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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“

مﻘدمة
ﻣﻌﻠﻮﻣــاً أن الﺪولــة الﻠيﺒيــة قــﺪ ﻛاﻧــﺖ ﻣــﻦ أواﺋــﻞ الــﺪول الــﱵ اﺗســﻢ الﺼــﺪام
بــ� ا�ﻌارﺿــة وﻧﻈــام الحﻜــﻢ ﻓيﻬــا بالﺪﻣﻮيــة ،بﻌﻜــﺲ ﺷــقيقاﺗﻬا الﻠﻮاﺗــﻲ
ﺳــﺒقﻨﻬا لﺘﻠــﻚ ا�ﻌارﺿــة ﻓــﻲ ﻣﻄﻠــﻊ الﻌــام 2011م .ﺗﻮﻧــﺲ وﻣــ� ،ﺣيــﺚ
اﺗســمﺖ ﻋمﻠيــة ﺗــﺪاول الســﻠﻄة بــ� الﻨﻈــام وا�ﻌارﺿــة بالســﻠمية ﻓــﻲ
ﺗﻠــﻚ الــﺪول ،وﺗابــﻊ الﻌالــﻢ بــﺂ�ه ﻛيــﻒ اﻧقﻠﺒــﺖ ا�ﻄالﺒــات الســﻠمية
بﺘﻐيــ� الﻨﻈــام الﻠيــﱯ إلــﻰ ﻣﻮاﺟﻬــات ﻣســﻠحة بﻌــﺪ أن ﺗمــﺖ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬــا بﺂلــة
ﺣربيــة قاﺳــية ،ﻣمــا اﺿﻄــر الﻌالــﻢ الﻌربــﻲ والﺪولــﻲ إلــﻰ ﻋقــﺪ اﻻﺟﺘماﻋــات
الﻌاﺟﻠــة وإﺻــﺪار القــرارات ال�يﻌــة بالﺘﺪﺧــﻞ ﻷﺟــﻞ ﺣمايــة ا�ﺪﻧيــ�،
ولﺬلــﻚ يﺼــﺢ بﻐيــة رﺻــﺪ الﻨﻄــاق الﺰﻣاﻧــﻲ لﻠﻮرقــةـ القــﻮل بــﺄن الﺪولــة
الﻠيﺒيــة أﺿحــﺖ ﻣﻨﻄقــة �اع ﺳــياﳼ ﻣســﻠﺢ وﺣــرب داﺧﻠيــة ﻣﻨــﺬ أواﺋــﻞ
2011م.
وإذا رُﺻــﺪ ا�ﺸــﻬﺪ بﻌيــﻮن ﺟﻨﺪريــة ﺗﺘﺒــﻊ ا�ــرأة الﻠيﺒيــة ﻣﻨــﺬ ﺗﻠــﻚ الﻔــ�ة
وإلــﻰ وقﺘﻨــا الحالــﻲ ﺣيــﺚ يســﺘمر الــ�اع الســياﳼ ا�ســﻠﺢ والحــرب
الﺪاﺧﻠيــة ﻣﻀــاف إليﻬــا الحــرب ﺿــﺪ اﻹرهــاب ﻓﻠــﻦ يﺨــرج الﺘقييــﻢ
ا�ﻮﺿﻮﻋــﻲ ﻋــﻦ أﺣــﺪ ﺳــﺒيﻠ� :أولﻬمــا يﺘﺠســﺪ ﻓــﻲ رﺻــﺪ آﺛــار هــﺬه
اﻷﺣــﺪاث ﻋﻠــﻰ الﻨــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ الﻨســﻮي لﻠمﻮاﻃــﻦ الﻠيــﱯ ،واﻵﺧــر يﺘمثــﻞ
ﻓــﻲ ﺗﺘﺒــﻊ ا�ســار الﻨســﻮي ،وﻣﻮاقﻔــﻪ ﻣــﻦ هــﺬه اﻷﺣــﺪاث الﺠســام ،هــﺬا
يﺘﻄﻠــﺐ دراﺳــة اﺳــﺘقﺼاﺋية ﺗحﻠيﻠيــة ﺗﺘســﻢ با�اﺿﻮيــة  ،ولــﻦ ﺗﻌــﻢ ﻓاﺋــﺪة
هــﺬه الﻮرقــة بــﺪون ا�ــﴤ قﺪﻣــاً بﺪراﺳــة اﺳــﺘ�اﻓية لﻮﺿــﻊ ﺳياﺳــات
ﻋاﻣــة ،أو ﻋﻠــﻰ اﻷقــﻞ ﺗﺼــﻮر لرؤيــة ﻣســﺘقﺒﻠية لــﺪور ا�ــرأة الﻠيﺒيــة بﻌــﺪ
اﻧﺘﻬــاء هــﺬه ا�رﺣﻠــة الــﱵ وإن ﻃالــﺖ لــﻦ ﺗســﺘمر وﻓقــاً لســﻨة الحيــاة و�ــا
ﺗﺨربﻧــا بــﻪ ﺳــ� اﻷولــ� ﻓــﻲ أﻣﻬــات الﻜﺘــﺐ ،ﻓالحــرب اﺳــﺘثﻨاء ﻣــﻦ الســﻠﻢ،
والــ�اع ﻣﺼــ�ه إلــﻰ ﺗســﻮية ،والــ�اع يﻨﺘﻬــﻰ ﻻ ﻣحالــة إلــﻰ ﺻﻠــﺢ.
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
اﶈﻮر اﻷول :ﺗﺄﺛري النﺰاﻉ والﺼراﻉ واﳊرﺏ اﻷﻫﻠية ﻋﻠﻰ اﳌرﺃﺓ الﻠيﺒية
يﻌــﺪ الﺘــﺪاول الســﻠمﻲ لﻠســﻠﻄة ﻓــﻲ الــﺪول الﺪيمقراﻃيــة ﻣســﺘﻠﺰﻣاً أﺳاﺳــياً لﻠحﻔــاظ ﻋﻠــﻰ
الحقــﻮق اﻷﺳاﺳــية لﻠﻔــرد أي ﻛان ﻧﻮﻋــﻪ ﻓــﻲ ﺗﻠــﻚ الــﺪول .بيﻨمــا ﻓــﻲ الــﺪول ذات الﻨﻈــام
الﺸــمﻮلﻲ الﻮاﺣــﺪ لــﻦ يﺘــﻢ ﺗــﺪاول الســﻠﻄة إﻻ بﺘﻐيــ� ﺣــاد يﺘمثــﻞ ﻓــﻲ اﻧﺘﻔاﺿــة أو ﺛــﻮرة
أو اﻧقــﻼب وﻓــﻲ ﻛثــ� ﻣــﻦ ﺻــﻮر هــﺬا الﺘﻐيــ� يحــﺪث ﺧﻠــﻞ ﺟســيﻢ باﻷوﺿــاع اﻻقﺘﺼاديــة
واﻻﺟﺘماﻋيــة ،وإذا ﻣــا ﻃــال الــ�اع الســﻠﻄﻮي ،واﺳــﺘﺒاح الﺪﻣــاء الﻮﻃﻨيــة ،واﺳــﺘﻌان
أﻃراﻓــﻪ بﺄيــﺪ إقﻠيميــة أم وﻃﻨيــة ،ﻓمــﻦ الﻄﺒيﻌــﻲ أن ﺗمﺘــﺪ آﺛــاره الﺨﻄــ�ة لﻠمســاس بالحــﺪ
اﻷدﻧــﻰ ﻣــﻦ الحقــﻮق والحريــات الﻔرديــة ﻓيﻀحــﻰ الحــﻖ ﻓــﻲ الحيــاة ﻣﻬــﺪداً ،ويﻨﻌــﺪم الحــﻖ
ﻓــﻲ اﻷﻣــﻦ واﻷﻣــان ،ويﺼﺒــﺢ الحﺪيــﺚ ﻋــﻦ الحــﻖ ﻓــﻲ ﺣريــة الﺘﻨقــﻞ ﺗرﻓــاً ﻏــ� ﻣسﺘســاغ،
وﻣﻮاﻃﻨــ� ذلــﻚ الﺒﻠــﺪ ـ ذﻛراﻧــاً وإﻧاﺛــاً ـ ﺳــيﻜﻮﻧﻮن ﻋرﺿــة �مارﺳــة ﻣﺨﺘﻠــﻒ ألــﻮان الﻌﻨــﻒ
ﻋﻠيﻬــﻢ ،بيــﺪ أن ا�ــرأة ﺗﺘمــ� ﻋــﻦ الرﺟــﻞ ﻓــﻲ ﻣثــﻞ هــﺬا الــ�اع الﺪﻣــﻮي بســﺒﺐ ﺗﻜﻮيﻨﻬــا
الﺠســﺪي والﻨﻔــﴘ ،وﻣﻜاﻧﺘﻬــا اﻻﺟﺘماﻋيــة ،والﺘقييــﻢ الثقاﻓــﻲ بﺸــﺄﻧﻬا الســاﺋﺪ ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ
ﻣحــﻞ الــ�اع ،ويمﻜــﻦ رﺻــﺪ ﺛــﻼث ﺻــﻮر ﺟســيمة ﻵﺛــار الــ�اع ا�ســﻠﺢ ﻋﻠــﻰ ا�ــرأة
الﻠيﺒيــة ﻓــﻲ الﻔــ�ة ا�مﺘــﺪة ﻣــﻦ ﻓربايــر 2011م إلــﻰ وقﺘﻨــا الحالــﻲ:
أوﻻً :اﻹﺧﻼل بحقوﻗﻬــــا وأطﻔالﻬا كﻔﺌة ﺧاﺻة في مناطق اﻻشتباك

هــﻞ يمﻜــﻦ ﺣــ� ﺻــﻮر اﻹﺧــﻼل بحقــﻮق ا�ــرأة الﻠيﺒيــة وأﻃﻔالﻬــا ﻓــﻲ ا�ــﺪى ا�ﻜاﻧــﻲ
ا�ســﺘﻌرة ﻓيــﻪ ﻧــ�ان الحــرب؟ أﻇﻨﻬــا ﻣﻬمــة ﻋﺼيــة ﻋــﻦ اﻹدراك؛ ﻓﻌﻠــﻰ الرﻏــﻢ ﻣــﻦ ﻋــﺪم
ﻣﺸــارﻛﺘﻬا ﻓــﻲ ذاك الــ�اع ا�ســﻠﺢ ،إﻻ أﻧﻬــا الﻀحيــة اﻷولــﻰ واﻻﺳاﺳــية ﻓيــﻪ؛ ﻓﻬــﻲ قريﺒــة
ذلــﻚ ا�حــارب :ﻛﻮﻧﻬــا أﻣــاً أوأﺧﺘــاً ،زوﺟــة أو بﻨﺘــاً ،ﻋﻠيــﻪ ﻓﻬــﻲ ا�ﻜﻠﻮﻣــة والثﻜﻠــﻰ واﻷرﻣﻠــة
واليﺘيمــة.
ﻣــﻦ ﺟﻬــة أﺧــرى ،أﻧﻌــﺪم ﺣــﻖ ا�ــرأة ﻓــﻲ اﻷﻣــﻦ واﻷﻣــان الﺸــﺨﴢ ،ﺧﺸــية أﺻابﺘﻬــا بــﺄذى
ﺷــﺨﴢ ﻏــ� ﻣﺒــا� ﺟــراء ﺗﺒــادل إﻃــﻼق الﻨــار والقﺬاﺋــﻒ الﻌﺸــﻮاﺋية) ،(1ﻛما أن ﻓــ�ات ال�اع
ا�ســﻠﺢ والحــروب ﺗــﺰداد ﻓيﻬــا ﻇاهــرة الﺨﻄــﻒ لﻸﻃﻔــال والﻨســاء ﺳــﻮاء لﻄﻠــﺐ الﻔﺪيــة أو
لﻠﻬﻮيــة ،ﻣمــا يــﺆدي إلــﻰ إﺣﺠــام ا�ــرأة ﻋــﻦ الﺨــروج ﻣﻦ بيﺘﻬــا لقﻀــاء اﺣﺘياﺟاﺗﻬــا اﻻقﺘﺼادية
واﻻﺟﺘماﻋيــة والثقاﻓيــة) .(2ﻓقــﺪ ﺳــﺠﻠﺖ ﺣــاﻻت اﻧقﻄــاع ﻋــﻦ الﺪراﺳــة وﻋــﻦ الﻌمــﻞ ،ﻧاهيــﻚ ﻋﻦ
الﺘﻬﺪيــﺪات ا�ﺒــا�ة الــﱵ ﻣﻨﻌــﺖ ا�ــرأة ﻓــﻲ بﻌــﺾ ا�ﺆﺳســات القﻀاﺋيــة واﻷﻣﻨيــة وال�ﻃيــة
والﻌســﻜرية ،والﻨاﺷــﻄات الحقﻮقيــات واﻹﻋﻼﻣيــات ﻋــﻦ اﻻلﺘحــاق بمقــر ﻋمﻠﻬــا).(3
) (1ﻣﻨﻈمــة هيﻮﻣــ� روي ــﺲ ﻧ ــﺪدت بالقﺬاﺋــﻒ الﻌﺸ ــﻮاﺋية ال ــﱵ ﺗﻌرﺿ ــﺖ لﻬــا ﻣﺨيمــات ﺗاورﻏــاء ﻓ ــﻲ ﻣﻄﻠــﻊ ﻋــام 2016م
ووﺻﻔﺘــﻪ بﺄﻧــﻪ »اﺳ ــﺘﺨﻔاف ﻣﻄﻠــﻖ بــاﻷرواح«.
) (2ﻣﻌﻈﻢ ا�ﻀايقات واﻻﻋﺘﺪاءات ﻋﻠﻰ الﻨساء ﻻ يﺘﻢ الﺒﻼغ ﻋﻨﻬا أو ﺗقﺼيﻬا ﺳﻮاء ﻣﻦ ا�ﻠيﺸيات أو اﻷﻓراد.
2015م .ص.5 :
) (3وﺛيقة ا�رأة الﻠيﺒية لﺒﻨاء السﻼم والسﻠﻢ ا�ﺠﺘمﻌﻲ ،ﻣﺪيﻨة ﻣﻮﻧ�و بسﻮي �ا بﺘاريﺦ 2 :ديسمرب
م.
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
يمﺘــﺪ اﻷﺛــر الســﻠﱯ ﻋﻠــﻰ ا�ــرأة ﻓــﻲ ﻣﻨاﻃــﻖ اﻻﺷــﺘﺒاك ليﺸــمﻞ ﻃﻔﻠﻬــا الــﺬي يﺘﻌــرض -ﻛقــﺪر
ﻣﺘيقــﻦ� -ﺸــاﻛﻞ ﻧﻔســية ﻋﺼيــة ﻋﻠــﻰ الﻌــﻼج ،وﺗﺘﻄﻠــﺐ ﻣــﺪد زﻣﻨيــة ﻃﻮيﻠــة ﻣــﻦ الﺘﺄهيــﻞ
الﻨﻔــﴘ ،وقــﺪ رﺻــﺪ ﻓــﻲ بﻨﻐــازي ﻣثـﻼً ازديــاد ﻋــﺪد ﺣــاﻻت الﺘﻮﺣــﺪ لــﺪى اﻷﻃﻔــال).(4

وﻓــﻲ الســياق الﻨﻔــﴘ ،ﻓــﺈن ا�ــرأة ﻣﺠــربة ﻋﻠــﻰ الﺘﻌاﻣــﻞ ﻣــﻊ ذلــﻚ الثاﺋــر الــﺬي ﺳــيﻌﻮد ﻣــﻦ
ﺳــاﺣة القﺘــال بﻮﺿــﻊ ﻧﻔــﴘ ﻣﺘــﺄزم وﻓــﻲ أﻓﻀــﻞ الﺼــﻮر يمﻜﻨﻨــا ﺗﺨيــﻞ ﺗﻌﺒــ�ه الﻌﻨيــﻒ
ﻋــﻦ ﻣﺸــاﻋره الحميمــة  ،ﻓمــا بالــﻚ بﻌﻨﻔــﻪ ﻓــﻲ أﺛﻨــاء ﻣمارﺳــة ﺳــﻠﻄاﺗﻪ اﻷبﻮيــة وﻣﻬاﻣــﻪ
اﻷ�يــة ،وﻻ أدل ﻋﻠــﻰ ﺗــﺄزم الﻮﺿــﻊ الﻨﻔــﴘ ﻓــﻲ ليﺒيــا ﻣــﻦ القــﻮل باﻧﺘﺸــار الﺸــﻌﻮر
بالقﻠــﻖ ،واﻻﻛﺘﺌــاب ،وأﻋــراض اﺿﻄــراب ﻣــا بﻌــﺪ الﺼﺪﻣــة ).(5)(PTSD
يمﺘــﺪ اﻷﺛــر الســﻠﱯ لﻠــ�اع ليﺄﺧــﺬ ﻣﻨحــﻰ أوﺳــﻊ ﻓــﻲ ﺷــﻜﻞ ﺗﻔــﻜﻚ أ�ي ،ﻓا�ــﺆ�ات دالــة
ﻋﻠــﻰ ارﺗﻔــاع ﻧســﺐ الﻄــﻼق والﺨﻠــﻊ والﻬﺠــر ا�ﻌﻨــﻮي وا�ــادي ،وﺗﻄﻔــﻮ ﻋﻠــﻰ الســﻄﺢ ﻇاهــرة
ﺗﺰويــﺞ القــا�ات ﺧﺸــية ﻋﻠيﻬــﻦ ﻣــﻦ اﻻﻋﺘــﺪاء الﺠﻨــﴘ ،أو ﺷــﻔقة بﻬــﻦ ورﻏﺒــة ﻓــﻲ الﺘﺨﻠﺺ
ﻣــﻦ ِﺣمﻠﻬــﻦ ﻓــﻲ رﺣﻠــة الــ�وح والﺘﻬﺠــ�!
بمﻀايقــة
وﺗﺘســﻊ داﺋــرة ُﻣﻌاﻧــاة ا�ــرأة الﻠيﺒيــة ﻣــﻦ الﺘميــ�؛ ﺣيــﺚ قــام الحــرس الﺠاﻣﻌــﻲ ُ
الﻄالﺒــات ﻓــﻲ ﻃرابﻠــﺲ لرﻓﻀﻬــﻦ ارﺗــﺪاء الحﺠــاب ،ﻛمــا واﺟﻬــﺖ بﻌــﺾ الســيﺪات ُﻣﻀايقــات
أﺛﻨــاء ﺳــﻔرهﻦ إلــﻰ ﺧــارج ليﺒيــا دون ﺻحﺒــة ولــﻲ أﻣــر ،ﻛمــا أ�ت ا�يﻠيﺸــيا ا�ســﺌﻮلة
ﻋــﻦ ﺗﺄﻣــ� إﺣــﺪى الﺠاﻣﻌــات ﻓــﻲ درﻧــة ﻋﻠــﻰ إقاﻣــة ﺟــﺪار لﻠﻔﺼــﻞ بــ� الﺠﻨســ� ،ﻣمــا يقيــﺪ
وﺻــﻮل الﻄالﺒــات إلــﻰ الﺘﻌﻠيــﻢ ،ﻛمــا ﻣﻨــﻊ الحــراس ﻓــﻲ ا�حﻜمــة ،الــﱵ ﺗحاﻛــﻢ ﻣســﺌﻮلﻲ
القﺬاﻓــﻲ الســابق� ،الﺼحﻔيــات الﻠيﺒيــات ﻣــﻦ الﺪﺧــﻮل إلــﻰ القاﻋــة بســﺒﺐ ﻧﻮﻋﻬــﻦ الﺠﻨﴘ).(6
ﺛانياً :عدم تﺄم� احتياجاتﻬا الﺨاﺻة بﻬا ،كاﻹﻏاﺛة والتداوي

يﻨــ�ف ﻣﻔﻬــﻮم اﻻﻏاﺛــة والﺘــﺪاوي إلــﻰ ﻣــﺪ يــﺪ ا�ســاﻋﺪة ،الرﺳــمية وﻏــ� الرﺳــمية ،ا�حﻠيــة
والﺪوليــة لﻠمﺘ�ريــﻦ ﻣــﻦ الــ�اع ،وهــﻮ ﻣــا يﺘﻄﻠــﺐ ﺗﻮاﻓــر اﻷﻣــﻦ واﻷﻣــان �ﻨﻈمــات
ا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧــﻲ ولﻠﻬيﺌــات الﻌاﻣــة ﻛالﺼﻠيــﺐ اﻷﺣمــر والﻬــﻼل اﻻﺣمــر .ويُﻌــﺪ اﻷﻣــﻦ واﻷﻣــان
ﻣــﻦ ا�قﻮﻣــات الحياﺗيــة الــﱵ اﻓﺘقﺪﺗﻬــا الﺪولــة الﻠيﺒيــة بســﺒﺐ الــ�اع ا�ســﻠﺢ ﻣﻨــﺬ ﻋــام
2011م ،ولﺬلــﻚ ﻓــﻼ ﻣﺠــال لﻠحﺪيــﺚ ﻋــﻦ ﻣسﺘﺸــﻔيات ﻣيﺪاﻧيــة أو ﻋاديــة ،أو ﻋــﻦ إﻣﻜاﻧيــة
وﺻــﻮل ا�ﻌــﺪات الﻄﺒيــة واﻷدويــة وا�ســﺘﻠﺰﻣات اﻻﺧــرى .و يﻌــﺪ ﺣﺼــﻮل ا�ــرأة ﺿحيــة
الحــرب ﻋﻠــﻰ الرﻋايــة الﺼحيــة الﺸــاﻣﻠة ،بمــا ﻓــﻲ ذلــﻚ الﺪﻋــﻢ الﻨﻔــﴘ واﻻﺟﺘماﻋــﻲ أﻣــر
�وري ﻓــﻲ ا�رﺣﻠــة الــ�اع ا�ســﻠﺢ  ،وﻏالﺒــاً ﻣــا يﻜــﻮن الحﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ الرﻋايــة الﻄﺒيــة

) (4د .ﻧاديــة ﻏﻮقــة  ،ﻣح ــا�ة ﻋــﻦ »ﻃﻔــﻞ الﺘﻮﺣ ــﺪ« ألقي ــﺖ بمﻨاﺳ ــﺒة الي ــﻮم الﻌا� ــﻲ لﻠم ــرأة بﺘاريــﺦ 8 :ﻣــارس 2017م ﻓ ــﻲ
ﻧ ــﺪوة أقيم ــﺖ بﺒﻨﻐــازي برﻋايــة ا�ﻨﻈمــة الﺪوليــة لحمايــة الﻄﻔﻮلــة وذوي اﻹﻋاقــة .
) (5ﻓﺘح ــﻲ ﻋﻠ ــﻲ وآﺧ ــرون ،ﻋﻮاق ــﺐ الﺘﻌﺬي ــﺐ والﻌﻨــﻒ ا�ﻨﻈ ــﻢ »ﻣســﺢ ﺣ ــﻮل ﺗقﺪي ــرات اﺣﺘياﺟــات ليﺒيــا« ﻣرﻛ ــﺰ الﺒح ــﻮث
واﻻﺳﺘﺸــارات .ﺟاﻣﻌــة بﻨﻐــازي بالﺘﻌــاون ﻣــﻊ الﻌﻬــﺪ الﺪﻧمارﻛ ــﻲ �ﻜاﻓحــة الﺘﻌﺬي ــﺐ .دﻏﻨ ــﱵ ،أﻛﺘﻮب ــر 2015م .ص.42 :
)) ((6ﺗقرير ﻣﻨﻈمة هيﻮﻣان رايﺖ وﺗﺶ 2015م ﻋﻦ ليﺒيا /https://www.hrw.org
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
ﺗحﺪيــاً ﻛﺒــ�اً ،ﻓﻔــﻲ ﻛثــ� ﻣــﻦ اﻷﺣايــ� يﺘﻌــﺬر الحﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ الرﻋايــة الﻄﺒيــة الﻌاﺟﻠــة
بســﺒﺐ اﻧﻌــﺪام اﻷﻣــﻦ والﺨــﻮف ﻋﻠــﻰ الﻨﻔــﺲ ﻣــﻦ اﻹﺻابــة .ولــﻮ أﺧﺬﻧــا ﻣﺪيﻨــة بﻨﻐــازي ﻋﻠــﻰ
ﺳــﺒيﻞ ا�ثــال ﻧﺠــﺪ أن الحــروب قــﺪ ﺳــﺒﺒﺖ ﻓــﻲ ﺗﺪﻣــ� ﻣسﺘﺸــﻔﻰ الــﻮﻻدة الﻮﺣيــﺪ ﻓــﻲ ا�ﻨﻄقــة
ال�قيــة الﻠيﺒيــة "ﻣسﺘﺸــﻔﻰ الﺠماه�يــة لﻠــﻮﻻدة" ،ﻛمــا ﻋﻠقــﺖ ﻣسﺘﺸــﻔيات الﻜﻠــﻰ والقﻠــﺐ
ﻓــﻲ ﻣﻨﻄقــة اﺷــﺘﺒاﻛات "الﻬــﻮاري" ،وأﺿحــﻰ ﻣسﺘﺸــﻔﻰ "اﻹﺟــﻼء لﻠحــﻮادث" ﻣ�ﺣــاً دﻣﻮيــاً
لﻠــ�اع ا�ســﻠﺢ وﺳــاﺣة ﺣربيــة يﺨــﴙ ا�ﻮاﻃــﻦ الﻌــادي اﻻقــ�اب ﻣﻨﻬــا ﻓمــا بالــﻚ الﺘــﺪاوي
وﺗﺒقــﻰ ﻓــﻲ ا�ﺸــﻬﺪ "ﻣرﻛــﺰ بﻨﻐــازي الﻄــﱯ" بﺒﻨيــة ﺗحﺘيــة ﻃﺒيــة ﻣحــﺪودة ،يحــاول
ﻓيــﻪّ ،
ﺗقﺪيــﻢ ﺧﺪﻣــات ﻃﺒيــة ﻣﻨﻮﻋــة رﻏــﻢ اﺳــﺘﻬﺪاﻓﻪ بقﺬاﺋــﻒ ﻋﺸــﻮاﺋية لي ـﻼً ﻧﻬــاراً.

