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 :الممخص
ىما لم يختمف مفيوم محو األمية في اإلسالم عن الوقت الحاضر فكال

حمل نفس مبادى ىو العمل عمى تعميم الفرد القراءة ولكتابة ثم األخذ 
باالتساع تبعا لظروف غير أن الفرق بينيما أن ميمة اإلسالم لمحو األمية 

الجيل والتخمف ،أما عن محو األمية في  كانت اصعب فيي ثورة ضد
العراق فكانت مرتبطة باألحداث السياسية في العراق رغم انو كان لو  دور 

 كبير في مكافحتيا وقضاء عمييا .
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 المقدمة:
يتناول ىـذا البحث دراسة عن مفيوم محو األمية في اإلسالم الذي لم يقتصر         

عمى تعميم القراءة والكتابة بل تعد ذلك فتعاليم اإلسالم  جاءت  لمحو كل الجيل والتخمف 
الذي كان يعني بيا المجتمع في شتى ميادين فمقد نيى اإلسالم وحرم الكثير من العادات 

آنذاك كؤود البنات والزواج  والميراث والتخمص من العبودية والكثير  والتقاليد ألي كانت شائعة
وبذلك نجد أن مفيوم محو األمية في اإلسالم كان  آنذاكالكثير من السمات التي كانت سائدة 

مضمونو أوسع واشمل فيو كان محو الجيل والظالم رغم أن ىذا المصطمح لم يظير ىذا عند 
 ايضا لمنظمة اليونسكو دور كبيرو  ،ىاالمسممين رغم انيم كانوا األوائل  من وضعوا ركائز 

 لمكافحة االمية في العالم اجمع.
وتخطيا بوقت قصير جدا من خالل  ول  الدول الذي كافح االميةويعد العراق من ا  

تطبيق نظام التعميم اإللزامي والمجاني الذي كان ليذا القرار اثره الكبير بان يصطف العراق 
بين الدول المتقدمة ويعمن في وقت مبكر جدا انو قد تم لقضاء عمى األمية ،لكن ألسف ىذا 

بل منظمة اليونسكو لدورة الفعال في القضاء عمى األمية النجاح الذي كمل بعدده جوائز من ق
لم يدم وذلك لظروف خارجة عن أردتو بسب الحروب والحصار االقتصادي الذي تعرض لو 

وان  يتأخران  وألسفالتي مر بيا لعراق جعمتو  ٖٕٓٓاحداث السياسية  العراق ومن ثمة
 .فيوتزداد عدد االمية 

 المبحث األول:
 ة في اإلسالممفهوم محو االمي

لم يكن مصطمح محو االمية في العصور اإلسالمية معروف لكن العمل بو         
النبي الكريم صمى اهلل كان موجد  فاإلسالم حارب األمية منذ اليوم األول لنزول الوحي عمى 

اْقرَْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَمَق  }وسمم حيث كانت أول آيٍة نزلت عميو ىي قولو تعالى:  عمية وآلو
ْنَساَن ِمْن َعَمٍق  (1) ْنَساَن َما  (4)الَِّذي َعمََّم ِباْلَقَمِم  (3)اْقرَْأ َوَربَُّك اأْلَْكَرُم  (2)َخَمَق اإلِْ َعمََّم اإلِْ

كتابة، ، كما وقد جاء في مواطن عديدة من القرآن الكريم ِذكر القمم وىو وسيمة ال(ٔ){َلْم َيْعَممْ 
وقد ُسميت إحدى ُسور القرآن الكريم بو وأقسم اهلل بالقمم لمتأكيد عمى عظيم مكانة القراءة 

 (ٕ)}ن َواْلَقَمِم َوَما َيْسُطُرونَ والكتابة؛ فقال تعالى: }
 محو االمية لغة واصطالحاَ وقبل الخوض في غمار محو االمية البد من التعرف عمى 
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ّية لغًة: "مؤنث األمي و   قال الزجاج:، (ٖ)"مصدر صناعي معناه الغفمة أو الجهالةاأُلمِّ
:" معنى قال َأبو إسحق، (ٗ)"اأُلمّْيُّ الذي عمى ِخْمَقة اأُلمَِّة لم َيَتَعمَّم الِكتاب فيو عمى ِجِبمَِّتو"

 ، ألن الِكتابة اأُلمّّْي الَمْنُسوب إلى ما عميو َجَبَمْتو ُأمُّو أي ال َيكُتُب، فيو في َأنو ال َيكُتب ُأمّْيّّ
" قال الفيروزآبادي:، (٘)ىي ُمْكتَسَبٌة فكَأنو ُنِسب إلى ما ُيولد عميو أي عمى ما َوَلَدتو ُأمُُّو عميو"

وابن ، (ٙ)األمي: من ال يكتب، أو من عمى خمقة األمة لم يتعمم الكتاب، وىو باق عمى جبمتو"
 .(ٚ)و، وذلك ىو قمة المعرفة"،" مادة: أمم.وقيل األمية الغفمة والجيالة، فاألمي منمنظور
ىي عدم القدرة عمى قراءة وكتابة جمل بسيطة في أي لغة،  األمية اصطالحا: 

 .(ٛ) ألساسيات القراءة والكتابة، وليست لممستويات المتطورة منيا
 دور االسالم في القضاء عمى االمية 

بالوعي، فال يجتيد جعل اإلسالم  طمب العمم فوق كل الواجبات، واشترط أن يقترن ذلك 
الناس في طمب عموم بعيدة عن واقعيم، بل ينبغي أن يكون العمم فيما يخص اإلنسان مباشرة، 

 . (ٜ)ويعالج مشاكمو ويمبي احتياجاتو التي يواجيا في زمانو
بذل إلسالم من اجل القضاء عمى األمية جيود كبيرة وسعى من اجل خمق مجتمع 

ويؤكد الحديث الشريف عن النبي الكريم صمى اهلل عمية  حضاري متقدم فعدة  واجبا شرعيا.
 (ٓٔ) ، عمى أن:)طمب العمم فريضة عمى كل مسمم ومسممة(وسمم  وآلو

محو وسمم اول من وضع حجر األساس في  فكان النبي الكريم صمى اهلل عمية وآلو
فقام بمكافحة االمية في مجتمع سادة بو الجيل فأمر بتعميم المسممين القراءة والكتابة  االمية 

أن ُيَعمّْم األسير  حتى جـعميا شرطًا لمن أراد أْن يفتدي نفسو من األسر كما وقع مع أسرى بدر
 .(ٔٔ)المتعمّْم عشرة من المسممين القراءة والكتابة

وحث .(ٕٔ)عميم و لمعبادة بعد اليجرة إلى المدينة و أول من سّن اتخاذ المسـجد مكانًا لمت
وجعمة  لمجميع المسممين عمى تعمُّم الكتابة والقراءة  وسمم النبي الكريم صمى اهلل عمية وآلو

