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 1291-1291املذارس االجنبية يف العراق                   
 د. عبذاهلل محيذ العتابي                                       

  العربي العلمي مركز احياء الرتاث -بغذاد ة جامع  
                                                               املستخلص          

 -1921حث محاولة متواضعة لتتبع ظروف تأسيس المدارس االجنبية في العراق )الب     
( والسيما المدارس االيرانية ، احتوى البحث عمى تمييد موجز تحت عنوان المدارس 1968

االجنبية اواخر الحكم العثماني ، ومن ثم تناول البحث البواكير االولى لتاسيس وزارة المعارف 
شر عن التعميم في العراق خالل مدة االنتداب البريطاني ، وتم ابراز بوصفيا المسؤول المبا

اىم الشخصيات البريطانية والعراقية وميزانية وزارة المعارف ، وفي مبحث آخر ، درس 
( وشروط تأسيس 1958 -1921التشريعات القانونية لممدارس االجنبية خالل مدة البحث )

رس االيرانية في بغداد ، والسيما مدرسة االخوة المدارس االجنبية ، وتناول البحث المدا
االبتدائية لمبنين يوصفيا انموذجًا لممدارس االجنبية في بغداد . وتوقف البحث عند المناىج 

 العراقية وااليرانية والمشتركة التي تطبق في المدارس االيرانية في بغداد وتم الموازنو بينيا . 
Abstracat: 

The research is an attempt to follow the circumstances of 
establishing foreign schools in Iraq 1921-1958 specially the Iranian 
schools . it contains a preface titled foreign schools at the end of 
ottoman judge then it talked about the first steps of establishing the 
ministry of knowledge described it as a direct responsible for 
education in Iraq through a period of British occupation . it can be 
prominence the most important British and Iraqi personalities whereas 
in other part of this research is the study of legal laws  of these 
schools through the period of researching 1921-1958 and the 
conditions of establishing them The research is also shed light on the 
Iranian schools in Baghdad as brothers primary school for boys .finally 
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it stopped on the Iraqi and Iranian curriculum with participation ones 
that they can be applied in Iranian schools in Baghdad  .  

 
 :المدارس االجنبية اواخر الحكم العثماني

،  1998قامت الجاليات االجنبية بتأسيس عدد من المدارس في والية بغداد اوائل     
ويبدو ان الدولة العثمانية قد شجعت ودعمت اية جية تقوم بانشاء تمك المدارس ، فقد 

تمنحيا المدارس  اعترفت بموجبة بالشيادات التي 1999اصدرت والية بغداد بيانًا عام 
االجنبية الحاصمة عمى رخصة عمل ، وان لم تكن امتحاناتيم تجري تحت اشراف دوائر 
المعارف ، وعدت الشيادات التي تمنح من جانب تمك المدارس معادلة لمشيادات التي تمنحيا 
 المدارس الرسمية المناظرة ليا في المستوى ، وفي الوقت الذي كانت فيو التعميمات السابقة
تقضي بعدم االعتراف بشيادات المدارس االجنبية االبعد ان تخضع ىذه المدارس امتحانات 
المرحمة النيائية فييا الشراف دوائر المعارف . وطمبت مديرية معارف والية بغداد في البيان 
المشار اليو من المدارس االجنبية التي لم تحصل عمى ترخيص رسمي بالعمل التقدم بطمباتيا 

ىذا الترخيص بعد تقديميا ما يثبت معادلة منياجيا الدراسية لمناىج المدارس الحكومية  لمنحيا
 .(1)المماثمو ليا 

ومما يدل عمى تشجيع الدولة العثمانية النشاء ىذه المدارس قياميا بمنح احد الرعايا 
د االشارة االجانب وسامًا من الدرجة الثانية مكافاة عمى جيوده في انشاء مدرستين ، ومن المفي

الى ان بعض تمك المدارس تتمقى معونات مالية من الحكومة احيانًا . ولعل تشجيع الدولة 
العثمانية عمى انشاء مثل تمك المدارس التي كانت تضم بين جوانبيا عددًا كبيرًا من الطالب 

بة تمك العراقيين كان بيدف تخفيف النفقات المالية لعممية انشاء المدارس الرسمية ، وما تتطم
المدارس من مصاريف سنوية بعد انشائيا ، تمك النفقات التي قمصتيا االدارة العثمانية بصورة 

 .(2)كبيرة وضغطت في الوقت نفسو المصاريف السنوية لممدارس الرسمية القائمة فعاًل 
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 :البواكير االولى لتاسيس وزارة المعارف
، الى ادخال ( 3)ع ثورة العشرين الوطنية أقدمت سمطات االحتالل البريطانية بعد اندال    

