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مجلة »المرصد« 

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

فورا، ومنها القانون الذي يحد من تعدد الزوجات«.

فئات المجتمع الليبي الهّشة.. االفتتاحية

المرأة الليبية في دّوامة 
معاناة الفوضى والحروب
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هذا التصريح الذي خّلف ردود فعل واسعة، وفّجر نقاشات واسعة داخليا 
وخارجًيا، فتح السؤال بشكل مضغوط حول وضعية المرأة وحقوقها وحّريتها 

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

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

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

متساوون أمام القانون« .

فعل  ردود  خلّف  الذي  الجليل  عبد  مصطفى  تصريح 
وخارجًيا،  داخليا  واسعة  نقاشات  وفّجر  واسعة، 
المرأة  وضعية  حول  مضغوط  بشكل  السؤال  فتح 

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

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

حقوق المرأة.
المعاش  بشأن   1985 لسنة   16 رقم  القانون  صدر  التالية،  السنة  ويف 
ال  التي  لألرملة  وقرر  والمطلقات،  األرامل  بكفالة  الدولة  ألزم  وقد  األساسي. 
تجد موردا كريما للعيش معاشا أساسيا يضمن لها حياة كريمة )المواد 7 إىل 
القانون  كّد  أ ذلك،  إىل  12(.باإلضافة 
المتعلق  2010م  لسنة   12 رقم 
واجب  العمل  حق  أن  على  بالعمل 
)المواد  وإناثاً  ذكوراً  المواطنين  لكل 
ضرورة  على  كد  أ 2،24،25(.كما 
المناسبة  األعمال  النساء يف  تشغيل 
التمييز  جواز  وعدم  لطبيعتهن 
إيجابياً  تمييزاً  قرر  بل  المرأة،  ضد 
إجازة  مدة  بخصوص  لصالحهن 
والتي  بالكامل  األجر  مدفوعة  الوالدة 
ذلك،  عن  فضالً  أشهر.  بثالثة  حددت 

 1969 سبتمبر  من  الفاتح  لثورة  األول  البيان  كان 
وتحقيق  البالد  لحرية  الصريح  إعالنه  خالل  من  واضحا 
المساواة بين الرجل والمرأة دون تمييز وجاء اإلعالن 
»أن  على  ليؤكد   1969 ديسمبر   17 بتاريخ  الدستوري 

كل المواطنين الليبيين متساوون أمام القانون« .
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أعلن القانون مبدأ مساواة المرأة والرجل يف األجر.
وقد ُتّوج هذا التوجه وبشكل ال يقبل مجاال للعودة إىل الوراء بتصديقه على 
 .1989 )سيداو( سنة  المرأة  التمييز ضد  أشكال  على جميع  القضاء  اتفاقية 
وكان للتصديق على هذه االتفاقية انعكاس مباشر على تويل المرأة المناصب 
عليه يف  األمر  كان  كما  الرجال  المناصب حكرا على  تعد هذه  فلم   القضائية، 
إصدار  تم  وتحصينه،  تعزيزه  باب  ومن  المسار،  هذا  على  وتأكيداً  السابق. 
يف  دستورية  وثيقة  بمثابة  يعد  الذي   1991 لعام   20 رقم  األساسي  القانون 

ذلك الوقت بغياب دستور يف البالد.
مادة  وثالثين  ثمانية  على  وأحتوى  الحرية،  تعزيز  إىل  القانون  وهدف 
على  منه   1 المادة  نصت  فقد  والمرأة.  الرجل  بين  المساواة  على  حرصت 
اآليت: »المواطنون يف الجماهيرية العظمى – ذكورا أو إناثا – أحرار متساوون 

المساس  يجوز  وال  الحقوق  يف 
)2( المادة  يف  كد  أ كما  بحقوقهم«. 
ممارسة  يف  المرأة  حقوق  على 
حرمانها  يجوز  ال  أنه  وعلى  السلطة 

من واجبها يف الدفاع عن الوطن.
حملتها  التي  الكبيرة  الوعود  ورغم 
فإّن   ،2011 العام  من  فبراير«   17«
حصدت  قد  تبدو  ال  الليبية  المرأة 
اليوم  فمنذ  »الثورة«،  هذه  من  الكثير 
االنتقايل  المجلس  رئيس  أعلن  األّول 
تعّدد  اىل  العودة  عن  السابق  الليبي 
الجماعات  تغّول  وأمام  الزوجات، 
تزايدت  المتطرفة  والجماعة  الجهاديّة 
وتكرس  االجتماعية  الضغوطات 
المرأة  لحرية  معادي  ديني  خطاب 
التحّرر  لروح  المضاد  الخطاب  وتقّوى 
االجتماعي مع انتكاسة كبيرة للمشاركة 

الفاعلة للمرأة الليبية يف الّشأن العام.

فبراير«   17« حملتها  التي  الكبيرة  الوعود  رغم 
قد  تبدو  ال  الليبية  المرأة  فإّن   ،2011 العام  من 
اليوم  فمنذ  »الثورة«،  هذه  من  الكثير  حصدت 
الليبي  االنتقالي  المجلس  رئيس  أعلن  األّول 
وأمام  الزوجات،  تعّدد  الى  العودة  عن  السابق 
تغّول الجماعات الجهاديّة والجماعة المتطرفة 
تزايدت الضغوطات االجتماعية وتكرس خطاب 
الخطاب  وتقّوى  المرأة  لحرية  معادي  ديني 
انتكاسة  مع  االجتماعي  التحرّر  لروح  المضاد 
في  الليبية  للمرأة  الفاعلة  للمشاركة  كبيرة 

الّشأن العام.
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عندما ترسم الحرب مشهدا 
مشوها للطفولة في ليبيا

شريف الزيتوين

يف شتاء العام 2015، قامت مجموعة مسلحة باختطاف ثالثة أطفال من 
أمام مدرستهم يف منطقة صرمان غرب طرابلس، يف حادثة ما أصبح معروفا 
عن  قسوتها  تقل  ال  حادثة  هي  الشرشاري«.  »أطفال  بجريمة  الليبيين  عند 
الحرب نفسها. فإذا كانت للحرب حسابات يف الداخل والخارج أطراف كثيرة 
مسؤولة عنها وأدت إىل ما وصلت إليه البالد من فوضى وتقاتل، فإن أطفال 
الشرشاري كشفوا بشكل مفضوح وحشية اإلنسان وغياب كل القيم المعروفة 

حول استثناء الطفولة من كل صراع.
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ما وقع يف جريمة اختطاف أطفال الشرشاري قد ال نجد له مثيال إال فيما يرتكبه 
كتشفت خفاياها  ا التي  الجريمة  تلك  أطفال فلسطين.  االحتالل االسرائيلي بحق 
بعد سنتين، قّدمت صورة حول واقع الطفولة يف ليبيا بعد الحرب يف حياتها وتعليمها 
وصحتها وكل ما يجب أن يتوفّر لها يف الحدود الدنيا. هي الواجهة المفضوحة التي 
أصبح فيها الطفل الليبي، أداة لتصفية الحساب واالبتزاز والتعبير عن الالإنسانية.
2011، كان من بين األفضل  الليبي قبل  الطفل  ليس خاف على أحد أن وضع 
على األقل يف المنطقة العربية. مهما كانت االنتقادات يف تلك الفترة، لكن تعليم 
الطفل الليبي وصحته وأمنه، كانت مضمونة، كل التحوالت التي حصلت والمخاض 
هناك  كان  كأنه  محيدة.  فيه  الطفولة  كانت  عاما  ألربعين  خيض  الذي  السياسي 
ميثاق أخاليق ضمني بأن األطفال يجب أن تتوفر لهم ظروف الحياة الكريمة، وهو 
الضحية  هو  الليبي  الطفل  أصبح  بالعكس،  بل  الحرب،  بعد  موجودا  يعد  لم  ما 

األوىل يف الصراع. وخالل السنوات التي 
من  جزءا  األطفال  كانت   ،2011 أعقبت 
غير  أو  مباشر  بشكل  تقع  حادثة  كل 
مباشر. فالمئات كانوا ضحايا بين قتلى 
لهم  مسؤولية  ال  معارك  يف  وجرحى، 
فيها وال فهم لهم لها أصال. منازل كثيرة 
هجوم  لحظة  من  فيها  بمن  قصفت 
الناتو إىل اليوم، وذهب أطفال ضحيتها. 
اختطافات ومقايضة واغتصاب وابتزاز، 
على  باألطفال  ارتبطت  حوادث  كلها 
سنوات  خالل  الليبية  الخارطة  كامل 
عائالت  أجبرت  ظروف  وهي  الحرب. 
أبنائها  على  خوفا  الهروب  على  كثيرة 
ألم  من  ذلك  عليها  يتسبب  ما  كل  مع 

نفسي وتكاليف مالية.
يف تقرير لألمم المتحدة العام 2017، 
كثر من 550.000  تمت اإلشارة إىل أن »أ

الشرشاري  أطفال  اختطاف  جريمة  في  وقع  ما 
االحتالل  يرتكبه  فيما  إال  مثيال  له  نجد  ال  قد 
االسرائيلي بحق أطفال فلسطين. تلك الجريمة 
قّدمت  سنتين،  بعد  خفاياها  اكتشفت  التي 
صورة حول واقع الطفولة في ليبيا بعد الحرب 
يجب  ما  وكل  وصحتها  وتعليمها  حياتها  في 
الواجهة  هي  الدنيا.  الحدود  في  لها  يتوفرّ  أن 
الليبي،  الطفل  فيها  أصبح  التي  المفضوحة 
عن  والتعبير  واالبتزاز  الحساب  لتصفية  أداة 

الالإنسانية.
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طفل يف ليبيا يحتاجون للمساعدة بسبب 
واستمرار  السياسي  االستقرار  عدم 
االقتصادي«.  والتراجع  والنزوح  النزاع 
 80.000 كثر من  أ أن »هناك  كما أضاف 
النازحون  األطفال  ويتعرض  نازح،  طفل 
على وجه الخصوص لإليذاء واالستغالل، 
كز االحتجاز«. فالحرب  بما يف ذلك يف مرا
العائالت  أالف  هجرت  رحاها  تدور  التي 
كز  مرا تركيز  يف  وتسببت  مناطقها،  من 
التعليم  شروط  فيها  تتوفر  ال  لجوء 
التقرير  ذكر  حيث  لألطفال،  والصحة 
يف  طفل   200.000 حوايل  »أن  السابق 
للّشرب،  ليبيا يحتاجون إىل مياه صالحة 
الّدعم  إىل  طفل   315.000 يحتاج  بينما 
المذكورة،  واألرقام  التعليم«.  مجال  يف 
الليبّية  المأساة  عن  يعّبر  الذي  بالقدر 
الليبية  األطراف  كل  يحّمل  الذي  بالقدر 

المسؤولّية عّما آلت إليه األوضاع.
كثر من 500 مدرسة أغلقت يف ليبيا خالل سنوات  يكفي أن يعرف المتابع أن أ
الحرب، وأن يعرف أن أالف األطفال تجاوزوا السن القانونية للدخول إىل المدارس 
وفق التقارير الدولية نفسها، ليكتشف أن أسس الدولة بمفهومها العام، أصبحت 
الحقة،  مراحل  اإلرهاب يف  وانتشار  أوىل،  مرحلة  الخارجية يف  فالتدخالت  مفقودة، 
وانفالت الحالة األمنية ووصول االنقسام السياسي إىل طريق مسدود، كلها عوامل 
قريب  من  أو  بعيد  من  فالمشاركة  البالد.  يف  الطفولة  أوضاع  تدهور  يف  مساهمة 
فيما وصلت إليه الحالة منذ لحظة فبراير وتقديمه لألوهام، من الطبيعي أال يكون 