صبيانًا ، ورجااًل ، ونساًء،  فمقد طمب  الرسول صمى اهلل وعمى الو وسمم  من الشفاء بنت 
فصة رضي اهلل عنيا  الكتابة وعددمن نساء المسممات تعميم م المؤمنين ح (ٖٔ)عبد اهلل العدوية

فكان ىنالك من النساء من يعرفن القراءة وال يكتبن مثل السيدة عائشة وام سممة رضيا اهلل 
ولقد خصص أياما لتعميم النساء فانو عميو الصالة والسالم ، وضع أسس النيضة (ٗٔ)عنيما 

 .اتونشرىا بين األفراد والجماعالعممية لممسممين ،
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وقد أوكمت مسؤولية التعميم القراءة والكتابة وتحفيظ القرآن الكريـم عمى اإلباء لكن  
وبمرور الزمن، وكثرة الصـبيان وعجـز اآلباء عن أداء ميمة التعميم األولي لسـبب أو 

فتم تحديد موضع معّين لذلك، واشتق لو اسم من وظيفتو (ٙٔ)،فظيرت الكتاب (٘ٔ)آلخر
تّاب ويجمـع عمى كتاتيب، ولذلك فـ"الكتاب موضع تعميم الكتاب "،يعني األساس فسمي بالُكـ

 . (ٚٔ)الكتابة الرتباطو في الغالب بتعـميم الصـبيان القراءة والكتابة 
واقتدى الخمفاء الراشدون بمسيرة الرسول بمكافحة االمية والحرص عمى تعميم المسممين 

البدو الرحل القراءة والكتابة من اجل فرسل الخميفة عمر بن الخطاب عدد من الكتاب الى 
تعميم ولم يتركيم في معزل عن العمم ،كذلك الحال في العصر االموي حيث ارسل  الخميفة 

 .(ٛٔ)عمر بن عبد العزيز من يعمم البدو ويفقييم في دينيم 
وقد ازداد عدد الكتاتيب  في القرن الثاني اليجري حديدا في العصر العباسي  حتى 

ية كتاب ، وقد اشتممت الدراسة في الكتاب عمى القرآن الكريم وأحاديث األخبار أصبح بكل قر 
وبعض اإلحكام الدينية والشعر ومبادئ الحساب ، وبعض قواعد المغة العربية ، ىذا إلى 
جانب تعمم القراءة والكتابة والخط الذي كان لو مدرسون مختصون ، واستعمل الصبية األلواح 

يذه الميمة التعميمية التي اضطمع بيا الكتّاب، فقد انتشر في البمدان في الكتابة ،ونظرًا ل
 .(ٜٔ)اإلسالمّية شرقًا وغرباً 

يكفي عمى ادامتيا وعمى من يعمم ويتعمم فييا  واخذ اىل الخير في تشييدىا واوقفوا ما
واختاروا العمماء في تعميم أبنائيم ،واطمقت عمييا )مكاتب السبيل(  مفتوحة لكل من يرغب ان 

مكفول الكسوة والطعام  الطفلمكاتب خاصة لأليتام ،يكون  اشيدو يعمم ابنو فييا .كما انيم 
ىذه  دبتشييومن اعظم الذين عنو  البرمكي، والنفقة الى ان يبمغ الحمم، وأول من شيدىا يحيى

واجرى  باأليتامفانو بنى في اكثر بالده ومكاتب خاصة (ٕٓ)المكاتب ىو نور الدين محمود
،ولم يقتصر تعميم فقط عمى البنين (ٕٔ)عمييم وعمى معممييم الجرايات الواسعة ،والنفقة المستمرة

ابن بطوطة انو في مدينة الىور فقط بل كان لمبنات مكاتب خاصة من اجل تعميمين فذكر 
 .(ٕٕ)في اليند كان ىنالك ثالث عشر مكتبًا لتعميم البنات وثالث وعشرين مكتبًا لبنين 

ثم اخذ  العمماء ممن كان حريصًا عمى نشـر العمم وتعميمـو أْن يجعموا من بيوتـيم 
حيث كان يجمس إليو طمبتو ومحبي عممو الغزير  (ٖٕ)كمنزل الرئيس ابن سيناموضعًا لمتعميم  
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يستقبل تالميذه بداره بعد أن استقال من العمل بنظامية ( ٕٗ)لياًل ، كما كان اإلمام الغزالي 
 .(ٕ٘)نيسابور 

استمر التعميم اإلسالمي عمى ىذه الحال مستثمرًا كثيرًا من المواضع لنشر العمم 
المدارس التي المكتبات ثم ظيرت و  المساجد، الكتاتيب المنازل، الحوانيت، والدكاكين ،القصور

م( وأّول من بنى مدرسة في اإلسالم ٜٓٓٔىـ/ٓٓٗلم تعرف بالمفيوم الحديث إال بعد عام )
،وبدأت تنتشر انتشارًا سريعًا نظرًا لما حققتو من (ٕٚ)من قبل نظام الممك ،(ٕٙ)أىل نيسابور

 . (ٕٛ)ي أداء وظيفتيا التعميمية لتصبح موضعًا ميّمًا من مواضع التعميم عند المسمميننجاح ف
بذلو من جيد كبير لنشر بما  إال أنو يبقى الوزير نظام الممك صاحب  الفضل االكبر

،إذ قام بإنشاء العديد منيا في أىم األمصار اإلسالمّية آنذاك،  التعميم المنظم بواسطة المدارس
مراء المسممين ووزراؤىم شرقًا وغربًا عمى إقامة المدارس حبِّا لمعمم ونشرًا لمتعميم ثم تنافس أ

 .(ٜٕ)ورجاًء لمثواب من اهلل 
انتشار المدارس في العالم اإلسالمي حتى جاءت المدرسة السيارة لتحدث نقمو نوعية 

-ٖٓٚخندبندا )امر السمطان المغولي وىي المدرسة السيارة، وفريدة في نظام التعميم  اال
بأنشاء (ٖٓ)م( الذي عرف بحبو لمعمم والعمماء و ازدىر العمم في زمانوٖٙٔٔ-ٖٖٓٔىـ()ٙٔٚ

 .(ٖٔ)المدرسة اثر مقترح قدمة أن العالمة الحمي الحسن بن مطير
 دواوينبترتيب مدرسة سيارة ذات حجر ومدارس من الخيام الكرباسية مؤلفة من أربعة 

مسير وتحركات السمطان خندبندا والعالمة الحمي وكانت وعدد غرف من الكرباس ،واقترن ب
.فتم تأسيسيا (ٕٖ)تحمل مع الموكب السمطان أينما يصير وتضرب بأمره في كل منزل ومصير

