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قائمــة الجداول

المشــاركون في البحث

المجيبون على االســتبيان

ينضــم الرجــال إلــى الجماعــات المتطرفــة القائمة 
علــى العنــف ألنهــم يدعمــون أفكاًرا مثــل »على 

النســاء أن يكــّن مطيعــات ألزواجهن.«

النســاء اللواتــي تعرضــن لالغتصــاب أو االعتــداء 
الجنســي هن أكثر عرضــة لالنضمام إلى الجماعات 

المتطرفــة القائمة على العنف.

النســاء اللواتــي يتعرضــن للعنــف من أزواجهن أو 
آبائهــن أو إخوانهــن أكثــر عرضــة لالنضمــام إلى 

الجماعــات المتطرفة القائمــة على العنف.

يحق للزوج اســتخدام القــوة البدنية إذا تجادلت 
زوجتــه معه أو رفضت اطاعته.

يمنــح عقد الزواج للزوج بشــكل عام إقامة عالقة 
جنسية مع زوجته حتى وإن كانت ال ترغب في ذلك.

تقديــم الدعم الالزم في المســائل التي تتعلق 
بالعنــف ضد المرأة.

ينبغــي على القيادة الدينية فــي المجتمع أن 
تكون وإلى حــد كبير بأيدي الرجال.

ينبغــي أن تكــون القيادة السياســية للمجتمع وإلى 
حــد كبير في أيدي الرجال.

ما هو متوســط دخلك الشــهري )بالدينار الليبي(؟

على الرجال أن يكونوا مستعدين للتضحية برفاهيتهم 
وذلك لتوفير المال الالزم للنساء في حياتهن.

كــم مرة رأيت جماعات متطرفــة عنيفة تحاول تجنيد 
أعضاء عبر وسائل التواصل االجتماعي مستخدمة تلك 

الوسائل للوصول إلى أهدافها؟

كــم عدد المرات التي رأيــت فيها مواًدا تحّرض على 
للعنــف ضــد النســاء والفتيــات ُتنشــر في وســائل 

التواصل االجتماعي؟ 

يحــق لــأب أن يــزّوج ابنته من رجل يختــاره لها حتى 
وإن كان عمــر ابنتــه أقل من 16 عاًما.

تحتاج المرأة إلى وصي ذكر لحماية شــرف األســرة.

التدّيــن فــي ليبيا.

أخبرنــا أحــد الطالب واســمه حســن أّن: »إحدى 
عالمــات التطرف هي عندما تبــدأ المجموعات في 

االحتجــاج لفصل الصفــوف الجامعية بين الرجال 
والنســاء أو األوالد والبنــات، فهم دائًما يوّدون 
أن يكــون الرجال والنســاء منفصلين.« ما مدى 

موافقتك مع كالم حســن؟

ربطــت امرأة أخرى اســمها أســماء العنف ضد 
النســاء بالسياســات المّتبعــة كعالمــة تحذيرية. 

وقالــت: »يمكننــي أن أقول متى ســيكون هناك 
عنــف متطرف ألن الميليشــيات تبدأ في مهاجمة 
القيــادات النســائية.« مــا مــدى موافقتك لكالم 

أسماء؟

أخشــى أن األصوليــة والتعصــب الديني ســيعرقالن 
حقــوق المــرأة )مثــل حقها فــي العمل والســفر 

بمفردهــا والتعبير عــن رأيها علًنا(.

ينضم الشــباب إلى الجماعــات المتطرفة لدفع 
المهــر )المال أو المــواد أو الحيوانات لعائلة 

العريــس( أو مهــر العروس )المال أو المواد أو 
الحيوانــات لعائلة العروس(.
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ــز التنفيذي الموج
0.1

يتنــاول هــذا البحــث الديناميكيــات الجنســانية للنزعــة الراديكاليــة المؤديــة إلــى العنــف فــي 
ــوث  ــى البح ــتناًدا إل ــف. واس ــم بالعن ــرف المتس ــع التط ــة ومن ــة لمكافح ــود المبذول ــا والجه ليبي
ــث )أي  ــة البح ــة بمنطق ــدة متعلق ــات جدي ــل بيان ــع وتحلي ــّم جم ــا، ت ــي ليبي ــت ف ــي تّم ــة الت األولي
ليبيــا( وذلــك )مــن تشــرين األول/أكتوبــر 2018 إلــى آذار/مــارس 2019(، وباســتخدام اســتبيان )آذار/
مارس-حزيران/يونيــو 2019(. حيــث يتنــاول البحــث الدوافــع الجنســانية لألفــراد لالنضمــام إلــى تلــك 
الجماعــات اإلرهابيــة والمتطرفــة والعنيفــة، وتبيــن كيــف تتفاعــل عــدم المســاواة بيــن الجنســين 
والتمييــز داخــل المجتمــع الليبــي مــع عوامــل أخــرى كالعوامــل االقتصاديــة والسياســية والدينيــة 
ــة  ــب بالهيكل ــّم التالع ــةكيف يت ــف الدراس ــف. وتستكش ــى العن ــم عل ــرف القائ ــر التط ــك لنش وذل
االجتماعيــة للذكــورة واألنوثــة مــن قبــل الجماعــات المتطرفــة القائمــة علــى العنيــف مــن خــالل 
ــات  ــذه الدينامكي ــب ه ــى جان ــة. وإل ــى الجماع ــيطرة عل ــا للس ــد وتكتيكاته ــتراتيجياتها للتجني اس
الجنســانية، يســتقصي البحــث فــي اســتجابات النســاء الليبيــات، وكيــف ولمــاذا يســعون لمواجهــة 

ــى العنــف فــي مجتمعاتهــم. ــم عل ــع التطــرف القائ ومن

أســفرت الدراســة عن ســت نتائج هامة:

تعــّد المواقــف الجنســانية المعاديــة للمــرأة 
باإلضافــة لدعــم العنــف ضدهــا مــن العوامــل 
القائــم  التطــرف  بدعــم  ارتباًطــا  األكثــر 
بحثنــا  إلــى  اســتناًدا  وذلــك  العنــف  علــى 
االســتقصائي. ال توجــد عالقــة علــى اإلطــالق بيــن درجة 
التديــن، أو العمــر، أو الجنــس، أو المســتوى التعليمــي، أو 
التوظيــف، أو منطقــة الســكن فــي ليبيــا ودعــم التطــرف 
القائــم علــى العنــف. ويعتبــر هــذا االســتنتاج نمًطــا يمّثــل 
ــتقصائية  ــة االس ــملتهم الدراس ــن ش ــكان الذي ــع الس جمي
ــراوح  ــي تت ــباب والت ــة الش ــن فئ ــم ضم ــم تصنيفه ــي ت الت
أعمارهــا بيــن )25-18 ســنة( وفئــة الكبــار )25 ســنة ومــا 
فــوق(. وقــد تبيــن أن االرتبــاط بيــن دعــم العنــف ضــد 
ــا بيــن  المــرأة والتطــرف القائــم علــى العنــف أكثــر وضوًح
ــف  ــم العن ــإن دع ــك ف ــع ذل ــاء. وم ــن النس ــه بي ــال من الرج
ــه  ــك الرتباط ــا وذل ــًا إحصائًي ــاًل هام ــر عام ــرأة يعتب ــد الم ض
ــا.  ــاء أيًض ــن النس ــف بي ــى العن ــم عل ــرف القائ ــم التط بدع
ــات  ــن اإلجاب ــة م ــي المائ ــتبيان أّن 39 ف ــر االس ــا أظه كم
كانــت تعتقــد بــأن االغتصــاب هــو عامــل يدفــع النســاء 

لالنضمــام إلــى الجماعــات الراديكاليــة المتطرفــة. 
التــي تعقدهــا المجتمعــات المحليــة  فــي االجتماعــات 

1.1 
والعينــة المرّكــزة باإلضافــة إلــى المقابــالت الشــخصية 
والفتيــات  النســاء  أن  المشــاركين  معظــم  وجــد  حيــث 
العدالــة  بقــدر بســيط مــن  يتمتعــن ســوى  الليبيــات ال 
والمســاواة. كمــا أّن وجــود ثغــرات خطيــرة فــي نظــام 
قانــون األســرة يزيــد مــن ضعــف المــرأة وهــو األمــر الــذي 
تسيســه لمصلحتهــا الجماعــات الراديكاليــة المتطرفــة. 
الراديكاليــة  الجماعــات  نجحــت  المثــال،  ســبيل  فعلــى 
علــى  االعتمــاد  فــي  اإلســالميون  وكذلــك  المتطرفــة 
المواقــف التمييزيــة المجتمعيــة تجــاه المــرأة، وال ســيما 
ــد  ــية ض ــركات سياس ــاء ح ــل بن ــن أج ــك م ــال وذل ــن الرج بي

الحقــوق اإلنســانية للمــرأة. 
بيــد أن إحالــة المــرأة إلــى أدوار التبعيــة فــي األســرة 
ــر. كمــا ذكــر المشــاركون فــي  والمجتمــع آخــذ فــي التغي
البحــث أن الجماعــات المتطرفــة تســعى إلــى وصــم تغييــر 
القائمــة  العنــف  تهديــدات  واســتخدام  الجنســين  أدوار 
المــرأة،  ســمعة  وتشــويه  الجنــس  نــوع  أســاس  علــى 
الحقيقــي  التهديــد  بمثابــة  يعتبــر  المــرأة  فتمكيــن 
حوالــي  وافــق  وقــد  المجموعــات.  تلــك  إلــى  بالنســبة 
نصــف المشــاركين فــي البحــث علــى أن العنــف القائــم 
علــى نــوع الجنــس يمكــن أن يدفــع النســاء إلــى االنضمــام 
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إلــى الجماعــات الراديكاليــة المتطرفــة. وقــد تؤثــر تجــارب 
المــرأة فــي العنــف علــى رفــض الجماعــات المتطرفــة 
ــتبيان  ــير االس ــا يش ــا. كم ــف أو دعمه ــى العن ــة عل القائم
ــد  ــت تعتق ــات كان ــن اإلجاب ــة م ــي المائ ــي 39 ف ــأن حوال ب
ــى  ــام إل ــاء لالنضم ــع النس ــاًل يدف ــاب كان عام ــأن االغتص ب

الجماعــات المتطرفــة القائمــة علــى العنــف.
كمــا أن أغلبيــة إجابــات النســاء )59 فــي المائــة( كانــت 
البنــات  ضــد  الشــرف  علــى  القائــم  العنــف  تعــارض 
واألخــوات، بينمــا لــم يتجــاوز عــدد المعارضيــن مــن الرجــال 
37 فــي المائــة. ففــي الواقــع وافــق عــدد كبيــر مــن 
الرجــال )41 فــي المائــة( علــى اســتخدام العنــف لمعاقبــة 
 24 ــة بـــ  ــرة، مقارن ــى األس ــار إل ــا الع ــك لجلبه ــاة وذل الفت
فــي المائــة مــن النســاء اللواتــي وافقــن علــى اســتخدام 

ــرف. ــى الش ــم عل ــف القائ العن

القائمــة  المتطرفــة  الجماعــات  تســتخدم 
ــال  ــع الرج ــة لدف ــز المالي ــف الحواف ــى العن عل
ــف  ــى العن ــم عل ــرف القائ ــى التط ــاء إل والنس
الذكوريــة  األعــراف  ضمــن  يصــب  مــا  وهــو 
الســائدة مــن إعالــة أســرة وقيادتهــا باإلضافة 
إلــى ضعــف المــرأة اقتصاديــًا. تلعــب الدوافــع 
الماليــة أيًضــا دورًا فــي االنضمــام إلــى مجموعــات التطرف 
العنيــف حيــث تعتمــد طــرق معقــدة فــي ســياق اقتصــاد 
الحــرب فــي ليبيــا. كمــا اعتبــر العمــل المأجــور ضمــن 
الميليشــيات والجماعــات المتطرفــة عامــل جــذب قــوي 
ــذه  ــن ه ــم ضم ــت مقابلته ــن تم ــن الذي ــل الكثيري ــن قب م
الدراســة، حيــث تعتمــد الجماعــات الراديكاليــة المتطرفــة 
ــة الرجــال للنســاء كوســيلة لتجنيــد األعضــاء  ضــرورة حماي

ــاث. ــور واإلن ــن الذك م
ــق  ــق وتواف ــت تواف ــتبيان كان ــات االس ــف إجاب ــا أن نص كم
ــك  ــم وذل ــال برفاهيته ــة الرج ــرورة تضحي ــى ض ــدة عل بش
علــى  التوقــع  هــذا  إن  حياتهــن.  فــي  النســاء  لدعــم 
ــن  ــل م ــل العم ــى الرج ــأن عل ــي ب ــي يعن ــد االجتماع الصعي
ــد  ــى أجــور يدعــم بهــا أســرته وهــذا يزي أجــل الحصــول عل
ــات  ــا الجماع ــي تقدمه ــة الت ــز المالي ــة الحواف ــن جاذبي م

المتطرفــة. الراديكاليــة 
فــي   60 اتفــق  االســتبيان،  فــي  المشــاركين  بيــن  مــن 
ــى  ــاء عل ــن النس ــة م ــي المائ ــال و55 ف ــن الرج ــة م المائ
ــة ألن  ــة متطرف ــة راديكالي ــى جماع ــال إل ــم الرج أن »ينض
ــي  ــال« )Q41(. وبالتال ــم الم ــتقدم له ــة س ــك المجموع تل
فــإن إرجــاع الدافــع المالــي للمتطرفيــن الذكــور الذيــن 
يمارســون العنــف كان أقــوى ممــا كان عليــه بالنســبة 

المتطرفــات. للنســاء 
إّن اســتراتيجيات التوظيــف هــذه منطقيــة بالنظــر إلــى 
ــم  ــى بدع ــام تحظ ــال الع ــي المج ــة ف ــادة الذكوري أن القي
واســع النطــاق بيــن الرجــال. وقــد وافــق أكثــر مــن ثلثــي 
الذكــور الذيــن شــملهم االســتبيان )69 فــي المائــة( أو 
ــون  ــب أن تك ــة يج ــة الديني ــى أن الزعام ــدة عل ــوا بش وافق
فــي أيــدي الرجــال. علــى النقيــض مــن ذلــك، فقــد وافقــت 
تقريبــًا ثلــث النســاء )31 فــي المائــة( علــى هــذه الفكــرة 
ممــا يــدل علــى وجــود فجــوة كبيــرة بيــن الجنســين فــي 
دعــم زعامــة المــرأة أو المســاواة بيــن الجنســين فــي 
ــاع الذكــور  ــة أرب المجــال العــام. كمــا اتفــق أكثــر مــن ثالث
ــى  ــة( عل ــي المائ ــاء )69 ف ــي النس ــة( وثلث ــي المائ )78 ف
أن المــرأة تحتــاج إلــى وصــي ذكــر لحمايــة شــرف األســرة. 

الوســائط  عبــر  للتجنيــد  رســائل  اســتخدام 
المتعــددة ســواء كانــت تقليديــة أو الكترونية 
للرجــال  خصيًصــا  مصممــة  تكــون  بحيــث 
ــا  ــة بم ــة واإللكتروني ــائط التقليدي ــد الوس ــاء. تع والنس
فــي ذلــك وســائل التواصــل االجتماعــي وســيلة هامــة 
ــم  ــيلة يت ــا وس ــا أنه ــة، كم ــات المتطرف ــر األيديولوجي لنش
التــي  التجنيــد  رســائل  إن  األفــراد.  تجنيــد  خاللهــا  مــن 
تناشــد  المتطرفــة  الراديكاليــة  الجماعــات  تعتمدهــا 
علــى  الذكوريــة  بالهيمنــة  الليبييــن  الرجــال  شــعور 
قــرار.  وصنــاع  ومعيليــن  مقاتليــن  باعتبارهــم  النســاء 
وأفــاد العديــد مــن المشــاركين فــي االجتماعــات المحليــة 
والعينــة المرّكــزة فــي هــذه الدراســة إلــى أنهــم قــد 
ــا  ــت. كم ــر اإلنترن ــن عب ــد لإلرهابيي ــات تجني ــاهدوا عملي ش
ومــن  المائــة(  فــي   13( الذكــور  مــن  بــارزة  أقليــة  أن 
اإلنــاث )12 فــي المائــة( أفــادوا بمشــاهدتهم تجنيــد تلــك 
اإلنترنــت.  عبــر  للعنــف  الداعيــة  الراديكاليــة  الجماعــات 
وهــذا يعتبــر أمــًرا هاًمــا نظــرا النخفــاض القــدرة للوصــول 

إلــى اإلنترنــت نســبيا فــي ليبيــا.
النســاء  مــن  المائــة  فــي   11 أن  للنظــر  الالفــت  ومــن 
اللواتــي شــملهن االســتطالع أبلغــن عــن رؤيــة العنــف 
ضــد النســاء والفتيــات علــى اإلنترنــت »فــي كثيــر مــن 
ــال.  ــن الرج ــط م ــة فق ــي المائ ــة ف ــة بثالث ــان« مقارن األحي
مقارنــة  الرجــال  مــن  المائــة  فــي  ســبعة  ذكــر  حيــث 
ــاهدوا  ــم ش ــاء بأنه ــن النس ــة م ــي المائ ــر ف ــة عش بخمس
أعمــال عنــف ضــد النســاء والفتيــات »بشــكل متكــرر« 
عبــر شــبكة اإلنترنــت. ويمكــن تفســير هــذا االســتنتاج 
ــدى  ــرأة وم ــد الم ــف ض ــال للعن ــم الرج ــق بدع ــا يتعل فيم

ارتباطــه بدعــم التطــرف القائــم علــى العنــف.

2.1 
3.1 
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5.1 

6.1 

ــات  ــى عالق ــمي عل ــع الرس ــاء الطاب ــم إضف يت
المســاواة  عــدم  مــن  نظــام  فــي  القرابــة 
القانونيــة حيــث يكــون فيــه الرجــل هــو رب األســرة 
ــي  ــا ف ــذه بم ــارب ه ــات األق ــر عالق ــي. وتؤث ــكل قانون بش
ذلــك العالقــات الجنســية، وتبعيــة اإلنــاث فــي الــزواج، 
ــن  ــن األم واالب ــة بي ــات الهرمي ــري، والعالق ــزواج القس وال
ــات  ــتغل الجماع ــف. وتس ــى العن ــم عل ــرف القائ ــى التط عل
نــوع  علــى  القائمــة  العالقــات  الراديكاليــة  المتطرفــة 
الجنــس فــي اســتراتيجياتها للتجنيــد. ومــن المرجــح أن 
يقــوم هــؤالء األقــارب بتجنيــد النســاء اللواتــي يتبعــن 
أو يعتمــدن علــى أقاربهــن الذكــور الذيــن هــم أعضــاء 
ــف.  ــى العن ــة عل ــة القائم ــات المتطرف ــك الجماع ــي تل ف
ــن  ــرف يتعرض ــن متط ــاة م ــرأة أو الفت ــزوج الم ــا تت وعندم
مــا  إذا  االجتماعــي  والوصــم  المــادي  األمــن  النعــدام 

ســعين لالنفصــال عــن أزواجهــن أو إلــى الطــالق.
المتطرفــة  الجماعــات  إلــى  األمهــات  بعــض  تنضــم 
الخاصــة  بحقوقهــن  مضحّيــات  العنــف  علــى  القائمــة 
ليكــّن مــع أبنائهــن األعضــاء، بينمــا يتــم إرغــام نســاء 
بعــض  األســرة. وتفتخــر  أفــراد  إلــى  لالنضمــام  أخريــات 
المعنويــة  والمكانــة  الماليــة  بالمكاســب  النســاء 
هــذه  مــع  األســرية  للروابــط  نتيجــة  اكتســبنها  التــي 

. ت عــا لمجمو ا
مــن  تعتبــر  العشــائرية  الصــالت  أن  مــن  الرغــم  علــى 
العوامــل الرئيســية الهامــة للجــذب لمجموعــات التطــرف 
واختــالل  العالقــات  قلــة  أن  إال  العنــف،  علــى  القائــم 
ــات  ــتخدمته الجماع ــببًا اس ــت س ــخصية كان ــات الش العالق
تســتهدف  حيــث  أعضائهــا.  تجنيــد  فــي  المتطرفــة 
الجماعــات الراديكاليــة المتطرفــة النســاء المســتبعدات 
والضعيفــات وال ســيما العوانــس واألرامــل والمطلقــات 
المشــاركين  مــن  العديــد  وأفــاد  التجنيــد.  أجــل  مــن 
فــي  المرّكــزة  والعينــة  المحليــة  االجتماعــات  فــي 
هــذه الدراســة أن الجماعــات المتطرفــة القائمــة علــى 
الفقيــرات  النســاء  تجنيــد  تركــز جهودهــا فــي  العنــف 

والضعيفــات.
ــد  ــر. وق ــكان آلخ ــن م ــرأة م ــاد الم ــة اضطه ــف درج وتختل
ــا بوصفهــا مجــااًل  ــة أجدابي ــّم تســليط الضــوء علــى مدين ت
بيــن  المســاواة  عــدم  مــن  عاليــة  بمســتويات  يتســم 
الرجــل والمــرأة، فضــال عــن الدعــم المجتمعــي للفصــل 
بيــن الجنســين فــي المجاليــن العــام والخــاص. وتفســر 
هــذه الهيــاكل والســلوكيات صعــود المــدارس الدينيــة 
ــة الجنســانية وظهــور حلقــات الدراســات القرآنيــة  المتردي

ــة. ــك المنطق ــي تل ــط ف ــاء فق للنس

ــة عــن  كمــا يذكــر أحــد الخبــراء األكاديمييــن إلــى أن العزل
ــي  ــاء ف ــام النس ــر انضم ــاد تفّس ــع واالضطه ــق القم طري
ــع  ــة. فالقم ــة المتطرف ــات الراديكالي ــى الجماع ــا إل أجدابي
ــى  ــرج عل ــرأة ال تخ ــا ألن الم ــي أجدابي ــد ف ــل تجني ــو عام ه

اإلطــالق.

واأليديولوجيــة  التعصــب  انتشــار  يرتبــط 
ــدارس  ــور الم ــين بظه ــن الجنس ــة بي التمييزي
قــد  المــدارس  تلــك  بأعــداد  تزايــد  فهنــاك  الدينيــة 
يعــزى بســبب نظــام التعليــم الحكومــي غيــر المنظــم، 
األحيــان.  بعــض  فــي  الغائــب  وربمــا  التمويــل  وناقــص 
وتعتبــر هيمنــة المــدارس الدينيــة التــي تعــزل المــرأة 
ــة  ــا وخاص ــًرا مقلًق ــا أم ــا وتبعيته ــى اخضاعه ــل عل وتعم
فــي جنــوب ليبيــا حيــث يكــون وصــول الحكومــة إليهــا 
ــة  ــات القرآني ــات الدراس ــل حلق ــا تعم ــف. كم ــكل أضع بش
للمــرأة«  الرجعيــة  »النظــرة  تعزيــز  علــى  النســائية 
حيــث  والعنيفــة،  المتطرفــة  لإليديولوجيــات  والترويــج 
تهيمــن هــذه المجموعــات منــذ عــام 2011 علــى العديــد 
ــروج  ــي ت ــكار الت ــذه األف ــّث ه ــك لب ــات وذل ــن المجموع م
للعنــف وإخضــاع المــرأة أكثــر وتقييــد الحقــوق اإلنســانية 

للمــرأة.
القرآنيــة هــي  الدراســات  الدينيــة وحلقــات  فالمــدارس 
أيًضــا مواقــع للتجنيــد ويرجــع ذلــك إلــى حــد كبيــر فالصــراع 
واإلشــراف  التنظيــم  محدوديــة  إلــى  أســفر  ليبيــا  فــي 
تراخيــص  يتــم مراقبــة  الديمقراطيــة. كمــا ال  والرقابــة 
الدراســية  المناهــج  أن  حيــن  فــي  الخاصــة  المــدارس 
فــي المــدارس العامــة تعــزز أيًضــا المعاييــر التمييزيــة 
فاآلبــاء  الدينــي.  والتعصــب  الجنــس  بنــوع  المتعلقــة 
ليســوا علــى درايــة إلــى حــد كبيــر بمحتــوى المناهــج 
التــي يتــم تدريســها فــي المــدارس ســواء الخاصــة أو 
الصــراع  بســبب  مقيــد  التعليمــي  فاإلصــالح  العامــة. 
والتمويــل  والتنظيــم  الرقابــة  نقــص  أن  كمــا  الحالــي 
المدرســي واإلدارة والمناهــج الدراســية كلهــا عوامــل 
وعــدم  العنــف  علــى  القائــم  التطــرف  فــي  ســاهمت 

الجنســين. بيــن  المســاواة 

الفاعلــة فــي  إن الهجمــات علــى الجهــات 
دليــل  إال  هــو  مــا  المــرأة  حقــوق  مجــال 
ــاء  ــعى النس ــث تس ــف، حي ــر للعن ــذار مبك وإن
إلــى مواجهــة التطــرف القائــم علــى العنــف 
ومنعــه مــن خــالل الدفــاع عــن حقــوق المرأة. 

4.1 
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ــرف  ــع التط ــاء لمن ــه النس ــعى إلي ــم تس ــاه مه ــاك اتج هن
ــن  ــاع ع ــالل الدف ــن خ ــه م ــف ومكافحت ــى العن ــم عل القائ
حقــوق المــرأة. إن الدفــاع عــن حقوقهــن يحفــز بعــض 
النســاء علــى مقاومــة الجماعــات الراديكاليــة المتطرفــة 
ــر  ــة تظه ــث أمثل ــي البح ــاركون ف ــّدم المش ــة. ق والعنيف
الجهــود الراميــة للنســاء لمكافحــة التطــرف القائــم علــى 
العنــف ومنــع ذلــك التطــرف فــي أســرهن ومجتمعاتهــن 
للخطــر. وصــرح جميــع  يزيــد مــن تعرضهــن  أن ذلــك  إال 
وطرابلــس  وبنغــازي  ســبها  فــي  تقريًبــا  المشــاركين 
القيــادات  الــذي يســتهدف  بالعنــف  بأنهــم علــى علــم 
ــن  ــدة وم ــكااًل عدي ــف أش ــذا العن ــذ ه ــد أخ ــائية. وق النس
المعــروف أن الجماعــات المتطرفــة القائمــة علــى العنــف 
تســتخدم حمــالت للمســاومة واالبتــزاز والتشــويه لعرقلــة 

ــد.  ــه التحدي ــى وج ــائية عل ــادات النس القي
ــن  ــة م ــي المائ ــة 40 ف ــى موافق ــتبيان عل ــن االس ــا بي كم
النســاء مقارنــة مــع 33 فــي المائــة مــن الرجــال علــى أن 
ــة  ــي إال عالم ــا ه ــائية م ــادات النس ــى القي ــات عل الهجم
علــى هجــوم وشــيك مــن جانــب الميليشــيات. ووافــق 
ــي  19 ف ــة بـــ  ــاء مقارن ــن النس ــة م ــي المائ 27 ف ــدة  بش
أعــرف  أن  »أســتطيع  علــى:  الرجــال  مــن  فقــط  المائــة 
الميليشــيات  عنــف متطــرف ألن  متــى ســيكون هنــاك 

تبــدأ فــي مهاجمــة القيــادات النســائية.«
الســتة  البحــوث  لنتائــج  التحليــل  مــن  المزيــد  ويجــري 
هــذه خــالل تقريــر البحــث حيــث يتــم تســليط الضــوء علــى 
بالنســبة  النتائــج  هــذه  إلــى  تســتند  التــي  التوصيــات 
المدنــي  والمجتمــع  الحكوميــة  الفاعلــة  للجهــات 
الجهــود  فــي  المشــاركة  الخارجيــة  الفاعلــة  والجهــات 
ــرف  ــع التط ــة ومن ــاب، ومكافح ــة اإلره ــة لمكافح الرامي
شــمال  ومنطقــة  ليبيــا  فــي  العنــف  علــى  القائــم 
ــع  ــث جمي ــا تح ــي مجموعه ــراف ف ــذه األط ــا. وه أفريقي
أعمــال  جــدول  أهميــة  فــي  للنظــر  الفاعلــة  الجهــات 
ليبيــا.  فــي  وتنفيــذه   )WPS( واألمــن  والســالم  المــرأة 
الجنســاني  بالمنظــور  المتعلــق  العمــل  إطــار  ويشــكل 
الجنســانية  الديناماكيــات  لمعالجتــه  حاســمة  أهميــة 
عــدم  العنــف وال ســيما  علــى  القائــم  التطــرف  وجــذب 
المســاواة والتمييــز بيــن الجنســين حيــث يوفــران تربــة 
ــى العنــف، واســتخدام العنــف  ــم عل ــة للتطــرف القائ خصب
القائــم علــى نــوع الجنــس كتكتيــك للجماعــات المتطرفــة 
القائمــة علــى العنــف ومحدوديــة المســاحات المتاحــة 
ــم  ــرف القائ ــع التط ــدي ومن ــي التص ــرأة ف ــاركة الم لمش

علــى العنــف.
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ــة البحث خلفي
0.2

ــة  ــا مهم ــي ليبي ــاره ف ــف وانتش ــى العن ــم عل ــرف القائ ــود التط ــة بوج ــات المرتبط ــر التحدي تعتب
ــية  ــاحة سياس ــوى مس ــك س ــرأة ال تمل ــد أن الم ــواء. بي ــد س ــى ح ــاء عل ــال والنس ــن الرج ــكل م ل
صغيــرة لتعبــر عــن رأيهــا بغــرض المســاهمة فــي الجهــود الرســمية الراميــة لمنــع نشــوب 
ــيطرة  ــل الس ــن أج ــرة م ــارك الدائ ــة والمع ــرب األهلي ــّذت الح ــد غ ــا.  فق ــة وحّله ــات العنيف النزاع
علــى مــوارد النفــط الهائلــة، والصراعــات اإلقليميــة، والتجــارة غيــر المشــروعة، والدعــم السياســي 
ــن  ــاًل ع ــراث، فض ــزواج والمي ــن ال ــرة، وقواني ــا الهج ــالق، وقضاي ــا الط ــييس قضاي ــيات، وتس للميليش
ــم  ــر لدع ــكل أو بآخ ــاهمت بش ــل س ــا عوام ــس، كله ــي للجن ــوع االجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ العن

ــف. ــى العن ــم عل ــرف القائ التط

ــة  ــوط األمامي ــي الخط ــن ف ــا يقف ــي ليبي ــاء ف ــت النس كان
للدفــاع عــن حقــوق المــرأة كمــا كــّن ضــّد التطــرف لمــدة 
عشــر ســنوات علــى األقــل. بــدأت ثــورة 2011 عندمــا نزلــت 
أمهــات وزوجــات وأطفــال الســجناء الذيــن ُذبحــوا فــي 
ــي 1996(  ــا ف ــر عاًم ــة عش ــل خمس ــليم )قب ــو س ــجن أب س
لمحاميهــم  بالحريــة  للمطالبــة  بنغــازي  شــوارع  إلــى 
بــروز  وأدى  القذافــي.  نظــام  قبــل  مــن  ســجنوا  الذيــن 
المــرأة فــي الثــورة إلــى اعتقــاد العديــد مــن النســاء 
ــة.  ــرأة الليبي ــن للم ــتجلب التمكي ــورة س ــأن الث ــال ب والرج
فكــرة  اعتنــاق  إلــى  تقــود  مؤهــالت  هنــاك  وأصبــح 
ــدة  ــية جدي ــاحة سياس ــت مس ــا الح ــوق، كم ــاوي الحق تس
ــى  ــورة. فعل ــد الث ــهًرا بع ــدة 18 ش ــا ولم ــق ليبي ــي أف ف
ــررة  ــية المق ــص السياس ــن الحص ــم تضمي ــال ت ــبيل المث س
ــا  ــن أنه ــم م ــى الرغ ــى وعل ــات األول ــي االنتخاب ــاء ف للنس
كانــت علــى مســتويات منخفضــة نســبًيا إال أنهــا مــا زالــت 
ــورة،  ــاب الث ــي أعق ــذا. وف ــا ه ــى يومن ــالف حت ــع خ موض
السياســية  الظــروف  بــأن  النســاء  مــن  العديــد  شــعرت 
الجديــدة ســتكون عامــاًل محفــًزا لتمكيــن المــرأة اجتماعًيــا 
واقتصادًيــا وسياســًيا. هــذه الحرّيــة التــي تــّم الحصــول 
عليهــا بشــق األنفــس قــد أعاقتهــا الحــرب األهليــة الليبيــة 
ــاواة  ــل المس ــن أج ــة م ــرأة الليبي ــاح الم ــت كف ــي أعاق الت
والتمكيــن. أدى توســع األطــراف المتحاربــة والميليشــيات 
وتنظيــم الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام )داعــش( 
– وليبيــا إلــى زيــادة المســافة بيــن النســاء والرجــال. وقــد 
اســتفادت الجماعــات المتطرفــة القائمــة علــى العنــف 
وذلــك  الجنســين  بيــن  المســاواة  وعــدم  التمييــز  مــن 

لزيــادة الطلــب عليــه مــن قبــل الرجــال الذيــن يبحثــون عــن 
الســلطة والنســاء اللواتــي ينشــدن الحمايــة1. 

ــا  ــي تبذله ــود الت ــي بالجه ــع الدول ــرف المجتم ــد اعت وق
الناشــطات الليبيــات فــي مجــال حقــوق المــرأة وذلــك 
جــدول  ســياق  فــي  وحلهــا  الصراعــات  نشــوب  لمنــع 
ــإن  ــك ف ــع ذل ــن )WPS(. وم ــالم واألم ــرأة والس ــال الم أعم
تنفيــذ نظــام حمايــة األجــور علــى أرض الواقــع هــو بالغيــر 
األمــن  أنــه غائــب عــن قــراري مجلــس  متكافــئ كمــا 

بليبيــا. المتعلقيــن  و1973   1970 الدولــي 

ظاهــرة  هــي  الجنســين  بيــن  القمعيــة  األيديولوجيــات 
علــى  فقــط  تقتصــر  وال  ليبيــا  فــي  بكثــرة  منتشــرة 
كداعــش  العنــف  علــى  القائمــة  المتطرفــة  الجماعــات 
ــززت  ــا ع ــي. كم ــع الليب ــن المجتم ــرة ضم ــا منتش ــل إنه ب
حكومتــا طبــرق وطرابلــس أيًضــا بعًضــا مــن تلــك الظواهــر 
ــزب  ــم ح ــا دع ــة. كم ــن الوصاي ــة كقواني ــانية الرجعي الجنس
الوطنــي  الجيــش  ميليشــيا  قائــد  وهــو  حفتــر،  اللــواء 
الليبــي، وصايــة الرجــل القانونيــة علــى المــرأة. تشــمل 
ــي  ــا )والت ــي ليبي ــالمية ف ــة اإلس ــات الفاعل ــداف الجه أه
ــزب  ــة، وح ــلمين الليبي ــوان المس ــة اإلخ ــا: جماع ــن بينه م
ــي  ــلفيون، والمفت ــن، والس ــزب الوط ــاء، وح ــة والبن العدال
الغريانــي( قانــون األســرة القائــم علــى الشــريعة، والفصــل 
بيــن الجنســين، والوصايــة علــى المــرأة، واســتبعاد المــرأة 
مــن العمــل المدفــوع األجــر. ويهــدف تنظيــم داعــش فــي 
ــن  ــدة وتأمي ــة موح ــة ليبي ــكيل دول ــع تش ــى »من ــا إل ليبي
ــا  ــة طبًع ــالد باإلضاف ــة للب ــوارد الحيوي ــى الم ــيطرة عل الس
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كمــا  ليبيــا.«  فــي  اإلســالمية  الخالفــة  تأســيس  إلــى 
للمجموعــات  دعمهــا  فــي  الــدور  الليبيــة  للمــرأة  كان 
الجنســانية الرجعيــة. كان بعــض هــذا الدعــم براغماتــي 
)عملــي(: »نظــًرا النعــدام األمــن علــى نطــاق واســع فــإن 
ــة  ــكرية قوي ــوى عس ــة ق ــي حماي ــن ف ــاء دخل ــاك نس هن

ــن2.«  ــل صمته ــة مقاب ــزاء الدول ــض أج ــي بع ف

الظروف السياســية الراهنة

حكومتــان  نشــأت  و2014   2012 انتخابــات  أعقــاب  فــي 
متنافســتان: األولــى فــي طرابلــس )غــرب ليبيــا(، والثانيــة 
ــا(. وقــد واجهــت  فــي عــام 2014 فــي طبــرق )شــرق ليبي
ــات  الحكومتــان المتنافســتان فــي طبــرق وطرابلــس تحدي
ــة  ــة القائم ــات المتطرف ــل الجماع ــن قب ــة م ــم الدول لحك
ليبيــا  فــي  داعــش  إلــى  االنتمــاءات  ذات  العنــف  علــى 
والقاعــدة ال ســيما فــي المناطــق الحدوديــة فــي الشــرق 
قامــت   ،2015 األول/ديســمبر  كانــون  وفــي  والجنــوب. 
ــار  ــالق الن ــف إط ــل وق ــن أج ــط م ــدة بالتوس ــم المتح األم
بيــن فصيلــي طبــرق وطرابلــس وذلــك بموجــب اتفــاق 
طرابلــس،  لمجموعــة  الســلطة  يمنــح  ليبــي  سياســي 
طبــرق  فصيلــي  بيــن  التوتــر  اســتمر  فقــد  ذلــك  ومــع 
وطرابلــس. وال تــزال الفصائــل المتناحــرة فــي حكومــة 
الوحــدة الوطنيــة علــى صلــة بالميليشــيات والجماعــات 
الســيطرة  يجعــل  والعنيفــة مــا  والمتطرفــة  المســلحة 
ــًيا  ــا سياس ــًرا صعًب ــف أم ــى العن ــم عل ــرف القائ ــى التط عل
ــا  ــع كم ــاق واس ــى نط ــات عل ــتمر الصراع ــا. وتس واقتصادًي
المدنييــن مــن قبــل مختلــف  علــى  الهجمــات  تتوالــى 
القائمــة  المتطرفــة  والميليشــيات  المســلحة  الفصائــل 
علــى العنــف. كمــا ظهــر تركيــز للقــوات الحكوميــة علــى 
ــن  ــوف م ــاك تخ ــه هن ــا أن ــان/أبريل كم ــذ نيس ــس من طرابل
ــوب  ــى الجن ــيطرة عل ــة الس ــات المتطرف ــاول الجماع أن تح

ــة3.  ــه دون حماي ــن ترك وم

1.2 

مؤسســات  بغيــاب   2011 ثــورة  منــذ  ليبيــا  اتســمت 
العســكرية  المؤسســة  فيهــا  بمــا  العاملــة  الدولــة 
األســلحة  القــوة، فانتشــار  اســتخدام  باحتــكار  المخولــة 
وتوفرهــا يهــدد اســتقرار المنطقــة. اعتبــاًرا مــن عــام 
ــة  ــى أغلبي ــي عل ــاق الوطن ــة الوف ــيطرت حكوم 2018 س
المنطقــة الغربيــة بمــا فيهــا طرابلــس ومصراتــة وســرت 
وســبها فضــاًل عــن بعــض المناطــق الحدوديــة لتونــس 
)غــرب ليبيــا(. يتمتــع الجيــش الوطنــي الليبــي الخاضــع 
لســيطرة اللــواء حفتــر بالســيطرة علــى معظــم المناطــق 
ودرنــة  بنغــازي  ذلــك  فــي  بمــا  والشــرقية  الوســطى 
ــة  ــم الدول ــزال تنظي ــا(. وال ي ــرق ليبي ــا )ش ــرق وأجدابي وطب
ــن  ــة بي ــق الواقع ــض المناط ــى بع ــيطر عل ــالمية يس اإلس
بنغــازي وأجدابيــا هــذا باإلضافــة إلــى منطقــة كبيــرة 
جنــوب ســرت ومصراتــة )وســط ليبيــا(. وأخيــًرا، تســيطر 
الصحــراء  مــن  كبيــرة  أجــزاء  علــى  التبــو  ميليشــيات 
تهيمــن  بينمــا  وتشــاد،  للنيجــر  المتاخمــة  الجنوبيــة 
ميليشــيات الطــوارق علــى المناطــق الحدوديــة الجنوبيــة 
الغربيــة مــع الجزائــر بمــا فــي ذلــك مدينتــا غــات وأوبــاري 
2019 شــّن  )جنــوب ليبيــا(. فــي نيســان/أبريل مــن عــام 
ــث  ــس حي ــى طرابل ــا عل ــا وبرًي ــا جوًي ــر هجوًم ــرال حفت الجن
تتمركــز حكومــة الوفــاق الوطنــي المدعومــة مــن األمــم 

المتحــدة4. 

للبحــث  الدارســة تصميًمــا  التالــي مــن  القســم  يتنــاول 
ومنهجيتــه فضــاًل عــن التحديــات األمنيــة الكبيــرة فــي 
ــج  ــا. باإلضافــة إلــى مناقشــة نتائ إجــراء البحــوث فــي ليبي
ــر  ــم األخي ــيتناول القس ــا س ــية. كم ــتة الرئيس ــوث الس البح
مــن التقريــر اآلثــار المترتبــة علــى نتائــج البحــوث فــي 
ــى العنــف  ــم عل ــع التطــرف القائ دعــم جهــود المــرأة لمن
ــات  ــج للجه ــذه النتائ ــا ه ــت إليه ــي توصل ــات الت والتوصي

الفاعلــة الليبيــة الرئيســية واإلقليميــة والدوليــة.



15 المســاواة بين الجنســين والتطّرف القائم على العنف:
أجنــدة بحثية عن ليبيا

تصميــم ومنهجيــة البحث
0.3

ــل  ــى العوام ــز عل ــذي يرك ــف ال ــى العن ــم عل ــرف القائ ــود التط ــر صع ــة تفس ــات عام ــاك نظري هن
الماديــة أو االقتصاديــة مقابــل العوامــل السياســية األيديولوجيــة أو الدينيــة. هنــاك عوامــل 
خاصــة أدت إلــى التطــرف والتطــرف المصاحــب للعنــف فــي ليبيــا وهــذه العوامــل إلــى حــد مــا كان 
لهــا ارتبــاط وثيــق بهــذا النــوع مــن التطــرف فــكان كل منهــا حالــة فريــدة ومســتقلة عــن األخــرى. 
وحتــى اآلن لــم تنظــر أي مــن هــذه النظريــات العامــة أو الخاصــة بــكل منطقــة فــي دور الهويــات 
الجنســانية والديناميكيــات واأليديولوجيــة فــي انتشــار التطــرف القائــم علــى العنــف، ومــا إذا 
كانــت هنــاك اختالفــات بيــن الجنســين فيمــا يتعلــق بأنمــاط التجنيــد والتعبئــة وآثــار التطــرف 
ــه.  ــف ومنع ــى العن ــم عل ــرف القائ ــة التط ــى مكافح ــة إل ــود الرامي ــف، والجه ــى العن ــم عل القائ
وفــي ضــوء هــذا اإلهمــال لألبعــاد الجنســانية للتطــرف القائــم علــى العنــف فــإّن المشــروع 

ــة. ــن األدل ــدة م ــاء قاع ــى بن ــدف إل ــر يه ــذا التقري ــه ه ــتند إلي ــذي يس ــي ال البحث

واألمــر البالــغ األهميــة هنــا هــو أن البحــث يختبــر فرضيــة 
ــل  ــو عام ــين ه ــن الجنس ــاواة بي ــدم المس ــأن ع ــا ب مفاده
فــي انتشــار التطــرف القائــم علــى العنــف، فيتفاعــل مــع 
عوامــل أخــرى مثــل التفــاوت االقتصــادي المجحــف وعــدم 
المســاواة السياســية واالفتقــار إلــى األصــوات والتعصــب 

الدينــي ممــا يزيــد فــي دعــم العنــف.

