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،،

أزمــة التعليــم
في الجنــوب الليبــي

عبدالباسط غبارة

بسبب  االستقرار،  عدم  من  تعاني  الليبي  الجنوب  مدن  ظلت   ،2011 العام  في  األزمة  اندالع  منذ 
التهميش الذي طال مرافقها األساسية والفرعية، وابتعادها جغرافيا عن مناطق صنع القرار. وغرقت 

المنطقة المنسية في بحر من األزمات التي عصفت بكل مناحي الحياة اليومية للمواطنين هناك.



3 الخميس  2  اغسطس 2018             العدد:  نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

يأتي التعليم في طليعة القطاعات المتأثرة بشكل كبير 
باألوضاع المتردية في البالد، حيث تعمقت أزماته تدريجيًا، 
وإرجاء  بالغة،  أضرار  من  التحتية  بالبنية  لحق  ما  بسبب 

الدراسة أكثر من مرة بسبب غياب األمن.

البالد،  التعليم في طليعة القطاعات المتأثرة بشكل كبير باألوضاع المتردية في  ويأتي 
حيث تعمقت أزماته تدريجيًا، بسبب ما لحق بالبنية التحتية من أضرار بالغة، وإرجاء الدراسة 
من  التي  الكبرى  بالمعظلة  البعض  وصفه  الذي  األمر  األمن،  غياب  بسبب  مرة  من  أكثر 

شأنها أن تؤثر على األجيال المقبلة.
فقبل نحو عامين، شهدت ليبيا ذروة حادة من أعمال العنف والشغب والدمار التي طالت 
المدارس والمؤسسات المسؤولة عن توفير المستلزمات الدراسية والكتب، ولهذا السبب 
تعطلت الدراسة على 1.2 مليون تلميذ وتلميذة في ليبيا، وتوقفت ما يقارب 600 مدرسة 

من أصل 4200، وهذا وفًقا لمنظمة اليونيسف.
ويدفع قطاع التعليم ثمن الفوضى التي انتشرت في البالد، مع تواصل أعمال العنف التي 
تستهدف العاملين فيه. فآخر ضحايا غياب األمن كان أحد أفراد الشرطة التابعين لمديرية 
الثانوية أمام مدرسة  أمن سبها، والذي قتل مؤخرا خالل تأمينه لجنة امتحانات للشهادة 
خديجة الكبرى وسط المدينة.وأوضح مصدر أمني لقناة ليبيا، أن المغدور كان على وشك 
منذ  الثانوية  الشهادة  امتحانات  مراقبة  تأمين  على  فيها  يعمل  التي  للمدرسة  الدخول 
بدايتها، قبل أن تتجه نحوه سيارة ويتم إطالق النار عليه من قبل أشخاص مجهولي الهوية.

الثانوية  الشهادة  امتحانات  تأمين  يتم  الوفاق  تعليم  وزارة  من  لخطة  وفقًا  أنه  يذكر 
الشهادة  امتحانات  مراقبة  مسؤولية  سبها  جامعة  الداخلية.وتتولى  وزارة  مع  بالتعاون 

الثانوية لهذا العام عبر مراقبين ومالحظين موزعين على 11 لجنة داخل نطاق البلدية.
قبلي،  بأنه صراع  يمكن حصره  ال  كبيرا،  أمنيا  توترا  فترة  منذ  الليبي  الجنوب  ويشهد 
خاصة بعدما ظهرت مليشيات إفريقية وأجنبية تقاتل إلى جانب بعض القبائل. ففي ظل 
العسكرية  والمؤسسة  القانون  دولة  وغياب  ليبيا،  في  الحياة  مفاصل  يضرب  الذي  الفراغ 
جنوب  منطقة  أصبحت  المتعاقبة،  الحكومات  طرف  من  منسية  منطقة  ولكونها  واألمنية، 

ومستدامة  خطرة  لتهديدات  بؤرة  ليبيا 
تطال ليبيا وأجوارها.

وشهدت مدينة سبها، الواقعة على بعد 
الليبية  العاصمة  جنوب  كيلومتراً،   660
طرابلس، اقتتااًل واسعًا، منذ مطلع فبراير 
مستوى،  من  أكثر  على  الماضي،  )شباط( 
بين قبيلتي أوالد سليمان العربية والتبو، 
خط  على  األفريقية  العصابات  دخول  امع 
خّلفت  دامية  اشتباكات  في  المواجهة، 
قسريًا  جماعيًا  ونزوحًا  وجرحى،  قتلى 
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لعشرات األسر.
األمنية  األوضاع  هذه  ودفعت 
المتردية إلى تعطيل إنطالق الدروس، ففي 
مارس الماضي، أعلن مكتب مراقبة التعليم 
جاء  الذي  الدراسة،  تأجيل  سبها  بمدينة 
المدينة  في  األمنية  األوضاع  تردي  بسبب 
التي شهدت معارك عنيفة، إلى جانب وقوع 
االشتباكات  مواقع  في  المدارس  بعض 
ونزوح بعض العائالت إلى بعض المدارس.

األمم  منظمة  قالت  الماضي،  يونيو  وفي 
المعارك  إن  »يونيسف«،  للطفولة  المتحدة 
ليبي  طالب  ألف  نحو260  أجبرت  ليبيا  في 
إغالقها  بسبب  مدرسة   480 مغادرة  على 
والجنوب. الشرق  في  العنف  أعمال  جراء 

وأضافت المنظمة في بيان أن أعمال العنف 
اإلغالق  على  المدارس  من  العديد  أجبرت 
وسبها  البالد،  شرق  في  درنة  مدينتي  في 

في جنوب غربها.
عدة  في  الّصراع  اشتداد  وتسّبب 
األرواح وفي  مناطق في خسائر جسيمة في 
تضّررت  كما  البالد  عبر  العديد  تهجير 
الخدمات  عّطل  مّما  الحيوّية  التحتّية  البنى 
والّصرف  المياه  توزيع  مثل  األساسّية 
يمثل  بات  ما  وهو  المدارس،  في  الصّحي 
بسبب  التالميذ  حياة  على  كبيرا  تهديدا 

تفشي األمراض واألوبئة.
دراسة  كشفت  الماضي،  أغسطس  وفي 
وبالشراكة  اليونيسف  منظمة  بها  قامت 
في  األمراض  لمكافحة  الوطني  المركز  مع 
الشرب  ليبيا عدم كفاية وسوء نوعية مياه 
من   54% في  الصحي  الصرف  ومرافق 
المدارس التي تم تقييمها في غرب وشرق 
لخطر  الطلبة  يعرض  مما  ليبيا،  وجنوب 
األمراض  سيما  وال  الصحية،  المشاكل 

خسائر  في  مناطق  عدة  في  الّصراع  اشتداد  تسّبب 
جسيمة في األرواح وفي تهجير الكثيرين عبر البالد 
كما تضّررت البنى التحتّية الحيوّية مّما عّطل الخدمات 
في  الصّحي  والّصرف  المياه  توزيع  مثل  األساسّية 
المدارس، وهو ما بات يمثل تهديدا كبيرا على حياة 

التالميذ بسبب تفشي األمراض واألوبئة.

الوفاق  بحكومة  التعليم  وزارة  أعلنت  الماضي  سبتمبر  ومطلع  المياه،  طريق  عن  المنقولة 
الوطني التي تتخذ طرابلس مقًرا لها، توزيع ما يزيد على 7 مليون دينار ليبي من ميزانية 
الطوارئ لصالح دعم وتهيئة المدارس الستقبال العام الدراسي الجديد 2017/2018، غير 

أن هذا المبلغ لم يكن كافًيا لترميم ما خلفته الحرب.
وال تنتهي األزمات المتعلقة بالتعليم في ليبيا، ولعّل غياب الكتاب المدرسي في المناطق 
البعيدة عن المدن الكبرى واحدة منها.في مناطق ليبية نائية، تلجأ إدارات مدارس كثيرة 
المدرسي،  الكتاب  عن  بدائل  لتوفير  المستندات  نسخ  آالت  إلى  تقريبًا  أعوام  ثالثة  منذ 

نتيجة عجز حكومات البالد عن توصيله إليها ألسباب لوجستية.
وتعاني منظومة التعليم في ليبيا كباقي القطاعات، من االنقسام السياسي الحاد، الذي 
أدى إلى وجود وزارتين في البالد، األولى تتبع حكومة الوفاق الوطني، في طرابلس، والثانية 
للحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء )شرقا( مما ترتب عليه نقص في المخصصات المالية، 

والكتب الدراسية وخاصة في الجنوب الليبي.
عثمان  الوفاق،  بحكومة  المفوض  الليبي  التعليم  وزير  وصف  الماضي،  مارس  وفي 
سءي  بأنه  الليبي  الجنوب  في  التعليم  وضع  السابع«،  »اليوم  لصحيفة  حوار  فى  عبدالجليل، 
للغاية. وقال الوزير، »بعد استالمي لمهام الوزارة بشهر كان أحد أهم أهدافي زيارة مدن 
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الجنوب بالكامل، وأعتقد أنني الوزير الوحيد الذي يزور مدن الجنوب الليبي بالكامل 
في 13 يوما إلى حدود تشاد والنيجر والجزائر«.

وأضاف، »وقفت بنفسي على كل مدرسة والوضع سءي للغاية والبنية التحتية منهارة في 
ظل اختراقات أمنية وأولياء األمور يعانون وينقصهم الكثير من المعدات وهو بالنسبة إلّي 
شىء مؤلم، وعندما عدت طرحت مبادرة على رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، 
لتطوير  صندوق  تخصيص  على  ووافق  الجنوب  في  التعليم  وتطوير  األزمات  تلك  لحل 
التعليم وسيعمل الصندوق على توفير احتياجات الجنوب من تطوير مدارس وتطوير قطاع 
الليبي كل شءي ودعمهم فى  الجنوب  إعطاء  والقول ليس كالفعل ومستمرون في  التعليم، 
قطاع التعليم ألنهم يفتقدون الكثير«. وكان صندوق تحقيق االستقرار في ليبيا، قد ساهم 
مؤخرا في سّد الشقوق والثقوب وتغيير األبواب والّنوافذ وتجديد الفضاءات المتضّررة في 

ثالث مؤّسسات تعليمّية في مدينة أوباري.
اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  ويعمل 
األوروبي  االتحاد  من  مشترك  بتمويل 
والّسلط  الوطني  الوفاق  حكومة  دعم  على 
لفائدة  الخدمات  تحسين  على  المحلّية 
المتحدة  األمم  برنامج  السّكان.يساعد 
على  الوطني  الوفاق  حكومة  اإلنمائي 
مبادرة  وهو  ليبيا  استقرار  صندوق  تفعيل 
تؤّمن بسرعة تهيئة البنى التحتّية وتسليم 
فيها  بما  المحلّية  القدرات  ودفع  المعّدات 

مهارات تسوية الّنزاعات.
يذكر أنه في يناير الماضي، تعهد رئيس 
المجلس الرئاسي، خالل لقائه بوفد بلدية 
بما  الليبي  الجنوب  يحظى  بأن  القطرون، 
مجال  في  خصوصًا  اهتمام،  من  يستحقه 
االنقسام  أن  إلى  السراج  التعليم.وأشار 
مؤسسات  أداء  على  سلبا  أثر  السياسي 
مع  تتعامل  الحكومة  أن  مضيفا  الدولة، 
الخدمات  تقديم  على  وتعمل  الواقع، 
للمواطنين وفقا لألولويات وما هو متاح من 

إمكانيات.
الوفاق،  بحكومة  التعليم  وزارة  وأعلنت 
يزيد  ما  توزيع  عن   ،2017 سبتمبر  مطلع 
الطوارئ  ميزانية  من  دينار  مليون   7 عن 
الستقبال  المدارس  وتهيئة  دعم  لصالح 
العام الدراسي الجديد 2018/2017، لكن 
ذلك ال يبدو كافيا للنهوض بالقطاع الذي 
مغاربيا  األخيرة  المراتب  ليبيا  فيه  تحتل 

الليبية طيلة السنوات الماضية من وضع خطة تعليمية  ، إذ لم تتمكن السلطات  وإقليميا 
محكمة تتبعها وتعتمدها كأساس تبني عليه للقيام بنقلة نوعية في وضع التعليم في البالد.

