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الخميس   ٠٨  مارس ٢٠١٨نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية العدد: ٢٠١٨  صفحة

 المرأة الليبية...
اضطهاد على كل الواجهات

االشراف: أحمد نظيف  ــ  االخراج: عبد الحميد الدبار

أي وضع لنساء
2ليبيا بعد »الثورة«

١٠ المرأة التاورغية..  
تهجير ونزوح
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في اليوم العالمي للمرأة.. 

أي وضع لنساء
ليبيا بعد »الثورة«
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شريف زيتوني

اليوم  الثامن من مارس في كل عام  يصادف يوم 
الواليات  داخل  بدأت  الفكرة  للمرأة.  العالمي 

خالل  من  عشر  التاسع  القرن  أواسط  المتحدة 
ممارسات  على  عنيفة  نسوية  فعل  ردود 

عمالية ومجتمعية قاسية، لتتدرج مع الوقت 
مع  أوروبا  وأساسا  العالم  دول  بقية  إلى 
رافعة  يسارية  سياسية  تيارات  صعود 
وليتم  وحريتها  المرأة  حقوق  لشعار 

اإلعالن رسميا من باريس عن أول مؤتمر 
إيذانا   1945 مارس   8 في  عالمي  نسائي 

للمرأة  كعيد  اليوم  بذلك  الرسمي  باالحتفال 
تقديرا لمجهوداتها واحتراما لحقوقها.

الضحية  هن  النساء  مازالت  النزاعات  مناطق  في 
األولى في كل شءي، حيث يتعرضهن لكل أنواع التحرش 

في  األضعف  الحلقة  باعتبارهن  واالغتصاب  واالضطهاد 
ظل االنفالتات األمنية وغياب أي قوانين ضابطة، وليبيا في 

ما  بسبب  الحاالت،  هذه  عن  بعيدة  ليست  األخيرة  السنوات 
تعرفه من اضطراب أمني وسياسي شّجع على كل أنواع التجاوزات بحقهن.

بعد سبع سنوات من اإلطاحة بنظام العقيد معّمر القذافي ال شءي تغّير في وضع المرأة 
الليبية. كثيرون اعتقدوا أن تغييرا جذريا سيقع في عالقة بالمرأة؛ التغيير وقع بالفعل، لكنه 
األحداث  واجهة  إلى  والممارسة  الفكر  في  متطرفة  تيارات  صعود  بعد  األسوأ،  نحو  توّجٌه 
باستعادتها موروثا تقليديا يعتبر المرأة كائنا ثانويا ال حقوق له في ليبيا »الجديدة«، وكان 

ذلك عبر فتاوى إلكساب اضطهادها مشروعية دينية.
الموصوفة  الجريمة  وهو  مكشوف  اضطهاد  االضطهاد،  من  نوعان  هناك  ليبيا  في 
كاالغتصاب أو العنف أو القتل، واضطهاد خفي مثل التحرش واالبتزاز اللذين تكون المرأة 
معهما غير قادرة عن اإلخبار بسبب العوائق االجتماعية التي تعتبر التحرش نوعا من العار 
الذي يرافق المرأة ويصعب، وقد كشفت منظمات حقوقية عن مثل هذه التجاوزات مؤكدة 

عدم قدرة المرأة عن التصريح بها.
في شهر يونيو 2014، أعلن في ليبيا عن اغتيال الناشطة الحقوقية سلوى بوقعيقيص 
برصاصة في الرأس في مدينة بنغازي. بوقعيقيص المحامية المعروفة بمواقفها المنتقدة 
والعنف  لالضطهاد  الرافض  المدني  الجمعياتي  النضال  اختارت  المتطرفة  للجماعات 
والداعي إلى منح المرأة الليبية حقها األمر الذي ال يتماشى وأفكار الجماعات اإلرهابية التي 
تحديثي  مجتمعي  مشروع  وإنهاء  منزلها  داخل  حياتها  إنهاء  خالل  من  كثيرا  تمهلها  لم 

كانت تؤمن به.
فريحة  السياسية  مع  كان  نفسه  األمر 
االنتقاد  شديدة  كانت  التي  البركاوي 
بعد  لألضواء  خرجوا  الذين  للمسؤولين 
سياسية  تجربة  خاضت  حيث  »الثورة« 
استقالت  لكنها  درنة  مدينة  عن  كنائب 
على  رضاها  عدم  بسبب  منصبها  من 
العام  الوطني  للمؤتمر  السياسي  المسار 
بمقتل  تنديدها  بعد  اغتيالها  وتم  وقتها، 
الذي  األمر  بوقعيقيص،  سلوى  الناشطة 
االقتراب  أن  الليبيات  للنساء  رسالة  يعطي 
الدم  جماعات  رسمتها  التي  الخطوط  من 
أثر  لذلك  كان  وقد  رصاص،  طلقات  ثمنه 
أي  بتقلص  النسوي  النشاط  في  بالفعل 

األولى  الضحية  هن  النساء  مازالت  النزاعات  مناطق  في 
التحرش  أنــواع  لكل  يتعرضهن  حيث  شيء،  كل  في 
في  األضعف  الحلقة  باعتبارهن  واالغتصاب  واالضطهاد 
وليبيا  ضابطة،  قوانين  أي  وغياب  األمنية  االنفالتات  ظل 
الحاالت،  هذه  عن  بعيدة  ليست  األخيرة  السنوات  في 
بسبب ما تعرفه من اضطراب أمني وسياسي شّجع على 

كل أنواع التجاوزات بحقهن.

سلوى بوقعيقيص
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نشاطات واضحة لهن بعد تلك الفترة على األقل في 
مستوى جرأة المواقف.

أبشع  في  خرجت  الليبية  المرأة  اضطهاد  مظاهر 
فيديو  2016 عندما ظهر شريط  العام  في  صورة 

أحد  في  ليبية  المرأة  اغتصاب  عملية  يوثق 
شبان  ثالثة  طرف  من  طرابلس  ضواحي 

مسلحين تم القبض عليهم في وقت الحق، 
الليبيين  لكل  صدمة  شكل  الفيديو 

باعتباره كشف حجم الكارثة التي أصبح 
وقانون  ليبيا  في  النساء  وضع  عليها 

المليشيات  تمارسه  أصبحت  الذي  الغاب 
أقسى  بإنزال  المطالبة  تمت  حيث  الليبية 

العقوبات بحق مرتكبي تلك الجريمة. لكن تلك 
طرابلس  عرفت  حيث  استثناء  تعتبر  ال  الحادثة 

واغتصاب  اختطاف  عمليات  أخرى  ليبية  ومدن 
سياسيا  المحسوبة  المناطق  في  خاصة  ليبيا  لنساء 

على النظام السابق في ممارسات غابت فيها كل مظاهر 
اإلنسانية وحقوق اإلنسان، وقد ذكرت وسائل إعالم وشهود 

االضطهاد  أنواع  مارسوا كل  إن مسلحين من مصراتة  عيان 
بحق النساء في طرابلس ولم يراعوا في ذلك أي حرمات أو أخالق وتصرفوا بشكل انتقامي 

ال إنساني تأثيراته ال تمحوها عشرات السنين.
توثيق  تم  حيث  فبراير«   17« بعد  ليبيا  في  انتشرت  التي  المظاهر  من  بدوره  التحرش 
ساعدتهم  شبان  طرف  من  للتحرش  يتعرضن  وطالبات  موظفات  بحق  الشهادات  عديد 
ظروف الفوضى واالنفالت على القيام بتلك التصرفات وقد أنجز موقع سي أن أن العربي 
في أبريل 2016 تحقيقا ميدانيا عاد فيه إلى تلك الظاهرة بالتفصيل من خالل ذكر عدد من 
الحاالت التي تتعرض يوميا لالبتزاز واإلزعاج في طريق الذهاب أو العودة من وإلى العمل 
والجامعات أو األسواق، وقد أكدت فيه المستجوبات أنهن يفضلن عدم الحديث عن تلك 
ظل  في  لهن  اجتماعي  حرج  من  األمر  يسببه  أن  يمكن  ما  بسبب  لعائالتهن  التضييقات 
العيش داخل مجتمع مازالت الثقافة المحافظة هي الطاغية فيه، والتحرش من األمور التي 

