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المرأة الليبية ونسج الهوية
دراسة في  أثر التحوالت التاريخية علي تكوين الهوية

إعداد/ د.أم العز علي الفارسي
أستاذة العلوم السياسية في كلية االقتصاد - جامعة بنغازي

 

تمهيد :  

مازلت أعتقد أن واقع المرأة آلالف السنوات قد ترك ندوبًا عميقة في تكوينها النفسي، 
ومن المؤكد أن اشتراكها في حركة التحرر الوطني سوف يساعدها على التخلص من بعض 
هذه اآلثار، ولكن يظل أن المرأة بحاجة لمعرفة ذاتها ومواجهة هذه الذات، خاصة فيما يتعلق 
بإحساسها بالدونية، إن المرأة ال تشعر فقط أنها أقل من الرجل، بل إنها تتبنى صورة المجتمع 
الذكوري لها، إنها كالمستعمر الذي يتبنى صورة سيده له، فمن الشائع جدًا أن تقول امرأة 
معبرة عن إعجابها بإمرأة أخرى:
فالنة ) راجل ( أو أن تبدى احتقارها لرجل بنعته بأنه )امرأة ( وهذا دال فعاًل . )1(. 
كثيـرًا مـا استرشــد بالراحلــة رضـوى عاشــور، حيـن تكــون النسـاء محــورًا للبحــث والتحليــل، 
افية التــي تبحــث فــي تأصيــل الــدالالت والمفاهيـم المرتبطــة  خاصــة فــي الدراســات االستكشـ

1      رضوى عاشور، » هموم املرأة العربية  » املستقبل العريب : العدد 1، مايو 1978 ، ص155.
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بعالــم النسـاء.
وأسـتعيد لحظــة تاريخيـة فارقـة فــي حياتــي حيـن أخـذ والـدي بيـدي بعـد سـت سـنوات مــن 
عمــري وذهـب بــي إلــى المدرسـة تنفيـًذا لحـق دســتوري وعقــد اجتماعـي خضــع لــه الليبيــون، 
ــدة  ــي جدي ــا معان ــة عرفن ــي المدرس ــا، وف ــات إلزاميً ــم األوالد والبن ــة بتعلي ــاء والدول ــزم اآلب يل
ا المدرسـة ضمــن المناهــج، بــدأت  للهويــة، مــن التنشــئة السياســية واالجتماعيــة التــي تلقنهـ
تنمــط تفكيــري ومظهــري وســلوكي، وبــدأ التأثيــر المباشــر بيــن البيــت وبيــن المدرســة؛ 
بــدأتُ ألّقـن كيـف أكــون ليبيــة بالنشــيد الوطنـي، وبــدأت ألّقــن كيـف أكـون عربيــة فـي مـادة 
ــم  ــت أســاتذتي، ومــن ث ــي بموجبهــا التقي ــة، الت ــى الهوي ــن معن ــدأت ألّق ــة، وب ــة الوطني التربي
ــي  ــروق ل ــرت مــا ي ــي، واســتمتعت بموســيقاي، واخت ــي وتبحــرت فــي كتب مــن طالبــي وأصدقائ
ليبيتــي وعروبيتــي وعالميتــي وحياتــي. لقــد شــكل الدســتور هويتــي ضمــن إرادة جماعيــة 
تؤســس لمفاهيـم الهويـة، بدأنـا نشـترك فـي أن لنــا هويـة مشــتركة كليبييـن، كبشــر وعرفنــا 
أن لنــا خارطــة محــددة نعيــش عليهــا، مدرسـة مستشـفى طريـق نظافــة أشـجار ميــاه كهربــاء، 
كيـان جماعــي تنتظــم فيـه العالقـات وتحــدد فيــه األدوار وتحــرر اإلرادات، فــي اختيــار هوياتهــا 
وفًقـا ألبعـاد مؤثـرة وحاكمـة، هـذا المشــهد يرسـم لوحـة الهويـة للمواطـن الليبـي بدايـة مــن 
االســتقالل 1951، وحتــى التغيــر الدراماتيكــي الــذي حــدث بعــد 1969 ســبتمبر، إذ ســيطر النظــام 
القذافــي، ليوقــف العمــل بــإرث دولــة االســتقالل وتبــدأ ليبيــا بعــده بــال مالمــح الالنظــام وبــال 

ــم الهويــة الليبيــة. ــى الثقافــة السياســية ومعال ــرًا عل ــر ذلــك كثي دســتور، وأث

معنى الهوية  

موضـوع الهويــة مرتبــط )فـي الّلغـة بأنّهـا مُصطلـحٌ مُشـتقٌّ مــن الضّميـر هــو؛ ومعناهــا 
صفــات اإلنســان وحقيقتــه، وأيضًــا تُســتخدمُ لإلشــارةِ إلــى المَعالــم والخصائــص التــي تتميّــزُ 
ــزات  ــُة بأنّهــا مجموعــٌة مــن المُميّ ــا فتُعــرفُ الهويّ ــا اصطالحً ــة، أمّ بهــا الشــخصيّة الفرديّ
التــي يمتّلكهــا األفــراد، وتُســاهمُ فــي جعلهــم يُحّققــون صفــة التفــرّد عــن غيرهــم، وقــد تكــون 
هـذه المُميّــزات مُشـتركة بيـن جماعـةٍ مــن النّــاس سـواًء ضمـن المجتمـع، أو الدّولـة. كمــا 
أن الهويّـة مُشــترك بيــن أفـراد مَجموعــةٍ مُحــدّدة، أو شــريحة اجتماعيّـة تُســاهمُ فـي بنــاِء 
مُحيــطٍ عــاٍم لدولــةٍ مــا، ويتــمُّ التّعامــُل مــع أولئــك األفــراد وفقــًا للهويّــة الخاصّــة بهــم( . )2(

ــي  ــا نعن ــادر للمــرء أنن ــا يتب ــادة م ــن نطــرح الســؤال مجــردًا فع ــة؟ حي فهــل )هــي( ذات هوي
ــة لمجموعــةٍ مــا أو أمــةٍ مــا، إضافــًة  ــة التاريخيّ ــة التــي تُعبــر عــن الخصوصيّ ــة الثقافيّ الهويّ
إلــى نظــرة هــذه المجموعــة أو األمــة إلــى الكــون والمــوت والحيــاة، والثقافــة والفلســفة زد عليهــا 
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األيديولوجيــة والمســتوى االقتصــادي واالجتماعــي، وترتبــط هــذه التشــكيلة بمحيط الفــرد داخل 
الجماعــة، وكيــف يعيــش وكيــف يتفاعــل، ومــا مــدى جــدواه. وهــي فــي عالمنا اليــوم تشــهد قوالب 
جديــدة وعابــرة للحــدود تصنعهــا وتشــارك فــي تشــكيلها وســائل اإلعــالم والتواصــل االجتماعــي 
ــا  ــد علي ــد بي ــم تع ــة ل ــة والمعرف ــد، فالثقاف ــب كل بعي ــاة وتقري ــبل الحي ــور س ــاالت وتط واالتص
ــا ـ لهــا حــدود وتنطلــق مــن  ا فـي مجتمعـات منغلقــة ـ كحالن تحجبهــا أو تســمح بهــا، غيـر أنهـ
ــا مازالــت ذات ســطوة علــى هــذه القوالــب  ــة والمجتمــع المحيــط بن تقاليـد وعــادات فــي العائل
الجاهــزة، التــي شــكلت كيــان الفــرد منــذ لحظــة ميــالده وحتــى وفاتــه، وعــادة تشــكل هويــات 
ــاج  ز الهويــات الجامعــة بأنهــا نت ــة. وتتميـ ــاد، ومــن ثــم الدول ــة، حــزب، ن ــة، قبيل الجماعــة عائل
ــرّوا بهــا ونجاحاتهــم  ــي م ــاةِ الت ــة ألصحابهــا وكــمّ المعان لتجــارب إنســانية ومحطــات تاريخي
ــم  ــدد واجباته ــم، وتح ــا بينه ــاة فيم ــم الحي ــي تنظ ــن الت ــم، والقواني ــم وتطّلعاته وانتصاراته
وحقوقهــم والتزامــات بعضهــم، إضافــًة إلــى احتكاكهــا اإليجابــي أو الســلبي بالهويّــات الثقافيــةِ 

األخــرى التــي تتداخــل معهــا بشـكٍل أو آخـر.)3(
ــاس نتيجــة مدخــالت  ــة، وينشــط الن ــذات الواعي ــر عــن ال ــة فهــي تعبي وكيفمــا كانــت الهوي
كثيــرة فـي عالمنــا اليـوم، ويجتهـدون فـي خلـق هوياتهـم نسـاء كانـوا أو رجـااًل، وفـي نظريــات 
مـا بعـد الحداثــة؛ مظاهـر مختلفــة لهويـات تتغيــر باســتمرار، وقــد تحــوى تباينـات كبيـرة، فقــد 
يتصــرف الرجـال بطريقــة أنثويـة وقـد تتصـرف النسـاء بطريقــة ذكوريــة، فلـم يعــد هنــاك عنــد 
البعـض اختالفــات تذكــر، غيــر أننــا نفصــل فـي هــذا حيــن يكــون رأي مجتمــع برمتــه، أن فعــل 

