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 :الممخص
ارتبط الوجود الييودي في العراق بثالث موجات بشرية وفدت إلى العراق 
ابتداًء من القرن الثالث ق.م والفترات الالحقة. عاش ييود العراق في أجواء 
من التسامح الديني والحرية في اقامة شعائرىم ومؤسساتيم الدينية فضاًل 

 األنشطة االقتصادية.عن ممارستيم لمعديد من 
أعطت الدولة العثمانية الحرية لألقميات الدينية ومنيا الييود في اقامة 
مؤسساتيم التعميمية والتي كانت نواتيا األولى افتتاح مدرسة االليانس لمبنين 

ليتوالى افتتاح عدد من المدارس الييودية في عموم  4:81في بغداد عام 
عداد خريجي ىذه المدارس وازدياد الوعي الواليات العراقية. ومع تزايد ا

الثقافي لدى خريجي ىذه المدارس برز عدد من المثقفين الييود كانت ليم 
اسياماتيم في اصدار عدد من الصحف فيما اتجو البعض اآلخر إلى 
انشاء عدد من المطابع الييودية والتي كان ليا دور في رفد المكتبة العراقية 

 لكتب واإلصداراتأنداك بأعداد كبيرة من ا
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Abstract: 

The Jews existence in Iraq was related with three human 

migration waves to Iraq beginning from the third century 

B.C. and the subsequent periods. The Jews lived in Iraq 

in an atmosphere of religious tolerance and freedom to 

practice their rituals and their religious institutions in 

addition to practicing many economic  activities.  

Ottomans granted freedom to the religious minorities 

including the Jewish in terms of establishing their 

educational institutions and the core of these institutions 

was the inauguration AlAlyans school for boys in 

Baghdad in 1864 and this was followed by opening 

several Jewish  schools in the Iraqi provinces. With the 

increase of the number of graduates these schools and 

the cultural awareness of those school graduates a 

number of intellectuals emerged who had their own 

contribution including issuing a number of newspapers 

and some of them tended to establish several Jewish 

press houses, which had an important role in terms of 

providing the Iraqi Library with a big number of books.  

Keywords: 

religious minorities 

alliances 

Jews 

educational institutions 

printing presses. 

 

 

©Authors, 2022, College of 

Education for Humanities  

University of Anbar. This is 

an open-access article under 

the CC BY 4.0 license 

(http://creativecommons.org/li

censes/by/4.0/). 

 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )4العدد )

 2222 كانون األول

 

)2222 ) 
 

 مقدمة:
يرقى تاريخ الوجود الييودي في العراق إلى القرن الثامن ق.م وفي عيد الدولة 

ق.م والممك االشوري  909-917االشورية وتحديدًا الممكان اآلشوريان تجالت بالصر الثالث 
وخالل حمالت الممكين المذكورين تم أسر أالف الييود حيث ق.م  927-900سرجون الثاني 

ومن ىذه المناطق بدأ الييود ببناء عدد من القرى في  .(4)"اقجرى توطينيم في شمال العر 
والزيبار وبرواري العميا وفي )قرية بيت النور  (0)العمادية وعقرة ودىوك )قرية صندور( وزاخو

"بي تنور"( وبرواري السفمى والمزوري والدوسكي حيث بدأوا بممارسة مختمف النشاطات 
ت فضاًل عن التجارة والحياكة والحدادة والصناعة االقتصادية كالزراعة وتربية الحيوانا

 .(2)وامتيانيم لمعديد من المين كنقل األخشاب بالقوارب في أنيار الموصل ومين أخرى
اما الموجة الثانية التي وفدت إلى العراق فكانت في أعقاب السبي البابمي 

Babylonian Captivity 821وخذنصر الثاني )األول والثاني( عندما قام الممك البابمي نب-
 7:8ق.م والثانية عام  9;7ق.م بالقضاء عمى مممكة ييوذا عبر حممتين األولى عام  780

( ألف 82ق.م. قام عمى اثرىما بنقل عدد من االسرى الييود قدرت المصادر أعدادىم بـ )
لمتيودة . ثم كانت الموجة الثالثة التي وفدت إلى العراق أثر ترحيل عدد من القبائل ا(1)ييودي

واستقروا في مناطق  801-811( من الجزيرة العربية في زمن الخميفة عمر بن الخطاب )
 .(7)عانة ثم انحدروا جنوبًا إلى الضفة الغربية لنير الفرات

كان وضع ييود العراق أفضل بكثير من أوضاع الييود في المناطق االخرى في ظل 
د من الشخصيات الييودية في مجال التجارة الخالفة االسالمية والعيود التالية وبرزت عد

والمال نذكر منيم ىارون بن عمران ويوسف بن فنحاس المذان برز نشاطيما المالي في عيد 
وباقي المدن  :407، وعمى اثر سقوط بغداد عام (8) 20;-:2;الخميفة العباسي المقتدر 

يكن الييود بمنأى عن ىذه العراقية عمى يد المغول وما لحق ىذه المدن من خراب ودمار، لم 
االعمال مع ذلك برز عدد من الشخصيات التي نالت الحظوة لدى عدد من الحكام المغول 

 .(9) 4;40-40:1نذكر منيم الطبيب سعد اهلل الذي اصبح مستشارًا لمحاكم المغولي ارغون 
م عاش الييود في ظل "نظام :4;4-4748بدخول العراق تحت السيطرة العثمانية 

متساىل...فضاًل عن تمتع الييود بسموك اخالقي حسن وعدم وجود ما يمنع اختالطيم 
 .(:)بالسكان..."
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أما من الناحية االقتصادية فمم يترك الييود نشاطًا اقتصاديًا إال وبرعوا فيو، وكان 
لين. الكثير منيم تّجارًا وتحديدًا تجارة )الجممة( حيث كانوا يوردون البضائع إلى الباعة المتجو 

ومنيم من برع في صياغة الذىب والفضة، كما عمموا في مختمف المين كالحياكة والصيرفة 
وصناعة األحذية. كما امتمكت عدد من العوائل الييودية مساحات شاسعة من األراضي في 

 .(;)مناطق الموصل
جارة أما في مجال التجارة فقد أشارت إحدى التقارير البريطانية أن "الييود احتكروا الت

وفي محاولة منيم لتوسيع نشاطاتيم التجارية لجأ عدد من ييود  (42)المحمية بكل معنى الكممة"
العراق إلى اليجرة إلى اليند وكمكتا وبومباي وىونغ كونغ، ولما كانت ىذه المدن خاضعة 
لسيطرة عدد من الدول األجنبية ومنيا بريطانيا، مما يعني أن الييود ومن خالل تواجدىم في 

مك المدن قدموا خدماتيم لتمك الدول، إال أن ىذا األمر لم يستمر طوياًل فبعد أن فقدت شركة ت
لم يعد بإمكان الييود المتاجرة لحسابيم الخاص بالبضائع  4:24اليند الشرقية امتيازاتيا عام 

البريطانية واليندية، وقد وجد الييود حاًل ليذه المشكمة عندما أصبحوا وكالء لمتجار 
ريطانيين في اليند وفي ىذا المجال برزت عدد من اأُلسر التجارية نذكر منيا أسرة زلخة الب

