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لطالما أدى استعمال السلطة العسكرية للسلطة الدينية أو العكس عبر التاريخ إلى نتائج كارثية، مقدمة مقدمة

تراوحت بين التكفير والقمع واالستبداد، لتصل حد الحروب األهلية والمجازر، ويجب هنا اإلشارة إلى 

فيها  تشارك  والتي  الدين  باسم  ترتكب  التي  واالنتهاكات  الحروب  كل  أن  أيًضا  أثبت  التاريخ  أن 

السلطتين الدينية والعسكرية بدعم أو بتغطية من السلطات التنفيذية أو القضائية أو التشريعية، 

دائًما ما تنطلق بحوادث منفصلة ومعزولة هنا وهناك وترسل رسائل تهديد وتخويف للعامة وتلعب 

إما  بتشريعات  تنتهي  أن  ويمكن  المستقبل،  في  وأخطر  أكبر  النتهاكات  وتحفيزًيا  توجيهًيا  دوًرا 

مكتوبة أو ُعرفية اجتماعية لفرض نمط حياة معين أو تنتهي بحرب ضد المجموعات المعارضة لها، 

وعليه وجب دائًما التحذير من خروج هذه السلطات والمؤسسات عن الدور المنوط بعهدتها، وذلك 

بغرض الحفاظ على األقل على الحد األدنى لمدنية الدولة والحقوق والحريات األساسية للمواطنين 

 3 بتاريخ  االنتقالي  الوطني  المجلس  عن  الصادر  المؤقت  الدستوري  اإلعالن  أكد  وإذ  الليبيين. 

أغسطس 2011 والذي ُيمثل آخر وثيقة دستورية ليبية ُيرجع لها بالنظر على حقوق وحريات متعددة 

مثل المساواة التامة بين جميع الليبيين، كما نصت على ذلك المادة6، وحرية الرأي والتعبير والبحث 

تكوين  وحرية   ،14 المادة  نصت  كما  والتظاهر  والتجمع  التنقل  وحرية  والطباعة  والنشر  العلمي 

الجمعيات وسائر نشاطات المجتمع المدني حسب المادة 15.

يحاول مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق اإلنسان (دعم) من خالل تلك الورقة أن ُيوضح دور 

الدولة  مؤسسات  عباءة  تحت  ولكن  الليبي  الشرق  في  والمتشددة  المحافظة  التيارات  إنتاج  إعادة 

الرسمية، كما سيقوم (دعم) بإصدار مجموعة أخرى من األوراق البحثية بغرض رصد ظاهرة تنامي 

التيارات المتشددة في باقي المناطق الليبية.

الحقوق والحريات  للعديد من  2017 عدة تجاوزات خطيرة  الليبي مع بداية سنة  الشرق  فقد شهد 

األساسية للمواطنين، وتعددت التجاوزات بين محاوالت تضييق غير مسبوقة على منظمات المجتمع 

المدني والحركات االجتماعية وحتى على المواطنين بصفة عامة، وتعددت دعوات العنف والكراهية 

الصادرة عن مؤسسات دينية رسمية مثل هيئة األوقاف والشؤون اإلسالمية وبعض التيارات الدينية 

المتشددة على حد سواء، ووصلت إلى حد منع السلطات للمواطنين من فئات معينة من السفر وحرية 

التنقل، إلى جانب االعتقاالت والتهم الكيدية.
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المؤقتة، مقدمة مقدمة الحكومة  من  تتبعه كل  الذي  النواب  لمجلس  يخضع  ليبيا   أن شرق  بالذكر  الجدير  ومن 

المشير خليفة حفتر،  برئاسة  الليبية  المسلحة  القوات  والشؤون اإلسالمية، وكذلك  األوقاف  وهيئة 

وظهور هيئة رسمية بمثل هذه الفتاوى والدعوات وكذلك استجابة بعض الجهات األمنية الرسمية 

لتلك الدعوات والفتاوى، تفتح باب التساؤل للباحث في الشأن الليبي عن حقيقة وجود تعاون وتفاهم 

بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة الدينية الرسمية للدولة من جانب، وبعض التيارات المحافظة 

والمتشددة دينًيا من جانب آخر، وإن وجد فإلى أي مدى1 ؟!

   1يمكنك االطالع على رسالة شكر من معالي السيد / نائب رئيس الوزراء  الحكومة المؤقتة لشؤون الهيئات لما تقوم به الهيئة العامة لألوقاف والشؤون اإلسالمية من 
 https://goo.gl/esE30p   مجهودات

المراجع
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 أوالً: التيار المدخلي السلفي
ي ليبيا :

ي ف
سلف

ي ال
 التيار المدخل

هو تيار سلفي أسسه  الشيخ السعودي ربيع بن هادي عمير المدخلي، ويقوم هذا التيار خاصة على مبدأ عدم 

السياسي  العمل  يمارسون  أنهم ال  العلن، كما  له في  النصيحة  إبداء  الحاكم  مطلًقا، وعدم  جواز معارضة 

ومؤسسه  التيار  يتفق  ال  و  (الهادئة).  بالسلفية  َتشيع تسميته  كما  أو  الدعوي  العمل  على  ويركزون خاصة 

من  العديد  في  يظهر  ما  2وهو  قطب  سيد  مؤسسه  وأفكار  المسلمين  اإلخوان  مبادئ  مع  المدخلي  الشيخ 