بعض التعديالت في سياستيا بادارة شؤون العراق ، فقررت تشكيل حكومة مؤقتو تميد لحكم 
،ال بوصفو حاكمًا مدنيًا ،  (4)وطني دائم في البالد ، أوكمت ميمتيا الى السير برسي كوكس 

لواسعو بالساسة العراقيين ، وبعد سمسمة بل ليعين مندوبًا ساميًا في العراق ، وذلك لعالقاتو ا
( تم تشكيل الحكومة العراقية المؤقتو ، واختير 1929تشرين االول  25من المباحثات في )
 .(6)، نقيب شرف بغداد لرئاستيا  (5)عبد الرحمن النقيب 

لو دققنا التشكيمة الحكومية المؤقتو ، نجد ان شؤون التعميم والصحة ، اصبحت ليما    
ة واحدة عرفت بوزارة المعارف والصحة العمومية ، وىي وزارة اصمية ، واسند امرىا الى وزار 

( ، ليتولى 7( )1921/ كانون الثاني  29عزت باشا الكركوكمي ، اال انو ترك منصبو في )
شباط  24اعمال وزارة االشغال والمواصالت ، فاسند الى دمحم ميدي بحر العموم في ) 

. (8)( وىو يوم استقالة الوزارة النقيبية 1921آب  23ب حتى عام )( وبقى في المنص1921
 19االولى بعد تتويج فيصل ممكًا عمى العراق ، واصبحت وزارة المعارف وزارة منفصمة في )

( اسند منصب 1921ايمول عام  27( وكان ذلك في وزارة النقيب الثانية ، وفي )1921ايمول 
 .(9)دين الشيرستاني وزير المعارف الى دمحم عمي ىبو ال

تولت وزارة المعارف شؤون التربية والتعميم في البالد ، واصبحت االدارة التعميمية في   
العراق مركزية ووزير المعارف ىو المرجع االعمى في الوزارة ، والمسؤول عن ادارة شؤونيا 

عماًل حكوميًا وعن قيام جميع الموظفين بواجباتيم عمى اتم وجو، فالتعميم في العراق اصبح 
بيد وزير مختص من اعضاء الوزارة القائمة وباسمو تصدر جميع التعميمات واالوامر وباشرافو 

 .(19)ورقابتو تنفذ التعيينات والترقيات كافة 
عينت سمطة االنتداب البريطاني الى جانب كل وزير من وزراء الحكومة العراقية   

مستشارًا وسعى في الواقع ان يكون   E.L.Norton مستشارًا بريطانيًا ففي وزارة المعارف عين
  Lionel Fismithموجيًا اساسيًا لموزارة وبعد رحيمو اصبح ناظر المعارف العام ليونيل سميث 

يقوم بميام المستشار لموزير في المسائل التعميمية ، ولم يتسمم منصبو بشكل فعمي اال في 
طانية الى وقوع مشاكل عديدة بين الوزير ، واشارت المصادر البري( 11) 1923بداية عام 

والمستشار ، كان من اسبابيا ان المستشار كان يجمع وظيفتين في وقت واحد ، فيو القائم 
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باعمال المستشار وىو ناظر المعارف ، كما ان حدود مسؤوليتو لم تكن واضحة بالنسبة 
التعميمية القائمة عمى  لموزير ، فضاًل عن استمرار سمطة االنتداب البريطاني في سياستيا

اعداد مدارس ابتدائية تؤازرىا في عمميا المدارس الطائفية مع ان سياسة الحكومة كانت تقوم 
عمى اساس التخمص من المدارس الطائفية بالتدريج ، مع السعي الى توسيع جياز المدارس 

ية القائمة عمى توجيو الوطنية من االبتدائية والثانوية، االمر الذي ال تقبمو السياسة البريطان
 .(12)السياسة التعميمية في العراق عمى نحو يخدم مصالح بريطانيا االستعمارية 

( السعي الى 1922آب  19 -1921ايمول  12تضمن منياج الوزارة النقيبية الثانية في ) 
 ترقية العموم والمعارف في العراق ، وضمان ) اىتمام االىمين بيذا االمر الخطر واشتراكيم
الفعمي في ىذا الموضوع ( . نستخمص مما تقدم ، اىتمام الحكومة الجديدة بشؤون التعميم ، 
وعدتو من الوسائل الفعالو في النيوض بالبالد ورفع مستواىا ، وقد وضعت ىذه المسؤولية 
عمى عاتق وزارة المعارف التي اخذت تعمل عمى ايجاد نظام تعميمي جديد يسعى الى تنمية 

