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مقدمة

معلومــاً أن الدولــة الليبيــة قــد كانــت مــن أوائــل الــدول الــيت اتســم الصــدام 
بــ� ا�عارضــة ونظــام الحكــم فيهــا بالدمويــة، بعكــس شــقيقاتها اللواتــي 
ســبقنها لتلــك ا�عارضــة فــي مطلــع العــام 2011م. تونــس ومــ�، حيــث 
ــي  ــلمية ف ــام وا�عارضــة  بالس ــ� النظ ــلطة ب ــداول الس ــة ت اتســمت عملي
تلــك الــدول، وتابــع العالــم بــآ�ه كيــف انقلبــت ا�طالبــات الســلمية 
بتغيــ� النظــام الليــيب إلــى مواجهــات مســلحة بعــد أن تمــت مواجهتهــا بآلــة 
حربيــة قاســية، ممــا اضطــر العالــم العربــي والدولــي إلــى عقــد االجتماعــات 
العاجلــة وإصــدار القــرارات ال�يعــة بالتدخــل ألجــل حمايــة ا�دنيــ�، 
ــة  ــأن الدول ــول ب ــةـ الق ــي للورق ــة رصــد النطــاق الزمان ــك يصــح بغي ولذل
الليبيــة أضحــت منطقــة �اع ســيايس 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 الســيايس ا�ســلح والحــرب 
التقييــم  يخــرج  فلــن  اإلرهــاب  ضــد  الحــرب  إليهــا  مضــاف  الداخليــة 
ا�وضوعــي عــن أحــد ســبيل�: أولهمــا يتجســد فــي رصــد آثــار هــذه 
األحــداث علــى النــوع االجتماعــي النســوي للمواطــن الليــيب، واآلخــر يتمثــل 
فــي تتبــع ا�ســار النســوي، ومواقفــه مــن هــذه األحــداث الجســام ،هــذا 
يتطلــب دراســة اســتقصائية تحليليــة تتســم با�اضويــة ، ولــن تعــم فائــدة 
ــاً بدراســة اســت�افية لوضــع سياســات  ــدون ا�ــيض قدم ــة ب ــذه الورق ه
ــة بعــد  ــدور ا�ــرأة الليبي ــى األقــل تصــور لرؤيــة مســتقبلية ل عامــة، أو عل
انتهــاء هــذه ا�رحلــة الــيت وإن طالــت لــن تســتمر وفقــاً لســنة الحيــاة و�ــا 
تخربنــا بــه ســ� األولــ� فــي أمهــات الكتــب، فالحــرب اســتثناء مــن الســلم، 
ــح. ــى صل ــة إل ــى ال محال ــ�اع ينته ــى تســوية، وال ــ�اع مصــ�ه إل وال
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احملور األول: تأثري النزاع والصراع واحلرب األهلية على املرأة الليبية

ــى  ــاظ عل ــة مســتلزماً أساســياً للحف ــدول الديمقراطي ــي ال ــداول الســلمي للســلطة ف يعــد الت
ــدول ذات النظــام  ــي ال ــا ف ــدول. بينم ــك ال ــي تل ــرد أي كان نوعــه ف ــوق األساســية للف الحق
الشــمولي الواحــد لــن يتــم تــداول الســلطة إال بتغيــ� حــاد يتمثــل فــي انتفاضــة أو ثــورة 
أو انقــالب وفــي كثــ� مــن صــور هــذا التغيــ� يحــدث خلــل جســيم باألوضــاع االقتصاديــة 
واالجتماعيــة، وإذا مــا طــال الــ�اع الســلطوي، واســتباح الدمــاء الوطنيــة، واســتعان 
أطرافــه بأيــد إقليميــة أم وطنيــة، فمــن الطبيعــي أن تمتــد آثــاره الخطــ�ة للمســاس بالحــد 
األدنــى مــن الحقــوق والحريــات الفرديــة فيضحــى الحــق فــي الحيــاة مهــدداً، وينعــدم الحــق 
فــي األمــن واألمــان، 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 والنفــيس، ومكانتهــا االجتماعيــة، والتقييــم الثقافــي بشــأنها الســائد فــي ا�جتمــع 
ــرأة  ــى ا� ــلح عل ــ�اع ا�س ــار ال ــيمة آلث ــالث صــور جس ــن رصــد ث ــ�اع، ويمك ــل ال مح

الليبيــة فــي الفــ�ة ا�متــدة مــن فربايــر 2011م إلــى وقتنــا الحالــي: 

أوالً: اإلخالل بحقوقهــــا وأطفالها كفئة خاصة في مناطق االشتباك 

هــل يمكــن حــ� صــور اإلخــالل بحقــوق ا�ــرأة الليبيــة وأطفالهــا فــي ا�ــدى ا�كانــي 
ــى الرغــم مــن عــدم  ــة عــن اإلدراك؛ فعل ــة عصي ــا مهم ــه نــ�ان الحــرب؟ أظنه ا�ســتعرة في
مشــاركتها فــي ذاك الــ�اع ا�ســلح، إال أنهــا الضحيــة األولــى واالساســية فيــه؛ فهــي قريبــة 
ذلــك ا�حــارب: كونهــا أمــاً أوأختــاً، زوجــة أو بنتــاً ،عليــه فهــي ا�كلومــة والثكلــى واألرملــة 

ــة. واليتيم

مــن جهــة أخــرى، أنعــدم حــق ا�ــرأة فــي األمــن واألمــان الشــخيص، خشــية أصابتهــا بــأذى 
شــخيص غــ� مبــا� جــراء تبــادل إطــالق النــار والقذائــف العشــوائية(1)، كما أن فــ�ات ال�اع 
ــة أو  ــب الفدي ــال والنســاء ســواء لطل ــا ظاهــرة الخطــف لألطف ــزداد فيه ا�ســلح والحــروب ت
للهويــة، ممــا يــؤدي إلــى إحجــام ا�ــرأة عــن الخــروج من بيتهــا لقضــاء احتياجاتهــا االقتصادية 
واالجتماعيــة والثقافيــة(2). فقــد ســجلت حــاالت انقطــاع عــن الدراســة وعــن العمــل، ناهيــك عن 
التهديــدات ا�بــا�ة الــيت منعــت ا�ــرأة فــي بعــض ا�ؤسســات القضائيــة واألمنيــة وال�طيــة 

والعســكرية، والناشــطات الحقوقيــات واإلعالميــات عــن االلتحــاق بمقــر عملهــا(3). 

ــي مطلــع عــام 2016م  (1) منظمــة هيومــ� رويــس نــددت بالقذائــف العشــوائية الــيت تعرضــت لهــا مخيمــات تاورغــاء ف
ووصفتــه بأنــه «اســتخفاف مطلــق بــاألرواح».

(2) معظم ا�ضايقات واالعتداءات على النساء ال يتم البالغ عنها أو تقصيها سواء من ا�ليشيات أو األفراد.
م. ص: (3) وثيقة ا�رأة الليبية لبناء السالم والسلم ا�جتمعي، مدينة مون�و بسوي�ا بتاريخ: 2 ديسمرب 2015م. ص: 5.
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يمتــد األثــر الســليب علــى ا�ــرأة فــي مناطــق االشــتباك ليشــمل طفلهــا الــذي يتعــرض -كقــدر 
متيقــن-  �شــاكل نفســية عصيــة علــى العــالج، وتتطلــب مــدد زمنيــة طويلــة مــن التأهيــل 

النفــيس، وقــد رصــد فــي بنغــازي مثــالً ازديــاد عــدد حــاالت التوحــد لــدى األطفــال(4). 

وفــي الســياق النفــيس، فــإن ا�ــرأة مجــربة علــى التعامــل مــع ذلــك الثائــر الــذي ســيعود مــن 
ــل تعبــ�ه العنيــف  ــا تخي ــأزم وفــي أفضــل الصــور يمكنن ــال بوضــع نفــيس مت ســاحة القت
ــة ومهامــه  ــاء ممارســة ســلطاته األبوي ــي أثن ــه ف ــك بعنف ــا بال ــة ، فم عــن مشــاعره الحميم
األ�يــة، وال أدل علــى تــأزم الوضــع النفــيس فــي ليبيــا مــن القــول بانتشــار الشــعور 

.(5)(PTSD) ــة ــد الصدم ــا بع ــراب م ــراض اضط ــاب، وأع ــق، واالكتئ بالقل

يمتــد األثــر الســليب للــ�اع ليأخــذ منحــى أوســع فــي شــكل تفــكك أ�ي، فا�ــؤ�ات دالــة 
علــى ارتفــاع نســب الطــالق والخلــع والهجــر ا�عنــوي وا�ــادي، وتطفــو علــى الســطح ظاهــرة 
تزويــج القــا�ات خشــية عليهــن مــن االعتــداء الجنــيس، أو شــفقة بهــن ورغبــة فــي التخلص 

مــن ِحملهــن فــي رحلــة الــ�وح والتهجــ�! 

وتتســع دائــرة ُمعانــاة ا�ــرأة الليبيــة مــن التميــ�؛ حيــث قــام الحــرس الجامعــي بُمضايقــة 
الطالبــات فــي طرابلــس لرفضهــن ارتــداء الحجــاب، كمــا واجهــت بعــض الســيدات ُمضايقــات 
ــا أ�ت ا�يليشــيا ا�ســئولة  ــر، كم ــي أم ــة ول ــا دون صحب ــى خــارج ليبي ــاء ســفرهن إل أثن
عــن تأمــ� إحــدى الجامعــات فــي درنــة علــى إقامــة جــدار للفصــل بــ� الجنســ�، ممــا يقيــد 
ــم مســئولي  ــيت تحاك ــة، ال ــي ا�حكم ــع الحــراس ف ــا من ــم، كم ــى التعلي ــات إل وصــول الطالب
القذافــي الســابق�، الصحفيــات الليبيــات مــن الدخــول إلــى القاعــة بســبب نوعهــن الجنيس(6).

ثانياً: عدم تأم� احتياجاتها الخاصة بها، كاإلغاثة والتداوي 

ينــ�ف مفهــوم االغاثــة والتــداوي إلــى مــد يــد ا�ســاعدة، الرســمية وغــ� الرســمية، ا�حليــة 
والدوليــة للمت�ريــن مــن الــ�اع، وهــو مــا يتطلــب توافــر األمــن واألمــان �نظمــات 
ا�جتمــع ا�دنــي وللهيئــات العامــة كالصليــب األحمــر والهــالل االحمــر. ويُعــد األمــن واألمــان 
ــام  ــذ ع ــ�اع ا�ســلح من ــة بســبب ال ــة الليبي ــا الدول ــيت افتقدته ــة ال ــات الحياتي ــن ا�قوم م
2011م، ولذلــك فــال مجــال للحديــث عــن مستشــفيات ميدانيــة أو عاديــة، أو عــن إمكانيــة 
ــة  ــرأة ضحي ــد حصــول ا� ــة وا�ســتلزمات االخــرى. و يع ــة واألدوي ــدات الطبي وصــول ا�ع
ــك الدعــم النفــيس واالجتماعــي أمــر  ــا فــي ذل ــة الشــاملة، بم ــة الصحي ــى الرعاي الحــرب عل
ــة  ــى الرعايــة الطبي ــاً مــا يكــون الحصــول عل ــة الــ�اع ا�ســلح ، وغالب �وري فــي ا�رحل
(4) د. ناديــة غوقــة ، محــا�ة عــن «طفــل التوحــد» ألقيــت بمناســبة اليــوم العا�ــي للمــرأة بتاريــخ: 8 مــارس 2017م فــي 

نــدوة أقيمــت ببنغــازي برعايــة ا�نظمــة الدوليــة لحمايــة الطفولــة وذوي اإلعاقــة .
ــا» مركــز البحــوث  ــرات احتياجــات ليبي ــب والعنــف ا�نظــم «مســح حــول تقدي ــب التعذي ــي وآخــرون ،عواق ــي عل (5) فتح

ــر 2015م. ص: 42. ــيت، أكتوب ــب .دغن ــة التعذي ــي �كافح ــد الدنمارك ــع العه ــاون م ــازي بالتع ــة بنغ واالستشــارات .جامع
/https://www.hrw.org تقرير منظمة هيومان رايت وتش (6) تقرير منظمة هيومان رايت وتش 2015م عن ليبيا ( )
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ــة  ــة العاجل ــة الطبي ــى الرعاي ــاً كبــ�اً، ففــي كثــ� مــن األحايــ� يتعــذر الحصــول عل تحدي
بســبب انعــدام األمــن والخــوف علــى النفــس مــن اإلصابــة. ولــو أخذنــا مدينــة بنغــازي علــى 
ســبيل ا�ثــال نجــد أن الحــروب قــد ســببت فــي تدمــ� مستشــفى الــوالدة الوحيــد فــي ا�نطقــة 
ال�قيــة الليبيــة "مستشــفى الجماه�يــة للــوالدة"، كمــا علقــت مستشــفيات الكلــى والقلــب  
فــي منطقــة اشــتباكات "الهــواري"، وأضحــى مستشــفى "اإلجــالء للحــوادث" م�حــاً دمويــاً 
للــ�اع ا�ســلح وســاحة حربيــة يخــىش ا�واطــن العــادي االقــ�اب منهــا فمــا بالــك التــداوي 
ــة محــدودة، يحــاول  ــة طبي ــة تحتي ــه، وتّبقــى فــي ا�شــهد "مركــز بنغــازي الطــيب" ببني في

تقديــم خدمــات طبيــة منوعــة رغــم اســتهدافه بقذائــف عشــوائية ليــالً نهــاراً.

