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 مقّدمة

الدولة العثمانية، إذ أن هذه الدراسات لم تعِط الدولة حّقها.    الدراسات حول تاريخكثيرة هي   
فقد حاول الكثيرين من الباحثين والمؤرخين أن يشوهوا ويزوروا ويحّرفوا تاريخ هذه الدولة العظيمة،  

في ذلك بعض الباحثين العرب واألتراك )مسلمين ومسيحيين(. وقد وصل   –ولألسف    –وقد إشترك  
تحريف والتزوير بأن وصفوا الدولة العثمانية بالتخّلف والجهل، حّتى وصل األمر بأحدهم بأن إتهم ال

بأنها لم تعرف عالمًا أو فنانًا، ووصل األمر أيضًا بهذا المؤرخ بأن وصف الدولة   الدولة العثمانية 
 بة. العثمانية بأنها كانت تولي القضاء واإلفتاء ألشخاص ال يعرفون القراءة والكتا

لذلك بعد أن فندت الكثير من مزاعم هؤالء الباحثين حول التاريخ الحقيقي للدولة العثمانية   
كتاب   والمحلية، فجمعتها في  الدولية  المؤتمرات  ألقيتها في عدد من  والتي  بمجموعة من األبحاث، 

ت على نفسي  الجزء األول، آلي  إفتراءات وحقائق"  –تحت عنوان "أبحاث في تاريخ الدولة العثمانية  
أن أجمع أيضًا بعض من أبحاثي في الجزء الثاني، حيُث رّكزُت فيه عن التعليم في الدولة العثمانية  

 من خالل المصادر األساسية والتي تعرف بـ "األرشيف العثماني".

إذ كان أكثر من شارك في تشويه وتحريف تاريخ الدولة العثمانية إعتمدوا بدراستهم على   
ومراجع   عنمصادر  أنفسهم  يكّلفوا  ولم  "مشبوهة،  األساسية  المصادر  عن  التقميش  األرشيف اء 

معها، وحيث ال وثائق ال وجود  العثماني" التاريخ  إذا ضاعت األصول ضاع  لذلك  للتاريخ، ألنه   .
أدعوا جميع الباحثين والمؤرخين الذين كتبوا عن تاريخ الدولة العثمانية أن يعيدوا النظر في أبحاثهم 

)أي  وأن   األصول  على  إعتمادهم  خالل  من  والميادين  المجاالت  كل  في  حّقها  الدولة  هذه  يعطوا 
الوثائق العثمانية(، ألن أي دارس للتاريخ ألي دولة ال تصح كتابته لتاريخها دون العودة إلى مصادر  

 أساسية موثوقة. 

العثمانية    الدولة  تاريخ  في  "أبحاث  كتاب  من  الثاني  الجزء  وحقائق" إفتر   –لقد ضم  اءات 
بمجمله عن التعليم، وقد يجد القارىء مدى التشابه الكبير بين األبحاث، لكن يجب أن ال ننسى أن  

 هذه األبحاث ألقيت في عدة مؤتمرات، فالتشابه نابع من العناوين التي فرضته المؤتمرات. 

 وقد جاء الجزء الثاني مؤّلف من ستة أبحاث:  
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األول: التعليم في والية بيروت    –األرشيف العثماني    –ة ومدى مصداقيتها  "الوثائق التاريخيالمبحث 
 أنموذجًا"

وقد شرحت بهذا البحث عن أهمية الوثيقة التاريخية ومدى إرتباطها بكتابة التاريخ، حيث ال  
الحقائق. وأخذت  الكثير من  العثماني، لكشف  تاريخ. وتحدثت عن أهمية األرشيف  يوجد  وثائق ال 

بيروت أنموذجًا، حيث عرضت من خالل الوثائق العثمانية للمدارس التي أنشئت في   التعليم في والية
 هذه الوالية من خالل الوثائق. 

الثاني: والية بيروت    –"التعليم العثماني في بالد الشام في عهد السلطان عبد الحميد الثاني  المبحث 
 أنموذجًا"

لعثمانية ووالياتها قبل عهد التنظيمات  تحّدثُت في هذا البحث عن كيفية التعليم في الدولة ا 
وبعد عهد التنظيمات كيف أصبح التعليم؟ حيث كادت اإلرساليات األجنبية تستفرد بساحة التعليم، 
فخافت الدولة من ضياع أطفال المسلمين حيث نزلت إلى ساحة التعليم وبدأت باإلكثار من تأسيس 

 لطان عبد الحميد الثاني.المدارس، إذ بلغ التعليم أزهى عصوره في عهد الس

 " "التعليم العثماني في بالد الشام ودوره في الحفاظ على الهويةالمبحث الثالث: 

لها    الممنوحة  اإلمتيازات  من  إستفادت  األوروبية  الدول  أن  كيف  البحث  هذا  في  تطرقُت 
بتلقينهم  حيث أخذت بتأسيس العديد من اإلرساليات األجنبية بغية ضياع هوية األطفال   المسلمين، 

تعاليم تتعارض مع معتقداتهم ودياناتهم، قبل أن تتنبه الدولة العثمانية إلى هذا الموضوع، إذ أخذت  
بإصدار العديد من الفرمانات للحد من تغلغل هذه اإلرساليات في المجتمعات االسالمية، وتأسيس  

قة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية  للعديد من المدارس اإلسالمية والحكومية، إذ أخذت بهذه الطري
 والعربية للمسلمين. 

 "دور البعثات التبشيرية في إيقاظ القومية العربية"المبحث الرابع:

تحدثُت في هذا المبحث كيف أن الدول األوروبية أرادت تفتيت الدول العثمانية من داخلها،  
الجمعيات الخيرية( وأخذوا ينفثوا سمومهم    –الطب    –فتغلغلوا فيها عبر اإلرساليات التبشيرية )التعليم  
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ال القومية  إحياء  على  ويعملوا  األهالي  والبين  الحقد  دروس  الطالب  تلقين  عبر  للدولة عربية  كره 
إاّل أن   إنتشار هذه اإلرساليات،  الحد من  العثمانية من  الدولة  الرغم من محاوالت  العثمانية، وعلى 

 محاوالتها لم تفلح حيث استطاعت هذه اإلرساليات من الوصول إلى هدفها. 

 المدارس نشأتها وتطورها"  –"النشاطات العلمية في القدس العثمانية المبحث الخامس: 

 ي هذا المبحث المدارس التي أسستها الدولة العثمانية بكل مراحلها في القدس. بيَّنُت ف 

 م" 1918-1887"التاريخ االقتصادي لوالية بيروت المبحث السادس:

شرحُت في هذا المبحث مراحل إنشاء والية بيروت والظروف التي رافقت هذا التأسيس من   
المزروعات  أهم  على  وركّزُت  األوروبية،  الدول  والطرق    تدخل  والواردات،  والصادرات  والصناعات 

حمص، وإنشاء   –دمشق، وطرابلس    –وأهمية إنشائها لتحسين االقتصاد، وتأسيس خط حديد بيروت  

 بيروت.  خط تراموي بيروت وتحسين مرفىء
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توحيد   مبدأ  على  يقوم  اقتصادي  كمفهوم  الماضي  القرن  في  بدأت  قد  العولمة  كانت  إذا 

الشركات   أمام  والقيود  الحواجز  ورفع  والسماح األسواق  الجنسيات،  المتعددة  العمالقة  االقتصادية 

السياسية   الفضاءات  إلى  إمتد  ما  سرعان  أثرها  فإن  المعمورة،  أرجاء  عبر  والبضائع  السلع  بسيولة 

الورق هذه  في  يعنينا  الذي  هو  األخير  الفضاء  وهذا  والثقافية،  جعل  واالجتماعية  أن  بإعتبار  ة 

األساسية.   واجهاته  أحد  ُيعد  التاريخ  التاريخ  مجال  في  الثقافية  العولمة  تأثير  إمكانات  هي  فما 

التي   العربي؟  التغيير  لرياح  المعرضة  الواجهات  أخطر  الثقافية  الواجهة  أّن  في  إثنان  يختلف  ال 

الثقافات   على  واضح  تأثير  من  األجنبية  الثقافات  تمارسه  أصبحت  لما  نظرًا  العولمة،  تفرضها 

من   ذلك  عن  يتمخض  وما  ومدهش  المحليَّة  سريع  وإنتشار  واأليدولوجيات،  األفكار  في  سيولة 

 للمعلومات عبر الصور السمعية والبصرية والوسائل اإللكترونية مع ظهور اإلنترنت. 
يتأثر التاريخ العربي   في ظل هذه المتغيرات ذات اإليقاع السريع، أصبح من المتوقع أن 

الجمع بين التصّدي  يتم رسم منهج قادر على  ومعه الهوية التاريخية العربية إلختراق خطير إذ لم  

مهمة   تبدأ  هنا  ومن  وتبّصر.  بوعي  نفسه  الوقت  في  معها  للتفاعل  سليمة  منافذ  وإيجاد  للعولمة 

جّراء  من  العربي  التاريخ  تصيب  قد  التي  التحوالت  أخطار  مواجهة  في  ودوره  العربي  المؤّرخ 

 إيجاد صيَّغ علمّية ومعقولة للتعامل معها. وهيمنة العولمة، كما ينعكس دوره أيضًا في 
وفي سياق هذه الثنائية في المواجهة والتفاعل، ال بد من تحليل الظرفية التي يتحّرك منها  

 منطلقة، وفي هذا المنحى يمكن تسجيل المالحظات التالية:المؤّرخ العربي واألرضّية التي تشّكل 

و  -1 في  جاءت  العربي  للتاريخ  العولمة  تحديات  يُ إن  لم  العربي    صف  قت  المؤرّخ 

وي  بالتحريفات،  يزخر  الذي  االستعماري  التاريخ  مخلفات  مع  بعد  نطق  معركته 

المح المؤرخين  بمنظور  طبخها  التي  النظريات  بين  مشتعلة  تزال  ال  فالمعركة  تل. 

ومحاوالت   العرب  الغربيين،  النهاية  حض دالمؤرخين  نقطة  لكن  قصورها،  وإبراز  ها 

ولذل بعد.  توضع  يزال لم  ال  وقت  في  تأتي  العولمة  تحديات  إّن  القول  يمكن  ك 

م نتيجة  اإلنهاك  من  يعاني  العربي  بذلك  المؤّرخ  وهي  االستعماري،  للتاريخ  عاركته 
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الهوية  تجاوز  إلى  يسعى  كوني  تاريخ  فرض  طريق  عن  ثانية  جبهة  ضّده  تفتح 

 العربية وإلغاء خصوصيتها.

التاريخ   -2 إن  األسف،  المنظومة  ومع  من  جوانب  اختراق  في  نجح  االستعماري 

غير  عن  أحيانًا  العرب  المؤرخين  بعض  وقوع  يؤّكده  ما  وهو  العربية،  الحضارية 

يدخل  العربي  المؤّرخ  أن  ذلك  معنى  ولغًة.  فكرًا  توجهاته  مسلكيات  في  قصد 

ملموسًا،   واقعًا  الثقافي  االختراق  أصبح  وقت  في  العولمة  ضد  أو  مع  المعترك 

العالم وأصب ونظر  سمع  تحت  تتم  ومألوفة  متواترة  نغمة  الفكري  االستالب  ح 

 العربي. 
فأرباب   -3 نهائيًا،  متكافئة  غير  معركة  يخوض  العولمة  مواجهة  في  العربي  المؤرخ  إن 

وكافة   والمقروءة  المرئية  اإلعالمية  الوسائل  كل  تجييش  في  نجحوا  الجديد  النظام 

والفضائيا االلكترونية  االتصاالت  وتدميرها،  أشكال  العقول  غزو  على  القادرة  ت 

عن   ناهيك  توجهاتهم،  لخدمة  البعيدة  المسافات  باختراق  الكفيلة  والصور  والرسائل 

الضخمة.   المادية  النمطية  االمكانات  على  يعيش  العربي  المجتمع  يزال  ال  حين  في 

والثقافي،   السياسي  الخطاب  مستوى  على  واالنقسام  الفكري  واإلرهاب  التقليدية 

اآلخر،  وال لمنتوج  المستهلك  الهامش  مستوى  في  قابعًا  يزال  وال  االقتصادي،  تخّلف 

 المرتمي في حمايتنا أحيانًا. 

فراغًا   -4 يعيش  يزال  ال  عالم  إلى  ينتمي  العربي  المؤّرخ  أنَّ  في  إثنان  يختلف  ال  ثقافيًا، 

يعيش  يزال  ال  أنَّه  كما  عربي،  حضاري  مشروع  بلورة  في  بعد  يفلح  ولم  ثقافيًا، 

 .1اعًا مع ذاته لتحقيق هويته ونظرته للمستقبلصر 
للغاية،  -5 حرج  وقت  في  تأتي  العولمة  تحديات  تجاه  العربي  المؤّرخ  مهمَّة  فإن  وأخيرًا، 

العربي   العالم  إّبانه  يزال    –عرف  العديدة    –وال  األزمات  بعد  حادًا  وال   –إنقسامًا 

 التي عصفت بالوطن العربي. –تزال 

 

م،  1997،  222( عبد هللا الدائم: "العالم ومستقبل الثقافة العربية"، مجلّة المستقبل العربي، العدد   1

 .29ص:
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تقوم على تفوق التقنيات تحاول أن تسخر هذا التفوق إلبراز ذاتها   إن ثقافة العولمة التي

من   ومحاولة  قهر  أداة  التكنولوجيا  فتصبح  وهويته  تاريخه  إقصاء  ذلك  يعني  مما  اآلخر  وإقصاء 

ة النمطية في دباقي األمم بما ينطوي عليه التقّدم التكنولوجي من زيااألّمة المصنعة لطمس تاريخ  

 .2اإلنتاج علمًا بأن النمطية نقيض التمّيزعملية 
التطور هذا  فائقة،  بسرعة  والتكنولوجيا  العلوم  فيها  تتطور  عصر  في  اآلن  تجعل    نحن 

الهيئات   ومع  بينها  فيما  للتعامل  جديدة  طرق  يتوقعون  الناس  وتجعل  بدورها  تتطور  المجتمعات 

الهيئا هذه  تبقى  ولكي  الحكومية.  وغير  الحكومية  مع  والمؤسسات  متجاوبة  والمؤسسات  ت 

الهائلة  التكنولوجيا  والمتطلبات   التطورات  العالمي  اإلقتصادي  المناخ  في  المتعددة  التغيرات  ومع 

وحديثة   جديدة  سبل  إيجاد  والشركات  الحكومات  على  يجب  المؤرخين  احتياجات  ومع  المالية 

وج إنفتاحًا  أكثر  وصّيغ  قنوات  عبر  ومؤسساتها  هيئاتها  مع  خالل    ودةللتعامل  من  تتم  والتي 

التطور  االعتماد على الحلول االلكترونية الرقمية. التي    اتولمواكبة  الرحبة  العمل  وآفاق  التوثيقية  األعمال  طبيعة  في  الهائلة 

مستندات  من  تملكه  وما  المؤسسات  حجم  في  المستمر  التزايد  ومع  الحديثة  المتغيرات  أفرزتها 

شّتى   كثيرة في  بياناتهاووثائق  تنظيم  المؤسسات في  مما    المجاالت، ورغبة هذه  حديثة  آلية  بطرق 

يوفر عليها الكثير من الوقت والجهد ويضمن لها الحفاظ على هذه البيانات، ظهرت الحاجة لوجود  

األرشفة   مثل  آليًا،  الوثائق  مع  بالتعامل  الخاصة  العمليات  بجميع  القيام  يتولى  متكامل  نظام 

التي   ص والبحث واالسترجاع. والفهرسة والتلخي األدوات  أهم  من  تعد  والتي  االلكترونية  األرشفة  عليه  يطلق  المتكامل  النظام  هذا 

المعلومات   هذه  تتحول  وبالتالي  مفيدة  ومعلومات  بيانات  إلى  وتحولها  الوثائق  سالمة  على  تحافظ 

 .3المؤرخينإلى معرفة تساعدنا على تحسين أداء مؤسساتنا والخدمات التي تقّدمها إلى 
 

 

( جالل أمين: "العولمة والهوية الثقافية والمجتمع التكنولوجي الحديث"، مجلة المستقبل العربي،   2

 .62م، ص:1998، 234العدد 

 .8م، ص:1998، شباط 6محمد عابد الجابري: العولمة والهوية الثقافية، مجلة فكر ونقد، العدد (  3
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 : تعريف التاريخ -2

التبرير  إن  التاريخ"  "طبيعة  المسّمى  كتابه  في  مارفيك"  "أرثر  اإلنكليزي  المؤرخ  يذكر 

بحاجة   إنسانية أساسية، وتعنى  تسد حاجة غريزية  ضرورية فهي  أنها  التاريخ هو  لدراسة  األساسي 

حاجات   من  البشرية  أصلية  والجماعة  لإلنسان  يقوم  فالتاريخ  المجتمع،  في  يعيشون  الذين  البشر 

بمعنى أن يسد حاجة المجتمع إلى معرفة نفسه ورغبة في أن يفهم عالقته بالماضي    فعلّيةة  بوظيف 

 .4وعالقته بالمجتمعات األخرى وثقافتها 
أن  منذ  اإلنسان  بها  قام  التي  والوقائع  األحداث،  كل  في  يبحث  علم  بأنه  آخرون  وعّرفه 

ويرى   كإنسان  طبيعته  يعرف  أن  أي  بنفسه،  اإلنسان  معرفة  هو  هدفه  وكان  الماضي،  في  وجد 

 .5ولنجوود" في كتابه "فكرة التاريخ":"أن معرفتك بنفسك معناها معرفة ما تستطيع أن تفعل"ك"
قيمة   اختلف إن  وقد  بالماضي،  اإلنسان  بأعمال  علمًا  بنا  يحيط  أّنه  إلى  ترجع  التاريخ 

الباحثون في أصل كلمة "تاريخ"، فذهب البعض إلى أنه لفظ عربي خالص، فيما ذهب آخرون إلى 

 .6أّنه لفظ فارسي، وذهب فريق ثالث إلى أن أصل الكلمة عربي

ما  يعكس  األمم،  مرآة  التاريخ  كان  خالله  ولّما  من  ونستلهم  حاضرها،  ويترجم  ضيها، 

صحيحًا،  نقاًل  األجيال  إلى  ونقله  عليه،  والحفاظ  به،  االهتمام  بمكان  األهمّية  من  كان  مستقبلها، 

فالشعوب التي ال تاريخ لها ال وجود لها،   هاديًا لهم في حاضرهم ومستقبلهم.بحيث يكون نبراسًا و 

ب وتموت  بوجوده  تحيا  األمم،  قوام  به  لجأ  إذ  فقد  األمم،  حياة  في  التاريخ  ألهمّية  ونظرًا  إنعدامه. 

ما  فيه  فأدخلوا  شأنها  من  والتقليل  أمرها،  وتشتيت  جمعها،  لتفريق  تاريخها،  إلى  األّمة  هذه  أعداء 

 

 .32م، ص:1984( حسين مؤنس: التاريخ والمؤرخون، القاهرة،  4

القاهرة،  5 والنشر،  والترجمة  التأليف  لجنة  خليل،  بكير  محمد  ترجمة  التاريخ،  فكرة  كولنجوود:   )

 .7م، ص:1961

عبد   6 القاهرة،  (  الجبالوي،  مطبعة  وبحوث"،  "دراسات  التاريخ  البحث  منهج  الجميعي:  المنعم 

 .8م، ص:1992
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الحقائق،   من  كثيرًا  مآربهم،  أفسد  ويخدم  أغراضهم،  يوافق  تاريخًا  وكتبوا  الوقائع،  من  كثيرًا  وقلب 

 يصبون إليه. ويحقق ما 

وعلى  بل  وشخصيتها  هويتها  على  والمحافظة  األمم،  بناء  في  عظمى  أهمّية  وللتاريخ 

األعماق،   في  تضرب  التي  األمة  جذور  فهو  واالستمرار،  واالستطالة  الشموخ  على  وقدرتها  قوتها 

األ تعي  وبه  األمة،  ذاكرة  وهو  األعاصير،  تزلزلها  وال  األنواء،  بها  تعصف  ماضيها،  فال  مة 

 مستقبلها.  ففسر حاضرها وتستشر وت
الظاهرة  الروابط  إلى  واهتداء  الحوادث  هذه  تفسير  وهو  الحوادث  هو  ليس  والتاريخ 

وتجعل شتاتها،  تجمع  التي  مع    والخفّية  ممتدة  الجزيئات،  متفاعلة  الحلقات،  متماسكة  وحدة  منها 

 .7الزمن والبيئة إمتداد الكائن الحي في الزمان والمكان
ليس األمر    والتاريخ  واقع  في  والمستقبل،  الحاضر،  علم  هو  بل  فحسب،  الماضي،  علم 

األمة   هي  البقاء  تستطيع  التي  فاألمة  وعشق وحقيقته،  التاريخ  ومعرفة  تاريخي،  ضمير  لها  التي 

 ، فقد قال شوقي:له
 يمشي في الحي إنتسابا كلقيط   مثل القوم أضاعوا تاريخهم 

قطب "محمد  أقاصيص  ويشير  مجّرد  ليس  التاريخ  يدرس  أجلها  من  التي  الغاية  إلى   "

التاريخ   يدّرس  إنما  واألحداث،  للوقائع  تسجيل  هو  وال  تربية  تحكى،  للتربية،  ويدّرس  للعبرة، 

 .8األجيال، وقد قال هللا تعالى:"لقد كان في قصصهم عبرة ألولي األلباب"

معه   والتعامل  التاريخ  نحو  التوجه  أصبح  موارد  لقد  أهم  من  كمورد  أو  ثقافي،  كمعطى 

في  األخص  وعلى  الثقافية،  الخصوصية  ضرورات  من  بعيد  حد  إلى  يعتبر  ألنه  الثقافي،  التشكيل 

باسم   الغالب  ثقافة وتاريخ  وفرض  الخصوصيات  وتذويب  الهوية  طمس  ومحاوالت  العولمة،  عصر 

 التطبيع.
 

 . 70( جالل أمين: مرجع سابق، ص: 7

 . 111( سورة يوسف: اآلية: 8
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 الوثائق: تعريف الوثائق: -3

و  آدم  هللا  خلق  أن  من منذ  ويأكل  مناكبها  في  يمشي  وهو  وذريته،  هو  األرض  أسكنه 

لم   قبساً الحياة    خيراتها، وكل يوم يمر عليه يكتشف من حقائق الكون شيئًا جديدًا ويتعّلم من خبرات

التي   الهائلة  والذاكرة  الجبار  العقل  من  هللا  وهبه  ما  ذلك  في  مستخدمًا  قبل  من  معروفًا  يكن 

 تستوعب اإلنسان ومعرفته. 
عن يقف  ال  واجبه  أن  اإلنسان  اكتشف  ما  لنفسه    دوسرعان  الخبرات  واكتساب  التعليم  حد 

يتعّدى ذلك إلى ضرو  أبنائه وإلى افقط، بل  ألجيال من بعده لذلك كان  رة نقل خبراته ومعرفته إلى 

عن   فضاًل  بانتهائه،  تنتهي  اإلنسان  ذاكرة  ألن  الخارجية  بالذاكرة  يعرف  ما  يبتكر  أن  عليه  لزامًا 

 انفعاالت نفسية واضطرابات صحية وبيولوجية. كونها تتأثر بما يعتريه، أي اإلنسان من 
علي يسّجل  وسائط  من  اإلنسان  يستخدمه  فيما  الخارجية  الذاكرة  معلوماته وتتمثل  ها 

نتاج تفكيره الخالق وتجاربه   وبياناته التي يجمعها خالل مشاهداته اليومية والتي يحصل عليها من 

مر األيام، يكفل على  ما  وأساليبه  التسجيل  وسائط  يبتكر من  مضطرًا لكي  نفسه  وجد اإلنسان  ولقد 

ل كل  مع  تتراكم  التي  والبيانات  المعلومات  المستمر في  بها اإلنسان  استيعاب اإلضطراد  يمر  حظة 

رصيد حماية  تكفل  التي  أي   أو  استرجاع  إمكانية  أيضًا  وتكفل  التلف،  أو  الضياع  من  المعلومات 

الفرنسي   .9به الوثائق  ىالمعلومة منها في الوقت المناسب وبالقدر المناسب وبالشكل المناسب وهذا ما يعن والفيلسوف  المؤرخ  رينان"  كتب  أرنست  أ  نَّ إ "  ال  الوثائق  من  بيد  خرساء  داة 

 يها وينفخ من الروح فيها"يعرف كيف يحي 

الحاضر   الوقت  في  االهتمام  ظهر  ملفته    –لقد  والتاريخ  بموضوع    –بصورة  الوثائق 

فب بينهما،  العالقة  إستلهامونمط  قائمة على  كانت عالقة  بوصفها    عد أن  التاريخية  للمقوالت  الرواية 

في   الروائي  يضمنها  على  مسلمة  أهمية  من  لها  لما  عمقها،  في  الدخول  دون  من  السردي  خطابه 

تح العالقة  هذه  شهدت  فقد  الفكرية،  مفهوم  المنظومة  من  إنطالقًا  أساسيًا،  بالقوة  واًل  التاريخ  إرتباط   

والعلوم  9 اإلنسانيات  كلية  حولية  والتوثيق،  للوثائق  العلمي  المفهوم  حموده:  عباس  محمود   )

 .228-227م، ص:1979عدد األول، اإلجتماعية، جامعة قطر، ال
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المنتجة   السلطة  مفهومأي  من  إنطالقًا  خطاب    )أن  له،  مع  وتزامنًا   ،) األقوياء  يصنعه  التاريخ 

الب والقالحداثة  اليقينات  برفض  المتمثل  إنتهاك  عدية  موضوع  التاريخ  فأصبح  الحقائق،  بنسبية  ول 

والو  التاريخية  المادة  الراوئي  فجمع  على  التخييلي،  الفني  البعد  ويشبع  روائي  سرد  في   الزمنثائق 

ا عن  وببعده  تاريخيالتاريخي  بإطار  رواية  فتظهر  تتفق  و   اً لتاريخ  ال  تاريخي،  تخيل  رواية 

التاريخي  ةبالضرور  مقوالت  اآللية    مع  لهذه  وفاقًا  تنوعها  على  التاريخية  الوثائق  استعمل  وقد 

معن .10السردية على  الوقوف  بداية  بنا  في   الوثيقة  ىيجدر  منظور  ابن  عند  وردت  وقد  اللغة،  في 

 فهو وثيٌق أي صار وثيقًا واألنثى وثيقة ... والوثيقة في األمر إحكامه )َوثق الشيئ بالضم، وثاقةً 

والجمع   بالثقةَّ،  في    .11وثائق الواألخذ  التاريخية  الوثيقة  )كل    االصطالحأما  بأنها  تعريفها  ورد  فقد 

منقوش(  أو  محفور  أو  مكتوب  "  .12أثر  وثيقة  لفظة  أوراق Documentتعني  مجموعة  أو  ورقة   "

"Codex  أو  "" سجاّلت  أو  أو Registersمجّلد  رسمية  مؤسسة  أو  هيأة  بها  تقوم  التي  فالوثيقة   ،"

تعبير  إال  هي  ما  بنشاطها  الهيئة  أو  المؤسسة  قيام  أثناء  توليدها  تم  التي  فالوثائق  رسمية.  غير 

حقيقي عن الوسائل أو الخطط المرسومة كافة من قبل تلك المؤسسة للوصول إلى تحقيق األهداف  

تسع ما هي إال  التي  غير رسمية  المؤسسة رسمية أو  قبل  من  المنتجة  الوثائق  فإن  إليها، وعليه  ى 

طبيعي   بشكل  يتم  الوثائق  تراكم  فإن  ولهذا  األمر،  واقع  في  لنشاطها  ومزاولتها  وجودها  عن  تعبير 

ي المجتمع، وعليه  الهيئة في  أو  المؤسسة  بتلك  الخاصة  والمعلومات  البيانات  مكن إضافة:"إن على 

رسمي" ال غير  أو  رسميًا  كان  سواء  مدّون  سجل  عن  عبارة  مكانة  .  13وثيقة  الوثيقة  اتخذت  وقد 

مصادر بين  من  األساس  تعد  لكونها  الموؤرخين  لدى  كبيرة  وأهمية  في   خاصة،  المعتمدة  التاريخ 

 توثيق أحداث الماضي، أي ) المصدر األصلي الذي يعتمد عليه الباحث التاريخي، أو المادة الخام  

 . 10( كو لنجوود: فكرة التاريخ، مرجع سابق، ص: 10

 .371( ابن منظور: معجم لسان العرب، مادة وثق، ص: 11

 . 54، ص:2م، ط1987( شوقي الجمل: علم التاريخ نشأته وتطوره، دار المعارف، القاهرة،  12

 . 82، ص:المملكة السعودية، الرياض( فهد إبراهيم العسكر: التوثيق اإلداري في  13
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نسيجة( الت منها  يصوغ  تاريخ   ،14ي  يوجد  ال  وثائق  توجد  ال  وحيث  الوثائق  عن  بديل   . 15فال 

وأهم   المكتوب.  النص  على  اإلعتماد  كل  تعتمد  منهما  كل  الوثائق  فكتابات   : هي  التاريخ  مصادر 

التي   واألوراق  والمعاهدات،  واالتفاقات  التعليمات  أو  السياسية  والمخاطبات  المراسالت  تشمل  التي 

أيضاً  المصادر  ومن  القادة،  أو  األفراد  أو  التجار،  الوصف   لدى  كان  أنه  إذا  والصور  الرسوم 

العصر  وفي  الحياة  عن  أوضح  مفاهيم  تمنح  أيضًا  والتماثيل  والصور  الرسوم  فإن  مقيدًا  الكتابي 

 .16الحديث تعد الصور الفوتوغرافية نوعًا مهمًا في الوثائق 
المصدر هي  المكتوبة  الوثائق  تاريخي  تعد  بحث  ألي  للذي    األول  عيان  شاهد  هي  بل 

التاريخي الحدث  تفاصيل  وأشخاصه  ينقل  ومكانه  ثابت    بزمانه  تسجيل  هي  فالوثيقة  وجزئياته، 

الذي  النقصان  أو  الزيادة  عوامل  من  الموضوع وتحميها  يحفظ تفصيالت  بما  ساعة حدوثه  للحدث 

الم وتأويالت  والتوجيهات  األفكار  لتبدل  نتيجة  األهواء يطرأ  نتيجة  قصدًا  أما  وتحريفاتهم،  تأخرين 

الشخصية أو بدون قصد نتيجة الجهل أو نتيجة النسيان الذي هو من طبيعة النفس البشرية وقد نبه  

القرآن الكريم إلى أهمية الكتابة والتوثيق في حياة اإلنسان في عدة مواضيع منها قوله تعالى : " يا  

بد تداينتم  بالعدل ... إلى قوله   ين إلى أجل مسمى فإكتبوه وليكتب بينكمأيها الذين آمنوا إذا  كاتب 

عليها  .17أن تكتبوه صغيرًا أو كبيرًا إلى أجله وذلكم أقسط عند هللا، وأقوم للشهادة"  اوال تسأمو ":تعالى يعتمد  التي  الحقيقة  الركيزة  وهي  تاريخها،  معرفة  في  مفيدة  القديمة  الوثائق  إن 

الحقيقة، ففيها نجد كل شيئ نجهله عن القرون الماضية، وهو ما أكدت عليه الكثير  الباحثون عن  

 من الوثائق التي حصلنا عليها، أن أهم ما يعوق وصول الوثائق التاريخية إلينا هو : 

 

 . 91( المرجع نفسه: ص 14

الرحمن   15 عبد  ترجمة  التاريخية(،  الدراسات  إلى  )المدخل  التاريخي  النقد  وسينوبوس:  النجلوا   )

 .5، ص: 4م، ط1981كالة المطبوعات، الكويت، وبدوي، 

بير 16 اللبناني،  الفكر  دار  التاريخي،  البحث  ومنهج  التاريخ  يزبك:  قاسم  ط1990وت،  (  ، 1م، 

 .90ص:

 . 282( سورة البقرة: اآلية  17
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وتفكيرهم  لجهلهم  ولكن  وثائق  يمتلك  الناس  من  فالكثير  الوثائق،  ألهمية  الناس  تفهم  عدم  األول: 

ف يحالقاصر  أمرًا  إنهم  سيسبب  الوثيقة  إظهار  أن  يعتقد  منهم  فالبعض  عليها،  إطالعنا  عن  جمون 

 غير محمود العواقب، كأن يكون من بعضها خالفات قبلية أو ماشابه. 

للباحثين، المعنوي  المادي  الدعم  وجود  عدم  الم  الثاني:  لبعض  البحوث  جعل  األمر  ؤرخين  وهذا 

عل مقدرتهم  لعدم  فقط  معينة  جوانب  على  والتي    ىتقتصر  الوثائق،  من  أكبر  قدر  على  الحصول 

ذات  الحكومية  الجهات  من  أو  األموال  روؤس  أصحاب  من  سواء  المادي  الدعم  ظل  في  نعتقد 

 الشأن.
أي  ويعرّ  تأدية  أثناء  أنشئت  التي  الوثائق   "  : بأنها  الوثائق  جنكسون"  هلري   " السيد  ف 

ويرى   العمل"  هذا  من  جزءًا  وكانت  نوع  أي  من  صورة عمل  أو  ورقة  تكون  قد  فوتوغرافية،    أنها 

أو   لجمعيات  وثائق  تكون  قد  بل  الحكومية  األعمال  على  تقتصر  وال  ما،  خريطة  تكون  قد  أو 

حكومية  غير  لهيئات  أو  النوع  .18ألشخاص  هذا  فإن  الوثائق    وبالتالي  على  يطلق  الوثائق  من 

أو شبه    النظامي للجهات الحكوميةالمكتوبة الرسمية، وشبه الرسمية، وتحتوي على مايسمى العمل  

الحكومية، كقرار، أو تعميم، أو إحداث نظام جديد، وغيرها مما يحفل به العمل الحكومي اليومي،  

الزواج  : مثل  معينة  واقعية  تحديد  الميراث،  أو  ووصايا  الملكية،  الوفاة،وصكوك  الميالد،  البيع،   ،

 .19وبيع وشراء وغيرها 
قول  ون وثائق" بل يذهب بوستر" إلى الول المأثور" التاريخ بدوتأتي أهمية الوثائق من الق

الوثائق   عن  البحث  إرتبإن  مرتبط  الدورية  والصيانة  بالحفظ  بها  الوطني  والعناية  بالحس  باطًا 

 . 20مع أو ألي جزء منه تالمصادر التاريخية المهمة ألي مج فالوثائق أحد

 

 . 67م، ص:1954( محمد أحمد حسين: الوثائق التاريخية، مطبعة جامعة القاهرة،  18

 لبنان. –طرابلس  –( لإلطالع أكثر راجع سجالت المحكمة الشرعية في كليّة اآلداب  19

20  ( خيبر  من  وثائق  الحربي:  البدراني  موسى  فائز  الرياض،  1370  -هـ  840(  هـ، 1432م(، 

 .165ص:
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التاريخية بأنواعها المختلفة، آن لنا أن نتحاور في إنطالقًا من األهمّية التي تحتلها الوثيقة  

ألن   الكيفية  هذه  من  األولى  المرحلة  يمثل  ما  وهو  بمحتواها،  التسليم  ومدى  معها  التعامل  كيفية 

 قد مّرت بمرحلتين:  –لو أتيح لنا تقسيمها  –الرؤية للوثيقة التاريخية 
 عشر وما قبله. األولى: مرحلة التاريخ التقليدي أي خالل القرن التاسع  

 الثانية: مرحلة التاريخ الجديد التي بدأت مع بدايات القرن العشرين. 

جمع   في  بالغة  صعوبة  يواجه  التاريخي  الباحث  أو  المؤرخ  كان  األولى،  المرحلة  وخالل 

التاريخية لعدم   الوثائق  سدى  المؤرخين  جهود  تذهب  ما  كثيرة  وكانت  التاريخي،  بالحدث  المتعلقة 

الوثائق، والحصول  وفرة  التاريخي،  للباحث  متاحة  تكن  لم  وجودها  أماكن  أّن  وترجمتها   إذ  عليها 

الثمن.   وهي  باهظ  الخاصة  المكتبات  أو  والملوك  األمراء  وقصور  األديرة  بين  متفرقة  كانت  ألنها 

 .21أماكن تكاد تكون محرمًا ال يباح 
معرض   الوثائقية  العمل  آلية  أصبحت  العشرين  القرن  مطلع  وانتقاد،ومع  قبل    جدٍل  من 

جديدة   أفكار  بطرح  شرعوا  الذين  فافر"،  و"لوسيان  بلوخ"  "مارك  أمثال  المؤرخين،  من  جديد  جيل 

خضم  في  كان  التطور  وهذا  التاريخية.  الوثيقة  حقل  في  وتوسيعًا  التاريخية،  الدراسة  ميدان   في 

من   الذي  الجديد  التاريخ  فظهر  اإلنسانية،  العلوم  شمل  الذي  بار"  التجديد  "هنري  رّواده  أوائل 

عام   الجديد"  "التاريخ  تسمية  ليست   .22م 1930صاحب  الجديد"  "التاريخ  نظر أصحاب  فالوثيقة في 

 .23بريئة 

 

 . 42( النجلوا وسينوبوس: مرجع سابق، ص: 21

المنصوري،  22 طاهر  محمد  وتقديم  ترجمة  باحثين،  مجموعة  الجديد،  التاريخ  لوغوف:  جاك   )

 .117م، ص2007، 1المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط

 . 29( المرجع نفسه، ص: 23



17 

فمن خالل البحث في األعماق، تظهر التناقضات التي تواجه الباحث بحسب "فوفك" من  

سؤال" خالل   موضوع  الوثيقة  ا  .24"طرح  ضالة  تمثل  التي  للوثيقة  التساؤالت  كانت  ال فقد  لمؤّرخ 

تقوله إن كان حقيقة، أو مزّيفة، بغية إعادة بناء الماضي ألنها حوت من    تتعدى محاولة معرفة ما

تقوله الوثائق أو تشير إليه، أما موقف   الذ بالصمت، الذي نستبين منه معالم التاريخ إنطالقًا مما 

الو  تجاه  اآلن  فإنهالتاريخ  التعبيرية   ثيقة،  وقيمتها  صدقها،  مدى  ومعرفة  الوثيقة  بتأويل  يكتفي  ال 

وقد بدأ المنهج التاريخ يعتمد أسلوب التفكير العلمي القائم على التحليل الملموس للوقائع، ومساءلة  

ا الوثيقة التاريخية ليس فقط عما تريد قوله ولكن عن ما ال تريد البوح به، ولعل أهم ميزة تمّيز هذ

مستوى   إلى  الرسمية  الوثيقة  تقدمها  التي  الجاهزة  المعرفة  مستوى  من  المؤرخ  انتقال  هي  االتجاه 

على نقد كل ما هو جاهز ومعطى مسبقًا، ألن الواقعة التاريخية الواحدة يمكن أن تكتب    أرقى يقوم

( على  تقوم  الوثيقة  مع  الجديد  المنهج  عالقة  أصبحت  "فوكو"  وبحسب  مختلفة  أوجه  حصها  فعلى 

 .25من الداخل وتدبرها فهو ينظمها ويجزؤها ويرتبها ويقسمها إلى مستويات( 
وتوضع   تسأل،  أو  تجيب  فالوثيقة  تدعى  أو  تقوله  بما  للوثيقة  يسلم  ال  فإنه  "ريكور"  أّما 

 .26تشريح إذ "ليس من وثيقة دون سؤال، وال سؤال دون فرع تفسير" موضع ال

من   إال  السؤال  يكون  وال  واالستجواب،  السؤال  موضع  وضعها  بعد  إال  وثيقة  توجد  فال 

يرى  إذ  مكوناتها،  أهم  أحد  التأويل  "ريكو"  يعد  والتي  الفهم،  مرحلة  وهو  تفسير  مشروع  خالل 

بلوخ"  "مارك  أن  يعترف  وهو  األسئلة(.  من  العديد  )حاماًل  األرشيف  إلى  يأتي  الباحث  أن  "ريكو" 

نبّ هو   ثم  من  صحتها  من  ويتأكد  ويقرأها،  الوثائق  يجمع  المؤرخ  إن  القائلة،  الفكر  لخطورة  ه 

 .27يستعملها، )فالوثائق ال تتكلم إال إذا طلبنا منها أن تحقق أي تجعل فرضية ما صحيحة( 
 

وت، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب،  ( ميشال فوكو: حفريات، ترجمة سالم يغ 24

 .8، ص:2005، 3ط

 . 9-8ص: مرجع سابق، :ميشال فوكو (  25

المتحدة،   26 الجديدة  الكتب  دار  ترجمة جورج زيناتي،  والنسيان،  والتاريخ  الذاكرة  بول ريكور:   )

 . 277، ص:1، ط2009بيروت، 

 .270( نفس المرجع، ص: 27
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 أهمّية الوثائق في كتابة التاريخ: 

وثائق   النهاية  في  تلخصها  بعيدة  ورؤية  منهج  التاريخ  دراسة  في إن  تضم  وأسانيد 

أمام  الدوام، وتفتح  على  العلمي  البحث  مع  تتجدد  عن أمور وموضوعات  حقائق وتكشف  سطورها 

لإلجتهاد أبوابًا  تلك    العيون  استوجبتها  التي  التاريخية  والعوامل  للظروف  وفقًا  والتحليل  والدراسة 

مرحلة   في  لها  الوثائق  وأتيح  توافرت  ما  إذا  الوثائق  إنَّ  معينة.  حقيقيًا  زمنية  مصدرًا  تظل  الظهور 

مؤّكدة أدلة  أو  شواهد  دون  ومن  وثائق  بال  تاريخ  فال  فيه،  والبحث  التاريخ  ليس  لكتابة  زمن  منذ   .

حكايات   التاريخ  يعد  لم  وتطورها  الحديثة  التاريخية  المدارس  نشوء  ومع  اآلن،  وحتى  بالبعيد، 

ساخرة   مواقف  أو  خارقة،  أساطير  أو  تروى،  للشعوب    يتندروقصص  ذاكرة  أصبح  التاريخ  بها. 

والباحثين   المؤرخين  سوى  يتقنها  متناهية ال  أمانة  إلى  معها  التعامل  علمية غزيرة تحتاج في  ومادة 

المادة الخام األولية كأحد عناصر البحث   إن كتابة التاريخ الصحيح ال تبدأ إال بالنظر إلى  المخلصين، وما دام التاريخ والوثيقة ال ينفصالن ويلتقيان في نقطة واحدة، هي التاريخ نفسه.

بالتجربة  الخاصة  الكيماوية  والمواد  "الفلزات"،  عناصر  والفيزياء  الكيمياء  تستخدم في  العلمي، وكما 

المصدر   وهي  العلمي،  للبحث  وهامة  أولية  خام  مادة  التاريخية  الدراسة  في  تستخدم  العلمية، 

توفرت في دراسة التاريخ الحديث أكثر من أي فرع من   التاريخي )الوثيقة(. تلك المادة الخام التي

الحيرة.  إلى  يدعو  بشكل  وتنوعها  مصادره  بكثرة  يمتاز  الحديث  فالتاريخ  األخرى،  التاريخ  فروع 

وتتناول  عام،  كل  باآلآلف  تطبع  التاريخ  فروع  من  الفرع  هذا  في  تتحدث  التي  والدوريات  فالكتب 

لذلك اللغات.  بمختلف  تاريخية  تلك   موضوعات  متابعة  الواعي  الباحث  أو  المؤرخ  على  يجب 

 .28المؤلفات التي تتناول فترة بحثه 
بحث ضعيف ال يرقى إلى    وبما أن البحث الذي ال يقوم على المصادر االصلية الوثائق  

المستوى العلمي المطلوب وبما أن العثور على الوثائق االصلية المتعلقة بموضوع البحث كالعثور 
 

الشلق: محاضرات في منهج البحث التاريخي، سلسلة محاضرات ألقيت على طلبة  ( أحمد زكريا   28

 م(، جامعة عين شمس، كليّة اآلدآب، قسم التاريخ. 2002-2001السنة التمهيدية للماجستير )
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فا كنز  يحتاج  على  الذي  الوقود  بمثابة  والوثائق  التاريخية  المصادر  أهم  من  تعد  التاريخية  لوثائق 

إليه المحرك لتأدية وظيفته بالنسبة للكتابة التاريخية وهي أيضا لب التاريخ والمصدر األول للكتابة  

على  التعرف  يستطيع  ال  النه  الصحيح  التاريخ  كتابة  المؤرخ  على  يصعب  وبغيابها  التاريخية 

إال مباشرة  وراه  الماضي  خلفها  التي  اآلثار  خالل  لو    .29من  ألنها  مصدرهام  الوثائق  عدت  لذلك 

الوقت   إلى  مبهمة  تزال  ال  والتي  وحقائقه  التاريخ  ألغاز  من  كثير  حل  في  كثيرًا  ألفادت  نشرت 

التاريخية، الحالي .  الوثيقة  استراتيجيًا    تحتل  بل  مركزيًا  وضعًا  الماضي،  مخلفات  من  بإعتبارها 

كذلك كان االمر  .وإذا  التاريخ  كتابة  ن  ،في  التاريخي  فماذا  المنهج  التاريخية في إطار  بالوثيقة  عني 

 ؟؟ 
يتوفر  ومن  فرضيات   ويبني  فقط   إشكاليات  يصوغ   من  هو  المؤرخ  أن  "مارو"  يؤكد 

كشفاً  وأكثر  موثوقية  واكثر  عديدة  وثائق   ابراز  من  يمكنه  عملي  برنامج  انه االستكشاف    .30" على 

يشر  لإلشكالية  المؤرخ  صياغة  فبعد  هكذا  شاقة  الوثائقي  مرحلة  وهي  الوثائق  عن  البحث  في  ع 

مصدران فلالستكشاف  العموم  وعلى  واحد  آن  في  حدثًا    :وحاسمة   يعاصرون  الذين  العيان  شهود 

في  المتوفرة  الوثائقية  المجاميع  والثاني  الشفهية  المرويات  على  اساسًا  االعتماد  يكون  وهنا  ما 

 .31األرشيفات والمكتبات 
فالوثائق هي اآلثار التي خلفتها أفكار وسينوبوس:"التاريخ يصنع من وثائق.ويؤكد النجلو  

تاريخ  ال  وثائق  ال  و"حيث  وأفعالهم"  حدث  32السلف  ما  تصوير  هو  التاريخ  "برانكة":"أن  "ويقول   .

يرى  بل  يتخيل  ال  "علم  "فهو  نصوص  بدون  تاريخ  ال  كوالبخ":"انه  دو  فوستيل   " ويقول  بالضبط" 

 

 . 41( عبد المنعم الجميعي: مرجع سابق، ص: 29

30 ) H.I.Marrou: De la connaissance historique, editions du seuile, 1973, 

p:69. 

 . 4( النجلوا وسينوبوس: مرجع سابق، ص: 31

 . 5( النجلوا وسينوبوس: مرجع سابق، ص: 32
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عل  لكل  نظير  القائمة  وهو  الروابط  ويحقق  بينها  ويقارن  ويحللها  االحداث  إلى  ينظر   م 

كل   في  واحدة  والطريقة  ودقة  بإمعان  النصوص  بدراسة  ويدركه  الحدث  عن  يبحث  بينها،والمؤرخ 

 .33علم  مؤسس على المالحظة الدقيقة"
الحقيقة   المؤرخ  يستخلص  أن  فيقول:"ينبغي  التاريخية  المنهجية  عن  "مارو"  ويتحّدث 

تثبت بشكل قطعي حدوث الواقعة، إذ أن النقد ال يمكن أن  لتاريخية من الوثيقة، ولكن األخير ال  ا

يحدد إال المصداقية التي تستحقها شهادة الوثيقة .... ولكن إذا تمكنا من تجميع شواهد عديدة.... 

 .34فإن احتمال حقيقة حدوث الواقعة كبيرًا وينتهي بالوصول إلى المعرفة اليقينية"

خالل  من  التاريخية،  المعرفة  لبناء  أولية  مادة  باعتبارها  الوثيقة،  مع  يتعامل  فالمؤرخ 

الباطني.   والنقد  الخارجي  النقد  هما:  أساسيتين  خطوتين  التاريخي،  النقد  النقد  عملية  في  نمّيز 

إلى   ينظر  حيث  الثقة والمصدر  بين  خالل الخارجي  من  الوثيقة، وذلك  الشاهد وتحديد طابع  هوية 

النصوص عم حتى  يشمل  الذي  التحصيل  نقد  وبين  المحترف،  المؤّرخ  عند  معروفة  إجرائية  ليات 

هما:   خطوتين  فيتضمن  الباطني  النقد  أما  األصلية.  األولى:  غير  ويستهدف الخطوة  التأويل، 

طريق   عن  بالضبط  الوثيقة  في   التجّردمضمون  أخرى  وثائق  واستحضار  المسبقة  األحكام  ومن 

واالستع الموضوع  الثانية:  نفس  والخطوة  أخرى،  بعلوم  يستهدفانة  الذي  السلبي  كشف   النقد 

ويستعين   ومذهبية.  فكرية  قناعات  أو  ذهنية  بعمليات  تختلط  التي  األحداث  عن  وتمييزها  الحقائق 

عادة   تسمى  متنوعة  بعلوم  الوثيقة  نقد  في  علوم  المؤرخ  ثالثة  هناك  وعمومًا  مساعدة،  علومًا 

تراكم   . 35وثائق أساسية هي: علم الخطوط، اللغة وعلم ال إلى  المختلفة  الحياة  جوانب  وتناولها  وتشعبها  التاريخية  الدراسات  دائرة  اتساع  أدى 

التاريخية   حولها المعرفة  النظر  وجهات  أّكدت  36واختالف  التطورات،  لهذه  واستجابة  من  .  الكثير 
 

 .188م، ص:1947شاكر مصطفى: التاريخ هل هو علم؟ عالم الفكر، (  33

34) H.I.Marrou: Op.cit, pp:122-123. 

 . 8( النجلوا وسينوبوس: مرجع سابق، ص: 35

 .40م، ص:2001، 29التاريخ، عالم الفكر، العدد ( أحمد بدر: تفسير  36
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المعلومات  ا باستظهار  االهتمام  من  لننتقل  التاريخ  تدريس  طرائق  تطوير  أهمّية  الحديثة  لدراسات 

على  للوقوف  المتعلمين،  لدى  وتطويرها  الناقد  التفكير  مهارات  تنمية  على  التركيز  إلى  وحفظها 

الحاجز وفهم  جهة،  من  وفهمه  التاريخي  الحدث  واستخالص   حقيقة  أخرى  جهة  من  عنه  المتولد 

 . 37الدروس والعبر
مجرد استظهار النص التاريخي وحفظه، ومعرفة ماذا حدث إذ لم يعد مقبواًل من المتعلم  

ومما ساعد   في الماضي، وإنما لماذا حدث؟ وكيف حدث؟ وما نتائج ذلك؟ وهل حدث هذا بالفعل؟

البحث في  التاريخية  الوثائق  استخدام  تبني  مالزمة    على  لها  الباحثين  من  كثير  اعتبار  التاريخي 

وتنمية   األهداف،  هذه  تحقيق  بمكان  الصعوبة  من  أن  هؤالء  يعتقد  إذ  وتعّلمه،  التاريخ  لتعليم 

خي من أفضل  وقد عد كثير من المتخصصين استخدام الوثائق التاريخية في البحث التاري .38مهارات المتعلم العقلية باغفال استخدام الوثائق التاريخية 

المتعلمين، لدى  وتعزيزها  الناقد  التفكير  مهارات  تنمية  الحدث    وسائل  إحياء   على  تعمل  إذ  

أمامه  التاريخي، واقعة  حقيقة  كأنه  الحدث  المتعلم  فيعيش  جديد،  بنية    .39وبعثه  من  تدرك  وعليه  

التاريخية. و    المعرفة  التاريخية  األحداث  بين  العالقات  مفاهيمية  وتكشف  شبكة  وتبين  ظواهرها، 

 وتطورها الوصول إلى الحقيقة التاريخية.  لهم إلى حٍد كبير في فهم األحداث التاريخية،

التعليم  عملية  يعزز  التاريخية  الوثائق  بإستخدام  التاريخية  الحقيقة  إلى  المتعلم  وصول  إن 

المزيد    لديه، معرفة  له فرصة اإلستمرار في  ويتيح  دافعيته،  على ويثير  فيتغلب  التاريخ  حقائق  من 

والملل، كثيراً   الرتابة  جهة،  الذين  من  التاريخ  حصص  فإن    ومن جهة أخرى،  ما  يشكو منهما في 

 

37 ) E.Anthony: The idea of history teaching: using colling wood’s idea of 

history to promote critical thinking in the high school history classroom 

society for history education, 2004, pp:237-247. 

38  ) E.Fresch: Preparing preserves elementary teacher to use primary 

sources in teaching history international journal of social education, 2004, 

p:83. 

القاهرة    –( أبو الفتوح رضوان وفتحي مبارك: المواد االجتماعية في التعليم العام، دار المعارف  39

 .66م، ص:1987 –
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من   يخفف  وشرحها  ذلك  التاريخية  النصوص  قراءة  في  والمتمثل  المعلم  عاتق  على  الملقى  العبء 

 .40ن تلك المعرفة ومحاكمتها، ومن ثم تلقيوتلخيصها، وإستخراج األفكار الرئيسية  

دراسة    وبارتون"  "لفستك  في واجرى  التاريخية  الوثائق  استخدام  أثر  معرفة  الى  هدفت 

إستخدام   أّن  الدراسة  نتائج  وأظهرت  التاريخي،  فهم البحث  زيادة  على  عملت  التاريخية  الوثائق 

 .41في مواقف جديدة لمفاهيمه، والقدرة على إستخدام ذلك الطالب للتاريخ ، وتعميق أدراكهم   

الوثائق    استخدام  إن  مناسبة  اللذلك  طريقة  وهي  تعليمه،  و  التاريخ  لتعلم  مالزم  تاريخية 

 لتنمية كثير من المهارات العقلية و تحقق اهداف تعلم التاريخ وتعليمه. 

بال  أ تشغل  التي  القضايا  أهم  من  والعلماء  الباحثين  بين  العلمي  صبحت قضية االتصال 

المعلومات.المتخصصين   علم   بعد  وقد    في  القضية  بهذه   االهتمام  تكنولوجيا    ازداد  ظهور  

واالتصال   االنترنيت  اإلعالم  شبكة  النشر  وظهور  على اال وإزدهار  الكبيرة  وانعكاساته  لكتروني 

العلمي االتصال  والرؤى   نظام  المفاهيم  تغيير  إلى  هذا  أدى  حيث  العلمي بالنشر  المتعلقة    التقليدي 

العلمية. المصادر  وتوزيع  وإنتاج  االتصال  وسائل  تغيير  وكذلك  الباحثين  السنوات   بين  مدى  وعلى 

 القليلة الماضية كان لهذا التغيير انعكاسات على نظم النشر واالتصال الرسمي وغير الرسمي. 
ا  على  على األقل  للوهلة األولى  صعبًا  يبدو  للوثيقة اإللكترونية  تعريف  إيجاد  لمستوى إّن 

الوثيقة   أن  يستنتج  تعريفها  في  المتأمل  أن  إال  والمادي،  إثبات  االالتقني  وسيلة  باعتبارها  لكترونية 

عن  الحديث  إلى  الورقية  الكتب  عن  الحديث  من  ننتقل  حيث  الكتابة  أشكال  من  شكل  إال  هي  ما 

تع إال   هو  ما  اإللكترونية  الوثيقة  تعريف  يصبح  وبالتالي  اإللكترونية،  الكتابة الكتب  لمفهوم  ريف 

اال انه  بتطور  كل ذلك دون أن يكون لتطور المفهوم الشكلي  للكتب تأثير على مفهومه الوظيفي.  

ونشأة   الهاتف  عبر  االتصال  تكنولوجيا  وإكتشاف  الحاسوب  وبإختراع  الرقمية  نترنت  اإلالتكنولوجيا 
 

40 ( G.Howells: Gladstone spiritual or gladstone matarial? A rational for 

using documents of as and Az, teaching history, 2000, pp:26-32. 

41 ) L.Levstik and K.Barton: They still use some of their post, hirostical 

salience in elementary children’s chronological thinking journal of 

curriculom studies, 1996, p:531. 
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السندتطور   استعمال  من  وقلص  الكتابة  ماد  مفهوم  كوسيلة  وإرسالها الورقي  المعلومة  لتجسيد  ية 

تتميز التطور  لهذا  مالئمة  جديدة  بسندات  بتعويضها  الطابع بصيغتها    وذلك  وبحذف  الالمادية 

للوثيقة   المعلومات  وتمكين األطراف  المادي  تبادل  من  كتب  المتخاطبة  عن بعد دون تجسيمها في 

ى تعامل المؤسسات فيما بينها أو وبذلك اجتاحت اإلعالمية جميع الميادين سواء على مستو   خطيه،

على  تقتصر  ال  الوثيقة  بالتالي  أصبحت  و  بينهم  فيما  الخواص  حتى  أو  والتجار  المؤسسات  بين 

جميع   يشمل  المفهوم  أصبح  بل  الورقية  معطيات،الكتابة  على  تحتوي  التي  الرسمية  ولم   المواقع 

وقد   ورقي،  سند  على  مكتوبة  موضوعات  على  مقتصره  الكتابة  المؤرخين  تعد  بعض  توسع 

أو   الورقية  الوثائق  ذلك  في  بما  االثبات  وسائل  جميع  لتستوعب  الكتابة  مفهوم  في  والباحثين 

 .42لكترونية اال

 :األرشيف 

الحديث    العصر  مطلع  الفرنسية    -مع  الثورة  بعد  في    -خاصة  قدما  األوروبيون  مضى 

الوثائقي   و  اإلنساني،  األرشيفي  الموروث  معنيًا  تنظيم  كان  ما  منه  فأخرجوا  والمخطوطات  المتنوع 

تحمل   ما  وغالبًا  العامة،  المكتبات  عن  بعيدا  خاصة  دورًا  لها  وبنوا  والدبلوماسي  الرسمي  بالجانب 

وأقسامًا  في   الدول فقد أنشأت لها معاهداريخ  ألهميتها في ت  اسم "دار الوثائق الوطنية أو القومية"،

 سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم تاريخية.  علم خاص منها،الجامعات بعد أن أصبح لها 

األزمنة  أنَّ    مدى  على  تجمعت  التي  أوالوثائق  األوراق  مجموعة  هو  أمة  أّي   -  أرشيف 

فيها  والمذكرات    -  يدخل  كالخطابات  والخاصة،  منها  العامة  الرسمية،  وغير  الرسمية  الوثائق 

 ومحاضر االجتماعات.  والقرارات الوزارية والملكية، والتقارير والدراسات واألوامر 

 

 . 66( جالل أمين: مرجع سابق، ص: 42
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 " أرشيف  لفظة  الهيئة  Archivesيطلق   تستخدمها  التي  الجارية  الوثائق  جميع  "على 

دائمة. بصفة  األعمال  إدارة  في  األفراد  أو  المخصص    )المؤسسة(  المكان  بأنه  األرشيف  ويعرف 

 .43لحفظ المواد األرشيفية )الوثائق( 

بالغة    يكتسب األرشيف  تاريخها وحاضرها ويمثل أساس أهمية  يضم  الشعوب ،كونه  لدى 

ذاكرة تمثل  يحتويها  التي  فالمعلومات  بها   مستقبلها،  مرت  التي  األحداث  مختلف  حول  األمم  هذه 

يضمن كونه  األزمنة،  حقوق    عبر  كذلك  يضمن  كما  تاريخها  على  التعرف  في  الحق  للشعوب 

والدول. األحد  األشخاص  كانت  األرشيف،وإذا  تصنع  من  هي  تشكيلها    اث  يعيد  بدوره  فاألرشيف 

لهذا فهناك عالقة وطيدة ومتكاملة    ويقيم صناعة التاريخ من خالل توثيقها وحفظها والحفاظ عليها،

والتاريخ، األرشيف  بين  األرشيف،    تربط  لموضوع  التطرق  بدون  التاريخ  عن  الحديث  يمكننا  ال  إذ 

ف بمختلف أشكاله ومصادره كما ال يمكننا الحديث عن األرشيف  أو من غير االطالع على األرشي

الذي   األساس  هو  األرشيف  يعتبر  لذلك  الشعوب.  عاشتها   التي   التاريخية  األحداث  عن  بمعزل 

 .44لذاكرة األممتبنى عليه تسجيل األحداث التاريخية و توثيقها حفظًا  

تأسيس    الى  سباقه  األوروبية  البلدان  الشرق تعتبر  في  أما  الوثائق،  لحفظ  األرشيفات 

التنظيمات ميدان  في  متخلفة  بلدانها  غالبية  فتعتبر  والدول    االوسط  األرشيفية،  واإلدارات  الوثائقية 

وفي  والتنظيم  االدارة  ضعف  عن  ناهيك  اليد،  أصابع  تتجاوز  ال  للوثائق  دور  منها  أسست  التي 

والنظر   الوثائقي  الوعي  قلة  هو  االسباب  أقدم إلى  مقدمة  من  مصر  تعتبر  ثانوية.  نظرة  الوثائق 

عام   ذلك  وكان  وإدارتها.  بالوثائق  خاصة  دار  تأسيس  في  العربية  وبعد   1829األقطار  ميالدي، 

التاريخية،  1952عام   الوثائق  دار  بإنشاء  الخاص  القانون  صدر  وثائق    ميالدي  وتضم 

 

للعلوم،  43 العربية  الدار  سنو،  منير  غسان  ترجمة  األرشيفية،  المصطلحات  معجم  فالن:  بيتز   )

 . 71م، ص:1991بيروت، 

 . 26( النجلوا وسينوبوس: مرجع سابق، ص: 44
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القاهرة، في  وتقع  ضخمة  العراق    ومخطوطات  األرشوفي  عام  تأسس  الوطني  ميالدي 1962يف 

 .45في بغداد 

هناك   وأصبح  الوثائق  لحفظ  أمانًا  أكثر  األرشيفات  أصبحت  التكنولوجي  التطور  ومع 

 متسع لحفظها:

 ونعني بذلك حفظ الوثيقة بصورتها االصلية.  :حفظ الوثيقة بذاتها -١

الميكروفيلم:  -٢ تقنية    تصوير  بمعالجة  المإّن  سمحت  لحفظ  يكروفيلم  المخصص  المكان  أزمة 

بحفظ   المهتمين  كاهل  يثقل  ضخمًا  عبئًا  يسبب  حجمها  في  الهائل  االزدياد  بات  التي  الوثائق 

 المعلومات.

عالم    -٣ إلى  طريقها  تشق  بدأت  اإللكترونية  الحواسيب  اختراع  منذ  الحاسوب:  بواسطة  الحفظ 

الح دخلت  حيث  العشرين  القرن  أواخر  حتى  المعلومات  وفرضت   واسيبحفظ  العالم  هذا  إلى  بقوة 

ال   نقل  لم  انه  منه  البد  كحل  منه  نفسها  تعاني  الذي  الوثائقي  االنفجار  مشكلة  لحل  عنه  بديل 

عن  التخلف  خانة  في  المراكز  هذه  يضع  عنه  االستغناء  وبات  المعلومات،  ومراكز  المكتبات 

 الركب الحضاري.
كما ال توجد دولة واحدة في العالم    ق،ال تكاد دولة في عالمنا اليوم تخلو من دور للوثائ

 تحتكر الوثائق لنفسها، ولتسهيل مهمة الباحث لإلطالع على هذا الكنز الثمين.

 

  

 

األرشفة التقليدية إلى األرشفة االلكترونية، جامعة الملك ل بن حسن العريشي: التحول من  ير( جب 45

 .23م، ص:1996سعود، كلية اآلدآب، 
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 األرشيف العثماني:

لع على الوثائق يجد أن الدولة العثمانية اهتمت بالوثائق اهتمامًا ليس له  الباحث المطّ   إنَّ 

اإلسالمي،   العالم  في  الكثيرة،نظير  والفوائد  العالية  األهمية  ذات  للوثائق  نموذج  ألنها    فالوثائق 

طويلة. زمنية  فترة  الذي   تغطي  استنبول  في  العثماني  باألرشيف  بدأ  العثمانية  الوثائق  ظهور  إن 

بين   ما  اإلدارات مليون    250الي    150يحوي  بعض  في  السجالت  دفاتر  عن  فضال  وثيقة 

  الدفينة وثروة بالمعلومات التي ال تقدر بثمن،  را لنا منجمًا غنيا بالكنوزوالمكتبات القديمة الذي ظه

وقد قامت السلطات  التركية بإنشاء تخصص في الجامعات يعني بترجمة الوثائق من العثمانية الى  

 .46التركية الحديثة 
إل  بالنظر  العربي،  العالم  في  وسياستها  العثمانية  الدولة  تاريخ  حول  الجدل  يتوقف  ى  ال 

قرون  األربعة  تتجاوز  التي  حكمها  فترة  الذي   طول  عشر  التاسع  القرن  في  إختزالها  يصعب  والتي 

 ميالدي.1924شهدت فيه تراجعًا بشكل تدريجي وصواًل إلى انهيارها سنة 

وهي  العثماني  العهد  إلى  تعود  التي  التاريخية  المصادر  مجموعة  هو  العثماني  األرشيف 

بلدًا   ألربعون  وثائق  أرشيفتضم  العثماني  األرشيف  دور  وأهم  ذاتها.  تركيا  إلى  باإلضافة   طبعًا 

 ”. - Başbakanlik osmanli Arşiviمجلس الوزراء رئاسة”

على اصطل تركيا  في  الموجودة  العثمانية  والوثائق  األرشيف  بدور  المهتمون  الباحثون  ح 

بحي   موجود  كان  الذي  الوزراء  مجلس  رئاسة  أرشيف  على  العثماني  األرشيف  مصطلح  إطالق 

”. Kağithaneالسلطان  أحمد التاريخي في مدينة اسطنبول وقد انتقل حاليا إلى منطقة "كاغتهانة  

الم هذه  تبعد  حوالي  حيث  أحمد  السلطان  حي  عن  األرشيف  أكلم.    35نطقة  دور  من  غيره  ما 

الواقع   كابي  طوب  متحف  في  المحفوظة  الوثائق  به  يقصد  الذي  كابي،  طوب  أرشيف  التركية: 

السلطان أحمد، مباشرة خلف كنيسة آيا  صوفيا، وأرشيف البحرية الذي يشكل قسمًا    أيضا في حي 
 

مكتبة   46 مجلة  العربية،  الجزيرة  تاريخ  مصادر  من  مصدراً  العثماني  األرشيف  صابان:  سهيل   )

 .76-54م، ص:1997، أيار 3الملك فهد الوطنية، ج
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عدداً  يضم  الذي  البحري  المتحف  الوثائق    من  من  وأرشيف كبيرًا  العثمانية،  بالبحرية  الخاصة 

وإن كانت الوثائق التي   الخارجية الذي يضم وثائق مهمة عن التاريخ العثماني وعالقاته الخارجية،

 يحتويها ال تصل إلى مستوى األرشيفين  السابقين من حيث كمية الوثائق. 

