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Abstract:
The Ottoman Empire expressed its interest in the educational aspect of the states and their
subordinate political establishments, including the state of Palestine, which appreciated the attention of
the Ottoman state due to the sacredness of the Holy House, although education at that time was often
religious until the educational program was gradually developed.
Education in Palestine was not limited to the Arab Muslims; the Christians had their own
education, as did the Jewish colonizers, whose numbers increased especially after their emigration from
Andalusia in 1492 or Europe seeking stability in Jerusalem and other Palestinian cities so they lived
under the auspices of the Ottoman Empire practicing all kind of activities including the educational
ones, in which the Jews showed great interest in. Although education was limited at the beginning to a
religious education, but later it developed significantly and the Jews began establishing and opening
schools in Jerusalem and the rest of the Palestinian cities.
Keywords: Education, Jews, Palestine, Ottoman Period, World War I.
الملخص:
أبدت الدولة العثمانية اهتمامها بالجانب التعليمي في الواليات والمتصرفيات الخاضعة لها ومنها والية فلسطين التي تمتعت

باهتمام الدولة العثمانية لما لبيت المقدس من مكانة وقدسية ،وان كان التعليم آنذاك تعليماً دينياً غالباً إلى ان اخذ البرنامج التعليمي

بالتطور شيئاً فشيئاً.

لم يقتصر التعليم في فلسطين على العرب المسلمين فحسب ،وانما كان للنصارى تعليمهم الخاص ،وكذلك الحال بالنسبة إلى

اليهود المستوطنين الذين اخذت اعدادهم تزداد السيما بعد هجرتهم من االندلس منذ سنة  1492أو من اوربا من اجل االستقرار في
القدس وبقية المدن الفلسطينية ،فعاشوا رعايا في ظل الدولة العثمانية وهم يمارسون انشطتهم الحياتية كلها ومنها الجانب التعليمي الذي

ابدى اليهود اهتماماً واسعاً فيه وان كان التعليم في بدايته تعليماً دينياً اال انه تطور بشكل ملحوظ وبدأ اليهود بتأسيس وفتح مدارس في

القدس وبقية المدن الفلسطينية ضمن نظام تعليمي بسيط اخذ بالتطور والتحديث شيئاً فشيئاً بفعل الدعم الذي كان يتلقاه الجانب التعليمي

اليهودي والذي كان احد الوسائل التي سعى اليهود عن طريقها إلى غرس الروح القومية اليهودية لدى أبنائها من اجل غايات مستقلة

ظهرت فيما بعد.
الكلمات المفتاحية :تعليم ،يهود ،فلسطين ،العهد العثماني ،الحرب العالمية األولى.

المقدمة:

يعد التعليم أحد الجوانب المهمة في حياة االنسان ،وكلما كان االهتمام بالتعليم كبي اًر كانت البالد أكثر تقدماً ورقياً خالية من

الجهل والتخلف ،ويظهر ذلك عن طريق ما تقدمه الدول من اهتمام ألبنائها في هذا الجانب.

972

العدد43/

نيسان2019 /م

مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية  /جامعة بابل

ومن هذا المنطلق أبدت الدولة العثمانية اهتمامها بالجانب التعليمي في الواليات والمتصرفات الخاضعة لها ،السيما والية
فلسطين التي تمتعت باهتمام الدولة العثمانية لما لبيت المقدس مكانة وقدسية عندهم ،لذا جاء االهتمام بالجانب التعليمي بشكل واضح
وان كان تعليم ديني في االغلب إلى ان اخذ يتطور شيئاً فشيئاً.

ولم يقتصر التعليم في فلسطين على العرب المسلمين فحسب ،وانما كان للنصارى تعليمهم الخاص وكذلك الحال بالنسبة إلى

المستوطنين اليهود الذين اخذت اعدادهم تزداد بعد هجرتهم من االندلس منذ سنة  1492أو من اوربا من اجل االستقرار في القدس
وبقية المدن الفلسطينية ،فعاشوا رعايا في ظل الدولة العثمانية ،ونالوا منها حقوقاً وواجبات كان الجانب التعليمي احدها ،اذ عمل اليهود

على تأسيس وفتح مدارس ألبنائها في القدس والمدن الفلسطينية ثم اخذت تزداد وتتطور السيما بعد الدعم الذي تلقته من قبل بعض

الجمعيات والشخصيات اليهودية االوربية التي اثرت على زيادة نسبة المتعلمين اليهود في فلسطين فكانت لهم قوانينهم الخاصة بالتعليم
من حيث المراحل والمناهج والكوادر والصرفيات إلى جانب التأكيد على استخدام اللغة العبرية لغة أساسية في المدارس بدالً عن اللغات

األخرى ،والعمل على غرس الروح القومية اليهودية لدى األطفال منذ سن مبكر .وقد تحقق لليهود ذلك لما كانوا يتمتعون به من حرية
في ظل الدولة العثمانية في نهاية عهدها ،حتى أن الحرب العالمية األولى لم تؤثر على نسبة المتعلمين اليهود على الرغم من قيام

اليهود بإغالق بعضاً من مدارسهم بسبب الحرب وتوقف الهجرة إلى فلسطين.
أوالً :اهتمامات اليهود بالتعليم في أواخر العهد العثماني:

لم تكن فلسطين حتى العهد العثماني األخير ذات حدود إدارية ثابتة ،إذ كانت تتبع والية بيروت مرة ووالية دمشق مرة ثانية،

ولكن بعد مجيئ السلطان عبد الحميد الثاني ( )1918-1876حصلت تغييرات إدارية وجعل من القدس متصرفية وجعل لها إدارة
مستقلة تتبع الدولة العثمانية مباشرة؛ وذلك لشعوره بالخطر الذي أخذ يحدق بمتصرفية القدس والسيما بعد تمادي اليهود في طلباتهم في

أن يكون لهم وطن على أرض فلسطين ،والسيما بعد تزايد الهجرات اليهودية إليها منذ أواخر القرن الخامس عشر الميالدي عند مجيئهم
()1

من إسبانيا عام 1492

واستقرار غالبيتهم في مدينة القدس ومدينة صفد (شمال فلسطين) وبقية المدن الفلسطينية األخرى( ،)2والسيما

بعد أن قامت الوكالة اليهودية بتهيئة عملية تهجيرهم من البلدان األوربية والواليات المتحدة األمريكية ونقلهم إلى فلسطين عندما فرض

االنتداب البريطاني على فلسطين.
تمتع اليهود في فلسطين بالحرية واالستقالل في إدارة شؤونهم في المجاالت كافة مع بقائهم رعايا للدولة العثمانية منذ عهد
()3

السلطان محمد الثاني ( )1481-1451والسيما عندما صدر في عهده نظام الطوائف والملل
()4

واستقاللهم فكان نشاطهم اإلقليمي
التعليمية(.)5

غير اإلسالمية الذي زاد من حريتهم

واحداً من المجاالت التي نالت اهتمامهم الخاص عن طريق جمع األموال لإلنفاق على مؤسساتهم

وأصدرت الدولة العثمانية قوانين أخرى جاءت في صالح اليهود ومنها خط همايون

()6

الذي صدر في  1856/2/18في عهد

السلطان عبد المجيد األول ( ) 1861-1839والذي نص على(( :إن لرعايا الدولة العثمانية الحق في القبول في المدارس في حال توفر
الشروط لهذا القبول كالعدد والعمر والنجاح))( ، )7فكانت تلك الفرصة الثانية لليهود الموجودين في فلسطين أن يكون لهم الحرية في

متابعة أنشطتهم االجتماعية والثقافية ومنها فتح المدارس الخاصة بهم.