األشرطة المتداولة بين أتباعه وكذلك في كتابات لشيخ المدخلي3 .وفي ليبيا انتشر هذا التيار خاصة بين 

العائدين من أفغانستان بعد حربهم مع السوفيات، وقد كانوا ُيحسبون ضمن الداعمين لنظام القذافي سابقا 

القذافي  بمعمر  اعترافهم  بعودتهم مقابل  القذافي  اإلسالم  الشرعي، وقد سمح سيف  أنه حاكمهم  بحكم 

كحاكم شرعي وولي أمر ال يجوز الخروج عليه، وعليهم طاعته والدعوة إلى طاعته رغم كل ما يمكن أن يقوم 

به من تجاوزات في إطار صفقة "تسوية الوضعية" مع األمن الخارجي الليبي في مقابل السماح بعودتهم. وقد 

استعمل الساعدي القذافي إبان ثورة فبراير هذا التيار ضد الثوار واستطاع أن يحصل على عدة فتاوى تحرم 

الثورة باعتبارها فتنة وخروًجا على الحاكم الشرعي والقاعد فيها خيٌر من القائم4.

بعد إعالن التحرير انشغل السلفيون بالهجوم على التراث الصوفي وهدم األضرحة والمقامات في عدة مدن، 

ولعل أشهر هذه الحوادث الهجوم على الجامعة األسمرية بناء على فتوى من الشيخ المدخلي في أغسطس 

2012، واختفاء تمثال الغزالة في طرابلس وتخريب شواهد القبور بمدافن جنود الجيش البريطاني الذين 

قتلوا خالل الحرب العالمية الثانية في بنغازي.

اغتيال  حادثة  هي  وأهمهم  لالغتيال،  السلفيين  من  عدد  تعرض   2014 مطلع  وحتى   2013 منتصف  منذ 

العقيد كمال بزازة، رئيس دائرة الشؤون الدينية في مديرية أمن بنغازي، والذي كان إماما محبوبا وذا شعبية 

واسعة. وكان هذا االغتيال أحد العوامل المهمة في تحرك السلفيين المدخليين وتحولهم إلى ورقة رابحة في 

عملية الكرامة.

شارك التيار في عملية الكرامة في بنغازي تحت قيادة المشير خليفة حفتر، حيث اعتبروه القائد الشرعي، 

واعتبروا مجلس النواب الحاكم الشرعي، وتعتبر "كتيبة التوحيد" التابعة للتيار السلفي المدخلي، من أبرز 

 

عمير   هادي  بن  ربيع  الشيخ  كتبه   - اإلضافات  بعض  مع  أخرى  مرة  أعيدها   – والسالم  الصالة  عليه   – موسى  اهللا  بنبي  سخريته  ومنها  قطب  سيد  ضالالت  بعض   2  
 http://www.rabee.net/ar/articles.php?cat=8&id=304

1437هـ   رمضان   28 عمير  هادي  بن  ربيع  الشيخ  كتبه   - اإلسالمية.  البالد  من  وغيرها  ليبيا  في  خاصة،  والسلفيين  عموًما  للمسلمين  نصيحة   3
 http://www.rabee.net/ar/articles.php?cat=8&id=319

  4 يمكنكم مشاهدة التابعين للمذهب المدخلي وهو يؤيدون القذافي ويدعون ضد عدم الخروج في الثورة ووصفها بالفتنة وعدم جواز الخروج على ولي األمر كذلك رأي 
https://www.youtube.com/watch?v=QU74BGMPqRQ الشيخ ربيع المدخلي في اجابته على أحداث الثورة في ليبيا
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ي ليبيا :
ي ف

سلف
ي ال

 التيار المدخل

كتائب حفتر، إذ كانت تمتلك فروًعا لها في عدة مناطق في شرق ليبيا مثل (بنغازي، وأجدابيا، والبيضاء) قبل 

أن ُيقتل قائدها.

 في أبريل 2016 قام ربيع المدخلي، مؤسس هذا التيار، بإعالن فتوى جديدة بخصوص الوضع في ليبيا تحث 

وشريعة،  (عقيدة،  بكاملها  اإلسالمية  الشريعة  بتطبيق  يلتزم  ال  طرف  أي  تأييد  عدم  على  السلفي  التيار 

وأخالق) واصًفا الديمقراطية بالُكفر5 .

وكان المشير خليفة حفتر قرر حل وتوزيع مقاتلي كتيبة التوحيد على بقية التشكيالت العسكرية، وهو ما آثار 

الشكوك حول إذا كان الهدف من ذلك حلها نهائًيا، أو نشر عناصر هذا التيار داخل مؤسسات الدولة وخاصة 

الوحدات  إبقاء  مع  خصوصا  اإلفتاء،  ودار  األوقاف،  كهيئة  أخرى  مؤسسات  جانب  إلى  العسكرية  المؤسسة 

األوقاف  دعم هيئة  بكل سهولة من خالل  يمكن مالحظته  ما  بجانب  التوحيد)،  (كتيبة  اسم  على  الفرعية 

العسكرية،  القيادة  التيار بأوامر  أتباع هذا  ائتمار  إلى جانب  البالد،  العسكرية في شرق  للقيادة  الالمتناهي 

واإلثناء على توجيهاتها والدعاء لها في الكثير من مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع تواصل االجتماعي، 

والتي َتعتبر أن الخارجين على سلطة مجلس النواب خوارج وكذلك َتعتبر تيار اإلخوان المسلمين.