وفــي ســياق أخــر يخــ�ق حــق ا�ــرأة الليبيــة فــي الخصوصيــة وتنتهــك كرامتهــا اإلنســانية 
فــي مخيمــات النازحــ�، ومــدارس الالجئــ�؛ مــن حيــث التقــارب فــي الســكن بــ� األ�، 
فــكل أ�ة تقطــن فــي فصــل درايس، ممــا يجعــل مــا يــدور فــي قلــب تلــك األ�ة مســموعاً 
وربمــا مرئيــاً، مــن قبــل األ�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 االحــراج.

ــات  ــك ا�خيم ــى تل ــون عل ــارع القائم ــاء يس ــاص بالنس ــى خ ــ� مصل ــن توف ــاؤل ع وبالتس
وا�ــدارس بالنفــي، بــل إنهــم يؤكــدون مــا هــو أبعــد مــن ذلــك؛ فالحديــث عــن عــدم الحصــول 
علــى مــأوى صحــي مالئــم وأمــن، وعــن نقــص حــاد فــي مســتلزمات الحيــاة األساســية مــن 
غــذاء، ومــاء صالــح للــ�ب، وملبــس، وأدوات طبــخ، واحتياجــات شــخصية، وانعــدام 
والتوعيــة  القضائيــة  وا�ســاعدة  واالجتماعيــة،  النفســية  وا�شــورة  الطبيــة،  للرعايــة 

الحقوقيــة(7). 

ثالثاً: مواجهتها للعنف بأنواعه، خاصة العنف الجنيس 

تتعــدد صــور العنــف، ولعــل ا�ــرأة الليبيــة تتقاســم مــع الرجــل الليــيب العديــد مــن الصــور 
للعنــف ا�ــادي وا�عنــوي، ســواء الواقــع بشــكل مبــا� أو غــ� مبــا�، لكنهــا تتفــرد عنــه 
بكونهــا ضحيــة ألنــواع عنــف خاصــة، قــا�ة الوقــوع عليهــا عــادة. وهــي نوعــان: العنــف 
ــي  ــة يجــدر الحديــث عــن أن العنــف العائل ــة الليبي ــي الحال ــي .وف الجنــيس والعنــف العائل
ــي  ــه يجــد ســنده ف ــل إن ــة ب ــة الليبي ــي الثقاف ــو م�ســخ ف ــد الــ�اع ا�ســلح فه ليــس ولي
تأويــل آليــات تــ�ح بــ�ب الزوجــة فــي القــرآن الكريــم الــذي يؤمــن بــه كل الشــعب الليــيب 

علــى اختــالف مذاهبهــم ومشــاربهم الفكريــة والفقهيــة(8).

ــي نــدوة  ــي عــن معانــاة النازحــ� داخــل مــدارس بنغــازي ،عــرض برعايــة ا�نظمــة الدوليــة للتنميــة ،ف ــر حقوق (7) تقري
ــي مدينــة بنغــازي بتاريــخ: 10 ديســمرب2015م. ــت ف ــوان «النازحــون بــ� ا�عانــاة وا�صــ�» أقيم علميــة بعن

ــن�  ْيِه ــوا َعلَ ــَال َتْبُغ ــْم فَ ــِإْن أََطْعنَُك ، فَ ــن� ــِع وَاْ�ِبُوُه ــي اْلَمَضاِج ــن� ِف ــن� وَاْهُجرُوُه ــوزَُهن� فَِعُظوُه ــوَن نُُش ــي َتَخافُ ِت (8) «وَالال�
ــاء. ــورة النس ــن س ــة 34 م ــِبيًال» اآلي َس
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أمــا العنــف الجنــيس فألوانــه التقليديــة لــم تكــن مثــار جــدل فــي ليبيــا(9)، رغــم وجــوده فــي 
ــي  ــراه ،وف ــزوج باإلك ــة ال ــي صــورة مواقع ــه ،وف ــكوت عن ــيس ا�س ــرش الجن صــورة التح

صــورة اإلجبــار القانونــي لهــا بالــزواج مــن مغتصبهــا كــي يفلــت مــن الجــزاء الجنائــي.
لكــن مــا ظهــر علــى الســطح إبــان األحــداث الدمويــة الــيت أعقبــت ا�طالبــة الســلمية بالتغيــ� 
واإلصــالح فــي فربايــر 2011م، هــو نــوع خطــ� مصنــف جنائيــاً بأنــه مــن جرائــم الحــرب؛ 

العنــف الجنــيس كأداة كوســيلة حربيــة.
ــان أحــداث 2011م نشــأت مجموعــات  ــا إب ــة مــن ليبي ــة الغربي تأججــت الحــرب فــي ا�نطق
ــن  ــم م ــة التونســية وجله ــى الحــدود الليبي ــ� القابعــ� عل ــن الناشــط� الحقوقي ــة م مدني
ا�حامــ�(10)، وذلــك لتقديــم ا�ســاعدات للعائــالت النازحــة وللهاربــ� مــن الــ�اع ا�ســلح 
فــرادي كانــوا أم جماعــات، والحــظ أولئــك الناشــطون أن مــن بــ� هــؤالء الفاريــن مــن ليبيــا 
إلــى تونــس ضحايــا قــد تعرضــوا للعنــف الجنــيس وأنهــم تعرضــوا �شــاكل صحيــة(11)   
واجتماعيــة(12) وماليــة(13) وحــىت إداريــة(14) بســبب هــذا االعتــداء، ومــن هنــا قــرروا أن يوّفــروا 
لهــم ا�ســاعدات الطبيــة والنفســية والقانونيــة ويســّهلوا إعــادة إدماجهــم فــي ا�جتمــع(15). 
ــس  ــن رئي ــات تدي ــة وإثبات ــع أدل ــي جم ــت بأنشــطة ف ــة قام ــة ليبي ــات أهلي ــا أن جمعي كم
ــن  ــدد م ــت لع ــيت وقع ــاكات ال ــودي" باالنته ــدادي ا�حم ــي النظــام الســابق "البغ ــوزراء ف ال
النســاء الليبيــات خــالل حــرب التحريــر، وقــام النائــب العــام الليــيب بإرســال ملــف التحقيــق 
إلــى القضــاء التونــيس بنــاء علــى تلــك األدلــة واإلثباتــات، وأنــه مــن الصعــب تحديــد رقــم 
لحــاالت االغتصــاب الــيت وقعــت فــي أثنــاء حــرب التحريــر ألن جرائــم الــ�ف تعتــرب مــن 
الجرائــم الحساســة فــي ا�جتمــع الليــيب، فالتحقيــق فــي هــذا ا�جــال يتــم بشــكل �ى، ولــم 

يتــم يذكــر أي أســماء فيمــا أحيــل إلــى النائــب العــام الليــيب(16). 
وبعــد التحريــر وتعيــ� الــوزارات حــدث أن كلــف بعــض أولئــك ا�حامــ� النشــطاء حقوقيــاً 
ــى إيجــاد  ــك ا�ركــز الســيادي انصــب التفكــ� عل ــل، ومــن ذل ــر أو وكي ــوزارة العــدل: وزي ب
حلــول �شــاكل تلكــم الضحايــا. وحيــث أن الوضــع ا�الــي كان هــو العائــق األول أمــام 
الرعايــة الصحيــة الجســدية(17) والنفســية(18) فقــد ترجمــت ا�عانــاة الواقعيــة إلــى مــ�وع 

ــات. ــات وا�غتصب ــون ا�عنف قان

(9) ثقافة الصمت هي الثقافة السائدة بشأن الجرائم الجنسية كافة في ا�جتمع اللييب.
(10) وقــد كانــت جهــود هــؤالء داخــل إطــار عمــل جماعــي مــن خــالل مؤسســات مجتمــع مدنــي موجــودة مــن قبــل أو أنشــئت 

فــي تلــك الفــ�ة ، ومــن أبرزهــا: ا�جموعــة الليبيــة لرصــد االنتهــاكات ،ومنظمــة ا�رصــد حــول النــوع أثنــاء األزمــات.
(11) االجهاض أو ال�يف أو غ�ها من االصابات.

(12) الطالق للم�وجات والتهديد بالقتل من االخوة بالنسبة للبنات.
(13) انعدام ا�أوى �ن هرب من بيوتهن او طردتهم عائالتهم

(14) عدم وجود أوراق ثبوتية إما للهرب بدونها وإما ألنها تحتاج لعدم الكشف عن هويتها الحقيقية
(15) https://www.fidh.org/ar

(16) ورد ذلك في تقرير نعيمة ا��اتي 2013/7/18م في صفحة ليبيا ا�ستقبل على شبكة االن�نت:
http://www.libya-al-mostakbal.org

ــات  ــات االجهــاض وهــذا مــا اســتلزم ان تلجــأ الفتي ــراء عملي (17) ا�ستشــفيات العامــة رفضــت أن تســتقبل الحــاالت إلج
ــى ا�ستشــفيات الخاصــة إل

) العالج النفيس يحتاج إلى جلسات أحيانا يطلب الطبيب (18) العالج النفيس يحتاج إلى جلسات أحيانا يطلب الطبيب 30 ديناراً ليبياً في الساعة. )
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بعــد عــرض ا�ــ�وع مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة علــى الســلطة الت�يعيــة، وتحديــداً قــدم 
إلــى اللجنــة الت�يعيــة با�ؤتمــر الوطــين العــام(19)، كان هنــاك ميــل واضــح لــدى الســلطة 
الت�يعيــة إلنــكار تلــك الوقائــع واالنتهــاكات، وقــد حــ� للمؤتمــر الوطــين 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 
اإل�اع فــي إصــدار القانــون، كرئيســة الرب�ــان اإليطالــي والــيت أعلنــت علــى أنهــا ســوف 
ــة رفضــوا  ــر، غــ� أن أعضــاء الســلطة الت�يعي ــي ا�ؤتم ــون ف ــرار القان تحــ� جلســة إق
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 األعضــاء مجــيء الضحايــا بأنفســهن فــي جلســة مــن 
جلســات ا�ؤتمــر الوطــين العــام للمطالبــة بإصــدار القانــون ليتــم التأكــد مــن صحــة ادعائهــن، 
ــه، والــذي عجــز ا�هتمــون بإصــدار القانــون عــن تحقيقــه ألنــه  وذلــك كان ا�ســتحيل بعين

يتعــارض مــع مبــدأ ال�يــة الــيت يعتمــد عليــه فــي نيــل ثقــة الضحيــة(20).

