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ملخص: 

تهدف هذه الدرا�سة اإىل معرفة مزيد من جوانب احلكم العثماين ملنطقة اللد يف فل�سطني، 
اأي�سًا اإىل درا�سة متعمقة ومتخ�س�سة يف النواحي التعليمية وال�سحية يف منطقة  وتهدف 

اللد اأواخر العهد العثماين )1864 - 1917م( . 
العثماين  العهد  اأواخر  يف  فل�سطني  تاريخ  والباحثني  الدار�سني  من  عدد  تناول  لقد 
بدرا�سة تاريخية جيدة اإل اأن هذه الدرا�سات على اأهميتها كانت درا�سات �ساملة تخدم غر�سًا 
عامًا وهو تاريخ فل�سطني من كافة اجلوانب يف اأثناء العهد العثماين، واأغلبها مل يعتمد ب�سكل 
الغنية باملعلومات  العثمانية  ال�سالنامات  رئي�ص ومبا�رش على امل�سادر الأولية وبخا�سة 

التي تخدم درا�سات عدة منها اجلانب التعليمي. 
ومن هنا تربز اأهمية هذه الدرا�سة التي تعتمد ب�سكل مبا�رش على ما تقدمه ال�سالنامات 

العثمانية من معلومات عن النواحي التعليمية يف اللد يف اأواخر العهد العثماين. 
�لكلمات �لد�لة: اللد، يافا، دائرة املعارف، الأمرا�ص ال�سارية. 
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Education in the AL- Lydd Region
in the late Ottoman Empire Era from 1864 to 1917 

Abstract: 

This study aims to investigate more aspects about the Ottoman rule in 
the AL- Lydd region in Palestine and to introduce a thorough and specialized 
study about the educational situation in AL- Lydd region in the late Ottoman 
era between 1864 to 917. 

Many scholars wrote about the history of Palestine in the late Ottoman 
era, but despite the significance of these studies, they were serving a general 
purpose, that is, the history of Palestine in general during the Ottoman era 
without depending on primary sources, especially the Ottoman documents 
(Alsnamat) that are rich in information that can be beneficial for various 
types of scholarly studies. 

The importance of this study springs from its direct dependence on what 
was written in the Ottoman Salnames (Year- Book) about the educational 
aspects in the area of AL- Lydd in the latest era the Ottoman period. 

Key words: AL- Lydd , Jaffa, Ottoman era, Ottoman documents
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مقدمة:
يف بداية خ�سوع البالد العربية للدولة العثمانية جند اأن املوؤ�س�سات التعليمية العربية 
العثمانية، وقد كان يف كل مركز ولية  الدولة  تقاليدها دون اخل�سوع لأنظمة  لها  بقيت 
عربية بل يف كل مدينة رئي�سة م�سجد جامع، واأحيانًا اأكرث من واحد ي�ستقطب كبار العلماء، 
يف  والأزهر  حلب،  يف  اأخرى  وم�ساجد  دم�سق  يف  الأموي  كاجلامع  والطلبة  واملدر�سني، 
اأن�ساأ ال�سالطني  القاهرة، والأق�سى يف القد�ص، واحلرمني ال�رشيفني يف مكة واملدينة، وقد 
والولة يف بالد ال�سام مدار�ص كثرية دون اأن نن�سى دور الزوايا، واخلوانق، والأربطة التي 

كان لها دور تعليمي )1( . 
ع�رش  التا�سع  القرن  من  الأول  الن�سف  قبل  العثمانية  الدولة  يف  التعليم  كان  لقد 
منح�رشاً اإما يف املدار�ص الدينية اأو �سبه دينية )الكتاتيب( ، وكان الرتكيز يف هذه املدار�ص 
من�سبًا على تعليم القران الكرمي، واحل�ساب، والقراءة، واخلط، وقد كانت هذه املدار�ص ملبية 
حلاجات الدولة العثمانية يف ذلك الوقت من حيث تخريج املوظفني من كتاب، ووعظة )2( . 

املوضوع األول - أنواع املدارس العثمانية قبل فرتة التنظيمات وبعدها:
ابتداًء من الن�سف الثاين من القرن التا�سع ع�رش، وعندما �سعرت الدولة العثمانية اأن 
الهزائم الع�سكرية املتكررة التي تعر�ست لها كان ب�سبب عدم مواكبة التقدم والتطور قامت 

باإ�سالحات ت�سمل جوانب احلياة املختلفة ومن �سمنها التعليم )3( . 
فقامت الدولة العثمانية على ت�سكيل جلنة من اأجل النهو�ص يف التعليم �سنة 1845م 
ا�سمها )جمل�ص املعارف املوؤقت( الذي �سار ي�سمى يف ال�سنة التالية )مكتب نظارة املدار�ص 
العمومية( ، واأُقر قانون �سدر يف ال�سنة نف�سها مبداأ التعليم املجاين والإلزامي ثم قامت على 
اإن�ساء �سنة 1848م اأول دار للمعلمني وتوجت عملها �سنة 1857م باإن�ساء )وزارة املعارف 
العمومية( ، و�سنة 1868م اأ�سدرت الدولة فرمان مهم فيه اإلزامية التعليم البتدائي من �سن 

ال�سابعة اإىل احلادية ع�رشة )4( . 
الإداري  الهيكل  حدد  مف�سل  قانون  وهو  للمعارف  نظام  �سدر  1869م  �سنة  يف  و 
جلهاز التعليم كما حدد اأنواع املدار�ص، و�سنوات الدرا�سة فيها )5( ، وح�شب هذ� �لنظام مت 

تق�شيم �ملد�ر�س يف �لدولة �لعثمانية �إىل )6( : 
وجمانيًا  اإلزاميًا  العام  التعليم  وجعل   ، )خ�سو�سية(  ومدار�ص  )عمومية(  مدار�ص 
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ملدة اأربع �سنوات يف املدار�ص الأولية )البتدائية( يف املدن والقرى، اأما مدار�ص املرحلة 
على  القانون  ن�ص  اأخرى  �سنوات  اأربع  الدرا�سة ملدة  فيها  ت�ستمر  التي  )الر�سدية(  التالية 
)اإعدادية( وعليا  �سفلى  اإىل مرحلتني:  الثانوي  التعليم  الكربى، وق�سم  املدن  اأن تكون يف 

)�سلطانية( )7( . 
�ملد�ر�س �لعمومية �لتي ت�رشف عليها �لدولة �ملنت�رشة يف �للد وجو�رها هي: 

مرحلة �لتعليم �البتد�ئي ومدتها 7 �سنوات وتق�سم اإىل: . 1
مرحلة التعليم البتدائي الدنيا )املكاتب ال�سبيانية( ثالث �سنوات يف املدن، واأربع  -

�سنوات يف القرى و كانت جمانية التعليم، وهذه املدار�ص هي اأدنى املراحل، مدة الدرا�سة 
بها اأربع �سنوات والتعليم بها اإلزامي للذكور )7 - 11( والإناث )6 - 10( ومدار�ص الذكور 

منف�سلة عن مدار�ص الإناث )8( . 
مرحلة التعليم البتدائي العليا )املكاتب الر�سدية(  -