1

( ) حسين صبري الخولي ،سياسة االستعمار والصهيونية تجاه فلسطين في النصف األول من القرن العشرين ،ج ،1دار المعارف( ،القاهرة ،)1973 ،ص.48-47
2
( ) صبري جريس ،تاريخ الصهيونية  ،1917-1865ج ،1منظمة التحرير الفلسطينية( ،بيروت ،)1981 ،ص .59
3
( ) نظام الطوائف والملل :نظام أطلق على رعايا الدولة العثمانية من غير المسلمين ويقوم على أساس المذهب الديني ,ومنح هذا النظام الرعايا غير المسلمين
كيانا ً ذاتيا ً خاصا ً بهم .للمزيد من التفاصيل ينظر :عبد العزيز الشناوي ،الدولة العثمانية دولة اسالمية مفترى عليها ,ط( ,1مصر ،)1980 ،ص .68
4
( ) خيرية قاسمية ،النشاط الصهيوني في المشرق العربي وصيدا  ،1918-1908منظمة التحرير الفلسطينية( ،بيروت ،)1977 ،ص .11
5
( ) خليل اينالجك ،التاريخ االقتصادي واالجتماعي للدولة العثمانية ،ترجمة قاسم عبد اللطيف الحارس ،ج ،1ط( ،1بيروت.)2007 ،
6
( ) للتفاصيل ينظر :أحمد عبد الرحيم مصطفى ،في أصول التاريخ العثماني ،دار الشروق ،ط( ،2القاهرة ،)1993 ،ص ص .213-207
7
( ) كامل العسلي" ،الفكر الديني والعلوم اإلسالمية في فلسطين" ،الموسوعة الفلسطينية ،ق ،2م ،3ط( ،1بيروت ،)1990 ،ص.2
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بــدأت اهتمامــات اليهــود بــالتعليم منــذ بدايــة هج ـرتهم األولــى إلــى فلســطين والتــي لــم تتجــاوز أعــدادهم فــي تلــك المــدة ســوى نســبة

قليلة( ،)1لهذا فإن بداية التعليم اليهودي كانت شبيهة بالكتاتيب اإلسالمية؛ فكان يقوم بـدعمها اليهـود األوربيـين( .)2وتمثـل التعلـيم فـي هـذه
المرحلة بثالثة مستويات من المدارس وهي:
أعدادا قليلة من التالميذ وتدرس فيها القوانين والشرائع اليهودية والحصة األكثر تكون في
 -1مدرسة الياشف ( )Yasivahوضمت
ً
دراسة كتاب التوراة( )3وتعد هذه المدرسة األكثر تطو اًر من المدارس األخرى التي ظهرت خالل القرن التاسع عشر(.)4
()5

 -2مدرسة الحيد ار ( )Hedreaكانت عبارة عن غرفة صغيرة

ضمت أعداد قليلة من التالميذ يتراوح عددهم ما بين ( )11-8تلميذاً

وأعمارهم بين ( )12-6عاماً ويتولى التدريس فيها معلم واحد اقتصر التدريس فيها على العلوم الدينية فقط (أسفار موسى الخمسة،
وأجزاء من التلمود.)6()...

 -3مدرسة توراة-تلمود ( )Talmud-Torahتعد من أهم المدارس الدينية ومثلت أساساً للتعليم الديني اليهودي وهي أفضل من
مدرسة الحيدرا .ومن العلوم التي تدرس فيها التاريخ اليهودي العام ،وطريقة التدريس فيها قائمة على التلقين والحفظ والتكرار(.)7

ويشرف على هذه المدرسة رجال الدين لسير العملية التعليمية وكانت تدرس بلغات ولهجات عدة تبعاً للغة التي يحملها المهاجر؛
ولهذا تعددت هذه اللغات فمنهم من يتكلم باللغة العربية وهم اليهود الشرقيين الوافدين من البالد العربية

()8

واليهود الغربيين

(االشكنازيم) يتكلمون بلغة اليديش (لهجة ألمانية-عبرية) يتكلم بها يهود روسيا وبلدان أوربا الوسطى ،بينما يهود االسبان يهود
حوض البحر المتوسط (السفارديم) فيتكلمون لغة الالدينو (لهجة اسبانية-عبرية)(.)9

وقد بلـغ عـدد المـدارس فـي منطقـة القـدس فـي منتصـف القـرن التاسـع عشـر تسـع مـدارس دينيـة ضـمت هـذه المـدارس مـا يقـارب

معلمـا) (11وفـي منطقـة يافـا كـان
( )4111تلمي ًذا وتلميذة من اليهود الغربيون والشـرقيون وبلـغ عـدد المعلمـين الـذين تولـوا تدريسـهم (ً )211

معلما ،أما منطقة حيفا ففيها مدرسة واحـدة يتـولى التعلـيم فيهـا ثالثـة
هناك  8مدارس ضمت ( )451تلمي ًذا وتلميذة وتولى تدريسهم (ً )21
معلمــين وعــدد تالميــذها ( )51مــن كــال الجنســين وضــمت طبريــة مدرســتان تــولى التــدريس فيهــا ( )13معلــم وعــدد طالبهــا ( )311تلميــذ
وتلميذة ,وفي صفد ضمت أربع مدارس تولى التدريس فيهـا ( )25معلـم وعـدد تالميـذها بلـغ ( )511تلميـذ وتلميـذة ،وفـي الخليـل بلـغ عـدد
المدارس فيها أربع مدارس وعدد تالميذها ( )81من كال الجنسـين وعـدد معلميهـا عشـرة معلمـين) (11وكانـت مـدارس الخليـل تـدار مـن قبـل