إلى جانب مشاركة هذا التيار في التجاوزات التي قمنا برصدها منذ بداية 2017 في شرق ليبيا، مثل مصادرة 

التي سنقوم  التجاوزات  األرض وهي  باالحتفال بساعة  والتنديد  السفر،  والنساء من  النشطاء  الكتب، ومنع 

بعرضها بشكل أكثر تفصيًال خالل هذه الورقة في الجزء القادم، إال أنه قد سبق لهذا التيار القيام بتجاوزات 

أكثر خطورة كاالختطاف، والتصفية الجسدية، وهو ما أكده أحمد الجازوي، الناطق السابق باسم ثوار بنغازي، 

والذي أفاد بأنه تعرض إلى الخطف على يد كتيبة التوحيد إلى جانب عدة شباب من مدينته بسبب نشاطهم 

على مواقع التواصل االجتماعي قبل أن يتم إطالق سراحه في صفقة تبادل. فقد تم رصد عشرات الشكاوى 

السلفية  التوحيد  أبناؤها وُهّجرت من بيوتها في بنغازي على يد مسلحين يتبعون كتيبة  ُقتل  من عائالت 

تحديًدا، بسبب انتقاداتهم للكتيبة وحفتر على مواقع التواصل، حيث يراقب التيار السلفي المدخلي مواقع 

ُيقاتلون  وال  منازلهم  في  القاعدين  أي  "القعود"  من  تأتي  القعدية"  "خوارج  ويعتبر  االجتماعي،  التواصل 

بالسالح، وهو وصف لمن ال يوافق التيار أفكاره ويعبر عن ذلك عبر نشره عبر وسائل التواصل االجتماعي، 

فهؤالء في نظر المدخلية السلفية أخطر من "الخوارج المسلحين"6.

  

 5  يمكنك سماع فتوى الشيخ ربيع المدخلي عن الوضع الجديد في ليبيا وما هو السلوك الذي يجب ان يتبعه مؤيديه  
https://www.youtube.com/watch?v=1bjR68rDGqU

 https://goo.gl/YVbRRO 2016 6 منشورات قاتلة: سلفيو حفتر يستهدفون معارضيهم عبر فيسبوك العربي الجديد 20 مايو
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ثانيا: التجاوزات من قبل المؤسسة االمنية، والحاكم العسكري، وهيئة االوقاف والشئون االسالمية

1.دعوة الشيخ أسامة العتيبي

ُأشيع نبأ استضافة شيخ سلفي سعودي في عدة مدن ليبية إللقاء الدروس والمحاضرات، وقد ظهرت مراسلتين 

األولى من هيئة األوقاف والشؤون اإلسالمية، واألخرى من المجلس البلدي لمدينة أجدابيا يرحبان فيها بتوجيه 

الدعوة إلى الشيخ السلفي من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

المؤسسة  اختصاص  بعدم  اعتراضهم  معللين  والمثقفين  النشطاء  من  شديد  باستهجان  الخبر  قوبل  وقد 

العسكرية بالشؤون الدينية، ناهيك عن توجيه الدعوة لشيخ سلفي تحديًدا. و حل الشيخ أسامة العتيبي في 

االحتجاجات  من  موجة  سبقته  البيضاء  مدينة  إلى  انتقاله  قبل  لكن  فيها،  محاضرات  وألقى  ليبية  مدن  عدة 

فبراير2017،  في6  بالمدينة  اإلسالمية  والشؤون  لألوقاف  العامة  الهيئة  لمكتب  المحتجين  وإغالق  بالمدينة 

ونتج عن هذا الحراك الرافض إصدار عميد بلدية طبرق رسالة إلى الجهات األمنية، أشار فيها إلى اجتماع سابق 

المصلحة  ولدواعي  العامة،  والمباحث  األوقاف،  ومكتب  بين مجلس حكماء طبرق، ومؤسسات مجتمع مدني، 

العامة طلب عدم السماح للشيخ بإلقاء أي دروس أو محاضرات داخل مدينة طبرق.

 إال أن الشيخ العتيبي دخل لمدينة طبرق محاًطا بحضور مكثف من أتباع التيار السلفي ووسط حراسة مشددة 

من األمن الرئاسي التابع للبرلمان.

استمرت زيارة الشيخ العتيبي قرابة الشهر وسط اهتمام إعالمي كبير وصمت تام من المؤسسة العسكرية.

نشرت مديرية أمن المرج يوم 20 يناير 2017 مقطًعا مصوًرا تعلن فيه عن حجزها لمجموعة من الكتب تروج 

أوقفت  أن  بعد  وذلك  تعبيرها.  حسب  على  والشعوذة،  والسحر،  والماسونية،  وداعش،  والتشيع،  للمسيحية، 

إلى هيئة  ينتمي  األمنيين شخص ملتحي  إلى جانب  الفيديو  بالكتب، وظهر في  أمنية شاحنة محملة  دورية 

األوقاف صنَّف بدوره الكتب المحجوزة إلى "شيعية رافضية، وثورية خارجية، وكتب لتبديل حكم اهللا جل وعلى، 

أو  لإللحاد،  تدعو  وأخرى  إخوانية،  وكتب  صوفية،  شعر  ودواوين  روايات)  شكل  (في  ساقطة  إباحية  وكتب 