ــة وراءه، وخاصــة الســيد  ــة الكامن ــون وصــدق القضي ــة القان ــوزراء ألهمي ــم ال بفضــل تفه
رئيــس الــوزراء حينهــا "الســيد زيــدان" قــرر مجلــس الــوزراء اعتمــاد مــ�وع القانــون فــي 
صــورة قــرار صــادر عــن مجلــس الــوزراء رقــم 119 لســنة 2014م بشــأن معالجــة أوضــاع 
ضحايــا العنــف الجنــيس، ثــم صــدر عــن وزارة العــدل القــرار رقــم 904 لســنة 2014م بشــأن 

تنظيــم صنــدوق معالجــة أوضــاع العنــف الجنــيس.

وفــي هــذا الصــدد نالحــظ أن أســاس القــرار تعويــض مــادي، مبــين علــى مزايــا ماليــة فــي 
مجملهــا مــن بينهــا: منحــة شــهرية  تأمــ� طــيب ، أولويــة فــي التعيــ�، أولويــة فــي الحصــول 
علــى قــرض ســكين، 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 الزمــة لجــرب الــ�ر الواقــع علــى الضحيــة و�ســاعدتها علــى بــدء 
حيــاة كريمــة مــن جديــد، إال أن بعــض هــذه ا�زايــا يمكــن االســتغناء عنهــا بــدون أن يؤثــر 
ذلــك علــى الهــدف ا�رجــو تحقيقــه مــن القانــون وبمــا يخفــف االعبــاء ا�اليــة عــن الدولــة الــيت 
هــي فــي أمــس الحاجــة إلــى اتبــاع سياســة التقشــف نتيجــة لألزمــة ا�اليــة الواقعــة فيهــا 

جــراء التوتــر الســيايس واألمــين ا�حيــط بالبــالد(21).

(19) وقتها كانت تضم في عضويتها بعضاً من أصحاب االتجاه اإلسالمي السيايس برئاسة السيد عمر بوليفة.
ــر الوطــين العــام وهــو الســيد: جمعــة اعتيقــه، قدمــت للباحثــة بتاريــخ  ــي ا�ؤتم (20) إفــادة مكتوبــة مــن عضــو ســابق ف

.2015/6/22
ــاء  ــا ألجــل إعــادة البن ــات ليبي ــم ت�يع ــات تقوي ــات وا�غتصب ــون ا�عنف ــم مــ�وع قان ــد، تقوي ــل محم ــة جربي (21) جازي
«تقريــر وأبحــاث مــ�وع بحــيث «النــا�: مركــز دراســات الفانــون وا�جتمــع جامعــة بنغــازي، ومؤسســة فــان فولينهوفــ� 

ــدن، 2015م ص:59. ــة، جامعــة لي ــة والتنمي ــون والحوكم للقان
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ــة  ــة للرعاي ــة داعم ــة تحتي ــى إرســاء بني ــون إل ــم يســع مــ�وع القان ــة أخــرى، ل ومــن جه
النفســية واالجتماعيــة للضحايــا ســواء كان ذلــك مــن خــالل: تغيــ� الســلوك االجتماعــي 
تجــاه ا�غتصبــات مــن خــالل التوعيــة االجتماعيــة ،أو تدريــب األطبــاء وعلمــاء النفــس علــى 
التعامــل مــع هــذا النــوع الضحايــا ويجــب أن نؤكــد علــى أهميــة قيــام الضحيــة بالتحــدث 
وبصــدق وطالقــة، وا�الحــظ أن ذلــك يعتمــد علــى الثقــة فــي حفــاظ ا�ســتمع علــى �يــة 

ا�علومــات ســواء علــى ا�ســتوى الشــخيص أم العــام(22).

ــاعدتهن  ــث �س ــرد الحدي ــية الســتقبالهن �ج ــة ونفس ــادات اجتماعي ــح عي ــن خــالل فت أو م
علــى تخطــي األزمــة النفســية الــيت ســببها الحــادث، علــى أن تحــوي هــذه العيــادات 
ــام  علــى إخصائيــة نفســية وإخصائيــة اجتماعيــة ومرشــد ديــين ومستشــار قانونــي، والقي
بالتواصــل مــع األهالــي، ومســاعدتهم علــى تجــاوز محنتهــم وتوعيتهــم وتثقيفهــم بحــاالت 
بناتهــم، وخلــق حالــة مــن التضامــن اإلنســاني الحقيقــي بينهــم وبــ� بناتهــم ا�غتصبــات، 
ألّن ضحيــة االغتصــاب فــي ا�جتمعــات ا�حافظــة كا�جتمــع الليــيب تدفــع الثمــن مرتــ�: أوالً 
عنــد الفشــل فــي حمايتهــا، ومــرة أخــرى عنــد محاســبتها علــى مــا تعرضــت لــه مــن انتهــاك 
ال إنســاني ال يــّد لهــا فيــه. كذلــك غابــت اإلشــارة إلــى تأســيس جمعيــات خ�يــة ومؤسســات 

ا�جتمــع ا�دنــي تحمــل علــى عاتقهــا دعــم أولئــك الضحايــا ماديــاً ومعنويــاً(23).

ويجــدر بنــا اإلقــرار بأنــه مــ�وع قانــون مثالــي وغــ� مســبوق ،ليــس علــى مســتوي العالــم 
العربــي فقــط بــل علــى ا�ســتوى الدولــي(24) �ــا يمثلــه مــن اعــ�اف بحــق ضحايــا العنــف 
الجنــيس وهــذا االعــ�اف  يؤســس لخطــوة مهمــة فــي طريــق العدالــة االنتقاليــة، حيــث ال 
يمكــن بحــال طــي صفحــة هــذه االعتــداءات دون إحقــاق الحــق بشــأنها ومعاقبــة مرتكبيهــا 
والتنديــد با�حــرض عليهــا، ثــم إنصــاف الضحايــا ورد اعتبارهــن واألخــذ بيدهــن نحــو 
مســتقبل ممكــن وذلــك باالعــ�اف بمــا حــدث كخطــوة أساســية تســمح للضحايــا ببــدء 
ــأن  ــد ب ــه يجــب التأكي ــع(25). غــ� أن ــع ا�جتم ــح م ــم التصال ــن ث ــس وم ــع النف ــح م التصال

(22) تجــدر اإلشــارة إلــى أن ضحايــا االغتصــاب القذافــي "ا�منهــج ا�ؤســيس أو الحربي"قــد وجــدت فــي ا�ســتمع األجنــيب 
خــ� مــودع للــ� األليــم , والدليــل علــى ذلــك وفــرة الكتابــات األجنبيــة عــن ا�وضــوع وا�عتمدة علــى ا�قابالت الشــخصية 
والحــوارات ا�بــا�ة مــع ضحايــا األجــرام محــل البحــث ولعــل ذلــك راجــع إلــى قناعــة الضحيــة باألمانــة العلميــة للباحــث 
ــى كســب  األجنــيب وانعــدام عالقتــه االجتماعيــة مــع ليبيــ� "قرابــة . جــ�ان . زمــالء عمــل"، أو لقــدرة ا�حــاور األجنــيب عل
ثقــة الضحيــة. مــن األمثلــة علــى ذلــك: كتــاب الطرائــد للكاتبــة أنيــك كوجــان والــذي يعــد نموذجــاً اســتثنائياً مــن البحــوث 

 /www.mediterraneanpub.com �ا�يدانيــة لرصــد الجرائــم الجنســية للقذافــي .ط األولــى عــن الــدار ا�توســطية للنــ
(23) ظهــرت فــي ليبيــا إبــان األحــداث أول جمعيــة لتســي� زواج الثــوار الليبيــ� مــن الفتيــات ا�غتصبــات مــن قبــل قــوات 
القذافــي https://ar-ar.facebook.com/LibyaChannel رغــم أن زواج الرجــل بامــرأة تعرضــت لالغتصــاب لكــي ينجــح 

؛ يجــب أن يكــون حالــة طبيعيــة وعاديــة ال منــة فيهــا وال فضــل، وليــس لــه عالقــة بالنضــال الثــوري .
(24) ذلــك مــا �حــت بــه رئيســة الرب�ــان االيطالــي حســب مــا ورد علــى موقــع وزارة العــدل فــي 2013/11/26م ’ وأصــدرت 

الفيدراليــة العا�يــة لحقــوق االنســان بيانــاً مؤيــداً �ــ�وع القانــون أمــام مجلــس الشــيوخ الفرنــيس.
(25) وقــد أعلــن كريــم الهيجــي، رئيــس الفدراليــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان: «مــن شــأن تبــين هــذا القانــون أن يمثــل تقدمــاً 
ــب  ــا التعذي ــدم ا�ســاواة مــع ضحاي ــى ق ــرب، عل ــم ح ــا لجرائ ــا االغتصــاب كضحاي ــد االعــ�اف بضحاي ــى صعي ــاً عل مهم
وغــ�ه مــن جرائــم الحــرب. ويتســم االعــ�اف والعدالــة والتعويضــات الــيت يوفرهــا هــذا القانــون بأهميــة حاســمة للضحايــا، 

https://www.fidh.org/ar.«ولعمليــة إعــادة بنــاء ليبيــا علــى الســواء».ولعمليــة إعــادة بنــاء ليبيــا علــى الســواء
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ــام بإعــادة األمــل  ــا هــذا اإلجــرام ،هــي االهتم ــة ضحاي ــى �عامل ــة ا�ثل السياســة الت�يعي
إلــى الضحايــا وحفــظ كرامتهــن وجــرب الــ�ر الالحــق بــه. وجــرب الــ�ر يـــشمل رد الحــق 
والتعويــض ا�الــي وال�ضيــة والتأهيــل وتقديــم الضمانــات بعــدم تكــرار الجــرم، وهــي 
ــة  ــم ا�رتكب ــر الجرائ ــراد إث ــ�ر الالحــق باألف ــة ال ــى معالج ــدف إل ــ� ته ــن تداب ــارة ع عب
ــا  ــن الضحاي ــذ م ــج يتخ ــاد نه ــك. واعتم ــن جــراء ذل ــ� ســبل االنتصــاف م ــم أو توف ضده

ــاً(26). محــور مركزي

نــوع آخرمــن أنــواع العنــف الــذي تعرضــت لــه ا�ــرأة خــالل مرحلــة مــا بعــد أحــداث 2011م، 
هــو اإلجبــار علــى الــ�وح والتهجــ�، وا�ــزرى إن ذلــك يحــدث كنــوع مــن العقوبــة لالختالف 
فــي األفــكار السياســية والــرؤى األيديولوجيــة، 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 
ــرداد"  ــم ال ــرداد" "ابتســام إبراهي ــم ال ــل ابراهي ــس: "أم ــة طرابل ــوق اإلنســان بالعاصم لحق
ــى  ــاً عل ــا خوف ــاً  للهجــرة خــارج ليبي ــاح الشــحومي"، اضطــررن جميع ــد مفت "نجــالء محم

ــن. حياته

"ســحر محمــد" و"انتصــار محمــد" مــن العضــوات ا�ؤسســات فــي حــراك ال للتمديــد ومــن 
العنــا� الفاعلــة فــي التنســيق والتواصــل مــع ا�ــدن ومدرجــات فــي قوائــم ا�يليشــيات فــي 
طرابلــس تــم تهديهــن واحــراق ســيارتهن وٌهجرتــا لتونــس، "ســا�ة الشــعاب" رئيــس نقابــة 
الصحفيــ� وضــد ا�ليشــيات وكانــت دائمــة الظهــور فــي الفضائيــات تــم تهج�هــا لتونــس، 
"أحــالم 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).

