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،،
 تونس ـ منور مليتي

في شهر أوت 2016 قدرت المنظمة الدولية للطفولة »اليونسيف« عدد األطفال الليبيين الذين هم 
بحاجة مؤكدة إلى الرعاية في مختلف المجاالت بنحو 900 ألف طفل وعلى الرغم من أن الرقم يؤشر على 
مدى خطورة تداعيات الفوضى األمنية والسياسية على الطفولة فإن األخصائيين االجتماعيين يرون أن 
العدد ليس بالدقة التي تعكس رقما موثوقا لألطفال الذين دفعوا ضريبة سقوط نظام الراحل معمر 

القذافي العام 2011 إذ يرون أن عددهم يتراوح ما بين المليون والمليون ونصف.

أطفال ليبيا..
 ضحية الفوضى األمنية 

والسياسية 
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ليبيا  أطفال  بدا  الماضية  الثماني  السنوات  خالل 
مؤسسات  وتفكك  النظام  لسقوط  األولى  الضحية 
عن  االنقطاع  إلى  إما  منهم  بالمئات  دفع  ما  الدولة 
االلتحاق  حتى  أو  الشوارع  في  التشرد  أو  الدراسة 
هشاشتهم  وفي  وجدت  التي  المسلحة  بالجماعات 

مدخال آمنا لتجنيدهم في صفوفها.

النظام  لسقوط  األولى  الضحية  ليبيا  أطفال  بدا  الماضية  الثماني  السنوات  خالل 
وتفكك مؤسسات الدولة ما دفع بالمئات منهم إما إلى االنقطاع عن الدراسة أو التشرد 
في الشوارع أو حتى االلتحاق بالجماعات المسلحة التي وجدت وفي هشاشتهم مدخال 

آمنا لتجنيدهم في صفوفها.
وفي ظل غياب مؤسسات ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الطفولة تبدو المعطيات 
شحيحة سواء بشأن عدد األطفال الذين هم في أمس الحاجة إلى الرعاية االجتماعية 
والصحية والنفسية أو بشأن المعضالت الخطيرة التي شهدها ويشهدها أطفال ليبيا. 
ليبيا  في  األطفال  إليها  يتعرض  التي  بالمخاطر  اليونسيف  مجاهرة  من  الرغم  وعلى 
إال أنها لم تتخذ أي مبادرة إنسانية من شأنها أن تخفف من تداعيات لغة السالح وما 

رافقها من تهجير لآلالف من العائالت إلى بلدان الجوار خاصة تونس ومصر.
بالطفولة وفي  المعنية مباشرة  اإلقليمية والدولية  المنظمات  أن  واألدهى من ذلك 
إلى  الوصول  في  صعوبات  تواجه  أنها  على  بالتشديد  تكتفي  اليونسيف  مقدمتها 
أنها  من  الرغم  على  معهم  التواصل  في  عملية  صعوبات  إلى  وتتعرض  ليبيا  أطفال 
تتحمل مسؤولية مباشرة لما يتعرض إليه األطفال بحكم وظائفها واالتفاقيات الدولية.

االجتماعية  الرعاية  إلى  باإلضافة 
الرعاية  تتصدر  وغيرها  والتعليمية 
النفسية قائمة أولويات أطفال ليبيا سواء 
أو  عائالتهم  رفقة  تهجروا  الذين  منهم 
أو  الشوارع  في  أنفسهم  وجدوا  الذين 
المسلحة في  الجماعات  الذين زجت بهم 
يعلمون  وال  خلفياتها  يفقهون  ال  حرب 
ما  وهو  والسياسية،  العسكرية  أهدافها 
الذين لم يغادروا  أنه حتى األطفال  يعني 
ليبيا وبحكم هشاشة بنيتهم النفسية في 
واالجتماعي  األمنية  األوضاع  تفجر  ظل 
التي  الفئة  ضمن  أيضا  هم  يصنفون 

تحتاج إلى شتى أشكال الرعاية.
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من  يتخذون  المشردين  األطفال  من  المئات  أن  وتحقيقات  إعالمية  تقارير  وتقول 
الحظائر واألكشاك ومن بيوت الصفيح باألحياء الشعبية للنازحين مالذا ال يليق بالعيش 
الصالحة  المياه  فيها  بما  األساسية  المرافق  مقومات  ألبسط  يفتقدون  إذ  الكريم 

للشرب.
من أخطر ما تعرض له أطفال ليبيا خالل السنوات الماضية هو عملية تجنيدهم في 
تلك  من  البعض  أن  حتى  العسكرية  وخلفياتها  توجهاتها  بجميع  المسلحة  الجماعات 
بين  اإلرهابية  عملياتها  في  بشرية  كدروع  استخدامهم  في  تستنكف  لم  الجماعات 

2012 و2016..
وفي ظل غياب مؤسسات للرعاية النفسية والفكرية واالجتماعية تعرض المئات من 
الثورة  يافطة  المسلحة تحت  الجماعات  إلى عملية غسل لألدمغة من قبل  ليبيا  أطفال 

لتجردهم من براءتهم كأطفال من حقهم في أن ينشأوا في مناخ آمن ومستقر.
تم  الذين  باألطفال  األمر  تعلق  وسواء 
الذين  أو  تشردوا  الذين  أو  تجنيدهم 
تهجروا أو حتى الذين ثبتوا مع عائالتهم 
يشددون  الخبراء  فإن  الوطن  في  بالبقاء 
السلبية  النفسية  التداعيات  أن  على 
توفير  يستوجب  ما  وهو  الجميع  تشمل 
أكثر ما يمكن من الرعاية النفسية لغالبة 
األطفال وعدم االكتفاء ببعض الزيارات أو 

تقديم المساعدات.
في  األطفال  المهجرون  يعاني  وفيما 
الخارج )تونس ومصر أساسا( من صعوبة 
للتوازن  الضامن  االجتماعي  االندماج 
في  المشردون  األطفال  يعاني  النفسي، 

السنوات  خالل  ليبيا  أطفال  له  تعرض  ما  أخطر  من 
الجماعات  في  تجنيدهم  عملية  هو  الماضية 
العسكرية  وخلفياتها  توجهاتها  بجميع  المسلحة 
حتى أن البعض من تلك الجماعات لم تستنكف في 
استخدامهم كدروع بشرية في عملياتها اإلرهابية بين 

2012 و 2016.
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الداخل اختالالت نفسية تستوجب خطة استراتيجية شاملة من قبل المنظمات 
اإلقليمية والدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الطفل من شأنها أن تعيد ألطفال 

ليبيا طفولتهم التي سرقت.
بعد نحو ثماني سنوات استفاقت اليونسيف لتقول إن أطفال ليبيا في أمس الحاجة 
للرعاية النفسية واالجتماعية وهي تحصي 378000 طفل خالل العام 2018 في حاجة 
إلى المساعدات اإلنسانية، وعلى أهمية هذه االستفاقة فإن اختزال اليونسيف أو غيرها 
من المنظمات مأساة أطفال ليبيا في المساعدات اإلنسانية التي عادة ما تكتفي بتقديم 

المواد الغذائية واأللبسة، تستبطن جهال بواقعهم الذي يتجاوز المساعدات.
خالل سنوات لم يفقد أطفال ليبيا العيش بأمان في أحضان عائالتهم بعيدا عن لغة 
السالح وغسل األدمغة وأزيز السالح فقط وإنما فقدوا وطنا كان يمثل حضنا دافئا وآمنا 
يجعلهم  ما  الرعاية  من  لهم  وتوفر  ليبيا  أبناء  كل  بمؤسساتها  ترعى  سيادية  ودولة 

يتمتعون بحقوقهم المشروعة إن كان ذلك على المستوى المحلي أو على الدولي.
الممثل  غندور  الرحمان  عبد  ويقول 
الخاص لليونيسيف إن العام 2018 يعتبر 
وفق  ليبيا  ألطفال  بالنسبة  محوريا  عاما 
األمم  لبعثة  الرسمي  الموقع  في  جاء  ما 
المتحدة للدعم في ليبيا، وهو يجاهر بأن 
نحو  على  الحصول  إلى  تسعى  المنظمة 
عمليات  توسيع  بهدف  دوالر  مليون   20
مناطق  مختلف  في  المنظمة  ونشاط 

التراب الليبي لرعاية األطفال.
 2018 العام  خالل  اليونيسيف  وتسعى 
إلى قيادة جهود إنسانية لفائدة أطفال ليبيا 
الليبية  المؤسسات  من  عدد  مع  بالشراكة 
 1.4 لتطعيم  المدني  المجتمع  ومكونات 
السنة  بين  أعمارهم  تتراوح  طفل  مليون 
توفير  إلى  إضافة  سنوات  والـ6  الواحدة 
وتمكين   93.450 لنحو  النفسية  الرعاية 
بالتعلیم  االلتحاق  من  طفل   33.450

الرسمي أو غیر النظامي.
إلى توفير مواد  اليونيسيف  كما تسعى 
تعليمية أساسية لـ80.000 طفل وضمان 
شخص   35.000 وصول  تحسین 
و20.000  للشرب  الصالحة  المياه  الى 
والوصول  الصحي  الصرف  مرافق  الى 

وتقديم خدمات متخصصة لحماية الطفل إلى 1.500 طفل من المرتبطين بالجماعات 
المسلحة.

ويرى المتابعون للشأن الليبي أن رعاية ملف الطفولة في ليبيا لن يتوصل إلى حلول 
يفرض  وإنما  المنظمات  بعض  جهود  إلى  فقط  استنادا  وتعليمية  واجتماعية  نفسية 
على حكومة الوفاق الوطني تركيز مؤسسات متخصصة في رعاية الطفولة على جميع 
المستويات بناء على رؤية استراتيجية واضحة وعلى قانون خاص بحماية الطفولة من 

شتى أنواع االنتهاكات لحقوقها الجدية والمعنوية والنفسية. 
وفي أعقاب تركيزها حاولت حكومة الوفاق الوطني فتح ملف رعاية الطفولة وتجلى 
ذلك من خالل اتفاقية أبرمتها العام 2017 مع منظمة اليونيسيف تقضي بخطة عمل 

تمتد 18 شهرا لمساعدة أطفال ليبيا على توفير الرعاية الالزمة.
يستغرق  ليبيا  في  الطفولة  رعاية  ملف  أن  أخصائيون  ذلك  إلى  يذهب  كما  ويبدو، 
سنوات ال 18 شهرا نظرا لحجم المأساة التي فتكت بالمئات من األطفال حتى أن الخبراء 
يرون أن على حكومة الوفاق الوطني أن تركز وزارة خاصة برعاية الطفولة تمتلك من 

البرامج االجتماعية والنفسية ما يساعد أطفال ليبيا من استعادة توازنهم النفسي.

في  بأمان  العيش  ليبيا  أطفال  يفقد  لم  سنوات  خالل 
األدمغة  وغسل  السالح  لغة  عن  بعيدا  عائالتهم  أحضان 
وأزيز السالح فقط وإنما فقدوا وطنا كان يمثل حضنا دافئا 

وآمنا ودولة سيادية ترعى بمؤسساتها كل أبناء ليبيا.

يرى المتابعون للشأن الليبي أن رعاية ملف الطفولة في 
وتعليمية  واجتماعية  نفسية  حلول  إلى  يتوصل  لن  ليبيا 
يفرض  وإنما  المنظمات  بعض  جهود  إلى  فقط  استنادا 
تركيز مؤسسات متخصصة في رعاية الطفولة على جميع 

المستويات بناء على رؤية استراتيجية واضحة.
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،،
عبدالباسط غبارة

باعتبارهم أكثر الفئات العمرية تضرًرا من ويالت الحروب والصراعات وغياب االستقرار واألمن، كان 
اإلجرامية،  والعصابات  المسلحة  الميليشيات  االنتهاكات على يد  أنواع  ليبيا هدفا لشتى  األطفال في 

التي لم تتواَن عن تعريض ذلك الكيان الغض ألبشع صنوف الوحشية واإلجرام.

اختطاف األطفال في ليبيا..

 البراءة تنتهك
من أجل المال



7 الخميس  ٢٨  يونيو  ٢٠١٨             العدد: 34 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

عجت   ،2011 العام  منذ  الممتدة  األزمة  سنوات  خالل 
ليبيا بعشرات المليشيات والجماعات المسلحة التي 
أسس  على  أو  وطائفية  دينية  أسس  على  تشكلت 
سياسية، وقد تحولت إلى كابوس تعيش على وقعه 

البالد يوميا.

المليشيات  بعشرات  ليبيا  عجت   ،2011 العام  منذ  الممتدة  األزمة  سنوات  وخالل 
سياسية،  أسس  على  أو  وطائفية  دينية  أسس  على  تشكلت  التي  المسلحة  والجماعات 
المليشيات  تلك  انتشار  ظل  ففي  يوميا.  البالد  وقعه  على  تعيش  كابوس  إلى  تحولت  وقد 
والعصابات تصاعدت وتيرة األعمال غير المشروعة التي مثلت مصادر تمويل للمسلحين.

التي  االختطاف  عمليات  هي  ليبيا  في  انتشرت  التي  المشروعة  غير  األنشطة  بين  من 
هذه  على  المسلحة  المجموعات  من  الكثير  تعتمد  حيث  كبير،  بشكل  ليبيا  في  ازدهرت 
الحرفة اإلجرامية من أجل تحصيل األموال عن طريق طلب الفدى التي تكون غالبا بمبالغ 
أطفال،  بينهم  ومن  الضحايا،  بقتل  تنتهي  االختطاف  حاالت  بعض  أن  والمؤسف  طائلة. 

