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 مقّدمة 

يتألّف هذا الكتاب من مجموعة أبحاث متفرقة، التي ألقيتها في مؤتمرات وندوات   

البعض منها في مجالت محّكمة والبعض اآلخر لم   محلية وإقليمية ودولية. وقد تمَّ نشر 

الميادين، آثرت على  ينشر بعد. وبما أن   العثمانية في كافة  الدولة  جميع األبحاث تخّص 

األبحاث في كتاب   التي  جمع هذه  الدولة  تاريخ هذه  من  أمأل فراغاً  الفائدة، وعلّني  لتعم 

 عّمرت ستة قرون. 

تعّرضت    التي  الحديث  التاريخ  في  الدول  أكثر  من  العثمانية،  الدولة  فتاريخ 

حقيقة   عن  اللثام  إماطة  األبحاث  هذه  خالل  من  فأردت  والتزوير،  والتحريف  للتشويه 

والم   المشّرف  تاريخنا  من  مهّمة  يرددون  تاريخية  ولألسف  الباحثين  أكثر  فكان  شِرق. 

بالمعلومة   وتدقيق  تمحيص  دون  األوروبيون  المستشرقون  يردده  كان  ما  كالببغاوات 

التقميش عن المعلومة الصحيحة، حتّى رسخت في أذهان   أنفسهم عناء  ودون أن يكّلفوا 

يم وال يكون ذلك طالبنا مفاهيم خاطئة عن الدولة العثمانية، فال بد من تصحيح هذه المفاه

تاريخ   كتابة  إعادة  من  بد  فال  العثمانية".  "الوثائق  األصول  إلى  العودة  خالل  من  إال 

 العالقات العربية العثمانية إستناداً إلى األصول العثمانية. 

جهازها    وكان  قارات،  ثالث  على  تمتد  وكانت  بشر،  حكمها  العثمانية  فالدولة 

ال  من  اآلآلف  مئات  من  يتألف  ويخطئون.  اإلداري  يصيبون  قد  بشر  فهؤالء  موظفين. 

ولكن ال يجب أن نعمم أن هذه األخطاء على السياسة العامة للدولة، وكانت الدولة تتدخل  

حصول خطأ من أحد موظفيها كبيراً كان أم صغيراً والشواهد كثيرة على    فوراً في حال

 ذلك في دفاتر المهّمة. 

األبحاث    هذه  خالل  من  حاولت  اإلعتماد  وقد  الكتاب  هذا  في  سنعرضها  التي 

يمكن  وال  الدولة،  هذه  تاريخ  كتابة  في  األصل  هي  ألنها  العثمانية،  الوثائق  على  الكلي 

إذا تم العودة إلى وثائقها. لذلك توخيت الحذر الشديد في كتابة   كتابة تاريخ أي دولة إال 

أن يكون هذا الكتاب  العربي وغيره، آم  هذه األبحاث، وآمل أن تنال إعجاب القارىء الً 

 قد قّدم الفائدة إلى المكتبة العربية، وأن ال يكون عبئاً ثقيالً عليها. 

المؤتمرات    في  قّدمتها  كما  والتوثيق  الهوامش  لناحية  األبحاث  تركت  ولقد 

 والندوات دون أي تعديل. 

 وقد جاء الكتاب مؤلّف من تسعة مباحث: 



 العثماني في لبنان". المبحث األول: "إشكالية كتابة التاريخ 

 وقد تطرقت فيه إلى عدة إشكاليات مهّمة: 

 هل كان دخول العثمانيين لبالد الشام ومنها لبنان إحتالالً أم فتحاً؟  (1

 هل كانت الدولة العثمانية متخلّفة علمياً وثقافياً؟  (2

بشأن   (3 إهتمامه  القدس  يوِل  لم  بأنّه  الثاني  الحميد  عبد  السلطان  إتهام  يصح  هل 

 يهود فيها؟استيطان ال 

 المبحث الثاني: "أضاليل يجب أن تمحى من تاريخ الدولة العثمانية". 

است الدولة  وقد  لها  التي تعرضت  األضاليل والتهم  العديد من  تفنيد  طعت بتوفيق من هللا 

 العثمانية. 

 المبحث الثالث: "حّران من خالل وثائق األرشيف العثماني". 

 وتناولت فيه: 

 حّران في التاريخ.  (1

 حل التي مر بها إنشاء قضاء حّران. المرا  (2

هذا   ألقيت  اإلسالمية خالل  لقد  والحضارة  التاريخ  في  لحران  الدولية  الندوة  في  البحث 

 . 2017نيسان  9-7الفترة ما بين  

الدراسات حول   لمنطقة حّران ألن  التاريخية  األهميّة  إبراز  البحث  هذا  في  وقد حاولت 

 نادرة. هذا الموضوع قليلة إن لم تكن 

 المبحث الرابع: األقليات الدينية في أورفه وريفها في العهد العثماني. 

 تمهيد.  (1

 دخول أورفة في العهد العثماني.  (2

 السكان.  (3

 معاملة الدولة العثمانية للسكان غير المسلمين وأعدادهم. (4

 المكاتب والمعابد في أورفه.  (5

 الخاتمة.  (6



ومكانة  أهميّة  إظهار  البحث  هذا  من خالل  حاولت  كما    وقد  والعلمية،  التاريخية  أورفه 

من خالل   األقليات  لهذه  العثمانية  الدولة  معاملة  كيفية  على  البحث  هذا  من خالل  بيّنت 

 الشرع اإلسالمي. 

 المبحث الخامس: "الحياة العلمية والثقافية في بيروت". 

نية،  لقد حاولت من خالل هذا البحث إظهار المكانة العلمية لبيروت في عهد الدولة العثما

الثاني   العهود  وخصوصاً عهد السلطان عبد الحميد  أنّه كان من أكثر  بعد أن أتهم عهده 

 جهالً وتخلفاً في الواليات العربية. 

 المبحث السادس: "التعليم اإلبتدائي في والية بيروت". 

اإلرساليات   لتغلغل  تصّدت  العثمانية  الدولة  أن  كيف  البحث  هذا  خالل  من  أظهرت 

كانت هذه اإلرساليات تتفّرد بالتعليم في والية بيروت، لوال تدّخل الدولة    التبشيرية، حيث 

المسلمين في   المدارس في والية بيروت حتى يبقى أطفال  العديد من  العثمانية. وأنشأت 

 اإلطار العام للدولة العثمانية. 

 المبحث السابع: "الحياة التعليمية ومؤسساتها في والية اليمن". 

أنّه بالرغم من تأّخر الدولة  ألقي هذا البحث ف ي جامعة أستانبول، وقد أظهرت  فيه على 

العثمانية في إنشاء المدارس في والية اليمن بسبب الثورات المتكررة، إالّ أنّها استطاعت  

 بعد استتباب األمن أن تعيد اليمن إلى الخارطة العلمية. 

الدول  الدينية واالقتصادية بين  الثامن: "العالقات  العثمانية والدولة الروسيّة في  المبحث  ة 

 القرنين السابع عشر والثامن عشر". 

من عهد   بدأً  العثمانية،  باألراضي  الروسية  األطماع  البحث على  هذا  من خالل  تحّدثت 

 بطرس األكبر مروراً بكاترين الثانية وحتى إنتهاء وسقوط الدولة العثمانية. 

 ". ثمان وجمعية اإلتحاد والترقيالمبحث التاسع: "الشريف حسين بين سالطين آل ع

سلطت  الضوء من خالل هذا البحث على العالقة الجيّدة بين الشريف حسين وسالطين آل  

عثمان، وكيف عملت جمعية اإلتحاد والترقّي جاهدة إلفساد هذه العالقة وقد نجحت بذلك  

حسين   الشريف  أن  حيث  النهاية،  لها    -ربما    -في  تعّرض  التي  المضايقات  من  لوال 

 الجمعية لم يكن ليعلن الثورة على الدولة العثمانية. 

 



 



 

 

 

 

 األول: إشكالية كتابة التاريخ العثماني المبحث

 بالد الشام ومنها لبنان إحتالالً أم فتحاً؟ هل كان دخول العثمانيين  -1

 هل كانت الدولة العثمانية متخلفة علمياً وثقافياً؟ -2

القدس   -3 يوِل  لم  بأنّه  الثاني  الحميد  عبد  السلطان  إتهام  يصح  هل 

 فيها؟ إهتمامه بشأن إستيطان اليهود 
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 *1إشكالية كتابة التاريخ العثماني

 

 مقّدمة:

  ، موضوع:"إشكالية كتابة التاريخ العثماني في لبنان"لّما وقع إختياري على 

كون التاريخ العثماني من أكثر المواضيع  كثيراً قبل أن يستقر رأيي عليه،  ت  ترددّ 

خاصة  لبنان  وفي  عموماً،  العربي  العالم  في  للجدل  بعض    أنّ   سيَّماال  و  ،إثارة 

هل  :  فتساءلت  ،  في بحثي  سأتناولهاأصدقائي نصحوني بتحديد الفترة الزمنية التي  

ك  أنّ  ت إشكالية  لبنان  في  العثماني  التاريخ  تقتصر    محددة  زمنية   فترة ب نحصر  تابة 

األوّ على "  مثالً  الشامعهد سليم  أم على عصر  "ل فاتح بالد  القانوني"،  ،  "سليمان 

باقيأ  بعهد    و  مروراً  الثاني"خلفائهم  الحميد  عبد  عهد  "السلطان  إلى  وصوالً   ،

إنتهاءً  الخامس،  لبنان  الوجوب  محمد  في  العثماني  على    يرأي  استقرّ فم.  1918د 

 : تدور في فلك األسئلة اآلتية محاور  ةثالثتناول 

"لبنان"   -1 ومنها  الشام  بالد  العثمانيين  دخول  كان  أم  ا هل  حتالالً 

 فتحاً؟!

 فة علمياً وثقافياً ؟؟!! هل كانت الدولة العثمانية متخّل  -2

يصحّ  -3 بأنّ إتهّ   هل  الثاني  الحميد  عبد  السلطان  القدس  ام  يوِل  لم  ه 

 ؟ هتمامه بشأن استيطان اليهود فيهاا 

أمام ثالث العثماني، وقد عّل ة من  إشكاليات مهمّ   نحن  بعضها    ا موالتاريخ 

التي    ، في المدارس وما زالوا، فالدولة العثمانية من أكثر الدول في التاريخ الحديث

األوروبيين  تعرّ  المستشرقين  بأقالم  ليس  والتزوير.  والتحريف  للتشويه  ضت 

عربية  ،فحسب بأقالم  ألنّ ما  ربّوحتى    ،بل  ومسيحية(،  )إسالمية  هؤالء    تركية 

والباحثين المؤرّ  يردّ   ،خين  كانوا  يردده   دونولألسف  كان  ما  كالببغاوات 
 

المؤتمر المنعقد في الجامعة اللبنانية الفرع الثالث، عنوان المؤتمر "إشكالية كتابة التاريخ الوسيط بحث مقّدم إلى  (*

 م.2016آذار  24-23 والحديث في لبنان"، الذي انعقد ما بين الفترة
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ة  ن. لذلك رسخت في أذهان طالبنا مفاهيم خاطئة عن الدول ون األوروبي والمستشرق

أنفسهم األتراك  على  انسحبت  إلى    ؛العثمانية،  تتبادر  اليوم،  األتراك  ذكر  ما  فإذا 

التي أذهان طالبنا تلك الص لذلك    . عن العثمانيينعقولهم  في  زرعوها    ورة البشعة 

كو  الكثيرون  ينفر األتراك  ذكر  العثمانية.  من  الدولة  ورثة  من  لذلك  نهم  بّد  ال 

إال بإعادة    ، وال يكون ذلك ذهاناألستئصالها من  اتصحيح هذه المفاهيم الخاطئة و

العالقات   وتاريخ  العثمانية عامة،  العربية  العالقات  تاريخ  العثمانية  كتابة  اللبنانية 

اعت األصول ضاع التاريخ معها".  إذا ضف"  ،طالقاً من الوثائق العثمانيةنا خاصة،  

ية  دراسة متأنّ  الوثائق هذه من دراسة  لذلك ال بدّ   ،الوثائق العثمانية عني باألصول نو

 التحليل العلمي الدقيق. وتحليلها 

  بينما أطلقوا ، احتاللكانت دولة الدولة العثمانية  في المدارس أنّ نا عّلملقد ت

أنّ  انتداب". ولم يعلمونا  الفرنسي "كلمة  الوجود  "لبنان"    على  فيها  الشام بما  بالد 

العثمانيين  اذراعيه  تفتح الفاتحين  لبنان جزءاً   يوم  الستقبال  . فهناك في  منها  كان 

تتمسّ الع مجتمعات  تمسّ الم  التقليدية  بأساطيرها  تلقائياً ك  أخرى  و  ، كاً  مجتمعات 

القائمة السياسية  لألوضاع  المالئمة  األساطير  عليها  قبل    ،تفرض  من  فرضاً 

المتحكّ  التمسك باألسطورة، في  األنظمة أو الفئات السياسية  مة بأمرها. وقد يحول 

ن الواقع. فيجبر صاحب المعرفة  عدون جهر المؤرخ بما يعرفه  من  كلتا الحالتين،  

  هو و،  ذلكمن    ا على السكوت، أو على ما هو أشدّ إمّ   ، التاريخية في أحيان كثيرة

ً المشاركة في تحوير ا في    ليةعمهذه ال وقد نجحت    ،لحقائق التاريخية أو طمسها كليا

أمراً    ،جعل الوصول إلى الصحيح المجرد في تاريخها  بعض المجتمعات إلى حدّ 

 في غاية الصعوبة. 

الشعب الذي جمعته الظروف عام    ق بلبنان، فمن المعروف أنّ ا فيما يتعّل أمّ 

ق بعد على أسطورة تاريخية  لم يلت  ، طن اللبناني بحدوده الحاضرة، في الوم1920
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ف جميع  من  مقبولة  عواحدة  وذلك  الرّ ئاته،  الختالق لى  الجاهدين  جهد  من    غم 

البالد بشكل ال يقبل الردّ    . بل على العكس، فقد أصر كلّ أسطورة وفرضها على 

التي أصبحت فيما  وم،  1920، منذ قيام "دولة لبنان الكبير" عام  فريق من اللبنانيين

الل  "الجمهورية  عام  بعد  اختالق1926بنانية"  على  وعلى    م،  به،  أساطير خاصة 

األمّ  "بأزلية  و  بل  اللبناني"،  الكيان  "بأزلية  الجديد  للوطن  تاريخية  ة  رسم صورة 

حسب  بعلى األقل    –في قدم عهده  اللبنانية"، فتجعل للبنانها تاريخاً مفترضاً يعود  

 . 1لبشر على وجه البسيطةلل ظهور إلى أوّ   –الة غء بعض ال عاإدّ 

تتمسّ  أساطير  الملجأ"ك  وهناك  "لبنان  المستشرق    ،بصورة  رسمها  التي 

تاريخ سورية"   كتابه "مختصر  في  اليسوعي  "هنري المنس"    أنّ   وترى.  2األب 

البدء   منذ  اإلسالمية    –لبنانها  العصور  في  األخص  طبيعياً    –وعلى  كان حضناً 

األقطار  ضطهاد من  والطائفية الهاربة من الضغط واال   لجأت إليه العناصر الدينية 

األساطير التي    هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فهناك  .مجاورة، جيالً بعد جيلال 

العربا ث عن  تتحدّ  "الشعب  باألحرى  أو  اللبناني"  "الشعب  لبنان"  نتفاضات  في  ي 

وبني المماليك  جور  المتأخّ   ضد  اإلسالمية  العصور  في  أولى  ورة،  عثمان  تعزوا 

وعي   إلى  اللبناني  للكيان  التاريخية  في  البوادر  لعروبتهم،  أو  للبنانيتهم،  اللبناني 

  فيه  لحكم األتراك، وهو زمن لم يكنفيه  كانت البالد العربية خاضعة    زمن الذيال 

نتماء القومي  ن االنوع م  وعي في هذه البالد أليّ   –كما يقول الصليبي    –بالحقيقة  

هبالمفه األساطير،  هذه  وأمام  الحديث.  فريق  وم  لدى  قناعة  اللبنانييناك  ال    ن،من 

بأيّ  للبنان  عام    تعترف  لبنان"  جبل  "متصرفية  قبل  به  خاص  صحيح  تاريخ 

م. فال ترى في الوجود اللبناني الحالي  1920م. أو "دولة لبنان الكبير" عام  1861

عقب    ،ه لخدمة مصالحه وأغراضه ستعمار الغربي خلق كمل االصطنعاً أ كياناً م  إالّ 

 .3هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية األولى
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نزعاتهم،    نَّ إ الواقع  في  و اختالف  على  لبنان،  في  األساطير  أصحاب 

إالّ  الناس، وال يخدعون  المثقّ   يخادعون  فين معهم في هذا الغرض  أنفسهم وبعض 

طالع على ما يكتب حول موضوع تاريخ لبنان،  باال  يهتمّ     ما من لبناني ف  أو ذاك. 

حبل    ولديه من حس الفطرة وإدراك الرأي الصادق المعقول. هذا مع العلم بأنّ   إالّ 

قبل    قصير. ولعلّ   –الكذب    –األسطورة   اللبناني من  التاريخ  اإلمعان في تزوير 

المتمسّ  باألساطبعض  أنواعهاكين  على  وال    يناللبنانيبين  ق  رّ تف   وجميعها    ،ير 

التي ما زالت  تجمعهم، وهو من أهمّ  اللبناني    على  تعمل  األسباب  تمزيق المجتمع 

 د للبنانيين. فاق على كتابة "تاريخ" موحّ تّ عدم اال باإلضافة إلى وتفتيته 

 ً أنّ قد عّل ل ،  وكما ذكرنا سابقا المدارس  لبالد الشام    مونا في  العثماني  الفتح 

الحكم  تحت  لبنان  ودخول  احتالالً،  كان  وفلسطين(  ولبنان  )سورية  فيها  بما 

. هل كان لبنان أثناء  وهنا ال بّد من التساؤل   4تداباً )لطفوا التسمية(الفرنسي كان ان

ا  لبالد  العثماني  الحالية الفتح  بحدوده  معروفاً  نسميّ حتّ   لشام  العثماني    ى  الفتح 

 ! ؟ احتالالً للبنان

 هذا السؤال تتبعنا أربع خطوات:  نلإلجابة عو

 لبنان كان جزءاً من بالد الشام. األولى: إظهار أنّ 

الذين  إبراز  الثانية:   المحليين  الزعماء  بعض  من  يطلبون  كانوا  الرسائل 

 تحت الحكم العثماني.  دخول بالدهم

 ركة واحدة بين العرب والعثمانيين؟ الثالثة: هل جرت مع

حلبالرابعة إلى  لبنان  جبل  في  اإلقطاع  أمراء  ذهاب  الوالء    ،:  لتقديم 

وذهاب    إلى والطاعة   سليم،  الطاعة    أشراف السلطان  لتقديم  مصر  إلى  الحجاز 

 . نفسه للسلطان
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األولى محدّ النقطة  لبنان  يكن  لم  مرّ :  التي  العهود  كامل  في  المعالم  ت  د 

القدم   منذ  فكانحتوعليه،  اإلسالمية،  الفتوحات  تسمّ   ى  جغرافية  منطقة  ى  ضمن 

منذ القرن الرابع أو الخامس    األقلّ هي عبارة أطلقها العرب، على  و  ،بالد الشام"ب"

الممتدّ  المتوسط غرباً،  للميالد، على عموم األرض  البحر  إلى  الفرات شرقاً  ة من 

برّ  "  ومن  طوروس  جبال  عند  ومشارف  Taurusاألناضول  سيناء  إلى  شماالً   "

الشام  الحجاز جنوباً. وكان اإلغريق وال  بالد  أطلقوا على  قد  سم "سورية  ا رومان 

Syria"5 . 

جغرافياً   تعبيراً  التاريخية،  األزمنة  معظم  عبر  "سورية"  كانت  وإذا 

إلى  فحس بالنسبة  األمر  كان  فكذلك  "لبنان"ا ب،  يدين  ا وهو    ،سم  ستعماله  ا سم 

الجغرافي الراهن لحقيقة وروده بشكل بارز في النصوص العبرية للتوراة )حسب  

الجغرافيون يطلقون    .ل الصليبي( كما لبنان  ا وكان  سم "لبنان" على سلسلتي جبال 

البقاع وادي  بينهما  يفصل  اللتين  والشرقية  كانوا    ،الغربية  الذي  الوادي  وهو 

 .6يعتبرونه الجزء الجنوبي أي "سورية المحدقة" 

لعدم وجود الكيان اللبناني على األقلّ  جغرافياً، لذلك فمن المالحظ    ونظراً 

يتصدّ   كلّ   أنّ  العصور وحتّ من  أقدم  منذ  لبنان  تاريخ  لكتابة  اإلسالمي،  ى  الفتح  ى 

المفصّ  المعلومات  ندرة  ساحل  يالحظ  من  والطبيعي  الجغرافي  الجزء  هذا  عن  لة 

الباحث أن يح  بالد ش  يفتّ   أنفعليه    ،عن معلومة عن "لبنان"  صل الشام. فإذا أراد 

فنادراً ما نجد مصادر أو مراجع    ،سورية عن مصادر ومراجع عن بالد الشام أو  

المعلومات  وعن "لبنان" تحديداً. كما     –إن وجدت    –يالحظ غموض بعض تلك 

بين مصدر وآخر مبت  ،وتناقضها  بشكل  المعلومات  تلك  أو  ووورود  أو مجتزأ،  ر 

ر للباحث مادة إلغناء  ـِّ مرورها عرضاً، وبشكل موجز وغير مترابط. بحيث ال توف

بالمعلو وإنّ بحثه  الموضوعية.  التاريخية  بـ"لبنان"    مات  الخاصة  المعلومات  ندرة 
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دة في عملية التأريخ، كما تفرض عليه  خ مساراً ومنهجية محدّ تفرض على المؤرّ 

المصنّ  المصادر  مختلف  في  يبحث  فنّ أن  في  ليس  وفي    فة،  بل  فحسب،  التاريخ 

األقاليم  المصنّ  في  تبحث  التي  الجغرافية  ودواوين  فات  األدب،  وكتب  والبلدان، 

 . 7حالةالشعراء، وكتب الرّ 

كانت   يتصدّ   المعاناةوإذا  الذي  الباحث  الشام،  تواجه  بالد  تاريخ  لكتابة  ى 

والجغرافية  بكلّ  التاريخية  البحث  فكي  ،حدودها  كان  إذا  المعاناة  تكون    صر  ت قيف 

لمتعارف  جغرافية ا صغير من هذه البالد!!! إّن "لبنان" بحدوده ال   جزء  ريخ  اعلى ت

لم   اآلن سياسياً،  إالّ يعليها  السابقة  الفترة  ً   كن خالل  الشام،    إقليما بالد  من  طبيعياً 

ستيراد"  ا ه كان بلد "أي أنّ   ،ولهذا كانت عملية التأريخ لمدنه تصنع خارج "حدوده"

وإن كان هذا العجز في "التبادل" قد أخذ    ،نات التاريخية، وليس بلد "تصدير"للمدوّ 

حيث كانت أكثر مدن لبنان بعد   ،ن نوعاً ما بعد الحروب الصليبيةل إلى التحسّ يمي

 . 8الفتح اإلسالمي تابعة لبالد الشام

ومحدّ   إنّ  واضحاً  يكن  لم  "لبنان"  لكلمة  الجغرافي  عند المدلول  داً 

سع  كانت الرقعة الجغرافية تضيق وتتّ ف  ،خين والجغرافيين العرب والمسلمينالمؤرّ 

رتباط اإلطار الجغرافي  وهذا مدعاة للمعاناة في البحث ال  منهم.  مفهوم كلّ حسب  ب

بالفعل التاريخي. وكثيراً ما يرد في المصادر العربية لفظ "ساحل الشام" و "ساحل  

األوّ   ،دمشق" اللفظ  يشكّ ففي  وإذا  ل  الشام،  ساحل  من  الجنوبي  الجزء  "لبنان"  ل 

ها  ها قد تشمل "لبنان" أو جزءاً منه، أو أنّ ق بـ "ساحل الشام" فإنّ كانت األخبار تتعّل 

 ً  . 9ال تتناوله مطلقا

ت  أمّ  فكانت  لبنان"  "جبل  عبارة  يسكنها  ا  التي  المناطق  على  أصالً  طلق 

جبّ وهي  الشمال،  أقصى  في  البترونالموارنة  وبالد  بشري  وكانت    ة  وجبيل. 

ت   لبن  د  عمنطقة كسروان  من جبل  آخران حيناً، ومنفصلة عنه حيناً جزءاً  وكانت    ؛  
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وهي   الشوف"،  "جبل  أو  الدروز"  "جبل  بـ  يسمى  ما  يقابلها  لبنان"  "جبل  عبارة 

دمشق. ولم يكن    –جنوب من كسروان، عبر طريق بيروت  المنطقة الواقعة إلى ال 

أيّ الدرزية في بادئ األمر  الشمال ولم  لهذه المنطقة  ة عالقة بمناطق الموارنة في 

"جبل   عبارة  األقلّ تشملها  على  السابع    لبنان"  القرن  قبل  الشائع،  االستعمال  في 

الثامن عشر حتّ إن  عشر. وما   ى أصبح استعمال هذه العبارة  جاءت أواخر القرن 

استقرّ  بعدما  وذلك  بكاملها،  اإلمارة  الموارنة  يشمل  من  كبير  المناطق    عدد  في 

ف الجنوب.  في  المن  لعلّ الدرزية  هذه  إلى  نزحوا  الذين  فيالموارنة  القرنين    اطق 

عشر والثامن  عشر  الشمال  ا   ، السابع  فشمل  األصلي،  موطنهم  اسم  صطحبوا 

 .10والجنوب معاً 

حتّ  الشام  فتوح  من  المسلمون  انتهى  إن  اتّ وما  إلى  بادروا  التدابير  ى  خاذ 

فقسّ  لضبطها،  جند  الالزمة  وهي  بـ"األجناد"،  سميت  مقاطعات  أربع  إلى  موها 

األرد وجند  دمشق،  وجند  ثمّ حمص،  فلسطين.  وجند  عن    ن،  قنسرين  جند  فصل 

المتاخمة  680حمص سنة   لبالد الروم في الشمال، فأصبح عدد  م ليشمل المناطق 

إلى   الساحل، من طرابلس  المحاذي من  لبنان والجزء  األجناد خمسة. وكان جبل 

التيم.   لجند دمشق. وكذلك بالد بعلبك والبقاع، ووادي  التابعة  صيدا، من المناطق 

تبع مع ثغر صور بجند األردن. وكان نهر القاسمية وهو الجزء  جبل عامل فأ    اأمّ 

 . 11الفاصل بين جند دمشق وجند األردن عند الساحل  األسفل من الليطاني، الحدّ 

لبنان جزءاً من "قوموفي عهد الصليبيين شكّ  ية طرابلس"، بينما  سل جبل 

جزءاً  الشوف  جبل  من  الشمالية  واألجزاء  كسروان  جبل  األراضي  بقي  من   

لت األجزاء الجنوبية من جبل الشوف جزءاً  اإلسالمية التابعة لدمشق، في حين شكّ 

التابعة   الكبرى  األربع  المقاطعات  من  واحدة  هذه  والمقاطعة  مقاطعة صيدا،  من 

رات كبيرة  . ولم تطرأ تغي12ّأيضاً بيروت  ة الفرنجة في القدس، وكانت تضمّ مملكل 
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كان لبنان جزءاً منه، أثناء دخول هذه البالد تحت حكم  على الساحل الشامي والذي 

إلى ستفقسّ   ،المماليك البالد  "نيابات" وهي: دمشق، حلب، طرابلس، حماه،    مت 

 .13صفد، الكرك

لبنان كمجتمع سياسي تعدّ   ولم يصبح   ، القرن السابع عشر  في  دي إالّ جبل 

كان سكان ذلك،  بعضها عن    هفقبل  معزولة  مناطق  في  أجيال  مدى  يعيشون على 

تتميّ بالوئامبعض،  منها  أكثر  بالخصام  أنّ   . ز  نرى  لها    وكذلك  يكن  لم  سم  ا البالد 

الثامن عشر. غير أنّ واحد حتّ  القرن  اال  ى أواخر  الجيوسياسي لهذا  سم لم  المعنى 

مقتصراً  يبدو،  ما  على  دائماً،  المنطقة،  يكن  تلك  على  كانت  وتضيق  تتّ   التي  سع 

 .14حسب كل حاكم للجبلب

كانت حدود جبل لبنان أواخر القرن الثامن عشر، عند    ،عاً لهذا التوسّ وطبق

أفقا   إلى  شرقاً  وشماالً  منبعه،  إلى  الغربي، وشرقاً  الشمال  في  الكلب  نهر  مصب 

المتوسّ  األبيض  البحر  إلى  وغرباً  وعكار،  بالهرمل  وبهذه  اط  طرابلس،  ستثناء 

 .15فه الرحالة األوروبيونالحدود عرّ 

أي منذ  1920قبل سنة  و اليوم  1516،  تقع  التي  ، كانت جميع األراضي 

ف  م تتأّل 1864ى سنة  ضمن الجمهورية اللبنانية تحت السيادة العثمانية، وكانت حتّ 

نية في الجنوب  وثا  ،بلسمن منطقتين إداريتين، واحدة في الشمال تابعة لوالية طرا 

ة عن  منفصل وا منطقة البقاع فكانت جزءاً من والية دمشق  أمّ   .صيداتابعة لوالية  

تماماً. الواليتين  األو  هاتين  في  الجنوبي  لبنان  منطقة  من والية  كانت  ساس جزءاً 

أ  دمشق حتّ  العثمانيون   م1864م، وفي سنة  1660ت والية صيدا سنة  نشئى  أعاد 

لغيت واليتا  فيما أ    ،الية دمشقتنظيم إدارة األقاليم، فبقيت منطقة البقاع جزءاً من و

وضمّ  وصيدا  سوريةطرابلس  والية  إلى  العام16تا  وفي  والية  أنشئ  م1887  .  ت 
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التي ضمّ  الالذقية  تبيروت  إلى  نابلس  في  الساحل  وأنشئ17من  سنة  .    م1861ت 

 . 18متصرفية جبل لبنان

العثمانية تستخدم الحكومة  اإلمارة،  ولم تكن  لبنان"  عبارة "جبل    في عهد 

إالّ  الرسمية  وثائقها  عشر  في  التاسع  القرن  بداية  ذكره  19مع  لما  وتأكيداً  إيليا  ". 

للبنانف  "حريق العثماني عن وثائق  الباحث أن يبحث في األرشيف  ه  فإنّ   ،إذا أراد 

بدّ  فال  اليدين،  لهيعود خالي  بيروت    أو  أو صيدا  والية طرابلس  يبحث عن  أن   ،

والي أو  لبنان  جبل  حتّ ومتصرفية  سورية.  عندما ا   نّ إ ى  ة  والمستشرقين  لرحالة 

لبنان  نيتحدثو ي  ،عن  الشام، وعلى    م تناولون في كالمهفإنهم  أو بالد  عن سورية 

 الباحث أن يتبع تاريخ المناطق اللبنانية حتى يصل إلى تاريخ لبنان. 

أنّ قد عّل ل   المدارس  ال   مونا في  احتالالً الفتح  الشام كان  لبالد  ولم    ، عثماني 

أنّ  القدم    يعلمونا  يكن يعرف منذ  لم  األقلّ   –لبنان  الحالية    على  ى  وحتّ   –بحدوده 

إنّ  الحالية،  بحدوده  العثماني  سورية  الفتح  من  أو  الشام  بالد  من  جزءاً  كان  ما 

العثماني عدة صفات    ، الطبيعية الفتح  أطلق على  فقد  أو عبارة عن عدة واليات. 

 منها:

 .....!! االستعمار العثماني....... -

 االستعمار التركي..............!!  -

 ير االحتالل التركي...........!! ن -

 االستبداد العثماني..............!!  -

العبارات ما زالت   ومعاهدنا وحتى    أجيالنا تتلقاها في معظم مدارسناهذه 

سوى يكن  لبنان لم    م أنّ ا تقدّ ن ممّ ها يقين ال يرقى إليه الشك. فقد تبيّجامعاتنا، وكأنّ 

 ه كان محتالً من سورية الطبيعية. فعن أي جزء يقصدون أنّ   جزء من بالد الشام أو



11 
 

العثمانية؟ هل كانت طرابلس! بيروت! صيدا! الدولة  ل  تمثّ   وكل هذه المناطق  من 

ن  كان يتكوّ   هأنّ من  الرغم  على  ،  جبل لبنان هو الذي احتلّ   ساحل بالد الشام. أم أنّ 

انتقلت التسمية إلى كسروان    بالد جبيل والبترون، ثمّ من بشري وبعض أجزاء من  

بشكل    وهذا ما أجبنا عنهل الموارنة إلى تلك المناطق.  نتقا ا ا، مع  موالمتن وغيره

لبنان  ده البعض وينكره اآلخر. ولكن توخّ مختصر، وقد يؤيّ ينا الحذر والدقة لنشأة 

 الحالي. 

غرس  هو    ، سابع عشرهدف األوروبيين منذ القرن ال   كان  النقطة الثانية:

عن بين  والشقاق  التفرقة  واألتراك(عوامل  )العرب  أنّ الرّ على    ، صرين  من    غم 

هذا  يومنا  إلى  مستمرة  الفتنة  هذه  تزال  وما  المسلمين،  من  السكان  حيث    ،غالبية 

الدولة   البلدان العربية من قبل  العثمانية"  نجد عند بعض المؤرخين كلمة "احتالل 

ف استقبل  : كيؤلمن التسا  ". ولهذا ال بدّ الل العثمانيينث عن "استغوالبعض يتحدّ 

ه العثماني؟  الحكم  العثمانيالعرب  "اللبنانيون"  قاوم  مبتهجين  نل  كانوا  ن؟هل 

 ن؟ين أم مستعمريركانوا يعتبرون العثمانيين محرّ ل لهم؟ ه كارهينبمقدمهم أما 

بدّ و ال  التساؤالت  هذه  عن  اإلجابة  أنّ   قبل  إلى  اإلشارة  دولة    من  أكثر 

الدولة العثمانية، ليس فقط بأقالم   يتشويه والتحريف والتزوير ه ض تاريخها لل تعرّ 

األوروبيين حتّ إنّ   ،المستشرقين  بل  ومسيحية(.  )إسالمية  عربية  بأقالم  بأقالم    ى ما 

ألنّ  وغيرهم  تركية،  العرب  الباحثين  يردّ   ،أكثر  كالببغاكانوا  كان  دون  ما  وات 

المستشرق هؤالء  وإنويردده  المؤرّ   كان  ن.  االلبعض  في  عذر  من  نسياق  خين 

لع العشرين،  القرن  من  الثاني  النصف  قبل  المستشرقين  وراء  فتح األعمى  دم 

العثماني، الباحثين  األرشيفهذا  فتح    بعد  ولكن  األرشيف  هؤالء  عذر  هو  فما   ،

 واألكاديميين!! 
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في  النظر  أمعنا  ما  العثماني  وإذا  أنّ   ، األرشيف  والبالد    نجد  الشام  أهل 

المخلص لهم من الحكم المملوكي. فقد    رأوا فيه رحبوا بالفاتح العثماني، و   ،العربية 

أعيان   ال اوقضاة وعلماء وأشراف حلب عريضة بأرسل  أهالي    ، شامسمهم وباسم 

الحكم   من  وتخليصهم  بالدهم  دخول  األول،  سليم  السلطان  من  فيها  يطلبون 

 .20ترحيب بالحكم العثماني  المملوكي، وأبدوا كلّ 

ستعداد للوثوب  األوروبيين على أهبة اال  وكان مسلمو الجزائر يعلمون أنّ 

المغرب، فطلبو   األوالنجدة  على مسلمي  العثماني سليم  السلطان  في رسالة    ل من 

إليهب   وممّ عثت  نودّ .  "نحن  فيها:  جاء  وأن    ا  العثمانية،  الدولة  أتباع  من  نكون  أن 

نوا "خضر رئيس" والياً  أن تعيّ  والية، وإذا كان من الممكن فنرجونبقى ضمنها ك

 .21ينا"عل 

ا بالد الحجاز فقد دخلت تحت الحكم العثماني، بعد انتصار سليم األول  أمّ 

الريدانية إليه  م1517  في مصر   في معركة  قدم  المماليك، حيث  ، وانتصاره على 

المباركة األمانات  معه  حامالً  مكة  شريف  والروضة    ،ابن  الكعبة  مفاتيح  ومنها 

 . 22لسلطان، وبذلك أصبح الحجاز داخالً في الدولة العثمانيةل مها الشريفة قدّ 

وعند دخول    ،من بالد سورية  اً كان جزء    ا عن لبنان فقدأمّ   النقطة الثالثة:

أيضاً تحت   العثمانية، كان من الطبيعي أن يدخل "لبنان"  بالد الشام تحت السيادة 

ل قطرة دم واحدة ضمن المناطق تس  ولم  ،العثماني، فلم تجر معركة واحدةالحكم  

ممّ  أنّ اللبنانية،  يثبت  جميع   ا  ودخلت  سلماً،  العثماني  للفاتح  ذراعيه  فتح  لبنان 

فالمناطق   العثماني.  الحكم  تحت  األول  اللبنانية  سليم  السلطان  انتصر  إن  في  ما 

سنة   المماليك  على  دابق  مرج  حتّ 1516معركة  حمام،  استسلمت    ،وحمص  هى 

ة المدن "اللبنانية" وصفد ونابلس  فدخلهما دخول الفاتحين. ولم تلبث طرابلس وبقيّ

 . 23أن دخلت تحت السيادة العثمانية  ،والقدس وغزة 
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الرابعة: والعثمانيينلمّ   النقطة  المماليك  بين  دابق  مرج  معركة  وقعت    ، ا 

المتفرّ  موقف  الدين  فخر  حتّ وقف  ل ج،  الغلبة  كانت  مع    ذهب  لعثمانيين،  ى عندما 

دمشق  ضمّ يوفد   إلى  اللبنانية  المناطق  أمراء  من  سليم  ،رهطاً  السلطان    ، لمقابلة 

الغربو من  التنوخي  الدين  وجمال  الدين  فخر  التركمانوعسّ   ، منهم  من  اف  ي 

  : ا دخلوا قبّل فخر الدين األرض أمام السلطان ودعا له هذا الدعاء"مّ كسروان. ول 

عبادك  الّل  على  ،وسلطته  عهدك  خليفة  وجعلته  لملكك،  اخترته  من  دوام  أدم  هم 

  ، سنّ وأرضك  الشريعةوقلدته  ناصر   ، وفرضك  الغرّ النيّ   تك  األمة  رة  وقائد   ، اء 

الفاضل    الطاهرة الظاهرة سيدنا وولي نعمتنا أمير المؤمنين اإلمام العادل ، والذكيّ 

الدائم أبقاه، وخّل أدام هللا ب   ، الذي بيده أزمة األمر بادشاه الدقاءه وفي العز  نيا  د في 

القيا إلى  ورفع  ونعماه،  هللا  مجده  أعاننا  وقصده..  مأموله  وبلغه  سعده  طالع  مة 

أ  بالدّ  وقد  آمين".  والتمهيد  العز  بأنعم  والتخليد  بالسعد  دولته  لدوام  عجب عاء 

وأقرّ  وبإخالصه،  الوقورة  الدين  فخر  بشخصية  سليم  أقرّ السلطان  كما  ائر  س  ه 

إقطاعهم على  معه،  اللبنانية  المناطق  بممارسة    ،األمراء  لهم  ستقاللهم اوسمح 

 .24وامتيازاتهم التي كانوا يمارسونها زمن المماليك

ما  إستناداً  يتضّ تقدّ   إلى  أنّ م  ً   ح  و"لبنان" خصوصا عموماً  العربية    ، البالد 

العثماني،  اذراعيه  تفتح العثمانية تطلب  وقد    للفاتح  إلى السلطات  أرسلت رسائل 

م الوالء والطاعة،  وقدّ تحت الحماية العثمانية، ومنهم من ذهب إليهم    دخول ال فيها  

 ل قطرة دم واحدة بين العرب والعثمانيين. ولم تس ،حيث لم تجِر معركة واحدة

أنّ  المعروف  فيها    المحتلّ   ومن  يقيم  وال  والعباد،  البالد  خيرات  يسرق 

الدولة العثمانية فرض لغتهيع اإلنمائية، فلم  المشار على الشعوب العربية    اتحاول 

واستالم جمعية    ،م1909قوط عبد الحميد الثاني عام  بعد سو  في أواخر أيامها،  إالّ 
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)اال الفتاة  بين  تّ تركيا  الشقاق  زرع  الجمعية  حاولت  رسمياً،  الحكم  والترقي(  حاد 

على   لغتهم  بفرض  واألتراك،  أنّ العرب  المعروف  ومن  العربية،  من    الشعوب 

اال تح أهداف  اإلسالمية،  الخالفة  هدم  والترقي  العالمية،  تحاد  اليهود  ألهداف  قيقاً 

  . فالدولة العثمانية دام حكمها للبالد العربية حوالي 25رتباطها بالماسونية العالمية  ال

، فإذا  ون النهاية هم بشر يخطئون ويصيبفي  و  سنة، وكان لهم بعض الهفوات  400

تتريك  في   حاولوا  العربية  األخيرة  الشعوب  العشر  ال   السنوات  هذه   )وأنا  أؤيد 

ن سنة، فرض  لفرنسي الذي دام حكمه حوالي ثالثينتداب االخطوة( من حكمها، فاال

لبنان لدخوله  األول  اليوم  احتالالً   ،منذ  ي سّم  ولم  الفرنسية،  وكرّ اللغة  الدولة  مت  !! 

بأن   فرنسا  قاسماء  أ  أطلقت اللبنانية  نبعض  لم  بينما  بيروت،    ر  دتها على شوارع 

 ام العثمانيين!! اسم شارع واحد باسم الحكّ 

  ألنّ   في مدينة بيروت  هاعن  سنأخذ مثاالً   ،ا عن المشاريع اإلنمائية للبنانأمّ 

كانت مدينة بيروت  والمكان ال يتسع لتعداد المشاريع في جميع الواليات اللبنانية.  

العر المدن  المحبّمن  باهتمام   إلىبة  بية  فحظيت  الثاني،  الحميد  عبد  السلطان  قلب 

الدينية من مسيحية وإسالمية وحتّ  أقام فيها المشاريع والمنشآت  ى  بالغ منه، حيث 

أنّ  على  المع  يهودية،  أيضاً  شملت  الدينية  تقالحرية  التي  الحقوقية  ها  رّ امالت 

والميراث والوصايا، فضالً عن حرية  األديان السماوية في أمور الزواج والطالق  

بيروت عشرالمع في  والعبادة. وكان  عام  وتقد  وديراً  كنيسة  م.  1870هـ/1287ن 

إلى   عددها  إشارة1878هـ/1294عام    ، 35وارتفع  في  التسامح    م.  سياسة  إلى 

 . 26بعتها الدولة العثمانيةتّ ا الديني التي  

من التنويه بمدى الحرص    دّ ق بدور العبادة اإلسالمية، فال بما يتعّل   ا فيأمّ 

المساجد بناء  إلى  يتنادون  المسلمين، حيث كانوا  أهالي بيروت من    ، والغيرة عند 
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العثمانيون الوالة  مسجد    .ويساعدهم  المصيطبة،  جامع  المساجد،  هذه  أهم  ومن 

 . 27الحرج، مسجد برج أبي حيدر، مسجد البسطا الفوقا، مسجد رأس بيروت

الصحي  أهمّ من  و الحجر  دائرة  اإلنمائية:  المستشفى  28المشاريع   ،

( خانالعسكري  خستة  أنشئ  هعسكري  سنة  سي(  في1861هـ/1287ت  عهد   م، 

مقر على  العزيز  عبد  الكبير  من   ه بالسلطان  األميركي  29السراي  المستشفى   .

درت إرادة سلطانية تجيز  م ص1907هـ/شباط  1324للنساء، في شهر ذي الحجة  

م ا تأسيس  األمريكي  شفى  الطبي  للمكتب  تابعاً  وكان  النسائية،  .  30ألمراض 

 . 31بجانب مكتب الصنائع أقيم الذي   المستشفى الحميدي

في جميع   له   لت فروع  ، وشكّ م1840وأنشأ مكتب البريد في إستبول سنة  

بيروت   اإلدارية ومنها  أول خطّ 32الوحدات  وأنشأ  بيروت عام    لجرّ   ،  إلى  المياه 

توسّ .  33م  1870 الثاني  الحميد  عبد  عهد  شهد  شقّ كما  في  ملحوظاً  وتوسيع    عاً 

بيروت   وتمّ 34شوارع  والطرقات  .  الشوارع  من  العديد  ستحضرت  ا و  ،إصالح 

 .35الطرق ومكانس آلية آالت لرصّ 

إلى    تهاين بيروت ودمشق، وتعود فكرة إقامة حديد تربط بإنشاء سكّ وتّم  

ع  ،عهد "مدحت باشا" والياً  كلّ   ، م(1879-1878لى سورية )عندما كان  ف  حيث 

هذا   . غير أنّ 36م  1879هـ/1295في مطلع عام    تخطيط  بوضع ال مهندساً إنكليزياً  

تأخّ  ختّ المشروع  ا   14ى  ر  و1891حزيران    29هـ/1310آلخرة  جمادى  فتتح  ا م، 

في   بإنشاء    م1906أيار    22. وفي  37م  1895آب    3رسمياً  إرادة سنية  صدرت 

تأسّ  وقد  بيروت،  كهرباء  داخل  ترامواي  كهربائي  ترامواي  لتسيير  الشركة  ست 

تمّ 38المدينة   كما  الفحم    .  من  المستخرج  بالغاز  بيروت  إنارة  مشروع  إنشاء 

ست الشركة إثر منح السلطان  ة، وقد تأسّ الحجري عبر تزويد المدينة بشبكة مختصّ 

 . 39م 1885تشرين الثاني  30هـ/1303صفر   29بتاريخ لشركة أجنبية   اً متيازا 
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اإلسالمية  إنّ  العربية  البالد  يستعمروا  لم  لحمة  وإنّ   ،العثمانيين  أعادوا  ما 

إليها، بعد أن رزحت طويالً في مستنقعات التشرذم والخالفات التي كان ت  الوحدة 

  ، لبالد العربيةن لم يعتدوا على ا واألتراك العثمانيف  تحتدم بين الزعامات المحلية.  

  رعوا إلنقاذها من أخطار األطماع األوروبية التي كانت توشك أن تنقضّ ساما  وإنّ 

ة، بعد أن سيطرت على عمان روالتي وصلت جيوشها البرتغالية إلى البص  ،عليها

نقطة  ومس منها  لتتخذ  هرمز.  ومضيق  والشام،  ا قط  ومصر  الحجاز  نحو  نطالق 

حمت الدولة العثمانية طيلة أربعة  و  ، اإلسبانية شمال أفريقيااألساطيل  دت  بينما هدّ 

 .40د الفارسي نحو المنطقة العربيةعقود من التمدّ 

أنّ  فخراً  العثمانيين  األتراك  روّ ويكفي  الحقيقيةهم  العربية  الوحدة  فقد    ، اد 

العثمانيون  غابت تلك الراية التي تشرّ   لماو دوا البالد العربية تحت رايتهم.  وحّ  ف 

وتمزّ ا عها،  برف العربية،  الوحدة  عقد  بضعاً  نفرط  لتصبح  الواحدة  الراية  قت 

وعشرين راية. وأصبح المواطن العربي ال يستطيع السفر من بلد عربي إلى آخر،  

 بعد أن ينتظر ساعات طويلة على الحدود.  إالّ 

يطلقون عليه بهتاناً وظلماً،  وعلى الذين يجاهرون بفرحتهم اليوم بزوال ما  

جزءاً من الدولة    ا األمس يوم كنّ أن يقارنوا حالنا اليوم بحال    ، داد العثماني"ستب"اال

حتالل العثماني"  موا على أيام "اال هم لو فعلوا ذلك، لترحّ أنّ   وفي اعتقاديالعثمانية،  

وجود بضع وعشرين راية في سماء وطننا   ون أنّ إذا كانوا يظنّ   وا عودتها، إالّ وتمنّ 

وإالّ  واحدة،  من وجود راية  أفضل  أنّ   العربي  يعتقدون  كانوا  فلسطين    إذا  ضياع 

أنّ  يظنون  كانوا  إذا  وإال  بقائها،  من  التي  اال  أفضل  الحدود  مراكز  على  نتظار 

اآلخرين إخوانه  وبين  العربي  المواطن  بين  البهجة    ،تحول  على  يبعث  أمر 

 والسرور. 

 



17 
 

 لمحور الثاني: ا

ت االأيضاً  نا  معّل لقد  دراستنا  وحتّ خالل  والثانوية  واإلعدادية  ى  بتدائية 

هذه المعلومات أثارت في    فاً. ولكنّ لّ ومتخالعهد العثماني كان مظلماً    أنّ   ، الجامعية

ر عمّ وال ت  ، رت ستة قرونلة العثمانية عمّ الدو ف  ستفهام وتساؤالت. ا سي عالمات  نف

عاملت  و ، نت بالعلوم و الثقافةل، وتحصّ إذا حكمت بالعد  الطويلة إالّ دولة هذه المدة 

. بالسواسية  أنّ مونعّل قد  ل الرعية  ال   ا  أحضان  السالطين  في  البالد  ألقوا  عثمانيين 

ا السلطان  . أمّ وحيد الدين )المعروف محمد السادس(وروبا و خصوصاً السلطان  أ 

، أما السلطان سليمان لم وطغيانظ  فقد صّور عهده بأنّه مرحلة د الحميد الثاني  عب

"حريم   مسلسل  خالل  من  النساء  زير  أنه  على  الباحثون  صوره  فقد  القانوني 

كأرقاء   القسطنطينية  أهل  باع  بأنه  اتهم  فقد  الفاتح  محمد  السلطان  أما  السلطان"، 

كانت    .وعبيد أنفسناوإذا  و  قلوبنا  و  أن  ترف  عقولنا  السالطين  ض  أولئك  يوصف 

االمتحانات    ا مجبرين على أن نكتب تلك المغالطاتلكن كنّ بالخيانة، و  أوراق  في 

مع  على ج  عملت،  الزمن، وخصوصاً في المرحلة الجامعية  بمرور كي نجتازها، و

والعربيةالعد األجنبية  المراجع  من  إلى  نت  تمكّ و  ،يد  الدخول  الوثائق  دار  من 

من    ىتسنّ والعثمانية،   كبير  عدد  على  الحصول  الوثائقلي  لنكتشهذه  أنّ .  ما    ف 

 .للحقائق   اً وتحريف اً وتزيف اً تزوير  اناه كمونا إيّعّل 

تخّل   قيلقد  و     عن  العثمانية  فالكثير  قال    وجهلها،  الدولة  حد  أ حيث 

العثماني ( من الوجهة   الثقافية، عصر  الباحثين :"كان هذا العصر )يقصد العصر 

نهيار االجتماعي ....،  االجمود وعقم، الضرائب الفادحة، والتدهور االقتصادي، و

واحدالعصر   ينجب شاعراً  لم  بجملته  فنّ العثماني  وال  فيلسوفاً  وال  عالماً.  اً  وال  اناً 

من لم    قد عيّن في القضاء ار بل كادت تكون جارفة، ونتشية واسعة االكانت األمّ و

الصحيحة الكتابة  يجيد  األولى .  41"يكن  للوهلة  أمام  طننت   العصور    أنّنا  من  دولة 
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،  ة ال ينطبق عليها هذا الكالمالدول في العصور الحجري  كثر أ   ، ال بل أنّ الحجرية

  علمت أنّ في هذا الموضوع،    ،ظرمعنت الن عندما أ لكن  و   ؛ يقرأون ويكتبون  فأهلها

 الدولة العثمانية .    قصودالم

المؤرّ ويصّر    أنّ   خينبعض  يكن    على  لم  الدولة  اً  منتشرالتعليم  في 

األوروبيويرى  العثمانية   جهلة   أنّ   ونمعهم  كانوا  المقصود    ،العثمانيين  ما  ولكن 

و فعالً هذا المقصود    –عدم معرفة القراءة و الكتابة  هو  كان المقصود إذا ؟  بالجهل

حتّى فيليب  كالم  أمر    –  من  ً   فهو  تماما للحقائق  ألنّ مغاير  التاريخية  الوثائ  ،  ق 

الواليات، وسالنام األرشيف، وسالنامات  في  تكذّب نظّ ات  الموجودة  المعارف  ارة 

االدّ  ألنّ عاءهذا  و نس  ،  القراءة  يعرفون  كانوا  الذين  ورد  ، ةالكتاببة  ما    في  وفق 

بأضعافهو  الوثائق   في  أكثر  عليه  كان  العهود  مّما  مثال    لعلنطّ و   .كل  على  معاً 

الوثائق البيانات ب،  مأخوذ من  لعام  اإل   حسب  خاصة  و   ،م  1898ه/  1316حصائية 

"ايدين" أّن    بوالية   سكان  ومفاده  و    157098يبلغ    "أزمير"عدد   ، نسمة  ألف 

  36087مدرسة للسكان المسلمين البالغ عددهم    13مجوع المدارس االبتدائية يبلغ  

هذا العدد   دخل ضمنتال  و  ،نسمة  2750  ألف نسمة ، أي كان هناك مدرسة لكلّ 

 .  42مدرسة  55التي يبلغ عددها و ، المدارس التابعة لغير المسلمين

اإلو األكانت  العثمانيةرساليات  الدولة  في  جداً  كثيرة  استفاد    ، جنبية  حيث 

  ، نظام االمتيازات بالدرجة الثانية، وامح الديني لألقلياتوروبي من التسالغرب األ

اإل هذه  كانت  بين حيث  كرهها  تبّث  العثمانية  الطلبة   رساليات  ض  تحرّ و  ، الدولة 

افتتح الق    ، في استنبول  التي أّسسها  ""كلية روبرت  ، مريكياأل  سّ عليها ، و عندما 

استطقال لقد  القسطنطينية، ومحمّ اع  : "  يفتح  أن  إيلي  قلعة روم  ببنائه  الفاتح  أنا  د 

ا  أحضان  إلى  استرجعها  أن  أحاول  سوف  هذه بدوري  بتأسيس  المسيحي  لعالم 

بعث رسالة إلى  في استنبول المدعو "غريغوريوس" بقام بطريرك الروم  الكلية. و
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العثمانيين    تراك االنتصار على األ  مفادها أنّ   ،حتوت على فكرةا القيصر الروسي  

التعليمي نظامهم  داخل  التغلغل  طريق  عن  إ وصوالً   ،يأتي  معاد    جيل  تنشئة  لى 

األ  جاء في  .لتاريخهم المادية ،  ترارسالته ما يلي: "ال يمكن سحق  الناحية  ك من 

أ  و وّ فينبغي  لديهم،  بالطاعة  الشعور  تحطيم  حسّ الً  أ تمييع  الديني  وهم  عندما  يضاً، 

القوّ تهتز مشاعرهم   التي يستنالمعنوية تضعف  إليها في تحقيق  ة  نتصاراتهم  ا دون 

ينبغي  و التّ ا الذي  إتمام هذا  التخريبي  باعه هو  أن يشعروا بذلكمن  فعل  .  43"دون 

أنّ و الرسالة  هذه  من  التغلغل   يظهر  على  الروس  يحّث  المجتمع   البطريرك   في 

اإل خالل  من  ا العثماني  فاتّ رساليات  والتعليمية.  العثمانية  لتبشيرية  الدولة  هام 

نا إلى معرفة طريقة  " يدفعن ال يجيد القراءة والكتابةالموظفين ممّ   تعيين"بالجهل و

كان القصر الهمايوني  ولعثمانية قبل فتح البالد العربية:  عداد كبار موظفي الدولة ا إ 

 : قسامأ ثالثة  لى )السلطاني ( ينقسم إ 

 و هي جزء مستقل .  ،خادماتهاالحرم : يعني عائلة السلطان و  -1

 بيرون همايون -2

 آندرون همايون -3

همايون ظّل   ،وآندرون  القصر،  داخل  خاصة  جامعة  عن  أ عبارة  ربعة  ت 

ى  فين من العسكريين والمدنيين، بل حتّ ة بكبار الموظّ الدول   ية تمدّ قرون كمدرسة فنّ 

إ  في  بالفنانين،  القصر  كان  الدولة  مرحلةذ  كبيرة    بإقامة  تغريب  موسيقية  مدرسة 

 دراسة . وروبية نظاماً وار في البالد األ تضارع دور الكونسرفتو

يؤتى  و المدرسة    كان  هذه  السلطانيةبشبّإلى  المدارس  من  أكثرهم    ، ان 

يعدّ  ً إ ون  حيث  عسكريا وراتب  عداداً  الضباط  رتبة  منحهم  مع  كانوا  و  ،تربوياً 

على  درّ ي القصر  في  وإ بون  الدولة.  العلوم  يتلقّ دارة  في  خاصة  دراسات  ون 
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الفروسية  ون على السباحة والرماية وو يتدربّ  ،الدينية العسكرية و المواد العلمية و  

. 

اللغة العربية في هذه المو لغة  كانت  ومن لم ينجح  فيها      ،جباريةإ درسة 

أمّ نهائياً يرسب   م.  أعلى  المدرسة  ا  هذه  الغرفة  تسمّ فراحل  يعني  أودة"  ى "خاص 

أ الخاصة فيها  يقبل  يكن  ولم  من  ،  ً   40كثر  حيث    ،طالبا الصفوة  ون  يعدّ   هم 

هد السلطان محمود ى عحتّ   قائمةً ت هذه المدرسة  ظّل للمناصب الكبرى في الدولة. و

كان    مع ذلك فقدصالحات على الدولة العثمانية. واإل  دما أدخلت عن  ،م1833الثاني  

و  كلّ  الدولة،  في  الكبار  انهيار الضباط  المعرفة هاحتى  من  عالية  درجة  على   ،

 44كان فيهم كثرة ملحوظة من العلماء . و ، والثقافة

التعليم  لذلك  بأمور  اهتماماً  العثمانية ورجالها  الدولة  ،  إلى  أولى سالطين 

و انب  ج العسكرية  فأسّ األمور   ، اإلاإلدارية  التقليدية  المدارس  في سوا    سالمية 

المختل الدولة  وأرجاء  علماءفة،  الغرض  لهذا  مختلف  م  استقدموا  العالم  أن  رجاء 

واإل برعايتهم.  وشملوهم  القسطنطينية  سالمي  فتح  ال   ، م1453بعد  سلطان  أقام 

الفاتح" ثماني مدارس عالية على جانبي المسجد   س  سَّ أف  ور،عه المشهمجمّ   "محمد 

اس في  بناه  و  ،تنبولالذي  ثماني".  "صحن  اسم  عليها  سليمان  أطلق  السلطان  فتح 

يسه المدرسة التي  الدولة العثمانية بتأس  القانوني صفحة جديدة في تاريخ التعليم في 

واحملت   السليمانية".  "المدرسة  أي  سي"  مدرسة  "سليمانية  أي  قرأسّ سمه  ب  س 

للطبّ الجا مدرسة  بناه  الذي  لتلبيل   اً ودار   مع  وذلك  الدولة  لشفاء.  احتياجات  ة 

األ الى  أنشأ  هندسينالمطباء و والجيش  كما  الرياضيات  رأ،  علم  لتعليم  مدارس  بع 

 45.ودار الحديث

الثاني"وكان   القانوني    "بايزيد  سبق  المضمارفي  قد  في    ،هذا  أقام  حيث 

األ  "أدرنة" لذوي  مكتبة  ممستشفى  وللمستشفى  تعليمية.  العقلية وكلية طبية  راض 
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و القرآن،  تحفيظ  ومدرسة  ومسجد،  ومطبخ  متعدّ   هناكوصيدلية  دة  غرف 

الداخليومتخصّ  للسكن  وغرف   ، للعالج  إلى   ، صة  خ  باإلضافة  لفرقة  مكان  اص 

بالمستشفى خاصة  يتمّ موسيقية  حيث  موسيق  ،  على  عزف  المرضى  لتحفيز  ى 

في    ويبثّ   ، سترخاءاال وأ البهجة  ننفسهم.  أيضاً  المدخل  هناك  في  وسطية  افورة 

يجابي على الحالة النفسية  إ تأثير    ؛ وكان لهذا وكذلك في الحديقة الداخلية   ،الرئيسي

في   الم  اعسمللمرضى  الماء  خرير  النفس.  صوت  في  الراحة  يبعث  الذي  تساقط 

و  تمّ   لقدو متحف،  الى  المستشفى  هذه  التجوّ تحويل  التقدّ عند  مدى  نرى  فيه  م ل 

 46.كانت غارقة في بحر الظلمات آنذاكوروبية التي العثماني عن حال الدول األ 

أنّ أمّ  مقولة  العثما  ا  واحداً القصر  شاعراً  ينجب  لم  أنّ ف،  ني  أكثر    نجيب 

العثمانيين على    ، السالطين  كبير  كانوا  بعدد  واسعة  ودراية  اللغات،    نّ إ ى  حتّ من 

و شعراء،  كانوا  السالطين  من  الوثالعديد  لنا  من حفظت  العديد  العثمانية  ائق 

 47.القصائد، وهي ما زالت محفوظة حتى اليوم

أنّ مّ أ  فرضية  العثمانية    ا  ً الدولة  عالما وال  فناناً  ال  تنجب  أنّ لم  نجيب    ها، 

وهما:    على اثنين فقط  العجالةفي هذه    سنركزو،  أنجبت العديد من الفنانين والعلماء

 العالم الجغرافي "بيري رئيس". الفن المعماري، وفي  المهندس سنان، الذي أبدع 

: "سنا  أوالً  إنّ ن"المهندس  أعظم   "سنان"المعمار    .  من  واحد  هو 

الذين عامة.    المعماريين  البشرية  وتاريخ  خاصة،  العثماني  التاريخ  في  ظهروا 

"  "مد حربمح"ينقل  و األلمان وهو  العلماء  أحد  "أنّ .كلوك"ھعن  يتفوّ   :  ق  سنان 

ظهر  وقد    فنياً على ميكائيل انجلو صاحب أكبر اسم فني في الحضارة األوروبية "

 . 48 1453سنان منذ عهد محمد الفاتح 
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بأمّ   ثانياً: ا النسبة  ا  واحد إلى  فنذكر  رئيس"    اً لعلماء  "بيري  وهو  فقط 

المبدع فقدالجغرافي  "فاسكوف  عّلمونا  .  و   " "ماجالن  عن  المدارس  جاما"  ي  دي 

لم  اجالن " هو من اكتشف كروية األرض، و "م  أنّ و   و"كريستوف كولومبوس" ،

أنّ  "ماجالن"   يعلمونا  قبل  األرض  كروية  أثبت  رئيس"  "بيري  الجغرافي  العالم 

السادس  عدة عقود ، فـ"بيري رئيس" قائد بحري عثمانيب ، ظهر في أوائل القرن 

عن كروية   "للجغرافية في الحضارة العثمانية. وقد كتب "بيري رئيس  عشر كمثال 

رحلة   قبل  و"ماجالن"األرض  خرا ،  سواحل غرسم  مع  ألميركا    أفريقيا،   ربئط 

وو األخرى،  المتوسط  البحر  وسواحل  أفريقيا  لشمال  بدقّ خرائط  ذلك  عالية  أتّم  ة 

عنهحتّ  قال  عام    ى  له  كتاب صدر  في  الغربي  "إنّ 1963"الروش"  أمر    م:  هذا 

لدى  ي ذلك القرن و على عل يعلو و يفوق كثيراً على علم الجغرافيا ف م الجغرافيا 

 49الغربيين " .

اآللهة" في كتاب  و دانكينلمؤّل   "عربات  ق عن  " حديث شيّفه "إريك فون 

الق "بيري رئيس" خرائط  العثماني  البحري  رئيس عام  ائد  بيري  : "سلمت خرائط 

الجزويتي    م1957 الراهب  دار األرصاد في ديستون  الم  "لينهام"إلى  شرف على 

أسطول  رسّ و في  الخرائط  وام  األميركية،  المتحدة  بدالواليات  لينهام  راسات  قام 

ثمّ  الخرائط ،  لهذه  للعقل، وه وجدهنّ أ أعلن    دقيقة  خاصة  ا صحيحة بدرجة مذهلة 

  يتابع "اريك فون يام ". وتكن قد أكتشفت حتى تلك األ  ها تظهر بوضوح أماكن لمأنّ 

" رئيس  "بيري  عن  الحديث  ل دانكين"  "قدمت  خرائط  ن:  عن  األخيرة  الدراسات  ا 

رائعة   معلومات  رئيس  تمّ بيري  التي  األرض  صور  مع  من    بمقارنة  التقاطها 

ل رجال العلم إلى نفس  . لقد توصّ بينهم تشابهاً مذهالً   ضح أنّ ء، واتّ مركبات الفضا

 50صور أصول هذه الخرائط التي ألتقطت عن ذلك االرتفاع الشاهق . نتائج
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فهم أكثر من أن يحصوا، في    ،د العثمانيا العلماء الذين ظهروا في العهأمّ 

و جم المجاالت  الحص  ،التخصصاتيع  ال  المثال  سبيل  على  منهم  شرف  نذكر  ر: 

ود األنطاكي الذي ذاع صيته في دراسة  ني. دا اح عثماهو جرّ الدين الصابونجي و

البولية، و االمخ. جلبي وأبحاثه في المسالك  أفندي  اشتهر في  عياشلي شعبان  لذي 

ع الطبي في القرن الخامس  المجمّ نشاء  ما إاض النسائية والوالدة واألطفال، واألمر

أيضاً لمع من العثمانيين و   .ن بالعلوميى اهتمام العثمانيدليل عل   إالّ   ،عشر الميالدي

صيتا  ذاع  الذي  السينوبي  مؤمن  الطبيلعالم  كتابه  في  باباً    25أفرد  وقد    ، ه 

بل خصّ  والعصبية،  والنفسية  العقلية  مستشفيات خاصة  لألمراض  العثمانيون  ص 

األم نفسيراضلهذه  أو  عقلياً  المريض  تحرق  أوروبا  كانت  الذي  الوقت  في  اً  . 

 ً الطبّ   ، أوعصبيا األمراضلعثماا   استخدم  هذه  لمعالجة  الموسيقى  إنّ ني  عالج    . 

في  يبدأ  لم  بالموسيقى  عصبياً  أو  نفسيا    أو  عقلياً  المتحد  المريض  ة الواليات 

أبينج" في  -كتور "كرافتفي هذا المجال يقول الدو  ،م1956في عام    األميركية إالّ 

العقل  األمراض  علم  عن  باريس  كتابه  "1898ية   : تعّل   نّ إ م  قد  من اوروبا  مت 

 51.عالجة المصابين باألمراض العقلية" العثمانيين م

تتوقّ و المؤرّ لم  أضاليل  في  ف  الحد  هذا  عند  الدولة   االفتراء خين  ات ضد 

إ  بل  حمّ العثمانية،  حالة  نهم  مسؤولية  كامل  والتخّل لوها  أصابت  الرف  التي  كود 

العربية كانت  .52الواليات  العثمانية    وإذا  ت عفى    الدولة  مسؤوليتها  ال  هذا  في  من 

  " قّصرت"  فإذا كانت قد  .يجب عدم تحميلها كامل المسؤوليةال    ولكن  ،الموضوع 

تخلف    اً، فإن كان قد وجدكليّ  ا لم تهملهفي نشر التعليم في الواليات العربية، لكنه

  ها ألنّ   .ولة وحدهادمسؤولية ال   من   ليس   و الواليات العربية العثمانية، فهوركود في  

العثمانيون نشر  فقد تحمّ   ،الرغم من ذلكعلى  ورثت هذه البالد عن المماليك. و ل 

ربّ منها،  جزءاً  أصبحت  كونها  العربية،  الواليات  في  قصّ التعليم  الدولة،  ما  رت 

ي كان فيه التعليم  التعليم في الواليات العربية العثمانية في الوقت الذقليالً في نشر  
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فقد تركت    ، ا بخصوص الواليات العربيةالعاصمة استنبول. أمّ في  قد قطع شوطاً  

التعليم أمر  والملل   الدولة  كلّ   ،للطوائف  كان رئيس  المهمّ ملّ   حيث  بهذه  يقوم  ة، ة 

ل مسؤوليته  مر يتحمّ األفهذا    ،لها  رت إحدى هذه الملل عن إنشاء مدارس فإذا تأخّ 

ألنّ  الملل،  الواليات  و   .هم قصروا بواجباتهمرؤساء  التعليم في  تتبعنا حركة  ما  إذا 

العثمانية المسيحي    ،العربية  والتعليم  )اإلرساليات(  التبشيري  التعليم  وخصوصاً 

الثاني الذ53نجده على نطاق واسع في هذه الواليات  ، األهلي أو المحلي ي . األمر 

في   اإلسراع  دون  الواليات حال  هذه  في  التعليم  هونشر  التي    كثرة  ،  الحروب 

األوروبية خ الدول  الدولة ضد  أ و  ؛ اضتها  إلى  نشير  أن  محمد "السلطان    نّ يكفي 

بمحم  "األول ي  د جالمعروف  الذي  العثماني  د  علبي،  للدولة  الثاني  والذي    ةالمؤسس 

( حكمه  1421-1413حكم  في  سنوات  الثماني  خالل  خاض  أي    ،معركة  24م( 

الواحدةبم السنة  في  معارك  ثالث  كيف    . عدل  تخوض إذاً  دولة  هذه   تستطيع  كل 

حقه التعليم  وتفي  العثمانية   ؟الحروب  أبداً   فالدولة  التعليم  تهمل  من    جعلتهو  ،لم 

 :كانت فيها حجم المدارس التيو بيروت"  مدينةعلى ذلك " مثال   وخيرأولوياتها، 

  ، إلى نوعين  مت، حيث قسّ   54  1896-1895بتدائية لعام  عدد المدارس اال

 : في لواء بيروت وأعداها 

 مدرسة  42مدارس تتبع النظام القديم: 

    مدرسة  27حديث: مدارس تتبع النظام ال 

تأسّ  للذكور  الرشدية  الرشدية  55  م1857عام  ست  المدرسة  المدرسة   ،

تأسّ  عام  لإلناث  تأسّ 56  م1889ست  اإلعدادية  المدرسة  عام  ،  ،    57  م1888ست 

تأسّ  األولى  السلطانية  عام  المدرسة  الثانية  58  م1883ست  السلطانية  المدرسة   ،

عام  تأسّ  تأسَّ 59  م1913ست  والصناعة  للتجارة  الحميدية  المدرسة  عام  س،  ت 

 تلميذة 1756تلميذاً و 3697
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عام  60  م1907 تأسست  للبنات  الصنائع  مدرسة  الرشدية  61  1899م،  المدرسة   ،

  12، المدارس اإلسالمية في سنجق بيروت  62  1877مالعسكرية بيروت تأسست  

  1896-1895مدرسة لسنة    162  بيروت  ، المدارس المسيحية في والية 63مدرسة  

بيروت  بلغ عدد المدارس الغير إسالمية في    1903م-1902وطبقاً إلحصاءات    .64

ويهودية(   )مسيحية  إلحصاء  65مدرسة    23فقط  وطبقاً    فإنّ   1903م-1902. 

وحده   بيروت  سنجق  في  بلغ  األجنبية  اإلرساليات  لكلّ   17مدارس    مدرسة 

 . 66المستويات

الثالث:  بفلسطين  المحور  العثمانية  الدولة  عبد    ،عالقة  عهد  وخصوصاً 

الثاني  و  التّ من      :الحميد  التي  ا هت  جّ هم  السلطان  إلى  وخصوصاً  العثمانية،  لدولة 

أنّ  الثاني،  الحميد  واالعبد  العناية  فلسطين  يوِل  لم  الالزمه  لذلك  هتمام  لها،  ين 

وجه  ب  تثمانية، وخصوصاً عبد الحميد وقفالدولة الع  إنّ   .ضاعت فلسطين والقدس 

لذلك،    تاليهود، ودفع الدولة، ونجحوا فيفتّ   فقدثمناً  اليهود  الحميد إسقاط عبد    ت 

الحكم   العثمانية  و  .م1909من  لكلّ ا الدولة  فقد شنّ   نتصرت  ت عليها جملة  أبنائها، 

ليها في كثير من المسائل. ومن  ف تاريخها المجيد ليصبح وباالً عرّ وح    ،إفتراءات 

أسلفنا  ذلك بفلسطين  كما  العثمانية  الدولة  الغربي  ف  ،عالقة  يعرف العالم  ال    الذي 

الفلسطينية الذي طبّ  النظام السياسي والقانوني    يعتقد و  ، قه العثمانيون في األراضي 

العربي  أنّ  بالعالم  حّلت  التي  والكوارث  المصائب  الحكم   ،كل  نتاج  هي 

 . ،وفي الواقع أّن األمر مغايراً لذلكالعثماني

إلى سالح    لجأوا   ، ستيطان في فلسطين بالقوةن اال اليهود الذين يئسوا م  إنّ 

إالّ  السلطان    الردّ   أنّ   المال،  من  جاءهم  الثاني"الذي  الحميد  مخيّ  "عبد  باً  كان 

التراب، فهذه األرض ليست أرضي آلمالهم: "إنّ  أبيع ولو شبراً واحداً من    ، ني لن 
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ها  بط  ولن نفرّ   ،أمتي قد نالت هذه األرض بالدماء  ما هي أرض العثمانيين، إنّ وإنّ 

 . 67بالدماء" إالّ 

تداتّ   لقد العثمانية  الدولة  االخذت  لمواجهة  األهمية  في غاية  ستيطان،  ابير 

نية جاء فيها:  بإختصار، فقد أصدر عبد الحميد الثاني إرادة س  هاوسوف نذكر بعض

دون   الفلسطينية ا "...للحيلولة  األراضي  في  اليهود  الدولة    ،ستيطان  أصدرت 

إرادة سنية عام   للدولة"  1871العثمانية  مباشرة  تابعة  األراضي  هذه  تجعل  .  86م 

الحميد   عبد  يقطع  باالولكي  واليهود  األوروبية  الدول  فلسطين،  أمل  في  ستيطان 

عام   أصدرها  التي  لإلرادة  عام    ،م1871وتثبيتاً  أوامره  بجعل  1887أصدر  م 

ليكون تحت    ، وربطه مباشرة بالباب العالي  ،لشامالقدس سنجقاً مستقالً عن والية ا

 .69إشراف الحكومة المركزية في إستنبول 

العرشا وعندما   الثاني  الحميد  عبد  المؤرّ   ،عتلى  إرادته  في  نشر    25خة 

اآلخر   سدّ 1883هـ/1308ربيع  اإلرادة  وهذه  في  م،  يحتمل وجودها  ثغرة  أي  ت 

إ   ، القانون األراضي  بيع  مباشر  غير  بشكل  اليهودومنعت  هذه    ،لى  عملت  وقد 

 .70قطعة أرض في فلسطين  الباب أمام األفراد لشراء أيّ   اإلرادة على سدّ 

الو المتّ من  رغم  على  النفوس  التدابير  بعض  أبت  الدولة،  قبل  من  خذة 

الموظّ  من  إالّ الضعيفة  العثمانيين،  هؤالء   فين  بعض  كان  حيث  نفسها،  تبيع  أن 

اليهود، للوصول إلى هدفهم، ممّ   ىون الرشاويتلقّ  ا استدعى من السلطان عبد  من 

  ومعاقبة كلّ   ، الحميد الثاني إصدار إرادته السنية التي حرمت بيع األراضي لليهود

 .71شخص يتهاون معهم

أنّ  المعروف  اليهود    ومن  لل ا معاداة  نتيجة  أوروبا  في  حركات  زدادت 

التي الفترة  القومية  تلك  في  تعرّ تفاقمت  حيث  إلى  ،  روسيا  في  اليهود  ض 
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ديارهم  ضطروافاضطهاد،  اال من  الفرار  الدولة    ،إلى  أراضي  إلى  واللجوء 

إلى    ، على وجه الخصوص  ،هالعثمانية، نتيجة تسامحها مع جميع الديانات، والتوجّ 

أنّ  ويبدو  فيها.  للسكن  األمر    فلسطين  بداية  في  تمنع  لم  العثمانية  الحكومة 

ها شعرت بعد سنوات عديدة بعدم االرتياح، فأصدرت  استقرارهم في فلسطين، لكنّ 

وعلى وجه    ، ستيطان اليهودي في فلسطينر االتحظّ   التي   مرهام أوا 1887في سنة  

 .72الخصوص في القدس 

سنة   إلى  تاريخه  يعود  أمر  لسان  1891هـ/ 1308وفي  على  ورد  م، 

حدب وصوب    طرودين من كلّ مقبول ال   ما يلي: "إنّ   "عبد الحميد الثاني"السلطان  

البالد السلطانية غير جائز، ألنّ  ل حكومة يهودية في  ي إلى تشكيذلك قد يؤدّ   في 

ينبغي   لذا  مأهولة،  غير  أراضي  ليست  السلطانية  والبالد  المستقبل.  في  القدس 

سفنهم إلى  فوراً  إعادتهم  وينبغي  أمريكا...،  إلى  أمريكا،    وإرسالهم  ، سوقهم  إلى 

الوزراء   مجلس  علي تّ ا وعلى  وعرضه  الخصوص  بهذا  قطعي  قرار  وإذا    ،خاذ 

نقبلهم   فلما  بلدانها،  عن  وتجلوهم  قبولهم  عن  تمتنع  المتمدنة  أوروبا  كانت 

 .73نحن؟!!