ــل الخــاص لألمــ� العــام لألمــم  ــب ا�مث ــا)، مكت ــيس وجــرب الــ�ر الناجــم عنه ــف الجن ــم العن (26) (ا�ســئولة عــن جرائ
.http://www.un.org ا�تحــدة 

(27) التقرير السنوي �نظمة ضحايا لحقوق اإلنسان حالة حقوق اإلنسان في ليبيا لعام 2015، ص: 96
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احملور الثاني: دور املرأة الليبية يف مرحلة النزاع املسلح واحلرب األهلية

علــى الرغــم ممــا تقــدم ذكــره مــن آثــار جســيمة الــ�ر أصابــت ا�ــرأة الليبيــة زمــن الــ�اع 
ا�ســلح إال أنهــا لــم تقــف مكتوفــة األيــدي، بــل كانــت مبــادرة للفعــل اإليجابــي، ما اســتطاعت 
ــب  ــي كت ــداث ف ــذه االح ــد له ــق ا�حاي ــول أن التوثي ــن ا�نصــف الق ــل م ــبيالً، ولع ــك س لذل
التاريــخ الحقــاً، يلــزم اإلشــادة 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 الليــيب بتصوراتهــا الذهنيــة ا�قولبــة لهــا 
فــي صــورة الكائــن الضعيــف الهــش ا�حمــي مــن الرجــل أو ا�عتــدى عليــه منــه(28)، إال انهــا 
ــة  ــي وســجلت بعــض األدوار اإليجابي كــ�ت الطــوق االجتماعــي وتحــدت الوضــع الحرب

نرصدهــا علــى النحــو اآلتــي :ـ

ــة /  ــي: مجــال العســكري / مجــاالت ال�طــة املدني ــاء االشــتباكات ف أوالً: دورهــا أثن
مراقــب حقــوق اإلنســان

ــب  ــاء االشــتباكات ،تتطل ــ�اع وأثن ــة ال ــي مرحل ــة ف ــرأة الليبي ــدور ا� ــذه التصــورات ل ه
عن�يــن الزمــ�: اإلطــار ا�ؤســيس القانونــي، والبعــد الثقافــي ا�جتمعــي. وإن كان األول 
متوافــر، فــإن اإلشــكالية قائمــة فــي غيــاب ا�ســتلزم الثقافــي ا�جتمعي،وتفصيــل ذلــك علــى 

النحــو اآلتــي: 

ــة األحــداث الســلمية وحــىت  ــي بداي ــاً ف ــة كان قوي ــرأة الليبي ــي للم ــل واإليجاب ــدور الفاع ال
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 باألناشــيد 
ــ�،  ــي التغي ــا ف ــن خــالل وســائل اإلعــالم عــن روح الشــعب، ورغبته ــة، وعــربت م الوطني
ــي الجبهــات، وبــادرت الكثــ� مــن النســوة  ــات  �قاتل كمــا تربعــت بالطبــخ، وإعــداد الوجب
ــوم- فــي  ــة والعل ــة: الطــب والصيدل ــات العلمي ــة الكلي ــات اليافعــات مــن طلب -خاصــة الفتي
العمــل ا�يدانــي الطــيب. ويقتــيض اإلنصــاف اإلشــادة با�ــرأة الليبيــة ا�نــا�ة للنظــام 
وا�عتنقــة للمبــادئ الــيت يقــوم عليهــا، فقــد كانــت أيضــاً مــن أوائــل مــن خــرج فــي الســاحات 
ا�ؤيــدة للنظــام، ومارســت االنشــطة السياســية وا�دنيــة ذاتهــا، وبالــروح الوطنيــة ذاتهــا، 

ولكــن علــى الجهــة ا�قابلــة.

(28) هــذا ا�وقــف ا�ســبق كثــ�ة لعــل أهمهــا الخطــاب الديــين والعــادات والتقاليــد القبليــة، ولــه انعكاســات علــى ا�نظومــة 
القانونيــة فــي الدولــة الليبية.القانونيــة فــي الدولــة الليبية.
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ولــم يخــلُ ا�شــهد مــن دور فعــال للمــرأة الليبيــة فــي ا�جــال العســكري، خاصــة وأن النظــام 
القانونــي الليــيب قــد منــح ا�ــرأة الحــق فــي الولــوج إلــى الكليــة العســكرية منــذ وقــت مبكــر 
1979/9/1م�وقــد تخــرج مــن تلــك الكليــة ضابطــات فــي ا�جــاالت العســكرية كافــة ،كمــا أن 
تدريــب الشــعب ا�ســلح ا�قــ� فــي القانــون رقــم (3) لســنة 1984 بشــأن الشــعب ا�ســلح 
قــد جعــل للمــرأة خــربة فــي حمــل الســالح واســتخدامه، حيــث نصــت ا�ــادة (1) علــى "نحــن 
الليبيــ� والليبيــات، مــن بلــغ منــا ســن التكليــف يتــدرب عســكرًيا وبكيفيــة مســتمرة مــادام 
قــادراً علــى ذلــك صحيــا". ولذلــك فيمكــن للعــ� الراصــدة ألحــداث ليبيــا أن تســجل مشــاهد 
وشــهادات عــن اشــ�اك ا�ــرأة الليبيــة فــي االشــتباك ا�ســلح دفاعــاً عــن ا�بــادئ الــيت تؤمــن 
بهــا وتعتنقهــا، كمــا أن النظــام القانونــي الليــيب يســمح بــكل يــ� للمــرأة الليبيــة أن يكــون 
لهــا دور فــي ال�طــة ا�دنيــة فقــد نــص قانــون رقــم (10) لســنة 1992 بشــأن إصــدار قانــون 
األمــن وال�طــة فــي ا�ــادة األولــى منــه علــى أن األمــن فــي ا�جتمــع مســئولية كل مواطــن 
ومواطنــة. أمــا ا�ــادة الثانيــة فقــد حملــت جميــع ا�واطنــ� مســئولية أداء دور األمــين حيــث 
نصــت "علــى كل مواطــن ومواطنــة اإلبــالغ بأيــة طريقــة تمكنــه مــن أداء دوره األمــين عــن 
أيــة وقائــع أو معلومــات مــن شــأنها ا�ســاس بالنظــام القائــم علــى ســلطة الشــعب، أو 

اإلخــالل باألمــن والنظــام العــام أو تعريــض األرواح أو األعــراض أو األمــوال للخطــر". 

ويعــد انتشــار اإلرهــاب فــي مناطــق عديــدة مــن الدولــة الليبيــة ســبباً ل�اجــع الــدور النســوي 
ا�دنــي، بــل إننــا ال نجانــب الصــواب، إذا قلنــا إن ال�اجــع كان علــى ا�ســتوى ا�دنــي 
بــكل رجاالتــه: ذكــوراً وإناثــاً ،فقــد حصــد منجــل اإلرهــاب كالً مــن: الصحفيــ�، والقضــاة، 
والنشــطاء، واغتــال كثــ�اً مــن أفــراد القــوات ا�ســلحة، وعلــى صعيــد نســوي لــن ننــىس أن 
عــام 2014م قــد شــهد العديــد مــن حــوادث العنــف ضــد ا�ــرأة ، فــي 24 فربايــر منــه اغتيلــت 
الســيدة (انتصــار الحصائــري)، والســيدة (ســلوى بوقعيقيــص)، وهــي مدافعــة بــارزة عــن 
ــاً بالرصــاص فــي م�لهــا  ببنغــازي بتاريــخ 25 يونيــو منــه،  حقــوق اإلنســان، ُقتلــت رمي
وفــي 17 يوليــه مــن العــام ذاتــه، اغتيلــت الســيدة (فريحــة الــربكاوي) وهــي عضــو ســابق 
فــي ا�ؤتمــر الوطــين العــام فــي درنــة، إضافــة إلــى شــهيدات الكلمــة مثــل اإلعالميــة فــي قنــاة 
ليبيــا الوطنيــة بمدينــة ســبها الســيدة (نصيــب كرنافــة)، وغ�هــن كثــ�ات ممــن اغتالتهــن 
ــيت  ــة ال ــاحات العام ــدت الس ــيت ترص ــوائية ال ــ� العش ــات غ ــوائية وا�قذوف ــف العش القذائ
تســتعمل للتعبــ� عــن ا�طالبــات الســلمية بدولــة القانــون وا�ؤسســات مثــل الســيدة (فهيمــة 

ال�يــف) شــهيدة ســاحة الكيــش ببنغــازي(29).

(29) استشــهدت يــوم الجمعــة 6 مايــو 2016م http://www.alwasat.ly، تقريــر حــول أوضــاع حقــوق اإلنســان فــي ليبيــا 
ــان.  ـ ــوق اإلنسـ ــب مفوضيــة األمــم ا�تحــدة الســامية لحق ــي ليبيــا، مكت 16 نوفمــرب 2015م بعثــة االمــم ا�تحــدة للدعــم ف

http://unsmil.unmissions.org/p  13 :ص
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ورغــم ذلــك كلــه إال 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 النفــيس للنازحــات وأ�هــن، باإلضافــة إلــى تنظيــم حمــالت توعيــة فــي عــدة برامــج 
ــن رجــال  ــا م ــة له ــوات داعم ــت قن ــالزم خلق ــي ال ــم ا�ال ــ� الدع ــن أجــل توف ــة، وم اجتماعي
األعمــال، باإلضافــة إلــى التنســيق مــع مؤسســات ا�جتمــع ا�دنــي فــي ا�ناطــق اآلمنــة 
لتوفــ� بعــض األدويــة وا�عــدات الطبيــة لــذوي االحتياجــات 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 األنشــطة ا�وجهــة للمهجريــن والنازحــ�(30). ومــن الســهولة بمــكان 
تخيــل دور فعــال لهــا فــي مبــادرات نــزع الســالح، والتوعيــة بخطــر االنضمــام للتشــكيالت 

ــازة واســتعمال الســالح. ــة بخطــر حي ا�ســلحة والتوعي

ثانياً: تمثيل املرأة في عمليات تسوية الرصاع

هــذا الــدور اإليجابــي للمــرأة فــي عمليــات  تســوية الــ�اع تنعــدم مســتلزماته النظريــة 
ــة  ــات اجتماعي ــ�اع هــي مصطلح ــة وتســوية ال ــح وا�صالح ــا،  فالصل ــي ليبي ــة ف والعملي
تتأثــر بمــا ترســخ فــي العقــل الجمعــي عنــد الليبيــ� مــن ثقافــة موروثــة، وتقاليــد عريقــة، 
خاصــة بمــا يســاندها مــن رافــد ديــين ذى بعــد تاريخــي محــدد ا�المــح فــي مجــال الصلــح 

ــ�اع. وتســوية ال

فا�ــوروث الثقافــي فــي هــذا ا�جــال يهيمــن عليــه ا�فهــوم الذكــوري، والبعــد القبلــي والعائلــي 
لحــاالت الحــروب والــ�اع ا�ســلح، لذلــك يخلطــون بــ� ممارســات ا�صالحــات ا�جتمعيــة، 
ا�مارســات  علــى  الغالــب  القبلــي  الطابــع  أن  ومعلومــاً  الوطنيــة.  ا�صالحــة  ومراســيم 
ا�جتمعيــة فــي ســبيل ا�صالحــات يغيــب فيهــا الــدور النســائي وإن كانــت هــي الضحيــة(31)  

ــة(32)!    أو الجاني

فا�صالحــات الــيت تتخــذ شــكل التقــاء مشــايخ القبائــل واعيانهــا، يغيــب عنهــا فــي العــادة 
ــرأة دور رســمي  ــون للم ــن األحــوال أن يك ــال م ــور وال يتصــور بح ــن الذك حــىت الشــباب م
ــا(33) هــي  ــدور غــ� ا�بــا�؛ فا�ــرأة الــيت تهــز ا�هــد بيديه ــا ال ــا، وإن كان له أو مبــا� فيه
الراســمة ألفــكار أولئــك ا�جتمعــ� وهــي مــن زرعــت فــي عقولهــم ووجدانهــم قيــم التســامح، 

(30)  وثيقة ا�رأة الليبية لبناء السالم وتعزيز دورها في السلم االجتماعي، 2015م، ص: 10.
ــن  ــإن م ــي ف ــال الجنائ ــي ا�ج ــة خاصــة ف ــة ا�ختلف ــ� الدول ــاً لقوان ــة وفق ــون ضحي ــة أن تك ــرأة الليبي ــدر للم (31) إذا ق
يتصــدر ا�شــهد هــو ممثلهــا أو نائبهــا والــذي يســمى عرفــاً وليهــا. فهــو مــن يدعــي عنهــا ويقــايض باســمها ويتصالــح فــي 

شــأنها.
(32) مثــًال: إذا قامــت ا�ــرأة الليبيــة بارتــكاب جريمــة قتــل خطــأ بمركبــة آليــة، فإنهــا تغيــب عــن ا�شــهد الرســمي للواقعــة 
ويحــل محلهــا الولــي: األب أو األخ او الــزوج أو حــىت األبــن فــي تلــك الطقــوس اإلجرائيــة الرســمية وغــ� الرســمية الهادفــة 

للتصالــح مــع أهــل الضحيــة.
) قول نابليون هذا فيه إشارة إلى دور ا�رأة األم في شىت مناحي الحياة ا�جتمعية.(33) قول نابليون هذا فيه إشارة إلى دور ا�رأة األم في شىت مناحي الحياة ا�جتمعية. )
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والســالم، وا�صالحــة وإال �ــا اســتطاعوا لذلــك ســبيالً. ويبقــى دورهــا ا�بــا� مقصــوراً علــى 
اســتقطاب الشــباب لتعزيــز مكانتهــا علــى طاولــة الحــوار وا�صالحــات، وعلــى الرغــم مــن 
التحديــات الــيت تواجــه ا�ــرأة فــي لجــان ا�صالحــة فقــد ســجلت لهــا بعــض ا�بــادرات منهــا: 

مبــادرة الزاويــة والقواليــش وســبها(34).