رجال دين يهود وأول هذه المدارس افتتحت في عام  1863وآخرها في عام .)12(1889

وقد ركز التعليم اليهودي في أول األمر على التعليم اليهودي الـذي سـعى إلـى غـرس المبـادئ والتربيـة (القوميـة) الدينيـة وجعلهـا

األساس في العملية التربوية ،في حين لم يكن هناك أي اهتمام بالثقافات األخرى(.)13

1

( ) سمير حوانه(( ،نظام التعليم العام في الكيان اإلسرائيلي)) ،في مجموعة من الباحثين األبعاد التربوية للصراع العربي اإلسرائيلي ،ط ،1مركز دراسات
الوحدة العربية( ،بيروت ،)1986 ،ص .245
2
( ) منير بشور وخالد مصطفى الشيخ يوسف ،التعليم في إسرائيل ،مركز األبحاث( ،بيروت ،)1969 ،ص .47
3
( ) عبد هللا عبد السالم القطشان ،التعليم العربي الحكومي أبان الحكم التركي واالنتداب البريطاني ،دار الكرمل ،ط ،1ج( ،1عمان ،)1987 ،ص .16
4
( ) منير و خالد ،المصدر السابق ،ص .48
5
( ) المصدر نفسه ,ص.48
6
( ) ربا جمال سليمان الزهار ،تطور االقتصاد في فلسطين  ،1948-1882رسالة ماجستير ،كلية اآلداب ،الجامعة اإلسالمية( ،غزة ،)2010 ،ص.237
7
) ( Leon Simon, Hebrew Education in Palestine (London, 1921), p.7.
8
( ) ماجد الحاج ,التعليم الفلسطيني في اسرائيل بين الضبط وثقافة الصمت ,ط ,1مركز دراسات الوحدة العربية( ,بيروت )2006 ،ص 95؛ شبور ويوسف،
المصدر السابق ،ص .48
9
( ) عبد الوهاب المسيري ،موسوعة المفاهيم والمصطلحات اليهودية ،رؤية نقدية( ،القاهرة ،)1975 ،ص .214-213 ،77-76
10
( ) Israel Cohen, Zionist Work in Palestine, (London, 1911), P.86; Henrietta Szold, Recent Jewish Progress in
Palestine, (New York, 1952), P.124.
11
( ) Cohen, op. cit., P.86; Szold, op. cit., P.124.
12
( ) ياسر حسين سليمان صالح ،التعليم في مدينة الخليل في ظل االنتداب البريطاني  ،1948-1920رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية( ،نابلس،)1999 ,
ص .12
13
( ) حنا ناصر" ،جامعة عربية في القدس" ،مجلة شؤون فلسطينية ،العدد (( ،)55بيروت ،)1976 ،ص.156
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تعــد جمعيــة االتحــاد اإلس ـرائيلي مــن الجمعيــات األولــى التــي بــذلت جهــداً مــن أجــل دعــم ونشــر التعلــيم الحــديث بــين اليهــود فــي

فلسطين) ، (1ولم يقتصر األمر على دعم الجمعية فحسب بل كانـت لمشـاركة األهـالي الـدور الواضـح لـدعم اليهـود فـي فلسـطين ،فقـد تبـرع
)(2

أحد تجار اليهود بمبلغ قدره ( )21ألف دوالر ما يعادل ( )51ألف جنيه

لـدعم اليهـود فـي فلسـطين والسـيما فـي مجـال التعلـيم) .(3وبعـد

منتصــف القــرن التاســع عشــر شــهد التعلــيم تطــو اًر ملحوظـاً ,والســيما بعــد أن تولــت المؤسســات األجنبيــة رعايــة هــذه المــدارس وتمويلهــا ,إذ
()4

وجــدوا فــي ذلــك مــا يحقــق غــايتهم فــي نشــر أفكــارهم واعــداد زعمــاء ورجــاالت المجتمــع الــذين يكــون لهــم دور "مــؤثر" فيمــا بعــد

وأخــذت

الدعوات تطالب بضرورة التعليم الحـديث خاصـة بعـد ت ازيـد أعـداد المهـاجرين إلـى فلسـطين ,إذ كـانوا يتمتعـون بمسـتوى تعليمـي حـديث فـي
بلدانهم األصلية التي وفـدوا منهـا ،وتـم عقـد أول اجتمـاع فـي القـدس فـي سـنة  1856تلبيـة للتطـورات التـي طـرأت علـى حيـاة المسـتوطنين

من توفير مسكن وتعليم أبنائهم ومطالبتهم بالتعليم الحديث لحاجتهم إليه).(5
دور الجمعيات اليهودية في دعم التعليم:

وعلــى الــرغم مــن اســتمرار التعلــيم الــديني اليهــودي حتــى انــدالع الحــرب العالميــة األولــى ( )1918-1914إذ أنــه لــم يشــهد أي

تطور أو اهتمام للمطالبة بالتعليم الحديث الذي يخدم ترسيخ أفكارهم ،إذ بلغ عـدد المـدارس الدينيـة اليهوديـة فـي فلسـطين ( )111مدرسـة

للذكور واإلناث وضمت نحو ( )4111تلمي ًذا وتلميذة).(6

وتم افتتاح أول مدرسة على النمط التعليمي الحديث من قبـل جمعيـة يهوديـة-ألمانيـة إال أن هـذه المدرسـة لـم تسـتمر نتيجـة لقلـة
()8

الــدعم لهــا فــتم إغــالق هــذه المدرســة) ،(7إال أن الخطــوة الفعليــة تمــت مــن قبــل جمعيــة (االتحــاد اإلسـرائيلي العــالمي) االليــانس

وقــد جــاء

تأسيسها أثرها تنصير طفل يهودي فأثار ذلـك غضـب األوسـاط اليهوديـة فـي أوربـا وخاصـة يهـود فرنسـا وعلـى أثـر ذلـك عقـد اجتمـاع نـتج
()9

عنــه تأســيس هــذه الجمعيــة

واقتصادياً وثقافياً(.)11

والتــي انشــئت فــي العاصــمة الفرنســية بــاريس فــي عــام  1861مــن قبــل يهــود فرنســا لــدعم اليهــود سياســياً

جاء دور الخطوة األولى لجمعية االتحاد اإلسرائيلي من خالل حصولها على فرمان من السلطان عبد العزيز بن محمود الثـاني

دونما في قرية يـازور الواقعـة (جنـوب شـرق مدينـة يافـا)( ،)11لوضـع حجـر
( )1876-1861تم بموجبه ولمدة  99عاماً تأجير (ً )2611
()12
األساس ألول مدرسة يهودية زراعية للتعليم الحديث في فلسطين عرفت باسم (مكفيه إسرائيل( )Mikveh Isreal-باب أمل إسرائيل)
في عام  1871والغاية من تأسيسها تعليم كل ما يتعلق بالزراعة عند اليهود المقيمين في بعـض المنـاطق الفلسـطينية ,وضـمت فـي بدايـة