هذه  يف  والتعليم  �سنة،   15 �سنة  اإىل   11 �سن  من  وتبداأ  �سنوات  اأربع  الدرا�سة  ومدة 
املرحلة جماين، هذه املدار�ص تكون يف كل ق�سبة يتجاوز اأهلها عن 500 اأ�رشة ويكون لكل 
مدر�سة )مكتب( ر�سدي معلم اأول، ومعلم ثاٍن واإذا كان يف املنطقة م�سلمون وم�سيحيون يتم 

اإن�ساء مدر�سة ر�سدية واحدة �رشط اأن يكون هناك اأكرث من مائة بيت )9( . 
لقد كان لالإناث مدار�ص ر�سدية يف املدن الكربى واإذا كان هناك م�سلمات وم�سيحيات 
يكون للم�سلمات مكتب ر�سدي )مدر�سة ر�سدية( منفرد، وللم�سيحيات مكتب ر�سدي منفرد، 

ولهذه املدار�ص معلمات من الإناث ومدة الدرا�سة اأربع �سنوات )10( . 
اللد وجوارها بل هي . 2 وهذه املرحلة غري موجودة يف  �لثانوي:  �لتعليم  مرحلة 

غري موجودة يف ق�ساء يافا عامة خالل فرتة الدرا�سة، ومدتها �ست �سنوات تق�سم اإىل )11( : 
مرحلة التعليم الثانوي الدنيا )مكتب اإعدادي( مدة الدرا�سة ثالث �سنوات، وتقت�رش  -

هذه املدار�ص على املدن اأو املناطق فيها اأكرث من 1000 اأ�رشة وتنفق احلكومة على هذه 
املدار�ص. 

�سنوات،  - ثالث  الدرا�سة  مدة  �سلطاين(  )مكتب  العليا  الثانوي  التعليم  مرحلة 
وتقت�رش على الطالب الذين جنحوا يف املدر�سة الثانوية الدنيا، وهي مدار�ص غري جمانية 
جمانيًا  الطالب  من   %5 وتقبل  الطالب  من  الر�سوم  املدر�سة  تتقا�سى  حيث  التعليم 

و10% ن�سف الأجر. 



222

أ. احمد سالمة اجملالي
األوضاع التعليمية والصحية في اللد

أواخر العهد العثماني )1864 - 1917 م(

مرحلة �لتعليم �لعايل )�ملكتب �لعايل( وهي دار املعلمني، ودار املعلمات، ودار . 3
ومكاتب الفنون وال�سنائع الأخرى وهي تقت�رش على الطالب املتفوقني يف مرحلة التعليم 

الثانوي العليا )12( . 
املدار�ص على  �سلطاين( تقت�رش هذه  العليا )مكتب  الثانوي  التعليم  لقد كانت مرحلة 
القد�ص اأما مرحلة التعليم العايل )املكتب العايل( ل يوجد اأي منها يف فل�سطني واإمنا اأن�سئت 
يف اإ�سطنبول، ودم�سق، وبريوت )13( ، مل يتم اإن�ساوؤها يف منطقة اللد وجوارها بل مت اإن�ساوؤها 

يف مراكز الوليات )مثل دم�سق والقد�ص( . 

املوضوع الثاني - املناهج واالمتحانات يف املدارس احلكومية العثمانية:
من خالل �الطالع، ودر��شة �لد�شتور، وبع�س �ل�شحف �ملعا�رشة لفرتة �لدر��شة 
)�البتد�ئية  �ملد�ر�س  ُتدر�س يف  �لتي  �ملناهج  �أهم  �إىل  يتو�شل  �أن  �لباحث  ��شتطاع 

و�لر�شدية( وهي: 
�ملو�د �مُلدر�شة يف �ملد�ر�س �البتد�ئية: أ. 

املواد التي ُتدر�ص يف املدار�ص البتدائية كما ورد يف الد�ستور العثماين وت�سمى األف 
باء وهي: 

وعلم  الكتابة  تعليم  )الخالق(  بـــ  واملتعلقة  والر�سائل  التجويد،  مع  الكرمي  القراآن 
احلال، خمت�رش فن احل�ساب، خمت�رش التاريخ العثماين، خمت�رش اجلغرافيا، ر�سالة جامعة 

للمعلومات النافعة )لغري امل�سلمني( )14( . 
ويف املادة ال�سابعة يحق تغيري اأي مقرر اأو تعديله مبوافقة املجل�ص املحلي بعد موافقة 
نظارة املعارف اجلليلة، وراأي جمل�ص املعارف الكبري )15( ؛ لأنها اجلهات الرئي�سة امل�رشفة 

على التعليم احلكومي و القادرة على تغيري اأي مقرر اأو تعديله. 
بدون  الر�سدية  املكاتب  اإىل  املرحلة  هذه  اأنهوا  الذين  والطالبات  الطالب  ترفيع  يتم 

امتحان مع العلم اأن مدار�ص الطالب م�ستقلة عن مدار�ص الطالبات )16( . 
ويف »�سالنامة نظارت املعارف العمومية » جند جدوًل للمواد امُلدر�سة يف املدار�ص 
الكرمي، والتجويد،  األف باء، والقراآن   :  )17( البتدائية مع تف�سيل كل مادة على حدة وهي 
وعلم احلال، اإمالء، وقراءة، و�رشف عثماين، ح�ساب، وح�سن اخلط، و لبد من الإ�سارة اإىل اأن 

»�سالنامة نظارت املعارف« تف�سل وتبني املواد امُلدر�سة وعدد الدرو�ص ب�سكل واٍف )18( . 
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وح�سب جريدة ثمرات الفنون كان ُيدر�ص يف هذه املدار�ص البتدائية منهاج درا�سي 
مكون من املواد التالية: األف باء عثماين، وح�ساب ذهني، وقراءة، وخط، وعلم احلال الديني، 
اأجزاء من القران الكرمي مع التجويد، التاريخ، اجلغرافيا، الأخالق، والنظافة، والإن�ساد )19( . 
الذي و�سعه  التعليم البتدائي  اأ�سدر مدير معارف �سورية برنامج  1910م  يف عام 

جمل�ص معارف الولية وهذه املواد هي: 
اأجزاء من القران الكرمي، وخط على الألواح، وعلم احلال الديني، وعلم  األف باء،  جزء 
احلال الوطني، والتاريخ، واحل�ساب، واجلغرافيا، والل�سان العثماين، وح�سن اخلط، والإن�ساء، 

والنظافة )20( . 
ويف عام 1913م �سدر قانون عثماين جديد للتعليم يت�سمن اإدخال اإ�سالحات متعددة 
اجلوانب ومبوجبه اأ�سبح التعليم البتدائي اإلزاميًا وجمانيًا يف جميع الوليات العثمانية، 
وت�سمن القانون عدداً من املواد التي هدفت اإىل تقوية �سلطة وزارة التعليم )املعارف( يف 
العا�سمة، و�سلطة املوظفني احلكوميني على املدار�ص البتدائية الأولية التي كانت ت�رشف 
عليها اجلمعيات املحلية يف القرى، ومت دمج املدار�ص البتدائية باملدار�ص الر�سدية وظهرت 
مدار�ص ت�سمى املدار�ص ال�سلطانية ومدة الدرا�سة بها 12 �سنة اخلم�ص الأوىل منها ابتدائية 
ويف املادة 15 من هذا القانون اجلديد للتعليم �سمنت حق جميع املواطنني العثمانيني يف 
العثماين على  للمواطن  القانون يحق  ، فح�سب هذا   )21( املدار�ص دون متييز  اللتحاق يف 
ب�سكل  اأنواعها  اختالف  على  احلكومية  باملدار�ص  اللتحاق  اأديانهم  و  اأعراقهم  اختالف 

اإلزامي وجماين. 
�ملو�د �مُلدر�شة يف �ملد�ر�س �لر�شدية: ب. 