األول مذمومًــا وفعـل الثانيـة مرحبًــا بـه، كمــا قالـت رضـوى عاشـور.
فالهويــة محكومـة بالمقارنـة دومًـا، فمــن نحـن عنـد اآلخــر، ومـن اآلخــر عندنـا، وكيـف نـراه 
قريبًــا لنــا أو بعيــدًا عنــا، واألحــكام هنــا قــد تكــون انطباعيــة ووقتيــة، فمــن مظهــره نقــدر ثقافته 
ــد نكتشــف العكــس  ــة بعينهــا وق ــة جمعي ــى هوي ــة، وننســبه إل ــة واالقتصادي ــه االجتماعي وحالت

بقليـل مـن التمعـن.
ويــرى بعــض مناصــري قضايــا المــرأة )feminists( أن الجنــس، أو النــوع )gender( هــو مصــدر 
أساســي للهويـة، وهـو األصــل فــي حالــة االســتغالل التــي تعرضــت لهــا المــرأة، ممـا يعنــي أن 
الهويــة ليســت فعـاًل اختياريًــا فـي جوهــره، ولكنـه جملـة مــن األفعــال والســلوكيات والخيــارات 
مرتبطــة بالخبــرة االجتماعيــة ووضعيــة الفــرد داخــل المجتمعــات اإلنســانية وتأثيــر البيئــة 
المحيطــة علــي تكوينــه. )4(، وهــذا ينقلنــا إلــي عالــم المــرأة الليبيــة المضطــرب الــذي عانــت فيــه 

كثيــرا مـن التناقضــات التــي شـكلت مــالح لهويتهـا وآثـرت بالتالــي علـي كينونتهــا.
 : http://mawdoo3 com3       أقرأ املزيد عىل موضوع.كوم

4        هارملبس وهولبورن، ترجمة/ حاتم حميد محسن، سوشيوليجيا الثقافة والهوية، ( دمشق: دار كيوان) ط1 2010، من ص 93 ايل 105.
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المرأة الليبية ووهم الهوية  

ــرأة  ــم االجتمــاع، هــي ام ــي حقــل عل ــال الدارســين وخاصــة ف ــي تشــغل ب ــة الت المــرأة الليبي
نتـاج لمجتمــع تقليـدي، محكــوم بنســق مــن القيـم الجامــدة المســتندة علــى مرجعيـات مجملهــا 
مـن الديــن والمعتقــدات الموروثــة، والتــي تتحكـم بعالقاتهــا روابــط عائليـة وقبليــة، كادت أن 
ــر  ــا تأثي ــاد إحياءه ــم أع ــع، ث ــة جام ــتور مواطن ــل بدس ــة العم ــتقالل نتيج ــد االس ــا بع ــر فيم تندث
التغيــرات السياســية التـي أعقبــت أحــداث 2011 فـي ليبيــا وتحكــم النظــام السـائد بمؤشــرات 
ــة  ــرة زمني ــي لفت ــق السياس ــتقرار للنس ــدم االس ــن ع ــج ع ــزر نات ــد وج ــن م ــت بي ــوالء، وتأرجح ال
ــا )1969 ـ 2017(. وهــذا التخبــط لــم تفلــح معـه المــرأة فــي صــوغ  زادت علـى الخمســين عامً
تصـورات كليـة عـن حاضرهـا، بعـد التغيـرات التـي حدثــت فـي ليبيـا بدايـة السـبعينيات، فـكان 
الماضـي ملجــأ لهــا، مظهــرًا وســلوًكا، وعـادت جــل صديقاتنــا وجيلنــا إلـى تفســير كل تحديــث 
باعتبــاره إثــم يضعهــا تحــت طائلــة تهديــد الشــرف المعصــوم بســلوكها، الــذي يجــب أن يتطابــق 
ظاهـره مـع التقاليـد، وعليهـا أن تعيـش باســتمرار تحـت طائلـة النظـرة الضيقـة لكيانهــا، فـكل 
مخالفــة قــد تكــون عــارًا يلحــق بجماعتهــا مــن الذكــور وهــذا يكلــس الوعــي فتكتفــي المــرأة 
بالدعـاء والشــكوى، وتناسـت مــا حققتــه لهـن جيـل الرائـدات الالئـي ناضلـن ليحققـن مكاســب 
مازلنـا نسترشـد بهـا ونأبـى التنـازل عنهـا، فمـاذا حـدث؟ ومـن غيَّـب وعــي أجيـال كاملـة ودفـع 
بهـا إلـى الهاويـة منسـاقة إلـى عالــم الغيبيـات وشـيوخ الفضائيـات، أيــن ضاعـت هويـة النســاء 

القـدوة، أم أن تغيــر الظــروف أوقــع المـرأة فــي شــراكه؟
ولهــذا فهـي تحســب طيلـة وقتهـا وتأخــذ منهـا هــذه الحسـابات مهـارات التفكيــر واإلبــداع، 
ــر مــن  ا المــرأة إلــى مجــرد جســد تنهــار كثي فبيــن التــردد والحيــرة والثبــات التـي تتحــول فيهـ
ــا بمعــزل  ــه، بالرغــم مــن أنهــا تعيــش همــوم أســرتها أحيانً ــة في ــذات وبالهوي األحاســيس بال
عـن الرجــل فالحاجـات المتزايــدة والرغبــة فــي توفيــر حيـاة أفضــل لألبنـاء، إلــى جانـب همــوم 
المواطـن الملتــزم بالشــأن العــام والضغوطـات الناتجــة عــن التغيــرات السياسـية واالقتصاديــة 
واألمنيــة تجعــل النســاء األكثــر وعيًــا تحــت ضغوطــات جديــدة ومتباينــة، فغيــاب الحريــة، وانهيــار 
ــاء  ــات النس ــن توجه ــر م ــرت الكثي ــية، غي ــات المعيش ــب التحدي ــى جان ــاواة، إل ــة والمس العدال
ليســاهمن فــي اإلعــالن عــن مواقفهــن وأدوارهــن وإن علــى اســتحياء، إال أننــا نلمســه مــن خــالل 

تنــوع صنــوف المشــاركة المجتمعيــة للمــرأة الليبيــة.
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هل تأثرت هوية المرأة بالتحوالت التاريخية؟  

يســتأثر الذكــور فــي ليبيــا بــأدوار عديــدة علــى أســاس النــوع االجتماعــي وخاصــة تلــك األدوار 
ــا  ــية وتبدالته ــوال السياس ــذه األدوار باألح ــر ه ــدى تأث ــاج وم ــل واإلنت ــيم العم ــة بتقس المرتبط
التاريخيــة وارتباطهــا بالســلم والحــرب واالســتقرار أو االضطــراب السياســي، وهــذه التحــوالت فــي 
مجملهــا تؤثــر علــى مواقــع كل مــن الرجــل والمــرأة وعلــى فعاليتــه ومكانتــه وقدرتــه علــى النفــاذ 
إلــى مســتويات اتخــاذ القــرار، ســواء داخــل األســرة أو فــي المحيــط العــام، وشــهدت ليبيــا تغيــرات 
ــة  ــى األدوار المرتبط ــة وعل ــن ناحي ــرأة م ــل والم ــن الرج ــة بي ــة العالق ــى طبيع ــرت عل ــة أث جذري
بالهويــة مــن الناحيــة األخــرى، ونرصدهــا فــي هــذه المقالــة ضمــن فتــرة تاريخيــة تتعلــق بتكــون 
دولــة ليبيــا فــي بداياتهــا )1951ـ 1969( وكيــف أسســت لهويــة المــرأة، وذلــك مــن خــالل الرصد 
ألبعــاد التحـول وكيـف أثـرت فـي الهويـة اإلنسـانية والمشـاركة المجتمعيـة لقطــاع النسـاء فـي 

ليبيــا.
  البعد التاريخي:

خـالل الحــرب الليبيــة اإليطاليـة )1911ـ 1943( تــم القضــاء علــى المؤسسـات التــي شــيدت 
ــت  ــا حورب ــن. كم ــن الوط ــا ع ــة وإبعاده ــة والواعي ــة المتعلم ــاء النخب ــر إقص ــة عب ــود أهلي بجه
ــى المؤسســات  ــا عل ــم القضــاء أيضً ــة، وت ــا التعليمي ــة السنوســية، بزواياهــا ومعاهده الحرك
السياســية التــي شــيدت إبـان الحكــم العثمانــي مـن مـدارس ومعاهــد فنيـة وإداريــة، كمــا تــم 
القضــاء علــى المنابــر الوطنيــة التــي كانــت ممثلــة فــي الجمهوريــة الطرابلســية وهيئــة اإلصــالح 
ــا  ــفع له ــم يش ــان، ول ــف وأعي ــن صح ــة م ــا اإلعالمي ــا ومنابره ــاتها وعلمائه ــة بمؤسس المركزي

