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 (9129-9191انعراق ) انتعهيم األههي يف
 " دراسة تارخيية"

   م.د. لمياء صفاء حدن 
 العامة لتخبية بغجاد / الكخخ الثانية وزارة التخبية / المجيخية

التعلللللرآ  للللة ل اقعدللللف لااملللل  تألدللللمف السجتسلللل  تطمرحخلللل  ت لللل   ط للللار  ت أللللق   سا قطلللل   ُيسثلللل 
السرللللف   العللللق ، لسللللق ضللللاأة   لللل  أللللد اللللل ت . لللللصا االللليم التعلللللرآ الحلللل ضة  لللل  ر للللق   الش زللللف السدللللتة لرف

األأكللللقر تطشسرللللف الللللااد، تطا للللر  مقالللل ل . أزللللال الللل  دتر  المقالللل  أللللد طللللرة   طدللللقا  أللللد جشللللق  السجتسلللل
 الُستعلسي .

(، ج لللللل   9129-9191ضة للللللد بللللللصا اليحللللللة تللللللله التة يلللللل  اللللللله التعلللللللرآ األبلللللللد أللللللد العللللللةا  
نظلللللةاو للللللل تر اللللللص   قر للللل  ، الي لللللق طذلللللخرال  ذلللللثالط   للللل   يلللللة ن للللليقج ق ت  عقدبلللللق تالشتلللللق   الستةطيلللللف

ُ لللل دْ  السلللل ل ال  شرللللف لليحللللة  لللل  ا ، تذ أللللد داللللآ الحة للللف المكةحللللف أللللد العللللة بللللصا الشللللاع  لللل  التعلللللرآ 
،  تللللله ج ايلللللف طم لللللرف الحثلللللآ اللللللا شد ألللللد الثقللللللة 9191ال ةح لللللقند للعلللللةا  الللللق   اال لللللتال ج ايلللللف 

لسحللللللللف   إا للللللللق األت   ط للللللللة    حللللللللارحي  ر ردللللللللي تللللللللله . ُمدللللللللآ اليحللللللللة 9129تالعذللللللللةح   لللللللل     
 طرللللللل  (، جيشسلللللللق 9191-9191 لللللللاا ل اللللللل  اللللللللتعلآ ألللللللد العلللللللةا  ألللللللد ا للللللل  اال لللللللتال  ال ةح لللللللقند 

أزللللالو الللل  الخقطسللللف التللللد  األبلرللللف أللللد  الساالللل ،  (لللل اد، اليرللللةل(، السلللل ارسالسحللللار الثللللقند تللللله 
 طزسشت نبآ اال تشتقاق  التد طاا  تلي ق اليق ة.

  ح قنرق.الكلسق  السمتق رف: التعلرآ االبلد، العةا ، جة 
Private education in Iraq (1914-1921)) 

"Historical study" 
        Education represents a mirror reflecting the reality, philosophy of 

society, its history, the extent of its development and the prospects for 

its future ambitions. Therefore, modern education has become one of 

the pillars of the renaissance in countries, because of the scientific 

faculty it provides to help build society. As well as his active role in 

awakening ideas, developing awareness, and expanding the base of 

learners.                 
     This research aims to focus on private education in Iraq (1914-

1921), with the aim of diagnosing its problems in terms of their 

causes, dimensions, and consequences, given the role that this type of 
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education played in supporting the intellectual movement in Iraq, as 

the time period for the research was determined from the beginning of 

the occupation The British government to Iraq in 1914, until the 

beginning of the establishment of national rule on the twenty-third of 

August 1921. The research was divided into two main axes. The first 

dealt with giving a brief overview of learning in Iraq during the era of 

the British occupation (1914-1918), while the second axis addressed 

the private schools in  Mosul, Baghdad, Basra), as well as the 

conclusion that included the most important conclusions reached by 

the researcher.                                          

Key words: private education, Iraq, Britain.                                                   

  (9191-9191ل البخيطاني )أواًل: مهجد عن التعليم في عيج االحتل 
، شلثلت 1914اليرةل أد الثقند تالعذلةح   ل  طذلةح  الثلقند  تاليف ع  دخا  الةاا  ال ةح قنرف 

 Henriبشللة  دت للف تذ ن للش   تدارط للق تللله  ،(1   دا للةل الللااردا ( جلللإلدارل شللنتا الااليللف اةأللت لرللمل 

Dops)) 
(2)

الزليق   ال د  ل ، يدقا   أد تدارط لق 1915أد الثقند تالعذةح      قناا الثقند اق   ،
السلللانمي  العلللةاميي   للل  ذت  الخ لللةل ف العدلللثةحف الللله العلللةا ، ت عللل  ،  سللل  راأةلللاا الحسللللال ةح لللقنيي 

ا لللةل أماللليم  لللس    لللق  د ،تالكملللق ل اإلدارحتلللي  اللللصض  للللآ ي(لللقدرتا الللليالد  عللل  دخلللا  الةلللاا  ال ةح قنرلللف
 .(3 شةا  اله شنتا السعقر  تاألتمق اإلدارل تاإل الااردا 

تطة لر  الدلر ةل ال ةح قنرلف، تطلم ي   قالق   دا لةل اللااردا ،  ليأل األ ل عقا أد  ة  ف ناسق  
 رناللللل  طللللد ، تملللل  نشللللقر تللللله ذللللل  الدللللية (4 اال للللتال ،  رسللللق لللللآ طللللا  شللللنتا السعللللقر  نبسرللللف طللللص ة

(Arnold T. Wllson تلدلل 
الللص  شلل(   شرلل  نق لل  الحللقعآ الدرق للد ال ةح للقند أللد تاليللف  ،(5  

 طاممللت نا علل  اللق  ذللل   .(6 "إن التعليييم بجيي  أن يلجيي  لحييأن الييها أىييجاف ا العديي خيةاليرللةل مللق الو: "
 عظللآ السلل ارس الة للسرف تاألبلرللف الل  ندا    ق  للق  معلل   (للقدرل ناللل  السللانمي  التللق عي  تللله نظللقرل 
السعقر  العثسقنرف، ت ر ق   عٍ   ش آ تلله ا  لق  الةتلق ، تطحلا  اللللعللل ضلللل   ش للللق تلله سكشلق  ادلثةحف 

 .(7 نت  دتذفرق  لسعقلجف اة ه الحة  
أكلللةل تا للحف اللل  نظللق  السعلللقر  الللص   قنلللت طدللعه لت  رةللل  ألللد  سسللف للل ا ةل اللللااردا لللآ يثللل  

الااليف، تذ ن ة  ا ل  را  ج صا الخراص،  ش ق    داق تله تطّيقع الشظق  السرلة ، ت خلة نشلقر تلله 
الشظق  ال ش  ، تنض  اليع  تطيقع الشظلق  العثسلقند نت العسل   قلشظلق  األاش لد السعسلا   ل  ألد السل ارس 

ق  دتا األخللص إلدارل شللنتا السعللقر   للالل   تاللاد  للالي تنرمللد  تخرللال، تن للاا   األاش رللف، تال ناّ 
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قألخلص  سةتلةح  لثةطية دا لةل األشل(ق  الخق لعف لدلل ف الحلقعآ السلكلد  ألد األخيلة  ند  ق ، جتل  اآلرا 
، الللللص  م  لللل  تللللله الحللللقعآ العدللللثة  R.Pollard) رحلللل  جللللاالرد  ةح للللقند العللللق  أللللد العللللةا  السدللللتة ال

 ند الدلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللية  جة لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللد  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا فال ةح لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللق
(Percy cox
 John)الاا ألقض   يلفلله اإلألقدل  ل  الخ لةل التعلرسرلف "لرل ية آ" ، الص  نشلقر  رل  ت(8  

Van Ess)
 .(10 ،   ضة   ر ف الةاق  العقلد األ ية رف أد تاليف اليرةل إلدارل شاؤا السعقر (9  

تاإلشلةا  الله شلنتا السعلقر  يلف، تننلق   ل   دلنتلرف اإلدارل اطر  بشة  دت ف  جاا ألقض   
أللد تاليللف اليرللةل، تشللث  لرللمل  ذللتة ف ل را للف ذللل ، ت عةأللف نالل اد السلل ارس تا ترقاقط للق أللد الااليللف، 

امللل  السعلللقر  ألللد ااانيللل  تخاللللت ال رلللمل الللال رف اال لللتعقنف  قلدلللل ق  العدلللثةحف ل(لللةض الش لللاض جا 
السعلللقر  ألللد الااليلللف، رأللل  بشلللة  دت لللف ألللد درا لللف ت للل  تاةللل   .(11  اإلدارحلللف تالتعلرسرلللفالسختلملللف 

،  ص ةل تله جة د  ا ف، انتة  أي ق ننظسف السعقر  العثسقنرف أد 1915الخق ف اذة    شيق  اق  
العلللةا  اق لللف، تتاليلللف اليرلللةل  ذلللث  خلللقص،  حلللصراو ألللد الاملللت نمدللل   للل  خ لللارل طم لللرف نظلللق  ا ضللل  

 ق  التللد  لل ن تنا ارطك للت أللد ال شلل ، مللق الو: "للسعللقر ، نت اأتتللقح  لل ارس ا ضلل ل، تذللل  لتجشلل  األخ لل
لييهال حاجيية الييجواكخ الح همييية لخييجمات المييه فأنا والخييهل ميين ان ييار الدييلبيةا  يي ن ب ييال إن ا دارة 

مجرسية ااتجاكيية  عليم...   ت أرغ  بي ن ال تفيتأ أي  البخيطانية ال ت هم ب ي مظيخ آني في تهسيع الت
 .(12 "للد تأن ال ادمتأن

 لل  ذللل ، ابتسللت  للل ق  اال للتال   قلسلل ارس ال ضشرللف األاش رللف، تملل  ت ل للق السدللقا ا    للقلةاآ
السقلرلللف، أةللل   لللقا اللل د طلللل  السللل ارس ألللد  ة للل  اليرلللةل، تالسدلللقا ا  التلللد دأعلللت ل لللق  تللله الحلللقد  

  سق ضلد. 1917تالثالسي      ذار 
 .(13 ( رت رف1500  ر ف الةاق  العقلد األ ية رف تطدتلآ  دقا ا  م ربق  -1
 ( رت رف.1500  ر ف الكقسالر  تطدتلآ  دقا ا  م ربق  -2
 ( رت رف.1500  ر ف الكل اا تطدتلآ  دقا ا  م ربق  -3
 ( رت رف.1000الس ارس الستح ل تطدتلآ  دقا ا  م ربق  -4
 .(14 ( رت رف1200  ر ف الي اد تطدتلآ  دقا ا  م ربق  -5

