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امللخص:

تـأثـرت الـعملية الـتعليمية مـنذ بـدء االنـتفاضـة فـي لـيبيا فـي فـبرايـر 2011 . إال أنـه فـي الـبدايـة وبـالـرغـم مـن 
الـظروف الـتي قـد تـبدو قـاسـية فـأن تجـربـة املـقاومـة واالنـتفاضـة ضـد الـدكـتاتـوريـة الـعسكريـة كـانـت دروسـا 
تــطبيقية لــرفــض الــظلم واالســتبداد .. لــكن تــركــة الــنظام الــسابــق مــن تخــريــب مــمنهج لــلتعليم مــبنية عــلى 
مـــقوالت الـــكتاب األخـــضر: املـــدرســـة يخـــدمـــها طـــالبـــها، والـــتعليم اإلجـــباري تـــجهيل إجـــباري إضـــافـــة إلـــى 
شـطحاتـه فـيما يـخص اإلدارة الـطالبـية لـلجامـعات والـتوسـع األفـقي فـي نشـر الـجامـعات بـشكل فـج وغـير 
مــدروس يحــركــه الــهاجــس األمــني الــذي حــول الــعديــد مــن مــدارس الــتعليم األســاســي إلــى كــليات تــطبيقية 

وهي تفتقر إلى أدنى مقومات املدرسة االبتدائية.

أثــقال املــنظومــة الــتعليمية فــي لــيبيا  بــالــصراع الحــربــي الــسياســي إضــافــة إلــى االســتمراريــة فــي حــمل 
عـاهـات نـظام الـتعليم الـسابـقة لـالنـتفاضـة  فـاقـم مـن اعـباء ومـسؤولـيات أعـضاء وعـضوات هـيئة الـتدريـس 
بـمختلف مـراحـل الـتعليم.. وبـذلـك تـأزمـت الـعملية الـتعليمية فـي لـيبيا وسـقطت فـي هـاويـة الـالمـباالة أحـيانـا 
وتــقصير املــدرســني/ات  فــي أداء واجــباتــهم فــي أغــلب األحــيان.  وتحــطمت أحــالم طــالبــنا وطــالــباتــنا عــلى 
صخـرة الـظروف األمـنية املـترديـة. هـذه الـورقـة سـتناقـش أبـرز اآلثـار السـلبية لـلصراع الحـربـي الـدائـر فـي 

ليبيا وإسقاطاتها كتكاليف تستقطع من رصيد برامج التنمية البشرية للمجتمع املعول عليها. 
  

املقدمة:

اآلثــار املــدمــرة للحــرب فــي الــعالــم عــلى نــفسية أجــيال املســتقبل مــرعــبة .. ويــظل االطــفال بــمختلف مــراحــل 
تـعليمهم الحـلقة األضـعف واألكـثر عـرضـة لـويـالت الحـروب فـي الـعالـم الحـديـث ومـا يـنعكس عـلى نـفسيتهم 
مـــن آالم وخـــدوش تـــنتهي بـــاضـــطرابـــات نـــفسية عـــميقة.. ومـــا أعـــلنت عـــنه الـــيونـــيسيف (1) مـــن إحـــصاءات 
مـرعـبة ومخجـلة وبـعلم األمـم املتحـدة واملـجتمع الـدولـي تـقول بـأن "حـروب الـعالـم قـتلت مـليون طـفل ويـتمت 
مـــثلهم، وأصـــابـــت 4.5 مـــليون بـــاإلعـــاقـــة، وشـــردت 12 مـــليون وعـــرَّضـــت 10 مـــاليـــني لـــالكـــتئاب والـــصدمـــات 
الـنفسية" واأللـعن مـن ذلـك  بـل واملخـزي بـأن نـصيب مـنطقة اإلسـالم الـتي يـفترض أن يـعمها السـالم كـان 
لــــها نــــصيب األســــد حــــيث ذكــــر الــــتقريــــر بــــأن:  "الجــــزء األكــــبر مــــن هــــذه األرقــــام يــــقع فــــي بــــلدان الــــعرب 
واملســـلمني". االنحـــطاط والـــتردي الـــذي أوصـــلت إلـــيه الحـــرب األهـــلية فـــي دولـــة مـــثل الـــعراق أن يـــتعرضـــوا 



األطـــفال فـــيه لـــلبسي وقـــد تـــفننت داعـــش فـــي ذلـــك أيـــنما حـــلت واســـتقرت ..  ومـــا نشـــرتـــه احـــدى الـــصحف 
الـسويـديَّـة مـن تـقريـر قـامـت بـه الـصحفيَّة الـسويـديـة (تـيريـس كـرسـتينسون) وزمـيلها (تـوربـيورن انـديـرسـون) 
(2)، تُــرجــم إلــى أكــثر مــن 12 لــغة عــاملــية، ووكــالــة األخــبار الــعاملــية إكســبريــس، بــل وعــرَض عــلى الــتلفزيــون 

ـــــــــع والــكبار، وعــرَضــا فــيه بــالــصوت والــصورة  الــسويــدي "وجــود ســوق فــي وســط بــغداَد لــبيع األطــفال الــرضّـَ
مَــشاهـد غـايـة فـي الـفزع ألطـفال عـراقـيني يُـعرضـون لـلبيع بـمبالـغَ ال تـزيـد عـن 500 دوالر!". هـذا الـتقريـر 
املــرعــب أثــبت بــأن الــدمــار الــذي لــحق بــنفسية االطــفال عــقب الحــروب األهــلية والشــروخ الــنفسية ال يــمكن 

تطبيبها بسهولة.  

