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،،
تونس ـ منور مليتي

من  رافقته  وما  األمنية  الفوضى  جراء  لها  تعرض  التي  الممنهجة  االستهداف  عملية  من  الرغم  على 
انتهاكات ألحد أهم مكاسب البالد ومن مساس لحرمة المؤسسات بلغت حد االختطاف والعسكرة التي 
قادتها الجماعات المسلحة، بدا التعليم من أبرز القطاعات التي تصدت وقاومت شتى المعضالت متسلحا 
واالقتصادي  الثقافي  لالنفتاح  األمية  على  للقضاء  كآلية  العلمي  وبالتحصيل  بالمعرفة  الليبيين  بتشبث 

وأيضا كقاطرة لالرتقاء االجتماعي.

تاريخية التعليم في ليبيا..

مكسب يهدده
الصراع السياسي
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خالل  التعليم  نظام  يكن  لم 
فترة حكم العقيد معمر القذافي 
في  التعليم  أنظمة  شأن  شأنه  مثاليا 
التي  الحقيقة  أن  غير  العربية  المنطقة 
من اإلجحاف تجاهلها هو أنه مثل إحدى 
االجتماعي  للتحديث  المؤسسات  أهم 
الليبية  الشخصية  وتجذير  والسياسي 
وبناء  اإلسالمية  العربية  هويتها  في 
رافدا  كانت  نسبيا  قوية  سياسية  طبقة 
حديثة  دولة  رجال  صناعة  روافد  من 
قادت على امتداد نحو أربعة عقود حربا 
معرفية ضد كل أشكال التخلف التنموي 

والسياسي.
ليبيا  في  التعليم  أن  المؤرخون  ويرى 
الليبيين  توحيد  في  حاسما  دورا  لعب 
االنقسام  أنواع  شتى  طريق  وقطع 

خالل  الدولة  مؤسسات  إدارة  في  كفأة  بكوادر  الدولة  تغذية  وفي  والسياسي  االجتماعي 
والسبعينات  الستينات  خالل  خاصة  المنطقة  كما  البالد  بها  مرت  صعبة  تاريخية  لحظات 

والثمانينات والتسعينات من القرن الماضي. 
التعليم في ليبيا نسبيا في بناء نخبة متخصصة في مختلف  على المستوى العلمي نجح 
وعلوم  والرياضيات  والقانونية  االقتصادية  والعلوم  والهندسة  الطب  منها  المجاالت 
الكيمياء والفيزياء كما نجح في تكوين الكوادر اإلدارية وقيادات مؤسسات الدولة وأجهزتها 

اإلدارية واألمنية والعسكرية وأيضا في تكوين القضاة والمحامين.
العامة  المالمح  التعليم  مناهج  نحتت  األنثروبولوجي  بمعناه  الثقافي  المستوى  وعلى 
المنطقة سواء  الليبي لتصوغ كيانا يكاد يكون متفردا في  للمجتمع  للشخصية األساسية 
لجهة تشبعه بمنظومة القيم الوطنية والعربية واإلسالمية أو لجهة النأي بالطبقة السياسية 
فترة  خالل  تعرضت  البالد  أن  من  الرغم  على  االغتراب  حالة  عن  المجتمع  فئات  ومختلف 

استعمار الطليان خاصة إلى عمليات ممنهجة القتالع الشخصية الليبية من جذورها. 
المعارف  بقانون  المؤرخين  وفق  يعرف  ما  إلى  تعود  حديثة  تعليم  تجربة  ليبيا  وتمتلك 
الكتاتيب  على  االقتصار  فترة  أعقبت  التي  العثمانية  الحقبة  خالل   1869 العام  باآلستانة 
القرآنية وفترة التعليم المنتظم خالل فترة حكم محمد أمين باشا الممتدة ما بين العامي 

1842 و1847 واعتمدت ماديا وتنظيميا أساسا على الجهود الشعبية.
ومنذ العام 1857 بدأت المدارس االبتدائية تنتشر تدريجيا في ليبيا انطالقا من مدينة 
طرابلس وبنغازي لتتأسس أول مدرسة إعدادية العام 1867 بطرابلس ثم انتشرت بنسق 
تصاعدي بداية من العام 1878 في العديد من المدن والقرى والبلدات ما دفع بالليبيين 
مؤسسات  لتمويل  التبرعات  جمع  تولى  الوجهاء  من  يتكون  للمعارف«  »مجلس  إنشاء  إلى 

نواة  افتتاح  تم   1901 العام  وفي  التعليم 
التعليم العالي التي تعرف بدار المعلمين.

ومع العام 1911 أي خالل فترة االستعمار 
إيطالية  عربية  مدارس  نشأت  اإليطالية 
لغايات استعمارية فاشلة رغم أنها ساهمت 
أن  غير  والبنات.  للبنين  التعليم  نشر  في 
تأسست  الحديث  بمعناها  جامعة  أول 
عدد  ليتنازل  بنغازي  بمدينة   1955 العام 
الجامعات ويقفز من ثالث جامعات إلى العام 
في  متخصصة  جامعة   20 من  أكثر   1973
إحدى  وتعد  العلمية  التخصصات  مختلف 

أهم مكاسب الليبيين.
القذافي  معمر  العقيد  حكم  فترة  وخالل 

يعرف  ما  إلى  تعود  عريقة  تعليم  تجربة  ليبيا  تمتلك 
وفق المؤرخين بقانون المعارف باآلستانة العام 1869 
االقتصار  فترة  أعقبت  التي  العثمانية  الحقبة  خالل 
على الكتاتيب القرآنية وفترة التعليم المنتظم خالل 
العامي  بين  ما  الممتدة  باشا  أمين  محمد  حكم  فترة 

1842 و1847.
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إلى  والجامعات  التعليم  تحول 
حاضنة لتكوين الكوادر اإلدارية 
المؤهلة  والمدنية  منها  العسكرية 
إلى  وأيضا  الدولة  مؤسسات  لتسيير 
حيث  العربي  القومي  للفكر  حاضنة 
عربية  سياسية  ثقافة  بناء  في  ساهمت 
الليبي  التاريخ  في  متأصلة  إسالمية 
المجتمع  فئات  مختلف  وتغذي  العريق 

وقبائله بالعلوم الحديثة.
التعليم  مناهج  في  القراءة  وتظهر 
التعليم  أن  القذافي  حكم  فترة  خالل 
يغذي  اثنين  مسارين  ينتهج  الليبي 
في  األول  المسار  يتمثل  اآلخر،  كالهما 
الغربية  التعليمية  األنظمة  مع  التفاعل 
مثل  الصحيحة  العلوم  بشأن  وخاصة 
العسكرية  والعلوم  والهندسة  الطب 
النهل  في  الثاني  المسار  يتمثل  فيما 
من  اإلسالمي  العربي  الموروث  من 
علوم  تدريس  على  التركيز  خالل 
علم  مثل  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب 
والفلسفة  النفس  وعلم  االجتماع 
للسياسات  ويحسب  المقارن.  والتاريخ 
الصحيحة  العلوم  تدريس  التعليمية 
والكيمياء  والفيزياء  الرياضيات  مثل 
والطب وكذلك العلوم اإلنسانية باللغة 
التعليم  نظام  تعريب  تم  إذ  العربية 
الهوية  مقومات  مع  انسجاما  بالكامل 

العربية اإلسالمية لليبيا.
وساهم تعريب التعليم إلى حد كبير 
في تحريك التاريخ الليبي باتجاه حماية 
دولة  بناء  باتجاه  وأيضا  المجتمع  هوية 
التاريخ  عمق  في  متجذرة  قوية  ليبية 
كثيرا  قومية  توجهات  ذات  السياسي 
إلى مختلف األجندات  ما تصدت بجرأة 
المجتمعات  استهدفت  التي  األجنبية 
من بوابة التعليم لتكوين فئة ذات ثقافة 

لم يكن نظام التعليم خالل فترة حكم العقيد معمر 
القذافي مثاليا شأنه شأن أنظمة التعليم في المنطقة 
العربية غير أن الحقيقة التي من اإلجحاف تجاهلها هو 
أنه مثل إحدى أهم المؤسسات للتحديث االجتماعي 
هويتها  في  الليبية  الشخصية  وتجذير  والسياسي 

العربية اإلسالمية.

ليبية متشبعة بوعي  المساهمة في بناء طبقة سياسية وعسكرية  إلى  غربية إضافة طبعا 
قومي يعد أحد أهم مالمح ليبيا دولة ومجتمعا.

غير أن ذلك ال ينفي، كما يذهب إلى ذلك خبراء، وجود هنات في التعليم خالل فترة حكم 
القذافي حيث وجهت إليه انتقادات على خلفية أنه حافظ على نفس ثوابت مناهج التعليم 
التي انتهجها منذ وصوله إلى الحكم في مجتمع يعيش حراكا فكريا وثقافيا وسياسيا وبدا 
التعليم يفقد شيئا من مؤهالته في التفاعل مع التحوالت المعرفية والفكرية إقليميا ودوليا 
التثاقف الحضاري الذي يفرض نوعا من االنفتاح المدروس على  إلى  وهي تفاعالت تميل 

التجارب الغربية واالستفادة منها أكثر ما يمكن لالرتقاء بنظام التعليم.
وبدا الجيل الليبي الجديد مع مطلع التسعينات أكثر تسيسا من األجيال السابقة وأكثر 
المرجعية لناشئة  التقليدية  التفكير  العلمية في تغيير أطر  المناهج  انفتاحا حيث ساعدت 
إلى  والتوق  االختالف  في  والحق  والتعبير  الرأي  حرية  مفردات  النظام  نفس  من  نهلت 
المشاركة في إدارة الشأن العام بناء على عملية سياسية ديمقراطية في إطار دولة المواطنة 

التي تقف على نفس المسافة من كل فئات المجتمع وقبائله. 

،،



5 الخميس  ١7   مايو  2٠١٨             العدد: 29 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

حكم  فترة  خالل  التعليم  مناهج  في  القراءة  تظهر 
اثنين؛  مسارين  انتهج  الليبي  التعليم  أن  القذافي 
األنظمة  مع  التفاعل  في  األول  المسار  يتمثل 
الصحيحة،  العلوم  بشأن  وخاصة  الغربية  التعليمية 
الموروث  من  النهل  في  الثاني  المسار  يتمثل  فيما 
العربي اإلسالمي من خالل التركيز على تدريس علوم 

اآلداب والعلوم اإلنسانية.

بالبعد  أقل تمسكا  لبرالية  إلى نشأة طبقة سياسية  التحوالت  وقادت مثل هذه 
البلدان  والسياسي، وعلى خالف عدد من  الفكري  االنفتاح  إلى  توقا  وأكثر  القومي 
العربية التي نشأت طبقتها السياسية اللبرالية في جامعات البلدان الغربية مثل بريطانيا 
والواليات المتحدة األمريكية وفرنسا وغيرها ولدت الطبقة السياسية اللبرالية الليبية من 
والخصوصيات  السياسية  لجغرافيتها  وفاء  أكثر  تبدو  لذلك  ومناهجه  التعليم  نظام  رحم 
االجتماعية. ويرى المؤرخون أن التعليم في ليبيا القذافي كان بمثابة الخط األحمر الذي ال 
يجب االقتراب منه أو المساس به اقتناعا بأن مناهجه وتوجهاته وبرامجه سواء في المرحبة 
التي راهنت عليه في  الدولة  الجامعية هي من صالحيات  المرحلة  أو  الثانوية  أو  اإلعدادية 
عملية تحديث اجتماعي وسياسي ضمن سلسة تحترم منظومة القيم المجتمعية وترسخ 

قوة الدولة باعتبارها الكيان االنتمائي الوطني القومي لنسيج المجتمع الليبي.
القذافي  نظام  سقوط  تلت  التي  األمنية  الفوضى  حالة  استباحته  األحمر  الخط  أن  غير 
نظام  كان  أن  وبعد  فصائلها،  بجميع  المسلحة  الجماعات  أمام  واسعا  المجال  وفسحت 
التعليم منتظما وآمنا تحول إلى أحد أهداف الفوضى حتى أنه بلغ األمر إلى تدمير المدارس 
واختطاف التالميذ وتجنيد المئات منهم من قبل تلك الجماعات ما جعل ملف التعليم يتصدر 

أولى الملفات التي تؤرق الليبيين بمختلف فئاتهم االجتماعية.
أعداد  لترتفع  أدائه  وفقدان  التعليم  اختالل  إلى  األمنية  الفوضى  تداعيات  وقادت 
الجماعات  براثن  بين  أو  الشوارع  في  مشردين  أصبحوا  الذين  الدراسة  عن  المنقطعين 

اإلضرابات  استفحال  إلى  إضافة  المسلحة 
واالعتصامات وحالة الخوف التي تسللت إلى 
سلك التعليم الذي بات تحت رحمة السالح 

بعدما كان يمثل أحد أهم رهانات الدولة.
وتشير تقارير خبراء إلى أن التعليم يكاد 
بالربيع  يسمى  لما  األولى  الضحية  يكون 
العربي في ليبيا حتى أن اآلالف من العائالت 
أكرهت على الهجرة إلى بلدان الجوار هربا 
عن  بحثا  أيضا  ولكن  الممنهج  القتل  من 
من  والطلبة  التالميذ  أبناءها  ينقذ  تعليم 
بدولة  فتكت  التي  األمنية  الفوضى  براثن 
مهابة ذات خيارات تربوية وتعليمية متينة. 