مهتما بأطفال بالده.
الحالة الصحية يف ليبيا بدورها ال تقل مأساة عن بقّية القطاعات. فوفًقا لمنظمة 
الصحة العالمية، العديد من المركز الصحية تأثرت من الصراعات المسلحة، وهناك 
توفر  عدم  بسبب  إطالًقا  تعمل  ال  أو  جزئًيا  إما  معطلة   98 بين  من  مستشفى   43
األدوية واإلمدادات الطبية والكادر البشري«. وعلى ضوء تلك العوامل يجد أطفال 
ليبيا المصابون خالل المعارك بال مركز تأويهم أو توفر لهم إمكانيات العالج، وهذا 
األمر يسري حتى على األطفال الذين يعانون صدمات نفسّية بسبب الحرب، حيث 
كثر من 12 طبيبا  تشير »الصحة العالمّية« إىل أنه يف العام 2017، ال يوجد يف البالد أ
المصابين  األطفال  أن عدد  رغم  وبنغازي،  باألساس يف طرابلس  نفسيا ومتركزون 

بأزمات نفسية هو باألالف.
 ،2017 يف  المنشور  األممي  التقرير 
»لليونيسيف«  مماثل  بتقرير  ألحق 
 000 »وجود  عن  يتحّدث   ،2018 العام 
المساعدة  إىل  حاجة  يف  طفل   378
عام  خالل  والحماية  العاجلة  اإلنسانية 
السنوات،  تقّدم  أن  يعني  بما   .»2018
المشاكل  تعميق  من  مزيدا  إال  هو  ما 
إحساس  أو  لإلصالح  أفق  أي  دون 

بالمسؤولّية بالنسبة إىل الفرقاء.
جزء  أيضا  البالد  يف  األطفال  عمالة 
يحضر  ليبيا  يف  فالقانون  المشكل.  من 

التقرير األممي المنشور في 2017، ألحق بتقرير 
عن  يتحّدث   ،2018 العام  »لليونيسيف«  مماثل 
»وجود 000 378 طفل في حاجة إلى المساعدة 
 .»2018 عام  خالل  والحماية  العاجلة  اإلنسانية 
مزيدا  إال  هو  ما  السنوات،  تقّدم  أن  يعني  بما 
أو  لإلصالح  أفق  أي  دون  المشاكل  تعميق  من 

إحساس بالمسؤوليّة بالنسبة إلى الفرقاء.
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التشغيلية،  وضعف  االقتصادي  االنهيار  لكن   ،1970 العام  منذ  األطفال  تشغيل 
يف  المتجول  هشة.  أعمال  يف  العمل  ليبيا  أطفال  على  فرضت  الدولة،  وغياب 
واألسواق،  الطرق،  مفترقات  يف  سيشاهد   ،2011 منذ  البالد  يف  الكبرى  المدن 
أطفال ليبيون ال يتجاوزون 15 عاما وهو يبيعون المناديل الورقية، أو بعض السلع 
االستهالكية، أو يشتغلون حتى يف بعض المحالت من أجل توفير ما يحتاجه أهلهم. 
أجانب  أطفال  أيضا  يوجد  فربما  لوحدهم،  الليبيين  األطفال  تخص  ال  هنا  الحالة 
عائالتهم مستقّرة يف ليبيا. لكن الكارثة الكبرى التي حصلت خالل سنوات الحرب، 
اإلحصائيات  بعض  تشير  حيث  السالح،  مليشيات  من  جزءا  أصبحوا  األطفال  أن 
أن كثر من 10 آالف طفل ترواح أعمارهم ما بين 12 و17 عاماً يحملون السالح«، 
بأنهم يقومون  المال وتوهمهم  لهم  توّفر  أمر مليشيات مسلحة  ويشتغلون تحت 

ببطوالت يف عملهم.
حرب طرابلس األخيرة لم تكن بعيدة عن استغالل األطفال. فطرفا النزاع يتبادالن 
االتهامات باستغالل األطفال وإرغامهم أو إغرائهم للمشاركة يف المعارك. أطفال 

دون 17 عاما، ُيزيّن لهم مشهد الحرب، 
المراهقة،  بحماس  أنفسهم  فيجدون 
متداخلة  لمصالح  دروعا  الواجهة  يف 
وضحايا لحرب ال يعرفون حتى أسبابها 
الليبيون  األطفال  بقي  أهدافها.  وال 
يف  الحرب.  من  جزءا  سنوات  خالل 
العالم  أطفال  يتواجد فيه  الذي  الوقت 
يف مدرسهم ونواديهم، كان أطفال ليبيا 
مرة  السالح،  مليشيات  رحمة  تحت 
يف  مهددون  مّرة  حياتهم،  يف  مهددون 
ذويهم، ولم حول ولهم وال قّوة إال تحمل 
يخلق  قد  الذي  والنفسي  المادي  األلم 
البالد  جيال مشوها عصبّيا ستعاين منه 

حتى يف حال االستفقرار.

عن  بعيدة  تكن  لم  األخيرة  طرابلس  حرب 
يتبادالن  النزاع  فطرفا  األطفال.  استغالل 
أو  وإرغامهم  األطفال  باستغالل  االتهامات 
دون  أطفال  المعارك.  في  للمشاركة  إغرائهم 
فيجدون  الحرب،  مشهد  لهم  يُزيّن  عاما،   17
أنفسهم بحماس المراهقة، في الواجهة دروعا 
لمصالح متداخلة وضحايا لحرب ال يعرفون حتى 

أسبابها وال أهدافها.
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قليوان: استمرار الصراعات 
المسلحة لها انعكاساتها 

وآثارها على األطفال
حوار/ همسة يونس

كد الناشط بالمجتمع المدين أحمد قليوان، وهو أحد سكان الجنوب،  أ
أن منظمات المجتمع المدين تأثرت باألوضاع السياسية واألمنية غير 
المستقرة بالبالد، الفتا إىل أن تلك المنظمات بحاجة إىل تشريع قانون 
الليبية  التشريعات  وفق  برامجها  بتنفيذ  لها  ويسمح  عملها  ينظم 

حيث أنها تعمل بقانون قديم ال يوضح آلية 
عمل منظمات المجتمع المدين يف ليبيا.

دور  حول  التفاصيل  من  وللمزيد 
دعم  يف  المدين  المجتمع  منظمات 
ليبيا  يف  والهشة  الضعيفة  الفئات 
السن،  وكبار  والطفل  المرأة  مثل 
كان لـ »بوابة إفريقيا اإلخبارية« هذا 
الحوار مع الناشط بالمجتمع المدين 

أحمد قليوان... وإىل النص:
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البالد  تشهده  ما  ظل  يف  الليبية  االجتماعية  األوضاع  تقيم  كيف  -بداية.. 
من أوضاع سياسية وأمنية غير مستقرة؟

السنوات  مدى  على  البالد  يف  المستمرة  السياسي  االنقسام  حالة 
الماضية، واستمرار الصراعات المسلحة وازدياد حدتها مؤخرا، جلها أشياء 
تسببت يف إصابة االقتصاد والخدمات العامة باإلنهاك، كما انعكس تأثيرها 
على معظم القطاعات الخدمية المهمة مثل قطاع الصحة وقطاع التعليم، 
والنزوح  والقضاء،  القانون  انفاذ  انعدام  لها مثل  أضرار ال حصر  عنها  ونتج 

الداخلي للعائالت وهجرة األسر الليبية إىل خارج البالد وغيرها.
 

الليبي  الطفل  تأثر  كيف  بالطفل..  بدأنا  إذا   **
المعيشية  واألوضاع  الظروف  بتلك  عام  بشكل 

الصعبة؟.
أن حجم الضرر الذي خلفته األزمة الليبية على األطفال كبير جدا، وتظهر 
كثر على األجيال القادمة وذلك  نتائجه على األجيال الحالية كما ستتفاقم أ
ومعالجة  األضرار  هذه  من  للتخفيف  وطنية  استراتيجية  وضع  يتم  لم  إن 
لهذا  تطرقت  التي  اإلنسانية  المنظمات  التقارير  ومعظم  منه،  المتضررين 
األطفال  ألعداد  دقيقة  وإحصائيات  بيانات  توفر  عدم  إىل  تشير  الجانب 
استمرار  فأن  عام  بشكل  لكن  ليبيا،  يف  النزاعات  من  المتأثرة  والحاالت 
الصراعات المسلحة لها انعكاساتها وآثارها على األطفال من حيث الصحة 
النفسية لألطفال وضعف الرعاية الطبية ومخاطر اآلثار النفسية والمتمثلة 
وعدم  والخوف  الالإرادي  والتبول  التنمر  مثل  السلوكية  االضطرابات  يف 
الشعور باألمان، وشريحة كبيرة من األطفال يعيشون ظروفا صعبة واألكثر 

تضررا منهم هم األطفال المهجرين والنازحين داخليا وخارجيا.
 

** ماذا عن فئتي المرأة وكبار السن؟
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المجتمع، حيث  األكثر ضعفا يف  الفئات  السن يصنفون من  المرأة وكبار 
على  السيدات  وتحتاج  المتخصصة،  الطبية  الرعاية  إىل  السن  كبار  يحتاج 
لألوضاع  ونتيجة  بعدها،  وما  الحمل  فترات  يف  رعاية  إىل  المثال  سبيل 
لهذه  الالزمة  الطبية  الرعاية  على  الفئات  تتحصل هذه  ال  ليبيا  الصعبة يف 
الطالق  حاالت  معدالت  ازدياد  رصد  تم  االجتماعي  الجانب  ومن  الفئات، 
اآلونة  خالل  ليبيا  يف  النفسية  االضطرابات  حاالت  وازدياد  كبيرة  بنسبة 

األخيرة.
ويجب أن نشير إىل أمر ضروري وهو أم الروابط االجتماعية يف المجتمع 
يف  المتواجدون  أولئك  فقط  يطال  ال  ضرر  أي  فأن  لذا  جدا،  قوية  الليبي 
مواقع االشتباكات والنزاعات فقط، بل يطال الجميع القريب والبعيد حيث 
اإلعالمية يف  القنوات  تزرعها  التي  النفسية  والحرب  السياسي  الصراع  أن 
نفوس الليبيين تشمل الجميع ويصل أثرها حتى على من هم مقيمين يف 

خارج ليبيا.
 

في  واألمنية  االقتصادية  األوضاع  عن  حدثنا   **
الجنوب.

حالة األوضاع االقتصادية واألمنية يف الجنوب الليبي من سيء إىل أسوء، 
أنواع  من  نوع  بأي  حديثا  يحظى  لم  كما  قديما  الجنوب  يحظى  لم  حيث 
وتعتبر  الليبية،  الساحة  على  توالت  التي  الحكومات  قبل  من  االهتمام 
األخيرة  السنوات  خالل  الليبي  الجنوب  واالقتصادية  يف  األمنية  األوضاع 
هي األسوء، حيث ال يتوفر الحد األدىن من الخدمات األساسية للمواطن، مع 
بالمناطق األخرى، وأزمة  السلع مقارنة  أزمة غالء األسعار يف جميع  تفاقم 
 50 3 دينار واسطوانة غاز الطهي إىل  الوقود ووصول سعر لتر البنزين إىل 
دينار، باإلضافة إىل غياب المؤسسات األمنية مما أعطى الفرصة للمجرمين 
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المسلح  السطو  بعمليات  القيام 
والخطف والقتل، كذلك ومع غياب 
مالذ  الليبي  الجنوب  أصبح  األمن 
عن  الخارجة  المسلحة  للعصابات 
الجوار  دول  من  والقادمة  القانون 
فرت  التي  اإلرهابية  والمجموعات 

من مدينة سرت.
 

