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  الفهـــرس
  

  نظرة تاريخية لتعليم الكبار ومحو األمية
   األميةو الجهود الليبية في مجال تعليم الكبار ومح

  1969-1951الجهود البكرة 
 بعد قيام ثورة الفاتح األميةجهود الجماهيرية في مجال تعليم الكبار ومحو 

1969  
  سياسة الجماهيرية في مجال تعليم الكبار 

  األميةمصادر فلسفة تعليم الكبار ومحو 
  األميةأهداف وغايات تعليم الكبار ومحو 

  ةاألمي سد منابع -األميةبرنامج محو 
  المقاومة بالطريقة الوقائية

   بالطريقة العالجيةاألميةمكافحة 
  فترة االنطالق

  األميةالقرارات الصادرة في شأن محو 
  البرامج التعليمية والتثقيفية

  األميةالحمالت التطوعية لتنفيذ برامج محو 
   وتعليم الكباراألمية واستخدامها في مجال محو اإلعالموسائل 

   في فترة السبعيناتاألمية برنامج محو المكاسب التي حققها
   وتعليم الكباراألميةالمساجد والمنارات والمؤسسات لمحو 

  دور المعهد العالي لتثقيف المنتجين
  الجامعة المفتوحة

 المرآز العام لتدريب المعلمين
 
 
 
 
 
 
 

   في ليبيااألميةتعليم الكبار ومحو 
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  نظرة تاريخية
  

 في الحكم العثماني تمثلتدة خمسة قرون آاملة ،  لماألجنبيةخضعت ليبيا للسيطرة 
  .وأمية وعاش الليبيون خاللها في جهل ،واالستعمار االيطالي واالنتداب البريطاني

 آان التعليم هزيال في جانبه في ليبياعاما ) 450( الذي استمر –ففي العهد العثماني 
 وتجسد هذا للبالد، بل يكاد يكون معدوما في غالبية سنوات حكمه ،الكمي والنوعي

 :اآلتيالضعف في 
  

 مجيء الليبيون قبل أوجدهاغالبية المراآز العلمية والمؤسسات التعليمية التي قفل  -
  . بالدهمإلى األتراك

ضعف المستوى والمحتوى لما آانت تقدمه المؤسسات التعليمية التي سلمت من  -
ظ بعض السور  فكانت مقرراتها الدراسية ال تزيد في مجملها عن تحفي،القفل

 .القرآنية وتعليم مبادئ القراءة والكتابة
 لندرة مراآز إماعدد الدارسين الذين التحقوا بهذه المراآز والمؤسسات تدنى  -

 بااللتحاق  على  الليبيينألبناء لعدم تشجيع السلطات الترآية أو ، أصالعلم تال
 الليبيين يسمح لطالب العلم منآان  لضعف المستوى الذي أوبهذه المراآز، 

 .وأمية ، آبارا وصغارا يعيشون في جهل وإناثا ذآورا الليبيين مما جعل بلوغه
 الحكم الترآي أواخر التعليمية في األوضاعولكن حتى ذلك التحسن الذي طرأ على 

 من ا فتح بعض المراآز التعليمية آما حصل في المعهد االسمري وآثيربإعادة
 لم اإلسالميةة ، فتح مدرسة الفنون والصنائع المساجد ، وبعض المدارس االبتدائي

 الحكم العثماني حيث جاء أخريات آثيرا الن ذلك حدث في الليبيينيغير في حال 
  . أسوأ مما آانت عليهإلى ، وعادت البالد ليبياالمستعمر االيطالي واحتل 

ارس  آل ما آان موجودا من مدقفل  خطواته أولأما بالنسبة للمستعمر االيطالي فإن 
 ما بقي من مكتبات أحرقت ، هذا آما وتثقيفهمومساجد ومراآز تقوم بتعليم الليبيين 

 يعيش الليبيون في أمية تامة، إن إلى أدى األمر للنشر ، وأماآن للطباعة وآالت
  وحتى الذين

 إال هذه هم قلة وال يشكلون  االيطالي م أثناء فترة االستعماري لهم فرصة التعلأتيحت 
 أمام الشعب الليبي الن السلطات االيطالية وضعت عراقيل إجماليمن ة  ضئيلنسبة

  :الراغبين في الدراسة وآان من بينها
  من جملة االيطاليين%) 5( بالمدارس االيطالية على الليبيين تزيد نسبة الطلبة إال .1

  . بليبياالدارسين 
 .لمدارس عن السنة الرابعة ابتدائييزيد مستوى الدارسين بهذه ا إال .2
 . تكون الدراسة باللغة االيطاليةإن .3
 .إلزامية تكون جغرافية وتاريخ ايطاليا واللغة االيطالية مواد أن .4
 .أن تكون اللغة العربية لغة ثانوية .5
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 تلك المدارس ، إلى أبنائهم إرسال يرفضون الليبيينالعوامل مجتمعة جعلت  هذه إن
 مشغولين بمقاومة آانوا شيباو رجاال ونساء، شبابا الليبيين جميع إنهذا فضال عن 

 آافة الشرائح العمرية، ففي ى البالد وعلإرجاء آافة األميةالمستعمر، وبذلك عمت 
ليبي على مستوى المنطقة ) 600 (إاللم يوجد  ف على سبيل المثال 1921عام 

 نتيجة إلىالغربية من ليبيا يدرسون بالمدارس االيطالية داخل البالد ، وهذا قادنا 
من %) 98 (األميةانه مع نهاية الحقبة االستعمارية االيطالية آانت نسبة مفادها 
  . المواطنين عددإجمالي

 تحسنا إالوعندما صارت ليبيا تحت االنتداب البريطاني الفرنسي فلم يشهد التعليم  
 لإلناث فرصة أعطيت ،  آما طفيفا ، متمثال في زيادة عدد الدارسين الذآور

أن هذا غير عليم ، وصارت اللغة العربية هي لغة التعلم ، بااللتحاق بمراآز الت
 هذا االنتداب فبانتهاء ، الليبيين أحوال وال في األميةالتحسن لم يؤثر آثيرا في نسبة 

 ودخول ليبيا مرحلة جديدة من مراحل تاريخها لم يكن عدد التالميذ 1951عام 
تلميذة ، ولم يوجد ) 537(هم تقريبا بين) 3200( سوى لمستويات ا على آافة الليبيين

  .شخصا يحملون شهادات جامعية عشر أربعة إالفي البالد 
 .%)90( فكانت واسعة االنتشار إذ تفوق التسعين بالمائةاألمية فيما يخص إما
 

 منذ نهاية فترة االنتداب البريطاني األميةالجهود الليبية في مجال تعليم الكبار ومحو 
  وحتى اليوم

  
 األميةيثنا حول ما بدلته وتبدله الجماهيرية العظمى في مجال محو ولكي يكون حد

، على ناول هذه الجهود وفق مراحل زمنيةوتعليم الكبار أآثر دقة وتحديدا فعلينا أن نت
  .أن تكون آل مرحلة على حدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 1969-1951الجهود المبكرة 
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 إيجاديلة عشرين سنة على  الخمسينات من القرن المنصرم وطأوائلعملت ليبيا منذ 

 وتعليم الكبار ، فقد تم افتتاح العديد من الفصول األميةبرامج تعليمية في مجال محو 
 بها من الراشدين الذآور ممن بأس ال إعدادالدراسية بالفترات المسائية ، والتحاق 

سنة ، والذين لم يتجاوز مستوى تعليمهم الصف )45-15( ما بين أعمارهمتتراوح 
 ، هذا بالنسبة اليونسكوبع من التعليم االبتدائي ، وفق ما نصت عليه مواثيق الرا

 ، أما بالنسبة لبرامج تعليم الكبار فقد تم افتتاح فصول دراسية األميةلبرامج محو 
 مواصلة تعليمه بالصف الخامس يمكنه األمية وآان آل راشد يتحرر من أيضا

رحلة االبتدائية، ويمكنه مواصلة دراسته  المإتمام شهادة أثرهاوالسادس ليمنح على 
الرغبة والمقدرة للراشدين، وقد استفاد من  متى توفرت اإلعداديةحتى نهاية المرحلة 

 هذه البرامج ونتائجها اقل أنيرة من الراشدين الكبار، غير ب آإعدادهذه البرامج 
  . يتحقق في هذا الخصوصأنبكثير مما ينبغي 

بيا في فترة الخمسينات من القرن الماضي من فقر ومرض ونظرا لما آانت تعانيه لي
 ومما ، والفنية والقياديةاإلداريةوحرمان ، ومن ندرة في الطاقات البشرية والخبرات 

 االستعانة المسئولون بين آافة الشرائح العمرية ، حاول انتشار لألميةتعانيه من 
ي هذا التعاون على ثالثة وتم الترآيز ف) اليونسكو(ببعض المنظمات العالمية مثل 

 :برامج وهي
 
  .األبجدية األميةبرنامج محو _ 1
، وفيه ساهمت اليونسكو ببعض البرامج مثل واإلرشاد والتثقيف التوعيةبرنامج _ 2

وفيه تم تعليم ) الجنوب الليبي(  بمنطقة فزان أقيمبرنامج المناطق المحرومة الذي 
 الملوثة، ومقاومة األطعمة، وتجنب تغذية وال،اعد الصحة العامة والتثقيف الصحيقو

  .األطفال ورعاية الحشرات،
 وتدريب واألسرة وفيه تم تدريب النساء على شؤون المنزل التدريب،برنامج _ 3

  . وتدريب معلمي المدارس االبتدائيةالقرويين، والعمال المحليين،القادة 
يفي للكبار في العالم  بالمرآز الدولي للتعليم الوظأيضاهذا آما استعانت ليبيا 

 ليكونوا قيادات في الليبيينالقاهرة وذلك بقصد تدريب بعض ب،بسرس الليانالعربي،
 مخططين ومشرفين ، اآلخر ، وليكون بعضهم األميةمجال تعليم الكبار ومحو 

الذين تم تدريبهم  غالبية أن وتعليم الكبار، غير األميةلبرامج محو ومنفذين ومتابعين 
آز لم يلتزموا بعد عودتهم بالعمل في المجاالت التي دربوا من اجلها ، في هذا المر

 .األمية بعيدة عن مجال تعليم الكبار ومحو أخرى وظائف إلىوتسربوا 
 
 
  



ـ ـ التقرير الوطني للجماهيرية العظمى حول واقع األمية وتعليم الكبار والجهود المبذولة حياله ــــــــــــــــــــــــــــ  
 
 

 6  

 في هذا الصدد ، فإنه رغم الجهود التي بذلت ، والبرامج التي إليهأن نشير وما ينبغي 
 عدد إن إالادت من هذه البرامج ،  التي استفواألعداد ، والفصول التي فتحت أقيمت
 األمية أن لم يكن ملحوظا بل األمية آان ضخما ، وان االنخفاض في نسبة األميين

 ارتفعت عددا ونسبة عما آانت عليه 1964حسب التعداد السكاني الذي اجري عام 
والسبب في هذه الزيادة الغير متوقعة ف1954 الذي اجري عام األولفي التعداد 
  : من بينهاأمور عدة إلىتقديرنا يرجع في 

 المادية وعدم وجود الخبرات اإلمكانيات لقلة األولعدم دقة التعداد السكاني _ 1
  .البشرية

