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 ملخص البحث
جية األمريكية القرن التاسع عشر مكانة متقدمة في االستراتي ثالثينياتاحتل العراق منذ      

في محاولة  ألمريكية على تعزيز نفوذها فيه ،دأبت الواليات المتحدة اإذ ، الحديثة في العالم
على انشاء شبكة من المدارس التي  ذلك الحينفعملت منذ  ،لحاهه برك  السياسة األمريكيةإل

بين مختلف  تينلنشر نمط واسلو  الحياة والثقافة االمريكي ،االمريكيةاهامتها االرساليات التبشيرية 
مع تمهيدًا المجت فئاتلبلورة ثقافة جديدة تأخذ مداها بمرور الوهت بين  ،شرائح المجتمع العراهي
، حين احتلت 3002قها في التاسع من نيسان عام ، والتي تمكنت من تحقيللهيمنة الشاملة عليه

 العراق احتالاًل عسكريا مباشراً . 
بيان األمريكي على التعليم في العراق ، و  مالمح التأثيرأهم  معرفةيهدف البحث الى      

ى العراق ة من وسائل الهيمنة الشاملة علوسيلة أساسي التي جعلت منهمرتكزات السياسة االمريكية 
فضاًل  ،دارة التعليم في العراق نفوذها واالستعانة بها إل، أجبرت البريطانيين على االعتراف بقوة 

هيام الحكم بعد دراسة العوامل المؤثرة في تطور السياسة األمريكية تجاه التعليم في العراق عن 
  . (9191-9139) حتى نهاية الحكم الملكيالوطني و 

على الرغم من العداء الواضح الذي ، أنه و أهمها من االستنتاجات  عددتوصل البحث الى وهد    
 –التبشيري األمريكي واالحتالل البريطاني  -أظهره العراهيون للوجود األجنبي في العراق بشقيه 

خالل المدة الزمنية مدار البحث ، إال إن السياسة التي اتبعتها الواليات المتحدة األمريكية تجاه 
من الشع  العراهي ، السيما الطبقات التعليم في العراق نجحت في كس  ود فئات مهمة 

المتوسطة والغنية التي دفعت الحكومة العراهية الى الموافقة على فتح المزيد من المدارس 
والجامعات األمريكية ، مثل كلية بغداد وجامعة الحكمة التي مثلت نموذجا يحتذى به في النظام 

السياسة في هذه نجحت ، كما العمل التعليمي الذي يقوم على المهنية والكفاءة واإلخالص في 
هدفت الى ترسيخ الهيمنة لجنة مونرو التي من خالل  9123توجيه التعليم في العراق بعد العام 

تطوير التعليم في العراق من خالل نجاحها في  فضاًل عنالعراق ، األمريكية على التعليم في 
البريطاني ، بنظام جديد هو نظام العثماني و نظم التعليم التي كانت متبعة في العهدين ل اأستبد

ناهيك عن ، فوائد تربوية ، لما له من رس االمريكية االذي كان معمواًل به في المدالجماعة 
ينل ما يستحق من لم والذي كان معدوما تماما في العهد العثماني ، و سوي ، نتعليم الاالهتمام بال
في  للبنات مدرسة الرجاء العالي يما بعد افتتاح، الس البريطانيسلطات االحتالل أهتمام من 

   تعد أول مدرسة ثانوية نسوية في العراق.التي و ، البصرة 
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Abstract 
      Iraq occupied since the thirties of the nineteenth century a leading position in the 

modern world of American strategy in the world, the United States has to strengthen 

its influence in it, in an attempt to reassign up with American policy, it worked since 

then to set up a network of schools set up by the American missionaries, for the 

deployment pattern and style life and culture of the Americas among the various 

segments of Iraqi society, to develop a new culture run its course over time between 

the society as a prelude to the overall dominance, which managed to achieve in the 

ninth of April 2003, when occupied it direct military occupation. 

      The research aims to identify the most important American power stations on 

education in Iraq, and the statement of the pillars of US policy that has made it an 

essential means of comprehensive means of domination over Iraq, forced the British 

to admit strongly influence the hiring by the Department of Education in Iraq, as well 

as the study of factors affecting the evolution of US policy toward education in Iraq 

after the establishment of the national government until the end of the monarchy 

(1921-1958). 

       The researcher has reached a number of conclusions of the most important, that 

in spite of the obvious hostility that the Iraqis showed the foreign presence in Iraq, 

both - American missionary and British occupation - during the period of time 

throughout the search, but the policy of the United States pursued towards education 

in Iraq has succeeded in winning Dr. important categories of the Iraqi people, 

especially the middle and upper classes that prompted the Iraqi government to agree 

to open more schools and American universities, such as the Baghdad College and 

the University of wisdom which represented a role model in the education system 

which is based on professional competence and dedication to work, This policy has 

also succeeded in directing education in Iraq after 1932 through the Committee of 

Monroe, which aimed at establishing American hegemony over education in Iraq, as 

well as its success in the development of education in Iraq by replacing education 

systems that were followed in the Ottoman and British rule, a new system It is a 

group system that was in force in the American schools, because of its educational 

benefits, much less attention to education feminist, which was totally non-existent in 

the Ottoman period, and did not garner what it's worth the attention of the British 

occupation authorities, particularly after the opening of school, please higher for girls 

in Basra, which is the first secondary school feminist in Iraq. 
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 المقدمة
األمريكيةة الحديثةة  االستراتيجيةالقرن التاسع عشر مكانة متقدمة في  احتل العراق منذ منتصف     

النصةةةف ، فعملةةةت منةةةذ ألمريكيةةةة علةةةى تعزيةةةز نفوذهةةةا فيةةةه دأبةةةت الواليةةةات المتحةةةدة اإذ فةةةي العةةةالم ، 
مةةن المةةدارس التةةي اهامتهةةا االرسةةاليات التبشةةيرية  عةةددالقةةرن التاسةةع عشةةر علةةى انشةةاء  الثةةاني مةةن

بةةين مختلةةف شةةرائح المجتمةةع العراهةةي ،  تينالثقافةةة االمةةريكيو ط واسةةلو  الحيةةاة نشةةر نمةةلاالمريكيةةة ، 
ات المجتمةع ، مةن خةالل العشةرات مةن الطةال  فئةبةين بمةرور الوهةت مداها  تأخذثقافة جديدة  ةبلور ل

الثقافةة االمريكيةة  نشةرفةي  سةنداً  صةبحواأوالعلماء والمفكرين الذين تخرجوا مةن هةذه المةدارس والةذين 
، حةةين احتلةةت العةةراق  3002التاسةةع مةةن نيسةةان عةةام   بعةةدمةةن تحقيقهةةا  تمكنةةتفةةي العةةراق ، والتةةي 

 مباشراً .  احتالاًل عسكرياً 
بيةةةةان األمريكةةةةي علةةةةى التعلةةةةيم فةةةةي العةةةةراق ، و  مالمةةةةح التةةةةأثيرأهةةةةم  معرفةةةةةيهةةةةدف البحةةةةث الةةةةى      

ى العةراق ة من وسةائل الهيمنةة الشةاملة علةيلة أساسيوس مرتكزات السياسة االمريكية التي جعلت منه
فضةةاًل  ،دارة التعلةةيم فةةي العةةراق ، أجبةةرت البريطةةانيين علةةى االعتةةراف بقةةوة نفوذهةةا واالسةةتعانة بهةةا إل

بعةةد هيةةام الحكةةم دراسةةة العوامةةل المةةؤثرة فةةي تطةةور السياسةةة األمريكيةةة تجةةاه التعلةةيم فةةي العةةراق عةةن 
واعتمةد الباحثةان المةنهل التةاريخي الوصةفي  . (9191-9139)الوطني وحتى نهايةة الحكةم الملكةي 

 ية تاريخية معاصرة.ؤ والتحليلي في عرض سياق االحداث وتفسيرها بر 
، تناول الباحثان في  استنتاجاتمقدمة وثالثة مباحث و  على اهتضت طبيعة البحث تقسيمه      

، فيما 9191-9120المبحث األول الجذور التاريخية للسياسة األمريكية تجاه التعليم في العراق 
لة" سياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه التعليم في العراق في  المبحث الثاني دراسة تحليلية كان

والعوامل المؤثرة في تنامي االهتمام " 9123-9191ين مرحلتي االحتالل واالنتدا  البريطاني
 سياسة تطور الى دراسة العوامل المؤثرة فيالمبحث الثالث تطرق و األمريكي بالتعليم في العراق ، 

التي  االستنتاجات، ثم جاءت  9191-9123 العراق في التعليم تجاه األمريكية المتحدة الواليات
 . انحثاتوصل إليها الب
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 المبحث األول
 (9191-9530) في العراق  التعليمة تجاه األمريكي للسياسةالتاريخية الجذور 

كجزء من اهتمام الى مطلع القرن التاسع عشر ، العراق  في بالتعليم تعود بدايات االهتمام األمريكي     
 كلية في تبشيرية إذ تشكلت جماعةالواليات المتحدة األمريكية بالتعليم التبشيري في الدولة العثمانية ، 

 أفراد هذه الجماعة بمناشدة كنائس وهام9101عامفي الواليات المتحدة األمريكية  "Williams" ويليامز
 تم وفعال. (9)رمجال التبشي في ومساندتها دعمها ليتم المستقلة "Massachusetts"ماساتشوسيتس والية

 (3)لمندوبي االرساليات الخارجية  ياألمريك مجلسال تأسيس عنه نجم الذي هذا التعاون
 American 

Board of Commissioners for Foreign Missions"   البروتستانتية الكنيسة من بجهود جماعة 
 The Congregational Presbyterian and Reformed"(2)واالصالحية  المستقلة المشيخية

Church" بإرسال ( 9)العثمانية  الدولة في التبشيرية المجلس أعماله وباشر( 1).9190عام  بوسطن في
 وPliny Fisk   (9913-9139 ، )(1) فسك بليني هما9191عام  نو مريكياأل  مبشرينإثنين من ال

(9)بارسونس ليفي
Levi Parsons   (9913 – 9133) تمهيداً  العثمانية في الدولة تبشيرية أعمال لتنفيذ 

 وأهاما ناأمريكي مبشران أزمير إلى هدم حينما 9130عام  إلى فتحها تأخر ثابتة تبشيرية محطات لفتح
 اهبقسمي العثمانية الدولة في نيياألمريك المبشرين اتسع نشاط ثم،  أمريكية تبشيرية محطة أول اهفي
 9129عام  Trabzon بزونطرافي ، و 9120بغداد عام  محطات ففتحت، (1)واألوربي سيوياآل

 وطرطوس  لوح نةضوأ،  9111عام  تا نع، وغازي  9119، والموصل عام  9121عام   وارضروم
عام   Marashومرعش، 9190عام  وسالونيا Kilis يسلوكي واالسكندرونة Hadjin وحدجين
اتسع  ثم ، وديةهالي الطائفة أبناء بين التبشيربادئ األمر  في هؤالء المبشرين هدف كان. وهد (1)9199
 في المبشرين تدخل إلى التوسع ذلك وأدى ، والكنائس الشرهية مينلالمس على ملتليش الحقاً  المشروع
ثارة العثمانية الدولة شؤون  .  (90)األمريكية المتحدة والواليات العثمانية الدولة بين والخالفات كالتالمش وا 

 والجمعيات الكنائس فتح، منها  يالتبشير  ملهعم في عدة أسالي األمريكيون  المبشرون اعتمد     
ى لع نظرلل فتلم وبشكل ركزوا مهأن إال ، اهوغير  والمكتبات ياتلوالك والمدارس المستشفياتو الخيرية 

 ان األطفالهأذ في مهأفكار  وغرس المجتمعات في غللالتغ من المبشرين تمكن اهألن يميةلالتع المؤسسات
 مهبهمذا المنطقة من نصارى وتحويل، استطاعوا إن ودهوالي مينلالمس تنصير ثم ومن ،مينلالمتع وغير

 من تعاني عشر القرن التاسع في كانت العثمانية الدولة ان ماالسي  و ، البروتستانتي  هالمذ إلى المتعددة
 . (99)األمية وتفشي المدارس أعداد في شديد نقص
في  ةياستطالع شبه بمهمة الموصل والية من العراق انطالهاً  في عملهم نيو األمريك مبشرونال أبد     

(93)بركنز جوستن المبشر مجلسال أوفد إذبادئ األمر ، 
Justin Perkins (9109-9119) بصحبة 
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(92)رانتج يلهاسا الدكتور
Asahel Grant  (9109-9111)لفتح 9122عام إيران  غر  مياو أر  إلى 

 رسلأ 9129عام  في. و (91) الحقاً  والموصل كردستان جبال إلى نشاطها امتد ،هناك رئيسة محطة
 The Protestant Episcopal"(99)األمريكية المتحدة الواليات فيالبروتستانتية  األسقفية الكنيسة سلمج

Church in U.S.A. "  (91)ساوثكيتيو شهورا قسال
Rev. Horatio Southgate (9199-9191) 

، أوصى المنطقة في  سنتين هضى أنوبعد  ،واألناضول قاوالعر  فارس بالد في التبشير إمكانيةلدراسة 
تم فتح  وفعالً  ،(99)اليعاهبة لطائفةتبشيرية  إرسالية بفتح األسقفية الكنيسة سلمج 9121عام  ساوثكيت

مدرسة للسريان األرثوذكس في مدينة الموصل ، وعهد بإدارتها الى القس ميخائيل جماال الذي أضطر 
اوثكيت  وجيزة بسب  ضعف التمويل الذي كانت المدرسة بحاجة إليه ، مما دفع  س مدةالى غلقها بعد 