األزمات  أبرز  ماهي   **
يعاني  التي  المعيشية 
الجنوب  مدن  أهالي  منها 

الليبي؟
الجنوب  يف  المعيشية  األزمات 
البنية  حالة  هي  أبرزها  ولكن  كثيرة 
يمكن  والتي  المتهالكة،  التحتية 
مالحظتها يف مدينة سبها حيث تعاين 
طفح  من  سنوات   3 منذ  المدينة 
مياه المجاري ولم يتم معالجة هذه 
المشكلة إىل اآلن، باإلضافة إىل غالء األسعار وضعف الخدمات المصرفية، 

وضعف خدمات الرعاية الصحية.
 

لدعم  المدني  المجتمع  مؤسسات  دور  ماهو   **
المواطنين في تلك الظروف االستثنائية لليبيا؟

مؤسسات المجتمع المدين تقع عليها مسؤولية كبيرة خالل هذه المرحلة 
التي تمر بها ليبيا، وذلك عبر القيام بدورها وخدمة األهداف التي وجدت 
المساعدة  أو  مشكلة  عالج  يف  تنحصر  األغلب  يف  هي  والتي  أجلها،  من 
المؤسسات  على  والضغط  المواطن  صوت  إيصال  وكذلك  حلها،  يف 
التشريعية والتنفيذية يف مناصرة القضايا التي تخدم المواطن والمجتمع 

بشكل عام.
مقارنة  قليلة  وهي  ليبيا،  يف  الفاعلة  المدين  المجتمع  منظمات  وتعمل 
بالعدد اإلجمايل الذي يصل إىل آالف المنظمات، تقوم المنظمات الفاعلة 
النفسي  الدعم  )فريق  مثل  اإلنساين  الجانب  على  يعمل  من  منها  التي 
االجتماعي والهالل األحمر الليبي( بالقيام بعملها وفق اإلمكانيات المتاحة 
وتقوم منظمات أخرى مثل أندية المناظرات والحوار على اعداد الدورات 
األيتام  رعاية  يف  بعملها  خيرية  أخرى  مؤسسات  تقوم  كما  والمسابقات، 
وتقوم  الدولية،  المنظمات  مع  بالتنسيق  والمتضررة  المحتاجة  واألسر 

المنظمات الدولية بدعم برامج ومشاريع تنفذها المنظمات المحلية.
 

على  قادرة  المدني  المجتمع  مؤسسات  هل   **
القيام بدورها.. أم تأثرت وتعاني هي األخرى بسبب 

تلك األوضاع؟
بالطبع تواجه المنظمات صعوبة يف تنفيذ برامجها بسبب الفراغ األمني، 
القيام  من  نفسها  تمكين  على  جاهدة  تعمل  المدين  المجتمع  ومنظمات 

بدورها وأن تقوم بدورها تجاه المواطن والمجتمع.
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لمؤسسات  توفيرها  يجب  التي  االحتياجات  ما   **
بدورها  القيام  من  تتمكن  حتى  المدني  المجتمع 

على أكمل وجه؟.
بناء  هو  اليوم  المدين  المجتمع  منظمات  تحتاجه  ما 

إنشاؤها  تم  التي  للمنظمات  وخاصة  القدرات، 
يف  األخرى  المنظمات  خبرة  زيادة  وأيضا  حديثا 

مجال إدارة المنظمة وكتابة المشاريع ورسم 
المجتمع  منظمات  تنتظر  وكذلك  الخطط، 

ينظم  قانون  تشريع  ليبيا  يف  المدين 
برامجها  بتنفيذ  لها  ويسمح  عملها 
تعمل  الليبية حيث  التشريعات  وفق 
عمل  آلية  يوضح  ال  قديم  بقانون 

منظمات المجتمع المدين يف ليبيا.
 

رسالة  هناك  هل    **
أخيرة ... وإلى أي طرف 
توجه له تلك الرسالة؟

األطراف  جميع  إىل  رسالة  أوجه 
وأناشدهم  الليبية  باألزمة  المعنية 

وحقن  الوطن،  مصلحة  تغليب  بضرورة 
الوقت  من  متسع  هناك  فمازال  الدماء، 

استراتيجية  وإيجاد  األولويات  لضبط 
والوصول  بالبالد  المحدقة  األزمة  من  للخروج 

إىل مرحلة األمن واالستقرار.
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المرأة الليبية بين زمنين..

من ماضي المكتسبات 
إلى حاضر االنتهاكات

عبد الباسط غبارة

منذ شباط/فبراير 2011،  تعيش المرأة الليبية وضعا صعبا بعد ان باتت هدفا 
وغياب  األمني  باالنفالت  يتميز  واقع  يف  واالقصاء  االنتهاكات  أنواع  لكل  سهال 
ونشر  الدولة  النهيار مؤسسات  البالد  الغريب يف  التدخل  كرس  أن  بعد  العدالة 
الفوضى وتسليم مفاتيح السلطة للمليشيات المسلحة التي أعملت يف البالد 

والعباد قانون الغاب يف ظل تمتعها باالفالت من العقاب.
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المسلحة،  والنزاعات  الحروب  يف  سهلة  أهدافا  واألطفال  النساء  وتعد 
أو  الالجئين  أو  الجرحى  أو  القتلى  من  سواء  الضحايا،   أغلب  يشكلون  فهم 
تشهد  التي  الدول  النساء يف  من  وكغيرها  العالم.  المشردين يف  أو  النازحين 
حروبا وصراعات،  عانت المرأة الليبية ومازالت تعاين من االنتهاكات بين قتل 

وتهجير ما سلبها تدريجياً حقها الطبيعي يف الشعور باألمان.
 ،2011 العام  أزمة  اندالع  أعقاب  مع يف  كانت  الليبية  للمرأة  التحدي  بداية 
ال  التي  االرهابية  والجماعات  والعصابات  المليشيات  أفرزت خليطا من  التي 
عورة  منزلها  من  المرأة  خروج  يف  وترى  الجنسين،   بين  المساواة  إىل  تميل 
الناشطات  وتهديد  ترهيب  اىل  المسلحة  الجماعات  هذه  سارعت  وذنبا.حيث 
العامة،   الشؤون  يف  المشاركة  من  لمنعهن  اإلنسان  حقوق  عن  والمدافعات 

ومن الدعوة إىل ضمان حقوق المرأة ونزع السالح.
وسلطت التنظيمات اإلرهابية،  عنفها على المرأة الليبية،  حيث استهدفت 
 26 يف  ليبيا  سجلت  حيث  المرأة،  حقوق  عن  والمدافعات  الناشطات  خاصة 
هي  ليبية،  امرأة  حق  يف  سياسي  اغتيال  عملية  أول    ،2014 حزيران/يونيو 
اغتيلت  التي  بوقعيقيص،   سلوى  الليبرالية  الحقوقية  والناشطة  المحامية 
برصاصة يف الرأس يف منزلها ببنغازي، 
يف  كبيرة  صدمة  اغتيالها  وأحدث 

األوساط الليبية والدولية.
يف  وتحديدا  بأسابيع  ذلك  وقبل 
29 مايو عام 2014، قتلت الصحافية 
ميلود  نصيب  الحقوقية  والناشطة 
خطيبها،  مع  خطفت  أن  بعد  كرفانة 
يف مدينة سبها.وقالت تقارير اعالمية 
عناصر  يد  على  اغتيلت  نصيب  ان 
محمد  خطيبها  مع  ذبحا  ليبيا  داعش 
أبو عزوم،  إذ وجدت آثار تعذيب على 
جسديهما وألقيت الجثتان يف شوارع 

سبها.
يف  االغتياالت  سلسلة  وتوالت 
فريحة  أغتيلت  حيث  مختلفة،  مدن 
يوم  تعرضت  حينما  البركاوي 
 2014 تموز/يوليو  السابع  الخميس 
لوابل من الرصاص يف إحدى محطات 
 21 التزود بالوقود يف مدينة درنة.ويف 
اغتيال  هز   ،2014 عام  نوفمبر  من 
سارة  الشابة،   الليبية  الناشطة 
األندلس«  »حي  منطقة  يف  ا  الديب، 
األوساط  طرابلس،   بالعاصمة 

الثقافية والحقوقية يف ليبيا.
  ،2015 شباط/فبراير   17 ويف 
زينب  على  الرصاص  قناص  أطلق 
مديرية  مدير  زوجة  الكريم،   عبد 
فرج  العقيد  سابقا  بنغازي  أمن 
الدرسي،  الذي اغتيل أيضا،  عندما 
مما  أبنائها،   مع  سيارتها  يف  كانت 
اصابة  الرأس  يف  اصابتها  إىل  أدى 
حرجة نقلت على إثرها للمستشفى 
21 من نفس  ليعلن عن وفاتها يوم 
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الشهر متأثرة بإصابتها.
التي  الحصائري،   انتصار  الناشطة  أغتيلت   ،2015 عام  فبراير  من   23 ويف 
وجدت مقتولة بأداة حادة،  يف الحقيبة الخلفية لسيارتها بطرابلس.وقد كانت 
المهتمة  الليبرايل  التوجه  ذات  تنوير«  »حركة  يف  مؤسسا  الحصائري  عضوا 
منددة  مظاهرات  يف  وشاركت  المجتمعي،   والوعي  القراءة  ثقافة  بنشر 

اإلرهابية. بالجماعات 
هذه االغتياالت مثلت جزءا من الواقع المرير الذي تعيشه المرأة الليبية منذ 

العديد  تخللته  والذي   ،2011 العام 
الميليشيات  يد  على  االنتهاكات  من 
للضرب  تعرضها  فبعد  المسلحة،  
أمام  اصطفت  حينما  والشتم 
انتظار  يف  مطولة  لساعات  المصارف 
النفسي  االنتهاك  دور  تجد  دورها،  
والجسدي يف انتظارها،  إىل جانب ما 
والالجئات  الُمهجرات  النساء  تواجهه 

داخل بلدهن من ابتزاز واستغالل.
»عندكم  صرخة  بأن  القول  ويمكن 
واليا« التي غصت بها قلوب الليبيين 
صداها  يزال  ال  فيما    ،2016 العام 
قد  الكثيرين،   أذهان  يف  يعصف 
لخصت المعاناة التي شهدتها المرأة 
الفيديو  مقطع  أظهر  عندما  الليبية. 
االجتماعية،   المواقع  على  انتشر 

المرير  الواقع  من  ــزءا  ج مثلت  االغتياالت 
 ،2011 العام  منذ  الليبية  المرأة  تعيشه  الذي 
يد  على  االنتهاكات  من  العديد  تخللته  والذي 
للضرب  تعرضها  فبعد  المسلحة،   الميليشيات 
المصارف  ــام  أم اصطفت  حينما  والشتم 
دور  تجد  دورهــا،   انتظار  في  مطولة  لساعات 
االنتهاك النفسي والجسدي في انتظارها،  إلى 
والالجئات  الُمهجرات  النساء  تواجهه  ما  جانب 

داخل بلدهن من ابتزاز واستغالل.
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إحدى النساء الليبيات تتعرض لالغتصاب من قبل عدد من المسلحين يف أحد 
المقرات التابعة لهم رغم توسالتها لهم بإخالء سبيلها،  مع صرخة األم »حرام 

