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Educating the Nigerian Muslim
Prof. Munzali Jibril

Bayero University, Kano, Nigeria

 Historical Background

Nigeria came into being in 1914 when the Northern and Southern
Protectorates were amalgamated. Prior to that, various components existed as
autonomous communities, City-States, Kingdoms or Empires, such as the
Kanem-Bornu Empire and the Sokoto Caliphate in the North, the Oyo Empire
in the South-West,  the Benin Empire, and various Niger Delta Kingdoms in
the coastal south .  The first contact with Europe in modern times was in the
15th century  when Portuguese  ships  stumbled  upon the  coast  of  West  Africa
on their way to India. The Portuguese established trading posts all  along the
coast and had a particularly flourishing trade and diplomatic relation with the
Benin Kingdom. Other European traders, including the British, joined the
trade. With the discovery of America and its settlement, trade in products was
replaced by the slave trade.

The first formal Western-type school established in Nigeria was the
Church Missionary School in Badagry in 1842. Most of the initial teaching of
English was done by European missionaries and African liberated slaves.
Missionaries always came after traders who were in turn followed by consuls
and gun-boats, with events culminating in British colonial control. By the
close of the 19th century, practically all areas of present-day Southern Nigeria
were  under  British  colonial  control.  At  the  turn  of  the  20th century, Captain,
later Lord, Lugard, subdued the rulers of the Sokoto Caliphate, and the
Kanem-Bornu Empire and other lesser chiefdoms which then collectively
became the Protectorate of Northern Nigeria.

The British thus established a colonial state called Nigeria out of the
amalgamation of the Protectorates of Northern and Southern Nigeria in 1914.
Independence was granted to Nigeria in 1960.
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The Muslims in Nigeria live mostly in the North and the South-West.
British colonial policy initially did not provide education to Nigerians. It was
therefore the Christian missionaries which established schools to provide
some literacy and numeracy, the principal aim of this educational enterprise
being to secure converts to the religion. Such missionary schools were grant-
aided by the colonial government. It was a well-known consequence that
receiving free education in a Christian mission school would mean conversion
to Christianity. The Muslims, especially in the North, therefore avoided
Western education like the plague. In order to address their fears, the colonial
government later changed its policy and proceeded to provide education to a
selected few of the privileged children in the North on a very limited scale.
The dress code of the schools and the curriculum were carefully designed to
ensure  the  protection  of  the  Islamic  heritage  of  the  Muslims.  However,  in
spite of these precautionary steps, suspicion of Western education among
Nigerian Muslims has remained strong with the consequence that they are
more  backward  than  their  Christian  counterparts  in  both  the  North  and  the
South-West.  In  the  South-West,  quite  a  number  of  the  first  generations  of
Muslims to receive Western education were converted to Christianity, thus
justifying some of the fears of their communities. The evidence abounds in
such hybrid names as Peter Yusuf, indicating that although the bearer of the
name is Christian, his father or grandfather was a Muslim.

This reluctance of Muslims to acquire Western education has created a
wide gap between them and their Christian neighbours with the Muslims
lagging far behind. This is because those who were lucky to have Western
education early on have seen the benefits and are relentless in enrolling their
children in schools. On the other hand, those who started late, mainly the
Muslims, are fewer in number and have therefore still not caught up with their
more advanced colleagues.

Religious Education in Nigeria

Religious education is generally available in government schools
according to the religious choice of the parents of the children. In
predominantly Muslim areas, Islamic Religious Knowledge is taught in
primary and secondary schools while in predominantly Christian areas
Christian Religious Knowledge is taught in primary and secondary schools. In
mixed areas or schools, both are taught simultaneously in two different
classrooms and children usually go to the class that teaches the religion of
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their parents. However, some private schools, out of the desire to avoid
getting into religious controversy or to avoid the cost of teaching two different
religions, do not teach religious knowledge altogether.

In addition to the religious education provided in the Western-type
schools, many Muslim parents also send their children to receive religious
instruction in Islamiyya (madrasah) schools in the evenings or at week-ends
because they consider the content and scope of the religious curriculum in the
Western-type schools inadequate. In some parts of the North millions of
children miss out on the Western-type schools and receive only the madrasah
type of education. In one Muslim State in the North, the number of children
enrolled in the madrasahs is almost the same as those enrolled in the Western-
type schools.

Population and Demographic Structure

According to the 2006 population census figures, Nigeria’s current
population is 140,003,542 of whom 71,709, 859 (51.2%) were males and
68,293,683 (48.78) were females. The structure of the population in Nigeria
follows the pattern typical of developing countries which is known as the
expansive pyramid, showing a broad-base indicating a high birth rate, rapid
population growth and low life expectancy. People aged 26 and above make
up only 40% of the population, the younger people aged 0-25 years making up
the bulk of 60%. In 2003, 53% of the population was estimated to be living in
the rural areas and 47% in the urban areas.

Religious Distribution of the Population

According to the CIA website, Muslims make up 50% of Nigeria’s
population, while Christians make up 40% and the followers of indigenous
beliefs make up the remaining 10%. However, the Nigerian Supreme Council
for Islamic Affairs estimates that Muslims actually make up 65% of the
population while a former President of Nigeria, who is Christian, thinks that
Muslims and Christians represent 50% of the population each. According to
the last acceptable census result which included religion among the items in
the questionnaire, the 1963 census, Muslims constituted 47.2% of the
population, while Christians constituted 34.5% of the population and
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followers of other religions constituted 18.3%. There was evidence, even by
1963 that both Islam and Christianity were gaining followers at the expense of
traditional religions, but unfortunately, owing to the sensitivity of religion and
ethnicity, they have been left out of the census questionnaire since the
controversial and rejected 1973 census. Thus the only consensus on which
most  people  agree  is  that  there  are  more  Muslims in  Nigeria  than  Christians
and others. Most of the Muslims live in the North and in the South-West.

Geographic Position

According to Wikipedia, Nigeria is a West African country which
“shares land borders with the Republic of Benin in the west, Chad and
Cameroon  in  the  east,  and  Niger  in  the  north.  Its  coast  lies  on  the  Gulf  of
Guinea in the south and it borders Lake Chad to the northeast. The country's
geographic coordinates are 10°00′N, 8°00′E”. Nigeria’s surface area is
923,768 square kilometers of which 13, 00 sq km are covered by water.

Administrative Structure

Nigeria is governed as a three-tier federation with 36 States and a
Federal Capital Territory, and 774 Local Government Areas. The Local
Government Areas are governed by elected Local Government Councils while
the States are governed by elected Governors and State Assemblies. At the
Federal level, there is an elected Executive President and an elected two-
chamber National Assembly. Traditional chiefs still reign but they have little
or no executive power.

Status of Muslims in Administration and Economy

Owing to their relative backwardness in western education, Muslims
are under-represented in the professions and in the civil service. However, in
sensitive political appointments, there are laws in place which ensure that
positions are, as far as possibly, equitably shared among all ethnic,
geographical and religious groups. But it is still true to say that the typical
Nigerian professional is more likely to be a southerner than a northerner, and

http://en.wikipedia.org/wiki/Border
http://en.wikipedia.org/wiki/Benin
http://en.wikipedia.org/wiki/Chad
http://en.wikipedia.org/wiki/Cameroon
http://en.wikipedia.org/wiki/Niger
http://en.wikipedia.org/wiki/Gulf_of_Guinea
http://en.wikipedia.org/wiki/Gulf_of_Guinea
http://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Chad
http://en.wikipedia.org/wiki/Geographic_coordinates
http://tools.wikimedia.de/%7Emagnus/geo/geohack.php?pagename=Geography_of_Nigeria&params=10_00_N_8_00_E_type:country
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more likely to be a Christian than a Muslim. However, Muslims, in both the
North and the South, are making strenuous to narrow the gap between them
and the Christians in the acquisition of Western education.

In terms of economic status, there are many incredibly wealthy
Muslims (and Christians) but survey data consistently indicate that the areas
predominantly inhabited by Muslims (the North-East and the North-West of
the country) are the poorest in the country. Most of the 65-70 million
Nigerians who live below the poverty line (of $1 per day) are, unfortunately,
Muslims. Most of the poor Muslims are subsistence farmers and urban
unskilled employees, and most of the Muslim parts of the country (except
Lagos, most of the native inhabitants of which are Muslims) are also the least
industrialized. In the case of Lagos, which is the most industrialised part of
the country, most of the industries are not owned by Muslims.

Produced Goods and National Income Per Capita

Manufacturing activity in Nigeria involves food, beverages, textiles,
footwear, motor assembly plants and plastics. Nigerian manufactured goods
are in high demand throughout the West African sub-region and beyond. The
contribution of industry to GDP was estimated to be 56.9% in 2004 but it
employed only 22% of the workforce as of 1995. The GDP per capita
(purchasing power parity) was estimated to be $1500 in 2006.

Education: General

The general literacy level was estimated to be 70.7% in 2005 but with
males having a higher literacy level than females (77.85 versus 63.8%).

According to Aderinoye (2007), only 53% of the primary school age
cohort of 42.1 million that is supposed to be enrolled in the schools is
actually enrolled and only 18.8% of the 33.9 million secondary school cohort
is actually enrolled. Thus 19.8 million primary school children are out of
school while 27.5 million secondary school-aged children are also out of
school.

At the tertiary level, the Nigerian higher education system is one of
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the largest in sub-Saharan Africa with an enrolment of some 1.4 million and a
well-developed and well-trained senior faculty. However, this seemingly high
enrolment figure represents only about 8% of the tertiary age cohort, a
proportion that is too small to lift Nigeria out of its present critical skills
deficit and under-development. The Nigerian higher education space, as of
2007, is made up of 308 institutions consisting of   89 universities, 57
polytechnics, 90 specialized colleges & monotechnics and 72 colleges of
education.  About 80% of the institutions are publicly owned while the
remaining 20% are privately owned.

Education and Gender

Although the population of Nigeria is divided almost equally between
males and females (51.2% male and 48.78% female, according to the 2006
census figures), as in other developing countries, females are grossly under-
represented in educational enrolments at all levels and also in the staffing of
educational institutions, especially tertiary institutions. At the primary school
level while the boys account for 55.5%, the girls account for 44.5% of the
enrolment. This gap narrows slightly at the secondary school level, where the
boys account for 52.9% while the girls account for 47.1% of enrolment. At
the university level, the male students account for 70%, while the female
students account for 30% of enrolment.

However, most of these female students were pursuing courses in
Arts, Education, the Social Sciences and Medicine. They were under-
represented in Engineering and pure science courses.  In the 1999/2000
academic year, the Polytechnics had 40% female enrolment but most of the
girls were in secretarial and catering courses rather than in technology-based
course, although they appear to be better represented in the latter courses in
the Polytechnics than in the Universities. The Colleges of Education, in
1999/2000, appeared to have the highest female enrolment proportion of 53%
among the tertiary institutions but this has to be viewed in the context of the
Colleges being the least preferred type of tertiary institution, and therefore
the dumping ground for the disadvantaged, which the females are. When all
the figures from the three types of institutions are consolidated (admittedly
the figures for the Universities relate to a different academic year, 1998/99
rather than 1999/2000 as for the Polytechnics and Colleges of Education), the
combined average proportion of females is 38%.
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Female participation in academic staffing is even poorer than in
enrolment. In the Federal Universities in 1998/99, they accounted for only
13% of all academic staff on average but this average hides serious under-
representation at the senior levels (only 4% of Professors and Readers were
females and only 10% of the Senior Lecturers but 15% of the Assistant
Lecturers). As in the case of student enrolment, they also tend to be over-
represented in the Arts, Social Sciences and Education Faculties and under-
represented in the pure and applied science Faculties.
In the Colleges of Education in 1999/2000, females accounted for only 22%
of the academic staff. Figures are not available in respect of the Polytechnics
but when the figures for the Federal universities and all Colleges of
Education are consolidated, the combined average proportion of females in
the academic staff of the institutions is 16%.

The situation of the female Muslim is even worse than these average
figures indicate. The first female Muslim professor from the North only
achieved the position in the last five years, for instance, and there are still
fewer  than  five  of  them  in  all  of  the  19  Northern  States.  The  southern
Muslims are ahead here, as they have been producing such professionals for
more than 50 years, but even they are backward in comparison to their
Christian counterparts.

Public and Private Education

As  has  been  stated  earlier,  80%  of  the  universities  in  Nigeria  are
publicly owned. But at the lower levels of the education ladder, there are
more private than public providers of education. The Christian missionaries
and  communities  are  very  good  in  establishing  and  maintaining  a  chain  of
good schools which charge modest fees but deliver outstanding results. This
is something that the Muslims should emulate on a massive scale if the gap
between them and their Christian colleagues and compatriots is to be
narrowed or eliminated. Similarly, most of the private universities so far
registered in Nigeria are owned or sponsored by Christian missions, but only
four of them have been sponsored by Muslim individuals or organisations.
Again, this situation must be reversed if we are to take our rightful place in
modern Nigeria as the numerically strongest religious group.
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جدول یوضح عدد الدارسین والمتدربین بمراحل التعلیم والتدریب للعام 
)1(م2003-2002الدراسي 

المجموعتدریبتعلیمالمرحلة التعلیمیة

30603-30603ریاض األطفال

تعلیم وتدریب 
108083411571081991أساسي

تعلیم وتدریب 
25700659318316324متوسط

22297640207263183تعلیم جامعي

مراكز تدریب 
23358-23358معلمین

دراسات علیا 
6237-6237بالداخل

دراسات علیا 
3522-3522بالخارج

التعلیم األھلي 
27900-27900العالي

16524361753118المجموع

.41اللجنة الوطنية، مرجع سابق، ص)1(
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الطالب خالل العام جدول یوضح أعداد مؤسسات التعلیم األھلي وعدد 
)1(م2002الدراسي 

عدد الطلبةعدد المؤسساتالسنة الدراسیة

200321415360

جدول یوضح إعداد التالمیذ بالمرحلة األساسیة والثانویة والجامعیة 
)2(م2003-2002خالل العام الدراسي 

السنة 
الدراسیة

عدد التالمیذ بالمرحلة 
االبتدائیة

بالمرحلة عدد التالمیذ 
الثانویة

عدد التالمیذ بالمرحلة 
الجامعیة

إناثذكورإناثذكورإناثذكور

2002-
2003557758523076107944149062107699115277

.املركز الوطين لتخطيط التعليم والتدريب)1(
.2003املركز الوطين لتخطيط التعليم والتدريب، ) 2(
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إلى 1971-70جدول یوضح التعلیم الخاص بالمرحلة الثانیة من سنة 
)1(م1975-74سنة 

عدد المعلمینعدد التالمیذعدد المدارسالسنة الدراسیة

70 -1971218128

74 -1975535044

)2(م2003جدول یوضح أعداد ریاض األطفال خالل العام 

السنة 
الدراسیة

عدد ریاض 
األطفال

عدد 
عدد عدد التالمیذالفصول

المعلمین

2002-
20032641199318903693

.50املرجع السابق، ص)1(
.17اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، التقرير الوطين املقدم إىل مؤمتر التربية الدويل، ص)2(
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بالمرحلة االبتدائیة جدول یوضح أعداد المدارس والمدرسین والتالمیذ 
)1(م1975- 70من التعلیم الخاص لسنة 

عدد المعلمینعدد التالمیذعدد المدارسالسنة الدراسیة

70 -1971131854143

74 -1975346886416

1971-70جدول یوضح التعلیم الخاص في المرحلة اإلعدادیة من سنة 
)2(م1975-74إلى سنة 

عدد المعلمینعدد التالمیذالمدارسعدد السنة الدراسیة

70 -1971544453

74 -1975963397

.227وزارة التعليم والتربية، إدارة التخطيط واملتابعة، املرجع السابق، ص)1(
ل، .ع.وزارة التعليم والتربية، إدارة التخطيط واملتابعة، دراسة تارخيية عن تطوير التعليم يف ج)2(

.50ص
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إلى سنة 1971-70جدول یوضح أعداد المعاھد الدینیة والتالمیذ من سنة 
)1(م1975- 74

عدد التالمیذعدد المعاھدالسنة الدراسیة

70 -1971141433

74 -1975222809

والمدرسین والمدارس بریاض األطفال من جدول یوضح أعداد التالمیذ 
)2(م1975-74إلى سنة 1971-70سنة 

عدد المعلمینعدد التالمیذعدد المدارسالسنة الدراسیة

70 -19711159234

74 -197534227097

.66املرجع السابق، ص)1(
ل من العام الدراسي .ع.وزارة التعليم والتربية، إدارة التخطيط واملتابعة، إحصاءات التعليم يف ج)2(

.227طرابلس، ص74/1975
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جدول یوضح أعداد المدارس والمعاھد بمراحل التعلیم المختلفة من سنة 
)1(م1975-74سنة إلى1971- 70

السنة 
الدراسیة

عدد الفصول

المرحلة 
االبتدائیة

المرحلة 
اإلعدادیة

المرحلة 
الثانویة

معاھد 
المعلمین

المعاھد 
الفنیة

70 -
19711311185301614

74 -
19751906420689013

-70جدول یوضح أعداد التالمیذ والمدرسین والمدارس القرآنیة من سنة 
)2(م1975- 74إلى 1971

عدد المدرسینعدد التالمیذعدد المدارسالسنة الدراسیة

70 -197114011539537

74 -197517615319789

.12ق، صاملرجع الساب)1(
.66املرجع السابق، ص)2(
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جدول یوضح أعداد التالمیذ بمدراس تعلیم الكبار في المراحل التعلیمیة 
المختلفة من سنة 

)1(م1970-69إلى سنة 1964- 63

عدد التالمیذ السنة الدراسیة
االبتدائيبالتعلیم 

عدد التالمیذ 
بالتعلیم 
اإلعدادي

عدد التالمیذ 
بالتعلیم الثانوي

64 -1965268734461728

69 -1970359247862577

إلى 1970جدول یوضح أعداد التالمیذ بمراحل التعلیم المختلفة من سنة 
)2(م1975سنة 

السنة 
الدراسیة

الثانويالتعلیمالتعلیم اإلعداديالتعلیم االبتدائي
التعلیم 
الفني

إناثذكورإناثذكورإناثذكور

70-
1971259662128709304936554700117583088

74-
197528152123436065062254011172929512883

.57وزارة التعليم والتربية إدارة التخطيط واملتابعة، مرجع سابق، ص)1(
، مطبعة 1975إىل 1969-68وزارة التعليم والتربية، تقرير عن قطاع التعليم والتربية من)2(

.11طرابلس، ص-الوزارة
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جدول یوضح أعداد التالمیذ والمدارس والمدرسین بالمرحلة الثانویة 
)1(م1970- 69سنة إلى 1964-63بالتعلیم الخاص من سنة 

عدد المدرسینعدد التالمیذعدد المدارسالسنة الدراسیة

63 -1964218716

69 -1970580579

إلى 1966-65جدول یوضح عدد الدارسین بدورات محو األمیة من عام 
)2(م1970-69عام 

عدد الدارسینالسنة الدراسیة

65 -196614988

69 -197030446

.50املرجع السابق، ص)1(
.37، ص1972ل، نوفمرب .ع.وزارة التربية والتعليم، دراسة تارخيية عن تطور التعليم يف ج)2(
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أعداد المدارس والمدرسین والتالمیذ بمرحلة ریاض جدول یوضح 
)1(م1970-69إلى سنة 1964- 63األطفال بالتعلیم الخاص من سنة 

السنة 
الدراسیة

عدد 
المدارس

عدد عدد التالمیذ
المعلمین إناثذكور

63 -19642157065425

69 -19701969956239

والمدرسین بالمرحلة األعدادیة جدول یوضح أعداد التالمید والمدارس 
)2(م1970-69على سنة 1964-63بالتعلیم الخاص من سنة 

عدد المدرسینعدد التالمیذعدد المدارسالسنة الدراسیة

63 -19647150260

69 -19706149992

.49وزارة التعليم والتربية، إدارة التخطيط واملتابعة، مرجع سابق، ص)1(
.50املرجع السابق، ص)2(
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جدول یوضح أعداد التالمیذ والمدرسین بمعاھد التعلیم الفني بقسمیھ 
)1(م1970-69إلى سنة 1964- 63والثانوي من سنة األعدادي 

عدد المدرسینعدد التالمیذالسنة الدراسیة

القسم الثانويالقسم اإلعدادي

63 -1964916274173

69 -1970744713220

إلى 1967- 66جدول یوضح أعداد التالمیذ بالمعاھد التجاریة من سنة 
م1970-69سنة 

التالمیذعدد السنة الدراسیة

183م1967- 66

388م1970- 69

.46املرجع السابق، ص)1(
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إلى 1967- 66جدول یوضح أعداد التالمیذ بالتعلیم الزراعي من سنة 
م1970-69سنة 

عدد التالمیذالسنة الدراسیة

66 -1967145

69 -1970188

)1(م1970-69على سنة 1964- 63األعدادیة بالتعلیم الخاص من سنة 

عدد المدرسینعدد التالمیذالمدارسعدد السنة الدراسیة

63 -19647150260

69 -19706149992

.50املرجع السابق، ص)1(
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جدول یوضح أعداد المدارس والمدرسین بالمرحلة الثانویة العامة من 
)1(م1970-69إلى 1964-63عام 

السنة 
الدراسیة

عدد 
المدارس

عدد عدد التالمیذ
المدرسین إناثذكور

63 -1964152228186340

69 -19703072331071803

جدول یوضح أعداد التالمیذ والمدرسین بمعاھد المعلمین والمعلمات 
)2(م1970-69إلى 1964-63العامة والخاصة من سنة 

السنة 
الدراسیة

عدد التالمیذ بالقسم 
العام

عدد التالمیذ بالقسم 
عدد الخاص

المدرسین
إناثذكورإناثذكور

63 -
196411496735769207

69 -
1970101314722030204556

.4املرجع السابق، ص)1(
.39وزارة التعليم والتربية، إدارة التخطيط واملتابعة، مرجع سابق، ص)2(
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جدول یوضح أعداد التالمیذ والمدارس والمدرسین بالمرحلة االبتدائیة 
)1(م1970-69م إلى 1964-63من عام 

السنة 
الدراسیة

عدد 
المدارس

عدد عدد التالمیذ
المدرسین إناثذكور

63 -1964698125854287385063

69 -1970122420379910704711122

جدول یوضح أعداد التالمیذ والمدارس والمدرسین بالمرحلة اإلعدادیة 
العامة من سنة 

)2(م1970- 69إلى 1964- 63

السنة 
الدراسیة

عدد 
المدارس

عدد عدد التالمیذ
المدرسین إناثذكور

63 -196410413393893976

69 -19701723060957072947

ل، .ع.إدارة اإلحصاء التربوي، إحصائية عامة عن تطور التعليم ج: وزارة التعليم والتربية)1(
.3طرابلس، ص