ح�سب املادة 23 يف الد�ستور العثماين كان ُيدر�ص يف هذه املدار�ص املواد الآتية )22(: 
العربية  القواعد  والإن�ساء،  الإمالء  العثماين،  الل�سان  قواعد  الدينية،  العلوم  مبادئ 
التاريخ  الهند�سة،  مبادئ  اخلطوط،  ر�سم  الدفرت،  م�سك  اأ�سول  احل�ساب،  علم  والفار�سية، 
ال�سنة  يف  الفرن�سية  اللغة  تدري�ص  يتم  اجلمباز.  اجلغرافيا،  العثماين،  والتاريخ  العمومي 
الرابعة من هذه املرحلة اختياريًا على اعتبار اأن اللغة الفرن�سية هي اللغة الثانية بعد اللغة 
الرتكية، اما بالن�سبة لالأمور املذهبية يف الدين لغري امل�سلمني فتدر�ص كل فئة ح�سب لغتها 

الر�سمية ول�سانها. 
وكما ذكرنا �سابقا فاإن مدار�ص الذكور منف�سلة عن مدار�ص الإناث ول يجوز للمعلمني 
العمل يف مدار�ص الإناث اإل يف حالة عدم وجود معلمات وب�سورة موؤقتة ب�رشط اأن يكون 

املعلم م�سن )23( . 
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ويف »�سالنامة نظارت املعارف العمومية » جند جدوًل للمواد امُلدر�سة يف املدار�ص 
الر�سدية وهي )24( : ))القران الكرمي مع التجويد وعلوم دينية، عربي، تركي، فار�سي، فرن�سي 
)وتكون يف ال�سنة الأخرية من املرحلة( ، ح�ساب، هند�سة، جغرافيا، تاريخ، معلومات نافعة، 

ح�سن خط، ر�سم( ( . 
اأن �سالنامة نظارت املعارف كانت تف�سل وتبني املواد  اإىل  الإ�سارة هنا  و لبد من 

امُلدر�سة وعدد الدرو�ص ب�سكل واٍف )25( . 
والتاريخ،  الدينية،  العلوم  بها:  ُيدَّر�ص  فكان  الر�سدية  الإناث  مدار�ص  مناهج  اأما 
واجلغرافيا، وقواعد الل�سان العثماين، واأ�سول احل�ساب، ومبادئ قواعد العربية والفار�سية، 
نظارت  »�سالنامة  ويف   ،  )26( واملو�سيقى  والر�سم،  البيوت،  وتدبري  اخلياطة،  وعمليات 

املعارف العمومية » جند جدوًل للمواد امُلدر�سة يف مدار�ص الإناث الر�سدية وهي )27( : 
اإمالء وكتابة،  التجويد، علوم دينية،  الكرمي مع  القران  األف باء ومعلومات �سفاهية، 
قواعد الل�سان العثماين، عربي، فار�سي، ح�سن خط، درو�ص واأ�سياء ومعلومات نافعة، اإدارة 

بيتيه، اأخالق، حفظ ال�سحة، ح�ساب، جغرافيا، تاريخ. 
مما �سبق نالحظ منهاج مدار�ص الإناث يختلف عن منهاج مدار�ص الذكور بوجود مواد 

خا�سة بالإناث مثل: ت�سمى تدبري البيوت، وعمليات اخلياطة. 

املوضوع الثالث - شعبة املعارف:
لقد ن�ص نظام املعارف العمومية ح�سب د�ستور 1869م على وجوب ت�سكيل جمل�ص 
معارف  ملجل�ص  �سعبة  ليكون  للمعارف  جمل�ص  ولية  كل  يف  ي�سكل  حيث  للمعارف، 
الأحكام  تنفيذ  اإىل  اإ�سافة  املجال�ص  هذه  ومهمات  ا�سطنبول(  )يف  الكبري  ال�سعادة  دار 
وما  املالية،  املخ�س�سات  على  واملحافظة  املعارف  نظارة  من  ترد  التي  والتعليمات 
وا�ستعمالها، والإ�رشاف  الأهايل، و�سورة �رشفها،  توؤخذ من  التي  الإعانات  يتح�سل من 
واإجراء  ورواتبهم،  ومكافاأتهم،  ونقلهم،  املعلمني  وتعيني  املنطقة،  يف  التعليم  على 
معارف  اإىل  م�سبطة  رفع  يتم  ذلك  لكل  واإ�سافة  ال�سهادة  اأوراق  واإعطائهم  امتحانهم، 

الولية عن اأحوال التعليم )28( . 
وقد زودتنا �شجالت حمكمة يافا �ل�رشعية باأ�شماء عدد من روؤ�شاء �شعبة �ملعارف 

يف ق�شاء يافا ومنهم: 
رباح  اأبي  اأفندي  عبدالقادر  ال�سيخ  باهلل  العارف  بن  الدين  بن ح�سن  اأفندي  اإبراهيم 
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الدجاين رئي�ص �سعبة معارف ق�ساء يافا )29( ، و ال�سيخ حممد توفيق اأفندي بن ال�سيد عبداهلل 
اأفندي بن ال�سيخ حممد اأفندي الدجاين رئي�ص معارف يافا )30( . 

املوضوع الرابع - األمناط التعليمية املنتشرة يف اللد وجوارها: 
�لكتاتيب: . 1

الكتاب، واجلمع كتاتيب واملكاتب  الُكتاب مو�سع تعليم  اأن  اللغوية  اأوردت املعاجم 
والكتاب اأي�سًا تعني ال�سبيان وامُلكتب هو املعلم وامَلكتب هو مكان التعليم )31( . 

اإن الكتاتيب ظاهرة تعليمية قدمية عرفها العرب منذ اجلاهلية، وا�ستمرت يف اأ�سلوبها 
التقليدي يف تلقني ال�سغار مبادئ القراءة والكتابة وبع�ص املعارف الأخرى حتى نهاية 

العهد العثماين، وا�ستمرت حتى منت�سف القرن الع�رشين )32( . 
كان  بينما  بامل�ساجد  عادة  ملحقة  دينية  �سبه  اأو  الدينية  املدار�ص  هذه  وكانت 
احلفظ  على  معظمها  يف  تعتمد  تقليدية  التعليم  طرق  وكانت  قلياًل،  فيها  الطالب  عدد 

 .  )33( والتلقني والتكرار 
لقد كان التعليم يف الكتاب يف املقام الأول يف قراءة القران الكرمي وحتفيظه ل يف 

درا�سته وتف�سريه اإ�سافة اإىل تعليم القراءة واخلط )34( . 
ويف هذه النمط يتوىل فيه �سيخ الُكتاب التدري�ص �سواء اأكان ذلك يف امل�سجد اأم يف 
الأجور  من  وهي  وغريها،  والبي�ص  واحلبوب  كال�سمن  عينية  هبات  مقابل  ال�سيخ  منزل 
بها  وُيدر�ص  الأ�سبوع،  من  خمي�ص  كل  ياأخذها  ال�سيخ  لأن  ؛  )اخلمي�سية(  وت�سمى  الزهيدة 
احل�ساب،  وبع�ص  والكتابة،  القراءة  كيفية  بها  ُيدر�ص  و  الأول،  املقام  يف  الكرمي  القراآن 
على  يطلق  للبنات  كتاتيب  بع�ص  هناك  وكان  واللغوية،  الدينية  املعارف  من  وقليل 
يف  اأو  امل�ساجد  من  بالقرب  عادة  تقام  الكتاتيب  هذه  وكانت  )اخلوجة(  لقب  املعلمة 
امل�ساجد نف�سها، اأو يف الزوايا و اخلوانق والرتب، اأو يف منزل ال�سيخ نف�سه، اأو يف اأي بيت 

