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أوضاع التعليم الرمسي يف كركوك 1914-1870
أ.م.د .ملى عبد العزيز مصطفى
تأريخ التقديم2012/12/20 :



تأريخ القبول2013/1/2 :

المستخلص:

لقد جاء هذا البحث لتوضيح المالمح األساسية ألوضاع التعليم الرسمي في

كركوك خالل الفترة ( ،)1914-1870حيث ركز البحث وفي البداية على محاولة
اإلصالح التي جرت في الدولة العثمانية وتحديداً تلك التي تتعلق بالتعليم .وافتقار هذه

المدينة أسوة بباقي المدن العراقية إلى أية مدرسة رسمية (حكومية) حتى سبعينات القرن
التاسع عشر ،وعلى ضوء ذلك اقتصر التعليم قبل إقامة هذه المدارس على الكتاتيب
والمدارس الدينية باإلضافة إلى مدارس األقليات والطوائف الدينية والتي ستشكل المبحث

األول من هذا البحث .فيما شغل افتتاح المدارس الرسمية (رشدي) ابتدائي الحيز األكبر
من هذا البحث .واضافة على ذلك سيتطرق البحث إلى أبرز الصعوبات والسلبيات التي

رافقت إنشاء مثل هكذا مدارس والتي أثرت بشكل أو بآخر على الواقع التعليمي في هذه
المدينة.
الكلمات المفتاحيَّة( :قانون ،أقليات ،حقوق) .
المقدمة:
لم تول الدولة العثمانيةة الوييةات العراقيةة أي اهتمةام فةي مجةال الخةدمات التعليميةة
وانش ةةاء الم ةةدارس الحديث ةةة إي بع ةةد فتة ةرة طويل ةةة م ةةن قيامه ةةا بانش ةةاء مث ةةل هك ةةذا مةةدارس ف ةةي
عاص ةةمتها وف ةةي بع ةةأل ويي ةةات األناض ةةول التركي ةةة .وف ةةي ه ةةذا المج ةةال نج ةةد أنه ةةا اتخ ةةذت

إجةراءات عديةةدة لتحسةةين أوضةةاع التعلةةيم فةةي عمةةوم الدولةةة العثمانيةةة .لعةةل أبرزهةةا إصةةدارها
لق ةةانون إص ةةالح النل ةةام التعليم ةةي الصة ةةادر ع ةةام 1263ه ة ة 1846م ،وال ةةذي تول ةةت الدولةةةة

وبموجبةةا اإلش ةراف علةةى التعلةةيم( .)1وفةةي عةةام 1273ه ة 1856م تةةم تيسةةيس و ازرة للمعةةارف
 قسم التاريخ /كلية اآلداب /جامعة الموصل .
( ) 1إبراهيم خليل أحمد ،تطور التعليم الوطني في العراق ( ،1912-1869البصرة ،)1982 ،ص.26
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"نلارتي معارف عمومية" ،وكان الغرأل من تيسيسها هةو ترجمةة اتجاهةات التعلةيم ووضةع
الض ة ةوابط واألصة ةةول القانونية ةةة للشة ةةروع بتيسة ةةيس المة ةةدارس بمختلة ةةف مسة ةةتوياتها ايبتدائية ةةة

والرشدية (المتوسطة) واإلعدادية والمعاهد والكليات(.)1

غيةةر أن تكامةةل هةةذه الماسسةةات التعليميةةة لةةم يةةتم إي بعةةد صةةدور قةةانون المعةةارف

العام ةةة "مع ةةارف عمومي ةةة نلامنام ةةا س ةةي" ال ةةذي ص ةةدر ع ةةام 1286ه ة ة 1869م ال ةةذي ت ةةم
بموجبةةا إنشةةاء نلةةام مةةدني كامةةل للتعلةةيم الرسةةمي الخاضةةع للدولةةة مباشةرة .إذ عةةال القةةانون
موضوعات مختلفة مثل مراحل التعلةيم وادارتةا واإلشةراف عليةا ونلةام ايمتحانةات ومةا إلةى

ذلك(.)2

وفةةي عةةام 1288هة ة 1871م صةةدر نل ةةام الوييةةات العثمانيةةة والةةذي أفةةرد للتعلةةيم

بعض ةاً مةةن م ةواده ،إذ أكةةدت المةةادة ( )114منةةا علةةى إلزاميةةة التعلةةيم ايبتةةدائي فض ةالً عةةن
مواض ةةيع أخ ةةرم مث ةةل مركزي ةةة التعل ةةيم وايعتة ةراف بح ةةق األقلي ةةات غي ةةر المس ةةلمة فةةي إنش ةةاء

المدارس(.)3

وفة ةةي عة ةةام 1293هة ة ة 1876م أصة ةةدر السة ةةلطان عبة ةةد الحمية ةةد الثة ةةاني (-1876
1909م) الدسةةتور العثمةةاني الةةذي أفةةرد هةةو امخةةر بعض ةاً مةةن م ةواده لهةةذا المرفةةق الحيةةوي
حية ةةث أوكلة ةةت المة ةةادة ( ) 110للمجة ةةالس العمومية ةةة فة ةةي الويية ةةات مهمة ةةة التعلة ةةيم( .)4وفة ةةي

1296ه ة ة 1879م أعلة ةةن السة ةةلطان عب ةةد الحمية ةةد الثة ةةاني برنامج ةةا اإلصة ةةالحي فةةةي مجةةةال
التعلةةيم .فةةتم توسةةيع نطةةاق التعلةةيم الحةةديث مةةن خةةالل افتتةةاح العديةةد مةةن المةةدارس ايبتدائيةةة
والرشدية عالوة على ايهتمام بالتعليم العالي من خالل افتتاح العديد من الكليةات والمتمثلةة
بكليةةات الطةةب وامداب والعلةةوم ومةةدارس الحقةةوق فض ةالً عةةن كليةةات التجةةارة والبيط ةرة .كمةةا

( ) 1الدستور ،ترجمة نوفل نعمة اهلل نوفل ،ج( ،2بيروت1301 ،هة) ،ص.191 ،190 ،187

( ) 2خليل علي مةراد" ،أوضةاع التعلةيم فةي الموصةل منةذ منتصةف القةرن التاسةع عشةر حتةى نهايةة الحةرب
العالمية األولى" ،مجلة دراسات موصلية ،العدد  ،8آذار ،2005 ،ص.5

( ) 3عبةةد الةةرزاق الهاللةةي ،تةةاري التعلةةيم فةةي الع ةراق فةةي العهةةد العثمةةاني  ،1917-1638شةةركة الطبةةع
والنشر األهلية( ،بغداد ،)1959 ،ص.146

( ) 4الدستور ،المصدر السابق ،ص.174
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حليةةت اللغةةة العربيةةة فةةي عهةةده بمكانةةة ضةةاهت اللغةةة التركيةةة وتةةذكر بعةةأل المصةةادر أنةةا
كان ينوي جعل اللغة العربية لغة رسمية في الدولة العثمانية إي أنا تردد في التنفيذ(.)1

كمةةا حةةاول السةةلطان عبةةد الحميةةد الحةةد مةةن نشةةاطات المةةدارس األجنبيةةة ومةةدارس

الطوائةف عنةدما أصةدرت نلةارة الداخليةة تعليماتهةا 1311ه ة  1893القاضةية بعةدم السةماح
لهذه المدارس بممارسةة نشةاطاتها التعليميةة مةا لةم تحصةل علةى (اإلرادة السةنية مةن الجانةب

السةلطاني) كمةةا خضةةعت هةةذه المةدارس إلةةى التفتةةي

و ازرة المعارف تشكيلها(.)2

المسةةتمر مةن قبةةل لجةةان تفتةةي

تتةةولى

وعلى أية حال فين مجرد إصدار القوانين ليس كافياً ما لم تقترن بةالتطبيق العملةي

وتةةوفير المتطلبةةات الالزمةةة إلصةةالح التعلةةيم ومةةن هنةةا فةةان أثةةر حركةةة اإلصةةالحات لةةم يكةةن

مباشة اًر فةةي الع ةراق( ،)3بمةةا فيةةا مدينةةة كركةةوك ،لةةذلك طةةل التعلةةيم الةةديني ممةةثالً (بالكتاتيةةب
والمدارس الدينية) ومدارس اإلرساليات التبشةيرية -والتةي سةييتي الحةديث عنهةا يحقةاً -هةي

الةةنمط الوحيةةد مةةن أنمةةاط التعلةةيم والةةذي بقةةى سةةائداً فةةي هةةذه المدينةةة حتةةى افتتةةاح المةةدارس
الرسمية (الحكومية) في سبعينات القرن التاسع عشر.

( ) 1لم ةةى عب ةةد العزي ةةز مص ةةطفى ،الخ ةةدمات العام ةةة ف ةةي العة ةراق  ،1918-1869أطروح ةةة دكت ةةوراه كلي ةةة
امداب( ،جامعة الموصل ،)2003 ،ص.46

( ) 2المصدر نفسا ،ص.47

( ) 3مراد ،المصدر السابق ،ص.5
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المبحث األول
التعليم اإلسالمي (التقليدي):
.1

الكتاتيب:

سةةمي هةةذا النةةوع مةةن المةةدارس الةةذي انتشةةر فةةي أرجةةاء الدولةةة العثمانيةةة بمةةدارس الصةةبيان
(صةةبيان مكتبلةةري) التةةي كانةةت فةةي الغالةةب فةةي محةةالت مالصةةقة للجوامةةع أو مسةةتقلة عنهةةا
فةةي مبةةاني مشةةيدة لهةةذا الغةةرأل ،حيةةث عةةدت الكتاتيةةب المرحلةةة الد ارسةةية الوحيةةدة فةي أوائةةل

العهد العثماني(.)1

لم يقتصر التعلةيم فةي الكتاتيةب علةى الةذكور بةل أوكةل إلةى بعةأل النسةوة (الماليةات) مهمةة

تةةدريس الفتيةةات ،وكةةان الكتيةةاب ي يتطلةةب سةةوم معلةةم واحةةد فةةي أغلةةب األحيةةان ،مةةع إجةةادة

للكتابة والقراءة ،ويكون حافلاً للقرآن الكريم وملماً ببعأل األعمال الحسابية(.)2

أمةةا عةةن مةةدة الد ارسةةة فةةي الكتاتيةةب فانهةةا تبةةدأ بسةةن السادسةةة ،ولةةم تكةةن محةةددة بمةةدة زمنيةةة

وانما اعتمدت على مقدرة الصبي على حفةل القةرآن وسةرعة تعلمةا القةراءة والكتابةة ،لةذا فةان
مةةدة الد ارسةةة قةةد تكةةون سةةنة واحةةدة ،وربمةةا تمتةةد إلةةى ثةةالث سةةنوات( .)3إذا مةةا ألهةةر الطالةةب