عندما يعجز األهل عن دفع المال.
وأبرز تلك العمليات، اختطاف ثالثة أطفال من أبناء رجل األعمال عبد الحميد الشرشاري 
بمدينة  رئيسي  شارع  وفي  المارة  أمام  وذلك   ،2015 ديسمبر  في  طفلة،  ضمنهم  من 
20 مليون دينار. وبعد مرور ثالث سنوات على  صرمان. وطالب المسلحون بفدية قدرها 
ذلك، عثر ظهر السبت 07 أبريل 2018، على جثث محمد وعبد الحميد وذهب الشرشاري، 

في إحدى غابات جنوب صرمان تحديدا »غابة البراعم«.
خبر العثور على رفات األطفال، كان له وقع مؤلم في األوساط الليبية، حيث تسارعت بيانات 
التنديد على المستوى الرسمي، فيما انطلق أهالي صرمان، في مظاهرة للتنديد بالجريمة 
مطالبين بالقصاص من القتلة. وعجت وسائل التواصل االجتماعي بصور األطفال الثالثة 
القصاص  بضرورة  مطالبات  وسط  المصابة  العائلة  مع  تضامنهم  عن  الكثيرون  وعبر 

العادل.
ونهايتها  الشرشاري،  أطفال  حادثة 
المأساوية، ليست األولى فقد شهدت ليبيا 
حوادث مماثلة عن أطفال امتدت يد اإلجرام 
قتل   ،2016 فبراير  ففي  براءتهم.  لتخنق 
البالغ   « الله دغنوش  الطفل »عبد اإلله عبد 
 18 منذ  خطف  الذي  سنة،   12 العمر  من 
الخطف  عصابات  قبل  من   ،2015 ديسمبر 
والحرابة بمنطقة صياد، بعد أن عجز والده 
عن توفير مطالب الخاطفين، وصدر تقرير 
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الطب الشرعي، بأن الطفل قد تم تعذيبه وشنقه حتى الموت، وبعدها وجدت جثته 
ملقاة أمام منزل عائلته.

ثانية  ضحية  على  عثر  حتى  البشعة،  الجريمة  هذه  على  طويل  وقت  يمض  ولم 
للطفل«إيهاب النوري المعداني« البالغ من العمر تسعة سنوات، الذي وجد مقتوال بالقرب 
من  مقرب  مصدر  وقال  جسده.  كامل  على  التعذيب  وآثار  بورشفانة  الزهراء  منطقة  من 
دينار  ألف   200 بمبلغ  والده  وطالبوا  الطفل  اختطفت  عصابة  إن  حينها،  المعداني  عائلة 
كفدية إلطالق سراحه، وبعد أن عجز عن دفعها، عذبوا الطفل وقتلوه، وقاموا برميه بإحدى 

المزارع القريبة من منطقة الزهراء.
وفي أغسطس 2017، اهتزت ليبيا، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها الطفل معاذ 
الطريق  على  جثته  وألقيت  مسلحة  عصابة  طرف  من  إعدامه  تم  الذي  فرحات،  عبدالله 
العام بمنطقة تاجوراء في ليبيا، بعد أن عجز أهله عن دفع فدية مالية، وذلك بعد أيام من 
تاجوراء  منطقة  وسط  القلب  لمستشفى  المحاذي  منزله  من  بالقرب  يلعب  وهو  اختطافه 

شرق العاصمة طرابلس.
في  اختطافه  بعد  األوجلي،  أبحيري  علي  عبدالرؤوف  الطفل  قتل   ،2017 نوفمبر  وفي 
منطقة حي السالم بمدينة بنغازي، بعد عجز عائلته دفع فدية مالية للخاطف تقدر بمليوني 
دينار مقابل إطالق سراحه. وقبض عناصر جهاز البحث الجنائي ببنغازي على قاتل الطفل 

المأساوية،  ونهايتها  الشرشاري،  أطفال  حادثة 
ليبيا  شــهــدت  فقد  نوعها  مــن  األولـــى  ليست 
اإلجــرام  يد  امتدت  أطفال  عن  مماثلة  حــوادث 

إليهم لتخنق براءتهم لتحرمهم من الحياة.

التحقيقات  خالل  اعترف  الذي  عبدالرؤوف 
في  الطفل  جثمان  على  تحفظ  أنه  مؤكًدا 

ثالجة.
مسلحون  قام   ،2017 ديسمبر  وفي   
محمد  »حمزة  الطفل  بخطف  مجهولون 
الطريق  في  جثته  ورمو  وقتلوه  الكيالني« 
دفع  عن  أهله  عجز  أن  بعد  بتاجوراء  العام 
ونقلت  المسلحون.  طلبها  التي  الفدية 
أن  عيان  شهود  عن  حينها  اعالمية  وسائل 
ليبي  دينار  مليون  بنصف  طلبوا  الخاطفين 

فدية من أهل الضحية مقابل اإلفراج عنه.
لتضم  تطول  المقتولين  األطفال  قائمة 
األطفال  بعض  هناك  ولكن  أيضًا،  آخرين 
بأخرى مثل  أو  تم إطالق سراحهم بطريقة 
في  سنوات(   10( الباروني  صهيب  الطفل 
يومًا  عشر  خمسة  دام  اختطاف  بعد  جنزور 
 400 قدرها  بفدية  خاطفوه  فيها  طالب 
المهيمن  عبد  والطفل  ليبي،  دينار  ألف 
ورشفانة  منطقة  من  سنة(   13( الصويعي 
الذي حررته كتيبة فرسان  غربي طرابلس 
أسبوعين  بعد  مختطفيه  قبضة  من  جنزور 
الحوادث وقعت  اختطافه، وجميع هذه  على 

بين فبراير ومايو من العام 2016.
الذين  أو  المخطوفين  األطفال  عائالت 
الحديث  عن  كثيراً  تتحفظ  تحريرهم  تم 
من  أبنائها  على  خوفًا  إما  الصحافة،  إلى 
تكرار الخطف أو سعيًا لنسيان تلك الحوادث 
المؤلمة، كما حدث في حالة الطفلة بيلسان 
عامين  العمر  من  تبلغ  التي  عامر  محمد 
الزاوية  مدينة  في  اختطفت  والتي  فقط، 
اإلدالء  أسرتها  وترفض  طرابلس،  غربي 
بأي معلومات عن الحادثة وال يعرف مصير 
فإن  السبب  لهذا  اللحظة.  حتى  الطفلة 



9 الخميس  ٢٨  يونيو  ٢٠١٨             العدد: 34 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

عائالت األطفال المخطوفين أو الذين تم تحريرهم تتحفظ 
كثيرًا عن الحديث إلى الصحافة، إما خوفًا على أبنائها من 

تكرار الخطف أو سعيًا لنسيان تلك الحوادث المؤلمة.

ترشح  التي  المعلومات  معظم 
عما يالقيه األطفال من تعذيب 
به  تنبئ  إما  خاطفيهم  معتقالت  داخل 
اآلثار التي يحملونها على أجسادهم، أو 
كانوا  وأن  صادف  عيان  شهود  يرويها 

محتجزين معهم في ذات األماكن.
»مراسلون«،  ألقت  السياق،  ذات  وفي 
الضوء على قصة الطفل »راكان النعاس 
نفيص« البالغ من العمر خمس سنوات، 
والذي اختطفوه من حضن أمه بعد أن 
تلقت ضربة بالبندقية على وجهها أدت 
ورغم   ،2016 أبريل  نهاية  أنفها  لكسر 
تقدر  فدية  أهله  دفع  إثر  حرا  بات  أنه 
على  سددوها  ليبي  دينار  ألف  بسبعين 
االعتقال كانت  أيامه في  أن  إال  أقساط، 

صعبة جداً.
ونقلت »مراسلون«، عن عبد الوهاب خليفة الحجاجي، 34 عامًا والذي كان مخطوفًا بدوره 
يحتجزونه  كانوا  التي  لالستراحة  جنزور  فرسان  كتيبة  بمداهمة  انتهت  أيام  عشرة  لمدة 
فيها مع آخرين بينهم الطفل راكان النعاس بمنطقة قرقوزة غربي طرابلس، قوله، »تعرض 
وكانوا  الوقت،  طوال  ويصرخ  منتفخًا  وجهه  كان  والتعذيب،  الضرب  أنواع  ألسوأ  راكان 
يطعمونه بالقوة ويسكبون عليه الثلج إلخفاء آثار الضرب، وكان يدخل غرفتي التي احتجزت 
أيام وأسرته تجاهد لجمع  المختفي منذ عدة  انه ابن جيراننا  بها ويناديني خالي وعرفت 
فدية تحريره«. ويقول الحجاجي إن أهل الطفل دفعوا فديته وغادر فعاًل، إال أنهم لم يكونوا 

على علم بما تعرض له بالداخل.
مازال  مصير  حول  مستمرة  بصفة  التساؤالت  تطرح  عنهم،  والمفرج  المقتولين  وبين 
مجهوال ألطفال آخرين مخطوفين. فالطفل يزن احسونة تم خطفه من أمام منزله الكائن 
بمنطقة السلماني بمدينة بنغازي يوم 28 مارس 2017 وأرسل الخاطفون رسالة من هاتفه 
10 أيام إلطالق سراحه. وبحسب  10 آالف دوالر، ممهلين األسرة  يطالبون بفدية قدرها 
األب جمعت األسرة المبلغ ليتم االتصال بها يوم 31 مايو 2017 الستالمه، فطالب األهل 
بسماع صوت ابنهم قبل التسليم، ولكن الخاطفين رفضوا ذلك ومن يومها لم تعلم األسرة 
 ، احسونة،  عوض  يزن  الطفل  اختطاف  على  عام  مرور  بعد   ،2018 أبريل  وفي  عنه.  شيئًا 
ناشدت المنظمة الليبية لحقوق اإلنسان، في بيان أصدرته، الجهة الخاطفة بإطالق سراح 
هذا الطفل البريء الذي ال ذنب له، مشيرة إلى أن هذه األعمال ليست من خصال وال أعراف 
وأكدت  والعقل.  الضمير  لنداء  االستجابة  في  أملها  عن  معربة  المحافظ،  الليبي  المجتمع 
المنظمة، أنها لن تدخر جهدا للتعامل مع هذه الحالة بكل إنسانية والسعي لدى مختلف 
الجهات، لكشف مصيره، داعية كل من يمارس خصلة االختطاف واالبتزاز بالمال أن يحتكم 
لصوت العقل، وأن يجيب عن سؤال المنظمة الليبية لحقوق اإلنسان وهو »بأي ذنب يخطف 

يزن، ولماذا«؟
باتوا  الذين  ليبيا ككل  بأطفال  وإنما  يزن  الطفل  بحالة  يتعلق فقط  المنظمة ال  تساؤل 
هدفا سهال للمسلحين الذين يمتهنون أذية األبرياء مقابل حفنة من األموال دون ضمير 

ظل  في  يردعهم  رادع  ودون  إنسانية،  وال 
بين  التوافق  غياب  وتواصل  الفوضى  حالة 
دولة  بناء  أمام  عائقا  يقفان  اللذين  الفرقاء 
حياتهم  لألطفال  تحفظ  وآمنة  مستقرة 
هذه  الليبيون  ويستنكر  براءتهم.  وتحمي 
أطفال  من  كامال  جيال  تهدد  التي  الجرائم 
ليبيا، مطالبين بضرورة وضع حد للعصابات 
مصدر  االختطاف  من  تتخذ  التي  المسلحة 

رزق يومي.
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،،
رامي التلغ

اآلثار المدمرة للحرب في العالم على نفسية أجيال المستقبل مرعبة.. ويظل األطفال بمختلف مراحل 
تعليمهم الحلقة األضعف واألكثر عرضة لويالت الحروب في العالم الحديث وما ينعكس على نفسيتهم 
من آالم وخدوش تنتهي باضطرابات نفسية عميقة.. واإلحصاءات التي أعلنت عنها اليونيسيف تعتبر 

مرعبة وخطيرة.

انهيار التعليم في ليبيا..

األطفـــال
في فوهة المدفع

صص
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انعدامها  أو  التعليم  جودة  انخفاض  أن  الدراسات  ثبتت  أ
يعرض الناشئة إلى البطالة أو العمل بأجور ضعيفة، مما 
توفر  التي  المسلحة  للمجموعات  سائغة  لقمة  جعلهم  ي
لهم مصدًرا للدخل والهيبة. كما أن ظاهرة تسرب األطفال 
لليونيسيف  تقرير  عليها  أكد  الدراسية  مقاعدهم  ن  م

بعنوان »التعليم في خط النار«.

