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المقدمة 

-:نطاق البحث وتحلیل المصادر
وية في العراق جانباً كبيراً مـن       لم تأخذ الدراسات الخاصة بالمؤسسات الترب     

سهامات واضحة في   المؤسسات من إ   غم مما قامت به تلك    هتمام الباحثين، على الر   إ
هتمامها ف الصعد، وقد ركزت بعض الدراسات إ      مسيرة العراق العامة وعلى مختل    

ر التعليم في العراق دون الخوض بدراسة البنية التحتية لتلك المؤسـسات    على تطو 
جيال متعاقبة من الشباب المتعلم على      ، التي يرجع الفضل لها في تخريج أ       التربوية

بحث في هذا الميـدان ولعـدم       مر السنوات، ولعل السبب في ذلك يعود لصعوبة ال        
مـاكن  لبحـث علـى أ    ا نشطة تلك المؤسسات وتطورها، ولتوزع مصادر     توثيق أ 

تفرقة يصعب على الباحث جمعها أو أحياناً الوصول إليها، فضالً عن الحاجة إلى             م
مـن  سهامات واضحة في تطورها   بالت الشخصية مع الذين كانت لهم إ      جراء المقا إ

من بقـي مـنهم      وآخروننتقل إلى جوار ربه     طلبة ومدرسين ومشرفين، بعضهم إ    
.اً من التفاصيلعلى قيد الحياة ال يتذكرون كثير

نـصراف البـاحثين    الكافي بموضوعات من هذا النـوع وإ       ن عدم االهتمام  إ
ختيـار هـذا    اريخ العراق، كانت سببا مباشـرا إل      لمعالجة الجوانب السياسية من ت    

ومن خالل عملي في مجال التدريس، غمرتني الرغبة لمعرفة تـاريخ           . الموضوع
اد، بـل   قدم مدرسة ثانوية في بغد    ور أ والرغبة في الوقوف على تط    التعليم الثانوي 

).المدرسة الثانوية سابقا(عدادية المركزية في العراق كله، تلك هي اإل
المركزية خالل المدة الواقعة بين      اإلعداديةتركز البحث في دراسة موضوع      

. ١٩٣٩المية الثانية عام    مرحلة تأسيس الثانوية وحتى بداية الحرب الع       ١٩١٩عام  
حداث التي مر بها العراق، ومدى تأثير ذلك في         المدة، وكثرة األ   تلكهميةنظراً أل و

عدادية المركزية بشكل خاص، سـواء فـي     التعليم في العراق بشكل عام واإل      واقع
وكذلك في دورها المتميز    . تطورها أو في مساهماتها في القضايا الوطنية والقومية       

.الدولة العراقية الحديثةسهموا في بناء ي تخريج كوكبة من الرجال، الذين أف



٢المقدمة

سدل الستار علـى مرحلـة فـي غايـة          والمساهمة في تطوير مؤسساتها، لي    
رض الحقائق وتلقـى    عهمية، من هنا جاءت هذه المدة موضوعاً لدراسة شاملة ل         األ
.ضواء على جوانب مهمة من تاريخ تلك المدرسةاأل

تنـاول  .ربعة فصول وخاتمـة   الرسالة من مقدمة ومدخل تاريخي وأ     تتألف  
خيـر  العهد العثماني األ   أواخروضاع التعليم الثانوي في العراق      المدخل التاريخي أ  

.١٩١٧وحتى دخول القوات البريطانية بغداد عام ١٨٦٩عام منذ
عدادية المركزيـة   اإل لتأسيسريخية  لدراسة المسيرة التأ   الفصل األول  كرس

-١٩١٧االعـوام   مع عرض لمراحل تطور التعليم الثانوي في العـراق خـالل          
حتالل في نشر التعليم الثانوي، الذي تمثل بفـتح صـف           وسعي سلطة اإل  . ١٩٣٩