بشأن  حادا  جدال  اليوم  ليبيا  وتشهد 
التعليم وخاصة بشأن مناهجه حيث يسعى 
التعليم  استعادة  إلى  الجدد  ليبيا  حكام 

النتظامه وأدائه وحمايته من الفوضى بل أيضا حمايته من التجاذبات السياسية المسلحة 
باتجاه فرض حرمة مؤسسات التعليم وتوفير األمن للمدرسين والتالميذ والطلبة والسير 

العادي للدروس.
إلى حد اآلن لم تطرح حكومة الوفاق الوطني ال تركيز نظام تعليم جديد على أنقاض 
التعليم خالل فترة حكم القذافي وال إحداث تغيير جوهري على المناهج، لكن هناك مؤشرات 
التسوية  الفاعلة في عملية  القوى  المناهج تحت ضغوط  لتغيير تلك  على أن هناك توجها 
السياسية وهو توجه ال يخلو وفق المتابعين للشأن الليبي من خلفية سياسية عدائية لنظام 
القذافي والحال أن التعليم هو رهان الليبيين سواء منهم الثورجيين بمختلف فصائلهم أو 

ممن هم محسوبون على النظام السابق وهم يمثلون اليوم قوة اجتماعية وسياسية.
أسقط  الذي  أن  على  يجمعون  السياسيين  المحللين  أن  إلى  اإلشارة  هنا  المفيد  ومن 
والسياسية  االقتصادية  والتوجهات  الخيارات  في  ممثال  السياسي  النظام  هو   2011 العام 
واالجتماعية وليست مؤسسات الدولة الليبية التي يمثل التعليم أحدها بل يمثل نتاج جهود 
إلى نوع من االستخفاف بمكاسب  التاسع عشر وهي إشارة تحيل  القرن  الليبيين منتصف 

ليبيا الحديثة مهما كانت المؤاخذات المشروعة وغير المشروعة على نظام القذافي.
التعليم  نظام  جدوى  عدم  على  سياسية  أطراف  لها  تروج  التي  المواقف  لبعض  وخالفا 
الليبي الحالي وإقرار الخبراء بضرورة تطوير المناهج فإن التعليم في ليبيا يعد مؤسسة من 
مؤسسات الدولة ورهانا من رهانات المجتمع الذي يجب أن يبقى بمنأى عن االنقسامات 
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السياسية والمساومات والمزايدات خاصة بين اإلسالميين واللبراليين.
ومن المفارقات أن األزمة التي غرق فيها التعليم في ليبيا وهي غير قابلة للتجاهل يسعى 
البعض إلى تفسيرها على أنها أزمة هيكلية تتعلق بطبيعة نظام التعليم ومناهجه والحال 
أن األزمة وإن كانت تستبطن هنات بشأن المناهج ال يمكن تفسيرها خارج سياقات عمليات 
التدمير الممنهج تحت وطأة الفوضى وأيضا تحت وطأة نزعة السيطرة على كل ما يتعلق 

بالشأن العام وفي مقدمتها مؤسسات الدولة والمؤسسة التعليمية واحدة منها.
في  التعليم  نظام  بدا  الممنهج،  التدمير  من  الرغم  على  أنه  من  ذلك  على  أدل  وليس 
التعليمية حافظت على حد مقبول  المؤسسة  أن  له حتى  أي عملية استهداف  يواجه  ليبيا 
من تماسكها وأدائها في ما يشبه االستماتة في الحفاظ على نظامها ما قبل سقوط نظام 
القذافي دون أن يعني ذلك أن الليبيين يتوقون إلى تطوير المناهج ال اجتثاثها وزرع أخرى.

التعليم  نظام  يبقى  قوى خارجية  تتغذى من  التي  السياسية  االنقسامات  حالة  وفي ظل 
الحديث الذي انتهجته ليبيا منذ وصول القذافي للحكم العام 1969 إحدى اآلليات التي من 
شأنها أن تحافظ على وحدة الكيان الليبي ومقومات الشخصية اجتماعيا وسياسيا ومكسبا 
شعبيا كثيرا ما نحت األطر الفكرية والثقافية والسياسية لمجتمع يفاضل مسارات اإلصالح 
السياسي  الكيان  ما تنسف كل مقومات  التي عادة  الراديكالية  المسارات  بتعقيداتها على 

واالجتماعي والكينونة الفكرية والثقافية ومنظومة قيم التوجيه.
الشعبية  المكاسب  بإحدى  مساسا  ال  جديد  تعليم  نظام  تركيز  فرضية  تبقى  لذلك 
إلى  سوى  الفرضية  تقود  لن  إذ  ومجتمعا  دولة  ليبيا  بوحدة  مساسا  أيضا  وإنما  ليبيا  في 
الخيارات  وعلى  واإلداري  السياسي  القرار  على  الفرقاء  سطوة  مدى  يعكس  نظام  إفراز 
اإلشراف  صالحيات  وحدها  تمتلك  التي  المواطنة  لدولة  استراتيجيا  خيارا  يعكس  وال 

اإلصالحات  وإجراء  التوجهات  ضبط  على 
اإلرادة  على  بناء  تنفيذها  على  واإلشراف 
الشعبية ال بناء على أجندات تسعى فاشلة 
تحت  الليبيين  مكاسب  من  المساس  إلى 

عناوين الثورة.
ويبدو أن الفوضى األمنية على وعي بأن 
لتوحيد  اآلليات  أهم  إحدى  يمثل  التعليم 
وحدة  ثمة  ومن  المرجعية  الفكرية  األطر 
المجتمع الليبي وتجانسه لذلك استهدفته 
بطريقة ممنهجة في مسعى إلى زرع أشواك 
عصي  عريق  مجتمعي  نسيج  في  التقسيم 

عن التقسيم.

لن تقود فرضية تركيز مشروع تعليمي جديد سوى إلى إفراز 
نظام يعكس مدى سطوة الفرقاء على القرار السياسي 
واإلداري وعلى الخيارات وال يعكس خيارا استراتيجيا لدولة 
على  اإلشراف  صالحيات  وحدها  تمتلك  التي  المواطنة 
ضبط التوجهات وإجراء اإلصالحات واإلشراف على تنفيذها 

بناء على اإلرادة الشعبية.
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،،
شريف الزيتوني

اإلشكال الذي وقع فيه المهجرون الليبيون بعد 2011، لم يكن في ذواتهم بسبب اتهامهم بالوقوف في 
صف نظام العقيد معمر القذافي وأغلبهم لم ينكر ذلك قناعة بخطأ مسار األحداث في البالد، بل كان في 
وضعية أبنائهم الذين وجدوا أنفسهم بال مدارس في ظل العوائق المادية والقانونية الكثيرة. وإذا نجحت 
العديد من العائالت الليبية الثرية في ترسيم أبنائها في مدارس خاصة وفي ظروف معيشية مريحة، فإن 
الكثير من العائالت األخرى كانت أمام إشكال كبير في ظل عجزها عن إدماج أبنائها في مدارس الدول 

التي هّجرت إليها سواء ألسباب مادية أو ألسباب إجرائية.

المهجرون والتعليم..

استجداء على عتبات 
المدارس األجنبية

،،
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فيه  وقع  الذي  اإلشكال 
بعد  الليبيون  المهجرون 
في  كان   ،2011 العام 
الذين  أبنائهم  وضعية 
بال  أنفسهم  وجـــدوا 
مدارس في ظل العوائق 
والقانونية  الــمــاديــة 

الكثيرة.

 في هذا الموضوع سيتم التركيز أكثر على وضعية أبناء المهّجرين الليبيين في تونس 
بالدهم  مغادرتهم  منذ  لهم  استقطابا  األكثر  كانا  البلدين  هذين  أن  إلى  بالنظر  ومصر 
أقاموا  الذين  سواء  واجهتهم  التي  العراقيل  معرفة  خاللهما  من  يمكن  اللذين  والبلدين 
مفهوم  ومصر  تونس  في  اإلقامة  وخيار  فيهما.  يقيمون  مازالوا  الذين  أو  عادوا  ثم  لفترة 
فيهما  االجتماعية  واالرتباطات  الجاران  البلدان  ألنهما  الليبيين  المهجرين  إلى  بالنسبة 
جغرافيا  بعيدا  يكون  آخر  بلد  أي  في  بها  يشعر  قد  بغربة  الليبي  فيهما  يحس  وال  كبيرة 

ومختلفا ثقافيا. 
تونس  في  »ليبيون  بعنوان  تقريرا  »مراسلون«  شبكة  نشرت   ،2014 يونيو  شهر  في 
يتسولون لتعليم أبنائهم«، عادت فيه إلى وضعية أبناء المهجرين والعوائق التي واجهوها 
الليبيون  الطالب  عليها  أصبح  التي  الحالة  عن  واضحة  صورة  قّدم  التقرير  لتعليمهم. 
المهجرون خارج بالدهم بعد التحوالت التي عاشتها بعد 2011، من خالل شهادات ميدانية 
عن حاالت خاصة، ما كان الليبيون يتوقعون يوما أن يصلوها، حيث وصلت بعض الحاالت 
المدارس،  في  أبنائها  مصاريف  توفير  من  التمكن  أجل  من  المساجد  أمام  التسول  إلى 
باإلضافة إلى حاالت أخرى تتلقى مساعدات من المفوضية العليا لشؤون الالجئين التابعة 
لألمم المتحدة أو من عائالت ليبية ميسورة الحال كانت مقّدرة لبعض الوضعيات من جانب 
إنساني. واألمر مشابه كذلك في مصر حيث تشير بعض التقارير إلى أن تكاليف الدراسة 
بالنسبة إلى الليبيين هناك مرتفعة جدا وأغلب العائالت المهجرة هي من متوسطة وضعيفة 
الحال األمر الذي يهدد بعض الطالب باالنقطاع خاصة الدارسين في الجامعات التي تكون 

تكاليفها مرتفعة.
في  شروط  لها  فاإلقامة  قانونية،  كانت  المهجرون  واجهها  التي  العوائق  أكثر  بين  من 
عالقة بالمدد المقضاة وتفرض على صاحبها مثال في تونس مغادرة البالد بعد 90 يوما 
ثم العودة وهذا طبعا يسبب مشكال كبيرا خاصة خالل السنوات األولى التي أعقبت األحداث 
التي شهدت انتهاء صلوحية جوازات السفر وعجز الكثيرين عن تجديدها في دول اإلقامة 
يخص  يكن  لم  اإلقامة  وإشكال  بالدهم.  تشهدها  التي  واألمنية  اإلدارية  الفوضى  بسبب 
بالتعليم،  عالقة  في  الدولية  االتفاقيات  ببعض  محميين  باعتبارهم  تحديدا  المتعّلمين 
رخصة  تكون  ما  عادة  التونسية  المدارس  في  المسجل  ألن  ذويهم،  يخص  كان  ما  بقدر 
إقامته محددة بالموسم الدراسي. ويشير التقرير أنه حتى عندما تمنح المدارس التونسية 
الحكومية منها والخاصة إمكانيات للترسيم تبقى الكثير من العراقيل تخص األولياء الذين 
تأشيرات تجديد  األمر بمصر حيث منعت  أبنائهم. وكذلك  تكون شروطهم مختلفة عن 
اإلقامة على عدد من األولياء الذي يسافرون خارج مصر ويبقى أبناؤهم فيها حيث كانت 
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الليبيين  المهجرين  أبناء  عاناها  التي  المشاكل  من 
مشكلة  هي  والمصرية  التونسية  المدارس  في 
المناهج بالنسبة إلى الفئات التي بدأت الدراسة في 
نفسها  فوجدت  تهجيرها  في  الحرب  تسببت  ثم  ليبيا 
في مشكلة اللغة بالنسبة إلى تونس أو في اختالف 

المناهج عموما بالنسبة إلى المدارس المصرية.