ــاس وحاجاتهــم. ــب الن ــر عــن مطال التعبي
ــاجد  ــوى المس ــة س ــات الليبي ــن المؤسس ــق م ــم يب ــده ل ــف أحمي ــي عبداللطي ــب د.عل  وبحس
وبعـض زوايـا التعليـم الدينــي والعائلــة والقبيلـة. حيـث كانــت القبيلـة هــي القاعــدة األساسـية 
ــاء  ــود مــن البن ــي شــكل تنظيمــات وحدّتهــا عق ــاوم االســتعمار ف ــذي ق ــم االجتماعــي ال للتنظي
التعليمــي واالقتصــادي والدينــي فـي ظــل الحركــة السنوســية. هــذه الترتيبــات جعلــت العالقــة 
ــدول  ــى ال ــر إل ــي تنظ ــعبية الت ــة الش ــة والثقاف ــة المركزي ــن الدول ــداء بي ــذر والع ــوبة بالح مش
الغربيـة برهبـة شـديدة نتيجـة لمـا أحدثتـه مـن دمــار متعمـد خـالل الحـرب خاصـة فـي الفتـرة 

ــى 1943. )5( ــن 1911 إل م
وهــذه الفتــرة االســتعمارية لــم تكــن مواتيــة للتغيــر االجتماعــي والعصرنــة، إذ شــهدت 

5       عىل عبد اللطيف احميده ، املجتمع والدولة واالستعامر ىف ليبيا ( بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية1998 ) ص193.
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حــرب إبــادة هدفهــا إزاحــة الليبييــن عــن أرضهــم وتوطيــن اإليطالييــن، وادعــاء الحضــارة 
والحـق التاريخـي فـي إعـادة مجــد رومـا وإمبراطوريتهــا بواسـطة الفاشـية اإليطاليـة وأسـاليبها 
االســتعمارية.)6(غير أن كفــاح الليبييــن اســتمر مــا يزيــد علــى العشــرين ســنة، وكان كافيًــا 
ــال  ــن الرج ــا م ــة بأبطاله ــة المحلي ــة الليبي ــه، بالمقاوم ــاط مخططات ــتعمار وإحب ــة االس لمواجه

ــن. ــة الوط ــت ضريب ــث قدم ــدن، حي ــاف والم ــي األري ــاء، ف والنس
ــر  ــا عب ــح هويته ــمت مالم ــا، ورس ــم أدواره ــة.)7( أه ــرأة الليبي ــت الم ــم لعب ــذا الخض ــي ه ف
مشــاركتها فــي حــرب التحريــر الوطنــي ضــد قــوة الغــزو اإليطاليــة، شــاركت فــي القتــال مباشــرة، 
ــادي  ــون الم ــر الع ــم وتوفي ــم لخدمته ــن ومرافقته ــن والمجاهدي ــوف المحاربي ــم صف ــي دع وف
والمعنــوي لهــم، ومنــذ ذلــك الوقــت عــرف مصطلــح )النفاقــة( فــي الثقافــة الليبيــة وفــي وجدانهــا، 
للتعبيـر عــن النسـاء الالئـي تركـن بيوتهــن لتوفيــر الدعــم والمضــي مــع صفــوف المجاهديــن 
لخدمتهــم والقيــام بــاألدوار التــي يكلفــن بهــا فــي تنظيــم حركــة الجهــاد، ولهــذا فــإن المعتقالت 
الجماعيــة وحمــالت النفــي خــارج حــدود الوطــن وعقوبــة اإلعــدام، طالــت النســاء الليبيــات ونفــذت 
فـي الكثيـرات منهــن، جــراء جريمــة الدفــاع عــن الوطــن!! وقــد عبــر اإليطاليــون أنفسـهم عــن 
نضـال الليبيـات ضدهـم، ممـا جعـل أحـد مؤرخيهـم يكتـب »الليبيـات كـن محاربـات ولـم يكــن 
ســيدات«، وهــذا اإلســهام ســجلته عديــد مــن الشــاعرات الشــعبيات واحتــوت المراثــي والنصــوص 
الشـعبية تأريخهــن لبطـوالت الحــرب، ورسـخت فــي ذاكــرة الليبييــن أسـماءهن وخاصـة أسـماء: 

صالحــة الطويليــة وأم الخيــر وســالمة الفاخريـة وفاطمـة العباريـة. )8(  
ــدًا لهويــة النســاء، كمــا أن االنتســاب للمــرأة ال يعيــب،  ــا مصــدرًا للنســب وتأكي ــة هن القبيل
وإذ نجــد المشــرق العربــي يســتبدل اســم األم بنســبها ألبنائهــا الذكــور كأن تنــادى )بــأم أحمــد( 
مثــاًل فــإن بعــض القبائــل فــي شـرق ليبيـا ال يعيــر االبــن بنســبه إلــى أمــه أو األب بنســبه إلــى 
ابنتــه فيقـال )بوحـواء( مثــاًل لمـن أمــه حــواء أو ابنتـه، بـل إن قبائــل كاملــة تنســب إلــى نســاء 
اشــتهرن بالكــرم والشــجاعة )فعيــت حوريــة)9( فــرع مــن قبائــل المســامير. و)عيــت امصــوره( فــرع 
مــن قبيلــة الفــوارس، واالنتسـاب للنسـاء قـد يكـون لصيًقــا باسـم األب أو األبنـاء الذكــور، وأحــد 
أبطــال الجهــاد الليبــي الذيــن آزروا شــيخ الشـهداء »عمــر المختــار« وكانــوا مــن رفاقــه الباريــن 
ــم مــن بعــض  ــه بالرغ ــول إن ــا الق ــا علين ــه، هن ــاري( منســوبًا البنت ــو مط بالوطــن المجاهــد )أب
  .Lisa S.Anderson”The state and social Transformation in Tunisia and Libya” ( ph.D. Dissertation, Political Science, Columbia       6

  University,1980).

7       يحفل التاريخ الليبي القديم بصور موثقة للنساء املحاربات، وىف هذا الخصوص ينظر: 
عىل فهمي خشيم ، نصوص ليبية ( طرابلس : دار مطبعة الفكر ، 1967) . وكذلك :

عيل عبد الحميد عبد السيد ، الحامئم السود »النساء الليبيات املحاربات » الجزء األول ( مرصاته: الدار الجامهريية للنرش والتوزيع واإلعالن ،2000 ).

8       مزيــد مــن التفاصيــل عــن أدوار النســاء يف مقاومــة الليبيــني للغــزو اإليطــايل، يف :يوســف ســامل الربغثــى ،حركــة املقاومــة الوطنيــة بالجبــل األخــر (طرابلــس: 
اد الليبيــني، 2000 ) ص 200، 201. مركــز جه

9       عيت : يف اللهجة الليبية اختصاراً ( لعائلة ) .
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التحفظــات التــي قــد يراهــا البعــض ضروريــة، نتيجــة لطبيعــة البيئــة االجتماعيــة األبويــة، والتــي 
تقــر للرجــال بحــق الواليــة، إال أننــا أمــام شــهادة علينــا االعتــراف بهــا، وهــي أن المــرأة فــي ليبيــا 
- خاصــة فــي األريــاف وهــي البيئــة الغالبــة فــي المجتمــع الليبــي - ال تعانــي الكثيــر مــن الظواهــر 
القامعــة والمعيقــة، وتســتمد فخرهــا بهويتهــا كأنثــى تتولــى أدوارًا مشــاركة الرجــال فــي الحيــاة 

بحســب اإلمكانيــات التـي تعيــش فــي حدودهـا، دون أن تتنـازل عــن أنوثتهـا.

