
 رمضان األمحر .أ

 اجلامعة الليبية إشراقه يف ظل معاانة                   

م الذكرى السادسة و اخلمسني لتأسيس 2011ديسمرب  15وافق يوم اخلميس  
، تلك اجلامعة اليت ُوِلدت من رحم املعاانت                                                                            اجلامعة الليبية

ديسمرب سنة  15بقرار ملكي أصدره حضرة ملك اململكة الليبية إدريس األول السنوسي يف 
  هاوقد دّشن امللك أتسيس ، م1955

ُ
املطل على   -املنار قصر ىسمّ إبهدائه قصره اخلاص امل

لليبيني  خاصة  وذلك ملا هلذا القصر من رمزية ، هلا ا  ليكون مقرّ  –كورنيش مدينة بنغازي 
وكذلك إعالن استقالل  ، م1949يف يونيو عام  علن من شرفته استقالل إمارة برقةحيث أُ 

   م .1955حدة يف ديسمرب تليبيا مملكة م

اليت  -أُم الكليات  –كلية اآلداب والرتبية   الليبيةوكانت النواة األوىل للجامعة 
مث تلتها يف  ، م بقصر املنار1956يناير  22افتتحت رمسيا  يف احتفال أكادميي مهيب يوم 

وكلية العلوم مبدينة طرابلس يف العام  ، بقصر املنار أيضا   داالقتصاكلية التجارة و   م1957سنة 
 عا  ما بني بنغازي و طرابلس . مث توالت الكليات بعد ذلك تبا، نفسه 

يف تلك الفرتة حدٌث غري عادي بل ويعتربه البعض خطوة  وكان إنشاء اجلامعة الليبية
 اكد مير على استقالهلومل ي، مليون وربع مليون النسمة  ريئة يف بلد ال يتجاوز عدد سكانهج

ابإلضافة إىل أنه  ، على مساعدات خارجية اعتمد يف ميزانيتهتزال توكانت ال أربع سنوات ، 
  ت. وعلى الرغم من هذه الظروف ومن البداايون للتدريس اجلامعي لمن هم مؤهّ  امل يكن فيه
إاّل أن الفرحة كانت  ، ة أوىل عددها قليلدفعة طالبي و ىن صغري وكلية واحدةباملتواضعة مب

و عظيمة و اليت تتواثب يف الصدور كبرية غامرة بتأسيسها و كانت اآلمال و الطموحات 
وهكذا بدأت صورة اجلامعة تتضح شيئا  فشيئا  إىل أن حتولت إىل  .حمطمة جلميع الصعوابت 

وكذلك مركزا  اجتذب واحتضن  ، مركز إشعاع يف بنية اجملتمع اللييب الفقري ثقافيا  آنذاك



رعان وس. الشباب اللييب من كل أحناء البالد ليمنحهم العلم ويزرع فيهم روح االنتماء للوطن 
 ما حتولت اجلامعة بكلياهتا يف بنغازي وطرابلس إىل منبعا  لتخريج العقول الوطنية املستنرية

لني و أصحاب الكفاءات اليت جندها اليوم حتتل املراكز األجيال األوىل من املؤهّ  فأعطتنا
واملهندسني و وأعطتنا هذا العدد الكبري من املعلمني  واالقتصاد،املتقدمة يف إدارات الدولة 

      األطباء وغريهم .

أقسامها تطلبت احلاجة إىل و  الليبية بت كليات اجلامعةوبعد أن تعددت و تشعّ 
م 1973من كليات اجلامعة الليبية ببنغازي جامعة بنغازي سنة فتكونت  منفصلتني،جامعتني 

 للعلم و املتعلمني إىل قسرا  وترهيبا   -يف مبناها اجلديد بضاحية قاريونس –اليت ُغرّي امسها ، 
نسبة  إىل معسكر قاريونس اليت انطلقت منه مؤامرة انقالب ، م 1969جامعة قاريونس سنة 

بنغازي جمددا  بعد ثورة السابع عشر من فرباير  جامعة مث عاد امسها إىل، م 1969سبتمرب 
ومن كليات اجلامعة الليبية بطرابلس تكّونت جامعة طرابلس سنة  م .2011اجمليدة سنة 

م نسبة  إىل الفاتح 1976اليت ُغرّي امسها هي أيضا  إىل جامعة الفاتح يف سنة ، م 1973
اها جامعة طرابلس عقب ثورة السابع سمّ مث عادت إىل مُ  ، م1969سنة  يف املدعى املشؤوم

    م .2011عشر من فرباير اجمليدة 

م وليد بعد نظر و عمق بصرية 1955الليبية يف ديسمرب اجلامعة ا كان أتسيس وهكذ
كما كانت انعكاسا  ،  ا  للنهوض من كبوة الغفلة و اجلهل واستجابة لرغبة شعبية ومطلبا  ماسّ 

سامهوا وعملوا على أتسيسها تعبريا  منهم عن حبهم وانتمائهم هلذا حلماس فئة من الناس 
 الوطن . 

