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Education in Iraq during the period (1534-1933)  
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 خالصة البحث 

من خالك دراسة التعلي  واملعار  العراقية يف ظل حن  الدولة الع مانية و حنومة األحتالك الربيطاين 
2977 -2912األوك املمتـــد مــن عـــا  وصــواًل إىل عهـــد امللــك فيصــل  2911وحـــى  2926منــُ  عــا  

، مينـن أن نتوصــل إىل نتــائ  حب يــة تصــف حالــة التعلـي  وو ارات املعــار  العراقيــة الــي مــر  هبــا  
العراق يف ثالث مراحل سياسية خمتلفة، فأوىل ه   املراحل مرحلة أواخر حن  الدولة الع مانية الـي مينـن 

ن الدولة الع مانية قد أتلـت حركـة التطـور العلمـ  واملعـريف أن نصفها مبرحلة اجلمود وعد  التطور ذلك أل
يف العراق، وأنصرفت حنو تسليح اجليش وفتح املدارس العسنرية، وم تعر اتية لعملية الرتبيـة والتعلـي ، إال 

ي بعد أْن سبقتها أوراب يف ه ا املضمار، فنانت قد أتثرت إىل حد كبري مبنه  الرتبية والتعلي  الفرنس  ال 
 وصل إليها متأخراً.

أمـا الرتبيــة والتعلــي  يف مرحلتــ  ال انيــة فنانــت علــ  عهــد األحــتالك الربيطــاين للعــراق، الــ ي تــرك حالــة 
التعلـي  تســري علــ  قــد  عرجـاء، مفضــاًل حتقيــ  املصــاح السياســية واألقتصـادية علــ  مصــاح شــع  أمنتــُ  

مـــن حقـــوق إنســـانية علـــ  مســـتوى الطمـــوح، يف احلـــروب واملعـــارك واألحـــتالك دون حتقيـــ  مـــا يصـــبو إليـــ  
 مقدمتها حق  املشروع يف الرتبية والتعلي .

أما التعلي  واملعـار  يف مرحلتـ  ال ال ـة وهـ  عهـد امللـك فيصـل األوك، فقـد أتصـفت بنومـا مرحلـة ال 
عـار ، إال أن حيسد عليها البلد، فرغ  دعوات امللك فيصل املتفائلة بروٍح عاليـة حنـو األهتمـا  ابلتعلـي  وامل

التعلي  م يبلغ مستوى الطمـوح لتحقيـ  األهـدا  الرتبويـة والتعليميـة املتوخـا  يف العـراق، ولعـل ذلـك يعـود 
 لعد  أسباب جوهرية مينن حصرها ابآلت:

                                                        
 املديرية العامة لرتبية كربالء. -2
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عد  أستقرار احلنومات عل  عهد امللك فيصل األوك، فالو ارات العراقية، أتصـفت ابلتـأرجح الـ م،  .2
تشـنيل الـو ارات بـن الشـهرين أو ثالثـة شـهور أو سـتة شـهور، ولعـل أطـوك املضطرب، حيـ  تـراوح 

فــرت  و اريــة يف احلنــ  هــ  الســنة، وهــ ا التــأرجح الــ م، أنعنــس ســلباً علــ  منهــاج و ارات املعـــار  
أبعتبارهـــا جـــ ء مـــن منهـــاج احلنومـــة، فتبـــدك احلنومـــات، يعـــ، تبـــدك و ار  املعـــار  واملـــوظفن ذوي 

  2971أرتباك عمل الو ار ، لقد أشارت جلنة منرو يف دراستها األحصائية عا  األختصاص وابلتا  
 إىل تبديل مدراء املعار  العراقية قد بلغ مثانية عشر مرّ ، وه ا دليل عل  أرتباك املعار .

صراع النتـل السياسـية العراقيـة منهـا واألجنبيـة، والـي حتـاوك جاهـدً  السـيطر  علـ  التعلـي  واملعـار ،  .1
ألن التعلــي  واملعــار  يُعــدان العمــود الفقــري لبنــاء اجملتمعــات، مــن خــالك املؤسســات العلميـــة ذلــك 
 والرتبية.

 عد  وجود خطط موضوعية ملعاجلة املشاكل الرتبوية أما  تقلبات وتبدك و ارات الدولة املستمر. .7
 عد  وجود كفاء  مهنية وأختصاص أكادمي  من قبل معظ  و راء املعار  العراقية. .6
تال  آراء وأفنــار و راء املعـــار  حيــاك مــنه  الـــو ار  يف الرتبيــة والتعلــي ، وظهـــور أنفراديــة الـــرأي أخــ .5

احلــــاد مــــن خــــالك مناقشــــات جلســــات جملــــس الــــو راء، األمــــر الــــ ي يــــؤدي إىل بعــــ  القلــــ  وعــــد  
 األستقرار يف املناه  العلمية والرتبوية.

لســابقة، وأكتفــاء الــو ير احلــدي   رائــ  الفرديــة عــد  رجــوع معظــ  و راء املعــار  إىل أوليــات الــو ار  ا .4
 أبعتبارها آراء صائبة و جعة دون أعتماد آراء اآلخرين.

التدخل الربيطاين يف شؤون الدولة العراقية احلدي ة، املتم ل ابملستشارين واملوظفن الربيطانين ممن هلـ   .3
 أختاذ القرار.

موقعها من قبل املستشارين واملوظفن الربيطانين، يف أستغالك مي انية املعار  وصر  أمواهلا يف غري  .8
 دع  املدارس التبشريية واألدير  والننائس.

أ طة مهمة و ار  املعار  إىل وجهاء الشيعة دون الُسّنة سيما يف عهدي األحـتالك واألسـتقالك، إالّ  .9
الـ ي حلقهـ  علـ   ما ندر، وه  فنر  بريطانية ذكية أستهدفت بـ  أرضـاء وجهـاء الشـيعة لرفـ  الغـن

عهد الدولة الع مانية، فالدولة الع مانية بنت ترسانة جيشها وتعليمها عل  يد أبناء السـنة دون أبنـاء 
 الشيعة.

لقد حافظت حنومات امللك فيصل األوك جهد إمناما عل  حصر و ار  املعار  عل  و راء شيعة  .21
 من أجل أستقرار البالد.

علــ  أتخــر حركــة التعلــي  واملعــار  يف العــراق، وعلــ  الــرغ  مــن  هــ   األســباب مجيعهــا ســاعدت ك ــرياً 
ذلك، حاولت الدولة العراقية الناشئة مقاومة كل ما يعرتيها من صدمات وعقبات من أجل أجناح العملية 
الرتبويـة والتعليميــة يف العـراق، لقــد أســتطاعت الدولـة العراقيــة الفيصــلية مـن بنــاء لبنــة تربويـة أساســية تلفــت 

تطلــ  علــ  أتريــخ العــراق املعاصــر يف تلــك الفــرت ، ومــا عانتــ  الدولــة العراقيــة مــن مضــايقات وقيــود نظــر امل
 سياسية، حددت هبا عجلة تطور الرتبية والتعلي  من قبل السلطات الربيطانية.
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وبشــنل عـــا  أســـتطاع امللـــك فيصـــل األوك أن يبـــ ك جهـــوداً أســـت نائية مـــن خـــالك دعوتـــ  إىل العلمـــاء 
وامل قفن الرتبوين وجلبه  من خارج العراق لدف  حركـة التعلـي  واملعـار  يف الـبالد والنهـوض بـ  واملفنرين 

، 2911حنو األفضل، فجهود  كانت ممي   ومبنـر  يف أوىل دعواتـ  إىل أنشـاء جامعـة أهـل البيـت يف عـا  
إرتقاء املستوى العلم  حي  تطورت حركة الرتبية والتعلي  عل  َعْهد امللك فيصل األوك لتبلغ بشنل ّبن 

 والرتبوي يف البالد.
( مدرسـة، يف حــن بلــغ عــدد املــدارس يف ســنة 252، بلــغ عــدد املــدارس األبتدائيــة )2912ففـ  ســنة 

( مدرسة أبتدائية تو عت عل  كافة أحناء القطر، وهو مؤشر أجياي، إذا مـا قـيس مبـا عانتـ  774) 2971
 ة حصلت بفعل األحتالك الربيطاين املقيت.احلنومة العراقية من مصاع  ومشاكل سياسي

Abstract 
Through the study of Education and Knowledges of Iraqi (Minstery of 

Knowledg in Iraq) under the rule of Ottoman Empire and the Government 

of British occupation since 1914- 1920 until to the reign of king Faisal I, 

extending from the year 1921- 1933, we can Know or reach to some 

results in our research. these results describe the state of Education and 

the Iraqi ministries of Knowledge experienced by Iraq During the three 

political phases. the first stage was at the late of ottoman rule, which can 

be described as the stage of inert and lack of development. 

The Education in its Second phase was at the time of British 

Occupation of Iraq. The state of Education going on anequal lame.  

The Education and Knowledge in its third phase, which was at the reign 

of king Faisal I, Was characterized by heing stage of uneviable Country. 

Inspite of the King optimpstio calls for a bigh spirit a bout interest in 

Education and Kowledge But Education has not reached the level to 

ambition to achieve educational and instruction objectives goals in Iraq. 

 المقدمة

يُعــد  التعلـــي  العمــود الفقـــري لبنــاء ورقـــ  األمــ ، الـــي تســع  إىل أتبـــاع أفضــل الُســـُبل مــن أجـــل حتقيـــ  
ميادين احليا  املادية األهدا  العلمية والرتبوية لبناء اإلنسان املعاصر، ال ي يصبو إىل غٍد أفضل يف مجي  

 واملعنوية.
ومــــن هنــــا جــــاءت ضــــرور  البحــــ  حــــوك التعلــــي  واملعــــار  يف العــــراق، فــــالعراق مــــر  أبحــــرج املراحــــل 

 -2928( ومرحلــة األحــتالك الربيطـــاين )2928 -2576السياســية، أال وهــ  مرحلــة الدولــة الع مانيــة )
(، الــ ي جهــد نفســ  2977 -2912ك )(، ومــن    احلنــ  امللنــ  علــ  عهــد امللــك فيصــل األو 2958

من أجل إرتقـاء عمليـة التعلـي  واملعـار  يف العـراق يف محـل أبنائـ  علـ  ضـرور  التسـليح ابلعلـ  واملعرفـة مـن 
 أجل وصوك البالد إىل بـَْر األمان.

http://abu.edu.iq



 
 

131 

 11 :العدد

 

ا فامللك فيصل األوك قبل جميئ  إىل العراق، كان حيمل تصوراً شاماًل عـن طبيعـة املنطقـة العربيـة مبـا فيهـ
 العراق ال ي عاىن من آال  ومنابدات قاسية، يف مقدمة ه   اآلال  حرمان أبنائ  من التعلي  والتنوير.

فالدولة الع مانية قـد أتلـت العلـ  والعلمـاء، فسـاد الـبالد اجلهـل واملـرض والفقـر والت لـف،   أعقبتهـا 
ك أرض  وشعب ، فللعراق موقـ  جغـرايف فرت  االحتالك الربيطاين، الي نظرت إىل العراق نظر  غا ية الستغال

خطري وأتية اقتصادية عاليـة مت لـت بغـ ار  عيـون الـنفط واملنتوجـات ال راعيـة اهلائلـة، فضـاًل عـن كونـ  حمطـة 
 عبور سرتاتيجية حنو بلدان العام الغري.

 ل لك قسمت البح  إىل ثالثة حماور:
يف العـراق علـ  عهـد أواخـر حنـ  الدولـة الع مانيـة احملور األوك: ويع، بدراسة طبيعة التعلي  واملعار  

وبيــان مــا أصــاب التعلـــي  واملعــار  مــن انتناســات علميـــة وعمليــة إثــر خــوض احلـــروب والــدمار مــن قبـــل 
 سالطن آك ع مان تلك الي أبعدت البالد عن عجلة التقد  واالرتقاء يف اجملاك العلم  واألدي.

واملعــار  علــ  عهــد االحــتالك الربيطــاين للعــراق، االحــتالك الــ ي احملــور ال ــاين: ويهــت  بدراســة التعلــي  
أنشغل ابجلان  السياس  والعسنري، وأتل التعلي  واملعار  عل  مدى احتالل  للـبالد حـى قيـا  النظـا  

  ومـــا تركـــ  يف جمـــاك التعلـــي  ال يتعـــدى واقـــ  الطمـــوح العلمـــ  والرتبـــوي 2958اجلمهـــوري يف العـــراق عـــا  
 املنشود.
احملـور ال الــ : فهـ  دراســة مرحلـة امللــك فيصـل األوك، وهـ  املرحلــة الـي بــدأت اهتمامهـا بشــؤون أمـا 

 التعلي  ورعايت  واملعار  ومناهجها مبا يتناس  ومعطيات الدولة حلقل الرتبية والتعلي .
قريبـ  وعل  الرغ  مـن أهتمـا  امللـك فيصـل األوك لعمليـة التعلـي  واملعـار  وتشـجيع  للعلـ  والعلمـاء وت

األدابء والشــعراء إال إن مرحلــة حنمــ  ال ختلــو مــن حالــة القلــ  وعــد  االســتقرار لدولــة  شــئة م ــل العــراق 
ال ي ختل  من مرحلة االستبداد والتعسف الع ماين ليدخل مرحلة االحتالك الربيطاين الـ ي كب ـَل الدولـة 

عسنرية ومالية، دامت أثنا عشر عاماً العراقية قيوداً سياسية مقيتة أبرمت عل  شنل معاهدات سياسية و 
، لُيشـار لـ  ابالسـتقالك مـن 2971م يت ل  منها العراق، عل  الرغ  من دخول  هيئة عصـبة األمـ  عـا  

  قبل اجملتم  الدو .
 المبحث األول: واقع التعليم والمعارف في العراق أواخر العهد العثماني

الغا ية ل  ألسباب سياسية وعسنرية وأقتصادية وأستمر أن بلداً م ل العراق قد عاىن من صراع الدوك 
ه ا الصراع يف حرب سجاك ملئات السنن بن الدولتن املتصارعتن الع مانية والصفوية، كان العراق فيها 
مسرحاً حلروب دموية طاحنة، تركت وراءها دماراً هائاًل، مشل البشـر واحلجـر واملـدر، حـى أطلـ  املؤرخـون 

 .(1)ولة الع مانية عبد احلميد ال اين بلق )السلطان األمحر(عل  سلطان الد
 ، ومـــا بعـــدها والــي مسيـــت )بفتنـــة بنــر صوابشـــ (، عنـــدما 2411هـــ/2171جــاء يف حـــوادث ســـنة 

جلـــس الســـلطان مـــراد الرابـــ  علـــ  دســـت الســـلطنة الع مانيـــة رأى يف إدار  الدولـــة ت بـــ ابً وأضـــطراابً، وأن 
ضبط ، وبسب  ذلك حصـلت حـوادث ك ـري  ومنهـا )حادثـة بغـداد(،  للجيش مجاحاً لن يتمنن أحد من

                                                        
 .14ص ،لبنان ،بريوت ،دار الرشيد ،7ج ،حملات أجتماعية من أتريخ العراق احلدي  ،عل  الوري -1
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فأرسل إليها سليمان ابشا والياً، إال إن  تراج  وختاذك، ففوض هلا حافظ أمحد ابشا أمري أمراء دار بنر، 
 .(7)وهو من قدماء الو راء، فأصطف إىل جانب  وال  مرعش وسيواس واملوصل وكردستان

أتباع سياسة املدارا  واحملااب  يف تولية بغداد لبنر صوابشـ ، ألعتقـاد  توقـ  كان رأي حافظ يف البدء 
أمور ليست ابحلسبان، واألك ر ما كان خيشا  هو أن مييل ه ا املتغل  )بنر صوابشـ ( إىل إيـران ويسـل  

ان مفــاتيح بغــداد إىل الفــرس عنــاداً فيــدعو الشــا  لصــد الع مــانين، فيولــد مشــاكل خارجيــة، م يلتفــت أعيــ
الدولة الع مانية إىل رأي ، بـل محلـوا ذلـك علـ  سـوء الظـن بـ  وأهتـ  أبنـ  أخـ  مـااًل مـن بنـر صوابشـ  مـن 

 .(6)جراء املراجعة والتوسط حلنومت 
وملــا وصــل خــرب ذلــك إىل حــافظ أمحــد ابشــا، ســار إىل بغــداد، وقاتــل بنــر صوابشــ  الــ ي حتصــن يف 

تد التضي  عل  املدينة وفرضت عليها عد  هجومات، راح املدينة، وشرع احلصار والقتاك عل  بغداد، وأش
ضـحيتها ثالثـة آال  وسـبعمائة جنـدي والفـان ومخســمائة أسـري، وحينمـا أحضـروا األسـرى إىل القائـد أمــر 
بقتله  وم يقبل منه  ع راً وم يرح  منه  شي اً وال شاابً وملا وصل خرب املغلوبية إىل بنر صوابش  ورأى 

عليــ ، كــت  غيظــ  وم يبــاك مبــا جــرى علــ  القتلــ  واألســرى ورأى ))الصــواب(( يف أن  أن اخلنــاق قــد ضــاق
 .(5)ُيَسّل  مفاتيح بغداد إىل الشا  عباس الصفوي

  أســتوىل الفــرس علــ  بغــداد، وكانــت النمــوذج األم ــل 2411هـــ/2171ويف هــ   الســنة مــن أحــداث 
رهـا احلضـارية املتم لـة ابملسـاجد واملـدارس ال ي عنس طبيعة الصـراع الـ ي أدى إىل انـداثر الن ـري مـن آاث

 والقصور الي تغنت هبا بغداد عل  عهد اخلالفة العباسية.
وكانت بغداد قد هوت حنو احلضيض، حى أصاب احلصار املفـروض عليهـا الن ـري مـن املبـاين واملرافـ  

وقصـور، وتقلصـت  وم يصلح من شاما إال القليل، و اك بعض ما أبق  علي  الدهر من منشـ ت ومـدارس
حدود األماكن اآلهلة ابلسنان، حى هجر أك ـر النـاس مسـاكنه  وحمالهتـ  الواقعـة علـ  اجلانـ  الشـرق  

 .(4)من مدينة بغداد، فرتكت خراابً ودماراً شاملن
ولب ــت بغــداد علــ  هــ ا الوضــ  طيلــة القــرن الســاب  عشــر خُيــّيُ  عليهــا الركــود واخلمــوك واألنــ واء، كمــا 

 ، أذ ذكــر 2445هـــ /2134وضــعاً مؤملــاً عنــد مــرور  هبــا عــا   Tevnowوصــفها الرحالــة الفرنســ  تيفنــو 
 ، وأن مـا بقـ  أبما أصبحت قليلة السنان، م  أخالء مساحات واسعة من الـبالد، مـا عـدا السـوق العـا

منها ال يعدو أن ينون شبيهاً ابلصحراء ويف البصر  أدت أعماك العنف والتـدمري الـي تعرضـت هلـا املدينـة 
أابن القرنن الراب  عشر واخلامس عشر إىل أتاك العناية ابألمار العديد  الي أتصـفت بشـحة امليـا  فيهـا، 

مشـاك البصـر  إىل أحاطـة  –نطقـة البطـائح األهـوار ومن  حيـة أخـرى، فقـد أدى أننسـار سـد اجل ائـر يف م
ميا  املستنقعات هبا، وأنتشار األمراض وخاصة وابء الطاعون فأخ  أهلها ابهلجر  تدرجيياً متوجهن شـطر 

                                                        
سـنة الطبـ   ،بغـداد ،طبـ  شـركة التجـار  والطباعـة احملـدود  ،العهد الع مـاين األوك ،6ج ،العراق بن أحتاللن ،الع اوي عباس -7
 .232ص ، 2969 -هـ 2749
 .231ص ،نفس  املصدر -6
 .237ص الع اوي، مصدر ساب ، عباس -5
ـــد الســـال  عمـــاد -4 ـــة العراقيـــة ،عب ـــة للطباعـــة والنشـــر ،21ج،حضـــار  العـــراق()عـــن كتـــاب  ،املدني  ، 2985 ،بغـــداد ،دار احلري

 .248ص
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أرض البصر  اجلديد  يف  حية العشار )األبلـة القدميـة( وكـان ذلـك يف حـدود القـرن التاسـ  اهلجـري القـرن 
فبنيــــت هنـــاك وعلـــ  بعــــد ســـبعة أميـــاك مـــن البصــــر  القدميـــة البيـــوت واملســــاجد  اخلـــامس عشـــر املـــيالدي،