البعد المجتمعي    

تسـهم المـرأة الليبيـة فــي اقتصاديـات بيتهــا وفــي إدارة شــئونه فهـي تقــوم بالعديــد مــن 
ــدات  ــع مع ــواف وتصن ــز األص ــة وتجه ــج األغطي ــر وتنس ــع الحص ــت تصن ــا كان ــام، فقديمً المه
بيتهــا مــن أوانٍ ومعــدات مــن األخشــاب ومــن النخيــل، وتصنــع مالبــس عائلتهــا وأحذيتهــم مــن 
الجلـود، ومـن األلبـان تعـد احتياجـات بيتهـا وأســرتها الغذائيـة ومـن القمـح والشـعير توفـر كل 
أشــيائها واحتياجاتهــا مشــاركة للرجــل فــي الحــرث والبــذر إلــى الحصــاد وانتهــاء بطحــن الحبــوب 
يدويًـا حتـى إعدادهـا طعامًـا، وهـي أيضًـا تنتــج وتخـزن مؤنهــا وتصنــع منتجــات األلبــان ورب 
ــرأة  ــم. الم ــب المواس ــة وبحس ــكال مختلف ــه بأش ــروات والفواك ــوم والخض ــظ اللح ــور وحف التم
ــارك  ــة وتش ــب الثق ــا تكتس ــم أدواره ــا وبحك ــي بيئته ــرة ف ــب أدوارًا كثي ــة تلع ــة والبدوي الريفي
فــي الحيــاة داخــل عالمهــا وخارجــه، هــذا ال ينطبـق بالضــرورة علــى مجتمعــات الحضــر إذ ثمــة 
فـوارق ناتجـة عـن عوامــل ثقافيــة وأنمـاط تربويـة وقيميـة مختلفــة، ففــي الوقـت الـذي تلعــب 
فيــه المـرأة الريفيــة أدوارًا كثيــرة بحكـم طبيعتهـا ووعيهـا المحــدود، إال أن المــرأة الحضريــة ـ 
إن صــح التعبيــرـ أقـل حًظــا فـي المشــاركة، نتيجــة القيــم التربويـة التـي تفـرض فواصـل بيــن 
ــاليب  ــة وأس ــة المدين ــا طبيع ــة تفرضه ــدودة محافظ ــة، مح ــة ضيق ــط بيئ ــاء وس ــال والنس الرج
العيــش فيهــا، القيــم المجتمعيــة فــي ليبيــا تجعــل شــرف الرجــال منوًطــا بالنســاء. المعادلــة بالغــة 
التعقيــد ولكــن ســياقها المجتمعـي يفــرض علينــا االعتــراف بذلــك، فحتــى اآلن مــازال الشــرف ـ 
عذريــة الفتــاة علــى وجــه التحديــدـ  مــن أهــم أوجــه االعتــداد بالرجولــة، وفقدانــه يطمــس كبريــاء 
رجــال قبيلــة بكاملهــا، ويســتدعي تدخــاًل عاجــاًل لمحــو العــار الــذي لحــق بــه، وال يعاقــب المجتمــع 
مـن يرتكــب جريمـة القتـل العتبــارات المســاس بالشــرف، إذا كان رجــاًل، اســتنادًا علــى أحــكام 
ــا إذا  ــاًل أم ــم لشــرفه رج ــن، بحســب فهــم المشــرع، هــذا إذا كان المنتق ــق الشــريعة والدي تواف
كانــت امــرأة فــإن االنتقــام للشــرف جريمــة توجــب العقــاب حتــى لــو كانــت مــن األم ضــد ابنتهــا.
ــوع االجتماعــي( ال يتضــرر منهــا الرجــال  ــى الن وهــذه المقــوالت واالســتنادات )المعتمــدة عل
ــا يعتمــد أن: الرجــل ال يعــاب  قــط، فلهــم كل الحــق بفعــل مــا يشــاءون، العــرف االجتماعــي هن
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ــرأة،  ــاب للم ــن حج ــتعمارية م ــرة االس ــق الفت ــا راف ــب م ــى جان ــارات إل ــذه االعتب ــيء. ه ــه ش علي
بمعنـى الرفـض لخروجهـا إلـى الحيـاة وحرمانهـا مــن تلقــي التعليـم أدى إلـى اضمحـالل الـذات 

ــة. ــة للمــرأة الليبي ــة األنثوي ــة الهوي وهالمي
ــا  ــا بدوره ــب قيامه ــى جان ــام، إل ــذه المه ــى ه ــرأة تتول ــى أن الم ــارة إل ــا اإلش ــدر بن ــا يج هن
األساسـي فــي إدارة شـئون أســرتها، فالفتـاة تتـزوج فــي سـن مبكـرة، والتقاليــد تشـجعها علـى 
اإلنجـاب وممارسـة عملهـا كربـة بيـت إلـى جانـب أدوار عديـدة توضــح لنـا مشـقة الجهـد الــذي 
ــه المــرأة. والمفارقــة أنــه فــي هــذا الوقــت مــن عمــر تجربــة مشــاركة المــرأة، كان نظــام  تبذل
األسـرة الممتـدة يوفــر بعــض الوقــت علــى ربـة البيـت، لتقـوم بأعبــاء خارجيــة هــذا فــي حالــة 
ــزل.  ــار وبعــض شــئون المن ــة الصغ ــون رعاي ــزل يتول ــي المن ــارب ف ــار الســن مــن األق وجــود كب
ولكـن مــا طـرأ مـن تغيـرات خـالل السـتينيات علـى أنمـاط الحيـاة فــي ليبيـا اســتدعى اسـتقالل 
األســرة النوويــة فــي إقامتهــا وتغيــر نظــام األســرة الممتــدة، وبمجــرد مجــيء األطفـال تصبـح 
األم حبيســة البيــت إذ ال تتوفــر خدمـات معاونـة لــألم ـ كمـا هـو الحــال فــي مجتمعــات حديثــة 
ــات  ــل األمه ــذا يجع ــدم، وه ــكاد تنع ــة وت ــف كمالي ــات وظائ ــال والحضان ــاض األطف ــرى ـ فري أخ
ــن أن  ــرًا مــن المؤشــرات تبي ــة أطفالهــن، خاصــة أن كثي ــن عــن العمــل لرعاي العامــالت يتوقف
ــا  ــس خوًف ــى اآلن ـ لي ــذرة حت ــكلة متج ــت ـ المش ــك الوق ــي ذل ــاركة ف ــن المش ــرأة ع ــاب الم غي
مـن مزاحمـة الرجـال أو تضييـع فـرص العمـل عليهــم، ذلـك أن فـرص العمـل المتــاح فـي ذلـك 
الوقــت كانـت أكبــر بكثيـر ممـا هـو متــاح مـن عمالـة مؤهلـة للقيـام بهـا، وعلـى هـذا األسـاس 
ــي  ــب االجتماع ــب التركي ــى جان ــه إل ــر أن ــرأة، غي ــاركة الم ــة لمش ــة ماس ــاك حاج ــت هن ــد كان فق
المحلــي، وصعوبــة تنقــل المــرأة علــى ســلم الحــراك االجتماعــي الصاعــد، فــإن موقــف المــرأة مــن 
رعايــة بيتهــا وأطفالهــا بالدرجــة األولــى كان عامــاًل مهمًــا مــن عوامــل غيابهــا. وهــذا االســتنتاج 
ــا،  ــاالت تقريبً ــي كل المج ــدة ف ــة الواف ــتخدام العمال ــى اس ــير إل ــي تش ــات الت ــده اإلحصائي تؤك
واالرتفــاع السـريع فــي معدالتهـا مــن ســنة إلــى أخـرى.10 وبالرغـم مــن ذلــك فــإن تطــورًا قــد 
حــدث فعــاًل وأعــاد رســم نســق الهويــة الشــائعة والتابعــة، وخرجــت كثيــر مــن النســاء إلــى العمــل 
العــام، وأصبحــت شــريًكا مهمًــا، غيــر أنــه منقــوص الحريــة ويتســم موقعــه بالضعــف والهشاشــة.

 

10    الكثري من التفاصيل عن التغري االجتامعي يف ليبيا وأثره عيل تطور مشاركة املرأة نجدها يف كتابات بروفيسور مصطفي عمر النري وعائشة فشيكة.
ومنها/ .مصطفى عمر التري .التنمية والتحديث يف املجتمع الليبي(بنغازي: منشورات جامعة قار يونس  ط1 1980)

اد الليبيــني 2004)  انظــر/ عائشــة محمــد بــن مســعود افشــيكة،املرأة والتنميــة يف املجتمــع العــريب الليبــي، سلســلة الدراســات املعــارصة (8)، ( طرابلــس : مركــز جه

ص 122 ،132، وكذلـك »نـدوة اقتصاديـات تعليـم وعمـل املـرأة يف الجامهرييـة العظمـى«، مجموعـة بحـوث مجلـدة وغـري منشـورة / (جامعــة قاريونـس مـن 10 

إىل 12/3/1997).
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البعد التشريعي

ســاوى دســتور االســتقالل فــي المملكــة الليبيــة بيــن الرجــل والمــرأة بصريــح العبــارة 
فالمــادة )11( مــن الدســتور الــذي أقرتــه الجمعيــة الوطنيــة فــي أكتوبــر 1951 نصــت علــى 

أن:
»الليبيــون لــدى القانــون ســواء وهــم متســاوون فــي التمتــع بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية وفــي تكافــؤ الفــرص وفيمــا عليهــم مــن الواجبــات والتكاليــف العامــة 
ــب أو اآلراء  ــروة أو النس ــة أو الث ــر أو اللغ ــب أو العنص ــن أو المذه ــبب الدي ــز بس ال تميي

واالجتماعيــة« السياســية 
كما نصت المادة )12( من الدستور الليبي المشار إليه على أن:

» الحريــة الشــخصية مكفولــة وجميــع األشــخاص متســاوون فــي الحمايــة أمــام 
القانــون«

كما أن المادة )28( من الدستور نصت على أن التعليم:
»حــق لــكل ليبــي وتعمـل الدولــة علـى نشـره بمــا تنشــئه مــن المــدارس الرســمية 