ى أصدر السلطان أمراً  أسبوع واحد على صدور هذا األمر، حتّ   ولم يمرّ 

قرّ  ورا ثانياً،  يكمن  الذي  الحظر  فيه  "ا ء  ر  فذكر:  اليهود  هؤالء    قبول  نّ أ ستيطان 

ب والسماح  مواطنين  عدم  ستيطانهااليهود  ينبغي  لذا  الخطورة.  غاية  في  هما  م 

ي إلى بروز مسألة تأسيس دولة يهودية في المستقبل. لذا  ذلك قد يؤدّ   قبولهم، ألنّ 

ينبغي عرض الموضوع على مجلس الوزراء بأسرع ما يمكن...". وبعد يوم واحد  

ا   من صدور إنّ ، وممّ آلتيهذا األمر، صدر  األمر  فيه: "  المتمدّ   ا جاء  نة  الدولة 

تبدي   حقّ  نتقاد. فبأيّ لم تتعرض إلى اال ، روسيا( التي طردت هؤالء اليهود  )يقصد

ة  كان هناك ثمّ ة علينا. وإذا  خذ من عدم قبولنا اليهود حجّ عتراضها وتتّ ا هذه الدول  
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لال فليوجّ حق  المعنية. وعليعتراض  الدول  نحو  أو  ه  اليهود  فأينما سكن  خذت  تّ ا ه 

سيغزون فلسطين عازمين في نهاية    –وكما يبدو    –هم  بشأنهم، فإنّ التدابير الالزمة  

ورعايتهم  ،المطاف األوروبيين  وإنّ   ،وبتشجيع  فيها.  يهودية  دولة  تشكيل    على 

على   العمل  ينوون  بل  والفالحة  الزراعة  في  العمل  يمارسون  ال  اليهود  هؤالء 

أنّ إلحاق األضرار باألهالي كما فعلوا في البلدان التي طردوا منه إلى  هم ا. ونظراً 

 .74فمن المناسب أن يواصلوا هجرتهم إليها"  ،كانوا يزمعون الهجرة إلى أمريكا

الفلسطينية من أهمّ   وت عدّ    ، "عبد الحميد"السلطان    في عهدمشاكل    المسألة 

التاسع عشر    اليهود  فبدأ  بذل جهودهم من أجل إقامة بفي انكلترا منذ أوائل القرن 

األرض   لهم على  وأسّ   ، الفلسطينيةدولة  الميعاد  بأرض  أسموه  تشكيالت  فيما  سوا 

 روا لها األموال الالزمة. ـَّ صهيونية لتحقيق تلك الغاية، ووف

الصهيونية مع    "هرتزل"وقد حاول   الحركة  الحميد"زعيم  إعطاء  ،  "عبد 

: " أنا لن أبيع شبراً  "هرتزل"اً على  عبد الحميد قويّ  وطن قومي لليهود، فكان ردّ 

تي. فقد حصلت أمتي  واحداً من أراضي فلسطين، فهي ليست ملكي بل هي ملك أمّ 

بجهادها األراضي  هذه  منا    ،على  انتزعت  ولو  بدمائها.  عليها  وحافظت  وروتها 

ة. وأنا لن أبيع  ة أخرى، والستعدناها كما فعلنا أول مرّ لبذلنا أرواحنا فداًء لها. مرّ 

اليه  أيّ  فليذهب  فلسطين.  أراضي  من  إنّ جزء  بملياراتهم.  فقط  ود  يمكنهم  هم 

أمّ اال مقابل،  إنهارت دولتي، وعندئذ  ستكون بدون  إذا  فلسطين  وأنا  ستيالء على  ا 

إالّ حي   فال،  قائمة  الدولة  يمزّ   وهذه  أجساأن  عملية  قوا  بإجراء  أسمح  ال  فأنا  دنا. 

 . 75ستئصال من بدن حي" ا 

الحميد   السلطان عبد  أراض  ر على  قراراً حظّ ثم أصدر  في    اليهود شراء 

 .76جعلهم مواطنين عثمانيين و ر توطينهم في فلسطين،فلسطين، كما حظّ 
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آمن  و كما  يؤمن  الحميد  عبد  السلطان  األول"كان  سليمان  "و  "سليم 

أرض مقدسة    ،فلسطين )بيت المقدس( وقف إسالمي  أنّ   "مراد الثالث"و  "القانوني

التن  ،مباركة التفريط بها أو  لليهود ازل عن حبّوال يجوز ألحد  ة رمل واحدة منها 

 .77أو غيرهم 

تكتفِ و ب  لم  العثمانية  أوامرها  تّ االسلطات  أصدرت  بل  التدابير،  هذه  خاذ 

فلسطين في  األجانب  اليهود  بقاء  مدة  بتحديد  المحلية  السلطات  منعت    ، إلى  إذ 

متصرّ  إلى  القرار  هذا  بإبالغ  وقامت  واحد  شهر  من  أكثر  القدس  بقاءهم  ف 

ال والقنصل  جمادى اآلخرة    14وجودة في المنطقة. كما أصدرت في  ميات األجنبية 

األول    9هـ/1318 نظّ 1900تشرين  تعليمات  إلى  م  اليهود  زيارة  بموجبها  مت 

فلسطين في  المقدسة  الجنسية  ا   ، األماكن  يحملون  الذين  اليهود  على  شترطت 

فلسطين إلى  بالسفر  الراغبين  األجنبية  أو  )تذكرة    ،العثمانية  على  يحصلوا  أن 

الوثائق عن هذه  بتسليم  يقوموا  أو    دسفر(. وأن  بيروت  في  المرافئ  إلى  وصولهم 

موظّ  إلى  على  القدس  واحد(  )قرش  رسم  لقاء  منهم،  ويحصلون  الجوازات  في 

مؤقّ  سفر  كما  تذكرة  أشهر.  ثالثة  لمدة  واإلقامة  األخرى،  التذاكر  عن  تختلف  تة 

المذكّ نصّ  موظّ أنّه    رةت  الزوار  على  بأسماء  شهري  جدول  تنظيم  الجوازات  في 

موظّ  وإبالغ  وإالّ اليهود  المتجاوزة.  الحاالت  عن  الجندرمة  سيتحملون    في 

 . 78اء ذلك المسؤولية من جرّ 

"م القدس  في  اإلنكليزية  القنصلية  كتبت سكرتيرة  "  Missfinزفين  سوقد 

مؤرّ  رسالة  في  في  الثاني    7خة  "أنّ م1906كانون  يتعرّ   :  ال  إلى  اليهود  ضون 

العثمانية بل على العكس من ذلكاال الدولة  هم على خالف ما هم فإنّ   ، ضطهاد في 

قف آمن في هذه البالد.  سنة تحت س  400عليه في الدول األخرى، يعيشون ومنذ  

إلى السلطان عبد الحميد سنة  ا مت  جماعة اليهود قدّ   نّ أّ كما ذكرت   م  1892لتماساً 



30 
 

ال  حماية  تمّ لمواصلة  الذين  سنة    يهود  إسبانيا  من  تلقّ 79م  1492طردهم  وقد  ى  . 

تهجي بعد  مناليهود  معاملة جيدة  أوروبا  من  نالو حظاً    رهم  كما  العثمانية،  الدولة 

 . 80من التسامح في ممارسة شعائرهم الدينية

مته الدولة العثمانية لليهود،  الحماية والتسامح الذي قدّ   الرغم من كلّ على  و

إالّ ه  أنّ   إالّ  النفس  م    أبت  إلى  تسيئ  إعطاء  أن  عدم  فبسبب  إليها،  أحسن  عبد "ن 

ً قومي  اً وطن  "الحميد العالمية  ا والصهيونية  اليهودية  أقدمت  فلسطين،  في    ، لليهود 

،  م1909عبد الحميد عام  عزل السلطان على ، تحاد والترقيبالتعاون مع جمعية اال

إ تصبو  ما  تحقيق  العالمية  الصهيونية  تستطع  إالّ ولم  الخالفة    بعد  ليه  سقوط 

نهائياً  األولى وخ  ، العثمانية  العالمية  الحرب  في  الشام،  وهزيمتها  بالد  من  روجها 

والفرنسي  وإحالل  البريطاني  لليهود  محلها  اإلحتالل  فلسطين  وتقديم  طبق  ،  على 

 . من ذهب

العثمانية   العربية  العالقات  تاريخ  كتابة  إعادة  إلى  ندعو  عموماً،  وأخيراً 

ه ال  ستناداً إلى الوثائق العثمانية، ألنّ اات اللبنانية العثمانية خصوصاً،  وتاريخ العالق

أمّ  تاريخ  كتابة  الباحث  أو  التاريخ  إلى أصولها،  من  ة  يستطيع دارس  العودة  دون 

دراسة   تعني  تكشف واألصول  التي  العثمانية،  من    اً وأساسي  اً مهم  اً جانب  الوثائق 

ال يجوز للباحث مهما بلغت درجته العلمية أن يكتب التاريخ  ف  ت،تاريخ هذه العالقا

 من وجهة نظرواحدة. 
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هذه وثيقة تظهر طلب علماء وأمراء سورية من السلطان سليم األول دخول بالد 

 الشام وتخليصهم من الحكم المملوكي. 
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وأسماها بــ’’أنتيليا’’ قبل   من أعمال الرئيس بيري، ألمريكا ةطيخرالرسم هذا 

 . عام  27إكتشاف كولومبوس لها بــ 
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 ترجمة الوثيقة )ملخصة( 

موسوي )يهودي(، فاستدعتهم   400تذكر الوثيقة أنّه قِدم إلى صفد وحيفا 

الحكومة العثمانية وقبلتهم أن يكونوا من التبعية العثمانية وقد طرحت إشكالية  

إسكانهم في القدس الشريف، حيث رأى أعضاء مجلس الوكالء أنه في حالة  

إسكانهم بالمنطقة المذكورة فسوف يترتب على ذلك مشاكل وسيقومون بتأسيس 

   حكومة خاصة بهم لذلك تقرر عدم إسكانهم هناك.
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حتى ال يستوطن اليهود في فلسطين بشكل  تذكرة مرور مؤقتة صالحة لمدة شهر

 والقدس بشكل خاص عام 
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 1* أضاليل يجب أن تمحى من التاريخ العثماني

 

الغرب األوروبي العالمية، تشويه صورة    ،حاول  وعلى رأسه الصهيونية 
ا فا  ى بشت  لعثمانية  الدولة  والوسائل.  الصورة    ستعملالطرق  لتشويه  القلم  سالح 

الذين رفعوا مكانتهاالناصعة للدولة، وبعض ا  بهدف    وذلك   عالياً،   لسالطين الكبار 
ف  ولم يتوق    ء السالطين، ألسباب باتت معروفة عند الكثيرين.هؤال  النيل من سمعة

تع األمر   بل  فحسب،  األوروبيين  هؤالء  مؤر    اهد  عند  )مسلمإلى  عرب  ين  خين 
يرد  كان  ومسيحيين(، المستشرقو  دونوا  هؤالء  يكتبه  ما  كالببغاوات،كل     ومن   ن 

أذهان طال   في  لذلك رسخت  بمصداقية كالمهم.  التمحيص  مفادون  هيم خاطئة  بنا 
أنفسهم؛ األتراك  على  انسحبت  العثمانية،  الدولة  اليوم،    عن  األتراك  ذكر  ما  فإذا 

ولهم عن العثمانيين،  عقتلك الصورة المرعبة التي زرعوها في  األذهانتتبادر إلى 
األتراك ذكر  من  ينفر طالبنا  بد    ،لذلك  فال  العثمانية.  الدولة  ورثة  من    إذاً   كونهم 

بإعادة    وال يكون ذلك إال    األذهان،واستئصالها من    ، تصحيح هذه المفاهيم الخاطئة
ال  وتاريخ  العثمانية عامة،  العربية  العالقات  تاريخ  العثمانية  كتابة  اللبنانية  عالقات 

ألن    خاصة،  العثمانية  الوثائق  من  "إذا ضاعإنطالقاً  التاريخ    ت ه:  األصول ضاع 
العثمانية   هذه الوثائق من دراسة    لذلك ال بد    . معها". ونعني باألصول هنا الوثائق 

ً دقيقاً علمي تحليالً ليلها ، وتح دراسة متأنية   . ا

عل  ل  أن  قد  المدارس  في  ا   مونا  كان  الشام  لبالد  العثماني  ولم    حتالالً، الفتح 

  ، م1920لم يعرف حتى إعالن دولة لبنان الكبير    ، لبنان بحدوده الحالية  مونا أن  يعل  

عدة  وإن   عن  عبارة  أو  الطبيعية،  سورية  من  أو  الشام  بالد  من  جزءاً  كان  ما 

 منها:  وألقاب   صفات فقد أطلق على الفتح العثماني، واليات

 ..! .االستعمار العثماني..  -

 .! .االستعمار التركي ... -

 حتالل التركي...! نير اال  -

 ! ... ستبداد العثماني...اال -

زالت  و ما  العبارات  ومعاهدنا  تتلق    األجيال هذه  مدارسنا  معظم  في  اها 

 .الشك  ها يقين ال يرقى إليه  وحتى جامعاتنا، وكأن  

 
 م. 2015تشرين األول  24-22خالل الفترة من ا، ألقيت بجامعة دملوبينار في والية كوتاهية بتركي*( محاضرة 



43 

 

ً   موناعل  و  عدادية والثانوية  في المرحلة االبتدائية واإل  خالل دراستنا  أيضا

ومتخل    أن    ،الجامعية  ىوحت   مظلماً  كان  العثماني  ولكن  العهد  المعلومات   فاً.  هذه 

وتساؤالت، أثارت   استفهام  نفسي عالمات  عم    ألن    في  العثمانية  ستة  الدولة  رت 

نت بالعلوم والثقافة،  إذا حكمت بالعدل، وتحص    وال يطول عمر الدول إال    ،قرون

السالطين العثمانيين ألقوا البالد    وعاملت الرعية بالسواسية. فقد كانوا يعلموننا أن  

د السادس(.  وخصوصاً السلطان وحيد الدين )المعروف بمحم   ، في أحضان أوروبا

الثاني أم   الحميد  السلطان عبد  ر  ا  الظلم والطغيان، فصو  ستبداد.  اإلو  عهده بزمن 

بالخيانة،    إن   السالطين  أولئك  يوصف  أن  ترفض  كانت  وأنفسنا  وقلوبنا  عقولنا 

كن   نولكن  ندو  أن  على  مجبرين  كي    ا  االمتحانات  أوراق  في  المغالطات  تلك 

الز الجامعية. عملت جاهداً نجتازها، وبمرور  المرحلة  في  على    من، وخصوصاً 

ت من الدخول إلى دور الوثائق  وتمكن    المراجع األجنبية والعربية، يد من  جمع العد

  لنكتشف أن    عدد كبير من هذه الوثائق،  ى لي الحصول علىالعثمانية، حيث تسن  

                                                                                                   للحقائق. اً وتحريف اً وتزييف  اً تزوير ما علمونا كان

المؤر   لبعض  كان  مم  وإن  العثمانيةخين  الدولة  تاريخ  عن  كتبوا  من   ، ن 

فما هو    ل من القرن العشرين، قبل النصف األو    األرشيف العثماني،   عذر قبل فتح

 . األرشيف العثماني في متناول أي واحٍد منهم؟!!!بعد أن أصبح  همعذر

بد   ال  ببحثنا،  البدء  من  وقبل  هذا    في  سبقه  آخر،  بحثاً  أن   إلى  اإلشارة 

ت فيه  تناولت  وقد  له،  استكمال  وهذا  المز  نيدفالمجال،  الدولة  بعض  عن  اعم 

والتخلف  االك  ، العثمانية والجهل  لبنان،  وخصوصاً  الشام  لبالد  العثماني  حتالل 

على  ال  سيطر  الدولة،ذي  الثانيت  وا   هذه  الحميد  عبد  السلطان  يوِل  بأن    هام  لم  ه 

تلك    تفنيد  ، ستطعت بفضل هللا وتوفيقهوا   وتحديداً القدس اهتمامه الكافي.   ،طينفلس

إلى أمهات المصادر    المزاعم واالفتراءات، وذلك والكتب وأهمها الوثائق  استناداً 

وقد ع    هذا   مد  ق    العثمانية؛  مؤتمر  في  الجامعةالبحث  في  الفرع  قد    –  اللبنانية 

تحت عنوان "إشكالية كتابة التاريخ في    ، 2016آذار    24و    23  ، في يوميالثالث

العصر في  والوسيط"  ين لبنان  موضوعهالحديث  وكان  التاريخ    .  كتابة  "إشكالية 

 العثماني". 

حترام الدولة العثمانية لألقليات وخصوصاً أهل  ا  وسنتناول في هذا البحث 

السلطان عبد الحميد   ت عهدفتراءات التي طال الكتاب )المسيحيين واليهود(، واال
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لقبهإستبداده    الثاني من إلى  صف عهده بأن ه  وظلمه،  من    بالسلطان األحمر، إذ و 

 عاقل. ال نسان  اإلالصفات التي ال يقبلها   منفاً وجهالً...إلخ، أكثر العهود تخل  

العثمانية كانت تنظر إ  خين أن  في رأي بعض المؤر  و لى الشعوب  الدولة 

سر  ما تي وا". وإن  قتضى أن "يحلبوا" و"يجز  سانية، ولذلك ا المغلوبة، كالمواشي اإلن 

                                                                .1بون المتاعبما داموا ال يسب  ،لهم أن يعيشوا كما يبتغون

خص    فيو العثمان  ما  كانت  الدولة  فقد  اإلنسان،  حقوق  بشأن  دولة    ية 

العامة   األطر  تحديد  في  عليها  اعتمدت  التي  والثوابت  اإلنسان  إسالمية،  لحقوق 

التي نع الثوابت  ى هللا عليه  صل    ،، بعد هجرة الرسول2رفها من وثيقة المدينةهي 

لشرح   دونحن إذ نمه   رة. ، والسنة النبوية المطه  3مروراً بخطبة الوداع ، إليهاموسل  

الموضوع أ ينبغ  ،هذا  وهي  الحقيقة،  ذكر  إهمال  عدم  الدولة    ن  ي  في  اإلنسان 

 ماً.زاً ومكر  العثمانية كان معز  

العثمانيةو الدولة  أيام  بالحيوان  الرفق  من موضوع  أن   نبدأ  إلى  ، ونشير 

األمر حت    هذا  أوروبا  في  يكن شائعاً  القرلم  من  األخير  الربع  التاسع عشر.  ى  ن 

المثال ا وعلى   البلدية والصادرة في عهد  سبيل  الخاصة بالشؤون  القوانين  حتوت 

الثاني التالي: "ال ي  1502أي سنة    ،السلطان بايزيد  القانوني  الحكم  ستخدم م على 

المعو   الخيول  الحمار  بسيقان  الدائم  االهتمام  وينبغي  األعمال،  تأدية  في  الساق  ق 

، وال   فوق طاقتها، فهي دواب غير ناطقة ل أثقاالً تحم   والبغال والحمير، ويجب أال  

الشكوى.  وم    تستطيع  وتفصيالً،  جملة  األوامر  هذه  تنفيذ  بها    ن  ويجب  يلتزم  ال 

الحيوانات المذكورة وغيرها خلقها هللا سبحانه وتعالى،  يتعر   ض للحساب، وهذه 

م  وكل   حقوقها  عز    اً نحت  الخبير  ،وجل    منه  اللطيف  ثابتة    ، وهو  الحقوق  وهذه 

 . 4اً شرع

تبدي عدم أن  الحيوان،    الدولة التي راعت حقوق  علىلذلك من المستحيل  

لحقوق  ا  ا حترامها  األخطاء وحاالت  فالدولة  اإلنسان، عدا بعض  النفوذ.  ستغالل 

لها  أن ال نحم  يجب  و   يصيبون ويخطئون   بشر، قد يحكمها     شيء العثمانية قبل كل  

الترويج لعكس ذلك تماماً بين العامة، ولذا ينبغي    ولألسف يتم    فوق طاقتها. ولكن

 عتماداً على الوثائق. ا   ،نقاط على الحروف في هذه المسألة وضع ال 
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أور في  اإلنسان  حقوق  مسألة  تصبح  بداية  لم  حتى  راسخاً  مفهوماً  وبا 

سنة  اال الصناعي  على  1848نقالب  بعضالر  م،  من  هذا    غم  في  التطورات 

ل حترام  ا   أن    إال    ، المجال والحريات  المجتمعالحقوق  طبقات  كافة  يشمل  في   م 

ف االبكانوا نصف عبيد    الناسأوروبا،  النظام  في  حسب  سائداً  كان  الذي  قطاعي 

الفتر امتلكوا تلك  الذين  األراضي  وأصحاب  نفسه    ،مقاطعة  ة،  الوقت  في  كانوا 

ق  وفي هذه الحالة ينبغي الحديث ليس عن حقو الكين لألفراد الذين يعيشون فيها. م

اإل بعض  عن  بل  وحرياته،  النبالء  اإلنسان  أو  الملوك  يمنحها  كان  التي  مكانات 

 الحقوق والحريات  ن  . ومجمل القول إ 5لألفراد الذين يملكونهم إحساناً منهم ال غير

م نحت  أورو  التي  في  أشبه باللفرد  كانت  اإل  ،  يخلعها  ال بخلعة  أو  نبالء  قطاعيون 

 على عبيدهم.

إذ  أم   مختلفاً،  كان  فالوضع  العثمانية  الدولة  في  بين  ا  فرق  هناك  يكن  لم 

و علي  القوم  ومغلوبالعامةة  غالب  بين  وتركي،  عربي  بين  كانوا  ف  ، ،  الجميع 

وهم أحرار بالفطرة. تصديقاً لقوله تعالى: "ومن قتل نفساً بغير نفس أو    ، سواسية 

فكأن   األرض  في  قتل  فساٍد  و6الناس جميعاً"ما  الرسول صلى هللا  .  لحديث  تطبيقاً 

دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في    م: "فإن  عليه وسل  

 .7بلدكم هذا في شهركم هذا"

"إن   فيها:  عثمانية جاء  وثيقة  القانوني    وفي  النظام  أي  الشريف،  الشرع 

كثيرة...، قانونية  أحكام  على  يحتوي  أثناء   العثماني  باتاً  منعاً  التعذيب  منع 

 8همين، وغير ذلك من األحكام األخرى".ستجواب المت  ا 

أدق  و في  القوانين  وسالمته    تدخلت  وحريته  اإلنسان  كرامة  تفاصيل 

جاء بالمخابز  خاص  قانون  صدر  حيث  الخبز    الغذائية،  يكون  أن  "يجب  فيه: 

المعاجن   تكون  أن  ويجب  الرائحة،  وعديم  أبيض  منخول  طحين  من  مصنوعاً 

ر، وإذا كان الخبز يحتوي على مواد سوداء أو  نظيفة والطحين تام الوزن والتخم  

ناضجٍ  )غير  جيد  مخبوز  غير  الخب كان  فعلى  في  (  الحطب  من  كمية  وضع  از 

كوز    وإال    ،الفرن استخدام  يت  فعليه  ال  ومن  يعر  الصنوبر.  التعليمات  هذه  ض  بع 

العديد    مكانته في الدولة العثمانية، صدراإلنسان و  نفسه للعقوبات". وتأكيداً على 

منها القوانين  المثال   من  سبيل  الطب على  "على  ا :  بائعي  المطاعم  في  ألرز  اخين 

اال المعجنات  وبائعي  الجي المطبوخ  بالطبخ  والنظيفلتزام  األ  ، د  في  وتقديم  كل 
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هذه   تكون  أن  ويجب  بالمناديل،  ومجففة  بالماء  مغسولة  نظيفة  وصحون  أطباق 

 . 9وكذلك المالعق خالية من الصدأ" ،األطباق والصحون 

ترام لحرية اإلنسان وكرامته، واالهتمام بسالمته،  حن ا م م ما تقد    بعد كل  

ا  ذلك،  من  الحيوان،  واألكثر  لحقوق  العثمانية  الدولة  ي  فحترام  أنهل  تنظر    عقل 

 إلى الشعوب المغلوبة، كالمواشي؟!!   الدولة العثمانية

المؤر  و بعض  يكتِف  والتخلف،  لم  بالجهل  العثمانية  الدولة  بوصف  خين 

ذلك إلى    األمر   ىالغنم والمواشي. بل تخط    من   ها تعاملت مع اإلنسان كقطعانوأن  

بالتعت  ا  أشد  هامها  بالغاً  التعصب  "كان  األعمى:  حت  صب  العصر،  ذاك  بشعب  ى  ه 

اإلف القوم حدود  به  كل  تجاوز  المرء يحسب  متدي   راط، وكان  ه  بدين  نرجل غير 

وانتشرت    وعرضه. عتداء عليه، ال إثم في ذلك من ابتزاز ماله  له قتله واال  زجا

المسيحي عرضة لإلهانة   القوم، وكان  األكبر من  السواد  الروح حتى عم ت  هذه 

المسلم يس  والذل   . وكان  أو حل  ألف حيثما مر   لدرجة مفرطة، حتى  معاملته    يء 

مر  الذل   حيثما  النصراني  فكان  ي  وتوج    .  وي  ه  بالكافر  ويحتقر  نعت  صليبه،  شتم 

  قانون الحكومة إذ ذلك من اإلهانة. وكان    رفس إلى غيرصفع وي  وتقلب عمامته وي  

ي   له  ذاك  الحاجة"، وليس  يسمونه "كيس  أن يحمل على كتفه كيساً  المسيحي  كره 

األغراض   أن يضع به من  الكيس  بيته بدونه، والمقصود من هذا  أن يخرج من 

                                                                                              .10ملة من: بقول، وخضار،... وغيرها"ء بحه هؤالوحوائج المسلمين ما يسخر  

المؤرخ اال  ويتابع هذا  أموال  ذكر  العثمانية: "كانت  الدولة  فتراءات على 

للحاكم وغيره، فإن لم يدفع سجنه حتى يدفع أو يقتله، وكثيراً   المسيحيين مطمعاً 

لكو وشنقاً  خنقاً  منهم  جماعة  قتل  ي  ما  ما  يدفعوا  لم  القروض  نهم  من  منهم  طلب 

ي جزية  وغيرها. ولم يكن الحاكم وحده يضغط على النصارى مالياً، بل كان يؤد  

التعدي   أكثر  وكان  حياته.  له  ليتركوا  المسلمين،  من  الرعاع    يقع الذي  لزعماء 

الذم   اإلسالمبأهل  ورعاع  واألوباش  الجند  من  ال  ،ة  اضطرهم  ما  عتناق كثيراً 

وفيه    ، اإلسالم هرباً من الحيف والذل" ويروي سهيل زكار فرمان غريب عجيب

النصارى    فيه   الحكومة العثمانية أرسلت إلى والتها أمراً تعتبر  حسب زكار: "أن  

وبناء على ذلك بعثنا لكم  ،اإلسالم في مالبسهم وعمائمهم ونعالهم دونال يقل   االً عم  

تحذ  مرسومنا   أن  أجل  من  ذلك"هذا  من عواقب  أن     11روهم وتنذروهم  والحقيقة 
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يذكرزكار   فسا   لم  المرسوم  هذا  عنه  الصادر  الشخص  هو م  أم    هل  السلطان؟ 

                         الصدر األعظم؟! وأين تاريخ هذا الفرمان؟!

الكالمحقيقة وال  أن  هذا  التوق    ،  الكثير من  والتعليق واإليضاح،    فيستحق 

تشب  حت   ال  المفاهيم  ى  هذه  على  عقل    أجيالنا  بها  يقبل  ال  التي  الصحيحة،  غير 

السوي أن  اإلنسان  ات  ، وخصوصاً  ا ها  دولة  تطال  ً ت  هامات  منهجا القرآن  من    ، خذت 

من  طاء حصل بعض األخ ه ومن السنة النبوية طريقاً. صحيح وكما أسلفنا سابقاً أن  

المؤك د فمن  والحكام،  الوالة  بعض  بهذه ا   أن    قبل  تقبل  ال  العثمانية  لدولة 

من يرتكب مثل هذه المخالفات،    كل    وقد اتخذت تدابير حاسمة بحق    ، رتكاباتاال

الدوافحك   وقد  م  يخطئون  قد  بشر  العثمانية  ويصيبونلة  كان    لةالدو   هذه  انتشار. 

سك    مساحة   على وعدد  قارات،  الماليين  رقد  ي    انهاثالث  و بعشرات  جهازها    ، 

اآلالف،  داري  اال موظ فيه  بمئات  بين  من  ات    وكان   وقد  منضبطين.  خذت  غير 

                                                                                                   هم كما سنرى.الدولة العثمانية إجراءات صارمة بحق  

ا  كفل  للجميلقد  والفكر  الدين  حرية  االإلسالم  شريطة  بالقواعد  ع،  لتزام 

عليها. وتقضي األخالق اإلسالمية باحترام جميع المعتقدات، وال يجوز    التي نص  

الحد   أو  اآلخرين  عقائد  من  من  السخرية  الدينية ال   ممارسة   حرية  من  منعهم  أو 

تعامل العثمانيون مع غير المسلمين الذين يقيمون معهم في األراضي  و  عباداتهم.

ي" على  سم "ذم  طلق ا وأ    ،سالميةرسمتها الشريعة اإلوفقاً للحدود التي    ، اإلسالمية

اإلسالمية الدولة  بحكم  ارتضوا  الذين  المسلمين  مع   ،غير  صلحاً  وأقاموا 

للشريعة اإلسالمية، في الوقت الذي كانت    ، المسلمين الدول تفرض دين  فيه  وفقاً 

الملوك على الشعوب، فيما كان اإلسالم يرفض إكراه غير المسلمين على اعتناق  

تطبيقاً   الدين"اإلسالم  في  إكراه  "ال  تعالى:  أهل 12لقوله  مع  العثمانيون  . وتعامل 

الرسول صلى هللا عليه    من  ةالذم   لحديث  تطبيقاً  العرق واللون،  إلى  النظر  دون 

السلطان محمد الفاتح    أن    من  رغمعلى ال. و13وسلم : "لهم مالنا وعليهم ما علينا"

 . 14ائس واألديرةه أبقى على الكنأن   إال   ، فتح استنبول بحد السيف

 تان:م  مهحقيقتان  ، لزمن طويل و عالقة العرب بالعثمانيين  وتحد د

العثمانيين لم يفرضوا على الواليات الجديدة التي أصبحت في   األولى: أن  

الصرف  العثمانية  واألنظمة  القوانين  يخل    ،حوزتهم،  البالد  لئال  هذه  بتنظيمات  وا 
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العسكرية  اال سيطرتهم  بفرض  إخضاعها  بعد  يكتفون  كانوا  بل  قتصادية، 

 15ساتها القديمة.والسياسية عليها، ويتركون لشعوبها مؤس  

طقوس  هي  والثانية وممارسة  وتقاليدهم،  وعاداتهم  بلغتهم  االحتفاظ   :

لدى   والمدنية  الشخصية  األمور  في  التقاضي  وحرية  علنية،  بصورة  ديانتهم 

أن   التي كانت عبارة  رؤوسائهم الروحيين. بيدا  ه فرضت على المسيحيين الجزية 

 16عن بدل اإلعفاء من الخدمة العسكرية.

يلتزمون   العثمانيون  في تعال وكان  اإلسالم  يتعل    يم  المسلمين  ما  بغير  ق 

رعية التي كان معموالً القواعد الش  شون داخل األراضي العثمانية، وهيالذين يعي

ال في اللغة وال في اللون وال    ،بينهم  ةقلعثمانيين. ولم يكن  هناك أي تفرا   بها لدى

الذمي لدى  يكون  أن  الطبيعي  ومن  القومية،  ميفي  العثمانية  الدولة  في  المح  ن 

الدين، فقد كانوا  وهذا نتاج طبيعي لال  عن المسلمين.تجعلهم مختلفين   ختالف في 

قبل كل  محل احترام ألن   المثال كان المسلمون    هم كانوا بشراً  شيء. وعلى سبيل 

ولكن أهل الذمة كانوا معفيين من دفعها ومن الخدمة   ،فين بأداء فريضة الزكاةمكل  

من   وكان   ، حسب القدرة الماليةبالعسكرية، وبدل ذلك كانوا يدفعون الجزية سنوياً  

الجزية هذه  دفع  من  أعفي  من  والمرضى    ، بينهم  الدين  ورجال  الفقراء  مثل 

قوانين   ما يخص    والمسنين والعاطلين عن العمل، وكانوا يتبعون تعاليم دينهم في

األحوال الشخصية والميراث وغيرها. إلى جانب هذه األحكام الشرعية الخاصة  

العثمانية الدولة  حماية  في  وأموالهم  وأعراضهم  أرواحهم  كانت  مثل    ، بهم  مثلهم 

وقبورهم موتاهم  تشمل  العناية  وكانت  المسلمين.  الرعايا  المسلم  17بقية  وكان   .

ي   الدعوالذمي  في  واحدة  معاملة  وعامالن  القضائية،  مئات    الشاهداوى  ذلك  على 

أن   فيها  فنجد  الشرعية في طرابلس،  المحكمة  "يورجي"    الوثائق ضمن سجالت 

الكنائس    . كما ي عد  18محكوم له ضد "أحمد" و "ديمتري" محكوم له ضد "عثمان"

العثمانية مع أهل الذمة،  والمعابد الموجودة في إستنبول دليالً على تسام ح الدولة 

الكنائس  مح  تىح بقاء  على  نص  فرماناً  أصدر  القسطنطينية  فتح  بعد  الفاتح  مد 

العثمانية تجاه أهل الذمة    والمعابد اليهودية منها، وهذا يعكس مدى سماحة الدولة

 . 19حترامها لإلنسان لمجرد كونه إنسانومدى ا 

الفاتح أعطى أهالي غالطة  على يدوبعد فتح القسطنطينية   عهداً    *   محمد 

يؤ   الدينيةوميثاقاً  أموالهم وحياتهم وحريتهم  فيه على  الوثيقة:    ،منهم  وقد جاء في 
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الملوك العظام السلطان محمد خان، أقسم بالذي خلق   العظيم وملك  "أنا السلطان 

داء  ستمرارهم )أهل غالطة( في أ ي وافقت على ا واألرض...، أشهد بأن  السموات  

وأمرت بعدم المساس    ، صلواتهم وطقوسهم الدينية على الوجه الذي اعتادوا عليه

وبساتينهم  ومخازنهم  وأمالكهم  وطعامهم  بأموالهم  يحتفظوا  أن  وأمرت  بقلعتهم. 

وعبيدهم   وغلمانهم  وزوجاتهم  أمتعتهم  وكافة  وزوارقهم  وسفنهم  وطواحينهم 

إز وبعدم  ذكرت  بما  المساس  بعدم  أمرت  أن  وجواريهم،  أمرت  كما  عاجهم. 

 . 20ل كنائسهم إلى مساجد"وا صلواتهم وال تحو  يحتفظوا بكنائسهم ويؤد  

آن محاصرة  وكانت  صربيا،  فتح  الفاتح  أراد  ملك  وعندما  قبل  من  ذاك 

والمجر على المذهب الكاثوليكي، قام    ، على المذهب األرثوذكسي  المجر، وأهلها

الصرب بمناورة ال   ،ملك  إلى ملك  المذهبية وأرسل وفداً  الحقوق  مجر يسأله عن 

ضد الصرب  قيام  حال  في  للصرب  سيمنحها  و  التي  ملك  األتراك،  انتصر  إذا 

على الوفد قائالً: "سأبني    أن رد    وما كان من ملك المجر إال    المجر على األتراك.

للكاثوليك". وكان هناك وفد صربي آخر    في كل   أنحاء صربيا كنيسة  ناحية من 

تل   حيث  نفسه،  السؤال  ويسأله  الفاتح  محمد  السلطان  التالي:  يقابل  الجواب  قى 

 . 21واحد عبادته كما يريد" ي كل  مسجد، وسوف يؤد   "سنبني كنيسة بجانب كل  

  وهذا الفتح  ، ةمحمد الفاتح فتح البوسنة والهرسك عنو الرغم من أن  وعلى 

اإلس بالشرع  قوانينه  إال  له  الفاتإن    المي،  أبى  أن  ه من رحمة اإلسالم وسماحته  ح 

الغالب والمغلوب، بل  العهد واألمن واألماإن    يطبق عليهم مبدأ  أعطاهم  ن على  ه 

العمرية التي  . وهو شبيه جداً بالعهدة  22تهم وبيوتهم وإقامة شعائرهم الدينيةمحال  

 ( 1)أنظر ملحق رقم   قبل عمر بن الخطاب.  س منأعطيت ألهل القد

م ومصر،  الشام  بالد  األول  سليم  السلطان  فتح  القدس  وعندما  أهل  نح 

أهمية كبيرة    لهذا الفرمانلغير المسلمين حقوقهم. و  بموجبه   يحفظ   أيضاً فرماناً،  

فهم  ومن جانب آخر فإنه عر    عتداء،ن حقوق المسيحيين ويحميها من أي ا ه يبي ألن  

م إليه  السلطان سليم األول عندما فتح بيت المقدس قدِ   بحقوقهم. وتروي الوثيقة أن  

فيبقي    ، أن يشملهم بكرمه  منه  مسوااألرمني مع وفد من القساوسة والت  البطريرك 

د لهم العهد الذي أعطاه لهم عمر بن  فهم، ويجد  على الكنائس والمعابد تحت تصر  

ر عنه،الخطاب  هللا  القديم  ضي  منذ  األيوبي  الدين  أصدر    .وصالح  وبالفعل 

م به  ما جاء فيه: "أصدرنا أمراً... وبعد الرجاء الذي تقد  وم    ، السلطان سليم فرماناً 
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للطائفة الدين  رجال  باقي  ومن  معه  ومن  األرمنية  الطائفة  تنعم    ،بطريرك  أن 

العبادة   لتصرف بالكنائس وحق  ا   لهم منذ قديم األيام. ولهم حق    عليهم بما كان حق  

 ( 2)أنظر ملحق رقم  .23لهم ولسائر من ينعم بالدين من الملل األخرى"

واسو الفتح  بعد  حاوللكن  الشام،  بالد  في  األمن  العناصر    تتباب  بعض 

المسيحيي جميع  صورة  تشويه  بأن    ، نالمسيحية  سليم  للسلطان  صورة    وإعطاء 

منضبطة وغير ملتزمة، يقطعون اليد التي تمتد غير  عناصر    هم  جميع أهل الذمة

اإل .  إليهم خالل  المسيحيومن  جميع  إلى  النفوس  ساءة  بعض  أبت  حيث  ين، 

إال   إليها،    الضعيفة  أحسن  لمن  صفو  اإلساءة  تعكير  العناصر  هذه  حاولت    فقد 

العثمانيين   بين  واالواالعالقة  القالقل  بعض  بإثارة  وقد    ، ضطراباتلمسيحيين 

ا  ليس ضد  سببوا بعض  لذلك كانت ردة فعل السلطان سليم قوية  للدولة.  لمتاعب 

فقر   الطالح،  بعهد  الصالح  ذهب  إنما  فقط،  العناصر  أهل  هذه  تخيير  السلطان  ر 

إم   أمرين  بين  فما  الذمة  اإلسالم،  في  الدخول  أو  العثمانية  الممالك  عن  الرحيل  ا 

إال   للسلطان سليم  د  أن تص    كان من شيخ اإلسالم  أن  ى  قبلوا  قد  داموا  قائالً: "ما 

للدولة  مكل    ،يكونوا رعايا  مثلما فنحن  أموالهم وأرواحهم وأعراضهم  بحماية  فون 

 .24تحمي أموال وأعراض المسلمين"

العالقات   اتسمت  عموماً  وقد  الشام  بالد  في  والمسيحيين  المسلمين  بين 

قة واأللفة  وفي طرابلس خصوصاً عبر تاريخهم الطويل بأفضل العالقات والصدا 

ل  التاريخ مالمح مشرفة ع كانت  ن تلك العالقة الطيبة التي  وحسن الجوار. ويسج 

مكن للمسيحيين التقاضي في المحكمة المسلمين والمسيحيين واليهود. حيث أ   تجمع

بعيداً  النافذة  الشخصيات  كبار  مواجهة  في  طرابلس  في  الهواجس  الشرعية  عن   

ن  كمة الشرعية على عدد من الوثائق التي تبي سجالت المحالطائفية. وقد عثر في  

أن    ذلك، معه    منها  خالف  بشأن  طرابلس  مفتي  يقاضي  المسيحيين  السكان  أحد 

 . 25على بستان شجري في قرية عشاش 

المحفوظة في سجالت المحاكم الشرعية يؤك    إن   النوع من القضايا  د هذا 

الل والهواجس والعقد، وقد  ر واإلذواقعاً يرتكز على العيش الواحد البعيد عن القه 

ت البعض  الذمةحاول  أهل  عالقة  صورة  يتجرأ  ب  شويه  فعندما  العثمانية،  الدولة 

الوالية أو  المدينة  يرفع دعوى على مفتي  أن  فإن  مسيحي  فإن    ،    ما  دل  على شيء 

تمت  يدل   مدى  ومدى على  العثمانية،  الدولة  عهد  في  التامة  بالحرية  الذمة  أهل  ع 
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أي   لإلنسان من  الدولة  إقامة دعوى على مفتي    طائفة أو مذهب كان. إن    إحترام 

العثماني الحكم  ظل  في  طرابلس  مدينة  في  أو    ،المسلمين  السكان  أحد  قبل  ومن 

لكن   عادياً،  أمراً  يكن  لم  المسيحيين  حصل"الرعايا"  تفي  ه  ولكن الوثائقد  كما   .

أن  للنظر  الالفت   مر    هو  الدعوى  لهذه  المفتي  كحدث  خسارة  السجالت  في  ت 

لهذا األمر دالالت ومعاني    أن    تمييزه عن أي قضية أخرى. وال شك    عادي لم يتم  

التحدي واإلنحياز كان  و   احد والتسامح كان قوياً،مناخ العيش الو  لها أن  عميقة، أق  

العاديين ال يتردد في مقاضاة مفتي  غائباً، وهذا ما جعل أح المسيحيين  د السكان 

 طرابلس والدفاع عن حقه أمام محكمتها الشرعية طلباً للعدالة. 

األحكام   في  الشام  بالد  كتابه:  في  بيات،  فاضل  الدكتور  أورد  وقد 

ً السلطانية الجزء الثاني،   ة  ه، وهي موجدعوى مشابهة للدعوى التي ذ كرت سابقا

الع الصدارة  الوزير  من  ضد  ذمي  من  بدعوى  بتحقيق  للقيام  الوالي  إلى  ظمى 

فيوم    ، السابق جاء  "أن  هاما  وحامل  الذم    :  بيروت  قضاء  من  وهو  جرجس  ي 

عريضة السلطاني  فيه  ، الفرمان  أن  أبلغ  أل   ا  باشا  مصطفى   السابق  قى  وزيري 

الملح والرز    ،القبض عليه  من  ألفاً  وما يعادل  وأخذ منه قسراً خمسة آالف ذهباً 

ه يقوم ببيع الحبوب لطائفة اإلفرنج بالسفن، ولهذا أصبح يطالبه  بحجة أن    ،لمخازنه

 ً وأمرت أن تقوم أنت )أي الوالي( إلى جانب    ،شرعاً بما مجموعه ستة آالف ذهبا

له حقه الثابت بال    كور وتسترد  قاضي الشام وأمير السنجق بالنظر في أحوال المذ

 26نقصان".

حق    اً عدد  البيات وأورد   تصون  التي  الوثائق  واليهود    من  المسيحيين 

ض بعض المسلمين واليهود في ها: "سبق أن تعر  ا حد، ومما جاء في إ والمسلمين

وس    البحيرةوالية   المداهمة  حكم  إلى  وصول  وعند  وأرزاقهم.  أموالهم  لبت 

)القاضي  إليك  وجه  الشريف  وعلى  وبالتفصيل  سعادتي  سدة  إلى  تعرض  أن   )

وتط   به  تحاط  الذي  وبالوجه  تأخير  ودون  المالصحة  ارتكبوا  عمن  عليه  ظالم  لع 

 27غارة على المسلمين واليهود".من قاموا باإلواالعتداءات وم  

يسج  ومم   العثمانية ا  الدولة  وسماحة  عدالة  األسعدي    ،ل  الجامع  قصة 

وهو   المسيحيين،  طرابلس  سكان  منازل  أحد  أنقاض  على  بني  الذي  بطرابلس 

و غريب"  هللا  عمادرواية  حسب  ب"نعمة  الغني  عبد  ما    أن    ،الدكتور  غريب  آل 

العهد   منذ  طرابلس  في  القاضي  بحكم  يحتفظون  جوازية  زالوا  بعدم  العثماني، 
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علي   ن  ى أمالك الغير وخالصة الواقعة: "إ ل ى عالبناء تعد    الصالة في المسجد ألن  

العائالت   من  غريب"  هللا  "نعمة  دار  أنقاض  على  الجامع  بنى  األسعد  باشا 

م هؤالء  الطرابلسية المسيحية التي تنتمي إلى خصمه مصطفى بربر آغا، وقد تقد  

التاريخية   المصادر  مختلف  وتذكر  األمر،  بهذا  طرابلس  مجلس  من  بشكوى 

ه  للمفتي محمد كامل الزين بعدم جواز الصالة في هذا المسجد ألن  الفتوى الشهيرة  

 28مخالف للنصوص الشرعية".

كن   بين  وإذا  العيش  عليه  كان  ما  وواقع  حقيقة  عن  التفتيش  في  نرغب  ا 

وأن   المعطيات،  بهذه  نكتفي  ال  أن  علينا  القريب،  الماضي  في  الدينية  الطوائف 

نجدنفت   داللة،  أكثر  أخرى،  معطيات  عن  الشرعية  ش  المحكمة  وثائق  في  ها 

يبي  الوثائق  هذه  فبعض  المحليات.  كتاب  للمسيحيين،    ن  وروايات  بيوت  وجود 

كانت تشترك مع بيوت المسلمين، في مدخل مشترك وعبر دهليز مشترك ودرج  

الت المحكمة الشرعية في  نة في سج  . كما نجد دعاوى ومنازعات مدو  29مشترك

مسيحيو  ،طرابلس بها  أدلى  شهادات  لصالح  منها  المحكمة  في  القاضي  أمام  ن 

مسيحيين ضد  تو30مسلمين  الوثائق  بعض  وتظهر  لشراء  .  لمسلم  مسيحي  كيل 

 . 23. ووكالة من مسلم لمسيحي13من مسيحيين عقارات له 

تتضم    إن   التي  التاريخية  عمق المعطيات  تعكس  الوثائق،  هذه  مثل  نها 

و المسلمين  بين  طرابلس العالقة  في  حسن    ،المسيحيين  عن  بالحديث  لنا  وتسمح 

فهي   بينهم.  أن  التعايش  ب  تثبت  ليس   ، ق بِل  أبناء طرابلس  من  كبيراً  مجاورة  قسماً 

باال بل  أخرى،  في سكن  أبناء طائفة  معهم  وال شتراك  من دار واحدة  إليها  دخول 

بينهما، بل وامدخل واحد معهم، وا  داخلية واحدة مشتركة  ستخدام  ستخدام فسحة 

ليتم   كان  ما  وهذا  مشترك،  واحد  أن    مطبخ  الواسع   لوال  االنفتاح  من    حالة 

منهما. كما   زت العالقة بين الشريكين وعائلة كل  بل والمحبة مي   ، واالحترام والثقة

فإأن   الزراعية،  األراضي  إيجارات   أراضيهم   تأجير  على  المسلمين  قدام 

يدل   أن    لمسيحيين،  على  لم    بوضوح  بينهما  المظاهر    قف ت العالقة  حد  عند 

المتبادل وحسواال إلى تأمين فرص االحترام  ك،  ستثمار والتمل  ب، بل تعدت ذلك 

اإلسالمي   التعايش  من  نموذجاً  أخذنا  الطرفين.  لكال  المادية  األوضاع  وتحسين 

فإن   العثمانية،  الدولة  في  فإنمادل    المسيحي  شيء  على  ذلك  مد    سماحة  على  ى 
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فت   وإذا  رعاياها،  مع  العثمانية  الدولة  الشرعية  وعدالة  المحاكم  سجالت  في  شنا 

 للواليات العربية لوجدنا الكثير منها. 

أدل تسل    وليس  من  الذمة  أهل  مع  العثمانية ووالتها  الدولة  تسامح  م على 

ا  المقاطعات في عدد كبير منهم  على    والية طرابلس، وخير مثال   لتزام عدد من 

تضم في القرن  لوالية طرابلس التي كانت    ، مقاطعة الزاوية التي كانت تابعةكذل 

.  33قرى إسالمية ومسيحية  8قرية إسالمية و    17قرى مسيحية و  9السادس عشر

من  مشايخ  إلى  إسالمية  السكانية  بغالبيتها  والتي  المنطقة  هذه  تلزيم  تم  حيث 

 . 43ةالطائفة المسيحية وألكثر من مر  

عن    تتوان  لم  و  العثمانية  والتها،  معالدولة  تور  م  ماقبة  يثبت  في طن  هم 

القوانين. حيث وصل اآلخرين وصوناً    ، خرق  احترام  منها على  بالدولة وحرصاً 

التحق   أن طلبت من قاضي طرابلس  ق في شكوى رفعها األهالي  للحرية والعدالة، 

ا السلطان سليمان  العثمانية تظهر مظلمة زوجة  السلطات  باستيالئها    لقانوني، إلى 

أراٍض  أد عى بعض  بغير وجه    على  إلى قاضي طرابلس بشأن أرض  حق: "أمر 

لبناء خانين للمسافرين،    أراٍض   تزوجة السلطان القانوني قد اغتصب  ، أن  األهالي

األراضي تلك  على  يتنازعون  الذين  األشخاص  بجلب  القاضي  الفرمان    ، وأمر 

الشريف حت   الشرع  إ ى تعر  والتحقيق معهم بمقتضى  تم    ن  فوا: هل  التي    األراضي 

م   أم  شخص؟  ملك  هي  المذكورين  المسافرين  لخاني  وجه  شراؤها  وبأي  نحت؟ 

  ضح من هذه القضية أن  . يت  53لم على أحد؟خذت؟ وهل مورس الظخذت؟ وممن أ  أ  

ية  ال فرق بين حاكم ومحكوم. وهذا واضح من القضو  ،جميع رعايا الدولة سواسية

من مقدمة  دعوى  وهي  بشأن    التالية  بعلبك  في  الشرع  نائب  ضد  األهالي  أحد 

ا قام به نائب الشرع في  تجاوزات على أوقاف الجامع الكبير: "الحكم بالكشف عم  

ب إل مدينة  عل علبك  تجاوزات  من  األهالي  أحد  جانب  الكبيرى  الجامع  أوقاف    ، ى 

باب حمص في  الواقع  والسبيل  الصاغة  علي    ،ومسجد  ومشهد  المحتسب  وأوالد 

غ الديوان  ودار الحدث في مدينة بعلبك. وقد تبل    ، رسة النجميةدوالم  ، ومقام ابراهيم

إلى   السلطان  باسم  حكماً  واستصدر  بذلك،  وقاضيها  الهمايوني  الشام  بكلربكي 

وإجراء ما يلزم وفق الشرع، واسترداد األموال منهما في حالة    ، للتحقيق في األمر

 .63ثبوتها عليهما"
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لتعمية الحقائق  إال    ،ارتكاب المظالم مع رعيتههام الدولة العثمانية باوما ات  

الحق  وأخذت  الضعيف  ناصرت  التي  العثمانية  للدولة  المشرقة  الصورة    وتشويه 

ي الواليات مهما كانت من القوي. فلم تكن الدولة لتتهاون بالظلم الالحق برعاياها ف

ري، دام  اء الكرام بكربكي الشام الحالي بيجتماعية: "أرسل أمير األمرمرتبتهم اال

ه،  أمير سنجق صفد بهرام، دام عز    إقباله، رسالة إلى سدتي العليا عرض فيها أن  

يكف   الظل   ال  إلحاق  واألعن  جماح م  تكبح  وال  بالرعايا،  ورجاله،    حاشيته  ذى 

كل  ويترد   المشتكون  منه   د  لتنبيهه    ،وقت  رجال  مرة،  من  أكثر  إليه  أرسل  وقد 

ه لم يمتثل. ولهذا فقد أمرت عند وصول حكمي الشريف، أن  أن    والتأكيد عليه، إال  

كل   بمواجهة  بحق    تقوم  المذكور  يأتي ويطالب  بالبحث    شخص  معه. وتقوم  عليه 

القويم عن كل   لها شرعاً...  فص  قضية لم يسبق أن تم    والتمحيص بمقتضى الشرع 

أي   قيام  دون  بش  وتحول  االخص  إيالء  وعليه  للشرع.  مخالف  بهذا  عمل  هتمام 

 . 73حاباته"مطرف و نحياز ألي  الصدد وعدم اال

عر طرابلس  أهالي  رفع  قاضيوقد  ضد  بحج  هيضة  السابق  التالعب  م  ة 

للمقر   األراضي  بعض  العظمى بتلزيم  الصدارة  من  األمر  جاء  وقد  منه،  بين 

ريضة إلى ركابي السلطاني ذكروا  للتحقيق بهذه الشكوى: "رفع أهالي طرابلس ع 

أن  في الن   ها  في  النيابات  بمنح  قام  اللطيف  عبد  السابق  نو  قاضيهم  إلى  ابه  واحي 

وباال القرىلتزام  الفقراء  ،خراج  بعض  األشخاص  واعتقل  بعض  أراضي  وأخذ   ،

لهوحو    قسراً، بساتين  إلى  األهالي  وغي   ،لها  بساتين  في  الجارية  األنهار  ر مجرى 

عن   والتقصي  بالتحري  تقومون  الشريف  حكمي  وصول  عند  قسراً.  بستانه  إلى 

الدولة    ضح أن  وهكذا يت    .83ة واهتمام وبموجب الشرع القويم"المسائل المذكورة بدق  

الرعايا معاملة ال فرق عندها بين حاكم ومحكوم،العثمانية   بين    أو  عاملت جميع 

 مسيحي ومسلم. 

ه ال  كأن  فعبد الحميد الثاني،    ض للتشويه والتحريف، هوأكثر سلطان تعر  و

تعر    هيكفي ا ما  من  له  لجهة  ض  االفتراءات  الفلسطينية  القضية  إيالئه  هتمام عدم 

فأت   ووصفه  الكافي.  تارة،  الدولة  شؤون  في  تقصيره  في  العبارات  بأقسى  هم 

بالمبذ    بالمستبد   وطوراً  أخرى،  تارة  األحمر  والفالسلطان  شبكة  اسر  وإنشائه  د، 

نحطاطاً علمياً وأدبياً.  أشد العهود في الدولة العثمانية ا عهده كان    وأن    ، "جواسيس" 

غي   اً وكان غارق واللهو.  و  هفي  الشرب  أو  وفي  با سأقوم  ك  الً  ما  تب عن  ستعراض 
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وشخص الحميد  عبد  آرائهمالسلطان  وتفنيد  الباحثين،  بعض  قبل  من  والتعليق    يته 

 عليهم.

ه يحيا حياة مطابقة للصفات التي  "بدأ عبد الحميد الثاني عهده متظاهراً بأن  

مآر  ترإشته إخفاء  على  قدرته  في  كالثعلب،  ماكراً  وكان  الحقيقيةعنه،  .  39به 

ن األخيرة من تاريخ الدولة العثمانية، من معظم جوانبها،  ل السنوات األربعووتتمث  

األخطاء   كثير  عهده  مطلع  في  الحكم  وكان  الثاني،  الحميد  عبد  طغيان  شبح  في 

أصبح عبد الحميد، مطلق اليد في أن    م1878. وبعد معاهدة برلين  04شديد التبذير

عهده في الطغيان وسوء استغالل السلطة وفسادها، لم يشهد  دأ  وب  ،يحكم على هواه

منه أسوأ  أقام عبد14التاريخ  واال  .  التجسس  أسس حكمه على  ،    24ضطهادالحميد 

                      . 34في الشراب واللهو اً في غيه ومستغرق اً وكان كمن سبقه من السالطين غارق

اال كاوتتتابع  "ففيما  الحميد،  عبد  ضد  المالية  فتراءات  الوصاية  نت 

تمد   كل    األوروبية  إلى  االأذرعها  الموارد  العثمانية  األمبراطورية  في    ، قتصادية 

البالد   في  ينشر  العامة  أنظار  عن  قصره  في  المتواري  الداهية،  الحميد  عبد  كان 

من المؤامرات، وفي الوقت نفسه إلى  و.  44س واسعة ترمي إلى حمايتهشبكة تجس  

كل   تحر    قمع  الماكر إلثارة    ربادرة  ذكائه  استخدم طاقات  من جانب رعاياه. وقد 

المجموعات البعض  مختلف  بعضها  والدينية ضد  والعرقية  العداوات  .  تلك  كانت 

 .54ج نارها عمالء عبد الحميد تنتهي دوماً بمذابح"ؤج  العرقية التي ي  

والبيزنطية واحتكاكهم بشعوب    األتراك بفعل فتحهم  "إن   اإليرانية  البلدان 

ا  البلدان،  اإليرانيتلك  العالم  الفارسي  ،عتنقوا اإلسالم عبر  الفكر  بوا  وفي  .  64تشر 

اال بلغ  العثمانيين،  حكم  أقصى  أيام  العربي  الشرق  في  والعلمي  األدبي  نحطاط 

 .74درجاته

مئة سنة  الست  ويقول قدري قلعجي: "لم يقم بين سالطين آل عثمان خالل  

ستبداده   من عبد الحميد أو ند  له من ا شر  أ التي انقضت على الحكم العثماني رجل  

"أم  84وجوره" الحكيم:  يوسف  وقال  اإلرهاب .  فكثيرة،  الحميدي  العهد  سيئات  ا 

يت    من  الهائل  ال  كان  إن  الرأي  إبداء  حرية  وخط  دون  ثم  فق  وحكوماته!!  العهد    ة 

ا تكر   األرمن ورت  حياة ضطهادات  على  والقضاء  العثمانية  العناصر  من    غيرهم 
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من فكرة العدالة وراحة    هستبداد عبد الحميد خلو  الكثيرين. ومن أكبر األدلة على ا 

 . 49عتماده تقاير الجواسيس"الضمير وا 

كل  و على  الرد  أردنا  إلى    لو  احتجنا  لربما  اإلفتراءات  هذه  من  نقطة 

بالتعليق مجل   لكن سنكتفي  النقاط حت    دات،  الشرح.على بعض  بالنسبة    ى ال يطول 

عي نهم التي  نالسلطان ع  "للجواسيس"  إن نا  البعض.  يسميهم  كما  الحميد  ستغرب  بد 

الدولة والمواطنين "بالجوا   تسمية أهم   لتأمين حماية  الدولة  أمني في  سيس"،  جهاز 

أن   دولياً  عليه  المتعارف  ت    فمن  "الجواسيس"  علىصفة  دولته    طلق  ضد  عميل 

هذا الجهاز الذي  ان على إنشاء  أن يشكر السلط   من  بدالً ولمصلحة دولة أخرى، ف

وأخ  ح الدولة  انهيارها،مى  أن    ر  نرى  المواطن،  اتخذوا وحمى  الدولة  أعداء  هذا     

لشن   السلط  الجهاز وسيلة  فرب أعنف هجوم على  في   ما ألن  ان.  الجهاز ساهم  هذا 

الكثيرين فوصفوه بشت    ، تعزيز قدرات الدولة التهمأزعج  من المعروف  . وى أنواع 

بالد تشهد العديد من الثورات  ستلم عبد الحميد عرش السلطنة، كانت ال ه عندما ا أن  

وتدخ  واال والقالقل،  األضطرابات  الدول  قناصل  شؤون  ل  في    السلطنة، وروبية 

النفوس  و من ضعاف  العديد  شراء  إلى  األمر  هذا  الدولة  من  أدى  في  المسؤولين 

إنشاء هذا  و العثمانية   إلى  الحميد  السلطان عبد  الدول األوروبية، فاضطر  لحساب 

 الجهاز األمني لضبط األوضاع وإعادة األمور إلى نصابها. 

الحميد في السلطان عبد  للدولة    مذكراته: "ال  إحدى   وفي هذا يقول  يمكن 

تمك   إذا  آمنة،  تكون  تجن  أن  أن  الكبرى  الدول  من نت  أشخاص  أهدافها  لخدمة  د 

قر   بناًء على هذا  إنشاء جهاز مخابرات يرتبط بشخص درجة وزير أعظم.    ي رت 

في ويتابع  أحس  نفسه   الموضوع  مباشرة".  "كنت  ليس    :  األجانب،  هؤالء  بأيدي 

وإن   وحسب،  كبدي  إن  فوق  داخله.  في  ووزرائي  هم  ما  العظام  صدوري  يشترون 

خزانة   من  عليهم  أنفقت  الذين  وهم  هذا  يحدث  كيف  بالدي.  ضد  ويستخدمونهم 

ست جهاز  ون؟. نعم أنا أس  رون ويعد  الدولة. وال أستطيع معرفة ما يعملونه وما يدب 

أن رأيت صدوري   بعد  هذا؟  متى حدث  أدرته.  وأنا  )المخابرات(  "الجورنالجية" 

من يرتشون  سلطانهم  العظام  على  والتآمر  دولتهم  هدم  مقابل  األجنبية    ،الدول 

يتعق  أس   يعرف  لكي  المواطن، ولكن  أداة ضد  ليكون  الجهاز ال  هذا  ب هؤالء  ست 

الذين خانوا دولتي في الوقت الذي كانوا يستلمون فيه رواتبهم من خزانتها، وفي  

              .05هم"النعمة العثمانية تملؤهم حتى حلوقالذي كانت    الوقت
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ا عن دخول األتراك في اإلسالم، فالروايات تشير إلى عهد القائد قتيبة  أم  

بخارى   فتح  بعد  األموي  الملك  عبد  بن  أثناء خالفة سليمان  في  الباهلي  مسلم  بن 

م، واعتنقوا المذهب الحنفي، ونشطت  717وسمرقند وغيرها من بالد الترك عام  

هشام األموي  الخليفة  زمن  في  من   الدعوة  كبير  عدد  أسلم  حيث  الملك  عبد  بن 

العثمانيين لم يكونوا    ا إذا كان المقصود أن  . أم  15م743-724الترك ما بين األعوام  

بولس  جواد  حسب  وبيزنطة،    إال    25مسلمين  إيران  فتح  أن  فبعد  يعني  بولس    هذا 

ان  بل عثمالعثمانيين ق  فتراء بدليل أن  عن القرن الخامس عشر، فهذا محض ا   ميتكل  

 . 35نس الدولة كانوا مسلميمؤس  

وحدهأم   المسؤولية  ل  يتحم  ال  الحميد  فعبد  السلطنة،  ديون  عن  فهي  ا   ،

إلى أكثر من قرن إلى الوراء، بدءاً من الحروب التي خاضتها    سلسلة طويلة تمتد  

كل   األراضي.  من  كبير  قسم  وفقدان  الدولة،  حم    وخسرتها  مالية  هذا  أعباء  لها 

ألن   وذلك  توس    كبيرة،  حالة  في  تكن  لم  بصد  الدولة  منشغلة  كانت  بل  العدوان    ع 

المستمر   الذي كان يستهدف اقتطاع أجزاء من أراضيهاالغربي  حتاللها وإثارة  وا    

المؤر  ال . وهذا ما لفت نظر  فيهاالمشاكل   الذي  كثير من  خين منهم جستن مكارثي 

كانت حكومة اإلمبراطورية العثمانية ضعيفة... وكانت    م1800قال: "بحلول عام  

تدريباً  أكثر  األوروبية  القوى  ً   ،جيوش  تسليحا القوات    ،وأفضل  من  عدداً  وأكبر 

للدو ولم يكن  الداخل. وفي  العثمانية.  بيتها من  للتنفس ولترتيب  العثمانية فسحة  لة 

حروباً في األعوام    ، وخالل القرن التاسع عشر   ، هذا الوقت خاض الجيش العثماني

  –  1839  –  1833  –  1832  –  1829  –  1828  –  1812  –  1806التالية:  

إلى  1897  –  1878  –  1877  –  1856  –  1853  –  1840 إضافة  ..إلخ. 

هذه الحروب الطاقة المالية للدولة    تستنزف ح الكثيرة، التي ا مسل  حوادث العصيان ال 

ا يعني فقدان موارد  رض، مم  ضت هذه الحروب عن خسارة أحيث تمخ    ، العثمانية

 . 45مالية كبيرة"

كان نظام الحكم العثماني في الشرق األوسط بصفة عامة بسيطاً وعملياً  و

أو   القاعدة أن  للغاية، ولم يكن ظالماً  أيالة تعيش على دخلها    كل    عنيفاً...، وكانت 

الضريبة  ، الخاص هذه  من  جداً  معقوالً  قدراً  الدولة  خزانة  إلى  لم    ؛ وتدفع  ولذلك 

العثمانيون   فالسالطين  الدولة.  لرعاية  مرهقاً  العثماني  الضرائبي  التشريع  يكن 
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البسيطة في ص  أدركوا أن   البسيطة وأساليب اإلدارة  من الحكام   الح كل  الضرائب 

 .55والمحكومين

يقول   الوظائف  وبيع  والرشوة  كالمحسوبية  المساوئ  عن  الحديث  وعند 

"إن   أنيس:  شفا م  محمد  على  كانت  األدنى  الشرق  إدخال    جتمعات  قبل  االنهيار 

ً العثمانيين نظام ً فمخف    اً ضرائبي  ا التجار وبسطوا حالة من األمن فأنقذوا الفالحين و  ا

 . 65ع بها الشرق األدنى حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر"تمت  ستقرار واال

تول   الدولة من  وعندما  إفالس  الخالفة، كان  الثاني  الحميد  السلطان عبد  ى 

المالية هو   له في سياسته  الذي عمل  الهدف  أكثر ما واجهه من صعوبات، وكان 

ا  األزمة  هذه  لعالج  النفقات واإليرادات  بين  التوازن  للدولة إعادة  دون    من  لمالية 

 . 75الحاجة إلى القروض

وبشأن الديون التي كانت متراكمة على الدولة العثمانية يقول السلطان عبد  

الحميد في مذكراته: "عندما توليت الحكم كانت ديوننا العمومية تقرب من ثالثمائة  

 .85مليون ليرة، ووفقت إلى تخفيضها إلى عشرة بالمائة"

ب  النجاح  هذا  الديونويرجع  خطوات    تخفيض  عدة  إلى  النسبة،  هذه  إلى 

تخذها السلطان، بدأت بخطوات تقشفية كتقليص كوادر القصر ونظارتي الداخلية  ا 

إلى   القصر  مصاريف  وإحالة  والنظارة،  األمراء  رواتب  وتقليص  والخارجية، 

إشراف   تحت  العامة  الميزانية  ووضع  الدولة،  خزينة  من  بدالً  الخاصة  الخزينة 

 . 59لجنة لإلصالح المالي للنظر فيها قبل أن تعرض على مجلس النظارة

الخالوا  الحميد  عبد  السلطان  أ ستغل  فأعلمها  األوروبية،  الدول  بين  ه  ن  ف 

يتم   لم  ينال    إذا  فلن  الفائدة،  الديون وتخفيض  ما  دمج  الدائنين شيئاً. وهو  أحد من 

مم  سيؤد   مالية.  كارثة  إلى  إلى  ي  األوروبيين  دفع  بطريقة  ا  العام  الدين  تقليص 

% من قيمتها األساسية،  15صت الديون القديمة إلى  عكسية مع حداثة تاريخه، فتقل  

إلى  وتقل   الحديثة  الديون  وإلى  50صت  خارجية،  كانت  إذا  كانت  %59  إذا   %

 . 60محلية
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الدين من أكثر من  وكانت محص   بليون قرش إلى    21لة ذلك تراجع قيمة 

ب  د المبلغ المتوج  % من القيمة األساسية، وحد  56،5ش أو  بليون قر  12ما يقارب  

 .16وهو ما يقارب ربع إلى ثلث اإليراد العام  ،دفعه سنوياً لخدمة الدين

أن  أم   ا ا مقولة  الحميد كان عهد  الدول   نحطاط عهد عبد  ة  علمي وأدبي في 

ف العربي.  المشرق  وفي  ا العثمانية  تعداد  أردنا   واألدبية إلنجازات  إذا    العلمية 

المدن العثمانية الكبرى كدمشق وبيروت  و  إلنمائية في الدولة العثمانيةالمشاريع ا و

الحميدفي عهد  ووغيرها   لكن سنكتف حتجنا إلى مجل  لربما ا  ،السلطان عبد  ي  دات، 

يقول محمد حرب في مذكرات السلطان عبد   بذكر بعضها، على الصعيد العلمي.

للعل  كلية  "أقام  وكلية  الحميد:  "مكتب حقوق شاهانة"  والحقوق  لآلداب  وم وكليات 

"مكتب شاهانة،   الجميلة  للفنون  وأكاديمية  ملكية شاهانة"  "مكتب  السياسية  للعلوم 

والتعدين   والغابات  والبيطرة  والزراعة  للتجارة  عليا  ومدارس  نفيسة"  صنايع 

العليا  والمعلمين  البحرية  مد  ،والتجارة  مثل  متخصصة  متوسطة  ارس  ومدارس 

  –مدارس عليا  سنجق، وأقام    وأقام مدرسة إعدادية في كل    ، والعمي والبكم  الصم  

 . 26من فرنسا وألمانيا وأرسل البعثات العلمية إلى كل    –بمستوى الجامعات 

الدفاع عن نفسه بهذا الخصوص فيقول: "لو   الحميد  ويكمل السلطان عبد 

الجامعات!! وهل كنت أنشئ المدارس التي  اً للعقل والعلم فهل كنت أفتح  كنت عدو  

المثق   اإلنسان  للدولة  العلوم  تع د  كلية  اليوم  )تعادل  شاهانة  ملكية  مدرسة  مثل  ف 

عدو   هكذا  كنت  ولو  للعقل  السياسية(.  لفتياتنااً  أنشئ  كنت  فهل  ال    وهن    ،والعلم 

نت أجعل  أك  ، اً للعقل والعلم حقيقةلو كنت عدو    "دار المعلمات".   ، يختلطن بالرجال 

"غلطة   غلطة سر من  مدرسة  )وهو  سلطانيي"  مستوى  سراي  في  السلطانية(  اي 

أمرت   الحقوق. وعندما  دروس  فيها  الطالب  األوروبية. وأفرض على  الجامعات 

د الطالب جميعهم وقالوا: "يريدون  بتدريس الفلسفةفي مدرسة "ملكية شاهنة" تمر  

كف   يجعلونا  أن  أن  أعرف  كنت  ولكن  الكفر    اراً".ولكن  العلم  في  الجهلليس  في    ، ه 

 . 36ت بتدريس الفلسفة"وتمسك  

في   الحميد  السلطان عبد  "لم  مذك  ويردف  بالقول:  وأهميته  العلم  راته عن 

متعل   من رجل  األيام  من  يوم  في  مطلقاً  إن  أخش  أتجن  م،  كنت  الحمقى  ما  ب هؤالء 

الوالهين  الذين يعتبرون أنفسهم علماء بعد قراءتهم بعض الكتب. وهذه    الفئة من 

بالغرب، لست نادماً على هذا، ولكن هل يمكن أن يكون عدواً للعلم والعقل سلطان  
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لكي يرى في كل    بذل كل   الثالثين عاماً  قرية مسجداً وبجانب    ما في وسعه قرابة 

قت في عهدي ويقارنوها بما بعد المسجد مدرسة؟!!... لينظروا إلى الكتب التي طب 

أورو في  وكم  طب ذلك،  كبير  وعالم  وفيلسوف  أديب  من  في  با  أعمالهم  أحسن  قت 

أتوخ   أن  أردت  ما  وقراءة.  بيعاً  الجهل  عهدي وراجت  أوروبا، ولكن  ليس علم  اه 

المصائب التي نزلت ببالدي كانت من جراء جهلنا بما    وكل  عهم  به. كيف ال أشج  

العالم؟!! في  "وقامت  46حدث  الكالم:  الحميد  عبد  السلطان  ويتابع  بناء  .  تجارب 

إنكلترا  الغو   حتى  تكن  لم  األيام  تلك  وفي  الخاص.  مالي  من  إستنبول  في  اصات 

 . 56تملك سفينة تسير تحت البحر )غواصة("

سنأخذ مثاالً واحداً    ، ا عن الحركة العلمية والثقافية في الواليات العربيةأم  

حسب  وهي مدينة بيروت )سنجق بيروت(، وذلك في عهد السلطان عبد الحميد، و

التبشيرية لوحدها   1903-1902سالنامة نظارة المعارف لألعوام   بلغت المدارس 

أم  66الدول  مدرسة لكل    28 الوطنية وفق إحصاء  .  المسيحية واليهودية  المدارس  ا 

للعام   سورية  والية  لوحدها  فإن    ،م1883سالنامة  بيروت  في  يوجد  كان    23ه 

وقد أحصت سالنامة والية بيروت عدد المدارس اإلسالمية في بيروت    .76مدرسة

أم  86مدرسة  12فكانت   أس  .  التي  األهلية  واإلعدادية  الرشدية  المدارس  سها  ا 

 .69مدارس  المسلمون في بيروت فكان عددها ست

بيروت من    ية فكانت على الشكل التالي: ت عد  ا المدارس الحكومية العثمانأم  

التي تأسست فيها المدارس الرشدية للذكورأوائل المدن   ، وتأسست أول  07العربية 

عام   للبنات  المدن  م1889مدرسة رشدية  في  للبنات  رشدية  مدرسة  ثاني  وهي   ،

أم  17العربية بعد دمشق فتعود.  المدارس اإلعدادية،    -هـ  1302إلى سنة    بدايتها   ا 

م، واستمرت  1882م، حيث تأسست أول مدرسة سلطانية في بيروت، سنة  1884

سنة   حتى  ثم  1888قائمة  إعداديةتحو    م،  مدرسة  إلى  المدارس  27لت  تأسست   .

عام   بيروت  في  األولى  في  1882السلطانية  األولى  السلطانية  المدرسة  وهي  م، 

كريت بعد والية  العثمانية  الواليات  في  والثانية  العربية  تأس  37الواليات  كما  ست  . 

