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ليبيا
أدى القصف الجوي والسيارات المفخخة والقنابل اليدوية والمتفجرات اﻷخرى إلى اﻹضرار بمئات المدارس والجامعات في ليبيا وتدمير
بعضها .استعانت جماعات مسلحة باﻻختطاف لتحصيل اﻷموال ،وكان من الضحايا المعلمين واﻷساتذة الجامعيين والطﻼب بالمدارس
اﻻبتدائية والثانوية وفي التعليم العالي.

السياق
ّ
تم تشكيل المؤتمر الوطني العام بوﻻية مؤقتة في أغسطس/آب  2012بعد خلع العقيد معمر القذافي في  ،2011وقد رفض المؤتمر أن يتم حله لدى انتهاء وﻻيته في
فبراير/شباط  .2014وبعد النزاع الذي اندلع في شرق ليبيا في  ،2014ظهرت حكومتان متنافستان ،واحدة في طرابلس والثانية في مدن الشرق في البيضاء وطبرق .ومن ثم
وبحلول  ،2017كانت  3حكومات تتنافس على الشرعية والسلطة .تشكلت حكومة الوفاق الوطني التي رأسها مجلس رئاسي ،والمدعومة من اﻷمم المتحدة ،بعد توقيع اتفاق
برعاية اﻷمم المتحدة بمسمى اﻻتفاق السياسي الليبي في  ،2015ومعها حكومة اﻹنقاذ الوطني التي استمدت سلطتها من حكومة الوفاق الوطني ،واستقرت الحكومتان في
طرابلس إلى أن أسفرت المصادمات عن نفي حكومة اﻹنقاذ الوطني بحيث أصبحت تدير أعمالها باﻷساس من تركيا .وأدارت الحكومة المؤقتة المنافسة اﻷخرى أعمالها من
طبرق والبيضاء ،بدعم من الجيش الليبي الوطني ،تحت قيادة خليفة حفتر .كما قام مجلس النواب – البرلمان الليبي في طبرق – بدعم الجيش الليبي الوطني بدوره وبدعم
1
الحكومة المؤقتة.
قاتلت القوات المصطفة مع مختلف الحكومات والميليشيات المسلحة للسيطرة على مختلف مناطق ليبيا 2.وفي الفترة من  2015إلى  2017قادت اﻷمم المتحدة عدة محاوﻻت
لبلوغ اتفاق سياسي بين مختلف الفصائل ﻹنهاء اﻻقتتال ،بما يشمل محاولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخًرا إقناع حفتر وسراج – رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني
ً 4
– باﻻتفاق على صفقة بإنهاء اﻻقتتال ،في  25يوليو/تموز  2017.3لكن حتى كتابة هذه السطور كان الوضع في ليبيا ﻻ يزال مضطربا.
وجد تنظيم الدولة اﻹسﻼمية موطئ قدم له في سرت منذ عام  ،2014لكن تراجعت فلوله إلى مناطق جنوبي سرت بعد أن قام تحالف الميليشيات الليبي بدعم من الغارات الجوية
اﻷمريكية باسترداد المدينة في فبراير/شباط  2017.5وقبل يناير/كانون الثاني  2017عندما خسر تنظيم الدولة اﻷراضي التي كان يسيطر عليها في مدن الشرق درنة وبنغازي
وسرت ،كان التنظيم قد قام بفرض نظام تعليمي يراعي الفصل بين الجنسين في بعض المناطق ،وأغلق منشآت تعليمية زعم أتباعه أنها كانت تناقض اﻹسﻼم ،وفرض قواعد
6
للباس ،وقيد من تنقﻼت النساء والفتيات.
ً
أدى النزاع إلى نزوح مئات اﻵﻻف ،حيث قامت أطراف النزاع بقصف المناطق المدنية عشوائيًا وبتدمير ممتلكات مدنية .وطبقا لوزارة التعليم في طرابلس وفي بنغازي ،فقد
تضررت  558مدرسة جراء اﻷزمة ،وهذا حتى نوفمبر/تشرين الثاني  ،2016مع تعليق تعليم نحو  279ألف طالب وطالبة 7.واضطرب تقديم خدمات التعليم كثيًرا في عامي 2014
و ،2015وبدأت السنة المدرسية  2017-2016بعد شهر من موعدها ،بسبب احتجاج المعلمين على تدني رواتبهم 8.وكان اختطاف المدنيين من السمات البارزة للنزاعات في ليبيا،
9
التي وبحسب التقارير أضرت كثيًرا بنسب ارتياد الطﻼب للمدارس.
وتعطلت كثيًرا أعمال جمع البيانات حول التعليم والتحقق منها في ليبيا على مدار الفترة التي يغطيها التقرير ،بسبب تعدد الحكومات ما يعني تعدد وزارات التعليم ،وبسبب
اﻻفتقار إلى اﻷمان 10.وقد أسفرت هذه التحديات عن اﻻقتصار البالغ في توثيق الهجمات على التعليم .واﻻستعراض التالي إذن به ثغرات كبيرة في المعلومات ،ما جعل من
الصعب مقارنة التوجهات بين فترة التقرير والفترة التي غطاها تقرير التعليم تحت الهجوم  ،2014أو المقارنة بين السنوات على مدار الفترة  2017-2013التي غطاها هذا التقرير.