وبمــا تسـمح بإنشـائه تحـت رقابتهــا مـن المــدارس الخاصــة لليبييـن واألجانــب« 
وعاد المشرع في المادة )30( للتأكيد على:

ــى  ــم األول ــات، والتعلي ــن وبن ــن بني ــن م ــكل الليبيي ــي ل ــى إلزام ــم األول »أن التعلي
واالبتدائــي مجانــي فــي المــدارس الرســمية«

وفــي اإلشــارة إلــى التخصيــص )مــن بنيــن وبنــات( فــي المــادة )30( يبــرز خــوف 
المشــرع مـن إمكانيـة فهــم أن المقصـود بالليبييـن الرجــال فقــط أو هضــم حــق اإلنــاث 
فــي التعليــم اإللزامـي، وهكـذا حـدث تطـور سـريع، فـي التعليــم للمـرأة فدخلـت الجامعـة 
وتمتعــت بفــرص التعليـم فــي الخــارج ووفًقـا لنـص المــادة )11( نــرى تأكيــدًا علــى حــق 

ــن. ــع الليبيي ــام جمي ــؤ الفــرص أم تكاف

كما تنص المادة )14( على:
»حــق العمــل لــكل ليبــي وليبيــة، ولهمــا الحق فــي األجــر العــادل دون فرق«. الدســتور 

يقــدس األســرة بشــطريها الرجــل والمــرأة ويســوى بينهما فــي الحقوق.  
ــة الحقــوق السياســية بأنهــا الحــق فــي دخــول مجلــس األمــة  عــرّف دســتور المملكــة الليبي
ــا أن  ــية، كم ــف الدبلوماس ــوزارات والوظائ ــى ال ــواب ، وتوّل ــيوخ والن ــي الش ــن مجلس ــون م المك
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ــه: ــى أن المــادة )2( مــن قانــون االنتخــاب رقــم )6( لعــام 1964  تؤكــد عل
ــًا  ــا كتابي ــة ممارســة حــق االنتخــاب .. وبشــرط أن تقــدم بنفســها طلب  »يجــوز لّليبي

ــد اســمها فــي ســجالت االنتخــاب«. بقي
ــات بنــص الدســتور، فــإن قانــون االنتخــاب  وإذا كان للرجــل والمــرأة نفــس الحقــوق والواجب
ــادة )5(  ــث تشــير الم ــرأة، حي ــوق السياســية للم ــق بالحق ــة تتعل ــكالية قانوني ــد فجــر إش هــذا ق

فقــرة )أ( مــن نفــس القانـون إلــى شـرط أساســي فــي عضويــة مجلــس األمــة، وهــو: 
ــا أن  ــرأة، وبم ــتبعد الم ــح اس ــص الصري ــذا الن ــور«. ه ــن الذك ــا م ــح ليبي ــون المرش »أن يك
المادتيــن )69( و)100( مـن الدســتور أحالتـا شـروط تولـى عضويـة مجلــس األمـة علـى قانـون 
ــاب  ــون االنتخ ــإن قان ــروط، ف ــذه الش ــع ه ــي وض ــرع ف ــعًا للمش ــااًل واس ــت مج ــاب، وترك االنتخ
ــا مكتســبًا للمــرأة تــم إقــراره بالدســتور  ــا يمكــن وصفــه بأنــه قــد مــس بشــكل صريــح حًق هن
الــذي نصـت المـادة )11( منــه علـى أن: »الليبيــون متسـاوون وأنـه ال تمييـز بينهــم«، ولــذا ال 
يجــب بحكـم الدســتور حرمــان المــرأة مـن ترشــيح نفسـها آلي مبـرر، كمـا أن المـادة )81( مــن 
الدســتور قيــدت تولــى الــوزارة بشــرط أن يكــون مــن يتوالهــا ليبيًــا، ولــذا لــم تحــرم المــرأة مــن 

هـذا الحــق.
وبإمكاننــا القــول هنــا: إن دســتور المملكــة الليبيــة قــد ســبق الكثيــر مــن القوانيــن العربية في 
إعطـاء بعـض الحقـوق السياسـية للمـرأة، بـل وفـي عـدم اإلشـارة إلــى الفـروق النوعيـة أساسًــا 

فــي بعــض المــواد، فالمــادة )1( مــن قانــون الجنســية رقــم )17( لعــام 1954 تنــص علــى أنــه:
 »يُعـد ليبيًــا مـن يـوم إصـدار الدسـتور )7 أكتوبـر 1951( كل شـخص كان مقيمًــا 
فــي ليبيــا إقامـة عاديـة فــي ذلـك التاريــخ ولــم تكــن لــه جنســية أو رعويــة أجنبيـة إذا 
ــا. أو كان أحــد والديــه  توفــرت فيــه أحــد الشــروط اآلتيــة: أن يكـون قــد ولـد فــي ليبي

قـد ولــد فيهـا.
ــر  ــه إذا رغــب فيهــا، األم ــة بغــض النظــر عــن جنســية أبي ــن الليبي ــا تعطــى الب الجنســية هن
كذلـك ينســحب علـى الوظائــف الدبلوماســية وتولـي القضـاء، فالمـادة )4( مــن قانـون القضــاء 
تشــمل الشــروط الواجــب توافرهــا فــي القاضــي وهــي نفــس الشــروط التــي يجــب أن تتوفــر فــي 
عضـو النيابـة وهـي أن يكــون )ليبيــًا كامـل األهليـة( ولـم تشـر مـواد قانــون القضــاء إلــى أكثـر 
مـن هـذا الشـرط، وهكـذا تـم تـرك )نـوع( القاضــي أو عضـو النيابـة للتفسـير، ممــا يعنـي عــدم 
وجــدود شــروط تتعلــق بالنــوع ذكــرًا كان أو أنثــى، أمــا الفقــرات الثانيــة والثالثــة والرابعــة فهــي 
تتعلــق بصفــات حســن الســيرة والســلوك والمؤهــل العالــي فــي القانــون والســن، دون اعتبــار ألن 

تتوافـر هـذه الشــروط فــي أىًّ مـن الرجـل أو المــرأة. 
وهكــذا نجــد أن التشــريع الليبــي، بدايــة مــن دســتور المملكــة الليبيـة لعــام 1951، احتــرم 
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كينونـة المـرأة ولـم يتــم المسـاس بـأي مـن حقوقهـا فـي أي تعديـل الحــق لــه، غيـر أن بعــض 
ــا العتبــارات )النــوع  المــواد التــي لــم تشــر إلــى المـرأة بشــكل مباشــر، تــم التعامــل معهــا وفًق
االجتماعــي( وفســرت لغيــر صالــح المــرأة، أو لــم يتــم التعامل علــى أساســها إال بتحفظ شــديد)11(.

وهــذا التحفــظ فــي تولــي المســئوليات العامــة مــن قبــل المــرأة، ســاعدت فــي تأكيــده الكثيــر 
مـن االعتبـارات المجتمعيــة التــي شـكلت عائًقــا لهـا، ويتضـح بجـالء أنهـا لـم تسـع إلــى تفعيــل 
مشــاركتها أو البحــث فــي نصــوص القانــون التــي تدعــم هــذه المشــاركة، وهــذا التصــرف كان 
ــا،  ــا صريحً ــون، ولتمــارس حًق ــع مهمــة ومتاحــة لهــا بنــص القان ــى مواق ــا لهــا لتتقــدم إل عائًق
فاقتنــاع المــرأة بدورهــا كعضــو فاعــل فــي المجتمــع، أو أنهــا تفضــل دورهــا المجــرد داخــل البيت، 
ــرة  ــراد األس ــي أف ــم وع ــرأة أواًل، ث ــي للم ــي الذات ــم والوع ــتوى التعلي ــى مس ــا عل ــف أساسً يتوق
خاصـة مــن الرجــال، وإدراك الجميـع ألهميــة هــذه المشـاركة، وعــدم تسـفيهها أو التقليــل مــن 
ــاركة  ــة مش ــف بأهمي ــف والتعري ــي والتثقي ــر الوع ــا لنش ــاًل دؤوبً ــب عم ــك يتطل ــأنها. وكل ذل ش
ــاص،  ــكل خ ــي بش ــا االجتماع ــة واقعه ــي وتنمي ــى رق ــك عل ــر ذل ــة وأث ــاة العام ــي الحي ــرأة ف الم
وزيــادة الفــرص والخيــارات أمامهــا للمشــاركة الفعالــة فــي المجتمــع. ومــع التســليم بــأن العوامــل 
االجتماعيــة التـي أتاحتهـا البيئـة المحليـة فـي ليبيـا للمــرأة سـاعدت فـي تخفيــف حــدة الظــروف 
الصعبـة، وهيـأت لهــا فرصًــا للمشــاركة، وكانـت داعمـة بشـكل كبيـر إلحـداث تغيــرات مهمــة 
فــي التعامــل مــع قضيــة المــرأة. كمـا أن عـودة المهاجريــن الذيــن اسـتقروا فــي بلــدان أخــرى 
خــالل ســنوات االســتعمار الغربــي لليبيــا واكتســبوا - إلــى جانــب التعليــم - ثقافــة المشــاركة فــي 
عمليــات التنميــة والتحديــث المجتمعــي والسياســي، ســاندت أيضًــا هــذه الجهــود، باإلضافــة إلــى 
ذلـك فــإن رغبـة الليبييــن مــن رجـال ونســاء فـي تحقيـق مكانــة لبالدهــم، أدت بتضافرهــا إلــى 
خــروج المــرأة مـن خِدْرهــا. وبالرغــم مــن أن الكثيــرات كــن محجبــات ويضعـن الخمــار األســود 
علــى وجوههـن كمـا أنهــن لـم يدركـن أهميـة المشــاركة ولــم يكـن واعيــات بهـا، إال أن هـذا 
لــم يُعرقــل عمــل الرائــدات ومــن سـاندهن مــن العائديــن والعائــدات إلــى الوطــن، فقــد سـاهم 
الكثيــرون فــي ذلــك الوقــت وبشــكل كبيــر فــي دعــم مواقــع النســاء، لكــن العوائــق كانــت كثيــرة، 
ــة ألدوار  ــت معرقل ــا كان ــة كله ــوال االقتصادي ــوء األح ــة وس ــي األمي ــم وتفش ــة التعلي فمحدودي
النســاء وفعاليتهـا، فــي المشــاركة فـي كثيـر مـن جوانـب الحيـاة خاصـة السياسـية، التـي كانــت 
شــكلية فــي كثيــر مــن جوانبهــا وخاضعــة فـي مجملهــا للنخبــة السياسـية المهيمنــة والتابعــة 
للنظـام الملكــي الليبــي، الـذي لـم يكــن يختلـف عـن غيـره مـن النظـم التســلطية آنـذاك. ولـذا 