 .(13)ية وزيادة المتعممين من ابناء البالد الذين يستطيعون قيادة المجتمع وتطويرة الروح الوطن
( اول تقرير رسمي عن اعماليا لممدة 1921آب  7اصدرت وزارة المعارف في )   

( وذلك في مدة الوزير دمحم ميدي بحر العموم ، وجاء في التقرير ان الوزارة 1921 -1929)
جديدة لكال الجنسين في الوية العراق كافة ، كما اشار التقرير الى اخذت بفتح مدارس ابتدائية 

قيام الوزارة بتعديل رواتب المعممين، لرغبتيا في رفع مستوى مينة التعميم ، وتطرق التقرير الى 
التعميم الميني ، واشار الى تطوير مدرسة الصنائع في بغداد والى زيادة عدد طالب دار 

 .(14) ( طالبًا 95عددىم )  المعممين فييا الذين بمغ
قررت وزارة المعارف في زمن الوزير ىبة الدين الشيرستاني في وزارة النقيب الثانية،   

تغيير المناىج التعميمية لكافة المراحل الدراسية، أو قسم منيا بعد ان شعرت بسوء المنيج 
لذلك ، كما قررت  التعميمي القائم ، وشرعت بطمب اراء المعممين ومديري المدارس تمييداً 

تشكيل مجمس عام لممعارف في بغداد ، ضم اكثر من عشرين عضوًا ، منيم ساطع الحصري 
، ابراىيم فيمي المدرس ، يوسف عز الدين ، جميل صدقي الزىاوي ، دمحم رضا الشبيبي ، 
انستاس ماري الكرممي ، وتنحصر ميمة ىذا المجمس في تقديم االستشارات الى وزارة 

في االمور الميمة ، فضاًل عن تشجيع االىالي عمى ارسال اوالدىم الى المدارس المعارف 
ومساعدة الطالب المحتاجين ، وقيامو بجمع التبرعات النشاء االبنية المدرسية ، مما شجع 
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االىالي عمى التبرع وتوجييم لدعم المدارس الرسمية وتمكنيم من جمع اكثر من ربع مميون 
ء المدارس ، في حين لم تكن ميزانية وزاره المعارف انذاك اكثر من روبيو لممساعدة في بنا

 .(15)مميون روبية 
ومن المفيد االشارة الى ميزانية وزارة المعارف لما تشكمو من اىمية كبرى في التنمية    

العممية والثقافية ال سيما وان تمك المدة شيدت بداية تأسيس الميزانية العامة لمدولة ، والتي 
)  1921ضعيفة وتعاني من قمة الكادر المتخصص ، فقد كان مقدارىا لعام  كانت

( دينار في حين كانت الميزانية المخصصة لوزارة المعارف لمعام الدراسي 4299975
( دينار ، ومن ذلك يتضح ضعف الميزانية المخصصة 145299( ىي ) 1929-1921)

نية العامة وىي نسبة ضئيمو جدًا واليمكنيا %( من الميزا3,3لوزارة المعارف التي تبمغ نسبتيا )
ان تعطي حاجة البالد من المدارس الموجودة انذاك ، اال انيا شيدت زيادة تدريجية في 
االعوام الالحقة ، ولو تتبعنا ميزانية المعارف الى الميزانية العامة لوجدناىا تزداد بالتدريج لكن 

 .(16)بصورة بطيئة ، وبعد عامين تضاعفت النسبة 
 :التشريعات القانونية لممدارس االجنبية في العراق 

لغرض  1923اصدرت وزارة المعارف تعميمات في الحادي والعشرين من تموز عام 
االشراف والرقابة عمى المدارس االجنبية ، اكدت فييا عمى ضرورة االستمرار في مراعاه 

ميمات ، تمك المدارس لم تمتزم بالتع القوانين العثمانية ، في مجال التعميم االجنبي ، غير ان
مشروع نظام المدارس االجنبية، وقدمو الى الوزارة والتي  (18) وعميو اقترح ساطع الحصري 

،  1924بدورىا عرضتو عمى مجمس الوزراء في جمستو المنعقدة في السادس عشر من شباط 
 .(19) وقام مقترح الحصري عمى االسس والمبادئ االتية 

 القات المدارس االجنبية مع وزارة المعارف . تقوية ع -1
منح وزارة المعارف الصالحيات الكافية ليتسنى ليا مراقبة تمك المدارس ورفع مستواىا  -2

 الى مستوى المدارس الرسمية تدريجيًا.
 ارغاميا عمى بث الشعور القومي ، والحفاظ عمى الوحدة العراقية . -3
زارة المعارف ، لكي التتخذ وسيمة لمدعاية السياسية مراقبة تمك المدارس من جانب و  -4

 المضادة لمبالد .