الجنســاني  المنظــور  علــى  العاملــون  الباحثــون  ينظــر 
ــاد  ــي اعت ــك الت ــن تل ــا م ــي ليبي ــرف ف ــع للتط ــرة أوس بنظ
عليهــا المحللــون لهــذا التيــار وذلــك لضمــان تغطيتــه 
ــالمية  ــة اإلس ــة للدول ــر التابع ــيات غي ــات والميلش للجماع
التــي تتبّنــى آراء متطرفــة تتعلــق بالمــرأة والديمقراطيــة 
والدولــة والتــي مــن المحتمــل أن تتغاضــى عــن اســتخدام 

ــه. ــروج ل العنــف أو قــد ت

الدوافــع  تحديــد  إلــى  البحــث  تصميــم  ســعى  وقــد 
والعوامــل المســاعدة للتطــرف والتطــرف القائــم علــى 
ــة  ــل االجتماعي ــار العوام ــن االعتب ــذ بعي ــع األخ ــف )م العن

واأليديولوجيــة  واألمنيــة  والسياســية  واالقتصاديــة 
والُســبل  بينهــا(  فيمــا  والربــط  العوامــل  مــن  وغيرهــا 
التــي يمكــن مــن خاللهــا منــع مثــل هــذه التهديــدات 
ــرد عليهــا بطريقــة مــا، باإلضافــة إلــى  والتصــدي لهــا وال

فيهــا. الجنــس  بنــوع  المرتبطــة  الديناميكيــات 

البحثــي  المشــروع  بهــا  يسترشــد  التــي  المنهجيــة  إّن 
التفســيرية  البحــوث  أســاس  علــى  تقــوم  النوعــي 
ــن  ــاون بي ــى التع ــم عل ــج القائ ــن النه ــا يمك ــوية. كم النس
ــون أنفســهم  ــره المجيب ــن مــن التحقــق ممــا يعتب الباحثي
مهًمــا عنــد دراســة الديناميكيــات الجنســانية للتطــرف 
ــا  ــن خالله ــم م ــي يت ــبل الت ــك الس ــي ذل ــا ف ــف، بم العني
تعبئــة النســاء والرجــال أو تطرفهــم، والمشــاركة فــي 
تلــك التعبئــة والتطــرف والجهــود الراميــة لمنــع هــذا 
المبنــي  النهــج  يعتبــر  كمــا  لــه.  والتصــّدي  التهديــد 
ــق  ــد التحقي ــا عن ــًبا أيًض ــوية مناس ــات والنس ــى المقارب عل
فــي التجــارب المختلفــة للتطــرف العنيــف والتصــورات 

التهديــد وفــرص حدوثــه. المتعلقــة بهــذا 
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اختيــار مواقع البحث

ــة  ــق فرعي ــي مناط ــع ف ــة مواق ــي أربع ــث ف ــري البح ُأج
المناطــق  فــي  تتمثــل  التــي  ليبيــا  مــن  مختلفــة 
تجــارب  اختلفــت  وقــد  ليبيــا.  فــي  األربــع  الرئيســية 
ــق ذات  ــن مناط ــراع م ــاالت الص ــي ح ــة ف ــع األربع المواق
ــى مناطــق أقــل خطــورة، كمــا ســاعدت  ــة إل خطــورة عالي
األمنيــة  للحالــة  أشــمل  نظــرة  اكتســاب  علــى  البحــث 
تلــك  وذلــك مــن منظــور جنســاني. وقــد كانــت بعــض 

1.3 
بينمــا  الميليشــيات،  بعنــف  مرتبطــة  مواقــع  المواقــع 
كانــت مواقــع أخــرى محافظــة للغايــة أو مرتبطــة ارتباًطــا 
ــي  ــوارد، ف ــتخراج الم ــية الس ــات السياس ــا باالقتصادي وثيًق
ــرى.  ــع أخ ــى مواق ــون عل ــون عنيف ــتولى متطرف ــن اس حي
ــث  ــمح للبح ــبها أن يس ــل س ــع مث ــأن إدراج مواق ــن ش وم
باكتســاب نظــرة عــن المناطــق الحدوديــة األكثــر عزلــة 
عــام  فــي  فيهــا.  المحــددة  الجنســانية  والديناميكيــات 
2018، كان لداعــش وجــود قــوي فــي غــرب ليبيــا وخاصــة 
جنــوب ســرت وطرابلــس لهــذا الســبب لــم تكــن ســرت 

واحــدة مــن مواقــع العمــل الميدانــي.

التطّرف

هــل هنــاك اختالفات بين الجنســين في أنماط التجنيــد والتعبئة للتطرف القائــم على العنف؟  .1

مــا هــي العوامل الجنســانية المحركــة للتطرف العنيف التــي يمكننا مالحظتها فــي المجتمعات؟  .2

مــا هي المؤشــرات الجنســانية الخاصة لزيادة التطــرف واحتمالية التطرف القائــم على العنف؟  .3

األدوار

مــا هــي بالتحديد طبيعة مشــاركة المــرأة في ارتكاب التطرف القائــم على العنف واإلرهاب؟  .4

مــا هــي األدوار المتنوعــة للمرأة والمنظمات النســائية في منــع ومكافحة التطرف القائــم على العنف   .5
بطريقة مباشــرة وغير مباشر؟  

التطّرف

إلــى أي مــدى توجد اختالفات بين الجنســين في آثار اإلرهــاب والتطرف القائم علــى العنف على المرأة   .6
والرجــل في المجتمع؟  

إلى أي مدى يتم تعميم المنظور الجنســاني بشــكل فعال في السياســات واالســتراتيجيات المتعلقة   .7

بمكافحــة اإلرهــاب بغيــة منع ومواجهة التطرف القائــم على العنف وذلك علــى الصعيدين الوطني   

واإلقليمي؟  

كيــف أن مناهضة سياســات واســتراتيجيات التطرف القائــم على العنف تلبي المنظور الجنســاني؟  .8
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ــي 600000  ــا حوال ــاحلية يقطنه ــة س ــي مدين ــازي ه بنغ
نســمة فــي الشــرق مــن ليبيــا، وهــي المدينــة الرئيســية 
ــالد  ــة للب ــة الثاني ــت العاصم ــا كان ــا. كم ــي ليبي ــة ف الثاني
تاريخًيــا وهــي ذات موقــع تراثــي وثقافــي هــام. بعــد ثــورة 
الشــريعة  أنصــار  2011 بفتــرة وجيــزة هاجمــت جماعــة 
فــي  األمريكيــة  المجمعــات  والعنيفــة  المتطرفــة 
ــيطرت  ــة س ــة الثاني ــة الليبي ــرب األهلي ــالل الح ــازي. وخ بنغ
داعــش وتحالــف الميليشــيات اإلســالمية ومجلــس شــورى 
الثــوار علــى بنغــازي. هــزم حــزب الجيــش الوطنــي الليبــي 
ــواء  ــادة الل ــو 2017 بقي ــي تموز/يولي ــات ف ــذه الجماع ه
حفتــر. ويواصــل مجلــس شــورى ثــوار بنغــازي ومجلــس 
شــورى المجاهديــن بدرنــة محاربــة جيــش حفتــر الوطنــي 
الليبــي المتركــز فــي الشــرق حيــث كانــت بنغــازي مركــًزا 

للعنــف والتعذيــب الشــديدين5. 

ــوب  ــي جن ــع ف ــرة تق ــاحلية صغي ــة س ــي مدين ــا ه أجدابي
التــي  المــدن  أوائــل  مــن  واحــدة  كانــت  كمــا  بنغــازي. 
القذافــي وذلــك فــي  المتمــردون ضــد قــوات  احتلهــا 
ذلــك  بعــد  تــّم  كمــا  األولــى.  الليبيــة  األهليــة  الحــرب 
المدعوميــن  اإلســالميين  قبــل  مــن  عليهــا  االســتيالء 
والجماعــات  الليبيــة  المســلمين  اإلخــوان  جماعــة  مــن 
ــي  ــي الليب ــش الوطن ــا الجي ــّل مكانه ــي ح ــة الت المتطرف
وذلــك فــي عــام 2016. تتواصــل المعــارك فــي أجدابيــا 
ســقط  حيــث  الليبــي  الوطنــي  والجيــش  داعــش  بيــن 
ــن  ــزءًا م ــا ج ــّد أجدابي ــن. تع ــن الطرفي ــى م ــرات القتل عش
مــن  العديــد  يوجــد  حيــث  الليبــي  النفطــي«  »الهــالل 

النفــط6.  تصديــر  محطــات 

طرابلــس هــي عاصمــة ليبيــا وأكبــر مدنهــا. يذكــر أن 
ليبيــا  غــرب  مــن  بهــا  المحيطــة  والمناطــق  طرابلــس 
ــيات  ــن الميليش ــدد م ــر ع ــا أكب ــرت فيه ــك س ــي ذل ــا ف بم
بــأي منطقــة  للدولــة مقارنــة  التابعــة  النشــطة وغيــر 
الميليشــيات:  هــذه  وتشــمل  ليبيــا.  فــي  أخــرى 
التــي  الميليشــيات  أو  والعرقيــة،  القبليــة  الميليشــيات 
الزنتــان،  )كميليشــيات  لهــا  مقــرًا  المدينــة  مــن  تتخــذ 
ــى  ــاطها عل ــر نش ــا يقتص ــادة م ــة( وع ــيات مصرات وميليش

ــة  ــة الماضي ــنوات القليل ــالل الس ــًدا. خ ــددة ج ــق مح مناط
انخــرط تنظيــم الدولــة اإلســالمية داعــش فــي القتــال 
ــا أكثــر منــه مــن بقيــة المناطــق  والعنــف فــي غــرب ليبي
األخــرى الليبيــة. وقــد أوضــح الباحثــون بــأن أعــداًدا كبيــرة 
مــن هــذه الميليشــيات التــي مركزهــا المدينــة يقومــون 
ــن«  ــات األم ــن لخدم ــم »مقّدمي ــب بصفته ــة الضرائ بجباي
فــي  للعنــف  تقــود  سياســية  عصابــات  سيشــكلون  أو 

مناطــق غــرب ليبيــا7. 

غــرب  جنــوب  فــي  تقــع  واحــة   - مدينــة  هــي  ســبها 
ــد  ــى بع ــمة عل ــكانها 130،000 نس ــدد س ــغ ع ــا، ويبل ليبي
بشــكل  عرضــة  كانــت  طرابلــس.  جنــوب  كيلومتــر   600
اســتمرار  مــع   2016-2019 الفتــرة  فــي  للعنــف  خــاص 
والجماعــات  والطــوارق  التبــو  جماعــات  بيــن  القتــال 
والميليشــيات  اإلســالمية  الدولــة  وتنظيــم  التشــادية 
الليبــي.  الوطنــي  والجيــش  القاعــدة  مــن  المدعومــة 
ــي  ــبها( الت ــوب )س ــي الجن ــرة ف ــتباكات األخي ــا أن االش كم
مــن  المدعومــة  تيبــو  العرقيــة  األقليــة  بيــن  وقعــت 
ــا فــي  جهــات أجنبيــة مثــل تشــاد تؤكــد علــى ضعــف ليبي
النزاعــات اإلقليميــة. وبحســب مــا ذكــره المشــاركون فــي 
ــات  ــدأت الجماع ــد ب ــي فق ــاع المحل ــن االجتم ــث وضم البح
ــث  ــام 1994 حي ــي ع ــوب ف ــي الجن ــاطها ف ــددة نش المتش
ــوب  ــي الجن ــباب ف ــد الش ــن بتجني ــب المجاهدي ــت كتائ قام
ــة8.«  ــة المقاتل ــى »الجماع ــمهم إل ــر اس ــل تغيي ــك قب وذل

األمــن  انعــدام  أيًضــا  البحــث  فــي  المشــاركون  عــزا 
بيــن  المســلح  النــزاع  إلــى  ســبها  فــي  واالســتقرار 
الجماعــات والعشــائر المختلفــة. كمــا ســّمى المشــاركون 
الجماعــات المتورطــة فــي النــزاع: أوالد ســليمان وقتــادة، 
ــراع  ــن الص ــخ م ــا تاري ــو لديه ــو9.  وتب ــليمان وتب أو أوالد س
مــع األغلبيــة العربيــة فــي ليبيــا ومــع الطــوارق كمــا 
أنهــا أنشــأت ميليشــيات للقتــال مــن أجــل المزيــد مــن 
ــاركون  ــار المش ــا أش ــش. كم ــاء التهمي ــاج« وإنه »االندم
ــن  ــلحة م ــات مس ــذب جماع ــة تج ــدود الجنوبي ــى أن الح إل
الــدول الحدوديــة الجنوبيــة كتشــاد والنيجــر والســودان 
ــلحة  ــات المس ــدوان الجماع ــوا أن »ع ــا اقترح ــا. كم وغيره
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التشــادية والتبــو قــد دفــع بالكثيــر مــن الشــباب لالنضمــام 
فــي  ســيما  ال  المتطرفــة  الســلفية  الجماعــات  إلــى 
ــا  ــد مــن الخالي ــاري حيــث توجــد العدي مدينتــي ســبها وأوب

10 النائمــة« ]مــن داعــش والقاعــدة[. 

وتســتغل الجماعــات المســلحة المتطرفــة الهجــرة غيــر 
باالتجــار  يتعلــق  فيمــا  ســيما  وال  المتزايــدة  الشــرعية 
التبــو والطــوارق  بالمخــدرات والبشــر. ويعمــل مهربــو 
ــة  ــدود الجنوبي ــى الح ــن إل ــور المهاجري ــهيل عب ــى تس عل
لألمــم  التابــع  األمــن  مجلــس  لتقريــر  وفًقــا  لليبيــا. 
المتحــدة: »يقــوم قــادة التبــو مثــل أدامــو تشــيكي وأبــو 
بكــر الســوقي بتحصيــل رســوم نقديــة لتأميــن الســفر 

مــن الحــدود إلــى ســبها.«11

الميداني البحث 

وقــد جمعــت البيانــات البحثيــة خــالل العمــل الميدانــي 
الــذي اضطلــع بــه مركــز الشــؤون الجنســانّية والســالم 
البحــث  فــي  وشــركاؤنا  مونــاش  جامعــة  فــي  واألمــن 
الليبيــون الذيــن هــم فريــق مــن األكاديمييــن الليبييــن 
تترأســهم الدكتــورة أم العــز مــن جامعــة بنغــازي فــي 
الفتــرة مــن تشــرين األول/أكتوبــر 2018 إلــى آذار/مــارس 

 .2019

وتمكــن الفريــق الليبــي المؤلــف مــن ثالثــة أشــخاص مــن 
الوصــول إلــى باحثيــن محلييــن فــي المناطــق الغربيــة 
الفريــق  ويتمتــع  ليبيــا.  مــن  والوســطى  والشــرقية 
الليبــي بصــالت عميقــة وطويلــة األمــد مــع المجتمــع 
ــات  ــد الجامع ــذا وتع ــن، ه ــالب واألكاديميي ــي والط الجامع
ولمنــع  جهــة  مــن  للتطــرف  الرئيســية  المواقــع  مــن 
التطــرف القائــم علــى العنــف مــن جهــة أخــرى. كمــا 
المجتمــع  فــي  الطويــل  المــدى  علــى  مشــاركتهم  أن 
بالمشــاركة  لهــم  ســمحت  المــرأة  وتمكيــن  المدنــي 
تقييــم  المهــم  مــن  كان  كمــا  المجتمــع  مــع  الفعالــة 
المســتمدة  البحثيــة  والنتائــج  البيانــات ودقتهــا،  صحــة 
مــن الخبــرات المحليــة كانــت بالفريــدة إلــى حــد كبيــر.

كانــت المرحلــة األولــى مــن جمــع بيانــات البحــث الميدانيــة 
هــي االجتماعــات المحليــة فــي كل موقــع مــن المواقــع 
الميدانيــة وذلــك لمناقشــة موضــوع البحــث بصفــة عامــة 
بهــدف التحقــق مــن صحــة أســئلة البحــث. وتمــت دعــوة 
التركيــز  مــع  المحلــي  المجتمــع  مــن  شــريحة  مقطــع 
ــاع  ــي االجتم ــاركة ف ــراء للمش ــة والخب ــراس البواب ــى ح عل
ــر 119  ــد حض ــااًل فق ــع. وإجم ــكل موق ــي ل ــي المحل األول
شــخًصا االجتماعــات المحليــة حيــث كان هــذا العــدد أعلــى 
مــن المتوقــع بســبب اجتماعيــن محلييــن انعقــدا فــي 

ــس. طرابل

 

مجموع 

المشاركين

المعلومات مقّدمي 

)KII(

مجموعــة عينة التركيز

)FGD(

المشاركون 

فــي االجتماعات المحلية
الموقع

امرأة رجل امرأة رجل امرأة رجل

57 10 4 23 6 9 5 بنغازي

38 8 5 14 1 3 7 أجدابيا

133 18 4 23 17 53 18
طرابلس

)انعقــاد اجتَماَعين محليَين(

82 17 7 32 2 17 7 سبها

310 53 20 92 26 82 37 التصنيفات الجنســانية

اختيــار مواقع البحث
 :1 الجدول 
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ــزة ــة الثانيــة وهــي عقــد مناقشــات للعينــة المرّك  المرحل
ــع ــارًكا )راج ــا 118 مش ــارك فيه ــث ش ــع حي ــي كل موق  ف
ــب ــات بحس ــذه المجموع ــض ه ــل بع ــم فص ــدول 1(. ت  الج
مخصصــة أماكــن  وجــود  لضمــان  وذلــك  الجنــس   نــوع 
المهــم باألمــر  وهــو  البيانــات  لجمــع  فقــط   للنســاء 
التــي الصــراع  مــن  المتضــررة  المناطــق  فــي   وخاصــة 
 ترتفــع فيهــا مســتويات التمييــز الجنســي والعنــف القائــم
 علــى أســاس نــوع الجنــس. بالمقابــل تضمنــت مجموعــات
 أخــرى الجنســين ومختلــف الفئــات العمريــة والخلفيــات
 االجتماعيــة واالقتصاديــة وذلــك بغيــة أخــذ فكــرة عــن
 تركيبــة المجتمــع. وقــد تّمــت المقابــالت مــع مقدمــي
ــن ــاب المه ــن أصح ــازي م ــي بنغ ــية ف ــات الرئيس  المعلوم

القانونيــة وأصحاب الخبرة.

ــات ــي المعلوم ــن مقدم ــرية م ــالت س ــت مقاب ــا أجري  كم
 الرئيســية فــي جميــع المواقــع األربعــة. وكانــت هــذه
الميدانــي للبحــث  فعاليــة  األكثــر  الطريقــة   هــي 
ــا وذلــك بســبب المقتضيــات الســرية  المســتخدم فــي ليبي
ــاركة ــن مش ــال م ــاء والرج ــت النس ــد تمكن ــة. وق  واألمني
 معارفهــم ووجهــات نظرهــم بثقــة وأمــان أكبــر. وقــد

 أجــرى فريــق البحــث الليبــي مقابــالت مــع
 امرأة و20 رجاًل 53.

 ويســعى البحــث الميدانــي إلــى المبالغــة في تمثيــل المرأة
ــة ــة المتعلق ــئلة البحثي ــى األس ــر إل ــا بالنظ ــات نظره  ووجه
ــى العنــف ومنعــه، ــم عل ــأدوار المــرأة فــي التطــرف القائ  ب
ــأدوار المــرأة، فضــاًل ــات والمعــارف المتعلقــة ب ــة البيان  وقل
 عــن ديناميكيــات الجنســانية فــي األدبيــات البحثيــة. كمــا تــّم
ــة ــالل ورش ــة خ ــوث الميداني ــج البح ــة نتائ ــن صح ــق م  التحق
عمــل مــع خبــراء ليبيــن ودولييــن فــي الشــؤون الجنســانية

بحث قائم على االســتبيان

فــي  البحثــي  المشــروع  لهــذا  اســتبيان  إجــراء  تــم 
الفتــرة مــا بيــن آذار )مــارس( وحزيــران )يونيــو( 2019. 
وقــد حققــت أســئلة االســتبيان فــي نفــس الموضوعــات 
تحديــد  بهــدف  الميدانيــة  البحــوث  تتناولهــا  التــي 
ــمواًل  ــر ش ــل أكث ــم تحلي ــة وتقدي ــوث الميداني ــج البح نتائ
ــين  ــن الجنس ــاواة بي ــاه المس ــف تج ــن المواق ــة بي للعالق
ــم  ــرف القائ ــم التط ــوص ودع ــه الخص ــى وج ــرأة عل والم

ــف. ــى العن عل

إحصائية عينة 

االســتبيان  علــى  الليبييــن  إجابــات  تقريــر   :2 الجــدول 
والمنطقــة. والعمــر  الجنــس  بحســب 

بنســبة  الجنســين  بيــن  التقســيم  علــى  علمنــا  وقــد 
وباســتخدام  االســتبيان  علــى  االجابــات  فــي   50:50
ــق  ــع تحقي ــن م ــن المتاحي ــن المجيبي ــوائية م ــة عش عين
المســاواة فــي جميــع أنحــاء غــرب وشــرق وجنــوب ليبيــا. 
وعملنــا علــى زيــادة تمثيــل الشــباب )25-18 ســنة( فــي 
االســتبيان ألن الشــباب وكمــا هــو معــروف أكثــر عرضــة 
ــد مــن قبــل الجماعــات المتطرفــة القائمــة علــى  للتجني
والعمــر  الجنــس  نــوع  إلــى  باإلضافــة  هــذا  العنــف. 
والمنطقــة حيــث طبقــت حصــص معينــة لضمــان تمثيــل 
وحالــة  االجتماعيــة  والحالــة  التعليــم  لمســتوى  جيــد 
شــطط  أي  لتجنــب  وذلــك  الشــهري  والدخــل  العمــل 

كبيــر تجــاه أي فئــة فرعيــة فــي كل مجموعــة.
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يشــمل المجيبين على االســتبيان
 :2  :TABLE 2الجدول 

والعمر الجنس  لمنطقة ا

امرأة رجل

المجموع 45< 45-35 35-25 25-18 المجموع 45 < 45-35 35-25 25-18

289 14 26 116 133 294 35 60 93 106 الغرب

57.8 66.7 47.3 65.9 53.6 58.0 58.3 57.7 58.5 57.6

107 5 20 33 49 126 15 24 38 49 الشرق

21.4 23.8 36.4 18.8 19.8 24.9 25.0 23.1 23.9 26.6

104 2 9 27 66 87 10 20 28 29 الجنوب

20.8 9.5 16.4 15.3 26.6 17.2 16.7 19.2 17.6 15.8

500 21 55 176 248 507 60 104 159 184 المجموع

فــي  اإلنجليزيــة  باللغــة  االســتقصاء  أداة  تضميــن  يتــم 
ــائل  ــتخدام وس ــتبيان اس ــئلة االس ــت أس ــق أ. وتناول الملح
التواصــل االجتماعــي ودرجــة التديــن والســعي لقيــاس 
التــي جميعهــا  المــرأة  الجنســي والعنــف ضــد  التحيــز 
وبالتالــي  الجنســانية  الهويــات  بنــاء  مــن  جــزًءا  تعتبــر 
تســتخدم كمتغيــرات فــي االســتبيان. وطرحــت األســئلة 
المتعلقــة بالتطــرف القائــم علــى العنــف بشــأن الموضــوع 

نفســه وبطــرق متنوعــة للتأكــد مــن آراء المجيــب.

علــى  تعتمــد  االســتبيان  فــي  الــواردة  الــردود  كانــت 
نقــاط  المتضمــن خمــس  الخماســي”  “ليكــرت  مقيــاس 
لإلجابــة تتــراوح مــن ال أوافــق بشــدة إلــى أوافــق بشــدة. 
ونظــًرا للحساســيات الثقافيــة والدينيــة واإلقليميــة التــي 
ــار “أفّضــل عــدم  ينطــوي عليهــا إجــراء االســتبيان فــإن خي
ــذا كان  ــئلة وه ــم األس ــا لمعظ ــاًرا مضاًف ــة” كان خي اإلجاب

ــتبيان. ــراء االس ــى إج ــة عل ــى الموافق ــل عل ــة دلي بمثاب
ــوع  ــاس ن ــى أس ــز عل ــة بالتميي ــئلة المتعلق ــبة لألس بالنس
 Fiskeو Glick ــن ــاس م ــتخالص المقي ــم اس ــد ت ــس فق الجن
المتعــددة  الطبيعــة  بدراســة  للباحثيــن  يســمح  الــذي 
بجوانــب  تّتســم  التــي  الجنســاني  للتمييــز  األبعــاد 
المقيــاس  اختبــار هــذا  تــّم  العدائيــة والخيــّرة.12  وقــد 

علــى نطــاق واســع عبــر الثقافــات والبلــدان. وافتــرض 
الباحثــون أن زيــادة التمييــز الجنســي يرتبــط ارتباًطــا وثيًقــا 
بزيــادة التطــرف القائــم علــى العنــف. وهنــاك فرضيــة 
ــاًل  ــر مي ــون أكث ــوف تك ــرأة س ــي أن الم ــص ف ــة تتلخ ثاني
ــن  ــداًل م ــر ب ــن الخي ــع م ــي بداف ــز الجنس ــم التميي ــى دع إل
ــي  ــة فه ــة الثالث ــا الفرضي ــي. أم ــي العدائ ــز الجنس التميي
أن دعــم العنــف ضــد المــرأة يرتبــط بدعــم التطــرف القائــم 
ــاس  ــع مقي ــّم وض ــري.13  وت ــز العنص ــف والتميي ــى العن عل
لدعــم العنــف ضــد المــرأة فكانــت األســئلة مقســمة بيــن 
ــرأة  ــد الم ــي ض ــي والجنس ــف البدن ــة للعن ــف داعم مواق
بالنســاء  تضــر  التــي  للممارســات  الداعمــة  والمواقــف 
وزواج  لإلنــاث  التناســلية  األعضــاء  )تشــويه  والفتيــات 
األطفــال ورفــع مهــر العــروس ومــا يســمى بالعنــف مــن 
ــي  ــج الت ــة النتائ ــن موثوقي ــن م ــذا مّك ــرف(. وه ــل الش أج
يتعيــن تحليلهــا حيــث أن جميــع المقاييــس ســَتِرد فــي 

المالحــق.

تكــرارات  إلــى  أجرينــاه  الــذي  الدراســة  تحليــل  يشــير 
ــك لوصــف مواقــف  مصنفــة بحســب الجنــس والعمــر وذل
ــم علــى العنــف  الجماعــات المختلفــة تجــاه التطــرف القائ
ــتخدمت  ــم اس ــرأة. ث ــد الم ــف ض ــي والعن ــز الجنس والتميي



21 المســاواة بين الجنســين والتطّرف القائم على العنف:
أجنــدة بحثية عن ليبيا

الدراســة التحليــل اإلحصائــي لتحديــد قــوة واتجــاه االرتبــاط 
ــر فــي دعــم التطــرف  بيــن العوامــل المختلفــة التــي تؤث
التعليــم  ودرجــة  الذكــورة  مثــل  العنــف  علــى  القائــم 
الجنــس  ونــوع  والوظيفــة  والدخــل  والعمــر  والتديــن 
ــد  ــف ض ــم العن ــر ودع ــي والخّي ــاني العدائ ــز الجنس والتحّي
re-( 14  ويظهــر ذلــك فــي جــداول تحليــل االنحــدار .المــرأة

 .J gression analysis( فــي الملحــق 

والقيود التحّديات 

ــانية  ــث االنس ــات البح ــى اخالقي ــة عل ــت الموافق ــد تّم وق
قواعــد  لجنــة  قبــل  مــن  الدراســة  بهــذه  المتعلقــة 
 .)MUHREC( البحــوث فــي جامعــة مونــاش  وأخالقيــات 
الباحثيــن  ســالمة  بضمــان  المشــروع  هــذا  التــزم  كمــا 
وإرشــادهم وااللتــزام بمبــدأ “عــدم اإلضــرار” فيمــا يتعلــق 
أنفســهم.  بالباحثيــن  أو  البحــوث  فــي  بالمشــاركين 
ونظــًرا للمهــارات والثقــة التــي اكتســبها شــريك البحــث 
ــى  ــة عل ــات الغني ــع البيان ــّم جم ــد ت ــي فق ــي الليب الوطن
البحثيــة  المواقــع  فــي  الحالــة  هشاشــة  مــن  الرغــم 

األربعــة.

ــول/ ــن أيل ــر م ــذا التقري ــة له ــوث الميداني ــت البح وأجري
تــم  بينمــا   2018 األول/ديســمبر  كانــون  إلــى  ســبتمبر 
ــن آذار/ ــي بي ــزاع الحال ــع الن ــن م ــتبيان بالتزام ــراء االس إج

.2019 وحزيران/يونيــو  مــارس 

حــاالت  البحــث  فريــق  واجــه  وســبها  طرابلــس  فــي 
مــن عــدم التيقــن بســبب الظــروف األمنيــة المتغيــرة 
ــة  ــن الناحي ــلحة. وم ــار األس ــبب انتش ــك بس ــتمرار وذل باس
إلغــاء  فــي  كبيــرة  مشــاكل  هنــاك  كانــت  اللوجســتية 
ســبها.  إلــى  طرابلــس  مــن  والتأخيــر  الجويــة  الرحــالت 
المتأثــرة  المناطــق  فــي  البحــوث  إجــراء  حقيقــة  إّن 
بالصراعــات تعنــي أن البحــث الميدانــي ال يلقــى الترحيــب 
ــاس  ــم الن ــا يحج ــي. كم ــع المحل ــراد المجتم ــل أف ــن قب م
عموًمــا عــن مــلء االســتبيانات أو اإلجابــة علــى األســئلة. 

4.3 

فــي الجنــوب )ســبها( كان إجــراء مقابــالت مــع النــاس 
بشــأن مواضيــع حساســة مثــل العالقــات بيــن الجنســين 
ــن  ــًرا م ــدًرا كبي ــب ق ــف يتطل ــى العن ــم عل ــرف القائ والتط
الليبييــن.  الميدانييــن  الباحثيــن  مــن  والرعايــة  العنايــة 
والشــابات  الشــباب  مشــاركة  ديناميكيــات  إلــى  ونظــًرا 
ــوب  ــي الجن ــروعة ف ــر المش ــطة غي ــرف واألنش ــي التط ف
عــن  الشــباب  إحجــام  علــى  التغلــب  الصعــب  مــن  كان 
اإلجابــة علــى األســئلة المتعلقــة بالتطــرف حيــث كان مــن 
الممكــن أن تكــون االتصــاالت بيــن جميــع أعضــاء الفريــق 
اإلقليميــة(  والفــرق  القطريــة  والفــرق  البحــث  )قــادة 
ــاالت  ــن اتص ــي تأمي ــص ف ــى نق ــة إل ــا باإلضاف ــر وضوًح أكث
عبــر اإلنترنــت أو الهاتــف كان ســببًا أعــاق االتصــال الفعــال 

ــان. ــض األحي ــي بع ف

ــة  ــة مختلف ــق مجموع ــه الفري ــا واج ــازي وأجدابي ــي بنغ ف
فــي  البحــث  بديناميكيــات  المتعلقــة  الظــروف  مــن 
البيئــات المتأثــرة بالنــزاع. وكان قــادة الفــرق القطريــة 
يأملــون إجــراء مقابلــة مــع بعــض النســاء علــى األقــل 
الضالعــات فــي التطــرف القائــم علــى العنــف. إال أنــه فــي 
ــا  ــازي وأجدابي ــم بنغ ــد منه ــادر العدي ــام 2018 غ ــر ع أواخ
لاللتحــاق بأســرهم. أمــا أولئــك الذيــن كانــوا فــي المدينــة 
بشــكل  رفضــوا  فقــد  بنغــازي  أو  أجدابيــا  فــي  ســواء 
ــود  ــن وج ــم م ــى الرغ ــم عل ــالت معه ــراء مقاب ــع إج قاط
ــم.  ــم وأطفاله ــى ذويه ــن عل ــوا خائفي ــم كان ــرية ألنه الس
ــدد  ــى ع ــول عل ــى الحص ــق إل ــاج الفري ــازي احت ــي بنغ وف
بالعمليــة  التــي كانــت  األمنيــة  الموافقــات  كبيــر مــن 
ــؤولين  ــن المس ــض م ــد كان بع ــة فق ــة والحّساس المرهق
ــون  ــة يعيق ــات الديني ــن المؤسس ــة م ــخصيات القريب والش

إجــراء المقابــالت.

ولــم تكــن اجابــات االســتبيان الــواردة مــن بعــض األماكــن 
الصــراع  بســبب  متاحــة  ودرنــة(  ســرت  ذلــك  فــي  )بمــا 
آذار/ الــذي كان مــن  االســتبيان  إجــراء  أثنــاء  المســتمر 
لــم تكــن  2019. وبالمثــل  مــارس وحتــى حزيران/يونيــو 
ســرت موقًعــا للبحــث الميدانــي وذلــك بســبب الصــراع 

المســتمر.
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نتائــج البحث
0.4

هناك ســت نتائج بحثية رئيســية مســتمدة من مشــروع البحث المختلط.

األولى:  النتيجة 

ــرف  ــم التط ــرأة ودع ــد الم ــف ض العن
ــف. ــى العن ــم عل القائ

العالقــات  تحليــل  أن  هــو  األهميــة  البالــغ  األمــر  إن 
وجــود  إلــى  تشــير  االســتبيان  بيانــات  فــي  الموجــودة 
ــى  ــم عل ــرف القائ ــرأة والتط ــد الم ــف ض ــن العن ــة بي عالق
ــة  ــاك عالق ــت هن ــة كان ــزاء العين ــع أج ــي جمي ــف. وف العن
معتدلــة وإيجابيــة وهامــة بيــن دعــم العنــف ضــد المــرأة 
ــف  ــف )0.304(.15  وكش ــى العن ــم عل ــرف القائ ــم التط ودع
المتغاضيــة  أو  الداعمــة  المواقــف  أن  الدراســة  تحليــل 
ــد  ــي الوحي عــن العنــف ضــد المــرأة هــي العامــل اإلحصائ
القائــم علــى  التطــرف  إيجابــي بدعــم  المرتبــط بشــكل 
ــون  ــن يدعم ــخاص الذي ــإن األش ــرى ف ــارة أخ ــف. وبعب العن
العنــف ضــد المــرأة هــم أكثــر عرضــة لدعــم التطــرف 
ــن  ــر )الس ــر آخ ــط أي متغي ــم يرتب ــف. ول ــى العن ــم عل القائ
والديــن ونــوع الجنــس والتعليــم والوظيفــة ودرجــة التديــن( 
بدعــم التطــرف القائــم علــى العنــف. وهــذا االســتنتاج هــو 
ــتبيان  ــملهم االس ــن ش ــكان الذي ــع الس ــمل جمي ــط يش نم
ــات  ــن )+25( كفئ ــنة( والبالغي ــباب )25-18 س ــك الش وكذل
مصنفــة. وعــالوة علــى ذلــك فــإن نمــط االرتبــاط كان أكثــر 

ــاء. ــن النس ــه بي ــة من ــال كمجموع ــن الرج ــا بي وضوًح

وباإلضافــة إلــى ذلــك توجــد أيًضــا عالقــات هامــة ومعتدلــة 
الممارســات  ودعــم  المــرأة  ضــد  العنــف  دعــم  بيــن 
ــات )0.558( والعــداء  ــة التــي تضــر بالنســاء والفتي الثقافي
 Benevolent( ــر ــي والخّي ــاني العدائ ــز الجنس ).206( والتحّي
Sexism & hostile sexism( )0.205( وهــذه ليســت عالقــات 
مــن  مزيــًدا  يتطلــب  ذلــك  ألن  ذاتهــا  حــد  فــي  ســببية 
اإلثبــات لآلليــات التــي تربــط بيــن البحــوث التجريبيــة التــي 

ســيكون مــن الصعــب للغايــة القيــام بهــا فــي ســياق 
مثــل ليبيــا. ومــع ذلــك فــإن حقيقــة مواقــف النــاس تجــاه 
هــذه األنــواع مــن العنــف - العنــف ضــد المــرأة والتطــرف 
ــة  ــة ملموس ــاك صل ــر أّن هن ــف - ُتظه ــى العن ــم عل القائ
ليبيــا،  بطــرق مختلفــة فــي  أن تظهــر  بينهمــا ويرجــح 
فعلــى ســبيل المثــال قــد يســهم قبــول العنــف ضــد 
النســاء والفتيــات فــي دعــم التطــرف القائــم علــى العنــف 
التطــرف  انتشــار  علــى  إنــذار مبكــر  يكــون عالمــة  وأن 
ــون  ــي أن يك ــن المنطق ــه م ــا أن ــف. كم ــى العن ــم عل القائ
العنــف ضــد النســاء والفتيــات جــزًءا ال يتجــزأ مــن التطــرف 
القائــم علــى العنــف ألن العنــف ضــد المــرأة هــو أداة 
ــف  ــى العن ــة عل ــة القائم ــات المتطرف ــتخدمها الجماع تس
ــن  ــاء ع ــد النس ــن تجني ــزء م ــا ج ــا أنه ــال كم ــد الرج لتجني

ــزاز. ــد واالبت ــق التهدي طري

الجنســانية  المواقــف  بيــن  بالعالقــة  يتعلــق  وفيمــا 
القائــم  والتطــرف  المــرأة  تجــاه  الحميــدة  أو  المعاديــة 
ــال  ــن الرج ــة م ــي المائ ــق 34 ف ــد واف ــف، فق ــى العن عل
و43 فــي المائــة مــن النســاء علــى أن انضمــام الرجــال 
ــم  ــبب أيديولوجياته ــون بس ــة يك ــات المتطرف ــى الجماع إل
ــن  ــة م ــي المائ ــإن 39 ف ــرى ف ــة أخ ــن ناحي ــانية. وم الجنس
ــدة  ــون بش ــال ال يوافق ــن الرج ــة م ــي المائ ــاء و45 ف النس
ــى  ــال إل ــام الرج ــاء بانضم ــى االدع ــدة عل ــون بش أو يعارض
ــاني  ــز الجنس ــبب التمي ــة بس ــة العنيف ــات المتطرف الجماع
علــى  النســاء  علــى  كالهيمنــة  عليــه،  يحصلــون  الــذي 
ســبيل المثــال. وأّيــد عــدد كبيــر )386( مــن المشــاركين 
القائلــة  الفرضيــة  المائــة(  فــي   39( االســتبيان  فــي 
بــأن بعــض الرجــال يرغبــون باالنضمــام إلــى الجماعــات 
المتطرفــة بدافــع الرغبــة فــي الهيمنــة علــى المــرأة أو 
ــا  ــرّوج له ــي ت ــًيا الت ــزة جنس ــع المتحي ــن الدواف ــا م غيره

المتطرفــة. المجموعــات  هــذه 

1.4 
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TABLE 3 Men join violent extremist groups because they support ideas like “women should be obedient 
to their husbands”

المجموع امرأة رجل سؤال 37

25% 21% 28% غير موافق بشدة

17% 17% 16% 2

16% 14% 17% 3

26% 26% 25% 4

13% 16% 9% موافق بشدة

4% 5% 4% أفّضل عدم االجابة

ــكاًرا  ــون أف ــم يدعم ــف ألنه ــى العن ــة عل ــة القائم ــات المتطرف ــى الجماع ــال إل ــم الرج ينض
ــن.” ــات ألزواجه ــّن مطيع ــاء أن يك ــى النس ــل “عل مث

 :3 الجدول 

ــرأة  ــأن »الم ــث ب ــي البح ــاركين ف ــن المش ــد م ــر العدي وأق
تعانــي الكثيــر مــن الظلــم واإلســاءة.«16  عــالوة علــى ذلــك 
أشــارت العديــد مــن االجابــات علــى أن العنــف القائــم علــى 
الرئيســية: »المعانــاة  المظالــم  أحــد  الجنــس هــو  نــوع 

تتجلــى األيديولوجيــة الجنســانية الرجعيــة فــي العنــف 
ضــد النســاء والفتيــات وتبــرره، فقــد قامــت الجماعــات 
فــي  األطفــال  زواج  بتشــريع  ليبيــا  فــي  المتطرفــة 
وقــال  ســرت.19   مثــل  لســيطرتها  الخاضعــة  المناطــق 
ــا إن »زواج  ــي أجدابي ــزة ف ــة المرّك ــي العين ــاركون ف المش
األطفــال« تــم »تشــريعه« مــن قبــل الجماعــات المتطرفــة 

ــن.«17   ــاء وأطفاله ــد النس ــاني ض ــف الجنس ــة: العن المحلي
ــدي  ــة للتص ــية قانوني ــات مؤسس ــد آلي ــى اآلن ال توج وحت
ــة  ــن العدال ــل م ــدر قلي ــوى ق ــد س ــف. وال يوج ــذا العن له

ــاني.18  ــف الجنس ــا العن ــاء ضحاي للنس

ــزواج  ــا: »لقــد ســمحوا ب ــاك أيًض القائمــة علــى العنــف هن
ــد  ــال أح ــا ق ــزواج«20  كم ــن ال ــوا س ــا خفض ــن كم القاصري
المشــاركين فــي أجدابيــا إن المتطرفيــن يســعون إلــى 
ــالم«  ــا باإلس ــة له ــة »ال عالق ــر صحيح ــكار غي ــج ألف التروي
ــره.21  مثــل »إضفــاء الشــرعية علــى ســفاح المحــارم وتبري

تــّم »تشــريع زواج األطفال من قبــل الجماعات المتطرفــة القائمة على العنف:«
»لقد ســمحوا بزواج القاصرين كما خفضوا ســن الزواج.«

خبيــرة أكاديمية، بنغازي

ــام  ــاء لالنضم ــع النس ــن أن يدف ــس يمك ــوع الجن ــى ن ــم عل ــف القائ ــن العن ــالت م لإلف
ــي  ــرأة ف ــه ام ــت ب ــا صرح ــذا م ــف ه ــى العن ــة عل ــة القائم ــات المتطرف ــى الجماع إل

ــبها ــن س ــا م ــة معه مقابل
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فــي مواقــع البحــث الميدانــي كان لــدى المشــاركين آراء 
متباينــة حــول دور العنــف الجنســاني فــي تأجيــج وتغذيــة 
ــم  ــت مقابلته ــن تّم ــف مم ــي نص ــق حوال ــرف. واتف التط
علــى أن العنــف القائــم علــى أســاس نــوع الجنــس يمكــن 
أن يدفــع النســاء لالنضمــام إلــى الجماعــات المتطرفــة 
ــبها:  ــن س ــرأة م ــت ام ــث صرح ــف حي ــى العن ــة عل القائم
»إن اإلفــالت هــو أحــد العوامــل التــي تجتــذب النســاء إلــى 
الجماعــات األصوليــة المتطرفــة،«22  أو مــا يعــادل ذلــك أن 
ــن  ــس يمك ــوع الجن ــى ن ــم عل ــف القائ ــن العن ــالت م »اإلف

واعُتبــر العنــف األســري أيًضــا عامــاًل محفــًزا للنســاء لالنضمــام إلــى هــذه المجموعــات وذلــك بنســبةـ 42 فــي المائــة 
مــن االجابــات. وكانــت نســبة االختــالف فــي االجابــات ضئيلــة بيــن الجنســين لهــذا النــوع مــن األســئلة.