عليكم… عندكم واليا« وهي تتوسل المعتدين لكي ال يؤذوا ابنتها.
المرأة  حماية  إىل  تهدف  متعددة  دولية  اتفاقيات  وجود  من  الرغم  وعلى 
المستضعفة فإن اإليذاء ال يزال مستمرا،  يف مناطق النزاعات والحروب. وتعتبر 
الحالة الليبية جزءا من منظومة العنف المسلط ضد المرأة والذي كرسته حالة 
لإلساءة  تعرضن  فالليبيات   .2011 العام  منذ  بالبالد  عصفت  التي  الفوضى 
والعنف والتعذيب والسجن واالغتصاب والحجز والقتل واالغتيال كما يحدث 
غياب  ورغم  دوما  الحروب  ظل  يف 
النساء  لعدد  الرسمية  اإلحصائيات 
هذا  أن  إال  المتضررات  أو  المعّنفات 

األمر ثابت وبشكل متكرر.
كشف   ،2017 نوفمبر  ففي 
غسان  ليبيا،   إىل  األممي  المبعوث 
ليبية  امرأة   31 مقتل  عن  سالمة، 
العام  منذ مطلع  أخرى،    41 وإصابة 
البالد.  يف  العنف  أعمال  جّراء   2017
النساء  جميع  »حماية  إىل  ودعا 
العنف«،   من  ليبيا  يف  والفتيات 
عليه  للقضاء  »يتعين  أنه  إىل  مشيًرا 
للوصول  الجهود  من  مزيد  بذل 
البالد،   أنحاء  جميع  يف  النساء  إىل 
أشد  إىل  ينتمين  اللوايت  فيهن  بمن 
كالنازحين  وتهميًشا،   حرمانًا  الفئات 
األصلية  والشعوب  واألقليات  داخلًيا 
النزاع  من  المتضررين  والسكان 

والمهاجرين. والالجئين 

التي  واليا«  »عندكم  صرخة  بأن  القول  يمكن 
2016،  فيما ال  الليبيين العام  غصت بها قلوب 
قد  الكثيرين،   أذهان  في  يعصف  صداها  يزال 
الليبية.  المرأة  شهدتها  التي  المعاناة  لخصت 
عندما أظهر مقطع الفيديو انتشر على المواقع 
تتعرض  الليبيات  النساء  إحدى  االجتماعية،  
في  المسلحين  من  عدد  قبل  من  لالغتصاب 
لهم  توسالتها  رغم  لهم  التابعة  المقرات  أحد 
عليكم   »حرام  األم  صرخة  مع  سبيلها،   بإخالء 
ال  لكي  المعتدين  تتوسل  وهي  واليا«  عندكم 

يؤذوا ابنتها.
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مجحف  بشكل  يضر  ليبيا  يف  األسلحة  »انتشار  أن  األممي  المبعوث  كد  وأ
يف  والحبس  التعسفي  االحتجاز  إىل  يتعرضن  زلن  ما  إذ  والفتيات،   بالنساء 
بشكل  معرضات  المهاجرات  والفتيات  النساء  أن  كما  حارسات،   بال  سجون 
الجنسي  العنف  أشكال  من  وغيره  االغتصاب  ذلك  يف  بما  لإلساءة،   خاص 

والضرب واالحتجاز ألجل غير مسمى يف ظروف مروعة«.
إىل  الليبية  السلطات  اإلنسان،   لحقوق  التضامن  ومن جهتها دعت منظمة 
تحمل مسؤولياتها عن حماية النساء من التعرض للعنف بإصدار التشريعات 
الالزمة لذلك. وقالت المنظمة يف بيان لها يف نوفمبر 2017،  إن حوايل نصف 
النساء الاليت تعرضن للعنف تأثرن بذلك،  وأصيبت منهن نحو %74 باالكتئاب،  
اليوم  بمناسبة  المنظمة،   العالج. وشددت  إىل  %26 يف حاجة  وبقيت حوايل 
حماية  على  العمل  ضرورة  على  المرأة،   ضد  العنف  لمكافحة  العالمي 

تلقيهن  وضمان  المهاجرات  النساء 
من  وحمايتهن  المالئمة  للمساعدة 

اإليذاء واالستغالل.
ال  عادة  واألطفال  النساء  أن  ورغم 
أنهم  إال  القتال  يف  مباشرة  يشتركون 
الصراعات  يف  إقحامهم  جراء  يعانون 
الذي يمثل  حيث يتعرضون للتهجير، 
المرأة  تتعرض  لم  جديدة  معاناة 
بما  قبل،   من  قسوتها  لمثل  الليبية 
والتمييز  االستغالل  من  تشمله 
وأبسط  المالية  القدرة  وانعدام 
كهرباء  من  الحياتية  المقومات 
ومسكن الئق وتعليم. وأصبحت حياة 
النازحة الليبية صعبة وقاسية يف ظل 

االشتباكات التي ال تتوقف.
رئيس  ماورر  بيتر  عليه  سلط  وضع 

الحقبة  ظل  في  ليبيا،  في  المرأة  تمكنت 
التي  القيود  من  العديد  كسر  من  الجماهيرية 
تقدمها.وقد  وتؤخر  حركتها  تعرقل  كانت 
تحصلت على قسط وافر من االهتمام القانوني 
السابقة،   القانونية  التشريعات  منظومة  في 
اتجهت  عدة.حيث  عربية  دول  مع  بالمقارنة 
التشريعات التي صدرت نحو دعم حقوق المرأة 

وتعزيزها.
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األحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة 
تعيش  ليبيا  إن  قال  حين  الضوء 
العنف  يشمل  للمأساة  مثلثا 
الواسع  والنزوح  الحضري 
الخطرة.وأضاف ماورر يف  والهجرة 
مقرها  من  اللجنة  عن  صدر  بيان 
 ،2018 فبراير  يف  جنيف،   يف 
يمنع  المستمر  النزاع  خطر  أن 
ديارهم  إىل  العودة  من  الكثيرين 
من  ليبيا  تعاين  لذلك  نتيجة  وأنه 
يف  للفرد  النزوح  مستويات  أعلى 
أفريقيا. ولفت ماورر إىل أن األرقام 
الخطير  الموقف  تؤكد  المأساوية 
للمتضررين من النزاع هناك وذكر 
1. 3 مليون شخص هم  أن حوايل 
اإلنسانية  المساعدة  إىل  بحاجة 
داخليا  النازحين  عدد  يقدر  بينما 
بحوايل 200 ألف شخص أي 3 % 
من السكان يف حين أن العديد من 
الليبيين قد فقدوا منازلهم بسبب 

الغارات الجوية واستخدام المدفعية الثقيلة يف المناطق المأهولة بالسكان.
فروقا  ليعكس  ماضيها  على  الضوء  الحاضر  الليبية  المرأة  وضع  ويلقى 
كبيرة بين حاضر االنتهاكات وماضي المكتسبات.حيث يعتبر الدستور الليبي 
الليبية،   المرأة  تاريخ  نوعية يف  قفزة   1951 عام  عليه  المصادقة  الذي وقعت 
التحصيل  على  الليبيات  ساعد  مما  األساسي،   التعليم  إلزامية  فرض  حيث 
العلمي،  ومن ثم االنخراط يف العمل 

يف مجاالت مختلفة.
المرأة   1951 دستور  منح  كما 
مجاالت  يف  الرجل  مع  مساواة 
مادته  يف  نص  إذ  ومختلفة،   متعددة 
الحادية عشرة على أن«الليبيون لدى 
يف  متساوون  وهم  سواء،   القانون 
والسياسية  المدنية  بالحقوق  التمتع 
عليهم  وفيما  الفرص،   تكافؤ  ويف 
ال  العامة،   والتكاليف  الواجبات  من 
أو  الدين  بينهم يف ذلك بسبب  تمييز 
المذهب أو العنصر أو اللغة أو النسب 

أو اآلراء السياسية واالجتماعية.
النهضة  جمعية  تأسيس  ومثل 
جمعية  أول  تعتبر  التي  النسوية 
بحق  تطالب  بنغازي  مقرها  نسوية 
سيادية  مناصب  تقّلد  يف  النساء 
وعلمية عليا، على يد السيدة حميدة 
حميدة  باسم  المعروفة  طرخان 
مهما  مكسبا   ،1954 عام  العنيزي 
طموحاتها  لتحقيق  الليبية  للمرأة 
االجتماعية  الحياة  يف  والمشاركة 

والسياسية يف البالد.

الليبية  المرأة  فقدت  واليوم  ــس  األم بين 
تنميتها  في  تأمل  كانت  التي  مكاسبها 
يومية  النتهاكات  عرضة  وباتت  وتطويرها،  
سلبتها حتى أبسط حقوقها في العيش بأمان 
ليس  المرأة  وضع  ان  أن  مراقبون  وكرامة.ويرى 
منفصال عن وضع باقي الشعب الليبي،  إال أنها 
األكثر معاناة وألما.ويشير هؤالء الى أن حقوق 
الشعب  حقوق  منظومة  ضمن  هي  المرأة 
الحقوق  هذه  عودة  ويبقى  كاملة،  الليبي 
الحقوق رهين إعادة بناء دولة بكل مؤسساتها 
الجميع  حقوق  ويضمن  ينظمها  دستور  وارساء 
قدراتها  تطوير  من  تتمكن  كي  المرأة،  خاصة 
في  والتنمية  التقدم  تحقيق  من  جزءا  لتكون 

البالد.
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وجاءت فترة حكم الزعيم الليبي الراحل معمر القذايف، لترسم مالمح جديدة 
لتطوير واقع حقوق المرأة الليبية، من خالل اعطائها مكانتها التي تناسبها يف 
المجتمع. فقد دعا الزعيم الليبي منذ اللحظات األوىل لثورة الفاتح من سبتمبر 
عام 1969، إلنعتاق المرأة من خالل تشجيع الليبيات على ممارسة حقوقهن 
واإلقتصادية  السياسية  الحياة  مجاالت  كل  يف  بفعالية  المساهمة  وعلى 

واإلجتماعية والثقافية يف البالد.
وكان البيان األول للثورة الليبية الذي تم بثه فجر الفاتح من سبتمبر 1969 
الرجل  بين  المساواة  وتحقيق  البالد  لحرية  الصريح  إعالنه  خالل  من  واضحا 
ليؤكد   1969 17 ديسمبر  بتاريخ  الدستورى  اإلعالن  تمييز وجاء  والمرأة دون 
كد إعالن  على »أن كل المواطنين الليبيين متساوون أمام القانون« يف حين أ

مارس   2 يوم  الشعب  سلطة  قيام 
1977 »أن السلطة يف ليبيا يمارسها 
الرجال والنساء من خالل المؤتمرات 
دفعا  التوجه  هذا  وأعطى  الشعبية 
وإنعتاقها  المرأة  تحرر  لعملية  هاما 
للبالد  العملية  الحياة  يف  وإندماجها 
من  بترسانة  التوجه  هذا  وتعزز 
التي  المبادىء  دعمت  القوانين 
سبتمبر  من  الفاتح  ثورة  أعلنتها 
كتسبتها  إ التي  الحرية  من  وعززت 

المرأة.
ظل  يف  ليبيا،  يف  المرأة  وتمكنت 
العديد  كسر  من  الجماهيرية  الحقبة 
من القيود التي كانت تعرقل حركتها 
على  تحصلت  تقدمها.وقد  وتؤخر 
يف  القانوين  االهتمام  من  وافر  قسط 

الحقبة  ظل  في  ليبيا،  في  المرأة  تمكنت 
التي  القيود  من  العديد  كسر  من  الجماهيرية 
تقدمها.وقد  وتؤخر  حركتها  تعرقل  كانت 
تحصلت على قسط وافر من االهتمام القانوني 
السابقة،   القانونية  التشريعات  منظومة  في 
اتجهت  عدة.حيث  عربية  دول  مع  بالمقارنة 
التشريعات التي صدرت نحو دعم حقوق المرأة 

وتعزيزها.
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عدة.حيث  عربية  دول  مع  بالمقارنة  السابقة،   القانونية  التشريعات  منظومة 
اتجهت التشريعات التي صدرت نحو دعم حقوق المرأة وتعزيزها.