وبرلمانين  حكومتين  بين  والمؤسساتي  السياسي  االنقسام  من  تعاني  ليبيا  تزال  وال 
عرضة  وجعلها  ليبيا،  في  والدولة  الشعب  أنهك  مستمر،  أهلي  واحتراب  صراع  وعمليات 
األمن  وغياب  المعيشية  األوضاع  سوء  تدفع  أن  على  المراهنة  بل  الخارجية،  للتدخالت 

قطاعات من الشعب الليبي إلى الترحيب بالتدخل الدولي إلنهاء مآسيها.
الماضية،  السنوات  طيلة  عنيفة  هزات  وشهدت  ليبيا،  في  التعليم  منظومة  واختلت 
والجماعات  للسالح، وبروز األجسام  الواسع  االنتشار  الناجمة عن  الفوضى  حيث غرقت في 
والميليشيات المسلحة. ويرى مراقبون أن أزمة قطاع التعليم في الجنوب الليبي تبقى رهينة 
تحقيق تسوية سياسية شاملة في البالد، حيث تتوحد مؤسسات الدولة وتكون قادرة على 

إنهاء الفوضى وتحقيق االستقرار.

تعاني منظومة التعليم في ليبيا كباقي القطاعات، 
وجود  إلى  أدى  الذي  الحاد،  السياسي  االنقسام  من 
الوفاق  حكومة  تتبع  ــى  األول البالد،  في  وزارتين 
المؤقتة  للحكومة  والثانية  طرابلس،  في  الوطني، 
في  نقص  ترتب  مما  )شرقا(  البيضاء  مدينة  في 
في  وخاصة  الدراسية  والكتب  المالية،  المخصصات 

الجنوب الليبي.

هزات  وشهدت  ليبيا،  في  التعليم  منظومة  اختلت 
في  غرقت  حيث  الماضية،  السنوات  طيلة  عنيفة 
وبروز  للسالح،  الواسع  االنتشار  عن  الناجمة  الفوضى 

األجسام والجماعات والميليشيات المسلحة.
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ثماني سنوات من التخريب

المدارس الليبية
تنتظر أمال في اإلصالح

جميعنا يشاهد ورقة الدوالر يوميا وينظر إلى الصورة التي فيها، لكن أغلبنا ال يفكر من في الصورة ولماذا 
وضع هناك، ألن بديهية التفكير عندنا ترى إلى تلك الورقة مكسبا مادّيا ليس أكثر. لكن الصورة في األصل 
العلم  أن  يعتبر  الذي  فرانكالين  بنجامين  هو  المتحدة  الواليات  مؤسسي  وأحد  أمريكي  وعالم  لمفكر  تعود 
والتعليم هو األساس األول في بناء مجتمعات ودول قوية وهو رافع حكمة تقول إن »الشءي الوحيد األكثر كلفة 
من التعليم هو الجهل« وعلى ذلك األساس كان العلم لدى األمريكان بمرتبة القداسة وهو الذي جعلهم من 

كبرى القوى في العالم رغم أنهم األقل موروثا حضاريا وتاريخيا مقارنة بشعوب أخرى.

شريف الزيتوني

،،
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الجهل ال يمكن أن يبني أوطانا وما على الراغبين في بناء 
يحمي  متعلّم  واع  لجيل  التأسيس  على  العمل  إال  الذات 

أوطانه ويطورها.

عن  قيل  مما  الهدف 
يمكن  ال  الجهل  أن  فرانكالين، 
في  الراغبين  على  وما  أوطانا  يبني  أن 
التأسيس  على  العمل  إال  الذات  بناء 
لجيل واع متعّلم يحمي أوطانه ويطورها. 
اليوم يقاس تقّدم الشعوب بمستوياتها 
من  للعالم  تقّدمه  وبما  التعليمية 
إنجازات وما تمتلك من مؤسسات كبرى 
وهو  المعرفة،  عن  الباحثين  قبلة  تكون 
العربية  منطقتنا  في  توّفره  يمكن  ال  ما 
التي تجد نفسها تدريجيا ضمن الدول 
اهتمامها  عدم  بسبب  للجهل  الحاضنة 
بالتعليم وعلى ذلك تعتبر اليوم شعوبها 
سّلم  في  مراتب  واألضعف  تعّلما  األقل 

مؤشرات التعليم العالمية.
بقي  منذ  قديمة  األزمة  أن  الواقع 

العرب يجترون أساطير الماضي بأنهم أصحاب علم وصانعي أمجاد في كل مناحي الحياة، 
في حين تجتهد األمم األخرى وتحقق ثورات حقيقية بفضل نظرتها نحو المستقبل باعتباره 
الوحيد القادر على صنع دول قوية وشعوب متطورة من خالل إيمانها أن التعليم هو الحصن 

الضامن لها في وجه التخّلف والجهل.
قد يكون الكالم السابق منفصال قليال عن المراد قوله في هذا المقال وهو أزمة التعليم 
تعانيه  الذي  الحقيقي  المشكل  من  يقترب  عموما  لكنه  فبراير،   17 »ثورة«  بعد  ليبيا  في 
المدرسة الليبية منذ سنوات وما زادت في تعميقه تحوالت »الربيع العربي« من قضاء على 
بنية تحتية وعدم وجود رؤية واضحة للبناء، فوجد التعليم نفسه عوض أن يؤسس لرؤية 
جديدة متطورة مثلما زعم »الثوار« القيام به، إلى ميدان على حافة االنهيار ال أفق إلصالحه 

والخروج به من أزمته.
من خالل عودة وعملّية جرد للسنوات الثماني األخيرة التي أعقبت اإلطاحة بنظام العقيد 
عدة  على  ليبيا  في  تضررا  القطاعات  أكثر  من  كان  التعليم  أن  نجد  القذافي،  معّمر 
واختالفها  المناهج  ضعف  إلى  األمن  انعدام  إلى  المبكر  االنقطاع  من  بدءا  مستويات 
خطيرة  مرحلة  وصلت  التي  التحتية  البنية  مستوى  إلى  وخاصة  الحكم،  فرقاء  باختالف 
التعليم  لوزير  صحفية  تصريحات  ففي  التطوير.  أو  اإلصالح  في  أمل  أي  تنهي  تكاد 
المدارس  مئات  تضرر  عن  أّكد   ،2017 يوليو  في  الجليل  عبد  عثمان  الوفاق  بحكومة 
الصيانة  إلى  تحتاج  كلها  مدرسة   4500 قرابة  تضرر  إلى  أشار  حيث  الفوضى  بسبب 
واإلصالح بشكل كامل أو جزئي، وخاصة في مناطق سرت والقواليش والعوينية وتاورغاء 
وككلة وأوباري، التي كانت الفوضى واإلرهاب آفتين رئيسيتين فيهما، مؤكدا أن األولية 

ستكون لها في إعادة اإلعمار.
 40% »أّن  اإلحصائيات  بعض  ذكرت   ،2013 العام  ليبية  مواقع  في  منشور  مقال  وفي 
%15 من المدارس يضطر  من المدارس قد تعرضت ألضرار متفاوتة أثناء الحرب، وأّن 
إلى استعمال مرحاض واحد مختلط. في حين  وإناث  بين ذكور  90 تلميذاً  أكثر من  فيها 
أّن %16 من المدارس ال يتوّفر بها مواد تنظيف لألطفال لغسل األيدي، ومدرسة من كّل 

الصالح  الماء  بها  يتوّفر  ال  مدارس  أربعة 
المدارس  من  فقط   1.2% وأن  للشراب، 
ذوي  الستخدام  تصلح  مراحيض  لديها 
%40 من المدارس  االحتياجات الخاصة، و 
غير قادرة على توفير مراحيض للمعلمين«.

األضرار  حجم  تلخص  اإلحصائيات  هذه 
»الثورة«  بعد  الليبية  المدارس  لحقت  التي 
وعجز  العابثين  مباالة  عدم  ظل  في 
أي  إنجاز  أو  حماية  أي  توفير  عن  الحاكمين 

https://www.maghrebvoices.com/a/libya-education/375591.html
http://alrassedalliby.com/news/news.aspx?id=2168614


8 الخميس  2  اغسطس 2018             العدد:  نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

مدارس  تجد  أن  مستغربا  يعد  لم  سنوات  ثماني  خالل 
كقواعد لبعض المليشيات المسلحة تتمركز فيها وكأنها 

ثكناتها الخاصة

التي  األخيرة  الثماني  للسنوات  جرد  عمليّة  خالل  من 
أن  نجد  القذافي،  معّمر  العقيد  بنظام  اإلطاحة  أعقبت 
التعليم كان من أكثر القطاعات تضررا في ليبيا على عدة 
مستويات خاصة إلى مستوى البنية التحتية التي وصلت 

مرحلة خطيرة تكاد تنهي أي أمل في اإلصالح أو التطوير.

بعد ثماني سنوات ال جديد يالحظ حول حالة التعليم في 
ليبيا. كل المؤشرات الدولية إما تضعها في مراتب أخيرة 
في العالم أو تضعها خارج التصنيف من األساس ما يبيّن 

رداء الوضع.

تنقذ  أن  شأنها  من  إصالحات 
الحديث  أصبح  التي  المدارس 
الذي  إليها كابوسا لألولياء  الذهاب  عن 
اختار جزء كبير منهم المدارس الخاصة، 
الخارج  في  أبنائهم  لتدريس  الهجرة  أو 
أين يضمنون مستوى أفضل وأمنا أكثر 
مادي  ثقل  من  لهم  ذلك  يسببه  ما  رغم 

يعجز كثيرون عن توفيره.
خالل ثماني سنوات لم يعد مستغربا 
لبعض  كقواعد  مدارس  تجد  أن 
فيها  تتمركز  المسلحة  المليشيات 
إدراك  أي  دون  الخاصة،  ثكناتها  وكأنها 
لقيمتها كفضاء للعلم يجب الحفاظ عليه 
الحرب  عصفت  الذين  ليبيا،  أبناء  ألجل 
مدارس  وجود  في  بأحالمهم  والتقاتل 
تترك  ولم  المناهج.  لتلقي  ومهيئة  آمنة 

أو  األبواب  خلع  خالل  من  المدارس  تلك  بحق  وارتكبتها  إال  سوءات  من  المليشيات  تلك 
سرقتها أو تحطيم أجزاء منها لغايات خاصة.