وﻓــﻲ ﺳــياق أﺧــر يﺨــ�ق ﺣــﻖ ا�ــرأة الﻠيﺒيــة ﻓــﻲ الﺨﺼﻮﺻيــة وﺗﻨﺘﻬــﻚ ﻛراﻣﺘﻬــا اﻹﻧســاﻧية
ﻓــﻲ ﻣﺨيمــات الﻨازﺣــ� ،وﻣــﺪارس الﻼﺟﺌــ�؛ ﻣــﻦ ﺣيــﺚ الﺘقــارب ﻓــﻲ الســﻜﻦ بــ� اﻷ�،
ﻓــﻜﻞ أ�ة ﺗقﻄــﻦ ﻓــﻲ ﻓﺼــﻞ دراﳼ ،ﻣمــا يﺠﻌــﻞ ﻣــا يــﺪور ﻓــﻲ قﻠــﺐ ﺗﻠــﻚ اﻷ�ة ﻣســمﻮﻋاً
وربمــا ﻣرﺋيــاً ،ﻣــﻦ قﺒــﻞ اﻷ�ة ا�ﺠــاورة  ،ﻧاهيــﻚ ﻋــﻦ دورات ا�يــاه ا�ﺸــ�ﻛة ،أو هــﻲ -ﻋﻠــﻰ
أﻓﻀــﻞ ﺗقﺪيــر -دورات ﻣيــاه ﺧاﺻــة يﺘﻄﻠــﺐ الﻮﺻــﻮل إليﻬــا ا�ــرور بﻌيــﻮن ب�يــة ﻓﻀﻮليــة
ﺗســﺒﺐ اﻻﺣــراج.

وبالﺘســاؤل ﻋــﻦ ﺗﻮﻓــ� ﻣﺼﻠــﻰ ﺧــاص بالﻨســاء يســارع القاﺋمــﻮن ﻋﻠــﻰ ﺗﻠــﻚ ا�ﺨيمــات
وا�ــﺪارس بالﻨﻔــﻲ ،بــﻞ إﻧﻬــﻢ يﺆﻛــﺪون ﻣــا هــﻮ أبﻌــﺪ ﻣــﻦ ذلــﻚ؛ ﻓالحﺪيــﺚ ﻋــﻦ ﻋــﺪم الحﺼــﻮل
ﻋﻠــﻰ ﻣــﺄوى ﺻحــﻲ ﻣﻼﺋــﻢ وأﻣــﻦ ،وﻋــﻦ ﻧقــﺺ ﺣــاد ﻓــﻲ ﻣســﺘﻠﺰﻣات الحيــاة اﻷﺳاﺳــية ﻣــﻦ
ﻏــﺬاء ،وﻣــاء ﺻالــﺢ لﻠــ�ب ،وﻣﻠﺒــﺲ ،وأدوات ﻃﺒــﺦ ،واﺣﺘياﺟــات ﺷــﺨﺼية ،واﻧﻌــﺪام
لﻠرﻋايــة الﻄﺒيــة ،وا�ﺸــﻮرة الﻨﻔســية واﻻﺟﺘماﻋيــة ،وا�ســاﻋﺪة القﻀاﺋيــة والﺘﻮﻋيــة
الحقﻮقيــة).(7
ﺛالﺜاً :مواجﻬتﻬا للعنف بﺄنواعﻪ ،ﺧاﺻة العنف الجنﴘ

ﺗﺘﻌــﺪد ﺻــﻮر الﻌﻨــﻒ ،ولﻌــﻞ ا�ــرأة الﻠيﺒيــة ﺗﺘقاﺳــﻢ ﻣــﻊ الرﺟــﻞ الﻠيــﱯ الﻌﺪيــﺪ ﻣــﻦ الﺼــﻮر
لﻠﻌﻨــﻒ ا�ــادي وا�ﻌﻨــﻮي ،ﺳــﻮاء الﻮاقــﻊ بﺸــﻜﻞ ﻣﺒــا� أو ﻏــ� ﻣﺒــا� ،لﻜﻨﻬــا ﺗﺘﻔــرد ﻋﻨــﻪ
بﻜﻮﻧﻬــا ﺿحيــة ﻷﻧــﻮاع ﻋﻨــﻒ ﺧاﺻــة ،قــا�ة الﻮقــﻮع ﻋﻠيﻬــا ﻋــادة .وهــﻲ ﻧﻮﻋــان :الﻌﻨــﻒ
الﺠﻨــﴘ والﻌﻨــﻒ الﻌاﺋﻠــﻲ .وﻓــﻲ الحالــة الﻠيﺒيــة يﺠــﺪر الحﺪيــﺚ ﻋــﻦ أن الﻌﻨــﻒ الﻌاﺋﻠــﻲ
ليــﺲ وليــﺪ الــ�اع ا�ســﻠﺢ ﻓﻬــﻮ ﻣ�ﺳــﺦ ﻓــﻲ الثقاﻓــة الﻠيﺒيــة بــﻞ إﻧــﻪ يﺠــﺪ ﺳــﻨﺪه ﻓــﻲ
ﺗﺄويــﻞ ﻵيــات ﺗــ�ح بــ�ب الﺰوﺟــة ﻓــﻲ القــرآن الﻜريــﻢ الــﺬي يﺆﻣــﻦ بــﻪ ﻛﻞ الﺸــﻌﺐ الﻠيــﱯ
ﻋﻠــﻰ اﺧﺘــﻼف ﻣﺬاهﺒﻬــﻢ وﻣﺸــاربﻬﻢ الﻔﻜريــة والﻔقﻬيــة).(8
) (7ﺗقري ــر ﺣقﻮق ــﻲ ﻋــﻦ ﻣﻌاﻧــاة الﻨازﺣــ� داﺧــﻞ ﻣ ــﺪارس بﻨﻐــازي ،ﻋ ــرض برﻋايــة ا�ﻨﻈمــة الﺪوليــة لﻠﺘﻨميــة ،ﻓ ــﻲ ﻧ ــﺪوة
ﻋﻠميــة بﻌﻨ ــﻮان »الﻨازﺣ ــﻮن بــ� ا�ﻌاﻧــاة وا�ﺼــ�« أقيم ــﺖ ﻓ ــﻲ ﻣﺪيﻨــة بﻨﻐــازي بﺘاريــﺦ 10 :ديس ــمرب2015م.
اﺟ ِ
ــﻦ
ﻬ
ي
ﻠ
ﻋ
ــﻮا
ﻐ
»و �
ــﻦ ِﻓ ــﻲ ال َْم َﻀ ِ
ــﻊ َو ْ ِ
ــﻼ َﺗ ْﺒ ُ
ﺠ رُو ُه �
ُــﻮن ﻧ ُ ُﺸ ــﻮز َ ُه �ﻦ ﻓَ ِﻌ ُﻈ ﻮ ُه �
َ َِْ �
ا�ب ُﻮ ُه �
ــﻦ َو ْ
ــﻦ ،ﻓَــﺈ ِْن أ ََﻃ ْﻌ ﻨ َ ُﻜ ْ
ــﻢ ﻓَ َ
)َ (8
الﻼ ِﺗ ــﻲ َﺗ َ
ﺨاﻓ َ
اه ُ
ِيﻼ« اﻵيــة  34ﻣــﻦ ﺳــﻮرة الﻨســاء.
َﺳ ــﺒ ً
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
أﻣــا الﻌﻨــﻒ الﺠﻨــﴘ ﻓﺄلﻮاﻧــﻪ الﺘقﻠيﺪيــة لــﻢ ﺗﻜــﻦ ﻣثــار ﺟــﺪل ﻓــﻲ ليﺒيــا) ،(9رﻏــﻢ وﺟــﻮده ﻓــﻲ
ﺻــﻮرة الﺘحــرش الﺠﻨــﴘ ا�ســﻜﻮت ﻋﻨــﻪ ،وﻓــﻲ ﺻــﻮرة ﻣﻮاقﻌــة الــﺰوج باﻹﻛــراه ،وﻓــﻲ
ﺻــﻮرة اﻹﺟﺒــار القاﻧﻮﻧــﻲ لﻬــا بالــﺰواج ﻣــﻦ ﻣﻐﺘﺼﺒﻬــا ﻛــﻲ يﻔﻠــﺖ ﻣــﻦ الﺠــﺰاء الﺠﻨاﺋــﻲ.
لﻜــﻦ ﻣــا ﻇﻬــر ﻋﻠــﻰ الســﻄﺢ إبــان اﻷﺣــﺪاث الﺪﻣﻮيــة الــﱵ أﻋقﺒــﺖ ا�ﻄالﺒــة الســﻠمية بالﺘﻐيــ�
واﻹﺻــﻼح ﻓــﻲ ﻓربايــر 2011م ،هــﻮ ﻧــﻮع ﺧﻄــ� ﻣﺼﻨــﻒ ﺟﻨاﺋيــاً بﺄﻧــﻪ ﻣــﻦ ﺟراﺋــﻢ الحــرب؛
الﻌﻨــﻒ الﺠﻨــﴘ ﻛﺄداة ﻛﻮﺳــيﻠة ﺣربيــة.
ﺗﺄﺟﺠــﺖ الحــرب ﻓــﻲ ا�ﻨﻄقــة الﻐربيــة ﻣــﻦ ليﺒيــا إبــان أﺣــﺪاث 2011م ﻧﺸــﺄت ﻣﺠمﻮﻋــات
ﻣﺪﻧيــة ﻣــﻦ الﻨاﺷــﻄ� الحقﻮقيــ� القابﻌــ� ﻋﻠــﻰ الحــﺪود الﻠيﺒيــة الﺘﻮﻧســية وﺟﻠﻬــﻢ ﻣــﻦ
ا�حاﻣــ�) ،(10وذلــﻚ لﺘقﺪيــﻢ ا�ســاﻋﺪات لﻠﻌاﺋــﻼت الﻨازﺣــة ولﻠﻬاربــ� ﻣــﻦ الــ�اع ا�ســﻠﺢ
ﻓــرادي ﻛاﻧــﻮا أم ﺟماﻋــات ،وﻻﺣــﻆ أولﺌــﻚ الﻨاﺷــﻄﻮن أن ﻣــﻦ بــ� هــﺆﻻء الﻔاريــﻦ ﻣــﻦ ليﺒيــا
)(11
إلــﻰ ﺗﻮﻧــﺲ ﺿحايــا قــﺪ ﺗﻌرﺿــﻮا لﻠﻌﻨــﻒ الﺠﻨــﴘ وأﻧﻬــﻢ ﺗﻌرﺿــﻮا �ﺸــاﻛﻞ ﺻحيــة
واﺟﺘماﻋيــة) (12وﻣاليــة) (13وﺣــﱴ إداريــة) (14بســﺒﺐ هــﺬا اﻻﻋﺘــﺪاء ،وﻣــﻦ هﻨــا قــرروا أن ّ
يﻮﻓــروا
لﻬــﻢ ا�ســاﻋﺪات الﻄﺒيــة والﻨﻔســية والقاﻧﻮﻧيــة ويسـ ّـﻬﻠﻮا إﻋــادة إدﻣاﺟﻬــﻢ ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ).(15
ﻛمــا أن ﺟمﻌيــات أهﻠيــة ليﺒيــة قاﻣــﺖ بﺄﻧﺸــﻄة ﻓــﻲ ﺟمــﻊ أدلــة وإﺛﺒاﺗــات ﺗﺪيــﻦ رﺋيــﺲ
الــﻮزراء ﻓــﻲ الﻨﻈــام الســابﻖ "الﺒﻐــﺪادي ا�حمــﻮدي" باﻻﻧﺘﻬــاﻛات الــﱵ وقﻌــﺖ لﻌــﺪد ﻣــﻦ
الﻨســاء الﻠيﺒيــات ﺧــﻼل ﺣــرب الﺘحريــر ،وقــام الﻨاﺋــﺐ الﻌــام الﻠيــﱯ بﺈرﺳــال ﻣﻠــﻒ الﺘحقيــﻖ
إلــﻰ القﻀــاء الﺘﻮﻧــﴘ بﻨــاء ﻋﻠــﻰ ﺗﻠــﻚ اﻷدلــة واﻹﺛﺒاﺗــات ،وأﻧــﻪ ﻣــﻦ الﺼﻌــﺐ ﺗحﺪيــﺪ رقــﻢ
لحــاﻻت اﻻﻏﺘﺼــاب الــﱵ وقﻌــﺖ ﻓــﻲ أﺛﻨــاء ﺣــرب الﺘحريــر ﻷن ﺟراﺋــﻢ الــ�ف ﺗﻌﺘــرب ﻣــﻦ
الﺠراﺋــﻢ الحساﺳــة ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ الﻠيــﱯ ،ﻓالﺘحقيــﻖ ﻓــﻲ هــﺬا ا�ﺠــال يﺘــﻢ بﺸــﻜﻞ �ى ،ولــﻢ
يﺘــﻢ يﺬﻛــر أي أﺳــماء ﻓيمــا أﺣيــﻞ إلــﻰ الﻨاﺋــﺐ الﻌــام الﻠيــﱯ).(16
وبﻌــﺪ الﺘحريــر وﺗﻌيــ� الــﻮزارات ﺣــﺪث أن ﻛﻠــﻒ بﻌــﺾ أولﺌــﻚ ا�حاﻣــ� الﻨﺸــﻄاء ﺣقﻮقيــاً
بــﻮزارة الﻌــﺪل :وزيــر أو وﻛيــﻞ ،وﻣــﻦ ذلــﻚ ا�رﻛــﺰ الســيادي اﻧﺼــﺐ الﺘﻔﻜــ� ﻋﻠــﻰ إيﺠــاد
ﺣﻠــﻮل �ﺸــاﻛﻞ ﺗﻠﻜــﻢ الﻀحايــا .وﺣيــﺚ أن الﻮﺿــﻊ ا�الــﻲ ﻛان هــﻮ الﻌاﺋــﻖ اﻷول أﻣــام
الرﻋايــة الﺼحيــة الﺠســﺪية) (17والﻨﻔســية) (18ﻓقــﺪ ﺗرﺟمــﺖ ا�ﻌاﻧــاة الﻮاقﻌيــة إلــﻰ ﻣــ�وع
قاﻧــﻮن ا�ﻌﻨﻔــات وا�ﻐﺘﺼﺒــات.
) (9ﺛقاﻓة الﺼمﺖ هﻲ الثقاﻓة الساﺋﺪة بﺸﺄن الﺠراﺋﻢ الﺠﻨسية ﻛاﻓة ﻓﻲ ا�ﺠﺘمﻊ الﻠيﱯ.
) (10وق ــﺪ ﻛاﻧ ــﺖ ﺟﻬ ــﻮد ه ــﺆﻻء داﺧــﻞ إﻃــار ﻋم ــﻞ ﺟماﻋ ــﻲ ﻣ ــﻦ ﺧــﻼل ﻣﺆﺳســات ﻣﺠﺘمــﻊ ﻣﺪﻧ ــﻲ ﻣﻮﺟ ــﻮدة ﻣ ــﻦ قﺒ ــﻞ أو أﻧﺸــﺌﺖ
ﻓ ــﻲ ﺗﻠــﻚ الﻔــ�ة  ،وﻣ ــﻦ أبرزهــا :ا�ﺠمﻮﻋــة الﻠيﺒيــة لرﺻــﺪ اﻻﻧﺘﻬــاﻛات ،وﻣﻨﻈمــة ا�رﺻــﺪ ﺣ ــﻮل الﻨ ــﻮع أﺛﻨــاء اﻷزﻣــات.
) (11اﻻﺟﻬاض أو ال�يﻒ أو ﻏ�ها ﻣﻦ اﻻﺻابات.
) (12الﻄﻼق لﻠم�وﺟات والﺘﻬﺪيﺪ بالقﺘﻞ ﻣﻦ اﻻﺧﻮة بالﻨسﺒة لﻠﺒﻨات.
) (13اﻧﻌﺪام ا�ﺄوى �ﻦ هرب ﻣﻦ بيﻮﺗﻬﻦ او ﻃردﺗﻬﻢ ﻋاﺋﻼﺗﻬﻢ
) (14ﻋﺪم وﺟﻮد أوراق ﺛﺒﻮﺗية إﻣا لﻠﻬرب بﺪوﻧﻬا وإﻣا ﻷﻧﻬا ﺗحﺘاج لﻌﺪم الﻜﺸﻒ ﻋﻦ هﻮيﺘﻬا الحقيقية
(15) https://www.ﬁdh.org/ar
) (16ورد ذلﻚ ﻓﻲ ﺗقرير ﻧﻌيمة ا� �اﺗﻲ 2013/7/18م ﻓﻲ ﺻﻔحة ليﺒيا ا�سﺘقﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜة اﻻﻧ�ﻧﺖ:
http://www.libya-al-mostakbal.org
) (17ا�سﺘﺸــﻔيات الﻌاﻣــة رﻓﻀ ــﺖ أن ﺗس ــﺘقﺒﻞ الح ــاﻻت ﻹﺟ ــراء ﻋمﻠيــات اﻻﺟﻬــاض وه ــﺬا ﻣــا اﺳ ــﺘﻠﺰم ان ﺗﻠﺠــﺄ الﻔﺘيــات
إل ــﻰ ا�سﺘﺸــﻔيات الﺨاﺻــة
)) ((18الﻌﻼج الﻨﻔﴘ يحﺘاج إلﻰ ﺟﻠسات أﺣياﻧا يﻄﻠﺐ الﻄﺒيﺐ  30ديﻨاراً ليﺒياً ﻓﻲ الساﻋة.

8

”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
بﻌــﺪ ﻋــرض ا�ــ�وع ﻣــﻦ قﺒــﻞ الســﻠﻄة الﺘﻨﻔيﺬيــة ﻋﻠــﻰ الســﻠﻄة الﺘ�يﻌيــة ،وﺗحﺪيــﺪاً قــﺪم
إلــﻰ الﻠﺠﻨــة الﺘ�يﻌيــة با�ﺆﺗمــر الﻮﻃــﲏ الﻌــام) ،(19ﻛان هﻨــاك ﻣيــﻞ واﺿــﺢ لــﺪى الســﻠﻄة
الﺘ�يﻌيــة ﻹﻧــﻜار ﺗﻠــﻚ الﻮقاﺋــﻊ واﻻﻧﺘﻬــاﻛات ،وقــﺪ ﺣــ� لﻠمﺆﺗمــر الﻮﻃــﲏ ﺣيﻨﻬــا بﻌــﺾ
ﻣﻨﻈمــات ا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧــﻲ وﻋرﺿــﻮا ﻣﻄالﺒﻬــﻢ بــ�ورة ﺳــﻦ القاﻧــﻮن وألحــﻮا ﻓــﻲ ذلــﻚ ،بــﻞ
أن بﻌــﺾ ا�ﻨﻈمــات الﺪوليــة والﻬيﺌــات الﺪوليــة أبــﺪت لــﺪى الســﻠﻄة الﺘ�يﻌيــة الرﻏﺒــة ﻓــﻲ
اﻹ�اع ﻓــﻲ إﺻــﺪار القاﻧــﻮن ،ﻛرﺋيســة الرب�ــان اﻹيﻄالــﻲ والــﱵ أﻋﻠﻨــﺖ ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــا ﺳــﻮف
ﺗحــ� ﺟﻠســة إقــرار القاﻧــﻮن ﻓــﻲ ا�ﺆﺗمــر ،ﻏــ� أن أﻋﻀــاء الســﻠﻄة الﺘ�يﻌيــة رﻓﻀــﻮا
إقــراره ،ﻣﻌﻠﻠــ� ذلــﻚ؛ بــﺄن القاﻧــﻮن يﺘﻌــارض ﻣــﻊ القيــﻢ ا�ﺠﺘمﻌيــة والﺪيــﻦ القﻮيــﻢ لﻠيﺒيــ�
الــﺬي أﻣــر بالﺘســ� ﻋﻠــﻰ ﻣثــﻞ هــﺬه الﻮقاﺋــﻊ ،وﺗﻌﻠــﻞ الﺒﻌــﺾ ﻣﻨﻬــﻢ بــﺄن القاﻧــﻮن ﺣــال إقراره
ﺳــيﻔﺘﺢ بابــاً ﺗﺪﺧــﻞ ﻣﻨــﻪ بﻌــﺾ ا�ﻨحرﻓــات بﺪﻋــﻮى أﻧﻬــﻦ ﺗــﻢ اﻏﺘﺼابﻬــﻦ بســﺒﺐ ﻣﻮاقﻔﻬــﻦ
ﻣــﻦ الﻨﻈــام الســابﻖ ،واﺷــ�ط بﻌــﺾ اﻷﻋﻀــاء ﻣﺠــﻲء الﻀحايــا بﺄﻧﻔســﻬﻦ ﻓــﻲ ﺟﻠســة ﻣــﻦ
ﺟﻠســات ا�ﺆﺗمــر الﻮﻃــﲏ الﻌــام لﻠمﻄالﺒــة بﺈﺻــﺪار القاﻧــﻮن ليﺘــﻢ الﺘﺄﻛــﺪ ﻣــﻦ ﺻحــة ادﻋاﺋﻬــﻦ،
وذلــﻚ ﻛان ا�ســﺘحيﻞ بﻌيﻨــﻪ ،والــﺬي ﻋﺠــﺰ ا�ﻬﺘمــﻮن بﺈﺻــﺪار القاﻧــﻮن ﻋــﻦ ﺗحقيقــﻪ ﻷﻧــﻪ
يﺘﻌــارض ﻣــﻊ ﻣﺒــﺪأ ال�يــة الــﱵ يﻌﺘمــﺪ ﻋﻠيــﻪ ﻓــﻲ ﻧيــﻞ ﺛقــة الﻀحيــة).(20

بﻔﻀــﻞ ﺗﻔﻬــﻢ الــﻮزراء ﻷهميــة القاﻧــﻮن وﺻــﺪق القﻀيــة الﻜاﻣﻨــة وراءه ،وﺧاﺻــة الســيﺪ
رﺋيــﺲ الــﻮزراء ﺣيﻨﻬــا "الســيﺪ زيــﺪان" قــرر ﻣﺠﻠــﺲ الــﻮزراء اﻋﺘمــاد ﻣــ�وع القاﻧــﻮن ﻓــﻲ
ﺻــﻮرة قــرار ﺻــادر ﻋــﻦ ﻣﺠﻠــﺲ الــﻮزراء رقــﻢ  119لســﻨة 2014م بﺸــﺄن ﻣﻌالﺠــة أوﺿــاع
ﺿحايــا الﻌﻨــﻒ الﺠﻨــﴘ ،ﺛــﻢ ﺻــﺪر ﻋــﻦ وزارة الﻌــﺪل القــرار رقــﻢ  904لســﻨة 2014م بﺸــﺄن
ﺗﻨﻈيــﻢ ﺻﻨــﺪوق ﻣﻌالﺠــة أوﺿــاع الﻌﻨــﻒ الﺠﻨــﴘ.