  . لضعف المستوى وانعدام المتابعةأميتهمارتداد بعض الذين محيت _ 2
 وانخفاض إلزام الكم الثابت لعدم وجود قوانين إلى الشباب األميين بعض إضافة_ 3

  .الطاقات االستيعابية للمؤسسات التعليميةفي 
عودة المهاجرين الليبيين بعد اآتشاف النفط من بعض بلدان الجوار مثل تونس _ 4

  . في هذه البلدان واسعة االنتشاراألميةومصر والنيجر وتشاد وآانت 
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 وآانت مدتها خمسة عشر سنة األمية خطة لمحو أول وضعت ليبيا 1965وفي عام 
 الخطة استجابة لعدة مطالب جاءت وقد 1980 وتنتهي عام 1966أ عام  تبدأنعلى 
  :هامة

  . نسبة وعددا األميةالزيادة الملحوظة التي طرأت على _ 1
 التي طالب بضرورة 1964 األولالدعوة التي وجهها مؤتمر القمة العربي _ 2

  .األميةالتعاون بين البلدان العربية في مجال محو 
-1963 والثاني األول اإلسكندريةات الصادرة عن مؤتمر القرارات والتوصي_ 3

 إنحاء في آافة األميةاللذين حددا موعدا لالنطالقة  من اجل حملة شاملة لمحو 1965
  داخل آل قطر عربياألمية يتم القضاء على 1980الوطن العربي والتي بنهاية عام 

  : مرحلتينإلىلتنفيذ الخطة تم تقسيمها وهذه 
  .1968تنتهي عام و 1966 ومدتها ثالث سنوات حيث تبدأ عام اإلعدادمرحلة 

  .1980 وتنتهي بالعام 1969مرحلة التنفيذ حيث تبدأ عام 
ا سنة واحدة م مرحلتين خماسيتين يتبع آل منهإلىوقد قسمت هذه المرحلة بدورها 

  .تقويمية لمعرفة ما حققته سنوات الخطة
 التنفيذية التي رسمت ، وعلى وعلى الرغم من هذه الخطة التي وضعت والخطط

نقل الخطة الى الرغم من وجود التشريعات واللوائح والقرارات لهذه الخطة فإن 
عدم وجود العدد الكافي من : ارض التنفيذ قد واجهته صعوبات وعراقيل جمة مثل 

،والنقص الكبير في عدد المدرسين والفصول الدراسية والصعوبات المالية الفنيين 
 مثل عدم التعاون األخرىم تقديرها بواقعية وعلمية وغيرها من الصعوبات التي لم يت

وعدم التنسيق بين المؤسسات الرسمية والشعبية والجماهيرية فقد تعطل هذا 
 الذي منذ 1969 حتى قيام ثورة الفاتح من سبتمبر عام األدراجالمشروع وبقى طي 

 آبيرين آما سيأتي ذآره هتماماوا عناية األمية تعليم الكبار ومحو أولتانطالقتها 
  .الحقا
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  1969 بعد قيام ثورة الفاتح األميةجهود الجماهيرية في تعليم الكبار ومحو 
  

 أساس ثورة الفاتح من سبتمبر العظيم أن العلم هو أدرآت 1969منذ قيامها عام 
 انتشاره وتعميمه ، وان وأساليبطرق  ووسائلالتقدم ولذا ينبغي االهتمام به وب

 إنسان ألي مثلها مثل الغذاء والماء والهواء فال ينبغي إنسانعرفة حق طبيعي لكل الم
 أشكالها بجميع األمية يمنع غيره من الحصول على هذا الحق للتخلص من أن

 هي وإنما آما آان يعتقد األمي ليست وصمة عار على جبين األميةوان ،  وأنماطها
بكافة هيئاته ومؤسساته  قبل بها إذاع  وصمة عار على جبين المجتماألمرفي حقيقة 
 ليس من المعقول وال من – آما ترى ثورة الفاتح – حيث انه وإداراتهوتنظيماته 

 جنب في حياة مشترآة داخل قرية واحدة إلى وتكنولوجي جنبا أمي يعيش أنالالئق 
 ،  ليست عقبة آأداة في سبيل الفرد ليعيش عيشة آريمةأنها واحدة ، آما أسرة في أو

 لقدرة المجتمع ذاته على البقاء في عصر التطورات العلمية  من هي تحدوإنما
 وانتشار األميةالمذهلة واالنجازات التكنولوجية الباهرة ولتحقيق مبدأ القضاء على 

بمراجعة وتقييم الجهود التعليم بين الراغبين في التعليم من الكبار ،قامت الجماهيرية 
 التقارير الرسمية والدراسات الميدانية إلى بالرجوع  علمي دقيقبأسلوبالسابقة 

 والبيانات المتوفرة لدى بعض الهيئات والمنظمات الدولية ذات العالقة واإلحصاءات
والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمنظمة ) اليونسكو( بتعليم الكبار مثل 

 السبعينيات آانت تفوق أوائل حتى األمية أن للتربية والثقافة والعلوم تبين اإلسالمية
 تتسم بصفتين إنها، وتبين آذلك  داخل المجتمع الليبي%)70(بنسبتها السبعين بالمائة

  :ذميمتين هم
 جانب ذلك إلى فقط بل األبجدية األمية الكبار ال يعانون أن مرآبة أي أمية إنها -1

  . الحضارية والوظيفية والتقنيةاألميةفهم يعانون 
 منتشرة بين جميع الشرائح العمرية بما في ذلك شريحة إنهايقة أي  عمأمية إنها -2

 شاسعة ومنتشرة على امتداد الرقعة الجغرافية مدنا وقرى أمية واألطفالالشباب 
 ، جباال وفيافي

 ليست بذات األمية البرامج التي آانت تقدم للكبار في مجال محو أنوتبين آذلك 
 وصفت بالمحدودية وأنهاوتطلعاته جدوى واقل آثيرا من طموحات المجتمع 

 .واالنفصالية
محدودة من  األمية برامج محو أنفالمحدودية آما تم استخدامها في هذا المقام تعني  

 من مستوى تعليمي هو إليه يصلوا أن ما يمكن للكبار أقصى أنحيث مستواها ، إذ 
وياتها مست ادني في األربعة العمليات الحسابية وإجراءمستوى فك الحرف ، 

 الذين تناط بهم مسؤولية رسم االستراتيجيات وتحديد األشخاص في عدد ةومحدود
ومحدودة الجهة  المقررات وقد يكون هؤالء ممن تنقصهم الخبرة والدراية والحماس

 الجهة الوحيدة التي أن حيث األمية مسئولية ومهام برامج محو إليها أوآلتالتي 
 ومحدودة من حيث الهدف الذي آانت .)  التعليم وزارة(  هي األمرآانت تعنى بهذا 
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 مستوى الدارسين إلىتحقيقه وهو الوصول بالدارسين الكبار  إلىهذه البرامج تسعى 
 تقتصر البرامج على إذومحدودة من حيث الشرائح العمرية  بالصف الرابع االبتدائي

 اسم لق عليها التي يطواألربعين الفئة التي تقع ما بين الخامسة عشرة، والخامسة
 هذه الصفة مغايرة للحقيقة حيث أن أدرآتوالجماهيرية . الشريحة المنتجة اقتصاديا

 الخامسة وإنماتقف عند هذا الحد من العمر   اللألفراد الفاعلية االقتصادية أن
 تكون برامج التعليم من المهد أن تعد منتصف العمر وبذلك حرصت على واألربعين

  . اللحدإلى
 في تلك الفترة من تاريخها األميةت بها برامج محو صفة لالنفصالية التي و بالنسبأما

فإن ما لوحظ على هذا اللون من البرامج هو االنفصال وعدم االرتباط بين ما يتعلمه 
 وبين ما يستجد في عالمهم سواء آان األميةالراشدون عند انخراطهم في برامج محو 

االنفصال وعدم االرتباط بين  ىإل اليوميةهم  في حياتأو العملية  أنشطتهنفي مجال 
  .الجوانب النظرية والجوانب العملية التطبيقية

هو  مابين  واألميةواالنفصال وعدم االرتباط بين ما يتعلمه الراشد في مجال محو 
موجود في التعليم النظامي النمطي حيث يرآز فقط على ثالثة مجاالت هي القراءة 

 مستواها  بعض المعلومات الدينية وفي حدها إلى ضافةإوالكتابة ، والحساب ، 
  .ىاألول

 لتنويعها األمية النظر في برامج محو إعادةومن هذا المنطلق عملت الجماهيرية على 
 النظر في تعليم الكبار وإعادة ،اآلجال في اقرب األميةوتعميمها ليتم القضاء على 

يات ومحتوى ومدى، ومن خالله لجعله تعليما موازيا للتعليم النظامي فلسفة وغا
  يستطيع المتعلم الترقي في السلم التعليمي

 التعليم الجامعي لمن إلىوصوال و ، مرورا بالتعليم الثانوياألساسيبداية من التعليم 
 الجامعة المفتوحة والمعهد العالي إنشاءآانت له القدرة عليه والرغبة فيه، وما 

 والمرآز الوطني لتدريب اإلداريتطوير ، ومرآز التنمية وال المنتجينلتتكيف
  . دليل على ذلكإالالمعلمين 

  
 بعد قيام ثورة الفاتح األميةالسياسة التي اتبعتها الجماهيرية في مجال تعليم الكبار ومحو 

  العظيم
  

 اتبعت الجماهيرية منذ قيام األميةمن اجل نشر العلم بين الراشدين والقضاء على 
 وغايات واضحة وأهدافوضع سياسات واستراتيجيات ، ثورة الفاتح من سبتمبر ب

 التي آانت واسعة االنتشار بين آافة المواطنين األميةالمعالم من اجل القضاء على 
 يتم القضاء عليها في اقصر زمن ممكن أنوعلى  ذآورا واناثا، آبارا وصغارا ،

ي وضعت لهذا بحيث ال يتجاوز مداه عشر سنوات اعتبارا من بداية تنفيذ الخطة الت
 وأهداف منها،ولتعليم الكبار في الجماهيرية فلسفة ينطلق .  1970الغرض عام 

  : وتعتمد هذه الفلسفة على عدة مصادر وهيتحقيقها، إلىيسعى 
  



ـ ـ التقرير الوطني للجماهيرية العظمى حول واقع األمية وتعليم الكبار والجهود المبذولة حياله ــــــــــــــــــــــــــــ  
 
 

 10

  
  .التراث الثقافي واالجتماعي والديني للمجتمع العربي الليبي _ 1
  .األخضرالث من الكتاب ، وذلك آما ورد في الفصل الثالنظرية العالمية الثالثة_ 2
  .اإلنسانالوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق _ 3
  .المكانة االجتماعية للمتعلمين_ 4
  . المتحدةاألمم المنظمات الدولية وفي مقدمتها قرارات منظمة أدبيات_ 5
  . والثقافي وثورة االتصاالت والمعلوماتوالتقنيمكتسبات التقدم العلمي _ 6
  .ديثةالنظرية التربوية الح_ 7

  
  األمية تعليم الكبار ومحو أهداف

  

  : فيما يلياألمية تعليم الكبار ومحو أهدافحددت الجماهيرية 
المعرفة حق طبيعي ( تمكين المواطنين من نيل حقهم الطبيعي من المعرفة ألن _ 1