وعلــى صعيــد ســيايس فقــد ُعــد الضغــط ا�دنــي النســوي عامــالً مؤثــراً فــي االعتــداد بالــدور 
النســوي عنــد تشــكيل مســارات الحــوار بــ� الفرقــاء السياســي� فــي الصخــ�ات ا�غربيــة، 
ــك ا�ســار: الســيدة  ــرز ســيدات ذل ــن أب ــة، ولعــل م ــرأة الليبي ــد حــدد أحــد مســاراته للم فق

"نعيمــة جربيــل" والســيدة "نهــاد امعيتيــق".

وتظــل التوصيــات الــيت توصلــت لهــا ا�جتمعات في اجتماع مســار حوار النســاء الليبيات(35)، 
ــة  ــل النســاء فــي كل ســلطات دول ــة بتمثي ــورت فــي ا�طالب ــة بمــكان؛ حيــث تبل مــن األهمي
ليبيــا فــي ا�رحلــة االنتقاليــة، والتأكيــد علــى إنشــاء وحــدة ا�ــرأة فــي الحكومــة وتخصيــص 
ــة الحساســة أن  ــي هــذه ا�رحل ــا، ومناشــدة اإلعــالم ف ــز دوره ــا لتعزي ــة خاصــة به م�اني
يقــوم بــدور ايجابــي وال�كــ� علــى مــا يجمــع الليبيــ� واالبتعــاد عمــا يؤجــج الخالفــات 
واالنقســام، ودعــوة القائمــ� علــى الحــوار اإلشــارة إلــى ا�ــرأة بالتحديــد فــي نصــوص 

االتفــاق النهائــي وذلــك لضمــان دورهــا فــي عمليــة الســالم وإعــادة اإلعمــار(36).

ــا  ــي ليبي ــم ف ــدة للدع ــم ا�تح ــة األم ــدت بعث ــام 2016م عق ــن الع ــي أواخــر أغســطس م وف
اجتماعــاً تحض�يــاً للخــرباء الستكشــاف الخيــارات ا�تاحــة لتحقيــق ا�صالحــة الوطنيــة فــي 
ليبيــا، وقــد كان مؤتمــراً واعــداً بتحــول شــامل لألفــكار والسياســات فــي ا�رحلــة االنتقاليــة 
الليبيــة، مــن خــالل تبــين ا�صالحــة الوطنيــة وإعــالء شــأنها كمتطلــب أولــي الزم لبنــاء دولــة 
ا�ؤسســات والقانــون، رصــد خاللــه مــن حضــور نســوي ليــيب بــارز؛ فقــد حــ�ت شــخصيات 
ــات،  ــات، والرب�اني ــات، واإلعالمي ــا األكاديمي ــيب منه ــأن الوطــين اللي ــة بالش ــة مهتم نخبوي

والناشــطات السياســيات، والحقوقيــات(37).

(34) وثيقة ا�رأة الليبية لبناء السالم وتعزيز دورها في السلم االجتماعي، 2015م، ص: 11.
(35) عقــد فــي تونــس العاصمــة بتاريــخ :12 إبريــل 2015م بتســي� مــن بعثــة األمــم ا�تحــدة وبدعــم مــن االتحــاد 

األوروبــي.
(36)  http://unsmil.unmissions.org/

(37)  علــى ســبيل ا�ثــال ال الحــ�: د. أم العــز الفــاريس، د. جازيــة شــعيت�، د. ماجــدة الفــالح، د. �يــاء بوســدرة، د. زهــرة 
لنقــ� أ. هبــة الشــيباني، أ حنــان الفخاخــري، أ فاطمــة غنــدور، أ. عــزة ا�قهــورن أ. أمــل ا�الطــي.
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ثالثاً: إ�اكها في عملية حفظ األمن وبناء السالم وصنع القرار

إن إســهام ا�ــرأة فــي عمليــات حفــظ االمــن وبنــاء الســالم وصنــع القــرار الســيايس 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�الحــظ أن الجهــد مشــتت، والرؤيــة غائبــة، ومــن الطبيعــي أن يخفــت 
ــادل  ــا تب ــال، وكلم ــي ســاحات القت ــف ف ــت أصــوات القذائ ــا عل ــرأة كلم ــي للم الصــوت ا�دن
الفرقــاء السياســيون اللكــم واللطــم وبــذي القــول فــي القاعــات الرســمية مــن أجــل تقســيم 
ــي  ــال، ف ــادل والفع ــل الع ــات النســوية بالتمثي ــن ا�طالب ــى الرغــم م ــة السياســية .عل الكعك
جميــع محادثــات الســالم ،ومراكــز صنــع القــرار، تلــك ا�طالبــة ا�دعومــة بمــؤازرة دوليــة مــن 
خــالل الدعــوة إلــى تطبيــق قــرار مجلــس االمــن رقــم 1325 بشــأن ا�ــرأة والســالم واألمــن، 

وا�لــزم للــدول بمشــاركة ا�ــرأة فــي عمليــات صنــع القــرار والعمليــات الســلمية. 
ــد؛ "فا�شــاركون  ــي واع ــن إطــار ت�يع ــاق الســيايس م ــي االتف ــا جــاء ف ــم مم ــى الرغ وعل
ــا وفــي  ــة فــي منــع ال�اعــات وحله ــدور ا�هــم للمــرأة الليبي ــى ال فــي الحــوار يؤكــدون عل
بنــاء الســالم ، ويؤكــدون علــى أهميــة مســاهمتها ا�تكافئــة فــي جميــع الجهــود الراميــة 
إلــى حــل األزمــة الليبيــة و�ورة زيــادة دورهــا فــي صنــع القــرار ا�تعلــق بهــذه الجهــود 
وا�شــاركة فــي العمليــة السياســية"(38)، و"ألــزم االتفــاق حكومــة الوفــاق الوطــين بــأن تأخــذ 
فــي االعتبــار التمثيــل العــادل للمــرأة عنــد اخيــار أعضائهــا"(39)، كمــا ألزمهــا "بتشــكيل وحــدة 

دعــم وتمكــ� ا�ــرأة تتبــع رئاســة ا�جلــس الــوزراء"(40). 
وعلــى الرغــم مــن ثنــاء أعضــاء ا�جلــس الرئــايس علــى دعــم ا�ــرأة للحــوار، و تشــديدهم 
علــى أنهــا �يكــة فــي عمليــة بنــاء الــدول، وإبــداء االســتعداد الكامــل لدعــم ا�ــرأة، وذلــك 
فــي االجتمــاع الــذي عقــده أعضــاء ا�جلــس الرئــايس مــع الســيدات ا�شــاركات فــي مســار 

حــوار ا�ــرأة علــى هامــش توقيــع االتفــاق الســيايس(41).
تفاجــأ ا�ــرأة الليبيــة بغيــاب تمثيلهــا فــي الشــخصيات االعتباريــة الســيادية ا�نبثقــة عــن 
ــة  ــوزراء ذكوري ــس رئاســة ال ــة مجل ــة أســماء ا�رشــح� لعضوي ــاق الســيايس، فقائم االتف
بامتيــاز، حيــث اكتســح الرجــال عضويــة ا�جلــس(42)، وفــي قوائــم التشــكيالت لحكومــة 
الوفــاق، حــ�ت ا�ــرأة علــى اســتحياء(43)، وذلــك لغيــاب معايــ� الكفــاءة والجــدارة، 

وطغيــان ا�حاصصــة ا�ناطقيــة والقبليــة.

(38) ديباجة االتفاق السيايس ا�حرر في صخ�ات ا�غرب في17 ديسمرب 2015م. ص: 3 منه.
(39) الفقرة الثانية من ا�ادة الثانية من االتفاق، ص:5 منه.

(40) ا�ادة الحادية ع�ة من االتفاق، ص: 7 منه.
http://www.alwasat.ly (41)/ بتاريخ 17 ديسمرب 2015م في تونس العاصمة.

(42) ا�لحق األول لالتفاق، ص: 20 منه.
(43)  أخــر تشــكيلة الــواردة بالقــرار رقــم 3 لســنة 2016م الصــادر في19ينايــر 2016م، ادرج اســم الســيدة «فــايض منصــور 
ــوب وأســندت لهــا حقيبــة «العمــل»، والســيدة «أســماء األســطى» عــن الغــرب وأســندت لهــا حقيبــة  الشــافعي «عــن الجن

«الثقافــة».
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احملــور الثالــث: اســرتاتيجيات متكــني املــرأة مــن التخطيــط والتنفيــذ لعمليــات بنــاء 
القــدرات املدنيــة، وإعــادة اإلعمــار يف ليبيــا

ــة  ــا ؛وهــي مرحل ــيت تليه ــة ال إذا مــا وضعــت الحــرب أوزارهــا ســتتب� اســتحقاقات ا�رحل
البنــاء وإعــادة اإلعمــار ومــا تطلبــه مــن تخطيــط وتنفيــذ لعمليــات بنــاء القــدرات ا�دنيــة، 
وفيهــا تتداخــل األدوار، علــى مســتوى الســلطات، ومســتوى األفــراد. هــي مرحلــة حــرب 
مــن نــوع آخــر؛ حــرب مــع الزمــن، ومــع الــذات، إلعــادة بنــاء مــا تهــدم، وإلعمــار مــا خــرب، 
وإصــالح مــا قــد تعطــب. وبالتالــي فهــي تحتــاج إلــى مــوارد ب�يــة ذات طاقــات إيجابيــة 
هائلــة، ومــن للوطــن؟ ســوى ا�ــرأة الــيت مــا زالــت علــى قيــد الحيــاة، وقــد رجــع مــن ســاحات 
ــس تنســيه  ــف يســاند، ونف ــل يخطــط، وكت ــن عق ــع يبحــث ع ــي ا�جتم ــا ف ــال، �يكه القت
وتنــيس ا�جتمــع آالم ا�ــايض الدمــوي، وتوجــه نظــرة للمســتقبل األخــ� الزاهــر. ولضمــان 
اضطــالع ا�ــرأة الليبيــة بهــذه األدوار الهائلــة ـ وهــي لهــا ـ يجــب االســتعداد والتهيئــة بعديــد 
السياســات واالســ�اتيجيات الــيت تؤهلهــا للنجــاح فــي ا�رحلــة ا�قبلــة وتســهل عليهــا مهمــة 
بنــاء القــدرات ا�دنيــة، وتمكنهــا مــن ا�ســاهمة الفعالــة فــي عمليــة إعــادة البنــاء واإلعمــار 

فــي ليبيــا، ونذكــر أهــم هــذه االســ�اتيجيات أو السياســات العامــة فــي النقــاط اآلتيــة:

أوالً: اس�اتيجيات ت�يعية 

الت�يعيــة  باالســ�اتيجيات  يتعلــق  فيمــا  الليبيــة  للمــرأة  ومثاليــة  ســانحة  الفرصــة 
الدســتورية، فالحــال أن الوثيقــة الدســتورية لــم تعــرض بعــد علــى الشــعب الليــيب إلقرارهــا، 
ولذلــك يمكنهــا العمــل علــى تضمــ� تلــك الوثيقــة لحقــوق وحريــات تمكــن ا�ــرأة الليبيــة مــن 

ا�ســاهمة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة فــي اإلعمــار وبنــاء ليبيــا الجديــدة.