1

( ) Cohen, Zionist Work, P.86.
2
) ( الجنيه :عند دخول بريطانيا  1917إلى فلسطين ألغت التداول بالعملة التركية واستبدلتها بالجنية المصري .واستمر التداول فيه إلى عام  1927عندما شكل
مجلس لإلصدار العملة الفلسطينية إذ كان الجنية الفلسطيني يساوي  4دوالرات ويساوي  971/2قرش مصري ،إذ حلت العملة الفلسطينية مكان العملة
المصرية .للمزيد من التفاصيل ينظر :سليم المبيض ،النقود العربية الفلسطينية( ،القاهرة ،)1989 :ص ص .291-265
3
) ( علي عبد القادر عبد الواحد العبيدي ،مدارس االليانس االسرائيلي العالي وأثرها على الطائفة اليهودية في العراق ,اطروحة دكتوراه غير منشورة) ,كلية
العلوم اإلنسانية واالجتماعية ,جامعة الجزائر ،)2003( ،ص .48
4
( ) فاضل مهدي بيات ،المؤسسات التعليمية في المشرق العثما ني دراسة تاريخية إحصائية في ضوء الوثائق العثمانية ،تقديم :خالد آرن ،مؤسسة أرسيكا،
(استانبول ،)2013 ،ص .676-675
5
( ) Szold, op. cit., P.124.
6
( ) Elkan Nathan Adler, Jews in Many Lands, (Philadelphia, 1950), P.86.
7
( ) Noah Nardi, Education in Palestine 1920-1945, (U. S. A, 1945). P.17
8
( ) االليانس :كلمة فرنسية تعني التحالف وبالعبرية تعني "كل إسرائيل حفيريم" أي "جميع اليهود أخوة" ( .)Alliance Israelite Universalleينظر:
الموسوعة الفلسطينية ،المجلد األول ،ص .287
9
( ) العبيدي ،المصدر السابق ،ص .48
10
( ) عز الدين فوده " ،الصراع الدولي حول فلسطين في النصف الثاني من القرن التاسع عشر حتى صدور وعد بلفور" ،مجلة البحوث والدراسات العربية ،العدد
(( ،)1القاهرة ،)1969 ،ص 98؛ العبيدي ،المصدر السابق ،ص ص 52-49؛ الموسوعة الفلسطينية ,م ,1ج( ,2بيروت –  ،)1984ص .287
11
( ) مصطفى مراد الدباغ ،بالد فلسطين ،ج ،4ق ،2في الديار اليافية ،دار الطليعة( ،بيروت ،)1972 ،ص 616؛ هدى درويش ،العالقات التركية-اليهودية
وأثرها على البالد العربية منذ قيام دعوة يهود الدونمه  1648إلى نهاية القرن العشرين ،ج( ،1دمشق ،)2002 ،ص .220
12
( ) درويش ،المصدر السابق ،ص 228؛ فوده ،المصدر السابق ،ص 81؛ جريس ،المصدر السابق ،ج ،1ص .68-67
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كمــا عرفــت المدرســة أيضـاً باســم مدرســة (نيطــر الزراعيــة) نســبة إلــى مؤسســها يعقــوب

طالبــا كــان غــالبيتهم مــن القــدس
تأسيســها (ً )41
كـارل نيطـر( ) Jacob Carl Netter( )2وهـو أحـد أهـم األعضـاء الـذي مثـل عضـو اللجنـة المركزيـة التـي وفـدت إلـى فلسـطين لالهتمـام
بوضع اليهود التعليمي والثقافي ,فقد حصلت على تقرير يمكنها من تولي شؤون هذه المدرسة(.)3

استخدمت اللغة الفرنسية بداية األمر في تعلـيم المـواد الد ارسـية فـي المدرسـة ،وبعـد نشـوب الحـرب العالميـة األولـى تغيـرت اللغـة
()4

المستخدمة إلى العبرية

وخصصت للمدرسة ميزانية سنوية قدرت بعشرة آالف دوالر ,كما تم تزويـدها بكـادر تدريسـي ذا مـؤهالت عاليـة

من كافة االختصاصات لتخريج طالب يتولون مهام مختلفة في هذه المدارس ،ثم دأبت جمعية االتحاد اإلسرائيلي أيضاً على فتح العديـد
)(5

مــن المــدارس وظلــت اللغــة الفرنســية هــي اللغــة المســتخدمة فيهــا مــع الحفــاظ علــى هويتهــا اليهوديــة فــي برامجهــا التعليميــة

وقــد بلــغ عــدد

المدارس التي أشرفت على فتحها للمدة ما بين  1916-1881أكثر من اثنتا عشرة مدرسة في المناطق الرئيسة في فلسطين ،ذات نمـط

علمي ونموذج حديث ضمت ( )2111تلمي ًذا وتلميذة).(6

ومن الجمعيات األخرى التي دعمت التعليم اليهودي الحديث (الجمعية اليهوديـة-االنكليزيـة) ()Angli Jewish Associaton

تأسسـت هــذه الجمعيــة فــي عــام  1871فــي لنـدن ،والتــي قامــت بمســاعدة اليهــود المتواجــدين فـي مختلــف أنحــاء فلســطين ،وعلــى األصــعدة
كافة االقتصادية واالستيطانية والتعليمية ثم وحدت نشاطها في عام  1893مـن خـالل ارتباطهـا مـع البيكـا(( )7جمعيـة االسـتعمار اليهـودي

البريطانية)( .)8التي كان لها فروع في الدول األوربية(.)9

قامـت هـذه الجمعيـة بتأسـيس العديـد مـن المـدارس ،أبرزهـا مدرسـة افيلينـا دي روتشـيلد ( )Evelina de Rothschildفـي عـام

()11

1881

()11

والتــي أسســها اليهــودي ادمونــد جــيمس دي روتشــيلد

( )Edmond de Rothschildفــي مدينــة القــدس وكانــت متطــورة
)(12

وحديثة في برامجها التعليمية ،ضمت في بداية تأسيسها نحـو ( )211تلميـ ًذا

()13

 ,ويـتم التـدريس فيهـا بـالغتين االنكليزيـة والعبريـة
)(14

ارجـع للمدرسـة التــي تنتمـي إليهــا ،وأمـا بــاقي المـواد الد ارســية فكانـت تـدرس باللغــة العربيـة واللغــة الفرنسـية