  )إنسانلكل 
  .قرون التي عاشوها طيلة خمسة األميةتحريرهم من عبودية _ 2
  .والحسابقراءة والكتابة  مهارات الإآسابهم_ 3
  .تزويدهم بالقدر الضروري من العلوم الدينية والثقافية العامة_ 4
 أنفسهمتزويدهم بالمعلومات والمهارات واالتجاهات التي تمكنهم من تطوير _ 5

  . القيام بواجبات المواطن المستنيربمجتمعهم،للمشارآة الفاعلة في النهوض 
  .دواتهميساعدهم على تنمية قدراتهم وتطوير  الفراغ فيما أوقاتاستثمار _ 6
  .جعلهم يستفيدون مما تنتجه دور الطباعة والنشر من مطبوعات ومنشورات_ 7

 الجماهيرية العظمى برامجها الغايات أعلنت وبلوغ هذه األهدافولتحقيق هذه 
 وبرنامج محو الكبار،آبيرين هما برنامج تعليم  في برنامجين تمثلتالتعليمية التي 

  .األمية
  :األميةبرنامج محو 

 عن شؤون التعليم وضع الخطط المسئولةفمنذ اللحظة التي قررت فيها الجهات 
 أحدهما المقاومة، نوعين من إيجاد، فإنها قررت آذلك األميةوالبرامج لمقاومة 

  .العالجية وثانيهما باسم المقاومة بالطريقة الوقائية، باسم المقاومة بالطريقة هعرفت
  :مة بالطريقة الوقائيةالمقاو
وهي األمية  بالنسبة للمقاومة بالطريقة الوقائية فإنها تمثلت في سياسة سد منابع أما

 إدراآا االستيعاب ، م ، عداإلحجام ،االرتداد ، اإللزامالتسرب ، عدم : خمسة منابع 
 ةاألمي دادإم جميعها فإن ذلك يكون سببا في أواحد هذه المنابع  ما توفر إذابأنه 

) منابع(  عليها أطلقنا الن هذه العوامل الخمس التي األميينبعناصر جديدة وشابة من 
 بالدراسة في صغرهم األطفال تسبب في عدم التحاق فإنها توفرها  سدهامحالة عدفي 

 يصبحوا أن إلىيستمرون في متابعة دراستهم بعد التحاقهم بها مما يؤدي بهم   الأو، 
  . المستقبل في آبرهمأميي
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 ممن هم في سن األطفال إلزام فإننا نعني به اإللزام فعند الحديث عن : اإللزام -ا-1

 بعد إال بااللتحاق بالمدرسة ، وعدم السماح لهم بترآها األساسيمرحلة التعليم 
  .بلوغهم مستوى تعليمي معين وهو تسع سنوات من الدراسة

 إلىبقاء في المنازل وترك الذهاب  بالألبنائهم بعدم السماح األمور أولياء وإلزام -ب
  لديه عائق أوالمؤسسات التعليمية ما لم يكن الطفل قد التحق ببرنامج التعليم المنزلي 

  .حقيقي يمنعه من مواصلة دراسته
 مع تقديم آافة ومجانيا، للجميع، متاحا األساسي الدولة بحيث تجعل التعليم وإلزام-ج

تمكن الدارسون من االستمرار في التحصيل المالئمة لي التسهيالت وخلق الظروف
  .المستمر

 وال يسمح لهم بالتوقف األمية الراشدين بحيث يلتحقوا ببرامج ومناشط محو وإلزام-د
 إليها ، وبعد التأآد من عدم الرجوع أميتهم بعد التأآد بأنهم قد تحرروا من إالعنها 

  .من جديد
 وتزيد منها نسبة وآمًا األميةالتي تغذي  الروافد أهماالرتداد يعتبر من :االرتداد _ 2
 أدرآت األميةسدًا محكمًا ، والجماهيرية في سياستها لمقاومة  لم يسد هذا الرافد إذا

  -: هماذلك فعملت على سده بخطوتين ايجابيتين
 تنتهي مع حصول المتعلم اإللزام آانت مدة إن فبدال من اإللزام،زيادة فترة   - أ

 المدة تسع سنوات أي حتى أصبحت فقد ابتدائية،على شهادة السنة السادسة 
يعتبر احد موانع العودة  اإلجراء، وهذا اإلعداديةيحصل المتعلم على الشهادة 

  األمية، إلى
خاصة بالراشدين الذين محيت  برامج دورية ومستمرة بإيجاد اهتمت الدولة   - ب

تب  بعض الكإصدار هذا فضال عن جديد، من إليها بحيث ال يعودوا أميتهم
والمطبوعات المبسطة التي تشجع الكبار على قراءتها واالستفادة مما فيها من 

  .معلومات
عاني منه آثير من الدول بسبب عدم ت قضية عدم االستيعاب التي إن: االستيعاب _ 3

 ممن هم في سن المدرسة األطفالتوافر المؤسسات التعليمية التي تستوعب جميع 
، فقد تغلبت عليها الجماهيرية جملة األميةالتي تغذي عتبر من بين الروافد يوالتي 

 من المدارس المنتشرة على امتداد التراب الليبي اآلالفوتفصيال ، وذلك بتشييدها 
   استيعاب آافة إلى أدىمما 

   هللا، وبنسبة مائة بالمائة والحمد الليبيين األطفال
 التعليمية األنظمةالتسرب ظاهرة معروفة ومألوفة لدى الكثير من : التسرب _ 4

 واستمرارها ، والجماهيرية بتصميمها على األمية زيادة حجم إلىوالتي تؤدي 
 فإنها عملت األمية لسياسة سد منابع وبإتباعها في وقت محدد األميةالقضاء على 

 التعليم ، والتزام الجميع بمن فيهم إلزاميةعلى سد منبع التسرب بتنفيذها لقانون 
 الظاهرة والدولة والمجتمع بتنفيذه وبذلك تم التغلب على هذه األمرالطالب وولي 
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  0.007  األلف ال تزيد على سبعة من األساسيوأن نسبة التسرب من التعليم تماما، 
مشكالت التعليم االبتدائي وانعكاساتها على " وذلك حسب ما جاء في آتاب % 

 الرسمية وفي نتائج وحسب ما جاء في التقارير"  في الوطن العربياألميةمشكلة 
 اتخذتها الجماهيرية للتقليل من ظاهرة أخرى وخطوة تربوية . العلميةاألطروحات

 األساسي من التعليم األولى الثالثالتسرب وهي عملية التقويم المستمر في السنوات 
 وإذا إذا آان يعاني من تخلف دراسي معيق ، إالحيث ال يعيد التلميذ السنة الدراسية 

 آليا الصف الخامس نقال إلىميذ في السنة الرابعة سنتين فإنه ينتقل بعدها رسب التل
  .األمور أولياء بالعناية والمتابعة من قبل إحاطتهمع 

  : بالطريقة العالجيةاألميةمكافحة 
 المقاومة بالطريقة أسلوب و هاألمية في مكافحة إتباعه الثاني الذي تم األسلوبإن 

 هذا وقد قسمت جهود المقاومة األميون، الذي آان عليه العالجية وهو معالجة الوضع
  : ثالث فترات وهيإلىفي هذه الفترة 

  .1985-1970فترة االنطالق _ 1
  .ات الثمانينات وحتى منتصف التسعينفترة مراجعة الذات وهي من منتصف_ 2
  . يومنا هذاإلى وهي من منتصف التسعينات األمية جيوبفترة مقاومة _ 3

  :قفترة االنطال
سميت هذه الفترة بفترة االنطالق الن الدولة بكافة مؤسساتها الرسمية والشعبية من 

 وصناعية إنتاجية تومتشارآاوهيئات ومؤسسات وشرآات ) وزارات(أمانات
وخدمية وجماهير طالبية ، وروابط مهنية ، انطلقت جميعها بفاعلية وحماس وجدية 

  : هيألوان في عدة تمثل المواجهة  ، وفي هذا الشأن فإن نشاطاألميةلمقاومة 
  .األمية القوانين والقرارات واللوائح والتشريعات الخاصة بمحو إصدار_ 1
 مستهدفين بذلك والتوعية الدورات والبرامج التعليمية والتثقيفية والتدريبية إقامة_ 2

  .األميينآل 
ة  في صوراألميين أميةوضع الخطط قصيرة المدى ومتوسطة المدى لمحو _ 3

  .برامج تقليدية وحمالت تطوعية
  . المحلية في تنفيذ هذه البرامجاإلعالم وسائل إشراك_ 4
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  األميةالقوانين والقرارات الصادرة في شأن محو 

  
 ولتأثيراتها السلبية على الجوانب االقتصادية واالجتماعية األميةإدراآا لخطورة 

 بذلت الجماهيرية للمواطن ة  والمستويات المعيشياألسريةوالصحية ، وعلى الحياة 
 األبجدية أميتهم الكبار علميا وثقافيا ومهنيا ليتحرروا من إلعدادجهودا مضنية 

والحضارية والوظيفية والفنية ، وتجسيدا لما جاءت به النظرية العالمية الثالثة من 
 اتخذت الجماهيرية جملة من القرارات وآان فقد )إنسانن المعرفة حق طبيعي لكل (ا
  :ن بينهام
 التعليم أن مواده على إحدى الذي نص في 1969 الدستوري عام اإلعالنصدور _ 1

 ليف وتكاإلعدادية، حتى نهاية المرحلة إلزاميوهو  جميعا، الليبيينواجب على وحق 
الدولة بإنشاء المدارس والمعاهد والجامعات والمؤسسات الثقافية والتربوية، ويكون 

  .التعليم فيها بالمجان
 جميع المدرسين بمختلف المراحل بإلزام 1970 قرار وزاري عام إصدار_ 2

 آضريبة مهنية ، مما جعل البرامج األميةالدراسية بالتدريس دورتين متتاليتين لمحو 
  .األميةمجال محو  فيتسير ذاتيا ومما قلل من تكاليف النفقات على تدريس 

قفين بالمشارآة في برامج  المثبإلزام 1972صدر قرار مجلس الوزراء لعام _ 3
  .األقل بالتدريس دورة واحدة على األميةمحو 

 وتعليم الكبار األميةقرار اللجنة الشعبية العامة بتنفيذ برامج وخطط محو _ 4
 مسؤولية قومية تستهدف األمية بأن محو األولىبالجماهيرية والذي جاء في مادته 

 والقراءة والكتابة والحساب ، والنهوض  الدين، ذآورا واناثااألميينتعليم المواطنين 
 إلنجاح اإلمكاناتبمستواهم العلمي والثقافي ، وتلتزم الدولة بتعبئة الجهود ، وتوفير 

  .األميةالبرامج والخطط الموضوعة لمحو 
تنظيم االشتراك التطوعي للمثقفين شأن  في 1972قرار مجلس الوزراء لعام _ 5

  .األميةللتدريس في حمالت محو 
 بشأن تكليف الجهات المختصة في الحكومة 1974 قرار مجلس الوزراء لعام _6

 باإلحصاءات وتعليم الكبار األميةوالقطاعين العام والخاص بمد اللجنة العليا لمحو 
  .والبيانات الالزمة لها