لقد أثبتت الدراسات أن انخفاض جودة التعليم أو انعدامها يعرض الناشئة إلى 
البطالة أو العمل بأجور ضعيفة، مما يجعلهم لقمة سائغة للمجموعات المسلحة التي 
توفر لهم مصدًرا للدخل والهيبة. كما أن ظاهرة تسرب األطفال من مقاعدهم الدراسية 
تالميذ  على  العنف  تأثير  بأن  النار«  خط  في  »التعليم  بعنوان  لليونيسيف  تقرير  عليها  د  أك
المدارس في تسع مناطق من بينها سوريا والعراق واليمن وليبيا حيث يترعرع جيل بأكمله 

خارج النظام التعليمي.
ويقول علي بن سالم نازح من منطقة ككلة بأنه من السهل العثور على مدرسة ابتدائية 
لتسجيل تلميذ ولكن هناك ازدحام شديد في الفصل الدراسي قد يصل إلي خمسين تلميذا 
وأكثر. وأشار بأن أسعار الحقائب والقرطاسية والكراسات ارتفعت بشكل كبير جداً بالمقارنة 
ولكنها  للمواطنيين  بمساعدات  تقوم  الخيرية  الجمعيات  بعض  وهناك  الماضي  العام  مع 
خجولة. فيما يرى حسن أبوالقاسم بأن التعليم العام في ليبيا تراجع كثيراً بعد أحداث فبراير 

ومستوى التحصيل العلمي ضعيف جداً وال توجد رقابة على التعليم بالشكل المطلوب.
كما وصف منسق الدراسات العليا شعبة التربية وعلم النفس بكلية اآلداب علي مجاهد، 
بشكل  حياته  ممارسة  من  ومنعه  الطفل  قدرة  على  األحداث  لهذه  الفسيولوجي  تأثير  ال
طبيعي، والذي ال يقتصر على زيادة توتره الذي ينعكس سلبا على توافقه وسعادته وقدرته 
على التفاعل مع بيئته فحسب، بل قد يتعداه إلى شعوره بأنه ضحية لمواقف وأحداث وحرب 
توتره،  زاد  مجتمعه  وفي  حوله  فيمن  التشكيك  درجة  الفرد  بلغ  وإذا  وقال  فيها.  له  ذنب  ال 

غير  عدائية  بيئة  بيئته  بأن  شعوره  زاد  و
مطمئنة. وهذا قد يدفعه إلى اإلنكفاء على 
ذاته، واالبتعاد عن التفاعل مع اآلخرين، مما 
النفسية  باالضطرابات  اإلصابة  يدعم  د  ق
أن  وأكد  مستقباًل.  السلوكية  االنحرافات  و
أنفسهم فجأة  الذين وجدوا  هؤالء األطفال 
في بيئة غريبة عنهم يعيشون أزمة مركبة، 
فهم بحكم كونهم أطفاال لديهم متطلبات 
إنمائية )نفسية واجتماعية جسمية( شأنهم 

شأن أقرانهم من نفس السن.
إلى  برمتها  المنظومة  تدهور  وصل  و
خروجها من الظهور في نتائج تقييم منتدى 
»دافوس« الدولي العام 2016، حينما اعُتبرت 

ليبيا من الدول التي تفتقر لمعايير جودة التعليم إلى جانب العراق وسورية.
2011، وهو ما أفضى إلى  وتفاقمت مشاكل التعليم المزمنة في ليبيا بعد أحداث العام 
عمليات التهجير والهجرة والنزوح في دول الجوار وداخل الوطن بسبب الصراعات المسلحة 
التي تعصف بالبالد منذ أكثر من سبع سنوات، والتي أبعدت الكثير من التالميذ عن مقاعد 
الدراسة، وألقت بهم إلى المجهول، فضاًل عن اتساع دائرة التعيينات على خلفية االنتماءات 

القبلية والجهوية من دون مراعاة للكفاءات.
منذ  كرًها  الدراسة  عن  تغيب  إنه  )تلميذ(  الغدامسي  وجدي  يقول  الصدد  هذا  في  و
بداية العام الدراسي لمدة ثالثة أسابيع على األقل، بسبب اشتباكات مسلحة بين مليشيات 
الطرق  إغالق  تم  حيث  للعاصمة(  الجنوبية  )الضاحية  المطار  طريق  مستوى  على  تناحرة  م
بسواتر ترابية ومنها الطريق المؤدية إلى مدرسته، وكذلك نظًرا لغياب بعض المدرسين 
يجد  أنه  الغدامسي  وأضاف  الدراسي.  العام  امتداد  على  متكررة  فترات  في  المدرسات  و
الكثير من الصعوبات في فهم مادة اإلنجليزية، معرًبا عن أسفه لكونه لم يستطع االنخراط 
إلى  تنقله  يوافق على  لم  والده  المساء، وأن  تتم في  اللغة، ألنها  تلك  في دورات تقوية في 

مكان الدورة في هذا التوقيت بسبب االنفالت األمني.
إن تقرير منتدى »دافوس« الذي صنف ليبيا على أنها دولة ال تتوافر فيها أية معايير تخص 
جودة التعليم، يؤشر بحسب المراقبين للشأن الليبي، على عمق المأساة التي انزلقت إليها 
البالد، والتي سيتردد صداها لسنوات طويلة قادمة، إذ إنها تطال في مجال التعليم وحده 
يحملون  الذين  الخريجين  طوابير  في  أنفسهم  سيجدون  الذين  الشباب،  من  كاماًل  ياًل  ج
مؤهالت ال تعدو كونها حبًرا على ورق، وهو تقرير كفيل -برأي نفس المراقبين- بإسقاط 
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للحماية،  يفتقرون  الذين  ليبيا،  أطفال  معاناة  تفاقمت 
ومطرقة  المدارس  إغــالق  سندان  بين  واقعون  فهم 
االستغالل والتجنيد في صفوف المليشيات التي تتقاتل 

في صحارى ليبيا

اليوم  تتناحر  التي  الحكومات 
التي  وتلك  والمال،  السلطة  على 
هذه  عن  المسؤولين  ومتابعة  سبقتها، 

الفوضى وتحويلهم إلى العدالة.
بمقتل  العشوائي  القصف  وتسبب 
أثناء  أو  الدراسة  مقاعد  على  أطفال 
فقد  من  ومنهم  أسرتهم،  في  نومهم 
تعرض  أو  معيل،  بال  يتيمًا  وأصبح  أهله 
للخطف والتشريد. باإلضافة إلى تسرب 
الكثير منهم من مقاعد الدراسة، بسبب 
أو  عسكرية  مقار  إلى  المدارس  تحول 
من  جعل  ما  المهجرين،  إليواء  مراكز 
أطفال ليبيا أطفال حرب بامتياز في ظل 
والحقوقية  اإلنسانية  المنظمات  غياب 

والمتخصصين وفقدان األمن وانتشار الجريمة وفوضى السالح.
%50 نتيجة  2015 بنسبة  وتراجعت مستويات التسجيل في المؤسسات التعليمية لعام 
احتدام الصراع األهلي، وعدم قدرة المؤسسات التعليمية على تأمين انتقال التالميذ إلى 
منازلهم. فبعد شهرين من اندالع أحداث فبراير، أغلقت المدارس أبوابها، وجلس األطفال 
في منازلهم يحلمون بالعودة إلى ساحات المدارس بعد سقوط نظام القذافي. لكن حلمهم 
إال  أشهر،  لعدة  الدراسة  مقاعد  إلى  عودتهم  فرغم  العقيد،  نظام  سقوط  بعد  يكتمل  لم 
»داعش«  تنظيم  ظهور  أتى  ثم  عليهم،  بظاللها  ألقت  بينهم،  ما  في  المسلحين  خالفات  أن 
واشتداد أطوار الحرب في نواحي ليبيا، ليبدد أحالمهم في إكمال دراستهم وبناء مستقبلهم. 
إغالق  بين سندان  واقعون  للحماية، فهم  يفتقرون  الذين  ليبيا،  أطفال  وتفاقمت معاناة 
المدارس ومطرقة االستغالل والتجنيد في صفوف المليشيات التي تتقاتل في صحارى ليبيا.
بدأت آثار الحرب تتجلى بشكل واضح في تصرفات أطفال ليبيا، وفي ألعابهم ورسوماتهم 
وأنواع  المعارك،  نتيجة  منها  نزحوا  التي  واألماكن  والدمار  الحرب  عن  أغلبها  بات  التي 
األسلحة ومخلفات الحرب. كما وجد األطفال الذكور ألعابًا جديدة تميزوا بها حديثًا، وهي 
جمع مخلفات الحروب من ذخائر وبقايا الذخائر وقنابل لم تنفجر خلفتها المعارك التي دارت 
والزالت تدور بالقرب من أماكن سكنهم، وذلك بتشكيلها أو تخزينها بحسب ما يروق لهم، 

دون أن يلتفت األهل إلى مخاطر هذه المخلفات غير المعروفة لدى البعض.
ونضرب  عسكري  طيار  نقعد  نكبر،  بعد  أحدهم:  بقول  أحالمهم  عن  األطفال  ويعبر 
الدواعش، ويقول اآلخر: »نقعد عسكري عشان نبي نحمي بالدي«. وهذا أمر طبيعي في ظل 
الحرب القائمة في ليبيا، ويقول األهل إنهم لم يعودوا أطفااًل، ال تالحظ فرقًا بين حديثهم 
وفي  التعبير  في  مصطلحاتها  ويستخدمون  بالحرب  األطفال  ينشغل  حيث  الكبار،  وحديث 

اللعب.
فاألوضاع األمنية أثرت عليهم لتتحّول ألعابهم، أفعالهم، وأقوالهم من سياقها الطبيعي 
الحربية  الخطط  إعداد  وحتى  استعماله  وطريقة  وأنواعه  السالح  عن  تمثيلية  مشاهد  إلى 

وطرق المواجهة.
ويذكر أن تنظيم داعش في ليبيا أعلن في شهر نوفمبر 2015 عن قرب تخريج الدفعة 
األولى من أشبال الخالفة وعددهم 85 طفال تتراوح أعمارهم بين 13 إلى 15 سنة، مؤكًدا 

له إن األطفال تلقوا تدريبات على  في بيان 
والعمليات  التفخيخات  على  أشهر   3 مدار 
ويعتمد  األسلحة.  واستخدام  االنتحارية 
األطفال  تجنيد  في  ليبيا  داعش  تنظيم 
استراتيجية  على  السن  صغار  واستقطاب 
التأثير  لمحاولة  عديدة  وأساليب  خاصة 

عليهم وجّرهم إلى بؤر اإلرهاب.
 محمد الزوي عسكري في الجيش الليبي، 
التنظيمات  تتبعها  التي  الطريقة  صف  و
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ليبيا  في  األطفال  لتجنيد  المتطرفة 
أن  مؤكًدا  سنهم،  صغر  واستغالل 
تبدأ  القاصرين  قصة تجنيد األطفال 
أن  إلى  وأشار  الترهيب.  أو  بالترغيب  إّما 
المجموعات اإلرهابية استطاعت أن تسيطر 
لديهم  أشخاصا  وتعّين  المساجد  على 
خلفية دينية كواجهة لسكان المنطقة عادة 
الجيران أو شخص مشهود له  يكونون من 
يريح  ومظهره  الدين  عن  الدائم  بالكالم 
القرآن  تعليم  دور  على  لإلشراف  القلب، 

للناشئة.
وقال الزوي:« الدروس تبدأ باختيار بعض 
15 يتم عزلهم  إلى   6 الصغار أعمارهم من 
ميزات  لهم  ويشرحون  خاصة  دروس  في 
ثم  ونعيمها،  والجنة  الشهادة  ونيل  الجهاد 
في  وغيرها  فيديو  ألعاب  بوضع  يقومون 
حتى  وشكالطة  عصائر  بها  خاصة  مقرات 
ينسجم هؤالء الصبية ويشعرون أنه ال حاجة 

لهم أن يكونوا في أي مكان آخر«.
بإغراء  تكون  الثانية  المرحلة  أن  وأوضح 
األطفال عن طريق المال لجعلهم جواسيس 
عن  إخبارهم  أجل  من  لصالحهم  يعملون 
بكل  وإعالمهم  العسكريين  أو  الناشطين 
يشك  وال  صغارا  لكونهم  وذلك  تحركاتهم 
بأمرهم. وتابع أنه بعد تنفيذ عملية االغتيال 
للناشط الذي وقعت مراقبته يخبرون الطفل 

الذي قام بعملية المراقبة، أنه شريك في الجريمة، وينتظرون ردة فعله، إن اعترض واستنكر 
فعلهم ورفضه يقنعونه باآليات واألحاديث المغلوطة، إن تمسك برفضه يقومون باغتصابه 

وتصويره فيديو، فال يستطيع بعد ذلك أن يتملص منهم.
مالي عن كل  مبلغ  تتمثل في حصولهم على  األطفال  يتلقاها  التي  اإلغراءات  أن  وأضاف 
عملية اغتيال حتى لو اقتصر دورهم على المراقبة فقط، ثم يتضاعف المبلغ إذا قام الطفل 
بعملية االغتيال، مشيرا إلى أنه أحيانا يسمحون لهم بقيادة سيارة من الموديالت الحديثة 

إضافة إلى تمكينهم من هواتف جوالة فخمة.
وفي نفس السياق، يقول سالم غانم وهو مسؤول أمني سابق في جهاز مكافحة اإلرهاب 
على  السيطرة  أو من خالل  الشبابية  الملتقيات  في  يبدأ سواء  التجنيد  إن  السابق،  للنظام 
المساجد وإقامة دروس للقرآن داخلها يتم من خاللها تلقين األطفال خطبا ودروسا دينية 
يتم  كما  واستيعابها،  الدروس  هذه  لحمل  ميوال  األكثر  اكتشاف  يتم  بعدها  تحريضية، 

التركيز خاصة على الذين يتمتعون بالشجاعة والخفة وبعض النزعات اإلجرامية.
الملقيات  تنظيم  ومهمته  مشايخ  عليه  يشرف  للحسبة  قسم  لديه  داعش  أن  يتابع 
والنشاطات الدعوية وتوزيع المطويات على المواطنين وخاصة األطفال، كما يفرض حضور 
األطفال عند تنفيذه أحكام الذبح وقطع اليد وغيره ليقتل فيهم روح الرحمة ويعّودهم على 
إيديولوجية  ودروسًا  خطبا  األطفال  وتلقي  الفكري  اإلعداد  بعد  أنه  وأضاف  والعنف.  الدم 
رياضة  حصص  خالل  من  البدني  اإلعداد  يبدأ  التعصب،  مشاعر  لديهم  تنّمي  تحريضية 
داعش  أن  وخلص  استعمالها.  وكيفية  األسلحة  أنواع  جميع  حمل  على  التدريب  ثم  بدنية 
تهدف من وراء ذلك إلى بناء جيل ثان من اإلرهابيين، موضحا أن ذلك ال يقتصر على تنظيم 
داعش فحسب ألن أنصار الشريعة يسير كذلك على نفس المنهج. لكن النائب بالبرلمان 
الليبي والمسؤولة عن لجنة األم والطفل سلطانة المسماري أوضحت أن تنظيم داعش تجاوز 
منابر المساجد وأصبح يقوم بالتعبئة داخل المدارس من خالل فرض منهج دراسي جديد 

حسب وجهة نظرهم ومن خالل المنهج يتم توجيههم وغسل أدمغتهم.