كما كانت بعض الجامعات مثل جامعة سرت ألكثر من سنتين قاعدة عسكرية لتنظيم 
إلى هدم  باعتباره يسعى  للجامعة مدروسا بشكل جّيد  الذي استهدافه  اإلرهابي  داعش 

ويريد  والتعليم  بالعلم  عالقة  له  شءي  كل 
تلقين  على  القائم  الخاص  نموذجه  فرض 
والعنف، ولم يتم  القتل  إلى  والدعوة  الجهل 
وصلت  أم  بعد  إال  التنظيم  من  التخلص 
عمال  تتطلب  مهترئة  وضعية  إلى  الجامعة 
قبل  عليه  كانت  ما  إلى  السترجاعها  كبيرا 

العام 2011.
وجود  عدم  ظل  وفي  آخر  جانب  في 
فضاءات مهيئة الستقبال المهجرين بسبب 
الحل  هي  المدارس  بعض  كانت  الحرب، 
لذلك وقد شوهدت عدة صور تنقل أطفاال 
أنها  األصل  مدارس  وسط  من  وعائالت 
للتعليم ال مالجئ تستقبل ضحايا  فضاءات 
الحروب، والظرف في الواقع يتكرر في أغلب 
الدول التي ال تمتلك مراكز إنسانية خاصة 
كبير  بشكل  أثرت  الحاالت  هذه  باإليواء. 
على البنية التحتية للمدارس جعلت بعضها 

غير صالح الستقبال الدارسين.
يالحظ  جديد  ال  سنوات  ثماني  بعد 
المؤشرات  كل  ليبيا.  في  التعليم  حالة  حول 
في  أخيرة  مراتب  في  تضعها  إما  الدولية 
العالم أو تضعها خارج التصنيف من األساس 
ما يبّين رداء الوضع. وفي الواقع أشياء كثيرة 
أوصلته إلى الحالة الصعبة الحالية من بينها 
تعاني منذ سنوات دون  التي  التحتية  البنية 
االنقسام  ظل  في  المسؤولون  يظهر  أن 
لعل  بطءي،  بنسق  إال  إلصالحها  نوايا  أي 
في  السياسية  للعملية  المنتظرة  التطورات 

قادم األشهر قد تغّير جزءا منها.

https://libya24.tv/news/22536
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،،

التعليم في ليبيا القاطرة 

المعّطلة وسط الطريق
حسين مفتاح

قبل عام 1842 لم تعرف ليبيا الحالية المدارس بشكلها المتعارف عليه والذي يعد امتدادا 
على  يعتمد  التاريخ  لهذا  السابقة  الفترة  في  التعليم  كان  فقد  للمدرسة،  الحديث  للشكل 
المراكز الدينية المعروفة محليا بالكتاتيب التي تقتصر على تدريس القرآن الكريم وبعض 
العلوم اللغوية وأصول الدين، وقد جاءت أول دعوة للتعليم المنتظم في عهد الوالي محمد 
أمين باشا الذي تولى الوالية في الفترة ما بين 1842 و1847، حيث دعا أهل طرابلس إلى 
تعليم أبنائهم في مدارس منتظمة حديثة اعتمدت في مجملها على الجهود الشعبية الخيرية 

من تبرعات األهالي الراغبين في تعليم أبنائهم وغيرهم.
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شهدت فترة الغزو واالحتالل اإليطالي لليبيا مرحلة جديدة 
 1914/1/15 وفي  إيطاليا  في  صدر  حيث  التعليم  مجال  في 
وزارة  تتبع  إيطالية  عربية  مدارس  بإنشاء  ملكي  مرسوم 
وهي  روما  في  اإليطالية  المستعمرات  ووزارة  المعارف 

مدارس ابتدائية مدة الدراسة بها ثالث سنوات.
 

وكانت بداية انتشار المدارس متواضعة جدا إذ لم تنتشر إال في نطاق ضيق، وبعدد 
المتعلمون مناهج تشمل  الثالث سنوات، يتلقى فيها  محدود، ولم تتعد الدراسة فيها 
والرياضيات  التركي  والتاريخ  اإلسالمي  الدين  وتعاليم  التركية  واللغة  العربية  اللغة 
تتحمل  تكن  لم  أنها  رغم  المدارس  هذه  على  اإلشراف  الوالية  تولت  وقد  والجغرافيا، 
الطلبة،  ألهالي  الذاتي  والدعم  الشعبي  المجهود  على  تعتمد  كانت  بل  مصروفاتها، 
المدرسة اإلعدادية األولى بطرابلس الستقبال من يريد  افتتاح  1867م تم  وفي عام 

مواصلة دراسته ممن أتموا دراستهم الرشدية.
وشهدت فترة الغزو واالحتالل اإليطالي لليبيا مرحلة جديدة في مجال التعليم حيث 
إيطالية  عربية  مدارس  بإنشاء  ملكي  مرسوم   15/1/1914 وفي  إيطاليا  في  صدر 
تتبع وزارة المعارف ووزارة المستعمرات اإليطالية في روما وهي مدارس ابتدائية مدة 
الكتاتيب  1915 صدر مرسوم آخر يقضي بضم  الدراسة بها ثالث سنوات. وفي عام 
قانونين أساسيين  1917 صدر مرسوم يتضمن  اإليطالية، وفي سنة  السيطرة  تحت 
وضعا لطرابلس وبرقة، لتنظيم التعليم للـيبيين وجعل التعليم االبتدائي إلزاميا للـبنين 
كما يشمل استخدام اللغة العربية في التعليم وتدريس اللغة اإليطالية، وضمنت إيطاليا 
بذلك انتشار اللغة اإليطالية بين الليبيين بشكل ممنهج، وشهدت تلك الفترة انتشار 
المدارس في عدة مدن وقرى، كما انتشرت مدارس الصنائع والتعليم المهني، إال أن 
هذه المدارس كانت تقتصر في األغلب على أبناء المواطنين المرتبطين بالمستعمر 

اإليطالي.
دول  ضمن  إيطاليا  خسارة  وعقب 
قامت  الثانية،  العالمية  للحرب  المحور 
تولت  التي  البريطانية  العسكرية  اإلدارة 
البالد  مناطق  من  العديد  في  األمر 
إلى  الليبيين  للمعلمين  بعثة  أول  بإرسال 
برنامج  بعد  ليعودوا   1945 سنة  مصر 
إدارة  ليتولوا  كمعلمين  قصير  تدريبي 
المدارس والتدريس بها، وتم افتتاح أول 
سنة  طرابلس  بمدينة  ثانوية  مدرسة 
1948 تم افتتاح معهد  1947، وفي سنة 
العام  وفي  بطرابلس،  المعلمين  إلعداد 
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خالل فترة النظام الملكي في ليبيا زاد عدد المدارس 
المدن  في  الثانوية  المدارس  وانتشرت  االبتدائية 
الكبرى، إال أن قطاعا كبيرا من الشعب لم يتمكن من 
التي  الفقر  لحالة  نظرا  المدارس  هذه  من  االستفادة 

كانت تسيطر على السواد األعظم من منه.

افتتاح  تم  الدراسي50/1951 
المعلمين  إلعداد  معهد 
المعلمات  إلعداد  ومعهد  ببنغازي 

بطرابلس.
في  الملكي  النظام  فترة  وخالل 
االبتدائية  المدارس  عدد  زاد  ليبيا 
في  الثانوية  المدارس  وانتشرت 
المدن الكبرى، إال أن قطاعا كبيرا من 
من  االستفادة  من  يتمكن  لم  الشعب 
هذه المدارس نظرا لحالة الفقر التي 
كانت تسيطر على السواد األعظم من 
الشعب، وتباعد المسافات بين مراكز 
المدارس  تلك  بها  كانت  التي  المدن 
المستهدفون  كان  التي  والمناطق 
عرفت  وقد  يقطنونها،  التعليم  من 
العربية  المناهج  إرساء  المرحلة 
كما  الليبيين،  المعلمين  عدد  وزيادة 
سنة  في  ليبية  جامعة  أول  افتتاح  تم 
الليبية  الجامعة  اسم  وحملت   1955
وكان مقرها بنغازي، حيث بدأت بكلية 

واحدة وهي كلية اآلداب والتربية وكان عدد طالبها 31 طالبا )دون طالبات(. وفي عام 
1973 انحلت الجامعة إلى جامعتين جامعة بنغازي )جامعة قاريونس( وجامعة طرابلس 
)جامعة الفاتح(، أما ثاني جامعة فكانت الجامعة اإلسالمية التي تأسست في 1960 والتي 
ديني متوسط حتى  إلى معهد  ثم تطورت  دينية  زاوية  الجامعة  كانت  البيضاء،  مقرها 

أصبحت جامعة، وهي أساس جامعة عمر المختار الحالية.
في  الملكي  النظام  فترة  خالل  التعليم  قطاع  شهدها  التي  الطفرة  من  الرغم  وعلى 
بقيت  حيث  المناسب،  التعليم  تتلّق  لم  الشعب  أبناء  من  العظمى  الغالبية  أن  إال  ليبيا 
نسب األمية عالية وتجاوزت كل التقديرات الدولية، وبقيت ليبيا تقبع في مؤخرة الدول 
من حيث مستوى تلقي التعليم وبقيت معدالت األمية هي األعلى من بين دول المنطقة 
التعليم  فيها  يكون  أن  يفترض  التي  األطفال  فئة  ذلك  في  بما  النساء  بين  السيما 
األساسي إجباريا، وذلك بحكم األوضاع االجتماعية والعادات والتقاليد، عالوة على حالة 
الفقر ومحدودية عدد المدارس، وعدم انتشارها في عدد من القرى والمناطق التي كان 

معظم التالميذ والطلبة يقطعون مسافات طويلة للوصول إليها.
وعلى الرغم من تأسيس الجامعة الليبية بفرعيها )طرابلس وبنغازي( إال أن العديد 
من التخصصات العلمية بقيت غير متوفرة، األمر الذي فاقم احتياج البالد إلى العناصر 
الشاملة  التنمية  عملية  على  السلبي  مردوده  له  كان  الذي  األمر  وهو  علميا،  المؤهلة 
بشكل عام وفي مجال التعليم بشكل خاص، حيث كان من المفترض أن تساهم مخرجات 

تطوير  في  والعالي  المتوسط  التعليم 
التعليم، لكن محدودية عدد  ودعم قطاع 
العلمية  التخصصات  وقلة  الخريجين 
ويستمر  تستمر  القطاع  معاناة  جعلت 
تسييره  في  األجانب  على  اعتماده 
والتدريس ليس في الجامعات فحسب بل 

في التعليم المتوسط واالبتدائي أيضا.
كان   1969 عام  الفاتح  ثورة  قيام  بعد 
ثالوث  من  البالد  تخلص  أهدافها  أهم 
منذ  فوضعت  )الجهل-الفقر-المرض( 
الماضي  القرن  من  السبعينات  بدايات 
التعليم  التي كان قطاع  التنموية  الخطط 
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بداية  من  األربعة  العقود  خالل  التعليم  قطاع  شهد 
الحالي  القرن  من  األولــى  العشرية  إلى  السبعينات 
التعليمية  المؤسسات  عدد  زيادة  في  تمثل  كبيرا  توسعا 

وانتشارها أفقيا، وتعدد تخصصاتها وارتفاعها عموديا.