ترا للللت آ االشللللتةاي أللللد ر للللآ الدرق للللف تا تاللللةار اليرللللةحي  اللللله اإلبتسللللق   ذللللنتا السعللللقر ، 
اللاا أللقض   اللاد رسق  علل  التعلرسرللف أللد الااليللف، دألل  الدللل ق  ال ةح قنرللف لتا للر  دا للةل السعللقر ، الّ لل

، أتةلللةر طذلللثي    جللللف للسعلللقر (،  لللآ ازلللااو  للل  دا لللةل 1917ألللد ن قيلللف  ذار تلللله ن ية لللق  يلللف 
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، للصل  طلآ (15   ر لف الةالق  العلقلد األ ية رلفالااردا ، ت دقا  الحقعآ الدرق د العدثة  تازااو ال  
طذللثي  السجلللف نت  دا للةل طة احللف أللد الااليللف  سلللت ن للآ  دا للةل  عللقر  اليرللةل(، طالللت   سللف اإلدارل 
تاإلشةا  اله شنتا السعقر ، تا تسة  ألد ندا  اسل لق  تله اال لتال  ال ةح لقند لي(ل اد ألد الحلقد  

أللد طذللةح  الثللقند  ا للةل  عللقر  اليرللةل الل  دا للةل الللااردا انمرلللت د .(16 1917اذللة  لل   ذار اللق  
، تناليحت طلل ار  يقشللةل  ل  م لل  الحللقعآ الدرق للد تالعدلثة  العللق  أللد الااليلف الللص   للل  جلل تر  1918

 دلللللقا    قإلشلللللةا  الي لللللق  رلللللمف ت يللللل   نلللللقنة السعلللللقر  العسا رلللللف( يدلللللقا   ألللللد تدارط لللللق  عللللل  
 .(17 السانمي 

 ار تطاالل   لل  م لل  طُلل تن دللتعللقر  اليرللةل أةلل   تدارط للق السة  حللف، يظ للة  سللق طةلل   نا دا للةل  
نظقرل السعلقر  العسا رلف، ألد  ل   لق ضتعللن  ذلنتا السعلقر  ت مضل   تاةلا  جةح قنرلف.  سلق نّا  رق لف 
تدارل السعلللقر  التلللد نملللص  ألللد تاليلللف اليرلللةل، ا لللتش   تلللله دا لللةل السعلللقر  التلللد بلللد اللل    للل  دا لللةل 

للآ طلةِض الدرق لف التعلرسرلف التلد للصا، لةالق  الل ض  نت  مكلة  اليرلةل ت َ دْتٍر أي ق.الااردا ، تلآ  يثل  
اطيعت للق  للل ق  اال للتال  ال ةح للقند أللد الااليللف األبللقلد، تذ  للقناا يللم لاا نعثللة  لل  ذللل ، تا للةتا الل  

    قل آ اش     أةاف  ا طرف.
، جلللل ن   للللل ف 1917 ذار  علللل  دخللللا  الةللللاا  ال ةح قنرللللف تاليللللف  (لللل اد أللللد الحللللقد  اذللللة  لللل  

اال للتال  جتشظللرآ اإلدارل أي للق اللله اللةار  للق مق للت  لل  أللد تاليللف اليرللةل، أمنذللم   دا للةل الللااردا ( التللد 
 للللللد  للللللد  قر للللللت ضلللللل ل، تن للللللش   تدارط للللللق تللللللله السدللللللتة الللللل   نت  دا للللللةل  ثا رللللللف أللللللد اإلدارل الج 

C.C.carbit).) ا  للل   ذلللل  يعلللاد لسجةحلللق  للللآ طلللا  الللل ا ةل شلللنتا السعلللقر  نبسرلللف طلللص ة، تحظ لللة ن
الحة  ت ق راأة ق    نتق    ل رف اسة  الله شلنتا السعلقر   ذلث  خلقص،  عل  تالال   دا لةل  علقر  

رسق العثسلللقنيي   لللش آ، ت الللال   عظلللآ السللل ارس تاليلللف  (للل اد العثسقنرلللف(، تبلللةت   عظلللآ  انمي لللق، الّ للل
 .(18 نجااج ق، تن   نسقث تطج ي ا   عز ق، ت  ةا   عٍ   ش ق

دأعت رغيف األبقلد ت قات آ تله التعلرآ تالثةقألف، الدلل ق  ال ةح قنرلف تلله تنذلق  دا لةل  خترلف 
، طلاله اإلشلةا  1918 قلسعقر  تالسحقأظف اله اآلسلقر الة يسلف،  جل    ل  دا لةل اللااردا    لل  الق  

ظسللف السعلللقر  الي للق  دلللقا  دا للةل اللللااردا  السدللتة رحللل  جللاالرد، اللللص   للشم الللال رف اال للتمقدل  للل  نن
. ط للل  طحةيللن ذللل  ال لل   تاللاد شخرللرف ل للق خ للةل أللد تدارل (19 العثسقنرللف، للش للاض  سعللقر  الااليللف

شنتا السعقر  اإلدارحف تالتعلرسرف، ت اقدل الل(ف العة رف، إلنق ف ج ق  دنتلرف تدارل ال ا ةل، ت قا األمة  
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بلا األ لتقذ  دلشد ا ل  ال لقد ، تحدلقا   ل ص  الرمق  ت    الذخررق  التة احف العق لف أد العةا  ت 
 .(20 عٌ     ا ق األ ي  تنجي  الةات  

دأعللت   قللل  األبللقلد السدللتسةل  قإلبتسللق   ذللنتا السعللقر  تالتعلللرآ، ت اللقدل أللتم السلل ارس التللد 
نالةت لللق أللللد السة  لللف  ش للللق  للللل ق  اال لللتال  تللللله ا ترلللقص بللللص  السظللللقبة، أمالللقد  اأتتللللقح  علللل  

الكتلل   لل   الل د  لل الحثا رللف، تن لللت الل(لف العة رللف  حلل  الل(للف العثسقنرللف تا لتارد  السل ارس األبلرللف ت 
اسلت اله طا ر  اسل  الل ا ةل  مشلةاي ال داو  ل  الذخرلرق  السحلرلف السعةتألف ألد   سق رة تال ش ، 

الااليف،  س  ل آ  ثقنف ااتسقعرف تالسرف ت رق رف تدضشرف أد تدارل اس  الل ا ةل، أذلثلت لجشلف ُاِةَألْت جلل 
شلللنتا علللقا اسللل  اللجشلللف ا تذلللقرحقو، تذ للللآ يثللل  ألازلللق   تال تاللل اد التةلللقرحة اللل   .(21  لجشلللف  علللقر (

السعقر ، تالتعلرآ  ذلث  خلقص، ت ر لقل ق تلله دا لةل السعلقر ، التلد طة لل ق جل تربق تلله دا لةل اللااردا ، 
التد  قا ض ضةبق  السدتة  قر ت(، ت  ضة دا ةل السعقر    دشد ا   ال قد (، تالحلقعآ العدلثة  لااليلف 

رسق ألد الجقنل  اس  ال ا ةل، تالّ لالصض  يةا اا  جاال  طمة يف لستق عف Hawkar)  ( اد الجشةا  بقت ة
 .(22 التعلرسد

لإلشللةا  اللله اسلل  ، 1918أللد نيللقر اللق   Williams)   تحلرللق فُالي  الزللق أل ال ةح للقند 
دا ةل السعقر ، الص   قت   لق  طدللس  السشرل  ط لاحة اسل  الل ا ةل تألن األنظسلف ال ةح قنرلف، ال لرسق 

الةحق لف ال  نرلف ألد السل ارس  الحثا رلف تاألبلرلف(، تطمعيل او أد الجقن  التعلرسلد، تذ ن لة  إدخلق  درس 
،  آ السذة  الج ض  اله 1918ألبسرف ذل  ال رس اة   ااتسقع أد الخق ف تالعذةح     نيقر اق 

دا ةل السعقر  ت  ضة دا لةل السعلقر   دلشد ا ل  ال لقد  تال داو  ل   ل را  السل ارس الحثا رلف تاألبلرلف، 
عشقيللف  مادللق  التال يللص الل   ةحللن تاللةا  التسللقرح  الةحق للرف ل للآ، تن للة جتذللثي  نعلل   رلل  اللله  للةترل ال

لجللقا  خترللف لللصل  ال(للةض، تطعيللي   علسللي   لل  الجللرا ال ةح للقند للكرللق  جتللل  الس سللف، أزللالو الل  
تدخللق  نظللق  الكذللقأف، ترحق للف  للةل الةلل  . تا للتسة  دا للةل السعللقر   قلعسلل   جلل   طللق   للل ا ةل الللااردا  

 . (23 1918رقل ق اش ق أد ش ة    اق   ته انم
دخلللت دا ةطللق  عللقر  تالضتللد اليرللةل ت (لل اد  ة لللف ا ضلل ل أللد اسل سللق نسللة طعيللي   بسمللة  جللا   

(H.E.Bowman
، تذ 1918، نقنةاو ل ا ةل السعقر  ألد  (ل اد، ألد الثلقند تالعذلةح   ل     الق  (24  

ل إلدارل شللنتا السعللقر  أللد العللةا ، ناللل  بسمللة  جللا    للق  طدلللس  تنرمتلل ، الل  ت لل  خ للف ا ضلل 
، لترليم  دا لةل  دلتةلف، 1918طسثلت  إخةاج دا ةل السعقر  ال  دا لةل اللااردا ، تذلل  ألد نضللا  الق  

طتاله تدارل شنتا  عقر  العةا   تالضتد  ( اد تاليرةل(،  ق آ  نظلقرل السعلقر  العسا رلف(، ت لشم لةل  
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جشمدلل ، لرثللاا  دللنتالو اش للق ن للق   رناللل  طللد تلدلل  ت يلل   نللقنة السعللقر  العسا رللف( الللص  طال للق بللا 
 .(25 الحقعآ الس ند العق  أد العةا   ث   ق ضتعلن  ذنتا  عقر  العةا 

   اقني ، مق  بسمة  جا   جتعيي  شخري  اةاميي ، ش(  ن  بسق تنرملف  لثةطيةاو شخرلرقو لل  
، تألد الاملت نمدل   ا األ تقذ  لع تا الذلقت  تبا الدي  ضا      تجةالرآ الك ية، تالثقند  عقتنقو ل  تب