، وعد البداية الحقيقية لوالدة التعليم الثانوي في العراق بحـسب           ١٩١٩ثانوي عام   
كما تناول الفصل واقـع  ). مونرو(أو ما عرف بلجنة  ) الكشف التهذيبي (رأي لجنة   

، مع بيـان    ١٩٣٩-١٩٢١عوام  الل الحكم الوطني لأل   العراق خ التعليم الثانوي في    
ـ             األ ز همية التاريخية للثانوية، من حيث الموقع الجغرافي وما يحيط بها مـن مراك

.ريخيحضارية مهمة ومراحل تطورها التأ
ن حيث تطور المنـاهج     الجوانب التعليمية م   ةمناقشلالفصل الثاني،   خصص  
ـ    متحانات، ومستوى التطور الح   الدراسية واإل  ن حيـث تطبيـق     اصل فيها سواء م

متحانات ونسب النجاح مع مقارنة هذه النـسب مـع نـسب            المناهج أو مستوى اإل   
.النجاح العام في ثانويات العراق

عدادية وشـمل  فصل بدراسة الواقع التربوي في اإلهتم هذا الذلك إفضال عن  
لمدرسـين  ة وزيادة أعـداد ا    عداد الطلب المدرسين والطلبة من حيث زيادة أ      وضاعأ

.ختصاصاتهموتنوع إ
المسيرة التربويـة لإلعداديـة   (نب آخر وهو  جا تناولأما الفصل الثالث، فقد     

هـم  الثقافية والفنية مع إستعراض  أل      -الالصفية م النشاطات وتضمن اه ) المركزية
التـي  برز الـصحف والمجـالت   أسست في الثانوية في تلك المدة وأ     اللجان التي ت  

ية والكشفية وحتى العسكرية في     فضال عن النشاطات الرياض    صدرتها تلك اللجان،  أ
.عداديةاإل
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طنية والقوميـة فـي   ها الو عدادية المركزية من غيرها بمواقف    ونظراً لتميز اإل  
فردنا لذلك فصال مستقال هو الفصل الرابع، الـذي جـاء بعنـوان             تلك المدة فقد أ   

سواء في  ]دادية المركزية عاإل[ب الثانوية المركزية    الدور الوطني والقومي لطال   (
نعكاساته دود الفعل الطالبية نتيجة تدهور أوضاع البالد بسبب سياسة اإلنتداب وإ          ر

ستياء ات الجائرة على العراق، أو في اإل      المعاهدالسلبية على الواقع العام، وفرض      
العام من سياسة بريطانيا المعادية لالمة العربية، وفي المقدمة سياسـتها المؤيـدة             

فعل مر الذي انعكس بردود     والمعادية للقضية الفلسطينية، األ   وحات الصهيونية   للطم
...سريعة عند الطلبة للتصدي لتلك السياسة االستعمارية

فتضمنت النتائج التي تم التوصل إليها، عن طريق تتبع مـسيرة            ما الخاتمة أ
العـرض  ن  الذي يجمع بي  ) المنهج الوصفي التحليلي  (عدادية المركزية عبر تبني     اإل

ا الزمني بغية الوقوف علـى      حداث على وفق تسلسله   الوصفي وتحليل الوقائع واأل   
عدادية المركزية في تطور العملية التربوية ومـدى تأثيرهـا فـي واقـع              دور اإل 

.المجتمع عامة والتعليم خاصة
ستعانة في كتابة الرسالة بمجموعة متنوعة من المـصادر، يـأتي فـي       تم اإل 
) منـشور (الرسـمية بعـضها   وراقمن الوثائق والسجالت واألدد كبيرمقدمتها ع 

الموجودة في دار الكتب والوثائق العراقية ببغـداد،        ) غير منشور (خر  والبعض اآل 
وفي مقدمتها ملفات البالط الملكي، وتقـارير وزارة المعـارف العراقيـة ووزارة        