 .(3)واملدارس
 :طبيعة التعليم يف العهد العثماني

علــ  الــرغ  مــن ظهــور النظــرات الرتبويــة والتعليميــة الــي  دت هبــا أوراب خــالك عصــر النهضــة الفنريــة 
 (، وجـون 2813 -2364العام الرتبوي بسـتالوت ي )والي مت لت بدعو  علماء الرتبية والتعلي  من أم اك 

 (، الــ ي يعــود إليــ  الفضــل يف 2851 -2381 (،   العــام فرويــل )2862 -2334فردريــك هربــرت )
 .(8)أتسيس راض األطفاك

ــــــاين )2478 -2576إال أن التعلــــــي  يف العهــــــد الع مــــــاين األوك )  -2479 ( والعهــــــد الع مــــــاين ال 
  اجلوام  واملدارس والنتاتي  يف بغداد وابق  األاالت األخرى، وكانت ه    (، بق  مقتصراً عل2351

الظاهر  موجود  حى قبل األحتالك الع ماين للعراق، وعندما فتح السلطان مراد الراب  بغداد أوىل أهتماماً 
واملــدارس، عامــاً هلــ   اجلوامــ  واملــدارس والتنــاا وحــاوك حمافظــاً علــ  جتديــد مــا أنــدرس مــن هــ   اجلوامــ  

 .(9)فأكتس  بعضها أمساً جديداً، والبعض اآلخر فقد أمس  القدمي وعر  ابس  من عمر 
 ولعل من أه  اجلوام  واملدارس الي مشلها التجديد ه : 

 جام  الشيخ عبد القادر النيالين ومدرست . .2
 جام  األما  األعظ  ومدرست . .1
 جام  الو ير، وهو جام  حسن ابشا ومدرست . .7
 صاغ  ومدرست .جام  ال .6
 تنية املولوية. .5
 جام  الناظمن. .4
 تنية خضر الياس للبنتاشية. .3
 جام  السراي، اجلام  السليماين أو جام  جديد حسن ابشا. .8
 جام  الشيخ شهاب الدين السهروردي. .9

 جام  القلعة. .21
فضـــاًل عـــن أهتمـــا  الســـلطان مـــراد مبســـاجد ومـــدارس أخـــرى، م ـــل مســـجد قمريـــة واملدرســـة النجيبيـــة 

 .(21)ة الشيخ السهروردي ومدرسة جام  الفضل وجام  مرجان وجام  الوفائية ومدارس أخرىومدرس
وعلــ  الــرغ  مــن أهتمــا  الســلطان مــراد الرابــ  هبــ   اجلوامــ  واملــدارس املــ كور  إال إمــا يف حقيقتهــا ال 

قامــة الفـــرائض تعــدو كومــا مؤسســـات دينيــة أوليـــة، هتــت  بتعلـــي  األطفــاك والصــبيان قـــراء  القــرآن النـــرمي وأ

                                                        
 .231 -249ص ،نفس  املصدر -3
 .14ص ،بغداد ،مطبعة و ار  الرتبية ،التأريخ احلدي  ،العلمية يف و ار  الرتبية اللجنة -8
 .249ص ،مصدر ساب  ،املدنية العراقية ،عماد عبد السال  -9

 .19ص ،مصدر ساب  ،العراق بن أحتاللين ،الع اوي عباس -21
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وبعض العلو  الدينية ذات الصلة ابلعقائد اإلسالمية كالفق  والتفسري واحلدي  النبـوي الشـريف، وم ينـن 
، ذلـــك ألن الدولـــة (22)هنــاك مـــا يشــري إىل دخـــوك العلــو  والفنـــون احلدي ـــة إىل هــ   املؤسســـات إال قلــياًل 

ة يف حروهبا م  الدولة الصفوية وأستمرارها يف ذلك الع مانية قد أنصرفت إىل تع ي  قواهتا العسنرية والقتالي
 22  ودخوك بغداد عل  يد القائد األننلي ي )مود( يف 2923حى أحتالك العراق من قبل بريطانيا عا  

 .(21)  ، حي  أذاع بيا ً )من أن األننلي  جاءوا حمررين ال فاحتن(2923/ آذار / 
عل  ما هو علي  يف العهد الع ماين ال ـاين وم تـدخل عليـ   عل  أن األوضاع التعليمية يف العراق بقيت

ــــ  عهــــد دولــــة  ــــد احلركــــة العلميــــة عل ــــوا جتدي ــــة ممــــن واكب ــــوال أهتمــــا  بعــــض األســــر العلمي ــــة حتســــينات ل أي
املماليك،ولعل أشهر ممـن تصـدر مـن هـ   األسـر لتـدوين اتريـخ أحـواك العـراق مـ  بيـان احلالـة العلميـة فيـ  

رتض  نظم   اد  والشهاي ويوسف ع ي  املولوي وآك الغري وغريه  ممـن أخنرطـوا ه : )أسر  السويدي وم
 سياسياً وأداراً م  حنومة الدولة(.

ويف ه   الفرت  طب  كتـاّي )كلشـن خلفـاء( الـ ي يتحـدث عـن اتريـخ بغـداد مـن بدايـة أتسيسـها سـنة 
ف مرتضـ  نظمـ   اد ، وكتبـت هــ واتريـخ تيمورلنـك والنتـاابن كالتـا مـن أتليـ2271هـ وحى سـنة 265

 .(27)تواريخ الدولة الع مانية ملؤرخن رمسين هلا عالقة وثيقة بوقائ  العراق
ويف عهـد املماليــك ظهـرت مــدارس جديـد  أشــتهرت بنشـرها لل قافــة العلميـة واألوربيــة، سـاعدت ك ــرياً 

ك مـــن خـــالك الـــرحالت علـــ  منـــو وتطـــور العالقـــات ال قافيـــة بينهـــا وبـــن الـــدوك املتعـــدد ، كمـــا يفهـــ  ذلـــ
واإلجا ات الدراسية واحلوادث التارخيية، ولعل أشهر ه   املدارس ه  املدرسة السليمانية ومدرسة الصاغة 
ومدرســــة العمــــار وســــب  أبنــــار ورأس القريــــة للباجــــ  جيــــ  ومدرســــة عاتنــــة خــــاتون وغريهــــا مــــن املــــدارس 

واالهتما  ابحلركة ال قافية والتارخيية إال إما ، واملالحظ هنا عل  الرغ  من أنتشار ه   املدارس (26)األخرى
 ال ترق  إىل الطموح التعليم  وال قايف ال ي يصبو ل  العراق آن اك.

لقــد بقــ  التعلــي  يف هــ   الفــرت  يســري مــن ســ ء إىل أســوء، ومــر  العــراق خالهلــا بفــرت  مظلمــة دون أن 
ة احلدي ة الي ظهرت يف بداات القرن التاس  يستفيد من التطورات والتغيري ال ي  دت ب  النهضة الفنري

  عشر.
ولعــل أرتبــاط الدولــة الع مانيــة ابلــدين األســالم  احلنيــف أبقــ  إىل حــد مــا هــ   املــدارس واجلوامــ  يف 
حالــة مجــود وإننمــاش، فهــ  ابلغــت أبهتمامهــا ابجلوانــ  العســنرية واحلربيــة وأتلــت التعلــي  أتــااًل عامــاً 

 الفقر بن أبناء اجملتم  العراق  سيما بن الطبقات األجتماعية السحيقة.فأنتشر اجلهل واملرض و 

                                                        
 ، 1119 ،سـنة الطبـ  ،بغـداد ، 1119 -2576اتريخ الرتبية والتعلـي  يف العـراق وأثـر  يف اجلانـ  السياسـ   ،جود  أمحد -22

 .19ص
 .447ص ، 2987 ،سنة الطب  ،بغداد ،دار احلرية للطباعة والنشر ،العراق يف التأريخ ،العلمية يف و ار  الرتبية اللجنة -21
 .718ص  ،5ج ،ساب  مصدر ،العراق بن أحتاللن ،الع اوي عباس -27
 .446ص ،مصدر ساب  ،يف التاريخ العراق -26
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 الرتبية والتعليم يف العراق على عهد الوالي مدحت باشا:
  إال أنـ  أسـتطاع 2849عل  الرغ  من الفرت  القصري  الي توىل فيها مـدحت ابشـا واليـة العـراق سـنة 

طريــ  البع ـــات التبشــريية الـــي قامــت بفـــتح مـــدارس أن حيــدث بعـــض التطــورات التعليميـــة فيــ  وذلـــك عـــن 
خاصــة هلــا وذلــك للطوائــف املوجــود  يف العــراق، وهــ ا مــا آاثر حفيظــة الدولــة الع مانيــة، وابلتــا  جعلهــا 
تلتفــت إىل أصــالح التعلــي  يف العــراق، نظــراً ألتيتــ  يف توجيــ  مســار الدولــة الع مانيــة حنــو التقــد  والرقــ  

 القاد  من أوراب. والصمود أما  التنافس
وعل  أثر ذلـك أقـد  مـدحت ابشـا علـ  أفتتـاح أربـ  مـدارس، هـ  املدرسـة الرشـدية املدنيـة، واملدرسـة 
الرشدية العسنرية، واملدرسة األعدادية العسنرية ومدرسة الفنون والصنائ ، وأعتمدت ه   املدارس اللغـة 

 .(25)نفقاهتاالرتكية لغة رمسية هلا وقد ساه  أها  بغداد بتغطية 
إن أوك مــن أهــت  بفــتح املــدارس احلدي ــة، وأوك مــن أهــت  بتأســيس املطــاب  وأصــدار اجملــالت وأتليــف 
املسرحيات يف العراق ه  مسيحيو العراق ممن أتصلوا ابحلضار  األوربية وأتثروا هبا قبل أتثر املسلمن ب من 

الـنظ  احلضـارية والفنريـة وم تقتصـر هـ    غري قصري، ل لك جنده  قد سبقوا املسلمن يف تبـ، الن ـري مـن
املدراس عل  تعلي  أبناء الطائفة املسيحية حس ، بل دخلها أيضاً عدد كبري من أبناء املسلمن، والظاهر 
أن هـــ ا األهتمـــا  قـــد حفـــ  احلنومـــة احملليـــة علـــ  فـــتح مدرســـة أمرييـــة يف املوصـــل والـــي مت  فتحهـــا يف عـــا  

أفنــدي العمــري، فنانــت أوك مدرســة حنوميــة يف العــراق، ويف بغــداد   بســع  مــن الوجيــ  فهمــ  2842
 .(24)سع  األابء النرمليون عل  فتح املدارس احلدي ة عل  حنو ما فعل  مالؤه  الدومنينان يف املوصل

  وكانت أوك مدرسة قامت بتعلي  التـورا  2871كما أسس يهود العراق مدرسة لتعلي  الصبيان سنة 
ية ومبـاد  القــراء  والنتابـة واحلسـاب، فــأنتم  إليهـا آال  التالميــ  وبقيـت مســتمر  وأصـوك الـدين املوســو 

  .2952حى وقت هجر  اليهود من العراق سنة 
ــــة ومدرســــة  2846ويف ســــنة  ــــانس اإلســــرائيلية الفرنســــية مدرســــة عصــــرية أبتدائي ــــة األلي أسســــت مجعي

ىل اللغتن العربية والعربية، ودراسة الدانة متوسطة للبنن، وأخ ت تدرس فيها العلو  واللغات، ابإلضافة إ
 اليهودية.

ــيح لطالهبــا  وكانــت هــ   املدرســة تطبــ  )ابإلضــافة إىل املنــاه  املقــرر (، منهاجــاً خاصــاً ابلفرنســية، يُت
  أسسـت اجلمعيـة الفرنسـية مدرسـة للبنـات، 2897احلصوك عل  الشهادات الدراسـية الفرنسـية ويف سـنة 

 .(23)للبنات يف العراق لعلها كانت أوك مدرسة
  أحل  ابملدرسة اليهودي املعرو  السرايل  خضوري بناية كبري  قد أوقفها علـ  روح 2922ويف سنة 

 –  2899 وجت  لورا خضوري، وأفتتحها الـوا  أمحـد مجـاك بـك بصـور  رمسيـة، وبلـغ عـدد طالباهتـا سـنة 
طالبــة(، كمــا وأحلــَ  ابملدرســة فيمــا بعــد صــفو  لتعلــي  اخلياطــة والتطريــ ، وقــد فــا ت معروضــات  272)

 .(28) 2971التطري  ابجلائ   ال هبية للمعرض الصناع  ال ي أُقي  يف بغداد سنة 
                                                        

 .66 -67ص  ،2941 ،سنة الطب  ،سورا ،دمش  ،ترمجة ن ار أابظة ،نشأت  وتطور  ،التعلي  يف سورا ،خالد قرطوش -25
 .188ص ،7ج ،مصدر ساب  ،حملات اجتماعية من اتريخ العراق احلدي  ،الوردي عل  -24
 .715ص ، 1119 ،سنة الطب  ،لندن ،دار الوراق للنشر ،ن هة املشتاق يف اتريخ يهود العراق ،يوسف غنيمة -23
 .714ص ،نفس  املصدر -28
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ويف عهــد مــدحت ابشــا أســتوردت آالت الطباعــة احلدي ــة لتقــو  بطبــ  أوك جريــد  عراقيــة هــ  جريــد  
 ، وأسـتمرت يف األصـدار حــى  واك 2849/ ح يــران / 22(، حيـ  صــدر منهـا العـدد األوك يف )الـ وراء

 احلن  الع ماين يف بغداد.
وعل  عهد مدحت ابشا شهدت مدينة بغداد وبعض املـدن الرئيسـية األخـرى بعـض االهتمـا  املفقـود 

 من  عهود بعيد .
احملاجر الصـحية ومرافـ  أخـرى، وشـيئاً  فأنشأت دائر  املعار  ومستشف  عا  ودائر  نفوس وعدد من

فشـــيئاً أخـــ ت مظـــاهر )التحـــدي ( تفـــرض نفســـها وســـط بنـــاات مت لفـــة،ف اد عـــدد املـــدارس االبتدائيـــة 
 ، و اد عــددها 2899واملتوســطة حــى بلغــت  هــاء مائــة مدرســة، فأنشــئت مدرســة متوســطة للبنــات ســنة 

علمن )دار املعلمن( ومدرسـة تطبيـ  اتبعـة إىل أربعة مدارس، كما فتحت مدرسة خاصة ابمل 2911سنة 
 .(29)هلا 

وأخ ت املدارس احلنومية يف ا داد وتنوع مـن بعـد مـدحت ابشـا، حـى بلـغ عـددها يف أواخـر العهـد 
الع مـــاين رقمـــاً ال يســـتهان بـــ ، ولنـــن الـــ ي يلفـــت النظـــر أن مســـتوى التـــدريس فيهـــا كـــان متـــدنياً، وكـــان 

ت وال قافــة العامــة إال القليــل، فضــاًل عــن إتبــاع بعضــه  أخالقــاً وســجاا املعلمــون ال ميتلنــون مــن املعلومــا
متدنية، كما م هتت  ه   املدارس ابللغة العربية كلغـة رمسيـة أو علـ  األقـل لغـة الـدين )لغـة القـرآن النـرمي(،  

أوالدهـ  كما بر ت يف سياستها التعليمية ظاهر  التميي  الطائف  وامل هيب حي  م يستطي  الشيعة أرساك 
 .(11)إىل ه   املدارس، كما م تشجعه  احلنومة الع مانية عل  ه ا األرساك

ونتيجة هل ا االضطهاد فقد فنرت طائفة الشيعة يف العراق يف فتح مـدارس ألبنائهـا، وكـان يف مقدمـة 
من حـّ  علـ  مشـروع فـتح املـدارس علـ  عهـد السـلطان عبـد احلميـد ال ـاين هـو احلـاج سـلمان أبـو الـتمن 

 لتاجر املعرو  وقد أ ر فنرت  السيد حممد سعيد احلبوي وهو من علماء الشيعة.ا
أجتمــ  لفيــف مــن وجهــاء الشــيعة وكتبــوا عريضــة إىل الــوا   2918ويف شــهر تشــرين ال ــاين مــن عــا  

 الع ماين، يطلبون فيها أجا   بفتح مدرسة جعفرية، وتعهد مبتابعة الطل  عل  البا ركان فقد   العريضة إىل
الوا  وأستطاع البا ركان من أقناع الوا  بفتح مدرسة هل ، وبـ لك مَت  أوك أتسـيس مدرسـة حدي ـة للشـيعة 

 .(12) يف العراق أبس  )منت  الرتق  اجلعفري الع ماين(
يشري الـدكتور عبـد هللا الفيـاض، إىل أتيـة فـتح املدرسـة اجلعفريـة فيقـوك: ))إْذ ُعل ـَ  أبن الفرقـة اجلعفريـة 

ؤلــف األك ريــة يف العــراق، كــان حيظــر عليهــا يف الــدور الســاب  القيــا  أبمــر املناتــ  العموميــة لفرقــة وهــ  ت
اجلعفرية، وكانت مدارسه  تقتصر عل  املدارس الدينيـة البسـيطة يف النجـف وكـربالء وسـامراء والناظميـة، 

جلعفرية تعت، ابللغـة الفرنسـية حي  يُّدرس عل  الفق  وبعض العلو  الدينية واللغة العربية، وكانت املدرسة ا
والراضيات والعلو  املدنيـة، يضـا  إىل ذلـك إن هـ   املدرسـة كانـت أوك مدرسـة أهتمـت بتعلـي  األميـن 

                                                        
 .445ص ،مصدر ساب  ،يف التاريخ العراق -29
 ،ســـنة الطبـــ  ،بغــداد ،دار الرايــة البيضـــاء ،ترمجــة جعفـــر خيـــاط ،العـــراق دراســـة يف تطــور  السياســـ  ،فيليــ  ويـــالرد أيرالنــد -11
 .88ص ، 2969
 .196ص ،7ج ،مصدر ساب  ،حملات أجتماعية من اتريخ العراق احلدي  ،الوردي عل  -12
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القــــراء  والنتابــــة واحلســــاب ومســــك الــــدفاتر، كمــــا أن طالهبــــا كــــانوا يرتــــدون اللبــــاس احلــــدي ، ســــيما يف 
  .(11)املناسبات الرمسية(( 

يـــة علـــ  نـــوعن، عســـنرية وملنيـــة )أي مدنيـــة(، والواقـــ  أن الدولـــة الع مانيـــة  كانـــت املـــدارس احلنوم
كانت هتت  ابملدارس العسنرية أك ر من اهتمامهـا ابملـدارس املدنيـة، فهـ  تـدرك أن الضـابط اجلاهـل أشـد 
 ضــرراً ابلدولــة مــن املوظــف اجلاهــل، فهــو قــد ال يضــر الدولــة ك ــرياً مــا دامــت القــو  العســنرية لــديها ســليمة

(17) . 
 يشري ساط  احلصري إىل ظاهر  اهتما  الدولة الع مانية ابجليش والقو  العسنرية فيقوك:

))إن  الدولة الع مانية كانت دولة عسنرية بنل معى النلمة، فشؤون اجليش فيهـا كانـت مب ابـة احملـور 
صــالح أمورهـــا األساســ  جلميــ  شــؤوما وفســاد أمورهــا بــدأ بفســـاد جيشــها،فنان مــن الطبيعــ  أن يبــدأ أ

 .(16) أبصالح جيشها((
أمـــا النتيجـــة املست لصـــة هلـــ ا املبحـــ  فيمنننـــا القـــوك، إن  الدولـــة الع مانيـــة بشـــنل عـــا  م تعـــّر أتيـــة 
للتعلي ، كما أن دائر  معارفها بق  حاهلا جامداً من  أن دخلت الدولة الع مانيـة احلـرب العامليـة األوىل مـ  

فضـاًل عـن تـوارد سـالطن ووال  عتـاد أختـ وا مـن اجلـيش وقـوات الشـرطة   ،2926املانيا ضد احللفاء عـا  
)اجلوندرمة( السبيل الوحيد لتحقي  االنتصارات العسنرية وفرض القو  ابحتالهلـا ملنـاط  واسـعة مـن قـاريت 
آسيا وأفريقيـا، وكـان العـراق جـ ءاً حمـتاًل مـن الـوطن العـري الـ ي هيمنـت عليـ  الدولـة الع مانيـة، مـ  فـرض 
سياسة الترتيك الي حاولوا من خالهلا القضاء عل  الرتاث العري، ابتداء من غ وات هوالكو و حف  علـ  

 ،   التمسـك ابحلنـ  الفـردي 2923/ آذار /  22بغداد ووصـواًل إىل سـقوط بغـداد أبيـد الربيطـانين يف 
أدى إىل ظهــور ســالطن  الــدكتاتوري املتم ــل بش صــية الســلطان ابعتبــار  خليفــة املســلمن، األمــر الــ ي