.3املرجع السابق، ص)2(
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یوضح أعداد التالمیذ والمدرسین والمدارس بالمرحلة الثانویة من جدول 
.)1(م1963-62إلى سنة 1951-50سنة 

السنة 
الدراسیة

عدد 
المدارس

عدد عدد التالمیذ
المدرسین إناثذكور

1950-
195142851549

1962-
1963142508200206

1953-52والمعلمات من سنة جدول یوضح أعداد التالمیذ بمعاھد المعلمین 
)2(م1963- 62إلى 

السنة 
الدراسیة

عدد التالمیذ بالقسم 
العام

عدد التالمیذ بالقسم 
الخاص

عدد 
المدرسین

إناثذكور إناثذكور 

52 -195329189--36

62 -19631376543376-229

.37املرجع السابق، ص)1(
.39املرجع السابق، ص)2(
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-55سنة جدول یوضح عدد التالمیذ والمدرسین بالمرحلة اإلعدادیة من 
)1(1963- 62إلى سنة 1956

السنة 
الدراسیة

عدد 
المدارس

عدد عدد التالمیذ
المدرسین إناثذكور

1955-
195610256025152

1962-
196310013880811917

جدول یوضح أعداد التالمیذ في المرحلة األساسیة وفقاً للجنس إلى المجموع العام

المجموعإناثذكورالسنوات
النسبة إلى المجموع

إناثذكور
1972-
197321926811611833538665.38%34.60%

2002-
2003557758523076108083451.60%48.40%

ن  ط م یم المتوس نة % 34.50كما أرتفعت نسبة إلتحاق البنات في التعل لس
.2002لسنة % 57.90، إلى 1973

.33املرجع السابق، ص)1(
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الثانوي وفقاً للجنس إلى المجموع جدول یوضح أعداد الطالب للتعلیم 
العام

المجموعإناثذكورالسنوات
النسبة إلى المجموع

إناثذكور

1972-
197318976100492912565.15%31.50%

2002-
200310794414906225700642.10%57.99%

جدول یوضح أعداد الطالب بالمرحلة الجامعیة وفقاً للجنس إلى المجموع 
العام

المجموعإناثذكورالسنوات
النسبة إلى المجموع

إناثذكور

1972-
197371291091822086.73%13.27%

2002-
200310769911527722297648.30%51.70%
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جدول یوضح أعداد التالمیذ ذكوراًَ◌ وأناثاً وعدد المدرسین والمدارس 
)1(م1963- 62إلى 1953- 1952بالمرحلة االبتدائیة من 

السنة 
الدراسیة

عدد 
المدارس

عدد عدد التالمیذ
المدرسین

إناثذكور

1952-
1953

2253648856311280

1962-
1963

663116116-4785

- 1957جدول یوضح أعداد التالمیذ بمعھد الھندسة التطبیقیة من سنة 
)2(.م1963- 1962م إلى سنة 1958

عدد المدرسینالتالمیذعدد السنة الدراسیة

1957-1958224

1962-19637410

جدول یوضح أعداد التالمیذ بریاض األطفال وعدد المعلمین والفصول

ل من .ع.دراسة تارخيية عن تطور التعليم يف ج: إدارة التخطيط واملتابعة: وزارة التعليم والتربية)1(
.29، ص1974، أغسطس 2العهد العثماين إىل وقتنا احلاضر، ط

.43، ص1967أمحد علي الفنيش، اتمع اللييب ومشكالته، دار مكتبة النور، طرابلس، . د)2(



74

عدد ریاض السنة
عدد عدد األطفالاألطفال

المعلمین
عدد 

الفصول

20042643189036931199

2004جدول یوضح عدد الطالب بالجامعات وعدد الكلیات لسنة 

عدد أعضاء عدد الطالبالجامعاتعدد الكلیات
ھیئة التدریس

2229766214جامعة22627

جدول یوضح عدد مدارس التعلیم التشاركي وعدد الطلبة

عدد الطلبةعدد المؤسسات

21415360
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في 1952- 1946جدول یوضح عدد التالمیذ بالمرحلة الثانویة من الفترة 
)1(طرابلس وبرقھ

السنة 
الدراسیة

عدد 
المدارس

عدد 
المدرسین

عدد التالمیذ

إناثذكور

1946-
19471981-

1951-
195245977323

جدول یوضح عدد التالمیذ والتلمیذات بمعاھد المعلمین والمعلمات 
.م1952-1947الخاصة والعامة من سنة 

السنة 
الدراسیة

عدد التالمیذ للقسم العام
المدرسینعدد 

إناثذكور

1947-
4-20م1948

1951-
19521672626

.22املرجع السابق، ص )1(
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-65جدول یوضح عدد التالمیذ لكل معلم في جمیع المراحل بین عامي 
196669-1970)1(

السنة 
الدراسیة

معدل عدد التالمیذ لكل معلمالمرحلة الدراسیة

ثانويإعداديابتدائيثانويإعداديابتدائي

65-
196618977418720432630/116/112/1

69-
197031084636316830428/115/13/10

جدول یوضح عدد التالمیذ والمدرسین بمعاھد المعلمین والمعلمات العامة 
والخاصة

العام الدراسي
عدد التالمیذ

عدد المدرسین
القسم الخاصالقسم العام

1963-19641882585207

1969-197024852240556

حممد منري مرسي، التعليم العام يف البالد العربية، دراسة مقارنة، عامل الكتب، القاهرة، . د)1(
.389م، ص1972
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- 1957جدول یوضح أعداد التالمیذ بمعھد الھندسة التطبیقیة من سنة 
)1(.م1963- 1962م إلى سنة 1958

عدد المدرسینعدد التالمیذالسنة الدراسیة

1957-1958224

1962-19637410

جدول یوضح عدد التالمیذ بالتعلیم الفني بقسمیھ اإلعدادي والثانوي من 
)2(م1963-62إلى سنة 1959- 1958سنة 

السنة الدراسیة
عدد التالمیذ

عدد المدرسین
القسم الثانويالقسم اإلعدادي

58 -1959486232125

62 -19631186311180

م بالمعھد الدیني بمدینة 1952-11-30أما عن التعلیم الدیني فقد أفتتح في 
اك  ت ھن اء، وكان ة، و 44البیض ة دینی رآن 40زاوی یظ الق اً لتحف كتاب

)3(الكریم

.43، ص1967أمحد علي الفنيش، اتمع اللييب ومشكالته، دار مكتبة النور، طرابلس، . د)1(
.46ل، ص.ع.وزارة التعليم والتربية، دراسة تارخيية عن تطور التعليم يف ج)2(
م، مركز الوثائق 1954-12-21نظارة معارف برقة، تقرير عن حالة التعليم يف والية برقة، )3(

.2، طرابلس، ص1979-3-4. ب.التربوية، ملف رقم م
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جدول یوضح المدارس الغیر العربیة الموجودة في بنغازي عام 
.)1(م1883=ھـ1284

عدد التالمیذعدد المدارسأسم المدرسة

160مدرسة الیھود

مدرسة المالطیین 
375واإلیطالیین الكاثولیك

والفقھ بمدینة برقة جدول یوضح عدد المدارس القرآنیة وتعلیم النحو 
2.م1383=ھـ1284خالل العام 

عدد المدارسأسم المدرسة

34مدرسة لتعلیم القرآن والنحو والفقھ

.87املرجع السابق، ص)1(
.87املرجع السابق، ص)2(
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جدول یوضح عدد التالمیذ والمدرسین بمعاھد المعلمین والمعلمات العامة 
والخاصة

العام الدراسي
عدد التالمیذ

عدد المدرسین
القسم الخاصالقسم العام

1963-19641882585207

1969-197024852240556

جدول یوضح عدد المدارس ونوعھا الموجودة في بنغازي عام 
)1(1883=ھـ1284

عدد التالمیذعدد المدارسأسم المدرسة

1144المدرسة الرشیدیة

مدرسة تعلیم القرآن 
12365والنحو

8495مكتب تعلیم القرآن

.87رأفت غنيمي الشيخ، مرجع سابقن ص. د)1(
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التالمیذ والمعلمین للمرحلتین االبتدائیة واإلعدادیة ما جدول یبین عدد 
م1968-1956بین أعوام 

عدد المعلمینعدد التالمیذالمرحلةالعام الدراسي

321151028االبتدائیة1950-1951

2585917اإلعدادیة1955-1956

2706179161االبتدائیة1967-1968

291812076اإلعدادیة1967-1968

31084611122االبتدائیة1967-1968

363162447اإلعدادیة1969-1970

جدول یوضح عدد التالمیذ بالمرحلة الثانویة

عدد المدرسینعدد التالمیذعدد المدارسالعام الدراسي

1958-195910272125

1962-196315311180

1969-1970308304803
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)1(بمدینة طرابلس1902العربیة عام جدول یوضح المدارس الغیر 

أسم المدرسة
عدد الطالب

إناثذكور

8070المدارس الفرعیة

6560المدارس اإلسرائیلیة

231310المدارس اإلیطالیة

المدارس اإلیطالیة 
-46العلمیة والتجاریة

جدول یوضح عدد التالمیذ بالمرحلة الثانویة

عدد المدرسینعدد التالمیذعدد المدارسالعام الدراسي

1958-195910272125

1962-196315311180

1969-1970308304803

.85املرجع السابق، ص)1(
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)1(1902جدول یوضح عدد المدارس بمدینة طرابلس عام 

عدد الطالبالمعلمون

المدارس االبتدائیة 
3132للذكور

المدارس االبتدائیة 
3160لإلناث

670المدارس اإلعدادیة

220دار المعلمین

10150المدرسة العسكریة

مدرسة الفنون 
465والصنائع

14490المدارس األخرى

7100مكتب العرفان

.85املرجع السابق، ص)1(
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)1(تطور التعلیم اإلیطالي في أثناء الحكم العثماني

السنة 
الدراسیة

المدارس 
الثانویة 

الصناعیة 
والتجاریة

مدارس 
البنات 
االبتدائیة

مدارس 
البنین 
االبتدائیة

مدارس 
األطفال

عدد 
التالمیذ

188917162342-521

191063348641275327

- 1957جدول یوضح أعداد التالمیذ بمعھد الھندسة التطبیقیة من سنة 
)2(.م1963- 1962م إلى سنة 1958

عدد المدرسینعدد التالمیذالسنة الدراسیة

1957-1958224

1962-19637410

.123-122رأفت غنيمي الشيخ، مرجع سابق، ص)1(
.43، ص1967أمحد علي الفنيش، اتمع اللييب ومشكالته، دار مكتبة النور، طرابلس، . د)2(
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إلى 1922جدول یوضح عدد التالمیذ للمدارس النظامیة من الفترة 
1939)1(

السنة 
الدراسیة

عدد التالمیذالمدارس الثانویةالمدارس االبتدائیة

عرباإلیطالیینیھودیةعربیةإیطالیةیھودیةعربیةإیطالیة

1921-
1922185861174227066621732559

1938-
1939529767544035141713466734415497

جدول یوضح عدد المدارس االبتدائیة والتالمیذ والمدرسین في طرابلس 
2م1951- 1943من وبرقة 

السنة 
الدراسیة

عدد 
المدارس

عدد عدد التالمیذ
المدرسین إناثذكور

1943-
1944696140344201

1951-
19522013189249951156

.16، ص1974خطيط واملتابعة، وزارة التربية والتعليم، إدارة الت)1(
.20املرجع السابق، ص)2(
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التعلیم بلیبیا منذ الفتح اإلسالمي وحتى ثورة الفاتح سبتمبرإحصائیات 

إلى 1911جدول یوضح عدد التالمیذ في المدارس اإلیطالیة من 
1922)1(

السنة 
الدراسیة

ثانوي المرحلة االبتدائیة
للعرب 

اإلیطالیین 
والیھود

فني للعرب 
واإلیطالیین 

والیھود اإلیطالیینالعرب

1911-
19129937354119

1921-
19226111858342234

.87رأفت غنيمي الشيخ، مرجع سابق، ص)1(
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ن -5 ا الس ك بجعلھ درس وذل ن التم ي س ر ف ادة النظ ث بإع ي البح یوص
علموا eالسابعة من عمر الطفل ولیس السادسة، وذلك إنطالقاً من قولھ 

.أوالدكم الصالة وھم أبناء سبع

بتكوین ھیئة یوصي البحث المنظمة اإلسالمیة للتربیة والثقافة والعلوم -6
ي مجاالت  ة اإلسالمیة ف ات باألقطار العربی استشاریة من أساتذة الجامع
اذ  رامج واتخ ذ الب ي تنفی یم ف رأي الحك التربیة والثقافة والعلوم یكون لھا ال

.القرارات على مستوى المنظمة

ان وة اإلیم ي ،أخ ال الت ذه األعم ّد ھ ف ض اً أن نق ن جمیع ا نح ب علین یج
.سالمیةتمس كیان األمة اإل

كر  دوة، وأش ذه الن ى ھ ائمین عل ع الق كر جمی ة ألش ذه الفرص ز ھ أنتھ
.الدولة التركیة التي أتاحت لنا لقاء أخوة لنا من أصقاع العالم اإلسالمي
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ذه  داد ھ لت أع د وص ة، وق تھ الجامعی ل دراس ھا لیواص ى تخصص إل
.)1(ثانویة تخصصیة1100الثانویات على مستوى الجماھیریة إلى 

تقبل أن التعلیم في الجماھیریة العربیة اللیبیة یسیر بخطى حثیثة نحو المس
لم  ي المس ي اللیب ع العرب راد المجتم ة والسعادة ألف ق الرفاھی الزاھر لتحقی

.وألمتھ العربیة واإلسالمیة

توصیات البحث

:من خالل العرض السابق توصي ھذه الدراسة

ى ج-1 المیة عل ة اإلس اھج العربی د المن یم توحی تویات التعل ع مس می
ب  ذ والطال د التلمی ى ال یج امعي، حت انوي والج دادي والث دائي واإلع االبت
ى  ة إل ة تعلیمی ن مؤسس ھ م د تنقل تدراكیة عن واد االس ض الم رض بع ف

.أخرى

ة -2 زال حبیس ي ال ت ة الت ب المخطوط ق الكت ة وتحقی ى دراس ل عل العم
.الخزانات العامة والخاصة

ن العمل على تأسیس جا-3 ي تمول م ة إسالمیة للبحث العلمي والتقن مع
د  ة دوالر واح التبرع بقیم ك ب ي اإلسالمي وذل ع العرب جمیع أفراد المجتم

.فقط على كل مسلم في العالم

د -4 ى یج درس حت ل سن التم ب قب ق الكتاتی یم عن طری ى التعل العودة إل
.التلمیذ نفسھ مھیئاً للتعلیم بالمرحلة االبتدائیة

اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، التقرير الوطين املقدم إىل مؤمتر التربية الدويل، جنيف )1(
.21، ص2004، طرابلس 47، الدورة 2004
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ل اإلیطالیة و ن قب ھ م جعلتھ یخضع لضوابط وطنیة وأن یكون مصرحاً ب
ات  وزارة التعلیم والتربیة، حیث سمحت الثورة بفتح التعلیم الخاص للجالی
األجنبیة ولمن یرغب من اللیبیین االلتحاق بھا لمن تسمح ظروفھم المادیة 

.)1(بذلك

ائی یة مس وًال دراس ت فص ة ففتح و األمی امج مح ورة ببرن ت الث ا أھتم ة كم
رطة  املین بالش ة الع و األمی امج مح مل برن ا ش باحاً، كم تغلین ص للمش
ي  دات ف اء الراش دورات للنس ورة ب ت الث ا قام لحة، كم وات المس والق
امج  ورة برن ا نظمت الث ائیة، كم ات النس المدارس أو في الجمعیات والھیئ

ة ة المرئی ق األذاع ن طری دم ع ذي ق ور ال و الن الت . نح ت حم ا نظم كم
.)2(أنحاء البالد ھدفھا المشاركة في القضاء على األمیةتطوعیة في 

اره  ذا المستوى التعلیمي باعتب ورة بھ وفي مجال التعلیم العالي أھتمت الث
ریة أو  ت بش واء أكان ة س ع التنموی اریع المجتم ذ مش ال لتنفی اھم الفع المس

ل شعبیة  ة(مادیة، لذا جعلت الثورة في ك ع ) محافظ ة بجمی ة متكامل جامع
.ھا المتباینة سواء في مجال العلوم اإلنسانیة أو التطبیقیةكلیات

رأ خالل  كما أھتمت الثورة باإلیفاد الخارجي على مر عمرھا وھا نحن نق
ام  ذا الع اد 2007ھ رارًا إلیف درت ق ا أص تكمال 4000بأنھ ث الس باح

دراساتھم العلیا بالخارج، ومما أنفردت بھ الجماھیریة في سلمھا التعلیمي 
وم أنھا  اة والعل وم الحی فتحت ثانویات العلوم التخصصیة وھي ثانویات عل

ون واإلعالم، یقضي  األساسیة والھندسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والفن
الطالب في ھذه الثانویات مدة أربع سنوات، ثم یتجھ إلى الكلیة المناظرة 

ل من .ع.ارة التخطيط واملتابعة، دراسة تارخيية عن تطور التعليم يف جوزارة التعليم والتربية، إد)1(
.48، ص1974طرابلس، أغسطس -العهد العثماين إىل وقتنا احلايل، مطبعة الوزارة

.54- 53املرجع السابق، ص)2(
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ا  ذ برامجھ ة لتنفی اعد األم ا س وم علیھ ي یق ة الت ا الفئ ة باعتبارھ التنموی
.)1(االقتصادیة واالجتماعیة

.م2007-1969تطور التعلیم في ظل ثورة الفاتح من سبتمبر من 

اتح من سبتمبر سنة  ي 1969جاءت ثورة الف ي اللیب ع العرب د المجتم لتنق
زي  من براثن عبودیة المستعمر المتمثل في االستعمار اإلیطالي واإلنجلی

د الموجودة في الدولة على مستوى واألمریكي والقضاء على أجھزة الفسا
حیًا  اً وص ان تعلیمی تم باإلنس ورة لتھ اءت الث ا ج ات، كم ع القطاع جمی

.وتحسین مستواه االقتصادي

فتھ  یم وفلس ي التعل ادة النظر ف ى إع یم عل لذا عملت الثورة في مجال التعل
وأعتبرت التعلیم من حق جمیع اللیبیین ومن أھم سمات النظام التعلیمي في 

-:لیبیا خالل ھذه الحقبة الزمنیة في اآلتي

یم  ة التعل ي بمرحل ل اآلل ل بالنق دأ العم ي، وب دادي الفن یم اإلع اء التعل إلغ
المیة  ة اإلس اء الجامع ادس، وإلغ ع والس فین الراب دا الص ا ع ي م األساس
ى  ا إل ل كلیاتھ ة وتحوی یم والتربی وازرة التعل وإلحاق معاھدھا ومدارسھا ب

ة لجامع ة تابع ازي كلی اً (ة بنغ اریونس حالی رحلتین )ق ل الم ا جع ، كم
اً یعرف  یم وأصدرت قانون زامیتین للتعل ة مرحلتین إل االبتدائیة واإلعدادی

اء )2(للتعلیم اإللزامي1975أكتوبر 9بقانون  ھ إلغ األمر الذي یترتب علی
امتحان الشھادة االبتدائیة وأصبح االمتحان یجرى على مستوى المدرسة، 

ناعي كما أھتمت ي والص الثورة بمعاھد المعلمین والمعلمات وبالتعلیم الفن
والزراعي والتجاري، وفي مجال التعلیم الخاص أغلقت الثورة المدارس 

من حبوث ليبيا يف مؤمتر 8حمو األمية وتعليم الكبار، البحث رقم : ينظر وزارة التربية والتعليم)1(
14-9وزراء التربية والتعليم والوزراء املسئولني عن التخطيط االقتصادي يف الدول العربية، طرابلس 

.3، ص1966أبريل 
.2، طرابلس، ص1975أكتوبر 11ق ، املواف1967ينظر جريدة الفجر، السنة الرابعة، العدد )2(
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.المرحلة الثانویة-3.المرحلة االبتدائیة-2
)1(التعلیم العالي-4

.تطور التعلیم في عھد الوحدة الدستوریة واإلداریة

ي  یم ف ھد التعل ع ش ة م ة الكیفی ن الناحی وراً م توریة تط دة الدس ة الوح حقب
یم  االھتمام بالناحیة الكمیة، حیث ركز االھتمام على إلزامیة ومجانیة التعل
ات  ین والمعلم د المعلم ة ومعاھ دارس الفنی ام بالم دائي، واالھتم االبت
توى  ع المس رق لرف د الط ا أح ة باعتبارھ ائل التعلیمی ام بالوس واالھتم

ي، ع التعلیم ة، ورف ة والدولی ة واإلقلیمی المؤتمرات الداخلی ام ب واالھتم
.مستوى الرواتب للمعلمین

ل  ابق ب أما عن النظام التعلیمي في ھذه الحقبة التاریخیة فلم یتغیر عن الس
.بقي كما ھو

ي  اداً ف بالد شھدت أزدی ة أن ال ذه الحقب ي ھ ومن سمات النظام التعلیمي ف
لمختلفة كما أرتفعت نسبة البنات في التعلیم، عدد الطالب بمراحل التعلیم ا

ث  اري حی ي والتج ناعي والزراع التعلیم الص ة ب ذه الحقب ي ھ تم ف ا أھ كم
ذه  فتحت معاھد متوسطة لكل فرع من ھذه الفروع، كما شھد التعلیم في ھ
ة  دارس االبتدائی ال والم اض األطف دارس ری ث م ن حی اً م ة اھتمام الحقب

ة ة والثانوی ك ، )2(واإلعدادی ة وذل و األمی اً لمح بالد برنامج ھدت ال ا ش كم
ة  بالد العربی ي ال ة ف و األمی كندریة لمح ؤتمري اإلس یات م ذاً لتوص تنفی

ام  وبر ع ي أكت دا ف ذین عق نة 1964الل ل س ب 1965، وأبری م، وأنص
45-13برنامج محو األمیة على الفئات العمریة التي تقع بین أعمار 

حسن سليمان حممد، ليبيا بني املاضي واحلاضر، مؤسسة سجل العرب، القاهرة، أغسطس . د)1(
.352، ص1961

.12، ص1969وزارة التربية والتعليم، كتاب تشريعات التعليم يف ليبيا، اموعة األوىل، )2(