 .(44)دانيال وعزرا الياىو كبابي...
ونظرًا لمثقل المالي الذي تمتعت بو بعض  4:24-;491وخالل فترة حكم المماليك 

صراف باشي العوائل الييودية احتكرتو عمى اثرىا عدد من المناصب المالية منيا منصب ال
)المسؤول عن أمور الخزانة( والذي احتكرتو عائمتو ساسون لفترات طويمة نذكر منيم داؤد 

 .(40)ساسون الذي تولى ىذا المنصب لمدة اربعين سنة
 

 (13)المحور األول: األوضاع العامة ليهود العراق خالل القرن التاسع عشر
العثمانية خطت الجيود مع اعتالء السمطان عبدالمجيد األول شؤون الدولة 
وبقدر تعمق األمر  ;4:2االصالحية مرحمة متقدمة بصدور مرسوم خط شريف كولخانة عام 

باألقمية الييودية التي أعطيت حقوقًا متساوية مع بقية رعايا الدولة في الوقت الذي كان فيو 
القرون التي ييود أوربا يعانون من االضطياد االجتماعي والديني خالل القرن التاسع عشر و 

. كما تم اعفائيم من اداء ضريبة الجزية التي كانوا يدفعونيا، فيما تم فرض ضريبة (41)سبقتو
 .(47)تعفييم من اداء الخدمة العسكرية
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صدر مرسوم خط ىمايون الذي أبقى عمى االمتيازات التي  4:78شباط  :4في 
جديدة حيث ألزم كل  سبق وأن اعطيت لرؤساء الممل غير المسممة عمى أن تنظم بقوانين

طائفة أن يكون ليا مجمسين االول مجمس )جسماني( والثاني مجمس )روحاني( وحددت 
صالحيات كل مجمس، كما جرى تنظيم أوقاف الكنائس واألديرة واألحوال الشخصية لمطوائف 

اقية . وىذا ما جرى تطبيقو في الواليات العثمانية ومنيا الواليات العر (48)الدينية ومنيم الييود
 (49)فكان عمى رأس تمك األقميات سمطتان )دينية ومدنية( مثل السمطة الروحية )الحاخام باشي(

الذي يجري تعيينو من قبل الباب العالي، إذ كان بمثابة صمة الوصل بين ابناء الطائفة 
الييودية والسمطات العثمانية، فيما مثل السمطة المدنية المجمس الممي )الجسماني( والذي 

 .(:4)(Nasiف من عشرة أعضاء يرأس المجمس أحد األثرياء الييود ويسمى بـالناسي )تأل
لم يكن ييود العراق ببعيدين عن المشاركة في الحياة السياسية داخل الواليات العراقية 
وخارجيا واألمثمة كثيرة عمى ذلك. ففي أعقاب تولي والي بغداد مدحت باشا ادارة الوالية 

-كثير من القوانين االصالحية التي اصدرتيا الدولة العثمانية   والذي وضع 4:90-;4:8
 4:81موضع التنفيذ ونخص منيا بالذكر قانون الواليات الصادر عام -في وقت سابق

وبموجب القانون المذكور أصبح لكل وحدة ادارية )والية، سنجق، قضاء، ناحية( مجمس 
األىالي في ادارة ىذه الوحدات االدارية.  لتنظيم ادارة ىذه الوحدات االدارية مع ضمان إشراك

عضوًا لمجمس  4:98-;4:8وفي ىذا المجال جرى انتخاب مناحيم صالح دانيال لممدة 
. أما في الموصل فانتخب كل من يعقوب سميح وأبنو داؤد كعضوين لمجمس (;4)والية بغداد
 .(02)ادارة الوالية

والذي تم  4:98دستور عام  ;2;4-4:98بعد إعالن السمطان عبد الحميد الثاني 
بموجبو تشكيل مجمس المبعوثان العثماني، كان لييود العراق مشاركتيم في ىذا المجمس 

 .(00)وساسون حسقيل (04)بانتخاب عدد من االعضاء وىم كل من مناحيم صالح دانيال
البريطاني في العراق والذي شّكل -من جانب آخر كان الييود ىدفًا لمتنافس الفرنسي

ىبية لمييود لمحصول عمى امتيازات أكثر فعمى اثر الخالفات التي نشبت بين والي فرصة ذ
والمقيم السياسي البريطاني في بغداد كموديوس جيمس  4:24-4:49بغداد داؤد باشا 

وقف الييود إلى جانب األخير في صراعو وبعد عزل  G. J. Rich 4:2:-4:04(02)ريج
الذي اتبع نفس سياسة سمفو في  Robert Tylor 4:00-4:12ريج وتعيين روبرت تايمر 
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التقرب من الييود من أجل ادخال اكبر عدد منيم في الحماية البريطانية مما ادخمو في 
واستمر  Fontanier 4:28-4:2: (01)منافسة مع القنصل الفرنسي في بغداد فونتانييو 

سيطرة العثمانية عمى الموقف البريطاني في الدفاع عن حقوق االقمية الييودية طوال حقبة ال
 .(07)العراق

 المحور الثاني: النشاطات التعميمية والثقافية ليهود العراق خالل القرن
 التاسع عشر 

تعد الثقافة مرآة عاكسة لصورة الحقائق التاريخية التي كان ليا تأثيرىا المباشر في 
مجتمع وما يميزه حياة المجتمعات. فضاًل عن كونيا أحد أىم العوامل التي تحدد معالم أي 

عن غيره من المجتمعات، وبقدر تعمق األمر بالنشاطات التعميمية والثقافية لييود العراق والتي 
 اتخذت ليا واجيات عدة والتي يمكن ايجازىا بـ:

 التعميم: -1
كما سبقت االشارة إليو كان الييود في مقدمة األقميات الدينية التي تمتعت بتسامح 

دما أعطيت ليا حرية تامة في اقامة مؤسساتيا الدينية والتعميمية وباقي الدولة العثمانية عن
 مؤسساتيا االخرى.

ترجع حركة انشاء المدارس الحديثة الخاصة بيذه األقمية إلى ستينات القرن التاسع 
 Aliance Israclite) (08)عشر عندما شرعت جمعية االتحاد االسرائيمي االليانس

Universeة حديثة في والية بغداد ليعقبيا افتتاح عدد من المدارس في ( بإنشاء أول مدرس
باقي الواليات كالموصل والبصرة وعدد من الوحدات االدارية التابعة ليا. أما قبل ىذا التاريخ 
فاقتصر التعميم لدى ىذه االقمية عمى افتتاح عدد من المدارس االولية )الدينية( والتي عدت 

 نشاء المدارس الحديثة والتي يمكن تقسيميا إلى المدارس اآلتية:وسيمة التعميم الوحيدة حتى ا
 مدارس الحيدر: -1

ومعناىا )الحجرة( وىي أشبو بـ )الكتاتيب االسالمية( وغالبًا ما تتألف من غرفة واحدة 
يقوم معمم واحد بالتدريس فييا وغالبًا ما يقوم ىذا المعمم بترديد الدرس شفاىًا عمى الطالب. 