وﻓــﻲ هــﺬا الﺼــﺪد ﻧﻼﺣــﻆ أن أﺳــاس القــرار ﺗﻌﻮيــﺾ ﻣــادي ،ﻣﺒــﲏ ﻋﻠــﻰ ﻣﺰايــا ﻣاليــة ﻓــﻲ
ﻣﺠمﻠﻬــا ﻣــﻦ بيﻨﻬــا :ﻣﻨحــة ﺷــﻬرية ﺗﺄﻣــ� ﻃــﱯ  ،أولﻮيــة ﻓــﻲ الﺘﻌيــ� ،أولﻮيــة ﻓــﻲ الحﺼــﻮل
ﻋﻠــﻰ قــرض ﺳــﻜﲏ ،ﻣﻨــﺢ ﻓرﺻــة لﻠﺘﺪريــﺐ والﺘﺄهيــﻞ الﻌﻠمــﻲ والﺪراﺳــة بالﺪاﺧــﻞ والﺨــارج،
أولﻮيــة ﻓــﻲ �اء ﻣرﻛــﻮب .ﺟﺪيــﺪ ويســﺪد ﺛمﻨــﻪ ﻋﻠــﻰ أقســاط ﻣريحــة ،ﺗﺨﻔيــﺾ ﺛمــﻦ ﺗﺬاﻛــر
الﻨقــﻞ بﺄﻧﻮاﻋﻬــا ﻣحﻠــﻲ ودولــﻲ بمقــﺪار الﻨﺼــﻒ ،ﺣﺼــة ﻣحــﺪدة ﺳــﻨﻮية ﻓــﻲ أﻓــﻮاج الحﺠيــﺞ،
ولﻌــﻞ بﻌــﺾ هــﺬه ا�ﻨــﺢ ﻻزﻣــة لﺠــرب الــ�ر الﻮاقــﻊ ﻋﻠــﻰ الﻀحيــة و�ســاﻋﺪﺗﻬا ﻋﻠــﻰ بــﺪء
ﺣيــاة ﻛريمــة ﻣــﻦ ﺟﺪيــﺪ ،إﻻ أن بﻌــﺾ هــﺬه ا�ﺰايــا يمﻜــﻦ اﻻﺳــﺘﻐﻨاء ﻋﻨﻬــا بــﺪون أن يﺆﺛــر
ذلــﻚ ﻋﻠــﻰ الﻬــﺪف ا�رﺟــﻮ ﺗحقيقــﻪ ﻣــﻦ القاﻧــﻮن وبمــا يﺨﻔــﻒ اﻻﻋﺒــاء ا�اليــة ﻋــﻦ الﺪولــة الــﱵ
هــﻲ ﻓــﻲ أﻣــﺲ الحاﺟــة إلــﻰ اﺗﺒــاع ﺳياﺳــة الﺘقﺸــﻒ ﻧﺘيﺠــة لﻸزﻣــة ا�اليــة الﻮاقﻌــة ﻓيﻬــا
ﺟــراء الﺘﻮﺗــر الســياﳼ واﻷﻣــﲏ ا�حيــﻂ بالﺒــﻼد).(21
) (19وقﺘﻬا ﻛاﻧﺖ ﺗﻀﻢ ﻓﻲ ﻋﻀﻮيﺘﻬا بﻌﻀاً ﻣﻦ أﺻحاب اﻻﺗﺠاه اﻹﺳﻼﻣﻲ السياﳼ برﺋاﺳة السيﺪ ﻋمر بﻮليﻔة.
) (20إﻓــادة ﻣﻜﺘﻮبــة ﻣ ــﻦ ﻋﻀ ــﻮ ﺳــابﻖ ﻓ ــﻲ ا�ﺆﺗم ــر الﻮﻃ ــﲏ الﻌــام وه ــﻮ الس ــيﺪ :ﺟمﻌــة اﻋﺘيقــﻪ ،قﺪﻣ ــﺖ لﻠﺒاﺣثــة بﺘاريــﺦ
.2015/6/22
) (21ﺟازيــة ﺟربي ــﻞ ﻣحم ــﺪ ،ﺗقﻮيــﻢ ﻣ ــ�وع قاﻧ ــﻮن ا�ﻌﻨﻔــات وا�ﻐﺘﺼﺒــات ﺗقﻮيــﻢ ﺗ�يﻌــات ليﺒيــا ﻷﺟ ــﻞ إﻋــادة الﺒﻨــاء
»ﺗقري ــر وأبح ــاث ﻣ ــ�وع بح ــﱻ »الﻨــا� :ﻣرﻛ ــﺰ دراﺳــات الﻔاﻧ ــﻮن وا�ﺠﺘمــﻊ ﺟاﻣﻌــة بﻨﻐــازي ،وﻣﺆﺳســة ﻓــان ﻓﻮليﻨﻬﻮﻓــ�
لﻠقاﻧ ــﻮن والحﻮﻛمــة والﺘﻨميــة ،ﺟاﻣﻌــة ليــﺪن2015 ،م ص.59:
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﻣــﻦ ﺟﻬــة أﺧــرى ،لــﻢ يســﻊ ﻣــ�وع القاﻧــﻮن إلــﻰ إرﺳــاء بﻨيــة ﺗحﺘيــة داﻋمــة لﻠرﻋايــة
الﻨﻔســية واﻻﺟﺘماﻋيــة لﻠﻀحايــا ﺳــﻮاء ﻛان ذلــﻚ ﻣــﻦ ﺧــﻼل :ﺗﻐيــ� الســﻠﻮك اﻻﺟﺘماﻋــﻲ
ﺗﺠــاه ا�ﻐﺘﺼﺒــات ﻣــﻦ ﺧــﻼل الﺘﻮﻋيــة اﻻﺟﺘماﻋيــة ،أو ﺗﺪريــﺐ اﻷﻃﺒــاء وﻋﻠمــاء الﻨﻔــﺲ ﻋﻠــﻰ
الﺘﻌاﻣــﻞ ﻣــﻊ هــﺬا الﻨــﻮع الﻀحايــا ويﺠــﺐ أن ﻧﺆﻛــﺪ ﻋﻠــﻰ أهميــة قيــام الﻀحيــة بالﺘحــﺪث
وبﺼــﺪق وﻃﻼقــة ،وا�ﻼﺣــﻆ أن ذلــﻚ يﻌﺘمــﺪ ﻋﻠــﻰ الثقــة ﻓــﻲ ﺣﻔــاظ ا�ســﺘمﻊ ﻋﻠــﻰ �يــة
ا�ﻌﻠﻮﻣــات ﺳــﻮاء ﻋﻠــﻰ ا�ســﺘﻮى الﺸــﺨﴢ أم الﻌــام).(22

أو ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻓﺘــﺢ ﻋيــادات اﺟﺘماﻋيــة وﻧﻔســية ﻻﺳــﺘقﺒالﻬﻦ �ﺠــرد الحﺪيــﺚ �ســاﻋﺪﺗﻬﻦ
ﻋﻠــﻰ ﺗﺨﻄــﻲ اﻷزﻣــة الﻨﻔســية الــﱵ ﺳــﺒﺒﻬا الحــادث ،ﻋﻠــﻰ أن ﺗحــﻮي هــﺬه الﻌيــادات
ﻋﻠــﻰ إﺧﺼاﺋيــة ﻧﻔســية وإﺧﺼاﺋيــة اﺟﺘماﻋيــة وﻣرﺷــﺪ ديــﲏ وﻣسﺘﺸــار قاﻧﻮﻧــﻲ ،والقيــام
بالﺘﻮاﺻــﻞ ﻣــﻊ اﻷهالــﻲ ،وﻣســاﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻠــﻰ ﺗﺠــاوز ﻣحﻨﺘﻬــﻢ وﺗﻮﻋيﺘﻬــﻢ وﺗثقيﻔﻬــﻢ بحــاﻻت
بﻨاﺗﻬــﻢ ،وﺧﻠــﻖ ﺣالــة ﻣــﻦ الﺘﻀاﻣــﻦ اﻹﻧســاﻧﻲ الحقيقــﻲ بيﻨﻬــﻢ وبــ� بﻨاﺗﻬــﻢ ا�ﻐﺘﺼﺒــات،
ّ
ﻷن ﺿحيــة اﻻﻏﺘﺼــاب ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمﻌــات ا�حاﻓﻈــة ﻛا�ﺠﺘمــﻊ الﻠيــﱯ ﺗﺪﻓــﻊ الثمــﻦ ﻣرﺗــ� :أوﻻ ً
ﻋﻨــﺪ الﻔﺸــﻞ ﻓــﻲ ﺣمايﺘﻬــا ،وﻣــرة أﺧــرى ﻋﻨــﺪ ﻣحاﺳــﺒﺘﻬا ﻋﻠــﻰ ﻣــا ﺗﻌرﺿــﺖ لــﻪ ﻣــﻦ اﻧﺘﻬــاك
ﻻ إﻧســاﻧﻲ ﻻ يـ ّـﺪ لﻬــا ﻓيــﻪ .ﻛﺬلــﻚ ﻏابــﺖ اﻹﺷــارة إلــﻰ ﺗﺄﺳــيﺲ ﺟمﻌيــات ﺧ�يــة وﻣﺆﺳســات
ا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧــﻲ ﺗحمــﻞ ﻋﻠــﻰ ﻋاﺗقﻬــا دﻋــﻢ أولﺌــﻚ الﻀحايــا ﻣاديــاً وﻣﻌﻨﻮيــاً).(23
ويﺠــﺪر بﻨــا اﻹقــرار بﺄﻧــﻪ ﻣــ�وع قاﻧــﻮن ﻣثالــﻲ وﻏــ� ﻣســﺒﻮق ،ليــﺲ ﻋﻠــﻰ ﻣســﺘﻮي الﻌالــﻢ
الﻌربــﻲ ﻓقــﻂ بــﻞ ﻋﻠــﻰ ا�ســﺘﻮى الﺪولــﻲ)� (24ــا يمثﻠــﻪ ﻣــﻦ اﻋــ�اف بحــﻖ ﺿحايــا الﻌﻨــﻒ
الﺠﻨــﴘ وهــﺬا اﻻﻋــ�اف يﺆﺳــﺲ لﺨﻄــﻮة ﻣﻬمــة ﻓــﻲ ﻃريــﻖ الﻌﺪالــة اﻻﻧﺘقاليــة ،ﺣيــﺚ ﻻ
يمﻜــﻦ بحــال ﻃــﻲ ﺻﻔحــة هــﺬه اﻻﻋﺘــﺪاءات دون إﺣقــاق الحــﻖ بﺸــﺄﻧﻬا وﻣﻌاقﺒــة ﻣرﺗﻜﺒيﻬــا
والﺘﻨﺪيــﺪ با�حــرض ﻋﻠيﻬــا ،ﺛــﻢ إﻧﺼــاف الﻀحايــا ورد اﻋﺘﺒارهــﻦ واﻷﺧــﺬ بيﺪهــﻦ ﻧحــﻮ
ﻣســﺘقﺒﻞ ﻣمﻜــﻦ وذلــﻚ باﻻﻋــ�اف بمــا ﺣــﺪث ﻛﺨﻄــﻮة أﺳاﺳــية ﺗســمﺢ لﻠﻀحايــا بﺒــﺪء
الﺘﺼالــﺢ ﻣــﻊ الﻨﻔــﺲ وﻣــﻦ ﺛــﻢ الﺘﺼالــﺢ ﻣــﻊ ا�ﺠﺘمــﻊ) .(25ﻏــ� أﻧــﻪ يﺠــﺐ الﺘﺄﻛيــﺪ بــﺄن

) (22ﺗﺠ ــﺪر اﻹﺷــارة إل ــﻰ أن ﺿحايــا اﻻﻏﺘﺼــاب القﺬاﻓ ــﻲ "ا�مﻨﻬــﺞ ا�ﺆﺳ ــﴘ أو الحربﻲ"ق ــﺪ وﺟ ــﺪت ﻓ ــﻲ ا�س ــﺘمﻊ اﻷﺟﻨ ــﱯ
ﺧــ� ﻣ ــﻮدع لﻠ ــ� اﻷليــﻢ  ,والﺪلي ــﻞ ﻋﻠ ــﻰ ذلــﻚ وﻓ ــرة الﻜﺘابــات اﻷﺟﻨﺒيــة ﻋــﻦ ا�ﻮﺿ ــﻮع وا�ﻌﺘمﺪة ﻋﻠ ــﻰ ا�قابﻼت الﺸــﺨﺼية
والح ــﻮارات ا�ﺒــا�ة ﻣــﻊ ﺿحايــا اﻷﺟ ــرام ﻣح ــﻞ الﺒح ــﺚ ولﻌ ــﻞ ذلــﻚ راﺟــﻊ إل ــﻰ قﻨاﻋــة الﻀحيــة باﻷﻣاﻧــة الﻌﻠميــة لﻠﺒاﺣ ــﺚ
اﻷﺟﻨ ــﱯ واﻧﻌ ــﺪام ﻋﻼقﺘــﻪ اﻻﺟﺘماﻋيــة ﻣــﻊ ليﺒيــ� "قرابــة  .ﺟ ـ�ان  .زﻣــﻼء ﻋم ــﻞ" ،أو لق ــﺪرة ا�ح ــاور اﻷﺟﻨ ــﱯ ﻋﻠ ــﻰ ﻛس ــﺐ
ﺛقــة الﻀحيــة .ﻣ ــﻦ اﻷﻣثﻠــة ﻋﻠ ــﻰ ذلــﻚ :ﻛﺘــاب الﻄراﺋ ــﺪ لﻠﻜاﺗﺒــة أﻧي ــﻚ ﻛﻮﺟــان والــﺬي يﻌ ــﺪ ﻧمﻮذﺟــاً اﺳ ــﺘثﻨاﺋياً ﻣ ــﻦ الﺒح ــﻮث
ا�يﺪاﻧيــة لرﺻــﺪ الﺠراﺋ ــﻢ الﺠﻨس ــية لﻠقﺬاﻓ ــﻲ .ط اﻷول ــﻰ ﻋــﻦ ال ــﺪار ا�ﺘﻮﺳ ــﻄية لﻠﻨــ� /www.mediterraneanpub.com
) (23ﻇﻬ ــرت ﻓ ــﻲ ليﺒيــا إبــان اﻷﺣ ــﺪاث أول ﺟمﻌيــة لﺘس ــي� زواج الث ــﻮار الﻠيﺒيــ� ﻣ ــﻦ الﻔﺘيــات ا�ﻐﺘﺼﺒــات ﻣ ــﻦ قﺒ ــﻞ ق ــﻮات
القﺬاﻓ ــﻲ  https://ar-ar.facebook.com/LibyaChannelرﻏ ــﻢ أن زواج الرﺟ ــﻞ باﻣ ــرأة ﺗﻌرﺿ ــﺖ لﻼﻏﺘﺼــاب لﻜ ــﻲ يﻨﺠــﺢ
؛ يﺠ ــﺐ أن يﻜ ــﻮن ﺣالــة ﻃﺒيﻌيــة وﻋاديــة ﻻ ﻣﻨــة ﻓيﻬــا وﻻ ﻓﻀــﻞ ،ولي ــﺲ لــﻪ ﻋﻼقــة بالﻨﻀــال الث ــﻮري .
) (24ذلــﻚ ﻣــا �ﺣ ــﺖ بــﻪ رﺋيســة الرب�ــان اﻻيﻄال ــﻲ ﺣس ــﺐ ﻣــا ورد ﻋﻠ ــﻰ ﻣﻮقــﻊ وزارة الﻌ ــﺪل ﻓ ــﻲ 2013/11/26م ’ وأﺻــﺪرت
الﻔيﺪراليــة الﻌا�يــة لحق ــﻮق اﻻﻧســان بياﻧــاً ﻣﺆيــﺪاً �ــ�وع القاﻧ ــﻮن أﻣــام ﻣﺠﻠ ــﺲ الﺸ ــيﻮخ الﻔرﻧ ــﴘ.
) (25وق ــﺪ أﻋﻠــﻦ ﻛريــﻢ ﻻهيﺠ ــﻲ ،رﺋي ــﺲ الﻔﺪراليــة الﺪوليــة لحق ــﻮق اﻹﻧســان» :ﻣ ــﻦ ﺷــﺄن ﺗﺒ ــﲏ ه ــﺬا القاﻧ ــﻮن أن يمث ــﻞ ﺗقﺪﻣـ ًـا
ﻣﻬمــاً ﻋﻠ ــﻰ ﺻﻌيــﺪ اﻻﻋ ـ�اف بﻀحايــا اﻻﻏﺘﺼــاب ﻛﻀحايــا لﺠراﺋ ــﻢ ﺣ ــرب ،ﻋﻠ ــﻰ ق ــﺪم ا�ســاواة ﻣــﻊ ﺿحايــا الﺘﻌﺬي ــﺐ
وﻏــ�ه ﻣــﻦ ﺟراﺋ ــﻢ الح ــرب .ويﺘســﻢ اﻻﻋـ�اف والﻌﺪالــة والﺘﻌﻮيﻀــات ال ــﱵ يﻮﻓرهــا ه ــﺬا القاﻧ ــﻮن بﺄهميــة ﺣاﺳ ــمة لﻠﻀحايــا،
ـﻮاء«https://www.ﬁdh.org/ar.
ولﻌمﻠيــة إﻋــادة بﻨــاء ليﺒيــا ﻋﻠ ــﻰ الس ــﻮاء«.
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
السياﺳــة الﺘ�يﻌيــة ا�ثﻠــﻰ �ﻌاﻣﻠــة ﺿحايــا هــﺬا اﻹﺟــرام ،هــﻲ اﻻهﺘمــام بﺈﻋــادة اﻷﻣــﻞ
إلــﻰ الﻀحايــا وﺣﻔــﻆ ﻛراﻣﺘﻬــﻦ وﺟــرب الــ�ر الﻼﺣــﻖ بــﻪ .وﺟــرب الــ�ر يـــﺸمﻞ رد الحــﻖ
والﺘﻌﻮيــﺾ ا�الــﻲ وال�ﺿيــة والﺘﺄهيــﻞ وﺗقﺪيــﻢ الﻀماﻧــات بﻌــﺪم ﺗﻜــرار الﺠــرم ،وهــﻲ
ﻋﺒــارة ﻋــﻦ ﺗﺪابــ� ﺗﻬــﺪف إلــﻰ ﻣﻌالﺠــة الــ�ر الﻼﺣــﻖ باﻷﻓــراد إﺛــر الﺠراﺋــﻢ ا�رﺗﻜﺒــة
ﺿﺪهــﻢ أو ﺗﻮﻓــ� ﺳــﺒﻞ اﻻﻧﺘﺼــاف ﻣــﻦ ﺟــراء ذلــﻚ .واﻋﺘمــاد ﻧﻬــﺞ يﺘﺨــﺬ ﻣــﻦ الﻀحايــا
ﻣحــﻮر ﻣرﻛﺰيــاً).(26

ﻧــﻮع آﺧرﻣــﻦ أﻧــﻮاع الﻌﻨــﻒ الــﺬي ﺗﻌرﺿــﺖ لــﻪ ا�ــرأة ﺧــﻼل ﻣرﺣﻠــة ﻣــا بﻌــﺪ أﺣــﺪاث 2011م،
هــﻮ اﻹﺟﺒــار ﻋﻠــﻰ الــ�وح والﺘﻬﺠــ� ،وا�ــﺰرى إن ذلــﻚ يحــﺪث ﻛﻨــﻮع ﻣــﻦ الﻌقﻮبــة لﻼﺧﺘﻼف
ﻓــﻲ اﻷﻓــﻜار السياﺳــية والــرؤى اﻷيﺪيﻮلﻮﺟيــة ،وﻣــا ﺗســﺒﺐ بــﻪ هــﺬا الــ�وح ﻣــﻦ اﺿﻄــرار
الﻜثــ�ات لﻄــرق بــاب الﻌمــﻞ -رأيــاً ﻛان� -ﺠابﻬــة ﻣﺘﻄﻠﺒــات الﻐربــة الﺼﻌﺒــة ﻣــﻦ ﺗﺄﻣــ�
ا�ــﺄوى وﺗﻮﻓــ� ا�ــﺄﻛﻞ وا�ﻠﺒــﺲ.
وﻣــﻦ الﻨاﺷــﻄات الحقﻮقيــات ﻧﺬﻛــر ﻋﻠــﻰ ﺳــﺒيﻞ ا�ثــال :أﻋﻀــاء ﻣﻜﺘــﺐ ﻣﻨﻈمــة ﺿحايــا
لحقــﻮق اﻹﻧســان بالﻌاﺻمــة ﻃرابﻠــﺲ" :أﻣــﻞ ابراهيــﻢ الــرداد" "ابﺘســام إبراهيــﻢ الــرداد"
"ﻧﺠــﻼء ﻣحمــﺪ ﻣﻔﺘــاح الﺸــحﻮﻣﻲ" ،اﺿﻄــررن ﺟميﻌــاً لﻠﻬﺠــرة ﺧــارج ليﺒيــا ﺧﻮﻓــاً ﻋﻠــﻰ
ﺣياﺗﻬــﻦ.
"ﺳــحر ﻣحمــﺪ" و"اﻧﺘﺼــار ﻣحمــﺪ" ﻣــﻦ الﻌﻀــﻮات ا�ﺆﺳســات ﻓــﻲ ﺣــراك ﻻ لﻠﺘمﺪيــﺪ وﻣــﻦ
الﻌﻨــا� الﻔاﻋﻠــة ﻓــﻲ الﺘﻨســيﻖ والﺘﻮاﺻــﻞ ﻣــﻊ ا�ــﺪن وﻣﺪرﺟــات ﻓــﻲ قﻮاﺋــﻢ ا�يﻠيﺸــيات ﻓــﻲ
وهﺠرﺗــا لﺘﻮﻧــﺲ" ،ﺳــا�ة الﺸــﻌاب" رﺋيــﺲ ﻧقابــة
ﻃرابﻠــﺲ ﺗــﻢ ﺗﻬﺪيﻬــﻦ واﺣــراق ﺳــيارﺗﻬﻦ ٌ
الﺼحﻔيــ� وﺿــﺪ ا�ﻠيﺸــيات وﻛاﻧــﺖ داﺋمــة الﻈﻬــﻮر ﻓــﻲ الﻔﻀاﺋيــات ﺗــﻢ ﺗﻬﺠ�هــا لﺘﻮﻧــﺲ،
"أﺣــﻼم بــﻦ ﻃابــﻮن" ﻧاﺷــﻄة ﺣقﻮقيــة ﻋرﻓــﺖ بمﻮاقﻔﻬــا ا�ﻨاهﻀــة لﻮﺟــﻮد ا�يﻠيﺸــيات،
وﻛاﻧــﺖ بــﻦ ﻃابــﻮن إﺣــﺪى أﻛــ� ا�ﺪاﻓﻌــات ﻋــﻦ ﺣقــﻮق ا�ــرأة ،ﺗﻌرﺿــﺖ لﻠﺘﻬﺪيــﺪ ﻋــﺪة ﻣــرات،
وبﻌــﺪ ﺳــيﻄرة ﺗﻨﻈيــﻢ ﻓﺠــر ليﺒيــا ﻋﻠــﻰ الﻌاﺻمــة ﺗﻌرﺿــﺖ �حاولــة اﺧﺘﻄــاف ﻣمــا اﺿﻄرهــا
لﻠﻬﺠرة �ــ�).(27