 عبداهلل محيد العتابيد. 

 

 املدارس االجنبية يف العراق

 

)233 ) 

حيال ذلك ، تحفظ المندوب السامي البريطاني في العراق ىنري دوس عمى مقترح 
الحصري ، وبعث برسالو الى مجمس الوزراء مؤكدًا ضرورة تأجيل النظر في البت في مشروع 

كومي في شؤون المدارس االجنبية ، والى اي المقترح ، لحين فحصو وبيان مدى التدخل الح
 .1922البريطانية لعام  –مدى يتعارض مع المعاىدة العراقية 

وفي الوقت نفسو ، التقى المندوب السامي بالحصري وبحضور اليونيل سميث مفتش   
ان المقترح ، ابمغ فييا دوبس ، وزارة المعارف العام ، وقد جرت مناقشة مستفيضة بينيما بش

ع الحصري بان حكومتو تعيدت امام حمفائيا بحماية المبشرين االجانب في العراق ، وانو طاس
اليستطيع ان يوافق عمى مثل ذلك المقترح قبل ان يعرض النظام عمى الحكومة البريطانية 
التي من جانبيا رأت ان التدخل المفترض اجراءه في المدارس االجنبية كثير ، وان المقترح 

، وعميو ابمغ المندوب السامي ان حكومتو اقترحت عمى  1922عاىدة يخالف احكام م
الحكومة العراقية ترك اصدار مثل تمك االنظمة او االستعاضة عنيا بانظمة تتضمن التدخل 

 .(29)في شؤون المدارس بقدر ماتقتضيو ضرورة المحافظة عمى االمن العام واالخالق العامة 
يدي تجاه معارضة المندوب السامي وتجاىمو لمنظام ، لم تقف وزارة المعارف مكتوفة اال 

فقد اصدرت المديرية العامة لممعارف جممو من التعميمات واالوامر ، كان منيا االعتناء 
باالمتحانات العامة ، وتقرر عدم اعتبار اي شيادة رسمية مالم تصدر نتيجة لالمتحانات 

 . (21)العامة 
مضي قدمًا في مقترحو بعد حذف المواد التي تحفظ كان امام الحصري خيارين ، اما ال  

عمييا المندوب السامي ، او الغاء المقترح . والراجح ان الحصري عدل عن اصدار المقترح ، 
ولكنو بدأ يعمل بصورة غير مباشرة لموصول الى اىدافو عن طريق وضع االسئمة في 

س جغرافية الدول العربية، وتاريخ االمتحانات العامة بطريقة تجبر المدارس االجنبية عمى تدري
 . (22)العراق والوطن العربي 

وبيذه الطريقة تمكنت الوزارة من استصدار قانون دون عرضو عمى االستشارة البريطانية  
، وقد خصص فصمو السادس عن المدارس 1929وىو قانون المعارف الذي وضع عام 

غة العربية فييا وتاريخ العراق وجغرافيتو االجنبية وتنظيميا وادارتيا والتاكيد عمى تدرس الم
والعرب حسب منيج وزارة المعارف ، كما حتم عمى المدارس االجنبية االشتراك باالمتحانات 

 .(23)العامة 
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لسنو  28وميما يكن من امر ، فقد اشارة المادة السادسة من قانون المعارف العام رقم 
لالخالق العامة والموجية لمتفرقة والشقاق بين )) ان التدريسات ، والتمقينات المفسدة  1929

 .(24)منعًا باتًا في المدارس (( ابناء الوطن والدعايات السياسية والحزبية ممنوعة 
ويبدو ان ذلك اثار امتعاض الحكومات االجنبية التي ليا مدارس في العراق قدر تعمق   

 –عارض النائب زامل المناع  االمر بمواقف البعض من اعضاء مجمس النواب العراقي فقد
المدارس االجنبية وقد وجو المناع سؤااًل الى وزير المعارف  –سبيل المثال ال الحصر  -عمى

صادق البصام في االجتماع االعتيادي لمجمسة السابعة والعشرين لممجمس في الثامن عشر 
فيو مدارس  ، عن معنى المدارس االجنبية في العراق وقال بان العراق 1939من نيسان 

ومعممون يعممون اوالدنا لغة آبائيم واجدادىم ويعممون شريعتيم وان العراق ، ليس بحاجة 
لممعممين االجانب الذين جاءوا من الخارج وىم اجانب يخشى منيم ان يضّروا ابناء العراق 

ارس لو بتعاليميم حيال ذلك ، اجاب وزير المعارف عمى النائب قائاًل : ان لمعراق حقًا بفتح مد
في بعض الدول االجنبية وبالمقابل يكون لبعض الدول االجنبية الحق بفتح مدارس ليا في 