مجلس  أ لرئاسة  التابع  العثماني  األرشيف  يحتوي ما  الذي  العالمي  األرشيف  فهو  الوزراء، 

عام   نشأتها   منذ  العثمانية  الدولة  سنة    1299تاريخ  سقوطها  الى  ويعد   ميالدي.  1924ميالدي 

% فقط من  35التي يضمها، وقد تم تصنيف  أرشيف في العالم من حيث كمية الوثائق    ثالث أكبر

بين   ما  تقدر  التي  الوثائق  تتناول    .47وثيقة مليون    250الي    150مجموع  التي  الوثائق  وهذه 

تاريخيًا   مصدرًا  تعد  واالجتماعية  والصحية  واالقتصادية  والسياسية  الثقافية  الحياة  مناحي  مختلف 

مقتنياته،  من  واالستفادة  إليه   الرجوع  من  العثمانية  الدولة  تاريخ  في  للباحثين  مجال  ال  مهمًا، 

يحتويها األر  التي  الوثائق  كمية  إلى  البالد إضافة  بتاريخ  تعلقها  حيث  من  العثماني وتنوعها،  شيف 

أنحاء   مختلف  الباحثون في  إياه  يوليه  الذي  فإن االهتمام  حوزتها،  تحت   لدليل  التي دخلت  العالم 

 العلمية التي يدرسها الباحثون.واضح على أهميته والدور الذي يضطلع به في  توفير المادة 
البالغة   األهمية  من  الرغم  العثماني،وعلى  الفترة    لألرشيف  في  يحويها  التي  والوثائق 

الممتدة أربعة قرون من تاريخ البالد العربية من الحكم العثماني، فقد كانت تلك األهمية غائبة عن  

العربيةالمعاصرة. البالد  تاريخ  في  يبحثون  الذين  الباحثين  من  كثير  هذا   أنظار  عالقة  أّن  كما 

العربية األرشيف  بدور  أنظار    األرشيف  عن  وكذلك  أنفسهم،  مسؤوليها  أنظار  عن  غائبة  كانت 

 الباحثين بشكل عام. 

 

ماني، ترجمة صالح سعيداوي، مركز األبحاث ( نجاتي أقطاش وعصمت بينارق: األرشيف العث 47

 .34-3هـ، ص:1406للتاريخ والفنون والثقافة االسالمية، استنبول، 
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فيه   ويعمل  استنبول  في  أحدهما  مقرين:  في  العثماني  األرشيف   موظف،  400يوجد 

أنقرة ويضم   الوثائق إلتاحتها    300والثاني في  وحماية  بترميم  كليهما  الموظفون في  موظف، ويقوم 

 .48للباحثين 

تيس أجل   كبير ومن  مجهود  بذل  الوثائق،  هذه  في  الباحثين  والطالب  األساتذة  عمل  ير 

من   منها  إنجازه  تم  ما  يزيد  ولم  إلكترونيًا،  الوثائق  هذه  عمليات    ،%35  الى  30لترتيب  تزال  وما 

وساق  قدم  على  جارية  س  ،التصنيف  عدة  إلى  منها  االنتهاء  يحتاج  قد  لكثرة ولكن  نظرًا  نوات 

 .الوثائق

متقنون   وهم  الدول،  من  وغيرها  واليابان  األوروبية  دول  من  باحثون  التركية  لويأتي  لغة 

على هذه الوثائق )من    الحديثة والعثمانية، ومدعومون ماديًا من قبل الجهات التي أرسلتهم ليطلعوا

العلمي(. البحث  مراكز  إنشاء  أهمية  كانت  اليد   هنا  أصابع  على  العرب  الباحثون  يعد  حين  في 

عناءا ليكابد  الخاصة  نفقته  على  يأتي  التركية وال   لواحدة وأغلبهم  للغة  ال  متقن  غير  ألنه  التقميش 

أضف  ل وفرت    لعثمانية،  وقد  الباهظة.  ترجمتها  كلفة  ذلك  دراسية  الى  منحًا  التركية  الحكومة 

مه أداة  الحديثة  التركية  اللغة  ألنها  التركية،  اللغة  دراسة  أجل  من  المستويات  إلى  لجميع  للولوج  مة 

فروعًا عديدة لمعهد "يونس أمره" في جميع أنحاء العالم لتعليم اللغة  عالم الوثائق، كما أنها انشأت  

 التركية مجانًا. 
عام   أتاتورك"راد  أ  ميالدي،  1931وفي  كمال  الدولة   "مصطفى  جميع أرث  من  التخلص 

العار    العثمانية، جلبت  دولة  الحكو   تراك،لألباعتبارها  من  فقامت  ضخمة  كميات  ببيع  التركية  مة 

مصا إلى  العثمانية  بلغاريا،  نعالوثائق  في  كثرة   الورق  ومن  الورق،  نفايات  تدوير  في  الستخدامها 

في   البلغارية  الحكومة  وضعتها  الوثائق  القطارات، وهذه  عربات  في  الوثائق  هذه  نقل  تم  ضخامتها 
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عليها  أ باالطالع  ألحد  يسمح  ولم  لعدد  إرشيفها  الذين  ال  الباحثين  من  آراء  يسير  مع  يتوافقون 

 .49وتطلعات الحكومة البلغارية 

البلغارية     العاصمة  في  الوطنية  المكتبة  تختزن  الوقت،  ذلك  من    "صوفيا"ومنذ  كنوزًا 

العثمانية،   الوثائق  ماليين  المكتبة  ضمت  حيث  النادرة.  العثمانية  والمخطوطات  والمراجع  الوثائق 

من   اكثر  من    160وبينها  مليون  عن  يزيد  وما  العثمانية،  الدفاتر  من  والفًا  السجالت،  من  ألفًا 

 الوثائق الفردية.

 ويمكن تقسيم محتويات األرشيف العثماني الى عدة أقسام:

البيروقراطية    :الدفاتر  -١ في  المتخذة  القرارات  فيها  دونت  التي  المتسلسلة  السجالت  به  ويقصد 

قرار بشأنها  صدر  التي  للموضوعات  والمالية،  الديوان  بدائرتي  عام  العثمانية  الى  أقدمها  ويعود   ،

 وهي الدفاتر الخاصة باالراضي والتمليكات. ،ميالدي1432/هجري 835

الوزراء(:  الوثائق  -٢ )رئاسة  الهمايوني  الديوان  وثائق  يلدز،   وتضم  وقصر  العالي    والباب 

العالقة   ذات  التصنيفات  من  وغيرها  الكبيرة،  الحكومية  والدوائر  والواليات  )الوزارات(  والنظارات 

 العسكرية واالتصاالت وشورى الدولة وغيرها. 

األرشيف  -٣ في  الدفاتر  أهم  وهو  األوراق:  رأسها  خزينة  وعلى  المه"  العثماني،  الذي مدفتر  ة" 

والخارجية،   الداخلية  بالمسائل  المتعلقة  واالجتماعية  والعسكرية  السياسية  القرارات  أهم  فيه  سجلت 

على   وتشتمل  الهمايوني  الديوان  اجتماعات  في  تناولها  يتم  كان  تحرير    419والتي  ودفاتر  دفترًا، 

إهتم والذي  ومص  بإحصاء  الطابور  ودفاترالسكان  الدولة،  سناجق  من  سنجق  كل  في  دخلهم   ادر 
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همايون"  منا" وترميم  لتدوية  بناء  فرمانات  يحتوي  الذي  والكنائس  الهمايوني،  الديوان  فرمانات  ن 

 .50وتوسيع األديرة والمعابد والمقابر والمكاتب ودور األيتام لغير المسلمين

الدولة العثمانية هي أكثر الدول في التاريخ الحديث التي تعرضت للتشويه والتحريف   إنَّ 

ألّن   تركية،  ربما  وحتى  عربيه  بإقالم  بل  فحسب،  األوروبيين  المستشرقين  بأقالم  ليس  والتزوير. 

يرددون  كانوا  ولألسف  والباحثين  المؤرخين  هؤالء  هؤالء    بعض  يردده  كان  ما  كالببغاوات 

أذهان المستشرقين   في  رسخت  لذلك  الصحيحة،  المعلومة  عن  وتقميش  تمحيص  دون  األوروبيين 

ذكر    على االتراك أنفسهم فإذا ماهذه المفاهيم    إنسحبت  .عن الدولة العثمانية  طالبنا مفاهيم خاطئة

عن  بعقولهم  زرعوها  التي  المرعبة  الصورة  تلك  طالبنا  أذهان   الى  تتبادر  اليوم،  األتراك 

لذلك ينفر طالبنا من ذكر األتراك كونهم ورثة الدولة العثمانية. والعكس صحيح إذا ما العثمانيين،  

الفرنسي   ثورة  الشريف حسين(.  - ذكر العرب أمام  األتراك، تتبادر الى أذهان طالبهم  )خيانة العرب الوجود  على  محتلةوأصبغوا  دولة  كانت  العثمانية  الدولة  أن  المدارس  في  علمونا 

انتد العثمانيةكلمة  الوثائق  يعلمونا  وحسب  ولم  اللبنانية   51اب،  المقاطعات  فيها  بما  الشام  بالد  أّن 

فتحت ذراعيها الستقبال الفاتحين العثمانيين، حيث كانت المقاطعات اللبنانية جزءًا  من هذه البالد. 

مجت وهناك  تلقائيًا،  تمسكًا  التقليدية  بأساطيرها  تتمسك  مجتمعات  العالم  في  أخرى  فهناك  معات 

الفئات  أو  األنظمة  قبل  من  فرضًا  القائمة  السياسية  لألوضاع  المالئمة  األساطير  عليها  تفرض 

التمسك  السياسية   يحول  وقد  بأمرها.  المؤرخ   المتحكمة  جهر  دون  الحالتين،  كلتا  في  باألسطورة، 

يعرفه   الواقع.  بما  إما  من  كثيرة،  أحيان  في  التاريخية  المعرفة  صاحب  أو فيجبر  السكوت  على 

على ما هو أشد من السكوت، وهو المشاركة في تحوير  الحقائق التاريخية أو طمسها  كليًا. وقد  

الوصول إلى الصحيح نجحت عملية تحوير الحقائق أو طمسها في بعض المجتمعات إلى حد جعل  

 المجرد في تاريخها أمرًا في غاية الصعوبة. 
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االبت دراستنا  خالل  أيضًا  العثماني  وعلمونا  العهد  أّن  للجامعية  وصواًل  واالعدادية  دائية 

الدولة  الى  االساسي  سببه  يعود  وتخلف  جهل  من  العربية  البالد  أصاب  وما  ومتخلفًا  مظلمًا  كان 

لم العثمانية  فالدولة  الثاني،  الحميد  عبد  السلطان  عهد  وخصوصًا  وال  العثمانية  شاعرًا  ال  تنجب 

هذه  52فناناً  لكن  الدولة .  ألن  عديدة.  وتساؤالت  استفهام  عالمات  نفسي  في  أثارت  المعلومات 

وتحصنت   بالعدل  حكمت  إذا  اال  الطويلة  المدة  بهذه  دولة  تعمر  وال  قرون،  ستة  عمرت  العثمانية 

كانت فترته    -  حسب بعضهم  -  بالعلوم، فقد كانوا يعلموننا ومازالوا أن السلطان عبد الحميد الثاني

يداه بالدم  فترة ظلم وطغيان  حتى أنه لقب بالسلطان األحمر  تصور على أنها     -لكثرة ما لطخت 

 يروما السلطان سليمان القانوني الذي أوصل الدولة الي أوج عزها ومجدها فلم  أ  -  حسب بعضهم

السلطان"، أما محمد الفاتح فقد علمونا على أنه ظلم   فيه إال زير النساء من خالل مسلسل "حريم 

و  أهل القسطنطينية بعد فتحها كأرقاء في سوق العبيد. وقتل وباع  وقلوبنا  عقولنا  ترفض  أإّن  كانت  كنا  أنفسنا  ولكن  بالخيانة،  السالطين  أولئك  يوصف  ن 

في   المغالطات  تلك  نكتب  أن  على  الزمن أ مجبرين  وبمرور  نجتازها،  كي  االمتحانات  وراق 

ا جمع  على  أعمل  أصبحت  الجامعية،  المرحلة  في  التي  وخصوصًا  التركية  المصادر  من  لعديد 

رحلتي  أثناء  العثمانية  الوثائق  دار  إلى  الدخول  من  وتمكنت  العثمانية،  الوثائق  خالل  من  كتبت 

الدكتوراه.   ألطروحة  تحضيرًا  الوثائق العلمية  من  كبير  عدد  على  الحصول  لي  تسنى  حيث 

ال ائق. العثمانية، لنكتشف أّن كل من تعلمناه تزوير وتحريف وتشويه للحق زرعوها   لذلك  التي  ومجتمعاتنا،  طالبنا  عقول  من  المفاهيم  هذه  استئصال  من  بد 

األصول،   إلى  بالعودة  إال  ذلك  يكون  وال  مغلوطة،  مفاهيم  أنها  شك  وال  ريب  ال  فهي  بعقولهم، 

عليها والعمل  العثماني  األرشيف  هنا  باألصول  التاريخ  "  ونعني   ضاع  األصول  ضاعت  إذا  ألنه 

يكون    ،معها" ال  العثمانية  العربية  العالقات  تاريخ  كتابة  األرشيف  إفتصحيح  إلى  بالعودة  ال 

  هو األساس لتصحيح هذه العالقات.العثماني، النه 

( فيليب حتي: تاريخ سورية ولبنان وفلسطين: ترجمة كمال اليازجي وجبرائيل جبور، دار الثقافة  52
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قبل  أمامهم  العثماني  األرشيف  أبواب  افتتاح  قبل  عذر  من  الباحثين  لبعض  كان  وإن 

شيف أبوابه؟  فالوثيقة هي األساس النصف األول من القرن العشرين، فما هو عذرهم بعد فتح األر 

المواد  من  وغيرها  والسيارة  الطائرة  لصانع  يلزم  فكما  للتصنيع  الخام  المواد  فهي  التاريخ،  لصناعة 

الخام لصناعاتهم،   وثائق  كذلكاألولية  من دون  التاريخ  كتابة  يستطيع  ال  ال وجود  "  الباحث  فحيث 

للتاريخ" وجود  ال  المصدر    ،لوثائق  هي  كتابة  فالوثيقة  في  الباحث  عليه  يعتمد  الذي  األساسي 

 التاريخ، وهي عبارة عن مستندات معاصرة للحدث الذي كتب عنه. 
نتساءلأمَّ  لبنان،  في  يتعلق  فيما  تاريخ  :"ا  كتابة  والمؤرخين  الباحثين  بعض  استطاع  كيف 

قراءة ودون  العثماني،  األرشيف  دور  في  المحفوظة  االصلية  للوثائق  الرجوع  دون  تاريخ    لبنان 

لألرشيف  الرجوع  دون  موضوعية  بطريقة  لبنان  تاريخ  كتابة  يمكن  وهل  العثمانية؟!"  الدولة 

 العثماني؟!.

بناء لبنان  تاريخ  كتبوا  والمؤرخين  الباحثين  بغية    "بعض  بهم،  خاصة  أيديولوجية  لقراءة 

ما" طائفة  أو  ما،  قضية  نتساءل  ،إعالء  ال:ونحن  يغطي  الذي  لبنان  في  األرشيف  فترة  "أين 

أن  أ"  ؟العثمانية الوثائق  أستطيع  من  أملك  تواضع  بكل  فإني  أرشيف  هكذا  وجد  لو  بأنه  جزم 

 حتى مكتبات الجامعات. و أكبر مراكز أرشيفية أو بحثية أ تعجز عن إمتالكهالعثمانية ما  

فكتابة تاريخ لبنان والمنطقة ال يمكن أن يتم من دون العودة إلى األرشيف العثماني، ألن  

 ذلك سيؤدي إلى كتابة تاريخ ناقص، بعيدًا عن األسس العلمية واألكاديمية. 

ميالدي، في الوطن    1920فمن المعروف أن الشعب اللبناني الذي جمعته الظروف عام  

على  وذلك  فئاته،  جميع  من  مقبولة  تاريخية  أسطورة  على  بعد  يلتق  لم  الحاضرة،  بحدوده  اللبناني 

إلخ الجاهدين  جهد  من  الردالرغم  يقبل  ال  بشكل  البالد  على  وفرضها  أسطورة  على  ،  تالق  بل 

عام   الكبير  لبنان  دولة  قيام  منذ  اللبنانيين،  من  فريق  كل  اصر  فقد  التي 1920العكس،  ميالدي، 
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ميالدي على اختالق أساطير خاصة به، وعلى   1926أصبحت فيما بعد الجمهورية اللبنانية عام  

 بأزلية الكيان اللبناني. رسم صورة تاريخية للوطن الجديد 

وال  الناس،  يخادعون  نزعاتهم،  إختالف  على  لبنان،  في  األساطير  اصحاب  أّن  والواقع 

يهتم  ممن  لبناني  من  ما  إذ  أو ذاك.  الغرض  المثقفين معهم من هذا  وبعض  أنفسهم،  يخدعون إال 

الفطرة   حّس  ولديه  إال  لبنان،  تاريخ  موضوع  حول  يكتب  ما  على  الصادق  وإدراباإلطالع  الرأي  ك 

األسطورة   حبل  بأن  العلم  مع  هذا  التاريخ    -الكذب    -المعقول.  تزوير  في  اإلمعان  ولعل  قصير. 

وال   اللبنانيين  تفرق  أساطير  وجميعها  أنواعها  على  باألساطير  المتمسكين  بعض  قبل  من  اللبناني 

اللبنان المجتمع  تمزيق  على  تعمل  مازالت  التي  األسباب  أهم  من  وهو  وعدم تجمعهم،  وتفتيته،  ي 

 الحياة العلمية في والية بيروت من خالل األرشيف العثماني: موحد للبنانيين. االتفاق على كتابة تاريخ  

 .53مكتباً   84بلغ عدد المكاتب اإلرسالية االبتدائية في والية بيروت المدارس اإلرسالية:  -

المسيحية: - االهلية  بيروت    المدارس  والية  سالنامة  بلغت  حسب  وحسب    .54مكتباً   23فقد 

المكاتب   عدد  بلغ  العمومية  المعارف  نظارة   74  المجموعويصبح    .55مكتباً   51سالنامة 

 مكتبًا. 

 

بلغ    1312  -  1311وفق سالنامة والية بيروت سنة    المدارس االهلية اإلسالمية:  - هجري 

هجري فقد  1321  العمومية لسنةوفق سالنامة نظارة المعارف    .56مكاتب   9عدد المكاتب  

 . 57اً مكتب  23بلغ عدد المكاتب االهلية اإلسالمية 

 

ومعارف عمومية نظاراتي   .433-429هـ، ص:1321( سالنامة نظارة المعارف العمومية لسنة   53

 . 5هـ، ص:1330-1329إحصائيات قلمي 

 . 249هـ، ص:1312-1311سالنامة والية بيروت (  54

 .428-425هـ، ص:1321سالنامة نظارة المعارف العمومية لسنة (  55
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العثمانية - الحكومية  لسنة  االبتدائية:    المدارس  بيروت  والية  سالنامة    -1311حسب 

المكاتب    1314 عدد  بلغ  فقد  وتلميذة   10,614مكتب    211هجري،  ما أعداد  أ.  58تلميذًا 

لسنة   العمومية  المعارف  نظارة  سالنامة  حسب  بلغت    1317المكاتب  فقد    236هجري 

بيروت لسنة  59مكتباً  سالنامة والية  أما  المكاتب االبتدائية    1326.  عدد  فتذكر أن  هجري 

 .60للذكور واإلناثمكتبًا    300في والية بيروت بلغ 

لشكل التالي :تعد بيروت من أوائل المدن  المكاتب األعلى من االبتدائية فكانت على ا  أما

للذكور  الرشدية  المدارس  فيها  تأسست  التي  عام    . 61العربية  للبنات  رشدية  مدرسة  أول  وتأسست 

 .62ميالدي، وهي ثاني مدرسة رشدية للبنات في المدن العربية بعد دمشق  1889

السلطانية األولى في  ، وتأسست المدرسة  63ميالدي 1888   إنشاء أول مكتب إعدادي سنة

عام   الواليات   ،م1882بيروت  في  الثانية  و  العربية  الواليات  في  األولى  السلطانية  المدرسة  وهي 

 .65للصنائعكما  تأسست في والية بيروت أربع مدارس  .64العثمانية بعد والية كريت 

بيروت مدينة  في  منها  عدد  وأنشئ  نذكر  المطابع  من  الكاثوليكية،  السورية،  :  كبير 

الكلية  المصباح،  الحميدية،  العلمية،  العمومية،  والفوائد،  واألدبية،  فقد  أ.  66واألميركية،  الصحف  ما 

و  العربية  باللغات  وصدرت  واسع  بشكل  واإلنجليزيةانتشرت  والفرنسية  منها:    ، العثمانية  ونذكر 
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 .514-498هـ، ص:1317( سالنامة نظارة المعارف العمومية لسنة  59

 . 97-96، ص:هـ1326( سالنامة والية بيروت  60

 . 157، ص:هـ1301( سالنامة والية سورية لسنة  61

 . 157( المصدر نفسه: ص: 62

 .50، ص:1، جهـ1330-1329 عمومية نظاراتي إحصائيات قلمي( معارف  63

 .520هـ، ص:1321( سالنامة نظارة المعارف العمومية لسنة  64

 . 66هـ، ص:1318( سالنامة والية بيروت لسنة  65

 .1088هـ، ص:1317( سالنامة نظارة المعارف العمومية لسنة  66
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ثمرات  بيروت،   اإلقبال،  النشالبشير،  التقدم،  الحال،  لسان  األحوال،  الفنون،  الهوية،  األسبوعية،  رة 

 .67، كوكب الصباح المنير طرابلس، طرابلس الشام، حديقة األخبار، المشرق، الطبيب، المنار

 الخاتمه 

ال  فالباحث  لذلك،   وثائقها  دون  من  دولة  أي  تاريخ  كتابة  يمكن  ال  إنه  سبق  مما  يتبين 

األولية   المواد  وجود  لوال  التاريخ  صناعة  التاريخ  يستطيع  وخصوصًا  الوثائق،  هي  األولية  والمواد 

هل  نفسه:  يطرح   الذي  والسؤال  صغيرة.  كونية  قرية  إلى  العالم  تحول  مع  والمعاصر  الحديث 

نتائجها   ومواجهة  معتركها  ودخول  العولمة  مواكبة  على  قادر  العربي  وإثبات المؤرخ  السلبية 

ق من  يكفي  ما  يمتلك  هل  العربية؟  التاريخية  خطر الهوية  عن  يبتعد  يجعله  ما  والتأثير  العقل  وة 

بأبعادها الحضارية ما بين رافض إلى  الطمس والذوبان؟! تختلف مواقف المثقفين العرب من العولمة عمومًا 

ألنها في   تحفظ  وقابل دون  البشرية،  مسيرة  ضد  بموقفه هذا  انه يقف  القطيعة دون أن يعي  درجة 

ينتبه   أن  دون  منه،  مفر  ال  قدر  العولمة  نظره  أن  نرى  جهتنا  من  ونحن  الخطيرة  سلبياتها  الى 

 حتمية تاريخية، لكن ذلك ال يعني التسليم بحتمية القيم التي تتأسس عليها. 
تاريخنا   صحة  على  الحفاظ  أجل  من  العولمة  لمواجهة  خطة  بناء  فإن  أخرى  ناحية  من 

ل التنكر   إلى  تسعى  رجعية  دعوة  أنها  على  تؤول  أن  ينبغي  ال  وحوار العربي  االخر  ثقافة 

لذلك  تاريخنا،  على  واضح  عدوان  ضد  منها  مفر  ال  وممانعة  دفاعي  إجراء  هي  بل  الحضارات، 

في   العمل  فما  خالياه.  على  والقضاء  الجارف  التيار  لهذا  للتصدي  توازن  نقطة  عن  البحث  وجب 

 الواقع؟! ظل هذا 
ي تحصين التاريخ  قد تكون أولى المقترحات التي يفترض أن تصنف ضمن األولويات ه

بأن  عليه  يرد  صحيح، لكن  للوهلة األولى  يبدو  قد  أمر  وهذا  لسلبياتها.  تجنبًا  العولمة  أمام  العربي 

علمية   إمكانيات  من  تتيحه  بما  األخذ  مع  له.  ندًا  يكون  بنظام  إال  يقاوم  ال  نظام  العولمة  نظام 
 

 1089هـ، ص:1317( سالنامة نظارة المعارف العمومية لسنة  67
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الحاسوب   أفرزت  التي  التقنية  الثورة  الكاوخاصة  هذا  وقلص واإلنترنت،  المعطيات  غير  الذي  ئن 

خاصة  ظهره،  يدير  أن  العربي  للمؤرخ  يمكن  ال  معلوماتية  ثورة  وأحدث  والمكان،  الزمان  بعدي 

 أن مادة المؤرخ هي "المعلومات والوثائق" في المقام األول. 

 : ثورة مضادة مع األخذ بالمقترحات التاليةبلذلك يجب مواجهة هذه الثورة 

اإل -1 على  عربي  موقع  الحقائق  أنشاء  على  مبنيًا  يكون  العربي  التاريخ  حول  نترنت 

باألدلة   ومؤيدة  العربية،  القومية  الروح  مع  المنسجمة  "الوثائق"  خالل  من  التاريخية 

 واألرقام والحجج المنطقية. 

والمخطوطات   -2 العربي  التاريخ  عن  كتب  ما  لكل  فهرست  لوضع  الحاسوب  تسخير 

وا الجديدة  المؤلفات  وإبراز   هذا  "الوثائق"  في  مناقشتها  تمت  التي  الجامعيه  ألطروحات 

 التخصص.

وماضيه   -3 مستقبله  العربي  الحضاري  بالمشروع  تهتم  موحدة  عربية  فضائية  قناة  تأسيس 

تاريخ   عن  وثائقية  وأفالم  وندوات  ومحاضرات  بحث  حلقات  برامجها  ضمن  يكون 

الغربية تبثه وسائل اإلعالم  ما  ذاته لتصحيح  الوقت  من مغالطات    العرب. وتتصدى في 

 حول هذا التاريخ.
جمع   -4 لجهة  خصوصًا  ومعنويًا،  ماديًا  الباحثين  جهود  لدعم  العلمي  للبحث  مراكز  تأسيس 

 الوثائق ونشرها لتصحيح التاريخ المشّوه. 

إيجابيات   -5 إستيعاب  على  قادر  الثقافات  متنوع  التخصصات،  متعدد  عربي  مؤرخ  إعداد 

در  بذلك  ونعني  العولمة،  وأخطار  بين  العالمية  تجمع  ومناهج  برؤى  العربي  التاريخ  اسة 

والمعاصرة الغرب، األصالة  موجود في  تراثنا، وبين ما هو  متوفر في  غني  ما هو  بين   ،

ومسألة   أصالته،  من  بذرة  التفريط  بدون  تاريخنا  تحديث  في  ضرر  أي  نرى  ال  أننا  أي 

الغرب بسلطة  تأثيرًا  أو  الغربية  بالمدارس  اإلنبهار  تعني  ال  ما   التحديث  بقدر  المعرفية 

 تعبر عن قناعتنا بأن الحداثة يمكن أن تنطلق من الداخل. 
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 جصورة تظهر األرشيف العثماني من الخار 
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 مكتبًا.  84بلغ عدد المكاتب اإلرسالية االبتدائية في والية بيروت المدارس اإلرسالية: 
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 المبحث الثاني:

 "التعليم العثماني في بالد الشام

 في عهد السلطان عبد الحميد الثاني" 

   

 "والية بيروت أنموذجًا" 
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المنزل على يد مرٍب أو   بالكتَـّاب في   لتنظيمات تعليمًا حًرا، يبدأكان التعليم قبل عصر ا
قباني  من  يتعلمها  فكان  الحساب  مبادىء  أما  الكريم.  القرآن  من  أجزاء  التلميذ  فيه  ويتعلم   1شيخ، 

 كان تعلم القراءة والكتابة هو الحد األقصى للتعليم فيها. و ، القرية

المدن،   يتلقون ففي  التالميذ  والكتاتيب  كان  المساجد  في  التدريس    ،العلم  مادة  وكانت 
تنفق  ا الحكومة  تكن  ولم  كمدارس.  المساجد  القرآن وتالوته، وكثيرًا ما استعملت  ألساسية هي حفظ 

على أو  المدرسين  بل    أبنية  على  المحسنين  المدارس،  تبرعات  إلى  بوجودها  تدين  المدارس  كانت 
 وا عليها األوقاف.بسالذين أنشأوها وح

سياسة  وفي   للدولة  أصبح  التنظيمات  فسن  عصر  أهداف،  ذات  الالزمة تعليمية  النظم  ت 
ثالثة   إلى  التنظيمات  التعليم في عصر  الواليات. ويمكننا أن نقسم  التعليم في  إدارة  التي استهدفت 

 أنواع: الكتاتيب، المدارس الحكومية والمدارس الخاصة.

مفهوم عن  التعليم  يخرج  لم  المسيحي،  الجانب  المسلمين  وفي  عند  الديني  فالتعليم  كان  ، 
هو   القرية  تتواجد  معل مكاهن  التي  يعل     المدرسة  الدير،  أو  الكنيسة  حرم  مبادىء في  التالميذ  م 

العربية والحساب والديانة المسيحية، وكذلك كان األمر عند المسيحيين في المدن، فكان الكاهن في 
 في أن معًا. معل مالمحل ة هو الراعي وال

بالد   تقد  وشهدت  بير مًا  الشام  كانت  والتي  التنظيمات،  عصر  بعد  التعليم  في  وت  كبيرًا 
اال وكان  البالد.  هذه  من  المدينة جزءًا  هذه  كانت  حيث  العثماني،  العهد  في  كبيرًا  ببيروت  هتمام 

في محبَّ  فأنشأ  الثاني،  الحميد  عبد  العثماني  السلطان  قلب  إلى  االبة  المدارس  من  العديد  ة  بتدائيها 
 السلطانية. واإلعدادية والرشدية و 

أنشئت التي  الحكومية  المدارس  إلى  بيروت    باإلضافة  في  كان  التنظيمات،  عصر  بعد 
اإلرسالية  المدارس  من  العديد  إلى  باإلضافة  والمسيحية،  اإلسالمية  األهلية  المدارس  بعض 

قب حتى  بيروت،  في  واسع  نطاق  على  منتشرة  كانت  التي  من  )التبشيرية(  مستفيدة  التنظيمات،  ل 
 متيازات. نظام اال

اال بدأ  بالتعليم  لقد  سنة  هتمام  بعد  سيما  وال  التنظيمات،  عصر  في  جد ي  بشكل  الحديث 
تخذت  انحو تطوير التعليم في المدارس القائمة، غير أن أهم خطوة    ىطم، ثم تسارعت الخ  1845

 

 ( قباني: شيخ.  1
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تحققَّ  قد  المدارس  تطوير  مجال  سنة    تفي  العام  المعارف  نظام  صدور  ، 2م 1869\ هـ1286بعد 
 مادة، يشمل جميع المدارس في السلطنة.  198وهو عبارة عن 

تطو   بيروت  في  المدارس  شهدت  عهد وهكذا  في  مراحلها  أزهى  وبلغت  كبيرًا،  رًا 
وتوسَّ  الثاني،  الحميد  عبد  توس  السلطان  و عت  كبيرًا،  لم  انتشرت  اعًا  قبنتشارًا  من  ولم تشهده  ل، 

بل  يشمل هذا اال البالد انتشار والية دون أخرى،  العثمانية ومن ضمنها  الدولة  إلى كل أرجاء  متد 
 . هاالعربية، التي كانت بيروت تشك ل إحدى واليات

 رافية والية بيروتغج

عام    اآلخر  ربيع  من  السادس  مخصوص  1887\هـ1305في  مجلس  أعضاء  وقَّع  م، 
والية  إب  اً قرار  وهذه  نشاء  والالذقية،  الشام  وطرابلس  والبلقاء  وعكا  بيروت  ألوية:  من  بيروت 

 إلى إنشائها، وهي: األلوية كانت تابعة "لوالية سورية"، وقد أشار القرار إلى ثالثة أسباب أد ت

 زدياد أهمي ة مدينة بيروت وحساسيتها. ا -1

 الوقوف في وجه النفوذ األجنبي والتقليل من شأنه وأسبابه. -2

والا -3 من تساع  يجعل  الذي  األمر  لهم،  مركزًا  دمشق  مدينة  والتها  وتخاذ  سورية،  ية 
يومين   مرور  وبعد  أهميتها.  دون  إرادته  اعلى  بيروت  السلطان  أصدر  القرار،  تخاذ 

 .3م 1887\هـ1305ربيع اآلخر  8السنية في 

بيروت قبل عهد عبد الحميد الثاني التعليم في   

عشر،    التاسع  القرن  أوائل  أقبية  حتى  تحت  الرتيبة  حياتها  ملل  دون  تتابع  بيروت  كانت 
السنين، وال تح منذ مئات  المتوارثة  لالتقاليد  التي   أو  الحديثة  الحضارة  إلى فضاء  بالخروج  تفك ر  أو 

األوروبي  ا األمم  إليها  التخلنتهت  كاهلها  عن  نفضت  أن  بعد  خالل ـ  ة  وطأته  تحت  ناءت  الذي  ف 
 العصور المظلمة.

بشكلوكان   بيروت  في  من    التعليم  جعلوا  الذين  المتعلمين  أشباه  عاتق  على  يقوم  عام، 
القراءة  مبادىء  يلقنوهم  الصبيان، حيث  يستقبلون فيها  بدائية،  مدارس  التجارية  أو دكاكينهم    بيوتهم 

المبادىء األ مع  لوالكتابة  الو  كان  وإذا  العربي.  الخط  إلى جانب  الحساب،  مسيحيًا    معل مية في علم 
ينصب  ا كان   ا  هتمامه  قراءة  الصبيان  هؤالء  تعليم  المقد سعلى  وإن    إلنجيل  مزاميره،  بعض  وحفظ 

 

2) B.O.A: Y.EE, 112/6. 

 .65م، ص 1318، وسالنامة والية بيروت لعام 26هـ، ص 1317( سالنامة والية بيروت لعام  3
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رك ز   مسلمًا  وحفظههتمامه  ا كان  الكريم  القرآن  تالوة  صبيانه  تعليم  آياته.  على  تلك   بعض  وكانت 
"الخوجا" يدعى  الذي  وصاحبها  مديرها  إلى  نسبة  وذلك  "الخوجاية"  باسم  تعرف  . المدرسة 

"ا العربية  باللغة  تقابلهما  تركيتان،  كلمتان  والخوجا  االوالخوجاية  وهذا  "الشيخة".  أو  صطالح لشيخ" 
والخوجاية أو الشيخة هي عبارة عن    ،قريببقي مستعماًل ورائجًا على ألسنة البيروتيين حتى عهد  

 .4تلك الكتاتيب التي كان يفتحها هؤالء أشباه المتعلمين 

قرون  خالل  بيروت  علمي    وبقيت  مؤسسة  أي  من  خالية  تستحق  طويلة  القرن اال  ة  أوائل  إلى  هتمام 
اإلرساليات األجنبية(، وحتى ذلك الزمان كان الراغبون في طلب العلم من بعض    االَّ التاسع عشر )

كان   التي  التجارية  الدكاكين  داخل  الصغيرة،  الكتاتيب  في  الحرف"  "بفك  قابعين  البيروتيين  من 
من المكفوفين. ومن كان ذا سعة من  علمين، أو باألصح "أشباه األميين"، وأكثرهم  يديرها أشباه المت

واألديرة   والزوايا  كالمساجد  الدينية،  المعابد  بأروقة  يلوذ  أو  الخارج،  إلى  يسافر  كان  الطالب، 
الثقافة   من  ظمأهم  يروي  ما  إلشباع  والكهنة،  الشيوخ  أيدي  على  المتعلمون  يلتئم  وهناك  والكنائس، 

كان  والم ما  حدود  في  في   متداوالً عرفة،  يكونوا  ألن  يؤهلهم  بما  الحين،  ذلك  في  العلوم  من 
 المدارس غير اإلسالمية )إرسالية أجنبية + مسيحية محلية(  المستقبل أئمة في المساجد أو رهبانًا في الكنائس، من دون أن يتطلعوا أبعد من ذلك.

المادة  نص   و امالت  و اتالئة  الصادر  السعة  العام  المعارف  قانون  من  عشرون، 
أن  1869\ـه 1286 على  التي    م،  ة  الخاص  ستالمكاتب  أفراد،  تأس  أو  جماعة  طرف  من  سواء   ،

تبعية الدولة العثمانية أو الدول األجنبية سيها أو الجماعات أو  تتم إدارتها من طرف مؤس    هي من 
ال يكون  أن  ويجب  لها.  التابعة  شهادة    معل ماألوقاف  على  نظارة    "نامة"حاصاًل  طرف  من  سواء 

المكاتب  كانت هذه  إليها. وفي حال  ينتمي  التي  الجهة  المعارف من  إدارة  المعارف أو من طرف 
به في المكاتب العثمانية األخرى يجب أن تخضع لمصادقة    ستدر س دروسًا مغايرة كما هو معمول

وفي   المختصة.  الجهات  من  رخصة  على  المكاتب  تحصل  أن  ويجب  المعارف،  لم نظارة  حال 
 . 5فر هذه الشروط ال يحصل المكتب على ترخيص اتتو 

أن الباحثين،  أكثر  استغلالمبش    ّ  ويرى  لهمـ  رين  الممنوحة  الحقوق  الدولة   وا  قبل  من 
التنظيمات   إعالن  بعد  خصوصًا  أخرى،  جهة  من  وعدالتها  وتسامحها  جهة،  من  العثمانية 

المؤس   فاستخدموا  الديني  واإلصالحات،  والتعليمي  والخيري  ة  سات  التبشيري  ة  أهدافهم  لتحقيق  في ة  ة   

م، أحداث مع 1908-1808العثمانية  ( علي محمد إبراهيم: الحياة االجتماعية والفكرية في الدولة   4

 .211م، ص1972شيوخ الكتاتيب، إستنبول، 

5 ) B.O.A: Y.EE, 112/6. 
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التبشيري   الجمعيات  وكانت  الدولة.  التوغ  أراضي  إلى  وتسعى  الحياة  مناحي  كل  مع  تتعامل  ل  ة 
الجسور مع أهالي المسلمين والمسيحيين في    جمعيات إلى مد  وإقامة النفوذ فيها. لذلك سعت هذه ال

ودي ة عالقات  وإقامة  األوسط  لوقد    معهم.  الشرق  هؤالء  أو  رون ى  كبيرة،    المبش  أهمي ة  التعليم 
في   ثقافي  تبديل  وإجراء  أفكارهم  لنشر  واسع  مجال  فهو  مآربهم،  لتحقيق  وسيلة  خير  فيه  ووجدوا 

الش منالمجتمعات  يهدفون  وكانوا  أوسطية،  المس  رق  وزعماء  جيل  إنشاء  التحويل،  فيميل هذا  تقبل 
ولهذا أخذوا على عاتقهم تعليم أبناء رجاالت الدولة األقوياء من العائالت    ،دونهمإليهم الجميع ويؤي  

مؤث   زعماء  إعدادهم  بغية  المبش  النبيلة،  عند  التعليم  يكن  ولم  المستقبل.  في  على رين  مقتصرًا  رين 
 الذكور، بل أعطوا الفتاة أهمي ة كبرى في هذا المجال. 

وجد   رون ولقد  مجاالً   المبش  اإلسالمي  العالم  الجمعيات  في  تجد  ولم  لنشاطاتهم،  خصبًا   
أي  التبشيري   األوروبي  للغرب  التابعة  مدارس  ة  تأسيس  في  الدولة   صعوبة  أرجاء  مختلف  في  لها 

واستغل العربية،  الواليات  فيها  بما  أي    تـ  العثمانية،  وجود  نظام    عدم  أو  )قبل   يقي دقانون  عملها 
سنة   العام  المعارف  قانون  ذلك  م(  1869\ هـ1286صدور  من  العكس  على  بل  المجال،  هذا  في 

الدو  إلى  الممنوحة  اإلمتيازات  المضي  كانت  لها  تتيح  األجنبية  المجال  ل  هذا  في  وكان    ،قدمًا 
مدرسة أي  تأسيس  ترغب  بمقدورها  الذي  وبالعدد  مكان  أي  الدولة    في  إصدار  من  الرغم  على 

أي   فتح  عدم  منهم  تطلب  التي  الفرمانات  من  العديد  إال    العثمانية  على    مدرسة  حصولهم  بعد 
على  .6ترخيص مسبق  عشر  الرابع  القرن  منذ  اإلسالمي  والعالم  بالدنا  على  تتوافد  التبشير  طالئع  وبدأت 

والفرنسيسك الدومينيكان  والراهبات  الرهبان  من  موجات  والجزائر  ،انشكل  مراكش  وتونس   إلى 
بدعوة   الشام.  وبالد  العازاريون  اومصر  بهم  لحق  ثم  والمستشفيات.  والمستوصفات  المدارس  فتتاح 

الكاثولكية   وكانت  والكرمليون.  لوالكبوشيون  السادس  أو  القرن  منذ  الشام  بالد  في  اإلرساليات  ى 
واليس  عشر المقد سة  األراضي  وراهبات  بـ"الكبوشيين  المذاهب ممثلة  أتباع  جذب  مستهدفين  وعيين"، 

 .7المسيحية األخرى واإلسالمية إلى الكاثوليكية، وإيجاد أتباع وبناء كنائس داخل البالد العربية 
ة تتعامل مع كل مناحي الحياة وتسعى إلى التوغل وإقامة النفوذ كانت الجمعيات التبشيري  

مع األهالي المسلمين    ة لمد الجسورات التبشيري  الجمعي  فيها. ولهذا لم تتوان في تأسيس العديد من  
البلدان ألوالمسيحيين. وكان   إلى هذه  الذين وفدوا  المبشرين  لقسم من  بالتجوال    و  قاموا  مرة أطباء 

 

6) B.O.A: MKT.UM, 1831/21. 

دار  7 اإلسالمية،  والخالفة  الحميد  عبد  والسلطان  المريض  الرجل  صحوة  المرجة:  بني  موفق   )

 .166-165م، ص1996، 8البيارق، بيروت، ط
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الطبي   خدماتهم  لتقديم  المختلفة  المناطق  األهاليفي  إلى  صحي ة    ،ة  ومراكز  مستشفيات  وإنشاء 
 . 8وتجهيزها بمراكز تبشيرية 

روح   إثارة  على  تعمل  األجنبية  التبشيرية  والمدارس  اإلرساليات  كانت  نفسه  الوقت  وفي 
ا كانت بالد الشام تجمع بين  من مغبة هذا الخطر. ولم    فخاف السلطان  ،ةالعداء تجاه الدولة العثماني  

والمسلم،   سائر  فقد  النصراني  من  إليها  أسرع  والملل  الطوائف  بين  التفرقة  فدخلت   ،األقطاركانت 
األجنبية  المدارس  توزعها  كانت  التي  الكتب  عبر  والتعليم  التربية  ميدان  في  فيها    التفرقة  وبعضها 

 .9الطعن باإلسالم، وإلقاء الرعب في قلوب النصارى لتنفيرهم من الدولة العثمانية 
اللبنانية  ومم   المقاطعات  وخصوصًا  الشام  بالد  في  العداء  روح  إيجاد  على  ساعد  تجاه  ا 

الفرنسية  الثورة  آراء  وتغلغل  الغربي  التعليم  إنتشار  الصحف  العثمانيين  وإصدار  المطابع    ، وتأسيس 
إلى   كانوا    أن  إضافة  ولم المسيحيين  العثمانية،  السيادة  ظل  في  غرباء  مواطنين  أنفسهم  يعد ون 

 .10يشعروا بأن الحكومة العثمانية حكومتهم 
الحكومة   عمدت  إليالء  لذلك  بيروت،  إلى  ترسلهم  كانت  الذين  الوالة  تنبيه  إلى  العثمانية 

المناطق التي تحت إدارتهم الرأي العام العربي،    عناية الالزمة، حرصًا على إبقاءال  أمر التعليم في 
العثمانية للدولة  الفكري  اإلطار  داخل  المسلم،  سيما  الرسمي ال  ه  التوج  لهذا  الوالة  فاستجاب   ،

بيروت   بحصَّ وأخذت  تحظى  الحين  ذلك  كان  منذ  التي  الرسمية  الحكومية  المدارس  من  األسد  ة 
لفتح  هتمام الذي ظهر من الدولة العثمانية بالنسبة  سم السلطان العثماني. وهذا االاالوالة يفتحونها ب

المالحظات   نتيجة  كان  إنما  العربية،  الواليات  من  وغيرها  بيروت  والية  في  الحكومية  المدارس 
قال  . 11ة التي أبداها المسؤولون في تقاريرهم الرسمية المتكرر  تقريرًا  الموضوع  هذا  في  أرسل  الذي  سورية(  )والي  باشا  مدحت  كتبه  ما  ذلك  ومن 

قبل  ذي  عن  متغيرة  الحالة  وجدت   فقد  البالد،  بهذه  معرفتي  سابق  ومع  صبغت    .12فيه:"...  فقد 
)سورية( الوالية  األاال  أحوال  صبغتها  غير  بصبغة  والسياسية  لجتماعية  ألن  و  اإلنكليز    ى، 

إلى  لبنان  جبل  أوصلوا  وقد  البالد،  هذه  في  نفوذهم  لتقوية  زمن  منذ  مساعيهم  يبذلون  والفرنسيين 
وهم   الحاضرة،  الجبل،  يحاولون حالته  إليه  وصل  ما  إلى  الشامية  البالد  بقية  فاألمريكان    إيصال 

 

ال 8 بيات:  فاضل  في (  تاريخية  دراسة إحصائية  العثماني،  العربي  المشرق  في  التعليمية  مؤسسات 

 .675م، ص2013ضوء الوثائق العثمانية، منظمة التعاون اإلسالمي )إرسيكا(، إستنبول، 

 . 177( محمد جميل بيهم: فلسفة التاريخ العثماني، شركة فرج هللا للمطبوعات، بيروت، ص 9

 .46م، ص1979، 3القومية العربية، دار النهار، بيروت، ط ( زين نور الدين زين: نشوء 10

ط 11 بيروت،  للماليين،  العلم  دار  والعمران،  والحضارة  التاريخ  في  بيروت  الولي:  طه   )1 ،

 .206م، ص1993

 م(.1865( إشارة إلى أن مدحت باشا عمل ككاتب في والية سورية ألكثر من سنتين ) 12
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ويشو    يريدون  المدارس  فيفتحون  النصيرية  لجبل  حمايتهم  الحماية  إعالن  لقبول  األهالي  قون 
المجاورة.   القرى  في  إلسكانهم  القدس  سواحل  إلى  مهاجريهم  يرسلون  واأللمان  خالصة  األمريكية، 

كل دولة تريد أن تضع يدها على قطعة من بر الشام، والخلل سائر في البالد  :"الكالم لمدحت باشا
للعالج اسم  ثم ة  مظهرة    ،وليس  المقاالت  تكتب  أوروبا  المغب  وجرائد  المستعمرون  سوء  وقام  ة، 

 . 13قتسام السلب" اشتراك في ا المدارس من بر الشام طالبين االالذين أنشأو 
أنه   بالذكر  بوالجدير  العثمانية  الدولة  قامت  اإلسالمية  الما  المناطق  في  المدارس  فتتاح 

المحليون   النصارى  أظهر  المسلمين،  أوساط  في  العلم  محاالتعميم  سم وه  لما  الدولة متعاضهم  باة 
دينها   المسلمين  –ألبناء  نقلوا  ولم    –  أي  لعدم  اا  باشا  مدحت  إلى  في  احتجاجهم  المدارس  فتتاح 

تهم األجانب الرعاية الكافية في هذا  مناطقهم أجابهم مدحت باشا بأن النصارى يالقون من أبناء مل  
المسلمين يخدم  تعليم    بهم سوى الدولة، وأيًا ما كان، فإن    الميدان، أم ا المسلمون فليس لهم من يهتم  

ألن   العثمانيين،  الرعايا  إلى    جميع  يؤد ي  العلمي  اذلك  المستوى  وإن    رتفاع  الجميع،  ختلفت  الدى 
أن   . 14مصادر التعليم بين أجنبية وعثمانية  بو   والحقيقة  يكن  لم  العثمانية  األجنبية  الحكومة  المدارس  جماح  كبح  غير  سعها 

التي   بشكل  ا اإلسالمية  بنشاطها  القيام  االعتادت  بفضل  رقيب  وال  حسيب  دون  متيازات  مستقل 
المقرَّ  الدراسية  الكتب  تدريس  األجنبية  المدارس  واصلت  ولهذا  األوروبية.  للدول  في الممنوحة  رة 

وات   نفسهابلدانها  الدراسية  المناهج  الطع  ،باع  وبوفيها  باإلسالم،  الطوائف،    ثن  بين  التفرقة  روح 
المسلمين  او  أبناء  بتشجيع  قامت  بل  الحد  هذا  عند  تقف  ولم  العثمانية.  الدولة  ضد  والحقد  لكراهية 

ال فيها،  على  الدينية    كل    وتقديمدخول  بالطقوس  المسلمين  لهم، وإشراك الطالب  الالزمة  التسهيالت 
)اإلرساليات( ، والحيلولة دون تفتيشها من قبل المفتشين الحكوميين.غير اإلسالمية وإجبارهم أحيانًا عليها األجنبية  المكاتب  أسماء  لتعداد  مجال  بيروت    وال  والية  إلى    لذافي  سنشير 

لعام   المعارف  نظارة  سالنامة  في  ورد  ما  حسب  ان    م.1903\هـ1321العدد  السك  عدد  وسنذكر 
 ان المسيحيين المحليين. ـ  األجانب في والية بيروت مع أعداد السك

 .15المستويات(  )يشمل كل   اً مكتب 123: عدد المكاتب األجنبية في والية بيروت وحدها بلغ  أو ال

 . اً وإناث اً نسمة ذكور  1236ان األجانب في والية بيروت فقد بلغ ـ  ا عدد السك: أم  ثانياً 
 

م، 1958الدستور وخالع السالطين، دار العلم للماليين، بيروت،  قدري قلعجي: مدحت باشا أبو   13

 .79-78، ص3ط

 . 210( طه الولي: مرجع سابق، ص 14

 .433-425ص\هـ1321( سالنامة نظارة المعارف لعام  15
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بكل  وأم ا  ثالثًا:   المحليين  المسيحيين  السكان  بلغ    عدد  فقد  نسمة   115565مذاهبهم  هذا 16ألف   .  
 .أيضاً  اليهود يشمل العدد

األجانب فعدد المدارس ضخم    اجلدتهاألرساليات األجنبية قد فتحت ألبناء    فإذا اعتبرنا أن  
هذه اإلرساليات قد فتحت أيضًا للسكان المسيحيين المحليين، فإنه أيضًا كبير    جدًا، وإذا اعتبرنا أن  

التقارير من  ويستدل  هاالتي    واللوائح  جدًا.  مدى  أعد  الدولة  تشك  على  مسؤولو  كانت  هذهلـ  ما   ه 
ال الدولة  لكيان  مباشر  تهديد  من  األجنبية  وصل  عثمانيةالمدارس  أن  بعد  وبخاصة  األمر   وأمنها، 

ان مسيحيين   ان أجانب وال سك  فيها سك  يوجد  أماكن ال  لها في  مدارس  بفتح  القيام  بالدول األجنبية 
يت    .17أصالً   محليين  الكم  إذًا من هنا  فتح هذا  الدول األجنبية من  المدارس،   ضح هدف  الهائل من 

تد   كما  يكن  لم  تعليميفهو  الدول  هذه  الحقيقي  كان    بل،  اً بحت  اً عي  المسيحي  هدفها  الدين  نشر 
اال  ستعمار هذه الشعوب.او  لها  تهيأ  لبنان  وجبل  الشام  بالد  في  المسيحية  الطوائف  بالحضارة  وكانت  حتكاك 

المسلمين.   قبل  الحديثة  و الغربية  طبيعيًا  أمرًا  ذلك  ومسيحيي  وكان  الغرب  مسيحيي  فبين  منطقيًا، 
أ األمر  وهذا  الدينية،  الناحية  من  حال  وحدة  رابطة  الشرق  وجود  إلى  عفوية  بصورة  جتماعية  اد ى 

إلى محاكاة نظرائهم   المحليين  المسيحيين  مبادرة  التعليمي  المستوى  أثمر على  الطرفين  بين  وثقافية 
 الطريقة األوروبية العصرية.  في الدين، وبخاصة في أسلوب إنشاء المدارس على

وكنيسة دير  كل  في  موجودًا  كان  المسيحي  إنشاء و   ،فالتعليم  في  الحق  لهم  المسيحيون 
وبخاصة الكنيسة المارونية    ،18ة تحت سلطة رؤسائهم الروحيين تبعًا لنظام المل ةساتهم الخاص  مؤس  

إلدارة السلطان. ومنذ أواسط ًا  تخضع كلي  سة الوحيدة في الدولة العثمانية التي لم  التي كانت المؤس  
المدرسة   من  عادوا  الذين  الموارنة  الدين  عمد رجال  عشر  السابع  أالقرن  في  إلى  المارونية  وروبا، 

ولم تلبث بقية المذاهب المسيحية أن سارعت إلى إنشاء مدارسها إبتداًء   ،تأسيس عدد من المدارس
 . 19الشام  من أواخر القرن الثامن عشر في مختلف أنحاء

 

 .308هـ، ص1322( سالنامة والية بيروت لعام  16

ن بكل لواء وسنجق وناحية،  هـ، فيها تفصيل لعدد السّكا1322( راجع سالنامة والية بيروت لعام   17

 فتحت العديد من المدارس اإلرسالية في مناطق ال وجود فيها أصالً للمسيحيين. 

مجلّة  18 عشر،  التاسع  القرن  خالل  لبنان  في  وتطورها  التربوية  الحركة  الدين:  سراج  أحمد   )

 . 321م، العدد 1951األبحاث، السنة الرابعة، الجزء الثالث، أيلول، 

حسان   19 رئيس (  باحثين،  عدّة  التربوية،  للعلوم  اللبنانية  الهيئة  لبنان،  في  والتعليم  الدولة  قبيسي: 

 .109-108م، ص1999، 1التحرير: منير بشور، ط
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ال   أنشأها  التي  تلك  هي  األهلية  المسيحية  المدارس  البستاني"،   معل موأقدم  "بطرس 
المبش   بالكتب  بمساعدة  وكذلك  أموالهم،  وسخاء  رجالها  بخبرة  يبخلوا  لم  الذين  األمريكان  رين 

وأل   ترجموها  التي  يتالالمدرسية  بما  وطبعوها  ءفوها  التبشيرية  وأغراضهم  افتتحت  م  وقد  بمطابعهم، 
سنة أبوابها  رسميًا  الوطنية"   م1863  \هـ  1279  المدرسة  "المدرسة  اسم  المدرسة   لكن    ،20تحت 

المسيحيين، لألطفال  األمر  بادىء  أبوابها  أبوابها    فتحت  فتحت  بأنها  البعض،  يظن  كان  ما  عكس 
عكس الوثائق العثمانية    غير أن    ،جتماعيةلجميع أبناء الوطن من دون تمييز في الدين أو الطبقة اال

المسلمين  ذلك من  بيروت  أهالي  لجميع  أبوابها  المدرسة  تفتح  بأن  العالي  الباب  أمر  فقد   ،
فأس   ،21والمسيحيين  المسيحية،  للطوائف  األهلية  المدارس  إنشاء  توالى  سنة  ثم  في  ست 

القس1280\م1864 أيدي  على  السريانية  المدرسة  الصابونجي"   هـ،  أنشئت    هابعدو   .22"لويس 
سنة   األرثوذكس  للروم  البطريركية  المدرسة  منها  أخرى،  وطنية    ، 23م 1866  \  هـ1282مدارس 

سنة   هذه 1824  \  هـ1237وفي  وكانت  اإلحسان"  "زهرة  مدرسة  األرثوذكسية  الطائفة  أنشأت  م 
للبنات  سنة    ،24المدرسة  اإل1875  \هـ  1292وفي  أنشأ  المارونية  م  "المدرسة  الماروني  كليروس 

االسم  عن  استغنى  فترة  وبعد  بيروت،  في  المارونية  الطائفة  مطران  الدبس  يوسف  المطران  بجهود 
 .25وسميت "بمدرسة الحكمة" 

وال    ال بيروت،  والية  في  إنشاؤها  تم  التي  األهلية  المسيحية  المكاتب  جميع  لتعداد  مجال 
المكتب اسم  ومكانه،    ذكر  إنشائه  بذكروسنة  سنكتفي  وهو    لذا  جميع    اً مكتب  53العدد  يشمل 

 .26المستويات 
بيروت عدد المكاتب    اً وأوردت سالنامة والية  لهذه  يكون بذلك  و   ،27اً مكتب  23بزيادة  آخر 

 يشمل كافة المستويات.  اً مكتب  76مجموع المكاتب المسيحية المحل ية في والية بيروت 

ستالم السلطان عبد الحميد الثاني اساحة التعليم في والية بيروت قبل    ومجمل القول، إن  
لها   خال  التي  األهلية  والمسيحية  التبشيرية  األجنبية  المدارس  على  موقوفًا  مسرحًا  كانت   السلطة، 

 . 216( طه الولي: مرجع سابق، ص 20

21 ) B.O.A: MF.MKT, 508/41/619-1. 

22 ) B.O.A: MF.MKT, 508/41/619-2. 

 م. 1877آذار  17 \هـ 1294ربيع األول  15، 101( جريدة ثمرات الفنون: العدد  23

 . 398م، ص1878، 2( جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية، دار مكتبة الحياة، بيروت، ط 24

 . 231( طه الولي: مرجع سابق، ص 25

 .428-425ص \هـ 1321( سالنامة نظارة المعارف لسنة  26

 .249ص \هـ 1312-1311( سالنامة والية بيروت لسنة  27
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أبناء   مع  التعاون  إلى  وتبادر  العثمانية  السلطات  تنتبه  أن  قبل  الغربية  الثقافة  قواعد  إلرساء  الجو 
البالد   الحكومي  إلهذه  المدارس  المسلمون لية اإلسالمي  ة واألهنشاء  المواطنون  يبقى  عيااًل    ة، كي ال 

 على اإلفرنج في هذا الميدان الحساس. 
، ما كتبه الشيخ عبد القادر  في هذا المجال  ةألهداف للدول األوروبي    أفضل وصفٍ ولعلَّ  

وتعر   المشاق،  هذه  تتجشم  لم  أوروبا  قال:"إن  حيث  الفنون،  ثمرات  جريدة  في  تلك  قباني  ف 
لها   المعارف حزبًا  السياسي  لمشروعها  تجعل  أن  إنما رغبت  الشام،  بأهل  رأفة  وال  بالشرق،  رحمة 

 .28نتشر في البالد، وكان عونًا لها على مساعيها"ا تغذى بمحب تها صغيرًا، فإذا كبري
 مية المدارس الحكومية العثمانية واألهلية اإلسال 

عشر   التاسع  القرن  بالد  في  في  المسلمون  ة  بيروتوفي    عامة  الشامشعر    ، خاص 
األ الغزو  والعسكري بخطورة  والسياسي  الثقافي  أطماع    وروبي  وأمام  بلدانهم،  يجتاح  بدأ  الذي 
األوروبية   أن  االدول  بد  رتأوا  ال  والعسكرية،    ه  والسياسية  الفكرية  األخطار  مواجهة  وا من   وأحس 

اال عبأهمية  الذاتعتماد  لمواجهة    لى  الذاتي  الداعية  والتمويل  والمحلية  األوروبية  المشاريع  خطر 
المسلمين أبناء  وتنصير  تغريب  بيروت  إلى  مدينة  لتنصير  مة  بالوالء    مقد  تدين  أجيال  وإيجاد 

ال  للغرب االسيَّ ،  بعد  والية  ما  في  إنشاؤها  تمَّ  التي  اإلسالمية  غير  للمدارس  المسبوق  غير  نتشار 
ي يكد  فلم  هذه بيروت،  من  هائلة  أعدادًا  كافة  العثمانية  الدولة  أرجاء  شهدت  حتى  طويل  وقت  مر 

وزير    بعضها كانت خافية على الدولة العثمانية، إذ نجد أن    ن  إالمدارس وبمستويات مختلفة، حتى  
مه إلى السلطان عبد الحميد الثاني سنة   م  1894\ هـ1311المعارف "زهدي باشا" ذكر في تقرير قدَّ

التبشيرية في الدولة العثمانية.    ير الممكن تقديم إحصائية دقيقة عن المدارس والمؤسساته من غ ـ  أن
أن   ذكر  فقد  هذا  البروتستانتية    ومع  المدارس  قد  عدد  الذي مدرسة  413بلغ  وحدها  الوقت  في   ،

 .29مدرسة غير مرخ صة  4049منها  4547ات في البالد ال تقل عن عدد مدارس األقليَّ  فيه كان

و  األجنبية  اإلرساليات  وتغلغل  الدولة  ضعف  روح اوإزاء  بث  على  والعمل  نفوذها  تساع 
وبث   اإلسالم  في  الطعن  وفيه  وبيروت،  الشام  أهالي  بين  ضد   التفرقة  التالميذ  نفوس  في  الكراهية 

أكَّد فيه على اإلصالح وأن   م خطًا همايونياً 1845\ هـ1261الدولة العثمانية، أصدر السلطان عام  
المسيطر إنش الجهل  على  بالقضاء  كفيل  اإلمبرطورية  أرجاء  في  صالحة  مدارس  يد  30اء  وكف    ،

موظف   إلى  المفتي  ل  حو  أن  بعد  الدولة،  إلشراف  خاضعة  وجعلها  المدارس  عن  الدين  رجال 
لحكومي، وهذا التدبير كان الخطوة األ   األساسية. ى نحو تسل م الدولة زمام التعليم كإحدى وظائفها و 

 م. 1878كانون الثاني  28 \هـ 1295ذو الحجة  3، 203( جريدة ثمرات الفنون: العدد  28

 . 767( فاضل بيات: مرجع سابق، ص 29

30 ) Bernard Lewis: The emergency of modern turkey, London, Oxford, 

1961, P:82. 
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واسعة في بنية الدولة   يةإصالح  اتقام بحرك  ى السلطان محمود الثاني الحكموبعد أن تول  
بالدور الكبير لمؤس   التعليم بوضعه    سة التعليم في هذه اإلصالحات، ورأى أن  وحياة المجتمع، وأقر  

عليم وإنشاء مدارس حديث التبات الدولة، فكان عليه أن يقوم بت ستجابة لمتطل  الحالي ليس بوسعه اال
 .31بتطوير التعليم وتوسيعه  ا تعانيه من التخل ف ال يمكن تحقيقه إال  خالص الدولة مم   وأن   ،حديثة

الدولة   أخذت  وخصوصًا  بوهكذا  الشام  بالد  في  اإلرسالية  المدارس  لتغلغل  التصد ي 
 : ومنها، ذلكجل األصعدة أل بمختلفعملت الدولة و  ،ارهانتشامن  بيروت والحد  

 سالمية.اإلمدارس الإنشاء  -1

 إعطائها تراخيص ومراقبتها عن كثب. عدم عرقلة المدارس اإلرسالية ب -2

 اإلكثار من المدارس الحكومية. -3

 إنشاء المدارس اإلسالمية

إلى   سب اقة  المسيحية  الطوائف  حال اكانت  مدارس  أما  بيروت،  والية  في  المدارس  فتتاح 
:"أما الطائفة اإلسالمية فإنها 32بقوله   الحميد الثاني، فيصفها الفجر الصادقن قبل عهد عبد  يالمسلم

بالعفونة   مملوءه  مهجورة  زوايا  بعض  على  مقتصرة  سنة،  عشر  خمسة  ذلك  عن  غافلة  كانت 
مم   يضر  والرطوبة،  األبصح    ا  الو الة  ومن  فضلهم،  معل م د،  ننكر  ال  الذين  العميان  المشايخ  ين على 

بواجألن   قاموا  قدر  هم  على  امين.  اباتهم  والحج  الحالقين  من  أناس  على  األطباء  ومن  ستطاعتهم، 
التام   الفوائد  من  محرومة  اإلسالمية  الطائفة  الملق  وبقيت  بالمدارس  ألن  ة  بالعمومية،  مبادىء    بة 

كأن   معلومة،  وجوه  من  اإلسالمي  المشرب  توافق  ال  التالميذ تعليمها  على  بعضها  في  يشترط 
قباني"  .33الخضوع لدين المدرسة"  القادر  بأن    ،34ويقول "عبد  أبناء زماننا:"إذا أخبرناهم  يفاجأ  أجدادهم من أهل    ربما 

بي الحوانيت داخل أسواق  مدارسهم من  كانت  التاسع عشر،  إلى ر القرن  كان  القديمة، وبعضها  وت 
يتعل م    بجان كان  الدكاكين  هذه  ففي  المساجد.  ومبادىء أو الأبواب  والقراءة  الكتابة  المسلمين  د 

بعض  الحساب يقول:"وكان  إذ  اف  الكش  مجل ة  في  ذكرياته  بعض  قباني  القادر  عبد  ويسترجع   ،"
 

 . 16( فاضل بيات: مرجع سابق، ص: 31

األعمال   32 هو  الصادق:  الفجر  سنة  (  بيروت،  في  اإلسالمية  الخيرية  المقاصد  لجمعية  المدونة 

 هـ.1297

هـ،  1297( الفجر الصادق: البيان السنوي لجمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية في بيروت، سنة   33

 .4ص:

عام   34 بيروت  مواليد  من  هو  قباني:  القادر  عبد  الشيخ  ثمرات 1844(  جريدة  صاحب  وكان  م، 

 م.1908-1902ية المقاصد في بيروت، ومدير معارف بيروت عام الفنون وأول رئيس لجمع
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"المعلوم"، أي المكافأة   ليتناولواأن يختم الطالب القرآن الكريم    أصحاب هذه الكتاتيب ال هم لهم إال  
 .35ونها "الحلوانة" ونسميها نحن البخشيش من الوالدين" أو اإلكرامية التي كانوا يسم  

التغريب،   من  أبنائها  على  اإلسالمية  الطائفة  من  عدد    سارعوحرصًا  توجيه  إلى  األهالي 
فورًا   للمبادرة  العثمانية  السلطات  إلى  الرسائل  وجه  ب من  في  للوقوف  إسالمية،  مدارس  تأسيس 

ب الشريف  الجناب  المسيحية:"إلى  األهلية  والمدارس  بسبب  نظارةاإلرساليات  العمومية:  المعارف 
لغير   المخصصة  والمدارس  بيروت  في  األجنبية  المؤسسات  الطلبة  كثرة  ويريد  المسلمين، 

والعرفان  الفضل  من أصحاب  العزة  صاحب  السيد  قام  لهم،  مكانًا  يجدون  وال  لها  التقد م  المسلمون 
الرشدية  المدرسة  بتأسيس  )األزهري(  أفندي  عباس  الكرم  وصاحب  )قباني(  أفندي  القادر  عبد 

القساوسة   . 36ة، وينتظرون الحصول على رخصة" بتدائياال بعض  قيام  إلى  وبعد  تتوالى  الرسائل  بدأت  امة،  الهد  أفكارهم  بنشر  والرهبان 
العثمانية:"إلى   بخصوص  نظارةالسلطات  الجليلة،  ورهبان  االخارجية  راهبات  بعض  ستخدام 

يقيمون فيها التجمعات مع األهالي ونشر أفكارهم التلقينات   الدينية وبث    البروتستانت األماكن التي 
و  المكاتباالمسيحية  لبعض  األمر    فتتاح  هذا  في  التحقيق  يجب  الدولة،  من  رخصة  بدون 

 .37بسرعة"
وج هت   أخرى  رسالة  تحي مدير من  وفي  السلطان  إلى  رسالة  بيروت  في  المعارف  ر  ذ  ة 

ب المسلمين  المدارس األجنبية ومم  افيها من ضياع أطفال  إلى  السلطان نتسابهم  فيها:"حضرة  ا جاء 
الممالك الشامية التابعة لكم لها أهمية كبيرة بالنسبة للدولة العثمانية لذلك أكثر   صاحب العظمة، كل  

والفرنسي واألمريكان  لهمو اإلنكليز  المكاتب  إنشاء  من  أردت    ،ن  أ لذلك  سيادتكم أن  على  عرض 
بيروت   في  الموجودة  اإلسالمية  فالمكاتب  المسلمين.  الطالب  لتعليم  مماثلة  إسالمية  مكاتب  إنشاء 

أن  وغيره مع  الطالب،  لعدد  كافية  غير  ينبغي   ا  لذلك  والفائدة،  القدرة  عظيم  لها  األجنبية  المكاتب 
ة   حص  من  مبلغ  أجل نظارةتخصيص  من  وسورية،  بيروت  في  مكاتب  إنشاء  أجل  من  المعارف 

تربية   وتربيتهم  األجنبية وتعليمهم  المكاتب  إلى  الذهاب  المسلمين من  وبنات  المسلمين  أطفال  إنقاذ 
قوم بعض المكاتب األجنبية بتحريف بعض  تمية خالصة يجب ذهابهم إلى مكاتب إسالمية، و إسال

لإلنكليز   مكتب  يوجد  كما  للطب  مكتب  تأسيس  ويجب  بيروت.  في  الموجودة  مطابعهم  في  الكتب 
هيئة   وإرسال  إسالمية  مكاتب  إنشاء  في  النظر  السلطان،  حضرة  من  ونطلب  هذا  والفرنسيين. 