تعتبر عارا يصعب محوه من سيرة المرأة رغم عدم تحملها أي ذنب فيه.
التهجير داخل ليبيا أو خارجها، بدوره مظهرا من المظاهر الذي كانت ضحيته المرأة 
الليبية، حيث تعيش معه كل أنواع الحرمان من الحقوق واالستعباد، وما يقع لنساء تاورغاء 
إلى اليوم خير دليل، حيث يحرمن من العودة إلى منازلهن ويعشن في مالجئ ال تتوفر فيها 
أبسط الظروف اإلنسانية. باإلضافة إلى عشرات النساء الالئي هّجرن خارج ليبيا شرقا وغربا 

بعد أن قضت »الثورة« على حلمهن بالعودة إلى بلدهن بحجج مناصرة النظام السابق.
المدنية  المناصب  مستوى  على  تمييز  من  المرأة  يلحق  ما  كل  ذلك  إلى  أضفنا  وإذا 

التوضيف  مستوى  وعلى  والسياسية 
مشاركاتها  تكون  حيث  والخاص  الحكومي 
رغبة منها أو رغما عنها نوعا من الترفه أو 
العامة  الثقافة  الثانوي حيث تسعى  القبول 
التعامل  الرجل في كل شءي ويكون  تغليب 
الالواعي  االستعباد  إلى  أقرب  فوقيا  معها 
من  فيها  أساسيا  شريكا  هي  تكون  الذي 
خالل رهبتها أو سلبيتها في اقتحام الفضاء 
بعد  وجود  ينفي  ال  هذا  كل  لكن  العام. 
بشكل  سواء  ليبيا  داخل  النسائية  الوجوه 
لديها  الجمعياتي  التنظم  عبر  أو  فردي 
التمييز  قضايا  طرح  في  والجرأة  الرغبة 

ضد المرأة وتسعى جاهدة لتغييرها.

صورة  أبشع  في  خرجت  الليبية  المرأة  اضطهاد  مظاهر 
عملية  يوثق  فيديو  شريط  ظهر  عندما   2016 العام  في 
اغتصاب المرأة ليبية في أحد ضواحي طرابلس من طرف 
الحق،  وقت  في  عليهم  القبض  تم  مسلحين  شبان  ثالثة 
الليبيين باعتباره كشف حجم  الفيديو شكل صدمة لكل 
وقانون  ليبيا  في  النساء  وضع  عليها  أصبح  التي  الكارثة 

الغاب الذي أصبحت تمارسه المليشيات الليبية.

فريحة البركاوي
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المرأة الليبية...

إضطهاد على كل الواجهات
أحمد نظيف

خرجت  التي  العبيدي  إيمان  المواطنة  حادثة  وقعت   ،2011 في  الليبية  األزمة  خالل   

فجأة ودون سابق معرفة على أنها رافعة لواء الحريات، وصورتها وسائل اإلعالم األجنبية 
للمرأة،  القذافي  معّمر  العقيد  نظام  اضطهاد  تهمة  تسويق  أجل  من  عام  رأي  قضية 
بشكل نواياه اكتشفت بعد ذلك مع اكتشاف حقيقة تلك المواطنة وارتباطاتها الخارجية 
الحديث  تكرر  الحادثة  تلك  ومنذ  القصة،  تلك  أجل خلق  لها من  أوكلت  التي  والمهمة 
عن المرأة ودورها وأصبحت جزءا من الحراك المدني والسياسي وخرجت دعوات، بعد 
كانت محرومة  أنها  بها  المطالبون  زعم  الليبية حقوٍق  المرأة  منح  إلى  النظام،  إسقاط 

منها لعشرات السنوات.
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لكن التحوالت التي عاشتها ليبيا بعد 2011، لم تقّدم للمرأة ما 
كانت تطمح إليه من مزيد تمثيليتها في دواليب الدولة، بل على 

اإلسالم  تيارات  بصعود  تعقيدا  أكثر  وضعها  أصبح  العكس 
أو  المسلحة  المليشياوية  بتشكيالتها  سواء  السياسي 

بتنظيماتها السياسية، التي ترى في المرأة دائما عورة ال 
يمكن منحها فضاءات تعتبر حكرا على الرجال استنادا 

على مقوالت تقليدية خاضعة لموروث ثقافي يحّقر 
مكمل  اجتماعي  عنصر  مجرد  فيها  ويرى  المرأة 

مكانه بيوت أهلها أو أزواجها. بل إن األمور تطورت 
لما هو أخطر عبر القيام بتصفيات جسدية طالت عددا 

من الناشطات النسويات الالتي رفضن الخضوع للهيمنة 
الذكورية في المجتمع الليبي والتي لم تكن في الواقع ظاهرة 

حادثة بل قديمة ساهمت فيها ثقافة شعب كامل لسنوات.
األولى وعدم  الثالث  السنوات  الذي عاشته خالل  الخوف  ورغم 

تمكنها من المشاركة الفعالة في بعض المناسبات السياسية إال في 
فترات قليلة كانت دائما مهددة فيها، لكن منذ 2014 بدأت تتشكل 

بعض التنظيمات النسوية التي شاركت في عدة نقاشات حول العملية السياسية في البالد، ثم مع 
الدخول الفاعل لبعثة األمم المتحدة إلى ليبيا على واجهة التطورات السياسية والميدانية تعزز دور 
المرأة من خالل دعم االجتماعات التي تعقد بحضور عدد من الناشطات الالتي قدمن أراءهن حول 
لكن  التطور،  تتدرج نحو  التي  المجتمعات  تتطلبها  التي  المكانة  البالد وكيفية منحهن  مستقبل 
رغم ذلك بقيت وضعية المرأة الليبية سلبية ومازالت تعاني كل أشكال االضطهاد والتمييز، مما 
يفرض على كل الفاعلين في الداخل الليبي أن يخرجوها من الدائرة التي حوصرت فيها لسنوات 
خاصة أن في البالد من الكفاءات النسائية ما يجعلها قادرة على تحمل عديد المسؤوليات مثلها 

مثل الرجال.
بعد سبع سنوات وفي اليوم العالمي للمرأة الذي أسس ألجل منحها حقوقها التي سلبتها منها 
العقليات الذكورية لعشرات السنين، مازال واقع المرأة الليبية يراوح مكانه، وحتى التي تكون لها 
الجرأة على اقتحام الفضاءات السياسية والمدنية وجدت نفسها إما مهددة من جماعات التطرف 
التي تحمل عداء للمرأة استنادا إلى مرجعيات دينية أو ُمّميزة من طرف المجتمع نفسه الذي لم 
الرجال  على  حكرا  دائما  كانت  بمهام  القيام  على  قاصرة  المرأة  أن  فكرة  من  التخلص  يستطع 

وأساسا في المناصب السياسية.

ايمان العبيدي
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المرأة الليبية بين ثورتين:

مسيرة التحّرر واالنتكاس
 محّمد بالطيب

2011 تحت  في احتفال واسع وكبير وسط مدينة بنغازي في أكتوبر من العام 
مسّمى »يوم تحرير ليبيا«، بعد أيام قليلة من نهاية نظام العقيد معّمر القّذافي، 
وقف رئيس المجلس االنتقالي الليبي السابق مصطفى عبد الجليل في أّول خطاب 
له بعد »انتصار الّثورة« ليعلن عن التوجهات الجديدة للّدولة الليبية حيث أّن »كل 
القوانين  تغيير كل  الشريعة اإلسالمية ملغاة« مؤّكدا على  التي تخالف  القوانين 
المخالفة لقواعد الشريعة في البنوك واالقتصاد واألحوال الشخصّية ومن بينها 
ما يمس قضية المرأة، حيث قال عبد الجليل وسط التكبير وهتافات الجماهير »إن 
أي قانون مخالف للشريعة اإلسالمية هو موقوف فورا، ومنها القانون الذي يحد 

من تعدد الزوجات«.
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ببنية  محافظا،  مجتمعا  -عموما-  الليبي  المجتمع  يعتبر 
مجتمع  العربية  المجتمعات  وكمعظم  قبلية،  اجتماعية 
هو  الذكوري  الوعي  حيث  باألساس،  بطرياركي  أبوي 
المرأة  تعاني  وحيث  االجتماعية  للثقافة  األساس  المحّدد 
غير  الذكورية،  الّسلطة  مركزيّة  أمام  الهامشيّة  من  نوعا 
أنها في المقابل حققت العديد من المكاسب خاصة على 
المناصب  من  بالعديد  واضطلعت  التشريعي،  المستوى 
حتى  منها  المجاالت  كافة  واقتحمت  والقيادية،  السياسيّة 

المجاالت األمنية والعسكريّة.