 ،وهـذا

 ،وفــي عـام  1914زاد إقبــال

)(15
ـداء
اإلناث عليها إذ بلغ عددها نحو ( )651تلميذاً  ،إذ كانت مهمة المدرسة تخريج كادر من المعلمات ذات كفاءة متميـزة للتـدريس أبت ً
من مدارس رياض األطفال) .(16وعلى ما يبدو أن االهتمام برياض األطفال وتـوفير كـادر مـن المعلمـات ذات القـدرة والكفـاءة ،ألن رعايـة

1

( ) أن التركيز على الزراعة جاء حتى يكون لهم عالقة ما بينهم وبين األرض ليزداد ارتباطهم باألرض وبالتالي يزداد الدفاع عنها ،درويش ،ج ،1المصدر
السابق ،ص 228؛ الدباغ ،المصدر السابق ،ص .616-615
2
( ) ي عقوب كارل نيطر :يهودي من مقاطعة االلزاس بفرنسا ولد عام  ، 1828وممن أهتم بالمدرسة مدة طويلة ،وعندما توفي  1882دفن في أرض المدرسة
نفسها .ينظر :الدباغ ،المصدر السابق ،ص .616
3
( ) الموسوعة الفلسطينية ،المصدر السابق ،ص 287؛ الدباغ ،المصدر السابق ،ص .616
4
( ) الحاج ،المصدر السابق ،ص 95؛ بيات ،المصدر السابق ،ص .625-622
5
( ) Department of the Interior Barean of Education, Education in Parts of British Empire, (Washington, 1919),
P.102.
6
( ) Walbstein, A.S, Modern Palestine Jewish life and Problems, (New york, 1927), P.87.
) ) 7الجمعية اليهودية لألستعمار في فلسطين البيكا :وهي جمعية يهودية الستمالك األراضي أسسها روتشيلد 1883م ,وكرست جهودها لتدريب الصهاينة على
العمل الزراعي ,وقد طبقت معهم نظام الملكية الفردية ,ألجل بروز طبقة من المالكين الزراعيين الصهاينة ,في محاولة لتقوية حبهم لألرض والتعلق بها,
ليكون ذلك حافزاً على الحب والعطاء .للتفاصيل ينظر :يوسف الصائغ ,االقتصادي االسرائيلي ,منظمة التحرير الفلسطينية ,مركز االبحاث( ,بيروت,
 ,)1965ص 31؛ أحمد طربين ,فلسطين في عهد االنتداب البريطاني ,الموسوعة الفلسطينية ,ق ,2م ,2ط( ,1بيروت ،)1990 ،ص112؛ هند البديري,
أراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخ ,جامعة الدول العربية( ,د.م ،د.ت) ,ص.114
8
( ) الحاج ،المصدر السابق ،ص 95؛ بشور ويوسف ،المصدر السابق ،ص 48؛Cohen, Zionist Work, P.88.
9
( ) القطشان ،المصدر السابق ،ص 18؛ شبكة المعلومات الدولية (االنترنيت) على الموقعhttp://www.jewishuitruallibrary.org :
10
( ) الحاج ،المصدر السابق ،ص 95؛ منير وخالد ،المصدر السابق ،ص .48
11
( ) ادموند دي روتشيلد :ولد في باريس عام  1845وكان له دور بارز في دعم ومساندة اليهود في مجال االستيطان واالقتصاد والتعليم ولهذا كان يلقب بمحسن
أوربا توفي عام  .1934للتفاصيل ينظر :مجدي كامل ،آل روتشيلد ،ط( ،1بيروت ،)2008 ،ص ص 183-181؛ المسيري ،المصدر السابق ،ص .200
12
( ) Adler, op. cit., P.60.
13
( ) الحاج ،المصدر السابق ،ص .95
14
( ) Cohen, Israel, The German Attack on the Hebrew schools in Palestine , Bibliolife, (USA, 2009), P.5.
15
( ) Szold, op. cit., P.128.
16
( ) Adler, op. cit., P.60.
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األطفال واالهتمام بهم هي من مهمة النساء ،ولهن القدرة على االهتمام باألطفال ،ومـن ثـم عملهـن علـى غـرس الـروح اليهوديـة وتعاليمهـا
في أذهان وعقول األطفال في سن مبكر ،مما يوفر عليهم وقتاً طـويالً ،فـي بنـاء جيـل قـادر علـى حمايـة الـوطن الـذي سـيبنى علـى أرض

فلسطين.

إذ بلغ عدد التالميذ في هذه المدارس من ُذ عام  1914ومن كال الجنسين ( )1448تلمي ًذا وتلميذة).(1

ومن الجمعيات التي اثبتت الدور النشـيط فـي نشـر التعلـيم الحـديث منظمـة الهلفسـفرين اليهوديـة-األلمانيـة ( Hilfseveeinder

ـر اليهــود القــادمين مــن
اهتمامــا كبيـ ًا
 )deutschen Judanوالتــي تأسســت فــي عــام  1911فــي بـرلين وعــدت مــن الجمعيــات التــي أولــت
ً
شرق أوربا وفي تقديم المساعدات للنهوض بالمجال التعليمـي اليهـودي( ،)2وكانـت الد ارسـة فيهـا باللغـة األلمانيـة األمـر الـذي جعلهـا تـدخل
في صراع وتنافس مع بقية الجمعيات ومنهـا جمعيـة االتحـاد اإلسـرائيلي العـالمي؛ لـذلك قـررت الحكومـة األلمانيـة اإلشـراف عليهـا مباش ًـرا،
لتعزيز دورها في نشر اللغة األلمانية بين المستوطنين اليهود وبشكل واسع) ،(3فبدأت تهتم برياض األطفـال أوالً لغـرس اللغـة األلمانيـة فـي

أذهان األطفال ،فقامت بتأسيس رياض أطفال عدد ( )4في القدس ومثلها في مدينة يافا واثنتان في كال من مدينة صفد وطبريـة اسـتمرتا

حتــى ســنة  ،(4)1919أمــا عــدد المــدارس االبتدائيــة التــي أسســتها بلغــت ( )22مدرســة ضــمت ( )3111تلمي ـ ًذا وتلميــذة وعــدد المعلمــين

معلما ومعلمة استمرت حتى عام .(5)1914
(ً )151
كمــا قامــت الجمعيــة بتأســيس أربــع مــدارس اثنتــان ف ـي مدينــة القــدس واثنتــان فــي مدينــة يافــا ,إذ بلــغ عــدد التالميــذ فــي مدرســتي
القدس ( )668تلمي ًذا وتلميذة) .(6وفي مدرستي يافا بلغ عدد التالميذ ( )195تلمي ًذا وتلميذة خـالل العـامين  (7)1911-1919وحتـى سـنة
)(8

 1914بلغ عدد المدارس التي أسسها ( )41مدرسة في معظم المدن الفلسطينية وضمت ( )4851تلمي ًذا وتلميذة

وهذا مـا كانـت تؤكـد

عليه أغلب المصادر دون التركيز على المواد التي تدرس أو تفاصيل أخرى خاصة بهذه المدارس.