اأو غرفة �ساحلة لهذا الغر�ص )35( . 
اأ�سبوع قبل عطلة اجلمعة وهي  ال�سيخ رمزية تدفع يوم اخلمي�ص من كل  اأجور  كانت 
عبارة عن بي�ص اأو خبز وغريها من الأجور العينية، ومنهم من كان يتقا�سى اأجور نقدية، 

وي�سمى ما يتقا�ساه ال�سيخ كل اأ�سبوع )اخلمي�سية( )36( . 
وقت  اإىل  م�ستمراً  بع�سها  ظل  العثماين  العهد  يف  عرفت  التي  الكتاتيب  من  عدداً  اإن 

متاأخر من النتداب الربيطاين ومن هذه �لكتاتيب: 
ُكتاب ال�سيخ حممد بكر بن عمر بن بكر يف جامع اللد )37( ، وُكتاب ال�سيخ �سليم ح�سن 
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اليعقوبي يف امل�سجد العمري )اجلامع الكبري يف اللد( )38( . 
ومن مدر�شي �لكتاتيب يف �لعهد �لعثماين: 

العثماين(،  )العهد  الكيايل  الناجي  رباح  وال�سيخ  اليعقوبي،  ح�سن  �سليم  ال�سيخ 
وال�سيخ عمر ال�ساقلدي، وال�سيخ عثمان علي عبد اهلل، وال�سيخ عبد البديع العك�ص ال�ساحلي، 
اإبراهيم حمزة )يف العهدين العثماين  اأخوات احلاج  وال�سيخ حممود الغايل، وبنات حمزة 

والربيطاين( )39(. 
يو�سف  ال�سيخ  1905م  1323هـ/  عام  يف  الأزهر  من  تخرج  املزيرعة  قرية  ومن 
وال�سيخ  ال�سيخ حممد عبده،  يد  تتلمذا على  اهلل نا�رش، وقد  وال�سيخ عمر عبد  الرحمن،  عبد 
جمال الدين الأفغاين، و ا�ستلم ال�سيخ يو�سف عبد الرحمن التدري�ص ر�سميًا يف مدر�سة القرية 
)اجلامع( حتى نهاية احلكم العثماين، اأما ال�سيخ عمر عبد اهلل نا�رش فقد اعتذر عن التدري�ص 
يف مدر�سة القرية )اجلامع( واكتفى بعقد احللقات الدرا�سية الدينية لأهايل القرية يف �ساحة 

اجلامع بعد �سالة الع�رش وبخا�سة يف �سهر رم�سان املبارك يعلمهم وير�سدهم )40( . 
املدار�ص  يف  احلا�سل  النق�ص  بع�ص  �سد  يف  ما  حد  اإىل  الكتاتيب  هذه  جنحت  ولقد 
يدل  ومما  ع�رش،  التا�سع  القرن  من  الثاين  الن�سف  خالل  الدولة  اأن�ساأتها  التي  احلكومية 
�لعلماء  �لدر��شة ظهور عدد من  )�ل�رشعي( يف منطقة  �لديني  �لتعليم  �نت�شار  على 

و�الأعيان منهم: 
Ú  اأهل )لد( تعلم بالأزهر، و�سنف اللدي: فقيه، من  اأديب  ال�سيخ خليل بن حماد بن 

)املطالب ال�سنية- ط( اأبواب فقهية مل ترد يف جملة الأحكام العدلية كالوقف والطالق، ويف 
مقدمتها ترجمة له 97 �سفحة تويف �سنة 1912م )41( . 

Ú  ح�سن بن  �سليم  م(   1941  -  1880  = هـ   1359  -  1297( الَيْعُقوبي  ال�سيخ 
اليعقوبي، اأبو الإقبال: �ساعر، كثري النظم، له علم بالفقه والأدب. ولد يف بلدة )لّد( بفل�سطني، 
وتعلم بها، ثم بالأزهر، حيث اأقام 12 عاما. وعني مدر�سا يف جامع )يافا( فمفتيا لها �سنة 
1322 ه، وتويف مبكة بعد تاأدية منا�سك احلج. وكان ينعت بح�ّسان فل�سطني، له ح�سنات 
و  الإ�سالمي(  )الحتاد  و  ر�سالة،  الإ�سالم(  )حكمة  و  �سبابه،  يف  �سعره  ديوان  وهو  الرياع 

)املنهج الرفيع يف املعاين والبيان والبديع( ، و )ح�ّسان ابن ثابت( )42( . 
Ú  يف معلمًا  كان  اللدي  اخلطيب  اأفندي  عمر  ال�سيخ  بن  ح�سني  اأفندي  ح�سني  ال�سيد 

مكاتب ر�سدية يف ولية حلب ثم نائبًا يف ق�ساء اللحية من ولية اليمن، وكان نائبًا بق�ساء 
قطر التابع لولية الب�رشة وكان نائب ح�سن الأكراد )43( . 
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Ú  من فقيه  بيت  ق�ساء  يف  نائب  اخلطيب  اأفندي  عمر  بن  اأفندي  متيم  حممد  ال�سيد 
ولية اليمن )44( . 

Ú  )45( ال�سيخ حممد مطر بن ال�سيد اأحمد �سيف الدين احل�سيني اللدي اأي اأنه من اللد
، توىل من�سب نائب النائب ال�رشعي مرتني يف حمكمة اللد ال�رشعية، فقد مت تعيني ال�سيخ 
حممد مطر بن ال�سيد اأحمد �سيف الدين احل�سيني نائبًا يف ق�سبة اللد �سنة 1325هـ )46( ، و 

عني نائبًا يف ق�سبة اللد مرة اأخرى �سنة 1327هـ )47( . 
Ú  « ال�سيخ عبد الغني بن يا�سني اللدي: فقيه حنبلي من اأهل نابل�ص، اأ�سله من لد له

دليل النا�سك لأداء املنا�سك » تويف �سنة 1319هـ/ 1901م )48( . 
اإن وجود هذا العدد من العلماء دليل وا�سح على انت�سار التعليم ال�رشعي )الكتاتيب( 

يف منطقة الدرا�سة. 
�ملد�ر�س �حلكومية: . 2
Ú  :ملكاتب )�ملد�ر�س( �البتد�ئية�

املدار�ص الر�سمية )احلكومية( هي املدار�ص التي تديرها الدولة اإذ يتم تعيني مديرها 
ومعلميها وباقي منت�سبيها من قبل الدولة وت�سمى عادة )مكتب( وجمعها )مكاتب( )49( . 