،كان تأسيس مثل ىكذا مدرسة متناقمو جامعة لكل المذىب (ٖٖ) م(ٖٗٓٔىـ/ ٗٓٚعام ) 
ما حمت .ولقد خصص السمطان وشاممو لكل العموم خطوة فريدة من نوعيا في نشر العمم أين

.وفي القرن الثامن لميجرة أصبحت نسبة (ٖٗ)لفقياء وأساتذة المدرسة السيارة مرتبات شيرية
 .(ٖ٘)االمية بين المسممين قميمة جدا

 تطور مفهوم محو األمية في الوقت الحاضر
لم يختمف مفيوم محو األمية في اإلسالم عن الوقت الحاضر فكميما حمل نفس مبادى 

العمل تعميم الفرد القراءة ولكتابة ثم األخذ باالتساع تبعا لظروف غير أن الفرق بينيما أن ىو 
 ميمة اإلسالم لمحو األمية كانت اصعب في ثورة ضد الجيل والتخمف .
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العادات والتقاليد التي كانت شائعة آنذاك كؤود البنات والزواج والتخمص من العبودية 
لكن يبقى لسؤال كيف وجدت األمية ي كانت شائعة في وقتيا ،والكثير الكثير من السمات الت

في وقت الحاضر وقد كان لإلسالم دور كبير في القضاء عمييا وبناء حضارة عمالقة استمد 
الغرب منيا حضارتيم وانيالوا من عموميم البد ىنا معرفة عوامل نشوء األمية وأسبابيا في 

 الوقت الحاضر.
وواحدٌة من الظواىر  لمتخمف االقتصادي واالجتماعي تعتبر األمية سببًا ونتيجة

االجتماعّية السمبّية المنتشرة في العديد من المجتمعات النامية والفقيرة في كثيٍر من بمدان العالم 
الثالث، وتعني عدم قدرة الفرد عمى القراءة والكتابة بالشكل الصحيح والذي يتناسب مع عمره، 

ة ذلك الشخص حيث يعجز عن القيام بالعديد من نشاطات وىذا األمر ينعكس سمًبا  حيا
الحياة اليومّية كالكتابة، وتسجيل المالحظات، وقراءة األسعار واألوزان، والمعمومات العامة 
عمى شاشة التمفاز أو عمب الطعام أو اإلشارات في الشوارع التي ترشد إلى األماكن 

 .(ٖٙ)ر البسيطةواالتجاىات مّما ُيصعّْب عميو كثيًرا من األمو 
 دور منظمة اليونسكو

عمى عاتقيا ميمة القضاء عمى األمية ولقد بذلت جيود  (ٖٚ)أخذت  منظمة اليونسكو
، تحقيقًا لرؤيتيا في توفير ٜٙٗٔكبيرة في مجال محو األمية عمى الصعيد العالمي منذ عام 

 .(ٖٛ)حق تعّمم القراءة والكتابة لمجميع 
فأخذت تنظر إلى محو األمية بانو  حقًا من حقوق اإلنسان وأداة لتعزيز القدرات 
إذ الشخصية وتحقيق التنمية البشرية واالجتماعية فالفرص التعميمية تعتمد عمى محو األمّية 

 :(ٜٖ)اتّبعت لتحقيق ذلك العديد من األساليَب والطُُّرَق، ومنيا ما يأتي
متعميم، من خالل تحقيق الرعاية الالزمة في مراحل االىتمام ببناء أساس متين ل -ٔ

 الطفولة الُمبكّْرة. 
 توفير مناىج التعميم األساسّية لألطفال جميعيم. -ٕ
الحرص عمى َمحو اأُلّمية الوظيفّية، وذلك من خالل تطوير ميارات الشباب -ٖ

 والبالغين ممَّن ال يممكون الميارات الكافية لمقراءة، والكتابة. 
 ء بيئات وأماكن مناسبة لتعمُّم القراءة، والكتابة.إنشا-ٗ
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دور وسائل اإلعالم في َمحو اأُلّمية عمى الرغم من الجيود المبذولة لُمحاربة  -ٗ
اأُلّمية، إاّل أّن الزيادة الكبيرة في عدد السّكان فاَقت الجيود التربوّية، واألنظمة التعميمّية، 

صّي؛ لذا تّم المجوء إلى وسائل اإلعالم؛ لمقضاء عمى اأُلّمية؛ والطُُّرق التقميدّية في التعميم الشخ
حيث تمعب وسائل اإلعالم دورًا ُمزدَوجًا في القضاء عمى اأُلّمية الوظيفّية، ويتمثَّل دورىا 
األساسّي في تقديم البرامج الخاّصة بمحو اأُلّمية عمى شاشة التمفاز، أو عمى الراديو، كما أّنيا 

ع حمالت َمحو اأُلّمية، وتعزيز دور الفرد في المشاركة تساىم في إيجاد م ناخ اجتماعّي ُيشجّْ
كساب األفراد ميارات دائمة في القراءة، والكتابة.  االجتماعّية، والمساعدة في انتشار التعميم، وا 

بدأت الحركات األولى لمحو األمية عمى مستوى الوطن العربي بعد مؤتمر الجامعة 
من كل   يناير ٛ وأخذت تحتفل الدول العربية في ٜٗ٘ٔديسمبر عام  ٜٕالعربية بتاريخ 

اعترافا  ٜٓٚٔ عام الجامعة العربية ، الذي جاء بناء عمى قرارباليوم العربي لمحو األمية عام
.الذي ييدف إلى بذل جيود في سبيل محو (ٓٗ)منيا بأىمية محو أمية الكبار وحقيم في التعمم

األمية بمختمف أنحاء الوطن العربي. نجحت برامج محو األمية في الحّد من ظاىرة االفتقار 
دول العربية، وكذلك تمكَّنت من إخفاض نسبة األمية إلى التعميم بالكثير من المناطق الفقيرة بال

 . (ٔٗ)بالمنطقة كثيراً 
وأخذت الدُّول العربّية برامج تيدُف إلى َمحو األمية بسبب وجود ظاىرة اأُلّمية 

التي تعني: عدم حصول الفرد عمى أدنى ُمستوى وظيفّي في الكتابة، والقراءة،  (ٕٗ)األبجدّية
وقد شاَبَيت البرامج الموضوعة لَمحو اأُلّمية بشكل كبير نظاَم التعميم الرسمّي لمصفوف 
نات، والعناصر، كما حاربت العديد من ُدول العاَلم اأُلّميَة من خالل  االبتدائّية من حيث: الُمكوّْ

 .(ٖٗ)رامج فّعالة تعتمُد بشكل أساسّي عمى الُمعمّْمين الُمتطوّْعينَوْضع ب
م اصدر منظمة اليونسكو تعريف موحد ومعتمد عن محو األمية جاء ٜٔٚٔوفي عام 