 . (25)العراق تدار وتصرف من قبميا 
والحق ، فان جميع المدارس االىمية واالجنبية خاضعو الشراف وزارة المعارف    

وزارة المعارف ، وذلك ومراقبتيا ، فال تؤسس مدرسة اجنبية إال بعد موافقة خطية من جانب 
م، والذس نص عمى استقالل  1949( لسنو 75وفقًا الحكام قانون المعارف العامة رقم ) 

العراق الثقافي في ووضع االسس القومية لمتعميم ، فبموجب ىذا القانون يمنع االطفال 
في العراق  العراقيون الذين ىم في سن التعميم االبتدائي من دخول المدارس االبتدائية االجنبية

، فضاًل عن تدريس المغة العربية والتاريخ والجغرافية ، الذي اصبح مطموبًا في كل المدارس 
االىمية واالجنبية وفق منياج مدارس الحكومة ، ويجب ان تقترن مناىج التدريس والكتب 

   (26)ة المدرسية في ىذه المدارس بمصادقة وزارة المعارف ، وال تغير إال بعد موافقة من الوزار 
( لسنو 57ظمت المدارس االجنبية تسير وفقًا الحكام قانون المعارف العامة رقم )   
وذلك بعد ان صدر الول مرة نظام خاص ينظم  1953-1952لغاية العام الدراسي  1949

، ووضح ىذا النظام  1953( لسنو 18عمميا باسم نظام المدارس االىمية واالجنبية رقم )
لمدارس االىمية واالجنبية منيا ان تتعيد الجية االجنبية التي تنتمي الييا شروطًا لتاسيس ا

المدرسة في العراق باتباع معاممة ) المثل بالمقابل( بالنسبة لممدارس العراقية في بالدىا ، وان 
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تبين الجية المؤسسة لممدرسة سواء كانت أىمية او اجنبية الغاية من طمب االجازة وتأسيس 
ن تتعيد باتباع احكام قانون المعارف العامة ، وتوفير بناية لممدرسة مجيزة المدرسة ، وا

بالمستمزمات التدريسية الرئيسة ، ويجب ان تقدم مالك المدرسة وميزانيتيا قبل ابتداء العام 
 .(27) الدراسي

 1954( لسنة 67أصدرت وزارة المعارف نظام جديد لممدارس االىمية واالجنبية رقم )
ل احكام النظام السابق ، واضاف احكامًا اخرى واشار النظام الى انو اليمكن تدريس والذي عد

المغات االجنبية غير المقررة في مناىج ىذه المدارس إال بعد موافقة وزارة المعارف واليجوز 
، وكان النظام المذكور اكثر دقو واحكام ، ( 28)تدريس المغات االجنبية في الصفوف االولى 

ي تحديد الشروط الجديدة التي وضعيا لتاسيس المدارس االىمية واالجنبية من النظام والسيما ف
واًل بو الذي سبقو ، وقد عبر عن بداية حقيقية الستقرار نظام التعميم االجنبي وقد ظل معم

 حتى نياية العيد الممكي.
 :المدارس االيرانية في بغداد 

ن بينيا االيرانيون المذين استوطنوا في بعض عاشت في العراق جاليات أجنبية ، كان م 
المدن والسيما بغداد ، ومدن العتبات المقدسة وىي كربالء المقدسة والنجف االشرف 
والكاظمية وسامراء وتواجدوا ايضًا في المدن الشرقية الحدودية وفي مدينة البصرة . ومن 

    ( 29) حكم منزلتيا الدينية والعممية المالحظ ان الكاظمية وبغداد قد اجتذبت العناصر االيرانية ب
واستوطنت الجالية االيرانية منذ مدة طويمو من الزمن ، ولم تؤثر ابدًا عمى المغة العربية وال 
عمى االتجاه التعميمي العام لمدولة ، بل عمى العكس فقد تأثروا بالمغة العربية . ويمكن ان 

لى العامل الديني اواًل : ولوجود صالت نعزو اسباب ظيور المدارس االيرانية في بغداد ا
تأريخية قديمة بين الشعبين العراقي وااليراني ثانيًا : تمك االمور ساعدت عمى فتح الجالية 
االيرانية والمقيمين فييا مدارس ايرانية خاصة بيم عمى النظاقين االبتدائي والثانوي في بغداد 

ما الغرض االساسي من تأسيس ىذه والكاظمية فضاًل عن كربالء والنجف والبصرة . أ
المدارس فيمكن ان نرده الى غرض خاص وىو الحفاظ عمى لغة الجالية االيرانية وثقافتيا 
خشية من ذوبانيا في المجتمع العراقي العربي. وىكذا نجد ان التعميم وجد واستمر في البالد 