أن يدفــع النســاء لالنضمــام إلــى الجماعــات المتطرفــة 
القائمــة علــى العنــف.«23  وقــد عــزت إحــدى النســاء التــي 
تّمــت مقابلتهــا بــأن ســبب ذلــك يرجــع إلــى أن »المــرأة ال 

ــريعات.« 24 ــن والتش ــي القواني ــا ف ــرف حقوقه تع

أن  يجــدون  المائــة  فــي   39 أن  االســتبيان  بيــن  كمــا 
إلــى  لالنضمــام  النســاء  يدفــع  عامــل  هــو  االغتصــاب 

العنــف. علــى  القائمــة  المتطرفــة  الجماعــات 

TABLE 4: 

Women who have been raped or sexually abused are more likely to join a violent extremist group

النسبة سؤال 43

17% غير موافق بشدة

19% 2

18% 3

28% 4

12% موافق بشدة

7% أفّضل عدم االجابة

TABLE 4: 

Women who have been raped or sexually abused are more likely to join a violent extremist group

النسبة سؤال 42

16% غير موافق بشدة

17% 2

18% 3

31% 4

10% موافق بشدة

6% أفّضل عدم االجابة

النســاء اللواتــي تعرضــن لالغتصــاب أو االعتــداء الجنســي هــن أكثــر عرضــة لالنضمــام إلــى 
ــف. ــى العن ــة عل ــة القائم ــات المتطرف الجماع

عرضــة  أكثــر  إخوانهــن  أو  آبائهــن  أو  أزواجهــن  مــن  للعنــف  يتعرضــن  اللواتــي  النســاء 
العنــف. علــى  القائمــة  المتطرفــة  الجماعــات  إلــى  لالنضمــام 

 :4 الجدول 

 :5 الجدول 
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االســتبيان  علــى  المجيبــات  النســاء  أغلبيــة  عارضــت 
علــى  القائــم  العنــف  علــى  المائــة  فــي   59 وبنســبة 
37 فــي  الشــرف ضــد الفتيــات واألخــوات بينمــا عــارض 
المائــة مــن الذكــور علــى ذلــك. فــي الواقــع وافــق عــدد 
كبيــر مــن الرجــال )41 فــي المائــة( علــى اســتخدام العنــف 
لمعاقبــة فتــاة لجلبهــا العــار إلــى األســرة، مقارنــة بـــ 24 
فــي المائــة مــن النســاء اللواتــي وافقــن علــى اســتخدام 

ــرف. ــى الش ــم عل ــف القائ العن

وكشــف تحليــل االســتبيان أن 71 فــي المائــة مــن النســاء 
مقابــل 60 فــي المائــة مــن الرجــال لــم يوافقــوا علــى 

أن “األزواج دائمــًا مــا يوجــد لهــم المبــرر الســتخدامهم 
ــم  ــر أن معظ ــم” )Q80(. غي ــد زوجاته ــدي ض ــف الجس العن
أن  علــى  يوافقــوا  لــم  الطرفيــن  مــن  كانــت  اإلجابــات 
الرجــل يمكــن أن يســتخدم القــوة البدنيــة ضــد زوجتــه، 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك فقــد كان هنــاك اختالفــات كبيــرة 
والرجــال.  النســاء  مــن  كل  إجابــات  فــي  الجنســين  بيــن 
ــي  ــرًرا ف ــري مب ــف األس ــا إذا كان العن ــؤال عم ــن الس وحي
ــة(  ــي المائ ــال )34 ف ــث الرج ــد ثل ــة، أي ــوز الزوج ــياق نش س
ــة( علــى  ــة مــن النســاء )22 فــي المائ ــل نســبة قليل مقاب
ــع  ــياق )راج ــذا الس ــل ه ــي مث ــف ف ــل للعن ــتخدام الرج اس

.)10 الجــدول 

TABLE 4: 

Women who have been raped or sexually abused are more likely to join a violent extremist group

المجموع امرأة رجل سؤال 83

36% 45% 28% غير موافق بشدة

19% 18% 20% 2

13% 11% 15% 3

18% 15% 22% 4

10% 7% 12% موافق بشدة

3% 4% 3% أفّضل عدم االجابة

يحــق للزوج اســتخدام القــوة البدنية إذا تجادلت زوجتــه معه أو رفضت اطاعته.
 :6 الجدول 

وافــق عــدد كبيــر مــن الرجــال وبنســبة 41 فــي المائــة علــى اســتخدام العنــف 
ــة  ــاة وذلــك لجلبهــا العــار إلــى األســرة فــي حيــن وافــق 24 فــي المائ لمعاقبــة فت

ــرف. ــى الش ــم عل ــف القائ ــتخدام العن ــى اس ــاء عل ــن النس م
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TABLE 4: 

Women who have been raped or sexually abused are more likely to join a violent extremist group

المجموع امرأة رجل سؤال 86

34% 38% 29% غير موافق بشدة

20% 19 % 22% 2

14% 11 % 16 % 3

16% 17 % 16% 4

11% 10% 12% موافق بشدة

6% 5% 6% أفّضل عدم االجابة

ــات  ــي االجاب ــين ف ــن الجنس ــوارق بي ــة الف ــن مالحظ ويمك
الزوجــي.  باالغتصــاب  المتعقلــة  بالمواقــف  المتعلقــة 
حيــث عــارض عــدد كبيــر مــن الرجــال وبشــدة )29 فــي 
ــي.  ــاب الزوج ــة( لالغتص ــي المائ ــوا )22 ف ــة( أو عارض المائ
كمــا عــارض عــدد كبيــر مــن النســاء وبشــدة )38 فــي 

المــرأة  للعنــف ضــد  واســًعا  قبــواًل  االســتبيان  وأظهــر 
مــن كل مــن الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء مــع وجــود 
ــع  ــي جمي ــين. وف ــن الجنس ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دالل ف
ــوى  ــد س ــم يب ــرأة ل ــد الم ــف ض ــة بالعن ــئلة المتعلق األس
32 فــي المائــة مــن الرجــال دعمهــم ألي نــوع مــن أنــواع 
ــن  ــة م ــي المائ ــبة 42 ف ــة بنس ــرأة مقارن ــد الم ــف ض العن
النســاء.25  وأشــارت أغلبيــة كبيــرة مــن الرجــال وصلــت 
ــد  ــف ض ــم للعن ــى دعمه ــة إل ــي المائ ــى 67 ف ــبتها إل نس
57 فــي المائــة مــن النســاء.  المــرأة وذلــك مقارنــة بـــ 
وفــي المتوســط فقــد وافــق مــا يقــرب ســتة مــن كل 
التــي  الحــاالت  بعــض  هنــاك  أن  علــى  ليبييــن  عشــرة 
ــج  ــر النتائ ــرأة. وتظه ــد الم ــف ض ــر العن ــا تبري ــن فيه يمك

فــي  لالغتصــاب  المائــة(  فــي   19( عارضــن  أو  المائــة( 
ــي  ــال )28 ف ــن الرج ــرة م ــة كبي ــرى أقلي ــزواج. وت ــار ال إط
المائــة( ومــن النســاء )27 فــي المائــة( أن الرجــل يحــق 
ــن  ــم تك ــو ل ــى ول ــزواج حت ــاء ال ــس أثن ــة الجن ــه ممارس ل

الزوجــة ترغــب فــي ذلــك )راجــع الجــدول 16(.

التــي توصلــت إليهــا نتائــج هــذه الدراســة إلــى وجــود 
مقارنــة  المــرأة  ضــد  العنــف  لقبــول  بســيط  انخفــاض 
 26  .2013 التــي أجريــت فــي ليبيــا فــي عــام  بالدراســة 
ــن  ــف ع ــد اللطي ــا روال عب ــابقة أجرته ــة س ــرت دراس وأظه
ــث وافــق  ــول العنــف األســري حي مســتويات مرتفعــة لقب
ســبعة مــن كل عشــرة ليبييــن علــى وجــود حــاالت يمكــن 
ــة  ــذه الدراس ــت ه ــث بين ــري. حي ــف األس ــر العن ــا تبري فيه
ــة  ــدة مقارن ــري بش ــف األس ــّنات العن ــاء المس ــض النس رف
ــرأة ال  ــم الم ــتوى تعلي ــا أن مس ــًنا. كم ــر س ــاء األصغ بالنس
يعنــي بأنهــا ســتكون أكثــر مناهضــة للعنــف مــن النســاء 

ــًا.27  ــل تعليم األق

يمنــح عقــد الــزواج للــزوج بشــكل عــام إقامــة عالقــة جنســية مــع زوجتــه حتــى وإن كانــت ال 
ترغــب فــي ذلــك.

 :7 الجدول 
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TABLE 4: 

Women who have been raped or sexually abused are more likely to join a violent extremist group

المجموع امرأة رجل
تقديم الدعم الالزم في المسائل

 تتعلق بالعنف ضد المرأة

37% 42% 32% ال يوجد دعم

62% 57% 67% تقديم دعم

1% 1% 1% أفّضل عدم االجابة

تقديــم الدعم الالزم في المســائل التي تتعلــق بالعنف ضد المرأة
 :8 الجدول 

اعتبــار تمكين المــرأة بمثابة التهديد

ــأن  ــن تمــت مقابالتهــم فــي طرابلــس ب ورأى معظــم الذي
مهتمــة  العنــف  علــى  القائمــة  المتطرفــة  الجماعــات 
بــاألدوار المتغيــرة بيــن الجنســين علــى النحــو المبيــن 
أن  علــى  المشــاركين  معظــم  اتفــق  كمــا  أعــاله.28  
الجماعــات المتطرفــة تشــعر بالقلــق إزاء تغييــر األدوار 
الجنســانية حيــث أن تمكيــن المــرأة بالنســبة لهــم بمثابــة 
المواقــع  فــي  المشــاركين  معظــم  واتفــق  التهديــد. 
تشــعر  كانــت  المتطرفــة  الجماعــات  أن  علــى  األربعــة 
“بالقلــق” أو “بغايــة القلــق”29  أو “بقلــق وتوتــر” 30  بشــأن 

هــذه التغييــرات.

الجماعــات المتطرفــة مقتنعــة بــأن دور المــرأة يجــب 
أن يكــون محــدوًدا، ويرجــع ســبب ذلــك لعقليتهــم 

ــة. ــور المظلم ــى العص ــود إل ــي تع ــة الت الرجعي

شــيخ من قبائل بنغازي

ــًرا  ــة خط ــات العام ــي الهيئ ــاء ف ــود النس ــّكل وج يش
ــي  ــر وع ــن[ ويعتب ــن العنيفي ــى المتطرفي ــًرا ]عل كبي
المــرأة ووجودهــا باألمــر الخطيــر ]بالنســبة لهــذه 
الجماعــات[ فقــد يكــون لهــن تأثيــر إيجابــي علــى 

المجتمــع بأســره.

متخصصــة في الشــؤون القانونية في بنغازي

وعــزا بعــض المشــاركين بــأن الخــوف مــن تمكيــن المــرأة 
شــيخ  وأوضــح  المتطرفيــن.  تخلــف  إلــى  ســببه  يعــود 
“الجماعــات  بــأّن:  بنغــازي  فــي  الليبيــة  القبائــل  مــن 
يكــون  أن  يجــب  المــرأة  دور  بــأن  مقتنعــة  المتطرفــة 
محــدوًدا ويرجــع ســبب ذلــك لعقليتهــم الرجعيــة التــي 
تعــود إلــى العصــور المظلمــة.” 31  وعلــى نحــو مماثــل 

فقــد اقتــرح أحــد المحاضريــن الذكــور الموجوديــن فــي 
ــآراء  ــع ب ــة تتمت ــات المتطرف ــى أن الجماع ــا، إل ــا أيًض أجدابي
العالــم  البعــد عــن  رجعيــة جنســانية وهــي بعيــدة كل 
ــا  ــة[ لديه ــة قلق ــات المتطرف ــع ]فالجماع ــث: “بالطب الحدي
أيديولوجيتهــا التــي تمنــح المــرأة أدواًرا محــدودة للغايــة 
ــة  ــة والعنيف ــات المتطرف ــذه الجماع ــع، فه ــي المجتم ف

تريــد العــودة إلــى العصــور المظلمــة.” 32 

مــن  عــدد  ليبيــا  فــي  المتطرفــة  الجماعــات  ولــدى 
األهــداف الجنســانية الرجعيــة وتشــمل تدابيــر: تطبيــق 
والقانــون  األســرة  قانــون  ذلــك  فــي  بمــا  الشــريعة 
الجنائــي اإلســالمي ووصايــة الرجــال علــى النســاء والفصــل 
بيــن الجنســين فــي المجــال العــام )كالنقــل والمــدارس 
المدفــوع  العمــل  مــن  النســاء  واســتبعاد  والجامعــات( 
لهــا  التــي  المحــدودة  األعمــال  بعــض  باســتثناء  األجــر 
عالقــة بالخدمــة االجتماعيــة وتوســيع نظــام المــدارس 

 33 القرآنيــة.
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ــذي  ــر ال ــى الخط ــث إل ــي البح ــاركين ف ــض المش ــار بع وأش
ــة.  ــات المتطرف ــبة للجماع ــرأة بالنس ــن الم ــكله تمكي يش
“بعــض  إّن  بنغــازي  مــن  المشــاركات  إحــدى  وقالــت 
الجماعــات المتطرفــة تشــعر ببالــغ القلــق إزاء التغييــر 
ــأدوار الجنســين[ فهــو ال يصــب فــي صالحهــا  ]المتعلــق ب
إيقافــه  يســتطيعون  ال  لكنهــم  موجــود  التغييــر  لكــن 
ــة  ــت متخصص ــا قال ــن جهته ــون.” 34  وم ــم قلق ــك ه ولذل
بالشــؤون القانونيــة فــي بنغــازي “إن وجــود النســاء فــي 
ــن  ــى المتطرفي ــًرا ]عل ــًرا كبي ــكل خط ــة يش ــات العام الهيئ
العنيفيــن[ كمــا يعتبــر وعــي المــرأة ووجودهــا باألمــر 
الخطيــر ]بالنســبة لهــذه الجماعــات[ فقــد يكــون لهــن 
تأثيــر إيجابــي علــى المجتمــع بأســره.” 35  كمــا الحظــت 
إحــدى السياســيات فــي بنغــازي: “أن الجماعــات المتطرفــة 
تخشــى الكثيــر مــن القيــادات النســائية وتحــاول الحــد مــن 
نفوذهــن والقضــاء عليهــن فتلجــأ هــذه الجماعــات دائًمــا 
وذلــك  التقليديــة  األدوار  علــى  المــرأة  دور  قصــر  إلــى 
وقــال    36 المجتمــع.”  فــي  ونفوذهــا  لتقييــد ســلطتها 
ــي  ــرأة ف ــة الم ــن مكان ــر ع ــض النظ ــاركين: “بغ ــد المش أح
ــذه  ــإن ه ــف ف ــى العن ــة عل ــة القائم ــات المتطرف الجماع
الجماعــات تخشــى مــن المــرأة القياديــة فــي المجتمــع.” 37  
ــا  ــّم تمكينه ــرأة ت ــدي ألي ام ــون بالتص ــوم المتطرف فيق

ــة. ــام الالحق ــي األقس ــك ف ــنرى ذل ــا س ــف كم بالعن

الرجعيــة  الدينامكيــات  أّن  نالحــظ  أن  المهــم  مــن 
المتطرفــة  الجماعــات  ضــد  تعمــل  أن  يمكــن  للجنســين 
أحــد  الحــظ  وقــد  أجلهــا.  ومــن  العنــف  علــى  القائمــة 
ــم: “ألن  ــت مقابلته ــن تم ــرة مم ــذ البصي ــخاص الناف األش
ترفــض  العنــف  علــى  القائمــة  المتطرفــة  الجماعــات 
ــن  ــاواة بي ــدم المس ــاوت وع ــإن التف ــتنيرة ف ــرأة المس الم
الجنســين قــد يدفــع المــرأة إمــا إلــى محاربــة التطــرف أو 
االنضمــام إليــه” 38 فالتطــرف القائــم علــى العنــف تســبب 
ــي  ــاهم ف ــا س ــرأة مم ــع الم ــة بوض ــا متعلق ــق قضاي بخل

العنــف  علــى  القائمــة  المتطرفــة  الجماعــات  ألّن 
وعــدم  التفــاوت  فــإن  المســتنيرة  المــرأة  ترفــض 
المســاواة بيــن الجنســين قــد يدفــع المــرأة إمــا إلــى 

محاربــة التطــرف أو االنضمــام إليــه.

مقابلــة أجريت مع امرأة من ســبها

ــود  ــذل الجه ــد أو بب ــتوى التجني ــى مس ــا عل ــها إم تسيس
لمنــع هــذا التطــرف.

ــد  ــة ض ــون التعبئ ــا أن تك ــياق ليبي ــي س ــم ف ــن المه وم
حقــوق المــرأة جــزءًا مــن المرجــع السياســي للمتطرفيــن 
وقــد كان المجــال القانونــي مجــااًل للتعبئــة التقدميــة 
ــالق  ــزواج والط ــا ال ــي قضاي ــين ف ــن الجنس ــة بي والتراجعي
كان   2011 عــام  فقبــل   39.2011 ثــورة  منــذ  والميــراث 
مــن  يســتمد  بعضهــا  القوانيــن  مــن  نوعــان  هنــاك 
القضايــا  بعــض  لتطبيــق  وذلــك  االســالمية  الشــريعة 
كتلــك المتعلقــة بقانــون األســرة، فــي حيــن اســتمدت 
قوانيــن أخــرى مــن خــارج الشــريعة االســالمية. غيــر أن 
القوانيــن المســتمدة مــن الشــريعة كانــت تــدار مــن خــالل 
نظــام مدنــي وليــس مــن خــالل محاكــم دينيــة.40  فــي 
ــد  ــام موح ــد نظ ــذا ال يوج ــا ه ــى يومن ــوال وحت ــع األح جمي
لقانــون األســرة كمــا ال تــزال قوانيــن الشــريعة تســري 
ــخصية(.41   ــوال الش ــن األح ــرية )كقواني ــائل األس ــي المس ف
وتكفــل وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية أن جميــع 
الممارســات الدينيــة تتماشــى مــع المعاييــر واألعــراف 

اإلســالمية المعتمــدة مــن الدولــة.42

األحــزاب  عــن  فضــاًل  المتطرفــة  الجماعــات  حشــدت 
والتجمعــات السياســية اإلســالمية جميعهــم ضــد حقــوق 
ــت  ــي تل ــنوات الت ــي الس ــال ف ــبيل المث ــى س ــرأة. وعل الم
ــرب  ــر والمق ــي األكب ــا المفت ــرة دع ــة مباش ــورة الليبي الث
ــي  ــادق الغريان ــام ص ــي الع ــر الوطن ــة المؤتم ــن حكوم م
إلــى الفصــل بيــن الجنســين فــي جميــع أنحــاء ليبيــا.43  
وكذلــك  األصوليــة  المتطرفــة  الجماعــات  حشــدت  كمــا 
الشــرعية  حــول إضفــاء  الســائدة  اإلســالمية  الجماعــات 
علــى تعــدد الزوجــات. فقبــل عــام 2011 كان يتطلــب تعــدد 
الزوجــات الموافقــة مــن الزوجــة األولــى أمــام المحكمــة. 
الوطنــي  المجلــس  رئيــس  أشــار   2011 عــام  وفــي 
ســيمنح  أنــه  إلــى  الجليــل  عبــد  مصطفــى  االنتقالــي 
الشــرعية لتعــدد الزوجــات إلرضــاء الجماعــات اإلســالمية،44  
وقــد تــّم تشــريع تعــدد الزوجــات فــي عــام 45.2013  ومــن 
غيــر المســتغرب أن تكــون نســبة الرجــال الداعميــن لتعــدد 

ــاء.46  ــع النس ــة م ــر مقارن ــى بكثي ــات أعل الزوج
متخصصيــن  مــع  أجريــت  التــي  المقابــالت  وأظهــرت 
بالشــؤون القانونيــة فــي بنغــازي بــأن األدوار المهنيــة 
مــن  مهــددة  تعتبــر  القانونــي  المجــال  فــي  للمــرأة 
ــم  ــي تض ــزة والت ــة المرّك ــا للعين ــن. ووفًق ــل المتطرفي قب
متخصصيــن فــي الشــؤون القانونيــة فــي أجدابيــا فــإن 
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إن نظــرة المجتمــع للمــرأة المطلقــة ســيئة للغايــة وهــو أمــر صعــب للغايــة خصوًصــا 
إذا مــا كانــت صغيــرة وعليهــا مســؤولية تربيــة األطفــال.

ضابطة ســجن في بنغازي

ــن  ــاء م ــتبعاد النس ــى اس ــل عل ــات تعم ــض المجموع بع
اتخــاذ أي قــرارات بشــأن عمليــة الطــالق. كمــا قالــت 
ضابطــة ســجن فــي بنغــازي “إن نظــرة المجتمــع للمــرأة 
للغايــة  صعــب  أمــر  وهــو  للغايــة  ســيئة  المطلقــة 
خصوًصــا إذا مــا كانــت صغيــرة وعليهــا مســؤولية تربيــة 
ــك مــا هــو إال  األطفــال.”47  ورأت هــذه المجموعــة أن ذل

ــش  ــا نوق ــاء.”48  وكم ــن القض ــاء ع ــاد النس ــة إلبع “مقّدم
فــي وقــت الحــق مــن هــذا البحــث فــإن أي انتقــادات 
لهــذه المظالــم المتعلقــة بنــوع الجنــس وإن كانــت ضمــن 
المجــال القانونــي قــد أســفرت فــي كثيــر مــن األحيــان 
ــال  ــي مج ــطون ف ــا الناش ــف لقيه ــل وعن ــال قت ــى أعم إل

حقــوق المــرأة.

التوصيات

ــي  ــتوى الوع ــع مس ــي رف ــرى ف ــدان أخ ــن بل ــدة م ــات الجي ــة للممارس ــى أمثل ــور عل ــم العث ــن المه ــيكون م س
بشــأن العنــف ضــد المــرأة. هنــاك حاجــة إلــى وضــع إطــار للحملــة فيمــا يتعلــق بدوافــع التطــرف والتطــرف القائــم 
ــرف  ــي التط ــد ف ــرف والتجني ــز التط ــتخدم لتعزي ــا يس ــًا م ــرأة غالب ــد الم ــف ض ــد العن ــًرا ألن تهدي ــف نظ ــى العن عل
القائــم علــى العنــف. كمــا أن معالجــة الضحايــا المحتملــة مــن اإلنــاث للتطــرف العنيــف – مــن أجــل زيــادة الوعــي 
ــف.  ــة العن ــة مناهض ــن حمل ــا م ــزًءا مهًم ــا ج ــيكون أيًض ــة - س ــي الحماي ــق ف ــك الح ــي ذل ــا ف ــن - بم بحقوقه
وكمــا ذكرنــا ســابًقا ســيتم تعزيــز ذلــك مــن خــالل دعامــة الحمايــة الموجــودة فــي مرجعنــا لــدى مركــز الشــؤون 
ــاة  ــف دون مراع ــى العن ــا إل ــر به ــي ينظ ــة الت ــرًا للطريق ــك ونظ ــى ذل ــالوة عل ــن. وع ــالم واألم ــانية والس الجنس
ــرف  ــف المتط ــرأة والعن ــد الم ــف ض ــل العن ــأن تداخ ــة بش ــة توعي ــام بحمل ــي القي ــذا ينبغ ــاني ل ــور الجنس المنظ

ــة. ــن التمييزي ــر القواني ــى تغيي ــن عل ــجيع البرلمانيي ــدد تش ــك بص وذل

ــالزم بشــأن العنــف المرتكــب بحــق المــرأة، وتعليــم المــرأة القوانيــن التــي تحميهــا ودعمهــا  ــر التثقيــف ال توفي
بأمثلــة عــن الممارســات الجيــدة مــن بلــدان أخــرى مجــاورة. أمــا بالنســبة للهيئــات الحكوميــة الليبيــة فسيشــمل 
ــف  ــن العن ــى ع ــي تتغاض ــون الت ــن القان ــزاء م ــالح أج ــرأة وإص ــد الم ــف ض ــّرم العن ــي تج ــن الت ــز القواني ــك „تعزي ذل

ضــد المــرأة.

ــا  ــة لضحاي ــة والحماي ــر الرعاي ــة( توف ــاحات آمن ــاء ومس ــئ للنس ــات )مالج ــن المؤسس ــد م ــى مزي ــة إل ــاك حاج هن
العنــف القائــم علــى أســاس نــوع الجنــس. ونظــًرا لتداخــل العنــف ضــد المــرأة والتطــرف القائــم علــى العنــف كان 
يتعيــن علــى الجهــات الفاعلــة فــي قطــاع األمــن أن تــرى العنــف والعنــف ضــد المــرأة سلســلة متصلــة الحلقــات 

ــك. وليــس مســألة خاصــة بيــن الرجــل والمــرأة ومعالجــة األمــر وفقــا لذل

المــرأة  ضــد  )العنــف  العنــف  مــن  المتشــابكين  الشــكلين  لهذيــن  للتصــدي  شــاملة  اســتراتيجية  يلــزم 
العنــف(: علــى  القائــم  والتطــرف 

•

•

•
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TABLE 4: 

Women who have been raped or sexually abused are more likely to join a violent extremist group

المجموع امرأة رجل سؤال 29

8% 11% 6% غير موافق بشدة

10% 15% 4% 2

12% 16% 8% 3

24% 27% 21% 4

43% 27% 59% موافق بشدة

3% 4% 2% أفّضل عدم االجابة

النتيجــة الثانية: 

المتطرفــة  الجماعــات  تســتخدم 
الحوافــز  العنــف  علــى  القائمــة 
الجنســانية  والمعاييــر  الماليــة 

والنســاء. الرجــال  لتطــرف 

ــة  ــات المتطرف ــأن الجماع ــث ب ــي البح ــاركون ف ــاد المش أف
القائمــة علــى العنــف تســتخدم حتميــة حمايــة الرجــل 
للمــرأة. ووفًقــا للمشــاركين فــي أجدابيــا فــإن الدولــة 
اإلســالمية تركــز علــى تجنيــد الرجــال ثــم علــى تجنيــد 
يحكمــوا  أن  وبمجــرد  النســاء.  مــن  عائالتهــم  أفــراد 
مــن  أي  تــردد  حــال  وفــي  النســاء  علــى  ســيطرتهم 
ــق  ــن طري ــك ع ــم وذل ــهل ابتزازه ــن الس ــح م ــال يصب الرج
ــاث:  ــرته اإلن ــراد أس ــد أف ــف ض ــتخدام العن ــم باس تهديده

وابتــزازه  الــزوج  أخــذ  يمكنهــم  الســياق  هــذا  “وفــي 
وتهديــده.”49  غيــر أن عــدًدا كبيــًرا مــن النســاء فــي ســبها 
وصفــن القيــادة الذكوريــة بالمهيمنــة بــداًل مــن الحمايــة 
فعلــى ســبيل المثــال قالــت امــرأة مــن ســبها وهــي تبلــغ 
ــة والتهميــش  ــا: “إّن دور الرجــال هــو حــب للهيمن 34 عاًم
مــن  أخــرى  مســّنة  ســيدة  ورأت  ودورهــا.”50   للمــرأة 
ــأن  ــل ب ــدي للرج ــدور التقلي ــم[ “ال ــدور القدي ــبها أن ]ال س
ــرى:  ــيدة أخ ــت س ــن قال ــي حي ــيد،” 51  ف ــي الس ــون “س يك
ــرة  ــيطرة.”52  وم ــون بالس ــل يك ــدي للرج ــدور التقلي “أن ال
ــرأة  ــى الم ــل عل ــة الرج ــى هيمن ــارة إل ــون اإلش ــة تك ثاني
مــن خــالل عملــه المأجــور: “يهيمــن الرجــال علــى النســاء 
ــل  ــاء داخ ــل النس ــن تعم ــي حي ــزل ف ــارج المن ــون خ ويعمل
الهيمنــة  فــي  الرغبــة  بدافــع  المتطرفــة  المنــزل.”53 
علــى المــرأة أو غيرهــا مــن الدوافــع المتحيــزة جنســًيا 

التــي تــرّوج لهــا هــذه المجموعــات المتطرفــة.

2.4 

ــق  ــا الح ــس لديه ــا لي ــا، كم ــي مجتمعه ــا أو ف ــن جماعته ــرأة أي دور بي ــس للم لي
ــا الحساســة التــي تهــم البــالد والتــي ُتعتبــر باالهتمامــات  فــي التحــدث عــن القضاي

ــال. ــة للرج الحصري

ضمــن اجتماعات المجتمع المحلي في ســبها

ينبغــي علــى القيــادة الدينية فــي المجتمع أن تكون وإلى درجــة كبيرة بأيدي الرجال.54 
 :9 الجدول 

وبالمثــل فقــد وافقــت أغلبيــة كبيــرة مــن الرجــال )71 فــي المائــة( علــى أن “الســلطة السياســية يجــب أن تكــون وإلــى 
 .)Q28( حــد كبيــر بأيــدي الرجــال” مقارنــة بـــ 55 فــي المائــة مــن النســاء
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TABLE 4: 

Women who have been raped or sexually abused are more likely to join a violent extremist group

المجموع امرأة رجل سؤال 28

12% 14% 9% غير موافق بشدة

14% 18% 10% 2

9% 11% 8% 3

27% 28% 26% 4

36% 27% 45% موافق بشدة

2% 3% 1% أفّضل عدم االجابة

زمــام القيادة يجــب أن تكون بأيدي الرجل باعتباره رب األســرة )المعيل(

ناشطة نســائية في أجدابيا

ــار أن الرجــل هــو األقــوى جســدًيا  ــد التفــاوت فــي المجتمــع الليبــي علــى اعتب يتزاي
ــك  ــى ذل ــديد عل ــم التش ــم. ويت ــادة العال ــن قي ــؤول ع ــه المس ــا أن ــة كم ــر دراي واألكث
ــر  ــين وتبري ــن الجنس ــوة بي ــق الفج ــى تعمي ــا أّدى إل ــة م ــج التعليمي ــن المناه ضم

ــرأة. ــد الم ــف ض العن

ضمــن اجتماعات المجتمــع المحلي في طرابلس

ينبغــي أن تكــون القيادة السياســية للمجتمع وإلى درجــة كبيرة في أيدي الرجال.
 :10 الجدول 

الحوافــز الماليــة وضعف المرأة االقتصادي

اعتبــر المشــاركون فــي البحــث أن األحــوال االقتصاديــة 
الســيئة وقلــة العمــل المدفــوع األجــر همــا مــن العوامــل 
إلــى  والنســاء  الرجــال  مــن  كل  تدفــع  التــي  الرئيســية 
علــى  القائمــة  المتطرفــة  الجماعــات  إلــى  االنضمــام 
العنــف الموجــودة فــي مواقــع البحــث األربعــة. وتتنــاول 
الديناميكيــات  عــن  مفصــاًل  شــرًحا  أدنــاه  الدراســة 
الجنســانية وذلــك لمشــاركين مــن المواقــع الميدانيــة 
ــر  ــاركين األكث ــات المش ــد أن إجاب ــك نج ــع ذل ــة.55 وم األربع
ــف  ــة التوظي ــة وعملي ــز المالي ــك الحواف ــر تل ــا لتأثي وضوًح

أجريــت  ممــن  العديــد  واعتبــر  ســبها.56  مــن  كانــت 
معهــم المقابلــة أن العمــل المأجــور فــي الميليشــيات 
للجــذب.  قوًيــا  عامــاًل  ســيكون  المتطرفــة  والجماعــات 
وذكــر أحــد المشــاركين: “التجنيــد المدفــوع األجــر لــه تأثيــر 
كبيــر فهــو عامــل جــذب للباحثيــن عــن عمــل والفقــراء 

التجنيــد فــي الشــارع.”57 ويســهل عمليــة 

الدوافــع الماليــة لالنضمــام إلــى الجماعــات المتطرفــة 
القائمــة علــى العنــف تعمــل بطــرق معقــدة فــي ســياق 
ــا  ــي ليبي ــراء ف ــر أن الفق ــا.58  غي ــي ليبي ــرب ف ــاد الح اقتص
هــم أكثــر عرضــة للتجنيــد إال أن المشــاركين فــي االجتمــاع 
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المتطرفيــن  إن  قالــوا  ســبها  فــي  للجمعيــة  المحلــي 
“فيتمكنــون  النــاس  جهــل  يســتغلون  الراديكالييــن 
األميــة.” وأشــار  الشــريحة  التأثيــر بســهولة علــى  مــن 
ــى أن الجماعــات المتطرفــة يمكنهــا  ــا إل المشــاركون أيًض
ــن”59  و”ذوي  ــن المتعلمي ــراد م ــى األف ــا إل ــول أيًض “الوص
المــال.”60  وعلــى ســبيل المثــال فــإن النخــب مــن العشــائر 
غيــر  واالتجــار  النفــط  حقــول  علــى  للســيطرة  تســعى 
باألفــراد األثريــاء نســبيًا لالنضمــام  المشــروع مــا دفــع 
إلــى الجماعــات المتطرفــة. وتوفــر حقــول النفــط الليبيــة 
تســتند  حوافــز  ليبيــا  فــي  المشــروع  غيــر  واالقتصــاد 

علــى “الجشــع” وُســبل للوصــول إلــى المــال لمواصلــة 
ــرص  ــى الف ــار إل ــإن االفتق ــه ف ــت ذات ــي الوق ــال. وف القت
ــات  ــهاًل للجماع ــا س ــباب هدًف ــن الش ــل م ــة يجع االقتصادي

المســلحة ولمجّنــدي تنظيــم القاعــدة فــي ســبها.61

المحلــي  المجتمــع  اجتماعــات  المشــاركون ضمــن  أكــّد 
فــي مدينــة بنغــازي بــأن تدهــور األحــوال االقتصاديــة 
ــام  ــم لالنضم ــع بأبنائه ــم للدف ــر أدى به ــن األس ــد م للعدي
ــز  ــران حواف ــن يوف ــدة اللذي ــش والقاع ــي داع ــى تنظيم إل

اقتصاديــة.62  

التجنيــد المدفــوع األجــر لــه تأثيــر كبيــر فهــو عامــل جــذب للباحثيــن عــن عمــل 
والفقــراء ويســهل عمليــة التجنيــد فــي الشــارع.

مجموعــة العينــة المركزة المكّونة من اإلنــاث والذكور في بنغازي

تؤيــد هــذه الدراســة مــا جــاء فــي الدراســات الســابقة 
ــات  ــص الخدم ــة ونق ــاواة والبطال ــدم المس ــر وع ــأن الفق ب
مــن  هــي  الخاصــة  أو  الحكوميــة  القطاعــات  فــي 
العوامــل الرئيســية التــي تدفــع بالليبييــن لالنضمــام إلــى 
لذلــك  العنــف.63   علــى  القائمــة  المتطرفــة  الجماعــات 
فــإن عمليــة إعــادة البنــاء االقتصــادي بطيئــة وذلــك فــي 
ــود  ــيات ورك ــه الميليش ــتمر تمارس ــف مس ــود عن ــل وج ظ
سياســي. وضمــن اســتبيان قــد أجــري مؤخــًرا كانــت نســبة 
ــن  ــاركات بأنه ــاء المش ــات النس ــن إجاب ــة م ــي المائ 61 ف
ــن  ــة م ــي المائ ــن كان 75 ف ــي حي ــل ف ــن العم ــالت ع عاط
الرجــال المشــاركين عاطليــن عــن العمــل.64  وفــي ظــل 
ــرص  ــور وف ــإن األج ــيئة ف ــة الس ــروف االقتصادي ــذه الظ ه

كســب المــال “تجــّر” األفــراد نحــو الجماعــات المســلحة. 
ــف  ــار وظائ ــباب وانتش ــة الش ــت بطال ــام 2011 كان ــذ ع ومن
ــل  ــا للعم ــا فرًص ــح فيه ــي تمن ــيات الت ــل المليش ــن قب م
ــي  ــاهمت ف ــي س ــل الت ــا بالعوام ــب كله ــور والنه المأج
المتطرفــة  المنظمــات  إلــى  الليبــي  الشــباب  انضمــام 
القائمــة علــى العنــف حيــث أن داعــش دفعــت رواتــب 
شــهرية للمنضميــن إليهــا فــي ليبيــا.65  ووجــد تحليــل 
االســتبيان بــأن العديــد مــن الليبييــن )38 فــي المائــة( 
لديهــم دخــل منخفــض أو ال يوجــد دخــل لديهــم علــى 
ــة(  ــي المائ ــاء )56 ف ــة النس ــن أن غالبي ــي حي ــالق، ف االط
بأغلبيــة  مقارنــة  وذلــك  بالمطلــق  دخــل  لديهــن  ليــس 

ــي.66 ــار ليب ــن 1000 دين ــم ع ــل دخله ــن يق ــال الذي الرج
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تســعى الجماعــات المتطرفــة القائمــة علــى العنــف إلــى “اجتــذاب النســاء اللواتــي 
ــر  ــن األس ــد م ــل، فالمزي ــى العم ــن إل ــي يحتج ــة أو اللوات ــة مالي ــن ضائق ــن م يعاني

ــاء.” ــى النس ــد اآلن عل ــت تعتم أصبح

مقابلــة مع امرأة من طرابلس

ــال  ــة األطف ــرة وتربي ــبء األس ــن “ع ــاء يحمل ــي أن النس ــا ه ــر محلًي ــاة األكث والمعان
ــزوج. “ ــاعدة ال دون مس

مقابلة مع امرأة من ســبها

TABLE 4: 

Women who have been raped or sexually abused are more likely to join a violent extremist group

المجموع امرأة رجل

38% 56% 21% ال يوجد دخل

44% 38% 50% أقل من 1000

18% 6% 30% 5000 - 1000

0% 0% 0.4% 10000 - 5001

ما هو متوســط دخلك الشــهري )بالدينار الليبي(؟
 :11 الجدول 

بــأّن  البحــث  فــي  المشــاركين  مــن  العديــد  ذكــر  وقــد 
الجماعــات المتطرفــة القائمــة علــى العنــف تســتهدف 
النســاء الفقيــرات والضعيفــات علــى وجــه الخصــوص. كمــا 
ــات  ــعى الجماع ــازي: تس ــن بنغ ــية م ــيدة سياس ــرت س ذك
المتطرفــة القائمــة علــى العنــف إلــى اجتــذاب النســاء 
ــين  ــر أدوار الجنس ــاعد تغيي ــد س ــن”67  وق ــتغلة عوزه “مس
الناجــم عــن المصاعــب االقتصاديــة بســبب الحــرب إلــى 
العنــف  علــى  القائمــة  المتطرفــة  الجماعــات  قيــام 
بتجنيــد النســاء. كمــا قــال أحــد المشــاركين مــن طرابلــس: 
“أّن اإلغــراءات الماليــة والــزواج هــي بعــض مــن العوامــل 
التــي تســتخدمها الجماعــات العنيفــة لجــذب النســاء كمــا 
ــذا  ــة له ــر عرض ــن أكث ــل ه ــات واألرام ــاء المطلق أّن النس

ــر.”68  الخط

تســتهدف الجماعــات المتطرفــة القائمــة علــى العنــف 
النســاء المســتبعدات والضعيفــات: العوانــس واألرامــل 
ــة  ــرًا هيئ ــه مؤخ ــث أجرت ــتبيان حدي ــي اس ــات. ف والمطلق
وذلــك ضمــن  ليبيــا  فــي  المــرأة  عــن  المتحــدة  األمــم 
ــة  ــي المائ ــاد 40 ف ــة أف ــة إحصائي ــة وذات دالل ــة هام عين
مــن إجابــات النســاء بأنهــن ربــات ألســر.69  كمــا وافــق مــا 
يقــارب مــن نصــف إجابــات االســتبيان )42 فــي المائــة( 
ــات  ــى الجماع ــام إل ــاء لالنضم ــع النس ــور تدف ــى أن األج عل
ــق  ــم يواف ــن ل ــي حي ــف ف ــى العن ــة عل ــة القائم المتطرف

ــك.  ــى ذل ــات عل ــك االجاب ــن تل ــة م ــي المائ 34 ف
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أدى تفــكك األســر وتراجــع الخدمــات الحكوميــة والترمــل 
ــاء  ــادة أعب ــى زي ــال إل ــة للرج ــل المتاح ــرص العم ــة ف وقل
إحــدى  للنســاء. ولفتــت  العمــل غيــر المدفوعــة األجــر 
دور  أن  حقيقــة  إلــى  االنتبــاه  بنغــازي  فــي  المعلمــات 
المــرأة يتغيــر فــي “حــاالت الطــالق والمــوت والغيــاب 
ــن أجريــت معهــم  ــر مــن الذي والمــرض.”70  وكان عــدد كبي
قالــت  ســبها.  مــن  ســيما  ال  األرامــل  مــن  مقابــالت 
إحداهــن: “بعــد وفــاة زوجــي أصبحــت أنــا مــن يعتنــي 
ــم  ــدم له ــن يق ــا م ــرى: “أن ــت أخ ــا أضاف ــي.”71  كم بعائلت
ــد  ــال، واآلن وبع ــة أطف ــدي خمس ــة ول ــا أرمل ــة فأن الرعاي
ــه  ــد علي ــذي يعتم ــخص ال ــا الش ــت أن ــي أصبح ــاة زوج وف
فــي صنــع القــرارات.”72  كمــا قالــت بعــض النســاء بأنهــن 
مــن يعتنيــن بأنفســهن أو بعائالتهــن. “73  لقــد أصبحــت 
ــه.  ــزل وداخل ــارج المن ــل خ ــي تعم ــيء فه ــرأة كل ش الم
ثقــاًل  يشــكل  المــزدوج  فالعــبء  األســرة.”74  رب  فأنــا 
كبيــًرا علــى عاتــق المــرأة ويســهم بشــكل كبيــر فــي 
ــرى  ــن الكب ــاء معاناته ــدى النس ــت إح ــتنزافها. ووصف اس
ــاعدة  ــال دون مس ــة األطف ــرة وتربي ــبء األس ــن “ع بحمله

ــزوج.”75 ال

ــكلة  ــم مش ــادة إدماجه ــور وإع ــود الذك ــريح الجن كان تس
مألوفــة فــي ليبيــا وإن كانــت بالمشــكلة المســتعصية 
عــن الحــل فالتجنيــد مــازال مســتمرًا مــن قبــل الميليشــيات 
ومــن  العنــف.  علــى  القائمــة  المتطرفــة  والجماعــات 
ــى  ــة إل ــؤون الليبي ــي الش ــون ف ــير باحث ــرى يش ــة أخ ناحي

“عــدم القــدرة علــى تلبيــة مطالــب الثــوار / المناضليــن 
مــن أجــل الحريــة وذلــك الســتيعابهم فــي مؤسســات 
الدولــة أو منحهــم وظائــف مناســبة” مــا يعنــي أن الكثيــر 
إلــى  واالنضمــام  الســالح  حمــل  يواصلــون  الجنــود  مــن 
الصراعــات المرتبطــة بمفاهيــم كســب العيــش المرتبطــة 
ــادة الرجــل وبالذكــورة الليبيــة التــي ذكرناهــا آنفــًا. 76 بقي

اإلجابــات  نصــف  كانــت  الدراســة  هــذه  اســتبيان  وفــي 
بالموافقــة أو الموافقــة بشــدة علــى ضــرورة أن يضحــي 
ــي  ــاء ف ــم النس ــل دع ــن أج ــك م ــم وذل ــال برفاهيته الرج
حياتهــن. وهــذا التوقــع االجتماعــي بــأن يعمــل الرجــال 
مقابــل أجــر وذلــك لدعــم األســرة يزيــد مــن جاذبيــة الحوافز 
الماليــة التــي تقّدمهــا الجماعــات المتطرفــة القائمــة 
االســتبيان  فــي  المشــاركين  بيــن  ومــن  العنــف.  علــى 
وافــق 60 فــي المائــة مــن الرجــال و55 فــي المائــة مــن 
النســاء علــى “انضمــام الرجــال إلــى الجماعــات المتطرفــة 
ــم  ــدم له ــات تق ــك المجموع ــف ألن تل ــى العن ــة عل القائم
للمتطرفيــن  الماليــة  الدوافــع  إرجــاع  إن   .)Q41( المــال” 
ــت  ــا كان ــوى مم ــف كان أق ــون العن ــن يمارس ــور الذي الذك
عليــه اإلنــاث المتطرفــات اللواتــي يمارســن العنــف. وذكــر 
عــدد مــن المشــاركين أّن الرجــال فــي أغلــب األحيــان كانــوا 
ُيســتهدفون للتجنيــد فــي الجماعــات المتطرفــة القائمــة 
الشــؤون  فــي  المشــاركون  خلــص  وقــد  العنــف.  علــى 
القانونيــة فــي بنغــازي “إلــى أن الرجــال ينجذبــون إلــى 
التطــرف القائــم علــى العنــف أكثــر منهــم مــن النســاء.”77 

TABLE 4: 

Women who have been raped or sexually abused are more likely to join a violent extremist group

النسبة سؤال 31

15% غير موافق بشدة

21% 2

12% 3

24% 4

26% موافق بشدة

1% أفّضل عدم االجابة

علــى الرجــال أن يكونــوا مســتعدين للتضحيــة برفاهيتهــم وذلــك لتوفيــر المــال الــالزم 
للنســاء فــي حياتهــن

 :12 الجدول 
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التوصيات

زيــادة الوعــي حــول حمايــة حقــوق المــرأة فــي مواجهــة الرســائل المتطرفــة والعنيفــة. توفيــر التثقيــف الــالزم 
إّن تبعيــة المــرأة االقتصاديــة تجعــل مــن الســهل علــى الجماعــات المتطرفــة القائمــة علــى العنــف ابتــزاز النســاء 

والفتيــات وذلــك لالنضمــام إلــى تلــك الجماعــات أو البقــاء فيهــا. 

يجــب أن تتصــدى الجهــود المبذولــة لمنــع التطــرف القائــم علــى العنــف ومعالجــة اعتمــاد المــرأة المالــي 
علــى الرجــل وذلــك مــن خــالل تأميــن فــرص للعمــل والتدريــب المــدرة للدخــل. وينبغــي أن توفــر برامــج مكافحــة 
ــور  ــن الذك ــرهن م ــراد أس ــرك أف ــى ت ــعين إل ــي يس ــاء اللوات ــل للنس ــوء والدخ ــف اللج ــى العن ــم عل ــرف القائ التط

ــف. ــون العن ــن يمارس ــن الذي المتطرفي

يجــب أن تســتهدف برامــج منــع ومكافحــة التطــرف القائــم علــى العنــف المــرأة المعرضــة للتطــرف العنيــف: مــن 
األرامــل والمطلقــات وضحايــا العنــف ضــد النســاء والفتيــات.

ــة  ــات الفاعل ــات والجه ــى الحكوم ــي عل ــن ينبغ ــالم واألم ــانية والس ــؤون الجنس ــاه الش ــات تج ــع االلتزام ــيًا م تماش
الخارجيــة أن تدعــم إعــادة البنــاء االقتصــادي المراعيــة للفــوارق بيــن الجنســين كمــا تراعــي الصراعــات التــي تتيــح 

للمــرأة والرجــل إمكانيــة الحصــول علــى المــوارد االقتصاديــة.