التشكيات خالل سنوات من القانون الذي ال يمنح التأشيرة لعائلة كاملة أو يجدد لبعضها 
ويرفض اآلخر وهذا له تأثيره باألساس على األبناء ودراستهم.

التونسية  المدارس  في  الليبيين  المهجرين  أبناء  عاناها  التي  األخرى  المشاكل  من 
ثم  ليبيا  في  الدراسة  بدأت  التي  الفئات  إلى  بالنسبة  المناهج  مشكلة  هي  والمصرية 
التي  تونس  إلى  بالنسبة  اللغة  مشكلة  في  نفسها  فوجدت  تهجيرها  في  الحرب  تسببت 
ترّكز على اللغة الفرنسية في المستويات الوسطى من التعليم االبتدائي والثانوي أو إلى 
المدرس  قال  اإلطار  هذا  وفي  المصرية.  المدارس  إلى  بالنسبة  عموما  المناهج  اختالف 
مرت  حاالت  عّدة  إن  إفريقيا  لبوابة  المبارك  زهّير  بنقردان  مدينة  في  التونسي  والنقابي 
على المدرسين التونسيين وجدت إشكاال في قدرتها على االستيعاب في عدد من المواد 
مما فرض على المدّرسين تخصيص أوقات إضافية لهم من أجل دمجهم وإلحاقهم بنفس 
مستوى زمالئهم، باإلضافة إلى أن مزاج التلميذ الليبي مختلفة عن التلميذ التونسي وهذا 
التعامل وفق  إيمانا منهم بضرورة  التعامل معها  التي تم  خلق لديهم بعض اإلشكاليات 
الظروف التي يعيشونها في بلدان التهجير. ويضيف المبارك أن األمر مختلف بالنسبة إلى 
الذين يدخلون المدرسة ألول مرة، ألن أغلبهم تمكن من االندماج بل كان متفوقا بامتياز 
وهذا أيضا يطرح إشكاال على عائالتهم في عالقة بقرار بالعودة إلى ليبيا ودراستهم إلى 
المادية  التكاليف  رغم  للبقاء في تونس  أغلبهم نفسه مضطرا  مناهج مختلفة، حيث يجد 

الكبيرة على ذلك القرار.
بعيدا عن المدارس المحلية في الدول التي يعيش فيها مهجرون ليبيون واإلشكاليات 
المذكورة فيها، فإنه منذ العام 2013 تم فتح بعض المدارس الليبية في عدد من المناطق 

فيها  يتواجد  التي  والمصرية  التونسية 
في  بقيت  لكنها  الليبيين،  من  عدد  أكثر 
على  انتشارهم  ظل  في  محدودة  مدن 
يبقي  الذي  األمر  البلدين  غالبية مناطق 
إشكال التعليم بالنسبة إلى أبناء الليبيين 
وخاصة المهجرين منهم قائما في انتظار 
تنتهي  البالد  في  لألوضاع  قادم  استقرار 
وتبرم  السياسية  اإلشكاليات  كل  معه 
المواطنين  من خالله مصالحة تعيد كل 
حقوقهم  بكل  متمتعين  بالدهم  إلى 
السياسية  الحسابات  تصفية  عن  بعيدا 

والتحارب الميداني.
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،،
عبدالباسط غبارة

تعتمد حالة التعليم وتطورها في أي بلد على الحالة االجتماعية واالقتصادية والسياسية له، ومدى 
استقرار األوضاع فيه، لذلك فإن التعليم في ليبيا، بات في ظل األوضاع المتردية على جميع األصعدة، 
التي تشهدها البالد منذ اندالع األزمة فيها في العام 2011، في مرمى العديد من العراقيل التي 

تقف عائقا أمام تقدم هذا القطاع الحيوي في البالد. 

األوضاع االجتماعية الصعبة..

تلقي بظاللها علي 
قطاع التعليم في ليبيا

،،
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ليبيا،  في  التعليم  بات 
ــل األوضــــاع  ــي ظـ فـ
جميع  على  المتردية 
تشهدها  التي  األصعدة، 
األزمة  اندالع  منذ  البالد 
 ،2011 الــعــام  الــعــام 
من  العديد  مرمى  في 
تقف  التي  العراقيل 
هذا  تقدم  أمــام  عائقا 
في  الحيوي  القطاع 

البالد. 

السيولة،  في  نقص  بين  يوم،  بعد  يومًا  وتتضاعف  ليبيا  في  المشاكل  وتتزايد 
قيمة  انخفاض  مع  تزامنًا  الدوالر  صرف  أسعار  في  وارتفاع  األسعار  في  غالء  وأزمة 
العملة الليبية، والذي أثر سلبًا على كل الفئات في ليبيا، وخاصة قطاع التعليم الذي 

يواجه تحديات جمة كنتيجة طبيعية لالنقسام السياسي والصراع المسلح. 
وسبق للنقابة العامة للمعلمين في البالد، تعليق الدراسة في كل أنحاء ليبيا، بداية 
المحدد سلفًا لبدء  الموعد  بالتزامن مع  الماضي،  أكتوبر )تشرين األول(   15 من 
العام الدراسي للمطالبة »بإقرار تأمين صحي للمعلمين، وزيادة رواتبهم وحمايتهم 
المعلمين  تمسك  وأمام  االعتداءات«.  من  التعليمية  العملية  في  العاملين  وكل 
بمطالبهم، وافق مجلس النواب الليبي في »شرق ليبيا«، على زيادة المرتبات، وشكل 

لجنة لتحديد نسبة زيادة المرتبات ومستحقيها لصياغة القانون النهائي.
التعليم  النواب بعد أكثر من أسبوعين من قرار مماثل لوزارة  وجاء قرار مجلس 
الحصص  لنظام  وفقا  المعلمين،  رواتب  زيادة  على  فيه  وافقت  الوفاق  بحكومة 
المدرسية، في خطوة حاولت بها منع االعتصام لكنها لم تحل دون تنفيذ االعتصام. 
لكن هذه القرارات ضلت حبرا على ورق دون تنفيذ وهو ما دفع نقابة المعلمين في 
طرابلس، وتنسيقيات المعلمين في المنطقة الغربية، في يناير الماضي، للتهديد 
بالدخول في اعتصام جديد، مع بداية الفصل الدراسي الثاني بسبب عدم تنفيذ 

الوعود التي قطعت لهم بشأن زيادة المرتبات.
معلمي  ضمت  بطرابلس،  النقابة  مقر  داخل  احتجاجية  وقفة  خالل  ذلك  جاء 
وزلطن  والعجيالت  وصرمان  الزاوية  و  األندلس  حي  وتنسيقية  الكبرى،  طرابلس 
والجبل الغربي والقره بوللي ومسالتة وقصر الخيار والخمس و زليطن ومصراتة. 
في  بحقهم  مطالبين  الوعد  بنكث  وصفوه  مما  استيائهم  عن  المعلمون  وأعرب 
المرتبات  زيادة  بشأن  السابقة  بالمواقف  تمسكهم  مؤكدين  االجتماعية،  العدالة 

وحمايتهم.
الفرعية  والنقابات  للمعلمين  العامة  النقابة  أصدرت  الماضي،  مارس  وفي 
فيه  أعلنت  بيانا  المعلمين،  المطالبة بحقوق  وتنسيقات  التعليم  بقطاع  والعاملين 
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ــة  ــددت آثـــار األزمـ ــم ت
والعسكرية  السياسية 
لتطول  لــيــبــيــا  فـــي 
العملية التعليمية، نظًرا 
يشنها  التي  لإلضرابات 
للمطالبة  المعلمون، 
الحقوق  ــن  م بجملة 
ــور  ــادة األج ــا زيـ ــرزه وأب
الصحي  التأمين  وإقــرار 

والحماية للمعلمين.

المفتوح  باإلضراب  البدء 
 2018 مارس   8 من  اعتبارا 
مطالبهم.  تحقيق  حين  إلى  وذلك 
للمعلمين  العامة  النقابة  وأكدت 
هو  اإلضراب  سبب  أن  بيانها،  في 
التعليم  بقطاع  العاملين  مرتب  رفع 
وفق المقترح رقم )10( المقدم من 
وإصدار  للمعلمين  العامة  النقابة 
وطالبت  المعلم.  حماية  قانون 
للمعلمين  شامل  صحي  بتأمين 
رقم  القانون  وفق  التعليم  بقطاع 
وزارة  وفصل   2010 لسنة   )20(
العام  التعليم  عن  العالي  التعليم 
األعلى  المجلس  واستحداث 
للتخطيط وتطوير التعليم باإلضافة 

إلى تحسين مخرجات التعليم. 
ليبيا قد ققروا  الجبل األخضر ومدينة طبرق شرق  المعلمون في منطقة  وكان 
عن  ممثلون  وأكد  الدراسي،  الفصل  بداية  مع  بالتزامن  العمل  عن  اإلضراب 
تحقيق  حين  إلى  االعتصام  سيواصلون  أنهم  منفصلين  بيانين  في  المعلمين 
مطالبهم التي تتضمن رفع األجور والتأمين الطبي. وعبر عدد من المعلمين خالل 
العامة  النقابة  بيان  في  جاء  لما  تأييدهم  البيضاء، عن  احتجاجية في مدينة  وقفة 

للمعلمين بطرابلس، وأكدوا استمرارهم في اإلضراب حتى تحقيق مطالبهم. 
وفي محاولة لفك اإلشكال، أكدت وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني الليبية، 
أن  تدرك  الوزارة  إن  جمعة،  عادل  العام  التعليم  لشؤون  الوزارة  وكيل  لسان  على 
إلى  دفعتهم  ما  هي  المعيشية  ظروفهم  بتحسين  المشروعة  المعلمين  مطالب 
الدخول في إضرابات متكررة، مؤكدا أن وزارة التعليم ملتزمة بتحسين ظروفهم 

وفقا إلمكانيات الدولة المتاحة. 
وأضاف جمعة أن وزارة التعليم متضامنة مع المعلمين وتقدر األوضاع المعيشية 
وعدم  المرتبات  تدني  بسبب  ليبيا،  أنحاء  في  المعلمون  يعيشها  التي  الصعبة 
التفاوت  حجم  تدرك  الوزارة  وإن  القطاع،  في  للعاملين  الصحية  التأمين  تقديم 
بين مرتبات العاملين في قطاعات الدولة المختلفة. مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت 
خطوات مهمة في طريق تحسين األوضاع المادية للعاملين في قطاع التعليم من 
خالل إقرار العالوة الخاصة بالحصة الدراسية وتأسيس صندوق التكافل االجتماعي 
في مراقبة التعليم في البلديات، إضافة إلى توفير خدمات التأمين الصحي لكافة 
العاملين من خالل االشتراك في صندوق التأمين الصحي الذي أنشئ مؤخرا بقرار 

من مجلس رئاسة الوزراء. 
وقال جمعة إن الدولة لم تتمكن من تلبية مطالب المعلمين كما هي عليها بسبب 
إلى تحقيق  الوزارة  ما دفع  البالد، وهو  بها  تمر  التي  الصعبة  االقتصادية  الظروف 
المعلمين  جمعة  ودعا  واحدة.  دفعة  تحقيقها  لصعوبة  تدريجي  بشكل  المطالب 
المادية وتغليب مصلحة الوطن على  التدريجي ألوضاعهم  القبول بالتحسين  إلى 
المصالح الشخصية مثنيا في الوقت نفسه على الجهود المبذولة من العاملين في 
قطاع التعليم للمحافظة على سير العملية التعليمية. مؤكدا أن وزارة التعليم سعت 
وإمكانيات  الظروف  أن  إال  المحددة  المهلة  انتهاء  قبل  المعلمين  لتحقيق مطالب 
الدولة لم تساعد في إنجاز ذلك، مؤكدا أن المسؤولين في الوزارة يبذلون أقصى 
جهدهم عبر التواصل مع الجهات ذات العالقة في حكومة الوفاق من أجل تحقيق 