سالم غانم: داعش لديه قسم للحسبة 
تنظيم  ومهمته  مشايخ  عليه  يشرف 
وتوزيع  الدعوية  والنشاطات  الملقيات 
وخاصة  المواطنين  على  المطويات 

األطفال.
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،،

شريف زيتوني 

العام 2013، إن  لها  »اليونيسكو« في إحصائيات  والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة  األمم  قالت منظمة 
حول  منطقة  من  أكثر  في  الموجودة  الصراعات  بسبب  المدارس  خارج  طفل  مليون   28.5 حوالي  هناك 
الدائم من حرمان األطفال من  التحذير  اإلنسانية تصب في خانة  الجمعيات  أن توصيات  العالم. ورغم 
بيئة مالئمة  توفير  الدولية على ضرورة  االتفاقيات  الجسدية، حيث نّصت  أو تهديد سالمتهم  التعليم 
لألطفال في عالقة باألمن والثقافة والتعليم وغيرها، إال أن وضع الماليين منهم مازال مأساويا ويستوجب 
تدخال عاجال. وفي منطقتنا العربية باعتبارها الجزء الساخن في هذا العالم، يعيش أالف األطفال أوضاعا ال 

تتوفر فيها أبسط الضروريات لحياة كريمة، ما يفرض على الجميع إيقاف هذه المأساة.

ليبيا بعد فبراير..

عندما يدفع الطفل 
ثمن مشاريع التخريب 

https://news.webteb.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84_3092
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خانة  في  تصب  اإلنسانية  الجمعيات  توصيات  أن  رغم 
تهديد  أو  التعليم  من  األطفال  حرمان  من  الدائم  التحذير 
على  الدولية  االتفاقيات  نّصت  حيث  الجسدية،  سالمتهم 
باألمن  عالقة  في  لألطفال  مالئمة  بيئة  توفير  ضــرورة 
منهم  الماليين  وضع  أن  إال  وغيرها،  والتعليم  والثقافة 

مازال مأساويا ويستوجب تدخال عاجال.

ليبيا، البلد الغارق في الفوضى السياسية واألمنية منذ العام 2011، من الدول المتضررة 
في  اللجوء  بين  صعبة  أوضاعا  أطفالها  يعيش  حيث  لسنوات،  عاشتها  التي  التحوالت  من 
داخل البالد وخارجها، ووجدوا أنفسهم، بسبب غياب أي سلطة رقابية على األرض، ضحية 
خيارات لم يكونوا جزءا منها، حيث بقي يتهددهم اإلرهاب والتشغيل المبكر والحرمان من 
الطفل، وخطرا  بأن ذلك يمثل جريمة في حق  المنظمات اإلنسانية  التعليم رغم توصيات 
الدراسة واالنخراط  المبكر عن  االنقطاع  انتشار ظاهرة  البالد خاصة مع  يتهدد مستقبل 

في مجاالت األعمال غير المشروعة.

أطفال تاورغاء.. الصورة المكشوفة لسنوات الظلم
صورة أطفال تاورغاء خالل سنوات األزمة تلخص الوضعية العامة في ليبيا، فالبلد الذي 
عاش أطفاله خالل عشرات السنين في وضع اجتماعي ومادي متوازن وجدوا أنفسهم فجأة، 
مشردين بسبب »ثورة« أول شعاراتها التي ُسّوقت لها تغيير وضع الناس نحو األفضل. كل 
تلك  في  تاورغاء  أطفال  من  المئات  عاشها  التي  اللحظات  يستذكر  مازال  والعالم  الليبيين 
الفترة بعد أن وجدوا أنفسهم مشّردين بين المالجئ مهددين باألوبئة والمجاعة بسبب 
النفسية  األمراض  من  لعدد  عرضة  جعلهم  الذي  األمر  الحّرة«،  »ليبيا  أفرزتها  ممارسات 

كضعف الذاكرة والتوحد وغيرهما.
لم يكن أصحاب السالح في تلك الفترة يحسبون حسابا لنساء أو أطفال كي يمّيزوهم عن 

خصومهم في مشروع »الثورة«، كان مسلحو 
أهلهم  مع  األطفال  أالف  يهجرون  مصراتة 
بالنسبة  واضحة.  حدود  بال  أماكن  نحو 
مادام  األطفال  يعاقب  أن  بأس  ال  إليهم 
أباؤهم خصومهم، كأنهم لم يقرؤوا أعرافا 
لم  الطفل.  أو تشريعات بشرية حول  دينية 
دنيا  حدود  لديهم  المتحاربين  أن  يعرفوا 
باألطفال.  األمر  يتعّلق  عندما  األخالق  من 
وجلسوا  األرض  خربوا  الجدد،  »الثوار«  لكن 
فوقها، ليجد أطفال تاورغاء حالهم ال يفرق 
عن األطفال في فلسطين أو سوريا أو غيرها 
بعض  إن  بل  العالم،  في  النزاع  مناطق  من 
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صورة أطفال تاورغاء خالل سنوات األزمة تلخص الوضعية 
العامة في ليبيا، فالبلد الذي عاش أطفاله خالل عشرات 
السنين في وضع اجتماعي ومادي متوازن وجدوا أنفسهم 
ُسّوقت  التي  شعاراتها  أول  »ثورة«  بسبب  مشردين  فجأة، 

لها تغيير وضع الناس نحو األفضل.

التقارير تحّدثت عن وجود عدد من األطفال ال تتجاوز أعمارهم 16 في سجون مصراتة في 
تعّد صارخ على كل األعراف الدولية والمنظومات األخالقية.

حاالتهم  على  كبيرة  تأثيرات  له  تاورغاء،  أطفال  عاشه  ما  إن  إنسانية،  منظمات  تقول 
إفريقية في  لما عاشته دول  اللجوء في استذكار  النفسية، فجزء منهم ولد داخل مخيمات 
الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، ومنهم من كبر في تلك المخيمات ولم يعرف 
من بالده إال أوضاع التهجير والمساعدات واألمراض، ومنهم من وجد نفسه محروما من 
أهم شءي في حياته وهو الدراسة، حيث نبهت وكالة المدن المتحدة للتعاون الدولي، في 
طفولة  يعيشوا  لم  الذين  األطفال  وضع  خطورة  إلى   ،2018 أبريل  في  بتونس  لها  ندوة 

طبيعية كغيرهم من أطفال العالم.

أطفال ليبيا في حضن اإلرهاب..

من التأسيس لجيل واع إلى التأسيس لجيل عنيف
كثيرون يستذكرون بعض المشاهد التي يرفع فيه األطفال السالح خالل األيام األولى 
الثورة  الليبي مندفعا بشعارات  الشعب  الفترة كان جزء من  تلك  2011. في  في  لألحداث 
معتبرا أن كل ما يقع أمر طبيعي ُيفهم في سياقاته، لكن ال أحد من أولئك فهم معنى أن 
يرفع طفل في سن العشر سنوات بندقية كالشينكوف أو سالح آر بي جي الذي يفوق وزنه 
من  جزءا  قليلة  سنوات  بعد  سيصبح  الطفل  ذلك  أن  أولئك  يعرف  لم  األحيان.  بعض  في 

جيل كامل منخرط في العنف وسط جماعات 
العالم  من  مكان  كل  من  قادمة  إرهابية 
في  الصورة  لتتغير  البالد،  تخريب  بهدف 
ينتظر  واع  العمل على خلق جيل  البالد من 
إلى  يسعى  عنيف  جيل  خلق  إلى  إصالحات 

حمل السالح.
فبراير،  في  األولى  األحداث  أيام  في 
البريطانية  ميل«  »الديلي  صحيفة  نشرت 
موقع  نقله  مصراتة  مدينة  من  تقريرا 
إلى وضعية األطفال  الوطن عادت فيه  دنيا 
خالل الحرب، في تلك الفترة حاولت تصوير 

http://www.afrigatenews.net/content/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D8%A1
https://www.youtube.com/watch?v=URzCi6oiCKo
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2011/07/14/181236.html
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جزء  في  تعتمد  ليبيا  في  الموجودة  اإلرهابية  التنظيمات 
جيل  خلق  بهدف  األطفال  على  العنفي  مشروعها  من 
متبّن لإلرهاب من سنوات طفولته األولى عبر الترغيب من 
خالل تجميل الصورة للطفل بشكل يرى نفسه بطال قادرا 

على القتال نظرا لغياب أي إدراك له في تلك السن. 

بزعم  بإيجابية  األمر 
عم  األطفال  أولئك  أن 
لكن  للمسلحين،  إسناد  عناصر 
أن  إلى  أشارت  بغيره  أو  بقصد 
سنوات  السبع  تتجاوز  ال  أعمارا 
أجل  من  السالح  على  تتدّرب 
دون  القذافي،  نظام  مواجهة 
تعليق  أو  يقع  ما  لخطورة  إدراك 
في  طفل  يرفع  أن  لمعنى  منها 
السابعة السالح في أي موقع من 

المواقع ومهما كان الظرف.
اإلرهابية  التنظيمات  أن  كما 
في  تعتمد  ليبيا  في  الموجودة 
على  العنفي  مشروعها  من  جزء 
متبّن  جيل  خلق  بهدف  األطفال 
طفولته  سنوات  من  لإلرهاب 
من  الترغيب  عبر  سواء  األولى 

خالل تجميل الصورة للطفل بشكل يرى نفسه بطال قادرا على القتال نظرا لغياب أي إدراك 
له في تلك السن، وهو في ذلك مستعّد ألي فعل تطلبه منه عناصر التنظيم، وقد حصل ذلك 
في أكثر من مكان في ليبيا وغيرها من خالل ظهور أطفال يقومون بتصفية أسرى رافعين 
تقرير  أشار  حيث  واإلجبار،  الترهيب  طريق  عن  فهي  الثانية  الحالة  أما  التكبير.  شعارات 
إعالمي منقول عن صحيفة الشروق المصرية في مارس 2016، إلى أن مقاتلي داعش في 
مدينة سرت يجندون األطفال قسريا بهدف إشراكهم في الحروب وجعلهم وقودا لمعارك 
عن  تقل  وأعمارهم  طفل   300 تتجاوز  أعداهم  أن  ذكرت  حيث  وقدراتهم،  فهمهم  تتجاوز 

العشرين سنة.

»الثورة« تجبر أطفال ليبيا على العمل والتسول

15 سنة للشوارع من  2011، أن يخرج أطفال دون  آخر شءي كان يتصّوره الليبيون قبل 
أجل البحث عن عمل. لم يكونوا بحاجة إلى ذلك، والدولة نفسها لم تكن لتسمح بمظهر 
مئات األطفال في الساحات والمفترقات العامة يبيعون الحلوى أو الشاي أو المناديل الورقية. 
في أقصى الحاالت كانت الصورة تقتصر على بعض النساء األجنبيات الالئي وجدن في تلك 
المهنة مورد رزق يساعدن به أنفسهن والسلطات في تلك الفترة كانت تتغاضى عن ذلك 
اليوم فالصورة أصبحت أقسى حيث نجحت  أما  القانون لذلك.  مراعاة لوضعهن رغم منع 
»الثورة« في إخراج األطفال إلى الشوارع في طرابلس وبنغازي وغيرهما بعد أن ضاقت السبل 
بهم وبأهلهم، بل األمر تعّدى مسألة العمل إلى وضع أخطر وأقسى وهو التسّول األمر الذي 

يلخص الوضعية العامة للبالد بعد 17 فبراير 2011.
ال يقتصر األمر في أوضاع أطفال ليبيا على ماذكر، حيث تشير أغلب التقارير الصادرة إلى 

وقوع عدد منهم ضحية التحّرش واالختطاف 
التجارة  شبكات  في  وتوريطهم  والقتل 
األمر  المدارس،  داخل  حتى  بالمخّدرات 
المستقبل  في  منفلتا  جيال  يخلق  قد  الذي 
إلى  باإلضافة  قوانين،  ألي  منضبط  غير 
ما  الدراسة،  عن  المبكر  االنقطاع  ظاهرة 
العائلة  األطراف بداية من  يفرض على كل 
كل  اتخاذ  األهلية  المنظمات  إلى  وصوال 
التدابير إليقاف ذلك النزيف الذي لن يتوقف 
طبعا إلى في وضع االستقرار السياسي الذي 

مازال بدوره مضطربا وينتظر الحل.

http://www.anapress.net/ar/articles/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/325447351993892/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7:-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%8A%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8
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رمزي زائري

مع بداية العام 2018 حذرت المنظمة األممية للطفولة »اليونيسف«، من تواصل ظاهرة تجنيد األطفال 
وإشراكهم في النزاعات المسلحة، معتبرة أن هذا الموضوع خطير جدا ويعد وفقا للقانون الدولي جريمة 

ضد اإلنسانية، وطالبت المجتمع المحلي الليبي بتسريح األطفال وتأهيلهم وإعادة إدماجهم.
وتمكنت المنظمة بفضل الجهود الدولية، خالل العام 2017، من تحرير أكثر من 5 آالف طفل مجند 
وإعادة تأهيلهم، مشيرة إلى أن »عشرات اآلالف منهم ال يزالون في أيدي جماعات مسلحة تستخدمهم 

في القتال وكدروع بشرية، فضال عن استغاللهم جنسيا.