J.Farrell)اللي   للق  ي  جةح للقنيي  ا لل بسق شلل(  تنرمللف  دتذللقراو للل  تحلل اه الةا لل   ايللةت  أللقر 
  ،

, تاللص  شل(  تنرملف  ل ضة دا لةل  علقر   (ل اد جل ال Lorats Glen) تالثقند ض اه الةا    للاراطف الل 
بسمة  جا   تمّ   ا تةقلت  تاقدر العةا .  سلق ا لتعقا ا   دشد ا   ال قد  الص  رأ  التعق      

جللليع  السلللانمي   للل  األبلللقلد  سللل  ل لللآ خ لللةل ت ملللق ل ألللد شلللنتا السعلللقر ، ت لللش آ نازلللق   جللللف 
السعلللقر  الدلللق ةي ، تن لللق  اللللي آ ازلللااو  خلللة ذا  ثقنلللف ااتسقعرلللف تندجرلللف، بلللا الحلللقج اعملللة نجلللا 

 . (22)التس 
الةللاا  ال ةح قنرللف تاليللف الساالل  أللد العقشللة  لل  طذللةح   لللآ طسللِ   للا   لل ل مليلللف اللله دخللا 

،  ته مق   نلقنة السعلقر  العسا رلف( بسملة  جلا   الله طةدلرآ العلةا  تلله سلالث  شلق ن 1918الثقند 
 طعلرسرف، تشث  أد     ش ةف  ش ق   ضةحف للسعقر  ت قآلطد: 

 الدلرسقنرف(.       السش ةف الذسقلرف ت ة  بق الساا ، ت ست  شق ن  عة اي، نر ي ، -1
 السش ةف الا  ه ت ة  بق  ( اد، ت ست  لاا  ال لرآ،  عةا ف,  ة ال ، الشج ، الحلف, ال ضاانرف(. -2
 .(22) السش ةف الجشا رف ت ة  بق اليرةل، ت ست  الةةنف، العسقرل، السشتم , الكا ( -3

 لل  طذللةح  الثللقند اللق   علل  تعسللق  الدللر ةل ال ةح قنرللف اللله تاليللف الساالل  أللد الخللق ف اذللة  
، ملق  بسمللة  جللا   جتعيللي  ن لل  الزلليق  ال ةح لقنيي  بشللقي إلدارل شللنتا السعللقر   رللمف  ت يلل  1918

طة لل  اسلل  الا يلل  أللد نت  األ لللة ، تذ (21)1918نللقنة السعللقر  العسا رللف(   للل   للقناا األت  الللق  
شلق  ذللل  اللن  عزلقو  ش لق، ت للةد الله الذلنتا التعلرسرلف، أةلق   جللاال  ا لت العرف لسل ارس الااليلف، تنس

 ع  السعلسي  الصض  رأزاا التعق ل   عل ،  حجلف نن لآ ذت ن الق  ت يلا  اثسقنرلف، تنن لآ ايلة  ملا ي  
للعسلل ، ت قلسةقجلل  شللج  ال را للف أللد السلل ارس ايللة اإل للال رف   لل ارس ال اا لل (،  قلسلل ارس السدللرحرف 

ةح لقند الةا رلف تلله تذ لق  رتح التمةملف ال ق فرلف . تم  دلل  ذلل  الله ن ل   لل ف اال لتال  ال (21)تايةبق
 جي   ثانق  الذع  العةامد الاا  .
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اللله أللتم السلل ارس الحثا رللف تاألبلرللف تخرللال ل للق السللشم  للقلةاآ  لل  ذللل   للقا  بسمللة  جللا   
تالسدللقا ا  السقلرللف  س ر للف اإلر للقلرف التيذلليةحف أللد اليرللةل تالسلل ارس األبلرللف ال ق فرللف أللد الساالل ، 

  .(20 سقناحف أد        ( اد تالساا  تاليرةل نبلرف  ش   التعلرآ تاال قو  فرمقو تأتم   ارس تنالم
 (:1120-1111 انيًا: المجارس األىلية في المهص ا بغجادا البرخة )

 :المجارس األىلية ا سلمية في المهص  . أ
 : ثت د دار األد .   ر ف 9

أللد   ثت للد( دار األد جللل ن لل سْت تزارل السعللقر  العثسقنرللف أللد الساالل    ر للف اجت ا رللف  للست ق 
تم  طعقم  اله تدارط ق الكثيلةتا، ايلة تا  ، قلخ رارف االجت ا رف 9195  ل  اق   حلف خ رج  سيْت 

ألد  تان سلقع آل أد طل  السش ةف ا  التعلرآ لكلان آ املة  تلله ال ل اتل  لش آ تلله الحزلقر  األبقلد ا تشقع
نتشلثْت  تذنش(قل آ اليدر ف التد نلمابق  قل رااف تالةاد، ندْ  تله طلمخة الس ر لف ت اقمت لق ال  التةلّ  ، 

. ت ق للتمحق  األتللله  دلل   الشميللة العللق  نيللق  الحللة  العقلسرللف السلل لالس ر للف اللله اإل للسحال  أللد طللل  
ال تا  أي ق  عل  الحلة . تلةل  ان ثةلْت  ل  دار  سآ اقدْ  أقنتظآ ،نب  السحلف السجقاف تال(ال  طذتت ن ة

 لل  ا للف تالشللد  لل  ا للف   للة    ذللث الس ر للف  طللل الذللعار الللا شد أللد  تنزداداألد  المكللةل الةا رللف 
 اللللش ت  االمترللللقد( اللللق   سق نظق للللقو امترللللقديقو   لللل ضة الس ر للللف ل رؤت  ال(ال للللد(أا لللل   ،ُنخللللة  
س األخللللة ، تاأةلللاا الرلللل  ت للللقبآ  للل  الكثيللللة  لللل  لخ  لللف ال للللال  ت للليَ  اة لللل  اللللله السللل ار  ،9192

زاد اإلقيق  الرل ، نرطلم  تخلةاج الرلش ت   ل  الس ر لف ت لله  جلق  نت ل  تاعلل   ن دلف  تلسق ال ال ،
 دتةلف  عشااا دار األد (، تنا ضتزس   ش قاقو تلةلق  السحق لةا  تالُخ ل  تطل رحف الل رتس، تطلملر  

يع ز    ن العلآ. تاش  ق نتش  اال تال  ال ةح قند ضلتآ لس ضشلف  الُكت  تطم رف الس ارس األبلرف ت    ق
 .(29 الساا  مةرْ  اإلدارل طحاحل ق تله اق عف ُن لن الي ق اق عف اآلدا 

 . اق عف اآلدا  األبلرف:2
، ل رؤت  ال(ال لللد ذقتاأل للل اشلل  ق ناللليم ال ةح لللقنياا اللله تشللل  ا لللتال  الساالل ، ارطلللم 

اإل ةاع جت ل ض  اشلااا دار اآلد (، تاعل  اق علف اآلد  االبلرلف(، لتكلاا  ن دلف شلي  الشرلف طمخلص ل لق 
ا لل  السللشعآ ال(ال للد دل  للعي   يلل او م لل  دخللا  مللاا  اال للتال . لللصل  اسلل  الل د  لل  األ للقطصل  للش آ 

تطزللس   .ألبلرللف(لا لل   د للتار اق عللف اآلدا  ا الجليلللد تا لل  السجيلل  شللامد اليثللة  تطاأيللن اللل  ق 
 د تار الجق عف: 

 ت اقرل الكت .  فأتم  ثتيف تا عف للس قلع -9
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 تلةق  السحق ةا  العلسرف تاألدجرف تالتمرحخرف.  -2

 ط رحف الل(تي  االنكلي حف تالمةندرف. -2

 .(12 اطخقذ الخ اا  لمتم  ثتيف اق ف    العس  لمتم   ر ف اجت ا رف لل شي  -1
 قنللْت  تذتللله ال راللف الةاقرللف السللقو تند للقو،  قت يرللقل  الجق عللف  طللليعسلللاا لتشسرللف األ للقطصل  تنخللصَ  

ت ت جية  الدرق رفالا شد أد طشظرآ االاتسقاق   الذعار تطجله الجق عف نب اأ ق الا شرف تالعلسرف. لتل 
ن لللق نبللل اأ ق العلسرلللف أتظ لللة ألللد نذلللة الثةقألللف جلللي  نألللةاد  الحة لللق  للكرلللق   لللقلثارل  للل  الُدلللل ف الُسحتللللف.

الذلع  تالتاارلل  تللله الش زللف العلسرللف الةق سلف أللد اللليالد العة رللف تطالأللد  لق ن  ستلل  الحللة  العقلسرللف  لل  
ُخدةاا تطع ي  الس ارس. تم   ةةْت الكثية،  لقا  ل  سسقربلق ألتم  ثتيلف الخزلةا  التلد ملّ  ْت خل  ق  

تأتم الس ارس،  لقا  ش لق  اظرسف لل ل  أد نذة الثةقأف تالسعقر  أد ال ل ، ت لةق  السحق ةا  تال رتس
 .(12 أتم   ر ف دار الشجقح األبلرف

 :.   ر ف الشجقح األبلرف2
 لل  الُحكللآ العثسللقند تالامللاع  انت للق ْت أللد الساالل   علل  ئنت    ر للف نبلرللف ت للال رف ُننذللتبللد 

 ل الت رحدلرف أي لق  ل  نازلق  اق علف اآلدا مت قنلْت ال رل، 9191الق   طحت  ر ةل اال لتال  ال ةح لقند
ننمد آ، ت قنْت الس ر ف طدية تأن السش   االجت ا د الة سد  ل  طعل ض   لق طلةا   شق ليقو لرلقلم الس ر لف 

 .(11 تطاار  ال ليف طااي قو ت شرقو  لرسقو 
، تال نن للق الل ْ   ة لل  عللقا اإلقيللق  اللله الس ر للف   يللةاو ألن للق  قنللْت   ر للف نقبةبللق التلل رحف

تلسللق تالل ْ  ق، تشلل دْ  الةمق للف الي لل ج للقا للف اال للتال  ذراللقو  سللق  للقمْت  ثالشذللق  الدرق للد الللا شد، 
 للللل ف اال للللتال  تا  ة للللف دار الشجللللقح األبلرف الا شرللللف(، لللللآ طتاملللل  ت للللعْت ضلللل بق الي للللق تنلحةت للللق 