 بإنشاء المعهد العالي لتثقيف المنتجين 1980 العامة لسنةقرار اللجنة الشعبية _ 7
  . علمي وثقافي وفكري يسهم في تعليم المنتجين وتثقيفهمشعاعإليكون مرآز 

 خالل ثالث األمية لمحو ةالخميسي قرار بتجديد الخطة الثالثية والخطة إصدار_ 8
 والمؤسسات العامة والخاصة  القطاعية العامة باألماناتسنوات بالنسبة للعاملين 

 تشمل خمسيه خالل خطة  باقي المواطنينأميةوالشرآات والمنشآت وغيرها ، ومحو 
  .إداريةجميع فئات الشعب الذين ليس لهم تبعية 
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  البرامج التعليمية والتثقيفية
  
  

 التعليم حق وواجب على جميع إن الدستوري من اإلعالنانطالقا مما ورد في 
المعرفة حق (  ذآورا واناثا ، وما جاءت به النظرية العالمية الثالثة بأن نالليبيي

وما جاءت به القوانين والقرارات في شأن تعليم الكبار ، ) انإنسطبيعي لكل 
 الجماهيرية العظمى منذ أخذتواستجابة لمتطلبات العصر وتطلعات المجتمع ، 

مطلع السبعينات من القرن الماضي في بدل آافة الجهود الرسمية وغير الرسمية 
 بذلك جميع  البرامج التعليمية مستهدفةةوالقام نطاق لوضع الخطط أوسعوعلى 
 الذين بلغو الخامسة عشر من العمر ، ولم يبلغوا في مستواهم التعليمي الصف األميين

 نسبتهم زتتجاو إذ آثيراوآانوا يومها ) االبتدائي ( األساسيالرابع من التعليم 
  .السبعين بالمائة

 حيث خطيت فيها برامج محو األمية فترات محو أهموتعتبر فترة السبعينات من 
 آانت أنها إلى إضافة ، األمية وتعليم الكبار باهتمام شديد لسعة انتشار ظاهرة ةاألمي

 سياسية صادقة تؤمن بأهمية العلم وتدرك إرادة وجود وآذلك   عميقة ومرآبة
  .األميةمخاطر 

هذا وقد تمثلت الجهود الليبية في هذا الصدد في وضع وتنفيذ ثالث خطط لحمالت 
  .منها شاملة

  الخطة الخماسيةأما الرسمية، الراشدين العاملين في الدوائر ان استهدفتطتان ثالثيتاخ
  . الحرةاألعمال وأصحاب الخاصة، الذين يعملون في القطاعات فقد استهدفت

 القطاعية األماناتولتنفيذ هذا المشروع الطموح ، فقد ساهمت فيه جهات عديدة مثل 
 والروابط واالتحادات  ، والبلدياتوالهيئات والمؤسسات العامة) الوزارات ( العامة 

والمنشآت والشرآات العامة ، وآذلك الشرآات العاملة في مجال النفط وخروجا عن 
بتنفيذ بعض ) وزارة ( أمانةالمألوف وابتعادا عن الرتابة والروتين فقد قامت آل 

 داخل ناألميولعاملين بها وفق ما يحتاجه ل التدريبية أوالبرامج التعليمية والتثقيفية 
 وبما يفيدهم في حياتهم الخاصة أعمالهممؤسساتهم وبما يتالءم مع طبيعة وظروف 
 التربوي السليم صارت األسلوبوبهذا  والعامة ويفيد المؤسسات التي يعملون بها

، وبذلك تم التغلب ان تواجد الدارسين بدال من العكس مكإلىالبرامج هي التي تنتقل 
الفاقد في الجهد ، وقل  الجزئيأوالكلي التسرب ، وظاهرة اإلحجامعلى ظاهرة 

 التي  األماناتوالوقت والمال بالنسبة للمتعلمين ولمؤسساتهم ، هذا وقد آان عدد هذه 
  :اتبعت هذا النسق ثمانية وهي

 والتثقيفية الزراعة حيث قدمت العديد من البرامج التعليمية والتدريبية أمانة_ 1
 العاملين في القطاع فقد إلى وباإلضافة )60 (ن مرآزاوبلغت مراآز التعليم فيها ستي

يعشن في المشاريع الزراعية ذات  الالتياستفادت منه السيدات الريفيات وخاصة 
  .التجمعات السكانية الكبيرة
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 وتدريب بعض عناصرها على األمية الصناعة حيث آانت تقدم برامج محو أمانة_ 2
  .بعض الحرف والصناعات التقليدية

 وخاصة لعمال الموانئ األمية المواصالت وذلك بتقديمها برامج محو انةأم_ 3
  .اإلنسانيةوالمطارات هذا آما آانت تقدم لهم دروسا في العالقات 

 في آيفية التعامل وأخرى األمية العدل وآانت لديها برامج في مجال محو أمانة_ 4
   ح اإلصالورد الشرطة، ونزالء أفراد، وهذه البرامج استهدفت اآلخرينمع 

  ).السجون( 
 وآانت تقدم برامج التكوين بأمانة الخدمة العامة والتي عرفت فيما بعد أمانة_ 5

 هائلة من إعدادآثيرة ومختلفة تعليمية وتدريبية داخل مراآز التدريب واستفاد منها 
  .الراشدين

ات  والهيئات والمؤسساألمانات إمداد التخطيط ، وآان دورها يتمثل في أمانة_ 6
 تواجدهم والشرائح وأماآن وعددهم ونسبهم باألميين المتعلقة واإلحصاءاتبالبيانات 
  .آثر معاناة لالميةاألالعمرية 

 حيث آانت الجماهيرية البلد اإلفريقيمرآز قيادات تعليم الكبار بالشمال _ 7
و  في مجال تعليم الكبار ومحاألنشطة وجوده بالعديد من أثناءالمضيف له ، فقد قام 

  : متمثال في األمية
  . وتعليم الكباراألمية والنشرات عن محو اإلحصاءات إصدار -
 . وتعليم الكباراألمية البحوث والدراسات في مجال محو إجراء -
 . الدورات والورش الدراسية في مجال قيادات تعليم الكبار إقامة -
 .تقديم االستشارات -
 . مجلة تربوية متخصصة في مجال تعليم الكبارإصدار -

 أقيمت فقد – والهيئات األمانات هذه المناشط والدورات من قبل إلى وباإلضافة هذا 
  .األميةحملتان تطوعيتان للمساهمة في القضاء على 
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  األميةالحمالت التطوعية للقضاء على 
  

 بالوعد الذي التزمت به الجماهيرية في القضاء على إيفاءوقد جاءت هذه الحمالت 
ة الخمسية أي مع نهاية السبعينات ومطلع الثمانينات من القرن  مع نهاية الخطاألمية

 آنت متعلما فعلم غيرك ، وان لم أن  خط مميز "العشرين ، فقد رفعت الدولة شعارا 
  " علمتتكن آذلك ف

 عن حملتين تطوعيتين مدة آل اإلعالنولجعل هذا الشعار حقيقة ملموسة فقد تم 
نه من تدريس غيره كمن لديه مستوى تعليمي يمٍِِ يقوم بتنفيذها آل أشهرمنهما ثالثة 

 المدرسين في  الحملتين آافة لتنفيذ  ، هذا وشملت قائمة المتطوعيناألميينمن فئة 
 ومراحلها وتبعيتها ، آما شملت أنواعهاجميع المدارس والمعاهد على اختالف 

لتدريس الطلبة والطالبات من مختلف المستويات الدراسية ممن لهم القدرة على ا
 القادرين على والمثقفين األخرىوشملت جميع موظفي الدولة ، والقطاعات 

  .التدريس
 بالنسبة لتوزيع العمل وتنسيقه ومتابعته آان من مهام المحافظات وعمداء البلديات أما

 التعليم والتربية في إدارات وحدات االتحاد االشتراآي بالتعاون مع مديري وأمناء
  .المحافظات
 الطيب على نفوس المعلمين والمتعلمين على حد سواء األثر لهاتين الحملتين وقد آان

  . راشد وراشدةألفآما آانت لها نتائج باهرة حيث استفاد منها حوالي مائة 
 خالل فترة السبعينات سواء تلك األمية عنه برامج محو أسفرت ما أنومجمل القول 

 من الحمالت أو التنظيمات الشعبية أوالتي آانت تقدم من خالل المؤسسات الحكومية 
 حوالي أنالتطوعية من نتائج تعتبر قياسية حتى على المستوى العالمي حيث 

 أو في غضون ست سنوات ولم يكن ذلك حدثا عرضيا أميتهم محيت راشد 550000
 وآليات أهدافه تخطيط مسبق حددت إلىعلى سبيل المصادفة بل آانت عملية تخضع 

  . والتحدياإلصرارصادقة ، وعزائم قوية ملؤها  سياسية دةإراتدعمها تنفيذه 
 ، فإن الجماهيرية لم تجعل نشاطاتها وبرامجها األميةوفي سياستها القضاء على 

التعليمية محصورة على المدن الكبيرة والقرى القريبة ، بل جعلت هذه البرامج تمتد 
لوديان والصحراء التي تمتد  النائية ، والى الجبال واواألرياف القرى الصغيرة ، إلى
 تحقيقا لمبدأ ديمقراطية المعرفة ، وتحقيقا لحاجات ظل الليبيون األميال آالف

  .محرومين منها عهودا طويلة
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 جانب إلى ، بل األبجدية األميةولم تجعل هذه النشاطات والبرامج محصورة في محو 

فية وذلك من خالل عدة  الحضارية والوظياألمية محو إلىذلك سعت الجماهيرية 
ومؤسسات مثل المعهد العالي لتثقيف المنتجين ، ومرآز التنمية والتطوير مراآز 
 التقنية األمية ، والمرآز الوطني لتدريب المعلمين الذي من نشاطاته محو اإلداري

وبرنامج التدريب المهني لرفع .اآلليمثل برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب 
 التربية المستمرة، وبرامج ألوانين في القطاعات المختلفة وهذا لون من آفاءة العامل

  .التعليم المستمر مدى الحياة آما نراه في المساجد والمنارات
  

   وتعليم الكباراألميةالبرامج التلفزيونية في مجال محو 
  

 وفاعلية دورها في مجال التعليم بصورة عامة ، وفي اإلعالم بأهمية وسائل إيمانا
 األمية بصورة خاصة استخدمت الجهات المسئولة عن محو األميةجال محو م

 الذين األميينفئة  التلفزيون آوسيلة تعليمية لبث العديد من البرامج التعليمية مستهدفة 
قدمته   ماأهمبالفصول المسائية ، وآان من ومنعتهم ظروفهم من االلتحاق بالمدارس 

 أساسياتلتعليم القراءة والكتابة وقدرا من ) نحو النور( من برامج هو برنامج 
  .الحساب

، ومائة حلقة  حلقة قراءة وآتابة150 وبث إعداد على األساسوشملت مرحلة 
  .حساب

الحساب بطريقة  ذلك تم تزويد الدارسين بعدة آتب في القراءة وإلى وباإلضافة
تلف المناطق  وتجهيز فصول ومراآز خاصة بالمشاهدة في مخإعداد، آما تم مبرمجة

  . مرآزا160بلغ عددها 
 اللجنة الشعبية العامة أصدرتونظرا للنتائج االيجابية التي تحققت في هذا الصدد ، 