الزواج  بشأن   1984 لسنة   10 رقم  القانون  بصدور  البداية  تمّثلت  وقد 
حقوقها  كامل  ومنحها  بامتياز  للمرأة  منصفا  كان  والذي  وآثارهما  والطالق 
المقررة شرعاً،  وأضاف عليها امتيازات أخرى كحق الحاضنة يف بيت الزوجية. 
والممّيز يف هذا القانون ليس فقط تعّرضه ألغلب المسائل الشائكة المترتّبة 
الشريعة  مبادئ  بتطبيق  يسمح  نصاً  تضمينه  بل  والطالق،   الزواج  على 
اإلسالمية األكثر مالءمة لروح القانون يف حالة عدم وجود نص. وقد منح هذا 

النص القاضي فرصة لالجتهاد يف اتجاه تعزيز حقوق المرأة.
المعاش  بشأن   1985 لسنة   16 رقم  القانون  صدر  التالية،   السنة  ويف 
التي  لألرملة  وقرر  والمطلقات،   األرامل  بكفالة  الدولة  ألزم  وقد  األساسي. 
معاشا  للعيش  كريما  موردا  تجد  ال 
كريمة  حياة  لها  يضمن  أساسيا 
12(.باإلضافة إىل ذلك،   7 إىل  )المواد 
2010م  لسنة   12 رقم  القانون  كّد  أ
المتعلق بالعمل على أن حق العمل 
وإناثاً  ذكوراً  المواطنين  لكل  واجب 
على  كد  أ 25(.كما   ،24  ،2 )المواد 
األعمال  يف  النساء  تشغيل  ضرورة 
جواز  وعدم  لطبيعتهن  المناسبة 
تمييزاً  قرر  بل  المرأة،   ضد  التمييز 
مدة  بخصوص  لصالحهن  إيجابياً 
بالكامل  األجر  مدفوعة  الوالدة  إجازة 
بثالثة أشهر. فضالً عن  والتي حددت 
مساواة  مبدأ  القانون  أعلن  ذلك،  

المرأة والرجل يف األجر.
بالتصديق  التوجه  هذا  ُتّوج  وقد 
جميع  على  القضاء  اتفاقية  على 
)سيداو(  المرأة  ضد  التمييز  أشكال 

تقّدًما  النساء  حّققت  القذافي،   عهد  خالل 
ثابًتا من حيث وصولهّن إلى التعليم والعمل،  
كمحاميات،   النساء  رؤية  جًدا  الشائع  من  وبات 
وأســتــاذات  مدنيّات  ــارات  ــيّ وط وقاضيات، 
بالنسبة  اإلنجازات  أبرز  بين  جامعيات.ومن 
نذكر  القذافي،   نظام  ظّل  في  النساء  إلى 
المجاني  التعليم  إلى  المقيّد  غير  الوصول 
في جميع المستويات،  فالنظام السابق أدرك 
أهميّة التعليم من أجل تحديث المجتمع،  وأجبر 
في  الجنسين  من  أطفالهم  إبقاء  على  األهل 

المدرسة حتّى سّن التاسعة. 
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المرأة  تويل  على  مباشر  إنعكاس  االتفاقية  هذه  مثلت  حيث   ،1989 سنة 
المناصب القضائية،  فلم  تعد هذه المناصب حكرا على الرجال كما كان األمر 
تم  وتحصينه،   تعزيزه  باب  ومن  المسار،   هذا  على  السابق.وتأكيداً  يف  عليه 
إصدار القانون األساسي رقم 20 لعام 1991 الذي يعد بمثابة وثيقة دستورية 

يف ذلك الوقت بغياب دستور يف البالد.
مادة  وثالثين  ثمانية  على  وأحتوى  الحرية،   تعزيز  إىل  القانون  وهدف 
حرصت على المساواة بين الرجل والمرأة. فقد نصت المادة 1 منه على اآليت: 
يف  متساوون  أحرار   – إناثا  أو  ذكورا   – العظمى  الجماهيرية  يف  »المواطنون 
حقوق  )2(على  المادة  يف  كد  أ كما  بحقوقهم«.  المساس  يجوز  وال  الحقوق 
المرأة يف ممارسة السلطة وعلى أنه ال يجوز حرمانها من واجبها يف الدفاع عن 

الوطن.
وساهمت أيضا عدة إجراءات أخرى مثل المصادقة على المعاهدات الدولية 
التي تعزز دور المرأة ومكانتها وحقوقها وكذلك إلزامية التعليم لكل األطفال 
إناثا وذكورا يف تحرير المرأة الليبية ويف إعطائها مكانتها التي تستحقها داخل 
اإلجتماعية  الحياة  إقتحام  من  المتعلمة  الليبية  المرأة  المجتمع.وتمكنت 
والجيش  التعليم  ميادين  يف  الرجل  جانب  إىل  مكانها  أخذ  ومن  والعملية 

والطيران واإلدارة.
إىل  وصولهّن  حيث  من  ثابًتا  تقّدًما  النساء  حّققت  القذايف،   عهد  وخالل 
التعليم والعمل،  وبات من الشائع جًدا رؤية النساء كمحاميات،  وقاضيات،  
إىل  بالنسبة  اإلنجازات  أبرز  بين  جامعيات.ومن  وأستاذات  مدنّيات  وطّيارات 
المجاين  التعليم  إىل  المقّيد  غير  الوصول  نذكر  القذايف،   نظام  ظّل  يف  النساء 
يف جميع المستويات،  فالنظام السابق أدرك أهمّية التعليم من أجل تحديث 
حّتى  المدرسة  يف  الجنسين  من  أطفالهم  إبقاء  على  األهل  وأجبر  المجتمع،  
سّن التاسعة. وهذا ينعكس يف مستوى التعليم العايل الذي تتمّتع به النساء 
الليبّيات مقارنة ببايق دول المنطقة، ففي ليبيا يحمل عدد متساو تقريًبا من 

النساء )%32( والرجال )%33( شهادات جامعّية.
ولقي هذا الوضع الذى كانت تعيشه المرأة يف ليبيا والذى ال تتمتع به المرأة 
أحد  من  موافقة  بدون  السفر  يف  الحق  -مثل  العربية  الدول  من  العديد  يف 
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ورفضها أن تكون زوجة ثانية- اإلشادة على المستوى العالمي.ففي تقرير لها 
منظمة  إعتبرت   ،2005 لعام  واإلجتماعية  القانونية  والحماية  بالتنمية  يتعلق 
مجال  يف  نجاحات  حققت  التي  العربية  الدول  أبرز  من  ليبيا  العربية،  العمل 

الحماية اإلجتماعية والقانونية للمرأة العاملة.
يف  ليبيا  حول  تقريرا  ريسيرش«  »جلوبال  موقع  نشر   2015 فبراير  ويف 
عهد  يف  المرأة  أن  إىل  الموقع  ولفت  القذايف«،  »معمر  السابق  الرئيس  عهد 
حق  فلديها  الدول،   من  العديد  عكس  على  حقوقها  على  حصلت  »القذايف« 
التعليم والتوظيف والطالق،  وعقد الملكية،  كما أشاد مجلس حقوق اإلنسان 
توىل  حين  أنه  الموقع  ويضيف  الليبية،   المرأة  بحقوق  المتحدة  لألمم  التابع 
الليبيات  النساء  من  قليل  عدد  كان    ،1969 عام  ليبيا  السلطة يف  »القذايف« 
كثر من نصف الطالب الجامعين من النساء،   يذهبن إىل الجامعة،  ولكن اليوم أ
هي   1970 عام  يف  القذايف  أصدرها  التي  القوانين  أوائل  من  واحدة  أن  كما 

المساوة يف األجر بين الجنسين.
يف  تأمل  كانت  التي  مكاسبها  الليبية  المرأة  فقدت  واليوم  األمس  وبين 
تنميتها وتطويرها،  وباتت عرضة النتهاكات يومية سلبتها حتى أبسط حقوقها 
يف العيش بأمان وكرامة.ويرى مراقبون أن ان وضع المرأة ليس منفصال عن 
أن  اىل  هؤالء  وألما.ويشير  معاناة  األكثر  أنها  إال  الليبي،   الشعب  بايق  وضع 
ويبقى عودة  كاملة،  الليبي  الشعب  المرأة هي ضمن منظومة حقوق  حقوق 
دستور  وارساء  مؤسساتها  بكل  دولة  بناء  إعادة  رهين  الحقوق  الحقوق  هذه 
قدراتها  تطوير  من  تتمكن  كي  المرأة،  خاصة  الجميع  حقوق  ويضمن  ينظمها 

لتكون جزءا من تحقيق التقدم والتنمية يف البالد.
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 براءة مختطفة 
ومستقبل غامض

أطفال ليبيا..

رامي التلغ

تعيش ليبيا منذ سنة 2011 حالة من الفوضى المستدامة حيث لم تعرف 
البالد بعد طريقا للتسوية السياسية مما جعل البالد تعيش يف حالة من 
الفوضى العارمة، هذا الوضع الصعب كان له الوقع األعمق على األطفال 
تلك الفئة األضعف واألكثر حساسية يف المجتمع. حيث بات األطفال يف 
البالد فضال عن  انتشرت يف  التي  المسلحة  الجماعات  تهديدات  مرمى 

التوظيف يف حروبهم من أجل المال والسلطة.
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النزاعات  ظروف  مثل  يف  األطفال  تستهدف  التي  العنف  أشكال  وتتعدد 
المسلحة. إىل جانب الرصاص والقذائف والتهجير واإلعاقة والموت وما إىل ذلك، 
يف اإلمكان الحديث عن الخطف وغيره من التجاوزات والتمادي يف إلحاق األذى. 
وهذا أمر لمسناه بالفعل يف خالل السنوات األخيرة يف ليبيا، يف ظل انفالت أمني 
غير مسبوق يؤكد المعنيون أنّه جعل حياة األطفال اليومية أشبه بجحيم ال يطاق.
والتحقوا  الدراسة  مقاعد  المراهقة  سّن  يف  كثيرون  أطفال  ترك  بالذكر،  جدير 
والظروف  إليهم.  تقّدم  التي  المالية  اإلغراءات  نتيجة  المختلفة،  بالميليشيات 
المعيشية الصعبة التي تعرفها األسر جعلتها تغّض الطرف عن ذلك، خصوصاً 
تحت  والمقاتلين  بالمليشيات  الملتحقين  على  تغدق  التي  األموال  رؤية  عند 
لوائها. ُيذكر أّن وسائل إعالم محلية ودولية تناقلت صوراً مرعبة ألطفال يقودون 

دبابات ويتعاملون مع مدافع وأسلحة 
ثقيلة، يف حين من المفترض أن يكونوا 

على مقاعد الدراسة. 
يف  جليا  االستغالل  هذا  ظهر  وقد 
الحرب األخيرة بطرابلس حيث أظهرت 
صغار،  لمقاتلين  »سيلفي«  صور 
األمامية  الخطوط  يف  يحاربون  وهم 
طرابلس،  الليبية  العاصمة  معركة  يف 
الحرب  يف  المقاتلين  اعتماد  مدى 
الجنوبية  الضواحي  بمحيط  الدائرة 
الُقّصر،  من  كبيرة  شريحة  على  هناك 
القصف  نيران  أتون  يف  بهم  والدفع 

المتبادل.
أظهرت مقاطع »فيديو« موالية  كما 
انتشرت  »الوفاق«،  حكومة  لقوات 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 

األطفال  تستهدف  التي  العنف  أشكال  تتعدد 
جانب  إلى  المسلحة.  النزاعات  ظروف  مثل  في 
الرصاص والقذائف والتهجير واإلعاقة والموت وما 
إلى ذلك، في اإلمكان الحديث عن الخطف وغيره 
أمر  إلحاق األذى. وهذا  التجاوزات والتمادي في  من 
في  األخيرة  السنوات  خالل  في  بالفعل  لمسناه 
يؤكد  مسبوق  غير  أمني  انفالت  ظل  في  ليبيا، 
أشبه  اليومية  األطفال  حياة  جعل  أنّه  المعنيون 

بجحيم ال يطاق.
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النيران  ويطلقون  المواجهة،  على خطوط  آليات عسكرية ضخمة  يقودون  صبية 
من مدافع 14.5 بصدور عارية.