تمتع اليهود المستوطنين في فلسطين بوضع تعليمي خاص بهم ،أنتشر بشكل واسع في المدن الفلسطينية الرئيسة التي يعيشون
()9

فيها ،ويع ود ذلك إلى ما كان يصلهم من معونـات مـن قبـل أغنيـاء اليهـود عـن طريـق نظـام المسـاعدات (الحالوكـاة)
 %85من معيشة اليهود الموجودين في فلسطين وفي مجاالت حياتهم كافة (.)11

والـذي تكفـل بنسـبة

عملت جمعية إحيـاء صـهيون (هـوفيفي تسـيون)  - Hovevei Zionوهـي جمعيـة يهوديـة أسسـها مجموعـة مـن الطـالب اليهـود

الذين درسوا في جامعـة (اوديسـا الروسـية) فـي نهايـة سـنة  ،-1881علـى تحفيـز اليهـود علـى الهجـرة إلـى فلسـطين ,وتـرأس هـذه الجمعيـة
()11

الطبيـب الروسـي اليهـودي ليـو بنسـكر ()Leo Pensker

إذ تعـد مـن أكثـر الجمعيـات التـي طالبـت باألخـذ بالنظـام التعليمـي الحـديث

والتــدريس باللغــة العبريــة فقــط ،إذ قامــت فــي ســنة  1892بتأســيس أول مدرســة يهوديــة للــذكور لهــا فــي مدينــة يافــا ،وقامــت بــدعم المدرســة
()12

مالياً منظمة بنـاي بريـت ()Bnai Brith

وفـي  1893أسسـت مدرسـة ثانيـة لإلنـاث ضـمت نحـو ( )511تلميـذة وتـدرس جميـع موادهـا
1

( ) Cohen, Zionist Work, P.89.

2

( ) القطشان ،المصدر السابق ،ص 18؛ بشور ويوسف  ،المصدر السابق ،ص .48

3

( ) Cohen, The German Attack, P.4.
4
( ) Simon, op. cit., P.5.
5
( ) Szold, op. cit., P.139.
6
( ) Cohen, Zionist Work, P.87.
7
( ) Szold, op. cit., P.132.
8
( ) Cohen, The German Attack, P.17.
9
( ) الحالوكاة :كلمة عبرية تعني توزيع المساعدات المالية التي يقوم بجمعها الجاليات اليهودية من أوربا وإرسالها إلى المستوطنين اليهود في فلسطين ألجل توفير
ما يلزمهم في حياتهم العامة .للتفاصيل ينظر :عبد الوهاب المسيري ،المصدر السابق ،ص .164
10
( ) عبد المنعم عامر ،تاريخ االستيطان الصهيوني في فلسطين( ،القاهرة ،)2002 ،ص ص .79-78
11
( ) ليو بنسكر :ولد عام  1821في روسيا وهو طبيب روسي وناشط صهيون ي درس القانون في أوديسا ثم التحق بجامعة موسكو ونال شهادة الطب وهو
مؤسس حركة محبي صهيون خدم في الجيش الروسي أثناء حرب القرم  1856توفي عام  .1891للتفاصيل ينظر :عبد الكريم الحسيني ،الصهيونية ،ط،1
(القاهرة ،)2010 ،ص ص 86-81؛ شبكة معلومات الدولية .http://www.almatareod.org
12
( ) بناي بريت :وتعني أبناء العهد بالعبرية وهي جمعية يهودية أمريكية تأسست في عام  1843وهي من المؤسسات الخيرية غايتها توحيد جهود اليهود وتحسن
أحوالهم .ينظر :المسيري ،المصدر السابق ،ص .108
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باللغـة العبريـة فقــط) (1ثـم أسســت مدرسـة ثالثــة مختلطـة عــام  1893تـدرس جميـع العلــوم الحديثـة (العلــوم الطبيعيـة والدينيــة) فـي مســتوطنة
ريشون ليتستون الواقعة (جنوب شرق مدينة يافا) وتدرس باللغة العبرية(.)2

فرضــت المنظمــة الصــهيونية العالميــة عــام  1897اســتخدام اللغــة العبريــة لغــة رئيســة بعــد أن كانــت مســاعدة مــع لغــات أخــرى,

الســيما بعــد عقــد المــؤتمر الصــهيوني العــالمي األول فــي بــازل بسويسـ ار فــي الســنة ذاتهــا لجمــع يهــود العــالم المشــتتين ,وكــان لــهُ الــدور فــي
ظهور فكرة إنشاء وطن قومي لهم في فلسـطين ،ومـن ثـم النظـر فـي األمـور الخاصـة بحيـاتهم فـي هـذا الـوطن( )3ومـن ضـمنها اللغـة التـي
عدوها الل غة الوحيدة التي يجب تداولها في حيـاتهم بشـكل عـام وفـي مجـال التعلـيم بشـكل خـاص ,للـتخلص مـن اللغـات األخـرى التـي كـان
اليهود يتكلمون بها).(4

وعلــى الــرغم مــن الصــعوبات التــي واجهــت اليهــود فــي بدايــة األمــر فــي جعــل اللغــة العبريــة هــي اللغــة الوحيــدة المســتخدمة فــي

التعليم ,لقلة المناهج المطبوعة باللغة العبرية وقلة المدرسين ممن لهـم القـدرة علـى التـدريس باللغـة العبريـة ،فضـالً عـن تعـدد اللغـات التـي

يتكلم بها اليهود الوافدين إلى فلسطين( ، )5إال أنه تم افتتاح مدارس جعلت من اللغة العبرية األساس في برامجها التعليميـة واعتبارهـا اللغـة

(الوطنية) التي توحد اليهود جميعهم وجعلهم يتكلمون بها فقط).(6

طالبـا
كما قامت جمعية أحباء صهيون في سنة  1911بتأسيس معهد إلعداد المعلمـين فـي مدينـة يافـا ضـم فـي بدايتـه (ً )193

وطالبة).(7

عمل اليهود بعد هذه المدة على زيادة االهتمام باللغة العبرية فسعوا إلى زيادة بناء المدارس التي تكون منظمة بشـكل أكبـر ممـا
كانت عليه في السابق ,وال سيما بعد زيادة الهجـرات اليهوديـة إلـى فلسـطين ،ووجـدوا أنـه البـد مـن االهتمـام بالناحيـة التعليميـة بشـكل كبيـر
جـداً بعــد أن حصــلوا علـى مســاعدات المنظمــات اليهوديــة األجنبيـة ،لكــن عملهــم هــذا كـان البــد أن ينــال موافقــة مـن قبــل الدولــة العثمانيــة،

ـتار
التــي ســمحت لهــم بــذلك علــى الــرغم مــن معرفتهــا بنوايــا تلــك المنظمــات والــدول األجنبيــة التــي تســاعدها ,والتــي اتخــذت مــن التعلــيم سـ ًا
ظاهرًيا في نشر أفكارها المعادية للدين اإلسـالمي وللدولـة العثمانيـة ،ناهيـك عـن طريـق توسـيع صـالحيات مـدراء المعـارف ،كمـا وضـعت

شروطًا خاصة للسماح لهم في فتح المدارس منها:
أوالً :أن يكون لها ترخيص رسمي.