هذا التصريح الذي خّلف ردود فعل واسعة، وفّجر نقاشات واسعة داخليا 
وخارجًيا، فتح السؤال بشكل مضغوط حول وضعية المرأة وحقوقها وحّريتها 

في ليبيا الجديدة.
يعتبر المجتمع الليبي -عموما- مجتمعا محافظا، ببنية اجتماعية قبلية، وكمعظم 
هو  الذكوري  الوعي  حيث  باألساس،  بطرياركي  أبوي  مجتمع  العربية  المجتمعات 
أمام  الهامشّية  نوعا من  المرأة  تعاني  االجتماعية وحيث  للثقافة  األساس  المحّدد 
مركزّية الّسلطة الذكورية، غير أنها في المقابل حققت العديد من المكاسب خاصة 
على المستوى التشريعي، واضطلعت بالعديد من المناصب السياسّية والقيادية، 

واقتحمت كافة المجاالت منها حتى المجاالت األمنية والعسكرّية.
ورغم ما كانت تعانيه من تمييز واضطهاد اجتماعي نظرا لطبيعة المجتمع الليبي 
واألعراف  القبيلة  وسلطة  للّرجل  مطلقة  سيطرة  من  المرأة  تعاني  حيث  نفسه، 
المتوارثة التي تعتبر في معظمها منحازة للّرجل ووصايته على المرأة والتي تحد من 
حركتها وفاعليتها في الفضاء العام، غير أنها استفادت من الكثير من التشريعات 
تأثيرات  كانت  وان  وضعها  من  للتحسين  السياسية  السلطة  وتوجهات  القانونية 
هذه التشريعات محدودة حيث لم تنجح بشكل كامل في تغيير كاملة هذه الثقافة 

العميقة.
التشريعي  السياق  هذا  وفي 
لثورة  األول  البيان  كان  والسياسي، 
من  واضحا   1969 سبتمبر  من  الفاتح 
البالد  لحرية  الصريح  إعالنه  خالل 
والمرأة  الرجل  بين  المساواة  وتحقيق 
الدستوري  اإلعالن  وجاء  تمييز  دون 
على  ليؤكد   1969 ديسمبر   17 بتاريخ 
متساوون  الليبيين  المواطنين  كل  »أن 

أمام القانون« .
سلطة  قيام  إعالن  أكد  حين  في 
الشعب يوم 2 مارس 1977 »أن السلطة 
من  والنساء  الرجال  يمارسها  ليبيا  في 
هذا  وأعطى  الشعبية  المؤتمرات  خالل 
المرأة  تحرر  لعملية  هاما  دفعا  التوجه 
وانعتاقها واندماجها في الحياة العملية 
من  بترسانة  التوجه  هذا  وتعزز  للبالد 
أعلنتها  التي  المبادئ  دعمت  القوانين 

ثورة الفاتح من سبتمبر وعززت من الحرية التي اكتسبتها المرأة.
وفي تقرير سابق رصدت فيه »بوابة إفريقيا اإلخبارية« أهم مكاسب المرأة الليبية 
في فترة ما بين »الثورتين« حيث تمّثلت البداية بصدور القانون رقم 10 لسنة 1984 
كامل  ومنحها  بامتياز  للمرأة  منصفا  كان  والذي  وآثارهما  والطالق  الزواج  بشأن 
حقوقها المقررة شرعًا، وأضاف عليها امتيازات أخرى كحق الحاضنة في بيت الزوجية. 
والممّيز في هذا القانون ليس فقط تعّرضه ألغلب المسائل الشائكة المترّتبة على 
الزواج والطالق، بل تضمينه نصًا يسمح بتطبيق مبادئ الشريعة اإلسالمية األكثر 
مالءمة لروح القانون في حالة عدم وجود نص. وقد منح هذا النص القاضي فرصة 

لالجتهاد في اتجاه تعزيز حقوق المرأة.
وفي السنة التالية، صدر القانون رقم 16 لسنة 1985 بشأن المعاش األساسي. 
وقد ألزم الدولة بكفالة األرامل والمطلقات، وقرر لألرملة التي ال تجد موردا كريما 
للعيش معاشا أساسيا يضمن لها حياة كريمة )المواد 7 إلى 12(.باإلضافة إلى ذلك، 
2010م المتعلق بالعمل على أن حق العمل واجب لكل  12 لسنة  أّكد القانون رقم 
المواطنين ذكوراً وإناثًا )المواد 2،24،25(.كما أكد على ضرورة تشغيل النساء في 
األعمال المناسبة لطبيعتهن وعدم جواز التمييز ضد المرأة، بل قرر تمييزاً إيجابيًا 
لصالحهن بخصوص مدة إجازة الوالدة مدفوعة األجر بالكامل والتي حددت بثالثة 
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من  الليبية  المرأة  تمكنت 
ــراءات  اإلج من  الكثير  فرض 
التي  الموجة  من  تحد  التي 
حيث  ــوراء  ال الى  بها  تعود 
فــرض  ــي  ف ــال(  ــث )م نجحت 
التمثلية  من  محترمة  نسبة 
في  والمشاركة  البرلمانية 
القرار  وصنع  السياسية  الحياة 
هذه  كانت  وان  السياسي 
لم  الكثيرين  نظر  في  النسبة 

ترتق الى المنشود.

أشهر. فضاًل عن ذلك، أعلن القانون مبدأ مساواة المرأة والرجل في األجر.
وقد ُتّوج هذا التوجه وبشكل ال يقبل مجاال للعودة إلى الوراء بتصديقه على اتفاقية 
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو( سنة 1989. وكان للتصديق 
على هذه االتفاقية انعكاس مباشر على تولي المرأة المناصب القضائية، فلم  تعد 
هذه المناصب حكرا على الرجال كما كان األمر عليه في السابق. وتأكيداً على هذا 
لعام   20 رقم  األساسي  القانون  إصدار  تم  وتحصينه،  تعزيزه  باب  ومن  المسار، 

1991 الذي يعد بمثابة وثيقة دستورية في ذلك الوقت بغياب دستور في البالد.
وهدف القانون إلى تعزيز الحرية، وأحتوى على ثمانية وثالثين مادة حرصت على 
المساواة بين الرجل والمرأة. فقد نصت المادة 1 منه على اآلتي: » المواطنون في 
الجماهيرية العظمى - ذكورا أو إناثا – أحرار متساوون في الحقوق وال يجوز المساس 
بحقوقهم«. كما أكد في المادة )2(على حقوق المرأة في ممارسة السلطة وعلى أنه 

ال يجوز حرمانها من واجبها في الدفاع عن الوطن.
العام  من  فبراير«   17 »ثورة  أحداث  في  الليبية  للمرأة  الفاعلة  المساهمة  ورغم 
2011، غير أّنها ال تبدو قد حصدت الكثير من هذه »الثورة«، فمنذ اليوم األّول أعلن 
رئيس المجلس االنتقالي الليبي السابق عن العودة الى تعّدد الزوجات، وأمام تغّول 
وتكرس  االجتماعية  الضغوطات  تزايدت  المتطرفة  والجماعة  الجهادّية  الجماعات 
خطاب ديني معادي لحرية المرأة وتقّوى الخطاب المضاد لروح التحّرر االجتماعي مع 