11       اململكة الليبية ، وزارة العدل ، موسوعة الترشيع الليبي ، ( مرص : دار املعارف ، 1965).
وتم الرجوع إىل : دستور اململكة الليبية من ص ص 9، 47 و مبارشة الحقوق السياسية ، ص ص 63 ، 188 .
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ــام تنظيمــات سياســية  ــا ســلبًا بعــدم وجــود أي هامــش لقي ــاة السياســية فــي ليبي ــرت الحي تأث
تدعــم العمـل األهلــي والمشـاركة السياســية. 

 

البعد الثقافي ودور الرائدات  

ــي  ــد تقتض ــود تقالي ــي وج ــي، وف ــع الليب ــه المجتم ــذي يواج ــم ال ــة الخطــر الداه ــت األمي كان
الفصـل النوعـي بيــن الذكــور واإلنــاث، لـم يكــن باإلمـكان فــي ظــروف الدولـة المنهكـة توفيـر 
مـدارس أو حتـى فصــول مسـتقلة للبنــات، ممـا عـاق بعـض الفئــات المسـتهدفة مـن الطالبــات 
ــا  علــى االلتحــاق بصفــوف الدراســة، ولكـن انتشــار التعليــم بشـكل عــام أحــدث تغيــرًا مجتمعيً
بارتفــاع أعــداد اآلبــاء المتعلميــن الذيــن ال يمانعــون مــن دخــول بناتهم إلــى المــدارس المختلطة 
فــي حالــة عــدم توفــر مــدارس خاصــة بالبنــات، هــذا التطــور تحــول إلــى ســلوك مجتمعــي أدى 

إلــى االرتفـاع النسـبي فـي أعــداد البنــات الملتحقــات بالمراحــل التعليميـة االبتدائيـة.
ــث  ــوات التحدي ــدن، ودع ــى الم ــرة إل ــدالت الهج ــي مع ــبي ف ــاع نس ــه ارتف ــر صاحب ــذا التغي ه
والتنميــة المجتمعيــة، وإحســاس متنامــي بضــرورات تحريــر المــرأة مــن إرث مــاض أعــاق 
ــاج  ــه، وكلهــا جهــود تحت ــان في ــع المجتمــع واإلحســاس باألم ــر واق ــى تغيي ــاج إل مســيرتها، يحت
ــى المــرأة، وقــد تعــود  ــر نظــرة الرجــل إل إلــى نضــال وعمــل، فليــس مــن السـهل بمــكان تغيي
ــدف  ــا ه ــن أوهامه ــرأة م ــر الم ــا. إن تحري ــة عليه ــق الوالي ــه بح ــا ل ــتكانتها واعترافه ــى اس عل
أساســي، فــال يمكــن البــدء فــي تغييــر واقعهــا قبــل االلتفــاف علــى هــذه األوهــام ومعرفــة أســاليب 
التوعيـة الالزمــة لتغييرهــا. إن الحلـول الجاهــزة وبرامــج الدعــم المباشـر وحدهــا ليسـت كافيــة 
لتغييــر واقــع المــرأة العربيــة، ومــا تحتــاج إليــه فــي هــذه الحالــة هــو وضــع قواعــد تؤســس لبنــاء 
أفـكار وقيـم جديـدة تنسـف القديـم وتُحيلـه إلــى تاريـخ مـاض يسـتفاد مـن عبرتــه، وتلـك هـي 
ــات  ــا والحتياج ــة له ــرأة أدوارًا مالئم ــى الم ــب لتتول ــل المناس ــرح البدي ــة لط ــيلة المنطقي الوس

ــاء.  مجتمعهــا وإشــراكها فــي العمــل والبن
ومــن هنــا بــدأت بــوادر العمـل النســائي فـي ظــل الظــروف التــي تســتدعى إســهام الجميــع 
لالرتقــاء بالمجتمــع والنهــوض بــه، وكان لمجموعــة صغيــرة مــن الرائــدات دور واضــح فــي 
ــا  ــة وفًق ــح الهوي ــم مالم ــادة رس ــام، وإع ــل الع ــي العم ــاركة ف ــى المش ــة إل ــرأة الليبي ــادة الم قي
ــادة ظهــرت فــي محــاوالت  ــذي صاحــب االســتقالل، هــذه الري ــر ال ــات التغي ــه مقتضي لمــا تتطلب
ــي نشــأت  ــة الت ــم الظــروف الصعب ــاهمت ـ برغ ــات س ــات النســائية، هــذه الجمعي إنشــاء الجمعي
فيهـا ـ فـي المنـاداة بتحســين أوضــاع المـرأة االجتماعيـة واالقتصاديـة والسياسـية، بــل قامــت 
بإقحــام طالئـع العمــل النســائي فـي الحيـاة العامـة، ومـع اإلقــرار بتواضــع أهـداف هــذا العمــل، 



                     41 

يظــل للجمعيــات النســائية فضــل المبــادرة والســعي إلــى رفــع شــأن المــرأة ودعمهــا ومســاعدتها 
علــى القيــام بــدور داخــل أســرتها، وكانــت المحصلــة النهائيــة تحقيــق هــدف مجتمعــي، ليــس 

ــه. باإلمــكان تجاهل
وهكــذا، أنشـئت أول جمعيـة نســائية فـي مدينـة بنغـازي فـي العـام 1955 )جمعيـة النهضـة 
النســائية الخيريـة( برئاســة السـيدة حميـدة العنيـزي، التـي ُأتيحـت لهـا فرصــة تلقــي تعليمهــا 
األولــي فــي تركيــا. كمــا تأسســت »الجمعيــة النســائية« فــي طرابلــس عــام 1957، وكان ذلــك 
ــم أخــذت  ــاب أدهــم، ث ــادر والســيدة رب ــدات كالســيدة خديجــة عبدالق بفضــل جهــود نســاء رائ
الفـروع فــي التزايــد فــي المــدن األخــرى. وبحسـب هنــري حبيــب فــإن جمعيــات مدينــة بنغــازي 
كانــت األكثــر نشـاًطا، ويُســجل لهــا شــرف الريــادة فــي مجـاالت العمــل النســائي العــام. ولقــد 
ركـزت هــذه الجمعيــات علـى برامــج التوعيــة االجتماعيـة وإعــادة تأهيـل النســاء للقيـام بأعبــاء 
ــي  ــي ف ــام السياس ــي الع ــق الوع ــة وخل ــة وخدمي ــة واجتماعي ــرة ثقافي ــاالت كثي ــي مج ــة ف التنمي
المجتمـع، وبالرغــم مـن بسـاطة األهــداف المعلنـة للجمعيـات النســائية حيـث لـم تتجـاوز إعـداد 
ــات التــي كانــت شــحيحة  النســاء لتولــي شــئون األســرة وإضافــة دخــل محــدود، نتيجــة لإلمكان
حينهـا، إال أن جهـود الرائـدات القـت احترامًــا لـدى السـلطة السياسـية التــي بــادرت فـي العــام 
ــب  ــة مناص ــرأة الليبي ــت الم ــا تول ــاب، كم ــيح واالنتخ ــق الترش ــة ح ــرأة الليبي ــت الم 1963 ومنح
سياســية، حيــث شــاركت امرأتــان فــي بعثــة ليبيــا لــدى األمــم المتحــدة، بعــد االســتقالل مباشــرة. 