 

، السنة 2( عبد القادر قباني: الكشاف، المجلّد األول، مطبعة وزنكوغراف طبارة، بيروت، العدد 35

 . 87م، ص:1922\هـ1345األولى 

36 ) B.O.A: MF.MKT, 301/45 (5-6). 

37 ) B.O.A: DH.TMIK.M, 244/12-1. 
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و  بيروت  إلى  الدراسية،مفتشين  والمواد  والمكاتب  المدارس  ومعاينة  األ  15  غيرها  ل ربيع    و 
 . 38هـ، مدير معارف سورية"1310

موتعدَّ  تحذ ر  التي  العثمانية  السلطات  إلى  بيروت  من  الرسائل  أطفال دت  ذهاب  مغبة  ن 
إل اإلرساليةالمسلمين  المدارس  وصيانةى  حفظ  أجل  المسلمين    :"من  الطلبة  وأخالق  عقائد 

هناك   من  إخراجهم  يجب  بيروت  في  الموجودة  واألجنبية  المسلمة  غير  المكاتب  في  الموجودين 
 .39وإرسالهم إلى المكاتب المسلمة"

أن   تفيد  العثمانية  السلطات  إلى  الرسائل  بعض  أرسلت  تمنع    وقد  األجنبية  المكاتب 
الصالة:"إلى   إلى  الذهاب  من  الدولة، نظارةالمسلمين  صاحب  السيد  حضرة  الجليلة،  الداخلية 

كما   المساجد  في  الصالة  إلى  الذهاب  األجنبية  المكاتب  في  الموجودين  للطلبة  السماح  بخصوص 
 . 40الجانب"ق أحد عليهم في هذا  يسمح للطلبة المسيحيين الذهاب إلى الكنائس وال يضي  

المسجَّ  المسلمين  الطالب  أخالق  إفساد  ولعدم  الرسائل،  هذه  كل  المدارس  لين  فبعد  في 
بالمكاتب األجنبية"طفال المسلمين من االأالسني ة حيث تم منع    رادةاألجنبية:"صدرت اإل   . 41لتحاق 

سنة   األجنبية  المدارس  على  التفتيش  قانون  صدر  البند 1888\هـ1305كما  في  وجاء  م 
ومن الت كان،  عمر  أي  من  األجنبية  المكاتب  في  المسلمين  الطالب  من  أي  قبول  اسع:"ممنوع 

الشرطة إلى  يسل م  غير يجدونه  األجنبية  المكاتب  من  يخالف  عشر:"من  الرابع  البند  في  وجاء   ."
والمشروعة   المقد سة  والحقوق  اإلسالمي  الدين  ويرو   المسلمة  السلطان  الفاسدة  وحضرة  ألفكاره  ج 

 .42ض نفسه للمساءلة القانونية يعر   
إلوتسابق   بيروت  والية  في  المسلمون  االزعماء  تقد م ى  حيث  الحديثة،  المدارس  فتتاح 

قرية  في  مدرسة  لفتح  بطلب  عشيرة عكار  أمراء  من  )المرعبي(  بك  محمد  زاده  باشا  عثمان  السيد 
 .43مشحا بعكار 

 

38 ) B.O.A: Y.PRK.MF, 2/53. 

39 ) B.O.A: MF.MKT, 613/12-3. 

40 ) B.O.A: DH.MKT, 2726/85-1. 

41 ) B.O.A: MF.MKT, 309/6-3. 

42 ) B.O.A: Y.PRK.MF, 1/63. 

43 ) B.O.A: MF.MKT, 266/22 (3-2). 
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التي   اإلسالمية  المدارس  أهم  من  ستوكان  التي    تأس  المدارس  تلك  بيروت،  والية  في 
التدري بمهمة  تقوم  الجمعية  هذه  زالت  وما  اإلسالمية،  الخيرية  المقاصد  جمعية  على    سأسستها 

ستكامل األراضي اللبنانية حتى يومنا هذا، فهذه الجمعية   .44م 1878\هـ1295سنة  تأس 
الباحثين   أكثر  وقد    أن  ويرى  بيروت،  في  المقاصد  جمعية  تأسيس  وراء  كان  باشا  مدحت 

بها  –تبي ن   قمت  دراسة  اللبنانية  من خالل  الجامعة  إلى  متها  له    أن    –  وقد  عالقة  ال  باشا  مدحت 
بيروت  في  المقاصد  جمعية  الجمعيات    .45بتأسيس  من  العديد  بتأسيس  باشا  مدحت  قام  وفعاًل 

صيدا  ومنها:  اإلسالمية  الخيرية  المقاصد  جمعية  اسم  تحت  سورية  على  واليته  أثناء  ، 46الخيرية 
 .54والبلقاء  53، نابلس52، طبريا 51، حماه50، حيفا 49، مرجعيون 48، عكا 47الالذقية

بداية نشاطها، أنلقد رأت جمعية المقاصد الخيرية   من    ه ال بد  ـ  اإلسالمية في بيروت منذ 
المسلماال بالفتاة  جيداً هتمام  إعدادًا  وإعدادها  توج    ،ة  تعليم ويعتبر  نحو  بيروت  في  هذا  الجمعية  ه 

بحد   ثورة  الفكرة    الفتاة  هذه  القت  فقد  العلماء  ا ذاتها،  من  ومقاومة  األهالي  معظم  من  عتراضًا 
لكن   فأس    الجمعية   والمشايخ،  بالمقاومة  تعبأ  ولم  األمر،  لهذا  تكترث  لست  لم  في    أو  للبنات  مدرسة 

الثانياوتم    .55م 1878\هـ1295شوال    5 المدرسة  الثاني   ةفتتاح  جمادي  شهر  في  لإلناث 
كان    .56م 1879\هـ1296 االابينما  المدرسة  األبتدائيفتتاح  لة  في  و  للذكور  الحجة   23ى  ذي 

 

( أكمل الدين إحسان أوغلي: الدولة العثمانية  تاريخ وحضارة، ترجمة صالح سعداوي، إستنبول،   44

 .430-429صم، 1999

( أنظر: خالد عبد القادر الجندي: جمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية بين الدولة العثمانية والدولة  45

 .39-36م، ص:2016الفرنسية، منشورات مؤسسة الكتاب الحديث، 

 .14-13م، ص:2002م، 1879\هـ1296( طالل المجذوب: تاريخ جمعية المقاصد )صيدا(،  46

 م.1789تشرين الثاني  2\هـ1295ذي القعدة  4، 251الفنون: العدد ( جريدة ثمرات  47

 م.1879تشرين الثاني  12\هـ1296ذي الحجة  10، 256( المصدر نفسه: العدد  48

 م.1879كانون األول  15 \هـ1297محّرم  1، 259( المصدر نفسه: العدد  49

 هـ.1296ذي القعدة  28سة ( جلسة الهيئة اإلدارية لجمعية المقاصد الخيرية في بيروت: جل 50

 هـ.1296ذي الحجة  29( المصدر نفسه: جلسة  51

 هـ.1297ربيع األول  2( المصدر نفسه: جلسة  52

 هـ.1297شعبان  21( المصدر نفسه: جلسة  53

 هـ. 1297رجب  15( المصدر نفسه: جلسة  54

 م. 1878أيلول  21\هـ 1295شّوال  6، 178( جريدة ثمرات الفنون: العدد  55

 هـ.1296رمضان  2لسة الهيئة اإلدارية لجمعية المقاصد: ( ج 56
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لكانون األ  7\هـ1296 تقرَّ أم    .57م 1879  و  فقد  للذكور  الثانية  المدرسة  فتحها في شهر محر م ا  ر 
 .58م 1879\هـ1297

إنذار،  وفجأةً  سابق  وبدون  سنة  َـّ تا،  العثمانية  السلطات  قرارًا  1882\هـ1300خذت  م، 
شك  وحل   59الجمعية  بحل   التي  الجمعيات  باشاـ  جميع  مدحت  األسباب  وتعد    ،لها  حول  الروايات  دت 

لالجمعية، وقد تنالحقيقية إلغالق   لة في البحث الذي أعددته وأشرت إليه أو  ت أسباب اإلغالق مفص 
 سابقًا. 

القول   الجمعية  ن  إوخالصة  إغالق  أسباب  أهم  أن    من  يؤس    هو  كان  التي  سها الجمعيات 
طبعًا ما عدا جمعية المقاصد    .60قي حاد والتر ـ  تمدحت باشا كانت تقوم بمساعدة ومساندة جمعية اال

وأثبتنا ذلك في بحثنا المشار إليه سابقًا.    ،عالقة بتأسيسها  في بيروت حيث لم يكن لمدحت باشا أي  
حاد والترقي في إستنبول، أقدمت الدولة على حل جميع مكاتب جمعية  ـ  تفعندما تفاقم أمر جمعية اال

االا   إذالمقاصد،   لجمعية  تابعة  الدولة  والترقي،  ـ  تعتبرتها  وهكذا  "هب  وذحاد  الطالح"،  بعهد  الصالح 
عاودت العمل لى أن  سنة، إ  26طويت صفحة ناصعة من عمر جمعية المقاصد وبقيت مقفلة مدة  

وم61م 1908\ هـ1326عام   العالمياع  .  الحرب  لاأل  ة ندالع  تمَّ َـّ تاى  و  قرارًا  العثمانية  الدولة   خذت 
 .62الجمعية إلى مجلس المعارف العمومي بموجبه ضم  

 .63ولنستعرض أسماء المكاتب اإلسالمية بحسب ورودها في الوثائق والسالنامات

 عدد الطالب  اسم المكتب القضاء اللواء 
 إناث ذكور 

 14 66 مكتب مسجد سيج  الالذقية الالذقية
 -- 80 مكتب الفتوح  الالذقية الالذقية

 -- 40 مكتب العمري  الالذقية الالذقية

 -- 35 مسجد الشيخ محمد  الالذقية الالذقية
 

 م. 1879كانون األول  8\هـ1296ذي الحجة  24، 258( جريدة ثمرات الفنون: العدد  57

 هـ.1296ذي الحجة  27( جلسة الهيئة اإلدارية لجمعية المقاصد: جلسة  58

 م.1882اني تشريت الث 15\هـ1300محّرم  16، 404( جريدة ثمرات الفنون: العدد  59

60 ) B.O.A: DH.KMS, 46/2 and B.O.A: DH.KMS, 47/73. 

 هـ.1326رمضان  9( محاضر جلسات شعبة المعارف: جلسة  61

 . 124م، ص:1981م(، الدار الجامعية، 1938-1868( حسان حالق: مذكرات سليم علي سليم ) 62

63 ) B.O.A: MF.MKT, 317/46. 



59 

 

لسنة   بيروت  والية  سالنامة  بحسب  بيروت  والية  في  اإلسالمية  الخاصة  والمكاتب 
 المستويات؟  لكل  أو ة ابتدائيكانت هذه المكاتب  إنلم تشر السالنامة، و  ،64هـ 1311-1312

 عدد الطالب  اسم المكتب  القضاء  عدد الطالب  اسم المكتب  القضاء 
اإلمام  بيروت  زاوية 

 األوزاعي
باشورة  بيروت  20   حارة 

 ذكور 
200 

 200 حارة باشورة  بيروت  60 جامع التوبة  بيروت 

السوق  بيروت 
 الطويلة

 35 حارة الباشورة  بيروت  100

 40 باب يعقوب  بيروت  250 محلة الخضر بيروت 

الحمام  بيروت  حارة 
 الصغير

 20 حارة الغربية  بيروت  80

الحمام  بيروت  حارة 
 الصغير

 120 رأس النبع  بيروت  30

 210 زقاق محافر بيروت  20 رأس بيروت  بيروت 
 220 زقاق البالط بيروت  60 حارة الحضرة  بيروت 

الباشورة  بيروت  حارة 
 إناث

100 -- -- -- 

 

لسنة   العمومية  المعارف  نظارة  سالنامة  بحسب  بيروت  والية  في  اإلسالمية  المكاتب  أسماء 
 .65هـ 1321

 عدد الطلبة درجة المكتب  اسم المكتب القضاء اللواء 
 إناث ذكور 

 -- 140 رشدي مكتب العلمية  بيروت  بيروت 

 ابتدائي الوطنية مكتب  بيروت  بيروت 
 ورشدي

295 -- 

 ابتدائي مكتب التحصيل بيروت  بيروت 
 ورشدي

45  

 

 .244-243هـ، ص:1312-1311( سالنامة والية بيروت لسنة  64

 .425-423هـ، ص:1321( سالنامة نظارة المعارف العمومية لسنة  65
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 ابتدائي مكتب التدريب  بيروت  بيروت 
 ورشدي

17  

إعدادي  مكتب العثمانية  بيروت  بيروت 
 ورشدي

150 -- 

 -- 70 رشدي مكتب الحميدية  بيروت  بيروت 
 25 45 ابتدائي مكتب األحمدية  بيروت  بيروت 
 30 150 ابتدائي مكتب اإلجتهاد  بيروت  بيروت 
 -- 110 ابتدائي مكتب التوفيق  بيروت  بيروت 
 30 60 ابتدائي مكتب التهذيب  بيروت  بيروت 
 10 50 ابتدائي مكتب الترفيع  بيروت  بيروت 

 ابتدائي مكتب األدبية  بيروت  بيروت 
 ورشدي

100 -- 

ابتدائي  مكتب الدراية  بيروت  بيروت 
 ورشدي

60 5 

ابتدائي  مكتب الوسائل  بيروت  بيروت 
 ورشدي

-- 18 

ابتدائي  مكتب التبشير بيروت  بيروت 
 ورشدي

30 10 

ابتدائي  مكتب اإلرتقاء  بيروت  بيروت 
 ورشدي

25 5 

ابتدائي  مكتب الخيرية  بيروت  بيروت 
 ورشدي

70 10 

عرفان   صيدا بيروت  الشيخ  مكتب 
 ونقوري 

ابتدائي 
 ورشدي

30 -- 

حسن   صيدا بيروت  سيد  مكتب 
 يوسف أفندي

ابتدائي 
 ورشدي

300  

وعبد   صيدا بيروت  عبداء  مكتب 
 السالم 

ابتدائي 
 ورشدي

290  

ابتدائي  مكتب فيض  الالذقية الالذقية
 ورشدي

110  

ابتدائي  مكتب الفتوح  الالذقية الالذقية
 ورشدي

90  

ابتدائي  مكتب عمري  الالذقية الالذقية
 ورشدي

60  

  50ابتدائي  مكتب الشيخ ضاهر الالذقية الالذقية
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 ورشدي
محمد   الالذقية الالذقية مكتب 

 األسمر
ابتدائي 
 ورشدي

31  

مسجد   الالذقية الالذقية مكتب 
 الصليبية 

ابتدائي 
 ورشدي

30  

ابتدائي  مكتب محمد فتاحي الالذقية الالذقية
 ورشدي

37  

محمد   الالذقية الالذقية الشيخ  مكتب 
 البصري 

ابتدائي 
 ورشدي

45  

ابتدائي  مكتب الشيخ خميس  الالذقية الالذقية
 ورشدي

35  

  20 ابتدائي مكتب مسجد المعلق الالذقية الالذقية

  30 ابتدائي مكتب الصوفي  الالذقية الالذقية

  50 ابتدائي مكتب الحميدية  صور بيروت 

  40 ابتدائي مكتب العزيزية  صور بيروت 

  20 ابتدائي مكتب عشقية  صور بيروت 

  30 ابتدائي مكتب المركبة  صور بيروت 

  30 ابتدائي مكتب حولة  صور بيروت 

  10 ابتدائي مكتب عيزون  صور بيروت 

  30 ابتدائي مكتب الدير مرجعيون  بيروت 

  30 ابتدائي مكتب إبل السقي مرجعيون  بيروت 

 عكا 
 \ حيفا
 صفد

  50 ابتدائي مكتب الترشيحة 

 عكا 
 \ حيفا
 صفد

 13 37 ابتدائي المكتب الخصوصي

 

السي    من  كل  خاص  وقام  مكتب  بتأسيس  األزهري  وعباس  القباني  القادر  عبد  دين 
"الكلي   عليه  وأطلقوا  ترخيصللمسلمين  منحهم  العثمانية  السلطات  من  وطلبوا  العثمانية"،  لتعليم    اً ة 

 هـ. 1311أبناء المسلمين سنة 
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 وقد أصدرت إدارة الكلي ة العثمانية آلئحة بقبول الطالب ومما جاء فيها:  

ست -1  المدرسة العثمانية لفترتين ليلي ونهاري.  تأس 

 . سنوات 10 علىسنوات وال يزيد  7مين من الطلبة عن عمر المتقد   ال يقل   -2

 سن السيرة والسلوك واألدب والنظافة.ين أن يتمتعوا بحميجب على الطالب المتقد   -3

حزيران   -4 شهر  في  وتنتهي  أيلول  شهر  من  تبدأ  سنوات،  ست  المدرسة  في  الدراسة  مدة 
 وهي عبارة عن عشرة أشهر في السنة.

  14ذي الحجة إلى    9أيام من شوال ومن    4رمضان و  27أيام العطلة في المدرسة يوم   -5
 منه وبعض األيام الخاصة األخرى. 

األط  تقسَّ  -6 القسط  فقط،  قسطين  المدرسة على  لمصاريف  عن    و  بداية    3عبارة  في  ليرات 
 العام والقسط الثاني عبارة عن ليرتين في وسط العام الدراسي.

 بنه من المدرسة.اإخراج  ر ثالثة أيام عن دفع األقساط يتم  من يتأخَّ  -7

ي   -8 أو  المدرسة  من  يخرج  سبب  من  ألي  أخرى  مدرسة  إلى  يأخذ  كان،  نقل  المصاريف ال 
 التي دفعها.

 .66الكتب والكراسات واألدوات يقوم بإحضارها الطالب كل أنواع -9

 

الرسا اال وكانت  على  تحث  بيروت  في  ترد  التي  وأن ئل  الشرعية،  العلوم  بطلبة  هتمام 
العثمانية   للدولة  التابعة  األقضية  كافة  في  متعددة  مدارس  لهم:"توجد  مدارس  فتح  إلى  الدولة  تعمد 

ويحص  تقوم   فيها  الطلبة  ويقيم  الدولة  أرجاء  في  والمعارف  العلوم  ولكن  بنشر  والمعارف،  العلم  لون 
مضطر   فهم  اإلسالمية،  الشرعية  العلوم  لطلبة  مدرسة  بيروت  في  يوجد  إلى  ال  الذهاب  إلى  ون 

لذلك نلتمس منكم تأسيس مكتب لهم، المسجد من أجل تحصيل العلم ويعانون من المشقة في ذلك.  
 .67ـ، والي بيروت"ه 1312

 :68وهذه قائمة أخرى للمكاتب اإلسالمية في قضاء الالذقية

 

 

66 ) B.O.A: MF.MKT, 301/45-2. 

67 ) B.O.A: DH.MKT, 387/29. 

68 ) B.O.A: Y.A.HUS, 415/29-3. 
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 عدد الطلبة اسم المكتب القرية القضاء
 28 سلطان حميدي  فنجرة  الالذقية

 27 برتو  حرف سيفا  الالذقية
 25 أثر بتارة  الالذقية
 24 لطف  كرمانة  الالذقية
 21 ضيا  مشرقية  الالذقية
 22 احسان  دمرص الالذقية
 20 نجم قطرية  الالذقية
 20 فيض هنادي  الالذقية
 27 مشكاة  مرايا  الالذقية
 29 نير بهلولية  الالذقية

 20 عون  سما  رشدية  صهيون 
 30 مواثر كسيلة ثالثة تج صهيون رشدية 
 18 لمعة  إياس صهيون رشدية 
 26 همت  ألوثية  صهيون رشدية 
 مهدمة  هبة  جيت  صهيون رشدية 

 

 اقبتها عن كثب: ر عرقلة المدارس اإلرسالية بإعطائها تراخيص وم -2

التقارير    يستدل    كان  واللوائح  من  و التي  الدولة  يعد ها  مسؤولو  مدى  يرفعها  التهديد على 
ل  المباشر الذي المدارس األجنبية لكيان الدولة العثمانية وأمنها، وبخاصة بعد أن وصل األمر   هتشك 

أماكن ال يوجد فيها طالب أجانب، وحث ها أبناء المسلمين  مدارس لها في    فتحإلى  بالدول األجنبية  
واال فيها،  الدخول  لغة  على  يجهلون  جيل  إعداد  بغية  الرسمية،  العثمانية  اللغة  تدريس  عن  متناع 

الرسمية اإلجراءات  الدولة  بعض  إتخاذ  تقريره  في  باشا  زهدي  المعارف  وزير  طالب  ولهذا   .
والقرى غير اإلسالمية إستخدام   -1 المدارس غير اإلسالمية وهي:الالزمة بشأن  البلدات  الكائنة في  للمدارس  السماح  ين أجانب  معل معدم 

 وذلك للحد  من فسادهم. 

األجنبية   -2 للدول  المجال  فسح  فيها  بعدم  يوجد  ال  التي  األماكن  في  أجنبية  مدارس  فتح 
 طالب أجانب. 

 هذه المدارس. منع دخول أبناء الرعايا العثمانيين في  -3

 فرض اللغة العثمانية في مدارس الطوائف غير اإلسالمية.  -4
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 تكثيف إجراءات التفتيش على مدارس الطوائف غير اإلسالمية.  -5

 .69زيادة ميزانية المعارف -6

 تدرك أن  لم تكن  ة تجاهها، و تمبي  لم تكن الدولة العثمانية تعلم جيدًا نوايا الدول األجنبية ال
الكم   هذا  تأسيسها  من  األساسية  المؤس    الغاية  من  التعليمي  الهائل  لنشر سات  ليست  الواليات  في  ة 

اإلسالمية غير  الطوائف  أبناء  بين  أو  جالياتها  أبناء  بين  هذه    التعليم  جعل  بل  الدولة،  رعايا  من 
معا أفكار  لنشر  مراكز  العثمانية، و دالمدارس  للدولة  مواٍل  لية  جيل  الدولتنشئة  ذهبت    ،لهذه  ولهذا 

رسمية تعليمية  مؤسسات  نشرها  بعد  وبخاصة  أبناء    ،الدولة  بموجبه  منعت  قرار  إصدار  إلى 
أن   إال   األجنبية،  المدارس  في  الدخول  من  السهل،    المسلمين  باألمر  يكن  لم  القرار  هذا  تطبيق 

تشد   .70ها بشكل أو بآخرنها من فرض إرادتها عليستغالل هذه الدول وضع الدولة العثمانية وتمك  ال من  الرغم  بعدم  وعلى  العثمانية  الدولة  اإلد  أي  إعطاء  بفتح  إال    ذن  بعد   مدرسة 
لكن  مسبق،  ترخيص  على  أن    ناحصولها  حيث    نرى  فعليًا،  لتطبق  تكن  لم  الفرمانات    نتشرتاهذه 

المدارس   الدولة  هذه  شهدت  حتى  طويل  وقت  يمض  ولم  الهشيم،  في  كالنار  الدولة  أرجاء  في 
حتى  أ العثمانية   مختلفة  وبمستويات  المدارس،  هذه  من  هائلة  عن  بعض  ن  إعدادًا  خافيًا  كان  ها 

األماكناالدولة:"بخصوص   في  البروتستانت  رهبان  مع   ستخدام  التجمعات  في  بها  يقيمون  التي 
ا أفكارهم  ونشر  و األهالي  المسيحية  التلقينات  وبث  رخصة  الدينية،  بدون  المكاتب  لبعض  فتتاحهم 

بسرعة"  األمر  هذا  في  التحقيق  يجب  لذلك  الدولة،  الدولة    .71من  فيها  شد دت  أخرى  رسالة  وفي 
التأك   بضرورة  الشام  بالد  في  الوالة  و على  رخصة:"بخصوص  ألمراقبة  الد  بدون  ي فتتح  مكتب  ي 

مكت بفتح  جورج  المسيو  ذلك قيام  من  التأكد  فالرجاء  رخصة  بدون  وطبريا  عكا  في  ومستشفى  ب 
طل  .72وإجابتنا"  لذلك  الفرامانات  بهذه  تلتزم  تكن  لم  الدول  هذه  لجان  لكن  تشكيل  والتها  من  بت 

حيث   ن  إحت ى   .73للتحقيق بخصوص فتح مدارس أجنبية بدون رخصة  وترميم،  إصالح  إلى  بحاجة  التي  المكاتب  على  بالتضييق  أخذت  الدولة 
إلى   الشريف  الشام  في  الموجودة  اإلنكليز  مكاتب  بالموضوع:"تحتاج  رخصة  أخذ  على  أجبرتها 

مديرية  بعض   إلى  طلبهم  أرسلوا  وقد  بذلك،  رخصة  إلى  تحتاج  ولذلك  واإلصالح،  التعمير 
 

69  ) Atilla Çetin: Maarif Naziri Zuhdi Paşanin Osmanli Devletindeki 

Yabanci. 

Okullar Hakkindaki: Raporu Istanbul Uni Ede. Fak, Güney-Doğu Avrupa 

araştirmalari dergisi Vol:10-11, 1983, p:194. 

70 ) B.O.A: ŞD, 2806/25. 

71 ) B.O.A: DH.TMIK.M, 244/12-1. 

72 ) B.O.A: DH.TMIK.M, 244/12-3. 

73 ) B.O.A: DH.TMIK.M, 244/12-4. 
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الجليلة"  العدي  .74المعارف  الفرمانات  وهناك  بوليدي" ومنهاد من هذه  السيد "مزة  :"بخصوص إرسال 
يستوعب   الذي  والنهاري  الليلي  السالم  مكتب  وتوسعة  وتعمير  بتجديد  طلب  األرثوذكس  طائفة  من 

مذكرة    300 وإرسال  )بيروت(  األشرفية  منطقة  في   نظارة وإلى    المعارف   نظارةإلى  بذلك  طالب 
األرثوذك  .الداخلية جماعة  عدد  معرفة  يجب  الترخيص  إعطاء  وعدد  وقبل  هناك  الموجودين  س 

يتم   المعلومة  هذه  على  الحصول  وبعد  عدمها"   المكاتب،  أو  الرخصة  أن   .75إعطاء  يبدو  لكن 
أن   ووجدت  الالزمة  بالتحريات  قامت  العثمانية  الترخيص:"بخصوص    السلطات  يستحق  المكتب 

في  األشرفية  منطقة  في  الموجود  السالم  مكتب  وتوسيع  لتجديد  رخصة  على  الحصول   طلب 
وافق  هناك  الموجودة  األجنبية  المكاتب  على  والتفتيش  المنطقة،  إلى  مفتش  إرسال  وبعد  بيروت، 

 . 76مجلس الشورى على إعطائه رخصة" 
وقد أمهلت الدولة العثمانية المكاتب األجنبية التي فتحت قديمًا وبدون رخصة فترة زمنية  

يعمد   ال  مكتب  كل  إقفال  إلى  ستضطر  وإال  أوضاعهم  على  لتسوية  الحصول  إلى  بسرعة 
قررت رخصة رخصة  بدون  العثمانية  الممالك  في  والمعابد  المكاتب  بعض  فتح  :"بخصوص 

سماح   فترة  تركهم  الحصول    10الحكومة  أجل  من  رخصة" أشهر  السلطات   .77على  أصدرت  ثم  
على  بالحصول  اإلسراع  بوجوب  األجنبية  للمكاتب  السماح  فيه  قل صت  سنة  بعد  قرارًا  العثمانية 

سماح   لمدة   الداخليةنظارةرخصة:"بخصوص  رخصة  بدون  فتحت  التي  والمكاتب  للمعابد  الجليلة 
 . 78ثالثة أشهر، وإذا لم يحصلوا على رخصة في هذه الفترة يتم إغالقها" 

إلى  تعمد  لم  التي  المكاتب  بعض  بإغالق  الدولة  قامت  وضعها    وفعاًل  تسوية 
مكان   في  اإليطاليين  طرف  من  رخصة  دون  من  إنشاؤه  تم  الذي  المكتب  إغالق  القانوني:"يجب 

القانوني"  بسمعان  الرهبان   .79يعرف  بعض  قام  الجليلة:  بيروت  والية  أخرى:"إلى  رسالة  في  وجاء 
المكا هذه  من  التحقيق  يجب  الدولة،  من  رخصة  بدون  وعكا  طبريا  في  ومستشفى  مكتب  تب  بفتح 

في أي تاريخ فتحت وفي زمن أي قائمقام ولماذا لم تمنع مثل هذه األشياء، يجب إغالق كل هذه 
 . 80المباني التي بدون رخصة، وسرعة التحقيق في األمر" 

 

74 ) B.O.A: A.MKT.UM, 1831/24. 

75 ) B.O.A: MF.MKT, 808/2-2. 

76 ) B.O.A: MF.MKT, 808/2-3. 

77 ) B.O.A: MF.MKT, 314/24-2. 

78 ) B.O.A: MF.MKT, 144/44-1. 

79 ) B.O.A: MKT.UM, 1838/73. 

80 ) B.O.A: DH.TMIK.M, 244/12-7. 
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أغلبية  وكان والمؤس  ت  المكاتب  الخيري  هذه  الجمركية  سات  الرسوم  دفع  من  معفاة  على ة 
تستوردها من   كانت  التي  بإعتبارها مؤس  المواد  فقد  الخارج،  العبادة،  أماكن  مثل  مثلها  سات خيرية، 

المؤس   المؤسسات  أرسلت  إعفاء  تجديد  فيه  تطلب  العثماني،  السلطان  إلى  طلبًا  األمريكية  سات 
 .81الخيرية والمكاتب من الرسوم الجمركية

 بي ن لها: أثناء قيام لجنة من نظارة المعارف بالتفتيش على بعض المكاتب األجنبية تفي 

طب  -1 ألفاظعتوجد رسالة  بداخلها  تحوي  )لندن(  لندرة  في  اإلسالمية    اً ت  الديانة  تخالف 
بواسطة  مكاتب اإلنكليز  الشريف في  القدس  تنتشر في  العلية وبدأت  الحكومة  وضد 

 بهذا األمر. المعارفنظارةإبالغ  مدير المكتب وتم  

وأيضًا خالل التفتيش على المكاتب غير المسلمة وجدنا على خريطة آسيا العثمانية   -2
الخ فخلعنا  كبيرة  بحروف  أرمنستان  وأبلغنا  كلمة  األرض  على  وألقيناها  ريطة 

 .82بطريرك األرمن بذلك

تحذ   الدولة  السياسة  أخذت  الشرع اإلسالمي وتخالف  تخالف  التي  الكتب  بيع  ر والتها من 
للدولة بكر   ،العامة  بيروت وحلب والموصل وديار  الوثائق ما يلي:"إلى واليات  فقد جاء في بعض 

اال وكامل  الحذر  أخذ  يجب  الشريف:  والقدس  والبصرة  وبغداد  أجل وأضنة  من  الالزمة  حتياطات 
المدارس"  في  للتدريس  الجائزة  غير  الكتب  يلي:"إلى    .83منع  ما  أخرى  وثيقة  في  وجاء 

من  نظارة القادم  التقرير  على  بناًء  الدولة،  صاحب  حضرة  الجليلة،  يجب  نظارةالداخلية  المعارف 
أشياء   بها  التي  الكتب  التابعة  منع  المختلفة  المدارس  في  التدريس  من  والحقيقة  لآلداب  مخالفة 

 .84لواليات الدولة العثمانية" 
هذه   عمل  للتفتيش المكاولمراقبة  نظام  إنشاء  إلى  المعارف  نظارة  عمدت  كثب،  عن  تب 

 نظارها وقد جاء النظام من فصلين: على هذه المكاتب لتكون تحت أ

لالفصل األ  : و 

 المعارف. بنظارةيرتبط التفتيش على المكاتب األجنبية غير المسلمة  -1

م المفت -2  وشاهده.لع عليه بما إطَّ  للنظارة اً ش على المكاتب تقرير ـ  يقد 

 

81 ) B.O.A: BEO, 2755/206573. 

82 ) B.O.A: Y.PRK.MF, 3/15. 

83 ) B.O.A: DH.MKT, 173/47-1. 

84 ) B.O.A: DH.MKT, 173/47-5. 
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من ناحية   ، المشاكل إن وجدت  فيالتحقيق  يقوم بالمواد التي يدرسها الطالب و   فيش  يفتَّ  -3
 التعليم أو الكتب الدراسية.

كل   -4 والملل  والمذاهب  والديانات  األجنبية  والمعامالت  ل  التدريس  تابعة  رة  لنظاأنظمتها 
 الجليلة. 

 على أسئلته.يجيب المدير و  ،المكاتب األجنبية نيستفسر المفتش ع  -5

 الفصل الثاني:

يقد م عريضة إلى   -1 رة المعارف نظاكل من يريد فتح مكاتب أجنبية غير مسلمة في الدولة 
 الجليلة. 

قبول أي   -2 المكاتب األجنبية من أي    ممنوع  المسلمين في  الطالب  ومن   ،من األعمار  من 
 يجدونه يسلم إلى الشرطة.

غ -3 األجنبية  المكاتب  من  يخالف  المقد سة من  والحقوق  اإلسالمي  الدين  المسلمة  ير 
 .85ض نفسه للمساءلة القانونية ج ألفكاره الفاسدة يعر  والمشروعة وحضرة السلطان ويرو  

 

ة فرمانات ح تقييد عمل المدارس األجنبية،  لاو وأصدرت الدولة العثمانية عد  ت من خاللها 
اإلسالمية  والحد   المجتمعات  في  تغلغلها  الطالب،    ،من  عقول  على  تشوش  التي  أفكارها  ونشر 

وعدم   العربي،  اإلسالمي  للمجتمع  العامة  المميزات  على  الحفاظ  ضد   بث  وأهمها  والحقد  الكراهية 
 الدولة العثمانية. 

التفتيش،  ونظرًا   نظام  السلطان  ألهمية  مراقبة  التشد  على  المعارف    ونظارة حرص  في  د 
كثب،   عن  ومتابعتها  المكاتب،  جميع  فهذه  من  بموجبه  طلبت  فرمانًا  المعارف  نظارة  أصدرت 

 .86ر المعارف مباشرة ناظالمفتشين على المكاتب األجنبية رفع تقاريرها إلى حضرة السلطان و 
المدارس   لنشاطات  التصد ي  من  الثاني  الحميد  عبد  السلطان  سعي  من  الرغم  وعلى 

ته  أو المح  المعادية للدولة العثمانية، والعمل على ثني أبناء الرعايا من الدخول فيها، إال  أن  األجنبية  
بالفشل إلى  باءت  فذهب  سنة  ا،  نظامًا  أصدر  حيث  آخر  طريق  وس  1896\هـ1314ختيار  ع  م 

 المعارف األجنبية في الواليات وأهم ما ورد فيها: ور يبموجبه صالحيات مد

 

85 ) B.O.A: Y.PRK.MF, 1/63. 

86 ) B.O.A: Y.PRK.MF, 3/29. 
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 الخاصة، أجنبية كانت أو غير إسالمية، بالترخيص الرسمي.ربط المدارس   -1

المدارس   -2 تكون إجبارية في  المدارس غير اإلسالمية، على أن  العثمانية في  اللغة  تدريس 
اال المدارس  وفي  األمر  بداية  في  يتوافر  بتدائيالرشدية  ريثما  بعد،  فيما  ين  معل مة 

 لتدريسها.
والكتب   -3 الدراسية  المناهج  قبل تصديق  الواليات  في  المعارف  مدراء  قبل  من  المدرسية 

 إعتمادها في هذه المدارس. 

تعه   -4 مؤس  تقديم  قبل  من  على  د  األجنبية  المدارس  الرسمي  اسي  الموافقات  ة  ستحصال 
والتقي   عمل لتأسيسها،  عرقلة  وعدم  الدولة،  تضعها  التي  والتعليمات  األنظمة  بجميع  د 

 شين. المفت  
  مدرسٍة  تأسيس  تعتزم  التي  اإلسالميٍة  غير  الطائفٍة  أتباع  من  ميذالتال  مٍن  كافٍ   عدد  فراتو -5

 .87المناطٍق من منطقة في

: الحكومية المدارس من  اإلكثار -3  

المادة     في  الموجودة  الثغرات  تالفي  إلى  الدولة  سعت  نظام   129وبهذا  من 
الصادر   العام  السياسة  88م 1869  / ـه1286المعارف  الرغم من  التي  المتشد  . ولكن وعلى  دة 

المدارس، إال    نتهجها السلطان عبد الحميد الثاني تجاها  هذه السياسة لم تعرقل مسيرة  أن    هذه 
الذي تستخدمه الدول نفسه  السالح    ستخداما  ولهذا لم يبق أمام الدولة إال    ،هذه المدارس  ازدياد

الرسمية   المدارس  عدد  زيادة  على  العمل  أي  الدولة  األجنبية،  أرجاء  لتشمل  ونشرها  وتوسيعها 
يفس    ما  وهو  فعاًل  حدث  ما  وهذا  األجنبية،  المدارس  لتضاهي  وتطويرها  سبب المختلفة،  لنا  ر 

هتمام األجانب  ااألماكن التي كانت تحظى ب  فيد الهائلة من المدارس الحكومية  تأسيس األعدا
ت على وجود ة نظرنا في اآلثار التي ترتب  وإن كان هناك من كلمة تعكس وجه    وخصوصًا بالد الشام. 

هذه المدارس، ينطبق عليها القول   ن  إ  إلى  شارةالمدارس األجنبية في بالدنا، فال حرج من اال
نشاط اإلرساليات األجنبية، قد أثار في أوساط المسؤولين    نافعة"، ذلك أن    المأثور "رب ضارةٍ 

الحكَّ  المحليين  من  الزعماء  ومن  العثمانيين  الفكري ام  الغزو  بخطر  الشعور  سواء،  حد  على 
والثقافي األجنبي، وأيقظ فيهم الوعي القومي والديني، وحملهم على النزول إلى ساحة التعليم،  

جدي عصرية  أسس  على  المدارس  االوإنشاء  على  المواطنين  يساعدوا  كي  حتفاظ دة، 
المدن بركب  واللحاق  األصلية،  الفكرية  مزودين  يبشخصيتهم  المستقبل،  لمواجهة  الحديثة  ة 

 م.  ر والتقد  أنفسهم والقدرة على التطو  في بالثقة 
 

 .157-140هـ/ ص  1317( سالنامة نظارة المعارف السنة  87

88) B.O.A:Y.EE,112/6. 
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العثمان  العهد  في  الحكومية  المدارس  من  خالية  بيروت  المصريون    يبقيت  أجلي  أن  إلى 
األجانب    م، فلما عادت إلى السيادة العثمانية أدرك المسؤولون أنَّ 1840عنها سنة عنها سنة  

واالهم   يتفر  ومن  يكادون  المسحيين،  البالد، من  هذه  في  الثقافة  مصادر  على  بالسيطرة  دون 
سياستها  ويهد   مع  التجاوب  عن  ويبعدونهم  العثمانية،  الحياة  عن  اإلسالمية  الناشئة  بعزل  دون 

 • إدارة المعارف في والية بيروت: العامة.

أن    المعروف  القرن    من  في  اإلداري  وضعها  في  تغيرات  شهدت  عشر بيروت  التاسع 
سنة   ففي  مرة،  من  تم  1840  /ـه1256أكثر  سنة  ام  وفي  صيدا،  إليالة  مركزًا  تخاذها 

تقل1864  /ـه 1281 و ـ  م  سورية،  والية  ضمن  لواء  لتعود  الدور  هذا  هذا  على  ستمرت  اص 
سنة   حتى  و 1887  /ـه 1305الوضع  بيروت  والية  تشكيل  تم  حيث  مركزًا  ام  بيروت  تخذت 

 .89لها

بوشر    الذي  الوقت  المؤس  فيه  في  المدارس  بإقامة  نطاق  خارج  الحديثة  التعليمية  سات 
تخذت الدولة بعض اإلجراءات في مجال تنظيم إدارة االتقليدية اإلسالمية في الدولة العثمانية،  

العاصمة   أي  الدولة  مركز  على  األمر  بداية  في  اإلجراءات  هذه  واقتصرت  المؤسسات،  هذه 
لغاية    رَّ وإستم  ،إستنبول األمر  العام،  1869/ـه 1286هذا  المعارف  نظام  صدر  حيث  م. 

مئة  و  المادة  في  وذلك    ن:"يتم  يوثالث  ىحدوإجاء  السعادة  بدار  الكبير  المعارف  مجلس  تشكيل 
المعارف"  نظارة  رئاسة  وتحت  العمومي  المعارف  مركز  إدارة  نظام  90تحت  صدور  وبعد 

إال   القانون،  بحكم  الواليات  في  المعارف  مديريات  تأسيس  أصبح  المديريات   أن    المعارف  هذه 
تشك   سنة  لم  حتى  إ1881ل  صدرت  حيث  سن  رادم  بتعي  ة  تقضي  في ة  للمعارف  مدير  يين 
عام    . 91الواليات المعارف  قانون  يحدد  ومهام  1869  /ـه1286ولم  المعارف  مدراء  صالحيات    م 

المعارف   نظارة  سالنامات  في  والمهام  الصالحيات  تحديد  جاء  فقد  المجال و عملهم،  يتسع  ال 
 ها: ها لذلك سنورد أهم  لحصرها كل  

 

 .65، ص  2هـ ، دفعة  1318( سالنامة والية بيروت لسنة  89

90) B.O.A.Y.EE,112/6. 

 . 48بيات: مرجع سابق، ص ( فاضل 91
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مدير ي   -1 بمختلف    و عتبر  العمل  سير  وحسن  القوانين  تطبيق  عن  المسؤولون  هم  المعارف 
 فروع وإدارات المعارف التابعة لهم.

 تصال المباشر مع نظارة المعارف بل عن طريق المدير.أو الموظف اال معل مال يمكن لل -2

مدير  -3 كل    وعلى  الئحة  تقديم  المالية   المعارف  والواردات  بالمصاريف  أشهر  ثالثة 
 وغيرها. 

 لى مديري المعارف القيام بإحصاءات دقيقة لجميع المدارس. ع -4

 يجب على مديري المعارف تفتيش المكاتب دومًا.   -5

 
 تي: هي كاآلفمجلس الا صالحيات أعضاء أم  

 يكون أعضاء مجالس المعارف من ذوي الجاه والمعرفة. -1

المعارف، وكذلك ة من خالل مجلس  بتدائي ي مكاتب الصبيان والمكاتب االمعل متعيين    يتم   -2
 المكاتب اإلسالمية. 

 . 92يسهر مجلس المعارف على صرف األموال على المكاتب -3

دون   من  فقط  الوالية  مركز  من  والمجلس  المعارف  مديري  أسماء  بعض  بعرض  وسأقوم 
لذكرهم في األ  لإلطالة:  تجنب اً تعين ببعض السالنامات، وذلك وية واألقضية، كما سأسو 

 
   93م 1900هـ/ 1318ية بيروت لسنة إدارة المعارف في وال

 مدير المعارف    حسين زكي بك.   -

 محاسب   عاظم زادة واصل المؤيد بك.  -

 ش مفت     محمد علي بك قباني.  -

 كاتب     أحمد حمدي أفندي. -

 رفيق محاسب ثانٍ     أرسالن أفندي. -

 أمين الصندوق     يحيى أفندي. -

 
 :94م. فقد أوردت 1906هـ/ 1394ا سالنامة والية بيروت لسنة أم  

 

 .142-138هـ/ ص 1317( سالنامة نظارة المعارف سنة  92

 .1194هـ/ ص 1318( سالنامة نظارة المعارف العمومية، السنة األولى، سنة  93
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 مدير   عبد القادر قباني. -

 ف المحاسبة موظَّ     جميل باي.  -

 ش مفت     محمد علي باي.  -

 ف معاينة الكتبة موظَّ   مير نظير شهاب باي. -

 رفيق المحاسب   أرسالن أفندي. -

 الكاتب   مصباح باي.  -

 أمين الصندوق     زكي أفندي. -

 المعارف.نكتفي بهذا القدر من أسماء مدراء ومجلس 

 ة:بتدائي• المدارس اال

شروط قبول الطالب    .95م 1869هـ/  1286جاء في قانون المعارف العام الصادر سنة   
 ة تحت فصل مكاتب الصبيان: بتدائيفي المدارس اال

و محلَّ   كل  في  سيكون   -1 )  كل  في  ة  للصبيان  مكتب  مكتب  ابتدائيقرية  سيكون  وأيضًا   ،)
المسلمين   لألطفال  سكانها  مخصصًا  يكون  التي  القرى  داخل  المسيحيين  لألطفال  وآخر 

 . ينمختلط

المتواجدة   -2 العمومية  الهيئة  جماعة  بمصاريف  المحلَّ في  تتكفل  والقرية  و االة  ترميم  النشاء 
 ين. معل م وما يتعلق بال

 ين.  معل مستناد إلى قانون نظام الي مكاتب الصبيان باالمعل منتخاب وتعيين  ا يتم   -3

 بع سنوات. مدة الدراسة أر  -4

سن العاشرة، وبالنسبة للذكور    حتىإجبارية التعليم بالنسبة لإلناث يكون في سن السادسة   -5
 الحادية عشر.حتى سن السابعة سن من 

فإن مدير المدرسة مطالب بإخبار مختار   نقطعاب الطالب عن الدروس أو  في حال تغيَّ  -6
 األمر. ة، ليقوم هذا األخير بإخبار ولي  المحل  

يتم  ال -7 بالمكتب  الطفل  والد  لتحاق  إلى  تنبيه  لم    إرسال  وإذا  أقربائه ثالث مرات،  أو  الطفل 
ي    يتم   التلميذ على دفع جزاء    جبر ولي  تقديم أعذار مقنعة لعدم إرسال الطفل إلى المكتب،   

 . 88هـ/ ص 1324( سالنامة والية بيروت لسنة  94

95) B.O.A:YEE,112/6. 
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قروشخ بين    ما  يتراوح  مالي   يجد  و   مسة  لم  حال  وفي  قرش،  تقوم   مئة  الولد  مع  ذلك 
 لتحاق بالمكتب. ة بجبر الطفل على االالحكومة المحلي  

يتم  في مكتب اإلناث أنثى،  معل ميكون ال -8 يتم  ذلك  بشرط أن يكون ذو    معل متعيين    وريثما 
 أدب ومتقدم في السن.  

لسنة    في  وجاء العمومية  المعارف  نظارة  في سالنامة  المكاتب  لهذه   96هـ  1316تفصيل 
 ين: معل مالللطالب و 

 خص الطالب:ي فيما أو الً  -

 ختالط بين الطلبة الذكور واإلناث.يمنع اال -1

 من األمراض.  اً يجب أن يكون الطالب خالي -2

 يمنع منح الطالب أشغال منزلية تتجاوز طاقتهم. -3

ال - تعيين  يخص  فيما  االمعل مثانيًا:  المكاتب  في  السالنامة   ،ةبتدائيين  نفس  أوردت 
 ة: اآلتيالشروط 

ال -1 يكون  أن  الو معل ميجب  دار  شهادة  على  حاصلين  يمعل من  وأن  بتوا  ثين، 
 . الحسنة السيرةمن ذوي  وامتحان وأن يكوناكفاءتهم عن طريق 

لل -2 يمكن  أي    معل مال  إلى  بدون    السفر  على  جهة  نظارة    من  إذنالحصول 
 المعارف. 

 كتابة تقرير لمختلف األحداث في بداية كل شهر. معل م يتوجب على كل   -3

ال -4 على  والتصد    معل ميجب  بالتساوي  الطلبة  لكل  معاملة  يخل    ي  أن  يمكن    ما 
 باآلداب واألخالق كالتدخين. 

 القوة الجسدية أو اللفظية معه.  ليمنع تعذيب الطالب وضربه وشتمه واستعما -5

ا -6 الذي  تكون  الخطأ  بدرجة  للطالب  الخطأ  العقوبة  تكرار  حال  وفي  رتكبه، 
 يستوجب إستدعاء األهل. 

 أن يكون قدوة للطالب وخصوصًا بأداء الصلوات الخمس.  معل ميجب على ال -7

ل ة من الدرجة األبتدائي ا برنامج الدروس للمكاتب االأم      :97ىو 
 
 

 

 .336-326ص هـ ،  1317( سالنامة نظارة المعارف العمومية لسنة  96

97) B.O.A: MF.MKT,1166/26-2. 
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 العام الدراسي 
 المواد      

لاأل  المجموع  الرابعة الثالثة الثانية  ىو 

 24 7 8 9 0 دينية علوم 
 22 4 3 3 12 أبجدية تركية وعربية 

 6 1 2 3 0 قراءة عربية 
 6 1 2 3 0 لغة تركية 

 7 2 2 3 0 إمالء عربي وكتابة 
 7 2 2 3 0 إمالء تركي وكتابة 

 6 3 3 0 0 ونحو عربي  صرفمختصر 
 2 2 0 0 0 مختصر نحو تركي 

 9 0 0 3 6 محادثة تركية 
 13 2 2 3 6 حساب 

 13 2 2 3 6 خط
 4 2 2 0 0 جغرافيا 

 4 2 2 0 0 تاريخ 
 2 1 1 0 0 معلومات مدنية وأخالقية 

 2 1 1 0 0 معلومات فنية وأخالقية 
 127 32 32 33 30 المجموع 

   

 :98اآلتي كانت على النحو فة في الدرجة الثانية بتدائيا برنامج المكاتب االأم   

 العام الدراسي   
 المواد      

لاأل  المجموع  الثالثة الثانية  ىو 

 38 8 12 18 إمالء وعلوم دينية 
 16 4 6 6 خط

 16 4 6 6 حساب 
 7 3 4 0 قراءة عربية 

 7 3 4 0 إمالء عربي 
 2 2 0 0 معلومات دينية وأخالقية 

 2 2 0 0 معلومات فنية وصحية 
 2 2 0 0 مختصر جغرافيا 

 2 2 0 0 مختصر تاريخ 
 92 30 32 30 المجموع 

 

98) B.O.A: MF. MKT-1166/26-1. 
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 : 99اآلتية في والية بيروت فكانت على النحو بتدائيلمدارس االا أما رواتب معل مي 

 سماال الوظيفة  الراتب 
ل  معل م قرش  400  أمين أفندي  أو 
 سمه غير واضح ا ثاني  معل م قرش  200
 أرسالن أفندي لغة عثمانية   معل م قرش  200
  ثالث  معل م اً قرش 150
  الفرنسي  معل م اً قرش 250
  حسن الخط اً قرش 50

  حارس اً قرش 150
  خدمة  قرش  100
  خدمة  اً قرش 150

 

الجدولين    في  االاآلتيونورد  المدارس  عدد  عن  إحصاء  األلوية  بتدائيين  في  العثمانية  ة 
أن   نجد  )حيث  المعارف  نظارة  وسالنامات  بيروت  والية  سالنامات  بحسب  واألقضية    والسناجق 

ذكر   دون  من  المدارس  عدد  وسنورد  تذكرهم(،  ال  وأحيانًا  الطالب  أعداد  تذكر  أحيانًا  السالنامات 
المدارس   هذه  فيها  أسست  التي  القرى  لإلطالةأسماء  لسنة  درًءا  بيروت  والية  سالنامة  فبحسب   .

 :اآلتي، كانت أعداد المدارس على النحو 100ـ ه1311-1312

 عدد الطالب  المدارس عدد  القضاء اللواء 
 626 6 صيدا بيروت  
 570 11 مرجعيون   بيروت 
 232 4 صور بيروت 
 2250 25 نابلس بيروت 
 452 8 بني صعب  بيروت 

 1211 19 جماعين  بيروت  
 1536 25 جنين  بيروت 

 745 15 الالذقية بيروت  

 

99) B.O.A: MF. MKT,182/127-1. 

 .248-244هـ ، ص  1312-1311( سالنامة والية بيروت لسنة  100
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 177 5 مرقب بيروت 
 152 6 جبلة  بيروت 
 104 4 صهيون  بيروت 
 710 23 عكا  بيروت 
 603 23 حيفا  بيروت 
 603 23 طبريا  بيروت 
 575 6 طرابلس الشام  بيروت 

 10546 203  المجموع 

 

 ها لم تأت  على ذكر أعداد المدارس في قضاء بيروت. نَّ أالمالحظ من هذه اإلحصاءات 

نظارة    سالنامة  إلى  بالنسبة  المدارس  أعداد  لسنة  اما  العمومية  . 101هـ 1317المعارف 
أقيمت   التي  المدارس  أسماء  تذكر  وكانت فيفهي  مدرسة،  كل  في  الطالب  أعداد  ذكر  دون  ها 

 :اآلتياألعداد على النحو 

 عدد المدارس  القضاء  اللواء 
 22 بيروت  بيروت 
 6 صيدا بيروت 
 7 مرجعيون  بيروت 
 6 صور بيروت 
 22 نابلس نابلس
 27 جماعين  نابلس

 9 بني صعب  نابلس 
 40 جنين  نابلس

 15 الالذقية الالذقية
 6 جبلة  الالذقية
 5 مرقب الالذقية
 4 صهيون  الالذقية

 21 عكا  عكا 
 20 حيفا  عكا 
 7 صفد عكا 

 6 طرابلس الشام  طرابلس الشام 
 

 .514-498هـ ، ص 1317( سالنامة نظارة المعارف العمومية لسنة  101
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 1 صافيتا  طرابلس الشام 
 1 حصن األكراد  طرابلس الشام 

 1 الناصرة عكا 
 مدرسة ابتدائية 226  المجموع 

 

 ، منها: ل في هذين الجدولين يالحظ بعض النقاطالمتأم   

اال  أن   -1 المدارس  سالنامة  بتدائيأعداد  وبحسب  مستمر،  تزايد  في  كانت  بيروت  والية  في  ة 
بيروت   المدارس  1312-1311والية  كان عدد   ، أما سالنامة  ابتدائيمدرسة    203هـ  ة، 

لسنة   العمومية  المعارف  أصبحت  1317نظارة  والية    226هـ  سالنامة  بينما  مدرسة، 
لسنة   أن  1326بيروت  فتذكر  اال  هـ  المدارس  واليبتدائيعدد  في  بلغ  ة  بيروت    300ة 

أن   -2 . 102مدرسة للذكور واإلناث  المتأم    نجد  ولكن  المدارس،  لعدد  اإلجمالي  العدد  في  مستمر  تزايد  في  هناك  أكثر  ل 
رب   تنقص،  وتارة  تتزايد  يجدها  تارة  األقضية  في  المدارس  مرد  أعداد  إزدياد    ما  إلى  ذلك 

 أو نقصان في أعداد السكان.
لال -3 أن  المثير  على  الجدولين    ستغراب  البلقاء،  لواء  في  المدارس  عدد  ذكر  على  يأتيا  لم 

وثيقة   أن  من  الرغم   على  عثرنا  لكن  بيروت،  والية  ألوية  ضمن  هو  المذكور  اللواء 
نظارتي .103اً ابتدائي اً مكتب  29أعطتنا فكرة عن أعداد المدارس في هذا اللواء وهي  معارف  قلمي   أما  إحصائيات  إن  فتفص   104عمومية  إذ  أكثر  أعداد  ها  ل  تذكر 

)ذكور  الاً إناثو   اً المدارس  عدد  )ذكور معل م(  )ذكور اً إناثو   اً ين  التالميذ  وعدد  في اً إناثو   اً (   )
 ، على الشكل اآلتي: قضاء كل  

 عدد التالميذ      ينمعل معدد ال      عدد المدارس                       
 إناث ذكور  إناث ذكور  المجموع إناث ذكور  

        لواء بيروت 
 238 508 9 21 5 2 3 قضاء بيروت 
 0 0 0 0 0 0 0 توابع بيروت 
 56 100 2 2 2 1 1 قضاء صور

 

 . 97-96هـ/ ص 1326( سالنامة والية بيروت لسنة  102

103) B.O.A: A.MKT.UM,1845/70. 

 . 17-16هـ، ص1336هـ طبع، 1330-1329( معارف عمومية نظارتي إحصائيات قلمي،  104
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 0 45 2 1 2 0 2 توابع صور
 110 89 1 7 2 1 1 قضاء صيدا 
 0 165 0 4 3 0 3 توابع صيدا

 52 58 2 2 2 1 1 قضاء مرجعيون 
 0 0 0 0 0 0 0 توابع مرجعيون 

 456 965 16 37 16 5 11 المجموع 
 

 لواء طرابلس الشام:  -ب

 عدد التالميذ ين معل معدد ال عدد المدارس              
 إناث ذكور  إناث ذكور  المجموع إناث ذكور  

طرابلس  قضاء 
 الشام 

5 3 8 24 11 509 213 

طرابلس  توابع 
 الشام 

5 _ 5 10 _ 183 _ 

حصن   قضاء 
 األكراد

2 _ 2 3 _ 35 _ 

حصن   توابع 
 األكراد

1 _ 1 2 _ 37 _ 

 _ 40 _ 4 2 _ 2 قضاء صافيتا 
 _ _ _ _ _ _ _ توابع صافيتا 

 _ 49 _ 4 2 _ 2 قضاء عكا 
 _ 50 _ 2 2 _ 2 توابع عكا 
 213 903 11 49 22 3 19 المجموع 

 

 لواء عكا:  -ج

 عدد التالميذ       ين معّلمعدد ال       عدد المدارس              
 إناث ذكور  إناث ذكور  المجموع إناث ذكور  

 80 144 4 4 2 1 1 قضاء عكا 
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 _ 81 _ 2 2 _ 2 توابع عكا 
 80 258 3 9 3 1 2 قضاء حيفا 
 - 80 _ 2 2 _ 2 توابع حيفا 

 166 185 3 8 4 2 2 قضاء صفد 
 _ 177 _ 5 5 _ 5 توابع صفد

 30 78 2 5 2 1 1 قضاء طبريا 
 _ 212 _ 5 10 _ 10 توابع طبريا 

 _ 75 _ 3 1 _ 1 قضاء الناصرة 
 _ 180 _ 5 4 _ 4 توابع الناصرة

 356 1470 12 48 35 5 30 المجموع 
 لواء الالذقية: -د

 عدد التالميذ       ين معّلمعدد ال      عدد المدارس              
 إناث ذكور  إناث ذكور  المجموع إناث ذكور  

 97 259 7 7 3 1 2 قضاء الالذقية
 0 360 _ 12 12 _ 12 توابع الالذقية

 65 112 2 4 2 1 1 قضاء جبلة 
 0 117 _ 6 6 _ 6 توابع جبلة 

 0 64 - 4 1 _ 1 قضاء صهيون 

 0 65 _ 4 4 _ 4 توابع صهيون 

 85 80 2 4 2 1 1 قضاء مرقب 
 0 48 _ 3 3 _ 3 توابع مرقب

 247 1105 11 44 33 3 30 المجموع 
 

 لواء نابلس:  -هـ

 عدد التالميذ       ين معّلمعدد ال      عدد المدارس              
 إناث ذكور  إناث ذكور  المجموع إناث ذكور  

 211 881 5 24 5 1 4 قضاء نابلس
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 _ 305 _ 11 7 _ 7 توابع نابلس
 42 190 1 6 2 1 1 قضاء بني صعب 
 _ 564 _ 13 7 _ 7 توابع بني صعب 

 61 123 2 6 2 1 1 قضاء جنين 
 _ 380 _ 10 7 _ 7 توابع جنين 

 314 2443 8 70 30 3 27 المجموع 
 

 المدارس الرشدية: -2

السلطان    عهد  األفي  لعبدالمجيد  إجراء  ام(،  1861-1839)  و  إلى  الحاجة  زدادت 
جذري   االإصالحات  المدارس  في  للمدارس  بتدائية  تالميذ  إعداد  على  قدرتها  عدم  ثبت  أن  بعد  ة 

تدر   التي  المواد  بين  كبيرة  فجوة  لوجود  فتقر  اإلعدادية  المدرستين،  كلتا  في  مدارس س  تأسيس  ر 
مستوى   اال  منأعلى  تحت  يبتدائالمدارس  من  اة  الرغم  وعلى  الثانية"  الصفوف  "مدارس  سم 

إلى    هسم، وطلب تغيير سلطان لم يستحسن تسميتها بهذا االال  أن    مصادقة السلطان على القرار، إال  
ب وبوشر  الرشدية.  في  االمدارس  الدولة  من  األوروبي  الجزء  في  المدارس  من  النوع  هذا  فتتاح 

الدولةبد في  ا  ثمَّ   ،اية  وحد  نتشرت  الواليات،  مد  كافة  في  دت  الرشدية  المدارس  في  الدراسة  ل ة    أو 
حد    . 105صت إلى خمس سنواتم قل  1863سنوات، وفي سنة  زيدت إلى ست   األمر بأربع سنوات، ثمَّ  الصادر  وقد  للمعارف  العام  القانون  المواد  1869هـ/  1286د  لهذه  األساسي    م  ة 

 :106ا جاء فيه ومم   ،المكاتب

حال   -1 المسفي  من  القرية  سكان  منازل  عدد  بالنسبة يتجاوز  وكذلك  خمسمائة  حيين 
 حيين. يستحداث مكتب رشدية ألطفال المسلمين وآخر ألطفال المسا للمسلمين يتم  

الرشدية تتكف   -2 مكاتب  وتجهيز  وترميم  إنشاء  بمصاريف  بالوالية  المعارف  إدارة  ل 
 ين.معل موال

لان في الصف األمعل مأو  معل مة مكتب رشدي   فر في كل  ايجب أن يتو  -3  والثاني.  و 

لليخص   -4 راتب  األ  معل مص  الصف  لفي  لل  500و  ،قرش   800  و  الصف    معل مقرش  في 
 الثاني.

 

 . 233( فاضل بيات: مرجع سابق، ص  105

106  )B.O.A: Y.EE,112/6.   .من المادة الثامنة عشرة حتى الثانية والثالثين 
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 مكاتب الرشدية أربع سنوات.في الة الدراسة مد   -5

رشدي    يتم   -6 مكتب  لإلناث  استحداث  للمس  منة  وآخر  المسلمين  كان  يأبناء  حال  في  حيين، 
 سكان المدينة مختلطين. 

