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وشعروا بأهميـة التعليم وضرورته
دارس ألبنـائهم فـبدأ االقـبال عـلى ا
يزداد تـدريـجيـا حتى بـلغ في نهـاية
ــرحــلــة  1932-1931كــمــا هـــذه ا

يأتي : 
(327) مـــدرســة ابـــتـــدائـــيــة تـــضم
(37591) تــلـمـيــذا وتـلـمــيـذة يـقـوم
بتـعلـيمهم (1422) معـلمـا ومعـلمة
ـــدارس وبــــذلك فــــقـــد ازداد عــــدد ا
بنـسبة 371 و % 6 عما كـان عليه
في عـام 1921 وزاد عـدد الــتالمـيـذ
ـعلـم بنـسـبة 469. % 8 وعدد ا
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دارس الثانوية وذلك كما زاد عدد ا
بـفتح مـتـوسـطات في اغـلب االلـوية
(احملافظات)  وكـانت حصة الذكور
من هــذا الـــتــقــدم اكــثـــر من حــصــة
االنـــاث  ويــرجع الــفـــضل في هــذه
واطـن الزيـادة الى تـفتح اذهـان ا
ــدن واقــبــالـــهم عــلى خــاصــة فـي ا
تـــعـــلـــيم اوالدهم ويـــرجع الـــفـــضل
االكــــــبـــــــر في ذلـك الـى اجلــــــهــــــود
شكورة التي بذلها الرواد االوائل ا
ثقف العراقي في علم وا من ا
رفع الـوعي الـثـقـافي والـوطـني بـ
ابـــنــاء الـــشــعـب وصــمـــودهم امــام
الــصـعــوبـات الــتي كـانت تــعـتـرض
طريقهم سـواء من السلـطة احلاكمة
تحكمة تسلطة وا ام من الرجعية ا
واطـنـ فلم تـثـنهم عن  في رقـاب ا
عــــزمــــهم كل تــــلـك الــــصــــعــــوبـــات
ـعـتقالت واسـتهـانـوا بالـسـجون وا
لـيـمهـدوا امـام ابنـاء الـشـعب طريق

احلرية واالنعتاق . 
لكي واما الـفترة الـتاليـة للحـكم ا
واالســـتــــقالل الـــلــــفـــظي -1932
 1958فــقـد قُــبل الـعــراق في عـام
 1932عــضــوا في عــصــبـة اال
وأعـلن استـقالله (الـلـفظي) واول
تغـيـير حـصل في هذا الـعهـد هو
ـــســــتـــشـــار الـــغــــاء وظـــيـــفــــة ا
الـــبــــريـــطـــانـي فـــزال تــــأثـــيـــره
الــظـاهـري لـيـحل مــحـله تـأثـيـره
اخلـــفـي عن طــــريق الـــســــفـــارة

البريطانية ... 
ـدارس واسـتـمـر االقـبـال عـلى ا
بــفـضـل مــا ذكــرنـاه مـن جــهـود
اخملـلـصـ كـمـا تـخرج فـي هذه
الـفــتــرة بـعـض الـعــراقــيـ في
اجلــامـعــات االجـنــبـيــة وعـادوا
الى الــعــراق يـحــمــلـون اراءهم
ــتـجـددة فـي حـقـول الــتـربـيـة ا
ــا ســـاعــد عــلى والــتــعـــلــيم 

تطوير اساليبه وطرائقه .
ـنـاهج ظـلت مـتـأثـرة غـيـر ان ا
سـتعمـرين واغراضهم بآراء ا
وكـانت تـكـاد تكـون مـنـحـصرة
ــوظــفــ إلشــغـال فـي اعـداد ا

وظائف الدولة . 
ــعـلــمـ في ــدارس وا وكــان عـدد ا
ــرحــلــة  1933 -1932 اول هــذه ا
كما يأتي : (376) مدرسة ابـتدائية
تـضم (43316) تــلـمـيـذا وتــلـمـيـذة

يـــعــمـل فـــيـــهــا (1594)
مــعــلــمــا ومــعــلــمــة وقـد
ـرحلة بلـغت في نهـاية ا
عـام  1958-1957كــمـا
يـأتي : (2073) مـدرسـة
ابــــــتــــــدائــــــيــــــة تــــــضم
(41660) تــــــلـــــمــــــيـــــذا
وتــلـمـيـذة ويـعــمل فـيـهـا
(12268)  مـــــعــــــلـــــمـــــا
ومـــــعـــــلـــــمــــة . و(178)
مــــــدرســــــة ثــــــانــــــويـــــة
ومـــــتـــــوســـــطـــــة تـــــضم
(51504)  طــــــــالـــــــبـــــــا
وطـالــبــة ويـعــمل فــيــهـا
(2642) مـــــــــــــدرســـــــــــــا

ومدرسة . (5) 
ـــنـــاسب االشــارة ومن ا
الى دور شـــــخـــــصـــــيــــة
الراحل ساطع احلصري
 نظرا لألثار الـسياسية
الـعــمــيـقــة الـتـي تـركــهـا
لــــــيـس فــــــقـط في وزارة
ـــــــا في ـــــــعــــــارف وا ا
اجملتمع الـعراقي باسره