•

•

•

•

النتيجــة الثالثة: 

تكــون  للتجنيــد  إعالميــة  رســائل 
للرجــال  مميــز  بشــكل  مصممــة 

. ء لنســا ا و

ــات التطــرف الجنســانية التــي  ــث لديناميكي ــب ثال ــة جان ثّم
ــالم.  ــد واإلع ــي التجني ــة ه ــات التجريبي ــي البيان ــرت ف ظه
حيــث قــال المشــاركون إن االعــالم فــي ليبيــا يمكــن أن 
ــم  ــرف القائ ــياق التط ــي س ــلبيًا ف ــًا أو س ــب دورًا إيجابي يلع
علــى العنــف: “فقــد يعــزز اإلعــالم خطــاب الســالم الرافــض 
لخطــاب الكراهيــة والعنــف وفــي الوقــت ذاتــه يمكــن أن 
يكــون االعــالم أداة لنشــر األفــكار المتطرفــة القائمــة 
علــى العنــف.”78  وقــد الحــظ معظــم المشــاركين بــأن 
أو  اإلنترنــت  عبــر  ســواء  المرســلة  المتطرفــة  الرســائل 
ــون ــو والتلفزي ــة كالرادي ــكال التقليدي ــر األش ــلة عب المرس
الدولــة  عــن  فيهــا  مبالــغ  لصــور  “تــروج  كالهمــا 
الجهــات  دور  إلــى  المشــاركون  وأشــار  اإلســالمية.”79  
ــون  ــل التلفزي ــة مث ــالم التقليدي ــائل اإلع ــي وس ــة ف المانح
والتــي يــرون أنهــا تــروج “للفســاد” أو “تخــدم أجنــدة صنــاع 
اإلعــالم  أن وســائل  ورأوا  المانحــة.”80   والجهــات  القــرار 
ــت المجتمــع الليبــي ألنهــا  “الفاســدة” تســاهم فــي تفتي
ــن  ــات م ــن المجتمع ــام بي ــة واالنقس ــى التفرق ــجع عل تش

ــة.81   ــدات الخارجي ــدم األجن ــي تخ ــكار الت ــجيع األف ــالل تش خ
توقيــف  مــن  ســبها  فــي  المشــاركون  اشــتكى  كمــا 

وســائل اإلعــالم فــي مدينتهــم.82 

القنــوات  ســاهمت  فقــد  الميدانــي  للعمــل  وفًقــا 
التلفزيونيــة فــي انتشــار التطــرف القائــم علــى العنــف 
بيــن النســاء. كمــا يعــد التلفزيــون أيًضــا مــن أرخــص وســائل 
اإلعــالم وأكثرهــا انتشــاًرا فــي ليبيــا. كمــا ذكــر مشــاركون 
إلــى وجــود عــدد مــن النســاء “ربــات البيــوت،” مــن يتابعــن 
ــرًا مــا تقــّدم هــذه  برامــج تبــث الرســائل المتطرفــة. وكثي
ــا مــن دعــاة األفــكار  ــة بعًض ــوات والبرامــج التلفزيوني القن
المتطرفــة والمروجيــن لهــا مطلقيــن العنــان للفتــاوى 
معززيــن  للرجــال  النســاء  لتبعيــة  الداعمــة  والتعصــب 
فكــرة العقــاب اإللهــي. ويســتغل الدعــاة وجودهــم فــي 
فيســتخدمونها  التلفزيونيــة  اإلعالميــة  الوســائل  هــذه 
بيــن  الراديكاليــة  أفكارهــم  ونشــر  لتقديــم  كمنبــر 
ــاه إلــى  ــات.83  ولفــت أحــد المشــاركين االنتب النســاء الليبي
ــر  ــالم غي ــائل إع ــى “وس ــي عل ــعبوي مبن ــالم الش دور اإلع
هادفــة ومتحيــزة تثيــر األصوليــة وتحــَرض علــى االنقســام 
ــة  ــالم التقليدي ــائل اإلع ــي.”84  فوس ــع الليب ــن المجتم ضم
أصوليــة  أفــكاًرا  تنشــر  أنهــا  كمــا  بالثقــة  جديــرة  غيــر 

 85 متطرفــة للنســاء. 
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اإلنترنــت ال يناســبني ألن زوجي يحّرمه.

مقابلــة مع امرأة من أجدابيا 

وأفــاد البعــض بــأن أفــراد األســرة يمكنهــم أن يحــّدوا 
مــن وصــول المــرأة إلــى وســائل اإلعــالم. حيــث قالــت 
امــرأة فــي أجدابيــا: “أحصــل علــى معلوماتــي مــن النــاس 
ــا ال أقــرأ  والتلفزيــون كمــا أتابــع المسلســالت والبرامــج. أن
ــي  ــبني فزوج ــت ال يناس ــا أن اإلنترن ــب كم ــدّي كت ــس ل ولي

ــل.”86  ــح جوج ــط أتصف ــا فق ــه: أن يحرم

التواصــل االجتماعــي “بالســريعة  كمــا وصفــت وســائل 
إلــى  باإلضافــة  لكــن ال يمكــن االعتمــاد عليهــا،” هــذا 
داعــش  تنظيــم  فيــه  يتواجــد  معــروف  موقــع  وجــود 
أن  غيــر  التحفــظ.  بعــض  مــع  اســتخدامه  يتــم  والــذي 
الذيــن  النســاء  مــن  وخاصــة  المواطنيــن  مــن  العديــد 
أجريــت مقابــالت معهــم فــي أجدابيــا وطرابلــس قالــوا 
بأنهــم ال يســتخدمون اإلنترنــت علــى االطــالق كمــا أن 
ــغ نســبة اســتخدام  ــه القــراءة. وتبل بعــض منهــم ال يمكن
اإلنترنــت إلــى حوالــي 60 فــي المائــة إال أن انقطــاع التيــار 
ــول  ــن الوص ــّدان م ــة يح ــة التحتي ــوء البني ــي وس الكهربائ

إلــى وســائط اإلنترنــت.87

 إن نمــو وســائط اإلنترنــت يســمح لألفــراد بالوجــود ضمــن 
ــة  ــدى echo chamber” اإلعالمي ــة الص ــرف بـــ “غرف ــا يع م
ــكار  ــم أف ــا تضخي ــم فيه ــة يت ــازي لحال ــح مج ــو مصطل )ه
ــام  ــن نظ ــرار ضم ــل والتك ــالل التواص ــن خ ــدات م أو معتق
مغلــق فتتعــزز وجهــات نظــر األفــراد ضمــن ممارســة 
األخــرى  األصــوات  إجهــاض  إلــى  فتــؤدي  واعيــة  غيــر 
فــي  ســلفية  امــرأة  وقالــت  الوحيــد(.  الــرأي  واعتنــاق 
بنغــازي إنهــا ال تشــاهد التلفــاز ألنــه “حــرام،” كمــا أشــارت 
إلــى أنهــا غالبــًا مــا تتابــع وســائل اإلعــالم األصوليــة أو 
ــداًل  ــرام، وب ــه ح ــون ألن ــاهد التلفزي ــا ال أش ــة: “أن المتطرف
لإلخــوة  االليكترونيــة  الصفحــات  أتابــع  فأنــا  ذلــك  مــن 

ــي  ــة فه ــدة للغاي ــام مفي ــذه األرق ــإّن ه ــع ف ــي الواق ف
تــدل علــى وجــود شــريحة كبيــرة مــن األفــراد تــرى أن 
ــت.  ــر اإلنترن ــم عب ــون يت ــه اإلرهابي ــوم ب ــذي يق ــد ال التجني
المائــة(  فــي   13( الرجــال  مــن  بــارزة  أقليــة  وأفــادت 
ــات  ــاهدوا عملي ــد ش ــم ق ــة( أنه ــي المائ ــاء )12 ف والنس
التجنيــد لتلــك للجماعــات العنيفــة عبــر اإلنترنــت. وقــد 
ــاء  ــة( والنس ــي المائ ــال )11 ف ــن الرج ــر م ــدد كبي ــل ع فّض
)18 فــي المائــة( علــى عــدم اإلجابــة علــى هــذا الســؤال. 
الســتخدام  نســبًيا  المنخفضــة  المعــدالت  إلــى  بالنظــر 
اإلنترنــت فــي ليبيــا )60 فــي المائــة( فــإن هــذا يعتبــر 
عبــر  التجنيــد  أّن  كيــف  يبيــن  ألنــه  المهــم  باالكتشــاف 

نســبًيا.90  المتكــررة  بالعمليــة  أصبــح  اإلنترنــت 

ــة  ــة الموثوق ــب الديني ــرأ الكت ــلفيين( وأق ــن )الس الصالحي
ــاء  ــط العلم ــع فق ــا أتاب ــاوى كم ــة بالفت ــب المتعلق والكت

مــن الحركــة الســلفية.”88

ــازي  ــي بنغ ــي ف ــث الميدان ــي البح ــاركين ف ــا للمش ووفًق
ــارز  ــا الب ــل دوره ــي تواص ــل االجتماع ــائل التواص ــإّن وس ف
خطــاب  نشــر  طريــق  عــن  النــاس  جــذب  فــي  والمؤثــر 

الكراهيــة:

إنهــم يســتخدمون الخطابــات المتطرفــة المخيفــة 
لأفــراد والمســيئة لتفاســير الديــن ومفاهيــم الجنــة 
ــت  ــر اإلنترن ــات عب ــاء مجموع ــون بإنش ــار ويقوم والن
ــن  ــون م ــكار. ويقوم ــك األف ــّث تل ــي ب ــاندهم ف لتس
خاللهــا بدعــم مفهــوم األســرة الكونيــة االفتراضيــة 
ــاء  ــعور باالنتم ــا ش ــدى أعضائه ــد ل ــى يتول ــك حت وذل
اإلرهــاب  لنشــر  فيســتثمرونها  المجموعــات  لتلــك 
ــباب. 89 ــن الش ــد م ــد المزي ــره وتجني ــم بأس ــي العال ف

مقابلــة أجريت مع امرأة من ســبها
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مــن  المائــة  فــي   11 أفــادت  فقــد  ذلــك  علــى  عــالوة 
النســاء بأنهــن شــاهدن العنــف ضــد النســاء والفتيــات 
“فــي كثيــر مــن األحيــان” عبــر شــبكة اإلنترنــت، وذلــك 
مقارنــة بثالثــة فــي المائــة فقــط مــن الرجــال. فــي حيــن 

TABLE 4: 

Women who have been raped or sexually abused are more likely to join a violent extremist group

المجموع امرأة رجل سؤال 15

42% 43% 41% غير موافق بشدة

11% 11% 11% 2

12% 10% 16% 3

6% 6.% 7% 4

12% 12% 13% موافق بشدة

15% 18% 11% أفّضل عدم االجابة

TABLE 4: 

Women who have been raped or sexually abused are more likely to join a violent extremist group

المجموع امرأة رجل سؤال 14

63% 62% 65% غير موافق بشدة

11% 9% 12% 2

7% 6% 8% 3

4% 4% 4% 4

8% 11% 3% موافق بشدة

8% 8% 8% أفّضل عدم االجابة

كــم مــرة رأيــت جماعــات متطرفــة عنيفــة تحــاول تجنيــد أعضــاء عبــر وســائل التواصــل 
إلــى أهدافهــا؟ للوصــول  الوســائل  تلــك  االجتماعــي مســتخدمة 

ــات  ــاء والفتي ــد النس ــف ض ــى العن ــرض عل ــواًدا تح ــا م ــت فيه ــي رأي ــرات الت ــدد الم ــم ع ك
ُتنشــر فــي وســائل التواصــل االجتماعــي؟ 

 :13 الجدول 

 :14 الجدول 

ذكــر 22 فــي المائــة مــن الرجــال مقارنــة مــع 78 فــي المائــة مــن النســاء بأنهــم 
ــت. ــر اإلنترن رأوا العنــف ضــد المــرأة “وبشــكل متكــرر” عب

ذكــر 7 فــي المائــة مــن الرجــال مقارنــة بـــ 15 فــي المائــة 
مــن النســاء أنهــن شــاهدن أعمــال عنــف ضــد النســاء 

والفتيــات “بشــكل متكــرر” عبــر االنترنــت.
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التوصيات

ــن  ــّد م ــك للح ــي وذل ــر الحتم ــو باألم ــا له ــي ليبي ــة ف ــة التقليدي ــوات اإلعالمي ــى القن ــراف عل ــة واإلش إّن الرقاب
ــز المعاييــر والعالقــات اإليجابيــة والمســاواة بيــن  الصــورة النمطيــة الجنســانية والرســائل غيــر المتســامحة وتعزي

الجنســين.

نشــر التعليــم الــذي يراعــي الفــوارق بيــن الجنســين وذلــك عــن طريــق مكافحــة الصــورة النمطيــة الضــاّرة 
المتعلقــة بالرجــل )كمقاتــل، ومعيــل عليــه التضحيــة بنفســه(، أمــا الصــورة النمطيــة المتعلقــة بالمــرأة )مقابــل 

خدماتهــا اإلنجابيــة والمنزليــة والجنســية(.

ــوا  ــاء أن يكون ــال والنس ــى الرج ــب عل ــبًيا ويج ــائع نس ــر الش ــف باألم ــى العن ــم عل ــرف القائ ــت للتط ــد اإلنترن تجني
ــت.  ــر اإلنترن ــان عب ــه بأم ــالغ عن ــرف واإلب ــاط المتط ــى النش ــّرف عل ــى التع ــن عل قادري

النــوع  أســاس  علــى  القائمــة  التجنيــد  رســائل  دور  البحــث  فــي  الليبيــون  المشــاركون  رأى  مــا  وكثيــرًا 
ــالم  ــائل اإلع ــى دور وس ــة إل ــوث النوعي ــره البح ــا تظه ــى م ــة إل ــت،  باإلضاف ــر اإلنترن ــلة عب ــي والمرس االجتماع
اإليديولوجيــات  تعزيــز  بآخــر فــي  أو  الوســائل تســاهم بشــكل  تلــك  والتلفزيــون( جميــع  )اإلذاعــة  التقليديــة 

المتعّصبــة. الرجعيــة  الجنســانية 

•

•

•

الرابعة:  النتيجة 

القائــم  والتطــّرف  القربــى  وشــائج 
العنــف. علــى 

ــوق  ــد أّن تف ــيط نج ــتوى بس ــن مس ــر م ــا لألم ــا نظرن إذا م
يحظــى  لألســرة  الذكوريــة  القيــادة  وخاصــة  الذكــور 
كبيــرة  اختالفــات  وجــود  مــع  الليبييــن  غالبيــة  بدعــم 
معّلمــة  تعطــي  والنســاء.  الرجــال  بيــن  الجنســين  بيــن 
بالقيــام  ملــزم  “الرجــل  نموذجيــة:  إجابــة  بنغــازي  مــن 
دور  بينمــا  المنــزل  يحتاجــه  مــا  كل  وتوفيــر  باألعمــال 
المــرأة فيعتمــد علــى كونهــا: ربــة منــزل وتقــدم الرعايــة 
ــم لألطفــال، فالرجــل هــو رب األســرة.”91  فالرجــال  والتعلي
يســتلمون “الســلطة،”92  و “قيــادة المنــزل،”93  كمــا أّن 
ــل  ــة.94  فالعم ــادي والحماي ــن االقتص ــر األم ــم توفي عليه
المدفــوع األجــر بالنســبة للرجــال تــم اســتخدامه كوســيلة 

المنزليــة.95 قيادتهــم  لتبريــر 

ــزواج  ــون ال ــى قان ــرة عل ــة لألس ــادة الذكوري ــتند القي وتس
والمليشــيات  السياســية  الجماعــات  أّن  كمــا  الليبــي.96  
مقرهــا  التــي  )الميليشــيات  مــن  ليبيــا  فــي  بأنواعهــا 
الوطنــي  والجيــش  اإلســالمية  واأللويــة  طرابلــس  فــي 
الليبــي( كلهــا جميًعــا تدعــم مــا يناســب نســختها الخاصــة 

الذكوريــة.97  كمــا يذكــر بعــض العلمــاء أن بعــض األحــزاب 
القائمــة  المتطرفــة  المحافظــة والجماعــات  السياســية 
علــى العنــف حاولــت تحقيــق نجاحهــا االنتخابــي مــن خــالل 
القائمــة  األبويــة  الذكوريــة  الســلطة  أشــكال  تكريــس 

ــرأة. ــى الم ــيطرة عل ــى الس عل

علــى كل الجوانــب يبقــى الــزواج القضيــة الســاخنة ونظــًرا 
ضئيلــة  المعلومــات  كانــت  فقــد  الموضــوع  لحساســية 
ــة وبالقــوة(  ــد النســاء )طواعي ــم تجني ــز. ويت وعرضــة للتحي
فــي الجماعــات المتطرفــة القائمــة علــى العنــف عــن 
المثــال، قالــت  الجنــس والــزواج. فعلــى ســبيل  طريــق 
إحــدى المشــاركات فــي بنغــازي إن أحــد أقاربهــم فــّر إلــى 
ســوريا بعــد انخراطــه عاطفيــًا مــع أحــد أعضــاء داعــش 
االجتماعــي.98   التواصــل  عبــر وســائل  بــه  التقــت  التــي 
النــكاح”  “جهــاد  أن  البحــث  فــي  مشــاركون  ذكــر  وقــد 
ــا  ــي أجدابي ــخص ف ــى ش ــا ادع ــرأة. كم ــًزا للم ــر محف يعتب
ــاد  ــن “جه ــزًءا م ــون ج ــد يك ــة” ق ــن “المتع ــث ع ــأن البح ب
ضعــف  إلــى  رأيــه  بحســب  ذلــك  يعــود  حيــث  النــكاح،” 
اقتصاديــة  العازبــة خصوًصــا فــي ظــّل ظــروف  المــرأة 
“العنوســة.”99   ســيئة وضمــن مســتويات مرتفعــة مــن 
ــى  ــات إل ــاء الليبي ــييس زواج النس ــالميون بتس ــام اإلس وق
غيــر الليبييــن ومــن المســلمين غيــر الُســّنة.100  وقــد لوحــظ 

4.4 
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وجــود تمييــز ضــد زواج النســاء الُســّنة مــن الرجــال الشــيعة 
المتطرفــة  الجماعــات  تحشــد  التــي  القضيــة  وهــي 
طاقاتهــا نحوهــا هــذا بحســب مــا ذكرتــه العينــة المرّكــزة 

ــا. 101 ــي أجدابي ف

يعتبــر الــزواج القســري وزواج األطفــال مــن أشــكال العنــف 
ضــد المــرأة وتتداخــل النتائــج هنــا مــع القســم التالــي مــن 
هــذه الدراســة المتعلــق بالعنــف ضــد المــرأة كمــا أشــار 
القســري  الــزواج  إلــى وجــود  البحــث  المشــاركون فــي 
العنيفيــن.  المتطرفيــن  قبــل  مــن  القاصــرات  للفتيــات 
رجــال  مــن  المتزوجــات  والفتيــات  النســاء  وتواجــه 
مــا  إذا  اجتماعيــة  ووصمــة  ماليــة  مشــاكل  متطرفيــن 
تطّلقــن كمــا أّنهــن يعانيــن بشــدة فــي حــال حــدوث مثــل 
هــذ األمــر. وقــال أحــد المشــاركين فــي اجتمــاع المجتمــع 
المحلــي بــأّن األوصيــاء مــن الذكــور يزوجــون بناتهــم دون 
ــال إّن:  ــون. وق ــك المتطرف ــي ذل ــا ف ــن بم ــذ موافقته أخ
مــن  المتطرفــة  اإليديولوجيــة  أتبــاع  مــن  المــرأة  “زواج 
ــدث  ــذي يح ــر ال ــا باألم ــا ودون موافقته ــي أمره ــل ول قب
المــرأة  ألن  معــه  البقــاء  عليهــا  يتعيــن  ثــّم  بالفعــل 

ــح  ــا أوض ــع.”102  كم ــي المجتم ــة ف ــر مقبول ــة غي المطلق
ــرات  ــر زواج القاص ــّم تبري ــف يت ــس كي ــي طرابل ــالب ف الط
ــم: ــة بناته ــعون لحماي ــم يس ــة أنه ــاء بحج ــل اآلب ــن قب م

ــدون  ــاء يري ــا ألن اآلب ــي ليبي ــن ف ــر زواج القاصري انتش
التخلــص مــن عــبء المســؤولية تجــاه بناتهــم. هــذا 
باإلضافــة إلــى حالــة انعــدام األمــن وعــدم االســتقرار 
مــن  قلقيــن  اآلبــاء  مــن  تجعــل  التــي  ليبيــا  فــي 
اختطــاف بناتهــم واالعتــداء عليهــن. لذلــك يفضلــون 
يتحمــل  وبهــذا  مبكــرة  ســن  فــي  تزويجهــن 

نســائهن.103  مســؤولية  أزواجهــن 

المتطرفــة مــن قبــل ولــي أمرهــا ودون  اإليديولوجيــة  أتبــاع  المــرأة مــن  زواج 
موافقتهــا األمــر الــذي يحــدث بالفعــل، ثــّم يتعيــن عليهــا أن تبقــى معــه وذلــك ألن 

ــع. ــي المجتم ــة ف ــر مقبول ــة غي ــرأة المطلق الم

ضمــن اجتماعات المجتمــع المحلي 2 في أجدابيا

 75( اإلجابــات  معظــم  معارضــة  االســتبيان  مــن  يتبيــن 
ــر  ــه القاص ــام ابنت ــي إرغ ــق األب ف ــى ح ــة( عل ــي المائ ف
علــى الــزواج. ومــع ذلــك فقــد وافــق 11 فــي المائــة مــن 
ــو  ــك ه ــى أن ذل ــاء عل ــن النس ــة م ــي المائ ــال و10 ف الرج

ــوق األب. ــن حق ــق م ح

TABLE 4: 

Women who have been raped or sexually abused are more likely to join a violent extremist group

المجموع امرأة رجل سؤال 87

59% 65% 52% غير موافق بشدة

16% 13% 19% 2

12% 9% 15% 3

7% 7% 7% 4

4% 3% 4% موافق بشدة

3% 3% 3% أفّضل عدم االجابة

يحــق لــأب أن يــزّوج ابنتــه من رجل يختاره لها حتى وإن كان عمــر ابنته أقل من 16 عاًما.
 :15 الجدول 
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عالقات القوة بين الجنســين ضمن األســرة

الليبيــون  أقــّر  البحــث  أجراهــا  التــي  الدراســة  وفــي 
ــف أنحــاء  ــز الجنســاني فــي مختل بارتفــاع مســتويات التحي
ــم  ــع ظال ــه لمجتم ــبها: “إن ــي س ــرأة ف ــرت ام ــا. وذك ليبي
ــلطة  ــازات وس ــال امتي ــدى الرج ــة ول ــرأة بدوني ــر للم وينظ
أكبــر.”104  وقــد ذكــر أغلبيــة المشــاركين فــي البحــث فــي 
ــأن  ــاء ب ــن النس ــالت م ــم المقاب ــت معه ــن أجري ــا ومم ليبي
أّيــد تلــك اإلجابــات عــدد  “المجتمــع ذكــوري،”105  حيــث 
ــط  ــد رب ــك فق ــى ذل ــالوة عل ــا.106  ع ــال أيًض ــن الرج ــر م كبي
أحــد األفــراد الذيــن تــّم الحديــث معهــم بيــن الســلطة 

الذكوريــة وعــدم المســاواة بشــكل عــام فــي ليبيــا فقــال 
ــول  ــم الحص ــه يت ــى إن ــادل، حت ــع الع ــس بالمجتم ــه: “لي بأّن
علــى االحتياجــات األساســية مــن خــالل العالقــات والروابــط. 
ــم  ــر ول ــلطة أكب ــازات وس ــون بامتي ــال يتمتع ــا أّن الرج كم
يعــد هنــاك أي احتــرام للنســاء.”107  وأشــار المشــاركون 
فــي اجتمــاع المجتمــع المحّلــي فــي طرابلــس إلــى تزايــد 
ــي  ــزداد ف ــاوت ي ــين: “إّن التف ــن الجنس ــاواة بي ــدم المس ع
ــة  ــر دراي ــوى واألكث ــر األق ــل ُيعتب ــي فالرج ــع الليب المجتم
وقــدرة ومســؤولية لقيــادة العالــم، وهــذا مــا تؤكــد عليــه 
ــن  ــوة بي ــق الفج ــى تعمي ــا أّدى إل ــة م ــج التعليمي المناه

ــرأة.”108  ــد الم ــف ض ــر العن ــين وتبري الجنس

الدولــة اإلســالمية تجــذب الرجــال أواًل ثــم األخــوات والزوجــات والبنــات بحكــم تبعيــة 
المــرأة للرجــل فــي المجتمــع.109

مجموعــة العينــة المركزة المكّونة من اإلنــاث والذكور في أجدابيا

وذكــر العديــد مــن المشــاركين فــي البحــث الميدانــي 
أداة  واعتبارهــم  الذكــور  ألقاربهــن  النســاء  تبعيــة 
ومحــرًكا لتجنيــد أولئــك النســاء. فعلــى ســبيل المثــال 
ــازي  ــي بنغ ــة ف ــؤون القانوني ــي الش ــرف ف ــا لمحت ووفًق
هــي  المــرأة  اســتقالل  وعــدم  للرجــل  “التبعيــة  فــإن 
مــن العوامــل التــي قــد تدفــع النســاء لالنضمــام إلــى 
الجماعــات المتطرفــة القائمــة علــى العنــف.”110  كمــا إّن 
ــي  ــزة ف ــة المرّك ــات العين ــن مجموع ــيدات م ــدى الس إح
ــد  ــد ق ــع وراء التجني ــأّن الداف ــرت ب ــد ذك ــت ق ــازي كان بنغ
يكــون بحكــم “التبعيــة للــزوج وأن تكــون المــرأة فــي 
خدمتــه وتحــت رحمتــه، وهــذا ينطبــق بشــكل خــاص علــى 
إحــدى  وناقشــت  الصغيــرات.”111   الفتيــات  أو  الشــابات 
مجموعــات عينــة التركيــز التــي ضمــت موظفــي الخدمــة 
المدنيــة ومهنييــن مختصيــن فــي الشــؤون القانونيــة 
]لقانــون  المقنــن”  “العنــف  يدفــع  كيــف  بنغــازي  فــي 
إلــى  لالنضمــام  النســاء  يدفــع  الشــخصية[  األحــوال 
بمعنــى  العنــف.  علــى  القائمــة  المتطرفــة  الجماعــات 

آخــر تنضــم المــرأة لهــم ألنهــا “تابعــة للرجــل.”112

التــي  وأوضحــت مناقشــة لمجموعــة العينــة المرّكــزة 
ــا  تضــم النســاء فقــط فــي أجدابيــا بــأّن تجنيــد النســاء غالًب
مــا يكــون أســهل مــن تجنيــد الرجــال: “نعــم، علــى الرغــم 
مــن أّن التركيــز غالبــًا مــا يكــون علــى الرجــال، إال أّن تجنيــد 

ــن  ــاء ع ــد النس ــن تجني ــث يمك ــهل، حي ــون أس ــاء يك النس
ــت  ــة.”113  واتفق ــم التبعي ــك بحك ــزوج أو األخ وذل ــق ال طري
مجموعــة  تضــم  والتــي  المرّكــزة  العينــة  مجموعــة 
أّن  علــى  أجدابيــا  فــي  واالنــاث  الذكــور  مــن  مختلطــة 
التبعيــة للمــرأة هــي األســاس: “الدولــة اإلســالمية تجــذب 
الرجــال أواًل، ثــم األخــوات والزوجــات والبنــات بحكــم خضــوع 
ــاء  ــع.”114   فالنس ــن المجتم ــل ضم ــا للرج ــرأة وتبعيته الم
ــات  ــن الجماع ــور ضم ــن الذك ــات ألقاربه ــات التابع الخاضع
ــى  ــى العنــف ســيتم تجنيدهــن عل المتطرفــة القائمــة عل
الذكوريــة  فالقيــادة  الرجــال.  قبــل هــؤالء  األرجــح مــن 
لألســرة هــي الدافــع المحــدد للتطــرف العنيــف “فالرجــل 
المنــزل، والمــرأة  المــرأة ويعمــل خــارج  يهيمــن علــى 
تعمــل داخــل المنــزل.” وفــي مقابلــة مــع امــرأة مــن 
ــاع  ــا إقن ــم به ــي يت ــرق الت ــن الط ــد م ــاك العدي ــبها: هن س
النســاء وإرغامهــن مــن قبــل أزواجهــن أو أشــقائهن أو 
المتطرفــة  الجماعــات  إلــى  االنضمــام  علــى  أبنائهــن 

ــف.  ــى العن ــة عل القائم

وفــي ســياق متصــل ال تــزال المظالــم الخطيــرة المتعلقــة 
ــزال  ــال ال ي ــبيل المث ــى س ــودة. فعل ــرة موج ــون األس بقان
العنــف الجنســاني ُيعامــل بوصفــه جريمــة شــرف للمــرأة 
للمغتصبيــن  ويمكــن  اإلنســانية  حقوقهــا  ضــد  وليــس 
بالــزواج مــن الضحيــة.115   اإلفــالت مــن عقوبــة الســجن 
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األمهــات فخــورات بعضويتهــن فــي الحركــة الســلفية التــي يقودهــا أبناؤهــن، 
ــل  ــا مقاب ــن عليه ــي يحصل ــة الت ــة المعنوي ــة والمكان ــب المالي ــرن بالمكاس ويفتخ

ــم. الدع

ضمــن اجتماعات المجتمــع المحلي 27 أكتوبر 2018

وتعدديــة  المعممــة  القانــون  انعــدام  حالــة  وتعنــي 
والفتيــات  النســاء  احتجــاز  يمكــن  أّنــه  إلــى  القوانيــن 
ــي  ــراط ف ــل االنخ ــة” مث ــم أخالقي ــن “جرائ ــة ارتكابه بتهم
عالقــات جنســية بالتراضــي خــارج إطــار الــزواج.116  وال تــزال 
قضايــا كالميــراث والطــالق مــن القضايــا الســاخنة فــي 
أن  للمــرأة  يمكــن  ال  الحاليــة  األحــكام  وبموجــب  ليبيــا. 
تحصــل علــى الطــالق دون وجــود ســبب مقنــع ودون تبريــر 
كمــا أنهــن يخاطــرن بفقــدان مهــر العــروس وحضانــة 
األطفــال )طــالق الخلــع( وبالتالــي تواجــه المــرأة المطلقــة 
ــة حــادة. 117 فــي هــذه الحــال وصمــة عــار ومشــاكل مالي

الخبيــر  بــرأي  الشــخصية  األحــوال  قوانيــن  مقارنــة  إن 
لهــو  االســتبيان  فــي  الموجــودة  تلــك  مــع  القانونــي 

الثاقبــة. بالفكــرة 

المائــة(  فــي   78( الرجــال  مــن  كبيــرة  أغلبيــة  وتؤيــد 
ــرأة  ــرة أن الم ــة( فك ــي المائ ــاء )69 ف ــن النس ــة م وأغلبي
ــد  ــرة. ويعتق ــرف األس ــة ش ــر لحماي ــي ذك ــى وص ــاج إل تحت
اثنــان وثمانــون فــي المائــة مــن الرجــال بــأن النســاء بحاجــة 
إلــى وصــي ذكــر مــن أجــل ســالمة النســاء وحمايتهــن 
يعتقــدن  ممــن  النســاء  مــن  المائــة  فــي   74 مقابــل 
بنفــس االعتقــاد. وقــد تشــير هــذه الفجــوة الضئيلــة بيــن 
ــي  ــة الت ــن الواقعي ــة م ــى درج ــات إل ــي اإلجاب ــين ف الجنس
ــاند  ــوي والمس ــي الق ــاء المجتمع ــض النس ــم بع ــن دع تبي

لهــذه المؤسســات الذكوريــة.

TABLE 4: 

Women who have been raped or sexually abused are more likely to join a violent extremist group

المجموع امرأة رجل سؤال 87

8% 11% 5% غير موافق بشدة

10% 11% 9% 2

7% 7% 7% 3

23% 23% 22% 4

51% 45% 56% موافق بشدة

2% 2% 1% أفّضل عدم االجابة

تحتاج المرأة إلى وصي ذكر لحماية شــرف األســرة.
 :16 الجدول 

ــك أّن النســاء ال يتــم تجنيدهــن مــن خــالل  واألهــم مــن ذل
األزواج فحســب بحكــم التبعيــة الزوجيــة بــل يتــم تجنيدهــن 
أو  المضحيــة.«  »األمومــة  بحكــم  أبنائهــن  خــالل  مــن 
بأنهــا  ليبيــا  فــي  األمومــة  تعريــف  فــإّن  أدق  بتعبيــر 

شــيء  بــكل  التضحيــة  األمهــات  وعلــى  »تضحيــة« 
اجتمــاع  فــي  المشــاركون  أبنائهــن. ووصــف  أجــل  مــن 
المجتمــع المحلــي فــي أجدابيــا عــن كيفيــة تجنيــد النســاء 
ــالل  ــن خ ــا م ــن أيًض ــن ولك ــل أزواجه ــن ِقَب ــط م ــس فق لي
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أبنائهــن118.  وفــي أجدابيــا انضمــت إحــدى األمهــات إلــى 
تنظيــم داعــش ليــس لتبنيهــا تلــك األفــكار المتطرفــة بــل 
النضمــام ابنهــا الوحيــد إلــى تلــك المجموعــات.119  وفــي 
بنغــازي،  المرّكــزة فــي  العينــة  مناقشــات لمجموعــة 
األمهــات  تلــك  مــن  نوعيــن  عــن  المشــاركون  تحــدث 
ــة  ــة القائم ــات المتطرف ــى الجماع ــن إل ــي انضمم اللوات
األمهــات  تلــك  مــن  بعًضــا  أّن  فذكــروا  العنــف،  علــى 
ــرتها  ــراد أس ــن أف ــد م ــل أح ــام لمقت ــة االنتق ــم بغي تنض
ــات  ــات األخري ــا األمه ــال(120 أم ــبيل المث ــى س ــا عل )كابنه
فينضممــن بغيــة االســتفادة مــن االمتيــازات الماليــة 
االقتصاديــة.  أوضاعهــّن  لتحســين  وذلــك  واالقتصاديــة 
ووفًقــا للمشــاركين ضمــن مجموعــة العينــة المركــزة 

ــي  ــن ف ــورات بعضويته ــات فخ ــإّن: »األمه ــا ف ــي أجدابي ف
ويفتخــرن  أبناؤهــن،  يقودهــا  التــي  الســلفية  الحركــة 
بالمكاســب الماليــة والمكانــة المعنويــة التــي يحصلــن 

عليهــا مقابــل الدعــم.«121 

ــا  ــرة كم ــا لألس ــم رًب ــوا بصفته ــاء أن يتصرف ــن لألبن ويمك
يتحكمــون فــي الــوالءات ضمــن العائلــة، وكذلــك علــى 
فــي  المشــاركون  واتفــق  األم ومالبســها.«122  »ســلوك 
اجتمــاع المجتمــع المحلــي فــي ســبها »فــي جنــوب ليبيــا 
علــى ســيطرة الشــباب ضمــن األســرة واتخاذهــم القــرارات 
ــيطرة  ــون لس ــاء ال يرضخ ــرأة،«123  فاألبن ــي الم ــرة ف المؤث

ــرة.124 ــة عش ــن الخامس ــد س األم بع

تأثير التطرف في اأُلَســر

يعتبــر التطــرف القائــم علــى العنــف مــن القضايــا المثيــرة 
للجــدل. وعلــى الرغــم مــن أن المشــاركين قــد وصفــوا 
وبأغلبيــة ســاحقة كاًل مــن التطــرف والتطــرف القائــم علــى 
العنــف “بالســلبي،” حيــث أّن التعريفــات واآلراء قــد تباينــت 
وفــي  للديــن.”  والمشــوهة  والمدمــرة  “الفوضويــة” 
ــب  ــرف أو التعص ــن أن التط ــن المجيبي ــة م ــبها رأى ثالث س
يمكــن أن يكــون قــوة للخيــر. ورأت أقليــة مــن المشــاركين 
بــأن التطــرف قــد يكــون لــه تأثيــر إيجابــي فــي وحــدة 
ــى  ــر عل ــف العم ــي منتص ــرأة ف ــرت ام ــد ذك ــرة، فق األس
ــم يصبــح  ــر ]التطــرف[ إيجابــي إذا ل ــال: “إن تأثي ســبيل المث
بـــ  االلتــزام  أّن  رأوا  المشــاركين  أن  ــا،” أي  راديكاليًّ الفــرد 
)القيــم العائليــة الدينيــة المحافظــة والتــي يــروج لهــا 
المتطرفــون كان إيجابًيــا فــي أوقــات الفوضــى. وقالــت 
ــتقرار  ــدد االس ــرف يه ــبها إّن “التط ــي س ــرى ف ــرأة أخ ام
ــا  ــع ولكنه ــع الواس ــي المجتم ــي” ف ــك االجتماع والتماس
إذا  إيجابــي  “التعصــب  بــأّن  الوقــت  نفــس  فــي  ذكــرت 
أدى إلــى توحيــد العائلــة.” وبالمثــل فقــد قالــت امــرأة 
مســنة فــي ســبها مســتفيدة مــن خبراتهــا بــأّن “عواقــب 
ــي  ــر إيجاب ــه تأثي ــن[ ل ــار، ]لك ــاد والدم ــي الفس ــرف ه التط
فــي اأُلَســر ألنهــا أصبحــت قريبــة مــن هللا.” كمــا وافقــت 
ــاًرا  ــرف آث ــى أّن للتط ــا عل ــر 34 عاًم ــن العم ــغ م ــرأة تبل ام
ــام. ــكل ع ــلبية بش ــاًرا س ــرة، وآث ــدة األس ــى وح ــة عل إيجابي
وقــد لعبــت الديناميكيــات داخــل األســر المبنيــة علــى 
إلــى  فاالفتقــار  التجنيــد.  فــي  دوًرا  االجتماعــي  النــوع 
أنهــا  علــى  أحياًنــا  ــف  ُتصنَّ التــي   - المتماســكة  األســر 

ــه عامــل  تفتقــر إلــى رعايــة األم – كان ينظــر إليــه علــى أّن
تمــت  الذيــن  األفــراد  مــن  المزيــد  ورأى  التطــرف،  فــي 
ــن  ــن ع ــرد الناجمي ــري والتش ــرذم األس ــم أن التش مقابلته
ــع  ــن من ــل م ــن( جع ــيطرة الوالدي ــن س ــارج ع ــراع )والخ الص
التطــرف مــن جانــب اإلبــاء أمــًرا بالــغ الصعوبــة. ووفًقــا 
للمشــاركين فــي المجتمــع المحلــي فــي بنغــازي فــإّن 
الشــباب  المجنديــن  فمعظــم  بالضعيــف  اآلبــاء  “دور 
مــن  والمســاجد.  اإلعــالم  ووســائل  بأقرانهــم  متأثــرون 
الصعــب جــًدا علــى اآلبــاء التأثيــر فــي أبنائهــم بمجــرد 
التطــرف واالنخــراط ضمــن الجماعــات المتطرفــة القائمــة 
“مــن  أنــه  المشــاركين  أحــد  وقــال  العنــف.”125  علــى 
المســتبعد جــًدا مــن أن يكافــح أو يمنــع اآلبــاء التطــرف 
بيــن أبنائهــم وخاصــة “إذا كان أبناؤهــم ممــن يوفــرون 
عنيًفــا  لوالدتــه  االبــن  إكــراه  يكــون  وقــد  المــال.”126  
اتباعهــم  إذا رفضــوا  أيًضــا  “يقتلونهــم  فاألبنــاء ســوف 
أجــل أن  وطاعتهــم.”127  فتضحــي بعــض األمهــات مــن 
إرغــام  تــّم  حيــن  فــي  المتطرفيــن،  أبنائهــّن  مــع  يكــّن 
البعــض  يفخــر  كمــا  االنضمــام،  علــى  اآلخــر  بعضهــن 
ــة األخالقيــة التــي يحققنهــا.  بالمكاســب الماليــة والمكان

اآلبــاء  يمنــع  أو  يكافــح  أن  جــًدا  المســتبعد  مــن 
أبناؤهــم  كان  “إذا  وخاصــة  أبنائهــم  بيــن  التطــرف 

المــال.” يوفــرون  ممــن 

سياســي من أجدابيا
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إّن أّيــة منظمــة تحــاول جــذب النــاس تســتهدف دائًمــا 
األفــراد الذيــن يواجهــون صعوبــة فــي عالقاتهــم 
األســرية، حيــث يشــعر الشــخص بالكراهيــة ويتعــرض 

ــف. للعن

مجموعــة العينــة المركــزة المكّونــة مــن اإلنــاث 
والذكــور فــي أجدابيــا

فــي  األمهــات  تعليــم  أّن  المشــاركين  أحــد  ذكــر  كمــا 
بعــض األحيــان قــد يســاعدهن أو يحكــم عليهــن بعــدم 
ــن  ــات لدعمه ــى األمه ــوم عل ــى بالل ــا ألق ــن، كم كفاءته
ولعــدم  العنــف”  علــى  القائمــة  المتطرفــة  الجماعــات 

صحيــح.”128  بشــكل  أطفالهــن  تنشــئة 

وعلــى نحــو مماثــل فقــد كان ينظــر إلــى اآلبــاء علــى 
ــة  ــم لصف ــة فقدانه ــاء نتيج ــلطة اآلب ــة وس ــاؤل مكان تض
إلــى  يفتقــر  كان  األب  دور  “إن  األســرة:  فــي  المعيــل 
ــبها  ــة س ــي مدين ــة ف ــاع االقتصادي ــبب األوض ــوة بس الق
أبنائــه.”129  وعلــى  أثــرت فــي عالقــة األب مــع  والتــي 
ــة المــال  ــأّن قّل حــد تعبيــر إحــدى الســيدات فــي أجدابيــا، ب
ــا  ــًرا أو مراهًق ــل صغي ــوة: “إذا كان الطف ــع الق ــي تراج تعن
ــر  ــل أكب ــح الطف ــن إذا أصب ــه، ولك ــر علي ــألب التأثي ــن ل يمك
ــد  ــدور األب ق ــه. ف ــر علي ــن التأثي ــن األب م ــن يتمك ــًنا ل س
تراجــع بســبب التغيــرات االقتصاديــة التــي طــرأت فــي 

130 مجتمعنــا.”