تفوقاً ونباهة فقد يلتحق باحدم المدارس ليكمل تعليما لكن أعداد هايء كانت قليلة(.)4

( ) 1غةةانم سةةعيد العبيةةدي ،التعلةةيم األهلةةي فةةي الع ةراق فةةي مرحلتيةةا ايبتدائيةةة والثانويةةة تطةةوره ومشةةكالتا،
مطبع ةةة اإلدارة المحلي ةةة( ،بغ ةةداد ،)1970 ،ص ;33فاض ةةل مه ةةدي بي ةةات" ،التعل ةةيم ف ةةي العة ةراق ف ةةي العه ةةد

العثماني دراسة تاريخية فةي ضةوء السةالنامات العثمانيةة" ،القسةم األول ،مجلةة المةورد ،المجلةد ( ،)22العةدد
األول  ،1994ص ص.34-33

( ) 2جميةةل موسةةى النجةةار ،التعلةةيم فةةي الع ةراق فةةي العهةةد العثمةةاني األخيةةر  ،1918-1869دار الشةةاون
الثقافية العامة( ،بغداد ،)2001 ،ص ص.74-73

( ) 3م ارد ،المصدر السابق ،ص.4

( ) 4إب ةراهيم خليةةل أحمةةد" ،حركةةة التربيةةة والتعلةةيم والنشةةر" ،فةةي مجموعةةة بةةاحثين ،حضةةارة الع ةراق ،ج،11
(بغداد ،)1985 ،ص.292
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وي توجةةد لةةدينا إحصةةائيات دقيقةةة عةةن أعةةداد الكتةةاب فةةي أواخةةر العهةةد العثمةةاني فةةي الع ةراق

بشكل عام( .)1وويية الموصل خالل هذه المرحلة من تاريخها الحديث(.)2
.2

المدارس الدينية(:)

تع ةةد الم ةةدارس الديني ةةة أح ةةد رواف ةةد التعل ةةيم المهم ةةة الت ةةي س ةةبقت تيس ةةيس الم ةةدارس الحديث ةةة،

وامتةةداداً طبيعي ةاً للمةةدارس الدينيةةة المعروفةةة كالمدرسةةة النلاميةةة والمدرسةةة المستنص ةرية(.)3
ولةةم يكةةن إنشةةاء هةةذا الن ةةوع مةةن المةةدارس مةةن اختص ةةاص الدولةةة العثمانيةةة إذ أوكلةةت هةةذه

المهم ةةة إل ةةى الوجه ةةاء والموسة ةرين وبع ةةأل ال ةةوية ،وخصصة ةوا له ةةا األوق ةةاف لت ةةيمين نفقاته ةةا

وتةةوفير متطلباتهةةا( ،)4وكغيرهةةا مةةن المةةدارس الدينيةةة كانةةت مةةدارس كركةةوك ملحقةةة بةةالجوامع
والمساجد ،في حين كان للبعأل امخر بناية خاصة بهةا تتةيلف مةن غةرف للتةدريس وأخةرم

للمةةدرس وثالثةةة أو أكثةةر لسةةكن الطةةالب الفقةراء( .)5وقةةد خصصةةت لكةةل مدرسةةة خ ازنةةة كتةةب
تحتوي على نفائس المخطوطات في مختلف العلوم وامداب(.)6

( ) 1قةةدرت بعةةأل المصةةادر أعةةداد الكتاتيةةب فةةي عمةةوم الوييةةات العراقيةةة وخةةالل ثمانينةةات القةةرن التاسةةع

عشر نحو ( )300كتاب بلغت حصة ويية الموصل ( )107كتياباً ،عبد العزيز سليمان نوار ،عوامل فعالة

في ايتجاهات الفكرية والسياسية في العةراق الحةديث ،د ارسةة فةي التعلةيم وأثةره فةي تكةوين الزعامةة -1872

( 1909القاهرة ،)1974 ،ص ص .19-18ليرتفع العدد في أواخر العهد العثماني إلةى أكثةر مةن ()400
كتاب .أحمد ،المصدر السابق ،ص.26

( ) 2هنةةاك تضةةارب واضةةح فةةي السةةالنامات العثمانيةةة والمصةةادر التاريخيةةة حةةول أعةةداد الكتاتيةةب فةةي وييةةة

الموصةةل إذ حةةددت سةةالنامة الموصةةل لعةةام 1325هة ة 1907م أعةةدادها بة ة ( )15كتاب ةاً للصةةبيان .للتفاصةةيل

يراجع :النجار ،المصدر السابق ،ص ;78نوار ،المصدر السابق ،ص ص.19-18

( ) أطلق العثمانيون تسمية "مدرسة" ،على المدارس الدينية تمي اًز لها عن المةدارس الرسةمية الحديثةة التةي
أطلق عليها العثمانيون عليها تسمية "مكتب" .العبيدي ،المصدر السابق ،ص.35

( ) 3عبد الكريم ،المصدر السابق ،ص.34

( ) 4سةةعيد الةةديوه جةةي" ،مةةدارس الموصةةل فةةي العهةةد العثمةةاني" ،مجلةةة سةةومر ،المجلةةد  ،18العةةدد (،)1

 ،1962ص.66،71

( ) 5مراد ،المصدر السابق ،ص.4

( ) 6سةجى قحطةان محمةد علةةي ،اإلدارة العثمانيةة فةي الموصةةل ( ،)1879-1834رسةالة ماجسةتير ،كليةةة
امداب( ،جامعة الموصل ،)2002 ،ص.90
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وبعد إتقان الطالب لجميع العلوم النقلية والعقليةة يحصةل علةى (اإلجةازة العلميةة) مةن أسةتاذه

أو شيخا ،وغالباً ما تمنح في احتفال يحضره الطالب وجمهور من النةاس( .)1وفةي محاولةة
من الدولة العثمانية يستقطاب الطلبةة لاللتحةاق بمثةل هكةذا مةدارس أصةدرت قةانون خةاص
أعفت بموجبةا طةالب هةذه المةدارس مةن أداء الخدمةة العسةكرية بعةد التيكةد مةن جةديتهم فةي

دراسة العلوم الدينية وذلك باجراء امتحان لهم(.)2

انتشةةرت هةةذه المةةدارس فةةي عمةةوم الوييةةات العراقيةةة ،وان اختلفةةت فةةي القةةوة والضةةعف كان ةت
أشهرها مدارس الموصل وبغداد والنجف وقد قةدمت لنةا السةالنامات العثمانيةة معلومةات عةن
هةةذه المةةدارس وهةةي معلومةةات متضةةاربة وغيةةر دقيقةةة فةةي كثيةةر مةةن األحيةةان ،وكمثةةال علةةى

هةةذا التنةةاقأل تحديةةد سةةالنامة نلةةارة المعةةارف العموميةةة لعةةام 1318هة ة  1900أعةةداد هةةذه

المدارس في كركوك()3بة ( )17مدرسة(.)4

فيمةةا تةةذكر سةةالنامة وييةةة الموصةةل لعةةام 1325هة ة  1907أن مجمةةوع المةةدارس الدينيةةة فةةي
وييةةة الموصةةل عشةةرون مدرسةةة كانةةت حصةةة كركةةوك ( )16مدرسةةة موزعةةة علةةى الشةةكل
النةةالي :سةةبعة مةةدارس فةةي مدينةةة كركةةوك ،وخمسةةة مةةدارس فةةي أربيةةل ،وثالثةةة مةةدارس فةةي

( ) 1سالم الحمداني" ،التعليم في الموصل في القرن التاسع عشر" ،مجلة آداب الرافدين ،العدد  ،10آذار،

 ،1979ص ص.430-429

( ) 2الشي جعفر الشي باقر آل محبوبة ،ماضةي النجةف وحاضةرها ،مطبعةة امداب( ،النجةف،)1958 ،
ص.127

( ) 3تيلف لواء كركوك وخالل فترة البحث من خمسة أقضية وهي راوندوز وكويسنجق ورانيةة ،والصةالحية
وأربيةةل .لمزيةةد مةةن التفاصةةيل حةةول الخارطةةة اإلداريةةة لكركةةوك خةةالل فتةرة السةةيطرة العثمانيةةة ي ارجةةع :مهةةدي

صةةالح سةةعيد العباسةةي ،كركةةوك فةةي أواخةةر العهةةد العثمةةاني 1914-1876م د ارسةةة فةةي أوضةةاعها اإلداريةةة
وايقتصادية والثقافية ،رسالة ماجستير ،كلية امداب( ،جامعة الموصل ،)2005 ،ص ص.65-44

( ) 4س.ن.م.ع .عام 1318هة 1900م ،ص.1587-1584
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كويسةةنجق ومدرسةةة واحةةدة فةةي الصةةالحية( .)1ونتيجةةة يفتتةةاح المةةدارس الحديثةةة قةةل إقبةةال

الطلبة على الدراسة في هذه المدارس(.)2
مدارس الطوائف واألديان الدينية
أ.

مدارس اليهود (االليانس)

أولى ايتحاد اإلسرائيلي (ايليةانس) ()3()Alliance Irraclite Universelleأهميةة كبيةرة
للتعلةةيم ،حيةةث قةةام بتيسةةيس عةةدد مةةن المةةدارس الحديثةةة فةةي عةةدد مةةن المنةةاطق ومنهةةا ل ةواء
كركوك إذ تعد مدرسة المد)4(vhaالتي تيسست في كركوك عام 1230هة 1814م مةن أقةدم

الم ةةدارس اليهودي ةةة والت ةةي بل ةة( ع ةةدد طالبه ةةا ( )60طالبة ةاً ع ةةام 1321ه ة ة 1903م ،أعقبه ةةا

افتتاح مدرسة أخةرم فةي أربيةل عةام 1240ه ة 1824م حيةث بلة( عةدد طالبهةا ( )35طالبةاً

عام 1321هة 1903م ،وفي عةام 1332ه ة 1913م افتتةاح أول مدرسةة يهوديةة حديثةة فةي
كركوك وكانت (ابتدائية) للبنين وكان عدد طالبها ( )250طالباً(.)5

( ) 1سةةالنامة وييةةة الموصةةل وسةةنرمز لهةةا فيمةةا بعةةد ب ة س.و.م لعةةام 1325ه ة 1907م ،ص ،221 ،212

.222

( ) 2يوسةةف عةةز الةةدين ،الشةةعر الع ارقةةي وأثةةر التيةةارات السياسةةية وايجتماعيةةة فيةةا ،الةةدار القوميةةة للطباعةةة
والنشر( ،القاهرة ،)1956 ،ص.3

( ) 3ايتحةةاد اإلس ةرائيلي العةةالمي (ايليةةانس) :تيسةةس فةةي بةةاريس عةةام  ،1860كةةان لةةا الةةدور ال ةرئيس فةةي
تعزيةز النفةوذ الصةهيوني مةن خةالل عةدة وسةائل كةان التعلةيم أحةد تلةك الوسةائل ،إذ هةدف مةن خةالل إقامةة

هذه المدارس إيجاد مرتكز اجتماعي وثقافي للحركة الصةهيونية لمزيةد مةن التفاصةيل ينلةر :فاضةل البةراك،
المدارس اليهودية واإليرانية في العراق "دراسة مقارنة" ،الدار العربية( ،بغداد ،)1985 ،ص.26

( ) 4أطلةق علةى المةةدارس اليهوديةة التقليديةة التةةي كانةت موجةودة فةةي العةراق ،وتركةز اهتمةةام هةذه المةةدارس
على تعليم الطالب العلوم الدينية من التو ارة والتلموذ والكتاب المقدس ،كما اهتمت بتدريس اللغات العبريةة
والعربيةةة والتركيةةة ،باإلضةةافة إلةةى د ارسةةة بعةةأل المعلومةةات العامةةة مثةةل الرياضةةة والنشةةيد واللغةةة اإلنكليزيةةة

وبالتالي فان هذه المدارس كانت أقرب إلى المدارس الدينية
Vital cuinet, Turquie d; Asie, Tome Beu Xieme, (paris, 1892), 98.
( ) 5العباسي ،المصدر السابق ،ص.138

349

أوضاع التعليم الرمسي يف كركوك 1914-1870

ب.