التعليم  مجال  في  الخطط  واتخذت  أولوياتها،  أهم  الصحة  قطاع  جانب  إلى 
المدارس  وتأسيس  إنشاء  عملية  بدأت  حيث  والعمودي،  األفقي  البعدين 
بمختلف مستويات التعليم األبتدائي والثانوي  مختلف المدن والمناطق والقرى بما في 
للتالميذ  المدارس  انتقلت  متناثرة، حيث  لم تكن سوى نجوع  التي  النائية  القرى  ذلك 
األمور  أولياء  بمعاقبة  القانون  ويسمح  إجباريا  األساسي  التعليم  وأصبح  مواقعهم،  في 
الذين يحرمون أبناءهم من الدراسة، كما نتشرت بالتوازي مع الدراسة النظامية، خطة 
األمية  معدالت  لتنخفض  األمية  محو  برنامج  في  الجنسين  من  السن  كبار  الستهداف 

بشكل ملحوظ.
ووفقا للتقارير الدولية المعنية بقطاع التعليم، فقد قدر إجمالي برامج محو األمية بين 
ضاقت  ولكن  للنساء،  المائة  في  و35  للرجال  المئة  في   70 نحو  أو  المئة،  في  و60   50

الفجوة بين الجنسين منذ ذلك الحين، بسبب زيادة الحضور المدرسي لإلناث.
وقدر تقرير التنمية البشرية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعام 2001 أن معدل 
المئة، أو ٪91.3 للذكور و ٪69.3 لإلناث.  إلى نحو 80.8 في  ارتفعت  الكبار  محو أمية 
وفقا إلى تقديرات حكومة الواليات المتحدة ل 2004 ، و82 في المئة من مجموع السكان 
البالغين )سن 15 فما فوق( قادرين على القراءة والكتابة، أو 92 في المئة من الذكور و 

٪72 من اإلناث.
ووفقا لتقرير منظمة اليونسكو عن »التعليم للجميع« الصادرعام 2000، بينت دراسة 
ووفقًا   ،1993 سنة  دينار  مليون   640 بلغت  التعليم  ميزانية  أن  بليبيا  الخاصة  الحالة 

اإلنفاق  فإن  لإلحصاء  اليونسكو  لمعهد 
من   %2,7 يمثل  كان  التعليم  على  العام 
1999، وتبين  إجمالي الناتج المحلي سنة 
أن  الدولي  البنك  أجراها  التي  الدراسة 
إجمالي  من  للتعليم  المخصصة  الحصة 
الناتج المحلي في ليبيا من أعلى الحصص 
 .1997 عام   %7 بلغت  إذ  العالم  في 
من  التعليم  نفقات  نصيب  وبحساب 
أنها  يتضح  العام  القطاع  تشغيل  نفقات 
وهي   ،2007 عام  في   %27 تمثل  كانت 
نسبة عالية قياسًا بالمعايير الدولية، فهي 
منظمة  بلدان  في  نظيراتها  ضعفي  تبلغ 
التنمية والتعاون في الميدان االقتصادي.

وشهد قطاع التعليم خالل العقود األربعة من بداية السبعينات إلى العشرية األولى 
وانتشارها  التعليمية  المؤسسات  عدد  زيادة  في  تمثل  كبيرا  توسعا  الحالي  القرن  من 
أفقيا، وتعدد تخصصاتها وإرتفاعها عموديا إذ انتشرت الجامعات والمعاهد العليا التي 
ذلك  في  بما  المختلفة  العلمية  الدرجات  وتمنح  العلمية،  التخصصات  معظم  تدرس 

الدرجات العالية والدقيقة.
وإذا كانت بداية الدراسة الجامعية في ليبيا بجامعة واحدة في عام 1955، ثم إثنتين 
في 1960 ثم ثالث في 1973 ثم توالى بعد ذلك افتتاح الجامعات الجديدة، حتى وصل 
عشرة  أربع   1995 عام  وفي  عشرة،  ثالث   1990 وفي  جامعة،   11  ،1985 عام  عددها 
جامعة، وكان عددها في عام 2001 اثنين وعشرين جامعة، وقد صاحب هذه الزيادات 
العليا، عالوة على برنامج  الدراسات  الطلبة وطلبة  إزدياد مضطرب في عدد  المتوالية 
الدرجات  لنيل  الطلبة  أالف  نفقتها  على  الدولة  توفد  حيث  بالخارج  العليا  الدرسات 

العلمية العليا في أهم الجامعات العالمية في مختلف دول العالم.
ولم تكن هذه النهضة الكبيرة التي شهدها قطاع التعليم كافية للنهوض بالمجتمع 
بشكل نموذجي، بل كانت نظرا للوضع الذي تعانيه المنطقة بشكل عام من تخلف وتأخر 
التحول  المنظومة الدولية لعدة أسباب ال مجال لطرحها في هذا السياق، صاحب  عن 
االتجاه  فكان  نموذجي،  بشكل  المنتظرة  الهداف  تحقيق  وعدم  المشاكل  من  العديد 
نحو التطوير والمراجعة واستحداث خطط جديدة واعتماد نماذج وتجارب عالمية أكدت 
التعليمية،  خططها  عبر  التحول  في  النجاح  من  تمكنت  التي  الدول  بعض  في  نجاحها 
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فبراير سنة  أحداث  البالد عقب  إليه  آلت  لما  نتيجة  الخطط توقفت  أن هذه  إال 
.2011

عقب أحداث سنة 2011 بقيت منظومة التعليم في بادئ األمر على ما هي عليه ولم 
بالنظام  أنها ترتبط  الجدد  ليبيا  رأى حكام  التي  المناهج  إال في بعض  أي تغيير  يطرأ 
وبقي  األخرى،  المناهج  وبعض  والتاريخ  الوطنية  التربية  مناهج  التغيير  فطال  السابق 
التي كانت مبرمجة للتطوير وتطبيق  القطاع على ما هو عليه إال أن عدد من الخطط 
التعليم ومؤسساته باألوضاع األمنية  الجديدة توقفت، ولم تطبق، وتأثر قطاع  النظم 
األطراف  بين  السياسية  االنقسامات  نتيجة  الحقا  طرات  التي  السياسية  زالتغيرات 

المتصارعة في البالد، حيث ألقت الصراعات بظاللها على العملية التعليمية.
الرقابية أن  المعنية بالتعليم والمؤسسات  المنظمات  التي تصدرها  التقارير  وتؤكد 
قطاع التعليم من أكثر القطاعات التي تضررت، خاصة في الفترة الزمنية الممتدة بعد 
البالد،  المختلفة في  السياسية  المسلحة بين األطراف  اندلعت الصراعات  2014 حيث 
حيث تعرضت أعداد كبيرة من المدارس والمعاهد والكليات ألضرار مباشرة لوجودها 
استخدامها  على  عالوة  إليها،  الوصول  سبل  وانقطاع  المسلحة،  الصراعات  مواقع  في 
من قبل بعض التشكيالت المسلحة كمواقع لتتحول من مؤسسات تعليمية إلى ثكنات 
ومعسكرات إليواء المقاتلين وتخزين األسلحة والذخائر، إضافة الستخدامها من قبل 
من  العديد  استخدام  ويتم  القانون،  إطار  خارج  وسجون  كمعتقالت  المليشيات  بعض 
اشتباكات  فيها  دارت  التي  المدن  كل  في  المشردة  األسر  إليواء  العمومية  المدارس 
مسلحة أو حروب بما في ذلك المدن التي شهدت حروب ضد التنظيمات اإلرهابية مثل 

سرت وبنغازي ودرنة.
لالنقسام  ضحية  التعليم  قطاع  ووقع 
القطاعات،  معظم  ضرب  الذي  السياسي 
الصيانة  غياب  من  المدارس  تعاني  حيث 
الدورية وتوريد األدوات والكتب المدرسية 
بداية  معها  بالتبعية  ويتأخر  تتأخر  التي 
العام الدراسي، وهو األمر الذي تكرر مرارا 
خالل السنوات األربعة األخيرة، كما تعاني 
األوضاع  سوء  جراء  كغيرها  المدارس 
للتهديدات  كالتعرض  والحياتية  المنية 
األمنية، وانقطاع التيار الكهربائي لساعات 
االتصاالت  انقطاع  إلى  إضافة  طويلة، 

واالنترنت، وغيرها من الخدمات.
مصدر  يبقى  األمن  غياب  أن  الفيتوري،  مصطفى  الليبي  واألكاديمي  الكاتب  ويرى 
الخوف الرئيسي لجميع األسر الليبية، ما يفسر سبب رفض الكثير منها إرسال أبناءها 
إلى المدرسة، فالمدارس العامة ال توفر على وسائل النقل، ما يعني أن العائالت تضطر 
النقل الخاصة مثل سيارات األجرة،  أو تعتمد على وسائل  إلى المدرسة،  ألخذ أطفالها 

وهذا يبدو أكثر صعوبة، ألن المصارف تعاني من نقص السيولة النقدية.
وقد فتحت كل هذه المشاكل الباب للمدارس الخاصة، فعلى مدى السنوات الخمس 
الماضية، انتشرت المدارس الخاصة في كل أرجاء البالد، ويرجع ذلك أساسا لتوفر وسائل 
النقل لألطفال الصغار، لكن تكلفتها أعلى، ومستوى جودة الدراسة ببعضها خارج نطاق 
التقييم ما قد يؤدي إلى تدني مستوى جودة التحصيل عبرها، ويبلغ متوسط الرسوم 
بأسعار  دوالر   200 حوالي   – ليبي  دينار   1000 خاصة  حوالي  مدرسة  أي  في  السنوية 
السوق السوداء، وثالث مرات أكثر من ذلك األسعار الرسمية، وتقدر منظمة اليونيسيف 
عدد التالميذ في المدارس الليبية بحوالي 1،2 مليون تلميذ، يتغيب منهم حوالي 279 

ألفا عن الدروس.
التعليم يعّد من أكثر القطاعات تضررا،  وبالنظر للوضع الراهن في ليبيا فإن قطاع 
مستوى  في  وتدن  أمني  إنفالت  من  البالد  تعانيه  لما  األكبر  الضحية  بمثابة  يعد  بل 
باعتبار  صعوبة  تزداد  والحلول  تفاقما  تزداد  المشاكل  أن  يعني  ما  وهذا  الخدمات، 

التعليم هو القاطرة التي عن طريقها يمكن قيادة أي بلد من وضع إلى آخر.

 
الذي  السياسي  لالنقسام  ضحية  التعليم  قطاع  وقع 
ضرب معظم القطاعات، حيث تعاني المدارس من غياب 
التي  المدرسية  والكتب  األدوات  وتوريد  الدورية  الصيانة 
وهو  الدراسي،  العام  بداية  معها  بالتبعية  ويتأخر  تتأخر 

األمر الذي تكرر مرارا خالل السنوات األربعة األخيرة.
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التعليم في ليبيا..

أصداء دولية سلبية
تؤكد الوضع المأزوم

والدمار،  الحرب  مخلفات  عكسته  ما  بسبب  أحد،  على  خافية  تعد  لم  ليبيا  في  المترّدي  التعليمي  الوضع  حقيقة 
وقد أّكدت هذا االنطباع ودعمته أرقام المؤسسات الدولية المختصة، التي تدق جلها ناقوس الخطر لقطاع يعتبر 
مستقبل ليبيا وأبناءها، األمر يتطلب حلوال سريعة من أهل القرار الذين فرقتهم السياسة وفّرقت معهم أبناء البالد.

من  محرومون  الدراسة  سن  في  طفل  ألف   27٩ نحو  أن  من  األخيرة،  السنوات  في  المتحدة  األمم  حذرت  فقد 
الحصول على التعليم بسبب النزاعات العسكرية في ليبيا الغارقة في األزمات األمنية والسياسية. وقال مكتب األمم 
المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )اوتشا( في تقرير أصدره إن البيانات الصادرة عن قطاع التربية والتعليم في 

ليبيا ترسم »صورة مثيرة للقلق بشأن إمكانية الحصول على التعليم.

،،رامي التلغ 
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وأوضح التقرير أن 558 مدرسة في مناطق متفرقة من ليبيا باتت تصنف على أنها 
الصراعات  بها جراء  لحقت  التي  الكلية  أو  الجزئية  نتيجة األضرار  العمل  معطلة عن 
إلى  مختلفة  مدن  في  منها  كبيرة  أعداد  تحولت  فيما  والحالية،  السابقة  العسكرية 

مالجئ إليواء النازحين، ما يحول دون استغاللها لتعليم األطفال.
مواجهات  تشهد  كانت  حيث  الحرب،  أيام  بنغازي  في  المدارس  غالبية  وأغلقت 
مسلحة يومية، أبوابها وتضررت تلك المدارس جراء الفوضى، بينما تحولت أخرى إلى 
مساكن للنازحين الهاربين من مناطق االشتباك. وفي نهاية العام الماضي، أعيد فتح 

أبواب نحو 70 مدرسة من بين 254.
الدولة اإلسالمية داعش على سرت  التقرير، فقد تسببت سيطرة تنظيم  وحسب 
في حزيران/يونيو 2015 والحرب التي تشهدها حاليا في نزوح أكثر من 90 ألفا من 

سكانها البالغ عددهم 120 ألف نسمة.
وأوضحت المنظمة أن الغالبية العظمى 
في  موقعا   15 قصدوا  النازحين  من 
وترهونة  وليد  بني  بينها  مجاورة  مدن 
جميعها  فتحت  التي  والجفرة  ومصراتة 
النازحة،  العائالت  أمام  مدارسها  أبواب 
الطالب  بات يصعب حصول  الذي  األمر 

على التعليم فيها.
المرتبة  الليبي  التعليمي  النظام  احتل 
لتقرير  آخر إحصائية  144 في  142 من 

 144 من   142 المرتبة  الليبي  التعليمي  النظام  احتل 
لمنتدى  وفقا  الشاملة  الجودة  لتقرير  إحصائية  آخر  في 

االقتصادي العالمي دافوس 2013.
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قالت منظمات بريطانية إن صعوبة العمل مع المؤسسات 
الليبية تكمن في محاولة معرفة الجهات الواجب العمل 
سريعًا  نموًا  الماضية  القليلة  السنوات  شهدت  إذ  معها، 

في المؤسسات الليبية واألفراد.