فـي لـيبيا بـعد أن انتهـت حـرب 2011 ضـد الـطاغـوت والـدكـتاتـور مـعمر الـقذافـي بـموتـه وإعـالن التحـريـر ال 
مــــبرر ألي حــــرب بــــعدهــــا!!! وجــــميع الحــــروب مــــن بــــعد 2011 هــــي حــــرب أهــــلية نــــتيجة صــــراع ســــياســــي 
حــــربــــي.. فــــمنذُ "تجــــدُّد الــــقتال فــــي عــــام ،2014 أفــــاد أكــــثُر مــــن نــــصف املشــــرَّديــــن داخــــليًّا فــــي املــــناطــــق 
الشــرقــية مــن الــبالد والــعائــديــَن إلــيها بــأّن أطــفالَــهم ال يــذهــبون إلــى املــدرســة. إضــافــًة إلــى ذلــك، يُــذكــر أنّ 
مـــدارَس عـــديـــدةً فـــي شـــمال شـــرق الـــبالد وجـــنوبِــــها تَســـتضيف أُنـــاسًــــــــا مشـــرَّديـــَن داخـــليًّا." (3)  فـــكما هـــو 
واضـــح بـــأن مـــن أبـــرز االنـــعكاســـات الســـلبية  نـــتيجة الـــصراع الحـــربـــي الـــدائـــر فـــي لـــيبيا تـــدنـــي مســـتوى 
الـــتعليم، بـــشكله الـــعمومـــي، وتـــحول مـــؤســـساتـــه إلـــى مـــالجـــيء وانحـــطاطـــه لـــدرجـــة يـــمكننا أن نـــعلن لـــلمأل 

بتحطم العمود الفقري الذي به تهيكل عمارة الدولة. 
 

فـــقد أثـــبتت الـــدراســـات و: "أظهـــرت الـــبحوث أن انـــخفاض جـــودة الـــتعليم أو انـــعدامـــه يـــعرض الـــنشء إلـــى 
الـــبطالـــة أو انـــخفاض األجـــور مـــما يـــجعلهم لـــقمة ســـائـــغة للمجـــموعـــات املســـلحة الـــتي تـــوفـــر لـــهم مـــصدرًا 
لـــلدخـــل والـــهيبة" (4). كـــما وأن ظـــاهـــرة تســـرب األطـــفال مـــن مـــقاعـــدهـــم الـــدراســـية أكـــد عـــليها ذلـــك  تـــقريـــر 
الـــيونـــيسيف تـــحت عـــنوان "الـــتعليم فـــي خـــط الـــنار" بـــأن "تـــأثـــير الـــعنف عـــلى تـــالمـــيذ املـــدارس فـــي تـــسع 
مــناطــق مــن بــينها ســوريــا والــعراق والــيمن ولــيبيا حــيث يــترعــرع جــيل بــأكــمله خــارج الــنظام الــتعليمي."(5)  
بـنظرة شـامـلة ملـا ركـزت عـليه الـدراسـتني(6) (7) قـد نسـتطيع شـد االنـتباه إلـى أثـريـن سـلبيني نـتيجة الحـرب 

أو باألحرى الصراع السياسي الحربي في ليبيا وهما يتمثالن في األتي:

تسرب االطفال من املدارس.▪
انتشار البطالة واستقطاب الشباب للعمل الحربي.▪

ومع خطورة األثرين أعاله إال أن الباحث يرى بأن دائرة االفساد في ليبيا تتسع لتشمل أيضا:

انتشار األمراض النفسية وأثرها على التحصيل.➢
تأكيد ثقافة الغش ومنح الدرجات العليا.➢
انتشار السلفية الرافضة للعلوم والتكنولوجيا.➢



استمرار انتهازية مؤسسات التعليم الخاص.➢
تزوير الشهادات والتعيني الجائر.➢

كـــل نـــقطة مـــن مجـــموع الـــنقاط الســـبعة الـــواردة أعـــاله تـــصلح إلـــى أن تـــكون مشـــروع دراســـة وبـــحث وذلـــك 
لخــطورة مــا يــترتــب عــليها مــن آثــار مــدمــرة  عــلى الــنشء واالقــتصاد والــروابــط االجــتماعــية وبــدون اســتثناء 

أو نسيان بأنها تعمق من األزمة السياسية وتزيد من هشاشة الدولة املحتضرة.     

ســيحاول الــباحــث الــوقــوف عــند كــل أثــر ســلبي وســيحوصــلها فــي الــنهايــة داخــل إطــار األثــر االقــتصادي 
الـــكارثـــي.. عـــلى آمـــل أن يخـــلص بـــتوصـــيات مـــقنعة لـــلساســـة الـــطامـــحني فـــي بـــناء وطـــن، وهـــم قـــلة، ووقـــف 
الــصراع الحــربــي وقــبول االخــتالف الســلمي املــدنــي وإدارتــه عــبر الــحوار ومــن خــالل آلــيات الــديــمقراطــية 

مع ضمان روح املواطنة كأساس لكل اختالف.

مــع كــل هــذا وذاك نــريــد أن نــجعل نــصب أعــيننا كــلمات مــن األمــني الــسابــق لــألمــم املتحــدة الــسيد بــانــكي 
مـون(8) يـقول فـيها: "و حـتى فـي أسـوأ الـظروف وأحـلكها، يـساعـد الـتعليم عـلى مـنح الـتالمـيذ الـثقة الـالزمـة 
ملــواجــهة املســتقبل. وبــوصــفي األمــني الــعام لــألمــم املتحــدة، أريــد أن يــحصل كــل طــفل، بــال اســتثناء عــلى 
ذاتـــها الـــتي حـــصلت عـــليها. إن لـــلتعليم قـــدرة مـــطلقة عـــلى تـــغيير حـــياة الـــناس لـــألفـــضل. اســـألـــوا أولـــياء 
األمـور عـما يـريـدون ألبـنائـهم، حـتى فـي مـناطـق الحـروب والـكوارث، تجـدهـم يـبغون الـشيء نـفسه قـبل أي 
شــــيء: الــــتعليم. أنــــهم  يــــريــــدون أبــــناءهــــم فــــي املــــدارس."(9) فــــباخــــتصار الــــتعليم  بــــجودة يــــعني الــــتنمية.  
فـالـتعليم هـو املـصل االجـتماعـي ضـد الجهـل والـفقر واملـرض. وتحسـني الـتعليم يـبدأ بخـلق بـيئة آمـنة ووقـف 

الصراع الحربي والعيش بسالم.