الهجمات على المدارس
تناقلت التقارير إضرار الهجمات المتعمدة والعشوائية بمئات المدارس وبتدمير بعضها ،في شتى أنحاء ليبيا ،على مدار الفترة التي يغطيها التقرير .وبحسب مكتب اﻷمم المتحدة
لتنسيق الشؤون اﻹنسانية ،فقد أضر العنف المتصل بالنزاع بأكثر من  40بالمئة من مدارس ليبيا بين  2011و 2015.11وكانت نسب ارتياد المدارس المبلغ بها أقل أثناء فترة
التقرير مقارنة بالفترة التي غطاها التقرير السابق .وتناقلت التقارير تعرض  2000مدرسة تقريبًا للتدمير واﻷضرار بين  2011وأواسط  ،2013في حين أفادت وزارتا التعليم في
طرابلس وبنغازي في نوفمبر/تشرين الثاني  2016بأن  30مدرسة قد ُدمرت مع تضرر  477مدرسة أخرى 12.وليس من الواضح أي المدارس هي التي تعرضت لهجمات.
وفي  2013أفادت وزارة الخارجية اﻷمريكية بأن مدارس عديدة في شتى أنحاء ليبيا ما زالت مهجورة ،بسبب اﻻفتقار إلى المواد التعليمية واﻷضرار الﻼحقة بالبنايات أو بسبب
اعتبارات أمنية 13.كما ظهرت تقارير حول هجمات محددة على المدارس 14.ومن اﻷمثلة:
15

•

أفادت اﻷمم المتحدة بوقوع هجومين على مدارس في  ،2013وفي المرتين تم تفجير أجهزة منفجرة داخل مدارس في بنغازي ،على يد جناة مجهولين.

•

أفادت تقارير إعﻼمية محلية بأنه في  10مايو/أيار  2013انفجرت قنبلة أمام مركز للشرطة في بنغازي ،فحطمت نوافذ مدرسة تقع على الجانب المقابل من الطريق .ولم
16
تقع إصابات جراء اﻻنفجار.

•

ي ليبيا ،حيث ف ّ
في وقت ﻻحق من العام ،أفاد اﻹعﻼم بوقوع هجوم على مدرسة فتيات في درنة شرق ّ
جر مجهولون قنبلة في  22نوفمبر/تشرين الثاني 2013.17

وثقت اﻷمم المتحدة إغﻼق عدة مدارس في ليبيا خﻼل عام  ،2014ﻻ سيما في الشرق ،بسبب انعدام اﻷمان 18.وهناك أمثلة متفرقة على قيام مجهولين باستهداف عدة مدارس،
ومن اﻷمثلة:

•

أفادت هيئة اﻹذاعة البريطانية “بي بي سي”
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ً
بأنه في  5فبراير/شباط  2014ألقى مجهولون قنبلة يدوية من فوق سور مدرسة خاصة لتسقط في فناء المدرسة ،في بنغازي ،ما أدى إلى إصابة  12طفﻼ.
20

•

بحسب تقارير إعﻼمية ،في  7أبريل/نيسان  2014انفجرت قنبلة كانت مخبأة في حقيبة قرب مدرسة بنات في بنغازي.

•

21

•

في هجوم مماثل بتاريخ  31مايو/أيار  ،2014انفجرت سيارة مفخخة قرب مدرسة في بنغازي ،بحسب منافذ إعﻼمية.
أشارت تقارير إعﻼمية إلى أنه بتاريخ  26أكتوبر/تشرين اﻷول  2014أصاب صاروخ مدرسة في بنغازي.