لمنتدى  وفقا  الشاملة  الجودة 
دافوس  العالمي  االقتصادي 
قاطعة  داللة  تدل  مرتبة  وهي   ،  2013
على أن مخرجات التعليم في ليبيا ضعيفة 
حاد  نقص  إلى  أيضًا  أشار  التقرير  جداً، 
تصنيف  تم  حيث  المعلمين،  تدريب  في 
 144 أصل  من   140 المرتبة  في  ليبيا 
أورد  المنطقة، كما  في  تقييمها  تم  بلداً 
من  يعاني  الليبي  التعليمي  النظام  أن 
البيانات  سيما  وال  المعلومات،  نقص 
ومدراء  المعلمين  أداء  بكفاءة  المتعلقة 

المدارس.
تقرير  نتائج  أن  أيضًا  المفارقات  من 
البرنامج الوطني لتقييم المدارس الذي 
والتعليم ومنظمة  التربية  وزارة  أصدرته 
أظهرت   ،2013 فبراير  في  اليونيسف 
)5 طلبة  المعّلمين  إلى  الطلبة  نسبة  أن 
لكل معلم(، بينما يؤكد وزير التعليم بان 
معلم(  لكل  طلبة   3( من  »تقترب  النسبة 

يتجاوزه«.  وأحيانا  التالميذ  المعلمين من عدد  فيها عدد  يقترب  وأن هناك مدارس 
وللمقارنة، يشير التقرير إلى أن متوسط عدد المعلمين في الدول العربية إلى عدد 
أن  إال  المعلمين  من  الهائل  العدد  من  وبالرغم  طالب.   19 لكل  معلم  هو  الطالب 
التقرير أشار الى نقص كبير في معلمي اآلداب والفنون والموسيقى والرياضة. هذه 
النتائج ينفيها الوزير، إذ يؤكد أنه »من المستحيل وجود عجز في ظل هذا الفائض«، 
ولكنه يلفت إلى أن »المشكلة تكمن في كون %85 من الكادر التعليمي بالوزارة هم 
مسافة  تبعد  مدارس  في  العمل  اجتماعية  ألسباب  يمكنهن  ال  والمعلمات  معلمات، 
تحتاج إلى ركوب مواصالت، وال تستطيع الوزارة إعادة تعيينهن في مدارس بعيدة عن 

مقر إقامتهن لهذا السبب«.
األكاديميين  من  مجموعة  التقت  ليبيا،  في  المستقرة  غير  السياسة  خضم  ففي 
المشاكل  لمناقشة   2014 سنة  يونيو  حزيران/  شهر  مطلع  والبريطانيين  الليبين 
بين  جسور  بناء  محاوالت  خالل  الممكنة  والحلول  البالد  تواجهها  التي  األكاديمية 

الجامعات البريطانية والليبية. 
ولخص وزيرالتعليم العالي الليبي السابق نعيم الغرياني النقطة األساسية  للمؤتمر 
بقوله إن نظام التعليم العالي في ليبيا يحتاج إلى خطة رئيسية جديدة تمامًا. وبحسب 
الغرياني وغيره من المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر، تعاني الجامعات الليبية من 

االكتظاظ، ونقص التمويل، والمركزية الخانقة فضاًل عن افتقارها لمعايير الجودة.
 وشدد المسؤولون الليبيون على الطب بوصفه المجال األكثر حاجة لإلصالح في 
الرعاية  في  فعال  بشكل  بالمساهمة  تبدأ  أن  يمكن  الجامعات  فإن  وبالتالي  البالد، 

الصحية في البالد. وقالت راهيدة الجازي، 
في  الدكتوراه  لنيل  تحضر  ليبية  طالبة 
وات  هيريوت  جامعة  في  األعصاب  علم 
في أدنبره، إن الحصول على حلول فعلية 
أن  أعتقد  »لكنني  السهل،  باألمر  ليست 
مفتوحة  مناقشة  أول  هي  الجلسة  هذه 
التعليم  حال  عن  أشهدها  الحجم  بهذا 

العالي في ليبيا«.
األمني  الوضع  الحديث عن  وقد طغى 
السؤال  كان  والذي  الجلسات،  على 
المؤسسة  كل  أذهان  في  األساسي 

وزيرالتعليم العالي الليبي السابق
 نعيم الغرياني
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لكن  القصير،  المدى  على  مشكلة  األمن  الغرياني  رد  وكان  الحاضرة.  البريطانية 
التعليم هو على المدى الطويل.

في  تكمن  الليبية  المؤسسات  مع  العمل  صعوبة  إن  بريطانية  منظمات  وقالت 
محاولة معرفة الجهات الواجب العمل معها، إذ شهدت السنوات القليلة الماضية نمواً 
سريعًا في المؤسسات الليبية واألفراد. نتيجة لذلك، عانت الملحقية الثقافية الليبيي 
التي نظمت المؤتمر، من غياب صناع القرار الحقيقين في مجال التعليم العالي. وقال 
مسؤول ليبي طلب عدم نشر اسمه عندما قمنا بتنظيم المؤتمر، اعتقدنا أننا سنحظى 
بمشاركة عدد من الوزراء وصناع القرار. لكن وبسبب طبيعة األوضاع في ليبيا اآلن 
كل شءي يمكن أن يتغير بسرعة. إذ تلتقط البالد أنفاسها أيضا بعد معاناة طويلة من 
الدراسة خارج  الجامعات. كما أن  إلى عزل  باللغة األجنبية، باإلضافة  التدريب  ضعف 
البالد للطالب الجامعيين والساعين للحصول على الماجستير والدكتوراه تبدو أكثر 

محدودية، نظراً لحاجة أي طالب لعام على األقل إلتقان اللغة األجنبية.
لتعليم  مراكز  عشرة  الليبية  الحكومة  أنشأت  المشكلة،  هذه  لحل  محاولة  وفي 
الثقافي  المجلس  قبل  من  المدعوم  البرنامج،  ويهدف  الليبية.  الجامعات  في  اللغات 
البريطاني، إلى تشجيع الدراسة في المملكة المتحدة من خالل إعداد الطالب إلتقان 

اللغة اإلنجليزية.
وتبدو المنح الدراسية المدعومة من قبل الحكومية الليبية حجر أساس في التعاون 
في  يدرسون  الذي  اليبين  الطالب  عدد  بلغ   ،2013 عام  في  وبريطانيا.  ليبيا  بين 
الممكلة المتحدة نحو 2.417 طالب بحسب المجلس الثقافي البريطاني. في المقابل، 

الدكتوراه  طالب  من  العديد  شارك 
مشاريعهم  لعرض  المؤتمر  في  الليبين 
كان  أجنبي  لبلد  سفرهم  أن  مؤكدين 

خيارهم الوحيد المعقول.
جامعة  في  باحث  أحمد،  أشرف  وقال 
تنتج  ليبيا  أن  »أعتقد  هذا  في  شيفيلد 
ولكن  العظيمة،  العقول  من  العديد 
لألسف في اآلونة األخيرة معظمهم كان 
عملهم  لتطوير  للخارج  للسفر  مضطراً 

األكاديمي«.

من  محرومون  الدراسة  سن  في  طفل  ألف    ٢79 نحو 
في  العسكرية  النزاعات  بسبب  التعليم  على  الحصول 

ليبيا الغارقة في األزمات األمنية والسياسية.
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حال أطفال ليبيا بعد القذافي

أطفال بال تعليم
أطفال بال مستقبل

المنظومة  تأثرت   2011 فبراير  في  الحرب  بدء  منذ 
وتحطمت  الالمباالة  هاوية  في  وسقطت  ليبيا،  في  التعليمية 

أحالم الطالب على صخرة الظروف األمنية المتردية، إذ 
يظل االطفال بمختلف مراحل تعليمهم الحلقة األضعف 
الحديث  العالم  في  الحروب  لويالت  عرضة  واألكثر 
تنتهي  وخدوش  آالم  من  نفسيتهم  على  ينعكس  وما 

باضطرابات نفسية عميقة.

 رامي الزايري

تكلفة الصراع 

الحربي شوهت رؤية 

أطفال ليبيا للمستقبل

،،
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حرب مستمرة ضد التعليم

وقودا  كانت  بل  القذافي،  معمر  الراحل  العقيد  نظام  بسقوط  الليبية  الحرب  تنته  لم 
لبداية مأساوية ودوامة متواصلة لتوترات األمنية وحرب أهلية نتيجة صراع سياسي دام. 
فمع اندالع األزمة الليبية ونصف أطفال المشرَّدون داخليًّا في المناطق الشرقية من البالد 
والعائدوَن إليها ال يذهبون إلى المدرسة، حتى أن بعضهم غادر مقاعد الدراسة والتحق 

طوعا أو كرها في أتون »الحرب األهلية«.
إلى  بحاله  جيال  يعرض  انعدامه  أو  التعليم  جودة  انخفاض  أن  بحوث  و  دراسات  وتؤكد 
البطالة أو انخفاض األجور مما يجعلهم لقمة سائغة للمجموعات المسلحة التي توفر لهم 
كأحد  الدراسية  مقاعدهم  من  األطفال  تسرب  ظاهرة  تبرز  كما  والهيبة،  للدخل  مصدًرا 

أكبر المعضالت التي تواجه قطاع التعليم في ليبيا.
ففي صيف العام 2016، حذرت األمم المتحدة من أن نحو 279 ألف طفل في سن الدراسة 
محرومون من الحصول على التعليم بسبب النزاعات العسكرية في ليبيا الغارقة في األزمات 
األمنية والسياسية، وقال مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )اوتشا( في تقرير 
أصدره إن البيانات الصادرة عن قطاع التربية والتعليم في ليبيا ترسم »صورة مثيرة للقلق 

بشأن إمكانية الحصول على التعليم«.
وأوضح التقرير أن 558 مدرسة في مناطق متفرقة من ليبيا باتت تصنف على أنها معطلة 

الكلية  أو  الجزئية  العمل نتيجة األضرار  عن 
العسكرية  الصراعات  جراء  بها  لحقت  التي 
السابقة والحالية، فيما تحولت أعداد كبيرة 
إليواء  مالجئ  إلى  مختلفة  مدن  في  منها 
لتعليم  استغاللها  دون  يحول  ما  النازحين، 

األطفال.
وأغلقت غالبية المدارس في بنغازي، التي 
أبوابها  يومية،  مسلحة  مواجهات  تشهد 
منذ بداية الحرب فيها قبل أكثر من عامين، 
وتضررت بعض تلك المدارس جراء الحرب 

بتدمير  تنتهي  التعليم  على  للحرب  السلبية  اآلثار  جميع 
االقتصاد وخسارة أموال طائلة تصرف على الصحة وإعادة 

البناء والتي تؤدي إلى إفقار الدولة وتدني دخلها.
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ويسبب  أموال  إلى  يحتاج  النفسية  األمراض  معالجة 
في تأخر دراسة الطالب وفي خسارة مشاركتهم في 

تدوير عجلة االقتصاد.