)) (26ا�س ــﺌﻮلة ﻋــﻦ ﺟراﺋ ــﻢ الﻌﻨــﻒ الﺠﻨ ــﴘ وﺟــرب الــ�ر الﻨاﺟ ــﻢ ﻋﻨﻬــا( ،ﻣﻜﺘ ــﺐ ا�مث ــﻞ الﺨــاص لﻸﻣــ� الﻌــام لﻸﻣــﻢ
ا�ﺘحــﺪة .http://www.un.org
) (27الﺘقرير السﻨﻮي �ﻨﻈمة ﺿحايا لحقﻮق اﻹﻧسان ﺣالة ﺣقﻮق اﻹﻧسان ﻓﻲ ليﺒيا لﻌام  ،2015ص96 :
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﶈﻮر الﺜاﻧﻲ :دور اﳌرﺃﺓ الﻠيﺒية يف مرﺣﻠة النﺰاﻉ اﳌسﻠﺢ واﳊرﺏ اﻷﻫﻠية
ﻋﻠــﻰ الرﻏــﻢ ﻣمــا ﺗقــﺪم ذﻛــره ﻣــﻦ آﺛــار ﺟســيمة الــ�ر أﺻابــﺖ ا�ــرأة الﻠيﺒيــة زﻣــﻦ الــ�اع
ا�ســﻠﺢ إﻻ أﻧﻬــا لــﻢ ﺗقــﻒ ﻣﻜﺘﻮﻓــة اﻷيــﺪي ،بــﻞ ﻛاﻧــﺖ ﻣﺒــادرة لﻠﻔﻌــﻞ اﻹيﺠابــﻲ ،ﻣا اﺳــﺘﻄاﻋﺖ
لﺬلــﻚ ﺳــﺒيﻼً ،ولﻌــﻞ ﻣــﻦ ا�ﻨﺼــﻒ القــﻮل أن الﺘﻮﺛيــﻖ ا�حايــﺪ لﻬــﺬه اﻻﺣــﺪاث ﻓــﻲ ﻛﺘــﺐ
الﺘاريــﺦ ﻻﺣقــاً ،يﻠــﺰم اﻹﺷــادة بــﺪور ا�ــرأة الﻠيﺒيــة الﻔاﻋــﻞ أﺛﻨــاء الــ�اع ،ﻓﻌﻠــﻰ الرﻏــﻢ ﻣــﻦ
ﺣﺪاﺛــة ﻣمارﺳــﺘﻬا لﺪورهــا ا�ﺪﻧــﻲ بﻌــﺪ اﻧقﻄــاع دام �ــﺪة ﻃﻮيﻠــة ﻧســﺒياً ،وﻋﻠــﻰ الرﻏــﻢ ﻣــﻦ
الثقاﻓــة ا�ﺠﺘمﻌيــة ا�ﺘﻮﻃﻨــة ﻓــﻲ الﻌقــﻞ الﺠمﻌــﻲ الﻠيــﱯ بﺘﺼﻮراﺗﻬــا الﺬهﻨيــة ا�قﻮلﺒــة لﻬــا
ﻓــﻲ ﺻــﻮرة الﻜاﺋــﻦ الﻀﻌيــﻒ الﻬــﺶ ا�حمــﻲ ﻣــﻦ الرﺟــﻞ أو ا�ﻌﺘــﺪى ﻋﻠيــﻪ ﻣﻨــﻪ) ،(28إﻻ اﻧﻬــا
ﻛــ�ت الﻄــﻮق اﻻﺟﺘماﻋــﻲ وﺗحــﺪت الﻮﺿــﻊ الحربــﻲ وﺳــﺠﻠﺖ بﻌــﺾ اﻷدوار اﻹيﺠابيــة
ﻧرﺻﺪهــا ﻋﻠــﻰ الﻨحــﻮ اﻵﺗــﻲ :ـ
أوﻻً :دورﻫــا أﺛنــاء اﻻشــتباكات فــي :مجــال العســﻜري  /مجــاﻻت ال�طــة املدنيــة /
مراﻗــﺐ حقــوق اﻹنســان
هــﺬه الﺘﺼــﻮرات لــﺪور ا�ــرأة الﻠيﺒيــة ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــة الــ�اع وأﺛﻨــاء اﻻﺷــﺘﺒاﻛات ،ﺗﺘﻄﻠــﺐ
ﻋﻨ�يــﻦ ﻻزﻣــ� :اﻹﻃــار ا�ﺆﺳــﴘ القاﻧﻮﻧــﻲ ،والﺒﻌــﺪ الثقاﻓــﻲ ا�ﺠﺘمﻌــﻲ .وإن ﻛان اﻷول
ﻣﺘﻮاﻓــر ،ﻓــﺈن اﻹﺷــﻜالية قاﺋمــة ﻓــﻲ ﻏيــاب ا�ســﺘﻠﺰم الثقاﻓــﻲ ا�ﺠﺘمﻌﻲ،وﺗﻔﺼيــﻞ ذلــﻚ ﻋﻠــﻰ
الﻨحــﻮ اﻵﺗــﻲ:
الــﺪور الﻔاﻋــﻞ واﻹيﺠابــﻲ لﻠمــرأة الﻠيﺒيــة ﻛان قﻮيــاً ﻓــﻲ بﺪايــة اﻷﺣــﺪاث الســﻠمية وﺣــﱴ
الﺪﻣﻮيــة ﻓــﻲ ﺳــﻨة 2011م ،ﻓقــﺪ الﺘحمــﺖ ا�ــرأة الﻠيﺒيــة ﻣــﻊ ا�ﺒــادرات الﺸــﻌﺒية ،والحــراك
ا�ﺪﻧــﻲ ،وا�ﺘﻨاﺳــﺐ ﻣــﻊ ﻇروﻓﻬــا وﻃﺒيﻌــة ﺗﻜﻮيﻨﻬــا -الثقاﻓــﻲ اﻛــ� ﻣــﻦ ﺗﻜﻮيﻨﻬــا الﺒيﻮلﻮﺟــﻲ،-
ﻓقــﺪ ﻛاﻧــﺖ ﻣــﻦ أواﺋــﻞ ﻣــﻦ ﺗﻮاﺟــﺪ ﻓــﻲ الســاﺣات الﻌاﻣــة ،ورﻓﻌــﺖ الرايــات ،وﺗﻐﻨــﺖ باﻷﻧاﺷــيﺪ
الﻮﻃﻨيــة ،وﻋــربت ﻣــﻦ ﺧــﻼل وﺳــاﺋﻞ اﻹﻋــﻼم ﻋــﻦ روح الﺸــﻌﺐ ،ورﻏﺒﺘﻬــا ﻓــﻲ الﺘﻐيــ�،
ﻛمــا ﺗربﻋــﺖ بالﻄﺒــﺦ ،وإﻋــﺪاد الﻮﺟﺒــات �قاﺗﻠــﻲ الﺠﺒﻬــات ،وبــادرت الﻜثــ� ﻣــﻦ الﻨســﻮة
ﺧاﺻــة الﻔﺘيــات الياﻓﻌــات ﻣــﻦ ﻃﻠﺒــة الﻜﻠيــات الﻌﻠميــة :الﻄــﺐ والﺼيﺪلــة والﻌﻠــﻮم -ﻓــﻲالﻌمــﻞ ا�يﺪاﻧــﻲ الﻄــﱯ .ويقﺘــﴤ اﻹﻧﺼــاف اﻹﺷــادة با�ــرأة الﻠيﺒيــة ا�ﻨــا�ة لﻠﻨﻈــام
وا�ﻌﺘﻨقــة لﻠمﺒــادئ الــﱵ يقــﻮم ﻋﻠيﻬــا ،ﻓقــﺪ ﻛاﻧــﺖ أيﻀــاً ﻣــﻦ أواﺋــﻞ ﻣــﻦ ﺧــرج ﻓــﻲ الســاﺣات
ا�ﺆيــﺪة لﻠﻨﻈــام ،وﻣارﺳــﺖ اﻻﻧﺸــﻄة السياﺳــية وا�ﺪﻧيــة ذاﺗﻬــا ،وبالــروح الﻮﻃﻨيــة ذاﺗﻬــا،
ولﻜــﻦ ﻋﻠــﻰ الﺠﻬــة ا�قابﻠــة.

) (28ه ــﺬا ا�ﻮقــﻒ ا�س ــﺒﻖ ﻛثــ�ة لﻌ ــﻞ أهمﻬــا الﺨﻄــاب الﺪي ــﲏ والﻌــادات والﺘقاليــﺪ القﺒﻠيــة ،ولــﻪ اﻧﻌﻜاﺳــات ﻋﻠ ــﻰ ا�ﻨﻈﻮﻣــة
القاﻧﻮﻧيــة ﻓ ــﻲ الﺪولــة الﻠيﺒية.
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
ولــﻢ يﺨــﻞ ُ ا�ﺸــﻬﺪ ﻣــﻦ دور ﻓﻌــال لﻠمــرأة الﻠيﺒيــة ﻓــﻲ ا�ﺠــال الﻌســﻜري ،ﺧاﺻــة وأن الﻨﻈــام
القاﻧﻮﻧــﻲ الﻠيــﱯ قــﺪ ﻣﻨــﺢ ا�ــرأة الحــﻖ ﻓــﻲ الﻮلــﻮج إلــﻰ الﻜﻠيــة الﻌســﻜرية ﻣﻨــﺬ وقــﺖ ﻣﺒﻜــر
1979/9/1م�وقــﺪ ﺗﺨــرج ﻣــﻦ ﺗﻠــﻚ الﻜﻠيــة ﺿابﻄــات ﻓــﻲ ا�ﺠــاﻻت الﻌســﻜرية ﻛاﻓــة ،ﻛمــا أن
ﺗﺪريــﺐ الﺸــﻌﺐ ا�ســﻠﺢ ا�قــ� ﻓــﻲ القاﻧــﻮن رقــﻢ ) (3لســﻨة  1984بﺸــﺄن الﺸــﻌﺐ ا�ســﻠﺢ
قــﺪ ﺟﻌــﻞ لﻠمــرأة ﺧــربة ﻓــﻲ ﺣمــﻞ الســﻼح واﺳــﺘﺨﺪاﻣﻪ ،ﺣيــﺚ ﻧﺼــﺖ ا�ــادة ) (1ﻋﻠــﻰ "ﻧحــﻦ
ـﻜريا وبﻜيﻔيــة ﻣســﺘمرة ﻣــادام
الﻠيﺒيــ� والﻠيﺒيــات ،ﻣــﻦ بﻠــﻎ ﻣﻨــا ﺳــﻦ الﺘﻜﻠيــﻒ يﺘــﺪرب ﻋسـ ً
قــادراً ﻋﻠــﻰ ذلــﻚ ﺻحيــا" .ولﺬلــﻚ ﻓيمﻜــﻦ لﻠﻌــ� الراﺻــﺪة ﻷﺣــﺪاث ليﺒيــا أن ﺗســﺠﻞ ﻣﺸــاهﺪ
وﺷــﻬادات ﻋــﻦ اﺷــ�اك ا�ــرأة الﻠيﺒيــة ﻓــﻲ اﻻﺷــﺘﺒاك ا�ســﻠﺢ دﻓاﻋــاً ﻋــﻦ ا�ﺒــادئ الــﱵ ﺗﺆﻣــﻦ
بﻬــا وﺗﻌﺘﻨقﻬــا ،ﻛمــا أن الﻨﻈــام القاﻧﻮﻧــﻲ الﻠيــﱯ يســمﺢ بــﻜﻞ يــ� لﻠمــرأة الﻠيﺒيــة أن يﻜــﻮن
لﻬــا دور ﻓــﻲ ال�ﻃــة ا�ﺪﻧيــة ﻓقــﺪ ﻧــﺺ قاﻧــﻮن رقــﻢ ) (10لســﻨة  1992بﺸــﺄن إﺻــﺪار قاﻧــﻮن
اﻷﻣــﻦ وال�ﻃــة ﻓــﻲ ا�ــادة اﻷولــﻰ ﻣﻨــﻪ ﻋﻠــﻰ أن اﻷﻣــﻦ ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ ﻣســﺌﻮلية ﻛﻞ ﻣﻮاﻃــﻦ
وﻣﻮاﻃﻨــة .أﻣــا ا�ــادة الثاﻧيــة ﻓقــﺪ ﺣمﻠــﺖ ﺟميــﻊ ا�ﻮاﻃﻨــ� ﻣســﺌﻮلية أداء دور اﻷﻣــﲏ ﺣيــﺚ
ﻧﺼــﺖ "ﻋﻠــﻰ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃــﻦ وﻣﻮاﻃﻨــة اﻹبــﻼغ بﺄيــة ﻃريقــة ﺗمﻜﻨــﻪ ﻣــﻦ أداء دوره اﻷﻣــﲏ ﻋــﻦ
أيــة وقاﺋــﻊ أو ﻣﻌﻠﻮﻣــات ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧﻬا ا�ســاس بالﻨﻈــام القاﺋــﻢ ﻋﻠــﻰ ﺳــﻠﻄة الﺸــﻌﺐ ،أو
اﻹﺧــﻼل باﻷﻣــﻦ والﻨﻈــام الﻌــام أو ﺗﻌريــﺾ اﻷرواح أو اﻷﻋــراض أو اﻷﻣــﻮال لﻠﺨﻄــر".
ويﻌــﺪ اﻧﺘﺸــار اﻹرهــاب ﻓــﻲ ﻣﻨاﻃــﻖ ﻋﺪيــﺪة ﻣــﻦ الﺪولــة الﻠيﺒيــة ﺳــﺒﺒاً ل�اﺟــﻊ الــﺪور الﻨســﻮي
ا�ﺪﻧــﻲ ،بــﻞ إﻧﻨــا ﻻ ﻧﺠاﻧــﺐ الﺼــﻮاب ،إذا قﻠﻨــا إن ال�اﺟــﻊ ﻛان ﻋﻠــﻰ ا�ســﺘﻮى ا�ﺪﻧــﻲ
بــﻜﻞ رﺟاﻻﺗــﻪ :ذﻛــﻮراً وإﻧاﺛــاً ،ﻓقــﺪ ﺣﺼــﺪ ﻣﻨﺠــﻞ اﻹرهــاب ﻛﻼً ﻣــﻦ :الﺼحﻔيــ� ،والقﻀــاة،
والﻨﺸــﻄاء ،واﻏﺘــال ﻛثــ�اً ﻣــﻦ أﻓــراد القــﻮات ا�ســﻠحة ،وﻋﻠــﻰ ﺻﻌيــﺪ ﻧســﻮي لــﻦ ﻧﻨــﴗ أن
ﻋــام 2014م قــﺪ ﺷــﻬﺪ الﻌﺪيــﺪ ﻣــﻦ ﺣــﻮادث الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ا�ــرأة  ،ﻓــﻲ  24ﻓربايــر ﻣﻨــﻪ اﻏﺘيﻠــﺖ
الســيﺪة )اﻧﺘﺼــار الحﺼاﺋــري( ،والســيﺪة )ﺳــﻠﻮى بﻮقﻌيقيــﺺ( ،وهــﻲ ﻣﺪاﻓﻌــة بــارزة ﻋــﻦ
ﺣقــﻮق اﻹﻧســان ،قُﺘﻠــﺖ رﻣيــاً بالرﺻــاص ﻓــﻲ ﻣ�لﻬــا بﺒﻨﻐــازي بﺘاريــﺦ  25يﻮﻧيــﻮ ﻣﻨــﻪ،
وﻓــﻲ  17يﻮليــﻪ ﻣــﻦ الﻌــام ذاﺗــﻪ ،اﻏﺘيﻠــﺖ الســيﺪة )ﻓريحــة الــربﻛاوي( وهــﻲ ﻋﻀــﻮ ﺳــابﻖ
ﻓــﻲ ا�ﺆﺗمــر الﻮﻃــﲏ الﻌــام ﻓــﻲ درﻧــة ،إﺿاﻓــة إلــﻰ ﺷــﻬيﺪات الﻜﻠمــة ﻣثــﻞ اﻹﻋﻼﻣيــة ﻓــﻲ قﻨــاة
ليﺒيــا الﻮﻃﻨيــة بمﺪيﻨــة ﺳــﺒﻬا الســيﺪة )ﻧﺼيــﺐ ﻛرﻧاﻓــة( ،وﻏ�هــﻦ ﻛثــ�ات ﻣمــﻦ اﻏﺘالﺘﻬــﻦ
القﺬاﺋــﻒ الﻌﺸــﻮاﺋية وا�قﺬوﻓــات ﻏــ� الﻌﺸــﻮاﺋية الــﱵ ﺗرﺻــﺪت الســاﺣات الﻌاﻣــة الــﱵ
ﺗســﺘﻌمﻞ لﻠﺘﻌﺒــ� ﻋــﻦ ا�ﻄالﺒــات الســﻠمية بﺪولــة القاﻧــﻮن وا�ﺆﺳســات ﻣثــﻞ الســيﺪة )ﻓﻬيمــة
ال�يــﻒ( ﺷــﻬيﺪة ﺳــاﺣة الﻜيــﺶ بﺒﻨﻐــازي).(29

) (29اﺳﺘﺸــﻬﺪت ي ــﻮم الﺠمﻌــة  6ﻣاي ــﻮ 2016م  ،http://www.alwasat.lyﺗقري ــر ﺣ ــﻮل أوﺿــاع ﺣق ــﻮق اﻹﻧســان ﻓ ــﻲ ليﺒيــا
 16ﻧﻮﻓمــرب 2015م بﻌثــة اﻻﻣــﻢ ا�ﺘح ــﺪة لﻠﺪﻋ ــﻢ ﻓ ــﻲ ليﺒيــا ،ﻣﻜﺘ ــﺐ ﻣﻔﻮﺿيــة اﻷﻣــﻢ ا�ﺘح ــﺪة الســاﻣية لحق ــﻮق اﻹﻧســ ــان.
صhttp://unsmil.unmissions.org/p 13 :
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ورﻏــﻢ ذلــﻚ ﻛﻠــﻪ إﻻ أن ا�ــرأة ﺣاولــﺖ ا�ســاهمة ﻓــﻲ إﻋــﺪاد قاﻋــﺪة الﺒياﻧــات وﺣــ�
الﻨازﺣــ� ،وإﻧﺸــاء ا�ﻨﺘﺪيــات الﺘﻮﻋﻮيــة داﺧــﻞ وﺧــارج ا�ــﺪارس ،وﺳــاهمﺖ ﻓــﻲ ﺗﻜﻮيــﻦ ﻓــرق
الﺪﻋــﻢ الﻨﻔــﴘ لﻠﻨازﺣــات وأ�هــﻦ ،باﻹﺿاﻓــة إلــﻰ ﺗﻨﻈيــﻢ ﺣمــﻼت ﺗﻮﻋيــة ﻓــﻲ ﻋــﺪة براﻣــﺞ
اﺟﺘماﻋيــة ،وﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﻮﻓــ� الﺪﻋــﻢ ا�الــﻲ الــﻼزم ﺧﻠقــﺖ قﻨــﻮات داﻋمــة لﻬــا ﻣــﻦ رﺟــال
اﻷﻋمــال ،باﻹﺿاﻓــة إلــﻰ الﺘﻨســيﻖ ﻣــﻊ ﻣﺆﺳســات ا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧــﻲ ﻓــﻲ ا�ﻨاﻃــﻖ اﻵﻣﻨــة
لﺘﻮﻓــ� بﻌــﺾ اﻷدويــة وا�ﻌــﺪات الﻄﺒيــة لــﺬوي اﻻﺣﺘياﺟــات الﺨاﺻــة ،وإدﻣــاج ا�ــرأة
الﻨازﺣــة ﻓــﻲ دﻋــﻢ ا�ﺠﺘمــﻊ ا�حﻠــﻲ ﻓــﻲ ﻣﻨاﻃــﻖ الــ�وح ،ﻓقــﺪ رﺻــﺪ ﺿﻠــﻮع ا�ــرأة الﻨازﺣــة
وا�ﻬﺠــرة بالقيــام بﺘﻠــﻚ اﻷﻧﺸــﻄة ا�ﻮﺟﻬــة لﻠمﻬﺠريــﻦ والﻨازﺣــ�) .(30وﻣــﻦ الســﻬﻮلة بمــﻜان
ﺗﺨيــﻞ دور ﻓﻌــال لﻬــا ﻓــﻲ ﻣﺒــادرات ﻧــﺰع الســﻼح ،والﺘﻮﻋيــة بﺨﻄــر اﻻﻧﻀمــام لﻠﺘﺸــﻜيﻼت
ا�ســﻠحة والﺘﻮﻋيــة بﺨﻄــر ﺣيــازة واﺳــﺘﻌمال الســﻼح.
ﺛانياً :تمﺜيل املرأة في عمليات تسوية الرصاع