مطالب المعلمين وتطلعات العاملين في القطاع. 
تنتوش،  عمر  النواب،  بمجلس  المالية  اللجنة  رئيس  أكد  الماضي،  أبريل  وفي 
المعلمون منذ فترة،  التي ينادي بها  المطالب  المجلس سيصدر قراره بشان  أن 
ُمشيراً إلى أن القرار سيكون وفقًا للرؤية التي ستضعها وزارة التعليم، وأن تنفيذه 
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سيتم وفقًا لما تسمح به اإلمكانيات المالية. وجاء ذلك خالل اجتماع تنتوش ووزير 
التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني، عثمان عبد الجليل لبحث جوانب التعاون 
بين الوزارة ومجلس النواب للبدء في تنفيذ طلبات المعلمين المتمثلة في تحسين 

أوضاعهم المادية. 
التعليمية،  العملية  لتطول  ليبيا  في  والعسكرية  السياسية  األزمة  آثار  وتمددت 
وأبرزها  الحقوق  من  بجملة  للمطالبة  المعلمون،  يشنها  التي  لإلضرابات  نظًرا 
زيادة األجور وإقرار التأمين الصحي والحماية للمعلمين. ويشكو المعلمون الذين 
تأخر  ألف معلم، من   500 يفوق  بما  البالد  الموظفين في  أكبر كتلة من  يشكلون 
5.1 مليون موظف، ويبلغ  البالغ إجمالي عددهم  ليبيا  الرواتب شأن باقي موظفي 
الحد األدنى ألجور المعلمين وفق البيانات الرسمية نحو 550 ديناًرا )400 دوالر(، 
خمسة  نحو  تنفق  ليبيا  فإّن  الليبي  المركزي  البنك  عن  صادرة  تقارير  وبحسب 
مليارات دوالر على رواتب موظفي قطاع التعليم، وقد أشار البنك إلى تزايد التعيينات 

العشوائية للمدرسين في بعض المدن. 
اعتصمات  عدة  في  ليبيا  في  التعليمي  اإلطار  دخل  الماضية  السنوات  وخالل 
كبير  بشكل  تأثرت  التي  االجتماعية  ظروفهم  بتحسين  للمطالبة  واحتجاجات 
تصاعد  إلى  المعلمين  أزمة  وتضاف  البالد.  في  واالقتصادية  األمنية  باألوضاع 
حدة الصراعات المسلحة بين الفرقاء الليبيين، األمر الذي كان له األثر البالغ على 
قطاع التعليم الذي مازال ال يستجيب ألبسط المعايير الدولية واإلقليمية بحسب 

المراقبين. 
وتعيش ليبيا على وقع أزمة اقتصادية خانقة، متأثرة باالنقسام السياسي واألمني 
الذي تشهده منذ سنوات، وأمام استمرار أزمة السيولة واستفحالها، وهو ما يدفع 
البالد، مطالبة  الحين واآلخر، في عدة مناطق من  للخروج بين  احتجاجية  بحركات 
المالية في  السيولة  توفير  للمواطنين وخاصة  المعيشية  الخدمات  ابسط  بتوفير 

المصارف وصرف المرتبات المتأخرة وتحسين الخدمات الصحية وغيرها. 
وتعمقت أزمات التعليم تدريجيًا، في البلد الغني بالنفط، الذي تضربه الفوضى 
2011، بسبب ما لحق بالبنية التحتية من أضرار بالغة، وإرجاء الدراسة  منذ العام 
أكثر من مرة، األمر الذي وصفه البعض، بكارثة قد تؤثر على األجيال المقبلة. حيث 
الحاد،  السياسي  االنقسام  من  القطاعات،  كباقي  ليبيا  في  التعليم  منظومة  تعاني 
الذي أدى إلى وجود وزارتين في البالد، األولى تتبع حكومة الوفاق الوطني، المعترف 
البيضاء  مدينة  في  المؤقتة  للحكومة  والثانية  )غربا(،  طرابلس،  في  دوليًا،  بها 

)شرقا( مما ترتب عليه نقص في المخصصات المالية، والكتب الدراسية.

التعليم  أزمات  تعمقت 
تدريجيًا، في البلد الغني 
تضربه  ــذي  ال بالنفط، 
العام  منذ  الفوضى 
لحق  ما  بسبب   ،2011
بالبنية التحتية من أضرار 
الدراسة  وإرجــاء  بالغة، 
الذي  األمر  مرة،  من  أكثر 
بكارثة  البعض،  وصفه 
األجيال  على  تؤثر  قد 

المقبلة.
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رمزي الزايري

حال،  بأفضل  فبراير،   17 أحداث  على  سنوات  سبع  بعد  ليبيا  في  التعليم  قطاع  يبدو  ال 
حاله حال عدة قطاعات أخرى، فقد تعمقت أزماته تدريجيًا، في البلد الغني بالنفط، والذي 
تضربه الفوضى منذ سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي في عام 2011، بسبب ما 

لحق بالبنية التحتية من أضرار بالغة، وإرجاء الدراسة أكثر من مرة.

مأساة الحرب
تطــارد أجيــال ليبيــا

 

،،
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القطاعات،  كباقي  ليبيا  في  التعليم  منظومة  تعاني 
وجود  إلى  أدى  الذي  الحاد،  السياسي  االنقسام  من 
وزارتين في البالد، األولى تتبع حكومة الوفاق الوطني، 
والثانية  )غربا(،  طرابلس،  في  دوليًا،  بها  المعترف 
للحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء )شرقا( مما ترتب 

عنه نقص في المخصصات المالية، والكتب الدراسية.

التعليم في ليبيا أزمة متواصلة

التي تقدمها اآلالف  ليبيا من مجانية الدراسة  يستفيد أكثر من مليون طفل في 
أن  ويمكن  ليبيا،  في  إجباري  التاسع  الصف  حتى  فالتعليم  العمومية،  المدارس  من 
تتم مقاضاة اآلباء إذا لم يذهب أبناؤهم إلى المدرسة، وتنفق ليبيا ربع ميزانيتها أي 
خمسة مليارات دوالر على مرتبات التعليم، لكن ذلك ال يبدو كافيا للنهوض بالقطاع 

الذي تحتل فيه ليبيا المراتب األخيرة مغاربيا وإقليميا.
الليبي  التعليمي  النظام  احتل  فقد 
المرتبة 142 من 144 في آخر إحصائية 
لمنتدى  وفقا  الشاملة  الجودة  لتقرير 
وهي  ”دافوس”،  العالمي  االقتصادي 
مرتبة تدل على أن مخرجات التعليم في 
أيضًا  أشار  التقرير  جداً،  ضعيفة  ليبيا 
المعلمين،  تدريب  في  حاد  نقص  إلى 
 140 المرتبة  ليبيا في  حيث تم تصنيف 
في  تقييمها  تم  بلداً   144 أصل  من 
التعليمي  النظام  أن  أورد  كما  المنطقة، 
المعلومات،  نقص  من  يعاني  الليبي 
أداء  بكفاءة  المتعلقة  البيانات  سيما  وال 

المعلمين ومدراء المدارس.
موعد  تأجل  العام،  هذا  خالل  ولكن 
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بدء الدراسة بسبب عدم وجود الكتب، وانعدام األمن وعوامل أخرى كثيرة، 
اإلطاحة  بعد   ،2011 عام  لم يكن منتظما منذ  الدراسي  العام  أن  والحقيقة 
24 أكتوبر بعد حوالي  المدارس طالبها في  القذافي، وقد استقبلت بعض  بنظام 

شهر من الموعد المعتاد.
التابعة  والتعليم  التربية  وزارة  لدى  يكن  لم  حيث  كتبها،  المدارس  كل  تتلق  ولم 
بينما  المطلوبة،  الكمية  األموال لطباعة  الوفاق في طرابلس ما يكفي من  لحكومة 
يبدو أن الحكومة الليبية في شرق لديها ما يكفي من الموارد، ولكنها ال تبدو مهتمة 
بإرسال الكتب إلى غرب ليبيا، ما حمل وزارة التربية والتعليم على نشر جميع الكتب 
النقطاع  الليبية  المدن  معظم  تتعرض  ولألسف،  مجانا.  االنترنت  على  المدرسية 
كان  لو  وحتى  واإلنترنت،  االتصاالت  انقطاع  إلى  إضافة  طويلة،  لساعات  الكهرباء 

الكهرباء يعمل واالنترنت متوفرة، يستغرق األمر ساعات لتنزيل ملف بسيط.

فاتورة حرب باهظة على المدارس

ما يزال األمن مصدر الخوف الرئيسي لجميع األسر الليبية، ما يفسر سبب رفض 
الكثير منها إرسال أبنائها إلى المدرسة، فالمدارس العامة ال توفر على وسائل النقل، 
ما يعني أن العائالت تضطر ألخذ أطفالها إلى المدرسة، أو تعتمد على وسائل النقل 
الخاصة مثل سيارات األجرة، وهذا يبدو أكثر صعوبة، ألن البنوك تعاني من نقص 

السيولة النقدية.
ولم تتلق كل المدارس كتبها، حيث لم 
التابعة  التربية والتعليم  يكن لدى وزارة 
طرابلس  في  الوطني  الوفاق  لحكومة 
الكمية  لطباعة  األموال  من  يكفي  ما 
الحكومة  أن  يبدو  بينما  المطلوبة، 
من  يكفي  ما  لديها  شرق  في  الليبية 
بإرسال  مهتمة  تبدو  ال  ولكنها  الموارد، 
وزارة  حمل  ما  ليبيا،  غرب  إلى  الكتب 
الكتب  والتعليم على نشر جميع  التربية 
فقد  مجانا.  االنترنت  على  المدرسية 
عدة،  مدن  في  كثيرة  مدارس  دفعت 
فاتورة الحرب على ‘الجماعات اإلرهابية’ 

في البالد، وأضحى غالبيتها، مهدمًا، والفصل الدراسي، إّما مفتوحًا على الشارع، أو 
العمومية،  المدارس  من  العديد  تحولت  كما  واألبواب،  والنوافذ  الحوائط  مهشم 
لمصلحة  إحصائيات  ورصدت  سرت،  مدن  من  المشردة  األسر  إليواء  تستخدم 
المرافق التعليمية بسرت تضرر 65 مدرسة من الحرب على اإلرهاب التي دارت في 

المدينة، بجانب نقص الكتب الدراسية.
 وفي بنغازي، تشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف المباني قد تضررت أو دمرت 
بالكامل، بسبب القتال بين القوات المسلحة الليبية والجماعات المتطرفة، وفي سرت، 
أجبر السكان الذي يقدر عددهم بـ100 ألف على مغادرة المدينة، أما في طرابلس، 
فالمدارس مكتظة، حيث يفوق عدد الطالب في القسم الواحد 40، مع غياب الكتب. 

بما  تأثرا  أقل  البعيدة  والبلدات  والقرى  الداخلية  المناطق  كانت  المقابل  في 
المثال،  سبيل  على  وليد،  بني  في  المدارس  معظم  تزال  فما  البالد،  في  يحدث 
وينطبق  اكتظاظها،  من  الرغم  على  طبيعي،  بشكل  وتعمل  بالكامل،  مجهزة 
وشرق  جنوب  والخمس  ترهونة  مثل  األخرى،  الصغيرة  المدن  على  نفسه  الشءي 
ففي  المشاكل،  هذه  أبرز  كان  المدارس،  صيانة  تأخر  مشكلة  ولعل  العاصمة. 
االشتباكات،  مناطق  في  لوقوعها  مدارس   9 من  أكثر  دمرت  وحدها  بنغازي 
منازلهم.  تضررت  الذين  للنازحين  مأوى  المدارس  عشرات  كانت   فيما 
ولم يكن الحال أفضل في مدينة سرت التي شهدت حربا ضد تنظيم الدولة، أتت 
على ما تبقى من مدارسها إبان حرب التحرير في ديسمبر من عام 2016 الماضي، 

مجانية  من  ليبيا  في  طفل  مليون  من  أكثر  يستفيد 
العمومية،  المدارس  من  اآلالف  تقدمها  التي  التعليم 
فالتعليم حتى الصف التاسع إجباري في ليبيا، ويمكن أن 

تتم مقاضاة اآلباء إذا لم يذهب أبناؤهم إلى المدرسة.
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مصدر  األمــن  يــزال  مــا 
لجميع  الرئيسي  الخوف 
يفسر  ما  الليبية،  األسر 
الكثير  رفـــض  ســبــب 
إلى  أبنائها  إرسال  منها 
فالمدارس  المدرسة، 
على  توفر  ال  العامة 
يعني  ما  النقل،  وسائل 
ألخذ  تضطر  العائالت  أن 
المدرسة،  إلى  أطفالها 
وسائل  على  تعتمد  أو 
مثل  الخاصة  النقل 

سيارات األجرة.