19

22

أشارت المعلومات الواردة من اﻷمم المتحدة وهيئة إنقاذ الطفولة إلى أن بنغازي تضررت كثيًرا جراء الهجمات على المدارس في عام  .2015وبحسب اﻷمم المتحدة تضررت
ً
وُدمرت  40مدرسة في بنغازي ،بما يشمل جراء القصف العشوائي ،فضﻼ عن تضرر عدد مجهول من المدارس اﻷخرى في شتى أنحاء ليبيا 23.وأفادت هيئة إنقاذ الطفولة في
يونيو/حزيران  2015بأن  75بالمئة من اﻷطفال في سن المدارس في بنغازي لم يعد متا ً
حا لهم التعليم ،وأن  440مدرسة قد أصبحت معطلة عن العمل لتضررها أو تعرضها
للتدمير جراء القصف 24.وأفادت هيومن رايتس ووتش بتسبب غارة جوية في تدمير مدرسة في قنفودة ،من مناطق بنغازي ،في بدايات عام  .2015وانتقلت الدراسة إلى مسجد
25
قريب إلى أن ُدمر بدوره.
ً
وثقت التقارير اﻹعﻼمية أيضا هجمات متكررة على مدارس داخل بنغازي وخارجها في عام  .2015ومن اﻷمثلة:
26
• في  28يناير/كانون الثاني ُ 2015زعم إلقاء مجهولين لقنبلة يدوية لم تنفجر ،على مدرسة في طرابلس.
27

•

في  5أغسطس/آب  2015قام عنصر من تنظيم الدولة بتفجير قنبلة انتحارية قرب مدرسة في منطقة باب طبرق في درنة ،فقتل نفسه لكن لم يضر بغيره.

•

انفجرت قنبلة مزروعة في مدرسة في بنينة ببنغازي في  9سبتمبر/أيلول  ،2015فقتلت بحسب التقارير  4أطفال وأصابت  2آخرين 28.ليس من الواضح إن كان هذا
ً
الهجوم مشموﻻ في التقرير اﻹجمالي الصادر عن اﻷمم المتحدة.

في  2016أفادت اليونيسف بتعرض  64مدرسة في مدن سرت وبني وليد وترهونة للتدمير الجزئي أو تحولها إلى مﻼجئ للنازحين داخليًا ،بحسب السلطات التعليمية .يمثل هذا
 17بالمئة من جميع المدارس بالمدن الثﻼث 29.كما ظهرت تقارير إعﻼمية حول  3وقائع على اﻷقل أضرت بمدارس في  ،2016وهي كالتالي:
30

•

في  7يناير/كانون الثاني  2016وقع انفجار في مدرسة بمدينة درنة أضر بالمدرسة.

•

أعلن تنظيم الدولة في وﻻية برقة المسؤولية عن إطﻼق صواريخ على مدرسة النهضة بمدينة درنة في  23يناير/كانون الثاني 2016.31

•

في  21نوفمبر/تشرين الثاني  2016انفجرت سيارة مفخخة أمام مستشفى في بنغازي ،وبحسب التقارير أضرت باﻷطفال الذين كانوا يغادرون مدرسة قريبة منها.
ً
ُ
وكانت أعداد القتلى والمصابين متباينة بحسب التقارير المختلفة .بموجب بعض التقارير ،قتل  3أطفال .ونقلت تقارير أخرى إصابة  8أطفال فضﻼ عن  22مدنًيا
آخرين.

32

في  2017أفادت مصادر إعﻼمية محلية بوقوع هجوم على مدرسة .في  10يوليو/تموز  2017فجر انتحاري نفسه في مدرسة السلماني اﻻبتدائية واﻹعدادية في منطقة الصابري في
ُ
33
بنغازي .وطاردت قوات اﻷمن الجاني الذي قتل بمنطقة أخرى.