تسرب االطفال من املدارس

قــد نــتوافــق جــميعا كبشــر عــلى االعــتراف بــأنــه "يــشكل حــرمــان الــطفل مــن حــقه فــي الــتعليم اعــتداًء بــطيئًا 
وصـــامـــتًا"(10) ومـــع اتـــفاق الجـــميع بـــأن األطـــفال هـــم مســـتقبل األمـــة الـــليبية إال أنـــه بـــقبول شـــيوع تـــسول 
األطـــفال عـــلى تـــقاطـــعات الـــشوارع وبـــاألســـواق قـــد يـــفقدنـــا األمـــل فـــي أي مســـتقبل لـــليبيا! صـــحيح نـــتيجة 
الحـــرب األهـــلية املـــلعونـــة ولـــظروف الـــتهجير مـــن بـــعض املـــدن وتـــيتم الـــكثير مـــن األطـــفال بـــعد مـــوت أربـــاب 
األسـر، إضـافـة إلـى فـوضـى الهجـرة غـير الشـرعـية، بـدأ مـألـوفـا جـدا وأمـام جـميع بـقايـا مـؤسـسات الـدولـة 
رؤيــــة أطــــفالــــنا تــــتقافــــز عــــند تــــقاطــــع الــــطرق تــــمد أيــــديــــها تــــطلب املــــال مــــن املــــارة وأصــــحاب الــــسيارات.. 
ويـمارسـون أحـيانـا شـكل أخـر ال يـبعد عـن الـتسول وهـو بـيع مـناديـل الـورق فـي أوقـات املـدرسـة! املـصيبة 
أنـه يـتم ذلـك بـرعـايـة األم الـتي تـربـي أبـنائـها وحـتى بـناتـها عـلى تـرك املـدرسـة والـعيش مـن الـتسول!!! ورب 
قــائــل بــأن الــبعض لــيسوا بــليبيني فــنقول قــبول مــثل هــذه الــتصرفــات املــشينة ســتشجع الــنفوس الــضعيفة 

على انتهاج التسول كوسيلة لفك معضلة غياب الرعاية ونقص السيولة!!!   



مـن أبـشع املـظاهـر املـؤديـة لـلكثير مـن املـدن الـليبية عـمومـا وملـديـنة طـرابـلس تحـديـدا أن نـرى دائـرة الـتسول 
تـــتسع وتـــتنامـــى وال يحـــرك أحـــد ســـاكـــن ال حـــكومـــة وال  بـــلديـــة وال مـــؤســـسات مـــجتمع حـــقوقـــية أو مـــدنـــية. 
فـــباإلضـــافـــة إلـــى الشـــباب والـــشيب نجـــد أمـــهات فـــي مـــقتبل الـــعمر تـــمسك بـــطفل أو طـــفلة لـــساعـــات خـــالل 

فترة الدراسة .. مثل هذه التصرفات قد تتحول إلى شباك وفخوخ للرذيلة والدعارة!!!     

هـذه الـظاهـر لـها تـبعات بـحيث ومـع طـول فـترة الـتسول وبـيع املـناديـل يـتعود الـولـد أو الـبنت عـلى حـمل املـال 
مــما ســيشجعهم عــلى تــرك الــدراســة ولــن نســتغرب لــو تــطور األمــر واســتغلوا فــيما هــو أخــطر مــن الــتسول 
إال وهـو: تـجارة املخـدرات والـدعـارة واالنخـراط فـي تـنظيمات إرهـابـية لـالنـتقام مـن املـجتمع الـذي لـم يـلتفت 
لـهم وتـركـهم عـلى قـارعـة الـطريـق يـتسولـون ذكـور وإنـاث!!!  وقـد رئـينا كـيف داعـش سـرقـت أطـفال وفـضت 

بكارة  طفولتهم وعذرية براءتهم ليحملوا السالح ويعشوا مشاهد الذبح والقتل ويمارسوها!!!  

تــكلفة الــصراع الحــربــي شــوهــت رؤيــة أطــفالــنا للمســتقبل.. فــمن لــم يــفجع بــفقد أبــيه أو أمــه ويــقع فــريــسة 
الــتسول أو فــي فــخوخ املخــدرات أو داعــش، بــالــتأكــيد وبــدون اســتثناء، عــاش رعــب الحــرب وزعــيق قــنابــله 
وولــولــة صــواريــخه وطــقطقت رصــاصــه!!! بــل الــتشوه الــذي طــال طــمأنــينة أطــفالــنا خــلفت لــهم األرق والــقلق 

والذعر وفجرت فيهم شروخ نفسية وتصدعات اجتماعية يرفضها ألذ أعدائنا!!!  
     

انتشار البطالة واستقطاب الشباب للعمل الحربي
ال يــمكننا إنــكار الــدور الــذي قــام بــه الشــباب فــي انــتفاضــة 17 فــبرايــر فــبدًء مــن الــتظاهــر الســلمي إلــى 
حـــــمل الســـــالح دافـــــعا عـــــن الحـــــريـــــة ومـــــواجـــــهة عـــــدوان كـــــتائـــــب الـــــقذافـــــي. إال أنـــــه ومـــــع تـــــصاعـــــد الـــــصراع 
الـسياسـي بـعد سـقوط الـقذافـي بـدأ الـسياسـيون، بـدون اسـتثناء، بـإيـقاع الشـباب فـي شـباك  اإلغـراءات 
الـتي يـقدمـونـها للمجـموعـات املسـلحة الـداعـمة لـهم. فـكانـت الـرواتـب املـغريـة الـدافـع األكـبر واملـسيطر عـلى 
عـــقول الـــكثير مـــن الشـــباب لهجـــر مـــقاعـــد دراســـتهم بـــالـــثانـــويـــات والـــجامـــعات وااللـــتحاق بـــساحـــة الحـــرب 

األهلية. 

فـقد يـكون مـن أكـبر تـكالـيف الـصراع الحـربـي الـدائـر فـي لـيبيا اسـتنزاف طـاقـات شـابـة فـي أتـون الحـرب 
عـوضـا أن تسـتثمر فـي الـتعليم والـتنمية. فنجـد فـي ظـل الـنقص الـحاد فـي الـسيولـة وغـياب األمـوال لـلتنمية 
تــتوفــر املــاليــني لــتمويــل الحــروب األهــلية فــي مــختلف مــناطــق لــيبيا! فهــل الــساســة عــلى وعــي بــذلــك؟ أم أن 

أحالمهم في الوصول إلى كراسي السلطة قد أعمت بصائرهم! 