 .George Bوصل الموصل القس جورج برس بادجر 9113 عاموفي  (91)الى االنسحا  من الموصل

Badger وراح يبذل  (30)والكلدان( 91) ومطران لندن للعمل بين النساطرة ،ممثل رئيس أساهفة كانتربري
وأبعادها عن المنشقين األمريكان والكنيسة  (39)ليكانيةكأهصى جهوده لجذ  الكنيسة االثورية الى االن

حداث انشقاق بين صفوف الكلدان الذين تحولوا الى الكنيسة الكاثوليكية إال انه إ فضاًل عن، الكاثوليكية 
 .(33)فشل في جميع محاوالته 

 لصراع البعثات التبشيرية الموصل في النصف الثاني من القرن التاسع عشر مسرحاً  واليةأصبحت      
 فجاء  (32)زمنية هصيرة  مددمن إرسالية الى أخرى في ت محطة الموصل انتقاال وشهدت ،البروتستانتية

 القسس حدأ ةدهع في اهوتركا اهفي مدرسة وشيدا هوزوجت حسقيل الدكتور األمريكي المبشر الموصل إلى
 في واسعةأراضي  بشراء الموصل في المبشرون هام كما ،(31)9111عام  الموصل اوغادر  البروتستانت

الواليات  في التبرعات ةله أن إال،ومستشفى ثقافية مشاريع وإلهامة مهل مريحة اً دور  اهيلع ليشيدوا المدينة
 الموافقات ىلع الحصول ولعدم( 9119-9119) األمريكية يةهلاأل الحر  بسب  المتحدة األمريكية

 كانت( 9110-9110 (المدة خالل والمدارس باإلرساليات نيياألمريك القساوسة تمامها ةله نتيجة الالزمة
 (31)فضاًل عن الرفض الشعبي الذي هوبلوا به  ،(39)مهلخطط المبشرين تغيير إلى أدت التي العوامل من
حينما تسلم مجلس الكنيسة المشيخية في الواليات األمريكية  9113 عامظل هذا الوضع هائما حتى و 

،  (39)9100عام  إال الموصل في الهعم تبدأ لم اإلرسالية ذهه أن إال ، 9111 عام حتىإدارة المحطة 
 واستقدمت الدينية الكت  لبيع مكتبة أنشأت كما ،بناتلل وأخرى بنينلل واحدةتان مدرس فتحت عندما

 القس إلى المدرسة وادارة الطائفة شؤون إدارة دتهوع والمدارس، الكنيسة لخدمة ماردين من مينلمع
 .(31)9191عام  األولى العالمية الحر  اندالع حتىالذي ظل يديرها  مارتن
إلى المناطق البعيدة والنائية من الدولة العثمانية، كالبصرة  أيضاً  األمريكيامتد النشاط التبشيري      

فمن خالل الجهود التي بذلها طال  المعهد الالهوتي للكنيسة ،  وبعض مناطق الخليل والجزيرة العربية
(20)صموئيل زويمراألمريكية بقيادة  في نيوبرونزويك في والية نيوجرسي( 31)الهولندية  اإلصالحية
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Samuel Zwemer (9119-9193)،(29)ينيالدكتور جون النس أستاذهممباشر من  وبإشراف
Dr. 

John Lansiny   ،العربية التبشيرية  اإلرساليةاللغتين العربية والعبرية في المعهد؛ تأسست  أستاذ
Arabian Mission كإرسالية، للتبشير في المناطق الناطقة بالعربية 9111آ  عام  األول من في 
 .(23) االصالحيةللكنيسة  األجنبية اإلرسالياتمستقلة عن مجلس 

البعثة بجوالت استطالعية  أعضاءوهع اختيارهم على منطقة الخليل والجزيرة العربية، هام  أنوبعد      
اتخذت البعثة من البصرة ، و  السياسية واالجتماعية والجغرافية والدينية أوضاعهافي عموم المنطقة لدراسة 

 اهاعدة لنشاطه أهمالبصرة في السنوات الالحقة  أصبحتوهد  ،9119 عاممحطة لها في المنطقة  أول
اختيار البصرة كأول محطة للبعثة  إنهنا  اإلشارة إليهومما تجدر  ، التبشيري في منطقة الخليل العربي

 ، في المنطقة كلها االستراتيجية أهميته؛ فقد كان لموهع المدينة  مدروساً  أمراً بل كان   لم يكن اعتباطاً 
 أنهد سبق لها  األمريكيةالحكومة  فإن أخرىمن جهة، ومن جهة  سيطر على رأس الخليل العربيي ألنه

ومن . (22)يعملوا تحت حمايتها أنواستطاع المبشرون هناك نفسها ،  أمريكية في البصرةهنصلية  أنشأت
البعثة حت تفتا 9112 عامالعراق والخليل العربي، ففي في  أخرى اً البصرة امتد عمل البعثة ليغطي مدن

 ومسقط في كل من العمارة والناصرية اتمحط 9119في عام افتتحت ، كما في البحرين لها  ةمحط
 . (21)وهطرومطرح والكويت 

على الخدمات التعليمية،  ومركزاً  كبيراً  التبشيرية العربية في البصرة اهتماماً  اإلرسالية مبشروأولى      
السلطات العثمانية  إن إالمدرسة صغيرة في مسكنه، Barni افتتح القس المبشر بارني  9109 عامففي 

للمبشر  9101وجيزة لعدم حصولها على الرخصة الالزمة، لكنها سمحت في عام  مدةبعد  أغلقتها
بافتتاح مدرسة صغيرة في البصرة كان عدد طالبها يناهز الثالثين، لكنها لم  Mr. Mordaykموردياك 

 .(29)تستمر طويال
فةةي العةةراق إال البعثةةات التبشةةيرية االمريكيةةة لهةةا تعرضةةت علةةى الةةرغم مةةن المصةةاع  الكبيةةرة التةةي 
فةةةي حةةةداث تحةةةوالت كبيةةةرة فةةةي دور البروتسةةةتانت إل اتزمةةةأنهةةةا اسةةةتطاعت أن تسةةةتغل تلةةةك المصةةةاع  واأل

مةن الحكومةة العثمانيةة  تطلة  مةراراً ألن االمريكيةة  حكومة الواليات المتحدةوهذا ما دفع  ، الدولة العثمانية
اصةةبح التةةدخل المسةةتمر فةةي امتيةةازات ،إذ  مةةنح بعثاتهةةا التبشةةيرية حريةةة العمةةل وضةةمان حمايةةة مصةةالحها

اصةةدرها البةةا  العةةالي مةةن جهةةة  لتةةيالمبشةةرين مةةن هبةةل السةةلطات المحليةةة  مةةن جهةةة؛ والقةةوانين المقيةةدة ا
 .(21)للمجادالت الدبلوماسية المستمرة بين الدولتين خرى ،سبباً أ

 إذ شةعر،بالعمليةة التعليميةة  خاصةاً  ن للبعثات الخارجية تبذل اهتماماً ييبدأت هيئة المندوبين االمريك      
مةةن الضةةروري تةةوفير  وأنأن التعلةةيم وسةةيلة مهمةةة مةةن وسةةائل تحقيةةق اهةةدافهم، لقةةائمون علةةى تلةةك الهيئةةة ا

تحقق هذا بتأسيس العديد من المدارس والكليات في ،و  نظام تعليمي مستقل ومنفصل عن الكنائس االخرى
ما االرمةن بناء االهليات الدينية السةي  أنشاطها بشكل خاص بين عموم ارجاء الدولة العثمانية، والتي ركزت 
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فةي النصةف الثةاني مةن القةرن التاسةع فةي العةراق هم جانة  مةارس فيةه المبشةرون نشةاطهم أالتعليم كان ف ،
 .(29)عشر
عام من في تموز  (9101-9191)(21)ن على السلطان عبد الحميد الثانييبعد انقال  االتحاديو       

تطورات مهمة في مجال عملها  للبعثات التبشيرية األمريكية في العراق شهدت الخدمات التعليمية 9101
سسات التعليمية االمريكية ؤ ن تمنح المأنها أمن شعارات تحديثية كان من ش االتحاديينما رفعه ، بفعل 
،  سسات في عهد السلطان عبد الحميدؤ ما تحد من عمل هذه الم وسع من الحرية التي كانت كثيراً أمدى 

(21)سأمع مجيء المبشر جون فان و 
John Van Ess (9191-9119)  تطورت الخدمات التعليمية

نبول ونجح في طزار فان ايس اس 9101 عام ففيبشكل كبير وملحوظ ،  في البصرة األمريكية لإلرسالية
دارةبتأسيس  إذناً  اإلرساليةمنحت بمقتضاها  سلطانية إرادةالحصول على  ،  المدارس للبنين والبنات وا 

منذ  باهراً  للبنين، والتي الهت نجاحاً  "مدرسة الرجاء العالي" 9193 عام س في ربيعإثر ذلك افتتح فان أو 
أبناء عدد من شيوخ القبائل العربية المعروفة في بضمنهم  طالباً  (10)بلغ عدد طالبها  إذ، األوليومها 

مدرسة " 9193 عام في خريف( س إفان ) زوجة ثي و افتتحت دور  أخرىومن جهة  (10)جنو  العراق
  .(19) للبنات، في بناية منفصلة عن مدرسة البنين "الرجاء العالي

ما السي  ، لم يقتصر العمل التبشيري على الجان  الثقافي بل شمل الجان  االهتصادي أيضًا       
ان الى  9101مطلع عام صدر شار تقرير لهيئة التبشير االمريكية ، فقد أمحاوالت زيادة النفوذ التجاري

كان لها فضل كبير في زيادة التجارة االمريكية مع الدولة العثمانية، حيث  األمريكيةالمدارس التبشيرية 
صالح المنتجات االمريكية، وفي رسالته في ن يدخلوا بمشاريع تجارية تص  أا يفضلون هكان خريجو 

(13)كد الرئيس ويليام هوارد تافتأ 9101 من عام التي ارسلها الى الكونغرس في كانون االول
William 

Howard Taft(9199-9120 ) " ان المؤسسات التربوية االمريكية كان لها الفضل في التغلغل
االمريكي في الدولة العثمانية، بفضل جهودها السليمة وما خلفته من كوادر اسهمت في نمو التجارة 

 Thomas مريكي في خربوط توماس نوردوناالقنصل الفي حين صرح ، " االمريكية مع المنطقة 

Nordon " ان اهم العاملين في سبيل تفوق التجارة االمريكية في الدولة العثمانية هم المعلمون
      .(12)"االمريكيون العاملين هناك، ثم المدارس والكتب، وكل معبر عن االخالق والثقافة االمريكية

في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع دت في العراق أشبكة المدارس االمريكية مما تقدم يتبين لنا أن      
الذي  شعار المؤسسات الخيريةوتحت لمبادئها وروحيتها  وفقاً خرجت ذ ، إ كبيراً  ثقافياً  دوراً القرن العشرين 

للتوغل الثقافي االمريكي في  صبحوا سنداً أطباء ومهندسين ومعلمين واداريين خالل سنوات طويلة ا رفعته
 .في العراق السي ما  الدولة العثمانية
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 لمبحث الثانيا
             واالنتداب البريطانياالحتالل في مرحلتي  التعليم في العراقة تجاه األمريكي سياسةال

(9191-9131) 
 :(11) (9110-9191) البريطانياالحتالل  ابانأوضاع التعليم في العراق  -أواًل:
 عامتشرين الثاني الثاني والعشرين من بعد أن اكملت القوات البريطانية احتالل البصرة في       

بسلسلة من االجراءات التي من شأنها تنظيم االدارة المدنية في هذه المدينة وضواحيها،  هامت ،9191
من الهند حيث H. Dobbs (9199-9121) (19)كان من بين تلك االجراءات استقدام هنري دوبسو 

، إليه مهمة االشراف على شؤون التعليم في المناطق المحتلة توكلأكما ،لواردات لناظرًا  جرى تعيينه
حالة  أندوبس  وجدهد و ،االدارة والطابو والزراعة والري  شؤون فضال عن مسؤولياته االخرى في تنظيم

ويتطل  اصالحها مبالغ  ، إذ كانت تعاني نقصًا شديدًا في اللوازم والكت  واالثاثلها ىالمدارس يرث
على هذه المدارس ، ذلك  لإلنفاق مستعدة البريطانياالحتالل في الوهت الذي لم تكن فيه سلطات  ،كبيرة

ا السياسية حاجاته لضمانعلى اعطاء االولوية  أن اتجاهات السياسة التعليمية اهتصرت في هذه المرحلة
ويؤيد ، الرغبة في تقديم الخدمات التعليمية إلى المواطنين  بشكل عام وليس بريطانيينوترسيخ اهدام ال
قرارًا  الحاكم البريطاني العام بأن هناك " نائ  Arnold Wilson (11)لسونارنولد و  اللوردذلك ما ذكره 

الحذر  دوبس بضرورة " فأوصى ادراك اهدافنا العسكرية متخذًا بشأن التعليم يجب أن يؤجل إلى حين
 .(19) " نظام جديد للمعارف خوفًا من االخطاء التي ارتكبت في الهندالشديد من تأسيس 

 ، بادرت السلطات المحتلة إلى افتتاح مدرستيندوبس التوصيات التي تقدم بها وبناء على       
، حيث بلغ عدد 9199 عامفي تشرين االول  لبصرة ، والثانية في ابي الخصي ابتدائيتين احداهما في ا
اما مالكها  ، تلميذًا في المدرسة الثانية (99( تلميذًا في المدرسة االولى و )19التالميذ المسجلين فيها )