ــذ  ــرية فمن ــة األس ــرت الهيكل ــد تغي ــن ق ــبة للكثيري بالنس
الثــورة: “فقــد األهــل هويتهــم ودورهــم فــي األســرة.”131  
ــزة  ــة المرّك ــة العين ــي مجموع ــاركين ف ــد المش ــّد أح وأك
علــى كيفيــة اســتغالل الجماعــات المتطرفــة للتفــكك 
ــد الشــباب: ــة والعنــف فــي األســرة لتجني وانعــدام الحماي

إّن أّيــة منظمــة تحــاول جــذب النــاس تســتهدف دائًمــا 
األفــراد الذيــن يواجهــون صعوبــة فــي عالقاتهــم 
األســرية، حيــث يشــعر الشــخص بالكراهيــة ويتعــرض 
عــن  للتعبيــر  مكاًنــا  الفــرد  يجــد  ال  وهنــا  للعنــف. 
األلــم والمعانــاة والكراهيــة، ومــع غيــاب األســرة 
وكمــالذ  محميــة.  وغيــر  مهمشــة  المــرأة  تصبــح 
ــون عــن مــكان يوفــر لهــم كل مــا  ــر تراهــم يبحث أخي

ــه.132 ــون إلي يحتاج

ــم  ــم تت ــن ل ــة لك ــرف واضح ــخصية للتط ــار الش ــت اآلث وكان
ــغ  ــت ســيدة تبل مناقشــتها بســهولة. ففــي طرابلــس قال
ــم علــى  ــأّن التطــرف القائ ــا للباحثيــن ب مــن العمــر 46 عاًم

ــى: العنــف أدى إل

هــذه  فــي  عضــًوا  كان  فهــو  زوجــي  مــوت   ...
ــي.  ــم ابن ــجني وتيتي ــى س ــا أدى[ إل ــات. ]كم المنظم
إّن العواقــب علــى المجتمــع كارثيــة، والتعصــب لــه 
تأثيــر ســلبي فــي األســرة ألّنــه يفككهــا ويدمرهــا.133

القائــم  التطــرف  تأثيــر  بــأّن  آخــرون  مشــاركون  ورأى 
علــى العنــف فــي األســرة كان شــديًدا. ووصــف شــاب 
ــف[  ــى العن ــم عل ــرف القائ ــب ]التط ــس “عواق ــي طرابل ف
ــرة.”134  ورأت  ــت األس ــي تفتي ــبب ف ــا تتس ــة، ألنه بالكارثي
ســلبي  “تأثيــر  هنــاك  أنــه  ســبها  فــي  مســّنة  ســيدة 
للتعصــب الدينــي فــي األســر.”135  ولفــت اجتمــاع المجتمــع 
أّن: انهيــار  إلــى حقيقــة  المحلــي فــي ســبها االنتبــاه 
ــر  ــة قــد أّث مســتوى المعيشــة بســبب الظــروف االقتصادي

ســلًبا فــي وحــدة وتماســك األســرة الليبيــة.136

دور المرأة في الجماعــات المتطرفة

وأشــار عــدد مــن المحاوريــن إلــى أن “الجماعــات المتطرفــة 
ــن  ــر م ــال أكث ــد[ الرج ــل ]تجني ــف تفّض ــى العن ــة عل القائم
ــل  ــي عم ــمة ف ــة حاس ــكلون أهمي ــال يش ــاء. “فالرج النس
التطــرف القائــم علــى العنــف فــي ليبيــا.137  وتشــير بعــض 
ــر إلــى أّن مــا يتــراوح بيــن 250،000 إلــى 350،000  التقاري

رجــل ليبــي قــد انضّمــوا إلــى الجماعــات المتطرفــة ومــع 
للغايــة،  ذلــك فــإّن المعلومــات عنهــم هــي محــدودة 
االجتماعــي  النــوع  أو  الســن  إلــى  إشــارة  أي  توجــد  وال 
ــًرا مــن  ــه أّن عــدًدا كبي لهــذه الجماعــات. ومــن المســّلم ب
ــب كــّن جــزًءا مــن داعــش  ــات واألجان ــالت مــن الليبي المقات
مــن  نســاء  األجنبيــات  المقاتــالت  وشــملت  ليبيــا.  فــي 

ــر. ــي والنيج ــر ومال ــس والجزائ تون
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ــى  ــات إل ــاء المنتمي ــإن النس ــة ف ــر اإلخباري ــا للتقاري ووفًق
حيــث  األدوار.  مــن  عــّدة  لهــّن  كان  ليبيــا  فــي  داعــش 
ــاء  ــأّن النس ــرة ب ــة المتواف ــادر اإلخباري ــض المص ــد بع تفي
ــى  ــاس عل ــض الن ــس” وتحري ــي “تدري ــا ف ــن أيًض ــد تورط ق
ــا.138   ــي ليبي ــتخباراتية ف ــات االس ــر المعلوم ــف وتوفي العن

الهامــة  األدوار  مــن  والتناســلي  الجنســي   X يعتبــر 
المثــال،  ســبيل  علــى  الجنســاني.  المــرأة  دور  لتدعيــم 
ــات  ــف “إّن الجماع ــا كي ــي أجدابي ــاء ف ــدى النس ــت إح وصف
المتطرفــة القائمــة علــى العنــف تعامــل المــرأة كســلعة 
وتعتبرهــا أداة للمتعــة يمكــن أن يســتخدمها الرجــال.”139  
“الجماعــات  بــأّن  المشــاركات  إحــدى  تعتقــد  كمــا 
فــي  دورهــن  واســتغلت  الشــابات  جّنــدت  المتطرفــة 
المجتمــع ]كزوجــات وأمهــات[ لتســهيل تنفيــذ العمليــات 

اإلرهابيــة، كمــا حــدث فــي ســرت.”140

ــت أدواًرا  ــد لعب ــرأة ق ــد أن الم ــاله نج ــن أع ــو مبي ــا ه كم
علــى  القائمــة  المتطرفــة  الجماعــات  ضمــن  متنوعــة 
العنــف. ومــع ذلــك وبشــكل عــام فقــد وصــف المشــاركون 
فــي البحــث كيــف أّن أدوار الجنســين التقليديــة تتزايــد 
ــد  ــار أح ــة. وأش ــات المتطرف ــن الجماع ــة ضم ــي الضخام ف
ضمــن  الذكــور  األعضــاء  علــى  التركيــز  أّن  المشــاركين 
لهــو  العنــف  علــى  القائمــة  المتطرفــة  الجماعــات 

فيــه.141  المبالــغ  بالتبســيط 

علــى الرغــم مــن أن المشــاركين قــد عّبــروا أّن معظــم 
أدوار المــرأة مــا تكــون ثانويــة أو جنســية ضمــن الجماعــات 
المتطرفــة القائمــة علــى العنــف، إال أنهــا قــد تحصــل 
علــى بعــض األدوار القياديــة. وثّمــة تصــّور مفــاده بــأّن 
ــى  ــن إل ــدات فــي الجماعــات المتطرفــة يمل النســاء المجن
اكتســاب قــدر أكبــر مــن القــوة.142  وقالــت امــرأة ناشــطة 
فــي المحاكــم فــي بنغــازي بــأّن الجماعــات المتطرفــة 
قيــادات  تجنيــد  أيضــًا  “تحــب  العنــف  علــى  القائمــة 
ــر،”  ــوذ أكب ــا نف ــع وله ــي المجتم ــب ف ــا مناص ــائية له نس
ــك.143   ــم ذل ــة تدع ــة ملموس ــر أمثل ــم يتوف ــف ل ــن لألس لك
وأشــار خبيــر آخــر فــي مجموعــة العينــة المرّكــزة إلــى أّن 
ــر خطــورة” مــن تطــرف الرجــل “ألنهــا  تطــرف المــرأة “أكث
ــن  ــا ضم ــهل دمجه ــدة، ويس ــل جي ــارات تواص ــع بمه تتمت
المجموعــات ويثــق النــاس بهــا.”144  وبالترابــط مــع أعمــال 
المتطرفــة  الجماعــات  تقــّدم  حيــن  أنــه  يظهــر  أخــرى 
القائمــة علــى العنــف روايــة عــن تمكيــن المــرأة مترافقــة 
ــالت إال أّن  ــائية والمقات ــادات النس ــجع القي ــة تش ــع دعاي م
ــات  ــذه المجموع ــن ه ــين ضم ــن الجنس ــة بي ــع العالق واق

ــن. 145 ــن التمكي ــد ع ــدة كل البع ــا بعي ــد بأنه يفي

ــر  ــا ُتعتب ــلعة كم ــرأة كس ــف الم ــى العن ــة عل ــة القائم ــات المتطرف ــل الجماع ُتعام
ــال. ــتخدمها الرج ــن أن يس ــة يمك ــا أداة للمتع ــى أّنه عل

مقابلة مــع رجل من أجدابيا.

تغيير األدوار بين الجنســين

ــع  ــي المواق ــث وف ــي البح ــاركين ف ــم المش ــق معظ واتف
األربعــة علــى أّن األدوار التقليديــة للجنســين قــد بــدأت 
ــّدم  ــن يق ــو م ــل ه ــى أّن الرج ــر عل ــد تقتص ــم تع ــر ول تتغي
الدعــم لألســرة مــن خــالل العمــل المأجــور وعمــل المــرأة 
علــى شــغل البيــت فقــط.146  حيــث أصبحــت المــرأة تتمتــع 
ــؤون  ــي الش ــات ف ــدى المختّص ــا إلح ــر، ووفًق ــلطة أكب بس

ــادة  ــود لزي ــك يع ــبب ذل ــإن س ــازي، ف ــي بنغ ــة ف القانوني
تمكيــن المــرأة اقتصادًيــا: “فــي بعــض األحيــان يكــون 
ــا  ــرأة اقتصادًي ــر ألّن دور الم ــل أكب ــى الرج ــرأة عل ــر الم تأثي
فــي األســرة قــد تزايــد وبالتالــي فقــد أصبــح لهــا رأي 

ــة.147 ــي العائل ــتراتيجية ف ــرارات االس ــي الق ف
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بيــن  للعمــل  التقليــدي  التقســيم  بيــن  االنفصــال  كان 
المعيــل  هــو  الرجــل  فيهــا  يكــون  الــذي  الجنســين 
والمــرأة هــي ربــة المنــزل، فواقــع عمــل المــرأة المأجــور 
النوعــي.  البحــث  المدفــوع األجــر كان جلًيــا فــي  وغيــر 
واشــتكت ربــة منــزل فــي أجدابيــا مــن هيمنــة األدوار 
التقليديــة...” علــى الرغــم مــن أن المــرأة أكثــر كفــاءة 
ولديهــا القــدرة علــى كســب المــال والجمــع بيــن كونهــا 
جامعــي  أســتاذ  عّبــر  وقــد  وعاملــة.”148   منــزل  ربــة 
عــن وجــود فجــوة بيــن الواقــع والممارســة، وقــال: إّن 
ــل،  ــد الرج ــزال بي ــاق ال ي ــرة واالنف ــل األس ــتخدامات دخ اس
ألّن “الرجــل فــي حالــة الزوجــة العاملــة يســتخدم أموالهــا 
ــّم إعطــاء  ــك فقــد ت ــى ذل ــر.”149  وعــالوة عل لدفــع الفواتي

ــب دوًرا  ــرأة تلع ــرأة: “فالم ــي للم ــل المنزل ــة للعم األولوي
مهًمــا كربــة بيــت حتــى وإن كانــت متعلمــة. 150

ــن  ــا م ــر تخلًف ــرأة أكث ــوص الم ــر بخص ــات النظ ــت وجه كان
ــا  تلــك التــي كانــت واضحــة فــي البحــث. “وُوِصفــت أجدابي
ــر  ــاء غي ــد نس ــث ال توج ــة حي ــة للغاي ــة محافظ ــا مدين بأّنه
القبليــة” و “ال توجــد نســاء  الضوابــط  منقبــات “بســبب 
يخرجــن إلــى األســواق أو المراكــز التجاريــة.”151   علــى 
فــي  مقابلتهــم  تّمــت  الذيــن  األفــراد  أن  مــن  الرغــم 
بنغــازي كانــوا مــن العامليــن فــي القانــون وبالتالــي مــن 
ــر عــن  المفتــرض أن تكــون ليبرالّيــة إال أن بعضهــم قــد عّب

آراء متحفظــة للغايــة بشــأن أدوار المــرأة.152 

ــات  ــر منقب ــاء غي ــد نس ــث ال توج ــة حي ــة للغاي ــة محافظ ــا مدين ــا بأّنه ــت أجدابي ُوِصف
“بســبب الضوابــط القبليــة” و “ال توجــد نســاء يخرجــن إلــى األســواق أو المراكــز 

التجاريــة.

موظفــة حكومية في أجدابيا

التوصيات

ــل  ــي تعم ــة الت ــات المتطرف ــى الجماع ــة إل ــازالت المقّدم ــا أّن التن ــي اعتباره ــع ف ــات أن تض ــى الحكوم ــن عل يتعي
علــى حرمــان المــرأة عــن طريــق قوانيــن الــزواج وغيرهــا مــن أشــكال التمييــز القانونــي بيــن الجنســين قــد 
ــال  ــاء والرج ــن النس ــن م ــن العنيفي ــد المتطرفي ــهل تجني ــة ويس ــات المتطرف ــى اإليديولوجي ــرعية عل ــي الش تضف

ــة. ــعون للهيمن ــن يس الذي

ــرف  ــد المتط ــة والتجني ــن جه ــزواج م ــن ال ــة بي ــأن الصل ــرار بش ــاع الق ــة صّن ــي توعي ــع المدن ــى المجتم ــن عل يتعّي
العنيــف للنســاء وأســرهن مــن جهــة أخــرى، حيــث قــد تقنــع هــذه المعــارف والدعــوات البرلمانييــن إلنهــاء 

ــرية. ــخصية واألس ــوال الش ــن األح ــي قواني ــز ف التميي

يجــب إعطــاء أولويــة الحمــالت التعليميــة للمجتمــع المدنــي التــي تعــّرف باإلصــالح القانونــي وذلــك لتعزيــز 
ــي.  ــد المحل ــى الصعي ــه عل ــج ل ــى التروي ــاج إل ــدل ويحت ــر للج ــالح مثي ــرأة ألّن اإلص ــان للم ــوق اإلنس ــاواة وحق المس
ــك  ــي وذل ــع المدن ــن المجتم ــته ضم ــخصية ومناقش ــوال الش ــون األح ــالح قان ــوة إلص ــال، الدع ــبيل المث ــى س فعل

ــة. ــة الذكوري ــه اآلن الوصاي ــى ب ــذي تحظ ــع ال ــم الواس ــًرا للدع ــية نظ ــل العكس ــن ردود الفع ــد م ــع مزي لمن

ــب  ــي صل ــرأة ف ــوق الم ــع حق ــخصية أن يض ــوال الش ــن األح ــكل قواني ــأن ش ــي بش ــاون اإلقليم ــى التع ــي عل ينبغ
ــدرة  ــرأة وق ــوق الم ــن حق ــن ع ــم المدافعي ــالل دع ــن خ ــب دورًا م ــة أن تلع ــات الدولي ــن للمنظم ــوع. ويمك الموض

ــرأة. ــق بالم ــي المتعل ــف الرجع ــل العني ــة رد الفع ــي مواجه ــا ف منظماته

العنيــف.  للتطــرف  النســاء  لتجنيــد  المحــّرك  الــزواج هــي  خــالل  للمــرأة مــن  والثقافيــة  القانونيــة  التبعّيــة 
ــة  ــة هش ــي دول ــرة ف ــات كبي ــه تحدي ــين تواج ــن الجنس ــاواة بي ــة بالمس ــة المتعلق ــات القانوني ــد أّن اإلصالح بي

تتأثــر بالصــراع.

•

•

•

•
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النتيجة الخامســة: 

تنشــر  الدينيــة  المؤسســات  بعــض 
المــرأة ضــد  وتتحّيــز  التعصــب 

ــي  ــة ف ــات الديني ــض المؤسس ــم دور بع ــذا القس ــرح ه يش
نشــر التعصــب والتطــرف واإليديولوجيــة التمييزيــة بيــن 

الجنســين.
التديــن  بيــن  عالقــة  توجــد  ال  أنــه  هــو  األهــم  أّن  غيــر 
ودعــم التطــرف القائــم علــى العنــف فــي اســتبيان هــذه 
التديــن  بيــن  عالقــة  توجــد  ال  وبالمثــل   .)Q9( الدراســة 
ودعــم التطــرف القائــم علــى العنــف بيــن الرجــال والنســاء 
ــن  ــن المجيبي ــر م ــدد كبي ــر ع ــن. واعتب ــباب والبالغي أو الش
أنفســهم بالمتدينيــن بدرجــة معتدلــة فــي حيــن ذكــر 
عــدد ال بــأس بأنهــم أشــخاص غيــر متدينيــن فــي حيــن 

ذكــر بعضهــم أنهــم متدينــون بشــدة.

ــة تلعــب دوًرا  ــرى مشــاركون أن بعــض المــدارس الديني وي
ــي  ــى تبن ــجع عل ــي تش ــة الت ــكار الراديكالي ــر األف ــي نش ف
األفــكار والتطلعــات السياســية واالجتماعيــة أو الدينيــة 
الراهــن  الوضــع  تعــارض  أو  ترفــض  التــي  المتطرفــة 
المــرأة  حقــوق  ذلــك  فــي  بمــا  المعاصــرة  واألفــكار 
اإلنســانية مــن حريــة تعبيــر وديمقراطيــة ومــا إلــى ذلــك. 
ــة،”  ــاب الدول ــل “غي ــي ظ ــة ف ــة خاص ــذا بصف ــق ه وينطب
ــون  ــد قان ــال يوج ــاركين.153  ف ــد المش ــر أح ــد تعبي ــى ح عل
ينّظــم المــدارس الدينيــة. وكثيــًرا مــا تبــدأ هــذه المــدارس 

ــم تبــدأ اإلدارة فــي التحــّول وتصبــح  ــة،” ث كمــدارس “عادي
دينيــة.154  وتتبايــن االنتمــاءات المذهبيــة لهــذه المــدارس 
كمــا أن الســيطرة علــى المــدارس الدينيــة والمســاجد يتــّم 
التنافــس عليــه بشــدة فــي ليبيــا.155  واشــتكى عــدد مــن 
المشــاركين مــن أن المــدارس الدينيــة ال تخضــع لرقابــة 

ــة.156 الدول

ــي  ــة الت ــدارس الديني ــدد الم ــي ع ــادة ف ــاك زي ــت هن وكان
ــة  ــة التحتي ــة للبني ــة المتردّي تنشــر التطــرف، كمــا أن الحال
ــي  ــوة ف ــق فج ــراف يخل ــة اإلش ــة وقّل ــدارس الحكومي للم
المتطرفــون  تمّكــن  التــي  التعليميــة  الخدمــات  توفيــر 
مــن ســّدها. قــال المشــاركون فــي البحــث إن هنــاك زيــادة 
فــي عــدد المــدارس فــي ليبيــا التــي تنشــر “الخطــاب 
التطــرف  إلــى  تحولــوا  قــد  الشــباب  وأن  المتعّصــب”157 
ــدأت مدرســة  ــة.158  وفــي بنغــازي ب فــي المــدارس الديني
ــن  ــد ولك ــي واح ــرم مدرس ــع ح ــا م ــت حديًث ــة تأسس قرآني
الصــارم  الفصــل  مــع  فــروع،  أربعــة  لديهــا  أصبــح  اآلن 
بيــن التالميــذ الذكــور واإلنــاث.159 علــى ســبيل المثــال 
المحلــي  المجتمــع  اجتمــاع  فــي  المشــاركون  اعتقــد 
ــاالت  ــن احتم ــد م ــم يزي ــذا التعلي ــل ه ــا أّن مث ــي أجدابي ف
ــكار  ــان باألف ــض األحي ــي بع ــة ف ــرأة مقتنع ــرف: “الم التط
ــب  ــات التدري ــّرت بعملي ــي م ــك الت ــة تل ــة، وخاص المتطرف
النســائية  القرآنيــة  الدراســات  حلقــات  أو  مــدراس  فــي 

المتخصصــة.”160 الدينيــة  والمؤسســات 

5.4 

TABLE 4: 

Women who have been raped or sexually abused are more likely to join a violent extremist group

النسبة التكرار سؤال 9

18% 182 غير متدّين أبًدا

20% 206 2

41% 412 3

15% 151 4

6% 56 متدّين بشدة

ليبيا. التدّين في 
 :17 الجدول 
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هنــاك انتشــار للمــدارس الدينيــة فــي جنــوب ليبيــا بســبب أّن الحكومــة قــد أهملــت 
الجنــوب مــا أدى إلــى ضعــف السياســات  وهيمنــة المــدارس الدينيــة المنحــازة ضــد 

المرأة.

ضمــن اجتماعات المجتمع المحلي 4 في ســبها

تأثــر الجنــوب بشــدة: “هنــاك انتشــار للمــدارس الدينيــة 
فــي جنــوب ليبيــا بســبب أّن الحكومــة قــد أهملــت الجنــوب 
المــدارس  وهيمنــة  السياســات  ضعــف  إلــى  أدى  مــا 
ــاك  ــة المنحــازة ضــد المــرأة،”161  وفــي الجنــوب هن الديني
ــيطرة  ــة لس ــر الخاضع ــة غي ــدارس الديني ــن الم ــد م العدي
العينــة  مجموعــات  إحــدى  وتخشــى  الحكومــة.”162  
ــدارس  ــو “ الم ــؤدي نم ــن أن ي ــس م ــي طرابل ــزة ف المرّك
ــد  ــى تولي ــراف إل ــع لإلش ــر الخاض ــددة “ غي ــة المتش الديني

ــا.”163  ــن حقوقه ــرأة م ــرم الم ــل يح جي
ــة  ــر “وخاص ــر كبي ــا ذات تأثي ــدارس بأنه ــت الم ــد ُوصف وق
أهملتهــم  الذيــن  والشــباب  النســاء  هــؤالء  علــى 
الدولــة.”164  وبعبــارة أخــرى فــإّن األشــخاص المســتضعفين 
كاألرامــل واألســر التــي فيهــا أحــد األبويــن دون اآلخــر 
واأليتــام ال تتوافــر لهــم الخدمــات واالحتياجــات األساســية. 

ــة  ــًرا وخاص ــًرا كبي ــا تأثي ــأّن له ــدارس ب ــف الم ــّم وص ت
ــة. ــم الدول ــن أهملته ــباب الذي ــاء والش ــى النس عل

ضمــن اجتماعات المجتمع المحلي 4 في ســبها

وقــد عــززت بعــض المــدارس تبعيــة المــرأة ألقاربهــا مــن 
الذكــور كمــا عــززت حبــس عمــل المــرأة ضمــن المجــاالت 
ــة  ــدارس الديني ــرض الم ــا تف ــًا م ــة. غالب ــية واإلنجابي الجنس
ــن مــن  ــات، لكــن هــذا يتباي ــاس للفتي ــا قواعــد لب فــي ليبي
مــكان آلخــر. وســوف يختلــف نــوع التدريــس أيًضــا مــن 
مدرســة إلــى أخــرى حيــث يقــوم البعــض بتدريــس نصــوص 
راديكاليــة بينمــا يقــوم آخــرون بتدريــس نصــوص أكثــر 
اعتــدااًل. وبحســب المشــاركين فــإّن هــذه الظاهــرة قــد 

انتشــرت فــي طرابلــس وســبها وأجدابيــا أكثــر منهــا فــي 
ــازي. 165 بنغ

فــي  الدراســية  المناهــج  أّن  بالمالحظــة  الجديــر  ومــن 
تنــّص  العاديــة  المــدارس  وكذلــك  الدينيــة  المــدارس 
ــا  ــى أنه ــرأة عل ــف الم ــي تصن ــانية الت ــى أدوار الجنس عل
ــة  ــة وتحصــر دورهــا فقــط بالعملي هــي مــن تقــّدم الرعاي
الــزي  علــى  الدينيــة  المــدارس  وتشــجع  اإلنجابيــة.166 
الصــارم، والفصــل بيــن الجنســين والمحتــوى المختلــف 
مــن  لــكل  التقليــدي  الــدور  وترســيخ  منهمــا،  لــكل 
ــبل  ــى الس ــاه إل ــاركين االنتب ــد المش ــت أح ــين. ولف الجنس
الغريبــة التــي يمكــن بهــا تعزيــز المعاييــر الجنســانية 
ــة  ــال “عقوب ــبيل المث ــى س ــر، فعل ــدارس واألس ــي الم ف
االبــن تكــون بــأن يجلــس بجــوار فتــاة وذلــك فــي حــال 
قيامــه بــأي عمــل غيــر مرغــوب فيــه، مــا يــؤدي إلــى 
الفصــل والتفرقــة بيــن الجنســين وتدعيمــه نفســًيا.”167
ــرت إحــدى المتخصصــات فــي المجــال التعليمــي  كمــا عب
فــي بنغــازي مــن أّن الجهــل بالجنــس وبالجنــس اآلخــر قــد 
ــي  ــية ف ــات رومانس ــن إجاب ــث ع ــى البح ــباب إل ــع بالش دف

ــف: ــى العن ــة عل ــة القائم ــات المتطرف الجماع

المنهــج الدينــي ال يفّســر األمــور المتعلقــة بالــزواج 
فــي  والنســاء.  الرجــال  بيــن  واالختــالط  والجنــس 
ــرح  ــي ش ــم ف ــون دور المعل ــالمي يك ــم اإلس التعلي
وتكويــن  والعذريــة  بالجنــس  المتعلقــة  القضايــا 
األســر ضعيًفــا بســبب الخجــل )الجنــس هــو موضــوع 
مــن المحرمــات(. وألنهــم ال يفســرون هــذه األشــياء 
ــات  ــى الجماع ــون إل ــال ينجذب ــإن األطف ــال، ف لأطف

ــف.168  ــى العن ــة عل ــة القائم المتطرف
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تزايــًدا  الفصــول  فــي  الجنســين  بيــن  الفصــل  ويشــّكل 
الدينيــة كوســيلة  المــدارس والجامعــات  ويفــرض فــي 
دينًيــا.169   قانوًنــا  يرونــه  مــا  وفــرض  أنفســهم  لتمييــز 
مــن  كبيــر  عــدد  اتفــق  الدراســة  هــذه  اســتبيان  فــي 
النســاء )39 فــي المائــة( مقارنــة بـــ )30 فــي المائــة( مــن 
الرجــال أو وافقــن بشــدة علــى أن الجماعــات المحتجــة 
ــي  ــات ه ــي الجامع ــين ف ــن الجنس ــل بي ــة للفص والمطالب
مؤشــر يــدل علــى تزايــد التطــرف. واعُتبــر الفصــل بيــن 
التطــرف  الجامعــات عالمــة تحذيــر مــن  الجنســين فــي 

القائــم علــى العنــف مــن قبــل النســاء أكثــر منــه مــن 
الرجــال )Q62(. واتفــق عــدد كبيــر مــن المجيبيــن علــى 
ــع 27  ــة م ــاء مقارن ــن النس ــة م ــي المائ ــتبيان )33 ف االس
فــي المائــة مــن الرجــال( علــى أن النســاء اللواتــي يرتديــن 
ــرة  ــى أن األس ــة عل ــو إال دالل ــا ه ــا م ــر تحفًظ ــس أكث مالب
ــرة  ــى فك ــتبيان عل ــذا االس ــد ه ــة. ويؤك ــت متطرف أصبح
أّن الســيطرة علــى لبــاس المــرأة مــا هــو إال عالمــة علــى 
ــرى  ــع أخ ــي مواض ــج ف ــرار النتائ ــى غ ــك عل ــرف، وذل التط

 170 .)Q61( .مــن هــذا البحــث

4: 

المجموع امرأة رجل سؤال 62

21% 20% 23% غير موافق بشدة

15% 12% 18% 2

22% 21% 22% 3

11% 11% 10% 4

23% 28% 19% موافق بشدة

8% 7% 8% أفّضل عدم االجابة

أخبرنــا أحــد الطــالب واســمه حســن أّن: “إحــدى عالمــات التطرف هــي عندمــا تبــدأ المجموعات 
ــم  ــات، فه ــاء أو األوالد والبن ــال والنس ــن الرج ــة بي ــوف الجامعي ــل الصف ــاج لفص ــي االحتج ف

دائًمــا يــوّدون أن يكــون الرجــال والنســاء منفصليــن.” مــا مــدى موافقتــك مــع كالم حســن؟
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ووفًقــا للمشــاركين فــي اجتماعــات المجتمــع المحلــي 
ــور  ــاء األم ــن أولي ــد م ــإّن العدي ــازي ف ــس وبنغ ــي طرابل ف
فــي ليبيــا قــد اختــاروا إرســال أبنائهــم إلــى المــدارس 
الدينيــة  المــدارس  أن  يعتقــدون  ألنهــم  الدينيــة 
الصحيــح.”171 وكانــت هــذه  “الطريــق  إلــى  ســتوجههم 
المــدارس “معروفــة” للعائــالت وأوليــاء األمــور“172 فــال 
ــم التحقــق مــن مناهجهــا الدراســية.”173  ووصــف أحــد  يت
المشــاركين فــي بنغــازي ثقــة أوليــاء األمــور والتــي فــي 
غيــر محلهــا لتلــك المــدارس وحلقــات الدراســات القرآنيــة:

عائالتهــم  عــن  تماًمــا  معزولــون  هنــا  الشــباب 
حلقــات  فــي  الوقــت  مــن  الكثيــر  ويقضــون 
الدراســات القرآنيــة. وتعتقــد األســر أن ابنهــا يتعلــم 
ــن  ــي حي ــرآن ف ــو الق ــن ويتل ــة للدي ــة الحقيقي القيم
أّن معظــم هــذه التجمعــات تهيمــن وتبــّث األفــكار 
ــج  ــرس المناه ــياق تغ ــذا الس ــي ه ــة. وف المتطرف
التقليديــة  األدوار  باســم  التمييــز  التعليميــة 
ــول  ــي عق ــي ف ــرف الدين ــي التط ــين أو تنم للجنس

والشــباب.174  األطفــال 
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حلقات الدراســات القرآنية النسائية

القرآنيــة  الدراســات  حلقــات  أن  علــى  التأكيــد  وتــّم 
النســاء  لتجنيــد  الرئيســي  المــكان  باعتبارهــا  النســائية 
ــع  ــا لجمي ــا. ووفًق ــي ليبي ــة ف ــث األربع ــع البح ــي مواق ف
المقابــالت التــي أجريناهــا والمشــاركين فــي مجموعــة 
العينــة المرّكــزة والمجتمــع المحلــي فقــد لعبــت حلقــات 
الدراســات القرآنيــة النســائية دوًرا رئيســًيا فــي انتشــار 
مــن  لعــدد  ووفًقــا  العنــف.175   علــى  القائــم  التطــرف 
المشــاركين فإّنــه يتــّم تدريــب النســاء فــي هــذه الحلقــات، 
المتخصصــة  الدينيــة  الدينيــة والمؤسســات  فالمــدارس 
ولقــد  التطــرف.176   نحــو  بســهولة  اســتمالتها  يمكــن 
ــًيا  ــائية دوًرا رئيس ــة النس ــات القرآني ــات الدراس ــت حلق لعب

فــي انتشــار التطــرف القائــم علــى العنــف.

وقــال معظــم المشــاركين إّن دور المــرأة فــي المجــال 
“المغلقــة”  الحلقــات  هــذه  علــى  اقتصــر  قــد  الدينــي 
التــي توّجــه فيهــا النســاء نســاء أخريــات ويســاعدنهن 
ــي  ــع ف ــذا التجّم ــم ه ــا يت ــادة م ــرآن، وع ــظ الق ــى حف عل
ــل  ــّم تنق ــاجد.177  ث ــد المس ــي أح ــاء أو ف ــد األعض ــزل أح من
النســاء التعليــم الدينــي ألطفالهــن.178  كانــت مثــل هــذه 
ــات  ــدد حلق ــا: “إن ع ــي أجدابي ــًدا ف ــائعة ج ــات ش المجموع
ــدارس  ــن الم ــر م ــر بكثي ــائية أكب ــة النس ــات القرآني الدراس
ــن  ــة ويبقي ــن المدرس ــات يترك ــن الفتي ــد م ــا أّن العدي كم
ــر  ــة تذك ــد رقاب ــذه.”179  وال توج ــة ه ــات الدراس ــي حلق ف
علــى مــا تقّدمــه هــذه الحلقــات مــن محتــوى. وقالــت 
إحــدى العضــوات فــي الحلقــات النســائية إن المجموعــات 
ــائية  ــة النس ــات القرآني ــات الدراس ــي حلق ــرت، فف ــد تغي ق
اعتــادت النســاء أن يتعلمــن “كل شــيء” ولكــن اآلن أصبــح 

ــرآن.180 ــظ الق ــى حف ــًرا عل ــر مقتص األم

ــائية  ــة النس ــات القرآني ــات الدراس ــادة حلق ــتبعد ق يس
جميــع مــن يعتنقــن الفكــر المعتــدل مــن النســاء.

اإلنــاث  مــن  المكّونــة  المركــزة  العينــة  مجموعــة 
أجدابيــا فــي  والذكــور 

تقضــي العديــد مــن الفتيــات الكثيــر مــن الوقــت فــي 
حلقــات الدراســات القرآنيــة النســائية وتعتقــد األســر أن 
بناتهــا يتعلمــن القيــم الحقيقيــة للديــن مــن خــالل التــالوة 
ــن  ــام 2011 تهيم ــذ ع ــع ومن ــي الواق ــا ف ــة، بينم القرآني
األفــكار المتطرفــة علــى العديــد مــن هــذه التجمعــات 

ــرأة.181   ــوق الم ــن حق ــّد م ــف وتح ــروج للعن ــي ت والت
هــذه  يقــود  مــن  العائــالت  مــن  الكثيــر  تعــرف  وال 
التجمعــات ومــا هــي األفــكار التــي تناقــش خــالل انعقــاد 
األفــكار  تهيمــن   2011 عــام  ومنــذ  الحلقــات.182   هــذه 
ــة  ــد مــن حلقــات الدراســات القرآني ــى العدي المتطرفــة عل
ــات  ــات الدراس ــي حلق ــابقة ف ــوة س ــت عض ــائية. وقال النس
القرآنيــة النســائية فــي أجدابيــا إّن الحلقــات بعيــدة كل 

ــدال: ــن االعت ــد ع البع

ــائية  ــة النس ــات القرآني ــات الدراس ــادة حلق ــتبعد ق يس
ــاء.  ــن النس ــدل م ــر المعت ــن الفك ــن يعتنق ــع م جمي
حفــظ  علــى  النســاء  أســاعد  كنــت  البدايــة  فــي 
ــدل  ــي المعت ــر المالك ــت أرّوج للفك ــا كن ــرآن كم الق
اإلخــوان  لجماعــة  باالنتمــاء  أواًل  فاتهمونــي 

علمانيــة183.  بأننــي  اتهمــت  ثــم  المســلمين 

ــة النســائية  يجــب أن تكــون حلقــات الدراســات القرآني
ــف  ــجيع العن ــا لتش ــس مكاًن ــول ولي ــر العق أداة لتنوي
والتفكيــر الراديكالــي حيــث امتنــع الكثيــرون عــن 
ــف  ــة والعن ــكار المتطرف ــبب األف ــا بس ــاب إليه الذه

ــا. ــرّوج لهم الم

معّلمة في بنغازي

كمــا قالــت عضــوة منتســبة لمجموعــة الدراســة الســابقة 
إنهــا طــردت وُرفضــت مــن قبــل أعضــاء المجموعــة.184  
عــن  بنغــازي  مــن  أخــرى  تحّدثــت عضــوة ســابقة  كمــا 
تزايــد التطــرف القائــم علــى العنــف الــذي تــرّوج لــه هــذه 
الجماعــات. وأشــارت إلــى أن هــذه الحلقــات كانــت حميــدة 

إلــى حــد مــا قبــل الثــورة: 
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الرجعيــة ســبًبا رئيســًيا  الجنســانية  كانــت األيديولوجيــة 
فــي انصــراف الفتــاة عــن المجموعــة.

ــالة  ــات الص ــمل حلق ــا ليش ــث موجًه ــز البح ــن تركي ــم يك ل
للرجــال أو النســاء، غيــر أّن أهميتهــا أصبحــت واضحــة فــي 
البحــث الميدانــي. حيــث كشــف اســتبيان الدراســة بــأّن 
ــأّن  ــرون ب ــة( ي ــي المائ ــن )37 ف ــن المجيبي ــًرا م ــدًدا كبي ع
الرجــال الذيــن ينفصلــون عــن المســاجد الرئيســية مــا هــو 
إال داللــة تحذيريــة علــى التطــرف فــي حيــن أّن العديــد 
ــة )31  ــدم اإلجاب ــت ع ــدة أو فّضل ــت محاي ــات كان ــن اإلجاب م

.)Q65( )ــة ــي المائ ف

قبــل  النســائية  القرآنيــة  الدراســات  حلقــات  كانــت 
ــم والفــروض  ــورة تقتصــر علــى حفــظ القــرآن الكري الث
ــى أداء  ــة إل ــام باإلضاف ــالة والصي ــل الص ــية مث األساس
الثــورة  وبعــد  ولكــن  اإلســالمية.  الخيريــة  األعمــال 
أصبــح أفــراد هــذه التجمعــات يتحدثــون عــن قتــل 
أي شــخص يخالفهــم الــرأي. يجــب أن تكــون حلقــات 
العقــول  لتنويــر  أداة  النســائية  القرآنيــة  الدراســات 
ــي  ــر الراديكال ــف والتفكي ــجيع العن ــا لتش ــس مكاًن ولي
حيــث امتنــع الكثيــرون عــن الذهــاب إليهــا بســبب 

األفــكار المتطرفــة والعنــف المــرّوج لهمــا. 185 

التوصيات

ــل  ــى األق ــون عل ــا يك ــن مجانًي ــم يك ــد وإن ل ــي جي ــم نظام ــى تعلي ــول عل ــي الحص ــان ف ــات والفتي ــم الفتي ــب دع يج
ــي. ــم حكوم بدع

مــن الضــروري اإلشــراف الحكومــي علــى المــدارس القرآنيــة ومناهجهــا لضمــان التســامح الدينــي وحقــوق 
ــان اإلنس

االبتدائيــة  الدراســية  التعليــم  مراحــل  جميــع  فــي  الجنســين  بيــن  المســاواة  لمناهــج  مراجعــة  إجــراء  يلــزم 
ــة بيــن الجنســين فــي المناهــج  ــة الجوانــب التمييزي ــة والتعليــم الجامعــي وذلــك بهــدف إزال ــة والثانوي واالعدادي

الدراســية وممارســات التدريــس.

إّن زيــادة احتــرام النســاء والفتيــات فــي المؤسســات التعليميــة لهــو باألمــر الحتمــي وفــي الوقــت نفســه يجــب 
التدخــل للحــد مــن أعمــال البلطجــة والتحــرش الجنســي فــي المــدارس والجامعــات.

•

•

•

•
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السادسة:  النتيجة 

مواجهــة  إلــى  المــرأة  تســعى 
التطــرف القائــم علــى العنــف ومنعه 
مــن خــالل الدفــاع عــن حقوقهــا وهــو 
أمــًرا  للبعــض  بالنســبة  يعتبــر  مــا 

ا خطيــًر

والتــي  الموجــودة  النتائــج  البحــث علــى صحــة  ويؤكــد 
صارمــة  قيــوًدا  يواجهــن  الليبيــات  النســاء  بــأن  تقــول 
ذلــك  ويتجلــى  لجنســهن.  نتيجــة  العــام  المجــال  فــي 
ــة التنقــل، والعنــف اليومــي،  فــي انخفــاض مســتوى حري
العامــة  األماكــن  فــي  للمــرأة  الشــرطة  وأعمــال 
المــرأة  حقــوق  نشــطاء  ضــد  العنــف  ممارســة  وفــي 
وضــع  عــن   2013 لعــام  دراســة  وأفــادت  والسياســيين. 
فــي  مقيــدة  الليبيــة  “المــرأة  بــأّن  ليبيــا  فــي  المــرأة 
ــن  ــة م ــع أغلبي ــة م ــر بحري ــل والتعبي ــى التنق ــا عل قدرته
النســاء بنســبة )57 فــي المائــة( أو إلــى حــد مــا )20 فــي 
المائــة( أو للغايــة )37 فــي المائــة( وذلــك فــي مغادرتهــن 

إذن.”186 دون  مــن  للمنــزل 

ــازي  ــبها وبنغ ــي س ــا ف ــاركين تقريًب ــع المش ــق جمي واتف
وطرابلــس علــى وجــود عنــف ضــد القيــادات النســائية. 
وأشــار أحــد المشــاركين فــي ســبها إلــى أن الجماعــات 
النســائية  القيــادات  “ضــد  العنــف  تســتخدم  المتطرفــة 
وعائالتهــن ألنهــن يلعبــن دوًرا فــي زيــادة الوعــي فــي 

إلــى  يرجــع  الســبب  إن  آخــر  قــال  بينمــا  المجتمــع،”187  
المتطرفــة  للجماعــات  النســائية  القيــادات  “مواجهــة 
ــي  ــاركون ف ــر المش ــم يذك ــف.”188  ول ــى العن ــة عل القائم
ــات  ــت إجاب ــائية. وكان ــادات النس ــد القي ــف ض ــا العن أجدابي
ــو  ــى النح ــبها عل ــن س ــة م ــم المقابل ــت معه ــن أجري الذي
التالــي: “هنــاك بالتأكيــد عنــف ضــد القيــادات النســائية 
ــض  ــف ترف ــى العن ــة عل ــة القائم ــات المتطرف ألّن الجماع
النســاء المســتنيرات،”189  “حيــث تعتبــر القيــادات النســائية 
بالعــدو لهــم.”190  وقالــت مشــاركة أخــرى مــن ســبها 
ــن  ــازي “ُقتل ــي بنغ ــائية ف ــادات النس ــت أّن القي ــا عرف إنه
ــا  ــس مالحظته ــي طرابل ــرأة ف ــت ام ــددن.”191  ووصف وُه
ــر  ــف وغي ــزاز والخط ــق االبت ــن طري ــف ع ــتخدام العن “الس
ذلــك مــن الوســائل غيــر األخالقيــة ضــد القيــادات النســائية 

وأســرهن.”192

فــي االســتبيان وافقــت 40 فــي المائــة مــن النســاء علــى 
أن الهجمــات علــى القيــادات النســائية كانــت مــن عالمــات 
ــي  ــق 33 ف ــن واف ــي حي ــيك ف ــيات الوش ــوم الميليش هج
المائــة مــن الرجــال علــى ذلــك. كمــا وافقــت وبشــدة 
ســبعة وعشــرون فــي المائــة مــن النســاء علــى هــذا 
ــف  ــاك عن ــيكون هن ــى س ــة مت ــي معرف ــح “يمكنن التصري
ــادات  ــة القي ــي مهاجم ــدأ ف ــيات تب ــرف ألن الميليش متط
ــة مــن الرجــال ممــن  ــة بـــ 19 فــي المائ النســائية،” مقارن
فــي  موضــح  هــو  وكمــا  ذلــك،  علــى  بشــدة  وافقــوا 

الجــدول 19.

6.4 

تســتخدم الجماعــات المتطرفــة العنــف “ضــد القيــادات النســائية وعائالتهــن ألنهــن 
يلعبــن دوًرا فــي زيــادة الوعــي فــي المجتمــع.

 مقابلة مع امرأة من ســبها
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4: 

المجموع امرأة رجل سؤال 63

14% 14% 14% غير موافق بشدة

15% 11% 18% 2

22% 20% 25% 3

13% 13% 14% 4

23% 27% 19% موافق بشدة

12% 14% 10% أفّضل عدم االجابة

ربطــت امــرأة أخــرى اســمها أســماء العنــف ضــد النســاء بالسياســات المّتبعــة كعالمــة 
تحذيريــة. وقالــت: “يمكننــي أن أقــول متــى ســيكون هنــاك عنــف متطــرف ألن الميليشــيات 

ــماء؟ ــكالم أس ــك ل ــدى موافقت ــا م ــائية.” م ــادات النس ــة القي ــدأ فــي مهاجم تب

 :19 الجدول 

ــن  ــاًل م ــاك قلي ــة أّن هن ــذه الدراس ــتبيان ه ــي اس ــن ف تبي
الفــروق بيــن الجنســين فــي اإلجابــة المتعلقــة بــأّن نشــاط 
للســعي  يكــون  المــرأة  حقــوق  مجــال  فــي  الفاعليــن 
ــه هنــاك  للحصــول علــى ســلطة أكبــر مــن الرجــال حيــث أّن
47 فــي المائــة مــن النســاء و44 فــي المائــة مــن الرجــال 
ــت  ــد وافق ــك فق ــع ذل ــرأي. وم ــذا ال ــى ه ــون عل ال يوافق
نســبة كبيــرة )37 فــي المائــة( علــى هــذا التصريــح الــذي 
يشــير إلــى أّن نشــاط المدافعيــن عــن حقــوق المــرأة أمــر 

.)Q23( ــا ــي ليبي ــدل ف ــر للج مثي

العــدد الكبيــر مــن  النتائــج فــي فهــم  وتســاعد هــذه 
ــام  ــذ قي ــا من ــي ليبي ــن ف ــي ُقتل ــات اللوات ــاء القيادي النس
الثــورة )علــى مــا تــّم زعمــه( وذلــك علــى أيــدي الجماعــات 
ــرة  ــة األخي ــي اآلون ــف. وف ــى العن ــة عل ــة القائم المتطرف
ــيرقيوه  ــهام س ــة س ــان الليبي ــوة البرلم ــاف عض ــّم اختط ت
يوليــو/  17 فــي  مســلحين  أيــدي  علــى  منزلهــا  مــن 
ــتخدم  ــرط تس ــف المف ــى العن ــة إل ــوز 193.2019 باإلضاف تم
جميــع  العنــف  علــى  القائمــة  المتطرفــة  الجماعــات 
وســائل االبتــزاز والتشــويه وذلــك إلعاقــة عمــل القيــادات 
النســائية. كمــا تســتهدف الجماعــات المتطرفــة القائمــة 
التــي  النســائية فــي حمالتهــا  القيــادات  العنــف  علــى 
تشــّنها فــي وســائل التواصــل االجتماعــي وذلــك بغيــة 
ــد  ــى تهدي ــة إل ــذا باإلضاف ــاء ه ــك النس ــمعة تل ــر س تدمي
وســائل  علــى  حســاباتهن  خــالل  مــن  النســاء  هــؤالء 
تمــت  الذيــن  أحــد  ووصــف  االجتماعــي.194  التواصــل 
ــة  ــات المتطرف ــف أّن الجماع ــازي كي ــي بنغ ــم ف مقابلته

ــر  ــالل نش ــن خ ــا م ــتعمل عنفه ــف تس ــى العن ــة عل القائم
صــور مســيئة لنســاء قائــدات وذلــك بهــدف التشــهير 
بهــن والَنيــل مــن ســمعتهن وذلــك بغــرض إســكاتهن. 
ووصفــت كيــف أدى ذلــك بالعديــد مــن النســاء إلــى وقــف 

السياســي.195 ونشــاطهن  عملهــن 

التطــرف  ومكافحــة  منــع  فــي  المــرأة  دور 
العنــف القائــم علــى 

ألّن  فــي مجتمعنــا  التطــرف مقبــول  أّن  أعتقــد  ال 
أدوار النســاء والرجــال أصبحــت متســاوية اليــوم كمــا 
أّن لديهــم نفــس المســؤوليات التــي مــن الصعــب 

ــا. ــي مجتمعن ــا ف ــرف تغييره ــر المتط ــى الفك عل

خبيــر في مجــال التعليم في بنغازي

كمــا ُذِكــر أعــاله فــإّن الجماعــات المتطرفــة تشــعر بالقلــق 
ــن  ــم م ــى الرغ ــين. وعل ــن الجنس ــاواة بي ــادة المس إزاء زي
تهديــد التطــرف لمكانــة المــرأة المتزايــدة إال أن عــدًدا 
العليــا  المثــل  مرونــة  إلــى  أشــاروا  المشــاركين  مــن 

المتعلقــة بالمســاواة بيــن الجنســين فــي ليبيــا.
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ــا  ــاواة فيم ــدم المس ــادل وع ــر الع ــرأة غي ــع الم وض
ــاء  ــع النس ــزواج تدف ــة بال ــريعات المتعلق ــص التش يخ

ــرف. ــة التط ــى محارب ــا إل أحياًن

معلمــة في طرابلس

الظلم تجاه النســاء يدفعني إلــى محاربة التطرف.