.والســيــمــا في الــوحــدة الــوطــنــيـة
ـربي واخلبير في العراقـية  فهذا ا
وظف شـؤون التـربـية والـتعـلـيم وا
ـعارف الـعراقـية الكـبـير في وزارة ا
والـــدور الــــذي لـــعـــبه فـي تـــوجـــيه
ســيــاســة الــتــربــيـة والــتــعــلــيم في
الـعـراق  اسـتـمـر سـاطع احلـصـري
في ادارة مـعـارف الـعـراق فـتـرة هي
اقل من خمس سن ونـصف السنة
 وقــد اضــطــر الـى االســتــقــالــة من
ـعارف الـعامـة وغادر هذه مديـرية ا
الــــوظــــيــــفــــة في جــــو مــــشــــحـــون
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وارض زراعـيـة لــلـتـدريب الـعـمـلي .
 (7)

وفـي ظل الــــنــــظــــام اجلــــمــــهــــوري
واالســــــــتــــــــقـالل الــــــــتــــــــام في 14
تـمـوز/يـولـيـو 1958 كـانت الـثـورة
اجلبـارة حدثـا تاريـخيـا خطـيرا في
حياة شعوب الشرق االوسط وليس
فـي الـعـراق فـحـسب  اســتـقـبـلـتـهـا
نـاضلة الشـعوب احملبـة للحـرية وا
في ســبـــيل حــريـــتــهــا بـــالــبـــهــجــة
والــتـرحــاب والـتــأيـيــد  وكـان لـدى
هــذه الــثــورة عــنــد قــيــامــهــا تــراث
بـغيض من الـتـأخر وامـامـها اعـمال
جــســام فـي جــمــيع احلـــقــول لــدفع
عجـلة البالد نـحو التـقدم واالزدهار
ـــاضي والـــتــــخـــلص مـن اوضـــار ا
ومــآسـيه   غـيـر ان مــا حـصل بـعـد
قـــــيـــــام الـــــثـــــورة مـن مالبـــــســـــات
وانـــحــــرافـــات حـــال دون حتــــقـــيق
اهـــدافـــهـــا كــامـــلـــة وكـــان لــبـــعض
االجـــراءات االرجتــالـــيــة ردود فــعل
اضــرت بـــالــعـــراق وعــرقــلـت ســيّــر
تـقــدمه ولـنــلـقي نــظـرة مــوجـزة عن
ـعـرفيـة في حـقل الـتـربـية الـزيـادة ا
دارس والـتـعلـيم . فـقـد ازداد عـدد ا
االبتـدائـية من (2084) مدرسـة عام
1958-1957 الـــــــــــــــــــــــــى (3469)
مـدرســة عـام 1963-1962 وزيـادة
عدد التالميذ من (430) الف تلميذ
الى (991) الف تلميذ لنفس الفترة
دارس   وبالرغم من ازديـاد عدد ا
اال ان نسبة االمية بقيت عالية تقدر
ب 92.%7.من مــجـمـوع الــسـكـان .
وهــنـاك تــنـاسب طــردي بـ نــسـبـة
االمـيــة وبـ نــســبـة الــعـامــلـ في
الــزراعـة الـتـقـلــيـديـة . وكـذلك وضع
البـنات حـيث يشـكلنّ نـسبـة ضئـيلة
بــالــنــســبــة  جملــمــوع الــطالب . ان
تــــخـــلف الـــبـــنــــات عن االلـــتـــحـــاق
بــالـتــعــلـيـم االبـتــدائي يــتـجــلى في
الـــقــرى واالريـــاف وهـــــــو يــعـــكس
ــتــخـلف ـرأة االجــتــمــاعي ا واقـع ا

(آنذاك) .(8)
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وعـلـى صـعـيـد مــتـصل قـامت وزارة
ـــعـــارف بـــفـــتح دورات تـــربـــويـــة ا
قـصـيرة االمـد خلـريجـي الثـانـويات
دارس الـبيـتية في سـبيل تـوفير وا
ـــعــلــمــ حلــاجــة عــدد واسع من ا
الــــتـــعــــلــــيـم االبــــتـــدائـي الى تــــلك
اجملـمـوعــة وقـد زاد عـددهم في عـام
1961-1960 عـــــمــــا كــــان عـــــلــــيه
بـاألعــوام الـســابـقــة امـا بــالـنــسـبـة
ــــدارس ــــعــــلــــمــــ في ا ألعـــــداد ا
االبــتــدائــيـــة فــقــد زاد عــام -1961
عدل سنوي قدره 17.3%  1962
و1.16بـالــنــسـبــة لـتــعــلـيم الــذكـور
و20. %3بالنسبة لتعليم االناث . 
ولــكن هـذه الــزيـادات تـذبــذبت بـعـد
عام 1962 حـتـى انـهـا لم تــتـجـاوز
ـــــدة 1962-1963 2. %4 خالل ا
و1966-1965 اذ يالحظ انخفاض
ــدارس ـــســـجــلـــ فـي ا نـــســـبـــة ا
االبــتـدائـيــة عـمـا كــانت عـلـيه اوائل
الـــثـــورة مــاعـــدا الـــويــة الـــبـــصــرة
ـوصل فـقـد كـانت نـسـبـة الـزيادة وا
في عدد الـطالب في استـمرار عكس
ا جعل الطالب ناطق الشمـالية  ا
ـدراس في تـناقص ـسـجـلـ في ا ا
مسـتمر نـتيجـة االحداث السـياسية
ـدارس واغلقت اذ عطل الـعمل في ا
ــدارس والسـيــمـا في الــكــثـيــر من ا
االمـاكن الـبعـيـدة بـسبب قـلـة وجود