الجنود الصغار..

تركة الحرب
والفوضى في ليبيا
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كل من يجند طفال معرض للمالحقة
من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

يمثل  الصراعات  مناطق  في  القتال  إلى  األطفال  جر  فإن  »اليونيسف«،  تقديرات  وحسب 
في  غيرهم  من  أكثر  يعانون  حيث  األطفال«،  لحقوق  العالم  في  انتشارا  األكثر  »االنتهاك 
دولة، ومن  في 20  دائرة  معارك  في  يستخدمون  إن األطفال  المنظمة  قالت  كما  الحروب، 
بينها سوريا والعراق واليمن وليبيا وجنوب السودان وأفغانستان، إلى جانب جماعات مسلحة 

وجيوش منظمة على حد سواء.
بحالة  المعنية  غامبا،  المتحدة فرجينيا  لألمم  العام  لألمين  الخاصة  الممثلة  وعلقت 
األطفال والنزاع المسلح، قائلة إن هؤالء األطفال يحتاجون بعد تحريرهم إلى جهود طويلة 
والنفسية  الطبية  المساعدة  تقديم  المجتمع تشمل  في  تأهيلهم  إلعادة  وشاملة وصعبة 
التعليمية والتدريبية. وشددت المسؤولة األممية  البرامج  إليهم، فضال عن إشراكهم في 
على أنه من دون دعم سياسي ومالي قوي ال تفضي عملية إعادة تأهيل األطفال المجندين 

إال إلى نتائج مؤقتة فقط، وتؤدي في كثير من الحاالت إلى إعادة تجنيدهم.
بأعراض  بإصابتهم  يتسبب  مما  المريع،  العنف  أنواع  لمختلف  األطفال  هؤالء  ويتعرض 
األدنى  السن  البروتوكول  ويحدد  السن،  في  تقدمهم  مع  خطيرة  وسيكولوجية  جسدية 

للمشاركة في القوات المسلحة بثمانية عشر عاما، وقد صادقت عليه 167 دولة.
ووفقًا للمبادئ التي اعتمدت في مؤتمر عقد في باريس بقيادة منظمة اليونيسف، الطفل 
الجندي هو أي شخص دون سن 18 »الذي يتم أو تم تجنيده أو استخدامه من قبل قوة أو 
جماعة مسلحة بأي صفة«، ويمكن أن تتضمن عملية تجنيدهم أدوارا غير قتالية مثل العمل 

كطهاة وحمالين.

من هم أطفال الحرب

ُيصنف مواليد السنوات الست األخيرة في ليبيا على أنهم “أطفال الحرب”، وهم يعانون 
حاالت  في  تتجلى  سلوكية  اضطرابات  من 
والعنف  واالكتئاب  التام  واالنعزال  التخريب 
مجموعة  إلى  باإلضافة  الليلي.  والفزع 
تعاطي  ظاهرة  كتفشي  السلوكيات  من 
ضبطها  تم  التي  األطفال،  بين  المخدرات 
االبتدائية  المرحلة  في  أطفال  حقائب  في 

بأكثر من مدرسة. 
الصدمات  أن  النفسيون  األطباء  ويرى 
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يتعرض األطفال في ليبيا لمختلف أنواع العنف المريع، 
وسيكولوجية  جسدية  بأعراض  بإصابتهم  يتسبب  مما 

خطيرة مع تقدمهم في السن.

بالحرب  المرتبطة  األشياء  فوبيا  منها  عليهم  مدمرة  آثاراً  تركت  األطفال  عاشها  التي 
يبادرون لدى سماعها  اإلنذار، حيث  أو صفارات  العسكرية  العربات  أو  الطائرات  كأصوات 
أو يدخلون  القلب  إرادية أو سرعة في ضربات  أو حركات ال  أو الغضب  العنف  أو  البكاء  إلى 
انسحبت  واالقتتال،  الصراعات  حدة  تصاعد  ومع  المواقف.  بعض  في  اكتئاب  حاالت  في 
من  تبقى  من  على  األمر  صّعب  ما  الطفل،  نفس  علم  حقل  في  العاملة  المنظمات  جميع 
أطباء نفسيين في البالد، حيث تتم معالجة بعض الحاالت في مصحات حكومية كاإلدمان 

واألمراض أبرزها االضطرابات السلوكية.
في  سواء  الوقت،  بمرور  صعوبة  وتزداد  كارثية،  الليبيين  األطفال  أوضاع  اعتبار  ويمكن 
بلدانهم أو في أماكن تواجدهم بدول الجوار مثل تونس ومصر. فهم يواجهون أوضاعًا 
الفترة األخيرة زيادة في عمليات االختطاف واالنتهاكات ضد  للغاية، حيث شهدت  صعبة 
المسلحة،  النزاعات  في  إشراكهم  ذلك  في  بما  حقوقهم،  تهدد  بأعمال  والقيام  األطفال، 

الذي يعتبر جريمة ضد اإلنسانية. 
وترجع منظمة “يونيسيف” صعوبة أوضاع األطفال الليبيين، إلى التدهور األمني وغياب 
المتحدة  األمم  وكالة  لدور  الليبيين  المسؤولين  انتقاد  رغم  الفرقاء،  يجمع  سياسي  حل 
النازحين  معاناة  تجاه  المتفرج  موقف  ووقوفها  بالتقصير،  واتهامها  الليبيين،  لالجئين 
بالداخل والخارج. وقد أطلقت المنظمة مع بداية العام 2017، حملة وطنية تحت عنوان “معًا 
من أجل األطفال”، وهي حملة أقيمت بشكل أساسي مع البلديات. تهدف إلى عدم إشراك 
المجتمع  في  األطفال  إدماج  وإعادة  لتأهيل  مراكز  وإنشاء  المسلحة،  النزاعات  في  األطفال 

والمدارس. وتخدم تلك المراكز أيضًا الشباب الذين كانوا مقاتلين عندما كانوا أطفااًل. 
المجتمع  في  األطفال  وإدماج  تأهيل  إعادة  على  سيعمل  الذي  الفريق  تدريب  وتم 
تردي  ويؤدي  القتال.  وليس جبهات  المدارس  الطبيعي لألطفال هو  فالمكان  والمدارس، 

النزاعات  مناطق  في  التعليمية  األوضاع 
إلطالة أمد الصراعات، وذلك نتيجة توظيف 
ما  المتصارعة،  األطراف  األطفال من جانب 
والتكفير  العنف  قيم  تكريس  في  يسهم 
األجيال  لدى  اآلخر  تقبل  وعدم  والتطرف 

الصاعدة.

آثار نفسية مدمرة
على  للصراعات  المدمرة  اآلثار  إن 
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سنين  الخمسة  مواليد  من  كبيرا  جزءا  خبراء  يصنف 
اضطرابات  من  يعانون  حروب  أطفال  بأنهم  الماضية 
سلوكية تتمثل في العنف والتخريب والميل إلى االنفراد.

األطفال تتجلى في أوضح صورها في التأثيرات الجسدية والنفسية التي يمكن أن تتركها 
المتفجرات من مخلفات الحروب على حياة الصغار. ومع استمرار األزمة في ليبيا، يصبح رفع 
مستوى الوعي باألخطار المحتملة أمر بالغ األهمية في حماية األطفال وأسرهم. ويتم اآلن 
المحلي، مع دعم فني وتوجيه من  المجتمع  أفراد مدربين من  عقد دورات توعية من قبل 
المخلفات  مع  التعامل  لتجنب  وأسرهم  الصغار  توعية  هو  والهدف  وشركائها.  اليونيسف 

الخطرة.
يقول عبد الرحيم الفيتوري، رئيس جماعة الكشافة الليبية في بنغازي والمنطقة الشرقية: 
»نحن نريد أن نساعد مجتمعنا. وليس هدفنا إخافة الناس، ولكن توعيتهم قبل عودتهم 
 1000 حوالي  وهناك  وأسرهم«،  األطفال  إعداد  خالل  من  المخاطر  وتوضيح  مدنهم  إلى 
من  غالبيتهم  جاءت  وقد  المخيم.  في  حاليًا  يقيمون  طفل،   300 من  أكثر  بينهم  شخص، 

اجدابيا والبريقة هربًا من الصراع.
ويعاني كثير من األطفال في ليبيا فوبيا مزمنة من األحداث أو األشياء المرتبطة بالحرب 
أو  العنف  أو  أو الطائرات يقابلونها بالبكاء  أو أصوات السيارات المسلحة  كصفارات اإلنذار 
الغضب أو االكتئاب الشديد أو حركات ال إرادية أو سرعة ضربات القلب في بعض المواقف.

يقول الطبيب النفسي، الدكتور سعد الفيتوري، »إن طفال من مهجري تاورغاء أو طفال فقد 
أباه أو أخاه ظلما مع مرور الوقت هو األقرب لالستفادة منه في التنظيمات اإلرهابية بسبب 
ما يحمله من حقد وكراهية، السيما أن المسلحين على الساحة ينسبون للثورة«. وأردف: »ال 
نستبعد أن يكون أطفال الحروب هم هدف التجنيد لدى داعش وغيره فلدينا شواهد على 
أن  األسباب ومن غير شك  الشريعة لهذه  أنصار  لتنظيم  درنة  انضم طفالن في  إذ  ذلك، 

هناك الكثير من الحاالت المشابهة«.

أشبال الخالفة

أسلوب  اإلرهابي  »داعش«  تنظيم  اعتمد 
تجنيد األطفال في كل الدول التي له فروع 
الليبي  للمركز  وطبقا  بينها ليبيا،  ومن  بها 
أول  أسس  التنظيم  فإن  اإلرهاب،  لدراسات 
األعمال  على  األطفال  لتدريب  معسكر 
درنة  في  الخالفة«  وتخريج »أشبال  القتالية 
شرق ليبيا في 2014، تاله معسكر آخر في 
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سرت، ثم صبراتة وبني غازي، ويتلقون فيها تدريبات قتالية عنيفة باإلضافة إلى ما 
يشبه عمليات غسل الدماغ لتحفيزهم على العمليات اإلرهابية تحت مسمى الجهاد.

وطبقا لتقرير لشبكة »سي إن إن« فإن التنظيم يعتمد أسلوب الترغيب والترهيب 
عن طريق تقديم األموال وغيرها من األمور المحببة إلى أطفال، وتقديم مكافآت عن عمليات 
االغتيال حتى لو اقتصر دور الطفل على المراقبة، وتتم مضاعفة المبلغ إذا قام الطفل نفسه 
للتنظيم،  والمعارضين  الناشطين  على  كمرشدين  األطفال  استخدام  يتم  كما  باالغتيال، 

وأن تجنيد األطفال يبدأ داخل المساجد التي يسيطر عليها التنظيم.
ومن المعروف أن تنظيم داعش اإلرهابي يستخدم ست مراحل لتنشئة األطفال األبرياء 
االستراتيجية  هذه  على  التنظيم  يستند  وبات  صفوفه،  في  متطرفة  عناصر  ليصبحوا 
وليبيا وغيرها من  العراق وسوريا  الميداني في  إثر تراجعه  النقص في صفوفه  لتعويض 

البلدان.
التي تشمل عرض األفكار  أولها مرحلة اإلغواء  المراحل،  وكشفت عدة تقارير عن هذه 
اإلرهابي في  التنظيم  لقاءات غير مباشرة مع أعضاء  المتطرفة لألطفال عبر  والممارسات 
الطفل  التعليم، وهي مشابهة لإلغواء، لكن يلقن فيها  العامة، ثم تأتي مرحلة  المناسبات 
التي  االختيار  المرحلة  هذه  وتلي  لوجه.  وجهًا  داعش  قادة  بمقابلة  ويقوم  مكثف  بشكل 
قدراته  الكتشاف  وتدريبه  استقطابه  عبر  وذلك  الطفل،  حياة  على  داعش  بيئة  تهيمن 
الطفل من  التي تبرمج عبرها عقلية  الرابعة فهي اإلخضاع  المرحلة  أما  المهام.  وتحديد 
زي  وفرض  أسرته  عن  عزله  تشمل  والتي  الوحشية،  والنفسية  الجسدية  التدريبات  خالل 

موحد عليه لتعميق التزامه بحس التضحية 
وقيم التنظيم.