مقابلة مــع امرأة من طرابلس

المتطرفــة  الجماعــات  “بعــض  بــأّن  األفــراد  أحــد  ورأى 
القائمــة علــى العنــف تشــعر بالقلــق مــن تغييــر أدوار 
الجنســين. لكننــي ال أعتقــد بــأّن التطــرف مقبــول فــي 
ــا  ــوم كم ــاوية الي ــال متس ــاء والرج ــأدوار النس ــا ف مجتمعن
أّن لديهــم نفــس المســؤوليات التــي مــن الصعــب جــًدا 

علــى الفكــر المتطــرف تغييرهــا فــي مجتمعنــا.”196 

ــاله  ــر أع ــا ذك ــيء فيم ــض الش ــض بع ــل متناق ــاك مي وهن
ــى  ــام إل ــة( لالنضم ــال خاص ــد )الرج ــاواة يحش ــدم المس فع
ــن  ــي حي ــف، ف ــى العن ــة عل ــة القائم ــات المتطرف الجماع
يحشــد )النســاء خاصــة( لمحاربــة التطــرف القائــم علــى 
العنــف. ورأى العديــد مــن األفــراد الذيــن تّمــت مقابلتهــم 
وليــس بجميعهــم علــى أّن عــدم المســاواة بيــن الجنســين 
ــر متكافــئ”( يحــّرض  ــر متكافــئ” و”تشــريع غي )“وضــع غي

ــرف.197  ــة التط ــاء لمحارب النس

طرابلــس  مــن  امــرأة  ذكــرت  الســياق  نفــس  وفــي 
ــة  ــر المتكافــئ مقارن ــاء غي ــع النس ــأّن وض ــن “ب للباحثي
التطــرف.”198   محاربــة  علــى  يحفزهــن  بــاألزواج 
ــك  ــأّن ذل ــس ب ــن طرابل ــا م ــرى أيًض ــرأة أخ ــت ام وأضاف
يحفزهــا شــخصًيا: “الظلــم تجــاه النســاء يدفعنــي إلــى 
أحــد المشــاركين  التطــرف.”199  كمــا اعتبــر  محاربــة 
التطــرف هــو  التوعيــة والتثقيــف حــول خطــورة  أن 
ــرك  ــو المح ــل ه ــة: “إّن الجه ــي الوقاي ــم ف ــب مه جان
لالنضمــام إلــى التطــرف القائــم علــى العنــف ألنــه 
ــن  ــرف فل ــورة التط ــة بخط ــى دراي ــرأة عل ــت الم إذا كان

تنضــم لــه.” 200

ــن الجنســين مــن حيــث  الكفــاح مــن أجــل المســاواة بي
ــه  ــي وج ــوف ف ــرأة للوق ــّث الم ــة يح ــوق القانوني الحق

ــة: ــول معّلم ــث تق ــة. حي ــات المتطرف الجماع

يتبيــن فــي االســتبيان أّن ثلثــي إجابــات النســاء ومــا يقــرب 
ــات الذكــور كانــت تــدل علــى أّن األصوليــة  مــن نصــف إجاب
نســبة  هنــاك  أن  حيــن  فــي  المــرأة.  حقــوق  ســتعرقل 
قليلــة مــن الرجــال )27 فــي المائــة( والنســاء )16 فــي 
المائــة( مــن عارضــت أو عارضــت بشــدة علــى هــذا الــكالم.

مجتمــع  ضمــن  مجتمعنــا  فــي  النســاء  تعيــش  ال 
عــادل فالرجــال دورهــم أقــوى مــن النســاء كمــا 
فوضــع  أكبــر.  وقــوة  بامتيــازات  يتمتعــون  أنهــم 
ــص  ــا يخ ــاواة فيم ــدم المس ــادل وع ــر الع ــرأة غي الم
ــا  ــاء أحياًن ــع النس ــزواج تدف ــة بال ــريعات المتعلق التش

إلــى محاربــة التطــرف.”201 
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TABLE 4: 

Women who have been raped or sexually abused are more likely to join a violent extremist group

المجموع امرأة رجل سؤال 70

11% 8% 14% غير موافق بشدة

11% 8% 13% 2

15% 13% 18% 3

28% 31% 24% 4

30% 35% 25% موافق بشدة

6% 6% 6% أفّضل عدم االجابة

أخشــى أن األصوليــة والتعصــب الدينــي ســيعرقل حقــوق المــرأة )كحقهــا فــي العمــل 
والســفر بمفردهــا والتعبيــر عــن رأيهــا علًنــا(.

 :20 الجدول 

ــع  ــة ومن ــي مكافح ــمية ف ــر رس ــاء أدواًرا غي ــب النس وتلع
ــذه  ــى إّن ه ــا حت ــي ليبي ــف ف ــى العن ــم عل ــرف القائ التط
األدوار بالــكاد تكــون موّثقــة. وأشــار أحــد المشــاركين إلــى 
أنــه “فــي ليبيــا نركــز بشــكل كبيــر علــى تهميــش المــرأة 
فــي  المــرأة  دور  علــى  تركيزنــا  مــن  أكثــر  ومعاناتهــا 
مكافحــة التطــرف القائــم علــى العنــف ومنعــه وذلــك 
بســبب النــزاع فــي ليبيــا. ومــن المهــم التأكيــد علــى دور 
التطــرف ومكافحتــه، ومســاهمتها  فــي منــع  المــرأة 

فــي التماســك االجتماعــي.”202

وأكــدت المقابــالت التــي أجريــت فــي بنغــازي علــى النفــوذ 
واألهميــة  القانونــي  المجــال  فــي  للمــرأة  المتزايــد 
المحاميــات  إحــدى  وقالــت  للمحاميــات.  المتزايــدة 
وقانــون  الطــالق  قضايــا  فــي  خاصــة  المهتمــات 
ــع  ــر م ــكل أو بآخ ــل بش ــا تتداخ ــذه القضاي ــأن ه ــرة ب األس
ــو  ــا ه ــا كم ــة تماًم ــات المتطرف ــة والممارس اإليديولوجي
مقابلتهــم  تّمــت  الذيــن  لألفــراد  وفًقــا  أعــاله.  مبّيــن 
والمشــاركين فــي ورشــة العمــل المعنيــة بالمصادقــة 
فــإّن التمكيــن السياســي للمــرأة كان أيًضــا عامــاًل فــي 
ــالم.  ــز الس ــف، وتعزي ــى العن ــم عل ــرف القائ ــة التط مكافح
ــااًل  ــة “tent movement” مث ــة الليبي ــة الوطني ــّد الحرك تع
ــا  ــاء خياًم ــت النس ــد أقام ــط: فق ــذا الناش ــى ه ــا عل مهًم
بالقــرب مــن ســاحات القتــال النشــطة وتفاعلــن مــع نســاء 
أخريــات ممــن يعانيــن أيًضــا مــن الخســائر مــا خلــق تجربــة 

مشــتركة للصــراع وعــّزز الحــوار بيــن القبائــل.203

الــذي يتــم فيــه تكريــس األمومــة  فــي الوقــت ذاتــه 
ــا  ــى أنه ــًرا عل ــا أخي ــر إليه ــدأ ُينظ ــة ب ــب نمطي ــن قوال ضم
أمــر حاســم وضــروري لمنــع التطــرف القائــم علــى العنــف 
فــي ليبيــا. فعلــى ســبيل المثــال تفيــد بعــض التقاريــر 
اإلخباريــة عــن قيــام بعــض األمهــات فــي ليبيــا بأقنــاع 

المقاتليــن األجانــب بالعــودة إلــى ديارهــم. 204
ووفًقــا لبندقجــي فــإّن النســاء األكبــر ســنًا فــي المناطــق 
التــي  الوحيــدة  المجموعــة  هــّن  بالصــراع  تأثــًرا  األكثــر 
أحــد  قــال  كمــا  المجتمــع.205   أفــراد  جميــع  بهــا  يثــق 
المشــاركين إّن األمهــات شــديدات المالحظــة “فــاألم هــي 
أول مــن يالحــظ التطــرف فــي األســرة، فهــي األقــرب 
ــت  ــن أجري ــباب الذي ــد الش ــر أح ــا ذك ــال.”206  كم ــى األطف إل
ــو  ــات ه ــم األمه ــأّن تعلي ــا ب ــي أجدابي ــة ف ــم مقابل معه
ــدث  ــا يح ــرف م ــة تع ــة والمتعلم ــاألم الواعي ــاح: “ف المفت
فــي أســرتها ويمكــن أن تالحــظ التغييــرات علــى أطفالهــا 

ــرتها.”207 ــراد أس وأف
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مكافحــة  فــي  الجنســانية  المســائل  دور 
اإلرهــاب ومنــع التطــرف القائــم علــى العنــف

ال توجــد حتــى أماكــن الحتجــاز النســاء المتورطــات 
فــي العنــف )المتطــرف(.

مقابلــة مع امرأة من أجدابيا

هنــاك القليــل مــن التدابيــر المتخــذة لألخــذ بعيــن االعتبــار 
اإلرهــاب،  مكافحــة  فــي  الجنســاني  المنظــور  مراعــاة 
العنــف  علــى  القائــم  التطــرف  سياســات  مكافحــة  أو 
ــر إحــدى المختصــات  ــى حــد تعبي ــا. وعل ومنعهــا فــي ليبي
ــة  ــة لمعالج ــر قليل ــاك تدابي ــة فهن ــؤون القانوني ــي الش ف
أماكــن  حتــى  توجــد  “ال  المتطرفــات:  النســاء  قضيــة 
الحتجــاز النســاء المتورطــات فــي العنــف، ويتــم إرســالهن 
إلــى ذويهــن الذيــن بدورهــم  إلــى بنغــازي ثــم يعــدن 

يمنعونهــن مــن الخــروج واالختــالط مــع أي أحــد.”208

بعــد تحريــر ســرت مــن داعــش فــي عــام 2016 تــّم اإلبــالغ 
ــتباه  ــة لالش ــجن مصرات ــي س ــزة ف ــرأة محتج ــن 120 ام ع
الرغــم مــن أن الكثيــرات  بارتباطهــن بالجهادييــن علــى 
منهــن علــى األرجــح كان قــد وقــع ضحيــة الــرّق الجنســي. 
ــام  ــي الع ــر الوطن ــمح المؤتم ــم يس ــي، ل ــا لمانوتش ووفًق
ــي تعرضــن لالســتعباد الجنســي مــن  )GNC( للنســاء اللوات
إجهــاض.  عمليــات  بإجــراء  وغيرهــن  االغتصــاب  ضحايــا 
مناســبة  احتجــاز  أماكــن  وجــود  عــدم  إلــى  باإلضافــة 
ــن  ــدد م ــا ع ــي أثاره ــكلة الت ــي بالمش ــا وه ــك الضحاي لتل
الخبــراء فــي مجــال الشــؤون الجنســانية والقانونيــة أثنــاء 

ــث.209 ــة البح ــن صح ــق م ــة التحق ــم بعملي قيامه

ــغ  ــًرا بال ــادي أم ــي واالقتص ــاء االجتماع ــادة البن ــر إع تعتب
األهميــة فــي مواجهــة ومنــع التطــرف القائــم علــى 
ــد.  ــر بع ــا يذك ــق تقدًم ــم يحق ــذي ل ــر ال ــه األم ــف لكّن العن
وفــي عــام 2012، كان قــد بــدأ ثــّوار ســابقون البرنامــج 
كان  حيــث   .)LPRD( والتنميــة  االندمــاج  إلعــادة  الليبــي 
لديهــم مجموعــة مــن المشــاريع المختلفــة والتــي تصــّب 
جميعهــا فــي هــذا الموضــوع، لكــن لــم يســتهدف أي 
ــن  ــارين االجتماعيي ــؤالء المستش ــع أّن ه ــاء، م ــا النس منه
البالـــغ عددهــم 200 لبرنامــج إعــادة االندمــاج LPRD كانــت 

ــاء.210  ــن النس ــم م غالبيته

ومــن بيــن الطــرق الرئيســية إلنعــاش االقتصــاد والحــّد مــن 
ــاريع  ــام بمش ــالل القي ــن خ ــج LPRD م ــي برنام ــة ف البطال
مشــروع  مــع  صغيــر  تمويــل  ذات  ومتوســطة  صغيــرة 
ضخــم يمولــه البنــك اإلســالمي للتنميــة. كمــا يتــّم إنشــاء 
بالغــة الصغــر  أخــرى لتقديــم خدمــات تمويليــة  جهــات 
الجنــس  بحســب  التصنيــف  ُيعــرف  ال  كمــا  ليبيــا.  فــي 

للعمــالء.211 

ــدف  ــي يه ــس الت ــوع الجن ــي ن ــبل تراع ــدت ُس ــا اعتم كم
مــن خاللهــا برنامــج إعــادة االندمــاج مــن أجــل إعــادة دمــج 
ــتقرار  ــز “االس ــف وتعزي ــون العن ــن يمارس ــن الذي المتطرفي
ــف  ــع تكالي ــى دف ــاعدتهم عل ــالل مس ــن خ ــي” م االجتماع
الــزواج. يقــوم مشــروع مــوّدة بالتعــاون مــع وزارة الشــؤون 
ــع  ــي دف ــاعد ف ــي يس ــج اجتماع ــم برنام ــة بتقدي االجتماعي
المتزوجيــن  غيــر  الســابقين  للمقاتليــن  الــزواج  تكاليــف 
ممــن تزيــد أعمارهــم عــن 40 عاًمــا وذلــك للــزواج وتكويــن 
ــون  ــيتلقى المقاتل ــوزارة س ــدوق ال ــالل صن ــن خ ــرة. م أس
إجــراءات  لترتيبــات  وذلــك  ماليــة  مســاعدات  الســابقون 
الزفــاف وتقديــم االحتياجــات الضروريــة. كمــا صــّرح برنامــج 
 4500 لـــ  بتقديمــه موافقــات لمدفوعــات ماليــة   LPRD
رجــل فــي عــام 2016. لكــن LPRD بقــي مــن غيــر تمويــل 
بعــد بدايــة الحــرب الليبيــة الثانيــة. وال توجــد تقاريــر أخــرى 
حــول طبيعــة تلــك الزيجــات التــي كان مــن المقــّرر دعمهــا 
مــن قبــل LPRD، أو عــن آثارهــا )المتباينــة بيــن الجنســين(. 
ــج  ــددة لدم ــج مح ــات أو برام ــد مدفوع ــه ال توج ــدو أن ويب
ــة  ــي عملي ــن. وف ــالت أو المجندي ــن المقات ــن م المتطرفي
التحقــق مــن صحــة البحــث كان قــد أثــار عــدد مــن الخبــراء 
المشــاكل  الجنســانية والقانونيــة  الشــؤون  فــي مجــال 

ــة.212 ــاز مالئم ــق احتج ــود مراف ــدم وج ــق بع ــي تتعل الت

ويبّيــن االســتبيان أّن 41 فــي المائــة مــن اإلجابــات قــد 
ــر  ــع مه ــك لدف ــال وذل ــى الم ــة إل ــون الحاج ــت أن تك عارض
للتجنيــد ضمــن  الشــباب  العــروس تشــّكل عامــاًل يدفــع 
ــبة  ــق وبنس ــد واف ــًرا ق ــدًدا كبي ــر أّن ع ــات. غي ــك الجماع تل
)36 فــي المائــة( علــى أّن يكــون مهــر العــروس عامــاًل 
فــي تجنيــد الشــباب، مــا جعــل مــن هــذه القضيــة مثيــرة 

ــة. ــك العين ــدل لتل للج
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TABLE 4: 

Women who have been raped or sexually abused are more likely to join a violent extremist group

النسبة سؤال 45

23% غير موافق بشدة

17% 2

17% 3

24% 4

12% موافق بشدة

6% أفّضل عدم االجابة

ــات  ــواد أو الحيوان ــال أو الم ــر )الم ــع المه ــة لدف ــات المتطرف ــى الجماع ــباب إل ــم الش ينض
ــروس(. ــة الع ــات لعائل ــواد أو الحيوان ــال أو الم ــروس )الم ــر الع ــس( أو مه ــة العري لعائل

 :21 الجدول 

التوصيات

ــي  ــة تراع ــر حماي ــك توفي ــي ذل ــا ف ــاني بم ــد الجنس ــي البع ــذي يراع ــن ال ــاع األم ــالح قط ــى إص ــة إل ــاك حاج هن
الفــوارق بيــن الجنســين للسياســيات والمدافعــة عــن حقــوق اإلنســان.

ــف  ــار العن ــن االعتب ــذ بعي ــف أن تأخ ــى العن ــم عل ــرف القائ ــة بالتط ــر المتعلق ــم المخاط ــاذج تقيي ــى نم ــي عل ينبغ
ــف.   ــرف العني ــر للتط ــذار مبك ــة إن ــًرا وعالم ــاره مؤش ــس باعتب ــوع الجن ــى ن ــم عل القائ

يتعيــن علــى الجهــات الدوليــة الفاعلــة التــي تســعى إلــى تمكيــن القيــادات النســائية فــي عمليــات الســالم 
ــع  ــى جمي ــاء. وعل ــؤالء النس ــانية له ــارات الجنس ــي االعتب ــي تراع ــة الت ــة الكافي ــان الحماي ــا ضم ــي ليبي ــن ف واألم
ــج  ــاع نه ــى اتب ــة عل ــون مدرب ــا أن تك ــي ليبي ــراع ف ــلمي للص ــل الس ــز الح ــي تعزي ــاركة ف ــة المش ــات الفاعل الجه

يراعــي النزاعــات واالعتبــارات الجنســانية.

يتعّيــن توثيــق المبــادرات المحليــة التــي تقودهــا النســاء بشــأن PVE وتقديمهــا بوصفهــا ممارســات جيــدة 
ــا. ــاء به ــك لالرتق وذل

•

•

•

•
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news/abused-pregnant-and-behind-bars-former-
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easteye.net/news/failed-promise-reintegrating-li-
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مكفــي، كاريــن. “الالجئــات واألطفــال” يتعرضــون للضــرب 
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الجنــرال  كان  تنظــر  تكــن  لــم  “حيــن  طــارق.  المجريســي، 
ــان/ ــة. 1 نيس ــة الخارجي ــا،” السياس ــى ليبي ــيطر عل ــر يس حفت
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 .mark-favoring-polygamy-stirs-anger.html

االقتصــادي.  الميــدان  فــي  والتنميــة  التعــاون  منظمــة 
ــا.  ــاني: ليبي ــوع الجنس ــرس الن ــة وفه ــات االجتماعي المؤسس

.2014 واشــنطن، 

 1 فــي  مؤرخــة  رســالة  بليبيــا.  المعنــي  الخبــراء  فريــق 
2017 مــن فريــق الخبــراء المعنــي بليبيــا  حزيران/يونيــو 
المنشــأة عمــاًل بالقــرار 1973  )2011( موجهــة إلــى رئيــس 

.2017 مجلــس األمــن نيويــورك، 

المــرأة  حقــوق  مجــال  فــي  “ليبيــا،”  أليســون.  بارجتيــر، 
وســط  التقــّدم  إفريقيــا:  وشــمال  األوســط  الشــرق  فــي 
ــلين.  ــا بريس ــي  وجولي ــانجا كيل ــره س ــام بتحري ــة، ق المقاوم

.2010 الدوليــة،  وليتفيلــد  رومــان  نيويــورك: 

ــالم  ــو الس ــة وصانع ــل الليبي ــالم. “القبائ ــي الس ــبكة صانع ش
ــة  ــع بعملي ــدة للدف ــات المتح ــى الوالي ــون إل ــاء يأت ــن النس م

ــا،”  الســالم فــي ليبي
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ــل  ــر تعدي ــالم. آخ ــي الس ــة لصانع ــة والتقليدي ــبكة الديني الش
 .Accessed 25.04.2019  .2018

https://www.peacemakersnetwork.org/libyan-tri-
bal-women-leaders-come-u-s-advance-peace-pro-
 ./cess-libya

تقــّدم  المــرأة  حقــوق  مجــال  فــي  “ناشــطة  ريدريــس. 
ــورة  ــن الث ــرار م ــى الف ــا عل ــد إجباره ــا بع ــد ليبي ــكوى ض ش
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R
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شــباط/فبراير   RT. 26 اإلرهــاب،”  تاريــخ  فــي  للمقاتليــن 

.2 0 1 8
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ــوس المصطلحات قام
0.5

التعريف المصطلح

حماية المرأة وتبجيل قدرتها االنجابية  )Benevolent Sexism( الجنسانية الخّيرة

تبّني مثل وتطلعات سياسية أو اجتماعية أو دينية متطرفة والتي ترفض أو تقّوض الوضع 

الراهن و / أو ترفض أو تعارض األفكار والمعايير المعاصرة األخرى والمتفق عليها عموًما 

بما في ذلك حقوق اإلنسان، ال سيما الحقوق اإلنسانية للمرأة وحرية التعبير والديمقراطية 

وما إلى ذلك واستخدام السيطرة القسرية داخل المؤسسات لفرض االمتثال للمعايير الدينية 

المحافظة.

)Extremism( التطّرف

اعتقاد الفرد أو مجموعة من األفراد بالسلطة المطلقة للنص الديني المقدس أو تعاليم 

زعيم ديني معين و / أو نبي و / أو إله معين.

)Fundamentalism( األصولية

األيديولوجيات الرجعية الجنسانية هي تلك التي تسعى إلى فرض نظام هرمي جنساني 

يعتمد في كثير من األحيان على مبررات دينية أو ثقافية، مما يحّد من الحقوق اإلنسانية 

للمرأة وخصوًصا تلك المتعلقة بالوضع المدني واألسري والحقوق السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية. وكثيًرا ما يستخدم خبراء االقتصاد المعنيون بشؤون المرأة مصطلح "الجنسانية 

الرجعية" لوصف آثار سياسات الدولة وممارساتها للحّد من حقوق المرأة أو االضرار بها.

األيديولوجية الجنسانية الرجعية 

)Gender-regressive ideologies( غير موافق بشدة

حق الرجل في استخدام العنف والسيطرة على العالقات الجنسية واعتقاد الرجل بأّن النساء 

بدون سيطرته سيشكلن خطرا.

)Hostile Sexism( الجنسانية العدائية

الخوف والكراهية للمرأة و / أو لألنثى بشكل عام. )Misogyny( كراهية النساء

عملية يقوم فيها فرد ما باالشتراك مع المذاهب األصولية أو المتطرفة أو المتطرفة 

القائم على العنف.

)Radicalization( الراديكالية

إن استخدام العنف من قبل الجماعات أو الخاليا المنظمة التابعة للميليشيات التي غالبًا ما 

تستهدف المدنيين بحيث تقوم هذه الجماعات باالستناد على األسباب الدينية والسياسية 

األيديولوجية المحافظة والتي تلعب فيها األيديولوجية الجنسانية الرجعية الدور األكبر.

 Violent( التطرف القائم على العنف
)extremism
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ــن المؤلفين نبذة ع
0.6

الدكتــورة ميليســا جونســتون، دكتــوراه وزمالــة فــي أبحــاث مــا بعــد الدكتــوراه فــي مركــز الشــؤون الجنســانية والســالم 
واألمــن فــي جامعــة مونــاش فــي ملبــورن، أســتراليا. تكمــن اهتمامــات الدكتــورة ميليســا البحثيــة االهتمــام فــي 
العالقــات الدوليــة، مــع التركيــز علــى االقتصــاد السياســي النســوي والدولــي وخاصــة فــي آســيا والمحيــط الهــادئ. 
ــق  ــاني المتعل ــف الجنس ــس، والتصني ــر العرائ ــف، ومه ــى العن ــم عل ــرف القائ ــة والتط ــة بالعنصري ــة معني ــا البحثي أجندته
ــة  ــة الدولي ــات المالي ــر المؤسس ــك تأثي ــي ذل ــا ف ــراع، بم ــرة بالص ــات المتأث ــي المجتمع ــة( ف ــاء )االقتصادي ــد واألعب بالفوائ

ــرأة. ــى الم عل

البروفيســور جاكــي تــرو، منظمــة FASSA، وأســتاذة العالقــات الدوليــة ورئيســة مركــز الشــؤون الجنســانية والســالم 
واألمــن فــي جامعــة مونــاش فــي ملبــورن. ولديهــا زمالــة عالميــة مــن معهــد أبحــاث الســالم )PRIO( أوســلو، وباحثــة بــارزة 
فــي مجــال الدراســات النســوية والدراســات الجنســانية لعــام 2020. وهــي مؤلفــة كتــاب “االقتصــاد السياســي للعنــف ضــد 
المــرأة” )أكســفورد، 2012(، ومحــررة كتــاب أكســفورد عــن المــرأة والســالم واألمــن )أكســفورد، 2019(، باإلضافــة إلــى 14 

ــا آخــر ومــا يزيــد عــن 125 مقــال الجنســانية والعالقــات الدوليــة والمنهجيــة النســوية. كتاًب

الباحثــة واألســتاذة زينــب بنعــال هــي الرئيــس التنفيــذي لشــركة Eirene Associates, Int وهــي أول شــركة دوليــة 
ــة  ــي متّوج ــب ه ــرب. زين ــي المغ ــن ف ــة األخوي ــي جامع ــرة ف ــتاذة زائ ــا أس ــا أيًض ــا أنه ــرب. كم ــي المغ ــن ف ــة واألم للتنمي
ــى  ــة عل ــة وحاصل ــالم الدولي ــات الس ــروك لدراس ــد ك ــة، ومعه ــات الدولي ــة الدراس ــع لرابط ــالم التاب ــات الس ــم دراس ــن قس م
جائــزة Global South award وذلــك عــن بحثهــا حــول الجنســانية ومنــع التطــرف القائــم علــى العنــف فــي منطقــة الســاحل 

ــاواي. ــو، ه ــي هونولول ــتين ف ــادي والس ــنوي الح ــر ISA الس ــي مؤتم ــي ف ــرب العرب والمغ

الدكتــورة أم العــز الفارســي هــي باحثــة أكاديميــة وناشــطة فــي المجتمــع المدنــي كمــا أنهــا عضــو فــي كليــة االقتصــاد 
بجامعــة بنغــازي وعضــو فــي أكاديميــة الدراســات العليــا فــي بنغــازي. وهــي رئيســة الجمعيــة العامــة لمشــاركة المــرأة 
ــا  ــة مــن أجــل تمكيــن المــرأة فــي بعثــة األمــم المتحــدة للدعــم فــي ليبي ــا، ومستشــارة محلّي فــي صنــع القــرار فــي ليبي

وهــي اآلن عضــو مؤّســس فــي شــبكة المــرأة والتطــرف التــي أطلقهــا مكتــب األمــم المتحــدة للمــرأة.

الدكتــورة فايــزة يونــس الباشــا هــي عضــو فــي كليــة الحقــوق بجامعــة طرابلــس، وأســتاذ مســاعد فــي قســم القانــون 
الجنائــي كمــا أنهــا تتــرأس قســم القانــون الجنائــي فــي جامعــة طرابلــس. للدكتــورة فايــزة شــبكة قويــة فــي ليبيــا وعلــى 
ــات  ــة الحري ــس إدارة جمعي ــو مجل ــرة، وعض ــي القاه ــرب ف ــن الع ــاد المحامي ــي اتح ــو ف ــي عض ــي، فه ــتوى اإلقليم المس
ــي  ــان. وه ــروت، لبن ــي بي ــان ف ــوق اإلنس ــان لحق ــة الجن ــاري لمجل ــس االستش ــو المجل ــا األردن، وعض ــة ومقره األكاديمي
ــزة  ــورة فاي ــت الدكت ــي. وكان ــث العلم ــان والبح ــوق اإلنس ــي لحق ــع الليب ــان والمجتم ــوق اإلنس ــي لحق ــز الليب ــة المرك رئيس
ــد  ــا، والمدعــي العــام فــي كليــة القضــاء العســكري. وقــد قامــت بالعدي ــادة الشــعبية فــي ليبي ــي للقي المستشــار القانون
ــة المســؤولة عــن تقييــم وإصــالح مؤسســات  ــت عضــًوا فــي اللجن مــن المشــاريع المتعلقــة بالعنــف ضــد المــرأة كمــا كان

ــدة خاصــة بهــا علــى اإلنترنــت. ــزة لديهــا جري ــك فــإّن الدكتــورة فاي إعــادة التأهيــل “الســجون.” وباإلضافــة إلــى ذل
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الدكتــورة عبيــر امنينــه هــي عضــو فــي هيئــة التدريــس فــي قســم العلــوم السياســية بجامعــة بنغــازي، ورئيســة لجنــة 
ــك  ــي ذل ــا ف ــي بم ــع المدن ــاث المجتم ــاريع أبح ــن مش ــد م ــي العدي ــاركت ف ــا ش ــا أنه ــا. كم ــي ليبي ــي ف ــع المدن المجتم
دراســة حــول تقييــم احتياجــات المجتمــع المدنــي فــي ليبيــا بتمويــل مــن المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان فــي تونــس.

ــة  ــم اللغ ــت قس ــد تّرأس ــة وق ــة العربي ــس اللغ ــي تدري ــل ف ــة تعم ــة أكاديمي ــتاذة وباحث ــمارة أس ــدة الس ــورة كن الدكت
ــاش،  ــة مون ــي جامع ــة ف ــؤون التاريخي ــي الش ــاعدة ف ــة مس ــل باحث ــا تعم ــا أنه ــتراليا، كم ــن اس ــة ديك ــي جامع ــة ف العربي
اســتراليا. حاصلــة علــى شــهادة الدكتــوراه مــن جامعــة ملبــورن اســتراليا، وتحمــل شــهادة الماجســتير مــن جامعــة أديليــد 
ــاركة  ــة المش ــدة البحثي ــورة كن ــات الدكت ــن اهتمام ــن ضم ــوريا. وم ــق س ــة دمش ــن جامع ــة م ــازة الصحاف ــتراليا، وإج اس
ــن  ــة بتمكي ــي معني ــة فه ــا البحثي ــا أجندته ــر، أم ــع عش ــرن التاس ــي الق ــة ف ــة العربي ــة النهض ــي صناع ــرأة ف ــة للم الفاعل
المــرأة ومشــاركتها مجتمعًيــا. للدكتــورة كنــدة العديــد مــن المقــاالت المنشــورة فــي الصحــف العربيــة وصحــف المهجــر.
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هــل لنا بأخذ موافقتك على المشــاركة وابداء رأيك:

ما عمرك بالســنوات؟ )مثال: 25(

النوع

مــا هو أعلى مســتوى تعليمي لك؟

ما هــي حالتك االجتماعية؟

ماهي حالتــك الوظيفية الحالية؟

ما هو متوســط دخلك الشــهري )بالدينار الليبي(؟

ما هو دخل رب األســرة التقديري في الشــهر بالمنزل الذي 
تعيش بــه؟ )بالدينار الليبي(

كم شــخًصا يعيش بمنزلك؟

بشــكل عام، كم تعتبر نفسك شــخًصا متديًنا؟

مــا أنواع وســائل التواصل االجتماعي التي تقوم باســتعمالها؟
Facebook

Facebook Messenger
Twitter

 Snapchat
 Instagram

Tinder
 Grindr

WhatsApp
 Telegram

Line
Other

عدم التســامح مع األقليات

التحريــض على العنف ضــد األقليات الدينية.

التحريــض على العنف ضــد األقليات العرقية.

التحريــض على العنف ضد النســاء والفتيات.

جماعــات متطرفــة تحاول توظيــف أعضاء من خالل منصات 
االجتماعي. التواصل 

الشخصية قوي 

مسيطر

حق لمال ا
0.7

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

Q10

Q11

Q12

Q13

Q14

Q15

Q16

Q17

Q18

Q19

Q20

Q21

Q22

Q23

Q24

Q25

Q26

Q27

Q28

Q29

Q30

Q31

Q32

Q33

Q34

Q35

حازم

الدفاع عــن المعتقدات الخاصة

قوي

تبالغ النســاء في مقدار المشــاكل التــي يواجهنها من خالل 
األسرة. رعاية 

يســعى ناشــطوا حقوق المرأة إلى أن تتمتع النســاء بسلطة 
أقوى من الرجال.

تفســر العديد من النســاء الكلمــات البريئة أو األفعال على 
تحرش. أنها 

تســعى العديد من النســاء في الواقــع للحصول على مزايا 
خاصــة، مثــل المعاملــة التفضيلية أو النفقــة بعد الطالق التي 

تفضلهــا على الرجال تحت ســتار المطالبة بـ “المســاواة.”

مــن األمن عموما أال تثق بالنســاء أكثر من الالزم.

عندمــا أكــون ضمن مجموعة وتتكون من عدد متســاٍو من 
الرجال والنســاء، وتقوم النســاء بالهيمنة علــى المحادثة فأنا 

باالرتياح. ال أشعر 

يجــب أن تكون القيــادة السياســية للمجتمع بأيدي الرجال الى 
كبير. حد 

يجــب أن تكون القيــادة الدينية للمجتمــع بأيدي الرجال الى حد 
كبير.

يجــب ان يكون لكل رجل امرأة يعشــقها.

يجــب أن يكون الرجال مســتعدين للتضحية بســعادتهم من أجل 
توفيــر المال للنســاء في حياتهن.

تميل النســاء بالشــعور بحساســية أخالقية أكثر من الرجال.

النســاء يحتجــن الى رجل لضمان ســالمتهن وحمايتهن.

النســاء يحتجن الى رجل يكون حارًســا لحماية شــرف األسرة. 

فــي مقابلة ســابقة أجريت في المجتمع، قمنا بســؤال 
امرأة، نســرين، حول رأيها بدور الرجال والنســاء في المنزل. 

قامــت بالرد، “أعتقد ان النســاء يجــب عليهن إدارة المنزل وان 
يكــّن مســؤوالت عن تربية األطفال. عندمــا يقمن بااللتحاق 

بالسياســة هذا يعمل على اســتفزاز الرجال.”
مــا مدى موافقتك مع وجهة نظر نســرين؟



المســاواة بين الجنســين والتطّرف القائم على العنف:
أجنــدة بحثية عن ليبيا

66

Q36

Q37

Q38

Q39

Q40

Q41

Q42

Q43

Q44

Q45

Q46

Q47

Q48

Q49

Q50

امــرأة أخــرى تدعى غدي، كان لديها وجهــة نظر أخرى تختلف 
عن نســرين. حيث قالت: “النســاء يلتحقن بالسياســة، هذا جيد. 

النســاء يعلمــن كيفية إدارة المنــزل والعائلة، واآلن لديهن 
التعليــم إلدارة البلد.”

ما مــدى موافقتك مع جملة غدي؟

الرجــال يقومون باالنضمام الى الجماعــات المتطرفة ألن 
هــذه الجماعات تدعم أفكاًرا مثل “النســاء يجــب عليهن طاعة 

أزواجهن”.
مــا مدى موافقتك مــع هذه الجملة؟

عنــد التحاق النســاء بالجماعات المتطرفة، هذا يكون بســبب 
الضغــط عليهــن وإجبارهن من قبل أعضاء األســرة الذكور.

عنــد التحاق النســاء بالجماعات المتطرفــة، هذا يكون لدعم ما 
يروه كـــ)مســبب فقط(.

)مثــال: حتى يثبتــن عكس الصورة النمطيــة التي تتمثل بأن 
المــرأة ضعيفــة، او لكي يأخــذن بالثأر في بعض األحيان.(

عنــد التحاق النســاء بالجماعات المتطرفة فهذا جزئًيا بســبب 
مــا تقدمه هــذه الجماعات من أموال لهن.

عنــد التحاق الرجــال بالجماعات المتطرفة فهذا جزئًيا بســبب 
مــا تقدمه هــذه الجماعات من أموال لهم.

النســاء اللواتــي يواجهــن عنًفا من قبل أزواجهن، األب، أو 
اإلخــوة غالبًا مــا يُقمن باالنضمام الــى الجماعات المتطرفة.

النســاء اللواتــي تعرضن لالغتصاب او االعتداء الجنســي غالبًا 
مــا يقمن باالنضمام الــى الجماعات المتطرفة.

النســاء أكثــر عرضة لالنضمام الى جماعــات التطرف القائم 
علــى العنــف وذلك تجنًبا لســوء المعاملة أو االعتداء.

ينضم الشــباب إلــى الجماعات المتطرفة لدفــع المهر )المال 
أو المــواد أو الحيوانــات لعائلــة العريس( أو مهر العروس 

)المــال أو المواد أو الحيوانــات لعائلة العروس(.

قمنــا مؤخــًرا بإجراء مقابالت مع عدد من األشــخاص من 
المجتمــع المحلي، وســألناهم عدة أســئلة حول التطرف 

القائــم على العنف. فعلى ســبيل المثال: قمنا بســؤال أحد 
األفــراد: “هــل تعتقد أن التطرف العنيف له مــا يبرره لحماية 

وجهــة نظرك الدينية؟”
اإلجابــة كانت: “نعم، لو قام شــخص بانتقــاد او تقويض ديننا 

ومــا يمثله، فال بأس باســتعمال العنف ضد هؤالء.”
مــا مــدى موافقتك او عدم موافقتــك مع هذا الرأي بخصوص 

اســتعمال العنــف لحماية آرائك الدينية؟

ما مدى دعمك لرأي هذا الشــخص؟

مثــل آراء كهــذه هل هي شــائعة بمجتمعك بين الرجال.

مثل آراء كهذه هل هي شــائعة بمجتمعك بين النســاء.

مثــل آراء كهذه تكون شــائعة بمجتمعك بين األشــخاص الذين 
تتــراوح أعمارهم من )35-18(.

Q51

Q52

Q53

Q54

Q55

Q56

Q57

Q58

Q59

Q60

Q61

Q62

Q63

قمنا بســؤال شــخص سؤااًل أخر بشــكل عام، “هل التطرف 
العنيــف الزم لتحقيــق تغيير فــي مجتمعك؟” اإلجابة كانت: 

“هنــاك حاجة فــي بعض األحيان للعنــف والهجمات المتطرفة 
من أجل معالجة عدم المســاواة ومعالجة مســتوى معيشــة 

الناس.”
مــا مــدى دعمك لرأي هذا الشــخص المتمثل في الحاجة 

للعنف لمعالجة عدم المســاواة؟

مدى دعمك شــخصًيا لهذا الرأي؟

  مثــل آراء كهــذه تكون شــائعة بمجتمعك بين الرجال.

 مثل آراء كهذه تكون شــائعة بمجتمعك بين النســاء.

مثــل آراء كهذه تكون شــائعة بمجتمعك بين األشــخاص الذين 
تتــراوح أعمارهم من )35-18(.

قمنا بســؤال الســؤال نفســه ولكن لشخص أخر هذه المرة، 
“هــل التطــرف القائم على العنــف الزم لتحقيق تغيير في 

مجتمعــك؟” اإلجابــة كانت: “العنف لن يكون حاًل للمشــكلة، 
ويجب إيقــاف الجماعات المتطرفة”

مــا مــدى موافقتك مع رأي هذا الشــخص حول أن العنف ال 
يكــون حاًل ويجب إيقــاف الجماعات المتطرفة؟

 ما مدى دعمك لرأي هذا الشــخص؟

 مثــل آراء كهــذه تكون شــائعة بمجتمعك بين الرجال.

 مثل آراء كهذه تكون شــائعة بمجتمعك بين النســاء.

 مثل آراء كهذه تكون شــائعة بمجتمعك بين الشــباب.

الرجــاء قراءة الجمل باألســفل واختيار مدى موافقتك او 
رفضــك لكل جملة.

قمنــا بمقابلــة حال حول تحذيرات علمــات التطرف. حال قالت، 
“نعم، أســتطيع اإلخبار أّن عائلة او شــخًصا مــا، أصبح متطرفًا 

وذلــك بإصــراره على ان المرأة يجــب ان ترتدي مالبس أكثر 
تحفظــًا. على ســبيل المثال، يشــرعون بقول أّن المرأة يجب 

عليهــا ان تكــون مغطــاة كليًا أو يجب عليهــا أن تلبس النقاب 
وهــو لباس غيــر معتاد هنا في العادة. 

مــا مدى موافقتــك على جملة حال؟

الجامعــات والمــدارس في العادة تكــون الجهات التي يحدث 
بها نزاع حول حقوق الجنســين. حســان طالب وقد قال لنا: 

“عالمــة مــن عالمات التطرف هو عندمــا تبدأ مجموعة في 
االحتجاج لفصل المدرجات وفصول الدراســة إلى نســاء ورجال 

او بنــات وأوالد. دائمــا ما يريدون النســاء والرجال بأن يكونوا 
مفصولين.

 مــا مدى موافقتك على جملة حّســان؟

أســماء وهي امرأة أخرى ربطت العنف بالنســاء السياســيات 
كعالمــة تحذيــر. فقالت، “أســتطيع القول عندما يكون 

هنالــك تطرف قائــم على العنف وذلك حين تبدأ المليشــيات 
بمهاجمة النســاء القائدات.”

مــا مدى موافقتك على جملة أســماء؟
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فيــروز قالت لنا أنها شــعرت بالقلــق عندما رأت رجااًل حتى 
شــبانًا، لديهــم “عالمات الصالة” أو كدمات علــى جباههم تبين 

أنهــم قامــوا بالصالة في كثير من األحيــان وبحيوية. قالت، 
“مثــل رجال كهــؤالء متدينين يدّلني علــى وجود المزيد من 

التطرف.”
 مــا مدى موافقتــك على جملة فيروز؟ 

يونــس وصــف اللقاءات المعتادة خارج المســاجد على أنها 
للتطرف. مؤشر 

يونــس قــال، “أعلم أنه عندما يجتمع مجموعة من األشــخاص 
لمناقشــة أمر ديني أو سياســي وال ينضمون لنا داخل 

المســجد أو ال يتكلمــون مع اإلمام، فإنهــم ينخرطون في 
النقاشــات المتطرفة، األمر الــذي قد يصبح فعاًل.”

 مــا مدى موافقتــك على جملة يونس؟

أخبرنــا حبيب أنهــا عالمة تحذير مبكرة للتطــرف عندما يكون 
هنالك تزايد في عدد األشــخاص الذين يقومون بممارســة 

األعمــال الخيرية. حبيب قال أول إشــارة قــام بمالحظتها هي 
“فــي األحياء الفقيرة تقــوم المجموعــات المتطرفة بالترحيب 

باألشــخاص، فيقومــون بأعمال خيريــة ال ُتقام بالبلد عادًة: 
قوافــل تنقل المواد الغذائية والمســاعدات والمالبس.”

 مــا مدى موافقتك علــى جملة حبيب؟

ســيف قال ان ارتفــاع كتائب المليشــيات كان عالمة تحذيرية 
فــي زيادة التطرف القائم علــى العنف. فقال، “عالمة 

تحذيريــة علــى ازدياد التطرف عندما يكون هنالك أشــخاص 
يلبســون لباًســا أفغانًيا ويقومون بتوقيــف المارة بالطرقات 

توجيهات.” وإعطائهم 
 مــا مدى موافقتك على جملة ســيف؟

عبيــر وصفت كيــف الحظت التطرف القائم علــى العنف عندما 
وجــدت شــباًنا كان لديهم الكثير من األمــوال لينفقوها: 

“لوقــت طويــل، لم يكن يوجد أحد لديه المــال، ثّم فجأة، أصبح 
العديــد من الشــباب لديهم األمــوال إلنفاقها في المحالت 

والمقاهي.”
 مــا مدى موافقتك علــى جملة عبير؟

أنا قلق بشــأن تصاعــد التعصب تجاه األقليــات الدينية والعرقية 
مجتمعي. في 

أخشــى أن التعصب الديني ســيعرقل حقوق المرأة )مثل 
حقــوق العمل والســفر بمفردهــا والتعبير عن رأيها في 

العامة(. األماكن 

أنا قلق بشــأن التطــرف العنيف في بلدي.

أنا قلق بشــأن التطرف العنيــف في مجتمعي.

أنــا قلق ألّن التطــرف العنيف بازدياد في بلدي.

أنــا أعلم ما الــذي علّي فعله لمنــع التطرف العنيف داخل 
أسرتي.

أنــا أعلم ما الــذي علّي فعله لمنــع التطرف العنيف داخل 
. مجتمعي
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أثق بالشــرطة فــي مجتمعي لمواجهــة التطرف القائم على 
أو منعه. العنف 

سأشــعر بالثقــة في االبالغ عن التطــرف القائم على العنف 
الشرطة. إلى 

سأشــعر بالثقــة في اإلبالغ عن التطــرف القائم على العنف 
إلى زعيــم الطائفة/القبيلة.

سأشــعر بالثقــة في اإلبالغ عن التطــرف القائم على العنف 
إلــى الزعيم الديني.

العنف الجســدي )الدفع، الصفــع، اللكم، الركل، الخنق( 
مــن قبــل الزوج لزوجته يمكن أن يكــون معذورًا في بعض 

المواقف.

معظم النســاء تســتطعن ترك العالقــة المليئة بالعنف إذا 
أردَن ذلك.

يجــب على النســاء دائما إخبار أزواجهــن عندما يردن الخروج.

يحــق للزوج اســتخدام القوة إذا تجادلــت زوجته معه، أو رفضت 
طاعته.

يحق للزوج اســتخدام العنف الجســدي )الدفــع، الصفع، اللكم، 
الــركل، الخنــق( إذا لم تقم زوجته باألعمــال المنزلية بما في 

ذلك رعاية األطفال.

يحق للزوج اســتخدام العنف الجســدي )الدفــع، الصفع، اللكم، 
الــركل، الخنــق( إذا خرجت زوجته من دون إخباره.

عقــد الزواج يعطي للرجل الحق في انشــاء عالقــة حميمية 
مــع الزوجة حتــى وإن كانت ال ترغب بذلك.

يحــق لــأب أن يــزوج ابنته لرجل من اختياره، حتــى لو كانت ابنته 
.16 دون عمر الـ 

يحق لأب اســتالم مهر العــروس )أموال ومواد وحيوانات 
المدفوعــة لعائلــة العروس( أي ابنته.

يحق لأهل ختــان أطفالهم الذكور.

يحق لأهــل ختان أطفالهم اإلناث.