االمن فيها . 
امـا بـالـنـسـبـة أللـويـة اجلـنـوب فـقـد
شـهـدت ايـضـا انـخـفـاضـا والسـيـما
لـواء الــعـمـارة والـنـاصـريـة ويـرجع
ذلك الى هجرة العوائل من اجلنوب
ناطق الـوسطى وحتديدا الى الى ا

بغداد العاصمة .
وبـخـصوص الـتـعلـيم الـثانـوي فـقد
حصل فيه زيادة كبيرة  وارتفع الى
دارس  542?40طالب في ا
االعـداديــة لـلـعـام
1964-1965 .
وكـــــــان لـــــــوزارة
ـــــــعـــــــارف دور ا
كـبـيـر في تـهـيـئـة
اعـداد كــافـيـة من
ـدرسـ االكـفاء ا
لـــــســـــد جــــمـــــيع
الـــشـــواغـــر وقـــد
عـمـلت عـلى ازالة
كل العـوائق امام
التـعلـيم الثـانوي
 وذلـك مـن خـالل
جــــلّب مـــدرســـ
من خارج العراق
وعـــمـــلـت ايـــضــا
عــلى فـتح الــبـاب
امـــــــام الـــــــطالب
لـــــلــــــدراســـــة في
ـــعــهــد الــعــالي ا
فــــــــــــــــــــضــال عـن
الــتـعـاون بــيـنـهـا
وبـــ جــــامــــعـــة
بـــغــــداد لـــزيـــادة
قــبــول الـطـالب في الــكــلــيـات الــتي
تـكون مـؤهلـة الستـقـبالـهم والسيـما
الـتي ت`ـــــــــؤهــلـهم لــلــتـدريس في
ــدارس الـــثـــانـــويـــة بــنـــوعـــيـــهــا ا

توسطة واالعدادية .  ا
ولــكي يــســتــفـــيــد الــطالب من تــلك
ــهــمــة فـقـــــــــــد عــمــلت اخلــطــوة ا
ــــــــــــعـــــارف عـــــلى بـــــنــــاء وزارة ا
اقــــــــــســـام داخـــلـــيـــة في كـل لــواء
لـيــســــــــكن بـهـا الـطالب الـقـادمـون
ــــواكــــبــــة من الــــقــــرى وااللــــويــــة 

دراستهم .

سيحية  تديرها بعثات التبشير ا
بالدعم وباألموال وكان البعض من
ـدارس عـلى مــســـتـوى عـالٍ هــذه ا

 ©3)
وخالل تــأسـيس الــدولـة الـعــراقـيـة
احلديـثة  شُـرعَ قانون
ـــــعـــــارف مــــــجـــــلـس ا
ــعـارف الــعــامـة في وا
الـــعــراق حـــيث عــرض
الـــســـيـــد هــبـــة الـــدين
الــشــهــرســتــانـي وزيـر
عارف مشروع تنظيم ا
ـــعـــارف في الـــعــراق ا
عـلى مـجـلس الوزراء 
وقــد حـصــلت مـوافــقـة
اجمللس عـلى ما طرحه
الــسـيــد الــوزيـر  وفي
ضوء ذلك صـدر قـانون
ـــــعــــارف مـــــجـــــالس ا
الـعـراقــيـة وقـد تـضـمن

ثمانية بنود .(4). 
ــلـكي وخالل الــعــهــد ا
فـي ظل الــــــوصــــــايــــــة
الـبــريـطـانـيـة من الـعـام 1920 الى
العام 1932 تشكلت في هذا العهد
ـــعــارف  يـــرأســـهـــا وزيــر وزارة ا
ويـعــاونه  مــديــر عــام ومـفــتــشـون
ولـكن زمام االمـور الفـعـلي كان بـيد
ــــــســـــــتـــــــشــــــار ا
البـريطاني

.