 إدارة بإنشاء مصلحة التقنيات التعليمية ، ضمت 1995  لسنة774قرارها رقم 
ية خاصة للقنوات التعليمية بها ثالث قنوات تعليمية تبث دروسا تعليمية وبرامج تثقيف

 ، ولتدريب المعلمين على استخدام احدث جتمعلنشر الثقافة والتعليم بين شرائح الم
 في التدريس وفي آيفية التعامل مع المادة العلمية ، آما ساهمت واألساليبالطرق 

هذه القنوات في ترسيخ مفهوم التربية المستمرة ، وفوق هذا وذاك فإنها ساهمت في 
  .ع الفرص التعليمية للجميإتاحة
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 وتعليم الكبار في العشر سنوات االولى األميةالمكاسب التي تحققت في مجال محو 

  من قيام ثورة الفاتح
  
 من قيام ثورة الفاتح في مجال محو األولى تحقيقه خالل السنوات العشر مأتم أن

  :يتمثل في وتعليم الكبار األمية
 برامج أهدافطها بما يحقق  وتعليم الكبار ورباألمية محو وأهدافتطوير فلسفة _ 1

  .وخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية
 األطفال بما يمكن المدارس من استيعاب جميع األساسيالتوسع في نشر التعليم _ 2

  .األمية رافد من روافد ألآبر سدا اإللزامالذين هم في سن 
ة  في اقصر مداألمية القضاء على إلى تهدف األميةوضع خطط مرنة لمحو _ 3

  . السبلوأيسروبأقل التكاليف والنفقات 
 جميع الوزارات والمؤسسات والشرآات العامة إلى 1969 تعميمات سنة إصدار_ 4

 وقد لقيت هذه القطاعات، لجميع العاملين في هذه األميةوالخاصة بوضع برامج محو 
  .التعميمات استجابة من سائر مختلف الوزارات والمؤسسات

تمشى والتطورات الجديدة وتواآب التحوالت التي تشهدها وضع مناهج جديدة ت_ 5
  . مناهج للراشدين ومناهج للراشداتالبالد،

 تلبي احتياجات وتطلعات الدارسين وتفي األميةوضع آتب جديدة لمرحلة محو _ 6
  :في وتثملبالنواحي الوظيفية والحياتية لهم 

   .اءأجز أربعةسلسلة الجديد في القراءة للراشدين وتتكون من   . أ
 .أجزاء أربعة سلسلة الجديد في الرياضيات للراشدين وتتألف من  . ب
  .أجزاء أربعةسلسلة مرجع المعلم في الثقافة الدينية للراشدين وتتكون من . ج
 من مخططين وموجهين األميةالعناية بتدريب القائمين على برامج محو _ 7

  . وطرق التعامل معهم الطرق التربوية والنفسية للكباربأحدث وتبصيرهم ومدرسين،
  .اإلذاعاتبرنامج نحو النور ، بالتعاون مع هيئة تنظيم _ 8
  . وتعليم الكباراألميةتكوين لجنة عليا لمحو _ 9

 آل راغب في تكملة دراسته بالدورات المسائية بدءا بالصف أمامفتح الباب _ 10
  .الخامس والسادس ومرورا بالثانوي والجامعة

 على المستوى المحلي نوقشت فيه نتائج حمالت محو ميةاألعقد مؤتمر لمحو _ 11
  . والصعوبات التي واجهت المنفذيناألمية

 من أآثر فيه األمية القطاع النسائي الذي ترتفع نسبة أمية االهتمام بمحو -12
  .الرجال

  . في هذا القطاعاألمية القضاء على إلى تهدف األمية وتنفيذ خطة محو إعداد_ 13
دريبية خاصة برواد المشاهدة بالتعاون مع المرآز الدولي للتعليم عقد حلقة ت_ 14

  .الوظيفي للكبار
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 عدد ال بأس به من رؤساء وموجهي تعليم الكبار ومن المدرسين على إيفاد_ 15
 المرآز الدولي للتعليم الوظيفي لتدريبهم في مجال إلىمستوى المحافظات سنويا 

  . وتعليم الكباراألميةمحو 
 األميةثالثة لجان تعمل على مدار السنة للرفع من مستوى برامج محو تشكيل _ 16

  .وتعليم الكبار
 رسم السياسة إليها وتعليم الكبار عهد األميةلجنة عرفت باللجنة العليا لمحو   . أ

 األمية والمتابعة على تنفيذ مشروعات وبرامج محو واإلشرافالعامة والتخطيط 
  .وتعليم الكبار

 وتعليم الكبار بما يضمن تنفيذ األمية لمحو الالزمةعات لجنة القتراح التشري . ب
 .مخططاتها في المدى المقرر

 الالزمة والمتطلبات والمقومات والميزانيات اإلمكانيات وحصر إعدادلجنة . ج
 وتعليم الكبار، وما تحقق في مجال تعليم الكبار األميةشروعات محو الالزمة لتنفيذ م

  .مكاسب آذلك بالجماهيرية من األميةومحو 
في القراءة  األساسية ال تقتصر على تعليم المهارات األميةجعل برامج محو _ 17

  : تشملأصبحت وإنما، والكتابة والحساب فقط
  .األبجدية األميةبرامج محو  -
 .برامج تثقيف وتوجيه وترشيد المنتجين -
 . الحرفيواإلعدادبرامج التدريب المهني  -
 . والمرأةطفلوشئون البرامج التدريب المنزلي  -
 .برامج التثقيف الصحي -

 وتعليم الكبار من ضمن مناهج ومقررات آليات التربية األميةجعل محو _ 18
  . بالجامعات الليبيةواآلداب

 في مختلف جامعات الجماهيرية على مستوى ةأآاديمي أطروحات إعداد _ 19
  .والدآتوراهالماجستير 

المائة قبل  آانت تفوق السبعين بأن  فبعداألميةاالنخفاض الملحوظ في نسبة _ 20
 ما دون ستة وعشرين بالمائة مع نهاية إلى، نجدها انخفضت بداية مرحلة االنطالق

  .المرحلة
، د ومنارات وشؤون الزآاة بما لديها من مساجلألوقاف الهيئة العامة إشراك_ 21

  . وحفظة آتاب اهللا بالمساهمة في تعليم الكبار من الجنسينوأساتذة
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   والمنارات في مجال تعليم الكباردور الذي تقوم به المساجدال
  

اعتمدت الجماهيرية فيما اعتمدت في تعليم الكبار على المساجد والمنارات بشكل 
 منها بأن هاتين المؤسستين الدينيتين لهما القدرة على القيام بمثل إيماناآبير وملحوظ 

 أن على اعتبار إليهاذب الدارسين  على جأيضاهذا الدور التعليمي ، ولهما القدرة 
 لتأدية فرائض إليها يأتون ألنهم العلم أماآن من غيرها من أآثرالكبار يألفونها 

 يتلى فيها آتاب اهللا ، ويذآر فيها اسمه وبذلك فهي وسيلة جذب وألنهاالصالة ، 
  .بالنسبة للراشدين

السواء هو نشر الثقافة  والكبار على النشءتقوم به المساجد والمنارات لصالح   ماأن
 بمبادئ القراءة والكتابة بالنسبة للمبتدئين اإللمامالدينية والثقافة العامة وتمكينهم من 

  . وشرح معانيهآياته تجويده وترتيله ، وتفسير أصولوتحفيظ القرآن الكريم وتعليم 
ة  وخمس مائألفوقد بلغ عدد المساجد والمنارات التي تؤدي وظيفة التعليم حوالي 

) 1700( وسبعمائة معلما ألفمرآزا وبلغ عدد الذين يقومون بالتدريس بها )1500(
) 152(دارس وبلغ عدد الموجهين ) 190000 (ألفوعدد الدارسين مائة وتسعين 

  .موجها
  : وفق المناطق الجغرافيةاألرقاموالجداول التالية توضح هذه 

  
والمتعلمين بالمنطقة الغربية هذا الجدول يوضح عدد المراآز ، وعدد المدرسين     

  من الجماهيرية العظمى
  عدد الدارسين  عدد المدرسين  عدد المراآز  البيان م.ر
  61804  2157  95  طرابلس  1
  5413  731  62  الجبل الغربي  2
  4000  198  27  نالوت  3
  7529  311  54  بني وليد  4
  3000  200  47  الزاوية  5
  10000  162  94  النقاط الخمس  6
  26575  1600  343  المرقب  7
  17500  549  97  الجفارة  8

  254137  5908  819  المجمـــــــوع
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الجدول يبين عدد المراآز التعليمية وعدد الدارسين والمدرسين بها بالمنطقة 
  الشرقية من الجماهيرية

عدد   عدد المراآز  المنطقة  م.ر
  المعلمين

عدد 
  الدارسين

  15000  440  14  بنغازي  1
  5226  95  39  المرج   2
  2100  101  20  اجدابيا  3
  1300  48  24  الكفرة  4
  1300  70  43  درنة والقبة  5
  3921  95  29  البطنان  6
  1750  272  20  األخضرالجبل   7

  30597  1121  189  المجمـــــوع
  

وعدد الدارسين والمدرسين ، ) المساجد( الجدول يوضح عدد المراآز التعليمية 
  بالمنطقة الجنوبية

عدد   المنطقة  م.ر
  المراآز

عدد   عدد المعلمين
  الدارسين

  4150  158  8  سبها  1
  2000  123  21  الشاطئوادي   2
  1224  82  18  وادي الحياة  3
  3700  165  57  مرزق  4
  2235  44  14  غات  5
  1750  84  6  غدامس  6

  14994  616  124  المجمـــــــــوع
  

دد الدارسين والمدرسين بها وع) المساجد( الجدول يوضح عدد المراآز التعليمية 
  بالمنطقة الوسطى

عدد   المنطقة  
  المراآز

  عدد الدارسين  عدد المعلمين

  1225  29  24  سرت  1
  697  20  17  الجفرة  2
  18000  646  60  مصراته  3

  19922  645  101  المجمـــــــوع
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   وتعليم الكباراألميةدور المعهد العالي لتثقيف المنتجين في تفعيل برامج محو 

  
 من المسئولين في الجماهيرية العظمى لطبيعة العصر ومتطلباته ، والمجتمع وإدراآا

 لهذه جميعا ، إدراآا العمل وتعقيداته ، و ومشكالته التقنيالليبي وطموحاته ، والتقدم 
  المعهد العالي لتثقيف المنتجين بطرابلس ، وفرعيه في آبريات المدن فيما إنشاءتم 

 على األمية من برامج محو ابتدءامنتجين تعليما وتثقيفا وتدريبا ، بعد ليعنى بشؤون ال
مستوى فك الحرف ، وانتهاء بالبرامج والدورات التخصصية القيادية لمواجهة آل 

  .المعطيات السابقة
 والخدمية ، واإلنتاجيةفبعض هذه الدورات تقام في مواقع العمل بالمنشآت الصناعية 

 عناء ، ومما يكفل أوااللتحاق بها دون مشقة مما يسهل على المنتجين فرص 
  . وبعضها يقام في مقر المعهد، واالستمراريةالمواظبة

بما تقتضيه التحوالت ) المنتجين( وحتى يتمكن المعهد من تثقيف وتعليم العمال 
  .الحضارية العمالقة التي يشهدها المجتمع الليبي