االحتالل  سلطات  بد  أما بالنسبة للتعليم الثانوي فلم ت  ، معلمين لكل مدرسة(1التعليمي فتألف من)
وبالتالي بقي التعليم الثانوي محصورًا ببعض المدارس االهلية والتبشيرية، منها  ، اهتمام به أي البريطاني

الذي تم افتتاحه في  وفي الصف الثانوي ، مدارس االليانس االسرائيلية والمدرسة االمريكية في البصرة
 تهتملم سوي ، اذ نبالنسبة للتعليم ال كذلك الحال ،بعض المدارس االبتدائية ومنها مدرسة ابي الخصي 

تعليم الفتيات على بعض المدارس االهلية  ه ، واهتصرباالهتمام الكافي  االحتالل البريطانيسلطات 
حيث هدمت ، س إدراتها إالتي تولت دوروثي زوجة فان االمريكية  "الرجاء العالي"واالجنبية منها مدرسة 

سنويًا ، فيما أ سست مدرسة  (11)( روبية9300رها )اقدممنحة مالية  االحتالل البريطاني لها سلطات
 .(11)الراهبات الكرمليات بإشراف اخرى للبنات
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( مدرسة ابتدائية 99كان وضع التعليم في بغداد افضل مما كان عليه في البصرة اذ كانت هناك )      
للحقوق ،  في بغداد، والمناطق التابعة لها ، ومدرسة ثانوية ، واخرى للصناعة ودار للمعلمين ، وكلية

اسست دائرة  لبغداد االحتالل البريطانيوبعد  ، إلى اغالهها االحتالل البريطانيالتي بادرت سلطات 
( طالبا 11وهي تضم ) 9199للدراسة في دار المعلمين في حزيران  الدورة االولى وتم هبولللمعارف ، 

المدارس المحلية في كل من  كما شهدت هذه المرحلة افتتاح العديد من ( طالبا ،31تخرج منهم )
وكثيرا ما كانت هذه ، الخالص( وطويريل والهندية ) ةانية وكربالء والمحمودية وديلتاو الراشدية والديو 

 ، االحتالل البريطانيتعيين معلميها من جهة سلطات  جرىان  المدارس تتحول إلى مدارس رسمية بعد
( تلميذا ، فيما 10ي بعقوبة كان مجموع تالميذها )ابتدائية رسمية ف في الوهت نفسه جرى افتتاح مدرسة

 جرى افتتاح مدرسة محلية في 9199تشرين االول  31وفي  ، التعليمية من معلمين اثنين تألفت هيئتها
فتمثل بة )نظام وتوابعها بغداد  ما عن طبيعة النظام الذي تطبيقه في المدارس الرسمية في، االكاظمية
ارتقاء الطال  من صف إلى اعلى مالم ينجح في نهاية السنة ، ولما  ، الذي نص على عدمالصفوف(

 . (90)على الواليتين ادمجت واليتا البصرة وبغداد جرى تطبيق هذا النظام
 استمركتلك التي شهدتها مدن العراق االخرى، فقد  عسكريةأما في الموصل التي لم تشهد عمليات      

مع بقاء المعلمين فيها الذين كانوا يقومون بواجباتهم تدمير أو خرا ،ها ولم يلحقها أي التدريس في مدارس
(99)وهد عين الكابتن بيس، لقوات العثمانية المنسحبة شماالً النهم لم ينسحبوا مع ا

E. H. Base ياًل وك
ق المدارس التي كانت هائمة في العهد العثماني غالإول عمل هام به هو ألناظر المعارف في الموصل، و 

سوى ذلك الصف  أما التعليم الثانوي، فلم يباشر بفتح مدارس ثانوية،، معظم معلميها من التركالن 
 .(93)9191سوة بالصف الثانوي ببغداد عام أالثانوي الذي فتح 

أوضاع  إدارةمهمة  االحتالل البريطانيأناطت سلطات  9191آ  عام  الثاني والعشرين منفي        
(92)بومان مفرييه العقيدالتعليم في العراق الى الخبير البريطاني 

H. E. Bowman(9191-
المستمرة مع  واجتماعاتهحالة التعليم في العراق عن طريق جوالته الميدانية، الذي هام بدراسة (9119

 ثالث لىعالمسؤولين في نظارة المعارف ومع مديري المدارس، ونظم إدارة المعارف في البالد وهسمها 
السياسة التعليمية التي وضعها بومان العمل  استهدفت وهد الموصل(و البصرة و ) بغداد هي وحدات إدارية

كل المستلزمات الضرورية  واستكمال ابتدائيةوالمباشرة بفتح مدارس ، االبتدائيعلى تحسين وضع التعليم 
أما فيما يخص التعليم العالي فقد رأى أن الدراسة العالية بمعناها الحقيقي يصع  تحقيقها، وهام لذلك،

في حينه أن تكون  واهترحبمستوى الدراسة في دار المعلمين ومدرسة التجارة في بغداد،  لالرتقاءبمحاوالت 
 .(91) العليا ثالث سنوات في حال هيامهامدة الدراسة في المدارس 

االحتالل  وعزت سلطات أفي ضوء المالحظات التي هدمها بومان عن حالة التعليم في العراق ،       
االفادة من الخبرة التعليمية لجون فإن ايس مدير المدرسة االمريكية  إلى هنري دوبس بضرورة البريطاني
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 مرأاهترح دوبس ترك ، فالرئيسة لسياسة بريطانيا التعليمية في المناطق المحتلة  في وضع الخطوط
يعتقد أن التفكير في مثل هذا النوع من التعليم  اذ كان ،إلى مدرسة الرجاء العالي االمريكية التعليم الثانوي

اوكل إلى مدرسة كما  ،نجاح المدارس االبتدائية وسيرها على الوجه االكمل  ، مالم يتحقق ألوانهسابق 
( 9000مساعدة مالية مقدارها ) نظير المدارس الجديدة االمريكية في البصرة مهمة تنظيمالرجاء العالي 

 .(99) روبية تم تقديمها إلى المدرسة المذكورة
من سلبيات عديدة كان بعضها عانت  االحتالل  البريطانيالخدمات التعليمية في عهد أن  يالحظ       

عهد العثماني، فضاًل عن سلبيات اخرى نتجت عن سياسة سلطات الي كانت موجودة في تلتلك المماثال 
استمرت الخدمات التعليمية في مواجهة مشكلة هلة التخصيصات  إذ،في مجال التعليم االحتالل البريطاني

المدة  فخاللفقد كانت التخصيصات محددة ال تكفي اال لتأسيس عدد هليل جدا من المدارس،  ،المالية 
من ( % 0،1)روبية اي ما يعادل ( 1900)لم ينفق على المعارف سوى  9191و9199بين عامي

روبية، في حين بلغت نفقات المعارف ( 9،133،211)مجموع مصروفات الدوائر المدنية االخرى البالغة 
، روبية( 29،900)مبلغ  9191و9199عامي  وفي، روبية ( 32،920)مبلغ  9199و9191عامي 

وانعكست هلة التخصيصات المالية على ميزانيات الواليات، فعلى سبيل المثال صرف على التعليم في 
من مجموع مصروفات باهي  (%0،91يعادل )ما  ، أي( روبية 32،290) 9191عام والية البصرة 

ومدارس ان الجان  االكبر من هذه التخصيصات جرى تقديمه الى المدارس التبشيرية كما الدوائر، 
اما فيما يخص المناهل الدراسية في المدارس الرسمية فقد افتقرت هذه ،  الطوائف الدينية بصيغة منح

ول أ، حيث سارت التدريسيات  الى المناهل الدراسية المقررة االحتالل البريطانيالمدارس ومنذ بداية 
أعداد  وفيحاد في االثاث، س الرسمية من نقصعانت المدار كما ،دارات المدارسإمر على تقديرات األ

لغالبية بنايات  االحتالل  البريطانياشغال هوات  بسب ،االبنية التي يمكن استخدامها كبنايات مدرسية
دارية لها، فضاًل عن عجز القوات المحتلة عن ايجاد البنايات إمدارس القديمة كمكات  ومقرات ال

 .(91)المدرسية الصالحة لتلبية احتياجات الطال 
ي كانت فتح مدارس االناث الت االحتالل البريطانيفقد تجاهلت سلطات ، للتعليم النسوي ما بالنسبةأ      

اذ عللت ذلك بعدم الحاجة الى استخدام االناث في دوائر الحكومة، وعدم ، موجودة في العهد العثماني
االحتالل توافر العدد الكافي من المعلمات، وامام المطال  المتكررة بفتح مدارس البنات، لجأت سلطات 

الى افتتاح بعض المدارس االبتدائية الرسمية للبنات، كما احتوت المدارس االبتدائية للبنين  البريطاني
واضطلعت المدارس االجنبية ومدارس الطوائف  ، على صف للبنات ومنها المدرسة االبتدائية في القرنة

بدورها في مجال التعليم النسوي، ونخص منها بالذكر مدرسة الراهبات الكرمليات، والمدرسة االمريكية 
 عامليهودية في بغداد للبنات في البصرة، فضاًل عن مدرسة البنات اليهوديات التي انشأتها الطائفة ا

 .(99)، وغيرها من المدارس االخرى9199
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انى ع االحتالل  البريطانين واهع الخدمات التعليمية في العراق ابان أ الىالقول ويمكن أن نخلص       
منها الضعف والجمود وعدم القدرة على استيعا  الحاجات الرئيسية لسكان ، من جملة من السلبيات

نتيجة طبيعية لسياسة بريطانيا االستعمارية، والقائمة على توظيف الخدمات التعليمية البالد، وكان ذلك 
هد  االحتالل  البريطانيتضح لنا أن سلطات ي، كما  المقدمة بما يخدم الوجود البريطاني في البالد ويعززه

لفترة األولى في وضع الخطوط العريضة للسياسة التعليمية خالل ا ينتعاونت الى حد بعيد مع األمريكي
وهذا إنما يدل على اعتراف  –ما ما يتعلق منها بالتعليم الثانوي والنسوي السي   –الحتالل العراق 

، وهو ما سيشكل حلقة مهمة من حلقات م في العراق آنذاكالبريطانيين بقوة النفوذ األمريكي على التعلي
 يمنة الشاملة على العراق .البريطاني للسيطرة على التعليم كمدخل لله –التنافس األمريكي 

 (9131-9119)تأسيس الحكم الوطنياالهتمام األمريكي بالتعليم في العراق بعد تنامي  -ثانيًا:
بعد إعالن االنتدا  الغض  الشعبي المتفجر  المتصاص االحتالل  البريطانيسلطات سارعت     

، فاتخذت مجموعة من القرارات ، من بينها  9130البريطاني على العراق في الثالث من آيار عام 
الحكومة  فشكلتتتولى تحديد نظام الحكم الذي يناس  العراق ، االسراع بتشكيل حكومة وطنية عراهية ، 

( والتي تضمنت ثماني وزارات من بينها 9139 -9119)(91)ة التي ترأسها عبد الرحمن النقي المؤهت
تي عين لها مستشار بريطاني كان له الدور المباشر في إدارة وزارة " المعارف والصحة العمومية " وال

 اهتماماً  شؤون الوزارة ، وهد انصرفت الوزارة في بادئ األمر الى االهتمام بالمدارس االبتدائية ولم تول  
( مدارس 9)( مدرسة للبنين ، و12) 9139عام  بالمدارس الثانوية ، إذ بلغ عدد المدارس االبتدائية حتى

 .(91)( طال 1000مجموع الطلبة حوالي ) في عموم العراق ، فيما بلغللبنات 

 االنتدا في زمن والمبادئ العامة لتنظيم التعليم وسياسته التي وضعها بومان  االتجاهات استمرت     
إالَّ ، االنتدا الظروف السياسية التي رافقت عهد  انسجمت ومع إحداث بعض التغييرات التي ، ريطانيالب

( 9122-9112)(10)بعد تولي الملك فيصل األولَأنَّ واهع التعليم هد أخذ بالتغير والتطور نحو األحسن 
اصبحت وزارة المعارف وزارة مستقلة عن  ، إذ9139الثالث والعشرين من آ  عام  عرش العراق في

في ( 9119-9111)( 19)هبة الدين الشهرستانيعلي السيد محمد السيد الصحة وعهد بمسؤوليتها إلى 
وزارة المعارف حاول من خالله توجيه ل اً جديد نشر منهاجاً ، والذي 9139 عام ايلولالسابع والعشرين من 

 .(13) بمباركة الملك فيصل األول التعليم توجيهًا وطنيًا هومياً 
(12)الكابتن جيروم فارلاصطدمت توجهات السيد الشهرستاني بتوجهات المستشار البريطاني      

W.J 

.Farrell (9191-9132)  في العراق توجيه دفة التعليم لعلى وزارة المعارف الذي كان يحاول السيطرة
األثر البالغ في زيادة ، وكان لهذه التوجهات ويحقق أهدافه وغاياته االحتالل  البريطانيبما يخدم مصالح 

على فتح  االحتالل  البريطانيمن خالل موافقة سلطات كي في ميدان التعليم في العراق ،النشاط األمري
مدير معارف الموصل سليم  أدى، إذ ما في مدينة الموصلالسي   تبشيرية أمريكية جديدة في العراقمدارس 



12 
 

التبشيرية األمريكية في  مًا في تنفيذ توجيهات المستشار البريطاني له بتسهيل فتح المدارسمهحسون دورًا 
 .(11)المدينة

ين ، مستفيدين من كبير  واندفاع بحماسة عموماً  قاالعر  في ملهعم نيو األمريك المبشرون استأنف    
الدعم الذي كانت تقدمه لهم الحكومة األمريكية لتثبيت أهدامهم في العراق من جهة ، ومن الضغوط التي 