وكذلك في زليتن التي دمرت مدراسها عام 2011 من قبل طيران التحالف الدولي 
بعد اتخاذها مركز للتحصن من قبل عناصر تابعين لرئيس النظام السابق القذافي، 

ولم تضع الحكومات المتعاقبة حال جذريا لمشكلتهم. 
أموال  االقتصاد وخسارة  بتدمير  تنتهي  التعليم  للحرب على  السلبية  اآلثار  جميع 
طائلة تصرف على الصحة وإعادة البناء والتي تؤدي إلى إفقار الدولة وتدني دخلها. 
فبغض النظر عن سلبية الحرب على التعليم متمثلة في الغش أو التسرب للشارع أو 
االكتئاب أو التطرف الديني أو المليشياوي تعتبر مصاريف من خزينة الدولة بعيدة 

عن التنمية ورفاهية الشعب الليبي. 
كدافع  التعليم  أهمية  على  االقتصاد  خبراء  بين  واسعا  إجماعا  هناك  أن  نجد  بل 
للنمو االقتصادي، والحصول على تعليم جيد سيكون أمًرا أساسًيا ليخرج الناس من 
ويقدر  عالية.  رواتب  إلى  يؤدي  العالي  التعليم  أن  حيث  فيه  وقعوا  الذي  الحضيض 
دخله  من  تزيد  رصيده  إلى  الطالب  يضيفها  دراسية  سنة  كل  أن  االقتصاد  خبراء 

المستقبلي بنسبة 10 بالمئة. 

وضع مأساوي للطلبة داخل المدارس

كل هذه األزمات جعلت المدارس التي ما تزال في الخدمة تكتظ بالطلبة وجعلتها 
المدارس  في  الدراسة  تكاليف  ارتفاع  مع  تعليمهم،  سير  تعرقل  لمشاكل  عرضة 
كما  أبنائهم.  تعليم  أوضاع  لتدراك  إليها  باللجوء  األمور  أولياء  فكر  ما  إذا  الخاصة 
تبرز مشكلة أخرى تتمثل بحاالت تنقل الطالب بين مدارس العديد من المدن بعد 

نزوحهم إليها مع ذويهم جراء الحرب. 
وتعاني منظومة التعليم في ليبيا كباقي القطاعات، من االنقسام السياسي الحاد، 
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على مدى السنوات الماضية، انتشرت المدارس الخاصة 
وسائل  لتوفر  أساسا  ذلك  ويرجع  البالد،  أرجاء  كل  في 
ويبلغ  أعلى،  تكلفتها  لكن  الصغار،  لألطفال  النقل 
متوسط الرسوم السنوية في أي مدرسة خاصة حوالي 
1000 دينار ليبي في أسعار السوق السوداء، وثالث مرات 

أكثر من ذلك األسعار الرسمية.

الوطني،  الوفاق  حكومة  تتبع  األولى  البالد،  في  وزارتين  وجود  إلى  أدى  الذي 
المعترف بها دوليًا، في طرابلس، )غربا(، والثانية للحكومة المؤقتة في مدينة 

البيضاء )شرقا( مما ترتب عليه نقص في المخصصات المالية، والكتب الدراسية.
ليبيا،  أنحاء  كل  في  الدراسة  تعليق  البالد،  في  للمعلمين  العامة  للنقابة  وسبق 
تأمين  ‘بإقرار  للمطالبة  الدراسي  العام  لبدء  سلفًا  المحدد  الموعد  مع  بالتزامن 
التعليمية  العملية  في  العاملين  وكل  وحمايتهم  رواتبهم  وزيادة  للمعلمين،  صحي 
زيادة  على  في  البرلمان  وافق  بمطالبهم،  المعلمين  تمسك  وأمام  االعتداءات.  من 
المرتبات، وقرر تشكيل لجنة مختصة لتقدير حجم الزيادة، على أن تقدم المقترح في 
 شكله النهائي للمجلس، تمهيداً إلصداره في مدة أقصاها نهاية نوفمبر الحالي.
وعلى الرغم من أن رئيس لجنة التعليم في مجلس النواب، قال إن »مدارس التعليم 
2013 من دمار شبه شامل«،  األساسي والثانوي في مدينة بنغازي تعاني منذ عام 
بسبب االقتتال، فإن ما لحقها يظل هينًا، مقارنة بما هو عليه الحال اآلن في مدينة 
البالد( والتي شهدت حربًا شرسة من أجل طرد تنظيم داعش بقيادة  سرت )غرب 
الماضي،  العام  نهاية  الوفاق،  لحكومة  التابعة  المرصوص«  »البنيان  عمليات  غرفة 

ومنها مدارس، خولة بنت األزور، واليرموك، وعقبة بن نافع، وشهداء تاقرفت.
وفي محاولة منه لتلبية جزء من مطالب المعلمين أصدر المجلس الرئاسي للحكومة 
المقترحة في 17 اكتوبر العام الماضي، قرارا بمنح المعلمين عالوة مالية تتراوح ما 
معلمو  منح  فقد  الرئاسي  المجلس  قرار  وبحسب  دينار.  و300  ليبيًا  دينارا   12 بين 

إلى  إضافة  والثالث  والثاني  األول  الصف 
مادية  عالوة  األطفال  رياض  معلمي 
تقدر بـ12 دينارا عن كل حصة بينما منح 
معلمو باقي فصول التعليم األساسي 10 
دنانير عن كل حصة، إال أن هذه العالوة 
كافية. غير  المعلمين  بعض   اعتبرها 
وفي ظل هذه األوضاع ال بوادر تنذر بأن 
الذي ينفق عليه  ليبيا  التعليم في  قطاع 
مليارات الدينارات سنويا سيكون أفضل 
في السنوات القليلة المقبلة، خاصة وأن 
يكن  لم  مشاكل،  من  القطاع  يعانيه  ما 
منها  بل   2011 فبراير  ثورة  بعد  فقط 
ما هو يعود لعقود سابقة لم يعط فيها 

التعليم أولوية كما في البلدان األخرى.
السنوات  مدى  فعلى  الخاصة،  للمدارس  الباب  المشاكل  هذه  كل  فتحت  وقد 
البالد، ويرجع ذلك أساسا لتوفر  أرجاء  الخاصة في كل  الماضية، انتشرت المدارس 
وسائل النقل لألطفال الصغار، لكن تكلفتها أعلى، ويبلغ متوسط الرسوم السنوية 
200 دوالر بأسعار السوق  – حوالي  ليبي  1000 دينار  في أي مدرسة خاصة حوالي 
السوداء، وثالث مرات أكثر من ذلك األسعار الرسمية، وتقدر منظمة اليونيسيف عدد 
 279 التالميذ في المدارس الليبية بحوالي 1،2 مليون تلميذ، يتغيب منهم حوالي 

ألفا عن الدروس.
التعليمية  العملية  الحربي على  السياسي  السلبية للصراع  اآلثار  ويمكن تلخيص 

في النقاط التالية:
-- تسرب العديد من الشباب من مقاعدهم الدراسية بسبب اإلغراءات المادية أو 

فزاعة االختالط بحجج سلفية بدعية.. 
-- استمرار ظاهرة الغش كأسلوب تخريبي قديم تم إذكاؤها بانتشار فوضى حمل 

السالح.. ومع سبق اإلصرار والترصد.
موظفي  المحاسبة  ديوان  متابعة  بعد  االزدواجية،  ظاهرة  من  الحد  --مع 
الجديدة  التعيينات  باب  فتح  المرتبات  في  الوطني،  بالرقم  الدولة  وموظفات 
حاجة  عن  وبعيدا  التنظيمية  الهياكل  وخارج  مزورة  بمؤهالت  مصراعيه  على 

المؤسسات الحكومية.
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،،
حسين مفتاح

منذ النصف الثاني من عقد الثمانينات انتهجت ليبيا مبدأ التوسع األفقي في التعليم العالي، فباشرت في 
إنشاء عدد من الجامعات في مختلف المدن والمناطق في شرق وغرب وجنوب البالد، بعد أن كانت تعتمد 
سبها،  بمدينة  وسبها  طرابلس،  في  والفاتح  ببنغازي،  قاريونس  جامعات  وهي  فقط  جامعات  ثالث  على 
فأنشأت تباعا جامعات 7 أبريل في الزاوية وعمر المختار في الجبل األخضر، والتحدي في سرت، والجبل 
القرن  من  األول  العقد  في   السلطات  وأعدت  وغيرها،  الخمس،  في  والمرقب  الغربي،  الجبل  في  الغربي 
الحالي خطة توسع أفقي ورأسي الستكمال وتطوير هذه الجامعات لتتحول جميعها إلى مجمعات علمية 
بمليارات  تقدر  مسبوقة  غير  مالية  مبالغ  لها  خصصت  واعدة  خطة  ضمن  نموذجية  وبحثية  وأكاديمية 

الدوالرات.

الجامعات الليبية..

من مراكز للبحث العلمي إلى 
معاقل للتطرف واإلرهاب

،،
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هذه  تنفيذ  في  معها  المتعاقد  العالمية  الشركات  بدأت  الذي  الوقت  وفي   
المجمعات، والبداية الفعلية في تنفيذ تلك الخطة جاءت أحداث فبراير سنة 2011، 
أول  من  وكان  الحياة،  مناحي  مختلف  عطلت  الفوضى  من  دوامة  في  البالد  لتدخل 
ما توقف نتيجة ألحداث العنف التي صاحبت األحداث األعمال التي تشرف عليها أو 
2011، وعلى  البالد منذ شهر مارس  التي غادر عمالها  تنفذها الشركات األجنبية 
الرغم من محاولة بعضها العودة فيما بعد إال أن الظروف األمنية حالت دون تمكنهم 
من ذلك، لتبقى تلك المشاريع على ما هي عليه وهو ما ترتب عليه تعطل تلك الخطة، 

وعجز الجامعات عن تأدية مهامها المنتظرة.

من معامل بحثية إلى ثكنات عسكرية

التي  النتيجة الوحيدة  ليبيا  الجامعية في  لم يكن توقف مشاريع تنفيذ المركبات 
عوامل، وسببا  عامال من عدة  كانت  بل  البالد،  التي شهدتها  األحداث  ترتبت عن 
إلى ميادين  والمناطق  المدن  الجامعات في مختلف  أسباب، فقد تحولت  من جملة 
المسلحة فيها بل  المليشيات  انتشار  العسكرية نتيجة  الثكنات  إلى  أقرب ما تكون 
واتخاذ بعض مرافقها مقرات لعناصرها، حيث بدأت المجموعات المسلحة بمختلف 
مسمياتها منذ أواخر سنة 2011 في السيطرة على المؤسسات العامة، ولم تسلم 

منها المؤسسات التعليمية من مدارس ومعاهد وجامعات.
ونتيجة لالنفالت األمني واندالع االشتباكات والحروب في العديد من المدن 
الليبية تحولت الجامعات إلى ميادين قتال األمر الذي تسبب في توقف الدراسة 
في عدد منها، عالوة على الدمار الذي لحق بها بشكل مباشر، ولعل خير شاهد 
على ذلك جامعة قاريونس التي تعد بمثابة أم الجامعات الليبية، حيث تعرضت 
من  المدينة  تحرير  حرب  خالل  الرئيسي  مجمعها  وحرق  تدمير  عمليات  إلى 
الجماعات اإلرهابية التي تحصنت  بها ما أدى إلى تدمير وحرق معظم المباني 
كليات  لمعظم  الدراسية  والقاعات  المركزية  والمكتبة  العامة  اإلدارة  فيها  بما 
مدينة  في  مترد  وضع  في  بدائل  عن  للبحث  إدارتها  اضطر  ما  وهو  الجامعة، 
بنغازي التي شهدت معظم أحيائها معارك واشتباكات تسببت في دمار مختلف 

المؤسسات التعليمية.