أ.م.د .ملى عبد العزيز مصطفى

مدارس النصارى:

كان النصارم في العراق إبان العهد منقسمين إلى قسمين وكل قسةم منهةا يتشةعب إلةى فةرق

وطوائ ةةف ،فالقسة ةةم األول هة ةةم النصة ةةارم الكاثولية ةةك ويتفة ةةرع منة ةةا (الكلة ةةدان والس ة ةريان والةةةروم
األرمن) ،أما القسم امخر منهم غير الكاثوليك وهم (النساطرة واليعاقبة واألرمن ايرثةوذكس

والبروتستانت والبسيتون)(.)1

وقدر تعلق األمر بمدارس النصارم ،فانها توزعت على وييةات العةراق الةثالث ،وأن تفةاوت

أعةةدادها مةةن وييةةة إلةةى أخةةرم تبع ةاً لعةةدد نفةةوس أبنةةاء الطوائةةف الدينيةةة فةةي كةةل وييةةة( .)2إذ
كةةان لوييةةة الموصةةل النصةةيب األكبةةر مةةن هةةذه المةةدارس ،أعقبهةةا وييةةة بغةةداد ،أمةةا وييةةة

البصةرة فتةةيخر افتتةةاح مثةةل هةةذه المةةدارس حتةةى أوائةةل القةةرن العشةرين .ونتيجةةة لتجمةةع مئةةات
العوائ ةةل النصة ة ارنية ف ةةي كرك ةةوك ،واغل ةةبهم م ةةن الكل ةةدان ،ن ةةرم أن الكل ةةدان الكاثولي ةةك وبع ةةد
تيسيسةةهم للعديةةد مةةن المةةدارس فةةي مدينةةة الموصةةل عةةام 1220هة ة 1805م ،قةةاموا بتيسةةيس
ع ةةدد آخ ةةر م ةةن الم ةةدارس ف ةةي ع ةةدد م ةةن الم ةةدن ،ومنه ةةا مدين ةةة كرك ةةوك الت ةةي افتتح ةةت فيه ةةا

مدرس ةةتين ابت ةةدائيتين (مختلط ةةة) واح ةةدة ف ةةي كرك ةةوك واألخة ةرم ف ةةي أربي ةةل( .)3فيم ةةا افتتح ةةت

اإلرسالية الدومينكانية مدرستين ابتدائيتين في كركوك(.)4

( ) 1الهاللي ،المصدر السابق ،ص.189

( ) 2قدرت أحدم اإلحصائيات عدد مسةيحيي العةراق عةام 1308ه ة 1890م بحةوالي ( )39،850وبواقةع:
 30،000نسمة في ويية الموصةل 7،000 ،نسةمة فةي وييةة بغةداد 2،850 ،فةي وييةة البصةرة للتفاصةيل:
Cuint, op. cit., pp. 90-92, p. 226.
( ) 3النجار ،المصدر السابق ،ص.249
( ) 4لالستزادة حول الموضةوع ي ارجةع :جاسةم عبةد عيسةى الرويعةي ،امبةاء الةدومنيكان فةي الموصةل د ارسةة
ف ةةي نش ةةاطاتهم الطبي ةةة والثقافي ةةة وايجتماعي ةةة 1974-1750م ،رس ةةالة ماجس ةةتير ،كلي ةةة التربي ةةة( ،جامع ةةة

الموصةةل ،)2001 ،ص .124بينمةةا يةةذكر مصةةدر آخةةر أن هةةذه اإلرسةةالية قامةةت بافتتةةاح مدرسةةة ابتدائيةةة
واحدة في كركوك أرخ افتتاحها بعام 1284هة 1867م .النجار ،المصدر السابق ،ص.280
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المبحث الثاني
التعليم الرسمي في كركوك

بةةالرغم مةةن جهةةود الدولةةة العثمانيةةة إلصةةالح الواقةةع التعليمةةي مةةن خةةالل الق ةوانين

والتش ةريعات سةةالفة الةةذكر ،إي أن هةةذه الق ةوانين تةةيخر تطبيقهةةا فةةي الوييةةات العراقيةةة حتةةى

مج ةةيء م ةةدحت باش ةةا ( ،)1872-1869وال ةةذي ع ةةد أول وال ةةي عثم ةةاني وض ةةع العدي ةةد م ةةن
اإلصةةالحات لمرحلةةة التنليمةةات موضةةع التنفيةةذ فةةي الع ةراق ،حيةةث عةةدت مةةدة وييتةةا علةةى

الرغم من قصرها بداية لسياسةة تعليميةة حديثةة ومخططةة( .)1إذ ابتةدأ وييتةا بتيسةيس العديةد

م ةةن الم ةةدارس الرس ةةمية ،ليتواص ةةل افتت ةةاح ه ةةذه الم ةةدارس ف ةةي العق ةةود الت ةةي أعقب ةةت وييت ةةا
وتسهيالً لمتابعة تيسيس تلك المدارس فيننةا سةنذكرها حسةب الم ارحةل الد ارسةية ووفةق أسةبقية

ايهتمام العثماني بها.
.1

المدارس الرشدية:

وهي المرحلة الدراسية الثانية في السلم التعليمي حيةث أقةدمت الدولةة العثمانيةة علةى انتهةاج
سياسة تعليمية قائمة على إعطاء األولوية للمدارس الرشدية علةى المةدارس ايبتدائيةة حيةث
عزت المصةادر أسةباب ذلةك إلةى حاجةة الدولةة السةريعة والملحةة إلةى عةدد لةيس بالقليةل مةن

خريجي المدارس الرشدية (الملكية والعسكرية) للعمل في الدوائر المختلفة فضةالً عةن فقةدان
اإلمكانيةةات الفنيةةة والماليةةة الالزمةةة لفةةتح المةةدارس ايبتدائيةةة .وقةةدر تعلةةق األمةةر بالمةةدارس

الرشدية فقد قسمت إلى صنفين هما:
المدارس الرشدية العسكرية
-

()2

والمدارس الرشيدية (المدنية).

المدارس الرشدية (المدنية)

( ) 1عبد الكريم ،المصدر السابق ،ص ص.49-48

( ) 2لم تعثر الباحثة على ما يشير إلى افتتاح هكذا مدارس فةي كركةوك باسةتثناء إشةارة وحيةدة فةي إحةدم

المصادر أن افتتاح هذه المدرسة كان في عام 1287هة 1870م ويحدد عةدد طالبهةا ب ة ( )80طالبةاً ويبةدو
أن الباحةةث قةةد التةةبس عليةةا األمةةر إذ أن المقصةةود بهةةذه المدرسةةة .المدرسةةة الرشةةدية (المدنيةةة) التةةي جةةرم

افتتاحها في السةنة ذاتهةا والتةي سةييتي الحةديث عنهةا يحقةاً .أحمةد جةودة ،تةاري التربيةة والتعلةيم فةي العةراق
وأثةره فةي الجانةب السياسةي "د ارسةة تحليليةة عةةن تةاري التربيةة والتعلةيم فةي العةراق  ،2009-1534ماسسةةة

مصر مرتضى للكتاب العراقي( ،بغداد ،)2009 ،ص.36
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أوجب نلةام المعةارف الصةادر 1286ه ة 1869م علةى إقامةة مدرسةة رشةدية فةي كةل محلةة
أو قريةةة يزيةةد عةةدد دورهةةا علةةى خمةةس مئةةة دار س ةواء كةةان عةةدد سةةكانها مسةةلمين أم غيةةر

مسلمين(.)1

يرجةةع الفضةةل إلةةى والةةي بغةةداد مةةدحت باشةةا بافتتةةاح أول مدرسةةة رشةةدية مدنيةةة ببغةةداد عةةام

1278هة ة ة 1870م
كركةوك

()3

()2

أعقبهة ةةا فة ةةي السة ةةنة ذاتهة ةةا افتتة ةةاح أول مدرسة ةةة رشة ةةدية (مدنية ةةة) فة ةةي

وبتمويةل مةن أهةةالي المدينةة ذاتهةا حيةث بلةة( مجمةوع طالبهةا عنةد افتتاحهةةا ()80

طالباً( ،)4إي أن هذه المدرسة عانت من مشةكلة رئيسةية أي وهةي قلةة الةدعم الحكةومي لمثةل
هكةةذا مةةدارس بةةدليل مناشةةدة طةةالب المدرسةةة ألهةةالي المدينةةة تقةةديم المسةةاعدات كةةي تسةةتمر

المدرسةةة فةةي تدريسةةاتها( ،)5ويبةةدو أن هةةذه المشةةكلة كانةةت أحةةد أسةةباب عةةزوف األهةةالي عةةن
إرس ةةال أبن ةةائهم إل ةةى ه ةةذه المدرس ةةة .ول ةةيس أدل عل ةةى ذل ةةك إي التن ةةاقص الت ةةدريجي ألع ةةداد

الط ةةالب الملتحق ةةين للد ارس ةةة ف ةةي ه ةةذه المدرس ةةة حت ةةى وص ةةل الع ةةدد إل ةةى ( )37طالبة ةاً ع ةةام

1294هة 1877م(.)6

أمةةا عةةن كادرهةةا التدريسةةي فتةةيلف عةةام 1325هة ة 1864م مةةن معلمةةين وهةةم كةةل مةةن :عبةةد
الق ة ة ةةادر أفن ة ة ةةدي وعب ة ة ةةد اهلل أفن ة ة ةةدي ومع ة ة ةةاون واح ة ة ةةد ه ة ة ةةو راوف أفن ة ة ةةدي( .)7وف ة ة ةةي ع ة ة ةةام

( ) 1أفرد الدستور العثماني للدراسة الرشدية العديد من مواده لالستزادة يراجع ،الدستور ،المصةدر السةابق،
ص ص.159-156

(2 ) Cuinet, op. cit., p. 99.
( ) 3فيما يحدد مصدر آخر افتتاح هةذه المدرسةة بعةام 1218ه ة 1864م والتةي جةرم افتتاحهةا بجهةود مةن
المتصةةرف إسةةماعيل باشةةا.ينلر :نجةةات كةةوثر أوغلةةو ،صةةفحات مةةن تةةاري كركةةوك منةةذ فجةةر التةةاري إلةةى

( ،1958كركوك ،)2009 ،ص.196

( ) 4بلةة( مجمةةوع الطةةالب المتقةةدمين للد ارسةةة فةةي هةةذه المدرسةةة ( )300طالةةب لةةم يقبةةل مةةنهم سةةوم ()80
طالباً .جريدة الزوراء ،العدد  61في  20ربيع الثاني 1287هة 1870م.