انتشار األمراض النفسية وأثرها على التحصيل

نـتيجة للحـروب يـتعرض الـطلبة إلـى ضـغوط نـفسية تـنتج عـنها بـعض األمـراض الـنفسية. الشـروخ الـنفسية 
الـتي تسـببها الحـرب لـلطلبة فـي أعـماق وجـدانـهم تـنعكس ارتـداداتـها عـلى مـختلف الـصعد. وتـشكل آثـار 

الحروب النسبة 

األكـــــبر فـــــي اإلصـــــابـــــة بـــــاألمـــــراض الـــــنفسية تـــــصل إلـــــى 34 %. فـــــينقل   عـــــطا حـــــسن درويـــــش (11) عـــــن 
(الــنابــلسي، 2008) بــأنــه قــد أشــارت دراســة عــلمية إلــى "إن نســبة اإلصــابــة بــاإلمــراض الــنفسية تــختلف 
بحســـب طـــبيعة وحجـــم الـــصدمـــة: فـــبلغت لـــلكوارث الـــطبيعية مـــا بـــني 4-%5 وحـــوادث الـــقصف والحـــروب 
34% واالعــاصــير 7% والــحوادث الــصناعــية 6% والهجــمات الــعنيفة 19%". الــواضــح أن آثــار الحــرب 
تخـلق حـالـة مـن اإلربـاك الـنفسي الـتي تـدفـع إلـى الـقيام بـتصرفـات غـير سـويـة وسـلوكـيات سـلبية، تـبدأ مـن 
الـغش وتـنتهي بـاالكـتئاب. فتجـربـة الحـرب األهـلية عـلى طـالبـنا وطـالـباتـنا بـالـتأكـيد تـركـت أربـاك فـي حـياتـهم 
ومـــعايشـــتهم لـــلحصار والـــتهجير عـــمق الشـــروخ واالضـــطرابـــات الـــنفسية  الـــتي تـــصل إلـــى درجـــة شـــيوع 
ظـاهـرة االكـتئاب بـني الـعديـد مـن شـرائـح املـجتمع الـليبي. وطـوابـير أطـفالـنا وشـبابـنا عـلى أبـواب الـعيادات 

النفسية خير شاهد على ذلك.

بـعض الـدراسـات (12) تـشير إلـى أن املـشاهـد املـؤملـة الـتي يـتعرض لـها الـطالب وسـماع دوي اإلنـفجارات 
والـقصف وطـقطقات األعـيرة الـناريـة يـترك حـالـة مـن الـرعـب تـظل لـصيقة لـفترة طـويـلة. وبـطبيعة حـساسـية 
اإلنــاث فــقد وجــدت دراســة، ونــتيجة لحــروب غــزة، بــأن نســبة "الــخوف والــقلق لــدى اإلنــاث أعــلى (81%) 
مـن الـذكـور (%62.1)" وقـد صـاحـب هـذا الـخوف والـقلق اضـطرابـات وآالم نـفسية: " كـاالكـتئاب والـخوف 
والــــــقلق والــــــذعــــــر والهــــــلع والــــــغضب، والحــــــزن، والــــــكوابــــــيس الــــــليلية،   وعــــــدم الــــــقدرة عــــــلى الــــــنوم، والــــــتبول 
الــالإرادي،" (13) مــعالــجة األمــراض الــنفسية يــحتاج إلــى أمــوال ويســبب فــي تــأخــر دراســة الــطالب وفــي 

خسارة مشاركتهم في تدوير عجلة االقتصاد. 

تأكيد ثقافة الغش ومنح الدرجات العالية 

قــد يــكون مــن أكــبر املــحبطات لــلتعلم ومــن أخــطر مــوروثــات الــنظام الــسابــق فــي الــتعليم الــتقليل مــن شــأن 
الـتحصيل الـعلمي وتـرسـيخ ثـقافـة الـحصول عـلى الـدرجـات بـالـغش. فـتحول غـالـبية املـدرسـني/ات والـطالب/
ات وحـــتى األهـــالـــي إلـــى غـــشاشـــني!!! فنجـــد الجـــري والـــصراع املحـــموم مـــن أجـــل الـــدرجـــات!!! فـــمورســـت 
ومــازالــت تــمارس كــل أنــواع الــضغط واإلغــراءات لــلحصول عــلى الــدرجــات وإذا لــم تــكن مجــديــة مــع الــقلة 
الــقليلة مــن أصــحاب الــضمائــر الــحية مــن هــيئة الــتدريــس يــكون التهــديــد وال نســتغرب لــو كــان بــالســالح! 
تـــداعـــيات الـــنظام الـــسابـــق مـــن الحـــرص عـــلى تـــجهيل الـــشعب الـــليبي وتـــحويـــله إلـــى قـــطيع داخـــل "زريـــبة" 



يـــــنتظر مـــــا يـــــأكـــــل مـــــن الجـــــمعيات وأســـــواق الـــــشعب ويتحـــــرك بـــــال وعـــــي وال أدراك بـــــاملـــــسؤولـــــية بـــــاملـــــدارس 
والــجامــعات وجــميع مــؤســسات "الــدولــة" مــازالــت حــاضــرة، بــل قــد نــكون مــنصفني لــو قــلنا بــأن الــحال كــما 
هـو عـليه.. فـحالـة الـفوضـى الـتعليمية يـسهم فـيها تـقريـبا الجـميع.. فـالـطمع والـجشع واالنـتهازيـة ال تـسمح 
لــنا بــالــتعقل والــتدبــر أو الــتمعن فــي مــصير جــيل كــامــل تحــذف وتــرمــي بــه مــؤســساتــنا الــتعليمية، بــمختلف 

مراحلها، إلى هاوية ال قرار لها. 

انتشار السلفية الرافضة للعلوم والتكنولوجيا

بـإدعـاء السـلفية يـمعن الـبعض فـي الـتقليل مـن شـأن الـدراسـة الـجامـعية بـحجج واهـية: حـرمـة االخـتالط او 
عــدم شــرعــية الــعلوم الــتكنولــوجــية ورفــض عــلوم الــكفار!!! لــقد ســمح الــصراع الحــربــي فــي الــعالــم بتســلل 
املــتطرفــني "املــتأســلمني" فــكانــت الــنتيجة "فــي مــختلف أنــحاء الــعالــم، وقــع نــحو عشــرة آالف هــجوم عــنيف 
عـلى املـدارس والـجامـعات فـي الـسنوات األربـع املـاضـية، وفـقا لـتقريـر صـادر عـن الـتحالـف الـعاملـي لحـمايـة 
الـتعليم مـن الهجـمات"(14) وحـصل خـطف أكـثر مـن مـائـتي تـلميذة فـي شـمال نـيجيريـا مـن قِــبَل املجـموعـة 

اإلرهابية بوكو حرام.