الهجمات على طﻼب المدارس والمعلمين والعاملين اﻵخرين بالتعليم
وقعت حاﻻت متفرقة ﻻستهداف الطﻼب والمعلمين فرادى بهجمات على امتداد الفترة التي يغطيها التقرير .وهذه اﻷنواع من الهجمات ،التي اشتملت على إطﻼق النار والتحرش
ً
واﻻختطاف ،وردت مثيﻼتها في تقرير “التعليم تحت الهجوم  ”2014أيضا.
أثر اﻻختطاف بشكل متزايد على المشهد في ليبيا خﻼل النصف الثاني من فترة التقرير ،حيث انخرطت الجماعات المسلحة في أعمال اختطاف هدفها اﻻبتزاز 34.وقد أضرت هذه
العمليات بالمدنيين ،ومنهم الطﻼب والمعلمين ،مع تنامي خوف اﻵباء من اختطاف أطفالهم ،ما أدى بهم إلى إبقائهم في البيوت .على سبيل المثال أفاد مكتب تنسيق الشؤون
ً
اﻹنسانية بأن اﻵباء في درنة وبنغازي التي كانت خاضعة لسيطرة ميليشيات أنصار الشريعة ،قد ذكروا في  2015أنهم يخشون إرسال بناتهم إلى المدارس خوفا من تعرضهن
لﻼختطاف .وتلقى مكتب تنسيق الشؤون اﻹنسانية تقارير باﻻعتداء على فتيات والتحرش بهن في الطريق إلى المدارس في طرابلس ،لكن لم يشر المكتب إلى كون هذه الظاهرة
35
منتشرة أو هو حدد طبيعة هذه التهديدات بشكل دقيق.
ومن الهجمات التي استهدفت الطﻼب والمعلمين ما يلي:

•

في  20فبراير/شباط  2014قام مجهولون بإطﻼق النار على مشرف على مرافق مدرسة في درنة وكانت مستخدمة كمركز اقتراع أثناء اﻻنتخابات الخاصة بهيئة صياغة
36
دستور جديد ،وقتلوه ،بحسب مصادر إخبارية.

•

توصل مكتب تنسيق الشؤون اﻹنسانية إلى أنه في أبريل/نيسان  2014أطلق مسلحون في سيارة النار على ناظر مدرسة وقتلوه ،وهو في سيارته في وسط مدينة
ً
37
بنغازي .وكان الناظر معروفا بمطالبته بعدم تسييس التعليم وبالحاجة إلى إبقاء المدارس مستمرة في كل الظروف.

•

ذكرت تقارير إعﻼمية دولية أن في  19مايو/أيار  2014قامت جماعة إصﻼح اﻹسﻼم المسلحة باختطاف ناظر مدرسة دولية في بنغازي واتخاذه رهينة ،ثم أخلت سبيله
38
بعد  5أشهر.
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•

في  3ديسمبر/كانون اﻷول  2015تناقلت التقارير قيام مسلحين باختطاف فتاة وشقيقيها فيما كانا في طريقهما إلى المدرسة مع أمهما ،بحسب تقرير إعﻼمي .وأعزى
39
التقرير الهجوم إلى ميليشيا مسلحة.

•

أفاد مكتب تنسيق الشؤون اﻹنسانية بأنه في نهاية  2015تم اختطاف صبي عمره  11عاًما وهو في طريقه إلى المدرسة .طالب مختطفوه بفدية ﻹخﻼء سبيله ،ثم ُعثر
ً
40
على الصبي ميتا في  24فبراير/شباط  2016بعد مرور  68يومًا ،وعلى بدنه عﻼمات التعذيب.

•

تناقلت التقارير قيام مسلحون باختطاف صبي آخر من حافلة أمام مدرسته في زليتن ،بمنطقة مرقب ،بنهاية شهر يناير/كانون الثاني  ،2017بحسب مصدرين
إعﻼميين 41.ولم يتضح سبب اختطاف الصبي.

•

تناقلت التقارير قيام مسلحين بفتح النار على عثمان عبد الجليل وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني في  3يوليو/تموز  .2017ولم يتعرض الوزير للضرر ،وكان يتابع
42
اﻻختبارات النهائية بمدينة سبها.
ُ
أفادت بعثة اﻷمم المتحدة في ليبيا بأن صبًيا عمره  7أعوام قتل مع إصابة فتاة عمرها  11عامًا في  10نوفمبر/تشرين الثاني  ،2017حيث كانا في مرمى تبادل النيران
43
وهما في طريقهما إلى البيت من المدرسة في سلماني ببنغازي.