ء الصمة الروحية بينيم وبين بوصفو وسيمة لممحافظة عمى عادات وثقافة الجالية االيرانية وابقا
 . (39) ايران
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 :مدرسة االخوة االبتدائية لمبنين 
م، ومن الجدير بالذكر 1995تأسست ىذه المدرسة في مدينة الكاظمية المقدسة عام     

، وكانت تضم ثالثة صفوف ، ويبدو انيا اسست  1936ان ىذه المدرسة كانت اولية في عام 
ية واالسيوية من الينود واالفغان والباكستانين ، وقد تبرعت الثرية ) لرعاية ابناء الجالية االيران

بيبي ( وىي سيدة بريطانية من اصل ايراني بتشييد بناية مدرسة االخوة في الكاظمية عمى 
االرض الوقف الذي كان يمتمكو ) اغا دمحم شاه بن عمي شاه( واصبح وكياًل عنيا االيراني 

انتقل ىذا الوقف الى السفارة االيرانية ، وحصمت موافقة مصطفى اسدخان زوج بيبي ، ثم 
 . (31) 1953مجمس الوزراء عمى تسجيميا بأسم السفارة في عام 

حاولت مدرسة االخوة االيرانية مع باقي المدارس االيرانية الجمع بين المناىج العراقية   
اعتمدتو المدارس االيرانية في ، يوضح لنا المنيج العراقي الذي  (32)وااليرانية، والجدول ادناه 

 بغداد .
 البرنامج العراقي لمدرسة االخوة

الصف  اسم المواد
 االول

الصف 
 الثاني

الصف 
 الثالث

الصف 
 الرابع

الصف 
 الخامس

الصف 
 السادس

 1 1 - - - 1 االنكليزي 
الدين 
 والتهذيب 

1 - 1 1 2 2 

 - - - - 1 - مبادئ العلوم 
معلومات 

 حياتية 
1 1 - 2 2 1 

التربية 
 االجتماعية 

2 - - 1 2 2 

التربية 
 الوطنية 

- - - - 2 2 

 5 5 8 9 8 8 اللغة العربية 
 13 14 12 11 11 13 المجموع 
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نستخمص مما تقدم ، ان المدرسة االيرانية راعت مرحمتي الصف الخامس والسادس في  
دارس االيرانية ( لمم33راني )الدراسة االبتدائية لغرض معادلة الشيادة اما البرنامج االي

 فنستعرضو ادناه 
 

صف لا اسم المواد
 االول

الصف 
 الثاني

   الصف 
 الثالث

الصف 
 الرابع

الصف 
            الخامس

الصف 
 السادس

 2 2 2 2 - - قرآن واخالق 
فارسي علوم 

 ديني واجتماعي 
8 8 9 9 6 1 

 2 2 1 1 5 5 امالء
 2 2 2 2 - - انشاء

 1 - - - - - تعليمات مدني 
 5 5 5 5 5 3 حساب وهندسة 

 1 1 1 1 1 - نشيد 
 1 1 1 - - - خط 

 1 1 1 1 2 2 رياضة 
 1 1 1 1 1 1 اعمال 

 - - - - - - انضباط 
 1 1 1 1 - 1 علوم 

 18 22 24 23 22 21 المجموع 

 
كبيرًا نستخمص من الجدول اعاله كثره المواد الدارسية بالمغة الفارسية التي تسبب جيدًا 

 يفوق قابميات الطالب واستعدادتيم الذىنية .
 (34) البرنامج المشترك لمدرسة االخوة 

الصف  اسم المواد 
 االول 

الصف 
 الثاني 

الصف 
 الثالث 

الصف 
 الرابع 

الصف 
 الخامس 

الصف 
 السادس 

 5 5 5 5 5 3 رياضيات 
 1 1 1 1 1 1 رياضة 
 1 1 1 1 1 1 اعمال 

 7 7 7 7 7 5 المجموع 
 

كان من الواضح ان المواد اعاله كان عدد حصصيا في التعميم العراقي وااليراني   
متساويًا ، ويبدو ان التركيز عمى تكريس المغة والثقافة االيرانية في نفوس الطمبة جميًا من 
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خالل موازنة متواضعة بين الساعات الدراسية في المنيجين ، ففي الصف االول االبتدائي 
( حصة بالمناىج االيرانية 29( حصة دراسية بالمناىج العراقية مقابل )13ب يدخل )كان الطال