للنصرانية، أو اليهودية، وكتب علمانية" على حسب تعبيره 7 ، ، ويبدو أن الغرض من حلوله بمقر مديرية األمن  

  7  يمكنك مشاهدة المقطع المذكور والذي تم حذفه من الصفحة الرسمية لمديرية امن المرج عل موقع التواصل االجتماعي فيس بوك 
https://www.youtube.com/watch?v=sJH8n5JnNUc
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من   138 فقام  الحادثة  هذه  حول  األفعال  ردات  وتتالت  دينية.  نظر  وجهة  من  المحجوزة  الكتب  لتقييم  هو 

المثقفين وكتَّاب ليبيين معروفين بإصدار بيان مشترك أدانوا فيه مصادرة الكتب "منطلقين من موقف مبدئي 

"كافة  أدانوا   المبررات"، كما  الفكر، مهما كانت  والتضييق على  الرأي،  والحجر على  الكتاب  يرفض مصادرة 

دعوات التكفير، وترهيب الكتَّاب من على منابر المساجد، أو من غيرها"، واعتبروه "نوًعا من اإلرهاب الفكري، 

وجزًء من اإلرهاب بمفهومه العام8 . 

فيما  منها  الشديد  امتعاضهم  وأبدوا  الحادثة  على  للتعليق  والمواطنين  الناشطين  من  الكثير  دعى  ما  وهو 

اعتبره الكثير استمراًرا لمنهج التجهيل والوصاية الفكرية التي لطالما انتهجها النظام السابق9 ، وأطلقوا حملة 

على مواقع التواصل االجتماعي تحت عنوان #الكتب_تقرأ_وال_تصادر10 .

فقال رئيس هيئة اإلعالم والثقافة والمجتمع المدني في الحكومة المؤقتة، خالد نجم، عبر منشور على موقع 

التواصل االجتماعي فيسبوك، "أعلن استنكاري وإدانتي عملية مصادرة الكتب التي تمت، فهذا يعتبر انتهاًكا 

صارًخا لحرية الفكر لن نرضى عنه، وسنقف له بكل ما أوتينا حتى لو بالكلمة. كما كّنا"11 

غير أن هيئة األوقاف لم تقف عند هذا الحد فقامت بتاريخ 25 يناير 2017 بتعميم خطبة الجمعة على الجوامع 

تحت عنوان "دور العلمانية في إفساد المجتمع بنشر كتب الضاللة والرذيلة وسبل الوقاية من شرها" ودعت 

والجوية  البرية  المنافذ  المكتبات، وفي  والشر في  الضالل  أهل  لكتب  تكون محاربتهم  أن  المسؤولين  فيها  

والبحرية، ويمنعون دخولها، وَجْعِل لجنٍة مختصة من أهل الدين والخير على المنافذ، كما دعت القائمين على 

مؤسسات االتصال والتواصل الحديثة إلى مراقبة المواقع والصفحات التي تبثُّ هذه السموم، والتي تكون سبًبا 

في انبطاح األمة وذهاب هويتها اإلسالمية، على حد تعبير الهيئة، كما دعت اآلباء إلى مراقبة أبنائهم والحرص 

عليهم وحمايتهم من هذه القنوات والمواقع الخبيثة، وأثنت هيئة األوقاف على ما قامت به مديرية أمن مدينة 

المرج، وجهاز البحث الجنائي، والبوابات بمنافذ المدينة من "القبض على ُكتٍب خبيثة ُأريد بها إفساد عقيدِة 

وأخالِق أبناِئنا وإفساد مجتمعنا والقضاء على الحشمة وعفة نسائنا، وبث األفكار الكفرية الملحدة، وكتب السحر 

والشعوذة، والروايات الهابطة الساقطة الماجنة"12 .

  8 عشرات الكتاب والمثقفين يصدرون بيان إدانة لمصادرة الكتب - بوابة الوسط - االثنين 23 يناير 2017 
/http://alwasat.ly/ar/news/libya/130805

  9 مثقفون وكتَّاب يدينون مصادرة كتب في المرج بدعوى علمانيتها وإباحيتها - بوابة الوسط - األحد 22 يناير 2017  
/http://alwasat.ly/ar/news/libya/130718

https://goo.gl/PVzMGI 10  يمكنك متابعة الوسم #الكتب_تقرأ_ال_تصادر 
https://www.facebook.com/khaled.njem/posts/1372144566150465   11 يمكنك االطالع على المنشور من خالل الرابط التالي 

العلمانية في إفساد المجتمع بنشر كتب الضاللة والرذيلة وسبل  إدارة شؤون المساجد في دور   12 يمكنك االطالع على خطبة معممه من 
 https://goo.gl/603eQcالوقاية من شرها
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3.قرار سيادة اللواء عبدالرازق الناظوري الحاكم العسكري –  درنة – بن جواد رقم (6) لسنة 2017 

بشأن منع سفر النساء الليبيات دون سن الستين إلى الخارج 

في 16 فبراير 2017،أصدر رئيس األركان العامة للقوات المسلحة والحاكم العسكري (درنة - بن جواد)، اللواء 

عبد الرازق الناظوري، قراًرا يقضي بمنع سفر الليبيات دون سن الستين إلى خارج البالد من غير ِمحرم13 ،وبعد 

نشره في الصفحة الرسمية للمكتب اإلعالمي للحاكم العسكري على موقع التواصل االجتماعي (فيسبوك)، 

صاغ سيادة اللواء عبد الرازق الناظوري مبرراته لذلك القرار في مداخلة له على قناة "ليبيا الحدث" مساء 19 

فبراير2017 14 .