نـتيجة لـلفوضـى الـتي تـعيشها لـيبيا والـصراع الـسياسـي الحـربـي فـقد فـتح املـجال أمـام تسـرب وانـتشار 
أفــكار تــدعــي اإلســالم "الســلفي" بــحيث ال تــرى فــي الــعلم الحــديــث إال الــكفر وفــي مــؤســساتــنا الــتعليمية 
املــــختلطة إال العهــــر والــــدعــــارة. وربــــما بــــتدنــــي املســــتوى األخــــالقــــي وخــــاصــــة فــــيما يــــخص الــــغش وتــــزويــــر 
الـدرجـات فـقد بـدت الـفرصـة سـانـحة لـلمتطرفـني بـأن ينشـروا سـمومـهم بـحجة االخـتالط بـمؤسـسات الـتعليم 
وتـدريـس مـقررات ال تـمت بـصلة لـلعلوم الشـرعـية!!! فـمن أكـبر الـضربـات الـقاصـمة لـلتعليم نـتيجة الـصراع 

تسلل الفكر املتحجر باسم "السلفية" مستندين إلى حجتني واهيتني إال وهما:

االخـتالط: مـنذ بـدء الخـليقة واألمـة اإلنـسانـية تتحـرك فـي جـماعـات مـن ذكـور ونـساء وأطـفال وبـدون أي 
حـــواجـــز تـــفصلهم عـــن بـــعض. فـــاملـــبالـــغة فـــي الـــنظر لـــلمرأة بـــأنـــها لـــلمتعة واســـتجالب ثـــقافـــة الســـبي وبـــيع 
الـنساء مـن املـاضـي الـسحيق يـجعل مـن املـرأة ال تـملك قـرار حـركـتها وتـعلمها وعـملها.. بـل عـليها أن تـرزح 
تــحت وصــايــة الــرجــل "الفحــل" وتــظل قــاصــرا ولــو  تخــطت مــن الــعمر عــتيا. هــذه الــثقافــة الــبالــية ال يــمكن 

قبولها اليوم حتى في البادية! 

فـكيف هـو الـحال فـي املـدن الـحضريـة؟! قـد ال يـتوافـق شـيطنة املـرأة مـع االعـتراف فـي كـل مـرة بـأن الـرجـل 
هــو الــجانــي عــلى املــرأة بــكل املــقايــيس.. فــنسمع آالف الــرجــال يــغتصبون الــنساء ولــم نــسمع فــي حــياتــنا 
امـرأة واحـدة اغـتصبت رجـل بـما فـي ذلـك امـرأة الـعزيـز الـتي غـلقت األبـواب وقـالـت لـسيدنـا يـوسـف "وقـالـت 
لــه هــيت لــك" (15) وتــركــت لــه الــقرار األخــير والــنهائــي فــي مــواقــعتها أو الــرفــض فــأســتذكــر ربــه وقــال: "قــال 



مـــعاذ اهلل إنـــه ربـــي أحـــسن مـــثواي إنـــه ال يـــفلح الـــظاملـــون"(16) فـــتركـــته وشـــأنـــه ولـــم تهجـــم عـــليه، كـــما يـــفعل 
الرجال بالنساء املغتصبات!

العلم الشرعي:      

مــن أكــبر الــكوارث فــي الــتعليم أن يــختزل الــعلم فــي الــعلوم "الشــرعــية" ضــاربــني بــعرض الــحائــط اآليــات 
التي تقول:

 
{وفي أنفسكم أفال تبصرون.. وفي السماء رزقكم وما توعدون}(17) 

{أفــال يــنظرون إلــى اإلبــل كــيف خــلقت.. وإلــى الــسماء كــيف رفــعت.. وإلــى الــجبال كــيف نــصبت.. وإلــى 
األرض كيف سطحت.. فذكر إنما أنت مذكر}(18) 

{أََوَلْم يَِسيُروا ِفي اأْلَرِْض فَيَنظُُروا َكيَْف َكاَن َعاِقبَُة الَِّذيَن ِمن َقبْلِِهْم.. َكانُوا أََشدَّ ِمنُْهْم ُقوَّةً}(19) 

{قل سيروا في األرض فانظروا كيف بدأ الخلق}(20) 

{هـــو الـــذي جـــعل الـــشمس ضـــياء والـــقمر نـــورا وقـــدره مـــنازل لـــتعلموا عـــدد الـــسنني والـــحساب مـــا خـــلق اهلل 
ذلك إال بالحق يفصل اآليات لقوم يعلمون}(21) 

الـحجج الـواهـية بـتكفير الـدراسـة فـي الـجامـعات، مـن خـريـجي جـامـعات غـربـية، ارتـباطـها بـزراعـة األرض 
وعـمارتـها وبـناء الـطرق ومـد الـجسور، وتـوفـير املـاء والكهـربـاء ومـعالـجة األمـراض ولـكن أنـتجها كـفار.. لـقد 
نـحج أعـداء لـيبيا فـي اسـتقطاب بـعض الشـباب مـن الـجامـعات لـيتحولـوا إلـى سـكاكـني ذبـح ألهـلهم وذويـهم 
ومــعاول دمــار ملــدنــهم وبــالدهــم لــيبيا. فــعوضــا أن يــسهموا فــي الــبناء والــعمارة يخــربــون بــيوتــهم بــأيــديــهم 
بــحجة أرضــاء اهلل والــتقرب إلــيه بــالــسعي إلقــامــة مــا يــسمى "بــالــدولــة اإلســالمــية" بــعد هــدم مــعالــم الــكفر 

ببالدنا ليبيا!!!

استمرار انتهازية مؤسسات التعليم الخاص

غـــياب أي نـــوع مـــن الـــضبط بـــشأن إجـــراءات مـــنح رخـــص لـــلمدارس الـــخاصـــة عـــقد مـــن مشهـــد الـــتحصيل 
الـــعلمي لـــلطلبة بـــحيث بـــاتـــت مـــصدرا لـــالســـترزاق فـــي أغـــلب األحـــيان مـــع انـــعدام تـــام لـــرســـالـــة الـــتحصيل 
والـتعلم .. فـإصـرار الـكثير مـن األهـل عـلى الـتفوق املـزيـف ألبـنائـهم وبـناتـهم بـصحائـف تحـمل درجـات عـالـية 



 pay the fee and get" :تــتأكــد مــع دفــع املــصاريــف لــلمدارس الــخاصــة بــحيث وكــما قــيل بــاالنجــليزيــة
the degree" أدفع مصاريف الدراسة وتحصل على الشهادة!!!