الوطني«،  »الجيش  بين  طرابلس،  لـ«تحرير«  العسكرية  المعركة  بدء  ومنذ 
المجلس  رئيس  السراج  لفائز  الموالية  والقوات  حفتر،  خليفة  المشير  بقيادة 
المعركة،  يف  األطفال  استخدام  حول  االتهامات  تتبادالن  والقوتان  الرئاسي، 

بشكل يخالف المواثيق واألعراف الدولية يف الحروب.
التابعة لحكومة »الوفاق«،  القوات  باسم  الناطق  العقيد محمد قنونو،  وأعلن 
موضحاً  عاماً،   16 دون  الوطني«  »الجيش  قوات  إىل  ينتمون  أسرى  ضبط  عن 
أنه تم اإلفراج عن بعضهم تباعاً. إال أن الجيش نفى أن يكون قد لجأ إىل الدفع 

باألطفال، وقال إن »التجنيد يف المؤسسة العسكرية له قواعد وسن قانونية«.
وتعتمد ميليشيات مصراتة، التي تخوض المواجهة األكثر شراسة أمام قوات 
»الجيش الوطني«، على أطفال صغار سبق تدريبهم يف معركة سرت )450 كلم 
 .2016 نهاية عام  تنظيم »داعش« يف  شرق طرابلس(، قبل تحريرها من قبضة 
أبناءهم  بأن  مصراتة  سكان  ويتفاخر 
عن  »دفاعاً  الجيش  ضد  يقاتلون 

العاصمة«. 
يهدد  الذي  الوضع،  هذا  وأمام 
منظمة  دعت  ليبيا،  أطفال  مستقبل 
)يونيسيف(  للطفولة  المتحدة  األمم 
بيان،  ليبيا، وقالت، يف  أبناء  إىل حماية 
إنها تعمل من  الماضي،  مايو  يف شهر 
خالل شركائها يف البالد على حماية ما 
400 ألف طفل وأسرهم يف  يقرب من 

طرابلس، وعدة مدن أخرى.
كان  الماضية،  السنوات  وخالل 
التهديدات  مرمى  يف  العاصمة  أطفال 

تعتمد ميليشيات مصراتة، التي تخوض المواجهة 
األكثر شراسة أمام قوات »الجيش الوطني«، على 
سرت  معركة  في  تدريبهم  سبق  صغار  أطفال 
)450 كلم شرق طرابلس(، قبل تحريرها من قبضة 
ويتفاخر   .2016 عام  نهاية  في  »داعش«  تنظيم 
الجيش  ضد  يقاتلون  أبناءهم  بأن  مصراتة  سكان 

»دفاعًا عن العاصمة«. 



28 الخميس  ١4  نوفمبر  ٢٠١٩             العدد: ٩١ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

إىل  »يونيسيف«  دفع  ما  وهو  المسلحة،  الميلشيات  بين  االقتتال  كثرة  بسبب 
التحذير من أن نصف مليون طفل يف العاصمة معرضون لخطر مباشر، بينما بات 

كثر من 2.6 مليون طفل بحاجة للمساعدة يف ليبيا. أ
األوسط  الشرق  يف  لـ«يونيسيف«  اإلقليمي  المدير  كاباالري،  ِخيْرت  وقال 
انتهاكات  يواجهون  األطفال  من  بكثير  كبر  أ عدداً  »إن  حينها،  أفريقيا،  وشمال 
يجري  األطفال  من  »مزيد  حول  تقارير  إىل  مشيراً  الطفل«،  لحقوق  متعددة 

تجنيدهم للقتال، ما يعرضهم لخطر محدق«.

عن  بعيداً  الليبية  المدن  أغلب  تزال  وال 
اإلنسانية  والمنظمات  المتخصصين  يد 
وانتشار  األمن  فقدان  بسبب  والحقوقية 
يجعل  مما  السالح  وفوضى  الجريمة 

أطفالها أطفال حرب بامتياز.
من  ليبيون  خبراء  حذر  الصدد،  هذا  يف 
الفوضى  جراء  باألطفال  محدقة  كارثة 
التي تعيشها البالد وما نتج عنها من آثار 
نفسية واجتماعية وقال حازم البوعيشي، 
بالتعاون  حاولنا  لقد  نفسي،  طبيب 
دراسات  ننجز  أن  اليونيسيف  مع 
توايل  لكن  الليبي  الطفل  معاناة  لتحديد 
بعض  وهجرة  المسلحة  االشتباكات 
دون  حالت  اإلمكانيات  ونقص  األطباء 

إنجاز شيء.
ومضى البوعيشي يف حديثه لــ«العربية.
نت« قائالً: »يمكننا أن نصنف جزءا كبيرا 
من مواليد الخمسة سنين الماضية بأنهم 
اضطرابات  من  يعانون  حروب  أطفال 
والتخريب  العنف  يف  تتمثل  سلوكية 

والميل إىل االنفراد وغيرها«.
تفشي  ظاهرة  من  البوعيشي  وحذر 
قائالً:  األطفال  بين  المخدرات  تعاطي 
»لقد ضبطت المخدرات يف حقائب أطفال 
يف المرحلة االبتدائية بأكثر من مدرسة يف 
العاصمة«. ويضيف البوعيشي أن يعالج 
عيادته  يف  ألطفال  مستعصية  حاالت 
واالكتئاب  التام  االنعزال  منها  الخاصة 
إضافة لحاالت عابرة كالفزع الليلي ألطفال 

هجرت أسرهم نتيجة الصراعات.
تعرض  البالد،  يف  األزمة  اندالع  ومنذ 
واالنتهاكات،  العنف  أنواع  األطفال لشتى 
لحقوق  الدولية  المعاهدة  تمنع  ولم 
حقوق  اتفاقيات  ابزر  من  وهي  الطفل، 

اإلنسان، إستهداف هذه الفئة الضعيفة. 
ويجمع المراقبون، على أن أطفال ليبيا 
غياب  وتواصل  الفوضى  ثمن  يدفعون 
التوافق بين الفرقاء الذي يقف عائقا أمام 
براءتهم  تحفظ  وآمنة  مستقرة  دولة  بناء 

وتحميهم.

منذ اندالع األزمة في البالد، تعرض األطفال 
تمنع  ولم  واالنتهاكات،  العنف  أنواع  لشتى 
وهي  الطفل،  لحقوق  الدولية  المعاهدة 
إستهداف  اإلنسان،  حقوق  اتفاقيات  ابزر  من 
المراقبون،  ويجمع  الضعيفة.  الفئة  هذه 
الفوضى  ثمن  يدفعون  ليبيا  أطفال  أن  على 
وتواصل غياب التوافق بين الفرقاء الذي يقف 
تحفظ  وآمنة  مستقرة  دولة  بناء  أمام  عائقا 

براءتهم وتحميهم.
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أطفال ليبيا..
في قلب األزمات

عبد الباسط غبارة

تخلق النزاعات المسلحة آثاراً سلبّية مدّمرة بين األفراد ويف المجتمع من 
كل النواحي،  االقتصادية واالجتماعية والصحية،  إىل جانب أنّها تستنزف 
مقّدرات الدولة ككل، على خلفية ما تحدثه من دمار يطاول البيئة والبنى 
يعانون يف ظل  األطفال  المدنيين وخاصة  واالقتصاد، ما يجعل  التحتية 
ظل  يف   2011 العام  منذ  ليبيا  تشهده  ما  وهو  المتردية  األوضاع  هذه 
اىل  الذي حولها  الخارجي  التدخل  أعقاب  بها يف  التي عصفت  الفوضى 

ساحة حروب ال تنتهي.
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أعداد  تزايد  »يونيسيف«،  للطفولة  المتحدة  األمم  منظمة  أعلنت  ذلك،  اىل 
يف  النزاعات  بسبب  التغذية  سوء  من  مختلفة  أشكاال  يعانون  الذين  األطفال 
األحد،   اليوم  المنظمة،   عن  صادر  لتقرير  ليبيا.ووفقا  بينها  الدول،   من  عدد 
فإن » المزيد من األطفال يعانون حالياً من أشكال مختلفة من سوء التغذية،  

وذلك بسبب النزاعات التي تحصل يف سوريا،  واليمن،  وليبيا،  والسودان«.
البحث  هدفه  العالم  أطفال  حالة  عن  تقريراً  عام  كل  اليونيسيف  وُيصدر 
يف  لليونيسف  اإلقليمي  المدير  عليهم.وقال  تؤثر  التي  الرئيسية  القضايا  عن 
الذين  »األطفال  إن  شيبان«،   »تيد  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 
أن  كما  أوالتعّلم،   المدرسة  يف  التركيز  يستطيعون  ال  الجوع  من  يعانون 
بين  العيش  لقمة  لكسب  اإلمكانيات 
أولئك الذين يعانون من التقزم تكون 

منخفضة بسبب نقص النمو«.
من  بالنفط  الغنية  ليبيا  وتعاين 
أزمات اقتصادية خانقة ما جعلها من 
للمساعدات.حيث  المحتاجة  الدول 
األوروبية مليوين  المفوضية  خّصصت 
إضافية  إنسانية  كمساعدات  يورو 
األوروبية،   المفوضية  وأعلنت  لليبيا، 
يورو  مليوين  تخصيص  عن  االثنين،  
لصالح  إضافية  إنسانية  كمساعدات 
استمرار  مع  المستضعفة  الفئات 

الصراع يف ليبيا.
وأضافت المفوضية أن المساعدات 
تغطية  »من  ليبيا  ستمكّن  الجديدة 
والتغذية،   العاجلة  الصحية  العناية 
الحماية«. وخدمات  المعيشة  ودعم 

يُصدر اليونيسيف كل عام تقريرًا عن حالة أطفال 
التي  الرئيسية  القضايا  عن  البحث  هدفه  العالم 
لليونيسف  اإلقليمي  المدير  عليهم.وقال  تؤثر 
»تيد  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في 
ال  الجوع  من  يعانون  الذين  »األطفال  إن  شيبان«،  
كما  أوالتعلّم،   المدرسة  في  التركيز  يستطيعون 
أولئك  بين  العيش  لقمة  لكسب  اإلمكانيات  أن 
بسبب  منخفضة  تكون  التقزم  من  يعانون  الذين 