لألمن  المدركات  غير  السن  صغار  الليبيات  للفتيات  أجنبية  مخابرات  عدة  اختراق  "اكتشفوا  أنهم  أكد  حيث 

"تقارير  أعلن عن وجود  إلى دول عدة"، كما  والسفر  المدني  المجتمع  االنخراط في مؤسسات  القومي بحجة 

أمنية تشير إلى أن حركة النساء قد زادت بأعداد كبيرة جًدا بحجة اجتماعات للمرأة، في حين أنهن يقمن بنقل 

تقارير كاذبة عن القوات المسلحة ويتم استخدامهن في أغراض ضد ليبيا، وتم اختراق هذه الفئة عن طريق 

نساء من األمم المتحدة مجندات لهذا الغرض وعليه اتخذنا هذا القرار للحفاظ على األمن القومي مهما كلف، 

بدل من أن يتم اختراقنا من منظمات أممية التي بعض منها تبشيرية، أو ديانات ومذاهب أخرى، ومنهم من 

الالتي  النساء  استثناء  "وتم   ،  ، تعبيره15  وذلك على حد  المسلحة"  القوات  قيادات  استخباراتي ضد  له عمل 

يمثلن ليبيا كالنائبات، أو وكيلة الوزارة، أو وزيرة من هذا القرار"، أما المرضى فوجب عليهن اصطحاب مرافق.

وفي متابعة لتنفيذ القرار أوضح مدير منفذ مطار األبرق، العقيد سالم األطرش، أن إدارة المنفذ تلقت قرار 

الحاكم العسكري بشأن منع الليبيات دون سن الستين من السفر إلى خارج البالد دون ِمحرم، لكنه نوه إلى أنهم 

في انتظار التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة بالخصوص16 .

وهو ما أثار حالة من التخبط واللغط حول تنفيذ القرار على ضوء التطورات في األيام التي تلت إصدار قرار رقم 

6/2017 الصادر من قبل الحاكم العسكري للمنطقة الممتدة من درنة إلى بن جواد اللواء عبد الرازق الناظوري، 

ومن ثم تجميده في وقت الحق وفًقا لما نشرته السيدة عبير أمنينة، رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع 

المدني، في منشور على حسابها بموقع التواصل االجتماعي (فيسبوك)17 . 

 
  13 يمكنك االطالع على قرار سيادة اللواء عبدالرازق الناظوري الحاكم العسكري، درنة – بن جواد رقم (6) لسنة 2017 بشأن منع سفر النساء الليبيات دون سن الستين إلى الخارج من غير محرم  

 https://goo.gl/dxKDQ8
   يمكنك مراجعة البيان الصادر عن مركز دعم - ليبيا: بيان مركز دعم حول قرار الحاكم العسكري بمنع السيدات دون الستين من السفر بدون 14محرم حماية أم تضييق؟! 20 فبراير 2017 

 http://daamdth.org/archives/1430
 https://www.youtube.com/watch?v=MnIntROkUAs 15  يمكنك مشاهدة اللقاء التفلزيوني لسيادة اللواء عبد الرازق الناظوري على قناة ليبيا الحدث 

/http://alwasat.ly/ar/news/libya/133492  201716 الناظوري: قرار منع الليبيات من السفر دون ِمحرم اتخذ من أجل أمن ليبيا - بوابة الوسط - االثنين 20 فبراير 
  17 يمكنك االطالع على على منشور د.عبير امنينة عبر موقع التواصل االجتماعي فيسبوك حول لقاءها هي وعدد من السياسيات وممثالت المجتمع المدني مع سيادة اللواء عبد الرازق الناظري وتجميده للعمل بالقرار 

رقم 6 لسنة 2017 والخاص بمنع سفر النساء الليبيات دون سن الستين إلى خارج ليبيا من دون محرم
   https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fabeir.imneina%2Fposts%2F10211507763947671&width=500&__mref=message_bubble
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بشأن منع سفر النساء الليبيات دون سن الستين إلى الخارج 

وهو ما أكدته لنا إحدى المسافرات عبر مطار األبرق (250 كم شرق مدينة بنغازي) حيث ذكرت أنها ُسئلت من 

قبل موظفي الجوازات عن وجود المحرم، ونفوا علمهم بقرار التجميد وسط حالة من االرتباك، ثم ُسمح لها 

بالسفر18 .

كما قام المجتمع المدني في مدينة بنغازي بتنظيم وقفة احتجاجية ضد قرار الحاكم العسكري بمنع السيدات 

دون الستين من السفر دون محرم19، ، كذلك تم إنشاء حملة على مواقع التواصل االجتماعي باستخدام وسم: 

#ال_لمنع_سفر_المراة_دون_محرم20 ، وكذلك وسم: #هي_امرأة_انسان_حر_كامل21 .