هـذا الـنوع مـن الـتعليم سـيسهم فـي زيـاد الـطني بـله وتـجهيل شـريـحة ال بـأس بـها مـن الـجيل املـفترض أن 
يــكون واعــدا ولــيس ضــائــعا ومــظلال فــي غــياهــب أحــالم ورديــة ال مــكان لــها فــي واقــع حــياتــه املســتقبلية .. 
يـضع عـلى كـاهـل مـؤسـسات الـتعليم الـخاص مـسؤولـية يـفترض أن تشـترك فـيها مـع املـؤسـسات الـتجاريـة 
الـخاصـة .. وهـذا مـا تـضمنه الـبرنـامـج الـطموح ملـبادرة األمـم املتحـدة "الـتعليم أوال" حـيث يـأتـي فـي سـياق 
املشـروع بـضرورة مـشاركـة املـؤسـسات الـخاصـة لـذلـك "يـجب أن يـشارك الـقطاع الـخاص فـي الـتعليم وأن 
يســتخدم مــا لــديــه مــن تــكنولــوجــيا ومــوارد وخــبرات لــدعــم الــجهود الــوطــنية والــدولــية املــبذولــة إلعــطاء دفــعة 
كــبيرة لــلتعليم .. فــاالســتثمار فــي الــتعليم يــمثل قــيمة حــقيقية للشــركــات الــتجاريــة فــي الــبلدان الــتي تــعمل 
فـــيها.  وللشـــركـــات الـــتجاريـــة قـــدرة عـــلى تـــولـــي دور قـــيادي واالضـــطالع بـــأنشـــطة تـــرويـــجية بـــالـــتعاون مـــع 
أصــحاب املــصلحة الــرئــيسيني اآلخــريــن.  ويــمكن لــلمديــريــن الــتنفيذيــني فــي إطــار شــركــاتــهم أن يــشجعوا 
الـتعليم مـن خـالل تـبني سـياسـات مـؤيـدة لـلتعلّم، ومـكافـحة عـمالـة األطـفال فـي سـالسـل اإلمـداد."(22) هـل 

سنجد من الشركات واملدارس الخاصة آذان صاغية؟!  

تزوير الشهادات والتعيني الجائر

اسـتمرارا لـفوضـى الـتعيينات مـن العهـد الـسابـق تـم أيـضا اسـتغالل الـفوضـى بـعد انـتفاضـة فـبرايـر بـتعيني 
الــكثير مــن املــدرســني واملــدرســات بــدون أي مــقومــات أو تــأهــيل لــلعمل وهــذا يــنسحب عــلى جــميع مــراحــل 
الــتعليم بــما فــي ذلــك الــتعليم الــعالــي. ومــع جــهود ديــوان املــحاســبة فــي الحــد مــن االزدواجــية فــي الــتعيني 
إال أنــه وبســد هــذه الــثغرة فــتحت ثــغرات جــديــدة بــتعيينات غــير مــحسوبــة وال مــدروســة وال تــخضع إلــى أي 
مــعايــير مــهنية ورقــابــية.. مــما خــلق فــوضــى فــي الــتعني وفــاقــم مــن أزمــة الــترهــل اإلداري الــذي تــعانــي مــنه 

مؤسسات الدولة الليبية.

فـإعـداد كـبيرة مـن املـتعينني الجـدد الـتحقوا بـكوادر الـتدريـس وبـمختلف املـراحـل مـما زاد مـن تـأزم الـعملية 
الــتعليمية وهــبوط مســتويــات األداء لــلكثير مــن أعــضاء هــيئة الــتدريــس وخــاصــة بــالــتعليم الــجامــعي، حــيث 
بـات الـدافـع لـاللـتحاق بـالـتعليم الـعالـي فـي األسـاس الـحصول عـلى الـرواتـب ولـيس الـقناعـة بـمهنة الـتعليم 

واأليمان برسالته. ويمكن تعديد نقاط الضعف بسبب هذه التعيينات العشوائية في أألتي:

o حــرص بــعض أعــضاء الــتدريــس الجــدد بــالــتغطية عــلى ضــعف أدائــهم بــإعــطاء الــدرجــات ليســتمر
التجهيل على درب جماهيرية معمر!



o زيــادة تــدمــر الــراغــبني فــي الــتعلم بســبب تــقصير وضــعف أداء أعــضاء هــيئة الــتدريــس واالنــزالق
نحو التطرف أو الهجرة بحثا على فرصة أفضل خارج ليبيا.

o .باتت املاجستير جواز سفر للهجرة للبعض بعد الحصول على قرار االيفاد
   

تكلف الصراع الحربي للتعليم

مـما تـقدم يـمكن تـلخيص اآلثـار السـلبية لـلصراع الـسياسـي الحـربـي عـلى الـعملية الـتعليمية فـي الـنقاط 
التالية:

تسـرب الـعديـد مـن الشـباب مـن مـقاعـدهـم الـدراسـية بسـبب اإلغـراءات املـاديـة أو فـزاعـة االخـتالط ❖
بـــحجج ســـلفية بـــدعـــية.. ورب الـــعزة يـــقول: {واملـــؤمـــنون واملـــؤمـــنات بـــعضهم أولـــياء بـــعض يـــأمـــرون 

باملعروف وينهون عن املنكر ويقيمون الصالة ويؤتون الزكاة ويطيعون اهلل ورسوله}(23).