انتكاسة كبيرة للمشاركة الفاعلة للمرأة الليبية في الّشأن العام.
ومع ذلك تمكنت المرأة الليبية من فرض الكثير من اإلجراءات التي تحّد من هذه 
)مثال( في فرض نسبة محترمة من  نجحت  الوراء حيث  الى  بها  تعود  التي  الموجة 
التمثلية البرلمانية والمشاركة في الحياة السياسية وصنع القرار السياسي وان كانت 

هذه النسبة في نظر الكثيرين لم ترتق الى المنشود.
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المرأة التاورغية ...
عالمة مسجلة لمواجهة 

التهجير والنزوح
حسين مفتاح

في الحادي عشر من شهر أغسطس من سنة 2011، شهدت مدينة تاورغاء الساحلية حدثا استثنائيا، 
ابتداء من السابع عشر  ليبيا  التي عاشتها  العاصفة  بعد ما يزيد عن ستة أشهر من بداية األحداث 
من فبراير، حيث تمكنت المجموعات المسلحة بمدينة مصراتة من التقدم نحو المدينة، لتبدأ فيها 
فصال جديدا لم تعد فيه المدينة كما كانت قبله، حيث دخل »ثوار« مصراتة للمدينة  من أربعة محاور 
إضافة إلى قصف النيتو، وبدأت جميع أنواع األسلحة تقصف داخل األحياء السكنية، واستمر القصف في 
الحادي عشر من رمضان منذ الصباح الباكر، األمر الذي أدى إلى موت العديد من األهالي جراء قصف 
المباني التي دكت على أهلها، مما أفزع األهالي واضطرهم للذهاب إلى تاورغاء القديمة على أرجلهم، 

الكارثة، حيث ألن معظم السيارات لم تكن تحتوي على  زاد من حجم  الذي  بنزين، األمر 
والمدافع مات العديد من األهالي أمام بعضهم في  الجراد،  مشهد مأساوي جراء قصف 
المضادة للطائرات وجميع أنواع األسلحة.
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وتؤكد االحصائيات الجزئية التي تمكنت 
المحلية  الحقوقية  المنظمات  بعض 
مليشيات  أن  تسجيلها،  من  والدولية 
مصراتة قتلت تحت التعذيب تقريبًا 170 
المخطوفين  الشباب  عدد  بلغ  فيما  شابا، 
مصراتة  سجون  داخل  والمعتقلين   220
إال  لهم  ذنب  ال  شاب،   1200 من  أكثر 
لمدينة  بالنسبة  تاورغاء.  أبناء  من  أنهم 
أصبحت  المواطنين،  نزوح  بعد  تاورغاء 
اللهم  فيها  للحياة  بعد عين ال وجود  أثراً 
إال من بعض الحيوانات التي أصبحت جثثا 
بعد نفوقها، بسبب انعدام الماء والغذاء، 
والحرق  التدمير  من  المباني  تسلم  ولم 
من  الشخصية  الممتلكات  وال  المتعمد، 
العامة  األماكن  جميع  والنهب،  السرقة 
والمستشفيات  المصارف  تاورغاء  في 
تمت  إن  بعد  للحرق  تعرضت  والمدارس 

سرقتها والعبث بمحتوياتها.
عمليات  من  المتضررين  أكثر  ولعل 
هم  والمالحقة  والمطاردة  التهجير 
وقعوا  الذين  والنساء  األطفال  شريحتي 
على  األول  الهجوم  أثناء  مباشرة  ضحية 
المدينة، وما تعرضوا له من تنكيل وقتل 
ومطاردة في ظل ظروف مأساوية، ثم بقوا 
يعانون بعد انتقالهم إلى مخيمات النزوح 
والمناطق  المدن  مختلف  في  القسري 

التهجير  عمليات  من  المتضررين  أكثر 
والمالحقة هم األطفال والنساء الذين 
الهجوم  أثناء  مباشرة  ضحية  وقعوا 
للتنكيل  وتعرضوا  المدينة،  على  األول 
ظروف  ظل  في  ومــطــاردة  والقتل 

مأساوية،
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التاورغية  ــرأة  ــم ال أثبتت  
مع  التعاطي  على  قدرتها 
واستجابتها  القاهرة،  الظروف 
بقيت  حيث  لالستحقاقات، 
على  مــحــافــظــة  حــاضــرة 
في  واســتــمــرت  حقوقها، 
الحقوق  باستعادة  مطالباتها 

في العودة إلى مدينتها.

وغربي  شرقي 
البالد، في ظل غياب 
تفرق  حيث  العائل 
ومعتقل  قتيل  بين  الرجال 
على كونهم  وطريد، عالوة 
الهجومات  من  يسلموا  لم 
المتكررة  واالعتداءات 
في  المهجرين  تطال  التي 
البحث  بدعوى  مخيماتهم 

عن مطلوبين.
المرأة  حياة  وارتبطت 
السبع  طيلة  »التاورغية« 
بالمعاناة  سنوات 
المستمرة  والمواجهة 
القاسية،  الظروف  مع 
عانته  ما  على  عالوة  فهي 
بشكل  ليبيا  في  المرأة 
التي  التغيرات  بسبب  عام 
المعيشية  والظروف  طرأت 
يعيشها  التي  المتردية 
نساء  مأساة  بقية  الجميع، 
نتيجة  مضاعفة  تاورغاء 

الصيف،  الشتاء، وال تحمي من حرارة  برد  التي التقي من  المخيمات  األوضاع في  سوء 
فتضاعفت المسؤوليات، وتعاظمت االستحقاقات، حيث ال فرصة للعمل وال سبيل لتوفير 
الدراسة،  فرص  وتوفير  صحية،  وخدمات  معيشية،  احتياجات  من  األطفال  يحتاجه  ما 

وغيرها من أساسيات الحياة الكريمة في أبسط أسسها.
وعلى الرغم من هذه الصعوبات، وما عانته المرأة التاورغية إال أنها أثبتت قدرتها على 
للصعوبات،  وتحديها  لالستحقاقات،  استجابتها  وأكدت  القاهرة،  الظروف  مع  التعاطي 
الحقوق  حيث بقيت حاضرة محافظة على حقوقها، واستمرت في مطالباتها باستعادة 
في العودة إلى مدينتها، والدفاع عن قضيتها، والدفع من أجل اإلفراج عن المعتقلين، 

والبحث عن المفقودين من أبناء المدينة.
والمؤسسات  والجمعيات  الدولية  المنظمات  إحراج  في  بالفعل  تاورغاء  نساء  ونجحت 
قضية  حل  أجل  من  الدفع  في  مسؤولياتها  أمام  بوضعها  والدولية،  المحلية  الحقوقية 

أهالي ونازحي ومعتقلي المدينة حتى أصبحت تاورغاء قضية رأي عام دولي.
الحقوق،  العودة واستعادة  المطالبة والمناشدة من أجل  واستمرت نساء تاورغاء في 
قرارة  في  المهجرات  تاورغاؤ  نساء  به  قمن  ما  والدعوات  المناشدات  هذه  آخر  وكان 
القطف بداية شهر مارس الجاري، والذي ناشدن فيه بإيقاف الحلول التلفيقية التي زادت 
من تشردهم في كافة أنحاء البالد، والذي أكدن فيه أن هذه المطالبة جاءت عقب صمت 
لم  التي  والمحلية  الدولية  والمنظمات  المتعاقبة  المحلية  والحكومات  الدولي  المجتمع 
تجد حاًل جذريًا إلنهاء معاناتهم عودتهم لبيوتهم بعد سبع سنوات من الظلم والقهر.

الدول  وجامعة  اإلفريقي  واإلتحاد  الدولي  األمن  ومجلس  المتحدة  االمم  وطالبن 
العربية بتحمل مسؤولياتهم اإلنسانية قبل الوظيفية تجاه أهالي مدينة تاورغاء.