ليف الدراسة في الحيدر فتولى أىالي الطمبة دفع أجور تدريس أبنائيم إلى المعمم. أما عن تكا
فضاًل عن قيام بعض أغنياء الطائفة بفتح مثل ىذا النوع من المدارس في بيوتيم سعيًا منيم 
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لضمان التحاق أكبر عدد من ابناء العوائل الفقيرة بيذه المدارس الذي انتشرت في عدد المدن 
 .(09)تي يقطنيا الييود كبغداد والموصل والبصرة وغيرىا من المدنالعراقية ال
 مدارس مدراش: -2

أمام تدني المستوى التعميمي لمدارس الحيدر وعجز الموجود منيا عن استيعاب 
افتتاح اول مدرسة مدراش  4:20األعداد المتزايدة من الطمبة خاصة الفقراء منيم جرى عام 

وبجيود من )اىرون حاخام موشي الوي( والتي عدت في حينيا عرفت بـ )مدراش تمموذ توراة( 
أقدم مؤسسة ثقافية ودينية لمييود في العراق إذ اقتصر القبول فييا عمى الطمبة الذكور وبأعداد 
محدودة، أما عن طبيعة الدروس التي تعطى لمطبة فاقتصرت عمى تدريس )التوراة( فضاًل عن 

ة والوعظ ودراسة بعض الشخصيات الدينية الييودية التي تعميميم كيفية اداء الشعائر الديني
. كما اعطي (:0)وردت أسمائيا في التوراة إلى جانب دراسة المغة العبرية القديمة )قراءة وكتابة(

الحق لمطالب المتخرجين من مدارس المدراش االلتحاق كمعممين لمتدريس في مدارس الحيدر 
 .(;0)الوظائف التي لم تخرج عن المجال الدينيأو العمل في الكنيس كوعاظ وغيرىا من 

كانت مدة الدراسة في ىذا النوع من المدارس ستة سنوات، تألف كادرىا التدريسي من 
رجال الدين والحاخامات ممن يمتمكون مؤىالت قراءة التوراة وليم خبرة في مجال الشرح 

ه الميمة عدد من االغنياء . أما عن مصادر تمويل نفقات ىذه المدارس فتكفل بيذ(22)والتفسير
الييود عندما اوقفوا لصالح ىذه المدارس عدد من الوقفيات واألمثمة كثيرة عمى ذلك فعمى 
سبيل المثال اوقفت عائمة شموموا داؤد الكثير من الدور والدكاكين في بغداد لتمويل نفقات 

أعدادىا عام . وبمرور الوقت ارتفعت أعداد مدارس مدراش لتصل (24)مدرسة مدراش بغداد
 .(20)( طالباً 4002( مدرسة التحق بيا )72إلى ) 2;:4

 مدارس االليانس ودورها في تطوير التعميم اليهودي في العراق: -
ادرك القائمون عمى جمعية االتحاد االسرائيمي )االليانس( أن أفضل الوسائل لالرتقاء 

م بالجانب التعميمي من خالل اقامة باألقمية الييودية اجتماعيًا وثقافيًا ال يكون إال باالىتما
شبكة من المؤسسات التعميمية القائمة عمى أساس عمماني بحت عبر ادارة مركزية قائمة عمى 
ربط ىذه المؤسسات بالمقر الرئيسي لألليانس. ولضمان سيطرة األخير عمى نشاطات ىذه 

ة باإلبقاء عمى االتصال المؤسسات ألزمت االليانس القائمين عمى ادارة ىذه المؤسسات التعميمي
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الدائم بالمقر الرئيسي لالليانس في باريس من خالل كتابة التقارير )سنوية، فصمية، شيرية( 
 .(22)حول نشاطاتيا

تولى المقر الرئيسي لالليانس تعيين مدراء ىذه المؤسسات التعميمية فضاًل عن 
فتتاح معيد لممعممين في كوادرىا التدريسية ولتحقيق اليدف االخير بادرت االليانس إلى ا

 .(21):4:8باريس عام 
أما في ما يتعمق بالواليات العراقية كانت الخطوة االولى لنشاطات االليانس التعميمية 

والتي عدت في حينيا أول  4:81افتتاح مدرسة االتحاد االسرائيمي االليانس لمبنين عام 
ه المدرسة، المدارس الرسمية مدرسة حديثة يجري افتتاحيا في بغداد وبذلك سبق تأسيس ىذ

 .(27);4:8العثمانية التي تأخر افتتاحيا حتى عام 
كانت الدراسة في ىذه المدرسة بمستوى المدارس الرشدية )متوسطة( متخذة من 
المناىج التعميمية الفرنسية الحديثة انموذجًا لتدريسيا لذلك كانت المغة الفرنسية لغة التدريس 

 (28)سة دروسًا في عدد من المغات كالعبرية والعربية والتركيةفضاًل عن تمقي طالب المدر 
 .(29)واالنكميزية

. (:2)مع مرور الوقت شيدت المناىج الدراسية لممدرسة تطورًا في مفرداتيا الدراسية
إلى الحد الذي اصبحت مناىجيا مع بداية العقد االخير من القرن التاسع عشر تشمل عمى 

تدّرس في المدارس الثانوية الرسمية مما دعى ادارة المعارف معظم المواد الدراسية التي 
 .(;2):2;4العثمانية إلى االعتراف بالمدرسة عمى انيا مدرسة ثانوية وذلك ما حصل عام 

تولت عدد من الييئات والجمعيات الييودية ميمة االشراف عمى المدرسة منيا جمعية 
. أما عن مصادر تمويل نفقات المدرسة (12)االتحاد االسرائيمي والجمعية الييودية في بغداد

فكانت متعددة إذ كانت ادارة المدرسة تستوفي مبالغ نقدية من أىالي الطالب تراوحت بين 
 .(14)( قرشًا شيريًا فضاًل عن التبرعات التي قدميا عدد من األثرياء الييود42-02)

يرتفع العدد إلى . ل(10)( طالباً 17) 4:87بمغ عدد طالب المدرسة الممتحقين بيا عام 
وصل عدد الطمبة في ىذه المدرسة إلى  28;4. وفي عام(12):4:9( طالبًا عام 490)
. ويأتي ازدياد أعداد الطمبة الممتحقين بالمدرسة كنتيجة حتمية لتطور (11)( طالب822)

التدريس في ىذه المدرسة ورغبة من االىالي في تأمين تعيين أبنائيم في أحد الوظائف 
 د تخرجيم.الحكومية بع
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اعتبرت ىذه المدرسة النواة لقاعدة عريضة من المؤسسات التعميمية الييودية التي 
تولت جمعية االتحاد االسرائيمي )االليانس( افتتاحيا في والية بغداد وعدد من الوحدات االدارية 

 التي يتواجد فييا الييود وعمى الشكل التالي:
 مدرسة )جامعة( لمبنين: -

، بمغ عدد الطمبة المسجمين فييا (17)وىي مدرسة )ابتدائية( 8::4ام جرى افتتاحيا ع
إال أن الدراسة سرعان ما توقفت في ىذه المدرسة دون أن تقدم  (18)( طالباً 407) 24;4عام 