متهورين وقسا  م يؤمنوا حبرية الفنر والنهضة العلمية كالسلطان عبد احلميـد ال ـاين الـ ي أسـتبد بسياسـت  
املســـتهجنة الـــي ُعرفـــت ابلقتـــل والـــبطش والســـجن وحماربتـــ  معارضـــي  مـــن و راء ووال ، فهـــو م يرتاجـــ  يف 

 و واٍك ممن ركبوا عجلة األصالح والتغيري.أصدار أحنام  ولو عل  فرض الظنون عل  كل و ير أ
إن الدستور الع ماين م يصدر إال جبهـود املصـلح مـدحت ابشـا الـ ي عـاىن مـن السـلطان عبـد احلميـد 

، وم يسـل  هـ ا الـوا  املصـلح مـن الـته  املوجهـة إليـ ،حي  سـي  إىل (15)ال اين أنـواع التعـ ي  والسـجون 
احملاك  اجل ائية يف أسطنبوك بتهمة االشرتاك يف قتل السلطان عبد الع ي ، بعـد أن جـرت حماولـة اعتقالـ  يف 

  عندما كان والياً عل  أ مري، فالذ بتسلي  نفس  عن طريـ  القنصـلية الفرنسـية، فصـدر 2882/ آار / 6
لي  حن  اإلعدا ، فنان خرب اعدام  قد آاثر حفيظة اهليئات السياسية والعاملية، حى توسطت لـ  دوك ع

أوراب ابلعفــو عنــ  أو ختفيــف احلنــ  الصــادر حبقــ ، وعلــ  أثــر ذلــك تريــ  الســلطان الع مــاين قلــياًل وأبــدك 
احلجــا ، وم تســتقر ظنــون  حنــ  اإلعــدا  إىل النفــ  املؤبــد، وســي  الــوا  وَمــْن معــُ  إىل بلــد  الطــائف يف

                                                        
ســنة  ،لبنــان ،بــريوت ،دار الســاب  ،مــ كرات مــن جنــوب العــراق مــن الطفولــة إىل املنفــ  ،رؤو  القطــان عبــد النــرمي حممــد -11
 .81ص ، 1115الطب  

 .191ص  ،7ج ،مصدر ساب  ،حملات أجتماعية من اتريخ العراق احلدي  ،عل  الوردي -17
 .36 -37ص  ، 2941 ،سنة الطب  ،لبنان ،بريوت ،البالد العربية والدولة الع مانية ،احلصري ساط  -16
 .55ص ، ، السنة العاشر 2986الصادر  يف تشرين ال اين  7العدد ،عربية جملة آفاق -15
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وهواجس السلطان حى أصدر أوامر  خبن  الوا  مدحت ابشا، فما كان من أتباع السلطان إال أن يرسلوا 
قطعــة مـن الفــن النــادر جلاللتـ (، وم ينــن يف العلبــة ســوى  –إليـ  علبــة ُمغل فــة، ُكتَـَ  عليهــا )عــالج اابين 

 .(14) 2887تنته  حيات  يف نيسان من عا  رأس مدحت ابشا ال ي دخل قصر يلد  ميتاً ل
 -4346المبحث الثاني:التعليم والمعاارف علاى عهاد األحاتالل البريطااني      

4390 

مينــن رصــد طبيعــة األهتمــا  ابلتعلــي  واملعــار  مــن وجهــة نظــر أننلي يــة خــالك سياســة اإلدار  امللنيــة 
  2926وىل، حيــ  بـدأت يف أحتاللــ  ســنة الربيطانيـة بعــد أحتالهلـا للعــراق عنـد أنتهــاء احلــرب العامليـة األ

  .2928وأستمرت ابألحتالك لتطب  علي  متاماً يف سنة 
واجهــت الســلطات الربيطانيــة مشــاكل ومصــاع  يف األهتمــا  ابلتعلــي  واملعــار  العراقيــة بقــدر اليقــل 

عتمــد عــن أهتمامهــا السياســ  والعســنري يف العــراق وهلــ ا فقــد طرحــت عــد  آراء وأقرتاحــات مــن قبــل )م
الواردات( هنري دوبس موجهة إىل جملس اللوردات، جاءت عل  شنل م كرات وتقـارير مرسـلة إىل و يـر 
املســتعمرات الربيطانيــة يف اهلنــد ختــ  التعلــي  واملعــار  يف العــراق، و كانــت أوك مــ كر  رفعهــا دوبــس يف 

 .(13) 2925/ شباط /25
َر فيها أبقرتاحاتـ  املبعوثـة إىل جملـس اللـوردات الربيطـاين عـن عمليـة أتسـيس نظـا  جديـد للمعـار   ح  

 يف العراق، وذلك لتحاش  وقوع األخطاء كالي أُرتنَبْت يف اهلند من قبل.
فقـد صـرح قـائاًل: ))أنـ  لـو م تنـن احلاجـة ونتيجة حلصوك نق  حاد يف املعلمن للمدارس األبتدائية 

الظن من أن األدار  الربيطانيـة غـري ميالـة لتسـهيل ُملّحة ألعداد العرب إىل اخلدمة احلنومية وم خيش سوء 
وممـا ال شـك ، (18)أمور التعلي ، فأن  مّياك إىل أن ينصح بعد  فـتح أيـة مدرسـة أبتدائيـة يف السـنن القادمـة

مرحلـة قلقـة مـن  2911  وصـواًل إىل سـنة 2926في  تُعد مرحلة األحـتالك الربيطـاين الـي بـدأت يف سـنة 
العســنرية، ومــن خــالك هــ   الفــرت  م أيخــ  التعلــي  يف العــراق نصــيباً وافيــاً مــن دعــ  النــاحيتن السياســية و 

األحتالك الربيطاين ل ، فاملسرت دوبس م يوع  اجلهات امل تصة إال بفتح مدرسة واحد  أو مدرستن، كما 
، وإىل مدرسـة (19)نيسأوع  أبعطاء املنح املالية إىل املدارس التبشريية األمريكيـة الـي يـديرها املسـرت جـون فـا

 األخوان النرملين، وترك أمر فتح املدارس األخرى إىل املستقبل.
هبــ ا الشــنل، أصــبح امليــل الطبيعــ  للســلطات الربيطانيــة يتجــ  حنــو احلــد مــن شــأن املعــار  وأعتبــار 

ايــة ســنة اتيتهــا شــيئاً اثنــواً عنــد العمــل علــ  إحيــاء الــبالد ثقافيــاً ومــ  ذلــك م تفــتح إال مدرســتان يف م
2925.  

                                                        
 .11ص ،7ج ،مصدر ساب  ،ماعية من اتريخ العراق احلدي حملات أجت ،عل  الوردي -14
 .88ص  ،مصدر ساب  ،العراق دراسة يف تطور  السياس  ،ويالرد أيرالند فيلي  -13
 .89ص ،نفس  املصدر -18
 .795ص ، 1114 ،سنة الطب  ،األردن ،عمان ،2ط ،ترمجة وتعلي  ط  التنريي ،نشأ  العراق احلدي  ،هنري فوسرت -19
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% من جمموع 166( روبية أي ما يساوي 4511ويف خالك ه   املد  م يصر  عل  املعار  سوى )
( روبية، بينما صرفت يف والية البصر  يف السنة 2411766مصروفات الدوائر امللنية الي بلغت قيمتها )

لنية وه   % من جمموع مصروفات الدائر  امل1636( روبية أي ما يقابل 17751املالية الي تلت ذلك )
 .(71)النسبة املئوية العالية قد صرفت عل  معظ  املدارس التبشريية األمريكية يف والية البصر  

ن  أتاك السلطات الربيطانية للتعلي  يف العراق جـاَء بعـد أن أرسـلت بريطانيـا محلتهـا مـن اهلنـد بقيـاد  إ
ـــرتابط يف البحـــرين وتصـــدر هلـــا Deilamenاجلنـــراك ديالمـــن ) ـــوبر ســـنة ( ل   2926األوامـــر يف شـــهر أكت

لتحتـــل شـــط العـــرب وتســـتو  علـــ  الفـــاو بقـــو  القصـــف املـــدفع ، وبعـــد معـــارك عنيفـــة مـــ  األتـــراك إحتـــل 
 .(72)وسيطروا ب لك عل  منطقة اخللي  العري 2926/ نوفمرب/ 17اإلننلي  البصر  يف 

السري حنو الشماك لتحتل القرنة بعد  وأستمر أتاك السلطات الربيطانية للتعلي  عندما أجتهت قواهتا يف
  و حفت قواهتا لتحتل 2925يونيو سنة  71معركة حامية،   أجتهت بقو  برية ومائية لتحتل العمار  يف 

  حى مت السيطر  عل  امل لـ  الواقـ  بـن البصـر  والعمـار  والناصـرية 2925/يوليو/ سنة  15الناصرية يف 
 .(71)ر  الربيطانية يف عداد السل  ال احلرب عل  حد  ع  بيل وأصبحت البصر  أبكملها حتت السيط

 وه ا يع، أن السلطات الربيطانية أولت أهتماماً كبرياً مليادين احلرب والقتاك.
وبـــنفس الوقـــت هـــ  ال تريـــد أن يت قـــف ويـــتعل  العراقيـــون كـــ  حيققـــوا أهـــدافه  يف بنـــاء بـــالد م دهـــر  

 ليلحقوا بركاب األم  املتحضر .
الرتك  قد ول َد ختوفاً كبرياً عل  مصاح بريطانيا يف اخللي  العري والتمسك  –التقارب األملاين  كما أن

، ومـا مشـروع سـنة (77)بضرور  محاية النفط يف جنـوب إيـران وحتسـباً مـن أمتـداد النفـوذ األملـاين لغـ و اهلنـد
  املانيا وبريطانيا.بغداد إال مظهراً من مظاهر تساب  الصراع عل  النفوذ بن –حديد برلن 

وأن أســـباب احلملـــة الربيطانيــــة تعـــود ابألصـــل إىل محايــــة املصـــاح الربيطانيـــة العامــــة يف منطقـــة اخللــــي  
 .(76)العري

وبعــد أحــتالك بغـــداد، م يتحســن احلــاك، حيـــ  كــان جهـــد الســلطات الربيطانيــة منص ـــباً علــ  ت بيـــت 
 -2923صــات ماليــة املعــار  لتصــل ســنة دعــائ  الوضــ  السياســ  والعســنري فــأنعنس ذلــك علــ  خمص

% من جمموع مصروفات الدائر  امللنية، وبق  التعلي  متع راً، وم يبدأ يف نصـ  جهـا  1675إىل  2928
  مـــديراً للمعـــار ، فمـــا 2928( ســـنة Bowmanاملعـــار  بصـــور  جّديـــة حـــى مت تعيـــن املقـــد  بومـــان )

 .(75)ة  ، حى أتسست عشرون مدرسة أبتدائي2928أنتهت سنة 
بنســـبة  2929وبقيـــت مصـــروفات املعـــار  متدنيـــة، وم تـــرَق إىل مســـتوى الطمـــوح حـــى بلغـــت ســـنة 

 % من املصروفات امللنية العامة.268
                                                        

 .91ص ،مصدر ساب  ،العراق دراسة يف تطور  السياس  ،أيرالند ويالردفيلي   -71
 .29ص ، 2943 ،سنة الطب  ،بغداد ،مطبعة العاين ،7ط ،العراق من األحتالك إىل األستقالك ،الب ا  عبد الرمحن -72
 .21ص ،2932 ،لبنان، سنة الطب  -، بريوت1، طترمجة جعفر خياط ،فصوك من اتريخ العراق القري  ،بيل كروتيد  -71
 .9ص ، 2944 ،لبنان –بريوت  ،2ط ،العراق أمس  وغد  ،خليل كنة -77
 ،بغـداد ،منشـورات دار ال قافـة واألعـال  ، 2971 -2911العالقات السياسـية بـن العـراق وبريطانيـا  ،الربقاوي أمحد رفي  -76
 .26ص ،2981
 .2928الربيطانية الصادر سنة  تقرير دائر  املعار  -75
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فتحــت مخــس عشــر  مدرســة إبتدائيـــة وأصــبحت جممــوع املــدارس للــ كور يف العـــراق  2911ويف عــا  
( طالبـاً، أي بنسـبة 4281تضـ  مجيعهـا )( مدرسة أتخ  املنح املاليـة ومخـس مـدارس للبنـات، 85حبدود )

( نسمة من السنان وبلغت مصروفات املعار  ابلنسبة ملصروفات السنة وه  641مدرسة واحد  لنل )
ولن  تنجح مهمة بومان يف جماك املعار ، كان . (74)% 269السنة اخلامسة من األحتالك الربيطاين إىل 

  يف مصر، حتت أشرا  الربيطـانين وتوجيهـاهت ، وقـد عمـل طبيعياً ل  أن ينس  يف العراق كال ي مت  صنع
( فقــا  بتأســيس دائــر  نظــار  Simth( واملســرت ال نيــل مســ  )Farellمعــ  كــل مــن النــابن جــريو  فــارك )

املعــار  العموميــة، ونظــ  شــؤون املعــار  يف الــبالد وفصــلها عــن املاليــة، وعــن لنــل منطقــة إداريــة  ظــراً 
 .(73)(  ظراً ملعار  البصر  Railey   ظراً ملعار  املوصل واملسرت رايل  )للمعار ، فعن أدور بي

لقد واجهت السلطات الربيطانية مشنلة النظا  التعليم  املعموك ب  من قبل الدولـة الع مانيـة يف عـا  
  وهو نظا  املعار  العمومية، حيـ  اعتـربت السـلطات الربيطانيـة مـن أنـ  نظامـاً قـدمياً ال يتناسـ 2839

مــ  مقتضــيات نشــر التعلــي  وترقيتــ  يف العــراق، لــ لك أضــطر املســؤولون عــن شــؤون التعلــي  يف العــراق أن 
يعتمـــدوا النظـــا  املصـــري يف التعلـــي ، اتركـــن وراءهـــ  أنظمـــة التعلـــي  املقـــرر  يف اهلنـــد أو الدولـــة الع مانيـــة أو 

 .(78)املدارس اخلاصة أو املدارس األجنبية ذات الن عة الطائفية
  أقدمت القوات الربيطانية أبفتتاح دار املعلمن يف بغداد، حي  كان القرار فيها أن 2923ويف العا  

ينون التدريس عل  شنل دورات سريعة مدهتا ثالثة أشهر،   أعلنت عن جملس املعار  ال ي دعا إلي   
محــدي ابابن كــل مــن حممــود شــنري اآللوســ  ومجيــل صــدق  ال هــاوي واألب أنســتانس مــاري النرملــ  و 

 وغريه .
( كانت مد  الدراسة يف املـدارس األوليـة أربـ  سـنوات ال تـدرس اللغـة 2912-2923وخالك الفرت  )

األننلي ية فيها، أما املدارس األبتدائية فمد  الدراسة فيها أرب  سنوات تتقدمها سنتان أوليتان، عندئ  يبدأ 
 .(79)التعل  ابللغة اإلننلي ية من الصف األوك األبتدائ 

 8مدرسـة(:  18كان )  2928وي كر ان عدد املدارس )األولية األبتدائية( يف املناط  احملتلة يف أيلوك 
مـدارس أبتدائيـة ومدرسـتن أوليتـن يف البصــر ،  3مدرسـة أوليـة يف واليـة بغـداد، و  22مـدارس أبتدائيـة و 

ارس أوليــة جعلــت فيمــا بعــد مــد 3مـدارس حمليــة و  4مدرســة( رمسيــة و  25وكـان مــن بــن هــ   املــدارس )
مدرسة منها  25مدرسة(،  17  )2928مدارس رمسية، أما املدارس اخلاصة فقد كان عددها خالك عا  

مــــدارس يف واليــــة البصــــر ، وتتلقــــ  هــــ   املــــدارس مســــاعدات ماليــــة مــــن ســــلطات  8يف واليــــة بغــــداد، و 
 .(61)األحتالك

                                                        
 .92ص ،مصدر ساب  ،العراق دراسة يف تطور  السياس  ،ويالرد أيرالند فيلي  -74
 ،جامعـــة بغـــداد ،رســـالة ماجســـتري يف الرتبيـــة ،التعلـــي  األهلـــ  يف العـــراق مبرحلتيـــ  األبتدائيـــة وال انويـــة ،العبيـــدي غـــامن ســـعيد -73
 .42ص ،2931
 .211ص ،مصدر ساب  ،أتريخ الرتبية والتعلي  يف العراق ،جود  أمحد -78
 .211ص ،املصدر نفس  -79
 .215ص ،نفس  املصدر -61
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 :م1921 -1914اني يف الربيطوزارات املعارف العراقية على عهد األحتالل 
َمن يُراج  األسس واألنظمة اإلدارية الي قا  عليها احلن  الربيطاين املباشر يف العراق، سريى أما ختلو 
من اإلشار  واألهتما  حلقل التعلي  واملعار ، وأن مجي  ه   األسـس هتـد  إىل حتقيـ  املصـاح السياسـية 

سطائها من رؤساء القبائل والعشائر يف إغرائه  ابملقاطعـات والعسنرية الربيطانية، معتمد  يف ذلك عل  و 
واألراضـــ  ال راعيـــة الواســـعة، وأعفـــائه  مـــن الضـــرائ  وجعلهـــ  وســـطاء  فعـــن لـــدع  حنومـــة األحـــتالك 

 .(62)الربيطاين
ول لك ارأتت األوساط السياسية الربيطانية التقرب إىل وجهاء وأعيان البالد ويف مقدمته  السيد عبد 

الــــ ي يُعــــد  العضــــو األوك بعــــد الــــوا  الع مــــاين، وكــــان مــــن صــــالحيات  تعيــــن نقبــــاء ، (61)النقيــــ الــــرمحن 
 األشرا ، وتعين املدرسن يف الدركا  القادري، ول  شروط وآراء يف أختيار املدرسن الناجحن.
طان عبــد وتقــديراً لــ ، فقــد توالــت عليــ  الرتــ  الرفيعــة واألومســة الســلطانية، حيــ  حــا  علــ  ثقــة الســل

احلميد ال اين ال ي أغدق عليـ  رتبـة كبـري املدرسـن، وكـ لك منحـ  السـلطان وحيـد الـدين الوسـا  اجمليـدي 
 .(67)من الدرجة األوىل

كانت أوىل و ارات املعار  عل  عهد الو ار  النقيبية األوىل بصفة )احلنومة املؤقتة(، الي تشنلت يف 
املندوب السام  الربيطاين السري برس  كوكس، حي  أسندت ، حتت نظار  2911/ تشرين األوك / 15

، بعــد مــرور أربعــة أشــهر، 2911/ تشــرين ال ــاين / 15يف ، (66) و ار  املعــار  إىل الســيد عــّ ت النركــو 
 67 -227و يـراً للمعـار  حتـت رقـ  ، (64)(65)صدر األمر الو اري بتعين السيد حممد مهـدي حبـر العلـو 

 .(63)  11/1/2912يف 

                                                        
 .24ص ،مصدر ساب  ،العالقات السياسية بن العراق وبريطانيا ،رفي  الربقاوي أمحد -62
هو السيد عبد الرمحن النقي  بن السيد عل  النقي ، ولد يف بغداد، حملة األ ج )ابب الشـيخ عبـد القـادر النـيالين(، سـنة  -61
ابلقادري احملض أشار  إىل أن كال والدي  قـادران منسـوابن إىل الشـيخ عبـد القـادر النـيالين، وهـو لقـ  كـان النقيـ  هـ، ولق  2142

 (.27، ص2حيرص علي  أشد احلرص عل  أستعمال  يف توقيع  أو ختم . )خريي امن العمري،ش صيات عراقية، ج
 ،بغـداد ،طبـ  الـدار العربيـة ،اؤ  السياسـية وعالقتـ  مبعاصـري حياتـ  اخلاصـة وآر  ،عبـد الـرمحن النقيـ  ،حسـن اخلطـاب رجاء -67
 .28ص  ، 2985
ـــد يف كركـــوك ســـنة  -66 ، دخـــل املدرســـة الرشـــدية 2831عـــ ت النركـــو : هـــو عـــ ت بـــن  ينـــل بـــن علـــ  آك صـــاري كهيـــة، ول

ة الع مانيـة حـى بلـغ رتبـة أمـري  ، وتـدرج يف املناصـ  العسـنري2888العسنرية يف بغداد، وختـرج مـن املدرسـة احلربيـة يف أسـطنبوك عـا  
اإليرانية،   متصرفاً )حمافظاً( للواء كركوك،   قائداً للفرقـة ال امنـة وال الثـن يف البصـر ،  – ، ُعن قائداً للحدود الرتكية 2915لواء عا  