ب ونـسب   ، فضال عن سجالت الثانوية الخاصة بدرجات الطـال        العراقية الداخلية
عداديـة المركزيـة    األرشيف الموجود في مكتبة اإل    النجاح العامة للثانوية، وكذلك     

ن هناك سـجالت    المدرسة وطلبتها، إال إ    تناولتومات مهمة   الذي يحتوي على معل   
حتالل االمريكـي  قدان بسبب تقادم الزمن، وبسبب اإل اخرى قد تعرضت للتلف والف    

.وما رافقه من نهب وتدمير وحرق
عتماد على الوثائق الرسمية العراقية المنـشورة وفـي مقـدمتها           ك تم اإل  كذل

عن سـير المعـارف     هاالتقارير السنوية التي دأبت وزارة المعارف على اصدار       
ء البحث بشكل واضـح     غناالتقارير في إ   تلكوقد أسهمت   ١٩٤٠-١٩٢٥عوام  لأل
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انات والقـوانين  لطلبة ونتائج اإلمتححصاءات على عدد المدارس وا بما وفرته من إ   
.نظمة والمناهجواأل

عتماد على محاضر مجلس النواب العراقي في دوراته المتعـددة          كذلك تم اإل  
وما طرح فيه من قضايا تتعلق بالتطور التربوي وميزانيـة المعـارف، وكيفيـة              
النهوض بواقع التدريسات وفتح المـدارس والمخصـصات المرصـودة للكتـب            

.بنيةواألوالبعثات
في دراسة تطور التعليم     اإلعتماد عليها  ائق التربوية المهمة التي تم    ومن الوث 

الـذي  ) مريكيـة تقرير لجنة مونرو األ   (مدة البحث    ومستوى التقدم الحاصل خالل   
الـذي  ) لجنة الكشف التهـذيبي   (تحت عنوان    ١٩٣٢نشرته الحكومة العراقية سنة     

مريكية، الـذي تبنـاه بعـض التربـويين         كس وجهة نظر المدرسة التربوية األ     ع
.آخرونهضالعراقيين ورف

ستغناء عن الرجوع اليهـا عنـد       لوثائق المنشورة التي ال يمكن اإل     ولعل من ا  
التقـارير  (االنتداب وأقصد بهـا     الكتابة في أي جانب من تاريخ العراق خالل مدة          

-١٩٢٠عام   بيندارة العراق، والمرفوعة إلى عصبة االمم للمدة ما         السنوية عن إ  
نها عبر عن وجهة النظر البريطانية، ال     ن تلك التقارير ت   وعلى الرغم من إ   ). ١٩٣٢

ذلـك  تذكر في العادة ما يعزز موقفها كدولة منتدبة وتتحاشى ذكر ما يسيئ إلـى               
همة جدا لما تحتويه من معلومات      الوثائق م  تلكن  فإ... رضه إلى النقد  الموقف ويع 

. دم الذي تحقق في العراق في المجاالت المختلفةحصاءات ودراسات عن التقوإ
ـ          كما أ  م فـصول   عطت كتب المذكرات معلومات اليستهان بهـا فـي معظ

ظـرهم  صحابها بوجهة ن  على الرغم من إنها ال تخلو من عيوب لتأثر أ         ... الرسالة
ريخية الخاصة وإبتعادهم عن الحياد والموضوعية، إال إنها وبشكل عام ذات قيمة تأ           

ذ ساهمت فـي    ولياً من مصادر الدراسة، إ    في الوقت نفسه مصدراً أ     تلهمة وشك م
حداث مدة البحث، والسيما مـذكرات الطلبـة الـذين         الكشف عن بعض تفاصيل أ    

ة في الدولة   وتقلدوا مناصب مهم  ) عدادية المركزية اإل(درسوا في الثانوية المركزية     
ين المختلفـة كالطـب     ختصاصهم في المياد  العراقية، أو الذين إشتهروا في مجال إ      
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والتعليم والسياسة، ومن بينها على سبيل المثال الالحصر، مذكرات حسين جميـل            
).العراق شهادة سياسية(