وح�سب �سالنامة ولية �سورية 1288هـ/ 1871م كان يوجد يف منطقة اللد وجوارها 
وكان  لالإناث،  ابتدائيان  )مدر�ستان(  مكتبان  و  للذكور  ابتدائية  )مدار�ص(  مكاتب  ثالثة 
يوجد يف اللد نف�سها مدر�س�ستان ابتدائيتان واحدة للذكور والثانية لالإناث )50( ، و مدر�سة 
ال�سارع  )النوادر( وعلى  املدينة  بّيادر  املدينة قرب  للبنني تقع جنوب �رشق  الأمريية  اللد 
اخلام�ص  البتدائي-  )الأول  �سفوف  خم�سة  من  تتكون  وكانت  ال�رشقية،  للحارة  املوؤدي 
البتدائي( ، وكان يدير املدر�سة يف العهد العثماين يعقوب اجلمل )51( ، ومن املدر�سني يف 

العهد العثماين �سالح ال�ساحلي، وال�سيخ �سعيد الفار )52( . 
واأما القرى املجاورة للد فقد ذكرت لنا �سجالت حمكمة يافا ال�رشعية وجود بع�ص من 

مدار�ص )مكاتب( ابتدائية واأ�سماء املعلمني بها مثل: 
)53( ، ومعلم يف  ال�سيخ ح�سن بن �سالح الطيبي  معلم يف مكتب ابتدائي قرية جمزو 
مكتب قرية ال�سافرية ال�سيخ �سعيد اأفندي اخلليل )54( ، ومعلم يف مكتب قرية بيت دجن ال�سيخ 

عبد الرحيم امل�سلح )55( . 
ي�سدد  الديني فكان  البتدائية متتاز باملظهر  املدر�سة  اأن  )دروزة( يف مذكراته  يرى 
املدر�سة يف  وكانت  الكرمي وجتويده،  القراآن  بتعليم  والهتمام  ال�سالة  لأداء  الطالب  على 
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كر�سيا  يزين  القران  يختم  الذي  الطالب  وكان  القراآين  باخلتم  احتفاًل  تقيم  �سنة  كل  اآخر 
الطالب مالب�ص جديدة، ويكون  والزهور، ويلب�ص  املتنوعة  بالفواني�ص والأ�رشطة احلريرية 
زفة كبرية  له  فر�سًا وتنظم  يركب  ثم  املدر�سة،  واأ�سدقاوؤهم جمتمعني يف  اأهله وجريانهم 

تن�سد بها والأهازيج وت�سيري يف ال�سوارع واحلارات )56( . 
Ú  :ملد�ر�س �لر�شدية�

مل يتم اإن�ساء مدر�سة ر�سدية يف اللد اإل يف ال�سنوات الأخرية من العهد العثماين حيث 
اأوردت جريدة فل�سطني �سنة 1913م وجود مدر�سة ت�سمى )مدر�سة اللد الر�سدية( )57( . 

Ú  )ملد�ر�س �خلا�شة )غري ر�شمية�
تعيني  يتم  ول  والأجانب،  والطوائف  الأفراد  تقيمها  التي  هي  ر�سمية  غري  املدار�ص 
منت�سبيها من قبل الدولة بل من قبل موؤ�س�سيها الذين يتحملون نفقاتها، وت�ستويف الأجور 
من طلبتها، وهي نوعان: النوع الأول مدار�ص خا�سة اإ�سالمية، والنوع الثاين املدار�ص غري 

اإ�سالمية )58( . 
املدار�ص  معظم  كانت  بل  الدرا�سة  منطقة  يف  توجد  مل  اإ�سالمية  مدار�ص  الأول  النوع 
اأ�س�ستها الإر�ساليات الأجنبية، ومل تذكر امل�سادر وجود مدار�ص  اخلا�سة مدار�ص تب�سريية 

اأهلية خا�سة اأن�ساأها اأهل البالد. 
لقد ارتبط التعليم الأجنبي يف فل�سطني مبا�رشة باأو�ساع الدولة العثمانية ال�سيا�سية، 
ومدى تدخل الدول الأجنبية يف �سوؤونها الداخلية، وتزامن هذا التداخل حتديدا مع �سعف 
الإر�ساليات  عرب  فل�سطني  يف  الأجنبي  تغلغل  ولقد  انح�سارها،  وبداية  العثمانية،  الدولة 

التب�سريية. 
مع وجود مدار�ص ذكرتها �سالنامة املعارف حتت عنوان املدار�ص غري الإ�سالمية دون 

ذكر اإىل اأي طائفة تتبع. مثل: 
Ú  : )مد�ر�س )�الإر�شاليات �لتب�شريية

وت�سمى املدار�ص غري الإ�سالمية، وكانت ق�سمني: الق�سم الأول مدار�ص )املّلية( وتعود 
قبل  من  وتدار  لها،  املخ�س�سة  الأوقاف  نفقاتها  وتغطي  الدينية،  الطوائف  اإىل  ملكيتها 
الق�سم الثاين هي املدار�ص اخلا�سة التي تقام من  الطوائف والبطريركيات، و التي تتبعها 
قبل الأفراد والأ�سخا�ص )59( ، و الق�سم الأول كان منت�رشاً يف منطقة الدرا�سة عك�ص الق�سم 
الثاين غري املوجود فلم يوؤ�س�ص الأهايل مدار�ص خا�سة، وميكن اإرجاع ذلك اإىل وجود عدد 
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اأخرى غري  اأهداف  الإ�سالمية فلها  اإن�ساء املدار�ص غري  اأما  الكافية  من املدار�ص احلكومية 
التعليم اأهما ن�رش الثقافة الغربية. 

العثماين،  اأواخر احلكم  اأ�س�سها املب�رشون يف  التي  اأن هذه املدار�ص  النظر  ومما يلفت 
وكان م�ستوى التعليم يف هذه املدار�ص اأعلى من م�ستوى املدار�ص احلكومية كما اأنها كانت 

اإجماًل اأكرث اهتمام باللغة العربية )60( . 
�لتعليم �مل�شيحي: 

الإ�سالمية،  املدار�ص غري  1318هـ وحتت عنوان  ل�سنة  �سالنامة املعارف  لقد ذكرت 
ومن دون ذكر اأي طائفة تتبع لها وجود مدر�ستني كان �ساحب الرتخي�ص يف ا�سم )ف�سي�ص 
1865م، ومت ترخي�سها  1282هـ/  �سنة  تاأ�س�ست  للذكور  ابتدائية  ولتري�ص( وهي مدر�سة 
تاأ�س�ست �سنة  ابتدائية لالإناث  30 طالبًا، ومدر�سة  1318هـ  �سنة  1313هـ كان بها  �سنة 
1868م ُرخ�ست �سنة 1313هـ كان بها �سنة 1318هـ 60 طالبة )61( ، ولبد  1284هـ/ 
من الإ�سارة هنا اإىل اأن امل�سلمني التحقوا بهذه املدار�ص لأن م�ستوى التعليم بها اأعلى من 
التدري�ص  عملية  اأ�سهمت  ولقد  �سابقًا،  ذكرنا  كما  احلكومية  املدار�ص  يف  التعليم  م�ستوى 
باللغة الرتكية يف املدار�ص احلكومية، اإىل الإقبال ال�سديد على املدار�ص اخلا�سة، والتابعة 