فيو )يعتبر غير أميٍّ كل شخص اكتسب المعمومات والقدرات الضرورّية لُممارسة جميع 
ورّيًة لكي يمعب دوره بفعالّية في جماعتو، الّنشاطات التي تكون فييا معرفة حروف الّمغة ضر 

وُيحّقق في تعمُّم القراءة والكتابة والحساب نتائَج ُتمكّْنو من االرتقاء بنفسو وبالجماعة التي 
 .(ٗٗ)ينتمي إلييا، كما تسمح لو بالُمشاركة الّناشطة في حياة بمده(

 المبحث  الثاني :
 محو األمية في العراق 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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العراق وتغير حسب  الظروف السياسية واالقتصادية  تفاوتت نسبة األمية في
 واالجتماعية التي مر بيا العراق فكانت عمى ثالث  مراحل وىي :

 المرحمة األولى-ٔ
قانون محو األمية رقم  يعتبر العراق أول دولة في منطقة الشرق األوسط اقر 

وام ثمانينات ، استطاعت القضاء عمى األمية بشكل تام في فترة أعٜٔٚٔ/ٕٔ/ٕٔ(ٖ٘ٔ)
 .  (٘ٗ)استنادا لمتقارير الصادرة عن منظمة اليونسكو

لقد كان العراق نموذجا حيا ألقوى نظام تعميمي وصحي في الشرق األوسط، وبعد 
والذي تمت فيو مناقشة الوسائل الناجحة في  ٜٙٚٔاستضافة المؤتمر التربوي في بغداد عام 
لعالم العربي ألخذ الناشئة نحو مستقبل افضل من قبل معالجة المشاكل التربوية والتعميمية في ا

المؤتمرين، حينيا وبعد انتياء المؤتمر اصدر العراق قانون التعميم اإللزامي عمى جميع 
سنة التسجيل في المدارس واالنتظام في الدراسة  ٘ٔ-ٙاألطفال الذين تتراوح أعمارىم بين 

 .(ٙٗ)وكل من يخالف ىذا القانون سوف يعرض نفسو لمسجن
الذي  ٜٙٚٔ/ٓٔ/ٔٔ،الصادر سنة ٛٔٔلقد ساعد القانون التعميم اإللزامي المرقم 

أصدره العراق في زيادة نسبة المتعممين في جميع المحافظات، فكان  أول دولة عربية تطبق 
نظام قانون التعميم المجاني، وبناءًا عمى ذلك، قدرت اليونسكو بان نسبة التحاق الطمبة في 

ٝ خالل أعوام الثمانينات من القرن ٓٓٔتدائية وصمت إلى اعمى نسبة وىي المدارس االب
الماضي حينيا منحت اليونسكو افضل جائزة لمعراق لنجاحو في القضاء عمى األمية بشكل تام 

 .(ٚٗ)ٕٜٛٔفي عام 
حاز العراق عمى جائزة منظمة اليونسكو في القضاء عمى األمية والذي  ٜٜٚٔفي عام 

سنو إذ تشير تقارير )اليونسكو( و)األمم  ٘ٗ-٘ٔة شاممة من عمرجرى ضمن حممة وطني
% وكانت نسبة األمية بين النساء بعد تنفيذ ٕٚالمتحدة( بان مؤشر األمية  قد انخفض إلى 

% )تشير بعض المصادر بان نسبة األمية انخفضت إلى ٕٓ% وبين الذكور ٘.ٖٗالحممة 
ل منظمة )اليونسكو( بخمسة جوائز تقديرية %(. و ُكرمت الحكومة العراقية آنذاك من قبٓٔ

 .   (ٛٗ)عمى ىذا اإلنجاز التاريخي
وكان نظام التعميم في العراق واحد من األفضل في المنطقة خالل ىذه الفترة من الزمن، 

 :(ٜٗ)وتحققت إنجازات كبيرة، والتي تشمل
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 %.ٓٓٔارتفاع معدالت االلتحاق اإلجمالية إلى أكثر من  -أ
 ن الجنسين في معدالت االلتحاق الكامل تقريبا.المساواة بي -ب
% من  ٕٓ% من الناتج القومي اإلجمالي و  ٙبمغ اإلنفاق في مجال التعميم  -ج

 ميزانية      الحكومة العراقية مجموع.
 المرحمة الثانية:-ٕ

تخمميا تحمل تبعات  في العراق  أصبحت الظروف اصعب ٜٜٔٔمع بداية عام 
الحرب العراقية اإليرانية والدخول إلى الكويت، مما حدى بمجمس األمن التابع لألمم المتحدة 

بفرض العقوبات االقتصادية الدولية األكثر حدًة في القرن  .ٔٙٙإصدار قراره المشؤوم رقم 
يد من العشرين، واستمر الحصار لمدة ثالثة عشر سنة والمجتمع الدولي تحت ضغط شد

الواليات المتحدة وبريطانيا والعديد من الدول العربية والتي بموجبيا منعت العديد والعديد من 
المواد والعناصر الميمة واألساسية إلدامة الحياة. وشممت البنود منع المواد التعميمية الكثيرة 

التعميمية  والتي ىي بأمس الحاجة لمطالب كأقالم الرصاص وأنواع أخرى من األقالم والكتب
 وأجيزة الكمبيوتر. 
عانت المدارس من اإلىمال بعد أن كان التعميم والصحة من أوليات  ذلكفضال عن 

األمور التي اىتمت بيا الحكومة وخصصت ليا ميزانيات عالية لتوفير الجودة والدقة 
 والمتابعة، والتفتت الدولة إلى قضايا اكثر حساسية لمقارعة المخاوف من وقوع ما حصل
األن، لكنيا رغم ذلك تفرغت لمعناية بالمراكز الصحية والعيادات الطبية والمستشفيات لعامة 
الناس رغم إصرار أمريكا ودول التحالف بمنع دخول األدوية إلى العراق وكنتيجة حتمية 
لمحصار الصارم، لم يتمكن الطالب من متابعة متطمبات دراستو من احتياجات مختبرية 

تب عالمية تقيده في دراستو وبحثو، كما عانى العمماء بيذا الحصار حيث ومصادر عممية وك
تم منعيم من إكمال دراساتيم العميا خارج العراق، كما تم منعيم من المشاركة في المؤتمرات 

 . (ٓ٘)العالمية وحضور الدورات التدريبية
الذي  في حين انخفضت معدالت االلتحاق في المدارس النظامية ومدارس محو األمية

،واستمر التعميم بالمعاناة (ٔ٘)بقيت فييا نسبة االلتحاق عالية في السنوات األولى من الحصار
بسبب ما تعرض لو العراق من حروب وحصار جائر، وكان أيضا من أسبابيا تسيس العممية 