) صفحة مـن حيـاة محمـد حـسن سـلمان          (ومذكرات محمد حسن سلمان     
مين وخاصة الجزء األول، ومذكرات أ    ) حديث الثمانين (ومذكرات كمال السامرائي  

).فتهابغداد كما عر(المميز 
فـي  ) أوراق أيـامي (من اإلشارة إلى مذكرات طالب مـشتاق     إنه ال بد  كما  

الواقعة بين عامي   دارة الثانوية المركزية في المدة      جزئه األول والسيما مدة توليه إ     
عطى معلومات كثيرة ومهمة عـن الثانويـة وتـم توظيـف            فقد أ  ١٩٢٩-١٩٢٧

.معلومات هذه المذكرات في فصول الرسالة المختلفة
ما المصادر االخرى المباشرة عن موضوع التعلـيم فيـأتي فـي طليعتهـا           ا

ريخ التعلم في العراق فـي العهـد        تأ(ؤلفات عبد الرزاق الهاللي وهي      مجموعة م 
العراق في عهد اإلحتالل البريطاني     تاريخ التعليم في    (و) ١٩١٧-١٦٣٨العثماني  

).١٩٣٢-١٩٢١اب نتدتأريخ التعليم في العراق في عهد اإل(و) ١٩٢١-١٩١٤
تطـور التعلـيم   (حمد ويدخل ضمن هذا اإلطار كتاب الدكتور إبراهيم خليل أ      

التعلـيم  (جميل موسى النجار    الدكتور  وكتاب  ) ١٩٣٢-١٨٦٩الوطني في العراق    
ه المصادر تشكل   ن هذ ومما الشك فيه إ   ) ١٩١٨-١٨٦٩في العهد العثماني االخير   

ـ   غناء الرسالة بك  رافداً مهماً في إ    ن المعلومـات والتفـصيالت واألسـماء       ثيـر م
خفاقات حيث وظفت هذه الجوانب المختلفة في معظـم         واإلحصاءات والنجاح واإل  

.فصول الرسالة
حلـه  وفضال عن المصادر التي تناولت تاريخ التعليم في العـراق فـي مرا            

ستعانت الباحثة بمصادر اخرى تناولت التطورات السياسية في العـراق          المتعددة، إ 
خ الـوزارات   ريتـأ (الرزاق الحسني في موسوعته عـن        لفات السيد عبد  مثل مؤ 
حكايات سياسية  (خيري العمري   جزاء الخمسة االولى، وكتاب     والسيما األ ) العراقية
الذي ضمت بعض فصوله تفاصـيل وحكايـات عـن          ) ريخ العراق الحديث  عن تأ 

مـن جهـة     نشاطات الطلبة ودورهم في الحركة السياسية المناهضة للنظام القائم        
.وللنفوذ البريطاني من جهة اخرى
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فهي دراسات أكاديمية موثقة اليمكـن      ) غير المنشورة (معية  ما الرسائل الجا  أ
في العراق  ستغناء عنها عند الكتابة عن أي جانب عن جوانب التطورات العامة            اإل

دعـم وتعزيـز كثيـر مـن     ساهمت في  جتماعية أو فكرية لهذا     سياسية كانت أو إ   
فكار التي وردت في مباحث هذه الرسالة وفقراتها والسـيما فـي            واألالطروحات  

.الفصلين الثالث والرابع
بحاث كما اليمكن إستعراض مصادر الرسالة دون اإلشارة إلى المقاالت واأل         

شتغلوا في الوسط التعليمي    مجالت من اناس كانوا قد إ     التي نشرت في الصحف وال    
شاتهم في صـحف    فقد نشروا آراءهم ومناق   . رائدة في هذا المجال   ولهم مساهمات   