ثنتان منها في مدينة بيروت، وواحدة في  ا   ،للصنائعفي والية بيروت أربع مدارس  

أم    كل   ونابلس،  تأس  من صور  فقد  األولى  سنة  ا  مخص  1889ست  وكانت  صة  م، 

الذكرى الثانية والثالثين  في  فتتاحها   ا م، وتم  1907تأسست سنة    والثانية   .47للبنات

وسمي  السلطاني  الجلوس  في  من  والصناعة  للتجارة  الحميدية  بـ"مدرسة  ت 
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تم  57يروت"ب الحديثة  بالعلوم  المعلم وصقله  أداء  تحسين  أجل  تأسيس. ومن  سنة     

بيروت  1892 من  للمعلمين  الرشدية  و  . 67دار  المدرسة  بيروت  في  تأسست 

السلطاني1877العسكرية سنة   الخامس  الجيش  تتبع  ، وكان في والية  77م وكانت 

 . 78مدرسة إبتدائية 300بيروت لوحدها 

السورية،    وأنشيء  منها:  نذكر  المطابع  كبيرمن  عدد  بيروت  في 

الحميدية،   العلمية،  العمومية،  والفوائد،  واألدبية،  واألميركانية،  والكاثوليكية، 

الكلية المصباح،  أم  79اآلدابة،  بيروت،  .  في  واسع  بشكل  انتشرت  فقد  الصحف  ا 

والفرنسية والعثمانية  العربية  باللغات  بيروت،  ومنهاواإلنكليزية    وصدرت   :

ثمرات اإلقبال،  الهدية،    البشير،  األسبوعية،  النشرة  التقدم،  الحال،  لسان  الفنون، 

األخبار،   حديقة  الشام،  طرابلس  طرابلس،  األحوال،  المنير،  الصباح  كوكب 

 . 80المشرق، الطبيب، المنار

بعد كل هذا العرض للحركة العلمية والثقافية في عهد عبد الحميد الثاني  و

في كان  وخصوصاً  العربية  البالد  أن  ينطبق على عهده  فهل  أكثر  بيروت،  من  ت 

 وتخلفاً؟؟!!  العهود العثمانية جهالً 

فأم   اإلنمائية  المشاريع  عن  بيروت، ا  مدينة  في  الحميد  عبد  عهد  فهي    ي 

بة على قلب  أكثر من أن تحصى. فقد كانت مدينة بيروت من المدن العربية المحب 

بالغ منه، وأقام فيها المشاريع والمنشآت الدينية من  هتمام  لطان، حيث حظيت باالس 

ى يهودية، وقد ذكرت الدكتورة سوسن آغا قصاب نقالً عن  مسيحية وإسالمية وحت  

الوثائق عام    العثمانية،  إحدى  بيروت  في  وديراً  كنيسة  عشرين  وجود 

م. في إشارة إلى  1878هـ/ 1294عام    ،35م. وارتفع عددها إلى  1870هـ/ 1287

ال  ات  سياسة  التي  الديني  عبد تسامح  السلطان  وخصوصاً  العثمانية،  الدولة  بعتها 

 . 18الحميد الثاني

اإلنمائية  أم   المشاريع  أهم  عن  الصحيفا  الحجر  دائرة  منها:    ، 28نذكر 

الحجة   ذي  شهر  في  للنساء،  األميركي  .  38م1907هـ/شباط  1324المستشفى 

سنة    وأنشىء  إستنبول  في  البريد  وشك  1840مكتب  جميع م،  في  له  فروع  لت 

  عاً ملحوظاً في شق  . وشهد عهد عبد الحميد توس  48الوحدات اإلدارية ومنها بيروت

بيروت شوارع  وتم  58وتوسيع  وا  .  الشوارع  من  العديد    ، لطرقاتإصالح 
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ة حديد تربط بين  إنشاء سك    . وتم  68واستحضرت آالت لرص الطرق ومكانس آلية 

في   ودمشق  اآلخرة  جماد  14بيروت  وافتتح    م،1891حزيران    29هـ/1310ى 

في   بإنشاء      م1906أيار    22. وفي  78م1895آب    3رسمياً  إرادة سنية  صدرت 

رج من  إنشاء فروع إنارة بيروت بالغاز المستخ . كما تم  88ترامواي كهرباء بيروت

 ( 3)أنظر ملحق رقم  .98متياز لشركة أجنبيةالفحم الحجري، وقد أعطي اال

  فاً في كل  البالد العربية قد شهدت في عهد عبد الحميد الثاني تخل    فمقولة أن  

فإن   تقد    المجاالت،  كل    مما  هذهيدحض  الصعاإلفت    على  واألضاليل  يدين راءات 

 علمي واإلنمائي. ال 

التي   األوصاف  أن    ن عت ومن  الحميد:  عبد  مستبد  بها  كان  السلطان  اً ه  أو   ،

أن   أعتقد  وال  اللهو  إلى  وينصرف  الخمور  ويشرب  هذه  يصد    عاقالً   األحمر،  ق 

إلى  نسبت  التي  كيد    االفتراءات  من  القبلتين  أولى  بالدفاع عن  ذاع صيته  سلطان 

وكان يخرج إلى الصالة في المسجد.    ، اليهود، ودعا إلى إقامة الجامعة اإلسالمية

هذه التهمة حالياً، وسوف نتركها    صفه بالسلطان األحمر فلن نتكلم علىا عن وأم  

هي تشير إلى  ، والتهمة تحتاج إلى عدة أبحاث بل إلى كتب  هذه  لوقت الحق، ألن  

ه  ن  ا عن مقولة أ بحق األرمن العديد من المجازر. أم   السلطان عبد الحميد ارتكب أن  

السلطان عبد الحميد فرض    وفرض رقابة على الصحف، فنحن ال ننكر أن    ،مستبد  

وكانت تعج بالثورات  استلم البالد    وذلك بسبب أن ه  نوعاً من الرقابة على الصحف،

واال ضوالحروب  بلة"ضطرابات  الطين  في  "تزيد  الصحف  وكانت  الدولة،  .  د 

كانت وتحر    حيث  الدولة.  الثورة ضد  كانت ض على  الحالي، ومهما  في عصرنا 

وتحديداً السلطان عبد   ، ما فعلته الدولة العثمانية قراطية فهي تفعل معي الديالدول تد  

 الحميد. والشواهد كثيرة على ذلك في عصرنا الحالي. 

االإن   عن  صفة  الثرى  بعد  الحميد  عبد  السلطان  عن  بعيدة  كانت  ستبداد 

لآلخرين  ه لو كان مستبداً وطاغية كما وصفه بعض الكتاب، لما سمح  الثريا!! ألن  

به أولئك )الحكام والقضاة( من مكانة    لحكام والقضاة، مع علمه بما يتمتعبتعيين ا 

 . 90هير المسلمةال بين الجمارفيعة في المجتمع، وما يملكون من تأثير فع  

ومتا الجبروت  يريد  الحميد  عبد  السلطان  كان  صوره  ولو  كما  الدنيا  ع 

ا  التشويه،  بهدف  منأعداؤه  لقبل  ل   هنتقاماً  الصهيونية،  لمخططات  العنيد  موقفه 
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معهم وانساق  الصهيوني  توز  و  ،العرض  الذين  مثل  بطالً  من ألصبح  أسالبه  عوا 

ع كان  ولو  اإلسالمي.  العالم  وحكموا  قرارات  بعده  من  بقرار  مستبداً  الحميد  بد 

بع سياسة شورية إسالمية صحيحة، حيث  لما ات    ،الدولة على عكس ما نشروه عنه 

أي   يعرض  يت    كان  أن  يريد  والعلماء  قرار  الدولة  رجاالت  كبار  على  خذه 

والمعنيين أد    ،والمختصين  الموضوعي  ولقد  الرأي  تبني  إلى  هذه  سياسته  ت 

قتصادية والعسكرية  الكثير من مشاكل الدولة االضاء على  نته من الق الصائب، مك  

 . 19واإلدارية والتربوية

الذين    لما عفا  ،للدماء كما وصفوه  اً شولو كان مستبداً ومتعط   عن األرمن 

ا  سنة  تغحاولوا  في 29  م1905ياله  الحميد  السلطان عبد  ويقول  "حت    .  ى  مذكراته: 

لم   الذين خانوا بالدهم  أحاكمهم بعدل، وأخف  األفراد  بنفسي، كنت  ف حكم أعاقبهم 

وأنا  بعضهم  عن  صفحت  عليهم.  ب  القضاء  هللا  عباد  من  عبد  من  ليس  ال  أقول: 

الحم39أخطاء" النيابي  . ولو كان عبد  المجلس  التنوع في  لما سمح بهذا  يد مستبداً 

ا  أول  جاءت  "عربي  حيث  يلي:  كما  المشروطية  إعالن  بعد  ،  60نتخابات 

يوناني    ،25ألباني  أرمني  23رومي  يهودي  12،  بلغاري  5،  صربي  4،   ،3  ،

 . 49"1روماني 

سياسته  أم   عن  الصحف،  ا  تجاه  والقمع  إن  فالمتشددة  ننكر  ال  ات  نحن  بع ه 

له السياسة  وهذه  ما،  نوعاً  متشددة  سياسة  الصحافة  إذ  اتجاه  يبررها،  كانت    ما 

األقليات قد استخدمت تلك الحرية    أن    الصحافة في بداية عهده في غاية الحرية. إال  

إ  القوميفي  الشعور  العثمانية. وكان كل    ضد    ثارة  أن يكتب شيئاً    الدولة  أراد  من 

مقام من الحكام العثمانيين، بدءاً من السلطان إلى أدنى موظف،    كتبه، وأساء ألي  

أن   أعتقد  أمر  وتحض  أ   وهذا  ديمقراطية  الدول  وتقد  كثر  وتد  راً  حرية  ماً  عي 

الدولة   الصحافة، ال تسمح ألي   بالتطاول على رأس  تلك    ،صحيفة  رت  حيث صو 

الصور  بأبشع  الحميد  لتلك    ،الصحف عبد  الحميد نظاماً  السلطان عبد  لذلك وضع 

 الصحف. 

أو  و العثمانية  الدولة  في  المطبوعة  الصحف  األمرظهرت  عهد   ل  في 

غير  الس  األقليات  وآمال  أفكار  وتخدم  بالفرنسية،  وكانت  الثاني،  محمود  لطان 

ثم   حت    المسلمة.  الصحف  عدد  من  ازداد  أكثر  إلى  الحميد  عبد  السلطان  عهد  ى 

وم صحيفة  كبيرجخمسين  دوٌر  لها  وأصبح  الح  لة،  والفكرية  في  السياسية  ياة 



64 

 

ولكن  واال ظل  جتماعية  ظل    –ت  ها  األقليات   –معظمها    أو  في    بيد  المسلمة  غير 

شيئاً مشكوكاً فيه    –رة  ما في العهود المتأخ  وال سي   –الدولة، وكان والؤها للدولة  

فإن   لذلك  باستنبول.  وسفاراتها  األجنبية  بالدول  أكثرها  الصحف    الرتباط  هذه 

  ارقة مقاالتها متاعب كثيرة للدولة الغ  ب وتسب   ، والمجالت كانت تلعب دوراً تخريبياً 

 . 59في مشاكل ال تحصى

الت الكتابات  على  رقابياً  نظاماً  الحميد  عبد  السلطان  تجرح  لذلك وضع  ي 

والوطنية، الدينية  الدولة واألم    المشاعر  الرقابية،  وة.  وتعادي  العملية  هذه  تكن  لم 

ضد    تتم   ديكتاتوري  وإن    بشكل  والفكر،  العلم  المصلحة  حركة  قبيل  من  كانت  ما 

األمر: "إن  الوطنية. وقد   إلى هذا  الحميد في مذكراته  السلطان عبد  الرقابة  أشار   

ا  الدولة    نتهجتها ضد  كانت سياسة  إلى  الفرنسية  الثورة  أفكار  من يسعون إلدخال 

من سعوا إلدخال تلك األفكار السامة    تطبيقه ضد    العثمانية، وهي أسلوب دفاعي تم  

 . 69للدولة من خالل التشربات الضارة"

سم لمن يقف أمام  "الرقيب ا   د في مجالسه: طان عبد الحميد يرد  وكان السل 

الصمود   سبيل  في  تجاهد  التي  لبالدي  الدواء  من  بدالً  الس م  تقديم  يريدون  الذين 

وسط العواصف المختلفة. قلت وكذلك سأقول: أين هو الكاتب أو األديب أو العالم  

ألقى محاضرة نافعفي بالدي الذي كتب موضوعاً   أو  قي مفيداً  ماً  ة أو أخرج كتاباً 

 . 79ومنعته؟؟!!

معو الحميد  السلطان عبد  يكن  بل الم  للصحافة،  يتأخ    دياً  فلم  لها.  ر  داعماً 

المعادية  عن تقديم الدعم ل الصحافة  الصحفية. كان فقط ضد  لكثير من المؤسسات 

األموال   تدعمها رؤوس  التي  تلك  وخاصة  والسلطان،  العثمانية  اإلنكليزية  للدولة 

 . 89ةبوحدة الدولة واألم   ها تضر  نشرها ألن   ليهودية. وقد بذل ما في وسعه لمنعوا 

إلقاء  من  بد   ال  عام  وأخيراً  إستنبول  نظرة  في  الصحف  هذه  عدد  على  ة 

الصحافة:   حرية  من  تستفيد  كانت  التي  الجهات  لدى  آنذاك  صحيفة    17وحدها 

اليونا  9تركية، صحيفة عربية،   باللغة  األرمنية،    9نية،  صحف  باللغة    3صحف 

العبرية،   باللغة  صحيفتان  البلغارية،  باللغة  الفرنسية،    7صحف  باللغة  صحف 

 . 99صحيفتان باللغة اإلنكليزية، صحيفة واحدة باللغة األلمانية
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إن  اال القول  ات  البعد عن صف  كل    بداد والديكتاتورية كان بعيدينستيمكن 

لكن   الحميد،  عبد  شت  أعداء  السلطان  به  ألصقوا  صورته،  ه  لتشويه  التهم  أنواع  ى 

 ستيطان بالقدس. اليهود الذين منعهم السلطان من اال وخصوصاً 

واال التهم  أهم  على  ردود  الرد    فتراءات ضد  هذه  أردنا  ولو  الحميد،    عبد 

د ض عهه لم يتعر  فتراءات، ألن  دات لدحض هذه االالتهم الحتجنا إلى مجل    على كل  

العهود   الصفات.  من  بأبشع  الحميد، والذي وصف  التهم كعهد عبد  لمثل  العثمانية 

تصحيح أردنا  إذا  وعهد    لذلك  عامة،  العثمانية  الدولة  عن  الخاطئة  المفاهيم  هذه 

بد   ال  خاصة،  الحميد  عبد  األصول   السلطان  إلى  العودة  ضاع  ،من  إذا    ت ألنه 

لذلك ال  األصول ضاع   ت  بد  التاريخ معها،  إعادة كتابة  العربية  من  العالقات  اريخ 

                                                    الوثائق.  هذه العثمانية إنطالقاً من



66 

 

 الخاتمة 

 

العثماني، ولفهم هذا التاريخ من العودة    لذلك ال بد من من دارس للتاريخ 

ض له  لألصول، ونعني باألصول   من الوثائق العثمانية. يكفي هذا التاريخ ما تعر 

األوروبيين،   المستشرقين  التاريخ عن  هذا  ننهل  أن  أيًضا  ويكفيه  للحقائق،  تشويه 

ة   صح  عن  وتقميش  تمحيص  دون  يرددونه  ما  كالببغاوات  ورائهم  من  ونردد 

أجيالنا في حملهم   األثر على  أكبر  المدارس  تلقيناه في  الذي  للعلم  المعلومة. فكان 

موها بشت ى أنواع التهم، ووصفوها بأبشع  لمفاهيم خاطئة عن الدولة العثمانية، فاته

إلى   بالعودة  إال  ذلك  يكون  وال  المفاهيم  هذه  تصحيح  من  بد  ال  لذلك  األوصاف. 

 األصول. 

بأنها كانت دولة متخل فة وجاهلة فهي بريئة من    العثمانية  الدولة  إتهام  أما 

الدولة "قص رت"   الذئب من دم يوسف. نعم ربما  التهمة براءة  بنشر    نوًعا ماهذه 

العربية،   الواليات  في  بالعلماء    لكنالتعليم  عامرة  كانت  إستنبول  العاصمة 

العربية الواليات  أن  والمدارس وغيرها. ولكن في  التأخير هو  لها ما يبرر هذا   ،

مستمرة،   في حروب  كانت  الدولة  ألن  المدارس  بإفتتاح  قص رت  العثمانية  الدولة 

الشق   هذا  في  "تقص ر"  جعلها  للدولة  مما  قليالً  الوضع  استتب  عندما  لكن  قليالً. 

 شاهدنا إفتتاح المئات في المدارس والمشاريع اإلنمائية في الواليات العربية. 
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 1ملحق رقم 

 

 

 

 

الفرمان الذي منحه  

السلطان محمد 

الفاتح ألهالي  

البوسنة بعد فتحها 

وفيه يؤمن الفاتح  

أهالي البوسنة على  

وأمالكهم  أموالهم 

وكنائسهم وحرية 

عبادتهم
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 2ملحق رقم 

 

BOA: A.DVN.S.KLS. d 8/7 

الفرمان الذي منحه السلطان سليم األول بعد فتحه القدس وفيه يؤمن  

المسيحيون على أرواحهم وأموالهم وأماكن عبادتهم وإعطائهم كامل  

 الحرية الدينية. 
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 3ملحق رقم 

 

  م 1908عام  بيروتالكهربائي في  صورة لترمواي
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 التي مر بها إنشاء قضاء حّران. المراحل -2
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 1*حّران من خالل وثائق األرشيف العثماني

 

 في التاريخ: حّران  -1

 44ر بـعلى مسافة تقدّ   ،الجنوب الشرقي لمدينة أورفةفي  حّران  تقع  
قــع وتست فيها أول جامعة. اً حيث تأسّ مّ مهكزاً علمياً وكانت قديماً مر  ،كلم

وشــرقاً جــي ن   "،أغتشــة"أو    "أكتشــة"وغربها قلعــة    ،أورفةحّران  شمال  
ــاً ســوريا.  ،بينــار ــوم ووجنوب ــيين يعيشــون الي ــا العــرب ال هــي  فــي أطل
 هي  المدينة.على  "انديرة حرّ "اسم  ،المنطقة

قــديماً ، وكانــت ي العــالمالعلميــة فــ مــن أولــى المراكــز حــّران  وتُعــد  
 ،لفلسفة لتصبح في العهد اإلس مي ولغايــة القــرن الحــاد  عشــرل  مركزاً  

 ً  فيها معبد "السين".  و ،وكانت مركزاً "للصابئين" ،للترجمة مقّراً رئيسيا

 ،بعد نزولهمــا مــن الجنــةواء  آدم وحوّ   إنّ   ،حسب بعض الرواياتبو
حضرة إبراهيم إلى الشأن بالنسبة  كيلكوها قلي ً، فيومكثا حّران ا إلى  قدم

 نشأ الكثيرونحّران  وفيقبل أن ييهب إلى فلسطين. حّران  إلى  الي  جاء  
 كــانوا فيهــاخين، ومــن أشــهر الرياضــيين الــيين من رواة الحديث والمؤرّ 

(، وعالم الفلك البطاني، ومــن المتصــوفين م901  -م836)  "ثابت بن قرة"
 ً  1(.5118)ت  "حياة بن قيس"الشيخ  أيضا

من موقعها الجغرافي على طــرت تجــارة حّران  سم مدينة  ا  اّ تُ اش  لقد  
  إلــى داخــل ســوريا والمــؤدّ   ،الي  يربط بــين الموصــل وحلــب  ،الحرير

اســتعمل اليونــانيون وسم من معنى كلمــة الطريــا. اال هيا أتىووالعرات،  
وأطلــا عليهــا المســلمون اســم ان، والرومــان العديــد مــن التســميات لحــرّ 

ــران" ــة، وأو "أران".  "ح ــرت التجاري ــى الط ــي عل ــع الجغراف ــيا الموق ه
ــاطا و ــن المن ــالقرب م ــاب ــي فيه ــا  الت ــة جعل ،المي ــاريخ نقط ــر الت ــا عب ه

من أقدم مناطا هي  حّران    تيكر الوثائا التاريخية أنّ وة.  مّ مهاستراتيجية  

 
تركيا، خالل \شانلي أورفه\في التاريخ والحضارة اإلسالمية، حّران ولى لحّران*( بحث مقدّم إلى الندوة الدولية األ

 م.2017نيسان  9-7الفترة ما بين 
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هــا البشــرية بعــد القــرن الثالــث قبــل فيت  التي استقرّ   ،ب د ما بين النهرين
ا فــي في اللغة األشورية والكلدانية الطريا، أمّ حّران تعني كلمة ود.  المي 

 .2من الحرارة المشتاّ  تعني الحرّ فاللغة العربية 

 تكّونــتل مدينة هي أوّ حّران  ، فإنّ "ياقوت الحمو "حسب رواية  بو
الــي  ت من اسم أخ إبراهيم "هاران" قّ اشتُ  فالتسميةبعد طوفان نوح، ليلك 

 إليهــام العــرب دفيمــا بعــد قــ وهــي  المدينــة.    الــيين أّسســوامــن أوائــل    يُعد  
. وقبــل يهابــى إلــى فلســطين "انل اسم "هاران" إلــى "حــرّ وتحوّ   واستقّروا

 ،يت بمدينــة إبــراهيممّ ليلك سُــ   ،مسكناً لى  هي  المدينةاتخي حضرة إبراهيم  
 3كئ عليها عندما كان يجلس.وفيها منزلى ومقبرتى والَحَجرة التي كان يتّ 

هـ 1320حسب سالنامة والية حلب لسنة حّران بء تعريف مدينة  جاو
 35جنــوب مدينــة أورفــة علــى بعــد حــّران : تقع قصــبة اآلتيعلى الشكل  

مدينــة قديمــة أصــبحت اليــوم علــى وهي  ب،  ساعة، على ضفاف نهر ج ّ 
كانــت و .شكل خرابة، سكنها إبراهيم عليــى الســ م أثــر هجرتــى مــن بابــل

يكر فــي التــاريخ وتُــ   ،أصبحت تابعــة للرومــانثّم    ،نتابعة للكنعانييحّران  
ى "بهــرمس" هيكــل يســمّ  وفيهــاكانت مركزاً للصابئة،    كما  ئة"،باسم "قار

ربــوة أقــيم عليهــا   وفي هي  المدينةإلى جانب العديد من الهياكل األخرى.  
فتحهــا زمــن الفــاروت  طلا عليى اســم ربــوة إبــراهيم. تــمّ أُ  ،معبد الصابئة 

اض بــن غنــيم، ومــن أشــهر على يد عيّ   ،رضي هللا عنى  عمر بن الخطاب
 وقــد ســاهموالعديد من العلماء المسلمين،  اني  ابن تيمية الحرّ حّران  علماء  

العديد من الصابئة في نشر العلوم، من خ ل ترجمة كتب الفلسفة والطب 
تحولــت  ،قلعــة جميلــة البنــاء  المدينة كانــت تضــمّ   روى أنّ يُ وإلى العربية.  

نقلهــا مــن مغــارة  نيت بالحجارة التي تمّ هي  القلعة بُ   خرابة، وأنّ   اليوم إلى
 4أثر. لها اليوم أ ّ  ليسولكن  ،الجبل تقع في أعلىكبيرة 

ــع عشــر المــي د  ــمّ  ،وفــي القــرنين الثالــث عشــر والراب احــت ل  ت
" تيمورلنك"دخلها  ثّم  لوها إلى قرية.  ل، وحوّ المنطقة من المهاجرين الرحّ 

من  كلّ  م1406لمدينة، وتنازع على حكمها بعد عام  م ام، وحك1400عام  
م دخلت المدينة 1516المماليك والقر  قويونلي وآالت قويونلي. وبعد عام  

مــن يــد   بعد أن استولوا عليهــاتحت الحكم العثماني بعد موقعة مرج دابا  
 5المماليك.
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 52  وفيهــاقريــة،  حــّران  كانــت    م1518حسب دفتر الطــابو لســنة  بو
 17مــنهم  ،نســمة 280و    250، ويتراوح عدد سكانها بــين  نزالً حانة أو م

أقجة   25008حّران  جين. وتبلغ قيمة الضرائب السنوية لبالمئة غير متزوّ 
 6ن.يوكان جميع أهلها مسلم

الرحالــة أوليــا "يهــب  ،وفي النصف الثاني من القــرن الســابع عشــر
جهنا  ن أورفة اتّ :" انط قاً ماآلتيووصفها على الشكل    ،إلى المدينة "جلبي

التــي أنشــأها حــّران وصلنا إلى قلعة  ،ساعات 9وبعد مشي  ،نحو الجنوب
هـــ، وبعــد أن كانــت للســلطان 922ولها شكل خماســي فــي ســنة   ،النمرود
ولم يبا  ،العرب قاموا بتخريبها تسليمها إلى سليم خان، لكنّ   تمّ  ، المملوكي

 أ ّ   ولــم يبــاَ   ،والمنــازل تــراب  ،وبعــد يلــك أصــبحت خرابــة  ،ها ســكنفي
  7شخص بالقلعة.

التركمــان،  مــن فــي المدينــة جماعــات تم اســتقرّ 1691وفــي عــام 
ــت عشــور الجماعــات الســاكنة  ــاوكان حــوالي  م1696 -م1695عــام  فيه

ً قرش  8750  8.ا

 أنّ  الجغرافــي والعلمــي، إالّ حــّران وعلــى الــرغم مــن أهميــة موقــع 
ا فــي أمــّ  .داً بــل نــادرةفي العهد العثماني قليلة جــ  هاحولالتركية  الدراسات  

لــيلك أردت مــن خــ ل هــيا البحــث:" معدومــة نهائيــاً.    فهياللغة العربية  
من خــ ل وثــائا األرشــيف العثمــاني"، تســليط الضــوء علــى هــي  حّران  

ا بإيفــاء  المدينة، وإبراز أهميتهــا التاريخيــة والعلميــة،   هــا، حقّ لعلّنــي أوفــّ
ــاحثين ــيا البحــث فاتحــة للب ــون ه ــة بعــض األبحــاثبللشــروع  ،ويك  كتاب

ها المكتبة العربية والتركية على إلي، التي تفتقر    هاحول تاريخ  والدراسات
 ،هيا البحث المادية باهظــة جــداً تكاليف    إنّ اً إيا قلت  ييع سرّ وال أُ   .السواء

دفــاتر الطــابو والوثائا والســالنامات العائــدة للمدينــة،    برلجهة التقميش ع
العــبء المــالي ف إلــى يلــك  يُضــا  القديمة.  وغيرها من المصادر العثمانية

مــا حصــلت  صراحة لم أستطع ترجمة كــلّ بلترجمة هي  الوثائا، و  الكبير
عثمانيــة، لعــدم قــدرتي الماديــة علــى يلــك، المصــادر  الثائا والوعليى من  

البحث، لكن باالتكال علــى   هيا  التوقف عن إكمال  ،رت أكثر من مرةوقرّ 
ل  عملــيم  وإصــرار  علــى إتمــا  ،هللا من جهــة هــي    وصــبر  علــى تحمــّ

 إنجاز  بعد جهد كبير. على ،قني هللا سبحانى وتعالىوفّ  ،ةالمشقّ 
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أن  باحث، مهما بلغت درجتى العلميــة، ال بــدّ  أ ّ  فيى أنّ  ال شكّ ا  وممّ 
ة تعترضــى تقمــيش ، ولكــن بالعزيمــة واإلصــرار، الأثنــاء  صــعوبات جمــّ

الخــوف والقلــا،  شيء منولو ب،  المشقّاتيستطيع الباحث، أن يجتاز هي   
حــين بــدأت بجمــع  ؛خاصــة لصــعوبة هــيا الموضــوعبوهيا ما حدث لي،  
 ،فــي الوثــائا العثمانيــة"حــّران علــى "تــاريخ  وقد رّكزتالمادة العلمية ، 

ى "إيا ضاعت األصــول ضــاع التــاريخ استناداً إلى األصول العثمانية، ألنّ 
عوبة الماديــة األصــول تعترضــى الصــ  تقمــيش كــلّ  والمعــروف أنّ  "معهــا

هي  األصــول "الوثيقــة" لى  صياً. وما تشكّ عستا يجعل األمر مُ واللغوية، ممّ 
خين حــول فــي الكتابــة التاريخيــة، وال خــ ف بــين المــؤرّ   مّ مهــ من أساس  

حول الدور الــي  تلعبــى الوثيقــة   فيكونالخ ف، إن وجد،    أهميتها. إال أنّ 
أن  يّ لبحث ، كان لزامــاً علــ ولجمع مادة هيا ا  .في عملية الكتابة التاريخية

هــيا الموضــوع، مــن  جوانــبأقــف مــن خ لهــا علــى   ،أقوم برحلة علمية
رت الســفر إلــى اســتنبول عاصــمة الخ فــة لهــيا قــرّ  .األصــلية المصــادر
مــا يتعلــا   كلّ   حيث فيىوتحديداً إلى مركز األرشيف العثماني،    ،العثمانية

عثماني التابع لرئاسة بالموضوع. وبعد عناء شديد، وجدت في األرشيف ال
" BaŞbakanlik osmanli ArŞiviمجلــس الــوزراء فــي اســتنبول "

قمــت ، كلفــة ترجمتهــا الباهظــة إلــى ة، ونظــراً مــّ المهالعديد مــن الوثــائا  
ا نــي أوفّــ دون ترجمــة، علّ  مــن ، وبقــي القســم األكبــرمنهــابترجمــة قســم 

 ها من خ ل وثائا األرشيف العثماني.حقّ حّران بإعطاء 

ً قضاء تابعحّران  مدينة    كانتو هميتهــا إلــى أألورفــة، ولكــن نظــراً    ا
التاريخيــة وموقعهــا الجغرافــي المميــز، لحجمهــا وتراثهــا الثقــافي القــديم، 

قائمقــام المن مركز  و  ،إنشاء قضاء خاص بهم  إلىة  ولحاجة األهالي الماسّ 
فصل  وإنشاء فيلا خاص بهم، فقد تمّ  ،داريين والجندرمةاإلموظفين  الإلى  
 حيــث كــان كــلّ   ،م1900، عــام  وجعلها قضــاء مســتق ً   ،عن أورفةّران  ح

 9مسلمين.من ال سكانى

 

 ان:بها إنشاء قضاء حرّ  المراحل التي مرّ 

ان، والمراحــل التــي لى إنشاء قضاء حــرّ إت دت األسباب التي أدّ تعدّ 
  خــايبها، وفصلى عن قضاء أورفة. وكان هناك خ ف كبيــر حــول اتّ   مرّ 
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"قلعــة   مــّرةاعتمــدت  قــد  السلطات العثمانية    نرى أنّ   حيناً،مركزاً للقضاء  
ً أخرى "عين العروس"مرة  و  مركزاً للقضاء،  أغتشة" "باغجــة".   ، وأحيانا
لى سالنامات واليــة حلــب وســالنامة الدولــة إالمفارقة هي عند العودة    لكنّ 

زت علــى  ،وحتى بعض الوثائا أســماء القــرى التابعــة لقضــاء   وكلّهــا ركــّ
ً عين العروس" فيما نجد اسميكر "لقلعة أغتشة" أو "   نجد أ ّ ال  إي  حّران  ا

هل كانا فال نعرف السبب لعدم وجود أسماء لهاتين القريتين، ولـ"باغجة".  
ــاء مــن األ ــأت علــى يكرهــ  ،حــّرانل التابعــةحي ــم ت ــاطا صــغيرة ل  اأو من

 السالنامات والوثائا.

د بعد أن تتوحــّ  ،لقضاء "باغجة"ال إلنشاء مركز كان االقتراح األوّ و
اختيار قائمقام للمركز: وثيقــة صــادرة   وتركمان ج بي، وتمّ حّران    اناحيت

 23دائرة األمور الداخلية بالبــاب العــالي بتــاريخ في  عن لجنة االنتخابات  
مفــاد   ،ا جاء فيها:" وصول إع ن إلــى البــاب العــاليهـ وممّ 1314صفر  

احــد، وهــو قضــاء وتركمان ج بــي ضــمن قضــاء وحّران  توحيد ناحيتي  
هيا القشاء الجديد أطلــا عليــى ومجلس الوك ء.   منوقد وقع األمر  حّران  

 ،لقائمقــامل  اً ســتكون "باغجــة" مركــز  ،رحسب ما تقرّ بان، واسم قضاء حرّ 
ر حالياً تعيين  قائمقام من أرباب االقتدار بالمنطقة، وقد تقرّ الوسيتم انتخاب 

ً محمود نديم أفند  قائمقام الدولــة   هــي  الوثيقــة أنّ   خــ ل  مــني حظ    10".ا
ــين أ ّ  ــوم بتعي ــى أن تق ــن لترض ــم تك ــة ل ــي مركــز   العثماني ــخص ف ش

 ر لديى الخبرة والكفاءة.القائمقامية، دون أن تتوفّ 

الســلطات العثمانيــة وافقــت علــى إنشــاء   إنّ الوثيقــة التاليــة    وبحسب
ود اقتــراح محمــ  القائمقام هو خالد أفند  بعد أن تــمّ ومركز لقضاء حران،  

هـ جاء 1314ل ربيع األوّ  3نديم افند : مراسلة من ناظر الداخلية بتاريخ 
وتركمــان بقضــاء حــّران توحيد نــاحيتي  تمّ  ،الشهانة العليافيها:" بأمر من  

مــا  ووفــاوهو قضاء من الصــنف الثالــث،   ،حّرانواحد تحت اسم قضاء  
تحــت إمــرة  "باغجة"ة القائمقام الميكور إلى قضاء ت إحالة مهمّ ر، تمّ تقرّ 

بتعيينات عــن طريــا القيام  ، ويلك إلى أن يتمّ "خالد أفند "السيد القائمقام  
خالــد "بتعيــين الســيد    هــا تقــرّ المفارقة في هــي  الوثيقــة أنّ و.  11االنتخابات"

ً   "أفند   االنتخابات لملء هيا المركز، فمن المعلــوم أنّ   تُجرىريثما    مؤقّتا
وليس  ،ينالتعيتكون عن طريا منصب القائمقام ومنصب كبار الموظفين 
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ما المقصود هنا باالنتخاب هو أن يقوم مجلس الوالية لكن ربّ وباالنتخاب،  
شخص  باختيار وتقوم السلطات العليا  ،بترشيح عدد من األشخاص األكفاء

 .همواحد من

لمــوظفين، إلــى االعثمانيين بالنســبة    في نظراالنتخاب    إنّ م  كما تقدّ و
وتختــار الســلطات  ،مــن األشــخاص لمنصــب مــا ترشيح عدد  يعني أن يتمّ 

ــة شخصــ  ــي الدول ــا ف ً العلي ً مناســب ا ــتمّ لهــيا ا ا ترشــيح هــؤالء  لمنصــب، وي
ة اتخــاي قــرار بتحويــل مهمــّ   تــمّ   لقــد  األشخاص من قبل لجنة االنتخابات:"

التابع ألورفة، إلى قائمقام قضاء باغجة السيد خالــد حّران  القائمقام لقضاء  
إيجاد أشخاص مــن يو  الكفــاءة النتخــابهم لهــي    مّ أفند ، ويلك إلى أن يت

طلــب لجنــة االنتخابــات بــإدراج القائمقــام الســابا  فيمــا يخــصّ وة. المهمــّ 
خــاي قــرار ع إحالة األمر إلــى الســلطة العليــا التّ فقد وقّ   ،محمود نديم أفند 

 12البت فيى".

لقضاء يكون لهيا ا  مركز  بعد موافقة السلطات العثمانية على إنشاءو
ســباب األ، وقــد عللــت    ئىلت عــن إنشــاعــدان، نجد أن السلطات  حرّ    مقرّ 
مركزاً حّران  بأن تكون    ،عدم موافقة المجلس العمومي على اتخاي القرارب

ا جــاء فــي التعليــل: وثيقــة صــادرة عــن أعضــاء المجلــس للقضــاء، وممــّ 
خــاص بقضــاء بيرجيــك    عســكر العمومي:" طلب إنشــاء فيلــا ومخــزن  

مهندس إلى المنطقة بهدف تشجيع القبائل والعشــائر   ان. طلب إرسالوحرّ 
القضــاء على االستق ل واستغ ل األراضي. يجب أيضاً أن يكون مركــز 

إنشاؤ  في مكان ال يتجاوز المسافة الفاصــلة   الحكومي الي  سيتمّ   ىوالمبن
بينى وبين مختلف الجهات والمناطا التابعة للقضاء مسافة ســت ســاعات، 

تبعــد عــن بعــض القــرى مســافة تتجــاوز الســبع حــّران  قريــة باعتبــار أنّ 
فأعضاء المجلــس العمــومي يطلبــون الموافقــة علــى نقــل مركــز   ،ساعات
والهــدف  ،تشــة أو أغتشــة"قلى قرية "قلعــة أإحّران من قرية حّران  قضاء  

 ،من يلك هو جعــل المنــاطا التابعــة للقضــاء تتمتــع بالخــدمات الحكوميــة
 واضــح مــن هــي  الوثيقــة أنّ وال  13نون".الســكان للقــا  إخضــاع كــلّ وأيضاً  

هــا تريــد القرارات، حيــث إنّ   الدولة العثمانية كانت تتعامل بعق نية مع كلّ 
إنشاء مركز القضاء في مكان يمكن من خ لــى للســلطات مراقبــة األمــن، 

 وربط السكان باألرض.
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لــى إأسباب أخرى لنقل مركز القضــاء    هناكم  باإلضافة إلى ما تقدّ و
ان، وإجبارهم علــى منها إخضاع القبائل الساكنة بقرى حرّ   ،ة""قلعة أغتش 

ــة  ــات إحصــاء دقيق ــراء عملي ــا، وإج ــربهم منه ــدم ته ــع الضــرائب وع دف
ان من األراضي:" مراسلة من أعضــاء المجلــس العمــومي لممتلكات السكّ 
ف أورفة، قــام المفــتش راشــيد بــا  بتقــديم تقريــر مفــاد  إلغــاء  إلى متصرّ 

لكن إلى اآلن لــم يقــع إنشــاء مبنــى وبأربع دوائر.    وتعويضىحّران  قضاء  
ل مركــز القضــاء مــن نقــ ر  بقريــة حــران، فقــد تقــرّ حّران  حكومي لقضاء  
شــرت  الواقعةحّران منطقة تتوسط ث ث قرى وهي:   إلىالقرية الميكورة  

قــد وبالجنوب وقرية مــوخ.  ج بي    نشمال قرية قلعة أغتشة وقرية تركما
إنشــاء مبنــى  وســيتمّ  ،حــّرانلقضــاء  اً ة مركــزاتخــاي قريــة قلعــة أغتشــ  تــمّ 

ر اتخــاي قريــة الســبب الــي  جعــل الســلطة تقــرّ وها.  فيحكومي وعسكر   
هــا تتوســط المنطقــة، وهــيا الموقــع هــو إنّ   ،"قلعة أغتشة" مركــزاً للقضــاء

ــيمكّ  ــل س ــن إخضــاع القبائ ــلطة م ــةن الس ــدفع الضــرائب  المقيم ــك ل هنال
ســلطة مــن معرفــة ممتلكاتهــا مــن وأيضــاً ســتتمكن ال  ،واألعشار واألغنام

 14األراضي وغيرها وقيمة محاصيلها السنوية".

لى قرية "قلعة أغتشة"، إحّران  وبعد الموافقة على نقل مركز قضاء  
ــى  ــن مبن ــع مســتلزمات القضــاء م ــومي وجمي ــى الحك ــرر إنشــاء المبن تق

اللــوازم غير يلــك مــن وحكومي، مستشفى، مكتب، جامع، مكتب لإلناث، 
ثــر الموافقــة علــى نقــل مركــز قضــاء أعلى  ركــز القضــاء:"الضرورية لم

تم تقديم مجموعة من الخرائط التي تحتو  إلى قرية "قلعة أغتشة"  حّران  
على رســم المبنــى الحكــومي، مستشــفى، مكتــب، جــامع، مكتــب لإلنــاث، 

حســب مــا أوضــحتى وبحديقة عمومية، سوت الحبوب، ســوت الحيوانــات.  
عمرانية بتقديم المنطقة إلى   يام بعمليات تهيئةاإلقرار بالق  فقد تمّ   ،الخرائط
آالف متر    6قطعة مساحتها   وكلّ   ،قطعة أرض صالحة للبناء  140حوالي  
ون بالمنطقــة وتعــاطي هي  التقسيمات جعــل الســكان يســتقرّ   وهدف  مربع.

 15األنشطة الف حية وغيرها ودفع الضرائب".

إلــى قريــة   حــّراننقــل مركــز  أ   الخبر بين الناس    هيا  وفور شيوع
وطلب الدولة من األهــالي تقــديم األراضــي مــن أجــل إنشــاء   ،قلعة أغتشة

المبنى الحكومي وتوابعى للقضاء، سارع األهالي إلى تقــديم قطــع األرض 
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ــى نظــّ :" مراســلة مــن متصــرّ االمبنــى عليهــ  هــيا إلقامــة ارة ف أورفــة إل
ي تحتــو  يى المراســلة التــ ى على أثر تلقّ ف أورفة أنّ الداخلية، ييكر متصرّ 

أغتشــة، فقــد وقــع  ةإلــى قريــة قلعــ حــّران علــى قــرار نقــل مركــز قضــاء 
د بمنح أراض  مجانية إلنشــاء االتصال بالسيد محمود نديم أفند  الي  تعهّ 

ع االتفــات معــى بــأن يقــوم بمنحنــا وثيقــة المبنى الحكومي وتوابعى، وقد وقّ 
 16ي".خطية في األمر، أ  تنازلى عن األرض العائدة للمبنى الحكوم

المبنى الحكومي، كما  هيا وقد رصدت الدولة مبلغاً من المال إلنشاء
لى تقديم األرض ، بمشاركة الدولة في المصــاريف إقام األهالي باإلضافة  

إلنشاء المبنى:" مراسلة من أعضاء شورى الدولة إلى نظارة المالية، فــي 
ــز لقضــاء  ــّرانإطــار تشــكيل مرك ــرّ  ،ح ــد تق ــومي فق ــى حك ر إنشــاء مبن

ــكر  ــة المصــاريف  ،وعس ــال  اً.قرشــ  168،838قيم ــار األعم ــي إط وف
د بعض األطراف بتقديم مساعدات إلنشاء هــيا المبنــى وقيمــة الخيرية تعهّ 
 17ألف قرش". 14المساعدات 

فــي قريــة حــّران ت الموافقة على إنشاء المبنى الحكومي لقضاء تمّ و
ً قلعة أغتشة على أن يشمل المبنى، طابق ً علوي  ا ً خاص  ا فين والطابا لموظّ با  ا
 18إنشاء ثكنة للعساكر النظامية. السفلي للجندرمة إلى جانب يلك سيتمّ 

المناقشــات والمــداوالت بشــأن اعتمــاد قريــة قلعــة أغتشــة   بعد كــلّ و
ــز ــرّ  اً مرك ــن لقضــاء ح ــة م ــاعدات المالي ــديم األرض والمس ــد تق ان، وبع

فجــأة  ئط.األهالي، واعتماد موازنة من قبل الدولــة والموافقــة علــى الخــرا
الدولــة قــد عــد لت عــن رأيهــا باعتمــاد قريــة قلعــة أغتشــة مركــزاً   نجد أنّ 

نفسها مركزاً للقضاء:" حّران  ي الرأ  بأن تكون  العودة إلى تبنّ وللقضاء،  
على أثر ا لمراسلة القادمة إلى الباب العــالي فــي واليــة حلــب والمنطقــة، 

قريــة حــران، فقــد   من قرية قلعة أغتشة إلىحّران  بشأن نقل مركز قضاء  
على ضوء يلك تمت الموافقــة علــى وت مناقشة األمر بنظارة الداخلية، تمّ 

مناقشة مصاريف إنشاء مبنى حكومي في  تم  توس   ،طلب نقل مركز القضاء
نــى خــ ل اتخــاي قريــة قلعــة أغتشــة مركــزاً أقرية حران". وتيكر الوثيقــة 

ى نّــ أمن هي  الوثيقــة فهم يُ  19كان الموظفون يقيمون بأورفة.  ،حّرانلقضاء  
خــاي قــرار باعتمــاد قريــة قلعــة أغتشــة مركــزاً لقضــاء على الــرغم مــن اتّ 
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هــا إنّ  اعتماد الدولة الموازنة ال زمة إلنشاء المبنى الحكومي، إالّ وان،  حرّ 
 ن في أورفة.يدوام ومبيت الموظف هو هيا المبنى فعلياً، والدليل ئنش لم تُ 

بشــأن  ،م مــن واليــة حلــبمقدّ وبعد مناقشة مجلس الشورى الطلب ال
بــدالً مــن قريــة قلعــة أغتشــة، فقــد وافــا  ،مركــزاً للقضــاءحــّران اعتمــاد 

المجلس الميكور على القــرار:" علــى أثــر المراســلة الــواردة مــن مجلــس 
مــن قلعــة حــّران  ا بنقل مركــز قضــاء  والمتعلّ   ،اإلدارة التابع لوالية حلب

هــيا شــورى علــى اللــس افــا مجوفقــد  ،القديمــةحــّران أغتشــة إلــى قريــة 
 20وأمر بإب غ الوالية الميكورة أع   ونظارة العدل والملكية". ،الطلب

حــّران فــي قريــة  حــّران  على أثر الموافقة بتشــكيل مركــز لقضــاء  و
م مجلــس إدارة الواليــة، ودائــرة القديمة بدالً مــن قريــة قلعــة أغتشــة، تقــدّ 

 ،مبنــى الحكــوميالمشــايخ، باعتمــاد المبــالغ ال زمــة إلتمــام إنشــاء ال
علــى أثــر تشــكيل قضــاء ووتخصيص موظفي القضاء برواتب شــهرية:"  

النظــر  ،المشايخ اإلس مية تطلب من الحكومــة العثمانيــةدائرة    فإنّ حّران  
حـــّران فين الـــيين ســـيعملون بقضـــاء فـــي رواتـــب ومصـــاريف المـــوظّ 

 21مصاريف إنشاء مبنى حكومي ومركز للعساكر".و

منهم لم يوافقــوا علــى نقــل مركــز القضــاء  األهالي أو قسم  يبدو أنّ و
 500ان، إي وصلت رســالة إلــى مجلــس المبعوثــان تحمــل تواقيــع إلى حرّ 
وفصــلى عــن أورفــة:"   ،قضاء على مكان آخرال  يطلبون نقل مقرّ   ،شخص
هــة وهــي موجّ  ،من مجلس المبعوثان تحمل توقيع رئيس المجلــسمراسلة  

ى تلقى مراســلة تحمــل عــرض إلى نظارة الداخلية: يعلن رئيس المجلس أنّ 
شخص يطلبون نقل مقــر  500يحتو  على تواقيع   ،حّرانحال من قضاء  

 22وفصلى عن أورفة". ،قضاء إلى مكان آخرال

وعدم  ،شخص من األهالي 500عة من وبعد المراسلة األولى، الموقّ 
للقضــاء، جــاءت رســالة أخــرى مــن   اً مركــزحــّران  موافقتهم على اعتماد  

كمركــز للقضــاء، بــل   ناطقة، من أجل عدم اعتماد حرّ فعاليات المن  بعض
ل باعتماد قرية قلعة أغتشــة:" مراســلة مــن العودة إلى قرار الحكومة األوّ 

لى نظارة الداخليــة: هــي  المراســلة عبــارة إحّران  يين بمجموعة من المتنفّ 
عن عــرض حــال مــن مجموعــة مــن المتنفــيين مــن يو  النفــوي وبعــض 

موا بطلــب بــأن تقــوم الحكومــة العثمانيــة ء تقــدّ الموظفين بالمنطقــة، هــؤال
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هــي    مركزاً للقضاء، ألنّ حّران  قصبة    أوباختيار قلعة أغتشة وليس قرية  
وهــي مرتفعــة وغيــر صــالحة  ،مياهها شبى مالحــة األخيرة تقع في أراض  
ب كلفــة وتتطلّــ فهــي مُ  ،جلب الميا  مــن منــاطا أخــرىللشرب، وفي حال  

ً  أصــبحتومبانيها  ،المدينة قديمة جداً  كما أن  عملية حفر وتجهيز.    .خرابــا
إلنشاء المبنــى الحكــومي حّران  من قرية    أفضللهي  األسباب قلعة أغتشة  
 23واتخايها مركزاً للقضاء".

 يبــدو أنّ والمــداوالت بشــأن اعتمــاد مركــز لقضــاء حــران،  كثرت  و
وطلبت اعتماد قريــة قلعــة أغتشــة بــدالً   هيا الخط،المخابرات دخلت على  

ان:" مراسلة من دائــرة المخــابرات بنظــارة الداخليــة إلــى الصــدر حرّ   من
بخصــوص   ،األعظم، تعرض نظارة الداخلية طلب مجلــس اإلدارة بحلــب

ويلــك  ،وتأسيس المبنى الحكوميحّران  اختيار قلعة أغتشة مركزاً لقضاء  
 .24ر العيش ووجود ميا  صالحة للشرب"ـ  لتوف

االعتراضــات علــى اعتمــاد  لّ مجلس شورى الدولة لــم يعبــأ بكــ   لكنّ 
نفسها:" مراســلة مــن شــورى الدولــة إلــى حّران  مركز لقضاء حران، في  

نظارة الداخلية، على أثر المراسلة القادمة من مجلس اإلدارة لوالية حلــب 
شــورى الدولــة تطلــب  ان، فــإنّ إلى قرية حــرّ حّران بخصوص نقل مركز  

ت وقــد صــدّ   25ى الطلــب".الوالية بالموافقة علــ   من نظارة الخارجية إب غ
وقــد  26ان.الصدر األعظم على قرار شورى الدولة بنقل المركز إلــى حــرّ 

ً   يبــدو أنّ   نان، لكــ تعيين قائمقام لمركز حــرّ   تمّ  ممــا   ،القائمقــام كــان ظالمــا
 27ظلمى. من استوجب تقديم عريضة من األهالي إلى الدولة يشتكون

مركز للقضاء، كحّران  أثر موافقة شورى الدولة على اعتماد  على  و
فقد طلب مشير الفيلا الخامس من العســكر الحميــد  بأورفــة مــن الدولــة 

كــان وان.  بتشكيل فيالا عسكرية من أبناء العشائر بصورتش وحــرّ األين  
وضبطهم مــن بعــض عمليــات   ،لدولةل، هو ضمان والئهم  من يلكالهدف  

 28السطو التي كانوا يقومون بها.

فين، ولم تكن الكفاءة في تعيين الموظّ اعتمدت الدولة العثمانية مبدأ  و
فين إيا لمست فيهم بعض الفساد والمظالم، أو إن عزل بعض الموظّ بر تتأخّ 

وقامــت الدولــة بعــزل  ،ي المنصبكانوا ال يتمتعون باألهلية والكفاءة لتولّ 
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عــدم تــوفر وهــو علــي فهمــي أفنــد ، وقــد عللــت الســبب حــّران قائمقــام 
 29لمهمة.ي هي  االشروط ال زمة لتولّ 

حــّران رة المداوالت واالستشارات حول جعل مركز قضــاء ثوبعد ك
ى القديمة، وجدنا فيمــا بعــد أنّــ حّران    فيتارة في قرية قلعة أغتشة وأخرى  

عــين هــي ، العتمادهــا كمركــز للقضــاء، ثالثــةظهر من جديــد اســم قريــة  
 العروس:" مراسلة من مجلس الشورى إلى والــي حلــب، علــى أثــر طلــب

وتركمــان ج بــي وتشــا  كــابو تحــت حــّران  عالي بتوحيد نواحي  ال  الباب
 148علــى  اويلــك الحتوائهــ  ،وجعل عين العــروس المركــز ،قضاء واحد

شاســعة   نسمة من اليكور واإلنــاث وأراض    13961حانة و  2215قرية و
الحكومة العثمانية لم توافا على هيا   فإنّ   ،وعدم استقرار القبائل والعشائر

هــي  النــواحي  ولــيس فــيب مصاريف طائلــة يتطلّ   نّىألخصوصاً  ،  الطلب
 30مكتب وجامع وغيرها من المؤسسات االجتماعية".

ف أورفة في رسالة إلى والي حلــب أســباب اعتمــاد ل متصرّ وقد علّ 
ف أورفــة جاء فيها:" مراســلة مــن متصــرّ   ،عين العروس كمركز للقضاء

هم علــى وتشــجيع ،لى والي حلب: بهدف فــرض األمــن ورفاهيــة الســكانإ
ر ربــط النــواحي القريبــة مــن بعضــها تقــرّ  ،وإنشــاء العمــران ،االســتقرار

البعض تحت لــواء واحــد. وفــي هــيا اإلطــار وقــع ربــط نــاحيتي تركمــان 
التــابع للــواء أورفــة،  ،حــّرانتحت قضاء واحد هو قضــاء حّران  ج بي و

في القضــاء ف أورفة يطلب أن يقع إنشاء مبنى حكومي لموظّ متصرّ فلهيا  
ونقــل إقــامتهم مــن أورفــة إلــى المكــان المــيكور.   ،قة عين العــروسبمنط
المنطقة السيد محمود نديم افند  بالتنــازل عــن بعــض   شرافأتعهد أحد  و

الشــمالية لعــين لناحيــة الجهــة قلعــة أغتشــة  فــي قريــةالمبــاني التابعــة لــى 
إلى جانب يلك طلب إقامة مركز ومجاناً لفائدة المبنى الميكور.    ،العروس

 31درمة".للجن

والي حلب  بإرســال المراســلة اآلنفــة الــيكر فــوراً إلــى نظــارة   وقام
 ،ف أورفــةاهــا مــن متصــرّ الداخلية:" يحيل والي حلب المراســلة التــي تلقّ 

قة بطلب اإلسراع في إرسال المبالغ المالية ال زمــة إلنشــاء مبنــى والمتعلّ 
 32بعين العروس".حّران حكومي لموظفي قضاء 
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اعتمــدت الدولــة عــين   تفســيراً، فهــلفيما بعــد،    اائبين الوثنجد    لمو
 -القديمــة، كمركــز لحــران، حــّران  العروس أم قرية قلعة أغتشة أم قريــة  

 هنــاكمــا  ربّ و  ،عليهــا  ث عــن الوثــائا التــي حصــلتُ أتحــدّ   أنا على األقلّ و
ولكــن وجــدنا فــي   -للقضــاء  اً هما مركزفي األرشيف تيكر أيّ   أخرى  وثائا

وسالنامة الدولــة خبــرين متناقضــين حــول اعتمــاد سالنامات واليات حلب  
عــين العــروس هــي "  :تقــولان. فســالنامة واليــة حلــب  مركز لقضاء حــرّ 

 12وعلى بعــد مســافة  ،وتقع بالجهة الجنوبية ألورفة ،حّرانمركز قضاء  
ز طقس يتميّ وم سكانها اللغة العربية وقسم منهم اللغة الكردية،  ساعة، يتكلّ 

ولكن يكون الصــيف والخريــف شــديدين،   ،باللطافةحّران  الشتاء والربيع ب
 3ن، ان اثنــ اجــامع واحــد هــو الجــامع الشــريف، مســجدحّران  وفي قضاء

ً مســكن  2193،  نع، مقهــى، مصــ دكــاكين  5زوايا )تكايا(،   قطعــة   9823،  ا
دونم   1،014،110قطعة أرض صالحة للزراعة،    306،  مراع    3رض،  أ

ً دونم 142280غير مزروعة،  ً مزروع ا  .ا

ان: القمح، الفاصوليا، الزيت، مصر أو مــا تســمى عبابيــد تنتج حرّ و
تربيــة الخيــل والماشــية مثــل الفــرس واألبقــار والمــاعز   ، وفيهــامسطورة

ــدور ــل، الكن ــبوالجم ــك  ،،األوز، األران ــب يل ــى جان ــاإل ــات  فيه الحيوان
ى الوحشية بالمنطقة مثل: اليئاب، الثعلب وأنواع أخرى من الطيور. يســمّ 

وقــد احتفــل بهــيا المكــان حضــرة إبــراهيم   ،ان" عين العروس"حرّ مركز  
هــيا فــي  ونجــد    قدســيتها،لمنطقــة  لوزوجتى سارة بزفافهما، وهيا ما جعل  

ل عــين تشكّ و  ،المكان الجامع الشريف الي  أصبح اليوم على شكل خرابة
نهــر تصّب فــي  و  ،السهول والغابات للقريةتعبر    ،العروس من عدة ينابيع

 33الفرات.

قريــة قلعــة أغتشــة هــي   تــيكر أنّ فا ســالنامة الواليــات العثمانيــة،  أمّ 
قلعــة   وهــ حــّران  ان، حيــث جــاء فيهــا:" مركــز قضــاء  مركز لقضــاء حــرّ 

يتكلم ســكان وساعة،    12جنوب أورفة على بعد مسافة تقدر بـ  تقعأغتشة،  
قضــاء وفي  م اللغة الكردية والتركية.  قسم آخر يتكلّ   ،القضاء اللغة العربية

دكــاكين، منطقــة ميــا   5زوايــا )تكايــا(،  3ن، اجــامع، مســجد حــّران
قطعــة  9823حانــة ومنهــا  2178استشــفائية. عــدد المنــازل أو الحانــات 

ــراع   3رض، أ ــاء.  306، م ــة للبن ــة أرض مهيئ ــوّ وقطع ن محاصــيل تتك



88 

في القضاء العديد مــن و، القطن،  القضاء من القمح، علف، العنب ، مصر
واع الخيول والخرفان، البقر، الماعز، الحمل.. الحيوانات والطيور مثل أن

هــا حضــرة إبــراهيم فيقريــة عــين العــروس التــي أقــام حــّران وفــي الــخ. 
 نجــد أنّ و  34ومــن هنــا اتخــيت تســميتها.  ،وزوجتى ســارة مراســم الــزواج

عين العروس هي  إنّ هـ تقول  1323هـ و1322سالنامة والية حلب لسنتي  
و   هـــ1324الدولــة للواليــات لســنتي  مركز القضاء، فيمــا ســالنامة واليــة  

 قلعة أغتشة هي مركز للقضاء. إنّ هـ تقول 1326

لم تحســم اســم   وبخاصة السالنامات  الوثائا العثمانية  وهكيا نرى أنّ 
مركــز القضــاء  ســالنامة واليــة حلــب أنّ  تيكرما ربّ وان، مركز قضاء حرّ 

، هـــ، لهــيا التــاريخ فقــط1322ســنة  إلــى  وهــي عائــدة    ،عين العروسهو  
هـ إلى 1326حسب سالنامة الواليات العثمانية لسنة بما جرى استبدالى  وربّ 

أو قرية عين العــروس هــي نفســها قريــة قلعــة أغتشــة،   ،قرية قلعة أغتشة
حســب ســالنامات واليــة حلــب وســالنامات با في توصيف القريتين المدقّ و

ي هــيا فــ و !لقريتينل نفسى هما يعطيان التوصيفأنّ الواليات العثمانية، يجد 
لجهــة  أنفســهم، إن  حّران المجال نترك أمر حسم مركز القضاء إلى أهالي  

، أو لجهــة تحديــد همــا نفســهما،  عين العــروس وقلعــة أغتشــةالقريتين    أنّ 
 األهالي إن كان في إحدى القريتين آثار عثمانية للمبنى الحكومي.

كثــر ر أفقد تغيّ   ،حّرانى مركز القائمقام لقضاء  من تولّ إلى  بالنسبة  و
حســب ســالنامة بعضــاء مجلــس القضــاء، إلــى أة، وكــيلك بالنســبة  من مرّ 

 35هـ.1317والية حلب لسنة 

 القائمقام: حافظ مصطفى المع 

 األعضاء المنتخبون  األعضاء الطبيعيون

 الكورد يوسف أفند  النائب: عبد الرحمن نياز  أفند 

 الشيخ ياسين أفند  المفتي: الحاج باقر أفند 

 حماد  آغا لي: رشيد أفند المدير الما

 عيسى العثمان آغا كاتب التحريرات: صالح افند 
 

 إدارة النفوس كتابة المالي 

ــيكر  ــم ي ــد  )ل ــالي: أفن ــدير الم  ف: شفيا أفند الموظّ الم
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 اسمى(

 الكاتب: عمر أفند  ساعد : حسين با 

  أمين الصندوت: نور  با 

 كاتب الطابو: حسين أفند   -

، فكانــت الوظــائف 36هـــ1318نامة والية حلب لســنة  سال  بحسب  اأمّ 
 التالي: لعلى الشك

 القائمقام : حافظ مصطفى أفند  

 * مجلس إدارة القضاء: الرئيس القائمقام افند .

 األعضاء المنتخبون  األعضاء الطبيعيون

 حماد  الهند  آغا النائب: عبد الرحمن نياز  أفند 

 عبد هللا آغا هناد  المفتي: الحاج محمد باقر أفند 

 الشيخ ياسين افند  المدير المالي: محمد رشيد افند 

ــد صــالح  ــب التحريــرات: محم كات
 افند 

 الشيخ إسماعيل أفند 

 

 إدارة النفوس كتابة المالية 

ــيكر  ــم ي ــد  )ل ــالي: أفن ــدير الم الم
 اسمى(

 أفند  أحمدالموظف: 

 الموظف عمر أفند  مساعد : حسين با 

  بت أفند أمين الصندوت: قرة 

 فند  أكاتب الطابو: حسين 

حســب ســالنامة واليــة حلــب بوكان أسماء أعضاء مجلس القضــاء و
 ، على الشكل التالي:37هـ1320لسنة 

 القائمقام : محمود ج ل الدين با 

 * مجلس اإلدارة

 الرئيس القائمقام أفند 

 أعضاء منتخبون  أعضاء طبيعيون
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 آغاحماد  هند   النائب: محمد رفعت افند 

 الشيخ ياسين أفند  المفتي: الحاج علي افند 

 هناد  عبد هللا آغا المدير المالي: ولي الدين أفند 

كاتــب التحريــرات: محمــد صــالح 
 أفند 

 خليل العرج آغا

 

 إدارة النفوس كتابة المالي 

ــيكر  ــم ي ــد  )ل ــالي: أفن ــدير الم الم
 اسمى(

 الموظف: شفيا أكاد أفند 

 كاتب:  عمر أفند ال المساعد: حسين با 

  أمين الصندوت: قر  بت أفند 

، فقــد كــان مجلــس 38هـــ1322سالنامة والية حلــب لســنة   بحسب  اأمّ 
 القضاء على الشكل التالي:

 

 فند  أالقائمقام : محمود ج ل الدين 

 مجلس اإلدارة : الرئيس القائمقام أفند  

 أعضاء منتخبون  أعضاء طبيعيون

 اد  هند  آغاحم النائب: محمد رفعت أفند 

 محمود الخضر أفند  المفتي: الحاج علي أفند 

 إبراهيم أفند  المدير المالي: ج ل أفند 

 خلف الفرج آغا كاتب التحريرات: صالح افند 

 

 إدارة النفوس كتابة المالية 

 الموظف: شفيا أفند  المدير المالي: أفند  

 الكاتب: عمر أفند  المساعد: حسين با 

  ندوت: قر  با أمين الص

 فند  أكاتب الطابو: عابدين  



91 

، 39هـ1323لسنة حّران قضاء سنكتفي أخيراً بيكر أعضاء مجلس إدارة و
 القائمقام: محمد شاكر أفند . 

 مجلس إدارة القضاء : الرئيس القائمقام افند 

 أعضاء منتخبون  أعضاء طبيعيون

 حماد  آغا النائب: علي رضى افند 

 محمد أفند  ضياء أفند  المفتي : الحاج علي

 إبراهيم أفند  المدير المالي: ج ل  الدين افند 

 خلف آغا كاتب التحريرات: أحمد افند 
 

 إدارة النفوس مالية كتابة 

 الموظف: شفيا أفند  فند أالمدير المالي: 

 الكاتب: عمر أفند  المساعد : درويش أفند 

ــر   ــت فك ــر  ب ــين الصــندوت: ق أم
 أفند 

 

اسم  م، فقد أوردت أنّ 1910هـ/1326سالنامة الدولة لسنة ا أمّ 
 .40القائمقام هو: أحمد حجابي با 

وحسب سالنامة والية حلب حّران ا أعداد القرى التابعة لقضاء أمّ 
 . 41هـ 1315لسنة 

 النواحي  القرى 

 حران 1 240

 تركمان جي بي  1 8

مــن نفســى العــدد فتــيكر ، 42هـــ1317أما سالنامة واليــة حلــب لســنة 
أّن ، فتــيكر  43هـ1321ا سالنامة والية حلب لسنة  ان. أمّ القرى التابعة لحرّ 
قرية، ويلك بسبب استحداث ناحية جديــدة   200حّران  عدد القرى التابعة ل

 قرية. 40 وفيها " قراموخ" هيحّران  عن   سلخت

عدد قرى قضاء   ، فتيكر أنّ 44هـ1322ا سالنامة والية حلب لسنة  أمّ 
هــيا االتســاع والصــغر  أنّ  ربمــاوة مع ســت نــواحي. قري 379بلغ حّران  

سالنامة واليــة  وتيكرناجم عن قانون الواليات الجديد، أو التساع المنطقة 
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ما أوردنا  في  يتوافا مععدد القرى والنواحي  أنّ ،  45هـ1323حلب لسنة 
ــة،  ــّ  200 وهــوالبداي ــة واحــدة، أم ــة مــع ناحي ــة لســنة قري ا ســالنامة الدول

 قرية. 348بلغ حّران عدد القرى التابعة ل أنّ  ، فتيكر46 هـ1326

ى المفــاجئ لكــنّ و  ،، عنــدما تــيكر الســالنامات أســماء القــرى هــو أنــ 
 ما يلي:ن حظ 

ــين  -أوالً  ــن ب ــد م ــابقاً ال يوج ــلفنا س ــا أس ــين كم ــرى " ع أســماء الق
العروس" وقرية "قلعة أغتشة"، حيــث مــن المفتــرض وجــود اســم هــاتين 

 ان.حداهما كانت مركزاً لقضاء حرّ باعتبار أن إ ،القريتين

 ً حســب بو  ،حّرانومن خ ل تعداد أسماء القرى التابعة لقضاء    -ثانيا
ال يتجــاوز   عــدد القــرى  أنّ سالنامات والية حلب وسالنامات الدولــة، نجــد  

حــّران ، فيمــا تــورد الســالنامات أعــداد القــرى التابعــة لالستين أو السبعين
 المئتين أو الث ثمائة أو أكثر.

ً ن سنّة، ومزيجيان، فكانوا بمجملهم مسلمان حرّ ا سكّ أمّ  مــن العــرب  ا
واألتراك واألكــراد، وقــد أوردت إحــدى الوثــائا عــدد الســكان لكــل فئــة: 

نســمة   8000نسمة أتراك، )عشائر تركمانية العدد غير واضــح(،    2000
 47نسمة أكراد. 2000عرب، 

تقريباً حّران  سكان  عدد    أنّ   يكرهاالمفارقة العجيبة في هي  الوثيقة  و
ــي  12000 ــدين ف ــان المتواج ــداد التركم ــدون أع ــمة )ب ــّران نس ــدم ح لع

ســالنامات واليــة حلــب بينمــا  استطاعتنا من قراءة عددهم لرداءة الخــط(،  
ولنســتعرض   نســمة.  5000  أكبرعــدد ، أ     تأتي على يكر  فهي  ،والدولة

ــب لســنبأعــداد الســكان  ــة حل ة حســب بعــض الســالنامات، فســالنامة والي
 انســمة، أمــّ  4662هــو حــّران عــدد ســكان قضــاء  ، تــيكر أنّ 48هـــ1318
ا نســمة، أمــّ  4057 فهــو، 49هـــ1320ســالنامة واليــة حلــب لســنة  بحســب
ــب لســنة بحســب  ــة حل ـــ1322ســالنامة والي ــغ عــدد الســكان 50ه ــد بل ، فق

أو الوثائا أســباب هــيا الفــرت بعــدد نسمة. فيما ال تيكر السالنامات 4207
يكون كبر العدد أو صــغر  جــاء مــن خــ ل مــا رأينــا   مالكن ربّ والسكان،  

قضــاء  ا نــرى أنّ كنّــ   إيان،  سابقاً عن اتساع أو ضــيا حجــم القضــاء لحــرّ 
 .200وأحياناً قد يضيا ليصل إلى  قرية 348أحياناً يبلغ حّران 
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بين الوثيقة العثمانية التي حّران ما هيا التفاوت باألرقام لسكان أو ربّ 
، من القبائــل والعشــائر الرحــل  اً عدد أنّ  يعود إلىات،  والسالنام  بين أيدينا
ما يتركونها بحثاً عن المراعي، أو ربّ   طوراً و  ،حّرانتارة يقطنون ب  كانوا  

بعض األهالي يتسترون عن التصريح عن كل أعــداد   إنّ كما تقول الوثيقة  
ف القضــاء يطالــب بــأن يتواجــد عــدد مــن السكان . ليلك نــرى أن متصــرّ 

ا دفــع الســلطات . ممــّ 51عمليــات اإلحصــاء لهــي  المنــاطا  العساكر خــ ل
 52ة.لى إعادة عمليات اإلحصاء ألكثر من مرّ إحّران العثمانية ب

من بعض المشاكل واالضطرابات  لم يخلُ حّران وبعد تشكيل قضاء  
األهــالي مــن دفــع  عــدد مــنب واالعتداءات من قبل بعض العشائر، وتهرّ 

انصرفت إلــى تقــديم   ،كقضاءحّران  يت  بعد تثبوالدولة    الضرائب، كما أنّ 
إنشاء العديد بقامت  و  ،ألهالي من أجل ربطهم باألرضإلى االدعم الماد   

على ضبط   هاباإلضافة إلى حرصومن المؤسسات االجتماعية والتربوية.  
الوضع في حران، وعلى الرغم من يلــك كــان هنــاك تجــاوزات مــن قبــل 

بــين األهــالي مــن جهــة فين، حيث حــدثت بعــض اإلشــكاالت بعض الموظّ 
ا اســتدعى تشــكيل فيــالا عســكرية جديــدة فين من جهة أخرى، ممّ والموظّ 

 لضبط الوضع.حّران ل

مــن كافــة حــّران ى شيخ اإلســ م إلــى ضــرورة ضــبط الوضــع بتنبّ و
لى الصــدارة العظمــى، إ  بعث بهارسالة  في  حّران  وصف حال  فالنواحي،  

ــتح ،بضــرورة إنشــاء بعــض المؤسســات االجتماعيــة مســاجد وإنشــاء  وف
الرســالة:" إنــى  هــي  فــي دورووضــرورة تعلــيم أبنــاء العشــائر،  ،مكاتــب

والي  أصبح خرابــة، فإنــى   ،باستثناء المسجد المتصل بمقام خليل الرحمن
الســكان يقيمــون   وتوابعهــا، لــيلك فــإنّ حّران  ال يوجد جامع آخر ومكتب ب

وتتــابع  -ين أفنــد الص ة بالمبنى أو بالحانة التي توجد بمقبرة الشيخ ياســ 
ا دفــع بعــض ،ســرقاتالأنــى يحــدث بعــض االضــطرابات و -الرســالة  ممــّ

ولكي يقوم القضــاء   .لى تقديم شكاوى إلى القضاءإاألشخاص من العشائر  
 .يحتاج إلى وجود مســاجد وجوامــع فهوبتطبيا القوانين أو العمل بدور ، 

مسألة تعلــيم  نّ العالي إنشاء مكاتب، فإالباب    منأيضاً يطلب شيخ اإلس م  
قد أحيلت إلى المفتي. وفي هيا اإلطار النيابــة   ،لمبادئ اإلس ميةلالعشائر  
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مقابــل   ،ا بتخصيص راتب للمفتــيأرسلت استفساراً يتعلّ حّران  الشرعية ب
 .53ة التعليمية التي سيقوم بها"هي  المهمّ 

دار القضاء كان يعقد فــي الجــامع أو   ن حظ من هي  المراسلة، أنّ و
العشائر لم تكن تتقن المبادئ اإلس مية الجيدة، لــيلك دعــت   د، وأنّ المسج

لى ضرورة تعليم أبناء العشائر اإلســ مية، وأخيــراً كــان مفتــي إالمراسلة  
 ة هو من يقوم بأمر التعليم.المحلّ 

حــّران  إلى مفتيوقد وافقت الصدارة العظمى على تخصيص راتب 
هو عبارة عن تكفل المفتي ورجال التعليم، لص ضمن الرواتب التي تخصّ 

هــم يعيشــون ألنّ  ،ر )التمــدن(ة تعليم  العشائر مبادئ اإلس م والتحضّ بمهمّ 
 54على شاكلة العهد الجاهلي.

بغــرض  ،بعــض الهجمــات مــن القبائــل المجــاورةحّران وقد شهدت  
النهب والسلب والسرقة:" على الخبر الي  تلقتى الحكومة مــن ســر الفيلــا 

قيــام رئــيس عشــيرة م لــي بــديار بلة  حلب والمتمثّ   العسكر ، ومن والية
ومداهمة قضــاء   ،براهيم باشا بتجميع مجموعة من المشاكسينإبكر السيد  

البــاب العــالي   والقيام بجملة من التخريبــات والنهــب والقتــل، فــإنّ   ،حّران
كانــت وفيــرة، حّران غ ل  يبدو أنّ  55يأمر بتشكيل لجنة للتحقيا باألمر".

 ض لعمليات النهب والسرقة.ليلك كانت تتعرّ  ،كون ثروةانها يمتلوسكّ 

 فقــد تــمّ   ،بعــد اعتمادهــا كقضــاءحــّران  وتسارعت عمليات التنظــيم ل
إسناد إدارة أوقاف زاوية الشــيخ الطــاهر إلــى الشــيخ رمضــان خليفــة بــن 

 56الشيخ خميس، ويلك بعد أن كانت تحت إدارة الشيخ أحمد.

لي عــن دفــع الضــرائب امتنــع بعــض األهــا ،وبعــد تشــكيل القضــاء
عــدد مــن  هنــاك:"  هــال فــور  منا استدعى تدخّ لدولة، ممّ إلى اواألعشار  

قد امتنعوا عن تأديــة ضــريبة األعشــار  ،وسروجحّران  األهالي القاطنين ب
على المواشي، ليلك يطلب الوالي تشكيل لجــان للتحقيــا فــي   والرسومات

 57األمر".