أنهن تمكن  إال  تاورغاء  عانتها نساء  التي  والصعوبات  الظروف  الرغم من  وعلى 
بالمحافظة على حق  للمقاومة  الظروف، ورمز  لتحدي  من فرض وجودهن كعنوان 
العودة، ولعل وجود النساء في مقدمة قوافل العودة، وبين مخيمات النزوح في قراراة 
تكاد  ال  إذ  التاورغية،  المرأة  امتلكتها  التي  الرمزية  على  دليل  خير  وغيرها  القطف 
تخلو صورة من صور المخيمات من وجودها لتتحول إلى العالمة المسجلة المعبرة 

عن التهجير والنزوح.
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الحبيب األسود 

عاما(   26( التاجوري  فرج  فاطمة  كانت 
بنغازي،  مدينة  في  زفافها  لحفل  تستعد 
تعانق لحظات السعادة واألمل في أن تعيش 
فارس  مع  واحد  سقف  تحت  حياتها  بقية 
أنهت  طائشة  رصاصة  ولكن  أحالمها، 

حلمها وطوت كتاب حياتها إلى األبد.
ذارفين  فاطمة  قصة  الليبيون  تداول 

وأعادوا  والحسرة،  األلم  دموع  عليها 
لها  تدوينة  آخر  نشر 

صفحتها  على 
صة  لخا ا

قع  بمو
صل  ا لتو ا
عي  جتما ال ا

:»ربِّ تمم لي فرحتي  »فيسبوك« قالت فيها 
واجعل حياتي القادمة أجمل مع من اخترته 

لي قدرا واختاره قلبي حبا« .
كانت  الفقيدة،  أسرة  من  مصادر  ووفق 
وقبل  العمر،  لليلة  نفسها  تجّهز  فاطمة 
أفراد  من  عدد  رفقة  اتجهت  بأيام  زفافها 
تبقى  ما  لشراء  بنغازي  وسط  إلى  أسرتها 
رصاصات  أن  إال  الزفاف،  مستلزمات  من 
طائشة اخترقت نوافذ السيارة التي تركبها 
مرة  أكدت  حادثة  في  قتيلة،  لترديها 
الواقع  طبيعة  على  أخرى 
ال  الذي  المؤلم 
يواجهه  يزال 
ن  نيو لمد ا
في ليبيا منذ 
سبع سنوات.

المرأة الليبية
في مواجهة العنف
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وقد أدانت قبيلة التواجير، إحدى أكبر قبائل المنطقة الشرقية، في بيان،، حادثة 
مقتل الفقيدة فاطمة التاجوري، قبل أيام من عرسها، متأثرة بإصابتها بعد إطالق 
وأعلنت  السرتي.   دوران  بجزيرة  مرورها  أثناء  السيارة  على  الرصاص  من  وابل 
القبيلة عن تضامنها مع أهل الفقيدة، داعية المؤسسات األمنية والقضائية، إلى الكشف 
عن الجناة وتقديمهم للعدالة، في حين كشف عدد من أقارب “عروس بنغازي” أن إطالق 
النار كان عمدا واستهدف السيارة التي تقلها، وأوضح البيان أن اإلشاعات التي تحدثت 
عن القبض على القتلة ال أساس لها من الصحة، معتبراً إياها تشويشًا على الرأي العام، 

محمال كافة الجهات األمنية مسؤولية هذه الحادثة.
انفالتا  تواجه  بنغازي  مدينة  تزال  ال  الوطني،  الجيش  قبل  من  اإلرهابيين  طرد  ورغم 
في األمن، وقتال عشوائيا، وقال الناشط المدني فرج الجاللي إن »الرصاص يطال الرجال 
الرصاص  كون  خائفون  الجميع  أصبح  حتى  أسبوعي  بشكل  والعجائز  واألطفال  والنساء 

يصيب الماشي والجالس وحتى من يقبع داخل منزله أو في مطعم«.
أسرار  عن  الكشف  تم  وبالتزامن، 
العاصمة  عرفتها  قتل  جريمة  أبشع 
حيث  سنوات،  منذ  طرابلس  الليبية 
التابعة  الخاصة  الردع  قوة  قالت 
أنها  الوفاق،  حكومة  داخلية  لوزارة 
بقضية  المتهم  على  القبض  ألقت 
انفيص  علي  زينب  عليها  المجني  قتل 
مقطعة  جثتها  على  العثور  تم  التي 
من  معلومات  ورود  بعد  األطراف 
المباحت  جهاز  التحقيقات  مكتب 
القبض على  أن  القوة  وقالت  الجنائية. 
تم  احمد مرحيل  أبوبكر خليفة  القاتل 
السرية  مع  بالتعاون  الرياينة  بمنطقة 
وقوة  الخاصة  العمليات  بقوة  الخاصة 
دعم مديريات األمن المنطقة الغربية 
التحري  إدارة   200 ولجنة  والجنوبية 
المتهم في  الجنائية. وقال  والتحقيقات 
متوترة  عالقة  على  كان  أنه  اعترافاته 
بالضحية، وهي طليقته، وأنه سبق لها 
يضمر  جعله  ما  للشرطة  اشتكته  أن 
ويوم  التخلص منها،  ويقرر  السوء  لها 
الحادثة دعاها إلى مقر سكنه، حيث قام 
ووضعها  أوصالها  تقطيع  ثم  بقتلها 
في أكياس بالستيكية قبل رميها خلف 
بقلب  اإلسالمية  الدعوة  جمعية  مقر 

العاصمة.
جثة  على  العثور  أعلنت  قد  طرابلس  الليبية  بالعاصمة  الجنائي  البحث  عناصر  وكانت 
فتاة مقتولة ومحروقة الرأس ومقطعة األوصال تأكلها الكالب في نطاق جمعية الدعوة 
اإلسالمي، وأضافت مصادر »أنه بعد االتصال بكل الوحدات األمنية للبحث في الموضوع 
البحث  يزال  وال  بالمنطقة  أكياس  في  ومرمية  مقتولة  الجثث  من  عدد  على  العثور  تم 

مستمرا لمعرفة تفاصيل هذه الجرائم«.
وقالت المصادر األمنية أن القصة بدأت مع عودة كلب حراسة طليق إلى منزل أصحابه 
فمه  في  يحمل  وهو  طرابلس  غربي  الصناعي  الحي  من  القريبة  البوعيشي  ضاحية  في 
ساقا آدمية يرجح بأنها تعود لفتاة أو إمرأة في مقتبل العمر، ما أثار هلعا لدى أهل المنزل 
وأجوارهم الذي اتجهوا لتقفي آثار الكلب بحثا عن بقية أجزاء الجثة. وباالتصال بشرطة 
مقطعة  المجهولة  الجثة  على  عثروا  حيث  بالموضوع،  أمنيون  تكفل  الصناعي،  الحي 
وأبقت  والرأس  الوجه  أجزاء من  الكالب بنهشها وأكل  أن قامت  األطراف واألوصال بعد 

الوزيرة أسماء 
مصطفى االسطى
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ــاء  ــس ــن تــعــانــي ال
سوء  من  المهاجرات 
واالكتظاظ  المعاملة 
في أماكن الحجز، وافتقار 
للخدمات األساسية، كما 
االستغالل  من  يعانين 
من عدة أطراف تصل إلى 

االستغالل الجنسي.

على عظام الجمجمة، كما تم العثور على بقايا الساقين مضرجة بالدماء مما يدل على أن 
جريمة القتل تمت منذ فترة قصيرة.