للجاليات الأجنبية واملوؤ�س�سات اخلا�سة لكونها ت�ستخدم اللغة العربية يف التدري�ص )62( . 
دولة  اأكرب  )باعتبارها  الرو�سية  احلكومة  اهتمت  فقد  الأرثوذك�ص  مدار�ص  اأما 
لتعليم  املدار�ص  باإن�ساء  امليالدي  ع�رش  التا�سع  القرن  من  الثاين  الن�سف  يف  اأرثوذك�سية( 
الأرثوذك�سي  املذهب  لتقوية  خططها  اإطار  يف  ال�سام  بالد  يف  الأرثوذك�سية  الطائفة  اأبناء 
بني اأتباعه من امل�سيحيني املحليني، ون�رش الثقافة الرو�سية بينهم، والت�سدي لالإر�ساليات 

التب�سريية الغربية التي ت�سعى لتحويل الأرثوذك�ص اإىل املذاهب امل�سيحية الغربية )63( . 
ابتدائيتني  مدر�ستني  وجود  1318هـ  ل�سنة  العمومية  املعارف  �سالنامة  ذكرت  وقد 
ومت  1160ه،  �سنة  منهما  كل  تاأ�س�ست  لالإناث  واأخرى  للذكور  واحدة  الأرثوذك�ص  للروم 

ترخي�سهما �سنة 1313هـ كان يف مدر�سة الذكور �سنة 1318هـ 35 طالبًا )64( . 
واحل�ساب،  العربية،  باللغة  والكتابة  القراءة  املدار�ص:  هذه  يف  در�ص  الذي  امُلنهاج 

وكتب التدري�ص هي )نخب املالح( وكتاب )ال�رشاج املنري( )65( . 
ومما جعل املواطنني ُيقبلون على مدار�ص اجلمعية الرو�سية )الأرثوذك�سية( مراعاتها 
للخ�سائ�ص القومية لل�سكان العرب فعملت على اإدخال مو�سوع تاريخ اخلالفة العربية يف 

برامج تعليمها، وتعليم التالميذ تاريخ الأدب العربي احلديث بطريقة معا�رشة )66( . 
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وجود  1318هـ  ل�سنة  العمومية  املعارف  �سالنامة  ذكرت  فقد  الربوت�ستانت  اأما 
مدر�ستني ابتدائيتني للربوت�ستانت واحدة للذكور تاأ�س�ست �سنة 1282هـ/ 1865م و اأخرى 
لالإناث تاأ�س�ست 1284هـ/ 1901م كان يوجد فيهما �سنة 1318 - 1319هـ 30 طالبًا 
و 60 طالبة )67( ، ويف �سالنامة املعارف 1321هـ كان يف مدر�سة الذكور 30 طالبًا و يف 

مدر�سة الإناث 69 طالبة )68( . 
اللغة الإجنليزية،  اأن املدار�ص الربوت�ستانتية كانت تركز على تدري�ص  وعلى ما يبدو 
واجلرب،  واحل�ساب،  والفرن�سية،  والرتكية،  والعربية،  الإجنليزية،  اللغات  تدر�ص  فكانت 
والطبيعيات، واجلغرافيا، والتاريخ، والفزيولوجيا )علم الإحياء( ، والت�سوير، واملو�سيقى، 
والأدب، والكتاب املقد�ص )69( ، وهذا ما اأكد عليه الفار يف كتابه اللد اأن الطالب يتلقون فيها 

العلوم املختلفة، واللغتني العربية والإجنليزية )70( . 
وكانت املدار�ص الربوت�ستانتية اتبعت جمانية التعليم يف بداية اإن�سائها اإل اأنها غريت 

�سيا�ستها وبداأت تفر�ص الر�سوم على طالبها )71( . 

املوضوع اخلامس - أساليب وأدوات التدريس والتقويم: 
لقد اعتمد املعلمون على احلفظ والتلقني للطالب، وكانت تعليمات التقومي املدر�سي 
يف  املعلمني  قدرات  على  تقاريرهم  واعتمدت  العثمانيني،  املعارف  ملفت�سي  خا�سعة 
اللغة الرتكية  حتفيظ املقررات املواد الدينية، والقراآن الكرمي، وعلى اللتزام با�ستخدام 
اأ�سبحت عمليات التفتي�ص من �سالحيات جمال�ص التعليم يف كل ولية  يف التعليم، وقد 
املوجودة  والزوايا  الكتاتيب  على  التفتي�ص  عملية  وتعتمد  املعلمني،  كفاءات  من  للتاأكد 

يف امل�ساجد )72( . 
وقد كان العقاب البدين منت�رشاً بدرجة كبرية؛ فقد كان اأ�سلوب املعلمني يف املدار�ص 
معظم  يق�سون  الذين  الطالب  على  �سلطاتهم  املعلمون  ي�ستعمل  حيث  قمعيًا،  اأ�سلوبًا 
اأوقاتهم يف املدر�سة في�ستخدمون العقاب البدين ب�سكل عنيف �سد الطالب لإجبارهم على 
اأكد )دروزة( يف مذكراته على ذلك  ، وقد   )73( اإ�ساءة منهم  اأي  اأو يف حالة حدوث  احلفظ 
)الفلقة( وكان  بـ  اأو الطالب يعاقبون  امُل�ستكي عليهم من قبل املعلمني  اأن الطالب  فذكر 
بال�سوط  اأحيانًا  ي�رشبهم  وكان  بالفلقة،  الطالب  عقاب  ي�ستطيع  الذي  الوحيد  هو  املدير 
اأي�سًا كعقاب يف حني كان الطالب  اأيديهم ومن حق املعلمني ا�ستخدام ال�سوط  اأكف  على 
الغالب يعاقب لأنه ارتكب �سلوكًا �سيئًا  الدرا�سي بل يف  يعاقب لي�ص ب�سبب عدم حت�سيله 
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اإدارة املدر�سة، بينما كان للمجتهدين يف درو�سهم وواجباتهم  اأنه ل يحرتم تعليمات  اأو 
و�سلوكهم ورقات مذهبة منها ما ي�سمى )اأفرين( وهي كلمة فار�سية مبعنى )مرحى( وهي 
التي عرفها العوام مبعنى )عفارم( ، ومنها ما ي�سمى )حت�سني( ، وهي اأرقى واأكرب حجما 
ومنها ما ي�سمى )امتياز( وهي اأرقى واأكرب وكان الطالب يحتفظون بهذه اجلوائز اإىل اآخر 
ال�سنة باأمر من اإدارة املدر�سة، ويقدمونها لإدارة املدر�سة التي توزع عليهم جوائز يف اآخر 

ال�سنة كتب مقابل ذلك )74( . 
وبالن�سبة اإىل تقومي الطالب فكان يعتمد على اأ�ساليب احلفظ التي ي�ستخدمها املعلمون 
الأ�ساليب  اأكرث  هي  وال�سفوية  الكتابية  المتحانات  وتبقى  مهنتهم  يف  جناحهم  لتربير 

املتبعة يف ذلك )75( . 
وح�شب نظام �ملعارف �ملوجود يف �لد�شتور فقد كان ُيعقد ثالثة �متحانات منها 
�متحانان فقط ُتعقد يف منطقة �لدر��شة )للمد�ر�س �البتد�ئية و�لر�شدية( و هما )76( : 

امتحان يجري يف نهاية كل �سنة لالنتقال من �سف اإىل اآخر �سمن املرحلة الواحدة، . 1
وي�سمى )ال�سنف المتحاين( ، ويجري المتحان يف املكاتب ال�سبيانية )البتدائية( بح�سور 
المتحان  فيعقد  الر�سدية  املدار�ص  اأما  املحلة،  اأو  القرية  اختيارية  جمل�ص  يف  املعلمني 