بة  تأدية الضرائب المتوجّ   األهالي عن عدد منلى امتناع  إباإلضافة و
حاول البعض منهم عدم التصــريح عــن كامــل ممتلكاتــى مــن أجــل   ،عليهم

ى نتيجــة ظلــم بعــض التهرب أيضاً من دفع الضــرائب، وتــيكر الوثيقــة أنّــ 
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ب من دفعها:" مراســلة عمد األهالي إلى التهرّ في جامعي الضرائب،  موظّ 
عبارة عــن  وهي من مزارعي قرية جابر األنصار  إلى الصدر األعظم،

وتحمل توقيع مختار قريــة جــابر   ،ى إلى الصدر األعظمعرض حال موجّ 
السلطة المحليــة قامــت بتأديــب بعــض   األنصار  وبعض المزارعين: إنّ 

ويلك علــى  ،حّراناألشخاص من مزارعي قرية جابر األنصار  التابعة ل
بــاً مــن دفــع األعشــار، أثــر عــدم تصــريحهم بممتلكــاتهم مــن األرض تهرّ 

جــامعي الضــرائب أو الملتــزمين قــاموا بالعديــد مــن   حسب الوثيقة فــإنّ بو
ــاوزات  ــالهم بالتج ــن ضــيا ح ــتكون م ــالمزارعون يش ــين. ف ــا الف ح ح

 .58لدولة"إلى اواحتياجهم وعدم قدرتهم على دفع الضرائب 

هم اســتعملوا نّ أوقد أوضح الملتزمون برسالة على الجهات العثمانية  
ضــرائب:" الوثيقــة الدفع ما يتوجب عليهم مــن    القوة إلجبار األهالي على
ن اليين قاموا بجمع األعشــار مــن قريــة جــابر يتحمل تواقيع وختم الملتزم
ــرّ  ــة لح ــار  التابع ــّ األنص ــة أن ــيكر الوثيق ــض ان، وت ــام بع ــد أن ق ى وبع

وسرقة  ،المزارعين بالتكتم على بعض األراضي بهدف عدم دفع األعشار
 ،إيقاف بعض األشخاص للتحقيا معهم مّ فقد ت  ،بعض المحاصيل الزراعية

 .59وإجبارهم على استيفاء ما بيمتهم من دفوعات للدولة"

عد المنطقة عن عاصمة فة، ولبُ وفي ظل غياب المراقبة القوية والمكثّ 
ان، فقد أرســل الخ فة، كانت تحصل بعض عمليات الغش والفساد في حرّ 

ــتّ  ــة المف ــي  أرســلتى الدول ــى حــرّ إش ال ــات الفســاد ان، عــن بعــض ل عملي
ا جاء في التقرير:" تقرير صادر عن اللجنة التفتيشــية وممّ   ،الموجودة فيها

التقارير تحتو  على عمليات الفساد إّن ان:  إرسالها إلى قضاء حرّ   التي تمّ 
التقريــر  ويــيكروأورفــة، حــّران اإلدارة العثمانيــة بمنطقــة  تعانيهــاالتــي 

تأسيسى أو هو بصدد التأسيس   عمليات الغش في المبنى الحكومي الي  تمّ 
عمليــات النقصــان التــي لوحظــت فــي   وأيضاً يعــرضبقرية قلعة أغتشة،  

حــّران تجميعها من الضرائب المفروضــة علــى األهــالي ب  األموال التي تمّ 
ى وقعــت عمليــات ســرقة مــن قبــل ح أنّــ ويرجّ   وبعض المناطا التابعة لها.
 .60جامعي ا لضرائب وغيرهم"

ــرغو ــى ال ــن إنشــا معل ــالا عســكرية لحــرّ م ــد ان،ء في اســتمرت  فق
القيادة العليا للقــوات العســكرية   إنّ   االعتداءات عليها من بعض العشائر:"
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 ،وصــورتشحــّران بحلب وتوابعها تعرض المشاكل األمنية التي تعيشــها  
بــراهيم اي، تحــت زعامــة رئيســها مداهمة عشائر مللي أو ملّ بتتمثل    وهي

 .ضــرار بهــااألوإلحــات  حــّران  اطا بباشا وعشيرة كيسى على بعض المن
فقد حصلت مواجهات بــين   ،وعلى أثر إرسال بعض العساكر إلى المنطقة

القيادة العسكرية ضرورة تقويــة القــوة ترى  السكان والعسكر. لهيا السبب  
ويلك بإضافة فيلقين من المشاة وفيلقــين أو ث ثــة مــن   ،وصورتشحّران  ب

 .61ة على رأس هي  القوة"قدرة عسكري  وتعيين قائد ي ،الفرسان

ان، وارتفــاع وتيــرة نتيجة ازديــاد عمليــات الفســاد فــي قضــاء حــرّ و
طلب القيــادات على هالي ، وبناء  األاالعتداءات من القبائل والعشائر ضد  

ان، فقد وافقت السلطات  العسكرية بحلب بتشكيل فيلا عسكر  خاص بحرّ 
ويكون مركز  فــي   ،"العثمانية تشكيل الفيلا وتسميتى بفيلا "رديف حران

ان،والفساد، ومنع االعتداءات من تى ضبط األمن بحرّ ومهمّ ،  62قلعة الروم
 هالي.األعلى  بهاقبل بعض العشائر التي كانت تقوم 

لــى إبحــران، بعــد تحويلــى    الخدماتيــةإنشاء المؤسســات    وبدأ يتوالى
ي قضاء، إي قامت الدولة بإنشاء عدد من المكاتب والمدارس لتعلــيم األهــال

ى والــي حلــب مراســلة المعارف: تلقّ  ةإلى نظار:" مراسلة من والي حلب  
وقــد توالــت .  63إنشــاء مكتــب ابتــدائي"  ى تــمّ نّــ أمفادهــا  حــّران  من قائمقــام  

إلى السلطات العثمانية بضــرورة إنشــاء مكاتــب حّران  الطلبات من أهالي  
ر ان:" طلــب إنشــاء مكتبــين ابتــدائيين بقريتــي شــهيتعليم األهالي فــي حــرّ 

مــي قرش لمعلّ  300واإلقرار بتخصيص راتب شهر  قيمتى حّران وقرية  
أنشأت الدولة مدارس لتعليم أبناء العشــائر و  .64ان"المكاتب االبتدائية بحرّ 

قــرش  500طلــب البــاب العــالي صــرف راتــب شــهر  قيمتــى وان، بحــرّ 
ة تدريس القبائل والعشائر التــي ب إلى شيخ اإلس م، ويلك لتوليى مهمّ مرتّ 
 .65ان"سكن حرّ ت

ومن أجل ربط المزارعين باألرض،وخصوصاً بعض القبائــل التــي 
بحثاً عن الطعام والميا    ،نةكانت تهاجر إلى مناطا أخرى في مواسم معيّ 

مــن  ،للمواشي، عمدت الدولة على صرف مبالغ مالية لهؤالء المــزارعين
عــة: أجل تثبيتهم في األرض :" مراسلة صادرة عن نظــارة التجــارة والناف

علــى طلــب  م الصدر األعظم مراسلة من نظارة الداخلية تنصّ بعد أن تسلّ 



97 

حــّران آالف ليــرة لمزارعــي نــواحي    3األين بصرف مبلــغ مــالي قيمتــى  
دارة المصــرف الزراعــي إلــى إوأورفــة، قــام هــيا األخيــر بإصــدار أمــر 

يمنحها المصرف الزراعي علــى شــكل قــروض   هي  المبالغ التيبصرف  
إلــى  ،افقت الدولة على صرف مبلــغ آخــر لــنفس األســبابوو  66للف حين"

 .67قرش 15900 وقيمتى ،حّرانمجموعة من المزارعين في قرى تابعة ل

ــام  ــراً ق ــى بعــض  عــدد مــنوأخي ــيين باالســتي ء عل األهــالي المتنف
 همأحــد  ان، لكن الغريب في هــي  الوثيقــة هــو أنّ األراضي الوقفية في حرّ 

 من المعروف أنّ و ؛لبعض المسيحيين سيطر على بعض األراضي التابعة
حسب ما رأينــا  بشخص من الملة المسيحية، ويلك    لم يكن فيها أ ّ حّران  

االســتي ء  ما تكون هي  األراضي التي تــمّ ربّ ومن إحصائيات السالنامات،  
ى من المعلــوم لقاطنين في أورفة، ألنّ ان المسيحيين األحد السكّ   عائدة  عليها
خاي وقد طالبت الدولة باتّ د من الملل غير اإلس مية. أورفة تحو  العدي أنّ 

كافة التدابير إلعادة األمــور إلــى نصــابها:" مراســلة موجهــة إلــى نظــارة 
باالســتي ء علــى   ،الداخلية قام محمود نديم أفند  أحــد المســتبدين بأورفــة

قــام ابــن و  وتســجيلها  وتحويلها إلى نــزل وفنــدت  ،بعض األراضي الوقفية
ة التابعــة للملّــ  ،حــّرانباالســتي ء علــى بعــض األراضــي بالشــيخ ياســين 

 .68حا هؤالء"بالمسيحية، بطلب اتخاي التدابير ال زمة 
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 الخاتمـة:

تابعــة ألورفــة،   كانــت  حــّرانباالستناد إلى ما تقّدم يمكــن القــول إّن  
قــانون هميــة هــي  المنطقــة التاريخيــة والعلميــة، ونتيجــة  إلى ألكن نظراً  و

اتخــاي  حات اإلدارية التي قامت بها الدولة العثمانية، تــمّ اإلص والواليات  
ت لى قضــاء مســتقل، وقــد ضــمّ إعن أورفة، وتحويلها  حّران  قرار بفصل  

ً ســكانحّران   مــزيج مــن التركمــان  فيهــاوكــان    ،مســلمين مــن أهــل الســنّة  ا
 والعرب واألكراد.

للعديــد مــن الهجمــات مــن قبــل العشــائر حــّران  ض  تعــرّ إلى  ونظراً  
ً شهدت    فقدية،  القبل والتهرب  ،ن دفع الضرائبعع بعض األهالي تمنّ  أيضا

من تسجيل بعض األشخاص، األمر الي  استوجب تشكيل فيلــا عســكر  
 ان.خاص بحرّ 

ــة وقــد اتّ  ــل  مجموعــةبعــت الدول سياســات مــن أجــل إخضــاع القبائ
وخصوصــاً القبائــل   ،بــاألرض  هــماألنظمة العثمانيــة، وربط  لىإوالسكان  

قــروض البإعطــائهم  ويلــك عتمد فــي معيشــتها علــى الترحــالالتي كانت ت
 مالية.ال

 ً  فــي  وحاولت الدولة إقامة إص حات في جميع المناطا وخصوصــا
فعلــى ل هــي  اإلصــ حات، يعطّــ  ان، لكن وجود عناصــر فاســدة، كــانحرّ 

ســات االجتماعيــة والمــدارس الــرغم مــن إقامــة الدولــة للعديــد مــن المؤسّ 
 ان.ن كافية لضبط الوضع في حرّ ها لم تكوالمكاتب، لكنّ 
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 هي  الوثيقة تظهر إعتماد قرية قلعة أغتشة أو أكتشى مركز لقضاء حران 
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 وثيقة تظهر إعتماد قرية عين العروس مركز لقضاء حّران 
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 وثيقة تظهر إنشاء مكتب في حّران
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 1*األقليات الدينية في أورفة وريفها في العهد العثماني

 

 تمهيد:

أطلق اسم أورفة على منطقة تأسست في وسط أورفة، وهي واسعع ة 
ومتش بة على طريق يربط بين الموصل وحلب. طبقاً لروايات النععاأ أن  

م عليععا السعععم مععإ النمععرود، مدينععة أورفععة  انععت مونععإ سععيدنا  بععراهي
وعرفععت هععلم المدينععة، باسععم المدينععة المقدسععة ومدينععة ا نبيععا . حتععى  ن 
الب ض ي تقد بأن النمرود هو من أسأ هععلم المدينععة، وت  ععدة مدينععة م مععة 
وتاريخيععة بالنسععبة  لععى النصععار ، وعرفععت هععلم المدينععة المو ععود  فععي 

بععال راو وسععوريا،  ال زيععر  د ديععار منععرت، والتععي تععربط ا نانععول
والم روف أن ا  انت قبععل المععيعد بععألف سععنة، وعععاو في ععا ا شععوريون 
والميديون والفرأ. وب د فتر  قصير  أخلت اسم "أديسا" أقععدم اسععم ل ععا. 
أما أصل  لمة أورفة ف ناك اختعف حععول هععلا ا سععم. قععال الععب ض  ن ععا 

ا مععن  لمععة  ا ت من  لمة أورهاي السريانية، وقععال الععب ض اإخععر  ن عع 
دفريحا أو فري ات، وم نى هلا في اللغة ال ربيععة "المععا  ال  يععر" وم ناهععا 
في اللغات ا وروبية "القل ة" منبإ الما ، ول ن هنععاك أينععاً  را  أخععر  
تقول  ن   ل ما سبق هو غير صحيح، ولم تونح الموسععوعة التر يععة مععا 

فتععر  ا تععراك هو الصواب في هلا الم ال، ول ن المصادر الم توبة فععي  
استخدمت اسم "الرها" ل لم المدينععة، الععلي  ععا  فععي اللغععة ال ربيععة. وتععم 
استخداما طوال فتر  الح م ال  ماني حتى عصر المشععروطية،  ععم تحععول 
 لى "أورفة" ب د للك. ول ن بين الناأ  ان اسم "الرها"   يزال يسععتخدم 

 1شفاهياً.

ل  مععاني، أخععلت وقبععل دخععول "الرهععا" أو "أورفععة" تحععت الح ععم ا
المدينة أسما  عديد ، ومن ا "أديسا". لللك ت دة مدينععة "الرهععا" أو "أديسععا" 

 
 م.2017، 10(، تركيا، العدد Route*( نشر هذا البحث في مجلّة )
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"EDESSA اليوم "أورفة" في تر يععا عاصععمة  قلععيم "أوسععروين"، مععن "
أم ات مدن بعد ما بين الن رين من حيث موق  ا ا ستراتي ي، وم انت ععا 

الت اريععة فععي  ععل ال لميععة وا دبيععة، ومر زهععا  نقطععة  نطعععو للحر ععة 
المنطقة، وما  اورها من المدن والقععر ، باانععافة  لععى منععاطق وبلععدان 
أخععر  فععي الشععرو ا وسععط و سععيا. والسععريان،  لععى أي مععلهب انتمععوا، 
ي تزون ويفتخرون بمآ ر هلم المدينة الخالد ، ويم دون ل ععر  مععا في ععا، 

ن ألععف سععنة وي للون لمواقف  بائ م الروهاويين. وبقيت المدينة    ععر معع 
تحتععل مر ععزاً فريععداً فععي ال ععالم المسععيحي، بصععرف الن ععر عمععا  لا  ععان 
ح ام ععا رومععانيين أو بيععزنطيين أو عععرب أو أترا ععاً أو مععن ا رمععن أو 
العتين،  فلقد قرنت ا التقاليد بالسيد المسيح عليا السعم بنفسا، وبنشععاطات 

بعععد مععا بععين الن ععرين و رساليات المسيحية ا ولى، و لي ا أَمَّ الح اج من 
الشرو ا قصى. و انت أساطيرها م روفة ومب لععة فععي   منوفارأ حتى  

أوروبا الغربية قرونععاً قبععل الفععتح النورمانععدي. و انععت أديرت ععا و  وف ععا 
مسا ن للقديسين وال لما  والش را ، واشت رت فععي ال ععالم المتمععدن بأن ععا 

 2م ان مولد فلسفة ا دب السرياني.

ية قععد نمععت أو ً فععي الرهععا مععن أواخععر القععرن ا ول  انععت السععريان
الميعدي وتبنت ا ال نيسة في سورية وفلسطين  م في ال راو و يععران ب ععد 
للك. وقد أد ت ممل ة أورهاي "الرها" دوراً  بيراً في نشأ  المسععيحية فععي 
سععوريا، حيععث قامععت مدرسععت ا فععي نقععل اإداب والتععراث اليونععاني  لععى 

 3أنا قد تر م ال  د ال ديد في ا  لى السريانية.السريانية، وير ح 

وعلععى الععرغم مععن م انععة أورفععة التاريخيععة وا قتصععادية والدينيععة 
وال لمية، وبح م موق  ا ال غرافي المتميز،    أن الدراسات حول ا قليلععة 
 داً  ن لم ت ن نادر ، فععي اللغععة ال ربيععة،    مععا خععع مععن ب ععض ال تععب 

للك أردت من خعل هععلا البحععث تسععليط النععو  علععى الدينية السريانية. ل
تاريخ أورفة في ال  د ال  ماني، با ستناد  لى الو ائق ال  مانيععة، و بععراز 
الصور  الناص ة للدور ال  ماني في م املة ا قليات غيععر ااسعععمية،  ل 
وصف ال  د ال  ماني وطريقة م املتا لألقليات بالوحشية وال م ية لععيأ 

ب بل في  ميععإ الممالععك ال  مانيععة، وهععو ع ععأ مععا صععورم بأورفة وحس 
هؤ   عن الدولة، وهلا ما تدحنا الو ائق ال  مانية، عل ني أ شععف الل ععام 
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عن ب ض الصور الناصعع ة عععن م املععة الدولععة ال  مانيععة لألقليععات غيععر 
ااسعمية. ونحن   نن ر أنا وق ت ب ض الم الم من قبل قل ة من الو  ، 

وغيرهم، وفي  المسيحيينة أنا عندما  ان يقإ ال لم  ان على ول ن الحقيق
الن اية  ن  هؤ   الو  ، بشر قد يصيبون وقد يخطئععون ، ونحععن   نبععرر 
أف ال م ول ن الو ائق وب ض المؤرخين يشيرون  لى هععلا المونععو  فععي 

 أ  ر من م ان.
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 دخول أورفة العهد العثماني:

عشر الميعدي،  انت مدينة أورفة   في القرن ال اني ال  ري/ الرابإ
خرابة، حيث بدأت في للك الوقت ه ر  عشائر التر مان المنتسععبين  لععى 

"  لى تلك المنطقة. وفععي أ نععا  حععرب ال زيععر  عععام Döğerقبيلة "دو ر  
م، دخلت مدينة أورفة تحت ح م تيمور، وب د خرو ا من ا 1393هع/795

" با ستيع  علي ا. وفي سنة قام أمير "دو ر" " سيف الدين دمشقي خو ا
م قععام ع مععان بععك حععا م عشععير  " و قععونلي" "الخععروف 1404هععع/806

ا بيض" با ستيع  على هلم المدينة، وعي ن علي ا " يععاغمور بععك" ومععن 
قععام المماليععك بتخريععب   1480أو    1429ب دم "طور علي بك". وفي سنة  

 سععماعيل الصععفوي، المدينة، وب د أن ن بوها،   ر في للك الوقت الشععام 
م،  انععت 1514وفي فتر  انتشار ح ما في شرو ا نانععول، حتععى ال ععام 

مدينة أورفععة مسععرحاً للم ععارك التععي خانععت ا نععد أمععرا    و قععونيلي، 
وازداد تأ ير المماليك في تلك الفتر  علي ا. وفععي ن ايععة هععلا ال ععام دخلععت 

ة للصععفويين. المدينة تحت ح م الصفويين، وا تسبت صفة القل ة المح معع 
م دخلت مدينة  1517 -1516وب د حرب الصفويين مإ ال  مانيين في عام 

ماردين، ومن ب دها أورفة تحت ح م ال  مانيين. وب د نم ا  لععى الح ععم 
ال  ماني، أطلق علي ا اسم الرها، و   لت سن قاً ع مانيععاً تاب ععاً  لععى  يالععة 

 4ديار ب ر، وت ر ت  دارت ا بيد " بيري بك".

الرها دأورفةت ال ديععد مععن االحاقععات باايععا ت طيلععة ال  ععد   عرفت
ال  ماني، فخعل القرن السادأ عشر، وعنععد افتتاح ععا، تععم  لحاق ععا ب يالععة 

 -1586ديار ب ر  مر ز قنا . و  ر تش ل ا  مدينة "الرها" بععين سععنتي  
م تم  لحاق ا بمر ز  يالة الرقة، وقد  انت مر ععزاً  داريععاً وسياسععياً. 1587

وعلى أ ر الحروب التي وق ععت مععإ  يععران خعععل القععرن السععابإ عشععر ، 
ونتي ععة للععدور الععلي قامععت بععا الرهععا، ازدادت أهميت ععا ا سععتراتي ية 

م، وبسععبب التن يمععات ااداريععة ال ديععد ، 1875والسياسية. وخعععل سععنة  
عرفت "الرها" باسم "أورفة"، وأصبحت سن قاً تاب اً  لى  يالة حلب،  لععى 

 وتبي ن أينعاً أن  أقنعيةب بير يعك، قل عة العروم،  ز قنا  أورفة .   انب مر
نات لسععن ق أورفععة،  ععم فصععلت أورفععة عععن و يععة   وصورتو،   انت م و 
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حلب خعل ااصعحات التععي أقيمععت فععي القععرن ال شععرين، لتتحععول  لععى 
 5سن ق مستقل للاتا.

وتقإ مدينة أورفة في الشمال الشرقي لمر ز و ية حلععب، أي علععى 
ساعة من ا. يحدها من الشمال الشععرقي ديععار ب ععر، ومععن الشععرو   24  ب د

و ية الموصل وسن ق ماردين، ومن ال نوب سن ق دير الععزور وو يععة 
 .6الرقة، ومن الغرب عنتاب أو حالياً غازي عنتاب

ويحتوي قنا  أورفععة علععى القععر  اإتيععة ب قبععو، تمور ععك، و ععم، 
التحتاني، همععدان الفوقععاني،   قوشيم، عزدك، بورج  وتان، قنطر ، همدان

همدان الوسط، يونأ، بياملي، هشتران، أوزيك، سععيف الععدين، بععردري ، 
قرو المغار ، زونيك، حسن  وم، م ليو دوقيو، صارم، خععراب الععرو، 

، فيمععا أوردت سععالنامة و يععة 7 نيل،  يرلي،  وتشبا، خالطاتلي ال شععير 
 400ت نععوا و وهع، أنا  ععان يو ععد فععي قنععا  أورفععة سعع 1288حلب سنة  

 8محلة. 56قرية و

و انت أراني أورفة تنععت  ال لععف وال ععدأ والقمععح وسععائر أنععوا  
الحبوب. وت تمد على صناعة ب ض المعبأ مععن الحريععر والقطععن، م ععل 
ا غطية وال با ات والشال ا بيض والمفروشات، باانافة  لععى ا وانععي 

ي، قل ة، حصععن، من الم ادن. و ان في أورفة المبنى الح ومي وال س ر
 6 ام ععاً ومسعع داً،  77 ع ععة مرا ععز أمععن، مستشععفى، مبنععى التلغععراف، 

 9 نيسة وأدير  ومغار . 24زوايا وت ية، 

 18أما قنا  بير يك، فيقإ في أورفععة، ويب ععد عن ععا مسععافة قععدرها 
ساعة، ويمر ن ر الفرات في ععا. وفيععا المبنععى  28ساعة، وعن و ية حلب  
 نععائأ، م تععب   3ت ايا،    7 ام اً ومس داً،    17ة،  الح ومي، القل ة ال تيق

هع 1288أما سالنامة و ية حلب لسنة    10الرشدية،  مانية م اتب للصبيان.
 114فتل ر أن قنا  بير يك يتألف من سبإ محعت وأربإ نععوا و، وفيععا 

أما قل ععة الععروم فن ععد في ععا  عععث  12قرية. 76وفي قنا  سروج   11قرية.
 13قرية. 015محعت، و عث نوا و و
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 السكان:

ينتمععي م  ععم سعع ان أورفععة  لععى اإراميععين، وقععد منحععت تسععمية 
"سريان"  لى هلا ال نصر من الم تمإ اللي أصععبح خعععل القععرن الرابععإ 
الميعدي، يم ل الغالبية لس ان المدينة. وربما هلا ا مر يفسر ارتفا  عدد 

قدما "مععاتيوأ" المسيحيين في المدينة أو في المنطقة بأسرها. وحسب ما  
م، ف ن عدد السعع ان المسععيحيين 973من م لومات حول س ان أورفة سنة  

نسمة. وفي ع د "الِسِلف وسيين" استقر في المدينة أنععاأ مععن   12000بلغ  
أصل يوناني و رامي، وخعل ال  ععد ا مععوي دخععل ا رمععن  لي ععا نععمن 

ية بش ل م ونات الم تمإ ا ورفي ، وعرفت المنطقة ه ر  القبائل ال رب
، التععي اسععتقرت فععي هععلم المدينععة والمنععاطق الم ععاور  ل ععا. وعلععى  ملهلو
الععرغم مععن ا خععتعط بععين ال ععرب مععن لوي الديانععة ااسعععمية والسعع ان 
ا صليين المسيحية خعل ال  د المب ر من التاريخ ااسعمي،    أن للععك 

ة الم يمنععة لم ي ن لا تأ ير  بير على الس ان بل  لت المسيحية هي الديان
على ا لمدينة. وفي ال  د ال باسي س ن  ال ديد من القوانين ا قتصادية التي 

و ان س ان أورفة فسيفسا  من المسععلمين وال يسععويين   .تخص المسيحيين

والموسععويين خعععل هععلم المرحلععة التاريخيععة، ونشععير  لععى أن عععدداً مععن 
ك  لععى ا متيععازات المسيحيين قد اعتنقوا الدين ااسعمي، وربما ي ععود للعع 

 14ا قتصادية التي  ان يتمتإ ب ا المسلمون.

م،  انت نسبة 1517  -1516ومإ الدخول ال  ماني  لى المدينة سنة  
فقععد قععدر عععدد   1525%، أمععا سععنة  28%، وغير المسلمين  72المسلمين  
نسمة. فحدث ارتفا  في 1759نسمة وغير المسلمين بع   5122المسلمين بع

% وغيععر المسععلمين 78سععلمين، فأصععبحوا يشعع لون  نسب عدد الس ان الم
 9325أصبح عدد سعع ان المدينععة مععن المسععلمين   1566%. وفي سنة  22

نسمة، وأصععبحت النسععبة مععن المسععلمين   4551نسمة ومن غير المسلمين  
وهلا ا رتفا  الملحو  في عدد الس ان  15%.33%، وغير المسلمين 67

 غير المسلمين يدل على أمرينب
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 ن م املة الدولة ال  مانية لألقليات الدينية على أراني ا.حس  -أولا 

ا  نتي ة هلم الم املة دفإ بب ض الععديانات غيععر ااسعععمية  لععى   -ثانيا
 ال  ر   لى أورفة.

ومن أ ل تن يم الس ن في المدينة اتب ت الدولة ال  مانية نوعععاً مععن 
اً سعع نياً أو منطقععة خاصععة ب ععا  ععي   التن يم للس ان، ف  لت ل ععل ملععة حيعع 

تمارأ  ل فئة حيات ا براحة. وبحسب دفاتر ال زية، صنفت ا حيا   لععى 
حي ملة ا رمن، ال لدان، السععريان، الي ععود.. وغيععرهم. فيععتم الت ميععإ أو 

 16ا ستيطان حسب التب ية الدينية أو الملهبية للس ان.

وهلا التوزيإ أو التن يم اللي قامت با الدولععة ال  مانيععة، سععاهم فععي 
من ومة ا حيا  والمدن الس نية. وفي ال اد  ي ون الت مإ الس اني    ور

حععول ال وامععإ والمسععا د، وهععو مععا يسععتلزم  نشععا  المحعععت الت اريععة 
وا سواو والحمامات والم اتب والمدارأ. وهلم ال ععاهر  السعع انية نععت  
عن ا أيناً تقسيم المنطقة  لى أحيا و ومحلععة أو حععار  وللععك خعععل القععرن 

. ونستنت  أن مدينة أورفة خعل ال  ععد ال  مععاني اتخععلت   17دأ عشرالسا
ش ل المدينة ااسعمية، ب د أن  ان يغلب علي ا الطابإ المسععيحي، سععوا  

 من الناحية الم مارية أو من ناحية التوزيإ الس اني.

ومن هلم ا حيا  التي يقطن ععا المسععلمون وغيععر المسععلمين وفععق مععا 
 ية حلببورد في ب ض سالنامات و 

حار  خليل الرحمن، يتب  ا ا حيا  اإتيةب محععل الععرحمن،  -
ط تمور، مولد الخليل، نارن ي،  ازن ي، علي خان بععاي، 
 ععرك مغععار ، السععلطان بععاي، الخليفععة،  ععوتيعر، الحععاج 
حمز ، المدرسة، ال س ر،  اربورج / ش ابية، حسن باشععا، 

ب الععدين ال امإ ال بير/ا حعمية، المح مة، القبرسععلي،  تعع 
 غورن، طن انة.

 حار  ال امإ ال بير تتب  ا أحيا ب مشارقية،  امإ البزار. -
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حععار  يوسععف باشععاب يوسععف باشععا، دار غزنلععي، ال نبريععة،  -
 ح يم دادا، قاني أوغلو، هاس ي، ب عر.

حععار  المسععيح تتب  ععا أحيععا ب ال نيسععة ال بير ،بي ععانلي،  -
 طالفتور، تيمور، أط بازار.

ر  يتب  ععا أحيععا ب طشععرا، ال ا وليععك، حار  ال نيسة الصععغ -
 .18الي ود

 معاملة الدولة العثمانية للسكان غير المسلمين وأعدادهم:

افتر  ب ض المستشرقين بال  ير من الععت م علععى الدولععة ال  مانيععة، 
ووصفوها بأبشععإ الصععفات،وات موها بشععتى أنععوا  الععت م لم املت ععا لغيععر 

لمسلمين، وت برهم على اعتنععاو المسلمين، من ا أن  ا  انت تنط د غير ا
ااسعم قسراً، والحقيقة ت ععافي هععلا ال عععم، فال  مععانيون  سععدوا بصععدو 
أخعو ااسعم السمحة في م املت م لغير المسلمين، وااسعم اللي التععزم 
با ال  مانيون، يرفض رفناً قاط اً مبدأ اا رام في الدينب"     ععرام فععي 

ن ال ريم ، وهدي النبو ، تحض على م املة . بل  ن أخعو القر 19الدين"
أهل ال تاب م املة طيبة، ما داموا يبت دون عن ال يد لإلسعم، وعن   ار  

 الفتن ند المسلمين.

والتزم ال  مانيون ت اليم ااسعم في ما يت لق بغير المسععلمين الععلين 
ي يشععون داخععل ا رانععي ال  مانيععة، ف ععلم القواعععد الشععرعية التععي  ععان 

و ً ب ا من قبل ال  مععانيين،  انععت تطلععق  لمععة "الععلميين" علععى غيععر م م
المسلمين اللين  انوا ي يشون تحت ح م ا، وي قدون صلحاً م  ا، شععأن م 
فععي للععك شععأن  ععل الععدول ااسعععمية، ولععم ي ععن هنععاك أي تفريععق بععين 
ال  مانيين وغيرهم من الملل ا خر ،   في اللغة و  في اللععون و  فععي 

ة "، الل م    في بدايععة القععرن التاسععإ عشععر والقععرن ال شععرين مععإ القومي
تدخل الععدول ا وروبيععة فععي شععؤون السععلطنة". ومععن الطبي ععي أن يمتلععك 
اللميون في الدولة ال  مانية معمح ت  ل م مختلفين عن المسععلمين، وهععلا 
نتاج طبي ي لعختعف في الدين، فقد  ان اللميون محععل احتععرام وتقععدير، 

 انوا بشراً قبل  ل شععي ، و  ننفععي هنععا أن ب ععض الم ععالم وق ععت    ن م
ليأ على المسععيحيين فحسععب بععل أينععاً علععى المسععلمين مععن قبععل ب ععض 
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الو  . وعلى سبيل الم ال  ان المسععلمون م لفععين بععأدا  فرينععة الز ععا ، 
ل ن أهل اللمة  ععانوا م فيععين مععن دف  ععا، وبععد ً مععن للععك  ععانوا يععدف ون 

 ً حسب القدر  المالية، ويو د بين م من أ عفي من دفإ ال زية   ال زية سنويا
 20م ل الفقرا  ور ال الدين والمرنى والمسنين وال اطلين عن ال مل.

ض  ولم يت رض تاريخ دولة للتشويا والتحريف والتزوير،  ما ت ععرَّ
لععا تععاريخ الدولععة ال  مانيععة، لععيأ علععى أيععدي المستشععرقين ا وروبيععين 

لمؤرخين والباح ين ال رب دمسيحيين ومسععلمينت، فحسب، بل مإ ب ض ا
 ن هؤ    انوا يرددون ما  ان يرددم المستشرقون من دون ال ود   لععى 
ا صول " نععا  لا نععاعت ا صععول نععا  التععاريخ م  ععا"، ون نععي هنععا 
با صول الو ائق ال  مانية،  نا   نسععتطيإ  تابععة تععاريخ دولععة مععن دون 

واستناداً  لى ما تقدم سأعتمد في بح ي هلا على   ال ود   لى أرشيف ا، لللك
و ائق ا رشيف ال  ماني، وسالنامات و ية حلب، عل ني أوف ق فععي  شععف 
الل ام عن  ز   بير من الحقيقة، ل  ة م املععة الدولععة ال  مانيععة لألقليععات 

 في أورفة، واانا   على أما ن عبادت م ومدارس م.

داد أحياناً وتنقص أحيانععاً أخععر ، و انت أعداد الس ان في أورفة تز
وللععك ل ععد  أسععباب، أهم ععا ال  ععر  وال  ععر  المنععاد ، واعتنععاو ب ععض 
المسيحيين لإلسعم... الخ. وسنست رض ب ض أعععداد السعع ان فععي ب ععض 
سععالنامات و يععة حلععب،  ععم نسععبة الزيععاد  أو النقصععان للمسععلمين وغيععر 

 في لمدينة أورفة.المسلمين، ونر  ما  انت أسباب التغيير الديمغرا

 21هـ 1284جدول بعدد سكان أورفة حسب سالنامة ولية حلب لسنة 

العدد   إناث الذكور الملة
 اإلجمالي

 51901 24799 27102 مسلمون

 11491 5642 5849 أرمن

 1080 546 534 البروتستانت

 278 130 148  ا وليك

 1904 777 1127 السريان القدامى

 210 92 118 السريان البروتستانت
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 199 90 109 السريان ال ا وليك

 390 197 193 ال لدانيون

 32 13 19 العتين

 484 243 241 الي ود
 ( 1جدول رقم )

 22هـ 1289عدد سكان مدينة أورفة وأقضيتها حسب سالنامة حلب لسنة 

أسماء 
 األقضية

العدد   موسويون عيساويون  مسلمون
 اإلجمالي

 27585 124 5872 21589 أورفة

 12023 - 469 11554 ير يكب

 14976 - 410 14566 قل ة الروم

 6009 - 15 5994 سروج
 ت 2 دول رقم د

%، أما ا ل يسويون  78،26وتبلغ نسبة الس ان المسلمين في أورفة 
%، وقنا  بير يك تبلععغ هععلم   0،44% ، والي ود    21،28فتبلغ نسبت م  

% ، والي ود   و ود 3،9%. أما ال يساويون فتبلغ النسبة  96،1النسبة   
%، 97،26ل م في القنا . وفي قنا  قل ة الروم بلغت نسععبة المسععلمين 

%، وقد خع و ود الي ود فععي قنععا    2،73أما ال يساويون فتبلغ نسبت م  
% ، أمععا نسععبة 99،75قل ة الروم، بالنسبة لسروج فتبلغ نسععبة المسععلمين  

  سروج ن ائياً، مإ %، و  و ود للي ود في قنا0،25ال يساويين فتبلغ  
 ال لم أن ال يساويين يت ونون من  ميإ الملاهب.

عدد سكان أورفة وأقضيتها من جميع الملل وحسب سالنامة ولية حلب لسنة  
 23هـ1290

العدد   موسويون عيساويون  مسلمون اللواء
 اإلجمالي

 100662 436 12178 88048 أورفة
 ت 3 دول رقم د

%، ونسععبة ال يسععاويين 87،46ع،  ه1290بلغت نسبة المسلمين عام  
% . ونعح  من خعل المقارنة بين 0،43%، ونسبة الموسويين  12،09
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ت أن هنععاك زيععاد  بنسععبة طفيفععة بععين 3ت وال ععدول رقععم د2ال ععدول رقععم د
% في 12،09% وفق ال دول ا ول، و11،16الس ان المسيحيين، وهي  

 % .0،93ال دول ال اني، أي بزياد  قدرها 

لج أخر  من سالنامات و ية حلب احصا  عدد الس ان ولنأخل نما
في ال دول ال اني، لنر  مد  التغييععر الععديمغرافي لمدينععة أورفععة، وعععدد 

 24هع.1308س ان ا من  ميإ الملل حسب سالنامة و ية حلب سنة 

العدد   إناث ذكور الملة
 اإلجمالي

 47071 22645 24426 مسلمون

 458 236 222 أرمن  ا وليك

 7123 3136 3987 رمنا 

 715 322 393 البروتستانت

 1075 483 592 سريان

 266 128 138 الي ود
 ت 4 دول رقم د

نعح   في هلم السالنامة أن ب ض المععلاهب المسععيحية لععم ي ععد ل ععا 
ل ر ،  سريان القدامى والسريان البروتستانت وال لدانيين والعتععين، هععل 

ِت على ل رهم؟ أم تحولععوا  لععى مععلاهب هم ها روا؟ أم أن السالنامة لم تأ
أخر ؟ فع ي قل أن تت اوزهم السالنامة أو تنساهم،  ن الدولععة ال  مانيععة 
 انت حريصة على   را  ااحصا ات  ل سنة ب د ع د التن يمات، مععن 
أ ل دفإ البدل ال س ري لغير المسععلمين الععلين   يريععدون ا نخععراط فععي 

 ا عداد في ب ض الملاهب. ال ندية، و نعح  أيناً انخفاض

ولننتقل  لى  حصا   ديد لس ان أورفة، وحسب سالنامة و ية حلب 
 . لن ري مقارنة بين ال دولينب25هع.1309سنة 

العدد   إناث ذكور الملة
 اإلجمالي

 53008 26707 26301 مسلمون

 458 236 222 أرمن  ا وليك
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 7659 3164 4495 ا رمن

 714 322 392 بروتستانت

 1075 483 592 ريانس 

 266 128 138 ي ود
 ت 5 دول رقم د

ت، 5ت وال ععدول رقععم د4 لا مععا أ رينععا مقارنععة بععين ال ععدول رقععم د
 نعح  ا مور اإتيةب

تغيير في الملاهب، فالمسيحية والي ودية الوارد  فععي ال ععدول   -أو ً 
 ت.5ت، هي نفس ا في ال دول رقم د4رقم د

 ً  47071ت أن عععدد المسععلمين هععو  4دنعح  في ال ععدول رقععم    - انيا
 9371%، أما المسيحيون فقد بلغ عععددهم  83نسمة، مما ي ني أن نسبت م  

% ، والي ود لم يحصل أي تغيير في عددهم، وفق 16،52نسمة ونسبت م  
 %.0،46ال دولين أما نسبت م ف ي 

ت، نعحعع  أن عععدد 5 ال ععاًب بالنسععبة  لععى أعععداد الملععل ل ععدول رقععم د
% بينمععا عععدد السعع ان  83،89نسععمة، ونسععبت م  53008 المسععلمين بلععغ

%،  15،67نسععمة، بنسععبة  9906المسععيحيين ب ععل مععلاهب م، فقععد بلععغ 
 %.0،42نسمة، بنسبة بلغ  266والي ود فقد بلغ عددهم 

 ً ت نر  أن عدد المسلمين قد 5ت و د4با ستناد  لى ال دولين د  -راب ا
هععع،  ل بلغععت الزيععاد  1308هع، عن عدد السعع ان لسععنة  1309ازداد لسنة  

نسمة. وربما ي ود هلا  لى ه ر  ب ض المسلمين  لععى أورفععة، أو   5937
بسععبب اعتنععاو ب ععض المععلاهب المسععيحية لإلسعععمب" مراسععلة تلغرافيععة 
 3مشفر ، من متصرف أورفة السععيد حيععدر  لععى ن ععار  الداخليععة بتععاريخ 

تنقععوا هع، هنالك م موعة من ا رمععن فععي بير يععك قععد اع1331أغسطأ  
ااسعم، وعلى نو  للك يريدون تغيير أسمائ م وتحويل ال نائأ التاب ة 

 . 26ل م  لى  وامإ"

أمععا المسععيحيون فععنعح  أينععاً زيععاد  طفيفععة فععي أعععدادهم بععين 
ال دولين، ل ن   زياد  أو نقصان بأعداد الي ود، وربما ي ود للك  لى أن 

الس ن في أحيا  منغلقععة، الحاخامات الي ود،  انوا يفرنون على أتباع م  
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وعدم ا ختعط مإ غيرهم من الس ان المحليععين، حتععى   يتععأ روا بأحععد، 
 شأن م بللك شأن  ل الي ود اللين استوطنوا في أراني الدولة ال  مانية.

را وير ح أن  لحر ة ال  ر  من الريععف  لعع  ى المدينععة، وبععال  أ أ عع 
، وخصوصععاً فععي القععرن في ب ض الزياد  والنقصان  عداد الس انأيناً  

السادأ عشر، حيث  ان ل ععلم الحر ععة دور م ععم فععي الحيععا  ا  تماعيععة 
وا قتصادية والديمغرافية للمدينة.ب "مراسععلة مععن والععي حلععب  لععى البععاب 

هع، أن ا رمععن الععلين هععا روا مععن أورفععة 1312مارأ    1ال الي بتاريخ  
مسععيحية وعنتععاب وبير يععك  لععى حلععب، والععلين  لععوا علععى الديانععة ال

ال ا ولي ية أو اللين دخلوا الديانة ااسعععمية،  ععم ارتععدوا يت رنععون  لععى 
، يناف  لى للك تأ ير 27منايقات ا بارهم على ال ود  من حيث أتوا "

ال  رات الداخلية أو النزو   ل عرفت المدينة حر ة س انية أو ه ر  من 
ا مععن المععدن. المدن الم اور  ل ا م ل بغععداد، ما طيععا، مععاردين، وغيرهعع 

ومن القبائل أو ال شائر الم ا ر ، التر مان م ل عشععير  حمععز ، حععا يلو 
وحيدر، سين ان، باهر وغيرهم. وفي بداية القرن التاسإ عشر  ععان عععدد 

 5000ألععف غيععر المسععلمين و 20نسععمة مععن م  50،000سعع ان المدينععة 
مععن المسععلمين. ومععن نععمن المسععيحيين ن ععد   25000ي ودي والبقية أي  

داً م ماً أي ا غلبية من ا رمن والسععريان، و ععان السعع ان خليطععاً مععن عد
ال رب، ا رمن، ا  راد، الروم، السريان، ا تراك والي ععودب وعلععى أ ععر 
م ي  المبشرين المسيحيين  لى مدينة أورفة في بداية القرن التاسإ عشر 

 ، ومععن المععرتبطين أو التععاب ين لل نيسععة  20000أصبح عععدد المسععيحيين  
أو  1000سععرياني وحععوالي  5000أرمنععي و 12000الغريغوريععة ن ععد 

 28نسمة. 2000أرمن  ا ولي ي،وا رمن البروتستانت  1200

وقد اتبإ ب ض المبشرين المسيحيين القو  لفرض ملهب م أو ا بار 
الملاهب ا خر  اعتناقاب" مراسلة مععن والععي حلععب  لععى ن ععار  الداخليععة 

،  ن ال ماعات ا رمنية ت مل على   بععار هع1314ربيإ ا ول    6بتاريخ  
السريان القدما  على اعتناو الملهب ا رمني، وللك باست مال القو ، وقد 
نت  عن للك عمليات قتععل ون ععب للممتل ععات. وعلععى أ ععر تقععديم الرؤسععا  
الروحانيين بأورفة ش اية، تععم اسععتدعا  بطريععرك الملععة السععريانية الخععدم 

المل ور  محفو ععة. وعلععى نععو  مععا ل ععر فقععد   للتأ يد لا أن حقوو الملة
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 21ات مت ال ماعات ا رمنية بم ا مة م بد " زر  لياأ" بأورفة وقتععل 
 29شخص ون ب أموال م وممتل ات م".

و ان للمبشرين ا مري ععان البروتسععتانت وال ا وليععك دور م ععم  فععي 
التغيير الععديمغرافي الععلي طععرأ علععى الم تمععإ ا ورفععي وا قنععية، ولععم 

خروا وسيلة    واست ملوها، ومن ا ا موال  ستمالة ب ض الس ان  لى يد
هلين الملهبينب"  ن المبشرين ا مري ان س وا ل  ل المسيحيين القاطنين 

مععرعو وعنتععاب ي تنقععون المععلهب ال ععا ولي ي فععي أورفععة،  نطاليععا، 
ألععف دو ر   30والبروتستانتي. وقد قععام هععؤ   بتخصععيص مبلععغ وقععدرم  

أمري ععي لمسععاعد  المسععيحيين لتغييععر مععلهب م، وللععك بمسععاعد  الملععة 
ا رمنيععة. وقععام المبشععرون ا مري ععان ب نتععاب بتسععليم مسععاعدات لفقععرا  

بة عنتععاب، وقامععت السععلطات ا رمن القععاطنين ب بععل موسععى التععابإ لقصعع 
ال  مانيععة، بععالتحقيق فععي ا مععر، فتبععين ل ععا أنععا  لععى  انععب المبشععرين 

 30ا مري ان يو د أيناً مبشرون  ن ليز".

و انت دعاية المبشرين ا مري ان قوية، مما أد   لى اعتناو ال ديد 
معععن المعععلاهب المسعععيحية للمعععلهبين ال عععا ولي ي والبروتسعععتانتيب "  ن 

ا مري ان س وا  لى   ل  ميإ مسيحي أورفة أنطاليا مععرعو المبشرين  
 31وعنتاب ي تنقون الملهب ال ا ولي ي والبروتستانتي".

وقام ا رمن بدور م م في مساعد  المبشرين ا مري ان، في الدعو  
للملهبين ال ا ولي ي والبروتسععتانتي، وقععد حاولععت ب ععض المععلاهب  قامععة 

  غير أما ن ا، وللك بتحريض من ب ععض ش ائرها الدينية في أما ن عباد
المبشرين، ا مر اللي استلزم تدخل الدولة ال  مانية و عععاد  ا مععور  لععى 
نصاب ا، ب دما  انت   تتدخل في عمل المبشرين، وللك ي ود  لععى اتبععا  
مبععدأ حريععة ا ديععان ل ععل ملععة، شععرط أن   يععؤدي للععك  لععى ااخعععل 

ون ا مري ععان  لععى   ععل مسععيحي وا نطراب في ا منب" س ى المبشر
أورفععة، ي تنقععون المععلهب ال ععا ولي ي والبروتسععتانتي وللععك بمسععاعد  
ا رمععن،  لععى  انععب للععك دعععا هععؤ   المبشععرين الملععة ال ا ولي يععة  لععى 
ممارسة عبادت م بال نيسة البروتستانتية، فقد أمر البععاب ال ععالي بنععرور  

والمععلاهب ا لتععزام بممارسععة   التأ يد لس ان الو يات في مختلف الديانات
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عبععادات م نععمن ال نععائأ وأمععا ن ال بععاد  الخاصععة ب ععل ملععة أو ديانععة 
 32من م".

وبال ود   لععى أعععداد السعع ان فععي أورفععة، نطععر  السععؤال هععل  ععان 
لحر ة المبشرين تأ ير  بير في التغييععر الععديمغرافي؟ ولن ععرض ال ععدول 

 33هع.1317ب سنة اإتي لتبيان عدد  س ان أورفة حسب سالنامة حل

العدد   إناث ذكور الملة
 اإلجمالي

 51934 26113 25821 مسلمون

 155 102 53 أرمن  ا وليك

 8355 3485 4870 ا رمن

 1095 486 609 سريان

 490 208 282 بروتستانت

 448 173 275 ي ود
 ت 6 دول رقم د

نعح  من هلا ال ععدول أن هنععاك زيععاد  ملحو ععة فععي أعععداد  ميععإ 
هععع، ول ععن مععا 1309، مقارنة مإ  حصا  سالنامة و ية حلب سنة  الس ان

ي منا أن عدد المسيحيين قد زاد في المدينة بنسبة ملحو ة. فب ععد أن  ععان 
 10095هع، 1317نسمة، ن د أنا أصبح سنة  9371هع  1309عددهم سنة  

 266هععع  ععان  1309نسمة. أمععا عععدد الي ععود سععنة    724نسمة، أي بزياد   
نسمة.  182نسمة، أي بزياد  448هع فقد وصل  لى 1317نسمة، أما سنة  

وربما هلم الزياد  نات ة عن ه رات ب ععض الملععل المسععيحية  لععى أورفععة 
بسبب الم املة الحسنة وال يد  لألقليات الدينية من قبععل الدولععة ال  مانيععة. 

هع 1328ش بان   24وفي رسالة من والي حلب  لى ن ار  الداخلية بتاريخ  
لععى متصععرف أورفععة يقععر البععاب ال ععالي أن حقععوو التاب يععة  ععا  في ععاب"  

 .34الفرنسية بأورفة محفو ة"

ولم ت ن الدولة لتفرو في م املت ا من حيععث الو ععائف بععين المسععلم 
وغيععرم،  ل ورد فععي مراسعععت و يععل بطريععرك السععريان رسععالة  لععى 
السلطات ال  مانية، يطالب في ا ب نصاف ا رمععن السععريان فععي الو ععائف 

وميععة، حيععث تععل ر الو يقععةب" أن هنععاك انتخابععات  عنععا  المح مععة الح 
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بو ية حلععب، وعلععى أ ععر الموافقععة علععى  بقععا  السععيد "شععيموأ بععولص" 
عنواً في المح مة لتم يل السريان الخدم، لللك فا رمن السريان بأورفععة 
 35يطالبون أيناً بانتخاب عنو خاص ب م لتم يل م في م لأ المح مععة"

ت طي ا قليات غير ااسعمية مناصب في اادار  المحليععة   و انت الدولة
، ولععم تبخععل الدولععة ال  مانيععة ب نععفا  36في أورفة، بير يك وقل ة الععروم

ب ض ا لقاب علععى المسععيحيينب" تععم تو يععا الرتبععة ال ال ععة  لععى  ععل  مععن 
عروو أفندي،  برائيل نومان أفندي، وميخائيل الرسام أفنععدي، التععاب ين 

 37يانية ومن الم تبرين بأورفة".للملة السر

و ان عدد س ان أورفة بتزايد مستمر، ففي  حصععا  سععالنامة و يععة 
 ،  ان عدد س ان أورفة على النحو اإتيب38هع1318حلب سنة 

العدد   إناث ذكور الملة
 اإلجمالي

 52853 26591 26262 مسلمون

 608 298 310 أرمن  ا وليك

 8282 4485 3797 ا رمن

 1491 761 730 سريان

 1147 630 517 بروتستانت

 480 249 231 ي ود
 ت 7 دول رقم د

نست رض  حصا   خر، ون ري مقارنععة بععين السععنتين، لنبععين ح ععم 
الزيععاد  أو النقصععان  عععداد الملععل، فلنأخععل سععالنامة و يععة حلععب لسععنة 

 .39هع1321

العدد   إناث ذكور الملة
 اإلجمالي

 54258 27698 26560 مسلمون

 8650 4757 3893 أرمن

 811 464 347  ا وليك

 1580 837 743  ا وليك سريان

 116 59 57 سريان خدم
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 1113 664 449 بروتستانت

 119 60 59  لدان

 450 256 194 ي ود
 ت 8 دول رقم د

ت، ن د عد  8ت و د7و لا ما أ رينا مقارنة بين هلين ال دولين رقم د
 أمور من اب

ت، لم ترد فععي 8وردت في ال دول رقم د هناك ملاهب مسيحية  -أو ً 
ت، مإ ال لم أن ا وردت في ال داول السابقة، م ل السععريان 7ال دول رقم د

الخدم وال لدان وال ا وليك السريان. وبما أنععا ورد فععي  حصععائية ال ععدول 
ت، ال ا وليك السريان بينما لم يرد ل ععر هععلا المععلهب فععي ال ععدول 8رقم د
   نسبة الزياد  لألعداد المسيحية.ت، ف لا ي ني بونو7رقم د

 ً نسمة، أي   52853ت  ن عدد المسلمين هو  7في ال دول رقم د  - انيا
ت ن ععد أن عععدد المسععلمين 8% ، وفععي ال ععدول رقععم د81،48مععا نسععبتا 

% بالنسبة 0،62% أي بنقصان قدرم  80،86نسمة أي ما نسبتا    54258
ت 7فععي ال ععدول رقععم د  لى ال دد اا مالي للس ان. أما المسيحيون ف ددهم

ت ف ععددهم 8%، أما في ال دول رقم د17،77نسمة، أي ما نسبتا    11528
% . أمععا 0،69% أي بزيععاد  قععدرها 18،46نسمة، أي ما نسبتا   12389

نسععمة أي مععا نسععبتا  480ت 7الي ععود فقععد بلععغ عععددهم فععي ال ععدول رقععم د
 نسععمة أي مععا  450ت فقععد بلععغ عععددهم  8%، أما فععي ال ععدول رقععم د0،74
 % . 0،02% أي بنقصان وقدرم 0،67نسبتا 

أما عدد الس ان في ا قنية التاب ععة  ورفععة ف انععت موزعععة، علععى 
 ب40الش ل اإتي
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 الموساويون العيساويون  المسلمون القضاء 

   يو د  500 29053 بير يك

   يو د  1674 10189 قل ة الروم

   يو د    يو د  7500 صورتو
 ت 9 دول رقم د

ت وال داول السابقة أن الي ود  انوا 9ن خعل ال دول رقم دنعح  م
يتوا دون فقط في مدينة أورفة مععن دون غيرهععا، تطبيقععاً لمبععدأ ا نغعععو 
على النفأ، وعدم ا ختعط باإخرين. أما المسيحيون ف انوا في قنععائي 
 بير يك وقل ة الروم، من دون أن ي ون ل م توا د في قنا  صورتو.

 41ان قل ة الروم على الش ل اإتيو ان عدد س 

العدد   إناث ذكور الملة
 اإلجمالي

 23235 11366 11869 مسلمون

 587 287 300 ا رمن
 ت 10 دول رقم د

 وعدد س ان صورتو هو ب

العدد   إناث ذكور الملة
 اإلجمالي

 18392 9147 9245 مسلمون

 67 33 34 ا رمن
 ت 11 دول رقم د

 ات أنععا أصععبح يو ععد فععي أقنععية ونعح  من خعل هععلم ااحصععا
أورفة ب ض الملل المسيحية التي لم ي ععن ل ععا و ععود سععابقاً، وهععلا  ن دلَّ 
على شي ، ف نما يدل على حسن م املععة الدولععة ال  مانيععة لألقليععات غيععر 

هع  ععان عععدد سعع ان بير يععك علععى 1305ااسعمية، فحسب  حصا  سنة  
 ب42النحو اإتي
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 مالي العدد اإلج إناث ذكور الملة

 20526 10349 10177 مسلمون

 311 135 176 ا رمن ال ا وليك

 693 312 381 ا رمن

 314 135 179 البروتستانت

 19 6 13 الي ود
 ت 12 دول رقم د

 أما عدد س ان قل ة الرومب

العدد   إناث ذكور الملة
 اإلجمالي

 22272 10757 11515 مسلمون

 564 273 291 أرمن
 ت 13 دول رقم د

 نسبة لس ان صورتووبال

العدد   إناث ذكور الملة
 اإلجمالي

 17252 8408 8844 مسلمون

 66 33 33 أرمن
 ت 14 دول رقم د

 

 المكاتب والمعابد في أورفة:

أعداد المدارأ والم اتب في أورفة وتواب  ا حسععب سععالنامة و يععة 
 43هع.1299حلب سنة 

 القضاء 

 المكاتب الرشدية  المدارس العلمية 
  مكاتب صبيان

 إسالمية 
 مكاتب غير إسالمية 

عدد 
 المدارس 

عدد 
 التالميذ

عدد 
 المدارس 

عدد 
 ذالتالمي

عدد 
 المدارس 

عدد 
 لتالميذ 

عدد 
 المدارس 

عدد 
 التالميذ

 1134 18 756 44 74 1 500 18 أورفة 

 55 2 234 10 87 1 100 7 بيرجيك 

 - - 26 1 41 1 - - قلعة الروم 

 ت 15 دول رقم د
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لمععدارأ، وحسععب سععالنامات و يععة حلععب سععنة نعحعع  أنَّ أعععداد ا
، لععيأ في ععا أي تغييععر و  حتععى 130747، 130646، 130545، 130344

 الم اتب وعدد التعميل، ب افة المراحل للمسلمين وغير المسلمين.

" فيععروي أن أعععداد الم اتععب وال وامععإ Fahmettin Aydinأمععا "
 ب48اإتيوالمسا د وال نائأ وا دير  في أورفة  انت على الش ل 

 العدد  المكاتب  العدد  المعابد

 1 المدارأ  24 ال وامإ

 21 الم اتب ااسعمية  22 المسا د

 13 مدارأ للمسيحيين  9 ال نائأ

   1 ا دير 
 ت 16 دول رقم د

مإ ال لم أن ال وامإ هي ا  بر من المسا د حيث تقععام في ععا صععع  
 الصلوات الخمأ.ال م ة، أما المسا د ف لى ا غلب  انت تقام في ا 

م،  انععت علععى الشعع ل اإتععيب 1868هععع/1285وفععي  حصععا  سععنة 
، 34، ديععر واحععد، م اتععب  سعععمية 7،  نععائأ 25، مسععا د 30 وامععإ 

 .1349م اتب مسيحية 

ب ععد   30وبالمقارنة مإ السنة المانية، فقد ارتفإ عدد ال وامإ  لععى  
شعع د   مسعع دأ أمععا ال نععائأ فقععد  25 لععى    22، والمسععا د مععن  24أن  ان  

 .7 لى  9عددها ترا  اً من 

، بالنسبة 50م1869هع/1286أما  حصا ات سالنامة و ية حلب لسنة 
  لى الم ابد والمؤسسات الت ليمية ف انت على الش ل اإتيب

 كنيس أديرة كنائس تكية المساجد الجوامع القضاء
 - 1 7 8 25 30 أورفة

 - - 2 3 11 17 بير يك

 - - - - - 2 صورتو

 - - 2 - 6 7 الروم قل ة

 - 1 11 11 42 56 الم مو 

 ت 17 دول رقم د
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، ف انععت 51هععع1295أما أما ن ال بععاد  والمؤسسععات الت ليميععة لسععنة 
 على الش ل اإتيب

م اتععععععععب  ا دير  ال نائأ المسا د القنا 
  سعمية

م اتععععععععب 
 مسيحية

 40 13 1 11 25 أورفة

 8 1 - 3 6 قل ة الروم

 10 3 - 3 11 بير يك
 ت 18 دول رقم د

نعحعع  أن هنععاك ازديععاداً ملحو ععاً فععي عععدد ال نععائأ، المععدارأ 
المسععيحية، وربمععا ي ععود هععلا  لععى ازديععاد أعععداد المسععيحيين فععي أورفععة 

 وأقنيت ا  ما أسلفنا سابقاً.

، ف انت على الشعع ل 52م1890أما  حصا  المؤسسات الت ليمية سنة  
 اإتيب

 عدد الطلبة عدد المكاتب المكاتب 

 500 18 رسةمد

 74 1 م اتب رشدية

 756 44 م تب الصبيان

 90 2 م تب ابتدائي لعتين

 344 6 م تب ا رمن ال ا وليك

 460 8 م تب ا رمن الغريغاريين

 50 1 م تب ا رمن البروتستانت
 ت 19 دول رقم د

عاملت الدولة ال  مانية رعاياها من مختلف الملل والطوائف بال دل 
م ت ن تسمح بت اوزات فئة علععى أخععر ،  ل تتععدخل لونععإ والمساوا ، ول

حد ل لم ا مور،  لا ما  ت رنت ملة ما  لععى أل  أو منععايقات مععن ملععة 
أخر ، ولم تتععوان هععلم الملععة أو تلععك عععن تقععديم الشعع و   لععى السععلطات 
ال  مانية، لما لمسوم من ا من عدالة وتسامح، وأنا   ي لم عندها أحد. فقد 

هع 1261 رمن" ماتيوأ يا ابوأ"  لى الباب ال الي سنة  تقدم بطريرك ا
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حول م موعة من الس ان أقدمت على اقتحام ال نيسةب"..  ن م موعة من 
الس ان قد أقدمت على اقتحام  نيسة أنا مريم" ا م مريم" وتفتيش ا والدير 
الععلي تحععت حمايععة الم موعععة ا رمنيععة بقنععا  الرهععا. لععللك يطلععب 

البععاب ال ععالي أمععراً لمنععإ أو لونععإ حععد لم ععل هععلم   البطريرك أن يصدر
يتنح من هلم الو يقععة أن عمليععة ا قتحععام تمععت مععن قبععل   53التصرفات".

فرقععة عسعع رية، وربمععا  انععت القععوانين ال  مانيععة تمنععإ تفتععيو أمععا ن 
ال باد ،لللك تم  رسال هلم الرسالة  لى الباب ال الي. أو ربما أن السلطات 

ها الش وك حول تصرفات ب ض أفععراد ا رمععن، م ععل ال  مانية بدأ تساور
 خفا  ب ض ا سععلحة والمناشععير التععي  انععت تحععرض علععى ال ععور  نععد 
الدولة ال  مانية. لللك أقدمت على تفتيو ب ض أما ن ال باد  التاب ة للملة 
ا رمنية ب " مراسععلة تلغرافيععة مشععفر  مععن والععي حلععب السععيد  ععا م  لععى 

هع، ف ن والي حلب ي لم أنا أرسل 1331نيسان  18ن ار  الداخلية بتاريخ  
 ش اراً  لى قائد الفيلق ال س ري، ب دف القيام بب ض التحريععات بال نيسععة 
ومنازل تاب ة لألرمن بأورفة، و  ر عمليات التفتيو، فقد تم ال  ععور علععى 

 54و ائق وأسلحة، وقد أحيلت الو ائق للتر مة".

يتععأ رون بمععا  ععان يقععوم بععا يبدو أن ب ض ال ناصر ا رمنية بععدأوا  
 خوان م في الدولة ال  مانية من مشاغبات، بغية التحععريض علععى الدولععة، 
و  ار  ا نطرابات في و   ا، حيث أرسععلت السععفار  الفرنسععية تقريععراً 

 لى متصرف أورفة، مفععادم   87م يحمل ال دد  1910أغسطأ    23بتاريخ  
مععن طععرف شخصععين أن الرهبنة الفرنسية بأورفة قععد ت رنععت لععتععدا  

تاب ين  لى الملة ا رمنية، المقيمععة فععي نفععأ المدينععة المععل ور . وبمععا أن 
هؤ   مستمرون في منايقة الرهبانية فقععد قععدم و يععل القنصععل الفرنسععي 

 55 لى مقر المتصرف وقدم ش و  با مر.

لم تقتصر اعتدا ات ا رمن على أبنا  الملل ا خر ، بل وصل ب م 
على ب نعع م الععب ض، وربمععا هععلا ا مععر ير ععإ  لععى   ا مر  لى ا عتدا 

  ار  الشغب ا رمني ند الدولة،  ما  ان يف ل  خوان م على أراني اب" 
على أ ر التحقير اللي بدر من المدعي "دونوماك"  حد المسععؤولين  مععن 
 ماعة ا رمن، وللك خعل  قامة الترميمات بععالمقبر  المو ععود  بععالقرب 

 56ة بأورفة، فقد تم  يقافا، والتحقيق م ا"من ال نيسة ا رمني
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وحاولت ب ض ال ماعات ا رمنية الت ععرب مععن الخدمععة ال سعع رية 
وقععد  ععا  فععي  حععد    -ب د عصر التن يمععات  –ومن دفإ البدل ال س ري  

الو ائقب" مراسلة من والععي حلععب  لععى متصععرف أورفععة، الت بععت مععن أن 
عععدادها الحقيقيععة،  ن ععم علععى ألععم ت  ععر  ال ماعات ا رمنية ال ا ولي يععة  

 57حاولوا  خفا  ال دد الحقيقي ل م بغية الت رب من دفإ البدل ال س ري".

ولم ي دأ ا رمن ولم يست ينوا، من بلر الشقاو بين الملل المسععيحية، 
وحتى بين أنفس م،    أنا  ان هناك ب ععض ال قععع  مععن م يرفنععون هععلم 

العتععين وال ا وليععك، وحتععى   ا ساليب الدنيئة، فقام ب ض ر ال الدين من
من ا رمن، باستن ار ما  ان يف لا ب ض المشاغبين ا رمععن نععد الملععل 
ا خر ، وقد أرسل ر ال الدين رسالة  لى الباب ال ععالي يشعع رونا علععى 
ال  د اللي قام با، من أ ل ت بيت ا من في أورفععةب" علععى أ ععر المشععا ل 

 ولي ية، وتدخل الدولة ال  مانية لفض التي َ دَّت بين الملتين العتينية وال ا
النزا ، وونإ حد للخعفات، ف ن زعما  الملتععين المععل ورتين يتو  ععون 
بالش ر  لى الباب ال الي. ون راً لما قععام بععا ب ععض ا شععخاص مععن الملععة 
ر ر ععال الععدين ا رمععن  ا رمنية من  خعل للرأي ال ام بأورفة، لللك ي بعع 

   المشاغبين. ويش ر ر ال الدين العتين عن أسف م لما قام با ب ض هؤ
وال ا وليك وا رمن الدولة، لما قامت با من حماية للمؤسسات الت ليميععة، 

 58وتقديم ال عج النروري للمصابين".

وعلى الرغم من المشاغبات التي  ان يقوم ب ا ب ض ال ناصععر مععن 
عتبععرت  أن الملة ا رمنية، لم ت ن الدولععة ت ععامل م بععنفأ الم املععة، بععل ا

 ميإ الملل من أبنائ ا، و  فرو بين ملة وأخععر ، ولععم ت ععن لتسععمح بععأن 
ي تدي أحد من مل ة على أخر ، وخصوصاً  ن  ان من الملععة ااسعععمية. 
ونقععل أن أحععد المسععلمين قععد اعتععد  علععى أرض تاب ععة للوقععف ا رمنععي، 

أن يععتم فتدخل الباب ال الي ان ا  هلا الخعفب" الصدار  ال  مى تأمر بعع 
الن ر في مسألة المبنى اللي أقيم با رض الوقفية التاب ة للطائفة ا رمنية 
بأورفة، وقد  ععا  هععلا القععرار علععى أ ععر الشعع اية المرسععلة مععن بطريععرك 

 59ا رمن".

ومن حسن م املة الدولة ال  مانيععة لرعاياهععا، وخصوصععاً ا رمععن، 
ل الملل سواسيةً، بالرغم من قيام ب ن م بب ض المشاغبات، فقد عاملت  
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ولم ت ن تفرو بين ملة وأخر  من حيث الحقوو،   بل لهبت  لععى أ  ععر 
من للك، عندما ت فلت وت  دت ببنا   حد   نائأ ا رمن في أورفة على 
نفقت اب" فقد استدعى م لأ المب ععوث بو يععة حلععب البطريععرك ا رمنععي، 

"ا م مععريم" وللك على أ ر الموافقة علععى طلععب تععرميم  نيسععة أنععا مععريم  
و عادت ا  لى هيئت ا ا صلية، وحسب القرار المتخل أنا سيتم تععرميم بيععت 

وخار  ععا، تععأمر    ععاالراحة في ال نيسععة والم تععب، وب ععض المبععاني داخل
الصدار  ال  مى ن ار  المععلاهب وال ععدل بنععرور   رسععال  شعع ار  لععى 

ولععة السععلطة الم نيععة اععم ععم بععأن مصععاريف التععرميم سععتت فل ب ععا الد
 60ال  مانية".

ومن أ ل نبط ا مور وعدم تفلت ا بالنسبة  لى دور ال باد  ل ميععإ 
الملل من بنا  وترميم، اشترطت الدولة قبل الشرو  بأي عمععل، أن يتقععد م 
أصحاب ال عقة بطلب  لى ال  ات المختصععة، مرفقععاً بععب ض الم ععامعت 

طلب مقدم من أية  ولم ترفض الدولة أي 61اادارية والمقاييأ  لى البلدية.
ملععة لبنععا   نيسععة أوترميم ععا،  لا  ععان مقععدماً وفععق ا صععول، ومععن دون 
مخالفات قانونيةب" وخير م ال على للك موافقة ن ار  ال دل على الطلععب 
المقد م من الملة ال لدانية في حار  ن مة هللا بأورفة، بتحويل المبنععى الععلي 

تصععدر الموافقععة مععن  و انععت 62أنشئ منل ست عشر  سععنة  لععى  نيسععة ".
الباب ال الي على بنا  ال نيسة، مرفقة ب ل المقاساتب" قععرار صععادر عععن 

هععع، الصععدر ا ع ععم 1331رمنععان    18مقام الصدار  ال  مععى بتععاريخ  
وم ا ن ار  المالية ون ار  الملاهب وال دل، يوافقون على  قامععة  نيسععة 

ة ال نيسععة اا ماليععة بحار  ن مة هللا الواق ة في مدينة أورفة، وتبلغ مساح
متراً مرب اً.  ما يو د تفصععيعت ل ميععإ المقاسععات طععو ً وعرنععاً   980

وقد سععمح للملععل والطوائععف غيععر ااسعععمية   63والطوابق وحتى النوافل".
وترميم ا، و ن  نت على مقربة من أما ن ال بعاد  للمسعلمين أو ب نشا  الم ابد وال نائأ  

البروتسععتانتية توسععيإ الم بععد وال نيسععة   ت الملعة ن و دت في أحيا   سعميةب" طلبع 
التاب ة ل ععا والمتوا ععد  بحععار  "هاسعع ي" بقبععة أورفععة.. وبقععرب ال نيسععة 
والم بد مقبععر   سعععمية وال ععامإ الشععريف.  لاً لععيأ هنععاك أي مععانإ مععن 
تععرميم ال نععائأ والم ابععد، و ن و ععدت با حيععا  التععي يسعع ن ا المسععلمون 

 64فاصلة بين م".بشرط مراعا  المسافة ال
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 الخاتمة:

ح م ال  مانيون  مبراطورية متنوعة، م ل ا م ل أي دولة أخر  في 
التاريخأ وفي هلا الم تمإ المت دد والمتنو  في الديانات، ن ح المسععلمون 
والمسيحيون في الت بد، ودرسوا  نباً  لى  نب، مغنععين  قععافت م المتميععز  

 بادلة.من التقاليد والممارسات القانونية المت

 

و ععان الم تمععإ ا ورفععي م ععا ً  عسععي ياً للم تمععإ الت ععددي، وفيععا 
المزي  من الملل المت دد ،  ختعط أفرادم ولععيأ انععدما  م، ف ععل فريععق 
يلتزم بدينا و قافتا ولغتا وأف ارم وأساليبا. و انت سياسة ال  مانيين ت ام 

قععات بععين رعايععاهم مععن المسععيحيين والي ععود  ععز اً مععن نمععط أ بععر لل ع
المسلمين وغير المسععلمين التععي بععرزت خعععل قععرون مت ععدد  مععن الح ععم 
ااسعمي. فا ت امات التي  انععت تو ععا  لععى الدولععة ال  مانيععة هععي غيععر 

 صحيحة، فالت مة بالقمإ والوحشية  انت افترا ات غربية، ند الدولة.

والععدليل علععى للععك أن  المسععلمين والمسععيحيين والي ععود عاشععوا فععي 
ة قروناً طويلة، و نباً  لععى  نععب، مععن دون مشععا ل تععل ر، باسععت نا  أورف

ب ض ا حداث التي قام ب ا ب ض ال ناصععر ا رمنيععة، التععي فععي محاولععة 
مععن م لل بععث بععأمن الدولععة. وقععد عاملععت الدولععة ال  مانيععة  ميععإ الرعايععا 
بأورفة، حسب ما تنص عليا الشري ة ااسعمية، حيععث أطلععق لقععب أهععل 

غير المسلمينأ وقد اهتمععت الدولععة بحيععا  المععواطنين مععن  ععل اللمة على  
ال وانععب ال لميععة والصععحية والم يشععية. ففتحععت ل ععم المععدارأ، وأقامععت 
المشافي الصحية، وسمحت ل ععم ببنععا    نائسعع م وترميم ععا، ولهبععت  لععى 
أ  ر من للك، عندما ت فلت بترميم ب ض ال نائأ علععى نفقت ععا الخاصععة. 

اول التي  است رنناها سععابقاً خعععل هععلا البحععث، أن وقد  ح نا من ال د
أعداد المسيحيين  ان في تزايد مستمر في أورفة وأقنععيت ا، وقععد أتيحععت 
الفرصة ل ميإ الملل والطوائف بالحصول على الو ععائف الح وميععة مععن 

 دون الن ر  لى ال رو والدين والملهب.
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ملحق رقم 
(1 )

 

B.O.A: BEO 1189/89137 

  ر ت   د الدولة ال  مانية بت فل ا ببنا   نيسة للملة ا رمنية.هلم و يقة ت  



134 

ملحق رقم 
(2 )

 

هلم الو يقة ت  ر أن عدد من الملة ا رمنية دخلو ااسعم ويطالبون  
 الدولة ال  مانية بتحويل ال نيسة  لى مس د.

 أن هلم الو يقة عبار  عن أرقام فقط، ل ن المدقق في ا ت  ر لا  ليًا 
 ال  مانية. ال تابة



135 

ملحق رقم 
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خريطة ت  ر موقإ أورفا بالنسبة للمناطق التاب ة لو ية حلب 
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 1*الحياة العلمية والثقافية في بيروت

 

 المقدّمة: 

العربية في   المتعلقة بتاريخ العرب والبالد  المواضيع  كثيرة هي 

يمكن   وال  معمقة،  دراسة  ودراستها  فيها  البحث  يتم  لم  العثماني  العهد 

هذه   واإلستعانة  دراسة  العثماني  األرشيف  إلى  بالعودة  إالّ  المواضيع 

المكتبات  إليها  تفتقر  التي  المواضيع  هذه  أولويات  في  ويأتي  بوثائقه. 

البلدان   في  الثقافية  والحياة  موضوع:"التعليم  خاص  بشكل  العربية 

العربية في العهد العثماني"، باستثناء بعض الدراسات التي صدرت من  

ومن وهناك،  الموضوع    هنا  بحثت  والتي  أجريت  التي  الدراسات  هذه 

التي أجراها األستاذ تلك  على الوثائق العثمانية هي    معتمدة    بكل جوانبه

 الدكتور "فاضل بيات".

في   العلمإن التعليم والجهود التي بذلتها الدولة العثمانية في نشر   

الربع    الواليات العربية العثمانية، وخصوصا  بعد عهد التنظيمات، وفي

العشر القرن  وبداية  عشر  التاسع  القرن  من  بتوقف   نياألخير  لجديرة 

الوثائق   إلى  إستنادا   وعميقة  متأنيّة  دراسة  ودراستها  عندها  الباحثين 

فكرة خاطئة   إلى شيوع  أّدى  مما  العثمانية،  الدولة  وسالنامات  العثمانية 

ن الدولة  عن هذا الموضوع إنسحب على الدولة العثمانية برمتها، وهي أ

العثمانية لم تبذل الجهود الالزمة لتعليم أبناء الواليات ونشر المؤسسات  

المسلمين   عند  أكبر  الشعور  هذا  وكان  العربية.  الواليات  في  التعليمية 

المدارس   في  تعليمهم  يتلقون  كانوا  المسيحية  الطوائف  أبناء  ألن 

 
م، بعنوان "التنظيمات العثمانية  2017نيسان  4و 2*( بحث مقّدم إلى المؤتمر المنعقد في األردن في الفترة ما بين 

 . في بالد الشام"



141 
 

القلة   إالّ  تذمر  أو  شكوى  أدنى  لديهم  يكن  فلم  القليلة. اإلرسالية، 

ودنيا،  دينا  عنهم  مسؤولة  العثمانية  الدولة  أن  إعتبروا  فالمسلمون 

"التقصير"   مسؤولية  وحدها  تتحمل  ال  العثمانية  الدولة  أن  والحقيقة 

الحاصل في فتح المدارس، وخصوصا  لدى المسلمين، وإنما كان هناك  

الواليات  في  المدارس  فتح  في  الدولة  "تقصير"  إلى  أدت  أسباب  عدة 

العثمانية  الع بعد    –ربية  فيما  األسباب  ذكر  أبناء   –سنأتي على  وحمل 

البالد العربية الدولة العثمانية مسؤولية الجهل الذي تفشى بينهم والتخلف  

الذي لحق بهم طيلة العهد العثماني، وخصوصا  أبناء الطائفة اإلسالمية. 