 للعـراق عـن و يـراً للمعـار ،  ، وبعـد أحـتالك الربيطـانين2926 ، أحيل عل  التقاعد عا  2927  تقلد منص  الوا  ابلوكالة عا  
 ،   و يـراً للنافعـة الـي مسيـت بـو ار  األشـغاك 2911وكان أوك و ير للمعـار  يف أوك حنومـة عراقيـة شـنلها عبـد الـرمحن النقيـ  عـا  

ـــــو ار  يف 2912واملواصـــــالت عـــــا   ـــــس  2911تشـــــرين األوك  16، ويف 2911نيســـــان  2 ، أســـــتقاك مـــــن ال أنت ـــــ  عضـــــواً يف اجملل
ودفــن يف مســقط رأســ  كركوك.)راجــ : مــري بصــريي، أعــال  الرتكمــان  2971تشــرين األوك  11سيســ  العراقــ ، تــويف يف بغــداد يف التأ

 .94 -95 ، ص2993واألدب الرتك  يف العراق احلدي ، دار الوراق، لندن، 
 2918دار  جملــس كـربالء عــا  حممـد حبـر العلــو : مـن وجهـاء كــربالء، لـ  دور رادي يف الوسـط السياســ ، عـن عضـواً يف إ -65

عل  عهد األحتالك الربيطاين للعراق   أصـبح و يـراً للمعـار   2925عل  العهد الع ماين،   عضواً يف اإلدار  احمللية للواء كربالء عا  
 ، سـورا، . )أنظـر: عبـد الصـاح  نصـر هللا، بيـواتت كـربالء القدميـة، دار الـبال2912شـباط  11يف حنومـة عبـد الـرمحن النقيـ  يف 

 .218 ، ص1115دمش ، سنة الطب  
 .218ص ، 1115سنة الطبعة  ،سورا –دمش   ،دار البال  ،بيواتت كربالء القدمية ،الصاح  نصر هللا عبد -64
 . 8ص ، 2945 ،لبنان ،صيدا ،مطبعة العرفان ،2ج ،اتريخ الو ارات العراقية ،احلس، عبد الر اق -63
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حيـ  أمضـ  فيهـا قرابـة  2912/ آب / 7تمر حبر العلو  و يراً للمعـار  حـى أسـتقالة الـو ار  يف وأس
ستة أشهر بعد أن أخلـف السـيد عـ ت النركـو  لـو ار  املعـار ، وصـدر أمـر و اري بتعيـن النركـو  و يـراً 

 .(68) 2912/ كانون ال اين / 19للنافعة الي تغري أمسها إىل و ار  األشغاك واملواصالت يف 
إن  املالحظ عل  ه ين الو يرين الل ين تسـلما مهمـة و ار  املعـار  علـ  عهـد األحـتالك الربيطـاين، م 
 ميتلنا شيئاً من مقومات التعلي  واملعار  ذات الطـاب  املهـ، واألكـادمي  ملسـك أكـرب مؤسسـة تعليميـة يف

ض  معظ  حيات  العسنرية خلدمة الدولـة العراق أال وه  و ار  املعار ، فالو ير األوك ضابط عسنري، ق
الع مانية، والو ير ال اين، رجل دين من خرجي  الدورات الدينية ومايصطلح علي  خبرجي  )األفيـاء الدينيـة(، 
واملقصـــود هبـــا كتلـــك الـــي تـــنظ  علـــ  شـــنل حلقـــات دراســـية يف الصـــحن احليـــدري الشـــريف يف النجـــف 

 االشر .
  املهنيـة واألكادمييـة ألدار  مؤسسـة و ار  املعـار ، فضـاًل عـن قصـر فهما بعيدان واحلاك ه ا عـن اخلـرب 

 املد  الو ارية الي عمل هبا الو يران.
فــالو ير النركــو  عمــل يف الــو ار  ملــد  أربعــة أشــهر وحبــر العلــو  عمــل يف الــو ار  ملــد  ســتة أشــهر، فلــ  

ىل املسـتوى املهـ، واألكـادمي  املوجـود تسـتط  الـو ار  حتقيـ  مـا تصـبو إليـ  مـن أهـدا  تربويـة عامـة ترقـ  إ
 لدف  عجلة التعلي  واملعار  حنو مساٍر أفضل.

 المبحث الثالث: التعليم والمعارف على عهد الملك فيصل األول

/اب / 17حــن تــوىل املرحــو  امللـــك فيصــل األوك مهمــة مســؤولية العـــراق كملــك مقيــد ابلدســـتور يف 
هشاً، حال  كحاك دوك املنطقة الي حتيط  وعل  الرغ  من األرث ، كان الوض  الرتبوي يف العراق 2912

 العلم  النبري ال ي ترك  كبلد وكشع  يف قرون مضت، سواء  قبل األسال  أو بعد .
ويف فرتات متقدمة من الوجود البشري عل  األرض، كان للعراق دور الراد  في  كبقعة أرض شـهدت 

مـــ  أنتهـــاء احلنـــ  الع مـــاين كانـــت املـــدارس يف العـــراق قليلـــة، وفيـــ  أوىل التجمعـــات الســـنانية يف العـــام، و 
ل ة( وهو النشاط ال قـايف السـائد يف أغلـ  مـدن العـراق، مـ  وجـود مـدارس 

ُ
النتاتي  الي يطل  عليها بـ)امل

قليلة منتشر  هنا وهناك لتعلي  أبناء العراق، واملقصور  عل  أبناء ال وات منه  عل  وجـ  اخلصـوص، ومـ  
ك ال مينن أن نننر مـا لـدور مدرسـة احلقـوق، الـي كانـت أوىل كليـات جامعـة بغـداد، حيـ  أتسسـت ذل

 ، وكان هلا دورها النبري، حي  ّخرجت من بن صفوفها العديد من الرمو  احلقوقية 2918املدرسة سنة 
 . (69)والقانونية الي كان هلا شأما فيما بعد

                                                        
 .36 -37ص ،مصدر ساب  ،البالد العربية والدولة الع مانية ،ساط  احلصري -68
بقلـ  الـدكتور  (،الرتبيـة والتعلـي  يف العهـد امللنـ )حتـت عنـوان   1127كـانون ال ـاين   25العدد الصادر يف  ،جريد  الصباح -69

 .عل  العنيدي
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، للعمـــل يف (52)(51)بشـــنل ش صــ  ســاط  احلصــري ، أســتدع  امللــك فيصــل األوك2912يف عــا  
سلك املعار  يف العراق، ملا ل  من ابٍع طويل يف جماك التعلي  يف أسطنبوك، جاء احلصري وأسـتل  مهامـ   

، وظل يعمل يف سلك التعلي  متنقاًل من وظيفة إىل أخـرى، عـر  2912كمعاون لو ير الرتبية يف شباط 
ن البحوث والنت  واجملالت الي كان حيررها والي تع، ابلشؤون الرتبويـة، عن  تربواً ومفنراً، ل  العديد م

 سيما تلك الي تناقش طرق التدريس يف املدارس األبتدائية.
كان امللك فيصل األوك قد أوىل أهتماماً كبرياً للتعلي  من  تولي  عرش العراق وكان يرى إن تقد  األم  

 .(51)واع ، ل لك فقد أوىل أهتماماً متناهياً لنشر ال قافة والتعلي يتوقف متاماً عل  مستوى التعلي  أبن
وكان يعتقد أن جناح العرب ال مينن أن يتحق  بدون العلـ ، وظهـر أهتمـا  امللـك ابلتعلـي  مـن خـالك 

 حدي   وممارسات  العملية يف ه ا اجلان .
ـــاتَ 2911وكـــان أندفاعـــ  ببنـــاء جامعـــة آك البيـــت يف عـــا   أفنـــار ، فوضـــ  حجـــر   ، مـــن أوليـــات بُن

األساس هلا بيد ، وكانت أحدى الغاات األساسية من أنشاء ه   اجلامعة هو تقارب وجهات النظر بن 
املــ اه  اإلســالمية، ووضــ  حــد لل الفــات امل هبيــة احلقيقيــة والــي مــن شــأما مت يــ  وحــد  الــبالد، وقــاك 

ساس متن م ـل هـ ا األسـاس ال تقـو  لـ  امللك مبناسبة وض  حجر األساس: ))كل عمل ال ُيّشيد عل  أ
قائمة، وها أين أض  حجر األساس يف أوك جامعة تشاد يف ه ا البلد، وأأمل أن تقدرها األمة الع ي   ح  
قدرها، وتع، بتأسيس اجلامعات الن ري ، أم اك ه  ، وأرق  منهـا لتسـتعيد جمـدها التـأرخي  القـدمي وتتسـن  

 .(57) دب والفن((غابر ع ها اخلا  يف العل  واأل
وأييت أهتما  امللك فيصل األوك ابلتعلي  ألطالعـ  علـ  طبيعـة التعلـي  املتـدين يف العـراق، حيـ  أطلـ  
عل  مالحظات )هنري فوسرت( املشر  عل  التعلي  يف العراق، حي  أكد أن الـ ين يقـرأون وينتبـون ال 

التعلــي  كــان مقصــوراً علــ  األطفــاك %( مــن جممــوع الشــع  العراقــ ، كمــا أن 2ت يــد نســبته  أك ــر مــن )
ال ين يدرسون القرآن النرمي عل  أيدي )املال (، ال ين يؤدون تعليمه  يف بيـوت ضـيقة قدميـة، أنتشـرت 

                                                        
، عــن 2911درســة امللنيــة عــا   ، يف الــيمن تلقــ  علومــ  يف أســطنبوك ختــرج مــن امل2881ســاط  احلصــري: مــن مواليــد  -51

مدرســاً يف مدينــة ابنينــا يف اليــو ن، إال إنــ  ســرعان مــا ختلــ  عــن وظيفتــ  كمــدرس ليلتحــ  ابلعمــل اإلداري، فعــن قائممقــا  يف قضــاء 
 )قوص أو ( )كوسنا(.
مدرسـة اخلالفـة، دار املعلمـن    التعلي  يف عد  معاهد عليـا، منهـا )دار الفنـون، املدرسـة امللنيـة الشـاهانية،2918توىل يف أواخر 

 العالية(.
أصــدر جملــة )الرتبيــة( وأســس مدرســة خاصــة ابســ  املدرســة احلدي ــة، التقــ  امللــك فيصــل األوك يف حنومتــ  الســورية ليعينــ  مفتشــاً 

يف شـــهر وصـــل إىل بغـــداد  2911/ آذار / 9 -  2929/ آار /  2 ،   مـــديراً عامـــاً يف 2929/ نيســـان /  24عامـــاً للمعـــار  يف 
  .2962 -2911 ، ليعمل موظفاً يف و ار  املعار  العراقية ما بن عام  2912آب /

/  2 ( وأستاذاً يف معهد أعداد املعلمن العا  يف 2913 -2912شغل عد  مناص  مهمة يف التعلي ، منها مديراً عاماً للرتبية )
قافـــة يف جامعـــة الـــدوك العربيـــة، حاضـــر يف جمـــاك الرتبيـــة يف  ، كمـــا عمـــل مستشـــاراً لـــدى جلنـــة ال 2971آيلـــوك / 71 -2913آب / 

  أحيـل علـ  التقاعـد تـويف يف بغـداد 2953  عن أوك مـدير ملؤسسـة الدراسـات العربيـة العليـا يف عـا  2957جامعة القاهر ، ويف عا  
  .2948/ كانون األوك/  16يف 

 .119ص ، 1127 ،لبنان –بريوت  ،وعاتالعار  للمطب ،موسوعة السياسة العراقية ،لطيف ال بيدي حسن -52
فـــــتح امللـــــف بتـــــاريخ  ،ن سياســـــة التعلـــــي  2رقـــــ  امللـــــف ر / ،2854ت  ،واثئـــــ  الـــــبالط امللنـــــ  ،للواثئـــــ  املركـــــ  الـــــوط، -51

 . 13/1/2919وأغل  يف  ، 5/1/2916
 ، 2977 -2887 ،امللـــك فيصـــل األوك ن حياتـــ  ودور  السياســـ  يف ال ـــور  العربيـــة وســـورا والعـــراق ،جاســـ  حممـــد عـــالء -57

 .174ص ، 2991 ،بغداد ،2ط ،مطبعة اخللود
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يف أ قـة بغـداد وابقـ  األلويــة )احملافظـات( وهنـاك بعــض املـدارس الـي هتــ ء التالميـ  للدراسـة العســنرية أو 
 .(56)عاصمة الدولة الع مانيةالتعلي  يقضوما يف مدارس أسطنبوك 

كــان امللــك فيصــل األوك يرغــ  ك ــرياً يف اختصــار الــ من لــدف  عجلــة ال قافــة والتعلــي  يف العــراق، فهــو 
 مقتن  أن وحد  اجملتم  وتطور  تتطل  مواطناً م قفاً، واعياً لواجبات  الوطنية.

منــا ت الواقعيــة الــي حتولــت إىل عــائ   لقــد أوىل ال قافــة والتعلــي  أهتمامــاً كبــرياً مــن دون النظــر إىل اإل
كبري أما  حتقي  طموحات  الواسعة يف ه ا املضمار احليوي، لقد بلغـت محاسـة التعلـي  حـداً جعلتـ  ُيصـرُّح 
بقول : ))لو م أكن ملناً لننت معلماً((، ذلك إشار  إىل أن  ))ال حيا  لألمة إال برف  مستواها التعليم  

 .(55)وال قايف(( 
رغ  مـــن كـــل ذلـــك فـــأن مـــا حتقـــ  يف ميـــدان التعلـــي  يف عهـــد امللـــك فيصـــل األوك كـــان شـــيئاً وعلـــ  الـــ

حمــدوداً، وكــان دون مســتوى الطمــوح الفعلــ  ملتطلبــات تطــور اجملتمــ  إىل حــد كبــري، وذلــك حبنــ  عوامــل 
 ، خارجة عن إرادت ، إال إن  كان مي ل مـ  ذلـك خطـو  إىل األمـا  ابلقيـاس مـ  مـا كـان موجـوداً قبـل عهـد

 فامللك فيصل سجل أجتاهاً بيانياً اثبتاً يف الصعود.
مدرســـة،  88بلـــغ جممـــوع املـــدارس األبتدائيـــة للـــ كور واأل ث يف العـــراق  2912 -2911ففـــ  عـــا  

(، فيمــا أرتفعــت النســبة يف األرقــا  8112، وعــدد التالميــ  ذكــوراً وأ اثً )684وعــدد املعلمــن واملعلمــات 
 ( تلمي  وتلمي  .11465( معل  ومعلمة و )811مدرسة و ) (112إىل ) 2915 -2911عا  

( معلـــ  2818( مدرســـة و )651وعنـــد رحيـــل امللـــك فيصـــل، كانـــت خلفيـــة التعلـــي  تشـــري إىل واقـــ  )
 .(54)( تلمي اً وتلمي   56579ومعلمة و )
ره    أفتتحت النلية الطبية يف بغداد، وختـرج منهـا عـدد كبـري مـن األطبـاء وأوفـد أك ـ2913ويف سنة 

إىل أننلــرتا لألختصــاص، كالطبيــ  اليهــودي كرجــ  ربيــ  وجــاك عبــود شــاي ورؤو  داود، والبــري حنــي  
 .(53)والبري بصري وغريه  

عل  أن تفنري امللـك فيصـل األوك م ينحصـر علـ  تطـوير مراحـل التعلـي  األبتـدائ  وال ـانوي حسـ ، 
حيــ  أوفــدت احلنومــة العراقيــة أوك بع ــة علميــة بــل تعــدا  إىل أهتمامــ  ابلتعلــي  العــا  والبع ــات العلميــة 

 .(58)( طالب 9للدراسة يف اخلارج عل  نفقتها اخلاصة وكان عدد أفرادها )
ويف احلقيقة أن التفنري عل  تطوير التعلـي  يف العـراق كانـت جـ ور   ميـة قبـل جمـ ء امللـك فيصـل إىل 

الوطنيــة مــن رجــاالت العــراق، والــي ســع   العــراق، ففنــر  األهتمــا  ابلتعلــي  قــد نشــأت علــ  أيــدي الرمــو 
إليها جتار ووجهاء بغداد ومدن العراق األخـرى إىل دعـو  التعلـي  والتـدريس وذلـك بفعـل التربعـات األهليـة 
لبنـــاء املـــدارس والـــي أســـتطاعت خالهلـــا مـــن بنـــاء ثـــالث مـــدارس برعايـــة ماديـــة مدعومـــة مـــن قبـــل التجـــار 

                                                        
 .41ص ، 1127 ،لندن ،دار احلنمة ، 2958 -2912 ،أ دهار العراق حتت احلن  امللن  ، ك  مأمون أمن -56
 .199ص ،مصدر ساب  ،يهود العراقن هة املشتاق يف أتريخ  ،غنيمة يوسف -55
 .138ص ، 2989 ،بغداد ،الدار العربية للطباعة ،2ط ،قرن 21حوادث بغداد يف  ،الورد ابقر أمن -54
 .89ص ، 2935 ،لبنان ،بريوت ،دار الفاراي ،ثور  العشرين الوطنية التحررية يف العراق ،كوتولو   –ن  .ك -53
 .ت اللغوية والرتبوية والتعليمية(املؤمترا) 9/4رق  امللف /ج/ ،931ت / ،واثئ  البالط امللن  ،للواثئ  املرك  الوط، -58
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من والشيخ يوسف السويدي وعل  البار كان وسـام  خونـد  والسـيد واملوسرين أم اك التاجر جعفر أبو الت
حممـــد الصـــدر ومحـــدي ابابن وأمحـــد الـــداود وغـــريه  مـــن رمـــو  )مجعيـــة حـــرس األســـتقالك( الـــي  شـــدت 

 .(59)أبستقالك العراق من اهليمنة الربيطانية 
والرتبويـة، ويف عهـد  كما يظهر أهتما  امللك فيصـل األوك ابلتعلـي  مـن خـالك عقـد املـؤمترات العلميـة 

وأســتمر ملــد  أســبوع، حضــر  بنفســ ،  2971/نيســان/ 21عقــد أوك مــؤمتر تربــوي عرفــ  العــراق آنــ اك يف 
حيــ  القــ  فيــ  خطــاابً تربــواً أشــار فيــ  إىل أتيتــ  وأعتبــار مهمــة الرتبــوين أعظــ  مــن مهمــة امللــك ومهمــة 

 الو ير ال ي يعمل يف الدولة العراقية حي  قاك:
أن العمــل الــ ي تقومــون بــ  هــو أعظــ  مــن عمــل امللــك، وأعظــ  مــن عمــل الــو ير، وأن أي  ))أتكــدوا

 عمل تقو  ب  من أجل شعبنا ال يرتق  إىل مستوى العمل ال ي يقو  ب  الرتبويون((
(41). 