هــﺬا الــﺪور اﻹيﺠابــﻲ لﻠمــرأة ﻓــﻲ ﻋمﻠيــات ﺗســﻮية الــ�اع ﺗﻨﻌــﺪم ﻣســﺘﻠﺰﻣاﺗﻪ الﻨﻈريــة
والﻌمﻠيــة ﻓــﻲ ليﺒيــا ،ﻓالﺼﻠــﺢ وا�ﺼالحــة وﺗســﻮية الــ�اع هــﻲ ﻣﺼﻄﻠحــات اﺟﺘماﻋيــة
ﺗﺘﺄﺛــر بمــا ﺗرﺳــﺦ ﻓــﻲ الﻌقــﻞ الﺠمﻌــﻲ ﻋﻨــﺪ الﻠيﺒيــ� ﻣــﻦ ﺛقاﻓــة ﻣﻮروﺛــة ،وﺗقاليــﺪ ﻋريقــة،
ﺧاﺻــة بمــا يســاﻧﺪها ﻣــﻦ راﻓــﺪ ديــﲏ ذى بﻌــﺪ ﺗاريﺨــﻲ ﻣحــﺪد ا�ﻼﻣــﺢ ﻓــﻲ ﻣﺠــال الﺼﻠــﺢ
وﺗســﻮية الــ�اع.
ﻓا�ــﻮروث الثقاﻓــﻲ ﻓــﻲ هــﺬا ا�ﺠــال يﻬيمــﻦ ﻋﻠيــﻪ ا�ﻔﻬــﻮم الﺬﻛــﻮري ،والﺒﻌــﺪ القﺒﻠــﻲ والﻌاﺋﻠــﻲ
لحــاﻻت الحــروب والــ�اع ا�ســﻠﺢ ،لﺬلــﻚ يﺨﻠﻄــﻮن بــ� ﻣمارﺳــات ا�ﺼالحــات ا�ﺠﺘمﻌيــة،
وﻣراﺳــيﻢ ا�ﺼالحــة الﻮﻃﻨيــة .وﻣﻌﻠﻮﻣــاً أن الﻄابــﻊ القﺒﻠــﻲ الﻐالــﺐ ﻋﻠــﻰ ا�مارﺳــات
)(31
ا�ﺠﺘمﻌيــة ﻓــﻲ ﺳــﺒيﻞ ا�ﺼالحــات يﻐيــﺐ ﻓيﻬــا الــﺪور الﻨســاﺋﻲ وإن ﻛاﻧــﺖ هــﻲ الﻀحيــة
أو الﺠاﻧيــة)!(32
ﻓا�ﺼالحــات الــﱵ ﺗﺘﺨــﺬ ﺷــﻜﻞ الﺘقــاء ﻣﺸــايﺦ القﺒاﺋــﻞ واﻋياﻧﻬــا ،يﻐيــﺐ ﻋﻨﻬــا ﻓــﻲ الﻌــادة
ﺣــﱴ الﺸــﺒاب ﻣــﻦ الﺬﻛــﻮر وﻻ يﺘﺼــﻮر بحــال ﻣــﻦ اﻷﺣــﻮال أن يﻜــﻮن لﻠمــرأة دور رﺳــمﻲ
أو ﻣﺒــا� ﻓيﻬــا ،وإن ﻛان لﻬــا الــﺪور ﻏــ� ا�ﺒــا�؛ ﻓا�ــرأة الــﱵ ﺗﻬــﺰ ا�ﻬــﺪ بيﺪيﻬــا) (33هــﻲ
الراﺳــمة ﻷﻓــﻜار أولﺌــﻚ ا�ﺠﺘمﻌــ� وهــﻲ ﻣــﻦ زرﻋــﺖ ﻓــﻲ ﻋقﻮلﻬــﻢ ووﺟﺪاﻧﻬــﻢ قيــﻢ الﺘســاﻣﺢ،
) (30وﺛيقة ا�رأة الﻠيﺒية لﺒﻨاء السﻼم وﺗﻌﺰيﺰ دورها ﻓﻲ السﻠﻢ اﻻﺟﺘماﻋﻲ2015 ،م ،ص.10 :
) (31إذا ق ــﺪر لﻠم ــرأة الﻠيﺒيــة أن ﺗﻜ ــﻮن ﺿحيــة وﻓقــاً لقﻮاﻧــ� الﺪولــة ا�ﺨﺘﻠﻔــة ﺧاﺻــة ﻓ ــﻲ ا�ﺠ ــال الﺠﻨاﺋ ــﻲ ﻓــﺈن ﻣ ــﻦ
يﺘﺼ ــﺪر ا�ﺸــﻬﺪ ه ــﻮ ﻣمثﻠﻬــا أو ﻧاﺋﺒﻬــا والــﺬي يس ــمﻰ ﻋرﻓــاً وليﻬــا .ﻓﻬ ــﻮ ﻣ ــﻦ يﺪﻋ ــﻲ ﻋﻨﻬــا ويقــاﴈ باﺳ ــمﻬا ويﺘﺼال ــﺢ ﻓ ــﻲ
ﺷــﺄﻧﻬا.
) (32ﻣثـ ًـﻼ :إذا قاﻣ ــﺖ ا� ــرأة الﻠيﺒيــة بارﺗــﻜاب ﺟريمــة قﺘ ــﻞ ﺧﻄــﺄ بمرﻛﺒــة آليــة ،ﻓﺈﻧﻬــا ﺗﻐي ــﺐ ﻋــﻦ ا�ﺸــﻬﺪ الرﺳ ــمﻲ لﻠﻮاقﻌــة
ويح ــﻞ ﻣحﻠﻬــا الﻮل ــﻲ :اﻷب أو اﻷخ او ال ــﺰوج أو ﺣ ــﱴ اﻷبــﻦ ﻓ ــﻲ ﺗﻠــﻚ الﻄق ــﻮس اﻹﺟراﺋيــة الرﺳ ــمية وﻏــ� الرﺳ ــمية الﻬادﻓــة
لﻠﺘﺼال ــﺢ ﻣــﻊ أه ــﻞ الﻀحيــة.
)) ((33قﻮل ﻧابﻠيﻮن هﺬا ﻓيﻪ إﺷارة إلﻰ دور ا�رأة اﻷم ﻓﻲ ﺷﱴ ﻣﻨاﺣﻲ الحياة ا�ﺠﺘمﻌية.
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
والســﻼم ،وا�ﺼالحــة وإﻻ �ــا اﺳــﺘﻄاﻋﻮا لﺬلــﻚ ﺳــﺒيﻼً .ويﺒقــﻰ دورهــا ا�ﺒــا� ﻣقﺼــﻮراً ﻋﻠــﻰ
اﺳــﺘقﻄاب الﺸــﺒاب لﺘﻌﺰيــﺰ ﻣﻜاﻧﺘﻬــا ﻋﻠــﻰ ﻃاولــة الحــﻮار وا�ﺼالحــات ،وﻋﻠــﻰ الرﻏــﻢ ﻣــﻦ
الﺘحﺪيــات الــﱵ ﺗﻮاﺟــﻪ ا�ــرأة ﻓــﻲ لﺠــان ا�ﺼالحــة ﻓقــﺪ ﺳــﺠﻠﺖ لﻬــا بﻌــﺾ ا�ﺒــادرات ﻣﻨﻬــا:
ﻣﺒــادرة الﺰاويــة والقﻮاليــﺶ وﺳــﺒﻬا).(34
وﻋﻠــﻰ ﺻﻌيــﺪ ﺳــياﳼ ﻓقــﺪ ُﻋــﺪ الﻀﻐــﻂ ا�ﺪﻧــﻲ الﻨســﻮي ﻋاﻣـﻼً ﻣﺆﺛــراً ﻓــﻲ اﻻﻋﺘــﺪاد بالــﺪور
الﻨســﻮي ﻋﻨــﺪ ﺗﺸــﻜيﻞ ﻣســارات الحــﻮار بــ� الﻔرقــاء السياﺳــي� ﻓــﻲ الﺼﺨــ�ات ا�ﻐربيــة،
ﻓقــﺪ ﺣــﺪد أﺣــﺪ ﻣســاراﺗﻪ لﻠمــرأة الﻠيﺒيــة ،ولﻌــﻞ ﻣــﻦ أبــرز ﺳــيﺪات ذلــﻚ ا�ســار :الســيﺪة
"ﻧﻌيمــة ﺟربيــﻞ" والســيﺪة "ﻧﻬــاد اﻣﻌيﺘيــﻖ".
وﺗﻈــﻞ الﺘﻮﺻيــات الــﱵ ﺗﻮﺻﻠــﺖ لﻬــا ا�ﺠﺘمﻌات ﻓﻲ اﺟﺘماع ﻣســار ﺣﻮار الﻨســاء الﻠيﺒيات)،(35
ﻣــﻦ اﻷهميــة بمــﻜان؛ ﺣيــﺚ ﺗﺒﻠــﻮرت ﻓــﻲ ا�ﻄالﺒــة بﺘمثيــﻞ الﻨســاء ﻓــﻲ ﻛﻞ ﺳــﻠﻄات دولــة
ليﺒيــا ﻓــﻲ ا�رﺣﻠــة اﻻﻧﺘقاليــة ،والﺘﺄﻛيــﺪ ﻋﻠــﻰ إﻧﺸــاء وﺣــﺪة ا�ــرأة ﻓــﻲ الحﻜﻮﻣــة وﺗﺨﺼيــﺺ
ﻣ�اﻧيــة ﺧاﺻــة بﻬــا لﺘﻌﺰيــﺰ دورهــا ،وﻣﻨاﺷــﺪة اﻹﻋــﻼم ﻓــﻲ هــﺬه ا�رﺣﻠــة الحساﺳــة أن
يقــﻮم بــﺪور ايﺠابــﻲ وال�ﻛــ� ﻋﻠــﻰ ﻣــا يﺠمــﻊ الﻠيﺒيــ� واﻻبﺘﻌــاد ﻋمــا يﺆﺟــﺞ الﺨﻼﻓــات
واﻻﻧقســام ،ودﻋــﻮة القاﺋمــ� ﻋﻠــﻰ الحــﻮار اﻹﺷــارة إلــﻰ ا�ــرأة بالﺘحﺪيــﺪ ﻓــﻲ ﻧﺼــﻮص
اﻻﺗﻔــاق الﻨﻬاﺋــﻲ وذلــﻚ لﻀمــان دورهــا ﻓــﻲ ﻋمﻠيــة الســﻼم وإﻋــادة اﻹﻋمــار).(36
وﻓــﻲ أواﺧــر أﻏســﻄﺲ ﻣــﻦ الﻌــام 2016م ﻋقــﺪت بﻌثــة اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة لﻠﺪﻋــﻢ ﻓــﻲ ليﺒيــا
اﺟﺘماﻋــاً ﺗحﻀ�يــاً لﻠﺨــرباء ﻻﺳﺘﻜﺸــاف الﺨيــارات ا�ﺘاﺣــة لﺘحقيــﻖ ا�ﺼالحــة الﻮﻃﻨيــة ﻓــﻲ
ليﺒيــا ،وقــﺪ ﻛان ﻣﺆﺗمــراً واﻋــﺪاً بﺘحــﻮل ﺷــاﻣﻞ لﻸﻓــﻜار والسياﺳــات ﻓــﻲ ا�رﺣﻠــة اﻻﻧﺘقاليــة
الﻠيﺒيــة ،ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﺒــﲏ ا�ﺼالحــة الﻮﻃﻨيــة وإﻋــﻼء ﺷــﺄﻧﻬا ﻛمﺘﻄﻠــﺐ أولــﻲ ﻻزم لﺒﻨــاء دولــة
ا�ﺆﺳســات والقاﻧــﻮن ،رﺻــﺪ ﺧﻼلــﻪ ﻣــﻦ ﺣﻀــﻮر ﻧســﻮي ليــﱯ بــارز؛ ﻓقــﺪ ﺣــ�ت ﺷــﺨﺼيات
ﻧﺨﺒﻮيــة ﻣﻬﺘمــة بالﺸــﺄن الﻮﻃــﲏ الﻠيــﱯ ﻣﻨﻬــا اﻷﻛاديميــات ،واﻹﻋﻼﻣيــات ،والرب�اﻧيــات،
والﻨاﺷــﻄات السياﺳــيات ،والحقﻮقيــات).(37

) (34وﺛيقة ا�رأة الﻠيﺒية لﺒﻨاء السﻼم وﺗﻌﺰيﺰ دورها ﻓﻲ السﻠﻢ اﻻﺟﺘماﻋﻲ2015 ،م ،ص.11 :
) (35ﻋقــﺪ ﻓــﻲ ﺗﻮﻧــﺲ الﻌاﺻمــة بﺘاريــﺦ  12:إبريــﻞ 2015م بﺘســي� ﻣــﻦ بﻌثــة اﻷﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة وبﺪﻋــﻢ ﻣــﻦ اﻻﺗحــاد
اﻷوروبــﻲ.
(36) http://unsmil.unmissions.org/
) (37ﻋﻠ ــﻰ ﺳ ــﺒيﻞ ا�ثــال ﻻ الحــ� :د .أم الﻌ ــﺰ الﻔــارﳼ ،د .ﺟازيــة ﺷــﻌيﺘ� ،د .ﻣاﺟ ــﺪة الﻔــﻼح ،د� .يــاء بﻮﺳ ــﺪرة ،د .زه ــرة
لﻨقــ� أ .هﺒــة الﺸ ــيﺒاﻧﻲ ،أ ﺣﻨــان الﻔﺨاﺧ ــري ،أ ﻓاﻃمــة ﻏﻨ ــﺪور ،أ .ﻋ ــﺰة ا�قﻬ ــﻮرن أ .أﻣ ــﻞ ا�الﻄ ــﻲ.
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺛالﺜاً :إ�اكﻬا في عملية حﻔﻆ اﻷمن وبناء السﻼم وﺻنﻊ القرار
إن إﺳــﻬام ا�ــرأة ﻓــﻲ ﻋمﻠيــات ﺣﻔــﻆ اﻻﻣــﻦ وبﻨــاء الســﻼم وﺻﻨــﻊ القــرار الســياﳼ يحﺘــاج
إلــﻰ راﻓﺪيــﻦ ﻣﻬمــ� :الﻀﻐــﻂ ا�ﺪﻧــﻲ ،والﺘﻨﻈيــﻢ الﺘ�يﻌــﻲ .أﻣــا الﻀﻐــﻂ ا�ﺪﻧــﻲ ﻓﻬــﻮ أقــﻞ
ﻣــﻦ ا�ﺄﻣــﻮل با�قارﻧــة ﻣــﻊ ﻛــﻢ ا�ﺆﺳســات وا�ﻨﻈمــات ا�ﺪﻧيــة ا�ﺪرﺟــة ﻓــﻲ قﻮاﺋــﻢ ﻣﻔﻮﺿيــة
ا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧــﻲ ،ﻓا�ﻼﺣــﻆ أن الﺠﻬــﺪ ﻣﺸــﺘﺖ ،والرؤيــة ﻏاﺋﺒــة ،وﻣــﻦ الﻄﺒيﻌــﻲ أن يﺨﻔــﺖ
الﺼــﻮت ا�ﺪﻧــﻲ لﻠمــرأة ﻛﻠمــا ﻋﻠــﺖ أﺻــﻮات القﺬاﺋــﻒ ﻓــﻲ ﺳــاﺣات القﺘــال ،وﻛﻠمــا ﺗﺒــادل
الﻔرقــاء السياﺳــيﻮن الﻠﻜــﻢ والﻠﻄــﻢ وبــﺬي القــﻮل ﻓــﻲ القاﻋــات الرﺳــمية ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗقســيﻢ
الﻜﻌﻜــة السياﺳــية .ﻋﻠــﻰ الرﻏــﻢ ﻣــﻦ ا�ﻄالﺒــات الﻨســﻮية بالﺘمثيــﻞ الﻌــادل والﻔﻌــال ،ﻓــﻲ
ﺟميــﻊ ﻣحادﺛــات الســﻼم ،وﻣراﻛــﺰ ﺻﻨــﻊ القــرار ،ﺗﻠــﻚ ا�ﻄالﺒــة ا�ﺪﻋﻮﻣــة بمــﺆازرة دوليــة ﻣــﻦ
ﺧــﻼل الﺪﻋــﻮة إلــﻰ ﺗﻄﺒيــﻖ قــرار ﻣﺠﻠــﺲ اﻻﻣــﻦ رقــﻢ  1325بﺸــﺄن ا�ــرأة والســﻼم واﻷﻣــﻦ،
وا�ﻠــﺰم لﻠــﺪول بمﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻓــﻲ ﻋمﻠيــات ﺻﻨــﻊ القــرار والﻌمﻠيــات الســﻠمية.

وﻋﻠــﻰ الرﻏــﻢ ﻣمــا ﺟــاء ﻓــﻲ اﻻﺗﻔــاق الســياﳼ ﻣــﻦ إﻃــار ﺗ�يﻌــﻲ واﻋــﺪ؛ "ﻓا�ﺸــارﻛﻮن
ﻓــﻲ الحــﻮار يﺆﻛــﺪون ﻋﻠــﻰ الــﺪور ا�ﻬــﻢ لﻠمــرأة الﻠيﺒيــة ﻓــﻲ ﻣﻨــﻊ ال�اﻋــات وﺣﻠﻬــا وﻓــﻲ
بﻨــاء الســﻼم  ،ويﺆﻛــﺪون ﻋﻠــﻰ أهميــة ﻣســاهمﺘﻬا ا�ﺘﻜاﻓﺌــة ﻓــﻲ ﺟميــﻊ الﺠﻬــﻮد الراﻣيــة
إلــﻰ ﺣــﻞ اﻷزﻣــة الﻠيﺒيــة و�ورة زيــادة دورهــا ﻓــﻲ ﺻﻨــﻊ القــرار ا�ﺘﻌﻠــﻖ بﻬــﺬه الﺠﻬــﻮد
وا�ﺸــارﻛة ﻓــﻲ الﻌمﻠيــة السياﺳــية") ،(38و"ألــﺰم اﻻﺗﻔــاق ﺣﻜﻮﻣــة الﻮﻓــاق الﻮﻃــﲏ بــﺄن ﺗﺄﺧــﺬ
ﻓــﻲ اﻻﻋﺘﺒــار الﺘمثيــﻞ الﻌــادل لﻠمــرأة ﻋﻨــﺪ اﺧيــار أﻋﻀاﺋﻬــا") ،(39ﻛمــا ألﺰﻣﻬــا "بﺘﺸــﻜيﻞ وﺣــﺪة
دﻋــﻢ وﺗمﻜــ� ا�ــرأة ﺗﺘﺒــﻊ رﺋاﺳــة ا�ﺠﻠــﺲ الــﻮزراء").(40
وﻋﻠــﻰ الرﻏــﻢ ﻣــﻦ ﺛﻨــاء أﻋﻀــاء ا�ﺠﻠــﺲ الرﺋــاﳼ ﻋﻠــﻰ دﻋــﻢ ا�ــرأة لﻠحــﻮار ،و ﺗﺸــﺪيﺪهﻢ
ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــا �يﻜــة ﻓــﻲ ﻋمﻠيــة بﻨــاء الــﺪول ،وإبــﺪاء اﻻﺳــﺘﻌﺪاد الﻜاﻣــﻞ لﺪﻋــﻢ ا�ــرأة ،وذلــﻚ
ﻓــﻲ اﻻﺟﺘمــاع الــﺬي ﻋقــﺪه أﻋﻀــاء ا�ﺠﻠــﺲ الرﺋــاﳼ ﻣــﻊ الســيﺪات ا�ﺸــارﻛات ﻓــﻲ ﻣســار
ﺣــﻮار ا�ــرأة ﻋﻠــﻰ هاﻣــﺶ ﺗﻮقيــﻊ اﻻﺗﻔــاق الســياﳼ).(41

ﺗﻔاﺟــﺄ ا�ــرأة الﻠيﺒيــة بﻐيــاب ﺗمثيﻠﻬــا ﻓــﻲ الﺸــﺨﺼيات اﻻﻋﺘﺒاريــة الســيادية ا�ﻨﺒثقــة ﻋــﻦ
اﻻﺗﻔــاق الســياﳼ ،ﻓقاﺋمــة أﺳــماء ا�رﺷــح� لﻌﻀﻮيــة ﻣﺠﻠــﺲ رﺋاﺳــة الــﻮزراء ذﻛﻮريــة
باﻣﺘيــاز ،ﺣيــﺚ اﻛﺘســﺢ الرﺟــال ﻋﻀﻮيــة ا�ﺠﻠــﺲ) ،(42وﻓــﻲ قﻮاﺋــﻢ الﺘﺸــﻜيﻼت لحﻜﻮﻣــة
الﻮﻓــاق ،ﺣــ�ت ا�ــرأة ﻋﻠــﻰ اﺳــﺘحياء) ،(43وذلــﻚ لﻐيــاب ﻣﻌايــ� الﻜﻔــاءة والﺠــﺪارة،
وﻃﻐيــان ا�حاﺻﺼــة ا�ﻨاﻃقيــة والقﺒﻠيــة.

) (38ديﺒاﺟة اﻻﺗﻔاق السياﳼ ا�حرر ﻓﻲ ﺻﺨ�ات ا�ﻐرب ﻓﻲ 17ديسمرب 2015م .ص 3 :ﻣﻨﻪ.
) (39الﻔقرة الثاﻧية ﻣﻦ ا�ادة الثاﻧية ﻣﻦ اﻻﺗﻔاق ،ص 5:ﻣﻨﻪ.
) (40ا�ادة الحادية ﻋ�ة ﻣﻦ اﻻﺗﻔاق ،ص 7 :ﻣﻨﻪ.
) /http://www.alwasat.ly (41بﺘاريﺦ  17ديسمرب 2015م ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ الﻌاﺻمة.
) (42ا�ﻠحﻖ اﻷول لﻼﺗﻔاق ،ص 20 :ﻣﻨﻪ.
) (43أﺧ ــر ﺗﺸــﻜيﻠة ال ــﻮاردة بالق ــرار رق ــﻢ  3لس ــﻨة 2016م الﺼــادر ﻓﻲ19يﻨاي ــر 2016م ،ادرج اﺳــﻢ الس ــيﺪة »ﻓــاﴈ ﻣﻨﺼ ــﻮر
الﺸــاﻓﻌﻲ »ﻋــﻦ الﺠﻨ ــﻮب وأﺳ ــﻨﺪت لﻬــا ﺣقيﺒــة »الﻌم ــﻞ« ،والس ــيﺪة »أﺳ ــماء اﻷﺳ ــﻄﻰ« ﻋــﻦ الﻐ ــرب وأﺳ ــﻨﺪت لﻬــا ﺣقيﺒــة
»الثقاﻓــة«.
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
اﶈــﻮر الﺜالــﺚ :اﺳــﱰاﺗيﺠيات ﲤﻜــﲔ اﳌــرﺃﺓ مــﻦ التﺨﻄيــﻂ والتنﻔيــﺬ لعﻤﻠيــات بنــاء
الﻘــدرات اﳌدﻧيــة ،وﺇﻋــادﺓ اإلﻋﻤــار يف ليﺒيــا
إذا ﻣــا وﺿﻌــﺖ الحــرب أوزارهــا ﺳــﺘﺘﺒ� اﺳــﺘحقاقات ا�رﺣﻠــة الــﱵ ﺗﻠيﻬــا ؛وهــﻲ ﻣرﺣﻠــة
الﺒﻨــاء وإﻋــادة اﻹﻋمــار وﻣــا ﺗﻄﻠﺒــﻪ ﻣــﻦ ﺗﺨﻄيــﻂ وﺗﻨﻔيــﺬ لﻌمﻠيــات بﻨــاء القــﺪرات ا�ﺪﻧيــة،
وﻓيﻬــا ﺗﺘﺪاﺧــﻞ اﻷدوار ،ﻋﻠــﻰ ﻣســﺘﻮى الســﻠﻄات ،وﻣســﺘﻮى اﻷﻓــراد .هــﻲ ﻣرﺣﻠــة ﺣــرب
ﻣــﻦ ﻧــﻮع آﺧــر؛ ﺣــرب ﻣــﻊ الﺰﻣــﻦ ،وﻣــﻊ الــﺬات ،ﻹﻋــادة بﻨــاء ﻣــا ﺗﻬــﺪم ،وﻹﻋمــار ﻣــا ﺧــرب،
وإﺻــﻼح ﻣــا قــﺪ ﺗﻌﻄــﺐ .وبالﺘالــﻲ ﻓﻬــﻲ ﺗحﺘــاج إلــﻰ ﻣــﻮارد ب�يــة ذات ﻃاقــات إيﺠابيــة
هاﺋﻠــة ،وﻣــﻦ لﻠﻮﻃــﻦ؟ ﺳــﻮى ا�ــرأة الــﱵ ﻣــا زالــﺖ ﻋﻠــﻰ قيــﺪ الحيــاة ،وقــﺪ رﺟــﻊ ﻣــﻦ ﺳــاﺣات
القﺘــال� ،يﻜﻬــا ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ يﺒحــﺚ ﻋــﻦ ﻋقــﻞ يﺨﻄــﻂ ،وﻛﺘــﻒ يســاﻧﺪ ،وﻧﻔــﺲ ﺗﻨســيﻪ
وﺗﻨــﴘ ا�ﺠﺘمــﻊ آﻻم ا�ــاﴈ الﺪﻣــﻮي ،وﺗﻮﺟــﻪ ﻧﻈــرة لﻠمســﺘقﺒﻞ اﻷﺧــ� الﺰاهــر .ولﻀمــان
اﺿﻄــﻼع ا�ــرأة الﻠيﺒيــة بﻬــﺬه اﻷدوار الﻬاﺋﻠــة ـ وهــﻲ لﻬــا ـ يﺠــﺐ اﻻﺳــﺘﻌﺪاد والﺘﻬيﺌــة بﻌﺪيــﺪ
السياﺳــات واﻻﺳــ�اﺗيﺠيات الــﱵ ﺗﺆهﻠﻬــا لﻠﻨﺠــاح ﻓــﻲ ا�رﺣﻠــة ا�قﺒﻠــة وﺗســﻬﻞ ﻋﻠيﻬــا ﻣﻬمــة
بﻨــاء القــﺪرات ا�ﺪﻧيــة ،وﺗمﻜﻨﻬــا ﻣــﻦ ا�ســاهمة الﻔﻌالــة ﻓــﻲ ﻋمﻠيــة إﻋــادة الﺒﻨــاء واﻹﻋمــار
ﻓــﻲ ليﺒيــا ،وﻧﺬﻛــر أهــﻢ هــﺬه اﻻﺳــ�اﺗيﺠيات أو السياﺳــات الﻌاﻣــة ﻓــﻲ الﻨقــاط اﻵﺗيــة:
أوﻻً :اس�اتيجيات ت�يعية