األولى بالدرجة  سببه  يعود  الفكرة  هذه  أن شيوع  فيه  إلى    ومما ال شك 

غياب الوثائق العثمانية عن دراسات معظم الباحثين العرب، وذلك عائد  

 : نيلسبب

معين    أولهما: من  ينهلون  كانوا  العرب  والمؤرخين  الباحثين  معظم  أن 

تشويه   الطرق  بشتى  الذين حاولوا  األوروبيين  والمؤرخين  المستشرقين 

ألسف كان  صورة الدولة العثمانية وإلصاق تهمة الجهل والتخلف بها. ول

كان  ما  كالببغاوات  يرددون  منهم  والمسلمين  العرب  الباحثين  معظم 

 يردده هؤالء المستشرقين.

جهل معظم الباحثين واألكاديميين العرب اللغة العثمانية، وهي   ثانيهما:

الذي   األمر  العثمانية،  الوثائق  وجهلهم الغة  كتاباتهم  على  سلبا   نعكس 

الدولة في  التعليم  وواقع  الدراسات   بحقيقة  أكثر  جاءت  لذلك  العثمانية، 

عن هذا الموضوع تفتقر إلى الدقة والموضوعية. والمعروف أن الوثائق  

من  جانب  أي  دراسة  في  تجاهلها  يمكن  ال  بمعلومات  تزخر  العثمانية 

 جوانب التاريخ العثماني. 

العربية    الواليات  من  والية  في  التعليم  دراسة  أن  والحقيقة 

إلى جرد  العثمانية، وخصوصا   تحتاج  بيروت  أو سنجق  بيروت   والية 

األرشيفية العثمانية  الوثائق  ملفات  الواليات  كـ  جميع  )سالنامات 
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النصف   في  بيروت  مدينة  أن  المعارف( وخصوصا   نظارة  وسالنامات 

لتسامح  ونتيجة  العشرين،  القرن  وبداية  عشر  التاسع  القرن  من  الثاني 

األقليات الدينية والدول األوروبية، أدى ذلك وعدالة الدولة العثمانية مع  

بيروت  وكانت  اإلرسالية،  المدارس  بفتح  التسامح  هذا  إستغالل  إلى 

الدينية األقليات  من  المذاهب    مزيجا   عن  عدا  واليهودية،  المسيحية 

العديدة، والقناصل   اإلسالمية  للسفارات  خصبا   مرتعا   وأصبحت 

اإلرس  إنشاء  على  للتشجيع  والمدارس األوروبيين  األجنبية  اليات 

كل   األوروبية  الدول  وقّدمت  المسيحية،  األهلية  والمدارس  التبشيرية 

 .1لها  أنواع الدعم المادي والمعنوي

 

 نبذة عن التعليم في الدولة العثمانية:

الجهل    عليها  خيّم  العثمانية،  الدولة  أن  المدارس،  في  علّمونا 

العربية   الواليات  أصاب  ما  وأن  اللحاق  والتخلّف  في  وتأخر  من جهل 

السلطان   أن  يعلمونا  ولم  العثمانية،  الدولة  إلى  مرده  العلوم  تلقي  بركب 

السلطان الثاني للدولة العثمانية هو أول   ،2م(1362  –  1324أورخان )

نهجه،   على  الدولة  بعده سالطين  من  وسار  نموذجية،  مدرسة  بنى  من 

 . 3درنة وغيرهماوانتشرت المدارس والمعاهد في بروسة )بورصة( وأ 

أجداده في هذا على  م(  1481  –  1432)  وقد تفوق محمد الفاتح 

المدارس والمعاهد،   العلم وإنشاء  المضمار وبذل جهودا  كبيرة في نشر 

المناهج   تهذيب  على  وأشرف  التعليم  في  اإلصالحات  بعض  وأدخل 

المدن   جميع  في  والمعاهد  المدارس  نشر  على  وحرص  وتطويرها، 

 .4الكبيرة والصغيرة وكذلك القرى 
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في   بالتعليم  عثمان  بني  سالطين  إهتمام  عن  الحديث  أردنا  وإذا 

الدولة العثمانية لطال بنا الحديث، لكن ال بد من إيجاز تاريخ التعليم في 

 وأهم اإلصالحات التي أدخلت عليه. ،الدولة وبدايته وكيف كان

 

 بدايات التعليم: 

عن  التعليم  بالدرجة العثما  دكان  األمر  بداية  في  يقتصر  نيين 

الدول   في  التعليم  شأن  ذلك  شأنه في  الدينية،  األمور  تعليم  األولى على 

في  الكبار  تعليم  نظام  العثمانية  الدولة  في  شاع  إذ  األخرى  اإلسالمية 

الدينية   العلوم  لتعليم  كانت مخصصة  التي  اإلسالمية  التقليدية  المدارس 

مدا في  الصغار  تعليم  أقامها ونظام  التي  "الكتاتيب"  الصبيان  رس 

أصحاب الخبرات في األحياء والمدن والقصبات والقرى وكانت نسخة 

النوع  كال  في  التدريس  وتولى  اإلبتدائية،  المدارس  من  علماء  يبدائية  ن 

اب" لقب "الشيخ" أو "المؤدب" ت  . وكان يطلق على المعلم في "الك  5الدين 

العربية  الجزيرة  في  "المطوع"  للبنات   .6أو  كتاتيب  بعض  هناك  وكان 

"الخوج لقب  "المعلمة"،  الشيخة  على  في   ة"ايويطلق  التعليم  وكان 

 . 7اب" مجانا  ت  "الك  

في   ليختلف  المسيحية  الطوائف  عند  األولي  التعليم  كان  وما 

في  ويتم  دينيا   تعليما   كان  أنه  أي  المسلمين،  عند  التعليم  عن  جوهره 

"اللغة   كتاتيب تعلم  إليه  ي ضاف  وكان  والكنائس.  األديرة  في  أو 

 . 8السريانية" 

يمكن    ما  العربية،  الواليات  في  تلك  األولي  التعليم  ويلي مرحلة 

وفي   اآلخر،  هو  يسير  كان  ولقد  العالي".  "التعليم  اسم  عليه  يطلق  أن 

جميع الواليات العثمانية، على نسق واحد، وكما كان عليه في المرحلة  
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والمدارس  الس  المساجد  في  يجري  وكان  العثمانية.  الدولة  لحكم  ابقة 

 . 9والزوايا

 

 التعليم العصري: 

الدولة العثمانية خالل النصف    تبنته  الذي  إن "التعليم العصري" 

العشر القرن  الثاني من  العقد  التاسع عشر، وحتى  القرن  ن،  يالثاني من 

حكمها المباشر، وبعد أن نقلته إلى الواليات العربية التي ال تزال تحت  

( الحكم  الثاني  محمود  السلطان  بحركة  1839-1808تولى  قام  م( 

الكبير  بالدور  وأقر  المجتمع،  وحياة  الدولة  بنية  في  واسعة  إصالحات 

بتحديث   يقوم  أن  عليه  فكان  الدولة،  لمتطلبات  إستجابة  التعليم  لمؤسسة 

رين على تحقيق  التعليم، وإنشاء مدارس حديثة تتولى إعداد خريجين قاد

واإلدارية   واإلجتماعية  اإلقتصادية  المجاالت  في  واإلصالح  التغيير 

 .10والعلمية 

حساباتهم   في  يضعوا  لم  الدولة  بأمور  القائمين  أن  ويالحظ 

ّل إهتمامهم منصب ا  على مدارس الصبيان   المدارس التقليدية، بل أصبح ج 

التعليم بشكل الذي يبنى عليه  عام. وكان السلطان   لكونها تمثل األساس 

أمور النافعة )مجلس اإلعمار(  محمود الثاني قد أصدر أمره إلى مجلس  

المدارس   تنظيم  وكيفية  الضرورية  التعليمية  بالمؤسسات  الئحة  إلعداد 

في   الئحة  المجلس  وأعد   الصبيان.  مدارس  في  والمتمثلة   5المتوافرة 

وأكد على أن   م، أقر بضرورة إجراء اإلصالح في التعليم،1839شباط  

خالص الدولة مما تعانيه من إنحطاط ال يمكن تحقيقه إالّ بتطوير التعليم 

وتوسيعه، ورأى أنه ال يمكن تحقيق  التنمية في البالد وال يمكن تطوير 

على   قادرة  جديدة  تعليمية  مؤسسات  بإقامة  إالّ  للدولة  العسكرية  اآللة 

 التكيّف مع متطلبات العصر.
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  أصابت الدولة العثمانية  هزائم العسكرية التيورأى المجلس أن ال  

أن تأخذ   ألزم الدولةفي نهاية القرن السادس عشر والقرن السابع عشر.  

هذا األمر على محمل الجد وأالّ تبدي أي تهاون بشأنه، والعمل على كل  

لتمكنها من الوقوف على أرجلها. كما    ما من شأنه تطوير قدراتها الذاتية

إل التي تحققت في الغرب وما رافقها  أشارت الالئحة  العلمية  النهضة  ى 

الذي  العسكري  التقدم  أن  الحرب. ورأت  ميادين  تقدم عسكري في  من 

تزامن مع عهد تقّدم التعليم والعلوم،  يشهدته الدولة في أوج عظمتها كان  

مستويات   ذات  المدارس  بعض  بإقامة  الدولة  قيام  من  الرغم  وعلى 

المجاالت العسكرية والهندسية والطبية، إالّ أن هذه المدارس  متقدمة في  

لم تكن كافية وال تفي بالحاجة المطلوبة. ولم يكن باإلمكان معالجة األمر  

ترديا في   تشهد  التي كانت  اإلبتدائية  أي  األولية  بالدراسة  بالمباشرة  إالّ 

ال   أوضاعها  وتحسين  المدارس  هذه  تنظيم  وبدون  العامة،  أوضاعها 

إقترحت يم لذلك  المتقدمة وأهدافها،  المستويات  ذات  المدارس  بلوغ  كن 

 .11اللجنة ومن بين البنود العديدة جعل التعليم اإلبتدائي إلزاميا  

الحكم عام    تولى عبد المجيد األول  أعلن عن 1839وبعد أن  م، 

التعليم   لتطوير  الالزمة  اإلجراءات  إتخاذ  في  عن  كما  رغبته  أعلن 

توفير التعليم وجعله ينسجم مع الحياة العامة، وتأسيس  مكافحة الجهل، و 

 . 12المدارس ونشرها في أرجاء الدولة كافة

عام    واتش"1851-1850وفي  "أنجمن  تشكيل  تم  ليصبح    13م 

للمعارف   مؤسسة  وأرفع  أعضاؤه  أعلى  وكان  العثمانية  الدولة  في 

 األصليون يتكونون من أربعين شخصية من أرفع شخصيات الدولة، أما

فك األصليين  غير  محدودااألعضاء  عددهم  كما  ن  في ا   يضم  كان 

الجيش  )قائد  عسكر  وسر  اإلسالم  وشيخ  األعظم  الصدر  عضويته 

ورئيس مجلس داال( ووزيري الخارجية والتجارة، وقد أخذ هذا المجلس 

وفي رمضان من  تدريسها.  يتم  التي  الكتب  وترجمة  تأليف  على عاتقه 
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سام1857-هـ1273عام   عين  المعارف م  لنظارة  وزير  أول  باشا  ي 

 . 14العمومية 

وقد نظمت المدارس في الدولة العثمانية بموجب نظام المعارف  

 198م، والذي صيغ في 1869-هـ1286جمادي األولى  24الصادر في 

 مادة، وبموجب هذا النظام قسمت المدارس إلى خمس مراحل: 

اإلبتدائية: -1 وجود   المرحلة  وجوب  على  المعارف  نظام  نص 

األقل في كل قريت إبتدائية في كل قرية أو على  ن على  يمدرسة 

وتعميرها   المدارس  إنشاء  نفقات  القرية  أهل  يدفع  أن 

و فيها،  المعليمن  المرحلة  كان  ومخصصات  هذه  في  التعليم 

 ، ومدة الدراسة فيها أربعة سنوات.15إلزاميا  

الرشدية: -2 ال  المدارس  نظام  وجونص  على  مكتب   دمعارف 

الـ   سكانه  عدد  يتجاوز  بلد  كل  في  واحد  نسمة،    500رشدي 

يكون أن  في   طالبه  شريطة  الدراسة  ومدة  ومسيحيين،  مسلمين 

 . 16هذه المرحلة أربع سنوات

اإلعدادية: -3 المدارس اإلعدادية في األقضية أو   المدارس  تؤسس 

الـ   يتجاوز عدد سكانها  التي  الدراسة بيت، ومدة    1000األلوية 

 . 17في هذه المرحلة ثالث سنوات

ويقبل في هذه المدارس الطالب الناجحون   المدارس السلطانية: -4

إالّ   السلطانية  المدارس  توجد  المرحلة اإلعدادية وال  امتحان  في 

 .18في مراكز الواليات 

للمعارف في كل والية، تشرف وقد   إدارة خاصة  الدولة  أنشأت 

ف المعارف  ويرأس  المدارس،  ويعاونه على  معارف،  مدير  الوالية  ي 

وعشرة   محققين  أربعة  مع  مسلم،  غير  واآلخر  مسلم  أحدهما  مساعدان 

 . 19أعضاء ينتمون إلى ديانات مختلفة وكاتب وأمين صندوق ومحاسب
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سنة   الحكم  الثاني  الحميد  عبد  السلطان  تولى  أن  م،  1876وبعد 

مناهجه،   وتطوير  أساليبه  وتحديث  التعليم  تطوير  على  وشمل  عمل 

العثمانية عموما   الواليات  المدارس وجميع  أنواع  برعايته كل  السلطان 

العهد تطورا    برمته في هذا  التعليم  العربية خصوصا ، فشِهد  والواليات 

ن، وأقيمت ألول مرة مؤسسات تعليمية جديدة، وبمختلف  يوتوسعا  كبير 

لعالية  المستويات ومنها المدارس العالية، ولم يقتصر تأسيس المدارس ا

كانت فعلى مركز الدولة فقط، بل جرى نشرها في أرجاء الدولة كافة،  

 . 20حصة الواليات العربية منها كبيرة 

 

 التعليم في بيروت: 

 لمحة عامة عن الوضع السياسي والجغرافي لبيروت: -1

نهاية    حتى  العثمانية  للدولة  خاضعة  العربية  البالد  معظم  ظلّت 

نظام إداري تحدده الدولة التي كانت ت قسم الحرب العالمية األولى، وفق  

أقضية،   إلى  واأللوية  )سناجق(  ألوية  إلى  والواليات  واليات،  إلى 

 .21واألقضية إلى نواحي 

واليات  ثالث  إلى  الشام  بالد  قسمت  عشر  الثامن  القرن  ،  ومنذ 

هي: والية حلب، والية سورية، ووالية طرابلس. وضمت والية حلب 

بالسن،   أضنة،  ومركزها  ألوية:  الشام  سورية  والية  وضمت  وحلب. 

القدس، غزة، نابلس، وعجلون، وصور،   التالية: دمشق،  دمشق األلوية 

لواء   طرابلس:  والية  وضمت  والشوبك.  والكرك،  وبيروت،  وصيدا، 

 . 22طرابلس، وحمص، وحماه، والسلمية، وجبلة
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م جرت تقسيمات جديدة، فقسمت والية سورية  1864وبعد عام   

عدة ألوية، منها: لواء القدس، ولواء طرابلس، ولواء بيروت، ولواء  إلى  

 . 23عكا، ولواء الالذقية

م،  1887هـ الموافق له  1305وفي السادس من ربيع اآلخر عام   

قرار إنشاء والية بيروت من ألوية:   24وق ع أعضاء "مجلس مخصوص"

األلوي وهذه  والالذقية،  الشام  وطرابلس  والبلقاء  وعكا  كانت بيروت  ة 

السلطان  أصدر  القرار  إتخاذ  على  يومين  وبعد  سورية.  لوالية  تابعة 

السنية في   ، بتعيين علي باشا 25م 1887-هـ1305ربيع اآلخر    8إرادته 

 . 26واليا  على بيروت

سنة    إسالم:  المختلفة،  األديان  من  مزيج  بيروت  والية  وكانت 

وموارنة   كاثوليك  أرثوذكس  روم  مسيحيين:  ودروز،  وسريان وشيعة 

 . 27لدانين وبروتستانت، ويهود وسامرينكوأرمن كاثوليك و 

 التعليم:  -2

تميزت بيروت عن غيرها من الواليات العربية باإلهتمام الكبير  

الذي لقيته من الدولة العثمانية والدول األجنبية على حد سواء في مجال  

ة  بير عوالواليات النشر التعليم وإقامة المؤسسات التعليمية ألبناء الوالية  

بشكل   الدولة  خاصمنها  بين  حاد  تنافس  إلى  اإلهتمام  هذا  وتحول   .

أزهى  شهدت  والتي  تعليمية  مؤسسات  إقامة  في  واألجانب  العثمانية 

ن. ولم تأل   يأدوارها في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشر

العثمانية  و  ،الحكومة  الحميد  السلطان عبد  سيما في عهد  بعدهوال    ، من 

وجه  وعلى  الوالية  أرجاء  كافة  في  المؤسسات  هذه  نشر  في  جهدا 

مختلف  المؤسسات  هذه  شملت  وقد  بيروت،  مدينة  الخصوص 

العسكرية   الرشدية  )المدنية(  الملكية  الرشدية  اإلبتدائية،  المستويات: 

اإلعدادية، السلطانية، المهنية، دار المعليمن والحقوق...ألخ. ولهذا سّجل  
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مستوى  التعليم أعلى  بيروت  األخرى.   في  الواليات  في  تحقق  مما 

وإنفتاحها  بيروت  لمدينة  اإلجتماعية  الطبيعة  ننسى  ال  أن  هنا  وينبغي 

على الغرب وإنتشار الثقافة بين أهاليها أكثر من المدن األخرى والرغبة  

 الجامحة عندهم إلدخال أبنائهم المدارس. 

بيروت   في  التعليم  شؤون  تنظيم  تولى  مجلس  وقد  "فرع 

إلى   تابعا   لواء  مركز  تشّكل  بيروت  كانت  وقت  في  وذلك  المعارف" 

يستدل  المجلس كان أعضاؤه كما  والية سورية، وباستثناء رئيس فرع 

فيهم  بما  الجميع  أصبح  الوقت  ومع  بيروت،  أبناء  من  أسمائهم  من 

 . 28الرئيس من أهالي بيروت

العث العهد  العربية في  التعليم في الواليات  ماني حتى أواسط ظل 

القرن التاسع عشر شأنا  خارج وظيفة الدولة. فالتربية شأن ديني، يتولى  

أمر  يدير  الدولة  طائفة  وهم  فالسنّة  الطوائف،  من  األمر  أولو  أمرها 

شؤون  تسيير  حرية  له  ويترك  السلطان،  يعينه  مفتي  وتعليمهم  تربيتهم 

 .29والتعليمية  الطائفة واإلهتمام بأمور األوقاف والمؤسسات الدينية

دير   كل  في  موجودا   كان  فالتعليم  المسيحية،  الطوائف  عند  أما 

تحت   الخاصة  مؤسساتهم  إنشاء  في  الحق  لهم  فالمسيحيون  وكنيسة. 

الكنيسة   وبخاصة  الملة.  لنظام  تبعا   الروحيين  روؤسائهم  سلطة 

الموارنة الدين  رجال  عمد  حيث  المدرسة   المارونية،  من  عادوا  الذين 

بقية  الماروني تلبث  ولم  المدارس.  من  عدد  تأسيس  إلى  أوروبا  من  ة 

أواخر  من  إبتداء   مدارسها  إنشاء  إلى  سارعت  أن  المسيحية  الطوائف 

 . 30القرن الثامن عشر في مختلف مناطق تواجدها

آخر  نوعا   اللبنانية  المناطق  عرفت  الطائفي،  التعليم  إلى  إضافة 

التعليم، هو تعليم المبشرين واألرساليات.وهو يعود في جذوره إلى   من 

الفرنسية  1535العام   اإلتفاقية  توقيع  تاريخ  التي    –م  األولى  العثمانية 
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فرنسا بموجبها بعض اإلمتيازات التي أسست للمهمة التي بدأت    منحت

الكاثوليك في الشرقفرنس  . 31ا تضطلع بها منذ ذلك الحين وهي حماية 

م حين تكرس إعتراف  1740م و1673جددت هذه اإلتفاقية في األعوام  

الدولة  رعايا  من  الشرق  مسيحيي  حماية  في  فرنسا  بحق  السلطنة 

تعليمي   بنشاط  القيام  من  التبشيرية  البعثات  مّكن  الذي  األمر  العثمانية، 

 . 32من وسائل التبشير الديني بإعتباره وسيلة 

بيروت:  مدينة  في  المدارس  من  أنواع  أربعة  أمام  نحن  إذا  

المدارس   المسيحية،  األهلية  المدارس  التبشيرية،  اإلرساليات  مدارس 

 األهلية اإلسالمية، وأخيرا  المدارس العثمانية الحكومية. 

 مدارس اإلرساليات التبشيرية:  -أ

األم كان  غيرهم  كانر يلقد  من  الفرص    أسرع  إنتهاز  في 

فبادروا   آنذاك،  العثمانية  الدولة  في  المتأرجح  الوضع  وإستغالل 

الثقافية   الثقافية وغير  التحرك في اإلتجاه المالئم لمصالحهم  إلى 

متحمسة  كانت  التي  أميركا  في  الدينية  الجمعيات  على  معتمدين 

العام   من  وبدءا   اإلنجيلي،  المذهب  أخذت 1819لنشر  م، 

مريكية تتوافد إلى بيروت لفتح المدارس اإلرسالية،  الجمعيات األ 

عام   مدرسة  أول  أفتتحت  العام  1825حيث  وفي  م  1830م، 

بواحدة   وأتبعت  بالبنات  خاصة  إرسالية  مدرسة  أول  أفتتحت 

العام   في  تلميذاتها  1835أخرى  عدد  وكان  .  33تلميذة   40م، 

 نالحظ منذ البداية كان التركيز على تغريب الفتاة المسلمة.

في   تبشيرية(  إرساليات  )مدارس  األجنبية  الدول  أسست 

أي   في  أسستها  ما  عددها  فاق  بيروت  والية  من  مختلفة  أرجاء 

خاصة  المدارس  هذه  تكن  ولم  العثمانية،  الواليات  من  والية 

رعايا   لجميع  أبوابها  فتحت  بل  أسستها،  التي  الدول  برعايا 

عل وشجعتهم  مسلمين،  غير  أم  كانوا  مسلمين  الدخول  الدولة،  ى 
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ظل  وفي  المضمار.  هذا  في  بينها  فيما  الدول  وتنافست  فيها، 

القت  اإلسالمية،  األهلية  والمدارس  الحكومية  المدارس  غياب 

المدارس التبشيرية إقباال  من أهالي بيروت وعلى الرغم من أن  

ترخيص   على  الحصول  المدارس  هذه  على  فرضت  الدولة 

ق وظل  بذلك  تتقيّد  لم  أنها  إال  مرخصة رسمي،  غير  منها  سم 

شأنها شأن المدارس التي أسسها رعايا الدولة من الطوائف غير  

 . 34اإلسالمية 

الدراسي    للعام  اإلحصائي  الدليل  في  ورد  لما  فطبقا  

م، فإن المدارس األجنبية القائمة في والية بيروت  1895-1896

 في هذه السنة كانت كما يلي: 

للفرنسيين، وخمس    ةخمس عشر -1 منها  إعدادية، ست  مدرسة 

اإلنكليز   من  لكل  وواحدة  لأللمان  وإثنتان  لألميركان، 

 416و  ا  طالب  1118منهم    1534والروس، وبلغ عدد طلبتها  

 .24والمعلمات  76طالبة. وبلغ عدد المعلمين 

وإيطاليا،   -2 فرنسا  من  لكل  منها  إثنتان  رشدية:  مدارس  ست 

إنكلترا   من  لكل  طلبتها  وواحدة  عدد  وبلغ  ،  530وروسيا، 

و  420منهم   معلميها    110طالب  عدد  وبلغ   50طالبات، 

 .3ومعلماتها 

إبتدائية:   -3 مدرسة  وثالثون  و  14ثمان  ألمريكا   10منها 

و و  10إلنكلترا  و  2لفرنسا  عدد    2أللمانيا  وبلغ  لروسيا، 

و   935منهم    1748تالميذها   وعدد    813تلميذا   تلميذة 

 . 4135المعلمات و  65المعلمين فيها 

لألعوام   المعارف  نظارة  سالنامة  أحصت  -1902وقد 

بيروت لوحده حيث    واليةم، عدد المدارس التبشيرية في  1903

للذكور    28بلغ   المستويات  ولمختلف  الدول،  لكل  مدرسة 
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ونالحظ من إحصاءات السالنامات أنه ال توجد الدقة   .36واإلناث

 اإلحصائية في عدد المدارس. 

ومجمل القول، أن ساحة التعليم في بيروت، خالل القرن  

يكون   يكاد  نصفه األول كانت مسرحا   سيما في  التاسع عشر ال 

إلرساء  الجو  لها  خال  التي  فقط  األجنبية  المدارس  على  موقوفا  

الغربية قبل أن تنتبه السلطات العثمانية وتبادر إلى  قواعد الثقافة  

ف البالد  هذه  أبناء  مع  الحكومية  التعاون  المدارس  إنشاء  ي 

اإلفرنج في   العرب عياال  على  المواطنون  يبقى  واألهلية كي ال 

 هذا الميدان الحساس.

التبشيرية،   المدارس  في  أخيرة  كلمة  من  بد  يكن  لم  وإذا 

تعكس وجهة نظرنا في اآلثار التي ترتبت على وجود المدارس  

ل فإننا  بيروت،  في  ب  ماألجنبية  القول  في  حرجا   هذه  نجد  أن 

المدارس ينطبق عليها القول المأثور "رب  ضارة نافعة" ذلك أن  

نشاط اإلرساليات األجنبية أثار في أوساط المسؤولين من الحكام 

العثمانيين ومن الزعماء المحليين على حد سواء، الشعور بخطر 

على  وحملهم  القومي  الوعي  فيهم  وأيقظ  األجنبي  الثقافي  الغزو 

ا ساحة  إلى  أسس عصرية النزول  على  المدارس  وإنشاء  لتعليم 

جديدة كي يساعدوا المواطنين على اإلحتفاظ بشخصيتهم الفكرية 

المد بركب  واللحاق  المستقبل نياألهلية،  لمواجهة  الحديثة  ة 

 مزودين بالثقة بأنفسهم والقدرة على التطور والتقدم. 

 المدارس األهلية المسيحية:  -ب

وجب بيروت  في  المسيحية  الطوائف  لها إن  تهيأ  لبنان  ل 

المسلمين. وكان ذلك أمرا   الغربية الحديثة قبل  اإلحتكاك بالحضارة 

طبيعيا  ومنطقيا . ذلك أن بين مسيحي الغرب ومسيحي الشرق وحدة  
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الدينية، وهذا األمر أدى بصورة عفوية إلى وجود   الناحية  حال من 

المستو على  أثمر  ما  وهو  الطرفين  بين  وثقافية  إجتماعية  ى  رابطة 

الدين   في  نظرائهم  محاكاة  إلى  المسيحيين  مبادرة  إلى  التعليمي 

األوروبية   الطريقة  على  المدارس  إنشاء  أسلوب  في  "الغربيين" 

 العصرية. 

أنشأها  التي  تلك  هي  الوطنية  المسيحية  المدارس  وأقدم 

يبخلوا   لم  الذين  األميركان  المبشرين  بمساعدة  البستاني،  بطرس 

أموا وسخاء  رجالهم  وكذلك  بخبرة  التي لهم،  المدرسية  بالكتب 

وأّل ف وطبعوها ترجموها  التبشيرية  وأغراضهم  يتالئم  بما  وها 

بمطابعهم. وشرعت هذه المدرسة الوطنية أبوابها لجميع أبناء الوطن 

دون تمييز في الدين أو في المنطقة أو الطبقة اإلجتماعية. وفي سنة 

 .37"المدرسة الوطنية"م جرى إفتتاح هذه المؤسسة تحت إسم 1863

سنة   فأسست  المسيحية  للطوائف  المدارس  إنشاء  توالى  ثم 

"لويس 1864 السرياني  القس  أيدي  على  السريانية  المدرسة  م 

المدرسة 38الصابونجي" منها  أخرى  وطنية  مدارس  أنشئت  ثم   .

أنشأ   1875. وفي سنة  39م1866عام    البطريركية للروم األرثوذكس

"ا الماروني  يوسف  األكليروس  المطران  بجهود  المارونية"  لمدرسة 

إستغن فترة  وبعد  الحكمة"  يالدبس،  "مدرسة  وسميت  اإلسم  . 40عن 

األمر  إنتقل  بل  مدارس،  بإنشاء  المسيحيين  على  األمر  يقتصر  ولم 

حيث   بدلوها  تدلي  اليهودية  الطائفة  هي  فها  الطوائف،  جميع  إلى 

 . 41تأسسوا أول مدرسة لهم في منطقة األشرفية في بيرو

ثم توالى إنشاء المدارس المسيحية واليهودية في بيروت وفق 

العام   يوجد في  1883إحصاء سالنامة والية سورية فإنه في  م كان 

واليهودية   23بيروت   المسيحية  الطوائف  لجميع  . وحسب 42مدرسة 

لسنة   المعارف  سالنامة  المسيحية  1319إحصاء  المدارس  فإن  هـ، 
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بيروت   في  بلغ  األهلية  الطوائف    20وحدها  لجميع  مدرسة 

. وهكذا نجد أن الطوائف  43المسيحية، ومدرستين للطوائف اليهودية 

المسيحية كانت سباقة إلى إفتتاح المدارس في لبنان، طبعا  لألسباب  

 التي شرحناها سابقا . 

 

 المدارس األهلية اإلسالمية: -ج

األهلية  المدارس  للمدارس    فقد  اإلسالمية  أما  قياسا   كانت مزرية 

اإلرساليات والمدارس األهلية المسيحية، وقد وصف لنا الفجر الصادق  

كانت   فإنها  اإلسالمية  الطائفة  يلي:"أما  بما  اإلسالمية  المدارس  حال 

غافلة عن ذلك خمس عشر سنة مقتصرة في المدارس على بعض زوايا  

بصحة   يضر  مما  والرطوبة،  بالعفونة  مملؤه  ومن مهجورة  الطالب، 

 . 44المعلمين على المشايخ العميان"

يحث   الفنون  ثمرات  جريدة  وعبر  قباني  القادر  عبد  وكان 

الطائفة، وكان أكثر  إفتتاح مدارس ألبناء  دائمة على  المسلمين بصورة 

 . 45ما يركز على ضرورة إفتتاح مدرسة للبنات

أو    المسلمين  تخلّف  سبب  أن  والمؤرخين  الكتاب  بعض  يعتبر 

نفسها تأ العثمانية  الدولة  إلى  يعود  العلوم،  ترقي  بركب  باللحاق  خرهم 

التي كانت المسؤولة األولى عن دينهم ودنياهم، ألنها تأخرت كثيرا  في 

إفتتاح المدارس في الواليات العربية العثمانية، أما السبب األول فهي قد 

لم   فهي  الموضوع،  هذا  في  المسلمين  تجاه  عليها  يتوجب  بما  قامت 

اإلسالمية،   والبالد  المسلمين  وحماية  اإلسالمي  الدين  نشر  في  ر  تقّصِ

 فاهتمت بجميع نواحي دينهم ودافعت عن العرض والشرف. 
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البعض    اعتبر  الثاني، فقد  السبب  المؤرخين    –أما  ومنهم بعض 

التعليم،    –اللبنانيين   بركب  اللحاق  في  "تخلّفهم"  أو  المسلمين  تأخر  أن 

الع  الدولة  إلى  العلوم  فمرده  ترقي  في  تهتم  لم  فهي  حسب    –ثمانية، 

أن   –بعضهم   يمكن  ال  أنه  نقول  لهذا  الكافية،  العناية  العلوم  توِل  لم  أو 

زوا أسباب "تخلّف" المسلمين في ترقي العلوم في بيروت والواليات نع

إنما يعود األمر إلى عدة عوامل،  العثمانية لوحدها،  الدولة  العربية إلى 

ية  لدولة العثمانية في فتح المدارس في الواليات العرب"تقصير" ا  فأسباب

 فمرده إلى عوامل عدة منها:

عهدها  -أ فطيلة  طويلة،  "سالم"  فترة  العثمانية  الدولة  تعرف  لم 

كانت حروب متتالية، فلم تعرف الدولة طعم الراحة منذ تأسيسها 

 حتى سقوطها. لذلك كان همها الدفاع عن البالد وتقوية الجيش.

الد -ب فتركت  والملل،  للطوائف  التعليم  أمر  العثمانية  أن    ىرنولة 

الطائفة   إالّ  المدارس،  من  العديد  بإنشاء  قامت  الطوائف  جميع 

 اإلسالمية. 

فخافت   -ج بيروت،  في  بكثرة  منتشرة  اإلرسالية  المدارس  كانت 

العائالت البروتية المحافظة من إرسال أبنائهم إلى هذه المدارس  

تغريبهم   مغبة  وربما من  عقولهم،  على  التأثير  ومحاولة 

. أما الفتاة فلم يكن يسمح لها بالخروج من المنزل  46"تنصيرهم" 

 إال بالحاالت القصوى. 

العلوم   -د تلقي  عن  المسلمين  إحجام  إلى  أدت  التي  األسباب  ومن 

القرآن   إبنه  يتعلم  أن  إال  همه  يكن  لم  المسلم  أن  هو  الحديثة، 

الشيوخ  أيدي  على  ويرتله  التقليدية الكريم  المدارس  في  أي   ،

 اإلسالمية. 

  مرده وهناك سبب أخير أدى إلى تأخير المسلمين في طلب العلم   -ه

إلى العقلية التي كانت تتحكم بغالبية األهالي، والتي كانت تعد من  
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العار عليها أن ترسل أبناءها لطلب العلم وغايتها في ذلك كسب  

 .47الرزق 

بيروت في اإلسالمي في  التعليم  التاسع عشر،    وكان  قتصر  يالقرن 

ال وبعض  الكريم  القرآن  المسلمين  أبناء  تعليم  يد    خطعلى  على 

،  "الكتاب" أو ما كان يعرف في ذلك الحين "الخوجاية" أو "الشيخة"

الكريم.   القرآن  لتعليم  قرآنية  مدارس  بمثابة  الكتاتيب  أكثر  وكانت 

يعرفون عند    وكان يعلم فيها ويديرها العميان من الشيوخ الذين كانوا

الناس "بالبصراء"، وذلك أن العرب كانت تسمى األعمى بصيرا  من  

 باب التفاؤل. 

المسلم   يبدأ  الطريقة ولم  على  المدارس  بفتح  البيروتيون  ن 

العصرية إالّ في نهاية القرن التاسع عشر، وكان ذلك بهمة الشيخين: 

الحوت وعبد هللا خالد حيث جاء  البيروت   تمحمد  العائالت  ية  بعض 

نظره إلى خطر وقوع أوالدهم تحت   تإلى الشيخ عبد هللا خالد ولفت

وجود   يستغلون  كانوا  الذين  األجنبية  المدارس  في  المبشرين  تأثير 

إلى  اإلسالمية  الديانة  من  لتحويلهم  مدارسهم  في  األوالد  هؤالء 

الشيخ وحمل  المسيحية.  والي  االديانة  إلى  الشكوى  هذه  األيالة،  ن 

إتصل   الشيخالذي  وعمد  النوفرة  اباستنبول،  جامع  إختيار  إلى  ن 

 . 48إلتخاذ بعض غرفه للتدريس فيها أبناء المسلمين 

همم    حّركت  النوفرة  جامع  في  تأسست  التي  المدرسة  إن 

البيروتيين إلى السعي إلنشاء جمعية تهتم بشؤون المسلمين، فأسسوا 

وهي   التركية،  "البصير"  جريدة  وكانت  الفنون،  مكانة  جمعية  ذات 

واألدبي  العلمي  بيروت  تقدم  فيه  ذكرت  نشرت فصال   إستانبول  في 

لم يكن للمسلمين نصيب فيه، فحرك هذا التحريض   هوأسفت على أن

الفنون   "جمعية  وأسس  حماده  سعد  الحاج  البيروتي  الوجيه  همة 

 . 49اإلسالمية" ولكن بعد موت الحاج سعد حماده زالت الجمعية 
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إل  القباني  نبّه  قّدم وقد  الذي  األوروبي  الفكري  الغزو  ى خطورة 

في جريدة ذلك الدعم المادي والمعنوي للمدارس األهلية المسيحية، فجاء 

المتاع هذه  تتجشم  لم  أوروبا  قال:"إن  حيث  الفنون  رحمة   بثمرات 

بالشرق وال رأفة بأهل الشام، إنما رغبت أن تجعل لمشروعها السياسي 

يتغذى   لها  لها  بمحبتها صغيراحزبا   وكان  البالد  في  إنتشر  كبر  فإذا   ،

 .50"عونا  على مساعيها

العام    الخيرية  1295  –م  1878وفي  المقاصد  هـ تشكلت جمعية 

األقضية:   جميع  في  لها  تابعة  فروع  وتشكلت  بيروت،  في  اإلسالمية 

 . 51وعكا وتقريبا  في كل والية سورية  –وصيدا  –طرابلس 

بداية  ومنذ  المقاصد  جمعية  رأت  من    لقد  بد  ال  أنه  نشاطها 

ج إعدادا   وإعدادها  المسلمة  بالفتاة  باكورة  اإلهتمام  كانت  ولذلك  يدا ، 

اف تشرين   20  -هـ  1295شوال    5تتاح أول مدرسة لإلناث في  أعمالها 

المدرسة  اوكان    .52م1878األول   في    األولىفتتاح  ذي    23للذكور 

األول    7  -هـ  1296الحجة   إنشاء 53م1879كانون  بعد  فيما  وتوالت   .

المدارس التابعة لجمعية المقاصد حتى بلغت أربع مدارس إثنتان لإلناث  

 وإثنتان للذكور.

العام    بعض    1892وفي  أسماء  بيروت  والية  سالنامة  أفردت 

و  عددالتي  المدارس  بلغ  حيث  بالكتاتيب،  أشبه  مدرسة    12ها  كانت 

بالذكور  فقد أفردت أسماء   1319. أما سالنامة المعارف للعام  54خاصة 

التالميذ   10 الرشدية  55مدارس مع أسماء معلميهم وعدد  المدارس  . أما 

ستة   عددها  فكان  بيروت  المسلمون في  أسسها  التي  األهلية  واإلعدادية 

 .57مدارس 
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 المدارس العثمانية )الرسمية(:  -د

 (173تدائية: )أنظر المبحث السادس ص المدارس االب -1

 المدارس الرشدية: -2

تعتبر بيروت من أوائل المدن العربية التي تأسست فيها المدارس  

. فأول مدرسة رشدية تأسست في بيروت سنة 57الرشدية للذكور

، وتأسست أول مدرسة رشدية للبنات عام  58م1857  -هـ    1274

العربية بعد  ، وهي ثاني مدرسة رشدية  1889 المدن  للبنات في 

 . 59دمشق

 المدارس اإلعدادية: -3

المد  هذه  بداية  سنة  اتعود  إلى  حيث  1884  -هـ    1302رس  م، 

حتى   قائمة  استمرت  بيروت،  في  سلطانية  مدرسة  أول  تأسست 

 . 60م ثم تحولت إلى مدرسة إعدادية1888سنة 

 المدرسة السلطانية:  -4

في اإلسالمية  الخيرية  المقاصد  جمعية  وقبل    كانت  بيروت 

ال يتسع الوقت    –  1882تحويلها إلى مجلس شعبة المعارف عام  

إنشاء مدرسة سلطانية، إال  ب  تفكر  –  61لذكر أسباب هذا التحويل 

أكمل  حيث  المعارف،  مجلس  إلى  تحويلها  بعد  توقف  الحلم  أن 

فتتاح المدرسة السلطانية األولى  امجلس المعارف المهمة، وقام ب

الواليات   مركز  في  بعد  العثمانية  الواليات  في  والثانية  العربية 

. وقامت السلطات العثمانية بتقديم كل أنواع الدعم  62والية كريت

وقدره ستة آآلف   ا  قدمت لها مبلغ  حيثوالمساعدة لهذه المدرسة،  

 . 63قرش

وكانت المدرسة السلطانية مفتوحة األبواب لتعليم األطفال   

كانوا   طائفة  أي  من  للدولة  وتربيتهم  التابعة  الطوائف  من 

على  دينه  وظائف  يؤدي  أن  دين  ذي  لكل  األذن  مع  العثمانية، 



159 
 

األحد  يوم  المسيحيين  ويلزم  وفرائض،  عقائد  من  معتقده  حسب 

 . 64أن يذهبوا ألداء عباداتهم 

تحويلها   تم  المدرسة  هذه  فإن  سنوات  خمس  بعد  ولكن 

إل . وبما  65م1888ى مدرسة إعدادية وذلك في سنة  بإرادة سنية 

لم   فلذلك  أقفلت  المدرسة  هذه  السلطانية  أن  المدرسة  تسمى 

نظارة   سالنامة  وحسب  األولى  السلطانية  المدرسة  أما  األولى. 

تأسست في سنة   المدرسة 66م1910المعارف فقد  تأسست  . فيما 

 . 67م1913السلطانية الثانية في سنة 

 : والمهنية مدارس الصنائع -5

إثنتان منها في  تأسست في والية   بيروت أربع مدارس للصنائع 

مدينة بيروت، وواحدة في كل من صور ونابلس. أما األولى فقد 

سنة   للبنات 1899تأسست  الثانية فقد 68م وكانت مخصصة  أما   .

الثانية والثالثين  1907تأسست سنة   الذكرى  إفتتاحها في  م، وتم 

للتج الحميدية  "مدرسة  بـ  وسميت  السلطاني  الجلوس  ارة من 

 . 69والصناعة في بيروت"

 المدرسة النموذجية للزراعة: -6

إلى   تفتقر  األخرى  الواليات  شأن  شأنها  بيروت  والية  كانت 

بالواقع الزراعي، وبعد  النهوض  التي بوسعها  الزراعية  الدوائر 

م بدأت وزارة التجارة والزراعة تولي إهتمامها بهذا  1908عام  

بي والية  بك  عزمي  تولى  وعندما  زيادة  األمر.  إلى  سعى  روت 

خصصات المالية في ميزانية الوالية لتأسيس مدرسة زراعية  مال

وفي   الوالية.  ألوية  من  لواء  كل  الثاني    14في  م  1915تشرين 

 . 70إفتتحت المدرسة النموذجية للزراعة في بيروت 

 مدرسة األلبان: -7

م بهدف إحياء صناعة 1916أسسها والي بيروت حازم بك سنة  

األلبان وذلك بتعليم صناعة اللبن والزبدة والقشدة والجبن بأنواعه 
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كل عام   ا  طالب  20وتقرر قبول  المختلفة وفق األساليب الحديثة،  

 .71يدرسون على نفقة الحكومة 

 دار الحرير:  -8

والزراعة بهدف وهي من المدارس التي إفتتحتها وزارة التجارة  

هذه  تأسست  األغلب  وعلى  علمي،  بشكل  الحرير  تعليم صناعة 

 . 72م1914-1913المدرسة سنة 

 دار المعلمين: -9

صدر قرار بتأسيس دار المعلمين في بيروت، إالّ  1892في سنة 

عدم  بسبب  السهل،  باألمر  يكن  لم  الوقت  هذا  في  تأسيسها  أن 

معارف بيروت محمود  توافر الكادر التعليمي، لذلك سعى مدير  

جالل الدين بك بمعلمين فخريين يتم إختيارهم محليا ، وعلى وجه  

الخصوص من موظفي الوالية القادرين على التدريس كل حسب 

 . 73إختصاصه 

 مدرسة الحقوق: -10

، 1912تعود فكرة تأسيس مدرسة الحقوق في بيروت إلى سنة  

حازم   بيروت  والي  طالب  يتم   بكحيث  أن  وتقرر    بتأسيسها. 

األول   تشرين  شهر  في  رسمي  بشكل  المدرسة  م،  1913إفتتاح 

 .74وأن تضم أربعة صفوف، أي جميع المراحل الدراسية 

 المدرسة الطبية العثمانية:  -11

الحرب  نشوب  حتى  دمشق  في  قائمة  الطبية  المدرسة  إستمرت 

أبوابها. وسعى والي   العالمية األولى حيث إضطرت إلى إغالق 

المدرسة مجددا  في بيروت، وقد تحقق سعي بيروت أن يفتح هذه  

 . 75م1916الوالي وافتتحت المدرسة رسميا  عام 

 دار الفنون )الجامعة(: -12

مذكرة إلى وزارة   بكأرسل والي بيروت حازم    1912في سنة  

الذي   المعارف والدور  بيروت،  في  التعليم  واقع  فيها  عرض 
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ا تقوم به  تلعبه المؤسسات التعليمية األجنبية بهذا الخصوص، وم

بإتخاذ  وطالب  العثمانية،  الدولة  ضد  تحريضية  أعمال  من 

دار   تأسيس  التدابير  هذه  ومن  لذلك.  للتصدي  الالزمة  التدابير 

والحقوق   الطب  فروع  تضم  بيروت  في  )جامعة(  الفنون 

بتأسيس بعض   والتجارة، ولكن رغبة الوالي لم تتحقق كاملة إالّ 

 . 76م1913نيسان  12الفروع وذلك في 

 المدرسة الرشدية العسكرية:  -13

م  1877تأسست المدرسة الرشدية العسكرية في بيروت في سنة  

 .77وكانت تتبع الجيش الخامس السلطاني 

 

 المطابع في بيروت:  -14

السورية،   منها:  نذكر  المطابع  من  كبير  عدد  بيروت  في  أنشأ 

والعمومية،   والفوائد،  واألدبية،  واألميركانية،  والكاثولكية، 

والمصباح،  والعلمية،   والكلية،  واآلدابة،  والحميدية،  وبنكرتين، 

 . 78مطبعة دانسيه، والتجارية

 

 الصحف:  -15

القرن   وبداية  عشر  التاسع  القرن  نهاية  في  بيروت  شهدت  كما 

العربية  باللغات  المحلية،  الصحف  من  كبير  عدد  العشرين 

البشير،   بيروت،  ومنها:  واإلنكليزية،  والفرنسية  والعثمانية 

ث النشرة األسبوعية، اإلقبال،  التقدم،  الحال،  لسان  الفنون،  مرات 

كوكب طرابلس    الهدية،  طرابلس،  األحوال،  المنير،  الصبح 

 . 79الشام، حديقة األخبار، المشرق، الطبيب، المنار

والثقافية في   العلمية  الحياة  الذي قدمنا عن  العرض  بعد كل هذا 

مجاال  علميا  إالّ وطرقته  بيروت في عهد الدولة العثمانية التي لم تترك  

 وفتحت له المدارس.. 
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تأخرت    ربما  أقول  والتخلّف؟  الجهل  صفة  عليها  ينطبق  فهل 

الدولة العثمانية بفتح المدارس في الواليات العربية العثمانية وقد ذكرنا 

 تلك األسباب التي أدت إلى تأخيرها.
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 الخاتمة

 

كبيرا  في لبنان، فقد بدأ منذ شغل التعليم الخاص وما يزال حيزا    

الدرجة   في  مستفيدا   العثماني،  الحكم  إبان  عشر،  التاسع  القرن  أواسط 

األولى من نظام اإلمتيازات في الدولة العثمانية، وهو النظام الذي فتحت  

اال إنشاء لمتيازات  بموجبه  في  واسعة  حرية  اإلسالمية  غير  لطوائف 

ا العثماني  الحكم  تأخر  ربما  اللبنانية  مدارسها.  المناطق  كانت  لذي 

له   التأخير    –خاضعة  أسباب  سابقا   شرحنا  المدارس   –وقد  بإنشاء 

التعليم   كان  العثمانية  الدولة  في  التنظيمات  صدور  فقبل  الحكومية. 

 متروكا  للمبادرات األهلية واألجنبية. 

لم    الحكومية  المدارس  بإنشاء  العثمانية  الدولة  إهتمام  أن  ويبدو 

مع حركة اإلصالحات التي سادت خالل القرن التاسع عشر، فقد  يبدأ إالّ 

جميعها  الدولة  مرافق  يعم  أن  يجب  اإلصالح  اإلصالحات:"إن  أكدت 

يل بالقضاء على  وإن إنشاء مدارس صالحة في أرجاء اإلمبرطورية كف

على  اإلصالحات  أكدت  كما  عامة".  الشعب  على  المسيطر  الجهل 

غير   للطوائف  المطلقة"  المستشفيات "الحرية  ترميم  في  اإلسالمية 

قضية   عالجت  الدولة  أن  يعني  مما  والمرافق"  والمعابد  والمدارس 

الطائفية   الجماعات  كمسألة تخص  األمر  بادىء  الخاصة، في  المدراس 

 ال لقضية تهم أبناء البالد جميعا .

محكومة    كانت  التعليم  بتنظيم  العثمانية  الدولة  بدأت  وعندما 

وهيئة العلماء   –نظام اإلمتيازات    –العوامل أبرزها نظام الملة  ببعض  

 ورجال الدين المسلمين. 
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فنظام الملة هو ذلك النظام الذي أعطى رعايا الدولة العثمانية من   

غير المسلمين، الحق في أن تكون لهم مؤسساتهم الخاصة تحت سلطة 

للتر نظام  تأسيس  إلى  وقد عمد هؤالء  الروحيين.  بية خاص روؤسائهم 

التي   التربوية  للمؤسسات  يهتموا  لم  أنهم  ذلك  نتيجة  من  وكان  بهم. 

بأكثريته  العثمانية  الدولة  في  الرسمي  التعليم  كان  الدولة، حيث  أنشأتها 

جملة   من  التعليم  شؤون  العثمانية  الدولة  إعتبرت  وقد  المسلمين،  من 

حق  الطوائف  جميع  فخولت  والمذاهب،  باألديان  المرتبطة  األمور 

 تأسيس المدارس وإدارتها. 

بناء   األجنبية،  للدول  أتاح  الذي  فهو  اإلمتيازات  نظام  أما 

جميع   في  التبشيرية  اإلرساليات  ونشر  بها،  خاصة  تربوية  مؤسسات 

 أجزاء اإلمبراطورية العثمانية. 

فقد كان لهم أكبر األثر    أما هيئة العلماء ورجال الدين المسلمون  

الع التربية  على  اإلبقاء  قائمة  في  أي  التقليدي  إطارها  في    في ثمانية 

 المساجد والكتاتيب. 

لقد    العوامل، بل  تأثير هذه  اللبنانية بمنأى عن  المناطق  ولم تكن 

أصبح   الذي  الخاص  الوضع  ذلك  إلى  ي ضاف  بعيد.  إلى حٍد  بها  تأثرت 

جغرافيا    ا  يتمتع به جبل لبنان خالل عهد المتصرفية، والذي كان مالصق

بيرو وف  لمدينة  والذي  به  ت،  يحظ  لم  الحرية  من  قسطا   لسكانه  بناء أر 

إنتشار  في  أثره  بالغرب  المسيحيين  إلتصال  وكان  العثمانية،  الواليات 

 التعليم الذي كانت توفره البعثات التبشيرية منذ بداية القرن السابع عشر.

على   وتنافسها  المسيحية،  التبشيرية  اإلرساليات  لمجيء  وكان 

اللبن في إجتذاب  أثر  أغراضها،  لخدمة  أنشأتها  التي  المدارس  إلى  انيين 

المسلمون   بدأ  وقد  والمسيحيين،  المسلمين  بين  الطائفي  الخالف  إذكاء 

يكن  لم  نفسه  الوقت  وفي  العثمانية،  المدارس  "بتقصير"  يحسون 
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المسلمون    المسلمون أخذ  ولذلك  اإلرساليات،  مدارس  عن  راضين 

 من والي سورية "مدحت باشا".  يؤلفون المدارس اإلسالمية بدعم

الغزو    خطر  إلى  العثمانية  الدولة  تنبهت  الثاني  النصف  وفي 

و األوروبي،  الدولة  التي  الفكري  ضد  التحريض  على  تعمل  كانت 

العثمانية، وإذكاء نار الفتنة، فشرعت الدولة العثمانية بإنشاء العديد من  

 ية العثمانية. المدارس في بيروت فاقت جميع المدن والواليات العرب
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الكتاب   في  يبدأ  حراً،  تعليماً  التنظيمات  عصر  قبل  التعليم  كان 

القرآن  من  أجزاء  التلميذ  فيه  ويتعلّم  شيخ،  أو  مرّب  يد  وعلى  المنزل، 

الكريم. أّما مبادئ الحساب فكان يتعلّمها من قباني القرية، كما كان تعلّم  

 األقصى للتعليم فيها.القراءة والكتابة هو الحّد 

ون العلّّم فّّي المسّّاجد، والكتاتيّّب   وفي المدن، كان التالميذ يتلقّّّ

وكانت مادة التدريس األساسّّية هّّي حلّّظ القّّرآن وتالوتّّه، وك يّّراً مّّا 

استعملت المساجد كمدارس. ولم تكن الحكومة تنلق علّّى المدّرسّّين أو 

بوجودهّّا ىلّّى تبرعّّات على أبنية المدارس، بل كانّّت المّّدارس تّّدين  

 المحسنين الذين أنشأوها وحبسوا عليها األوقاف.

وفي عصر التنظيمات أصبح للدولة سياسّّة تعليميّّة ذات أهّّداف، 

فسنّت النظم الالزمة التي استهدفت ىدارة التعليم فّّي الواليّّات. ويمكننّّا 

ّّب،  ّّوا   الكتاتي ّّة أن ّّى  ال  ّّات ىل ّّي عصّّر التنظيم ّّيم ف م التعل أن نقسّّّ

 الحكومية، والمدارس الخاصة.المدارس 

وفي الجانب المسيحي، لم يخرج التعليم عن ملهوم التعلّّيم الّّديني 

عند المسلمين، فكان كاهن القريّّة هّّو معلّّم المدرسّّة التّّي تتواجّّد فّّي 

حرم الكنيسة أو الدير، يعلّم التالميذ مبّّادئ العربيّّة والحسّّاب والديانّّة 

في المدن، فكان الكّّاهن فّّي المسيحية وكذلك كان األمر عند المسيحيين 

 المحلة هو الراعي والمعلم في آن معاً.

ّّم  ّّيم بعّّد عصّّر التنظيمّّات، ل ّّأمور التعل ّّائمين ب وياُلحّّظ أّن الق

يضعوا في حساباتهم المدارس التقليدية، بل أصبح ُجّل اهتمامهم منصّّباً 

ل األسّّاس الّّذي يُبنّّى عليّّه التعلّّيم  على مدارس الصّّبيان، كونهّّا تم ّّّ

ّّام، ّّي  بشّّكل ع ّّة ف ّّس الئح ّّّد المجل ّّا 1839شّّبا   5وأع ّّر فيه م، أم

بضرورة ىجراء اإلصالح في التعليم، وأّكد أّن خالص الدولة مّما تعانيه 

ه ال  من التخلف، ال يمكن تحقيقه ىالّ بت وير التعليم وتوسّّيعه، ورأأ أنّّّ
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يمكن تحقيق التنمية فّّي الّّبالد، وال ت ّّوير اعلّّة العسّّكرية للدولّّة ىال 

 .1سسات تعليمية جديدة قادرة على التكيّف مع مت لبات العصربإقامة مؤ

وشهدت بالد الشام تقّدماً كبيراً في التعليم بعّّد عصّّر التنظيمّّات، 

والتي كانت بيروت جزءاً من هذه البالد. وكان االهتمام ببيّّروت كبيّّراً 

في العهد الع ماني، حيث كانت هّّذه المدينّّة محبّبّّة ىلّّى قلّّب السّّل ان 

عبد الحميد ال اني، فأنشّّأ فيهّّا العديّّد مّّن المّّدارس االبتدائيّّة   الع ماني

 واإلعدادية والرشدية والسل انية.

وباإلضّّافة ىلّّى المّّدارس الحكوميّّة التّّي أنشّّئت بعّّد عهّّد 

التنظيمّّات، كّّان فّّي بيّّروت بعّّا المّّدارس األهليّّة اإلسّّالمية 

ّّة ّّدارس اإلرسّّالية األجنبي ّّد مّّن الم ّّى العدي  والمسّّيحية، باإلضّّافة ىل

)التبشيرية( التي كانت منتشرة على ن اق واسع في بيروت، حتّّى قبّّل 

 عصر التنظيمات، مستليدةً من نظام االمتيازات.

 التعليم االبتدائي:

لقد بدأ االهتمام بالتعليم الحديث بشكل جّدي فّّي عهّّد التنظيمّّات، 

م،  ّم تسارعت الخ ى نحو ت وير التعلّّيم فّّي 1845وال سيّما بعد سنة  

ّّدارس  المّّدارس ّّي مجّّال الم ّّم خ ّّوة اتمخّّذت ف ّّر أّن أه ّّة، غي القائم

م، 1869هّّّ 1286االبتدائية، قد تحققت بعد صدور نظام المعارف سنة 

م  198وهو عبارة عن  مادة، تشمل جميّّع المّّدارس فّّي السّّل نة. وقسّّّ

ا  التعليم االبتدائي بموجب هذا النظام ىلّّى قسّّمين   ىنّّاث وذكّّور، وممّّّ

نون والمتعلّقة بالمّّدارس االبتدائيّّة )الصّّبيان( مّّا جاء في مواد هذا القا

 يلي 

 

فاضل  ياللاال ؤسسات للاا ؤسية اساللم فللا ؤسسيلال ؤسةايللا ؤسة سللاخاة إحؤتللم  اح  اللم    للا ام  - 1
ؤتللليي،ث ة فلللا ضلللثا ؤسثللللا ي ؤسة ساخالللمة  نلللنظم  اسلللن  حإلة مي سلللم ؤسيةلللا إل ؤ تللل ما   حتلللا ا ة 

 .26ة ص 2013
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المادة ال ال ة  يكون في كل قرية مكتّّب للصّّبيان، وآخّّر  -
مخصص أل لال المسلمين و الث لأل لال المسيحيين في 

 القرأ المختل ة.

ّّاء  - ّّاريف اإلنش ّّة بمص ّّل قري ل ك ّّّ ّّة  تتكل ّّادة الرابع الم
 والترميم، وما يتعلّق بمصاريف المعلّمين.

 لمادة السادسة  مّدة التعليم بمكاتب الصبيان أربع سنوات.ا -

المادة التاسعة  ىجبارية التعليم بالنسبة ىلى اإلناث من سن  -
السادسة ىلى العاشرة، ولأل لال الذكور من سّّن السّّابعة 

 ىلى الحادية عشرة.

المادة ال انية عشرة  ىذا تغيّب التلميذ  الث مرات متتالية،  -
ليائّّه، وىذا لّّم يقّّّدم عّّذراً مقنعّّاً يّّتّم يرسل خبّّراً ىلّّى أو

 تغريم الوالد بدفع جزية.

 مكاتب الصبيان لإلناث  -

المادة الخامسة عشرة  في حال وجود مكتبين لملّة ما فّّي  -
 قرية، يتّم تخصيص واحد للذكور وآخر لإلناث.

المادة السادسة عشرة  يكون مدير ومعلّّم مكتّّب اإلنّّاث،  -
 2أن ى.

المدارس االبتدائية في الدولة الع مانية قبيل الحّّرب وهكذا شهدت  

العالميّّة األولّّى أزهّّى مراحلهّّا، وتوسّّعت توسّّعاً كبيّّراً، وانتشّّرت 

انتشاراً لم تشهده من قبل، ولم يشمل هذا االنتشار والية دون أخرأ، بل 

امتّد ىلى كّل أرجاء الدولة الع مانية ومن ضمنها الّّبالد العربيّّة، والتّّي 

 بيروت تشّكل ىحدأ نواحي البالد العربية. كانت والية

 

 

 

2  - B.O.A: Y.EE:112/6. 
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 جغرافية والية بيروت:

ع أعضّّاء 1887هّّّ 1305في السادس من ربيع اعخر عام  م، وقّّّ

مجلس مخصوص قراراً بإنشاء والية بيروت من ألويّّة  بيّّروت وعكّّا 

والبلقاء و رابلس الشام والالذقيّّة، وهّّذه األلويّّة كانّّت تابعّّة  لواليّّة 

 القرار ىلى  ال ة أسباب أّدت ىلى ىنشائها وهي  سورية . وقد أشار

 ازدياد أهمية مدينة بيروت وحساسيتها. -1

 للوقوف في وجه النلوذ األجنبي والتقليل من شأنه وأسبابه.  -2

اتسا  والية سورية، واتّخاذ والتها مدينة دمشق مركّّزاً لهّّم،  -3
األمر الذي يجعل من بيروت دون أهميتها. وبعد يومين علّّى 

ربيع اعخر   8قرار، أصدر السل ان ىرادته السنية في  اتخاذ ال

 .3ه1305ّ

لكّن الغريب أّن  الياس جّّري، ، وأ نّّاء تقسّّيم لّّواء بيّّروت ىلّّى 

أقضية وسناجق، لم يأت على ذكر تقسّّيمات  البلقّّاء  مّّن ضّّمن لّّواء 

، حتى ىّن سالنامات والية بيّّروت، وسّّالنامة نظّّارة المعّّارف 4بيروت

وأ ناء تعداد المدارس والمكاتب فّّي واليّّة بيّّروت، ال تّّأتي العمومية،  

 على ذكر سنجق البلقاء من ضمن والية بيروت كما سنرأ الحقاً.

 

 التعليم في بيروت قبل عصر التنظيمات:

حتّى أوائل القرن التاسع عشر، كانت بيّّروت تتّّابع دون أي ملّّل 

ت السنين، وال تحاول حياتها الرتيبة تحت أقبية التقاليد المتوار ة منذ مئا

 

 ة  ؤسلللللن ح 1914 -1887ؤساللللاي :لللللا خل ؤسيللللاح ق ؤس ااتلللللا  ؤت ي للللاإ  سثتظلللللم ياللللا ا   - 3
ؤسفاخ لللا ة  حا  للللم  لللللنا سيالللل  ،للللااإة ؤسللللنييثحؤشة ؤسمامةللللم ؤس ،ياخاللللمة  ،للللاؤ  م للللةثإ ضللللا اة 

 .30ة ص 1999ياا ا 
 .70ؤسسا:ع خف هل ص - 4
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أو تلّكر بالخروج ىلى فضاء الحضارة الحدي ة التّّي انتهّّت ىليهّّا األمّّم 

األوروبية، بعد أن نلضت عن كاهلها التخلف الذي نّّاءتت تحّّت و أتّّه 

 خالل العصور المظلمة.

وىذا أردنا التحّدث عن التعليم في بيروت قبّّل عصّّر التنظيمّّات، 

فلّّن نجّّد أفضّّل وال أ ّّرف مّّن أي في بّّدايات القّّرن التاسّّع عشّّر،  

الصورة التي تركها لنا أحد أبناء بيروت  أسّّعد يعقّّوب الخيّّا   الّّذي 

روأ حكاية نشأته األولى. فقد وصف المدرسة التي دفعه ىليها أبوه فّّي 

بيروت، وهو ابن خمس سنين، واألستاذ الذي تولّى تعليمه فيها ، وصله 

امه مصّوباً نحو تهيئّّة الوسّّائل الخيا  بقوله   أّما والدي فكان ُجّل اهتم

اه لّّي، أن أكتسّّب مّّن  لتهذيبي وت قيلي، وكان الم ل األعلى الّّذي يتمنّّّ

العلوم ما يؤّهلني لدخول الدير، واالندماج في سّّلك رجّّال الّّدين. وفّّي 

م  سبيل هذه الغاية أرسلني والدي ىلى  سليم باسيال  بّّائع الّّدخان، ألتعلّّّ

ب وله، والغليون في فمه، وكان دخانه   القراءة، وكان سليم يقضي النهار

دائماً يكتنف وجهي، فكأنمّّا الرجّّل أراد تحّّويلي ىلّّى لحّّم مقّّّدد، ولّّو 

كانت السل ة علي محصورة في معلمي سليم، لما كان في األمّّر بّّأس، 

بعا السل ة حّق الشّّلعة، فكانّّت   ي  ولكن امرأة سليم أيضاً كان لها عل

ء النار، ومراقبة ال عّّام   دخّّان مّّن مراراً ترسلني لجلب المياه، وىذكا

تبغ المعلّم، ودخّّان مّّن  ّّبخ المعلّمّّة فّّي البيّّت، تلّّك كانّّت خالصّّة 

 .5حياتي المدرسية 

ىذاً األستاذ في بيّّروت فّّي بدايّّة القّّرن التاسّّع عشّّر، كّّان بّّائع 

السجائر أو غيرها ، والمدرسة كانت الدّكان الذي يعمل فيه هّّذا البّّائع، 

وغالباً ما كان هذا اللزوم وارداً، فإّن صاحب الدكان أو أي وعند اللزوم  

 

سلللثسال يالللا ا فلللا ؤسيلللاح ق  ؤسانلللاحة  ؤسةسلللاؤإلة إؤح ؤسة لللم س س  لللا ة يالللا اة ؤسيلللاق حللله ؤ - 5
 .208ة ص 1993ة 1ط
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واحدةٍ من أقربائه المسنّات، كانت تشّكل معه ما يسّمى اليوم أفراد الهيئة 

 التعليمية.

ّّيم فّّي بيّّروت بشّّكل عّّام، يقّّوم علّّى عّّاتق أشّّباه  وكّّان التعل

ة، المتعلّمين الذين جعلوا من بيوتهم أو دكاكينهم التجارية مّّدارس بدائيّّ 

يسّّتقبلون فيهّّا الصّّبيان، حيّّث يلقّنّّونهم مبّّادئ القّّراءة والكتابّّة مّّع 

المبادئ األولية في علم الحسّّاب، ىلّّى جانّّب الخّّ  العربّّي. وىذا كّّان 

المعلّم نصرانياً كان اهتمامه ينصّب على تعلّّيم هّّؤالء الصّّبيان قّّراءة 

ز اهتمامّّه  اإلنجيل المقّدس، وحلظ بعا مزاميره  وىن كان مسلماً ركّّّ

على تعليم صبيانه تالوة القرآن الكّّريم وحلظّّه، وكانّّت تلّّك المدرسّّة 

تعرف باسم الخوجاية ، وذلك نسبة ىلى مديرها وصّّاحبها الّّذي يّّدعى 

 الخوجا  والخوجاية والخوجا كلمتان تركيتان، تقابلهمّّا باللغّّة العربيّّة 

 الشيخ  و الشيخة . وهذا االص الح بقي مستعمالً ورائجاً علّّى ألسّّنة  

بيروتيين حتى عهد قريب، والخوجاية أو الشيخة هي عبّّارة عّّن تلّّك ال

 .6الكتاتيب التي كان يلتحها هؤالء أشباه المتعلّمين

وبقيت بيروت خالل قرون  ويلّّة خاليّّة مّّن أي مؤسسّّة علميّّة 

تستحق االهتمام ىلى أوائل القرن التاسع عشر  وحتى ذلك الزمّّان كّّان 

تيين قّّابعين  بلّّّك الحّّرف  فّّي الراغبّّون فّّي  لّّب العلّّم مّّن البيّّرو

الكتاتيب الصّّغيرة، داخّّل الّّدكاكين التجاريّّة التّّي كّّان يّّديرها أشّّباه 

المتعلّمين، أو باألصح  أشباه األميين ، وأك رهم مّّن المكلّّوفين، ومّّن 

كّّان ذا سّّعة مّّن ال ّّالب، كّّان يسّّافر ىلّّى الخّّارج، أو يلّّوذ بأروقّّة 

رة والكنّّائس، وهنّّاك يلتّّئم المعابد الدينيّّة، كالمسّّاجد والزوايّّا واألديّّ 

المتعلّمون على أيدي الشّّيوو والكهنّّة، إلشّّبا  مّّا يّّروي ظمّّأهم مّّن 

ال قافة والمعرفة، في حدود ما كان متداوالً من العلّّوم فّّي ذلّّك الحّّين، 

 

مة 1908 -1808ل لللا ماسللللن  يللللاؤ امل ؤسااللللاة ؤت:يسالالللم  ؤسفثا للللم فللللا ؤسن سللللم ؤسة ساخاللللم  - 6
 .211مة ص 1972خنً  ل  ماسن زيا بناسا ة   نؤث مع ،اثخ ؤسثيا ابة ؤتيي،ث ة 
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ة فّّي المسّّاجد، أو رهبانّّاً فّّي  بما يؤّهلهم ألن يكونوا في المسّّتقبل أئمّّّ

 ن ذلك.الكنائس، ومن دون أن يت لعوا ىلى أبعد م

 المدارس األجنبية اإلرسالية )التبشيرية(:

نّصت المادة مئة وتسعة وعشرون، على أّن المكاتب الخاصة التي 

تأسست، سواء من  رف جماعة أو أفراد، هي من تبعة الدولة الع مانية 

أو الدول األجنبية، تّّتّم ىدارتهّّا مّّن  ّّرف مؤسسّّيها أو الجماعّّات أو 

م حاصّّالً علّّى شّّهادة نامّّة األوقاف التابعة لها. ويجب  أن يكّّون المعلّّّ

سواء مّّن  ّّرف نظّّارة المعّّارف أو مّّن  ّّرف ىدارة المعّّارف مّّن 

الجهة التي ينتمي ىليها. وفي حال هذه المكاتب ستدّرس دروسّّاً مغّّايرة 

لما هّّو معمّّول بّّه فّّي المكاتّّب الع مانيّّة األخّّرأ، يجّّب أن تخضّّع 

على رخصة مّّن   لمصادقة نظارة المعارف، ويجب أن تحصل المكاتب

الجهات المختصة. وفي حال لم تتوفر هذه الشّّرو  ال يحصّّل المكتّّب 

 .7على ترخيص

ويرأ أك ر الباح ين، أّن المبّشرين استغلوا الحقوق الممنوحة لهم، 

من قبل الدولة الع مانية، من جهة، وتسامحها وعدالتها من جهة أخرأ، 

دموا المؤسسّّات خصوصاً بعد ىعالن التنظيمات واإلصّّالحات، فاسّّتخ

الدينية والخيرية والتعليمية لتحقيق أهدافهم التبشيرية في أراضي الدولة. 

وكانت الجمعيات التبشيرية تتعامل مع كّل منّّاحي الحيّّاة، وتسّّعى ىلّّى 

التوّغل وىقامة النلوذ فيها. لذلك سعت هذه الجمعيات ىلى مّد الجسور مع 

س ، وىقامة عالقات وّديّّة األهالي المسلمين والمسيحيين في الشرق األو

معهم. وقد أولى هؤالء المبشرون التعليم أهمية كبيرة، ووجدوا فيه خير 

وسيلة لتحقيق مآربهم، فهو مجال واسع لنشّّر أفكّّارهم، وىجّّراء تبّّديل 

 قافي في المجتمعّّات الشّّرق أوسّّ ية، وكّّانوا يهّّدفون مّّن وراء هّّذا 

م الجميّّع ويؤيّّدونهم. التحويل، ىنشاء جيل وزعماء المستقبل فيميل ىلّّيه

 

7  -  B.O.A: Y.EE, 112/6. 
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ّّاء مّّن  ّّة األقوي ّّيم أبنّّاء رجّّاالت الدول ولهّّذا أخّّذوا علّّى عّّاتقهم تعل

العائالت النبيلة، بغية ىعدادهم زعماء مؤ رين فّّي المسّّتقبل. ولّّم يكّّن 

رين مقتصّّراً علّّى الّّذكور، بّّل أع ّّوا اللتّّاة أهميّّة  التعليم عند المبشّّّ

 كبرأ في هذا المجال.

لم اإلسالمي مجاالً خصباً لنشّّا اتهم، ولقد وجد المبّشرون في العا

ولم تجد الجمعيات التبشيرية التابعة للغّّرب األوروبّّي أي صّّعوبة فّّي 

تأسيس مدارس لها في مختلف أرجاء الدولة الع مانية، بما فيها الواليات 

د عملهّّا فّّي هّّذا  العربية، واستغلّت عدم وجّّود أي قّّانون أو نظّّام يقيّّّ

كانت االمتيازات الممنوحة ىلى الدول  المجال، بل على العكس من ذلك،

األجنبية تتيح لها المضي قدماً في هّّذا المجال.وكّّان بمقّّدورها تأسّّيس 

أي مدرسة، وفّّي أي مكّّان، وبالعّّدد الّّذي ترغّّب. وعلّّى الّّّرغم مّّن 

ىصدار الدولة الع مانية العديد من اللرمانات التي ت لب منهم عّّدم فّّتح 

 .8ص مسبقأي مدرسة ىالّ بعد حصولهم على ترخي

ولكن على الرغم من تشّدد الدولة الع مانية بعدم ىع اء األذن بلتح 

ّّذه  ّّرأ أّن ه ّّبق، ن ّّرخيص مس ّّى ت ّّد حصّّولها عل ّّة ىالّ بع أي مدرس

اللرمانات لم ت بّق فعلياً، حيث انتشرت هذه المدارس في أرجاء الدولّّة 

ى شّّهدت الدولّّة  الع مانية كالنار في الهشيم. ولم يمِا وقت  ويّّل حتّّّ

ى ىّن ا لع مانية أعداداً هائلة من هذه المدارس، وبمسّّتويات مختللّّة، حتّّّ

بعضها كان خافياً على الدولة، ىذ نجد أّن وزير المعارف  زهدي باشّّا  

ه 1894ذكر في تقرير قّدمه ىلى السل ان  عبد الحميد ال اني  سنة  م، أنّّّ

ّّة عّّن المّّدارس والمؤّسسّّات  ّّديم ىحصّّائية دقيق ّّر الممكّّن تق مّّن غي

تبشيرية فّّي الدولّّة الع مانيّّة، ومّّع هّّذا فقّّد ذكّّر أّن عّّدد المّّدارس ال

 

8  - B.O.A: MKT.UM: 1831/21. 
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ّّّل عّّن  ّّبالد، ال يق ّّي ال ّّات ف ّّا  4547لألقلي ّّر  4049مدرسّّة، منه غي

 .9مرّخصة

مع العلم أّن هّّذه المّّدارس كانّّت ترسّّل ىلّّى السّّل ات الع مانيّّة 

 لبات للحصول على رخص، أو حتّى زيادة في المبنى أو ترميم، لكّّن 

هذه ال لبات كانت وهمية    أرسّّل السّّيد فخّّري مّّدير مكتّّب يبدو أّن 

اإلنكليز في سورية عن احتياجاته ىلى بعّّا التعميّّرات واإلصّّالحات 

 10في مكاتب اإلنكليز الموجودة في الشام الشريف، ويحتاج ىلى رخصة 

لم تنتظر هذه اإلرساليات موافقة الباب العالي للحصول على الرخصّّة، 

ها من دون األذن بالتعليم، ىذ كانت كرفع عتّّب فقّّ ، ىذ كانت تلتح أبواب

 وهذا يلّسر كالم وزير المعارف  زهدي باشا .

وكانت الدولّّة تّّدرس كّّّل ال لبّّات المحالّّة ىليهّّا مّّن الواليّّات، 

وتع ي الجواب المناسب لكّل واحدة، فم الً هّّذه الحالّّة التّّي ذكرناهّّا، 

تب قّّد أّدت مّّا يتوجّّب حيث  لب الباب العالي الت بت من أّن هذه المكا

عليها من ضرائب ومستحقات، فال مانع من أن تع ى رخصّّة إلجّّراء 

اإلصالحات والترميمات    بخصوص ال لب المقّدم من مكاتب اإلنكليز 

الموجودة في الشام إلجراء بعا اإلصالحات والتعميرات في المكاتّّب 

ة عليهّّا، المذكورة، فإذا كانت هذه المكاتب قّّد أّدت الضّّرائب المسّّتحقّ 

تأخّّذ أذن ىصّّالح وتعميّّر  وىذا لّّم تكّّن أدت مّّا عليهّّا مّّن ضّّرائب 

 . 11مستحقة ال يمكن الحصول على رخصة 

ّّة  ّّة المكاتّّب األجنبي ّّة الع مانيّّة بمراقب ّّالرغم مّّن تشّّّدد الدول وب

وغيرها من تلك التي كانت تلتح من دون ترخيص، ىال أنّه وجّّد الك يّّر 

وتمارس دورها التعليمّّي التبشّّيري. منها، وكانت مخليّةً عن األعين ،  

 

 .676فاض  يااال ما:ع تايية ص  - 9
10  - B.O.A:A.MKT, UM:1831/21. 