ـدارس االبـتـدائـيـة في وكـان عـدد ا
اول هـــذه الـــفـــتـــرة عـــاميّ -1920
 (88) 1921مدرسة تضم (8001)
تلميذ وتلمـيذة ويعمل فيها (486)
ــدارس مـــعــلـــمــا ومـــعــلـــمــة امـــا ا
الثانوية فكانت ثالث مدارس تضم
(110) طالب يقوم بالـتدريس فيها
(43) مـــدرســا كـــمـــا كـــانت هـــنــاك
ـعلـم . مدرسـة واحـدة لتـخريج ا
ــعـارف الى ان  اصــدار قــانـون ا
الـعـامـة رقم (28) في 15/4/1929
وقد تـضمن ثـمانـية فـصول مـوزعة

على ثمان وثالث مادة . 
ولقـد كان اقـبال الـناس عـلى تعـليم
اوالدهم ضئـيال في اول االمر ولكن
رور الزمن تفـتحت أذهان الناس

بغداد
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فجأة رفعت راسي الى نصب احلـرية ثم رحت اتابع مشـهد اجلموع التي
وصخب بعد مالحقة قنبلة تهتف للعراق.مشاهد متتابعة وحماسة متدفقة
ـهـد.كل ما يـجـري في التـحـريرمن تـظـاهريـن خلنـقـها في ا سقـطت عـلى ا
غضب وهتـافات وطنـية هو تـرجمة لذلـك الصمت الـذي يلف ملـحمة نصب
احلرية.والول مرة كما اظن يـحدث ان تتحول قوة الـفن الى حركة صاخبة
كان نفسه.ذلك الرجل الـذي يكسر القضبان في تقوم بها اجلماهيـر في ا
وسط نصب احلـريه هـو ذاته صـفاء الـسـراي الفـنـان الذي اسـتـشهـد بـعد

اطالق النار على راسه.
وغيـر مـألـوفة.ولن ـتـظـاهرين ونـصب احلـريـة عالقـة عجـيـبـة وجمـيـلـة ب ا
ـونـالــيـزا الـتي حـيـرت الـعـالم هي مـجـرد وهم ابـالغ لـو قـلت ان ضـحـكـة ا
بصري او على االقل هي حماسـة سائح حتول الى عادة يتنـاقلها السياح
ونـالـيـزا تبـتـسم لـزائـريهـا اذن كـيف نـفـسر والبـاحـثـون.ولـو سلـمـنـا بـان ا
لـلـعالـم ان هذه الـتـظـاهـرات هي صـور حـيـة ومـتـشـابـهـة مع قـصـة احلـرية
ـتـظـاهـرين بـهـذه ــا لم يـحس احـد ا ـوجـودة في نـصب جـواد سـلـيم. ر ا
الـقـضـيـة.وال اشك في ان احـدهم خـطـر بـبـاله انه يـشـبه ذلك الـرجل الـذي
تظاهرون نقله جواد سليم .ما يقوم به ا يحطم القضبان بقبضتيه القويـت
الى الفن ح تـخيل حركـة هذه اجلـماهيـر قبل ان تولـد.ولكي اكون دقـيقا
ـتظاهرين توجد لـوحة وملحمـة اخرى للفنان علي ان اشير الى ان خلف ا

فائق حسن.
في ساحة الـطيران ايـضا رسم فائـق حسن هذه اجلـماهيـر الغاضـبة قبل
ان تـولـد.تخـيـلـهـا وهي تـهـتف لـلـحـريـة.ومن هـنا فـان مـتـظـاهـري الـتـحـرير

ثلون ملحمة ب ملحمت عظيمت صورتهم بدقة رائعة.
كن الحد ان يبسط قضية هـذه اجلماهير التي تريـد التغيير وما قدمه ال 

هذان العمالن الرائعات الثن من اكبر الفنان لدينا.
ان الـفن يـتخـيل الـغـضب وكـأنه يـنـتـظـر حـدوثه.الـكل كـان يـظن ان احلـرية
ستـظل معـلـقة في اعـلى النـصب.وسـتبـقى هنـاك حبـيـسة هـذه القـطع التي
ـوجودة في الفن جتـعلنا صنعتـها انامل الـكبيـر جواد سليم.لـكن احلرية ا
نعشق فـعل احلرية وحـ نرى احلريـة تتفـجر على ارض من خالل رفض

فـعنـد هـذه احلالـة تزداد جـمـاليـة الفن الشـاب للـفـساد
في عيونـنا.اظن ان نـصب احلريـة االن اكثـر جماال
واكـثـر بـهـاء لـسبـب بـسـيط وهـو ان احلـريـة لـديـها
من يصنعها.البشر يقومون بالتعاون معا لصناعة
نــصب حــريــة يـــضــمــهم مــعــا.وســـيــكــون جــمــيع
الرافض للـفساد صانعـيه.انه نصب حرية خاص

وحناجر االحياء منهم. شيده دم الشهداء

بــالـــرغم مـن الــتـــاريخ احلـــضــاري
العريق للعراق فأن التعليم فيه بدأ
قبل اقل مـن قرن ونـصف مع بعض
االخــتالف في الــروايــات . غــيـر ان
ـــــاضـي تــــظـــــهــــر ان عـــــودة الى ا
الـعـراقـيــ اخـتـرعـوا الــكـتـابـة في
عـصــر  فـجـر الـسالالت الـسـومـريـة
وحتديـدا حـوالي عام (5000) ق.م
وفي كل من سبـار وكيش عـثر على
مـــدرســـتـــ تـــرجـــعـــان الـى عـــهــد
حمورابي وفي الفترة (526-539)