( ) 5تولةةت جريةةدة (الةةزوراء) نشةةر شةةكاوم األهةةالي للتفاصةةيل ينلةةر :جريةةدة الةةزوراء ،العةةدد  547فةةي 14
جمادي امخرة 1292هة 1875م.

( ) 6سة ةةالنامة نلة ةةارة معة ةةارف عمومية ةةة وسة ةةنرمز لهة ةةا فيمة ةةا بعة ةةد بة ة ة س.ن.م.ع لعة ةةام 1317هة ة ة 1899م،
ص.1403

( ) 7س.و.م لعام 1325هة 1907م ،ص.211
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1292هة 1875م جرم افتتاح مدرسة أخةرم فةي قضةاء أربيةل حيةث بلة( عةدد طالبهةا عنةد

افتتاحها ( )25طالباً( .)1أعقبها افتتاح مدرسة أخرم في قضاء راوندز وقةد أشةارت سةالناما
نلارة المعارف إلى أن إدارتها تيلفت من وكيل معلةم أول شةي علةي أفنةدي ،ومعلةم تحسةين

الخةةط محمةةد عةةارف أفنةةدي ومولةةف خدمةةة عةةدد ( )1وكةةان عةةدد طالبهةةا ( )30طالب ةاً(.)2

وفي عام 1298هة 1880م جرم افتتةاح مدرسةة أخةرم فةي قضةاء الصةالحية تةيلف كادرهةا
التدريسي من وكيل المعلم األول محمةد رفعةت أفنةدي ومعلةم تحسةين الخةط مصةطفى أفنةدي
ومولف خدمةو عدد ( )1وقد كان عدد طالبها ( )119طالباً(.)3

أما فيما يخص تعليم اإلناث فقد جةرم افتتةاح مدرسةة رشةدية فةي كركةوك حيةث بلة( مجمةوع

طالباتهةةا عةةام 1318هة ة 1899م عشةةرون طالبةةة أمةةا كادرهةةا التدريسةةي فتةةيلف مةةن معلمتةةين

اثنتين ومولف خدمة(.)4

ثم توالى افتتاح المدارس الرشدية فةي عمةوم لةواء كركةوك واألقضةية التابعةة لةا ليصةل العةدد

عام 1323هة 1905م إلى  9مدارس رشدية(.)5

وعن مناه الدراسة في هذه المدارس فانهةا اشةتملت علةى د ارسةة عةدد مةن المةواد مةن بينهةا
مبةةادا العلةةوم الدينيةةة وقواعةةد العربيةةة وعلةةم الحسةةاب وأصةةول مسةةك الفةةاتر والرسةةم ومبةةادا
الهندسة والتاري العام والتاري العثماني والجغرافية والرياضة(.)6

.2

المدارس االبتدائية:

لم ينل التعليم ايبتدائي ايهتمةام الكةافي مةن الدولةة العثمانيةة حتةى أواخةر العقةد التاسةع مةن

القرن التاسع عشر ،على الرغم من تيكيد قانون المعارف على إلزاميةة التعلةيم ايبتةدائي فةي
( ) 1النجار ،المصدر السابق ،ص.148

( ) 2س.ن.م.ع .عام 1318هة 1900م ،ص.1576
( ) 3المصدر نفسا.

( ) 4المصدر نفسا ،عام 1317هة 1899م ،ص.1404

( ) 5سليمان فيضي ،مذكرات سليمان فيضي ،تحقيق وتقديم باسل سليمان فيضةي ،دار السةاقي( ،بيةروت،

 ،)1998ص.73

( ) 6حنان عيسى الجبوري ،مشكالت إدارة المدرسة الثانوية في العراق ،مطبعة اإلرشةاد (بغةداد،)1970 ،
ص.67
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الويي ةةات العثماني ةةة ،ويع ةةزو بعض ةةهم ع ةةدم ايهتم ةةام به ةةذه المرحل ةةة م ةةن م ارح ةةل التعلةةيم إل ةةى
مجموعة من األسباب منها افتقةار الحكومةة لكمكانيةات الفنيةة والماليةة والمالكةات التعليميةة

الكافية لنشر هذا التعليم في ويياتها فضالً عن حاجة الدولة إلى خريجةي المةدارس الرشةدية
للعمل فيها ككتاب ومولفين ،باإلضافة إلى عةدم جديةة الحكومةة العثمانيةة فةي نشةر التعلةيم

فةةي العة ةراق( .)1ولةةيس أدل عل ةةى ذلةةك إي تيكي ةةد الدس ةةتور العثمةةاني ف ةةي بعةةأل مةةواده علةةى
مساولية األهالي في إنشاء المدارس ايبتدائية وتمويل مصةاريفها ،فةي حةين اقتصةر اهتمةام

الدولة إبان تلك الفترة على ايهتمام بالتعليم العسكري(.)2

وأمةةام هةةذه األسةةباب لةةم يشةةهد العةراق حتةةى العقةةد الثةةامن مةةن القةةرن التاسةةع عشةةر افتتةةاح أيةةة
مدرسةةة ابتدائيةةة باسةةتثناء المدرسةةة ايبتدائيةةة فةةي مدبنةةة الموصةةل والتةةي أرخ افتتاحهةةا بعةةام

.)3(1861

أمةةا فيمةةا يخةةص أعةةداد المةةدارس ايبتدائيةةة فةةي كركةةوك واألقضةةية التابعةةة لهةةا فقةةد
تةةيخر افتتةةاح هةةذا النةةوع مةةن المةةدارس حتةةى عةةام 1316هة ة 1898م إذ جةةرم افتتةةاح ثالثةةة
مةةدارس فةةي مركةةز مدينةةة كركةةوك فةةي محةةالت (القوريةةة()4والقلعةةة وكةةوبري باشةةي) ومدرسةةة

أخةةرم فةةي أربيةةل( .)5وفةةي عةةام 1900 1318

()1

ط ة أر بعةةأل التوسةةع التةةدريجي فةةي أعةةداد

المدارس حتى وصلت أعدادها في هذه السنة ‘إلى ( )28مدرسة(.)2

( ) 1عبد الكريم ،المصدر السابق ،ص.56
( ) 2الدستور ،المصدر السابق ،ص.156

( ) 3الصةائ( ،المصةةدر السةةابق ،ص .322فيمةةا أشةةار مصةةدر آخةةر خطةةي بةةين كركةةوك شةةهدت وفةةي السةةنة
ذاتهةةا .افتتةةاح مدرسةةة (ابتدائيةةة) حملةةت اسةةم (الرشةةدية) ويبةةدو للباحثةةة أن صةةاحب هةةذا ال ةرأي التةةبس عليةةا

األمر .إذ أن المقصود بهذه المدرسة المدرسةة الرشةدية التةي سةبقت اإلشةارة إليهةا ،إذ لةم تعثةر الباحثةة علةى
ما يايد افتتاح أية مدرسة ابتدائية فةي كركةوك قبةل عةام 1316ه ة 1898م .محمةد كلةدان "تيسةيس المةدارس

النلامية في كركوك" ،مجلة الثقافة الحديثة ،العدد ،2حزيران  ،4519ص.43

( ) 4تيلف كادر المدرسة التدريسي من مدير ومعاون ،أما عدد طالبها فكةان  110طةالب .س.و.م لعةام

1330هة 1912م ،ص.238

( ) 5النج ةةار ،المص ةةدر الس ةةابق ،ص.134فيم ةةا ينف ةةي مص ةةدر آخ ةةر افتت ةةاح مث ةةل هك ةةذا م ةةدارس قب ةةل ع ةةام

1318هة 1900م .الهاللي ،المصدر السابق ،ص ص.178-177
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كانةةت مةةدة الد ارسةةة فةةي هةةذه قةةد حةةددت وبموجةةب قةةانون المعةةارف بةةيربع سةةنوات

وعلةةى مسةةتوم أربةةع صةةفوف( .)3إي أن هةةذه المةةدة سةةرعان مةةا قلصةةت إلةةى ثةةالث سةةنين فةةي

العقةةد األخيةةر مةةن القةةرن التاسةةع عشةةر( ،)4ومةةع ذلةةك فقةةد كانةةت هنةةاك مةةدارس ابتدائيةةة ذات
صفين وخاصة تلك المدارس الموجودة خارج ويية بغداد(.)5

أما فيمةا يخةص المنةاه الد ارسةية لهةذه المةدارس فانهةا اشةتملت علةى القةراءة (ألةف

بة ةةاء) والكتابة ةةة ،والق ة ةرآن الك ة ةريم ومبة ةةادا الحسة ةةاب ومختصة ةةر التة ةةاري العثمة ةةاني ومختصة ةةر
الجغرافيةة والمعلومةات النافعةةة واألشةياء والصةةحة فيمةا تلقةةى األطفةال غيةةر المسةلمين أصةةول
دينهم باشراف راسائهم الروحانيين(.)6

أما عةن لغةة التةدريس فكانةت التركيةة لةذلك لةم تصةادف إدارة المعةارف فةي كركةوك

أية مشكلة فيما يخص لغة التدريس على اعتبار أن لغة األهالي هي التركية(.)7

( ) 1للتفاصيل حول التوزيع الجغرافي لهذه المدارس ،كوادرها التدريسية ،أعةداد طالبهةا ي ارجةع الملحةق رقةم
(.)1

( ) 2بينما يذكر مصةدر آخةر أن أعةداد المةدارس ايبتدائيةة الرسةمية فةي كركةوك وللسةنة الد ارسةية -1913

 1914هةةو  20مدرسةةة ( )18مدرسةةة للةةذكور ومدرسةةتان لكنةةاث .سةةاطع الحصةةري ،مةةذكراتي فةةي العةةراق
 ،1927-1921ج ،1دار الطليعة( ،بيروت ،)1967 ،ص.118