ووفق ذات المصادر، فإن جثة القتيلة تم تقطيعها إلى أجزاء عدة، وتوزيعها على عدد 
الموجودة  األجزاء  والتهام  أحدها  بتمزيق  قامت  الكالب  وأن  البالستيكية،  األكياس  من 
ذاته  المكان  داخل  أكياس  في  أخرى  جثث  وجود  عن  عيان  شهود  تحدث  بينما  داخله، 
الذي عثر فيها على أوصال القتيلة األولى. وتم التعرف على هوية القتيلة وهي زينب علي 
إنفيص من مواليد 1969 وقاطنة بمنطقة الهضبة بالعاصمة طرابلس، ومطلقة وقاطنة 
لوحدها في منزلها وقد تم اختطافها منذ ما يقارب األسبوعين وقامت عائلتها بالتبليغ 
عن اختفائها وفور حصول المستجدات وظهور الجثة واألقدام توجهت عائلتها إلي ثالجة 

الموتى بمستشفي طرابلس المركزي وتعرفت على الجثة، وتم نصب خيام العزاء.
هذه نماذج من جرائم ضد النساء عرفتها ليبيا أواخر فبراير 2018 في ظل حالة من 
االنفالت األمني والتمزق االجتماعي التي عرفتها البالد منذ اإلطاحة بنظام العقيد معمر 

القذافي في العام 2011.
في نوفمبر 2017 قال المبعوث األممي غسان سالمة إن »ما ال يقل عن 31 امرأة قتلت 
فيما أصيبت 41 أخرى، خالل األعمال العدائية في ليبيا هذا العام« داعيا إلى »حماية جميع 
مزيد  بذل  عليه  للقضاء  »يتعين  أنه  إلى  مشيًرا  العنف«،  من  ليبيا  في  والفتيات  النساء 
إلى  ينتمين  اللواتي  فيهن  بمن  البالد،  أنحاء  جميع  في  النساء  إلى  للوصول  الجهود  من 
والسكان  األصلية  والشعوب  واألقليات  داخلًيا  كالنازحين  وتهميًشا،  حرماًنا  الفئات  أشد 

المتضررين من النزاع والالجئين والمهاجرين«.
وقال إن »العنف وانعدام األمن، كانا لسنوات طوال، وال يزاالن، يلحقان الضرر بالنساء 
حركتهن  حرية  على  صارمة  قيوًدا  يفرض  الذي  األمر  غيرهن،  من  أكثر  والفتيات 
اإلنصاف  سبل  التماس  على  قدرتهن  وعلى  العام  المجال  في  المشاركة  على  وقدرتهن 

من االنتهاكات«.
ولفت سالمة إلى أن »الشعب الليبي، ال سيما أولئك الذين يعيشون أوضاًعا هشة وصعبة 

ليبيات في ندوة حول 
موضوع العنف ضد المرأة
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بمن فيهم النساء والفتيات، بحاجة إلى مؤسسات قوية وإلى توافر نظم متينة 
لضمان حمايتهم وتعزيز سيادة القانون«.

لضحاياه  الصحي  الوضع  ُيضعف  الجنس  نوع  على  القائم  »العنف  أن  وأكد 
ويقوض كرامتهم وأمنهم واستقالليتهم، ومع ذلك، ال يزال محجوًبا بثقافة الكتمان«.

وتابع بيان المبعوث األممي »إن انتشار األسلحة في ليبيا يضر بشكل مجحف بالنساء 
والفتيات، إذ ما زلن يتعرضن إلى االحتجاز التعسفي والحبس في سجون بال حارسات، كما 
أن النساء والفتيات المهاجرات معرضات بشكل خاص لإلساءة، بما في ذلك االغتصاب 
وغيره من أشكال العنف الجنسي والضرب واالحتجاز ألجل غير مسمى في ظروف مروعة«.
غير  المهاجرين  احتجاز  مراكز  في  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  تزال  وال  »كما  وأضاف 
المتحدة  األمم  تلتزم  قضايا  وهي  األهمية،  بالغة  قضايا  المرأة  ووضع  الشرعيين 

بمعالجتها«.
وأكد أن »األمم المتحدة ستواصل العمل على إنهاء العنف ضد المرأة في ليبيا ودعم 

إلى  جنًبا  السياسية  حقوقهن  ممارسة  من  يمكنهن  مستوى  لبلوغ  هناك  النساء 
جنب مع نظرائهن في الحكومة والمنظمات والجماعات النسائية«.

المرأة  لشؤون  الدولة  وزيرة  دعت   2017 نوفمبر   25 وفي 
أسماء  الوطني  الوفاق  حكومة  في  المجتمعية  والتنمية 

الجنسين  بين  الفعال  التعاون  إلى  األسطي  مصطفى 
واألخت  األم  المرأة  احترام  والى  العنف  مواجهة  في 

في  الحق  له  إنسان  أنها  على  ومعاملتها  والزوجة 
اختيار الزوج والعمل والتعليم بعيدا عن العادات 

السلبية وأن تفتح أمامها أبواب المشاركة في 
بناء الوطن باعتبارها نصف المجتمع .

العالمي  اليوم  بمناسبة  الوزيرة  وأكدت 
المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  أقرته  الذي 
أن  المرأة،  ضد  العنف  على  للقضاء  يوما 
فمنها  عدة  أشكال  له  المرأة  ضد  العنف 
المرأة  أهمية  من  يقلل  الذي  الجسدي 
ناحية  في  وبالتهميش  عليها  باالعتداء 

أو  العمل  أو  التعليم  من  بمنعها  سوى  أخرى 
التي  القوانين  القانوني بسن  العنف  من خالل 

العنف  أنواع  أسوأ  من  يعد  الذي  للمرأة  تسءي 
المجتمعي .

وأضافت أن حرمان المرأة من حقوقها يحتاج إلى 
رفع الوعي المجتمعي من خالل توظيف القنوات اإلعالمية 

للمشاركة في التعريف بأشكال العنف وأنواعه، باإلضافة إلى 
تحديث الخطاب الديني ومواجهة الخطاب المتطرف الذي يدعو 

إلى انسحاب المرأة من العمل االجتماعي ومساهمتها في التنمية .
ودعت الوزيرة إلى االهتمام بالمرأة في الداخل والخارج ومنع األسباب التي تجعل 

إلى  تحتاج  والمهجرة  النازحة  المرأة  أن  إلى  المجتمع، مشيرة  العنصر األضعف في  منها 
عناية خاصة كونها تتواجد في المكان غير المناسب في منزل غير مالئم ومحيط غريب 

عنها وكل هذا ينعكس سلبا على معاملتها وتعاملها مع أسرتها بصفة عامة .
وأكدت الوزيرة أن الوزارات المختصة تقع عليها مسؤولية كبيرة مع مؤسسات المجتمع 
المدني بالعمل على التعريف بجميع أوجه وأنواع العنف الممارس ضد المرأة والتصدي 
له واقتراح الحلول المناسبة بوضع استراتيجية بشأن مساهمة المرأة الليبية في تحقيق 
لظهور  على  تشجعها  الرجل  مع  متساوية  فرصا  ومنحها  المستدامة  التنمية  أهداف 

لخوض مجاالت العمل .
بتحمل  الليبية  السلطات  اإلنسان  لحقوق  التضامن  منظمة  طالبت  األثناء،  في 

مسؤولياتها عن حماية النساء من العنف عبر إصدار التشريعات الالزمة لذلك.
وأوضحت المنظمة في بيان لها أن حوالي نصف النساء الالتي تعرضن للعنف تأثرن 

سلوى 
بوقعيقيص 
إغتيلت في يونيو 
 2014
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 74٪ نحو  منهن  وأصيبت  بذلك، 
 26٪ حوالي  وبقيت  باالكتئاب، 
منهن في حاجة إلى العالج. وشددت 
لمكافحة  العالمي  اليوم  بمناسبة  المنظمة، 
العنف ضد المرأة، على ضرورة العمل على 
تلقيهن  وضمان  المهاجرات  النساء  حماية 
للمساعدة المالئمة وحمايتهن من اإليذاء 

واالستغالل.
وتشير المنظمة إلى أن دور المرأة الليبية 
في الحياة العامة منذ إعالن استقالل الدولة 
الليبية في الخمسينات من القرن الماضي 
بتعليم  الليبية  المرأة  حظيت  إذ  متقدم، 
حتى  وتفوقها  قدرتها  وأثبت  ومتنوع،  عاٍل 
وقدرتها  كفاءتها  أثبتت  كما  الرجال،  على 
دليل  ففي  المختلفة.  العمل  مجاالت  في 
 ،2014 عدم المساواة بين الجنسين لعام 
سجلت ليبيا قيمة تبلغ )0.134(، ما جعلها 
تحتل المرتبة السابعة والعشرين من بين 
المنطقة  في  أداًء  األعلى  وكانت  بلداً   155
 16٪ المرأة  تشغل  ليبيا،  ففي  العربية. 