الﻔرﺻــة ﺳــاﻧحة وﻣثاليــة لﻠمــرأة الﻠيﺒيــة ﻓيمــا يﺘﻌﻠــﻖ باﻻﺳــ�اﺗيﺠيات الﺘ�يﻌيــة
الﺪﺳــﺘﻮرية ،ﻓالحــال أن الﻮﺛيقــة الﺪﺳــﺘﻮرية لــﻢ ﺗﻌــرض بﻌــﺪ ﻋﻠــﻰ الﺸــﻌﺐ الﻠيــﱯ ﻹقرارهــا،
ولﺬلــﻚ يمﻜﻨﻬــا الﻌمــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗﻀمــ� ﺗﻠــﻚ الﻮﺛيقــة لحقــﻮق وﺣريــات ﺗمﻜــﻦ ا�ــرأة الﻠيﺒيــة ﻣــﻦ
ا�ســاهمة السياﺳــية واﻻقﺘﺼاديــة واﻻﺟﺘماﻋيــة ﻓــﻲ اﻹﻋمــار وبﻨــاء ليﺒيــا الﺠﺪيــﺪة.
و بﺈلقــاء ﻧﻈــرة �يﻌــة ﻋﻠــﻰ النﺼــوص الدســتورية الــﱵ ﺳــﻠمﺖ لﻠســﻠﻄة الﺘ�يﻌيــة
بالﺪولــة الﻠيﺒيــة ﻓــﻲ  19إبريــﻞ 2016م ﻣــﻦ قﺒــﻞ الﻬيﺌــة الﺘﺄﺳيســية ،لرﺻــﺪ ﻣﻜاﻧــة ا�ــرأة
ﻓيــﻪ وﻣــﺪى ارﺳــاﺋﻪ لحقﻮقﻬــا وﺣرياﺗﻬــا ،يﺘــ� لﻨــا أن هــﺬه الﻮﺛيقــة ﺗﻌرقــﻞ ﺗمﻜــ� ا�ــرأة
الﻠيﺒيــة وﺗﻔﺼيــﻞ ذلــﻚ؛ ا�ــادة الثاﻣﻨــة ﻣﻨــﻪ ﺟﻌﻠــﺖ ال�يﻌــة اﻹﺳــﻼﻣية ﻣﺼــﺪر الﺘ�يــﻊ
وﻓــﻖ ا�ﺬاهــﺐ ا�ﻌﺘــربة �ﻋــا بــﺪون إلــﺰام بــرأي ﻓقيــﻪ ﻣﻌــ� ﻓــﻲ ا�ســاﺋﻞ اﻻﺟﺘﻬاديــة ،وهــﺬا
الﻨــﺺ الﺪﺳــﺘﻮري ﻣــرن الﺼياﻏــة ،يــراه ا�ﺘﻔاﺋﻠــﻮن ﺳــ�اً باﺗﺠــاه أيــ� ا�ﺬاهــﺐ وأﻧســﺒﻬا
�قﺘﻀيــات ﻋ�ﻧــا ،بيﻨمــا يــراه ا�ﺘﺸــاﺋمﻮن دﺳــ�ة لﻼﺗﺠــاه الﻔقﻬــﻲ ا�ﺘﺸــﺪد ،والحــﻖ أن
ﺣﺠﺠــا ﻣﻨﻄقيــة ﻣﺸــﻔﻮﻋة بﺘﺠــارب ﺣيــة وقريﺒــة لﻸذهــان الﻠيﺒيــة .أﻣــا ﺣﻈــر
لﻠمﺘﺸــاﺋم�
ً
الﺘميــ� ﻓقــﺪ ورد ﻓــﻲ ﺳــياق ﻋــام ﻓــﻲ ﻧــﺺ ا�ــادة الﺘاﺳــﻌة بﺨﺼــﻮص ﺣﻈــر ﻛﻞ اﺷــﻜال
الﺘميــ� وورد الﺠﻨــﺲ ﻛســﺒﺐ ﻣــﻦ اﻷﺳــﺒاب ،ولــﻢ يﻨــﺺ ﻋﻠــﻰ ﺣﻈــر لﻠﺘميــ� ﺿــﺪ ا�ــرأة
بﺘﻌــﺪد ﺻــﻮره وأﺷــﻜالﻪ ﻛمــا ﻛان الحــال ﻓــﻲ ﻣﺨرﺟــات الﻠﺠــان الﻨﻮﻋيــة ﻓــﻲ بــاب الحقــﻮق
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
والحريــات  ،وﻓــﻲ ا�ــادة الثاﻧيــة ﻋــ�ة ﻣﻨــﻪ أ� ا�ــ�ع الﺪﺳــﺘﻮري ﻋﻠــﻰ أن يمــ� بــ�
ا�ــرأة والرﺟــﻞ ﻓــﻲ ﺣقﻬــﻢ ﻣﻨــﺢ ﺟﻨســيﺘﻬﻢ لﻮلﺪهــﻢ؛ ﻓيمﻨــﺢ الرﺟــﻞ ﻷبﻨــﻪ ﺟﻨســية أﺻﻠيــة
،بيﻨمــا ﺗمﻨــﺢ ا�ــرأة الﻠيﺒيــة ﻻبﻨﻬــا ﺟﻨســية ﻣﻜﺘســﺒة ،وﺗﺸــ� ا�ــادة الثاﻧيــة والثﻼﺛــﻮن ﻣﻨــﻪ
�اﺣــة إلــﻰ أن واﺟﺒــات اﻷ�ة واﻻﻃﻔــال ﺗقــﻊ ﻋﻠــﻰ ﻋاﺗــﻖ ا�ــرأة دون الرﺟــﻞ ،وﺗﺼــﺪر
ا�ــادة الســابﻌة والﺨمســﻮن ا�ﺨﺼﺼــة لﺪﻋــﻢ ﺣقــﻮق ا�ــرأة بحﺪيــﺚ �يــﻒ "الﻨســاء ﺷــقاﺋﻖ
)(44
الرﺟــال " بﺼياﻏــة ديﻨيــة ﻓــﻲ وﺛيقــة ﻣﺪﻧيــة ،ﻓــﻲ رﺳــالة اﺳــﺘﺠﺪاء لﻠرﺟــﻞ ليﻄيــﺐ ﻧﻔســاً
بمﻨحﻬــا ﺣقﻮقﻬــا! وﻻ ﺗﻨــﺺ �اﺣــة ﻋﻠــﻰ ﺣﻈــر ا�ســاس بحقﻮقﻬــا ا�ﻜﺘســﺒة ،وﻓــﻲ بــاب
الﺘﺪابــ� اﻻﻧﺘقاليــة ا�ــادة الﺨاﻣســة بﻌــﺪ ا�اﺋﺘــ� ﻣــﻦ ﻣــ�وع الﺪﺳــﺘﻮر ،ﻣﻨحــﺖ ا�ــرأة ﻛﻮﺗــا
ﻣﺆقﺘــة؛ �ــﺪة اﺛــﲎ ﻋــ� ﻋاﻣــاً ﺗﻠــﻰ ﺻــﺪور الﺪﺳــﺘﻮر ،بﻨســﺒة ﺧمســة وﻋ�يــﻦ با�اﺋــة ﻣــﻦ
ﻣقاﻋــﺪ ﻣﺠﻠــﺲ الﻨــﻮاب وا�ﺠالــﺲ ا�حﻠيــة ﻓقــﻂ.
والحــﻖ ﻓــﺈن ا�ﺄﻣــﻮل الﻨســﻮي الﻠيــﱯ ﻣــﻦ الﻮﺛيقــة الﺪﺳــﺘﻮرية ﻛﺒــ� ﺟــﺪاً ،ﻓا�ــرأة الﻠيﺒيــة
ﺗﺘﻄﻠــﻊ إلــﻰ أن ﺗﻌــرب الﻮﺛيقــة ﻋــﻦ أﻣاﻧيﻬــا وﻃمﻮﺣاﺗﻬــا ﻓــﻲ دﻋــﻢ ﺣقﻮقﻬــا ا�ﻜﺘســﺒة وﺿمــان
ﺣرياﺗﻬــا ا�ﺘﻌــﺪدة وﻓقــاً لﻠمﻌايــ� الﺪوليــة ﻓــﻲ ﻛﺘابــة الﺪﺳــاﺗ� ،ولﺬلــﻚ ﻓا�ــرأة الﻠيﺒيــة
ﺗﺘﻄﻠــﻊ إلــﻰ أن يرﺳــﺦ الﺪﺳــﺘﻮر قﻮاﻋــﺪ الﺪولــة ا�ﺪﻧيــة الــﱵ ﺗحــ�م ﻣﺒــادىء ا�ســاواة
وا�ﻮاﻃﻨــة وبالﺘالــﻲ ﺗﺠﻨــﺪر ا�ــﻮاد الﺪﺳــﺘﻮرية ﻛاﻓــة) ،(45هــﺬا ﻣــﻦ ﺣيــﺚ الﺼياﻏــة ،وأن يﻨــﺺ
�اﺣــة ﻋﻠــﻰ ﺣقﻬــا أﺳــﻮة بﺄﺧيﻬــا الرﺟــﻞ ﻓــﻲ ﻣﻨــﺢ الﺠﻨســية اﻷﺻﻠيــة ﻷوﻻدهــا ﻣــﻦ
اﻷﺟﻨــﱯ ،ﻛمــا يﻨــﺺ �اﺣــة ﻋﻠــﻰ ﺣﻈــر الﺘميــ� ﺿﺪهــا  ،ويﻨــﺺ ﻋﻠــﻰ ﺣﻈــر ا�ســاس
بحقﻮقﻬــا ا�ﻜﺘســﺒة ،وأن يﻨــﺺ ﻋﻠــﻰ إﻧﺸــاء هيﺌــة ﺗســمﻰ "ا�ﺠﻠــﺲ اﻷﻋﻠــﻰ لﻠمــرأة" يﻜــﻮن
دورهــا ﺻياﻏــة وﺗﻌميــﻢ وﺗﻄﺒيــﻖ ورﺻــﺪ وﺗقييــﻢ السياﺳــات الﻌاﻣــة ا�ﺘﻌﻠقــة بقﻀايــا
ا�ــرأة ،وأن ﺗﺨﺼــﺺ ﻛﻮﺗــا بﻨســﺒة ﻻ ﺗقــﻞ ﻋــﻦ ﺛﻼﺛــ� با�اﺋــة ﻓــﻲ ﺟميــﻊ أﻃــر الﺘمثيــﻞ
الســياﳼ).(46

وﻓــﻲ رﺻــﺪ �يــﻊ لﻠقﻮاﻧــ� اﻻﻧﺘﺨابيــة الﻠيﺒيــة وﻣــﺪى دﻋمﻬــا لﺘمﻜــ� ا�ــرأة الســياﳼ ،ﻋﻠﻰ
الرﻏــﻢ أن الﻨســاء يمثﻠــﻦ ﻧســﺒة ) (%49ﻣــﻦ ا�ﻮاﻃﻨــ� الﻠيﺒيــ� ،إﻻ إن ﻧســﺒة ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة
بقيــﺖ ﻣﺘﺪﻧيــة ﺟــﺪا ﺧــﻼل الســﻨﻮات اﻷربــﻊ ا�اﺿيــة .وهــﻮ أﻣــر ﻣﺨالــﻒ ﻻل�اﻣــات ليﺒيــا
بمﻮﺟــﺐ القاﻧــﻮن الﺪولــﻲ ،الــﱵ ﺗﻠــﺰم الﺪولــة بﻀمــان قــﺪرة ا�ــرأة ﻋﻠــﻰ ا�ﺸــارﻛة ﻋﻠــﻰ قــﺪم
ا�ســاواة ﻣــﻊ الرﺟــﻞ ،ﻛمــا هــﻮ ﻣحــﺪد ﻓــﻲ ا�ــادة  7ﻣــﻦ اﺗﻔاقيــة القﻀــاء ﻋﻠــﻰ ﺟميــﻊ اﺷــﻜال
الﺘميــ� ﺿــﺪ ا�ــرأة وا�ــادة  25ﻣــﻦ الﻌﻬــﺪ الﺪولــﻲ الﺨــاص بالحقــﻮق ا�ﺪﻧيــة والسياﺳــية.

) (44أﺧرﺟــﻪ أﺣم ــﺪ ﻓ ــﻲ ا�س ــﻨﺪ ) ،(26238وأب ــﻮ يﻌﻠ ــﻰ ﻓ ــﻲ ﻣس ــﻨﺪه ) ،(4694و ال�ﻣ ــﺬي ﻓ ــﻲ ﺟاﻣﻌــﻪ ) ،(113وال ــﺪار قﻄ ــﲏ
ﻓ ــﻲ ﺳ ــﻨﻨﻪ ) ،(481واب ــﻦ الﺠ ــارود ﻓ ــﻲ ا�ﻨﺘق ــﻰ ) ،(90والﻄ ــﻮﳼ ﻓ ــﻲ ﻣس ــﺘﺨرﺟﻪ ) ،(324والﺒيﻬق ــﻲ ﻣ ــﻦ ﻃري ــﻖ أب ــﻲ داود
ﻓ ــﻲ الســ� الﻜــربى ).(767
) (45ﺳ ــيﻠﻔيا ﺳ ــﻮﺗﻲ وابراهيــﻢ دراﺟ ــﻲ ،الﺪلي ــﻞ إل ــﻰ دﺳ ــﺘﻮر ﻣﺘﻮاﻓــﻖ ﻣــﻊ ﻣﻨﻈ ــﻮر الﻨ ــﻮع اﻻﺟﺘماﻋ ــﻲ »الﺠﻨ ــﺪر« ،ا�ﺒــادرة
الﻨس ــﻮية اﻻوروﻣﺘﻮﺳ ــﻄية2016 ,م
) (46وﺛيقــة الحق ــﻮق الﺪﺳ ــﺘﻮرية لﻠم ــرأة الﻠيﺒيــة ،ﺻــادرة ﻋــﻦ ﻣﻨــرب ا� ــرأة الﻠيﺒيــة ﻣ ــﻦ أﺟ ــﻞ الســﻼم بﺘاريــﺦ 29 :يﻨاي ــر
2015م.
م.

18

”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
ﻓقــﺪ أقــرت ا�ــادة  15ﻣــﻦ قاﻧــﻮن 2012/4م اﻧﺘﺨــاب ا�ﺆﺗمــر الﻮﻃــﲏ الﻌــام ،ﺗرﺗيــﺐ ا�رﺷــح�
ﻓــﻲ القﻮاﺋــﻢ ﻋﻠــﻰ أﺳــاس الﺘﻨــاوب بــ� ا�رﺷــح� ﻣــﻦ الﺬﻛــﻮر واﻻﻧــاث ﻋمﻮديــاً وأﻓقيــاً وﻻ
ﺗقﺒــﻞ قﻮاﺋــﻢ الﻜياﻧــات الــﱵ ﻻ ﺗحــ�م هــﺬا ا�ﺒــﺪأ وﻣــﻊ ذلــﻚ ﻓقــﺪ ﺗﺄلــﻒ ا�ﺆﺗمــر الﻮﻃــﲏ
الﻌــام ﻣــﻦ  200ﻣقﻌــﺪ ،اﻧﺘﺨﺒــﺖ  33اﻣــرأة ﻣــﻦ بــ� أﻋﻀاﺋــﻪ ،ﻣــﻦ ﺧــﻼل الﻠﻮاﺋــﺢ )اﻷﺣــﺰاب
السياﺳــية( لﻜــﻦ ،يﺸــ� واقــﻊ اﻧﺘﺨــاب اﻣــرأة واﺣــﺪة ﻛمرﺷــحة ﻣســﺘقﻠة إلﻰ ﻧﻄــاق الﺘحﺪيات
الــﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬــا ا�رﺷــحات ،والحاﺟــة لﺠﻬــﻮد أقــﻮى ﻣﻦ قﺒــﻞ الﺪولــة الﻠيﺒية لﺰيادة ﻣﺸــارﻛﺘﻬﻦ.
بيﻨمــا ﻧﺼــﺖ ا�ــادة  6ﻓقــرة  2ﻣــﻦ قاﻧــﻮن  2013/17م بﺸــﺄن اﻧﺘﺨــاب الﻬيﺌــة الﺘﺄﺳيســية
ﻋﻠــﻰ ﺗﺨﺼيــﺺ ﺳــﺘة ﻣقاﻋــﺪ ﻧســﻮية ﻣــﻦ الســﺘ� أي بﻮاقــﻊ ) (%10ﻓقــﻂ ﻛﻮﺗــا ،ﻏــ�
أﻧــﻪ لــﻢ يمﻨﻌﻬــا ﻣــﻦ ا�ﻨاﻓســة ﻋﻠــﻰ باقــﻲ ا�قاﻋــﺪ ،ولﻜــﻦ اﻹﺣﺼــاءات ﺗﺸــ� إلــﻰ اﻧﺨﻔــاض
ﺗرﺷــحﻦ ﻻﻧﺘﺨابــات ا�ﺆﺗمــر
ﻣﻠحــﻮظ ﻓــﻲ ﻋــﺪد ا��ﺷــحات ﻣقارﻧــة بﻌــﺪد الﻨســاء الﻠﻮاﺗــﻲ ّ
الﻮﻃــﲏ الﻌــام.
أﻣــا قاﻧــﻮن 2014/10م بﺸــان اﻧﺘﺨــاب ﻣﺠﻠــﺲ الﻨــﻮاب -وهــﻮ القاﻧــﻮن اﻷﺧــ� لﻼﻧﺘﺨابــات
ﻓــﻲ ليﺒيــا إلــﻰ وقﺘﻨــا الحالــﻲ -ا�ــادة  2ﻣﻨــﻪ ﺗﺆﻛــﺪ ﻋﻠــﻰ أن يحــﻖ لــﻜﻞ الﻠيﺒيــ� ﻣــﻦ الرﺟــال
والﻨســاء ﻣمــﻦ ﺗﺘﻮاﻓــر ﻓيﻬــﻢ الــ�وط القاﻧﻮﻧيــة ﺗرﺷــيﺢ أﻧﻔســﻬﻢ لﻌﻀﻮيــة ﻣﺠﻠــﺲ الﻨــﻮاب،
وﻧﻠمــﺲ إﺧﻔــاق الﺪولــة ﻓــﻲ ﺗﺸــﺠيﻊ ﺗمثيـ ٍﻞ أﻛــرب لﻠمــرأة ﻓــﻲ اﻧﺘﺨابــات ﻣﺠﻠــﺲ الﻨــﻮاب ،إذ
بﻠﻐــﺖ ﻧســﺒة ﺗمثيــﻞ ا�ــرأة ﻓــﻲ ﻣﺠﻠــﺲ الﻨــﻮاب ) 32) (%16ﻣــﻦ أﺻــﻞ  200ﻣقﻌــﺪاً( ﻣــا يمثــﻞ
ﺧﻄــﻮة الــﻰ الــﻮراء ﻣقارﻧــة بﻨســﺒة ) (%17ﻣــﻦ ا�قاﻋــﺪ الــﱵ ﺗحققــﺖ ﻓــﻲ اﻧﺘﺨابــات ا�ﺆﺗمــر
الﻮﻃــﲏ الﻌــام .ﻋــﻼوة ﻋﻠــﻰ ذلــﻚ اﺳــﺘﺒﻌﺪ القاﻧــﻮن رقــﻢ  10لســﻨة  2014اﻷﺣــﺰاب ﻣمــا
قﻠــﺺ اﺣﺘمــال ﺗحقيــﻖ الﺘمثيــﻞ لﻠمــرأة ﻓمﻨحــﺖ ا�ــرأة ﺣﺼــة ﻣحــﺪودة ﺟــﺪا ) .(%16ولﻜــﻦ،
بســﺒﺐ أﻋمــال الﻌﻨــﻒ الــﱵ ﻋﻄﻠــﺖ ﺳــ� اﻻﻧﺘﺨابــات ﻓــﻲ بﻌــﺾ ا�راﻛــﺰ ،لــﻢ ﺗﻨﺘﺨــﺐ ﺳــﻮى
 30اﻣــرأة ﻓقــﻂ ﻣــﻦ أﺻــﻞ  32ﻛمــا ارﺗــﺄى القاﻧــﻮن اﻻﻧﺘﺨابــﻲ .وقــﺪ ﺧﻔــﺾ ذلــﻚ ﺗمثيــﻞ
ا�ــرأة إلــﻰ ﻧســﺒة ) (%15الحاليــة.

ولﻌــﻞ ﻣــﻦ أهــﻢ القﻮاﻧــ� الــﱵ ﺗحﺘــاج إلــﻰ ﺗﻌﺪيــﻞ ،قاﻧــﻮن رقــﻢ  6لســﻨة 2006م بﺸــﺄن ﻧﻈــام
القﻀــاء وﺗﻌﺪيﻼﺗــﻪ ،بحيــﺚ يراﻋــﻲ ﻋﻨــﺪ الﻨــﺺ ﻋﻠــﻰ ﺗرﻛيﺒــة ا�ﺠﻠــﺲ اﻻﻋﻠــﻰ لﻠقﻀــاء
الﺘمثيــﻞ الﻌــادل لﻠﻨــﻮع اﻻﺟﺘماﻋــﻲ).(47

وﻓــﻲ ا�ﺠــال الﺠﻨاﺋــﻲ ﻧحﺘــاج الﻌمــﻞ ،بﺸــﻜﻞ دوري ،ﻋﻠــﻰ اﺳــﺘﻌراض وﺗقييــﻢ وﺗﻨقيــﺢ
قﻮاﻧيﻨﻬــا الﺠﻨاﺋيــة ا�ﻮﺿﻮﻋيــة واﻹﺟراﺋيــة ،لﻀمــان ﻛﻔاءﺗﻬــا وﻓﻌاليﺘﻬــا ﻓــﻲ القﻀــاء ﻋﻠــﻰ
الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ا�ــرأة وإلﻐــاء أﺣﻜاﻣــﻪ الــﱵ ﺗﺠــ� الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ ا�ــرأة أو ﺗﺘﻐــاﴇ ﻋﻨــﻪ؛ ﺳــﻮاء
ﺗمثــﻞ الﻌﻨــﻒ ﻓــﻲ اﻻﻋﺘــﺪاء الﺠســﺪي داﺧــﻞ الﻨﻄــاق الﻌاﺋﻠــﻲ ،أم ﻓــﻲ اﻻﻋﺘــﺪاء الﺠﻨــﴘ
بمﺨﺘﻠــﻒ ﺻــﻮره ،بمــا ﻓيﻬــا الﺘحــرش الﺠﻨــﴘ ﻓــﻲ ا�ــﺪارس والﻌمــﻞ واﻷﻣاﻛــﻦ الﻌاﻣــة ،ﻛمــا
) (47ﺗحﺪيــات أﻣــام القﻀــاء الﻠي ــﱯ :ﺿمــان اﻻﺳ ــﺘقﻼل وا�ســاءلة وا�ســاواة بــ� الﺠﻨســ�  ,الﻠﺠﻨــة الﺪولــة لﻠحقﻮقيــ�،
2016م ص.31 :
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
يﺘﻮﺟــﺐ ﺣــﺬف ﺗﺨﻔيــﻒ الﻌقﻮبــة ﻋــﻦ الﺠاﻧــﻲ القريــﺐ "الــﺰوج ،اﻷب ،اﻷبــﻦ اﻷخ" ﺣــال
ارﺗﻜابــﻪ لﺠريمــة قﺘــﻞ أو إيــﺬاء قريﺒﺘــﻪ ا�ﺘﻠﺒســة بارﺗــﻜاب الﻔاﺣﺸــة) ،(48وإلﻐــاء السياﺳــة
الﺠﻨاﺋيــة الــﱵ ﺗســمﺢ بﺈﻓــﻼت ا�ﻐﺘﺼــﺐ ﻣــﻦ الﻌقــاب إذا ﺗــﺰوج ﻣــﻦ ا�ﻌﺘــﺪى ﻋﻠيﻬــا).(49
ﻛمــا يﺘﻮﺟــﺐ الﻨــﺺ ﻋﻠــﻰ ﺗﺠريــﻢ اﻻﻏﺘﺼــاب ﺧــﻼل ال�اﻋــات ا�ســﻠحة ﻓــﻲ ا�ﺪوﻧــة الﻌقابيــة
الﻠيﺒيــة بﻮﺻﻔــﻪ ﺷــﻜﻼ ﻣــﻦ اﺷــﻜال الﻌــﺪوان ا�ﺠــرم إﻧســاﻧياً ودوليــاً ،ﻣــﻊ وﺟــﻮب ﺗﻌﺪيــﻞ
ا�ﺪوﻧــة اﻹﺟراﺋيــة بمــا يﻠــﺰم لﺘﻮﻓــ� الرﻋايــة اﻹﻧســاﻧية الﻜاﻣﻠــة لﺠميــﻊ الﻨســاء ا�ﻌﺘقــﻼت
والســﺠيﻨات ،والﻌمــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗﻮﻓــ� ﻣحاﻛمــة ﻋادلــة لﻬــﻦ.
ﺛانياً :اس�اتيجيات تﻄبيقية

