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   بالعربيةصـالملخ

 أحد، جعلتها  اإلسالمية بها فلسطين على مر العصورإن المكانة الدينية التي تميزت

 ، والزوايا،، مثل المساجدلعديد من المؤسسات التعليمية ونقطة النطالق ا،ةكز األساسياالمر

بروز عائالتها واهتمام هذه العائالت بالتعليم، ومن ثم تولي قيادة  كما ساهمت في .والمدارس

   . أو إلى فئة العلماء،شراف إلى فئة األاينية، سواء بانتماء أفرادهالمؤسسات الد

عن موقف علماء القدس من النظام الدراسة الكشف هذه  تحاول ،وبناء على ذلك

 وبالتحديد خالل فترة التنظيمات، وتفترض الدراسة أن ،التعليمي في أواخر الفترة العثمانية

 اندمجوا في النظام نما، وإعلماء القدس لم يقفوا موقف المعارض من الحداثة في التعليم

رغم التراجع الذي شهدته هذه الفترة في  وساهموا في تطويره، ،التعليمي الحكومي الجديد

  .قارنة مع الفترات التاريخية السابقةم بال،عدد المؤسسات التعليمية القائمة

 من خالل مجتمع المقدسي في النظام التعليمي؛بناء الساهمة أ مفقد تبين للباحثة

داء رسالتها التعليمية في النصف ها في أر، والتأكد من استمراالمؤسسات التعليميةاهتمامهم ب

 لضرورة الشروع بإصالحات فيوعند تنبه الدولة العثمانية . األول من القرن التاسع عشر

درك جزء كبير من العلماء حاجة مؤسساتهم التعليمية لإلصالح  أ، كافةمجاالت الحياة

  .ين بالتحديث والعصرنهمة المطالب، فكانوا في مقدوالتحديث

 خالل القرن ، ازدياد النشاط التبشيري في فلسطينتزامنت فترة اإلصالحات معو

.  بصبغة التبشيرغلبهافي أ ظهور العديد من المدارس األجنبية التي اتسمتالتاسع عشر، و



  ت
 

د واجه النظام ، وقياً للتغلغل والنفوذ الغربيفكرياً واقتصادوكان هذا نتاجا لتعرض البالد 

 والتزامه ،لبعده عن الحداثة  تحدياً كبيراً؛-خالل تلك الفترة- التعليمي الديني القائم في القدس 

  .بالتقليد

 ومواكبة ، خروج علماء القدس من النظام التعليمي التقليدي أنوقد بينت الدراسة

هم وفق النظام بنائ، ساهم في تعليم أ عن اإلصالحات في شتى الميادينتجةالتغيرات النا

هؤالء شغال ، وهذا ما ساهم في إ)التبشيري( سواء الحكومي أم األجنبي ،التعليمي الحديث

كانت بحاجة إلى العديد  التي ، دائرة المعارف، مثلالقدس  فيللمناصب الحكومية المستحدثة

 ي القدسديثه ف عمل المؤسسات التعليمية الحدارة في إاً مهماًم دور كما كان له.ينمن الموظف

، في  نوعية في النظام التعليمي في القدسحداث نقلة ساهم في إوتسييره بشكل صحيح؛ مما

  .    العثمانيةأواخر الفترة

، ومحاولة االستفادة قدر قام العلماء بدفع العملية التعليمية والنهوض بهاوهكذا فقد 

  . ة الحكوميةي عدد المؤسسات التعليم، بالرغم من قلةصالحاتاإلمكان من هذه اإل

  

  

  

  

  