بية وتثقيفية مدة آل خطة  خطط لوضع وتنفيذ برامج ودورات تدريأربعتم وضع 
 خطوات آبيرة لصالح الطبقة المنتجة أنجزخمس سنوات ، وبمقتضاها يكون المعهد 

 والتي على عاتقها وبسواعدها نالليبييالتي تمثل نسبة آبيرة من جملة ، هذه الطبقة 
 والخدمية اإلنتاجية األخرىتدار الصناعة والزراعة والنفط واالقتصاد وبقية المواقع 

  . خطوات لصالح المؤسسات والمجتمعأيضا أنجزون بمقتضاها ويك
 ف نفذ خاللها المعهد 1975 و1971 آانت ما بين عامي األولى الخمسية خطةفال

 وخمسمائة من أالف استفاد منها ثالثة وتوعيةدورة تعليمية وتثقيفية ) 100(مائة 
  .المنتجين

 خالل هذه الخطة ثالث أما على صعيد الندوات والمؤتمرات فقد احتضن المعهد
  .مؤتمرات تتعلق جميعها بتثقيف العمال وبمشاآلهم المهنية

 ف وقد قام المعهد خاللها 1980-1976 الخطة الخماسية الثانية آانت ما بين أما
 أربعة وقيادية انخرط فيها عامة وتخصصية دورة بين وأربعين وإحدى مائة بإقامة
  . وخمس مائة منتجاآالف

  .خمس ندوات محلية من اجل تطوير عمل المنتجين وعمل المعهد أقامهذا آما 
 دورة 125 قام المعهد خاللها بتنفيذ 1985 و1981 الخطة الثالثة فكانت ما بين أما

  . متدربا3800تثقيفية استهدفت 
 خالل هذه الخطة مائة دورة أجرى المعهد العالي لتثقيف المنتجين فرع بنغازي قد أما

وبذلك يكون عدد الذين استفادوا من الدورات خالل الخطة نتج م 2300استفاد منها 
  . شخص6100الثالثة حوالي 
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 قام المعهد خاللها بتنفيذ سبعين دورة 1990-1986 الخطة الرابعة فكانت ما بين أما
 أربع عقد إلى باإلضافة هذا المنتجين، شخص من 2300تعليمية وتثقيفية استفاد منها 

  .ندوات محلية
 إلى آان هذا الدور امتد الليبيين الدور الذي يقوم به لصالح المنتجين إلى وباإلضافة

 دورات في بلجيكا لصالح العمال العرب أربع المعهد أقامخارج الجماهيرية حيث 
  .أوروبا التعاون مع اتحاد العمال العرب المهاجرين في إطارالمهاجرين في 

 وثمان دورات متقدمة للكوادر ودورة لعمال النيجر في مدينة نيامي النيجرية ،
  .القيادية لعمال السودان

هذا ولم يقتصر دور المعهد العالي لتثقيف المنتجين على برامج الدورات والندوات 
 العديد من الكتب في مجال تثقيف وتوعية إنتاجوالمؤتمرات فحسب ، بل عمل على 

ن المعهد يصدر  ذلك فإإلى باإلضافة عنوانا ، 30 المنتجين بلغ عددها وإرشاد
  . بالكتابة فيهاأو بقراءتها أماتعمل على تثقيف المنتجين ) المنتجون( صحيفة تسمى 

 ولكن دوره في تنامي إليها المشار األربعةآما ان دوره لم يقف مع انتهاء الخطط 
 المستفيدة اإلعداد والتوعية ، وان واإلرشادعلى مستوى التثقيف والتدريب والتعليم 

  .ن خدمات في ازدياد مستمرم مما يقدمه



ـ ـ التقرير الوطني للجماهيرية العظمى حول واقع األمية وتعليم الكبار والجهود المبذولة حياله ــــــــــــــــــــــــــــ  
 
 

 24

  المرحلة الثانية
  1995-1985مرحلة مراجعة الذات 

  
 حيث األميةخصوصيتها في مجال محو ) فترة االنطالق (  لفترة السبعينات أنآما 

 والدعم المادي والمتعددة، والقرارات الكثيرة الشاملة،الجهود المكثفة والحمالت 
 في االهتمام ببرامج أيضاينات خصوصيتها  فإن لفترة الثمانالمحدودة،والمعنوي 

  . الوظيفية والحضارية والتدريب وتعليم الكباراألميةمحو 
وقد سميت هذه المرحلة بمرحلة محاسبة أو مراجعة الذات ، ألن المهتمون بشئون 
التعليم عكفوا على تقييم الجهود السابقة لمعرفة ما تم تحقيقه من الخطة السابقة 

الصعوبات التي واجهت المنفذين لهذه الخطة ، ومعرفة الحال ومعرفة المشاآل و
 الخطة نفذت أن بعد هذه السنوات العشر من المقاومة ، وتبين األمية إليهالذي آلت 

عند بداية الخطة % 73 من األميةبدقة وان نتائجها آانت باهرة حيث انخفضت نسبة 
  .بعد االنتهاء منها% 26 إلى

 وتعليم الكبار في هذه الفترة أي فترة الثمانينات األميةو وعند الحديث عن برامج مح
ومتوسط التسعينات وهي مرحلة محاسبة الذات ، نجد أن هذه الفترة اتسمت 

 ، بينما في مجال تعليم الكبار وفي األبجدية األميةباالنكماش الملحوظ في مجال محو 
لى مختلف مستوياته  الوظيفية والحضارية ، وفي مجال التدريب عاألميةمجال محو 
  . من مرحلة االنطالقأفضلآان الحال 

 في هذه الفترة له مبرراته المنطقية والمقبولة ومن األمية االنكماش في مجال أن
  :بينها

  .انشغال ذوي الشأن بتقييم الفترة السابقة آما ذآرنا قبل حين_ 1
 إذاالنطالق  بفضل نتائج فترة األميةاالنخفاض الملحوظ الذي طرأ على نسبة _ 2

   .المسئولين في نفوس الطمأنينة هذه النتائج بعثت
 تقلصا ملحوظا نتيجة لتطبيق األمية التعليم حيث تقلصت إلزاميةظهور نتائج _ 3

  . التعليمإلزامية بشأن 1975 لسنة 95 التعليم رقم إلزاميةقانون 
سات التعليمية آما انه وخالل تلك الفترة ظهرت نتائج التقييم المستمر في المؤس_ 4

 خالف ذلك باالتفاق أوحيث يرحل التلميذ في نهاية السنة الدراسية سواء آان ناجحا 
 الذي يتعهد باالهتمام به ليتمكن من تدارك تخلفه الدراسي خالل العطلة أمرهمع ولي 
  .الصيفية

  : في تلك الفترة تتراجعاألمية التي جعلت برامج محو األسبابومن 
الذي فرض على الجماهيرية ظلما وعدوانا مما جعل المؤسسات الحصار الجائر _ 5

االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعليمية ن وانخفضت  أولوياتهاتعيد ترتيب 
 اقتصادية وسياسية مما إجراءاتوتيرة التنمية نتيجة لما فرض على الجماهيرية من 

  . داخل المجتمعاألفراداثر تأثيرا مباشرا على حياة 



ـ ـ التقرير الوطني للجماهيرية العظمى حول واقع األمية وتعليم الكبار والجهود المبذولة حياله ــــــــــــــــــــــــــــ  
 
 

 25

 والمؤسسات بتطبيق برامج محو لألفرادالتراخي في تنفيذ التشريعات الملزمة _ 6
 ، وقرار اللجنة 1969لسنة )23(من القانون )18( مثل ما جاء في المادة األمية

 وتعليم الكبار األمية المنظم لبرامج محو 1980- 5-11الشعبية العامة الصادر في 
 لالستفادة من مزايا التسهيالت األميةوالذي اشترط الحصول على شهادة محو 

 األنشطةوالقروض الزراعية والصناعية والعقارية ورخص القيادة ورخص 
  .االقتصادية الفردية

 فعلى الرغم من انخفاض الجهود  في هذا الصدد هوإليه نشير أنولكن ما ينبغي 
ها  التي ذآرنالألسباب من قبل اللجنة الشعبية للتعليم األميةفي مجال المبذولة 

لت  ظاألمية برامج محو أن إاللمقنعة  واالمقبولة األخرى األسبابولغيرها من 
حاضرة في المساجد والزوايا والمنارات وفي مراآز تعليم الراشدات حيث تحوي 

 خاصة أنشطة الراشدات ، والى جانب ذلك تحوي أمية برامج لمحو األخيرةهذه 
  .الحياآة والتدبير المنزليبالنساء مثل تعليم بعض الصناعات التقليدية و

 األحداث، وفي مراآز رعاية اإلسالمية، في مدرسة الفنون والصنائع أيضاوحاضرة 
 ما إلى باإلضافة الليبية، األسروفي برنامج التعليم المنزلي الذي استفادت منه جميع 

  .آانت تقدمه اللجنة الشعبية العامة للتعليم
اهتماما آبيرا اعتبارا من منتصف الثمانينات حيث  لقي بالنسبة لتعليم الكبار فإنه أما

انتشرت المدارس المسائية لتعليم الكبار على نطاق واسع وفي آافة الشعبيات ، 
 رافدا مهما من روافد التعليم العام ، التحق بها الموظفون بعد نهاية ساعات وأصبحت

ي دون مواصلتهم العمل ، وربات البيوت ، ومن حالت لوائح وقوانين التعليم النظام
 تعليم الكبار في هذه الفترة لم يقف بالمتعلم عند أنلدراستهم النظامية ، هذا آما 

 أنفي استطاعت الكبار  أصبح عند تخصص محدد بل أومستوى تعليمي معين 
يستمروا في دراستهم حتى حصولهم على الشهادة الجامعية وما بعدها ، وما الجامعة 

بتعليم   دليل واضح على اهتمام الجماهيريةإال 1988 عام أنشئتالمفتوحة التي 
الكبار والتربية المستمرة وفي الصفحات التالية توضيحا لهذا االنجاز العظيم في 

  .مجال تعليم الكبار والتربية المستمرة والمتمثل في هذه الجامعة
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  التعليم الجامعي ودوره في تعليم الكبار
  

يمقراطيته وحريته وآسر احتكار المعرفة ، واستجابة تحقيقا لمبدأ اشتراآية التعليم ود
 مؤسسة علمية تهتم بنشر العلم على مختلف مستوياته الدنيا إلىلحاجة المجتمع 

والمتوسطة والعليا ، وتهتم آذلك بنشر الثقافة والفكر ، برزت فكرة الجامعة المفتوحة 
 المنتجين وتتالفاها لتكمل جوانب النقص والقصور الموجودة بالمعهد العالي لتثقيف

يهتم بعملية   من طبيعة تخصصه انه الإنآما اشرنا سابقا المعهد  هذا أنحيث 
المواصلة في مجال السلم التعليمي ، ولكنه يهتم بالتثقيف والتدريب وبالتعليم على 

 الحضارية والوظيفية لفئة معينة األمية ، ومحو األبجدي مستوياته أي التعليم أدنى
  .من الناس