( حصص دراسية 19. اما الصف الثاني االبتدائي فان الطالب في المدرسة االيرانية يدرس )
( حصة بالمغة الفارسية . وفي المرحمة الثالثة من الدراسة االبتدائية 22بالمغة العربية مقابل ) 

( بالمناىج االيرانية . قدر 23( حصص دراسية بالمناىج العراقية مقابل ) 19)  كانت ىناك
( 12تعمق االمر بالمرحمة الرابعو فان عدد الدروس عمى وفق مناىج التعميم في العراق )

( حصة دراسية في المناىج االيرانية . اما عدد الحصص الدراسية 24حصة في حين تبمغ )
 ( بالمغة الفارسية .22( حصة دراسية مقابل )14الخامسة ) بالمغة العربية في المرحمة

( حصة دراسية عمى وفق 13أما المرحمة السادسة من التعميم االبتدائي ، فقد كانت ىناك )
( حصة دراسية عمى وفق المناىج الفارسية قدر تعمق االمر 18المناىج العراقية مقابل ) 

الدراسات الى ان اعمار عدد من التالميذ بطبيعة تالميذ المدارس االجنبية .تشير بعض 
المنتسبين لممدارس االيرانية تتجاوز السن القانونية في مدارس العراق الرسمية ، وتمتاز 
المدارس االيرانية بارتداء الزي الموحد ، فضاًل عن طول مدة اليوم الدراسي اذ ينتيي العمل 

س تقدم وجبات طعام باجور مناسبة المدرسي في اغمبيا حتى المساء. وفي اغمب تمك المدار 
مع التسييالت والخدمات االخرى . وتكون تمك االجور شيرية وحسب االشتراك . ومن الميم 
االشارة الى عدم التزام تمك المدارس بالعطل الرسمية لمعراق ، بل ان تمك المدارس ليا 

جنبية االيرانية في بغداد عطالتيا الخاصة والسيما العطل الدينية الخاصة بيا. أما المدارس اال
، فتمتزم بعطالتيا االيرانية الرسمية واعيادىا الوطنية فضاًل عن العطل والمناسبات الرسمية 
العراقية . اما دوام تمك المدارس فال تزيد عن الخمسة أيام في حين تبمغ دوام المدارس الرسمية 

 . (35)ستو ايام حينذاك 
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 :الخاتـــــــــــــــــــمة
ُيعد التعميم خير مقياس لمتطور السياسي واالقتصادي واالجتماعي ، وانو وسيمة ميمة   

لتحقيق متطمبات الفرد من خالل رفع مستوى الدخل وتوفير المؤسسات المؤىمة لالرتقاء 
بالمستوى العممي والثقافي في المجتمع. السيما ان االميو متفشية وبشكل كبير بين البغداديين 

والجيود المبذولة التنسجم مع واقع تمك المشكمة، وبما ان االسالم ال يخالف  ، وان الحمول
سبل التقدم والحداثة، وانما يعضده عمى ذلك ويحث عميو من خالل الممازجة بين الثقافة 
االجنبية واالسالمية ، فقد كان ىناك توجيًا بتشجيع فتح المدارس االجنبية في بغداد وباقي 

 مدن العراق .
من الواضح ان التاثير الثقافي لممدارس االجنبية في بغداد كان محدودًا لعدة  كان   

 اسباب :
ارتباط انشاء تمك المدارس باىداف محددة ، ولخدمة اغراض واضحة ، ولم يكن رفع  -1

المستوى الثقافي لسكان بغداد ، ونشر التعميم في اوساطيم من بين اغراض انشائيا عمى 
 مايبدو.
تمك المدارس في احياء محددة من بغداد ، يمكن القول ان نسبة سكانيا فتح معظم  -2

 ضئيمة يتضح لنا حقيقة ذلك التاثير الثقافي لممدارس االجنبية وانحساره الى حدود ضيقة.
ابتعاد نسبة كبيرة من سكان بغداد عن تمك المدارس كان لو ابمغ االثر في انحسار  -3

 بغداد. التاثير الثقافي عمى اغمبية اىالي
 

 الهوامش
، دار  1918-1869جميل موسى النجار ، التعميم في العراق في العيد العثماني االخير :   -1

 .389-388، ص2992الشؤون الثقافية ، بغداد، 
 .389المصدر نفسو ، ص -2
العشرين  عبد الشييد الياسري ، البطولة في ثورة  -لمزيد من التفاصيل عن ثورة العشرين : ينظر : -3

؛ كاظم المظفر ، ثورة العراق التحررية الكبرى، مطبعة االداب ، النجف ، 1966، مطبعة النعمان ، النجف 
؛ دمحم عمي كمال  1975؛ عبدهللا الفياض ، الثورة العراقية الكبرى ، مطبعة دار السالم ، بغداد ،  1972