 144 من   142 المرتبة  الليبي  التعليمي  النظام  احتل 
بلًدا تم تقييمها في إحصائية لتقرير الجودة الشاملة 

لمنتدى »دافوس« العام 2013.

بينما تحولت أخرى إلى مساكن للنازحين الهاربين من مناطق االشتباك. وفي نهاية 
العام الماضي، أعيد فتح أبواب نحو 70 مدرسة من بين 254.

في  سرت  على  داعش  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  سيطرة  تسببت  فقد  التقرير،  وحسب 
حزيران/يونيو 2015 والحرب التي تشهدها حاليا بنزوح أكثر من 90 ألفا من سكانها البالغ 

عددهم 120 ألف نسمة.
وأوضحت المنظمة أن الغالبية العظمى من النازحين قصدوا 15 موقعا في مدن مجاورة 
أمام  مدارسها  أبواب  جميعها  فتحت  التي  والجفرة  ومصراتة  وترهونة  وليد  بني  بينها 

العائالت النازحة، األمر الذي بات يصعب حصول الطالب على التعليم فيها.
العنف  تأثير  أن  النار”،  “التعليم في خط  اليونيسيف تحت عنوان  من جانبه كشف تقرير 
على تالميذ المدارس في تسع مناطق من بينها سوريا والعراق واليمن وليبيا، أين يترعرع 
جيل بأكمله خارج النظام التعليمي، و من أبرز المخاطر التي تواجه األطفال بهذه البلدان، 
تسرب االطفال من المدارس، انتشار البطالة واستقطاب الشباب للعمل الحربي، فضال عن 
انتشار األمراض النفسية وأثرها على التحصيل مع تأكيد ثقافة الغش ومنح الدرجات العليا.

انقطاع مبكر عن الدراسة

ليبيا،  في  االجتماعية  الفوضى  تنامي  مع 
أمام  األطفال  رؤية  جدا  المألوف  من  بات 
مؤسسات الدولة و عند تقاطع الطرق تمد 
وأصحاب  المارة  من  المال  تطلب  أيديها 
السيارات، كما يمارسون أحيانا شكل أخر ال 
يبعد عن التسول وهو بيع مناديل الورق في 

أوقات المدرسة.
لها  متابعين،  وبحسب  الظاهرة  هذه 
وبيع  التسول  فترة  طول  ومع  بحيث  تبعات 
حمل  على  البنت  أو  الولد  يتعود  المناديل 
المال مما سيشجعهم على ترك الدراسة، ما 
يجعلهم كذلك عرضة الستغالل أخطر من 
والدعارة  المخدرات  تجارة  وهو  أال  التسول 
لالنتقام  إرهابية  تنظيمات  في  واالنخراط 
الذي لم يلتفت لهم وتركهم  المجتمع  من 

على قارعة الطريق يتسولون ذكور وإناث.
ليبيا للمستقبل، فمن لم  الحربي شوهت رؤية أطفال  اثنان أن تكلفة الصراع  ال يختلف 
بالتأكيد  داعش،  أو  المخدرات  فخوخ  في  أو  التسول  فريسة  ويقع  أمه  أو  أبيه  بفقد  يفجع 

وبدون استثناء، عاش رعب الحرب وولولة صواريخه وطقطقت رصاصه.
استقطاب األطفال و الشباب للعمل الحربي

مع تصاعد الصراع السياسي بعد سقوط القذافي بدأ السياسيون، بدون استثناء، بإيقاع 
الشباب وحتى األطفال في شباك اإلغراءات التي يقدمونها للمجموعات المسلحة الداعمة 
مقاعد  لمغادرة  الطالب  و  األطفال  من  العديد  دفع  مما  المغرية،  الرواتب  خالل  من  لهم، 

الدراسة و االنخراط في الجماعات و الكتائب المسلحة، و االنخراط بساحة الحرب األهلية.
ففي ظل النقص الحاد للسيولة و غياب التمويالت التنموية حتى الحياتية منها في مختلف 
مناطق و ربوع ليبيا، وجد العديد من األطفال و الشباب طريقهم معبدا لاللتحاق بالجماعات 
فبراير 2011، وجد جيل كامل نفسه في   17 المتصاعدة منذ  للحروب  فنتيجة  المسلحة، 

أتون الرصاص بعيدا عن الدراسة.
في العام 2016 أعفى تقرير للمنتدى االقتصادي الدولي، أو ما يعرف بـمنتدى »دافوس« 
ليبيا من الظهور في نتائج التقييم إلى جانب كل من سورية واليمن والعراق على اعتبار أنها 

دول ال تتوافر فيها أية معايير تخص جودة التعليم.
في  ليبيا  تصنيف  تم  حيث  المعلمين،  تدريب  في  حاد  نقص  إلى  نفسه  التقرير  وأشار 
المرتبة 140 من أصل 144، وأورد أن النظام التعليمي الليبي يعاني نقص المعلومات، وال 
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مون  بانكي  السيد  المتحدة  لألمم  السابق  األمين  يقول 
على  التعليم  يساعد  وأحلكها،  الظروف  أسوأ  في  »حتى 

منح التالميذ الثقة الالزمة لمواجهة المستقبل«.

سيما البيانات المتعلقة بكفاءة أداء المعلمين ومدراء المدارس.

مدارس تحتاج للصيانة

صيف العام 2016 أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الليبية، عن وجود ما يناهز 4200 
الصيانة  شركات  تفي  ولن  صيانة،  إلى  منها   60% تحتاج  البالد  مستوى  على  مدرسة 
المتعاقدة مع وزارة التعليم بالتزاماتها تجاه صيانتها، ويرجع ذلك إلى ارتفاع تكلفة الصيانة 
تأجيل  إلى  أضطر  مما  التعاقدات،  في  سابقا  عليه  المتفق  عن  الحالي  الدوالر  سعر  وتغّير 
الدراسة وهو ما اعتبره رئيس قسم التفتيش التربوي بوزارة التعليم بالحكومة المنبثقة عن 
مجلس النواب حمد حداد أن تأجيل الدراسة أمر طبيعي، نظرا لسوء الظروف االقتصادية 
التي تمر بها البالد، وعدم توفر السيولة المالية لتغطية مصروفات شركات المناولة لنقل 

الكتب.
65 مدرسة  ففي سرت فقط، وقع تدمير 
خالل  سواء  هناك،  دارت  التي  الحرب  خالل 
الحرب  أو  القذافي  الحرب ضد نظام معمر 
مدرسة   25 بينها  من  داعش،  تنظيم  على 
إحصائيات  حسب  كاملة،  صيانة  إلى  تحتاج 
رسمية، وهو ما اضطر العديد من العائالت 
إلى ترك المدينة والتنقل إلى مناطق أخرى 
اآلخر  البعض  أما  أبنائها،  أجل تدريس  من 
فقد اضطر إلى التعلم في مدارس ال تتوفر 
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فيها أدنى االحتياجات والمقومات الالزمة.
ويرجع تالميذ ليبيا سبب الحالة التي وجدوا عليها مدارسهم إلى تواصل العنف والفوضى 
بالصراعات  وانشغالها  السلطات  إلى تخاذل  باإلضافة  فيها فساًدا،  والتي عاثت  البالد  في 
السياسية والتنافس على السلطة، مما أبقى الوضع على حاله رغم تقّدم الوقت واألضرار 

التي لحقت بالتالميذ الذين يدرسون في بيئة دراسية سيئة.
وفي أغسطس 2017، كشفت دراسة قامت بها منظمة اليونيسف وبالشراكة مع المركز 
الوطني لمكافحة األمراض في ليبيا عدم كفاية وسوء نوعية مياه الشرب ومرافق الصرف 
الصحي في %54 من المدارس التي تم تقييمها في غرب وشرق وجنوب ليبيا، مما يعرض 
المياه، ومطلع  طريق  عن  المنقولة  األمراض  سيما  وال  الصحية،  المشاكل  لخطر  الطلبة 
سبتمبر الماضي أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني التي تتخذ طرابلس مقًرا لها، 
توزيع ما يزيد على 7 مليون دينار ليبي من ميزانية الطوارئ لصالح دعم وتهيئة المدارس 
الستقبال العام الدراسي 2017/2018، غير أن هذا المبلغ لم يكن كافًيا لترميم ما خلفته 

الحرب.
التعليم من ناحية اقتصادية  تشير بعض الدراسات إلى أن تكاليف الحرب األهلية على 

تنقسم إلى األتي:
األطفال المتسربون من التعليم ولم يتمكنوا من أكمال تعليمهم االبتدائي سيتقاضون 
الثانوية،  دراستهم  أكملوا  الذين  زمالئهم  عن  بـ32%  بأقل  وتقدر  زهيدة  وأجور  رواتب 

وبنسبة %56 أقل من الذين استمروا إلى إنهاء المرحلة الجامعية.
في  تتمثل  مباشرة  اقتصادية  تكلفة 
الحرب  دمرته  ما  بناء  أعادة  على  الصرف 
وسائل  من  ضاع  وما  تخريب  من  وسببته 

تعليم ومختبرات تعليمية.
بعض  وتدريب  تأهيل  إلعادة  الحاجة 

المعلمين والمعلمات الجدد.
له  بالتأكيد  المدارس  عن  الطالب  غياب 

تكلفة من الناتج المحلي.

التي  الحرب  خالل  مدرسة   65 تدمير  وقع  فقط،  سرت  في 
دارت هناك، سواء خالل الحرب ضد نظام معمر القذافي 

أو الحرب على تنظيم داعش
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،،

مدارس... بال مرافق 
الحبيب االسود 

منذ أكبر من سبع سنوات ، دخلت ليبيا مرحلة الفوضى ، ما جعل أطفالها يواجهون مشاكل 
يومية نتيجة الحرب والدمار واإلنفالت وغياب المرافق وإنهيار الخدمات 

وقالت منظمة األمم المتحدة للطفولة واألمومة »يونيسيف« إن ٣78 ألف طفل ليبي في حاجة 
إلى مساعدة إنسانية عاجلة خالل العام الجاري ،وأضافت  أن المساعدات العاجلة تكلف مبلغا 

قدره 20 مليون دوالر أمريكي، حسب موقع »يونيسيف«.
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وقال عبد الرحمن غندور، الممثل الخاص لليونيسيف لدى ليبيا: »يعتبر عام 2018 عاما 
محوريا بالنسبة لليبيا، وخاصة لألطفال« وتابع: »لهذا السبب، نسعى في اليونيسف للحصول 
على مبلغ 20 مليون دوالر أمريكي لمساعدتنا على توسيع نطاق استجابتنا لتقديم مساعدة 
عن  النظر  بغض  لألطفال  الطويل  المدى  على  الدعم  تقديم  عن  فضال  لألطفال،  عاجلة 
خلفيتهم أو جنسيتهم أو جنسهم أو عرقهم في جميع أنحاء البالد« مؤكدا  أن جميع األطفال 

في ليبيا يستحقون فرصة لمستقبل أفضل.
وتقدر المنظمة الدولية أن 54 % من 170 ألف نازح من األطفال، كما تعتبر ليبيا موطن 

لمئات اآلالف من المهاجرين والالجئين، بما أنها معبرا ألوروبا.
ويتعرض األطفال الذين هم في حاجة ماسة إلى الحماية والرعاية في جميع أنحاء ليبيا، 
قبل  من  للتجنيد  عرضة  هم  وكذلك  اإلنسان  حقوق  وانتهاكات  والعنف  اإليذاء  لخطر 

الجماعات المسلحة ويفتقرون إلى أبسط الخدمات، حسب »يونيسيف«.
نتيجة  متفاوتة  ألضرار  تعرضت  قد  المدارس  من   40% أّن  تبين    2011 سبتمبر  وفي 
الراحل  الزعيم  بنظام  لإلطاحة  األجنبي  التدخل  بعد  البالد  عرفتها  التي  األهلية  الحرب 
معمر القذافي ،  و أّن تلك الموجودة في المناطق الجنوبّية للبالد تحتاج إلى اإلصالح و إعادة 
,حجم  المعّلمين  إلى  الطلبة  نسبة  مثل  التعليم  بجودة  مرتبطة  مؤشرات  تبّين  و  التأهيل. 