•

اﻻستخدام العسكري للمدارس والجامعات
تناقلت التقارير قيام الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة والقوات المسلحة على السواء باستخدام المدارس وجامعة واحدة على اﻷقل كقواعد ومراكز احتجاز ومراكز استجواب
وتعذيب ،وﻷغراض أخرى ،بين  2014و .2016لكن كانت المعلومات المتاحة عن مدى انتشار هذه الممارسات قليلة ،وليس من الواضح إن كان اﻻستعمال العسكري قد حدث
بشكل أكبر أو أقل مقارنة بالفترة  ،2013-2009وخﻼلها توصل التحالف العالمي لوقوع أكثر من  200حالة استعمال عسكري.

تم توثيق حاﻻت متفرقة ﻻستخدام المنشآت التعليمية عسكرًيا على مدار الفترة التي يغطيها التقرير ،ومنها ما يلي:
•

ً
أفاد مكتب تنسيق الشؤون اﻹنسانية بأن الوحدة  21قوات خاصة (الصاعقة) بالجيش الليبي الوطني احتجزت رجﻼ بموقع مجهول في أكتوبر/تشرين اﻷول 2014
لﻼشتباه بكونه من عناصر أنصار الشريعة .وقد اصطحبوه إلى مدرسة وعذبوه لمدة يوم .قال الرجل لمكتب تنسيق الشؤون اﻹنسانية إنه تعرض للضرب والتعذيب
44
على مدار  9ساعات بالمدرسة.
ّ
ً
في واقعة أخرى بلغ بها مكتب تنسيق الشؤون اﻹنسانية ،في أكتوبر/تشرين اﻷول  2014أيضا ،سلم  4رجال أنفسهم إلى قوات عملية الكرامة ،وهو تحالف من
ً
الجماعات المسلحة شن هجوما على مجلس شورى ثوار بنغازي والدولة اﻹسﻼمية ،في عملية عسكرية عرفت بمسمى “عملية الكرامة” .تم احتجاز رجلين منهم لفترة
45
وجيزة في مدرسة كانت مستخدمة كقاعدة عسكرية.

•

أفاد مكتب تنسيق الشؤون اﻹنسانية بأن القوات الخاصة بالجيش (الصاعقة) استخدمت مدرسة الحسن بن الهيثم في بنغازي كمركز احتجاز وتعذيب مرة واحدة على
46
اﻷقل بين  2013و 2015وهذا لفترة زمنية مجهولة.

•

أظهرت تقارير منفصلة لﻸمم المتحدة استخدام جماعات مسلحة للمدارس في شن هجمات بمنطقة ورشفانة وجبل نفوسة بين مارس/آذار  2014ويناير/كانون الثاني
2015.47

•

في  2015وثقت اﻷمم المتحدة حالة استخدام عسكري واحدة لمدرسة ،كمنشأة احتجاز ،من قبل مجلس شورى مجاهدي درنة ،وهي جماعة مسلحة تسيطر على
درنة 48.لم يحدد التقرير توقيت أو مدة هذا اﻻستخدام.

•

أثناء شهر فبراير/شباط  2015أفادت وسائل اﻹعﻼم الدولية بأن عناصر من تنظيم الدولة استولوا على جامعة سرت ،ما أدى إلى تعليق الدراسة بالجامعة وتأجيل
ُ
اﻻختبارات 49.وثقت هيومن رايتس ووتش معلومات تظهر القيود التي فرضها تنظيم الدولة على التعليم وكيف أسهمت في تعليق الدراسة بالجامعة .ومن القيود
ً
المفروضة الفصل بين الطﻼب البالغ عددهم  16ألف طالب وطالبة ،فضﻼ عن إغﻼق أقسام القانون واللغات واﻷدب والفنون ،وهي المجاﻻت الدراسية التي قال التنظيم
51
إنها تناقض تعاليم اﻹسﻼم 50.وصدر تقرير إعﻼمي آخر أشار إلى استخدام التنظيم لمسكن الطالبات في جامعة سبها في تخزين الذخائر وقذائف الهاون.
ُ
أفاد مكتب تنسيق الشؤون اﻹنسانية بأنه يحقق في استخدام جماعة مسلحة غير محددة لمدرسة ابتدائية في بنغازي ،كقاعدة لها وكمركز احتجاز .وتظهر صور القمر
52
الصناعي التي تعود إلى أغسطس/آب  2015عدة سيارات نقل من النوع المستخدم في أغراض عسكرية على أرض المدرسة.