 والمستوى التعميمي في تراجع، ٜٜٔٔالتربوية من ناحية المناىج والكوادر أو اإلفراد، بعد عام 
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مما أدى إلى ارتفاع نسبة األمية بين أفراد الشعب العراقي،  رغم أن بداية ىذا التراجع كانت 
يران ٜٗٛٔفي عام  عاد  ٜٜٚٔففي عام  (ٕ٘)بعد أربع سنوات من بداية الحرب بين العراق وا 

% ٕٗالعراق ليسجل نسب مرتفعة في عدد األميين حيث وصمت النسبة بين البالغين إلى 
% .كان ال تنتشر األمية ٕٛونسبة األطفال الذين ال يصمون إلى الصف الخامس االبتدائي 

قد بشكل كبير بين النساء، وبين سكان القرى واألرياف والمناطق البعيدة عن مراكز المدن، ول
صدر بيان عن لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية من اجل العراق والذي يذكر فيو بانو 

سنة أمي ال يعرف القراءة والكتابة وال  ٜٗ-ٓٔبين كل خمسة أشخاص تتراوح أعمارىم بين 
تركيب جممة مفيدة قصيرة ليا عالقة بحياتيم العامة التي يمارسونيا. لقد قفزت نسبة األمية 

 .(ٖ٘) ٜٜٓٔٝ بعد عام ٕٓإلى اكثر من  في العراق
 المرحمة الثالثة -ٖ

 ٖٕٓٓفداحة الظروف السياسية التي يمر بيا العراق منذ االحتالل األمريكي عام  مع 
وما سبقتيا من انشغال العراق في حروب مدمرة غير مجدية، وما أدى اليو الحصار 
لغاء جميع المشاريع الحية وتعطيل تقدم  االقتصادي من تحطيم االقتصاد والبني التحتية وا 

ٝ بعد ٖٖدد الطمبة الممتحقين في المدارس إلى نسبة منخفضة  التربية والتعميم ولقد وصل ع
 .(ٗ٘) ٝٓٓٔأن عدد الطمبة الممتحقين في التعميم االبتدائي 

غير دقيقة السبب يعود إلى ضعف التخطيط  ٖٕٓٓإن معظم اإلحصائيات بعد 
الد، المركزي، و ذلك النييار البني التحتية لقطاعات الدولة بفعل الظروف التي مرت بيا الب

 .(٘٘)فمذا سنذكر النسب من عدة مصادر
إن عممية القضاء عمى اأُلمية َشِيدت تراجًعا كبيًرا وبخطوات كبيرة إلى الوراء، قبل عام 

ساىمت الظروف والسياسات العشوائية التي مرت بالبمد من حروب مدمرة وحصار  ٖٕٓٓ
ضاء عمى األمية في استمرت عممية الق ٖٕٓٓجائر في متفاقمة ىذه المشكمة، وبعد عام 

التراجع و يعود األمر إلى االحتالل األمريكي و حمفائو والى النزاع الطائفي والحكومات 
المتعاقبة التي عجزت عن توفير األمن في البمد والذي يعتبر الركيزة األساس لبناء أية بنية 

 لقد ساهمت عوامل عدة من متفاقمة.لقد تضافرت عدد و (ٙ٘)تحتية في ىذا الجانب
 .(57)المشكمة
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التيديدات األمنية، فإن العمميات التي تم رصدىا في الدراسة تشمل إطالق النار  -ٔ
واالغتيال المباشر والتفجير والعمميات اإلرىابية من قبل جيات متعددة وتدمير الممتمكات 

 وتجنيد الطالب القصر واحتالل المدارس من قيل العناصر المسمحة.
، بمغ أكثر من  ٖٕٓٓالعراق منذ سقوط النظام السابق عام  اغتياليم عدد األساتذة-ٕ

 أستاذا قضوا في عمميات تصفية و انتقام. ٖٓٚ
 الفساد اإلداري والمالي. -ٖ
 تسيس النظام التربوي. -ٗ
 التسرب من المدارس بداعي العمل بسبب ضعف الحالة المعيشية. -٘
غار بعد تردي العممية ضعف الرقابة الحكومية في إلزامية التعميم بحق الص -ٙ
 التربوية.
 عامل التيجير الداخمي و الخارجي والذي من ضمنيم المعممين والطالب. -ٚ
 نقص الموارد المخصصة لمتعميم. -ٛ

إلى إن نسبة األمية قد ارتفعت خاصة بين األعمار  ٖٕٓٓوتشير اإلحصائيات في 
تتراوح نسبة النساء ( و ٖٗ -ٕ٘% وبنسبة أكثر من األعمار )٘ٙسنة( بحدود ٕ٘ -٘ٔ)

%، ٖٛ( بحدود ٕٗ -٘ٔالمواتي لم يكممن الدراسة االبتدائية في المدن العراقية من عمر )
بعنوان ) األمية بين صفوف النساء فوق البالغات في   ٕٗٓٓووفق تقرير اليونسكو لعام 

% أو سوريا ٙٛ% وىي اقل مما في األردن ٘ٙالعالم(  فان نسبة األمية في العراق ىي 
 .(ٛ٘)% و جاء تسمسل العراق بالدرجة الرابعة من الدول المتخمفة حضاريا٘ٚ

مارس  ٛولقد جاء في خطاب بريمر الحاكم المعين من قبل سمطة االحتالل في 
%. بينما جاء في حديث مدلسين نورمان ٛٚإن نسبة األمية بين النساء تصل إلى  ٕٗٓٓ

سبة األمية بين نساء العراق تصل إلى إن ن ٖٕٓٓمارس  ٛممثمة ىيئة األمم المتحدة في 
 .(ٜ٘)% وان فشل توسيع التعميم في العراق سيؤخر العممية السياسيةٕ٘

لدعم برنامج القضاء عمى محو  ٖٕٓٓإن منظمة اليونسكو وضعت خطًطا منذ عام 
ان المجتمع العراقي كان ُيعاني من مشكالت ِعدة  اأُلميَّة في العراق. وأشار ممثل اليونسكو"

أدت إلى َخْمق طبقة كبيرة من العاطمين عن العمل، وطبقة أخرى غير متعمّْمة نتيجة الحالة 
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االقتصاديَّة لمعظم العوائل آنذاك، بحيث أجبرت أبناءىا عمى عدم التسجيل في المدارس، 
يم في أعمال متنوعة"  .(ٓٙ)وزجّْ

اق. إما مميون أمي بالعر  ٙلدينا قرابة  ٕٚٓٓبحسب إحصائيات اليونسكو لعام 
 ٜٕٓٓو ٕٛٓٓالمصادر التربويَّة في العراق تشير إلى أن تقديرات ُرِصدت في الفترة بين 

% منيم من النساء، ٘ٙ% إلى ٓٙتشير إلى وجود خمسة ماليين ُأمّْي في العراق، أكثر من 
 ٕٓٔٓتفيد أن ىذا العدد ازداد كثيًرا وتجاوز سبعة ماليين في عام   ٕٓٔٓوأن تقديرات العام 