من مقاعد البرلمان ويتلقى ٪55.5 من النساء البالغات تعليمًا ثانويًا على األقل مقابل 
ألسباب  امرأة   15 تتوفى  حي،  مولود  ألف   100 ولكل  الرجال.  من  لنظرائهن   41.9٪
تتصل بالحمل؛ ويبلغ معدل الوالدات لدى المراهقات 2.5 والدة لكل ألف امرأة تتراوح 
٪30 مقابل  العمل  النساء في سوق  وتبلغ نسبة مشاركة  15 و19 سنة؛  بين  أعمارهن 

٪76.4 للرجال.
مسلحة  نزاعات  من  عنهما  نجم  وما  السياسي  والصراع  االستقطاب  بسبب  ولكن 
الصراع؛  ضحية  الليبية  المرأة  كانت  الحاالت  بعض  في  األمنية،  األوضاع  في  وتدهور 
2014 في بيتها  الحقوقية والمحامية سلوى بوقعيقيص في يونيو  الناشطة  اغتيال  فتم 
بمدينة بنغازي، واغتيلت النائبة بالمؤتمر الوطني العام عن مدينة درنة فريحة البركاوي، 
وتعرضت النائبة بمجلس النواب الليبي صباح الحاج العتداء بالضرب عليها داخل شقتها 
التواصل االجتماعي  2016، وانتشر فيديو على مواقع  16 فبراير  بتاريخ  بمدينة طبرق 
من  نابية  بألفاظ  واإلهانة  للسب  سرقيوه  سهام  النواب  بمجلس  النائبة  تعرض  يظهر 

قبل أحد موظفي مطار اإلبرق.
في  واالكتظاظ  المعاملة  سوء  من  يعانين  فإنهن  المهاجرات  النساء  يخص  فيما  أما 
أطراف  عدة  من  االستغالل  من  يعانين  كما  األساسية،  للخدمات  وافتقار  الحجز،  أماكن 

تصل إلى االستغالل الجنسي.
زاد من معاناتها، فمثال ما يخص حماية  ما  المرأة وهو  آليات حماية  إلى  ليبيا  وتفتقر 
النظام  فترة  في  إنشاؤه  تم  والذي  الساخن  الخط  على  فقط  اقتصر  المعنفات  النساء 
حماية  دار  باستثناء  المخصصة  المالجئ  مثل  المكملة  الخدمات  يتضمن  ولم  السابق 
المرأة في العاصمة وأخرى في مدينة بنغازي، التي تشرف عليها وزارة العدل، وهي تأوي 
النساء الالتي نفذت فيهن أحكام بالسجن، وانتهت مدة الحكم ولم يستطعن العودة إلى 
بيوتهن ويقتصر مهام موظفي الدار على مراقبة السلوك ويهمل توفير الرعاية النفسية 
وغيرها من احتياجات النزيالت. الحاجة إلى آليات ومرافق لتقديم خدمات للنساء ضحايا 
العنف ملحة، فقد أفادت نتائج المسح الوطني الليبي لصحة األسرة أن حوالي نصف النساء 
إصابة  إلى  ذلك  وأدى  لإليذاء  تعرضهن  »تأثرن من جراء  للعنف  تعرضن  الالتي   48.8٪

٪74 منهن باالكتئاب، وأن حوالي ٪26 من الحاالت يطلبن عالجا لهذا السبب.«
المهاجرات  النساء  حماية  على  العمل  إلى  الليبية  السلطات  التضامن  منظمة  ودعت 
وضمان تلقيهن المساعدة المالئمة وحمايتهن من اإليذاء واالستغالل، وضرورة العمل 

على محاربة عصابات االتجار بالبشر.

قال سالمة أن »األمم المتحدة 
على  الــعــمــل  ــل  ــواص ــت س
في  المرأة  ضد  العنف  إنهاء 
هناك  النساء  ــم  ودع ليبيا 
من  يمكنهن  مستوى  لبلوغ 
السياسية  حقوقهن  ممارسة 
نظرائهن  مع  جنب  إلى  جنًبا 
والمنظمات  الحكومة  في 

والجماعات النسائية«.

غسان سالمة
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وضمن دارسة للصحفي رضا فحيل بموقع »صوت ألترا« حول أسباب العنف ضد المرأة 
في ليبيا أبرز اإلعالمي السيد مبروك عقيلة »لألسف أغلب النساء الليبيات عنيدات ورأسهن 
يابس إال من رحم الله وأحياًنا الضرب خير وسيلة لهن حتى الله جل فى عاله ذكر العصا فى 
القرآن«، أي مورثات قديمة أخذت من آيات قرآنية » والالتي تخافون نشوزهن فاضربوهن 
ضد  الجسدي  العنف  أسباب  أن  فيرى  الماي  عمر  المدون  أما  األمزجة،  حسب  وفهمت   «
المرأة هي المفاهيم الخاطئة الخاصة بالرجولة والزواج بصفة عامة، عندما يشعر الرجل 
ويدفعه  االجتماعية  المكانة  أو  المادية  اإلمكانيات  أو  الذكاء  في  زوجته  من  أقل  بأنه 
اإلحساس بالنقص إلى محاوالت عدل الميزان فال يجد أمامه سوى القوة الجسدية التي 
يمتلكها ليثبت لها أنه أقوى منها في حين أنه في الحقيقة عاجز عن مواصلة الحوار معها 

وغير قادر على مقاومة الفكرة بالفكرة.
النساء  تجاه  العنف  »إن  المشري  واإلعالمية سميحة  المرأة  الناشطة في شؤون  وتقول 
سلوك سلبى ينم عن الجهل وسوء الخلق ويعطى إشارات عديدة ألمراض نفسية كثيرة 
وكبيرة ويخلق تأثيًرا سلبًيا على األطفال والمراهقين، مما يدفع البعض وخاصة البنات إلى 
كره الرجال والحياة الزوجية، ويؤدى بالتالي إلى خلق هوة نفسية ووالدة الضغينة والحقد 
وحب االنتقام واالنحدار إلى الجريمة وبالتالي إلى إرباك النسيج االجتماعي«. أما المحامية 
ندى األيام فترجح تفشي ظاهرة العنف ضد النساء إلى »عدم وجود قوانين كافية تحمي 
المرأة أي قلة الرادع القانوني وحتى انضمام ليبيا إلى معاهدات حقوق اإلنسان المتعلقة 
األمم  هيئة  وتقرير  المرأة،  حقوق  في  تقدم  أي  تحرز  ولم  شكلًيا  انضماًما  كان  بالمرأة 
المتحدة بخصوص ليبيا ومدى التزامها باتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة 

خير دليل«.
الحساسة، ولألسف ال  القضية  البيانات في هذه  ندرة  المحامي رمضان سالم  ويؤكد 
توجد أي إحصاءات بالمحاكم الليبية ألي نوع من هذه الجرائم، ولكن وبشكل شخصي 
تعرفت على ثالث حاالت عنف ضد الزوجة وتقدمت الزوجة ببالغ للسلطات، اثنتين منها 
الزوج  علي  حكم  والثالثة  الزوجية  لبيت  وعادت  البالغ  عن  الزوجة  وتنازلت  صلًحا  انتهتا 

بالحبس مع وقف التنفيذ وتم تطليق الزوجة .
وبالرغم من وجود مواد بالقانون الليبي تعاقب من يقصر في القيام بالواجبات العائلية 
بالحبس مدة ال تزيد عن سنة أو بغرامة ال تزيد عن خمسين جنيًها مثل واجبات اإلعانة 
الزوج  أو على  الوصي  واجب  أو على  قانون ذكوري(  )وهذا  األبوية  المكانة  المترتبة على 

التضامن  منظمة  طالبت 
السلطات  اإلنسان  لحقوق 
مسؤولياتها  بتحمل  الليبية 
العنف  من  النساء  حماية  عن 
الالزمة  التشريعات  إصدار  عبر 

لذلك.