ق.م اطــلق
عــــــــــــــــــلـى
ؤسسات ا
التـعليـمية
اســـــــــــــــــــم
ـــدارس  ا
غــــــيـــــر ان
خــــــــبـــــــرة
ــــــــــاضي ا
الـــبـــعـــيـــد
انــقـــطــعت
عن خــبــرة
ــــــــــاضي ا
الـــقـــريب 
وبــــــــــــــــــدا
الـــتــعـــلــيم
فـــــــــــــــــــــــي

صورته الـعثـمانيـة وكأنه ابـتكار ال
جــذور له فـي الـذاكــرة احلــضــاريـة

 (1)
لم يكن اواخـر العهـد العـثماني في
العراق اكثر من 160 مدرسة تضم
(6650) طالبا وطالبـة  كثير منها
اهـلـيـة تـخص الـطـوائف الـديـنـية 
مــوزعــة في الــواليـات الــثالث كــمـا
يـأتي : - واليـة بـغـداد : وفـيـها 78
مـدرسـة سبع مـنـهـا للـبـنـات وتضم
3031 طالبا و 540 طالبة ويعمل

فيها 161 معلما و22 معلمة 
- واليـــة الـــبـــصـــرة : وفـــيـــهـــا 31
مـدرسـة اثـنتـان مـنـهـا فقط لـلـبـنات
يدرس فـيها 64 طالـبا و31 طالـبة
ويقوم بالتدريس فيها (60) معلما

واربع معلمات . 
ــــوصل : وفـــــيــــهــــا 51 - واليـــــة ا
مـدرسـة اربع مـنـها لـلـبـنـات وتضم
 1948طالـبا و185 طالـبة ويـعمل

فيها 78 معلما وست معلمات .
ــدارس هــذا اضـــافـــة الى بـــعض ا
ـعلـم . الـثانـوية ومـعهـد إلعداد ا
وكـان االتـراك يـهـدفـون الى تـثـبـيت
سـيـادتـهم عـلى الـعـراق بـاسـتـغالل
وحـدة الـدين  ولـذا فـأن الـعـنـاصـر
البارزة في مناهجهم الدراسية هي
العـقائـد االسالميـة واللغـة التـركية
والثقـافة التركـية والعلـوم احلربية
مع التدريب العسكري . وكان نظام
الــتـعـلـيم يـجـري بـحـسب الـطـريـقـة
ـركـزية الـفـرنـسـيـة الـتي تـتـمـيـز بـا
والتماثل الشامل والنظام الصارم.
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وعــنـد احــتالل االنــكــلــيـز لــلــعـراق
عـارف الـعمـومـية انـشأوا نـظـارة ا
وعــــهــــدوا بـــــإدارتــــهـــــا الى احــــد
يـجر بـومن) وصنـفوا ضبـاطـهم (ا
ـدارس الى نـوعـ من الـتـعـلـيم : ا
االولي واالبـتـدائي تخـتـلف مـناهج
كل مـنهـمـا عن االخـر . كمـا انـشأوا
عـام 1918 مــجـــلــســا لـــلــمــعــارف
صـــادق عـــلـى مـــنـــهـج الـــتـــعــــلـــيم
االبتدائي ودليل حفظ النظام . ولم
تـتوافـر لديـنـا االحصـاءات عن عدد
ــدارس والــطـالب في الــفــتــرة مـا ا
ب  1920-1917اذ كــــــــــــــــــــانــت
عارف في دوَر التكوين وتدار من ا
قبل االنـكليـز مبـاشرة وقد اسـتع
ـــثـــقـــفــ الـــعـــراقـــيــ بــبـــعض ا
اللي ــســـرحــيــ وا والــضــبــاط ا

لتمشيه امور التعليم . ((2
ولــلـتـفـصـيل بــهـذا الـشـأن جـابـهت
دائــرة الــتــعــلــيم مــشــكــلــة تــوفــيـر

ــــدارس في الـــعـــراق  في الـــوقت ا
الـــــذي انـــــعـــــدمـت فـــــيه االمـــــوال 
والبنـايات  والكـتب  والتجـهيزات
ــعـلــمــ الالزمــ لـذلك االخــرى وا
ولـو بـنـسـبـة واحـد في الـعـشـرة من
الــكــمــيـات الــكــافــيــة . وبــخــطـوات
مـخيـبـة لآلمـال على الـدوام  لـكنـها
ـالـية اكـثـر سـرعـة من الـنـاحـيـتـ ا
ــدارس والـــوظـــيـــفـــيـــة  ثم فـــتـح ا
االبــتـدائـيــة الـتي كــانت تـهـدف الى
حتقيق مسـتويات طيـبة  حيث بلغ

