــن الرجــال يتـ ّ
ّ
يبــدأ بعــض المشــايخ فــي مهاجمــة الحملــة ،ويبــدأ بعــض الرجــال المناصريــن الذيــن انضمــوا فــي البدايــة فــي االنســحاب.
ومــع ذلــك ،توقعــت قياديــات الحملــة ردة الفعــل هــذه ،ولهــذا الســبب حصلــن علــى دعــم شــخصيات دينيــة مــن ديانــات
وطوائــف متعــددة منــذ البدايــة.
المناصريــن المحشــودين حدي ًثــا ،فالرجــل الــذي ّأيــد الحملــة فــي البدايــة
وقــد اندلــع توتــر فــي تدريــب حضــره ( )24مــن ُ
كانــت ت ـراوده الشــكوك بعــد ســماع شــيخ فــي خطبــة الجمعــة فــي ذلــك األســبوع ،يقــول إن الحملــة ذاتهــا ُتهـ ّـدد النســيج
االجتماعــي .وقــد حضــر التدريــب واتهــم الحملــة بتنفيــذ أجنــدة خارجيــة و «تخريــب الديــن».
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ـدرا كبيـ ًـرا
فاطمــة لــم تواجــه مثــل هــذا النــوع مــن االتهامــات مــن قبــل ،لكــن االعتمــاد علــى قصتهــا الشــخصية كان يمنحهــا قـ ً
مــن القـ ّـوة للتعامــل مــع الموقــف .وفــي تلــك اللحظــة ،تقــف فاطمــة وتــرد عليــه مــن صميــم قلبهــا قائلــة« :اذهــب واســأل
ـن؟ ســيخبرنك أن ّنــا نحــن مــن عانينــا وتعرضنــا لإليــذاء علــى مــدى عقــود ،ونحــن بنــات هــذا
النســاء فــي الحملــة ،مــن هـ ّ
كل ّ
المجتمــع ،وهــو المــكان الــذي ننتمــي إليــه ،ولســنا مــن الغــرب».
فــي النهايــة ،طمأنــت المناقشــات الجماعيــة ،وتســجيل الفيديــو للشــخصيات الدينيــة ،هــؤالء الرجــال الذيــن شــعروا بالقلــق
بشــأن ادعــاءات بعــض الشــيوخ ،وبالتالــي تمــت اســتعادة التــوازن بيــن صفوفهــم.
غالبــا ال يمكــن التغلــب عليهــا» ويؤكــد
تشــير لينــا إلــى أ ّنــه «فــي حيــن أن الديــن أكثــر تسـ ً
ـامحا ،فــإن الحاجــة االقتصاديــة ً
غالبــا مــا تكــون» المحادثــات فيهــا
جمعــة أن المواقــف التــي يحــدث فيهــا تزويــج األطفــال بســبب الضــرورة االقتصاديــة ً
نجاحـ�ا» ،وتعــد الضغــوط االقتصاديــة عقبــة أمــام الرجــال لالنضمــام إلــى الحملــة ،إذ يحتــاج الكثيــرون
األكث��ر صعوب��ة واألق��ل
ً
إلــى إعطــاء األولويــة لكســب الــرزق بــدالً مــن التطــوع فــي الحملــة ،وبعــض الرجــال ينســحبون نتيجــة لذلــك.
ألن أحــد العوامــل
ومــع ذلــك ،هنــاك اعتبــار آخــر يعيــق قــدرة قياديــات الحملــة علــى حشــد المزيــد مــن الرجــالّ .
المهمــة فــي إقنــاع النــاس بهــذا الموضــوع الحســاس ،هــو ســماع تجــارب النســاء اللواتــي تحملــن ذلــك بشــكل مباشــر،
وهــي كمــا يقــول جمعــة «علــى عكــس أي نــوع مــن المحاضـرات ،فهــي حقيقيــة للغايــة».
المخيــم لحشــده
موعــدا لعقــد اجتمــاع مــع رجــل فــي
ولكــن ،ذات يــوم كانــت إحــدى منظِّمــات الحملــة قــد حــددت
ً
ّ
الم ِ
نظمــة واعتــدت
كمناصــر ،إالّ أن زوجتــه لــم تكــن راضيــة عــن هــذا االجتمــاع ،ولــذا فــي اليــوم التالــي« ،واجهــت الزوجــة ُ
عليهــا بالضـ ّـرب فــي الشــارع» .وفــي أحيــان أخــرى ،قــد يلتــزم الرجــال باالنضمــام وبعــد يــوم واحــد يطلبــون ســحب التزامهــم
لهــذا الســبب ،وهــذه هــي إحــدى أنــواع الحساســيات التــي «نحتــاج إلــى أخذهــا فــي الحســبان فــي اجتمــاع فــردي بيــن
الجنســين».