 أعمالها وهلة لمباشرة أول فإن الجامعة المفتوحة ومن  الساميةلألهدافوتحقيقا  
 آل أمام الفرص التعليمية إتاحة ف ، عملت على 1988ونشاطاتها العلمية عام 
 ومستوياتهم التعليمية وتشجيعهم على االستمرار في أعمارهمالناس بغض النظر عن 

بغض النظر عن المستوى الذي عليه لضمان تعليمهم بما في ذلك التعليم الجامعي ، و
  .األمية إلىعدم االرتداد 

 القيود والشروط التي تواجه الدارسين بالتعليم وألغت اللوائح،آما خلقت مرونة في 
  .الخ... والتقديراتاليومي،النظامي مثل قيود الزمان والمكان والحضور 

ا من الجامعات النظامية  التعلم عن بعد فإنها تمتعت دون غيرهأساليب وبإتباعها
 تحتضن آل الراغبين بما في ذلك أنبطاقة استيعابية هائلة وغير محدودة سمحت لها 

محدودي التعليم ، والمفصولين من بعض الجامعات النظامية نتيجة لتطبيق اللوائح 
 الكثيرين من االلتحاق بها وقد أمام الفرصة أتاحالتي يفرضها التعليم النظامي مما 

 طالب وطالبة من ألف خمسة وثالثين ألف 35د طالبها في بعض السنوات بلغ عد
 والمناطق الجغرافية ، آما استفاد من خدماتها آثير من الدارسين األعمارمختلف 

  .وتحصلوا منها على شهاداتهم الجامعية
 الحرية المطلقة للطالب في اختيار البرنامج أعطت هذه  الجامعة المفتوحةأنآما 

 تثقيفيا أو للحصول على الشهادة العلمية المتخصصة، أآاديمياواء آان الدراسي س
 وفق برنامج التأهيل التربوي والمهني، تأهيال أووفق برنامج التعليم المستمر ، 

 التعليم وإلغاء الحرية في اختيار التخصص تجسيدا لمبدأ حرية التعليم وأيضا
ولم تمض عشرين سنة ) خضراألالكتاب  ( إجباري على اعتباره تجهيل اإلجباري

   .اآلتي تم تحقيق حتى إنشائهاعلى 
  . آتابا منهجيا لطلبة الجامعة المفتوحة150 من أآثر إصدار_ 1
 ستمائة مقررا دراسيا لكل الراغبين وفي جميع 600توفير وبيع ما يزيد على _ 2

  . الجماهيرية وبأسعار مناسبةأنحاء
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 ستة عشر فرعا للجامعة المفتوحة موزعة 16 واستحداث عدد إنشاءهذا آما تم _ 3

  .على مختلف مناطق الجماهيرية مما شجع الناس على االلتحاق بالدراسة فيها
تخفيض رسوم الدراسة بحيث ال تزيد على خمسة عشر دينار شهريا أي بواقع _ 4
يكفي لشراء تذآرة رآوب حافلة بالنسبة للطالب  خمسين قرش يوميا، والذي ال) 50(

 مقر دراسته، هذا مع تمكين الدارس من دفع هذا المبلغ إلىمي من مقر سكناه النظا
  . تأجيله حتى وقت معلومأو أقساط إلىوفق مرونة مطلقة ما بين تقسيمه 

 للتسجيل إذاعة إنشاء بصدد اآلنواستكماال لمستهدفاتها فإن الجامعة المفتوحة 
  .المرئي والمسموع

  موعة بمختلف فروع الجامعة  مكتبات مرئية ومسوإعداد إنشاء -
 تمثل المرئية والمسموعة للكتاب المقرر في صورة حقيبة تعليمية األشرطة إعداد -

  . والمكتبة المرافقة لكل طالباألستاذ
 محطات مرئية مسموعة خاصة بها حتى يتسنى لها بث جميع برامجها إنشاء -

 تعليمية تقضي على احتكار  ثورةألحداث آل الناس إلىوالثقافية والفكرية التعليمية 
آما تقضي على ) األخضرالكتاب  ) ( إنسانالمعرفة حق طبيعي لكل (المعرفة ألن 

 يتغير لتواآب العصر وتواجه أن التعليم النظامي الذي يجب وأنماط التلقين أساليب
التحديات االقتصادية والفكرية والتربوية التي تواجه التعليم والتعلم في القرن الحادي 

  .العشرينو
للوقت الراهن فإنه في غياب الحقيبة التي تحوي المادة المرئية  بالنسبة أما

 جانب الكتاب المنهجي وهو الهدف الذي تنوي الجامعة المفتوحة إلىوالمسموعة 
 أسلوبين، اعتمدت الجامعة اإلنتاج إمكانياتتحقيقه في مخططها المستقبلي عند توافر 

  :افي تقديم المادة العلمية وهم
الكتاب المنهجي الذي اعد خصيصا وفق شروط ومواصفات آتاب التعليم _ 1

  .المفتوح
المحاضرات خالل فترات زمنية محددة ولبعض المقررات التي يحتاج فيها _ 2

  . للتساؤل والتحاور واالستفسار والنقاشاألستاذ الحضور المباشر مع إلىالدارسون 
 من تعميم برنامج المحاضرات على آل  الجامعة لم تتمكن بعدأنوعلى الرغم من 

 األساتذة الكليات وذلك بسبب النقص في أقسامفروع الجامعة وعلى جميع 
 عاقدة العزم على أنها إالالمتخصصين وعدم توفر القاعات المناسبة في آل الفروع ، 

 الكفء وتشييد األستاذ التعاقد مع  من خاللاآلجالتذليل هاتين العقبتين في اقرب 
  .عات المناسبة آما ونوعاالقا

 انه من خالل الحقائق إالولكن رغم هذا النقص في بعض الجوانب المادية والبشرية 
 الجامعة إنالرقمية والمعايشة اليومية والدراسات الميدانية والتقارير المستمرة تبين 

المفتوحة قد حققت مكاسب عظيمة في مجال تعليم الكبار للوطن والمواطنين ما آان 
  . تتحقق لوال وجود هذه الجامعةإنا له
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  الثمانيناتالتدريب والتثقيف خالل فترة 
  

أما بالنسبة للتدريب والتثقيف خالل فترة الثمانينات ومنتصف التسعينات فقد تعددت 
 –مراآزه ، وتنوعت برامجه ، وما قام به المعهد العالي لتثقيف المنتجين وفروعه 

زد على هذا ففي هذه .  على ذلك الدليلالتوعية  في مجال التثقيف و– أوضحناآما 
 الدولة العديد من مراآز التدريب عرفت بمراآز التدريب السريع من أنشأتالمرحلة 

 وجودة عطائهم ، والمنتجين الذين أدائهماجل تدريب المنتجين بصورة عامة لتحسين 
خاصة ، ومن  بصورة اإلنتاجية القطاعات إلى اإلنتاجيةتحولوا من القطاعات غير 

 إلى المدربة من العمالة الوطنية التي تحتاج األيدياجل تعويض بعض النقص في 
 صاحبة – األساسيةتدريب عاجل وسريع ، وخاصة بعد اتخاذ المؤتمرات الشعبية 

  .األجنبية قرار االستغناء عن العمالة –السيادة 
  .نة وسأشهران مدة التدريب في هذه المراآز تتراوح ما بين ثالثة 

  . يوضح مراآز التدريب وعدد المستفيدين منها خالل تلك الفترة(    )جدول رقم 
  مستوى التدريب  1996-2000  1991-1995  1986-1990
  إناث  ذآور  إناث  ذآور  إناث  ذآور

مراآز تدريب 
  في مواقع العمل

6300  -  7800  -  10000  -  

مراآز التدريب 
  المهني

23200  4000  26000 8000  40500  10000  

مراآز تدريب 
  أخرى

49400  18600 72300 27300  81200  28300  

 إليه باهتمام المسئولين ألن البالد آانت في حاجة حظي هذا اللون أنومما ال شك فيه 
 إلى باإلضافة، لف مستوياتهابهدف بناء دولة عصرية قوامها الصناعة على مخت

  :سباباأل، ومن هذه  ضرورة التدريبأملت التي األسبابعديد 
 من يكتشفها إلى الليبية التي تحتاج األرضآثرة الموارد الطبيعية بأعماق  -

  .ويخرجها ويوظفها وينميها ويحافظ عليها
 عليها ماليين الهكتارات من أقيم الليبية حيث لألرضاتساع الرقعة الكلية  -

 . مدربةأيادي إلىالمشاريع الزراعية التي هي في حاجة 
 .واألعمال يقومون بهذه الوظائف الذينبين  األميةارتفاع نسبة  -



ـ ـ التقرير الوطني للجماهيرية العظمى حول واقع األمية وتعليم الكبار والجهود المبذولة حياله ــــــــــــــــــــــــــــ  
 
 

 29

  :المرحلة الثالثة
  2009-1995 األميةمرحلة تصفية جيوب 

  
 للقضاء األبجدية األميةرآزت الجماهيرية خالل هذه الفترة في مقاومتها لالمية على 

  .التقنية األمية الحضارية والوظيفية وعلى األميةعلى جبوبها، وعلى 
 خطوات المقاومة تجسدت في تأسيس قسم محو أول فإن يةاألبجدأما بالنسبة لالمية 

 باللجنة الشعبية األساسي شؤون التعليم إدارة أقسام وتعليم الكبار ، وهو احد األمية
 ،  نطاقأوسعونشر الثقافة على  ، أشكالها بجميع األميةالعامة للتعليم ليقوم بمحاربة 
 وتعليم األميةلقائمين على محو وتأهيلية ل) الراشدين (ووضع برامج تعليم الكبار 

  . وتوجيهاوإشرافا وتدريسا إدارةالكبار 
 صيغ وآليات واقعية لتنفيذ برامج إيجاد إلى والغايات بادر القسم األهدافولتفعيل هذه 

  : وتعليم الكبار وذلك من خالل األميةمحو 
  .دعم المراآز القائمة بالشعبيات علميا وفنيا ومعنويا _ 1
راآز جديدة في آافة الشعبيات لضمان التوسع في البرامج بحيث استحداث م_ 2

  . هذه المراآز تفوق ضعف ما آانت عليه في السابقأصبحت
 هذه المراآز وتدريب معلميها من خالل إدارات خطط متكاملة لتدريب إعداد_ 3

برامج ودورات رفع الكفاءة التي يشرف عليها المرآز العام لتدريب المعلمين على 
  . التدريس وتكنولوجيا التعليم وطرق القياس والتقويم المناسبة لهذه الشريحةيبأسال

 وتعليم الكبار في جميع الشعبيات البالغ عددها األميةاستحداث مكاتب لمحو _ 4
  .شعبية)23(
 األمية برامج محو إقامةااليجابية في  على المشارآة األهليةتحفيز المنظمات _ 5

 أولى آخطوة األمية تنمية الفرد وتحريره من إلى تهدف باعتبارها برامج مجتمعية
 المفهوم الشامل إطارتمكنه من المشارآة السياسية واالقتصادية والثقافية الفاعلة في 

  .للتنمية
، وتجويد برامجها من ها من جانب بمضاعفة عدداألميةتطوير مراآز محو _ 6

االتصاالت التي يشهدها جانب آخر استجابة لحاجات المجتمع وثورة المعلومات و
  .العالم مع مطلع هذا القرن