،وىي مستويات غير مسبوقة في (ٔٙ)% ٖٓ% إلى ٕ٘ن حجم األمية في العراق يبمغ بحدود أ
تاريخ التعميم الحديث في العراق. وبيذه النسب ال يمكن التوقع بالحصول عمى مردود أيحابي 
في تعزيز التنمية البشرية ما لم يتم استحداث برامج وطنية تعمل عمى تقويض أسس ىذا 

 الجيل وىذا التخمف.
وكان  ٕٔٔٓوبمناسبة احتفال العراق باليوم العالمي لمحو األمية في الثامن من أيمول 

الجياز المركزي لإلحصاء في وزارة التخطيط  قد اصدر بيانا صحفيا أعمن خاللو عن إطالق 
مكتب العراق لخفض مستوى األمية في العراق بنسبة  –مبادرة بالتعاون من منظمة اليونسكو 

.. و تم إبراميا بين وزارة التربية ومنظمة اليونسكو من اجل  ٕ٘ٔٓ % بحمول عامٓ٘
 . (ٕٙ)التمكين

وقد كان دور الجياز المركزي لإلحصاء في ىذه المبادرة ىو توفير المؤشرات 
اإلحصائية المطموبة التي تساعد المخططين وراسمي السياسات عمى وضع الخطط والحمول 

قتصادية ومنيا قضية األمية. إن احد المساعي الرئيسية والمعالجات لممشاكل االجتماعية واال
لميونسكو ضمن إطار مشروع مبادرة محو األمية من اجل التمكين في العراق، ىو إنشاء شبكة 
محو األمية لممنظمات غير الحكومية. إن البيانات المتوفرة منيا، تشير إلى أن نسبة التعمم 

%. وتقدر األمية بين ٕٓ – ٛٔأمية تتراوح بين % مع نسبة ٓٛاإلجمالية في العراق تقارب 
% بين الرجال. كما أن المجتمعات الريفية تأثرت باألمية ٙ.ٔٔ% مقارنة بـٗ.ٕٙالنساء بـ

بشكل اكبر من المجتمعات الحضرية بالرغم من أن نسبة النساء األميات في كال المجتمعين 
نساء المواتي تتراوح أعمارىن بين % من الٓ٘ىو أكثر من نسبة الرجال األميين. إن أقل من 

% من النساء ٓٛ-ٕٚسنة ممن يعشن في المناطق الريفية متعممات مقارنة بـ ٕٗ – ٘ٔ
 .(ٖٙ) المتعممات من نفس الفئة العمرية في مناطق حضرية أكثر قربا من العاصمة
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 :النتائج
الدين اإلسالمي كان أول دعي عمى القضاء عمى األمية وفرض التعميم عمى  -ٔ

 مسمم فنزلت في ذلك العديد من اآليات القرآنية .كل 
 كان الرسول األعظم أول من وضع ركائز محو األمية في اإلسالم . -ٕ
تعد المدرسة السيارة نموذج فريد وسابق لعصرىا والعصور التي تالتيا في  -ٖ

مكافحة األمية والقضاء عميا والتي كانت شاممة لكل المفاىيم فمم تقتصر عمى المية 
 األبجدية بل تعدت ذلك وىي األمية الدنية.

استمدت منظمة اليونسكو أىدافيا في القضاء عمى األمية من تعاليم  -ٗ
 اإلسالمية.

 اقترنت األمية بالعراق تبعنا لظروف السياسية التي مر بيا العراق . -٘
  االحاالت

 

                                                 
0
 .سورة العمق( (
 (.ٔ( سورة القمم:اية )(ٕ
المعجم الوسيط، تحقيق: مجمع المغة ( إبراىيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار، ٖ

 .ٕٚ،صٔالعربية، دار الدعوة  ، بال. ت. ج
م(، المحكم والمحيط األعظم، ٘ٙٓٔىـ/ٛ٘ٗ( بن سيده، أبو الحسن عمي بن إسماعيل بن سيده المرسي)ت (ٗ

 .ٚٚ٘،صٓٔ،جٕٓٓٓبيروت، -تحقيق: عبد الحميد ىنداوي، دار الكتب العممية
م(تيذيب المغة،تحقيق:عبد السالم محمد ٜٓٛىـ/ٖٓٚد بن احمد)ت( األزىري، ابي منصور محم(٘

 .ٕٗٙ،ص٘م،جٜٗٙٔىـ/ٖٗٛٔالقاىرة،-ىارون،راجعو:محمد عمي النجار،دار لقومية العرية
-م(،القاموس المحيط ،دار الفكرٗٔٗٔىـ/ٚٔٛ( الفيروزآبادي ، محمد بن يعقوب بن إبراىيم الشيرازي)ت(ٙ

 .٘ٛٙ،صٔبيروت،ج
م(،لسان العرب، دار ٖٔٔٔىـ/ ٔٔٚحمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري)ت ( ابن منظور، م(ٚ

 .ٕٕ،صٕٔبيروت،ج –صادر 
 .ٓٙٙٔ،صٜ٘ٙٔالقاىرة،–( غربال،محمدشفيق،الموسوعة الميسرة ،دار الشعب (ٛ
القاىرة،  -، مكتبة النيضة المصرية ٔوالتعميم في الفكر اإلسالمي، ط( شمبي،احمد،تاريخ التربية (ٜ

 .ٕٖ،صمٜٜ٘ٔ
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 الجامع الصحيح سنن الترمذي م( ،ٕٜٛىـ/ ٜٕٚ، محمد بن عيسى أبو عيسى السممي ) ت الترمذي  ( (ٓٔ

 .   ٜٖٓ،،صٗبيروت،د.ت ،ج–، تحقيق : احمد محمد شاكر وآخرون ،  دار إحياء التراث العربي 
 –الطبري، محمد بن جرير الطبري أبو جعفر، تاريخ األمم والمموك، دار الكتب العممية ( (ٔٔ

 .ٕٛٓ،صٕبيروت،ج
 .ٖٔ،صٕٜٛٔ( الديوه جي،سعيد،التريبة والتعميم في اإلسالم،الموصل،(ٕٔ
 ( الشفاء بنت عبداهلل بن عبد شمس بن خمف بن صداد بن عبداهلل بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب(ٖٔ

أوائل الذين دخموا اإلسالم من قبل اليجرة، وتحممت ما تحممو المسممون األوائل من إيذاء وكانت من 
أبي القاسم عمي بن الحسن إبن ىبة اهلل بن عبد  .ابن عساكر،المشركين وحين أذن اهلل باليجرة، ىاجرت معيم

مر بن غرامة تحقيق :محب الدين أبي سعيد ع تاريخ مدينة دمشق، ،م( ٘ٚٔٔىـ/ٔٚ٘)ت اهلل الشافعي
 .ٕٙٔ،صٕٕ،جٜٜ٘ٔبيروت،-دار الفكر العمري،

 .ٕٛ( الديوه جي، التريبة والتعميم في اإلسالم،ص(ٗٔ
 .ٜٕ(م.ن،ص(٘ٔ
وفي العربية لفظة "الكّتاب"، ويراد بيا في عرف ىذا اليوم المدرسة التي يتعمم فييا األطفال القراءة  ((ٙٔ

العربية المستعممة في العيود األولى من اإلسالم. يطمق عمى والكتابة ومبادئ المعرفة. وىي من األلفاظ 
عمي ،جواد، المفصل  المحل الذي يتعمم بو الصبيان وكانت تقوم مقام المدارس االبتدائية في وقتنا الحاضر.