نقص النمو«.
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الفئات  أشّد  بدعم  »ملتزمون  وتابعت 
سنوات  عانت  التي  ليبيا،   يف  ضعًفا 
اإلضايف  التمويل  وهذا  الصراع..  من 
سيساعد شركاءنا يف المجال اإلنساين 
يف  المساعدات  تقديم  مواصلة  على 
المناطق التي يصعب الوصول إليها«.
اإلنسانية  المساعدات  مفوض  وقال 
األورويب،   االتحاد  يف  األزمات  وإدارة 
كريستوس ستيليانيدس،  إن »القانون 
يف  للعاملين  يتيح  اإلنساين  الدويل 
الكامل  الوصول  اإلنساين  المجال 
األرواح«. وإنقاذ  المحتاجين  لمساعدة 
تمويله  أن  األورويب  االتحاد  وأوضح 
المنظمات  خالل  من  توجيهه  »يتم 
الصليب  ولجنة  الدولية  الحكومية  غير 

األحمر الدولية«.
االتحاد  خّصص   2014 عام  ومنذ 
يورو  مليون   46 من  كثر  أ األورويب 
لتلبية  اإلنسانية  المساعدات  من 

ماليين  ثمانية  المساعدات  تمويل  وبلغ  ليبيا،   يف  إلحاحا  األكثر  االحتياجات 
يورو يف 2019،  وتسعة ماليين يورو يف 2018.وتأيت هذه المساعدات اإلضافية 
انعكاسات  من  النقد  وصندوق  الدويل  البنك  مؤسستا  فيه  حّذرت  وقت  يف 
على  تقريرين  يف  وذلك  الليبي،   االقتصاد  على  واألمنية  السياسية  األوضاع 

هامش االجتماعات السنوية للمؤسستين.
تواصل  وقت  يف  الفرقاء  بين  سنوات  منذ  ليبيا  يف  الصراع  حدة  وتتصاعد 
الفئات الضعيفة دفع الثمن وخاصة األطفال الذين يعتبرون األكثر تضرراً من 
ويالت الحرب والنزاعات المسلحة والهجمات اإلرهابية والجريمة المنظمة يف 
ليبيا، نتيجة للفراغ األمني وغياب سيادة القانون واستمرار حالة اإلفالت من 

العقاب وكذلك نتيجة استمرار حالة الفوضي التي تشهدها البالد.
أبريل/نيسان  من  الرابع  منذ  الليبية  العاصمة  يف  الدائرة  الحرب  وألقت 

األطفال،  على  بظاللها  الماضي 
فبخالف خطر االستهداف جراء أعمال 
األطفال  مثل  واالشتباكات،  العنف 
وقودا الذكاء الحرب خاصة مع تصاعد 
يف  للمشاركة  تجنيدهم  عن  الحديث 
محاور القتال وهو ما يمثل خرقا لكل 
المعاهدات والمواثيق وتعديا صارخا 
التي تضمنها كل  الطفل  على حقوق 

الشرائع والقوانين.
قالت صحيفة  الماضي،  مايو    ويف 
أن  لها  تقرير  يف  االوسط«،  »الشرق 
صغار،  لمقاتلين  »سيلفي«  صور 
األمامية  الخطوط  يف  يحاربون  وهم 
الليبية طرابلس،  العاصمة  يف معركة 
يف  المقاتلين  اعتماد  مدى  أظهرت 
الضواحي  بمحيط  الدائرة  الحرب 
كبيرة  شريحة  على  هناك  الجنوبية 
أتون  يف  بهم  والدفع  الُقّصر،   من 

تعيش  الماضي،  أبريل/نيسان  من  الرابع  منذ 
مواجهات  وقع  على  طرابلس  الليبية  العاصمة 
الليبي  الوطني  الجيش  بين  عنيفة  عسكرية 
الموالية  والقوات  حفتر  خليفة  المشير  بقيادة 
لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج بعد اطالق األول 
المدينة من سطوة  لعملية عسكرية بهدف تحرير 
الى  االشتباكات  هذه  المسلحة.وأدت  المليشيات 
سقوط العديد من المدنيين بينهم أطفال ناهيك 
االشتباكات  جراء  بيوتهم  من  اآلالف  نزوح  عن 

العنيفة في عدة محاور.
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حكومة  لقوات  موالية  »فيديو«  مقاطع  أظهرت  المتبادل.كما  القصف  نيران 
آليات  يقودون  صبية  االجتماعي،   التواصل  مواقع  على  انتشرت  الوفاق«،  
 14.5 مدافع  من  النيران  ويطلقون  المواجهة،   خطوط  على  ضخمة  عسكرية 
بصدور عارية. وأشارت الصحيفة اىل اعتماد ميلشيات مصراتة،  التي تخوض 
المواجهة األكثر شراسة أمام قوات الجيش الوطني،  على أطفال صغار سبق 
تدريبهم يف معركة سرت )450 كلم شرق طرابلس(،  قبل تحريرها من قبضة 
أبناءهم  بأن  مصراتة  سكان  2016.ويتفاخر  عام  نهاية  يف  »داعش«  تنظيم 

يقاتلون ضد الجيش »دفاعاً عن العاصمة.
»غالبية  إن  قوله  مصراتة،  من  مدين  ناشط  عن  االوسط«  »الشرق  ونقلت 
للحرب،   العمليات«  بداية  منذ  بهم  الدفع  يتم  األعمار  كل  من  المدينة  شبان 
أهل  أن  على  وقائمة  طائفية  المعركة  ألن  يروج  من  »هناك  أن  إىل  مشيراً 
العاصمة  تطهير  يستهدفون  الشرق 
وهذا  الغربية...  المنطقة  سكان  من 

أخطر ما يف هذه الحرب«.
ذكر  رفض  الذي  الناشط،   وأضاف 
الطرفين  كال  أن  أمنية،   لدواٍع  اسمه 
يستخدمون صغار السن يف المعارك،  
قبل  من  كثر  أ متبع  األسلوب  وهذا 
طرابلس  يف  المسلحة  الميلشيات 
»مصراتة  أن  إىل  الفتاً  سنوات،   منذ 
خالل  أطفال  ثالثة  جثامين  شيعت 
إىل  يقاتلون  كانون  الماضي  األسبوع 
جنوب  المسلحة  الميليشيات  جانب 
طرابلس،  من بينهم الطفل مصطفى 

عياد«.
مخاوف  المستمرة  المخاطر  وتثير 
انعكاساتها على مستقبل  دولية من 
المديرة  ليبيا.وكانت  يف  األطفال 
فور«  »هنريتا  لليونيسف  التنفيذية 
العام  لألمين  الخاصة  والممثلة 
المسلح  والصراع  باألطفال  المعنية 
»فرجينيا غامبا«، قد حذرتا يف أبريل/
الموت  خطر  يواجهون  األطفال  من  متزايدة  أعدادا  أن  من  الماضي  نيسان 
منذ  طرابلس  الليبية  العاصمة  تشهده  قتال  أسوأ  تصاعد  بسبب  واإلصابة 

سنوات.
المتحاربة  األطراف  بيان مشترك،  جميع  األمميتان يف  المسؤولتان  ودعت 
يف ليبيا إىل الوفاء بالتزاماتها إزاء حماية األطفال يف جميع األوقات واالمتثال 
الكامل للقانون الدويل. وأشارتا إىل أن »قتل وجرح وتجنيد األطفال،  ومهاجمة 
لحقوق  جسيمة  انتهاكات  كلها  المياه  ومرافق  والطبية  التعليمية  المرافق 
األطفال ويجب أن تتوقف فورا.« ووجهت المسؤولتان األمميتان نداء إىل كل 
األطراف لوقف القتال يف ليبيا »من أجل األطفال ومن أجل مستقبل البالد«.

المساعدات  وصول  سبل  فتح  على  األمميتين  المسؤولتين  بيان  وحث   
اإلنسانية بشكل آمن ودون عوائق إىل جميع األطفال المحتاجين،  كما دعا إىل 
بالمغادرة بأمان إىل خارج مناطق تحت  النار للسماح للمدنيين  وقف إلطالق 
النزاع. وأورد البيان الصحفي أن هناك ما يقرب من 1800 طفل بين المدنيين 
الذين يحتاجون بشكل عاجل إىل اإلجالء من الخطوط األمامية لمناطق القتال،  
مؤكدا تشرد 7300 طفل بالفعل من منازلهم بسبب أعمال العنف المستعرة.

بالعنف يف جميع  تأثروا  500 ألف طفل قد  المتحدة أن حوايل  وتقدر األمم 
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لليونيسف  التنفيذية  للمديرة  المشترك  البيان  وقال  ليبيا.  غرب  أنحاء 
إن  أيضا  المسلح  والصراع  باألطفال  المعنية  العام  لألمين  الخاصة  والممثلة 
الطعام وفقدان  نفاد  النزاع معرضون لخطر  المحاصرين يف مناطق  »األطفال 
ترك  قد  العنف  أن  المسؤولتان  أعلنت  الطبية«.كما  الرعاية  على  الحصول 
كز االحتجاز يف خطر شديد،   حوايل 1000 طفل الجئ ومهاجر محتجزين يف مرا
معالجة  حين  إىل  لهم  اآلمن  المأوى  وتوفير  فورا  سراحهم  بإطالق  وطالبتا 
طلبات اللجوء الخاصة بهم أو مساعدتهم يف العودة اآلمنة إىل أوطانهم،  ولم 

شملهم مع أسرهم.
الليبية طرابلس  العاصمة  تعيش  الماضي،  أبريل/نيسان  الرابع من  ومنذ   
على وقع مواجهات عسكرية عنيفة بين الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير 
خليفة حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج بعد اطالق 
األول لعملية عسكرية بهدف تحرير المدينة من سطوة المليشيات المسلحة.
ناهيك  أطفال  بينهم  المدنيين  العديد من  اىل سقوط  االشتباكات  وأدت هذه 
جراء  بيوتهم  من  اآلالف  نزوح  عن 

االشتباكات العنيفة يف عدة محاور.
أشارت  الماضي،  يونيو  ويف 
غرب  يف  النزاع  أن  إىل  اليونيسف 
يف  طفالً   122  082 حوايل  منع  ليبيا 
تسع بلديات يف طرابلس وحولها من 
أبريل.  4 منذ  المدرسة  إىل  الذهاب 
العنف  خطر  أن  اليونيسف  وبينت 
االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم 
نتيجة  متزايد  بشكل  يتجلى  الزال 
الستمرار الصراع واألطفال المتأثرين 
لهم  الرعاية  مقدمو  ويحتاج  بالنزاع 
واالجتماعي  النفسي  الدعم  إىل 
يتعرض  كما  الترفيهية  واألنشطة 
متزايد  لخطر  وعائالتهم  األطفال 
واألجهزة  المنفجرة  غير  الذخائر  على 
مما  طرابلس،   جنوب  يف  السكنية  المناطق  من  قريب  النزاع  ألن  المتفجرة 

يعني أنهم بحاجة إىل التوعية بمخاطر األلغام.
األطفال،   فيهم  بمن  والالجئين،   المهاجرين  أن  اليونيسف  وأوضحت   
ماسة  حاجة  يف  وهم  النزاع  خطوط  من  القريبة  االحتجاز  كز  مرا يف  محاصرين 
الوضع  أن  إىل  مشيرة  الحماية  وخدمات  الصحية  والرعاية  والماء  الغذاء  إىل 
كز  المرا من  نقلهم  تم  الذين  المهاجرين  تستوعب  التي  االحتجاز  كز  مرا يف 