91

ى أ ي عل تور التعلیم ذا الدس ز ھ المیا، وأن رك اً إس یم غربی ون التعل ن یك
.یكون حقاً لجمیع المواطنین

:ومن سمات التعلیم في ھذه الحقبة التعلیمیة

.أن التعلیم أصبح عربیاً ولیس أجنبیاً -1

.دخول األنثى في معترك التعلیم-2

.التوجھ إلى المؤسسات الجامعیة-3

.االھتمام بمعاھد المعلمین والمعلمات-4

:ام التعلیمي في ھذه الحقبة الزمنیة كان مقسماً إلىإن النظ

ام: أوالً  یم الع نوات، :التعل ت س دتھا س ة وم ة االبتدائی مل المرحل ویش
والمرحلة اإلعدادیة ومدتھا ثالث سنوات، والمرحلة الثانویة ومدتھا ثالث 

.سنوات

-:وینقسم إلى:التعلیم المھني والفني: ثانیاً 

.فیھ التالمیذ الحاصلون على الشھادة االبتدائیةالقسم المتوسط ویقبل -1

.القسم الراقي ویقبل فیھ التالمیذ الحاصلون على الشھادة اإلعدادیة-2

دارس  ات وم ین والمعلم د المعلم ي معاھ ر ف وھذا النوع من التعلیم ینحص
.التجارة والصناعة

:وینقسم إلى أربع مراحلالقسم الدیني: ثالثاً 

.المرحلة االبتدائیة ویشمل المدارس القرآنیةمرحلة ما قبل -1
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حالة التعلیم في لیبیا خالل فترة اإلدارة اإلنجلیزیة والفرنسیة 

.1951-1943من عام 

ایر سنة  ي ین ى طرابلس ف زي إل د 1943بعد دخول الجیش اإلنجلی ، وبع
ت بسبب الحرب،  ي أغلق إلحاح المواطنین اللیبیین على فتح مدارسھم الت

ة، أخذت  ي برق ق النظام التعلیمي المصري ف اإلدارة البریطانیة في تطبی
دت  ا عم ي طرابلس، بینم ائداً ف بینما جعلت النظام التعلیمي الفلسطیني س

.اإلدارة الفرنسیة بتطبیق النظام الفرنسي التونسي في فزان

ة  ن مرحل ون م یم یتك لم التعل ري أن س ي المص ام التعلیم والمقصود بالنظ
ة إبتدائیة تد ن الفرق داء م ى أبت ة أول ة أجنبی ة كلغ ة اإلنجلیزی ا اللغ رس فیھ

ة،  ة ثانی ة أجنبی یة كلغ ة الفرنس ا اللغ درس فیھ ة ت ة ثانوی ة ومرحل الخامس
ام  ا النظ ة، أم ى الجامع دخول إل الب بال مح للط ي یس ام التعلیم ذا النظ وھ

ى شھادة  ب عل ھ الطال وال " المتریك"التعلیمي الفلسطیني فیحصل بموجب
ؤھ تبدلت ی ي اس عب اللیب ن الش اح م ة، وبإلح ى الجامع دخول إل لھم لل

وداني ي الس ام التعلیم طیني بالنظ ي الفلس ام التعلیم ذا النظ ا ھ ، )1(بریطانی
. حیث كان السودان مستعمرة إنجلیزیة

ي  ر التعلیم ت الفك و تفتی ة ھ ة التعلیمی ذه األنظم ن ھ ا م دف بریطانی إن ھ
.ت مختلفةللیبیا إلى أقسام متباینة وثقافا

.م1963إلى 1951تطور التعلیم في عھد االستقالل من 

انون  یم یعرف بق ي للتعل انون لیب ا صدر أول ق نة ) 5(بعد استقالل لیبی لس
م، وجاء في ھذا القانون الحقوق الدستوریة في مجال التعلیم، وقد 1952

طرابلس، - يبيا يف العصور احلديثة، دار التنميةتطور التعليم يف ل: رأفت غنيمي الشيخ. د)1(
. د. 227، ص1972
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.1910إلى 1551سمات التعلیم في لیبیا خالل الحكم العثماني من 

ي -1 ن عل د ب د مجيء محم ي االنتشار خاصة بع دیني ف أستمر التعلیم ال
نة  اء س ة البیض یة بمدین ة السنوس س الزاوی ذي أس ي ال -1275السنوس

نة . م1842 الجغبوب س یة ب ة السنوس ت الزاوی م تأسس ـ1273ث = ھ
.م1856

لم تعرف لیبیا مؤسسة التعلیم العام في عھد الحكم العثماني إال في سنة -2
.عندما عینت موظفاً یحمل لقب المدیر العام للتعلیم. م1899

دارس -3 فرضت الحكومة العثمانیة اللغة التركیة على طالب وتالمیذ الم
.وكان مدرس ھذه المادة من الضباط المتقاعدین من الجیش العثماني

.1943- 1911سمات التعلیم في عھد االستعمار اإلیطالي 

.1922-1911األولى لالحتالل خصائص التعلیم في الحقبة: أوالً 

.بالنسبة لألراضي غیر المحتلة تمیز التعلیم فیھا بأنھ كان تعلیماً دینیاً -1

ث -2 ھ، حی اء جلدت تم بأبن ا أھ یم فیھ ز التعل ة تمی بالنسبة لألراضي المحتل
فتح لھم المدارس لتعلیمھم، وأغلق مدرسة الفنون والصنائع والتي لم تفتح 

ت ، و1913إال في سنة  ا عمل ب، كم ى كتاتی د إل دارس والمعاھ حولت الم
یم  دیل للتعل الي الب یم اإلیط ل التعل ا وجع ي لیبی ة ف ة الثقاف ى طلین ا إل إیطالی

.النظامي

ذ العرب لألسباب  ال التالمی ة إقب ة قل ذه الحقب ي ھ یم ف أن أھم ما یمز التعل
.آنفة الذكر
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للمدارس بمراحلھا وإنھ بحق شھدت المدن والقرى اللیبیة إنتشاراً واسعاً 
المختلفة والمعاھد بتخصصاتھا العلمیة المتباینة، والكلیات الجامعیة 

بعلومھا المختلفة، حیث أصبح التلمیذ والطالب والباحث ال یجد صعوبة 
في الوصول إلى مؤسسات التعلیم، وھذه نعمة من هللا بھا على أفراد 

م الدیني ال یّخرج وفي الختام یمكن القول إن التعلی.المجتمع اللیبي
قام 2002إرھابیین كما یزعم الغرب الكنسي الیوم، فأحداث سبتمبر سنة 

بھا أناس ال عالقة لھم بالعلم الدیني، فاإلسالم ینبذ العنف، ویحرم قتل 
إن الغرب الكنسي خالل السنوات الثالث الماضیة قد .النفس إال بالحق

قرراتھا الدراسیة ممثلة فرض على الدول العربیة اإلسالمیة أن تغیر م
في حذف آیات الجھاد واآلیات التي لھا عالقة بالیھود، وكذلك إلغاء 
األحادیث الشریفة التي تحث على الجھاد، والھدف من ھذا العمل ھو 

تعطیل فرض الجھاد والذي فرض إالّ للدفاع عن بیضة اإلسالم وصون 
.حرمة المؤمنین في دیارھم

ذ الفتح اإلسالمي وإلى مجيء الدولة العثمانیة سمات التعلیم في لیبیا من
.)1(م1551- 694= ھـ 958-ھـ 23للیبیا 

اتھ - 1 ر مؤسس ا عب ي لیبی دیني ف یم ال ر التعل اجد، (أنتش ب، المس الكتاتی
).الجوامع، الزوایا، األربطة

.لم تعرف لیبیا النظام التعلیمي في ھذه الحقبة الزمنیة-2
یة -3 ررات الدراس ت المق ة كان ة العربی دریس اللغ ول ت ور ح تتمح

ریف  دیث الش وف والح یر والتص ولھ والتفس ھ وأص ا والفق وعلومھ
.والحساب والمنطق

التعلیم - 4 یم األخرى ك واع التعل ة أن لم التعلیمي في ھذه الحقب م یعرف الس ل
.الفني والمھني

.1975-1951أمحد حممد القماطي، تطور اإلدارة التعليمية يف ليبيا . د)1(
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.تقویم المدارس والمعاھد التي أسست في العھد العثماني--

اریخ وقد حدد ھدف  و تشي بت و تلل ام جین 15السیاسة االستعماریة القائمق
وبر  ا 1911أكت ا أنھ ي لیبی الي ف یم اإلیط ة التعل ظ لسیاس م، والمالح

ب  اً بمطال ول اھتمام م ت ة، ول دارس اإلیطالی اء الم ى إنش رت عل اقتص
.)1(اللیبیین الحثیثة بإنشاء مدارس عربیة

.بة االستعمارھذه ھي حالة لیبیا في مجال التعلیم خالل حق

ذ  ان التلمی دن الرئیسیة، وك ض الم ي بع ت مقصورة ف وھذه المدارس كان
افة،  د المس ك لبع ا وذل ي سبیل الوصول إلیھ والطالب یالقي عناًء كبیراً ف
والمالحظ لھذه الحقبة الزمنیة أن الفتاة اللیبیة قد دخلت إلى معترك التعلیم 

ب دارة الترتی ى ص ھ عل ى تنافس ل الفت بحت مث وق وأص ي التف األول ف
.العلمي

یم  وقد كانت اللغة العربیة والتربیة اإلسالمیة تدرسان لجمیع صفوف التعل
.االبتدائي واإلعدادي والثانوي والجامعي

ان  ث ك یم الحدیث، حی ي مؤسسات التعل راً ف ان حاض دیني ك یم ال إن التعل
ریم، وب رآن الك ن الق وراً م ظ س ة یحف ة االبتدائی ي المرحل ذ ف ض التلمی ع

تمر  ادات، ویس دة والعب ور العقی بعض أم ھ ب ع إلمام ریفة م ث الش األحادی
التلمیذ والطالب في أخذ ھذه الموضوعات الدینیة حتى تخرجھ من المعھد 

.المتوسط أو الكلیة الجامعیة

ول  بتمبر أیل ن س اتح م ورة الف يء ث دارس 1969وبمج رت الم م أنتش
د  ة والمعاھ ة والثانوی ة واإلعدادی ات االبتدائی ا والكلی طة والعلی المتوس

.الجامعیة

-ينظر نص االعتراض جبريدة اللواء الطرابلسية، عثمان القيزاين، املدارس الغربية واحلكومية) 1(
.م1920فرباير 5طرابلس 



96

ذا  ھا، ل ي مدارس درس ف ادة ت ة كم ة العربی ى إدخال اللغ ا إل عمدت إیطالی
ن  عملت وبذلت أقصى غایاتھا إللتحاق اللیبیین بھذه المدارس وإبعادھم ع

.منارات العلم الدیني

م  ت تظ ا كان دارس لھ ت م ا وفتح ى لیبی ت إل د دخل ا ق د أن فرنس ا نج كم
ذ 200 ة 406و تلمی یم إجباری ة تعل ة لغ ة اإلیطالی ت اللغ ذة، وكان تلمی

یم  ن التعل ائیة ع ادر إحص ض المص د أوردت بع یة، وق ة الفرنس بالمدرس
ھ1902األجنبي في لیبیا عام  ي : (م جاء فی دارس الفرنسیة ف ان بالم ھ ك إن

.)1(بنتاً 70ولدًا و 80تلمیذاً، 150تلك السنة 

رى  ة ت ة اإلیطالی ى أن"إن الكنیس تار عل دل الس ا أن تس ارى جھودھ قص
ذي  د ال و الوحی یحي ھ رى أن المس ة ت عوره، فالكنیس رب وش اس الغ إحس
ًا  یجب أن یتمتع بكامل حقوقھ اإلنسانیة ذلك ألنھ یمثل الصفوة، وكان لزام
لماً الشخص  اً أو مس على المسیحي أن یرى في الالمسیحي سواء ھرطقی

ل الوضیع الفاسق الذي یقف على ھامش ال ع اإلنساني ویجوز التنكی مجتم
.)2("بھ

ھذا ھو رأي الكنسیة في اآلخرین من غیر المسیحیین، وبعد مرور خمس 
ة  دأت اإلدارة اإلیطالی ا ب الي للیبی كري اإلیط زو العس ن الغ نوات م س

:سیاستھا التعلیمیة تنحصر في

.حث اللیبیین على االلتحاق بمدارس المستعمر-- 

.من المدارس االستعماریةبیان الھدف السیاسي -- 

.االھتمام باألطفال كمحاولة للغزو الثقافي-- 

.أخذ الحیطة من المدارس القرآنیة-- 

.146املساليت، مرجع سابق، صمصطفى)1(
.147املرجع السابق، ص)2(
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و " وإذا قیل لھم تعالوا إلى ما أنزل هللا قالوا بل نتبع ما ألفینا علیھ آبائنا أول
.)1("كان آبائھم ال یعقلون شیئاً وال یھتدون

ى اللحد"فاإلسالم دین العلم والتعلم،  د إل ن المھ م م ب العل وا "و" أطل أطلب
".العلم ولو بالصین

ا  ى عاتقھ ة عل ا واألربط ع والزوای ب والمساجد والجوام لقد أخذت الكتاتی
اني  م العثم ة الحك الل حقب ي خ ع اللیب ي المجتم یم ف ) 1911-1510(التعل

ھ  الي ل تعمار اإلیط رة االس ا )1943-1911(وفت ا أن إیطالی ذكر ھن ، ون
دفھا فتحت د ة ھ ة وإعدادی وراً للحضانة وریاض األطفال ومدارس ابتدائی

تعلیم اللغة اإلیطالیة والقضاء على اللغة العربیة لغة القرآن الكریم كما أن 
ا رب-إیطالی ر والمغ ونس والجزائ ي ت ا ف و دأب فرنس دفھا -وھ ان ھ ك

اء  ى أحی دعوة إل ة وال ي األقطار المغربی الحقیقي أحیاء الجنس البربري ف
ًا  یة غرب رب األطلس واحل المغ ن س دة م ت، والممت د تالش ة ق ة رومانی أم
ي  ا والمستعمر الغرب دفت إیطالی وإلى سواحل البحر األحمر شرقاً، كما ھ
دائي ال  ن ب أن اإلسالم دی بأسره إلى نشر المدنیة الغربیة، وإقناع العرب ب

.)2(یصلح للعصر

م 1816لیبیا بمستھل عام ویمكن أن نؤرخ لبدایة الغزو الثقافي اإلیطالي ل
ة  وا مدرس رابلس، وفتح كان بط رون الفرنسیس توطن المبش دما أس عن
ال  إیطالیة صغیرة لألطفال المسیحیین، وقد التحق بھا عدد قلیل من األطف

ین نة )3(اللیبی ي س ددھن 1846، وف ان ع ات ك ة للبن ئت مدرس 60م أنش
ة ثم طورت إیطالیا . تلمیذة، عن طریق إرسالیة كاثولیكیة سیاستھا التعلیمی

ي  ة ف دن اللیبی ي الم ة ف ناعیة وتجاری ة وص دارس فنی ا م ا بفتحھ ي لیبی ف
الخمس وبنغازي ودرنة، وفي سبیل اجتذاب أبناء البلد لھذه المدارس 

.170سورة البقرة، اآلية )1(
، دار إقرأ، 1مصطفى نصر املساليت، االستشراق السياسي يف النصف األول من القرن العشرين، ط)2(

.99ص
.144رأفت غنيمي، مرجع سابق، ص )3(
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ة،  واطئ البحری ى الش حاري وعل ي الص رت ف ادت وانتش د س األربطة فق
زًا ت-وكانت مھمتھا الدفاع عن بیضة اإلسالم ت مرك ث ثم تحول اً حی علیمی

ذا  داء ل ربص باألع ره المرابطي للت ي ثغ د شھوراً ف یبقى المرابط المجاھ
وس  ة بالس اط ماس ذكر رب ة ن ذه األربط ن ھ یم، وم ي التعل ھ ف تغل وقت یس
المغرب  نا ب اط ثامس راكش، ورب وز م اكر بح اط ش رب، ورب وب المغ جن
رب،  وب المغ ة جن ن جھ دون م ة والمری ھ الطلب م یؤم ان دار عل ذي ك ال

ائر وك درون الظھ ھ، فیص ین ب عدیون مھتم وك الس وانین(ان المل ) الق
ة  ة(إلعفائھ مع االلتزامات المخزنی ریم ) الحكومی رآن الك دیراً للق ك تق وذل

.)1(والعلم

ة  ل المرحل ت تمث ر، وكان وادي والحواض ي الب رت ف د انتش ا فق ا الزوای أم
ي أحد تاذاً ف م األخیرة للتعلیم حیث یتخرج طالب العلم منھا أس روع العل ف

.. الذي تصدر فیھ، وفي بعض األحیان یبقى أستاذاً بالزاویة أن كان بارعاً 
یخ  وري، والش الم الفیت د الس یخ عب ة الش ذكر زاوی ا ن ذه الزوای ن ھ وم
ونیة،  ریة والریس ا الناص ا، والزوای زروق بلیبی د ال دوكالي، وأحم ال

بي، ا القص المغرب، وزوای ة ب یة، والدالئی یة والفاس د والعیاش ومحم
رحمن  د ال ا عب ونس، وزوای ت بت روس، والزمی ن ع د ب ف، وأحم الظری

.)2(الثعالبي، وعبد القادر الجیالني، وأحمد الجزائري بالجزائر

ذكور  ى ال ان مقصوراً عل دیني ك یم ال ا أن التعل ھ ھن ومما یجدر التنویھ إلی
ادات  ك أن ع المي، ذل ي اإلس الم العرب ار الع ع أقط ي جمی اث ف دون اإلن

جتمع ال تسمح بتعلیمھن، إن اإلسالم یعتبر بریئاً من ھذا المعتقد الفاسد الم
: والخاطيء والذي حاربھ ورفضھ وأعتبره أحد معوقات العقل قال تعالى

اهلجرية، 11-10مجعة مصطفى الفيتوري، النشاط العفوي بالغرب اإلسالمي خالل القرن . د)1(
.39-2002دار املدان اإلسالمي، 

.79املرجع السابق، ص)2(
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ذا  ل بمسح ھ وم الطف م یق ام، ث القصب وبمداد أسود یصنع من روث األغن
ة س یخ بكتاب وم الش م یق ورة، ث ھ للس د حفظ اء عن الطین والم وح ب ورة الل

ذا  ذا بمسحھا وھك وم ھ ل یق ل الطف الناس على اللوح، وعند حفظھا من قب
نین  ثالث س در ب ة تق رة زمنی دوالیك یتم الحفظ القرآني في الصدور بعد فت
وم الدراسي  دأ الی والطفل في ھذه الكتاتیب یكون جالساً على األرض، ویب

الة ا ى ص تمر إل اكراً ویس باح ب ن الص ي م ام التعلیم ذا النظ ي ھ ر، ف لظھ
ى  ابھم حت حیث تأخذ فترة قیلولة للراحة والغذاء، ثم یرجع األطفال إلى كت

.صالة العصر

ة  ل المرحل أما المساجد فھي تمثل المرحلة الثانیة للتعلیم في لیبیا حیث تمث
ات  ل حلق ذ داخ تعلم التلمی ث ی دیث، حی المفھوم الح ة ب ة والثانوی اإلعدادی

بیة وعلومھا، والحساب، والمساجد، المسجد العلوم اإلسالمیة من لغة عر
:ھي على ثالثة أنواع من حیث التعلیم

اس - 1 م الن ھ ویعل لي فی احبھ لیص ھ ص ذي یبنی اص ال جد الخ المس
.التعلیم العام دون أخذ أجرة على ذلك

.المسجد المتوسط الذي یأخذ فیھ التلمیذ العلوم التحصیلیة األولى- 2

ھ الت- 3 ة المسجد الجامع في المدن حیث یكون فی ذ مرحل د أخ ذ ق لمی
متقدمة من التعلیم، ونذكر على سبیل المثال جامع درغوت باشا 
اس  رویین بف امع الق ر، وج ر بمص امع األزھ رابلس، وج بط

.)1(المغرب، وجامع الزیتونة بتونس

یم،  ن التعل ة م ة متقدم ل مرحل ت تمث ا واألربطة فكان ع والزوای أما الجوام
ان موجودًا  المفھوم الحدیث، فالجامع ك الي ب حیث كانت بمثابة التعلیم الع

في جمیع أنحاء العالم العربي اإلسالمي كالجوامع التي ذكرتھا آنفاً، أما 

.30عبد اهللا الزيت وآخر، مرجع سابق، ص)1(
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ة" رجح كف ى یوزن القیامة بین مداد العلماء ودم الشھداء فت اء عل دم العلم
.)2("فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم: "ویقول)1("دم الشھداء

ائس،  ي الكن اً ف ان قائم ي الغرب الكنسي ك یم ف وبفضل العلم نجد أن التعل
إن جامعة باریس ھي ثمرة االمتزاج : "یقول جون المونت في ھذا الصدد

وتردوم، و ة ل ة بین مدارس ثالث ھي مدرسة كاتدرائی ر القدیس مدرسة دی
.)3("جنیفییف، ومدرسة القدیس فیكتور

ت  ر كان امن عش رن الث ي الق ائس ف ن الكن ات ع تقلت الجامع دما اس وعن
راث  ین الت ق ب یحي، والتوفی وت المس یحیة والالھ ایا المس ي قض ث ف تبح

یحیة دیم والمس اني الق اني والروم د )4(الیون ي ق رب الكنس افة أن الغ ، إض
ى استفاد من الفكر ال ة الوسطى عل ان العصور المظلم عربي اإلسالمي أب

ى  ة إل ب الیونانی وا الكت د ترجم لمین ق د أن العرب المس ث نج الغرب، حی
اللغة الالتینیة، بل وأصبحت كتب الغزالي وابن رشد والفارابي وابن سینا 
د  ي ق ام الغزال وغیرھم تدرس في جامعات الغرب الكنسي بل نجد أن اإلم

انط وھ ن ك ل م بق ك ام س ألة األحك ھ ومس ألة العلی ق بمس ا یتعل وم فیم ی
ول إن النظام .التحلیلیة والتركیبیة للعلوم الطبیعیة ة حال أعود وأق على أی

ب  ن الكتاتی ان یتكون م ة اإلسالمیة ك ا العربی ي لیبی وي ف التعلیمي والترب
دراس  ن م ارة ع ب عب ة، فالكتاتی ا واألربط ع والزوای اجد والجوام والمس