 المصادر المتوفرة أسبابًا ليذا التوقف.
 مدرسة الفان االبتدائية لمبنين: -

 9::4ببناء المدرسة وعمى نفقتو الخاصة عام قام أحد األثرياء ويدعى مناحيم دانيال 
 .(19)تم الحاقيا بمدارس االليانس لمبنين 22;4وفي عام 
 مدرسة لورا خضوري االبتدائية والرشدية لمبنات: -

لم يكن تعميم البنات وحتى العقد األول من القرن العشرين بشيء يذكر وكثيرًا ما ارتبط 
الضيقة تجاه المرأة،  بل وصل بالبعض إلى القول بأن  تأخر تعميم االناث والنظرة االجتماعية

. (:1)"تعميم المرأة سيجرىا إلى المفاسد، ألن الكتابة ان تعممتيا أوصمتيا إلى أغراض فاسدة"
ن  كانت المرأة الييودية مثل غيرىا من النسوة العراقيات تعيش اسيرة ىذه العادات والتقاليد وا 

. فضاًل عن معارضة (;1)فإنيا من المحظوظات سنحت ليا فرصة التعمم في )الحيدر(
القيادات الييودية لتعميم المرأة. ورغم محاوالت االليانس افتتاح مدرسة خاصة بالبنات إال أن 

عندما جرى افتتاح أول مدرسة مينية لمبنات  2;:4ىذه الجيود لم تحقق غايتيا إال في عام 
يوديات بعض المين كالخياطة والتطريز. في والتي اقتصرت الدراسة فييا عمى تعميم البنات الي

محاولة إليجاد مصدر دخل لعوائمينَّ ىذا من جية ومن جية اخرى كان افتتاح ىذه المدرسة 
 .(72)محاولة من االليانس لجس نبض القيادات الييودية تجاه تعميم االناث

بعد نواة مع ازدياد أعداد الييود المتخرجين من مدارس االليانس الذين شّكموا فيما 
لظيور طبقة ييودية مثقفة في أواخر القرن التاسع عشر استندت افكارىا عمى محاكاة الثقافة 
الغربية معتبرين المرأة شريك أساس في ىذه المحاكاة وما يترتب عمى ذلك من ضرورة 

منتجة االىتمام باالرتقاء بالمستوى التعميمي لمفتيات الييوديات فضاًل عن تأىيمينَّ ليكنَّ أدوات 
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وبالتالي شّكمت ىذه الطبقة قوة مساندة لجيود االليانس في افتتاح اول مدرسة ابتدائية لإلناث 
 .(74)2;:4في بغداد عام 

تولى المركز العام لجمعية االتحاد االسرائيمي في باريس تعيين مديرة المدرسة 
ة العربية والعبرية ومع ومعمماتيا والمواتي غالبًا ما كّن يدرسن عدد من المواد الدراسية كالمغ

 .(70)تخرج طالبات المدرسة جرى تعيين عدد منينَّ كمعممات في ىذه المدرسة
لقيت المدرسة اقبااًل واسعًا من الطالبات لاللتحاق بالدراسة حيث ضمت المدرسة 

، كما جرى (71);;:4( طالبة عام 402، ليرتفع العدد إلى )(72):;:4( طالبة عام 0:)
الرشدي وخالل العقد االول من القرن العشرين انتقمت المدرسة إلى بناية استحداث القسم 

 .(77)جديدة وصارت تعرف بمدرسة لورا خضوري
قامت االليانس بافتتاح أول روضة مختمطة لألطفال جرى قبول  ;;:4في عام 

سنوات. أما عن طبيعة الدروس التي تمقاىا االطفال  7-1االطفال ممن تراوحت أعمارىم بين 
اشتممت عمى تدريس المغة العربية وبدروس مبسطة فضاًل عن عدد من الدروس التي تنمي ف

 .(78)قدرات االطفال الذىنية والجسدية كالرسم وااللعاب
 مدرسة رفقة نورائيل لمبنين: -

حافزًا لبعض الشخصيات لتوسيع  (79)كان لمنجاحات التي حققتيا مدارس االليانس
في العراق وتعد الييودية رفقة نورائيل إحداىّن عندما فاتحت  قاعدة التعميم الييودي الحديث

عبر ادارتيا في بغداد لمموافقة عمى االشراف عمى األوقاف التي اوقفتيا  8;:4االليانس عام 
لمصرف عمى تعميم أبناء الطائفة الييودية في بغداد وبالفعل رفع المقترح إلى مركز االليانس 

 .(:7)انشاء مدرسة تمول بواسطة ىذا الوقف في باريس وحصمت الموافقة عمى
من خالل ىذا االستعراض لممدارس الييودية التي جرى افتتاحيا يمكن مالحظة 

 األمور التالية:
حتى ستينات القرن التاسع عشر اقتصرت المدارس التي افتتحتيا الطائفة الييودية في  .4

دى الدراسة فييا عمى عموم الواليات العراقية عمى المدارس الدينية والتي لم تتع
 الدروس الدينية وبعض الدروس في الحساب واصول مسك الدفاتر والجغرافية.

ايمانًا من جمعية االتحاد االسرائيمي االليانس بأىمية التعميم كونو أحد المرتكزات  .0
افتتاح اولى المدارس الحديثة  4:81األساسية لتنمية المجتمعات الييودية، جرى عام 
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د. وبذلك عدت ىذه المدرسة اول مدرسة حديثة يجري افتتاحيا في في والية بغدا
 .;4:8العراق في حين تأخر افتتاح المدارس العثمانية الرسمية حتى عام 

جرى افتتاح اول مدرسة ييودية حديثة لمبنات في خطوة استباقية لم  2;:4في عام  .2
 من القرن التاسع عشر. تقدم عمييا المؤسسات التعميمية العثمانية إال في العقد االخير

 الصحافة: -0
مما ال شك فيو فإن ازدياد أعداد المدارس الييودية وما رافق ذلك من ازدياد أعداد 
خريجي ىذه المدارس وارتفاع المستوى الثقافي ليذه الطائفة قد أعطى المجال لمبعض لمعمل 

از الجانب في مجال الصحافة من خالل اصدارىم لعدد من الصحف التي ساىمت في إبر 
-االجتماعي والثقافي لييود العراق حيث ارخت المصادر إصدار عدد من الصحف الييودية 

 وعمى الشكل التالي: -خالل فترة البحث
وبالمغة العبرية وتعد أول صحيفة تصدر في  4:82صحيفة ىادوبير: صدرت عام  .4

ير معروفة العراق كانت مخصصة لشؤون الطائفة الييودية إال أنيا توقفت ألسباب غ
 .(;7)4:92عام 

 .(82)4:81جريدة ىامجيد: صدرت بالمغة العبرية عام  .0
جريدة بين النيرين: وىي جريدة "يومية سياسية" تولى اصدارىا يعقوب يوسف عيني  .2

العاني وبقسمين تولى تحرير قسميا العربي محمد كامل الطبقجمي، فيما عيد إلى 
استمرت الجريدة في الصدور لمدة ثالث محمود نديم الطبقجمي تحرير قسميا التركي، 