هــﺬه اﻻﺳــ�اﺗيﺠيات إﻣــا أن ﺗﺘﺨــﺬ ﺷــﻜﻞ ﻗــرارات تنﻔيﺬيــة ﻣﻨﺒثقــة ﻋــﻦ السياﺳــات
الﺘ�يﻌيــة ،ﻛالقــرار الســياﳼ ا�ﺘﺨــﺬ ﻓــﻲ ﺳــﺒيﻞ ﺗمﻜــ� ا�ــرأة ﻣــﻦ الحقاﺋــﺐ الﻮزاريــة،
وﻣــﻦ الﺘﻮاﺟــﺪ ﻓــﻲ الﺘمثيــﻞ الﺪبﻠﻮﻣــاﳼ ،واﻻﺷــ�اك ﻓــﻲ الﻠﺠــان الﻨﻮﻋيــة ،وإﻣــا أن ﺗﺘﺨــﺬ
ﺻــﻮرة أحــﻜام ﻗﻀائيــة ﺗﺼــﺪر ﻋــﻦ الســﻠﻄة القﻀاﺋيــة ﺣــال ﻣمارﺳــة دورهــا الرقابــﻲ ﻋﻠــﻰ
الســﻠﻄة الﺘ�يﻌيــة ﻓــﻲ ﻣﻄابقــة قﻮاﻧيﻨﻬــا لﻠﺪﺳــﺘﻮر الحاﻣــﻲ لحقــﻮق وﺣريــات ا�ــرأة ،ﻣــﻦ
ﺧــﻼل ا�حﻜمــة الﺪﺳــﺘﻮرية ،أم بالرقابــة ﻋﻠــﻰ الســﻠﻄة الﺘﻨﻔيﺬيــة لﻠﺘﺄﻛيــﺪ ﻋﻠــﻰ ﺗﻄﺒيقﻬــا �ــا
هــﻮ ﻣﻨﺼــﻮص ﻋﻠيــﻪ القﻮاﻧــ� ،ﻣــﻦ ﺧــﻼل القﻀــاء الﻌــادي.
والحقيقــة أن الﻮاقــﻊ الســياﳼ بﻌــﺪ ﺛــﻮرة 2011م ﻣﻠــﺊ باﻹﺷــارات الســالﺒة لحقﻮق وﺣريات
ا�ــرأة ،ولﻌــﻞ أولﻬــا ﻋمــﻞ ﺳــياج ﻣحــا� لﻠﻨســاء ﻓــﻲ ﻣيــﺪان الحريــة بﺸــﻜﻞ يﻌﺰلﻬــﻦ ﻋــﻦ
ا�ﻨﺼــة الــﱵ هيمــﻦ ﻋﻠيﻬــا الحﻀــﻮر الﺬﻛــﻮري الــﺬي ﻣثــﻞ الﺠســﻢ الســياﳼ بالﻜاﻣــﻞ لﻠثــﻮرة
ﻣمثــﻼ با�ﺠﻠــﺲ الﻮﻃــﲏ اﻻﻧﺘقالــﻲ ،الﻠﻬــﻢ إﻻ اﻣرأﺗــان ﺿمﺘﻬمــا ﺗﺸــﻜيﻠﺘﻪ ﻣــﻦ بــاب رﻓــﻊ
الحــرج) (50واﻧﻄــﻮت ﺻﻔحــة هــﺬا ا�ﺠﻠــﺲ و�ــا يﻔﺘــﺢ بابــﻪ �ﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻓيــﻪ ،ولﻜﻨــﻪ
لــﻢ يﻨــﺲ أن يﺸــيﺪ بﺪورهــا ،ﻓــﻲ ﺧﻄــاب الﺘحريــر ،ﻓﺠﻌﻠﻬــا هﺪيــة لﻠمﻨﺘ�يــﻦ بﺈباﺣــة
اﻷربــﻊ ﻧســاء لﻠرﺟــﻞ ﻓــﻲ رﺳــالة ﺳياﺳــية ﻣﻮﺟﻬــة لﺘيــار بﻌيﻨــﻪ ،ﺗﻬﺒــﻂ با�ــرأة �ﺼــاف
ﻋﻬــﺪه بﺈﻧــﺰال ا�ــرأة ﻣــﻦ ﻣﻨﺼــة الﺘقﺪيــﻢ
الســﻠﻌة .واﻓﺘﺘــﺢ ﺧﻠَﻔُــﻪ ا�ﺆﺗمــر الﻮﻃــﲏ الﻌــام
َ
)(51
لﻠحﻔــﻞ ا�راﺳــمﻲ لﺘســﻠﻢ الســﻠﻄة ﻣــﻦ ا�ﺠﻠــﺲ اﻻﻧﺘقالــﻲ لﻜﻮﻧﻬــا ﻏــ� ﻣحﺠﺒــة  ،وﺗﻮالــﺖ
اﻹﺷــارات وازدادت ،ﻓــﺬاك ﻧاﺋــﺐ يقيــﻢ الﺪﻧيــا وﻻ يقﻌﺪهــا ﺧﻮﻓــا ﻣــﻦ ﻏﻀــﺐ اﻹلــﻪ ﻋﻠــﻰ
ا�ﺆﺗمــر ﻻﺧﺘــﻼط ﻧﻮابــﻪ ﻧســاء ورﺟــال ﺗحــﺖ قﺒــة ا�ﺆﺗمــر).(52
) (48ا�ادة  375ﻣﻦ قاﻧﻮن الﻌقﻮبات الﻠيﱯ.
) (49ا�ادة  424ﻣﻦ قاﻧﻮن الﻌقﻮبات الﻠيﱯ.
) (50السيﺪة ﺳﻠﻮى الﺪﻏيﻠﻲ والسيﺪة اﻧﺘﺼار الﻌقيﻠﻲ .http://muwatanah.org
) (51ا�ﺬيﻌــة ﺳــارة ا�ســﻼﺗﻲ الــﱵ ﻃــردت ﻣــﻦ قاﻋــة اﻻﺣﺘﻔــال بﺘســﻠيﻢ الســﻠﻄة ﻣــﻦ ا�ﺠﻠــﺲ اﻹﻧﺘقالــﻲ إلــﻰ ﻣﺆﺗمــر
الﻮﻃ ــﲏ بﺄﻣ ــر ﻣﺒــا� ﻣ ــﻦ رﺋي ــﺲ ا�ﺠﻠ ــﺲ اﻹﻧﺘقال ــﻲ الس ــيﺪ ﻣﺼﻄﻔ ــﻰ ﻋﺒــﺪ الﺠﻠي ــﻞhttps://www.alwatanvoice.com .
) (52ﺗ�يﺢ الﻨاﺋﺐ ﻣحمﺪ الﻜيﻼﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﻠسة  8يﻨاير 2013م http://www.ennaharonline.com/ .
) (
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
أﻣــا ﻋــﻦ الﺘﻄﺒيقــات القﻀاﺋيــة الســﻠﺒية ﻓــﻲ ﺣــﻖ ا�ــرأة الﻠيﺒيــة ﺧاﺻــة بﻌــﺪ أﺣــﺪاث 2011م،
ﻓﺘﺘﺼــﺪر ا�ﺸــﻬﺪ الﻠيــﱯ الﻄﻌــﻮن الﺪﺳــﺘﻮرية :الﻄﻌــﻦ الﺪﺳــﺘﻮري رقــﻢ 60/10ق ﻓــﻲ 2012م،
الﻄﻌــﻦ دﺳــﺘﻮري رقــﻢ 60/14ق بﺘاريــﺦ  .2013/6/9والــﱵ رﻓﻌــﺖ ﺿــﺪ القاﻧــﻮن رقــﻢ 8
لســﻨة 1989م بﺸــﺄن ﺗﻮلــﻲ ا�ــرأة لﻮﻇيﻔــة القﻀــاء ،بﺪﻋــﻮى ﻣﺨالﻔﺘﻬــا لﻠمــادة اﻷولــﻰ ﻣــﻦ
الﺘﻌﺪيــﻞ الﺪﺳــﺘﻮري الﺼــادر ﻓــﻲ 2011م والــﱵ ﺗﺠﻌــﻞ ﻣــﻦ ال�يﻌــة اﻹﺳــﻼﻣية ﻣﺼــﺪراً
رﺋيســاً لﻠﺘ�يــﻊ ،وإن لــﻢ يﻔﺼــﻞ ﻓيﻬــا بﻌــﺪ ،بيﻨمــا قــال القﻀــاء ﻛﻠمﺘــﻪ �يحــة بﺸــﺄن ﻋــﺪم
دﺳــﺘﻮرية م  13ﻣــﻦ القاﻧــﻮن رقــﻢ  10لســﻨة 84م ا�ﻌﺪلــة با�ــادة اﻷولــﻲ ﻣــﻦ القاﻧــﻮن رقــﻢ 9
لســﻨة 94م ا�ﻨﻈمــة لحــﻖ الرﺟــﻞ ﻓــﻲ الــﺰواج الثاﻧــﻲ ،ﻓــﻲ الﻄﻌــﻦ الﺪﺳــﺘﻮري رقــﻢ  3لســﻨة
2013م ،ﺣيــﺚ قــﴣ بﻌــﺪم الﺪﺳــﺘﻮرية� ،ﺨالﻔﺘــﻪ ﻷﺣــﻜام ال�يﻌــة اﻹﺳــﻼﻣية).(53
ويﻈــﻞ القﻀــاء الﺠﻨاﺋــﻲ الﻠيــﱯ ﻋﻼﻣــة ﻓارقــة ﻓــﻲ إﺻــﺪار اﻷﺣــﻜام القﻀاﺋيــة ا�رﺳــﺨة لﻠﻈﻠﻢ
الﺼــارخ ﻓــﻲ ﻣﻮاﺟﻬــة ا�ــرأة الﻠيﺒيــة ،وا�قﻨﻨــة لثقاﻓــة إباﺣــة الﻌﻨــﻒ الﻌاﺋﻠــﻲ اﺗﺠاهﻬــا ،ﻓﻔــﻲ
ﺣﻜــﻢ بﺸــﺄن واقﻌــة إﺗيــان الﺰوﺟــة ﻣــﻦ الﺪبــر ،لــﻢ ﺗﺬهــﺐ ا�حﻜمــة إلــﻰ ﺗﻜيــﻒ ﻓﻌــﻞ الــﺰوج
بﻮﺻﻔــﻪ ﺳــﻠﻮﻛاً ﻣﺨالﻔــاً لﻠﻨﺼــﻮص الحاﻣيــة لﻠحريــة أو اﻷﺧــﻼق أو الﻌــرض ،وذلــﻚ لﻮﺟــﻮد
ﻋﻼقــة الﺰوﺟيــة الــﱵ ﺗﺒيــﺢ ﻣمارﺳــة ﺣــﻖ ا�ﻌــا�ة الﺰوﺟيــة ،ولﻜﻨﻬــا ﺣاولــﺖ أن ﺗﺒســﻂ
ﺣمايــة لحــﻖ الﺰوﺟــة ﻓــﻲ الﻜراﻣــة ،وﺗرﻓــﻊ ﻋﻨﻬــا ا�ﻬاﻧــة والﻨقيﺼــة ،وﺗقــر بحﺼــﻮل إيــﺬاء
و�ر لﻬــا ،ﻓمــا ﻛان ﻣﻨﻬــا إﻻ اﻻلﺘﺠــاء إلــﻰ ﻧــﺺ ا�ــادة  398ﻋقﻮبــات ليــﱯ ،وﻛيﻔــﺖ
الﻔﻌــﻞ أﻧــﻪ إﺳــاءة ﻣﻌاﻣﻠــة أﺣــﺪ أﻓــراد اﻷ�ة) ،(54ﻋﻠمــاً بــﺄن ا�ﺼالــﺢ ا�حميــة ﻏــ� واﺣــﺪة
والﻔﻠســﻔة الﻜاﻣﻨــة وراء الﺘﺠريــﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔــة ،ﻣمــا ﺗرﺗــﺐ ﻋﻠيــﻪ أن يقابــﻞ الــ�ر الﺒالــﻎ بﺠــﺰاء
ﺟﻨاﺋــﻲ هﺰيــﻞ ،ﻣرهــﻮن بﺘﻨــازل الﺰوﺟــة ﻋــﻦ ﺷــﻜﻮاها).(55

وأﻣــا بﺸــﺄن واقﻌــة �ب الﺰوﺟــة ،ﻓﻌﻠــﻰ الرﻏــﻢ ﻣــﻦ أن قاﻧــﻮن الﻌقﻮبــات لــﻢ يﺘﻀمــﻦ ﻧﺼــاً
ﺧاﺻــاً ﻓــﻲ ﺷــﺄن ﺣــﻖ الــﺰوج ﻓــﻲ ﺗﺄديــﺐ الﺰوﺟــة ،إﻻ أن ا�حﻜمــة الﻌﻠيــا قــﺪ أﻛــﺪت ﻓــﻲ هــﺬا
الحﻜــﻢ ﻋﻠــﻰ أن اﻧﺘﻔــاء ا�ســﺌﻮلية الﺠﻨاﺋيــة ﻋــﻦ الــﺰوج الــﺬي يــ�ب زوﺟﺘــﻪ ،ﻓــﻲ الحــﺪود
ا�ﻌقﻮلــة ،ﺗﺄديﺒــاً لﻬــا ،يرﺟــﻊ لﻺباﺣــة القاﻧﻮﻧيــة ا�ﻨﺼــﻮص ﻋﻠيﻬــا ﻓــﻲ ا�ــادة  14ﻣــﻦ قاﻧــﻮن
الﻌقﻮبــات الﻠيــﱯ ،ﺗﻠــﻚ ا�ــادة الــﱵ ﺗﻨــﺺ ﻋﻠــﻰ أن »ﻻ ﺗﺨــﻞ أﺣــﻜام هــﺬا القاﻧــﻮن ﻓــﻲ أي
ﺣــال ﻣــﻦ اﻷﺣــﻮال بالحقــﻮق الﺸــﺨﺼية ا�قــررة ﻓــﻲ ال�يﻌــة الﻐــراء«).(56
وﻻ يســﻌﻨا بﻌــﺪ إيــراد هــﺬه اﻷﺣــﻜام ﺳــﻮى ﻣﻨاﺷــﺪة القﻀــاء الﻠيــﱯ بﺈﻧﺼــاف ا�ــرأة ﻓــﻲ
ﺣالــة ﺗﺒــ� لــﻪ وﺟــﻮد قﻮاﻧــ� ﻇا�ــة)- (57بمﻨاﺳــﺒة وقاﺋــﻊ ﻣﻌروﺿــة أﻣاﻣــﻪ -ﻓ�ﻓــﺾ
ﺗﻄﺒيقﻬا،أﻣــا ﻓــﻲ ﺣــاﻻت اﻹﻏﻔــال الﺘ�يﻌــﻲ ﻋــﻦ ﺗﻨﻈيــﻢ ﺣريــة أو إقــرار ﺣــﻖ لﻠمــرأة ﻣــﻦ

) (53ﺗ ــﻢ ﺗﻌﺰي ــﺰ ه ــﺬا الﺘﻮﺟــﻪ القﻀاﺋ ــﻲ بﺈﺻــﺪار قاﻧ ــﻮن يﻠﻐ ــﻲ أﺣــﻜام ﺗﻠــﻚ ا�ــادة ،وه ــﻮ القاﻧ ــﻮن رق ــﻢ  14لس ــﻨة 2015م
بﺸــﺄن ﺗﻌﺪي ــﻞ بﻌــﺾ ا� ــﻮاد ﻣ ــﻦ القاﻧ ــﻮن رق ــﻢ  10لس ــﻨة  1984بﺸــﺄن ال ــﺰواج والﻄــﻼق وآﺛارهمــا ،بﺈلﻐــاء ا�ــادة الثالثــة
ﻋ ــ�ة ﻣﻨــﻪ ،ﻋﻠمــاً بﺄﻧــﻪ ﺻــﺪر ﻋــﻦ ا�ﺆﺗم ــر الﻮﻃ ــﲏ بﻌ ــﺪ اﻧﺘﺨ ــﺐ ﻣﺠﻠ ــﺲ الﻨ ــﻮاب وﻣﺒا�ﺗــﻪ ﻻﺧﺘﺼاﺻاﺗــﻪ الﺘ�يﻌيــة!
) (54ﻃﻌﻦ ﺟﻨاﺋﻲ  22/143ق ،ﺟﻠسة 24/1/1989م ،ﻣﺠﻠة ا�حﻜمة الﻌﻠيا ،س ) (24ع ) 1989 (3,4م ص311 :
) (55ﺟازية ﺟربيﻞ ﻣحمﺪ ،أﺛر القرابة ﻓﻲ القاﻧﻮن الﺠﻨاﺋﻲ الﻠيﱯ ،ﻣﻨﺸﻮرات ﺟاﻣﻌة بﻨﻐازي2004 ،م ص.140:
) (56ﻃﻌﻦ ﺟﻨاﺋﻲ 24/300ق ﺟﻠسة  ،29/11/1977ﻣﺠﻠة ا�حﻜمة الﻌﻠيا س) (14ع )1978 (3م ص243:
) (57ﺣالــة الﻨ ــﺺ الﺘ�يﻌ ــﻲ �اﺣــة بمــا ﻓيــﻪ ﺗﻌ ــﺪي ﻋﻠ ــﻰ ﺣ ــﻖ ﻧس ــﻮي ،أو ﺗقييــﺪ لحريــة ﻣﻜﻔﻮلــة دﺳ ــﺘﻮراً ،أم با�ﻮاﺛي ــﻖ
الﺪولية.
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
الحقــﻮق ا�ﻨﺼــﻮص ﻋﻠيﻬــا ﻓــﻲ الﺪﺳــﺘﻮر ،أو اﻻﺗﻔاقيــات الﺪوليــة ا�ﺼــادق ﻋﻠيﻬــا ﻓﻠيﺒــادر
القﻀــاء -ﺧاﺻــة اﻻداري ﻣﻨــﻪ -بﺈﻧﺸــاء ﺳــﻮابﻖ قﻀاﺋيــة ﺗﺪﻋــﻢ ﺣقــﻮق وﺣريــات ا�ــرأة
الﻠيﺒيــة ،وﻻ ﺷــﻚ أن ﺗﻮﺟــﻪ اﻻﺟﺘﻬــاد القﻀاﺋــﻲ ﻧحــﻮ ﺗﻜريــﺲ ﺳــمﻮ اﻻﺗﻔاقيــات الﺪوليــة
ﺳــيﻜﻮن لــﻪ أﺛــر ﻛﺒــ� ﻓــﻲ ﺗﻜريــﺲ دور القﻀــاء ﻓــﻲ ﺣمايــة الحقــﻮق الــﱵ يﻀمﻨﻬــا القاﻧــﻮن
الﺪولــﻲ ،وإبــراز دوره ﻓــﻲ ﺣمايــة ﺣقــﻮق اﻹﻧســان.

إذاً الحاﺟــة ﻣاﺳــة إلــﻰ قﻀــاء ﺟــرئ ،يﻌمــﺪ إلــﻰ إﻋــﻼن ﻣﻮقــﻒ أﺳــاﳼ بﺨﺼــﻮص ﺗﺼــﻮره
لﻄﺒيﻌــة وﻇيﻔﺘــﻪ القﻀاﺋيــة ،ا�ﺘمثﻠــة ﻓــﻲ اﻻﺟﺘﻬــاد وإﺿﻔــاء الﺒﻌــﺪ اﻻﺟﺘماﻋــﻲ ﻋﻠيﻬــا،
ﺗﻮﺻ ـﻼً إلــﻰ ﺗﻜريــﺲ دور القﻀــاء ﻓــﻲ ﺣمايــة ا�ــرأة وﺳــاﺋر الﻔﺌــات اﻻﺟﺘماﻋيــة ا�ﻐﺒﻮﻧــة
أو ا�ﻌرﺿــة لﻠﺨﻄــر ﻛﻠمــا ﺗﻠــﻜﺄ أو ﺗقاﻋــﺲ ا�ــ�ع ﻋــﻦ القيــام بﺬلــﻚ .وﻣــﻦ ﻧاﻓــﻞ القــﻮل إن
ﻣــﻦ ﺷــﺄن ﻣﻮقــﻒ ﻣماﺛــﻞ وﻣــا قــﺪ يﻨﺸــﺄ ﻋﻨــﻪ ﻣــﻦ أﺣــﻜام ،أن يقــﺪم اﻹﺛﺒــات ﺗﻠــﻮ اﻵﺧــر ﻋﻠــﻰ
إﻣــﻜان إﺣــراز ﺧﻄــﻮات ﻣﻬمــة ﻣــﻦ ﺧــﻼل القﻀــاء ﻓــﻲ القﻀايــا الﻨســﻮية ،وأن يﻌــﺰز بالﺘالــﻲ
الﻮﺻــﻞ بــ� الﻨســاء والقﻀــاء ،بحيــﺚ ﺗﺼﺒــﺢ ا�ــرأة أﻛــ� اﺳــﺘﻌﺪا ًدا وﺗﻬيــﺆا ،وربمــا ﺣماﺳــة
لﻠﺠــﻮء إليــﻪ وﻋــرض قﻀاياهــا وﻣﻨاقﺸــﺘﻬا ﻓــﻲ ﺣﻠﺒﺘــﻪ).(58