رجل   -7 تعيين  ويجوز  إمرأة  اإلناث  مكاتب  مدير  يكون  أن  إمرأة    لإلدارةيجب  إيجاد  حتى 
 .  عنهبديالً 

 راسة في المكاتب الرشدية لإلناث أربع سنوات.ة الد  مد   -8

اال  لقبو   يتم   -9 المدارس  الرشديبتدائيطالب  المكاتب  في  يكونة  أن  شرط  على وا  ة  حاصلين 
 متحان. اإلى  ون حاصلين على الشهادة يخضع وانو شهادة ختم الدروس وإذا لم يك

 :107صة لطلبة المدارس الرشديةبرنامج الدروس األسبوعية المخص  

 السادسة  الخامسة الرابعة الثالثة  الثانية  ى ّولاأل  مواد التدريس
ومعلومات   األبجدية  األحرف 

 شفهي

1 0 0 0 0 0 

 1 2 3 5 6 4 قرآن كريم مع تجويد 
 2 2 2 2 2 0 علوم دينية 

 1 1 2 4 4 4 قراءة
 1 1 2 3 4 4 إمالء
 1 1 0 0 0 0 كتابة 

 2 1 2 2 0 0 قواعد اللغة العثمانية 
 2 2 0 0 0 0 عربي

 1 1 0 0 0 0 لغة فارسية 
 1 1 1 2 2 0 حسن الخط

ومعلومات   أشياء  دروس 
 نافعة 

2 2 2 1 1 1 

 2 2 2 0 0 0 شؤون منزلية 
 2 1 1 0 0 0 أخالق

 1 1 0 0 0 0 حفظ الصحة 
 1 1 2 2 2 2 حساب 
 2 2 2 0 0 0 جغرافيا 

 1 2 2 0 0 0 تاريخ 
 2 2 2 2 2 2 براعات يدوية 

 24 24 24 24 24 19 المجموع 
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حث    أطفال  وقد  ليكمل  مدارس رشدية  فتح  العثمانية على  الدولة  بيروت  مديرية معارف  ت 
إلى   اإلرسالية  المدارس  وجه  في  ولتقف  تعليمهم،  إصالح  نظارةالمسلمين  يجب  الحلبية:  المعارف 

األجنبية   المدارس  أمام  لتقف  وذلك  وضواحيها  بيروت  في  الموجودة  الرشدية  المدارس  وتعمير 
 . 108المنتشرة هناك" 

 109وتتابع إنشاء مكاتب الرشدية في والية بيروت  

ل  معل ممكتب رشدية صيدا للذكور:   -1   41وحسن خط: عبد القادر أفندي، عدد الطالب    أو 
 -1-خدم 

ل  معل ممكتب رشدية صور للذكور:   -2 وحسن خط: محمد صبحي أفندي، عدد الطالب:   أو 
 -1-خدم  35

ل  معل ممكتب رشدية حيفا للذكور:   -3    15نور الدين أفندي، عدد الطالب:  وحسن خط:    أو 
 -1-خدم 

للذكور:   -4 ناصرة  رشدية  ل  معل ممكتب  الطالب   أو  عدد  أفندي،  توفيق  محمد  خط:  وحسن 
 -1-خدم     12

للذكور:   -5 صفد  رشدية  ل  معل ممكتب  الطالب:    أو  عدد  أفندي،  أدهم  إبراهيم  خط:  وحسن 
 -1-خدم    17

ل  معل ممكتب رشدية طبريا لذكور:   -6     12وحسن خط: محمد حامد أفندي، عدد الطالب    أو 
 -1-خدم 

ل  معل ممكتب رشدية جنين للذكور:   -7     12وحسن خط: عبداللطيف أفندي، عدد الطالب:    أو 
 -1-خدم 

للذكور:   -8 جبلة  رشدية  ل  معل ممكتب  الطالب:   أو  عدد  أفندي،  شوقي  محمد  خط:  وحسن 
 -1-خدم   19

 

108  )B.O.A: MF.MKT,205/50-1. 
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للذكور:   -9 مرقب  ل  معل ممكتب رشدية  خ  أو  الطالب: طوحسن  عدد  أفندي،  حمدي  أحمد   :
 -1-خدم   23

للذكور:   -10 ل  معل ممكتب رشدية صهيون  أفندي، عدد    أو  فدقة  وحسن خط: محمد 
 -1-خدم   43الطالب: 

ستا في عك   المدرسة الرشدية -  هـ. 1314: تأس 

ستالمدرسة الرشدية في عقربا تابع نابلس  -  .110هـ 1305م عا تأس 

ستالمدرسة الرشدية في بيروت  -  م. 1857هـ/ 1274: تأس 

لاأل معل موكان ال  . 70: يحيى الشيخ عبد الرحمن أفندي، عدد الطالب  و 
الشام،   - طرابلس  في  الرشدية  ستالمدرسة  ال1866هـ/ 1283  تأس  ل األ  معل مم،  :  و 

 .111  74نيازي عدد الطالب 

 المدارس الرشدية لإلناث: -

بيروت:   -1 لإلناث  الرشدية  لة  معل مالمدرسة  زليخا،  أو  السيدة  ثانية:  معل مى:  ة 
 السيدة فاطمة، مساعدة: السيدة صديقة. 

 -1-بواب    -1-خادمة   161عدد الطالبات: 
لإلناث:   -2 عكا  رشدية  لة  معل م مدرسة  عدد ل ممع  ى:أو  آمنة،  السيدة  ثانية:  ة 

 -1-بواب -1-خادمة    35الطالبات:

لة  معل ممدرسة رشدية الالذقية لإلناث:   -3 ة ثانية: السيدة معل م ى: السيدة فاطمة،  أو 
    112 -1-بواب   -1-خادمة   43بهجت، عدد الطالبات: 

لتها األمعل مالمدرسة الرشدية في نابلس لإلناث:  -4  م.نى: فاطمة خا و 

لة األمعل مرشدية للبنات في طرابلس الشام: الالمدرسة ال -5  .113منى: بدرية خاو 
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 المدرسة الرشدية العسكرية في بيروت:

ست سنة    تأس  المدرسة  وتأل  1877هـ/  1294هذه  على  م.  التعليمية  الهيئة  فت 
 : اآلتيالشكل 

 علي حيدر بك   مدير -1

 محمد سليم أفندي  الرياضة معل م -2

 الرحمن أفندي عبد    اللغة معل م -3

 خالد أفندي   الرسم  معل م -4

 أحمد حمدي أفندي  جغرافيا  معل م -5

 حسن تحسين أفندي   ضابط داخلية  -6

 .114نوح أفندي  مالزم داخلية -7

 المكاتب اإلعدادية في والية بيروت:-3
سنة    الطالب  1869في  أعداد  في  كبيرًا  تزايدًا  الرشدية  المدارس  شهدت  م 

مم   فيها،  المدارس  اا  الدارسين  أعداد  على  كبيراً ا نعكس  إلى    ،زديادًا  الحاجة  فإزدادت 
فيها  تعليمهم  خريجيها  لمواصلة  الرشدية  المدارس  من  مستوى  أعلى  مدارس  . 115تأسيس 

الومم   نظام  في  جاء  الصادر  ا  العام  فتح   م1869هـ/1286معارف  وشروط  تعريف    في 
 للمكاتب اإلعدادية:إنتساب الطالب وبرامج الدراسية المدارس و 

بالمك  يتم   -1 المختلطة  الدراسة  بنظام  وغير  ا العمل  الملسمين  أبناء  بين  اإلعدادية  تب 
 المسلمين من الطلبة. 

 في حال تجاوز عدد منازل القصبة األلف يستوجب إنشاء مكتب إعدادي. -2

والتجهيزات   -3 والترميم  اإلنشاء  مصاريف  بتسوية  بالوالية  المعارف  إدارة  خزينة  تقوم 
 ين. معل ممكتب واللل

 ين.معل معلى شهادة من دار ال ين بناءً معل متعيين ال يتم   -4

 ة الدراسة في المكاتب اإلعدادية ثالث سنوات. مد   -5

 :اآلتية فهي على النحو ة في المكاتب اإلعدادي  ا البرامج التدريبي  أم  
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العثمان - المنطق  قوانين  لغة فرنسية،  التركية،  باللغة  الكتابة واإلنشاء  مبادئ  مكمل  ي، 
وعلوم   حساب  جبر،  المواليد،  علم  العام،  التاريخ  الجغرافيا،  الملل،  الثروات،  علوم 

 .  116أصول الدفاتر، هندسة وعلم المساحة، علوم طبيعية، كمياء، رسم 
 المدرسة اإلعدادية في بيروت:  -1

 شكري أفندي  -    المدير  -

 قدري أفندي  -    مدير ثانٍ  -

لمعاون  -  أفنديعلي رضى  -    أو 

 سامي أفندي  -    معاون ثانٍ  -

 كنعان أفندي  -    معاون ثالث  -

 يوسف أفندي  -     إمام -

 مصباح أفندي  -  كاتب وموظف المبيعات  -

 عزت أفندي  -   موظف األنبار  -

 عبد الرحمن أفندي  -   موظف المخزن  -

 عمر لطفي أفندي -    طبيب  -

 شكري أفندي  -  القوانين، الثروات،  معل م -

 الكتابات وأصول التحرير
 قدري أفندي  -   اللغة التركية معل م -

 هـ: 1319-1318خالل السنة الدراسية  الموجودون الطالب 

 ليلي:   دوام

 2غير مسلم: 59مسلم:  بمقابل: 

 1غير مسلم: 25مسلم: دون مقابل:

 نهاري:دوام 

 

116) B.O.A: Y.EE,112/6,PP: 13-15 
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  3غير مسلم: 67مسلم: 

 9عدد الخدم:    6غير مسلم:  151مسلم:  المجموع: 

 مكتب الالذقية اإلعدادي: -2

 رفيق باي الجبر، أصول الدفاتر: ،اللغة الفرنسية، الكتابة، الهندسة معل م -مدير -

 اللغة الفارسية والتاريخ والحساب: مصطفى شكري أفندي معل م -

 هـ: 1319-1318خالل السنة الدراسية  الموجودون الطلبة 
 120المجموع:   1غير مسلم:   119مسلم: 

 3الخدم:  
 مكتب إعدادي نابلس: -3

 إسالم أفندي: العلوم الدينية والجغرافيا معل موكيل المدير و  -

 جعفر أفندي:  العلوم الفارسية وأصول الدفاتر  معل م -

 محمد زكي أفندي : اللغة العربية والتركية والجغرافيا معل م -

 محمد راجي أفندي :التاريخ واللغة التركية معل موكيل  -

 محمد صائب أفندي :الصف اإلحتياطي معل مإمام و  -

 محمد علي أفندي :الهندسة معل موكيل  -

 أحمد نوري أفندي : اللغة الفرنسية معل موكيل  -

 يوسف عزت أفندي  :اللغة الفرنسية معل م -

 عبد الكريم أفندي :الحساب معل محسن الخط واللغة التركية و  معل م -

 لفتاح أفنديعبد ا : الرسم والحساب والهندسة معل موكيل  -

 الشيخ صديق أفندي :الصف اإلحتياطي معل م -

 محمد راجي أفندي :الصف اإلحتياطي معل م -

 هـ:1319-1318الطلبة الموجدون خالل السنة الدراسية 

 2عدد الخدم:  - 214المجموع:  -  2غير مسلم:  - 212مسلم: 
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 مكتب إعدادي طرابلس الشام : -4

 خليل أفندي :علم األشياءو الجبر  ،اللغة الفرنسية معل ممدير و  -

 أحمد خلوصي أفندي :الحساب، الجغرافيا والتحرير معل م -

 توفيق خلوصي  :الهندسة، الرسم والحساب معل م -

 خير الدين أفندي : العلوم الدينية واألخالق  معل م -

 محمد يمني أفندي :اللغة العربية معل م -

 الشيخ محمود أفندي: األخالق والتاريخ، العلوم الدينية معل م -

 محمود أفندي  : اللغة الفارسية معل م -

 عبد الرزاق أفندي: اللغة التركية معل م -

 أفندي فهمي حسن  :حسن الخط معل ممراقب و  -

 هـ:1319-1318الطلبة الموجدون خالل السنة الدراسية 
 2عدد الخدم:  - 283المجموع:  -ال يوجد  غير مسلم: -  283مسلم: 

 مكتب إعدادية عكا: -5

 . نابي باي :الهندسةو الجبر  ،أصول الدفاتر معل ممدير و  -

 . عبد القادر أفندي :الحساب والجغرافيا ،التاريخ معل م -

 .أحمد أسعد أفندي: اللغة العربية والتركية ،األخالق، الدين، األشياء معل م -

 .محسن أفندي :اللغة العربية والفارسية ،األخالق ،الدين معل م -

 زكي أفندي :اللغة الفرنسية معل م -

 محمد عطا أفندي  :اللغة التركية ومراقب معل م -

 تحسين أفندي  :الجغرافيا معل م -

 توفيق أفندي :الخط معل م -

 :117هـ1319-1318خالل العام الدراسي  الموجودون الطلبة 
 عدد الخدم  المجموع  غير مسلم مسلم
67 _ 67 2 
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 المدارس السلطانية: -4

الدراسي،  المستوى  حيث  من  مباشرة  اإلعدادية  المرحلة  تلي  التي  المدارس  هي 
بتأسيسها في سنة   م في إستنبول في حي غلطة سراي، لتكون بمثابة مرحلة  1868بدئ 

وغير  للمسلمين  أبوابها  المدرسة  وفتحت  )الكليات(  العليا  المدارس  إلى  للدخول  تحضيرية 
فك  المسلمي عليها،  الكثيف  لإلقبال  ونظرًا  في ن  المدرسة  هذه  مثل  بإنشاء  الدولة  رت 

العربية  فضم  118الواليات  سنة  .  أصدرته  الذي  المعارف  نظام  الدولة  هـ/  1268نت 
 مدينة مركز الوالية.  يستوجب إيجاد مكتب سلطاني في كل   -1 ا جاء فيه: ق بها، ومم  م عدة مواد تتعل  1869

 إنشاء المكاتب السلطانية إلى خزينة الدولة.تعود تكاليف  -2

نظامتتكو   -3 من  السلطانية  المكاتب  ما   ينن  األجرة  وتتراوح  ونهاري،  ليلي 
 . حد أقصىكليرة  30حد أدنى وكليرة  20بين 

قسم   :ة إلى قسمينالمكاتب السلطانيفي  تنقسم الدروس التي سيتم تدريسها   -4
عالٍ  وآخر  للقسم  أم ا  ،  عادي،  تدر  بالنسبة  القسم   فيهس  العادي  دروس 

واحد آداب وآخر   :ينقسم إلى قسمينفلقسم العالي  بالنسبة لا  أم  و اإلعدادي،  
وفنون  الدراسة    .علوم  ثالث  في  تدوم  السلطانية  المكاتب  من  العالي  القسم 

سنوات ست  العادي  والقسم  دروس و   ،سنوات  العادي  بالقسم  تدرس 
 ة: اآلتيا في القسم العالي فتدرس الدروس المرحلة اإلعدادية، أم  

 

 قسم العلوم  قسم اآلداب 
 هندسة رسم المناظر الجبر الهندسة التطبيقية  فن الكتابة واإلنشاء باللغة التركية 

 هندسة رسم المثلثات المسطحة وكروية الشكل المؤلفات المتعلقة باآلداب العربية والفارسية 
طبيعية   فرنسية  معانٍ  الصناعي حكم  الكيمياء  ومختصر 

 علم المواليد  علوم ثروات الملل  وتطبيقات الزراعة 
 119فن تخطيط األراضي حقوق دولية 

 تاريخ  
 

 . 349( فاضل بيات: مرجع سابق، ص  118
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األ -1 السلطانية  لالمدرسة  ستى:  و  األ  تأس  السلطانية  لالمدرسة  ثاني  و  وهي  بيروت  في  ى 
سلطانية   ستمدرسة  سنة    تأس  العثمانية  الواليات  وضم  120م 1883هـ/  1299في  ت  . 

  121طالباً  146المدرسة 

لم   أيَّ تفيما  وبيروت    ة  رد  سورية  واليتي  سالنامات  في  سلطانية  مدارس  إنشاء  إلى  إشارة 
أنَّ  نجد  العمومية  المعارف  نظارة  عددٍ   وسالنامات  إنشاء  إلى  يشير  بيات  فاضل   الدكتور 

 في والية بيروت.  هامن
 م.1910ست في سنة أس  تالمدرسة السلطانية الثانية:  -2

ستالمدرسة السلطانية الثالثة:  -3  م 1913في سنة  تأس 

ستالمدرسة السلطانية العربية:  -4  م.1913أواخر سنة  تأس 

ستالمدرسة السلطانية في طرابلس الشام:  -5  .122م 1915سنة  تأس 

 

 المكاتب العالية: -5

 ات ودار الفنون ومختلف المكاتب المهنية:معل مين ودار المعل مالمكاتب العالية دار ال تضم   

 ين:معّلمدار ال -1

التي  ا المدارس  ستزداد اإلقبال على  العربية، وكانت   تأس  والواليات  السلطنة  في عاصمة 
األمر بداية  في  تعاني  المدارس  المستجدة  ،هذه  المؤسسات  من  التخل    ،كغيرها  ف من 

لعدم كفاءة  وسوء اإلدارة وعدم القدرة على التطو   يها، األمر الذي كان يؤثر بشكل معل مر 
على   العلمي سلبي  المستوى  تحسين  باإلمكان  يكن  ولم  للتالميذ،  الدراسي  المستوى 

ين لذلك  معل ملم يكن ذلك ممكنًا إال بفتح مدرسة خاصة إلعداد الو يها دون تدريبهم،  معل مل
لقامت الدولة بتأسيس   .  123م 1848العاصمة إستنبول في  ينمعل ممدرسة إلعداد ال أو 

 

 م. 1883شباط  14هـ/ 1300ربيع الثاني  18، 417( ثمرات الفنون: العدد  120

 .134-133، ص  16هـ، دفعة 1301( سالنامة والية سورية لسنة  121
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ال  دار  تنظيم  قانون  ورد  والمعل موقد  العام معل مين  المعارف  قانون  في  ات، 
العام لسنة 124م 1869هـ/1286الصادر   المعارف  نظارة  تفاصيله في سالنامة  ، وجاءت 
 ه:ا جاء في مواد  . ومم  125هـ 1316

ين للتدريس بمختلف معل مدار السعادة لتكوين  في  ين الكبرى  معل مسيتم تأسيس دار ال -1
ين هذه إلى ثالث شعب، وكل شعبة فيه  معل مالدرجات المكاتب العمومية، تتفرع دار  

للعل وقسم  أدبي  بقسم  تقوم  األقسام  هذه  والفنون،  من    إعدادوم  أصناف  ثالثة 
صنف  معل مال للتدريس  معل م  إلعدادين،  و في  ين  الرشدية  شعبة  في    ثانٍ صنف  شعبة 

دائرتين -2 شعبة السلطانية. في الث صنف ثاإلعدادية و  إلى  الرشدية  شعبة  المسلمين  معل م  إلعداددة  واح  :تنقسم  من  الرشدية  ي 
 حيين. يوالثانية من المس

ة -3 سنواتفي  الدراسة    مد  ثالث  الرشدية  البرنامج    ،شعبة  حسب  الدروس  وتنقسم 
 :اآلتي

 صنف اآلداب نف العلومص
 كتابة وإنشاء اللغة التركية  رسم الخطوط

األنظمة   حساب  حسب  التدريس  درجة  على  المقدرة 
 كل جماعة حسب لغتها  يتاريخ عموم أصول الدفاتر  باللغة العربية والفارسية الجديدة 

كل  هندسة المساحات  تتكلمها  التي  اللغة  حسب  التدريس  يتم 
 جبر مجموعة من الطلبة. 

 التدريس حسب لغة كل جماعة  يتم  
 

ة -4  ة:اآلتين ويتم تدريس المواد االدراسة في شعبة اإلعدادية سنت مد 

 صنف اآلداب صنف العلوم
 العربية والفارسية  تينللغباترجمة  علم الوالدات 

 شعر وإنشاء لغة تركية  هندسة رسم المناظر
 فرنسية  جبر 

 قوانين عثمانية  حكم طبيعية 
 منطق  كمياء 

 علم ثروات الملل  رسم

 

124) B.O.A: Y.EE,112/6,PP19-23 

 .134-130هـ/ ص 1316( سالنامة نظارة المعارف العمومية لسنة  125
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ة -5  ة:اآلتيالمواد فيها س سنوات وتدر  شعبة السلطانية ثالث في الدراسة  مد 

 صنف اآلداب صنف العلوم
 مكمل اإلنشاء والشعر في اللغة التركية الهندسة المسطحة والكروية 

 مكمل المعاني في العربية والفارسية  مقاطع مخروطات 
إلى   جر األثقال الفرنسية  من  ترجمة  عمليات 

 قانون دولي  الهيئة علوم  التركية ومن التركية إلى الفرنسية
 كمياء تطبيقية في الفالحة والزراعة 

  اليد و مكمل علم الم
  فن طبقات األرض 

  فن تخطيط األراضي
  رسم

 
 100و  اً قرش  80ين قيمته  معل مطالب من طلبة شعبة دار ال  يمنح راتب شهري لكل   -6

 لطلبة شعبة السلطانية.  اً قرش 120قرش لطلبة اإلعدادية و

 ين في بيروت:معّلمدار ال -

تأسيسها    أنَّ   ين في بيروت، إال  معل مم صدر قرار بتأسيس دار ال1892في سنة  
في هذا الوقت بالذات لم يكن باألمر السهل، بسبب عدم توافر الكادر التدريبي  

جال محمود  بيروت  في  المعارف  مدير  وكان  إلى  لها.  جاهدًا  يسعى  الدين  ل 
لذلك  معل م بسبب عدم وجود    أسيسهات العربية،  اللغة  يتقنون  باين  ين  معل مستعان 

 ين في طرابلس الشام:معّلمدار ال - .126ختصاصه وقدرته احسب  من موظفي الوالية القادرين على التدريس كل  

ست الدراسية    تأس  السنة  في  الدار  يتول  1916-1915هذه  وكان  التدريس  م،  ها فيى 
 .127ًا من ضمنهم المديرمعل م 11في السنة الدراسية نفسها 

 مدارس الصنايع في والية بيروت:  -2

م تحكانت  بيروت  والية  في  المعارف  فتح    ث  ديرية  على  العثمانية  الدولة 
التجارة   علم  الوالية  أبناء  تعليم  أجل  من  بيروت  والية  في  صنايعية  مدارس 

 

 . 434( فاضل بيات: مرجع سابق، ص  126

 . 438( المرجع نفسه: ص  127
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وقد   الدولة  اوالصناعة  تعليم  إلى  ستجابت  أجل  من  المعارف:"  إدارة  مطلب 
في   بالمجان  والصناعة  التجارة  علم  بيروت  في  الموجودين  المسلمين  أهالي 

م إرسال  سيتم  الصنايعية  من المدرسة  مال  كرأس  ليرة  آالف  عشرة  وقدره  بلغ 
بالمجان"   الذكور واإلناث  لتعليم  بيروت  تأسيس وفتح مدرسة للصناعة في  أجل 

مدرستي  تأسيس  سيتم  هل  الوثيقة  في  يرد  لم  وواحدة  لكن  للذكور  واحدة  ن 
المدرس  ؟128اً وإناث اً المدرسة نفسها ستضم ذكور  أنَّ  ولإلناث؟ أ على  الشديد  لإلقبال  طلبتونظرًا  من    ة  بيروت  معارف  إدارة 
، وقد أخبرت 129سع للطالب المبنى لم يعد يت    ذن بتوسعة المدرسة ألنَّ الدولة اإل

أنَّ  الدولة  المعارف  أرض  إدارة  البحر    2م1500بمساحة    اً هناك  ساحل   مَّ تعلى 
لفتتحت  او   .130البلدية من أجل توسعة المكتب ق بل تقديمها من  عام    أو  بيروت  في  صنايعية  م،  1907هـ/ 1325مدرسة 

. وكان هذا المشروع الضخم 131لت لجنة لإلشراف على أعمال البناءحيث تشكَّ 
والجامع،   يضم   الخيري،  المستوصف  المدرسة،  وهي:  متجاورة  منشآت  أربع 

للمدرسة  المواجهة  والحديقة  للمستوصف  واهتمَّ  132المحاذي  الحكومة ،   ت 
بها   بالنهوض  أماًل  بالخبراء  الصنائع  لتزويد  الصناعية  المدارس  بإفتتاح 

تواصل   الصنائع  مدارس  كانت  بينما  الواليات اوتطويرها،  في  نتشارها 
منص باشا  مدحت  تولي  منذ  العظمى    بالعثمانية  -1293الصدارة 

المدارس  1877-1876هـ/1294 من  النوع  هذا  إلى  تفتقر  بيروت  كانت  م. 
في   سنة  الرسمية،  خاصة  مدرسة  وعرداتي  الداعوق  السيدان  أقام  حين 

أبناء 1891هـ/  1308 من  الذكور  وتعليم  والحبك  الخياطة  اإلناث  لتعليم  م. 
والصياغة   الحديد  وصب  والحدادة  األحذية  وصناعة  التجارة  فنون  بيروت 

 في بيروت:   اهي حيث وردت الئحة مدرسة الصنايع التي سيتم تأسس والدهانة.
ب س  تأس   -1 بيروت  في  يعمل امكتب  واإلناث  للذكور  الصنايع  مدرسة  سم 

 نهاري. 

 

128) B.O.A: DH.MKT,1592/3-1. 

129) B.O.A: BEO,3139/235406. 

130) B.O.A: DH.MKT,1182/26.   

 م.1907نيسان  2هـ/ 1345، ربيع األول 1608( ثمرات الفنون: العدد  131

 .213( طه الدلي: مرجع سابق، ص  132
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عمر   -2 من  الطلبة  قبول  يتجاوز   8يتم  ال  واإلناث  الذكور  وعدد  سنوات 
 .وطالبةً  اً طالب 300

األ -3 قسمين  إلى  المكتب  لينقسم  ولكل    والثانيللذكور    و  ناظر    شعبة  لإلناث 
 العمومية. نظارةوتكون تابعة لل

 سنوات.  5الدراسة ة مد   -4

 ساعات.  8ساعات وفي موسم الشتاء   9يفتح المكتب في الصيف  -5

الطلبة   -6 يومي  أيأخذ  ويوق  جرة  كل  ة  كشوفات  على  يأخذ  عوا  وال  أجرة    ون يوم 
 ام العطل. أي  

الطاليتعل   -7 ح    بم  المكتب  في  والصناعة    اً فر  والطالبات  التجارة  مثل  مختلفة 
 الكتب. لهم طي المدرسة ع والنقاشة وت

وداعوق  -8 عرداتي  السيد  إلى  واإلنشاء  المصاريف  كافة  الحكومة  منحت 
 أفندي.

ل -9 الجمرك،  ابتدائيدفعة    أو  ضريبة  من  معفاة  المكتب  في  تدرس    21ة 
 . 133م 1891هـ/1308شوال 

إ تم  المسلمين  بيروت  أهالي  بفضل جهود عرداتي وداعوق من  نشاء  وهكذا 
الطال لتعليم  الصنايع  المختلفة   بمدرسة  الملل  سائر  من  والطالبات 

 .   134والمنسوجات والحرف
 المكتب التجاري الحميدي: -3

فتح   بضرورة   ": العثمانية  والدولة  بيروت  في  المعارف  إدارة  بين  المراسالت  أثر  على 
وعدم  التجارية  الدروس  المسلمين  أطفال  تعليم  أجل  من  بيروت،  والية  في  تجاري  مكتب 

      135جنبية" ذهابهم إلى المكاتب األ
حيث   العثمانية،  الدولة  من  الرد  جاء  "وافق  اوقد  بيروت:  والية  لطلب  الدولة  ستجابت 

ونصفه   مجاني  نصفه  بيروت  في  تجاري  مكتب  إنشاء  ضرورة  على  العثماني  المجلس 
ويدخل   ليلي  ويكون  كاف  فيبأجرة  والفقير" ه  الغني  المجتمع  أفراد  تم   136ة  تخصيص    وقد 

 

133) B.O.A: RES,55/59-4. 

134) B.O.A: şD,1192/9-4. 

135) B.O.A: Y.PRK,MF,4/41-2.  

136) B.O.A: Y.PRK,MF,4/41-3. 
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قرش من أجل إنشاء المكتب المشار إليه   20200ة قدرها  ة سنوي  حصَّ بلمكتب المذكور  ا
 .137أعاله

سنة  سنوات:  ست  إلى  للتجارة  العالي  الحميدي  المكتب  في  التدريس  سنوات  قسمت  وقد 
  138س فيها جميع المواد. ى وثانية وأربع سنوات تدر  لأو حتياطية ا

 مكتب الحقوق في بيروت:   -4

م حيث طالب والي بيروت  1912تعود فكرة تأسيس مكتب الحقوق في بيروت إلى سنة  
إلى   مذكرة  بشأنها  وأرسل  بتأسيسها،  بك  حالاالمعارف،  نظارةحازم  في  فيها  عدم    قترح 

بيروت،  إلى  قونية  من  الحقوق  مكتب  نقل  المكتب،  لتأسيس  بيروت  ميزانية  مساعدة 
األرب الصفوف  في  منتظمة  الدراسة  في  وبدأت  بيروت  حقوق  مكتب  في  كانون    15عة 

لاأل العمومية   139م 1913  و  المعارف  نظارة  سالنامة  في  الدروس  برنامج  ورد  قد  وكان 
 :أتيم كما ي1914-1913لسنة الدراسية وكان عدد طالبها ل  .140هـ 1317لسنة 

لالصف األ -  طالبًا.  33:  و 
 طالبًا.  18الصف الثاني:  -
 طالب.الصف الثالث: ستة  -
 الصف الرابع: ثمانية طالب. -
الدولة    رعايا  لجميع  أبوابها  المدرسة  وغير  الوفتحت  سواء،  المسلمين  حد  على  مسلمين 

عدد   لالوبلغ  اإلحصائي  الدليل  في  جاء  كما  المذكورة  السنة  في  المسلمين   نظارةطالب 
منهم  طالباً   60المعارف   أجور   41،  يدفعون  الباقون    اً كانوا  والخمسة  غير  من  دراسية، 

 المدرسة الطبية العثمانية في بيروت: -5 .141مسلمينال

بيروت حريص العلوم  اً كان والي  كافة  الوالية  أبناء  تعليم  قام   ،جدًا على  الذي  الجهد  فبعد 
بفتح   فيه  يطالبها  العثمانية  السلطات  إلى  رسالة  أرسل  الحقوق،  ومكتب  الصنائع  مكتب  لفتح  به 

ومم   للطب  الرسالة:"إلى  مكتب  في  جاء  الطالب،  نظارةا  صحة  حفظ  أجل  من  الجليلة:  المعارف 
اال المكاتب  في  الجيد  التحصيل  أجل  وبيروت،بتدائي ومن  سورية  في  الموجودة  دار   ة  إنشاء  يجب   

137) B.O.A: Y.PRK.MF,4/41-4. 

138) B.O.A: Y.PRK.UM,52/15. 

 . 478( فاضل بيات: مرجع سابق، ص  139

 .86-85هـ، ص 1317سالنامة نظارة المعارف لسنة (  140

 . 80-75هـ، ص 1330-1329( معارف عمومية نظاراتي إحصائيات قلمي لسنة  141
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ألنَّ  األماكن،  هذه  في  أحده  طبية  الموجودة  الطبية  واآلخر    االمكاتب  للفرنسيين  تابع 
 142لألمريكان". 

لم يكن من صالح الدولة إبقاء والياتها بدون مدرسة طبية ترفد مؤسساتها باألطباء، لهذا  
المسؤولون  ا الدولةإقترح  رأي  فاستقر  دمشق،  أو  حلب  في  طبية  مدرسة  إنشاء    نشاء  العثمانية 

إستمرت المدرسة الطبية قائمة في دمشق حتى نشوب   143م. 1903المدرسة في دمشق في نيسان  
لالحرب العالمية األ ش.  جييها إلى المعل مستدعاء  اضطرت الدولة إلى إغالق أبوابها بعد  اى حيث  و 

أخيرًا   ونجحت  بيروت،  إلى  لنقلها  بيروت  والي  إلى   محاوالتوسعى  المكتب  بنقل  بيروت  والي 
سنة   بالمكتب  144م 1916بيروت  خاصة  العثمانية الئحة  الدولة  وقد أصدرت  فيها  .  كيفية  حد دت 

 .145قبول الطالب وبرنامج الدراسة 
 الخاتمة 

كان التعليم في الدولة العثمانية قبل عهد السلطان عبد الحميد الثاني، وحتى قبل عصر 
الممنوحة   اإلمتيازات  إلى استغالل  الدول األجنبية  لذلك سارعت  ما،  نوعًا  بدائيًا  تعليمًا  التنظيمات، 

كما   األقليات،    تستغلالهم،  مع  العثمانية  الدولة  وعدالة  العديد  فعمدتسماحة  إنشاء  من   إلى 
تدرس  اإلرساليات  وكانت  المسيحية.  األهلية  والمدارس  )التبشيرية(  األجنبية  اإلرسالية  المدارس 

بالدها،   المعتمدة في  يقي    ولم ابالكتب  الدولة  العام في  نظام للمعارف  يوجد  يكن  د عملها، كانت  لم 
بالدها   في  المعتمدة  بالكتب  تدر س  اإلرساليات  الطالهذه  وبعض  المسحيين  المسلمينالطالب   ب 

من  فيها  ما  لذلك   وفيها  العثمانية  الدولة  ضد  الطالب  هؤالء  بين  الكراهية  وزرع  باإلسالم  الطعن 
العام   المعارف  قانون  صدور  بعد  الدولة  المدارس،  1869هـ/  1286عمدت  هذه  مراقبة  إلى  م، 

جهاز  مرتبط  اً وأنشأت  المدارس  هذه  على  ما    اً للتفتيش  كل  لمعرفة  مباشرة،  داخل بالسلطان  يجري 
أنَّ  السلطان  رأسهم  وعلى  الدولة  رجال  علم  وعندما  المدارس،  تبث    هذه  المدارس  في   هذه  السموم 

 ة تدابير منها:تخذت عد  انتشارها، و الحد من في ا تدجتهاعقول الناشئة 
 إلزام هذه المدراس بالحصول على رخصة قبل فتحها.  -1

 تعتمدها للتدريس في مدارسها.المعارف في الكتب التي  نظارةذن من أخذ اإل  -2

 أنشأت نظام التفتيش الخاص بهذه المدارس.  -3

 عدم الدخول إلى هذه المدارس.بألزمت الطالب المسلمين  -4

 

142) B.O.A: BEO,473/35410-2. 

 . 487-486( فاضل بيات: مرجع سابق، ص  143

 . 491-490ص  فاضل بيات: مرجع سابق،(  144

 .98-93هـ، ص 1317( سالنامة نظارة المعارف العمومية لسنة  145
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 وأخيرًا عملت على اإلكثار من إنشاء المدارس العثمانية. -5

واإلسالمية،   العثمانية  المدارس  من  اإلكثار  في  جاهدة  تعمل  العثمانية  الدولة  أخذت 
 لمدارس اإلرسالية التبشيرية.للتصدي ل

العثمانية   الدولة  تأخرت  لماذا  يسأل  قائل  العربية في  رب  الواليات  في  لها  مدارس  إنشاء 
الرغم على  اإلسالمية  المناطق  في  المسلمين  أنَّ   من  وخصوصًا  من  هم  العربية  الواليات    ؟أكثر 

رت"  ربما  !نعم  :نقول لكن  بالدولة    "قصَّ المدارس،  تتحمل  هذا    افتتاح  أن  يمكن  الدولة ال  مسؤوليته 
حسب نظام الملل تركت أمر التعليم بيد الرؤوساء الروحانيين لجميع الملل بما بالدولة    وحدها، ألن  

ستغلت الدول األجنبية هذا الموضوع لصالحها، كما إستفاد من هذا األمر  افيها الطائفة اإلسالمية، ف
المسيحية   أخذت  الطوائف  اإلسالمية  بإنشاء  التي  الطائفة  أما  المدارس،  من  أمرها  الكثير  تركت 

ودين  دنيا  عنهم  مسؤولة  بإعتبارها  من  اً للدولة  الكثير  تخوض  األثناء  تلك  في  الدولة  وكانت   ،
أن   لتقاط أنفاسها لحظة واحدة. الم أجمع، حيث لم يتسن لها االحروب ضد الدول األوروبية والع الدولة  رأت  عندما  اإل  لذلك  الكثير  الطوائف  أصابها  عمومًا،  العربية  والواليات  سالمية 

والتخل   الجهل  بها  من  التعليم  وحصرت  المناطق،  مفتي  أيدي  من  التعليم  أمر  صادرت  بدأت و ف 
عهد  في  ومجده  ذروته  التعليم  وعرف  التنظيمات،  عهد  بعد  المدارس  من  كبير  عدد  بتأسيس 

الثاني الحميد  عبد  ال أس    الذي  السلطان  من  العديد  الواليات  س  في  في مدارس  وخصوصًا  العربية، 
بيروت عبدوا  ،والية  السلطان  التعليم    ستطاع  في  نوعية  قفزة  تحقيق  وجيزة  فترة  في  الثاني  الحميد 

المدارس   . يسبقه إليها أحد من السالطين السابقين لم انتشار  جماح  كبح  من  تتمكن  لم  وإن  العثمانية  الدولة  أن  القول:  يمكن  وأخيرًا، 
أن  الثاني  الحميد  عبد  السلطان  عهد  من  وجيزٍة  فترٍة  في  استطاعت  أن ها  إال   تام،  بشكل  األجنبية 

اإلرسالية المدارس  على  انعكس  ما  المدارس،  من  كبيرًا  عددًا  فشيئًا،    تنشر  شيئًا  تتضاءل  فبدأت 
 وبدأ دورها يتقل ص بالحد  من انتشارها في المناطق االسالمية. 
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 المالحق 
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وثيقة من مدير معارف بيروت يطلب من الدولة العثمانية فتح مدارس تابعة للدولة بسبب كثرة  
 المدارس اإلرسالية والمسيحية
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وثيقة من عبد القادر قّباني وسليم الزهري إلى السلطات العثمانية بضرورة فتح مدراس  
بسبب كثر المدارس اإلرسالية.  للمسلمين في بيروت  
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 وثيقة من عثمان محمد بك المرعبي لفتح مدرسة في قرية مشحا عكار
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 وثيقة شروط قبول الطلبة في الكلّية العثمانية التي أنشأها عبد القادر قّباني وعّباس الزهري.
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وعدم إرتكاب أي  فرمان سلطاني يمنع على المدارس اإلرسالية عدم قبول أي طالب مسلم 
مخالفة ضد الدين اإلسالمي والحقوق المقّدسة وعدم الترويج لألفكار الفاسدة والتفتيش على  

 الكتب المطبوعة التي تدّرس بهذه المكاتب.
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 نظام التفتيش الذي أصدرته الدولة العثمانية على المدارس اإلرسالية. 
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ست في عهد مدحت باشا والي سورية قد قام  تظهر هذه الوثيقة أّن جمعّيات  المقاصد التي أسِّّ
 ءها ودعمها من جمعية اإلّتحاد والترّقيبإنشا
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 المكتب الرشدي العسكري الذي أّسس في بيروت 

كتب اإلعدادي في بيروت الذي كان المدرسة السلطانية األولى ثمَّ تحول إلى المكتب اإلعدادي الم
.م1886عام   
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 مدرسة الصنايع التي أسست في بيروت 



 

 

 

 

 

 المبحث الثالث:

 التعليم العثماني في بالد الشام "

 ودوره في الحفاظ على الهوية"
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 المقّدمة

العثمانية   الدولة  العربية  في  تأخّرت  الواليات  في  التعليمية  والمؤسسات  المدارس  إنشاء 
)و  أسباب  عّدة  إلى  ذلك  ومرد  التنظيمات.  عصر  بعد  ما  إلى  الشام،  بالد  المجال  ليس  منها 

سمح    (.لحصرها المدارس مما  من  العديد  إنشاء  في  لإلسراع  األوروبية  والمسيحية   للدول  اإلرسالية 
متعدد ديني  مزيج  وجود  بسبب  الشام  بالد  في  وخصوصًا  نشر  األهلّية  من  الدول  لهذه  سمح   ،

قبل عصر التنظيمات تكاد تكون  فمبادئها في هذه البالد،   حكًرا لهذه كانت الساحة في بالد الشام 
في اإلرساليات    الدول  هذه  كانت  حيث  اإلسالمية  والمدارس  العثمانية  الحكومية  المدارس  غياب 

تبث سمومها في عقول الناشئة حقًدا وكرهًا على الدولة العثمانية كونها دولة إسالمية حامية لجميع 
كذلك الحال  وبقي  بعد  المسلمين.  ما  و   إلى  التنظيمات  باشاعصر  إبراهيم  الشام،    خروج  بالد  من 

من  الكثير  وأصدرت  الحكومية  المدارس  من  العديد  تأسيس  إلى  العثمانية  الدولة  شرعت  حيث 
وأصدرت   واليهودية،  والمسيحية  اإلرسالية  مدارس  فيها  بما  بها  المدارس  جميع  لربط  الفرمانات 

عام   المعارف  وحددت  1869\ه1286نظام  سمح  م،  مما  المدارس  لجميع  شامل  نظام  لها  بموجبه 
 بمراقبة هذه المدارس على األقل مراقبة نظرية!!!

 المدارس اإلرسالية: -1

المدارس    أن  العثمانية  الدولة  في  التعليم  تاريخ  تناولوا  الذين  الباحثين  معظم  يرى 
استغّلوا   المبشرين  وأن  تبشيرّية،  لغايات  أقيمت  العثمانية  الدولة  أراضي  في  تأسست  التي  اإلرسالية 

واستخدموا الحقوق   واالصالحات،  التنظيمات  عصر  بعد  العثمانية  الدولة  قبل  من  لهم  الممنوحة 
مؤسسات   من  يقيمونه  ما  وأن  التبشيرية،  أهدافهم  لتحقيق  والتعليمية  والخيرية  الدينية  المؤسسات 

قبل    يصبح بعد مّدة وجيزة أداة بيد المستعمرين.  من  لهم،  الممنوحة  الحقوق  المبشرون  هؤالء  جهة، استغل  من  العثمانية،  الدولة 
وخصوصًا   أخرى،  جهة  من  وعدالتها  فاستخدموا  وتسامحها  واالصالحات،  التنظيمات  إعالن  بعد 

وكانت  الدولة.  أراضي  في  التبشيرية  أهدافهم  لتحقيق  والتعليمية  والخيرية  الدينية  المؤسسات 
وإ التوغل  إلى  وتسعى  الحياة  مناحي  كل  مع  تتعامل  التبشيرية  لذلك الجمعيات  فيها.  النفوذ  قامة 

المسلمين والمسيحيين في الشرق األوسط، وإقامة   سعت هذه الجمعيات إلى مد الجسور مع األهالي
وسيلة  خير  فيه  ووجدوا  كبيرة،  أهمّية  التعليم  المبشرون  هؤالء  أولى  وقد  معهم.  ودّية  عالقات 

ثقافي تبديل  وإجراء  أفكارهم،  لنشر  واسع  مجال  فهو  مآربهم،  المجتمعات    لتحقيق  في  وديمغرافي 
إليهم   فيميل  المستقبل  وزعماء  جيل  إنشاء  التحويل،  هذا  وراء  من  يهدفون  وكانوا  أوسطية،  الشرق 
العائالت   من  األقوياء  الدولة  رجاالت  أبناء  تعليم  عاتقهم  على  أخذوا  ولهذا  ويؤيدونهم.  الجميع 
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يك ولم  المستقبل.  في  مؤثرين  زعماء  إعدادهم  بغية  على    تعليمال  نالنبيلة  مقتصرًا  المبشرين  عند 
 الذكور، بل أعطوا الفتاة أهمّية كبرى في هذا المجال. 

وبدأت طالئع التبشير في بالدنا تتوافد على العالم االسالمي منذ القرن الرابع عشر على  
وتونس  والجزائر  مراكش  إلى  والفرنسيسكان،  الدومينيكان  والراهبات  الرهبان  من  موجات  شكل 

وبالد العازاريون  الشام،    ومصر  بهم  لحق  ثّم  والمستشفيات،  والمستوصفات  المدارس  إفتتاح  بدعوة 
السادس   القرن  منذ  الشام  بالد  في  اإلرساليات  أولى  الكاثوليكية  وكانت  والكرمليون،  والكبوشيون 

بـ ممثلة  أتباع  عشر،  جذب  مستهدفين  واليسوعيين<<،  المقّدسة  األرض  وراهبات  >>الكبوشيين 
ال البالد المذاهب  داخل  وكنائس  أتباع  وإيجاد  الكاثوليكية،  إلى  واإلسالمية  األخرى  مسيحية 

كانت الجمعيات التبشيرية تتعامل مع كل مناحي الحياة وتسعى إلى التوغل وإقامة النفوذ  .1العربية
األهالي  فيها. ولهذا السبب لم تتوان من تأسيس العديد من الجمعيات التبشيرية إلى مد الجسور مع  

المبشرين   من  قسم  وكان  معهم،  ودّية  عالقات  وإقامة  األوسط  الشرق  في  والمسيحيين  المسلمين 
المناطق في  بالتجوال  قاموا  أطباء  مّرة  ألول  البلدان  هذه  إلى  وفدوا  خدماتهم   الذين  لتقديم  المختلفة 

 .2ة الطبّية إلى األهالي وإنشاء مستشفيات ومراكز صحّية وتجهيزها بمراكز تبشيري
لتسيير  وسيلة  خير  فيه  ووجدوا  بالتعليم،  كبيرة  أهمّية  المبشرون  أولى  هذا  عن  وفضاًل 
التحويل  عملية  وإجراء  األفكار،  لنشر  مفتوح  وفضاء  رحب  مجال  فالتعليم  األساسية،  نشاطاتهم 
في  أصحاب  ليكونوا  اإلسالمي  للمجتمع  زعماء  إعداد  التعليم  خالل  من  يستهدفون  وبهذا  الثقافي، 

تجد ال ولم  لنشاطاتهم،  خصبًا  مجااًل  العثمانية  الدولة  المبشرون في  ووجد  والعالمية.  المحّلية  مسائل 
الجمعيات التبشيرية أي صعوبة في تأسيس مدارس تبشيرية في مختلف أرجاء الدولة العثمانية بما  

والمدارس   فيها الواليات العربية.  اإلرساليات  كانت  نفسه  الوقت  روح  وفي  إثارة  على  تعمل  األجنبية  التبشيرية 
العداء تجاه الدولة العثمانية، فخاف السلطان من مغّبة هذا الخطر. ولّما كانت بالد الشام تجمع بين  
فدخلت   األقطار.  سائر  من  إليها  أسرع  والملل  الطوائف  بين  التفرقة  كانت  والمسلم،  النصراني 

 

( موفق بني المرجة: صحوة الرجل المريض والسلطان عبد الحميد والخالفة اإلسالمية، دار  1

 . 166-165، ص:1996، 8بيروت، الطبعة البيارق، 

( فاضل بيات: المؤسسات التعليمية في المشرق العربي العثماني، دراسة إحصائية تاريخية في   2

 .675، ص:2013ضوء الوثائق العثمانية، منّظمة التعاون اإلسالمي )إرسيكا(، إستنبول، 
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الال عبر  والتعليم  التربية  ميدان  في  الطعن تفرقة  وفيها  األجنبية  المدارس  توزعها  كانت  التي  كتب 
 .3باإلسالم، وإلقاء الرعب في قلوب طالبها النصارى لتنفيرهم من الدولة العثمانية 

العثمانيين   تجاه  لبنان  وخصوصًا  الشام  بالد  في  العداء  روح  إيجاد  على  ساعد  ومما 
ال آراء  وتغلغل  الغربي،  التعليم  زيادة  ثورة  إنتشار  الصحف.  وإصدار  المطابع  وتأسيس  الفرنسية، 

على أن المسيحيين كانوا يعّدون أنفسهم مواطنين غرباء في ظل السيادة العثمانية ولم يشعروا بأن  
 .4الحكومة العثمانية حكومتهم 

الجمعيات   تجد  ولم  لنشاطاتهم،  خصبًا  مجااًل  العثماني  العالم  في  المبشرون  ووجد 
التابعة   الدولة  التبشيرية  أرجاء  مختلف  في  تبشيرية  مدارس  تأسيس  في  صعوبة  أي  الغربية  للدوائر 

الشام، بالد  في  األخص  وعلى  العربية  الواليات  فيها  بما  قانون    العثمانية  أي  وجود  عدم  واستغّلت 
العكس   على  بل  المجال،  بهذا  عملها  يقّيد  نظام  للدول   منأو  الممنوحة  االمتيازات  كانت  ذلك 

تتيح لها المضي قدما في هذا المجال. وكان بمقدورها تأسيس أي مدرسة وفي أي مكان    األجنبية 
يتناسب   بشكل  وتسييرها  وتنظيمها  رغبتها،  حسب  وإدارتها  بفتحها،  ترغب  الذي  وبالعدد  كان، 
كبيرًا  إنتشارًا  العثمانية  الدولة  في  واألجنبية  اإلسالمية  غير  المدارس  إنتشرت  ولهذا  وتوجهاتها. 

لة، ولم يمر وقت طويل حّتى شهدت أرجاء الدولة العثمانية كافة أعداًد هائلة من هذه  وبسرعة مذه
مختلفة، حتى أن بعضها كانت خافية على الدولة العثمانية، إذ نجد أن وزير    وبمستوياتالمدارس  

م أنه من  1894المعارف زهدي باشا ذكر في تقرير قّدمه إلى السلطان عبد الحميد الثاني في سنة  
ومع    غير العثمانية.  الدولة  في  التبشيرية  والمؤسسات  المدارس  عن  دقيقة  إحصائية  تقديم  الممكن 

البروت المدارس  عدد  أن  ذكر  فقد  وحدها  هذا  بلغ  وذل  413ستانتية  عدد    كمدرسة  كان  وقت  في 
 . 5مدرسة غير مرّخصة  4049منها  4547مدارس األقليات في البالد ال تقل عن 

أن   وغير  والحقيقة  األجنبية  المدارس  جماح  كبح  بوسعها  يكن  لم  العثمانية  الحكومة 
رقيب بفضل اإلمتيازات الممنوحة للدول    اإلسالمية التي إعتادت القيام بنشاطها بشكل مستقل دون 

وإتباع  بلدانها  في  المقررة  الدراسية  الكتب  تدريس  األجنبية  المدارس  واصلت  ولهذا  األوروبية. 
ن الدراسية  والتي  المناهج  وبّث   فيهافسها.  الطوائف،  بين  التفرقة  روح  وبذر  باإلسالم،  الطعن 

المسلمين   أبناء  بتشجيع  قامت  بل  الحد  هذا  عند  تقف  ولم  العثمانية.  الدولة  ضد  والحقد  الكراهّية 

 

 . 177شركة فرج هللا للمطبوعات، بيروت، ص  ( محمد جميل بيهم: فلسفة التاريخ العثماني، 3

 . 46، ص:1979، 3( زين نور الدين زين: نشوء القومية العربية، دار النهار، بيروت، الطبعة  4

5 ) Necmettin Tozlu: Osmanli Imparatorlugunda Misyoner okullari, 

Osmanli Yeni Turkiye Yayinlari, Ankara, 1999, PP:334-335. 
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غير   الدينية  بالطقوس  المسلمين  لهم، وإشراك الطالب  الالزمة  التسهيالت  كل  وإبداء  فيها،  للدخول 
 .6يولة دون تفتيشها من قبل المفتشين الحكومين وإجبارهم أحيانًا عليها، والحلاإلسالمية 

كانت   ما  مدى  أعّدوها  التي  واللوائح  الدولة  مسؤولو  رفعها  التي  التقارير  من  ويستدل 
وصل   أن  بعد  وبخاّصة  وأمنها،  العثمانية  الدولة  لكيان  مباشر  تهديد  من  األجنبية  المدارس  تشّكل 

بالدول األ أبناء  األمر  وحّثها  طالب أجانب،  فيها  يوجد  ال  أماكن  لها في  مدارس  بفتح  القيام  جنبية 
على   جيل المسلمين  إعداد  بغية  الرسمية،  العثمانية  اللغة  تدريس  عن  واإلمتناع  فيها،  الدخول 

بعض   اتخاذ  تقريره  في  باشا  زهدي  المعارف  وزير  طالب  ولهذا  الرسمية.  الدولة  لغة  يجهلون 
معلمين   -1 مة بشأن المدارس غير اإلسالمية وهي:اإلجراءات الالز  استخدام  اإلسالمية  غير  والقرى  البلدات  في  الكائنة  للمدارس  السماح  عدم 

 أجانب وذلك للحد من فسادهم.

عدم فسح المجال للدول األجنبية فتح مدارس أجنبية في األماكن التي ال يوجد فيها  -2
 طالب أجانب. 

 ن في هذه المدارس. منع دخول أبناء الرعايا العثمانيي  -3

 فرض اللغة العثمانية في مدارس الطوائف غير اإلسالمية.  -4

 تكثيف إجراءات التفتيش على مدارس الطوائف غير اإلسالمية.  -5

 .7زيادة ميزانية المعارف -6

المؤسسات   تأسيس  في  نشاطاتها  من  كّثفت  الغربية  الدول  فإن  ذلك  كل  من  الرغم  وعلى 
م على وجه التحديد، فقامت 1857العثمانية بعد صدور فرمان اإلصالحات عام  التعليمية في الدولة  

عاتقها  على  أخذت  مختلفة  جمعيات  وأقامت  مختلفة.  وصحّية  وتعليمية  دينية  مؤسسات  بتأسيس 
هذه   وتسابقت  فيها،  العثمانية  الدولة  رعايا  أبناء  دخول  وتسهيل  وإدارتها،  المؤسسات  هذه  بتأسيس 

ف بينها  فيما  في الدول  إسالمية  غير  عوائل  بضعة  وجود  يكفيها  وكان  المؤسسات،  هذه  تأسيس  ي 
الموارد  تخصيص  إلى  ذهبت  أنها  حتى  ألبنائها،  مدارس  أو  مدرسة  لتأسيس  القرى  من  قرية 
العظمى   الصدارة  إلى  بيروت  والي  رفعه  كتاب  في  ورد  لما  وطبقًا  ميزانيتها،  من  إلدارتها  الالزمة 

الثاني    5في   كا  م، 1894تشرين  وإيطاليا  وأمريكا  إنكلترا  للمدارس  فإن  كبيرًا  ماليًا  دعمًا  يقدمون  نوا 
 

 . 767( فاضل بيات: مرجع سابق، ص  6

7 ) Atilla Çetin: Maarif Naziri Zuhdi Paşa’nin Osmanli Devletindeki 

Yabanci Okullar Hakkindaki: Raporu, Istanbul Uni Ede. Fak. Güney-Doğu 

Avrupa araştirmalari Dergisi Vol: 10-11, 1983, P-194. 
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التي أنشاؤها في والية بيروت، حتى أن فرنسا كانت تخصص لها سبعين ألف فرنك من ميزانيتها  
 .8ألف فرنك   140السنوية، ثم تم رفع المبلغ إلى  

الطوائف    تهيأ  وكانت  لبنان،  وجبل  الشام  بالد  في  بالحضارة  المسيحية  اإلحتكاك  لها 
ومسيحيي   الغرب  مسيحيي  فبين  ومنطقيًا،  طبيعيًا  أمًرا  ذلك  وكان  المسلمين.  قبل  الحديثة  الغربية 

الناحية  من  حال  وحدة  إجتماعية    الشرق  رابطة  وجود  إلى  عفوية  بصورة  أّدى  األمر  وهذا  الدينية، 
المس مبادرة  التعليمي  المستوى  على  أثمر  الطرفين،  بين  محاكاة  وثقافية  إلى  المحليين  يحيين 

 نظرائهم في الدين، وبخاصة في أسلوب إنشاء المدارس على الطريقة األوروبية العصرية. 
إنشاء    في  الحق  لهم  فالمسيحيون  وكنيسة.  دير   كل  في  موجودًا  كان  المسيحي  فالتعليم 

تبعًا لنظام المّلة  وبخاصة الكنيسة المارونية،   .9مؤسساتهم الخاّصة تحت سلطة رؤسائهم الروحيين 
التي كانت المؤسسة الدينية الوحيدة في الدولة العثمانية التي لم تخضع كلًيا إلدارة السلطان. ومنذ 
في   المارونية  المدرسة  من  عادوا  الذين  الموارنة  الدين  رجال  عمد  عشر،  السابع  القرن  أواسط 

الط بقية  تلبث  ولم  المدارس.  من  عدد  تأسيس  إلى  إنشاء أوروبا،  إلى  سارعت  أن  المسيحية  وائف 
 .10مدارسها إيتداًءا من أواخر القرن الثامن عشر في مختلف بالد الشام 

التاسع    القرن  خالل  بيروت  وخصوصًا  الشام  بالد  في  التعليم  ساحة  إن  القول،  ومجمل 
ي خال عشر ال سيما في نصفه األول، كانت مسرحًا يكاد يكون موقوفًا على المدارس األجنبية الت

جو إلرساء قواعد الثقافة الغربية قبل أن تتنبه السلطات العثمانية وتبادر إلى التعاون مع أبناء  لها ال
على  عيااًل  المسلمون  المواطنون  يبقى  ال  كي  واألهلية،  الحكومية  المدارس  إنشاء  في  البالد  هذه 

قّدموأفضل   اإلفرنج في هذا الميدان الحساس.  للدعم األوروبي  من  القادر    توصيف  عبد  الشيخ  كتبه  ما  للمدارس اإلرسالية، 
المعارف   المشاق، وتعرف تلك  لم تتجثم هذه  قباني في جريدة ثمرات الفنون، حيث قال:"إن أوروبا 
يتغّذى  لها  حزبًا  السياسي  لمشروعها  تجعل  أن  رغبت  إنما  الشام،  بأهل  رأفة  وال  بالشرق،  رحمة 

 . 11د، وكان عونًا لها على مساعيها" صغيرًا، فإذا كبر إنتشر في البال بمحبتها

 

8 ) B.O.A: B.E.O 579/43404. 

( أحمد سراج الدين: الحركة التربوية وتطورها في لبنان خالل القرن التاسع عشر، مجلّة  9

 . 321م، العدد 1951السنة الرابعة، الجزء الثالث، أيلول األبحاث، 

( حسان قبيسي: الدولة والتعليم في لبنان، الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية، عدّة باحثين، رئيس   10

 .109-108، ص:1999، 1التحرير: منير بشور، الطبعة 

 م. 1878تشرين الثاني  28\ه1295ذو الحّجة  3، 203( جريدة ثمرات الفنون: العدد  11
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عشر،   التاسع  القرن  في  سيما  ال  بيروت،  في  وخصوصًا  الشام  بالد  في  المسلمون  شعر 
أطماع   وأمام  بلدانهم،  يجتاح  بدأ  الذي  والعسكري،  والسياسي  الثقافي  األوروبي  الغزو  بخطورة 
فبدأوا  والعسكرية،  والسياسية  الفكرّية  األخطار  مواجهة  من  بد  ال  أّنه  إرتأوا  األوروبية،  الدول 

األوروبية  يشعرون   المشروعات  خطر  لمواجهة  الذاتي،  والتمويل  الذات،  على  اإلعتماد  بأهمّية 
الشامّية،   المدن  من  الكثير  لتنصير  مقدمة  المسلمين،  أبناء  "تنصير"  تغريب  إلى  الداعية  والمحلية 

الصادق   وإيجاد أجيال تدين بالوالء للغرب.  الفجر  مدارس  ،12ويصف  مع  مقارنة  المسلمين  مدارس  الطوائف    حال 
منذ  األخرى:" أنه  الوطن  أبناء  من  بصيرة  ذي  على  يخفى  الطوائف ال  أخذت  بقصيرة،  ليست  مّدة 

كافتتاح   الالزمة،  بمصالحها  تقوم  خيرية  جمعيات  تؤّلف  فيها  بيروت(  )في  الموجودة  المختلفة 
لها واستحضرت  واللغات...،  والمعارف  العلوم  أنواع  فيها  يتعلمون  واإلناث  للذكور   مدارس 

لهم   الذين  األجانب  لغات  أوالدها  تعليم  إلى  األولى  الدرجة  في  خواطرها  ووّجهت  بارعين  معلمين 
مع بالدنا اإلتصاالت التجارية...، فما مضت مّدة على سيرها بهذه الطريقة إال وقد إنتشرت بينها  

المطا إيجاد  إلى  بأنوارها  أبناؤها  فاهتدى  واللغات،  والمعارف  العلوم  تلك  شموس  ونشر أشعة  بع 
كانت   كذلك  محضة،  طائفية  الجمعيات  تلك  كانت  ولّما  الفقراء...،  المرضى  وتطبيب  الجرائد 

 .13أعمالها أيضًا، فلم تتخطَّ دائرة طائفة غيرها. أما الطائفة اإلسالمية فإنها كانت غافلة" 
يتعّلم فيها أبناء   المسلمين:"أما الطائفة اإلسالمية  ويتابع الفجر الصادق بوصف المدارس التي كان 

مما   والرطوبة،  بالعفونة  مملؤه  مهجورة  زوايا  بعض  على  المدارس  من  مقتصرة  غافلة،  كانت  فإنها 
على األطباء  ومن  العميان،  المشايخ  المعلمين  ومن  األوالد،  بصّحة  الحالقين   يضر  من  أناس 

مدّ  عمومية،  مدارس  غير  من  المسلمين  أبناء  وبقي  كانوا  والحّجامين.  المسلمين  ألن  طويلة  ة 
ألن   األجنبية،  المدارس  إلى  أبنائهم  إرسال  اإلسالمي،  يرفضون  المشرب  توافق  ال  تعليمها  مبادىء 

 .14كأن يشترط في بعض هذه المدارس على التالميذ الخضوع لدين المدرسة"
األه  بعض  بادر  والتنصير،  التغريب  من  أبنائها  على  اإلسالمية  الطائفة  من  الي  وحرًصا 

إسالمية،  مدارس  تأسيس  إلى  فورًا  للمبادرة  العثمانية  السلطات  إلى  الرسائل  من  عدد  توجيه  إلى 
 

 م. 1878\ه1295( الفجر الصادق هو األعمال المدونة لجمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية  12

ه،  1297المقاصد الخيرية اإلسالمية في بيروت، ( الفجر الصادق: األعمال الكاملة لجمعية  13

 .7-4ص:

 . 4( الفجر الصادق: مرجع سابق، ص: 14
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اإلرساليات وجه  في  المعارف    للوقوف  بوزارة  الشريف  الجناب  المسيحية:"إلى  األهلية  والمدارس 
المسلمين،   لغير  المخصصة  والمدارس  بيروت  في  األجنبية  المؤسسات  كثرة  بسبب  العمومية: 

أصحاب و  من  العزة  صاحب  السيد  قام  لهم،  مكانًا  يجدون  وال  لها،  التقّدم  المسلمون  الطلبة  يريد 
الكرم   وصاحب  )قباني(  أفندي  القادر  عبد  والعرفان  بتأسيس  الفضل  )األزهري(  أفندي  عباس 

 . 15، وينتظران الحصول على رخصة" المدرسة الرشدية اإلبتدائية 

البدء    في  الجهود  تضافرت  أطفال  وهكذا  بتعليم  تعني  إسالمية  جمعيات  إلنشاء 
التي دعا إلى    المسلمين:"وفي بالد الشام، كانت بدايات تلك الجمعيات التعليمية:"الجمعيات الخيرية"

سنة   باشا"  "مدحت  المصلح  سورية  والي  المكاتب  1878إنشائها  نشر  في  التوّسع  أراد  عندما  م، 
إنشاء  اإلبتدائية   في  راغبًا  كان  نفسه  الوقت  وفي  الالزم.  المال  توافر  عدم  يعيقه  وكان  الوالية،  في 

الخيرية   "الجمعيات  تلك  تشّكلت  وبالفعل  األجنبية.  اإلرساليات  مواجهة  في  محلّية  إسالمية  مدارس 
التبرعات   وجمعت  وأعيانها،  دمشق  علماء  من  وفير  عدد  فيها  وأسهم  الشام،  بالد  في  اإلسالمية" 

عام   وفي  مهّمتها.  في  ونجحت  المدارس  تلك  إنشاء  جمعيات  1878لغرض  ثماني  هناك  كان  م 
 .16موزعة في دمشق، وبيروت، وطرابلس، والالذقية، وعّكا، ونابلس، وجنين وصيدا"

من   بد  ال  وأنه  األجنبية،  لإلرساليات  التصّدي  نشاطها،  بداية  منذ  المقاصد  جمعية  رأت 
بالفتاة المسلمة،   الكثير من الجهد، لذلك إنصب  تغريبها وأعطتها    الذي حاولت اإلرسالياتاإلهتمام 

نشاط المقاصد األول حول إنشاء مدارس للفتيات وإعدادهن إعدادًا جيدًا، حتى يتسّنى لها المشاركة  
على إنشاء مدرسة للبنات  المقاصدي األول العمل    كان الهمّ فمسلم ناضج ومنفتح،  في تكوين جيل  

لنشر   األمر  أول  في  األعضاء:"...فأخذنا  أحد  قول  القرار  حيثيات  من  جاء  ومما  المسلمات، 
توجّ يو  .17المعارف منها هو تعليم اإلناث، إذ هّن المربيات األول، وعلى تقّدمهن المعّول" ثورة  عد  المسلمة  الفتاة  تعليم  نحو  بيروت  في  اإلسالمية  الخيرية  المقاصد  جمعية  ه 

ذاتها فقد  بحد  لكن  .  والمشايخ.  العلماء  ومقاومة  األهالي،  معظم  من  إعتراضًا  الفكرة  هذه  القت 

 

15 ) B.O.A: MF.MKT, 302/45. 