 .(84)سنوات
 

 الطباعة: -3
يعد ييود العراق من أوائل من أدخموا مينة الطباعة والنشر إلى العراق وكانت باكورة 

 تمك الجيود قيام الحاخام موسى باروخ مزراحي بتأسيس مطبعة ييودية في العراق.
-عن طباعة جريدة ىادوبير اقتصرت اصداراتيا عمى عدد من الكتب الدينية فضالً 

أعقبيا تأسيس مطبعة "رحمايم" التي عدت من أشير دور الطباعة -التي سبقت االشارة إلييا
 .(80)( كتاباً 017في العراق إذ بمغ مجموع الكتب التي اصدرتيا ىذه المطبعة )
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ولم يحصل عمى  (82)قام الحاخام شمومو بيخور بإنشاء مطبعة بيخور 4:11في عام 
احتوت المطبعة عمى حروف عبرية لطباعة الكتب الدينية  :2;4الرسمية إال في عام االجازة 

باإلضافة إلى قاعدتيا االساسية )الحروف العربية( لطبع السجالت الحكومية واالوراق 
. ومن (81)التجارية... شّكل حصول المطبعة عمى االجازة الرسمية بداية لطباعة الكتب العربية

ىذه المطبعة كتاب "قرابين العدالة" إلسحاق موشي كوىين عام الكتب التي اصدرتيا 
. وخالل ىذه المدة قام اليشاع شوحيط بافتتاح مطبعة اليشاع التي اقتصر نشاطيا (87)27;4

الطباعي عمى طباعة الكتب الدينية نذكر منيا كتاب "شرح التوراة" بالمغة العبرية و"في مواعظ 
 .(88)ير رحميم ابراىاأيام السبوت واألعياد" لمحاخام أم

تولى الييودي سولومون باخور ىنرين افتتاح مطبعة خصصت ىي  :::4في عام 
 .(89)42;4االخرى لطباعة الكتب الدينية واستمرت بالعمل حتى عام 

قام الحاخام عزرا بن روبين بن موشي بن حيايم دنكور بإنشاء  21;4في عام 
إصداراتيا في البداية عمى طباعة الكتب الدينية، مطبعة حممت اسم مطبعة دنكور اقتصرت 

إال أنيا سرعان ما تحولت إلى واحدة من اكبر المطابع الحديثة في العراق بعدما اسندت 
( كتاب ديني فضاًل 422ادارتيا إلى التاجر "الياىو عزرا دنكور"، إذ طبع فييا ما يزيد عمى )

نيا جريدة )تفكر( ومجمة )مكتب( وبعض عن الكتب المدرسية وعدد من الجرائد والمجالت م
، استمرت المطبعة في العمل حتى عام 40;4االعداد من مجمة )لغة العرب( عام 

4;72(8:). 
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 (69)المناهج الدراسية لممدارس الدينية اليهودية(1جدول رقم )
 السنة الثالثة السنة الثانية السنة األولى ت

في عمم -متن األجرومية 4
 النحو

بيتًا من ألفية ابن  072حفظ  في عمم النحو-القطرمتن 
مالك في عمم النحو مع تفيم 

 شرحيا
في عمم -متن المقصود 0

 الصرف
في -حفظ كفاية المحتفظ

 المغة
في -حفظ قصيدة ابن دريد

 المغة
أحكام السبت من كتاب ابن  حفظ أقسام من التوراة قراءة توراة 2

 إيش حاي
تبئيم )قسم من االسفار(  1

 سفر األبنية
سفر عزرة مع ترجمتو إلى  أدبيات عبرية شيريم

 العبرية
كتوبييم )قسم من  7

 االسفار( سفر الحكميات
جزء التمموذ من )بيرق  أحكام الصالة

ابوث( الباب االول مع 
 ترجمتو إلى العربية

سفر أستيروروث مع  مزامير داؤود 8
 ترجمتيا إلى العربية

أحكام )الغفران وروش 
 ىشامة(

أحكام العبادة )تريغ  مبادئ الصرف العبري 9
 مصورث(

 تفسير المزامير إلى العربية

ترجمة أول سفر من  :
 التوراة إلى العربية

جزء التمموذ من )بيرق  حفظ أجزاء المزامير
ابوث( الباب الثاني مع 

 ترجمتو إلى العربية 
قراءة العربية )أول سفر  ;

 من التبئيم(
أحكام االعياد من كتاب )ابن  انيمختصر التاريخ العبر 

 أيش حاي(
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 السنة السادسة السنة الخامسة السنة الرابعة ت
بيت من ألفية  222حفظ  4

ابن مالك في عمم النحو 
 مع تفيم شرحيا

حفظ الباقي من ألفية ابن 
مالك في عمم النحو مع 

 تفيم شرحيا

عمم البيان من عمم البالغة 
 بإيجاز

 كتاب من جزء التمموذ القصائد االربعةحساب االعمال  0
أحكام الزكاة والنذور )صدقة  أحكام الختام وفروعو 2

 وندريم(
 أحكام االعياد )حنوكة يوريم(

جزء التمموذ )بيرق ابوث(  1
الباب الثالث مع ترجمتو 

 إلى العربية

جزء التمموذ )بيرق ابوث( 
الباب الرابع والخامس 
والسادس مع ترجمتو إلى 

 العربية

أحكام النكاح من كتاب )ابن 
 ايش حاي(

أحكام عيد الفصح  7
 والمظمة

شرائع الشاىدة احكام القضاء  جغرافية العراق
 )عيدم ودينيم(

قواعد الذبيحة وفقًا  8
 لمشريعة

 الجغرافية العامة المختصر أحكام الطالق والنفقة

اليندسة المسطحة  كتاب المشنة 9
 )مختصرًا(

- 

تفسير التمموذ من كتاب  التمموذمدخل  :
 عين يعقوب

- 

 (70)المناهج الدراسية لمدارس االليانس(2جدول رقم )
 ثانوي بنين ابتدائية

 المغة الفرنسية المغة الفرنسية
 المغة العربية المغة العبرية
 المغة االنكميزية المغة العربية

 المغة التركية مبادئ الحساب
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 ثانوي بنين ابتدائية
 المغة العبرية الجغرافية
 الترجمة التاريخ

 عمم االنشاء العموم الدينية
 الجغرافية االعمال اليدوية
 عموم رياضية االعمال المنزلية

 تاريخ 
 اصول مسك الدفاتر 
 الرسم 
 العموم الدينية 
 العموم التطبيقية 

 1892-1887بعض الكتب اليهودية المطبوعة ببغداد (3رقم ) جدول
 المطبعة الطبعسنة  المؤلف اسم الكتاب ت
 بيخور 9::4 ديفيد صالح يقعوب رأسمال التقي 4
 بيخور 0;:4 الطائفة االسرائيمية الحياة الطيبة 0
ساسون مردخاي  اقوال ساسون 2

 موشي
 بيخور 4;:4

 بيخور - موشي رحيم الالوي صالة العصر والمغرب 1
 دنكور - يعقوب يوسف حاييم الدرس الجيد لتربية الشباب 7
ساسون مردخاي  سفر المزامير لداود 8

 موشي
 بيخور 0;:4

 
والمطمع عمى الجدول اعاله يالحظ ان النشاط الطباعي الييودي خالل المدة 

اقتصر عمى اصدار الكتب الدينية لعدد من الكتّاب الييود ضمن خطة تيدف  0;:9-4::4
 إلى الحفاظ عمى التراث الفكري الديني الييودي في العراق.
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 النتائج
-في عدد من المدن العراقية امتدادًا لمخطوات الحثيثة  االليانسيأتي تأسيس مدارس  -

التي ابتدأتيا ىذه الطائفة والقائمة عمى التحرر من التعميم الديني  -أن صح التعبير
 في العراق.