•

أفاد مصدر إخباري محلي بأنه في  7يونيو/حزيران  2016انفجرت قنبلة كبيرة لدى مدخل مدرسة النهضة في باب طبرق بدرنة ،وكان قد تم اﻻستيﻼء عليها واستخدامها
53
كقاعدة عسكرية من قبل مجلس شورى مجاهدي درنة .لم يسفر اﻻنفجار عن خسائر بشرية.

•

في  8سبتمبر/أيلول  2016أفادت وسائل اﻹعﻼم المحلية بأنه وبحسب مصدر عسكري في سرت ،نقلت قوات الدولة اﻹسﻼمية سجناء لها من مبنى اﻷمن اﻻجتماعي
54
إلى مدرسة  17فبراير الثانوية للعلوم الهندسية في منطقة الجيزة البحرية في جيزة.

•

•
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ً
ً
في  9يوليو/تموز  2017عثرت القوات المسلحة الليبية على  10جثامين متحللة لمجهولين في المدرسة القومية بمنطقة الصابري في بنغازي ،فضﻼ عن  15جثمانا
لمجهولين في مدرسة فاطمة الزهراء للعلوم الهندسية للفتيات ،بعد استرداد المنطقة من جماعات مسلحة تناقلت التقارير استخدامها المدارس في دفن جثث مقاتلي
الخصوم 55.فيما بعد أفاد مصدر إخباري محلي بأن الهﻼل اﻷحمر الليبي تمكن من أخذ عينات حمض نووي من  7جثث انتشلت من المدرسة القومية .وبالتعاون مع
السلطات المحلية ومكتب النائب العام تمكنت السلطات من دفن الجثث في  22أغسطس/آب 2017.56

الهجمات على التعليم العالي
تناقلت التقارير تأثير أعمال اﻻختطاف واﻻنفجارات والغارات الجوية العشوائية على التعليم العالي .وقد تم توثيق بعض هذه الوقائع وكان عدد الحاﻻت الموثقة في الفترة التي
يغطيها هذا التقرير أكبر بالمقارنة بتقرير التعليم تحت الهجوم  ،2014لكن اقتصار القدرة على جمع المعلومات قلل من الحاﻻت التي يمكن التعرف عليها واﻷنماط القائمة
لﻼنتهاكات .واشتملت العديد من الهجمات على التعليم العالي على استهداف أساتذة جامعيين ،وربما يمثل هذا حملة قمعية عامة استهدفت المعارضة وحرية التعبير .لكن تم
ً
أيضا اﻹضرار بمنشآت الجامعات على صلة بالعنف الناتج عن النزاع.
وأفادت مصادر إعﻼمية بوقوع هجوم على التعليم العالي في  ،2013حيث تم اختطاف خلف حسن السعدي ،اﻷستاذ الجامعي العراقي الذي كان يعمل في المعهد العالي للمهن
ُ
57
بدرنة ،في  23نوفمبر/تشرين الثاني  .2013قتل السعدي فيما بعد ،وتاريخ قتله مجهول.
ووقعت  6هجمات على اﻷقل على التعليم العالي في  2014بحسب مكتب تنسيق الشؤون اﻹنسانية وتقارير إعﻼمية .ومن الهجمات غارة جوية أصابت جامعة و 5هجمات
استهدفت طﻼبًا وعاملين بالجامعات:
ً
• أفاد مكتب تنسيق الشؤون اﻹنسانية إنه في يونيو/حزيران  2014استهدفت طائرة حربية ليبية قاعدة لجماعة متطرفة مجهولة في بنغازي ،لكن بدﻻ من استهدافها
58
أطلقت  3صواريخ أصابت كلية الهندسة بإحدى الجامعات ،ما أدى إلى اﻹضرار بالبناية بشكل بليغ.

•

في  18مارس/آذار  2014أطلق مجهولون النار على أستاذ الجامعة العراقي المسيحي أديسون كرخا وهو في طريقه إلى العمل بجامعة سرت ،بحسب شبكة باحثين
59
في خطر ،وبحسب اﻹعﻼم الدولي.
60

•

في  27أبريل/نيسان  2014حاول مجهولون اختطاف طالب جامعي بمدينة بنغازي ،بحسب مصادر إعﻼمية.