ثانياً :أن تدرس اللغة التركية فيها.

ثالثاً :أن تصدق مناهجها من قبل مدراء المعارف في الواليات.

رابعاً :أن يقدم تعهد من قبل مؤسسيها بأن التأسيس حصل بموافقة رسمية.

كافيا لتأسيس المدرسة(.)8
خامساً :أن يكون عدد التالميذ ً
وعلــى الــرغم مــن اإلج ـراءات التــي فرضــتها الدولــة العثمانيــة علــى الجاليــات األجنبيــة ،إال أن األخي ـرة اســتمرت فــي عملهــا لفــتح
المــدارس والعمــل علــى زيادتهــا بشــكل كبيــر ممــا دفــع الدولــة العثمانيــة إلــى الوقــوف بوجههــا حينمــا أقــدمت علــى فــتح مــدارس حكوميــة فــي

األماكن واألحياء التي تكثر فيها الجاليات األجنبية واليهودية(.)9

1

( ) Szold, op. cit., P.139.

2

( ) الزهار ،المصدر السابق ،ص .50
3
( ) للمزيد من التفاصيل ينظر :أسعد عبد الرحمن ،المنظمة الصهيونية وتنظيماتها وأعمالها  ،1948-1897منظمة التحرير الفلسطينية( ،بيروت.)1968 ،
4
( ) A. S. waldstenein, Modern Palestine Jewish Life and Problems, (New York, 1927), P.88 .
5
( ) بشور ويوسف ،المصدر السابق ،ص .48
6
( ) waldstenein, op. cit., P.88.
7
( ) Cohen, Zionist Work, P.19.
8
( ) بيات ،المصدر السابق ،ص ص .678-677
9
( ) المصدر نفسه ،ص .679
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ثالثاً :تطور التعليم اليهودي حتى انتهاء الحرب العالمية األولى:

بعد سنة  1911أخذت المدارس اليهودية تؤسس وفقاً ألفكارهم من أجل إعداد جيل يهودي يتمسـك كمـا يزعمـون بـأرض آبـائهم

وأجدادهم (فلسطين) ،وفي سنة  1912أسست المدارس العبرية في مدينة القدس وفي مدينة يافا واعتمدت اللغـة العبريـة فـي التـدريس(،)1

وفي سنة  1914أسست أول مدرسـة ثانويـة فـي مدينـة يافـا عرفـت باسـم (جمنـازيوم يافـا) وكانـت اللغـة العبريـة هـي األسـاس فـي التـدريس
وليســت هنــاك لغــات أخــرى) ،(2وعلــى مــا يبـدو أن المنظمــات اليهوديــة كانــت نشــطة فــي عملهــا فــي وضــع المنــاهج باللغــة العبريــة ،وايجــاد

مدرسين متخصصـين خـالل سـنوات قليلـة ،وهـذا األمـر مـرتبط بنشـاطها السياسـي الـذي كانـت تعمـل مـن أجلـه فـي إنشـاء وطـن قـومي لهـم

على أرض فلسطين.
وفــي ســنة  1915أسســت ثانويــة فــي ضــاحية تــل أبيــب الواقعـة فــي الجهــة الغريبــة مــن فلســطين عرفــت باســم هرتزليــا جمنــازيوم

 ،)3(Hertzaliah Gymnasiumوفي سنة  1916تم تأسيس ثانوية ثالثة في مدينة يافا كانت جميع مناهجها باللغة العبرية إذ بلغ عدد

طالبا وطالبة).(4
طالبها في سنة ً )711( 1914
طالبـا يهوديـاً وكـان عـدد الطـالب فـي
أسست ثانوية أخرى في سنة  1917عبرية في مدينة يافا أيضاً بلغ عدد طالبها (ً )111
تزايد حتى بلغ في سنة  )711( 1914وكانت تدرس مختلف العلوم واللغات األخـرى كالعربيـة ,الفارسـية ,التركيـة واللغـات األوربيـة ويقبـل
الطلبة المتخـرجين منهـا فـي الجامعـات األوربيـة) (5وفـي سـنة  1918تـم تأسـيس مدرسـة عبريـة فـي مدينـة القـدس عرفـت باسـم (الجمـانزيوم

العبرية) اشتمل التدريس فيها على مرحلتين ابتدائية مدتها خمس سنوات واعدادية مـدة الد ارسـة فيهـا ثـالث سـنوات ,وقـد اسـتمرت المدرسـة

طالبــا دون أن يكــون لهــم ســكن فيهــا ،أمــا عــدد الطــالب بمرحلــة االبتدائيــة بجميــع
حتــى ســنة  1914الــذي بلــغ فيــه عــدد الطــالب (ً )332
()6
طالبا وعدد المعلمين ( )24معلم و( )12إدارًيا فيها .
صفوفها بلغ (ً )337
ويذكر الباحث اليهودي موشيه منوحن  Moshe Menuchanوالذي درس في هذه اإلعدادية(( :إن التـدريس فيهـا كـان يضـم

المواد متنوعة ولم يكن هناك أي صـورة للعبـادة والفـروض والشـعائر الدينيـة بـل إنهـا كانـت بـؤرة لألفكـار القوميـة السياسـية المتطرفـة وكـان

المدرســين دائم ـاً وفــي أي مــادة ندرســها يــرددون علــى مســامعنا ثــالث كلمــات هــي ((عمينــو ،ارتســينو ،مـوال دتينــو)) وتعنــي امتنــا ،شــعبنا،
أرضنا من أجل غرس القومية اليهودية فينا وكانوا يعلموننا دائماً أن نكره العرب ونحتقرهم))(.)7

أسست مدرستين في عام  1919بمستعمرة عكرون (جنوب شرق مدينة يافا) وفي مستعمرة بتاح تكفـا (شـمال شـرق مدينـة يافـا)

للبنات ضمت في منهاجها الدراسي الدروس الخاصة بالزراعة ,الخياطة والتدبير المنزلي ,وتعد مدرسـة نموذجيـة تميـزت تلميـذاتها بارتـداء