؛ محمود العبطة ،  1971بعة التضامن ، بغداد ، الدين ، معمومات ومشاىدات في الثورة العراقية الكبرى، مط
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؛ نديم عيسى ، الفكر السياسي لثورة العشرين ، دار  1977بغداد وثورة العشرين ، مطبعة الشعب ، بغداد ، 
 .1992الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 

ه في منتيى عذاب ذويب ، برسي كوكس ودور  -لمزيد من التفاصيل عن برسي كوكس ، ينظر : -4
 . 1995، رسالة ماجستير غير ) منشورة( ، كمية االداب ، جامعة بغداد ،  193-1864السياسة العراقية 

عبدهللا حميد العتابي ، عبد الرحمن النقيب في  -لمزيد من التفاصيل عن عبد الرحمن النقيب ينظر: -5
 .2912حزيران  17رسائل الخاتون ، المدى) جريدة( ، 

،  1989سني ، تاريخ العراق السياسي الحديث ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ، عبد الرزاق الح -6
 .6ص

، 1932-1914عبد الرزاق الياللي ، تاريخ التعميم في العراق في عيد االحتالل البريطاني ،  -7
 .344، ص1975بغداد، 
 .345المصدر نفسو ، ص -8
ني ، اثاره الفكرية ومواقفو السياسية ، شركة الحسام دمحم باقر احمد البيادلي ، السيد ىبو الدين الحسي -9

 .146، ص 2991لمطباعو الفنية المحدودة ، بغداد ، 
، رسالة ماجستير )غير منشورة (  1933-1921ثامر دمحم حميد حسين ، الحياة الثقافية في بغداد -19

 .9، ص2916، كمية االداب ، جامعة االنبار ، 
، مطبعة البصرة ، البصرة ، 1932-1869ور التعميم الوطني في العراق ؛ ابراىيم خميل احمد ، تط-11
 .123، ص1982

 .38، ص1971نبيل احمد عامر صبيح ، التعميم الثانوي في البالد العربية ، القاىرة ، -12
 .249عبد الرزاق الياللي ، مصدر سابق ، ص-13
 .12ثامر دمحم حميد حسين ، مصدر سابق ، ص-14
 .13نفسو ، ص المصدر-15
 .13المصدر نفسو ، ص -16
غانم سيد العبيدي ، التعميم االىمي في العراق بمرحمتيو االبتدائية والثانوية ومشكالتو ، مطبعة -17

 .69، ص 1979االدارة المحمية ، بغداد ، 
ية ، ، دار الشؤون الثقاف1968-1889جمال الدين االلوسي ، ساطع الحصري رائد القومية العربية -18

 .88-79بغداد ، د.ت، ص 
 .236ابراىيم خميل احمد ، مصدر سابق ، ص-19
 .239المصدر نفسو ، ص-29
 .71، ص1929منشورات وزارة العدلية ، مجموعة القوانين واالنظمة الصادرة خالل سنو -21
 .599ابراىيم خميل احمد ، مصدر سابق ، ص-22
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، دراسة تاريخية رسالة ماجستير)  1958-1921العراق : زينب ىاشم جريان ، التعميم النسوي في -23
 .57، ص2913غير منشورة(  ، كمية التربية لمبنات ، جامعة بغداد ، 

 .71منشورات وزارة العدلية ، مصدر سابق ، ص-24
دالل منال نوري ، االجانب المقيمون في العراق ونشاطيم في العيد الممكي ، رسالة ماجستير ) -25

 .144، ص2916ة( ، الجامعة المستنصرية ، كمية التربية االساسية، غير منشور 
 .16، ص1954دمحم فاضل الجمالي ، العراق بين امس واليوم ، بغداد ، -26
 .1953حزيران  11،  3279الوقائع العراقية ) جريدة( ، بغداد العدد -27
روحة دكتوراه ) غير منشورة( ، ، اط1958-1945دمحم حاتم عبد هللا ، تطور التعميم في العراق -28

 .254جامعة بغداد ، كمية االداب ، ص
 .23جميل موسى النجار ، مصدر سابق ، ص-29
 .141دالل منال نوري ، مصدر سابق ، ص-39
، 1985فاضل البراك ، المدارس الييودية وااليرانية في العراق ، الدار العربية لمطباعة ، بغداد ، -31

 .67ص
 .79العبيدي ، مصدر سابق ، ص غانم سعيد-32
 .87المصدر نفسو ، ص-33
 .89المصدر نفسو ، ص-34
 .191المصدر نفسو، ص-35
 
 
 

 