دارس (75) خمـسا مجـموع هـذه ا
وسـبـعــ مـدرسـة فـي نـهـايــة سـنـة

.1919
ـدارس تدرّس كانت (65) من تـلك ا
بـالــلـغـة الـعـربـيـة  و (11) بـالـلـغـة
الـتـركـيـة  و(7) بـالــلـغـة الـكـرديـة 
وواحـدة بـالـلغـة الـفـارسـية . ولم
تـــســـتــــطع مـــدرســـة اعـــداد
ـعــلـمــ الـتي اسـست ا
حديثا ان توفر سوى
جـــــزء ضـــــئـــــيـل من
ـلّـحـة ــتـطـلـبــات ا ا
دارس  في لهذه ا
حـــ كـــان نـــطــاق
ـدارس الثـانـوية ا
الــــــذي حـــــــدد في
ثالث مـدن رئـيـسة
 مـــنــــحــــطـــا الى
درجة يـؤسف لـها
. كــــذلك تـــغـــلـــغل
الــســيــاسـة الــتي
عــمّت الــبـلــد كـله
ـدارس الى تـلك ا
في تــــلك االيـــام 

اقل ظهورا . 
حتققت الوسائل
الالزمــــة إلعـــادة
فــــــتح كــــــلـــــيـــــة
احلــــــــــقــــــــــوق 
ـــــــــــدرســــــــــة وا
الــــصـــنــــاعــــيـــة
الـتــجـاريـة . في
حـــــ واصــــلت
الـــــكـــــتــــاتـــــيب
اخلــاصــة الــتي
اللي يـديــرهـا ا
 والــبــالــيـة في

طـرائـقــهـا ومـداهــا وجتـهـيــزاتـهـا 
عـملـهـا في تعـلـيم القـراءة والـكتـابة
يل لأللوف من تالمـذتها . غـير ان ا
ــــدارس الى مـــــضـــــاعــــفـــــة عـــــدد ا
احلكومية ذات الـنمط الغربي  كان
قـاومة  ولـقد تـوقف تعـليم يالقي ا
اللـغة االنـكليـزية رغم كـثرة االحلاح
عـــلــــيه امـــا عن الـــرغــــبـــة في فـــتح
مــدارس لـلــبــنـات والــتي كـانت اراء
ـسـلمـ مـنقـسـمة حـولـها في اول ا
االمــر  فـقــد  افـتــتـاح (5) خـمس
مـــدارس ابــتـــدائــيـــة في االســـابــيع

االولى من العام 1920.
كــذلك حــظــيت مــدارس االقــلــيــات "
نــتـــحـــفظ عـــلى مـــفـــهــوم اقـــلـــيــة "
ـسيـحـية والـيـهوديـة  وتـلك التي ا

بالـتوتـرات واحلزازات كـما ورّد في
مذكراته .( (6

ــلــكي في وقــبـيـل انــتـهــاء احلــكم ا
الـعراق ظـهـرت محـاوالت اصالحـية
كـسـياسـة تـعلـيـميـة جـديدة وظـهور
حــاجــات مــنـــوعــة تــتــطــلب كــفــاءة
خـاصــة خلــدمـتــهــا  تــوجب اعـادة
ـــعـــارف  الــــنـــظـــر في ســـيـــاســـة ا
وحتـديــد مـســؤولـيــتـهــا  وتـهــيـئـة
العـناصـر الكفـوءة خلدمـة اخلدمات

تنوعة اجلديدة .  ا
وحتـقــيـقــا لـهــذا الـغــرض  وجـهّت
ـعنـي الـدعوة الى عـدد كـبيـر من ا
بـالـشـؤون الــتـعـلـيـمـيــة والـثـقـافـيـة
بـالـبالد  وكـان هـنـاك عـدد وافر من
عراقـيـ واجانب   الـطلب مـنهم
حتــديـد الـسـيـاســة اجلـديـدة  الـتي
تــتــلــخص فـي ان يــكــون الــتــعــلــيم
االبـتـدائي مـجـانـيـا لـكل طـفل سوي
فـي سن الــــتـــــعــــلــــيـم  وان تــــوجه
دارس ـعلـم وا العـنايـة لتـهيـئة ا
واللـوازم  ليتـسنى لـكل طفل سوي
ـدرســة  وان يــنـوع الــدخــول الى ا
الـتـعلـيم الـثـانـوي  بحـيث يـنـسجم
مـع اوالع الــــطـــالـب وقــــابـــلــــيــــته 
وحاجات اجملتـمع الناميـة وحتقيقا
ـبدأ  ينوع الـتعلـيم الثانوي لهذا ا
الى زراعي  وصـنـاعي  وجتـاري 
وعـــلـــمي  وادبـي  كـــمـــا تـــقــرر ان
يــــطــــلب الـى خــــريـــجـي الــــدراســـة
توسطة تقد امتحان دخول الى ا
الــفــرعــ الــعـــلــمي واالدبي  فــمن
يـــنـــجح يــــدخل الى الـــفـــرع  الـــذي
يـــــخــــــتــــــاره ومن يــــــرسب يــــــوجه
بـاالنـتـسـاب الى الـدراسـة الـزراعـية
والـصــنـاعـيــة والـتــجـاريـة وتــدبـيـر
ـنـزل لـلـبـنـات (الـتـربـيـة االسـرية) ا
ــــعـــلــــمـــات ــــــعــــلــــمـــ وا ودور ا