( إكمال الدين إحسان أوغلي: الدولة العثمانية تاريخ وحضارة، ترجمة صالح سعيداوي،  16

 . 430-429، ص:1999استنبول، 

 ه. 1297شعبان  7لجمعية المقاصد: األربعاء ( محاضر جلسات الهيئة اإلدارية  17
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في   للبنات  مدرسة  أول  فأسست  بالمقاومة،  تعبأ  ولم  للمعترضين  تكترث  لم  شوال   5الجمعية 
 . 18م 1878تشرين األول  20\ه1295

إفتتاح  في  التفكير  إلى  بيروت  في  المقاصد  جمعية  دعت  التي  األخرى  األسباب  ومن 
األجنبية قد أنشأت في وقت مبّكر مدارس لإلناث، فخوف مدارس لإلناث أواًل، هو أن اإلرساليات  

 إلى فتح مدارس لهن.دفعها المسلمة،   الجمعية من "تنصير" وتغريب الفتاة
، روتستنتي في لبنان أنها كانت أول من فتح مدارس للبناتومما يذكر لبعثات التبشير الب

"فورست" في عام   بالطبع فتيات من  1847حيث أنشأت مدرسة داخلية بإشراف السيدة  م، واستقبلت 
 .19م قّدمت اآلنسة "آن وتيليسن" وافتتحت مدرسة للبنات 1851ام مسلمات بيروت. وفي ع 

إفتتاح المدارس من قبل   جمعية المقاصد في بيروت لتعليم أطفال المسلمين  وهكذا توالت 
 .20حيث إفتتحت ثالث مدارس لإلناث وثالث مدارس للذكور

عهد  بعد  حتى  العصرية،  العثمانية  الحكومية  المدارس  من  خالية  الشام  بالد  بقيت 
الشام،  1840التنظيمات   بالد  عن  المصرية  الجيوش  جالء  تّم  وعندما  إلى  و م،  البالد  هذه  عادت 

واالالس ومن  األجانب  أن  العثمانيون  المسؤولون  أدرك  العثمانية  يكادون  يادة  المسيحيين،  من  هم 
عن   اإلسالمية  الناشئة  بعزل  ويهددون  البالد،  هذه  في  الثقافة  مصادر  على  بالسيطرة  يتفردون 

كا  .21الحياة اإلسالمية والعثمانية، ويبعدونهم عن التجاوب مع سياستها العامة  نفسه  الوقت  الدولة، وفي  تجاه  العداء  روح  إثارة  على  تعمل  األجنبية  اإلرساليات  نت 
الملل   كل  من  تجمع  الشام  بالد  كانت  ولما  الخطر.  هذا  من  العثمانيون  والحّكام  السالطين  فخاف 
التربية   ميدان  في  اإلنقسامات  فدخلت  األقطار،  سائر  من  أسرع  بينها  التفرقة  كانت  والطوائف، 

الت الكتب  عبر  الرعب والتعليم،  وإلقاء  باإلسالم،  الطعن  وفيها  األجنبية  المدارس  توزعها  كانت  ي 
 .22في قلوب طالبها النصارى لتنفيرهم من الدولة العثمانية 

 

 م. 1878أيلول  21\ه1295شوال   6، الخميس 187( جريدة ثمرات الفنون: العدد  18

 . 167ص:مرجع سابق، ( موفق بني المرجة:  19

 م. 1879تشرين الثاني  5\ه1296ذي الحجة  3، 255( جريدة ثمرات الفنون: العدد  20

التاريخ والحضارة والعمران، دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة  ( الشيخ طه الولي: بيروت في  21

 . 209م، ص:1993األولى، 

 . 177( محمد جميل بيهم: فلسفة التاريخ العثماني، شركة فرج هللا للمطبوعات، بيروت، ص: 22
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الواليات  حّكام  إلى  الفرمانات  من  للعديد  العثمانية  الدولة  إصدار  من  الرغم  على 
يتم   التي  الكتب  مراقبة  في  التشدد  بضرورة  المعارف،  اإلرساليات ومديريات  قبل  من  فيها  التدريس 

 . 23والمدارس األهلية المسيحية 
لذلك عمدت استنبول إلى تنبيه الوالة الذين كانت ترسلهم إلى بالد الشام إليالء التعليم في  

إدارتهم، العناية الالزمة، حرصًا على إبقاء الرأي العام العربي، ال سيما    تحت  المناطق التي كانت
اإلطا داخل  التوّجهالمسلم،  لهذا  الوالة  فاستجاب  العثمانية،  للدولة  الفكري  بالد    ر  وأخذت  الرسمي 

الرسمية،   الحكومية  المدارس  من  األسد  بحّصة  تحظى  الحين  ذلك  منذ  بيروت  وخصوصًا  الشام 
في  وغيرها  الشام  بالد  في  المدارس  لفتح  بالنسبة  العثمانية  الدولة  في  ظهر  الذي  اإلهتمام  وهذا 

العربي تقاريرهم الواليات  في  المسؤولون  أبداها  التي  المتكررة  المالحظات  نتيجة  كان  إنما  ة، 
ومع   .24الرسمية، وخصوصًا ما كتبه "مدحت باشا" فيها:"...  جاء  العثمانية  السلطات  إلى  رسالة  الخصوص  بهذا  باشا  مدحت  وكتب 

البالد بهذه  معرفتي  قبل سابق  ذي  عن  متغيرة  الحالة  وجدُت  فقد  الوالية   ،25،  أحوال  صبغت  فقد 
يبذلون   والفرنسيين  اإلنكليز  ألن  األولى،  صبغتها  غير  بصبغة  والسياسية  االجتماعية  )سورية( 
حالته  إلى  لبنان  جبل  أوصلوا  وقد  البالد،  هذه  في  نفوذهم  لتقوية  طويل  زمن  منذ  جهودهم 

بقية البالد الشامية إلى ما وصل إليه الجب فاألمريكان يريدون    .26ل الحاضرة، وهم يحاولون إيصال 
المدارس   لهم  فيفتحون  النصيرية  لجبل  حمايتهم  األمريكية،  إعالن  الحماية  لقبول  األهالي  ويشّوقون 

دولة   كل  والخالصة  المجاورة.  القرى  في  إلسكانهم  القدس  سواحل  إلى  مهاجريهم  يرسلون  واأللمان 
الب في  سائر  والخلل  الشام،  بر  من  قطعة  على  يدها  تضع  أن  للعالج. تريد  اسم  ثمة  وليس  الد 

أنشأوا  الذين  المستعمرون  وقام  المغّبة،  سوء  مظهرة  المقاالت  تلو  المقاالت  تكتب  أوروبا  وجرائد 
 .27المدارس في بر الشام طالبين اإلشتراك في إقتسام السلب"

اإلسالمية   المناطق  في  المدارس  بإفتتاح  العثمانية  الدولة  قامت  لما  أنه  بالذكر،  والجدير 
الدولة لتع محاباة  سّموه  لما  إمتعاضهم  المحليون  النصارى  أظهر  المسلمين،  أوساط  في  العلم  ميم 

ولما دينها،  أجابهم    ألبناء  مناطقهم،  في  المدارس  إفتتاح  لعدم  باشا  مدحت  إلى  إحتجاجهم   –نقلوا 
 

23) B.O.A: DH.MKT, 173/47. 

العلم للماليين، بيروت، الطبعة  ( قدري قلعجي: مدحت باشا أبو الدستور وخالع السالطين، دار  24

 .79-78م، ص:1958، 3

 م. 1865سنتين ( إشارة إلى مدحت باشا عمل ككاتب في والية سورية ألكثر من  25

الفتنة الطائفية التي عصفت بجبل لبنان بين الموارنة والدروز سنة ( إشارة من مدحت باشا إلى  26

 م.1860م و1840

 . 79-78ص:( قدري قلعجي: مرجع سابق،  27
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الميدان، أّما الكافية في هذا  بأن النصارى يالقون من أبناء مّلتهم األجانب الرعاية    –مدحت باشا  
يهتم من  لهم  فليس  جميع    بهم  المسلمون  يخدم  المسلمين  تعليم  فإن  كان،  ما  وأيًا  الدولة،  سوى 

مصادر  وإن إختلفت  الجميع،  العلمي لدى  المستوى  ارتفاع  إلى  يؤّدي  ألن ذلك  العثمانيين،  الرعايا 
 .28ثمانية التعليم بين أجنبية وع 

سنة  سورية   والية  باشا  مدحت  تسليم  المستوى 1878  وبعد  لتحسين  الجّدي  العمل  بدأ  م، 
العلمي في بالد الشام، وفي ذلك يقول:"أول ما وقع عليه نظري في تلك الوالية هو أن مسلميها قد  
ألن   والشام،  مصر  في  األجنبية  الدول  سياسة  ذلك  في  والسبب  العلماء،  عدا  ما  الجهل  بينهم  فشا 

وتمّدها   بأموالها،  المدارس  تفتح  الدول  مدارس تلك  وكانت  المسلمين.  أبناء  فيها  فيتعلم  بقوتها 
فيها   يقرأ  إبتدائية  مدارس  بعض  سوى  للحكومة  وليس  باليد،  ُيلمس  تقّدمًا  يوم  كل  تتقّدم  اإلفرنج 

 .29األحداث القرآن الكريم، فأخذت أفّكر في أمر تعليم أبناء المسلمين وإصالح مدارسنا"
العثماني والمدارس  المعاهد  أن  إلى  الربع إشارة  حتى  العربية  األقطار  جميع  في  كانت  ة 

مدارس   فمنها  التقليدية،  الدينية  المدارس  من  نوع  عشر  التاسع  القرن  من  عرفت  األخير  تعليمية 
"الكّتاب بعض    "باسم  مع  المختلفة  والشرعية  الدينية  العلوم  تعليم  إلى  وتهدف  بالصغار،  خاصة 

معظمها   وكان  البالد،  أنحاء  جميع  في  منتشرة  المدارس  هذه  كانت  وقد  الضرورية.  اآللية"  "العلوم 
المدارس   هذه  في  التدريس  وبقي  العاّمة.  والجوامع  بالمساجد  لم ملحقًا  قديمة  أساليب  وفق  يسير 

ت أو  حصل في  تتغير  قد  كان  الذي  الكبير  التقّدم  حظ في  أدنى  تأخذ  ولم  عديدة،  منذ قرون  تطور 
 أوروبا وفي عاصمة السلطنة العثمانية، في مختلف ميادين العلم والتعليم. 

لذلك بقي التعليم في الواليات العربية حتى أواسط القرن التاسع عشر، شأنًا خارج وظيفة  
الع الدولة  إلنشغال  وذلك  الحروب  الدولة،  من  بالكثير  غيرها    –ثمانية  كثيرة  أسباب  فكانت    –مع 

نَّة  فالسُّ الطوائف،  من  األمر  أولو  أمرها  يتولى  ديني،  شأن  والتعليم  التربية  تعتبر  العثمانية  الدولة 
شؤون   تسيير  حرية  له  ويترك  السلطان،  يعينه  مفتي  تربيتهم وتعليمهم  أمر  يدير  الدولة،  طائفة  وهم 

واالهتم  والالطائفة  الدينية  والمؤسسات  األوقاف  بأمور  الملل ام  سائر  مع  فعلت  كما  .  30تعليمية، 
التفرقة  روح  بث  على  والعمل  نفوذها،  وإتساع  األجنبية  اإلرساليات  وتغلغل  الدولة،  ضعف  وإزاء 
 بين أهالي بالد الشام، والطعن في اإلسالم، وبث الكراهية في نفوس التالميذ ضد الدولة العثمانية، 

 . 210( طه الولي: مرجع سابق، ص: 28

محاكمته(، الدار العربية للموسوعات، -مذكراته-( يوسف كمال بك حتاتة: مدحت باشا )حياته 29

 .49م، ص:2002بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 

الجامعة  ( رؤوف الغصيني: الدولة والتعليم الخاص في لبنان، رسالة ماجستير غير منشورة،  30

 . 17م، ص:1964األمريكية، بيروت، 
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اإلصالح وأن إنشاء مدارس صالحة في  على  أّكد فيه    م، خطًا همايونياً 1845السلطان عام  أصدر  
المسيطر  الجهل  على  بالقضاء  كفيل  اإلمبرطورية  المدارس  فُّ وك   .31أرجاء  عن  الدين  رجال  يد   

كان  التدبير  وهذا  حكومي،  موظف  إلى  المفتي  حول  أن  بعد  الدولة،  إلشراف  خاضعة  وجعلها 
 وظائفها األساسية.  األولى نحو تسّلم الدولة زمام التعليم كإحدىالخطوة 

أن   )وبعد  الحكم  الثاني  محمود  السلطان  إصالحات  1939-1808تولى  بحركة  قام  م( 
المجتمع وحياة  الدولة  بنية  في  اإلصالحات  ،واسعة  هذه  في  التعليم  لمؤسسة  الكبير  بالدور   ، وأقر 

بوضعه   التعليم  أن  بوسورأى  ليس  الدولةالحالي  لمتطلبات  اإلستجابة  يقوم   ،  عه  أن  عليه  فكان 
. وأكد على أن خالص الدولة مما تعانيه من التخلف ال يمكن بتحديث التعليم وإنشاء مدارس حديثة

 .32تحقيقه إال بتطوير التعليم وتوسيعه 
الشا بالد  في  األرسالية  المدارس  لتغلغل  التصدى  في  الدولة  أخذت  من م،  وهكذا  والحد 

من عرقلة  على  جاهدين  فعملوا  جهة  حإنتشارها.  من  لها  المدارس    ،التراخيص  من  العديد  وإنشاء 
أخرى  جهة  من  عام    ،الحكومية  بالتعليم  الخاص  القانون  الدولة  والذي    ، م1869\ـه1289وأصدرت 

وعشرون نص   والتاسعة  المئة  مادتها  الخاصة    ،في  المكاتب  أن  تأسستعلى  من   ،التي  سواء 
أ جماعة  أفرادطرف  األجنبية  ،و  الدول  أو  العثمانية  الدولة  تبعة  من  طرف   ،هي  من  إدارتها  تتم 

وفي حال هذه المكاتب ستدرس دروسًا مغايرة لما  ،  سيسها أو الجماعات أو األوقاف التابعة لهاؤ م
األخرى  العثمانية  المكاتب  في  به  معمول  لمصادقة    ،هو  تخضع  أن  المعارفيجب  ويجب    ،نظارة 

المك تحصل  المختصةأن  الجهات  من  رخصة  على  ال   ،اتب  الشروط  هذه  تتوفر  لم  حال  وفي 
وتدرك أن الغاية    ،ة تجاههايت المبتعرف جيدًا نوايا الدول األجنبية    كن الدولة العثمانية لم ت .33يحصل المكتب على ترخيص 

األساسية من تأسيسها هذا الكم الهائل في المؤسسات التعليمية في الواليات ليست لنشر التعليم بين  
اإلسالمية   غير  الطوائف  أبناء  بين  أو  جالياتها  الدولةأبناء  رعايا  المدارس    ،من  هذه  جعل  بل 

العثمانية للدولة  معادية  أفكار  لنشر  جيل    ،مراكز  الدولة    وال  موتنشئة  ذهبت  ولهذا  الدول.  لهذه 
رسمية  وبخاصة   تعليمية  مؤسسات  نشرها  بموجبه  إبعد  منعت  قرار  إصدار  من  لى  المسلمين  أبناء 

 

31 ) Bernard Lewis: The Emergency of modern Turkey, London, Oxford, 

1961, P82. 

 . 16( فاضل بيات: مرجع سابق، ص: 32

33 )B.O.A: Y.EE, 112/6. 
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األجنبية المدارس  في  إلست   ،الدخول   , السهل  باألمر  يكن  لم  القرار  هذا  تطبيق  أن  هذه غإال  الل 
 . 34ليها بشكل أو بآخرعتمكنها من فرض إرادتها عدم الدول وضع الدولة العثمانية و 

الدولة   تشدد  من  الرغم  بعد وعلى  إال  مدرسة  أي  بفتح  األذن  إعطاء  بعدم  العثمانية 
عل مسبقحصولها  ترخيص  فعلياً   ،ى  تطبق  لم  الفرمانات  هذه  أن  هذه    ،نرى  إنتشرت  حيث 

العثمانية    المدارس الدولة  شهدت  حّتى  طويل  وقت  يمض  ولم  الهشيم،  كالنار في  الدولة  أرجاء  في 
المدارس هذه  من  هائلة  على  ،  أعداًدا  خائفًا  كان  بعضها  أن  حتى  مختلفة  وبمستويات 

رهبان  :"الدولة إستخدام  يقيمون  وبخصوص  التي  األماكن  في  مع    في  بهاالبروتستانت  التجمعات 
أفكاره ونشر  الدينيةاألهالي  رخصة    ،م  بدون  المكاتب  لبعض  وافتتاحهم  المسيحية  التلقينات  وبث 

الدولة بسرعة  لذلك  ،من  األمر  هذا  في  التحقيق  الدولة   فيو   ،35" يجب  فيها  شددت  أخرى  رسالة 
الوال في  على  ومراة  التأكد  بضرورة  الشام  أيّ قببالد  يُ   ة  رخصةمكتب  بدون  قيام  :"فتتح  وبخصوص 

بفتح   جورج  بالمسيو  وطبريا  عكا  في  ومستشفى  أن  مكتب  وسبق  العلية  الدولة  من  رخصة  دون 
بذلك   تلغراف  الداخلية  وزارة  إلى  وإجابتنا أرسلنا  ذلك  من  التأكيد  فالرجاء  لم    ،36" ,  الدول  هذه  لكن 

طلب لذلك  الفرمانات  بهذه  تلتزم  فتح    تتكن  بخصوص  للتحقيق  لجان  تشكيل  والتها  من  الدولة 
 . 37صة مدارس أجنبية بدون رخ

الدول دفع  المدارسومما  لهذه  للتصدي  العثمانية  هو  ة  كانت  ,  األجنبية  المدارس  هذه  أن 
المسلمين   أبناء  الدولة    ،الصالة  منتحرم  التالميذفخافت  عقول  على  التأثير  أو  ، إمن  تنصيرهم  ما 

بأفكار  العثمانية  ماالهدّ   همتعبئتهم  الدولة  ضد  إصدار  ة  إلى  الدولة  عمدت  لذلك  من .  العديد 
بتأدية صالتهم  الفرمانات التي تطلب فيها من إدارة هذه المدراس السماح لهؤالء التالميذ المسلمين 

و  المسيحين  بالتالميذ  إحداهام إسوة  في  جاء  في  :"ما  الموجودين  المسلمين  للطلبة  السماح  يجب 
الذ األجنبية  المساجدهالمكاتب  في  الصالة  إلى  النصارى   ،اب  للطلبة  يسمح  إلى   كما   الذهاب 

 .38", وال يضيق عليهم أحد في هذا الجانبالكنائس
من  على  و  وغيرها  األجنبية  المدارس  بمراقبة  العثمانية  الدولة  تشدد  من  التي  الرغم  تلك 

منها الكثير  وجد  أنه  إال  ترخيص,  دون  من  تفتح  وكانت  كانت  الدولة,  أعين  عن  وتمارس خافية   ,
التبشيري دور  الدولة  ها  عمدت  لذلك  حصولها    إلى,  من  والتأكد  المكاتب,  هذه  بمراقبة  والتها  تنبيه 

 

34 ) B.O.A: ŞD: 2806/25. 

35 ) B.O.A: DH.TMIK.M: 244/12-1. 

36 ) B.O.A: DH.TMIK.M: 244/12-3. 

37 ) B.O A: DH.TMIK.M: 244/12-4. 

38 ) B.O.A: DH.MKT: 2726/85. 
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العملع لمزاولة  رخصة  بال  :"لى  واألديرة  والكنائس  المكاتب  من  عدد  إفتتاح  يتم  بيروت,  والية  إلى 
من   بالقرب  مناطق  في  الفرنسية  اللغة  وتدريس  التعليم  أجل  من  يؤدي  رخصة  وذلك  البلقاء,  لواء 

إفس هذه إلى  إنشاء  زمن  من  التحقيق  يجب  لذلك   , وغيرهم  المسلمين  األطفال  من  الكثير  اد 
إيقاف   ،39" المكاتب إلى  فتعتمد   , اإلرساليات  هذه  تقوم  الذي  التبشيري  للدور  واعية  الدولة  وكانت 

يجب إيقاف المكتب الذي تم  "أي مبنى تابع إليها خالل عملية البناء ودون حصوله على ترخيص:
 .40"ين في مكان يعرف بسمعان القانونيإنشاؤه بدون رخصة من طرف اإليطال

الرسوم   دفع  من  معفاة  والتعليمية  الخيرية  والمؤسسات  المكاتب  هذه  أكثر  وكانت 
بعض  أرسلت  فقد   , العبادة  أماكن  أي  مثل  مثلها   , خيرية  مؤسسات  بإعتبارها   , الجمركية 

األمريكية   إلى  المؤسسات  اطلبًا  تطلب  السلطان   , الخيرية    فيه لعثماني  المؤسسات  إعفاء  تجديد 
 .41والمكاتب من الرسوم الجمركية 

في  والتها  كافة  إلى  فرمانًا  العثمانية  الدولة  أصدرت  المدراس,  هذه  ضبط  أجل  ومن 
إن  منها  والتحقق  مدارسها,  في  تدرس  التي  الكتب  بيع  لجهة  مراقبتها  أجل  من   , العربي  المشرق 

تالئم   الدولةكانت  وبغداد إل :"توجيهات  وأضنة  بكر  وديار  والموصل  وحلب  بيروت  والة  ى 
 .42" والبصرة والقدس الشريف , يجب منع الكتب غير الجائزة من التدريس في المدارس 

كث عن  المكاتب  عمل هذه  المعارف    بولمراقبة  نظارة  عمدت  للتفتيش ,  نظام  إنشاء  إلى 
 جاء النظام من فصلين .  على هذه المكاتب لتكون تحت أنظارها وقد

  

 

39 ) B.O.A: A.MKT.UM: 1819/78. 

40 ) B.O.A: A.MKT.UM: 1838/73. 

41 ) B.O.A: BEO: 2755/206573. 

42 ) B.O.A: DH.MKT: 173/47. 
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 الفصل األول:  

 .المسلمة بوزارة المعارف الجليلةاألجنبية غير يرتبط التفتيش على المكاتب  -1

 .ير للوزارة بما إطلع عليه وشاهدهيقدم المفتش على المكاتب تقر  -2

ن -3 من المشاكل إن وجدت من  والتحقيق  يدرسها الطالب  التي  المواد  على  احية  يفتش 
 .الكتب الداراسيةالتعليم أو 

األجنبية   -4 والمعامالت  للوزارة التدريس  تابعة  أنظمتها  كل  والملل  والمذاهب  والديانات 
 . الجليلة

 .43يستفسر المفتش على المكاتب األجنبية واإلجابة على أسئلته من المدير  -5

خال من  حاولت  فرمانات  عدة  العثمانية  الدولة  المدارس  وأصدرت  عمل  تقييد  لها 
المجتمعات  األجنبية في  تغلغلها  من  والحد  أف،  اإلسالمية ,  على ونشر  تشوش  التي  كارها 

الطالب المميزات,  عقول  على  الحفاظ  العربي  وأهمها  اإلسالمي  للمجتمع  وعدم  العامة   ,
الكر  الفرماناتزرع  هذه  ومن  العثمانية,  الدولة  ضد  والحقد  يماهية  فرمان  هذه ,  على  نع 

هذه المكاتب غير المسلمة أي مخالفة ضد الدين    منمن يرتكب  ,  المدارس قبول أي مسلم
المشروعةاإلسال أو  المقدسة  والحقوق  الفاسمي  ألفكار  ويروج  للمساءلة  ,  نفسه  يعرض  دة 

غير القانونية المكاتب األجنبية  تدرس في  التي   , المطبوعة  الكتب  على  التفتيش  , ويجب 
 .44المسلمة

  , النظام  هذا  أهمية  إلى  مراقبة ونظرًا  في  التشدد  في  المعارف  ووزارة  السلطان  حرص 
من   بموجبه  طلبت  فرمانًا  المعارف  نظارة  أصدرت   , كثب  عن  ومتابعتها   , المكاتب  هذه 

تقاريرها رفع  األجنبية  المكاتب  على  المفتشين  ووزير    جميع  السلطان  حضرة  إلى 
 . 45المعارف

في   الثاني  الحميد  عبد  السلطان  سعي  من  الرغم  المدارس  وعلى  لنشاطات  التصدي 
من الدخول فيها , إال جنبية المعادية للدولة العثمانية , والعمل على ثني أبناء الرعايا  األ

أن محاوالته لم تعط النتيجة المرجوة , فذهب إلى أختيار طريق أخر حيث أصدر نظامًا 
 

43 ) B.O.A: Y.PRK.MF: 1/63. 

44 B.O.A: Y.PRK.MF: 1/63. 

45 B.O.A: Y.PRK.MF: 3/29. 
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سنة   الواليات    1896في  في  األجنبية  المعارف  مدراء  صالحيات  بموجبه  وسع  ما  م  وأهم 
 ورد فيها :

 , بالترخيص الرسمي . ربط المدارس الخاصة , أجنبية كانت أو غير إسالمية   -1

في   -2 إجبارية  تكون  أن  على   , اإلسالمية  غير  المدارس  في  التركية  اللغة  تدريس 
يتوافر  ريثما   , بعد  فيما  اإلبتدائية  المدارس  وفي  األمر  بداية  في  الرشدية  المدارس 

 لتدريسها . معلمين 

المدرسية   -3 والكتب  الدراسية  المناهج  المعارف  تصديق  مدراء  قبل  الواليات  من  في 
 قبل إعتمادها في هذه المدارس. 

الرسمية  -4 الموافقات  استحصال  على  األجنبية  المدارس  مؤسسي  قبل  من  تعّهد  تقديم 
عرقل وعدم  الدولة،  تضعها  التي  والتعليمات  األنظمة  بجميع  والتقّيد  ة لتأسيسها، 

 تفتيشها من قبل مفتشي المعارف.
تأسيس  -5 تعتزم  التي  اإلسالمية  غير  الطائفة  أتباع  من  التالميذ  من  كاف   عدد  توفر 

 .46مدرسة في منطقة من المناطق 

المادة   الموجودة في  الثغرات  تالفي  إلى  الدولة  سعت  العام    129وبهذا  المعارف  نظام  من 
سياسة المتشددة التي انتهجها السلطان عبد الحميد . ولكن وعلى الرغم من ال47م 1869الصادر سنة  

هذه   شهدت  بل  المدارس،  هذه  مسيرة  تعرقل  لم  السياسة  هذه  أن  إال  المدارس،  هذه  تجاه  الثاني 
الدول  تستخدمه  الذي  السالح  نفس  إستخدام  إال  الدولة  أمام  يبق  لم  ولهذا  كبيرًا.  إزديادًا  المدارس 

عدد   زيادة  على  العمل  أي  الدولة  األجنبية،  أرجاء  لتشمل  ونشرها  وتوسيعها  الرسمية  المدارس 
وت سبب طالمختلفة،  لنا  يفّسر  ما  وهو  فعاًل  حدث  ما  وهذا  األجنبية،  المدارس  لتضاهي  ويرها 

األجانب   بإهتمام  تحظى  كانت  التي  األماكن  في  الحكومية  المدارس  من  الهائلة  األعداد  تأسيس 
مة تعكس وجهة نظرنا في اآلثار التي ترتبت على وجود المدارس  وإن كان هناك من كل وخصوصًا بالد الشام.

ضارة    المأثور:"ربَّ  القول  عليها  ينطبق  المدارس،  القول أن هذه  من  حرج  بالدنا، فال  األجنبية في 
ذل األجنبية،  نافعة"،  اإلرساليات  نشاط  أن  العثمانيين  ك  الحّكام  من  المسؤولين  أوساط  في  أثار  قد 

المحلي الزعماء  فيهم وفي  وأيقظ  والثقافي األجنبي،  الفكري  الغزو  بخطر  الشعور  سواء،  حد  ين على 
أسس  على  المدارس  وإنشاء  التعليم،  ساحة  إلى  النزول  على  وحملهم  والديني،  القومي   الوعي 

 . 679-678فاضل بيات، مرجع سابق، ص:  46

47) B.O.A: Y.EE, 112/6. 
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واللحاق  األصلية،  الفكرية  بشخصيتهم  اإلحتفاظ  على  المواطنين  يساعدوا  كي  جديدة،  عصرية 
 اجهة المستقبل، مزودين بالثقة بأنفسهم والقدرة على التطور والتقّدم. بركب المدينة الحديثة لمو 

وبيروت   سورية  واليتي  في  الحكومية  المدارس  تأسيس  من  تزيد  العثمانية  الدولة  بدأت 
المعارف   مدير  أرسله  ما  ومنها  المعارف،  ومديريات  والتها  تقارير  على  بناء  الشام(  بالد  )في 

وزارة فيه:"إلى  جاء  وما  في   بيروت،  كاف   بقدر  إبتدائية  مكاتب  توجد  ال  حيث  الجليلة:  المعارف 
كثيرة   األجنبية  المكاتب  بأن  العلم  مع  واإلناث،  الذكور  للطلبة  تكفي  الحالي  الوقت  حتى  بيروت 
من   المسلمين  أطفال  يذهب  ال  حتى  اإلبتدائية،  المكاتب  من  السّنّية  اإلدارة  تكثر  أن  ينبغي  هناك، 

 .48ألجنبية" الجنسين إلى المدارس ا
ساحة   ترك  مغبة  من  العثمانية  السلطات  تحذر  بيروت  والي  من  أخرى  رسالة  في  وجاء 
الحضور   جناب  للمسلمين:"إلى  مدارس  بفتح  واإلسراع  األجنبية،  اإلرساليات  على  حكرًا  التعليم 
مكاتب   تأسيس  أجل  من  بيروت  في  والعقارات  األماكن  بعض  شراء  األهالي  قبل  من  تم  السامي، 

الابتدا ألعداد  تكفي  وال  قليلة،  فيها  الموجودة  المكاتب  ألن  واإلناث،  للذكور  حتى طئية  وذلك  الب، 
 .49فال المسلمين إلى المكاتب األجنبية الموجودة بكثرة في بيروت، وخصوصًا "البنات"طال يذهب أ

أوردت بيروت  والية  لسنة    سالنامة  ففي  المدارس   ،50ه 1312-1311الوالية  عدد    أن 
بلغ   قد  إما أعداد  211اإلبتدائية  بيروت وحسب سالنامة  مدرسة  نظارة    المدارس اإلبتدائية في والية 

لسنة   العمومية  بلغ    ،51ه 1317المعارف  بلغ    236فقد  بيروت  والية  سالنامة  بينهما   ,  300مدرسة 
 .52ذكور واإلناثمكتب لل

اإلبتدائية   المدارس  بلغت  فقد  سورية  والية  في  حلب    129أما  والية  وفي   213مدرسة 
بلغت   فقد  القدس  في  أما   , الرشدية    ،53مدرسة   30مدرسة  المدارس  بشكل   إزدياداً وشهدت  وإنتشارًا 

ت كل أرجاء الدولة , حتى بلغ عددها في السنة الداراسية طّ غم بحيث    1870سنة    ملفت للنظر بعد
حوالي    1875  –  1874 يدل    400م  الذي  األمر   , المختلفة  العثمانية  الواليات  في  إنتشرت  مدرسة 

 

48) B.O.A: DEO: 52/39072. 

49 ) B.O.A: BEO: 579/43404. 

 .248-244ه، ص: 1312-1311( سالنامة والية بيروت لسنة  50

 .514-498ه، ص:1317( سالنامة نظارة المعارف العمومية لسنة  51

 . 97-96ه، ص: 1326سالنامة والية بيروت لسنة (  52
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الدولة في نشرها وإقبال األهالي على تعليم أبنائهم فيها هذا من جهة , والتصدي على مدى رغبة  
 .54األجنبية من جهة أخرى  لإلرساليات

 الخاتمة 

هذه إستفادت  األجانب  وخصوصًا  الدينية  األقليات  مع  العثمانية  الدولة  تسامح    نتيجة 
السلطاناإلمتيا  مناألقليات   قبل  من  لها  الممنوحة  األقلياتزات  هذه  وإستخدمت  اإلمتيازات   , 

على    ق بطر  تعمل  فراحت  مشروعة  تأسيسها  بغير  عبر  والمذاهب  الطوائف  بين  التفرقة  روح  ث 
 . لجهة تعليم أبنائهالمدارس إرسالية 

وتنافسها على إجتذاب أهالي بالد الشام   المسيحيةفكان لمجيئ هذه اإلرساليات التبشيرية  
الم أغراضهاإلى  لخدمة  أنشأتها  التي  الطائفي,  دراس  الخالف  إذكاء  في  هذه  أثر  وكانت   ,

 مل على بث روح الكراهية والحقد بين أبنائها ضد الدولة العثمانية . اإلرساليات تع

ال فقبل تأسيس المدارس  شام ساحة مفتوحة للمدارس  حكومية العثمانية, كانت بالد اللذلك 
بداي  منذ  األجنبية  عشراإلرسالية  التاسع  القرن  أحسّ ة  وعندما  عن    ت,  شمرت  بخطرها  الدولة 

التعليساعديها ساحة  إلى  ونزلت  إال ,  الحكومية  المدارس  إفتتاح  في  الدولة  تأخر  من  الرغم  على  م 
التصدي لألفكار   , وتمكنت منغيابها  أحدثهأنها أستطاعت خالل فترة وجيزة من ملئ الفراغ الذي  

الرغم على  ,  وبذلك إستطاعت الدولة  ،نشرها بين أهالي بالد الشامت اإلرساليات  لو ة التي حامالهدا
  إنشغاالتها من الحفاظ على الهوية اإلسالمية لبالد الشام .من كثرة 

 

 . 235( فاضل بيات: مرجع سابق، ص: 54
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وثيقة من مدير معارف بيروت يطلب من الدولة العثمانية فتح مدارس تابعة للدولة بسبب كثرة  
 المدارس اإلرسالية والمسيحية
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العثمانية بضرورة فتح مدراس  وثيقة من عبد القادر قّباني وسليم الزهري إلى السلطات 
بسبب كثر المدارس اإلرسالية.  للمسلمين في بيروت  
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فرمان سلطاني يمنع على المدارس اإلرسالية عدم قبول أي طالب مسلم وعدم إرتكاب أي  
مخالفة ضد الدين اإلسالمي والحقوق المقّدسة وعدم الترويج لألفكار الفاسدة والتفتيش على  

 المطبوعة التي تدّرس بهذه المكاتب.الكتب 
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 اإلرسالية. نظام التفتيش الذي أصدرته الدولة العثمانية على المدارس
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إيقاظ القومية "دور البعثات التبشيرية في 
 العربية" 
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العليَّة   بالدولة  ُعرفت  وأقواها،  إسالمية  دولة  أعظم  اإلسالم  ظهور  بعد  العثمانيون  أنشأ 
مضيق   إلى  فيينا  مداخل  من  الزاهرة  عهودها  من  عهد  في  تمتد  الدولة  هذه  كانت  باب  العثمانية. 

ففي   األطلسي.  األوقيانوس  شواطىء  مشارف  إلى  إفريقيا  شمالي  عبر  القفقاز  بالد  ومن  المندب، 
إلى   بهم  دفعت  الحاسمة  اإلنتصارات  من  سلسلة  العثمانيون  أحرز  الفتوحات  من  متالحقة  سلسلة 
العام من  بدءًا  العثماني  الحكم  تحت  العربية  البالد  دخلت  وقد  العسكرية.  وقوتهم  مجدهم   ذروة 

ظّلت 1516 حيث  دابق"،  "مرج  معركة  في  المماليك  على  األول  سليم  السلطان  إنتصار  إثر  م، 
إداري  نظام  وفق  األولى  العالمية  الحرب  نهاية  حتى  العثمانية  للدولة  العربية خاضعة  البالد  معظم 

أ إلى  واأللوية  )سناجق(،  ألوية  إلى  والواليات  واليات،  إلى  ُتقسم  كانت  التي  الدولة  قضية، تحّدده 
 واألقضية إلى نواِح. 

ومذاهب   وطوائف  كثيرة،  قوميات  تستوعب  الطويل،  تاريخها  عبر  العثمانية  الدولة  كانت 
و  جنب  إلى  جنبًا  تعيش  واألعراق  والمذاهب  الطوائف  هذه  وكانت  مختلفة،  أن بدينية  إالَّ  سالم، 

كان   الشعوب،  أكثر  القومية عند  للروح  الدول األوروبية وتغذيتها  إلى صراعات  تدخل  أحيانًا  يؤّدي 
وعلى   جهة،  من  األتراك  على  هذا  يومنا  حتى  بظاللها  تلقي  آثارها  تزال  ال  أحقادًا  خّلفت  دموية، 

لواء   العرب من جهٍة أخرى.  تحت  المنضوية  القوميات  باقي  عن  أنفسهم  يميزون  العثمانيون  يكن  لم  لذلك 
التاسع القرن  نهاية  في  اللهم  الصورة    السلطنة،  تبدلت  حيث  العشرين،  القرن  بداية  ومع  عشر 

لم يك التاسع عشر  القرن  نهاية  الدول األوروبية، فحتى  قومية أو عرقية،   بتدخل  نزعة  للعرب أي 
 فقد عاش العثمانيون مع غيرهم من األقليات سبعة قرون متتالية آمنين في ظل اإلسالم.

األوروب الدول  في  القومي  الشعور  تنامي  لدى وفي ظل  قومية طورانية  نزعة  وّلد  مما  ية، 
العثمانيين. وكان الشعور القومي في السلطنة في بدايته يسلك إتجاهًا إسالميًا عثمانيًا، ثم تركيًا، إالَّ 

العرق  وتكاثر  األراضي،  من  للكثير  وخسارتها  السلطنة  تدهور  الفكرة   أنَّ  بتيار  دفع  فيها،  التركي 
بأفكا للجهر  الطورانية  بقية  القومية  على  حقدهم  الحركة  هذه  زعماء  من  الكثيرين  يكتم  ولم  رهم. 

بـ"العرق   العرب  ووصف  بك"  "جاويد  المالية  وزير  صرَّح  وقد  لهم.  الكره  وإظهار  القوميات 
 .1األسود"

أو   العرق  أساس  على  مواطنها  بين  تمييز  فال  القومية،  ضد  العثمانية  الدولة  وكانت 
ين أو المّلة، وكان التمييز وظيفيًا ال عنصريًا، فالذين يختلفون مع  القبيلة، وإنما كان على أساس الد

 

م،  1991، 1م، دار طالس، ط1914-1908( توفيق بّرو: العرب والترك في العهد الدستوري  1
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الطرفان فيه  يتبادل  عقد  بهم  يربطه  أيضًا،  للسلطان  رعايا  هم  والعرق  للدولة  الرسمي    في  الدين 
األّمة   من  جزءًا  يكونوا  أن  وعقيدتها  دينها  في  للدولة  المخالفين  بوسع  وكان  والواجبات.  الحقوق 

لمصطلح "عثماني" أو "األّمة العثمانية"  اطنيها وعليهم ما عليهم. ولم يك  ما لبقية مو العثمانية، لهم  
ومن   وغيرهم،  المسلمين  من  العثمانية،  الدولة  في  يعيشون  الذين  كل  على  حضارية  داللة  سوى 
مصطلح   من  السياسية  داللته  حيث  من  األوسع  هو  "عثماني"  مصطلح  إنَّ  أي  وسواهم،  األتراك 

و"تركي  وقت  "مسلم"  وفي  المعاصرة.  السياسية  لغتنا  في  "المواطنة"  أو  "الجنسية"  إلى  يشير  ألنه   "
التي   الجماعات األخرى  قبل جماعة مسيطرة، ضد  الوحشية من  بالممارسات  فيه  العالم يضج  كان 

مخالف بسبب  الواحد،  المجتمع  في  معها  العرق.  تتجاوز  في  أو  المذهب  في  أو  الدين  في  لها  تها 
الحروب   في  وكانت  تقف  العثمانية  والدولة  العرق،  أو  الدين  بسبب  ُتشّن  األخرى  المجتمعات  ضد 

ممن   .2شموخ حضاري وأخالقي، ال تمارس فيه ضد مخالفيها أية ممارسة متميزة  اإلسالمية،  الدول  شأن  ذلك  في  شأنهم  األقلّية،  مصطلح  العثمانيون  يعرف  ولم 
ذين يتميزون عن األغلبية في العرق أو اللغة أو  سبقوها. وكان هذا المصطلح يطلق لإلشارة إلى ال

 القومية أو الدين.

يتميزون عن   كانوا  الذين  أولئك  المّلة" على  "أهل  أو  الذّمة"  "أهل  لفظة  العثمانيون  وأطلق 
 الدولة في الدين أو العقيدة أو العرق. 

مع   إاّل في خضم صراعها  األقلّية  تعرف مصطلح  لم  العثمانية  بعد والدولة  الغربي  العالم 
الضغط   آليات  إحدى  التركية،  وغير  المسلمة  الجماعات غير  كانت  حيث  الشرقية،  المسألة  ظهور 

 .3الغربي للتدّخل في شؤون الدولة العثمانية 
الواقع   هذا  الذي    منإزاء  ما  والمّلة،  الذّمة  وأهل  العثمانية  الدولة  بين  الجّيدة  العالقات 

إلى وحّوله  األمر،  هذا  واألقليات    غّير  العثمانية  الدولة  بين  متفّجرة  وحتى  بل  متوترة؟  عالقات 
عن   أنفسهم  يميزون  يكونوا  لم  فالعثمانيون  عشر.  التاسع  القرن  في  خصوصًا  والعرقية؟  الدينية 
العشرين،  القرن  وبداية  عشر  التاسع  القرن  نهاية  في  اللهم  لوائهم،  تحت  المنضوية  القوميات  باقي 

ب الصّور،  تبدلت  األوروبية.  حيث  الدول  لدى تدخل  يكن  لم  عشر،  التاسع  القرن  منتصف  فحّتى 
في   األقل  على  المواطنين،  جميع  بين  المساواة  بدليل  عرقي،  أو  قومي  نزوع  أي   العثمانيين 

عبد العزيز محمد الشناوي: الدولة العثمانية دولة إسالمية مفترى عليها، مكتبة األنجلو، القاهرة،  (2

 . 16، ص:1ج

ذميون، موقع غير المسلمين في مجتمع المسلمين، دار الشرق،  ( فهمي هويدي: مواطنون ال  3

 . 42م، ص:1989، 1القاهرة، ط
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والآلتيني  واليوناني  واألرمن  اليهودي  أن  فنرى  الخارجية.  وزارة  في  وخصوصًا  الوظائف، 
 .4ة في الدولة العثمانية والعربي، قد تولوا المناصب الرفيع

بمستغرب   هذا  وليس  الدينية،  الهوية  على  مبنيًا  الذّمة  ألهل  القومي  الوعي  معظم  وكان 
الثقافة لكل مجموعة مسيحية  مؤتمنة على  كانت، ولقرون عديدة،  المسيحية  الكنائس  فكانت  5ألن   .

الط لكل  سمحت  وقد  رعاياها،  تجاه  واجباتها  بكل  تقوم  العثمانية  شعائرها  الدولة  بإقامة  وائف 
لهم  وقّدمت  الكنائس،  ببناء  لهم  فسمحت  اليهود،  حّتى  دينيًا،  رئيسًا  منها  لكل  واعتمدت  الدينية، 

 .6المساعدات
األعراق،   وبقية  الذّمة  أهل  بين  "القومي"  الوعي  ونمو  عشر  التاسع  القرن  تقّدم  ومع 

كالقو  "العنصري"،  الطابع  العثمانية  الذّمة  أهل  عصبية  ولعبت  إتخذت  واأللمانية.  اإليطالية  مية 
"الدينية   األقليات  تحريض  عبر  العثمانية،  الدولة  دعائم  تقويض  في  فّعااًل  دورًا  األوروبية  الدول 
التي  العثمانية  الدولة  تاريخ  على  غريبًا  أو  طارئًا  الدور  هذا  يك  ولم  الفتن.  وإثارة  والعرقية" 

جسيمًا،   األوروبية خطرًا  الدول  نظر  في  الدول  أصبحت  فأطماع  الشرق،  في  أوروبا  مصالح  يهّدد 
العثمانية   الدولة  إنهيار  لكان  الغنائم،  اقتسام  على  اختالفها  ولوال  قديمة،  الدولة،  بأمالك  األوروبية 

 قبل ذلك بكثير.
وكا  استقاللها،  لنيل  لألقليات  الدعم  أنواع  كل  األوروبية  الدول  قد  وقّدمت  الصراع  هذا  ن 

بين صدام  شكل  الذي الدو   أخذ  الصراع  وهو  استقاللها،  األقليات  هذه  نيل  بحّجة  واألقليات،  لة 
 ُعرف في التاريخ باسم "المسألة الشرقية". 

م الدولة  معاناة  األرمني"  "نوردانجيان  الدولة  خارجية  وزير  األوروبيةويلّخص  الدول  ،  ع 
بت الشرقية"  "المسألة  وعرَّف  شؤونها.  في  لسان  وتدخلها  جريدة  إلى  يبق  صريح  فيه:"لم  جاء  الحال، 

اإلمتيازات   دأح من  الكثير  عبر  الداخلية،  شؤوننا  في  يدًا  ألوروبا  جعلت  مملكتنا  أن  ويعلم،  إال 
 .7والمعاهدات، حيث كّنا مكبلين بمواثيق وسالسل، فكّنا كمن يحكم على نفسه باإلعدام" 

 

4 ) Bernard Lewis and Benjamin Braude: Christians and Jews in the 

ottoman empire, first published in the United States of America, 1982, 

P.P:343-344. 

5 ) Kamal Karpat: Ottoman population (1850-1914), the university of 

wiscomsim press, 1985, P:60. 

6 ) B.O.A: A.MTZ(04), 16/18-38. 
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سهلة وفريسة  سائغة  لقمة  وجعلها  العثمانية،  الدولة  ضعف  في  زاد  للدبلوماسية    ومما 
األوروبية، كما يقول السفير األمريكي في األستانة:"إعتالء السلطة من قبل جمعية تركيا الفتاة عام  

القيام  1908 من  أعضاؤها  استطاع  وقد  سرّية.  جمعية  من  ونوعًا  مسؤول  غير  حزبًا  م،فكانت 
الدولة، مناصب  معظم  واستالم  والترهيب،  الترغيب  وسائل  وإعتماد  عدد    بالمؤامرات،  زاد  مما 

المعارضين   هؤالء  إلى  المساعدة  يَد  تُمد  أن  أوروبا  استطاعت  حيث  وخارجيًا،  داخليًا  المعارضين 
 .8الذين سهلوا عليهم تدمير الدولة وبأيدي العثمانيين أنفسهم"

الشعوب  لدى  القومي  الشعور  إلحياء  األوروبية  الدول  اتبعتها  التي  األساليب  ومن 
الد سلطة  تحت  يرى المنضوية  حيث  التبشيرية،  اإلرساليات  إنشاء  العرب،  العثمانية وخصوصًا  ولة 

الدولة  قبل  لهم من  الممنوحة  الحقوق  قد استغلوا  المدارس،  المبشرين ومن خالل  الباحثين أن  أكثر 
خصوصاً  أخرى،  جهة  من  وعدالتها  وتسامحها  جهة،  من  التنظيمات    العثمانية  عهد  إعالن  بعد 

فاستخدموا   التبشيرية  واإلصالحات،  أهدافهم  لتحقيق  والتعليمية  والخيرية  الدينية  المؤسسات 
مناحي   كل  مع  تتعامل  التبشيرية  الجمعيات  وكانت  العثمانية.  الدولة  أراضي  في  واالستعمارية 
مع   الجسور  مد  إلى  الجمعيات  هذه  سعت  لذلك  فيها.  النفوذ  وإقامة  التوغل  إلى  وتسعى  الحياة 

والمسيحيين المسلمين  هؤالء    األهالي  أولى  وقد  معهم.  ودّية  عالقات  وإقامة  األوسط،  الشرق  في 
واسع  مجال  فهو  مآربهم،  لتحقيق  وسيلة  خير  خالله  من  ووجدوا  كبرى،  أهمّية  التعليم  المبشرون 
هذا  وراء  من  يهدفون  وكانوا  أوسطية.  الشرق  المجتمعات  في  ثقافي  تبديل  وإجراء  أفكارهم،  لنشر 

الجمعيات   لمستقبل فيميلوا إليهم ويؤيدوهم. التحويل إنشاء جيل وزعماء ا تجد  ولم  لنشاطاتهم،  خصبًا  مجااًل  اإلسالمي  العالم  في  المبشرون  وجد  ولقد 
الدولة  أرجاء  مختلف  في  لها  مدارس  تأسيس  في  صعوبة  أي  األوروبي  للغرب  التابعة  التبشيرية 

نظا أو  قانون  أي  وجود  عدم  واستغّلت  الواليات،  فيها  بما  صدور العثمانية،  )قبل  عملها  يقيد  م 
سنة   العام  المعارف  العكس  9م( 1869\هـ1286قانون  على  بل  المجال،  هذا  في  كانت    من،  ذلك 

بمقدورها   وكان  المجال،  هذا  في  قدمًا  المضي  لها  تتيح  األجنبية  الدول  إلى  الممنوحة  اإلمتيازات 
إصدار   من  الرغم  على  ترغب  الذي  وبالعدد  مكان  أي  في  مدرسة  أي  العثمانية  تأسيس  الدولة 

ترخيص   على  حصولهم  بعد  إال  مدرسة  أي  فتح  عدم  منهم  تطلب  التي  الفرمانات  من  العديد 
 .10مسبق 

 

8 ) Henry Margenthow: Ambassador Margenthow's story, New York, 1918, 

P:6. 
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لقد اتفق الكثيرون من الباحثين على أن المدارس والمستشفيات ومؤسسات اإلحسان، إنما  
أدركوا أن هذه   القليلين  الدرجة األولى. ولكن  للتبشير في  منّظمة  نفسها، هي مؤسسات  المؤسسات 

كانت وال تزال وسائل للتبشير الممهد لبسط النفوذ األجنبي. ومن هنا كان يعتقد أن الفتن الطائفية  
وينتحلون مظاهر   التقوى،  ثياب  البالد، يضعون على أجسامهم  إلى هذه  أتوا  فيها رجال  ينفخ  كان 

 العلم. 
لنشر   فقط  الشرق  إلى  يأتون  المبشرين  أن  الباحثين  بعض  هدفهم  ويظن  أنه  على  الدين 

قليلين   أشخاصًا  نجد  فقد  التبشيرية.  الحركات  جميع  في  جدًا  ثانوي  األمر  هذا  أن  والحق  األسمى. 
يأتون  أفرادًا  ثم  الشرق،  على  تبشيرية  حمالت  به،    يمولون  حبًا  الدين،  لينشروا  الحمالت  هذه  في 

ة من الذين يمولون تلك الحمالت، أو  على أن الكثرة المطلق  سامٍ   واعتقادًا منهم بأّنهم يقومون بعملٍ 
 يأتون فيها، ال صلة بين أهدافهم الحقيقية وبين الدين، الذي يزعمون أنهم جاؤوا لنشره.

يؤمن   ال  ملحدًا  عالمًا  وجدناه  النهضة،  عصر  بعد  وخصوصًا  الغربي،  العالم  تأملنا  وإذا 
الحديد و  تعبد  التي  فأمريكا  معنى.  للروح  يعرف  قد غّطت نصف  بدين، وماديًا ال  والبترول،  الذهب 

فرنسا   نرى  بينما  ديني،  وسالم  روحية  حياة  إلى  يدعون  أّنهم  يزعمون  بمبشرين  األرضية  الكرة 
اليسوعيون   الدين  فرجال  الخارج.  في  الدين  رجال  تحمي  نجدها  بالدها،  في  علمانية  دولة 

التي   إيطاليا  وكذلك  الداخل.  في  الدولة  هم خصوم  فرنسا،  من  العداء المطرودين  الكنيسة  ناصبت 
الرهبان  جهود  على  االستعمارية  سياستها  جميع  تبني  كانت  الفاتيكان،  في  البابا  وحجزت 
بث  على  حكوماتهم  يحضون  خاصة،  اإلنكليز  من  العسكريون  كان  ما  وكثيرًا  والمبشرين. 

 .11المبشرين في العالم 
تبشير، إنما هو "القضاء  وال ريب في أن الباعث الحقيقي واألول في رأي القائمين على ال

على األديان غير النصرانية"، توصاًل إلى استعباد أتباعها. إن المعركة بين المبشرين وبين األديان  
غير المسيحية، ليست معركة دين، بل هي في سبيل السيطرة السياسية واالقتصادية، وإن تعّددت، 

وذوكسيًا، بل يجب أن يصبح مسيحيًا  حتى أن البروتستانت مثاًل ال يكتفون بأن يظل المسيحي أرث
إلى   هذان  انتقل  فإذا  روسيا،  مع  األرثوذكسي  كهوى  فرنسا  مع  الكاثوليك  وهوى  بروتستانتيًا، 

 .12البروتستانتينية، أصبح هواهما مع أمريكا بالدرجة األولى، ومع إنكلترا بالدرجة الثانية 

 

مصطفى خالدي وعمر فّروخ: التبشير واالستعمار في البالد العربية، منشورات المكتبة  (  11
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لّما اتخذوا منه سبياًل إلى    –إلى العلم    –لقد أساء المبشرون إلى أشرف مبادىء اإلنسانية  
يعتقد   لديه، وهو  أثمن ما  يقدم  المدارس،  إبنه في مدرسة ما من  يأتمن على  الذي  فاألب  التبشير، 

من قلبه  بأنه وضع إبنه بين يدي أنبل الناس، أي المعلمين. ولكن المعّلم المبّشر، مخلوق قد نفرت  
ناضج،   لرجل  المبشر  يتعّرض  وهكذا  والصدق.  واالستقامة  كاألمانة  اإلنسانية،  معاني  أجمل 
األطفال،   به  لُيخادع  اإلنسانية  أسبغه هللا على  ثوبًا  يّتخذ  فقد  شّتى،  بضروب  يستميله  أن  ويحاول 

 فهذا أمر في منتهى الكفر لألمانة التي عّلقت في رقاب البشر. 
ال الرغم من أن  تختبىء خلفها  على  لغايات  النبيل فجعلوه ستارًا  العلم  قد استغلوا  مبشرين 

الحقيقة   في  ولكنهم  بالدين،  وتظاهروا  الناس،  إلى  واإلحسان  بالعلم  فتظاهروا  أخرى،  غايات 
استعباد  إلى  الظاهر  في  البرىء  النشاط  هذا  طريق  عن  يصلوا  أن  استخدمهم،  ومن  يريدونهم 

واقت أقوى  الشرق واستغالله سياسيًا  بل هو  فعااًل،  أثرًا  له  التعليم ألن  المبشرون  ولقد استغل  صاديًا. 
 وسائل التبشير. وعلى هذا األساس بدأوا بإنشاء مدارسهم.

على   عشر  الرابع  القرن  منذ  اإلسالمي  والعالم  بالدنا  إلى  تتوافد  التبشير  طالئع  بدأت 
والفرنسيسكان   الدومينيكان  والراهبات  الرهبان  من  موجات  وتونس  شكل  والجزائر  مراكش  إلى 

العازاريون  بهم  لحق  ثم  والمستشفيات.  والمستوصفات  المدارس  إفتتاح  بدعوة  الشام،  وبالد    ومصر 
السادس   القرن  منذ  الشام  بالد  في  اإلرساليات  أولى  الكاثولكية  وكانت  والكرمليون.  والكبوشيون 

واليسوعيين المقّدسة  األراضي  وراهبات  بـ"الكبوشيين  ممثلة  المذاهب عشر  أتباع  جذب  مستهدفين   ،"
 .13المسيحية األخرى واالسالمية إلى الكاثوليكية، وإيجاد أتباع وبناء كنائس داخل البالد العربية 

كانت الجمعيات التبشيرية تتعامل مع كل مناحي الحياة وتسعى إلى التوغل وإقامة النفوذ 
شيرية لمد الجسور مع األهالي المسلمين  فيها. ولهذا لم تتوان في تأسيس العديد من الجمعيات التب

قاموا   أطباء  مّرة  ألول  العربية  البالد  إلى  وفدوا  الذين  المبشرين  من  قسم  وكان  والمسيحيين. 
ومراكز   مستشفيات  وإنشاء  األهالي،  إلى  الطبّية  خدماتهم  لتقديم  المختلفة  المناطق  في  بالتجوال 

 .14صحّية وتجهيزها بمراكز تبشيرية 
نف الوقت  العداء  وفي  روح  إثارة  على  تعمل  التبشيرية  والمدارس  اإلرساليات  كانت  سه 

بين   تجمع  الشام  بالد  كانت  ولّما  الخطر.  هذا  مغّبة  من  السلطان  فخاف  العثمانية،  الدولة  تجاه 
 

موفق بني المرجة: صحوة الرجل المريض والسلطان عبد الحميد والخالفة اإلسالمية، دار (  13
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143 

توزعها  كانت  التي  الكتب  عبر  والتعليم  التربية  ميدان  في  التفرقة  كانت  فقد  والمسلم،  المسيحي 
و  األجنبية  من  المدارس  لتنفيرهم  المسيحيين  قلوب  في  الرعب  وإلقاء  باإلسالم،  الطعن  فيها  بعضها 

 .15الدولة العثمانية 
اللبنانية   المقاطعات  في  وخصوصًا  الشام  بالد  في  العداء  روح  إيجاد  على  ساعد  ومما 
وإصدار   المطابع  وتأسيس  الفرنسية  الثورة  آراء  وتغلغل  الغربي  التعليم  إنتشار  العثمانيين  تجاه 
الصحف، إضافة إلى أن المسيحيين كانوا يعّدون أنفسهم مواطنين غرباء في ظل السيادة العثمانية  

 .16يشعروا بأن الحكومة العثمانية حكومتهم ولم 
لذلك عمدت الحكومة العثمانية إلى تنبيه الوالة الذين كانت ترسلهم إلى بالد الشام، إليالء 

المناطق التي تحت إدا تهم العناية الالزمة، حرصًا على إبقاء الرأي العام العربي،  ر أمر التعليم في 
لل الفكري  اإلطار  داخل  المسلم،  سيما  الرسمي ال  التوّجه  لهذا  الوالة  فاستجاب  العثمانية،  دولة 

المدارس  من  األسد  بحّصة  تحظى  الحين  ذلك  منذ  العربية  والواليات  خاصة  الشام  بالد  وأخذت 
هتمام الذي ظهر من  الحكومية الرسمية التي كان الوالة يفتحونها باسم السلطان العثماني. وهذا اال

ال لفتح  بالنسبة  العثمانية  المالحظات الدولة  نتيجة  كان  إنما  العربية،  الواليات  في  الحكومية  مدارس 
قال  . 17المتكررة التي أبداها المسؤولون في تقاريرهم الرسمية  تقريرًا  الموضوع  هذا  في  أرسل  الذي  سورية"  "والي  باشا  مدحت  كتبه  ما  ذلك  وفي 

ذ عن  متغيرة  الحالة  وجدُت  فقد  البالد،  بهذه  معرفتي  سابق  قبل فيه:"...ومع  صبغت 18ي  فقد   .
اإلنكليز   ألن  األولى،  صبغتها  غير  بصبغة  والسياسية  االجتماعية  )سورية(  الوالية  أحوال 
إلى  لبنان  جبل  أوصلوا  وقد  البالد،  هذه  في  نفوذهم  لتقوية  زمن  منذ  مساعيهم  يبذلون  والفرنسيين 

إليه   وصل  ما  إلى  الشامية  البالد  بقية  إيصال  يحاولون  وهم  الحاضرة،  فاألمريكان  حالته  الجبل، 
النصيرية لجبل  حمايتهم  إعالن  الحماية    يريدون  لقبول  األهالي  ويشوقون  المدارس  فيفتحون 

خالصة   المجاورة.  القرى  في  إلسكانهم  القدس  سواحل  إلى  مهاجريهم  يرسلون  واأللمان  األمريكية/ 
ا لبالد وليس ثمة الكالم: كل دولة تريد أن تضع يدها على قطعة من بر الشام، والخلل سائر في 

 

 . 177للمطبوعات، بيروت، ص:( محمد جميل بيهم: فلسفة التاريخ العثماني، شركة فرج هللا  15

 .46م، ص:1979، 3( زين نور الدين زين: نشؤ القومية العربية، دار النهار، بيروت، ط 16

،  1( طه الولي: بيروت في التاريخ والحضارة والعمران، دار العلم للماليين، بيروت، ط 17

 .206م، ص:1993

 م(.1865ألكثر من سنتين )( إشارة إلى أن مدحت باشا عمل ككاتب في والية سورية  18
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أنشأوا  الذين  المستعمرون  وقام  المغّبة،  سوء  مظهرة  المقاالت  تكتب  أوروبا  وجرائد  للعالج،  إسم 
 .19المدارس من بر الشام طالبين االشتراك في إقتسام السلب"

ولعل أفضل وصف ألهداف الدول األوروبية في هذا المجال، ما كتبه الشيخ عبد القادر  
جريدة   في  تلك  قباني  وتعرف  المشاق،  هذه  تتجّشم  لم  أوروبا  قال:"إن  حيث  الفنون،  ثمرات 

لها  حزبًا  السياسي  لمشروعها  تجعل  أن  إنما رغبت  الشام،  بأهل  رأفة  وال  بالشرق،  المعارف رحمة 
 .20يتغّذى بمحبتها صغيرًا، فإذا كبر انتشر في البالد، كان عونًا لها على تحقيق مساعيها" 

ا الطائفة  من  عدد  وحرصًا  توجيه  إلى  األهالي  سارع  التغريب،  من  أبنائها  على  إلسالمية 
وجه   في  للوقوف  إسالمية،  مدارس  بتأسيس  فورًا  للمبادرة  العثمانية  السلطات  إلى  الرسائل  من 
في  األجنبية  المؤسسات  كثرة  بسبب  العمومية:  المعارف  بنظارة  الشريف  الجناب  اإلرساليات:"إلى 

المخص والمدارس  الشام،  يجيدون  بالد  وال  لها  التقّدم  المسلمون  الطلبة  ويريد  المسلمين،  لغير  صة 
)قباني(  أفندي  القادر  عبد  والعرفان  الفضل  أصحاب  من  العزة  صاحب  السيد  قام  لهم،  مكانًا 
على  الحصول  وينتظرون  الرشدية  المدرسة  بتأسيس  )األزهري(  أفندي  عباس  الكرم  وصاحب 

 .21رخصة" 
وّجهت من   أخرى  فيها  وفي رسالة  تحّذر  السلطان  إلى  بيروت رسالة  في  المعارف  مدير 

السلطان   فيها:"حضرة  جاء  ومما  األجنبية  المدارس  إلى  بإنتسابهم  المسلمين  أطفال  ضياع  من 
الممال كل  العظمة،  أهمّيةصاحب  لها  لكم  التابعة  الشامية  لذلك   ك  العثمانية،  للدولة  بالنسبة  كبيرة 

والفرن واألمريكان  اإلنكليز  على  أكثر  أعرض  أن  أردت  لذلك  لهم،  المكاتب  إنشاء  من  سيون 
بيروت   في  الموجودة  فالمكاتب  المسلمين.  الطالب  لتعليم  مماثلة  إسالمية  مكاتب  إنشاء  سيادتكم 
ينبغي  لذلك  والفائدة،  القدرة  عظيم  لها  األجنبية  المكاتب  أن  مع  الطالب،  لعدد  كافية  غير  وغيرها 

المعار  نظارة  حّصة  من  مبلغ  أجل  تخصيص  من  وسورية،  بيروت  في  مكاتب  إنشاء  أجل  من  ف 
إسالمية   تربية  وتربيتهم  وتعليمهم  األجنبية  المكاتب  إلى  الذهاب  من  وبناتهم  المسلمين  أطفال  إنقاذ 
في  الكتب  بعض  بتحريف  المكاتب  بعض  وتقوم  إسالمية،  مكاتب  إلى  ذهابهم  ويجب  خالصة 

 .22مطابعهم الموجودة في بيروت"
 

م، 1958( قدري قلعجي: مدحت باشا أبو الدستور وخالع السالطين، دار العلم للماليين، بيروت،  19

 .79-78، ص:3ط

 م. 1878كانون الثاني  28\هـ1295ذو الحّجة  3، 203( جريدة ثمرات الفنون: العدد  20

21  ) B.O.A: MF.MKT, 301/45(5-6). 

22 ) B.O.A: Y.PRK.MF, 2/53. 
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ل من بالد الشام إلى السلطات العثمانية التي تحّذر من مغّبة ذهاب أطفال وتعّددت الرسائ
اإلرساليةالمسلمين   المدارس  المسلمين  إلى  الطلبة  وأخالق  عقائد  وصيانة  حفظ  أجل  :"من 

هناك   من  إخراجهم  يجب  بيروت  في  الموجودة  واألجنبية  المسلمة  غير  المكاتب  في  الموجودين 
 .23ة"وإرسالهم إلى المكاتب المسلم

تمنع   األجنبية  المكاتب  أّن  تفيد  العثمانية  السلطات  إلى  الرسائل  بعض  أرسلت  وقد 
الدولة،   صاحب  السيد  حضرة  الجليلة،  الداخلية  نظارة  الصالة:"إلى  إلى  الذهاب  من  المسملين 
كما   المساجد  في  الصالة  إلى  الذهاب  األجنبية  المكاتب  في  الموجودين  للطلبة  السماح  بخصوص 

 . 24للطلبة المسيحيين الذهاب إلى الكنائس وال يضيق أحد عليهم في هذا الجانب"يسمح 
إلى   تتوالى  الرسائل  بدأت  الهّدامة،  أفكارهم  بنشر  والرهبان  القساوسة  بعض  قيام  وبعد 
والراهبات   الرهبان  بعض  إستخدام  بخصوص  الجليلة،  الخارجية  نظارة  العثمانية:"إلى  السلطات 

يقيمون فيها التجمعات مع األهالي ونشر أفكارهم الدينية وبّث التلقينات البروتستانت األماكن ا لتي 
 .25المسيحية وإفتتاح المكاتب بدون رخصة من الدولة"

إثارة  التبشيرية على  به معظم اإلرساليات  تقوم  كانت  الذي  الديني  النشاط  أثر  يقتصر  لم 
حيين في هذه الديار، بل كان سببًا في الشك والريبة في نفوس غالبية السّكان من المسلمين والمسي

الضرور  من  فكان  بينها.  والبغضاء  العداوة  نار  إذكاء  في  بل  ال  الطائفي  النزاع  أنه إثارة  أحيانًا    ي 
التي  والحقيقة  سياسية خطيرة،  مضاعفات  إلى  يؤّدي  لئال  النزاع  هذا  في  األجانب  القناصل  يتدخل 

كان  اإلرساليات  جميع  ليس  أن  هي  تقال  أن  تكّرسيجب  العمل   ت  حقل  في  وأعمالها  جهودها 
والتي  الكبرى  للدول  التابعة  األمريكية  اإلرساليات  باستثناء  األرساليات  بعض  أن  يبدو  إذ  الديني. 
هذه في  لدولها  السياسي  النفوذ  تعزيز  واجبها  من  أن  ترى  كانت  الشرق،  في  مصالح  لها   كان 

فيها،   يحاولون بنشاط  في ذلك دو   تساندهاالمنطقة، ورعاية مصالحها  أفرادها  فكان  لها.  التابعة  لها 
المبشري .26وهّمة غرس محّبة أوطانهم في قلوب تالميذهم الذين يؤمون مدارسهم  لجهود  كان  وكان  وما  أفكار  يوجهها من  كان  ما  بفضل  األثر،  أبلغ  األمريكان  ن 

هو نظام تعليمي يالئم يدفعها من حماسة. وأدركوا أن ما كانت تحتاج إليه البالد، قبل كل شيء،  
تراثها. وأدركوا كذلك أن األّمة إذا أضاعت تراثها فإنها ال تستطيع إستعادته إال عن طريق أدبها. 