 .ٜٕٔ،ص٘ٔم،جٕٔٓٓىـ/ ٕٕٗٔفى تاريخ العرب قبل اإلسالم، دار الساقي، الطبعة الرابعة 
 .ٖٖيبة والتعميم في اإلسالم ،صالديوه جي،سعيد،التر  ((ٚٔ
 .ٖٖ( م.ن،ص(ٛٔ
 .ٛٛٔ،صٕٓٓٓالقاىرة ،  -( المرسي ،محمد منير،تاريخ التربية في الشرق والغرب ، عالم الكتاب (ٜٔ
( صاحب الشام وديار الجزيرة ومصر، و لم يكن في سير المموك أحسن من سيرتو و ال أكثر تحريًا لمعدل (ٕٓ

م(يوم ٖٚٔٔىـ/ٜٙ٘ال يتصرف في الذي يخصو إال من ممٍك كان لو توفى)  منو و كان ال يأكل و ال يمبس و
األربعاء حادي عشر شوال، بعمة الخوانيق، ودفن بقمعة دمشق، ونقل منيا إلى المدرسة التي أنشأىا بدمشق، 

تاريخ م(،ٕٙٛٔىـ/٘ٛٙغريغوريوس ابي الفرج بن اىرون )تعند سوق الخواصين. ينظر: ابن العبري، 
 -، دار الرائد المبناني ٖوقف عمى تصحيحو وفيرستو: االب أنطوان صالحاني اليسوعي، طول، مختصر الد

 .ٖٓٔصم،ٖٜٛٔىـ/ٖٓٗٔبيروت، 
 .ٗٔ( الديوه جي،التربية والتعميم،ص(ٕٔ
م (، رحمة ابن بطوطة، تحقيق: عمي ٖٚٚٔىـ / ٜٚٚابو عبد اهلل محمد بن ابراىيم ) ت  ( ابن بطوطة،(ٕٕ

 .ٙٛ،صٜ٘ٚٔ، بيروت، ٔمنتصر الكتاني، ط
( الرئيس أبو عمي الحسين بن عبد اهلل بن سينا الحكيم المشيور؛ كان أبوه من أىل بمخ، وانتقل منيا إلى (ٖٕ

قرية من ضياع بخارى يقال ليا خرميثنا  من أميات قراىا، بخارى، وكان من العمال الكفاة، وتولى العمل ب
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واشتغل بالعموم وحصل الفنون، ولما بمغ عشر سنين من عمره كان قد أتقن عمم القرآن العزيز واألدب وحفظ 
أبو م(.ينظر:ابن خمكان، ٖٙٓٔىـ/ٕٛٗأشياء من أصول الدين وحساب اليندسة والجبر والمقابمةتوفى عام )

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان،  ،م(ٕٕٛٔىـ/ٔٛٙين احمد بن محمد بن ابي بكر )ت العباس شمس الد
 .ٚ٘ٔ،صٕ،جٜٜٗٔبيروت،  -، دار صادر ٔتحقيق: إحسان عباس، ط

أحد أعالم عصره وأحد أشير عمماء المسممين  م(،ٔٔٔٔىـ/٘ٓ٘( الغزالي، محمد بن محمد أبو حامد )ت(ٕٗ
م(، المستصفى في عمم ٔٔٔٔىـ/٘ٓ٘محمد بن محمد أبو حامد )ت ينظر:الغزالي، القرن اليجري . في

 .٘، صٔىـ، جٖٔٗٔبيروت،  -، دار الكتب العمميةٔاألصول، تحقيق: محمد عبد السالم عبد الشافي، ط
   .                               ٖٓٔ-ٔٓٔ،ص ٜٔٚٔبيروت ،  -، مطبعة الكشاف  ٕلتربية ، طا تاريخ،مشنوق ، عبد هلل  ( (ٕ٘
م(، المواعظ ٔٗٗٔىـ/٘ٗٛأحمد بن عمي بن عبد القادر أبو العباس الحسيني العبيدي)تالمقريزي،  ((ٕٙ

 . ٜٜٔ، صٗجىـ،  ٛٔٗٔ، بيروت -دار الكتب العممية، ٔ، طواالعتبار بذكر الخطط واآلثار
من بميدة  ( ىو أبو عمي الحسن بن عمي بن إسحاق بن العباس الممقب نظام الممك قوام الدين الطوسي،(ٕٚ

صغيرة بنواحي طوس، واشتغل بالحديث والفقو، كان مجمسو عامرًا بالفقياء والقراء أمر ببناء المدارس في 
األمصار ورغب في العمم كل أحد. وسمع الحديث، وأممى في البالد، وحضر مجمسو الحفاظ. وىو أول من 

ظامية طوس، ونظامية إصبيان، وغير ذلك بنى المدارس في اإلسالم، بني نظامية بغداد ونظامية نيسابور، ون
-ٕٛٔ، ص ٕم(. ينظر: ابن خمكان، وفيات االعيان، جٕٜٓٔىـ/٘ٛٗمن الربط وأنواع البر توفى عام )

ٕٜٔ. 
القاىرة،  -، مكتبة النيضة المصرية ٔوالتعميم في الفكر اإلسالمي، ط( شمبي،احمد،تاريخ التربية (ٕٛ

 .ٕٖم،صٜٜ٘ٔ
 .ٖٗ( م.ن،ص  (ٜٕ
م(، ارشاد االذىان الى االحكام في مسائل ٕٖ٘ٔىـ/ٕٙٚالحسن بن يوسف بن المطير)ت الحمي، ((ٖٓ

؛مختمف الشيعة ٕ٘، صٔىـ، جٖٔٗٔقم، –الحالل والحرام، تحقيق: فارس حسون، مطبعة جامعة المدرسين 
 .ٖٖ، صٔىـ، جٕٔٗٔقم، –في احكام الشريعة، تحقيق: مؤسسة النشر االسالمي، مؤسسة النشر االسالمي 