( ) 3جمال أسد مزعل ،نلام التعليم في العراق (الموصل ،)1989 ،ص.24

( ) 4سةةاطع الحصةةري ،حوليةةة الثقافةةة العربيةةة ،مطبعةةة لجنةةة التةةيليف للترجمةةة والنشةةر( ،القةةاهرة،)1949 ،
ص.6

( ) 5نوار ،المصدر السابق ،ص .49وفي عام 1332ه ة 1914م صةدر قةانون التدريسةات الماقةت والةذي
تضةمن دمة

الد ارسةةة الرشةدية بمرحلةة الد ارسةةة ايبتدائيةة لتصةبح مةةدة الد ارسةة فةي المةةدارس ايبتدائيةة سةةت

سةةنوات ،أمةةا عةةن مصةةير هةةذا الق ةرار فقةةد تعةةذر الحصةةول علةةى مةةا يايةةد تطبيةةق هةةذا الق ةرار نتيجةةة لفقةةدان

السجالت والمصادر العائدة لتلك المرحلة .عبد الكريم ،المصدر السابق ،ص.63

( ) 6مراد ،المصدر السابق ،ص.7

( ) 7إبراهيم خليل أحمد ،تطور السياسة التعليمية في العراق بين سنتي  ،1932-1914أطروحة دكتوراه،
كلية امداب( ،جامعة بغداد ،)1979 ،ص.39
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المدرسة اإلعدادية الملكية (مكتب إعدادي ملكي)

يعد انتشار المدارس اإلعدادية الملكية البداية الحقيقية للتطور التعليمي ،ويعود الفضةل إلةى

والة ةةي بغة ةةداد ردية ةةف باشة ةةا (1872هة ة ة 1874م) بافتتة ةةاح أول مدرسة ةةة إعدادية ةةة ملكية ةةة فة ةةي

بغةةداد()1أعقبهةةا تحويةةل المدرسةةة الرشةةدية فةةي وييةةة الموصةةل إلةةى إعداديةةة ملكيةةة وذلةةك عةةام

1313ه ة ة 1895م وبتوجي ةةا م ةةن نل ةةارة (و ازرة) المع ةةارف العثماني ةةة( ،)2فضة ةالً ع ةةن تحوي ةةل
المدرسة ةةتين الرشة ةةديتين فة ةةي ل ة ةوائي كركة ةةوك والسة ةةليمانية بعة ةةد سة ةةنة 1326هة ة ة 1908م إلة ةةى

مدرستين إعداديتين ملكيتين

()3

لم تكن الدراسة في هذه المدارس مجانية ،إذ أصةدرت نلةارة

المع ةارف فةةي اسةةتانبول أوامرهةةا وابتةةدأ مةةن عةةام 1326هة ة 1208م باسةةتيفاء أجةةور سةةنوية
مقدارها ليرتان( .)4عن كل طالب من طالب المدرسة اإلعدادية كما أجةازت تلةك التعليمةات

إعفاء  %20من الطالب غير القادرين على دفع تلك األجور وبشرط أن يستمر هةايء فةي
دراستهم دون رسوب(.)5

كانةةت مةةدة الد ارسةةة وحسةةب مةةا نصةةت عليةةا المةةادة ( )38مةةن الدسةةتور  3سةةنوات،

يقبل فيها الطالب المسلمون وغير المسلمين( .)6فةاذا كةان الطالةب المقبةول فةي الد ارسةة مةن
خريجي المدارس ايبتدائيةة ،يبةدأ بالد ارسةة فةي المرحلةة األولةى فةي المةدارس اإلعداديةة ،أمةا

الطال ةةب الحاص ةةل عل ةةى الش ةةهادة الرش ةةدية فان ةةا يقب ةةل ف ةةي الص ةةف ال ارب ةةع( .)7وبالت ةةالي تلق ةةى

طالب هذه المدرسة دروساً في مختلف العلوم الحديثة موزعة حسب المراحل الد ارسةية منهةا
( ) 1جريدة الزوراء ،العدد  355في  14ربيع امخر 1290هة 1877م.

( ) 2بل ة ةة( مجم ة ةةوع ط ة ةةالب هة ة ةةذه المدرس ة ةةة  135طالبة ة ةاً عة ة ةةام 1330ه ة ة ة 1912م .ينل ة ةةر س و.م لعة ة ةةام

1330هة 1912م ،ص.237

( ) 3شةةذم فيصةةل رشةةو العبيةةدي ،اإلدارة العثمانيةةة فةةي الموصةةل فةةي عهةةد ايتحةةاديين،1918-1908 ،
رسالة ماجستير ،كلية امداب( ،جامعة الموصل ،)1997 ،ص.112

( ) 4الليةرة =  100قةةر  .غةةانم محمةةد علةةي ،النلةةام المةةالي العثمةةاني فةةي العةراق  ،1914-1839رسةةالة
ماجستير ،كلية امداب( ،جامعة الموصل ،)1989 ،ص.175

( ) 5النجار ،المصدر السابق ،ص.354

( ) 6الدستور ،المصدر السابق ،ص.162

درسةةة تاريخيةةة فةةي ضةةوء السةةالنامات
( ) 7فاضةةل مهةةدي بيةةات" ،التعلةةيم فةةي الع ةراق فةةي العهةةد العثمةةاني ا
العثمانية ،القسم الثاني ،مجلة المورد ،المجلد  ،22العدد 1414 ،2هة  ،1994ص.11
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الحسة ةةاب والمثلثة ةةات والقة ةةانون والفلة ةةك واألحية ةةاء والجبة ةةر ومسة ةةك الة ةةدفاتر وايقتصةةةاد والةةةدين
والمعلوم ة ةةات المدني ة ةةة والفيزي ة ةةاء والص ة ةةحة والميكاني ة ةةك وحس ة ةةن الخ ة ةةط( .)1أم ة ةةا ع ة ةةن نل ة ةةام

ايمتحان ةةات ففضة ةالً ع ةةن وج ةةود ايمتحان ةةات الس ةةنوية ك ةةان هن ةةاك امتحان ةةات عمومي ةةة ي ةةتم
إجرااها بحضور هيئات متخصصة(.)2

وعلى الرغم من تحديد قانون المعةارف لمةالك الهيئةة التعليميةة للمةدارس اإلعداديةة

ب ة ة ( )6معلم ةةين لك ةةل مدرس ةةة م ةةع مع ةةاونيهم( .)3إي أن م ةةدارس الويي ةةات العراقي ةةة امت ةةازت
بارتفةةاع هيئاتهةةا التعليمةةة فعلةةى سةةبيل المثةةال تكةةون الكةةادر التعليمةةي للمدرسةةة اإلعداديةةة فةةي

كركوك وفق ما أشارت إليا سالنامة الموصل لعام 1330هة 1912م من ( )12معلم نةذكر
مةةنهم :المةةدير عبةةد اهلل فكةةري أفنةةدي ووكيةةل معلةةم العلةةوم الدينيةةة علةةوم دينيةةة (معلةةم وكيلةةي)
طةةاهر أفنةةدي ووكيةةل معلةةم اللغةةة التركيةةة نةةاجي أفنةةدي ،ومعلةةم الخةةط علةةي فةااد أفنةةدي .كمةةا

ضمت الهيئة التجريسية المدرسةة عةدد مةن العسةكريين نةذكر مةنهم معلةم الرسةم (اليوزباشةي)
حسن فكري أفندي ،ووكيل معلم األشياء (علةوم) وعلةم الطبيعةة (اليوزباشةي) عةارف حكمةت
أفن ةةدي ووكية ةل معل ةةم العل ةةوم الطبيعي ةةة والت ةةاري الطبيع ةةي والز ارع ةةي (اليوزباش ةةي) إس ةةماعيل

أفندي(.)4

عانة ةةت الد ارسة ةةة فة ةةي هة ةةذه المة ةةدارس مة ةةن مشة ةةاكل عة ةةدة تقة ةةف فة ةةي مقة ةةدمتها قلة ةةة

التخصيصةةات الماليةةة ،باإلضةةافة إلةةى قةةدم بنايةةة المدرسةةة وتيثرهةةا بالرطوبةةة ،وضةةيق بنايتهةةا

وعجزها عن استيعاب األعةداد المت ازيةدة للطلبةة وقةد تصةدرت شةكاوم الطلبةة ج ارئةد المدينةة،

( ) 1أوردت سةةالنامة نلةةارة المعةةارف العموميةةة ق ةوائم بيسةةماء الكتةةب الد ارسةةية المقةةرر تدريسةةها ضةةمن هةةذه
المة ة ةةدارس وأس ة ة ةةماء مالفيه ة ة ةةا .مقسة ة ةةمة حس ة ة ةةب المرحل ة ة ةةة الد ارسة ة ةةية للتفاصة ة ة ةيل ي ارج ة ة ةةع ،س.ن.م.ع لع ة ة ةةام

1318ه ة ة ة 1900م ،ص ص ;501-496ب ة ةةدر مص ة ةةطفى عب ة ةةاس ،الحي ة ةةاة التعليمي ة ةةة ف ة ةةي ويي ة ةةة بغ ة ةةداد
1286 1869ه ة ة ة 1909-م  1327هة ة ةة .أطروح ة ةةة دكت ة ةةوراه ،كلي ة ةةة امداب( ،جامع ة ةةة الموص ة ةةل،)1997 ،
ص ،79ص.107

( ) 2جريدة الزوراء ،العدد  20 ،1401تموز 1305هة 1887م.
( ) 3الدستور ،المصدر السابق ،ص.162
( ) 4س.و.م ،1912 1330 .ص.327
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مما دفع المساولين فةي نلةارة المعةارف إلةى إنشةاء مدرسةة إعداديةة جديةدة تةم افتتاحهةا عةام

1912م(.)1

-4المدارس السطانية:
وهةةي نةةوع آخةةر مةةن المةةدارس اإلعداديةةة إي أنةةا يفوقهةةا تنليم ةاً ومسةةتوم ،أمةةا أول مدرسةةة

سةةلطانية جةةرم افتتاحهةةا فةةي الدولةةة العثمانيةةة فهةةي مدرسةةة غلطةةة س ةراي فةةي اسةةتانبول عةةام

1285هة ة 1868م حيةةث أبةةدت الدولةةة العثمانيةةة اهتمام ةاً ب ملحول ةاً بهةةذه المدرسةةة ،إذ نةةص
المرس ةةوم الس ةةلطاني القاض ةةي بانش ةةائها عل ةةى وج ةةوب أن تك ةةون ه ةةذه المدرس ةةة عل ةةى ش ةةاكلة

المدارس األوربية(.)2

والتزاماً بسياسة الدولة العثمانية القائمة إلةى إعطةاء األفضةلية فةي افتتةاح المةدارس للمنةاطق
التةةي تسةةكنها أقليةةة تركمانيةةة ،وعلةةى هةةذا األسةةاس جةةرم افتتةةاح أول مدرسةةة سةةلطانية فةةي

كركوك وتحديداً عام 1328هة 1910م(.)3

وقةةد عةةال قةةانون المعةةارف مختلةةف الن ةواحي التةةي تخةةص الد ارسةةة فةةي هةةذه المةةدارس م ةةن

موادها الدراسية وأجور الدراسة فيها وكوادرها التدريسية.)1(...