لو كانت االبنة على عالقة مع شــخص غير مناســب، فإّن 
أباهــا أو اخاها لديهما الحق في اســتعمال العنف الجســدي 

لمعاقبتهــا في جلبهــا العار الى العائلة.
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مناقشــات مجموعــة العينــة المرّكزة

مقابــالت مع مصــادر المعلومات الرئيســية

المصطلح المصطلح المصطلح المصطلح المصطلح

3  تشرين الثاني/نوفمبر 2018 إناث بنغازي FGD001

8  تشرين الثاني/نوفمبر 2018 عينة مختلطة من اإلناث والذكور بنغازي FGD002

19 كانون األول/ديسمبر 2018 عينة مختلطة من اإلناث والذكور بنغازي FGD003

15 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 إناث أجدابيا FGD004

24  تشرين الثاني/نوفمبر 2018 إناث أجدابيا FGD005

10 كانون األول/ديسمبر 2018 عينة مختلطة من اإلناث والذكور طرابلس طالب FGD006

27  تشرين األول/أكتوبر 2018 عينة مختلطة من اإلناث والذكور طرابلس طالب FGD007

15 كانون األول/ديسمبر 2018 عينة مختلطة من اإلناث والذكور سبها FGD008 

26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 إناث سبها FGD009

المستوى التعليمي المالحظات المؤسسة العمر الموقع الجنس الرمز

دكتوراه في علم االجتماع سياسية مجلس الشعب إناث بنغازي أنثى KII001

دبلوم تدريس سياسي مجالس الشيوخ في ليبيا عينة مختلطة من اإلناث 

والذكور

بنغازي ذكر KII002

ماجستير رجل أعمال عينة مختلطة من اإلناث 

والذكور

بنغازي ذكر KII003

دكتوراه محاضر جامعة إناث بنغازي ذكر KII004

دبلوم ادارة اعمال مديرة موظف حكومي إناث بنغازي أنثى KII005

بكالوريوس في التعليم معلمة مجموعة نسائية من 

المصلين

عينة مختلطة من اإلناث 

والذكور

بنغازي أنثى KII006

بكالوريوس علم النفس 

االجتماعي

خبيرة شؤون 

تعليم

موظف حكومي عينة مختلطة من اإلناث 

والذكور

بنغازي أنثى KII007

ماجستير في القانون العام خبيرة شؤون 

قانونية

موظف حكومي عينة مختلطة من اإلناث 

والذكور

بنغازي أنثى KII008

دبلوم التعليم العالي خبير شؤون 

تعليم

موظف حكومي -- بنغازي ذكر KII009
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بكالوريوس في علم النفس معلمة مجموعة نسائية من 

المصلين

-- بنغازي أنثى KII010

-- خبيرة شؤون 

قانونية

موظف حكومي -- بنغازي أنثى KII011

-- خبيرة شؤون 

قانونية

موظف حكومي -- بنغازي أنثى KII012

-- موظفة في 

السجن

موظف حكومي -- بنغازي أنثى KII013

-- محاضرة جامعة -- اجدابيا أنثى KII014

ماجستير في القانون ناشطة في 

المجتمع 

المدني

-- -- اجدابيا أنثى KII015

-- محاضر جامعة -- اجدابيا ذكر KII016

-- ربة منزل -- -- اجدابيا أنثى KII017

-- سياسي -- -- اجدابيا ذكر KII018

دكتوراه -- -- -- اجدابيا ذكر KII019

-- محاضرة -- -- اجدابيا أنثى KII020

تعليم ثانوي طالب مدرسة -- 18 اجدابيا ذكر KII021

بكالوريوس حقوق طالبة جامعية -- 25 اجدابيا أنثى KII022

بكالوريوس اقتصاد مرشدة 

اجتماعية

موظف حكومي -- اجدابيا أنثى KII023

-- معهد متوسط -- -- اجدابيا أنثى KII024

-- ربة منزل/

مواطنة

-- -- اجدابيا أنثى KII025

-- تاجر / رجل 

أعمال

-- -- اجدابيا ذكر KII026

بكالوريوس أخصائية 

اجتماعية

موظف حكومي 45 طرابلس أنثى KII027

بكالوريوس -- مواطنة 55 طرابلس أنثى KII028

بكالوريوس موظفة مواطنة 42 طرابلس أنثى KII029

بكالوريوس غير موظفة مواطنة 26 طرابلس أنثى KII030
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بكالوريوس خريجة حديثة مواطنة 23 طرابلس أنثى KII031

بكالوريوس موظفة مواطنة 46 طرابلس أنثى KII032

بكالوريوس خريجة حديثة مواطنة 23 طرابلس أنثى KII033

تعليم متوسط أرملة من 

بنغازي تزوجت 

من مصراتة 

لكنه ُقتل في 

سرت.

مواطنة 20 طرابلس أنثى KII034

جامعية طالبة مواطنة 23 طرابلس أنثى KII035

جامعي طالب مواطن 21 طرابلس ذكر KII036

-- -- مواطنة 54 طرابلس أنثى KII037

-- -- مواطنة 48 طرابلس أنثى KII038

-- -- مواطن 25 طرابلس ذكر KII040

-- -- مواطنة 35 طرابلس أنثى KII041

-- -- مواطن 36 طرابلس ذكر KII042

-- -- مواطنة 44 طرابلس أنثى KII043

-- -- مواطنة 48 طرابلس أنثى KII044

-- -- مواطنة 43 طرابلس أنثى KII045

-- -- مواطنة 26 طرابلس أنثى KII046

-- أرملة تزوجت 

من عضو 

متطرف من 

الشرق

مواطنة 43 طرابلس أنثى KII047

-- -- مواطنة 45 سبها أنثى KII048

-- -- مواطنة 40 سبها أنثى KII049

-- -- مواطنة 50 سبها أنثى KII050

-- -- مواطنة 34 سبها أنثى KII051

-- -- مواطنة 53 سبها أنثى KII052
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تعليم ثانوي ربة منزل مواطنة 60 سبها أنثى KII053

-- -- مواطنة 40 سبها أنثى KII054

-- -- مواطنة 35 سبها أنثى KII055

-- -- مواطنة 53 سبها أنثى KII056

-- -- مواطنة 56 سبها أنثى KII057

تعليم متوسط ربة منزل مواطنة 51 سبها أنثى KII058

تعليم ثانوي موظفة مواطنة 44 سبها أنثى KII059

مدرسة الجامع ربة منزل مواطنة 50 سبها أنثى KII060

تعليم متوسط ربة منزل مواطنة 47 سبها أنثى KII061

تعليم ثانوي موظفة مواطنة 50 سبها أنثى KII062

تعليم متوسط ربة منزل مواطنة 52 سبها أنثى KII063

دكتوراه خبيرة أكاديمية جامعية -- بنغازي أنثى KII064

دكتوراه خبيرة أكاديمية جامعية -- طرابلس أنثى KII065
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اجتماعــات المجتمــع المحلي

التاريخ الموقع الرمز

13  تشرين األول/أكتوبر 2018 بنغازي اجتماع المجتمع المحلي 1

27  تشرين األول/أكتوبر أجدابيا اجتماع المجتمع المحلي 2

طرابلس اجتماع المجتمع المحلي 3

16  كانون األول/ديسمبر 2018 سبها اجتماع المجتمع المحلي 4

مقيــاس التحيــز الجنســاني غيــر المتكافئ

ــة  ــن ثماني ــي م ــاني العدائ ــز الجنس ــاس التحي ــون مقي يتك
بنــود:

ــة  ــن ثماني ــري م ــاني الخي ــز الجنس ــاس التحي ــون مقي ويتك
بنــود:

الســلطة  الحصــول علــى  إلــى  النســاء  تســعى 
مــن خــالل الســيطرة علــى الرجــال.

Q24

رعايــة  فــي  مشــاكلهن  فــي  النســاء  تبالــغ 
األســرة.

Q26

يتعــرض النســاء لإلهانة بســهولة. Q27

ــع  ــى أن تتمت ــرأة إل ــوق الم ــطاء حق ــعى نش يس
ــال. ــن الرج ــر م ــلطة أكب ــاء بس النس

Q28

أو  التصريحــات  النســاء  مــن  العديــد  تفســر 
ــية ــات جنس ــا مضايق ــى أنه ــة عل ــال البريئ األعم

Q29

علــى  للحصــول  النســاء  مــن  العديــد  تســعى 
ــد  ــة بع ــة أو نفق ــة تفضيلي ــة كمعامل ــا خاص مزاي
ــى الرجــل تحــت ســتار  ــي تفضلهــا عل الطــالق الت

»بالمســاواة.« المطالبــة 

Q30

ــا أال تثــق فــي النســاء أكثــر  مــن األفضــل عموًم
مــن الــالزم.

Q31

صفقــة  علــى  حصلــت  أننــي  مــن  متأكــد  أنــا 
حياتــي. فــي  النســاء  مــن  خالصــة 

Q32

ــف مــن أعــداد  ــي مجموعــة تتأل عندمــا أكــون ف
وتهيمــن  والنســاء  الرجــال  مــن  متســاوية 
المــرأة علــى المحادثــة أشــعر بعــدم االرتيــاح.

Q33

للمجتمــع  السياســية  القيــادة  تكــون  أن  يجــب 
ــر. ــد كبي ــى ح ــال وإل ــدي الرج ــي أي ف

Q34

ــي  ــع ف ــة للمجتم ــادة الديني ــون القي ــب أن تك يج
أيــدي الرجــال وإلــى حــد كبيــر.

Q35

يجــب أن يكون لــكل رجل امرأة يعشــقها. Q36

للتضحيــة  مســتعدين  يكونــوا  أن  الرجــال  علــى 
للنســاء  المــال  توفيــر  أجــل  مــن  برفاهيتهــم 

حياتهــن. فــي 

Q37

ــة  ــية أخالقي ــعور بحساس ــى الش ــاء إل ــل النس تمي
أعلــى مــن الرجــال.

Q38

لضمــان  ذكــر  وصــي  إلــى  المــرأة  تحتــاج 
وحمايتهــا. ســالمتها 

Q39

تحتــاج المــرأة إلى وصــي ذكر لحماية شــرفها. Q40
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مقيــاس المواقــف إزاء العنــف ضد المرأة

مقيــاس دعم التطــرف القائم علــى العنف

مقيــاس دعــم الممارســات الثقافية التــي تضر بالمــرأة والفتاة

يتكــون مقيــاس دعــم العنف ضــد المرأة من ســبعة بنود:

يتكــون مقيــاس دعــم التطــرف العنيف من الســؤال 46 و47 و51 و52

إذا  األزواج  بيــن  الجســدية  القــوة  تبريــر  يمكــن 
نتجــت عــن غضــب يــؤدي إلــى فقــد الســيطرة 

مؤقًتــا.

  Q64

إذا  البدنيــة  القــوة  اســتخدام  للــزوج  يحــق 
طاعتــه. رفضــت  أو  معــه  زوجتــه  تجادلــت 

Q69

القــوة  اســتخدام  فــي  الحــق  للــزوج  ســيكون 
ــة  ــال المنزلي ــه باألعم ــم زوجت ــم تق ــة إذا ل البدني
بمــا فــي ذلــك رعايــة األطفــال وبشــكل مناســب

Q70

يحــق للــزوج اســتخدام القــوة البدنيــة إذا خرجــت 
زوجتــه دون إخبــاره.

Q71

جنســية  عالقــة  إقامــة  عموًمــا  للــزوج  يمكــن 
مــع زوجتــه حتــى لــو لــم تكــن ترغــب فــي ذلــك.

Q72

إذا  البدنيــة  القــوة  اســتخدام  للــزوج  يحــق 
معــه. الجنــس  ممارســة  زوجتــه  رفضــت 

Q73

ــب  ــر مناس ــل غي ــة برج ــا عالق ــة له ــت االبن ذا كان
 / القــوة  اســتخدام  أخيهــا  أو  ألبيهــا  يحــق 
العنــف البدنــي لمعاقبتهــا علــى جلبهــا العــار 

. ئلــة للعا

Q79

ــف مــن أعــداد  ــي مجموعــة تتأل عندمــا أكــون ف
وتهيمــن  والنســاء  الرجــال  مــن  متســاوية 
المــرأة علــى المحادثــة أشــعر بعــدم االرتيــاح.

Q82

يختــاره  رجــل  مــن  ابنتــه  يــزّوج  أن  لــأب  يحــق 
عاًمــا.  16 مــن  أقــل  ابنتــه  كانــت  لــو  حتــى 

Q87

العنــف  علــى  القائــم  التطــرف  أن  تعتقــد  هــل 
ــة؟   ــك الديني ــة آرائ ــل حماي ــن أج ــرره م ــا يب ــه م ل
كانــت االجابــة: »نعــم، إذا انتقــد شــخص مــا أو 
الجيــد  فمــن  الدينيــة  رموزنــا  أو  ديننــا  قــوض 
مــدى  أي  إلــى   - ضــّده.«  العنــف  اســتخدام 
ــرورة  ــق بض ــا يتعل ــرأي فيم ــذا ال ــع ه ــق م تواف

الدينيــة؟ آرائــك  العنــف للدفــاع عــن 

Q46

العنــف  علــى  القائــم  التطــرف  أن  تعتقــد  هــل 
ــة؟   ــك الديني ــة آرائ ــل حماي ــن أج ــرره م ــا يب ــه م ل
كانــت االجابــة: “نعــم، إذا انتقــد شــخص مــا أو 
الجيــد  فمــن  الدينيــة  رموزنــا  أو  ديننــا  قــوض 
اســتخدام العنــف ضــّده.” - كــم تؤيــد شــخصًيا 

وجهــات نظــر هــؤالء األشــخاص؟

Q47

العــروس  مهــر  علــى  الحصــول  لــأب  يحــق 
المدفوعــة  والحيوانــات  المــواد  أو  )المــال 

البنتــه. العــروس(  لعائلــة 

Q88

يحــق للوالديــن ختــان أطفالهما. Q90

هــل التطــرف العنيــف ضــروري إلحــداث تغييــر 
وقــت  »فــي  االجابــة:  كانــت  مجتمعــك؟  فــي 
والهجمــات  العنــف  إلــى  حاجــة  هنــاك  مــا 
كعــدم  قضايــا  معالجــة  أجــل  مــن  المتطرفــة 
ــم  ــراد.« - ك ــة األف ــتوى معيش ــاواة ومس المس
ــق  ــا يتعل ــا فيم ــرأي وخصوًص ــذا ال ــع ه ــق م تتف

المســاواة؟ عــدم  لمعالجــة  العنــف  بضــرورة 

Q51

ضــروري  العنــف  علــى  القائــم  التطــرف  هــل 
مجتمعــك؟  فــي  تغييــر  إحــداث  أجــل  مــن 
حاجــة  هنــاك  مــا  وقــت  »فــي  اإلجابــة:  كانــت 
إلــى العنــف والهجمــات المتطرفــة مــن أجــل 
ومســتوى  المســاواة  كعــدم  قضايــا  معالجــة 
معيشــة األفــراد.« - هــل تؤيــد شــخصًيا وجهــات 

األشــخاص؟ هــؤالء  نظــر 

Q52
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Reject H

o

مع
مجت

ي ال
فــ

Pearson chi2(3) = 13.8333       Pr=0.003
Reject H

o
Pearson chi2(3) =5.4204   Pr=0.143

N
ot reject H

o

دعــم اليافعين
Pearson chi2(3) = 10.1824       Pr=0.017

Reject H
o

Pearson chi2(3) =8.0499     Pr=0.045
Reject H

o

مع
مجت

ي ال
فــ

Pearson chi2(3) =  18.4343     Pr=0.000
Reject H

o
Pearson chi2(3) = 19.6917     Pr=0.000

Reject H
o

ســانية
ت تحذير جن

مــا
عال

Pearson chi2(3) =   7.9151     Pr=0.048
Reject H

o
Pearson chi2(3) =  12.6901  Pr=0.005

Reject H
o

ســئلة
أل

س وا
مقايي

كوير(: ال
ســ

ي 
شــ

ي )ت
مربــع كا

ســوبة الختبــار 
مح

مــة ال
ق J. القي

ملحــ
ال
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ساء
هية الن

س كرا
ي + مقيا

سان
التحّيز الجن

ي 
شــاكل الت

م
ي مقدار ال

ســاء فــ
Q تبالــغ الن

22
ســرة.

ل رعاية األ
من خال

هــا 
هن

يواج
Pearson chi2(4) =14.4493      Pr= 0.006

Reject H
o

Pearson chi2(4) =2.6498     Pr= 0.618
N

ot reject H
o

متع 
ى أن تت

مرأة إلــ
ق ال

طو حقــو
شــ

ى نا
ســع

Q ي
23

ل
من الرجا

ى 
طة أقو

ســل
ســاء ب

الن
Pearson chi2(4) =7.1471      Pr=0.128

N
ot reject H

o
Pearson chi2(4) =10.5217      Pr=  0.032

Reject H
o

ت البريئة أو 
مــا

ســاء الكل
ســر العديــد من الن

Q تف
24

ش.
ها تحر

ى أن
ل علــ

األفعــا
Pearson chi2(4) =22.1853    Pr= 0.000

Reject H
o

Pearson chi2(4) =18.5712    Pr=0.001
Reject H

o

ل 
صو

ي الواقــع للح
ســاء ف

ى العديــد من الن
ســع

Q ت
25

ضيلية أو 
معاملــة التف

صــة، مثــل ال
ى مزايــا خا

علــ
ت 

ل تح
ى الرجا

ها علــ
ضل

ي تف
ق التــ

طــال
النفقــة بعــد ال

ســاواة.”
م

طالبة بـ “ال
م

ســتار ال

Pearson chi2(4) = 29.5362     Pr= 0.000
Reject H

o
Pearson chi2(4) =10.7738    Pr= 0.029

Reject H
o

ســاء أكثر من 
ق بالن

مــا أال تث
مو

مــن ع
Q مــن األ

26
الالزم.

Pearson chi2(4) =15.0725    Pr=0.005
Reject H

o
Pearson chi2(4) =17.1106    Pr= 0.002

Reject H
o

موعــة وتتكون من عدد 
مــن مج

ض
مــا أكــون 

Q عند
27

منة 
هي

ســاء بال
ســاء، وتقــوم الن

ل والن
ســاٍو مــن الرجا

مت
شــعر باالرتياح.

محادثــة فأنا ال أ
ى ال

علــ
Pearson chi2(4) =13.6346    Pr= 0.009

Reject H
o

Pearson chi2(4) =12.5265    Pr= 0.014
Reject H

o

مع 
مجت

ســية لل
سيا

ب أن تكــون القيــادة ال
Q يجــ

28
ى حــد كبير.

ل ال
ي الرجا

بأيــد
Pearson chi2(4) =39.7861   Pr= 0.000

Reject H
o

Pearson chi2(4) = 24.5114    Pr= 0.000
Reject H

o

ي 
مــع بأيد

مجت
ب أن تكــون القيــادة الدينيــة لل

Q يجــ
29

ى حــد كبير.
ل ال

الرجا
Pearson chi2(4) =116.6332   Pr= 0.000

Reject H
o

Pearson chi2(4) =27.4437    Pr= 0.000
Reject H

o

ها.
شــق

مرأة يع
ب ان يكون لــكل رجل ا

Q يجــ
30

Pearson chi2(4) = 5.0102   Pr= 0.286
N

ot reject H
o

Pearson chi2(4) =43.7101    Pr= 0.000
Reject H

o

ضحية 
ســتعدين للت

ل م
ب أن يكــون الرجــا

Q يجــ
31

هن.
ي حيات

ســاء فــ
ل للن

ما
هم مــن أجــل توفير ال

ســعادت
ب

Pearson chi2(4) =4.9784     Pr= 0.290
N

ot reject H
o

Pearson chi2(4) = 23.1653     Pr= 0.000
Reject H

o

ســية أخالقيــة أكثر 
سا

شــعور بح
ســاء بال

ميــل الن
Q ت

32
ل.

من الرجا
Pearson chi2(4) =5.7749     Pr= 0.217

N
ot reject H

o
Pearson chi2(4) =28.5677    Pr= 0.000

Reject H
o

هن 
مت

ســال
مان 

ض
ى رجل ل

ســاء يحتجــن الــ
Q الن

33
هــن.

مايت
وح

Pearson chi2(4) = 15.0690     Pr= 0.005
Reject H

o
Pearson chi2(4) =28.4349     Pr= 0.000

Reject H
o

ماية 
ًســا لح

ى رجــل يكون حار
ســاء يحتجــن ال

Q الن
34

سرة.
ف األ

شر
Pearson chi2(4) =16.4817      Pr= 0.002

Reject H
o

Pearson chi2(4) = 21.1917    Pr= 0.000
Reject H

o
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ف
طر

ف والت
ب والعن

ص
ط مع التع

سانية والرواب
ت الجن

هويا
ال

ل 
منز

هــن إدارة ال
ب علي

ســاء يجــ
Q”أعتقــد ان الن

35
ما 

ل. عند
طفــا

ت عــن تربية األ
ســؤوال

وان يكّن م
ســتفزاز 

ى ا
مل عل

هــذا يع
ســة 

سيا
ق بال

مــن بااللتحــا
يق

ســرين؟
ظر ن

هة ن
ك مع وج

ى موافقتــ
ل.” مــا مد

الرجــا

Pearson chi2(4) = 3.1077      Pr= 0.540
N

ot reject H
o

Pearson chi2(4) =21.3891      Pr= 0.000
Reject H

o

ســاء 
هذا جيد. الن

ســة، 
سيا

ســاء يلتحقــن بال
Q “الن

36
هن 

ل والعائلــة، واآلن لدي
منــز

مــن كيفيــة إدارة ال
يعل

ملة 
ك مــع ج

ى موافقت
مــا مــد

التعليــم إلدارة البلد.”
ي؟

غد

Pearson chi2(4) =58.7976     Pr= 0.000
Reject H

o
Pearson chi2(4) =8.7925      Pr= 0.066

N
ot reject H

o

ت 
ماعا

ى الج
مام الــ

ض
مــون باالن

ل يقو
Qالرجــا

37
ت تدعم أفــكاًرا مثل 

ماعــا
هــذه الج

طرفــة ألن 
مت

ال
ى 

هن”. ما مد
طاعــة أزواج

هــن 
ب علي

ســاء يجــ
“الن

ملة؟
هــذه الج

مع 
ك 

موافقتــ

Pearson chi2(4) =17.1127      Pr= 0.002
Reject H

o
Pearson chi2(4) =14.8769       Pr= 0.005

Reject H
o

هذا 
طرفة، 

مت
ت ال

ماعــا
ســاء بالج

ق الن
Q عنــد التحــا

38
هــن من قبل 

هن وإجبار
ط علي

ضغــ
ب ال

ســب
يكــون ب

ســرة الذكور.
ضاء األ

أع
Pearson chi2(4) =4.9911      Pr= 0.288

N
ot reject H

o
Pearson chi2(4) =12.3657       Pr=0.015

Reject H
o

هذا 
طرفة، 

مت
ت ال

ماعــا
ســاء بالج

ق الن
Q عنــد التحــا

39
ط(.

ب فق
ســب

م
يكــون لدعم ما يــروه كـــ)

Pearson chi2(4) =5.0829      Pr= 0.279
N

ot reject H
o

Pearson chi2(4) =11.9083        Pr= 0.018
Reject H

o

هذا 
طرفــة ف

مت
ت ال

ماعــا
ســاء بالج

ق الن
Q عنــد التحــا

40
ل 

ت من أموا
ماعا

هــذه الج
مه 

ب مــا تقد
ســب

جزئًيــا ب
هن.

ل
Pearson chi2(4) =8.9992      Pr=0.061

N
ot reject H

o
Pearson chi2(4) = 9.2782     Pr= 0.055

N
ot reject H

o

هذا 
طرفة ف

مت
ت ال

ماعــا
ل بالج

ق الرجــا
Q عنــد التحــا

41
ل 

ت من أموا
ماعا

هــذه الج
مه 

ب مــا تقد
ســب

جزئًيــا ب
هم.

ل
Pearson chi2(4) =6.9468       Pr= 0.139

N
ot reject H

o
Pearson chi2(4) =14.8383     Pr=  0.005

Reject H
o

هــن عنًفــا من قبل 
ي يواج

ســاء اللواتــ
Q الن

42
مام 

ض
مــن باالن

ب، أو اإلخــوة غالبــًا ما يُق
هــن، األ

أزواج
طرفة.

مت
ت ال

ماعــا
ى الج

الــ
Pearson chi2(4) =10.1362    Pr= 0.038

Reject H
o

Pearson chi2(4) = 14.3078      Pr= 0.006
Reject H

o

ب او االعتداء 
صــا

ضــن لالغت
ي تعر

ســاء اللواتــ
Q الن

43
ت 

ماعا
ى الج

مام الــ
ض

مــن باالن
ي غالبــًا مــا يق

ســ
الجن

طرفــة.
مت

ال
Pearson chi2(4) = 1.8857       Pr=  0.757

N
ot reject H

o
Pearson chi2(4) =17.3857      Pr= 0.002

Reject H
o

ت 
ماعا

ى ج
مام الــ

ض
ضــة لالن

ســاء أكثــر عر
Q الن

44
ســوء 

ك تجنًبا ل
ف وذل

ى العن
ف القائــم علــ

طــر
الت

ملــة أو االعتداء.
معا

ال
Pearson chi2(4) = 4.8230      Pr= 0.306

N
ot reject H

o
Pearson chi2(4) =15.5982       Pr= 0.004

Reject H
o

طرفة لدفع 
مت

ت ال
ماعــا

ى الج
ب إلــ

شــبا
ضــم ال

Q ين
45

س( 
ت لعائلــة العري

مــواد أو الحيوانا
ل أو ال

مــا
هــر )ال

م
ال

ت 
مــواد أو الحيوانا

ل أو ال
ما

س )ال
هــر العــرو

أو م
س(.

لعائلــة العرو

Pearson chi2(4) = 2.0111      Pr=  0.734
N

ot reject H
o

Pearson chi2(4) = 15.8408      Pr= 0.003
Reject H

o
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78

ف
ى العن

م عل
ف القائ

طر
م الت

دع

ض ديننا 
ص بانتقاد او تقويــ

شــخ
Q “نعــم، لــو قام 

46
هؤالء.” 

ضد 
ف 

ل العن
ما

ســتع
س با

مثلــه، فال بــأ
مــا ي

و
ي 

هذا الرأ
ك مع 

ك او عدم موافقتــ
ى موافقتــ

مــا مــد
ك الدينية؟

ماية آرائــ
ف لح

ل العنــ
ما

ســتع
ص ا

صــو
بخ

Pearson chi2(4) =14.5900         Pr= 0.006 
Reject H

o
Pearson chi2(4) =27.3768       Pr=0.000  

Reject H
o

ض ديننا 
ص بانتقاد او تقويــ

شــخ
Q “نعــم، لــو قام 

47
هؤالء.” 

ضد 
ف 

ل العن
ما

ســتع
س با

مثلــه، فال بــأ
مــا ي

و
ص؟

شــخ
هذا ال

ي 
ك لرأ

م
ى دع

مــا مد
Pearson chi2(4) =  8.9444       Pr=  0.063

N
ot reject H

o
Pearson chi2(4) =29.3146        Pr= 0.000 

Reject H
o

ض ديننا 
ص بانتقاد او تقويــ

شــخ
Q “نعــم، لــو قام 

48
هؤالء.”

ضد 
ف 

ل العن
ما

ســتع
س با

مثلــه، فال بــأ
مــا ي

و
ك بين 

مع
مجت

شــائعة ب
ي 

هــ
هل 

هــذه 
مثــل آراء ك

ل.
الرجا

Pearson chi2(4) =1.7292       Pr=  0.785
N

ot reject H
o

Pearson chi2(4) = 14.0392      Pr=  0.007
Reject H

o

ض ديننا 
ص بانتقاد او تقويــ

شــخ
Q “نعــم، لــو قام 

49
هؤالء.” 

ضد 
ف 

ل العن
ما

ســتع
س با

مثلــه، فال بــأ
مــا ي

و
ك بين 

مع
مجت

شــائعة ب
ي 

هــ
هل 

هــذه 
مثــل آراء ك

ساء.
الن

Pearson chi2(4) = 1.6342       Pr=  0.803
N

ot reject H
o

Pearson chi2(4) =  20.7522     Pr=  0.000
Reject H

o

ض ديننا 
ص بانتقاد او تقويــ

شــخ
Q “نعــم، لــو قام 

50
هؤالء.”

ضد 
ف 

ل العن
ما

ســتع
س با

مثلــه، فال بــأ
مــا ي

و
ك بين 

مع
مجت

شــائعة ب
هــذه تكــون 

مثــل آراء ك
من )35-18(.

هم 
مار

ص الذين تتــراوح أع
شــخا

األ
Pearson chi2(4) =  2.8474       Pr=  0.584

N
ot reject H

o
Pearson chi2(4) = 7.9789       Pr=  0.092

N
ot reject H

o

ف 
ض األحيــان للعن

ي بع
ك حاجة فــ

هنــا
“ Q

51
طرفــة مــن أجــل معالجة عدم 

مت
ت ال

مــا
هج

وال
س.” ما 

شــة النا
ى معي

ســتو
ســاواة ومعالجــة م

م
ال

ي الحاجة 
مثل فــ

مت
ص ال

شــخ
هذا ال

ي 
ك لــرأ

م
ى دع

مــد
ســاواة؟

م
معالجــة عدم ال

ف ل
للعنــ

Pearson chi2(4) = 12.8991      Pr=   0.012
Reject H

o
Pearson chi2(4) =56.3256        Pr=  0.000

Reject H
o

ف 
ض األحيــان للعن

ي بع
ك حاجة فــ

هنــا
“ Q

52
طرفــة مــن أجــل معالجة عدم 

مت
ت ال

مــا
هج

وال
س.”

شــة النا
معي

ى 
ســتو

م
ســاواة ومعالجة 

م
ال

ي؟
هذا الرأ

صًيا ل
شــخ

ك 
م

ى دع
مــا مــد

Pearson chi2(4) = 2.2080      Pr= 0.698 
N

ot reject H
o

Pearson chi2(4) =  61.5716     Pr=  0.000
Reject H

o

ف 
ض األحيــان للعن

ي بع
ك حاجة فــ

هنــا
“ Q

53
طرفــة مــن أجــل معالجة عدم 

مت
ت ال

مــا
هج

وال
س.”

شــة النا
معي

ى 
ســتو

م
ســاواة ومعالجة 

م
ال

ل.
ك بين الرجا

معــ
مجت

شــائعة ب
هــذه تكــون 

مثــل آراء ك
Pearson chi2(4) =17.0517        Pr=  0.002

Reject H
o

Pearson chi2(4) =32.9650       Pr=  0.000
Reject H

o
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ف 
ض األحيــان للعن

ي بع
ك حاجة فــ

هنــا
“ Q

54
طرفــة مــن أجــل معالجة عدم 

مت
ت ال

مــا
هج

وال
س.” مثل 

شــة النا
ى معي

ســتو
معالجــة م

ســاواة و
م

ال
ســاء.

ك بين الن
مع

مجت
شــائعة ب

هــذه تكــون 
آراء ك

Pearson chi2(4) =  7.1159      Pr=  0.130
N

ot reject H
o

Pearson chi2(4) = 28.5314       Pr=  0.000
Reject H

o

ف 
ض األحيــان للعن

ي بع
ك حاجة فــ

هنــا
“ Q

55
طرفــة مــن أجــل معالجة عدم 

مت
ت ال

مــا
هج

وال
س.” مثل 

شــة النا
ى معي

ســتو
معالجــة م

ســاواة و
م

ال
ص 

شــخا
ك بين األ

مع
مجت

شــائعة ب
هــذه تكــون 

آراء ك
هم من )35-18(.

مار
الذيــن تتــراوح أع

Pearson chi2(4) = 4.1614        Pr=0.385  
N

ot reject H
o

Pearson chi2(4) = 21.5437      Pr=  0.000
Reject H

o

ق 
ف الزم لتحقي

ى العنــ
ف القائم علــ

طــر
هــل الت

“ Q
56

ف 
ت: “العن

ك؟” اإلجابة كانــ
معــ

ي مجت
تغييــر فــ

ت 
ماعا

ف الج
ب إيقــا

شــكلة، ويج
م

لــن يكون حــال لل
ص 

شــخ
هذا ال

ي 
ك مع رأ

ى موافقت
طرفــة” مــا مــد

مت
ال

ت 
ماعا

ف الج
ب إيقــا

ف ال يكون حــال ويج
ل أّن العنــ

حــو
طرفــة؟

مت
ال

Pearson chi2(4) = 10.0956     Pr= 0.039
Reject H

o
Pearson chi2(4) = 21.8539     Pr= 0.000

Reject H
o

ق 
ف الزم لتحقي

ى العنــ
ف القائم علــ

طــر
هــل الت

“ Q
57

ف 
ت: “العن

ك؟” اإلجابة كانــ
معــ

ي مجت
تغييــر فــ

ت 
ماعا

ف الج
ب إيقــا

شــكلة، ويج
م

لــن يكون حــل لل
ص؟

شــخ
هذا ال

ي 
ك لرأ

م
ى دع

طرفــة” مــا مد
مت

ال

Pearson chi2(4) = 8.5341      Pr= 0.074
N

ot reject H
o

Pearson chi2(4) =19.2130      Pr= 0.001
Reject H

o

ق 
ف الزم لتحقي

ى العنــ
ف القائم علــ

طــر
هــل الت

“ Q
58

ف 
ت: “العن

ك؟” اإلجابة كانــ
معــ

ي مجت
تغييــر فــ

ت 
ماعا

ف الج
ب إيقــا

شــكلة، ويج
م

لــن يكون حــل لل
ك 

مع
مجت

شــائعة ب
هــذه تكــون 

طرفــة” مثــل آراء ك
مت

ال
ل.

بين الرجا

Pearson chi2(4) =16.6741      Pr=0.002
Reject H

o
Pearson chi2(4) = 17.5208     Pr=0.002

Reject H
o

ق 
ف الزم لتحقي

ى العنــ
ف القائم علــ

طــر
هــل الت

“ Q
59

ف 
ت: “العن

ك؟” اإلجابة كانــ
معــ

ي مجت
تغييــر فــ

ت 
ماعا

ف الج
ب إيقــا

شــكلة، ويج
م

لــن يكون حــل لل
ك 

مع
مجت

شــائعة ب
هــذه تكــون 

طرفــة” مثــل آراء ك
مت

ال
ســاء.

بين الن

Pearson chi2(4) = 5.8404      Pr=0.211
N

ot reject H
o

Pearson chi2(4) =10.4730       Pr=0.033
Reject H

o

ق 
ف الزم لتحقي

ى العنــ
ف القائم علــ

طــر
هــل الت

“ Q
60

ف 
ت: “العن

ك؟” اإلجابة كانــ
معــ

ي مجت
تغييــر فــ

ت 
ماعا

ف الج
ب إيقــا

شــكلة، ويج
م

لــن يكون حــل لل
ك 

مع
مجت

شــائعة ب
هــذه تكــون 

طرفــة” مثــل آراء ك
مت

ال
ب.

شــبا
بين ال

Pearson chi2(4) =5.0470      Pr=0.283
N

ot reject H
o

Pearson chi2(4) = 17.1107     Pr=0.002
Reject H

o
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80

سانية
ت تحذير جن

شارا
ا

ًصا ما، 
شــخ

طيع اإلخبــار أّن عائلة او 
ســت

Q “نعــم، أ
61

ب 
مرأة يج

ى ان ال
صراره علــ

ك بإ
طرفــًا وذلــ

صبــح مت
أ

ل، 
مثا

ســبيل ال
ى 

ًظــًا. عل
س أكثر تحف

ي مالبــ
ان ترتــد

ها ان تكون 
ب علي

مــرأة يجــ
ل أّن ال

شــرعون بقــو
ي

هو 
ب و

س النقا
هــا أن تلبــ

ب علي
طــاة كليــًا أو يجــ

مغ
ك 

ى موافقت
ي العادة. ما مــد

هنا فــ
س غيــر معتــاد 

لبــا
ملة حال؟

ى ج
علــ

Pearson chi2(4) =7.4793     Pr=0.113
N

ot reject H
o

Pearson chi2(4) = 14.6562  Pr=0.005
Reject H

o

ما تبدأ 
هــو عند

ف 
طر

ت الت
مــا

مــة مــن عال
Q “عال

62
ل 

صو
ت وف

مدرجا
صــل ال

ي االحتجــاج لف
موعــة فــ

مج
ما ما 

ت وأوالد. دائ
ل او بنــا

ســاء ورجا
ى ن

ســة إل
الدرا

صولين. ما 
ل بــأن يكونــوا مف

ســاء والرجا
يريــدون الن

ّســان؟
ملة ح

ى ج
ك عل

ى موافقتــ
مــد

Pearson chi2(4) = 14.3641   Pr= 0.006
Reject H

o
Pearson chi2(4) =7.3329   Pr=0.119

N
ot reject H

o

ف 
طر

ك ت
هنال

مــا يكــون 
ل عند

طيع القــو
ســت

Q “أ
63

ت 
شــيا

ملي
ك حيــن تبدأ ال

ف وذل
ى العن

قائــم علــ
ى 

ك عل
ى موافقت

مــا مــد
ت.”

ســاء القائدا
مــة الن

هاج
م

ب
ماء؟

ســ
ملة أ

ج

Pearson chi2(4) =17.3622   Pr=0.002
Reject H

o
Pearson chi2(4) = 7.4965   Pr=0.112

N
ot reject H

o

ى وجود 
ي عل

ل متدينين يدّلنــ
هكــذا رجــا

Q “مثــل 
64

ملة 
ى ج

ك علــ
ى موافقت

ما مــد
ف.”

طر
مزيــد مــن الت

ال
فيروز؟

Pearson chi2(4) =8.5630   Pr=0.073
N

ot reject H
o

Pearson chi2(4) =4.2260    Pr=0.376
N

ot reject H
o

ص 
شــخا

موعة من األ
مع مج

مــا يجت
Q “أعلــم أنــه عند

65
مــون لنا داخل 

ض
ي وال ين

ســ
سيا

ي أو 
مــر دينــ

شــة أ
مناق

ل
طون 

هــم ينخر
مام، فإن

مــون مــع اإل
ســجد أو ال يتكل

م
ال

صبح 
ي قــد ي

مر الذ
طرفــة، األ

مت
ت ال

شــا
ي النقا

فــ
س؟

ملة يون
ى ج

ك علــ
ى موافقت

فعــال.” مــا مــد

Pearson chi2(4) =10.0374   Pr=0.040
Reject H

o
Pearson chi2(4) =3.7599   Pr=0.439

N
ot reject H

o

ت 
موعا

مج
ي األحيــاء الفقيرة تقــوم ال

Q “فــ
66

ل 
ما

مــون بأع
ص، فيقو

شــخا
ب باأل

طرفــة بالترحيــ
مت

ال
مواد 

خيريــة ال تقــام بالبلــد عادة: قوافــل تنقل ال
ى 

س.” ما مد
مالبــ

ت وال
ســاعدا

م
الغذائيــة وال

ب؟
ملــة حبي

ى ج
ك عل

موافقتــ

Pearson chi2(4) = 6.8985    Pr=0.141
N

ot reject H
o

Pearson chi2(4) = 4.0406   Pr=0.401
N

ot reject H
o

ما يكون 
ف عند

طــر
ى ازديــاد الت

Q”داللــة تحذيريــة عل
67

مون 
ًســا أفغانًيــا ويقو

ســون لبا
ص يلب

شــخا
ك أ

هنال
ت.” ما 

ها
هــم توجي

طائ
ت وإع

طرقــا
مــارة بال

ف ال
بتوقيــ

ف؟
ســي

ملة 
ى ج

ك عل
ى موافقتــ

مــد

Pearson chi2(4) =2.0932    Pr=0.719
N

ot reject H
o

Pearson chi2(4) =16.3589   Pr= 0.003
Reject H

o

ل، 
ما

طويــل، لــم يكن يوجد أحــد لديه ال
ت 

Q. “لوقــ
68

ل 
هم األموا

ب لدي
شــبا

صبح العديــد من ال
ثــّم فجــأة، أ

ى 
ي.” ما مد

ه
مقا

ت وال
محــال

ي ال
هــا فــ

إلنفاق
ملــة عبير؟

ى ج
ك عل

موافقتــ

Pearson chi2(4) =20.4159    Pr=0.000
Reject H

o
Pearson chi2(4) =16.3812   Pr=0.003

Reject H
o
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ف
ى العن

م عل
ف القائ

طر
هة الت

منع ومواج

ت 
ب تجــاه األقليا

ص
صاعــد التع

شــأن ت
ق ب

Q أنــا قل
69

ي.
مع

ي مجت
الدينيــة والعرقيــة فــ

Pearson chi2(4) =8.1644   Pr= 0.086
N

ot reject H
o

Pearson chi2(4) = 17.3008  Pr= 0.002
Reject H

o

ق 
ســيعرقل حقو

ي 
ب الدينــ

صــ
ى أن التع

شــ
Q أخ

70
ها 

مفرد
ســفر ب

مل وال
ق الع

مثــل حقــو
مــرأة )

ال
مة(.

ماكــن العا
ي األ

ها ف
والتعبيــر عــن رأي

Pearson chi2(4) =28.6730   Pr= 0.000
Reject H

o
Pearson chi2(4) =12.5570  Pr=0.014

Reject H
o

ي.
ي بلد

ف ف
ف العنيــ

طر
شــأن الت

ق ب
Q أنــا قلــ

71
Pearson chi2(4) =20.7963  Pr=0.000

Reject H
o

Pearson chi2(4) =38.4186  Pr= 0.000
Reject H

o

ي.
مع

ي مجت
ف فــ

ف العني
طــر

شــأن الت
ق ب

Q أنــا قل
72

Pearson chi2(4) =23.1431  Pr=0.000
Reject H

o
Pearson chi2(4) = 19.8485  Pr=0.001

Reject H
o

ي.
ي بلد

ف بازديــاد ف
ف العني

طــر
ق ألّن الت

Q أنــا قلــ
73

Pearson chi2(4) =17.2388  Pr=0.002
Reject H

o
Pearson chi2(4) =13.6005   Pr=0.009

Reject H
o

ف 
طر

منــع الت
ّي فعله ل

ي علــ
Q أنــا أعلــم ما الذ

74
ي.

ســرت
ف داخل أ

العني
Pearson chi2(4) = 20.2414  Pr=0.000

Reject H
o

Pearson chi2(4) =25.5143  Pr= 0.000
Reject H

o

ف 
طر

منــع الت
ّي فعله ل

ي علــ
Q أنــا أعلــم ما الذ

75
ي.

مع
ف داخــل مجت

العنيــ
Pearson chi2(4) =9.9251  Pr=0.042

Reject H
o

Pearson chi2(4) =19.0033  Pr=0.001
Reject H

o

ف 
طر

هــة الت
مواج

ي ل
مع

ي مجت
طة فــ

شــر
ق بال

Q أثــ
76

منعه.
ف أو 

ى العنــ
القائــم عل

Pearson chi2(4) = 7.9323  Pr=0.094
N

ot reject H
o

Pearson chi2(4) = 48.7139  Pr=0.000
Reject H

o

ف القائم 
طــر

ي االبالغ عن الت
شــعر بالثقــة فــ

سأ
 Q

77
طة.

شــر
ى ال

ف إل
ى العن

علــ
Pearson chi2(4) =8.0413  Pr=0.090

N
ot reject H

o
Pearson chi2(4) =28.3424   Pr=0.000

Reject H
o

ف القائم 
طــر

ي اإلبالغ عن الت
شــعر بالثقــة فــ

سأ
 Q

78
طائفة/القبيلة.

ى زعيــم ال
ف إلــ

ى العنــ
علــ

Pearson chi2(4) =8.6485  Pr=0.071
N

ot reject H
o

Pearson chi2(4) = 16.2857  Pr= 0.003
Reject H

o

ف القائم 
طــر

ي اإلبالغ عن الت
شــعر بالثقــة فــ

سأ
 Q

79
ي.

ى الزعيــم الدين
ف إل

ى العنــ
علــ

Pearson chi2(4) =4.6362  Pr= 0.327
N

ot reject H
o

Pearson chi2(4) =4.6018   Pr=0.331
N

ot reject H
o
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82

مرأة
ضد ال

ف 
العن

صفــع، اللكم، الركل، 
ي )الدفــع، ال

ســد
ف الج

Q العنــ
80

مكن ان يكون 
ق( مــن قبل الــزوج لزوجتــه ي

الخنــ
ف.

مواق
ض ال

ي بعــ
معــذورًا ف

Pearson chi2(4) =25.1012   Pr= 0.000
Reject H

o
Pearson chi2(4) = 8.5243   Pr=0.074

N
ot reject H

o

مليئة 
ك العالقــة ال

طعن تــر
ســت

ســاء ت
ظــم الن

Q مع
81

ك.
ف إذا أردَن ذل

بالعنــ
Pearson chi2(4) =24.8570  Pr= 0.000

Reject H
o

Pearson chi2(4) =10.4375  Pr=0.034
Reject H

o

ما 
هــن عند

ما إخبار أزواج
ســاء دائ

ى الن
ب علــ

Q يجــ
82

يردن الخروج.
Pearson chi2(4) = 5.3214   Pr=0.256

N
ot reject H

o
Pearson chi2(4) =4.4111   Pr=0.353

N
ot reject H

o

ت زوجته 
ســتخدام القــوة إذا تجادل

ق للــزوج ا
Q يحــ

83
طاعته.