ون ابتدائیة یلقن ذي یك فیھا للطفل حفظ القرآن الكریم عن طریق الشیخ ال
ة  روف اللغ دیات ح ل أبج یخ الطف م الش ث یعل ریم، حی رآن الك اً للق حفاظ
ي  ھ ف غ طول بي یبل وح خش ى ل ة عل ورة الفاتح ة س دأ بكتاب م یب ة، ث العربی

سم بقلم من 40x40عرضھ 

.6464رواه الشريازي عن أنس، أنظر ضعيف اجلامع الصغري للسيوطي رقم )1(
. 2686جزء من حديث رواه الترمذي رقم)2(
، اإلسكندرية، 7جوزيف نسيم يوسف، نشأة اجلامعات يف العصور الوسطى، الكتب التارخيية. د)3(

.132، ص1971منشأة املصارف، 
.املرجع السابق) 4(
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ریم االبتدائي حیث یتعلم التلمیذ أبجدیات اللغة العربیة ثم تح فیظ القرآن الك
ة  ذ شیخ الحلق ث یأخ یة حی ات دراس ر حلق ي المساجد عب یم ف أ التعل م نش ث
ل  ت تمث ذه كان ھ وھ ذي تخصص فی م ال م العل ة ویعلمھ مجموعة من الطلب

ا ي الزوای ي مرحلة التعلیم بالمستوى اإلعدادي، ثم نشأ التعلیم ف ة الت الدینی
ن المرح ت یكون فیھا التعلیم بصورة أوسع وأشمل م ابقتین، وكان لتین الس

.ھذه الزوایا تمول من ریع عوائدھا من اإلنتاج الزراعي والحیواني

ررات  إن الطالب یتخرج من الزاویة الدینیة ویكون قد مّر على جمیع المق
وف  ولھ والتص ھ وأص ا، والفق ة وآدابھ ة العربی ي اللغ ة ف یة الممثل الدراس

.كون عقلیتھ موسوعیةوالتفسیر، والحساب والمنطق والفلك، وبذلك ت

ن  ا، وم إن التعلیم في لیبیا كان یؤخذ من داخل الكتاتیب والمساجد والزوای
ك والحساب  ي الفل اء ف ة تخرج علم ة الدینی داخل ھذه المؤسسات التعلیمی
ي  یم التقن تظن التعل ان یح دیني ك التعلیم ال یدلة، ف رة والص ب والبیط والط

ل ھو العلم ذاتھ، وما أنزل القرآن المھني، فاإلسالم ال یتعارض مع العلم ب
ك "إّال للعلم  رأ ورب ق، أق ق اإلنسان من عل أقرأ بأسم ربك الذي خلق، خل

.)1("األكرم، الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما ال یعلم

الى  ال تع ھ، ق یة ل اس خش د الن لھذا نجد أن هللا تعالى أعتبر العلماء من أش
ھ رسولھ )2("إنما یخشى هللا من عباده العلماء" أن e، كما نجد أن هللا نب

الى ال تع ون، ق ل ھل یستوى : "یفرق بین اللذین یعلمون والذین ال یعلم ق
ذین ال یعلمون ون وال ذین یعلم ول )3("ال م یق ي شأن العل اء : "eوف العلم

اء ة األنبی ول" ورث ین : "ویق ة ب بعمائة درج ؤمنین بس وق الم اء ف العلم
: ویقول)4("الدرجة والدرجة مائة عام

.4-1سورة العلق، اآليات )1(
.28فاطر، اآلية )2(
.9الزمر، اآلية )3(
.عباس رضي اهللا عنهرواه ابن )4(
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ي  ل ف في النظام الجماھیري بلیبیا ھناك سلطتان سلطة اتخاذ القرار المتمث
ان  ي اللج ل ف رار المتمث ذ الق لطة تنفی یة وس عبیة األساس ؤتمرات الش الم
ؤتمرات الشعبیة األساسیة،  الشعبیة العامة والتي تتولى تنفیذ ما قررتھ الم

ة  لطة الرقاب المؤتمر كما نجد داخل النظام الجماھیري س ل ب عبیة الممث الش
اك  دن وھن عبیة بالم ان الش ال اللج ب أعم ذي یراق ة ال ل مدین عبي لك الش

ال  یر أعم ب س ذي یراق ام ال عب الع ؤتمر الش اء(م ى ) األمن وزراء عل ال
.مستوى الدولة

یة  عبیة األساس ؤتمرات الش اء الم ن أمن ون م ام یتك عب الع ؤتمر الش إن م
.یةوأمناء المؤتمرات النقابیة والمھن

:نشأة التعلیم بالجماھیریة

ي حوض البحر  ة ف ة والمعرف ز الثقاف إن لیبیا تعتبر تاریخیاً من أھم مراك
ا  المي لھ ي اإلس تح العرب األبیض المتوسط إبان العصر الفینیقي، وبعد الف
ي  ة ف ام الحضارة الیونانی ا قی ھدت لیبی ا ش من قبل الفاتحین المسلمین، كم

اً (في مدینة قورینا الركن الشرقي للبلد ممثالً  حات حالی ام )ش ، وشھدت قی
دة،  براتة ولب ي ص ثًال ف د مم ي للبل زء الغرب ي الج ة ف ارة الرومانی الحض
ا صالت  ا أن للیبی ط، كم وكلھا مدن ساحلیة تقع على ساحل البحر المتوس
ي  ت من األقطار الت ا كان ا أن لیبی ثقافیة بالحضارة الفرعونیة القدیمة، كم

اخوس أھتمت بالكتب، فق ة ) م.ق240-305(د كان كلیم ة بمدین اً لمكتب أمین
ا، حیث وضع  ة اإلسكندریة لیكون مصنفاً لھ ى مكتب ل إل م انتق شحات، ث

.)1(مجلداً 120فھرساً لھا جاء في 

ؤة  ى لؤل ة إل ة والرومانی ة اإلغریقی ة الثقاف ن منظوم ا م ت لیبی م انتقل ث
یال ادس الم رن الس ي الق المیة ف ة اإلس ارة العربی أت الحض ث نش دي، حی

الكتاتیب الدینیة التي تحفظ القرآن الكریم، وھذه كانت تمثل مرحلة التعلیم

عبد اهللا الشريف وحممد إحممد الطوير، دراسات يف تاريخ املكتبات والوثائق واملخطوطات . د)1(
.16-15، ص1987، طرابلس، الدار اجلماهريية ، 1الليبية، ط
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: المناخ

ث یكون  وبي، حی اخ البحر المتوسط الجن ھ طابع من ب علی ا یغل مناخ لیبی
.حار جاف صیفاً، وبارد ممطر شتاءً 

:اإلنتاج الزراعي

ب،  ور، والعن اج التم راً بإنت ا أخی تھر لیبی ون تش ت الزیت اح، وزی والتف
.باإلضافة إلى محاصیل القمح والشعیر

:الحالة االقتصادیة

از  نفط والغ ة ال یعتبر النفط المصدر الرئیسي للبلد حیث تصدر الجماھیری
وب  ي زراعة الحب ثًال ف والصناعات البتروكیماویة، بھا نشاط زراعي مم

...والقمح والشعیر والخضروات والحمضیات والتفاح

:هالمیا

ذي  ناعي ال ر الص اه النھ ى می ار، وعل اه اآلب ى می ة عل د الجماھیری تعتم
ى  وب إل ن الجن اء م ل الم اره ینق ر، باعتب زات العص دى معج ر أح یعتب

.أمتار7كم عبر أنابیب خرسانیة عمالقة قطرھا 1000الشمال بمسافة 

:النظام السیاسي

ؤتمرات الشعبیة  ي نظام الم ث یتمثل النظام السیاسي بلیبیا ف األساسیة حی
كان  ر الس ب تجمھ یة حس عبیة أساس ؤتمرات ش ى م ع إل م المجتم ینقس

ؤتمرات  ذه الم د بلغت ھ تم 490وتواجدھم، وق یاً، وی ؤتمر شعبیاً أساس م
ة  ي السیاس ل ف ا المتمث ؤتمرات وضع جدول أعمالھ ذه الم داخل قاعات ھ

ؤتمر الشعب ام الداخلیة والخارجیة للبلد، ثم تحال ھذه القرارات إلى م الع
ة  ر لجن وم بصیاغتھا عب ذي یق والذي یمثل قمة ھرم السلطة الشعبیة، وال

ار  تم اختی ام ی عب الع ؤتمر الش ل م ي داخ یاغة وف اء(الص وزراء  ) أمن
.الدولة حسب المؤھالت العلمیة واالنتماء للثورة
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عرض عن تاریخ التعلیم في لیبیا
د جمعة مصطفى الفیتوري.أ

الجماھیریة العظمى-جامعة المرقب

بسم هللا الرحمن الرحیم

، والصالة والسالم على أشرف الخلق محمد  eالحمد 

ھذا عرض یبین تاریخ التعلیم في الجماھیریة العظمى،   قدیمًا 
.وحدیثاً،،،

:الموقع الجغرافي

ا بین خطي طول وعرض  ع لیبی ة، یحدھا ° 32,16تق ارة األفریقی شمال الق
ر  ماالً البح ر، ش ونس والجزائ اً ت ة مصر، وغرب ط، وشرقاً جمھوری المتوس

.وجنوباً السودان وتشاد والنیجر

: عدد السكان

.2005یقدر عدد سكان لیبیا بست مالیین نسمة حسب أخر إحصاء لسنة 

ى البحر 2كم2000000تبلغ مساحة لیبیا :المساحة ي تطل عل اً وھ تقریب
كم1900المتوسط بساحل یقدر 
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.

البحث التربوّي برصد التجدیدات المیدانیة والعمل على كما یعنى 

نشرھا، وكذلك التعرف على المستجدات العالمیة واالستفادة منھا ودفع 

.توظیف التكنولوجیات الحدیثة في مجاالت التعلیم

یتم تنظیم البحث التربوّي في مؤّسسات مختصة –22الفصل 

كز البحث العلمّي تعمل، عند االقتضاء، في إطار الشراكة مع مرا

.والمؤسسات الجامعیة ذات االختصاص
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:في التقییم

تخضع كافة مكونات التعلیم المدرسي للتقییم –19الفصل 

.الدورّي والمنتظم

ویھدف التقییم إلى القیس الموضوعّي لمردود التعلیم المدرسّي 

میذ، والمؤسسات الراجعة إلیھ بالنظر وأداء العاملین بھا ومكتسبات التال

بغیة إدخال اإلصالحات والتعدیالت الالزمة لضمان تحقیق األھداف 

.المرسومة

:في البحث والتجدید في المجال التربوي

یمثل البحث التربوّي عامال أساسیّا في تحسین –20الفصل 

جودة العملیّة التعلیمیّة واالرتقاء بمردود المدرسة وتأھیلھا المطرد 

.ومع اعتبار المعاییر الدولیة في المجالتجسیما لألھداف المنشودة

یشمل البحث التربوّي مجاالت البیداغوجیا ومناھج –21الفصل 

التعلیم وبرامجھ ووسائطھ وأداء المربین والحیاة المدرسیة ومحیطھا 

وأنظمة التقییم، وكذلك الدراسات المقارنة واستشراف التحوالت في 

.مجال التربیة والتعلیم
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االقتصادیة واالجتماعیة والجمعیات ذات العالقة والمؤسسات 

.وفق التشریع الجاري بھ العمل

المدارس اإلعدادیة والمعاھد والمعاھد النموذجیة - 16الفصل 

والمدارس االفتراضیة مؤسسات عمومیة ذات صبغة إداریة تتمتع 

بالشخصیة المدنیة واالستقالل المالي ومیزانیتھا ملحقة ترتیبیا بمیزانیة 

.الدولة

تتكون موارد المدارس اإلعدادیة والمعاھد –17الفصل 

والمعاھد النموذجیة والمدارس االفتراضیة من المنح التي تسندھا الدولة 

للتجھیز والتسییر، ومن المنح التي یوفرھا األشخاص الطبیعیون 

والمعنویون أو غیرھم من الھیئات، ومن الوصایا والھبات، ومن مداخیل 

والخدمات، ومن المقابیض المتأتیة من رسوم التسجیل التي الممتلكات

یمكن توظیفھا على التالمیذ الذین تمكنھم مداخیل أولیائھم من دفعھا، 

.وكذلك من رسوم التأمین والمكتبة

یتعین، عند إنشاء المؤسسات التربویة، الحرص –18الفصل 

.على أخذ الطابع الممیز للمحیط باالعتبار
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وتجوید خدماتھا التربویة في إطار األھداف التربویة مناخھا، 

الوطنیة واألھداف المرسومة للمؤسسة، وذلك بتشریك كل األطراف 

المعنیة من األسرة التربویة وممثلي األولیاء والتالمیذ والجمعیات ذات 

.العالقة

وتراعي المؤسسة التربویة عند وضع مشروعھا خصائص 

.تالمیذ الخصوصیةمحیطھا االجتماعي وحاجیات ال

.ویعرض مشروع المدرسة على مصادقة سلطة اإلشراف

ویمكن في إطار مشروع المدرسة أن تنتفع المؤسسات التربویة 

العمومیة بمرونة التصرف في تنظیم الزمن المدرسي والتقییم المستمر، 

.وتوزیع محتویات التعلیم في إطار المقاییس والمعاییر الوطنیة

المجلس البیداغوجي للمدرسین بالمدارس یتولى–14الفصل 

االبتدائیة والمدارس اإلعدادیة والمعاھد النموذجیة والمدارس االفتراضیة 

مساعدة إدارة المدرسة على معالجة المسائل المتعلقة بتنظیم التعلمات 

والتقییم المستمر والزمن المدرسي وأشكال الدعم والمرافقة للتالمیذ وذلك 

.الوطنیة مع مراعاة خصوصیات المدرسةفي إطار المعاییر

تنشئ الدولة مؤسسات التعلیم العمومي وتنفق –15الفصل 

علیھا من المیزانیة العامة، كما یمكن أن تساھم في ذلك الجامعات المحلیة 
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:في المؤسسات التربویة العمومیة

تجري التربیة قبل المدرسیة بمؤسسات وفضاءات –11الفصل 

.تحدث للغرض

یجري التعلیم األساسي بالمدارس االبتدائیة في مرحلتھ األولى و

.وبالمدارس اإلعدادیة في المرحلة الثانیة

.ویجري التعلیم الثانوي بالمعاھد والمعاھد النموذجیة

ویحّدد نظام الدراسة بالمعاھد النموذجیة بقرار من الوزیر 

.المكلف بالتربیة

والمدارس اإلعدادیة تخضع المدارس االبتدائیة–12الفصل 

والمعاھد النموذجیة والمدارس االفتراضیة إلى إشراف الوزارة المكلفة 

بالتربیة ویدیر كل منھا مدیر یساعده مجلس للمؤسسة ومجلس بیداغوجي 

.للمدرسین

یتولى مجلس المؤسسة في المدارس االبتدائیة –13الفصل 

والمدارس االفتراصیة والمدارس اإلعدادیة والمعاھد والمعاھد النموذجیة

وضع مشروع المدرسة الذي یستھدف تطویر طرق عملھا، وتحسین 



110

ویضمن للتلمیذ حق الدفاع . التربیة من أجل ارتكاب خطإ فادح

.عن مصالحھ بنفسھ أو عن طریق من ینوبھ

كل ولّي یمتنع عن إلحاق منظوره بمؤسسات –10الفصل 

ن سن السادسة عشرة رغم كونھ التعلیم األساسي أو یسحبھ من التعلیم دو

قادرا على مواصلة تعلمھ بصفة طبیعیة حسب التراتیب الجاري بھا 

دینار وتصبح الخطیة 200إلى 20العمل، یعرض نفسھ إلى خطیة من 

.دینار في صورة العود400

:في المؤسسات التربویة

تجري الدراسة في المؤسسات التربویة العمومیة –11الفصل 

:التالیة والخاصة 

مؤسسات وفضاءات تعنى بالتربیة قبل المدرسیة،-

مدارس ابتدائیة،-

مدارس إعدادیة،-

معاھد،-

معاھد نموذجیة،-

.مدارسة افتراضیة-



111

تطویر ملكات التواصل وتوظیف كل أنواع التعبیر اللغوي -

والفني والرمزي والجسماني،

تمكین المتعلمین من حذق استعمال تكنولوجیات المعلومات -

.واالتصال وإكسابھم القدرة على توظیفھا في سائر المجاالت

تھیئة الناشئة لمواجھة المستقبل وإعدادھم لمسایرة -

.المتغیرات واإلسھام فیھا إیجابیا

ویرمي إلى . یمثل التعلیم األساسي حلقة قائمة بذاتھا–8الفصل 

كاف من تكوین الناشئة بشكل ینّمي قدراتھم الذاتیة ویضمن لھم بلوغ حّد 

المعرفة والتكوین یمكنھم إما من مواصلة التعلیم في المرحلة الموالیة 

.وإما من االلتحاق بالتكوین المھني أو االندماج في المجتمع

التعلیم األساسي إجباري ما دام التلمیذ قادرا على –9الفصل 

وتعمل . مواصلة تعلمھ بصفة طبیعیة حسب التراتیب الجاري بھا العمل

ة بالتعاون مع األولیاء على أن یكون االنقطاع عن الدراسة قبل المدرس

.نھایة التعلیم األساسي استثناء

وال یجوز رفت أي تلمیذ دون سن السادسة عشرة من عمره رفتا 

نھائیا من جمیع المؤسسات التربویة العمومیة إال بمقرر صادر عن 

ألمر على مجلس الوزیر المكلف بالتربیة، بعد إحالة التلمیذ المعني با
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بتنمیة شخصیة الفرد بكل أبعادھا الخلقیة والوجدانیة والعقلیة -

والبدنیة وصقل مواھبھ وملكاتھ وتمكینھ من حق بناء شخصیتھ على 

النحو الذي یذكي فیھ ملكة النقد واإلرادة الفاعلة لینشأ على التبصر في 

.الحكم والثقة بالنفس وروح المبادرة واإلبداع

بتربیة الناشئة على االجتھاد وحب العمل والتبصر بقیمتھ -

األخالقیة باعتباره عامال فاعال في الترشید الذاتي ونحت الشخصیة 

.وغرس الطموح إلى التفوق

.بتنشئة التلمیذ على احترام القیم الجماعیة وقواعد العیش معا

على . تعمل المدرسة، في إطار وظیفتھا التعلیمیة–7الفصل 

ن تعلیم جیّد للجمیع یتیح اكتساب ثقافة عامة ومعارف نظریة ضما

وعملیة ویمكن من تنمیة مواھب المتعلمین وتطویر قدراتھم على التعلیم 

.الذاتي واالنخراط في مجتمع المعرفة

:والمدرسة مدعوة بالخصوص إلى 

تمكین المتعلمین من إتقان اللغة العربیة، بصفتھا اللغة -

الوطنیة،

تعلمین من حذق لغتین أجنبیتین على األقل،تمكین الم-

.تمكین مختلف أشكال الذكاء الفكري والحسي والعملي-- 
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یستلھم المثل اإلنسانیة العلیا والمبادئ الكونیة في الحریة 

.والدیمقراطیة والعدالة االجتماعیة وحقوق اإلنسان

تضمن الدولة حق التعلیم مجانا بالمؤسسات التربویة –4الفصل 

العمومیة لكل من ھم في سن الدراسة وتوفر لجمیع التالمیذ فرصا 

متكافئة للتمتع بھذا الحق طالما أن الدراسة متواصلة بصورة طبیعیة 

.وذلك وفق التراتیب الجاري بھا العمل

وتسھر الدولة على توفیر الظروف المالئمة لألطفال من ذوي 

.االحتیاجات الخصوصیة للتمتع بحق التعلیم

.تضطلع المدرسة بوظائف التربیة والتعلیم والتأھیل–5ل الفص

تعمل المدرسة، في إطار وظیفتھا التربویة، بالتعاون –6الفصل 

مع األولیاء وفي تكامل مع األسرة، على تربیة الناشئة على األخالق 

الحمیدة والسلوك القویم وروح المسؤولیة والمبادرة، وھي تضطلع على 

:ھذا األساس 

تنمیة الحس المدني لدى الناشئة وتربیتھم على قیم المواطنة ب-

وترسیخ اإلدراك لدیھم بالتالزم بین الحریة والمسؤولیة وإعدادھم 

لإلسھام في دعم أسس مجتمع متضامن یقوم على العدل واإلنصاف 

.والمساواة بین المواطنین في الحقوق والواجبات
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التربیة والتعلیم مقتطفات من القانون التوجیھي المتعلّق ب

.2002–07–23األساسي الصادر في     

:في رسالة التربیة

التربیة أولویة وطنیة مطلقة والتعلیم إجباري من –الفصل األول 

سن السادسة إلى سن السادسة عشرة، وھو حق أساسي مضمون لكل 

التونسیین ال تمییز فیھ على أساس الجنس أو األصل االجتماعي أو اللون 

.أو الدین، وھو واجب یشترك في االضطالع بھ األفراد والمجموعة

.التلمیذ محور العملیة التربویة–2الفصل 

تھدف التربیة إلى تنشئة التالمیذ على الوفاء لتونس –3الفصل 

والوالء لھا، وعلى حب الوطن واالعتزاز بھ وترسیخ الوعي بالھویة 

النتماء الحضاري في أبعاده الوطنیة فیھم، وتنمیة الشعور لدیھم با

الوطنیة والمغاربیة والعربیة واإلسالمیة واإلفریقیة والمتوسطیة ویتدعم 

.عندھم التفتح على الحضارة اإلنسانیة

كما تھدف إلى غرس ما أجمع علیھ التونسیون من قیم تنعقد على 

تثمین العلم والعمل والتضامن والتسامح واالعتدال وھي الضامنة إلرساء 

مع متجذر في مقومات شخصیتھ الحضاریة، متفتح على الحداثة مجت
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وعلى المدرسة أن تغرس في أبنائھا روح المواطنة، وأن تعّد 