زي موحــد وتــدرس باللغــة العبريــة) (8وتــم تأســيس معهــدين فــي مــدينتي يافــا والقــدس إلعــداد المعلمــين والمعلمــات ألجــل النهــوض بالعمليــة
التعليميــة وســد الــنقص فــي الكــادر التدريســي فــي المــدارس) ،(9معنــى ذلــك أن اليهــود توســعوا فــي م ـراحلهم التعليميــة فلــم يقتصــروا علــى

المــدارس االبتدائيــة والثانويــة وانمــا توجه ـوا إلــى االهتمــام بإنشــاء المــدارس المهنيــة والمعاهــد ,والســيما معاهــد المعلمــين والمعلمــات لتخ ـريج
دفعات من الكوادر والتي هي بحاجة لها لزيادة وتطوير المراحل التعليمية التي تنافس التعليم العربي الفلسطيني.
وعلــى الــرغم مــن الجهــود التــي بــذلت لجعــل المــدارس اليهوديــة مــدارس يهوديــة صــرفة بلغتهــا العبريــة إال أنهــا واجهــت خالفــات

وصـراعات مـع الجمعيـات األجنبيـة وفــي مقـدمتها جمعيـة الهلفغـرين األلمانيــة التـي كانـت تطالـب بتـدريس اللغــة األلمانيـة إلـى جانـب اللغــة
1

( ) الزهار ،المصدر السابق ،ص .51

2

( ) Cohen, Zionist Work, P.21.

3

( ) بشور ويوسف ،المصدر السابق ،ص .49

4

( ) Cohen, The German Attack, PP.7-8.
5
( ) Simon, op. cit., P.15.

6

( ) بيات ،المصدر السابق ،ص ص .655-654
7
( ) موشيه منوحن ،مجلة شؤون فلسطينية ،العدد (( ،)8بيروت ،)1972 ،ص ص .220-211

8

( ) Szold, op. cit., P.126.
9
( ) Nardi, op. cit., P.186; Szold, op. cit., P.139.
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إذ تمكن أنصار اللغة العبرية من معلمين وطالب في القيام بإضراب في المدارس التابعـة لهـذه الجمعيـة وتركهـا وتـوجيههم إلـى

المــدارس اليهوديــة التــي تــدرس باللغــة العبريــة) (2وعلــى أثــر ذلــك تــم فــي عــام  1914أبــرز إنجــاز للتعلــيم اليهــودي تمثــل بتأســيس مجلــس
()3

وتكون من ( )14عضواً وتولى رئاسة المجلس (سولوفوتشك  )Soloveitchikالذي

التعليم اليهودي (فادهانوخ )Vaadha Hinnukh

أشرف على العملية التعليمية في جميع المدارس وله الصالحيات الكاملة في رسـم السياسـة التعليميـة للمـدارس اليهوديـة وتعيـين المعلمـين

وتطــوير المنــاهج التعليميــة) (4إذ كــان مــن صــالحياته تنظــيم الــدروس وتحديــد أوقاتهــا وتوحيــد االمتحانــات واإلش ـراف علــى طبــع واصــدار
الكتب المدرسية(.)5

بعــد تأســيس مجلــس (فادهــانوخ) تعــزز دور اليهــود وتشــكلت ن ـواة التعلــيم اليهــودي باللغــة العبريــة وبلــغ عــدد المــدارس (الدينيــة-
()6

مؤسسات أجنبية -مدارس يهودية) فـي عـام  )61( 1914مدرسـة
()7

( )12مدرســة ,كانــت اللغــة العبريــة لغــة التــدريس فيهــا

إذ بلغـت عـدد المـدارس التـي أشـرف عليهـا المجلـس فـي العـام نفسـه

وفــي عــام  1916بلــغ عــدد المــدارس اليهوديــة فــي فلســطين ( )121مدرســة ,بلــغ

عدد تالميذها ( )11811تلميذ وبعد أحداث الحرب العالمية األولى أنخفض عدد المـدارس إلـى ( )41مدرسـة( ,)8ويعـود إلـى اآلثـار التـي

تركتها الحرب وانعكاسها على الظروف المعاشية للمستوطنين في فلسطين وغلق العديد من المدارس).(9

ومع ذلك كانت للمؤسسات التعليمية ,وبعض الشخصيات اليهودية دو اًر في جعـل اللغـة العبريـة هـي اللغـة األسـاس فـي برامجهـا

التعليمية ،إذ بلغت نسبة المتحدثين فيها .)11(%31
الخاتمة

لم تكن اإلجراءات التي اتبعتها الدولة العثمانية تجاه اليهود المستوطنين في فلسطين لتمنعهم من ممارسة حقهم في الجانب

التعليمي ،فقد كان لهم الحرية في فتح وتأسيس العديد من المدارس سواء في القدس أو في بقية المدن الفلسطينية األخرى.
-

تميز التعليم اليهودي في مراحله األولى كونه تعليماً دينياً بسيطاً ذا نظام ومناهج دينية خاصة.

-

حصــل اليهــود المســتوطنين فــي فلســطين علــى دعــم بعــض الجمعيــات واألشــخاص اليهــود فــي الجانــب التعليمــي الــذي أثــر علــى فــتح

-

زيـادة عـدد المــدارس اليهوديـة فـي فلســطين منـذ عـام  1911ومــا بعـدها فضـالً عــن تحـديث وتطـوير برامجهــا التعليميـة اذ تـم التركيــز

-

لـم يقتصــر التعلــيم اليهــودي علــى الــذكور فحســب ،بــل شــمل االنــاث ايضـاً ،وذلــك لتــوفير كــادر مــن المعلمــات اللـواتي يفــاد مــنهن فــي

-

على الرغم من تأثير احداث الحرب العالمية األولى على المستوطنين اليهود في فلسـطين وتوقـف الهجـرة اليهـا ،وانعكـاس ذلـك علـى

وزيادة عدد المدارس فضالً عن تطوير الجانب التعليمي اليهودي بشكل ملحوظ.

فيها على استخدام اللغة العبرية بدالً عن الفرنسية من اجل غرس الروح اليهودية في نفوس الطلبة منذ سن مبكر.

تعليم األطفال منذ مرحلة رياض األطفال لقدرتهن على رعايتهم اوالً ولتعليمهم اللغة العبرية والقومية اليهودية ثانياً.

الجانــب التعليمــي اذ أغلقــت بعــض المــدارس اال أن ذلــك لــم يــؤثر علــى المســتوى العــام للمتعلمــين اليهــود اذ وصــل إلــى  %31وهــذه
نسبة جيدة نظ اًر لما كان يتمتع به اليهود المستوطنين في فلسطين نهاية العهد العثماني.
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P.71.
5
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6
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