وكالعادة جاء بيان هيئة األوقاف يوم 27 فبراير 2017 داعما لهذا القرار مثنًيا على دور الحاكم العسكري الذي 

اعتبروه انتصاًرا ليس فقط للدولة واألمن القومي بل أيًضا للشريعة اإلسالمية وألعراض النساء، وقام بنشر 

خطبة معممة ليوم الجمعة 28 فبراير 2017 هاجم فيها المنظمات والناشطين والحقوقيين، الذين وصفهم 

بالعلمانيين وبالماكرين والمنحلين عن اإلسالم، وبالخوارج. والُمخزي في األمر فقد قامت الهيئة بمراسلة أئمة 

الجوامع لتحثهم على توحيد خطبة الجمعة مرة أخرى ليس ضد اإلرهاب واالنقسامات والحرب األهلية وحمل 

السالح واالقتتال الداخلي بين أبناء البلد الواحد بل دعًما لهذا القرار، وتم نشر مضمون الخطبة على مواقع 

التواصل االجتماعي22 ، كما هاجمت الشرعية الدولية والمنظمات الحقوقية وهو ما أنذر بالخطر خاصة بأن هذا 

والكرامة  والحريات  للحقوق  بمستقبل ضامن  يبشر  ال  مما  والخطبة صادرة عن جهة رسمية حكومية  البيان 

اإلنسانية في ليبيا.

والتفاقية  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من   12  -  3 المواد  على  سافر  اعتداء  فالقرار 

والشعوب،  اإلنسان  لحقوق  اإلفريقي  الميثاق  من   12 والمادة  المرأة،  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء 

والمواد 6 - 14 من اإلعالن الدستوري المؤقت، والمادة 31 من االتفاق السياسي الليبي.

 

  http://daamdth.org/archives/1487 .2017 18  يمكنك مراجعة بيان مركز دعم - ليبيا: اإللغاء و ليس التجميد 23 فبراير 
 19  يمكنك مشاهدة فيديو للوقفة االحتجاجية ضد قرار الحاكم العسكري رقم 6 لسنة 2017 والخاص بمنع سفر النساء دون سن الستين إلى 

 https://goo.gl/JIvPPT  خارج ليبيا بدون محرم
 https://goo.gl/t08esY 20  يمكنك متابعة الوسم #ال_لمنع_سفر_المراة_دون_محرم 

  https://goo.gl/QzhzvY  21 يمكنك متابعة الوسم #هي_امرأة_انسان_حر_كامل  
  22  يمكنك االطالع على خطبة معممه بعنوان " العلمانيون ومحاولتهم إفساد المرأة المسلمة " إدارة شؤون المساجد بهيئة االوقاف والشئون 

 https://www.facebook.com/OqafLibya/posts/1425148987515648 االسالمية
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4.قرار سيادة اللواء عبدالرازق الناظوري رئيس األركان العامة للقوات المسلحة الليبية الحاكم 

درنة - بن جواد، رقم (7) بشأن إلغاء واضافة حكم بالقرار 

وفي الوقت الذي انتظر فيه الجميع سحب القرار رقم 6 لسنة 2017 خاصة بعد االنتقادات الشديدة التي تعرض 

لها من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، والذين أدانوا بشدة هذا القرار الذي ضرب عرض الحائط 

باإلعالن الدستوري، والمواثيق والمعاهدات الدولية لمنظومة حقوق اإلنسان، واالتفاق السياسي، وبعد أسبوع 

واحد فقط صدر قرار الحاكم العسكري رقم (7) لسنة 2017 بشأن تعديل وإلغاء القرار رقم (6) لسنة 2017 

فنص القرار الجديد على "منع سفر الليبيين والليبيات من الفئات العمرية (18 حتى 45) إلى خارج البالد دون 

موافقة أمنية مسبقة من الجهات المختصة»23 . 

 وأفادت المادة الثانية "أن فحوى هذا القرار ما هو إال إجراء تنظيمي هدفه األساسي وضع الضوابط الضرورية 

الفئة  التي صاحبت سفر هذه  السلبيات  لبالدنا وعدد من  القومي  األمن  يهدد  الذي  الخطر  لمواجهة  الالزمة 

العمرية من أبنائنا وبناتنا وحمايتهم من الوقوع في فخ االنضمام إلى التنظيمات اإلرهابية، وبالتالي فهو ال 

يمس جوهر الحقوق والحريات التي تنص عليها التشريعات النافذة". 

الالزمة  األمنية  الموافقة  منح  العسكرية  االستخبارات  "تتولى  أن  على  القرار  من  الثالثة  المادة  ونصت 

للعسكريين وفق السياق المتبع، كما يتولى جهاز المخابرات العامة منح الموافقة األمنية لمؤسسات المجتمع 

المدني وكذلك لمنتسبي الجهاز، كما يتولى جهاز المباحث العامة منح الموافقة األمنية للعاملين بالمؤسسات 

األمني  التصريح  ويستخرج  العمل  إحضار شهادة من جهة  للدولة بشرط  التابعة  العامة  والشركات  والهيئات 

لصاحب الشأن فور تقديم المستندات المطلوبة وورود نتيجة استطالع الرأي األمني بشأنه". 

ونوهت المادة الرابعة من القرار إلى أنه "ينتهي العمل بهذا القرار فور اإلعالن عن انتهاء حالة النفير والتعبئة 

العامة عند أسباب زوال قيامه"، فيما شددت المادة الخامسة من القرار على العمل به من تاريخ صدوره وإلغاء 

كل حكم يخالف أحكامه، على أن ُينشر في وسائل اإلعالم المختلفة.

وحيث أن القرار رقم 6 كان تمييزًيا ضد المرأة، جاء هذا القرار تمييزًيا ضد الشباب عامة وناشطي المجتمع 

المدني خاصة ضارًبا عرض الحائط بالمواثيق والمعاهدات الدولية واإلعالن الدستوري.