 .(15  س ار  ق الة سرف
 .   ر ف دار اإلاالح األبلرف:1

 دار الشجقح األبلرلف،  عل  أد نمف السام  الدقجن لل، 9191أد   ل  اق  الس ر ف  طل  ُنّ ِدْت 
الس ر للف  تسثلللف  ذللخال  لل ضةبق  جلل ر   قنللت اقيللف(، أللد  حلللف  للق  الش للد تللله جشقضت للق الج ضلل ل انتةقل للق

تم  نلْت طااع  اسل لق التة لا   ،اسل ق الا شد أزالو ا ال ض  نار (، نذة التعلرآ تالثةقأف أد اليالد 
 .(12  آلف  قليت ق تا    دقبسف الحثا ف ل ق  قلسق   مع ، سآ نتممْت ناسقل ق ن ق رقو نااا  فمةا ف  ت

 . الس ر ف اإل ال رف األبلرف:1
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التللد نبقجلللْت جةاقل للق العلللق لي   ،  لل  نت  الجسعرلللق  العةاقرللف(12 (اسعرللف الع للل  العةامللد  اللُ ْ  
 طلل   قنلتأكسلق للكرق   قألاسق  الا شرف، تالدية  قليالد أد  زسقر التةّ   تالتست   قلحةحف تاال لتةال ، 

أإن ق أكةْ  نا طعس  أد السجلق   ؛الدرق د     ل ق  اال تال  ال ةح قند السجق الجسعرف طعس  أد 
 ،  لللللست9191طذلللللةح  األت   ألللللد ( لللللال رفاإلس ر لللللف  الالعلسرلللللف أكلللللقا  للللل  سسلللللةل ا ادبلللللق طم لللللرف 

،  لل  رت رللف( 20 لكلل   قللل  خرللال تطةللةر ت للشقد تدارط للق تللله الذللر   ا لل    الشعسللف(تذ ( قليللقو 20 
 . (11 اله  ااالف درا ت آ العلسرف لتدقا بآتاألازق   السردارح ط ةاق  

اللل رتس  تذ طزللسشت، الحثللا د  للش   ال را للف االجت ا رللفاللله  طمللا   ش للقج الس ر للف اإل للال رف
ف لكلل   لل  الدللشي  ال را للر ، للشف (92أي للق اللله العلللا  ال ضشرللف تاألدجرللف تالعرللةحف ت لل ل ال را للف أي للق  

الس ر لف  ل  شلنتا الس ر لف اسعرلف خيةحلف طةلا   لإدارل شلثلت  عسلق ،ل العلسرلفم ش قج درا د طزع  ال ر
 .(11 السقلرف تاإلدارحف تالعلسرف الشق رف

دا للةل السعللقر  السحتلللف أللد الساالل  الل   ثلل ، سللآ  نالليحت طحللت ننظللقرتلسللق اشللت   للقا بق 
تمل  نألحلْت ألد ذلل   دل   تلحلقح  عل   ،ترطمْ  نا طتةة   ش ق ال   ةحلن  شح لق اإلعةا رلق  الدلشاحف

الدلل ف السحتللف  ،  سلق اطخلص ة لا  الله السشحلفال سلق ن ل ة اإلدارل للسااأةلف الله  ،السةة ي  الستشمصض 
، ت ا (الجلللق   الك يلللة  ر لللف دضشرلللف تمق سلللف ألللد الللق   دضشلللد تبلللا  ان لللق    معللل  رق لللف خقالللف  تزا بلللق

أإن لق  نترجلف ذلل ،اليع     الةق سي   ذنتن ق    السلق  تتا لق   لقناا الله اطرلقال  شخرلرف ج لق. 
لللآ طظ للة  مخت للق دار الشجللقح األبلرللف  للقلسظ ة الللا شد. تا للت قاْت جللصل  الدللل ف السحتلللف الل   ةحللن 

 .(50   تاإلشةا  اله شنتن ق  قلت رح  شح ق اإلعةا رف    الت خ
نلْت تدارل الس ر ف  ةطي ف ر سرقو  قلسعقر  تله  ق  ع  دتر الُحكآ الا شد، تم  نخللْت  قليت لق 

أتسثشللْت  ،الست للةاي  اش لق  عتسل ض  الله  شحللف السعلقر  الدلشاحف نعثةحلف اجتعلقدألد التلةد  نخيلةاو  دلل   
ط لقجن  سلآ  لسْت تلله األتملق  تاعللْت  ش قالقو  ،ألتمق  العق لفاإلدارل    اال تمقدل     شحف تاردا  ا

  .(59 الس ر ف المرلرف الامفرف تلها رْ  ترادل  لكرف جت  ض  ا س ق اة  ذل ،   تا  ف دضشرف(، َ  
 ب. مجارس الطهاكف المديحية والأيهدبة في )المهص (:

الساا  يختل  اختالألقو   يلةاو ال  عقا  ام  اال تال  ال ةح قند    الس ارس الكقسالرثرف أد 
 امم ق    الس ارس األخة ، تذ  قتلت ا تسقلف طل  الس ارس تله اقن  ق ت  عقدبق ا  أةندق، تذلآ طكل  

جرثللا اللق   -جةح قنرللق  دللتع ل  علل  انت للق  الحللة  للتخلللد الل  الساالل  لمةندللق   ساالل  اطمققرللف  للقيثف
قدل الشظة أد طل  االطمققرف تاليحة    أةندق لتدلاحف (. تاألدراي ذل  ال(ةض  عت جةح قنرق  إا9192



 

 

 

 

 

 

 

 

 

229 

 

  انراع  املتكر  اناايي احباث املؤمتر انعهمي اندويل

 "املستجدات احلدياة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنككرويي"   

 )اجملهد انراع  (  2020كايون االول  16-17

 

 ال سللف لتللل  الةزلللرف؛ ت للق تا لللف الشظللة المةندلللرف أةلل   قنلللت  خقلمللف لاا لللف الشظللة ال ةح قنرلللف، تذ رن  
 . (52 أةندق أد اطمققرف  قيثف جرثا الر  الا ي  الص  يزس   رقلح ق

لللل  رن  جةح قنرلللق تا طللل اآ طلللل  للللصل ، دخللللت الللل تلتقا ألللد  لدللللف  للل  السمقت لللق . تنسشلللق  ذ
 ( Concordato)الكهنكهرداته ، اله اة  اطمققرف9191السدقاد جت اجية داخلرف، أمم  ت أد ندرقا 

    رؤ ق  ال اا   الكقسالرثرف أد الساا  الكل اا، الدةحقا، الرعققيف( التد طزس  الشةق  اآلطرف:
 الي ق.قرق  رؤ ق  ال اا    إدارل   ار  آ تاإلشةا   -9

 طةةحة  ش   التعلرآ أد طل  الس ارس  قطمق     نظقرل السعقر  ترؤ ق  ال اا  . -2

 ا   نة  السعلسي  تال  ع   ااأةف ال اا  . -2

 لةؤ ق  ال اا   الحن أد اخترقر الكت  الس ر رف السةةرل. -1

طتلللاله نظلللقرل السعلللقر  ألللد السااللل  اإلنملللق  الللله طلللل  السللل ارس تذلللل   رلللة  الةتاطللل   -5
 .   (52     ي انرف الحثا ف لسعلسي ق

خلةت اطمققرف الكانكارداطا  سق ُالة  جلل  السل ارس الذلقذل ألد تدارط لق(، ألال بلد  ل ارس  ق فرلف 
تال بلد  ل ارس  ثا رللف، ت لق نجلةز السلل ارس التلد شلسلت ق االطمققرللف  ش لق   ر لف شللسعاا الرلمق للكللل اا 

ن لق الس ر لف اإل لةا يلرف األبلرلف،    ضشف الساا .ت  ر ف  قرطا ق للرعققيف ت  ر ف ال قبةل للدةحقا أد 
 .(51  ن  ر ف الدسا   ق آ، 9191أة  ُننذمط ق ال ق مف اإل ةا يلرف أد الساا  اق  

، 9120تالللله اسلللة اةللل  االطملللق  ال ةح لللقند المةندلللد ألللد الثقللللة تالعذلللةح   للل   لللقناا األت   
رثا، ت عت أةةل طتعلن  قلسل ارس الق  أي لق:" ج -تالص  با  سثق ف التع ض  الش ق د اله اطمققرف  قيثف

تهافق الح همتان على الدماح للمجارس التيي تخيأ أايخان مين التبايية الفخنديية أو مين التبايية 
 .  (55 البخيطانيةا بحأث بدمأ اتعليم اللغتأن الفخندية واالنكلأدية في تلك المجارس"

 المجارس األىلية ا سلمية في بغجاد:ج:
ت لر ةط آ الله  ل   ةألن  ل   ةاألن الليالد ، 9192ال ةح قنرلف  (ل اد الق   الةلاا اة  دخا  

الحياحللف ت ش للق التعلللرآ، ا للت  لْت نظللآ السلل ارس العثسقنرللف جللشظآ ت لل ارس ا ضلل ل، ت لليةْ  السلل ارس تأللن 
جلل   ؛ لل   ثس للآ لللليالد اللله السلل ارس الة للسرف السلل ل طللل نباا  للق ت رللقلح ق اال للتعسقرحف، تلللآ طةترللة 

السخلراا    نب  اليالد جل تاأ  ت شرلف  خلرلف طم لرف  ل ارس نبلرلف لتشسرلف اللةتح الا شرلف ألد   عه
العثسلقند، تذ نما  آ تإلا ادبآ ليا  الخالص    نماذ األاش د ال ق   ألد الليالد  عل  زتا  نيلة الُحكلآ 

لةلا   نلصاي تال  لق الا شرلف ألد ط اضل   دلتسة ط ل د  قالنمجلقر جلي  لحظلف تُنخلة ، ال  ل ضة ل اللةتحعقنْت 
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ض تر  ا  ت   العةا  ت دتة ل   ا  اال تةال  تاال تعسقر ت ا  الكمقح أد   ي   ةحف الليالد، تللآ 
يذعة العةامياا  حقات آ تله التآزر تالا  ل  سق شعةتا أد طلل  األيلق ، تللآ ضشذل اا ألد  يل اا الا شرلف 

، ت لللقا نت  اسلل  مللق اا  للل  (52 أل الللي آعسللق نذلل اا  نللصاي، للخلللالص  لل  اال للتعسقر ال ةح لللقند السدللل
 الةتح طم رف الس ارس الا شرف: طل لتشسرف 