عاماًل في سحب البالط من تحت أقدام القيادات الدينية  االليانسشكمت مدارس  -
وحاخاماتيم في العراق كما قمت من تأثيرىم الروحي والذي كان يخضع لو ييود 

 العراق.
وبالتالي ساىمت ىذه المدارس في بمورة التيار المستنير الذي كان يناىض التيار  -

 الديني التقميدي.
إثبات وجودىا في ميادين عدة والتي يأتي في تمكنت النخبة الييودية )المثقفة( من  -

 مقدمتيا الصحافة واإلعالم.
ساىمت ىذه المدارس في خمق جيل مثقف مشبع بالقيم الثقافية الحديثة وغير ممتفت 
لمثقافة الدينية التي لم تعد تواكب المشاغل التي أصبحت تشغل فكر عدد من النخب الييودية 

المثقفة العراقية خالل النصف الثاني من القرن الثاني التي بدأت في الظيور في األوساط 
   عشر.

  االحاالت
 

                                                 

( احمد سوسـة، مالمـح مـن التـاريخ القـديم لييـود العـراق، مركـز الدراسـات الفمسـطينية، جامعـة بغـداد، مطبعـة 4)
؛ وليد الزيدي، خمس محطات ييودية، ييود العراق، تاريخيم وماذا بقي 07(، ص :9;4أسعد، )بغداد، 

 (.0242)بغداد، منيم، مكتبة جزيرة الورد، 
دراسة تاريخية فـي أوضـاعيا العامـة، رسـالة  :7;4-04;4( وصفية محمد شيخو، زاخو في العيد الممكي 0)

 .400(، ص 0240ماجستير )غير منشورة(، كمية التربية، )جامعة زاخو، 
، (0220، بيــت الحكمــة، )بغــداد، 70;4-49;4( صــباح عبــد الــرحمن، النشــاط االقتصــادي لييــود العــراق 2)

 .00ص 
إذ كان ليا فـروع فـي بمـدان  Egibi( قام ييود بابل بإنشاء أول مؤسسة مالية في العراق عرفت باسم ايجيبي 1)

العالم القديم كانت تقوم بالتعامالت المالية كما تعاممت بنظام الحـواالت مـن مدينـة ألخـرى وتجـارة الرقيـق. 
(، ص :022، مكتبـــة مـــدبولي، )القـــاىرة، 02;4-4:78غـــادة حمـــدي عبـــد الســـالم، الييـــود فـــي العـــراق 

47. 
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 .01-02( عبد الرحمن، المصدر السابق، ص 7)
 .028-027سوسة، المصدر السابق، ص ( 8)
 .08( عبد الرحمن، المصدر السابق، ص 9)
، مركز الدراسات 4(، ج70;4-04;4( نقاًل عن: خمدون ناجي معروف، األقمية الييودية في العراق بين ):)

. وفــي ىــذا المجــال أوردت المصــادر مســاىمة الييــود فــي الحممــة 71(، ص 97;4الفمســطينية، )بغــداد، 
الســـتعادة بغـــداد، إذ بمغـــت أعـــداد الييـــود  :482عـــام  4812-4802دىـــا الســـمطان مـــراد الرابـــع التـــي قا

( الف مقاتل، ولم يكن جميع الييود 720222( ييودي من مجموع )420222المشاركين في ىذه الحممة )
، المشـــاركين مـــن المقـــاتمين فقـــط بـــل كـــان مـــنيم ســـعاة وكتبـــة. رشـــيد الخيـــون، األديـــان والمـــذاىب بـــالعراق

 .421(، ص 0222منشورات الجمل، )د.م، 
م، اطروحــة دكتــوراه )غيــر :4;4-4:21( عروبــة جميــل محمــود عثمــان، الحيــاة االجتماعيــة فــي الموصــل ;)

 .414-412(، ص 0222منشورة(، كمية اآلداب، )جامعة الموصل، 
اسة تاريخية، دار در  4:41-4:24( نقاًل عن: صالح خضر محمد، الدبموماسيون البريطانيون في العراق 42)

 .:00(، ص 0227الشؤون الثقافية العامة، )بغداد، 
( لممزيد من التفاصيل حول تمك النشاطات يراجع: نعمة عبد الخـالق جاسـم، "دور ييـود العـراق فـي النشـاط 44)

، 0242، اذار 47، العــدد 47"، مجمــة الدراســات التاريخيــة والحضــارية، المجمــد 41;4-4:24التجــاري 
 .;01ص 

 .12-10عبد السالم، المصدر السابق، ص  (40)
( ال تتوفر احصائيات دقيقة عن أعداد الييود في الواليات العراقيـة، وحتـى المتـوفر منيـا ال يعـدوا أن يكـون 42)

أرقامـــًا تخمينيـــة. فعمـــى ســـبيل المثـــال قـــدمت أحـــدى المصـــادر احصـــائية بأعـــداد الييـــود فـــي بعـــض المـــدن 
( الـف اسـرة 07شر ومنيا والية بغداد التي حددت أعداد الييود فييـا بــ )العراقية في مطمع القرن التاسع ع

( نســــمة وفــــي 4722( اســــرة اي مــــا يقــــارب )222( الــــف نســــمة وفــــي الســــميمانية )407أي مــــا يقــــارب )
. فيمـا ذكـر مصـدر آخـر أن أعـداد الييـود 71( نسمة. معـروف، المصـدر السـابق، ص 4222الموصل )

( آالف نسـمة. فـائزة عبـد األميـر نـايف، "ييـود العـراق وأمـاكن 9ة ذاتيـا بمـغ )في والية البصرة وخالل الفتـر 
. أمــا كينييــو فيقــدم ىــو اآلخــر احصــائية 127، ص 0240، 424اســتيطانيم، مجمــة كميــة اآلداب، العــدد 

( نسـمة فـي واليـة 720222أخرى ألعداد الييود خالل تسعينات القرن التاسع عشر وعمى الشـكل اآلتـي: )
 ( نسمة في والية البصرة.10722( نسمة في والية الموصل، )80222بغداد، )

Vital cuinct , La Turquie d’ Asie, (Paris, 1892), p.175, 199, 220, 221. 
م( فحددت أعـداد الييـود المتواجـدين فـي واليـة الموصـل بــ 1;:4ىـ/4240أما سالنامة والية الموصل لعام )

 التالي:( شخصًا موزعين عمى الشكل 4:09)
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(. لممزيــــد يراجــــع: 748(، العماديــــة )824(، دىــــوك );99(، عقــــرة )218(، زاخــــو )42;قضــــاء الموصــــل )
 .;:0، ص 0:4، ص ;09، ص 098م(، ص 1;:4ىـ/4240موصل واليتي سالنامة سي )