المرحلة  بأن  التقارير  تفيد  كذلك 
التي يسعى  التخصص، هي  الخامسة وهي 
الطفل  خبرات  تعزيز  إلى  التنظيم  فيها 
متخصص،  تدريبات  مع  تزامنًا  البدائية، 
التعيين،  التجنيد في مرحلة  وتنتهي عملية 
صفوف  إلى  للطفل  تخرج  بمثابة  وهي 
عمليات  ينفذ  لكي  تعيينه  عبر  التنظيم 

عنيفة او ليستعمل كدرع بشري.
الليبي  بالبرلمان  نائبة  التقرير عن  ونقل 
المدارس  في  التجنيد  تجاوز  التنظيم  أن 
المدارس  خالل  من  التعبئة  إلى  ووصل 

واكتشف مؤخرا بمدينة درنة  التنظيم.  قنوات  إلى  بفرض منهج دراسي جديد، باإلضافة 
رسومات على األسوار الخلفية إلحدى المدارس اإلبتدائية ”ميدان رماية” كان يسيطر عليها 
المنسق  وقال  الحمر جنوبي مدينة درنة.  الظهر  اإلرهابي في منطقة  مجلس شورى درنة 
اإلعالمي لغرفة عمليات عمر المختار، عبد الكريم صبره أن الرسومات تكشف النقاب عن 
درنة  قبل مجلس شورى مجاهدي  التصفية من  قائمات  شخصيات عسكرية وضعت على 
آمر غرفة  الرسومات أهداف رماية كتب عليها اسم  )المدرج على الئحة اإلرهاب(، وتظهر 
كما  الورفلي”،  “محمود  الخاصة  القوات  محاور  وآمر  الرفادي”  “سالم  المختار  عمر  عمليات 
كتب على بعضها “مدخلي” في اشارة للمجموعات السلفية التي تقاتل ضمن قوات الجيش.

أطفال في السجون

2014 و2016 التحقت المئات من النساء من دول الجوار بتنظيم داعش في  بين عامي 
لالغتصاب  تعرضن  أو  هناك  تزوجن  وأخريات  وأطفالهن،  أزواجهن  برفقة  بعضهن  ليبيا 
على أيدي العناصر، فأنجبن أطفاال قتل العديد منهم في معارك تحرير مدينة سرت من 
التنظيم المتطرف، وبقي آخرون على قيد الحياة، فتم إيداعهم داخل سجون ومراكز رعاية 

في ليبيا، في انتظار البت في أمرهم.
»أطفال  تسميتهم  على  يصطلح  مثلما  داعش  خلفهم  الذين  األطفال  عشرات  ويقبع 
13 في سجن معيتيقة بالعاصمة  إلى  3 أشهر  اليوم، الذين تتراوح أعمارهم بين  داعش« 

ست  يستخدم  اإلرهابي  داعش  تنظيم  أن  المعروف  من 
متطرفة  عناصر  ليصبحوا  األبرياء  األطفال  لتنشئة  مراحل 
في صفوفه، وبات يستند التنظيم على هذه االستراتيجية 
في  الميداني  تراجعه  إثر  صفوفه  في  النقص  لتعويض 

العراق وسوريا وليبيا وغيرها من البلدان.
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سنة،  أعمارهم  تتراوح  مصراتة  بمدينة  األحمر  الهالل  مقر  في  وكذلك  طرابلس 
بعضهم مع أمهاتهم والبعض اآلخر وحيدون.

وإعادتهم  لهم،  التونسية  السلطات  ترحيل  نحو  تونس  الحقوقية في  المنظمات  وتدفع 
سنة  حوالي  فمنذ  الموسعة«،  »عائالتهم  وسط  طبيعية  حياة  يعيشوا  حتى  تونس  إلى 
سارعت »جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج« إلى إثارة هذا الملف في تونس، ووجهت 
رسائل رسمية إلى الوزارات المعنية تتضمن قوائم بأسماء هؤالء األطفال، بهدف إرجاعهم 
المتشددين  جثث  ملف  غرار  على  وليبيا  تونس  بين  عالقا  الملف  هذا  وبقي  تونس.  إلى 
التونسيين الذين قتلوا في عدد من المناطق الليبية، والتي مازالت داخل الثالجات تنتظر 

أن تتسلمها السلطات التونسية.
وكشف رئيس »جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج«، محمد إقبال بن رجب، عن وجود 
»أرقاما  22 طفال في سجون معيتيقة و17 طفال في سجون مصراتة، وتعتبر هذه األرقام، 
رسمية لكنها غير نهائية إلمكانية وجود أطفال تونسيين في أماكن أخرى من ليبيا«، مؤكدا 
األطفال،  أسماء  تتضمن  قوائم  على  وتحصلت  الليبية  الردع  بقوات  اتصلت  »الجمعية  أن 
ترحيلهم  جهود  في  واالنطالق  التحرك  لها  يتسنى  حتى  التونسية  السلطات  إلى  قدمتها 

إلى تونس«.
من جانه قال مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق اإلنسان وعضو في 
الفترة  في  »شهد  الملف  هذا  إن  القضّية،  هذه  على  المشرفة  الليبية   – التونسية  اللجنة 

من  والتحركات  الخطوات  بعض  األخيرة 
بعد  التونسي  الجانب  من  خاصة  حله  أجل 
المجتمع  منظمات  مارستها  التي  الضغوط 
أنه  إال  الحقوقية،  والجمعيات  المدني 

اصطدم بعقبات عديدة«.
وأوضح في هذا الجانب في تصريح لبوابة 
افريقيا االخبارية، أن الجانب الليبي اشترط 
لمحاكمتهم  األطفال  أمهات  على  اإلبقاء 
رفضته  الذي  األمر  وهو  إرهابية،  بتهم 
من  األطفال  نزع  في  تمانع  التي  تونس 
أمهاتهم، إلى جانب الوضع األمني المتردي 
مركزية  سلطة  وجود  وعدم  ليبيا  في 

للتفاوض معها في ليبيا.
اإلرادة  »غياب  أن  إلى  الكبير  عبد  وخلص 
وعّقد  صّعب  الذي  هو  الجانبين  بين 

إلى  األطفال  إرجاع  اإلسراع في  إلى ضرورة  داعيًا  إلى بالدهم«،  األطفال  ترحيل  من عملية 
عائالتهم لالهتمام بهم ولتنشئتهم في بيئة سليمة ووسط مجتمع منفتح وإعادة تأهيلهم 
تهديدا  يصبحوا  أن  وقبل  األوان  فوات  قبل  المستقبل،  في  طبيعيين  أطفااًل  يكونوا  حتى 

لألمن العام.
ولفت في هذا اإلطار، إلى أن هؤالء األطفال »هم ضحايا أبرياء، يتواجدون اآلن في بيئة 
متشددة بعضهم يتلقى تربية متطرفة من والدته الداعشية وآخرين كبروا على مشاهد 
أطفال صغار ألنهم  إلى  آباؤهم  به  قام  ما  »ال يجب تحميل مسؤولية  أنه  اإلرهاب«، مضيفًا 
أفضل  حياة  ومنحهم  ألجلهم  والوقوف  بهم  العناية  إلى  السلطات  داعيًا  حروب«،  ضحايا 
يتمتعون خاللها بحقوقهم األساسية، حتى »ال يصبحوا جيل داعش الجديد ويكونوا خطرا 

على العالم«.
لهم  تتسبب  فهي  األطفال،  هم  الحروب  في  األكبر  المتضرر  “إن  القول:  يمكن  ختاما 
سيأتي  يمكن،  ما  بأسرع  السيئة  أثارها  تدارك  يتم  لم  فإن  خطيرة،  سلوكية  باضطرابات 
الشباب ذاكرته مأزومة بالحرب والقتل والتدمير والخطف، ما سيؤثر  المستقبل بجيل من 
بل  عالجها  يصعب  مزمنة،  نفسية  أمراض  إلى  اآلثار  هذه  فتتحول  النفسية،  صحته  على 
ويصعب أحيانا إقناع المريض أنه مصاب بها. هذه االضطرابات السلوكية تسبب الفشل 
وعلى  خاص  بشكل  الفرد  على  حقيقية  خطورة  وتشكل  المتكررة،  واإلحباطات  المستمر 

المجتمع بشكل أشمل.

مثلما  داعــش  خلفهم  الذين  األطفال  عشرات  يقبع 
الذين  اليوم،  داعش«  »أطفال  تسميتهم  على  يصطلح 
معيتيقة  سجن  في   13 إلى  أشهر   3 بين  أعمارهم  تتراوح 
بالعاصمة طرابلس وكذلك في مقر الهالل األحمر بمدينة 
أمهاتهم  مع  بعضهم  سنة،  أعمارهم  تتراوح  مصراتة 

والبعض اآلخر وحيدون.
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،،
الحبيب األسود 

صرمان  مدينة  على  خيمت بظاللها  التي  المأساة  بداية  كانت   2015 ديسمبر  شهر  من  صباح  ذات 
الليبية الواقعة على شاطئ البحر المتوسط، وغرب العاصمة طرابلس بمسافة 60 كم، ففي ذلك اليوم، 
كانت وجدان الشرشاري ترافق أبناءها عبد الحميد ومحمد وذهب إلى المدرسة، عندما فوجئت بستة 
بمدينة  المجمعة  العيادة  جزيرة  في  لوحات،  ودون  النوافذ،  معتمتي  سيارتين  من  يترجلون  مسلحين 
صرمان، ويغلقون الطريق بالقرب من اإلشارة الضوئية، ثم يشيرون بفوهات البنادق إلى سائق سيارة 
األسرة  بضرورة التوقف جانبا، قبل أن يطلقوا النار في الهواء لبث الرعب في المارة، حتى ال يجرؤ أحد على 

تصوير المشهد المؤلم بكاميرا هاتفه النقال. 

مع أوالد الشرشاري..

قصة تختزل مأساة 
الطفولة في ليبيا اليوم 
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2018 اهتزت ليبيا، وتوحد فرقاؤها أمام مأساة إنسانية  وفي السابع من ابريل 
استهدفت الطفولة والبراءة، عندما أعلن جهاز المباحث الجنائية فرع الغربية العثور 
اختطافهم  واقعة  حول  التحقيقات  خالل  من  أنه  وذكر  الثالثة.  األطفال  جثث  على 
تبين أنهم قتلوا ودفنوا في غابة البراعم جنوب مدينة صرمان، مشيرا الى أنه بعد إخطار 
النيابة العامة والطبيب الشرعي تم التوجه لمكان دفن األطفال وإخراج جثثهم ونقلها إلى 

مستشفى المدينة. 
وبّين مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الصّديق الصور أنه تمت معرفة مكان 
رفات األطفال الضحايا بعد استجواب النمري المحجوبي الذي قبض عليه في منتصف شهر 
مارس 2018.، وأضاف ان عددا من المتهمين في هذه القضية قتلوا في حوادث مختلفة 

وبعضهم مقبوض عليه.
من  الثاني  إلى  القضية  أطوار  وتعود 
مسلحون  قام  عندما   2015 ديسمبر 
باختطاف األطفال عبد الحميد )10 أعوام ( 
13 عاما ( من   ( 8 أعوام ( وذهب   ( ومحمد 
نقلهم الى  التي كانت بصدد  أمهم  حضن 

المدرسة، 
جهاز  داهم  عندما  الجريمة  لغز  فك  وتم 
يوم  للخاطفين  وكراً  الجنائية  المباحث 
على  القبض  فيه  ألقي  الماضي  مارس   15
المدعو  الجريمة  في  الرئيسي  المتهم 
أصابة  أصيب  أن  بعد  المحجوبي  النمري 
في  وشركاؤه  أشقاؤه  لقي  بينما  بالغة، 
مجدي  و  أيوب  و  مراد  و  ماجد  العصابة 

حتفهم.
 والنمري المحجوبي هو القائد الميداني 
فجر  لمنظومة  التابعة  البركان،  لسرية 
من  الفكرية  مرجعيتها  تتخذ  ليبيا،  والتي 
اإلرهابي الصادق الغرياني المفتي المعزول 

وعضو ما يسمى بإتحاد علماء المسلمين، 
لواء  تحت  البركان  سرية  وتنضوي 
يرأسها  التي  ليبيا  ثوار  بغرفة  يسمى  ما 
بـ”أبو  المعروف  هدية  شعبان  اإلرهابي 
الجماعة  في  القيادي  الزاوي”،  عبيدة 

المؤتمر  يدعمها  كان  و  أجانب،،  دبلوماسيين  خطف  في  تورطت  أن  لها  وسبق  المقاتلة، 
الوطني العام المنتهية واليته، والذي صرف لها إبن تأسيسها ميزانية تقدر ب900 مليون 

دينار ليبي.
ميلشيات  الى  وانظم  بالحاج،  بزعامة  المقاتلة  الجماعة  فكر  اعتنقوا  ممن  النمري  وكان 
2014، وظهر في أكثر من مناسبة على قناة  فجر ليبيا خالل انقالبها على نتائج انتخابات 
العربية  الدول  قبل  اإلرهابية من  الكيانات  والمصنفة ضمن  الممولة من قطر،  »التناصح« 

الداعية لمكافحة اإلرهاب. 
البراعم،  غابة  في  ودفنهم  األطفال،  بقتل  المحجوبي  النمري  اعترف  التحقيقات،  وخالل 
وعلى الفور تم إخطار من النيابة العامة، حيث انتقلت عناصر من النيابة، والطبيب الشرعي، 
وبعد  الدفن  البحث عن مكان  إجراءات  األطفال، وتمت  إلى مكان دفن  الجنائي،  والمصور 

العثور عليه، بدأت أعمال الحفر حيث عثر على جثث األطفال.
المتوحشة  الموت  طريقة  جديع،  هشام  صرمان،  الجنائي  البحث  أعضاء  أحد  وكشف 
رمًيا  للقتل  تعرضوا  قد  الضحايا  يكون  أن  نفى  حيث  الشرشاري،  أطفال  لها  تعرض  التي 

بالرصاص.
أحد  بها  أدلى  التي  االعترافات  خالل  ومن  أنه  تلفزيونية،  تصريحات  في  وقال»جديع«، 
المتهمين بمقتل أطفال الشرشاري، فإن جريمة القتل تمت بعد شهر من اختطافهم، وأن 