فنسق التطّور الذي تشھده المعرفة . شبابھا للمواقع المتقدمة في عالم الغد

الیوم یجعل ما نتعلمھ سریع التقادم، فبسرعة تبرز مھن جدیدة وتندثر 

.وتتبّدل أنماط العمل وأشكالھمھن أخرى، 

لكنھ . والمدرسة غیر قادرة وحدھا على استباق كّل المتغیرات

یبقى من واجبھا أن تنّمي في الشباب ملكة االستشراف، وأن تمّكنھم من 

القدرة على التأقلم، عن طریق تكوینھم بما ینّمي لدیھم القدرة على مواكبة 

.تطلباتھامتغیرات سوق الشغل وسرعة التأقلم مع م

إّن ما یزید األمر صعوبة ھو أن أغلب مھن الغد غیر معلومة 

. ولم یعد تلقین المعارف كافیا إلعداد الناشئة لھذا العالم الجدید. الیوم

وعلى المدرسة أن تمكنھم إلى جانب المھارة المطلوبة عند التكوین، من 

د لتقبل المرونة الضروریة للتمكن من المھارات المستقبلیة واالستعدا

.متطلباتھا

یجب أن تكون مدرسة الغد في مستوى مقتضیات المنافسة 

وإن في إعداد الموارد البشریة إعدادا مالئما شرطًا أساسّیا . العالمیة

فال بقاء في عالم الیوم إّال لمن حقّق القدرة . للتمكین من كسب ھذا الرھان

.على مواكبة تطّور العلوم والتكنولوجیا
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910العربيدول المشرق

899الدول اإلفریقیة

118سائر الدول

ولتونس في موضوع التربیة منطلقات تتلخص في أدبیات 

:نوجزھا في ما یلي 

إن المعرفة تفتح أبواب المستقبل، وتكیّف مصیر األفراد 

وھي شرط نجاح المجتمعات، سواء على المستوى السیاسي . والشعوب

.جتماعي أو الثقافيأو االقتصادي أو اال

فالرھان على المعرفة ھو رھان على المستقبل، ألن المعرفة ھي 

.الضامن للمستقبل األفضل

. إننا نقبل على عالم تتطور فیھ المعارف والتقنیات بسرعة مذھلة

ومن الواجب تطویر المنظومة التربویة حتى تكون قادرة على مواكبة 

خّریجو الجامعات من االنخراط في عالم التقّدم، بل استباقھ، وحتى یتمكن 

.الغد

إن على المدرسة أن تكون متفّتحة، وأن تكتسب القدرة على 

. مواكبة المستجّدات العلمیة والتقنیة ذلك أن تلمیذ الیوم ھو مواطن الغد
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232: ویبلغ عدد التالمیذ الموجودین حالیا في التعلیم األساسي والثانوي 

في 1088. 816في التعلیم األساسي و 4160531منھم 1422

.الثانوي

وتنضاف إلى جھود الدولة جھود القطاع الخاص الذي یؤمھ 

.في الثانوي34210في األساسي و40615منھم     74825

أما في ما یخص التعلیم العالي فإن تونس من بین الدول العربیة 

–ھادة الثانویة العامة واإلسالمیة التي تلتزم بأن توفر لكل من نجح في ش

مكانا في إحدى مؤسسات التعلیم العالي –المسماة في تونس الباكالوریا 

.عن طریق نظام التوجیھ الذي یعتمد أولویة الكفاءة واالستحقاق

مؤسسة تابعة للقطاع 20جامعة حكومیة و12في تونس اآلن 

سنویا طالبا یتخرج منھم000394الخاص، ویؤّم الجامعات الحكومیة 

سنة من السكان 24و20، والفئة العمریة الواقعة بین 90069حوالي 

.بالتعلیم العالي%37یلتحق منھا 

.طالبا یزاولون تعلمھم خارج البالد00011یضاف إلى ذلك 

:طالبا أجنبیا یتوزعون كما یلي3481وتضم الجامعات التونسیة 

1554دول المغرب العربي  
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عة شرق الشمال اإلفریقّي قد مثلت في مختلف إن تونس الواق

مراحل تاریخھا موقعا استراتیجیّا جعلھا حاضنة لالمتزاج اإلثنولوجّي 

ھي ال تتجاوز مساحتھا . والتصاھر الثقافي والتفاعل الحضاري

. 000005منھا صحاري ومفازات، یسكنھا %40، 2كم610163

، وما انفك %1. 08في نسمة، وتنحصر نسبة نمّوھا الدیمغرافّي 10

، % 64السكان ینزحون نحو المدن حتى أصبحت نسبة سكان المدینة 

تبلغ شطوطھا . نسمة3002. 000وحدھا " تونس"وفي العاصمة 

، وسكانھا مسلمون بنسبة %98سكانھا عرب بنسبة . كم1298الساحلیة 

أیضا، تعایشھم أقلیات مسیحیة ویھودیة، ویتكلم سكانھا اللغة 98%

–وتدقیقا الشلحة –، والذین یتكلمون معھا البربریة %99العربیة بنسبة 

.%1نسبتھم 

التعلیم : یقوم النظام التربوي في تونس على ثالث مراحل 

. ثّم التعلیم العالي) سنوات4(والتعلیم الثانوي ) سنوات10(األساسي 

سبة والتعلیم إلزامّي إلى حدود السادسة عشرة من العمر، وتبلغ ن

%99في سن السادسة ) أي التحاق األطفال بالمدرسة(التمدرس 

للصبیان كما للفتیات، ونسبة من یواصلون تعلمھم إلى سن الحادیة عشرة 

، أما %90. 5، ونسبة من یواصلون إلى سن السادسة عشرة 97%. 3

نسبة من تتواصل دراستھم بین سن الثانیة عشرة وسن الثامنة عشرة فھي 

1 .76%.
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وكان من اختیارات دولة االستقالل اجتھاداتھا الجریئة في موضوع 

الثقافة اإلسالمیّة، تجّسم ذلك في صدور مجلة األحوال الشخصیة في فجر 

وفي القول بضرورة إعادة ) 1956–8–13(االستقالل           

االجتھاد في باب العبادات حسب مقتضیات العصر الحدیث، بناًء على أن 

الحضارّي المنشود ھو وحده الكفیل باتقاء أشرار االستعمار النھوض

.مجّددا

لقد راھنت تونس على التعلیم منذ فجر استقاللھا فكانت على 

مدى العقود الثالثة األولى تخّص التربیة بأرفع حّصة من میزانیتھا 

%العاّمة حتى وصلت إلى نسبة  31. وفي ھذا السیاق بادرت إلى . 5 

، وعملت على نشر التعلیم، وعلى 1960عام " ة التونسیةالجامع"تأسیس 

وما انفكت المنظومة . فتح أبوابھ بشكل مزدوج أمام الفتیان وأمام الفتیات

التربویة في تونس ترفع التحّدیات التي تملیھا حداثة العصر في مختلف 

اإلنسانیة منھا واإلجتماعیة والدقیقة، وفي مختلف وجوه : العلوم 

ومن أھم ما تراھن علیھ في ھذه السنوات . لتقنّي والتكنولوجيّ االستثمار ا

سّد فجوات الثورة الرقمیّة بعد أن اختارت تعمیم المعلوماتیّة على كافة 

مستویات التعلیم، ویتّم بذلك في سیاق السعي الدائب إلى االندراج في 

آلیات مجتمع المعرفة، وھو الشعار الذي تّم إعالنھ بمناسبة صیاغة 

".2007–2002: خطة التنفیذیة لمدرسة الغدال"
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إال نسبة –لغة ودینا ومذھبا –وال تكاد تخرج عن ھذه الرباعیّة . مالكيّ 

.مائویة ال تكاد تتجاوز كسور األعشار كما سنرى الحقا

1956–1881احتّل الفرنسیّون البالد التونسیّة طیلة الفترة 

ث مأثور، یتمثل في الكتاتیب التي فأصبح التعلیم موزعا بین نظام متوارَ 

تلقن القرآن الكریم حسب روایة قالون عن نافع، ثّم في مدارس تلقن 

األطفال معارف متنوعة وتغلب علیھا الصبغة الموروثة تسّمى المدارَس 

القرآنیة، وفي التعلیم الزیتونّي كما كان یسّمى نسبة إلى جامع الزیتونة، 

فرنسي "لثقافتھم وللغتھم یفضي إلى تكوین ونظام أدخلھ الفرنسیّون خدمة

(آراب–فرنكو "عرف باسم " عربي–  "franco-arabe ( فبادر

العرش الملكّي الذي كان قائما على البایات من األسرة الحسینیّة إلى 

استحداث نظام تربوّي مزیج بین الثقافة العربیّة والثقافة الفرنسّیة، فأّسس 

، ومن 1905عام " الّصادقیّة"اسمھ وھي الّصادق باي مدرسة ُسّمیت ب

النظام التربوّي الّصادقّي تخّرجت النخبة السیاسیّة التي تولت قیادة 

.1956معركة التحریر من االستعمار حتى جاءت باالستقالل عام 

كان من أول ما بادرت إلیھ دولة االستقالل توحیُد التعلیم، 

ة والتربیة العصرّیة فاختارت صیغة وسطى بین التربیة الكالسیكّی

محاولة بذلك تطویر التعلیم الزیتونّي من جھة وحقن التعلیم العصرّي بما 

.یربطھ باألصالة العربیّة اإلسالمیّة
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التسلیم بأن النھضة الحضاریة الشاملة متوقفة على إحكام –د 

.الثورة المعرفیّة الرقمیّة المرتبطة أساسا باألنظمة التعلیمّیة

وضوع التربیة من كونھ شأنا قطرّیا فأصبح شأنا ھكذا خرج م

دولیّا، وزاد من أھمیّتھ وأبعاده ما تطّورت إلیھ األحداث فحشرت اإلسالَم 

.في صمیم الجدل األمنّي على المستوى الّدوليّ 

باكرا، منذ العصر اإلسالمّي األّول، كانت لتونس أعراف 

ضل جھود األغالبة مّكنتھا من اإلشعاع المعرفّي وذلك بف" تربوّیة"

وتأسیسھم مدرسة القیروان، ثّم أصبحت العاصمة تونُس حاضنة للنھضة 

التربویّة بفضل المنظومة التعلیمیّة التي تأّسست ضمن جامع الزیتونة، 

والذي أصبح حلقة وصل بین جامع األزھر في القاھرة وجامع القرویّین 

.في فاس من المغرب األقصى

وھي –" إفریقّیة"سّي المتقّلب الذي عرفتھ لقد أثمر التاریخ السیا

نمطا خاصا على مستوى –تونس الحالیة مع جزء من شرق الجزائر 

النسیج االجتماعّي أفضى إلى استقرار استثنائّي لم تعرفھ دول عربیة 

إسالمیة أخرى، فالبالد قد تعّربت مبكرا وشمل ذلك األطیاف الّساللیّة 

ثم استقّر أمر المعتقد على اإلسالم على وكذلك أداة التواصل وھي لغة، 

مذھب الجماعة، وانضوى تحت اجتھادات اإلمام مالك، وھكذا أصبحت 

عربّي، مسلم، سنّي، : تونس أنموذجا للتجانس في مختلف أبعاده ؛ شعب 
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النظام التربوي في تونس
عبد السالم المسّدي. د

وزیر التعلیم العالي، السابق

ونحن نحاول اإلسھام في تشخیص المشھد –ال بد في البدایة 

من –التربوّي في األقطار اإلسالمیّة حسب ما رسمتھ ورقة ھذا المؤتمر 

اإللماح إلى أھّمیة الموضوع وإلى خطره في المرحلة الراھنة من تطّور 

األوضاع اإلقلیمیّة والّدولّیة، وتكتسي التربیة منزلة متقّدمة ضمن 

:الحاضر ألسباب عدیدة أبرزھا أولوّیات المشھد اإلنسانيّ 

االرتباط الوثیق بین موضوع التربیة وقضایا التنمیة بمختلف –أ 

.االقتصادّي واالجتماعّي والثقافيّ : وجوھھا 

رأس "الفائض االعتبارّي الجدید الذي أصبح یَْحكم استثماَر –ب 

".المال البشريّ 

تربویة والرابط بالمنظومة ال" مجتمع المعرفة"ارتھان فكرة –ج 

.الجدلّي بین آلیّاتھما المتقابلة
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History of Education in Cameroon and its
Contributions to Humanity
Hamadou Adama

University of Ngaoundéré – Cameroon

Geographic position, surface area and population of Cameroon

The Republic of Cameroon is politically situated in Central Africa.
But, geographically, the country Cameroon is located in Western Africa,
bordering  the  Bight  of  Biafra,  between  Equatorial  Guinea  and  Nigeria.
Cameroon shares land boundaries with Central African Republic (797 km),
Chad (1,094 km), Republic of the Congo (523 km), Equatorial Guinea (189
km), Gabon (298 km), and Nigeria (1,690 km). The Atlantic coastline is 402
km length.

The surface area is 475 440 sq km and the total population is
estimated around 18 million inhabitants in July 2007.

Cameroon harbored more than 200 ethnic groups and a lot of
geographic and cultural diversity.

The population growth rate is 2.7% in 2007. The birth rate is 36
births/ 1000 population and the death rate 12.7 deaths/ 1000 population (est.
2007).

Life  expectancy  at  birth  for  the  total  population  is  54  years  and  the
total fertility rate is 4.5 children born/ woman.

A flashback to its modern history, we learn that Cameroon used to be
a federal republic with 2 autonomous states divided along linguistic lines and
colonial experiences.
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The former French Cameroon and part of British Cameroon merged in
1961 to form the present country. Since independence from French-
administered UN trusteeship on January 1st, 1960 and in comparison with
neighboring countries such Chad, Central Africa Republic, Congo or
Equatorial Guinea, Cameroon has generally enjoyed political stability, which
has permitted the development of agriculture, roads, and railways, as well as
a petroleum industry. Despite a slow movement toward democratic reform,
political power remains firmly in the hands of an ethnic oligarchy headed by
President Paul BIYA since 1982. He took over after President Amadou
Ahidjo, a Muslim, decided to step down for health reasons as it was officially
disclosed some months later.

Administrative structure and religious affiliations

Cameroon has 10 provinces:

· 3 provinces in the northern part of the country ie Adamawa, North
and  Far  North.  All  the  3  provinces  are  densely  populated  with  Muslim
faithful. The Northern provinces were colonized by the French and the
British who shared among themselves the remaining territories of Adamawa,
a former southern province of the Sokoto Caliphate;

· 5 provinces in the South ie the East, Centre, South, West and
Littoral. All the 5 constituencies are densely populated with Roman Catholic
followers and previously colonized by the French after a very short
experience with the Germans.

· 2 provinces in the former British colony located in the Western part
of  the  country  ie  The  North  West  and  the  South  West.  A  vast  majority  of
people living in the 2 regions are followers of the Presbyterian Church. The
two provinces were colonized by the British and were part of the British
Cameroon until 1961.

The capital city is Yaoundé and it is situated in the Centre, which is
also the province of origin of the ruling President Paul Biya.

By tradition, the 3 most important personalities in Cameroon are the
President of the republic, the Prime Minister, head of the government and the
Speaker of the House of Representatives. Each personality out of the 3
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mentioned should come from the Muslim community, Roman Catholic or
from the Presbyterian Church. The ruling president is a Roman Catholic from
the South while the Prime Minister is a protestant from Presbyterian Church
in the former British colony and the Speaker of the House of Representatives
is a Muslim from the Northern provinces. This sociological balance framed
along religious lines has repercussions on lower administrative structures and
is believed to be a key component to social peace in Cameroon.

Statistically, the Muslim community which is mostly located in the 3
northern provinces and in major southern cities such as Douala and Yaoundé
represents 25 to 30 percent out of the 18 million Cameroonians. Christians
matches around 40% and 30% is the estimation rate of the African traditional
religions’ disciples.

Politically, the Muslim community had impacted the social life and
the civil institutions so much so that the Muslims are treated as they were
representing 50% of the total population. The social life was administratively
shaped when the first president of Cameroon, Ahmadou Ahidjo (1960-1982),
being himself a Muslim passed a number of regulations in favor to the
Muslim community. Among them are the implementations of a public
holiday on 2 Islamic feasts, the quota policy to ensure equal representation of
Cameroonians from the 3 regions and 3 religions in the cabinet and National
Assembly and so on.

Since November 1982 after President Paul Biya took over, Islam
started losing its political influence in the civil society. The same situation
has been recorded in Education and economy. To illustrate this reality, only
few Muslims can be spotted in central administration or in the cabinet at the
governmental level. Consequently, professional and well trained teachers
regularly turned down the idea of moving up North when posted by Ministers
in charge of public education. General and technical schools are poorly
equipped and migration to the South is a growing trend among the youth. The
sentiment of being abandoned by the central administration is widespread
among the Muslim population in northern Cameroon.

Similarly, highly qualified, skilled and vocal Muslims are simply
ignored if not ostracized or intimidated to remain less critical of the ruling
regime. In this respect, the International climate characterized with the
stigmatization of Islamic activism in the 1990’s did not ease the relationship
between Islam and the State in Cameroon. Since then and despite numerous
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petitions the president of the republic has been avoiding the idea of
appointing a Muslim at the Prime Minister’s office.

Rate of Muslims in Economy and industry

The rate of Muslim entrepreneurs in the economic sector is very low
compared to the rate of their fellow Christians in the same sector. A majority
of Muslims belong to the primary sector with lots of them being engaged in
agriculture and pastoralism. The mainstay of the economy is agriculture,
which employed more than 80 per cent of the country’s manpower and whose
commodity accounts for more than 60 per cent of the total export earnings.
The principal export crops from the Muslims in the savannah regions
continued to be cotton and groundnuts. But due to poor investment and risky
road network, these crops generate low earnings to the farmers. This remark
can be extended to pastoralism and its derived products such as meat, fur,
milk and so on.

Another aspect of the economy worth mentioning since it is largely
dominated by the Muslims is the development of long and regional trade. The
internal and regional trades of manufactured products are controlled by the
Muslims throughout the Lake Chad basin. It is now a common knowledge
that merchants as well as clerics played an important role in exporting Islam
in remote regions not only in the Sudanic Africa but also deep into the rain
forest and equatorial regions.

Reversely, Muslims can hardly be found occupying position of power
in the secondary sector in areas such as education, health services or army, to
name but these fields. This situation is partly due to historical factors and
confrontations with the French during colonization. The direct rule system
implemented by the French during colonial times was detrimental to the
Muslims and favorable only to those who were converted to Christianity.
This resulted over time with Muslims becoming poorly educated in the
French Catholic schools and consequently excluded from playing any
important role after Cameroon became a free and independent state in 1960.

As for Industry, this comprises the mining, construction and energy
sectors. Mining and oil extraction are dominant, constituting about 46 per
cent  of  total  exports  in  1999  making  oil  a  principal  source  of  the
government's revenue. Offshore oil production (light crude) began on a



127

commercial scale in 1977, peaked in 1985 and has since been falling.
Cameroon generally follows OPEC pricing policy. Crude oil exports go
mainly to France and the USA, but Cameroon has been a net importer of oil
since 1995.

The manufacturing sector, which is centered on import substitution
(radios, soap, tyres, footwear manufacture) and the processing of agricultural
commodities (sugar refining, brewing, palm oil processing, cotton spinning,
and tobacco and wood-pulp production) and oil refining (petroleum)
accounted for 10.6 per cent of GDP in 1998. Other heavy industries are
aluminum smelting at Edea (using imported bauxite), steel processing and
leather tanning.

The building of the 1,070 km Chad-Cameroon pipeline, which at its
peak employs about 7,000 people has boosted the construction industry,
having already stimulated an increase of 1.1% real GDP growth in 2000-01.
Construction of the pipeline, which cost about US$2bn, had begun by the end
of 2001 and was terminated in 2003.

As far as industrialization is concerned, only two Muslims have
successfully venture in the sector and stood up as self-made businessmen.
Both have built their respective companies on agricultural products by
processing food and exporting the finished products in the regional markets.

The produced goods I was referring to are related to the food
processing industries implemented in Muslim populated regions. They are
goods such as oil, canned food, rice, pasteurized milk in different varieties.
But these products are less competitive on the international market when
compared to those imported from South East Asia.

The national income per capita is estimated in 2006 at US § 2 500.
48% of the total population is living below the poverty line and this rate
includes a large majority of Muslims, since the North Cameroon where
Muslims are concentrated is less provided with road infrastructures and
facilities when compared with the South Cameroon or the Atlantic coastal
regions.

Even though it is constantly intrumentalised over time, the whole
issue of economic and development gap between the North Muslim and the
South Christian is deeply rooted on educational misunderstandings.
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Education and literacy

The educational level attained by Muslims in Cameroon is poorly low
compared to the educational level recorded within the Christian community.
Less than 10% of Muslims boys are educated in French and hardly 2% of
girls are educated at the secondary school level. At the only university built
by the Kuwaiti and the Saudi funds in the 1980’s in the Muslim zone that is
the University of Ngaoundere, statistics about the Muslim representation are
appalling. Out of 12 000 total students in 2006, only 20 % are Muslims and
out of this rate less than 5% are Muslim girls.

Out of 200 teaching personnel all academic positions included, less
than 10 % are Muslim teachers with no female teacher recorded since the
creation of the university in 1993. Also, within this rate, 3 Muslim teachers
are  Associate  professors  and  only  one  among  the  3  is  occupying  an
administrative position at the rank of a Deputy vice rector.

The situation in other 5 state owned universities is even worse than the
figures obtained at the University of Ngaoundéré without mentioning the case
of  the  Central  Africa  Catholic  University  in  Yaoundé,  the  capital  city  of
Cameroon.

Globally speaking, the general literacy level is positively growing year
in year out. By literacy we assume the ability to read and write in one of the
two official languages. It should be mentioned that Muslim populations in
Cameroon as it  is the case in the Chad basin countries are literate in Arabic
and ajami (local languages written in Arabic characters). More closely,
literacy rate in the Christian South could attain 95% while in the Muslim
North; it drops to less 40%.

Even though progress is being made, the lack of political will is partly
responsible of that reality. Many professional teachers refused to join the
Muslim zone when they are posted after having accomplished their training
in professional schools. At the same time, very few Muslims are admitted to
the competitive entrance exam at the only government teacher’s training
school in Cameroon.

The three Northern provinces which historically constitute the Muslim
land with more than four million inhabitants, only three technical high
schools  are  opened  by  the  central  government.  All  of  them  are  poorly
equipped with limited functional sections.
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In technical high schools as well as in general high schools classes are
overcrowded with an average of 80 pupils per class. At the primary
education, the average rate of pupils both in urban and rural areas are
nowhere less than 120 pupils per class. To face the growing situation parents
usually rent part-time teachers to take care of their children while waiting for
better days and hoping the arrival of government paid teachers to their
schools.

Statistics about the total number of pupils and schools in primary,
secondary and high schools both in public and private is hardly obtainable
from government officials’ administration because of political sensitiveness.
We  can  only  provide  with  the  general  trends  to  give  a  broad  idea  of  the
reality on the field.