لقــد كــان حتســن واستصــالح النظــا  التعليمــ  يف العــراق، مــن أهــ  أولــوات القيــاد  الفيصــلية، حيــ  
لـــ  النهــوض ابلتعلــي  كعـــالج ملعظــ  املشــاكل األجتماعيـــة واألقتصــادية يف الــبالد، وكـــان أنصــ  الرتكيــ  ع

تدهور التعلي  يف بغداد ومدن العراق األخرى يعـ ى لعـد  أسـباب، وأوىل هـ   األسـباب كـان التـدريس يف 
اللغـة العربيـة العهـد الع مـاين مقيـداً ابللغـة الرتكيـة، األمـر الـ ي أبعـد معظـ  سـنان اجملتمـ  الـ ين يتنلمـون 

عـــن التعلـــي ، والســـب  ال ـــاين أن شـــرحية كبـــري  مـــن طبقـــة األغنيـــاء أ درت التعلـــي ، أبعتبـــار  وســـيلة الفقـــراء 
والبــاح ن عــن وظيفــة حنوميــة، فهــ  منتفــون ابل ــراء واملــاك املــوروث عــن آابئهــ ، حيــ  الفنــر  الســائد  

 .(42)بينه  أن التعلي  ال يلي  مبنانته  االجتماعية 
  كلغة أساسـية للتعلـي ، هـرع الن ـري مـن 2912ا حلت اللغة العربية حمل اللغة الرتكية بعد سنة وحينم

الشباب والشرائح األجتماعية األخرى، للدخوك يف املـدارس، ومـن خـالك ذلـك فقـد عمـدت الدولـة علـ  
ت النـربى الـي تطوير مناه  التعلي ، فأدخلت فيها دراسة التأريخ العري اإلسـالم ، مؤكـد  علـ  اإلجنـا ا

وعهــود اخلالفــة الراشــد  والــدولتن  --حققهــا العــرب يف اترخيهــ  القــدمي وأمتــداداً لعهــد رســوك هللا 
األموية والعباسية، وما حتق  من أجنا ات ك ري  يف جماك العلو  امل تلفة كالط  وعل  الراضيات والفلسفة 

 وغريها من العلو  األخرى.
الدولــة العراقيــة، أدخلــت الدولــة عــد  حتســينات علــ  نظــا  التعلــي  وبعــد مــرور عشــر ســنوات مــن عمــر 

وحبلـــوك عقـــد ال الثينـــات، أصـــبحت منـــاه  مـــدارس العـــراق مشـــاهبة لنظـــا  التعلـــي  يف بريطانيـــا، فقســـمت 
ســــنوات،  7ســــنوات، ومرحلـــة املتوســــطة  4مراحـــل التعلــــي  إىل ثـــالث مراحــــل، مرحلــــة األبتدائيـــة ومــــدهتا 

 .(41)ان واملرحلة ال انوية سنت

                                                        
 .41ص ،مصدر ساب  ،أ دهار العراق حتت احلن  امللن  ،أمن  ك  مأمون -59
 . 1125/ آب / 15السنة ال انية عشر الصادر  يف  -7662العدد / ،الدستور جريد  -41
 ، 2989 ،جامعــة بغــداد –كليــة اآلداب   ،رســالة ماجســتري ،دراســة فنريــة سياســية ،لغــة العــرب جملــة ،نعمــة أدريــس فــاه  -42

 .  79ص
 .91ص ،2943 ،لبنان –بريوت  ،دار الطليعة ،2ط ،2ج ،2962 -2913 ،م كرايت يف العراق ،احلصري ساط  -41
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 : التعليم النسوي من العهد العثماني إىل حكومة امللك فيصل األول
، مقالة حوك النساء الرائدات يف جماك التعلي  عل  العهد امللن ، ضمن ما (47)نشرت جريد  الدستور

احلن  جاء في : ))مر التعلي  النسوي يف العراق مبراحل متعدد ، متأثراً بعامل  السياسة والدين فف  حقبة 
الع ماين م متلك املرأ  من وسائل الت قيـف والتعلـي  شـيئاً يُـ كر، كومـا كانـت تعـيش ظروفـاً مت لفـة فرضـها 
عليها ختلف اجملتم  نفس ، فل  تشهد ه   احلقبة سوى أعداداً قليلة من املدارس والنتاتي  الي أقتصرت 

  ألقليات غري املسلمة((.عل  تعلي  القراء  والنتابة، ه ا إذا ما أست نينا مدارس ا
  قامــت نظــار  املعــار  الع مانيــة أبفتتــاح ثــالث مــدارس لــأل ث يف بغــداد، األوىل يف 2918يف عــا  

جان  النر ، وال انية يف حملة البارودية يف اجلان  الشرق  وال ال ة يف حملة ابب الشيخ يف اجلان  الشرق  
 أيضاً.

  العــراق، شــهد عــد  دعــوات مــن الســيدات امل قفــات إىل ومــ  بدايــة ســنوات االنتــداب الربيطــاين علــ
حنومـــة األنتـــداب والـــي تـــدعو إىل فـــتح مـــدارس أخـــرى لـــأل ث، لنـــن هـــ   الـــدعوات شـــهدت تلنـــأ يف 
أستجابة احلنومة الربيطانية، إىل أن قامت الست ) هر  خضر( بت ط  كل العقبات واملعوقات وأفتتحت 

( طالبة، وقوبل عمل الست  هر  ابألعجاب 61بات فيها إىل ) ، وبلغ جمموع الطال2928مدرستها عا  
جلرأهتا وع ميتها يف السع ، إال إما يف ذات الوقت تعرضت للنقد احلاد من قبـل املعارضـن،وم تتلـ  دعمـاً 

 ي كر من حنومة األنتداب.
دبيل(  ، عنـدما قامـت )املـس كروتيـ2911وأستمرت الست  هر  ابلعمل يف ه   املدرسـة حـى العـا  

ابحلـ  لفـتح مدرسـة لـأل ث يف اخلـامس والعشـرين مـن كــانون ال ـاين مـن العـا  املـ كور والـي عرفـت ابســ  
)مدرسة األ ث الرمسية(، وعلـ  أثـر ذلـك قامـت نظـار  املعـار  ابلطلـ  مـن السـت  هـر  بغلـ  مدرسـتها 

دير  واملعلمــات  هــر  وأنضــمت لنــادر املدرســة التدريســ  الــ ي تنــوّن مــن الســت أرســياك خــامن  ئبــة املــ
خضر، نظري  خامن، صربية خامن، هلن سعدي خامن، شـلن سـعدي خـامن، أفت ـار خـامن، سـادبلت خـامن، 

 ومجيلة خامن.
لقــد جنحــت هــ   املدرســة األوىل مــن نوعهــا والــي كانــت تــدرس مــواد اللغــة العربيــة واللغــة اإلننلي يــة 

علـ  حفـظ الصـحة والراضـة وعلـو  القـرآن، وأسـتطاعت أن واحلساب والتاريخ واجلغرافية والتدبري املن  ، و 
حتق  أهدافها بفضل معلمات املدرسة األمر ال ي أسه  يف تشجي  حنومة األنتداب عل  األستمرار يف 

 ه ا املنه  يف ألوية العراق األخرى.
بغـداد يف  أتسسـت مدرسـة مماثلـة يف لـواء املوصـل، واثنيـة يف لـواء الديوانيـة واثل ـة يف 2911فف  عا  
 جان  النر .

أستمر التصاعد النسيب يف أعداد املدارس األبتدائيـة، لنـن األمـر م يسـر علـ  التعلـي  ال ـانوي الـ ي م 
يف لــــواء بغــــداد، وم تنــــت   إليهــــا يف  2971 -2919يشــــهد أفتتــــاح مدرســــة اثنويــــة إال يف العــــا  الدراســــ  

 ( طالبة.22سنواهتا األوىل سوى )
                                                        

وأغلــ  يف  12/5/2916فــتح امللــف يف  ،خمــابرات شــى() 211رقــ  امللــف / ،واثئــ  الــبالط امللنــ  ،املركــ  الــوط، للواثئــ  -47
11/6/2915 . 
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ستحسن أن نشري إىل واحد  من رائدات التعلـي  ال ـانوي النسـوي يف العـراق وهـ  ومن هنا نرى من امل
السيد  )أمت السعيد( الي بـ لت جهـوداً كبـري  لتطـوير أوك مدرسـة اثنويـة لـأل ث يف العـراق،   أشـرفت 

 فيما بعد عل  شؤون التعلي  النسوي يف و ار  املعار .
ري النـــادر التدريســـ  هلـــ   املـــدارس فقامـــت يف عـــا  علـــ  أن و ار  املعـــار  قـــد واجهـــت مشـــنلة تـــوف

أبنشاء صف للمعلمات يف مدرسة البنات املرك ية يف بغداد،   تغري أمس  يف وقت الحـ  إىل دار  2912
املعلمات األولية الي كانت تستقبل خرجيات املدارس األبتدائية اللوايت يقضـن يف الـدار سـنتن دراسـيتن، 

خرجيـات هـ ا الـدار للطالبـات، حسـيبة الشـيخ داود، فهيمـة إبـراهي ، مدحيـة توفيـ  وض  الرعيل األوك من 
برتــو، ن هــت محيــد، منيــة صــاح، حســيبة جنيــ ، عفيفــة توفيــ ، وصــيفة لطفــ ، وصــيفة واصــف، مقبولــة 

 ع ت، خدجية صاح، ومجيلة عل .
وأقتصــــادية   ومــــا بعــــدها تطــــورات سياســــية 2971لقــــد شــــهدت احلقبــــة التارخييــــة املمتــــد  مــــن عــــا  

وأجتماعية، تركـت أثرهـا الواضـح علـ  الوضـ  األجتمـاع  للمـرأ ، فقـد شـهدت انعطافـة جديـد  يف اتريـخ 
التعلي  النسوي،ونقطة حتوك ملموسة يف مسريهتا، الي م تنتف  ابلفرص التعليمية املمنوحة هلا، بل سـعت 

ملضمار، يع، سريها بطري  حيمل عقبـات  لطرق أبواب التعلي  العا ، ال ي كان جمرد التفنري بولوج ه ا ا
ك ري ، فالقبوك ابلنليات كان مقتصراً عل  ال كور، وذلك لوض  املرأ  األجتماع ، فإذا ما فنـرت الفتـا  
ابكماك تعليمها العا ، إضطرت للسفر خارج العراق، أضطرت للسفر خارج العـراق، علـ  الـرغ  مـن أن 

ا  األ ث للنليات، لنن املسؤولن )وأسات   النليات(، كانت قانون النليات األساس  م يعارض أنضم
حتنمهــ  العــادات والتقاليــد املتوارثــة الــي تعــارض دراســة اإل ث امل تلطــة مــ  البنــن لــ لك شــهدت هــ   
احلقبــة ســفر عــدد مــن الفتيــات إىل خــارج العــراق إلكمــاك تعلــيمهن العــا ، وهنــا تســجل الســيد  )مدحيــة 

  سـافرت 2914قية رائد ، تسافر إىل خـارج الـبالد علـ  نفقتهـا اخلاصـة، ففـ  عـا  صاح  ك ( كأوك عرا
إىل فرنسا لدراسة ط  األسنان، وبعد عشر  أعوا ، سافرت مر  أخـرى للحصـوك علـ  شـهاد  الدراسـات 

  حتـــواًل آخــر مت ــل بســفر أوك بع ــة حنوميــة تضـــ  2914العليــا يف طــ  األســنان، وشــهد العــا  املــ كور 
ا الرســـامة الســـيد  )مدحيـــة اســـن عمـــر( والســـيد  )مـــارات عســـا (، علـــ  أن التطـــور األك ـــر ســـيداتن تـــ

  من قبل الطالبة )ملك غّنا ( الي سجلت وبنل ف ر كأوك عراقية تدخل 2977وضوحاً جاء يف العا  
 النلية الطبية رغ  العقبات الن ري  الي القتها عند قبوهلا يف النلية.

إىل عماد  كلية الط  لقبـوك  2971رائد )ر وق غنا ( أن  تقد  بطل  عا  ي كر والدها الصحف  ال
ابنت ، لنن طلب  قوبل ابلرفض، فطرق بعدها أبواب مديرية صحة بغداد الي رفضت ه  األخرى الطلـ  
الــ ي يُعــد  األوك مــن نوعــ ، فمــا كــان منــ  إال أن يتشــر  مبقابلــة امللــك فيصــل األوك الــ ي أصــدر بنفســ  

 .(46)قض  بقبوك أبنت  كأوك طالبة يف النلية الطبيةقراراً ي
كمــا أهــت  امللــك فيصــل األوك ابألدب واألدابء، وكــان األب أنســتانس مــاري النرملــ  يف مقدمــة َمــْن 
تنرمـوا مـن قبـل امللـك فيصــل األوك الـ ي كـان يبادلـ  الرسـائل، حيــ  أشـرتك امللـك فيصـل يف جملــة األب 

                                                        
 . 242ص ، 2986 ،بغداد ،دار آفاق عربية ،2الصراع عل  السلطة يف العراق امللن  ن ط ،سلطان احلسو ن ار توفي  -46

http://abu.edu.iq



 

 م(3911 -3514الرعليم  املعارل يف العراق خم  احل بة الزمنية ) 
 

189 

، تقديراً للجهود اللغوية واألدبية الي ب هلا النرملـ  يف خدمـة اللغـة العربيـة النرمل  ودعمها ماداً ومعنواً 
(45). 

أما ابلنسبة للحركة الفنرية وال قافية فقد أتصفت احلركة بطابعها التجددي غري ال ابت، فقـد صـدرت 
 ، صـدرت جريـد  املفيـد للصـحف  2911العديد مـن الصـحف واجملـالت والـدورات السـنوية، ففـ  سـنة 

براهي  حلم ، وجريد  احلنومة العراقية، والتوحيد، وجملة ال نبقة والتلمي  العراق  والوقائ  العراقية وغريها، إ
  ، صدرت جريد  اببل والبدائ  وشط العرب واخل انة وليل  واجملالت احلقوقية.2917ويف سنة 

حلضـــار  واليقظـــة ، صـــدرت جملـــة األصـــالح واملعلمـــن، والنشـــا  العراقـــ  وجرائـــد ا2916ويف ســـنة 
  صـــدرت جرائـــد السياســـة والعـــام املصـــور، وجملـــة دار  2915والشـــع  والعـــام العـــري وغريهـــا، ويف ســـنة 

كردستان، واحملام  وغريها، وأخ ت الصحف واجملالت تصدر بشـنل متـوا  ومتغـري حـى وفـا  امللـك يف 
 .(44)  2977/ أيلوك / 8

امللنـ  إىل عميـد املعهـد العلمـ  كتـاابً يشـري فيـ  إىل  ، بع  رئـيس الـديوان 2915/ آذار /  22ويف 
سرور وهبجـة امللـك فيصـل األوك، خبصـوص أتسـيس اجملمـ  اللغـوي العلمـ  يف العاصـمة بغـداد، وعـرب  عـن 
تقــدير  العظــي  للمشــروع املقــرتح مــن قبــل اللجنــة العلميــة يف املعهــد، وأبــدى عطفــ  علــ  كــل مــا يــؤدي إىل 

 .(43)يبها، متمنياً للفري  العلم  دوا  التوفي  والنجاحخدمة اللغة العربية وهت 
 :وزارات املعارف على عهد امللك فيصل األول

  ولغاية 2912بلغت و ارات املعار  يف العراق عل  عهد امللك فيصل األوك للفرت  املمتد  من سنة 
 ابلوكالة. ، ست عشر  و ار  أصيلة مت ل التعلي  والرتبية يف العراق وثالث و ارات 2977

 ( عشر و راء بضمنه  رئيس الو راء والو ارات ه : 21كان مالك الو ار  ال يعدو عل  )
 و ار  الداخلية. .2
 و ار  الدفاع. .1
 و ار  املالية. .7
 و ار  العدك. .6
 و ار  املعار . .5
 و ار  التجار . .4
 و ار  الصحة. .3
 و ار  األشغاك العامة واملواصالت. .8
 .(48)و ار  األوقا  .9

                                                        
  .596 -597ص  ،1111سنة الطب / ،بغداد ،2ط، 2ج ،أصدارات بيت احلنمة ،وعة أعال  العربموس -45
 . 212ص ،مصدر ساب  ،2ج ،اتريخ الو ارات العراقية ،،احلس عبد الر اق -44
 .62ص ،29856 ،بغداد ،دار احلرية ،العراقيون املنفيون إىل ج ير  هنجا  ،حسن ال بيدي حممد -43
 .69 -68ص  ،نفس  املصدر -48
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، مـن خـالك حنومــة (49)املعـار  إىل الســيد حممـد علـ  هيبـت الــدين الشهرسـتاين  لقـد أسـندت و ار 
عبــد الــرمحن النقيــ  ال انيــة علــ  عهــد امللــك فيصــل األوك،   ُعّلقــت و ار  املعــار  يف جملــس الــو راء يف 

ـــد الـــرمحن النقيـــ  ال ال ـــة، وم تـــ كر األســـباب املناســـبة حـــى أســـتقالتها يف  تشـــرين ال ـــاين  24حنومـــة عب
 .(31)  سوى أن املرشح هلا وهو احلاج عبد احملسن شالش قد أعت ر لن ر  مشاغلة2911

وبشــنل عــا  تبــدو أن و ار  املعــار  العراقيــة علــ  عهــد امللــك الفيصــل ، قــد أتصــفت ابلقلــ  وعــد  
 األستقرار، وذلك لعد  أسباب، يف مقدمتها قصر املد  ال منية لتو  منص  الو ار  وال ي بق  يرتاوح بن
ال الثــة أشــهر والســتة أشــهر والســنة يف أداء مهمتهــا كــو ار  تربويــة وتعليميــة، فضــاًل عــن التــدخل الربيطــاين 
السافر يف شؤون الدولة العراقية احلدي ة كالتدخل ال ي حصـل يف و ار  عبـد احملسـن فهـد السـعدون األوىل 

 من أجل حتقي  املصاح الربيطانية يف البالد. 
مهـا  و ار  املعـار  يـنعنس متامـاً علـ  مهـا  الدولـة العراقيـة يف تشـنيلها الـو اري إن  ما يـنعنس علـ  

 ال ي يفتقد الش ء الن ري من مقومات أسس الدولة احلدي ة.
ومنهـا تــو  منصــ  و ار  املعــار  مـن قبــل رجــاك ختتلــف نظــرهت  وجتـربته  حيــاك مؤسســة خطــري  هتــت  

  املعــار ، فضــاًل عــن انعناســات شــبح الضــغوط املباشــر  وغــري بشــؤون الرتبيــة والتعلــي  والتقــومي م ــل و ار 
 املباشر  من قبل السلطات الربيطانية عل  حنومة العهد اجلديد ))حنومة امللك فيصل األوك((.

بدأ األننلي  يشعرون أبن عبـد الـرمحن النقيـ  م يعـد صـاحلاً هلـ ، وأن املوقـف السياسـ  أصـبح حباجـة 
، فضــاًل عــن فشــل  يف أتليــف (32)كــة مقاطعــة أنت ــاابت اجمللــس التأسيســ إىل رجــل قــوي وحــا  ، أثــر حر 

 الو ار  ال ال ة الي خلت من ترشيح ثالث و ارات، يف مقدمتها و ار  املعار  والتجار  والصحة.
وعل  أثر ذلك أشعر املندوب السام  الربيطاين رئيس الـو راء برغبتـ  ليقـد  أسـتقالت  إىل امللـك فيصـل 

 28 ، فقبلها وُعَهد بتشنيل الو ار  إىل عبد احملسن فهد السعدون يف 2911تشرين ال اين  24األوك يف 
  .2911تشرين ال اين  11  فألفها يف 2911تشرين ال اين 

                                                        
رحـل إىل مدينـة    2886/ آار / 11 ( ولـد يف سـامراء يف 2943 -2886السيد حممد عل  هيبـت الـدين الشهرسـتاين ) -49

ـــاً إىل 2911كـــربالء،   قصـــد مدينـــة النجـــف عـــا   ـــة، شـــ  متنـــوراً وداعي  ، لدراســـة العلـــو  الدينيـــة وختـــرج مـــن جامعـــة النجـــف الديني
أصــدر جملــة )العلــ ( قــا  جبولــة يف بعــض األقطــار العربيــة  2921األصــالح، يُعــد  مــن رواد النهضــة الفنريــة احلدي ــة يف العــراق، يف عــا  

  شــارك جماهــداً ضــد األحــتالك الربيطــاين للعــراق، وأســه  ابلنتابــة وأصــدار الفتــاوى ضــد األننليــ ، وشــارك يف 2926ويف عــا  واهلنــد، 
  و ج يف السـجن، وأصـدرت حنومـة األحـتالك ضـد  حنـ  األعـدا ، 2911ثور  العشرين، حى قبض علي  يف تشرين األوك من عـا  

  .2912  أطل  سراحة يف ح يران 
 .2917اً للمعار  يف حنومة عبد الرمحن النقي  ال انية،   أسندت إلي  رائسة جملس التميي  اجلعفري يف آب عن و ير 

 (   أنصـر  إىل البحـ  والتـأليف، أنشـأ مؤسسـة ثقافيـة أبسـ  مؤسسـة اجلـوادين 2975 -2976أنت    ئباً عن بغـداد عـا  )
 العامة، يراتدها طالب العل .
 (، ورسالة حترمي نقـل اجلنـائ  2921 (، واهليئة واألسال  )2918روائ  الفيوض يف أصالح فن العروض )ل  مؤلفات عديد  منها 

 -2914 (، والـدالئل واملسـائل يف مخسـة أجـ اء )2961 (، وما هـو مـ  البالغـة )2917 (، وتوحيد أهل التوحيد )2922املتغري  )
ودفــن يف الصــحن النــاظم  الشــريف. أنظــر: موســوعة أعــال  العــرب،  2943شــباط  4 (، أنتقــل إىل جــوار ربــ  يف بغــداد يف 2951

 .596 -597، ص 1111، بغداد، العراق، 2، ط2أصدارات بيت احلنمة، ج
 .88-83ص ،مصدر ساب  ،2ج ،اتريخ الو ارات العراقية ،احلس، عبد الر اق -31
 .258ص ،اب مصدر س –الصراع عل  السلطة يف العهد امللن   ،سلطان احلسو ن ار توفي  -32
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لقــد ُعــرَ  عــن الســعدون بنونــ  صــرحياً، ال ميــاري وال مييــل إىل املــدارا  والــراء، وهــ ا  بــ   مــن تربيتــ  
 طفولت  فنان مهاابً يف ش صيت  ذات الصالبة وال بات. البدوية الي ش   عليها يف