 . الس ر ف األبلرف نت   ر ف التفر :9
أكلة السخلرلاا  أةل ْت ز   اال تال  ال ةح قند أد  (ل اد، ئبد نت    ر ف نبلرف ت ال رف ُننذِ 

لعل   تالاد   ر لف  نبلرلف  ر لف سقناحلف     نب  اليالد، تسة انت ق  الحة  العقلسرف األتله،  زةترل أتم
، ت قا ال     ش ق نذة الثةقأف ت ة الةتح العثسقنرفسقناحف نبلرف ضا ئص،  ع  نا نالةْت الس ارس الثقناحف 

 طلللل  ا اإلدارل ال ةح قنرلللف للللآ ُطعلللة ال لللرسق ت الةا رلللف جلللي  الُذللليقا تطلللااي  آ الاا لللف الا شرلللف الرلللقدمف، 
 سللق تن للق لللآ ُطعللقرض أللد طم ردلل ق شللةح ف نا ضااأللن  ش قا للق  ش للقج السعللقر  الشق رللف ابتسق للقو  ق رللقو، 
 .(52 ت حل ق ضااأن الرحف
، ُنقرسللللْت  ملللللف اأتتللللقح ُ  للللة  ل(للللةض 9191طذللللةح  الثللللقند  الحللللقد  تالعذللللةح   لللل تأللللد ضللللا  

ل تدارحف للس ر ف طدقا  ألد طل جية شلنتن ق ت قنلْت طعةل  ألد متطآ انتخق  لر ، دقا ط ق تطة يآ السق  ل ق
، (51  اال لتةال ( اسعرف  لةسل ل اإلدارحف  رارل الشرف تااتسقاق   ةحف للمالس ر ف ااتسقاق  ال ر طل 
اطخصْ  الس ر ف  ةةاو للح   الج ض ،  سق  قنْت طلةه أي ق الُخ ل  الا شرلف الحسق لرف ارلة الخسلرف  تذ

 رق لرقو الةأقو رالآ تالاد الُ لال  أي لق،   ةلةاو  ا ْ  الس ر ف األبلرف   رارل اق ف، أمات  .   ُ   ن  اع
 .(51 ضةطقد  الذيق  الا شد للس اتلف أد ن ار تن  اث الا   التد طدتج  نيق  اال تال  ت ع  

بق ا ، نالةللْت الس ر للف تبللة   ن دللطللل  قالاتسقاللق  الدللةحف  ال ةح قنرللفألسللق السللْت الُدللل قا 
ل اإلدارل  عي ق لل   الُدلل ق  ال ةح قنرلف لملتم الس ر لف سقنرلف أشجحلْت ألد م الج ق، سآ اقدْ  لر تطيعثة

 دللعقبق  علل  نا  للل  تلي لللق ط لل ض  ا للآ الس ر لللف تالل   التلل خ   للقأل ار الدرق لللرف أااأةللْت ال يئللف الللله 
  .(20 الذةت  تمةرْ  طدسرف الس ر ف  س ر ف التفر  األبلرف

  الس ر ف الحديشرف: -2
 شحت نظقرل السعقر ، تاقزل لملتم   ر لف نبلرلف ألد  (ل اد  ق لآ  الس ر لف الحدليشرف( ألد ن قيلف 

، تاش  ق طست السااأةلف، نالل   ل ضةبق ل  دل   يلف( ال  أتح لق ألد الدلقدس تالعذلةح   ل  9120ااآ 
 (29  قنْت  شقبج ق  سدتا  الس ر ف االجت ا رف، ت 9120نردقا 

 ف لل شق :.   ر ف زبةل خزة األبلر2
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، تمل  طلآ تبد زبةل خزة الس ر ف نت    ر ف نبلرف طز ل  ج ق  ي ل اةاقرف  إنذق  ق طل  ُطع 
ن لق الل رتس التلد  قنلْت طةلا  جت رحدل ق أللآ  ، قليلف  (10 سالسف اما   آ    ، 9191اأتتق  ق اق  

 ةالل ق اليللقلى اللله  دللتة   جشلللق   ، تذ دأع للقطتعللَ  الةللة ا الكللةحآ تالةحق للرق  ت علل  المشللاا السش لرللف
. ت ش للق، ت للقا ذللل  الل  او  لل  ر للقلف ن زللْت ج للق، تداللْت تلي للق تاسلللْت  لل  نال للق اللله ن دلل  الااللا 

 ؛أةقجلل   عزل آ  قلتةل ضة تاالرطرلقح ،الدلي ل طلل العس  الص  نم  ْت الر  اله طيقضشْت األ ثق   جةاآ ذل 
 . (22  ال طة آالتد   ن ق ذتت األال رف أ أعت   قأل ق ي  تالزالال

العقلسرلف األتلله   تا اليالد خلْت نت  قدْ  طخللا  ل   عقبل  لل شلق   شلص الحلة  نلح تحشي(د نا 
نتالو لرداا  آألن  ؛الس ارس اس  طل  ال ةح قنياا طجقب  السحتلاا جةاآ ذل   للعةا . ال ةح قنيي تدخا  

لعلل   تاللاد الل د  للقٍ   لل  السعلسللق ، تسقلثللقو   حتللقاي  تللله ا للتخ ا  اإلنللقث أللد دتا للة الحثا للف، تسقنرللقو 
 ألا الشقس  قناا  تعر ي  اية راا ي  أد تر ق  جشقط آ تله الس ارس.

    األ ليق   ل لق للآ طةل   لق الو ألد تال   عل  الدلي ا  العةاقرلق  الللااطد ال  اللي  طل تلك  
رللة ت للارحف، تايةبللق  لل   ة للقا جشللقط    لل  التعلللرآ، أللد الامللت الللص  نخللصْ  طشتذللة  رلل  اللل اال أللد  

اللل اال  قنللْت  حلل  ابتسللق  العةاقرللق ، تط لع لل  تللله  طللل اللليالد الذللةقرف تللله الس قليللف  حةللا  السللةنل، 
 ةا   سقسلف ل ق، ا د  ق،  شح ق أةص التعلرآ تالثةقأف لتكاا ر ف جيت أق لف تُن قو ملقدرل الله نا طةلّ   

 الس رسشاا اله ال ةح قنياا الظة  ا تذعة  طل أد ت  ت ش آ أد  ق ة األ اا . يم تا اشاداو اقلحي  
 ةقليل  الُدللل ف أللد اللليالد، تنلل  ال  شللقص ل للآ  ل  طحةيللن  علل  اإلاللال ق  ال اخلرللف،  للاا  نعللقا ذللل  
ا  رغيف  كركرف ن  لصر الة قد أد العياا. أقخصتا يمكةتا  إنذق    ارس لإلنلقث ألد  (ل اد  عل  تلحلقح 

، ت ع  ألتم 9120ةاقأف أمتحْت نت    ر ف اجت ا رف  ثا رف لل شق  اق  الساا شي     نبقلد الكةخ تال
  . (925 الس ر ف طل الس ر ف نتا ْ  زبةل خزة نجاا    ر ت ق تننزسْت للت رحف أد  طل 

آ السةنل العةاقرف، تألد نمل  رم  نر ْت اأُل ف لة لف ا ض ل أد طعل (زبةل خزة   ر ف  السقو تا
تلللرف اجييللقو نا ضش للة  نتلئلل  الللصض   التعلللرآ خ للاا  لمتللْت األنظللقر جشتق ج للق. لل  اذللة  للشاا  خ للق 

نقبزللاا التعلللرآ الشدللا  تنالشللاا الحللة  اللله داقطلل   رثانللاا أللد  لرعللف الللصض  ااتةأللاا  ةللال الترللقر الج ضلل  
 طلل   تنقدتا  إر ق  جشقط آ تله الس ارس، ج  جلى األ ة نعثة    ذلل ، أللآ ضل خةتا ا ل او  ل  اإلعثلقر  ل

 التعلرسرف األبلرف. الس ارس
  المجارس األىلية ا سلمية في البرخة:د. 
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 شلللةخ للل تث  ال ةح لللقنيي  ألللد اليرلللةل تللللهند  انتةلللق  الُحكلللآ  للل  نضللل   العثسلللقنيي  تلللله نضللل   
ا اال لتال   لقا  سثق لف تاابة  أد  رقل الشلقس تألد الكلرآ االاتسقعرلف تالدرق لرف ل،ألةاد، نت  لقأل ة  

جل  امترلةْ   طل  السل ل؛ نسشق  ق آ أد  ختل  ناا د الحرقل أي ق، تلآ طن ف   ارس ت ال رف انةال  
اله نذق  اإلر قلرق  األ ةحثرف تال ق فرف  ش ق تالتد  قنْت طلةه العلاا تالتذلجر   ل  اقنل  الُدلل ق  

 .ال ةح قنرف
أللد المرلل  لي للق الل ا السلل ارس التللد نشللةنق ت أللد اليرللةل لللآ طن للف  لل ارس ا ضلل لت  للصا الرلل د 

، أ للد   ر للف راليللق  التة  رللف األبلرللف 9199ت 9102ْت جللي  اللق د ئ، تبللد السلل ارس التللد ُننذللاألت 
ت   طل  الس ارس اعللت  ل  الل(لف االنكلي حلف  تاألر   األبلرف تاأل ةحثقا الةاق  العقلد لل شي  تال شق (

 تلله  علل  السلل ارس  طللل ، تملل  ا للتسةْ  السللقدل الة ردللف أللد السشللقب  ال را للرف لتحلل   حلل  الل(للف التة رللف
، 9191. ت  صا الر د نشقر  ن    الاسق  ال ةح قنرف الرقدرل أد  قناا األت  (22 اال تال  ال ةح قند

  فرف تاألاش رف أد  ( اد تاليرةتله مق سف  قلس ارس ال ق
                                

 (9ا ت                             
9191الطاكفية واألج بية في بغجاد والبرخة وعجد طلايا عام  المجارس

 (41). 
م جار الم حة الح همية  عجد الطلب بغجاد/اسم المجرسة

 / بالخوبية9191لعام 

 9500 250 داتد  ق اا 

 ---- 250 رأةف نارح 

 ---- 192 بقرتا اقلم لل شي  تال شق (
 ---- 220  علآ دانرق 

 91000 91992 لارا خزار  لل شق 
 250 55   ر ف الدةحقا
 21000 200   ر ف الكل اا
 21000 222   ر ف األر  
 21000 200   ر ف الالطي 
 --- 20 الس ر ف اإلضةانرف
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  ر ف السلف الي اديف لل شي  
 تال شق 