خالدة والخويلدي بين والدهما 
خالد وجدهما الراحل الخويلدي 
الحميدي قبل قصف الناتو في 2011
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األطفال لم يقتلوا رميا بالرصاص، وإنما »اختناقا«.
وأكد »جديع« أن واقعة مقتل األطفال الثالثة كانت مقصودة، باعتبار أن المتهمين 
بجريمة القتل هذه ومن بينهم »النمري«، لهم سوابق كثيرة في االختطاف والقتل 

والسطو، مؤكدا أن عملية التحريات ما تزال متواصلة.
كان  هذه  األطفال  قضية  فإن  لالعترافات،  ونتيجة  أنه  صرمان،  الجنائي  البحث  وأوضح 
االنتقام منه  الوالد حاولوا  أنه وعند عدم نيلهم من  إلى  المقصود منها والدهم، مشيًرا 

عن طريق أوالده.
أوالد  وقتل  اختطاف  جريمة  في  المتورطين  بين  من  فإن  صرمان،  نيابة  ووفق تحقيقات 
الشرشاري، سليمان التائب وهو ابن مدير مكتب األوقاف في المدينة نفسها، والذي قتل 
قوية  ترجيحات  وسط   ،2015 ديسمبر  من  والعشرين  الثالث  في  بصرمان  اشتباكات  في 
تشير إلى أن النمري المسؤول الرئيسي في القضية هو من قام بتصفيته، ومن الزاوية كل 
النمري  والمجرم  العصابي  التشكيل  رئيس  ناهيك عن  وأبوبكر سالم،  علي كردمين،  من 

المحجوبي.
الخاطفين  أن  األطفال،  والد  الشرشاري  رياض  عم  ابن  وهو  الشرشاري،  محمد  وأكد 

اتصلوا بالعائلة بعد ثالثة أيام على عملية 
تلقتها  األولى كانت قد  والمكالمة  الخطف، 
منها  طلبوا  بحيث  هاتفها  على  الجّدة 
إعطاءهم رقم هاتف والد األطفال للتفاوض 
الخاطفون  اتصل  التالي،  اليوم  وفي  معه. 
طالبوه  مقدمات،  أي  دون  ومن  بالوالد، 
استرجاعه  مقابل  خيالية  مالية  فدية  بدفع 
فإنهم  طلبهم  ينفذ  لم  وإذا  أطفاله، 
أبناءه جثثًا هامدة، لتنتهي  إليه  سيرسلون 
عبثًا  الوالد  الفور، وقد حاول  المكالمة على 
معهم،  للتفاوض  الخاطفين  مع  التواصل 
عندها وّجه محمد الشرشاري نداء استغاثة 
معلومة،  بأي  لإلدالء  المواطنين  جميع  إلى 
حتى لو كانت بسيطة، قد تفيد في الوصول 

الى الخاطفين. 
بمدينة  الجنائية  المباحث  ونشرت 
عبد  يدعى  لشخص  اعترافات  العجيالت 
سكان  من  الرقيق  البشير  علي  الرحمن 
تفاصيل  عن  تحدث  الذي  الزاوية  مدينة 
الشرشاري،  أطفال  خطف  في  مشاركته 
7 أشخاص  وقال إنهم مجموعة مكونة من 

انطلقوا إلى مدينة صرمان وتمركزوا في »سيمافرو صرمان « عند جزيرة الدوران وانتظروا 
إشارة التنفيذ من شخص يدعى باسط الصرماني كان موجودا في مدينة صبراتة.

وليكون  »التمويه  باالتصاالت من صبراتة هو  الصرماني  قيام  أن سبب  الرقيق  وكشف 
المصدر من مكان يتواجد فيه تنظيم داعش آنذاك« وتابع قائاًل: »أعطى باسط الصرماني 
لنا في  اإلشارة ونزلنا من السيارات بسالحنا وقام عنصران مّنا بخطف األطفال وسلماهم 
سيارتنا التي غادرنا على متنها أنا وثالثة آخرون عبر الطريق الساحلي إلى مدينة الزاوية 

ومنها إلى حي المصفاة السكني ووضعناهم في أحد المنازل قبل أن يتم قتلهم الحقا «.
قتلت  قد  جمعاء  ”البراءة  إن  بيان  في  وقالت  الثالثة،  األطفال  صرمان  بلدية  نعت  وقد 
األرض  في  أصحابها  عاث  وقد  إنسانية،  ال  متحجرة  قلوب  ارتكبتها  التي  الجريمة  بهذه 
لمدة  بالبلدية  الحكومية  المؤسسات  داخل  تام  بشكل  العمل  إيقاف  عن  معلنه  فساداً”، 

ثالثة أيام 
كما أعلن المجلس البلدي لمدينة صبراتة المجاورة تعليق الدراسة يوم 8 ابريل واعتباره 
يوم حداد بكافة المؤسسات التعليمية، مؤكدا على ضرورة معاقبة الجناة وكل من ساهم 

في هذه الجريمة النكراء. 

االطفال الضحايا
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الى ذلك، إهتز المجتمع الليبي لبشاعة الجريمة التي كشفت عن توحش ميلشيات 
اإلسالم السياسي، بينما أجمع الفرقاء السياسيون على إستنكارهم الحادثة، 

وصادق  التعازي  بأحر  صالح،  عقيله  المستشار  النواب  مجلس  رئيس  فقد تقدم 
المواساة لعائلة الشرشاري وألهالي مدينة صرمان جميعا في وفاة أطفال الشرشاري إثر 

عمل إجرامي إرهابي قام به مجرمون في حق أرواح أطفال بريئة –بحسب وصفه-.
فتحي  النواب  مجلس  لرئاسة  اإلعالمي  المستشار  به  صرح  ما  بحسب  صالح،  ودعا 
لمحاربة  الصفوف  ورص  والتعاون  للتكاتف  جميعا  الليبي  الشعب  المريمي،  عبدالكريم 

اإلرهاب والقضاء عليه في كل أنحاء ليبيا.
النواب، أن اإلرهاب هو العدو الرئيسي لليبيين، مؤكًدا أن هؤالء  وأوضح رئيس مجلس 
المجرمون اإلرهابيون ومن على شاكلتهم هم سبب نشر الفوضى وعدم تطبيق القوانين 

وحمل السالح بطرق غير مشروعة.
وطالب الجيش الوطني بمحاربة اإلرهاب إينما وجد في البالد، مشدًدا على الجهات األمنية 
الجريمة  بهذه  قام  ومن  اإلرهابين  على  الصارمة  القوانين  تطبيق  بضرورة  والقضائية 

النكراء يجب تطبيق أقصى العقوبات عليهم.
األمنية  األجهزة  كل  ايًضا  طالب  كما 
عامة  مباحث  من  والمختصة  والضبطية 
قصارى  تبذل  أن  وغيرها،  جنائي  وبحث 
وكل  إرهابي  كل  على  للقبض  جهدها 
لينال  للعدالة  وتقديمه  القانون  على  خارج 
بالخصوص  النافذة  للقوانين  وفقا  عقابه 
حربه  في  الوطني  الجيش  ومساندة 

ومقاومته لإلرهاب إينما وجد في البالد.
فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  وقال 
سوى  يرتكبها  ال  الجريمة  هذه  أن  السراج 
” ال   : من تجرد من آدميته، وتابع في بيان 
أجد الكلمات التي تعبر عن مايدور بداخلي 
مقتل  على  واألسى  الحزن  مشاعر  من 
الليبيين جميعًا  االطفال االبرياء والشك ان 
مصدومون يعيشون حالة من الذهول من 
على  الدخيلة  البشعة  الجريمة  هذه  وقع 
لإلنسانية  انعدامًا  تعكس  والتي  مجتمعنا 
لدى  واالخالقي  الديني  للواعز  وفقدانًا 

مرتكبيها ” .
فتحي  الرئاسي  المجلس  عضو  وإعتبر 
ذهب  الثالثة  الشرشاري  أبناء  المجبري 

على  و  بارد  بدم  ارتكبت  جريمة  قتلهم  أن  وقال  شهداء،  محمد  و  عبدالحميد  وشقيقيها 
أيدي قتلة متوحشة ال تخشى الله .

وأصدر النائب األول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي طاهر أرحومة النويري، بيانا دعا 
المباحث  جهاز  بجهود  مشيدا  الجريمة،  مرتكبي  على  العقوبة  أنواع  أشد  تطبيق  إلى  فيه 
العامة بالمنطقة الغربية، والتي أدت إلى اكتشاف تفاصيل الجريمة، والقبض على المجرمين، 
في عملية وصفها بـالنوعية، والتي أعادت األمل في عودة المؤسسة األمنية ألداء واجبها في 

حماية الوطن.
وقال المجلس االعلى للدولة أنه يدين هذه الجريمة النكراء،ويدعو الجميع الى تكاتف 
الجهود من أجل أن تتوقف مثل هذه الجرائم البشعة،والتذهب دماء أطفال الشرشاري هباء، 

مؤكدا أن مثل هذه الجريمة اليجب أن يذهب مرتكبوها دون عقاب صارم وعاجل .
وتوجهت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بليبيا في بيان صادر عنها بخالص التعازي إلى 
رياض الشرشاري، والد األطفال، وأهالي مدينة صرمان، وكل الشعب الليبي، ودانت هذه 

الجريمة البشعة والصادمة، التي تكشف تجُرد مرتكبيها، من أية مشاعر إنسانية.
والممارسات  األفعال  تلك  مثل  أن  على  بليبيا،  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  وأكدت 

القاتل النمري المحجوبي
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الالإنسانية والبشعة لن تتوقف عند هذه الجريمة البشعة، ولن تكون أولى الجرائم 
اإلجرامي،  المنطق  حدود  كل  فاقت  بشاعتها  أن  إال  آخرها  تكون  ولن  ليبيا،  فى 
انتشار  استمر  لطالما  الجريمة،  علم  خبراء  لكبار  البشري  العقل  أمامها  ويعجز 
حالة  استمرت  لطالما  المسلحة، وكذلك  والتشكيالت  الجماعات  السالح وسيطرة وسطوة 
اإلفالت من العقاب في ليبيا، فإن كل أطفال الليبيين دون استثناء هم مشاريع مؤجلة ألطفال 

الشرشاري.
الدباشي  إبراهيم  المتحدة السفير  العامة لألمم  السابق بالجمعية  ليبيا  وأعرب مندوب 
أن “هذه الجريمة دليل واضح على ان أبناء ابليس يعيشون بيننا ويتحكمون فينا، وتحالفوا 
مع شياطيننا، الذين يقدمون لهم الدعم ويوفرون لهم الغطاء الرسمي بعلم وبدون علم 
”، وإعتبر أن المسؤول العاجز عن حماية مواطنيه والقيام بواجباته هو شريك في الجريمة، 
مشيرا الى أن من يدعي بأنه رجل دين او متدين ويفتي بما يشجع الجريمة فهو شريك 

فيها حتى لو كان رأيه وفتاويه عن جهل او 
غباء، وذلك على حد وصفه .

الحميد  عبد  عائلة  كشف  ذلك،  الى 
تفاصيل  عن  لها،  بيان  في  الشرشاري، 
أجراها،  التي  للتحقيقات  الكاملة  القصة 
لجنة  أعضاء  مع  بالتعاون  الكيب،  محمد 
حول  الردع،  بقوم  الخطف  جرائم  مكافحة 
الحمالت  وحقيقة  الشرشاري،  أطفال  قضية 
التواصل  صفحات  من  عدد  شنتها  التي 
بهدف  اإلعالم،  قنوات  وبعض  االجتماعي، 
تشويه قوة الردع الخاصة، وعضو التحقيق 

فيها محمد الكيب.
وقالت إن هذا البيان يأتي لقول كلمة الحق 
والرد على الحملة التي ظهرت بالتزامن مع 
اعتراف المتهم النمري المحجوبي، وإرشاده 
أطفالنا، ومحل جريمته وجريمة  إلى مدفن 
أنها  اتضح  التي  الصفحات  تلك  شركائه، 
الخاصة،  الردع  قوة  تشويه  إلى  تهدف 
الكيب،  السيد محمد  التحقيق فيها  وعضو 
وأنصارهم،  المجرمون  ناصبه  قد  والذي 
القضية،  بدايات  منذ  العداء  وإعالمهم 

أو اختصاص تلك الصفحات في  الخاطفين، ولنبين عدم صحة تدخل  وافتضاح هوية كل 
تقيم األدلة أو الحكم باستبعاد متهم، أو أكثر استنادا لتقيمهم الخاص لألدلة مما يدخل في 

اختصاص القضاء وحده، و من باب إعطاء كل ذي حق حقه«.
جرائم  مكافحة  -لجنة  لجنته  أعضاء  من  وعدد  الكيب،  أن  بيانها،  في  العائلة  وأكدت 
الخطف- هم أول من وقف والزال يقف مع قضية أطفال الشرشاري، وهم أول من كشف هوية 
وأول  صقر،  وأوالد  الزاوية،  مدينة  من  المتهمين  بعض  مع  تحقيقه  خالل  من  الخاطفين 
من اخبر العائلة بذلك، مشيرة إلى أن تحقيقات الكيب هي التي كشفت هوية الخاطفين، 