وفــي عــام 1964 تــم اعتمــاد الجمعيــة رســميًا، واالعتــراف بهــا كهيئــة اعتباريــة لهــا لوائحهــا 
المعتمـدة، وتـم التوسـع فـي فتــح فـروع لهـا ليغطـي نشـاطها مناطـق عديــدة فـي ليبيـا، وفـي 
عــام 1965 تكــوَّن )االتحــاد النســائي الليبــي( الــذي مكــن المــرأة الليبيــة منــذ ذلــك الوقــت مــن 

التعريــف بنشــاطاتها وأدوارهــا محليًــا ودوليًــا.) 12(

ــي  ــائي ف ــل النس ــدات العم ــاغل لرائ ــغل الش ــل الش ــا تمث ــة وحده ــات المادي ــن الحاج ــم تك ل
ــات  ــر احتياج ــة بتدبي ــي المعني ــرأة ه ــرة، فالم ــة كثي ــات معنوي ــاك حاج ــت هن ــن كان ــا، ولك ليبي
أسـرتها، بينمــا هـي مكبلــة بقيــود اجتماعيــة تفرضهــا المعتقـدات والتقاليــد الســائدة، وكســر 
ــأنها أن  ــن ش ــي م ــائل الت ــر للوس ــول وتدب ــة للعق ــى مخاطب ــاج إل ــة يحت ــود الذهني ــذه القي ه

ــاس. ــي الن ــب وع تخاط

وفـي ضــوء هـذا الوضـع بـرزت الســيدة خديجــة الجهمـي مـن ضمـن رائـدات مسـيرة الوعـي 

12    مزيد من التفاصيل يف، ام العز الفاريس، أمناط التفاعل بني الدولة واملنظامت غري الحكومية يف ليبيا( طرابلس؛ مركز جهاد الليبيني) 2008
وايضا/ هرني حبيب، ليبيا بني املايض والحارض .(طرابلس :املنشأة الشعبية للنرش والتوزيع واإلعالن)1981، ط2 ص36 وما بعدها.

و : جمعية النهضة النسائية ببنغازي بني األمس واليوم ( كتيب تعريف ) (بنغازي : املطابع الحكومية ، 1967 ) .
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ــة  ــو اإلذاع ــاح وه ــد المت ــي الوحي ــر اإلعالم ــر المنب ــة عب ــي البداي ــاء ف ــة للنس ــي خاص االجتماع
الليبيــة التـي أنشــئت عــام  1957)13(، واسـتطاعت السـيدة خديجــة الجهمــي عبــر )الراديــو( أن 
تصــل إلــى البيــوت الليبيــة، وأن تخــوض غمــار التوعيــة االجتماعيــة لألســرة الليبيــة عبــر الكلمــة 
المسـموعة ثـم المكتوبـة، وعبـر جهودهـا فـي العديـد مـن المجــاالت اإلعالميـة، فَأثـرت الحيــاة 
ــي  ــازال يجن ــاًل م ــاًل كام ــا جي ــى جانبه ــت إل ــا، وضم ــا وإبداعاته ــة ببرامجه ــة واالجتماعي الثقافي
ثمــار تضحياتهــا ويعمــل بتوجيهاتهــا، ففــي عــام 1965 أصــدرت العــدد األول مــن مجلــة )البيــت( 
ــة مــا بعــد  ــة تهتــم باألســرة وقضاياهــا وإشــكالياتها التــي أفرزتهــا مرحل ــة ليبي وهــي أول مجل
ــن ســاندوا  ــن اجتماعيي ــن ومصلحي ــاب ليبيي ــرة كت االســتقالل، اســتعانت خديجــة الجهمــي بخب
مسـيرة المجتمـع الليبـي وعبـروا عـن قضايــاه وبذلـوا جهودهـم لترسـيخ مفاهيـم العمـل العــام 
فـي ضميــر أجيـال مـن الرجـال والنسـاء، ولقـد ســاند كثيـرون جهـود خديجـة الجهمـي وحملــوا 
ــي أن  ــة الجهم ــتطاعت خديج ــع، فاس ــور المجتم ــى تط ــي عل ــر الوع ــف بأث ــة التعري ــا مهم معه
تشــكل ضميــرًا حيًــا فــي ظــل ركــود الحركــة المجتمعيــة، وتســتقطب أقالمًــا وأفــكارًا ومبدعــات 

أنـارت لهـن الطريــق وقدمـت لهـن القـدوة والمقـدرة الفـذة علـى التضحيــة. 
ــرزت أســماء،  ــد مــن األســماء، ففــي مجــال اإلعــالم ب ــات العدي ــدات الليبي ــل الرائ تضمــن جي
خديجـة عبدالقـادر، زعيمــة البارونــي، مرضيــة النعـاس، شـريفة القيــادي، نــادرة عويتــي، ربـاب 
أدهــم، نجــاح القابســي .. وغيرهــن مــن األســماء التــي رصـدت حركــة المجتمــع الليبــي وأثــارت 
قضايـاه عبــر المنابــر اإلعالميــة فـي الصحـف المحليــة المتداولــة فـي ذلــك الوقــت وعبــر مجلــة 
ــي  ــل اإلعالم ــي العم ــدات ف ــن الرائ ــان م ــل ث ــدة لجي ــماء عدي ــا أس ــرزت فيه ــي ب ــرأة( الت )الم
واالجتماعــي، ومنهــن علــى ســبيل المثــال: فوزيــة بريــون، ســعاد الوحيــدي، صديقــة العريبــي، 
ــدة بــن  ــراء برامجهــا أصــوات، حمي ــي إث ــا اإلذاعــة فقــد ســاهمت ف نجــاة طرخــان وغيرهــن، أم
عامــرـ  أول مذيعــة ليبيــةـ  وحميــدة البرانــي ونجيــة الطرابلســي، وحليمــة الخضــري، وثريــا الفقــي 

ــن )14(.  وغيره
ــات  ــل كمربي ــن تتواص ــت خطواته ــي ومازال ــل االجتماع ــدات للعم ــة كرائ ــذه النخب ــرزت ه ب
ومصلحــات بــرز بعضهــن فــي مجــاالت عمــل المنظمــات الدوليــة والبعــض اآلخــر عضــوات 
تدريــس جامعيــات ومؤسِّسَــات حقيقيـات للعمــل األهلــي الــذي يأتــي عبــر مبــادرات مجتمعيــة 
وتمويــل أهلــي مســتقل وبعيــدًا عــن أي محاولــة للتأثيــر فــي نوايــا العمــل المدنــي الــذي بشــرن 

ــه)15(.  ب
اهتمـت الرائــدات باإلذاعـة عبـر برامـج األســرة، كوســيلة للتواصـل مـع النسـاء وإعـادة رســم 

13    لقاء مع السيدة خديجة الجهمى ، مجلة رسالة الجمعية ، العدد الثالث ، 1966 ص21 .

 14      مزيد من التفاصيل حول اإلسهامات اإلعالمية واإلذاعية للمرأة الليبية يف ، مجلة املرأة ، مجلد عامي 1967/ 1968 . 

15       أم العز الفاريس ، »مالمح من اإلبداع النسايئ الليبي« ، ندوة اإلبداع النسايئ العريب / بريوت ، سبتمرب 1992.
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مالمــح النســوية للهويــة المنزويــة تحــت العبــاءة األبوية والقبضــة الرجوليــة، وكان اإلنجــاز األكبر 
ــى بالشــأن  ــي تعن ــا والملفــات الت ــد مــن القضاي ــي اهتمــت بطــرح العدي ــة )البيــت( الت فــي مجل
ــا  ــة لحياته ــاء قيم ــا وإعط ــع كفاءته ــا ورف ــة مجتمعه ــي تنمي ــرأة ف ــاركة الم ــة مش ــام وأهمي الع
ــا  ومحيطهــا، فمــن قضيــة الحجــاب إلــى التعليــم ومحــو األميــة والعمــل واالختــالط، إلــى قضاي
العالقــات األسـرية سـواء بيــن األزواج أو بيـن األبنــاء منطلقــة فيمـا بعــد إلــى قضايـا االقتصـاد 
المنزلــي والمشــاركة والمطالبــة بالحقــوق الغائبــة وإثــارة الوعــي بالحقــوق المثبتــة فــي الدســتور 
ولــم يتـم العمــل بهــا، وهـذه القضيـة تــم تناولهـا فــي سلســلة مـن المقــاالت القانونيــة التــي 

نشــرتها المجلــة فـي أعدادهــا المتواليـة )16(.