اسـتمرار ظـاهـرة الـغش كـأسـلوب تخـريـبي قـديـم تـم إذكـاؤهـا بـانـتشار فـوضـى حـمل السـالح.. ومـع ❖
ســـبق اإلصـــرار والـــترصـــد وربـــنا يـــقول: {يـــعلم خـــائـــنة األعـــني ومـــا تـــخفي الـــصدور}(24) ورســـولـــنا 

الكريم يقول: "من حمل علينا السالح، فليس منا، ومن غشنا، فليس منا"(25) 

مــع الحــد مــن ظــاهــرة االزدواجــية، بــعد مــتابــعة ديــوان املــحاســبة مــوظــفي ومــوظــفات الــدولــة بــالــرقــم ❖
الـــوطـــني، فـــي املـــرتـــبات فـــتح بـــاب الـــتعيينات الجـــديـــدة عـــلى مـــصراعـــيه بـــمؤهـــالت مـــزورة وخـــارج 
الــــــهياكــــــل الــــــتنظيمية وبــــــعيدا عــــــن حــــــاجــــــة املــــــؤســــــسات الــــــحكومــــــية.. والــــــكل يــــــتكلم عــــــلى األمــــــانــــــة 
واإلخــالص والــصدق فــي الــعمل ويــتناســون قــول الــخالــق: "يــا أيــها الــذيــن أمــنوا لــم تــقولــون مــاال 

تفعلون كبر مقتا عند اهلل أن تقولوا ماال تفعلون"(26).

جـملة تـكالـيف الـصراع الحـربـي عـلى الـتعليم تـنتهي بـتدمـير االقـتصاد وهـدر املـوارد املـالـية لـلدولـة.. وهـذا 
يحتاج إلفراد عنوان فرعي بالخصوص.

 
الحرب والتعليم واالقتصاد

نـقل عـن الـسيد غـوردن بـأنـه: "مـا زال املـاليـني مـن األطـفال فـي مـختلف أنـحاء الـعالـم مـبعديـن عـن املـدرسـة، 
وهـذه ليسـت مجـرد أزمـة أخـالقـية، بـل هـي أيـضا فـرصـة اقـتصاديـة ضـائـعة" (27) كـما ويـذكـر فـي الـفصل 
6 مـــن تـــقريـــر(28) يـــتصدره الـــكاتـــب بـــالجـــملة الـــتالـــية: "للحـــرب املُــطوَّلـــِة تـــأتـــي ارٌت طـــويـــلُة األمـــد ذاُت صـــلةٍ 

بالصّحة البَدنيّة والعقلية للفرد، فضًل عن اآلثار االقتصادية بني األجيال."  



جــميع اآلثــار الســلبية للحــرب عــلى الــتعليم تــنتهي بــتدمــير االقــتصاد وخــسارة أمــوال طــائــلة تــصرف عــلى 
الـصحة وإعـادة الـبناء والـتي تـؤدي إلـى إفـقار الـدولـة وتـدنـي دخـلها. فـبغض الـنظر عـن سـلبية الحـرب عـلى 
الــــتعليم مــــتمثلة فــــي الــــغش أو التســــرب لــــلشارع أو االكــــتئاب أو الــــتطرف الــــديــــني أو املــــليشياوي تــــعتبر 
مـصاريـف مـن خـزيـنة الـدولـة بـعيدة عـن الـتنمية ورفـاهـية الـشعب الـليبي. بـل نجـد أن هـناك إجـماع واسـع 
بــني خــبراء االقــتصاد عــلى أهــمية الــتعليم كــدافــع لــلنمو االقــتصادي، والــحصول عــلى تــعليم جــيد ســيكون 
أمــرًا أســاســيًا ليخــرج الــناس مــن الــحضيض الــذي وقــعوا فــيه حــيث أن الــتعليم الــعالــي يــؤدي إلــى رواتــب 
عــــالــــية. ويــــقدر خــــبراء االقــــتصاد أن كــــل ســــنة دراســــية يــــضيفها الــــطالــــب إلــــى رصــــيده تــــزيــــد مــــن دخــــله 

املستقبلي بنسبة %10" (29)
 

فــــي املــــقابــــل تــــنقل الــــباحــــثة بــــاتــــريــــشا  Patricia Justino (30) مــــن جــــامــــعة ســــسيكس Sussex عــــن 
لــــــشينو وونــــــتر Ichino and Winter-Ebner (2004) بــــــأن مــــــن الــــــدولــــــتني  الــــــلتان خــــــاضــــــتا الحــــــرب 
الــعاملــية الــثانــية الــنمسا وأملــانــيا وجــد أن األطــفال الــذيــن كــانــت أعــمارهــم 10 ســنوات كــان حــظهم ضــعيفاً 
فــي اســتكمال دراســتهم، و 20% مــنهم تــركــوا الــدراســة. ولــم تــنطبق الــنتائــج عــلى نــفس املجــمعات الــتي 
قـطنت فـي دول لـم تـدخـل الحـرب.  كـما وأن اآلثـار السـلبية للحـرب عـلى الـتعليم، وانـخفاض الـدخـول أدى 
إلـى انـخفاض اجـمالـي الـناتـج املحـلي (GDP) فـي أملـانـيا بنسـبة 0.36% فـي عـام 1986 بـاملـقارنـة مـا 

لو لم تخوض الحرب.  وفي النمسا وصل االنخفاض إلى %0.67(31). 
 

تــشير بــعض الــدراســات (32) إلــى أن تــكالــيف الحــرب األهــلية عــلى الــتعليم مــن نــاحــية اقــتصاديــة تــنقسم 
إلى األتي:

األطـــفال املتســـربـــني مـــن الـــتعليم ولـــم يـــتمكنوا مـــن أكـــمال تـــعليمهم االبـــتدائـــي ســـيتقاضـــون رواتـــب ✓
وأجـــور زهـــيدة  وتـــقدر بـــأقـــل  بـ 32% عـــن زمـــالئـــهم الـــذيـــن أكـــملوا دراســـتهم الـــثانـــويـــة، وبنســـبة 

56% أقل من الذين استمروا إلى إنهاء املرحلة الجامعية. 

تـــكلفة اقـــتصاديـــة مـــباشـــرة تـــتمثل فـــي الـــصرف عـــلى أعـــادة بـــناء مـــا دمـــرتـــه الحـــرب وســـببته مـــن ✓
تخريب وما ضاع من وسائل تعليم ومختبرات تعليمية.