ستقالل والزمان والعالم العربي والبالد مستفيدين من الحريـة         مختلفة كالعراق واإل  
)... النشرة المدرسـية  (طار مجلة   النشر يومذاك، ويدخل ضمن هذا اإل      النسبية في 

ـ التي وثقت نشاطات الطلبة في الثانوية المركزية، خالل الثالثين         ات مـن القـرن     ي
لماضي، وكانت معلومات هذه المجلة قد تم توظيفها في الفـصل الثالـث بـشكل               ا

.خاص
شـارة إلـى    سالة ومناقشتها ال يـستكمل دون اإل      ن الحديث عن مصادر الر    إ

مـن معدادية المركزيـة،    سي اإل مجموعة من المقابالت الشخصية مع بعض مدر      
ني القول إن غياب    ويؤسف. مات في نشاطاتها  سهايمتلك رصيداً من المعلومات وله إ     

اهللا سبحانه وتعالى إلى جواره، أضاع الكثير من         ختارهمالكثير من األساتذة ممن إ    
لك عن الـصعوبات والتعقيـدات   نطباعات عن الحياة المدرسية، وكذ   الذكريات واإل 

عترضت مسيرتهم، لكنهم مع ذلك كانوا ينقشون في الحجـر ونجحـوا فـي             التي إ 
الثمـرة مـن     تلـك وكان نتاج جهودهم الفـذة      . اليهمالمهمة التربوية التي اوكلت     

الخريجين على مر السنين ممن كان له دور مميز في تطور العراق وتقدمـه فـي                
. مختلف المجاالت

عوبات جمـة يـأتي فـي       لقد واجهت الباحثة بمسيرة انجاز هذه الرسالة ص       
ـ   ية في البالد، وصعوبة التنقل من أ      منطليعتها، تردي األوضاع األ    صول جـل الح

كثر منـاطق  ق الطرق المستمر وقطع الجسور في أ   على المصادر المهمة وكان لغل    
اصمة وخاصة الطريق المؤدي الى اإلعدادية المركزية، األمر الذي كان يؤدي           الع
مستمر وخاصة في فصل    ما انقطاع الكهرباء ال   أ. رلى ضياع الوقت دون فائدة تذك     إ
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سـتفادة مـن   تمكن الباحثـة مـن اإل  ئيسيا في عدم خر كان سببا رالصيف فهو اآل  
.الخدمات المكتبية لبعض المكتبات المنتشرة في بغداد

عود ت صعوبة الحصول على المعلومات األصلية التي ت       ن الباحثة واجه  كما إ 
صال وحتى غير متوفرة في وزارة التربية       سة أ نها مفقودة من المدر   المدرسة أل إلى  
السجالت قد تعرضت للتلـف      الكثير من  نرية تربية الرصافة االولى، علما إ     ومدي

لمهمـة  المعلومات ا  تلكحداث التي عصفت بالعاصمة وبذلك يكون فقدان        بسبب األ 
اديـة  عدالكثير من المعلومات عن تـاريخ اإل      سهمت في فقدان    قد أ وتلك السجالت   

ول ثانوية فـي العـراق      المركزية، ال ألهميتها كمؤسسة تربوية فحسب بل ألنها أ        
. النابض لواقع التعليم في العراقوشكلت القلب

واخيرا ادعو اهللا سبحانه وتعالى اكون قد وفقت في إعداد هذه الرسالة ألضع             
جد نفسي عـاجزة عـن شـكرهم لمـا      هذا الجهد المتواضع أمام لجنة المناقشة وأ      

فـي تقـويم    ن تسهم مالحظاتهم القيمـة      ه من عناء قراءتها، متوخية منهم أ      تجشمو
ن يلتمسوا لي العذر فيما وقعت فيه       ه فيها من نواقص وهفوات وأ     ما يرون وتصويب  

.من اغالط فالكمال هللا وحده، وفوق كل ذي علم عليم

الباحثة