ن كييير ومصالح األم ن االمتيازات لرعايالتقديم المزيد م البريطانياالحتالل كانت تمارسها على سلطات 
 الذين االثوريين من قاالعر  في البروتستانتية الطائفة تأسست أن بعد ماالسي  ، من جهة أخرى في العراق

 عندماه ، و ومابعد9191عام قعراال في واستقرواالعالمية األولى  الحر  أثناء أورميا منطقة من فروا
 زتهج،  والعربية االثورية غتينلال اهأبنائ يمللتع "التقدم مدرسة" بغداد  في اهمدرست الطائفة فتحت

 .(19)مينلمع من هتحتاج بما المدرسةهذه  ناإير  في األمريكية التبشيرية اإلرسالية
دراكًا ألهمية التعليم التبشيري في العراق في ترسيخ وخدمة مصالح الواليات المتحدة األمريكية          وا 
 Theرينهالن بينبالد ما  في المتحدةالتبشيرية  اإلرسالية " تأسيس 9132 عام نيويورك في تقرر، فقد 

United Mission in Mesopotamia  "(11 )إال  قاالعر  في يلالفع الهعم تباشر لم اإلرسالية أن إال
مًا وكبيرًا في اإلشراف على تأسيس مهدورًا  9131و9131إذ أدت خالل األعوام ما بين ، 9131عام 

، أما  (19)وكهود ةلوالح كركوكبغداد و  في تبشيرية مدارس حتتف عندماالمدارس األميركية في العراق 
أصبح منطلقًا  (11)9131عام  خزرج ةلمح في نيياألمريك ينبشر ملل اً دار  اإلرسالية فتحت فقد الموصل في

 (11)، حيث الغالبية المسيحية  المدينةفي  اإلرسالية  لعمل
مدارس اإلرساليات  في مقدمتهاو المدة  في تلك األهلية األجنبيةمدارس أن ال يرى الباحثان    

ة، ولم تستثن االحتالل  البريطانيمن سلطات  كانت تحظى بالدعم والمساعدات الماليةاألمريكية  التبشيرية
عليها تدريس اللغة  اشترطتنصيبها من المساعدات، لكنها  من ذلك المدارس الكاثوليكية التي نالت

بعادها عن نفوذ فرنسا،  استمالةوراء ذلك محاولة  اإلنكليزية، وهد كان الهدف من الطوائف الكاثوليكية وا 
في الفرنسي الموهع  –بموج  االتفاق البريطاني إجبار فرنسا على التخلي عن والية الموصل  بعد السي ما

النفوذ الفرنسي  انحساراألثر الواضح في  ، والذي كان له 9130 عام كانون األولرين من الثالث والعش
العاملة في العراق،  دعمها ومساعداتها المالية لإلرساليات التبشيرية الفرنسية انحسارالعراق، وبالتالي  في

ما بعد السي  ، فكريوال واالجتماعي تأثيرها التعليمي وانحسارمما أدى إلى ضعف دور هذه اإلرساليات 
محاولة وزارة المعارف العراهية عرهلة النشاط التبشيري  من رغمعلى الاألمريكي،  النشاط التعليمي اتساع

ويبدو أن موهف وزارة المعارف . (90)حد للنشاطات التبشيرية األخرى في ميدان التعليم األمريكي، ووضع
لنشر الديانة المسيحية أو تأييد انتشار مذه  كان واضحًا ويهدف لمعارضة استخدام التعليم كوسيلة 

آخر السي ما وأن المجتمع العراهي في غالبيته يدين باإلسالم مما يثير  حسا  مسيحي معين على
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كنشر المعرفة والتعليم في اوساط  له حساسية المجتمع حيال النشاط االمريكي حتى ولو كان فيه فوائد
 مهمة من الشع  العراهي.

خالل المدة بين عامي    للمعارف في العراق ( 9110-9119)(99)الحصري إدارة ساطع في مدةو      
التعليم األجنبي لإلشراف الوطني، فقد كان الحصري  إلخضاع متعددةجرت محاوالت  9139 و 9133

هانون  في اً كان تأثير هذه األفكار واضح، وهد  متأثرًا بأفكار الفلسفة الوضعية الفرنسية والقومية األوربية
عمل البعثات  ، وكانت بعض مواد ذلك القانون سببًا في إعاهة9131 عامالمعارف العامة الصادر 

على مبدأ تفتيش المدارس في هذا القانون إصرار الحكومة العراهية السيما التبشيرية األمريكية في العراق، 
لزامها بتدريس اللغة العربية وتاريخ العراق وجغرافيته تأخير اعتراف تسب  في األمر الذي ،  التبشيرية ، وا 

أظهرت الحكومة األمريكية هلقها على مؤسساتها التبشيرية إذ الحكومة األمريكية بالعراق كدولة مستقلة ، 
لسلطة االنتدا  البريطاني وللحكومة العراهية بتقديم التسهيالت ها وتزايدت مطالبات، في العراقوالتعليمية 

بالعراق كدولة مستقلة  األمر  لالعترافي للمدارس التبشيرية األمريكية كشرط أساسوالمساعدات الممكنة 
، وتم تسوية الى هبول بعض الطلبات األمريكية الذي دفع سلطة االنتدا  البريطاني والحكومة العراهية

الرعايا  الحكومة العراهية على هيام وافقت ، إذبالمطال  األمريكيةالخالفات حول بعض النقاط المتعلقة 
قوانين الأمين سيرها بشرط مراعاة أحكام ت وأن يقوموا علىن بتأسيس معاهد تبشيرية تعليمية،يياألمريك
 .(93)العراهية
األمريكي  -البريطاني  -تم التوهيع على الميثاق العراهي 9120 عام كانون الثاني التاسع منفي و      

الذي ضمن للرعايا األمريكيين في العراق المصالح واالمتيازات الممنوحة للدول األعضاء في عصبة 
الواليات المتحدة ، واعترفت األمم ، ومن ضمنها حقوق الملكية والنشاط الديني والثقافي والتربوي 

وأصبحت ، (92)من هيامهابعد عشر سنوات العراق كدولة مستقلة ب رسمياً بموج  هذا الميثاق األمريكية 
على االتفاق ملزمة بعدم التدخل في األمور العائدة إلى المنهل الدراسي،  الحكومة العراهية بموج  هذا

 9131 لعامالعامة  ( من هانون المعارف31)ن تنفذ المدارس األمريكية المادةأعلى  هاتأكيد من رغمال
العراق وجغرافيته وتاريخ العر  حس   والمتعلقة بإلزام المدارس األجنبية بتدريس اللغة العربية وتاريخ

صالح األمريكية في مجال والبروتوكول الملحق به الم هذا الميثاق هد ضمن، و منهل وزارة المعارف
  .(91)ه من تأثيرات فكرية وسياسيةتعني على تأسيس هذه المصالح، مع ما للعملالمجال  اله حفس  وأ  التعليم،

في عصبة االمم كدولة مستقلة ، ظهرت الرغبة لدى الحكومة  مع اهترا  موعد دخول العراق عضواً      
، فظهرت محاولة الستقدام عدد من الخبراء التعليم، ومنها عادة النظر في مجمل أوضاع البالدإبالعراهية 

فتألفت لجنة في وزارة المعارف للبحث في هضية لجنة الخبراء  (99)جان  الستشارتهم في مجال التعليماال
ة من خبرة الحكومة في ، وأسهم في هذه اللجنة ساطع الحصري مدير المعارف العام ، ودعا الى االستفاد

ل وداود القصير ، إال إن المسؤولين في وزارة المعارف من أمثال حسن الجواد ويوسف زينهذا المجال
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ير السير في اتجاه آخر وهو دعوة لجنة أمريكية للقيام بهذه المهمة ، وكان ذلك بتأث اومتي عقراوي هررو 
، فضاًل عن ى اآلثار التي خلفها ساطع الحصري، ومحاولتهم القضاء علالجامعات األمريكية فيتخرجهم 

 .(91)ضوء الخبرات التعليمية األمريكيةمحاولتهم توجيه المعارف على 

رسالة شخصية الى  9129بعث متي عقراوي في التاسع والعشرين من كانون الثاني عام      
( مدير معهد التربية العالمي في 9111-9119) Poul Monroe (99)البروفيسور األمريكي بول مونرو

مجال رغبة الحكومة العراقية في االستفادة من خبراتكم الواسعة في جامعة كولومبيا ، أشار فيها الى " 
التعليم في إصالح النظام التعليمي العراقي كونكم من المهتمين بشؤون الشرق األدنى وبخاصة في 

وهد وافق بول مونرو على هذا المقترح ، وبعث كتابا الى وزارة المعارف  (91)" مجال التطورات التعليمية
              باسمفت فيما بعد ن التي عر يي، ووصلت لجنة الخبراء األمريك 9123في مطلع شهر شباط من عام 

في السادس  (91)غداد برفقة الدكتور فاضل الجماليالى ب"  لجنة الكشف التهذيبيأو " "  لجنة مونرو" 
، وضمت الى جان  البروفيسور بول مونرو كاًل من وليم شاندلو باكلي  9123من شباط عام 

William Chand Lau Bagley  و أدجار والس نايتEdgar Wallace Knight  وهما من
  .(10)ة في الواليات المتحدة األمريكيةمشاهير رجال التربي

شكاًل جديدًا السي ما بعد اعتراف الواليات المتحدة االمريكية  تأخذوهكذا بدأت العالهات الثقافية      
مما جعل  9123دولة مستقلة ،وبعد دخول العراق عصبة االمم وحصوله على االستقالل عام  العراقب

للتفاهم مع الواليات المتحدة  -ولو نسبيًا  -موهف الحكومة العراهية أكثر استقاللية عن النفوذ البريطاني 
ت الدبلوماسية بين البلدين بعد ان تم تبادل البعثا االمريكية بشأن تطوير التعليم العام في العراق وترصينه  

 االمريكية الى العراق.التعليمية مما سهل عملية نقل الخبرات 
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 المبحث الثالث
  (9185-9131العراق )التعليم في  تجاهاألمريكية الواليات المتحدة سياسة تطور  
سارعت  9123في عصبة األمم في الثالث من تشرين األول عام  على إثر دخول العراق عضواً      

ما السي   –في العراق الحكومة األمريكية الى إنشاء مفوضية لها في بغداد لرعاية المصالح األمريكية 
أول وزير مفوض كPaul Knabenshue (9123-9113 ) (19)وأرسلت بول نابنشو  – منها التعليمية

من خالل االستناد الى التقرير الذي أعدته " لجنة مونرو" ،كما تدخلت في شؤون التعليم  ،في العراق لها 
ما في ظل السياسة األمريكية الجديدة في العراق ، السي  مالمح والذي كان من األهمية بمكان في رسم 

 .  9123ي عام البريطاني للهيمنة على العراق بعد انتهاء االنتدا  البريطان –تصاعد التنافس األمريكي 
 -: تعليم في العراقال فيوأثرها األمريكية لجنة مونرو  -أواًل:
باشرت " لجنة مونرو " أعمالها بعد دخولها الى العاصمة بغداد ، فقامت بزيارة عدد من المدارس       

في بغداد وضواحيها ، ولم تقتصر في زياراتها على المدارس الرسمية فحس  ، بل هامت بزيارة المدارس 
خاللها المدارس هناك األهلية واألجنبية ، كما هامت بجولة شملت البصرة وبعض األلوية الجنوبية تفقدت 

ووضعت بعد ذلك تقريرًا مفصاًل مؤلفًا من تسعة  ،دد من المسؤولين عن شؤون المعارف، واجتمعت بع
، وهد سمي التقرير الذي نشرته الحكومة العراهية في الصحف صول ضمنته مالحظاتها واهتراحاتهاف

 Report of the Educational Inquiryلجنة الكشف التهذيبيبةتقرير "  9123الرسمية عام 

Commission"(13)  وصيات التي التو على مجمل االنطباعات من التقرير وهد احتوى الفصل األول
أما بقية الفصول فقد تضمنت رأي اللجنة في طبيعة وأسبا  وحلول بعض ،توصلت إليها اللجنة

 .(12)الت التربوية والدينية في العراقالمشك

للسياسة  أن أهم ما يمكن أن يالحظ على هذا التقرير الذي أعدته اللجنة بعناية كبيرة ليكون مفتاحاً      
األمريكية الجديدة في العراق هو تركيزه على توجيه جهود الحكومة العراهية نحو االهتمام بالتعليم 

تنامي طبقة دي بنظر اللجنة الى " ، وتحذيره من التركيز على التعليم الثانوي والعالي الذي سيؤ االبتدائي
، ويبدو أن اللجنة  (11)" متعلمة ال تتمكن من إيجاد معيشة لها فتلجأ الى إحداث القالقل في البالد

أرادت من خالل هذا التقرير تحقيق هدفين أساسيين من أهداف السياسة األمريكية في العراق والتي كانت 
  -للهيمنة على البالد وهما : تتخذ من التعليم مفتاحاً 

حكرًا على المدارس التبشيرية األمريكية التي انتشرت  – ذكور واناثبشقيه  –إبقاء التعليم الثانوي  .9
، بما يتيح للواليات المتحدة األمريكية توجيه الشبا  العراهي نحو  في العراق من شماله وحتى جنوبه

شاعة نمط الحياة األمر   يكية في المجتمع العراهي .الثقافة األمريكية وا 
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الحد من تطوير التعليم العالي بما يجعل العراق معتمدًا بشكل كبير على إرسال بعض الطلبة الذين  .3
ينتمون الى الطبقات الثرية في المجتمع العراهي للدراسة ضمن البعثات العلمية الى الجامعات 