On that respect, it is important to mention that both the Catholic and
the Protestant schools with all denominations included statically received
more pupils than the public education. A close examination of the trends
shows that the schooling level is generally high in the primary but it
gradually drops at the secondary and high school. Female students due to
early marriages and some persistent discrimination behaviors in favor to male
students are the main victims of this social reality. Media campaigns were
regularly organized to tackle the situation and sensitize the parents but
mentalities take time to adapt to new changes.

Short education history in Cameroon

Due to historical background, Cameroon has two subsystems of
education, the French subsystem and the English subsystem, both having
official recognition since Cameroon constitutionally is a bilingual country.
French and English are both official languages.

Western type of education was started by the British missionary
society in the Atlantic littoral coast of Cameroon around the end of the 19th

Century. The Presbyterian Church opened the first primary school in Buea in
1895. After the Germans were defeated in 1916 during the First World War
by the joined forces of French and British soldiers in Northern Cameroon, the
Catholics  opened  the  first  French  school  in  Muslim  zone  in  1925  with
children mainly recruited from the Muslim local aristocracy.
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Since the 1920’s and well after the independence from France and
Britain, Cameroon educational system is still framed and constantly
influenced to say the least by the two colonial powers. Cameroonian students
are regularly sent out to France or England to complete their education,
training or rehearsal on one part and, on the other part British and French
teachers are still sent out to Cameroonian universities and professional high
schools for teaching and training purposes. Even top ranking administrators,
those who are in charge of conceiving and carrying out the policy of
education at the central administration are “actively advised” and lobbied by
the French and British printing houses to adopt the didactic material and
curricula labeled by them. In that respect, long after the political
independence, the educational independence is yet to be achieved.

Since the setting up of the first missionary school in 1895, the number
of students recruited by the Christian educational sector is growing by 2%
yearly. This rate is even twice higher in pre-primary schools which are
located in urban areas and exclusively managed by religious organizations.

In 2003, Cameroon had 3 200 000 pupils in general education and
1 200 000 in technical education both in the French and English subsystems.
Here as well, the total number of educated children is growing by 3% yearly.

The confessional and the private are the fast growing schools in rural
and  urban  zones  as  well  with  an  average  of  10  to  20  new  schools  opening
each passing year.

Addressing gender, we can notice that the gender gap between boys
and girls in general education which used to be wide is being bridged year in
year out since a large majority of Muslim parents who were holding back and
resisting to send girls to high school are sensitized to give in and adapt to
new realities. Incentive measures are also being implemented by local
governments to encourage rural parents to sent girls to schools with having to
pay the didactic materials. But most importantly, the drop in the nuptiality
rate among the Muslim population due to hardship and economic crisis is
certainly playing an active role in influencing the Muslims to revise their
position towards what is seen as secular type of education. In technical
education, the gender gap is still widening with girls representing less than
10% despite joined efforts carried out by the local governments and civic
associations to reverse this tendency.
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On the financial level, the budget allocated to education by the State is
the second largest after the army. 15% of the budget is provided to
subvention the private and confessional sub-sectors of education. While the
Catholic and the Protestant schools benefit from additional contributions
from Europe and USA congressional branches, Islamic schools hardly
received investments from outside. Some Islamic transnational organisations
and international solidarity networks who were actively contributing in
building schools in Cameroon  such as al-Haramayn, ad-da’wa Islamiyya or
ar-Râbita al-Islamiyya had withdrawn their participations after 9/11 2001.

Situation of religious education within general education

Shortly before the setting up of colonial rule in Cameroon, that is
before 1889 which marks the German presence in that territory, Muslims had
long started having relationships with the Mediterranean countries and as a
consequence to the contacts made, Arabic language as well as the Arabic
system of education had already been implemented in North Cameroon.

Maintaining the Arabic education under the German (1889-1916) and
French (1919-1960) colonisations can be interpreted as signs of resistance
against the foreign occupation of the Muslim land. Conversely, to break
down or weaken the resistance fuelled through commercial links and
pilgrimage to Mecca, strict controls were first imposed by the German and
intensified by the French colonial rule.  Consequently, the Arabic system of
education did not get the opportunity to update the pedagogical approach and
the didactic materials.

As a result to the crackdown, a dual educational system dubbed
French and Arabic schools emerged after a compromise is reached between
the Muslims and the French colonialists in three major cities in Northern
Cameroon. The new educational system was to serve as a transitional step
towards total incorporation into the French educational system in shorter
term. Children from the upper social classes were taken in and were given
fundamental education besides elements of the Islamic values to prepare
them to serve as auxiliaries of the colonial administration.

After independence in 1960, the French and Arabic dual educational
system did continue its activities but this time with lot of difficulties resulting
from its inadequacy to adapt to new rising needs in terms of quality of
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education and technical training. Consequently, the dual educational system
was reformed and turned into a confessional Islamic private education after
total disengagement of the State from all type of religious education.

Today, we have 85 Islamic private primary schools in Cameroon and
6 Islamic secondary schools educating about 45 000 pupils throughout the
country, including Christian children.

The ratio teacher/student is very high in Islamic schools where we
have one professional teacher for 80 students. In rural and urban areas alike,
up to 60 percent of teachers exercising in Islamic schools are directly
recruited and paid by the parents’ teachers association. Most of them lacked
pedagogical training since they are taken in after graduation from High
schools or university.

The situation is quite different in Catholic and Protestant schools
where, once recruited, the prospective teacher is generally sent out to be
pedagogically trained in a professional teacher’s training college before
joining in and starting his or her professional career.

What is important to notice is that any attempt to implement a purely
secular system of education without including religious teachings failed both
in public and private schools. The French system of secular education,
secular meaning in this case anticlericalism encountered strong resistance
from parents despite diverse religious background affiliations. Religion, be it
Islam or Christianity, is commonly accepted to be a vital component of any
type of respectful education.

Religious education provided in the public and private
educational institutions

By and large, the religious education provided in the public
educational institutions is limited to the teaching of very few elements of
religious values, ethics and morality based on fundamental sources as well as
on exegeses done by renowned scholars in Islam or in Christianity.

Religious education starts from the lower level and goes up to high
school in public sector. The syllabi and curricula are instructed by the
Ministry of national education and carried out by civil servant teachers,
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previously selected through a competitive examination and trained
accordingly by respectful religious leaders in each community. Islamic
teachers are therefore selected by the National Council of ulema before being
sent into a professional teacher’s training college where they usually receive
Koranic teachings besides their specialised academic profile. Bible teachers
are selected and trained through similar channel and procedures.

The main objective commonly put forward to justify government
intervention by supporting religious education in public schools is to adapt
after having adopted imported religions to local realities made of cultural
diversity and religious pluralism.  What could be noticed though is the
intimate relationship between religion and the State dated back from the
colonial times up till the present days in Cameroon.

Reversely, the religious education provided in private educational
institutions is occupying a large part in the curricula of private schools.
Whether in Islamic, Catholic or Protestant schools, the religious education
starts in lower levels and goes up to higher education at the university level.
Schools  usually  start  classes  with  prayer  and  end  with  prayer  as  well.
Appropriate religious clothing and halal food  are  part  of  the  school’s
regulations and are expected to be strictly respected. Secular music is also
banned from boarding schools and pubs or alcohol selling shops are hardly to
be found around sites where confessional institutions are located.

Private primary and secondary schools educate more than a million
Cameroonians out of 3 millions pupils attending public institutions. Schools
are better run compared to public ones and students do perform better than
their classmates in public schools.

The long time competition between Roman Catholicism and
Protestantism is constantly deported to educational level where each
denomination is struggling to perform better in official exams in order to
overrun schools of its counterparts. This competition help rise the literacy
rate in 2004 to over 68%.
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خاتمة البحث

لقد سلطنا الضوء في ھذا البحث المتواضع على جغرافیة جمھوریة مالي، 
)أصولیة و التربیة في الدول اإلسالمیة(وعلى موضوع الجلسة الذي ھو

ذكرنا في : ثم عرجنا على موضوع البحث، الذي قسمناه إلى ثالثة مباحث
االستعمار، ورّكزنا على عھد المبحث األول التربیة والتعلیم في مالي قبل 

األساكي في مملكة سنغاي، وفي المبحث الثاني تحدثنا عن التربیة والتعلیم 
في مالي من االستعمار إلى یومنا ھذا، وفي المبحث الثالث تحدثنا عن 
المستقبل المنشود للتربیة والتعلیم في جمھوریة مالي، قتوصلنا من خالل 

:كل ذلك إلى النتائج اآلتیة

التربیة اإلسالمیة متأصلة في مالي؛ ألن الدراسة قبل االستعمار كان أن.1
.باللغة العربیة في مالي، والحكم والقضاء كان بالشریعة اإلسالمیة

أن االستعمار الغربي حارب التعلیم العربي اإلسالمي في مالي بشتى .2
الطرق، ونجح إلى حد كبیر، غیر أنھ وجد أن التربیة اإلسالمیة قد 

.بجذورھا في أعماق البالد فاستئصالھا لیس باألمر الھینضربت 
أن العلمانیة المتطرفة ھي العقبة الكؤود أمام اعتبار المدارس العربیة .3

.اإلسالمیة في مالي
: أن مشاكل المدارس العربیة اإلسالمیة تكمن في مشكلتین أساسیتین ھما.4

لي المدارس مشكلة المناھج، ومشكلة التمویل، والوزر فیھما على مسؤو
.أنفسھم وعلى الحكومة

أن المدارس العربیة اإلسالمیة ستدخل في المنافسة الشریفة مع .5
المدارس العلمانیة في تكوین الكوادر العلمیة المؤھلة للدولة، إذا طبقت 
االستراتیجیة الجدیدة التي سلكتھا الحكومة بالشراكة مع مسؤولي 

.المدارس العربیة اإلسالمیة
.تعالى نسأل أن یوفقنا إلى ما فیھ مصالح العباد والبالدھذا، وهللا 
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اختیار الكوادر العلمیة المؤھلة علمیا وأخالقیا للتدریس في المدارس .1
.العربیة اإلسالمیة

توفیر مكتبات للبحث والمطالعة للمدارس العربیة اإلسالمیة، تكون .2
.في متناول كل الطالب والتالمیذ

.المذھبي والتشدید المفرط في الدیناالبتعاد عن التعصب .3

.عدم التفریط في ضروریات الدین.4

فإذا توفرت ھذه الشروط المذكورة، فإن مستوى طالب المدارس 
العربیة ستفوق بال شك مستوى طالب المدارس العلمانیة، وقد رأینا نماذج 

ولكن كیف تتوفر ھذه الشروط والعلمانیة المتطرفة بالمرصاد . من ھذا
المدارس، إن العقبة الكؤود أمام ھذه المدارس ھي الفكر العلماني لھذه 

المتطرف، الذي یصنف طالب المدارس العربیة اإلسالمیة عن بعد، 
ویضعھم في خانة المتطرفین قبل أن یخالطھم ویستمع إلیھم، وعلى الرغم 
من كل ذلك فإننا متفائلون ومتأكدون في نفس الوقت أن الوضع سیتغیر؛ 

قع في زمن تأسیس المدارس العربیة اإلسالمیة قد تغیر، ونحن ألن الوا
الیوم في واقع جدید یتطلب استراتیجیة تعلیمیة تناسب واقعنا، وتواكب 
الركب الحضاري دون االنسالخ عن الھدف األم لھذه المدارس العربیة 

.اإلسالمیة
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المستقبل المنشود للتربیة اإلسالمیة في مالي: المبحث الثالث

د ھذه الجولة السریعة في بیان ماضي التربیة اإلسالمیة  بع
وحاضرھا في مالي، ننتقل اآلن إلى الحدیث عن المستقبل المنشود 
للتربیة اإلسالمیة في جمھوریة مالي، وإذ تبین لنا أن ھناك مشكلة 
منھجیة ومشكلة مالیة للمدارس العربیة اإلسالمیة، فإن المستقبل الذي 

ربیة اإلسالمیة مستقبل یضمن لھا البقاء واالستمرار نرجوه للمدارس الع
في أداء رسالتھا العلمیة والتربویة، في ظل التنافس الشریف مع المدارس 
العلمانیة في تكوین أبناء الوطن تكوینا یضمن لھم االنخراط في سلك 
العمل الحكومي، واالشتراك في بناء الوطن بناء یضمن مصالح العباد 

ل معا، وال یتحقق كل ھذا إال بسلوك السبل المؤدیة إلیھ، في العاجل واآلج
:وذلك بتوفیر الشروط اآلتیة

العمل بالمناھج الموحدة التي اشترك في وضعھا الحكومة مع .5
.مسؤولي المدارس العربیة اإلسالمیة

الریاضیات والفیزیاء والكیمیاء (تدریس كل المواد العلمیة .6
).لفرنسیةباللغة ا..) والبیولوجیا والھندسة

تقدیم الحكومة للمدارس العربیة اإلسالمیة أساتذة على نفقتھا للمواد .7
.العلمیة المذكورة

االلتزام باألخالق اإلسالمیة وبالزي اإلسالمي داخل المدارس العربیة .8
.اإلسالمیة

الرقابة المشتركة بین مسؤولي المدارس العربیة والمفتشین التابعین .9
.للحكومة

الكلي والتعصب ألي دولة من الدول العربیة، ومحاولة عدم االنحیاز .10
وضع منھج مناسب لواقع الدولة والمجتمع فیما یخص المواد التي 

.تدرس باللغة العربیة
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حاولت الحكومة مع المدارس الكبرى توحید النظام التعلیمي للمدارس 
العربیة، وما زالوا في المحاولة، فأصدروا لذلك مقررات لكل 

من االبتدائیة إلى الثانویة، وجدت مدارس التزمت بالمناھج المستویات،
الجدیدة، وبعضھا لم تلتزم بھا بدعوى العجز المالي، ألنّھ لیس لدیھم 
إمكانیة لدفع رواتب ألساتذة إضافیة في التخصصات العلمیة، أو في اللغة 
الفرسیة، وبعضھم یتخوفون على تفریغ المدارس العربیة اإلسالمیة من 

ھا األساسیة التي ھي التربیة اإلسالمیة وااللتزام بالتعالیم اإلسالمیة، أھداف
ولو كانت الحكومة مجدة فعال في تطبیق ھذا المنھج الجدید لدعمت 
المدراس العربیة اإلسالمیة باألساتذة في العلوم العصریة كما فعلت 

.جمھوریة غانا

قامت طالب المدارس العربیة في العاصمة1992ومنذ عام 
بماكو بمظاھرة عامة من أجل تحسین أوضاعھم، واالعتراف بھم 
كإخوانھم في المدارس العلمانیة، وطالبوا بفتح قسم للغة العربیة في كلیة 
اآلداب التي كانت تسمى المدرسة العلیا لألساتذة، فكانت لتلك المظاھرات 

ي كلیة نتائج إیجابیة، أھمھا فتح قسم اللغة العربیة والحضارة اإلسالمیة ف
م، وال یزال ھذا القسم یؤدي 1994ـ 1993اآلداب منذ العام الجامعي 

.دوره التربوي في مالي
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ـ إن ھذا المنھج یجعل الطالب ال یفكر إال بالفكر الغربي، وال یرى الحسن 3
إال ما كان من الغرب؛ ألنھ ھكذا علّم في المدرسة، وقد قرأت لواحدة من 

إن فرنسا مرآة لنا : ھذا الصنف ممن ینبھرون بالغرب في جریدة، تقول
.ومن خاللھا نرى أنفسنا

المنھج تجده ال یرید أن یسمع اسم الشریعة ـ إن أغلب من یتعمق في ھذا 4
.اإلسالمیة

النظام التعلیمي اإلسالمي في ظل ھذا النظام االستعماري 
لقد حاول ھذا النظام الغربي الوافد أن یستأصل النظام التربوي :المھیمن

لم تكن المدارس 1985اإلسالمي بكل قواه، وبشتى الوسائل، فإلى 
ارة التربیة والتعلیم في مالي، بل كانت تابعة العربیة اإلسالمیة تحت وز

لوزارة الداخلیة، وھذا یدل على أنھم ما كانوا یعیرون اعتبارا للمتعلمین 
باللغة العربیة، وال یعتبرونھم مھما درسوا من المثقفین في البلد، فالمنتمي 
إلى المدارس العربیة اإلسالمیة مھّمش غایة التھمیش لدى الحكومة بل 

جتمع، ال یُعرف لھ دور إال عند الوالدة، والزواج، والموت، وفي الم
وعلى الرغم من ذلك كلھ فإن المدارس اإلسالمیة تنتشر في مالي بشكل 

.ملحوظ

وفي نظري مشكلة المدارس العربیة اإلسالمیة في مالي سببھا 
األكبر من أصحاب المدارس أنفسھم، والسبب اآلخر من الحكومة 

تكن تحاول ولو قلیال لتحسین أوضاع تلك المدارس، العلمانیة التي لم 
مشكلة المناھج، ومشكلة التمویل، : ومشاكل ھذه المدارس متعددة، أھمھا

فمناھج ھذه المدارس مضطربة ومختلفة، ألّن كل مدرسة تنحاز إلى 
الدولة العربیة التي تقدم لھا الدعم المادي، ولیتھم یلتزمون بمناھج تلك 

زاما تاما، ولھذا رفضت الحكومة أن تعترف بشھادات الدول العربیة الت
المدارس العربیة، ألن كل مدرسة تصدر شھادة على كیفھا، دون احترام 

المنھج المتبع في الدولة، بل أصبحت الشھادات تباع وتشترى، وقد 
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التربیة اإلسالمیة في مالي من االستعمار إلى : المبحث الثاني
الیوم

لى ھذه البالد أراد أن یمحو أثر اإلسالم لما وصل االستعمار إ
منھا، فقرر المستعمر منھجا علمانیا غریبا عن الدولة وعن واقع الدولة، 
منھجا یصور للتالمیذ بطوالت الغربیین وأخالقھم البعیدة عن األخالق 
اإلسالمیة، منھجا یدرس فیھ العلوم بعیدا عن أخالقیات العلم وما یكبح 

إنھ خال من اإلیجابیات، بل لھ إیجابیات ظاھرة، جماح العلم، وال أقول
.كما لھ سلبیات خطیرة على المجتمع

: إیجابیات المنھج الغربي العلماني، منھا:أوال

ـ أنھا تمكن الطالب من العلوم العصریة كالطب والھندسة والفیزیاء 1
والكیمیاء والریاضیات والحاسوب وغیرھا، وھذه العلوم من العوم 

.التي ال یستغني الناس عنھاالضروریة

ـ أنھا تؤھل الطالب بعد تخرجھ من تولي المناصب المھمة في التوظیف 2
.الحكومي

ـ أن المتعلم في ھذه المدارس یكون لھ أفق واسع في العالم حیث یستطیع أن 3
یواصل دراستھ في أي مكان في العالم، ویوظف توظیفا ینال منھ راتبا 

.د فیھمحترما في أي مكان وج

:سلبیاتھ: ثانیا

ـ خلو ھذا المنھج من ربط العالقة بین التلمیذ أو الطالب وبین ربھ، بحیث قد 1
یتخرج الطالب وال یعرف شیئا عن دینھ، إال إذا اجتھد بنفسھ خارج 

.المدرسة

.ـ الفصل في ھذا المنھج بین العلم وأخالق العلم2
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الد البربر، وكان حكام ھذه الكتب ترد بالد السودان الغربي من ب
سنغاي یشجعون على تحصیل العلوم العربیة اإلسالمیة، كما كانوا 
یشجعون على اتخاذ المكتبات واقتناء الكتب، وال سیما أسكیا داود الذي 
یبدو أنّھ كان أول من اھتم بإنشاء المكتبات العامة من بین األساكي، 

تھ شراء نسخ من فكانت لھ مكتبة ضخمة رفیعة الشأن، وكان من عاد
المخطوطات والكتب التي تصل إلى بالد السودان الغربي، واتخذ 
مجموعة كبیرة من الكتّاب والنساخ، مھمتھم نسخ ھذه المخطوطات 
والكتب ثم توزیعھا على المعلمین وكبار العلماء والطالب والمكتبات 

تب وفي اھتمام أسكیا داود بالك1.العامة، وكان یقوم ھو نفسھ بتوزیعھا
كان أسكیا داود سلطانا مھیبا فصیحا : ((والمكتبات قال محمود كعت
وھو أول من اتخذ خزائن المال، حّتى ... خلیقا للرئاسة، كریما جوادا

2)).خزائن الكتب، ولھ نساخ ینسخون لھ كتبا، وربما یھادي بھ العلماء

ومن األساكي الذین اھتموا بالكتب والمكتبات أسكیا محمد بان، 
لھ مكتبة خاصة وكان لھ نساخ یرأسھم العالم أحمد بن دنبسل كانت 

وقد كان من أھم المكتبات في السودان 3.ھـ995الفالتي المتوفى سنة 
: الغربي تلك التي امتلكتھا آل آقیت، أسرة أحمد بابا التنبكتي، وقد قال

4)).أنا أقل عشیرتي كتبا، وقد نصب لي  ست عشرة مائة مجلد((

.75ـ 72ـ محمد ألفا جالو ص 1
.94ـ محمود كعت، تاریخ الفتاش ص 2
.75ـ محمد ألفا جالو ص 3
.76ـ المرجع السابق ص 4
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اإلجازة التي تحدث عنھا أحمد بابا ھنا، فھي بمثابة شھادة وأما 
التخرج الیوم، وھي تعطى بإقرار األستاذ بأھلیة الطالب وتحصیلھ التام 

ولقد وجدت في الواقع ثالث درجات : ((قال محمد الغربي. لفن من الفنون
:لإلجازة، وھي

.ظھاـ شھادة السماع، وتعني أّن الطالب تتبع أقوال العالم وحف1
سرد الطالب على أستاذه  مع استذكاره للنصوص : ـ وشھادة العرض، أي2

.ومعرفتھ بشروحھا
ـ ثم اإلجازة الكاملة، وھي أن یصل الطالب إلى المرحلة التي یستطیع معھا 3

ذكر األسانید وإرجاعھا لمصدرھا األول وذكر الفوارق في الروایات بعد 
ذه اإلجازة ال تعطى إال في أحوال نادرة، ولكن ھ. اإللمام بفن معین من الفنون

فلكي تعطى ال بّد أن 
1)).یطمئن األستاذ إلى بلوغ الطالب مرحلة التعلیق والمناقشة واالجتھاد

الكتب والمكتبات وأثرھا في نشر الثقافة : المطلب الخامس
العربیة اإلسالمیة في عھد األساكي

الحركة العلمیة في لقد كان من أھم العوامل التي ساعد على نشاط
مملكة سنغاي ھو توفر الكتب والمكتبات العامة والخاصة، حیث اعتنى 
أھل سنغاي باقتناء الكتب واستنساخھا، واستوى في ذلك العلماء والملوك 