لقد كتبت مر  عن  املس بيل تقوك: ))إن عبد احملسن بك السعدون من ال ين ُأحبه  أك ر من غري ، 
فهو رجل  سـديد الـرأي، غـري هيـاب، وال يـرتدد مطلقـاً مـن أْن يقـوك للملـك أنـ  ال يتفـ  معـ  يف الـرأي إن 

 .(31) ا كان يفعل((أقتض  األمر، وك رياً م
كانـــت أوك و ار    2912/ اب /  17وبعـــد تتـــوي  األمـــري فيصـــل بـــن احلســـن ملنـــاً علـــ  العـــراق يف 

للمعار  قد شغلها السيد هيبـت الـدين الشهرسـتاين بـدع  مـن امللـك فيصـل األوك، وتـوىل مهامـ  الو اريـة 
  الو اريــة   وقــد مــارس مهمتــ2912ايلــوك  21يف حنومــة عبــد الــرمحن النقيــ  ال انيــة و يــراً للمعــار  يف 

، ولغـــرض الوقـــو  علـــ  ماهيـــة (37) 2911اب  26قرابـــة الســـنة، حـــى اســـتقاك مـــن منصـــب  الـــو اري يف 
وشـــنل و ارات املعـــار  علـــ  عهـــدي األحـــتالك الربيطـــاين وحنـــ  امللـــك فيصـــل األوك، ال بـــد مـــن رســـ  

ســ  جتــا  الــوطن جــدوك  مــ، لتبيــان طبيعــة املمارســات املهنيــة، ومــا ميتلنــ  كــل و يــر مــن ثقافــة ووعــ  سيا
احملتل،   الوقو  عل  طبيعة تشـنيل الـو ارات علـ  عهـد امللـك فيصـل األوك، وطيـاً جـدوك أبمسـاء و راء 
دد الي مارسوا فيها عمله  الو اري موضحاً بشنل موج  

ُ
املعار  واتريخ تعيينه ، وفقاً لألراد  امللنية وامل

 يصل األوك.حياهت  السياسية والش صية الي أمضوها م  امللك ف
أسماء وزراء املعارف وتاريخ تعينهم ومـدة بقـائهم يف الـوزارة علـى عهـد األحـتالل وعهـد        

  (74)امللك فيصل األول
 (2جدوك رق  )
 مد  بقائ  يف الو ار  اتريخ تعيين  يف الو ار  أس  الو ير

 أشهر 6 2911/ تشرين األوك /15 ع ت ابشا النركو 
 أشهر  4 2912 /1/ 11 حممد مهدي حبر العلو 

حممــــــــــــــد علــــــــــــــ  هيبــــــــــــــت الــــــــــــــدين 
 الشهرستاين

 قرابة السنة  21/9/2912

 سنة  11/22/2911 عبد احلسن اجلليب 
 أشهر  6قرابة  7/21/2917 حممد حسن أبو احملاسن 

رئـــــــــــــيس و راء إصــــــــــــــالًة و يــــــــــــــراً  جعفر العسنري 
 للمعار  وكالة 

 شهران و يراً ابلوكالة 1

 أشهر  3 1/8/2916 حممد رضا الشبييب 

                                                        
 ،سـنة الطبـ  بـال ،النجـف األشـر  ،مطبعـة دار النشـر والتـأليف ،نظـرات يف معـار  العـراق ،شيخ العراقين كاشف الغطاء -31

 .283ص 
 .289ص ،نفس  املصدر -37
 .297ص ،2954 ،بغداد ،مطبعة شفي  ،مباد  الرتبية وتطور التعلي  يف العراق ،صرافة نعي  يوسف -36
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 أشهر  7 26/7/2915 عبد احلسن اجلليب 
 شهراً واحداً  14/4/2915 حنمت سليمان 
 أشهر  7 15/3/2915 عبد احلسن اجلليب 

 أشهر  4  12/22/2914 عبد املهدي املنتفن  
 شهر واحد )ابلوكالة( و ير ابلوكالة 8/4/2913 حممد أمن  ك  
 أشهر )ابلوكالة( 4 و ير ابلوكالة 27/3/2913 اسن اهلامش  
 سنة 26/2/2918 توفي  السويدي 
 أشهر  6قرابة  18/6/2919 خالد سليمان 

 شهران  1 29/9/2919 عبد احلسن اجلليب 
 أشهر  7 28/22/2919 عبد احلسن اجلليب 
 أشهر  3 15/7/2971 عبد احلسن اجلليب 

 أشهر  6قرابة  7/21/2971 عباس مهدي البغدادي 
 أشهر  3  71/7/2977 عبد املهدي املنتفن  

 الشبرسراين أ    زير معارل يف عبد امللك  يصآل األ  :
كان هيبت الدين الشهرستاين أوك و ير للمعار  عل  عهد امللك فيصل األوك، حيـ  جـاء تنليفـ    

هـــ، إال إنــ  أصــطد  بعقبــات 2761لــو ار  املعــار  مــن قبــل امللــك فيصــل األوك فباشــر يف حمــر  مــن ســنة 
ومـا أعقبهـا   ،2926ومشاكل، مت لت ابحلروب وامل س  الـي عانـت منهـا الـبالد، كـاحلرب العامليـة األوىل 

مــن ثــورات ك ــور  العشــرين ومــا أعقبهــا مــن أضــطهاد وأحــتالك، لقــد عــرّب مــر  عــن آالمــ  مستشــهداً بقــوك 
 املغفور ل  امللك فيصل األوك حي  قاك: 

))فلو كان جرحاً واحداً هان أمر ، ولنن  جرح واثٍن واثل ((، كما ي كر الشهرستاين قائاًل: تسـاند  
جهــد اإلمنــان، وجاللـة امللــك فيصــل رمحـ  هللا، كــان قــو  كبـري  وركنــاً منينــاً قــد معـاً لعــالج هــ   الـداءات 

 .(35) أعان، معاونة ابلغة ال تنس ((
 منبج  سياسة  زار  املعارل على عبد الوزير الشبرسراين:

إن  من أه  اخلط  الي بدأها السيد الشهرستاين ه  فح  املناه  الدراسية والدروس املطروحة علـ  
أبنـــاء مـــدارس العـــراق، والقيـــا  ابلـــ ارات املتنـــرر  إىل املـــدارس، ومتابعـــة اخلـــرباء واملـــدراء، وأتليـــف جمـــالس 
املعار  يف األلوية )احملافظات(، كان الشهرستاين يستعن ابملتصـرفن )احملـافظن( يف أقامـة دعـائ  املعـار  

 ورف  لوائها يف كل لواء.
غداد، حي  ضّ  ه ا اجمللس املشـاهري مـن األعالميـن واألسـات   كما أهت  برعاية جملس املعار  يف ب

وامل قفن لألستفاد  منه  ومن خربهت  لدع  احلركة الرتبوية والتعليمية يف البالد، وقد ض  اجمللس أك ر مـن 

                                                        
 .36ص ،2ج ،مصدر ساب  ،اتريخ الو ارات العراقية ،احلس،عبد الر اق  -35
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عشرين ش صية علمية ورائد ، منه : معا  الشيخ حممد رضا الشبييب واألستاذ يوسف ع  الدين ابشا و 
حلصـــري و الشـــيخ حممـــود شـــنري األلوســـ ، و فهمـــ  املـــدرس والشـــاعر مجيـــل صـــدق  ال هـــاوي ســـاط  ا

 .(34)والشاعر معرو  عبد الغ، الرصايف، واألب أنستانس ماري النرمل  وغريه 
وعل  الرغ  مـن الضـائقة املاليـة الـي تعرضـت هلـا الـبالد، إال أن و ار  املعـار  الشهرسـتانية أسـتطاعت 

بــري  يف التشـجي  علــ  أرســاك البع ـات العلميــة، حيــ  أوفـدت أوك بع ــة علميــة عراقيــة أن تقطـ  أشــواطاً ك
( 7( مخسـة طـالب إىل لبنـان و )5( طالب إىل خارج البالد، مشلت دواًل عربية وأجنبيـة، منهـا )9تض  )

 طالب إىل مصر وطال  واحد إىل أننلرتا.
الــي أعقبــت و ار  الشهرســتاين للفــرت   ويشــنل هــ ا األيفــاد أعلــ  نســبة مئويــة مــن إيفــادات الــو ارات

 .(33)2915ولغاية  – 2911املمتد  من 
ومن النشاطات العلمية الي أهتمت هبا الو ار ، هو إنشاء )املعهد العلم (، يف بغداد، لتعلـي  األميـن 

 2911شـباط  16ومنافحة اجلهل واألمـراض وقـد أحيـت الـو ار  مـن خاللـ  حفـاًل علميـاً وأدبيـاً أقـي  يف 
وأشــرتك فيــ  لفيــف مــن الشــعراء واألدابء، كمــا حضــر  وفــود مــن األلويــة العراقيــة كافــة وشــرف  امللــك فيصــل 

 .(38)األوك بنفس ، لينون حفاًل علمياً وأدبياً قل نظري  يف بغداد
أســـتطاع الشهرســـتاين أن يُفّعـــل أيقـــاد الـــروح الوطنيـــة مـــن خـــالك أمـــور عديـــد  منهـــا: إقصـــاء العناصـــر 

ي  رعتهـــا ســـلطات األحـــتالك، حيـــ  الغـــ  الن ـــري مـــن الوظـــائف املهمـــة الـــي كانـــت بعهـــد  الربيطانيـــة الـــ
أقطاب األننلي ، مت  اً من فرصة أنتهاء عقوده  واملدد الـي عملـوا هبـا مـ  التصـريح لعـد  وجـود احلاجـة 

 هل  يف مضمار عمل و ار  املعار  العراقية.
لــروح مـــن خــالك األهتمــا  ابللغـــة العربيــة واملنـــاه  وجــاء يف مــنه  الـــو ار  ضــرور  التأكيــد علـــ  هــ   ا

 القومية واآلداب اإلسالمية.
كما أكدت الو ار  عل  ضرور  دراسة العقائد والتـاريخ وتفسـري النتـاب واألهتمـا  ابلنـواح  الوطنيـة، 

عــت وذلــك بتفعيــل وأاثر  احلماســة الوطنيــة يف نفــوس الطــالب والعنايــة البالغــة ابأل شــيد الوطنيــة حــى رف
 .(39) شعار ))ال محاية وال وصاية كلها تع، األْسر((

كما أهتمت و ار  املعار  ابحلركة النشفية للطلبة، واحلركة النشفية تع، الن ري يف حتقي  مبادئها يف 
مقدمتها أنتماء الشبيبة إىل تربة الوطن، وتعويده  عل  النفاح وروح امل ابر  من أجل األسـتقالك الـوط،، 

رجــاك التعلــي  بضــرور  ب هــا وتوســعتها، وتعــد و ار  املعــار  أوىل الــو ارات الــي رعــت احلركــة  وأكــدت علــ 
النشــفية يف العــراق علــ  عهــد و يرهــا الشهرســتاين الــ ي كلــف أســات   أكفــاء يف هــ ا اجملــاك م ــل ســاط  

 .(81)احلصري و مجيل الراوي و جني  الراوي وغريه  ممن تشهد هل  احلركة الرتبوية يف العراق 

                                                        
 .291ص ،مصدر ساب  ،اتريخ الو ارات العراقية ،احلس، عبد الر اق -34
 .292ص ،نفس  املصدر -33
 .43ص ،مصدر ساب  ،أ دهار العراق حتت احلن  امللن  ،مأمون أمن  ك  -38
 .291ص ،مصدر ساب  ،قنظرات يف معار  العرا ،كاشف الغطاء  شيخ العراقين -39
 .297ص ،نفس  املصدر -81
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كمـا أســتطاعت و ار  املعـار  الشهرســتانية أن حتقــ  هـدفاً تربــواً مهمـاً مــن أجــل بنـاء اجملتمــ  امل قــف 
( مدرســة أبتدائيــة خــالك عــا  واحــد، فــأرتف  عــدد املــدارس مــن 36الــواع ، حيــ  أســتطاعت أن تنشــئ )

( 6لـك فيصـل، و )( مدرس ة أبتدائية وه  أعل  نسبة فاقـت هبـا الـو ارات علـ  عهـد امل231( إىل )94)
،   أسـتطاعت الـو ار  مـن حتـرات مي انيـة املعـار ، (82)مدارس اثنوية شـيدت ألوك مـر  يف اتريـخ التعلـي  

والـي كـان أغلبهـا ترحــل إىل املوصـل وكـان مــدير معـار  املوصـل )النـابن اإلننليــ ي فـارك( يصـر  ماليــة 
املدارس، فتولدت مشاكل أدارية معقد ، إذ كان املعار  عل  األدير  والننائس، حتت غطاء صرفها عل  

املســـرت فـــارك، يســـتق  آراء  مـــن أرشـــادات املفـــتش املســـيح  املوصـــل ، فيســـجلها طلبـــات بتوقيعـــ  ألديـــر  
املوصــل، وفضــاًل عــن منصــ  املســرت فــارك كمــدير ملعــار  املوصــل، فهــو حيمــل صــفة وكالــة نظــار  املعــار  

 ار  املعار  أيضاً.العمومية يف بغداد، ووكالة مستشار و  
يشري السيد الشهرستاين يف قول  عن املسرت فارك فيقوك: كـان هـ ا العنصـر )امل لـ  األضـالع( يطلـ  
الطلبات من  ظر املعار  العا  املتم ل يف ذات ،   حييلهـا إىل املستشـار املتم ـل يف ذاتـ  أيضـاً،   حيملهـا 

 .(81)لبات بتما  القوى وأصرار ال م يد علي إىل الو ير كمستشار ألقناع ، ويلح يف تنفي  الط
وملــا أعــرض الســيد الشهرســتاين عــن طلبــات املســرت فــارك، أبعتبارهــا خمالفــة لألنظمــة والتعليمــات، رفــ  
فــارك شــنوى إىل املنــدوب الســام  الربيطــاين )الســري برســ  كــوكس( ضــد الشهرســتاين و يــر املعــار  الــ ي 

وجبهـود وطنيـة خـري  وقفـت لتسـاند طلـ  السـيد الشهرسـتاين ويف طل  أببعاد املسـرت فـارك خـارج العـراق، 
مقــدمته  املغفــور لــ  امللــك فيصــل األوك، حيــ  مت طلــ  الســيد الشهرســتاين مــدعوماً مــن قــرار املنــدوب 
الســـام  الربيطـــاين اببعـــاد املســـرت فـــارك خـــارج العـــراق، وهنـــ ا أســـتطاع الشهرســـتاين أن يقضـــ  علـــ  رأس 

 .(87)ية معار  املوصلالفساد املستشري يف مدير 
  الشبرسراين:أسر الة  زير املعارل 

لقد أدرك السيد هيبت الدين الشهرستاين و ير املعار  خطور  املوقف السياس  يف العراق وما يرتت  
 ، وإميا ً من  بضرور  رفض ه   2911الربيطانية للعا   –علي  من أتفاقيات بشأن عقد املعاهد  العراقية 

، وعلـ  (86) 2911/ آب /  26أستقالت  إىل رئيس احلنومة السيد عبد الرمحن النقيـ  يف املعاهد  رف  
( مدرسة أبتدائية لتصبح فيما 112عهد و ار  اسن اهلامش  م تَن سوى سب  مدارس أبتدائية من أصل )

  عهد ( تلمي اً، وعل11456( مدرسة مو عة عل  ألوية العراق ونواحي ، حي  التح  إليها )118بعد )
 .(85)و ار  عبد احملسن السعدون ال انية و و ار   ج  السويدي م تَن سوى سب  مدارس أيضاً 

                                                        
 .211ص ،2ج،مصدر ساب  ،اتريخ الو ارات العراقية ،احلس، عبد الر اق -82
 .43ص ،مصدر ساب  –أ دهار العراق حتت احلن  امللن   ،أمن  ك  مأمون -81
، من مقالة للـدكتور كمـاك مظهـر امحـد )العـراق يف سـنوات األ مـة 2987 آذار –السنة ال امنة  ،3العدد  ،آفاق عربية جملة -87

 .29ص ،(2977 -2919األقتصادية العاملية 
 .124ص ،مصدر ساب  –الصراع عل  السلطة يف العراق امللن   ،سلطان احلسو ن ار توفي  -86
 .2971 -2911( اخلاص مبستوى التعلي  األبتدائ  يف العراق بن 1ينظر جدوك رق  ) -85
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( تلمي ا 71888عشرون مدرسة( أبتدائية، التح  اليها ) 11أما يف عهد نوري السعيد، فقد بنيت )
 .(84)يف مجي  أحناء العراق

ها السـيد عبـد احلسـن اجللـيب م تسـتمر طـوياًل، ولعل ال ي يلفت النظر إىل أن و ار  املعار  الي توال
وأن معظ  الفرتات ال منية الي مرت هبا الو ار  ال تعدو عل  ثالثة أشهر وأقصاها سنة واحد ، وبديه  أن 

 م ل ه   الفرتات ال تساعد الو ار  عل  أداء مهامها بشنل صحيح.
الي غ ت العام وأتثر هبا العراق، حيـ  تـوفرت كما ال ننس  أنعناس آاثر األ مة األقتصادية العاملية 

جمموعة مـن العوامـل املسـاعد ، أدت إىل تفـاق  األ مـة األقتصـادية يف العـراق، فمـ  أحـتالك العـراق املباشـر 
من قبل السلطات الربيطانية يف سنوات احلرب العاملية األوىل، ومن   فرض االنتداب علي ، أ داد أرتباط  

  تضـاعفت قيمـة واردات 2913العامل ، السيما أبسواق بريطانيـا ومسـتعمراهتا، فلغايـة  ابلسوق الرأمسالية
 ، فـالعراق م ينـن بوسـع  أن يبقـ  مبعـ ك عـن 2927العراق للبلدان الرأمسالية قياساً م  واردات  منها سنة 

 .(83) 2977 -2919آاثر األ مة األقتصادية العاملية الي ه ت العام بعنف يف الفرت  الواقعة بن 
 (  منباج  زارته:3919)ت  (88)  زير املعارل عبد احلسني اجلليب

مارس عبد احلسن اجلليب مهمة و ار  املعار  لسب  حنومات و ارية، تراوحـت مـد  خدمتـ  فيهـا بـن 
قيـة علـ  السنة والسبعة أشهر وال الثة أشهر، ويُعد  اجللـيب الـو ير األك ـر نصـاابً يف توليـة و ار  املعـار  العرا

 .(89)عهد امللك فيصل األوك
وعلـــ  الـــرغ  مـــن أســـتمرار  يف منصـــ  و ار  املعـــار  لعـــد  حنومـــات خمتلفـــة، إال أن و ارتـــ  م تقطـــ  
أشواطاً متمي   يف األداء، وذلك بسب  قصر عمر الو ار  ال ي ك رياً ما يؤثر علـ  أداء عملهـا والـي مينـن 

انت بطيئة التقد ، وعل  سبيل امل اك أستطاعت و ارت  األوىل أن حتق  األهدا  املرجو  من خالل ، بل ك
( تلميـ  علـ  1161( تلميـ اً بـ اد  )23175( مدرسـة أبتدائيـة خـالك سـنة التحـ  إليهـا )11من بنـاء )

( يف حـــن بلـــغ إنشـــاء املـــدارس األبتدائيـــة علـــ  عهـــد و ار  25135عـــدد تالميـــ  الـــو ار  الســـابقة البـــالغ )
ومـن يـدق  يف ( 78  العـراق)ضعا  ما قامـت بـ  و ار  اجللـيب لتـو ع علـ  ألويـة ونـواحالشهرستاين ثالثة أ

عمل الو ارتن سريى فرقاً عن منهاج و ار  اجلليب الي أكدت عل  نشر العلو  واملعار  كما جاء ذلك يف 
 .(91)البند الساب  من منهاج و ار  عبد احملسن السعدون األوىل

                                                        
 .44ص ،مصدر ساب  ،أ دهار العراق حتت احلن  امللن  ،أمن  ك  مأمون -84
 .228ص ،2ج ،مصدر ساب  –اتريخ الو ارات العراقية  ،الر اق احلس، عبد -83
وأســــــتو ر ألوك مــــــر  و ار  املعــــــار  يف حنومــــــة عبــــــد احملســــــن فهــــــد الســــــعدون يف  ،ولــــــد عبــــــد احلســــــن اجللــــــيب يف بغــــــداد -88