 . األمريكية
األمريكية في  –مية العراهية يعلتهو تأسيس الجمعية النتائل زيارة هذه البعثة أبرز كان من       

 9123من عام  في حزيران، الذين حصلوا األمريكيينمن اآلباء اليسوعيين مجموعة انكالند من هبل نيو 
(19)"بغدادكلية " باسم عرفت في العراق على رخصة لتأسيس مدرسة ثانوية 

BC Baghdad Collage 
ابتدائية  وضمت صفوفاً  9123 عام أيلول السادس والعشرين منوهد فتحت كلية بغداد أبوابها في  ،

كلية على مدى الوهد أدت ، لذلك اهتصرت على أبناء األغنياء ، سنوية مرتفعة بأجور، وكانت وثانوية
الذين  واألطباء والسياسيينسنوات عملها في بغداد دورًا هامًا وكبيرًا في تخريل العديد من القادة والمفكرين 

 .(11)رها في المجتمع العراهي فيما بعدخدموا البالد وحملوا أفكارًا وثقافة امريكية ، حاولوا نش

العالمية الثانية في عام  األمريكية تطورًا  كبيرًا مع اندالع الحر  –شهدت العالهات العراهية       
االهتصادية والمصالح النفطية والتمثيل الدبلوماسي فحس  ولم يقتصر هذا التطور على الجوان  ، 9121

، ويمكن القول أن المصالح األمريكية في العراق عليمي والثقافي حصة كبيرة منه، بل كان للمجال الت
 ، ولما تراه مناسبًا من أسالي  لسياساتهالواليات المتحدة األمريكية نفسهاتنوعت آنذاك تبعًا لحاجة ا

، وعلى هذا األساس فقد كان للتعليم دور كبير في رسم السياسة العراق الداخليةللتدخل في شؤون 
 .(19)األمريكية تجاه العراق في سنوات الحر  العالمية الثانية وما بعدها 

 -: موقف الواليات المتحدة األمريكية من تشريعات التعليم العراقية -ثانيًا:
استمرت الواليات المتحدة األمريكية في معارضة القوانين الوطنية العراهية المتعلقة بالتعليم والتي       

وما ترت  عليه من أنظمة وتعليمات ولوائح ، هدفت الى  9131تضمنها هانون المعارف الصادر عام 
دأت التحركات األمريكية ، وهد بلإلشراف المباشر لوزارة المعارف إخضاع المدارس األجنبية في البالد

نائ  رئيس  Edmond Walshلمواجهة هانون المعارف العراهي باجتماع عقده األ  إدموند والش 
مع المسؤولين عن إدارة الشرق األدنى في وزارة الخارجية األمريكية  Georgetownجامعة جورج تاون 

 .(11)أن تخضع للقانون العراهيللبحث في كيفية حماية المدارس األمريكية من  9121في أواخر عام 

على إثر ذلك وفي ظل إصرار الحكومة العراهية على تطبيق هانون المعارف ، طال  الوزير       
ت التعليمية المفوض األمريكي استثناء المدارس األمريكية من القانون كونه يلحق الضرر بالمؤسسا

، غير أن الحكومة العراهية أبلغت الوزير المفوض في الرابع عشر من نيسان عام األمريكية في العراق
، وسوف يعرض على مجلس األعيان أجيز من هبل مجلس النوا  العراهيأن هانون المعارف هد  9110

ول الى حل يرضي ، للوصالمجال أمام المزيد من المناهشاتفي الدورة القادمة للمجلس بغية فسح 
علق األمريكيون األمل على تأجيل الوصي على العرش عبد . وفي تلك األثناء (11)نبيةالمدارس األج
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اضطروه  9119عاممايس  انتفاضة ةهادلكن ، ( التصديق على القانون9192 -9121) (10)اإلله
مرار معارضة الواليات رغم است9110في السابع عشر من آ  عام للتصديق على القانون المذكور 

األمر الذي دفع وزارة الخارجية األمريكية الى الطل  من وزيرها المفوض في بغداد ترحيل .(19)المتحدة له
، إذ تم ترحيل جميع الرعايا من النساء واالطفال األمريكيين في التاسع من العراق نييالرعايا األمريك

اآلباء  باستثناء من رغ  منهم بالبقاء في العراق وهم في الغال  9119والعشرين من نيسان عام 
ويرى الباحثان أن هنالك أسبا  أخرى للترحيل من أهمها توتر العالهات .(13)اليسوعيين في كلية بغداد

 العراهية البريطانية واالتجاه نحو التصادم المسلح وهذا ما حدث بعد ايام من خروج الرعايا االمريكيين
فضاًل عن االسبا  المتعلقة ، ل الشارع العراهي تجاه الرعايا االمريكيينافعأوالتخوف من ردود 

 بالتشريعات والقوانين المعرهلة للنفوذ االمريكي في العراق.
األوساط السياسية الحاكمة لم يمنع الموهف األمريكي تجاه التشريعات الوطنية للتعليم في العراق       

لتي وصل إليها المزرية ابسب  األوضاع ، محاولة التقر  من الواليات المتحدة األمريكية من في العراق 
 في ة البريطاني االحتاللسلطات ، نتيجة سياسات ةخاص بصورة، ومجال التعليم العراق بصورة عامة

في التقر  من الواليات  ةقويالرغبة الهذه األوساط لدى  تفقد ساد، (12)سنوات الحر  العالمية الثانية
، ولم ينحصر هذا التقر  في المجال السياسي فقط ، بل شمل المجال التعليمي أيضًا  المتحدة األمريكية

وهد عبر الدكتور فاضل الجمالي مدير المعارف العام في العراق آنذاك عن هذه الرغبة مخاطبًا الوزير ، 
كية ، إن الهدف من قانون المعارف ليس محاربة المدارس األمري" بقوله :المفوض األمريكي في بغداد 

ن وزارة المعارف مستعدة للتعاون مع المؤسسات األمريكية التي  نما حماية التعليم الوطني العام ، وا  وا 
.. ومع تقدير الحكومة عامة ، ونحو التعليم بصفة خاصة .تثبت حسن نواياها نحو العراق بصفة 

من هذا القانون هو حماية العراقية لجهود بعض األميركيين الذين خدموا التعليم في العراق فإن الهدف 
استقدام  9111طلبت وزارة المعارف العراهية في الثامن عشر من آ  عام ، كما ( 11)" الثقافة الوطنية

ن للعمل في المدارس األمريكية بحجة عدم هدرة المدرسين البريطانيين العاملين ييبعض المدرسين األمريك
وربما يكون ذلك بسب  هلة الكادر البريطاني من جهة .(19)اق على سد حاجة المدارس العراهيةفي العر 

    من خالل التعليم.ولمحاولة تحسين العالهات مع الواليات المتحدة من جهة ثانية 
 -األمريكية : –العالقات العراقية  النشاط التعليمي والعلمي في إطار -ثالثًا:

الرئيس األمريكي هاري  خطا األمريكية أكثر هوة ومتانة بعد  –أصبحت العالهات العراهية        
 (11)ترومان

Harry Truman (9111-9193 )9111عام  في الثاني والعشرين من كانون الثاني  ،
 ه علىالنقطة الرابعة من " ، نصت منهج السالموالذي اشتمل على برنامل لمقاومة الشيوعية عرف بةةةة " 

تقديم الواليات المتحدة األمريكية المساعدات الفنية والعلمية والصناعية للدول التي لم تكتمل نهضتها بعد 
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موج  اتفاق خاص يعقد لتقديم تلك المساعدات ب هانوناً  9190، وهد أهر الكونغرس األمريكي في عام 
، على أن تقوم لى الواليات المتحدةها وفنييها ا، يشمل إيفاد الدولة الطالبة للمساعدة خبرائبين الطرفين

الواليات المتحدة بدفع رواتبهم ونفقات سفرهم ، كما تشمل تدريبهم وتأهيلهم ، مقابل إعفاء المستلزمات 
رحبت وهد  .(19)مشروع من الضريبة والرسوم األخرىاألمريكية المرسلة لتلك الدولة والمستخدمة في ال

فقررت التفاوض مع الواليات المتحدة  منه،على االستفادة الحكومة العراهية بهذا المشروع وعملت 
اتفاهية وبعد المناهشات تم التوهيع على  الغرض،لجنة من المختصين لهذا  فشكلت ، بنودهاألمريكية حول 

 .(11)9199مشروع النقطة الرابعة للتعاون الفني بين العراق والواليات المتحدة األمريكية مطلع عام 
إذ استقدمت الحكومة العراهية مهمة للعراق في ميدان التعليم، هدم مشروع النقطة الرابعة خدمات     

بموجبه العديد من الخبراء والتدريسيين األمريكيين لتدريس التخصصات العلمية النادرة في الكليات العراهية 
االتفاهية ، كما أرسلت عددًا من الطلبة ضمن الزماالت الدراسية المقدمة من الحكومة االمريكية بموج  

فضاًل عن استقدام الخبراء  ات الفنية في الواليات المتحدة ،صلدراسة التخص الموهعة بين البلدين،
 .(11)والثقافية األمريكية الى العراق زيارات الوفود الفنيةو طوير التعليم المهني في العراق، ن لتيياالمريك

هر جليًا بعد تأسيس األمريكية في مجال التعليم ظ –التطور الحقيقي في العالهات العراهية  ن  إ       
والذي أنيطت به مهمة وضع سياسات تنموية شاملة لمرافق البالد تستهدف النهوض  (900)لس اإلعمارمج

عن طريق البحوث والدراسات العلمية ، وهد هتصادية والعمرانية والثقافية ،بالعراق في جميع المجاالت اال
نال التعليم هسطًا وافرًا من اهتمام المجلس من خالل إرسال البعثات العلمية الى الخارج ، فكانت أول 

طالبًا ، لدراسة الموضوعات الهندسية المختلفة  22تضم  9199-9190بعثة علمية في العام الدراسي 
ازديادًا ملحوظًا في أعداد  9191و9190هدت المدة بين عامي ، وهد ش (909)في الجامعات األمريكية 

البعثات العلمية وتنوع اختصاصاتها ، وتوجهها نحو الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا بالدرجة األولى 
ذلك الى السياسة التعليمية الجديدة لوزارة المعارف الرامية الى توسيع نطاق التعليم في  الباحثان ، ويعزى

البعثات العلمية وعدد  الدول المرسل لهايبين  يع مجاالته ، ومنها البعثات العلمية ، والجدول التاليجم
 . 9191و9191بين عامي  الطلبة المبتعثين

 .(903)9185و9181في المدة  إليهاأعداد طلبة البعثات العراقية والدول المبتعثين بجدول 
 المجموع باقي دول العالم األمريكيةالواليات المتحدة  بريطانيا العام الدراسي

9181-9188 29 90 903 911 
9188-9181 99 10 11 911 
9181-9181 21 11 91 910 
9181-9185 12 10 900 302 
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شهد أعلى نسبة في  9191-9199من خالل مالحظة الجدول أعاله يتبين لنا أن العام الدراسي      
( طال  ، وأن الواليات المتحدة األمريكية هد حازت على 302عدد الطلبة المبتعثين الى الخارج بواهع )

لنا تفوق الواليات المتحدة ( طالبًا ، وهذا يؤكد 10المرتبة األولى في عدد الطلبة المبتعثين إليها بواهع )
األمريكية على بريطانيا في عالهاتها مع العراق ، ولعل مرد ذلك يعود الى توهيع العراق والواليات المتحدة 

األمريكية ،  –التي أثرت بشكل كبير في تطوير العالهات العراهية  مشروع النقطة الرابعة اتفاهيةاألمريكية 
 .(902)لبعثات العلمية والتبادل الثقافيما في مجال التعليم واالسي  

األمريكية القائمة على إدارة شؤون ثانوية كلية  -العراهية مية يعلتأدركت الجمعية المن جان  آخر       
تقدم األ  توماس  وبناًء على ذلك ،إنشاء جامعة يتلقى فيها الطلبة التعليم العاليالحاجة الى بغداد، مدى 

بطل  لغرض  9199 عام وزارة المعارف العراهية في السابع والعشرين من نيسانرئيس كلية بغداد إلى 
، والسماح لإلدارة اليسوعية بمنح الشهادات للقيام بمباشرة التعليم العالي منح كلية بغداد األذن رسمياً 

على وافقت وزارة المعارف  وهد والدرجات الدراسية التي تعطى عادة في مختلف مرات  التعليم العالي،
جامعة  اسمتحت  9191في حزيران عام طل  إدارة الكلية إليها لغرض البدء رسميًا بالتعليم العالي 

  .(901)الحكمة
التعليمية النسوية وتنوعها  ازديادًا مضطردًا في إعداد المؤسسات التاريخيةالمرحلة هذه وهد شهدت       
من القيم والعادات والمفاهيم التي أعاهت ذها  المرأة بعد تآكل الكثير ، نيةما بعد الحر  العالمية الثاالسي  

ور الذي شهده العراق من جهة إلى المدرسة من جهة، وحاجة المجتمع التي فرضت نفسها في سياق التط
، بعد ان استطاعت المؤسسات التعليمية األمريكية نشر مبادئها وأساليبها التعليمية المتقدمة التي أخرى

 .(909)من المجتمع العراهي شرائح واسعة نالت رضا

واضحًا السي ما في فترة الحر   أن العالهات االمريكية العراهية شهدت تحسناً  ونستنتل مما تقدم،     
ثر تراجع النفوذ البريطاني في العراق بعد حصول االخير على االستقالل عام أ العالمية الثانية وما بعدها،