إنــه اآلن تشــرين األول  ،2021التقــى الفريــق بـــ  420رجـاً والتــزم منهــم  140بجهــود الحملــة ،ولكــن فــي ذلــك الوقــت لــم تبــدأ
الحملــة فعليـاً بالعمــل مــع الـــ  55رجـاً مــن اآلبــاء الشــجعان بعــد!
تدريبــا تنظّمــه الحملــة
محمــد رجــا مــن الرجــال المناصريــن الذيــن يلتزمــون باالنضمــام إلــى هــذه الجهــود .حيــث يحضــر
ً
كل يــوم أحــد لمــدة ثالثــة أســابيع الكتســاب مهــارات التواصــل والتفــاوض ،وســماع قصــص مــن القياديــات ومشــاركة قصتــه
الخاصــة ،وتجهيــز نفســه بالمعرفــة حــول المخاطــر الصحيــة لتزويــج األطفــال والتعــرف علــى الحجــج الدينيــة المدعومــة مــن
ّ
رجــال الديــن.
عامــا ،وأدرك أثنــاء الخطوبــة،
عامــا ،مخطــوب قبــل عــام لفتــاة تبلــغ مــن العمــر ً 15
محمــدا البالــغ مــن العمــر اآلن ً 20
إن ّ
أنهمــا لــن يتمكنــا مــن االتفــاق علــى أي شــيء ،لذلــك ســأل نفســه «إذا كان األمــر كذلــك اآلن ،فكيــف ســيكون األمــر عندمــا
نتــزوج بالفعــل؟» وعليــه ،قــرر فســخ الخطوبــة .لقــد نــدم محمــد علــى قـرار خطوبتــه فــي المقــام األول .ويقــول إنــه يفضــل
عامــا».
اآلن االنتظــار حتــى ينضــج أكثــر« ،وأي فتــاة ســأتزوجها لــن تكــون بالتأكيــد أقــل مــن ً 18
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الرجــال الذيــن
يوضــح محمــد أن قــوة هــذا التكتيــك  -أي إقنــاع اآلبــاء بإلغــاء الخطوبــة  -هــو أنهــم يتحدثــون فقــط إلــى ّ
ـخصيا.
يعرفونهم شـ ً
تحــدث محمــد إلــى بعــض زمالئــه وجيرانــه وأقاربــه وأقنــع صديقــه بااللتـزام بعــدم خطوبــة أختــه فــي ســن مبكــرة .كمــا أقنــع
رجـاً آخــر بإلغــاء خطوبــة ابنتــه« .وحتــى أكــون صاد ًقــا ،إنهــا ليســت محادثــة ســهلة! ففــي بعــض المناســبات ،كان علـ ّـي أن
أذهــب ثــاث مـرات إلــى نفــس المنــزل إلقناعهــم».
علــى الرغــم مــن كــون الفريــق بعيــداً عــن الهــدف لبعــض الوقــت ،إلّ أن شــهر تشــرين الثانــي هــو الوقــت الــذي تبــدأ فيــه
األمطــار باالنهمــار بشــكل قــوي .فــي ذلــك الوقــت ،تم ّكــن حوالــي  90رج ـاً مناص ـراً مــن الـــ  140مــن أداء المهمــة ،بــدالً مــن
 55الذيــن كانــوا الهــدف .وبحلــول نهايــة الشــهر ،فاجــأ المناصــرون الـــ  90الجميــع .فلقــد ألغــوا  61خطوبــة ،وتــم تأجيــل 50
خطوبــة  8ووافقــت  100أســرة علــى عــدم «عــرض» بناتهــا للخاطبيــن .وهــذا ش ـكّل فــي مجموعــه  211طف ـاً وطفلــة ،أي مــا
يقــرب أربعــة أضعــاف الهــدف األولـ ّـي للحملــة .يقــول أنــس« :أردنــا فــي البدايــة الوصــول إلــى ً 55أبــا شــجا ًعا ،لكن ّنــا وصلنــا
عريســا شــجا ًعا ،وأ ّخــان اثنــان شــجاعان ،و14
أيضــا إلــى فئــات جديــدة» .فمــن المجمــوع ،كان هنــاك ً 168أبــا شــجا ًعا ،و27
ً
ً
ًأمــا شــجاعة ،كلّهــم جعلــوا هــذا النجــاح حقيقــة علــى أرض الواقــع.