 

  23     يمكنك االطالع على قرار سيادة اللواء عبدالرازق الناظوري رئيس األركان العامة للقوات المسلحة الليبية الحاكم العسكري درنة - بن 
  https://goo.gl/RXXQ4K    2017 جواد ، رقم (7) بشأن إلغاء و اضافة حكم بالقرار رقم (6) لسنة
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5.ساعة األرض

لألعراف  انتهاكات  من  شابها  وما  وغربه  ليبيا  شرق  في  المعارك  وجثث  صور  فيه  انتشرت  الذي  الوقت  في 

المجتمعية، وللمعاهدات والمواثيق الدولية، قام مجموعة من الشباب الليبيين باالحتفال بساعة األرض24،وهو 

حدث عالمي سنوي من تنظيم (الصندوق العالمي للتنمية) لتشجيع األفراد والشركات والمؤسسات على إطفاء 

التغير  بخطر  للتوعية  وذلك  الشموع  وإشعال  دقيقة،   60 لمدة  الضرورية  غير  اإللكترونية  واألجهزة  األضواء 

المناخي وتحتفل به اإلنسانية لما فيه من رسائل بيئية نبيلة خالية من أي أبعاد سياسية، أو تفرقة اجتماعية 

أو ثقافية أو عرقية، ويقام هذا االحتفال في آخر شهر مارس من كل سنة. مثل هذا الحدث رسالة للجميع بأنه 

التزال هناك إنسانية في ليبيا وروح عالية رغم اإلرهاب واالقتتال الداخلي واألوضاع االقتصادية واالجتماعية 

الليبي للترويح عن النفس. وقد حظي  الليبية، كما مثَّل فرصة للشباب  الصعبة التي تشهدها جل المناطق 

االحتفال بتغطية إعالمية مهمة وإشادة وترحيب محلي ودولي، فقد غطت أغلب القنوات الفضائية الليبية هذا 

الحدث وكذلك نشرت صفحتي السفارة األمريكية في ليبيا، والمبعوث األممي لليبيا مارتن كوبلر على موقع 

التواصل االجتماعي (فيسبوك) صور الحفل مبدين إعجابهم بالمبادرة. وهو ما لم يرق للبعض الذين استنكروا 

االحتفال  أن  رأى  ومنهم من  الكافر،  بالغرب  تشبًها  اعتبره  فمنهم من  االحتفال ألسباب مختلفة،  إقامة هذا 

حرًبا ضد  تخوض  المدينة  أن  خاصة  االحتفال  توقيت  على  اعترض  من  ومنهم  حرام،  بالموسيقي  المختلط 

الجماعات المسلحة.

"الحكومة  العامة لألوقاف والشؤون اإلسالمية في  الهيئة  وكعادتها وفي حدث أصبح اعتيادًيا ومتكرًرا علقت 

المؤقتة" في بيان لها صدر يوم 28 مارس 2017، عن االحتفال بساعة األرض، واصفة الحدث بالمشين وبدعة 

صنعها أعداء اهللا والمتشبهين بمن شاقوا اهللا ورسوله، كما وصفته أيًضا بملتقى للفجور والعصيان كما وصفت 

المحتفلين بـ"األراذل" و"المنحطون أخالقًيا ودعاة الفجور والمجون". وقالت إن الحدث تم استغالله "ليختلط فيه 

الذكور باإلناث تحت ستار الليل، وفي جو مليء بكل ما يسخط اهللا عز وجل، وظهر بعضهم بمظهر خاص بملة 

الطوائف  من  وغيرهم  الشيطان،  وعبدة  الماسونية  على  دالة  إشارات  بأيديهم  ويشيرون  الكفر،  ملل  من 

المنحرفة التي ال تخفى على عاقل"حسب البيان25 .

  https://goo.gl/Lbd26e   24  يمكنك مشاهدة تغطية قناة ليبيا الحتفالية ساعة االرض في بنغازي  
  25 يمكنك االطالع الصادر عن هيئة االوقاف والشئون االسالمية بعنوان بشأن ماحد حدث بجامعة العرب الطبية وفجور مايسمى بساعة 

 https://goo.gl/rPLzyx االرض
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ودعت الهيئة إلى منع المحتفلين من الراقصين في الظالم والمدافعين عنهم المروجين لفعلهم والمستبشرين 

بذلك عبر مواقفهم وصفحاتهم، ومنعهم بكل الوسائل المتاحة لكي ال يفسدوا عقائد الناس وأخالقهم في 

التواصل  شبكات  رواد  من  العديد  استغراب  األوقاف،  هيئة  بيان  وأثار  المدني.  المجتمع  لمنظمات  إشارة 

االجتماعي في ليبيا، حيث أطلق بعض النشطاء وسم: #هيئة االوقاف_داعش أخرى26 .