ــة  ــيت ســلمت للســلطة الت�يعي ــى النصــوص الدســتورية ال ــة عل ــرة �يع ــاء نظ و بإلق
بالدولــة الليبيــة فــي 19 إبريــل 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 اإلســالمية مصــدر الت�يــع 
وفــق ا�ذاهــب ا�عتــربة �عــا بــدون إلــزام بــرأي فقيــه معــ� فــي ا�ســائل االجتهاديــة، وهــذا 
النــص الدســتوري مــرن الصياغــة، يــراه ا�تفائلــون ســ�اً باتجــاه أيــ� ا�ذاهــب وأنســبها 
�قتضيــات ع�نــا، بينمــا يــراه ا�تشــائمون دســ�ة لالتجــاه الفقهــي ا�تشــدد، والحــق أن 
للمتشــائم� حجًجــا منطقيــة مشــفوعة بتجــارب حيــة وقريبــة لألذهــان الليبيــة. أمــا حظــر 
التميــ� فقــد ورد فــي ســياق عــام فــي نــص ا�ــادة التاســعة بخصــوص حظــر كل اشــكال 
ــى حظــر للتميــ� ضــد ا�ــرأة  ــم ينــص عل التميــ� وورد الجنــس كســبب مــن األســباب، ول
بتعــدد صــوره وأشــكاله كمــا كان الحــال فــي مخرجــات اللجــان النوعيــة فــي بــاب الحقــوق 
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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 ألبنــه جنســية أصليــة 
،بينمــا تمنــح ا�ــرأة الليبيــة البنهــا جنســية مكتســبة، وتشــ� ا�ــادة الثانيــة والثالثــون منــه 
�احــة إلــى أن واجبــات األ�ة واالطفــال تقــع علــى عاتــق ا�ــرأة دون الرجــل، وتصــدر 
ا�ــادة الســابعة والخمســون ا�خصصــة لدعــم حقــوق ا�ــرأة بحديــث �يــف "النســاء شــقائق 
الرجــال(44)" بصياغــة دينيــة فــي وثيقــة مدنيــة، فــي رســالة اســتجداء للرجــل ليطيــب نفســاً 
ــا ا�كتســبة ،وفــي بــاب  بمنحهــا حقوقهــا! وال تنــص �احــة علــى حظــر ا�ســاس بحقوقه
التدابــ� االنتقاليــة ا�ــادة الخامســة بعــد ا�ائتــ� مــن مــ�وع الدســتور، منحــت ا�ــرأة كوتــا 
مؤقتــة؛ �ــدة اثــىن 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 الليــيب مــن الوثيقــة الدســتورية كبــ� جــداً، فا�ــرأة الليبيــة 
تتطلــع إلــى أن تعــرب الوثيقــة عــن أمانيهــا وطموحاتهــا فــي دعــم حقوقهــا ا�كتســبة وضمــان 
ــة  ــرأة الليبي ــك فا� ــة الدســات�، ولذل ــي كتاب ــة ف ــ� الدولي ــاً للمعاي ــددة وفق ــا ا�تع حرياته
تتطلــع إلــى أن يرســخ الدســتور قواعــد الدولــة ا�دنيــة الــيت تحــ�م مبــادىء ا�ســاواة 
وا�واطنــة وبالتالــي تجنــدر ا�ــواد الدســتورية كافــة(45)، هــذا مــن حيــث الصياغــة، وأن ينــص 
�احــة علــى حقهــا أســوة بأخيهــا الرجــل فــي منــح الجنســية األصليــة ألوالدهــا مــن 
ــى حظــر ا�ســاس  ــى حظــر التميــ� ضدهــا ، وينــص عل ــا ينــص �احــة عل األجنــيب، كم
بحقوقهــا ا�كتســبة، وأن ينــص علــى إنشــاء هيئــة تســمى "ا�جلــس األعلــى للمــرأة" يكــون 
دورهــا صياغــة وتعميــم وتطبيــق ورصــد وتقييــم السياســات العامــة ا�تعلقــة بقضايــا 
ــل  ــع أطــر التمثي ــي جمي ــة ف ــ� با�ائ ــل عــن ثالث ــا بنســبة ال تق ــرأة، وأن تخصــص كوت ا�

الســيايس(46).

وفــي رصــد �يــع للقوانــ� االنتخابيــة الليبيــة ومــدى دعمهــا لتمكــ� ا�ــرأة الســيايس، على 
الرغــم أن النســاء يمثلــن نســبة (49%) مــن ا�واطنــ� الليبيــ�، إال إن نســبة مشــاركة ا�ــرأة 
ــا  بقيــت متدنيــة جــدا خــالل الســنوات األربــع ا�اضيــة. وهــو أمــر مخالــف الل�امــات ليبي
بموجــب القانــون الدولــي، الــيت تلــزم الدولــة بضمــان قــدرة ا�ــرأة علــى ا�شــاركة علــى قــدم 
ا�ســاواة مــع الرجــل، كمــا هــو محــدد فــي ا�ــادة 7 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع اشــكال 

التميــ� ضــد ا�ــرأة وا�ــادة 25 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق ا�دنيــة والسياســية.
(44) أخرجــه أحمــد فــي ا�ســند (26238)، وأبــو يعلــى فــي مســنده (4694)، و ال�مــذي فــي جامعــه (113)، والــدار قطــين 
ــي داود  ــي مــن طريــق أب ــي مســتخرجه (324)، والبيهق ــى (90)، والطــويس ف ــي ا�نتق ــي ســننه (481)، وابــن الجــارود ف ف

فــي الســ� الكــربى (767).
ــدر»، ا�بــادرة  ــوع االجتماعــي «الجن ــى دســتور متوافــق مــع منظــور الن (45) ســيلفيا ســوتي وابراهيــم دراجــي، الدليــل إل

ــوية االورومتوســطية, 2016م النس
ــر  ــرأة الليبيــة مــن أجــل الســالم بتاريــخ: 29 يناي ــرأة الليبيــة، صــادرة عــن منــرب ا� (46) وثيقــة الحقــوق الدســتورية للم

م.2015م.
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فقــد أقــرت ا�ــادة 15 مــن قانــون 2012/4م انتخــاب ا�ؤتمــر الوطــين العــام، ترتيــب ا�رشــح� 
فــي القوائــم علــى أســاس التنــاوب بــ� ا�رشــح� مــن الذكــور واالنــاث عموديــاً وأفقيــاً وال 
ــر الوطــين  ــف ا�ؤتم ــد تأل ــك فق ــع ذل ــدأ وم ــذا ا�ب ــيت ال تحــ�م ه ــات ال ــم الكيان ــل قوائ تقب
العــام مــن 200 مقعــد، انتخبــت 33 امــرأة مــن بــ� أعضائــه، مــن خــالل اللوائــح (األحــزاب 
السياســية) لكــن، يشــ� واقــع انتخــاب امــرأة واحــدة كمرشــحة مســتقلة إلى نطــاق التحديات 
الــيت تواجههــا ا�رشــحات، والحاجــة لجهــود أقــوى من قبــل الدولــة الليبية لزيادة مشــاركتهن.

بينمــا نصــت ا�ــادة 6 فقــرة 2 مــن قانــون 2013/17 م بشــأن انتخــاب الهيئــة التأسيســية 
علــى تخصيــص ســتة مقاعــد نســوية مــن الســت� أي بواقــع (10%) فقــط كوتــا، غــ� 
أنــه لــم يمنعهــا مــن ا�نافســة علــى باقــي ا�قاعــد، ولكــن اإلحصــاءات تشــ� إلــى انخفــاض 
ملحــوظ فــي عــدد ا��شــحات مقارنــة بعــدد النســاء اللواتــي تّرشــحن النتخابــات ا�ؤتمــر 

الوطــين العــام.

أمــا قانــون 2014/10م بشــان انتخــاب مجلــس النــواب -وهــو القانــون األخــ� لالنتخابــات 
فــي ليبيــا إلــى وقتنــا الحالــي- ا�ــادة 2 منــه 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 تمثيــٍل أكــرب للمــرأة فــي انتخابــات مجلــس النــواب، إذ 
بلغــت نســبة تمثيــل ا�ــرأة فــي مجلــس النــواب (16%) (32 مــن أصــل 200 مقعــداً) مــا يمثــل 
خطــوة الــى الــوراء مقارنــة بنســبة (17%) مــن ا�قاعــد الــيت تحققــت فــي انتخابــات ا�ؤتمــر 
ــا  ــم  10 لســنة 2014 األحــزاب مم ــون رق ــك اســتبعد القان ــى ذل ــام. عــالوة عل الوطــين الع
قلــص احتمــال تحقيــق التمثيــل للمــرأة فمنحــت ا�ــرأة حصــة محــدودة جــدا (16%). ولكــن، 
بســبب أعمــال العنــف الــيت عطلــت ســ� االنتخابــات  فــي بعــض ا�راكــز، لــم تنتخــب ســوى 
ــل  ــك تمثي ــد خفــض ذل ــي. وق ــون االنتخاب ــأى القان ــا ارت ــن أصــل 32 كم ــط م ــرأة فق 30 ام

ا�ــرأة إلــى نســبة (15%) الحاليــة.
ولعــل مــن أهــم القوانــ� الــيت تحتــاج إلــى تعديــل، قانــون رقــم 6 لســنة 2006م بشــأن نظــام 
ــى للقضــاء  ــس االعل ــة ا�جل ــى تركيب ــص عل ــد الن ــي عن ــث يراع ــه، بحي القضــاء وتعديالت

التمثيــل العــادل للنــوع االجتماعــي(47).                                              

وفــي ا�جــال الجنائــي نحتــاج العمــل، بشــكل دوري، علــى اســتعراض وتقييــم وتنقيــح 
قوانينهــا الجنائيــة ا�وضوعيــة واإلجرائيــة، لضمــان كفاءتهــا وفعاليتهــا فــي القضــاء علــى 
العنــف ضــد ا�ــرأة وإلغــاء أحكامــه الــيت تجــ� العنــف ضــد ا�ــرأة أو تتغــاىض عنــه؛ ســواء 
ــيس  ــداء الجن ــي االعت ــي، أم ف ــاق العائل ــل النط ــدي داخ ــداء الجس ــي االعت ــف ف ــل العن تمث
بمختلــف صــوره، بمــا فيهــا التحــرش الجنــيس فــي ا�ــدارس والعمــل واألماكــن العامــة، كمــا 

(47)  تحديــات أمــام القضــاء الليــيب :ضمــان االســتقالل وا�ســاءلة وا�ســاواة بــ� الجنســ� , اللجنــة الدولــة للحقوقيــ�، 
2016م ص: 31.
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ــال  ــن األخ" ح ــزوج، األب، األب ــب "ال ــي القري ــن الجان ــة ع ــف العقوب يتوجــب حــذف تخفي
ارتكابــه لجريمــة قتــل أو إيــذاء قريبتــه ا�تلبســة بارتــكاب الفاحشــة(48)، وإلغــاء السياســة 

ــا(49).  الجنائيــة الــيت تســمح بإفــالت ا�غتصــب مــن العقــاب إذا تــزوج مــن ا�عتــدى عليه

كمــا يتوجــب النــص علــى تجريــم االغتصــاب خــالل ال�اعــات ا�ســلحة فــي ا�دونــة العقابيــة 
ــاً، مــع وجــوب تعديــل  الليبيــة بوصفــه شــكال مــن اشــكال العــدوان ا�جــرم إنســانياً ودولي
ا�دونــة اإلجرائيــة بمــا يلــزم لتوفــ� الرعايــة اإلنســانية الكاملــة لجميــع النســاء ا�عتقــالت 

والســجينات، والعمــل علــى توفــ� محاكمــة عادلــة لهــن.  