ﺛالﺜاً :اس�اتيجيات توعوية

يﺘﻮﺟــﺐ لﻔــﺖ اﻷﻧﻈــار إلــﻰ ﺣقيقــة ﺧﻄــ�ة ﻣﺆداهــا ،أن ﻛﻞ ﻣــا ﺗقــﺪم ﻣــﻦ اﺳــ�اﺗيﺠيات
ﺳــيﺬهﺐ أﺛرهــا ﺳــﺪى إذا لــﻢ يﺘﻐــ� الﻌقــﻞ الﺠمﻌــﻲ الﻠيــﱯ ،وذلــﻚ ﻣــﻦ ﺧــﻼل الﻔﻬــﻢ الﺼحيﺢ
لﻠﺪيــﻦ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ،ﻓالﻨــﺺ واﺣــﺪ والﺨﻄــاب ﻣﺨﺘﻠــﻒ باﺧﺘــﻼف ﻓﻬــﻢ ا�ﺘﻠقــﻲ ،ﻓالﻨــﺺ القرآﻧﻲ
يﻌﻠــﻲ ﻣــﻦ ﻣ�لــة ا�ــرأة ويﺠﻌﻠﻬــا ﻓــﻲ ﻣﺼــاف ا�ﻠــﻮك ،وﻻ يﺘﺼــﻮر الﻌﻼقــة الﺰوﺟيــة إﻻ � ًا
لﻠمحﺒــة والرﺣمــة ،أﻃﻠــﻖ ﻋﻠــﻰ ا�ــرأة ﻣﺼﻄﻠحــات ﻏايــة ﻓــﻲ الﺒﻼﻏــة؛ "الســﻜﲎ" "الحــرث"
ولﻨــا ﻓــﻲ الســ�ة الﻨﺒﻮيــة أﺳــﻮة ﺣســﻨة ليــﺲ ﻓــﻲ ﻣحﺒــة ا�ــرأة باﻋﺘﺒارهــا أﺣــﺪ الﺪﻧيﻮيــات
ا�حﺒﺒــة لقﻠــﺐ الرﺳــﻮل) ،(59أو ﻓــﻲ اﻻهﺘمــام بالﻨســاء وﻣﻌاﻣﻠﺘﻬــﻦ بالرﻓــﻖ ﻷﻧﻬــﻦ "قﻮاريــر")،(60
بــﻞ باﺳﺘﺸــارة ا�ــرأة ﻓــﻲ أﻣــﻮر ﻣــﻦ أﻣــﻮر الﺪيــﻦ والــﱵ ﺗرﺗــﺐ ﻋﻠيﻬــا آﺛــار ﺧﻄــ�ة ﺗمثﻠــﺖ ﻓــﻲ
ﻧﺠــاة ا�ســﻠم� ﻣــﻦ ﻋــﺬاب أليــﻢ) .(61ولــﻦ ﻧﻨــﴗ أن ا�ــرأة ﺷــارﻛﺖ ﻓــﻲ بيﻌــة الﻌقﺒــة الﻜــربى
والــﱵ ﺷــمﻠﺖ الحــرب "الﺠﻬــاد").(62
) (58ﻧ ــﺰار ﺻاﻏيــﻪ» ،أول ﺗﻄﺒي ــﻖ لقاﻧ ــﻮن ﺣمايــة ا� ــرأة ﻣ ــﻦ الﻌﻨــﻒ اﻷ�ي ﻓ ــﻲ لﺒﻨــان ،ﺣــ� اﺟﺘﻬــﺪ القــاﴈ ﺗﺼحيح ــاً
لقاﻧ ــﻮن ﻣﺒﺘ ــﻮر« ،ا�ﻔﻜ ــرة القاﻧﻮﻧيــة  9,يﻮﻧي ــﻮ 2014م .http://www.legal-agenda.com
) (59قــال ﺻﻠ ــﻰ الﻠــﻪ ﻋﻠيــﻪ وﺳ ــﻠﻢ "ﺣﺒ ــﺐ إل ــﻲ ﻣ ــﻦ دﻧياﻛ ــﻢ :الﻄي ــﺐ والﻨســاء وﺟﻌﻠ ــﺖ ق ــرة ﻋي ــﲏ ﻓ ــﻲ الﺼــﻼة" أﺧرﺟــﻪ
الﻨســاﺋﻲ رق ــﻢ .3939
) (60قــال ﺻﻠ ــﻰ الﻠــﻪ ﻋﻠيــﻪ وﺳ ــﻠﻢ »رﻓقــاً بالقﻮاري ــر« ﻣﺬﻛ ــﻮر ﻓ ــﻲ ﺻحيــﺢ الﺒﺨــاري ﻓ ــﻲ ﺳ ــﺘة ﻣﻮاﺿــﻊ وأورده اﺣم ــﺪ ﻓ ــﻲ
ﻣسﻨﺪه.
) (61ﻣــا روي ﻋﻨــﻪ ﺻﻠ ــﻰ الﻠــﻪ ﻋﻠيــﻪ وﺳ ــﻠﻢ ي ــﻮم الحﺪيﺒيــة أﻧــﻪ اﺷــﺘﻜﻰ إل ــﻰ أم ا�ﺆﻣﻨــ� أم ﺳ ــﻠمة رﴈ الﻠــﻪ ﻋﻨﻬــا ﻣــا
لق ــﻰ ﻣ ــﻦ ا�ﺆﻣﻨــ� ذلــﻚ الي ــﻮم ورﻓﻀﻬ ــﻢ الﺘحﻠــﻞ ﻣ ــﻦ اﻹﺣ ــرام والرﺟ ــﻮع دون دﺧ ــﻮل ﻣﻜــة ،وﻛان ﻓيمــا أﺷــارت ﻋﻠيــﻪ بــﻪ ﻣ ــﻦ
الحﻠــﻖ والﻨح ــر ﻋــﻼج وﺗ ــﺪارك لﻠمﻮقــﻒ ﺣي ــﺚ ﺗﺒﻌــﻪ ا�س ــﻠمﻮن ﻓحﻠق ــﻮا وﻧح ــروا واﻧﺘﻬ ــﻰ اﻷﻣ ــر ﻣمــا ﺟﻌ ــﻞ الﻨ ــﱯ ﺻﻠ ــﻰ الﻠــﻪ
ﻋﻠيــﻪ وﺳ ــﻠﻢ يق ــﻮل لﻬــا رﴈ الﻠــﻪ ﻋﻨﻬــا» :ﺣﺒــﺬا أﻧ ــﺖ يــا أم ﺳ ــﻠمة لق ــﺪ ﻧﺠ ــا الﻠــﻪ ب ــﻚ ا�س ــﻠم� الي ــﻮم ﻣ ــﻦ ﻋ ــﺬاب أليــﻢ«
ﺻحيــﺢ الﺒﺨــاري ﻛﺘــاب الــ�وط ،الحﺪي ــﺚ 2529
) (62ابﻦ ﻛث� ،الﺒﺪاية والﻨﻬاية ،الﺠﺰء الثالﺚ ،باب الﻬﺠرة ﻣﻦ ﻣﻜة إلﻰ ا�ﺪيﻨة.
) (
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
وبالﻨﻈــر لﻠﺘﺠربــة ا�حــﺪدة لﻠﻨســاء ﻓــﻲ ال�اﻋــات ا�ســﻠحة ،ﻓﻬــﻲ ﺗﻌﺘمــﺪ إلــﻰ ﺣــﺪ ﻛﺒــ�
ﻋﻠــﻰ أوﺿاﻋﻬــﻦ ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمﻌــات ﻣــا قﺒــﻞ اﻧــﺪﻻع الــ�اع ا�ســﻠﺢ ،وﻓــﻲ ليﺒيــا لــﻢ يﻜــﻦ يﺨﻠــﻮ
ا�ﺸــﻬﺪ ﻣــﻦ ﺛقاﻓــة الﻌﻨــﻒ والﺘميــ� ﺿــﺪ الﻨســاء ،ﻓﻠﺬلــﻚ ﺗﻔاقمــﺖ ﺣــﺪة هــﺬه اﻻﻧﺘﻬــاﻛات
ـﺰءا ﻣــﻦ ﺻﻨــﻊ القــرار
أﺛﻨــاء الــ�اع .وبا�ثــﻞ ،ﻓــﻲ ﺣــال لــﻢ يﺘــﻢ الســماح لﻠمــرأة بــﺄن ﺗﻜــﻮن ﺟـ ً
قﺒــﻞ الــ�اع ،ﻓيﻜــﻮن ﻋــادة ﻣــﻦ الﺼﻌــﺐ لﻠﻐايــة اﻧﺨراﻃﻬــا ﻓــﻲ اﺗﺨــاذ القــرارات ﺧــﻼل الــ�اع
ﻧﻔســﻪ أو ﺧــﻼل ﻋمﻠيــة الســﻼم ،ﻛمــا ﻓــﻲ ﻓــ�ة ﻣــا بﻌــﺪ الــ�اع) ،(63ولﻜــﻦ بﺈﻣــﻜان الﻨســاء
أن يســﺘﻔﺪن ﻣــﻦ ﺗﻐيــ� الﻌﻼقــات بــ� الﺠﻨســ� الﻨاﺟــﻢ ﻋــﻦ الــ�اع ا�ســﻠﺢ ،ﻓالحــرب قــﺪ
ﺟﻌﻠﺘﻬــﻦ يحﺼﻠــﻦ ﻋﻠــﻰ ﻣﻬــارات ﺟﺪيــﺪة واﻛﺘســ� ﻣراﻛــﺰ ﺟﺪيــﺪة وﺗﻮاﻓــرت لﺪيﻬــﻦ القــﻮة
الﻨاﺟمــة ﻋــﻦ ﺗﻮلــﻲ ﻣســﺌﻮليات ﺟﺪيــﺪة ﻋﻨــﺪ ﻏيــاب الرﺟــﻞ ﻋــﻦ اﻷ�ة أو ﻋــﻦ ﻣــﻜان الﻌمــﻞ،
هــﺬه اﻻدوار الﺠﺪيــﺪة ﻣمﻜــﻦ أن ﺗﺘحــﺪى ا�ﻌايــ� اﻻﺟﺘماﻋيــة القاﺋمــة) ،(64لﺬلــﻚ يﻜــﻮن ﻣــﻦ
ا�ﻔيــﺪ لﺪﻋــﻢ ا�ــرأة ﻓــﻲ ا�رﺣﻠــة ا�قﺒﻠــة أن يرﻛــﺰ اﻹﻋــﻼم ﻋﻠــﻰ إبــراز دور ا�ــرأة ﻓــﻲ ﻋمﻠيــة
إرﺳــاء الســﻼم ،ﻛمــا يﻠــﺰم ﺗﻜﻮيــﻦ وﺗﺪريــﺐ ﻛــﻮادر ﻧســﻮية لﻠﺪﻋــﻢ الﻨﻔــﴘ واﻻﺟﺘماﻋــﻲ
وﺗمﻜيﻨﻬــﻦ ﻣــﻦ الﻌمــﻞ ﻓــﻲ ﻣﺠــال ا�ﺼالحــة الﻮﻃﻨيــة والﻌﺪالــة اﻻﻧﺘقاليــة ،وﺗﻨﻈيــﻢ دورات
لرﻓــﻊ ﻛﻔاءﺗﻬــﻦ الﺨاﺻــة بالرﺻــﺪ والﺘﻮﺛيــﻖ ﻻﻧﺘﻬــاﻛات ﺣقــﻮق اﻹﻧســان ،ﻛمــا يﻠــﺰم رﻓــﻊ
الﻮﻋــﻲ ا�ﺠﺘمﻌــﻲ لﺘﺸــﺠيﻊ الﻨســاء الﻀحايــا لــﻺدﻻء بمﻌﻠﻮﻣــات ﺣــﻮل اﻻﻧﺘﻬــاﻛات والــ�ر
الﻮاقــﻊ ﻋﻠيﻬــﻦ ،بــﻞ إﻧــﻪ يﻠــﺰم الﺘﺸــﺒيﻚ بــ� ﻣﻨﻈمــات ا�ﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧــﻲ ﻋﻠــﻰ ا�ســﺘﻮى
القاﻋــﺪي لﻠﺘﻮﻋيــة بﺄهميــة ﻣﺸــارﻛة ا�ــرأة ﻓــﻲ ا�ﺠــال الســياﳼ) ،(65ويﺠــﺐ ﻓــﻲ الﻨﻬايــة
أن يﻜــﻮن ﺗمﻜــ� ا�ــرأة ﻣﺘﻀمﻨــاً ﻓــﻲ السياﺳــات الﺘﻌﻠيميــة واﻷﻛاديميــة ﺳــﻮاء ﻣــﻦ ﺧــﻼل
ﺗﻀمــ� ا�ﻨاهــﺞ الﺘﻌﻠيميــة -لﻠﺘﻌﻠيــﻢ اﻷﺳــاﳼ بالــﺬات -ﻣقــررات ﺗحــﻮي ﻣﻀاﻣــ� ﺛقاﻓيــة
وﻓﻜريــة ﺗرﺳــﺦ ﺛقاﻓــة ﺗمﻜــ� ا�ــرأة وﻣســاهمﺘﻬا ﻛ�يــﻚ ﻓــﻲ بﻨــاء ا�ﺠﺘمــﻊ وﺗﻨميﺘــﻪ ،ﻛمــا
أن لﻠمراﻛــﺰ الﺒحثيــة وا�ﺆﺳســات اﻻﻛاديميــة دوراً ﺗﻮﻋﻮيــاً ﻛﺒــ�اً ﻣــﻦ ﺧــﻼل إقاﻣــة ا�ﺆﺗمــرات
والﻨــﺪوات وورش الﻌمــﻞ والقﻮاﻓــﻞ الﺘﻮﻋﻮيــة لﻠقــرى الﺒﻌيــﺪة وا�ﻨاﻃــﻖ الﻨاﺋيــة.

) (63وﻓقــاً لﻨﺘاﺋ ــﺞ ا�ســﺢ الﺸــاﻣﻞ ﻵراء الﻠيﺒيــ� ﻓ ــﻲ القيــﻢ »يﺘﺨــﺬ الﻠيﺒي ــﻮن ﻣﻮقﻔــاً ﻣحاﻓﻈــاً ﻣ ــﻦ ا� ــرأة .الرﺟــال ﻋﻨ ــﺪ
أﻏﻠﺒيــة ﺳــاﺣقة ﻣﻨﻬ ــﻢ أﻓﻀــﻞ ﻣ ــﻦ الﻨســاء ﻣ ــﻦ ﺣي ــﺚ الق ــﺪرة ﻋﻠ ــﻰ القيــادة ﻓ ــﻲ ا�ﺠ ــال الس ــياﳼ وﻓ ــﻲ قﻄــاع اﻷﻋمــال
و) (%25ﻋﻠ ــﻰ اﻷق ــﻞ ﻣ ــﻦ الﻠيﺒيــ� ﺗ ــرى أن الﺘﻌﻠيــﻢ الﺠاﻣﻌ ــﻲ أه ــﻢ لﻠﺬﻛ ــر ﻣﻨــﻪ لﻸﻧ ــﱺ« ﻣرﻛ ــﺰ الﺒح ــﻮث واﻻﺳﺘﺸــارات.
ﺟاﻣﻌــة بﻨﻐــازي ،ديســمرب 2015م.
) (64دياﻧا ﻣﺰورﻧا ،ﻧﻈرة ﻋاﻣة :الﻨساء ،الﻔﺘيات وال�اﻋات ا�سﻠحة .http://iipdigital.usembassy.gov/
) (65وﺛيقة ا�رأة الﻠيﺒية لﺒﻨاء السﻼم وﺗﻌﺰيﺰ دورها ﻓﻲ السﻠﻢ اﻻﺟﺘماﻋﻲ ،ص.17 ،16 ،14 :
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ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﳋاﲤة
ﻧﺨﺘــﻢ هــﺬه الﻮرقــة وقــﺪ ﺗﺒــ� أن ا�ــرأة الﻠيﺒيــة هــﻲ أﺣــﺪ الﻔاﻋﻠــ� الرﺋيســي� ﻓــﻲ ﺻﻨاﻋــة
اﻷﺣــﺪاث وﺗحريﻜﻬــا ،وذلــﻚ ﻋﻠــﻰ الرﻏــﻢ ﻣــﻦ الثقاﻓــة الســاﺋﺪة ﻓــﻲ ا�ﺠﺘمــﻊ الﻠيــﱯ والﺘقاليــﺪ
الﻌرﻓيــة الﺨاﻃﺌــة الــﱵ ﺗﻜﺒــﻞ ﺣريﺘﻬــا ﻓــﻲ أﺣايــ� ﻛثــ�ة.
وقــﺪ أوﺻيﻨــا ﻓــﻲ الﺠــﺰء اﻷﺧــ� ﻣــﻦ الﻮرقــة باﺗﺨــاذ ﻣﺠمﻮﻋــة ﺗﺪابــ� بﻐيــة إدﻣــاج ﺣقيقــﻲ
لﻠمــرأة الﻠيﺒيــة واﺣﺘياﺟاﺗﻬــا وﺧﺼﻮﺻياﺗﻬــا ﻓــﻲ السياﺳــات الﺘﻨمﻮيــة ،ولﻀمــان ﻓاﻋﻠيﺘﻬــا
ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــة اﻻﺻــﻼح وإﻋــادة الﺒﻨــاء ،وذلــﻚ ﻣــﻦ ﺧــﻼل؛ ﺗحﺪيــﺚ اﻹﻃــار الﺘ�يﻌــﻲ
الﺪﺳــﺘﻮري والقاﻧﻮﻧــﻲ ،-وبﻨــاء ﻣﺆﺳــﴘ أﻛــ� إﻧﺼاﻓــاً ﻓــﻲ الﺘﻌاﻣــﻞ ﻣــﻊ قﻀاياهــا وأﻛــ�ﻣراﻋــاة لﺘمثيﻠﻬــا ﻓيــﻪ ،وأﺧــ�اً ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺳياﺳــة إﺻﻼﺣيــة ﺗﻮﻋﻮيــة لﻠﻌقــﻞ الﺠمﻌــﻲ الﻠيــﱯ
ﺗﺘﻀاﻓــر الﺠﻬــﻮد ﻓــﻲ الﺘﺨﻄيــﻂ لﻬــا وﺗﻨﻔيﺬهــا ،بحيــﺚ ﺗﺘﻀمــﻦ :ﺗﺠﺪيــﺪ لﻠﺨﻄــاب الﺪيــﲏ،
وﺗﻮﺟيــﻪ لﻠﻀــﻮء اﻹﻋﻼﻣــﻲ ،وﺗﺸــﺒيﻚ لﻠمﺠﺘمــﻊ ا�ﺪﻧــﻲ ،وﺗرﻛــ� �ﺠﻬــﻮدات ا�ﺆﺳســات
الﺒحثيــة واﻷﻛاديميــة الراﻣيــة لﻠﺘﻨﻈــ� والﺘثقيــﻒ بﺘمﻜــ� ا�ــرأة الﻠيﺒيــة.
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”ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ“
ﻗاﺋﻤة اﳌراﺟﻊ
أوﻻً :املﺼادر اﻷساسية:

 .1ﻣﻮﺳــﻮﻋة الﺘ�يﻌــات الﻠيﺒيــة ،ﺗﻮﺟــﺪ ورقيــة ﻓــﻲ ﻣﺠﻠــﺪات ﺗﺠميــﻊ الســيﺪ ﻣحمــﺪ بــﻦ
يﻮﻧــﺲ 1982م .ﺗﻮﺟــﺪ ﻧســﺦ إلﻜ�وﻧيــة ﻋﻠــﻰ ﻣﻮاقــﻊ رﺳــمية ﻋﺪيــﺪة ﻣﻨﻬــا:
http://www.log.gov.ly
 .2ﻣﻮﺳــﻮﻋة اﻷﺣــﻜام القﻀاﺋيــة لﻠمحﻜمــة الﻌﻠيــا الﻠيﺒيــة ،لﻬــا ﻋﺪيــﺪ ﻣــﻦ اﻻﺻــﺪارات الﻮرقيــة
ﺳــﻮاء الﺼــادرة ﻋــﻦ ا�حﻜمــة الﻌﻠيــا ام إدارة القاﻧــﻮن ،ﺗﻮﺟــﺪ إلﻜ�وﻧيــة ﻓــﻲ ﻣﻮاقــﻊ ﻣﺨﺘﺼــة
ﻣﻨﻬاhttp://im.gov.ly/high-court/civilian :
 .3ﻣ�وع الﺪﺳﺘﻮر الﻠيﱯ ،ا�ﻮقﻊ اﻹلﻜ�وﻧﻲ الرﺳمﻲ لﻠﻬيﺌة http://www.cdalibya.org/
 .4اﻻﺗﻔاق السياﳼ الﻠيﱯ https://unsmil.unmissions.org
ﺛانياً :التقارير الدولية:

 .1الﺘقـــــــرير السﻨـــــــــــﻮي �ﻨﻈمــة ﺿحايــا لحقــﻮق اﻹﻧســان ﺣالــة ﺣقــﻮق اﻹﻧســان ﻓــﻲ
ليﺒيــا لﻌــام 2015م victimsohr@yahoo.com
www.facebook.com/victimsohr
 .2ﺗقريــر ﺣقﻮقــﻲ ﻋــﻦ ﻣﻌاﻧــاة الﻨازﺣــ� داﺧــﻞ ﻣــﺪارس بﻨﻐــازي ،ا�ﻨﻈمــة الﺪوليــة لﻠﺘﻨميــة،
2015م http://www.correspondents.org
 .3ﺗقريــر ﺣــﻮل أوﺿــاع ﺣقــﻮق اﻹﻧســان ﻓــﻲ ليﺒيــا  16ﻧﻮﻓمــرب 2015م بﻌثــة اﻻﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة
لﻠﺪﻋــﻢ ﻓــﻲ ليﺒيــا  ،ﻣﻜﺘــﺐ ﻣﻔﻮﺿيــة اﻻﻣــﻢ ا�ﺘحــﺪة الســاﻣية لحقــﻮق اﻹﻧســان
http://unsmil.unmissions.org/p

ﺛالﺜاً :الوﺛائق النسوية:

 .1وﺛيقــة الحقــﻮق الﺪﺳــﺘﻮرية لﻠمــرأة الﻠيﺒيــة  ،ﺻــادرة ﻋــﻦ ﻣﻨــرب ا�ــرأة الﻠيﺒيــة ﻣــﻦ أﺟــﻞ
الســﻼم بﺘاريــﺦ 29 :يﻨايــر 2015م.
 .2وﺛيقــة ا�ــرأة الﻠيﺒيــة لﺒﻨــاء الســﻼم والســﻠﻢ ا�ﺠﺘمﻌــﻲ ،ﻣﺪيﻨــة ﻣﻮﻧــ�و بســﻮي�ا بﺘاريﺦ:
 2ديسمرب2015م.
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رابعاً :الﻜتﺐ والدوريات واملقاﻻت املتﺨﺼﺼة:

 .1ﺗحﺪيــات أﻣــام القﻀــاء الﻠيــﱯ :ﺿمــان اﻻﺳــﺘقﻼل وا�ســاءلة وا�ســاواة بــ� الﺠﻨســ�،
الﻠﺠﻨــة الﺪولــة لﻠحقﻮقيــ�2016 ،م.
 .2ﺟازيــة ﺟربيــﻞ ﻣحمــﺪ ،أﺛــر القرابــة ﻓــﻲ القاﻧــﻮن الﺠﻨاﺋــﻲ الﻠيــﱯ ،ﻣﻨﺸــﻮرات ﺟاﻣﻌــة
بﻨﻐــازي 2004م.
 .3ﺟازيــة ﺟربيــﻞ ﻣحمــﺪ ،ﺗقﻮيــﻢ ﻣــ�وع قاﻧــﻮن ا�ﻌﻨﻔــات وا�ﻐﺘﺼﺒــات ﺗقﻮيــﻢ ﺗ�يﻌــات
ليﺒيــا ﻷﺟــﻞ إﻋــادة الﺒﻨــاء "ﺗقريــر وأبحــاث ﻣــ�وع بحــﱻ" الﻨــا� :ﻣرﻛــﺰ دراﺳــات
القاﻧــﻮن وا�ﺠﺘمــﻊ ﺟاﻣﻌــة بﻨﻐــازي ،وﻣﺆﺳســة ﻓــان ﻓﻮليﻨﻬﻮﻓــ� لﻠقاﻧــﻮن والحﻮﻛمــة
والﺘﻨميــة ،ﺟاﻣﻌــة ليــﺪن2015 ،م.
 .4ﺳــيﻠﻔيا ﺳــﻮﺗﻲ وابراهيــﻢ دراﺟــﻲ ،الﺪليــﻞ الــﻰ دﺳــﺘﻮر ﻣﺘﻮاﻓــﻖ ﻣــﻊ ﻣﻨﻈــﻮر الﻨــﻮع
اﻻﺟﺘماﻋــﻲ "الﺠﻨــﺪر" ،ا�ﺒــادرة الﻨســﻮية اﻻوروﻣﺘﻮﺳــﻄية 2016،م.
 .5ﻓﺘحــﻲ ﻋﻠــﻲ وآﺧــرون ،ﻋﻮاقــﺐ الﺘﻌﺬيــﺐ والﻌﻨﻒ ا�ﻨﻈﻢ "ﻣســﺢ ﺣﻮل ﺗقﺪيــرات اﺣﺘياﺟات
ليﺒيــا" ﻣرﻛــﺰ الﺒحــﻮث واﻻﺳﺘﺸــارات .ﺟاﻣﻌــة بﻨﻐــازي بالﺘﻌــاون ﻣــﻊ الﻌﻬــﺪ الﺪﻧمارﻛــﻲ
�ﻜاﻓحــة الﺘﻌﺬيــﺐ .دﻏﻨــﱵ ،أﻛﺘﻮبــر 2015م.
 .6ﻧﺠيــﺐ الحﺼــادي وآﺧــرون ،ا�ســﺢ الﺸــاﻣﻞ ﻵراء الﻠيﺒيــ� ﺣــﻮل القيــﻢ ،ﻣرﻛــﺰ الﺒحــﻮث
واﻻﺳﺘﺸــارات ﺟاﻣﻌــة بﻨﻐــازي ،ديســمرب 2015م.
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