بح�سور اأهل العلم يف املدينة اأو القرية اإ�سافة اإىل معلم اأول من مكتب الر�سدية. 
النجاح  ُيجرى يف ختام املرحلة، وبعد  )المتحان املكتبي(  ي�سمى  الثاين  المتحان 

ينتقل الطلبة من ر�سدي اإىل اإعدادي وهكذا. 
اأهليتهم،  تثبت  �سهادة  على  يح�سلون  الثاين  النوع  ميتحنون  الذين  التالميذ  وكان 

وميكنهم بهذه ال�سهادة اأن يقبلوا يف مكتب اأعلى دون امتحان )77( . 
اأيام لال�ستعداد، وكان  كانت المتحانات �سفوية فقط فقد كان يعطى لكل مادة عدة 
يدعى )كما ذكرنا �سابقًا( بالإ�سافة اإىل معلم املادة �سخ�سان اأو ثالثة من املعلمني اأو ممن 
بعد  واحداً  الطالب  ويدخل  املدينة،  يف  وعلماء  و�سباط  املوظفني  من  باملادة  اإملام  لهم 
اإجاباتهم ثم يخرج  اإىل  الأ�سئلة وي�ستمعون  الأ�سخا�ص  اأحد  اأو  اإليهم املعلم  الآخر، ويوجه 
ويقرر له املمتحنون العالمة، وكانت العالمة التامة )ع�رشة( وتو�سف )عّلى الأعلى( وهذا 
وال�سبعة بو�سف  الثمانية  ثم تو�سف  اأي�سًا  )ت�سعة(  اأخذ  به من  الذي يو�سف  الو�سف  هو 

)اأعلى( وبعدها و�سف و�سط )78( . 
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اخلامتة: 

يف ختام هذ� �لبحث تو�شل �لباحث �إىل عدة نتائج �أهمها: 
لقد بداأت الدولة العثمانية يف بناء املدار�ص احلكومية يف اللد يف الن�سف الثاين . 1

ال�سام  لبالد  امل�رشي  للحكم  كان  وقد  جداً  متاأخرة  فرتة  وهي  ع�رش  التا�سع  القرن  من 
التعليمية يف الدولة العثمانية.  الأحوال  على  كبري  اثر  1841م   -  1831

اإن املدار�ص احلكومية التي كانت منت�رشة يف اللد قليلة العدد ومل ُتغِط احتياجات . 2
اأهايل اللد التعليمية، وهذه املدار�ص كانت نوعني فقط اإما ابتدائية اأو ر�سدية. 

انت�رش التعليم ال�رشعي )الكتاتيب( يف منطقة الدرا�سة، و قد جنحت هذه الكتاتيب اإىل . 3
حد ما يف �سد بع�ص النق�ص احلا�سل يف املدار�ص احلكومية التي اأن�ساأتها الدولة العثمانية 
خالل الن�سف الثاين من القرن التا�سع ع�رش، فنجد عدد كبري من العلماء الذين تخرجوا منها. 

الدولة . 4 باأو�ساع  مبا�رش  ب�سكل  الدرا�سة  منطقة  يف  الأجنبي  التعليم  ارتبط  لقد 
العثمانية ال�سيا�سية ومدى تدخل الدول الأجنبية يف �سوؤونها الداخلية وتزامن هذا التداخل 
حتديدا مع �سعف الدولة العثمانية وبداية انح�سارها، ولقد تغلغل الأجنبي يف فل�سطني عرب 

الإر�ساليات التب�سريية. 
لقد مت تاأ�سي�ص عدداً كبرياً من املدار�ص الأجنبية )الإر�ساليات التب�سريية( و كانت . 5

الأجنبية  املدار�ص  �سدت  ابتدائية، وقد  اأكرثها  املدار�ص  املدار�ص احلكومية وهذه  اأكرث من 
)الإر�ساليات التب�سريية( النق�ص الناجم يف املدار�ص احلكومية.
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الينابيع للن�رش والتوزيع، عّمان، 1993م، �ص6، �سي�سار اإليه لحقًا، ر�سيد، الكتاتيب

العمايرة، روؤية جديدة لأو�ساع التعليم يف فل�سطني، �ص231. . 33
الع�سلي، التعليم يف فل�سطني، �ص9. . 34
ال�سلط، . 35 التعليم يف  القادر،  الدولة، مج2، �ص309؛ خري�سات، حممد عبد  اأوغلي،  انظر: 

حممد  الفار،  �ص20؛  1987م،   ،15 ع  م14،  الأردنية،  اجلامعة  درا�سات،  جملة 
الفار�ص  دار  ط1،  ون�سال،  وتاريخا  و�سهرة  موقعا  اللد-  مدينة  2009م،  م�سطفى، 

للن�رش والتوزيع، عمان، �ص109، �سي�سار اإليه لحقًا، الفار، مدينة. 
الفار، مدينة، �ص110. . 36
�ص �ص يافا )86( ، 16 �ص 1319هـ/ 27 ت�ص2 1901م، �ص �ص185 - 186. . 37
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عمان، �ص �ص85 - 86، �سي�سار اإليه لحقًا، رحمي، املزيرعة. 
الزركلي، خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فار�ص )ت 1396هـ( ، الأعالم، . 41

ج2، �ص317، ط15، دار العلم للماليني، بريوت، 2002، �سي�سار اإليه لحقًا، الزركلي، 
الأعالم. 

فل�سطني، . 42 بالدنا  1991م،  مراد،  م�سطفى  الدباغ،  �ص117؛  ج3،  الأعالم،  الزركلي، 
دار الهدى للطباعة والن�رش، كفر قرع، فل�سطني، ج4، ق2، �ص474، �سي�سار اإليه لحقًا، 

الدباغ، بالدنا. 
�ص �ص يافا )77( ، 6 �سع1318هـ/ 28 ت�ص2 1900م، �ص98؛ �ص �ص يافا )63( ، 4 . 43

مح 1314 هـ/ 14 حز 1896م، �ص99؛ �ص �ص يافا )64( ، 4 مح 1314 هـ/ 14 حز 
1896م، �ص �ص30 - 31؛ �ص �ص يافا )61( ، 9 �سف 1314هـ/ 19 مت 1896م، 

�ص129. 
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�سالنامة دولت علية عثمانية، �سنة 1313هـ/ 1895م، �ص 552؛ �ص �ص يافا )63( ، . 44
4 مح 1314 هـ/ 14 حز 1896م، �ص99؛ �ص �ص يافا )64( ، 4 مح 1314 هـ/ 14 

حز 1896م، �ص �ص-30 31. 
�ص �ص يافا )63( ، 23 ر2 1313هـ/ 12 ت�ص1 1895م، �ص31. . 45
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1909م، �ص107. . 47 �ص �ص يافا )111( ، 29 �سف 1327هـ/ 21 اذ 
الزركلي، الأعالم، ج4، �ص35. . 48
املدار . 49 دار  ط1،  العثماين،  العهد  يف  العرب  تاريخ  يف  درا�سات  مهدي،  فا�سل  بيات، 