باللغ تأليف  األمور  أولى  وإوكان  مختصرة  مدرسية  وكتب  العربية  األمريكان  ة  المبشرون  ستثمر   

23 ) B.O.A: MF.MKT, 613/12-3. 

24 ) B.O.A: DH.MKT, 2726/85-1. 

25 ) B.O.A: DH.TMIK.M, 244/12-1. 

 . 52زين نور الدين زين: مرجع سابق، ص: 26
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بتأليف هذه الكتب  جهود إثنين من العلماء هما: ناصيف اليازجي وبطرس البستاني، فع هدوا إليهما 
 .27تهم ووزعوها على جميع أنحاء البالداوإقرارها حتى طبعوها في مؤسس 

بعدم   أهّمها  كان  عدة طرق،  عبر  التبشيرية  المدارس  جماح  كبح  العثمانية  الدولة  حاولت 
جهاز  إنشاء  عبر  كثب  عن  المدارس  هذه  مراقبة  وثانيهما  جديدة،  مدارس  لفتح  تراخيص  إعطائهم 
التي   التقارير  كانت  حيث  تدّرسها.  التي  الكتب  ومراقبة  المدارس  لهذه  دورية  بزيارات  يقوم  للتفتيش 

على مدى التهديد المباشر الذي تشّكله المدارس األجنبية  تدل  رفعها المسؤولين المحليين إلى الدولة  
األجنبية إ بالدول  بعد أن وصل األمر  العثمانية وأمنها، وبخاصة  الدولة  لها  لكيان  مدارس  فتح  لى 

عن   واالمتناع  فيها،  الدخول  على  المسلمين  أبناء  وحّثها  أجانب،  طالب  فيها  يوجد  ال  أماكن  في 
ناظر   طالب  ولهذا  الرسمية.  الدولة  لغة  يجهلون  جيل  إعداد  بغية  الرسمية،  العثمانية  اللغة  تدريس 

الم بشأن  الالزمة  اإلجراءات  بعض  إتخاذ  تقريره  في  باشا  زهدي  اإلسالمية  المعارف  غير  دارس 
معلمين أجانب   -1 وهي:  والقرى غير اإلسالمية إستخدام  البلدات  الكائنة في  للمدارس  السماح  عدم 

 وذلك للحّد من فسادهم. 

التي ال يوجد فيها طالب    عدم فسح المجال للدول األجنبية بفتح مدارس لها في األماكن -2
 أجانب.

 مدارس. منع دخول أبناء الرعايا العثمانيين إلى هذه ال -3

 فرض اللغة العثمانية في مدارس الطوائف غير اإلسالمية.  -4

 تكثيف إجراءات التفتيش على مدارس الطوائف غير اإلسالمية.  -5

 .28زيادة ميزانية المعارف -6

العثمانية الدولة  تكن  تدرك    لم  تكن  ولم  تجاهها،  المبيتة  األجنبية  الدول  نوايا  جيدًا  تعلم 
الوالياتالغاية   في  التعليمية  المؤسسات  من  الهائل  الكم  هذا  تأسيسها  من  لنشر   األساسية  ليست 

هذه   جعل  بل  الدولة،  رعايا  من  اإلسالمية  غير  الطوائف  أبناء  بين  أو  جالياتها  أبناء  بين  التعليم 
لنش مراكز  الدولة  المدارس  ذهبت  ولهذا  الدول.  لهذه  مواٍل  جيل  ولتنشئة  للدولة،  معادية  أفكار  ر 

 

بنيه أمين فارس، ترجمة  ( جورج أنطونيوس: يقظة العرب، تاريخ حركة العرب القومية، قدّم له  27

 .105م، ص:1987، 8ناصر الدين األسد وإحسان عباس، دار العلم للماليين، بيروت، ط

28  ) Atilla Cetin: Maarif nazirati zuhdi pasanin osmanli devletindeki 

yabanci, Okullar Hakkindaki: Raporu Istanbul Uni ede, fak, Guney-Dogu 

avrupa arastirmarlari dergisi, vol: 10-11, 1983, P:194. 
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وبخاصة بعد نشرها مؤسسات تعليمية رسمية، إلى إصدار قرار منعت بموجبه أبناء المسلمين من 
 .29الدخول في الدارس األجنبية 

السياسة  وأخذت الدولة تحّذر والتها من بيع الكتب التي تخالف الشرع اإلسالمي وتخالف  
بكر  بيروت وحلب والموصل وديار  الوثائق ما يلي:"إلى واليات  فقد جاء في بعض  للدولة،  العامة 
أجل  من  الالزمة  اإلحتياطات  وكامل  الحذر  أخذ  يجب  الشريف:  والقدس  والبصرة  وبغداد  وأضنة 

المدارس"  في  للتدريس  الجائزة  غير  الكتب  نظار 30منع  يلي:"إلى  ما  أخرى  وثيقة  في  وجاء  ة . 
المدارس   في  التدريس  من  والحقيقة  لآلداب  مخالفة  أشياء  بها  التي  الكتب  منع  يجب  المعارف: 

 .31المختلفة التابعة لواليات الدولة العثمانية"

جاء  وقد  كثب،  عن  المكاتب  هذه  عمل  لمراقبة  التفتيش  نظام  الدولة  أنشأت  أسلفنا  وكما 
فصلين  من  النظام  العثمانية  32هذا  الدولة  وأصدرت  عمل .  تقييد  خاللها  من  حاولت  فرمانات  عّدة 

على   تشوش  التي  أفكارها  ونشر  اإلسالمية،  المجتمعات  في  تغلغلها  من  والحد  األجنبية،  المكاتب 
بث  وعدم  العربي،  اإلسالمي  للمجتمع  العامة  المميزات  على  الحفاظ  وأهّمها  الطالب،  عقول 

 الكراهية والحقد ضد الدولة العثمانية. 
 واحدًا عن الحجم الكبير للمدارس اإلرسالية في والية بيروت:  ولنأخذ مثاالً 

 . 33مكتباً  132أواًل: عدد المكاتب األجنبية في الوالية بلغ 

 نسمة.  1236ثانيًا: عدد السكان األجانب في الوالية 

اليهود . هذا العدد يشمل  34نسمة  115565ثالثًا: عدد السكان المسيحيين المحليين بكل مذاهبهم بلغ  
 أيضًا.

فإذا إعتبرنا أن اإلرساليات األجنبية قد فتحت ألبناء جلدتها األجانب فعدد المدارس ضخم   
المحليين، فإنه أيضًا كبير    جدًا، وإذا اعتبرنا أن هذه اإلرساليات قد فتحت أيضًا للسكان المسيحيين 

مدى   الدولة  مسؤولو  أعّدها  التي  واللوائح  التقارير  من  ويستدل  المدارس  جدًا،  هذه  تشّكله  كانت  ما   

29 ) B.O.A: SD, 2806/25. 

30 ) B.O.A: DH.MKT, 173/47-1. 

31 ) B.O.A: DH.MKT, 173/47-5. 

32 ) B.O.A: Y.PRK.MF, 1/63. 

 .433-425هـ، ص:1321سالنامة نظارة المعارف العمومية لعام (  33

 .308هـ، ص:1322( سالنامة والية بيروت لعام  34
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بالدول   األمر  وصل  أن  بعد  وبخاصة  وأمنها،  العثمانية  الدولة  لكيان  مباشر  تهديد  من  األجنبية 
األجنبية القيام بفتح مدارس  لها في أماكن ال يوجد فيها سّكان أجانب وال سّكان مسيحيين محليين  

التبشيرية35أصالً  المدارس  يّتضح هدف هذه  إذًا من هنا  المدارس،    .  الهائل من  الكم  فتح هذا  من 
المسيحي  الدين  نشر  الحقيقي  هدفها  كان  بل  بحتًا،  تعليمًا  المدارس  هذه  تدعي  كما  يكن  لم  فهو 

 واستعمار هذه الشعوب وتفتيت الدولة العثمانية. 
تنمية الشعور القومي   يبقى لدينا سؤال يجب أن نطرحه: أي أثر كان للتربية الغربية في 

 نحو العثمانيين في البلدان اإلسالمية في الشرق األدنى؟ والعدائي 

األرساليات  أهمّية  على  يشدد  أن  العرب"  "يقظة  قضية  إلى  تطرق  كاتب  كل  يكاد 
السياسية   األفكار  إنتشار  أن  الباحثين  هؤالء  ويعتقد  السياسي.  العرب  إيقاظ  في  التبشيرية 

عن   ناجم  األسيوية  الواليات  في  الغربية  البعثات  والديمقراطية  أن  إذ  الغربية،  التربوية  المعاهد 
 تنشئة جيل جديد على أسس غربية في الشرق األدنى.  على التبشيرية، كانت تعمل

تحت   المنضوية  المختلفة  القوميات  محاوالت  مبكر  وقت  منذ  األوروبية  الدول  أدركت 
التي   األوروبية  بالدول  واللحاق  عنها،  واالنفصال  التحرر  في  العثماني  كبيرًا  الحكم  شوطًا  قطعت 

في التقّدم في كافة المجاالت. فقد كان هناك عدد من الشخصيات العثمانية التي تنتمي إلى قوميات 
وأخذ   األوروبية  للدول  التابعة  والكليات  والمعاهد  المدارس  في  أوروبيًا  تعليمًا  تلقوا  ممن  عديدة، 

بي أفكارهم  لنشر  جاهدين  ويسعون  الغربي،  الفكر  يحملون  الحكومة  هؤالء  لمطالبة  شعوبهم  ن 
تنفيذ   العثمانية بالسير نحو الحرية والديمقراطية.  في  الستغاللهم  هؤالء  مع  والسياسية  الثقافية  العالقات  تقيم  األوروبية  الدول  كانت 

وعربية...ألخ  تركية  من  القومية  الحركات  فيه  نشطت  الذي  الوقت  ففي  االستعماري،  المخطط 
له كان  شعوبها  آمال  من لتحقيق  الحركات  هذه  استغالل  وهي  أال  أخرى  أهداف  الغربية  الدول  ذه 

 أجل تفتيت الدولة العثمانية من الداخل وتوزيع ممتلكاتها بينها.
األتراك.  العثمانيون  يحكمها  والقوميات،  الشعوب  من  خليطًا  العثمانية  الدولة  كانت  لقد 

ا السيطرة  تحت  المنضوية  الشعوب  بدأت  عشر  التاسع  القرن  الغرب وفي  إلى  تتطّلع  لعثمانية 
في  المتعلمين  أقرانهم  عن  مختلفين  بدوا  والذين  الغرب،  في  علومهم  تلّقوا  الذين  سيما  وال  وتطوره 

تلّقوها إلى   ينقل هؤالء أفكارهم التي  أبناء جلدتهم ونشرها في المدارس العثمانية، ومن الطبيعي أن 
الحركات   جذور  بدأت  وبذلك  العثمانية،  الدولة  الواليات  ربوع  في  تنمو  ونتيجة القومية  العثمانية، 

واستقّلت   العثمانية.  الدولة  من  األوروبية  األجزاء  من  القومية  الحركات  نشطت  أوروبا  لدعم 
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أفريقيا  إلى  توّجهت  ثم  قبرص  بريطانيا  إحتلت  كما  وألبانيا،  وصربيا  وبلغاريا  ورومانيا  اليونان 
الج نحو  فرنسا  وتوجهت  والسودان  مصر  ولم واحتلت  ليبيا.  نحو  وإيطاليا  والمغرب،  وتونس  زائر 

 يبق إال الواليات اآلسيوية فبدأت بالضغوط الدبلوماسية لتغيير األوضاع فيها لتحقيق مصالحها. 

المادي   الدعم  وتقديم  القومية  الحركات  مساعدة  إلى  األوروبية  الدول  سعت  لذلك 
إلى   الداعية  القومية  والجمعيات  لألحزاب  ستار  والمعنوي  وتحت  العثمانية،  الدولة  عن  االنفصال 

 القومية نشأت العديد من األحزاب والجمعيات لتحقيق أهداف وطموحات خاّصة. 
التي   والعلوم"  اآلداب  "جمعية  فكانت  العربية،  الواليات  في  تتشّكل  الجمعيات  وأخذت 

األمريكية.   التبشيرية  البعثة  مع  إرتباطهم  خالل  والبستاني  اليازجي  على شّكلها  عامين  وبعد 
ولم  بيروت.  في  المقيمين  السوريين  النصارى  من  أكثرهم  عضوًا،  خمسين  أعضاؤها  بلغ  تأسيسها 

 .36يك فيها عضو مسلم واحد

سنة   السورية"  "العلمية  الجمعية  فأنشأت  علمي،  ستار  تحت  الجمعيات  إنشاء  توالى  ثم 
 .37العرب من مختلف العقائدعضوًا، واشترك فيها زعماء  150م، وبلغ أعضاؤها 1857

عام   لبنان  في  والمثقفين  المفكرين  من  جماعة  سرّية"،   1876وأنشأت  ثورية  "جمعية 
وجلهم من النصارى. والواقع أن المسلم لم يك يشعر بأنه غريب في ظل الحكم العثماني، بل كان 

حك ليست  الحكومة  بأن  دومًا  يشعر  فكان  المسيحي  أما  دولته.  الدولة  أن  لميعتبر  لكن  يكد   ومته. 
وقت الحكم   ينقِض  من  "بالتخّلص  هدفهم  بلوغ  أرادوا  إذا  النصارى  الشبان  أولئك  شعر  حتى  طويل 

 التركي" ينبغي لهم أن يتعاونوا مع المسلمين لكي يكونوا سندًا وعونًا لهم.

من  للتحرر  الوحيد  السبيل  أن  السرية  الثورية  الجمعية  في  المسيحيون  األعضاء  إقتنع 
تقوم    "الحكم موحدة  عربية  جبهة  تأليف  هو  المسلمين  وبين  بينهم  للمساواة  الوحيد  والسبيل  التركي" 

إلى  المسيحيون  األعضاء  أولئك  ولجأ  "األتراك".  وجه  في  تقف  أن  وتستطيع  العروبة  فكرة  على 
وكان بعض   بيروت  من  الماسونية  المحافل  في  المسلمين  الوجهاء  بعض  إدخال  هي  أخرى،  خطة 

ال وكانوا األعضاء  الماسونية،  المحافل  هذه  إلى عضوية  إنضم  قد  السرية  الجمعية  هذه  في  بارزين 
الماسونية،   المحافل  هذه  عضوية  إلى  إنضموا  قد  يكونوا  أن  بعد  المسلمين،  يستميلوا  أن  يأملون 
الماسونية،   المحافل  إلى  المسلمين  من  قليل  عدد  إنضم  الواقع  وفي  السرية.  الجمعية  إلى  لإلنتماء 
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بين  وعلم المساواة  مبدأ  على  والمسيحيون،  المسلمون  الجانبان،  إتفق  وقد  سرية،  جمعية  بوجود  وا 
والية   من  األتراك  طرد  وهو  للجمعية،  األعلى  الهدف  على  إختلفوا  أنهم  غير  واألتراك.  العرب 

آ تشمل  كانت  التي  باشا    ذاكنسورية  نمر  فارس  صّرح  كما  أضاعوا،  وبذلك  اللبنانية.  المناطق 
 .38،"سانحة قل أن يجود الزمان بمثلها" للمؤلف

عام   العالقات  1908وفي  تحّسن  من  نوعًا  البالد  وشهدت  بالدستور،  العمل  أعيد  م 
العربي  -العربية "اإلخاء  جمعية  باسم  عربية  جمعية  إستنبول  في  العرب  فأنشأ    –العثمانية. 

الجالية   عقدته  كبير  إجتماع  في  الحماسة  مظاهر  وسط  رسميًا  الجمعية  افتتحت  وقد  العثماني". 
إستنبول في  الرئيسية  العربية  أهدافهم  وكانت  والترقي.  اإلتحاد  جمعية  أعضاء  بعض  وحضره   ،

المقاطعات   للسلطان، وتحسين أوضاع  الوالء  العناصر في  الدستور، وتوحيد جميع  المحافظة على 
العربية  باللغة  التعليم  الدولة، ونشر  الحقيقية مع األجناس األخرى في  المساواة  العربية على أساس 

لمحافظة على العادات العربية. وكانت عضويتها مباحة لكل العرب على إختالف  وتنمية الشعور با
 . 39أديانهم، وتقرر إنشاء فروع لها في جميع الواليات العربية، وأصدرت صحيفة باسم الجمعية 

والترقي اإلتحاد  جمعية  أقدمت  إذ  طوياًل،  العسل  شهر  يدم  "اآلخاء    لم  جمعية  حل  على 
لحل هذه الجمعية أن اتبع العرب الوسائل السرية، فنشأت عّدة جمعيات    العثماني"، وكان  –العربي  

 لم يعلم األتراك بوجود بعضها قط وأصبح نشر أفكار العرب القومية يتم في ميدانين: 

 األول: ميدان علني مجاله النوادي والجمعيات المعترف بها رسميًا. 

 فاء. الثاني: سري تعمل فيه المنظمات السرية المتآمرة في الخ

 .40م 1914و  1909وقد أنشىء عدد من هذه الجمعيات ومارست نشاطها بين سنتي  

األدبي"    المنتدى  الجمعيات"  هذه  "وح1909ومن  العثمانيم،  اإلدارية  الالمركزية  "  زب 
عام   عام  1918تأسس  أواخر  تأسست  القحطانية"  "والجمعية  الفتاة"  1909م،  العربية  "وجمعية  م، 

باريس وكان مؤسسوا هذه الجمعية من الشبان العرب، وجميعهم مسلمون، وكانوا التي تأسست في  
العربية  البالد  الستقالل  السعي  الجمعية  أهداف  وكانت  الفرنسية،  العاصمة  في  دراستهم  يواصلون 
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بيروت   إلى  مركزها  الجمعية  ونقلت  أخرى.  أجنبية  سيطرة  أي  أو  التركية  السيطرة  من  وتحريرها 
ف1913عام   ثم  جميعًا  م،  وكانوا  المائتين،  أعضاؤها على  عدد  وازداد  دمشق،  إلى  التالية  السنة  ي 

 .41من المسلمين ما عدا فئة قليلة من المسيحيين 

مم  المسلمين  العرب  مثقفي  بعض  إنخراط  من  الرغم  في على  الغرب  في  علومهم  تلقوا  ن 
ع  العمل أن  نرى  وهكذا  العثمانيين،  عن  باالنفصال  والمطالبة  التي  السياسي  العرب"  "يقظة  بارة 

شاعت كثيرًا، وأسيء فهمها كثيرًا، لم تك تعني في بادىء األمر سوى نوع من التيقظ والوعي لما  
المطالبة كان   األمر  بادىء  في  تعنى  كانت  واستبداد.  وفساد  سوء  من  العثماني  الحكم  يكتنف 

بمساواتهم مع األتراك في    باإلصالح، والقضاء على الفساد فيه، وكانت تعنى أيضًا مطالبة العرب
في  يخطر  يكن  لم  لكن  والمدنية.  السياسية  الحرية  من  أوفر  بقسط  والمطالبة  والواجبات،  الحقوق 
باإلصالح   مطلبهم  نيل  عن  عجزهم  حال  في  البديل،  أن  المسلمين  من  الساحقة  الغالبية  بال 

ال عن  اإلنفصال  طريق  عن  إّما  مستقلة،  عربية  دولة  قيام  هو  عن والمساواة،  أو  العثمانية  دولة 
يمكن   أمرًا  وال  فيه  مرغوبًا  أمرًا  يكن  لم  البديل  هذا  مثل  ألن  ذلك  الوجود.  من  زوالها  طريق 
مفكرو   كان  السياسي  وباالستقالل  السياسي  باإلصالح  يطالبون  النصارى  كان  وبينما  تحقيقه. 

الفساد   من  بتطهيرها  يطالبون  العثمانية  الدولة  أنحاء  سائر  في  وبتقويتها  المسلمين  بها،  لحق  الذي 
اإلسالمية   والمؤسسات  الصحيح  اإلسالم  إلى  وبالرجوع  فيها،  اإلدارة  إصالح  طريق  عن 
قيام  إلى  تهدف  كانت  التي  الحركة  رواد  من  المسلمون  الزعماء  هؤالء  كان  ولذلك  الصحيحة. 

( عبده  محمد  الشيخ  أشهرهم  من  وكان  اإلسالمية"  ا1905-1849"الوحدة  الرحمن  وعبد  لكواكبي  ( 
 .42( 1935-1865( ومحمد رشيد رضا )1849-1902)

مما جعل  الطورانية،  القومية  بفكرة  تجاهر  الحكم، أخذت  مقاليد  والترقي  بعد إستالم جمعية اإلتحاد 
في   وتأسس  السلطة.  من  بغطاء  نشطين،  ويتحركون  كبيرة،  بامتيازات  يتمتعون  القومية    24دعاة 

األول   المنت1908كانون  باستنبول  لغاية م  أسس  تركي  ناٍد  أول  وهو  درنكى"،  "ترك  التركي  دى 
تفّرغ   التي  المواضيع  أما  الطورانية.  الرابطة  أو  التركية  القومية  خدمة  في  وليكون  علمية،  أدبية 
عرقية  وخصائص  ولغة  تاريخ  من  التركي،  بالشعب  يتعلق  ما  كل  فكانت  لدارستها  المنتدى 

 .43ركية قديمة وحضارة وأدب وحياة إجتماعية، وجغرافية ت
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وكانت    التركية.  غير  األقليات  تجاه  تشددًا  أكثر  سياسة  والترقي  االتحاد  جمعية  بدأت 
بي بالمساواة  المفرطة  العملالمناداة  معناها  أن  أثبتت  األعراق،  الخصوصيات  ن  كل  إلغاء  هو  ي، 

قة بِصلة.  التي يتمتع بها كل عرق، ووضع هذه األعراق في إطار موّحد، خيالي ال يمت إلى الحقي
فوضعوا   تدميرها.  إلى  النهاية  في  سيؤدي  دولتهم  في  القوميات  تعدد  أن  الحركة،  زعماء  رأى  كما 
المجتمع   في  وتميزه  التركي،  العنصر  تفوق  تحقق  التي  والتشريعات  األحكام  وسّنوا  القوانين، 

القو  إلى  االنتماء  على  األخرى،  القوميات  من  المواطنين،  إرغام  وحاولوا  التركية،  العثماني.  مية 
 . 44بعد أن يتم سلخهم عن قوميتهم األصلّية 

التركية،  غير  الشعوب  تجاه  والترقي  اإلتحاد  جمعية  إنتهجتها  التي  السياسة  كتب    وعن 
غراي   "إدوارد  البريطاني  الخارجية  وزير  إلى  إستنبول،  في  البريطاني  " Edward Greyالسفير 

م، يقول:"أتشّرف بأن أطلع سعادتكم، أني تلقيت سرًا ومن مصدر ال يرقى إليه 1910أيلول    6في  
الذين   والترقي،  االتحاد  جمعية  أعضاء  على  في سالنيك  بك  طلعت  ألقاه  الشك، خالصة خطاب، 

أن الدستور ينص على فرض المساواة    –والكالم لطلعت بك    –عقدوا إجتماعًا سريًا كلكم تعلمون  
شريعتنا  ب إن  واقعيًا.  تحقيقه  يمكن  ال  مثالي  أمر  هذا  أن  تشعرون،  وجميعكم  والكافر،  المسلم  ين 

الكفار  شعور  إن  بل  ال  المسلمين،  من  واأللوف  المئات  وشعور  بجملته،  وتاريخنا  اإلسالمية، 
جميع   تتريك  فكرة  عن  الجمعية  عدلت  لقد  لتتريكهم.  محاولة  كل  بعناد  يقاومون  الذين  أنفسهم 

وكسب  الش الستمالتها  الودية  األساليب  عن  كذلك  وعدلت  الدستورية  بالطرق  التركية  غير  عوب 
أّدت سياسة التتريك، وسياسة المركزية التي إتبعتهما جمعية اإلتحاد عند تسلمها السلطة،   .45عطفها وودها" 

إلى استنكار واسع في جميع الواليات وخصوصًا العربية منها،   وإتباع سياسة متشّددة مع معارفيها
على   حقدهم  الجمعية  هذه  زعماء  من  الكثيرين  يكتم  ولم  والعرب.  الجمعية  بين  الهّوة  وعمقت 

 .46العرب، إذ صّرح وزير المالية "جاوويد بك" ووصف العرب بـ"العرق األسود" 
بالنقمة    ومسيحيين(  )مسلمين  العرب  شعور  جاء  من  وقد  األول  العقد  في  األتراك  على 

وإتباع   التتريك،  سياسة  كانت  فقد  المباشرة  األسباب  أما  مختلفة.  لعوامل  نتيجة  العشرين  القرن 
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سياسة أكثر تشّددًا مع العرب. وكان زعماء االتحاد والترقي أكثر تشّددًا مع أهل الحجاز، مما دفع  
عام   العربية  الثورة  إعالن  إلى  حسين  غير    م 1916بالشريف  األسباب  ومن  العثمانيين.  ضد 

بالثقافة   تشبعوا  ممن  العرب  أفكار  على  سلبية  آثار  من  تركه  وما  الغربي  التعليم  تغلغل  المباشرة 
 الغربية.

إنما    العثمانية،  الدولة  بزوال  العربية  الدول  في  األوروبي  للتدخل  الفكري  الغزو  يتوقف  لم 
اإل المدارس  إلى  فباإلضافة  أساليبهم،  االستشراق  تغّيرت  جاء  فأكثر  أكثر  تكّثفت  التي  رسالية 

التدّخل  طريق  عن  فقط  ليس  العربية،  البالد  في  األوروبي  التدّخل  أساليب  أحد  ليكون  الغربي 
وعلى  لتاريخه.  جاهل  جيل  إنشاء  بغية  اإلسالمي  التاريخ  وتشويه  تزوير  طريق  عن  بل  المباشر، 

أد من  كأداة  االستشراق  تقاطع  القرون  هذه  العربية  مدار  اللغة  تعّلم  خالل  من  التبشير  وات 
والمدارس   الجامعات  في  العربية  اللغة  تعليم  فانتشر  اإلسالمية،  بالدراسات  واالضطالع 

   .47األوروبية 

 

( سعد تامر الحميدي: الصراع بين القوميتين العربية والتركية وأثره في إنهيار الدولة العثمانية   47

 .228م، ص:2011، 1في الربع األول من القرن العشرين، الدوحة، ط
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 الخاتمة 

مستوى   رفع  أنه  فمع  الشوائب،  من  خالصة  نعمة  الغربي  التعليم  إنتشار  يك  لم  وهكذا 
  مساوئه من نواٍح متعددة. فقد ثّبتت الثقافة إلى درجة عالية نسبيًا في بالد الشام، غير أنه كانت له  

تل في  واالنقسامات  الخالفات  هذه  وجود  كان  بينما  عددها  وزاد  الطائفية  واالنقسامات  ك الخالفات 
التغلغل   أدوات  من  أداة  التعليم  هذا  أصبح  وكذلك  تقّدمها.  طريق  في  الرئيسية  العقبة  هو  البالد 
الدين  لرجال  السبيل  يّسر  أنه  كله  ذلك  من  وأسوأ  للثقافة.  وسيلة  أنه  إلى  باالضافة  السياسي 

 المسيحيون ليمتلكوا أسباب القوة السياسية، بل كان أحيانًا يدفعهم إلى ذلك عمدًا. 
التالميذ فق  يتعلم  أن  إلى  األجنبية  والكلّيات  المدارس  جهود  تؤدي  أن  الطبيعي  كان من  د 

اللغة األجنبية لكل معهد. ولكن الشيء المهم الذي حدث بمرور الزمن أن إتقان اللغة األجنبية كان  
فقد   القومية.  الحركة  مستقبل  في  مهم  أثر  الظاهرة  لهذه  وكان  العربية.  اللغة  حساب  على  يزداد 
هذه  تؤّثر  أن  يخشون  كانوا  المسلمين  ألن  نصارى،  األجنبية  المدارس  تالميذ  من  الكثرة  كانت 
التي  اإلسالمية  المدارس  إلى  يرسلوهم  أن  فآثروا  دينهم،  عن  وتحويلهم  أبنائهم  في  المدارس 
المدارس   من  كفاية  أقل  المدارس  هذه  أن  من  الرغم  على  اإلسالمية  الجمعيات  أو  الدولة  تؤسسها 

تربة    نبية. األج تجد  البداية،  في  والنصارى  التبشيري  التعليم  بذرها  التي  القومية  اآلراء  إنتقلت  لذلك 
القوميات   مع  تشّددًا  أكثر  والترقي سياسة  إتبعت جمعية اإلتحاد  المسلمين، حين  بين  للنمو  صالحة 

 غير التركية وخصوصًا العربية. 
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 وثيقة من عثمان محمد بك المرعبي لفتح مدرسة في قرية مشحا عكار 
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للدولة بسبب كثرة   تابعة  العثمانية فتح مدارس  الدولة  وثيقة من مدير معارف بيروت يطلب من 
  المدارس اإلرسالية والمسيحية
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 وثيقتان تظهران مراقبة الدولة العثمانية لعمل اإلرساليات األجنبية 



 

 

 

 

 

 المبحث الخامس:

 " "النشاطات العلمية في القدس العثمانية

 " نشأتها وتطورها المدارس"
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  األولى،   قبلتهم  فهي  المسلمين  اما  كبيرة،   مكانة  الثالثة  الديانات  عند  القدس  مدينة  تحتل

  وفيها  المسيح   السيد  مهد  فهي  النصارى   أما  السماء،  الى  وسلم  عليه   هللا  صلى  الرسول  ومعراج

 شديد  التنافس  كان  لذلك.  المبكي  حائط  و  الهيكل  بوجود  يزعمون   فإنهم  اليهود  أما  القيامة،  كنيسة

  تدخل  عن  ناهيك  المقدسة،  المدينة  هذه  في  جذوره  مد    طرف  كل  حاول  وقد  الديانات،  هذه  بين

 الدينية،  األقليات  حماية  بحجة  المدينة  في  لها  قدم  موطئ  إيجاد  حاولت  التي  األوروبية  الدول

  هذه  فأخذت.  مبكر  وقت  منذ  الدول  لهذه   العثمانية  الدولة  منحته  الذي  االمتيازات  نظام  من  مستفيدة

  بشكل  أو  مباشر  بشكل  المختلفة  والتعليمية  والدينية   الخيرية  المؤسسات  إقامة  على  تتسابق  الدول

  من  أيضا  مستفيدة  واليهودية،  ةالمسيحي  الطوائف  من  العثمانية  الدولة  رعايا  خالل  من  مباشر  غير

  األحوال   في  الذاتي  الحكم  يشبه  ما  األقليات  هذه  الدينية،وإعطاء  األقليات  مع  العثمانية  الدولة  تسامح

  مسميات  تحت  متعددة  جمعيات  تأسيس  على  تعمل  األوروبية  الدول  فأخذت  والتعليمية،  الشخصية

  واألشراف  ديمومتهاوتوسيعها  على  والعمل  المؤسسات،   هذه  إقامة  عاتقها  على  أخذت  مختلفة

 والدينية  الخيرية  المؤسسات  في  ملحوظا    نشاطا     أبدت  الجمعيات   هذه   أن  من  الرغم  وعلى.  عليها

 طويل   وقت  يمر  ولم   التوقعات،  كل   فاق  التعليم  مجال  في  به  قامت  ما  أن    إال  المختلفة  والتعليمية

 وإعدادية،  ورشدية،  إبتدائية:  مستوياتها  بمختلف  المدارس  من  هائلة  بأعداد  المدينة  عجت  حتى

 إلدخال  اإلسالمية  فيها  بما  المختلفة  العوائل  الجمعيات  هذه  أغرت   أن  بعد  وبخاصة.  وسلطانية

 فيها  ابنائهم

  من  الهائل  الكم  هذا  إقامة  وراء  الكامنة   الغايات  جيدا    تعلم  العثمانية  الدولة  وكانت

  ولكن  المستقبل،  في  ستولدها  التي  المخاطر  وتدرك  القدس،  في  اإلسالمية   وغير  اإلرسالية  المدارس

  منها  كثيرة  ألسباب  وذلك  لها،  التصدي  حتى  او  إغالقها  أو  انتشارها  من  الحد  مقدورها  في  يكن  لم

  اإلسالمية  غير  الطوائف  تجاه   الدولة  تتبعها   كانت   التي  التسامح  وسياسة   للتعليم،  قانون   وجود  عدم

  ولهذا   عليها،  الدول  هذه  تمارسها  كانت  التي  والضغوطات  األوروبية  للدول  الممنوحة  واإلمتيازات

 والدول   اإلسالمية  غير  الطوائف  استخدمته  الذي  األسلوب  نفس  إستخدام  إلى  العثمانية  الدولة  ذهبت

  فيهم   بما   الرعايا  تشجيع  على  والعمل  المختلفة،  بمستوياتها  التعليمية   المؤسسات  إقامة  أي  االجنبية

ت  الدولة  أن    غير.فيها   ابنائهم  الدخال  المسلمين  غير  هذه   مخاطر  إزدياد  ملموس  بشكل  احس 

 أقامتها  التي  وتلك  منها  األجنبية  المدارس  وبخاصة   ميالدي  1908  سنة  إنقالب  بعد  المدارس
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  بعد  والسيما  إغالقها  حتى  او  بعضها  ترخيص  بعدم  أوامرها  فأصدرت  الصهيونية،  المنظمات

 .األولى العالمية الحرب إنفجار

 :المساجد في التعليم -١

  الدور   تمثل  وقد.  الدينية  العلوم  نشر  في  للعبادة  دورا    كونها  جانب  إلى  المساجد  ساهمت 

 المبارك  األقصى  المسجد)  الشريف  القدسي  الحرم   به   يقوم  كان  فيما  القدس  مدينة  في  لها  التعليمي

  التي   الدينية  العلوم  تدريس  في  ومدرسين  وخطباء  أئمة  من  فيها  بما(  المشرفة  الصخرة  قبة  ومسجد

  .1الفقه وعلوم  الشريف، النبوي  والحديث وتفسيره، الكريم القرآن شملت

 في  األحيان  معظم  في  ومحصورة  وراثية،  األقصى  المسجد  في  التدريس  وظيفة  كانت 

  متوليها  عنها  يتنازل  حيث  وتشتري،  تباع  كانت  كما  اآلباء،  عن  األبناء  يتوارثها  معينة،  عائالت

 .2المال من مبلغ مقابل آخر إلى

  19  القدس  لواء   في   الثاني  الحميد  عبد  السلطان  عهد  في   المدارس   هذه  عدد  وكان

 :التالية األقضية على توزعت .3مدرسة 

  وكان   ،4الشريف   القدسي  الحرم  داخل  اإلسالمية  الدينية  المدارس  أنشئت:  القدس  قضاء -أ

 .5مدارس سبع عددها

 

 .37، ص:1م، ط1953( محمد عبد الرحيم غنيمة: تاريخ الجامعات اإلسالمية الكبرى، تطوان،  1

م،  1960، دمشق،  1م(، ج1981-1500عبد الكريم غرايبة: مقدّمة في تاريخ العرب الحديث )(   2

 .86ص:

 .1472هـ، ص:1317( سالنامة نظارة المعارف العمومية لسنة  3

الثاني عشر هجري   4 القرن  القدس في  العلمية في مدينة  ياسر الخطيب: الحركة  الثامن عشر    –( 

منشو غير  ماجستير  رسالة  األزهر، ميالدي،  جامعة  التاريخ،  قسم  العربية،  اللغة  كليّة  رة، 

 .51م، ص:2003\هـ1424

 .1472هـ، ص:1317( سالنامة نظارة المعارف العمومية لسنة  5
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 الكبير  الجامع  في  منها  اثنتين   إسالمية،   دينية  مدارس  أربع  فيه  أقيم:  غزة  قضاء -ب

 جامع  في   واحدة  ومدرسه  هاشم،  السيد   جامع  في  وواحدة   الدرج،  حي  في(  العمري )

 .6الشجاعية حي في رقية السيدة

  دينية   مدارس  ست  الثاني  الحميد  عبد  السلطان  عهد  في  يافا  قضاء  في  وجد:  يافا  قضاء -ج

 .7الكبير  الجامع في أقيمت وجميعها إسالمية،

 هذا   وكان  اإلبراهيمي  الحرم  في   الخليل  في  اإلسالمية  الدينية  المدارس   انتشرت:  الخليل -د

  فالمسكن   العلم،  طالب  قبل  من  المسجد  في  اإلقامة  أي  والمحاوره،  للعبادة  مقصدا    المسجد

 .8بالعلماء  الطلبة يلتقي حيث موجود، والطعام موجود،

 :والزوايا الكتاتيب -٢

  على  واألحياء  الصغيرة  والمدن  القرى،  في  رئيسي  بشكل  التعليم  إعتمد  :الكتاتيب -أ

  يجتمعون   أعمارهم  من  عشرة  والثانية  الخامسة  سن  بين  ما  الصبيان  كان  حيث.  الكتاتيب

  القراءة   ومبادئ  الكريم،  القرآن  بتدريسهم  الشيخ  يقوم  خاص،  بيت  في   أو  مسجد  في

  أولياء   وكان  الكتاتيب،  هذه   على  رقابة  أي  تمارس  الدولة  تكن  ولم.  والحساب  والكتابه

 .9بالخميسية  تعرف والتي الشيخ إلى التعليم نفقات بدفع يقومون  من هم التالميذ أمور

 :القدس في وجدت التي الكتاتيب أشهر ومن

  

 

 .966هـ، ص:1319( نفس المصدر وسالنامة نظارة المعارف العمومية لسنة  6

 .966هـ، ص1319( سالنامة نظارة المعارف العمومية لسنة  7

محم 8 عمان  (  والتوزيع،  للنشر  األهلية  فلسطينية،  عربية  مدينة  الخليل  شراب:  ط2006د   ،1 ،

 .95ص:

والنشر، ج 9 للدراسات  العربية  المؤسسة  الجميلة،  يافا  موسوعة  البواب:  علي  ط2(  بيروت،   ،1  ،

 .906م، ص:2003
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 :كتاتيب ثالثة فيهيوجد و  :غزة  قضاء في الكتاتيب -١

 .10عطية  الشيخ كتاب  العجمي، كتاب  ركاب، أبي جامع كتاب:  الزيتونة حي -أ

  الطيار،   كتاب  الغزالي،  جامع  كتاب  المحكمة،  كتاب  :كتاتيب  خمسة  وبه  الشجاعية  حي -ب

 كتاب  هو  للبنات  واحد  وكتاب  المغربي،  علي  مسجد  كتاب  عثمان،  أبي  جامع  كتاب

  كتاب  السدرة،  مسجد  كتاب  بالمساجد،  ملحقة  الدرج  حي  في  الكتاتيب  كانت:  الدرج  حي -ج .رقية السيدة

 .11سلطان  ابن مسجد

 :خمسة وعددها غزة  قضاء في الكتاتيب -٢

  أحمد   كتاب  محرم،  وهبة  جامع  كتاب  قرنفلة،  حوش  بجوار  الواقع  الكتاب  القديم،  الكتاب 

 .12البيك حمام بجوار الواقع كتاب مراد،

 :الخليل في الكتاب -٣

  كتاب   شعبان،  الشيخب  كتا  الشاعر،  إبراهيم  الشيخ   كتاب  المصري،  محمد  الشيخ   كتاب

 .13الطريفي  هاشم الشيخ

 :السبع بئر  قضاء في الكتاتيب-٤

  فكان   ضاء،قال  في  تسكن  التي  البدوية  القبائل  بين   السبع  بئر  قضاء   في  الكتاتيب  انتشرت

  قبل   من  الشعر  بيوت  او  الخيام  في   القبيلة  اطفال  تعليم  فيه  يتم  بهم  خاص  كتاب  عشيرة  أو  قبيلة  لكل

 .14القبيلة قبل من أجرته دفع يتم واحد معلم

 

 . 399، ص:م1987( سليم المبيض: غّزة وقطاعها، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  10

 . 399( المرجع نفسه: ص: 11

 . 969-966( علي البواب: مرجع سابق، ص: 12

الثقافة   13 دائرة  والعلوم،  والثقافة  للتربية  العربية  المنظمة  يافا،  مدينة  قّصة  غريبة:  الدين  عز   )

 . 95بمنظمة التحرير الفلسطينية، تونس، ص:
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  أداء   في  الزوايا  هذه  واستمرت  المملوكي،  العهد  في  القدس  في  الزوايا  معظم  أنشئ  :الزوايا  -٢

 .العثماني العهد نهاية حتى التعليمية رسالتها

 :قسمين إلى   القدس قضاء في الزوايا تقسيم يمكن

  المغاربة   زاوية :وهي  العثماني  العهد  حتى  واستمرت   المملوكي  العهد  في  أنشئت  زوايا:  أوال  

 الداوودية   الزاوية  األدهمية،  الزاوية  الطواشية،  الزاوية  المحمدية،  الزاوية.  15المهمازية   وزاوية

 .16األزرق  البسطامية والزاوية

 .18الرفاعية المولوية، القادرية، ،17الهندية  النقشبندية،: العثماني العهد في تأسيسها تم زوايا: ثانيا  

  زاوية   نبهان،  الشيخ  زاوية   الغوث،  مدين  أبي  زاوية  :غزة  قضاء  في  الزوايا -

 .19األحمدية  الهنود،الزاوية

 .20البكري  رسالن الشيخ زاوية المالحي، إبراهيم الشيخ زاوية :يافا قضاء في الزوايا -

  زاوية   األشراف،  زاوية  القواسمة،  زاوية  البكا،  زاوية  :الخليل  قضاء  في  الزوايا -

  أبو  زاوية  الجبابرة،  زاوية   األرخرومي،  الرحمن  عبد  الشيخ  زاوية  ،21الجعبري 

 .22الريش 

 

ية للتربية والثقافة والعلوم، دائرة الثقافة ( حسن أبو سمور: قّصة مدينة بئر السبع، المنظمة العرب 14

 . 48بمنظمة التحرير الفلسطينية، تونس، ص:

 .149، ص:6م، ج1938\هـ1403( محمد كرد: خطط الشام، مكتبة النوري، دمشق،  15

بيروت،  16 والنشر،  للدراسات  العمرية  المؤسسة  القدس،  تاريخ  في  المفصل  العارف:  عارف   )

 .720، ص:3م، ط2005

 . 151محمد كرد: مرجع سابق، ص:(  17

 . 720( عارف العارف: مرجع سابق، ص: 18

( هارون رشيد، قّصة مدينة غّزة، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، دائرة الثقافة بمنظمة   19

 . 49التحرير الفلسطينية، تونس، ص:

 . 232( علي البواب: مرجع سابق، ص: 20

، 1، ط2006ية فلسطينية، األهلية للنشر والتوزيع، عمان، ( محمد شراب: الخليل مدينة عرب  21

 .96-95ص:

( محمد عبد الرحمن: قّصة مدينة الخليل، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، دائرة الثقافة   22

 . 58بمنظمة التحرير الفلسطينية، تونس، ص:
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 :التقليدي التعليم-٣

 في   تعود  وهي   المقدس،   بيت  في  والثقافية   التعليمية  للحياة  الرئيسي  المحور  المدارس  تعد  

  المدارس   هذه  عدد   بلغ  وقد.  23ميالدي   عشر  الحادي  الهجري،  الخامس  القرن   أواسط  إلى  نشأتها

(  44  -31)  بين  ما  العثماني  العهد  في  منها  إستمر  مدرسة  70  نحو  والمملوكي  األيوبي  العهدين  في

 تغطي   أموال  من  يلزمها  ما  وفر  مما  العثماني  العهد  في  العديدة  األوقاف  عليها  وحبست  مدرسة،

 .24فيها  للعاملين  المالية المخصصات توفر كما ترميمها،  نفقات

  من   سواء:  عليها  حبست  التي  األوقاف  الى  بوجودها  اإلسالمية   التقليدية  المدارس  تدين

  او   المدارس،  في  سواء  التعليم،  في  مهما    دورا    األوقاف  لعبت  حيث   لميسورين،ا  وأ  السالطين

 برسالتها،  القيام  من  ومكنتها  نظامها،  ودعمت  المدرسة،  أركان  ثبتت  التي   هي  فاألوقاف  المكاتب،

  عينيا ،   أو   نقدا    سنويا ،  أو  شهريا    المدرسة  على   الموقوفة  المصادر  به  تعود  الذي  الريع  وكان

  والطلبة  بالمدرسة،  الوظائف  أرباب  مرتبات  منه   تدفع  حيث  بالمدرسة،  العمل  الستمرار  الضمانهو

  على   الكثيرة  األوقاف  رصد  على  وأمراؤهم  العثمانيين  السالطين  حرصي  لذلك  .25الواقف شروط حسب

 العصر   جعل  مما  منتظمة،  بصورة  العمل  استمرار  أجل  من  عليها  للصرف  التعليمية،  المؤسسات

  قامت  وقد.  26والتعليم   للعلم  خدمة  األوقاف  وفرة  مجال  في  اإلسالمية   العصور  أزهى  العثماني

 

، 1م، ط1982لوكي، عمان، ( يوسف درويش غوانمة: تاريخ نيابة بيت المقدس في العصر المم 23

 .147ص:

م(، الجزء الثاني، دار الحامد  1799-1640( رفع محمود العثماني: القدس في العهد العثماني ) 24

 .370م، ص:2001، 1للنشر والتوزيع، األردن، ط

( محمد محمد أمين: األوقاف والحياة االجتماعية في مصر، دار النهضة العربية، القاهرة،  25

 .240ص:م، 1980

( حياة ناصر حجي: صور من الحضارة العربية االسالمية في سلطنة المماليك، دار القلم،   26

 .15، ص:1م، ط1992الكويت، 
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  التعليمية   للمؤسسات  الفقري   العمود  بمثابة  وكانت   جليلة،  خدمات  فأدت  الدور  بهذا  األوقاف

 .28صحيح  والعكس عليها،  الموقوفة األوقاف  ازدهار بمقدار تزدهر كانت والتي. 27والمدارس 

 بل  التعليمية،  للمؤسسات  المالي  المورد  أنها  على  التعليم  على  الوقف  أثر  يقتصر  ولم

 او   الوقف  وثيقة  أن  القول  يمكننا  انه    حتى  كافة،   والتعليمية   العملية  الجوانب  إلى  ذلك  األمر  تعدى

  للتعليم،  التربوية  األسس  تضم  التي  التعليمية،  للمؤسسة  االساسية  الالئحة  بمثابة  كان  الوقف  كتاب

  من  ذلك  الى  وما   الدراسة  مواعيد  و  بالتدريس،  القائمين   في  تتوافر  أن  يجب  التي  والشروط

 أنحاء  سائر  او   ضواحيها،  في  او  نفسها،  القدس   في  ماكان  فمنها  األوقاف،  كثرة  هنا  من .29والمالية اإلداريةالتنظيمات 

  ولكل  :"  بقوله  الشام  بالد  في  التعليمية  للمراكز  وصفه  في  جبير  إبن  ذلك  عن  عب ر  وقد  .30فلسطين 

  األوقاف   تكاد  البلد  أن  حتى  اعيور   بيضاء  وأرض  بساتين  من  معينة  أوقاف  المشاهد  هذه  من  مشهد

  من   العلماء  و  العلم  طلبة  من  الكثير  األمر  هذا  دفع  ذلك،  على  بناء  .31" فيه  ما  جميع  تستغرق 

  األوقاف  حيث  خاصة،  المقدس  وبيت  عامة،  فلسطين   إلى  القدوم  إلى  اإلسالمي  العالم  أنحاء  مختلف

 .32بالعلم  االشتغال لهم وتكفل العيش، أسباب توفر التي الكثيرة
  المدرسة   الغازية،  المدرسة:  العثماني  العهد  في  موجودة  مازالت  التي  المدارس   هذه   واهم

  الحنبلية،  المدرسة  الحسنية،  المدرسة  اللؤلؤية،  المدرسة  ،(الصالحية)  الناصرية  المدرسة  ية،و التنك

  العثمانية،  المدرسة  المزهرية،  المدرسة  الفارسية،  المدرسة  ،(الموصلية)  السالمية  المدرسة

 

( كامل جميل العسلي: معاهد العلم في بيت المقدس، جمعية عمال المطابع التعاونية، عمان،   27

 .123م، ص:1981

 . 242( محمد محمد أمين: مرجع سابق، ص: 28

حمد عثمان الخطيب وإبراهيم حسني ربايعة: مجلة جامعة الشارقة للعلوم االنسانية  ( م 29

 . 149، ص:1، العدد 11م، المجلّد 2004يونيو \هـ1435واالجتماعية، شعبان 

 . 127-126( كامل جميل العسلي: مرجع سابق، ص: 30

 .248م، ص:1964( ابن جبير: رحلة ابن جبير، دار صادر، بيروت،  31

 . 150ثمان الخطيب: مرجع سابق، ص:( محمد ع  32
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  المدرسة   الكريمية،  المدرسة  المأمونية،  المدرسة  الكاميلية،   المدرسة   الصامتية،  المدرسة

 .33الوجيهية 

 :(التبشيرية) اإلرسالية األجنبية المدارس

  العثمانية  الدولة  قبل  من  لهم  الممنوحة  الحقوق   استغلوا  المبشرين  أن  الباحثين،  اكثر  يرى 

  واإلصالحات،   التنظيمات  إعالن  بعد  خصوصا    أخرى،  جهة  من  وعدالتها  وتسامحها  جهة،  من

. الدولة  أراضي  في  التبشيرية  أهدافهم  لتحقيق  والتعليمية  والخيرية  الدينية  المؤسسات  فاستخدموا

 النفوذ   وإقامة  التوغل  إلى  وتسعى  الحياة،  مناحي   كل  مع  تتعامل  التبشيرية  الجمعيات  وكانت

  الشرق   في  المسيحيين  و   المسلمين  األهالي  مع  الجسور  مد  إلى  الجمعيات   هذه  سعت  لذلك. فيها

  ودية  عالقات  وإقامة  المسيحيين،  عند  دينية  ومكانة   أهمية  من  لها  لما  القدس  وخصوصا    االوسط،

  مآربهم،  لتحقيق  وسيلة  خير  فيه  ووجدوا  كبيرة،  أهمية  التعليم  المبشرون   هؤالء  أولى  وقد  معهم،

 .وسطيةأ الشرق  المجتمعات في ثقافي تبديل وإجراء أفكارهم، لنشر واسع مجال فهو
   الجمعيات  تجد  لم  حيث  لنشاطاتهم،  خصبا    مجاال    اإلسالمي  العالم   في  المبشرون   وجد  ولقد

 الدولة   أرجاء  مختلف   في  لها  مدارس  تأسيس  في  صعوبة  إي   األوروبي  للغرب  التابعة  التبشيرية

 .الملل كافة تجمع ألنها القدس االخص  وجه وعلى الشام بالد في وخصوصا   العثمانية،
  من  تريده  ما  تلقين  و   األهالي  إلى  للوصول  وسيلة  خير  أن  التبشيرية  المؤسسات  فرأت

 أو  قبلها  من  مباشرة  اما  المؤسسات  هذه  نشر  إلى  فسعت  التعليمية،  المؤسسات  هو  مسمومة  أفكار

  على   بل  األمر،  بهذا  يقيدها  نظام  أو  قانون   أي  وجود  عدم  مستغلة  تبنتها  التي   الطوائف   قبل  من

 أي  أقامة  بمقدورها  كان  ولهذا  .ذلك  لها  تتيح  لها  الممنوحة  االمتيازات  كانت  ذلك  من  العكس

 يتناسب  بشكل  وتنظيمها  رغبتها  حسب   وإدارتها  بفتحها   ترغب   الذي  وبالعدد  مكان  أي   وفي  مدرسه

 يمر  ولم  مذهلة،  بسرعة  و  انتشارا    واألجنبية  اإلسالمية  غير  المدارس  انتشرت  ولهذا.  وتوجهاتها

  أرجاء  كافة  وفي  المستويات  وبمختلف  المدارس  هذه  من  هائلة  أعداد  أقيمت  حتى  طويل  وقت
 

 . 158-152( المرجع نفسه: ص: 33
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  بل  الواليات  ألوية  من  لواء  أي  في  أقيم  ما  ضاهى  القدس  لواء  في  أقيم  ما  أن  إال  العثمانية،  الدولة

 .34برمتها  الواليات بعض في

  على   عشر   الرابع  القرن   منذ  اإلسالمي  والعالم   بالدنا  الى  تتوافد   التبشير  طالئع  وبدأت

 المدارس   افتتاح  بدعوة  والفرنسيسكان،  الدومنيكان    والراهبات  الرهبان   من   موجات  شكل

  الكاثوليكية  وكانت.  والكرمليون   والكبوشيون   العازاريون   بهم  لحق  ثم.  والمستشفيات  والمستوصفات

  األراضي  وراهبات  الكبوشيون "ب  ممثلة  عشر  السادس  القرن   منذ  الشام  بالد  في  اإلرساليات  أولى

  الكاثوليكية،  إلى  واإلسالمية  األخرى   المسيحية  المذاهب  اتباع  جذب  مستهدفين" واليسوعيين  المقدسة

 .35واإلسالمية العربية البالد داخل كنائس  وبناء أتباع وإيجاد

 النفوذ   وإقامة  التوغل  إلى  وتسعى  الحياة  مناحي  كل  مع  تتعامل  التبشيرية  اتالجمعي  كانت

  المسلمين  األهالي  مع  الجسور  لمد  التبشيرية  الجمعيات   من  العديد  تأسيس  في  تتوان  لم  ولهذا.  فيها

  بالتجوال   قاموا  أطباء  مرة  ألول  البلدان  هذه  إلى   وفدوا  الذين  المبشرين  من  قسم  وكان.  والمسيحيين

  صحية  ومراكز  مستشفيات  وأنشاء  األهالي  إلى  الطبية  خدماتهم  لتقديم  المختلفة  المناطق  في

 .36تبشيرية  بمراكز وتجهيزها

  روح   إثارة  على  تعمل  األجنبية  التبشيرية  والمدارس  اإلرساليات  كانت  نفسه  الوقت  وفي

  الشام   بالد  كانت  ولما.  الخطر  هذا  مغبة  من  السلطان  فخاف  العثمانية،  الدولة  تجاه  العداء

  التفرقة   كانت  فقد  ،(والمسيحية  واليهودية  اإلسالمية)  الثالث  الديانات  بين  تجمع  القدس،  وخصوصا  

  عبر  والتعليم  التربية  ميدان  في  التفرقة  فدخلت  األقطار،  سائر  من  إليها  أسرع  والملل  الطوائف  بين
 

( فاضل بيات: ظاهرة إنتشار التعليم في القدس في ضوء التنافس العثماني األجنبي، بحوث   34

، منظمة التعاون  2009حزيران  25-22المؤتمر الدولي حول القدس في العهد العثماني، دمشق  

 .151ص:م، 2012اإلسالمي، استنبول، 

( موفق بني المرجة: صحوة الرجل المريض والسلطان عبد الحميد والخالفة اإلسالمية، دار  35

 .166-165م، ص:1996، 8البيارق، بيروت، ط

( فاضل بيات: المؤسسات التعليمية في المشرق العربي العثماني، دراسة إحصائية تاريخية في   36

 .675م، ص:2013المؤتمر اإلسالمي، إستنبول، ضوء الوثائق العثمانية، منظمة 
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 قلوب   في  الرعب  وإلقاء  باإلسالم،  الطعن  وفيها   األجنبية  المدارس   توزعها  كانت  التي  الكتب

 .37العثمانية  الدولة من لتنفيرهم النصارى 

 سوريا  والية  إلى  ترسلهم  كانت  الذين  الوالة  تنبيه  إلى  العثمانية  الحكومة  عمدت  لذلك

  العناية   إدارتهم  تحت  التي  المناطق  في  التعليم  أمر  إليالء  ،(لها  تابعة  القدس  زالت  ما  كانت)

  للدولة   الفكري   اإلطار  داخل  المسلم  السيما  العربي  العام  الرأي  إبقاء  على   حرصا    الالزمة،

 تحظى  خاصة  والقدس  عامة  الشام   بالد  وأخذت  الرسمي  التوجه  لهذا  الوالة  فاستجاب  العثمانية،

 صدور   بعد  العثمانية  الدولة  في  التعليم  مجال  في  نشاطها  التبشيرية  المدارس  كثفت  لذلك .38العثماني  السلطان باسم يفتحونها الوالة  كانا التي الرسمية الحكومية المدارس من األسد بحصة

  أقامت  و.  وغيرها  والمستشفيات  المدارس  بفتح   فقامت،  التحديد  وجه  على  االصالحات  فرمان

  الموارد   وتخصيص  والتعليمية،  الدينية  المؤسسات  تأسيس  عاتقها  على  وأخذت  مختلفة،  جمعيات

  بينها  فيما  الدول  هذه  وتسابقت.  إليها  العثمانية  الدولة  رعايا  أبناء  دخول  وتسهيل  إلدارتها  الالزمة

  إلقامة   القرى   من  قرية  في  إسالمية  غير  عوائل  بضعة  وجود  يكفيها  وكان  المؤسسات  إقامة  في

  تستقطب  مقدسة  أماكن  وتضم  سكانيا    تنوعا  تضم   كالقدس  لمدينة  فكيف  البنائها،  مدارس  او  مدرسة

 الدول   بإهتمام  حظيت  التي   المدن  مقدمة  في  القدس  تأتي  أن  غرو  فال  .الثالث  الديانات  اتباع

  اإلنتباه   يلفت  ما  ولكن  واجتماعية،  وصحية  وتعليمية  دينية  مؤسسات  إلقامة  الغربية  والمؤسسات

  يجد   أن  دون   وجيزة  فترة  غضون   في  المؤسسات  هذه  من  هائلة  أعدادا    المدينة  تشهد  أن  هنا

 .المجال  هذا في قدما   للمضي عرقلة أي  مؤسسوها

  من  بد  ال  وأقضيته،  القدس  في  التبشيرية  اإلرساليات  أسستها  التي  المدارس  عدد  ذكر  قبل 

  الطائفة  بذكر  واكتفت  المدارس،  لهذه  التابعة  الدول  أسماء  تذكر  لم  السالنامات  أن    إلى  اإلشارة

  الدينية   بالمؤسسات  مرتبطة  المدارس  هذه  كون   إلى  يعود  ذلك  في  السبب  ولعل  أسستها،  التي  الدينية
 

( محمد جميل بيهم: فلسفة التاريخ والحضارة والعمران، شركة فرج هللا للمطبوعات، بيروت،   37

 .177ص:

،  1( طه الولي: بيروت في التاريخ والحضارة والعمران، دار العلم للماليين، بيروت، ط 38

 .206م، ص:1993



171 

  لكل  التابعة  المدارس  عدد  تحديد  اإلمكان   قدر  حاولت  وقد  الدول،  بحكومات  ارتباطها  من   اكثر

 :يلي لما وفقا اإلرسالية  المدارس أعداد فكانت. لها والمؤسسين المدارس أسماء خالل من دولة

  1321  و  1318  و  هجري   1313:للسنوات  العمومية  المعارف  نظارة  سالنامة  حسب -أ

 .39مدرسة73: التالي النحو على

  ضم   فقد  ميالدي  1896-1895  لسنة   اتينظار   عمومية  معارف:  اإلحصائي  الدليل  أما -ب

  ، 21  ألمانيا  ،21  إنجلترا  ،15  فرنسا  :التالي  الشكل  على  توزعت  مدرسة  64  القدس  لواء

 .40ثالثة   امريكا ثالثة، النمسا واحدة، روسيا

 مدرسة  66:  التالي  الشكل  على  اإلرسالية  للمدارس  تعداد  فيورد ”S. MuTLU“ أم ا -ج

 .2941 إنجلترا ،24 فرنسا ،13 نياالمأ : التالي الشكل على  موزعة

 :التالية النقاط نتبين اإلرسالية  المدارس في للتعليم السريع العرض خالل من

 .األجنبي التعليم انتشار سرعة -١

  محاولة   في  المسيحي  الدين  تعاليم  المسلمين  الطالب  تعليم  على  األجنبية  المكاتب  تركيز  -٢

 .لتنصيرهم

 .االستعمارية السيطرة بهدف المكتب تأسيس في األوروبية الدول بين واضح التنافس -٣

 .المكتب فتحت التي األجنبية الدولة بلغة الطالب  الزام -٤

 

 

هـ، 1318، وسالنامة 973-972هـ، ص:1317عمومية لسنة ( سالنامة نظارة المعارف ال 39

 .734-732هـ، ص:1321، وسالنامة 1662-1656ص:

هـ، 1318( معارف عمومية نظاراتي: إدارة سنده بولنان مكاتب، مطبعة عامرة، إستنبول،  40

 .58-54ص:

41 ) S. Mutlu: Osmanli Devletinde Misyoner Okullari, 2 Bask, Gokkubbe, 

Istanbule, 2005, PP:134-141. 
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 :المحلي المسيحي التعليم -٢

  الغربية   بالحضارة   االحتكاك  لها  تسنى  الشام،  بالد  في  مذاهبها  بكل  المسيحية  الطوائف  أن  

  ومسيحيي  الغرب  مسيحيي  بين  ان    ذلك  ومنطقيا ،  طبيعيا    أمرا    ذلك  وكان  المسلمين،  قبل  الحديثة

  اجتماعية   رابطة  وجود  إلى  عفوية  بصورة  أدى  االمر  وهذا  الدينية،  الناحية   من   حال  وحدة  الشرق 

  محاكاة  إلى  المحليين  المسيحيين  مبادرة  عن  التعليمي  المستوى   على   أثمر  الطرفين،  بين  وثقافية

  باشر  وقد.  العصرية  االوروبية  الطريقة  على  المدارس  إنشاء  اسلوب  في  الدين  في  نظائرهم

 رجالهم  بخبرة  يبخلوا   لم  الذين  المبشرين  بمساعدة  المدارس  من  العديد  إنشاء  إلى  الشرق   مسيحيو

 التبشيرية  وأغراضهم  يتالءم  بما  وألفوها  ترجموها  التي  المدرسية  بالكتب  وكذلك  اموالهم،  وسخاء

 .بمطابعهم  وطبعوها

  1286  الصادر  العام  المعارف  قانون   من  والعشرون،  التاسعة  المائة  المادة  نصت 

 أو  جماعة  طرف  من  سواء    تأسست،  التي  الخاصة  المكاتب  أن    على  ميالدي،  1869  /هجري 

  أو  مؤسسيها  طرف  من  إدارتها  تتم  األجنبية  الدول  او  العثمانية  الدولة  تبعية   من  هي  أفراد،

 من  سواء  "  نامة"  شهادة  على   حاصال    المعلم  يكون   أن  ويجب.  لها  التابعة  األوقاف  أو  الجماعات

 كانت  حال  وفي.  إليها  ينتمي  التي  الجهة  من  المعارف  إدارة  طرف  من  أو  المعارف  نظارة  طرف

  أن  يجب  األخرى   العثمانية  المكاتب  في  به  معمول   هو  كما  مغايرة  دروسا    ستدرس  المكاتب  هذه

.  المختصة  الجهات  من  رخصة  على  المكاتب  تحصل  أن  ويجب  المعارف،  نظارة  لمصادقة  تخضع

 .42ترخيص  على المتدرب يحصل ال الشروط  هذه تتوافر لم حال وفي
  على   الحصول  بعد  اال  خاصة    مدرسه  أي  فتح  بعدم  العثمانية  الدولة  تشدد  من  الرغم  على

  المدارس   هذه  بعض  أن    إال  المعارف،  نظام  قانون   من   والعشرون   التاسعة   المادة  على  بناء    ترخيص 

 السلطان  الى  مقدم  تقرير  في  ذكر"  باشا  زهدي"  المعارف  وزير  أن  نجد  إذ  الدولة،  عن   خافيا    كان

  المدارس    لعدد  دقيقة  إحصائية  تقديم  الممكن  غير  من  انه  ميالدي  1894  سنة"  الثاني  الحميد  عبد"

 

42 ) B.O.A: Y.EE, 112/6, P:36. 
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 عدد   أن    ذكر  فقد  هذا  ومع  العثمانية،  الدولة  في  اإلسالمية  غير  والمدارس  التبشيرية  والمؤسسات

 .43مرخصة  غير 4049 منها مدرسة، 4547 عن يقل ال البالد، في لألقليات المدارس

 عددها   إلى  سنشير  إنما  حي  كل  وفي  قضاء  كل  في  المسيحية  ليةهاأل  المدارس  لتعداد  مجال  ال

 :ومذهب طائفة كل  حسب عام بشكل

 :44ـ ه1319 لسنة العمومية المعارف نظارة  سالنامة -١

 .مدرسة 20: روم -أ

 .مدرسة 13: التين -ب

 .مدارس 5: أرمن -ج

 .مدرسة 45: يهود -د

 .45هـ 1321 لسنة العمومية المعارف نظارة سالنامة أم ا

 .مدرسة20:روم -أ

 .مدرسة 12: التين -ب

 .مدارس5: أرمن -ج

 .مدرسة46:يهود -د

  فقد  للسالنامات،  مغاير  عدد  يعطينا  فإنه  ،46م( 1896-1895)لسنة  اإلحصائي  الدليل  اما 

 غير  إعدادية  مدارس  ثالث  منها  مدارس،  103  القدس  في  األهلية  المسيحية   المدارس  عدد  بلغ

 

 . 676( فاضل بيات: المؤسسات التعليمية في المشرق...، مرجع سابق، ص: 43

 .971-966هـ، ص:1319( سالنامة نظارة المعارف العمومية لسنة  44

 .731-729هـ، ص:1321( سالنامة نظارة المعارف العمومية لسنة  45

هـ، 1318راتي: إداره سنده بولنان مكاتب، مطبعة عامرة، استنبول، ( معارف عمومية نظا 46

 .58-54ص:
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 61  مرخصة  35  منها  ابتدائية  مدرسة  96و  مرخصة،  غير  أيضا    رشدية   مدارس  أربع  مرخصة،

 :التالي النحو على  تبعتها  وتوزعت مرخصة، غير

 .مدرسة 20:روم -أ

 .مدارس5:أرمن -ب

 .مدرسة14:كاثوليك -ت

 .مدرسة64:يهود -ث

 :العثمانية الحكومية المدارس -٣

 إثارة  على  تعمل  كانت  والتي   األهلية،  والمسيحية  اإلرسالية  للمدارس  الكبير  االنتشار  إزاء

 ولما   الخطر،  هذا  من  العثمانيون   والحكام  السالطين  فخاف  العثمانية،  الدولة  تجاه  العدائية  الروح

 التفرقة   كانت  والطوائف،  الملل  كل  ومن  واليهودي  والمسيحي  المسلم  بين  تجمع  القدس  مدينة  كانت

 كانت  التي  الكتب  عبر  والتعليم،  التربية  ميدان  في  االنقسامات  فدخلت  البالد،  سائر  من  أسرع  بينها

  النصارى   طالبها  قلوب  في  الرعب  وألقاء  باإلسالم،  الطعن  وفيها  األجنبية  المدارس  توزعها

 .العثمانية الدولة من لتنفيرهم
  المدارس   وجود  على  ترتبت  التي  اآلثار  في  نظرنا  وجهة  تعكس  كلمة  من  البد  كان  وإذا

  ضارة  رب  :"  المأثور  القول  عليها  ينطبق  المدارس  هذه  أن  القول  من  حرج  فال  بالدنا،  في  األجنبية

  العثمانيين،  الحكام  من  المسؤولين  أوساط  في  أثار  قد  األجنبية  اإلرساليات  نشاط   أن  ذلك"  نافعة

  إلى   النزول  على  وحملهم  الوعي،  فيهم  وأيقظ  األجنبي،  والثقافي  الفكري   الغزو  بخطر  الشعور

 االحتفاظ  على  المواطنين  يساعدوا  كي  جديدة،  عصرية  أسس  على  المدارس  وإنشاء  التعليم،  ساحة

  بالثقة   مزودين  المستقبل،  لمواجهة  الحديثة  المدنية  بركب  واللحاق  االصلية،  الفكرية  بشخصيتهم

  إنشاء  من  واإلكثار  اإلرسالية،  للمدارس  التصدي  في  اإلسراع  العثمانية  الدولة  على  فكان .والتعلم التطور على والقدرة بأنفسهم

  ميالدي   1845/هجري 1261  سنة  األول  يدجالم   عبد  السلطان  فأصدر  العثمانية،  الحكومية  المدارس
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 كفيل  اإلمبراطورية  أرجاء  في  صالحة  مدارس  إنشاء  وأن    اإلصالح  على  فيه  أكد    همايونيا    خطا  

  إلشراف  خاضعا  وجعلها  المدارس   عن  الدين  رجال  يد  وكف  ،47المسيطر   الجهل  على  بالقضاء

ل  أن  بعد  الدولة،   تسلم   نحو  األولى  الخطوة  كان  التدبير  وهذا  حكومي،  موظف  إلى   المفتي  حو 

 .األساسية وظائفها كإحدى التعليم زمام الدولة
  وحياة   الدولة  بنية  في  واسعة  إصالحية  بحركة  ماق  الحكم  الثاني  محمود  السلطان  تولى  أن  وبعد

 بوضعه  التعليم  أن    ورأى   اإلصالحات،  هذه  في   التعليم  لمؤسسة  الكبير  بالدور   وأقر   المجتمع،

  مدارس   وإنشاء  التعليم  بتحديث  يقوم  أن  عليه  فكان  الدولة  لمتطلبات  االستجابة  بوسعه  ليس  الحالي 

 من   والحد  القدس،  في  األجنبية  اإلرسالية  المدارس  لتغلغل  بالتصدي  الدولة  أخذت  وهكذا  .48وتوسيعه  التعليم بتطوير إال تحقيقه  يمكن ال التخلف من  تعانيه  مما الدولة خالص وأن   حديثة،

 :تغلغلها من للحد طريقتين الدولة واتبعت انتشارها،

 .كثب  عن  ومراقبتها  تراخيص  إعطائها بعدم اإلرسالية المدارس عرقلة: أولا 

 .الحكومية المدارس من اإلكثار:  ثانياا 

  أي  فتح  بعدم  منهم  تطلب  التي  الفرمانات  من  العديد  العثمانية  الدولة  إصدار  من  الرغم  على:  أولا 

  من  والعشرون   والتاسع  المئة  البند  حسب(  ترخيص)   مسبق  إذن  على  الحصول  بعد  اال  مدرسه

  أي   بفتح  اإلذن  إعطاء  بعدم  الدولة  تشدد  من  الرغم  على  ولكن.  49العام   المعارف  نظام  قانون 

 حيث  فعليا ،  تطبق  لم  الفرمانات  هذه  أن  نرى   مسبق،  ترخيص  على  حصولها  بعد  اال  مدرسه

  المدارس   بعض  أن    حيث  الدولة،  عن  خافيا    بعضها   وكان  الدولة،  أرجاء  في   المدارس   هذه  انتشرت

  العثمانية  الحكومة  عمدت  لذلك.  50الدولة   من  مسبق  ترخيص  على  الحصول  دون   التعليم  باشرت
 

47 ) Bernard Lewis: The emergency of modern Turkey, London, Oxford, 

1961, P:82. 