وأسندت إلي  و ار  املعار  يف حنومة اسن اهلامش  بعد أستقالة الشيخ حممد رضا الشبييب يف  ،1/2917/ت25 -2911/ت/28
 ،2914 -2915كمـا شـغل اجللـيب منصـ  و ار  األقتصـاد واملواصـالت يف سـنة   ،أحتجاجاً عل  إبرا  أتفاقية النفط 2915/ آذار/5

كما مارَس مهمة و ار  املعار  مـ  حنومـة   ،والرابعة ،هد حنومة السعدون ال انية  و يراً للمعار  عل  ع ،2913وو يراً لل راعة سنة 
وو ار  مجيــــل  2976وو ار  علــــ  جــــود  األيــــوي ســــنة  ،2971وال انيــــة  2972وو ار  نــــوري الســــعيد األوىل  2971 جـــ  الســــويدي 

 (.737ص ،موسوعة السياسة العراقية ،بيديأنظر د. حسن لطيف ال  ) 2979آذار  21تويف يف بغداد يف  2976املدفع  ال ال ة 
 .297ص ،مصدر ساب  ،مباد  الرتبية وتطور التعلي  يف العراق ،صرافة نعي  يوسف -89
 .656ص ،2ج ،مصدر ساب  ،أعال  العرب موسوعة -91

http://abu.edu.iq



 
 

194 

 11 :العدد

 

  م(  منباج  زارته:3913 -3863)(93)حملاست زير املعارل حممد حست أبو ا
إ ت سَ  منهاج و ار  أي احملاسن، رغ  قصر مدهتا، إما تركت أثراً متواضعاً يف أدائها الرمس ، فقد شيدت 

تلمي اً فضاًل عـن أرسـاهلا طـالب البع ـة العراقيـة خـارج القطـر،  28558( مدرسة أبتدائة ليلتح  هبا 15)
ي  أوفدهت  الـو ار  إىل اجلامعـة األمرينيـة يف بـريوت، ألكمـاك دراسـته  هنـاك طالب ح 8والبالغ عدده  

 .(91)  عودهت  إىل الوطن ليعملوا يف حقل الدوائر الرمسية يف البالد
عل  أن و ار  أي احملاسن م تت ل  من النقد ممن عاصر ، فقد أبـدى الشـاعر املعـرو  حممـد مهـدي 
البصري رأاً يف و ار  أي احملاسن قائاًل: إن  أاب احملاسن م ينن ذا جـدار  ابملنصـ  الـو اري، فـأخف  أخفاقـاً 

 ، كمـــا أدعـــ  البصـــري أن أاب 2916 اتمـــاً، بســـب  أفتقـــار  إىل اخلـــرب  اإلداريـــة، ف ـــرج مـــن الـــو ار  يف آب
احملاسن بق  موالياً للدولة الع مانية وإن  إميان  اثبتاً بوجوب األخالص للدولة األسالمية، وبق  أبو احملاسن 

 .(97)متمسناً هب   العقيد  حى جالء أخر جندي ع ماين من العراق 
األوىل إىل امللــك فيصــل األوك ويف وعلــ  عنــس رأي البصــري، جــاء يف منهــاج و ار  جعفــر العســنري 

فقرهتا العاشر  من إن املعار  تعد من أه  األمور يف جناح البالد، ول لك ستب ك الو ار  كل ما يف وسعها 
لتنشـــيط العلـــو  واملعـــار ، و اد  املـــدارس وحتســـن حالتهـــا، وأرســـاك البع ـــات إىل اجلامعـــات الشـــهري  يف 

 .(96)طرق املمننة للوصوك إىل ه   الغايةاخلارج، وستسع  الو ار  ملراجعة ال

                                                        
تلق  علوم  الدينية عل   ، 2834عا   ،يف كربالء ، الشهري بـ)أي احملاسن(ولد الشيخ حممد حسن محادي حمسن اجلناج  -92

وقـد م ـل وجسـد  ،2911ح يـران  71يعد من رجاك الدين العاملن يف حقـل ال ـور  العراقيـة النـربى الـي أنب قـت يف  ،يد علماء عصر 
 .يف ديوان  املشهور بديوان أي احملاسن ،القي  الوطنية من خالك شعر  وأدب  املعرو 

 .2912ّآذار  72  أطل  سراح  بعد أن أنتهت ال ور  وكان ذلك يف  ،من قبل السلطات الربيطانية أدخل السجن
آار  13أســتقاك مــن منصــب  يف  ،أبرادٍ  ملنيــة 2917كــانون األوك   7عــن و يــراً للمعــار  يف و ار  جعفــر العســنري األوىل يف 

 . اجمللس الو اريالربيطانية والتوقي  عل  بنودها يف –خمتلفاً م  الو ار  بسب  املعاهد  العراقية  2916
موسـوعة  ،د. حسـن لطيـف ال بيـدي :أنظـر .ودفن يف الصحن احليدري الشريف يف النجف األشر  2914ح يران  16تويف يف 

 .566ص ،السياسة العراقية
 .269ص ،2ج ،مصدر ساب  ،اتريخ الو ارات العراقية ،الر اق احلس، عبد -91
 .126 -127ص ،املصدر نفس  -97
 .84ص ،2931سنة الطب   ،العراق ،النجف األشر  ،مطبعة النعمان ،حيات  وأدب  ،الشبييب النبري ،احلمادي محود -96
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 م(  منباج  زارته:3935 -3888) (95) زير املعارل حممد رضا الشبيي 
 2916/آب/  1ترشــح الشــيخ حممــد رضــا الشــبييب و يــراً للمعــار  يف حنومــة اســن اهلــامش  األوىل 

 وقررت و ارت  طرح منهاجها العلم  جاء في : 
مضـــة علميـــة ســـريعة، وكـــ لك العمـــل بســـجاا األمـــة وأخالقهـــا، ضـــرور  العمـــل علـــ  أمـــاض الـــبالد 

وش صيتها التارخيية املرموقة، كأساس للنهضة املشار إليها، ول لك جي  فح  مناه  التـدريس والتعلـي  
وكتب   احلاضـر  وإصـالحها وفقـاً ألصـلح التجـارب وأحـدث األختبـارات، وتعمـي  التعلـي  األبتـدائ ، وجعلـ  

ستطاع، ونشـر العلـ  حبـاً ابلعلـ  نفسـ  ال حبـاً ابخلدمـة واملنفعـة ال اتيـة الصـادر  بفعلـ  فقـط اجباراً قدر امل
وصـر  االهتمـا  إىل هتـ ي  النفـوس واألخـالق، وأنعـاش التعلـي  األهلـ  ومسـاعدت  ودعمـ  علـ  التوســ  

علي ، والتأكيد عل  واألنتشار، وضرور  مشاركة األها  يف عملية األشرا  واملتابعة عل  شؤون الرتبية والت
إرســــاك البع ــــات العلميــــة، خصوصــــاً الصــــناعية، واملبــــادر  إىل فــــتح مدرســــي الطــــ  وال راعــــة، والصـــــناعة 
ـــــة  ـــــ  األهـــــدا  الرتبوي واألســـــتمرار علـــــ  إرصـــــاد املبـــــالغ النافيـــــة ودعـــــ  مي انيـــــة املعـــــار  مـــــن أجـــــل حتقي

 .(94)املنشود 
بيـ  الـنظ  احلدي ـة يف مناهجهـا وطـرق تعليمهـا، إن و ارات املعـار  العراقيـة شـرعت مبحاولـة أخـ  وتط

إال أن األستعمار م يرتكها، إذ كان للمستشارين األننلي  دور ابر  يف التوجي  والتأليف والتطبي ، وحينما 
أ داد اقباك الناس عل  التعلي  االبتـدائ  وال ـانوي، ظهـرت احلاجـة ملعاهـد أعـداد املعلمـن واملدرسـن،   م 

عنــد هــ ا احلــد، بــل تطــورت بتطــور احلــاك ال قــايف والصــح  واالقتصــادي وال راعــ  والعمــراين، تقــف الــبالد 
وأ اء ه ا التطور بدأ التفنري يف توسي  التعلي  العا ، وخاصة بعد أن عاد لفيف من رجاك الفنر العراق  

اء جامعـة عراقيـة والـي من اخلارج ليساتوا يف توطيد احلن  الوط، يف العراق، والي كان نتاجها فنـر  إنشـ
 .(93) 2911شج  عليها امللك فيصل األوك عا  

                                                        
سياســـ   .هــــ2714/ رمضـــان /4املوافـــ   ، 2888ولـــد الشـــيخ حممـــد رضـــا الشـــبييب يف مدينـــة النجـــف األشـــر  مـــن عـــا   -95

قــاو   ،نســبة إىل أقلــي  اجل ائــر جنــوب العــراق()ي وشــاعر وأديــ  ينحــدر مــن أســرٍ  علميــة والــد  الشــيخ حممــد جــواد بــن شــبي  اجل ائــر 
سـاند ثـور  النجـف الـي قادهـا  –كما أشـارت الواثئـ  الرمسيـة الوطنيـة العراقيـة   ، 2928األحتالك الربيطاين حى بعد أعالن اهلدنة عا  

 .الشهيد جن  البقاك
حيــ  محــل  ،فنــان لــ  دور متميــ  يف ذلــك ،عــريســع  إىل أســتقالك العــراق عــن بريطانيــا وأنب ــاق حنومــة دســتورية يرأســها أمــري 

موضــحاً لــ  مــا يعانيــ  الشــع  العراقــ  جــراء األحــتالك  ،شــريف منــة املنرمــة ،العــراقين إىل الشــريف حســن بــن علــ  رســائل ال عمــاء
 .الربيطاين

س العمليــة السياســية يف أرســل عليــ  امللــك فيصــل األوك ليمــار  2912يف العــا   ،2911أشــرتك يف ال ــور  العراقيــة النــربى يف عــا  
أصـــبح و يـــراً  2916ويف ســـنة  ،إال إنـــ  أثـــر األنقطـــاع إىل التـــدريس والتـــأليف لـــ الث ســـنوات مضـــت مـــن عمـــر الدولـــة العراقيـــة ،الدولـــة

الـــي عرضــت عليـــ  للتوقيـــ   عمـــر الـــو ار  بســب  أتفاقيـــة الــنفط ( أشـــهر مــن3أســـتقاك بعــد ) ،للمعــار  يف و ار  اســـن اهلــامش  األوىل
ـــ  مـــرات  2973أختـــري رئيســـاً جمللـــس األعيـــان عـــا   ،فرفضـــها مجلـــة وتفصـــيال  -2978 -2975)وتســـن  منصـــ  و ار  املعـــار  ألرب

مــنح درجــة  2945يف العــا   ،أنت ــ   ئبــاً  2951ويف العــا   ،2966أصــبح رئيســاً جمللــس النــواب العراقــ  عــا   ،(2968 – 2962
 ،(2961ديــوان شـعر  عــا  ) :منهـا ،تـرك آاثراً ثقافيـة ك ــري  ،مــن جامعـة القــاهر  مبصـر تقـديراً ملواقفــ  الوطنيـة والعلميــة الـدكتورا  الف ريـة

فضالً عن خمطوطـات  ، (2945)حاجت  إىل النقد والتمحي   ،تراثنا الفلسف  ، (2959 -2951) 1-2مؤر  العراق أبن الفوط  
قــاك عنــ  أمحــد حســن الــ ات يف جممــ  اللغــة  ،الشــعر والسياســة والدراســات الفلســفية والدينيــةك ــري  ومتنوعــة يف جمــاك اللغــة واألدب و 

 .648 -643ص ،2ج ،موسوعة أعال  العرب :إن  كان ال يناف  وال يداهن وال ميال  وال يداجن(. أنظر)) : (2945)العربية 
 .83ص ،الساب  نفس  املصدر -94
 .5ص ،1ج ،مصدر ساب  ،العراقيةاتريخ الو ارات  ،احلس، عبد الر اق -93
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وكان لرجاك الرتبية والتعلي  جهـود متميـ   رفـدوا العمليـة الرتبويـة والعلميـة يف العـراق، مـن أم ـاك الشـيخ 
حممـــد رضـــا الشـــبييب وفاضـــل اجلمـــا  وصـــادق البصـــا  وعبـــد املهـــدي املنتفنـــ  وتوفيـــ  الســـويدي واســـن 

وغـــريه  ممـــن تســـلموا املســـؤولية الو اريـــة، إضـــافة إىل آرائهـــ  الرتبويـــة يف توجيـــ  الرتبيـــة ونشـــر العلـــو  اهلـــامش  
واألهتمامات ابملؤسسات العلمية كاملعاهـد واجلامعـات، وكـ لك األهتمـا  ابلتعلـي  اإلل امـ  والتأكيـد علـ  

 .(98)املعاهد واملدارس الصناعية وال راعية والطبية
  م(:3934 -3889 منباج  زارته ) (99)ليمان  زير املعارل حكمت س

ترشــح حنمــت ســليمان و يــراً للمعــار  علــ  عهــد حنومــة عبــد احملســن فهــد الســعدون ال انيــة الــي 
، وأستصدرت إراد  ملنية بدعو  جملس األمـة إىل عقـد اجتمـاع غـري 2915/ ح يران/ 14أتلفت يف يو  
خطـاب العـرش الـ ي يتضـمن منهـاج الـو ار ، إال  ليلقـ  امللـك فيصـل األوك 2915متو   24إعتيادي يف 

 .(211)إن و ار  السعدون ال انية أكتفت خبطاب العرش، وم تعلن عن منه  و ارهتا
( بتعن حنمت سليمان و يراً للمعار  وو يـراً للداخليـة فيمـا 546وجاءت اإلراد  امللنية حتت رق  )

( بــــداًل مــــن 545يب ابالراد  امللنيــــة املرقمــــة )بعــــد، وأنيطــــت مهمــــة و ار  املعــــار  إىل عبــــد احلســــن اجللــــ
 .(212)حنمت سليمان

واملالحظ عل  و ارت  م أتخ  دوراً فاعاًل، بسـب  التغـريات احلاصـلة يف و ار  السـعدون، فـالو راء غالبـاً 
ما ينلفوا أبك ـر مـن و ار  يف األصـل والوكالـة فيصـبح الـو ير مـ قاًل أبك ـر مـن مهمـة و اريـة فتضـي  اجلهـود 

 نلف هبا.امل

                                                        
 .12ص ،نفس  املصدر -98
مـن عائلـة تركيـة  2889ولـد حنمـت بـن سـليمان بـن فـائ  بـن احلـاج طالـ  كهيـة يف بغـداد عـا   ،و ير ساب  ورئيس و راء -99

 . 2913أم  دراست  األعدادية يف بغداد وغادر إىل األستانة عا   ،مملوكية األصل( ومن أ  شركسية)
يف حنومة عبـد  2915  و يراً للمعار  يف عا   2911بغداد بعد احلرب العاملية األوىل ليعن مديراً عاماً للربيد يف عا  عاد إىل 

  و يـراً للداخليـة يف حنومـة رشـيد عـا  النـيالين يف  ،2918  أنت   رئيساً جمللس النواب وو يراً للعدليـة يف عـا   ،احملسن السعدون
أهتمت  حنومة نـوري  ،2974تشرين األوك  19  السياس  يف )ح ب األخاء الوط،( الف و ار  واحد  يف عر  بنشاط ،2977عا  

وحنــ  عليــ  ابألعــدا  إال أن امللــك غــا ي األوك أبــدك حنــ  األعــدا  ابلســجن ملــد  مخــس  ،الســعيد بتــ مر  علــ  قتــل األمــري عبــد اآللــ 
   ،حيـ  أطلـ  سـراح  مـن قبـل النـيالين فسـافر إىل إيـران 2962ين عـا  ومن  سجيناً حـى قيـا  حركـة رشـيد عـا  النـيال ،سنوات

 موســوعة ،د. حســن لطيــف ال بيــدي :أنظــر. 2946ح يــران  4فــأعت ك السياســة حــى وفاتــ  يف بغــداد يف  ،عــاد إىل بغــداد بعــد شــهرين
 .161 -162ص  ،السياسة العراقية

 .26ص ، 2914ىل لسنة الدور  األنت ابية األو  ،جملس النواب العراق  حماضر -211
 .97ص ،1ج ،مصدر ساب  ،اتريخ الو ارات العراقية ،عبد الر اق احلس، -212
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  م(:3916 -3889 منباج  زارته )(301) زير املعارل عبد املبدي املنرفكي
تشـرين  12ترشح عبد املهدي املنتفن  و يراً للمعار  عل  عهد حنومة جعفر العسـنري ال انيـة يف 

، وقد ورد يف منهاج و ارت  أتكيدات عل  ترقيات املستوى العلم  وحتسن املنـاه  وتسـهيل 2914ال اين 
همـــة التعلـــي  وتعميمـــ  علـــ  خمتلـــف أرجـــاء القطـــر، فضـــاًل علـــ  التأكيـــد علـــ  أنشـــاء املعاهـــد واملـــدارس م

 .(217)الدينية
 ، ليشـــرح حممـــد أمـــن  كـــ  و يـــراً للمعـــار  ليبقـــ  شـــهراً واحـــداً   8/4/2913أســـتقالت و ارتـــ  يف 

ـــــراً يف  ، وســـــب  28/21/2913 ،   أســـــتقاك يف 27/3/2913أســـــتقاك، ورشـــــح اســـــن اهلـــــامش  و ي
 .(216)أستقالة املنتفن  يعود إىل أختالف  م  الو ار  يف موضوع قانون الدفاع الوط،

                                                        
  أنتقـل إىل  ، 2889ولـد يف قضـاء الشـطر  التـاب  إىل مدينـة الناصـرية يف عـا   ،أمس  عبد املهدي حسن عيس  آك شـرب -211

 .أعتقل  الربيطانيون أبمر من املستشار الربيطاين حاك  لواء املنتفك ،مدينة النجف األشر  لدراسة العلو  الدينية
 2918   ئباً عـن املنتفـك يف الـدور  األنت ابيـة ال انيـة عـا   ،يف الدور  األنت ابية األوىل ، 2915عن املنتفك عا   أنت    ئباً 
 . 2973وال انية  2975  السادسة  2977ويف الدور  الرابعة 

جـــددت يف    2969تشـــرين ال ـــاين  16وجـــددت عضـــويت  يف  ،أختـــري عضـــوا يف جملـــس األعيـــان 2962تشـــرين ال ـــاين  15ويف 
2953. 

واألشـــغاك العامـــة واملواصـــالت مـــرتن  ، (2961 -2962)واألقتصـــاد مـــرتن  ،(2977، 2914)أختـــري و يـــراً للمعـــار  مـــرتن 
(2961- 2951). 