 اتريخ اجلامعة الليبية :وقفات يف 

  م 1955ديسمرب  15أتسست بقرار ملكي أصدره امللك إدريس األول السنوسي يف
                                              وخصص قصر املنار مقرا  هلا . 



   كلية اآلداب و الرتبية ( ابحتفال أكادميي  اجلامعة الليبية افتتحت أُوىل كليات(
مصطفى عبد  اللييب األسبق حضره رئيس الوزراء، م 1956يناير  22يوم مهيب رمسيا  

إحدى وضّمت اجلامعة  ، الوزراء والساسة  وأهل العلم واملثقفني ولفيف من ، احلليم
ستة من املالك التدريسي وتسعة من الكادر  ن طالبا  يف ذلك الوقت وعددو ثالث و

                      الوظيفي .

   م( زايرة مندوب مجهورية هاييت يف األمم 56/1957اسي الثاين )الدر شهد العام
املتحدة الدكتور إميل سان لو إىل اجلامعة وألقى فيها حماضرة حضرها الكثري من 

، ومنحته اجلامعة الدكتوراه الفخرية . وجاءت زايرة  املسؤوليني مبن فيهم ويّل العهد
ب العرفان ابجلميل والتكرمي وذلك ملا  إميل سان لو إىل ليبيا إثر دعوة رمسية من اب

                                                                                                                                                                                                                                                             كان لصوت بالده من أثر يف التصويت لصاحل نيل ليبيا استقالهلا يف األمم املتحدة .                                                

  م افتتحت كلية التجارة و االقتصاد مبدينة بنغازي أيضا  ، ويف السنة 1957يف سنة و
  العلوم مبدينة طرابلس .نفسها افتتحت كلية 

  م خترجت الدفعة األوىل من اجلامعة الليبية بكلية 58/1959ويف العام الدراسي
 إحدى وثالثون طالبا  .اآلداب و الرتبية وكان قوامها 

  م أضيفت كلية احلقوق للجامعة الليبية مبدينة بنغازي ، وتلتها يف 1962يف سنة و
  ابلس .الزراعة يف مدينة طر م كلية 1966سنة 

  ت إىل اجلامعة الليبية كلية الدراسات الفنية العليا ، و كلية مّ م ضُ 1967يف سنة و
هااتن الكليتان مبدينة طرابلس مبساعدة الصندوق  نشئتأاملعلمني العليا . وقد 

الدويل اخلاص و منظمة اليونسكو . وقد تغري اسم هاتني الكليتني فيما بعد إىل كلية 
                                                             اهلندسة وكلية الرتبية . 

  ة اجلديدة يف ضاحية قاريونس ُوِضَع حجر األساس للمدينة اجلامعيم 1968ويف سنة
 مبدينة بنغازي .



  ويف السنة ، م بدأت الدراسة بكلية الطب ومقرها مدينة بنغازي 1970 يف سنةو
ت كليات اجلامعة اإلسالمية امللغاة لتصبح كلية من كلياهتا حتت اسم  مّ نفسها ضُ 

 . ومقرها مدينة البيضاء الدراسات اإلسالمية و كلية اللغة العربية

 انتقلت كليات اجلامعة الليبية املوجودة داخل بنغازي  م72/1973عام اجلامعي يف ال
و يف العام  سواء يف قصر املنار أو غريه إىل مقر اجلامعة اجلديد بضاحية قاريونس .

جملس اجلامعة إنشاء كلية النفط واملعادن  من على اقرتاح ر جملس الوزراء بناء  قرّ نفسه 
 ويكون مقرها مدينة طرابلس .

  م انقسمت اجلامعة الليبية إىل جامعتني وتغري امسها إىل جامعة 1973كذلك يف سنة
 بنغازي وجامعة طرابلس .

 املشانق للطلبة داخل  القذايف الطاغية بم نصّ 1976 سنةمن  السابع من أبريل ويف
وهو ما يعرفه الليبيون جبرمية السابع من أبريل  ، حرم جامعة بنغازي بضاحية قاريونس

رّي اسم جامعة بنغازي إىل جامعة قاريونس ، و جامعة طرابلس غُ  ، ويف العام نفسه 
 إىل جامعة الفاتح .

  يت بنغازي و م عاد جلامع2011وبعد ثورة السابع عشر من فرباير اجمليدة من سنة
  م .1976يف سنة  مهاطرابلس امسيهما اللتان فقدات

 