( ) 1بلغةةت كلفةةة إنشةةاء هةةذه المدرسةةة ( )62000قرش ةاً .سةةاهمت الحكومةةة بة ة ( )30000قرش ةاً .أمةةا بةةاقي
المبلةة( فلةةم يتسةةنى للباحثةة العثةةور علةةى الكيفيةةة التةةي تةةم بموجبهةةا تةةيمين نفقةةات انجةةاز المدرسةةة إذ لةةيس مةةن

المعقول أن يتولى األهالي التبرع بمبل(  32،000قر إلنجاز هذه المدرسة للتفاصيل :العباسي ،المصةدر

السابق ،ص.169

( ) 2ت ة ة ةوالى افتتة ة ةةاح المة ة ةةدارس السة ة ةةلطانية فة ة ةةي عمة ة ةةوم الويية ة ةةات العثمانية ة ةةة حتة ة ةةى وصة ة ةةل عة ة ةةددها عة ة ةةام

1332هة 1914م  26مدرسة .النجار ،المصدر السابق ،ص ص.356-355

( ) 3العبيةةدي ،اإلدارة العثماني ةة ...ص ،15رسةةالة ماجسةةتير ،كليةةة امداب( ،جامعةةة الموصةةل،)1997 ،

ص  .115فيما يورد إحدم المصادر رأياً مغاي اًر لهذا الرأي عندما أشار إلى أن نية الحكومة كانةت متجهةة
إلةةى افتتةةاح هةةذه المدرسةةة فةةي وييةةة الموصةةل ،إي أن نائةةب كركةةوك (علةةي قيةةدار) تمكةةن مةةن إقنةةاع والةةي

الموصل آنذاك سليمان نليف بتيسيس المدرسة في كركوك بين يقون األهةالي بتشةييد البنايةة وفقةاً للخارطةة
المنلمةةة مةةن و ازرة المعةةارف .كلةةدان ،المصةةدر السةةابق ،ص .43إي أن هةةذا الةرأي بعيةةد عةةن الص ةواب ألن
إنشاء مثل هكذا مدرسة يقتضي استحصال موافقة نلارة المعارف بدليل رفأل األخيرة طلب والي الموصل

س ةةليمان نلي ةةف ع ةةام 1332ه ة ة 1914م تحوي ةةل المدرس ةةة اإلعدادي ةةة ف ةةي الموص ةةل إل ةةى مدرس ةةة س ةةلطانية.

العبيدي ،اإلدارة العثمانية ،...ص.115
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أمةةا عةةن مةةدة الد ارسةةة فكانةةت فةةي البدايةةة سةةتة سةةنوات لتمةةدد فيمةةا بعةةد إلةةى  7سةةنوات وعلةةى
ض ةةوء ذل ةةك ج ةةرم تقس ةةيم ال ةةدروس ف ةةي الم ةةدارس الس ةةلطانية إل ةةى قس ةةمين أح ةةدهما ال ةةدروس

المدرسة في المدرسة اإلعدادية .أما القسم العالي فقسم إلى صنف األدبيةات والثةاني صةنف

العلوم والفنون(.)2

واجا الطةالب الدارسةين فةي هةذه المدرسةة مشةاكل عةدة( .)3لعةل أبرزهةا افتقةار هةذه المدرسةة
وأسوة بباقي المةدارس الرسةمية إلةى الةدعم الحكةومي ،والتةي وصةلت عةام 1332ه ة 1914م

وأمام تيخر دفع رواتةب معلمةي هةذه المدرسةة إلةى تةرك الةبعأل لولةائفهم( .)4باإلضةافة إلةى
عدم صالحية بناية المدرسة للدراسة يسيما وأن بنايتها "قديمة وبال أبواب أو شبابيك"(.)5

بقي ة ةةت المدرس ة ةةة الس ة ةةلطانية المدرس ة ةةة الوحي ة ةةدة ف ة ةةي عم ة ةةوم الويي ة ةةات العراقي ة ةةة حت ة ةةى ع ة ةةام

1331هة ة 1913م عنةةدما قةةرت نلةةارة المعةةارف تحويةةل المدرسةةة اإلعداديةةة فةةي بغةةداد إلةةى

مدرسة سلطانية(.)6

-5مدرسة الصنائع:
يعود الفضل في تيسيس مدارس الصنائع في الدولة العثمانيةة إلةى مةدحت باشةا الةذي أسةس
أول مدرسة صنائع (صةنائع مكتبةي) عةام 1273ه ة  1860عنةدما كةان واليةاً علةى الطونةة

(الدانوب)(.)7

أما في العراق فقد تيخر افتتاح مثل هكذا مدرسة حتى عةام 1288ه ة 1871م وبجهةود مةن

ال ةوالي نفسةةا( .)1أعقبهةةا افتتةةاح مةةدارس مماثلةةة فةةي الموصةةل

()2

وكركةةوك ،قةةد تعلةةق األمةةر

( ) 1الدستور ،المصدر السابق ،ص ص.164-163
( ) 2المصدر نفسا.

( ) 3وصلت أعداد الطلبة الدارسين في هذه المدرسة ( )250طالباً .كلدان ،المصدر السابق ،ص.43

( ) 4وفةةي محاولةةة مةةن األهةةالي للتغلةةب علةةى الصةةعوبات التةةي واجهةةت القةةائمين علةةى إدارة المدرسةةة ،قةةدم
الكثي ةةرون التبرع ةةات المالي ةةة حي ةةث تص ةةدرت قة ةوائم المتب ةةرعين ص ةةفحات الج ارئ ةةد المحلي ةةة لمدين ةةة كرك ةةوك.

لالستزادة يراجع :العباسي ،المصدر السابق ،ص.172

( ) 5المصدر نفسا ،ص ص.173-172
( ) 6الجبوري ،المصدر السابق ،ص.75

( ) 7العباسي ،المصدر السابق ،ص.176
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بالمدرسة األخيرة والتةي أطلةق عليهةا تسةمية (إصةالح خانةة) والتةي تةم إنشةااها هةي األخةرم

بتبرعات األهالي(.)3

اقتص ةةر القب ةةول ف ةةي ه ةةذه الم ةةدارس وبالدرج ةةة األول ةةى عل ةةى أويد الفقة ةراء واليت ةةامى كمحاول ةةة
لتعلة ةةيم هة ةةذه الش ة ةريحة مة ةةن النة ةةاس بعة ةةأل الصة ةةناعات والحة ةةرف التة ةةي تعية ةةنهم علةةةى كسة ةةب

ق ةةوتهم( .)4إذ ت ةةم ت ةةوزيعهم عل ةةى ف ةةروع المدرس ةةة المختلف ةةة ف ةةي الوق ةةت ال ةةذي ت ةةم في ةةا اس ةةتيراد
المكائن الالزمة لهذه المدارس من أوربا(.)5

كانةةت مةةدة الد ارسةةة فةةي هةةذه المةةدارس ( )5سةةنوات بعةةد الد ارس ةة ايبتدائيةةة يحصةةل الطالةةب
فيهةةا علةةى شةةهادة الةةدبلوم ،وعةةن طبيعةةة الد ارسةةة فةةي هةةذه المةةدارس فكانةةت داخليةةة ومجانيةةة
وعلةةى نفقةةة الحكومةةة ،أمةةا عةةن طبيعةةة الةةدروس فكانةةت علةةى نةةوعين نلريةةة وعمليةةة اشةةتملت

الةةدروس النلريةةة علةةى د ارسةةة التةةاري والجغرافيةةة والجبةةر والحسةةاب فض ةالً عةةن د ارسةةة عةةدد
من اللغات كالتركية والعربية والفرنسية والفارسية(.)6

اعتمدت هذه المدرسةة فةي تمويةل نشةاطاتها علةى تبرعةات األهةالي والمةولفين( .)7ويبةدو أن
هةةذه المسةةاعدات سةةرعان مةةا فتةةرت بعةةد مةةدة قصةةيرة مةةن افتتةةاح هةةذه المدرسةةة بةةدليل مناشةةدة
طة ةةالب المدرسة ةةة الرشة ةةدية المدنية ةةة فة ةةي كركة ةةوك أهة ةةالي المدينة ةةة بايسة ةةتمرار بتقة ةةديم العة ةةون

لمدرسةةتهم ومدرسةةة الصةةنائع حيةةث حثةةت جريةةدة الةةزوراء ،التةةي جةةاءت هةةذه المناشةةدة علةةى
( ) 1جاسةةم محمةةد حسةةين العةةدول" ،تةةاري أول صةةناعية فةةي بغةةداد" ،فةةي نةةدوة بغةةداد فةةي التةةاري  ،أيةةار

 ،1990ص.43

( ) 2إبراهيم خليل أحمد" ،مدرسة صنائع الموصل" ،جريدة الحدباء ،العدد  13 ،222أيلول .1985

( ) 3صةةالح عبةةد اهلل س ةرية ،تطةةور التعلةةيم الصةةناعي فةةي الع ةراق ،مطبعةةة الجةةاحل (بغةةداد ،)1969 ،ص
ص.57-56

( ) 4هنةةاء رجةةب" ،التعلةةيم فةةي الع ةراق بةةين الماضةةي والحاضةةر" ،مجلةةة المعلةةم الجديةةد ،المجلةةد  ،43ج،2

كانون األول ،1986 ،ص.42
(5 ) I. O. R. L/ p+s/ 10/ 212, summary of Events in Turkish Iraq During June,
1914. p. 66.
( ) 6جاسةةم الحيةةاني" ،التعلةةيم الصةةناعي فةةي الع ةراق ماضةةيا وحاض ةره" بحةةث مسةةتل مةةن المةةاتمر الهندسةةي
العربي التاسع المنعقد في بغداد للفترة من  18-13كانون األول  ،1964ص.6

( ) 7الهاللي ،المصدر السابق ،ص.182
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ص ةةفحاتها الن ةةاس ف ةةي كرك ةةوك عل ةةى تق ةةديم المس ةةاعدات له ةةاتين المدرس ةةتين حت ةةى ي يبق ةةى

"أويدهة ةةم مغضوض ة ةةي األبص ة ةةار فة ةةي وادي الجه ة ةةل والحرم ة ةةان"( .)1ويبة ةةدو أن توقة ةةف هة ةةذه