عامــا حضــره أكثــر مــن  300شــخص لتكريــم أف ـراد المجتمــع الشــجعان هــؤالء .وأعطوهــم
تكبرونــا) احتفــالً ً
أقــام فريــق (ال ُ
أن االحتفــال كان لإلشــادة بموقــف أف ـراد المجتمــع الشــجعان وكذلــك جهــود
شــهادات وأثنــوا علــى قيادتهــم .وفــي حيــن ّ
احتماليــة
أيضــا الغــرض مــن إعــان هــذه االلتزامــات علنـاً ،وبالتالــي تقليــل
القياديــات والمناصريــن فــي الحملــة ،فقــد خــدم ً
ّ
أيضــا عــن يــوم االحتفــال ،كيــف بــدأ العديــد مــن أف ـراد المجتمــع فــي التجمــع،
تراجــع البعــض عــن وعودهــم .يــروي أنــس ً
وعندمــا كان النــاس يســتقلون الحافــات للوصــول إلــى المــكان ،كانــت هنــاك عشــر حافــات تنطلــق مــن عشــرة مواقــع نقــل،
وفــي جميــع المواقــع بــدأ النــاس يســألون «إلــى أيــن أنتــم ذاهبــون؟ ُخذونــا معكــم لالحتفــال!
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التفكير في التأثير
التأمــل .وربمــا تكــون المالحظــة األولــى هــي الــدور الــذي
تكبرونــا) يدعــو إلــى العديــد مــن جوانــب ّ
إن التفكيــر فــي رحلــة (ال ُ
لعبتــه منظمــة «النســاء اآلن» وتحلّيهــا باإليمــان بنهــج التنظيــم المجتمعــي واعتمــاده كنهــج تنظيمــي فــي هــذه الحملــة.
أن المنظمــة دعمــت الحملــة ومكنتهــا بــكل طريقــة ممكنــة ،ولكــن لــم يكــن لموظفــات
إنــه موقــف حســاس للغايــة ،فصحيــح ّ
وموظفــي المنظمــة (باســتثناء أنــس) أي مشــاركة مباشــرة فــي عمليــات وقـرارات الحملــة اليوميــة .وتكمــن قــوة هــذا التــوازن
فــي حقيقــة أن منظمــة «النســاء اآلن» تركــت القيــادة والمســؤولية وعملّيــات التخطيــط وصنــع واتخــاذ القـرارات لقياديــات
ومنظمــات الحملــة.
ـن عضــوات فــي المجتمــع وينتميــن إلــى الدائــرة المجتمعيــة
نظـ ًـرا ألن الغالبيــة العظمــى مــن المنظِّمــات فــي الحملــة هـ ّ
ـياقهن .ويتج ّلــى ذلــك فــي تبنــي
ـن وسـ
ّ
ـن مــن تشــكيل وتكييــف إطــار العمــل ليناســب احتياجاتهـ ّ
المتأثــرة بالقضيــة ،فقــد تمكـ ّ
الحملــة للتدخــات ذات الجــذور الثقافيــة.
ـن مــع الشــخصيات الدينيــة ورجــال الديــن .وفــي
ـن المثمــر مــع الخطــاب الدينــي وانخراطهـ ّ
األول تفاعلهـ ّ
كان التدخــل ّ
كثيــر مــن األحيــان يتــم نصــح الحمــات أو دفعهــا التبــاع نهــج قائــم علــى الحقــوق بشــكل صــارم أو قانونــي أو علمانــي .لكــن
ـن ككل ،ولــذا فقــد
ـن ،وكذلــك لمجتمعهـ ّ
ـن يعرفــن مــدى أهميــة عامــل الديــن بالنســبة لهـ ّ
تكبرونــا) كـ ّ
قياديــات ومنظمــات (ال ُ
ـهن علــى هــذه األصــول.