قال الحسن ابن . حیث كان التجار یجلبونھا من جمیع األماكن2والتجار،
تدر أرباحا طائلة،  بحیث إن تجارة الكتب في ھذه البالد كانت : " الوزان

وقد كانت معظم 3".فاقت األرباح الناتجة عن العمل في أي تجارة أخرى

.554ـ محمد الغربي ص 1
.556ـ المرجع السابق ص 2
.167/ 2ـ الحسن بن الوزان، وصف أفریقیا 3
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1مناھج التعلیم والمواد الدراسیة: المطلب الرابع

لقد تأثرت مناھج التعلیم في السودان الغربي عموما بمنھج 
المغرب، حیث كان العرف الجاري في التعلیم، أّن التلمیذ یبدأ بالكتاب

فیتعلم القراءة فقط في أّول أمره، فإذا وصل إلى مرحلة یستطیع فیھا أن 
یمیز بین الحروف ویستطیع أن یقرأ باجتھاده الشخصي، بدأ المؤّدب 
یعلّمھ الكتابة، وھذه ھي مرحلة التعلیم األولي، وفیھا یحفظ التلمیذ القرآن 

ديء كلھ أو نصفھ، حسب قدرتھ وذكائھ، وقد یتعلم فیھا بعض المبا
ثم تأتي المرحلة العالیة، وتكون الدراسة في ھذه المرحلة في . الفقھیة

الجوامع والمدارس، ففي الجوامع یجلس الطلبة على شكل نصف دائرة 
حول الشیخ، ویكون من بینھم من یقرأ ویتولى األستاذ الشرح، وكان ھذا 

ا ویمكن لغیر طلبة المجلس أن یحضرو) المسرد( الطالب القاريء یسمى 
وفي ھذه . لسماع الدرس بال مانع، بینما تكون المدارس خاصة للمتعلمین

المرحلة یتعلم الطالب النحو، واللغة، والفقھ،وسائر علوم الشریعة، ثم 
یتدّرج في تعلم العلوم األخرى حسب میلھ، ومعالم نھایة ھذه المرحلة 

جیز غیر محددة وال واضحة، وإنما ذلك راجع إلى األستاذ، فھو الذي ی
.من یجیز من طلبتھ، إما إجازة عامة أو خاصة

وھذا الشیخ أحمد بابا یشیر لنا ھنا إلى طریقة األخذ في ھذه 
الزمتھ : ((المرحلة في حدیثھ عن مالزمتھ لشیخھ محمد بغیوغو، فیقول

أكثر من عشر سنینن فقرأت علیھ بلفظي مختصر خلیل، وابن الحاجب 
وھو شیخي وأستاذي، ما ... علیھقراءة بحث وتحقیق وتحریر ختمتھا 

وأجازني جمیع ما یجوز لھ ومنھ، ...انتفعت بأحد انتفاعي بھ وبكتبھ
2)).وكتب لي بخطھ في ذلك

.554ـ 549ـ محمد الغربي ص 1
.46، و السعدي ،تاریخ السودان ص 602ـ  أحمد بابا ،نیل االبتھاج ص 2
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وكانت تدرس فیھا العلوم الدینیة، وتقع في وسط مدینة تنبكتو، 
وإلى جانب المدارس كانت ھنالك كتاتیب منتشرة بشكل كبیر، . وغیرھا

اءة والكتابة، كما وجدت في تنبكتو مدارس مھنیة لتعلیم الصبیان القر
.لتعلیم الخیاطة وصناعة النسیج

1المجالس العلمیة في قصور السالطین: ثالثا

لقد كان أسكیا محمد الكبیر ھو أول من بدأ بعقد المجالس العلمیة 
في قصره من بین سالطین سنغاي، وكان یستدعي العلماء من خارج 

جالس العلمیة إلى جانب استعانتھ بعلماء بالد سنغاي البالد إلحیاء ھذه الم
المحلیین، وقد أثبت التاریخ مراسلتھ مع اإلمام المغیلي الذي استدعاه في 
النھایة إلى غاوو، فأكرم وفادتھ وأحلھ محل شوراه، ونھج طریقھ في 

. األمر بالمعروف والنھي عن المنكر

البالد، وأبرزھم وقد واصل سنتھ  أبناؤه من بعده الذین حكموا 
وإلى جانب ھذه المجالس . أسكیا داود الذي اشتھر بحبھ للعلم والعلماء

العلمیة السلطانیة كان بعض األغنیاء یتخذون في بیوتھم مجالس علمیة 
خاصة یدعون إلیھا كبار العلماء والقضاة والمربین، كما أّن العلماء 

ھؤالء العلماء أنفسھم لھم مجالس خاصة في بیوتھم، مما یدل على أنّ 
. كانوا قد حبسوا أنفسھم على نشر العلم والثقافة العربیة اإلسالمیة

.188ـ نفسھ ص 1
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باالستعمار الغربي الذي حاول بكل قواه أن یحّجر دور المسجد، 
.ویضیق نطاق مھامھ في الصلوات المفروضة

وقد كانت المساجد في عھد األساكي تقوم بدورھا الدیني والتربوي 
بفضل عنایة ھؤالء األساكي بھا، حیث خصصوا والتعلیمي، وذلك 

رواتب للعلماء الذین یدّرسون فیھا، ولألئمة والخطباء والوعاظ، فكان 
من أھم المساجد التي اشتھرت بنشر الثقافة العربیة اإلسالمیة، مسجد 
جنغراي بیر، وھو أول مسجد أسس في تنبكتو، وذلك في عھد سلطان 

1.م1325مانسا موسى : مالي المسمى بـ

ومسجد سنكوري، ویقع ھذا المسجد في حي سنكوري في تنبكتو، 
وكان من أشھر المساجد في المدینة، بل في السودان الغربي لكثرة طلبة 

.وغیرھما مما ال یسع المكان لذكره2العلم فیھ،

3المدارس: ثانیا

لقد انتشرت المدارس في مملكة سنغاي في عھد األساكي بشكل 
ناء الملوك بنشر الثقافة العربیة اإلسالمیة، حیث كان كبیر، بسبب اعت

األساكي أنفسھم علماء یزاحمون طلبة العلم في المجالس العلمیة، ویمكن 
مثل جامعة : أن نشیر ھنا إلى أھم المدارس وأشھرھا  في عھد األساكي

ویرجع تاریخ ھذا المسجد إلى القرن الثامن . سنكوري في تنبكتو
. سا موسىالھجري، في عھد مان

ھـ، وقد 955ومدرسة محمود عمر قاضي تنبكتو المتوفى سنة 
منبع العلم، : ومدرسة كلسخ؛ أي. تخرج منھا معظم مشاھیر علماء تنبكتو

.152ـ نفسھ ص 1
.153ص ـ نفسھ 2
.175ـ 168ـ نفسھ ص 3
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كاإلمام محمد بن عبد الكریم المغیلي الوافدون، العلماء:أوال
التواتي التلمساني، ولد بتوات في حي كان یسكنھ الیھود، طلب العلم في 
صباه ثم انتقل إلى فاس للتعمق في الدراسة، وھناك جمعا كثیرا من العلم، 

وفي . وقد اشتھر أمره كداعیة إسالمیة متمسكا بالسنة، بعیدا عن البدعة
بینھ وبین علماء فاس خالف ثم رحل إلى أثناء وجوده بفاس جرى

وكان 1.تونس، ومنھا إلى بالد السودان الغربي، فوصل إلى كانو، وغاوو
ذھابھ إلى غاوو باستدعاء من الحاج أسكیا محمد الكبیر وأقام في المدینة 
مدة یمارس التدریس والتألیف، وألف ألسكیا محمد كتابا أجاب فیھ عن 

آخر أجاب فیھ عما یجب على الحاكم نحو عدد من المسائل، وكتابا 
2.المحكومین

كأحمد بابا التنبكتي المتوفى سنة العلماء المحلیون، :ثانیا
ھـ ، صاحب التصانیف الكثیرة، قد اشتھر شھرة تغني عن تعریفھ، 1036

3)).ألفت عدة كتب تزید على األربعین تألیفا: (( قال عن نفسھ 

المدارس والمجالس العلمیة دور المساجد و: المطلب الثالث
السلطانیة في نشر الثقافة العربیة اإلسالمیة في عھد األساكي

المساجد: أوال

من المعلوم في تاریخ المساجد في اإلسالم، أّن المسجد كان یؤدي 
دوره الدیني واالجتماعي التربوي، والسیاسي، فكانت القرارات الحاسمة 

لعلمیة في جمیع صنوف المعرفة، تتخذ في المسجد، إلى جانب الكراسي ا
واستمر المسجد یؤدي ھذه األدوار حتّى ابتلي العالم اإلسالمي 

.514ـ محمد الغربي،بدایة الحكم المغربي في السودان الغربي ص 1
.120ـ 119ـ محمد ألفا جالو مرجع سابق ص 2
.540ـ 539ـ محمد الغربي 3
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والمدارس ومساكن الطالب، والنھوض بأعبائھا مادیا ومعنویا، 
حیث أغدقوا على العلماء وطلبة العلم اإلنفاق السخي، وأعفوھم من كل 

ي قد ھیّأ للعلماء وال شك أّن ھذا االعتناء من األساك. وظائف السلطنة
ومّھد لھم الطریق لنشر الثقافة العربیة اإلسالمیة، حیث نصبوا أنفسھم في 
المساجد والمدارس وفي بیوتھم، متفّرغین لتدریس العلوم بشتى فنونھا، 
وخاصة الدینیة منھا واللغویة، حیث ظلت العلوم الشرعیة واللغویة تحتل 

مؤلفات وحواشي وشروح مركز الصدارة في السودان الغربي، فظھرت 
في مختلف المجاالت، وخاصة في الجانب الفقھي، فقد اعتنوا اعتناء 

.كبیرا بأمھات الكتب المالكیة، فأجادوا وأفادوا

وقد استطاع العلماء في عھد األساكي أن یضعوا للحكام قواعد 
مراعین في ذلك أعراف الناس في 1على وفقھا یسیّرون شؤون البالد،

وبفضل صبر العلماء ومثابرتھم على التدریس . د الشریعةالبالد ومقاص
لیل نھار، استطاعوا أن ینھضوا بمستوى الوعي الدیني في أوساط شعب 
سنغاي إلى أعلى مستواه، مما جعلھم یحظون ـ وبخاصة علماء الشریعة ـ 

یؤّكد ھذا 2.باحترام منقطع النظیر، ربما وصل إلى حد التقدیس المحرم
إن تنبكتو ـ وقت زیارتھ لھا ـ كانت ملیئة بالعلماء : ((انقول الحسن الوز

والفقھاء واألئمة، وأّن ھؤالء یتمتّعون برواتب سخیة ویعاملون 
3)).باحترام وتعظیم

وعلماء تنبكتو منھم محلیون ومنھم وافدون، وفیما یلي نذكر نمذجا 
:من كل صنف

، ص 1000ـ 842ـ محمد ألفا جالو،الحیاة العلمیة في دولة سنغاي خالل الفترة1
49.

.50ـ المرجع السابق ص 2
.167/ 2ـ الحسن الوزان، وصف أفریقیا 3
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من العلماء وقد ساق هللا تعالى لھذه المدینة المباركة سكانا((
1)).والصالحین من غیر أھلھ من قبائل شتى وبالد شتى

وقد كانت عاصمة مملكة سنغاي، ویقول بعض غاوو،:ثالثا
الروایات التاریخیة بأنھا تأسست في أواسط القرن الثاني من الھجرة، 

2.وانتشر اإلسالم فیھا عند تمام القرن السادس الھجري

والمعاھد والمساجد في عھد وقد شملت حركة تأسیس المدارس
أسكیا محمد الكبیر مدینة غاوو، وأوقف الحكام واألثریاء األوقاف الكثیرة 

. 3على المساجد واألئمة والمؤذنین والخطباء والمدرسین في مدینة غاوو
... وكانت ھناك مجالس علمیة تعقد ویحضرھا الحكام، ومنھم أسكیا داود

انت تتوفر في مدینة غاوو، للبحث عالوة على المكتبات العامة التي ك
مكتبة أسكیا داود، ومكتبة أسكیا : والمطالعة، ومن أشھر ھذه المكتبات

4.محمد األّول، ومكتبة أسكیا محمد بان بن أسكیا داود

في نشر الثقافة العربیة اإلسالمیة 5دور العلماء: المطلب الثاني
في تنبكتو وجنّي وغاوو

ال یمكن الجزم في تحدید تاریخ دخول اإلسالم في السودان 
الغربي، غیر أنّھ من المعلوم تاریخیا أّن اإلسالم قد وصل إلى المنطقة 
في وقت مبّكر، بسبب ترّدد التجار إلیھا من المشرق والمغرب، وقد 
تغلغل اإلسالم في أعماق بالد السودان الغربي في عھد األساكي انطالقا 

ز المذكورة أعاله، وذلك بواسطة جھود سالطین سنغاي من المراك
الذین قاموا بدور بارز في تشجیع العلماء، بتأسیس المساجد ) األساكي(

.16ـ المصدر السابق، ص 1
.140ـ 138ـ األمین عوض هللا ، ص 2
.118ـ محمد ألفا جالو، ص 3
.118ـ المرجع السابق ، ص 4
.48ـ 27السعدي، تاریخ السودان ص : ـ للمزید انظر5
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وكانت من أھم مدن السودان الغربي، أسست على ید تنبكتو،: أوال
. الطوارق الملثمین، في أواخر القرن الخامس الھجري على نھر النیجر

م، وكانت 1100إنھا أسست عام : لتاریخیةویقول بعض الروایات ا
ما دنستھا عبادة األوثان، وما : ((قال السعدي. مدینة إسالمیة منذ نشأتھا

قامت مدینة تنبكتو بدور ثقافي 1)).سجد على أدیمھا قط لغیر الرحمن
بارز في السودان الغربي في عھد األساكي، ونفقت فیھا أسواق العلوم، 

وطلبة العلم، وكانوا یأتونھا من كل مكان؛ من فكانت محط رحال العلماء
((قال األلوري. داخل البلد وخارجھ ولّما ارتكز العلم بمدینة تنبكتو : 

رجع الناس إلیھا في طلب العلم، إذ إنھا أقرب إلیھم من غیرھا، 
فارتادوا دیار العلم بھا حتى نبغ فیھم عدد كبیر من أھل العلم، وعند ذلك 

ھم، وصاروا ال یطلبون العلم إلى سواھا، وال اكتفوا بما في بالد
2)). یحتاجون إلى غیر مؤلفات علمائھا الراسخین في العلم

وكانت من أھم المراكز العلمیة في السودان الغربي، جنّي،:ثانیا
تأسست في القرن الثالث الھجري، وقد أسلم أھلھا مع ملكھم المسمى 
كنبر، في القرن السادس الھجري، وكان إسالم السلطان المذكور أمام 
أربعة آالف ومائتي عالم، ولما أسلم خّرب دار السلطنة وحولھا إلى 

جامع في جنّي، وأنشأ أخرى لسكناه في مجاورة مسجد  تعالى، وھو ال
3.المسجد

اشتھر أمر مدینة جنّي بعد ذلك، ونفقت فیھا أسواق العلوم 
: والمعارف، ورحل الناس إلیھا من كل مكان، ویؤّكد ذلك قول السعدي

.21ـ السعدي،تاریخ السودان،ص 1
.212ـ آدم األلوري، بواسطة األمین عوض هللا، ص 2
.بتصرف12ـ 11ـ السعدي، ص 3
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نحو تربیة إسالمیة فّعالة في مالي

:ھذا ھو موضوع الورقة، وقد قسمتھ إلى ثالثة مباحث

التربیة اإلسالمیة في مالي قبل االستعمار: ث األولالمبح

التربیة اإلسالمیة في مالي من االستعمار إلى الیوم: المبحث الثاني

المستقبل المنشود للتربیة اإلسالمیة في مالي: المبحث الثالث

التربیة اإلسالمیة في مالي قبل االستعمار:المبحث األول

المیة متأصلة في مالي؛ ألن مالي لقد تقدم قولنا إن التربیة اإلس
كان مھد األمبراطوریات والممالك اإلسالمیة في غرب أفریقیا، فقبل 
مجيء االستعمار كانت الدراسة باللغة العربیة ولم یعرف الناس منذ دخل 
اإلسالم في بالد مالي غیر التربیة اإلسالمیة حتى جاء االستعمار فأراد 

سالمیة وقد نجح إلى حد كبیر، إال أن المستعمر أن یستأصل التربیة اإل
التاریخ خلد لنا ھذه التربیة بواسطة المخطوطات العلمیة المحفوظة حتى 
اآلن في مركز أحمد بابا التنبكتي في مدینة تنبكتو، التي تعتبر الیوم 
مفخرة لكل المالیین، وقد كانت كل األمبراطوریات اإلسالمیة التي 

فة اإلسالمیة، غیر أن اعتناء أمبرطوریة وجدت في المنطقة تعتني بالثقا
سنغاي بالعلم كان منقطع النظیر، وسار الركبان بأخبار علمائھا الذین 

.ذاع صیتھم في شتى مجاالت المعرفة

المراكز العلمیة قبل االستعمار في عھد األساكي :المطلب األول

:ھناك ثالثة مراكز أساسیة وجدت في مملكة سنغاي، وھي
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والشورى بین الحكام فتح باب الحوار: الخامسةالوسیلة 
والمحكومین في إطار احترام الحریات العامة، وقوانین الحوار، وأن 
یفتح الحاكم قلبھ لرعیّتھ قبل بابھ، لینال موّدتھم وتأییدھم على الدوام 

.واالستمرار

، والتحریض على إزالة التندید بالتطرف: الوسیلة السادسة
.إلیھاألسباب المؤّدیة 

ھذا كان تعلیقا على موضوع الجلسة، وفیما یلي نعرج على 
.موضوع البحث
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والعادة الجمعیّة، ودین الجماعة، والمثل العلیا الشخصیّة، 
والشعائر والطقوس، والفّن، والشخصیّة التنویر والتثقیف، والخرافات 

.واألساطیر، والقیم االجتماعیّة، وقیم الطلیعة الواعیة

: م جورج فیتش فقد حصر وسائل الضبط الرئیسیّة فيأما العال
.1الدین، والسحر، واألخالق، والفّن، واإلیدیولوجیا، والتربیة

فإذا كان ھذان العالمان الغربیان قد اھتدیا إلى ھذه الوسائل على ما 
في بعضھا من مقال ورّد في نظر اإلسالم، فإّن اإلسالم قد ھدانا إلى 

منذ أكثر من أربعة عشر قرنا، وبیّن لنا أّنھ ال وسائل الضبط االجتماعي 
بّد من زاجر ورادع باإلضافة إلى المعاني الروحیّة التي تتعلّق بضمیر 

. الفرد وإیمانھ

لكي تؤّدي ھذه الوسائل دورھا في الضبط ((وإذا علم ذلك علم أّنھ 
االجتماعي ال بّد أن تقترن بجزاء یحمل الناس على احترامھا، فالجزاء ال
غنى عنھ في السنة االجتماعّیة؛ إذ بغیره تصبح مجّرد نصیحة، ولذا، فإّن 
كل سنّة ال تقترن بجزاء یضمن احترامھا والتقیّد بھا ال تعتبر سّنة 

.2"اجتماعیّة

وذلك باإلنفاق والعجزة،االعتناء بالمحرومین: الوسیلة الرابعة
لھم حقا في مالیة علیھم من أجل توفیر حد الكفایة لھم، وتعلیمھم؛ ألّن 

: الدولة وكذا على أغنیاء األمة، علما بأّن من أھّم أسباب انتشار الجرائم
الفقر المدقع، والظلم االجتماعي، وعلیھ فإذا اعتنت الدولة واألغنیاء 

.بالفقراء كان ذلك سببا لتقلیل الجرائم

. 272ـ 271الدكتور عبد هللا الرشدان، علم االجتماع التربوي  ص : ـ انظر1
.272الدكتور عبد هللا الرشدان، علم االجتماع التربوي ص : ـ انظر2
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1)).ـ االتّزان في مواقف االنتصار المختلفة4

الیوناني لو كان مسلما لقلنا إنّھ استوحى ھذه الصفات فھذا المربّي 
التي اشترطھا في المواطن الصالح من التشریع اإلسالمي، وإذ لم یكن 
مسلما، نسلّم ونؤمن أّن فطرتھ ھي التي ھدتھ إلى ھذه الحقیقة، التي ال 

.یمكن أن ینكرھا صاحب سلوك سويّ 

ي الحقوق التشریعّیة بین الناس فالعدل والمساواة: الوسیلة الثانیة
العامة، فمن أھّم وسائل مكافحة التطرف السعي إلقامة العدل والمساواة 
بین الناس في الحقوق المشار إلیھا، فالناس سواء بحكم بشریّتھم، فلیس 
للغني فضل على الفقیر وال للقوّي على الضعیف في تلك الحقوق العامة 

لق على هللا أتقاھم  تعالى، التي فرضتھا الشریعة لكل الناس، فأكرم الخ
وكل ما شھدت الفطرة بالمساواة فیھ بین الناس فالشریعة بعیدة عن فرض 
التفاوت فیھ، وما ظھر للناس فیھ تفاوت في بعض الجوانب فإّن المقصود 
الشرعي من ذلك ھو عدم المساواة، كعدم مساواة المرأة بالرجل في تعّدد 

مرأة في حضانة األطفال، وكعدم األزواج، وعدم مساواة الرجل بال
.مساواة الجاھل بالعالم

تطبیق وسائل الضبط االجتماعي التي منھا : الوسیلة الثالثة
العقوبات الزاجرة 

لما كان التطرف خطرا على أبناء األمة كان لزاما على المربین 
في العالم اإلسالمي والحكومات أن یضربوا على أیدي المتطرفین، الذین 

. األرض فسادایسعون في

وقد حّدد العالم إدوارد روس أھّم وسائل الضبط االجتماعي في 
في خمس عشرة وسیلة، أوردھا على النحو ) الضبط االجتماعي(كتابھ 
الرأي العام، والقانون، والعقیدة، واإلیحاء االجتماعي، والتربیة،: اآلتي

.98ـ 97الدكتور عبد هللا الرشدان، علم االجتماع التربوي  ص :ـ انظر1
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سائل التي إّن التربیة تعتبر من أھّم الوالتربیة،: الوسیلة األولى
البّد منھا لمكافحة التطرف، فال بّد من تربیة األجیال الصاعدة تربیة 