11  - B.O.A:A.MKT, UM: 1831/21-2 



183 

لذلك عمدت الدولة ىلى تنبيه والتها بمراقبة هّّذه المكاتّّب، والتأكّّد مّّن 

حصولها على رخصة لمزاولة العمّّل   ىلّّى واليّّة بيّّروت  تّّّم افتتّّاح 

ّّيم  عّّدد مّّن المكاتّّب والكنّّائس واألديّّرة بّّال رخصّّة مّّن أجّّل التعل

لواء البلقاء، وذلك يؤّدي وتدريس اللغة اللرنسية في منا ق بالقرب من  

ىلى ىفساد الك ير من األ لال المسلمين وغيرهم. لذلك يجب التحقيق فّّي 

وكانت الدولة واعية للدور التبشيري الّّذي   12زمن ىنشاء هذه المكاتب .

تقوم به هّّذه اإلرسّّاليات،فتعمد ىلّّى ىيقّّاف أي مبنّّى تّّابع ىليهّّا خّّالل 

ب ىيقاف المكتب الذي تّم عملية البناء ودون حصوله على ترخيص   يج

ىنشاؤه بدون رخصة من  ّّرف اإلي ّّاليين فّّي مكّّان يعّّرف بسّّمعان 

. وكانت أك ر هذه المراسّّالت إلنشّّاء مكاتّّب تابعّّة للّّدول 13القانوني 

األوروبية، تتّم عبر سلاراتها، كونها المشرفة أو الراعية لهذه المكاتب   

ىنشّّاء   جاء تقرير مّّن  ّّرف سّّلير فرنسّّا بخصّّوص الحصّّول علّّى

مكتب في بيروت من أجل رهبان اللرنسية، وبعد اجتما  مجلس شورأ 

ت الموافقّّة علّّى  الدولة، وىرسّّال مّّذكرة ىلّّى وزارة الداخليّّة، فقّّد تمّّّ

. وكانت الدول األوروبية ت لب من هذه المكاتّّب رفّّع 14ىنشاء المكتب 

سمح لها بذلك ىالّ في أيام محّددة . وأرسّّلت يعلم بالدها عليها، لكنّها لم 

حكومة ىي اليا خ اباً ىلى الدولة العلية، بخصوص فّّتح مكتّّب لهّّا فّّي 

بيروت، وهذا المكتب تّم تأسيسه من قبل الحكومة اإلي الية، ولكن َعلّّم 

.  ّّم أصّّدرت 15يتّم وضّّعه علّّى المبنّّى ىال فّّي أيّّام معينّّة   الدولة ال

الدولّّة فرمانّّاً قّّررت بموجبّّه عّّدم السّّماح ألّي مكتّّب مّّن المكاتّّب 

. الو يقتّّان لّّم تحّّّددا 16األجنبية برفع علم بالده عليها ىال في أيام محددة

 هذه األيام، ربّما أّن تشّدد الدولة الع مانية بعدم رفع علم الّّبالد األجنبيّّة
 

12  - B.O.A:A.MKT, UM:1819/78 

13  -  B.O.A:A.MKT. UM:1838/73. 

14 - B.O.A:A.MKT.MHM:485/17 

15  -  B.O.A:A.MKT.MHM:499/51. 

16 - B.O.A:A.MKT. MHM:499/51- 1. 
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على مكاتبها، مرّده حتّى ال تلّسر أّن هذه المكاتّّب بّّات معهّّا حصّّانة، 

أي أنها تصبح أرضاً تابعّّة للّّدول األجنبيّّة، تمامّّاً كالسّّلارات، كونهّّا 

 بعيدة عن أعين الدولة ومراقبتها.

وكانت أك ر هذه المكاتب والمؤسسّّات الخيريّّة والتعليميّّة معلّّاةً 

مؤسسات خيرية، م لها م ل أماكن من دفع الرسوم الجمركية، باعتبارها 

العبادة، فقّّد أرسّّلت بعّّا المؤسسّّات األمريكيّّة  لبّّاً ىلّّى السّّل ات 

الع مانية، ت لب منّّه تجديّّد ىعلّّاء المؤسسّّات الخيريّّة والمكاتّّب مّّن 

 17الرسوم الجمركية.

ومن أجل ضب  هذه المدارس، أصّّدرت الدولّّة الع مانيّّة فرمانّّاً 

بّّي، مّّن أجّّل مراقبتهّّا، لجهّّة بيّّع ىلى كافة والتهّّا فّّي المشّّرق العر

الكتب، والتحقق منها ىن كانت تالئم توّجهات الدولة   ىلى والة بيّّروت 

وحلب والموصل وديار بكر وأضنة وبغداد والبصرة والقدس الشّّريف  

يجب أخذ الحذر وكامل االحتيا ات الالزمة من أجل منع الكتّّب الغيّّر 

 .18جائزة في التدريس في المدارس 

ة هّّذه المكاتّّب عّّن ك ّّب، عمّّدت نظّّارة المعّّارف ىلّّى ولمراقب

ىنشاء نظام للتلتيش على هذه المكاتب، لتكون تحت أنظارهّّا  وقّّد جّّاء 

هذا النظام من  مانية عشرة مادة، ومن فصلين وأهم بنوده  يلّّتّش علّّى 

المواد التي يدرسها ال الب، ويجب على المكاتب األجنبية اإلجابّّة عّّن 

شين، وكّل من يريد فتح مكاتب أجنبية غير مسلمة كافة استلسارات الملت

في الدولة عليه أن، يقّدم عريضّّة ىلّّى وزارة المعّّارف،ويتم الحصّّول 

على رخصة  بقاً لقرار المادة مئّّة وتسّّعة وعشّّرين مّّن نظّّام وزارة 

. كما يمنّّع قبّّول أي  الّّب مسّّلم، ومّّن يخّّالف  مّّن هّّذه 19المعارف

ّّدي ن اإلسّّالمي والحقّّوق المقدسّّة المكاتّّب األجنبيّّة غيّّر المسّّلمة، ال
 

17 - B.O.A, B.E.O: 2755/206573. 

18 - B.O.A: DH.MKT: 173/47. 
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والمشروعة، ويرّوج ألفكاره اللاسدة، يعّرا نلسه للمسّّاءلة القانونيّّة، 

يجب التلتيش على الكتب الم بوعة، والتي تدّرس في المكاتب األجنبية 

 .20غير المسلمة

المعارف،  ونظارةونظراً ىلى أهمية هذا النظام، وحرص السل ان 

كاتّّب، ومتابعتهّّا خ ّّوة بخ ّّوة، أصّّدرت والتشّدد في مراقبة هّّذه الم

نظارة المعارف فرماناً  لبت بموجبه من جميع الملتّشين على المكاتّّب 

 .21األجنبية، رفع تقارير ىلى حضرة السل ان ووزير المعارف زهدي

وقبل الت ّرق ىلى أعداد وأسماء المكاتب األجنبيّّة فّّي السّّالنامات 

ف العمومية، فقد ورد بعّّا في والية بيروت وسالنامات نظارة المعار

 أسماء هذه المدارس في الو ائق منها 

 

 22المكاتب األجنبية في الالذقية 

 اسم المكتب  خرستيان قره مكتبي. -

 الجماعة المنسوب ىليها  جمعية قره في باريس. -

 ىناث. 110عدد ال لبة   -

 ، بدون ترخيص.1890تاريخ فتح المكتب  -

 مكتبياسم المكتب  مسيو أمريقاني  -

 الجماعة المنسوب ىليها  جمعية في أمريكا. -

 ىناث. 122، 150عدد ال لبة  ذكور  -

 م، من دون ترخيص.1859تاريخ فتحه    -
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أسماء المكاتب األجنبيّّة فّّي واليّّة بيّّروت )ابتّّدائي(، حسّّب سّّالنامة 

 .23نظارة المعارف العمومية

 الجماعة التي ينسب  القضاء اللواء

 المكتب ىليها 

 تاريخ ال البعدد 

 التأسيس

 تاريخ 

 ىناث ذكور الترخيص

 ترخيص بدون 1874 200 - كا وليك  بيروت بيروت

 == 1860 350 - الالتين  بيروت بيروت

 == 1870 400 - الالتين  بيروت بيروت

 == 1893 400 - الالتين  بيروت بيروت

 == 1895 - 350 الالتين  بيروت بيروت

 == 1895 - 400 الالتين  بيروت بيروت

 == 1872 - 202 الالتين  بيروت بيروت

 == 1888 263 - الالتين  بيروت بيروت

 == 1887 232 55 روم أر وذكس  بيروت بيروت

 == 1889 135 31 روم أر وذكس  بيروت بيروت

 == 1890 339 70 روم أر وذكس  بيروت بيروت

 == 1890 42 19 روم أر وذكس  بيروت بيروت

 == 1896 103 22 روم أر وذكس  بيروت بيروت

 == 1868 61 - البروتستانت  بيروت بيروت

 == رومي1299 30 30 بروتستانت ىنكليز  صيدا  بيروت
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 == غير معروف 50 130 بروتستانت ىنكليز  مرجعيون بيروت

 == غير معروف غير معروف األمريكان مرجعيون بيروت

 == == - 20 ىيران  مرجعيون بيروت

 == هّ 1311 5 30 الروم األر وذكس  حيلا عكا

 == هّ 1300 - 70 بروتستانت ىنكليز  حيلا عكا

 == هّ 1300 30 - راهبات المحبة فرنسا  حيلا عكا

 == هّ 1315 150 - راهبات الناصر فرنسا  حيلا عكا

المكتب اإلنكليزي   حيلا عكا
 البروتستانتي 

 == هّ 1297 150 -

 == غير معروف 30 - راهبات ألمانيا مكتب  حيلا عكا

 == هّ 1300 - 85 المكتب الروسي)ذكور(  حيلا عكا

 == هّ 1300 110 - المكتب الروسي)ىناث(  حيلا عكا

مكتب البروتستانتي   حيلا عكا
 اإلنكليزي 

 == هّ 1284 83 -

 مكتب اليانس صلد عكا

 اإلسرائيلي 

 == قديم 209 85

 == هّ 1313 160 135 مكتب موسويين  بريا عكا

 مكتب البروتستانتي   بريا عكا

 اسكتلنده  

 == هّ 1309 40 80

المكتب البروتستاني   نابلس  نابلس 
 اإلنكليزي 

 )ذكور(

 == هّ 1285 - 35
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المكتب البروتستانتي   نابلس  نابلس 
 اإلنكليزي 

 )ىناث( 

 بموجب فرمان هّ 1288 30 -

 شوال    3

 هّ 1318

البروتستاني  المكتب  نابلس  نابلس 
 اإلنكليزي 

 قرية ياسمينة 

 بدون ترخيص هّ 1283 10 12

 المكتب البروتستانتي  نابلس  نابلس 

 اإلنكليزي 

 )اسم القرية غير واضح( 

 == هّ 1300 2 8

المكتب البروتستانتي   نابلس  نابلس 
 ىنكليزي 

 )قرية رفيدية( 

 == هّ 1293 - 10

 == م1876 - 30 مكتب البروتستانتي الخيري بيروت بيروت

 مكتب البروتستانتي  بيروت بيروت

 دير تلندية 

 ذكور(

 == م1865 - 150

 مكتب البروتستانتي )دير   بيروت بيروت

 تلندية ىناث( 

 == هّ 1865 120 -

 المكتب البروتستانتي   بيروت بيروت

 للمكلوفين )ىناث( 

 == هّ 1873 10 -

 المكتب البروتستانتي  بيروت بيروت

 )ذكور( للمكلوفين 

 == م1871 - 20
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 == م1891 55 - مكتب الحرش البروتستانتي  صيدا  بيروت

 == هّ 1278 - 70 مكتب جولحاجة لألمريكان  صيدا  بيروت

 == هّ 1278 45 45 مكتب حارة اللوز لألمريكان  صيدا  بيروت

 == هّ 1300 30 30 مكتب قناية لألمريكان صيدا  بيروت

التحتا  مكتب النب ية   صيدا  بيروت
 لألمريكان

 == هّ 1310 - 40

 == هّ 1310 - 60 مكتب جبا  لألمريكان صيدا  بيروت

 == هّ 1310 - 33 مكتب معمارية لألمريكان  صيدا  بيروت

 == هّ 1310 - 30 مكتب بني عقول لألمريكان  صيدا  بيروت

 == غير معلوم - 40 مكتب الجزويت فرنسا  صيدا  بيروت

الراهبات الالتين  مكتب  صور بيروت
 فرنسا

 == رومي  1387 - 50

 == رومي1387 30 30 مكتب الجزويت فرنسا  صور بيروت

 == رومي  1300 100 - مكتب سان جوزيف فرنسا  صور بيروت

 مكتب قرية رفيدية   نابلس  نابلس 

البروتستانتي اإلنكليزي  
 ذكور

 == هّ 1287 - 30

 مكتب قرية رفيدية نابلس  نابلس 

 البروتستانتي اإلنكليزي ىناث 

 == هّ 1287 25 -

 == هّ 1293 - 12 مكتب الالتين اللرنسي ذكور نابلس  نابلس 

 == هّ 1293 15 - مكتب الالتين اللرنسي ىناث  نابلس  نابلس 

 == هّ 1293 25 25 مكتب حارة غربي اللرنسي نابلس  نابلس 
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 مكتب قرية بيت أمرين  نابلس  نابلس 

 بروتستانت اإلنكليزي 

 == هّ 1298 - 8

 مكتب قرية برقا اإلنكليزي نابلس  نابلس 

 البروتستانتي 

 == هّ 1283 - 15

 مكتب قرية نصف الجبل نابلس  نابلس 

 اإلنكليزي البروتستانتي 

 == هّ 1280 - 20

 مكتب نصف الجبل  الناصرة نابلس 

 الالتين اللرنسي 

 == هّ 1293 7 10

 الزبابدةمكتب قرية  الناصرة نابلس 

البروتستانت اإلنكليزي  
 ذكور

 == هّ 1283 - 25

 مكتب قرية الزبابدة   الناصرة نابلس 

 البروتستانت اإلنكليزي ىناث 

 == هّ 1283 12 -

 مكتب قرية الزبابدة الالتين  الناصرة نابلس 

 اللرنسي ذكور 

 == هّ 1293 - 15

 مكتب قرية الزبابدة الالتين  الناصرة نابلس 

 اللرنسي ىناث 

 == هّ 1293 12 -

 مكتب قرية  وباس الناصرة نابلس 

 البروتستانتي اإلنكليزي

 == هّ 1293 - 8

 مكتب قرية أم اللحم  الناصرة نابلس 

 البروتستانتي اإلنكليزي

 == غير معلوم 8 10

   18ترخيص   هّ 1872 35 30 مكتب بترساف ة اللرنسي  بريا نابلس 
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 هّ 1387 2ت

 

 

 اإلحصائيات أمرين نالحظ من هذه 

األول  ىنّه ال ذكّّر للمكاتّّب األجنبيّّة فّّي أقضّّية  ّّرابلس الشّّام 

 والالذقية.

وال اني  بلغ عدد المكاتب اإلرسّّالية االبتدائيّّة فّّي واليّّة بيّّروت 

مكتبّّاً ال   66مكتباً، وليس منها ىالّ مكتبين مرّخصّّين، والبّّاقي أي    68

 تحمل ترخيص.

بيات  في كتابّّه  المؤّسسّّات التعليميّّة وقد أورد الدكتور  فاضل  

ّّارف نظّّارات  ّّى  مع ّّاداً عل ّّاني ، واعتم ّّي الع م ّّي المشّّرق العرب ف

عّّدداً مّّن المّّدارس  24م،1330 -م1329عموميّّة ىحصّّائية قلمّّي 

 االبتدائية في لوائي  رابلس الشام والالذقية، منها 

 تاريخ عدد ال الب الجماعة التي ينسب ىليها اللواء القضاء

 س التأسي

 تاريخ 

 ىناث ذكور الترخيص

 غير مرخصة م1883 40 45 األمريكان  ر وس الالذقية

 == م1869 35 57 25األمريكان قرية الشيخ محمد  رابلس الشام  رابلس الشام

 == م1866 20 10 األمريكان قرية بينو  رابلس الشام  رابلس الشام

 == م1872 - 60 األمريكان حصن األكراد  رابلس الشام  رابلس الشام

 

 .703 -699فاض  يااال ما:ع تايية ص  - 24
 حإا ؤتلللم  لللذش ؤسنا لللم ليلللن ؤسلللنييثح فاضللل  يالللاا  خالللا  ابةلللم سة لللا  ؤس لللاا   خالللا  ابةلللم  - 25

 سطاؤي س ؤسيام  ل اح   سا ت ل ا.
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 == م1864 - 40 األمريكان قرية البرج صافيتا   رابلس الشام

 == م1893 - 25 األمريكان عين البارد صافيتا   رابلس الشام

 == م1892 8 50 األمريكان قرية بيت سبا  صافيتا   رابلس الشام

 - - - 85 البروتستانت عكا  عكا

 - - - 40 اإلي اليون عكا  عكا

 - - 15 - البروتستانت ىناث عكا  عكا

 غير مرخصة - - 20 اإليرانية عكا  عكا

 == م1895 50 30 األر وذكسية الروسية حيلا  عكا

 == م1884 - 70 البروتسانتية حيلا  عكا

 == م1898 150 - راهبات الناصرة لللرنسيين حيلا  عكا

 == م1881 150 - للبروتستانتاإلنكليزية   حيلا  عكا

 == غير معلوم 30 - الراهبات األلمانية حيلا  عكا

هذه أهم المدارس اإلرسالية االبتدائية التي أوردها الدكتور فاضل، 

ولم ترد في الجّّدول الّّذي قمّّت بإعّّداده، اسّّتناداً ىلّّى سّّالنامة نظّّارة 

 هّ.1321المعارف لسنة 

وجهّّة نظرنّّا فّّي اع ّّار التّّي وىذا لم يكن من كلمة أخيرة تعكس 

ترتبت على وجود المدارس األجنبية في بالدنا، فال حرج من القّّول ىّن 

هذه المدارس، ين بق عليها القول المأ ور    رّب ضّّاّرة نافعّّة ، ذلّّك 

أّن نشا  اإلرساليات األجنبية، قد أ ار في أوسا  المسؤولين من الحكام 

حّد سواء، الشعور بخ ر الغّّزو   الع مانيين وفي الزعماء المحليين على

اللكري وال قافي األجنبي، وأيقّّظ فّّيهم الّّوعي القّّومي، وحملهّّم علّّى 

النزول ىلى ساحة التعليم، وىنشاء المدارس على أسس عصرية جديّّدة، 

كي يساعدوا الموا نين علّّى االحتلّّاظ بشخصّّيتهم اللكريّّة األصّّلية، 
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ّّة لمواجهّّة المسّّتقبل ّّة واللحّّاق بركّّب المدينّّة الحدي  ، مّّزّودين بال ق

 بأنلسهم والقدرة على الت ّور والتقّدم.
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 * المدارس األهلية غير اإلسالمية:

ىّن ال وائّّف المسّّيحية فّّي واليّّة بيّّروت، تسّّنّى لهّّا االحتكّّاك 

ّّاً  ّّة قبّّل المسّّلمين، وكّّان ذلّّك أمّّراً  بيعي ّّة الحدي  بالحضّّارة الغربي

حّّدة حّّال مّّن ومن قياً، ذلك أّن بين مسيحي الغرب ومسيحي الشّّرق و

الناحيّّة الدينيّّة، وهّّذا األمّّر أّدأ بصّّورة علويّّة، ىلّّى وجّّود راب ّّة 

اجتماعية و قافية بّّين ال ّّرفين، وأ مّّر علّّى المسّّتوأ التعليمّّي، عّّن 

مبادرة المسيحيين المحليين ىلى محاكاة نظرائهم في الّّدين، فّّي أسّّلوب 

 ىنشاء المدارس على ال ريقة األوروبية العصرية.

م وأقّّدم المّّدارس  المسّّيحية األهليّّة هّّي تلّّك التّّي أنشّّأها المعلّّّ

 ب رس البستاني ، بمساعدة المبّشرين األمريكان الذين لم يبخلوا بخبرة 

رجالهم وسخاء أموالهم، وكذلك بالكتب المدرسية التي ترجموها وألّلوها 

بمّّا يّّتالءم وأغراضّّهم التبشّّيرية و بعوهّّا بم ّّابعهم، وقّّد افتتحّّت 

. 26م تحت اسم   المدرسّّة الو نيّّة 1863ها سنة  المدرسة رسمياً أبواب

لكن يبدو أّن المدرسة فتحت أبوابهّّا بّّادئ األمّّر لأل لّّال المسّّيحيين، 

عكس ما كان يظن البعا، بأنها فتحت أبوابها لجميع أبناء الّّو ن مّّن 

دون تمييز في الدين أو ال بقّّة االجتماعيّّة. غيّّر أّن الو ّّائق الع مانيّّة 

د ورد أمر من الباب العالي بأن تلتح المدرسة كانت ترأ عكس ذلك، فق

، وخصوصّّاً 27أبوابها لجميع أهالي بيروت مّّن المسّّلمين والمسّّيحيين

بغياب المدارس اإلسالمية، وندرة المدارس الحكومية الع مانية، وباللعل 

فقّّد فتحّّت المدرسّّة أبوابهّّا أمّّام جميّّع أهّّالي بيّّروت مّّن المسّّلمين 

 28والمسيحيين.

 

 .216حه ؤسثسال ما:ع تايية ص  - 26
27  - B.O.A:MF.MKT. 508/41/(619) 

28  -  B.O.A: MF.MKT, 508/41 (619-2) 
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اء المدارس األهلية لل وائف المسيحية، فأّسست سّّنة  ّم توالى ىنش 

ّّويس  1864 ّّرياني  لّ ّّّس السّ ّّدي القّ ّّى أيّ ّّريانية علّ ّّة السّ المدرسّ

الصابونجي     يوم السبت الماضي كان نهاية اللحص النصلي لتالمّّذة 

نت حضّّر بنجّّاحهم، وكّّان رئّّيس  ّر مَّّ مدرسة السريان في بيّّروت، فسُّّ

 .29 المدرسة المعلّم األول  مخائيل درويش

وبعّّدها أُنشّّئت مّّدارس مسّّيحية و نيّّة أخّّرأ، منهّّا المدرسّّة 

. وفّّي السّّنة 30م1866الب ريركية للروم األر وذكس في بيّّروت عّّام  

نلسها نُقلت مدرسة   ال ة أقمّّار  األر وذكسّّية مّّن سّّوق الغّّرب ىلّّى 

م أنشأت ال ائلة األر وذكسية مدرسة  زهرة 1822. وفي سنة 31بيروت

 .32ه المدرسة للبناتاإلحسان ، وكانت هذ

م أنشّّّأ اإلكليّّّروس المّّّاروني  المدرسّّّة 1875وفّّّي سّّّنة 

المارونية ، بجهود الم ران يوسف الدبس م ران ال ائلة المارونية في 

  33بيروت، وبعد فترة استغنى عن هذا االسم وسّميت  بمدرسة الحكمة 

حيث  لب الم ران دبس من الحكومّّة التركيّّة األذن بتوزيّّع الجّّوائز 

م اللغّّة التركيّّة  ضّّاهر أفنّّدي عل . وكّّان 34ى ال الب، بحضّّور معلّّّ

هناك مجموعة مّّدارس للّّروم الكا وليّّك، حيّّث تقّّّدم ب ريّّرك الّّروم 

ب لب ىلى الحكومة الع مانية لتوسيع مدرسة الّّروم فّّي بيّّروت، نظّّراً 

ىلى ازدياد عدد ال الب فيهّّا، وجّّاء الّّرد علّّى النحّّو التّّالي   جانّّب 

وزارة المعارف، حضره السيد صاحب الدولة  ىّن المدرسة الب ريركية 
 

 م.1877آذؤح   17 ل/ 1294حياع ؤأل    15ة 101:ا نة لساؤا ؤسفيثإلل ؤسةنإ   - 29

ة 2:ا:لللللا ز لللللنؤإلل  لللللاح ق آإؤ، ؤس  لللللم ؤسةايالللللمة إؤح م ي،لللللم ؤساالللللاةة يالللللا اة س،يلللللاإلة ط - 30
 .398مة ص 1978

 .231ايية ص حه ؤسثسال ما:ع ت - 31
 .231ؤسسا:ع خف هل ص  - 32
 .398:ا:ا ز نؤإلل ما:ع تايية ص  - 33

34 - B.O.A:MF.MKT: 130/25. 
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ة بالروم الكا وليك الموجودة في بيروت، والتي تعود سنة ىنشائها الخاص

هّ، لبت األذن ببنّّاء مكتّّب قريّّب مّّن المدرسّّة ليسّّع 1287ىلى سنة  

ال لبة، وبناء على ذلك تم تكليف لجنة من قبل الحكومة من أجل النظّّر 

فّّي هّّذا الموضّّو ، وبنّّاء علّّى مقترحّّات اللجنّّة وعّّرا الخّّرائ  

 .35القرار بذلك الالزمة سيتّم صدور 

وكانت جماعة الروم األر وذكس قد سّّارعت ىلّّى افتتّّاح مكتبّّين 

 لها في الالذقية في زمن مبكر، وهذان المكتبان هما 

 اسم المكتب  الروم للذكور. -

 الجماعة التي ينسب ىليها  الروم األر وذكس. -

 درجته  ابتدائي. -

 صاحب الرخصة  متري بولين. -

 .70عدد ال الب   -

 ، بدون ترخيص.1845التأسيس  تاريخ  -

 المكتب اعخر 

 اسم المكتب  روم لإلناث. -

 الجماعة المنسوب ىليها  الروم األر وذكس. -

 درجة المكتب  ابتدائي. -

 صاحب الرخصة  متري بولين. -

 100عدد ال لبة   -

 36م، بدون رخصة1874تاريخ التأسيس    -

 

35  -  B.O.A:MF.MKT:458/35 (4-5) 

36  -  B.O.A:MF. MKT: 317/46. 
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الّ وعلى الرغم من وجود قرار من الدولّّة بعّّدم فّّتح أي مدرسّّة ى

 برخصة، لكن لم يكن أحد يسمع للدولة.

كما أّن الّّدروز قّّاموا بإنشّّاء مّّدارس لهّّم، ومّّن بينهّّا المدرسّّة 

. ولم يقتصر األمّّر علّّى المسّّيحيين والّّدروز بإنشّّاء هّّذه 37الداوودية

المدارس، بل انتقل ىلى جميع ال وائف، فها هي ال ائلة اليهوديّّة تّّدلي 

 .38بتأسيس مدرسة ألبناء  ائلتها بدلوها أيضاً في هذا المجال، وتقوم

وسنذكر أسماء المكاتب غير اإلسالمية )ابتدائي(، الحاصّّلة علّّى 

ترخيص رسمي، ولكن لم تذكر سّّنة التّّرخيص بحسّّب سّّالنامة واليّّة 

 .39ه1312ّ -ه1311ّبيروت 

مكتب رامة )عكا(  تابع للروم األر ّّوذكس، عّّدد  البّّه  -

80. 

ألر ّّوذكس، عّّدد مكتب كلّّر ياسّّين)عكا(  تّّابع للّّروم ا -

 .40 البه 

مكتّّب الناصّّرة   تّّابع للّّروم األر ّّوذكس، عّّدد  البّّه  -

 ىناث. 80من الذكور ،  120

مكتب مجيدل )الناصرة(  تّّابع للّّروم األر ّّوذكس، عّّدد  -

 .12 البه 

مكتّّب رينّّه )الناصّّرة(  تّّابع للّّروم األر ّّوذكس، عّّدد  -

 .10 البه 

األر ّّوذكس، مكتب كلر ياسّّين )الناصّّرة(  تّّابع للّّروم   -

 .25عدد  البه 

 

 م.1878 ز اؤإل  15 ل/ 1295:ساإى ؤس اخا  27ة 165:ا نة لساؤا ؤسفيثإلل ؤسةنإل  - 37

 م.1875 ز اؤإل  1 ل/ 1292:ساإى ؤأل سى  19ة 10ؤسةنإ :ا نة لساؤا ؤسفيثإلل  - 38
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مكتب يافة الناصرة )ىناث(  جماعة الالتين، عّّدد  البّّه  -

20. 

مكتب رينه الناصرة )ىناث(  جماعة الالتين، عدد  البّّه  -

15. 

مكتب قصبة  نابلس )ىناث(  جماعة الالتين، عّّدد  البّّه  -

13. 

مكتب رفيد نابلس )ىنّّاث(  جماعّّة الالتّّين، عّّدد  البّّه  -

17. 

نين )ىناث(  جماعة الالتين، عّّدد  البّّه مكتب الزبارة ج -

13. 

مكتب شّّلا عمّّر نّّابلس )ذكّّور(  جماعّّة الالتّّين، عّّدد  -

 .30 البه 

مكتب يافة الناصرة )ذكور(  جماعة الالتين، عدد  البّّه  -

29. 

مكتب قصبة نابلس )ذكور(  جماعة الالتين، عّّدد  البّّه  -

28. 

مكتب نصف جبيل نابلس )ذكور(  جماعة الالتّّين، عّّدد  -

 .27 البه 

مكتب الزبارة جنين )ذكور(  جماعة الالتين، عدد  البّّه  -

29. 

مكتب أم اللحم جنين )ذكور(  جماعة الالتين، عدد  البه  -

28. 

مكتب وادي السبيني بحي الغابة )ذكور(  جماعة الالتين،  -

 .250عدد  البه 

مكتب خندق الغميق الباشورة )ذكّّور(  جماعّّة الالتّّين،  -

 100عدد  البه 
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مينة الحصن بيروت  يهود، عدد ال ّّالب الّّذكور مكتب   -

 من اإلناث. 92، 90

 .88مكتب حارة األشرفية )ذكور(  يهود، عدد ال الب  -

 .90مكتب بحارة صلد )ذكور(  يهود، عدد ال الب  -

 .180مكتب بحارة صلد )ىناث(  يهود، عدد ال الب  -

قّّد  وكما أسللنا على الرغم مّما ورد في السالنامة أّن هذه المكاتّّب

حصلت علّّى تّّرخيص رسّّمي، ىالّ ىنّهّّا لّّم تّّذكر تّّاريخ ىنشّّائها، وال 

 تاريخ حصولها على الرخصة.

وهذه أعّّداد وأسّّماء المكاتّّب االبتدائيّّة فّّي واليّّة بيّّروت لغيّّر 

 .40ه1321ّالمسلمين، بحسب سالنامة نظارة المعارف العمومية لسنة 

 الجماعة التي ينسب ىليها   القضاء اللواء

 المكتب

 تاريخ عدد ال الب

 التأسيس 

 تاريخ 

 الترخيص
 ىناث ذكور

 بدون ترخيص م1880 - 200 الرميلة الماروني بيروت بيروت

 == م1800 - 170 رأس بيروت اليسوعي الماروني بيروت بيروت 

 == م1800 - 130 المنارة الماروني الماروني بيروت بيروت

 == م1898 - 30 المكتب السرياني السريان بيروت بيروت

 == م1891 - 50 مكتب كنيسة المخلص الكا وليك بيروت بيروت

 == م1902 - 23 مكتب سيدة البشائر الكا وليك بيروت بيروت

 == م1890 - 60 مكتب الخيرية األر وذكس بيروت بيروت

 

 .428ة 427ة 426ة 425ة ص 1321تاسيامم خ احة ؤسسةاح  س يم  - 40
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 == م1902 - 23 الكا وليكمكتب سيدة البشائر   بيروت بيروت

 == م1890 - 60 مكتب الخيرية األر وذكس بيروت بيروت

 مكتب الروم األر وذكس  بيروت بيروت

 األر وذكس

 == م1868 - 220

 == م1870 - 180 مكتب مار مخائيل األر وذكس بيروت بيروت

 == م1869 - 100 مكتب ال ال ة أقمار األر وذكس بيروت بيروت

 == م1870 - 30 مكتب السيدة األر وذكس بيروت بيروت

 == م1870 - 60 مكتب مار مخائيل المارونية بيروت بيروت

 == م1873 - 30 مكتب مار مارون المارونية بيروت بيروت

 == م1900 - 130 مكتب الجمعية الخيرية المارونية بيروت بيروت

 السنة 2ك  20 1878 - 350 مكتب اليانس ذكور الموسوية بيروت بيروت

 غير واضحة

 == م1878 300 - مكتب ىليانس ىناث الموسوية بيروت بيروت

 بدون ترخيص م1876 - 70 مكتب االجتهاد الموسوية بيروت بيروت

 == م1899 - 30 مكتب سليم الحديد الموسوية بيروت بيروت

 == م1899 - 35 مكتب رحمون الموسوية بيروت بيروت

 == غير معلوم - 40 مكتب م ران الكا وليك صيدا بيروت

 == == - 20 مكتب النب ية الكا وليك صيدا بيروت
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 == == - 80 مكتب ىليانس موسوي صيدا بيروت

 == ه1100ّ - 90 مكتب كا وليك الكا وليك صور بيروت

 == ه،1316 20 30 مكتب الروم األر وذكس صور بيروت

 == غير معلوم 60 120 الكا وليكمكتب  مرجعيون بيروت

 == == 90 150 مكتب الروم األر وذكس مرجعيون بيروت

 == ه1312ّ - 50 مكتب الروم األر وذكس  رابلس الشام  رابلس الشام

 مكتب قرية ذوق مقشرين روم  عكار  رابلس الشام

 أر وذكس

 == ه1316ّ - 51

 مدرسة المسكوبية روم   رابلس الشام  رابلس الشام

 أر وذكس بحارة نوري ذكور

250 - - == 

 مدرسة المسكوبية روم   رابلس الشام  رابلس الشام

 أر وذكس بحارة نوري ىناث

- 180 - == 

 مدرسة المسكوبية روم  رابلس الشام  رابلس الشام

 أر وذكس بحارة الرمل ذكور

200 - - == 

 مدرسة المسكوبية روم   رابلس الشام  رابلس الشام

 أر وذكس بحارة خرستيان ىناث

- 300 - == 

 مدرسة المسكوبية روم  رابلس الشام  رابلس الشام

 أر وذكس بحارة بدران

90 40 - == 

 مدرسة المسكوبية روم حصن األكراد  رابلس الشام

 أر وذكس الحصن كيمة

80 - - == 

 == ه1314ّ 60 150 مدرسة المسكوبية روم  صافيتا   رابلس الشام
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 أر وذكس بقرية رحبة

 مدرسة المسكوبية روم  صافيتا   رابلس الشام

 أر وذكس بقرية دير دلوم

 == ه1315ّ 20 60

 مدرسة المسكوبية روم صافيتا   رابلس الشام

 بقرية جبرائيل

 == ه1313ّ 50 80

 مدرسة المسكوبية روم صافيتا   رابلس الشام

 أر وذكس بقرية مشليحة

 == ه1316ّ 15 20

 == - 40 - مكتب الروم األر وذكس عكا عكا

 == - - 66 مكتب الكا وليك عكا عكا

 == ه1297ّ - 80 مكتب الروم األر وذكس الناصرة عكا

 == ه1297ّ 82 - مكتب الروم األر وذكس الناصرة عكا

 == ه1280ّ - 92 مكتب البروتستانت ذكور الناصرة عكا

 == ه1290ّ 75 - مكتب البروتستانت ىناث الناصرة عكا

 == - 30 25 مكتب الكا وليك صلد عكا

 == ه1312ّ 8 16 مكتب الروم األر وذكس  بريا عكا

 == ه1318ّ - 15 مكتب الكا وليك  بريا عكا

 == ه1288ّ - 10 مكتب الروم األر وذكس نابلس  نابلس 

 == ه1278ّ - 7 الروم األر وذكسمكتب  جنين جنين

نجد من خالل سالنامة نظارة المعارف العمومية أّن عدد المكاتّّب 

ّّغ  ّّروت بل ّّة بي ّّن والي ّّر اإلسّّالمية م ّّة غي ّّاث  49االبتدائي ّّاً لإلن مكتب

 مكتباً غير مرخص. 47والذكور، منها مكتبان مرخصان، بينما 
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ّّة لسّّنة  ّّارة المعّّارف العمومي ّّد أّن سّّالنامة نظ ، 131941ونج

تحصي عدداً يسيراً جداً من المكاتب االبتدائية فّّي واليّّة بيّّروت لغيّّر 

 المسلمين 

الجماعة التي ينسّّب  اسم المكتب القضاء اللواء

 لها

 موسوي ذكي كوهين بيروت بيروت

 روم كا وليك ب ريقية بيروت بيروت

 سريان سريان بيروت بيروت

 ماروني ماروني عكا عكا

 روم الروممكتب  عكا عكا

 روم مكتب الروم صلد عكا

 المارونية ماروني صلد عكا

 موسوي موسوي حيلا عكا

 المدارس األهلية اإلسالمية:

كانت ال وائف المسّّيحية سّّبّاقة ىلّّى افتتّّاح المّّدارس فّّي واليّّة 

بيروت، أمّّا مّّدارس حّّال المسّّلمين قبّّل عصّّر التنظيمّّات، فيصّّلها 

   أّما ال ائلّّة اإلسّّالمية فإنّهّّا كانّّت غافلّّة عّّن ذلّّك 42اللجر الصادق

خمس عشرة سنة، مقتصرة على بعا زوايا مهجورة مملوءة بالعلونّّة 

ا يضّّّر بصّّحة األوالد، ومّّن المعلمّّين علّّى المشّّايخ  والر وبّّة، ممّّّ

 

 .492 لة ص 1319تاسيامم خ احة ؤسسةاح  ؤسةسثمام س يم  - 41
  ل1297سمسةام ؤسسناصنة صنح سةام  ؤ ن فنط ؤسفما ؤس اإل  ث أللسا  ؤسسن خم  - 42
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ّّدر  ّّى ق ّّاتهم عل ّّاموا بواجب ّّم ق ّّلهم، ألنّه ّّر فض ّّذين ال ننك ّّان ال العمي

ناس مّّن الحالّقّّين والحجّّامين. وبقيّّت است اعتهم، ومن األ باء على أ

ّّة  ّّدارس الملقّب ّّة بالم ّّد التام ّّن اللوائ ّّة م ّّة )اإلسّّالمية( محروم ال ائل

بالعمومية، ألّن مبادئ تعليمها ال توافق المشرب اإلسّّالمي  مّّن وجّّوه 

ّّة، كّّأن يشّّتر  فّّي بعضّّها علّّى التالميّّذ الخضّّو  لّّدين  معلوم

 .43المدرسة 

والكالم لعبد   -ربّما يلاجأ أبناء زماننا،  44ويقول  عبد القادر قباني 

   ىذا أخبرناهم بأّن أجدادهم من أهل القرن التاسع عشّّر،   -القادر قباني

كانت مدارسهم من الحوانيّّت داخّّل أسّّواق بيّّروت القديمّّة، وبعضّّها 

كان ىلّّى جانّّب أبّّواب المسّّاجد. فلّّي هّّذه الّّدكاكين كّّان يّّتعلّم أوالد 

ادئ الحسّّاب  ويسّّترجع  عبّّد القّّادر المسّّلمين الكتابّّة والقّّراءة ومبّّ 

قباني  بعا ذكرياته في مجلة الكشاف ىذ يقول  وكان بعّّا أصّّحاب 

هّّذه الكتاتيّّب ال هّّّم لهّّم ىالّ أن يخّّتم ال الّّب القّّرآن الكّّريم ليتنّّاولوا 

 المعلوم ، أي المكافأة التي كّّانوا يسّّمونها  الحلوانّّة ، ونسّّميها نحّّن 

 .45 البخشيش  من الوالدين 

 ً من ال ائلة اإلسّّالمية علّّى أبنائهّّا مّّن التغريّّب، بّّادر   وحرصا

األهالي ىلى توجيه عدد مّّن الرسّّائل ىلّّى السّّل ات الع مانيّّة للمبّّادرة 

ّّي وجّّه اإلرسّّاليات  ّّوف ف ّّى تأسّّيس مّّدارس ىسّّالمية، للوق ّّوراً ىل ف

والمدارس األهلية المسيحية،    ىلى الجناب الشريف بّّوزارة المعّّارف 

ّّرة ال ّّة  بسّّبب ك  ّّدارس العمومي ّّروت والم ّّي بي ّّة ف مؤسسّّات األجنبي
 

ؤسفملللللا ؤس لللللاإلل ؤس،الللللاإل ؤس للللليث  سمسةالللللم ؤسسناصلللللن ؤس اا لللللم ؤ تللللل مام فلللللا ياللللللا اة  - 43
 .4 لة ص 1297

ة  يللاإل صللا ب :ا للنة لسللاؤا 1844ؤسيللاق ل،للن ؤسنللاإح  ،للاخا ملل  مثؤساللن من يللم ياللا ا  - 44
 م.1908 -1902اح  ياا ا ؤسفيثإل      ح اس سمسةام ؤسسناصن ياا اة  من اًؤ سسة

ل،لللن ؤسنلللاإح  ،لللاخال ؤسثيلللا ة ؤسسم لللن ؤأل  ة مط،ةلللم  زخثلللثعاؤ  ح،لللاحةة يالللا اة ؤسةلللنإ  - 45
 .87مة ص 1922 ل/1345ة ؤس يم ؤأل سى  2
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ّّد ال لبّّة المسّّلمون التقّّدم لهّّا وال  المخّصصّّة لغيّّر المسّّلمين، ويري

يجدون مكاناً لهم، قام السيد صاحب العزة من أصحاب اللضل والعرفان 

عبد القّّادر أفنّّدي )قبّّاني( وصّّاحب الكّّرم عبّّاس أفنّّدي )األزهّّري( 

 ّّّ ران الحصّّّول علّّّى بتأسّّّيس المدرسّّّة الرشّّّدية االبتدائيّّّة، وينتظ

 .   46رخصة 

وتسّّابق الزعمّّاء المسّّلمون بعّّد عصّّر التنظيمّّات، ىلّّى افتتّّاح 

المدارس الحدي ة في والية بيروت، حيث تقّّدم السّّيد ع مّّان باشّّا زاده 

محمد بك  )المرعبي( من أمراء عشيرة عكار، ب لب للتح مدرسّّة فّّي 

 .47قرية مشحا بعكار

التّّي تأسسّّت فّّي واليّّة وكان مّّن أهّّم هّّذه المّّدارس االبتدائيّّة 

بيروت ، تلك المدارس التي أسستها جمعية المقاصد الخيرية اإلسّّالمية 

ة التّّدريس علّّى كامّّل  في بيروت، وما زالت هذه الجمعيّّة تقّّوم بمهمّّّ

، 48م1878هّّّ 1295األراضي اللبنانيّّة . فهّّذه الجمعيّّة تأسسّّت سّّنة  

يّّروت وذلك قبل وصول  مدحت باشا  ىلى والية سورية، حيث كانت ب

 في أ نائها تابعة لوالية سورية. 

ويرأ أك ّّر البّّاح ين أّن مّّدحت باشّّا كّّان وراء تأسّّيس جمعيّّة 

وقّّدمتها ىلّّى  المقاصد في بيروت، وقد تبيّن من خالل دراسة قمّّت بهّّا

 49، أّن  مّّدحت باشّّا  ال عالقّّة لّّه بتأسّّيس الجمعيّّة،الجامعة اللبنانيّّة

 

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

47  - B.O.A:MF.MKT:266/22 (3-2). 

احةة  ا:سللم صلللاس  تلللةانؤ  ة  كسللا  ؤسلللن      للاإل   ع لللال ؤسن سللم ؤسة ساخالللم  للاح ق   نللل - 48
 .430 -429ة ص 1999ؤتياخ،ث ة 

حؤ:لللع فللللا  لللذؤ ؤس  للللثص بالللل :سةاللللم ؤسسناصلللن ؤس اا للللم ؤ تللل مام فللللا يالللا ا يللللا   - 49
 .2016ؤسن سم ؤسة ساخام  ؤسن سم ؤسفاخ ام" مييثحؤا ؤسمامةم ؤس ،ياخامة 
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العديد من الجمعيات الخيرية أ ناء واليته وفعالً قام مدحت باشا بتأسيس  

 على سورية تحت اسم جمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية، ومنها 

، 56،  بريّّا55، حمّّاه54، حيلّّا53، مرجعيّّون52، عكا51، الالذقية50صيدا

لقد رأت جمعية المقاصد منذ بداية نشا ها، أنه ال بّد   .58والبلقاء  57نابلس

ه هّّذه من االهتمام باللتاة المس  لمة وىعّّدادها ىعّّداداً جيّّداً. ويعتبّّر توجّّّ

الجمعية في بيروت نحو تعليم اللتّّاة،  ّّورة بحّّّد ذاتهّّا، فقّّد القّّت هّّذه 

اللكرة اعتراضاً من معظم األهالي، ومقاومة من العلماء والمشايخ، لكّن 

الجمعية لم تكترث لهذا األمر، ولم تعبأ بالمقاومّّة فأّسسّّت أّول مدرسّّة 

. وتّّم افتتّّاح المدرسّّة ال انيّّة 59م1878هّّّ 1295وال  شّّ   5للبنات فّّي  

، بينمّّا كّّان افتتّّاح المدرسّّة 60ه1296ّلإلناث في شهر جمادأ ال اني  

كّّانون األول  7هّّّ  1296ذي الحجّّة  23االبتدائية األولى للذكور فّّي 

 

ة ص 2002ة مة    للث 1296/1879حلل   ؤسسمللذ ،ل  للاح ق :سةاللم ؤسسناصللن  صللانؤ ل  - 50
13- 14. 
 م.1879 يا   ؤس اخا   2 ل/1296ذ  ؤسنةنة  4ة 251:ا نة لساؤا ؤسفيثإلل ؤسةنإ  - 51

 م.1879 يا   ؤس اخا  12 ل/ 1296ذ  ؤسامم  10ة 256ؤسس نح خف هل ؤسةنإ  - 52

 م.1879ياخثإل ؤأل    15 ل/ 1297ماام  1ة 259ؤسس نح خف هل ؤسةنإ  - 53

  ل1296ذ  ؤسنةنة 28ؤ إؤح م سمسةام ؤسسناصن فا ياا اة :  م :  م ؤساائم  - 54

  ل1296ذ  ؤسامم  29ؤسس نح خف هل :  م  - 55

  ل.1297حياع ؤأل    2ؤسس نح خف هل :  م  - 56

  ل1297،ة،اإل  21ؤسس نح خف هل :  م  - 57

  ل.1297ح:ب  15ؤسس نح خف هل :  م  - 58

 م.1878   ث    21 ل/  1295ؤ  ،ث  6ة 178:ا نة لساؤا ؤسفيثإلل ؤسةنإ  - 59

  ل.1296حمناإل  2:  م ؤساائم ؤ إؤح م س مسةامل  - 60
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. أما المدرسة ال انية للذكور فقد تقّّرر فتحهّّا فّّي شّّهر محّّرم 187961

 .62ه1297ّسنة 

ّّذار، اتوفجّّ  ّّابق ىن ّّدون س ّّنة أة وب ّّة س ّّل ات الع ماني ّّذت الس خ

يع الجمعيات التي شّّكلها ، وجم63م قراراً بحل الجمعية1882هّ   1300

مدحت باشا. وتعّددت الروايات حول األسباب الحقيقية إلغالق الجمعية، 

 ي البحث الذي أعددتّّه وأشّّرت  ىليّّهوقد تناولت هذه األسباب ملّصلة ف

 سابقاً.  

ّّو أن  ّّة، ه ّّالق الجمعي ّّباب ىغ ّّم أس ّّن أه ّّول ىّن م وخالصّّة الق

بمسّّاعدة ومسّّاندة الجمعيات التي كان يؤسسها مدحت باشا كانّّت تقّّوم 

ّّي ّّاد والترق ّّة االتح ّّي 64جمعي ّّي ف ّّاد والترق ّّر االتح ّّاقم أم ّّدما تل . فعن

استنبول، أقدمت الدولة على حّل جميع مكاتّّب جمعيّّة المقاصّّد، حيّّث 

اعتبرتهّّا الدولّّة تابعّّة لالتحّّاد والترقّّي، وقّّد    ذهّّب الصّّالح بعهّّد 

ت ال الح ، وهكذا  ويت صلحة ناصعة من عمر جمعية المقاصد، وبقي

ّّة مّّدة  ّّدال   65م.1908سّّنة، ىذ عّّاودت العمّّل عّّام  26مقلل ومّّع ان

الحرب العالمية األولى اتّخذت الدولة الع مانيّّة قّّراراً تّّّم بموجبّّه ضّّّم 

 .66الجمعية ىلى المجلس العمومي

 

 م.1879ياخثإل ؤأل    8 ل/ 1296ذ  ؤسامم  24ة 258:ا نة لساؤا ؤسفيثإلل ؤسةنإ  - 61

  ل.1296ذ  ؤسامم  27:  م ؤساائم ؤ إؤح م س مسةامل :  م  - 62

 م.1882 يا   ؤس اخا  15 ل/ 1300ماام  16ة 404:ا نة لساؤا ؤسفيثإلل ؤسةنإ  - 63

64  - B.O.A: DH.KMS, 46/2 and B.O.A.:DH. KMS, 47/73. 

  ل.1326حمناإل  9مااضا :  اا ،ة،م ؤسسةاح ل :  م  - 65

ة ص 1981 ة ؤسلنؤح ؤسمامةالمة 1938 -1868  اإل   لل مذياؤا تل ام ل لا تل م    -  66
124. 
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ولنستعرا أسماء المكاتب اإلسالمية بحسب ورودها في الو ّّائق 

 67والسالنامات 

 تاريخ عدد ال الب اسم المكتب القضاء اللواء

 التأسيس 

 تاريخ 

 الترخيص
 ىناث ذكور

 بدون ترخيص ه1312ّ 14 66 مكتب مسجد مسي، الالذقية الالذقية

 == ه1312ّ - 80 مكتب اللتوح الالذقية الالذقية

 == ه1311ّ - 40 مكتب العمري  الالذقية الالذقية

 == ه1314ّ - 35 مسجد الشيخ محمد الالذقية الالذقية

بيّّروت بحسّّب سّّالنامة بعا المكاتب اإلسّّالمية االبتدائيّّة فّّي  

 68ه1312ّ -1311والية بيروت لسنة 

 عدد ال الب اسم المكتب  القضاء عدد ال الب اسم المكتب القضاء

 200 حارة باشورة ذكور بيروت 20 زاوية اإلمام األوزاعي  بيروت

 200 حارة باشورة بيروت 60 جامع التوبة بيروت

 35 باشورةحارة  بيروت 100 السوق ال ويلة بيروت

 40 باب يعقوب بيروت 250 محلة الحضرة بيروت

 20 حارة الغربية بيروت 80 حارة الحمام الصغير ذكور بيروت

 

67  - B.O.A: MF.MKT:317/46 

 .244 -243 لة ص 1312 -1311ظم ياا ا تاسيامم  ت - 68
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 120 رأس النبع بيروت 30 حارة الحمام الصغير ىناث بيروت

 210 زقاق محافر بيروت 20 رأس بيروت بيروت

 220 زقاق البال  بيروت 60 حارة الحضرة بيروت

    100 حارة الباشورة ىناث بيروت

أسّّماء المكاتّّب االبتدائيّّة اإلسّّالمية فّّي واليّّة بيّّروت بحسّّب 

 69ه1321ّسالنامة نظارة المعارف العمومية لسنة 

 عدد ال الب المكان اسم المدرسة  القضاء اللواء 

 غير معروف جامع جزار باشا جزار باشا عكا عكا

 35 الجامع األحمر صلد عكا

 7 الجامع جامع يوسف الظاهر  بريا عكا

 50 حارة صلة صالحي نابلس نابلس

 20 حارة قريون عين نابلس نابلس

 10 الحدادين  ينال  رابلس الشام  رابلس الشام

 15 الحدادين رجيبة  رابلس الشام  رابلس الشام

 10 الحدادين صقرقية  رابلس الشام  رابلس الشام

 17 نوري الشمسية الشام رابلس    رابلس الشام

 

 .423 لة ص 1321تاسيامم خ احة ؤسسةاح  ؤسةسثمام س يم  - 69
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 2 باب الحديد دويسية  رابلس الشام  رابلس الشام

 2 تربيعة حامدية  رابلس الشام  رابلس الشام

 10 تحت القلعة حباك  رابلس الشام  رابلس الشام

 6 المالحة سوسية  رابلس الشام  رابلس الشام

 4 سويقة مرحبية  رابلس الشام  رابلس الشام

 - الصاغة دبا  رابلس الشام الشام رابلس  

 100 شقراء علوية مرجعيون بيروت

 50 الخيام حينية مرجعين بيروت

ّّة بيّّروت بحسّّب  ّّة فّّي والي أعّّداد المكاتّّب اإلسّّالمية االبتدائي

 70ه1321ّسالنامة نظارة المعارف لسنة 

 عدد التالميذ عدد المدارس القضاء اللواء

 1170 13 بيروت بيروت

 359 3 صيدا بيروت

 538 11 الالذقية الالذقية

 180 6 صور بيروت

 60 2 مرجعيون بيروت

 100 2 حيلا صلد عكا

 

 .425 -424 لة ص 1321تاسيامم خ احة ؤسسةاح  ؤسةسثمام س يم  - 70
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 *المدارس الحكومية )التعليم الرسمي(:

بقيت بيروت خالية من المدارس الحكومية في العهد الع ماني، ىلى 

الع مانية م، فلما عادت ىلى السيادة 1840أن أُجلي المصريون عنها سنة 

أدرك المسّّؤولون أّن األجانّّب ومّّن واالهّّم مّّن المسّّيحيين، يكّّادون 

يتلّردون بالسي رة على مصادر ال قافة في هذه البالد، ويهّّّددون بعّّزل 

الناشئة اإلسّّالمية عّّن الحيّّاة الع مانيّّة، ويبعّّدونهم عّّن التجّّاوب مّّع 

 .71سياستها العامة

ألجنبية تعمل علّّى وفي الوقت نلسه كانت اإلرساليات والمدارس ا

ى ارة روح العداء تجاه الدولة، فخاف السال ين والحكام الع مانيون مّّن 

هذا الخ ر. ولما كانت بالد الشام تجمع من كّل الملل وال وائف، كانت 

التلرقة بينها أسر  من سّّائر األق ّّار، فّّدخلت االنقسّّامات فّّي ميّّدان 

المدارس األجنبية وفيها التربية والتعليم، عبر الكتب التي كانت توّزعها  

ال عن باإلسالم، وىلقاء الرعب في قلوب  الّبها النصارأ لتنليرهم من 

 .72الدولة الع مانية

وعلى الرغم من ىصدار الدولّّة للعديّّد مّّن اللرمانّّات ىلّّى حكّّام 

الواليات ومديريات المعارف، بضرورة التشّدد في مراقبة الكتّّب التّّي 

 .73رساليات والمدارس األهلية المسيحيةيمارس التعليم فيها من قبل اإل

لذلك عمدت استنبول ىلّّى تنبيّّه الّّوالة الّّذين كانّّت ترسّّلهم ىلّّى 

بيّّروت إليّّالء أمّّر التعلّّيم فّّي المنّّا ق التّّي تحّّت ىدارتهّّم، العنايّّة 

الالزمة، حرصاً على ىبقاء الرأي العام العربي، ال سيّما المسّّلم، داخّّل 

ه الرسّّمي اإل ار اللكري للدولة الع مانية، ف استجاب الّّوالة لهّّذا التوجّّّ

 

 .209حه ؤسثسال ما:ع تايية ص  - 71
 اة ص ماسلللن :ساللل  يلللاامل ف  لللفم ؤسيلللاح ق ؤسة سلللاخاة ،لللايم فلللا    س سط،ثللللااة يالللا   - 72

177. 
73  - B.O.A:DH.MKT: 173/47. 
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وأخّّذت بيّّروت منّّذ ذلّّك الحّّين تحظّّى بحصّّة األسّّد مّّن المّّدارس 

الحكومية الرسمية، وهذا االهتمام الذي ظهر في الدولة الع مانية بالنسبة 

للتح المدارس في والية بيروت وغيرها من الواليات العربية، ىنّما كان 

ها المسؤولون في تقاربهم الرسمية،  نتيجة المالحظات المتكررة التي أبدا

 .74وخصوصاً ما كتبه مدحت باشا

بدأت الدولة الع مانيّّة تزيّّد مّّن تأسّّيس المّّدارس الحكوميّّة فّّي 

والية بيروت بناء على تقارير والتها ومديرية معارف بيّّروت، ومنهّّا 

ما أرسله مدير معارف بيّّروت، ومّّا جّّاء فيّّه   ىلّّى وزارة المعّّارف 

وجد مكاتب ابتدائية بقدر كاف في بيروت حتى الوقت الجليلة  حيث ال ت

الحالي تكلي لل لبة الّّذكور واإلنّّاث، مّّع العلّّم بّّأن  المكاتّّب األجنبيّّة 

ّّب  ّّن المكات نِيَة م َّّ ّّة الس ّّر اإلدارة الع ماني ّّي أن تك  ّّاك. ينبغ ّّرة هن ك ي

االبتدائية، حتى ال يذهب أ لّّال المسّّلمين مّّن الجنسّّين ىلّّى المّّدارس 

 .75األجنبية 

اء في رسالة أخرأ من بيروت تحّّذّر السّّل ات الع مانيّّة مّّن وج

مغبّة ترك ساحة التعليم حكراً على اإلرساليات األجنبية، واإلسرا  بلتح 

مدارس للمسلمين   ىلى جناب الحضّّور السّّامي، تّّّم مّّن قبّّل األهّّالي 

شراء بعا األماكن والعقّّارات فّّي بيّّروت مّّن أجّّل تأسّّيس مكاتّّب 

ناث، ألن المكاتّّب الموجّّودة فيهّّا قليلّّة، وال تكلّّي ابتدائية للذكور واإل

ى ال يّّذهب أ لّّال المسّّلمين ىلّّى المكاتّّب  ألعداد ال ّّالب، وذلّّك حتّّّ

ّّب  ّّات. ويج ّّروت، وخصوصّّاً البن ّّي بي ّّرة ف ّّودة بك  ّّة الموج األجنبي

 

 لنح    ةملال ملن ت با،لال  يلث ؤسنتليثح  :لامع ؤس ل حا ة إؤح ؤسة لم س س  لا ة ياللا اة  - 74
 .79 -78ة ص 1958ة 3ط

75  - B.O.A: BEO: 521/ 39072 
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قّّرش مّّن أجّّل ىصّّالح  150،000اإلحسان علينا بمبلّّغ سّّنوي قّّدره 

 .76وىك ار المكاتب االبتدائية في بيروت 

ولم تكن الدولة الع مانية تلّرق بّّين المّّذاهب اإلسّّالمية، فتعاملهّّا 

بالسّّواءدون التمييّّز بينهّّا   يوجّّد فّّي سّّنجق الالذقيّّة أك ّّر مّّن 

نسمة من  ائلّّة النصّّيرية ال يعرفّّون شّّيئاً عّّن اإلسّّالم،   100،000

وبعا  ائلة األمريكان استغل ذلك وأخذ أبنّّاء هّّؤالء ىلّّى مدارسّّهم، 

 .77نشاء مكاتب ومساجد بقدر الحاجة ىليهم لذلك نرجو منكم ى

 3وأخذت الدولة الع مانية تهتم ب ائلة النصيرية حيث تّّّم تأسّّيس  

منّّزل مكتّّب للصّّبيان )ابتّّدائي(، وتّّّم   20مكاتب رشدية، وعلّّى كّّل  

. وقد أرسلت الصدارة العظمى رسالة ىلى 78اختيار مدّرسين في الالذقية

د أماكن المدارس والمساجد التي مديرية معارف بيروت ت لب فيها تجدي

 .79يجب تأسيسها ألهالي جبل النصيرية

ّّة  ّّة للدول ّّت تابع ّّة كان ّّدارس الحكومي ّّن أّن الم ّّرغم م ّّى ال وعل

مباشرة، ىالّ أّن الدولة كانت حريصة عند ىنشّّائها علّّى الحصّّول علّّى 

تّّرخيص لهّّا   بنّّاء علّّى ال لّّب المقّّّدم ىلّّى وزارة الّّدفتر الخاقّّاني 

ال  علّّى   بخصوص بناء مكتب ابتدائي في مديريّّة نّّابلس، وبعّّد اإل ّّّ

 .80الخرائ  تّم ىصدار مذكرة بهذا الخصوص 

ومن أجل ضب  هذه المدارس ومتابعتها عن ك ب، أنشأت مديريّّة 

معّّارف بيّّروت جهّّازاً للتلتّّيش علّّى المّّدارس، حيّّث كانّّت ترسّّل 

تلتيش . وكان جهاز ال81الملتّشين دورياً للتلتيش على المدارس االبتدائية

 

76 - B.O.A: BEO:579/43404. 

77 - B.O.A:Y.PRK.UM:24/15. 

78 - B.O.A:A.MKT, MHM:475/44. 

79  - B.O.A:A.MKT.UM:1849/38(3-1). 

80 - B.O.A:I.DFE:11/5. 
81 - B.O.A:MF.MKT:284/20. 
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يتّخذ اإلجراءات الالزمة بحق المعلّمين المقّصرين بواجباتهم، وهّّذا مّّا 

حصل لبعا معلّمي المدارس االبتدائيّّة فّّي نّّابلس، حيّّث تّّّم صّّرف 

 .82بعا المعلّمين لعدم قيامهم بواجبهم

ّّن  ّّأتي م ّّة ت ّّدارس االبتدائي ّّدروس للم ّّع ال ّّرام، توزي ّّت ب وكان

  علوم دينية، أبجدية تركيّّة استنبول، حيث تّم تخصيص الدروس التالية

عربية، قراءة عربي، لغة تركية، ىمالء عربي وكتابة، مختصر صرف 

ونحّّو عربّّي، مختصّّر نحّّو تركّّي، محاد ّّة تركيّّة، خّّ ، جغرافيّّا، 

 .83تاريخ، معلومات مدنية وأخالقية، معلومات فنية وأخالقية

وباالستناد ىلى بعا الو ائق الع مانيّّة، وقبّّل أن نسّّتعرا عّّدد 

كاتب االبتدائية بحسّّب السّّالنامات، فقّّد ورد فّّي بعضّّها عّّدد لهّّذه الم

مكاتّّب، وقضّّاء   10المكاتب في بعا األقضية، فلّّي قضّّاء الالذقيّّة  

، 3، وفّّي قضّّاء صّّهيون84مكتباً ابتدائياً موّزعين على القرأ  28جبلة  

مكاتب موّزعين على القرأ، لسّّنة  10مكاتب، وجبلة   9وقضاء مرقب  

ً  29لواء البلقاء . وفي 85ه1317ّ  .86مكتباً ابتدائيا

ونّّورد هنّّا ىحصّّاء عّّن عّّدد المّّدارس فّّي األلويّّة والسّّناجق 

واألقضية بحسب سالنامات والية بيّّروت وسّّالنامات نظّّارة المعّّارف 

)أحياناً تذكر السالنامات أعداد التالميذ وأحياناً ال تذكرها( من دون ذكر 

 لك الحتجنا ىلى مجلّدات اسم القرأ التابعة لها، ألنّه لو أردنا ذ

 .87ه1312ّ -1311حسب سالنامة والية بيروت لسنة 

 

82 - B.O.A:MF.MKT:102/102 (1-1). 

83 - B.O.A:MF.MKT:1166/26 (6-8). 

84  - B.O.A:MF.MKT:317/46. 

85 - B.O.A:Y.A.HUS:415/29. 

86 - B.O.A:A.MKT.UM:1845/70. 
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عّّّّّدد المّّّّّدارس  القضاء اللواء

 االبتدائية

 عدد التالميذ

 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

 177 5 مرقب بيروت

 152 6 جبلة بيروت

 104 4 صهيون بيروت

 710 23 عكا بيروت

 603 23 حيلا بيروت

 476 26 صلد بيروت
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 195 5  بريا بيروت

 575 6  رابلس الشام بيروت

 10614 211  المجمو 

المعّّارف العموميّّة أّما أعداد المدارس بالنسبة ىلى سالنامة نظارة 

، فهي تذكر أسماء المدارس والقّّرأ التّّي أقيمّّت فيهّّا 131788لسنة هّ

 من دون ذكر أعداد التالميذ.

 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

 

 .514 -498 لة ص 1317تاسيامم خ احة ؤسسةاح  ؤسةسثمامة س يم  - 88
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 5 مرقب الالذقية

 4 صهيون الالذقية

 21 عكا عكا

 20 حيلا عكا

 7 صلد عكا

 6  رابلس ا لشام  رابلس الشام

 1 صافيتا  رابلس الشام

 1 حصن األكراد  رابلس الشام

 1 الناصرة عكا

 مكتب 236  المجمو 

الجدولين، يجد أّن أعداد المدارس االبتدائية في والمتأمل في هذين  

 -1311والية بيروت كانت في تزايّّد مسّّتمر، وبحسّّب سّّالنامة لسّّنة 

ّّت 1312 ا بحسّّب سّّالنامة نظّّارة  211هّّّ، كان ّّّ ّّة. أم مدرسّّة ابتدائي

مدرسّّة. بينمّّا سّّالنامة   236هّ، فكانت  1317المعارف العمومية لسنة  

عدد المدارس االبتدائية في والية هّ، تذكر أّن 1326والية بيروت لسنة 

 .89مكتب للذكور واإلناث 300بيروت بلغ 

  

 

 .97 -96 لة ص 1326تاسيامم  تظم ياا ا س يم  - 89
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 * الخاتمـة:

تأخرت الدولة الع مانية في افتتاح المدارس الحكومية في الواليات 

العربية ومنها والية بيروت، ولهذا السبب يتّهم الك يّّرون مّّن البّّاح ين 

المجّّال. نعّّم صّّحيح ىّن الدولّّة والمّّؤرخين الدولّّة باإلهمّّال فّّي هّّذا 

تأّخرت بافتتاح المدارس، ولكن هذا لم يكن ىهماالً منهّّا عّّن قصّّد، بّّل 

ّّت  ّّي كان ّّروب الت ّّرة الح ّّغالها بك  ّّبب انش ّّان  تقصّّيراً  بس ّّا ك رب م

تخوضها، فم الً السل ان محمد األول المعروف بمحمد جلبي الذي حكم 

ث معّّارك معركّّة، أي بمعّّدل  ّّال 24م خاا 1421 -1413من سنة 

في السنة، فكيّّف لدولّّة تخّّوا كّّل هّّذه المعّّارك أن تع ّّي األهميّّة 

 الكافية للتعليم.

لذلك ىّن االهتمام الجدي للدولة الع مانية بإنشاء المدارس، لّّم يبّّدأ 

فعلياً ىالّ مع حركة اإلصالحات التي سادت القرن التاسع عشر، فقد أكّّد 

مرافّّق الدولّّة جميعهّّا، الخ  الهمايوني   أّن اإلصالح  يجّّب أن يعّّّم  

وأّن ىنشاء المدارس الصالحة في أرجّّاء اإلمبر وريّّة، كليّّل بالقضّّاء 

على الجهل المسي ر على الشعب عامة ، وأّكد أيضاً  الحريّّة الم لقّّة 

لل وائف غيّّر اإلسّّالمية فّّي تّّرميم المستشّّليات والمّّدارس والمعابّّد 

 والمرافق .

ة، وتنافسّّها علّّى وكّّان لمجّّيء اإلرسّّاليات التبشّّيرية المسّّيحي

اجتذاب أهالي بيروت ىلى المدارس التي أنشأتها لخدمة أغراضّّها، أ ّّر 

في ىذكاء الخالف ال ائلي بين المسلمين والمسيحيين. وقد نبّه ىلّّى ذلّّك 

 عبد القادر قباني  صاحب جريدة  مرات اللنون بّّالقول  .. ىّن أوروبّّا 

الشّّرق وال رأفّّة لم تتجشم هذه المشاق،  وتعرف تلك المعارف رحمة ب

بأهل الشام، وىنّما رغبت في أن تجعل لمشروعها السياسي حزباً يتغّّذّأ 

بمحبتهّّا صّّغيراً، فّّإذا كبّّر انتشّّر فّّي الّّبالد، وكّّان عونّّاً لهّّا علّّى 

 مساعيها .
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لذلك فقبّّل تأسّّيس المّّدارس الحكوميّّة الع مانيّّة، كانّّت بيّّروت 

لقرن التاسع عشر، ساحة ملتوحة للمدارس اإلرسالية األجنبية منذ بداية ا

وعندما أحّست الدولة بخ رها، شّمرت عن ساعديها، ونزلت ىلى ساحة 

التعليم، وبالرغم من تأخر الدولة الع مانية في افتتاح المدارس الحكومية 

ىالّ أنّهّّا اسّّت اعت خّّالل فتّّرة وجيّّزة مّّن مّّلء اللّّرا  الّّذي أحد ّّه 

 غيابها.
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 المالحق 
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البستاني إلى فتح مدرسته للطالب المسلمين  وثيقة تدعو بطرس 

 والمسيحيين على السواء
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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 المدارس العثمانية
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وثيقة من مدير معارف بيروت يطلب من الدولة العثمانية فتح مدارس  

 بسبب كثرة المدارس اإلرسالية والمسيحية تابعة للدولة 
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تقرير من طرف السفارة الفرنسية بخصوص الحصول على إنشاء 

 مكتب في بيروت حيث تم إعطاء السفارة اإلذن بإنشاء المكتب 
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التي   المقاصد  جمعيات  أن  الشك  إلى  يرقى  ال  بما  الوثيقة  هذه  تظهر 

بإنشاءها ودعمها جمعية أسست في عهد مدحت باشا والي سورية قد قام 

 اإلتحاد والترقي.
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 1ومؤسساتها في والية اليمن الحياة التعليمية 

 

تعليم   على  األمر  بداية  في  العثمانية  الدولة  في  التعليم  إقتصر 
العربية   الواليات  في  التعليم  شأن  ذلك  في  شأنه  الدينية،  األمور 
والية  ومنها  العربية  الواليات  في  التعليم  كان  العثمانية.  واإلسالمية 

يبدأ على يد الكتاب، أو مرٍب  اليمن، قبل عصر التنظيمات تعليماً حراً ،  
تعلم  كان  كما  الكريم،  القرآن  من  أجزاء  التلميذ  منه  ويتعلم  شيخ،  أو 

 القرأة والكتابة هو الحد األقصى للتعليم. 

لم يختلف التعليم في والية اليمن عن الواليات العربية، فتأسست  
هي  التقليدية  بالمدارس  والمقصود   ." الكتاكيب   " التقليدية  المدارس 

العثمانيين  ا العربية واإلسالمية قبل  الواليات  إنتشرت في  التي  لمدارس 
 وإستمرت في العهد العثماني. 

على اليمن في   الثانيةوبعد بسط الدولة العثمانية سيطرتها للمرة  
على    1872سنة   كثب  عن  للوقوف  إصالحية  هيأة  الدولة  أرسلت  م، 

ا تقريرها  الهيأة  ورفعت  اليمن،  في  العامة  السلطات  األوضاع  لى 
العثمانية، فذكر التقرير الوضع المتردي للمدارس وأوصت بفتح العديد  

 من المدارس حتى يتمكن اليمنيون من التعلم بشكل جيد.

الجد   محمل  على  اإلصالحية  الهيأة  مطالب  الدولة  حملت 
 وشرعت بإصالح العديد من المدارس وبناء الجديد منها.

من  وجيزة  فترة  في  الدولة  التي   وإستطاعت  المدارس  إصالح 
 ، اإلبتدائية  الجديدة  المدارس  من  العديد  وبنت  إصالح  الى  بحاجة 
الدولة   تنسى  ، ولم  الضايع  السلطانية. ومدارس   ، ، اإلعدادية  الرشدية 
الرشدية   المدارس  المعلمين،  دور  فأنشأت  المعلمين  قدرات  ثقل  من 

  العسكرية.

 
 م 2017نوفمبر  17-16*( بحث ألقي في المؤتمر الدولي الثاني حول اليمن، المنعقد بجامعة إستنبول ما بين 
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The Education Life in Yemen and his associations 

In the beginning, education in the Ottoman Empire was 
based on religious teachings for the purpose making the Arab 
Islamic Ottoman states knowledgeable. Before the free 
organizations era, teaching in the Ottoman Empire, of which 
was Yemen, education was free and started following a book 
and instructed by a teacher or sheikh during which students 
would learn parts of the Holy Quran; the highest level of 
education was the ability to read and write. 

Education in Yemen did not differ from that of the Arab 
states for that traditional schools "Al Katateeb" were 
established. Traditional schools refer to school that were 
present prior to the existence of the Arab Islamic Ottoman 
Empire and existed afterwards. 

After the Ottoman Empire invaded Yemen in the year 
1872 (Gregorian calendar), it sent a Correctional Committee to 
supervise public affairs in Yemen whereas it presented reports 
to the Ottoman authorities. Reports were consisted of how 
school situations were bad and the committee proposed the 
opening of numerous schools so that the Yemeni people could 
have a decent education. 

The empire noted the demands of the Correctional 
Committee and set up to reform numerous schools and 
establish new ones. 

In a brief period of time, the empire was able to reform 
schools that were in need of such as well as set up many 
elementary, preparatory, adult and sovereign schools. In 
addition, the empire did not neglect the capabilities of teachers 
thus they created what is called the teacher's role; they also 
established adult military schools. 
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 المقّدمة

 

العهد   في  العربية  والبلدان  العرب  بتاريخ  المتعلقة  المواضيع  هي  كثيرة 

البحث فيها ودراستها دراسة معّمقة، وال يمكن دراستها إال    العثماني والتي لم يتمّ 

هذه ب أولويات  في  يأتي  بوثائقه.  واالستعانة  العثماني،  األرشيف  إلى  العودة 

المواضيع التي تفتقر إليها المكتبات العربية بشكل خاص موضوع "الحياة الثقافية  

التي   الدراسات  بعض  باستثناء  العثماني"  العهد  في  العربية  البلدان  في  والعلمية 

العلمي الحياة  تشّكل  هنا وهناك.  من  العثمانيين واحدة من صدرت  والفكرية عند  ة 

من الباحثين في  أكثر القضايا التي أهملت ولم تحَظ بالبحث العميق من قبل الكثير  

 .ومنها الحياة التعليمية في اليمن الدراسات العربية 

النهاية جزء ال    العثماني هي في  العهد  العلمية والفكرية في  مع أن الحياة 

والف العلم  تاريخ  من  الموضوع  يتجزأ  هذا  يشّكل  بحيث  اإلسالمي،  العالم  في  كر 

العثماني واستيعابه   التاريخ  فهم  في  كبيرة  مكانهبأهميّة  تعيين  ذلك    ،مجمله، وفي 

اإللهام العلمي والفكري الذي قّدمه العثمانيون بشكل عام داخل إطار العلم والفكر  

 في العالم اإلسالمي. 

 

 التعليم في الدولة العثمانية: 

األمور  ا   تعليم  على  األمر  بداية  في  العثمانية  الدولة  في  التعليم  قتصر 

واال  العربية  الواليات  في  التعليم  شأن  ذلك  في  شأنه  العثمانية  الدينية،  سالمية 
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التقليدية   المدارس  في  الكبار  تعليم  نظام  العثمانية  الدولة  في  شاع  إذ  األخرى، 

مخصّ  كانت  التي  في  اإلسالمية  الصغار  تعليم  ونظام  الدينية  العلوم  لتعليم  صة 

الخ أصحاب  بعض  أقامها  التي  الكتاتيب  في  الصبيان  محالت  يمدارس  في  رات 

والق والقصبات  المدن  اإلبتدائية،  )األحياء(  المدارس  من  بدائية  نسخة  كانت  رى. 