وجعلتهم أهداف مشروعة لمالحقة كل األجهزة األمنية.
وإعالم بكل مجريات  وإحاطة،  يتعامل معنا بكل وضوح وشفاهية،  »الكيب كان  وأضافت 
ونتائج التحقيقات، واستمر على ذلك النهج حتى بعد انتقاله إلى قوة الردع، وتوليها التحقيق 
في قضية خطف األطفال بالتنسيق مع اللجنة المشكلة من قبل النائب العام«، الفتة إلى أن 
الكيب كان له الدور الرئيسي في نقل المتهم عبد الباسط ساسي من كتيبة الفروق إلى مقر 
لجنة مكافحة الخطف صبراتة، وأصر منذ افتضاح هوية المجرم النمري مصطفى، ومن معه 
على المطالبة بتسليمهم، ولم يخضع هو وأعضاء لجنته، وأحرار صبراتة لمطالب النمري، 
أجهزتها  تكافح  لم  منطقة  إلى  نقلهم  أو  معه،  ومن  ساسي،  الباسط  عبد  على  باإلفراج 
النمري، رغم  – ولم يخضعوا لضغوط  المتهمين منها  الجريمة -ويسهل تهريب  األمنية 
في  خمسين  من  يقارب  ما  عددهم  بلغ  والذي  صبراتة،  من  األبرياء  الرهائن  على  قبضه 

جواهر الشرشاري كانت 
تحلم بعودة أشقأيها
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مدن مختلفة.
بيانها  في  العائلة   وتابعت 
للعمل  انتقاله  وبعد  »الكيب  أن 
الردع  قوة  عناصر  مع  استمر  الردع  بقوة 
بعد  رغم  واستطاعوا  الجناة  مالحقة  في 
طويلة  لفترات  الطريق  وقفل  المسافات 
بأسلوب  الخاطفين  عشرات  على  القبض 
الوقت  في  وذلك  وآمن  ومنضبط  محترف 
الذي كانت يد األجهزة األمنية، والى ما قبل 
مباشرة  من  وممنوعة  مغلولة  خلت  شهور 
بسبب  الخاطفين  قبائل  مناطق  في  عملها 
أعيان  وتعنت  المقيتة  القبلية  المليشيات 
تعاون  في  كانت  قوة الردع  لكن  قبائلهم، 
مع أجهزة األمن العاملة على القضية سيما 
لمحققيه  وسمحوا  الجنائية،  المباحث  جهاز 
عليهم  المقبوض  المتهمين  مع  بالتحقيق 
عندما  وحتى  ذلك،  استمرار  يمنعوا  ولم 

تمكن أبطال جهاز المباحث مؤخرا من مداهمة وكر النمري، والقبض عليه ابدوا فرحهم 
وسرورهم، واثنوا على جهود رجال المباحث الجنائية وأبدوا استعدادهم ألي تعاون.

القوة  رئيس  رأسها  الردع، وعلى  باإلنكار سمحت قوة  المحجوبي  النمري  اعتصم  وحين 
التحقيق  ليتم  الردع،  قوة  الباسط ساسي من  عبد  المتهم  بقدوم  الكيب،  والسيد محمد 
معه في مقر جهاز المباحث الجنائية، ومحاولة إقناع النمري المحجوبي األمر الذي كان له دور 
كبير في عدول النمري عن انكاره، واعترافه بالخطف وإرشاده إلى مدفن األطفال واتضاح 

مصيرهم«.
وكشفت العائلة، »أن عدم ذكر النمري المحجوبي للمتهمين من مدينة الزاوية ال يفيد 
عدم ارتكابهم لجريمة الخطف طالما أن المتهمين من مدينة الزاوية هم من تم القبض 
عليهم أوال، وأرشدوا إلى المتهمين من مدينة صرمان، واعترفوا عليهم وعلى شركائهم 
الباسط  عبد  وعلى  نفسه،  على  النمري  باعترافات  اعترافاتهم  وتأكدت  صقر،  أوالد  من 
الزاوية، وتأكدت بظهور  وغيره من مجرمي صرمان المذكور أغلبهم على السنة متهمي 
النمري  على  االتهام  يثبت  أن  يعقل  ال  وانه  مدفنهم،  إلى  النمري  وإرشاد  الجريمة،  جسم 

مدينة  من  الخاطفين  وبقية  الباسط  وعبد 
صرمان، وال يثبت على شركائهم من أوالد 
لما  اعترافاتهم  لوال  الذين  والزاوية  صقر 
الباسط  وعبد  للنمري  اتهام  هناك  كان 

أصال.
كما أن عبد الباسط ساسي هو الذي كان 
المجموعات  بين  والمنسق  الوصل  حلقة 
من  العملية  بقادة  معرفة  وعلى  الخاطفة، 
المتهمين  بأقوال  الثابت  وأن  صقر،  أوالد 
كان  من  إال  يعرف  ال  المتهمين  غالب  أن 
معه في مجموعته أو على متن ذات المركبة 
التي كان بها كل منهم، أو يعرف فقط من 
وحسب  العملية  تنفيذ  في  بإشراكه  قام 
أو  تنسيق  كان  إذا  وما  إليه،  الموكل  الدور 
هناك  أن  بل  تنفيذ،  أو  تامين  أو  تخطيط 
من متهمي الزاوية من تم إشراكه قبل يوم 
الواقعة بيوم، أو في يوم التنفيذ، ومن ثمة 
ليس بالضرورة أن كل متهم يعرف كل من 
نفذ أو اشترك في عملية الخطف أو تأمينها، 

رياض الشرشاري
 والد الضحايا

ذهب الشرشاري
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أواإلعداد لها، وبالتالي ال يمكن استبعاد متهمي أوالد صقر بمجرد أقوال النمري، 
أقوال عشرات  سيما وإنها ال تعد منتجة في نفي االتهام عنهم كما ال يصح طرح 

المتهمين بمجرد قول متهم واحد.
للتقييم  أن تخضع  القضاء والبد  المتهمين من مهمة  اعترافات  تقييم  إن  النهاية  وفي 
جميعا من قبله وليس قول متهم واحد بمعزل عن أقوال غيره من المتهمين، وانه ليس 
اعتراف  الضبط نفسه هو تسجيل  مأمور  وأن مهمة حتى  يقيمها،  أن  أيا كان  وال  للمتهم 
إزاء  يذكرهم  لم  واحد  متهم  أن  لمجرد  آخرين،  متهمين  باستبعاد  الحكم  وليس  المتهم 
اعترافات  غالب  كان  إذا  وسيما  العام،  النائب  أمام  عليهم  المتهمين  عشرات  اعترافات 
المعني  الضبط  مأمور  ناظري  أمام  ليست  العام  النائب  تحقيقات  في  المثبتة  المتهمين 
العدالة  أمام  يمثل  أن  إال  اتهامه  أدلة  كانت  ومهما  متهم  أي  يملك  ال  كما  بصره،  وتحت 
ويدافع عن نفسه ويخضع للمحاكمة، وإال فانه لن نجد أي متهم يقدم على تسليم نفسه 

مستقبال تحت أي حجج أو ذرائع أو من منطلق تقيمه الخاص لألدلة خارج مجلس القضاء«.
أن  بيانها  في  الشرشاري،  عائلة  وأكدت 
قضية  هي  أطفالها،  وقتل  خطف  قضية 
واحد،  فيها  عليهم  المجني  وأن  واحدة، 
فترة  أثناء  حدثت  القتل  جريمة  وأن 
من  فيها  التحقيق  وأن  وحجزهم،  خطفهم 
االرتباط  دواعي  تتطلبه  العام  النائب  قبل 
العدالة، وارتباط األدلة في كل  أداء  وحسن 
منهما، وعدم تقطيع أوصال القضية وتناثر 
له  من  هو  العام  النائب  وأن  سيما  أدلتها، 
العام  واالختصاص  األصيل،  االختصاص 

الذي يشمل كل ربوع ليبيا.
جهاز  بيانها،  ختام  في  العائلة  ودعت 
لالستمرار  الردع  وقوة  الجنائية،  المباحث 
عليهم  والقبض  الجناة،  باقي  مالحقة  في 
وإحالتهم للنائب العام، في إطار من التعاون 
والتنسيق األمني، إلثبات أن األجهزة األمنية 
والمجرمين،  الجريمة  مواجهة  في  متحدة 
ونصر  واستقراره،  الوطن،  أمن  أجل  ومن 

المظلومين.
الفريق  نجل  خالد  تقدم  ذلك،  الى 
فى  بالتعزية  الحميدي  الخويلدي  الراحل 

وجميع  الحميدي  عائلة  كل  وإلى  أسرتهم  أفراد  كافة  الى  الثالثة  الشرشاري  أطفال  مقتل 
أهل صرمان فى فقدهم متمنيًا ان تكون هذه الجريمة التي هي جريمة بحق الوطن آخر 

األحزان.
ابوالقاسم  صالح  أروى  عمومته،  إبنة  المغدورين،  األطفال  والدة  إلى  الخويلدي  وتوجه 
الخويلدي قائاًل : ”أختى الرائعة بشخصك ومواقفك أم األبرياء، أطفالك نحتسبهم شهداء 
مع جدتهم نجية وخالدة والخويلدي بالجنة بصفاء وسالم وإلى أن نلتقيهم فصبٌر جميل 

والله المستعان، وانا لله وانا اليه راجعون ” .
الذي كانت تصدح منه ضحكات األطفال يمرحون  المكان  ” بذات   : الحميدي  وأضاف 
و يلعبون والذي كان جد الشهداء الخويلدي الحميدي رحمه الله يغرس األشجار ليحتمى 
الضمائر  وموت  أخالق  إنعدام  بكارثة  توصف  أن  إال  اليمكن  وبمظاهر  األطفال  بظاللها 
القريبة  أطفال  أجساد  ترقد  حيث  صرمان  بغابة  المكان  نفس  في  أطفالنا  جثامين  يوارى 

والوفية لعمها الخويلدي أروى صالح أبوالقاسم الحميدي ” .
العام  قبل  الثورة  قيادة  بـمجلس  السابق  العضو  والده  أن  الخويلدي  خالد  وأوضح 
2011 كان يحمي بحزم تلك األرض والتي هي موقع جريمة قتل أطفال الشرشاري من عبث 
المواطن،  وحرمة  الوطن  أرض  على  التعدى  يريد  من  بوجه  ويقف  واالنتهازيين  العابثين 

وذلك بحسب قوله .

محمد وعبد الحمبد  
البراءة عندما تقتلها 
الفوضى
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األخالقي  النظام  لسقوط  ضحايا  بأنهم  المغدورين  االطفال  الخويلدي  ووصف 
التطرف  والتآمر  والخيانة   ” المكيدة  النكبة   ” إلفرازات  إمتداد  الجريمة  وبأن 
واألجرام داعيًا الله بأن يسقط الفوضى وأن ينزل الرحمة والصبر فى قلوب أسر كل 

المكلومين من ” ضحايا الناتو ” وماتاله من جرائم، وذلك وفقًا لنص رسالته .
التواصل االجتماعي عن قضية  الخويلدي عقب جدل تداولته وسائل  وتأتي تصريحات 
مقتل أطفاله وزوجته وعمته فى غارة لحلف شمال االطلسي على منزلهم فى صرمان صيف 
2011 وعالقة تلك القضية بقضية خطف ومقتل أطفال الشرشاري التي ثبت وقوف جماعة 

الموقوف  بقيادة  ليبيا  لفجر  تابعة  مسلحة 
لها  التدبير  خلف  المحجوبي  النمري 

وتنفيذها .
الشرشاري  أوالد  قصة  تختزل  وهكذا، 
اإلنفالت،  زمن  في  ليبيا  طفولة  مأساة 
الحميدي  خالد  أوالد  قصة  مثلت  كما 
العدوان، عندما  الطفولة في زمن  مأساة 
الناتو  لقوات  إحداثية  الجبناء  أحد  قدم 
الخويلدي  الراحل  الفريق  منزل  عن 
عنه  نتج  قصفا  النتيجة  لتكون  الحميدي، 

إستشهاد كل من : 

زوجة  محمود  أحمد  صفا  المهندسة   .1
المهندس خالد الحامدي.

الخويلدي  خالد  خالدة  الطفلة   .2
الحميدي )4 سنوات ونصف(: اإلبنة.

الخويلدي  خالد  الخويلدي  الطفل   .3
الحميدي )3 سنوات ويوم(: اإلبن.

4. الطفلة سالم محمد نوري الحميدي )6 
سنوات(: إبنة أخ المهندس خالد الحامدي.

5. نجية بلقاسم الحميدي عمة المهندس 
خالد الحامدي.

6. الطفلة آمنة عصام جمعة )8 سنوات(: 
إبنة الجيران.

7. الطفلة أميرة عصام جمعة )8 أشهر(: 
إبنة الجيران.

عم  إبن  الحامدي  محمد  محمد   .8
المهندس خالد الحامدي.

9. عماد أبو عويجيلة الطرابلسي: حارس 
المنزل.

10. عبدالله النبي: حارس المنزل.
11. بشير إسحاق علي من السودان: طباخ في المنزل.

12. عائشة الكليه من المغرب: مدبرة منزل.
13. بشرى يالي من المغرب: مدبرة منزل.

كما أسفر القصف عن إصابة كل من .
1. السيد خويلدي الحميدي )أصيب إصابة بليغة في ساقه(: األب.

األم.3.  ومفاصلها(:  ذراعيها  في  بليغة  إصابة  )أصيبت  الحميدي  خويلدي  السيدة   .2
اآلنسة خويلدي الحميدي )طالبة في كلية الطب، أصيبت إصابة بليغة وأجريت لها عملية 

معقدة في فمها(: األخت.
4. آية محمود: إحدى األقرباء.

5. فتحية )أصيبت إصابة بليغة وفقدت ساقها(: جليسة أطفال من المغرب.
6. مفتاح القماطي )أصيب بإصابات متعددة في ساقيه وأجريت له عمليات كثيرة(: سائق.

النبش عن رفات الضحايا
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كاريكاتير

محمد قجوم