االبتدائية .
كــــمــــا بــــوشـــر فـي تـــأســــيس دورم
مـعلـمات ومـعلـم  في اكـثر الـوية
(مـحـافـظـات) العـراق لـتـامـ الـعدد
عـلمات لسد عـلم وا الكافي من ا
الك احلـالي ولـتـامـ الـنـقص في ا

الزيادة للتوسع في التعليم .
وتـأميـناً لـنشـر الـتعـليم االبـتدائي 
لــيــتـســنـى لـكـل طــفل ســوي دخـول
ـــدرســة   احـــالــة مـــســؤولـــيــة ا
الـــتــــعـــلـــيم االبــــتـــدائي الى االدارة
احملـلــيـة  و ذلك مـنـذ عـام 1951
 ?وقــد اثـبـتت هـذه اخلــطـة جنـاحـا
تصرفون منقطع النظير  اذ بادر ا
ـفـيـد  فـخـصـصـوا الى الــتـنـافس ا
اكـــــــثـــــــر من %80 مـن وارداتـــــــهم
احمللـية ألغـراض التـعليـم االبتدائي
. عن طـــريق هـــذه اخلـــطـــة  امـــكن
تـقــد وجـبــات الــطـعــام والـكــسـاء
واالحــذيــة حملــاربــة احلــفــاء  كــمـا
امكن قبول اعداد كـبيرة من االطفال

دارس . الى ا
وكـــذلك  االلــــتـــفـــات الى حـــاجـــة
ـكـتـبـات ـدراس من اخملـتـبـرات وا ا
ووســائل االيــضــاح والى تــشــيــيــد
مدارس جـديدة منـوعة  وبالـتعاون

ـتــصــرفـ مع مـجــلس االعــمــار وا
)  وبـــســبـب الـــزيــادة (احملـــافـــظـــ
الـكبـيرة الـتي ادخـلت على مـيزانـية
ــعـــارف   تــامـــ الــكــثـــيــر من ا

ُلحة.  احلاجات ا
كـمــا امــكن تـأســيس مــركــز وسـائل
دارس بحاجاتها االيضاح لتزويد ا

منها . 
وتأسيس اجملموعـات الثقافية  في
ــوصل والــبــصـرة وهي مــديــنــتيّ ا
تضم مدارس صـناعيـة زراعية  مع
اقـســام داخـلــيـة ومـعــامل صــغـيـرة
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نحن االن في مـنتـصف الطريـق .. وامام نهـايات سـائبـة ومقـلقـة   بسبب
سياسات حكومـية فاشلة الحتـواء االزمة   ومبادرات  واجراءات  ووعود

كاذبة  ال فائدة  منها .
نحتـاج اليـوم الى خطـاب سيـاسي جديد  وخـطاب أمـني جديـد / خطاب
صـادق  يـنـبع  من ضـمـيـر وطـني  ضـمـيـرعـراقي   يـضع امـامه صـورة
ـنتـفض الـذين شـكـلـوا لوحـة عـراقـية رائـعـة من الـتـحدي هؤالء الـشـبـاب ا

باديء   بعد ان  والصمود والثبات على ا
صنعـوا  لنـا ( حالـة وطنيـة )   لم نعـهدها مـن قبل  ومنـذ تاسـيس الدولة

العراقية سنة 1921.
انه واقع جـديـد  واقع جـيل نـهـض من الـيـأس  ومن وعي تـراكـمي ظـهـر
جليـا وجتسد في سـاحة  التـحرير  من خالل الـصوت والصـورة والفعل
.. جيل  أعاد االهتـمام للـشخصيـة العراقيـة   جيل غيـر مسيس   شهم
غيـور  يقـابل الرصـاص بصـدور عاريـة  وأجساد نـحيـلة وال يـبالي  النه

يشعر بان  قضيته حق  وتظاهره حق  ومطلبه  حق .
نـتفض بـعد قـهر وحـرمان  بـاحثـا عن وطن الكـرامة لقـد خرج الـشبـاب ا
واآلمـان  انـه يـريــد وطـنــا حـرا   حــامال قــضـيــة عـادلــة عــاضـا عــلـيــهـا

بالنواجذ   ولن يتنازل عنها ابدا قضية صارت هويته ومستقبله .
اكتب هذا .. الني  عشت معهم  ساعات طويلة  / فجرا و ظهرا   وليال
.. فوجـدتـهم يـقودون انـفـسهم بـشـكل مـدهش  وسيـنـتـفضـون حـتى على