بدأت  الذي  الوقت  في 
العالمية  الــشــركــات 
الدولة  مع  المتعاقدة 
المشاريع  تنفيذ  فــي 
ــة، جـــاءت  ــي ــع ــام ــج ال
 ،2011 سنة  فبراير  أحداث 
دوامة  في  البالد  لتدخل 
عطلت  الفوضى  من 
الحياة،  مناحي  مختلف 
توقف  ما  أول  من  وكان 
العنف  ــداث  ألح نتيجة 

هي تلك المشاريع.
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تــحــولــت الــجــامــعــات 
الــمــدن  مختلف  ــي  ف
ميادين  إلى  والمناطق 
إلى  تــكــون  ــا  م أقـــرب 
العسكرية  الثكنات 
المليشيات  انتشار  نتيجة 
المسلحة فيها بل واتخاذ 
مقرات  مرافقها  بعض 

لعناصرها.

من قاعات درس 

إلى حلبات صراع

تكرر  بنغازي  جامعة  في  حدث  ما 
فقد  سرت،  جامعة  في  مرتين 
سنة  والحرق  للتدمير  تعرضت 
المدينة،  تحرير  بدعوى   2011
وخالل سنة 2016 إثناء عملية النيان 
فيها  تحالفت  التي  المرصوص 
القوات  مع  الرئاسي  المجلس  قوات 
عملياتها  نفذت  التي  األمريكية 

المجلس  قوات  أمام  الطريق  لتمهيد  الصاروخي  والقصف  الجو  سالح  خالل  من 
الرئاسي لتحريرها من عناصر تنظيم داعش اإلرهابي، وشهدت عدد من الجامعات 
االضطرابات  بسبب  للدراسة  انتظام  وعدم  توقفات  والكليات  العليا  والمعاهد 
األمنية والعمليات القتالية التي دارت في معظم المدن والمناطق الليبية وأن بشكل 

متفاوت.
وليس بسبب االشتباكات المسلحة واندالع الحروب فقط تعطلت العملية التعليمية 
الليبية، بل إن المناخ األمني العام في البالد تسبب في عدة مرات في  في الجامعات 
إيقاف الدراسة، وتهجير األساتذة ومغادرتهم إلى أماكن أكثر أمان نسبيا داخل البالد 
أو المغادرة النهائية لمن أتيحت له الفرصة للعمل في إحدى الدول العربية أو األجنبية، 
ونشرت إحدى الصحف المهتمة بالشأن الليبي تقريرا في شهر سبتمبر العام الماضي 
في  النظام، يتسبب  إسقاط  منذ  ليبيا  يسود  الذي  األمني،  أن االنفالت  أكد   ،2017
توقف العديد من الجامعات عن العمل وهجرة العديد من األساتذة هربًا من العنف، 

حيث بقيت 12 جامعة فقط تعمل من أصل 20 كانت عام 2011.

التهجير القسري للكفاءات الوطنية

تخسر  ليبيا  بأن  تأكيده  الجامعيين  األستاذة  أحد  عن  ذاتها  الصحيفة  ونقلت 
وتردي  العنف  استمرار  تحمل  على  القادرين  غير  أبنائها  خيرة  من  جامعية  كفاءات 
التي  جامعاتهم،  في  يعانونه  لما  كبديل  الهجرة  واختيارهم  االقتصادي،  الوضع 
الفصائل  من  أي  نفوذ  لبسط  محاولة  في  العنف  لممارسة  ساحات  إلى  تحولت 
المتناحرة في ظل ترّد مستمر لألوضاع االقتصادية واألمنية وانتشار حمل السالح 

وغياب سلطة القانون.
ويقول التقرير إن األستاذ الجامعي أحمد بن صويد، بدوره، لم يكن يتخيل يومًا 
أن يتعرض للضرب واإلهانة من قبل طالبه في كلية الطب بجامعة طرابلس، كما 
لم يعتقد يومًا أنه يمكن إلدارة جامعته الرضوخ لتهديدات طالب راسبين والقبول 
بتعديل أسئلة امتحانهم بحسب ما يرغبون، ونقلت عن بن صويد قوله: »تعرضت 
لكن  االمتحان،  أسئلة  تسريب  لرفضي  مسلحين  طالب  مجموعة  قبل  من  للضرب 
أمامي سوى مغادرة  لم تكن  للتهديدات،  اإلدارة  األكبر كانت في رضوخ  صدمتي 

الجامعة والبالد كلها.
وبعد تكرار حاالت تهديد وخطف األساتذة الجامعيين أصدرت منظمة العفو 
العودة  القانون وضمان  الوفاق باستعادة حكم  بيانًا طالبت فيه حكومة  الدولية 
سالم  الدكتور  اختطاف  بعملية  مستشهدة  المختطفين  لكل  واآلمنة  السريعة 
محمد بيت المال، الذي قالت المنظمة في بيان أصدرته عقب اختطافه من جامعة 
طرابلس إن قضيته توضح المخاطر التي تشكلها الميليشيات على المدنيين… 
كما تسلط الضوء على تواطؤ المسؤولين السياسيين والحكوميين الذين طالما 

تقاعسوا عن وضع حد لهذه الممارسات التي تتربح منها الميليشيات.
وكنتيجة طبيعية لغياب الضوابط األمنية تفشت عدة ظواهر سلبية في الجامعات 
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ليس بسبب االشتباكات 
ــدالع  ــ الــمــســلــحــة وان
تعطلت  فقط  الحروب 
التعليمية  العملية 
الليبية،  الجامعات  في 
األمني  المناخ  أن  بل 
تسبب  البالد  في  العام 
ــي عـــدة مـــرات في  ف
وتهجير  الدراسة،  إيقاف 
ومغادرتهم  األســاتــذة 
أمان  أكثر  أماكن  إلى 
أو  البالد  ــل  داخ نسبيا 

المغادرة النهائية.

وانتشرت أنشطة غير مشروعة منها تعاطي المخدرات وتداولها بين الطالب إضافة 
السالح  بقوة  االمتحانات  في  الغش  وفرض  المسلح،  والسطو  والنهب  السرقة  إلى 
الذي أصبح تدواله داخل الحرم الجامعي منظرا طبيعيا بعد أن كان ممنوعا بشكل 

قاطع حتى على األجهزة األمنية إال في الحاالت االستثنائية.

للصراع السياسي ظالله على التعليم

االقتصادية  المشاكل  من  األخرى  القطاعات  من  كغيره  التعليم  قطاع  ويعاني 
والمالية التي تعصف بكل مناحي الحياة في ليبيا نتيجة االنقسام السياسي والصراع 
بين األطراف السياسية المختلفة، حيث تعاني عدة جامعات من غياب مخصصاتها 
المالية، وعرقلة تسييل ميزانياتها التي تتصارع الحكومات في بعض الحاالت على 
تبعيتها إليها وذلك بالنظر إلى تواجد بعض الجامعات وانتشار كلياتها في مناطق 
تتنافس عليها الحكومات، وهي أشبه ما تكون بمناطق النزاع الحدودية بين الدول 
الدكتور  وليد  بني  واحدة. ويؤكد عميد جامعة  بين حكومات متعددة في دولة  ال 
عبد الحميد الشندولي في تصريح نقلته عنه وسائل إعالم محلية  في شهر مارس 
الماضي، أن األزمة في قطاع التعليم تعود إلى وجود انقسام سياسي وحكومتين بما 
أثر على الميزانية العامة، وهو االنقسام الذي هز مصداقية الجامعات الليبية أمام 
تساوي  ال  الليبية  الجامعات  شهادة  فيه  وتصبح  يوم  يأتي  أن  »نخشى  قائاًل  العالم، 

شيئًا أمام جامعات العالم بسبب االنقسام والوضع الحالي«.
وتبقى حلول مشاكل التعليم في ليبيا رهنا لحل األزمة التي تعصف بالبالد منذ ما 
واالرتباط  التداخل  الحل، ألن  التعقيد بدل  آخذة في  يزيد عن سبع سنوات، وهي 
واألزمة  والمشكلة  الجامعات،  منها  تعاني  التي  التفصيلية  المشاكل  بين  الوثيق 
السياسية في البالد لن ُتحل ما لم تتوفر إرادة وطنية حقيقية بل إن األمور قد تزداد 

سوءا، وال ضحية لذلك إال المواطن.
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،، محمد بالطيب 

تعيش مدينة سبها جنوب ليبيا على وقع اشتباكات منذ أشهر، ومعارك خّلفت خرابا كبيرا في قلعة المدينة 
وانقطاع  العائالت  من  كبير  عدد  تهجير  خّلفت  كما  التحتية،  والبنية  األرواح  في  كبيرة  وأضرارا  التاريخّية 
المعارك سببت  مع قدوم شهر رمضان. هذه  واقتصادّية صعبة  وأوضاعا صحّية  الدراسة  التالميذ عن 
الليبية منذ  الجامعات  الّدروس بجامعة سبها، وهذه حالة معظم  الجامعّية وتعليق  للدراسة  إيقافا  أيًضا 
،،سبع سنوات، التي تفتح وتغلق على إيقاع المعارك والحروب الطاحنة التي تشعل على طول البالد وعرضها.

الجامعات الليبية..

الوجه اآلخر المخيف
!لألزمة الخانقة
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السلطة  في  االستقرار  وعدم  السياسية  الفوضى  من  ليبيا،  في  الجامعي  التعليم  يعاني 
ومن الفوضى األمنية الكبيرة في البالد، وال تبدو األزمة إاّل انعكاسا آخر ألزمة شاملة المست 
كل مناحي الحياة، فمن أزمة السيولة والخدمات الطبّية الى غياب مؤسسات الّدولة وضعفها 
العقاب،  من  واإلفالت  الجريمة  مظاهر  وانتشار  البالد،  في  الكبير  السياسي  االنقسام  الى 
البالد لتحولّها الى تمظهر آخر من  تشق هذه األزمات مجتمعة، عالم الحياة الجامعّية في 

تمظهرات األزمة الخانقة في ليبيا.
إيديولوجّية،  أو  جهوّية  ميليشيات  ضمن  الجبهات  في  الطالب  تجنيد  من  األزمة  تبدأ 
الشباب  بهؤالء  عادة  تنتهي  العسكرّية،  الغنائم  من  جزء  أو  شهرّية  مالّية  مداخيل  مقابل 
الى بطالة قسرّية تقذفهم الى عوالم الجريمة أو المخدرات، أو تنتهي بهم جرحى أو قتلى 
الى  النهاية خاسر- ويفّضل عدد كبير من الطاّلب االنضمام  الرابح فيها -في  في حروب 
بالبالد وفي  اقتصادية تعصف  أزمة  الّدراسي في ظل  تعليمهم  الميليشيات على مواصلة 
غالبا  والمعارك على خلفيات جهوّية  والمواجهات  الحروب  قوامه  البالد  يحكم  عام  ظل جو 
الخيبة في ظل غياب دولة مركزّية  الى مآالت  الشباب غالبا  إيديولوجّية، وينتهي هؤالء  أو 
العسكري بشكل  الليبي( يمكنه هضمهم داخل جهازه  الغرب  وجيش نظامي )خاصة في 

نظامي ورسمي يضمن لهم االستقرار االجتماعي.
تمر األزمة أيًضا، وفي نفس سياق الفوضى، عبر غياب األمن في الجامعات نفسها، حيث 
تنشر عمليات االعتداء على األساتذة وخطفهم وترويعهم بقوة السالح واقتحامات أسوار 
الجامعات، وهو ما خّلف موجات هجرة واسعة لألساتذة والدكاترة بحثا عن االستقرار، وهربا 
من دوائر العنف واإلهانة التي يتعرضون اليها وفي ظل غياب أي شكل من اشكال االستقرار 
علمّية  مادة  تقديم  في  تساهم  التي  الموضوعية  والشروط  الظروف  من  األدنى  الحد  أو 

محترمة وإنهاء المناهج والتقييم على أسس عملية وعلى أسس الكفاءة.
الليبية، وعلى االنتاج العلمي  أّثر هذا المعطى كثيرا على نوعّية األساتذة في الجامعات 
وعلى جودة البحوث وعددها، كما أّثر سلبا على حياة الطالب واستقرارهم الدراسي، وعلى 
مزاج العائالت الليبية نفسها ونظرتها للتعليم العمومي، والتي باتت تبحث عن الجامعات 
الخاصة أو ارسال أبنائهم الى الخارج لتحصيل تعليمهم، وهذا األمر ليس في متناول الجميع 
حيث األزمة االقتصادّية وأزمة السيولة الخانقة تحد كثيرتا من هذه القدرة وتجبر الكثيرين 

ــي الــتــعــلــيــم  ــان ــع ي
من  ليبيا،  في  الجامعي 
السياسية  الفوضى 
وعــدم االســتــقــرار في 
الفوضى  ومن  السلطة 
في  الكبيرة  األمنية 
إالّ  األزمة  تبدو  وال  البالد، 
انعكاسا آخر ألزمة شاملة 
مناحي  ــل  ك المــســت 

الحياة.
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مدينة  فــي  الــمــعــارك 
إيقافا  سببت  سبها 
الجامعيّة  لــلــدراســة 
بجامعة  الّدروس  وتعليق 
حالة  ــذه  وه المدينة، 
مــعــظــم الــجــامــعــات 
الليبية منذ سبع سنوات، 
وتغلق  تفتح  ــي  ــت ال
المعارك  إيقاع  على 
التي  الطاحنة  والحروب 
البالد  طول  على  تشعل 

وعرضها.