مالبس  مرتدًيا  مصور  مقطع  في  غلبون،  بن  الفتاح  عبد  يدعى  سلفي"  "قيادي  هاجم  السياق   نفس  وفي 

يحترم  "لم  حيث  الجبين  له  يندى  عظيم  وأمر  المشين  بـاألمر  االحتفال  ووصف  الحفل،  منظمي  عسكرية 

المشاركون الشهداء ودماء الجرحى"، مشيًرا إلى أنه "منع شباًبا من المقاتلين في المحاور كانوا سيدخلون إلى 

مكان الحفل"، و"اتصل بعميد جامعة بنغازي مرعي المغربي الذي تبرأ من هذا االحتفال وأوقف عميد جامعة 

العرب الطبية عن العمل" على حد قوله، وهو ما نفاه العديد من طلبة كلية الطب البشري بجامعة بنغازي، 

وطلب من "والة  األمر الوقوف وقفة حاسمة من هؤالء الشباب"، كما طالب بفصل الطالبات عن الطلبة في 

الجامعة. وأشاد بالمشير حفتر الذي سخره اهللا لليبيا، على حسب تعبيره، وقال إنه يقوم بنشر الدعوة والنهي 

عن المنكر بالسالح وبلباس الجيش، وطالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس أركان القوات المسلحة 

الليبية عبد الرازق الناظوري والذين اعتبرهم أولياء أمره إلى جانب المشير حفتر بأن ينصحوا المنظمين وأن 

يقوموا باإلجراءات ضدهم27 .

والتحقيق  المصور عبد اهللا دومة  إلى  باإلضافة  اعتقال بعض من منظمي ساعة األرض  أخرى تم  من جهة 

دومة  العتقال  الوحدة  لتعود  سراحهم  إطالق  قبل  األمن  لمديرية  التابعة  التحريات  وحدة  قبل  من  معهم 

للتحقيق مرة أخرى بسبب توثيقه للحدث. التهمة التي أخبرهم بها المحققون هي تنظيم حفل دون إذن من 

المنظمة  وخالص"  "استوديو  شركة  مدير  المغربي  أصيل  نفاه  ما  وهو  العسكري،  والحاكم  األمنية  الجهات 

للحفل وتأكيده أن التحقيق تم في ظروف إنسانية عادية إال أن أحد المحققين كان عنصًرا سلفًيا، وأكد له أثناء 

التحقيق أنه َمنع إحدى الكتائب السلفية من التوجه للحفل خوًفا من أن يقع إطالق نار. وأصر على أنهم راسلوا 

رئيس الجامعة، وأن وكيل الجامعة وافق بـ(تأشيرة ال مانع)، باإلضافة إلى مراسلة أخرى إلى هيئة الثقافة التي 

أحالت الرسالة إلى المباحث العامة وكان الرد ال مانع كما أن الحدث قد تم تأمينه من قبل أفراد األمن الجامعي 

ورجال األمن28 .

جاء الرد من القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر برسالة رسمية موجهة إلى رئيس 

جامعة بنغازي يؤكد فيها عدم المساس بالحرم الجامعي وطلب إبالغه فوًرا في حال حدوث أي تجاوز، وقوبلت 

هذه الرسالة بارتياح كبير لدى طاقم العاملين بالجامعة.

https://goo.gl/X8kbgg   26 يمكنك االطالع على الوسم #هيئة االوقاف_داعش أخرى   
 https://goo.gl/jACIxp27  يمكنك مشاهدة الفيديو الخاص كلمة الشيخ عبدالفتاح بن غلبون بخصوص  ساعة االرض   

    28  احتفال «ساعة األرض» يتحول إلى حدث مثير للجدل في بنغازي - بنغازي - بوابة الوسط: فاتح مناع | األربعاء 29 مارس 2017  
 /http://alwasat.ly/ar/news/libya/137248
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من الجدير بالذكر أنه تم تنظيم احتفال بالحدث في يوم 18 مارس من العام 2013 في نفس المكان بمجمع 

الكليات الطبية، أو ما كانت تعرف بجامعة العرب الطبية، بالتعاون مع مفوضية الكشافة ببنغازي دون تداعيات 

تذكر على عكس هذه المرة.
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DEMOCRATIC TRANSITION AND HUMAN RIGHTS SUPPORT CENTER
    A Sub-regional independent non-governmental organization founded in 2015 that aims to create favorable climate to the progress of the democratic structure based on the principles of the human rights 

in its integrations and comprehensiveness. DAAM seeks to support and promote paths and institutions of participatory democracy based on civilization, equality and sustainable development ground via 
capacity development and supporting efforts designed to reform policies and legislation. This would help fitting the principles of democracy based on human rights and contributing of knowledge 
production about the reality and the paths of democratic transition in the related countries. (DAAM) works in cooperation with relevant stakeholders from the civil society organizations and bodies locally, 

regionally, and internationally, including governmental bodies, political forces and civil society activists. 

مركز دعم التحول الديمقراطي و حقوق االنسان
مؤسسة شبه أقليميه غير حكومية مستقلة تأسست عام 2015. تهدف إلى خلق مناخ مالئم للتقدم بالبناء الديمقراطي المستند إلى مبادئ حقوق االنسان في تكاملها وشموليتها. وتسعى إلى دعم وتعزير مسارات ومؤسسات ديمقراطية 
تشاركية على أسس المدنية والمساواة والتنمية المستدامة، وذلك من خالل تنمية القدرات ودعم الجهود الرامية إلى إصالح السياسات والتشريعات بما يالئم مبادئ الديمقراطية المرتكزة على حقوق اإلنسان واالسهام فى انتاج معرفة حول 
واقع ومسارات التحول الديمقراطي في البلدان المعنية. وتعمل المؤسسة بالتعاون مع األطراف المعنية من منظمات وهيئات المجنمع المدني المحلية،واإلقليمية، والدولية، والجهات الحكومية والقوى السياسية وناشطين المجتمع 

المدني.