9150 500 

 500 15   ر ف ال ةتطدتقنت
 100 251   ر ف التعقتا 
 21000 290 الةاليق  لل شق 

 
 البرخة/اسم المجرسة

 
 عجد الطلب

 
م جار الم حة الح همية 

 / بالخوبية9191لعام 

اإلر قلرف التيذيةحف األ ية رف 
 لل شي 

902 11000 

اإلر قلرف التيذيةحف األ ية رف 
 لل شق 

900 ---- 

 21500 12 اآل ق  الكة ليي  لل شق 
 ---- 202 اآل ق  الكة ليي  لل شي 

 21000 211 الي اد لل شي 
 --- 220 الي اد لل شق 

 21000 200 الس ر ف السذتة ف العذقر
 --- 20   ر ف الكل اا

  
 جلل الستسثل  ةل  ألد الحةحلف تالحرلقل ت ل ن يةلقت  ُ لل ق  األ لتال  ندري الذلع     اقن   خلة، 

ت لل ن العلةا  ضللش    ل   لليقط  لردلتةد الحةلا  الزللق عف تلرجق ل   رللساد السذلقع  التللد  (سلارل العذلةح  
الل   التللاازا تأةلل اا طكللقأن المللةص التعلرسرللف أللد طازحلل   ترس للق  لل  ا لل  اال للتال  للت(للل  الي للق ت ش للق:

 شرللف اةلل  طذللثي  الحثا للف الا  تزارل السعللقر  العةاقرللف، تذ رن  السلل ارس األبلرللف تالحثا رللف أللد اللليالد
نمد ق ن ق  ن ة ضلمت الشظة تحدتل   االبتسق   (،9129نضلا   1-9120طذةح  األت   22السنمتف للس ل 

نترجللف الدرق للف التعلرسرللف التللد اطيعت للق  ثا للف اال للتال  أللد اللليالد، نال تبللا ال(ةا للف أللد طازحلل  السلل ارس 
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جللل  ت تللله جلللي   ختلللل  الجسقالللق   ؛ لللق تطشق للل  ق جلللي  األلاحلللف العةاقرلللفئِ األبلرلللف تالحثا رلللف تاللل   طكقأ
السذلثلف  شلص نت  طذلثيل ق ألنل   لقا  لق  طلل السن دف ل ق ألد الللاا  الاا ل  نيزلقو. أمخلصْ  اللازارل طعلقل  

يةللة   لل  سلثللد بللصا العلل د أللد لللاا  الساالل ، تن للق  للق ض حلل  اللله الثلللة اليللقمد أكللقا  ازاللقو جللي  األلاحللف 
ت اح تاق  أد السةقرنف جي   ( اد تالساا  أة   قا ال د  التازح  يظ ة  ث  ذل اأُلخة ، ت ا اةا ف 

(   ر ف  تف  ش لق  ل ارس 22  ارس تأد الساا   (2الس ارس االجت ا رف تاألتلرف الحثا رف أد  ( اد 
 طل  ثا رف خقص  قلسدلسي  تاليقمد   ارس نبلرف خقاف  (ية السدلسي . تن ق  ق يختال  قل شق  جي  

 ( أد الساا . ت لى ا د ال لال  ألد  ل ارس السدللسي 1ش ق أةأل أد  ( اد ت الس ارس أكقنْت تا  ل  
 قليقو، بصا    تا ا د  (219جيشسق  قا ا د ال ال  السدرحيي  ض ح  ا    ؛( أةأل251  لل شي  تال شق 

 .(25 السدلسي  أد   ضشف الساا   قا يعقد   يعف ن عق  ا د اية السدلسي  أي ق
السللل ارس  نظلللق  الساا لللف تلللله اإلدارل ال ةح قنرلللف ألللد ت للل   ر لللق ل  لللق   الحرلللة  عسلللق انتةللل  

ْت اسييتعمال حييق التعليييما فلييه أتحييتم لييي فخصيية اءإن بعييا المييجارس األىلييية  ييج أسيي" مللق الو: األبلرللف
لم المتكم في ىحا الباب خلل وجهد م في العخاق لح خت لكم و اكق  ثأخة تيخي م  ييإ إن اليبعا مين 

دااق على فتأ أاهاايا لجميع الطيلب اليحين يخسيبهن فيي الميجارس الح همييةا تلك المجارس  انْت تت
مع  بهليم في صفهل أر ى من صفهفيم. ىحه ىي بعا األمهر لييحه المذي لة التيي جاايْت تعليم يا 
األىلييي با فييافة إلييى مييا  ييان ي طييهي عليييو ميين محيياذيخ سياسييية إفييافة إلييى المحيياذيخ ا دارييية 

 .(22 "والتعليمية
 تمة:الخا

رسق التعلللرآ األاش للد اللله التعلللرآ األبلللد، تالّ لل ع يللةاو  او لال للتال  ال ةح للقند للعللةا  نسللة يظ للة تا 
تبلللد  طلللل  الحكيلللفللعلللةا  ألللد  طرللل  شللل  الستسثللل  ألللد اإلر لللقلرق  التيذللليةحف تاألاش رلللف، تالتلللد نخلللصْ  

اسل  اال لتال  .  سلق ألا األ تال  ال ةح قند لآ يعةمل  ا ادبلق ألد الساال  ت (ل اد تاليرلةل ؛  سئشف
ال ةح للقند  للصل  اللله ت للال  الل(للف اإلنكلي حللف  حلل  الل(للف التة رللف أللد اللليالد تاعل للق ل(للف التلل رحف أللد 
 علل  السا للااق  أللد السللة لتي  االجت ا رللف تالثقناحللف، تذ تللله اقنلل  طذللجرع  للسلل ارس األاش رللف اللله 

 ت  التمةمف جي  نجشق  الذع  الاا  .خلن  يةف طتدآ جثةقأت ق األاش رف اله اليالد، تبا جصل  يحق
طستعلت طلل  ، تذ األبللد لال لتال  ال ةح لقند  ذلثلف ُنخلة  الله التعللرآأد الدلرق  نمدل ،  لقا 

ألك   الي ق،ن  تشةا   -لل تلف ن قا ُ كآ اال تال -جشاع    اال تةال  الصاطد  حية لآ يث   الس ارس
طتلل خ   رلل . ت شترجللف  طذللة  الرلل  ال تلللف تال ال ش للق  ش ج للق الخللقص ت لل   للق يحلل ث داخلل  الل ران ق 
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 ثلل  السذللةأي  جتمضيلل  ت عانللف الُدللل ف السحتلللف  ال ةح قنرللفلزللع  اللليالد تتماا للق طحللت  للر ةل اإلدارل 
 ق  لاا  الس ارس    طاار  طال يصبق الاا ف التد ضةا ان ق دتا  ق ط خ     ال تلف أد شنتن طل اله 
جلللصل   ذللثلف  قنلللْت طعلللّ   لل  ن لللا  األ لللار التللد ترست لللق تزارل السعلللقر  أخلةلللْت  ،نبلرلللف ن  ناش رللفعقنللت 

      .العةاقرف    اإلدارل ال ةح قنرف
 جللل الستسثلل  ةلل  أللد الحةحللف تالحرللقل ت لل ن يةللقت  ُ للل ق  األ للتال  ندري الذللع    للقلةاآ  لل  ذللل 

 رللساد السذلقع  التللد ت لل ن العلةا  ضللش    ل   لليقط  لردلتةد الحةلا  الزللق عف تلرجق ل   (سلارل العذلةح  
الل   التللاازا تأةلل اا طكللقأن المللةص التعلرسرللف أللد طازحلل   ترس للق  لل  ا لل  اال للتال  للت(للل  الي للق ت ش للق:

اةلل  طذللثي  الحثا للف الا شرللف  تزارل السعللقر  العةاقرللف، تذ رن  السلل ارس األبلرللف تالحثا رللف أللد اللليالد
نمد ق ن ق  ن ة ضلمت الشظة تحدتل   االبتسق   (،9129نضلا   1-9120طذةح  األت   22السنمتف للس ل 

نترجللف الدرق للف التعلرسرللف التللد اطيعت للق  ثا للف اال للتال  أللد اللليالد، نال تبللا ال(ةا للف أللد طازحلل  السلل ارس 
جللل  ت تللله جلللي   ختلللل  الجسقالللق   ؛ لللق تطشق للل  ق جلللي  األلاحلللف العةاقرلللفئِ األبلرلللف تالحثا رلللف تاللل   طكقأ

السذلثلف  شلص نت  طذلثيل ق ألنل   لقا  لق  طلل  ل  نيزلقو. أمخلصْ  اللازارل طعلقل  السن دف ل ق ألد الللاا  الاا
يةللة   لل  سلثللد بللصا العلل د أللد لللاا  الساالل ، تن للق  للق ض حلل  اللله الثلللة اليللقمد أكللقا  ازاللقو جللي  األلاحللف 

التازح  يظ ة  ث  ت اح تاق  أد السةقرنف جي   ( اد تالساا  أة   قا ال د  ذل اأُلخة ، ت ا اةا ف 
(   ر ف  تف  ش لق  ل ارس 22  ارس تأد الساا   (2الس ارس االجت ا رف تاألتلرف الحثا رف أد  ( اد 

 طل  ثا رف خقص  قلسدلسي  تاليقمد   ارس نبلرف خقاف  (ية السدلسي . تن ق  ق يختال  قل شق  جي  
  ارس السدللسي ( أد الساا . ت لى ا د ال لال  ألد  ل1الس ارس أكقنْت تا  ل  ش ق أةأل أد  ( اد ت 

 قليقو، بصا    تا ا د  (219جيشسق  قا ا د ال ال  السدرحيي  ض ح  ا    ؛( أةأل251  لل شي  تال شق 
 السدلسي  أد   ضشف الساا   قا يعقد   يعف ن عق  ا د اية السدلسي  أي ق.