ـــر 41) ـــيم فـــي العـــراق فـــي العيـــد العثمـــاني األخي م، دار الشـــؤون :4;4-;4:8( جميـــل موســـى النجـــار، التعم
 .0:9(، ص 0224العامة، )بغداد،  الثقافية

 .:0( عبد الرحمن، المصدر السابق، ص 47)
 .90( معروف، المصدر السابق، ص 48)
، عنـدما نشـب :4:1( َصاحَب انتخاب )الحاخام باشي( كانت ترافقيا حدوث مشـاكل وذلـك مـا حـدث عـام 49)

)عوفـديا ىـاليفي( و)عبـد الصراع بين عدد من الحاخامات المتنافسين إلشغال ىـذا المنصـب وىـم كـل مـن 
اهلل سوميخ( و)رفائيل كتسيت( ذلك التنافس الـذي انتيـى بفـوز األخيـر بالمنصـب. عبـد الـرحمن، المصـدر 

 .74السابق، ص 
 .72( عبد السالم، المصدر السابق، ص :4)
 .:4( عبد الرحمن، المصدر السابق، ص ;4)
 .:22( عبد السالم، المصدر السابق، ص 02)
عــن بغــداد لمــدورتين االنتخــابيتين األولــى والثانيــة لمجمــس المبعوثــان العثمــاني. زيــد عــدنان ( انتخــب ممــثاًل 04)

نـــاجي، اقميـــات العـــراق فـــي العيـــد الممكـــي دراســـة فـــي الـــدور السياســـي والبرلمـــاني، دار الرافـــدين، )لبنـــان، 
 .;7(، ص 0247

؛ مــازن لطيــف، 72(، ص 0228( ميــر بصــري، أعــالم الييــود فــي العــراق الحــديث، دار الــوراق، )لنــدن، 00)
"ساسـون حســقيل أشــير وزيــر فــي تــاريخ الحكومــات العراقيـة المتعاقبــة"، فــي ييــود العــراق موســوعة شــاممة، 

 .:40-409ص 
( كموديــوس جــيمس ريــج: أحــد الــدعائم الرئيســية فــي بنــاء النفــوذ البريطــاني فــي العــراق، عــرف بعالقاتــو مــع 02)

العشـائر، جمـع معمومـات تاريخيـة وآثاريـة عـن بـالد وادي  عدد من الشخصيات السياسية فضاًل عن شيوخ
الرافـدين عــرف بتيريبــو لاثــار العراقيــة إلــى المتــاحف البريطانيــة. عبــد العزيــز ســميمان نــوار، تــاريخ العــراق 
الحــديث مــن نيايــة حكــم داؤد باشــا إلــى نيايــة حكــم مــدحت باشــا، دار الكاتــب العربــي لمطباعــة والنشــر، 

؛ ســتيفن ىمســمي لونكريــك، أربعــة قــرون مــن تــاريخ العــراق الحــديث، 424-;40 (، ص:8;4)القــاىرة، 
 .:22-229(، ص 7:;4، مكتبة اليقظة العربية، )بغداد، 8ط

 .024؛ محمد، المصدر السابق، ص 249-248، ص 24-;4( نوار، المصدر السابق، ص 01)
 . 71( عبد السالم، المصدر السابق، ص 07)
وىي مؤسسة خيرية أسسيا ييودي  4:82( جمعية االتحاد االسرائيمي )االليانس(: تأسست في باريس عام 08)

تيــدف إلــى الــدفاع عــن الحريــات الدينيــة والمدنيــة لمييــود  Adolf Crémioفرنســي يــدعى ادولــف كريميــو 
ييودية. انضم إلى والسعي إلى تنمية المجتمعات الييودية عن طريق التعميم فضاًل عن حماية المصالح ال
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ىــذه الجمعيــة االف الييــود مــن آســيا وأوروبــا وأفريقيــا. اســتمرت االليــانس فــي نشــاطاتيا رغــم االعــالن عــن 
قيــام دولــة اســرائيل والتــي أثــرت ســمبًا عمــى نشــاطات الجمعيــة لتتخــذ قرارىــا بتجميــد نشــاطاتيا وذلــك عــام 

ارس االتحـاد االسـرائيمي االليـانس ؛ شريف يوسف، "مـد2;4. عبد الرحمن، المصدر السابق، ص 87;4
، كــانون الثــاني 7فــي العــراق وارتباطيــا بالحركــة الصــييونية العالميــة"، مجمــة آفــاق عربيــة )بغــداد(، العــدد 

 .72-:1، ص 4:;4
 .71( عبد السالم، المصدر السابق، ص 09)
زيـد مـن التفاصـيل حـول ( وبمرور الوقت طرأت تغييرات عمى المناىج الدراسية ليـذا النـوع مـن المـدارس. لم:0)

 (.4تمك المناىج يراجع: جدول رقم )
( لممزيــد يراجــع: عمــي عبــد القــادر عبــد الواحــد العبيــدي، مــدارس االليــانس االســرائيمي العــالمي وأثرىــا عمــى ;0)

الطائفة الييودية، اطروحة دكتوراه )غير منشـورة(، كميـة العمـوم االنسـانية واالجتماعيـة، )جامعـة الجزائـر(، 
 .21(، ص 0220/0222)

( أنــور شــاؤل، قصــة حيــاتي فــي وادي الرافــدين، تقــديم: شــموئيل موريــو، منشــورات رابطــة الجــامعيين الييــود 22)
 .74(، ص 2:;4النازحين من العراق، )القدس، 

 .28( العبيدي، المصدر السابق، ص 24)
، شـركة الطبـع والنشـر 49;4-:482( عبد الـرزاق الياللـي، تـاريخ التعمـيم فـي العـراق فـي العيـد العثمـاني 20)

 .:02(، ص ;7;4االىمية، )بغداد، 
 .8:، ص77( العبيدي، المصدر السابق، ص 22)
 .78( المصدر نفسو، ص 21)
-;4:8( تأخر افتتاح المدارس الرسمية في عمـوم الواليـات العراقيـة حتـى تعيـين مـدحت باشـا واليـًا لبغـداد 27)

حديثـة ومخططـة". نقـاًل عـن: فاطمـة شـمخي الغريبـاوي، والذي عدت واليتو بداية "لسياسة تعميمية  4:90
، رسالة ماجسـتير )غيـر منشـورة(، كميـة اآلداب، )جامعـة بغـداد، 41;4-;4:8الحركة الفكرية في بغداد 

 .;9(، ص ;;;4
ىــــ ســـنة ىجريـــة ســـنة مخصوصـــدر وســـنرمز ليـــا ;424( ســـالنامة نظـــارت معـــارف عموميـــة، درنجـــي ســـنة 28)

 .:19ص اختصارًا بـ س، ن، م، ع، 
( تولــت الســمطات العثمانيــة تنســيب أحــد الضــباط االتــراك لتــدريس المغــة التركيــة فــي ىــذه المدرســة. فاضــل 29)

 .09(، ص 7:;4، الدار العربية، )بغداد، 0البراك، المدارس الييودية في العراق "دراسة مقارنة"، ط
 ؛2;0-0;0( النجار، المصدر السابق، ص :2)

Public record office foreign office وسنرمز ليا اختصارًا بـ (  P. R. O. F. O( 
P. S. O, F. O, 371, 348 (9199), Jewish school at Baghdad, No. 981, 1906, p. 