•

بموجب تقارير إعﻼمية ،فقد انفجرت قنبلة في قاعة بجامعة عمر المختار في درنة بتاريخ  8مايو/أيار  .2014ولم يتضح الطرف المسؤول عن الهجوم .ولم يشهد الهجوم
61
وقوع خسائر بشرية.
ً
أفادت المصادر اﻹعﻼمية أيضا بوقوع هجومين على أساتذة جامعيين في طرابلس في نوفمبر/تشرين الثاني  2014.62في الواقعة اﻷولى قام المهاجمون – ويشتبه في
انتمائهم إلى ميليشيا فجر ليبيا – بمداهمة بيت اﻷستاذ فاضل أحمد عزبي ،وإصابته ،والسبب بحسب التقارير هو رفضه إدانة عملية الكرامة على التلفزيون 63.وفي
ً
العملية الثانية ،قام مجهولون باختطاف عميد قسم اﻻقتصاد بجامعة طرابلس ،وكان مكانه مجهوﻻ حتى مايو/أيار 2017.64

•

ً
طبقا لوسائل اﻹعﻼم ،وقعت  5هجمات على اﻷقل على التعليم العالي في  ،2015منها ما يلي:
65

•

في  4يناير/كانون الثاني  2015تناقلت التقارير قيام مجهولين باختطاف أستاذ جامعي عراقي وأبنائه الثﻼثة في سرت .ولم تظهر تقارير عن اﻹفراج عنهم.

•

في  29مارس/آذار ُ 2015زعم قيام جماعة مجهولة بتفجير قنبلة قرب المعهد العالي للمهن في درنة ،فلحقت إصابات باثنين من العاملين بالتعليم وطالب واحد.

•

في  16أبريل/نيسان  2015تناقلت التقارير اكتشاف قوات اﻷمن الحكومية لقنبلة وتمكنهم من نزع فتيلها بأمان ،وكان مجهولون قد زرعوها لدى بوابة كلية اﻻقتصاد في
67
سرت.

•

في  29يوليو/تموز  2015نقلت تقارير إعﻼمية اختطاف تنظيم الدولة – وﻻية طرابلس ،ﻷربعة هنود يعملون في جامعة سرت لدى نقطة أمنية على الطريق في سرت.
تم إخﻼء سبيل اثنين من الرهائن بعد يومين ،فيما استمر احتجاز اﻻثنين اﻵخرين حتى سبتمبر/أيلول 2016.68

•

تناقلت التقارير قيام مجهولين بفتح النار على سالم رحيل ،وهو إمام مسجد وعضو بكلية الدراسات اﻹسﻼمية بجامعة بنغازي ،وهو يغادر بيته بسيارته في 2
69
نوفمبر/تشرين الثاني  .2015لم تلحق به إصابات.

66

وثقت المصادر اﻹعﻼمية هجمتين على الجامعات في :2016

•

في  9يناير/كانون الثاني  2016تناقلت التقارير اكتشاف سيارة مفخخة بالمتفجرات أمام جامعة المرقب في الخمس بمنطقة المرقب .تم نزع فتيل المتفجرات .ولم يتم
70
اكتشاف الجهة المسؤولة عن الهجوم.

•

أعلن تنظيم الدولة في برقة المسؤولية عن إطﻼق صواريخ على الكلية الفنية الطبية في مدينة درنة ،في  23يناير/كانون الثاني  .2016أطلق التنظيم الصواريخ على معهد
71
عالي آخر في اليوم نفسه.
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: هجمات على اﻷقل على التعليم العالي3  ظهرت تقارير عن2017 في
،أفادت العفو الدولية بتعرض أستاذ الهندسة بكلية الهندسة البحرية في جامعة طرابلس محمد بيت المال لﻼختطاف على يد ميليشيا محلية على مشارف طرابلس
2017.72 حزيران/ يونيو6  تم إخﻼء سبيله في.2017 نيسان/ أبريل20 في

•

. بعد إصابته بعيار ناري في ساقه فيما كان بالحرم الجامعي، أصيب طالب بكلية هندسة البترول في جامعة الزاوية بمدينة الزاوية2017 كانون اﻷول/ ديسمبر10 في
73
.أفادت بعثة اﻷمم المتحدة في ليبيا بأن الجاني المشتبه به هو قريب لقائد جماعة مسلحة مقرها الزاوية

•

74

. وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء2017 كانون اﻷول/ ديسمبر23  رجال مسلحون يرتدون الزي العسكري بمهاجمة جامعة العرب الطبية في بنغازي بتاريخ4 قام
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