 . 16( فاضل بيات: المؤسسات التعليمية في المشرق العربي...، مرجع سابق، ص: 48

49 ) B.O.A: Y.EE, 112/6, P:36. 

50 ) B.O.A: DH.TMIK.M, 244/12-1. 
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  ادارتهم   تحت  التي  المناطق  في  التعليم  امر  الشام  بالد   إلى  ترسلهم  كانت  الذين  الوالة  تنبيه  إلى

 أيضا    الوالة  فكان  مسبق،  ترخيص  اخذ  بدون   تفتح  التي  المدارس  ومراقبة  الالزمة،  العناية

  يحذرونها  العثمانية  السلطات  الى  رسائل  عدة  وجهوا  فقد  التعليم،  شان  على  الحرص  كل  حريصين

  كتبه   ما  التقارير  هذه  إحدى  في  جاء  ومما  التبشيرية،  لإلرساليات  التعليم  ساحة  ترك  مغبة   من

 قال  ،(سورية  لوالية  تابعة  زالت  ما  القدس  كانت)  سورية  على  واليا    كان  عندما   باشا  مدحت

  أحوال   صبغت  فقد.  قبل  ذي  عن  متغيرة  الحالة  وجدت  فقد  ،51البالد   بهذه  معرفتي  سابق  ومع:"فيه

  يبذلون   والفرنسيين  اإلنجليز  ألن  األولى،  صبغتها   غير  والسياسية  االجتماعية(  سورية)  الوالية

 لجبل   حمايتهم  إعالن  يريدون   فاألمريكان  البالد،   هذه  في  نفوذهم  لتقوية  زمن  منذ  مساعيهم

  يرسلون   واأللمان  األمريكية،  الحماية  للقبو   األهالي  ويشوقون   المدارس  فيفتحون   النصرية

  كل:"  باشا  لمدحت  الكالم  خالصة  ،"المجاورة  القرى   في  إلسكانهم  القدس  سواحل  إلى  مهاجريهم

 للعالج،  اسم  ثمة  وليس  البالد  في  سائر  والخلل  الشام،  بر  من  قطعة  على  يدها  تضع  أن  تريد  دولة

 . "52السلب اقتسام في االشتراك طالبين الشام بر في المدارس أنشأوا الذين المستعمرون  وقام
  إلى   تتوالى  الرسائل  بدأت  الهدامة،  أفكارهم  بنشر  والرهبان  القساوسة  بعض  قيام  وبعد

  ورهبان   راهبات  بعض  استخدام  بخصوص  الجليلة  الخارجية  نظارة  إلى:"العثمانية  السلطات

 التلقينات  وبث  الدينية  أفكارهم  ونشر  األهالي  مع  التجمعات  فيها  يقيمون   التي  االماكن  البروتستانت

 ."53بسرعة األمر هذا في التحقيق يجب الدولة من رخصة  بدون  المكاتب لبعض وافتتاح المسيحية

  من  فيها  تحذر  السلطان  إلى  بيروت  في  المعارف  مديرية  من  وجهت  أخرى   رسالة  وفي

  صاحب   السلطان  حضرة:"  فيها  جاء  ومما  األجنبية  المدارس  إلى  بإنتسابهم  المسلمين  أطفال  ضياع

  اإلنكليز   أكثر  لذلك  العثمانية  للدولة  بالنسبة  كبيرة  أهمية  لها  لكم  التابعة  الشامية  الممالك  كل  العظمة

  إنشاء  سيادتكم  على  أعرض  أن  أردت  لذلك  لهم،  المكاتب  إنشاء   من  والفرنسيون   واألمريكان
 

 م.1865( إشارة إلى أن مدحت باشا عمل ككاتب في والية سورية ألكثر من سنتين  51

، 1958( قدري قلعجي: مدحت باشا أبو الدستور وخالع السالطين، دار العلم للماليين، بيروت،  52

 .79-78، ص:2ط

53 ) B.O.A: DH.TMIK, 244/12-1. 
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  من  المسلمين وبنات المسلمين  اطفال إنقاذ أجل من المسلمين، الطالب لتعليم مماثلة إسالمية مكاتب

  في  الكتب  بعض   بتحريف  األجنبية  المكاتب  بعض   وتقوم .  األجنبية  المكاتب  الى  الذهاب

 ."54مطابعهم

  تمنع   األجنبية  المكاتب  أن    تفيد  العثمانية   السلطات  إلى   الرسائل  بعض  وصلت  وقد

"الصالة  إلى  الذهاب  من  المسلمين  الدولة،  صاحب  السيد  حضرة  الجليلة  الداخلية  نظارة  إلى: 

  في   الصالة  الى  الذهاب  األجنبية  المكاتب  في  الموجودين  المسلمين  للطلبة  السماح  بخصوص

  هذا   في  عليهم  أحد  يضيق  وال  الكنائس  إلى   الذهاب  المسيحيين  للطلبة  يسمح  كما  المساجد

 ."55الجانب
 بعد  اال  مدرسه  أي  بفتح  األذن  إعطاء   بعدم  العثمانية  الدولة  تشدد  من  الرغم  وعلى

 أرسلت   وقد.  فعليا    لتطبق  تكن  لم  الفرمانات  هذه  أن  نرى   لكن  مسبق،  ترخيص  على  حصولها

 الدول   لكن.  56رخصة   بدون   يفتح   مكتب  أي  ومراقبة  التأكد  بضرورة  الشام  في  والتها  إلى  الدولة

  للتحقيق  لجان  تشكيل  والتها  من  الدولة  طلبت  لذلك  الفرمانات  بهذه  لتلتزم  تكن  لم  األوروبية

 .57رخصة   بدون  اجنبية مدارس  فتح بخصوص

 حيث   وترميم،  إصالح  إلى   بحاجة  التي  المكاتب  على  بالتضييق  اخذت   الدولة  أن    حتى

 .58الترميم أو التوسعة لجهة كان  إن رخصة، أخذ على أجبرتها

 زمنية  مهلة  رخصة  وبدون   قديما    فتحت  التي  األجنبية   المكاتب   العثمانية   الدولة  أمهلت  وقد

  على   الحصول  الى  القصوى   بالسرعة  مديع  ال  مكتب  كل   إقفال  إلى   ستضطر  وإال  أوضاعها  لتسوية

  قررت  رخصة  بدون   العثمانية   الممالك  في  والمعابد  المكاتب   بعض   فتح   بخصوص :"  رخصة

 

54 ) B.O.A: Y.PRK.MF, 2/53. 

55 ) B.O.A: DH.MKT, 2726/85-1. 

56 ) B.O.A: DH.TMIK.M, 244/12-3. 

57 ) B.O.A: DH.TMIK.M, 244/12-4. 

58 ) B.O.A: A.MKT.UM, 1831/24. 
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  الدولة   أصدرت  ثم.  59" رخصة  على  الحصول  أجل   من  أشهر  10  سماح  فترة  تركهم  الحكومة

 الداخلية  نظارة  سماح  بخصوص":رخصة  على   بالحصول  السماح  فترة  فيه  قلصت  آخر  قرارا  

  رخصة  على   يحصلوا  لم  وإذا  أشهر،  ثالثة  لمدة  رخصة  بدون   فتحت  التي  والمكاتب  للمعابد  الجليلة

 ."60إغالقها يتم

 هذه  مراقبة   إلى  الدولة  عمدت  رخص،  على  الحصول  بفرمان   المكاتب  تلتزم  لم  وعندما

  لتكون   المكاتب،  هذه  على  للتفتيش  نظام  إنشاء  إلى   المعارف  نظارة  عمدت  إذ  كثب،  عن  المكاتب

 :فصلين من النظام جاء وقد أنظارها تحت
 :األول الفصل

 .المعارف بنظارة  المسلمة غير األجنبية المكاتب على  التفتيش يرتبط -١

 .وشاهده عليه إطلع بما للنظارة تقريرا   المكتب على المفتش يقدم -٢

  التعليم  ناحية  من  وجدت،  إن  المشاكل  في  بالتحقيق  ويقوم  الطالب  يدرسها  التي  المواد  في  يفتش  -٣

 .الدراسية الكتب أو

 .الجليلة للنظارة تابعة أنظمتها كل  والملل والمذاهب الديانات  و األجنبية والمعامالت التدريس -٤

 .أسئلته على المدير يجيب و األجنبية، المكاتب على المفتش  يستفسر -٥

  

 

59 ) B.O.A: MF.MKT, 314/24-2. 

60 ) B.O.A: MF.MKT, 144/44-1. 
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 :الثاني الفصل

 المعارف  نظارة  إلى  عريضة  يقدم  الدولة  في  مسلمة  غير  أجنبية  مكاتب  فتح  يريد  من  كل  -١

 .الجليلة

  إلى   يسلم  يجدونه  ومن  كان،  عمر  أي  من  األجنبية  المكاتب  في  المسلمين  من  أي  قبول  ممنوع  -٢

 .الشرطة

  والمشروعة   المقدسة  والحقوق   اإلسالمي  الدين  المسلمة  غير  األجنبية  المكاتب  من  يخالف  من  -٣

 .61القانونية  للمساءلة نفسه يعرض الفاسدة ألفكاره ويروج السلطان وحضرة

  مراقبة   في  التشدد  على  المعارف  ونظارة   السلطان  حرص  التفتيش،  نظام  ألهمية  ونظرا  

  جميع  من  بموجبه  طلبت  فرمانا    المعارف  نظارة   أصدرت  كثب،  عن  ومتابعتها  المكاتب،  هذه

 .62مباشرة المعارف وناظر السلطان حضرة إلى تقاريرها  رفعت األجنبية المكاتب على المفتشين
  األجنبية  المدارس  لنشاطات  التصدي  الثاني  الحميد  عبد  السلطان  سعي  من  الرغم  وعلى

  جميع   أن    إال  إليها،  الدخول  من  المسلمين  أبناء  ثني  على  والعمل  العثمانية،  للدولة  المعادية

  / هجري   1314  سنة  نظاما    أصدر  حيث  آخر  طريق  إختيار  إلى   فذهب  بالفشل،  باءت  المحاوالت

 األجنبية،  المدارس  لمراقبة  الواليات  في  المعارف  مديري   صالحيات  بموجبه  وسع  ميالدي،  1896

 .الرسمي بالترخيص إسالمية غير أو كانت أجنبية الخاصة،  المدارس رابط -١ :فيه جاء ما وأهم

  المدارس   في  إجبارية  تكون   أن  على  اإلسالمية،  غير  المدارس  في  العثمانية   اللغة  تدريس  -٢

 .لتدريسها معلمين يتوافر ريثما بعد، االبتدائيةفيما المدارس وفي االمر بداية في الرشدية
  هذه  في  اعتمادها  قبل  الواليات  في  المعارف  مدراء  قبل  من  والكتب  الدراسية  المناهج  تصديق  -3

 .المدارس

 

61 ) B.O.A: Y.PRK.MF, 1/63. 

62 ) B.O.A: Y.PRK.MF, 3/29. 
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  لتأسيسها،  الرسمية  الموافقات  استحصال  على  األجنبية  المدارس  مؤسسي  قبل  من  تعهد  تقديم  -٤

 .المفتشين عمل عرقلة وعدم الدولة، تضعها التي والتعليمات االنظمة بجميع  والتقيد

 في   مدرسة  تأسيس  تعتزم  التي  اإلسالمية  غير  الطائفة  اتباع  من  التالميذ  من  كاف    عدد  توافر  -٥

 .63المناطق  من منطقة

 العداء  روح  إثارة   على  تعمل  األجنبية   والمدارس  اإلرساليات  كانت  سابقا    أسلفنا  وكما 

 الرعب  وإلقاء  باإلسالم،  الطعن  وفيها  المدارس  هذه  توزعها  كانت  التي  الكتب  عبر  الدولة،  تجاه

 فرمان  إصدار  إلى  الدولة  عمدت  لذلك  العثمانية،  الدولة  من  لتنفيرهم  النصارى   طالبها  قلوب  في

  كانت   إن  منها  والتحقق  الكتب،  بيع  لجهة  مراقبتها،  أجل  من  العربي،   المشرق   في  والتها  كافة  إلى

 والبصرة  وبغداد  وأضنة  بكر  وديار  والموصل  وحلب  بيروت  والة  إلى:"  الدولة  توجهات   تالئم

  جائزة  الغير  الكتب   منع  أجل  من   الالزمة  االحتياطات  وكامل  الحذر  اخذ  يجب:  الشريف  والقدس

 :الحكومية المدارس من  اإلكثار: ثانياا  . "64المدارس في التدريس في

  الديانات  ىلد  شديدة  حساسية  من  لها  لما  العثمانية  للدولة  قلق  مصدر  بمثابة  القدس  مدينة  كانت

  فيها،   تعليمية  مؤسسات  إلفتتاح  االجنبية  والدول  المحلية  الطوائف  تسابقت  حيث  الثالث،  السماوية

  المؤسسات  وجه  في  للوقوف  المدارس  لنشر  مضاعفا    جهدا    بذل  إلى  العثمانية  بالدولة  دفع  مما

  وفي   القدس   في  المدارس  من  العديد  استحداث  تم   فقد.  القدس  لواء  في  بكثرة  انتشرت  التي  التبشيرية

  .65القرى  في مدارس بتأسيس المباشرة تم كما الرحمن خليل

 

 

 .157-140هـ، ص:1317المعارف العمومية لسنة  ( سالنامة نظارة 63

64 ) B.O.A: DH.MKT, 173/47. 

65 ) B.O.A: MF.MKT, 82/69. 
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 :المعارف  مديرية

 االمور   لمعالجة  موظفين  وجود  يستلزم  مما  التعليم  لجهة  القدس  مدينة  لحساسية  ونظرا  

  مدير  كأول  أفندي  أحمد  تعيين  وتم  ميالدي،  1884  سنة  للمعارف  مديرية  استحداث  تم  فورا  

  و 1316  و  هجري   1317  لسنة  المعارف  نظارة  سالنامة  اوردت  وقد.  66القدس   في  للمعارف

 القدس   أقضية  في  المعارف  لجان  اما.  67حقي   اسماعيل  هو  المعارف  مدير  أن    هجري،1321

 لجنة   رئيس  أفندي،  إبراهيم  الشيخ  يافا  في  المعارف  لجنة  رئيس:  التالي  النحو  على  مؤلفة  فكانت

  حموري   موسى  الرحمن  خليل  في  المعارف  لجنة  رئيس  أفندي،  سعيد  محمد  غزة  في  المعارف

 .68أفندي سليم محمد الرملة في المعارف لجنة رئيس أفندي،
 مديريات  إلغاء  عن  المعارف  نظارة  عزم  العثمانية  الدولة  نية  عن  القدس  في   أشيع  وقد

 لكثرة   وذلك  القرار،  هذا  من  اللواء  إستثناء  القدس  متصرف  ناشد  لذلك  األلوية،  في  المعارف

 .69المتصرف لنداء المعارف نظارة واستجابت فيها، األجنبية التعليمية المؤسسات
 :البتدائية المدارس

 إنشاء  حول  ميالدي،  1869/  هجري   1286  سنة  الصادر   العام  المعارف  قانون   في  جاء

 :العثمانية الواليات في االبتدائية المدارس

 لألطفال   مخصصا    سيكون   وأيضا  (  ابتدائي)  للصبيان   مكتب  قرية  كل   وفي  محل  كل  في  سيكون   -١

 .مختلطين  سكانها يكون  التي القرى  داخل المسيحيين لألطفال وآخر المسلمين

  وما   والترميم  اإلنشاء  بمصاريف  والقرية  المحلة  في  المتواجدة  العمومية  الهيئة  جماعة  تتكفل  -٢

 .بالمعلمين يتعلق

 

 . 72( فاضل بيات: المؤسسات التعليمية في المشرق العربي...، مرجع سابق، ص: 66

، 1246،1470هـ، ص:1321-1317-1316( سالنامة نظارة المعارف العمومية للسنوات  67

827. 

 .727هـ، ص:1317سالنامة نظارة المعارف العمومية لسنة (  68

69 ) B.O.A: MF.Aly, 21/26. 
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 .سنوات أربع الدراسة مدة -٣

  سن   من  للذكور  بالنسبة  و   العاشرة،  حتى  السادسة  سن  من  يكون   لألناث  بالنسبة   التعليم  إجبارية   -٤

 .عشر  الحادية حتى السابعة

 مختار  بأخبار  مطالب  المدرسة  مدير  فإن    إنقطع،  أو  الدروس  عن  الطالب   تغيب  حال  في  -٥

 .70األمر ولي بأخبار األخير هذا ليقوم المحلة،

 وضع  تقصي  القدس  متصرف  من  األعظم  الصدر  طلب  القدس،  مدينة  لحساسية  ونظرا  

 عدد   في  كبير  نقص  هناك  أن    التحقيق،  نتيجة  وكانت  ميالدي،  1882  سنة  المدينة  في  التعليم

  و   المقدسي،  المجتمع  في  بالتغلغل  اإلرسالية  للمدارس  المجال  في  يفتح  مما  الحكومية،  المدارس

  استحداث   بضرورة  المعارف  نظارة  إلى   أوامره  األعظم  الصدر   أصدر  لذلك  الهدامة،  أفكارهم  نشر

  سنة  غضون   في  تم  حتى  طويل  وقت  يمر  ولم.  71منها   القديم  وترميم  القدس  في   جديدة  مدارس

  القدس   مدينة  في   لالناث  مدارس   وثالث  للذكور  مدارس  وست  رشدية  مدرسة  تأسيس  ونصف

  وسبعة   وقراها   الخليل  قصبة  في  مدرسة  وثالثين  لها،   التابعة  النواحي  و  القرى   في  مدرسة  وسبعين

 .72مدرسة 7760  ضمت مدرسة 159 مجموعه ما  أي وقراها غزة في مدرسة وأربعين

  الديانات  أتباع  أن    إال  القدس،   في  المسلمين   ألبناء  المقامة  المدارس  قلة  من  الرغم  وعلى

 الحاالت  بعض  وفي.  المدارس  من  كبير  عدد   وقراه   وأقضيته  اللواء  مركز  في  أسسوا  األخرى 

  تكون   أن  إلى  أدى   الذي  األمر  األجنبية،  المدارس  إلى  التوجه  على  المسلمين  اطفال  من  قسم  أجبر

 المدارس   عن  عليها  حصلنا  التي  اإلحصائية  المعلومات  أقدم  وتعود  والدينية،  السياسية  محاذيره  له

  ميالدي   عشر  التاسع  الهجري   عشر  الثالث  القرن   من  الثاني  النصف  إلى  القدس  لواء  في  االبتدائية

 في  ورد  لما   ووفقا    سورية،   لوالية  تابعه  القدس  مدينة  كانت  حيث  ميالدي،  1871  سنة  وتحديدا  

  :73التالي  النحو على كانت التالميذ و االبتدائية المدارس أعدد فإن   سورية والية سالنامة

70 ) B.O.A: Y.EE, 112/6. 

71 ) B.O.A: MF.MKT, 82/69. 

 . 168( فاضل بيات: المؤسسات التعليمية في المشرق العربي....، مرجع سابق، ص:72

 . وأيضا  168-150ص:، 3هـ، ج1888( سالنامة والية سورية لسنة  73
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 عدد الطالب  عدد المدارس  القضاء
 عدد المدارس 

 غير اإلسالمية 
 عدد الطالب 

 1243 19 341 7 قضاء القدس 

 - - 156 11 ناحية بني مزيد 

مرة   بني  ناحية 

 وبني سالم

11 214 - - 

 - - 122 7 مالكناحية بني 

 - - 60 5 ناحية بني حسن 

 - - 635 11 ناحية وادية 

حارات   ناحية 

 القباال والشماال

18 248 - - 

البيرة   ناحية 

 وجبل القدس 

23 183 - - 

 - - 225 9 قضاء غز ة 

 287 7 190 4 قضاء يافا 

 4 2 225 6 قضاء الرحمن 

 

  القدس،   في  العثمانية  الحكومية  المدارس  إعداد  تضاعفت  حتى  طويل  وقت  يمض  ولم

  بعد   وخصوصا    المحلية،  اإلسالمية  وغير  التبشيرية  اإلرسالية  المدارس   وجه  في   للوقوف  وذلك

  بطريرك   يسعى":المدارس  فتح  من  الدولة  إكثار   بضرورة  القدس،  متصرف  من  تقارير  وصول

 

B.O.A: MF.IST, 1/102 and B.O.A: MF.IST, 1/413. 
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 المتصرف   يتمنى  لذلك  المسلمين،  اطفال  استدراج  ومحاولته  مسيحية(  القدس)  المنطقة  لجعل  الروم

 .74"حكومية مدارس تأسيس الى الدولة بإسراع

  التبشيرية  اإلرساليات   تمارسه   الذي  الفكري   الغزو  الجد  محمل  على  تأخذ  الدولة  بدأت

  الوقت   في  المدارس،  هذه  إلى   إنتسبوا  الذين  المسلمين   األطفال  على  وخصوصا    الناشئ  الجيل  على

  أصدر   لذلك.  75التبشيرية   المدارس  في  المسلمين  قبول  بعدم  قرارا    الدولة  فيها  أصدرت  الذي

  ابتدائية  مكاتب  وست  القدس  في  ابتدائي  مكتب12  تأسيس  على  ينص   قرارا    العثماني  السلطان

  تأسيس  وأيضا  .  القدس  بقصبة  واإلناث  للذكور  ابتدائية   مكتبين  تأسيس  وأيضا  الرحمن،  خليل  بقصبة

 .76وغزة  يافا بقصبة  ابتدائية مكاتب
  قامت   التي  اإلنجازات  اهم  حول  القدس  لواء  في  المعارف  مديرية  بها  قامت   جردة  وفي

 :التالي النحو على  كانت المعارف، نظارة بها

  150  الطالب  عدد  وتجاوز  ويافا،  الشريف  القدس   مراكز  في  لإلناث  مكتبين  تأسيس  سيتم  -١

 .طالبة

  العديد   وفي  للقدس  التابعة  كارم  عين   وفي  الرحمن  خليل  مركز  في  ابتدائي  مكتب  21  تأسيس  تم  -٢

 .مكتب 80 عددهم بلغ الخليل في مكتبين يوجد  وكان القرى، من

-القدس  طريق  في  الواقعة  قبان  قرية   في"  خانة  درس"  يسمى  ابتدائي  مكتب  إنشاء  في  البدء  تم  -٣

 .بعد ينته لم ولكن يافا

 .77في القدس  تعمير مكتب الذكور االبتدائي الموجود في الرملة ومكتب اإلناث االبتدائيتم  -4

 

74 ) B.O.A: DH.ID, 34/18-3. 

75 ) B.O.A: MF.MKT, 309/6-3. 

76 ) B.O.A: MF.MKT, 82/69. 

77 ) B.O.A: DH.UMVM, 143/21-1-1. 
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فقد شهدت القدس في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين تزايدا  الفتا  في  
 :78عدد المدارس الحكومية، فطبقا  لما ورد في إحدى الوثائق، وجاء فيها 

 المدارس أعداد  أعداد التالميذ 

 غير إسالمية  إسالمية  غير مسلمين  مسلمين  

 إناث ذكور  إناث ذكور  إناث ذكور  إناث ذكور  

 6 8 3 7 944 299 250 650 قصبة القدس

 4 1 0 85 396 16 380 2400 قرى القدس 

 0 0 1 7 0 0 30 668 قصبة الخليل

 0 0 0 33 0 0 0 1388 قرى الخليل 

 0 0 1 8 0 0 130 748 قصبة غز ة 

 0 0 0 50 0 0 0 1637 قرى غز ة 

 5 10 1 9 218 489 85 639 قصبة يافا 

 0 0 2 46 0 0 80 1590 قرى يافا 

 15 19 8 245 1558 804 955 9720 المجموع 

 

-1913  الدراسية  للسنة  العثمانية  المعارف  لنظارة  اإلحصائي  الدليل  في  ورد  لما  ووفقا  

. 79لألناث   وخمسة  للذكور  منها  25  مدرسة،  30  بلغ  االبتدائية  المدارس  عدد  فإن    ميالدي،  1914

  أن  المفترض  من  النه.  هجري   1311  لسنة  إحصائيات   من  قبال    ذكر  ما  مع  يتناقض  الذي  األمر

 . القدس لواء في كثيرا   المدارس عدد من زادت الدولة ألن ذلك، من اكثر  المدارس عدد  يكون 

 

78 ) B.O.A: MF.IST, 1/102 + B.O.A: MF.IST, 1/413. 

 .1هـ، ص:1330-1329ئيات قلمي: ( معارف نظاراتي عمومية إحصا 79
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  فاقت   اإلسالمية  وغير  األجنبية  المدارس  أن  نجد  األحصاءات  نفس  إلى  نظرنا   ما  فإذا

  الدول   قبل  من  اهتماما    العثمانية  المدن  اكثر  من  كانت  القدس  أن    صحيح.  الحكومية  المدارس

  مدينة  أي   في  أسسته  ما  فاق  المدارس،  من  العديد  تأسيس  إلى  الدول   هذه  سارعت  حيث  األوروبية،

  المدارس   من  الضئيل  العدد  يبرر  ال  ذلك  لكن   كبيرة،  مادية  إمكانيات  لها  سخرت  حيث.  أخرى 

 30  الحكومية  المدارس  بلغت  حيث  ميالدي،  1914-1913  إحصائيات  في  الواردة  الحكومية

 .80مدرسة 290 الحكومية غير المدارس بلغت  فيما مدرسة

 : الرشدية المكاتب

 إلى   الحاجة  ازدادت(  ميالدي  1861  -1839)   األول  المجيد  عبد  السلطان  عهد  في 

 تالميذ  إعداد  على  قدرتها  عدم  ثبت  أن  بعد   االبتدائية  المدارس  في  جذرية  إصالحات  إجراء

 تأسيس  فتقرر  المرحلتين،  كلتا  في  تدرس  التي  المواد  بين   كبيرة  فجوة  لوجود  اإلعدادية  للمدارس

 من  الرغم  وعلى"  الثانية  الصفوف  مدارس"  اسم  االبتدائية،تحت  المدارس  من  مستوى   أعلى  مدارس

  االسم  تغيير  وطلب  االسم،  بهذا  تسميتها  يستحسن  لم  السلطان  أن  اال  القرار،  على  السلطان  مصادقه

 في  الدولة  من  األوروبي  الجزء  في  المدارس  من  النوع  هذا  بإفتتاح  وبوشر.  الرشدية  المدارس  إلى

  األمر   أول  في   شديةالر   المدارس  في  الدراسة  مدة  وحددت  الواليات،  كافة  في  انتشرت  ثم  بدايتها،

  الشروط   ،82ميالدي   1869  /هجري   1286   الصادر   للمعارف  العام  القانون   حدد  وقد .81سنوات  خمس إلى قلصت ميالدي 1863 سنة سنوات،وفي ست الى زيدت ثم سنوات، بأربع

 .ولفتحها المدارس لهذه  لالنتساب األساسية

 

 .1هـ، ص:1330-1329( معارف نظاراتي عمومية إحصائيات قلمي:  80

 . 233( فاضل بيات: المؤسسات التعليمية في المشرق العربي العثماني، مرجع سابق، ص: 81

82 ) B.O.A: Y.EE, 112/6. 
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  يتم  للمسلمين  بالنسبة  وكذلك  خمسمائة  المسيحيين  من  القرية  سكان  عدد  تجاوز  حال  في  -١

 . المسيحيين  ألطفال وآخر المسلمين ألطفال رشدية مكتب استحداث

 .والمعلمين الرشدية مكاتب تجهيز و وترميم إنشاء بمصاريف بالوالية المعارف إدارة تتكفل -٢

 .سنوات أربع الرشدية المكاتب في الدراسة مدة -٣

  سكان  كان  حال  في  للمسيحيين،  وآخر  المسلمين  أبناء  من  لإلناث  رشدية  مكتب  استحداث  يتم  -٤

 . مختلطين المدينة

 وجود   عدم   حال  في  لإلدارة  رجل  تعيين  ويجوز  إمرأة   األناث  مكاتب  مدير  يكون   أن  يجب  -٥

 .إمرأة 

 .سنوات أربع لإلناث الرشدية المكاتب في الدراسة مدة -٦

  شهادة  على  حاصلين  يكونوا  أن  شرط  الرشدية  المكاتب  في  االبتدائية  المدارس  طالب  قبول  يتم  -٧

 . امتحان إال يخضعون  الشهادة على حاصلين يكونوا لم وإذ الدروس، ختم

 :83هجري  1316  سالنامة  حسب رشدية مكاتب ثالثة وأقضيتها القدس عرفت وقد

 :الرشدي يافا مكتب -١

 . أفندي ثريا الرحمن عبد :أول معلم -

 . أفندي راتب محمد :ثاني معلم -

 

 .1247-1247ص:هـ، 1316( سالنامة نظارة المعارف العمومية لسنة  83
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 . أفندي فوزي  محمد :خط معلم -

 .39 عدد :طلبة -

 . واحد: خدم -

 :الرشدي غزة  مكتب -٢

 . أفندي شوكت محمد :أول معلم -

 . أفندي اللطيف عبد :ثاني معلم -

 . 45 :الطلبة عدد -

 . واحد: خدم -

 :الرشدي الرحمن خليل مكتبة  -٣

 .أفندي  ذهني شريف والخط أول معلم -

 .  80 الطلبة عدد -

 . واحد: خدم -

 :84رشدية  مكاتب  بأربع دتنامأ فقد العثمانية الوثائق ماأ

 1عدد المكاتب:  100المقدس: عدد طالب المسلمين ذكور:  -١

 

84 ) B.O.A: MF.IST, 1/413. 
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 1عدد المكاتب:  30عدد طالب المسلمين ذكور:  الجليل: -٢

 1عدد المكاتب:  35عدد طالب المسلمين ذكور: غز ة:  -٣

 1عدد المكاتب:  63عدد طالب المسلمين ذكور: افة:  ي في -٤

 :اإلعدادية المكاتب -٣

 مما  الطالب،  أعداد  في  أكبر  تزايدا    الرشدية  المدارس  شهدت  ميالدي  1869  سنة   في

 من   مستوى   أعلى  مدارس  تأسيس  إلى  الحاجة  فازدادت  كبيرا ،  إزديادا    المدارس   إعداد   على  إنعكس

  الصادر   العام  المعارف  نظام  قانون   في  جاء  وقد.  85فيها   تعليمهم  خريجيها  لمواصلة  الرشدية

 :يلي ما اإلعدادية المكاتب لتأسيس بالنسبة ميالدي، 1869 /هجري  1286

 من  المسلمين  وغير  المسلمين  أبناء  بين  اإلعدادية  بالمكاتب   المختلطة  الدراسة  بالنظام  العمل  يتم  -١

 .الطلبة

 .إعدادي مكتب إنشاء يستوجب  األلف القصبة منازل عدد تجاوز حال في  -٢

  للمكتب   والتجهيزات  والترميم  اإلنشاء  مصاريف  بتسوية   بالوالية  المعارف  إدارة  خزينة   تقوم  -٣

 .والمعلمين

 .سنوات  ثالث اإلعدادية المكاتب في الدراسة مدة -٤

 

 

 

 . 289( فاضل بيات: المؤسسات التعليمية في المشرق العربي...، مرجع سابق، ص: 85
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 مكتب إعدادي القدس: 

لسالنامة    بالنسبة  واحد.  إعدادي  مكتب  سوى  العثمانية  والوثائق  السالنامات  لنا  تسج ل  لم 

لسنة   المعارف  على   .86هـ 1316نظارة  الطالب  وأعداد  التعليمية  الهيئة  من  المكتب  يتألف  كان 

 الشكل التالي: 

 المدير: محمد فائق أفندي. -1

 معلم التركي والفارسي: مصطفى فهمي أفندي. -2

 معلم الدين والعربي: أبو السعود زاده وطاهر أفندي.  -3

 معلم الخط: حسن زاده سعيد أفندي. -4

 الخط التركي والحساب والجغرافيا: بديري زاده موسى أفندي.  معلم -5

 معلم التاريخ: عبداه أفندي. -6

 معلم الرسم: جركس علي أفندي.  -7

 حارس: نمر زاده عبد الكريم أفندي.  -8

 . 1خدم: عدد  -9

 81= المجموع:  1غير مسلم:  – 80عدد الطلبة: مسلم 

 إزداد عدد الطالب بشكل الفت:، فقد 87هـ 1321وبحسب سالنامة نظارة المعارف لسنة 

 المدير: خالد أفندي. -1

 معلم الخط العربي: شيخ طاهر أفندي.  -2

 

 .1247-1246هـ، ص:1316( سالنامة نظارة المعارف العمومية لسنة  86

 .728-727هـ، ص: 1321( سالنامة نظارة المعارف العمومية لسنة  87
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 معلم حسن الخط: سعيد أفندي. -3

 معلم التاريخ: إسحق أفندي. -4

 معلم الجغرافيا: رشدي أفندي. -5

 العلوم الدينية: شيخ توفيق أفندي.  -6

 2، خدم: 123المجموع ، غير مسلم صفر = 123هـ: مسلم: 1319-1318عدد الطلبة لسنة 

 : التالي النحو على فكانت  صفوفهم بحسب 88ـ ه1337  للعام الطالب عدد ماأ

 الصف 
 األول

 الصف 
 الثاني

 الصف 
 الثالث

 الصف 
 الرابع 

 الصف 
 المجموع  الخامس

48 40 31 20 17 156 
 

 :القدس في السلطانية المدرسة -٤

  في  بتأسيسها  بدئ  الدراسي،   المستوى   حيث  من   مباشرة  اإلعدادية  المرحلة  تلي   التي  المدارس   هي

  العليا   المدارس  إلى  للدخول  تحضيرية  مرحلة  بمثابة  لتكون   استنبول،  في  ميالدي  1868  سنة

 فكرت  عليها  الكثيف  لإلقبال  نظرا    و  المسلمين  وغير  للمسلمين  أبوابها  المدرسة  فتحت  و  ،(الكليات)

 العام   المعارف  نظام  في  جاء  ومما .  89العربية   الواليات  في  المدرسة  هذه  مثل  بأنشاء  الدولة

 :يلي ما السلطانية المدارس لنظام بالنسبة 90م، 1869 /هجري  1286 الصادر

 .الوالية مركز مدينة كل في سلطاني مكتب إيجاد يستوجب -١

 .الدولة خزينه الى السلطانية المكاتب إنشاء تكاليف تعود -٢

 

88 ) B.O.A: MF.IST, 12/122 

 . 349( فاضل بيات: المؤسسات التعليمية في المشرق العربي...، مرجع سابق، ص: 89

90 ) B.O.A: Y.EE, 112/6. 
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 . ونهاري  ليلي نظامين من السلطانية المكاتب تتكون  -٣

  ، 1913    سنة  القدس  في  اإلعدادية  المدرسة  مكان  القدس،  في  السلطانية  المدرسة  أسست

 المتقدم   والقسم  مجانية،  فيها  والدراسة  االبتدائي  القسم:  قسمين  إلى  تنقسم  فيها  الدراسة  وكانت 

 .91األجور هذه من الفقيرة  العوائل طالب أعفت الدولة أن إال بأجور، فيه والدراسة

لعام  السلطانية  المدرسة  على  الشديد  يظهر اإلقبال  لعدد الطالب  التالي  الجدول  وبحسب 

 :92هـ 1333

 المجموع  نهاري  ليلي  الصف 
 25 25 - األول
 32 29 3 الثاني
 41 37 4 الثالث
 36 22 14 الرابع 

 22 16 6 الخامس
 156 129 27 مجموع القسم األول

 17 9 8 السادس 
 13 4 9 السابع
 5 3 2 الثامن 
 4 3 1 التاسع

 39 19 20 الدورة األولى 
 1 1 - الفنون الحادي عشر
 1 1 - الدورة الثانية فنون 

 196 149 47 المجموع العام
 

 

 

 

 376( فاضل بيات: المؤسسات التعليمية في المشرق العربي...، مرجع سابق، ص: 91

92 ) B.O.A: MF.IST, 39/418.  
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 دار األيتام في القدس أو مدرسة الصنايع: -5

على كل ما شأنه الحفاظ على أبناء المسلمين وخصوصا   كانت الدولة العثمانية حريصة   

المدارس األج عدم إدخال أوالدهم في  نبية في  المشردين واأليتام، وعملت جاهدة  على ثني األهالي 

الدولة  وكانت  بهم،  ة  خاص  دور  في  واأليتام  المشردين  األوالد  جمع  على  جاهدة   وعملت  القدس، 

األجنبية األيتام  دور  قيام  من  في   تخشى  المعارف  مدير  رفعه  تقرير  ففي  فيها.  األيتام  باستقتطاب 

 حتى  لأليتام،  دور  بإقامة  االجنبية  للدول  الساحة   ترك  مغبة   من   العثمانية  السلطات  فيه  القدس يحذر  

  التي   الصنائع  دار  ففي.  ومذاهبهم  دينهم  تغيير  إلى  والسعي  إليها  المسلمين  األطفال  يذهب  ال

  بعض  فيها  ودخل  مجانا    المرضى  ومداواة   وإكسائهم  االطفال  بإطعام  قاموا  القدس،   في  أقاموها

  مدرسة   بإقامة  القدس   معارف  مديرية  أوصت  األمر  هذا  لتداعيات  نتيجة  و.  المسلمين  أطفال

  مرتبطة  وتكون   والخياطة،  األحذية  وصناعة  كالحدادة  الرائجة،  الحرف  بعض  تعليمهم  يتم  للصنائع

  و  سنوات  ست  فيها  الدراسة  مدة  وجعل  االبتدائية  المدارس  مستوى   في  وتكون .  المعارف  بوزارة

  األناث  مكتب  مكان  الصنايع  مدرسة  مكان  وإتخذ.  93باأليتام   الخاصة  الحميدية  بالمدرسة  تسميتها

 .94القدس  في

 :القدس في المعلمين  دار -٦

  بعض   من   تعاني  ظلت  ولكنها  ميالدي،1906  عام  القدس  في  المعلمين   دار  تأسست 

  افتتحت  ثم  األمر  أول   أغلقت  لكنها  للمعلمين،  دار  أي  تحتاجها  التي  لإلحتياجات  نظرا    الصعوبات،

  عبارة   كانت  وهي  لها،  مكانا    القدس  في  اإلعدادية  المدرسة  مبنى  من  واتخذت  ميالدي،  1914  عام

 طالب،   29عددالطالب  بلغ  حيث  الطالب  لسكن  مكان  فيها  وإتخذ  ليلي،  ابتدائي  معلمين  دار  عن

 .95طالب  200 قرابة العدد يصبح أن المتوقع ومن

 

93 ) B.O.A: MF.MKT, 175/169. 

94 ) B.O.A: MF.MKT, 218/18. 

95 ) B.O.A: DH.UMVM, 143/21-1. 
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ة الخاتم  

 إقامة  في  الغربية  الدول   بين  شديدا    تنافسا    شهدت  القدس  أن  تقدم  ما  كل  بعد  القول  يمكننا

. اليهود  ضمنهم  ومن  اإلسالمية  غير  الطوائف  كذلك  التنافس  هذا  وشمل  التعليمية  المؤسسات

  بعين  الدينية  الطوائف  بعض  و  الدول  هذه  أقامتها  التي  المؤسسات  إلى  تنظر  العثمانية  الدولة  وكانت

 لتنفيذ  المؤسسات  هذه  كل  تسخر  كانت  الدول  هذه  ألن  نظرتها،  في  محقة  وكانت.  والقلق  الريبة

  بوسع  يكن  ولم.  سواء  حد  على  العثمانية  والدولة  األهالي  بين  سمومها  وتنفث  المدينة  في  مخططاتها

 االمتيازات  يستغلون   كانوا  مؤسسيها  ألن  الالزم،  بالشكل  المؤسسات  لهذه  التصدي  العثمانية  الدولة

 إلى   إضطرت  ولهذا.  واإلصالحات  التنظيمات  فرماني  بنود  في  ورد  وما  لألجانب  الممنوحة

  تعليمهم  أن  رأت  ألنها  األهالي،  على  تعول  وكانت   هي  أقامتها  بمؤسسات  المؤسسات  هذه  مواجهة

  اإلمكانيات  ولكن  مواجهتها،  و  األجانب  مخططات  لمعرفة  وإدراكا    وعيا    أكثر  سيجعلهم   قيفهموتث

للباحث   .مخططاتهم إلفشال   كافية تكون  لم الدولة تمتلكها كانت التي المادية يتبي ن  اإلرسالية كما  المدارس  عدد  على  قياسا   كافيا   يكن  لم  العثماني  التعليم  أن 

كثيرة ومجتمعة  التبشيرية.   السكان. وأعتقد أن هناك أسباب  تلب ي حاجات  ال  أقيمت  التي  فالمدارس 

 وقفت حائال  أمام إنتشار التعليم الحكومي في القدس، أهم ها: 

على   -1 عشر  التاسع  القرن  من  الثاني  النصف  في  جهودها  رك زت  العثمانية  الدولة  إن 

محاو  ذلك  في  والسبب  والدينية،  السياسية  إلى  لة  الناحيتين  المتكرر  اليهود  خطر  درء 

 القدس. 
  عدم تعاون األهالي بشكل جد ي في إنشاء المدارس، الذي يقع على كاهلها بناء المدارس  -2

 حسب القوانين العثمانية. 

المدارس -3 كان    كثرة  ما  الكريم، وهذا  القرآن  المسلمين  بتعليم  تهتم  والتي  الدينية اإلسالمية، 

 األهل تعل م أبنائهم تالوة القرآن الكريم.أفضل ما يرجوه 

 . ضعف اإلمكانيات المادية لنظارة المعارف -4

 كثرة المدارس اإلرسالية والمسيحية األهلية.  -5
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 ألهم المنشآت التعليمية التي أقيمت في القدس  وثيقة
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وثيقة من متصرفية القدس إلى نظارة المعارف العمومية تطلب منها معاملة لواء القدس غير  

 األلوية العربية الباقية بسبب كثرة المدارس التبشيرية اإلرسالية. 
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هة إلى مديرية المعارف في القدس من أجل إنشاء   مكتب لأليتام في القدس الشريف. وثيقة موج 
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MF.IST: 1\413 

 . وثيقة تبي ن أعداد المدارس االبتدائية والرشدية والعالية في لواء القدس
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-1887"التاريخ اإلقتصادي لوالية بيروت 
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أجزاء  من  مهمًا  إداريًا  جزءًا  عشر،  التاسع  القرن  أواخر  منذ  بيروت"  "والية  شّكلت 
التصنيف  هذا  يكن  ولم  والياتها،  من  األولى  الدرجة  واليات  مع  صّنفتها  والتي  العثمانية،  السلطنة 

 شكلّية، فهو ينبع من عّدة إعتبارات: مسألة 

عليه   دارت  المتوسط،  للبحر  الشرقي  الساحل  من  أساسي  جزء  على  اشتملت  قد  الوالية  أن  أولها: 
والطوائف   األديان  المتعدد  البشري  تركيبه  في  األهمّية  بالغة  نتائج  وخّلفت  تاريخية  صراعات 

 والمذاهب. 

بين   وصل  حلقة  شّكل  قد  الجزء  هذا  أن  وقت ثانيها:  في  السوري،  والداخل  الدولية  التجارة  حركة 
مدن هذا   وشّكلت  البحر،  وراء  ما  وبالد  الساحل  بين هذا  النقل األساسية  وسيلة  السفينة  فيه  كانت 

اآل البرّية  التجارة  لقوافل  محطات  وشبهالداخل  الشرق  في  "إيران"  جهات  من  العربية"    تية  الجزيرة 
ا هذه  مرافىء  كانت  لذلك  الجنوب.  ومخرجًا  في  الداخل،  باتجاه  األوروبية  للبضائع  معبرًا  لوالية 

 لمواد التجارة الخارجية إلى مختلف أنحاء العالم عبر البحار.

القوى   مختلف  تّجار  من  كبيرة  أعداد  إليه  تقاطرت  قد  الوظيفة،  وبهذه  الموقع  هذا  أن  هو  ثالثها: 
باتوا   حّتى  العثماني،  الحكم  من  طويلة  مرحلة  خالل  القرن  الدولية  من  األول  النصف  أواخر  في 

من   السلطنة،  على  استجد  ما  ونتيجة  وماليًا،  واجتماعيًا  تجاريًا  ثقاًل  فيه  يشكلون  عشر  التاسع 
الدولية،   المخططات  لصراع  عرضة  الجزء  هذا  كان  الفترة،  هذه  في  وعسكرية  سياسية  تطورات 

ثقلهم اإلقتصادي إلى ث إنغمس فيها هؤالء التّجار لتحويل  قل سياسي يخدم تواصل مصالحهم التي 
لقد عملت السلطنة على مواجهة هذه المخططات، بإعتماد وتنظيم إداري كان في صلب   ومصالح الدول التي ينتمون إليها. 

عام   الدولية  القوى  ممثلي  أمام  بها  التزمت  التي  واالدارية  التنظيمية  الوقت  1839خطتها  وفي  م، 
الت من  للحد  منها  محاولة  كانت  عام نفسه  الصادر  الواليات  تشكيل  "فنظام  األجنبية،  دخالت 

مدينة  1839 ومركزها  الشمال  في  حلب"  "والية  هما:  كبيرتين  واليتين  وفلسطين  سورية  جعل  م، 
 "حلب"، و"والية سورية" في الجنوب ومركزها مدينة "دمشق".

اإلداري    التقسيم  خالل  من  السلطنة  أرادت  بح1864لعام  الجديد  لقد  تمسك  أن  ركة  م 
اإلدارتين   رحمة  تحت  تجعلهم  وأن  األجانب،  التّجار  عليها  يسيطر  التي  الناشطة  التجارة 
على  الجارية  االقتصادية  التطورات  مصلحة  مع  يتعارض  مما  ودمشق،  حلب  في  المركزيتين 
والرابط  الحل  صالحية  يحملون  ممن  المسؤولين،  حركة  في  السرعة  إلى  تحتاج  التي  الساحل، 

مصلحة التّجار كانت تقتضي أن يكون مركز هؤالء المسؤولين قريبًا منهم، كي    بشأنها خاّصة أن
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معامالتهم   على  موافقتهم  ليأخذوا  القرار،  الساحل ومركز  بين  مصاريف إضافية لإلنتقال  يتكبدوا  ال 
 التجارية.

وضع    تجاهل  كما  بيروت،  مدينة  عليها  أصبحت  التي  األهمّية  التقسيم  هذا  تجاهل  لقد 
احلية األخرى التي كانت فيما مضى مراكز إياالت "كطرابلس الشام"، و"صيدا"، و"عّكا".  المدن الس

فرن وخاصة  الدولية  القوى  إعتبرت  إللذلك  هو  اإلداري  اإلجراء  هذا  أن  تطور سا،  حركة  عاقة 
المصالح الدولية المتكونة على الساحل. فهي مصالح تستحيل إدارتها من دمشق وحلب. وإقترحت  

ة أن تكون مدينة بيروت مركزًا لوالية تمتد من "الالذقية" شمااًل إلى "حيفا" جنوبًا، بعد  على السلطن
المطلوبة  التعديالت  تجري  أن  وطلبت  الشريف".  و"القدس  لبنان"  "جبل  متصرفيتي  أنشأت  . 1أن 

وخصوصًا أن الدولة العثمانية كانت تنظر إلى بيروت على أن الهيمنة فيها للمسيحيين وخصوصًا  
بالحيال على اإلمساك  من أن ينعكس هذا األمر  خافت  لذلك  الدولة،  موارنة.  والتجارة  اة االقتصادية 
 .2دعمهم بذلك القوى الدولية وخصوصًا فرنسا ي

السلطنة   مسؤولي  بين  أخرى  تارًة  وعلنيًا  تارًة  خفيًا  المسألة  هذه  حول  الصراع  استمر 
أخرى   جهة  من  بيروت  وتّجار  جهة  من  العام  العثمانية  منذ  الدولية.  القوى  تّجار  يدعمهم  الذين 

العام  1865 حتى  بيروت  1887م  النفوذ األجنبي في  التجاري وتعاظم  النشاط  تطور  حين فرض  م 
 .3ومنطقة الساحل قناعات جديدة على مسؤولي السلطنة، دفعهم إلى إنشاء والية بيروت 

اآلخر    ربيع  من  السادس  مخ1887  \هـ  1305وفي  مجلس  وّقع  إنشاء  م  قرار  صوص 
وبعد  والالذقية.  الشام،  طرابلس  البلقاء،  عكا،  بيروت،  التالية:  األلوية  وضّمت  بيروت"  "والية 

في   السنّية  إرادته  السلطان  أصدر  القرار،  إتخاذ  من  األول    8يومين  "علي  1305ربيع  بتعيين  هـ، 
 .4باشا" واليًا على بيروت 

إعتبارات  عّدة  من  بيروت  والية  إنشاء  األجنبي  ينبع  النفوذ  وتعاظم  بيروت  أهمّية  إزدياد   :
وإتخاذ   سورية،  والية  وإتساع  وأسبابه،  شأنه  من  والتقليل  األجنبي  النفوذ  وجه  في  للوقوف  فيها، 

 والتها مدينة دمشق مركزًا لهم، األمر الذي يجعل بيروت دون أهميتها. 
 

1 ) B.O.A: I.DH, 1063/83417. 

2 ) Ibid: 

3 ) B.O.A: I.DH, 1063/83417. 

هـ، 1318. وسالنامة والية بيروت لعام 26هـ، دفعة أولى، ص:1317( سالنامة والية بيروت لعام  4

 . 65دفعة ثانية، ص:
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 تعاظم دور بيروت االقتصادي: 

الح  خالل  الفرنسيون  التّجار  تجاريًا  كان  مركزًا  صيدا  مدينة  من  جعلوا  قد  العثماني،  كم 
وبهم   وفلسطين.  سورية  نشاطهم  دائرة  شملت  وقد  المتوسط.  للبحر  الشرقي  الساحل  على  هاّمًا، 

ويافا  غّزة  الرامة،  عكا،  صور،  بيروت،  دمشق،  مدن:  تجارة  التّجار  5ارتبطت  شّكل  وقد   .
ا بيوتهم  عدد  بلغ  حيث  حركته،  عماد  بيتًا  الفرنسيون  عشر  سبعة  منها  بيتًا.  وثالثين  أربعة  لتجارية 

في صيدا، ثالثة بيوت في الرامة، ثالثة عشر بيتًا في عّكا، وبيتًا واحدًا في يافا، وإلى جانب هذه  
صيدا  مدينة  في  المتمركزة  الكاثولكية  االرساليات  من  كبير  عدد  وجد  فقد  هذا  6البيوت،  وكان   .

للفرن بالنسبة  تحول  قد  الخمسة  المركز  مراكزهم  من  واحد  إلى  عشر  السابع  القرن  أواخر  في  سيين 
 األساسية الكبرى في شرق المتوسط المصّنفة في المرتبة األولى. 

أمير جبل لبنان  1789-1770وبعد الخالف الذي وقع بين األمير يوسف الشهابي )   م(، 
( الجزار  باشا  أطراف1804-1775وأحمد  أحد  الفرنسون  كان  صيدا،  والي  الذي 7ه م(  والتضييق   .

التجارية  المواد  وإحتكارهم  األجنبية،  اإلمتيازات  بسبب  الوالة  قبل  من  التّجار  له  يتعّرض  كان 
وهكذا أخذ  وعكا.  صيدا  من  الفرنسيين  التّجار  طرد  إلى  كل ذلك أدى  صيدا.  تّجار  مع  وخالفاتهم 

 .8دورهما يتراجع كمركز للتجارة الدولية

ع  الفرنسيون  التّجار  هذا  عمل  جاء  وقد  بيروت،  إلى  صيدا  من  تجارتهم،  مركز  نقل  لى 
يعملون على  الفرنسيون  وبدأ  صيدا.  إلى  كان  كما  الوضع  باستحالة عودة  إقتنعوا  بعد أن  االنتقال، 

على لفرضه  تمهيدًا  بيروت  ميناء  في  تجارتهم  مسؤولي   تركيز  وعلى  العثمانية،  في السلطنة  هم 
ميناءها   فاعتمدوا  المناسب.  أكثرية  الوقت  وأخذت  بضائعهم.  وإليه  منه  يهربون  شرعي  غير  بشكل 

 

5 ) Adel Ismail: "Documents diplomatiques et consulaires relatives à 

l'histoire du liban et du pays de proche-orient du XVIIéme à nos jours", 

Beyrouth 1978-1995, Tome 1, Lettre no. 82, P:271. 

6  ) Ibid: Tome 1, Lettre no. 87, PP:293-294. 

7 ) Ibid: Tome 4, Lettre no. 9, PP:48-50. 

8 ) Ibid: Tome 4, Lettre no. 11, PP:53-54. 
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التوّجه  هذا  يمنع  أن  الجزار  حاول  وقد  الميناء.  هذا  في  ترسو  سوريا  إلى  المتجهة  الفرنسية  السفن 
 .9غير أن محاولته باءت بالفشل 

فترة    في  الفرنسيين  التجار  واستطاع  بيروت،  إلى  طريقه  يشق  التجاري  التحول  أخذ 
 يحققوا نتائج هامة، وباتت تجارة بيروت أهم من تلك التي في صيدا وعكا لسببين:  قصيرة، أن

األول: أن التجارة في صيدا وعكا بقيت في يد الباشا، فهو الذي يبيع ويشتري، في حين أن التاجر  
 في بيروت، قد استطاع أن يتخّلص من هذا االحتكار، وأن يتعامل مع من يشاء. 

بيروت تّجار  أن  في    الثاني:  بقوا  الذين  من  أكثر  التحّمل  على  قادرين  أغنياء  ألنهم  األقوى،  كانوا 
 .10صيدا وعكا 

 " قّدم  نفسه  الوقت  الفرنسي    –  Martinوفي  القنصل  إلى    فيمارتن"  إقتراحًا  صيدا 
أعم  ستكون  الفائدة  ألن  بيروت  إلى  صيدا  من  القنصلية  مركز  نقل  بضرورة  الفرنسيين  المسؤولين 
التي  وسردينية  إنكليزي،  قنصل  بمركز  وقبله  فرنسي،  قنصل  بمركز  بيروت  تزويد  إن  وأكبر. 

شمل الذي  قنصلها،  ثبتت  قد  مّرة،  ألول  وقناصل  عمااًل  األوسط  الشرق  إلى  صالحياته  أرسلت  ت 
أرسلت   قد  المتوسط،  بحار  الواسعة في  التجارة  وتوسكانة، ذات  بيروت،  السوري في  الشاطىء  كل 
قنصاًل إلى هذه المدينة، وأرسلت كل القوى الدولية قناصل لها إلى بيروت. كل ذلك أعطاها زخمًا  

من كبار بيوتات التّجار    م، كان يوجد فيها أربعة وثالثون بيتًا تجاريًا،1827دوليًا مهّمًا. وفي عام  
تّجار من المسلمين، خمسة   الدوليين والمحليين. وقد توّزع هؤالء التّجار على الشكل التالي: خمسة 
من   تاجران  النمساويين،  من  تّجار  أربعة  الفرنسيين،  من  تّجار  ستة  المسيحيين،  من  تاجرًا  عشر 

يو  كان  العدد  هذا  وبين  سرديني.  وتاجر  روسي  تاجر  ذوي  اإلنكليز،  من  تاجرًا  عشر  خمسة  جد 
تجا  . 11التجارة الواسعة منهم خمسة تّجار مسيحيين، إثنان فرنسيان، إثنان نمساويان وواحد روسي  الرسمية  الدولية  الخطوات  هذه  القنبعد  قبل  من  شيء  كل  أصبح  بيروت،  يتم  ه  اصل 

إج يعقدون  باتوا  الساحلية  المدن  في  فالتّجار  الساحل،  هذا  على  مدروس  بينهم  بشكل  فيما  تماعات 

 

م، الجزء الثالث،  1983\هـ1403، 3( محمد كرد علي: خطط الشام، مكتبة النوري، دمشق، ط 9

 .9ص:

10 ) Adel Ismail: op.lit, tome 3, Lettre no. 44, PP:134-136. 

11 ) Adel Ismail: Tome 1, Lettre no. 48, PP:184-200. 
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المحطات  أولى  وحلب  بيروت  وجعلت  ويقترحون.  ويرفضون  والتنفيذ،  والتنسيق  واالتفاق  للتشاور 
 لبريد القناصل بين مدن الساحل.

 الوضع الزراعي: 

ولذلك    الضرائب.  من  أشكال  لعّدة  الزراعية  األراضي  العثمانية  السلطنة  أخضعت 
األراضي لقطع  إحصاءات  إجراء  إلى  على   إضطرت  توزعها  وأماكن  ومساحتها  المزروعة 

عام   بيروت  والية  في  الزراعية  القطع  عدد  بلغ  وقد  لها.  التابعة  اإلدارية  هـ  1298الدوائر 
مساحتها    601248 بلغت  يلي:   7603339قطعة،  كما  الوالية  سناجق  وتوزعت على قرى  دونمًا، 

الشام   طرابلس  ومساحتها    155042سنجق  تمل  775732قطعة  سنجق    335كها  دونمًا  قرية، 
الشام   مساحتها    155042طرابلس  تملكها    1406575قطعة  البلقاء   932دونمًا  سنجق  قرية، 

 .12قرية 253دونمًا تملكها  1735968قطعة مساحتها  125813
 أهم المنتجات الزراعية: 

بمختلف   بيروت  والية  لسّكان  أساسيًا  موردًا  الزراعي،  والعمل  الزراعة  طبقاتهم  شّكلت 
الحاصل   هؤالء  اقتسم  فقد  والخزينة.  السمسار،  والتاجر  المنتج،  الفالح  مورد  فكانت  االجتماعية، 

 الزراعي الناتج عن جهد واحد، هو جهد الفالح بوسائله البدائية.

في   فأصدرت  محاصيلها،  وتنويع  الزراعة  تشجيع  على  عملت  السلطنة  أن    26صحيح 
تشجي1287رجب   أجل  من  تعليمات،  الرسم هـ  من  المستوردة  اآلالت  فأعفت  القطن،  زراعة  ع 

في   وأصدرت  الحجة    29الجمركي،  من  1278ذي  حديثًا  المزروعة  الزيتون  غراس  إعفاء  نظام  هـ 
وأصدرت   مواد.  عشر  من  النظام  هذا  ويتألف  اإلنتاج،  بدء  من  إعتبارًا  سنوات  ثالث  لمدة  األثمار 

في   الزراعة  مديري  بوظائف  تختص  التعليمات  1280عبان  ش   17تعليمات  هذه  تضّمنت  وقد  هـ، 
ودورهم  مهامهم  لهم  وحّددت  الزراعة،  مديري  تعيين  محّرم  13كيفية  وفي  أصدرت  1279.  م، 

من   يتألف  وهو  سنوات،  ثالث  لمدة  العشر  من  حديثًا  المزروعة  التوت  غراس  إعفاء  ثمان  "نظام 
كا  اإلعفاء  هذا  أن  غير  الغر مواد.  هذه  زراعة  بغاية  مشروطًا  زراعتها ن  وشروط  وأسست 14اس   .  

 .256، ص: 13هـ، دفعة 1298ورية لعام ( سالنامة والية س 12

( الدستور العثماني: ترجمة نوفل أفندي نعمة هللا نوفل، مجلّدين، المطبعة األدبية، بيروت،   13

 .387-381هـ، .........، ص:1301

  . 386-385( المرجع نفسه، ص: 14
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األعشار  من  تؤديها  التي  النسبة  أساس  على  الزراعية  المناطق  في  مركزه  الزراعي،  غير 15البنك   ،
إلى  باالضافة  فهم  بالنفوذ،  يتمتعون  الذين  المالكين  كبار  لصالح  عمليًا  جاءت  اإلجراءات  هذه  أن 

 رهم.الملكيات الشاسعة التي في حوزتهم يعرفون كيف يتدبرون أمو 
 مديرية الزراعة:

أ   من  والنواحي  واألقضية  والسناجق  الوالية  في  الزراعة  شعبة  مدير  الوالية، عّين  هل 
بيروت سنجق  في  كاتب  فعّين  أفندي،  عاصم  مصطفى  عضو  بك،  الصلح  منح  المجلس  رئيس   :

أفندي  فوزي  وطلب  16علي  األمر.  بادىء  في  المحلّية  المجالس  من  بانتخاب  ذلك  وتمَّ  منهم  . 
جميع   زراعة  في  وترغيبهم  األهالي  تشجيع  على  والعمل  ألجلها،  المعيينين  المناطق  على  اإلشراف 
المحاصيل   زراعة  على  الفالح  حث  أن  وبيد  خدماتهم.  لقاء  رواتب  يتقاضون  ال  وكانوا  األنواع، 
الصناعة  نحو  االقتصادي  التطور  إتجاهات  تتطلبها  كانت  السكر،  وقصب  واألرز  القطن  مثل 

عام  آن الواليات  قانون  وبصدور  يتم 1864ذاك.  أن  على  بالوالي  والتجارة  الزراعة  مأمور  ارتبط  م 
 . 17تعيينه من قبل الدولة بانتخاب نظارة التجارة والزراعة 

يساعده    مأمور  رأسها  على  مركزية  إدارة  من  الوالية  في  الزراعية  الشعبة  وتشّكلت 
هذه   تشكيل  من  الغرض  أن  ويبدو  وكاتب،  األهالي معاون  ترغيب  أجل  من  كان  الزراعية  الشعبة 

على   والدليل  السوق،  بحاجة  الرغبة  ترتبط  وبذلك  الطلب،  عليها  يكثر  التي  المنتجات  زراعة  على 
التجارية.  الغرف  نفسها  هي  كانت  األقضية  مراكز  في  تشّكلت  حين  الزراعية  الغرف  أن  ذلك 

 وهكذا باتت الغرفتان غرفة واحدة. 
 تجارة وزراعة بيروت:  مثال على ذلك غرفة

 رئيس أمين نجيب أفندي 

 مشاور ثاني أنطوان طرازي أفندي    نجيب سرسق  لمشاور أو 

 أعضاء عبد القادر نعماني     الحاج نجيب بيهم 

 مصباح غندور     سعيد موسى 
 

 .31م، ص:1935( سعيد حمادة: النظام النقدي والصرافي في سورية، بيروت،  15

 شير فقط إلى أعضاء مجلس إدارة سنجق بيروت في البحث.* ( سن

 . 136هـ، ص:1312-1311( سالنامة والية بيروت:  16

 . 383-381( الدستور: مرجع سابق، ص: 17
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 محمد حناوي      جرجي نقاش 

 ألياهو دانا     حبيب دوماني 

 كاتب توفيق أفندي      رفيق إلياس

 . 18يد آغا مباشر رش

كما أقدمت الحكومة العثمانية على تأسيس "بنك الزراعة العثماني" في إستنبول، وكان قد  
عام   الواليات  في  زراعية"  "صناديق  البنك  تأسيس  أجل 1875سبق  من  الزراعي  البنك  تأسس  م. 