الإ�سالمي، بريوت. 2002م، �ص271، �سي�سار اإليه لحقًا، بيات، درا�سات. 
�سالنامة ولية �سورية 1288هـ/ 1871م، �ص 162. . 50
الفار، مدينة، �ص112. . 51
املرجع نف�سه، �ص118. . 52
�ص �ص يافا )77( ، 28 ر1 1317هـ/ 5 ب 1899م، �ص5. . 53
�ص �ص يافا )98( ، 29 ر1 1327هـ/ 19 ين 1909م، �ص115. . 54
�ص �ص يافا )130( ، 30 ر2 1329هـ/ 29 ين 19011م، �ص78. . 55
دروزة، حممد عزت )1993م( ، مذكرات، دار الغرب الإ�سالمي، بريوت، مج1، �ص20، . 56
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بيات، درا�سات، �ص271. . 58
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الع�سلي، التعليم يف فل�سطني، �ص �ص25 - 26. . 60
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بني . 63 فل�سطني  يف  الرو�سية  اجلمعية  تاريخ  من  �سفحات   ، )1988م(  عمر،  املحاميد، 
اإليه  �سي�سار  فل�سطني، �ص74،  الرتاث،  اإحياء  الطيبة، مركز  1914م،   - 1882 اأعوام 
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املصادر العربية غري املنشورة: 

�شجالت حمكمة يافا �ل�رشعية: . 1
Ú ص �ص يافا )61( ، 9 �سف 1314هـ/ 19 مت 1896م�
Ú  ص �ص يافا )63( ، 4 مح 1314 هـ/ 14 حز 1896م�
Ú 1896م �ص �ص يافا )64( ، 4 مح 1314 هـ/ 14 حز 
Ú  .1898م �ص �ص يافا )72( ، 15 رج 1316هـ/ 4 ك1 
Ú  .ص �ص يافا )77( ، 6 �سع1318هـ/ 28 ت�ص2 1318هـ/ 1900م�
Ú  .ص �ص يافا )96( ، 9 ر1 1325هـ/ 22 ين 1907م�
Ú  .ص �ص يافا )98( ، 29 ر1 1327هـ/ 19 ين 1909م�
Ú  .ص �ص يافا )99( ، 2 ر1 1325هـ/ 15 ين 1907م�
Ú  .ص �ص يافا )111( ، 29 �سف 1327هـ/ 21 اذ 1909م�
Ú  .ص �ص يافا )130( ، 30 ر2 1329هـ/ 29 ين 19011م�

�ل�شالنامات: . 2
�سالنامة ولية �سورية 1288هـ/ 1871م. أ. 
�سالنامة دولت علية عثمانية، �سنة 1313هـ/ 1895م. ب. 
�سالنامة نظارة املعارف العمومية لالأعوام التالية: 	. 

Ú  .1898م 1316هـ/ 
Ú 1899م 1317هـ/ 
Ú 1900م  /1318
Ú 1901م  /1319
Ú  .1903م 1321هـ/ 
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ثانياً- املصادر املنشورة: 
الد�ستور العثماين، نوفل نعمة اهلل )1300هـ/ 1883م( ، مراجعة خليل اأفندي احلوراين . 1

)مرتجم( ، بريوت، املطبعة الأدبية، مج 2. 
املعاجم. 2

ابن منظور، حممد بن كرم بن علي )ت711هـ/ 1311م( ، ل�سان العرب، ط3، دار  -
�سادر، بريوت، 1414هـ. 

الفراهيدي، خليل بن احمد )ت170هـ/ 786م( ، العني، حتقيق مهدي املخزومي و  -
ابراهيم ال�سامرائي، د. ت، د. ط، الأردن. 

ثالثاً- املراجع العربية: 
�سالح . 1 ترجمة  وح�سارة،  تاريخ  العثمانية  الدولة   ، )1999م(  الدين،  اأكمل  اأوغلي، 

ال�سعداوي، مج2، ا�ستانبول، مركز الأبحاث للتاريخ والفنون و الثقافة الإ�سالمية. 
املدار . 2 دار  ط1،  العثماين،  العهد  يف  العرب  تاريخ  يف  درا�سات  مهدي،  فا�سل  بيات، 

الإ�سالمي، بريوت. 2002م. 
كفر . 3 والن�رش،  للطباعة  الهدى  دار  فل�سطني،  بالدنا   ، )1991م(  مراد  م�سطفى  الدباغ، 

قرع، فل�سطني. 
دروزة، حممد عزت )1993م( ، مذكرات، دار الغرب الإ�سالمي، بريوت. . 4
5 . -  1900 عّمان  مدينة  يف  التقليدية  ونظمها  الكتاتيب   ، )1993م(  عبداهلل  ر�سيد، 

1958م، دار الينابيع للن�رش والتوزيع، عّمان، . 
رحمي، قا�سم اأحمد، 2004م، املزيرعة( اإحدى قرى فل�سطني املدمرة( ، ط2، د. ن، عمان. . 6
الزركلي، خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فار�ص )ت 1396هـ( ، الأعالم، . 7

ج2، �ص317، ط15، دار العلم للماليني، بريوت، 2002م. 
1918م، . 8  - 1864 العثمانية  التنظيمات  لواء عكا يف عهد   ، )1999م(  زهري غنامي 

موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية، بريوت. 
احلديث، . 9 الع�رش  بداية  حتى  الإ�سالمي  الفتح  من  فل�سطني  يف  التعليم  كامل،  الع�سلي، 

املو�سوعة الفل�سطينية، الق�سم2، املجلد الثالث، �ص24، ط1، بريوت 1990م. 
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الفار، حممد م�سطفى، 2009م، مدينة اللد- موقعا و�سهرة وتاريخا ون�سال، ط1، دار . 10
الفار�ص للن�رش والتوزيع، عمان. 

الربيطاين . 11 والنتداب  الرتكي  احلكم  اإبان  احلكومي  العربي  التعليم  اهلل،  عبد  القط�سان، 
1987م.  1948م، ج1، �ص16، ط1، دار الكرمل للن�رش، عمان،   - 1516

بني . 12 فل�سطني  يف  الرو�سية  اجلمعية  تاريخ  من  �سفحات   ، )1988م(  عمر،  املحاميد، 
اأعوام 1882 - 1914م، الطيبة، مركز اإحياء الرتاث، فل�سطني. 

ن�سوان، جميل عمر )2004م( ، التعليم يف فل�سطني منذ العهد العثماين وحتى ال�سلطة . 13
الوطنية الفل�سطينية، دار الفرقان، �ص50، عمان، �سي�سار اإليه لحقًا، ن�سوان. 

ثالثاً- املراجع األجنبية املرتمجة: 

ال�سعداوي، . 1 �سالح  ترجمة  وح�سارة،  تاريخ  العثمانية  الدولة  الدين،  اأكمل  اأوغلي، 
ا�ستانبول، مركز الأبحاث للتاريخ والفنون و الثقافة الإ�سالمية، 1999م، مج2. 

رابعاً- الدوريات: 

العمايرة، حممد ح�سني، روؤية جديدة لأو�ساع التعليم يف فل�سطني خالل العهد العثماين، . 1
جملة �سامد القت�سادي، عدد 109، 1997م. 

خري�سات، حممد عبد القادر، التعليم يف ال�سلط، جملة درا�سات، اجلامعة الأردنية، م14، . 2
ع 15، 1987م، �ص20. 

جريدة ثمرات الفنون، بريوت، ع 889، 20 حزيران 1892م، �ص �ص 3 - 4. . 3
جريدة فل�سطني، يافا، عدد 245، 1 حزيران 1913م، �ص3. . 4
جريدة املقتب�ص، دم�سق، عدد 534، 26 ت�رشين ثاين 1910م، �ص3. . 5