 هما علماء الدين. يالتدريس في كل  يتولى و

العثمانية ورجالها    الدولة  التعليم إلى جانب  ا وأولى سالطين  بأمور  هتماماً 

سالمية في أرجاء  إ هتمامهم باألمور العسكرية واإلدارية، فأسسوا مدارس تقليدية  ا 

 يتهم. برعا االعالم اإلسالمي وشملوه

ننسى هنا أن مراكز المدن لم تكن تخلو من مدارس أقيمت قبل    الّ وينبغي أ  

استمرّ  بل  العهد  هذا  في  المدارس  هذه  دور  ينته  ولم  العثماني،  وشملتها    ، العهد 

ال  أوقافاً  لها  فأوقفت  برعايتها  العثمانية  ممّ الدولة  أدّ ستمرارها،  تحافظ  ا  أن  إلى  ى 

ونشاطه وجودها  على  المدارس  أدلّ هذه  وليس  ممّ   ا،  ذلك  دفاتر على  في  نجده  ا 

المتعّل  الطابو  تمّ تحرير  فقد  المختلفة  باأللوية  هذه    قة  موارد  من  قسم  تخصيص 

كما أن السالطين وكبار رجال الدولة   كالرسوم والضرائب وقفاً للمدارس،  ويةاألّول

 .2ا يمتلكونه إلقامة المدارسيص جزء ممّ دوا في تخصّ واألغنياء لم يتردّ 

قام بحركة    م( 1839-1808ى السلطان محمود الثاني الحكم ) وبعد أن توّل  

لمؤسسة   الكبير  بالدور  وأقرَّ  المجتمع،  وحياة  الدولة  بنية  في  واسعة  إصالحية 

ليس بوسعه االستجابة لمتطّل   التعليم، ورأى أنَّ  الدولة،  التعليم بوضعه الحالي  بات 

تتولّ  مدارس حديثة  وإنشاء  التعليم،  بتحديث  يقوم  أن  عليه  إعداد خرّ فكان  يجين  ى 

واإل  التغيير  تحقيق  على  واالجتماعية    صالحقادرين  االقتصادية  المجاالت  في 

 
فاضل بيات: المؤسسات التعليمية في المشرق العربي العثماني، دراسة تاريخية إحصائية في ضوء الوثائق  (  2

 .15العثمانية، تقديم خالد أرن، منظمة التعاون اإلسالمي، آرسيكا، استنبول، ص
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اإلواإل )مجلس  النافعة  أمور  مجلس  إلى  أمره  فأصدر  الئحة  دارية  إلعداد  عمار( 

الضرور التعليمية  في    ية،بالمؤسسات  والمتمثلة  المتوافرة  المدارس  تنظيم  وكيفية 

 .3مدارس الصبيان 

أقّر فيها بضرورة إجراء اإلصالح في    ،م1839شباط    5وأعّد المجلس آلئحة في  

أنّ  على  وأّكد  ممّ   التعليم  الدولة  تعانيه  خالص  يمكن  ف  التخّل   منا  إ ال  ال  تحقيقه 

وتوسيعهب التعليم  أنّ تطوير  ورأى  يمكن ،  وال  البالد  في  التنمية  تحقيق  يمكن  ال  ه 

تطوير اآللة العسكرية للدولة إال بإقامة مؤسسات تعليمية جديدة قادرة على التكيّف  

 .4مع متطلبات العصر 

الم  السلطان عبد  الحكم  م(  1861-1839الحكم )  األّولجيد  وبعد أن تولى 

سنة  االببدأ   فرمانًا  وأقرَّ  بالتعليم،  جّدي  بشكل  التي  1845هتمام  التدابير  بأن  م 

أسس  أتّ  لهذا  إيجابية.  نتائج  تسفر عن  لم  التاريخ  لغاية هذا  التعليم  خذت في مجال 

المؤقّت سنة   المعارف  إلى مجلس  1840مجلس  المجلس  م، وبعد سنة تحّول هذا 

وأ العام  نفسها  المعارف  السنة  وفي  التعليم،  عن  مسؤوالً  نظارة    تأّسست صبح 

 . 5المدارس العمومية

في  1857آذار    17وفي    حدث  أهّم  العثمانية  الدولة  في  التعليم  شهد  م 

يكن    ،تاريخه ولم  المعارف.  وزارة  أي  العاّمة"  المعارف  "نظارة  تأسيس  وهو 

المؤسسات أو  التعليمية  الجوانب  جميع  يشمل  نظام  وهناك  األمر  .  هذا  استمر  قد 

 
3 ) Muammer Demirel: Turk Eğitiminin Moderleşmesnide Ruşdiye Mektepleri, turkler, 
yay, T.C.15, pp44-45. 

 . 16( فاضل بيات: مرجع سابق، ص4
5 ) Yahya Akyüz: Turk Eğitim Tarihi, Ankara, 1982, pp104-106. 
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م حيث صدر نظام المعارف العام واستهدف تنظيم شؤون التعليم  1869حتى سنة  

 . 6وتطويره

أقسام تضم بمجموعها    ويشمل  النظام خمسة  القسم    ،ماّدة  198هذا  تناول 

أقسام المدارس ومستوياتها، ونصَّ على تقسيم المدارس على خمسة مراحل    األّول 

الصبيان   هي:  وتضم    –السلطانية    –اإلعدادية    –الرشدية    –دراسية،  العالية. 

الجامعة. ويتناول    \دار الفنون    –ات  معّلمال دار    –ين  معّلمال المدارس العالية: دار  

  ضم القسم الثالث نظام االمتحانات، وي   ،القسم الثاني نظام تشكيالت المعارف العامة

 والقسم الخامس الشؤون المالية للمعارف.  ،ينمعّلمال ويضم القسم الرابع  

توّل   أن  )وبعد  الحكم  الثاني  الحميد  عبد  السلطان  شهد  1909-1876ى  م( 

افتتح   إذ  والكميّة،  النوعية  حيث  من  وملموسة  مهّمة  تطورات  من   عدًدا التعليم 

التعليمي والفنيّة.  المؤسسات  والمهنية  موة  االبتدائية بشكل  المدارس  قطع  نانتشرت 

 . 7وأصبحت العملية التعليمية تمارس على الطراز الحديث النظر، 

تقرّ 1882شباط    16وفي    كلّ م  في  معارف  مجلس  تشكيل  من    ر  مركز 

في   التعليم  شؤون  تسيير  أجل  من  فيها  معارف  مدير  وتعيين  الواليات  مراكز 

 . 8الواليات 

س  صدر  الذي  المعارف  نظام  إلى  1869نة  وحسب  المدارس  قّسمت  م 

 المدارس الرسمية والمدارس غير الرسمية. :قسمين

 وهي المدارس التي تؤسس وتديرها الدولة.  ، المدارس الرسمية -1

 
 (.  B.O.A: Y.EE, 112/6م ) 1869( راجع بخصوص نظام المعارف العامة الصادر سنة  6

7 ) yahya Akyüz: op.c.t, P147. 
 . 29-28ص، 2هـ، ج1317( سالنامة نظارة المعارف لسنة  8
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غير   -2 واألفراد    ، الرسميةالمدارس  الطوائف  تؤسسها  التي  المدارس  وهي 

 ن: يواألجانب وتنقسم إلى قسم

 سالمية. المدارس الخاصة اإل  -أ 

اإل -ب غير  الخاصة  إلى    ، سالميةالمدارس  تنقسم  بدورها  وهي 

 ن:يقسم

 تها إلى الطوائف الدينية. وتعود ملكيّ ، المدارس الملكية (1

الخاّصة  (2 قبل    ،المدارس  من  تقام  التي  المدارس  وهي 

 .9األفراد 

 

 التعليم في والية اليمن: 

العربية   الواليات  في  التعليم  عصر    ومن  ،كان  قبل  اليمن،  ضمنها 

التلميذ  فيه  أو شيخ، ويتعّلم  أو مرّبٍ  الكتّاب،  يد  يبدأ على  تعليًما حًرا،  التنظيمات 

فكان يتعلمها من قباني القرية، كما   ا مبادىء الحسابأجزاء من القرآن الكريم. أمّ 

 كان تعليم القراءة والكتابة هو الحد األقصى للتعليم فيها. 

المدن،  أّما    يتلقّ ففي  التالميذ  المساجد والكتاتيب، وكانت  كان  العلم في  ون 

القرآن   حفظ  هي  األساسية  التدريس  المساجد  مادة  استعملت  ما  وكثيًرا  وتالوته. 

كمدارس. ولم تكن الحكومة تنفق على المدّرسين أو على أبنية المدارس، بل كانت  

الذي المحسنين  تبرعات  إلى  بوجودها  تدين  وحالمدارس  أنشأوها  عليها  ب ن  سوا 

 األوقاف. 

 
9 ) B.O.A: Y.EE, 112/6. (27المادتان 26و) 
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أشباه    عاتق  على  يقوم  عام  بشكل  العربية  الواليات  في  التعليم  وكان 

يستقبلون   بدائية،  مدارس  التجارية  دكاكينهم  أو  بيوتهم  من  الذين جعلوا  المتعلمين 

ية في علم  األّول فيها الصبيان، حيث يلقنونهم مبادىء القراءة والكتابة مع المبادىء  

العربي.   الحساب  الخط  جانب  كان    إلى  ينّصب    معّلمالوإذا  اهتمامه  كان  نصرانيًا 

على تعليم هؤالء الصبيان قراءة اإلنجيل المقّدس وحفظ بعض مزاميره، وإن كان  

اهتمامه تلك    مسلًما رّكز  الكريم وحفظه. وكانت  القرآن  تالوة  تعليم صبيانه  على 

إلى الذي يدعى    المدرسة تعرف باسم "الخوجاية"، وذلك نسبة  مديرها وصاحبها 

"الشيخ"   العربية  باللغة  تقابلهما  تركيتان  كلمتان  والخوجا  والخوجاية  "الخوجا". 

 .10و"الشيخة" 

العربية،    الواليات  عن  اليمن  والية  في  التعليم  يختلف    تأّسست إذ  لم 

والمقصود بالمدارس التقليدية تلك التي انتشرت في    ،المدارس التقليدية "الكتاتيب"

واإل العربية  والتي    سالميةالواليات  العثمانيين  قبل  بالدرجة  ا المختلفة  ختّصت 

ى بتعليم العلوم الدينية. ولم تواصل هذه المدارس وجودها ونشاطها في العهد األّول 

توسّ  بل  فحسب،  وازدهرتالعثماني  أن    عت  ورجا  أسهمبعد  الدولة  السالطين  ل 

 .11واألعيان في إنشائها 

 

 المدارس التقليدية في والية اليمن: 

عن   معلومات  أي  العمومية  المعارف  نظارة  سالنامات  في  نشاهد  لم 

سنة   في  الصادر  الرابع  جزئها  في  إالّ  اليمن  والية  في  القائمة  التقليدية  المدارس 

ذكر  1900 دون  "تعز"  في  إسالمية  تقليدية  مدرسة  وجود  إلى  أشارت  حيث  م، 
 

م، نقالً عن محمد زكي  1809-1808( علي محمد إبراهيم: الحياة االجتماعية والفكرية في الدولة العثمانية  10

 . 211م، ص1972بقالين، أحداث مع شيوخ الكتاتيب، استنبول، 
 . 553( فاضل بيات: مرجع سابق، ص 11
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وعدد طالبها   الساد45اسمها،  جزئها  في  السالنامة  أوردت  ثّم  في  .  الصادرة  س 

أنّ 1902سنة   اليمن،    م  تقليدية في والية  "  ثنتان في "صنعاءا هناك ست مدارس 

 .12ديدة"وثالثة في "تعز" وواحدة في "الح

 

 المدارس العصرية في والية اليمن: 

بسبب  تأخّ   العصرية  الطريقة  على  اليمن  والية  في  المدارس  إنشاء  ر 

الثورات والحروب التي سيطرت على والية اليمن، ولم تنشأ المدارس إال بعد أن  

والية    استتب األمن في م، حيث  1872سيطر العثمانيون على اليمن مّرة ثانية سنة  

 .13وبدأت بنشر المعارف على الطريقة العصرية  اليمن

إ و  سنة  بعد  الثانية  للمّرة  سيطرتها  بسط  العثمانية  الدولة    ، م1872عادة 

أرسلت الدولة بعثة تحقيق لتقّصي أوضاع اليمن، وبعد أن ذهبت الهيئة إلى والية  

أنّ  تفيد  العظمى  الصدارة  إلى  تقريرها  اليمن    اليمن رفعت  في  التعليمي  المستوى 

بتدائية في  ا م وجود مدرسة  كثيًرا ويجب إصالح مكاتب الصبية هناك إذ يلز  متدنٍّ 

واقامة مدرسة رشدية في كل مركز    ، كل قرية يزيد عدد سكانها عن خمسين عائلة

لل ا من مراكز األقضية ثّم   ين في عاصمة الوالية لتخريج المدرسين  معّلمقامة دور 

 .14في المدارسيحق لهم التعليم الذين 

 

  

 
 . 712، ص 6، ج 1319، وسنة 748، ص 4هـ، ج1317المعارف لسنة ( سالنامة نظارة  12
م،  1986م(، الهيئة المصرية العامة للكتّاب، 1918-1872( فاروق عثمان أباظة: الحكم العثماني في اليمن ) 13

 .92ص
14) B.O.A: I.HUS, 1317R/9. 
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 إدارة المعارف في والية اليمن:  -1

م حيث رفعت 1899يمن إلى سنة  تأسيس إدارة المعارف في والية ال يعود   

اإلصالحية الهيئ لتقصّ الُمشكـَّ   ة  الحكومة  قبل  من  مدير  لة  بتعيين  األوضاع  ي 

المعارف وإرساله إلى    معارف ُكفء وقت طويل    اليمن. ولم يمرّ من قبل وزارة 

لمعارف فيها. وطبقًا  تعيين أول مدير ل  ، فتمّ 15حتّى وافقت الدولة على هذه التوصية 

فإنّ  المعارف  نظارة  سالنامة  في  ورد  توّل   لما  قد  أفندي  وهبي    إدارة ى  محمد 

 ، وهم:وكان يعاونه عدد من المسؤولين ، م1900المعارف في والية اليمن سنة  

 موظف المحاسبة.  سيد عبد الرحمن -1

 كاتب التحريرات باللغة التركية.  محمد فائق -2

 كاتب مجلس المعارف باللغة التركية.  حافظ أحمد -3

 أمين صندوق.  حسن -4

 . 16معاون المحاسب أحمد بك   -5

 

لسنة   المعارف  نظارة  سالنامة  في  ورد  لوالية  1903وقد  للمعارف  آخر  مدير  م 

 اليمن: 

 المدير.  محمد بك  -1

 كاتب التحريرات.  رشيد بك  -2

 كاتب المجلس.  حافظ أحمد أفندي -3

 رفيق موظف المحاسبة  أفنديسعيد   -4

 
15 ) B.O.A: I.HUS, 1317/9. 

 .1620صهـ، 1318( سالنامة نظارة المعارف لسنة 16
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 أمين الصندوق.  حسن أفندي -5

 .17موظف المخزن  عثمان أفندي -6

 

أمدتّ   لعام  فيما  العثمانية  الوثائق  بعض  لمدراء  م  1908نا  أخرى  بأسماء 

مدير المعارف في والية اليمن   ، ومما جاء في إحداها أنّ المعارف في والية اليمن

أفندي 1908لسنة   راشد  أحمد  السيد  كان  لعام  18م  أخرى  وثيقة  أوردت  فيما   .

 . 19معارف اليمن وهو السيد فوزي أفنديآخر م اسم لمدير  1909

أنشأ  سنة    الدولة   توقد  في  عسير  لواء  في  للمعارف  م،  1890إدارة 

النحو  ورو اليمن على  سالنامة والية  في  اإلدارة  أسماء مجلس  المفتي  اآلتيدت   :

 . 20عبد هللا أفندي، عبد اللطيف أفندي، محمد فرحان أفندي، حسن صبري أفندي

 

 بتدائية: المدارس اال -2

القرن    أواسط  حتى  العثمانية  الدولة  في  االبتدائية  المدارس  التاسع  كانت 

الصبيان"   العثماني "مدارس  بالمصطلح  يُسّمى  ما  أو  الكتاتيب  عشر تقتصر على 

انتشرت   وحملت    التي  المدن،  في  السكنية  األحياء  اسم  في  العربية  الواليات  في 

ى  الواليات العربية األخرى، تتوّل "الكتاتيب". ولم تكن الدولة العثمانية شأنها شأن  

لها   الذين يقومون بتأسيسها ويرصدون  األفراد هم  تأسيس هذه المدارس، بل كان 

 
 .707هـ، ص1321( سالنامة نظارة المعارف لسنة  17

18 ) B.O.A: BEO, 3234/242506. 
19 ) B.O.A: BEO, 3356/251642. 

 . 131، ص7هـ، ج1308( سالنامة والية اليمن لسنة  20
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سالمية  وكانت تقام بشكل عام مالصقة للمساجد أو المدارس التقليدية اإل  ، األوقاف

 . 21أو قربها، ويتكون مبناها عادة من غرفة كبيرة واحدة

ا   الدولة  تأّخر  من  العربية،  وبالرغم  الواليات  في  المدارس  بفتح  لعثمانية 

ها استطاعت في فترة وجيزة  أنّ   وذلك عائد إلى عّدة أسباب ال مجال لتعدادها، إالّ 

واتّ ت العثمانية  الدولة  على  الباحثين  بعض  تحامل  وقد  كبير،  تقّدم  هموها  حقيق 

أنّ   بإهمال بعضهم  اعتبر  بل  العربية،  الواليات  في  الترقّ التخّل   التعليم  وعدم  ي  ف 

العربية،  إ سببه   التعليم في الواليات  العثمانية ألمر  الدولة  أسباب     ولعّل من همال 

إنشاء المدارس  تأخّ  الدولة في  كثرة الحروب التي كانت تخوضها ضد أعدائها،  ر 

وتخوض   إال  عام  يمضي  يكد  عن   الدولة  فيه فلم  دفاعاً  معركتين  أو  معركة 

أنّ  صحيح  قد    أراضيها.  في    "قّصرت"الدولة  المدارس  وإنشاء  المعارف  بنشر 

 ها لم تهمله. الواليات العربية، إالّ أنّ 

ويعود اهتمام الدولة العثمانية الجّدي بنشر التعليم وإنشاء المدارس إلى ما   

ال ب عهد  سنة  عد  بعد  سيما  وال  حيث1845تنظيمات،  نحو تس  م،  الخطى    ارعت 

هذا التطوير لم يشمل في بداية    أنّ   ونشره، إالّ   تطوير التعليم في المدارس القائمة  

ف المدارس يعود  السبب األساسي لتخّل   األمر المدارس االبتدائية. ورأت الدولة أنّ 

طلوب، لكونهم غير  ين وعدم قدرتهم على التعليم بالشكل الممعّلمال إلى عدم كفاءة  

لذا   للتدريس،  قراًرا في  مؤهلين  الدولة  م منعت بموجبه  1847نيسان    8أصدرت 

، كما حّددت مّدة الدراسة في  ين الضعفاء من التدريس في المدارس االبتدائيةمعّلمال 

المجال تحققت بعد    ولعلّ   ، هذه المدارس بأربع سنوات أهم خطوة اتخذت في هذا 

لسنة المعارف  نظام  نصَّ 1869  صدور  الذي  مدرسة  م،  فتح  على    على  واحدة 

النظام   ونصَّ   ،األقل في كل محّلة أو محلتين في المدينة وفي كل قرية أو قريتين

 
 . 85( فاضل بيات: مرجع سابق، ص  21
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إال   باإلناث  الذكور  اختالط  للبنات، وعدم  مدرسة خاّصة  فتح  فتح  إ على  تعذر  ذا 

جنس. لكل  خاّصة  وتعليم    مدرسة  بالتدريس  القائمون  يكون  أن  على  نّص  كما 

اإلناثا  من  البنات  مدارس  في  ولحين    ، لخياطة  التعذر  حال  ات  معّلمعداد  إ وفي 

النظام   أجاز  للتدريس  فيهامعّلمتعيين  مؤهالت  المسنين  من  ذكور  وسعت  22ين   .

التدريس،   وأصول  المناهج  حيث  من  االبتدائية  المدارس  لتطوير  جاهدة  الدولة 

أن  بام. اشترطت بموجبها على المعنيين  1892تعليمات في سنة    تصدرفأ لتعليم 

 . 23ين االبتدائيةمعّلمال يكونو حاصلين على شهادة دار  

لتأخّ و  ا نظًرأ  للمرة  اليمن  على  نفوذها  العثمانية  الدولة  بسط  سنة  ر  لثانية 

العربية.    ، م1872 الواليات  باقي  على  قياًسا  قليلة  المدارس  عن  المعلومات  فإن 

  وكان والة اليمن يحثون الدولة العثمانية على اإلكثار من المدارس االبتدائية، ألنّ 

بالغرض  يفي  هيئ.  24الموجود ال  العثمانية  الدولة  مّر    –إصالحية  ة  فأرسلت  كما 

عشرة    –معنا   سبع  الهيئة  زارت  أن  وبعد  اليمن.  في  العاّمة  األوضاع  لتقّصي 

ة  ئوتحتاج إلى تجهيزات، لذلك طالبت الهي  رأت أنّها غير صالحةبتدائية،  ا مدرسة  

ال المدارس  تجهيز  بضرورة  الفقراء )الدولة(  الناس  التقرير  25ستيعاب  وذكر   .

المتردّ  أنّ   .ي للمدارسالوضع  التقرير  ن  ن هذه المدارس تتكوّ كل مدرسة م  فذكر 

يفترشون األرض وبحالة يرثى لها، وهذه المدارس  التالميذ   من غرفة مظلمة، وأنّ 

معظم التالميذ فيها من أبناء الفقراء وهم عاجزون عن توفير    ليس لها أوقاف، وأنّ 

 . 26المصحف لقراءته 

 
22 ) B.O.A: Y.EE, 112/6. 
23 ) Yahya Akyüz, op.c.t, p:148. 
24 ) B.O.A: DH.MKT, 734/35. 
25 ) B.O.A: I.MFT, 1316Z/2. 
26 ) B.O.A: Y. MTV, 183/56. 
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العثمانية هذه المطالب على محمل الجد، وشرعت بإصالح    حملت الدولة 

هـ  1321نا سالنامة نظارة المعارف لسنة  هذه المدارس وبناء الجديد منها، وقد أمدتّ 

 بأسماء هذه المدارس وسنة تأسيسها في عهد السلطان عبد الحميد الثاني. 

 

 : 27المكاتب االبتدائية في والية اليمن في عهد السلطان عبد الحميد الثاني 

 التأسيستاريخ  المكان القضاء  اللواء  رقم

 هـ1315 صنعاء صنعاء صنعاء 1

 هـ1316 صنعاء صنعاء صنعاء 2

 هـ1317 صنعاء صنعاء صنعاء 3

 هـ1316 روضة  صنعاء صنعاء 4

 هـ1306 قرية القابل  صنعاء صنعاء 5

 هـ1306 جوزة صنعاء صنعاء 6

 هـ1309 وعالن صنعاء صنعاء 7

 هـ1317 الحدا صنعاء صنعاء 8

 هـ1316 عر حراز  صنعاء 9

 هـ1316 شام كوكبان  صنعاء 10

 هـ1317 طويلة  كوكبان  صنعاء 11

 هـ1316 --- كوكبان  صنعاء 12

 هـ1317 عمران عمران صنعاء 13

 
 . 714-713-712هـ، ص 1321( سالنامة نظارة المعارف لسنة  27
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 هـ1315 شاال عمران صنعاء 14

 ---- زمار زمار صنعاء 15

 ---- زمار زمار صنعاء 16

 ---- بريم بريم صنعاء 17

 هـ1315 بريم بريم صنعاء 18

 هـ1315 رداع رداع صنعاء 19

 ---- ضوران  آنس صنعاء 20

 هـ1317 تعز تعز تعز 21

 هـ1318 قرية رميمة تعز تعز 22

 هـ1317 قماعرة  تعز تعز 23

 هـ1318 ماوية تعز تعز 24

 هـ1318 ذيشرات تعز تعز 25

 هـ1319 شرعب تعز تعز 26

 هـ1319 مقبنة تعز تعز 27

 هـ1319 حباب تعز تعز 28

 هـ1315 طالق تعز تعز 29

 ---- إب تعز تعز 30

 هـ1317 إب تعز تعز 31

 هـ1318 جيلة  إب تعز 32

 هـ1318 تربة  حجرية  تعز 33

 ---- أصيلع  حجرية  تعز 34



243 

 ---- يغرس  حجرية  تعز 35

 ---- قدس عزلة  حجرية  تعز 36

 ---- قبيطة حجرية  تعز 37

 ---- هنادر قعطبة  تعز 38

 هـ1317 عدين  عدين  تعز 39

 هـ1315 الحديدة الحديدة الحديدة 40

 ---- زبيد زبيد الحديدة 41

 ---- بيت الفقيه  بيت الفقيه  الحديدة 42

 هـ1317 باجل  باجل  الحديدة 43

 هـ1311 جبل ريمة  جبل ريمة  الحديدة 44

عسير   عسير 45

 )ذكور(

 هـ1315 أبها

 هـ1314 أبها عسير )إناث(  عسير 46

 

سالنامة    في  والوارد  عسير  في  لإلناث  االبتدائي  المكتب  إلى  باإلضافة 

اليمن مكتبً 1321نظارة المعارف لسنة   لإلناث في    اهـ، فقد أوردت سالنامة والية 

. ومن  28للمكتب هو "مصطفى أفندي"   األّول  معّلمال   صنعاء، وذكرت السالنامة أنّ 

هنا تمّ   الالفت  ك  أنّه  ذكر  االبتدأوّ   معّلمتعيين  اإلناث  لمدرسة  صنعاء،  ل  في  ائية 

العام الصادر سنة   على أن يكون    م الذي ينصّ 1869وهذا يخالف نظام المعارف 

السن،   معّلم في  كبير  فرجل  يوجد  لم  وإن  أنثى،  اإلناث  هنا    ومن  مكتب  الالفت 

أنّ  المتعّلماتأيًضا  اإلناث  قليالً    عدد  كان  اليمن  ممّ معدوًما  ما وربَّ  في  ا اضطر  ، 

 
 . 201هـ، ص1304( سالنامة والية اليمن لسنة  28
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كبالحكومة   تعيين  أوّ   معّلمتعيين ذكر  إلى  اليمن  والي  إناث. وقد طالب  لمدرسة  ل 

 . 29أنثى لمكتب صنعاء

اال  المدارس  العالمية  وشهدت  الحرب  قبل  العثمانية  الدولة  في  بتدائية 

قبل،  زدهارها وتوسعّت توسعًا كبيًرا، وانتشرت انتشاًرا لم تشهده من  ا   أوجى  األّول 

بل أخرى،  دون  والية  االنتشار  هذا  يشمل  إلى  ولم  الدولة    كلّ   تعّداه  أرجاء 

العربية.   الواليات  بلغ عددالعثمانية، ومن ضمنها  لسنة    حيث  االبتدائية  المدارس 

 :30يأتي كما في والية اليمن م 1913-1914

الخاصة   اسم الوالية 

 بالذكور

الخاصة  

 باإلناث

 المجموع  المختلطة 

 96 -- 1 95 اليمن والية  

 1 -- -- 1 لواء عسير 

 بلغت: فقد  31أما عدد التالميذ في والية اليمن ولنفس اإلحصائيات

الصفوف   اسم الوالية  في  التالميذ  أعداد 

 المختلطة قبل تأديتهم اإلمتحان

أنهوا   الذين  التالميذ  أعداد 

 الدراسة االبتدائية 

 -- -- -- 2553 44 2509 والية اليمن 

 

 :32اآلتي ين على الشكل معّلمال وكانت أعداد 

 المجموع  إناث  ذكور اسم الوالية 

 
29 ) B.O.A: MF.MKT, 1121/48. 

 .1هـ، ص1330-1329( معارف عمومي نظاراتي إحصائيات قلمي  30
 ب.3 –أ 3هـ، ص1330-1329( معارف عمومي نظاراتي إحصائيات قلمي  31
 ب.4 –أ 4( المصدر نفسه: ص 32
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 125 1 124 اليمن

 1 -- 1 لواء عسير 

 

بيات أنّ  الدكتور فاضل  للعام الدراسي    وقد أورد  عدد المدارس االبتدائية 

بلغت  1895-1896 قد  نفسه  ومدرسة    279م  العام  في  فيها  يدرس    3784كان 

 . 33تلميذًا 

أّما المواد التي كانت تدّرس في المدارس االبتدائية في والية اليمن فكانت   

النحو   إمالء،  اآلتيعلى  أسماء تركية، حساب،  : قرآن كريم، تجويد، علم وحال، 

 .34سالة األخالق، حسن الخط وصرف ر

 

 المدارس الرشدية: 

زدادت الحاجة  ا م(  1861-1839سنة ) األّول في عهد السلطان عبد المجيد  

إلى إجراء إصالحات جذرية في المدارس االبتدائية بعد أن ثبت عدم قدرتها على  

في   تدّرس  التي  المواد  بين  كبيرة  فجوة  لوجود  اإلعدادية،  للمدارس  تالميذ  إعداد 

كلتا المرحلتين، فتقرر تأسيس مدارس أعلى مستوى من المدارس االبتدائية تحت  

الثانية" الصفوف  "مدارس  السلطان    اسم  أن  االسم  إال  بهذا  تسميتها  يستحسن  لم 

الرشدية"   "المدارس  إلى  االسم  تغيير  أنّ وطلب  يبلغوا    باعتبار  لم  فيها  المتعلمين 

 
 . 228( فاضل بيات: مرجع سابق، ص 33

34 ) B.O.A: Y.MTV, 195/34. 



246 

وفي    ،سن الرشد. وحّددت الدراسة فيها بأربع سنوات، ثم زادت إلى ست سنوات

 .35م تقلصت إلى خمس سنوات 1836سنة 

و  معظم  تأّسست  في  الرشدية  الكبرى.  المدارس  المراكز  في  اليمن  الية 

ديدة وتعز  حوذلك في عهد السلطان عبد الحميد الثاني. وكان أقدمها في صنعاء وال

فت  بات، وقد توقّ وأبها. إالّ أن عدد هذه المدارس كان قليالً جداً ال ينسجم مع المتطّل 

الواقع   هذا  عبد    الهيئة عند  السلطان  إلى  رفعتها  تقارير  في  فرأت  اإلصالحية، 

  ، المدارس الرشدية القائمة في اليمن ال تلبّي حاجة األهالي  م، أنّ 1899الحميد سنة  

إثر  و   ،36لهذا أوصت بتأسيس مدرسة رشدية في كل مركز من مراكز األقضية و

 .37ر إنشاء مكتب رشدي في كل قضاء من األقضية لوالية اليمن تقرّ ذلك 

من األسباب التي تستكمل اإلصالحات في   وكانت الدولة العثمانية ترى أنّ  

صدور   وعقب  المقترحة،  المدارس  بافتتاح  وذلك  التعليم،  نشر  هو  اليمن  والية 

المعارف في   أعّد مجلس  المدارس  لتأسيس هذه  الالزمة  المعارف    نظارةاألوامر 

في   أنّ 1899  األّولتشرين    16محضًرا  فيه  أورد  ت م  مدارس  ه  تأسيس ست  قرر 

وتمّ  األقضية،  مراكز  في  لتعيين    رشدية  استنبول  في صحف  إعالن  ين  معّلمنشر 

 . 38لهذه المدارس

 المدرسة الرشدية في صنعاء:  -1

سنة    تأّسست الحافظ  م1876  \ هـ  1292في  محمد  وعيّن   ،

لها معّلماإلزميري   أوالً  لسنة  39ا  المعارف  نظارة  سالنامة  وأوردت   .

فكان  1318 التالميذ  أعداد  مع  التعليمية  الهيئة  أسماء    األّول   معّلم ال م 

 
 .233( فاضل بيات: مرجع سابق، ص  35

36 ) B.O.A: I.HUS, 1317 R/9. 
37 ) B.O.A: BEO, 1535/101402. 

 .283( فاضل بيات: مرجع سابق، ص  38
39 ) B.O.A: MF.MKT, 41/78. 
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أفندي الرياضة يوزباشي    معّلمو  ، ثاني مصطفى أفنديال   معّلم ال و  ،إبراهيم 

 . 40تلميذًا  45ا عدد التالميذ فقد بلغ أفندي أمّ 

 ديدة: حالمدرسة الرشدية في ال -2

ا أوالً  معّلمم، وعيّن فوزي أفندي  1878  \ هـ  1295سنة    تأّسست

  األّول  معّلمال   أنّ هـ فذكرت  1318. أما سالنامة نظارة المعارف لسنة  41لها

الخط محفوظ    معّلمالثاني حقي شناسي و  معّلمال و  ،للمدرسة كان علي رضا 

فكان    ،أفندي التالميذ  عدد  نظارة  42تلميذًا  47أّما  سالنامة  أوردت  فيما   .

الثاني    معّلمال و   ،كان خليل أفندي  األّول   معّلمال   هـ أنّ 1321المعارف لسنة  

. نالحظ أن أعداد 43تلميذًا  27وعدد التالميذ كان    ،كان أحمد حمدي أفندي

ال ا التالميذ   في  الرشدية  مدرسة  في  بين  ح نخفض  ما    1318سنتي  ديدة 

من  1321و إلى    47هـ  هذا  ا تلميذً   27تلميذ  السالنامة سبب  توضح  ولم   ،

 نخفاض. اال

 

 المدرسة الرشدية في زبيد:  -3

في سنة    تأّسست المدرسة  أنّ 1900  \ هـ  1317هذه  إالّ  تأخّ   م  ر  إفتتاحها 

سنة   أواخر  يقول    أنّ   والالفتم.  1903حتى  بيات  فتتاح  ا   إنّ فاضل 

تأخّ  أواخرالمدرسة  حتى  نظارة  44م 1903سنة    ر  سالنامة  تورد  فيما   ،

لسنة   التعليمية1900  \ هـ  1318المعارف  الهيئة  أفراد  أسماء  ذكر    م  مع 

التالميذ. تأخر    أعداد  عام  إ فكيف  أواخر  إلى  المدرسة  في  1903فتتاح  م 

 
 . 1620هـ، ص1318( سالنامة نظارة المعارف لسنة  40

41 ) B.O.A: MF.MKT, 54/57. 
 . 1620هـ، ص1318( سالنامة نظارة المعارف لسنة  42
 .710هـ، ص1321( سالنامة نظارة المعارف لسنة  43
 . 285ضل بيات: مرجع سابق، ص( فا  44
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أسماء   المعارف  فيه سالنامة نظارة  أوردت  الذي  ين وأعداد  معّلمال الوقت 

هو    األّول   معّلمال   السالنامة أنّ   ذكرت  وكيف  م؟؟؟!1900التالميذ منذ عام  

أفندي بلغ    أنّ ، ومصطفى  التالميذ  سالنامة  و .  ؟؟45تلميذًا   47عدد  أوردت 

هـ أسماء أفراد الهيئة التعليمية للمدرسة على  1321نظارة المعارف لسنة  

الثاني محمد عبد   معّلمال و   ،يوسف جميل أفندي  األّول   معّلمال :  اآلتيالشكل  

 .46تلميذًا 40التالميذ فكان  عددا أمّ  ، الباقي

 المدرسة الرشدية في بيت الفقيه: -4

في سنة    تأّسست المدرسة  نظارة  1899هذه  م. وأوردت سالنامة 

لسنة   ف1318المعارف  التعليمية  الهيئة  أسماء  يوسف    هو  األّول   معّلمال هـ 

أفندي سيد    معّلمال و   ،جميل  التالميذ  محمد  الثاني  عدد  وكان    50أفندي، 

  معّلمال هـ اسم  1321. فيما لم تورد سالنامة نظارة المعارف لسنة  47تلميذًا 

ا أعداد التالميذ  ، أمّ الثاني وهو سيد محمد أفندي  معّلمال وأوردت اسم  األّول 

 . 48تلميذًا  48فكان 

 المدرسة الرشدية في حراز:  -5

سنة    تأّسست المدرسة  عدد 1900  \ هـ  1317هذه  وبلغ  م، 

للعام   لها  49تلميذًا  52م  1903-1902تالميذها  يكن  لم  تأسيسها  وعند   .

الثاني    معّلمال وهو محمد زايد أفندي و   األّول   معّلمأول بل كان وكيل لل   معّلم

. من المالحظ في أعداد التالميذ أنه  50تلميذًا  24أحمد أفندي وعدد التالميذ  

واحدة  خالل   أمّ سنة  النصف.  من  أكثر  إلى  نظارة  تراجع  سالنامة  ا 

 
 . 1620هـ، ص1318( سالنامة نظارة المعارف لسنة  45
 .710هـ، ص1321( سالنامة نظارة المعارف لسنة  46
 . 1622هـ، ص1318( سالنامة نظارة المعارف لسنة  47
 .710هـ، ص1321( سالنامة نظارة المعارف لسنة  48

49) B.O.A: MF.MKT, 495/25. 
 . 1622هـ، ص1318المعارف لسنة ( سالنامة نظارة  50
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لسنة   أنّ 1321المعارف  أوردت  فقد  فخر    األّول  معّلمال   هـ،  محمد  كان 

أفندي أفندي، و  معّلمال و   ،الدين  أحمد  ذهني   معّلمالثاني  واجد  الخط  حسن 

التالميذ    ،أفندي أنّ و .  5251وعدد  بعد    المالحظ  ارتفع  قد  التالميذ  عدد 

 . ا تلميذً  52سنتين إلى  

 المدرسة الرشدية في ذمار:  -6

 معّلم ال وكان   52م 1900  \ هـ  1317هذه المدرسة في سنة    تأّسست

، فيما لم تورد  53تلميذًا  60حقي أفندي، وبلغ عدد تالميذها    إسماعيل  األّول 

لسنة   المعارف  نظارة  اسم  1321سالنامة  أوردت  و  ، األّول  معّلمالهـ  لكن 

 . 54تلميذًا  37الثاني وهو لطفي أفندي، وعدد تالميذها  معّلمال اسم 

 المدرسة الرشدية في بريم:  -7

  معّلمال ، وكان  55م1900  \ هـ  1317هذه المدرسة في سنة    تأّسست

أّما عدد   ،الثاني محمد مهدي أفندي  معّلمال و   ،لها أحمد نوري أفندي  األّول 

بلغ   فقد  المعارف  ،56تلميذًا   30التالميذ  نظارة  أوردت سالنامة  لسنة    فيما 

  معّلمال و  ، حقي أفندي  إسماعيلالخط كان    معّلمو  األّول  معّلمال   هـ أنّ 1321

 . 57ا تلميذً  53التالميذ فقد بلغ   عددأّما  ،الثاني محمد أفندي

 المدرسة الرشدية في تعز:  -8

 
 .709هـ، ص1321( سالنامة نظارة المعارف لسنة  51

52 ) B.O.A: MF.MKT, 495/25. 
 .1623هـ، ص1318( سالنامة نظارة المعارف لسنة 53
 .709هـ، ص1321( سالنامة نظارة المعارف لسنة  54

55) B.O.A: MF.MKT, 494/25. 
 . 1622هـ، ص1318( سالنامة نظارة المعارف لسنة  56
 . 709هـ، ص 1321( سالنامة نظارة المعارف لسنة  57
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سنة   قائمة  كانت  المدرسة  هذه  أن  بيات  فاضل  م،  1885يقول 

تالميذها   عدد  شكري    األّول  معّلمال وكان    .58تلميذًا   60وكان  حسين  لها 

 .59تلميذًا 56وعدد تالميذها  ،الثاني محمد أفندي معّلمال و ،أفندي

 المدرسة الرشدية في إب:  -9

سنة    تأّسست المدرسة  وكان  60م1900  \هـ  1317هذه    معّلمال ، 

التالميذ    ،أفندي  إسماعيل  فيها  األّول أوردت   ،61تلميذًا   30وعدد  فيما 

كان اسمه شريف    األّول  معّلمال   هـ أنّ 1321سالنامة نظارة المعارف لسنة  

 .62تلميذًا 37وعدد التالميذ  ،أفندي

  تأّسست بلواء صنعاء: المدرسة الرشدية في مناخة بقضاء حراز  -10

 .63م 1900  \هـ  1317هذه المدرسة في سنة 

 المدرسة الرشدية في أبها:  -11

أحمد حمدي فيها    األّول  معّلمال كان  ، و64م 1881هذه المدرسة سنة    تأّسست

أفندي  معّلمال و  ،نديأف ناصر  أفندي  معّلمو  ،الثاني  وعدد   ،الخط محمد شكري 

 .65تلميذًا 48التالميذ 

أن  بما قيل    مدرسة خالفًا لكلّ   11الرشدية في اليمن    إذًا بلغ عدد المدارس

 عدد المدارس الرشدية في اليمن بلغ ست أو سبع مدارس. 

 
 .286( فاضل بيات: مرجع سابق، ص  58
 . 1621هـ، ص 1318( سالنامة نظارة المعارف لسنة  59

60 ) B.O.A: MF.MKT, 494/25. 
 . 1622هـ، ص 1318( سالنامة نظارة المعارف لسنة  61
 . 709هـ، ص 1321( سالنامة نظارة المعارف لسنة  62
 .288( فاضل بيات: مرجع سابق، ص  63
 . 288( المرجع نفسه: ص  64
 . 710هـ، ص 1321( سالنامة نظارة المعارف لسنة  65
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اليمن مدرسة رشدية   أنه كان في والية  العثمانية  الوثائق  إحدى  وأوردت 

تمّ  حيث  هانم  معّلمال تعيين    لإلناث،  خالصة  دار  ة  من  تخّرجت  ات  معّلمال التي 

 . 66للتدريس في هذه المدرسة

 

 المدارس اإلعدادية: 

الرشدية  ا   المدارس  أعلى مستوى من  إلى تأسيس مدارس  الحاجة  زدادت 

م  1869نظام المعارف الصادر عام    تضّمنخريجيها تعليمهم فيها، ولهذا  لمواصلة  

إل في  فصالً  الرشدية  من  مستوى  أعلى  مدارس  ووالياتها،  نشاء  العثمانية  الدولة 

الدولة   لرعايا  مفتوحة  تكون  وأن  العلمي،  تحصيلهم  من  التالميذ  يتمكن  حتى 

 .67العثمانية كافة مسلمين وغير مسلمين 

مدرستان    اليمن  والية  في  تأسس  الثاني  الحميد  عبد  السلطان  عهد  وفي 

 إعداديتان، األولى في صنعاء، والثانية في تعز. 

 ية في صنعاء: المدرسة اإلعداد -

الهيئة  1899تم إنشاء هذه المدرسة في سنة   بناًء على تقرير من  م وذلك 

، حيث أوصت  68التي أرسلتها الدولة العثمانية لتقّصي األوضاع في اليمن 

إعدادية مدارس  إلى  الرشدية  المدارس  بتحويل  تحويل بعض    تمّ ف.  اللجنة 

وتمّ  إعدادية  مدارس  إلى  في صنعاء  الرشدية  تلميذاً    50قبول    المدارس 

تأسيس هذه   هـ أنّ 1321. فيما تذكر سالنامة نظارة المعارف لسنة  69مجانًا

 
66 ) B.O.A: MF.MKT, 1135/59. 
67 ) B.O.A: Y.EE, 112/6. 

 .344( فاضل بيات: مرجع سابق، ص  68
69 ) B.O.A: BEO, 1535/101402. 
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سنة   كان  مبلغً   ،70م 1893  \هـ  1311المدرسة  اليمن  والية  طلبت    ا وقد 

صنعاء    ا قرشً   370.123وقدره   في  إعداديين  مكتبين  إنشاء  أجل  من 

 . 71وتعز

لسنة   المعارف  نظارة  التعليمية  1321وأوردت سالنامة  الهيئة  أسماء  للمدرسة  هـ 

 :72ءاإلعدادية في صنعا

 أفندي.  إسماعيل  المدير -

 حافظ أفندي. معاون المدير -

 بك.  إسماعيل  الطبيب  -

 نظمي أفندي. موظف المكاتبة  -

 أفندي.  إسماعيل  واألخالق  التاريخ والعربي معّلم -

 حافظ أحمد أفندي. الحساب العلمي والنظري التركي  معّلم -

 مصطفى أفندي.    العلوم الدينية والفارسي  معّلم -

 بك.  إسماعيل    حفظ الصحة  معّلم -

 حسن بك.      التركية  معّلم -

 أحمد بك.    التركية سنة أولى  معّلم -

 إبراهيم أفندي.     علم األشياء  معّلم -

 تحسين أفندي.     الجغرافيا  معّلم -

 بهاء الدين أفندي.     الهندسة والرسم  معّلم -

 سيد محمد أفندي.     التجويد  معّلم -

 رشيد بك.      الخط  معّلم -

 
 . 713هـ، ص 1321ف لسنة ( سالنامة نظارة المعار  70

71 ) B.O.A: BEO, 2021/151544. 
 . 708-707هـ، ص 1321( سالنامة نظارة المعارف لسنة  72
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 سيد علي أفندي    الصرف  معّلم -

بحسب سالنامة    هـ 1319\1318أّما عدد الطلبة الموجودين للعام الدراسي  

 : اآلتيفكان على الشكل   ،73هـ1321المعارف لسنة 

 نهاري جرةأ ليلي بدون  جرة أليلي ب

 --، غسر مسلم 23مسلم  --، غير مسلم 21مسلم  --، غير مسلم 2مسلم 

 

 المدرسة اإلعدادية في تعز:  -

اليمن إعدادية في والية  ثاني مدرسة  وكان    ،م1899عام    تأّسست  ،وهي 

تالميذها   مسلم  84عدد  كّلهم  نظارة  74ن وتلميذًا  سالنامة  ذكرت  فيما   .

  \ هـ  1315تأسيس هذه المدرسة كان في سنة    أنّ م،  1321المعارف لسنة  

 .75م 1897

 

والي اليمن    المدرسة اإلعدادية في تعز، أرسل  ونظًرا إلقبال التالميذ على

إلى   باإل  نظارةرسالة  كان  إن  فيها  يطلب  األماكن المعارف  بعض  توفير  مكان 

االستئجارالمؤقّ  طريق  عن  تعز    تة  مركز  في  والنهاري  الليلي  اإلعدادي  للمكتب 

التالميذ. لذلك    ألنّ  التالميذ يزيدون يوًما بعد يوم، فلم تعد الفصول تستوعب عدد 

 .76التالميذ  عدد طلب الوالي إنشاء بعض المباني الجديدة كي تستوعب

 
 . 708-707هـ، ص 1321( سالنامة نظارة المعارف لسنة  73
 .374( فاضل بيات: مرجع سابق، ص  74
 . 713هـ، ص 1321( سالنامة نظارة المعارف لسنة  75

76 ) B.O.A: MF.MKT, 641/26-1-2. 
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لسنة   التعليمية   77هـ 1321وأوردت سالنامة نظارة المعارف  الهيئة  أسماء 

 وعدد التالميذ: 

 إبراهيم أفندي       المدير -

 شكري أفندي      المعاون -

 بسيم أفندي      الطبيب  -

 حلمي أفندي      الكاتب  -

 إبراهيم أفندي   التاريخ والجغرافيا واألخالق والحساب  معّلم -

 شكري أفندي   العربي والفارسي والهندسة  معّلم -

 حلمي أفندي     التجويد والدين معّلم -

 بسيم أفندي      الصّحة  معّلم -

 سليمان أفندي    الحساب والرسم  معّلم -

 منيب أفندي    األّول التركي للقسم  معّلم -

 أحمد أفندي    حتياطي الفصل اال معّلم -

 هـ 1319-1318ن في عامي  وا التالميذ الموجودأمّ 

 المجموع  نهاري مسلم مسلم ليلي 

35 49 84 

 

 : المدارس السلطانية

 
 . 708هـ، ص 1321( سالنامة نظارة المعارف لسنة  77
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التي تلي المرحلة   الدراسيوهي المدارس    ، اإلعدادية من حيث المستوى 

)الكليّات(  العليا  المدارس  إلى  للدخول  مرحلة تحضيرية  بمثابة  نّص    ، حيثوهي 

 . 78ومدة الدراسة فيها ثالث سنوات   ،نظام المعارف العام على إنشاء هذه المدارس

لم نجد في سالنامات والية اليمن وال سالنامات نظارة المعارف ومعارف   

أي    –م  1914-1913الدليل اإلحصائي لسنة    –ئي قلمي  عمومية نظاراتي إحصا

إلى   بيات  فاضل  يشير  فيما  اليمن،  والية  في  سلطانية  مكاتب  وجود  إلى  إشارة 

 .المكتبولم يورد أي معلومة عن  ،79ء وجود مكتب سلطاني في صنعا

المدارس    بشأن  العثمانية  الوثائق  في  التناقض  بعض  نجد    ، السلطانيةكما 

من  القادمين  بالطالب  االهتمام  الدولة  أنّه يجب على  الوثائق  إحدى  أوردت  ففيما 

.  80اليمن إلى العاصمة وتسجيلهم في المكاتب السلطانية من أجل تحصيلهم العلمي 

مدارس   من  كان  لو  اليمن،إذ  في  إلى    سلطانية  اليمن  من  الطالب  يأتي  فلماذا 

 استنبول لتحصيل علومهم؟؟؟

المعارف تطالب  فيم  إلى وزارة  ا أوردت وثيقة أخرى، وفي كتاب موّجه 

. لكن 81بضرورة إرسال كتب إلى المدرسة السلطانية في األراضي اليمنية   النظارة

 من دون أن تحدد الوثيقة مكان وجود المدرسة. 

 مدارس الصنايع )التعليم المهني(: 

عبد   السلطان  عهد  إلى  العثمانية  الدولة  في  والفنيّة  المهنية  المدارس  إنشاء  يعود 

 . األّول الحميد

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

 .374( فاضل بيات: مرجع سابق، ص  79
80 ) B.O.A: DH.MKT, 2829/24. 
81 ) B.O.A: MF.MKT, 1053/25. 
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في صنعاء: - الصنايع  فيما    ،82م1899هذه المدرسة سنة    تأّسست   مدرسة 

م أن تاريخ التأسيس كان  1903  \هـ  1321أوردت سالنامة المعارف لسنة  

السالنامة  83م 1897  \هـ  1315سنة   أوردت  وقد  ين  معّلمال أسماء  نفسها  . 

 : 84وعدد الطالب فيها

 خسرو أفندي       المدير

 سامح أفندي     الكتابة التركية معّلم

 أفنديعبداه     مامالقرآن الكريم واإل معّلم

 خسرو أفندي     أوسطة قطع األشجار 

 قايد آغا       الترزي

 . ا طالبً  85عدد الطلبة  

قرش من    193000وقد طلبت والية اليمن من الدولة إرسال مبلغ وقدره  

 . 85أجل تجهيز مكتب صنايع اليمن

 

 ديدة: حمدرسة الصنايع في ال -

كانت  فالتعليمية واإلدارية    الهيئةأّما    ،86م 1899هذه المدرسة سنة    تأّسست

 : 87اآلتي على الشكل 

 
82 ) B.O.A: DH.MKT, 2237/112. 

 . 712هـ، ص 1321( سالنامة نظارة المعارف لسنة  83
 . 711هـ، ص 1321سالنامة نظارة المعارف لسنة (  84

85 ) B.O.A: MF.MKT, 641/26-2-2. 



257 

 كمال بك       المدير

جودت        الكاتب  حافظ 

 أفندي

 كمال بك      التركية  معّلم

حسين      القرآن واإلمام معّلم سيد 

 أفندي

 حسين بك        الحداد 

 علي مكي      قاطع األخشاب

 حبيب أفندي       الترزي

 . ا طالبً  30عدد الطالب 

وردت   حيث  المكتبين  هذين  تأسيس  إلى  العثمانية  الوثائق  أشارت  وقد 

إلى   اليمن  من والية  أنّ   نظارةرسالة  تفيد  في  المعارف  المعارف  نشر  أجل  من  ه 

 . 88فتتاح مكتب صنايع في صنعا وحديدة إ   والية اليمن تمّ 

الصنايع   مدارس  افتتاح  تّم  األهالي وقد  رغبة  على    وارسلأ  إذ  ،بناًء 

مدارس صناعية   عرائض بفتح  فيها عن رغبتهم  ا   ،89يبدون  في  نجد  لمراجع  ولم 

ه وجد في إحدى الوثائق  أنّ   الالفت  العثمانية األساسية غير هاتين المدرستين، لكنّ 

تعز في  مكتب صنايع  إنشاء  حول  دراسة  من   ،العثمانية  اليمن  والية  طلبت  وقد 

 
 .401( فاضل بيات: مرجع سابق، ص  86
 . 711هـ، ص 1321( سالنامة نظارة المعارف لسنة  87

88 ) B.O.A: BEO, 1535/101402. 
89 ) B.O.A: DH.MKT, 2802/28. 
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مبلغ   إرسال  إنجاز    177000الدولة  المكتب قرش إلتمام  السالنامات  90هذا  لكن   .

إلى هذه المدرسة   أم كانت دراسة لتكلفة    تمّ أ والدليل اإلحصائي ال يشيران  بناؤها 

 ؟؟؟ فقط إنشائها

 

 ات: معلّمالين ومعلّمالدور 

الرشدية سنة    تأّسست  المدارس تعاني في  1838المدارس  م، وكانت هذه 

المستجدّ  المؤسسات  من  كغيرها  األمر  وعدم بداية  اإلدارة  وسوء  التخلف  من  ة 

كفاءة   لعدم  التطور  يؤثر بشكل سلبي على  معّلمالقدرة على  كان  الذي  األمر  يها، 

للتالميذ الدراسي  ال و  ،المستوى  المستوى  تحسين  باإلمكان  يكن  ل لم  يها معّلمعلمي 

ذل  يكن  ولم  خاصة،  دورات  في  تدريبهم  إالّ   كدون  خاصة    ممكنًا  مدارس  بفتح 

قبل  اين، وقد  معّلمال إلعداد   أكثر من ذي  المدارس بشكل  إلى هذه  الحاجة  زدادت 

 خالل فترة اإلصالحات. 

 ين في صنعاء: معلّمالدار  -

سنة    ههذ  تستأسّ  نظارة  91م 1899الدار  سالنامة  لكن  لسنة  .  المعارف 

. وقد أوردت  92م1898  \   هـ 1316كان سنة    هاتأسيس  هـ أوردت أنّ 1321

 التعليمية:  الهيئة أسماء   نفسها 93السالنامة 

 عبداه جرافي أفندي      مدير 

 سيد عبد القادر أفندي      العربي  معّلم
 

90 ) B.O.A: MF.MKT, 641/26-2-2. 
 .449رجع سابق، ص ( فاضل بيات: م 91
 . 713هـ، ص 1321( سالنامة نظارة المعارف لسنة  92
 . 709هـ، ص 1321( سالنامة نظارة المعارف لسنة  93



259 

 أكوع أفندي     التجويد  معّلم

 حافظ أحمد أفندي    والتركي   الحساب معّلم

 . ا طالبً  15عدد الطلبة  

 

 ين في تعز: معلّمالدار  -

سنة    ههذ  تستأسّ  المعارف    ،94م1898الدار  نظارة  سالنامة  أوردت  وقد 

 : فيهاالتعليمية   الهيئةهـ، أسماء 1321لسنة  

 حسن شكري أفندي    أول  معّلم

 فلوحي أفندي    ثانٍ  معّلم

 حلمي أفندي    ثالث معّلم

 . طالبًا  20عدد الطالب 

 

 المدارس الرشدية العسكرية: 

في المدارس اإلعدادية العسكرية في بداية    لم يكن بوسع التالميذ الدارسين 

المعلومات  امتالكهم  لعدم  المطلوب  بالشكل  الدراسية  المواد  استيعاب  تأسيسهما 

المدرسة   في  تمهيديين  صفين  فتح  إلى  الدولة  فعمدت  لذلك،  تؤهلهم  التي  الكافية 

ين لم يكونا كافيين إلعداد العدد هذين الصفّ   أنّ   لين للمدرسة، إالّ إلعداد طالب مؤهّ 

 
 . 714هـ، ص 1321( سالنامة نظارة المعارف لسنة  94
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لزيادة الطالب، وذلك  أنّ   المطلوب من  المدرسة اإلعدادية، كما  إليهم في    الحاجة 

يتعثّ  كانوا  الطالب  من  فمعظم قسماً  النهائية.  المرحلة  إلى  الوصول  في  رون 

الصفين    المقبولينالطالب   هذين  وال    السنّ صغار  كانوا  في  البنية  ضعفاء  أو 

الدراسةيتحمّ  الذرائع. ولهذا    فيتمّ   ، لون مشقات  المدرسة بذريعة من  إخراجهم من 

التمهيديين الصفين  إلغاء  إلى  الدولة  من    ذهبت  مستوى  أدنى  مدارس  وتأسيس 

المدنية،   الرشدية  المدارس  غرار  على  أي  نفسه  و اإلعدادية،  االسم  عليها  أطلق 

 . 95ية أي "المدرسة الرشدية العسكرية"مضافاً إليه العسكر

 المدرسة الرشدية العسكرية في صنعاء:  -

في سنة    تأّسست المدرسة  من  1888هذه  الهدف  ترغيب    إنشائهام وكان 

اال اليمن  يؤسّ أهالي  ولم  العسكري،  السلك  في  بداية  نخراط  في  فيها  س 

ف المقيمين  أبناء  على  فيها  القبول  اقتصر  ولهذا  للطالب،  سكن  ي  األمر 

لسنة  96المدينة  اليمن  والية  سالنامة  أوردت  وقد  أسماء  1308.    الهيئة هـ 

 : 97التعليمية 

 محمد صالح أفندي      مدير 

 يوزباشي إبراهيم أفندي     ضابط داخلي 

 عمر جميل    الجغرافية والهندسة  معّلم

 

 المدرسة الرشدية العسكرية في تعز:  -

 
 .525( فاضل بيات: مرجع سابق، ص  95
 .539( نفس المرجع: ص  96
 . 100هـ، ص 1308( سالنامة والية اليمن لسنة  97
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م إلحاق  1901ر في سنة  وتقرّ م  1895أيار   31في  هذه المدرسة    تأّسست

 . 98لطالبلسكن إقامة 

  

 
 . 542-541( فاضل بيات: مرجع سابق، ص  98
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 المدرسة الرشدية العسكرية في أبها بعسير:  -

المدرسة سنة    تأّسست وتقرّ 1895هذه  إلحاق سكن  1901ر في سنة  م.  م 

 . 99إقامة للطالب

 مدارس الطوائف غير اإلسالمية:  -

أنّ  المعروف  العثمانية    من  األمم  االدولة  مع  التسامح  سياسة  نتهجت 

الحرية في ممارسة   لها مطلق  لحكمها، ومنحت  التي خضعت  والطوائف 

مطلقًا   تتدخل  لم  كما  ألبنائها،  وتعليمها  الدينية  شؤون  معتقداتها  في 

أسّ  التي  تّ المدارس  ولم  الطوائف،  هذه  بداية  ستها  في  العثمانية  الدولة  تخذ 

عليم في المدارس غير االسالمية، ولكن  ه تقييد التأنإجراء من ش  األمر أيّ 

التدخّ  ازدياد  شؤونها،  مع  في  الغربي  قامت    وبروزل  الطوائف،  مسألة 

بفعاليات   المدارس  هذه  قيام  دون  للحيلولة  التشريعات  بعض  بسّن  الدولة 

 تتعارض مع سياستها.

سنة    مدارس    فُرضتم  1856وفي  على  شروط  مرة  ألول 

مدارس خاصة   طائفة تأسيس لكلّ   :"...يحقّ االطوائف الدينية ومما جاء فيه

منهاجها  يخضع  أن  على  والصناعة  والحرف  التربية  مجال  في  بها 

واختيار   مجلس    يهامعّلمالدراسي  قبل  من  والتفتيش  للمراقبة  وأعضائها 

 .100ه من قبل الدولة" ؤن أعضامشترك يعيَّ

 
 .542( نفس المرجع: ص  99

 . 618( فاضل بيات، المرجع السابق: ص  100
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نشا تأسيس  لم  تم  أنه  إلى  إشارة  أي  العثمانية  المصادر  في  نقرأ  أو  هد 

اليمن باستثناء وثيقة عثمانية موّجهة  101مدارس غير إسالمية في والية   ،

ة اليهودية الذي  السيّد "إيليا قاهانوف" من الملّ   إلى وزارة الداخلية وتفيد أنّ 

  عزم على ية  ين في باريس وهو من أتباع الدولة العل معّلمال تخّرج من دار  

الذهاب إلى محل عمله الجديد كمدير لمكاتب الذكور واالناث التي فتحت  

إن كان قد ذهب  الوثيقة لم توضح    . لكنّ 102في صنعاء التابعة لوالية اليمن

أنّ   للعمل أم  للدولة  التابعة  المدارس  لليهود ويريد في  هناك مدارس    ه كان 

 إستالمها؟

 

 المدارس األجنبية: 

العثمانية    الدولة  في  األجنبية  المدارس  معظم  لغايات    قدكانت  أسست 

استغل  تبشيرية، و الدولة والمبشرقد  لهم من قبل  الممنوحة  استخدموا  ف  ،ن الحقوق 

التعليمية لتحقيق أهدافهم في هذا المجال،   على أساس  المؤسسات الدينية والخيرية 

 داة بيد المستعمرين.يصبح بعد فترة وجيزة أ سمن مؤسسات   أن ما يقيمونه

 المدارس األجنبية في والية اليمن:  -

لسنة   المعارف  نظارة  سالنامة  تمّ 1903  \ هـ  1321حسب    م، 

وهي   الفرنسيسكان  لجماعة  تابعة  وهي  واحدة  أجنبية  مدرسة  تأسيس 

 
. وأيًضا معارف نظارتي عمومية إحصائيات قلمي  712هـ، ص 1321( أنظر سالنامة نظارة المعارف لسنة  101

 أ. 5هـ، ص1329-1330
102 ) B.O.A: DH.MUT, 128/17. 
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مختلطة،  ا  ولكنّ 1884  \ هـ  1301عام    تأّسست بتدائية  غير  م  كانت  ها 

 .103إناث   8تالميذ ذكور و  5مرّخصة وضمت  

 

 متفرقات: 

بعد أن قامت الدولة بما يتوجب عليها من إنشاء للمدارس في والية اليمن 

اناً مع  بتسجيل أبنائهم في المدارس مجّ اإلسراع    على أخذت تحث األهالي والوالي  

د في  كما طالبت الدولة من اإلداريين التشدّ   ،104ين معّلمال العمل على توفير رواتب  

الدولةاال وطلبت  يمكن،  ما  بأسرع  وتنفيذه  أشكاله  بكل  بالتعليم  من    أيًضا  هتمام 

الالزمة في   التعليم والمدارس والقيام بالتجهيزات  اليمن تشكيل لجان لتنظيم  والي 

بت  كلّ  وذلك  ودينية،  وصناعية  ورشدية  إبتدائية  مدارس  من  اليمن  عيين  نواحي 

تتوفّ  المجال مدرسين  هذا  في  وتدريبهم  وتأهيلهم  معيّنة  فيهم شروط  التركيز  و  ، ر 

 . 105تحديدها من قبل الدولة العثمانية وس على المواد التي ستدرّ 

هتمام أكثر فأكثر في  مدراء المعارف في الوالية ومدراء المدارس اال  بدأ 

التعليمات   صدور  بعد  التالميذ  بعض    ،المعارف  نظارةمن  تعليم  أخذت  حيث 

مع   الشرح   خالل  من  التالميذ  إفهام  أجل  من  إيضاح  وسائل  تطلب  المدارس 

فقد وجّ  اليمن  المشاهدة.  التي فتحت في صنعاء وتعز في والية  المكاتب  ه مدراء 

. وأّكد المدراء  106مصنّعة   تزويدهم بمجّسم لكرة أرضيةلالمعارف    إلى نظارةطلبًا  

 
 . 712هـ، ص 1321سالنامة نظارة المعارف لسنة (  103
 . 114، ص 2008( اليمن في العهد العثماني، مجموعة باحثين، منشورات األرشيف العثماني، استنبول،  104
 . 117( نفس المصدر: ص  105

106 ) B.O.A: MF.MKT, 673/65. 
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  ة للمواد وخمس  ارسمً   150  هم بضرورة إرسال الوزارة خرى على طلبفي رسالة أ 

 . 107مجسمات للكرة األرضية 

ط المقابل  الدولة وفي  اليمن    نظارة   لبت  والية  من  سائر  المعارف  تنبيه 

أوالدها   إرسال  تريد  التي  والقبائل  ا العشائر  في  لتعّل إلى  الموجودة  المكاتب  في  م 

األخالق بحسن  التحلي  بضرورة  اليمن  وخلو    والية  الشخصية  والنظافة  والتربية 

. وكانت الدولة حريصة على سالمة التالميذ وحسن سير  108التالميذ من األمراض 

 . 109العملية التعليمة فكانت ترسل مفتشين إلى المدارس في والية اليمن

رواتب   العربية  معّلمال كانت  الواليات  من  كغيرها  اليمن  مدارس  في  ين 

لهذه المدارس. لكن عندما تزايد عدد المدارس    حبس تاألوقاف التي كانت    منتدفع  

التي تجنى من هذه األوقاف تكفي، لذلك طالبت والية   لم تعد األرباح  في الوالية 

رواتب   تدفع  أن  الدولة معّلمال اليمن  من  العثمانية  110ين  الدولة  لظروف  ونظًرا   .

أحيانً  العشرين، كانت  القرن  التاسع عشر وبداية  القرن  أواخر  ا تتأخر  المادية في 

رواتب   إلى  معّلمال بإرسال  اليمن  معارف  مدير  أرسل  فقد  المعارف    نظارةين، 

ليرة إلى المكاتب التي فتحت حديثًا    500اإلسراع بإرسال مبلغ وقدره    فيهايطلب  

.  111مّرت سنة ولم يرسل إليهم شيء  إذألنهم يعانون من وضع صعب،    في اليمن

تعيين السيد فخر    . فقد تمّ ي كل مرحلةين وفمعّلمال وكان هناك تفاوت في رواتب  

ك أفندي  تمّ   معّلمالدين  حيث  فقيه  بيت  قضاء  في  رشدية  ألف    لمدرسة  تخصيص 

 
107 ) B.O.A: MF.MKT, 673/65-3-1. 
108 ) B.O.A: BEO, 3126/234376. 
109 ) B.O.A: DH.MKT, 2590/45. 
110 ) B.O.A: DH.MKT, 734/35. 
111 ) B.O.A: BEO, 2583/193711. 
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راتبً  في    تمّ   بينما.  112له   اقرش  االبتدائية  المدرسة  في  للمدّرس  راتب  تخصيص 

 .113ا قرشً  185لواء تعز قدره 

وكان هناك نية لدى والية اليمن الفتتاح مدرسة خاصة لذوي االحتياجات  

مكتب  افتتاح  بشأن  العالي  الباب  الوثائق:"إلى  إحدى  في  ورد  فقد  الخاصة 

اإل ذوي  لطلبة  السنية  اإلرادة  بمقتضى  األمخصوص  مثل  واألخرس  عاقة  عمى 

الفور وتخصيص   مكتب على  تأسيس  . واضح  114له"   مصاريف واألطرش يجب 

لكن  المدرسة  بتأسيس  سنية  إرادة  صدر  أنه  الوثيقة  عدم   من  أسباب  تعرف  لم 

 . إنشائها

مصادر ومراجع عن التعليم في والية اليمن    البحث فيما استوقفني أثناء  

للحياة العلمية في اليمن، كتبوا عن التعليم    خالل عرضهمبعض الباحثين وأثناء    أنّ 

الجغرافية   الحدود  أنشواليمن فقط.  والية  في  داخل  التي  للمدارس  ،  فيها  ت ئوثَّقوا 

ذهبوا الذين  الطالب  إلى  يتطرقوا  استنبو   ولم  العثمانية  العاصمة    لمتابعة ل  إلى 

أو   اليمن  والية  في  موجودة  تكن  لم  فروع  في  التسجيل  أو  العلمي  تحصيلهم 

على   الضوء  تسليط  في  دور  العثمانية  للوثائق  وكان  األخرى،  العربية  الواليات 

ساهم حيث  الطالب  اليمن    وا هؤالء  ونهضة  التعليم  في  اليمن  إلى  عودتهم  بعد 

 العلمية. 

المالية  توّجهتفقد   إلى وزارة  اليمن برسالة  تمّ مفادها  والية  إرسال    :"أنه 

عريضة إلى وزارة الداخلية بخصوص إرسال أطفال اليمن إلى مكاتب الزراعة.  

 . 115سنويًا   اقرشً  8220فيجب تأمين مبلغ وقدره 

 
112 ) B.O.A: MF.MKT, 615/24. 
113 ) B.O.A: MF.MKT, 615/50. 
114 ) B.O.A: MF.MKT, 928/3. 
115 ) B.O.A: BEO, 3670/275228. 
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من   األكبر  لالوالقسم  يذهبون  كانوا  اليمنيين  بمدرسة  الطالب  لتحاق 

أسّ  التي  سنة  العشائر  الثاني  الحميد  عبد  مخصصة    م1982سها  كانت  وهي 

لذلك   الواليات العربية، واليمن كانت بطبيعتها عشائر  العشائر في  الستقبال أوالد 

المدرسة هذه  إلى  الطالب  هؤالء  من  كبير  قسم  إلى    . توّجه  موّجهة  رسالة  وفي 

االلتح إلى  أبنائهم  إرسال  اليمن على  أهالي  فيها  الداخلية تحث  بمدرسة  وزارة  اق 

المادية    ،116العشائر  الطالب  هؤالء  وأحوال  شؤون  برعاية  تقوم  الدولة  وكانت 

 . 117الطعام لهمالمسكن و   والصحيّة وتوفير

كما طلبت الدولة إعطاء منح ورواتب إلى الطالب اليمنيين الذين يدرسون  

أبنا  األهالي  بعض  أرسل  حيث  استنبول،  العلمي  ءفي  للتحصيل  استنبول  إلى  هم 

وذلك من أجل تطوير وتقّدم التعليم في اليمن،   ، التعليم في العاصمة العثمانية لجودة

و كبيرة  أهميّة  المسألة  هذه  هذا  وأعطيت  الثاني  الحميد  عبد  السلطان  شّجع 

سنة   في  وهكذا  تمّ 1903الموضوع.  استنبول    اطالبً   83إرسال    م  إلى  اليمن  من 

منهم إلى المكاتب العالية    33سل  وبعد إجراء الفحوصات الطبيّة الالزمة لهؤالء أر

تخصيص    وتمّ   منهم إلى المستشفى للعالج،  28ية ومنهم إلى المدارس اإلبتدائ  16و

 . 118وذلك طيلة فترة وجودهم في استنبول  ا، قرشً  200راتب شهري لهؤالء  

العشائر   مكتب  في  للدراسة  المقبولين  الطالب  أسماء  الدولة  أرسلت  وقد 

  200بموجب أمر وفرمان سلطاني، كما طلبت الدولة تخصيص  إلى والية اليمن  

 .119قرش لكل واحد منهم

 
116 ) B.O.A: DH.MKT, 520/40. 
117 ) B.O.A: DH.MKT, 895/48. 
118 ) Osman Doğan: Yemen'de Eğitim seferberliği Nasil Gerçekleşti, Yedikita, Mayis 
2010, P20. 
119 ) B.O.A: I.ML, 78/69-2-1. 
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العشائر   مدرسة  في  المقبولين  الطالب  أسماء  الوثائق  إحدى  أوردت  وقد 

 : 120سكنهم  أماكنو

 صنعاء  –غالب أفندي  -1

 زمار  –علي بن حاجي علي أفندي  -2

 صنعاء  - إسماعيلمحمد بن  -3

 كرم  –محمد بن محمد جميل  -4

 صنعاء - إسماعيل أحمد بن   -5

 باجر  –عبد هللا حسين أفندي  -6

 صنعاء –حسين بن صالح أفندي  -7

 حديدة –علي بن أحمد  -8

 زمار  –سيد أحمد بن حسين  -9

 إب   –عبد الرحمن بن عبد الواحد  -10

 

استنبول في    40إرسال    وفي فترة الحقة تمّ  إلى مكتب العشائر في  طالبًا 

 . 121طالبًا معافين من األمراض  16 واختير منهم  ،والية اليمن

التعليم في المكاتب العالية ومدرسة    اليمنلم يقتصر األمر على طلب أهل  

إنما   العاصمة    تعّداهالعشائر،  معاهد  في  الموسيقى  ليتعلموا  أوالدهم  إرسال  إلى 

 .122استنبول 

  ، أّما المطابع والصحف التي كانت تصدر في والية اليمن فكانت قليلة جًدا 

اسم مطبعة واحدة وصحيفة    ، 123هـ 1321أوردت سالنامة نظارة المعارف لسنة    إذ

وكانت    ،واحدة صنعاء  الل مطبعة  وتعتمد  رسمية  وهي  صنعاء  العربية  يغتفي  ن 

الصحف   أما  اللغت  فقد والتركية،  ن  يكانت تصدر في صنعاء وهي رسمية وتعتمد 

 العربية والتركية أيضاً. 

 
120 ) B.O.A: I.ML, 78/69. 
121 ) B.O.A: MF.MKT, 749/45. 
122 ) B.O.A: DH.MKT, 2829/24-2-1. 

 . 712هـ، ص 1132( سالنامة نظارة المعارف لسنة  123
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 الخاتمة: 

كثيًرا  تأخر  قد  كان  اليمن  في  المدارس  إنشاء  أن  أسبابل   صحيح    ، عّدة 

بسط  الدولة من إعادة    ولكن عندما تمكنّت  ،همها األوضاع األمنية وتقاتل العشائرأ 

الكثير من التقّدم على صعيد إنشاء    حقّقت م،  1872سيطرتها على اليمن بعد سنة  

االالمدارس   مراحلها:  والصنابكل  السلطانية،  اإلعدادية،  الرشدية،  عية،  ئبتدائية، 

أنّ   شعرتوعندما   ليس  معّلمال بعض    الدولة  شرعت    الكفاءة  لديهمين  التعليم  في 

من أجل تحسين    أكفّاءين  معّلمين في والية اليمن إلعداد  معّلمببناء وتأسيس دور لل 

اليمن   أهالي  وكان  التعليم.  العلم  جودة  لنهل  الكثيرومتعطشين  عمد  إلى    منهمقد 

ولدراسة   فيها  التعليم  لجودة  "استنبول"  العثمانية  العاصمة  إلى  أوالدهم  إرسال 

اال ابعض  موجودة  ختصاصات  تكن  لم  التي  اليمن،  لعلمية  والية  ساهم وقد  في 

 النهضة العلمية. في هؤالء الطالّب بعد عودتهم إلى تراب الوطن 
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 المالحق
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تأسيس مكتب صنايع في صنعاء والحديدة ومكتب رشدية في مركز القضاء، وتأسيس دار  

 للمعلمين
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أرسلتها الدولة العثمانية إلى والية اليمن لتقّصي األوضاع  رسالة من الهيئة اإلصالحية التي  

 التعليمية حيث أوصت بنشر التعليم والمعارف في والية اليمن وتأسيس مدارس ابتدائية ورشدية. 
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رسالة من الهيئة اإلصالحية التي أرسلتها الدولة العثمانية إلى والية اليمن لتقّصي األوضاع  

ر التعليم والمعارف في والية اليمن وتأسيس مدارس ابتدائية  التعليمية حيث أوصت بنش

 وتأسيس مكتب صنايع ودار للمعلمين.  ورشدية.
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 الثامن المبحث

العالقات الدينية واإلقتصادية بين الدولة العثمانية 

 في القرنين السابع عشر والثامن عشر والدولة الروسية

 

 الدوافع الدينية.  -1

 بداية العالقات العثمانية الروسية.  -2

 الخاتمة.  -3
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الدولة العثمانية والدولة  العالقات الدينية واإلقتصادية بين

 * الروسية في القرنين السابع عشر والثامن عشر

بطرس  توض    عهد  منذ  العثمـانيـة،  الدولـة  تجاه  روســيا  ســياســة  حت 

قتصادية والسياسية والدينية تحث  هذه م(، وظل ت الدوافع اال1725-1689)   األكبر

ية من أجل تأمين تجارتها،  سيطرة على العاصمة العثمانعلى ال  –روسيا    –الدولة  

إدعاء في  ا وتنفيذ  بمصالح   إرثتها  يصطدم  كان  أحالمها  تحقيق  أن  إال  بيزنطة. 