المسةةاعدات ،باإلضةةافة إلةةى قلةةة الةةدعم الحكةةومي لهةةذه المدرسةةة كةةان إحةةدم أسةةباب توقةةف
الدراسة في هذه المدرسة حتى عام 1326هة .)2(1908

إي أن هذه المدرسة سرعان ما استينفت الدراسة فيها من جديد وبجهود مةن متصةرف اللةواء

عةةون اهلل الكةةالمي( .)3بعةةد إج ارئةةا العديةةد مةةن التحسةةينات علةةى بنايةةة المدرسةةة( .)4واضةةافة
إلةةى قلةةة الةةدعم المةةالي للمدرسةةة ،عانةةت المدرسةةة مةةن مشةةكلة ثانيةةة أي وهةةي عةةدم صةةالحية
المدرسة ةةة يسة ةةتيعاب المكة ةةائن والمعة ةةدات الالزمة ةةة للد ارسة ةةة لة ةةذلك باشة ةةر متصة ةةرف كركة ةةوك

ولمعالجة هذه المشكلة إلى بناء بنايةة جديةدة للمدرسةة وأمةام قلةة التخصيصةات الماليةة ناشةد

متصة ةةرف الل ة ة واء األهة ةةالي لجمة ةةع التبرعة ةةات إلنشة ةةاء هة ةةذه البناية ةةة التة ةةي تة ةةم افتتاحهة ةةا عة ةةام

1330هة 1912م(.)5

وأسةةوة ببةةاقي مةةدارس الصةةنائع فةةي الوييةةات العراقيةةة (الموصةةل ،بغةةداد ،البص ةرة) ،لةةم يكةةن
التحةاق الطلبةة بهةذه المةدارس محةأل ترحيةب مةن األهةالي علةى اعتبةار إنهةا لةم تكةن جةةديرة

بةةايحترام بحكةةم ك ةون الغالبيةةة العلمةةى مةةن طالبهةةم مةةن األيتةةام والفق ةراء( ،)6والةةذي انعكةةس

سةةلباً علةةى قلةةة أعةةداد الطلبةةة الملتحقةةين بالد ارسةةة فةةي هةةذه المةةدارس فعلةةى سةةبيل المثةةال لةةم

( ) 1النجار ،المصدر السابق ،ص ص.191-190

( ) 2لم تشر سالنامات الموصل 1890م 1892م1907 ،م إلى نشاطات هذه المدرسة وهذا دليل واضح

على توقف الدراسة في هذه المدرسة حتى عام 1325هة  .1907ينلر س.و.م لألعوام 1308ه ة ،1890

س .و.م1310 ،هة  ،1892ص ص ،191-180س.و.م1325 .هة 1907م ،ص ص.214-208

( ) 3وأثةةر اسةةتئناف نشةةاطات هةةذه المدرسةةة وقعةةت بعةةأل المصةةادر فةةي خطةةي عنةةدما اعتقةةدت أن اسةةتئناف

نشاطات هذه المدرسة لم يكن سوم تيسيس لمدرسة جديدة.
I. O. R. L/ p+s/ 10/ 212, summary of Events in Turkish in Iraq During July,
كلدان ،المصدر السابق ،ص1913. p. 57, .43

( ) 4كةةان مةةن ضةةمن التحسةةينات التةةي أجريةةت بنةةاء طةةابق ثةةان للمدرسةةة ،مةةع افتتةةاح قسةةم للحةةدادة (دميةةز
خانة) ،العباسي ،المصدر السابق ،ص.178

( ) 5كلدان ،المصدر السابق ،ص.44

( ) 6النجار ،المصدر السابق ،ص.130
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يتجاوز أعداد الطلبة الملتحقين بهةذه المدرسةة عةام 1331ه ة 1913م ( )13طالبةاً و ()15

طالباً عةام 1333ه ة 1915م( .)1اسةتمرت الدارسةة فةي هةذه المدرسةة حتةى انسةحاب القةوات
العثمانية من كركوك عام 1918م(.)2

وقةةد يكةةون مةةن المناسةةب ومةةا دمنةةا بصةةدد الحةةديث عةةن التعلةةيم مةةن اإلشةةارة إلةةى مةةا ذكرتةةا

السالنامات من وجةود ثالثةة مكتبةات فةي المدينةة المكتبةة األولةى وهةي مكتبةة حةاجي سةلمان
أغةةا الت ةةي تيسس ةةت ع ةةام 1220هة ة 1806-1805م وك ةةان فيه ةةا ( )200كت ةةاب ومخطةةوط.
ومكتب ة ةةة ده ده ش ة ةةاه ق ة ةةولى والت ة ةةي تيسس ة ةةت ف ة ةةي 1227ه ة ة ة 1812م وفيه ة ةةا ( )150كت ة ةةاب

ومخطةةوط ومكتبةةة شةةاه غةةازي وفيهةةا ( )120كتةةاب ومخطةةوط أمةةا فةةي قضةةاء ( )7أو ()8

مكتبات أما في قضاء راوندوز ففيها مكتبتان(.)3

-

مجالس المعارف:

كانةةت أولةةى الخط ةوات التةةي اختطتهةةا الدولةةة العثمانيةةة فيمةةا يتعلةةق بتنلةةيم الناحيةةة اإلداريةةة
للتعلةةيم -وكمةةا سةةبقت اإلشةةارة إلةةى ذلةةك -إنشةةائها لةةو ازرة المعةةارف (نلةةارة معةةارف عموميةةة)
وذل ة ةةك ع ة ةةام 1273ه ة ة ة  1856م .ث ة ةةم ج ة ةةاء ق ة ةةانون المع ة ةةارف العام ة ةةة ال ة ةةذي ص ة ةةدر ع ة ةةام
1286هة ة 1869م ليضةةع النقةةاط علةةى الحةةروف والةةذي ركةةزت بعةةأل م ةواده علةةى الكيفيةةة

المثلةةى التةةي يجةةب أن تةةدار بهةةا شةةاون التعلةةيم فةةي عاصةةمة الدولةةة وفةةي وييتهةةا وعلةةى حةةد\
س ةواء ،عنةةدما أكةةدت علةةى ضةةرورة تشةةكيل (مجلةةس معةةارف) فةةي كةةل وييةةة مةةن الوييةةات،

والذي شكل السلطة اإلداريةة الرسةمية للتعلةيم فةي الوييةة ،ويكةون شةعبة ل ة (مجلةس المعةارف
الكبير) في العاصمة استانبول .كما نصةت المةادة ( )143مةن هةذا القةانون علةى أن يتةرأس
ه ةةذا المجل ةةس م ةةدير للمع ةةارف ف ةةي ك ةةل ويي ةةة ،كم ةةا اش ةةترطت الم ةةادة ذاته ةةا عل ةةى أن يك ةةون

أعضاء هذا المجلس من التبعية العثمانية(.)4

أمةةا عةةن طبيعةةة الولةةائف والواجبةةات الخاصةةة بةةالمجلس فقةةد تناولهةةا هةةذا القةةانون فةةي بعةةأل
مواده وبشكل تفصةيلي والتةي تمثلةت بتنفيةذ األوامةر والتعليمةات التةي تةرد مةن و ازرة المعةارف

( ) 1سرية ،المصدر السابق ،ص .13الهاللي ،المصدر السابق ،ص.25
( ) 2كلدان ،المصدر السابق ،ص.45

( ) 3أوغلو ،المصدر السابق ،ص ص.226-225
( ) 4الدستور ،المصدر السابق ،ص.178
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واجراء التدقيق في مسائل تطبيقها واإلشراف على سير التدريسات وانشةاء المةدارس الجديةدة

فضالً عن تنليم ميزانية المعارف والوقوف على صحة المعامالت الخاصة بالتعليم(.)1

كم ةةا تط ةةرق نل ةةام إدارة الويي ةةات العمومي ةةة الص ةةادر 1288ه ة ة 1871م إل ةةى مس ةةيلة تنل ةةيم
إدارات التعلةةيم عنةةدما أكةةد علةةى أهميةةة وليفةةة مةةدير معةةارف الوييةةة ،وأبةةرز المهمةةات التةةي

أوكلت إليا والتي اشتملت على رئاسة مجلةس معةارف الوييةة والنلةر والتةدقيق فةي الجوانةب
المتعلقة بالتعليم وتفتي

المةدارس والمكتبةات ورفةع التقةارير السةنوية إلةى الةوالي ،حيةث يقةوم

األخيةةر برفعهةةا إلةةى البةةاب العةةالي مبين ةاً فيهةةا مةةا تةةم انجةةازه مةةن أعمةةال فةةي محةةال المعةةارف
ويكون بيمره مدير المعارف عدد من المعاونين والمفتشين(.)2

بادر مدحت باشةا (1872-1869م) إلةى تشةكيل عةدد مةن مجةالس المعةارف فةي عةدد مةن
الوييةةات العراقيةةة ومنهةةا وييةةة بغةةداد غيةةر أن أعمةةال هةةذا المجلةةس سةةرعان مةةا تعثةةرت بعةةد

رحيل هذا الوالي( .)3ولم ينلم عملها حتى صدور قانون تشكيل المعةارف فةي الوييةات عةام
1300ه ة 1882م حيةةث جةةرم تيسةةيس أول مجلةةس للمعةةارف فةةي العةراق وتحديةةداً فةةي وييةةة
بغداد أعقبا تيسيس مجالس مماثلة في الموصل والبصرة(.)4

لم يقتصر تشكيل مجالس المعارف على مراكز الوييات بةل عرفةت عةدد مةن األقضةية مثةل
هكذا مجالس ومنها السليمانية ،المنتفك ،كةربالء وكركةوك وعةدد آخةر مةن السةناجت( .)5أمةا

فيما يتعلق بكركوك فتكون مجلس المعارف فيها منا رئةيس المجلةس (المفتةي) حسةن أفنةدي
وثالثةةة أعضةةاء آخ ةرين وهةةم كةةل مةةن الحةةاج علةةي أفنةةدي وبهةةاء الةةدين أفنةةدي وعبةةد القةةادر

أفندي والكاتب ضياء أفندي(.)6

( ) 1س.ن.م.ع 1317هة 1899م ،ص ص.143-141
( ) 2عبد الكريم ،المصدر السابق ،ص.92

( ) 3جريدة الزوراء ،العدد  17 ،1017جمادي األولى 1299هة 1881م.
( ) 4أحمد ،تطور التعليم الوطني ،...ص.41

( ) 5مهةةدي بيةةات" ،المصةةدر السةةابق ،العةةدد  ،1ص .32العثمانيةةة ،القسةةم األول ،مجلةةة المةةورد ،المجلةةد

 ،22ص.32

( ) 6س.و.م1325 .هة 1907م ،ص.211
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واضافة إلى هذا المجلس تةم فةي كركةوك اسةتحداث مةا عةرف (بجمعيةة المعةارف)( ،جمعيةة
انجمة ةةن) حي ة ةث تيلفة ةةت هة ةةذه الجمعية ةةة مة ةةن المتصة ةةرف رئيس ة ةاً فض ة ةالً عة ةةن ( )10أعضة ةةاء

آخرين(.)1

نظرة نقدية لواقع الخدمات التعليمية في كركوك:

عةةانى قطةةاع التعلةةيم فةةي كركةةوك مةةن سةةلبيات عديةةدة أثةةرت بشةةكل أو بةةآخر علةةى

نشاطات هذا القطاع والتي يمكن إجمالها بة:

 .1قلة التخصيصات المالية :حدد قةانون المعةارف العةام فةي المةادة ( )192منةا المصةادر
المالية التي اعتمدت عليها دوائر المعارف في تمويل نفقاتها والتي كانت تجمع من:

 .1التخصيصات الحكومية.
 .2المساعدات األهلية.