82. 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )4العدد )

 2222 كانون األول

 

)2249 ) 
 

                                                                                                                                        

 .2;0( النجار، المصدر السابق، ص ;2)
ـــة مـــن وجيـــاء بغـــداد لممســـاعدة فـــي ادارة  29;4( فـــي عـــام 12) ـــة( تألفـــت مـــن ثالث جـــرى تشـــكيل لجنـــة )محمي

 .1;0المدرسة. المصدر نفسو، ص 
نما تعدتيا إلى انشاء بناية جديـدة لممدرسـة والحـاق 14) ( لم تقتصر ىذه التبرعات عمى تغطية نفقات المدرسة وا 

. لممزيـــد يراجـــع: البـــراك، 28;4، 20;4، 4991أقســام جديـــدة بيـــا. ولســنوات مختمفـــة نـــذكر منيـــا: عــام 
 .409السابق، ص ؛ العبيدي، المصدر ;0-:0المصدر السابق، ص 

 .428( العبيدي، المصدر نفسو، ص 10)
، طبعـــة جديـــدة معدلـــة ومنقحـــة أعـــدىا قســـم الترجمـــة 1( ج.ج، لـــوريمر، دليـــل الخمـــيج، القســـم التـــاريخي، ج12)

 .:;04بمكتب صاحب السمو أمير قطر، )د.ت، د.م(، ص 
، مكتبة عدنان، 4في العراق، ط ( عبد الرزاق احمد النصيري، دور المجددين في الحركة الفكرية والسياسية11)

 .01(، ص 0240)بغداد، 
 (.0( لممزيد حول الدروس التي يتمقاىا طالب المدارس االبتدائية يراجع: جدول رقم )17)
 .;;4( عبد الرحمن، المصدر السابق، 18)
 .9;0( النجار، المصدر السابق، ص 19)
 .;7( نقاًل عن: الياللي، المصدر السابق، ص :1)
 .444-;42المصدر السابق، ص  ( العبيدي،;1)
الحق  7;:4، وفي عام 2;:4( تم الحاق ىذه المدرسة بمدرسة االليانس لمبنات والتي جرى افتتاحيا عام 72)

-;42بالمدرســـة المـــذكورة مشـــغل لعـــرض نتاجـــات المدرســـة المـــذكورة. العبيـــدي، المصـــدر الســـابق، ص 
444. 

-4:72حمــد الــدوري، "تطــور التعمــيم فــي العــراق م. حــازم مجيــد ا22;4ىـــ/:424( س، ن، م، ع، لســنة 74)
 .44، ص 0242، كانون الثاني ;4، العدد 8"، مجمة سرَّ من رأى، المجمد 47;4

 .490-494م، ص ;;:4ىـ/4249( سالنامة والية بغداد وسنرمز ليا بـ س، و، ب، لسنة 70)
 .489م، ص :;:4ىـ/4248( المصدر نفسو، لسنة 72)
 .;02السابق، ص ( الياللي، المصدر 71)
شــرع أحـد األثريــاء الييـود ويــدعى اليعـاز خضـوري بإنشــاء بنايـة جديــدة لممدرسـة، وتقــديرًا  29;4( فـي عـام 77)

عمــى المدرســة. البــراك،  -زوجــة اليعــاز المتوفيــة-مــن االليــانس ليــذا العمــل اطمــق اســم )لــورا خضــوري( 
 .;0المصدر السابق، ص 

 .421-422، ص 22;4ىـ/4204( س، و، ب، لسنة 78)
( افتتحت االليانس عددًا من المدارس في عمـوم الواليـات العراقيـة وعـدد مـن الوحـدات االداريـة التـي يتواجـد 79)

 فييا الييود ولم يجري التطرق الييا لكونيا خارج السقف الزمني لمبحث.
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الييوديــة  . واضــافة إلــى ىــذه المدرســة قامــت الطائفــة;;0( لممزيــد يراجــع: النجــار، المصــدر الســابق، ص :7)
بافتتــاح عــدد مــن المــدارس وىــي مدرســة راحيــل شــحمون لمبنــين ومدرســة ىــارون صــالح المســائية ومدرســة 

، 2الوطن )االبتدائية(. لممزيد يراجع: غنيمة، نزىة المشتاق في تاريخ ييـود العـراق، دار الـوراق لمنشـر، ط
 .22؛ البراك، المصدر السابق، ص 228(، ص 0228)بيروت، 

ين الـراوي، تـاريخ الصـحافة واالعـالم فـي العـراق فـي العيـد العثمـاني وحتـى حـرب الخمـيج الثانيـة ( خالد حس;7)
 .444(، ص 0242، صفحات لمدراسات والنشر، )سوريا، 4;;4:42-4

( مازن لطيف، "الصحافة العراقية الييودية والموقف من ييود العراق"، فـي ييـود العـراق، المصـدر السـابق، 82)
 .421ص 

لطيــف عمــي، "الصـــحف الييوديــة العراقيــة فـــي ثالثينــات القــرن العشـــرين"، الحــوار المتمــدن، العـــدد ( مــازن 84)
 .;022آب  24، 0977

 .2:(، ص :;;4( بينام فضيل عفاص، تاريخ الطباعة والمطبوعات العراقية، مطبعة األديب، )بغداد، 80)
 .2;0( غنيمة، المصدر السابق، ص 82)
، 0202آب  9، 2;01ف الييوديـــة فـــي العـــراق"، جريـــدة العـــالم، العـــدد ( مـــازن لطيـــف، "المطـــابع والصـــح81)

www.alalem.com. 
، مــدبولي لمنشــر، 70;4-04;4( ســعد ســممان عبــد اهلل المشــيداني، النشــاط الــدعائي لمييــود فــي العــراق 87)

 (.2لممزيد يراجع: جدول رقم ) 447(، ص ;;;4)القاىرة، 
 لعراق.( لطيف، المطابع والصحف الييودية في ا88)
 .:00( عبد السالم، المصدر السابق، ص 89)
؛ نبيــل عبــد االميـــر الربيعــي، "ييــود العـــراق واليويــة الوطنيـــة...دور 2;0( غنيمــة، المصــدر الســـابق، ص :8)

، لممزيـــد حـــول اصـــدارات ىـــذه المطبعـــة www.almothqaf.comييـــود العـــراق فـــي مجـــال الصـــحافة"، 
 (.2يراجع: الممحق رقم )

 .28;4، تشرين األول 088العراق، العدد ( جريدة فتى ;8)
م، اطروحـــة ;2;4-;4:8ىــــ/4209-40:8( بـــدر مصـــطفى عبـــاس، الحيـــاة التعميميـــة فـــي واليـــة بغـــداد 92)

 .;42(، ص 9;;4دكتوراه )غير منشورة(، كمية اآلداب، )جامعة الموصل، 
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