وكان ذا جاللة وميابة وحسن شكل ولباس حسن وذكاء مفرط وعفة، وصاحب مصنفات كثيرة في الفقو  ((ٖٔ
واألصول والنحو والفمسفة منيا: شرح مختصر ابن الحاجب. وصف بانو عالمة العمماء وفيامة الفيماء، كتب 

من اسرة عممية من اسرة ال  في جميع العموم الدينية بال استثناء وكان لو فييا اثرا واضحا وجميا فيو ينحدر
المطير، فوالده وجده كانا من مشاىير عمماء الحمة، اما ىو فقد فاق الجميع وطارت شيرتو مختمف االصقاع 
االسالمية وتتممذ لو المئات من الطمبة من مختمف انحاء العالم االسالمي. فقد كانت داره في الحمة محط 

م( .ينظر: ٕٕٛٔىـ/ٕٙٚدرسو في الحمة توفى عام ) رحال الوافدين لطمب العمم فضال عن مجمس 
 .ٖٚٔىـ، ص ٖٓٗٔقم، -الطبطبائي، عبد العزيز بن جواد، مكتبة العالمة، مطبعة ستارة
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؛ الحمي، الحسن بن يوسف بن ٖٚٔ-ٖٙٔ، صٔالحمي، ارشاد االذىان، ج ((ٕٖ

طيران، -مطبعة احمدي م(، تبصرالمتعممين، تحقيق:احمد الحسيني وىادي اليوسفي،ٕٖ٘ٔىـ/ٕٙٚالمطير)ت
 .ٚىـ، صٖٛٙٔ

في معجم األلقاب،  ،تمخيص مجمع اآلدابم (ٖٕٖٔىـ/ٖٕٚعبد الرزاق بن احمد )ت ابن الفوطي،  ((ٖٖ
، ٗ، جىـ ٙٔٗٔطيران،  -،الطباعة والنشر وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي ٔتحقيق: محمد كاظم، ط

 .ٜٚٔص
 .ٛالحمي، تبصر المتعممين، ص ((ٖٗ
 .ٛم.ن، ص ((ٖ٘
 .ٛٔ،ص ٕٔٔٓدمشق،-،دار القممٖ( بكار،عبد الكريم،التربيةوالتعميم،ط(ٖٙ
منظمة األمم المتحدة لمتربية والعمم والثقافة، أو ما يعرف اختصارًا بالـيونسكو، ىي وكالة متخصصة تتبع ( (ٖٚ

البمدان ، وفي خضم الحرب العالمية الثانية، عقدت حكومات ٜٙٗٔنوفمبر  ٗمنظمة األمم المتحدة تأسست 
األوروبية التي كانت تواجو ألمانيا النازية وحمفاءىا اجتماعا في انجمترا، في إطار مؤتمر وزراء الحمفاء لمتربية 

(CAME ومع أن الحرب لم تكن قد اقتربت من نيايتيا، فإن البمدان كانت قد أخذت تتساءل عن الطريقة .)
ن يستتب األمن من جديد. وسرعان ما تضخم ىذا المشروع بعد أ بناء النظم التعميمية التي يمكن أن تعيد بيا

ينظر:غربال  بعدًا عالميًا. دفع حكومات جديدة، ومنيا الواليات المتحدة األمريكية، إلى المشاركة فيو. واتخذ
 .ٜ٘ٚٔ،الموسوعة الميسرة ،ص

مجال محو االمية  ية االيسكو الجديدةفيرؤ ( منشورات المنظمة اإلسالمية لمتربية والعموم والثقافة ،(ٖٛ
 ٗٔ،صٕٙٔٓ،ايسيسكو ،

 ٚٔ( م.ن،ص(ٜٖ
 .ٚٔ( منشورات المنظمة اإلسالمية لمتربية والعموم والثقافة،،ص(ٓٗ
 .ٚٔ( م.ن،ص(ٔٗ
 .ٛٔ( م.ن،ص(ٕٗ
 .ٗ( ستريفيك ،استخدام البحث في الترويج لمحو االمية،ص(ٖٗ
الدولي لجمعيات ومؤسسات ( ستريفيك ،ليزا فارمر،استخدام البحث في الترويج لمحو االمية،اتحاد (ٗٗ

 .ٗ،صٕٔٔٓالمكتبات،
 ( مخاط،محمد ثامر،حق التعميم في المواثيق الدولية واإلقميمية والدساتير العربية والعراقية ،(٘ٗ
-( باسمة عموان ،فؤاد توما،تطور التعميم في العراق ،مجمة دراسات تربوية ،العدد السادس،نيسان (ٙٗ

 .ٜٗٔ،صٜٕٓٓ
 .ٓ٘ٔالتعميم في العراق،ص( باسمةعموان، تطور (ٚٗ
 .ٕٚٓ،صٜٚٛٔبغداد،-،وزارة التخطيطٜٚٛٔ( الجيازالمركزي لإلحصاء،المجموعة اإلحصائية السنوية (ٛٗ
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 .ٔ٘ٔ( م.ن،ص(ٜٗ
 .ٔٚٔ( باسمةعموان، تطور التعميم في العراق،ص(ٓ٘
 .ٗٚٔ( م.ن،ص(ٔ٘
 .ٖٓٔ،صٖٕٔٓدن،األر -،دار زىرانٖٕٓٓ-ٜٜٔٔ( الربيعي،عمادىادي عمو،العراق والتحمف الغربي(ٕ٘
 .٘ٓٔ( م.ن،ص(ٖ٘
 .ٕٛٓ( حسان،ظافر حسان،العراق واالحتالل األمريكي ،مجمة دراسات دولية ،العددالسادس والثالثون،ص(ٗ٘
 ٗٔ،فيٗٔٗ٘ٔ( القيسي،كمال،قرارات أمريكية تنتظرالتطبيق في العراق،جريدةالحياة ،العدد(٘٘

 .ٖ.ص ٕ٘ٓٓحزيران،
 .ٖ( م.ن،ص(ٙ٘
 .ٕٔٔٓ/ٔٔ/ٜٔ،www.ishtartv.com/viewarticle دنحا،عبد االحد متي ،تفاقم االمية في العراق ، ((ٚ٘
 www.cosit.gov.iq.( الموقع الرسمي لمجيازالمركزي الحصاء،(ٛ٘
 .www.cosit.gov.iq( الجيازالمركزي الحصاء،(ٜ٘
 .ٛٔ(،صٕٕٔٓ-ٖٕٓٓ)( اليونسكو،التحدي العالمي لمقرائية:موجز بشأن امية الشباب والكبار (ٓٙ
 .ٛٔ( م.ن،(ٔٙ
 .ٖ٘ٔ،صٕ٘ٔٓ( اليونسكو،التقريرالعالمي لرصد التعميم لمجميع لسنة (ٕٙ
 .www.cosit.gov.iq( الجيازالمركزي الحصاء،(ٖٙ
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