على التعايش مع هذا الوضع رغم قساوته.
للتعليم  المرصودة  الميزانيات  أزمة  أقل خطورة من سابقاتها وهي  تبدو  أخرى ال  أزمة 
والبحث العلمي والجامعي، التي تأّثرت كثيرا باألزمة االقتصادية التي مّرت وتمر بها البالد، 
بتطوير  لها  يسمح  ال  الميزانّية  في  ضعف  من  أغلبها  أو  الجامعة  من  الكثير  تعاني  حيث 
الجودة  على  سلبي  بشكل  يعود  الذي  األمر  وهي  نوعّية،  علمّية  بحوث  وإنتاج  امكانيتها 

العلمّية العامة وعلى الجهاز التدريسي وعلى الطالب أنفسهم وعلى مشاريعهم العلمية.
أّما أهم األزمات التي تواجهها الجامعات في ليبيا، فهي المعارك التي تندلع بشكل دائم في 
مختلف مدن البالد، حيث لم تسلم تقريبا أي جامعة في طول البالد وعرضها من االستهداف، 
واالقتحام والتخريب، كجامعة بنغازي )أحد كبرى الجامعات في البالد( التي دمرتها الحروب 
الطالب عن  المدن وتعطيل  الدراسة في  انقطاع  آليا  التي تعني  المعارك  والقصف، فهذه 
لألساتذة  قسرّية  وبطالة  المناهج  على  كبير  وتشويش  طويلة  لشهور  تعليمهم  مزاولة 
الراجمات  التي تستهدفها  للجامعات  التحتية  البنية  أيًضا تمس مباشرًة  والدكاترة، فهي 

والقصف وصواريخ الميليشيات المتناحرة .
إذن تجتمع األزمة كّلها في ليبيا لتلقي بظاللها على التعليم والجامعات في البالد، طالب 
اعاقات  أو  جروح  أو  وعطالة  ببطالة  اما  حياة  الى  معطوبين  يعودون  الحرب  ساحات  في 
االستقرار  وال  للتدريس  المواتية  الظروف  من  األدنى  الحد  يجدون  ال  وأساتذة  عضوّية، 
التهجير  نحو  ،تدفعهم  قاتلة  حتى  وأحيانا  ومهينة  دائمة  واعتداءات  مناهجهم،  لتقديم 
الذي يبدو األخطر  البالد، وهي الشءي  العلمي خارج  القسري بحثا على االستقرار واإلنتاج 
التي عليها وحدها يقوم مشروع  النخب«  الليبية كلها »هجرة األدمغة« و«هجرة  في األزمة 

بناء األمم الناهضة .
أو  أبوابها  غلق  الى  تدفعها  التي  والمعارك  الحروب  ويالت  من  الجامعات  تعاني  كما 
التأثير  العمل في ظروف قاسية جدا، وال تبدو جامعة سبها هي المثال الوحيد على هذا 
القاسي للحروب الّداخلية على الجامعات في ليبيا، فكل الجامعات في البالد، طالتها رصاص 
هجرها  التي  سبها  جامعة  تعانيه  ما  ومازالت  عانت  بالد  في  الجامعات  وكل  الميليشيات 

طالبها وأساتذتها وظلت قابعة بصمت بارد بين أصوات القذائف والصواريخ.
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رامي التلغ

غادرت طائرات الناتو سماء ليبيا تاركة أرضها »لعيال الله« والعبارة للمفّكر التونسي الراحل محمد الطالبي..
عيال فتحوا فّواهات بنادقهم على كّل من يتنّفس حرّية ولو كان في غرفة نومه.. فالحكم اليوم للجماعة، هي 

الحكمة والحكومة والحكم.

مجزرة النخب..

المثقفون واألكاديميون
في ليبيا بعد فبراير

،،
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الخميس 26 حزيران/ يونيو 2014، يوم استثنائي في تاريخ الشعب الليبي، وسيخّلد 
في سجالت نضال المرأة الليبية من أجل بناء ليبيا حرة ديمقراطية تعترف بحقوقها 
وتمنحها مكانتها التي تليق بها. هذا اليوم شهد أول عملية اغتيال تستهدف امرأة 
وهي المحامية والناشطة الحقوقية سلوى بوقعيقيص التي ناضلت بحماس وشجاعة 
من أجل بناء الديمقراطية في بلدها ومن أجل ضمان حقوق المرأة، خبر االغتيال نزل 

كالصاعقة على المواطنين الليبيين وخاصة النساء منهم.
انتشر خبر اغتيال الحقوقية سلوى بوقعيقيص بشكل سريع والفت ليس فقط في 
ليبيا بل على مستوى دولي، فسرعان ما تداولت وسائل اإلعالم الخبر وتهاطلت بعده 
المتشددين  يد  على  أتى  الذي  اإلجرامي  الفعل  بهذا  المنددة  الدولية  الفعل  ردود 
اإلسالميين الذين حّولوا الساحة الليبية إلى مسرح عنف وقتال وقتل واختطاف واغتيال، 
الواسع للخبر لم يكن  خاصة مدينة بنغازي حيث تقطن الضحية، لكن هذا االنتشار 
فقط لكون ما حدث كان فعال إجراميا بشعا بل ألن الشخصية التي اغتيلت بارزة على 

الساحة السياسية والحقوقية الليبية، وكذلك على الساحة الدولية.
بين  الفاصلة  الليلة  حتفها  لقيت  الليبية  المحامية  إن  ليبية  إخبارية  تقارير  قالت 
الهواري  بمنطقة  منزلها  مجهولين  اقتحام  بعد  يونيو،   26 والخميس   25 األربعاء 
شهادته  في  المنزل  حارس  وأفاد  عليها.  النار  وإطالق  ليبيا  شرقي  بنغازي  بمدينة 
عليه  دخلوا  ملثم،  غير  وواحد  ملثمين  أربعة  أشخاص،  خمسة  بأن  الشرطة  لمحضر 
الناشطة، فأخبرهم بأنه غير موجود، فقاموا بإطالق الرصاص  وسألوا عن وائل نجل 
على رجله فأصيب وسقط أرًضا، وأضاف الحارس: »بعدها أكملوا طريقهم إلى داخل 

البيت وسمعت دوي طلق ناري«.
عصام  زوجها  اختفاء  عن  أيضا  أمنية  مصادر  كشفت  بوقعيقيص  قتل  مع  وتزامنا 
أمني  االغتيال وإخماد صوتها لألبد، وقال مسؤول  الغرياني، خالل عملية  القادر  عبد 
إن زوج القتيلة كان متواجدا داخل المنزل أثناء الحادث، وقد فقد بعدها وال نعلم عن 
مكانه حتى اآلن، وأضاف لقد فقدنا االتصال به، وهو ما يفضي إلى أنها استهدفت 
في شخصها وفي عائلتها خاصة وقد تعرض ابنها مسبقا للخطف، ورغم ذلك لم تغادر 
منزلها وواصلت طريق النضال منه ونشرت صورها على الفايسبوك وواصلت دعوة 

مسلسل  يستثن  لــم 
المساندين  التصفيات 
أحداث  في  والمشاركين 
فبراير 2011 ولعّل عملية 
السالم  عبد  تصفية 
بنغازي  في  المسماري 
يوم 26 يوليو/تموز 201٣ 
فبراير  أّن  على  مثال  أبرز 

تأكل أبناءها.
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مواطنيها للنهوض بالوطن عبر المشاركة في االنتخابات التشريعية.
وكانت مشاركة بوقعيقيص في االنتخابات البرلمانية في نفس الشهر سنة 2014، 
ليبيا  أن مستقبل  السيدة كانت ترى بوعي  أن  إلى  ما يؤشر  به، وهو  آخر فعل قامت 
يبدأ من مشاركة مجتمعية فاعلة، تتجاوز االختالفات السياسية واأليديولوجية وتطرح 
البدائل والبرامج ولكن القوى التي أطلقت عليها الرصاصة القاتلة، كانت تفكر بآلية 

أخرى تقوم فقط على إقصاء اآلخر المختلف وإلغائه.
آخر حضور إعالمي للناشطة الحقوقية الليبية كان على فضائية النبأ وتناولت خالله 
االشتباكات التي جرت بمدينة بنغازي بين قوات الغرفة األمنية المشتركة، وبين أفراد 
من كتيبة رأف الله السحاتي. وتناولت الحدث باعتبارها شاهد عيان على االشتباكات، 
كون منزلها يقع في منطقة الهواري بمحيط كتيبة السحاتي، وهاجمت خالل مداخلتها 
استفز  الظهور  ذلك  ولعل  الجيش.  أفراد  يقتلون  إنهم  وقالت  المسلحة  المليشيات 
الغدر  لها رصاصة  المرأة وجعلهم يوجهون  إلى  بالنسبة  التعبير خاصة  أعداء حرية 
القمعية  لممارساتهم  ال  قالوا  الذين  المثقفين  من  سابقيها  أسكتوا  كما  ليسكتوها 

والوحشية.
وتثير قضية اغتيال سلوى بوقعيقيص إشكاليات عديدة ومتداخلة؛ بعضها يتصل 
اآلخر  وبعضها  السياسية،  والفاعلة  المجتمعية  الناشطة  أو  المناضلة  المرأة  بوضع 
يرتبط بوضع ليبيا بشكل عام. فاغتيالها تم من قبل قوى ال تستسيغ العمل السياسي 
المدني بشكل عام، وتكره أن يكون ذلك نسويا بشكل أكثر تحديدا، كما أنه حدث 
يروم  بلد  في  نسوي  سياسي  أو  مدني  حراك  تأسيس  محاوالت  كل  إسكات  به  يراد 
إلى إرساء الديمقراطية، ولكن األمل الليبي الذي مثلت سلوى أحد تعبيراته ونماذجه 

يواجه عقبات عّدة من قوى ال تفعل سوى شدها إلى الخلف.
وخطورة اغتيال سلوى بوقعيقيص تكمن في أن المنفذين أرادوا توجيه رسالة إلى 
المجتمع الليبي برمته، مفادها أن هذا مصير كل من تسّول له نفسه العمل في المجال 
السياسي أو المدني الديمقراطي ويعارضنا ويطالب بحقه في الديمقراطية خاصة إن 

كان امرأة، وهدفه ترهيب كل امرأة تتجرأ على فضح قوى التشدد.
مع  واإلعالمّية عمليات تهجير وتشريد  الثقافية  الساحة  في سياق مّتصل شهدت 
سبق اإلصرار والترّصد إذ أّنه على عكس كل الحركات التحررّية التي تفتح المجال العام 
النتيجة  ليبيا  أنه لألسف في  إال  المستنير  الفكر  العنان ألصحاب  الحر وتطلق  للتعبير 

ــال  ــي ــت ــورة اغ ــ ــط ــ خ
في  تكمن  بوقعيقيص 
أن المنفذين أرادوا توجيه 
المجتمع  ــى  إل رسالة 
مفادها  برمته،  الليبي 
من  كل  مصير  هــذا  أن 
العمل  نفسه  له  تسّول 
السياسي  المجال  في 
الديمقراطي  المدني  أو 
في  بحقه  ويــطــالــب 
إن  خاصة  الديمقراطية 

كان امرأة.
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كانت عكسية تماما.
تتحدث الروائية الشابة نهلة العربي عن تجربتها المريرة بليبيا قبل انتقالها إلى 
مصر مضطرة، بالقول: »لكل عهد مقص رقيب خاص به، ال أعتقد أن شيئًا تغير بعد 
2011، وهو إحساس قد يشاركني به كثير من كتاب هذا الجيل، وقد يعتقد البعض 
أن األمر تحول إلى شءي أكثر قسوة من مجرد الرقابة، في عهد القذافي كنا في صراع 