روفًا سياسية واهتصادية مالئمة فضاًل عن التبدل في بعض االفكار والمفاهيم مما هيأ ظ ،9123
خر نشر التعليم الذي انعكس بشكل او آسياسة الواليات المتحدة االمريكية في مجال  ازاءاالجتماعية 

العراهي على النهل غم من تحفظ فئات واسعة من الشع  على مستوى الثقافة والمعرفة في العراق على الر 
 ونشأةت فئة مثقفة باألفكار االمريكية احتلت مكانتها في االدارة والسياسة ،االمريكي في التعليم في العراق

معظم االحداث السياسية دت دورًا مميزًا في الحياة العامة في شتى المجاالت واشتركت في واالهتصاد وأ
 . واخر الحكم الملكي فضاًل عن دورها في نهاية ذلك الحكمالداخلية أ
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 الستنتاجاتا
 -أهمها :من االستنتاجات  عددتوصل البحث الى 

على الرغم من العداء الواضح الذي أظهره العراهيون للوجود األجنبي في العراق بشقيه          -
خالل المدة الزمنية مدار البحث ، إال إن  –التبشيري األمريكي واالحتالل البريطاني  -

السياسة التي اتبعتها الواليات المتحدة األمريكية تجاه التعليم في العراق نجحت في كس  ود 
فئات مهمة من الشع  العراهي ، السيما الطبقات المتوسطة والغنية التي دفعت الحكومة 

جامعات األمريكية ، مثل كلية بغداد العراهية الى الموافقة على فتح المزيد من المدارس وال
وجامعة الحكمة التي مثلت نموذجا يحتذى به في النظام التعليمي الذي يقوم على المهنية 

 والكفاءة واإلخالص في العمل . 
التي التعليم في العراق بالقوانين واالنظمة  تجاهاصطدمت سياسة الواليات المتحدة االمريكية  -

السي ما ما يتعلق بمراهبة ،  9139اهية بعد هيام الحكم الوطني عام العر وزارة المعارف سنتها 
، غير أن  للحفاظ على الثقافة الوطنية ، في محاولةوزارة هبل الوتفتيش المدارس االجنبية من 

الحكومة العراهية التي كانت تسعى لنيل اعتراف الواليات المتحدة االمريكية باستقالل العراق 
تمهيدا النضمامه الى عصبة االمم ، اضطرت الى القبول ببعض الشروط األمريكية تجنبا 

سيما للتصادم معها ، على أن ال تتعارض سياستها التعليمية مع القوانين الوطنية النافذة ، ال
 بعد تبني العراق للفكر القومي العروبي في مناهجه التعليمية .

نجحت السياسة األمريكية تجاه التعليم في العراق في خلق جيل من الطلبة العراهيين المؤمنين  -
ساعدها في توجيه التعليم في العراق بعد العام للمنهل االمريكي  بالثقافة األمريكية والمؤيدين

ة مونرو التي هدمت توصيات عديدة لوزارة المعارف العراهية تتعلق لجنمن خالل  9123
، وهدفت الى ترسيخ الهيمنة األمريكية على التعليم العالي  بإصالح التعليم والتربية في العراق

 في العراق .
سمحت السياسة األمريكية بتطوير التعليم في العراق من خالل الجهود التي هام بها المسؤولون  -

رس األمريكية ، وفي مقدمتهم فان إيس الذي أستبدل نظام الصفوف المتبع في عن المدا
المدارس األهلية والحكومية التي تشرف عليها سلطات االحتالل البريطاني ، بنظام جديد هو 

حيث ، فوائد تربوية ، لما له من الذي كان معمواًل به في المدرسة االمريكية نظام الجماعة 
فيجوز لطال  اللغة االنكليزية في الصف ، التي تالئمه وطبقًا لقابليته تقدم للطال  المادة 

وهو ما انعكس إيجابا على المستوى العلمي  ، المتقدم أن يدرس الهندسة في صف ادنى



21 
 

لخريجي المدارس الحكومية ، واألمريكية على حد سواء ، على عكس ما كان متبعًا من نظام 
ام الصفوف في زمن االحتالل البريطاني ، واللذان لم ينجحا الكتاتي  في العهد العثماني ، ونظ

 في تحسين مستوى التعليم في العراق .
ينل ما يستحق لم والذي كان معدوما تماما في العهد العثماني ، و سوي ، نبالنسبة للتعليم ال أما -

، فقد شهد تطورا ملحوظا على يد المبشرين  البريطانيسلطات االحتالل من أهتمام من 
تعد أول مدرسة التي و ، في البصرة  للبنات مدرسة الرجاء العالي األمريكان ، السيما بعد افتتاح

ثانوية نسوية في العراق ، وهد خرجت العديد من الفتيات اللواتي اصبحن فيما بعد من هادة 
   التربية والتعليم في العراق .

ليؤشر تطورا هاما في  9123عام االمريكية في  –عراهية التعليمية ال الجمعيةتأسيس  جاء  -
السياسة األمريكية ، حيث فتح البا  أمام تأسيس كلية بغداد التي استقطبت فئات مختلفة من 

على مدى سنوات عملها في  الشع  العراهي من مختلف األديان والمذاه  والقوميات ، وأدت
األطباء والسياسيين الذين خدموا بغداد دورًا هامًا وكبيرًا في تخريل العديد من القادة والمفكرين و 

، وتمكنت نشرها في المجتمع العراهي  -والزالوا  -البالد وحملوا أفكارًا وثقافة امريكية ، حاولوا 
من خالل منهجها التربوي المستقل والمهني االبتعاد عن اإلطار التبشيري والسياسي للتعليم 

 ة التي كانت نواة جامعة بغداد .وهادت الى تأسيس جامعة الحكم األمريكي في العراق ،
من االربعينيات والخمسينيات تزايد االهتمام األمريكي الرسمي بالتعليم في العراق في عقدي  -

استقدام  تمثل فيواضحًا تطورا شهدت سياسة الواليات المتحدة االمريكية القرن العشرين ، إذ 
فضاًل عن ارسال ، العراهية  عدد من المدرسين والخبراء األمريكيين للتدريس في المدارس

ثم توهيع ،  البعثات العلمية العراهية في التخصصات النادرة الى الجامعات والمعاهد االمريكية
في المجالين التعليمي بينهما الذي سمح بزيادة التعاون الرابعة البلدين على مشروع النقطة 

االثر الواضح في تطور النظام التعليمي في العراق حتى أصبح من  مما كان له ، والثقافي
وظهر جيل جديد متنور اشترك في االحداث السياسية ، افضل االنظمة التعليمية في المنطقة 

تموز  91في هيام النظام الجمهوري بعد ثورة  وكان له دور فعال، طوال العهد الملكي  الداخلية
 الى يومنا هذا .، والزالت بصماته واضحة 9191
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http://www.nytimes.com/1981/04/28/us/the-episcopalians-an-american-elite-with-roots-going-back-to-jamestown.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B3_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/578
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD
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:  الحرة الموسوعة: ويكيبيديا: ينظر للمزيد.  بابل بالد مع جيدة بعالهات تتمتع وكانت االصلي الكلدان
https://ar.wikipedia.org/wiki 

 وهياكل مماثلة، معتقدات أو األنكليكانية الكنيسة إلى ترجع تاريخية باتصاالت تتمتع التي الكنائس من يتكون مسيحي مذه  .39
 على م9311 عام إلى ترجع التينية عبارة وهو إكليزا، األنكليكانا المصطلح إلى األنكليكانية كلمة أصل يرجع. والكنيسة العبادة
 الكتابات إلى األنكليكانيين عقيدة أصول ترجع. أنكليكان األنكليكية أتباع على ويطلق. اإلنكليزية الكنيسة ويعني األهل

 واحدة األنكليكية تشكل. مبكر وهت في الكنيسة وآباء"( تاريخية أسقفية)"الرسولية والخالفة الرسولية الكنيسة وتقاليد المقدسة،
 إلى وكندا المتحدة الواليات في األنكليكانية الطوائف تشكيل أ عيد األمريكية، الثورة أعقا  الغربية،وفي المسيحية فروع من

 البريطانية اإلمبراطورية توسيع طريق عن والتي الذاتي؛ بالحكم الكنائس هذه وتعيش بها خاصين أساهفة لها مستقلة كنائس
 المحيط ومناطق وأستراليا أفريقيا في حديثًا،السي ما الم شكلة الكنائس من عددل كنموذج اعتماده تم المسيحية البعثات ونشاط
 الطائفة الكنائس ، وتعد هذه من المشتركة الدينية التقاليد لوصف األنكليكانية مصطلح أ بتكر عشر التاسع القرن وفي. الهادي

 :ينظر. مسيحية طائفة أكبر ثالث هي تقريًبا األنكليكية
Hein, David, and Charles R. Henery, editors (2010). Spiritual Counsel in the Anglican Tradition ;  

http:// www.cofe.anglican.org /about/ history; https://ar.wikipedia.org/wiki                                 . 
 .19، ص 9111اق ، مطبعة الناشر المكتبي ، بغداد ، .حارث يوسف غنيمة ، البروتستانت واإلنجيليون في العر  33
 .11المصدر نفسه، ص .32
ذنون يونس حسين الطائي ، االتجاهات االصالحية في الموصل في أواخر العهد العثماني وحتى تأسيس الحكم الوطني ،  .31

 .999، ص9110رسالة ماجستير )غير منشورة( ، كلية اآلدا  ، جامعة الموصل ، 
 .12و أسماعيل ، المصدر السابق ، ص.عامر بل 39
 في التجربة ذههرار لتكيهم لد رغبةال رتهظ 9111عام  بيروت في األمريكية عةامالج األمريكانالمبشرين  أسس أن بعد .31

 المنطقة واختاروا،  دفهال ذاه لتحقيق العثمانية طاتلالس مع عشر التاسع القرن ايةهن في متعددة اتصاالت فأجروا الموصل
 في ، العثمانية طةلوالس الموصل اليهأ من عارم برفض هوبل مهمقترح أن إال ،لها  رًا مق البريطانية يةلالقنص لبناية المجاورة

، وهذا ما يؤشر  فةلمخت عربية مناطق في ياتلوالك المدارس من العديد بتأسيس الشرق في ألمريكيةا البعثات ذهه نجحت حين
للمزيد  .القومية والوطنية بهويتهملنا أن العراهيين لم يرحبوا ال بالمحتل البريطاني وال بالمبشر األمريكي وذلك اعتزازًا منهم 

 .909أياد علي ياسين سرحان ، المصدر السابق ، ص ينظر : 
 .11-19.حارث يوسف غنيمة ، المصدر السابق ، ص ص  39
 .909سرحان ، المصدر السابق ، ص .أياد علي ياسين  31
المنخفضة الجديدة  األراضيوهي اتحاد مجموعة كنائس تأسست على يد المستوطنين الهولنديين البروتستانت في مستعمرة . 31

، نيويورك والتي أطلقت عليها أسم ، 9111 عامالمستعمرة التي استولت على موالية لبريطانيا  أصبحتومركزها نيوامستردام، 
 Reformedفي امريكا  ) اإلصالحيةوتعد اليوم من اكبر الطوائف البروتستانتية في الواليات المتحدة وتعرف اليوم بالكنيسة 

Church in America .)نظر : للمزيد ي 
Collins,P.457 ; Morns Richard. B. (ed) : Encyclopedia of American History ; (New York -1956) , p. 

473. 

، وانتخ  في األصلهولندية  أسرةمن  9119 عامولد في والية نيوجرسي زويمر : مبشر وهس أمريكي شهير ،  وئيلصم .20
  Muslim Worldاإلسالمتولى بعدها رئاسة مجلة عالم األدنى، للمبشرين في منطقة الشرق  نبول للتبشير رئيساً تامؤتمر اس

منها : يسوع في  واإلسالم، وله العديد من المصنفات في العالهة بين المسيحية 9199 عامالتي نشأها مع المبشر ماكدونالد 
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(، وغيرها من الكت  والمقاالت، 9191) اإلسالم(، وداخل عالم 9100) اإلسالم(، الجزيرة العربية مهد 9193الغزالي ) إحياء
 .9009، ص9119،، القاهرة3نظر : نجي  العفيفي، المستشرهون،ج. للمزيد ي 9193توفي عام 

ة طويلة في سوريا في مدلما يقر  من ثالثة عقود، كما خدم  اإلصالحيةللقس النسك الذي خدم في البعثة  األكبراالبن  .29
 إلهناعوهو السب  الرئيسي الذي دفعه  ينير النسكابنه الب فيوكان له تأثير كبير  ،النصف األول من القرن التاسع عشر

 نظر :للمزيد يلنشاطها.  هذه المنطقة مجاالً البعثة فيما بعد التخاذ 
F.T. Haige, “The Rise and Progress of Modern Christen Mission in Arabia”; Missionary Review, 

vol., 18, 1895, p.731 . 

32.S.M. Zwemmer, Arabia The Cradle of Islam, (New York , 1900), pp. 353 –364  

، ص 9111عبد المالك خلف التميمي، التبشير في منطقة الخليل العربي، دراسة في التاريخ االجتماعي والسياسي، الكويت،  .22
 . 11-11ص 

هشام سوادي هاشم ، من صور التواصل الحضاري بين الشرق والعالم اإلسالمي :المدارس األمريكية في الدولة العثمانية ،  .21
 .1، ص3001صل ، كلية التربية ، جامعة المو 

35.Salh Sonyle, The Great Wand The Tragedy of Antolia, (Ankari, 2000); HaybarOglu, A.G.E., SS. 

141-142. 

36.“Mr. Washburn to Mr. Morris”, April 5, 1865, P.284; “Mr. Angell to The Minister for Foreign 

Affairs”, Ibid., May 21, 1898, p.1096. 