إال  ،ابلتعـاون مـ  حممـد ابقـر الشـبييب 2914احملسـن فهـد السـعدون ال انيـة عـا   حاوك أتسيس حـ ب سياسـ  معـارض لـو ار  عبـد
  أنضـ  إىل )حـ ب  ،2915ح ب الشع ( ال ي الفـ  اسـن اهلـامش  أواخـر عـا  )إنض  إىل عد  أح اب منها  ،إمما فشال يف ذلك

أنضـ  إىل )حــ ب  2952ويف العــا   ،2972 يف عـا  ،حــ ب األخـاء الــوط،()  أنضـ  إىل  ،2971حـ ب نــوري السـعيد عــا   العهـد(
 .األمة األشرتاك ( ال ي الف  صاح جرب

إال إن  م يقد  للمحنمة العسنرية العليا الشهري  بـ)حمنمة  ،حج ت الدولة مجي  أمالك  وعقارات  ،وبعد سقوط امللنية يف العراق
تشــرين  27ى وفاتــ  يف ش بعــد ذلــك معتــ الً السياســة حــعــا ،2941  رفــ  احلجــ  عــن أمالكــ  عــا   ،حمنمــة املهــداوي()الشــع ( أو 

 .615ص ،موسوعة السياسة العراقية ،د.حسن لطيف ال بيدي :أنظر .ودفن يف النجف ،يف بغداد 2932األوك 
 . 263ص  ،املصدر نفس  -217
 .99ص ،مصدر ساب  ،نظرات يف معار  العراق ،كاشف الغطاء  شيخ العراقين -216
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  زارته: منباج (305) زير املعارل تو يق السويدي
ترشـــح توفيـــ  الســـويدي و يـــراً للمعـــار  علـــ  عهـــد حنومـــة عبـــد احملســـن فهـــد الســـعدون ال ال ـــة الـــي 

 .2918ال اين كانون   26صدرت فيها األراد  امللنية يف 
وجـــاء منهـــاج الـــو ار  مـــن أمـــا ســـتب ك اجلهـــد لبنـــاء املـــدارس واالك ـــار مـــن االبنيـــة الـــي تتطلبهـــا حاجـــة 
الدولـة، وسـتعمل علـ  امــاض الـبالد برفـ  مســتواها العلمـ  واألدي وتسـاعد علــ  بـ  العلـو  الصــحيحة، 

  التعلـــي  منطبقـــة علـــ  احلاجـــات ومبـــاد  احلضـــار  احلدي ـــة، كمـــا تت ـــ  التـــدابري الال مـــة إىل جعـــل منـــاه
املتحققة، م  اكماك النـواق  املشـهود  ابلتطبيـ ، وتسـع  إىل إجيـاد منـاب  وواردات تـؤمن املعـار  وذلـك 

 .(214)لألك ار من املدارس األبتدائية وتعمي  فوائدها يف البالد 
أســـتلمت و ار   وللســـويدي رأي يف و ار  املعـــار  وطريقـــة أداء دوائرهـــا العامـــة، حيـــ  يقـــوك: عنـــدما

 ، كنــت قـد فهمـت مــن اإلحصـاءات املوجـود  يف الــو ار  أن عـدد طــالب 2918/شـباط/  8املعـار  يف 
املدارس األمريية وغري األمريية يف العراق ال يتجاو  األحد عشـر الـف طالـ ، ولنـن األسـس الـي وضـعها 

 إال إما م أتت ُأُكُلها بعد. األستاذ ساط  احلصري قبل جميئ  إىل الو ار  وإن كانت ك ري  الفائد ،
كما أن أستبداك مستشـار املعـار  الربيطـاين )املسـرت فـارك( الـ ي كانـت ميولـ  سياسـية أك ـر ممـا هـ  
علمية مبستشار جديد هو املسرت )ال ينل مسـ ( الن ـري األطـالع يف العمـل الرتبـوي، جعلـ، يف أمـل قـوي 

تها، وابلرغ  من اآلماك الواسعة كان ل اماً عل  أن أابدر من أن حتصل البالد وعل  توس  يف معارفها وثقاف
إىل تنظي  و ار  املعار  وشعبها عل  أسس علمية جديد ، إذ م أجد فيها عند أسـتالم  املسـؤولية سـوى 
دوائـــر بســـيطة، وعـــدد قليـــل مـــن املـــوظفن، ونظـــا  بســـيط أمســـو  نظـــا  و ار  املعـــار  وهـــو منتـــوب ابللغـــة 

ج  إىل العربيـة بلغـة ركينـة، ال يتجـاو  صـفحة واحـد ، وهـو ال يتعـرض إىل مســؤوليات اإلننلي يـة، وقـد تُـر 
و ار  املعــار ، بــل هــو عبــار  عــن نظــا  أنضــباط  بســيط، ال يســتح  األنشــغاك بــ ، وكــان و يــر املعــار  

                                                        
ـــر ورئـــيس و راء  -215 ـــد يف بغـــداد يف  ،أمســـ  توفيـــ  يوســـف الســـويدي ،ســـاب و ي ـــاين   2ول درس يف مدرســـة  ،2891كـــانون ال 

  التحـ  جبامعـة السـوربون  2921واكمل دراست  سنة  ، 2918األليانس واملدرسة السلطانية   التح  مبدرسة احلقوق البغدادية سنة 
 2928ويف تشـرين األوك مـن السـنة نفسـها  ،نومـة السـورية الفيصـليةُعـن قاضـياً يف مدينـة دمشـ  يف احل ، 2928يف سنة  ،يف ابريس

عـاد إىل العـراق بعـد  ،2911 -2929  أستاذاً يف معهد احلقوق عا   ،وعن معاو ً حلاك  احلقوق ،أنض  إىل اجليش العري يف الشا 
م ـل العـراق يف مـؤمتر  2911يف عـا   ،2912/تشـرين ال ـاين/  2فعن معاون مشاور و ار  العدلية يف  ،سقوط حنومة فيصل يف سورا

 .ومديرية العدلية العامة ،لو ان إىل جان  جعفر العسنري وأسندت إلي  رائسة كلية احلقوق
شــنل ثــالث حنومــات يف  ،2918كــانون ال ــاين   26أســتو ر ألوك مــر  و يــراً للمعــار  يف و ار  عبــد احملســن الســعدون ال ال ــة يف 

وكان أخر عمل قا  ب  هو الغاء  ،شنل و ارت  ال انية 2964شباط  17شنل و ارت  األوىل ويف  2919ن نيسا 18يف  ،أوقات خمتلفة
 ،فل  تنسج  سياست  م  رغبة الوص  عبد األل  2971وحاوك تعديل معاهد   ،األحنا  العرفية والسماح بتأسيس األح اب السياسية

ـــ  يف  ـــة علـــ  عهـــد حنومـــة مجيـــل  ،نل حنومتـــ  ال ال ـــةشـــ 2951شـــباط  5ويف  ،2964آذار  71فأســـتقالت حنومت   و ار  العدلي
 .2966 -2967و ئباً لرئيس الو راء  2957 -2962 -2973واخلارجية سنة  2975املدفع  ال ال ة سنة 

 .2958آار  29عن و يراً خلارجية األحتاد يف  ،وعندما أنشئ األحتاد العري اهلامش  بن العراق واألردن
وحنمــت عليـــ  حمنمــة الشـــع  ابألشـــغاك  2958 متـــو  26، أعتقـــل يف يـــو  األنقــالب ابحلنــ  امللنـــ  يف العــراقاألطاحـــة  بعــد

أقـا  بقيـة حياتـ  يف  ،2942متـو   26أعفـ  عنـ  وأطلـ  سـراح  مبناسـبة حلـوك ذكـرى ثـور   2958تشرين ال اين  29الشاقة املؤبد  يف 
موسوعة السياسـة  ،د. حممد حسن ال بيدي :ن  إىل بغداد ليدفن فيها. أنظرونقل ج ما 2948تشرين األوك  25بريوت حى وفات  يف 

 .668 -663ص  ،العراقية
 . 99ص ،مصدر ساب  ،نظرات يف معار  العراق ،كاشف الغطاء  شيخ العراقين -214
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جد لديه  الساب  واملوظفون واملستشار الربيطاين منتفن ابألعماك اجلارية وفقاً لرغباهت  الش صية، إذ م أ
 إقامة نظا  واس  يشمل مجي  فروع املعار  ال ي يرتن  علي  النظا .

فبدأت بوض  أسس )قانون املعار  العامة(، وبعد أمرار ه ا القانون مـن جملـس األمـة، بـدأت بوضـ  
 أنظمة عديد  للتدريس العا  وال انوي واالبتدائ  والتفتيش العا  واملدارس األهلية.

أن مهمة و ار  املعار  ابتت يف العراق صعبة جداً، ألن الرأي العا ، كان يتطلـ  وقد شعرُت حينئٍ  
 .(213)من احلنومة االك ار من فتح املدارس و اد  عدد الطالب ألرساهل  ببع ات علمية

وكــــان الــــو راء يعتقــــدون، أن كــــل واحــــد مــــنه  إذا أعلــــن أســــتعداد  لــــ اد  خمصصــــات و ار  املعــــار ، 
ملدارس وتشجي  البع ات العلميـة، ينـون قـد أم ـَن لنفسـ  مسعـة حسـنة وسـجل عمـاًل ليهد  األك ار من ا

جليالً لينتس  من ورائ  الشهر  والصيت وم يدر أن ه ين األمرين يتطلبان شروطاً م تتوفر يف البلد حى 
 تتحق  األهدا  الي تتواخاها و ار  املعار .

مرغـوب فيـ ، ولنـن يتطلـ  حيـا  أجتماعيـة مناسـبة  فاالك ار من املدارس عل  اخـتال  درجاهتـا أمـر
معــ ، ففــ  املــدن والقــرى املأهولــة ابلســنان كــان مــن املمنــن تنفيــ  هــ   السياســة فيهــا، ولنـــن األرا  
العراقيــة ال تــ اك خاليــة مــن حتقيــ  هــ ا الشــرط، إذ ال يوجــد فيهــا حمــالت لســنى الطــالب، فنــان الريــف 

 اً وه ا ما يعرقل سري املعار  واألك ار من فتح املدارس.العراق  فقرياً ومتقهقراً أجتماعي
كمــا أن ارســاك البع ــات العلميــة يتطلــ  ثقافــات أساســية متنــّن الطالــ  مــن اإلحاطــة ابملوضــوعات 

 اجلامعية الي يرسل إليها وينبغ  أن يُلَ  املاماً كافياً بلغة أجنبية أو بلغة تلك اجلامعة الي يرسل إليها.
توفراً قط، وقد حصل من جراء الدعاية السياسـية غـري الناضـجة والـي دعـا إليهـا الن ـري وه ا م ينن م

من طاليب الشهر  والدعاية ألنفسه  أبعتباره  متعطشن إىل العل  والتعلي  ونشر  دون وسائط علمية حى 
تناســبة مــ  عنســت هــ   السياســة نتــائ  مضــر  كلفــت الدولــة نفقــات طائلــة، إال إمــا م تــؤمن هلــا نتــائ  م

 تلك النفقات أما املعاجلة الي يراها و ير املعار  توفي  السويدي فيقوك: 
إذا م تسنن العشائر العراقية القرى والدساكر وترتبط ابألرض أرتباطاً وثيقاً حى ترتبط بدور احلنومة 

عــار  ونشــرها ففــ  وتقــدر قيمــة التعلــي ، فــال جمــاك واحلالــة هــ   إىل االك ــار مــن النفقــات أبســ  توســي  امل
الـــبالد مشـــاكل عويصـــة لـــيس هلـــا عالقـــة مباشـــر  ابملعـــار ، فـــأن م حتـــل هـــ   املشـــاكل وتعـــاج علـــ  وجـــ  
صحيح، فال اعتقد يف إمنان أحد أن يطال  احلنومة بسياسة أحسن من السياسة الي مجت عليها يف 

 .(218)املعار  حى اآلن
  منباج  زارته: (309) زير املعارل خالد سليمان 

م تتضح صور  املنهـاج الـو اري فيمـا خيـ  و ار  املعـار  علـ  عهـد خالـد سـليمان، ذلـك ألن منهـاج 
الــو ار  العــا  تركــ  علــ  مناقشــة األمــور السياســية الــي طرحــت علــ  طاولــة النقــاش، ويف مقــدمتها مســألة 

                                                        
 .118ص ،1ج ،مصدر ساب  ،اتريخ الو ارات العراقية ،احلس، عبد الر اق -213
 .86مصدر ساب ، ص ،الصراع عل  السلطة يف العراق امللن  ،سلطان احلسو ن ار توفي  -218
  و يـراً للـري وال راعـة يف  2919نيسـان  18توىل و ار  املعـار  يف حنومـة توفيـ  السـويدي األوىل يف  ،من مواليد بغداد -219

 .2965 يران ح 22تويف يف  2919تشرين ال اين  28حنومة  ج  السويدي يف 
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لعصــبة األمــ ، وأمــور ومســألة دخــوك العــراق  2913ومعاهــد   2911املعاهــدات العراقيــة الربيطانيــة لعــا  
أخـــرى تتعلـــ  ابألقتصـــاد واملاليـــة واألمـــور األجتماعيـــة وتطرقـــت و ار  الســـويدي األوىل بقوهلـــا ))إن أعمـــاك 

 .(221)الت قيف اهلامة( ه  من االمور املهمة، وه  بال شك من مجلة وظائف و ارتنا
 .(222)قصري  جداً  اتصفت و ار  خالد سليمان ببقائها يف الو ار  ل الثة أشهر فقط، وه  فرت 

 : زارته منباج (331) زار  عباس مبدي البغدادي
تشــــرين ال ــــاين  7ترشــــح الســــيد عبــــاس مهــــدي البغــــدادي و يــــراً للمعــــار  يف و ار   جــــ  شــــوكت يف 

 وأوضحت الو ار  أن منهاجها يعتمد عل  ما أييت: 2971
 توسي  التعلي  األو  وجعل  أك ر أنطباقاً عل  احلاجات احمللية. .2
منــاه  التــدريس كافـــة قابلــة لتنميــة روح األعتمـــاد علــ  الــنفس، والعمـــل علــ  توســي  التـــدابري  جعــل .1

 .(227)الصحية يف منافحة األمراض
 و ار  عباس مهدي م تبلغ من ال من سوى ثالثة أشهر ونصف وه   مد  قصري  أيضاً.

  زارته:  زار  عبد املبدي املنرفكي  منباج 
آذار  11املنتفن  و يراً للمعار  يف حنومة رشيد عا  النيالين األوىل يف ترشح السيد عبد املهدي 

وجـــاء يف منهـــاج الـــو ار  فقـــر  )و( مـــن البنـــد ال ـــاين حتـــت عنـــوان ))العنايـــة ابمـــاض األمـــة وحتســـن  2977
  حالتهــا األدبيــة واألجتماعيــة ورفــ  مســتوى التهــ ي  يف املــدارس ال انويــة والعاليــة، وتوســي  نطــاق التعلــي

االبتدائ  واألهتما  برتقية املدارس الصناعية، و اد  النفاءات العلمية والفنية وذلك ب اد  أرساك البع ات 
العلميـــة، وفـــتح املـــدارس القرويـــة، ومدرســـي اهلندســـة وال راعـــة، والعنايـــة مبنافحـــة األميّـــة، وتقويـــة النشـــافة 

 .(226)بتوسي  تشنيالهتا((
  (115) 1931 -1921 التعليم األبتدائي يف العراق بني

 (1جدوك رق  )
 عدد التالمي   عدد املدارس األبتدائية  السنة الدراسية ت
2 2911- 2912 86 4367 
1 2912- 2911 252 25135 
7 2911- 2917 237 23175 
6 2917- 2916 298 28558 

                                                        
 .178ص ،7ج ،مصدر ساب  –ريخ الو ارات العراقية ات ،الر اق احلس، عبد -221
 .86ص ،مصدر ساب  ،نظرات يف معار  العراق ،العراقين كاشف الغطاء شيخ -222
أوك و ير للمعار  العراقية يف و ار   جـ  شـوكت الـي أتلفـت علـ  عهـد األسـتقالك  ،يعد السيد عباس مهدي البغدادي -221

 .العراق عصبة األم  دخلعندما  2971تشرين ال اين  7خ بتاري
 .44ص ،مصدر ساب  ،أ دهار العراق حتت احلن  امللن  ،أمن  ك  مأمون -227
 .43ص ،نفس  املصدر -226
 .44ص ،مصدر ساب  ،أ دهار العراق حتت احلن  امللن  ،أمن  ك  مأمون -225
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5 2916- 2915 112 11456 
4 2915-2914 118 11321 
3 2914-2913 169 16231 
8 2913-2918 146 14314 
9 2918- 2919 132 18217 

21 2919- 2971 192 71888 
  (116) 1931 -1921التعليم الثانوي يف العراق بني 

مينـــن لنـــا أن نتعـــر  علـــ  املســـتوى التعليمـــ  يف العـــراق واخلـــاص مبرحلـــة املـــدارس ال انويـــة مـــن خـــالك 
 اجلدوك األحصائ  اآليت:

 (7جدوك رق  )
 عدد الطالب  عدد املدارس ال انوية  السنة الدراسية ت

 صفر  صفر  2912 -2911 2
 صفر  صفر  2911 -2912 1
 ؟ 6 2917 -2911 7
6 2917- 2916 6 177 
5 2916- 2915 6 714 
4 2915-2914 5 587 
3 2914-2913 8 319 
8 2913-2918 22 2184 
9 2918- 2919 27 2111 

21 2919-2971 27 2711 
  1931ولغاية  1921املئوية من خزينة الدولة املخصصة إىل التعليم بني سنة النسبة 

 (6جدوك رق  )
 النسبة املئوية املبلغ املصرو   السنة املالية ت
2 2911- 2912 271,741 167% 
1 2916- 2915 231,148 769% 
7 2914- 2913 286,247 666% 
6 2913- 2918 115,451 561% 
5 2918- 2919 171,838 567% 

                                                        
 .54ص ،مصدر ساب  ،أ دهار العراق حتت احلن  امللن  ،أمن  ك  مأمون -224
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4 2919- 2971 131,678 462% 
 1933 -1921من سنة  جدول أحصائي لطلبة البعثات العراقية خارج العراق

  (5جدوك رق  )
اننــــــــــل مصر لبنان السنة الدراسية ت

 ترا
فــــــــــــــرن امرينا

 سا
 جمموع املانيا تركيا السويد

2 2912-2911 5 7 2 - - - - - 9 
1 2911-2917 - - - - - - - - - 
7 2917-2916 8 - - - - - - - 8 
6 2916-2915 2 - 7 - - - - - 6 
5 2915-2914 9 - 21 5 - - - - 14 
4 2914-2913 9 - 9 6 - - - - 11 
3 2913-2918 27 - 8 7 - - - - 16 
8 2918-2919 27 5 26 7 - - - - 75 
9 2919-2971 21 26 5 2 2 2 - - 71 

21 2971-2972 14 6 3 6 - - - - 62 
22 2972-2971 8 7 9 5 7 - 1 1 71 
21 2971-2977 27 9 4 29 6 - 7 6 58 

 ثبت المصادر والمراجع

 ، بغـداد، 1119 -2576أمحد جـود ، اتريـخ الرتبيـة والتعلـي  يف العـراق وأثـرُ  يف اجلانـ  السياسـ   .2
  . 1119سنة الطب ، 

، منشـــورات دار 2971 -2911وبريطانيـــا أمحـــد رفيـــ  الربقـــاوي، العالقـــات السياســـية بـــن العـــراق  .1
 .2981ال قافة واألعال ، بغداد، 

  .2989، الدار العربية للطباعة، بغداد، 2قرن، ط 21ابقر أمن الورد، حوادث بغداد يف  .7
  .1127لبنان،  –حسن لطيف ال بيدي، موسوعة السياسة العراقية، العار  للمطبوعات، بريوت  .6
 .2931، حيات  وأدب ، مطبعة النعمان، النجف األشر ، سنة الطب  محود احلمادي، الشبييب النبري .5
خالـــد قرطـــوش، التعلـــي  يف ســـورا، نشـــأت  وتطـــور ، ترمجـــة نـــ ار أابظـــة، دمشـــ ، ســـورا، ســـنة الطبـــ   .4

2941. 
  .2944لبنان،  –، بريوت 2خليل كّنة، العراق أمس  وغد ، ط .3
خلاصة وأراؤُ  السياسية وعالقت  مبعاصري ، رجاء حسن حس، اخلطاب، عبد الرمحن النقي ، حيات  ا .8

  .2985طب  الدار العربية، بغداد، 
 .2941ساط  احلصري، البالد العربية والدولة الع مانية، بريوت، لبنان، سنة الطب   .9
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 .2943لبنان،  –، دار الطليعة، بريوت 2962 -2913ساط  احلصري، م كرايت يف العراق،  .21
نظـــرات يف معـــار  العـــراق، مطبعـــة دار النشـــر والتـــأليف، النجـــف شـــيخ العـــراقين كاشـــف الغطـــاء،  .22

 األشر ، سنة الطب  بال.
عباس الع اوي، العراق بن أحتاللين، العهـد الع مـاين األوك، طبـ  شـركة التجـار  والطباعـة احملـدود ،  .21

  .2969بغداد، سنة الطب  
عــة العــاين، بغــداد، ســنة الطبــ ، ، مطب7عبــد الــرمحن البــ ا ، العــراق مــن األحــتالك إىل األســتقالك، ط .27

2943.  
  .2945عبد الر اق احلس،، اتريخ الو ارات العراقية، مطبعة العرفان، صيدا، لبنان،  .26
  .1115عبد الصاح  نصر هللا، بيواتت كربالء القدمية، دار البال ، دمش ، سورا، سنة الطبعة  .25
الطفولـة إىل املنفـ ، دار السـاق ، عبد النـرمي حممـد رؤو  القطـان، مـ كرات مـن جنـوب العـراق مـن  .24

  .1115بريوت، لبنان، سنة الطبعة 
عـــالء جاســـ  حممـــد، امللـــك فيصـــل األوك، حياتـــ  ودور  السياســـ  يف ال ـــور  العربيـــة وســـورا والعـــراق،  .23

  .2991، بغداد، 2، مطبعة اخللود، ط2977 -2887
ــــة مــــن اتريــــخ العــــراق احلــــدي ، دار الرشــــي .28 ، 1د، بــــريوت، لبنــــان، طعلــــ  الــــوردي، جملــــات اجتماعي

1115.  
، أتليــف خنبــة مــن البــاح ن 21عمــاد عبــد الســال ، املدنيــة العراقيــة، عــن كتــاب )حضــار  العــراق(، ج .29

  .2985العراقين، دار احلرية للطباعة والنشر، بغداد، 
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