الحاجة إلعادة تأهيل وتدريب بعض املعلمني واملعلمات الجدد.✓

غياب الطالب عن املدارس بالتأكيد له تكلفة من الناتج املحلي.✓



تـــــناولـــــت ســـــلفيا Silvia (33) فـــــي أحـــــدى الـــــفصول بـــــرســـــالـــــتها فـــــهم أفـــــضل لـــــلقنوات الـــــتي تـــــربـــــط الـــــتطور 
االقــتصادي واالجــتماعــي ومخــرجــات الــتعليم لــلطلبة الــذيــن ينحــدرون مــن مــناطــق الــصراع. حــيث تــعتبر 
الـــدراســـة هـــي األولـــى مـــن نـــوعـــها الـــتي خـــمنت فـــي تـــأثـــير الـــصراع األهـــلي عـــلى تـــحصيل الـــطالب فـــي 
امـــتحانـــات مـــعياريـــة لـــلمراحـــل الـــثانـــويـــة والـــجامـــعية. وقـــد أوصـــى صـــناع الـــسياســـات  الـــعمل عـــلى  وضـــع 
حـــوافـــز  لـــلطلبة الـــقادمـــني مـــن مـــناطـــق الـــصراع بـــدوام كـــامـــل ولـــو أمـــكن بـــتقديـــم مـــساعـــدات مـــالـــية ملـــن لـــه 
اســـتعداد الســـتكمال الـــدراســـة الـــجامـــعية. وأوصـــى بـــأن تـــصرف مـــوارد الـــحكومـــة عـــلى الـــدعـــم الـــنفسي، 
ومســـتلزمـــات املـــدارس، وجـــلسات خـــاصـــة لـــالســـتشفاء، واالشـــراف واملـــتابـــعة ملـــدى الـــتقدم فـــي الـــتحصيل 

الدراسي (34).

الخالصة والتوصيات:

ســأســتهل الــخالصــة بــاقــتباس لــخاتــمة مــن مشــروع مــبادرة األمــم املتحــدة (35) حــيث ذكــر فــيها  بــأنــه: " ال 
نسـتطيع الـتوقـف قـبل أن يـتمتع كـل طـفل وشـاب وراشـد بـفرصـة االلـتحاق بـاملـدرسـة والـتعّلم واإلسـهام فـي 
مـجتمعه. فـعندمـا نـضع الـتعليم أوالً فـإنـنا نـضع حـداً إلهـدار اإلمـكانـيات – ونحـرر أدهـان البشـر." ونـحن 
نـــؤكـــد عـــلى ذلـــك بـــقولـــنا: عـــندمـــا نـــوقـــف الـــصراع الحـــربـــي فـــي لـــيبيا فـــأنـــنا نـــضع حـــدا لهـــدر اإلمـــكانـــيات 
املــفترض صــرفــها عــلى الــتعليم .. ونحــرر أذهــان طــالبــنا مــن اضــطرابــات وخــدوش نــفسية عــميقة ســتكلفنا 
الــــكثير قــــبل تــــطبيبها. ولــــن نــــختلف كــــثيرا مــــع مــــا ســــرده د. درويــــش (36) مــــن ســــلبيات تــــقع عــــلى الــــتعليم 

والتحصيل العلمي بسبب الصراع الحربي في غزة.  

أشـار الـباحـث فـي دراسـات سـابـقة (37) (38) (39) إلـى أهـمية الـبيئة بـداخـل قـاعـة الـتدريـس وبـما يـحيط بـها 
مــن خــضرة وخــريــر مــياه ومــوســيقى هــادئــة وأثــرهــا عــلى نــفسية الــطالب وتــحصليهم الــعلمي وحــسن أداء 
أعــضاء هــيئة الــتدريــس. إال أن تــعمد إهــمال الــنظام الــسابــق وإســقاط الــتعليم مــن قــائــمة اهــتمامــاتــه  تــم 
تـذكـيته بـعد انـتفاضـة فـبرايـر بـاسـتمراريـة الـصراع الحـربـي وبـث الـرعـب والـخوف فـي نـفوس الجـميع، مـما 
أضـعف أداء أعـضاء هـيئة الـتدريـس بـمختلف املـراحـل الـتعليمية وأربـك الـغش الـفاضـح تـحصيل الـطالب 
بـــحيث غـــابـــت، بـــل غُـــيبت،  الـــدافـــعية لـــلتعلم بـــاملســـتوى املـــطلوب. ومـــا زاد الـــطني بـــلة املجـــموعـــات والـــكتائـــب 
املســلحة الــتي بــاتــت تســتهوي الشــباب وتســتقطبهم بــما تــقدمــه مــن إغــراءات مــاديــة وســالح. كــذلــك تــزويــر 
الــشهادات الــعلمية بــمؤســسات الــتعليم الــخاص والــعام أثــقل كــاهــل مــيزانــية الــدولــة بــتعيينات ال مــبرر لــها 
وال تجـدي نـفعا مـن أجـل تـقدم الـدولـة وتـنميتها. مجـموع تـكلفة اآلثـار السـلبية لـفوضـى الـتعليم تـعيق قـيام 

الدولة املدنية املنشودة وتكلفها خسائر اقتصادية باملليارات.



مما تقدم يمكننا أن نوصي باألتي:

 بــإصــالح املــؤســسات الــتعليمية بــمختلف مــراحــلها ومــحاولــة تــحويــلها إلــى فــضاءات تــعليم وتــعلم •
جـذابـة للشـباب/ات ومـصحات نـفسية لـتخفيف آالم وأوجـاع الـصراع الحـربـي وتـضميد الـتقرحـات 

الوجدانية والكسور النفسية التي سببتها الحرب األهلية.

عــلى األخــصائــيني/ات االجــتماعــيني/ات بــاملــؤســسات الــتعليمية وكــذلــك أقــسام األمــراض الــنفسية •
بــكليات الــطب بــالــجامــعات الــليبية املــساهــمة فــي تــخفيف االالم والــعاهــات الــنفسية الــتي ســببتها 

الحرب للطلبة في مختلف مراحل التعليم.

يـجب أن تـنأى وزارة الـتعليم بـنفسها عـن الـتجاذبـات الـسياسـية والـصراع الحـربـي وتـعامـل جـميع •
أبــنائــنا وبــناتــنا بــمؤســساتــنا الــتعليمية بــنفس الــدرجــة. فــالــتأجــيج الحــربــي واإلمــعان فــي الــكراهــية 
يــنعكس ســلبا عــلى أداء أعــضاء هــيئة الــتدريــس ويــنسحب ذلــك بــضعف تــحصيل الــطلبة وانــعدام 

رغبتهم في التعلم.    

الهوامش:

(0) الــبحث مــرفــوض مــن الــلجنة الــعلمية لــلمؤتــمر الــدولــي الــثانــي تــحت عــنوان كــلفة الــصراع فــي لــيبيا.. الــتداعــيات والــتأثــيرات املــزمــع 
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