 .9، ص ..... الحضاري التواصل صور هشام سوادي هاشم ، من.29
ن في تاريخ األسرة التي حكمت الدولة العثمانية ستة هرون من ي. االبن الثاني للسلطان عبد المجيد ، والسلطان السادس والثالث21

سليمان جوهه باش ، ( . للمزيد عن حياته ونشاطه السياسي ينظر : 9101-9191الزمن ، حكم ثالثة وثالثين عامًا ) 
السلطان عبد الحميد الثاني : شخصيته وسياسته ، ترجمة عبد اهلل احمد إبراهيم ، المركز القومي للترجمة والنشر ، القاهرة ، 

؛ أورخان محمد علي ، السلطان عبد الحميد الثاني: حياته وأحداث عهده ، مكتبة دار األنبار  199 - 29، ص ص 3001
؛ محمد مصطفى الهاللي، السلطان عبد الحميد الثاني بين اإلنصاف  211-12، ص ص  9119،  ، الرمادي ، العراق

 .321-39، ص ص  3001والجحود ، دار الفكر ، دمشق ، 
من أبوين هولنديين كانا هد هاجرا الى الواليات المتحدة ، وكان ابوه راعيًا للكنيسة الهولندية  9191ولد في والية مشيغان عام  .21

جامعة كوركن بدرجة بورد عالي، التحق بجامعة برنستن الالهوتية حيث درس اللغات  فيس إ، وبعد تخرج  حيةاالصال
اوفد للعمل في البصرة وحينها جا  المناطق الجنوبية واألحواز ليكون  9102السامية وفي مقدمتها اللغة العربية ، وفي عام 

. للمزيد ينظر : جون فان ايس ، أهدم أصدهائي العر  ، ترجمة نجي   أول أمريكي يجو  تلك المنطقة ويتعرف على أحوالها
 . 210- 221(، ص ص  9111عمسو، ) بغداد ، 

 . 302، ص  9199، بغداد ، 9199- 9121.عبد الرزاق الهاللي ، تاريخ التعليم في العراق في العهد العثماني  10
 .404، ص.المصدر نفسه41

(، ولد في والية أوهايو االمريكية وتعلم فيها ، ثم درس 9192 - 9101)للواليات المتحدة األمريكيةلسابع والعشرون االرئيس  .13
ضد المرشح  9193، لكنه فشل في انتخابات عام  9101فاز في انتخابات الرئاسة عام الحقوق وعمل في سلك المحاماة ، 

 9139تموز عام  99في وارن هاردنل في عهد الرئيس ية عين تافت رئيسًا للمحكمة العليا األمريك،  الجديد وودرو ويلسون
   -، للمزيد ينظر : هبل حوالي شهر من وفاتهأي  9120 شباط عام 2وظل في هذا المنص  حتى 

 https://ar.wikipedia.org/ 

43.Likuar Bolat Haydar Oglu, Osmanli Imparatorl gunuda Yabanici Okullar, (Ankara, 1990),P.136. 

 عهد في التعليم تاريخ ، الرزاق الهاللي عبد في مدة االحتالل البريطاني ،ينظر: للمزيد عن اوضاع التعليم في العراق.44
 (.9199، بغداد) ، 9139-9191 البريطاني االحتالل

https://ar.wikipedia.org/
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تلقى تعليمه في كلية وينشستر و  9199ولد في لندن عام  ، 9131و9132بين عامي العراق في  لبريطانياسامي المفوض ال .19
تولى من المناص   عدداأن شغل وبعد  9113عام  الهندفي انضم إلى الخدمة المدنية  ، ، أكسفوردBrasenoseوكلية 

( ، وكان له دور كبير في فرض االنتدا  البريطاني على 9191و9199بين عامي  منص  رئيس مجلس مفوضي بلوشستان
-9132 العراهية السياسة في دوبس هنري اثر السلمان، علي محمد انعام . للمزيد ينظر : 9121العراق ، توفي عام 

 .9119 بغداد، اآلدا ،جامعة ،كلية(منشورة غير)دكتوراه ،أطروحة9131
 االنتدا  هبل من 9130و 9191 للمدة بغداد في للعراق المدني الحاكم ،بريطانيا في 9111 عام تموز 91 في ولد .11

 كوكس ببيرسي ليستبدل أثرها على وأهيل 9130 عام العراهية الثورة حكمه خالل ،واجه كوكس بيرسي لسلفه البريطاني خلفاً 
 ،آرنولد مهدي كاظم سؤدد -:ينظر.كطيار خدمته اثناء 9110 الثانية عام العالمية الحر  في وهتل  الوضع لتهدئة عاد الذي
  .91 ، ص 1991 بغداد، جامعة ، اآلداب كلية ،(غير منشورة)ماجستير  العراهية،رسالة السياسة في ودوره ولسن

( ، مقال منشور في صحيفة بالدي اليوم على الموهع  9191-9191أوضاع التعليم في العراق إبان االحتالل البريطاني )  .19
 http://beladitoday.com اإللكتروني :

 الروبية ،وكانت (11) رهم الوطنية العملة نظام صدور بعد 9129 سنة حتى العراق في للتداول استخدمت هندية عملة .11
 رهم الملكي،ملفة البالط الوثائقية،ملفات و،الوحدة.ك.د: ينظر العراهية، العمالت عن وللمزيد.عراهي فلس( 10 -99)تعادل
، 9191-9139 العراهية النقود ،تاريخ حسن كاظم سعد ؛11،ص11،و9120 لسنة العراهية العملة هانون ،الئحة210/299
 ؛ناهض902-11ص، ،ص9111رشد،جامعة بغداد، ابن/التربية ،كلية( منشورة غير)دكتوراه تاريخية، أطروحة دراسة

 .119-191ص، ،ص(3003بغداد،) ،9الحكمة،ط ،بيت العراق في القيسي، النقود عبدالرزاق
، كلية (غير منشورة ))دراسة تأريخية( ، رسالة ماجستير  ( 9191 - 9139)زين  هاشم جريان ، التعليم النسوي في العراق . 11

 .99، ص 3093جامعة بغداد ،  ،التربية للبنات
 المصدر نفسه . .90
 المصرية هبل الحر  العالمية االولى وله. الكابتن بيس : ضابط بريطاني ومتخصص بالرياضيات ، عمل في وزارة المعارف 99

،  9191وكياًل له على الموصل بعد احتاللها من هبل البريطانيين عام  9191بومان عام  اللواء، عينه  باألد ولع شديد 
غلق جميع المدارس العثمانية باستثناء مدرسة الوطن بحجة انها مدارس حزبية تابعة لجمعية وكان أول عمل هام به هو 

بحجة البريطاني تحاد والترهي، كما هرر االستغناء عن عدد كبير من المعلمين الذين رفضوا التعاون مع سلطات االحتالل اال
في القرى متعددة بهدف ابعادها عن نفوذ فرنسا وفتح مدارس  الكاثوليكيةمدارس الطوائف  شجع فتحو انهم غير مؤهلين للتعليم،

)كركوك في عهد االحتالل ،  31أوغلو ،التعليم في كركوك هديما وحديثا،جنجاة كوثر  للمزيد ينظر: . المسيحية
 (،سلسلة مقاالت على الشبكة الدولية للمعلومات)االنترنيت(على الموهع اإللكتروني:9130-9191البريطاني

http://www.bizturkmeniz.com. 
ة تاريخية ، رسالة ماجستير )غير منشورة( ، كلية ( دراس9121-9191.خنساء زكي شمس الدين ، االعدادية المركزية للبنين )93

 . 9-1، ص ص3099للبنات ، جامعة بغداد ،  التربية
لوكالة المستعمرات البريطانية ، ثم  لعائلة بريطانية ثرية ، عمل في الجزيرة العربية جاسوساً  9191بومان : ولد عام  هيمفري .92

في الجيش  وخدم( 9192–9199)والسودان( 9199-9102)مصر في البريطانية المحميات التربية والتعليم في إداراتتولى 
المدة من آ   فيالعراق  التربية والتعليم في أصبح مدير ( ،9191–9191بين عامي ) أثناء الحر  العالمية األولى البريطاني

 . للمزيد ينظر :9130آ  -9191 عام
"Humphrey Bowman Collection" (PDF). Middle East Centre, St Antony's College, Oxford, 

Retrieved 17 September 2015.    

http://beladitoday.com/?iraq
https://www.sant.ox.ac.uk/mec/MEChandlists/Bowman-Collection.pdf
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 على الموهع االلكتروني : . 3/2/3091( 1العراق ،جريدة المدى ، العدد)الى صالح عمر ، كيف دخل التعليم الحديث  فلاير .54

http://www.almadasupplements.net/news. 
 . نفسهالمصدر  . 99

: (زدني)مقال منشور على شبكة)األنترنيت(على الموهع االلكتروني نشأة المدارس في العراق، العاني، طه .91 
http://zedni.com 

 .99.زين  هاشم جريان ، المصدر السابق ، ص  99
رئيس  كأول، اختير بغداد ألشراف، وكان نقيبًا عبد القادر الكيالنيمن ذرية الشيخ  صوفيةلعائلة  9119عام  بغدادولد في  .58

، توفي في بغداد عام للعراقوزراء بعد ثورة العشرين التحررية ،كانت من مهامه تأسيس الدوائر والوزارات العراهية وانتخا  ملك 
. للمزيد ينظر : رجاء حسين حسني الخطا  ، عبد الرحمن النقي  : حياته وآرائه السياسية وعالهته بمعاصريه ،  9139

 .90 -3، ص ص  9119المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، لبنان ، 
 السابق . .خنساء زكي شمس الدين ، المصدر91
،وهام بقيادة 9191،ساهم في االعداد والتخطيط للثورة العربية الكبرى عام  9112ولد فيصل بن الشريف حسين في مكة عام  .10

،كان لجهوده الكبيرة في ان يخطو العراق خالل مدة 9130انتخ  ملكًا على سوريا عام ،الجيش الشمالي للثورة 
" أي مبدأ خذ وطالبتقوم على " ته،كانت سياس ستقالل وبناء مؤسسات الدولةباتجاه اال مهمة(خطوات 9122-9139حكمه)

انتزاع الحقوق الوطنية من بريطانيا خطوة بعد خطوة ، وبقدر ما تسمح به ظروف العراق الداخلية والمتغيرات الدولية ومنها ما 
 حياته ودوره السياسي في العراق ،ينظر: حتى ع د مؤسس الدولة العراهية الحديثة.وللمزيد عنيتعلق ببريطانيا آنذاك ، 

(؛عالء 9119،)بغداد،9122-9139عبدالمجيد كامل التكريتي،الملك فيصل األول ودوره في تأسيس الدولة العراهية الحديثة 
،مكتبة اليقظةة 9122-9112جاسم محمد ،الملك فيصل األول،حياته ودوره السياسي في الثورة العربية وسورية والعراق 

 ( .9110ية، )بغداد،العرب
م، والحق به لق  )الشهرستاني( 9111ولدعام،  .هو السيد محمد علي هبة الدين بن السيد حسن العابد الحسيني الشهرستاني 19

أثر انتقال أسرته من العراق إلى إيران وسكناها ردحًا من الزمن في مدينة شهرستان، درس العلوم على يد والده ، شارك في 
د انتكاس وكان أحد رجالها البارزين، وهد وهع في هبضة القوات البريطانية بع 9130الثورة العراهية الكبرى عند هيامها عام 

، وزج به في سجن الحلة وهد أطلق سراحه أثر إعالن العفو العام في 9130الثورة في الثامن والعشرين من تشرين األول
،بسب  9133، واستقال في الرابع عشر من آ  9139أيلول عام  39، اختير وزيرًا للمعارف في 9139الثالثين من ايار عام

. للمزيد ينظر : راهي مزهر العامري ، وزراء المعارف في عهد  9133ريطانية لعام الب– شروط المعاهدة العراهية لرفضه 
: بين الحماس الوطني ودسائس المستشارين البريطانيين ، مجلة دراسات تربوية ، العدد  9123-9139االنتدا  البريطاني 

 .19-11( ، بغداد ، ص ص  3001الثامن) تشرين األول 
 .10.المصدر نفسه ، ص 13

لة إلى العراق مع الحم المستشار البريطاني لوزارة المعارف العراهية خالل عهد االنتدا  البريطاني، جاء:  فارل جيروم.12 
 عين والتحق بخدمة دائرة االستخبارات في الجيش البريطاني، ثم( 9191-9191) البريطانية خالل الحر  العالمية األولى

حتى أنهيت خدماته في العراق وسافر للعمل في معارف ،9139مديرًا لمعارف الموصل ثم مستشارًا لوزارة المعارف في العام 
 .31صتاريخ التعليم في العراق في العهد العثماني،  الرزاق الهاللي، عبد ، للمزيد ينظر :9133فلسطين في العام

 .19راهي مزهر العامري ، المصدر السابق ، ص .11 
 .913حارث يوسف غنيمة ، المصدر السابق ، ص . 19

http://www.almadasupplements.net/news.
http://zedni.com/
http://zedni.com/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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الكنيسة  اندماجمن  9132هي االرسالية التي تأسست في الواليات المتحدة األمريكية في الثامن من تشرين الثاني عام .11 
 Unitedفي الواليات المتحدة األمريكية ،والتي عرفت فيما بعد باإلرسالية المتحدة في العراق  االصالحيةالمشيخية والكنيسة 

Mission in Iraq الى الزمالة العراهية   9191تموز عام  91، وتم تغيير أسمها بعد ثورةThe Iraq Fellowship  وهد ،
الجمعية الخيرية األمريكية في شمال العراق.  9110ة ( لسن9أسس أعضاؤها فيما بعد وفقا لقانون الجمعيات العراهي رهم )