التعليمّية  المواد  و  المرافق  وتوّفر  الفصول 
أّن المدارس الموجودة في المناطق الريفّية 
المناطق  في  نظيراتها  من  حاجة  أكثر  هي 

الحضرّية.
%15 من المدارس يضطر فيها  حتى أن 
إناثا  و  ذكورا  بين  ما  تلميذا   90 من  أكثر 
في  مختلطا  و  واحدا  مرحاضا  استعمال  إلى 
بها  يتوّفر  ال  المدارس  من   16% أّن  حين 
مدرسة  و  األيدي  لغسل  لألطفال  الصابون 
الماء  بها  يتوّفر  ال  مدارس  أربعة  كّل  من 

الصالح للشراب.
إلى  الطلبة  نسبة  أّن  من  بالّرغم  و 

يتعرض األطفال الذين هم في حاجة ماسة إلى الحماية 
والعنف  اإليذاء  لخطر  ليبيا،  أنحاء  جميع  في  والرعاية 
وانتهاكات حقوق اإلنسان وكذلك هم عرضة للتجنيد من 
قبل الجماعات المسلحة ويفتقرون إلى أبسط الخدمات، 

حسب »يونيسيف«.
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بالعناية  الخاّصين  الموظفين  في  كبير  نقص  يوجد  أّنه  إاّل   )1:5( جّيدة  تعتبر  المعّلمين 
كبيرة من  درجة  على  توفرهم  يجعل من  الذي  الشيئ  الخاصة  اإلحتياجات  ذوي  و  النفسية 

الضرورة خاّصة مع اآلثار النفسية ألحداث سنة 2011 على األطفال.
الوزارات  بالشراكة مع  ليبيا  العمل في  إلى  أنها تهدف  في عام 2018  اليونيسف  وقالت 
التنفيذية والبلديات والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الليبية لتحقيق 
عدد من األهداف أبرزها،  تطعيم 1.4 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين صفر و 6 سنوات 

ضد شلل األطفال.
وتأمل المنظمة في توفير الدعم النفسي االجتماعي لنحو 93،450 طفل، وتمكين 33،450 
مواد  وتوفير  النظامي،  غیر  أو  الرسمي  بالتعلیم  االلتحاق  من  المدرسة  سن  في  طفل 
إلى 1،500  الطفل  لحماية  وتقديم خدمات متخصصة  000 80 طفل،  لـ  أساسية  تعليمية 

طفل من المرتبطين بالنزاع المسلح.
وفي عام 2017، تمكنت المنظمة من الوصول إلى األطفال في جميع أنحاء البلد، وتوفير 
مع  بالتعاون  وأطلقت   الصحي.  والصرف  والمياه  والصحة  والتعليم  الطفل  حماية  خدمات 
وزارة التربية والتعليم الليبية والمركز الوطني الليبي لمكافحة األمراض، مبادرة لتقييم وضع 

المياه وجودتها، ووضع الصرف الصحي والنظافة في المدارس الليبية.
140 مدرسة في  وأكدت المنظمة في بيان على صفحتها الرسمية، أن المبادرة  شملت 
تعاني من  تقييمها  تم  التي  المدارس  أكثر من نصف  أن  مبينة  ليبيا،  غرب وشرق وجنوب 

من  أكثر  وأن  ورداءتها،  الشرب  مياه  نقص 
مياه  محدودية  من  تعاني  المدارس  ثلثي 

الشرب.
في  المياه  من   30% أن  للمنظمة،  ووفقًا 
المدارس طالها التلوث بالنترات بمستويات 
العينات  نصف  من  أكثر  أظهرت  كما  عالية، 
كما  ضارة،  بكتيريا  على  المياه  احتواء 
“بكتيريا  على  تحتوي  منها   10% أن  تبين 
كولي”، مما يجعل األطفال عرضة لإلصابة 

باألمراض واألوبئة المؤذية.
والتعليم   التربية  وزير  نائب   ، األثناء  في 
هذه  تناول  أن  أكد  جمعة،  عادل  الليبي 
الدراسة،  هذه  على  بناًء  والعمل  التوصيات 

العمل  إلى   2018 عام  في  تهدف   أنها  اليونيسف  قالت 
والبلديات  التنفيذية  ــوزارات  ال مع  بالشراكة  ليبيا  في 
المدني  المجتمع  ومنظمات  الحكومية  غير  والمنظمات 
الليبية لتحقيق عدد من األهداف أبرزها،  تطعيم 1.4 مليون 
شلل  ضد  سنوات   6 و  صفر  بين  أعمارهم  تتراوح  طفل 

األطفال.
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العام  المدير  قال  بينما   ،  2018 عام  في  والتعليم  التربية  وزارة  أولويات  بين  من  سيكون 
التربية  ووزارة  اليونيسف  لدى  إن  النجار،  الدين  بدر  األمراض  لمكافحة  الوطني  للمركز 
والتعليم والمركز الوطني لمكافحة األمراض التابع لوزارة الصحة، وكنتيجة لهذه الشراكة 
الهامة، ما يكفي من األدلة لفهم حجم األضرار التي لحقت بمرافق الصرف الصحي، ونوعية 

المياه في المدارس الليبية.
وفي فبراير 2013 أصدرت وزارة التربية و التعليم و منظمة اليونسيف  تقريرا أّكد أّن قرابة 
%40 من المدارس في ليبيا قد تضّررت أثناء أحداث ثورة 2011. هذه النتائج تّم التوّصل 
إليها من خالل برنامجا وطنّيا لتقييم المدارس و الذي قامت وزارة التربية واليونسيف بإنجازه 
حديثا و الذي مّكن الوزارة و ألّول مّرة من تكوين نظرة عاّمة و كاملة عن الوضع الحقيقي 

لقطاع التعليم في ليبيا.
فقد قام فريق يتكون من 300 موظف من وزارة التربية و التعليم بزيارة و تقييم 4800 
مدرسة ، الشيئ الذي مّكن من تجميع معلومات أساسّية و شاملة عن وضع قطاع التربية 
والتعليم في ليبيا بعد أحداث   فبراير 2011. وقد ارتكزت الدراسة التقييمة على المؤشرات 
النظافة و مستلزمات األطفال من ذوي  التعليم, الصرف الصحي و مرافق  الخاصة بمرافق 
استعمال  ّتم  قد  و  التعليمي.  المحيط  في  الطلبة  سالمة  و  حماية  و  الخاصة  اإلحتياجات 

تكنولوجيا تحديد المواقع )GPS( إلضفاء مزيدا من األبعاد لتحليل المعطيات.
وبعد 4 سنوات حذرت األمم المتحدة االثنين من أن نحو 279 ألف طفل في سن الدراسة 
محرومون من الحصول على التعليم بسبب النزاعات العسكرية في ليبيا الغارقة في األزمات 

األمنية والسياسية.
إن  أصدره  تقرير  في  )اوتشا(  اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم  مكتب  وقال 

البيانات الصادرة عن قطاع التربية والتعليم 
بشأن  للقلق  مثيرة  »صورة  ترسم  ليبيا  في 

إمكانية الحصول على التعليم«.
في  مدرسة   558 أن  التقرير  وأوضح 
على  تصنف  باتت  ليبيا  من  متفرقة  مناطق 
األضرار  نتيجة  العمل  عن  معطلة  أنها 
جراء  بها  لحقت  التي  الكلية  أو  الجزئية 
الصراعات العسكرية السابقة والحالية، فيما 
تحولت أعداد كبيرة منها في مدن مختلفة 

ومنظمة  والتعليم  التربية  وزارة  أصدرت   2013 فبراير  في 
اليونسيف  تقريرا أّكد أّن قرابة 40% من المدارس في ليبيا 

قد تضرّرت أثناء أحداث ثورة 2011.
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إلى مالجئ إليواء النازحين، ما يحول دون استغاللها لتعليم األطفال.
وأغلقت غالبية المدارس في بنغازي أبوابها  خالل  فترة حرب تحرير المدينة من الجماعات 
اإلرهابية ،التي إستمرت لثالث سنوات ، كما تضررت بعض تلك المدارس جراء الحرب بينما 
تحولت أخرى إلى مساكن للنازحين الهاربين من مناطق االشتباك. وفي نهاية العام الماضي، 

أعيد فتح أبواب نحو 70 مدرسة من بين 254.
التي تشهدها  كما  تسببت سيطرة تنظيم داعش على سرت في يونيو 2015 والحرب 

حاليا بنزوح أكثر من 90 ألفا من سكانها البالغ عددهم 120 ألف نسمة.
وأوضحت المنظمة أن الغالبية العظمى من النازحين قصدوا 15 موقعا في مدن مجاورة 
أمام  مدارسها  أبواب  جميعها  فتحت  التي  والجفرة  ومصراتة  وترهونة  وليد  بني  بينها 

العائالت النازحة، األمر الذي بات يصعب حصول الطالب على التعليم فيها.
وواجهت المدارس الليبية نقصا فادحا في الخدمات ، حيث أظهر تقييم حول جودة المياه 
ومرافق الصرف الصحي على مستوى ليبيا قامت منظمة األمم المتحدة للطفولة »اليونيسف« 
بتنفيذه بالشراكة مع المركز الوطني لمكافحة األمراض التابع لوزارة الصحة، وشمل 140 
مدرسة في غرب وشرق وجنوب ليبيا، أن أكثر من نصف المدارس التي تم تقييمها تعاني 

من نقص مياه الشرب ورداءتها.
وبين التقييم أن أكثر من ثلثي المدارس تعاني من محدودية مياه الشرب كما أن أكثر 
كما  عالية،  بمستويات  بالنترات  التلوث  طالها  المدارس  في  المياه  من  المائة  في   30 من 
أظهرت التقييم أن أكثر من نصف عينات المياه احتوت على بكتيريا ضارة، وتبين أن عشرة 
»بكتيريا كولي«، مما يجعل األطفال عرضة لإلصابة باألمراض  المئة منها تحتوي على  في 
واألوبئة. وقال نائب وزير التربية والتعليم عادل جمعة: »إن تناول هذه التوصيات والعمل بناء 

على هذه الدراسة، سيكون من بين أولويات 
وزارة التربية والتعليم في عام 2018.«

وعدم  المستمر  الصراع  خضم  وفي 
السياسي، يشكل عدم االستثمار  االستقرار 
وخاصة  ليبيا،  في  للمياه  التحتية  البنية  في 
حسب  بالغ.  قلق  مصدر  مدارسها،  في 
مساحة  من  المئة  في   90 فإن  التقديرات، 
ليبيا عبارة عن صحراء، مما يجعل من ندرة 
المياه تحديًا متزايداً كما تشكل محدودية 

فترة  خالل   أبوابها   بنغازي  في  المدارس  غالبية  أغلقت 
حرب تحرير المدينة من الجماعات اإلرهابية ،التي إستمرت 

لثالث سنوات .
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النظيفة،  الشرب  مياه  إلى  الوصول 
والحالة  الصحية،  المرافق  وسوء 
صحة  على  تهديداً  للنظافة،  المتردية 

األطفال.
للمركز  العام  المدير  قال  جانبه  من 
الدين  بدر  األمراض  لمكافحة  الوطني 
التربية  ووزارة  اليونيسف  لدى  »إن  النجار، 
لمكافحة  الوطني  والمركز  والتعليم 
يكفي  ما  الصحة،  لوزارة  التابع  األمراض 
لحقت  التي  األضرار  حجم  لفهم  األدلة  من 
بمرافق الصرف الصحي، ونوعية المياه في 

المدارس الليبية«.
الصحة  وزارة  معايير  من  الرغم  وعلى 
والتي تقتضي وجود مرحاض لكل 25 طالًبا، 

فقد أظهر التقييم أن متوسط عدد الطالب هو 71 طالبا لكل دورة مياه صالحة لالستعمال 
كما تبين أن بعض المدارس تحتوي على مراحيض غير صالحة لالستعمال بتاتًا، مما يعني 
أن الطالب يضطرون للذهاب إلى منازلهم من أجل استخدام الحمام في كثير من الحاالت 
أما بالنسبة للفتيات على وجه الخصوص، فقد تبين أن نقص مرافق المياه والصرف الصحي 
الصالحة لالستعمال تأثير سلبي على تعليمهم. وقال الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا عبد 
الرحمن غندور،: »إن حالة المياه في ليبيا، وخاصة في المدارس، تشكل قضية مستعصية«. 