ثبتــن أنفسـ ّ
يؤكّــد عبــدو حمــود  -مــدرس علــم االجتمــاع ومربــي ذو خبــرة فــي مجــال الدعــم النفســي االجتماعــي ،وأحــد الرجــال
المناصريــن فــي الحملــة  -علــى أهميــة هــذا الجانــب .ويوضــح قائ ـاً« :نحــن نعيــش فــي مجتمــع محافــظ ،والعديــد مــن
إيجابيــا فــي تصحيــح هــذا
دورا
النــاس لديهــم معتقــدات مشــوهة [عــن الديــن] ،ولذلــك يمكــن لرجــال الديــن هنــا أن يلعبــوا ً
ً
تكبرونــا] رجــال الديــن لالحتفــال معهــا ،فقــد كســرت نو ًعــا مــا [حاجـ ًـزا] «.
األمــر .لذلــك عندمــا دعــت حملــة [ال ُ
ثقافيــا ،فقــد تجســد فــي االســتجابة لمطالــب المجتمــع أثنــاء حملــة االســتماع ،عندمــا تــم
أمــا التدخــل الثانــي المتجــذر
ً
خروجــا مذهـاً عــن النهــج .ولكــن
ـن علــى العمــل مــع الرجــال .ومــرة أخــرى ،ومــن منظــور نســوي تقليــدي ،قــد يبــدو هــذا
حثهـ ّ
ً
أيضــا أنهــم يعرفــون
«أهـ ُـل مكــة أدرى بشــعابها» وأعضــاء وعضــوات المجتمعــات هــم األكثــر معرفــة بطبيعتهــا ،ممــا يعنــي ً
الحلــول الممكنــة لقضاياهــم.
أدى االندمــاج بيــن منظمــة نســوية قاعديــة ومجموعــة محليــة مــن أهــل القضيــة ،إلــى والدة هيــكل غيــر عــادي لندفــة
الثلــج .وعــاد ًة مــا يســتلزم الهيــكل التنظيمــي لندفــة الثلــج فــي المجتمــع إلــى دائــرة واحــدة فــي المنتصــف (مثــل مركــز
ندفــة الثلــج) ،والتــي ُتعــرف باســم الفريــق المؤســس حيــث تعمــل كل عضــوة فيــه كمنســقة لفريــق جغرافــي أو وظيفــي ،ثــم
كل فريــق مــن هــذه الفــرق ســينتقل إلــى فــرق فرعيــة أخــرى مــع قــادة مــن الفــرق التوســعية الثانيــة ومــا إلــى ذلــك .وقــد
تكبرونــا) شــي ًئا مختل ًفــا.
فعلــت حملــة (ال ُ

15

فــي هــذا الهيــكل ،نــرى الفريقيــن األساســيين الجغرافييــن لشــتورة ومجــدل عنجــر (اللذيــن تمــت اإلشــارة إليهمــا بفــرق
القيــادة فــي دراســة الحالــة هــذه) وفريــق أساســي مركــزي واحــد يتألــف مــن منســقة الحملــة ومنســقتي فــرق القيــادة
ـن علــى اتصــال وثيــق مــع منظمــة النســاء اآلن ومؤسســة أهــل طــوال الوقــت .ولقــد كان هــذا النهــج المبتكــر
اللواتــي كـ ّ
لهيــكل ندفــة الثلــج وتكييفــه مــع الحالــة ،هــو الــذي م ّكــن هــذه الش ـراكة المؤسســاتية الشــعبية التــي وازنــت بيــن تقديــم
الدعــم وتفعيــل قيــادة أهــل القضيــة .هنــاك جانــب آخــر مهــم مــن هــذا الهيــكل ،يتمثــل فــي قدرتــه علــى اســتيعاب الطبيعــة
المتقلبــة للمجتمــع الســوري الالجــئ فــي لبنــان والــذي هــو فــي حالــة تن ّقــل مســتمر .وكمــا رأينــا ،كان الت ـزام القياديــات
ببنــاء القــدرات ونقــل المعرفــة أمـ ًـرا أساسـ ًـيا للحفــاظ علــى مرونــة الهيــكل التنظيمــي فــي مواجهــة هــذا الوضــع الــذي يتســم
بعــدم االســتقرار ومحدوديــة الوقــت.