 .11؛ حارث يوسف غنيمة ، المصدر السابق ، ص 11للمزيد ينظر : عامر بلو إسماعيل ، المصدر السابق ، ص
،  3001، .إبراهيم خليل العالف ، العراق والواليات المتحدة األمريكية ، دراسة في التاريخ والسياسة والنفط والتعليم ، الموصل  19

 .91ص
 .11.حارث يوسف غنيمة ، المصدر السابق ، ص 11
،  9121 -9129يعقو  الخوري ، دليل المملكة العراهية لعام ؛ 90-11عيل ، المصدر السابق ، ص ص عامر بلو إسما. 11

 . 939، ص  9129مطبعة األمين ، بغداد ، 
 صالح عمر ، المصدر السابق . فلاير .90 
عام  تخرجه وبعد،  استانبول في الشاهانية الملكية المدرسة في درس،  هاضياً  والده كان حيث اليمن في 9119عام  ولد. 99

، توفي  9133، عين مشرفًا على المعارف في العراق عام  الثانوية المدارس احدى في الطبيعية للعلوم مدرساً  عين 9100
، 9199، لبنان، بيروت، والنشر  للطبع النهضة دار، الميسرة العربية الموسوعةر: نظ. للمزيد ي 9110في بغداد عام 

 .111ص
 فلاير صالح عمر ، المصدر السابق ..  93

 3092(، دار جليس الزمان ،عمان ،األردن ، 3002-9110عادل محمد العليان، العراق في السياسة االميركية المعاصرة) . 92
 .2 -9صص ، 
 فلاير صالح عمر ، المصدر السابق . .91  
( : دراسة تاريخية سياسية ، دار 9191-9121األمريكي في العراق ) –بشار فتحي العكيدي، صراع النفوذ البريطاني  . 99

 .909، ص 3099غيداء للنشر والتوزيع ، عمان، األردن ، 
 .991-999، ص ص 9111، بيروت ، 3، ج9( ، ط9119-9139.ساطع الحصري ، مذكراتي في العراق ) 91
كلية  فيوتعلم فيها ، وتخرج  9111مربي وأكاديمي أمريكي شهير ، ولد في مدينة ماديسون بوالية أنديانا األمريكية عام  . 99

، هام بعشرات الرحالت الى الصين بين 9119،حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة شيكاغو عام  9110فرانكلين عام 
د أثمرت جهوده عن تقدم التعليم في الصين وترك بصمات واضحة فيه لإلشراف على التعليم فيها، وه 9120- 9130عامي 

            -. للمزيد ينظر :  9119ترأس لجنة الكشف التهذيبي إلصالح التعليم في العراق ، توفي عام  9123، وفي عام 
 http:// www.wikipedia.org  

 . 293-299، ص ص 9113العالف ، تطور التعليم الوطني في العراق ، البصرة ، إبراهيم خليل  .91
وأكمل فيها تعليمه االبتدائي والثانوي ، التحق بالبعثة  9103. مفكر وسياسي عراهي ، ولد في مدينة الكاظمية ببغداد عام 91

أرسلته وزارة المعارف الى  9131ام ، وفي ع 9139األولى التي أرسلت للدراسة في الجامعة األمريكية في بيروت عام 
ليعين مرشدًا عامًا للتعليم ، وفي أيلول  9123الواليات المتحدة األمريكية لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة كولومبيا ، وعاد عام 

 31و 9192أيلول عام  99عين مفتشًا عامًا في وزارة المعارف ، أصبح رئيسًا للوزراء لمرتين في المدة بين  9129عام 
العراق،  تاريخ في ودوره سيرته عن وللمزيد . 9192الثاني عام  كانون في النوا  لمجلس رئيساً  انتخ ،  9191نيسان 
 ،أطروحة9191 عام حتى التربوي ونهجه السياسي دوره الجمالي، فاضل الهاشمي،محمد محمد كاظم رحيم :ينظر

http://www.wikipedia.org/
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،مطابع 9191-9121؛ هحطان حميد كاظم،وزارة الداخلية العراهية 9119البصرة، اآلدا ،جامعة ،كلية(منشورة غير)دكتوراه،
 .901،ص3093جامعة ديالى، محافظة ديالى،

 .901بشار فتحي العكيدي ، المصدر السابق ، ص  10
 األدنى، الشرق في طويلة خدماته وكانت ، 9123 عام ثانيال تشرين في ، عي ن بغداد في األمريكي مقيم. الوزير المفوض ال19

 . للمزيد ينظر :القدس في هنصالً  ثم القاهرة، في األمريكي العام القنصل متعددة لسنوات كان فقد
From: Sir F. Humphrys, to: Sir John Simon, Report on Heads of Foreign Missions in Iraq, Bagdad, 

January 4, 1934, Records of Iraq, (1914-1966), Vol. 7, 1932-1936), Advisory Editor: Alane L. 

Rush, Research, Editor: Jane priest land, Archive Editions, 2001, 7. 22, p.1. 

 .909؛ بشار العكيدي ، المصدر السابق ، ص 292. إبراهيم خليل العالف ، تطور التعليم الوطني ، ص13
،  9123، محرر التقرير مدير اللجنة بول مونرو ، بغداد ، للمزيد ينظر: الحكومة العراهية ، تقرير لجنة الكشف التهذيبي  .12

 . 1 -1ص ص 
 .39، ص9123،  بغداد ، مطبعة النجاح ، نقد تقرير لجنة مونرو ، ساطع الحصري. 11
الى الحكومة العراهية بطل   بيوس الحادي عشروبتوجيه من البابا  بغدادفي  الكلدان الكاثوليكتقدم بطريرك  9131. في العام 19

وأسسوا  بغداد، وفعاًل وصلوا إلى  أمريكيين آباء يسوعيينغداد ، من هبل مجموعة مكونة من أربعة لتأسيس مدرسة ثانوية في ب
على الرغم من أن المساعي لتأسيس كلية بغداد بدأت " ،  و BC on the Tigrisللبنين، عرفت بة " كمدرسة ثانويةكلية بغداد 
، وذلك ألن الفرنسيين الكاثوليك، 9123عام ، إال أنها لم تفتح أبوابها إال في السادس والعشرين من أيلول 9131منذ عام 

 ، للمزيد ينظر : ن للعراقييالذين كانوا يمارسون نشاطهم في العراق لم يكونوا سعداء أبدًا من فكرة هدوم اليسوعيين األمريك
Dexter Filkins" ،Boys of Baghdad College Vie for Prime Minister ،"The New York Times ،December 

12, 2005. 

،  9123هصة كلية بغداد منذ التأسيس جالل جرمكا ، ينظر: 9111 عام في تم تعريقها حتى عاماً  وثالثين لسبعة امتدت .11
                                             .http://www.algardenia.com  :مجلة كاردينيا على االنترنيت على الموهع االلكتروني في مقال منشور 

 . 999بشار فتحي العكيدي ، المصدر السابق ، ص .19
رأفت غنيمي الشيخ ،الواليات المتحدة األمريكية واتجاهات التعليم الوطني في العراق : دراسة لرد الفعل األمريكي نحو  .11

، من بحوث الندوة العالمية الثالثة لمركز دراسات الخليل العربي بجامعة البصرة ، 9110الوطنية بالعراق عام  التعليمتشريعات 
 .391-391، ص ص 9191لكتا  الثاني ، بغداد ، مركز دراسات الخليل العربي ، ا

 .112.بشار فتحي العكيدي ، المصدر السابق ، ص 89

،اختير 9131بعد تخليه عن مملكة الحجاز عام علي بن الشريف حسين وجاء إلى بغداد مع والده  9192ولد بالطائف عام  . 90
نيسان  1الملك غازي وصيًا على عرش العراق بعد أن نودي بفيصل الثاني)الطفل( ملكًا على العراق في مصرععلى اثر 

هتل مع الملك فيصل  عندما تسلم الملك سلطاته الدستورية لبلوغه سن الرشد، 9192آيار 3ونهض بأعباء الوصاية إلى 9121
عن حياته ونشاطه السياسي في العراق،ينظر:طارق ،وللمزيد من التفاصيل 9191تموز91الثاني في بغداد صباح يوم 

 ،3وج9(حياته ودوره السياسي،المكتبة العالمية، ج9191-9121الناصري،عبد اإلله الوصي على عرش العراق)
 . 11-21مير بصري،أعالم السياسة في العراق الحديث،رياض الريس للكت  والنشر، )لندن،د.ت(،ص ص،  (؛9110)بغداد،

 .3عليان، المصدر السابق، صالعادل محمد . 91
92. United States National Archive, No.890, G115, The Minister Resident in Iraq ( Knabenshue) to 

the Secretary of State, Baghdad, April29,1941.    

شهد مجال التعليم في العراق أثناء الحر  العالمية الثانية انتكاسة هوية في نوعيته ووضوح أهدافه ، من خالل عودة بريطانيا . 12
التعليم في العراق بما يخدم مصالحها ، عن طريق اضعاف االتجاهات الوطنية والقومية لدى الطال  ، فقامت  شؤونلتسيير 

ن والمعروفين بنشاطاتهم الوطنية والقومية عن وزارة المعارف واستقدمت مدرسين من بريطانيا بإبعاد عدد من المدرسين العراهيي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php?title=Dexter_Filkins&action=edit&redlink=1
http://www.nytimes.com/2005/12/12/international/middleeast/12family.html?ei=5090&en=b0402cf82ac2cfe9&ex=1292043600&partner=rssuserland&emc=rss&pagewanted=print
http://www.nytimes.com/2005/12/12/international/middleeast/12family.html?ei=5090&en=b0402cf82ac2cfe9&ex=1292043600&partner=rssuserland&emc=rss&pagewanted=print
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-9123غازي دحام فهد المرسومي ، التعليم في العراق  -ومصر ولبنان ليوجهوا سياسة التعليم في العراق . للمزيد ينظر :
 .931، ص 9111  ، جامعة بغداد ، : دراسة تاريخية ، رسالة ماجستير )غير منشورة (، كلية اآلدا 9119

 .313.رأفت غنيمي الشيخ ، المصدر السابق ، ص 11
95.  U.S.N.A., Foreign Service of the United State of American, Iraqi Education Minister Wants to 

Hire U.S. Teachers for Iraq,Baghdad,August19,1949,Film4,p.1037. 

،ولد في والية ميسوري ، وتعلم فيها ، خدم كضابط مدفعية في الحرس  للواليات المتحدة األمريكية الثالث والثالثونهو الرئيس  .11
، وفي عام  والية ميسوري، انضم للحز  الديمقراطي في الحر  العالمية األولىالوطني، ثم ألتحق بالجيش االمريكي وخاض 

( وتولى رئاسة لجنة في مجلس الشيوخ 9119-9129) ميسوريعن والية  مجلس الشيوخ األمريكيانتخ  عضوًا في  9121
م كاًل واستسال الحر  العالمية الثانية، أشرف ترومان على إنهاء  المدة" والتي أكسبته شهرة بارزة في هذه لجنة ترومانسميت "

حلف شمال  منظمة، وعمل على إنشاء 9119في آ  عام  هنبلتي هيروشيما وناكازاكي، كما أمر بإطالق اليابانو  ألمانيامن 
كانون  30حتى  9119نيسان  93رئيسًا للواليات المتحدة األمريكية ) من  اصبح، 9111" في عام حلف الناتواألطلسي "

 -للمزيد ينظر : ،  9111ثم انتخ  عام المنص  ،  الذي توفى في فرانكلين روزفلت( خلفًا للرئيس  9192الثاني 
Sracic, Paul A.   & et.al, Encyclopedia of American Parties, Campaigns, and Elections .Westport, 

Conn.: Greenwood, 1999, pp.232-234.    

(، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية اآلدا ، جامعة 9191-9119. صالح محمد حاتم عبد اهلل، تطور التعليم في العراق )19
 .300، ص9111بغداد، 

 .9199كانون الثاني  91 ،329العدد  بغداد، الدستوري،جريدة االتحاد .  11
 1131؛ جريدة الزمان ، العدد  9193أيلول  99في  9193و 9199آيار  91في  9399لواء االستقالل ، العددين  جريدة. 11

 .9192كانون الثاني  1في 
 بتأسيس العراهية الحكومة على والتطوير لألعمار الدولي البنك شرط بعد 9190نيسان  39 في األعمار مجلسأنشيء  .900

 هذا ويكون، دجلة لنهر الفيضان خطر لتالفي الثرثار مشروع لتنفيذ منه طلبته الذي القرض على لإلشراف خاص مجلس
 هانون ونص، الوزراء مجلس من بقرار يعينون إجرائيين أعضاء وستة المالية وزير وعضوية الوزراء رئيس برئاسة المجلس
، 9199 حزيران في األول منهاجه وضع وتم، للمجلس الحكومة تتسلمها التي النفط عوائد كل تخصيص على المجلس
 رسالة ،9191-9190 العراق في األعمار مجلس عبهول، شاتي عبداهلل -:ينظر وللمزيد. 9193اذار في الثاني والمنهاج
 في االهتصادي التخطيط سياسة تاريخ عبهول، شاتي ؛عبداهلل9112بغداد، اآلدا ، جامعة كلية ،(منشورة غير)ماجستير
 .91 -90ص ،ص9119بغداد، اآلدا ،جامعة كلية ،(منشورة غير)دكتوراه  ،أطروحة9112-9191العراق
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عبد الستار محمد علوش ، صفحات من تاريخ التعليم العالي في العراق ، جامعة الحكمة ، مقال منشور على األنترنيت ، . 901
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