  .والجدوالن الالحقان يوضحان عدد المراآز وعدد الملتحقين بها
 –والجماهيرية العظمى بجهودها المتواصلة منذ بداية السبعينات من القرن الماضي 

في  فقد حققت انجازات باهرة – تفوق في نسبتها السبعين بالمائة األمية آانت أنيوم 
  .هذا المضمار

 الصادرة عن الجهات واإلحصاءاتفمن خالل تقارير المنظمات الدولية ، والبيانات 
 األمية أنالمسئولة في الدولة الليبية ، ومن خالل الدراسات الميدانية والبيانات تبين 

  .وان غالبية هؤالء هم من الشريحة المتقدمة عمريا% 12انخفضت ما دون 
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 الجماهيرية عاقدة العزم على التخلص أن إالاتين الحقيقتين كن على الرغم من هول
 وفي اقصر زمن ممكن ليتمتع آل واألساليب بمختلف الوسائل األمية جيوبمن باقي 

  .فرد في المجتمع بحقه الطبيعي في العلم والمعرفة
   وتعليم الكبار بالشعبياتاألميةيوضح عدد مراآز محو (   )  رقم جدول

  
عدد   الشعبية

  مراآزال
  14  طرابلس
  7  بنغازي
  2  الواحات
  4  البطنان
  6  الجفرة
  5  سبها

  6  األخضرالجبل 
  6  الجفارة
  9  مصراته
  7  سرت
  8  المرقب

  12  النقاط الخمس
  11  مرزق

  16  وادي الحياة
  4  الجبل الغربي

  124  وعـــالمجم
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- 2007لكبار وتعليم ااألميةمحو يوضح عدد الدارسين بمراآز  (   )جدول رقم 
2008  

  
  الشعبية  تعليم الكبار  األميةمحو 

  العدد  العدد
  المجموع

  336  119  117  طرابلس
  402  19  383  بنغازي
  1042  667  375  سبها

  203  45  90  البطنان
الجبل 

  األخضر
90  45  135  

  1140  105  1035 وادي الحياة
  396  28  368  مرزق
  64  33  38  سرت
الجبل 
  الغربي

43  43  86  

  242  211  31  اتغ
  131  131  -  مصراته
  124  12  112  الجفارة
  446  446  -  اجدابيا
وادي 
  الشاطئ

353  -  353  

  19  19  -  الواحات
  5119  المجمــــــــــــــــــوع
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  المرآز العام لتدريب المعلمين
  

من المراآز التي تأسست في الجماهيرية خالل عشر السنوات الماضية المرآز العام 
 في مجال أنفسهم المعلمين وذلك بقصد تأهيل وتدريب المعلمين لتطوير لتدريب

 األمية، وبقصد محو  بما يستجد في المجال التربويوإلمامالمهنة ليكونوا على دراية 
  . للراغبين في ذلكالتقنية

 بإحدى اإللمام اللغوية ونعني بذلك األمية هذه ترآز على األميةإن برامج محو 
 أو لغة العصر ، ومن ال يتكلمها أنها آما نرى ألنهاديدا االنجليزية اللغات الحية وتح

 ، وبذلك أميا العربية يعتبر بالنسبة لنا إلى باإلضافةيتكلم غيرها من اللغات الحية 
 دورات في هذا الصدد من خالل هذا المرآز وغيره إقامةحرصت الجماهيرية على 

  .ن من الجنسينمن المراآز العديدة الخاصة والعامة للراشدي
 الحاسوب حيث بلغ عدد المتدربين خالل العام أمية محو األخرىومن البرامج 

 متدربا ، ودورات في الرخصة الدولية لقيادة 8300 حوالي 2008-2007الدراسي 
  . متدرب3400 وانخرط بها 2009-2008 خالل العام الدراسي اآلليالحاسب 

 تم تزويد آافة المدارس بمعامل متكاملة  في مجال الحاسوب فقداألميةوللتغلب على 
للحاسوب ، وجعل مادة الحاسوب من ضمن المناهج المقررة على الطالب ابتداء من 

  . الحاسوبأميةاالبتدائي بقصد سد منابع خامس الصف ال
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يوضح عدد المستفيدين من الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب التي  التالي جدولالو
  2009-2008نة الدراسية  المرآز خالل السأقامها

يوضح عدد الحاصلين على الرخص الدولية وفقا لشعبيات ومكاتب (   )  جدول رقم 
  التدريب

  
رقم 

  المكتب
مكتب 

  التدريب 
عدد   الشعبيات

  المتدربين
الجبل   1

  األخضر
  البطنان .1
 درنة .2
 المرج .3
  األخضرالجبل  .4

2178  

  نالوت .1 الجبل الغربي  2
الجبل بقية مناطق  .2

  الغربي

2182  

المنطقة   3
  الجنوبية

  وادي الحياة .1
 غات .2
 سبها .3
  الشاطئوادي  .4

1198  

المنطقة   4
  الشرقية

  الواحات .1
 اجدابيا .2
 بنغازي .3
  الكفرة .4

2298  

المنطقة   5
  الغربية

  الزاوية .1
  النقاط الخمس .2

3796  

 المنطقة  6
  الوسطى

  المرقب .1
 مصراته .2
 سرت .3
  الجفرة .4

4951  

منطقة   7
  طرابلس

  طرابلس .1
  الجفارة .2

5757  

 22360  اإلجمالي
  متدربا
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   يوضح نوع الدورات وعدد المنتسبين اليها(    )  رقم جدول
  

 المستفيدين  نوع الدورة  
  38  دورة معلمي ومفتشي اللغة االنجليزية  1
  43  األقسام ورؤساء اإلداريةدورة مديري الشؤون   2
  194  التقنيةدورة مفتشي مادة   3
  44  دورة مشغلي المنظومة المالية بالشعبيات  4
  1836   االجتماعييننياألخصائيورة د  5
  770  دورة تغيير المسار  6
  260   المكتبات المدرسيةأمناءدورة   7
  6693  دورة التأهيل التربوي  8
  176  دورة محضري المعامل المدرسية  9

  442  األولىدورة مديري المدارس الثانوية   10
  13205  الدورات التنشيطية في جميع المواد الدراسية  11
  48  لمعلمي اللغة الفرنسية) فرنسا ( دورة خارجية   12
  969  دورة المفتشين التربويين  13
 والمصححين باستخدام منظومة األسئلةدورة معدي   14

  االمتحانات االلكترونية
89  

  ic3  3900الشهادة العالمية للحاسوب   15
  1000  دورة مبادئ الحاسوب  16
  icdl 3900دورة الرخصة الدولية للحاسوب   17
  487  دورة مديري المدارس الثانوية الثانية  18
  9  ألتشارآيدورة الماليين بمدارس التعليم   19
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  التحديات التي تواجه  الجماهيرية في مجال تعليم الكبار
  
  

  :تواجه الجماهيرية جملة من التحديات
  .عدم توفر المعلم المعد خصيصا ليكون معلما للكبار_ 1
  . وتعليم الكباراألميةشدين لاللتحاق ببرامج محو ضعف استجابة الرا_ 2
االفتقاد للفصول الدراسية التي تناسب وطبيعة المتعلمين الكبار وظروفهم _ 3

  .الصحية والعمرية
 من الراشدين األآثرية مما يسبب في عزوف اإللزامالتراخي في تنفيذ قوانين _ 4

  . وتعليم الكباراألميةعن االلتحاق بمراآز محو 
 في مجال الحاسوب، والتقنية الوظيفية األميةزيادة الطلب على برامج محو _ 5

 مادية ضخمة ، وبشرية إمكاناتوشبكة االنترنت وقواعد المعلومات التي تتطلب 
  .ذات آفاءة عالية

  . وتعليم الكباراألمية ذات العالقة بمحو واإلحصائيات غياب البيانات -6
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  الصةـالخ
  

 وإبقائهم من حقهم في التعليم ، نالليبييارية طويلة حرم فيها مرت ليبيا بعهود استعم
 االنتداب – حلقة استعمارية آخرلقرون عدة ، ومع نهاية  واألميةفي ظالم الجهل 

 أميتهم شهدت ليبيا مبادرات متكررة في شأن تعليم الكبار وتخليصهم من -البريطاني
سينات والستينات من القرن  حقبة الخمتمثلها، فمنها ما عرف بالجهود المبكرة 

 لها أي تأثير ايجابي الماضي ، فكانت جهودا مبعثرة ومحدودة النتائج حيث لم يكن 
  .األميةعلى واقع 

 فترات ، أو ثالث مراحل إلىومنها ما عرف بفترة ما بعد السبعينات ، وقسمت هذه 
تصدت  آانت فترة السبعينات وعرفت بفترة االنطالق ، وفيها األولىفالفترة 

الجماهيرية لالمية بكل ما لديها من طاقات بشرية ومادية بالطريقتين الوقائية 
 سالحا األمية الطريقة الوقائية فقد اتخذت من سياسة سد منابع فإماوالعالجية ، 

 ، ومنع وجود األميةوذلك بوقاية الصغار من الوقوع في وحل  األميةللتقليل من نسبة 
 النتائج أفضل ، وآان لهذه الطريقة األميينلثابت من  الكم اإلى شابة تضاف أمية

ومنع /  التعليم ، واستيعاب جميع من هم في سن المدرسة إلزاميةوذلك بفرض 
  . بعد تخلصهم منهااألمية إلىتسربهم ، وعدم ارتدادهم 

 من الراشدين األميين الطريقة الثانية فهي الطريقة العالجية وفيها تم الترآيز على أما
 أماناتانت المواجهة من آافة قطاعات الدولة الرسمية وغير الرسمية من ، وآ

، وروابط مهنية وجماهير طالبية ووسائل وهيئات ومؤسسات وشرآات) وزارات(
  .راشد وراشدة)550000( ، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه الجهود حوالي إعالمية

 وتم فيها تقييم الجهود 1995-1985أما الفترة الثانية هي فترة محاسبة الذات 
 الوظيفية والحضارية ، األميةوالحمالت السابقة ، آما تم التوسع في برامج محو 

 عدة معاهد ومراآز وآليات استحداثوفي الدورات التدريبية وتم في هذه الفترة 
 ، اإلداريجامعية مثل المعهد العالي لتثقيف المنتجين ، ومرآز التنمية والتطوير 

  . في هذا العمل الوطنيلإلسهاممفتوحة والجامعة ال
 وفيها سخرت الدولة آافة الجهود األمية جيوب الفترة الثالثة هي فترة تصفيه أما

 األمية متمثال في محو األمية جديدة لمحو آفاق ، وفتح األميةللتخلص من بقايا 
م لتدريب  الحضارية والوظيفية ، وآان المرآز العاواألمية التقنية واألميةاللغوية ، 
ومراآز التدريب السريع والجامعة المفتوحة ومرآز التنمية والتطوير المعلمين 
  . وتعليم الكباراألميةممن تحمل مسئولية محو  اإلداري

 هي السنة التي سوف تقضي فيها الجماهيرية على 2015 تكون سنة أنومن المؤمل 
 الراشدين أميةل محو  ، وتكون قد خطت خطوات آبيرة جدا في مجااألبجدية األمية

  . شاء اهللا تعالىأن وتقنياحضاريا ووظيفيا 
  واهللا الموفق