قصصهــن
وهنالـ�ك مالحظــة مهمــة أخــرى حــول قــوة القصــة؛ فلقــد رأينــا كيــف اســتخدمت النســاء اللواتــي يقــدن الحملــة
ّ
كتكتيــك فــي كل تفاعــل لديهــن ،مــن اللقــاءات المنزليــة إلــى اللقــاءات الفرديــة إلــى التواصــل اإلعالمــي .وفــي حيــن أن
القضيــة
هامــة علــى الجهــة األخــرى؛ أال وهــي اســتخدام القصــص لمعرفــة أهــل
لهــذا قـ ّـوة كبيــرة مــن جهــة ،إلّ ّ
أن لــه قـ ّـوة ّ
ّ
المتأثريــن ،وحشــد العضــوات واألعضــاء ،وحــل النزاعــات ،وبنــاء عالقــة قويــة داخــل الفريــق ،وأكثــر مــن ذلــك.
ّ
ـن اليومــي وليــس فقــط
ـن الخاصــة كممارســة قياديــة فــي تنظيمهـ ّ
وبعبــارة أخــرى ،اســتخدم أهــل القضيــة قصصهـ ّ
كتكتيــك خارجي.وهــذا مــا جعــل الفريــق كتلــة واحــدة ملتصقــة مع ـاً.
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يجســد هــذه الرابطــة
ونتيجــة لهــذه الممارســات ،ترابــط الفريــق بإحــكام وأصبــح ُيشـكّل عائلــة! تجربــة فاطمــة ،خيــر مثــال ّ
تكبرونــا) التــي
بجمالهــا .تشــرح كيــف جعلتهــا الحملــة أقــوى ،وتقــول «قبــل الحملــة كنــت ضعيفــة ،ولكــن مــع عائلــة (ال ُ
جميعــا األســرة التــي تدعمنــي ،أشــعر بأننــي أكثــر قــوة» .فبصفتهــا امـرأة منفصلة،
ـردا ،وأعدهــم
ـردا إلــى  60فـ ً
نمــت مــن  42فـ ً
ً
تواجــه فاطمــة وصمــة العــار المفروضــة عليهــا مــن قبــل مجتمعهــا األوســع ،حيــث تقــول« :إنهــم ال يقولــون إننــي فعلــت
الشــيء الصحيــح؛ حيــن أنقــذت حيــاة ابنتــي ،وكان علــى عمتهــا أن تذهــب معهــا إلــى الطبيــب وتســمع بنفســها أن ابنتــي
مصابــة بالتهــاب عصبــي بنســبة  ٪80ألن زوجــي لــم يصدقنــي واعتقــد أننــي أقــوم بتأليــف األشــياء للحصــول علــى طالقهــا».
لكننــي عندمــا أكــون محاطــة بأشــخاص يهتمــون بقضيتــي بعمــق فهــؤالء فقــط «يذكروننــي أننــي اتخــذت القـرار الصحيــح،
هــذا وحــده يكفــي [ليجعلنــي قويــة]».
قــد نعتقــد أن مثــل هــذا الرابــط األســري القــوي مــن شــأنه أن يحـ ّـول المجتمــع مــن مســاحة تنظيميــة إلــى مســاحة عالقــات
وجديتــه.
اجتماعيــة وبالتالــي يؤثّــر علــى وتيــرة العمــل
ّ
ّ
ولكــن صحيــح أن القياديــات والقيادييــن فــي الحملــة تفاعلــوا اجتماعي ـاً مــع بعضهــم البعــض ولكــن هــذا التفاعــل
والترابــط مك ّنهــم مــن التنظيــم بشــكل أعمــق وأفضــل.
تؤكــد لجيــن أنــه «لــم نكــن لنحقــق هــذا دون المتابعــة والمســاءلة والتفكّــر بعمــق» وتلــك هــي العمليــة الدقيقــة التــي
أشــادت بهــا روان فــي وقــت ســابق فــي دراســة الحالــة ،عندمــا اســتمرت فاطمــة وصفــاء ورامــا بقيــادة حملــة الحشــد األولــى
ـن
ـن تعهـ ًـدا مــن عائلــة ،كـ ّ
وأصبحــت الثقافــة الضمنيــة .تتذكــر العضــوات كيــف أنــه فــي كل مــرة كانــت تتلقــى فيهــا أي منهـ ّ
ـن بعضـاً فــي أوقــات الشـ ّـدة ،وقــد قمــن
ـن بعضـاً ،ويتمســكن ببعضهـ ّ
ـن بعضهـ ّ
يرســلن تحدي ًثــا علــى مجموعــة الواتســأب ،يهنئـ ّ
ـن يؤكــدن التـزام أولئــك الذيــن
بالمتابعــة مــع الموقعيــن لترجمــة ّ
تعهداتهــم إلــى أفعــال مــن خــال تكتيــك تعليــق الشــعار .وكـ ّ
أوقفــوا تزويــج بناتهــم مــن خــال الحصــول علــى شــهاداتهم عبــر الفيديــو ،وفــي نهايــة المطــاف إقامــة احتفــال كبيــر لجميــع
تحمــل بعضهــا بعض ـاً المســؤولية بالحــب ،تبــدو
اآلبــاء واألمهــات واإلخــوة والعرســان الشــجعانّ .