المتضررة من النزاع يزداد سوءا،  مما يؤدي إىل ظروف معيشية مروعة.
إيجاد حلول  العمل على  المطالبة بضرورة  ومنذ سنوات تتصاعد االصوات 
اإلنسانية  واألزمة  العنف  وأعمال  النزوح  جراء  ليبيا  أطفال  به  يمر  لما  عاجله 
تضرًرا  العمرية  الفئات  كثر  أ هم  األطفال  باعتبار  والصحية،   والمعيشية 
الدعم  ذلك  بما ىف  ليبيا،   بها  تمر  التى  السياسية  واألزمة  الحرب  ويالت  من 
له  لما  له،   الذى تعرضوا  العنف  آثار  التعامل مع  النفسى لمساعدتهم على 

من آثار وخيمة على األطفال ىف الحاضر والمستقبل.
خالل  من  ليبيا،  يف  األطفال  بحق  المرتكبه  واالنتهاكات  الجرائم  هذه  وتعد 
واستهدافهم  ضدهم  العنف  وممارسة  والسالم  الحياة  حق  من  الحرمان 
الطفل  لحقوق  الدولية  المعاهدة  علية  نصت  لما  صارخا  انتهاكا  المتواصل، 
وهي من ابزر إتفاقيات حقوق اإلنسان.ويرى مراقبون، أن أطفال ليبيا يدفعون 
بناء  أمام  الذي يقف عائقا  الفرقاء  بين  التوافق  الفوضى وتواصل غياب  ثمن 

دولة مستقرة وآمنة تحفظ براءة االطفال وتحميهم.

بحق  المرتكبه  واالنتهاكات  الجرائم  هذه  تعد 
األطفال في ليبيا، من خالل الحرمان من حق الحياة 
واستهدافهم  ضدهم  العنف  وممارسة  والسالم 
المتواصل، انتهاكا صارخا لما نصت علية المعاهدة 
إتفاقيات  ابزر  من  وهي  الطفل  لحقوق  الدولية 
ليبيا  أطفال  أن  مراقبون،  اإلنسان.ويرى  حقوق 
يدفعون ثمن الفوضى وتواصل غياب التوافق بين 
مستقرة  دولة  بناء  أمام  عائقا  يقف  الذي  الفرقاء 

وآمنة تحفظ براءة االطفال وتحميهم.
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وزيرة الشؤون االجتماعية بالمؤقتة:

هذه مالمح البرنامج 
الوطني لعودة المهجرين

حوار: سوزان الغيطاين

تدهور  من  تضررا  األكثر  الفئات  هم  والمهجرون  والنازحون  واألطفال  النساء 
هذه  أوضاع  لمعرفة  االجتماعية..  االقتصادية  وانعكاساتها  ليبيا  يف  األوضاع 
الفئات والحلول المتاحة لمعالجة مشكالتهم التقينا وزير الشؤون االجتماعية 

بالحكومة المؤقتة فتحية حامد.
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** حدثينا عن أوضاع النازحين في 
ليبيا؟

دقيق  بشكل  إجرائيا  يحدد  لم  النازحين  مصطلح 
يعني من  فالنازح  بشكل صحيح  التعامل معهم  ليتم 
اضطرته الظروف لمغادرة مكان سكنه بسبب الظروف 
الليبيين الذين يسكنون باإليجار  القاهرة لكن ال يشمل 
يف  ولكن  صعب  الموضوع  هذا  يف  الفصل  فإن  لذلك 
المؤقتة  الحكومة  شكلتها  طوارئ  لجنة  هناك  العموم 
الشرقية  المناطق  مختلف  يف  النازحين  لمساعدة 

والجنوبية. والغربية 

**  هل تستطيعون العمل في 
الغربية؟ المنطقة 

الخاضعة  الغربية  المناطق  يف  تعمل  لجان  لدينا 
لسيطرة الحكومة المؤقتة مثل الرجبان وترهونة وبني 

وليد واألصابعة.

**  هل توجد إحصاءات بأعداد 
النازحين في المناطق الخاضعة 

لسيطرة الحكومة المؤقتة؟
هناك أشخاص اضطروا للنزوح ثم استقرت األوضاع 
فعادوا لمنازلهم لذلك فإن األرقام تختلف من حين إىل 
من  نازحة  أسرة   120 توجد  مثال  بنغازي  يف  ولكن  آخر 

التأكيد  ويجب  طرابلس  من  نازحة  أسرة   50 و  مرزق 
على أن األعداد تتغير خاصة أنه ال توجد منظومة لوزارة 
كل  يف  التسجيل  عملية  تربط  االجتماعية  الشؤون 
لتمكين  المنظومة  إنشاء  على  تعاقدنا  لكننا  المكاتب 
الشخص  تسجيل  ولمنع  فيها  التسجيل  من  المواطن 

الواحد عدة مرات.

**  وماذا بشأن األطفال الذين 
تخلفوا عن الدراسة بسبب النزوح؟

من  المحرومين  األطفال  عن  دقيقة  أرقام  توجد  ال 
تسجيل  يستطيع  النازح  لكن  النزوح  جراء  الدراسة 
أن  إال  نزوحه  مكان  من  القريبة  المدرسة  يف  أوالده 
اعتصام  األخيرة  بسبب  الفترة  يف  معطلة  الدراسة 

المعلمين.

**  هل يمكن أن تضعينا في صورة 
وضع المرأة في ليبيا في ظل 

األوضاع األمنية والعسكرية التي 
البالد؟ تعيشها 

التي  األوضاع  من  تضررا  األكثر  هي  المرأة  بالتأكيد 
آبائهن  فقدن  النساء  من  فالكثير  البالد  تعيشها 
الخيرية  الجمعيات  لكن  وأبنائهن  وأزواجهن  وإخوتهن 
والمنظمات الدولية قاموا بعمل برامج لمعالجة النساء 
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الغطاء  أن  كما  األزمات  تجاوز  من  منهم  العديد  مكن  ما  نفسيا  المتضررات 
القبلي مهم لدعم المرأة.

**  إلى أي مدى أدى الفراغ األمني وغياب القانون 
لبروز أهمية دور القبيلة ؟

القبيلة لضاعت  ولوال وجود  دولة  ال  الـ  حالة  نعيش  ونحن   2011 العام  منذ 
كثر من مليون قطعة سالح خارج سلطة الدولة ومع ذلك  البالد يف ظل وجود أ

فإن معدل الجريمة غير مرتفع.

**  كيف هي أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في 
المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة؟

يصلوا  قد  لكنهم  الشرقية  المنطقة  يف  شرعية  غير  هجرة  قوارب  توجد  ال 
كز االحتجاز ومعاملتهم  كعمالة وافدة بغير أوراق ثبوتية فيتم وضعهم يف مرا

بشكل جيد.

**  إلى أي مدى تتعاونون مع المنظمات الدولية 
لتقديم مساعدات لألشخاص المحتاجين؟

المتحدة  األمم  مع  يتعاونان  الليبي  األحمر  والهالل  لإلغاثة  الليبية  الهيئة 
والدول المانحة يف هذا الشأن.

**  المبعوث األممي إلى ليبيا غسان سالمة قال إنه 
جرى تقديم مساعدات لـ310 ألف شخص في ليبيا 

هذا العام كيف تقرئينهذا الرقم في بلد نفطي كان 
يقدم مساعدات؟

الحكومة المؤقتة ال تستفيد من عائدات النفط وإنما تعتمد على االقتراض 
من المصارف رغم أن غالبية آبار النفط تقع يف المنطقة الشرقية.

**  حدثينا عن أوضاع المهجرين لخارج ليبيا؟
قضية المهاجرين يف الخارج إنسانية وأخالقية قبل أن تكون سياسية فمنذ 
من  يتمكنوا  ولم  قصرا  ليبيا  مغادرة  إىل  اضطروا  نازحين  هناك   2011 العام 
العودة إىل اآلن ولكن هناك عدة محاوالت لرأب الصدع وتمكينهم من العودة 
العام  العفو  لمبادرة  استكماال  ليكون  لعودتهم  وطني  برنامج  إطالق  عبر 
والمصالحة الوطنية التي تعمل عليها المؤسسات الحكومية وأعيان ليبيا يف 

مختلف المدن.

**  حدثينا عن مالمح البرنامج الوطني لعودة 
المهجرين؟

توفير  عبر  لليبيا  العودة  على  المهجرين  تشجيع  على  يقوم  البرنامج 
راتبه  إيقاف  تم  منهم  الكثير  وأن  خاصة  سنة  لمدة  مالية  ومنحة  لهم  سكن 
بدأت  حيث  العودة  يف  يرغب  من  لكل  مفتوحة  الدعوة  أن  التأكيد  أود  وهنا 
600 أسرة تقريبا بحسب  الوزارة بااللتقاء بالمهجرين يف مصر والبالغ عددهم 
وبايق  لتونس  االنتقال  المقرر  الثقافية ومن  الملحقية  الصادرة عن  اإلحصائية 

الدول للقاء المهجرين.

هناك عدة محاوالت لرأب 
الصدع وتمكين المهاجرين 

من العودة عبر إطالق 
برنامج وطني لعودتهم 
ليكون استكماال لمبادرة 
العفو العام والمصالحة 

الوطنية التي تعمل عليها 
الحكومية  المؤسسات 
وأعيان ليبيا في مختلف 

المدن.
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يوسف جاللة:
أكثر من 25 ألف نازح جراء 

اشتباكات طرابلس

كم عدد النازحين جراء اشتباكات العاصمة 
طرابلس؟

كثر من 25 ألف شخص منذ بدء  اشتباكات طرابلس أدت إىل نزوح أ
االشتباكات بداية شهر أبريل الماضي.

هل وتيرة النزوح تشهد تصاعدا أم ترجع؟
وتيرة النزوح من طرابلس تزيد وتقل حسب ظروف االشتباكات يف 

الجبهات.

وماذا بشأن أوضاع النازحين؟
النازحون يعيشون أوضاعا غاية يف الصعوبة مع طول فترة النزوح 
مع  سوء  أوضاعهم  تزداد  أن  واتوقع  أشهر  سبعة  تجاوزت  التي 

دخول فصل الشتاء وهطول األمطار.

ما الدور الذي تلعبه الوزارة للتخفيف من 
النازحين؟ معاناة 

النازحين  معاناة  من  جهودها للتخفيف  قصارى  تبذل  الوزارة 
يف  والدوليين  المحليين  الوزارة  شركاء  مع  والتعاون  بالتنسيق 

العمل اإلنساين ومع كل الجهات ذات العالقة.

وماذا عن تعاون المجتمع الدولي معكم 
في مساعدة النازحين؟

تعاون المجتمع الدويل مع ليبيا بشأن ملف المهجرين يظل محدودا 
المهجرين  أعداد  وارتفاع  مدتها  وطول  النزوح  أزمة  تفاقم  ظل  يف 
إال أن التعاون موجود يف كل األحوال وكذلك التواصل فيما يخص 

البيانات وتبادل المعلومات.

حوار- سوزان الغيطاين

طرابلس  العاصمة  تشهدها  التي  االشتباكات  تبعات  أهم  أحد  النزوح  يعد 
منذ بداية شهر أبريل الماضي، ولمعرفة أعداد النازحين وأوضاعهم التقينا 

وزير النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق يوسف جاللة.
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كاريكاتير

محمد قجوم