ــا،  ــف عليه ــات ال يختل ــي بديهي ــرة وه ــة والمناص ــريعات والثقاف ــة التش ــبت أهمي ــد اكتس لق
أهميــة بالغــة الســتنهاض وعــي المــرأة وتحريــر هويتهــا، خاصــة أن ردود أفعالهــا الســلبية، التــي 
تظهـر فـي التكالـب المحمــوم علــى المظاهــر الزائفــة التــي شـوهت مالمــح الحيـاة االجتماعيـة 
ــور،  ــالء المه ــق بغ ــا يتعل ــة فيم ــتويات، وخاص ــى كل المس ــائر عل ــة الخس ــت طائل ــا تح وأوقعته
والمبالغـة فـي مصاريـف المناســبات االجتماعيـة، بينمــا يتـم التقاعـس عـن المطالبـة بالحقـوق 
التـي يكفلهــا القانـون ويبيحهـا الشـرع والديـن والقيــم مجتمعـة مسـئولية المـرأة دون غيرهــا، 
ــا  ــزداد هيمنته ــوم ت ــة وكل ي ــة حاكم ــة الذكوري ــة أن العقلي ــال.)17( خاص ــي النض ــة ف ــال نياب ف
ــة التحــول السياســي فــي  ــه فــي أبحــاث أخــرى، لمعرف وتدخالتهــا، وهــو مــا ســيتم التطــرق إلي

ليبيــا وتأثيــره علــى مشــاركة المــرأة فــي مختلــف المجــاالت.

خاتمــة :  

المفارقـة المهمـة التـي اكتشـفناها، تعلقـت بارتبــاط هويـة المـرأة الليبيـة وتأســيس وعيهــا 
وإعــادة رســم أدوارهــا فــي الحيــاة العامــة فــي بداياتهــا بعمــل الرائــدات الدائــب والالتــي 
تنادَيْــنَ لخدمــة المجتمــع دون دعــم سياســي أو مؤسســي، ورغــم أهميــة مــا تولتــه هــذه النخبــة 
ــف،  ــل والتخل ــر والجه ــرب والفق ــون الح ــن أت ــوه م ــارج لت ــع الخ ــة للمجتم ــت مهم ــن أدوار كان م
ــذا  ــل ه ــتدامة وتفعي ــد الس ــع أي قواع ــم يض ــة، ول ــائية منظم ــة نس ــس لحرك ــم يؤس ــه ل إال أن
الموقــف النضالــي السياســي والمجتمعــي، بالرغــم مــن أن اكتشــاف النفــط وتطــور الحيــاة 
السياســية واالقتصاديــة، ومــا نتــج عنهــا مــن تحســن األوضــاع الحياتيــة، والخدمــات التــي 

16        لالطالع عىل إسهامات املرأة الليبية يف مختلف املجاالت لهذه الفرتة الزمنية ، مجلة املرأة ، مج األعوام 1966/1967/ 1968 . 

17       أم العز الفاريس، املرأة واملشاركة السياسية يف ليبيا( القاهرة: مركز الحضارة العربية) الطبعة األويل ، 2008
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ــاهمت  ــة س ــج مهم ــى نتائ ــاث، أدى إل ــور واإلن ــم للذك ــة التعلي ــة إلزامي ــع وخاص ــدم للمجتم تق
ــادة  ــر أوضــاع المــرأة، ودعــم مشــاركتها التــي ظلــت فــي حــدود ضيقــة، وشــكلت زي فــي تطوي
ــى  ــا أساســيًا حت دخــل األســرة الهــدف األساســي لخــروج المــرأة للعمــل، ومــازال يشــكل مطلبً
ــا لنظــرة  ــه وفًق ــوف بالمخاطــر وال مكاســب ل ــٍن ومحف ــر آم ــااًل غي ــام، مج اآلن، وظــل العمــل الع
قاصــرة غذتهــا قيــم مظهريــة لــم تغــذ الوعــي الجماعــي وأهميــة مشـاركة المــرأة االجتماعيــة 
ــى دعــم مشــاركة  ــة والخطــاب السياســي حــرص عل ــة الليبي بشــكل كاف، بالرغــم مــن أن الدول
المـرأة وعلـى االلتـزام بالمواثيــق والمعاهـدات الدوليـة الســاعية لدعـم حقـوق اإلنسـان، ومنهـا 
االتفاقيــات الخاصــة بالمــرأة واحتــرام كينونتهــا اإلنســانية ونبـذ تمييزهـا، ووقــف العنـف الــذي 
يمــارس ضدهـا، وتمكينهــا مـن النفــاذ إلــى ممارســة الســلطة واتخــاذ القــرار وممارسـة العمــل 
العــام، وفـي ســبيل ذلــك قامــت الدولــة بالتصديــق علــى االتفاقيــات الدوليـة المعنيــة وســعت 
ــا لهــا، وبمــا ال يتعــارض  ــد التزامهــا بالعمــل وفًق ــي لتأكي ــوات المجتمــع الدول ــر قن ــاون عب للتع
مـع العقيـدة اإلسـالمية والقيـم االجتماعيــة والتشـريعات المحليـة النافـذة، ولكــن كل ذلـك فـي 
ــى ورق  ــر عل ــه حب ــي أغلب ــازال ف ــا وال بالممارســة، وم ــي األدراج ال يُفعــل قانونيً ــع ف ــه قاب مجمل
يُتلــي فــي المحافــل ويرصــد فــي تقاريـر الوفـود. فاإلجابـة عـن ســؤال المــرأة الهويـة، وهويــة 
المــرأة الليبيــة؟ مرتبــط بإجــراء العديــد مــن اإلصالحــات فــي شــتى مجــاالت الحيــاة التــي تعيشــها 
المــرأة، ويبــدأ بتحســين الواقــع بشــكل عــام، بإبعــاد شــبح الفقــر والجهــل والمــرض كليًــا وتوفيــر 
أمنهــا اإلنســاني، عبــر برنامــج وطنــي تخصــص لــه موازنــات ضخمــة وينجــز بشــكل ســريع، وهــذه 
مســئولية الدولــة الحارســة القــادرة علــى تأميــن حاجــات مواطنيهــا، وتوفيــر حقوقهــم عليهــا، ثــم 
النظــر إلــى المــرأة كمواطــن كامــل األهليــة والدفــع بهــا للعمــل فــي مجــال آمــن وتشــجيعها علــى 
خــوض غمـار العمـل العــام بثقـة ودرايـة ومعرفـة وتأكيـد أهميــة دور المــرأة فـي تنميـة وطنيـة 
ــن  ــم تمكي ــي تدع ــة الت ــوارات الفكري ــات والح ــام الدراس ــال أم ــح المج ــاملة، وفت ــتدامة وش مس
المــرأة وضــرورة مشــاركتها فــي الحيــاة العامــة، وذلــك بالتعمــق فــي االختالفــات المنهجيــة حــول 
العالقــة بيـن حقوقهـا والثقافـة اإلسـالمية، ومــدى القبــول بتغييــر األفـكار والقيــم نتيجــة تغيـر 
ــع المــرأة  ــع مــن واق ــم تنب ــب اإلنســانية، مــع طــرح منظومــة مــن المفاهي االحتياجــات والمطال
الليبيــة، والقيـم العربيــة، وخصوصيـة الهويـة الثقافيــة والديــن اإلسـالمي، وفــي ضــوء مــا هـو 
مطــروح مــن أهــداف تنمويــة حــول تمكيــن المــرأة وتحقيــق المســاواة، وتضييــق الفجــوة النوعيــة 
وصــواًل إلــى تأميــن العمــل العــام والمشــاركة الفاعلــة فــي كل المجــاالت السياســية واالقتصاديــة 
واالجتماعيــة، والقبــول بالمــرأة طرًفــا أساســيًا فيــه، كمــا يتطلــب األمــر توظيــف قنــوات التنشــئة 
السياســية، وخاصــة التعليــم الرســمي ووســائل اإلعــالم المختلفــة لغــرس قيــم وتوجهــات داعيــة 
إلــى تمكيــن المــرأة ودعــم مشــاركتها اإلنســانية والتعريــف بالتشــريعات والقوانيــن الداعمــة لها، 
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فــي مواجهــة النظــرة التقليديــة التــي تتحــدي تغييــر واقــع المــرأة وتحــد مــن مشــاركتها، واعتبــار 
المــرأة المعنــىِّ األساســي بتفعيــل وخلــق منظومــة معرفيــة اجتماعيــة وسياســية وســلوكية تؤكد 
مشــاركتها، وهــو جهــد يســتلزم وقفــة جــادة مــن المثقفيــن ومتخــذي القــرار والمهتميــن ولكنــه 
كــرة فــي ملعــب المــرأة، وحدهــا المعنيــة بــه، فإمــا تفعيلــه وجعلــه برنامجًا وطنيًــا للمســتقبل، أو 
االنــزواء خلــف أوهامهــا، مكتفيــة بــدور المتفــرج والمتحســر أمــام ســؤال غيابهــا، خاصــة فــي ظــل 
الظــروف الصعبــة التــي تعيشــها الدولــة الليبيــة نتيجــة مــا أصابهــا مــن انهيــارات عقــب التحــول 

السياســي فـي 2011.
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