الله ألتم السل ارس الحثا رلف لسعلقر  اللص  طدلشآ  شرل  نلقنةاو ا  قا  بسمة  جلا     ذل ، 
األبلرللف تخرللال ل لللق السللشم تالسدلللقا ا  السقلرللف  س ر للف اإلر لللقلرف التيذلليةحف ألللد اليرللةل تالسللل ارس ت 

سقناحلف ألد  ل   نبلرلف األبلرف ال ق فرلف ألد الساال ، تناللم  لش   التعللرآ تالال قو  فرملقو تألتم  ل ارس
 .    ( اد تالساا  تاليرةل

 :ىهامش البحث
 9) Philip, Wilard Ireland, Iraq-A Study in Biotical Development, London: Oxford Press, 

1937, pp.64-66;                                                                                                  
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. درا للف أللد طللمرح  العللةا  الحلل ضة،  ن دللف سللق ة 9129-9191الللد نقاللة  دللي ، اإلدارل ال ةح قنرللف أللد العللةا  
 .12-21، ص 2091العرق د،  ( اد، 

اة  دخا  الةاا  ال ةح قنرلف  حثلت  لل ق  اال لتال   ا لاع ت ةلق  األنظسلف العثسقنرلف السختلملف  لقإلدارل تالسقلرلف   (2 
تالتعللرآ تايةبلق نت تل(ق  للق، تال نا اللةن  األخيللة ا لتةة اللله ت ل  ن للف ا ضل ل   شرللف الله األ للقلي  ال ش يلف التللد 

 ف الشظة ال ةح قنرف، ال رسق نا  ع  الزيق  ال ةح قنيي  الصض  راأةاا الحسلف ال ةح قنرلف  لقناا عقنت  مزلف    تا
    نح   الس ر ف ال ش يف أد تدارل الحثآٍ، أزالو ا  تدخق  الشظآ اإلدارحلف تالةلااني  التعلرسرلف تالتجقرحلف تال راعرلف 

، تألن األ لف 1915ف السحتللف ألد الخلق ف اذلة  ل     تالجشق رف ال ش يف، ال رسق تا ار مقناا األرا د العةاقر
ال ش يف الس نرف تالجشق رلف اللص  طلآ  ساايل   لشم الدلل ف السحتللف  لن ط  يلن الةلااني  ال ش يلف ، ت للت العسللف ال ش يلف 

 سلق  شحلت   الةت رف(  ح  العسلف العثسقنرف  الليةل(، تالةااني  التجقرحف تالتشظرسرف ال ش يف ناليحت نقألصل ألد الااليلف،
 ل ف اال تال   ن ط  ين ن  مقناا بش  ، تالدسقح  إاةا  طع يال   سق ضتال آ    األت قع السحلرلف، أزلالو ال  

ط  يلن طلل   1915األت  الق   طذلةح  28ذل  أة  نع   ت    تسق ن الةشرللرف ال ةح قنرلف ألد  (ل اد تالرلقدرل ألد 
  اال لللتسةار ج لللق، ألن لللق  لللتخلن أجلللال   يلللةل جلللي  ال ةح لللقنيي  األنظسلللف ال ش يلللف، تال نن لللق  لللصر  ألللد الاملللت ذاطللل   للل

تالعةاميي . للس ح     التمقاي  ا  طل  األنظسف ضشظة: د.ي.ت، الا ل ل الاسق كرلف،  لملق  اال لتال  ال ةح لقند، رملآ 
؛ 5-1، ص 2-1، ت1922-1921، اإلدارل السلكرلللللللف السة  حلللللللف السقلرلللللللف تاألنظسلللللللف ال ش يلللللللف، 841/2الترلللللللشر  

؛ 463ص 1971ديسية لاطدثد، طقرح  األم لقر العة رلف الحل ضة، طةاسلف افرملف اليدلتقند، دار التةل  ،  ا لثا، أال
-133، ص ص1989، طةاسللف أللناد م انجللد، دار السللم اا،  (لل اد، 1930-1905العللةا  أللد الاسللق ن ال ةح قنرللف 

138 . 
ألد ن ل   اق عقط لق لررليم رال   رق لف ، تنعسل  درا لت  1871بشة  رت ة   انا  دت ف، تل  أد جةح قنرلق الق   (2 

ت دارل نقام، طةل   شقا   ختلملف ألد ال شل  ت ضلةاا تاأ(قندلتقا، اسل   ل ضةاو لجيقيلف الزلةا   تالع لرلف ألد جلاادلتقا 
ُاي   ش ت قو  ق رقو  1923, تأد اق  1916-1915، طاله االدارل الس نرف أد اليرةل للس ل 1911ت 1909اق د 

. للتمقاللي  الل  دتر  أللد الحرللقل الدرق للرف العةاقرللف. 1934، طللاأه اللق  1929   تلله اللق  للعللةا  ت ةللد أللد  شرللي
ُضشظة: انعق       الد الدللسقا، جةح قنرلق تطكلاح  ال تللف ألد العلةا  نسلة الدلية بشلة  دت لف ألد الدرق لف العةاقرلف 

 .2092دار الذنتا الثةق رف،  ( اد،  ،1923-1929

، 9159أللد العللةا ، طةاسللف  ذللية أةاللا،   يعللف االطحللقد الج ضلل ل، الساالل ،  طكللاح  الُحكللآ الللا شد ،بشللة  دت للف (1 
، 1989، السثتيلللف العلسرلللف،  (للل اد، 1بشلللة  أا لللتة، نذلللمل العلللةا  الحللل ضة، طةاسلللف  للللرآ  للل  التكةحتلللد، ج ؛22ص
 .96ص

، 1978اد، نل ة .  شتذقشميلد، العلةا  ألد  لشاا  االنتل ا  ال ةح لقند، طةاسلف بقشلآ القلم التكةحتلد، اق علف  (ل  (5 
 .149ص
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، 1980، دار الةشللللي ،  (لللل اد، 1932-1922ا سلللل  رأيللللن ال ةمللللقت ، العالمللللق  الدرق للللرف جللللي  العللللةا  ت ةح قنرللللق  (6 
، ن ةت للف 1945-1914؛ اسللقر ضا لل  ا لل    ااحلل  العثيلل  ، الدرق للف ال ةح قنرللف طجللق  اذللق ة العللةا  17ص

 . 180، ص2002د تارا   اية  شذارل(،  لرف التة رف، اق عف الساا ، 
 ق أل جةح قند، اس  أد خ  ف  ثا ف ال ش  أد جل اا الخلر  العة د، نل   تق قو ا  ذل   إ لآ  الخللر  المقر لد(  (7 

، ُاللي  ازللااو أللد اللجشللف ال تلرللف السثلمللف جتح ضلل  الحلل تد العةاقرللف اإلضةانرللف نرق للف الل  جةح قنرللق، خللال  1912اللق  
ر ردلللقو للحثلللق  الدرق للليي  السلحلللن  قلحسللللف العدلللثةحف، سلللآ الحلللقعآ ( ناللليم 1918-1914الحلللة  العقلسرلللف األتلللله  

السلكللد العللق  أللد  (لل اد، سللآ ت للرالو الل  الحللقعآ السلل ند العللق  أللد العللةا  جة للد  للا ف، شللقري أللد الحللة  العقلسرللف 
رق ف ( تمت  أي ق. للس ح     التمقاي  ُضشظة:  ندد  قنآ     ،  رنال  تلد  تدتر  أد الد1945-1939الثقنرف  

 .  1995العةاقرف، ر قلف  قادتية اية  شذارل،  لرف اآلدا ، اق عف  ( اد، 
 ل  ا لتال  اليرلةل اللله  1 لة ارنلل . طلد .تحلدلاا،  لالد  لق جلي  الش لةح  جللي  تال لي : خلاا ة شخرلرف طمرحخرلف، ج (8 

 . 195، ص1969ا تال   ( اد، طةاسف أناد اسي ، دار الجس ارحف،  ( اد، 
، ر لقلف  قادلتية  ايلة  شذلارل(، 1921-1914التسرسد، اليرةل أد ن  اال لتال  ال ةح لقند  سي  ا س   س اا  (9 

؛ ل  دللي  ال  يلل  ، التة رللف تالتعلللرآ، نخيللف  لل  اليللق ثي  العللةاميي ، 413، ص1975علرللف اآلدا ، اق عللف  (لل اد، 
 .202، ص1985، دار الحةحف لل يقاف،  ( اد، 12 زقرل العةا ، ج

، الس يعلللف 1سلللد العسلللة ت شرلللار  للللسقا الكرالنلللد، األدتار التمرحخرلللف لسعلللقر  للللاا  اليرلللةل، ج ميللل  اجلللةالرآ  ل (10 
 . 4، ص1950العة رف، اذقر، 

    11، 61؛ "اةحل ل العلةا  "،  (ل اد، العل د 1،  ص1917 قناا األت  8، 111"اةح ل العة "،  ( اد، الع د  (11 
 . 3،ص1920    16، 258؛ ، "اةح ل الساا  "، الساا ، الع د1، ص1920

، 1990اسلللق  ن للل    اللل ، نظلللق  التعللللرآ ألللد العلللةا ،   ضةحلللف دار الكتللل  لل يقالللف تالشذلللة، اق علللف السااللل ،  (12 
 .25ص

، 1889، انظآ تله  انمد  ثا ف ال ش  ال ةح قنرف اق  1884، التحن  جرذ ق اق  1864تل  أد جةح قنرق اق   (13 
، 1914طللاله الل ل تنللق   أللد  ش ةللف الخلللر  العة للد  سللثالو الل  دتلتلل ، اشلل  انلل الع الحللة  العقلسرللف األتللله اللق  

ُاللي   شلل ت قو  للق رقو للحثا للف  1920أللد اللق  انتلل   لرثللاا ر ردللقو للزلليق  الدرق لليي  أللد  ش ةللف الخلللر  العة للد، 
. للس ح     التمقاي  ا  جة د  ا ف ُضشظة:  شت ه اصا  ذتح ، جة د 1937ال ةح قنرف أد العةا . طاأه اق  

(، ر للقلف  قادللتية ايللة  شذللارل،  لرللف اآلدا ، اق عللف  (لل اد، 1923-1864عللا ف تدتر  أللد الدرق للف العةاقرللف  
 ؛1995
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ألد الااليلق  الستحل ل األ ةحثرلف، تنعسل  درا لت  الجق عرلف أي لق  1879 يذة ن ية لد  ل  نال  بالشل  ، تلل  الق   (14 
ف،  للقأة  علل بق تللله  ش ةللف الخلللر  ، التحللن  جق عللف جةندللتاا ل را للف الل(للق  الالطيشرللف تاليانقنرللف تالعة رلل1899اللق  
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، تا تحر   ااأةف 1908العة د  رمف  يذة ن ةحثد ا  ال يقنف السدرحرف ال ةتطدتقنترف ، دخ  تاليف اليرةل اق  
 الدل ق  العثسقنرف إلنذق    ر ف ل  أي ق، ت   خال  اسل  ن ت قع تمق ف االمق  تا عف    األبقلد.