المنظمــة التــي ّ
إن األســرة ُ
تكبرونــا).
وكأنهــا حلــم بعيــد المنــال! لكنهــا كانــت حقيقــة واقعــة فــي (ال ُ
تكبرونــا) مــن فكــرة إلــى واقــع بدفعــة إيمانيــة ،ليــس فقــط بســبب رغبــة وج ـرأة منظمــة النســاء اآلن أخــذ
بــدأت رحلــة (ال ُ
الجماعيــة لألفـراد علــى إحــداث تغييــر
المنظمــة فــي القــدرة
المخاطــرة لتجربــة نهــج جديــد؛ األهــم مــن ذلــك يكمــن بثقــة
ّ
ّ
المنظمــة أنــس لتخصيــص  ٪60مــن وقتــه للحملــة ،وكان واضحـاً فــي كل مـ ّـرة
واضحــا عندمــا ســاعدت
ذي مغــزى .كان هــذا
ً
ّ
دوره كمنســق
أصـ ّـر فيهــا أنــس ألّ يتــم اتخــاذ أي قـرار فــي الحملــة إلّ مــن قبــل أهــل القضيــة
تنحــى عــن ُ
وقيادياتهــا ،وعندمــا ّ
ّ
للحملــة بمجــرد اســتعداد األخريــات لتولــي هــذا الــدور.
أيضــا ،عندمــا وثقــت فاطمــة وصفــاء بعضــوات فريقيهمــا لتنفيــذ حملــة حشــد لقياديــات مــن الفــرق
وكان
واضحــا ً
ً
إن فريــق
التوســعية الثانيــة .وهــذا هــو بالضبــط مــا يتمحــور حولــه التنظيــم المجتمعــي :اتبــاع قيــادة األكثــر تأث ـراًّ .
الحملــة لــم يعالــج قضيــة تزويــج األطفــال بشــكل ملمــوس فحســب ،بــل أصبــح لديــه اآلن قــدرة قياديــة هائلــة ُيمكنــه
ـاق إلطــاق المزيــد مــن الحمــات وحــل المشــكالت الملحــة األخــرى التــي يواجههــا فــي مجتمعــه.
توظيفهــا بشــكل خـ ّ
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بخطى ثابتة نسير نحو األمام
بعــد نحــو أكثــر مــن عاميــن علــى انطالقــة حملــة ال تكبرونــا ،مــرت خاللهمــا الحملــة بثــاث مراحــل بنجــاح (التعهــدات،
حملــة االســتماع ،وإلغــاء الخطوبــات) ،وكان لهــا حفــل ختامــي كبيــر فــي تشــرين الثانــي  .٢٠٢١هنــا ،ال يســعنا إال أن نســأل:
مــاذا بعد؟
وتعهــدت كل مــن منظمتــي
ـن تحقيقــه مــن إنجــازات خــال عــام ّ .٢٠٢٢
تشــعر قياديــات الحملــة بالحمــاس نحــو مــا يمكنهـ ّ
النســاء اآلن وأهــل بدعــم الحملــة فــي مرحلتهــا الرابعــة .تأمــل قياديــات وقــادة الحملــة ،النســاء اآلن ،وأهــل بــأن يســتفيد
اآلخــرون واألخريــات (أف ـراد ،وشــبكات غيــر رســمية ،ومنظمــات) مــن هــذه التجربــة .فمشــكلة تزويــج األطفــال ال تنحصــر
فــي منطقــة البقــاع ولبنــان فحســب ،بــل هــي مشــكلة مســتمرة فــي جميــع أنحــاء العالــم .وقــد عملــت منظمــات ال حصــر لهــا
أن زيــادة الوعــي قــد حـ ّـدت بالفعــل مــن
علــى مواجهــة هــذه الظاهــرة بنهــج زيــادة الوعــي ،لكــن ال توجــد أدلــة كافيــة علــى ّ
ظاهــرة تزويــج األطفال.