قيادتهم ان حاولت جتزئة مطالبهم .
ويكـفي لـهؤالء الـفـتـية الـذين آمـنوا بـالـوطن .. انـهم وطنـيـون عراقـيـون حد
الــنـخــاع  فال يــحق الحــد ان  يــزايــد عـلــيــهم  وال يــحق  الحــد نــعــتـهم
ة  ومـسـتهـجـنة خـدمـة لدولـة تـريد تـوظيـف العـراق تـوظيـفا بأوصـاف ظـا

سياسيا  ألهدافها العقائدية الشريرة .
ـقـدس  واسقـطـوا تيـجان يكـفي لـهؤالء الـفـتيـة  .. أنـهم اسقـطـوا اوهام ا

دنس  واجتازوا اخلطوط احلمر للحاكم  اجملنس . ا
يكـفي لهـؤالء الفـتيـة .. انهم وحـدوا العـراقيـ واسقـطوا الـطائـفيـة شعارا
ومنهجا   وجعـلوا العراقي  وبـجميع طوائفهم  ومـذاهبهم  ومشاربهم
.. يتسابقون الى ساحة التحرير  ساحة العز وساحة الشرف   وساحة

االرادة الوطنية الواعية  .
ــهـدي الـلـعب عـلى حـبـال الـوقت  الـيـوم .. حتـاول  حـكـومـة عـادل عـبـد ا
ـتـظـاهـرين الى أخـيـار وأشـرار  والـتـلويح وتـفلـسف  االمـور   وتـقـسم ا
بعـقوبـات واجراءات قـضائـية ضـدهم  على اسـاس من تعـريض اقتـصاد
البالد للخطر  وخسارة مليارات الدوالرات  يوميا .. ونسي دولة الرئيس
ان الـذي جعل الـعـراق دولـة فـاشـلـة   وخـزينـة  خـاسـرة .. مـجـمـوعة من

اللصوص والقتلة حكموا العراق منذ سنة 2003 وليومنا هذا .
كن ان يصلح نـفسه   وان الذين يحكمون العراق الثابت ان الفاسد ال 
اليوم  لم ولن يـتنـازلوا عن امتـيازاتهم الـباهـظة والواسـعة  وسيـحاولون
ثقف وبشتى الطرق اجهـاض وانهاء انتفـاضة الشباب  لهـذا فان دور ا
ال بد منه في مـشاركة الـشباب ومـباركتـهم لهذه االنـتفاضـة العظيـمة التي
فاجـأت العالم بـاجمـعه   وتشـجيـعهم عـلى الثـبات الـوطني  والـبقاء  في

ظاهرات  ومدهم  باالفكار النيرة .  دائرة سلمية ا
نزلق والشرك الذي ستقع فيه حكومة عبد اشرت في البداية  الى خطر ا
هـدي  وهي  لـالسف حكـومـة مـحـكـومـة وليـست حـاكـمـة    ولـيس لـها ا
قـرار ســيـادي  مــسـتــقل    وجتــهل  قـواعــد وفـنــون  ادارة االزمـة   وال
تــعـرف ســوى سالح الــبــطش و الـقــوة    والــتــلـويح بــانــهــاء  وتـصــفــيـة

ظاهرات السلمية التي مر عليها اكثر من أسبوع . ا
ــسـتــمــر  وإطالق الـرصــاص احلي واســتـخــدام انــواعـا من ان الـعــنف ا
القنابل  السامة  واإليـغال بالسياسة  االمـنية التعسفـية   ستكون سببا
في تغيـير  قواعد االشـتباك  ويـكون بعـدها من العـسير الـعودة الى مبدا
ــتـظــاهـرين وحلـد هــذه الـلــحـظـة  الـتــظـاهـر الــسـلــمي الـذي كــان هـويـة ا
فالسالح  يا سـيادة الرئـيس منتشـر في البيـوت وفي كل مكان  واخشى
ان يلجأ الـشباب الى تشـكيل خاليا سـرية مسلـحة  وقتهـا ستقع  البالد
وذج في منزلق ومتاهات ال يـستطيع احد الـتكهن بنهايـاتها .. ويكون اال

السوري ماثال امامنا ال سامح الله .
عـلى الـعــقالء في الـبالد ان يــتـداركـوا هــذا اخلـطـر الــقـادم .. الن  قـيـادة
ا تفقد السـيطرة عليها  وستـحاول  دوال بعينها جرها الى ظاهرات ر ا

نهايات ال احد يريدها .. اال من كان في قلبه مرض  .
تمر  االن .. بلدان عربية  في مشاكل عصيبة ب احلكومات وشعوبها ..

ـــوذج الـــســـوداني الـــذي وجـــد حـــلـــوال واظن ان األ
سريعة النقـاذ السودان  دون االنزالق في صراع
ـوذج الـذي سـيـاسي وعـسـكـري طـويل .. هـو األ
يــفــيــدنــا .. / فــهل نــتــعــلم من جتــارب اخلــيــرين
ـــلــون عـــلــيـــنــا الــرائـــعــة .. ام جنـــعل االخـــرين 

جتاربهم الفاشلة ..? 
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تقاليد بابلية بشأن التعليم

خطوط مسمارية

لوح من احلضارة الرافدينية

مسلة حمورابي