وأضاف: أن هناك حاجة التخاذ تدابير عاجلة لمعالجة هذا النقص«.
غرب  في  مدرسة   140 في  الصحي  والصرف  المياه  مرافق  لنوعية  معمق  تقييم  وأظهر 
وسوء  كفاية  عدم  تعاني  تقييمها  جرى  التي  المدارس  من   %  54 أن  ليبيا،  وجنوب  وشرق 
نوعية مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي؛ مما يعرض الفتيات والفتيان لخطر المشاكل 

الصحية، وال سيما األمراض المنقولة عن طريق المياه.
مع  بالشراكة  )يونيسيف(  للطفولة  المتحدة  األمم  منظمة  أعدتها  دراسة  في  ذلك  جاء 
المركز الوطني لمكافحة األمراض ووزارة التعليم الليبية، خالل الربع األول من العام 2017، 
وفق بيان أصدرته بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا نقل  عن المدير العام للمركز الوطني 
لمكافحة األمراض الدكتور بدر الدين النجار، قوله »نتيجة لهذه الشراكة الهامة أصبح لكل 
التي  األضرار  حجم  لفهم  كافية  أدلة  األمراض  لمكافحة  الوطني  والمركز  اليونيسيف  من 

لحقت بمرافق الصرف الصحي ونوعية المياه في المدارس الليبية«.
وأضاف النجار »إن النتائج وفرت قاعدة معرفية سليمة للجهات المعنية لتحديد أولويات 
التمويل من أجل تحسين مرافق المياه والصرف الصحي في المدارس، ومن خالل تخصيص 

الميزانيات الكافية لهذه التدخالت في المدارس«.
تحث  »اليونيسيف  إن  خليل  غسان  الدكتور  ليبيا  في  لـ»يونيسيف«  الخاص  الممثل  وقال 
جميع األطراف في ليبيا على التعاون مًعا لمعالجة هذه القضية، وعلى اتخاذ الخطوات الالزمة 

والصرف  المياه  ومرافق  نوعية  لتحسين 
الصحي في المدارس«.

قامت   2016 العام  »وفي  أنه  إلى  وأشار 
مرافق  بتحسين  وشركاؤها  اليونيسيف 
المياه والصرف الصحي في 20 مدرسة في 
في  تعمل   2017 في  وحالًيا  وأوباري،  سبها 
بحسب  ليبيا«،  أنحاء  جميع  في  مدرسة   32
»يونيسيف«  أن  إلى  البيان  ولفت  البيان. 
الدراسة  هذه  نتائج  ستستخدم  وشركاءها 
الصحي  والصرف  المياه  برامج  لقيادة 
لتوفير  النتائج  ستستخدم  كما  ليبيا.  في 
التمويل الضروري لدعم األطفال ولمواصلة 

تعليمهم في بيئة مدرسية مواتية وصحية.

والصرف  المياه  مرافق  لنوعية  معمق  تقييم  وأظهر 
الصحي في 140 مدرسة في غرب وشرق وجنوب ليبيا، أن 
54 % من المدارس التي جرى تقييمها تعاني عدم كفاية 
مما  الصحي؛  الصرف  ومرافق  الشرب  مياه  نوعية  وسوء 
وال  الصحية،  المشاكل  لخطر  والفتيان  الفتيات  يعرض 

سيما األمراض المنقولة عن طريق المياه.
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،،
طرابلس - بوابة إفريقيا اإلخبارية

في مارس من العام 2017 أعلن في ليبيا عن تأسيس نقابة عامة للمعلمين، معلنة أنها “تجمع كل 
شرائح المعلمين في كل المدن الليبية«.  وضم مكتب النقابة، عبد النبي صالح، رئيسا للنقابة، ومحمد 
النقابة  وقالت  ، وفتحي منصور.    الشامخ  ابوبكر، فضل  للرئيس، وعضوية كل من علي  نائبا  الفالح، 
الدولة  التي تواجهه، والمطالبة بحقوقه في ظل  المشاكل  المعلم وحل  إنها »ستسعى لضمان حقوق 

الحديثة، منها رفع سقف مرتبات المعلمين«.

التعليم في ليبيا

نقابة وليدة
وسط مشاكل بالجملة
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وتبدو النقابة الوليدة، في اطار انتعاش العمل النقابي في البالد، بعد العام 2011، كعامل 
بالتأكيد على هذا  تأثيراته  له  البالد،  والتربوّية في  التعليمية  العملّية  جديد متداخل في 
البالد  تجتاح  التي  العارمة  الفوضى  بسبب  جدا،  صعًبا  واقًعا  بطبعه  يعيش  الذي  القطاع 

سياسيا وأمنيا وبفعل اإلنقسام السياسي الذي تعيشه ويؤّثر على كافة مناحي الحياة.

** واقع صعب للتعليم في ليبيا

تعيش ليبيا منذ العام 2011 على وقع فوضى أمنية وسياسّية كبيرة، انعكست على جميع 
واالقتتال  الجريمة  وانتشار  السيولة  وشح  الصحي  الوضع  ترّدي  فمع  البالد،  في  القطاعات 
التعليم في البالد وضعا صعًبا، متأثرا بكل هذه العوامل ولكن  والهجرة الشرعّية، يعيش 
أيًضا وخاصة باالنقسام السياسي حيث يسوس البالد حكومتان، لكل منهما وزارة للتربية، 

ولكل منهما اداراتها وبرامجها ومشاريعها.
طرابلس،  في  ومقرها  الوفاق  حكومة 
شرًقا،  البيضاء  من  المرقتة  والحكومة 
يذكر،  تنسيق  دون  متواز  بشكل  يعمالن 
يجعل  واحد،  حيوي  لقطاع  متوازية  مشاريع 
قطاع التعليم في البالد يعيش أزمة ال فقط 
يكون  قد  عميقا  مشكال  بل  ومرحلية  آنية 
البالد  في  التعليم  على  الكبير  تأثيره  له 

لسنوات طويلة .
األمنية، كانا سببا  والفوضى  غياب األمن 
المؤسسات  من  العديد  إغالق  في  كبيرا 
وتأجيل  الدروس  والغاء  التعليمية، 
ما  مع  البالد،  مدن  مختلف  في  االمتحانات، 
كمشاكل  جانبية  مشاكل  من  ذلك  يطرحه 
التربوي، وتشوش  واالطار  المدرسي  النقل 
النتائج  في  واضطراب  المدرسية  البرامج 

والمناظرات الوطنية الكبرى.
بظاللها  تلقي  االقتصادية  المشاكل 
التعليمية  العملية  على  كبير  بشكل  كذلك 

في مارس من العام ٢٠١7 أعلن في ليبيا عن تأسيس 
نقابة عامة للمعلمين، معلنة أنها “تجمع كل شرائح 

المعلمين في كل المدن الليبية«.

تبدو النقابة الوليدة، في اطار انتعاش العمل النقابي 
في البالد، بعد العام ٢٠١١، كعامل جديد متداخل في 
تأثيراته  له  البالد،  في  والتربويّة  التعليمية  العمليّة 
بالتأكيد على هذا القطاع الذي يعيش بطبعه واقًعا 

صعًبا جدا.
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في ليبيا، غياب السيولة يؤّثر على القدرة الشرائية للمواطنين وقدرتهم على توفير تعليم 
الرواتب وضعفها  تأخير  يعانون من  الذين  المعلمين  جيد ألطفالهم، كما يمس شريحة 

ومن أوضاع معيشية صعبة ال تساهم في انتاج مردودية بيداغوجية وتعليمية جيدة .
كبيرة  معارك  الوليدة  النقابة  على  يطرح  البالد،  في  التعليم  لواقع  الصعب  الوضع  هذا 
من أجل الدفع نحو تحسين الظروف االقتصادية واللوجيستية والضغط على الحكومات في 

البالد للعمل أكثر على دعم هذا القطاع الحيوي واألساسي.

** نقابة المعلمين عنصر جديد يدخل الساحة: 

بعد  ليبيا  في  النقابية  الحركة  انتعشت  البالد،  في  النقابي  العمل  منع  من  سنوات  بعد 
معّمر  العقيد  نظام  وسقوط   ،2011 العام 
سياسّية  فوضى  رافقته  الذي  القّذافي، 
البالد تدفع ضريبتها  وأمنية عارمة مازالت 
هذا  وفي  سنوات.  سبع  وبعد  اليوم  الى 
الماضي  العام  ليبيا،  في  تأسست  اإلطار 
أنها  قالت  للمعلمين،  عامة  نقابة  تأسيس 
“تجمع كل شرائح المعلمين في كل المدن 
لضمان  »ستسعى  أنها  مؤّكدة  الليبية«.   
التي تواجهه،  المشاكل  المعلم وحل  حقوق 
والمطالبة بحقوقه في ظل الدولة الحديثة، 

منها رفع سقف مرتبات المعلمين«.
بالمطالب  نشاطاتها  النقابة  وبدأت 
القطاع،  تحت  المنضوين  أجور  بتحسين 
وإضرابات  سياسية  معارك  في  ودخلت 
مطالب  أجل  من  باإلضراب،  وتهديدات 
نقابية طالت جميع النواحي في قطاع تعليم.

التجربة  وضعف  سنها  صغر  ورغم 
وضعف  للممارسة  التاريخي  والتراكم 
جديدا  عامال  التعليم  نقابة  تبدو  التقاليد، 
منه  وينتظر  القطاع،  في  يتداخل  ومؤثرا 
الفاعلون في البالد أن يكون قوة تأثير ودفع 
الى األمام من أجل تحسين القطاع وتجويد 

الخدمات التعليمية في البالد.

إغالق  في  سببا  كانا  األمنية،  والفوضى  األمن  غياب 
الدروس  والغاء  التعليمية،  المؤسسات  من  العديد 
مشاكل  من  ذلك  يطرحه  ما  مع  االمتحانات،  وتأجيل 
التربوي،  واالطار  المدرسي  النقل  كمشاكل  جانبية 
النتائج  في  واضطراب  المدرسية  البرامج  وتشوش 

والمناظرات الوطنية الكبرى.

التعليم  نقابة  تبدو  التجربة  وضعف  سنها  صغر  رغم 
منه  وينتظر  القطاع،  في  يتداخل  ومؤثرا  جديدا  عامال 
الى  ودفع  تأثير  قوة  يكون  أن  البالد  في  الفاعلون 
الخدمات  وتجويد  القطاع  تحسين  أجل  من  األمام 

التعليمية في البالد.
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كاريكاتير

محمد قجوم