النساء  تجاه  العنف 
سلوك سلبى ينم عن 

الجهل وسوء الخلق.
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إن  شعيتير:  جبريل  جــازيــة 
يطرح  الــمــرأة  ضد  »العنف 
في  النطاق  واسعة  مشكلة 
العائلي،  العنف  سواء  ليبيا، 
مطالبة  بالنزاع«،  المرتبط  أو 
الدستور  يتضمن  أن  بضرورة 
أشكال  لجميع  صريًحا  »حظًرا 
ــزام  وإل الــمــرأة،  ضد  العنف 
بإصدار  التشريعية  السلطة 
تشريع خاص يجرّم العنف ضد 

المرأة«.

أو  األسرة  منزل  عن  تخلى  إذا 
نظامها  مع  يتنافى  مسلًكا  تبع 
عوامل  تبقى  لكن  أخالقها  أو  السليم 
بعيدة  الليبية  المرأة  تبقي  عدة 
والجهل  التقاليد  منها  حقوقها  عن 
في  القانون  إنفاذ  وصعوبة  بالقوانين 

الظروف الراهنة.
بكلية  الجنائي  القانون  أستاذ  وقالت 
جبريل  جازية  بنغازي  جامعة  الحقوق 
يطرح  المرأة  ضد  »العنف  إن  شعيتير، 
سواء  ليبيا،  في  النطاق  واسعة  مشكلة 
بالنزاع«،  المرتبط  أو  العائلي،  العنف 
الدستور  يتضمن  أن  بضرورة  مطالبة 
العنف  أشكال  لجميع  صريًحا  »حظًرا 
التشريعية  السلطة  وإلزام  المرأة،  ضد 
بإصدار تشريع خاص يجّرم العنف ضد 

المرأة«.
دراسة  معرض  في  شعيتير  وأضافت 

أجراها مركز دراسات القانون والمجتمع جامعة بنغازي، عن محتوى الحقوق النسوية في 
الدستور، أن باب »الحقوق والحريات« في الدستور الليبي »لم يفرق بين الرجل والمرأة، كما 
المادة  المرأة خاصة، وهي  لحقوق  أنه خصص مادة مستقلة لتضمين حماية دستورية 

التاسعة واألربعون«.
وتتضمن المادة التاسعة واألربعون: »تلتزم الدولة دعم ورعاية المرأة وسّن القوانين 
والعادات  السلبية  الثقافة  على  والقضاء  المجتمع  في  مكانتها  ورفع  حمايتها  تكفل  التي 
االجتماعية التي تنتقص من كرامتها وحظر التمييز ضدها وضمان حقها في التمثيل في 
االنتخابات العامة، وإتاحة الفرص أمامها في المجاالت كافة، وتتخذ التدابير الالزمة لعدم 

المساس بحقوقها المكتسبة ودعمها«.
إال أنها استدركت بقولها، إنه رغم أهمية التعديالت على المخرجات النوعية األولى في 
49 بعبارة »النساء شقائق الرجال«، إال أنه »ُيقرأ  باب الحقوق والحريات، واستهالل المادة 

وكأنه استجداء لحقوق وحريات المرأة من الرجل بتذكيره أنها أخته«.
وقالت إن النساء الليبيات، خسرن نًصا كان موجوًدا في مسّودة اللجان النوعية يتعلق 
التعسفي بسبب يتعلق باألمومة،  »الفصل  المرأة، مثل:  التمييز ضد  بحظر كافة أشكال 
العنف  الزواج، كل صور  الوالدة، اإلكراه على  والحق في إجازة مدفوعة األجر، وإجازة بعد 

ضد المرأة«.
كل  على  المواطنة  لفظ  بعطف  إما  الليبي،  الدستور  في  المخاطب  بتوحيد  وطالبت 
اللفظ على  المخاطب مع إضافة مادة عامة تؤكد سريان  وإما بتذكير  مخاطب مواطن، 
ال  وحتى  للبس،  رفًعا  حاالت،  في  للمرأة  خطاب  أسلوب  استخدام  وعدم  والنساء،  الرجال 

يساء فهمه.
وكانت ناشطات ليبيات توجهن ببيان في 12 مارس 2013 بمطالب مظاهرة يوم 
الشراكة  واالنتماء...وحق  المواطنة  حق  منطلق  »من  فيه   جاء  الليبية  المرأة  كرامة 
العطاء..و  األخذ   والواجبات...من  الحقوق  في  المساواة  كذلك  والحياة..و  األرض  في 
تشبثا بما تبقى من حلم الحرية واالنصاف العادل فى العيش الكريم واآلمن على ارض 
اليوم  هنا  ...نحن  هذا  والرخيص...لكل  الغالي  ألجله  الرجال  مع  بذلنا  الذى  الوطن 
...أمهاتكم ...بناتكم ...زوجاتكم ...أخواتكم...في يوم ما أسميناه بيوم كرامة المرأة 
الليبية...بعد أن عايشنا األشهر األخيرة ترديا وتراجعا صارخا لحقوق وحريات النساء 
فى ليبيا ..من خالل ظواهر دخيلة على القانون والواقع الليبي ...مورس فيها االمتهان 
وشريكات  الوطن  نساء  واالغتصاب..على  واالختطاف  والتحرش  والعنف  واالضطهاد 

األرض والثورة «.
إليه  آل  لما  واستنكارنا  احتجاجنا  على  وحضاري  سلمي  بشكل  لنعبر  هنا  »إننا  وأضفن 

صمت دولي أمام 
مٔاساة تاورغاء
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حال المرأة ولعدم االكتراث من قبل الجهات المختصة للوقائع البارزة التي حدثت مؤخرا 
للمواطنة من  العامة  الحريات  على  تعد صارخ  فيها  كان  الريادة  بارزات في موقع  لنساء 
القوانين  كفلتها  حقوق  من  وغيرها  والتعبير  الملبس  ..حرية  وتقاض  وعمل  تنقل  حق 
والمواثيق المعمول بها داخليا ودوليا. ومن منطلق الحاجة الملحة إلى  حماية هذا الوطن 
والتنوير  اإلصالح  في  شركاء  وإياكم  منطلق...أننا  من  كذلك  ورجاال..و  ومواطنيه..نساء 
ملحة  نعتبرها  والتي  اآلتية  بالمطالب  إليكم  نتقدم  فإننا  واإلنسان...  بالوطن  واالرتقاء 
وعاجلة والتراخي فيها أو تأجيلها ستكون فيه الكثير من المخاطر الحقيقية على..مبادئ 

اإلنصاف والعدالة ..و حقوق المواطنة.
إن ملف العنف ضد المرأة يشمل كذلك حاالت األسر والتعذيب داخل سجون المليشيات 
استهدف  الذي  والعزل  المتعمد  والتمهيش  وخارجها  البالد  داخل  القسري  والتهجير 
ناشطات المجتمع الجماهيري والمحاصرة لناشطات المجتمع المدني وتكبيل إرادة المرأة 
من  النساء  منع  إلى  األمر  ووصل  والحركة،  والمبادرة  واللباس  العمل  حرية  من  ومنعها 
للجماعات اإلرهابية، كما تعرضت نساء تاورغاء  الخاضعة  السيارات في مدينة درنة  قيادة 
مع  شرسة  حربا  ليبيا  نساء  وواجهت  العالمي،  الصمت  ظل  في  الجماعي  التهجير  لجريمة 
اإلرهاب وجماعاته في مدن كصبراتة وسرت وبنغازي ودرنة، والى جرائم ميلشيات اإلسالم 
السياسي خالل هجوماتها اإلجرامية على مدن مثل بني وليد والعجيالت وورشفانة، إضافة 

إلى معاناة نساء الجنوب في ظل الصراع القبلي والمناطقي وتدخل ميلشيات األجنبية.

 الوزيرة أسماء مصطفى 
االهتمام  يجب  األسطي: 
بالمرأة في الداخل والخارج 
ومنع األسباب التي تجعل 
األضعف  العنصر  منها 
والمرأة  المجتمع،  في 
تحتاج  والمهجرة  النازحة 
كونها  خاصة  عناية  إلى 
غير  المكان  في  تتواجد 
غير  منزل  في  المناسب 
عنها  غريب  ومحيط  مالئم 
سلبا  ينعكس  هذا  وكل 
وتعاملها  معاملتها  على 

مع أسرتها بصفة عامة .

المرأة الليبية  
في  ظل األزمة