أما  أقصى.  كحد  سنوات  عشر  أقصاها  مهلة  في  تستوفى  أن  على  للمزارعين  القروض  إعطاء 
مقدار معاملة   على  وتعطي  باألرض،  مضمونة  فالقروض  ومعّقدة.  طويلة  فكانت  االستقراض 

العقارية   الملكية  قيمة  تخفيض  إلى  يميل  والتخمين  البنك،  لجنة  قبل  من  المخمنة  قيمتها  نصف 
أو   للعمل  أدوات  لشراء  إّما  فهي  األموال،  استعمال  في  البنك  شروط  فرض  وإلى  كبيرًا،  تخفيضًا 

 .19ألرض، وليس لشراء أراض  لتحسين مؤقت في ا
البالغة  الحبوب -1 المنتجة  الكمّية  حيث  من  أن  المحاصيل  أهم  من  وكانت   :4433919  

البالغة   قيمتها  حيث  من  أو  قيس    51402120هكتوليتر،  ما  إذا  هام  مبلغ  وهو  قرشًا، 
وقدر   الوالية،  أنحاء  مختلف  في  يزرع  كان  فالقمح  الزراعية.  الوالية  منتجات  معّدل  بقيمة 

السنوي   بـ    2434256إنتاجه  قيمتها  قدرت  كمّية    33445815هكتوليتر  وبلغت  فرنكًا، 
ثمنها  1203100الشعير   قدر  أّما   10390675هكتوليتر،  الوالية.  أنحاء  كل  في  فرنكا 

إنتاجها   بلغ  بـ    1289234الذرة فقد  فرنكًا. وقد احتل   3887340هكتوليتر قدرت قيمتها 
الدرجة   الالذقية  بإنتاج  سنجق  الالذقية  سنجق  وانفرد  طرابلس،  سنجق  وتاله  األولى 

حوالي  القطاني -2 فرنكًا. 200000هكتوليتر وقدر ثمنها بـ 200000الشوفان إذ بلغ إنتاجه  القطاني  من  السنوي  الوالية  إنتاج  بلغ  قدر   5025498:  غرامًا،  كيلو 
بـ   ا  633480ثمنها  بين  المرتبة األولى  الحّمص  وقد احتل  ثم  فرنكًا.  الفول  لقطاني وتاله 
 العدس. 

 

 .142هـ، ص:1312-1311سالنامة والية بيروت لعام  18

 . 32-31سعيد حماده: مرجع سابق، ص: 19
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والعقاقير -3 المشروبات  نباتات  النباتات.  محاصيل  هذه  طليعة  في  السوس"  "عرق  يأتي   :
عليه   الطلب  كثرة  على  بناء  يجمعه  والفاّلح  السورية،  األراضي  في  بكثرة  منتشرًا  وكان 
بـ  إنتاجه  وقدر  الوالية.  سناجق  مختلف  من  يجمع  كان  "العرق"  هذا  الخارج.  من 

ثمنها    5202966 بلغ  غرامًا  طليعة    1057334كيلو  في  الالذقية  سنجق  وكان  فرنكًا. 
ر هذه المادة.   سناجق الوالية التي تصدِّّ

والثمار  -4 الخضار  فقد محاصيل  الوالية.  أنحاء  مختلف  في  والثمار  الخضار  إنتاج  جرى   :
حوالي   الخضار  كمية  ثمنها    748438بلغت  بلغ  غرامًا  أّما156000كيلو  الثمار   فرنكًا. 

حوالي   كميتها  بلغت  بـ    5394966فقد  قدرت  غرامًا  وزرع   1198477كيلو  فرنكًا. 
بـ   إنتاجه  وقدر  الوالية  أنحاء  مختلف  في  ثمنها    8267016البصل  بلغ  غرامًا  كيلو 

بإنتاج    242928 الوالية  سناجق  بين  األولى  المرتبة  طرابلس  سنجق  واحتل  فرنكًا. 
 .20البصل 

والحرير -5 السمسم  وبلغ والتبغ  محاصيل  الوالية  أرجاء  مختلف  في  ُينتج  السمسم  كان   :
بـ    3417421إنتاجه   ثمنها  قدر  غرامًا،  للحرير 21فرنكاً   1059242كيلو  بالنسبة  أّما   .

بحوالي   التوت  أشجار  عدد  وقدر  الوالية  أنحاء  مختلف  في  دودته  تربية  جرى  فقد 
بـ    9170000 االنتاج  وقدر  بلغ  675000شجرة،  غرامًا  حوالي    كيلو    6217540ثمنها 

إطار   فرنكًا. وفي  الحرير،  دودة  وتربية  التوت  زراعة  على  األهالي  الدولة  وقدشجعت 
الجمركية   الرسوم  رفع  الدولة  قررت  الحرير ذلك،  دودة  إستيراد  فكان    .22عن  التبغ  أّما 
  529090كيلو غرامًا قدر ثمنها بـ    766801ينتج في مختلف أنحاء الوالية وبلغ إنتاجه  

 موسيو باركر    مدير - وشّكلت الدولة هيئة إدارية لشركة التبغ وهم: .23رنكاً ف

 دانيال أفندي  محاسب  -

 أنطوان أفندي  مفتش  -

 .24سامي بك   كاتب  -

 

20 ) Vilot Cuinet:"Syrie Liban et Palestine", Paris 1896, PP:25-54-95-123-

180-182. 

21 ) Ibid: P:25. 

22 ) B.O.A: I.DUIT, 77/70. 

23 ) Vilot Cuinet: op.cit, P:30. 

 .329هـ، ص: 1312 – 1311( سالنامة والية بيروت  24
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الليمون  -6 المختلفة،  محاصيل  ومذاقاتها  بأنواعها  الليمون  شجرة  زراعة  الوالية  عرفت   :
صيدا   بجوار  وخاصة  وبيروت  طرابلس  سنجق  في  وشّكلت وازدهرت  وطرابلس، 

بـ   الحلو  الليمون  وقدرت كمية  موردًا أساسيًا  بلغ   18092673بالنسبة لصيدا  غرامًا  كيلو 
كيلو غرامًا قدر ثمنها بـ    8606822فرنكًا، وكمية الليمون الحامض بـ    1753671ثمنها  

بـ    1053478 )الزفير(  وكمية االترنج  بـ    69997فرنكًا.  ثمنها  قدر  غرامًا    21210كيلو 
 .25فرنكاً 

 هم الصناعات والحرف في الوالية: أ

على  القائمة  القديمة  الصناعات  هو  عرفته  ما  الكبيرة،  الصناعات  الوالية  تعرف  لم 
الظروف  رغم  تطويرها  إلى  أصحابها  يتطلع  كان  بسيطة  صناعات  وهي  الزراعية.  المنتجات 

بسا من  الرغم  على  ساهمت  وقد  نشاطها.  من  تحد  كانت  التي  الحاجات  الكثيرة  سد  في  طتها 
 األساسية للسكان. ومن أهم هذه الصناعات: 

الطحين   -أ األساسية  الخبز  –صناعة  الغذائية  المواد  من  والبصل  والزيت  الخبز  كان   :
يحضرها   التي  المؤن  قائمة  رأس  على  تأتي  المواد  هذه  وكانت  الوالية.  سكان  لمعظم 

الطحين   كان  ولذلك  الشتاء.  فصل  لتمضية  الخبز،  السكان  صناعة  في  يدخل  الذي 
 والبرغل المجروش من المواد التي تختزن منها كل عائلة كمية تكفيها طيلة ذلك الفصل.

عام  الوالية  سناجق  في  المطاحن  لعدد  السلطنة  به  قامت  إحصاء  وفي 
أنها كانت تحوي  1880\هـ1298 مطحنة، وأن سنجق طرابلس الشام قد    425م دلَّ على 

مطحنة، واحتل سنجق الالذقية المرتبة الثانية    181ى، فقد حوى منها  احتل المرتبة األول
حوى   حوى    141إذ  إذ  الثالثة  المرتبة  بيروت  وسنجق  سنجق    61مطحنة،  أما  مطحنة، 

 .26مطحنة  42عكا فقد حوى على 
عام   السلطنة  أجرته  آخر  إحصاء  عدد 1901\ هـ1319وفي  أن  فيه  تبّين  م، 

الوالية هو   منه  283مطاحن  بيروت، و  117ا:  مطحنة  سنجق  سنجق عكا،    44في  في 
سنجقي    122و في  مطاحن  وجود  إلى  اإلحصاء  هذا  يشر  ولم  الالذقية.  سنجق  في 

 

25 ) Vilot Cuinet: op.cit, PP:80-87-90-115-137-164-168-176. 

 ، صفحات متعددة.13هـ، دفعة 1298( سالنامة والية سورية: لعام  26
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العمل؟  عن  توقفت  قد  فيهما  المطاحن  كل  تكون  أن  يعقل  فهل  والبلقاء.  الشام  طرابلس 
أ يدفع  التي  المطاحن  اإلحصاء  هذا  شمل  تعدادهصحربما  جرى  وبالتالي  الضرائب  ا ابها 

بين المطاحن العامرة، في حين أهملت األخرى ألن أصحابها إستطاعوا أن يتملصوا من  
 .27دفعها وبالتالي سقطت من التعداد

صيد الصيد -ب يتناول  األول  وبّري.  مائي  نوعين:  إلى  الصيد  العثمانية  السلطنة  قسمت   :
إثنان منها  واللؤلؤ. ويهمنا  والمرجان  كالسمك واالسفنج  المائية  كانا رائجين في   المنتجات 

 الوالية:

 أواًل: الصيد المائي: 

السمك  -أ السكان  صيد  من  لعدد  عمل  مجال  شّكل  وقد  ونهري.  بحري  وهو   :
عن  تختلف  تكن  لم  تصطاد  كانت  التي  المتعددة  األسماك  وأنواع  المحترفين. 

 تلك التي كانت رائجة في حوض المتوسط. 

االسفنج -ب مهنة إحترفها  صيد  كان  الوالية،  ثغور  ألنها  : في  الناس،  الكثيرين من 
كانت تدر عليهم ما يسّدون به حاجاتهم. أما مواضع االسفنج فهي تمتد من مياه  
"الالذقية" في الشمال إلى مياه "جبيل" في جبل لبنان جنوبًا. ومنها خمسة مراكز 

 .28للصيد هي: الالذقية، أرواد، طرطوس، وأسكله، وطرابلس

 ثانيًا: الصيد البري: 

الحيوا طيورها. طال  طال  كما  وغاباتها،  الوالية  أرض  على  تسرح  التي  نات 
وقد أكَّد قانون الصيد على مكافأة كل صياد يقتل سبعًا أو نمرًا أو ضبعًا أو ذئبًا أو دّبًا أو  
في  ذلك  كان  سواء  الوالية  تعينها  التي  المفترسة  الوحوش  هذه  من  وغيرهما  بّري  خنزير 

 .29فيكون له ما قنص زمن إجازة الصيد أو في وقت منعه 
الملح -أ شواطئه.  إستخراج  على  الكثيرة  الممالح  بوجود  الوالية  ساحل  اشتهر  لقد   :

إدارة   اتخذتها  التي  اإلجراءات  بعد  خاّصة  تركوها،  أن  أصحابها  لبث  ما  لكن 
 

 .263-243هـ، ص:1319سالنامة والية سورية لعام (  27

( مجموعة القوانين: أصدرها يوسف صادر، ترجمة عارف أفندي رمضان، الجزء الخامس،  28

 .334-333ص:

 .342، ص:41سابق: المادة  ( مجموعة القوانين: مرجع 29
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أقفرت  حتى  االنتهاء  على  عشر  التاسع  القرن  أشرف  إن  وما  العمومية،  الديون 
عدد يوجد  كان  طرابلس  أسكله  من  القريبة  الجزر  ففي  الممالح.  هذه    هذه  من 

 كيلو غرامًا.  25000 – 20000الممالح قدر إنتاجها السنوي بين 

الفحم -ب : لم يكن هناك غابات بالمعنى الحقيقي في والية بيروت. فالجبال  صناعة 
لكن   المخروطية،  األشجار  من  وغيرها  الصنوبر  بأشجار  مغطاة  كانت  أكثرها 

وإلى أنواعه،  إختالف  على  الليمون  جنائن  وجدت  جانبها  وجدت   إلى  هذا  جانب 
إستخراج  إلى  األهالي  عمد  وقد  والتوت.  والدلب  السنديان  أشجار  من  أنواع 

الزيت -ج .30الفحم من هذه األشجار لإلنتشار  صناعة  نظرًا  الوالية  في  الشائعة  الصناعات  من  الزيت  صناعة  كانت   :
يذهب   كان  المنتج  والزيت  الزيتون.  شجرة  به  تتمتع  كانت  الذي  إتجاه  الواسع  بإتجاهين: 

التي  الكمّيات  كانت  للتصدير.  وإتجاه  الصابون،  وصناعة  الطعام  المحلي في  لإلستهالك 
كان   وأحيانًا  جيدًا.  الموسم  كان  إذا  محليًا،  المستهلكة  الكميات  تعادل  منه  تصّدر 

م على سبيل 1906اإلستهالك المحلي ال يترك إال كميات قليلة جدًا للتصدير. ففي عام  
 .31طناً  160بلغت الصادرات من الزيت المثال 

الصابون  -د في صناعة  يصنع  كان  والصابون  الزيت.  بإنتاج  الصابون  صناعة  إرتبطت   :
ناال  اللذان  المركزان  أما  المنزلي.  االستعمال  أجل  من  الزيت  تنتج  التي  الوالية  أرياف 

ى مصر  شهرة بصناعة الصابون فهما: طرابلس الشام ونابلس. فصابونهما كان يصّدر إل
والعراق  العجم  وبالد  واألناضول  يوجد  32واستنبول  كان  عشر  التاسع  القرن  أوائل  ففي   .

 في طرابلس خمس مصابن. 

والمنسوجات -ه الخيوط  يؤّكد  صناعة  ومما  الوالية.  مدن  في  العهد  قديمة  صناعة  وهي   :
مقدار   تحوي  الصليبية  الحمالت  قبل  كانت  الشام  طرابلس  مدينة  أن  مصنعًا    4000ذلك 

 .33قبيل الحرب العالية األولى 200سج الحرير. وقد انخفض هذا العدد إلى لن

 

30 ) Adel Ismail: Tome V, Lettre no. 52, P:179. 

31 ) Vitral Cuinet: op.cit, P:178. 

م، القسم الجنوبي، 1979رفيق وبهجت التميمي: والية بيروت، دار لحد خاطر، بيروت،  ( 32

 . 185، والقسم الشمالي، ص:98ص:

 .185القسم الشمالي، ص: مرجع سابق،:رفيق وبهجت التميمي(  33
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الملبن -و النار في  صناعة  على  عصيره  الناضج وعصره، وغلي  العنب  بقطف  تتم  كانت   :
ثم   رخوة،  عجينة  إلى  بعدها  المزيج  فيتحول  الطحين،  من  كمية  وبإضافة  كبير،  قدر 

 .34تسكب على شراشف ويشمس لمدة عشرة أيام 

المجفف صناع  -ز التين  أنحاء  ة  مختلف  في  الكرمة  شجرة  جانب  إلى  التين  شجرة  زرعت   :
من   بعدد  المجفف  التين  صناعة  وتمر  طازجة.  ثمارها  استهالك  أجل  من  الوالية، 
بين   ما  تتراوح  مدة  الشمس  في  ووضعه  وتشريحه  الطازج  التين  بقطف  تبدأ  الخطوات، 

 .35العشرة أيام واألسبوعين 

الزرا  -ح األدوات  الخشبية:صناعة  والعربات    عية  البيوت،  لسقف  الطوب  صناعة  إنتشرت 
الخاصة   الخشبية  الزراعية  واألدوات  والثمار،  الفواكه  وصناديق  الحيوانات،  تجرها  التي 

 . 36بالفالح 

الجلود وصناعة األحذية -ط : أشارت المصادر التي إطلعنا عليها، إلى أن المدابغ كانت دبغ 
للثرو  المميتة  العوامل  من  تدخل  عاماًل  كانت  األشجار  قشور  ألن  الوالية،  في  الحرجية  ة 

جذوعها،   قشور  انتزعت  التي  األشجار  بيباس  تسبب  مما  كبيرة  بكميات  الجلود  دبغ  في 
المدابغ  وجود  كثرة  على  يدل  طرابلس  37وهذا  أن  إلى  أيضًا،  المصادر  هذه  وأشارت   .

بشكل   فيها  نجحت  قد  المدابغ  من  عدد  فيها  يوجد  كان  التي  جلود  الشام  دباغة  معقول 
الخشبية -ي الماعز. والتحف  االثاث  الخشبية  صناعة  بالمقاعد  الوالية  في  االثاث  صناعة  تمثلت   :

تمثلت   فقد  التحف  صناعة  أّما  والكراسي.  والطاوالت  واألسرة  الثياب  وصناديق  والخزائن 
الهاّمة.  المدن  في  المصنوعات  هذه  انتشرت  لقد  بالعاج.  وتطعيمه  الخشب  على  بالحفر 
التحف  بصناعة  والناصرة  صفد  طبريا،  حيفا،  عكا،  مدن:  اشتهرت  عكا  سنجق  ففي 
فهذه   والزيتون،  السرو  خشب  من  والطاوالت  الثياب  وصناديق  بالعاج،  المطعمة  الخشبية 
فيها   وجد  وقد  األثاث،  بصناعة  بيروت  واشتهرت  قيمة.  وذات  مرغوبة  كانت  الصناعات 

 

34 ) Vilot Cuinet: op.cit, P:67. 

35 ) Ibid: P:64. 

 .183و  96م، دفعة ثانية، ص: 1918( سالنامة والية بيروت لعام  36

37 ) Vital Cuinet: op.cit, P123. 
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حوالي  1896عام   ال  190م  بينهم  لنقل  نجارًا،  الخيل  عربات  وصانع  والحفار  نجار 
 .38الركاب

متفرقة -ك الوالية صناعات  في  وجدت  فقد  إليها،  أشرنا  التي  الصناعات  إلى  باإلضافة   :
وجدت   بيروت  ففي  غيرها.  دون  المدينة  هذه  على  وجودها  إقتصر  أخرى،  صناعات 
وفي   واألصبغة.  والثلج  والسروج  الخيل  وعربات  والزجاج  والكبريت  للكرتون  مصابغ 

العام   منذ  والعصير  الثلج  صنع  في1901طرابلس  واستمّرت  الحرب   م،  حتى  إنتاجهما 
تتراوح   التي  الكبيرة  الشراعية  السفن  تصنع  كانت  صيدا  مدينة  وفي  األولى.  العالمية 

 .39طنا، والسفن الشراعية الصغيرة 140-20حمولتها ما بين 

 لحركة التجارية في والية بيروت ا

السور   الداخل  بين  تجارية  محطات  القديم  منذ  للمتوسط  الشرقي  الساحل  مدن  ي  شّكلت 
مُ  يؤمون  كانوا  مختلفة  جنسيات  من  فالتجار  البحار.  وراء  ما  منتجات    ه نِّ دُ وبالد  إليها  حاملين 

إلى   الخام  وبموادها  البالد  هذه  بمصنوعات  محملة  سفنهم  وتعود  مستعمراتهم،  تنتجه  وما  بالدهم، 
 مختلف أنحاء العالم.

بين    ما  الواقع  هذا  من  تغير  مد1914-1887ما  أهمّية  إزدياد  هو  مركز ،  بيروت  ينة 
مركزًا  المرفأ  هذا  جعل  على  تعمل  كانت  التي  األوروبي  الضغط  نتيجة  مرافئها  ودور  الوالية 
التّجار  تمركز  المدينة  هذه  ففي  للمتوسط.  الشرقي  الساحل  على  الدولية  التجارية  للحركة 

والتصدير   االستيراد  حركة  حصر  أجل  من  وسعها  في  ما  المرفأ  شركة  وبذلت  في المستوردون، 
لعدد   العام  المخزن  جعلته  ذلك  أجل  ومن  الساحل.  هذا  على  األول  الميناء  ليكون  بيروت،  مرفأ 
صناعات   من  وغيرها  البترول  ومشتقات  واألرز  كالسكر  االستراتيجية  المستعمرات  سلع  من  كبير 
الدائرة  وشملت  البضائع.  وتخزين  وإنزال  السفن  رسو  رسوم  وحددت  الضرورية.  الهندية  األقمشة 

نفسها،  ال مدينة بيروت  وتشتمل على  مباشرة  التّجار  لها  منطقتين: األول يستورد  المرفأ  لهذا  تجارية 
جبل لبنان، دمشق وتوابعها، والمنطقة الثانية إمتدت على الساحل من "غزة" جنوبًا إلى االسكندرية  

خريتيتن كانتا  في الشمال بما فيها "طرطوس"، "مرسين" و"أضنة" وتوابعهما، على أن المنطقتين األ

 

38 ) Ibid: PP:48, 65. 

 .190( رفيق وبهجت: مرجع سابق، القسم الثاني، ص: 39
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االستيراد  حق  بأنفسهم  بيروت  تّجار  حصر  أيضًا  المنطقة  هذه  ففي  كرمان".  "والية  تتبعان 
 .40لتجارها 

بحيث    الميناء  توسيع  إلى  العثمانية  الدولة  عمدت  بيروت  مرفأ  أهمّية  إزدياد  وإزاء 
بتاريخ   "إستوفلس"  السيد  إلى  االمتياز  أعطى  حيث  الكبيرة،  السفن  حزيران   20يستوعب 

 .41م 1863

 أواًل: صادرات الوالية: 

كالحبوب   الزراعية:  والمنتجات  المحاصيل  من  عدد  على  الوالية  صادرات  إرتكزت 
المنتوجات   وعلى  الحرير،  وخيوط  والصابون  كالزيت  الزراعية:  والمصنوعات  والثمار،  والخضار 

 الحيوانية أكانت حية أم مذبوحة: كالصوف والسمن والجلود والعظام. 

كمياتها  هذ كانت  لذلك  الطبيعية،  الظروف  لتقلبات  عرضة  كانت  والمحاصيل  المنتجات  ه 
تتم   التي  مرافئه  له  كانت  الوالية  سناجق  من  سنجق  كل  أن  وبما  الظروف.  بهذه  محكومة  وقيمتها 
المرافىء   وفق  سنجق  كل  صادرات  عند  نتوقف  أن  نرى  به،  الخاصة  منتجاته  تصدير  عملية  فيها 

 المهمة فيه. 
 ات مرفأ بيروت: صادر  -1

: كان الحرير المادة األساسية التي تصّدر من مرفأ بيروت، وقد صدرت بأشكال  الحرير -أ
 .42مختلفة منها الشرانق الخام

الحيوانات  الصوف  -ب بعد  األولى  المرتبة  الحيوانية  المنتجات  بين  من  الصوف  احتل   :
في   دمشق  من  إليه  يرد  وكان  بيروت.  مرفأ  صادرات  في  ومن الحّية،  السوري،  الداخل 

 .43زحلة في وسط سهل البقاع 

 

40 ) Recueil Consulaire de Belgique: Tome X, Bruxelles 1895, rapport no. 

19, PP:349-350. 

41 ) B.O.A: A.DVN.MKL, 5/13, 26M 1283. 

42 ) Recueil Consulaire de Belgique: Tome 122, Bruxelles 1903, P:104. 

43 ) Adel Ismail: op.cit, Tome VI, Lettre no. 52, PP:200-202. 
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السوس -ج وفرنسا.  عرق  األمريكية  المتحدة  الواليات  إلى  كبيرة  بكميات  يصّدر  كان   :
التبغ   تصنيع  في  ويدخل  البيرة،  من  أنواع  عدة  صنع  في  يستخدم  كان  فعصيره 

 .44الممتاز

ا الشعير،  القمح،  تصّدر:  الوالية  كانت  المواد  هذه  إلى  القطن، باإلضافة  الليمون،  لذرة، 
الزيت  الطازجة،  الثمار  المجفف،  التين  اليابس،  الفول  االسفنج،  والليمون،  الزهر  ماء  النحاس، 

 .45)زيت الزيتون(، الخضار الطازجة، البصل، الجلود، الصابون، والحيوانات الحية

 صادرات مرفأ طرابلس:  -2

هو    بل  وحده،  طرابلس  سنجق  مرفأ  ليس  المرفأ  الواسع هذا  السهل  منتجات  تصدير  مرفأ 
شم من  الداخل  في  يمتد  الذي  العاص"  بـ"وادي  المعروف  مدينتي الخصب  إلى  البقاع  وادي  ال 

وح بواسطة  حمص  له،  أساسيًا  سوقًا  تشكالن  اللتان  المدينتين  بهاتين  يرتبط  فهو  وجوارهما.  ماه 
 طريق معّبدة، وإليه يقصد الباعة والتجار من طرابلس.

بالحبوب -أ صادراتها  :  قيمة  البالغة   8300000لغت  المرفأ  صادرات  مجموع  من  فرنكًا 
الصلب   18598807 نوع  من  وهو  القمح  منه:  تصّدر  التي  الحبوب  ومن  فرنكًا، 

 المرغوب في فرنسا، إنكلترا، إيطاليا، مصر، السلطنة العثمانية، جبل طارق ومالطة. 

كانت أفضالشعير -ب ح:  جهات  من  تأتي  التي  تلك  أنواعه  صناعة  ل  ماه، ومن أفضلها في 
إلى   يصّدر  كان  الشعير  من  النوع  وهذا  الجعة.  صناعة  في  تدخل  التي  التخمير،  مادة 

 شمال أوروبا، وخاصة إلى إنكلترا وفرنسا والنمسا. 

بحوالي  الذرة -ج سنويًا  منها  يصّدر  ما  وبلغ  صفراء"،  "ذرة  نوعان  لونها  حسب  وهي   :
البهراء  2377388 و"الذرة  غرامًا،  المصدَّر  كيلو  وزن  وبلغ  فرنسا  إلى  تصّدر  كانت   "

 .46كيلو غراماً  125000منها 

الحّية -د يزيد الحيوانات  المرفأ  صادرات  من  جزءًا هامًا  ومنتجاتها  الحية  الحيوانات  شكَّلت   :
"االلية"   ذات  واألغنام  والماعز  األبقار  الحيَّة:  الحيوانات  مقّدمة  في  ويأتي  النصف.  على 

 

44 ) Ibid: Tome VI, Lettre no. 48, P:142. 

45 ) Vilot Cuinet: op.cit, P:67. 

46 ) Adel Ismail: op.cit, Tome VI, Lettre no. 52, PP:186-191. 
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كب بأعداد  تأتي  وإلى   منيرة  التي  وتركيا  مصر  إلى  تصّدر  كانت  الحيوانات  هذه  العراق. 
المصّدرة   الكمية  وشّكلت  الحيوانية،  المنتجات  مقّدمة  في  الصوف  وجاء  مختلفة،  أنحاء 
التوضيب   في  لها  مشابهة  وهي  بيروت  من  المصّدرة  الكمية  ثلث  المرفأ  هذا  منه 

الزراعية -ه .47واألسعار المصدرة لها ومن  المنتوجات  مرفأ  :  من  تصّدر  كانت  التي  المهّمة  الزراعية  المنتوجات 
هذا  طريق  عن  أيضًا  صدر  وقد  المختلفة.  بأنواعه  والحامض  الحلو  الليمون  طرابلس: 

 .48المرفأ كميات من عرق السوس، الذي كان يوجد بكثرة من جهات حمص وحماه 

رفأ أيضًا كميات من  باالضافة إلى هذه المواد التي أشرنا إليها، كانت تصّدر من هذا الم
فرنسا  إلى  والحنظل  فرنسا،  إلى  والتوابل  التركية،  والجزر  واليونان  مصر  إلى  والبسكويت  البرغل 
وبيوت  تركيا،  إلى  والليمون  الزهر  وماء  والنمسا،  وإنكلترا  فرنسا  إلى  والكمون  وإيطاليا،  وإنكلترا 

ف إلى  القمح  ودقيق  والنمسا،  وفرنسا  إنكلترا  إلى  البحر  إلى سالحف  المجفف  والتين  وتركيا،  رنسا 
إلى   والفاصولياء  واستنبول،  وأزمير  وقبرص  اليونان  إلى  الطازجة  والثمار  والنمسا،  وتركيا  فرنسا 
استنبول  إلى  وحماة  حمص  من  واألقمشة  وإنكلترا،  فرنسا  إلى  الزيتون  وزيت  وإيطاليا،  فرنسا 

 صادرات مرفأ الالذقية:  -3 .49وأزمير ومصر وأنحاء أخرى 

وأوضاعه    الالذقية،  لسنجق  الزراعية  المحاصيل  بوفرة  المرفأ  هذا  صادرات  إرتبطت 
ومن   الصادرات.  حركة  وعلى  الزراعية  النشاطات  على  سلبًا  يؤّثر  إضطرابها  كان  التي  األمنية 

 صادرات هذا المرفأ: 

المنتج  التبغ -أ وأجوده  المتوسط،  شرق  في  التبغ  أنواع  أفضل  فهو  دولية،  شهرة  نال  الذي   :
عام  ف المصّدرة  الكمية  تقّدر  بحيث  الالذقية.  من  بالقرب  العلويين"  "جبل  بـ  1896ي  م 

 .50م 1888ألف كيلو عام  200000كليو غرامًا، إرتفعت إلى  100000

الالحبوب  -ب بجودة  الحبوب  صادرات  وتأثرت  مطلع م:  فمنذ  المحاصيل.  ووفرة  واسم 
أكث تعطي  المواسم  تعد  لم  عشر،  التاسع  القرن  البذار، تسعينات  كمية  من  مرتين  من  ر 

 

47 ) Recueil Consulaire de Belgique: Tome 122, Bruxelles 1903, P:106-108. 

48 ) Adel Ismail: op.cit, Tome VI, Lettre no. 52, PP:193-196. 

49 ) Vilot Cuinet: op.cit, P:130 

 .285( رفيق بهجت: مرجع سابق، القسم الشمالي، ص: 50
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بحوالي   الالذقية  مرفأ  من  الحبوب  من  يصدر  ما  بلغ   12200000وقدر  غرامًا  كيلو 
 فرنكًا. 1586000ثمنها 

المرفأ  القطاني  -ج هذا  من  المصدرة  الكمية  بلغت  فقد  الحّمص،  مقّدمتها  في  ويأتي   :
 طنًا.  7000إلى  6500كيلة، تساوي ما بين  250000إلى  225000

 باله.  200-100: وكان يصّدر خامًا على شكل باالت تراوح عددها ما بين القطن -د
من   -ه األصواف  منها  تصّدر  كانت  التي  واألشكال  الشروط  بنفس  يصّدر  وكان  الصوف: 

بحوالي   سنويًا  الميناء  هذا  من  المصّدرة  الصوف  كمية  وقّدرت  وطرابلس،  بيروت 
 .51فرنكاً  475000كيلو غرامًا بلغ ثمنها  500000

التوت، الحرير -و شجر  من  كبيرة  أعداد  غرس  جرى  عشر،  التاسع  القرن  أواخر  في   :
 وأصبح اإلنتاج وفيرًا، حّتى أصبحت الكمّية المصّدرة سنويًا بمئة ألف كيلو غرامًا. 

والصابون  -ز الزيتون  بلغ  زيت  فقد  الزيتون.  محصول  ووفرة  بجودة  كمياتها  إرتبطت   :
الزيت   من  يصّدر  ما  بحوالي  معّدل  المرفأ  هذا  طريق  عن  غرامًا   220000سنويًا  كيلو 

ثمنها   من    352809بلغ  معّدله  بلغ  فقد  الصابون  أّما  بلغ   500000فرنكًا.  غرامًا  كيلو 
 فرنكًا. 265000ثمنها 

كثيرة   زراعية  منتوجات  المرفأ  هذا  طريق  عن  يصّدر  كان  المنتوجات  هذه  إلى  باإلضافة 
ب والليمون  الطازجة،  وعرق  كالثمار  وأستنبول.  وأزمير  وقبرص  اليونان  إلى  المختلفة  أنواعه 

والتين   والزبيب  وإيطاليا.  وإنكلترا  فرنسا  إلى  والحنظل  مختلفة.  وأنحاء  وفرنسا  أمريكا  إلى  السوس 
 المجفف إلى فرنسا والنمسا وتركيا. 

 صادرات مرفأ حيفا:  -4

الزر   المنتجات  على  أساسي  بشكل  حيفا  مرفأ  صادرات  حوران، تعتمد  لسهل  اعية 
 :52وخاصة الحبوب 

الصلب -أ سنويًا القمح  منه  المصّدرة  الكمية  معّدل  بلغ  وقد  حوران،  منتجات  من  وهو   :
 طنًا.  8000بحوالي 

 

51 ) Vilot Cuinet: op.cit, P:133. 

52 ) Adel Ismail: op.cit, Tome VI, Lettre no. 74, P:326. 
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 طنًا.  2500و 2000: وقّدر المصّدر منها سنويًا ما بين الذرة البيضاء -ب

بين  السمسم -ج ما  سنويًا  المصّدرة  كميته  وتقّدر  و   3000إلى    2300:  قيمة  طنًا.  بلغت 
عام   المرفأ  لهذا  حوالي  1892الصادرات  والمواد  المنتجات  مختلف  من    1886242م 

 فرنكًا. 

 صادرات مرفأ عكا:  -5

يقع هذا المرفأ شمال خليج عكا وعلى مقربة منه من جنوب هذا الخليج يقع ميناء حيفا،   
مينا  كونه  من  تنبع  أهميته  لكن  للسفن،  أمنًا  منه  أكثر  كان  األخير  التي  وهذا  الحبوب  لتصدير  ء 

 .53كانت ترد إليه تاريخيًا من "حوران" محّملة على الدواب 
 ثانيًا: واردات الوالية: 

عام    سبقت  التي  والعشرين  الخمسة  األعوام  أصبحت  1893خالل  قد  بيروت  كانت  م، 
المنطقة العنبر الفعلي لسورية كّلها، إبتداءًا من حلب في الشمال إلى حيفا في الجنوب. فكل هذه  

بأنها قد أصبحت بنك الوالية، وأشار القنصل  تأتي إليها لتتمون منها وتتبضع. ويمكن القول  باتت 
بتاريخ   خارجيته  وزير  إلى  رسالته  في  بيروت  في  العام  أن 1892نيسان    26البلجيكي  إلى  م، 

كبيرًا، إتساعًا  األخيرة  السنوات  في  اتخذت  قد  بيروت،  مرفأ  عبر  سورية  إلى  يوميًا    الواردات  وهي 
 .54تحقق تقّدماً 

الحرير (1 دود  : وجميع البذور كانت ترد من فرنسا. وشّجعت الدولة العثمانية األهالي بذور 
 .55على إستيراد الحرير من سائر الدول ورفعت الرسوم الجمركية على هذه المادة 

 .56: وقد جرى إستيرادها من أجل صناعة األحذية والسروجالجلود المدبوغة  (2

األحذيةم  (3 من  طاط  صنفان  بيروت  إلى  منها  يرد  كان  مهّمة،  تجارية  مادة  وهي   :
 مصدرين هما إنكلترا وسويسرا. 

 

53 ) Adel Ismail: op.cit, Tome VI, Lettre no. 74, P:328. 

54 ) Recueil Consulaire de Belgique: Tome LXXVII, Bruxelles 1892, 

P:188. 

55 ) B.O.A: I.DUIT, 77/70. 

56 ) Recueil Consulaire de Belgique: Tome LXXVII, Bruxelles 1892, 

P:199. 
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عام  الحبال (4 حتى  تجارتها  كانت  عام  1891:  منذ  لكن  محدودة  تزال  ما  بدأت  1892م  م 
 . 57تتوسع على حساب الصناعة المحلّية 

سنويًا  الفوالذ (5 منه  تستورد  بيروت  كانت  وز   2500:  منه  صندوق،  الواحد  كيلو    70ن 
 غرامًا، وهي من مصادر متعددة وهي: النسما وبلجيكا وألمانيا. 

التوتياء (6 برميل، ألواح  خمسمائة  حوالي  المادة  هذه  من  ودمشق  بيروت  حاجة  بلغت   :
 .58كيلو غراماً  250وزن الواحد منه 

عام  القصدير (7 منه  أرسلت  وقد  المعدن،  هذا  تحتكر  إنكلترا  كانت  بيروت  إلى    1890: 
 طنًا. 30حوالي  

والخيوط  (8 رقم المنسوجات  مجمل  من  كبيرًا  رقمًا  األجنبية  المنسوجات  شّكلت  لقد   :
 الواردات إلى سورية عبر بيروت. 

أّما  (9 سويسرا.  ويليها  سورية  إلى  منها  األكبر  الممّون  إنكلترا  كانت  القطنية:  المنسوجات 
ا األنواع  بعض  إال  إليها  تورد  ال  فكانت  األخرى  لكمّية  القوى  بالنسبة  األهمّية  لقليلة 

 .59الواردات العاّمة

الصوفية (10 واألقمشة  بيروت، األجواخ  العام في  البلجيكي  القنصل  أشار  المواد  حول هذه   :
 .60إن النمسا كانت تحتل الموقع المهيمن على تجارتها في األسواق السورية آنذاك

الجاهزة (11 نالمالبس  هاّمة  مادة  إلى  الزمن  مع  تحولت  وقد  المتزايد  :  الميل  إلى  ظرًا 
 باستمرار للسّكان المحليين إلرتداء المالبس األوروبية.

والخزفيات (12 الصينيات  في  الزجاجيات،  يوم  بعد  يومًا  يزداد  المواد  هذه  تصريف  كان   :
 منطقة الشرق األوسط.

والمفروشات (13 حركة  األخشاب  وأن  خاصة  يوم،  بعد  يومًا  أهمّية  تزداد  تجارتها  كانت   :
 اكن الحديثة والعمران كانت في تقّدم مستمر. بناء المس

 

57 ) Recueil Consulaire de Belgique: Tome LXXVII, Bruxelles 1892, 

P:198, 199 – 209. 

58 ) Ibid: Tome XCII, Bruxelles, 1896, P:369. 

59 ) Ibid: P:300-305. 

60 ) Ibid: Tome LXXVII, Bruxelles, 1883, P:188. 
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البناء (14 كمياته  مواد  وكانت  مرسيليا،  من  يرد  كان  الذي  اإلسمنت  فمنها  كثيرة:  وهي   :
عام  في  بيروت  إلى  ورد  ما  وقدر  والعمران.  البناء  حركة  بإزدياد  يوم  بعد  يومًا  تزداد 

. أما  61الجفصين   برميل. وكان يرد أيضًا الكلس المصّفى،  1200و  1000ما بين    1890
 الرخام فكان يرد من إيطاليا وبلجيكا. 

شكاألرز (15 الشرقي:  عند  الغذاء  قاعدة  األرز  المستعمرات ل  مواد  أهم  من  يعتبر  لهذا  ين، 
بير  إلى  للتمويالواردة  األساسية  السوق  شّكلت  التي  بل وت  الداخلية،  للمدن  فقط  ليس  ن 
 ولكل الساحل. 

عام  البن  (16 في  عل  1882:  بريطانيا  طريق  عملت  عن  بالبن  سورية  تزويد  إحتكار  ى 
 .62بيروت 

في  السّكر (17 الهاّمة  العناصر  أحد  بيروت،  عبر  سورية  إلى  السّكر  إستيراد  عملية  شّكلت   :
مائة   وثماني  مليون  بين  ما  تراوحت  التي  الكلّية  قيمتها  حيث  من  الخارج، إن  مع  التجارة 

 كانت تقّدر بخمسة آآلف طنًا.  ومليوني فرنكًا، أو من حيث الكمية التي تستهلكها والتي

 : وهو من النوع األسود، وكان يرد إلى بيروت بشكل مباشر من سنغافورة.البهار (18

عام  الفلفل (19 منه  السنوي  االستهالك  وقدر  ومرسيليا،  لندن  من  يرد  وكان  حوالي  1891:  م 
 .63كيلو غراماً  75كيس، يزن الكيس 2000

الدقيقة (20 كيلو غرامًا تستهلك منها   50000منها بحوالي  : وقدر استهالك سورية  المسامير 
 كيلو غرامًا، وكانت فرنسا تحتكر توريد هذه المادة.  300000بيروت ودمشق وحدهما 

 : وكانت ترد من فرنسا. األقفال العادية (21

  عام  منها  استورد  ما  وزن   بلغ  فقد  سنة   بعد  سنة  تزداد  وارداتها  كانت  :الخياطة  ماكينات (22
 م.١٩٠٠ عام كيلوجرام 58150 مقابل وجرامكيل 92850 حواليم 1901

 . دراجة 40 بلغت بكمية م 1901 عام  مرة ألول بيروت إلى دخلت وقد :الدراجات (23

 .64المادة  هذه لتجارة أساسي مركز إلى بيروت وتحولت اوربا من تأتي كانت :الكبريت (24

 

61 ) Recueil Consulaire de Belgique: Tome XCII, Bruxelles 1896, P:399. 

62 ) Adel Ismail: op.cit, Tome VI, Lettre no. 46, PP:150, 151. 

63 ) Adel Ismail: op.cit, Tome VI, Lettre no.52, PP:264, 269. 

64 ) Recueil Consulaire de Belgique: Tome 118, Bruxelles 1902, P:130. 
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 التاسع  القرن   اتثمانين   منتصف  في  العادي  االستخدام  أجل  من  بيروت  دخل  :البترول (25
  م 1887  عام  وفي  .روسي  والثاني  مريكيأ  األول  مصدرين   من  إليها  يرد  وكان  .عشر
  النفط   دخول  كلياً   توقف  م1888  عام  مطلع  ومنذ  .البترول  حتكارإ  من  الروس  تمكن

  65. بيروت إلى األمريكي

  وألمانيا   سويسرا  من  بيروت  إلى  سنويا  منهم  يرد  كان  ما  قيمة  وقدرت  :والمصاغ   الحلى (26
 فرنكا هذا 30035 بين ما

 بيروت  والية في النقل وحركة المواصالت طرق 

  تزويد  ضرورة  ترى   العثمانية   الدولة  كانت  عشر  التاسع  القرن   من  الثاني  النصف  في 
  حيويا  أمرا  الداخل  بمناطق   الساحلية  المناطق  تصل  التي  المواصالت  طرق   من  بشبكة  السلطنة
  وعلى  جهة  من  الداخل  هذا  عبر  وبضائعها   منتجاتها  تصريف  في  تساعد  فهي  لتجارتها  بالنسبة

 .خام دموا من الداخل هذا في يوجد  ما امتصاص
 للعربات   واحد  طريق  غير  سوريا  في  يكن  لم  العثماني  الواليات  قانون   يصدر  أن  وقبل

  في  الحديثة  المواصالت  أهمية  السلطنة  أدركت  الطريق  هذا  خالل  ومن  دمشق  بيروت  طريق  هو
 قواتها   تحريك  في  مكانياتإ  من  لها  يوفره  ما  أهمية  ولمست  إليه  تطمح  الذي  المركزي   الحكم  تقوية

 .األمنية
 من  المزيد  منح  إلى   1863  عام  التنفيذ   موضع  ووضعه  الطريق  هذا  تنفيذ  دفعها  لقد 
 : مسألتان تؤكده الكالم هذا الملتزمين مهمات تسهيل وإلى الطرق  بالتزامات التعهدات

 في  للنافعة  نظارة  وجود  على  دأكّ   م،1864  عام  صدر  الذي  الواليات  إدارة  نظام  أن  هي  :األولى
  الطرق   على  الكشف  مهمته  من  يكون   والية  كل  في  لها  تابع  مدير  تعيين  على  تشرف  ،استنبول
 النواحي   بمديري   النظام  هذا  وأناط  .المهندسين  من  عدد  بمعيته  ويكون   ،وإصالحها  لشقها  والمعابر

  الطرق   وإنشاء  فتح  أن  على  ونصَّ   ،العمومية  الطرق   بإصالح  المكلفة  العملة  جمع  ،والمخاتير
 . الوالية في المحلية اإلدارات مهمة هي الدوام على  وتعميرها

 الوالية  إدارة  لمجلس  اجتماعات  عّدة  سوريا  والي   عقد  النظام  هذا  إلى  باإلستناد  نهإ  هي  :الثانية
 السلطنة  حكومة   إلى  وإقرارها  ،تنفيذها  إلى  اآليلة  السبل  وفي  العامة  المصلحة  إجراءات  في  للتداول
  أنشاء   وبعد  وغيرها   المعبدة  والطرق   والجسور  الطرق   ببناء  تتعلق  اتخذت  التي  المقررات  وكانت 

 

65 ) Recueil Consulaire de Belgique: op.cit, PP:305-307. 



224 

 

 للطرق   إدارة  وكانت  الواليات  في  الطرق   إدارة   إنشاء  تم  السلطنة  في  العمومية  الطرق   نظارة
 : التالي  الشكل على الوالية في والمعابر

  الوالية  والي :الرئيس

 أفندي بيهم محمد أعضاء

 الزراعة  مفتش أعضاء

 النفوس ناظر أعضاء

 الوالية مهندس أعضاء

 تويني  نخلة أعضاء

 66أفندي  وصفي عمر  كاتب

 هذه   إلى  باإلضافة  فنية  دائرة  أيضا  وهي  فرعيه  دائرة  سنجق  كل  مركز  في  وأنشئت
  مركز  في  كانت  اللجنة  هذه  ومعابر   طرق   لجنة  سنجق  كل  مركز  في  تشكلت  الفرعية  الدائرة
 .67الوالي  برئاسة الوالية

 في  عضو  صفوفها  في  وضمت  المتصرف  برئاسة  كانت  الشام  طرابلس  سنجق  وفي
 ومهندس  ،الزراعة  بنك  شعبة  وكاتب  ،النفوس  ومأمور  ،البلدية  ورئيس  ،السنجق  إدارة  مجلس
 .68وكاتب  ،النافعة

 ،البلدية  رئيس  صفوفها  في  وضمت  ،المتصرف  برئاسة  كانت  ،نابلس  سنجق  وفي 
 وفي   .69وكاتب   ،مهندس  ومساعد  ،النفوس  ومأمور  ،الزراعة  بنك  ومأمور  ، التجارة  غرفة  ورئيس
  ومأمور   ،الزراعي  البنك  ومأمور  ،مهندس  وعضوية   ،المتصرف  برئاسة  كانت  الالذقية  سنجق
 .70وكاتب  ،آخرين أعضاء وثالثة ،النفوس

 

 .136هـ، ص:1312-1311( سالنامة والية بيروت لعام  66

 .77هـ، دفعة الثانية، ص:1318( سالنامة والية بيروت لعام  67

 .143، ص:1هـ، دفعة 1319( سالنامة والية بيروت لعام  68

 .213، ص:2هـ، دفعة 1318( سالنامة والية بيروت لعام  69

 .245( نفس المصدر: ص: 70
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  ، السنجق  إدارة  مجلس  أعضاء  أحد  وعضوية  ،المتصرف  برئاسة  كانت  ،عكا  سنجق  وفي 
 .71وكاتب  ،نافعة ومهندس ،الزراعة بنك ومأمور ،النفوس ومأمور ،البلدية ورئيس

 مواصالت  كانت  ، األولى  العالمية  الحرب   بداية  وحتى  ،عشر  التاسع  القرن   أواخر  ومنذ 
  ،لبنان  جبل  وبمتصرفية  ،بعضب  بعضها  ترتبط   باتت   مدنها  أن   بشكل  تطورت  قد  الوالية

 الحديدية  الخطوط  وبعض  العربات  طرق   من  بشبكة  وحلب  سوريا  وبواليتي  ،القدس  ومتصرفية
 ،والهاتف  البرق   محطات  من  عدد  الى  باإلضافة  هذا  .السوري   بالداخل  الوالية  مرافئ  تربط  التي

 . الخارجية والمواصالت الداخلية المواصالت :قسمين إلى الوالية مواصالت  قسمت حيث
 : الداخلية المواصالت

 والهاتف   بالبرق   و  الحديدية  والخطوط  المعبدة  العربات  بطرق   المواصالت  هذه  تتمثل 
 : الداخلي والبريد

  بني   ما  ومنها،  واالستثمار  االلتزام  طريق  عن  بني  ما  الطرق   هذه  من:  العربات  طرق  -1
 : الطرق  هذه ومن خراجها في الطريق بناء قرية كل تتولى كانت السخرة طريق عن

  ،الفرنسية  التابعية  أفراد  من  وهو  "ووبرتوني"  السيد  حصل  :  دمشق  –  بيروت  طريق -أ
  حزيران  ٢  بتاريخ   ودمشق  بيروت  مدينتي  بين  المعبدة  الطريق  هذه  متيازإ  على

  ، العقد  من  الثانية  المادة  في  ورد  ما   حسب  أمتار  ستة   بعرض  الطريق  شقت  .72م 1857
 م. 1863 عام الطريق كتملاو 

 تجربة  في  كيلومترا  70  وطوله  الطريق  من  المنجز  القسم  وضع  م1862  عام  مطلع  وفي 
  في   الطريق  هذا  وضع  وعندما  ،فرنك  500,000  بحوالي  أرباح  من  تحقق  ما  وقدر  استثمارية
 . بيروت من  بالبضائع محمله عربة  أول دمشق شهدت م1863 عام الفعلي االستثمار

  طرابلس   مدينة  ربط  إلى  الرامي  المشروع  إنبثاق  كان  :حماه-  حمص  -طرابلس  طريق  -ب
  المكثفة  باشا  مدحت  الوالي   جهود  وليد 73حماه   مدينة  إلى  امتداده  مع  حمص  بمدينة

 

 .279( نفس المصدر: ص: 71

 .254هـ، ص:1312-1311( سالنامة والية بيروت لسنة  72

 . 4، ص:1879كانون األول  24 \هـ 1296ربيع الثاني  9، 222 ( جريدة ثمرات الفنون: العدد 73
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  وجه  في  سورية  والية  مناطق  وفتح  ناحية  من  الداخلية  التجارية  الحركة  تنشيط  بغرض
 . أخرى  ناحية من العالمية التجارة

 
  نظرا  مميزة  أهمية  - 74اعتيادية   مركبات  طريق  وهو  -الطريق  لهذا  فإن  حال  أية  على

  بإستثناء  الميزة  هذه  من  سوريا  والية  طرق   فيه  حرمت   وقت  في  عليه   العربات  لتشغيل  معدّ   لكونه
 . فرنسية شركة أقامتها التي بيروت جادة

  قد   أعماله  كانت  أن  بعد  ،75أشهر   بضعة   في  المشروع  تنفيذ  تم  المبذولة   الجهود  ونتيجة
 .76الجسور  مد الى للحاجة نظرا ناقصاً  بقي أنه إال. م 1879 آذار 17 بتاريخ ابتدأت

 بل   ،الطريق  هذا  على  والبضائع  الركاب  نقل  إحتكار  حق  فقط  ليس  ،الشركة  ومنحت
 .الحيوانات  قوافل على رسم استيفاءحق  وأيضا

  تم  التي  أو  بيروت  سنجق  في  المستحدثة  الطرقات  أهم  من  لعل  :بيروت  سنجق  طرق  -ج
 :إصالحها

 ، ذراعاً   20  وعرض  متر،  ٩٠٠  بطول  شرقًا،  إدريس  باب  من  الممتد  الجديد  الشارع -
 .77م 1894  \هـ 1311عام فتتاحهإ جرى  والذي

 رأس   حتى  الغرب  بإتجاه(  حالياً   الصنائع)  الرمل  محلة  من  الممتدان  الشارعان -
 .78م 1894  \ـ ه1312 األول ربيع شهر في بهما العمل بدأ اللذان ،بيروت

  بتاريخ  رسمياً   فتتحاو   ،بيروت  رأس  -  الرمل  شارع  طرفي  وصل  الذي  الشارع -
 .79م 1895 \ـ ه 1312 رمضان19

 

 .4، ص:1879آذار  21، 445( جريدة البشير: عدد  74
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  شهر  في   منه  األول  القسم  إنتهى  الحكومة،  دار  إلى  إدريس  باب  من  الممتد  الشارع -
 في   اآلخر  بقسمه  العمل   بدأ  فيما  ،م1895الثاني  تشرين  \ـ  ه1313  الثاني  جمادى

 .80م 1896 آذار \هـ 1313 شوال شهر

  افتتاحه  وتم  ،المصيطبة  في  الزيدانية  محلة  إلى"  موت"  السيد  بيت  من  الممتد  الشارع -
 .81م 1899 آذار \هـ 1316 القعدة ذي شهر في

  بحرج   مروراً   ،صيدا  طريق  إلى  المصيطبة  جامع  جوار  من  الممتد  الطريق -
  بيروت  بين  الطريق  إلختصار،  البراجنة  وبرج  االوزاعي،  اإلمام  ومقام  الصنوبر،

 .82الساعتين  حوالي اوصيد
 قد  الحديدية  الخطوط  واستثمار  تمديد  "فرمانات"  على  الحصول  نإ  :الحديدية  الخطوط -2

 الخاصة  دراستها  تضع  لم  السلطة  ألن   الدولية  الفعاليات  بين  أجلها   من  بارد  صراع   رافقه
 .الخطوط هذه بواسطة المدن بين للربط أولويات تحدد ولم الخطوط لهذه

  العاملة  الفرنسية  بالخطة  الخط  هذا  وتمديد  بناء  ارتبط  لقد  :دمشق  –  بيروت  خط -أ
 المنطلق،   هذا  ومن.  بيروت  بمرفأ  وخيراته  السوري   الداخل  منتجات  ربط  على

  بعين  يأخذ  ال  سوريا   من  حديدي  خط   أي  تمديد   الفرنسيون   المسؤولون   عارض
  وهو   الفرنسيين  المهندسين  أحد  إلى  الخطة  امتياز  إعطاء   تم  وقد  الخطة  هذه   االعتبار

بيروت   . 83مادة  23 من مؤلف عقد بين  تربط  حديد  سّكة  إنشاء  فكرة  أفندي    –ترجع  بشارة  عزتلو  إلى  دمشق 
والية   أهمّية  فيه  بيَّن  العثمانية  الحكومة  إلى  مقترحًا  قّدم  سورية  والية  من  مهندس 
بينهما، ثم أوضح أن مساحة   بيروت ومدينة دمشق، ووجوب إنشاء سكة حديد تربط 

  من  ينطلق  حديدي  خط  إنشاء  فكرة  إرتبطت:  حمص  –  الشام  طرابلس  خط  -ب .84كلم  147السكة ال تتجاوز طولها 
  يكون   المدينة  هذه  مرفأ  بإنشاء  الدوام  على  السوري   الداخل  بإتجاه  الشام  طرابلس
  إلى   البحار  عبر  الواردة   للبضائع  ومدخالً   ،البحر  إلى  الداخل   لمنتجات  مخرجاً 
  طرابلس  بين  الحديدي  الخط  لهذا  اإلمتياز  بإعطاء  السنية  اإلرادة  صدرت.  الداخل

 . 2، ص:1896آذار  30و 18 \هـ 1313شّوال  16، 1072( المصدر نفسه: العدد  80

 1م، ص:1899آذار  1شباط و 13 \هـ 1316ذي القعدة  1، 3065( جريدة لسان الحال: العدد  81

م،  1901أيلول  9آب و  27 \هـ 1319جمادي اآلخر  25، 1346( جريدة ثمرات الفنون: العدد  82

 .4ص:

83 ) B.O.A: A.DVN.MKL, 1/3, Z5 Za 1273. 

 .31م، ص:1969م، القاهرة، 1876-1840( عبد الكريم غرايبة: سورية في القرن التاسع عشر  84
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  م، 1910  آذار  16  في  إنجازه  في  العمل  وبدأ  حماه،-دمشق   خط  شركة   إلى  وحمص
  حزيران   أول  في  الفعلي  لالستثمار  ووضع  ،م 1911  أيار  19  في  تدشينه   وجرى 
 .85كلم  102 الخط طول ويبلغ م1911

  بيروت   موانئ  ربط   مشروع   بتقديم  والنافعة  التجارة  نظارة  قامت:  بيروت  تراموي   -ت
 وتم  السلطان،  قبل  من  المشروع  على  الموافقة  تم  وقد  مترو،  بخط  وطرابلس  وصيدا
  العثمانية   الدولة  بين  اإلتفاق  تم  وقد  ،86خضرا   األحد  عبد  السيد  الى  اإلمتياز  إعطاء
 بيروت  ومدينة  لبنان  جبل  من  المشروع  يبدأ  حيث   ، االتفاق  بنود   على  خضرا  والسيد

 . سنة 40 متيازاإل ومدة .87كيلومتراً  40 بطول جبيل منطقة إلى يصل ثم
 طيلة  التعرفة  زيادة  عدم  المتعهد  من  الحكومة  طلبت  حيث  التنقالت،  سعر  العقد  حدد  وقد 

 .التذاكر من سنوات ثالث أعمارهم يتجاوز لم الذين األطفال إعفاء وطلب االمتياز، مدة

 نهر  ،ضبية  ،انطلياس  ،الفوار  ،الموت  نهر  ،الدورة،  بيروت:  مواقف  عدة  للمترو  وكان
 .88معاملتين  ،جونية ،(صربا) سربا ،عينطورا ،الكلب

 :السادة من اإلدارة مجلس تشكل وقد

 . ترود  دي روبرت بارون     رئيس-

 . باردين مسيو   المدير وكيل-

 .كوز. أ مسيو   المدير معاون -

 .89ستيفانين  مسيو     مفتش-

 

م، دار المعارف،  1914-1864( محمد عبد العزيز عوض: اإلدارة العثمانية في والية سورية  85

 . 280مصر، ص:

86 ) B.O.A: I.MTZ.CL, 4/Z10. 

87 ) Ibid. 

 211هـ، ص:1326سالنامة والية بيروت لعام (  88

 .120هـ، دفعة ثانية، ص:1318سالنامة والية بيروت لعام (  89
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تقريبًا،متراً   3500  بطول  الخط  متدإ:  الشام  طرابلس  تراموي   -٤   التي   البلدة  الى  الميناء  من   
 : نقطتين عبر بها اتصل

 (الرمل تل) مدخلها عند: األولى -

 (. الحبوب ساحة) التبانة باب عند: الثانية -

  ظل  في  باشا  مدحت  الوالي  استحسان  نال  قد  التخطيط   مجرى   أن   من  الرغم  وعلى 
 لم   يبدو  وكما  أنه  إال.  طرابلس  وأسواق  مسالك  وبتفريق  انتظام  بعدم  سابق،  وقت  في  تصريحه،

  الناس،   من  العديد  عرباته  بدهس  يتعلق  فيما  السلبية  نتائجه  تطويق  تخوله  مستفيضة  دراسة  يدرس
 .90والمستودعات  المنازل من مقربة وعلى الميناء، طرق  دخولها عبر
 : أعضاء وستة رئيس من الشركة  إدارة مجلس تألف وقد

 . بك القادر عبد الرئيس-

 .أفندي الحي عبد  عضو-

 .أفندي علي محمد  عضو-

 .أفندي عبدالقادر  عضو-

 . نوفل بك قيصر عضو-

 . أفندي نقاش جرجس عضو-

 .91نحاس  بك قيصر عضو-

  بواسطة   تتم  بيروت  مدينة  أحياء  بين  النقل  عملية  كانت  :بيروت  قلب  في  الكهربائي  التراموي   -٥
  نقل   وتأمين  الحيوانات،  تجرها  عربات  بواسطة  تقوم  كانت  الشركات  هذه".  للعربات  شركة"

 

 .2م، ص:1884آذار  17و 5 \هـ 1301جمادي األولى   20، 658( جريدة لسان الحال: العدد  90

 .182-181هـ، دفعة ثانية، ص:1318( سالنامة والية بيروت لعام  91
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 السيد   الى  ببيروت  شركتان  تأسيس  إمتياز  منح   تم  سلطاني  فرمان   وبموجب .  والبضائع  الركاب
 السيد   بين  االتفاق  تم  وقد  بيروت  مدينة  وتنوير  كهربائي  مترو  خط  بإنشاء  تعهد  الذي   أفندي  سليم

"  فيكتور"  السيد  والكهرباء  المترو  شركة  إدارة  مجلس  رئيس"  بيلتروست"  والسيد  أفندي  ملحم  نجيب
  و  اإللكترونية  بالقوة  يشتغل  مترو  تأسيس  على  رعد  سليم  والسيد  إيزا  طوني  شارل  والمهندس

  تعتمد   التي  الكهربائية  بالقوة  المدينة  وتزويد  بيروت   مدينة  في  الصناعة  في  الكهربائية  القوة  تطبيق
 . 92المائية  القوة على

" شيرارون   الكسندري "  السيد  للفرنسي  بيروت  مدينة   تنوير  إمتياز   منح   تم:  بيروت  مدينة  تنوير  -٦
  واألزقة   والشوارع  والمكاتب   واألحياء  الطرقات  بتنوير  االمتياز  صاحب  يتعهد  حيث   عاماً   40  لمدة
 .93االتفاقية  عليه تنص لما طبقاً 

بمعّدل   المدينة  داخل  موّزعه  كانت  التي  والمصابيح  بالقناديل  لياًل  بيروت  زيد   600أنيرت  قنديل، 
 .95م 1898قندياًل عام  975وإلى  ،94م 1892قندياًل عام  915عددها إلى 

  مجموعة   قبل  من  وكازينو  نادي  شركة  تأسيس  بيروت  في  تم  :بيروت  وكازينو  نادي  شركة  تأسيس
 .96سنة 40  العثمانية والدولة األهالي بين الشراكه مدة األهالي من

 الخاتمة 

  ميالدي   1987  عام  اسمها  تحمل  والية  مركز  إلى   بيروت  مدينة  تحويل  قرار  رسىأ
  للبحر   الشرقي  الساحل  مدن  على  واالقتصادية   السياسية   أفضليتها  مرفئها   بناء  أعمال  وتنظيم

 هذه  كانت  أن  بعد  والثالثة  الثانية  الدرجة  من  بها  إرتبطت  التي  المدن  وأصبحت  المتوسط،  األبيض
 .األولى الدرجة من المدن

 لالستخدام   ضروري   ماهو   بإنتاج   الحرفية  الصناعات  ارتبطت  فقد  الصناعي  المجال  وفي
 التأجيل  إليها  الحاجة  تحتمل  ال  التي  الحاجات  وهي  والملبس  والمأكل  والمسكن  العمل  في  اليومي

 

92  ) B.O.A: A.DVN, MKL, 46/4. 

93  ) B.O.A: A.DVN, MKL, 38/12. 

م،  1892نيسان  11آذار  30 \هـ 1309رمضان  14، 880جريدة ثمرات الفنون: العدد (  94

 .2ص:

 م.1898آب  5تموز و  17 \هـ 1316ربيع األول  29، 2891( جريدة لسان الحال: العدد  95

96  ) B.O.A: A.DVN.MKL, 62/22, 6B 1335. 
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 متوفر  هو  ما  على  الحرفية  الصناعات  هذه  اعتمدت   وقد.  واالحسن  األفضل  عن  التفتيش  أجل  من
 . األولية المواد من محلياً 

 في.  انتشارها  وسرعة  وبساطتها  بدائيتها  الوالية  في  الحرفية  الصناعات  هذه  إتسمت  لقد
  نتيجة   فيه  الجودة  مستوى   كان  أياً   عليه  اإلقبال  ويلقى  محليًا،  يستهلك  منها  المنتج  كان  األمر  أول

 الوالية  مرافئ  بين  صالت  من  المواصالت  وفرته  ما  ونتيجة.  البديل  توفر  وعدم  إليها  الحاجة
  األجانب  التجار  حملها  التي   المنتجات  من  للمنافسة  تتعرض  الحرفية  الصناعات  هذه   أخذت  وأريافها

 .بلداتهم من
  تجارية   حركة  المرفأ  هذا  في  تركز  أن  بيروت  المرفأ  شركة  تمكنت  التجاري   المجال  في

  جعله   في  ونجحت.  السوري   والداخل  لبنان   جبل  ومتصرفية  األخرى   الوالية  مرافئ  مع  ناشطة 
  من   غيره  دون   تخصيصه  خالل  من  المتوسط  للبحر  الشرقي  الساحل  على  األول  التجاري   المركز
 . الواردات سلع من بعدد المرافئ

  بعد   يتفاقم  أخذ  للسلطنة،الذي  المالي  العجز  أدى   النقل،   وحركات  المواصالت  صعيد  على
  عدد   تلزيم  إلى  لجأت  حيث  المشاريع،  من  عدد  تمويل  على  قادرة  غير  جعلها  حد  إلى   القرم،  حرب

 . الدولة  إلى الملكية هذه  عودة ثم مستثمرين، قبل من محددة  لفترة المشاريع من
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 هيئة اإلشراف على غرفة التجارة والزراعة في والية بيروت  
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 سنوات  3ديون بيروت لوزارة العمومية على الواردات لمدة   
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 حاصالت السنوات الثالث لنظارة الرسومات من والية بيروت
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 الواردات التخمينية لوالية بيروت لمدة سنة واحدة 
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