ثانياً: اس�اتيجيات تطبيقية 

السياســات  عــن  منبثقــة  تنفيذيــة  قــرارات  شــكل  تتخــذ  أن  إمــا  االســ�اتيجيات  هــذه 
ــة،  ــب الوزاري ــن الحقائ ــرأة م ــ� ا� ــبيل تمك ــي س ــذ ف ــيايس ا�تخ ــرار الس ــة، كالق الت�يعي
ومــن التواجــد فــي التمثيــل الدبلومــايس، واالشــ�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 
خــالل ا�حكمــة الدســتورية، أم بالرقابــة علــى الســلطة التنفيذيــة للتأكيــد علــى تطبيقهــا �ــا 

هــو منصــوص عليــه القوانــ�، مــن خــالل القضــاء العــادي.   

والحقيقــة أن الواقــع الســيايس بعــد ثــورة 2011م  ملــئ باإلشــارات الســالبة لحقوق وحريات 
ا�ــرأة، ولعــل أولهــا عمــل ســياج محــا� للنســاء فــي ميــدان الحريــة بشــكل يعزلهــن عــن 
ا�نصــة الــيت هيمــن عليهــا الحضــور الذكــوري الــذي مثــل الجســم الســيايس بالكامــل للثــورة 
ــع  ــاب رف ــن ب ــا تشــكيلته م ــان ضمتهم ــم إال امرأت ــي، الله ــس الوطــين االنتقال ــال با�جل ممث
ــه  ــه، ولكن ــرأة في ــاركة ا� ــه �ش ــح باب ــا يفت ــس و� ــذا ا�جل ــة ه ــوت صفح ــرج(50) وانط الح
لــم ينــس أن يشــيد بدورهــا، فــي خطــاب التحريــر، فجعلهــا هديــة للمنت�يــن بإباحــة 
ــط با�ــرأة �صــاف  ــه، تهب ــار بعين ــة لتي األربــع نســاء للرجــل فــي رســالة سياســية موجه
ــم  ــن منصــة التقدي ــرأة م ــزال ا� ــَده بإن ــام عه ــر الوطــين الع ــه ا�ؤتم ــح خلَفُ الســلعة. وافتت
للحفــل ا�راســمي لتســلم الســلطة مــن ا�جلــس االنتقالــي لكونهــا غــ� محجبــة(51)، وتوالــت 
ــى  ــه عل ــن غضــب اإلل ــا م ــا خوف ــا وال يقعده ــم الدني ــب يقي ــذاك نائ اإلشــارات وازدادت، ف

ا�ؤتمــر الختــالط نوابــه نســاء ورجــال تحــت قبــة ا�ؤتمــر(52).

(48) ا�ادة 375 من قانون العقوبات اللييب.

(49) ا�ادة 424 من قانون العقوبات اللييب.
.http://muwatanah.org (50) السيدة سلوى الدغيلي والسيدة انتصار العقيلي

ــر  ــى مؤتم ــي إل ــس اإلنتقال ــن ا�جل ــلطة م ــليم الس ــال بتس ــة االحتف ــن قاع ــردت م ــيت ط ــة ســارة ا�ســالتي ال (51) ا�ذيع
https://www.alwatanvoice.com .الوطــين بأمــر مبــا� مــن رئيــس ا�جلــس اإلنتقالــي الســيد مصطفــى عبــد الجليــل

http://www.ennaharonline.com/ . ت�يح النائب محمد الكيالني في جلسة (52)  ت�يح النائب محمد الكيالني في جلسة 8 يناير 2013م  ( )
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أمــا عــن التطبيقــات القضائيــة الســلبية فــي حــق ا�ــرأة الليبيــة خاصــة بعــد أحــداث 2011م، 
فتتصــدر ا�شــهد الليــيب الطعــون الدســتورية: الطعــن الدســتوري رقــم 60/10ق فــي 2012م، 
الطعــن دســتوري رقــم 60/14ق بتاريــخ 2013/6/9. والــيت رفعــت ضــد القانــون رقــم 8 
لســنة 1989م بشــأن تولــي ا�ــرأة لوظيفــة القضــاء، بدعــوى مخالفتهــا للمــادة األولــى مــن 
ــة اإلســالمية مصــدراً  ــن ال�يع ــل م ــيت تجع ــي 2011م وال ــل الدســتوري الصــادر ف التعدي
رئيســاً للت�يــع، وإن لــم يفصــل فيهــا بعــد، بينمــا قــال القضــاء كلمتــه �يحــة بشــأن عــدم 
دســتورية م 13 مــن القانــون رقــم 10 لســنة 84م ا�عدلــة با�ــادة األولــي مــن القانــون رقــم 9 
لســنة 94م ا�نظمــة لحــق الرجــل فــي الــزواج الثانــي، فــي الطعــن الدســتوري رقــم 3 لســنة 

2013م، حيــث قــىض بعــدم الدســتورية، �خالفتــه ألحــكام ال�يعــة اإلســالمية(53). 

ويظــل القضــاء الجنائــي الليــيب عالمــة فارقــة فــي إصــدار األحــكام 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 األخــالق أو العــرض، وذلــك لوجــود 
عالقــة الزوجيــة الــيت 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 إال االلتجــاء إلــى نــص ا�ــادة 398 عقوبــات ليــيب، وكيفــت 
الفعــل أنــه إســاءة معاملــة أحــد أفــراد األ�ة(54)، علمــاً 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، إال 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 لإلباحــة القانونيــة ا�نصــوص عليهــا فــي ا�ــادة 14 مــن قانــون 
العقوبــات الليــيب، تلــك ا�ــادة الــيت تنــص علــى أن «ال تخــل أحــكام هــذا القانــون فــي أي 

حــال مــن األحــوال بالحقــوق الشــخصية ا�قــررة فــي ال�يعــة الغــراء»(56).  

وال يســعنا بعــد إيــراد هــذه األحــكام ســوى مناشــدة القضــاء الليــيب بإنصــاف ا�ــرأة فــي 
حالــة تبــ� لــه وجــود قوانــ� ظا�ــة(57) -بمناســبة وقائــع معروضــة أمامــه- ف�فــض 
تطبيقها،أمــا فــي حــاالت اإلغفــال الت�يعــي عــن تنظيــم حريــة أو إقــرار حــق للمــرأة مــن 

ــم 14 لســنة 2015م  ــون رق ــي أحــكام تلــك ا�ــادة، وهــو القان ــون يلغ ــي بإصــدار قان ــز هــذا التوجــه القضائ ــم تعزي (53) ت
ــة  ــادة الثالث ــاء ا� ــا، بإلغ ــزواج والطــالق وآثارهم ــم 10 لســنة 1984 بشــأن ال ــون رق ــن القان ــواد م ــل بعــض ا� بشــأن تعدي
ــواب ومبا�تــه الختصاصاتــه الت�يعيــة! ــس الن ــر الوطــين بعــد انتخــب مجل عــ�ة منــه، علمــاً بأنــه صــدر عــن ا�ؤتم

(54) طعن جنائي 22/143 ق، جلسة 24/1/1989م، مجلة ا�حكمة العليا، س (24) ع ( 3,4) 1989م ص: 311
(55) جازية جربيل محمد، أثر القرابة في القانون الجنائي اللييب، منشورات جامعة بنغازي، 2004م ص:140.

(56) طعن جنائي 24/300ق جلسة 29/11/1977، مجلة ا�حكمة العليا س(14) ع (3) 1978م ص:243
(57) حالــة النــص الت�يعــي �احــة بمــا فيــه تعــدي علــى حــق نســوي، أو تقييــد لحريــة مكفولــة دســتوراً، أم با�واثيــق 

الدولية.
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ــادر  الحقــوق ا�نصــوص عليهــا فــي الدســتور، أو االتفاقيــات الدوليــة ا�صــادق عليهــا فليب
ــرأة  ــات ا� ــوق وحري ــة تدعــم حق ــه-  بإنشــاء ســوابق قضائي القضــاء -خاصــة االداري من
ــة  ــات الدولي ــس ســمو االتفاقي ــو تكري ــي نح ــاد القضائ ــة، وال شــك أن توجــه االجته الليبي
ســيكون لــه أثــر كبــ� فــي تكريــس دور القضــاء فــي حمايــة الحقــوق الــيت يضمنهــا القانــون 

ــوق اإلنســان. ــة حق ــي حماي ــراز دوره ف ــي، وإب الدول
إذاً الحاجــة ماســة إلــى قضــاء جــرئ ،يعمــد إلــى إعــالن موقــف أســايس بخصــوص تصــوره 
لطبيعــة وظيفتــه القضائيــة، ا�تمثلــة فــي االجتهــاد وإضفــاء البعــد االجتماعــي عليهــا، 
توصــالً إلــى تكريــس دور القضــاء فــي حمايــة ا�ــرأة وســائر الفئــات االجتماعيــة 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 اإلثبــات تلــو اآلخــر علــى 
إمــكان إحــراز خطــوات مهمــة مــن خــالل القضــاء فــي القضايــا النســوية، وأن يعــزز بالتالــي 
الوصــل بــ� النســاء والقضــاء، بحيــث تصبــح ا�ــرأة أكــ� اســتعداًدا وتهيــؤا، وربمــا حماســة 

للجــوء إليــه وعــرض قضاياهــا ومناقشــتها فــي حلبتــه(58).

ثالثاً: اس�اتيجيات توعوية
ــن اســ�اتيجيات  ــدم م ــا تق ــا، أن كل م ــة خطــ�ة مؤداه ــى حقيق ــار إل ــت األنظ يتوجــب لف
ســيذهب أثرهــا ســدى إذا لــم يتغــ� العقــل الجمعــي الليــيب، وذلــك مــن خــالل الفهــم الصحيح 
للديــن اإلســالمي، فالنــص واحــد والخطــاب مختلــف باختــالف فهــم ا�تلقــي، فالنــص القرآني 
يعلــي مــن م�لــة ا�ــرأة ويجعلهــا فــي مصــاف ا�لــوك، وال يتصــور العالقــة الزوجيــة إال �اً 
للمحبــة والرحمــة، أطلــق علــى ا�ــرأة مصطلحــات غايــة فــي البالغــة؛ "الســكىن"  "الحــرث" 
ولنــا فــي الســ�ة النبويــة أســوة حســنة ليــس فــي محبــة ا�ــرأة باعتبارهــا أحــد الدنيويــات 
ا�حببــة لقلــب الرســول(59)، أو فــي االهتمــام بالنســاء ومعاملتهــن بالرفــق ألنهــن "قواريــر"(60)، 
بــل باستشــارة ا�ــرأة فــي أمــور مــن أمــور الديــن والــيت ترتــب عليهــا آثــار خطــ�ة تمثلــت فــي 
نجــاة ا�ســلم� مــن عــذاب أليــم(61). ولــن ننــىس أن ا�ــرأة شــاركت فــي بيعــة العقبــة الكــربى 

والــيت شــملت الحــرب "الجهــاد"(62).

ــي لبنــان، حــ� اجتهــد القــايض تصحيحــاً  (58) نــزار صاغيــه، «أول تطبيــق لقانــون حمايــة ا�ــرأة مــن العنــف األ�ي ف
.http://www.legal-agenda.com ــو 2014م ــرة القانونيــة ,9 يوني ــور»، ا�فك ــون مبت لقان

ــي الصــالة" أخرجــه  ــرة عيــين ف ــي مــن دنياكــم: الطيــب والنســاء وجعلــت ق ــى اللــه عليــه وســلم "حبــب إل (59) قــال صل
ــم  3939. النســائي رق

(60)  قــال صلــى اللــه عليــه وســلم «رفقــاً بالقواريــر» مذكــور فــي صحيــح البخــاري فــي ســتة مواضــع وأورده احمــد فــي 
مسنده.