ت 
ضــ

معه، أو رف
Pearson chi2(4) =37.6165   Pr= 0.000

Reject H
o

Pearson chi2(4) = 12.8949  Pr=0.012
Reject H

o

ي )الدفع، 
ســد

ف الج
ســتخدام العن

ق للــزوج ا
Q يحــ

84
ق( إذا لــم تقم زوجته 

صفــع، اللكــم، الــركل، الخن
ال

ل.
طفا

ك رعاية األ
ي ذلــ

مــا ف
منزليــة ب

ل ال
مــا

باألع
Pearson chi2(4) =27.7596  Pr= 0.000

Reject H
o

Pearson chi2(4) = 20.6128   Pr=0.000
Reject H

o

ي )الدفع، 
ســد

ف الج
ســتخدام العن

ق للــزوج ا
Q يحــ

85
ت زجته من 

ق( إذا خرجــ
صفــع، اللكــم، الــركل، الخن

ال
دون إخباره.

Pearson chi2(4) = 23.9176   Pr= 0.000
Reject H

o
Pearson chi2(4) =13.5026  Pr=0.009

Reject H
o

شــاء 
ي ان

ق ف
ي للرجل الح

طــ
Q عقــد الــزواج يع

86
ب 

ت ال ترغ
ى وإن كان

ميــة مــع الزوجة حتــ
مي

عالقــة ح
ك.

بذل
Pearson chi2(4) =13.1980  Pr= 0.010

Reject H
o

Pearson chi2(4) =13.0304   Pr=0.011
Reject H

o

ى 
ب أن يزوج ابنتــه لرجل مــن اختياره، حت

ق لــأل
Q يحــ

87
مر الـ 16.

ت ابنتــه دون ع
لــو كان

Pearson chi2(4) = 21.6155   Pr= 0.000
Reject H

o
Pearson chi2(4) =12.5779   Pr= 0.014

Reject H
o

مواد 
ل و

موا
س )أ

هــر العرو
ســتالم م

ب ا
ق لأل

Q يحــ
88

ي ابنته.
س( أ

مدفوعــة لعائلــة العــرو
ت ال

وحيوانــا
Pearson chi2(4) = 25.0322   Pr=0.000

Reject H
o

Pearson chi2(4) = 2.3841  Pr=0.666
N

ot reject H
o

هم الذكور.
طفال

هــل ختــان أ
ق لأل

Q يحــ
89

Pearson chi2(4) =1.2369  Pr=0.872
N

ot reject H
o

Pearson chi2(4) =72.3491  Pr=0.000
Reject H

o

ث.
هم اإلنا

طفال
هــل ختــان أ

ق لأل
Q يحــ

90
Pearson chi2(4) =9.7423   Pr=0.045

Reject H
o

Pearson chi2(4) =14.6933   Pr= 0.005
Reject H

o

ص غير 
شــخ

ى عالقة مع 
ت االبنة علــ

Q لــو كانــ
91

ي 
ق ف

هــم الح
ها لدي

هــا أو اخي
ب، فــإّن أبي

ســ
منا

ها 
ي جلب

هــا فــ
معاقبت

ي ل
ســد

ف الج
ل العنــ

ما
ســتع

ا
ى العائلة.

العار الــ

Pearson chi2(4) =64.3974   Pr= 0.000
Reject H

o
Pearson chi2(4) =9.8544  Pr=0.043

Reject H
o
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إليزابيــث جوهانســون نوغيــز، “جنــدرة الربيــع العربــي؟ 
حقــوق المــرأة وأمــن المــرأة التونســية والمصريــة 
والليبيــة،” الحــوار األمنــي 44، رقــم: 5-6 )2013(: 394. 
ِعّفــت إدريــس، تنفيــذ قــرار مجلــس األمــن رقــم 1325 
فــي ليبيــا. مشــروع مكافحــة التطــرف ، ليبيــا، كافيثــا 
للشــؤون  المتحــدة  األمــم  “برنامــج  ســوثانثيراررج، 
ــاق  ــتراليا،” آف ــا وأس ــن: ليبي ــالم واألم ــانّية والس الجنس

ــتراليا 2019. اس
 

والحريــة،  للســالم  الدوليــة  النســائية  الرابطــة 
ــع  ــة وض ــر لجن ــد تقري ــوى ض ــدر فت ــا يص ــي ليبي “مفت
ريانــون   .2013 آذار/مــارس،   19 الرابطــة.  المــرأة،” 
ــي  ــدة ف ــتراتيجية القاع ــاك، “اس ــون ب ــميث، وجيس س
وجهــات  غبــي،”  يــا  المحليــة،  علــى  حافــظ  ليبيــا: 
2017(. ماتيــاس،  ( 6 11، رقــم.  نظــر حــول اإلرهــاب 
التحــول   :2011 عــام  منــذ  “ليبيــا  هانســبيتر. 
 ،23 ــط  ــرق األوس ــة الش ــف،” سياس ــي والعن السياس
61. إليزابيــث جوهانســون نوغيــز،   ،)2016 (  2 رقــم. 

.410 العربــي،”  الربيــع  “جنــدرة 

وعواقــب  التطــرف  ليبيــا،  صوفــان،  مجموعــة 
مكافحــة  مشــروع   .2016 نيويــورك،  االنهيــار، 
 .2018 التطــرف، ليبيــا: التطــرف ومكافحــة التطــرف، 
ــى  ــون عل ــون يوافق ــوم الليبي ــس، “الخص ــا بينديك آري
المحيــط  انتخابــات،”  وإجــراء  النــار  إطــالق  وقــف 
إفريقيــا،  أخبــار   .2017 تموز/يوليــو   25 األطلســي. 
ــار  15،” أخب ــم  ــر رق ــس، تقري ــتباكات طرابل ــا: اش “ليبي

.2019 نيســان/أبريل   22 إفريقيــا، 

تقييــم  الليبــي:  اإلرهــاب  تحــدي  ســيزر،  ليديــا 
 .2017 واشــنطن،  الجهــادي.  الســلفي  التهديــد 
كان  تنظــر  تكــن  لــم  “حيــن  المجريســي،  طــارق 
السياســة  ليبيــا،”  علــى  يســيطر  حفتــر  الجنــرال 

.2019 نيســان/أبريل،   1 الخارجيــة. 

وتشــمل الجماعــات المتطرفــة القائمــة علــى العنــف 
فــي بنغــازي ودرنــة مــا يلــي: كتيبــة عمــر مختــار: 
لــواء  جــرة،  أبــو  لــواء  الســاحاتي،  هللا  راف  كتيبــة 
ــر،  ــواء شــهداء 17 فبراي شــهداء أبــو ســليم، كتيبــة ل
علــى  يجــب  اإلســالمي.  للشــباب  الشــورى  مجلــس 
منظمــة العفــو الدوليــة ومجلــس حقــوق اإلنســان 
إنشــاء آليــة تحقيــق دوليــة فــي انتهــاكات حقــوق 
.)2018 اإلنســان فــي ليبيــا )جنيــف: األمــم المتحــدة ، 

ــام  ــن الع ــر األمي ــي، تقري ــن الدول ــس األم ــرار مجل ق
فــي  الدعــم  لتقديــم  المتحــدة  األمــم  بعثــة  عــن 

.2017 نيويــورك،  ليبيــا، 

ــقوق:  ــن الش ــودي، “بي ــس م ــي وجيم ــا كاربون أندري
المحليــة  والصراعــات  الفاعلــة  األجــزاء  تشــتت 
الصغيــرة  الحــروب  الليبيــة،”  األهليــة  الحــرب  فــي 

.456-90  :)2018 (  3 رقــم.   ،29 التمــرد  وحــركات 

ِعفــت إدريــس، تنفيــذ قــرار مجلــس األمــن رقــم 1325. 
مشــروع مكافحــة التطــرف، ليبيــا: كاربونــي ومــودي، 
“بيــن الشــقوق.” اجتمــاع المجتمــع المحلــي -4 عينــة 

مختلطــة، ســبها - 16 كانــون األول/ديســمبر 2018.
اجتمــاع المجتمــع المحلــي -4 عينــة مختلطــة، ســبها 

- 16 كانــون األول/ديســمبر 2018.

اجتمــاع المجتمــع المحلــي -4 عينــة مختلطــة، ســبها 
ــل أن  ــن المحتم ــمبر 2018. م ــون األول/ديس - 16 كان
تكــون الخاليــا نائمــة بســبب نقــص التمويــل واألســلحة 
الكونغــرس.  مكتبــة   .)2012 الكونجــرس،  )مكتبــة 
واشــنطن،  مختصــرة.  لمحــة  ليبيــا:  فــي  القاعــدة 
ــذ عــام 2011،” 68. ولفــرام  ــا من ــاس، “ليبي 2012. ماتي
ــارب  ــرى: تض ــبل أخ ــة بُس ــول، السياس ــر ك ــر وبيت التش

ــف، 2014. ــي. جني ــن الليب ــاع األم ــي قط ــح ف المصال
 

 اجتمــاع المجتمــع المحلــي -4 عينــة مختلطــة، ســبها 
ــل أن  ــن المحتم ــمبر 2018. م ــون األول/ديس - 16 كان
تكــون الخاليــا نائمــة بســبب نقــص التمويــل واألســلحة 
الكونغــرس.  مكتبــة   .)2012 الكونجــرس،  )مكتبــة 
واشــنطن،  مختصــرة.  لمحــة  ليبيــا:  فــي  القاعــدة 
ــذ عــام 2011،” 68. ولفــرام  ــا من ــاس، “ليبي 2012. ماتي
ــارب  ــرى: تض ــبل أخ ــة بُس ــول، السياس ــر ك ــر وبيت التش

ــف، 2014. ــي. جني ــن الليب ــاع األم ــي قط ــح ف المصال

غــرب  مــن  “مهاجــرون  هاريســون،  غراهــام  إيمــا 
ــة،”  ــد الليبي ــواق العبي ــي أس ــم ف ــّم بيعه ــا يت إفريقي
فريــق   .2017 نيســان/أبريل،   11 الغارديــان:  صحيفــة 
الليبــي، رســالة مؤرخــة  الخبــراء المعنييــن بالشــأن 
الخبــراء  فريــق  مــن   2017 حزيران/يونيــو   1 فــي 
المعنييــن بالشــأن الليبــي المنشــأة بموجــب القــرار 
ــن  ــس األم ــس مجل ــى رئي ــة إل 1973 )2011( والموجه

.)2017 )نيويــورك: 

التمييــز  “جــرد  فيســك،  تــي  وســوزان  غليــك  بيتــر 
الجنســاني غيــر المتكافــئ: التمييــز بيــن العــداء والتحيــز 
النفــس  وعلــم  الشــخصية  مجلــة  الخّيــر”  الجنســي 
االجتماعــي 70، رقــم. 3 )1996(. بيتــر غليــك وآخــرون، “مــا 
ــة  ــه كراهيــة بســيطة: العنصري ــار أّن وراء التحامــل باعتب
العدائيــة والخّيــرة عبــر الثقافــات،” مجلــة الشــخصية 

وعلــم النفــس االجتماعــي 79، رقــم: 5 )2000(.

مايــكل فلــود، تدابيــر لتقييــم أبعــاد العنــف ضــد المــرأة: 
خالصــة وافيــة. ملبــورن: المركــز األســترالي للبحــوث 
ــع، 2008. ن  ــة والمجتم ــاني والصح ــال الجنس ــي المج ف
تايلــور وم مــوزوس، دراســة عــن مواقــف المجتمــع تجــاه 
العنــف ضــد المــرأة لعــام 2006: تقريــر فنــي كامــل. 
 .2006 الجريمــة،  لعلــم  األســترالي  المعهــد  كانبــرا: 
للمزيــد مــن التفاصيــل راجــع الملحــق: مقيــاس العنــف 

ضــد المــرأة.

للعلــوم  اإلحصائيــة  الموثوقيــة  تحليــل  كوهيــن،  ج 
.)1988 ارلبــوم،  جيرســي:  )نيــو  الســلوكية، 

راجع المالحــق لتركيبة المقاييس.

KII040 - أنثى_طرابلــس، 35 عاًما.

KII057 -أنثى ســبها، 60 عاًما.

منظمــة رصــد حقــوق االنســان. التقريــر العالمــي لعــام 
يوهانــا ســليموفيتش   .2017 نيويــورك،  ليبيــا.   :2017
وديســا كامــارز الرســون، الجنســانية والتدابيــر االنتقاليــة 
فــي ليبيــا: رســم خريطــة لمشــاركة المــرأة فــي إعــادة 
اإلعمــار بعــد الصــراع. ســتوكهولم: المعهــد الســويدي 

ــة، 2014. ــؤون الدولي للش
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ــة  ــأن اللعن ــعر ب ــان، نش ــوق االنس ــد حق ــة رص منظم
ــاة تحــت حكــم داعــش فــي ســرت،  ــا، الحي قــد أصابتن
ليبيــا.  فــي  للدعــم  المتحــدة  األمــم  بعثــة  ليبيــا. 
ليبيــا:  فــي  بالنزاعــات  المرتبــط  الجنســي  العنــف 
لتنظيــم  مدعــاة  أقاليــم  احتــالل  آثــار  عــن  دراســة 
بعثــة  وفتيــات،  نســاء  علــى  اإلســالمية  الدولــة 

.2018 ليبيــا،  فــي  المتحــدة  األمــم 

KII064 -أنثــى بنغــازي، خبيــرة أكاديمية.  

FGD005 -أنثــى – أجدابيا.   

45 عاًما. KII048 -أنثــى ســبها،    

50 عاًما. KII062 -أنثــى ســبها،    

45 عاًما. KII048 -أنثــى ســبها،    

ــق”  ــة “أواف ــالل إجاب ــن خ ــم” م ــاب “أي دع ــّم احتس  ت
أو “أوافــق بشــدة” علــى أي مــن األســئلة التاليــة 

64 و69 و70 و71 و72 و79.

ــا  ــي ليبي ــرأة ف ــع الم ــة وض ــف، دراس ــد اللطي روال عب
تتنــاول  الوطنــي  المســتوى  علــى  دراســة   :2013
واالقتصاديــة  والسياســية  المدنيــة  المشــاركة 
العامــة  المواقــف  واستكشــاف  الليبيــة  للمــرأة 
األســري.  والعنــف  وحقوقهــا  المــرأة  أدوار  إزاء 

.2013 واشــنطن، 

ــا  ــي ليبي ــرأة ف ــع الم ــة وض ــف، دراس ــد اللطي روال عب
.2013

-أنثى_طرابلــس،    KII031 المثــال،  ســبيل  علــى 
-أنثى_طرابلــس،   KII033 -أنثى_طرابلــس،   KII032

-أنثى_طرابلــس.  KII034
 

45 عاًما. KII027 -أنثى_طرابلــس، 

KII049 -أنثــى ســبها، 40 عاًما.

KII002 -ذكر_بنغــازي، شــيخ قبيلة.

ــا، محاضر. KII019 -ذكر_أجدابي

هانســبيتر ماتيــاس، “ليبيــا منــذ عام 2011.”

مدرســة  فــي  معلمــة  -أنثى_بنغــازي،   KII010  
ــة  ــات القرآني ــات الدراس ــي حلق ــوة ف ــة وعض ابتدائي

. ئية لنســا ا

الشــؤون  فــي  متخصصــة  -أنثى_بنغــازي،   KII011
نونيــة. لقا ا

KII001 -أنثى_بنغــازي، سياســّية.

KII007 -أنثى_بنغــازي.
 

KII050 -أنثــى ســبها، 50 عاًما.
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لنغي، “الجنســانية وبناء الدولــة في ليبيا.”

ــرأة  ــوق الم ــال حق ــي مج ــا،” ف ــر، “ليبي ــون بارجتي أليس
التقــّدم  إفريقيــا:  وشــمال  األوســط  الشــرق  فــي 
وســط المقاومــة، قــام بتحريــره ســانجا كيلــي وجوليــا 
الدوليــة،  وليتفيلــد  رومــان  )نيويــورك:  بريســلين، 

.)2010

منظمــة التعاون والتنمية فــي الميدان االقتصادي.

وزارة الخارجيــة والتجــارة: تقريــر المعلومــات، ليبيــا، 
.)2018 )كانبــرا: الحكومــة األســترالية، 

يدعــو  الليبــي  الدينــي  “الزعيــم  ديتميــر،  جيمــي 
ــان/ ــة، 29 نيس ــبكة اإلغاث ــين،” ش ــن الجنس ــل بي للفص

ــل 2013. ابري

تعــدد  مــن  الحــد  لنهايــة  “التلميــح  نوســيتر،  آدم 
المؤقــت،”  الليبــي  الزعيــم  غضــب  يثيــر  الزوجــات 
.2011 أول/أكتوبــر  تشــرين   30 تايمــز،  نيويــورك 

بســبب  غاضبــات  ليبيــات  “نشــطاء  ديتميــر،  جيمــي 
 VoA أحــكام المحاكــم الصــادرة بشــأن الزوجــات.” أخبــار

.)2013( شــباط/فبراير:   27

روال عبــد اللطيــف، دراســة وضــع المــرأة فــي ليبيــا 
.2013

KII013 -أنثى_بنغازي، ضابطة ســجن.

FGD005 -أنثــى – أجدابيا.

تشــرين   24 أجدابيــا،  مختلطــة،  -عينــة   FGD005
.2018 الثاني/نوفمبــر 

KII051 -أنثى ســبها، 34 عاًما.

KII053 -أنثى ســبها، 60 عاًما.

KII049 -أنثى ســبها، 40 عاًما.

KII062 -أنثى ســبها، 50 عاًما.

وفيمــا يتعلــق بجميــع األرقــام التــي تفيــد بوجــود 
ــاء  ــال والنس ــن الرج ــر بي ــات النظ ــي وجه ــات ف اختالف
وخلصنــا  العــدم.  فرضيــة  نرفــض  أن  يمكننــا  فإنــه 
أن  علــى  إحصائيــة  دالالت  ذات  أدلــة  هنــاك  أن  إلــى 
ــق  ــي مالح ــرد ف ــس، وت ــا للجن ــف تبًع ــورات تختل التص
Chi-Squa- )القيمــة المحســوبة الختبــار مربــع كاي 

ــبة  ــة المحتس ــق القيم ــع ملح ــات. راج ــي الملحق re( ف
ــس  ــع كاي )Chi-Square(: المقايي ــار مرب ــار الختب الختب

واألســئلة.

FGD002 -عينــة مختلطــة، بنغــازي، 8 تشــرين الثانــي/
.2018 نوفمبر 

المجتمــع  اجتمــاع  عاًمــا;   40 -أنثــى ســبها،   KII049
.2018 األول/ديســمبر  كانــون   15 ســبها،  المحلــي، 
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ــون األول/ ــازي 19 كان ــة، بنغ ــة مختلط FGD003 -عين
ديســمبر 2018. وكمــا يجــادل كاربونــي ومــودي فــإن 
الحدوديــة  المناطــق  علــى  العســكرية  الســيطرة 
ليســت مــن أفعــال العصابــات أو القبائــل اإلجراميــة 
ــى  ــاوض عل ــم التف ــه يت ــه فإّن ــب رأي ــال وبحس ــة؛ ب البحت
مراقبــة الحــدود بالتعــاون مــع حكومتــي طرابلــس 
ــة  ــاء الدول ــتجيبان لبن ــا يس ــان بدورهم ــازي واللت وبنغ
وجيمــس  كاربونــي  أندريــا  اإلقليميــة.  والضــرورات 

مــودي، “بيــن الشــقوق.”

ــر  ــور وبيت ــاد منص ــينج ورين ــتين تش ــون وكريس ــم إيت تي
ــا خطيــب. “اقتصــادات  ساليســبري وجهــاد يازجــي ولين
ــط  ــرق األوس ــي الش ــراع ف ــي الص ــة ف ــدان الضالع البل

ــاوس، 2019. ــاثام ه ــدن: تش ــا” لن ــمال إفريقي وش

كانــون   16  - ســبها   4 المحلــي  المجتمــع  اجتمــاع 
.2018 األول/ديســمبر 

FGD002 -عينــة مختلطــة، بنغــازي، 8 تشــرين الثانــي/
.2018 نوفمبر 

ــون األول/ ــبها، 15 كان ــي، س ــع المحل ــاع المجتم اجتم
ــي  ــال دبلوماس ــي، انتق ــو أليبون ــمبر 2018. روبرت ديس
صعــب فــي ليبيــا: مــا هــو رد االتحــاد األوروبــي وحــوار 
مجموعــة 5 زائــد 5؟ )برشــلونة: المعهــد األوروبــي 

ــط، 2017(. ــض المتوس ــر األبي للبح

13 تشــرين   - 1 بنغــازي  المحلــي  المجتمــع  اجتمــاع 
.2018 األول/أكتوبــر 

ليديا ســيزر، تحدي اإلرهاب الليبي.

االقتصــادي  األثــر  للمــرأة.  المتحــدة  األمــم  هيئــة 
الليبيــة. المــرأة  علــى  الصــراع  علــى  المترتبــة 

منظمــة رصــد حقــوق االنســان، نشــعر بــأن اللعنــة قــد 
أصابتنــا، الحيــاة تحــت حكــم داعــش فــي ســرت، ليبيــا.

مــا يقــرب مــن ثلــث الليبييــن يعيشــون عنــد خــط الفقــر 
المخابــرات  لوكالــة  العالــم  كتــاب حقائــق  تحتــه.  أو 

المركزيــة: ليبيــا، 2018
ht t p s : //w w w. c i a . g ov/ l i b r a r y/p u b l ic a t io n s /

 the-world-factbook/geos/ly.html accessed
.2 6 . 0 8 . 2 0 1 9

KII040 -أنثى_طرابلــس، 35 عاًما.

KII031 -أنثى_طرابلــس، 23 عاًما.

االقتصــادي  األثــر  للمــرأة.  المتحــدة  األمــم  هيئــة 
ــاي  ــة. ألت ــرأة الليبي ــى الم ــراع عل ــى الص ــة عل المترتب
.2019 للمــرأة،  المتحــدة  األمــم  وهيئــة  لالستشــارات 

KII005 -أنثى_بنغــازي، مديــرة معهد تعليمي.

KII048 -أنثى ســبها، 45 عاًما.

KII052 -أنثى ســبها، 53 عاًما.
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KII029 -أنثى_طرابلــس، 42 عاًما.

KII040 -أنثى_طرابلــس، 35 عاًما.

KII056 -أنثى ســبها، 53 عاًما.

ــا:  ــي ليبي ــة ف ــاء الدول ــانية وبن ــي، “الجنس ــراء لنغ زه
شــمال  دراســات  مجلــة  شــمولية.”  سياســة  نحــو 

.)2014(  2 رقــم.   ،19 أفريقيــا 

اجتمــاع المجتمــع المحلي، بنغازي.

اجتمــاع المجتمــع المحلي، 3 طرابلس.

-أنثى_أجدابيا.  FGD005

كانــون   16  - ســبها   4 المحلــي،  المجتمــع  اجتمــاع 
.2018 األول/ديســمبر 

اجتمــاع المجتمــع المحلي، 2 أجدابيا.

كانــون   16  - ســبها   4 المحلــي،  المجتمــع  اجتمــاع 
.2018 األول/ديســمبر 

-أنثى_بنغازي.  KII001

طــالب   – طرابلــس   - مختلطــة  -عينــة   FGD007
.2018 األول/اكتوبــر  تشــرين   27  - وطالبــات 

كانــون   16  - ســبها   4 المحلــي،  المجتمــع  اجتمــاع 
ــم  ــّم تقيي ــد ت ــع فق ــي الواق ــمبر 2018. ف األول/ديس
اإلعــالم فــي ليبيــا علــى أّنــه باإلعــالم “غيــر المجانــّي” 
وذلــك مــن ِقبــل “دار الحريــة” وذلــك بســبب غيــاب 
والوصــول  القانونيــة  والرقابــة  الواضــح  التنظيــم 
ــيطرت  ــد س ــهير. وق ــن التش ــات وقواني ــى المعلوم إل
ــن  ــدد م ــى ع ــس عل ــي طرابل ــالمية ف ــات اإلس الجماع
ــة  ــذا باإلضاف ــابقة ه ــة الس ــالم الحكومي ــائل اإلع وس
إلــى ســيطرتها علــى عــدد مــن القنــوات الخاصــة، 
وتعتبــر ليبيــا الحــّرة تعتبــر تابعــة لجماعــة اإلخــوان 
اإلقليمــي  الصــراع  وينعكــس  الليبيــة.  المســلمين 
حيــث  اإلعالمــي  المشــهد  فــي  الســلطة  علــى 
تدعــم وســائل اإلعــالم التــي تتخــذ مــن فــي قطــر 
ــم  ــا تدع ــلمين، بينم ــوان المس ــة اإلخ ــا جماع ــًرا له مق
العربيــة  واإلمــارات  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
)الليبراليــة  األخــرى  الجماعــات  جميــع  المتحــدة 
الصحافــة  حريــة  الحريــة،  دار  والقبليــة(.  والســلفية 
2015. واشــنطن: دار الحريــة، 2015. رامــي موســى، 
المركــز  )بروكســل:  ليبيــا  اإلعالمــي:  المشــهد 

.)2017 للصحافــة،  األوروبــي 

أنثى_ أجدابيا.  KII024

رامي موســى، المشــهد اإلعالمي: ليبيا.

-أنثى_بنغازي.  KII006
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13 تشــرين  1 نغــازي -  اجتمــاع المجتمــع المحلــي، 
.2018 األول/أكتوبــر 

رامي موســى، المشــهد اإلعالمــي: ليبيا.

مدرســة  فــي  معلمــة  -أنثى_بنغــازي،   KII010
ــة  ــات القرآني ــات الدراس ــي حلق ــوة ف ــة وعض ابتدائي

. ئية لنســا ا

ــا، محاضرة. KII014 -أنثى_أجدابي

ــوق  ــال حق ــي مج ــطة ف ــا، ناش KII015 -أنثى_أجدابي
االنســان.

ــا، محاضر. KII016 -ذكر_أجدابي

ــطة. KII015 -أنثى_أجدابيا، ناش

الميــدان  فــي  والتنميــة  التعــاون  منظمــة 
وفهــرس  االجتماعيــة  المؤسســات  االقتصــادي. 

.2014 واشــنطن،  ليبيــا.  الجنســاني:  النــوع 

الربيــع  “جنــدرة  نوغيــز،  جوهانســون  إليزابيــث   
ــاط  ــا أنم ــى أنه ــورة عل ــف الذك ــم تعري ــي.” يت العرب
ــااًل  ــراد )رج ــا األف ــارك به ــة يتش ــات معين ــن ممارس م
ونســاًء علــى الرغــم مــن أن معظمهــم مــن الرجــال( 
معيــن  مجتمــع  فــي  “رجــااًل”  يكونــوا  أن  فــي 
كونيــل  راويــن  راجــع  معيــن.  جنســاني  ترتيــب  لــه 
Raewyn Connell.net“ http://www.raewyncon-“

 nell .net/p/masculinities_20.html

2 أجدابيا. اجتمــاع المجتمــع المحلــي، 

2 أجدابيا. اجتمــاع المجتمــع المحلــي، 

KII064 -أنثــى بنغازي.

FGD005 -أنثــى – أجدابيا.

2 أجدابيا. اجتمــاع المجتمــع المحلــي، 

ــة  ــأن اللعن ــعر ب ــان، نش ــوق االنس ــد حق ــة رص منظم
ــاة تحــت حكــم داعــش فــي ســرت،  ــا، الحي قــد أصابتن

.29 ليبيــا، 

KII062 -أنثــى ســبها، 50 عاًما.

KII030- أجدابيــا،  المحلــي،  المجتمــع  اجتمــاع 
26 عاًمــا، -KII028أنثى_طرابلــس،  أنثى_طرابلــس، 

عاًمــا.  42 -KII029أنثى_طرابلــس  عاًمــا،   55

KII003 -ذكر_بنغــازي، رجل أعمال.

KII063 -أنثــى ســبها، 52 عاًما.

اجتمــاع المجتمــع المحلــي، طرابلس.

تشــرين   24 أجدابيــا،  مختلطــة،  -عينــة   FGD005
.2018 الثاني/نوفمبــر 
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الشــؤون  فــي  متخصصــة  -أنثى_بنغــازي،   KII011
نونيــة. لقا ا

كانــون   19 بنغــازي  مختلطــة،  -عينــة   FGD003
.2018 األول/ديســمبر 

ــرين  13 تش ــازي –  1 بنغ ــي،  ــع المحل ــاع المجتم اجتم
.2018 األول/أكتوبــر 

الثانــي/ تشــرين   15 -أنثى_أجدابيــا،   FGD004
.2018 نوفمبــر 

تشــرين   24 أجدابيــا،  مختلطــة،  -عينــة   FGD005
.2018 الثاني/نوفمبــر 

ليبيــا:  كنــدا.  فــي  والالجئيــن  الهجــرة  مجلــس 
العنــف األســري بمــا فــي ذلــك التشــريعات وحمايــة 

.2013 كنــدا  الدعــم.  وخدمــات  الدولــة 

بعثــة  ليبيــا.  فــي  للدعــم  المتحــدة  األمــم  بعثــة 
نيويــورك:  ليبيــا.  فــي  للدعــم  المتحــدة  األمــم 

.8  :2018 الدولــي،  األمــن  مجلــس 

المعلومــات،  تقريــر  والتجــارة:  الخارجيــة  وزارة 
.)2018 األســترالية،  الحكومــة  )كانبــرا:  ليبيــا، 

تشــرين   27 أجدابيــا،  المحلــي،  المجتمــع  اجتمــاع 
.2018 األول/أكتوبــر 

FGD004 -أنثــى أجدابيا.

تشــرين   8 بنغــازي،  مختلطــة،  -عينــة   FGD002
.2018 الثاني/نوفمبــر 

تشــرين   27 أجدابيــا،  المحلــي،  المجتمــع  اجتمــاع 
.2018 األول/أكتوبــر 

تشــرين   27 أجدابيــا،  المحلــي،  المجتمــع  اجتمــاع 
.2018 األول/أكتوبــر 

كانــون   16 ســبها،  المحلــي،  المجتمــع  اجتمــاع 
.2018 األول/ديســمبر 

كانــون   15  - ســبها   - مختلطــة  عينــة   –  FGD008
.2018 األول/ديســمبر 

ــرين  13 تش ــازي -  1 بنغ ــي،  ــع المحل ــاع المجتم اجتم
.2018 ــر  األول/أكتوب

KII018 -ذكر_أجدابيا، سياســي.

FGD004 -أنثــى أجدابيا.

48 عاًما. KII038 -أنثى_طرابلــس، 

كانــون   15  - ســبها   - مختلطــة  عينــة   –  FGD008
.2018 األول/ديســمبر 
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الشــؤون  فــي  متخصصــة  -أنثى_أجدابيــا،   KII015
نونيــة. لقا ا

 اجتمــاع المجتمــع المحلــي 4، عينــة مختلطــة، ســبها 
- 16 كانــون األول/ديســمبر 2018.

ــون األول/ ــازي 19 كان ــة، بنغ ــة مختلط FGD003 -عين
ــمبر 2018. ديس

KII032 -أنثى_طرابلــس، 46 عاًما.

KII040 -ذكر_طرابلــس، 25 عاًما.

KII063 -أنثى ســبها، 52 عاًما.

كانــون   16 ســبها،   ،4 المحلــي  المجتمــع  اجتمــاع 
.2018 األول/ديســمبر 

KII005 -أنثى_بنغــازي; -KII005أنثى_بنغازي، 
KII003 -ذكر_بنغــازي، رجل أعمال.

تشــكل  ليبيــا  تــزال  ال  “لمــاذا  االبراهيمــي،  عليــاء 
 25 الغارديــان:  صحيفــة  لإلرهــاب،”  عالمًيــا  تهديــًدا 
ــة: داعــش يركــز على”جهــاد  ــو، 2016. الراكوب أيار/ماي
النــكاح” ويجّنــد النســاء مــن الــدول اإلفريقيــة بمــا 
 .2016 أيار/مايــو،   2 الراكوبــة:  الســودان.”  فيهــا 
منظمــة رصــد حقــوق االنســان، نشــعر بــأن اللعنــة قــد 
أصابتنــا، الحيــاة تحــت حكــم داعــش فــي ســرت، ليبيــا، 
أكبــر  رابــع  ليبيــا:  “المقاتلــون األجانــب فــي   .RT.29
حشــد للمقاتليــن فــي تاريــخ اإلرهــاب،” RT. 26 شــباط/

داعــش  “اســتراتيجية  غانمــي،  ُمنيــة   .2018 فبرايــر 
 CNN ”،للبقــاء فــي ليبيــا: تجنيــد النســاء واســتغاللهن

.2016 شــباط/فبراير،   23 العربيــة: 

-أنثى_أجدابيا.  KII022

طــالب   – طرابلــس   - مختلطــة  -عينــة   FGD007
.2018 األول/أكتوبــر  تشــرين   27  - وطالبــات 

FGD002 -عينــة مختلطــة، بنغــازي، 8 تشــرين الثانــي/
.2018 نوفمبر 

ــائل  ــل الرس ــاع: تحلي ــن أو اإلخض ــود، التمكي ــي لح نيلل
ــورك. ــا، نيوي ــي ليبي ــش ف ــانية لداع الجنس

الشــؤون  فــي  متخصصــة  -أنثى_بنغــازي،   KII008
القانونيــة. نيللــي لحــود، التمكيــن أو اإلخضــاع: تحليــل 

الرســائل الجنســانية لداعــش فــي ليبيــا، نيويــورك.

ــون األول/ ــازي 19 كان ــة، بنغ ــة مختلط FGD003 -عين
ــمبر 2018. ديس

ــائل  ــل الرس ــاع: تحلي ــن أو اإلخض ــود، التمكي ــي لح نيلل
ــورك. ــا، نيوي ــي ليبي ــش ف ــانية لداع الجنس

KII019 -ذكر_أجدابيــا، محاضر.

KII008 -أنثى_بنغــازي، خبير قانوني.
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KII017 -أنثى_أجدابيــا، ربــة منزل.

ــا، محاضر. KII016 -ذكر_أجدابي

ــطة. KII015 -أنثى_أجدابيا، ناش

KII023 -أنثــى_ أجدابيــا، موظفــة حكومية.

فــي  وعضــوة  معلمــة  -أنثى_بنغــازي،   KII006
النســائية. القرآنيــة  الدراســات  حلقــات 

كانــون   19 بنغــازي  مختلطــة،  -عينــة   FGD003
.2018 األول/ديســمبر 

KII064 -أنثــى بنغازي.

عليهــم  “المعتــدى  مانوتشــي،  فرانشيســكا 
ــي  ــد ف ــابًقا عبي ــان: س ــف القضب ــن خل ــل وم والحام
.2016 األوســط،  الشــرق  عيــن  الليبيــة،”  الســجون 

3 طرابلس. اجتمــاع المجتمــع المحلــي 

طــالب   – طرابلــس   - مختلطــة  -عينــة   FGD007
.2018 األول/أكتوبــر  تشــرين   27  - وطالبــات 

2 أجدابيا. اجتمــاع المجتمــع المحلــي 

KII064 -أنثــى بنغازي.

2 أجدابيا. اجتمــاع المجتمــع المحلــي 

كانــون   16 ســبها،   4 المحلــي  المجتمــع  اجتمــاع 
.2018 ديســمبر  األول، 

كانــون   16 ســبها،   4 المحلــي  المجتمــع  اجتمــاع 
.2018 ديســمبر  األول، 

 27  – طرابلــس   – مختلطــة  -عينــة   FGD007
.2018 األول/أكتوبــر  تشــرين 

كانــون   16 ســبها،   4 المحلــي  المجتمــع  اجتمــاع 
.2018 األول/ديســمبر 

الثانــي/ تشــرين   3 -أنثى_بنغــازي،   FGD001
.2018 نوفمبــر 

الثانــي/ تشــرين   3 -أنثى_بنغــازي،   FGD001
.2018 نوفمبــر 

كانــون   19 بنغــازي  مختلطــة،  -عينــة   FGD003
.2018 األول/ديســمبر 

KII007 -أنثى_بنغــازي، خبيــرة تربوية.

مركــز  فــي  تّمــت  واالســتنتاجات  البيانــات  صحــة 
فــي  واألمــن  والســالم  الجنســانية  الشــؤون 
للمــرأة،  المتحــدة  األمــم  مونــاش وحلقــة عمــل 
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علــى  القائــم  والتطــرف  الجنســين  بيــن  المســاواة 
ــى  ــث إل ــة البح ــن مرحل ــال م ــا، االنتق ــي ليبي ــف ف العن
2019، فــي  12 و13 حزيران/يونيــو  التنفيــذ،  مرحلــة 

تونــس. العاصمــة،  تونــس 

جاكــي تــرو، وســري إديونــو، منــع التطــرف القائــم 
المــرأة.  وأدوار  الجنســاني  المنظــور  العنــف:  علــى 
ملبــورن: مركــز الشــؤون الجنســانية والســالم واألمــن، 

.2017

طــالب   – طرابلــس   - مختلطــة  -عينــة   FGD007
.2018 األول/أكتوبــر  تشــرين   27  - وطالبــات 

اجتمــاع المجتمــع المحلي 3 طرابلس.

طــالب   – طرابلــس   - مختلطــة  -عينــة   FGD007
.2018 األول/أكتوبــر  تشــرين   27  - وطالبــات 

الثاني/نوفمبــر  تشــرين   3 -أنثى_بنغــازي،   FGD001
.2018

FGD002 -عينــة مختلطــة بنغــازي، 8 تشــرين الثانــي/
نوفمبــر FGD003- ;2018عينــة مختلطــة، بنغــازي 19 
كانــون األول/ديســمبرKII021-  .2018 ذكر_أجدابيــا، 
مختلطــة،  -FGD003عينــة  ثانــوي،  تعليــم  طالــب 
-December 2018; FGD004أنثــى   19 بنغــازي 

أجدابيــا.

اجتمــاع المجتمــع المحلي 2 أجدابيا.

-أنثى_بنغازي.  KII006

KII021 -ذكر_أجدابيــا، معّلم في المدرســة الثانوية.

KII024 أنثــى_ أجدابيا، معلمة.

KII024 أنثــى_ أجدابيا، معلمة.

ــون األول/ ــازي 19 كان ــة، بنغ ــة مختلط FGD003 -عين
ــمبر 2018. ديس

الثاني/نوفمبــر  تشــرين   3 -أنثى_بنغــازي،   FGD001
.2018

FGD005 - عينــة مختلطة، أجدابيا.

FGD005 -عينــة مختلطة، أجدابيا.

فــي  وعضــوة  معلمــة  -أنثى_بنغــازي_   KII010
النســائية.  القرآنيــة  الدراســات  حلقــات 

روال عبــد اللطيــف، دراســة وضــع المــرأة فــي ليبيــا 
.57  ،2013

KII049 -أنثى_ســبها، 40 عاًما.

KII052 -أنثى_ســبها، 53 عاًما.
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KII050 -أنثى_ســبها، 50 عاًما.

KII053 -أنثى_ســبها، 60 عاًما.

KII048 -أنثى_ســبها، 45 عاًما.

KII028 -أنثى_طرابلــس، 55 عاًما.

 بعثــة األمــم المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا، المدافعــون 
 .2015 للهجــوم.  معرضــون  اإلنســان  حقــوق  عــن 
ــطة  ــص، ناش ــلوى بوقعيقي ــرس، “س ــس ب ــة فران وكال
فــي  بالرصــاص  ُقتلــت  االنســان،  لحقــوق  ليبيــة 
حزيران/يونيــو   26 الغارديــان،  صحيفــة  بنغــازي،” 
2014. منظمــة العفــو الدوليــة، ليبيــا: المدافعــون 
عــن الحقــوق اإلنســانية للمــرأة مازالــوا يتعرضــون 
ــطة  ــال ناش ــى اغتي ــّرت عل ــنوات م ــع س ــوم، أرب للهج
بــن   .2018 الدوليــة،  العفــو  منظمــة  حقوقيــة، 
ــال  ــة: النض ــة انتقالي ــا بمرحل ــمال إفريقي ــمان ش فيش
أبينغــدون:  والمؤسســات.  الديمقراطيــة  أجــل  مــن 
ــام  ــذ ع ــا من ــاس، “ليبي ــبيتر ماتي ــدج، 2018. هانس روتل
ــرق  ــة الش ــف،” سياس ــي والعن ــول السياس 2011: التح
األوســط 23، رقــم. 2 )2016(. ريدريــس، “ناشــطة فــي 
ــد  ــا بع ــد ليبي ــكوى ض ــّدم ش ــرأة تق ــوق الم ــال حق مج
إجبارهــا علــى الفــرار مــن الثــورة التــي ســاعدت فــي 
2017. منظمــة العفــو  8 آب/أغســطس،  تحقيقهــا،” 
السياســية  المخــاوف علــى  ليبيــا: تصاعــد  الدوليــة، 

المختطفــة ومضــي شــهر علــى اختفائهــا.

بعثــة األمم المتحــدة للدعم في ليبيا.

KII064 -أنثى_بنغــازي، خبير أكاديمي.

KII009 -ذكر_بنغــازي، خبير فــي مجال التعليم.

-KII036ذكــر_ عاًمــا،   20 -أنثى_طرابلــس،   KII034
طرابلــس، ذكــر، 21 عاًمــا.

KII028 -أنثى_طرابلــس، 55 عاًما.

KII034 -أنثى_طرابلــس 20 عاًما.

مدرســة  فــي  –معلمــة  -أنثى_بنغــازي   KII010
ــة  ابتدائيــة وعضــوة فــي مجموعــة للدراســات القرآني

النســائية.

KII027 -أنثى_طرابلــس، 45 عاًما.

تشــرين   13 بنغــازي،   1 المحلــي  المجتمــع  اجتمــاع 
.2018 األول/اكتوبــر 

شــبكة صانعــي الســالم، “القبائــل الليبيــة وصانعــو 
الســالم مــن النســاء يأتــون إلــى الواليــات المتحــدة 
ــا،” الشــبكة الدينيــة  للدفــع بعمليــة الســالم فــي ليبي

والتقليديــة لصانعــي الســالم.

نيفيــن بندقجــي، هــل تســتطيع الداعيــات مــن النســاء 
ــمال  ــيا ش ــرب آس ــد غ ــف؟: معه ــرف العني ــع التط من

إفريقيــا، 2016.
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سابق. مرجع 

-أنثى_أجدابيا.  KII014

-أنثى_أجدابيا.  KII021

FGD005 -أنثــى – جدابيا.

ــي بهــا فــي مركــز الشــؤون الجنســانية   تعليقــات ُأدل
ــم  ــل األم ــة عم ــاش وحلق ــي مون ــن ف ــالم واألم والس
الجنســين  بيــن  والمســاواة  للمــرأة،  المتحــدة 
والتطــرف القائــم علــى العنــف فــي ليبيــا. مانوتشــي، 
“المعتــدى عليهــم والحامــل ومــن خلــف القضبــان: 
االنتقــال  الليبيــة،”  الســجون  فــي  عبيــد  ســابًقا 
12 و13  التنفيــذ،  إلــى مرحلــة  البحــث  مــن مرحلــة 
ــس.  ــة، تون ــس العاصم ــي تون ــو 2019، ف حزيران/يوني
يتعرضــون  واألطفــال”  “الالجئــات  كاريــن.  مكفــي، 
للضــرب واالغتصــاب والتجويــع “فــي الجحــور الليبيــة،” 

.2017 شــباط/فبراير،   28 الغارديــان:  صحيفــة 

ــادق وال  ــن البن ــر م ــا، “الكثي ــك كافان ــور ماكورمي كون
يوجــد وظائــف للعمــل: المعركــة مــن أجــل” إصــالح 
“مقاتلــي ليبيــا،” عيــن الشــرق األوســط، 20 شــباط/

ــر، 2016. فبراي

LPRD، إعــادة الدمــج االقتصــادي: مشــروع طمــوح، 
البرنامــج الليبــي إلعــادة االندمــاج والتنميــة، 2016. 
المشــاريع  تمويــل  “مؤسســة  هاريســون،  غابرييــل 
ــد،  ــا هيرال ــا،” ليبي ــي ليبي ــت ف ــي تأسس ــرة والت الصغي
فــي  بهــا  ُأدلــي  تعليقــات   .2017 آب/أغســطس،   4
فــي  واألمــن  والســالم  الجنســانية  الشــؤون  مركــز 
للمــرأة،  المتحــدة  األمــم  عمــل  وحلقــة  مونــاش 
القائــم علــى  والتطــرف  الجنســين  بيــن  والمســاواة 
ــى  ــث إل ــة البح ــن مرحل ــال م ــا، االنتق ــي ليبي ــف ف العن
2019، فــي  12 و13 حزيران/يونيــو  التنفيــذ،  مرحلــة 

تونــس. العاصمــة،  تونــس 

إلعــادة  الليبــي  البرنامــج  مــودة،  مشــروع   ،LPRD
.2016 والتنميــة،  االندمــاج 



المســاواة بين الجنســين والتطّرف القائم على العنف:
أجنــدة بحثية عن ليبيا
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Members of the Women I Tok Tok Tugeta forum and Shifting the Power Coalition gather in 
 Port Vila, Vanuatu for the Women-Led Protection Training. Photo: C. Douglas/ActionAid.