العلم بأخالق االلتزام : جامعة بین العلم واألخالق بمعناھا الشامل، أي
باألوامر والنواھي الشرعیّة، باإلخالص والمتابعة، والتربیة على السعي 

مشروعا لكافة واعتبارھا حقافي المحافظة على ضروریّات الحیاة، 
، وكذلك التربیة على علّو الھّمة حتّى یكون كل فرد من أفراد الناس

المجتمع عضوا فّعاال في تدبیر شؤون نفسھ، وحسن التصّرف مع 
اآلخرین، قال تعالى في الثناء على المصطفى صلّى هللا علیھ وسلم 

"، وقال علیھ الصالة والسالم1﴾وإّنك لعلى خلق عظیم﴿: وتزكیتھ ما إن: 
وھو صلّى هللا علیھ وسّلم قدوتنا في التحّلي 2،"بعثت ألتّمم مكارم األخالق

باألخالق الفاضلة، ونشرھا في العالم، بل إّن الفطرة السلیمة تدعو إلى 
تكوین مواطن صالح، یسعد نفسھ ویسعد غیره، وھذا ما أّكده المرّبي 

ن إّن المواط: ((حیث قالISOCRATES  الیوناني إیزو قراطس
:الصالح یجب أن یتحلّى بصفات أربع، ھي

ـ القدرة على تدبیر شؤونھ االعتیادیّة بالفكر الثاقب، والحكم 1
.الصائب

ـ السلوك الكّیس اللبق، وحسن التصّرف مع الناس في األماكن 2
.والمواقف المختلفة

.ـ السیطرة على الّذات في المواقف المختلفة3

).4(ـ سورة القلم، اآلیة 1
باب بیان مكارم األخالق ومعالیھا التي من كان متخلقا 10/191ـ البیھقي، السنن الكبرى 2

.، من حدیث أبي ھریرة رضي هللا عنھبھا كان من أھل المروءة



155

ت المجھر إن لم یعذب قبل بالتطرف واإلرھاب، ووضع تح
التحقیق، فھذه عقول مفكرة لألمة تھّجر، وھذه بلدان تنتھب، وھذه أموال 
تحت الرقابة، فلم یعد للمسلم حریة التصرف في مالھ، استثمارا 

وھل المسلمون یستحقون كل ھذا وھم األمة الوسط . إلخ..وتحویال
من عبادة العباد إلى الشاھدة على األمم، األمة التي بعثت إلخراج العباد 

ألیس اإلسالم ھو ! عبادة رب العباد، ومن جور األدیان إلى عدل اإلسالم؟
الدین الذي جعل من أولویاتھ تكوین المواطن الصالح الذي یسعى في 
تدبیر شؤون نفسھ، وحسن التصّرف مع اآلخرین؟ ألیس من المنكر أن 

لنت لھم ولو كنت فبما رحمة من هللا﴿: یتغافل المسلون عن قولھ تعالى
فظا غلیظ القلب النفضوا من حولك فاعف عنھم واستغفر لھم وشاورھم 

وقولھ 1﴾،في األمر فإذا عزمت فتوّكل على هللا إّن هللا یحب المتوكلین
ادع إلى سبیل رّبك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلھم بالتي ﴿: تعالى

علم ھي أحسن إّن ربّك ھو أعلم بمن ضّل عن سبیلھ وھو أ
فإذا كان ھذا ھو أثر التطرف على المسلمین، فما أثره 2!﴾؟بالمھتدین

إن أثر التطرف على العالم الغربي ال یقل عن : على العالم الغربي؟ أقول
أثره على العالم اإلسالمي إن لم یكن أكثر، وذلك أن التطرف أصبح 

ون ھاجسا یقض مضاجع الغربیین، فال یكادون ینامون مأل جفونھم، یفزع
لكل صغیرة وكبیرة، وینساقون وراء كل ناعق، وإسالمنا ھو المتھم في 
كل ذلك، مع أّن إثارة القلق والخوف لدى األبریاء ممنوع في ھذه 
الشریعة منعا باتا حتى ولو كان المعنیین غیر مسلمین، وقد نھى النبي 

.صلى هللا علیھ وسلم عن ظلم الذمیین وحّذر منھ

د ترك آثارا سلبیة في العالم، فكیف نكافح وإذ ثبت أن التطرف ق
التطرف في مدارسنا وفي تربیتنا عمومنا؟

ھناك وسائل متعددة لو سلكناھا في العالم اإلسالمي لقللنا من 
:التطرف، من ھذه الوسائل ما یلي

).159(یة ـ سورة آل عمران، اآل1
).125(ـ سورة النحل، اآلیة 2
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إّن ھذا الدین متین فأوغل فیھ :"وقال علیھ الصالة والسالم
فإّن المنبّت ال أرضا قطع وال برفق، وال تبّغض إلى نفسك عبادة هللا

1".ظھرا أبقى

فقد ثبت بما تقدم أن األصول الشرعیة بریئة من التطرف؛ ألّن 
التطرف یؤدي إلى االعتداء على الناس في ضروریاتھم الخمس التي 

.جاءت كل الملل لحفظھا، وھي الدین والنفس والعقل والنسل والمال

:عالم أجمعأثر التطرف على المسلمین وعلى ال

، وما بعده یظھر 2001إذا قارنا ما قبل الحادي عشر من سبتمبر 
لنا جلیا سلبیات التطرف على المسلمین أینما كانوا، بل حتى في عقر 
دیارھم، حتى أصبح األمر الیوم كل من تمسك بدینھ تمسكا صحیحا رمي 

، تحقیق محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز ـ مكة المكرمة، 18،19/ 3ـ البیھقي، السنن الكبرى 1
من حدیث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنھما وعبد هللا بن عمرو بن . 1994/ ھـ 1414سنة ) بدون(ط 

د بسیوني ، تحقیق محمد السعی402ـ 401/ 3والبیھقي، شعب اإلیمان . العاص رضي هللا عنھما
ھـ، من حدیث عائشة وعبد هللا بن عمرو بن 1410زغلول، دار الكتب العلمیة ـ بیروت،ط األولى سنة 

، 184/ 2ومحمد بن سالمة بن جعفر أبو عبد هللا القضاعي، مسند الشھاب .  العاص رضي هللا عنھما
، من 1986/ ھـ 1407تحقیق حمدي بن عبد المجید السلفي، مؤسسة الرسالة ـ بیروت، ط الثانیة سنة

رواه البزار، وفیھ یحیى بن المتوكل أبو : ، قال62/ 1والھیثمي، مجمع الزوائد . حدیث جابر أیضا
" إّن ھذا الدین متین فأوغل فیھ برفق: "عقیل وھو كذاب، وفیھ روایة أخرى عن أنس رضي هللا عنھ

وعبد . یدرك أنسا، وهللا أعلمرواه أحمد، ورجالھ موثقون إال أّن خلف بن مھران لم : قال الھیثمي
. ھـ1356، المكتبة التجاریة الكبرى ـ مصر، ط األولى سنة 544/ 2الرؤوف المناوي، فیض القدیر 

وفیھ اضطراب روي موصوال ومرسال ومرفوعا وموقوفا واضطرب في الصحابي أھو جابر أو : قال
. ورجح البخاري في التاریخ إرسالھ،عائشة أو عمر
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وكل. 1))فوصفھم هللا بذلك إذ كان أحب األمور إلى هللا أوسطھا
فعل أو قول خرج عن االعتدال إلى الجور، أو إلى الغلّو أو التقصیر، 
فلیس من صفات ھذه األمة وال من شریعتھا في شيء، وإن أدخل فیھا 

فإّن الشریعة مبناھا :  ((بشيء من التأویل، قال ابن القیم رحمھ هللا تعالى
وأساسھا على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وھي عدل 

لھا، ورحمة كلھا، ومصالح كلھا، وحكمة كلھا، فكل مسألة خرجت عن ك
العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدھا، وعن المصلحة إلى المفسدة، 

2)).وعن الحكمة إلى العبث، فلیست من الشریعة وإن أدخل فیھا بالتأویل

إّن الدین یسر : "وأما من السنة فیقول النبي صلى هللا علیھ وسلم
وما ورد 3".…یشاّد الدین أحد إال غلبھ، فسّددوا وقاربوا وأبشرواولن 

في الصحیحین عن سعید بن أبي بردة عن أبیھ عن جده أّن النّبّي  صّلى 
یّسرا وال تعّسرا : هللا علیھ وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى الیمن قال

وعن عائشة رضي هللا تعالى 4".وبّشرا وال تنّفرا وتطاوعا وال  تختلفا
إّن الرفق ال یكون في شيء إال :"عنھا أّن النّبّي صلّى هللا علیھ وسلم قال

وعن ابن مسعود عن النّبّي  صّلى 5".زانھ وال ینزع من شيء إال شانھ
بلى یا : أال أخبركم بمن تحرم  علیھ النار قالوا:"هللا علیھ وسلم  قال

6".ن لیّن قریب  سھلعلى كّل ھیّ : رسول هللا، قال

.ھـ1405سنة ) بدون(، دار الفكر بیروت،ط 6/ 2ـ الطبري، تفسیر آي القرآن 1
) بدون(، دار الكتب العلمیة ـ بیروت، ط 11/ 3ابن القیم، إعالم الموقعین : ـ انظر2

.1997/ ھـ1417سنة 
.، كتاب اإلیمان39، رقم الحدیث 23/ 1ـ صحیح البخاري 3
.جھاد والسیر، كتاب ال1104/ 3ـ صحیح البخاري 4
.، كتاب البر والصلة واآلداب، باب فضل الرفق2004/ 4ـ صحیح مسلم 5
.باب حسن الخلق. 470، رقم 216/ 2ـ صحیح ابن حبان 6
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: التعلیق على موضوع الجلسة

Radicalism and)األصولیة و التربیة في الدول اإلسالمي
Edication In Islamic Countries)

اسمحوا لي أن أقدم ھذا االعتراض المصطلحي الذي أراه في 
:محلھ

إنني أعترض قبل كل شيء على إطالق األصولیة على التطرف؛ 
ألن الرجوع إلى األصل محمود ولیس مذموما، فمن ال أصل لھ ال وجود 
لھ البتة، فالرجوع إلى األصل واجب ال مناص منھ، فینبغي أن نسمي 
األمور بمسمیاتھا، فالتطرف مذموم ومرفوض في اإلسالم بنصوص من 

. ع األمةالكتاب والسنة، وبإجما

فقوال لھ ﴿: فمن الكتاب یقول هللا تعالى في قصة موسى مع فرعون
ومن الناس من یعجبك ﴿: وقلھ تعالى1﴾،قوال لینا لعلھ یتذكر أو یخشى

قولھ في الحیاة الدنیا ویشھد هللا على ما في قلبھ وھو ألّد الخصام وإذا 
ال یحّب تولّى سعى في األرض لیفسد فیھا ویھلك الحرث والنسل وهللا

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شھداء على ﴿: وقولھ تعالى2﴾،الفساد
فالشھادة على الناس تستلزم الرفق 3﴾الناس ویكون الرسول علیكم شھیدا

وأرى أّن هللا : ((والتیسیر ولین الجانب، قال الطبري في تفسیر اآلیة
ھم أھل غلو تعالى ذكره إنما وصفھم بأنھم وسط لتوسطھم في الدین فال

فیھ غلو النصارى، الذین غلوا بالترھب، وقیلھم في عیسى ما قالوا فیھ، 
وال ھم أھل تقصیر فیھ تقصیر الیھود، الذین بدلوا كتاب هللا، وقتلوا 
أنبیاءھم، وكذبوا على ربھم، وكفروا بھ، ولكنّھم أھل توسط واعتدال فیھ،

).44(ـ سورة طھ، اآلیة 1
).205ـ 204(ـ سورة البقرة، اآلیة 2
).143(ـ سورة البقرة، جزء من آیة 3



159

كانت ھي ثقافة الدولة إن الثقافة اإلسالمیة :ثقافیا وتربویا: سادسا
قبل مجيء االستعمار، وبرھان ذلك أن تاریخ الدولة الذي منھ أخذ 
المستعمرون ما أخذوا مكتوب باللغة العربیة، مثل تاریخ الفتاش، للمؤرخ 
الكبیر محمود كعت، وتاریخ السودان، للشیخ عبد الرحمن السعدي، 

اإلسالمیة، فانتشرت وغیرھما، ومنذ دخلھا اإلسالم، اھتم أھلھا بالتربیة 
فیھا المدارس القرآنیة، والكتاتیب، التي تطورت فیما بعد إلى جامعات أو 
على األقل كلّیّات بالمصطلح الحدیث، مثل جامعة سانكوري في مدینة 
تنبكتو، وظل األمر ھكذا حتى جاء االستعمار الغربي، فكان أول ما بدأ 

تّدرس فیھا المواد الشرعیة، بھ محاربة المدارس القرآنیة والكتاتیب التي 
بشتى الوسائل والطرق، فسعى إلى تفریغ تلك المدارس والكتاتیب من 
أھدافھا ومقاصدھا، وفتحوا مدارسھم العلمانیة التي أساسھا فصل العلم 
عن األخالق و الدین، وكّونوا جیوشا مجندین من أبناء جنسنا لمحاربة 

رس اإلسالمیة مھمشا في تلك المدارس، حتى أصبح المنتمي إلى المدا
المجتمع، ال یعرف لھ دور إال عند الوالدة، والزواج، والموت، وعلى 
الرغم من ذلك كلھ فإن المدارس اإلسالمیة تنتشر في مالي بشكل 

مشكلة المناھج، : ملحوظ، غیر أّن لھذه المدارس مشاكل متعددة، أھمھا
ن شاء هللا ومشكلة التمویل، وسیأتي الحدیث عنھا في صلب البحث إ

فھذه كانت  إطاللة سریعة عن األوضاع الجغرافیة، والتاریخیة، . تعالى
.والسیاسیة، واالقتصادیة، والثقافیة والتربویة
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موسى تروري، وھو الرئیس الحالي للجمھوریة في فترتھ الثانیة 
1.واألخیرة

جمھوریة مالي دولة منتجة زراعیا فھي في :اقتصادیا: رابعا
ولى في إنتاج القطن في غرب أفریقیا، ویزرع فیھا األرز الدرجة األ

والدخن والذرة بكثرة، والقمح في إقلیم تنبكتو، والفواكھ مثل البرتقال 
وأما من ناحیة المعدن، فھناك . والمنغا وغیرھما في إقلیم سیكاسو

منجاجم للذھب في إقلیم كاي، كما یستخرج الفوسفات في إقلیم تنبكتو، 
وتوجد . حوث والتنقیبات أن ھناك بترول في مناطق متفرقةوقد أكدت الب

مصنع النسیج، ومصنع : في مالي كذلك مصانع متعددة متواضعة، منھا
السكر، ومصنع األواني المطاطیة واألدوات المنزلیة، ومصنع الرخام، 

وتزدھر التجارة في العاصمة حیث توجد فیھا . ومصنع الصابون وغیرھا
وال یعني ما تقّدم أن الدولة . شتى بقاع العالمكل أصناف البضائع من

.لیست فقیرة، بل ھي من أفقر الدول

یتكون مجتمع مالي من قبائل متعددة، لكل قبیلة :اجتماعیا: خامسا
، وقبیلة الفالن %33قبیلة بمبارا : لغتھا الخاصة، والقبائل األساسیة ھي

، %7سنغاي ، وقبیلة%8، وقبیلة سراكولي %9، وقبیلة سینوفو 10%
%.22، والقبائل األخرى %5، وقبیلة الطوارق %6وقبیلة مالینكي 

، والكفار %4، والمنّصرون %94المسلمون :الدیانة في مالي
2.%2

زارة التخطیط في ماليـ انظر الموقع اإللكتروني لو1
 www.dnsi.gov.ml   Ministère  du  plan  et  de  l’Amengement  du
Territoire, Direction National de la Statestique et de
l’Informatique.
ـ2 Agenda BNDA Mali 1993 . نقال عن Banque Mondiale 1992 .
Estimation 1990 dernier recensement Octobre 1987.
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أمبراطوریة غانا اإلسالمیة، التي كانت في أوج ازدھارھا من 
، وكانت )م1050ـ 950(القرن العاشر إلى القرن الحادي عشر 

، وأمبرطوریة مالي اإلسالمیة التي كانت في )صالحكومبي (عاصمتھا 
ـ 1322(أوج ازدھارھا من القرن الرابع عشر إلى القرن الخامس عشر 

، في عھد السلطان كنكو موسى، وكانت عاصمتھا األولى نیاني )م1337
)NIANI ( وھي المدینة التي ولد فیھا سونجاتا كیتا، وھي الیوم قریة

وعلى اسم مالي القدیمة أطلق اسم .  د المالیةصغیرة في غینیا قرب الحدو
جمھوریة مالي الحدیثة، وأمبرطوریة سنغاي اإلسالمیة التي كانت في 

1464(أوج ازدھارھا من القرن الخامس عشر إلى القرن السادس عشر 
وكانت عاصمتھا السیاسیة غاوو، وعاصمتھا العلمیة تنبكتو، ) م1582ـ 

م، 1818ست من قبل سیكو أمدو في سنة ، التي أس)دینا(ومملكة ماسنا 
1.في مبتي حالیا) حمد هللا(وكانت عاصمتھا 

سبتمبر 22فقد نال جمھوریة مالي استقاللھا في :سیاسیا: ثالثا
م فكان أول رئیس للجمھوریة السید مودبو كیتا، ثم جاء بعده الحكم 1960

،  وفي 1968نوفمبر 19العسكري إثر انقالب قام بھ موسى تراوري في 
أزیل ھو أیضا ـ إثر مظاھرة شعبیة عامة ـ عن الحكم 1990عام 

بواسطة انقالب على ید مجموعة من العساكر وعلى رأسھم أمدو توماني 
توري الذي رأس الحكومة االنتقالیة ثم ترك الحكم بعد انتھاء الفترة 

ظ االنتقالیة للشعب لیختاروا رئیسا للدولة عبر انتخابات حرة، فكان الح
فیھا حلیف السید ألفا عمر كوناري، وقضى ألفا عمر فترتین في الحكم ثم 
ترك الحكم لینتخب الشعب رئیسا جدیدا فكان الحظ ھذه المرة حلیف 

السید أمدو توماني توري الذي قاد الحكومة االنتقالیة بعد االنقالب على 

من . 58، 51، 50، 46، 41، 39الحضارة اإلسالمیة في مالي، ص : ـ انظر1
. 1996/ھـ1417) إیسیسكو(منشورات المنظمة اإلسالمیة للتربیة والعلوم والثقافة 

www.wikipedia.orgوالموقع اإللكتروني 
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المنطقة الساحلیة، وتبلغ نسبة ھبوط المطر فیھا :ثالثا
.ملم من الماء في السنة200إلى 700من 

المنطقة الصحراویة، وھذه المنطقة تضم ثالثة :رابعا
أربع إجمالي مساحة الدولة، ونسبة ھبوط المطر فیھا على 

ملم من الماء في السنة، 200ضفاف نھر النیجر ال تتجاوز 
.وغلنا في الصحراءوتقل النسبة كلما ت

ھذا، وأھم األنھار في مالي نھر النیجر الذي ینبع من جبال فوتا 
. كلم1600جالون في غینیا كوناكري، ویبلغ طولھ في مالي حوالي 

.ونھر السنغال الذي یشترك فیھ مالي وموریتانیا والسنغال

، 10472782حوالي 2001حسب إحصائیة :نسبة السكان
ان یسكنون في المناطق الصالحة للزراعة من السك% 90وحوالي 

والمدن الكبرى، بینما ثالثة أرباع مساحة الدولة التي تمثل الصحراء 
%.10یسكن فیھا أقل من 

: أھم المدن في مالي

وھي عاصمة اإلقلیم األول، كایيوھي العاصمة، وبماكو
وھي عاصمة اإلقلیم سیكاسووھي عاصمة اإلقلیم الثاني، وكولیكوروو

وھي عاصمة موبتيوھي عاصمة اإلقیلم الرابع، وسیغوالثالث، و
وھي غاوووھي عاصمة اإلقلیم السادس، وتنبكتواإلقلیم الخامس، و

.وھي عاصمة اإلقلیم الثامنكیدالعاصمة اإلقلیم السابع، و

إّن جمھوریة مالي تعتبر مھد الحضارة اإلسالمیة :تاریخیا: ثانیا
األمبراطوریات اإلسالمیة في المنطقة، مثل في غرب أفریقیا، وعاصمة
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سریعة عن جمھوریة مالي جغرافیا وتاریخیا وسیاسیا واقتصادیا 
.واجتماعیا وثقافیا، استجابة لطلب اللجنة المنظمة للمؤتمر

جمھوریة مالي دولة داخلیة ال تطل على البحر، :جغرافیا: أوال
كلم مربع ولھا حدود 1242248وتقع في قلب غرب أفریقیا بمساحة تبلغ 

: مع سبع دول، وھي

ـ الجزائر شماال وتلتقي مع الجزائر في حوالي 1
.كلم7200

ـ وفي الجنوب بوركینا فوصو، وساحل العاج، 2
.وغینیا كوناكري

.جرـ وفي الشرق النی3

.ـ وفي الغرب موریتانیا، وسنغال4

:ولجمھوریة مالي أربع مناطق مناخیة، وھي

% 6المنطقة السودانیة الغینیة، وتبلغ حوالي : اوال
من إجمالي مساحة الدولة، وھذه المنطقة ھي أقصى 

و 1300الجنوب، ونسبة ھبوط المطر فیھا تتراوح بین 
.ملم من الماء في السنة1500

المنطقة الواقعة شمال المنطقة السودانیة، نسبة : ثانیا
ملم من الماء في السنة، 700إلى 1300ھبوط المطر فیھا  

.من إجمالي مساحة الدولة% 18وتبلغ ھذه المنطقة حوالي 
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نحو تربیة إسالمیّة فعّالة في جمھوریة مالي
محمد حمد كنان میغا

الجامعة االسالمیة في النیجر

الرحمن الرحیمبسم هللا 

تقدیم

الحمد  رب العالمین، وصلى هللا على محمد الرسول األمین، 
:وعلى آلھ وصحبھ األكرمین، وبعد

فیشرفني أن أقدم بحثي المعنون

للمشاركة في )نحو تربیة إسالمیة فعالة في جمھوریة مالي: (بـ
یة المؤتمر العالمي الذي ینظمھ المركز التركي اآلسیوي الستراتیج(

التربیة والتعلیم في البلدان : حول موضوع) (TASAM)التعلیم
اإلسالمیة

:نبذة عن جمھوریة مالي

قبل الخوض في موضوع الورقة یستحسن تقدیم إطاللة 
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