ــى أم ا�ؤمنــ� أم ســلمة ريض اللــه عنهــا مــا  ــى اللــه عليــه وســلم  يــوم الحديبيــة أنــه اشــتكى إل (61) مــا روي عنــه صل
لقــى مــن ا�ؤمنــ� ذلــك اليــوم ورفضهــم التحلــل مــن اإلحــرام والرجــوع دون دخــول مكــة، وكان فيمــا أشــارت عليــه بــه مــن 
الحلــق والنحــر عــالج وتــدارك للموقــف حيــث تبعــه ا�ســلمون فحلقــوا ونحــروا  وانتهــى األمــر ممــا جعــل النــيب صلــى اللــه 
عليــه وســلم  يقــول لهــا ريض اللــه عنهــا: «حبــذا أنــت يــا أم ســلمة لقــد نجــا اللــه بــك ا�ســلم� اليــوم مــن عــذاب أليــم» 

صحيــح البخــاري كتــاب الــ�وط، الحديــث 2529
)  ابن كث�، البداية والنهاية، الجزء الثالث، باب الهجرة من مكة إلى ا�دينة.(62)  ابن كث�، البداية والنهاية، الجزء الثالث، باب الهجرة من مكة إلى ا�دينة. )
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ــ�  ــى حــد كب ــد إل ــي تعتم ــات ا�ســلحة، فه ــي ال�اع ــة ا�حــددة للنســاء ف وبالنظــر للتجرب
علــى أوضاعهــن فــي ا�جتمعــات مــا قبــل انــدالع الــ�اع ا�ســلح، وفــي ليبيــا لــم يكــن يخلــو 
ــاكات  ــك تفاقمــت حــدة هــذه االنته ــف والتميــ� ضــد النســاء، فلذل ــة العن ا�شــهد مــن ثقاف
أثنــاء الــ�اع. وبا�ثــل، فــي حــال لــم يتــم الســماح للمــرأة بــأن تكــون جــزًءا مــن صنــع القــرار 
قبــل الــ�اع، فيكــون عــادة مــن الصعــب للغايــة انخراطهــا فــي اتخــاذ القــرارات خــالل الــ�اع 
نفســه أو خــالل عمليــة الســالم، كمــا فــي فــ�ة مــا بعــد الــ�اع(63)، ولكــن بإمــكان النســاء 
أن يســتفدن مــن تغيــ� العالقــات بــ� الجنســ� الناجــم عــن الــ�اع ا�ســلح، فالحــرب قــد 
ــوة  ــن الق ــدة وتوافــرت لديه ــدة واكتســ� مراكــز جدي ــارات جدي ــى مه ــن عل جعلتهــن يحصل
الناجمــة عــن تولــي مســئوليات جديــدة عنــد غيــاب الرجــل عــن األ�ة أو عــن مــكان العمــل، 
هــذه االدوار الجديــدة ممكــن أن تتحــدى ا�عايــ� االجتماعيــة القائمــة(64)، لذلــك يكــون مــن 
ا�فيــد لدعــم ا�ــرأة فــي ا�رحلــة ا�قبلــة أن يركــز اإلعــالم علــى إبــراز دور ا�ــرأة فــي عمليــة 
إرســاء الســالم، كمــا يلــزم تكويــن وتدريــب كــوادر نســوية للدعــم النفــيس واالجتماعــي 
وتمكينهــن مــن العمــل فــي مجــال ا�صالحــة الوطنيــة والعدالــة االنتقاليــة، وتنظيــم دورات 
ــع  ــزم رف ــا يل ــوق اإلنســان، كم ــاكات حق ــق النته ــن الخاصــة بالرصــد والتوثي ــع كفاءته لرف
الوعــي ا�جتمعــي لتشــجيع النســاء الضحايــا لــإلدالء بمعلومــات حــول االنتهــاكات والــ�ر 
الواقــع عليهــن، بــل إنــه يلــزم التشــبيك بــ� منظمــات ا�جتمــع ا�دنــي علــى ا�ســتوى 
ــة  ــي النهاي ــال الســيايس(65)، ويجــب ف ــي ا�ج ــرأة ف ــة مشــاركة ا� ــة بأهمي القاعــدي للتوعي
أن يكــون تمكــ� ا�ــرأة متضمنــاً فــي السياســات التعليميــة واألكاديميــة ســواء مــن خــالل 
تضمــ� ا�ناهــج التعليميــة -للتعليــم األســايس 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 االكاديميــة دوراً توعويــاً كبــ�اً مــن خــالل إقامــة ا�ؤتمــرات 

والنــدوات وورش العمــل والقوافــل التوعويــة للقــرى البعيــدة وا�ناطــق النائيــة.

ــد  ــرأة. الرجــال عن ــاً محافظــاً مــن ا� ــون موقف ــم «يتخــذ الليبي ــي القي ــج ا�ســح الشــامل آلراء الليبيــ� ف ــاً لنتائ (63) وفق
ــال  ــي قطــاع األعم ــي ا�جــال الســيايس وف ــادة ف ــى القي ــدرة عل ــث الق ــن حي ــن النســاء م ــم أفضــل م ــة ســاحقة منه أغلبي
ــوث واالستشــارات.  ــز البح ــىث» مرك ــه لألن ــر من ــم للذك ــي أه ــم الجامع ــرى أن التعلي ــ� ت ــن الليبي ــل م ــى األق و(25%) عل

ــمرب 2015م. ــازي، ديس ــة بنغ جامع
.http://iipdigital.usembassy.gov/ (64) ديانا مزورنا، نظرة عامة: النساء، الفتيات وال�اعات ا�سلحة

(65) وثيقة ا�رأة الليبية لبناء السالم وتعزيز دورها في السلم االجتماعي، ص: 14، 16، 17.
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اخلامتة

نختــم هــذه الورقــة وقــد تبــ� أن ا�ــرأة الليبيــة هــي أحــد الفاعلــ� الرئيســي� فــي صناعــة 
األحــداث وتحريكهــا، وذلــك علــى الرغــم مــن الثقافــة الســائدة فــي ا�جتمــع الليــيب والتقاليــد 

العرفيــة الخاطئــة الــيت تكبــل حريتهــا فــي أحايــ� كثــ�ة.

وقــد أوصينــا فــي الجــزء األخــ� مــن الورقــة باتخــاذ مجموعــة تدابــ� بغيــة إدمــاج حقيقــي 
للمــرأة الليبيــة واحتياجاتهــا وخصوصياتهــا فــي السياســات التنمويــة، ولضمــان فاعليتهــا 
فــي مرحلــة االصــالح وإعــادة البنــاء، وذلــك مــن خــالل؛ تحديــث اإلطــار الت�يعــي  
-الدســتوري والقانونــي-، وبنــاء مؤســيس أكــ� إنصافــاً فــي التعامــل مــع قضاياهــا وأكــ� 
مراعــاة لتمثيلهــا فيــه، وأخــ�اً مــن خــالل سياســة إصالحيــة توعويــة للعقــل الجمعــي الليــيب 
تتضافــر الجهــود فــي التخطيــط لهــا وتنفيذهــا، بحيــث تتضمــن: تجديــد للخطــاب الديــين، 
وتوجيــه للضــوء اإلعالمــي، وتشــبيك للمجتمــع ا�دنــي، وتركــ� �جهــودات ا�ؤسســات 

ــة.     ــة للتنظــ� والتثقيــف بتمكــ� ا�ــرأة الليبي ــة الرامي ــة واألكاديمي البحثي
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قائمة املراجع

أوالً: املصادر األساسية:

ــن  ــد ب ــيد محم ــع الس ــدات تجمي ــي مجل ــة ف ــد ورقي ــة، توج ــات الليبي 1. موســوعة الت�يع
ــا: ــدة منه ــع رســمية عدي ــى مواق ــة عل ــد نســخ إلك�وني ــس 1982م. توج يون

http://www.log.gov.ly 

2. موســوعة األحــكام القضائيــة للمحكمــة العليــا الليبيــة، لهــا عديــد مــن االصــدارات الورقيــة 
ســواء الصــادرة عــن ا�حكمــة العليــا ام إدارة القانــون، توجــد إلك�ونيــة فــي مواقــع مختصــة 

 http://im.gov.ly/high-court/civilian :منها

 http://www.cdalibya.org/ 3. م�وع الدستور اللييب ،ا�وقع اإللك�وني الرسمي للهيئة

      https://unsmil.unmissions.org 4. االتفاق السيايس اللييب

ثانياً: التقارير الدولية:

ــوي  �نظمــة ضحايــا لحقــوق اإلنســان حالــة حقــوق اإلنســان فــي  ــرير السنـــــــــ 1. التقـــــ
 victimsohr@yahoo.com لعــام 2015م  ليبيــا 

www.facebook.com/victimsohr

2. تقريــر حقوقــي عــن معانــاة النازحــ� داخــل مــدارس بنغــازي، ا�نظمــة الدوليــة للتنميــة، 
  http://www.correspondents.org  2015م

3. تقريــر حــول أوضــاع حقــوق اإلنســان فــي ليبيــا 16 نوفمــرب 2015م بعثــة االمــم ا�تحــدة 
للدعــم فــي ليبيــا ، مكتــب مفوضيــة االمــم ا�تحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان

 http://unsmil.unmissions.org/p

ثالثاً: الوثائق النسوية:

1. وثيقــة الحقــوق الدســتورية للمــرأة الليبيــة ، صــادرة عــن منــرب ا�ــرأة الليبيــة مــن أجــل 
الســالم بتاريــخ: 29 ينايــر 2015م.

2. وثيقــة ا�ــرأة الليبيــة لبنــاء الســالم والســلم ا�جتمعــي، مدينــة مونــ�و بســوي�ا بتاريخ: 
2 ديسمرب2015م.
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املؤمتر السادس ملنظمة املرأة العربية

رابعاً: الكتب والدوريات واملقاالت املتخصصة:

1. تحديــات أمــام القضــاء الليــيب: ضمــان االســتقالل وا�ســاءلة وا�ســاواة بــ� الجنســ�، 
اللجنــة الدولــة للحقوقيــ�، 2016م.

ــيب، منشــورات جامعــة  ــي اللي ــون الجنائ ــي القان ــة ف ــر القراب ــد، أث ــل محم ــة جربي 2. جازي
بنغــازي 2004م.

3. جازيــة جربيــل محمــد، تقويــم مــ�وع قانــون ا�عنفــات وا�غتصبــات تقويــم ت�يعــات 
ــز دراســات  ــا�: مرك ــاث مــ�وع بحــيث" الن ــر وأبح ــاء "تقري ــادة البن ــا ألجــل إع ليبي
القانــون وا�جتمــع جامعــة بنغــازي، ومؤسســة فــان فولينهوفــ� للقانــون والحوكمــة 

ــدن، 2015م. ــة لي ــة، جامع والتنمي

4. ســيلفيا ســوتي وابراهيــم دراجــي، الدليــل الــى دســتور متوافــق مــع منظــور النــوع 
،2016م. االورومتوســطية  النســوية  ا�بــادرة  "الجنــدر"،  االجتماعــي 

5. فتحــي علــي وآخــرون، عواقــب التعذيــب والعنف ا�نظم "مســح حول تقديــرات احتياجات 
ليبيــا" مركــز البحــوث واالستشــارات. جامعــة بنغــازي بالتعــاون مــع العهــد الدنماركــي 

�كافحــة التعذيــب. دغنــيت، أكتوبــر 2015م.

6. نجيــب الحصــادي وآخــرون، ا�ســح الشــامل آلراء الليبيــ� حــول القيــم، مركــز البحــوث 
واالستشــارات جامعــة بنغــازي ،ديســمرب 2015م.

26



 “دور النساء يف الدول العربية ومسارات اإلصالح والتغيري”