إن تجربــة ال تكبرونــا هــي دليــل عــل التحـ ّـول الــذي يمكــن للمجتمعــات األكثــر تأثـراً بمشــكلة مــا تحقيقــه عنــد ا ّتبــاع نهجــي
التنظيــم المجتمعــي والقيــادة التشــاركية .هــل سـ ُتلهِم تجربــة هــذه الحملــة منظمــات أخــرى ألخــذ هــذه القفــزة اإليمانيــة
واختبــار التنظيــم المجتمعــي كوســيلة إلعــادة القــوة للمجتمعــات المتأثــرة؟
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الــهـوامــش
 .1شــكراً جزيـاً للعديــد مــن األفـراد الذيــن بذلــوا وقتهــم وجهدهــم للمســاعدة فــي تطويــر دراســة الحالــة هــذه .أوالً ،شــكر لقياديــات وقــادة ومناصــري حملــة
ال تكبرونــا ومنهــم فاطمــة العتــر وغيــداء دومانــي ولجيــن طواشــي ولينــا درويــش وكوثــر عبــد الفتــاح وأحمــد شــحادة وجمعــة األحمــد ،ومحمــد رجــا ،وعبــدو
حمــود .وشــكرا جزيــا لخالديــة .أتقــدم بخالــص شــكري ألنــس تللــو .وعــاوة علــى ذلــك ،أتقــدم بالشــكر لفريــق أهــل الــذي يضــم ريــم منــاع وفــرح هلســة وروان
الزيــن ونســرين حــاج أحمــد.
 .2لمعرفــة المزيــد عــن حملــة عائــات مــن أجــل الحريــة ،يرجــى الرجــوع إلــى الموقــع الرســمي للحملــة

https://syrianfamilies.org/ar

ـزوج بناتهــا المراهقــات فــي ظــل أزمــة اقتصاديــة موقــع العربيــة-
ُ .3يمكــن الرجــوع إلــى آبــي ســويل ( 2آذار  /مــارس « )2019لبنــان :المزيــد مــن العائــات تـ ّ
باللغــة اإلنجليزية»

https://english.alarabiya.net/features/2020/09/18/Lebanon-More-families-are-marrying-off-teenage-daughters-as-economic-despair-sets-in?fbclid=IwAR0ZGxiN7_kqgcQTAYiIQKYU7d5BSOdumlrKhcnwevZ8CoYnTw1oJ59skNQ

 .4لقراءة المزيد عن البروفسور مارشال غانز ونهج التنظيم المجتمعي الذي طوره ُيمكن زيارة صفحته باللغة اإلنجليزية

https://marshallganz.usmblogs.com/

 .5نظراً لصعوبة جندرة كامل النص لغوياً سيتم اإلشارة لعضوات وأعضاء الحملة بصيغة جمع المؤنث السالم كون الغالبية نسائية.
 .6تم تغيير االسم للحفاظ على السرية.
 .7يســتند الرقــم  55إلــى ســجالت المحكمــة الشــرعية الســنية فــي بــر اليــاس ،البقــاع األوســط ،والتــي تمكنــت العضــوات مــن الوصــول إليهــا .بلــغ عــدد
حــاالت تزويــج األطفــال غيــر الرســمية التــي تــم إضفــاء الطابــع الرســمي عليهــا فــي المحكمــة حوالــي  185حالــة خــال آخــر  6أشــهر .وكانــت العضــوات يهدفــن
إلــى خفــض الزيجــات بنســبة  ٪30خــال فتــرة  6أشــهر .ومــع ذلــك ،يبقــى هــذا الرقــم تقديريـاً حيــث هنالــك الكثيــر مــن الزيجــات ال يتــم عقدهــا وال تســجيلها
فــي المحكمــة.
عاما.
عاما ،لذا التزمت العائالت هنا بتأجيل هذه الزيجات إلى ما بعد بلوغ الفتيات ً 18
 .8تراوحت أعمار بعض الفتيات بين  16و ً 17
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