 .3واردات األمالك الوقفية المخصصة للمعارف.
 .4اإلعانات المتفرقة.
 .5الغرامات النقدية.

 .6األجور الدراسية لطالب المدارس السلطانية والعالية(.)2
وقةةدر تعلةةق األمةةر بالمصةةدر األول شةةكلت حصةةة المعةةارف جةةزءاً ضةةئيالً بةةل ومعةةدوماً فةةي
أحيان كثيرة من تخصيصةات الميزانيةة العامةة لوييةة الموصةل بشةكل عةام واألقضةية التابعةة

لها بشكل خاص فعلى سبيل المثال فمن ضمن مصروفات قضاء شةهرزور 3،059،261

قرشاً لم يرد .أية تخصيصات للمعارف(.)3

ولمواجهة هذه المشكلة اضطر المساولون في هذه المدينة إلى مناشةدة أهةالي هةذه

المدينةة وكمةا سةبقت اإلشةارة إلةى ذلةك للتبةرع لتغطيةة نفقةات إدامةة وادارة المةدارس الموجةةودة
في هذه المدينة وما مدرسة صنائع كركوك إي أبرز دليل على ذلك.

( ) 1المصدر نفسا ،ص.237

( ) 2الدستور ،المصدر السابق ،ص.185

( ) 3س.و.م لعام 1892هة  ،1910ص.155

364

– ملحق العدد ()1/84
.2

آذار(2021/3/11م) 1442/هـ

قلة أعداد المدارس الرسمية

ترت ةةب عل ةةى قل ةةة التخصيص ةةات المالي ةةة لقط ةةاع التعل ةةيم مس ةةيلة طبيعي ةةة أي وه ةةي قلةةة أع ةةداد
المدارس الرسةمية وبالتةالي عةدم قةدرة هةذا العةدد القليةل مةن المةدارس بمختلةف مراحلهةا علةى

تلبية احتياجات سكان هذه المدينة .وكمةا هةو واضةح فةي مةتن البحةث -وكانةت هةذه النقطةة

محةةو اًر ينتقةةاد الج ارئةةد الرسةةمية وبعةةأل شخصةةيات هةةذه المدينةةة فقةةد رفةةع نائبةةا كركةةوك فةةي

مجلس المبعوثين (صالح باشا ومحمد علي قيدار) مذكرة إلى رئةيس المجلةس (أحمةد رضةا)
أشا ار فيهةا إلةى تخلةف التعلةيم فةي كركةوك وعجةز المةدارس عةن اسةتيفاء األعةداد الكبيةرة مةن

الطالب ،كما طالبا بفتح مدارس إعدادية ورشدية وابتدائية عالوة على مدارس الصنائع(.)1
.3

إهمال التعليم النسوي:

اقتص ة ةةر تعل ة ةةيم البن ة ةةات ف ة ةةي البداي ة ةةة عل ة ةةى الكتاتي ة ةةب والم ة ةةدارس (المختلط ة ةةة) الت ة ةةي قام ة ةةت

اإلرساليات التبشيرية ومةدارس الطوائةف غيةر المسةلمة فةي هةذه المدينةة ،حتةى عنةدما قامةت
الدولةة بافتتةاح العديةد مةةن المةدارس الرسةمية فةةي هةذه المدينةة لةم تكةةن حصةة التعلةيم النسةةوي
سوم مدرسة (ابتدائية) واحدة والتي واجهت هي األخةرم مشةاكل عةدة تمثلةت فةي قلةة أعةداد
الطالبةةات الملتحقةةات للد ارسةةة فيهةةا حيةةث بلةة( عةةدد طالباتهةةا لعةةام 1317هة ة 1899م ()17
طالبة ويبدو أن العامل ايجتماعي والمتمثل بالنلرة الضيقة تجاه المةرأة وتعليمهةا اثةر كبيةر

في تردد األهالي في إرسال بناتهم لاللتحاق بالدراسة في هذه المدرسة(.)2

( ) 1لالستزادة يراجع :عصمت برهان الةدين ،دور النةواب العةرب فةي مجلةس المبعوثةان العثمةاني -1908

 ،1914رسالة ماجستير ،كلية امداب( ،جامعة الموصل ،)1997 ،ص.150

( ) 2وإللقاء نلرة تفصةيلية علةى الواقةع التعليمةي للمةرأة فةي العةراق ينلةر :عبةاس ياسةر" ،صةفحات مطويةة
من تاري المرأة في العراق" ،مجلة بين النهرين ،العد ( ،5الموصل ،)1977 ،ص ص.49-48
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الخاتمة:

أ.م.د .ملى عبد العزيز مصطفى

ركةةز هةةذا البحةةث علةةى واقةةع التعلةةيم الرسةةمي فةةي كركةةوك نشةةيتا ،تطةةوره واللةةروف

التي أحاطت با وذلك خالل المدة المحصورة بين  1914-1870وعلى الةرغم ممةا اكتنةف
هةذا الواقةةع مةن سةةلبيات ومصةاعب كثيةرة ممةا يشةةك فيةا فةةين انتشةار المةةدارس الرسةمية فةةي

هذه المدينة-رغم محدوديتها -كان لا انعكاساتا اييجابيةة علةى الواقةع ايجتمةاعي والثقةافي
لهةةذه المدينةةة والةةذي انةةت ش ةريحة عراقيةةة متعلمةةة ونخبةةة مثقفةةة كةةان لهةةا دورهةةا المةةاثر فةةي

ميادين شتى فكرية وسياسية وادارية في تاري المدرسة الحديث والمعاصر.

366

آذار(2021/3/11م) 1442/هـ

– ملحق العدد ()1/84
ملحق رقم ()1

أعداد المدارس االبتدائية في كركوك واألقضية التابعة لها
ت

اللواء

القضاء

اسم المدرسة

مكان المدرسة

اسم المدرس

عدد

الطلبة

باني المدرسة

1

كركوك

كركوك

الحاج سليمان أغا

حسر احمام

المال محمود أفندي

2

مال محمود

2

كركوك

كركوك

ده ده شاه قولي

ده ده شاه قولي

محمد أفندي

40

الحاج سليمان أغا

3

كركوك

كركوك

شاه غازي

جاي

محمد أفندي

35

ده ده شاه قولي

4

كركوك

كركوك

فرهاد زاده

قلعة ميداني

عبد الرحمن ومحمود

8

شاه عباس

5

كركوك

كركوك

نائب زاده

أخي حسين

خضر أفندي

12

فرهاد زاده

6

كركوك

كركوك

بويق

بويق

محمود أفندي

15

نائب زاده

7

كركوك

كركوك

الحاج أحمد أغا

أخي حسين

عبد الحميد أفندي

8

مجهول

افنديالر

8

كركوك

كركوك

سيد غني

أخي حسين

علي حكمت أفندي

20

الحاج أحمد أغا

9

كركوك

كركوك

إمام قاسم

إمام قاسم

سعد أفندي

12

كردي محمد باشا

10

كركوك

كركوك

شي باقي

شاكر لي

الشي محمود أفندي

12

طرف أشرف

11

كركوك

كركوك

أبو بكر

قلعة

قادر أفندي

5

إبراهيم أغا

12

كركوك

كركوك

مدرسة

شاطر لي

زينل أفندي

12

عبد الغني

13

كركوك

كركوك

مسلم

قورية

محي الدين أفندي

8

مسلم

14

كركوك

كركوك

الحاج مصطفى

جاي محلا سي

توفيق أفندي

6

الحاج مصطفى

15

كركوك

كركوك

قطب زاده

بويق

محمد أفندي

6

قطب زاده محمد

16

كركوك

كركوك

الحاج عبدي

صاري كهية

بكر أفندي

8

الحاج عبدي أفندي

حضرت شهرياريدن

أفندي
أفندي

17

كركوك

كركوك

معروف أفندي

قورية

أحمد أفندي

12

مجهول

18

كركوك

كركوك

عبد القادر أفندي

جاي

نجيب أفندي

4

عبد القادر أفندي

19

كركوك

كركوك

مدرسة

قورية

محمد أفندي

4

مجهول

20

كركوك

أربيل

فاطمة خان

القلعة

مال عيسى أفندي

9

أبو بكر

21

كركوك

أربيل

خانقاه

القلعة

مال إبراهيم أفندي

20

فاطمة خان

22

كركوك

أربيل

جول جامعي

حكومت جواري

شي هدايت أفندي

12

الشي هدايت أفندي

23

كركوك

أربيل

جامع مال إسحاق

حكومت جوازي

مال عبد اهلل أفندي

9

الشي علي أفندي

24

كركوك

أربيل

الحاجة أمينة

حكومت جوازي

مصطفى أفندي

11

مال سعيد

25

كركوك

أربيل

عبد اهلل شاه

حكومت جوازي

إسماعيل أفندي

6

الحاجة أمينة خاتون

26

كركوك

راوندوز

كردي محمد باشا

جارشاو محلة سي

عبد الحميد أفندي

16

عبد اهلل أفندي

27

كركوك

صالحية

مال يوسف

حكومت محلة سي

سيد محي الدين

5

سيد غني

28

كركوك

صالحية

إبراهيم أغا

الجامع الكبير

عبد الجبار أفندي

15

مال يوسف
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1914-1870 أوضاع التعليم الرمسي يف كركوك

Conditions of formal education in Kirkuk 1870-1914
Asst.Prof.Dr. Lama Abdul Aziz Mustafa
Abstract
Abstract
This paper attempt to explain the main features of the
situation of the official education in Kirkuk during 1810-1914. This
paper concentrates on attempts of reform took place in the
OHomani country, precisely that deal with education. As in the
other Iraqi cities, Kirkuk also lacks official school till the 1870. Due
to this case the education was limited on establishing religious
schools in addition the that of the other minorities which is
discussed in official intermediate and primary school couer the great
part of this paper. Besides to that the paper talked about the
difficulties faced establishing this type of schools which affected in
many ways the educational situation in this city.
Keywords: (law, minorities, rights(.
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