مع السلطة، مع خصم يبدو إلى حد كبير واضحًا، اآلن المعركة مع كثير من األشباح«.
و تشير إلى أن عدد الذين يعملون في الخارج من األدباء الكتاب والصحافيين في 
تزايد، بعدما أصبحت األجواء في ليبيا قاتمة وغير مشجعة، وأضحى الخوض في مجال 
الثقافة مغامرة بامتياز، فالتهديد والخطف وخطاب الكراهية طالت الكثيرين، ومنهم 
الكاتب الشاب أحمد البخاري أخيراً بعد نشر مقطع من روايته »كاشان« بكتاب »شمس 
على نوافذ مغلقة«، حتى أن االتهامات تخطت البخاري لتتحول إلى تكفير كل من شارك 
بالكتاب، في حملة شرسة ممن حتى لم يطلعوا على الكتاب ولم يقرأوا الرواية أصاًل، 
ولكن يكفي نعت أي عمل إبداعي يواجه فساد المجتمع بوصفه »خادشًا للحياء العام« 
ليصبح الكاتب أمام شبح اإلقصاء أو المقصلة. وما زلت أتذكر )والحديث لنهلة العربي( 

صاحبة  البوعيسى  وفاء  الكاتبة  فرحة 
رواية »للجوع وجوه أخرى« بسقوط النظام 
الفرح  هذا  لكن  الثورة،  بداية  السابق 
تحول بالنسبة لها إلى سلسلة طويلة من 
إنها  البالد.  خارج  بها  انتهت  اإلحباطات 
كاتبة »ملعونة« في العهدين. ال، لم تقدم 
مساحة  السبع  سنواتها  في  فبراير  ثورة 
أكبر للتعبير، ربما في أيام وهجها األولى 
ال  بما  أتت  الرياح  ولكن  كذلك،  كانت 

تشتهي السفن.
يقر  الحالي،  المسار  تقييمه آلفاق  وفي 
إلى  احميدان  إبراهيم  والقاص  الكاتب 
مجتمعي  حراك  ظهور  مقابل  »في  أنه 

الخميس 26 يونيو 2014، يوم استثنائي في تاريخ الشعب 
الليبي، وسيخلّد في سجالت نضال المرأة الليبية من أجل 
المحامية  اغتيال  شهد  حيث  ديمقراطية  حرة  ليبيا  بناء 
ناضلت  التي  بوقعيقيص  سلوى  الحقوقية  والناشطة 
وضمان  الديمقراطية  بناء  أجل  من  وشجاعة  بحماس 

حقوق المرأة في بلدها.

سلوى بوقعيقيص
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خاصة،  صحافة  وبروز  واسع، 
سيطرة  فإن  مجتمعي،  وحراك 
إسالموية  أيديولوجية  جماعات 
على المشهد، أعادنا إلى المربع األول، 
مع  حدث  كما  مجدداً  الكتب  لتحجب 
معرض  في  صودرت  التي  المطبوعات 
الماضي  العام  المرج  بمدينة  الكتاب 
الطويلة  العقود  أن  يكشف  ما   ،2017
من االستبداد وحكم الفرد رسخت في 
اإلقصائي لألسف، حتى  الفكر  األذهان 
أسهل  فما  اآلخر،  قبول  ندعي  ونحن 

رفع الشعارات وما أصعب تنفيذها«.
ليبيا  في  العاملون  الصحفيون 
مخلفات  من  يسلموا  لم  أنفسهم 
هذه الفوضى إذ وجدوا أنفسهم أمام 
العمل  اعتزال  أو  ليبيا  من  الهرب  خيار 
رايتس  هيومن  منظمة  الصحفي. 
ووتش، وثقت من خالل مقابالت أجريت 
 91 من  أكثر  وخارجها  ليبيا  داخل 
لتهديدات  تعرضوا  لصحفيين  حالة 
حتى   2012 منتصف  بين  الفترة  في 
سجلت   ،2014 الثاني  نوفمبر/تشرين 

المنظمة  قتل. وأضافت  اعتقال تعسفي وثماني حاالت  أو  اختطاف  منها ثالثون حالة 
ليبيا  في  مختلفة  مسلحة  جماعات  أن   2015 يناير  في  نشر  لها  تقرير  في  الدولية 
العامين  خالل  ليبيين  صحفيين  عنيفة  بطريقة  وقتلت  وهددت  وخطفت  هاجمت 
الرقابة  أو فرض  البالد  الفرار من  إلى  الماضيين دون عقاب مما دفع بالعديد منهم 

الذاتية على أنفسهم. 
زيادة  على ما يعانيه الصحفيون من طرف الجماعات المسلحة، اتهمت هيومن رايتس 
بالمسؤولين  التشهير  بتهمة  وآخرين  الصحفيين  بمالحقة  الليبية  المحاكم  ووتش 
الحكوميين وغير ذلك من التهم المنتهكة لحرية التعبير، وأضافت المنظمة أن إخفاق 
الحكومات المتعاقبة والسلطات المؤقتة في حماية الصحفيين قّلص كثيرا من حرية 

وسائل اإلعالم.
صالح زعتر أحد الصحفيين الليبيين الذي عمل لصالح إحدى القنوات التلفزيونية 
الليبية الخاصة كان ينجز تقارير استقصائية عن مواضيع مرتبطة بحقوق اإلنسان من 
بينها عمالة األطفال واالغتصاب والقتل والتعذيب والفساد المالي، غادر ليبيا بسبب 

إلى  وانتقل  هناك  الصعبة  العمل  ظروف 
هامبورغ  مؤسسة  من  بمساعدة  ألمانيا 
له  تهديدات  بعد  سياسيا،  للمالحقين 
بالقتل واعتداءات عليه وعلى فريق عمله 

أكثر من مرة.
أصبح  أن  بعد  »هربت  زعتر  يقول 
التهديدات  تحملت  يحتمل،  ال  الوضع 
لكن  مهنتي  أعشق  ألنني  واالعتداءات 
عندما بدأت ضغوطات من المحطة التي 
مواقف  خدمة  بهدف  أيضا،  لها  أشتغل 
ليبيا«.  ويضيف قائال:  معينة، قررت ترك 
المجتمع  في  القصص  الكثير من  »هناك 
اإلعالم  يسلط  أن  تستحق  التي  الليبي 
عليها الضوء، لقد خاطرت بحياتي كثيرا 

عديدة  إشكاليات  بوقعيقيص  سلوى  اغتيال  قضية  تثير 
أو  المناضلة  المرأة  بوضع  يتصل  بعضها  ومتداخلة؛ 
اآلخر  وبعضها  السياسية،  والفاعلة  المجتمعية  الناشطة 
التي  القوى  أن  باعتبار  عام  بشكل  ليبيا  بوضع  يرتبط 
المدني  السياسي  العمل  تستسيغ  ال  الجريمة  ارتكبت 
أكثر  بشكل  نسويا  ذلك  يكون  أن  وتكره  عام،  بشكل 

تحديدا.

صالح زعتر
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ألن هناك ميليشيات ال تريد أن أتناول مثل هذه المواضيع«.
ويقّر صالح إن وضع الصحفيين في ليبيا سءي للغاية سواء بالنسبة لليبيين 
منهم أو لألجانب، فمعظمهم انتقل إلى تونس ومصر واألردن وتركيا بعدما 
أصبحت حياتهم وحياة ذويهم مهددة في أي لحظة. وعن دوافع استهدافهم يقول إن: 
»التيارات المتصارعة تتفق في شءي واحد وهو أن الصحافي يشكل عدوا لها عندما ال 
يخدم مصالحها. فهي ال تؤمن بشءي اسمه حرية التعبير أو بواجب الصحفي المهني. 
ويضيف أن »الصحفيين كانوا يتمتعون بهامش من الحرية بعد سقوط نظام القذافي 
على  يقتصر  ال  األمر  أن  مالحظا  والمضايقات،  االنتهاكات  بدأت  ما  سرعان  لكن 
تعرض  كما  للقمع  يتعرضون  االجتماعي  التواصل  مواقع  نشطاء  فحتى  الصحفيين، 

بعضهم للخطف ويجهل مكان إقامتهم«.
وإذا كان صالح ُيَحمل كل التيارات المتصارعة مسؤولية قمع الصحفيين فإن سالمة 
شعاب الصحفية ورئيسة نقابة الصحافيين واإلعالميين الليبيين في طرابلس تعتبر 
هربت  الصحفيين،  ضد  العنف  ممارسة  في  تطرفا  األكثر  هي  اإلسالمية  الكتائب  أن 

الزيدان  مدينة  إلى  أسرة  رفقة  متخفية 
غير الخاضعة لإلسالميين، ثم إلى الزنتان 
القبض  من  خوف  رسمية  غير  منافذ  عبر 
قضت  التي  طبرق  إلى  انتقلت  ثم  عليها، 
فيها عشرة أيام قبل االنتقال إلى العاصمة 
قد  األطراف  بقية  مع  إنه  تقول  التونسية. 
مع  لكن  للتفاوض  ضيق  هامش  يوجد 
الكتائب اإلسالمية ال مجال لذلك. فجماعة 
بشكل  العنف  تمارس  تحديدا  ليبيا  فجر 
ألبسط  مراعاة  ودون  فيه  ومبالغ  واضح 

حقوق اإلنسان.
فال  تونس  في  اآلن  وجودها  مع  وحتى 
الصحفيين  ألن  باألمان  سالمة  تشعر 
أيضا  يتعرضون  تونس  في  الليبيين 
خالل  من  لإلعالم،  تحدثوا  إن  لضغوطات 
ليبيا  في  لذويهم  بالتعرض  تهديدات 
وأضافت: »الوضع سءي جدا حتى بالمقارنة 

األخيرة  وبحسب  لحظة«.  أي  في  الصحفي  يتهدد  فالخطر  اليوم  القذافي،  عهد  مع 
200 صحفي غادروا ليبيا خوفا على حياتهم، وحتى الدعم الذي توفره  فإن أكثر من 

المنظمات الحكومية والدولية لهم سالمة غير كاف.
 2011 فبراير  أحداث  والمشاركين في  المساندين  التصفيات  لم يستثن مسلسل 
ولعّل عملية تصفية عبد السالم المسماري في بنغازي يوم 26 يوليو/تموز 2013 أبرز 
مثال على ذلك وهنا يمكننا القول أّن فبراير تأكل أبناءها. وقال محمد الحجازي، الناطق 
باسم غرفة العمليات األمنية المشتركة للجيش والشرطة في بنغازي، لـهيومن رايتس 
ووتش إن المسماري قتل بعد صالة الجمعة، في نحو الساعة 1:30 إلى 1:45 مساًء، 
أصيب  بعدما  البركة  بمنطقة  غولة  أبو  مسجد  من  سيراً  بيته  إلى  عائدا  كان  بينما 
مشتبه  وجود  عدم  إلى  وأشار  القلب.  في  واحدة  بطلقة  قريب،  مدى  من  بالرصاص 

بهم معروفين، وعدم اعتقال السلطات ألي شخص على ذمة الواقعة.
قانون  منتقدي  أبرز  ومن  وناشطًا،  محاميًا   ،1968 في  المولود  المسماري،  وكان 
العزل السياسي المثير للجدل، وهو المرسوم الهادف إلى منع مسؤولي عهد القذافي 
من تولي المناصب العامة، الذي مرره المؤتمر الوطني العام، حيث ظهر في 24 يوليو 
القانون بما  2013  على قناة تلفزيونية محلية وتحدث عن جرائم القتل خارج نطاق 
فيها مقتل اللواء عبد الفتاح يونس قائد الجيش الليبي المعارض الذي قتل في يوليو/

تموز 2011 أثناء أحداث فبراير، كما انتقد اإلخوان المسلمين لنشر الفوضى في ليبيا، 
الفصائل اإلسالمية  اإلخوان وغيرهم من  إلى  العلني  النقد  له توجيه  وكان قد سبق 

على مواقع التواصل االجتماعي وشبكات اإلعالم المحلية.

سالمة شعاب 
الصحفية ورئيسة نقابة 
الصحافيين واإلعالميين 
الليبيين في طرابلس
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كاريكاتير

محمد قجوم
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