، ن ةت لف د تلارا   ايلة  شذلارل(،  درا ف طمرحخر ( 1958-1920تزارل السعقر  العةاقرف  ،أالح  د    ار عيقس
 .18-17، ص 2016علرف التة رف اج  رش  للعلا  اإلندقنرف، اق عف  ( اد، 

 . 18السر ر نمد ، ص  (15 
 .59-50انعق       الد الدلسقا، السر ر الدقجن، ص  (16 
 .20، السر ر الدقجن، ص    ار عيقسأالح  د ؛11-11ص  السف جي ، السر ر الدقجن، (17 
ألدلقو تالل ضشقر العةاملد يدلقت   25تبلد طدلقت   ،1914اسلف بش يف ندخلت ق جةح قنرلق للعلةا   عل  ا تالل لق لل  الق   (18 

 نل  ألف .
 .78ص  تجةالرآ خلي  ا س ، السر ر الدقجن، (19 
 .21، السر ر الدقجن، صأالح  د    ار عيقس (20 
 .117الكةحآ، السر ر الدقجن، صلسه ا   الع ح   ر مه ا    (21 
،   يعللف السعللقر ، 1921-1914ا لل  الللةزا  ال اللللد، طللقرح  التعلللرآ أللد العللةا  أللد ا لل  اال للتال  ال ةح للقند  (22 

 .97-96، ص1975 ( اد، 
؛ "اةحللل ل األتملللق  اليرلللةحف"، اليرلللةل، 2-1، ص1917 طذلللةح  األت  13، الدللل ت 63"اةحللل ل العلللة  "، العللل د  (23 

 .1، ص 1917األت   قناا  13، 30الع د
 . 80؛ تجةالرآ خلي  ا س ، السر ر الدقجن، ص76ل ضا   اجةالرآ الةةحذد، السر ر الدقجن، ص (24 
 .423-422بشة  أا تة، السر ر الدقجن، ص (25 
( درا للف طمرحخرللف، ر للقلف 1921-1917نيللقد  للقر  خزللية اللل لرسد،   ضشللف  (لل اد أللد نلل  اال للتال  ال ةح للقند   (26 

؛ السلف جيل ، السرل ر الدلقجن، 69، ص2002، اق علف  (ل اد، -اجل  رشل  - لرلف التة رلف  قادتية  ايلة  شذلارل(،
 .41ص

 .27-26، السر ر الدقجن، صأالح  د    ار عيقس (27 
،   يعلف الل ضااند،  (ل اد، 3 .ا.  اطلا ، سارل العذةح  الا شرف التحةرحف أد العةا ، طةاسف ا   الاا    ة ،   (28 

 .38 ر الدقجن، ص؛ اسق  ا     ا ، السر116، ص1985
ا س  اادل، طقرح  التة رف تالتعلرآ أد العلةا  تنسلة  ألد الجقنل  الدرق لد، درا لف طحليللف ال  طلقرح  التة رلف تالتعللرآ  (29 

 .94، ص2009,  ن دف  رة  ةطزه للكتق  العةامد،  ( اد،1،ج2009-1534أد العةا  
 . 3، ص1918 نيقر 28، 126، الع د2"اةح ل العة "،   (30 
 . 3، ص1918    2، 52، الع د3،   السر ر نمد  (31 
،  يللة 1911، ت ةللد أي للق  تلله اللق  1903جةح للقند الجشدللرف، اسلل   انمللقو أللد تزارل السعللقر  السرللةحف اللق   (32 

، سللآ اللقد تللله  رللة تُاللي   لل ضةاو لليعثللف 1913نر لل  تللله الدللاداا لتشللرظآ شللنتا  عقرأ للق،  ةللد بشللقي  تلله اللق  
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 رللمف  للق أل،  للل   1914الحللة  العقلسرللف األتللله اشلل  انلل الا ق اللق  العلسرللف السرللةحف أللد جةح قنرللق، شللقري أللد 
جة د  ا ف  الحقعآ الس ند العق  أد العةا (     ثا ف لش ا تر ق  شخررف جةح قنرلف ذ  خ لةل ألد تدارل شلنتا 

ةلل   السعللقر ، تذ  الللآ  للم اا  العللة ، تطجيلل  ا للتخ ا  الل(للف العة رللف، لتشظللرآ  عللقر  العللةا   اليرللةل ت (لل اد(، أ
 .32، السر ر الدقجن،ص أالح  د    ار عيقسالعةا ،  سق نايم   ضةاو ل ا ةل التعلرآ أد ألد ي . ُضشظة: 

(، دار اةحلة، 1932-1922ا س  خلرل  العفرل ، الت لار اإلدار  لل تللف العةاقرلف ألد ا ل  االنتل ا  ال ةح لقند  (33 
 . 113، ص9122-9129 ق   الحرة ،  ص ةاطد أد العةا  ؛ 260، ص2008األردا، 

، 1989، دار تا أل،  ( اد، 2،  1، ج1958-1900 قل   ذتق ، نترا  نيق د  ( اد تالعةا  تالا   العة د  (34 
 .96ا س  اادل ,السر ر الدقجن, ص ؛100ص

خشدق  ز د شسف ال ض ، امحف ال عف  ل  طقرحخشلق التة لا  الس ر لف الثقناحلف ألد  لشااط ق األتلله،  لحلن السل  ،  (35 
 .2013 طذةح  الثقند 18، 2939الع د 

 .3، ص1918طذةح  األت   1، 102، الع د 3" اةح ل العة " ،    (36 
، ر لقلف  قادلتية 1932-1920 مقن  ب اع ا سقاي   ساد  ال ق د، الساال  ألد  لشاا  االنتل ا  ال ةح لقند  (37 

 .100، ص2002 اية  شذارل(،  لرف اآلدا ، اق عف الساا ، 
، ر للللقلف  قادللللتية  ايللللة  -درا للللف طمرحخرللللف -1958-1921زحشلللل  بقشللللآ اةحللللقا، التعلللللرآ الشدللللا  أللللد العللللةا   (38 

 . 27، ص2013 شذارل(،  لرف التة رف لل شق ، اق عف  ( اد، 
 .101 مقن  ب اع ا سقاي   ساد  ال ق د، السر ر الدق ، ص  (39 
، 1985، دار الحةحف لل يقاف،  ( اد، 12عةا ، جل  دي  ال  ي  ، التة رف تالتعلرآ،  حة أد  تق :  زقرل ال (40 

 .309ص
 .52-55، ص9151،   يعف شمين،  ( اد، 9، ج9125-9101ا   السشعآ ال(ال د، ن ةار الكمقح الا شد  (41 
 .121-120ا   الةزا  ال اللد، طقرح  التعلرآ أد العةا  أد ا   اال تال  ال ةح قند، ص  (42 
 .29-20اقنآ  عي  الع ي  ، السر ر الدقجن، ص  (43 
 .19ا   السشعآ ال(ال د، السر ر الدقجن، ص (44 
 .2، ص9129 يقر  20، 220"اةح ل الساا " الع د  (45 
 .21اقنآ  عي  الع ي  ، السر ر الدقجن، ص  (46 
، سلآ انزلآ نلي لق 1913طذلةح  األت   28ن ف ا ح  الد السرة  أد ا ل ش ا   ذلث   لة  اسعرلف الع ل  ألد  (47 

اال الش زف العة رف ، تذ أتحت ل ق ألةتع ألد جيلةت  تد ذلن ت (ل اد تاليرلةل لفر     العةاميي  تالدارحي ، تا   ن
 بسق اسعرف الع   العةامد، تاسعرف الع   الدار . 1919تالساا . سآ انةدست الجسعرف تله مدسي  اق  

-25، ص 1980، جيةت ،  ة   اال ج يف، 1958-1918ا   الةزا  الحدشد، طقرح  األ  ا  الدرق رف العةاقرف 
27. 

 .991ا   السشعآ ال(ال د، السر ر الدقجن، ص (48 
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 .123-122ا   الةزا  ال اللد، طقرح  التعلرآ أد العةا  أد ا   اال تال  ال ةح قند، ص  (49 
 .925-922ا   السشعآ ال(ال د، السر ر الدقجن، ص (50 
 .9، ص9121طذةح  األت   9، 9521"اةح ل الساا " الع د  (51 
 .222الد نقاة  دي ، السر ر الدقجن، ص  (52 
 .22اقنآ  عي  الع ي  ، السر ر الدقجن، ص  (53 
 .992-995تجةالرآ خلي  ا س ، السر ر الدقجن، ص  (54 
 .995ا   السشعآ ال(ال د، السر ر الدقجن، ص  (55 
 .210 لرسقا  رزد، السر ر الدقجن، ص (56 
دليللل  السسلكلللف  ؛12، ص9151اللللد     قزر لللقا، الاملللق   الحكركرلللف ألللد الثلللارل العةاقرلللف،   يعلللف ن لللع ،  (للل اد،  (57 

 .511، ص 9122ال لي  العةامد الة سد لدشف  العةاقرف.
، تذ مق ت  ماسق    سف      لكرق  سارل العذةح . ُضشظلة: ا ل  اللةزا  1919طمل  أد  ( اد  متاخة ش ة شيق   (58 

 .22-17الحدشد، السر ر الدقجن، ص 
؛  للرسقا  رزلد، السرل ر 919، ص9121 ل      اليرية، طقرح  الةزرف العةاقرف،   يعف الشجلقح،  (ل اد، (22 

 .219-210الدقجن، ص

 .219ا   الةزا  ال اللد، طقرح  التعلرآ أد العةا  أد ا   اال تال  ال ةح قند، ص  (59 
 .922-922السر ر نمد ، ص  (60 
 .52-11ا رحف الذر  داتد، السر ر الدقجن، ص (61 
 .922-922السر ر نمد ، ص  (62 
 .4ن، ص ، السر ر الدقج مي  تجةالرآ  لسد الُعسة (63 
"، طحةحلة نلل  د   . رش، 1921-1918" السجلل  الثلقند 1966-1914العةا  أد  لجال  الاسلق  ال ةح قنرلف  (64 

 .131-130، ص 2013طةاسف  قنآ  ع  ال ض ، جيت الحثسف،  ( اد، 
 .84السف جي ، السر ر الدقجن، ص  (65 
  .299 ق   الحرة ،  ص ةاطد أد العةا ، ص (22)