حين   في  البلقان،  على  السيطرة  في  تنافسها  كانت  فالنمسا  األوروبية.  الدول 

ج عن تضارب  تقتصادية. ون فرنسا وإنكلترا ألسباب سياسية وا   عارضتها كل من

األوروبية   األوروبية المصالح   الدول  بين  متواصل  توتر  العثمانية  الدولة    تجاه 

أخرى،   جهة  من  العثمانية  والدولة  روسيا  وبين  جهة،  من  هذا  وروسيا  ليس 

 التوازنات الدولية.   واإلخالل فيإنما مخاوفها من تحك م روسيا بالمضائق  ،فحسب

اال  الدوافع  حيث  ال   قتصاديةفمن  موقع  اال كان  تراتيجي  سقسطنطينية 

أمام روسيا   الممرات )البوسفور والدردنيل( وكونها تشك ل حاجزاً  وإشرافها على 

د  المياه األوروبية حين يتجم  البحر المتوسط، أو عبر هذا البحر إلى  للوصول إلى 

أوروب كدولة  طابعها  روسيا  تفقد  البلطيق،  باستمرار  بحر  روسيا  ولهذا سعت  ية. 

البحر  با  ندفاع جنوبًا لال أو  تجاه  المتوسط  البحر  إلى  الممرات  األسود، ومنه عبر 

على األقل حماية حرية المرور في الممرات في كل األوقات لسفنها التجارية أمام 

 .1سفن أعدائها 

 
 م. 2017في مجلّة منارات ثقافية، كانون األول *( نشر هذا البحث 

1 ) J.A.R Mariott: The Eastern Question. A Historical Study in the European Diplomacy, 
Oxford 1917, P17. 
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"أ   مرفأ  عبر  وتصديره  الحبوب  من  الزراعي  اإلنتاج  ديسا"  فازدياد 

النقل اال ل  البالد م  الروسي، حو  لبضائع إلى  ما جعل تصدير ا قتصادي إلى جنوب 

 . 2البحر المتوسط عبر الممرات أمًرا حيويًا لروسيا

وصية    خالل  من  جليًا  العثمانية  الدولة  تجاه  الروسية  السياسة  وتظهر 

الدولة   ليس فقط تجاه  الروسية،  السياسة  األكبر، حيث تجس د هذه الوصي ة  بطرس 

إن   فحسب  أجمعالعثمانية  العالم  دول  تجاه  هذه   ،ما  من  الثامن  البند  في  جاء  إذ 

البلطيق   بحر  سواحل  في  شماالً  فيوًما  يوًما  ينتشروا  أن  الروس  الوصية:"على 

تجاه سواحل البحر األسود". وهذا ما يؤك د النوايا الروسية التوسعية تجاه  اوجنوباً ب

 . 3المنافذ البحرية وصوالً إلى المياه الدافئة 

الوص  من  التاسع  البند  أك د  وم  وقد  الروسية،  األهداف  جاء  ية،  ما 

من   اإلمكان  بقدر  ب  التقر  وحيث    استنبولفيه:"...ينبغي  القضايا  ن  إ والهند،  من  ه 

أن  المسل   على    مة  يحكم  بأسرها.    استنبولمن  الدنيا  على  يحكم  أن  حقيقة  يمكنه 

بحرية   دار صناعات  إنشاء  ألجل  وذلك  فشيئًا  شيئًا  األسود  البحر  وينبغي ضبط 

 . 4فيه..." 

اال  هنا  من    األهمي ة  البحر  نتبي ن  مياه  إلى  الروس  لوصول  ستراتيجية 

إلى   والوصول  جهة،  من  البحرية  الصناعات  إقامة  يمكن  حيث    استنبول األسود، 

ه من يحكمها )حسب بطرس األكبر( يملك الدنيا بأسرها. وال  من جهة أخرى، إذ أن  

ل يخفى   العثمانية  ما  للدولة  تابعة  كانت  التي  الشام  ل بالد  أهمي ة  إلى  من  لوصول 

 مخزن الدنيا بالد الهند.

 
2 ( العثمانية  الروسية  العالقات  سنّو:  الرؤوف  عبد  االم(،  1687-1878(  مجلة  سياسة  الدافئة،  المياه  نحو  ندفاع 

 . 2، ص74-73تاريخ العرب والعالم، بيروت، العددان، 

، ص  1980، 1لي: مشاهير قادة العالم )بطرس األكبر(، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، طس( بسام الع 3

127 . 

 . 128، ص م العسلي: مرجع سابقبسا (  4
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اال  العوامل  لعبت  ذكرناه،  ما  إلى  روسيا  وباإلضافة  جانب  من  قتصادية 

العثمانية الدولة  حساب  على  التوسعية  سياستها  تجديد  في  أساسيًا  ها  فضم    ، دوًرا 

زدياد السكان في  ا نهاية القرن الثامن عشر، و  في للشاطىء الشمالي للبحر األسود  

كل ذلك  زدهار التجاري والزراعي الذي عرفته المنطقة، وسيا، وكذلك االجنوب ر 

 .5رفع من أهمي ة الممرات بالنسبة إليها 

إال  الموضوع، ال يسعنا  نابليون بونابرت    وأخيًرا، وفي هذا  قاله  ما  سرد 

هيالنة:". القديسة  بجزيرة  منفاه  قسمة  في  أمر  في  الروس  مع  مراًرا  ..تذاكرت 

لمنع   دائًما سببًا  التي كانت  القسطنطينية  لوال  العثمانية، وكان ذلك ممكنًا  السلطنة 

ب  ،تفاقاال أرضى  أكن  لم  وأنا  يريدونها،  الروس  كان  عليهاافقد    فإن    ،ستيالئهم 

كل   يسود  أن  أمكنه  القطسطنطينية  ملك  مملكة، ومن  دنيا".  ال   القسطنطينية وحدها 

م قال  1807شباط عام    7:"القسطنطينية مفتاح العالم". وفي  وفي موضع آخر قال

من   ذلك  سيتبع  ما  يعرف  أن  ألحد  يمكن  ال  القسطنطينية  سقطت  أيًضا:"إذا 

وإن   والحروب...  فإن  ا المصائب  فوقها  الملوك  أحد  تاج  البحر  رتفع  من  يملك  ه 

 .6البلطيق حتى البحر المتوسط" 

 نية: الدوافع الدي -

القسطنطينية    سقوط  ومعقل  صارت  منذ  البيزنطية  اإلمبرطورية  حاضرة 

العثمانيين،   بيد  الشرقية  اد  المسيحية  أن  وقد  األرثوذكسية  روسيا  هذه عت  ها وريثة 

وأن   الثالثة  اإلمبرطورية  روما  أصبحت  األولى  7موسكو  فروما  بسبب  ا ،  نهارت 

 
5 ) E.P.Mosely: Russian Diplomacy and the opening of the eastern question in 1838-
1839, London 1934, P4. 

 . 50م، ص1982، 1( علي حسون: العثمانيون والروس، المكتب اإلسالمي، بيروت، ط 6

7 ) Karl Max: The Eastern Question. A Reprint Letters written 1853-1856, dealing with 
events of crimean war, London 1969, P:81 . 
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بيد   سقطت  والثانية  ولكن  هرطقاتها،  إلى    األتراك،  برزت  وثالثة  جديدة  روما 

 . 8الوجود في الشمال 

في    الروس  إدعاءات  يقوي  كان  البيزنطية،    إرث ومما  اإلمبرطورية 

باال العاشر    ،مبرطوريةعالقاتهم  القرن  فمنذ  للقسطنطينية.  الدينية  األهمي ة  وكذلك 

توط   األالميالدي،  ل  تحو  البيزنطية عندما  الروسية  العالقات  في  دت  الروس  مراء 

أصدر األمراء أمًرا  ي  وتبعوا القسطنطينية كنسيًا، و كييف إلى المذهب األرثوذكس

 . 9دين يخالف الكنيسة األرثوذكسية عتناق أي  ا بتحريم 

بي  القسطنطينية  سقوط  موسكووبعد  كنيسة  أصبحت  العثمانيين،  التي    د 

الناحية   من  مستقلة  البيزنطية  الطقوس  مظاهر  عام  العمليةورثت  منذ  ورسميًا   ،

إد    ،م1588 نتقال المسيحية  ا عاء  وقد أفسح ذلك المجال أمام القياصرة الروس إلى 

 .10األرثوذكسية إليهم 

وللتعجيل في تحقيق األهداف الروسية في المنطقة إنتهجت روسيا سياسة   

الدولة   تجاه  للكنيسة    ، العثمانيةمزدوجة  التابعين  النصارى  تحريك  األولى: 

 ثوذكسية، والثانية: تحريك العرق السالفي في البلقان. راأل

لجأت روسيا إلى    ثمانية، حيث السياسة األولى: تحريك نصارى الدولة الع •

الدولة   ضد  المذهب  في  معهم  المشتركين  األرثوذكس،  النصارى  إيثار 

ساعدهم  العثمانية يكونوا  الدولة    كي  وجه  في  يشهرونه  وسالًحا  األيمن 

العثمانية، وقد أشار البند الثاني عشر من وصية بطرس األكبر إلى ذلك،  

 
8 ) Derek Hopwood: The Russian presencein syria and palestine 1843-1914, Church and 
politics in the near east, oxford 1969, p:2. 

 . 43-40-12-11علي حسون: مرجع سابق، ص:(   9

،  1982( خيرية قاسمية: روسية القيصرية والمشرق العربي، مجلة الدراسات التاريخية، تشرين األول،   10

 .43، جامعة دمشق، ص:10-9العددان 
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فيه جاء  في إذ  وغيرهم  النصارى  جميع  لجهتنا  نستميل  أن  :"...ينبغي 

المجر   بالد  في  والمنتشرين  الروحية  البابا  المنكرين رياسة  الروم  مذهب 

العثمانية وفي ج أي بولونيا. ومن الالزم قبل  والواليات  نوبي ممالك )له( 

كل شيء إحداث رئاسة مذهبية حتى نتمكن من إجراء نوع نفوذ وحكومة  

كتساب أصدقاء كثيرين ذوي غيرة  رهبانية عليهم، نسعى بهذه الواسطة ال

 . 11نستعين بهم في والية كل من أعدائنا" 

البلقان • في  السالفي  العرق  تحريك  الثانية:  حالسياسة  روسيا  ت  ا   يث،  بعت 

)السالفي(   العرق  نفس  في  تشترك  كونها  البلقانية  الشعوب  إيثار  سياسة 

 .12حيث دعمت الروح القومية السالفية 

 

  الروسية: –بداية العالقات العثمانية  -

مملكة   مع  العثمانية  الدولة  بدأت عالقات  الثاني  بايزيد  السلطان  عهد  في 

بالدهم ف  الروس، على  المغول  إغارة  عقب  األولى  الروس  مملكة  ق  تفر  بعد 

  ، وكان يلق ب بـ"دوق موسكو" ،"Ivanستطاع إيفان الثالث "ا وتسل طهم عليها لفترة،  

وأعاد   للمدينة،  في سنة  يل إ إنهاء حكمهم  السابق  مجدها  وبدأت  1481ها بعض  م. 

وصل إلى القسطنطينية    م حيث1492العالقات بينها وبين الدولة العثمانية في سنة  

الً بالهدايا للسلطان،  أول سفي وبعد ذلك بأربع سنوات أتى إليها سفير  ر روسي محم 

ار الروسخر واستحصل من الدولة على بعض االآ   . 13متيازات للتج 

 
 . 149-148: مرجع سابق، ص: العسلي( بسام   11

12  ) R.W.Seton-Watson: The rise on nationality in the Balkan, London, 1917, PP:130-
134. 

،  7ة العثمانية، تحقيق إحسان حقي، دار النفائس، لبنان، طالعسلي( محمد فريد بك المحامي: تاريخ الدولة  13

 . 184-183، ص:1993
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روسيا   وإذا ألقينا نظرة على سياسة روسيا تجاه الدولة العثمانية، وجدنا أن   

ا سعت   على  إلى  ولقضاء  البلقان  جزيرة  شبه  في  العثمانية  ما  االممتلكات  نتزاع 

شعوب الدولة العثمانية من المسيحيين على الثورة،    عتنتزاعه منها، و شج  ا يمكن  

  -  حسب زعمها  -كونها  بط العرقية التي تربطها بالسالف  مستخدمة في ذلك الروا 

 . يحامية رعاية السلطان األرثوذكس

وحتى    األكبر  بطرس  تقسيم  ومنذ عصر  يمكن  الثامن عشر  القرن  نهاية 

 وعهدين:أالسياسة الروسية تجاه الدولة العثمانية إلى مرحلتين 

المرحلة األولى: وهي عهد بطرس األكبر الذي أوصل حدود روسيا حتى   -

 شواطىء البحر األسود الشمالية. 

الثانية،   - كاترين  اإلمبرطورة  عهد  وهي  الثانية:  أبرز  والمرحلة  كانت 

السفن    أهدافها مرور  وتأمين  روسية  بحيرة  إلى  األسود  البحر  تحويل 

التجارية الروسية عبر المضائق إلى البحر المتوسط، وكذلك حماية رعايا  

 .14الدولة العثمانية من األرثوذكس

األك بطرس  إستالم  في  بعد  الحكم  داخلية    روسيابر  بإصالحات  قام 

هذه  معالم  أبرز  وكانت  الدولي.  نفوذها  وتقوية  بالبالد  للنهوض  ضرورية 

إنشاء جيش حديث الكبرى  ، وبعدها ا اإلصالحات  إلى جارته  لتفت بطرس األكبر 

في  هاًما  ركنًا  الشمالية  األسود  البحر  منطقة  في  التوسع  وجعل  العثمانية  الدولة 

 .15سياسته الخارجية 

الدولة العثمانية دون  روسيا ال يمكنها الوقوف أمام    ى بطرس األكبر أن  رأ  

للصلح مع  حلفاء، وأن    اإلسبانية وتعمل  الوراثة  بالتحضير لحرب  النمسا منشغلة 

 
 .33-32تاريخ األقطار العربية الحديث، موسكو، ص:( لوتسكي:   14

 .4( عبد الرؤوف سنو: مرجع سابق، ص:  15
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اال رأى  فلذلك  آزو العثمانيين،  من  بطرس    فندفاع  وكان  األسود.  البحر  حتى 

تو   البحرية، األكبر  والقوة  التجاري  التوسع  إلى  آزوا فرك ز    اقًا  على    ف هتمامه 

مائيًا من   الوصول  الدون حيث يمكن  نهر  العظيم( عند مصب  العثماني  )الحصن 

ف الغرب    عن  حثبموسكو.  في  أقوياء  إلى  حلفاء  جولته  خالل  به  قام  ما  وهذا 

 .16أوروبا ولكن ه باء بالفشل 

ميناء  و  حاصر  قد  األكبر  بطرس  إلى    أزوفكان  النفاذ  منه  محاولة  في 

، وبعد  تحول بين روسيا وهذا البحر  قوكانت قبائل القوزا   ،البحر األسودشواطىء  

المجر حل ت هزيمة كبيرة  ا  أحمد األول في معركة ضد  العثماني  السلطان  نتصار 

رس األكبر هذه األحداث  القيصر الروسي بط  استغل  ف  ،بالعثمانيين عند نهر "تيس"

 . 17م1696ن من دخولها عام وتمك   وهاجم آزوف 

ستالم السلطة من قبل السلطان أحمد الثالث، حدثت بعض المشاكل  ا وبعد   

أن   نتائجها  من  وكان  داخل    الداخلية،  األكبر  بطرس  إلجراءات  تلتفت  لم  الدولة 

أي  ل بالده   األقوياء  جيرانه  إضعاف  على  المبنية  الخارجية  سياسته  مغزى  تدرك 

الن الحرب على شارل الثاني  السويد وبولونيا والدولة العثمانية، وبدأ مشروعه بإع

السويد، و  إلى ما  و م.  1709نتصر عليه سنة  ا ملك  الدولة  نطوت عليه  الو فطنت 

يكو   حتى  األكبر  بطرس  على  السويد  ملك  لساعدت  األكبر  بطرس  مع  سياسة  نا 

لكن   أطماعه،  ضد  حاجًزا  لهذا  بولونيا  تفطن  لم  ملك  ها  وحاول  السياسي.  السر 

ا إلي السويد  الدولة  لمساعدته  ستمالة  لكن  في  ه  روسيا،  ضد  وجد    حربه  السلطان 

القصر  تول  18معارضة شديدة من رجال  الوزير )بلطة . ولما  باشا(  ى    ، جي محمد 

مي بنفسه واوكان  الجيوش  وقاد  الحرب على روسيا  أعلن  للحرب،  أن  االً  ستطاع 

 
 . 72( علي حسون: مرجع سابق، ص:  16

 .75ص: ( المرجع نفسه:  17

 . 313( محمد فريد بك المحامي: مرجع سابق، ص:  18
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بالطرفين   دفع  الذي  األمر  كاترينا،  وخليلته  روسيا  قيصر  توقيع    إلىيحاصر 

  وف عن مدينة آز  ت روسيا تنازل   م التي بموجبها1711تموز  دة "فليكزن" في  معاه 

العثمانية  بعدم  و  ،19للدولة  روسيا  تعه دت  الطرفين  بين  المعاهدة  على  التوقيع  بعد 

 .20ل في شؤون القوزاق مطلقًا التدخ  

روسيا لم تقم بتنفيذ تعهداتها، بل سارت في خطى حثيثة لتطوير    ويبدو أن   

الحرب عام  ا  مم    ، قتصاديًاا عسكريًا و   بأزوفالمناطق المحيطة   أد ى إلى استئناف 

ووقف    فرنسا في هذه القضية لحسم الخالف لت كل من بريطانيا ووتدخ    م، 1712

المشكلة   التجارية. وانتهت هذه  أدرنة القتال خوفًا على مصالحهما  بتوقيع معاهدة 

عام   تموز  بموجبها   م 1713في  الواقعة    التي  األراضي  كافة  عن  روسيا  تنازلت 

ناضلت كثيًرا للوصول إليه مقابل إلغاء    شاطىء البحر األسود الشمالي الذيعلى  

اال بعدم  يلتزم هؤالء  أن  القرم على  من جزية ألمراء  تدفعه  كانت  عتداء على  ما 

 .21قوافلها التجارية 

معاهدة وب  باسم  عرفت  جديدة  معاهدة  عقد  روسيا  طلبت  فترة  عد 

البالد   المرور في  "بساروفتس" لتعديل المعاهدة السابقة بحيث يتمكن تجارها من 

فيها بضائعهم  وبيع  لحج    ،العثمانية  السماح  طلبت  بيت  التوج  باجها  كما  إلى  ه 

رس أو  خراج  دفع  دون  المقدسة  واألماكن  األديرة  من  وغيره  فقبلت  المقدس  وم 

 .22الدولة العثمانية 

 ا جاء في نص المعاهدة حسب الوثائق العثمانية:ومم   

 
( محمد سهيل طقوش: العثمانيون في قيام الدولة إلى اإلنقالب على الخالفة، دار بيروت المحروسة، لبنان،   19

 . 219، ص:1995، 1ط

 . 76( علي حسون: مرجع سابق، ص:  20

 . 289( محمد سهيل طقوش: مرجع سابق، ص:  21

 . 316( محمد فريد بك المحامي: مرجع سابق، ص:   22
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ت كتابة مواد الصلح  على أثر رغبة روسيا في عقد السالم مع الدولة العثمانية تم  

بتاريخ   لذلك  يوسف  1123اآلخر    ىجماد  6كتمهيد  األعظم  الصدر  وق ع  وقد  هـ. 

 هـ. 1124ربيع األول  3باشا عليها في 

 

المواد    وتم    بعض  خمس 1125عام    ها يل إ إضافة  المعاهدة  ومد ة   هـ، 

وعشرون سنة، وتعتبر هذه المعاهدة أولى المعاهدات التجارية والدينية بين الدولة  

وروسيا،  للتدخ  و  العثمانية  الشؤون بداية  في  قبل    ل  من  العثمانية  للدولة  الداخلية 

أن   أعادوا    الروس. صحيح  االروس  التي    لعثمانيينإلى  لكن  حتل  ا األراضي   وها، 

 :، ومنهااستطاعت إنتزاع بعض المكتسبات الدينية والتجارية

 لدولة العثمانية. إلى ا  أزوف  تسليم قلعة   -1

نهر    استعادة -2 ضفاف  على  روسيا  عليها  استولت  التي  األراضي  كل 

 ، وإمكانية ممارسة الفالحة فيها.البروت

 بناء قالع وحصون جديدة.عدم  -3

بتجاوزات  ا ضرورة   -4 القيام  وعدم  اإلسالمية  الحدود  ل حترام  التدخ    أو 

 السكان داخل األراضي العثمانية. ب

األراضي   -5 وإلى  العثمانية  األراضي  إلى  بالدخول  الروس  للتجار  السماح 

فيهاالتي   في   ومسلم  يقطن  كان  كما  بالتجارة،  للقيام  العثمانية  الدولة 

 السابق. 

للرهبانية ورجال الدين زيارة القدس الشريف والقيام بمناسك الحج   السماح  -6

غادرة فوًرا من  نتهاء موسم الحج. ويجب الما ولكن دون المكوث فيها بعد  

لقدس  إلى ا حيث جاؤوا وسيتم تحديد الطريق الذي سيسلكونه عند ذهابهم  

التي   المرور(  )جواز  الوثيقة  على  الحصول  لهم  ويمكن  منها.  والعودة 
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 الذهاب  ال يمكن لهم  إضافة إلى أنه دون مقابل مالي.  من  تخص الطريق  

 . 23دون سبب من منطقة في خالل زيارة القدس إلى مكان آخر أو المكوث 

 

العثمانية   ت العالقات الروسية  التوقيع على هذه المعاهدة مر  فترة  في  بعد 

نسبي،   هدوء  حدد    أن  و  خاصةً من  المعاهدة  بنود  وعشرين    تأحد  بخمس  مدتها 

عام  وسنة.   األكبر  بطرس  وفاة  لكن  1725بعد  أزمات  لعدة  روسيا  ضت  تعر  ها  م 

ذلك   من  الرغم  الكبيرا على  نشاطها  في  اال  ستمرت  أحالمها  قتصادية  لتحقيق 

والعاصمة   المضائق  نحو  الزحف  بهدف  والعسكرية  والدينية    استنبول والتجارية 

أبرز   من  القرم  خانات  سياسة  وكانت  المتوسط،  األبيض  البحر  إلى  والوصول 

 . 24الذرائع التي دفعت روسيا لتجديد الحرب مع الدولة العثمانية 

م هاجمت روسيا األراضي العثمانية متخذة ذريعة مرور  1736في آذار  و

أراضيها، و في  القرم  قوزاق  ميناء  ا بعض  إقل وتوغ  أزوف  حتلت  في  قواتها  يم  لت 

ستغلت النمسا هذه الحرب وهاجمت جيوشها  ا .  25البغدان، ودخلت العاصمة "ياش" 

" مدينة  ودخلت  والصرب  البوسنة  لها    لكن    ، يش"نبالد  العثمانية تصد ت  الجيوش 

بلغراد  مدينة  وإستعادت  الدانوب  نهر  وراء  ما  إلى  التراجع  على  ،  26وأجبرتها 

العسكرية إلى طلب الصلح ووافقت روسيا  ضطرت النمسا تحت ضغط األحداث  فا

شتراك في المفاوضات، وعقد مؤتمر في بلغراد حضره ممثلون  اال  على  من جهتها

العثمانية والنمسا وروسيا تمخ  كل  من  عن   ض عنه توقيع معاهدة "بلغراد" الدولة 

 م وأهم ما جاء فيها: 1739أيلول  18في 
 

23 ) B.O.A: DVNSNMH.d,6/247. 
( يلماز أوزتونا: تاريخ الدولة العثمانية، ترجمة عدنان محمد سليمان، المجلّد األول، منشورات مؤسسة فيصل   24

 . 597، ص:1988ستنبول، للتموين، إ

 . 200، ص:1988( الميراالي إسماعيل سرهنك: تاريخ الدولة العثمانية، دار الفكر الحديث، بيروت،   25

 . 168، ص:1، ط1988ة، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، العسلي( إبراهيم حليم بك: تاريخ الدولة العثمانية   26
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 تحصل روسيا على ميناء آزوف.  -1

 روسيا كتعويض لها قلعة بالقرب من آزوف. تبني  -2

أو سفن   -3 إبقاء أساطيل  في البحر األسود  لها  عدم السماح لروسيا ببناء أو 

التجاري في البحر األسود على   الروس نشاطهم  على أن يمارس الرعايا 

 سفن أجنبية. 

 .27يستمر الصلح مدة سبعة وعشرين عاما  -4

 

معاهدا  المفعول  ةستمرت  سارية  وظل ت  قرن    بلغراد  ربع  عن  تزيد  لمدة 

"كوتشك  معاهدة  عقد  حتى  الروسية  العثمانية  العالقات  أسس  خاللها  من  أرست 

 م. 1774قينارجة" عام 

نسبيًا،  و الدولتين  بين  األوضاع  هدأت  بلغراد،  معاهدة  على  التوقيع  بعد 

تسل م )   تحتى  الثانية  األكبر  1796-1762كاترين  بطرس  سياسة  تبن ت  التي  م( 

الدولة البيزنطية  وسارت على خط الدولة العثمانية وإحياء  اه، وسعت إلى تقويض 

أحدهم   تزوج  الذي  "رومانوف"  أسرة  أفراد  أحد  يحكمها  أن  قسطنطين ا على  بنة 

البيزنطية. ومم   الدولة  أباطرة  آخر  أن  باليولوجس  ذلك  يدل على  الثانية    ا  كاترين 

"قسطنطين"   اسم  حفيدها  على  رعايته    الذيأطلقت  على  يونانيات  قامت  سيدات 

أيديهن  تلق   على  يشك    ى  ولم  اليونانية.  أن    اللغة  في  كان    أحد  الحفيد  هذا  تعليم 

األستانة، خاصة وأن   لتولي عرش  تأهيله  أطلقت على إحدى    يستهدف  قد  كاترين 

 . 28بوابات موسكو اسم "الطريق إلى بيزنطة" 

 
27 ) J.C.Hurewitz: the middle east and northe africa in world politics. A Documentary 
Record. 1(1535-1914), 2(1914-1956). Princeton 1956, Vol 1, P:71. 

 . 164، ص:1993، 2( أحمد عبد الرحيم مصطفى: في أصول التاريخ العثماني، دار الشروق، بيروت، ط 28
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إال   وروسيا  العثمانية  الدولة  بين  العالقات  شهدته  الذي  الهدوء  يكن  لم 

أو  ا  المحارب،  قبلا ستراحة  ما  الثانية    ستراحة  كاترين  استأنفت  حيث  العاصفة 

لسياسة بطرس األكبر على حساب الدولة العثمانية مستغلة  تنفيذًا سياستها التوسعية 

ق وقد  مآربها.  لتحقيق  دولي  أو  إقليمي  حادث  الثانية  كل  كاترين  سياسة  امت 

على   القضاء  على  الدولة  ا الخارجية  وإضعاف  والسويد  بولنده  من  كل  ستقالل 

 .29العثمانية 

نشوء المسألة البولندية هو الذي حمل الدولة العثمانية على أن    والواقع أن  

األوروبية السياسة  في  فع الة  مشاركة  أخرى  مرة  إ ذلك  و  ، تشارك  وفاة  أن ه  ثر 

الث عام  "أوغست  بولنده  ملك  تنصيب  1764الث"  إلى  الثانية  كاترين  سعت  م، 

على   سيطرتها  وفرضت  ذلك  في  نجحت  وقد  يونياتوسكي"،  "ستانسالس  عشيقها 

ستنجد بالسلطان العثماني بعدما يئس  ا ئتالف البولندي  حزب اال  ويبدو أن    ،30البالد 

تدخ   كل  من  الروسي  ل  التقد م  إليقاف  وفرنسا  إنكلترا  الدولة    وهكذا   ، من  دخلت 

المباشر مع روسيا بفعل تدخ    العثمانية في جو   البولندية الصدام  المسألة     .31لها في 

دون  من  أوعزت الدولة العثمانية إلى خان القرم أن يفتح بابًا للحرب مع روسيا  إذ  

خان القوزاق التابعين لروسيا مستغالً دخولهم فهاجم  ،  32أن يثير الشبهة ضد الدولة 

ال  العثمانية إلى  بعد ة  33دولة  الهجوم  هذا  بعد  الروس  وقام  بحق  ا ،  السكان    نتهاكات 

نتهاكات سارع شيخ  هذه اال ورًدا على    بساربيا من القرى على حدود    ا روا عددً دم  ف

روسيا   ضد  الحرب  بضرورة  اإلفتاء  إلى  إهمالاإلسالم  بسبب  أن ه  الدولة    إال  

بالكثير  للجيش العثمانية   الهزائم  منيَت  ثم  ا ستطاعت روسيا  وا  ،34من  القرم  حتالل 

 
 . 291( محمد سهيل طقوش: مرجع سابق، ص:  29

 . 25م، ص:1898ألة الشرقية، القاهرة، ( مصطفى كامل: المس  30

 . 291( محمد سهيل طقوش: مرجع سابق، ص:  31

 .217( الميراالي إسماعيل سرهنك: مرجع سابق، ص: 32

 . 178( إبراهيم حليم بك: مرجع سابق، ص   33

 . 292( محمد سهيل طقوش: مرجع سابق، ص:  34
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الدولة، وا أعلن إنفصالها عن  عليها    تاللها تحت سيادة وحماية روسيا وأقامقستت 

 .35"جاهين كراي" خانًا باسم كاثرين الثانية 

االو حق  نتيجة  التي  الساحقة  الروس  نتصارات  في  قها  رقعة    توسيعأملوا 

لذلك ساندت  والحرب   البلقان،  الروسية على  الهيمنة  الدول األوروبية من  خشيت 

العثمانية الدولة  كل    ،فرنسا  توسطت  حين  الفريقين    في  بين  وبروسيا  النمسا  من 

ق  ستمرار الحرب حتى تحق  بعد أن كانت تأمل بافاضطرت روسيا    ،36المتحاربين 

أهدافها،   اإلى  كامل  مع  هدنة  أعمال  توقيع  من  "جورجيو"،  مدينة  في  لعثمانيين 

فريق بمندوبيه في شأن الصلح إلى مدينة   م، وأرسل كل  1772بلغاريا في حزيران  

 .37"فوشكان" في والية البغدان 

العثمانية،  تقد م الروس بمطالب فيها الكثير من اإلجحوقد   الدولة  اف بحق 

لسفن  منها:   القرم، حرية المالحة  البحر األسود  إستقالل تتار  التجارية في  روسيا 

العلية الدولة  بحار  الدولة م  ل و   ، وجميع  تقبل  لم  إنفض  ب  العثمانية  ا  الشروط  هذه 

جتمعوا مرة ثانية في مدينة بخارست  ثم ا دت الهدنة سبعة أشهر  مد    ون،  والمؤتمر

الثاني    9في   ال 1772تشرين  المطالب  كانت  وفيه  عن  م،  إجحافًا  أكثر  روسية 

  سنوردو ، م1773تشرين الثاني   15أرسلت روسيا بالًغا نهائيًا في  يث سابقاتها، ح

 نا في بحثنا وهي المطالب التجارية والدينية. ما يهم   فيه

ت   - أن  الثاني:  حربيةمنَالبند  أم  كانت  تجارية  الروسية  المراكب  حرية    ، ح 

 . المالحة في البحر األسود وبحر جزر اليونان

 من حصون القرم مع الدولة العلية إلى التتار.  م ما بقيسل  ت  أن البند الثالث:  -

 
 .337( محمد فريد بك المحامي: مرجع سابق، ص:  35

 . 34-30( مصطفى كامل: مرجع سابق، ص:  36

 .337( محمد فريد بك المحامي: مرجع سابق، ص:  37
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ي   - أن  السادس:  في    ىعطَ البند  روسيا  قيصرة  أو  قيصر  إلى  باديشاه  لقب 

 المعاهدات والخطابات السياسية. 

البند السابع: أن يكون لروسيا حق حماية جميع المسيحيين األرثوذكس في   -

 .38بالد الدولة 

 

  كاترين الثانية ما كانت تظن أن    الشروط أن  ا للمط لع على هذه  يظهر جليً 

من المؤتمر    نفض  فاستمرار الحرب،  ال  هي طريقة الدولة ستقبل بهذه الشروط، بل  

كان العثمانيون خالل فترة المفاوضات قد أعادوا تنظيم ول إلى نتيجة.  دون التوص  

يصد   أن  بمقدورهم  أضحى  بحيث  وفعالً جيوشهم  البلقان،  في  الروس  هجوم  وا 

خالل  مك  ت الروس 1773نوا  إخراج  من  الكثير  م  التي    من  المناطق  وها  حتل  ا من 

 .39سابقًا 

على    امباغتً   هجوًماالروس    حت ى شن  م  1774ولم يأت شهر حزيران سنة  

العثمانية   عقد الصلح    العثمانية  طلبت الدولة عندها  خسائر كبيرة،  وكب دتها  القوات 

جرت المفاوضات بين    وقد  ،40مؤتمر بوخارستفي  الشروط التي رفضتها    وقبلت

قينارجة"،" "كوتشك  مدينة  في  أعمال Kutşchuk Kainardjiالجانبين  من   ،"

روسياا بلغاريا   جانب  من  الشديد  بالتصل ب  العثمانية    ،تسمت  الدولة  وخضعت 

في  م على المعاهدة التي عرفت  1774تموز عام    21عت في  للضغط الروسي فوق  

 
 . 338-337ص: مرجع سابق، :محمد فريد بك المحامي(   38

 . 296( محمد سهيل طقوش: مرجع سابق، ص:  39

 . 341( محمد فريد بك المحامي: مرجع سابق، ص:   40
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المدباالتاريخ   بها  نفسها  ينةسم  عقدت  نالتي  وتضم  وعشرين  ،  ثمانية  المعاهدة  ت 

 . 41بنًدا 

معاهدة   بمثابة  وهي  قوية،  ضربة  قينارجة"  "كوتشك  معاهدة  كانت 

والفارق  م،  1536فرنسا عام  إلى  متيازات التي منحها السلطان سليمان القانوني  اال

المعاهدتين اال  بين  أعطى  القانوني  السلطان  عز  أن  في  وهي  لفرنسا  متيازات 

للفرنسيين سلطانية  منحة  بمثابة  كانت  أي  وقوتها،  "كوتشك   ،مجدها  معاهدة  ا  أم 

العثمانية   الدولة  من  بالقوة  أخذت  فقد  الكثير قينارجة"  تقديم  إلى  بها  دفع  من   ما 

قسوة المعاهدات  أشد   من  المعاهدة  هذه  وتعتبر  ألوروبا،  إذ  التنازالت  سمحت ، 

حماية  بلروسيا    هابنود بحجة  العثمانية  للدولة  الداخلية  الشؤون  في  التدخل 

لكن   لها.  توضيًحا  كانت  معاهدات  عدة  المعاهدة  هذه  أعقب  وقد  األرثوذكس. 

هل   نفسه،  يطرح  الذي  العثمان  ظلمتالسؤال  الروم    بالفعلية  الدولة  من  رعاياها 

طت الدولة العثمانية  األرثوذكس حتى تد   عي روسيا وتطالب بحمايتهم؟؟ أو هل فر 

اإلجابة    بحق   سنترك  حقوقهم؟؟  األسئلة    عنمن  ما  هذه  بنود إلى  عرض  بعد 

المعاهدات   من  عدد  وبنود  معاهدة  التي  المعاهدة،  بنود  بعض  لتفس ر  جاءت 

حادثة كانت تحصل مع  أبسط روسيا كانت تتدخل في    ن  أ  لنرى "كوتشك قينارجة"، 

 ل في شؤون الدولة العثمانية. إال حجة للتدخ    األرثوذكس وما ذلك

  

 
 ( راجع بخصوص المعاهدة:  41

 . 355-342محمد فريد بك المحامي: ص: -أ
B- J.C.Hurewitz, op.cit. PP: 54-61 
C- A.Schopoff: Les Reformes, protection de chrestiens en turquie, 1673-
1904, paris, PP: 8-14. 
D- B.O.A: YB, 1/19. 
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 بنود المعاهدة، والتي تخص بحثنا هذا: أهم  ومن 

المعاهدة،   - التصديق على  الثاني: بعد  أو  إنالبند  الروس    أحد   دخل بعض 

رعايا   ن هؤالء يصبحو من رعايا الدولة العثمانية ديانة الدولة األخرى فإن  

 عتنقوا دينها. ا للدولة التي 

 البند الثالث: يتبع أهالي القرم في شؤونهم الدينية إلى الدولة العثمانية.  -

للمسيحيين   - الدينية  الحرية  بصون  العثمانية  الدولة  تتعهد  السابع:  البند 

 وكنائسهم.

سائر رعاياها  ى  ل إرهبان دولة روسيا وى  ل إمن: تعطى الرخصة  البند الثا -

الزيارة تستحق  التي  األماكن  وسائر  الشريف  القدس  يتكل ف    ، بزيارة  وال 

والخراج   الجزية  أنواع  من  نوع  أي  دفع  السائحون  وال  المسافرون 

 .في طريقهم إلى األماكن التي يزورونهاوالويركو، 

عشر - الحادية  س ةالمادة  سير  تقرر  جميع  :  في  التجارية  الدولتين  فن 

بحارهما، وتعطى رخصة إلى السفن الروسية بأن تتمتع بالتجارة في كل  

وأن  ىموان الدولة،  األسود    تمكثء  بالبحرين  المتصلة  الثغور  في 

الدولة.   أهالي  مع  بًرا  يتاجروا  أن  الروس  للتجار  ويحق  واألبيض، 

روسيا   دولة  جانب  من  الرخصة  أن  وأعطيت  ل على  لسائر  يكون  ما  هم 

 الملل المتحالفة مع روسيا من اإلمتيازات. 

الثانية عشر - مع ة المادة  تجارية  معاهدة  تعقد  أن  دولة روسيا  إذا رغبت   :

الدولة   تتعهد  والجزائر،  وتونس  الغرب  طرابلس  حكومات  أي  أفريقيا، 

تريد ما  على  روسيا  لحصول  جهدها  حكومات  تتكف  كما    ،ببذل  الدولة  ل 

 على العهود. ظةبالمحافاإلياالت 

عشر - الرابعة  أوغلي"  ةالمادة  "بك  محلة  في  كنيسة  بناء  لروسيا  يجوز   :

 )األستانة( من جهة غلطة، غير الكنيسة المخصوصة، مثل سائر الدول. 
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السادسة عشر - وال  ةالمادة  حره،  الوجوه  كل  من  تكون  المسيحية  الديانة   :

القدياستيمنع   ترميم  وال  جديدة  كنائس  لجماعة  م  حداث  ويكون  منها، 

 متيازات. الرهبان االعتبار بما يناسبهم من اال

عشر - السابعة  ال  ةالمادة  ديانة    يحدث:  على  وتضييق  ض  تعر  أدنى 

الكنائس وال   تجديد  في  ممانعة  وال يحصل  ض    يمكنالمسيحيين  أو  التعر 

ل   في حق األشخاص الذين يخدمون الكنائس المذكورة. التدخ 

الديانةالمادة   - وكنائس  أديرة  على  التضييق  والعشرون: ال يجري    ، الثالثة 

تمنع جميع رؤوساء الجيوش  القديم وال بناء الجديد منها، و  منع ترميميوال  

المذكورة، وال   األديرة والكنائس  داع  ألموال  ض بأي  التعر  والضباط من 

أمورهم   في  تتدخل  وال  المذكورة  للطوائف  روسيا  رعايا ن  ال تتعرض    هم 

 الدولة العثمانية. 

المادة الخامسة والعشرون: جميع أسرى الحرب من ذكور وإناث من أي   -

يسر   كانوا  ورتبة  المسيحيين  درجة  عدا  ما  أوطانهم  إلى  ويرد ون  حون 

تنص   الذين  والمسلمين  بإرادتهم  المحمدي  الدين  في  دخلوا  روا  الذين 

 بإرادتهم أثناء وجودهم في أراضي روسيا. 

 

التعليق   في قبل  ورد  ما  المعاهدة،    على  إلىبنود  التي    ننتقل  المعاهدات 

والتي   قينارجة"  "كوتشك  معاهدة  بنود  في شرح  الدولتين،  بين  أكثر    كانتوق ِّعت 

 إجحافًا بحق الدولة العثمانية من معاهدة "كوتشك قينارجة". 

بتاريخ   العثمانية  والدولة  روسيا  بين  تجارية  ال    15معاهدة  هـ  1197شو 

 ها: فيم. وأهم ما جاء 1783أيلول  13الموافق  
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ية داخل البلدين.  -1  يمكن لتجار الدولتين تعاطي التجارة بكل حر 

التابعة   -2 سواء  العثمانية  الموانئ  كل  إلى  الدخول  الروس  للتجار  يمكن 

 لمسيحيين. ل للمسلمين أو  

إعطا -3 يستوجب  العثمانية  الدولة  الروس  ار  التج  دخول  تذكرة ؤعند  هم 

قوم السفير أو القنصل بتقديم الطلب، وال يمكن طلب  مرور عند الطلب وي 

 الجزية من الروس الذين يزورون األراضي العثمانية. 

العثمانية  أ يمكن للتجار الروس تصريف   -4 عمالهم التجارية داخل األراضي 

 بكل حري ة، بشرط أن يدفعوا الضرائب على البضاعة المتاجر بها. 

لألمت -5 بالسماح  العثمانية  الحكومة  الروس  تتعهد  للتجار  التابعة  عة واألشياء 

يمكنها  كما  العثمانية،  والموانيء  المدن  وإلى  من  والخروج  بالدخول 

 حتاجت لذلك. ا الحصول على مساعدة السفن واألساطيل العثمانية إذا 

منذ   -6 الموانيء  داخل  وأمتعتهم  الروس  والتجار  للسفن  األمن  توفير  يجب 

،  بالنسبة لروسيا  األمر وكذلك    ،خروجها  وحتىدخولها األراضي العثمانية  

 عليها القيام بالمثل مع التجار العثمانيين على أراضيها.  إذ

نتقوم الحكومة العثمانية بسن فرمان   -7 التجار    يتمت ع بها الحقوق التي    يتضم 

كل    وترسلهالروس   التجارية  في  موظفيها    إلى  والمحط ات  الموانيء 

الحص  الروسي  للتاجر  ويمكن  طلبه  وغيرها،  عند  الفرمان  نص  على  ول 

 من أحد الموظفين العثمانيين. 

الروس   -8 ار  التج  بالحقوق  كما يتمتع  والفرنسيين  اإلنكليز  ار  في    نفسها   التج 

 . داخل األراضي العثمانية متيازات المعامالت واال

الروس -9 ار  التج  ت  يدفع  جمركية  قيمة  3  لغبرسوًما  من  جمركية  % رسوم 

بها   المتاجر  نقصان،البضاعة  وال  زيادة  دون  بالنسبة    من  الشأن  وكذلك 

ار العثمانيين   األراضي الروسية. في  للتج 
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الروس   -10 والرعايا  ار  التج  بكل  في  يتمتع  العثمانية  األراضي 

التراب   المتواجدين على  العثمانيين  ار  للتج  بالنسبة  األمر  الحماية، وكذلك 

 ية. الروس

البحر   -11 من  الروسية  السفن  عبور  بتسهيل  العثمانية  الدولة  د  تتعه 

 دون أي مماطلة. من األسود إلى البحر األبيض 

عند مرور السفن الروسية بموانيء القسطنطينية ال يمكن إجبارها   -12

الحمولة،   تفريغ  تقديم    وبإمكانعلى  العثمانية  الدولة  في  المقيم  القنصل 

د الطرف الروسي    ،ألشياء تقرير مفص ل عن الحمولة وا  باألمر  كذلك يتعه 

 . نفسه

أن   -13 التجارية  للسفن  يمكن  ال  الدولتين  بين  حرب  نشوب  حال  في 

 تنقل الذخائر والمواد الحربية. 

ار   -14 التج  أمتعة  مصادرة  يمكن  ال  الدولتين  بين  الحروب  أثناء 

 الروس المتواجدين على األراضي العثمانية أو أسرهم. 

ار الروس وعمال الدولة  في حال ظهور سوء   -15 تفاهم بين أحد التج 

التابع   القنصل  طريق  عن  شكوى  تقديم  الروسي  للتاجر  يمكن  العثمانية، 

 لدولته وبحضور القاضي. 

تحت الحماية    هم  ال يمكن قتل أو اإلعتداء على األشخاص الذين -16

لجرائم يجب تقديمهم ا رتكابهم  اوفي حال    ،التابعين لروسيا   من  الروسية أو 

ا إلحالتهم  إلى  الديبلوماسية    إلى لشرطة  تستوجبه  بما  والعمل  القضاء 

 .42الدولية 

 

 
42 ) B.O.A: A.DVNSNMH.d, 9/72-74. 
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هذه   ل  يتأم  أن  من  يجد  هي  المعاهدة  فيها    روسيا  األكبر    خاصةً المستفيد 

ن الدولة العثمانية كانت أكبر بكثير من روسيا إن كان إ لجهة التبادل التجاري، إذ  

ار  ولقد  السكان،  على صعيد    و أ على صعيد المساحة   فتحت هذه التجارة اآلفاق للتج 

البند الحادي الروس، وأصبح بإمكانهم جني أرباح طائلة، حيث   طلبت روسيا في 

الروسية   للسفن  السماح  المتوسطبعشر  البحر  إلى  األسود  البحر  من  ما    ، العبور 

العثمانية   األراضي  كامل  إلى  الروس  ار  التج  وصول  الشام    خاصةً يعني  بالد 

  المتاجرة من    ماذا سيجني التجار العثمانيون  في المقابل لكن  روبا.  وأفريقيا حتى أو

وهي أصغر مساحة وأقل    لدولة العثمانيةمع اقياًسا    فقير فروسيا بلد    ؟؟ مع الروس 

أن   إلى  سكان.إضافة  قينارجة"عدد  "كوتشك  تحد د  معاهدة  الجمارك    لم  قيمة 

البند   البنود  هذه  كل  من  واألخطر  الدولتين.  بين  المتبادلة  السلع  على  المفروضة 

ينص  خاصةً فيما    للسيادة العثمانية  ا إنتقاصً   ويعد انالخامس عشر والسادس عشر،  

العثمانيين،  على   الموظفين  واحد  الروس  التجار  أحد  بين  خالف  حصل  إذا  أنه 

كوى عن طريق القنصل الروسي، وكأن روسيا ليس  يمكن للتاجر الروسي تقديم ش

لها ثقة بالقضاء العثماني لوال ضمانة القنصل. كما ورد في البند السادس عشر أنه  

الذين األشخاص  على  اإلعتداء  يمكن  الروس  هم  ال  حماية  الدولة    ،تحت  وكأن 

ة  رتكاب أي جريمة من أي شخص فإنه من السهول العثمانية دولة معتدية، وإذا تم ا

 نه تحت الحماية الروسية. أ دعاء بمكان اال

الدولتين وموقعة في   ذي الحجة    29وجاء في معاهدة تجارية أخرى بين 

الموافق  1197 الثاني    25هـ  العثمانية  1783تشرين  الحكومة  أن  يبدو  ت  قافستا ، 

تطبيق   في  تماطل  أخذت  لذلك  المذل ة،  المعاهدات  تلك  إلى  وتنب هت  كبوتها  من 

ط  ،بعضها مرور  فقد  تذكرة  الروس  ار  التج  منح  العثمانية  الدولة  من  روسيا  لبت 

فور تقديمها دون تأخير وال مماطلة. كما طلبت روسيا من الدولة العثمانية تعيين  
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الروس ار  والتج  الرعايا  شؤون  يرعى  خاص  أن  43مدير  الوثيقة  هذه  من  يبدو   .

طل  وكأن  العثمانية  الدولة  مع  باستعالء  تتعامل  بدأت  أوامر  روسيا  ليست  و باتها 

 تمنيات.

دا  أن  يبدو  المغربية  العثمانية واإلياالت  الدولة  بين  المسافة  لم  ياولبعد  تها 

بتاريخ   فرمانًا  العثمانية  الحكومة  أصدرت  لذلك  المعاهدة،  هذه  على    29يطلعوا 

الثاني   الموافق  1201ربيع  الثاني    19هـ  في  وممام،  1787كانون  ثر  إ :"هجاء 

الدولة   فإن  الروس، وبالتالي  ار  والتج  السفن  إلى  العثمانية  الدولة  ض قراصنة  تعر 

ال  طرابلس  والة  إلى  ترسل  الوالة  العثمانية  من  وغيرهم  والجزائر  وتونس  غرب 

قد تعه دت  والعثمانيين   العثمانية  الدولة  الروسية ألن  للسفن  ض  التعر  تأمرهم بعدم 

المياه   ض إحدى السفن الروسية إلى هجوم في  التعويضات في حال تعر  بدفع كل 

أن  و.  44العثمانية  العثمانيةقد  الروس    يبدو  السياسة  العثمانية    ،هيمنوا على  فالدولة 

األطراف  مترامية  منهم دولة  وكثير  مختلفة،  وأجناس  أعراق  من  سك ان  يقطنها   ،

العدالة الفارين من وجه  أو  الدولة  من غير المنضبطين  ل مسؤوليتهم  . فلماذا تتحم 

 العثمانية؟ 

الحكومة   إلى  رسالة  الروسي  القنصل  أرسل  الحوادث  هذه  تكرار  وبعد 

الموافق  هـ 1209شوال    29بتاريخ   بعض 1795أيار    19،  فيها:"قام  جاء  م 

جزيرة "توشكا" وهي في  في  ستيالء على سفينة روسية  القراصنة في تونس باال 

الدولة   من  يطلب  الروسي  اإلمبرطور  فإن  وبالتالي  اإلسكندرية،  إلى  طريقها 

لتأكيد ا. لذلك تم عقد  45العثمانية دفع أموال كتعويض" الدولتين  جتماع بين ممثلي 

الدولة العثمانية عقدت    تذكر الوثيقة أن  وتفاق عليه في المعاهدات السابقة،  تم اال  ما

 
43 ) B.O.A: HAT, 221/12341. 
44 ) B.O.A: C.HR, 136/6778. 
45 ) B.O.A: HAT, 269/15694. 
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والنما  مع روسيا  تم  ستفاقية  كما  ولذلك    ا،  األخيرة.  هذه  مع  الصلح  معاهدة  تجديد 

عتداء القراصنة على سفن  ا والة جزائر الغرب باألمر بهدف عدم    ميستوجب إعال

تجوالهما   الدولتين خالل  يؤك  في  هاتين  العالي  والباب  المتوسط.  د ضرورة  البحر 

ما جاء  ا  باألمر  في  حترام  الجزائر  والي  بإرسال شخص إلخبار  المعاهدة ويأمر 

هذا األخير لم يراعِّ ما جاء من قوانين الجمارك بين الدولتين  وأن   خاصةً 
46. 

العثماني هذه المعاهدات،   الشعب  عتبروها مذل ة ومجحفة بحق  وا لم يتقبل 

العثمانية الشعوب  وبحق  األولى،  بالدرجة  الدولتين    ، الدولة  بين  المعاهدات  وكأن 

هي معاهدات تطبيع، لذلك كان من الطبيعي أن يرفض العثمانيون هذه المعاهدات،  

ار   التج  مضايقة  على  واآلخر  الحين  بين  الحكومة  والروس.  ويعملوا  تلق ت  قد 

العثمانية رسالة من الحكومة الروسية تطلب فيها اإللتزام بالمعاهدات المعقودة بين  

ار الروس   األراضي  على  البلدين، والمتمثلة في حرية تعاطي النشاط التجاري للتج 

ار الروس من صبغ    تالعثمانية وعدم التضييق عليهم، حيث منع مجموعة من التج 

ا  من  من  في  لصوف  كمية  الروسية  الحكومة  تطلب  لذلك  أزمير.  مصابغ  إحدى 

ض أحد لتجارها الحكومة العثمانية سن    . 47فرمان بعدم تعر 

حترام ما جاء في  ا كما تم توقيع على معاهدة بين البلدين، أك دت ضرورة  

على حرية التجار وحق التجار الروس    تستوجب معاهدة "كوتشك قينارجة" والتي  

ألراضي العثمانية وعدم مصادرة بضائعهم وسفنهم على ا شاط التجاري  بالقيام بالن

المواطنين   بحماية  العثمانية  الدولة  وتقوم  البلدين،  بين  الحرب  حاالت  في  حتى 

من   بحماية  العثمانية  الدولة  تتكفل  كما  اإلسالمي،  الدين  يعتنقون  الذين  الروس 

تنصير  عدم روسيا  على وفي المقابل يجب يعتنق اإلسالم من الروس دون غيرهم. 

العثمانية   الدولة  إلى  إجبار من    و أمسلمي  النصرانية،  ا   ى أراضيها عل يلجأ  عتناق 

 
46 ) B.O.A: HAT, 175/7648. 
47 ) B.O.A: C.HR, 119/5925. 
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أراضيها  داخل  الروس  ار  التج  بحماية  العثمانية  الدولة  كل  48وتتعهد  في  دائًما   .

بندً  نجد  قينارجة"  "كوتشك  بمعاهدة  يلزمالملحقات  تتعه    ا  أن  العثمانية  د الدولة 

ار الروس، إن دل  على شيء فإنما يدل   التجار الروس كانوا    على أن    بحماية التج 

الروسية،   األراضي  داخل  العثمانيين  التجار  من  بكثير  فإن   أكثر  روسيا  وبالتالي 

 كانت المستفيد األكبر من هذه المعاهدة.

الموق   التجارية  المعاهدة  من  البنود  أحد  والدولة  نص  روسيا  بين  عة 

هـ، على أنه في فترات الحرب بين الدولتين ال يمكن  1197شوال   15العثمانية في 

لكن حصل وتم    ،مصادرة أمتعة التجار الروس على األراضي العثمانية أو أسرهم

أرسلت روسيا مذكرة  لذلك  البلدين  بين  الحرب  أثناء  الروسية  السفن  إحدى  حجز 

و العثمانية  الدولة  السفينةإلى  عن  فوراً  باإلفراج  فيها  بقائمة    ، طالبتها  ومرفقة 

السلطاني والقاضي بضرورة  ا  الفرمان  بناًء على  السفينة،  الموجودة على  لبضائع 

 . 49حترام حرية الدول داخل المجال العثمانيا 

بالمقابل   بما جاء  لكن  تلتزم روسيا  لجهة حماية  في  لم  معاهدة "قينارجة" 

إرسال مذكرة   إذا  بل إنها المسلمين،   أحد بنود المعاهدة كانت تبادر إلى  انتهك  ما 

ا هي فيحق لها  إلى ا إحتجاج   نتهاك بنود المعاهدة. تذكر الوثيقة  ا لدولة العثمانية، أم 

تتمثل أساًسا في عدم    بنودمعاهدة "قينارجة" من  في  أن روسيا لم تحترم ما جاء  

تبادل األسرى وعدم قبول من  حترام سكانها وا عتداء على األراضي العثمانية واال

إذ إال  الطرفين،  من  اللجوء  وقد    ايطلب  الدولة.  ديانة  بإعدام  اعتنق  قامت روسيا 

تعمل   أخذت  أنها  كما  أراضيها  دخلوا  الذين  العثمانية  الدولة  من سكان  وقتل عدد 

 
48 ) B.O.A: HAT, 1205/47279,L 
49 ) B.O.A: HAT, 1344/525548. 
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العثمانية ودعوتهم   الدولة  اعلى تحريض سكان  إلى تنصير  و لعصيان  إلى  السعي 

 . 50مسلمي الدولة العثمانية 

بل  الجمركية على السلع والبضائع،  الرسوم  د أما معاهدة "قينارجة" لم تحد  

هـ، بناًء على ما  1214ربيع األول    20بين الدولتين بتاريخ    معاهدةم  تحديدها في  ت

اال سنة  تم  الدولتين  بين  عليه  وسنة  1190تفاق  للتغييرات  1197هـ  ونظًرا  هـ 

وتضر   سيدفعها الحاصلة  التي  الجمرك  قيمة  تغيير  تقرر  فقد  العثمانية  الدولة  ر 

ار الروس )لم أجد القرار السابق وقي جراء مقارنة بين  إلمة البدل على الرسوم  التج 

الوثيقة( هذه  في  الوارد  والبدل  السابق  جاء    . البدل  القرار  االإ هذا  بين  ثر  جتماع 

تم   حيث  الدولتين  عن  بنفس  اال  ممثلين  الروس  ار  التج  يتمتع  أن  على  تفاق 

األخرىاال الدول  لسائر  منحت  التي  والجمركية  التجارية  يدفع  حيث    ، متيازات 

نسبة  التج   بها  المتاجر  والمواد  األمتعة  على  الروس  الحمولة  3ار  قيمة  من   %

العثمانية للجمارك  إضافي،    فرضدون  من    ، اإلجمالية  مبلغ  على  وينبغي  أي 

العثمانية إعالن والتها بهذه القرارات  . نالحظ أن روسيا آخذة طريقها  51الحكومة 

 بالفرنسيين واإلنكليز. سوة أ طلبت معاملتها  حيثإلى مصاف الدول الكبرى 

موظفي الدولة العثمانية ينتهكون هذه   أن    تشكو منومع هذا كانت روسيا  

أنه   العالي جاء فيه:"  الباب  الروسي إلى  السفير  القرارات، ففي تقرير مرسل من 

جتيازهما للحدود العثمانية ولذلك  ا تم أخذ مبالغ إضافية من تاجرين روسيين خالل  

 السفير إرجاع المبالغ إلى التاجرين.  من يطلب

ا  الباب  من  العثماني  الرد  أن  ولعالي  وجاء  يجب    فيه  التي  الجمارك  قيمة 

  ، % فقط على الحمولة دون زيادة وال نقصان3دفعها من قبل التجار الروس هي  

 
50 ) B.O.A: DVNSNMH.d, 9/4. 
51 ) B.O.A: HAT, 122/5108. 
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تلق   أنه  العالي  الباب  الجمركية  ىشكاو  ى خمسويذكر  التجاوزات  كما يذكر    ، من 

التجار الروس مثلهم    تفاق عليه بين الدولتين، وأن  الباب العالي بضرورة ما تم اال

 . 52%3ل بقية تجار سائر الدول األخرى يدفعون مث

من   روسيا  وتذمر  شكاوى  تتوقف  أو  ا لم  العثمانية  الدولة  أن  دعاءاتها 

باألحرى موظفيها لم يطبقوا بشكل كامل بنود معاهدة "قينارجة" فقد تقد م القنصل  

إلى    بالبغدان الروسي   الدين  رجال  ض  تعر  فيها  يذكر  العالي  الباب  إلى  بشكوى 

عتداء من قبل موظفي الدولة خالل قيامهم بجمع المحاصيل الفالحية نتيجة  ا عملية  

القنصل الروسي    ويذك ر  منطقة األفالق.في  سهم  ب عدم دفعهم لضريبة األعشار وح

جاء   بما  العثمانية  البلديفي  الدولة  بين  الموقعة  على  المعاهدات  تنص  التي  ن، 

حترام تبعية الدولة العثمانية من غير المسلمين وأيًضا يذكر الباب العالي  ا ضرورة  

يسكنها    أن   التي  المناطق  وسائر  القدس  مثل  مثلها  والبغدان  األفالق  منطقة 

التابعة لألديرة والرهبانية ورجال    تم    إذ  ، المسيحيون إعفاء األراضي والممتلكات 

الضرا  دفع  من  ولكن  الدين  القنصل  بئب،  يطلب  لذلك  األعشار.  يدفعون  المقابل 

التدخل لحل اإلشكال وإقامة إتفاق مع هؤالء  العالي  . فالدولة  53الروسي من الباب 

من الفرمانات تعفي الكنائس والرهبان من دفع    عدًدا العثمانية وسالطينها أصدروا  

رت لجميع الفرمانات  الضرائب، فإذا أخطأ موظف ال يعني أن الدولة العثمانية تنك

الصادرة من قبل السالطين، فقد أصدر محمد الفاتح أثناء فتحه للبوسنة فرمانًا جاء  

الروم   ملة  ورهبانية  وأديرة  الكنائس  بإعفاء  وفي  فيه:"يقر    كل  في  البوسنة 

التابعة لها ، إعفائهم من مختلف الضرائب وعلى غرار سائر  األراضي والبساتين 

القاطنة   العثمانية، األ في  الملل  عرضهم    يقر   راضي  وحماية  بحمايتهم  السلطان 

عام   الثاني  الحميد  عبد  السلطان  عهد  في  الفرمان  هذا  تجديد  تم  وقد  وممتلكاتهم، 

 
52 ) B.O.A: HAT, 227/12604-C. 
53 ) B.O.A: HAT, 234/13043-A. 
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. فالفرمان يشمل جميع الرعايا من الملة الرومية وعلى كافة  54م 1879  -هـ  1296

 األراضي العثمانية. 

 : اآلتية جة" يمكن رصد المالحظات قراءة متأنية لمعاهدة "كوتشك قينارمن خالل 

للغاية -1 كبيرة  مكاسب  على  المعاهدة  هذه  بمقتضى  روسيا  حيث حصلت   ،  

الدولة   أراضي  من  مكان  أي  في  قنصليات  بناء  حق  لروسيا  أضحى 

لقب   الروسي  القيصر  يعطي  أن  بل  فحسب،  هذا  ليست  العثمانية، 

الروسي   القيصر  أصبح  إذ  ما    في "الباديشاه"،  العثماني.  السطان  مرتبة 

أن   في    يعني  تتحكم  التي  الكبرى  األوروبية  الدول  من  أصبحت  روسيا 

الدولية في  باإل  ، السياسة  المالحة  حرية  روسيا  أعطيت  ذلك  إلى  ضافة 

فحسب هذا  ليس  العثمانية،  الدولة  وموانيء  مياه  من    ،جميع  طلبت  بل 

وترفع العلم الروسي    الحق لجميع السفن لو لم تكن روسيةالدولة العثمانية  

أن تمارس التجارة واإلبحار في المياه العثمانية. وهذا البند بحد ذاته يعد  و

 يادة العثمانية. لسل ا إنتقاصً 

على   -2 روسيا  األرثوذكس  ا حصلت  الروم  لطائفة  الحماية  حق  متيازات 

ضمن البالد العثمانية كما أصبحت إحدى الدول األكثر تفضيالً من حيث  

:  اآلتية البنود    في   الدولة العثمانيةبينما نالحظ إجحافًا كبيًرا بحق   المعاملة.  

ا عشر،  السادس  عشر،  الرابع  الثامن،  والثالث  السابع،  عشر  لسابع 

 والعشرون. 

الدينية   الحرية  تصون  أن  العثمانية  الدولة  من  يطلب  السابع،  فالبند 

الرخصة   الدولة  من  يطلب  فإنه  الثامن  البند  أما  وكنائسهم،  للمسيحيين 

األماكن  الشريف ولسائر  القدس  بزيارة  الروس ولسائر رعاياها  للرهبان 

 
54 ) B.O.A: MVL,312/53-2. 
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المادة الرابع أما  لروسيا بناء كنيسة    فتسمحة عشرة  التي تستحق الزيارة، 

غلطة،   جهة  عشرة  ومن  السابعة  المادة  عدمأما  أ   فتلزم    و التعرض 

الديانة المسيحية  ال  أم    المسيحيين  و منعأ تضييق على    امن تجديد الكنائس، 

والعشرون   الثالثة  رفتالمادة  جميع  من  ؤو منع  والضباط  الجيوش  ساء 

 التعرض لألديرة. 

 

لهذه  إن    أن  المتأمل  األولى  للوهلة  يعتقد  كانت    البنود،  العثمانية  الدولة 

لذلك ال بد  أو الملل غير اإلسالمية،  أن نتساءل، هل    من  تستبيح دماء المسيحيين 

الظلم العثمانية  الدولة    كانت هل    فعالً   تمارس  اإلسالمية؟؟؟  غير  الرعايا  على 

المقد األماكن  زيارة  من  والكاثوليك  األرثوذكس  الرهبان  بيت  حرمت  في  سة 

طت الدولة العثمانية بحق من حقوق الملل غير اإلسالمية؟؟  أو هل فر    المقدس؟؟؟ 

 من بناء الكنائس؟؟  الدولة العثمانيةمنعت هل و

الدولة الروسية،   النقاط حتى يتبين زيف    ومالذلك ال بد من توضيح هذه 

إال   المعاهدة  ال  بنود  لتأليب  العثمانية  الدولة  شؤون  في  للتدخل  العام  حجة  رأي 

العثمانية، وتنفيذ إدعاءتها   الدولة  البيزنطية،    في إرث المسيحي ضد  اإلمبرطورية 

للسيطرة على جميع   بد    استنبول تمهيًدا  الحقيقة ال  المضائق. ولتبيان  والتحكم في 

مع   العثمانية  الدولة  تعاملت  كيف  لنتعرف  العثمانية،  الوثائق  إلى  العودة  من 

 المية. األقليات الدينية غير اإلس

العثمانيون تعاليم اإلسالم فيما يتعل  لقد   الذين كانوا  إلتزم  ق بغير المسلمين 

قبل  من  بها  معموالً  كان  التي  الشرعية  القواعد  فهذه  أراضيها،  داخل  يعيشون 

تحت   يعيشون  الذين  المسلمين  غير  على  "الذميين"  كلمة  تطلق  كانت  العثمانيين، 
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م يكن هناك أي تفريق بينهم ال في اللغة وال  حكم الدولة، ويعقدون صلًحا معها. ول 

في اللون وال في القومية. فكان المسلمون مكلفين بأداء فريضة الزكاة، ولكن أهل  

الذمة أعفوا من دفعها، وبدالً عن ذلك، كانوا يدفعون الجزية سنويًا حسب المقدرة  

الدين   والمرضى  المالية، وقد أعفي بعضهم من دفع هذه الجزية كالفقراء ورجال 

العمل  عن  والعاطلين  خص  55والمسنين  فيما  دينهم  ويتبعون  األحوال    .  قوانين 

 الشخصية والميراث وغيرها. 

اإلسالمي  و الفتح  إلى  األرثوذكسية  بالكنيسة  العثمانيين  صلة  تعود 

بإجراء   أمر  فتحها  عقب  الفاتح  محمد  فالسلطان  الختيار  نتخابات  ا للقسطنطينية، 

أنظمتهم وطرقهم الخاصة من  . وقد تم  الهم  بطريرك   أي    هذا االنتخاب وفق    دون 

ومنح العثماني،  السلطان  من  الفاتحتدخل  المسيحيين    ه  شؤون  إدارة  في  الحق 

 . 56روحيًا ومذهبيًا

بالنسبة   اأما  المتعل  إلى  والرهبان  لبند  األرثوذكس  للرعايا  بالسماح  ق 

تم   أن  فبعد  المقدسة،  األماكن  إلى  الفاتح    بالذهاب  قِّبل محمد  القسطنطينية من  فتح 

حماية  1453عام   منه  يطلب  الملل  جميع  من  القدس  نصارى  من  وفد  جاءه  م 

وكنائسهم   المقد  والسماح ممتلكاتهم  األماكن  بزيارة  األرثوذكس  للحج،  سللرعايا  ة 

يؤم   فرمانًا  الفاتح  أصدر  وأرواحهم وقد  عباداتهم  على  الملل  جميع  فيه  ن 

ه جاء قبل فتح بيت المقدس بسبعين سنة  غريب في هذا الفرمان أن  . وال 57وكنائسهم 

 
55 ) B.O.A: SD, 2308/17-5. 

( ثريا شاهين: دور الكنيسة في هدم الدولة العثمانية، ترجمة محمد حرب، دار المنارة للنشر والتوزيع، جّدة،  56

 . 25، ص:1997، 1ط

57) B.O.A: A.DVNS.KLS.d-8/6. 
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من  الفرمان  هذا  تجديد  تم  األول، حيث  السلطان سليم  الفاتح  يد حفيد  تقريبًا على 

 . 58قبل سليم األول لنصارى الدولة العثمانية 

ما   للمسيحيين،  ومعاملتها  العثمانية  الدولة  تسامح  عن  مثال  خير  ولعل 

ثمر جريدة  العام  أوردته  من  بيروت،  في  تصدر  كانت  )التي  الفنون  -1875ات 

هذه 1908 وأغلب  لها،  عدد  ال  وأديرة  ومدارس  كنائس  المقدس  بيت  م(:"في 

بمنحها   الشاهانية  الفرمانات  إستثنائية،  ااألديرة صدرت  متيازات خاصة وصفات 

  كإعفائها من دفع الضرائب والرسوم، ليس في تلك المدينة ما يعيق القساوسة من 

ا دق نواقيسهم في أي وقت، ويطوفون   لشوارع متى شاؤوا على شكل موكب  في 

لمناسبة أو حفلة مذهبية أو ما ماثلها، وكان رجال األمن يقومون بإيقاف العربات  

والجمال عن السير في تلك الطرقات. وإذا كانت المناسبة الدينية مهمة جداً جعلت  

حتفال ومبالغة  ق زيادة في رونق االالحكومة صفوفاً من العسكر على حافتي الطري 

اال يكون  وقد  بهجته.  صليباً  في  يحمل  قس  الموكب  فيتقدم  جنازة،  لتشييع  حتفال 

اإلكليروس بمالبسهم المعتادة   حتفال  ا الظروف. وأثناء  في مثل هذه  ويتبعه رجال 

هؤالء   راحة  على  السهر  على  تعمل  العثمانية  الدولة  كانت  مناسبة  بأي  الكنائس 

له أن  فترسل  أحد  على  يخفى  وال  هذا  العام.  األمن  على  للمحافظة  عساكر    م 

بأداء   ملزًما  العثماني  الجندي  وكان  مسلمون،  أبيهم  بكرة  العثمانيين عن  العساكر 

 .59السالم العسكري لرجال الدين المسيحيين 

لم يكن القساوسة ورجال الدين من غير المسلمين يؤدون الجزية، وقد  و

من الفرمانات التي تعفي أماكن العبادة والفقراء واألرامل من دفع  عددورد 

:"بموجب فرمان صادر عن البادشاه بخصوص إعفاء المكاتب  60ب الضرائ

 
58 ) B.O.A: A.DVNS. KLS.d-8/7. 

 م. 1896أيلول  9 \هـ  1314ربيع الثاني  13، 1096( جريدة ثمرات الفنون: العدد   59

60 ) B.O.A: ŞD, 402/20-2. 
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إلى ذلك   والجوامع وأماكن العبادة بمختلف أصنافها وتبعيتها والمستشفيات، وما

متيازات  ئب". وورد في فرمان آخر:"تم منح ا دفع الضرا منمن المباني الخيرية 

إعفاء األديرة والكنائس وكل المؤسسات الخيرية الوقفية ودور  بمن طرف الدولة، 

األيتام واألرامل ومنازل الرهبان والمكاتب، وغيرها من المؤسسات الخيرية من  

 . 61دفع الضرائب" 

ال ا وعندما   "غالطة"  فتتح  أهالي  أعطى  القسطنطينية  الفاتح  محمد  سلطان 

  ا وعهدً   ،أحد أحياء القسطنطينية  فيقامة كنيسة لهم  إلروسيا    بهالمكان الذي طالبت  

. وبعد فتحه البوسنة أعطى  62جميع ممتلكاتهم وحرياتهم الشخصية والدينية   لحماية

 .63وعبادتهم وكنائسهم ألهلها فرماناً أمنهم فيه على حياتهم وأمالكهم 

تعارض   فلم  منها  القديم  وترميم  الكنائس،  ببناء  المتعلق  البند  بشأن  أما 

فبناء   المطلوبة،  للشروط  مخالفة  كانت  إذا  إال  الكنائس،  بناء  العثمانية  الدولة 

العثمانية الدولة  من  بفرمان  تنشأ  كانت  بناءً   ،64الكنائس  التراخيص  على    وتمنح 

بال  مرفقة  األهالي  تشييدها طلب  المنوي  المساحة  تبي ن  التي  وذهبت    ،65خرائط 

أرض   بإعطاء  القدس  متصرف  أمرت  عندما  ذلك  من  أبعد  إلى  العثمانية  الدولة 

العثمانية    ،66إلقامة كنيسة لهم  للمسيحيين الدولة  ببناء كنائس  تكل فت أحيانًا  كما أن 

 .67جديدة للمسيحيين وترميم القديم منها

 
61 ) B.O.A: ŞD, 2308/17-5. 

( أحمد آق كوندز: الوثائق تنطق بالحقائق، ترجمة مصطفى السيتي وأنعم عثمان الكباشي، وقف البحوث   62

 223، ص:2014العثمانية، إستنبول، 

63 ) B.O.A: A.DVN, DVE,D,14/2. 
64 ) B.O.A: A.MTZ (04): 16/18. 
65 ) B.O.A: I.AZN: 113/20-2. 
66 ) B.O.A: DH.ID, 14-2/24-2. 
67 ) B.O.A: BEO, 1189/89137. 
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العرض،   هذا  أ بعد  لنا  األرثوذكس    ن  يتبي ن  حماية  طلب  تدع  لم  روسيا 

القديم   وترميم  جديدة  كنائس  وبناء  الضرائب  دفع  من  وكنائسهم  رهبانهم  وإعفاء 

الدولة كما مر معنا كانت تعطي   الرغم من أن  الحرية  ل منها، على  لمسيحيين من 

مم   لكنأكثر  نفسها.  المسيحية  الدول  أعطتهم  لنا    هنا  ا  ما  يتضح  إد  ورا أن   عاء  ء 

المسيحيين   لحماية  تدخالً   ليسالروس  العثمانية    إال  للدولة  الداخلية  الشؤون  في 

أراضي   كل  على  السيطرة  ثم  ومن  القسطنطينية  على  للسيطرة  ،  استنبولتمهيًدا 

والدردنيل،  وتزع   البوسفور  بمضيقي  والتحكم  المسيحي  العالم  ل م  وصية  تنفيذًا 

 بطرس األكبر. 
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 : الخاتمة

لعام    قينارجة"  "كوتشك  معاهدة  تنه  الروسية،  1774لم  األطماع    في م، 

العاصمة   على  اإلستيالء  ظل  بل  األرثوذكس،  وتحديداً  الدينية  األقليات  حماية 

اال وممراتها  الشاغلالعثمانية  شغلها  بوصي ة   ، ستراتيجية  األكبر    وعمالً  بطرس 

والمنهج السياسة  على  خلفاؤه  ع  نفسه  سار  اإلستيالء  األسود  وهو  البحر  لى 

 ستمالة النصارى األرثوذكس من رعايا الدولة العثمانية. ا والممرات و

االشك  وقد   االلت  لنزاعات  عتبارات  الخصبة  األرضية  والدينية  قتصادية 

معاهدة  تكن  فلم  العثمانية،  الدولة  ورعايا  أمالك  تناتش  حول  الكبرى  الدول 

أبطالها جديدة  لحرب  مقدمة  إال  قينارجة"  ضحيتها    "كوتشك  األوروبية،  الدول 

ظهر  حيث  العثمانية،  الدولة  ورعايا  فرنسا    تأراضي  بين  سياسية  أزمة  بوادر 

المعاهدة،   على  التوقيع  بعد  ديني  ب   اتسمتوروسيا  من   يتمث لطابع  كل  بحقوق 

المقدس(،   )بيت  المقدسة  األماكن  في  واألرثوذكسية  الكاثولكية  أد ىالطائفتين   ما 

 ن األرثوذكس والالتين. إلى صدام بين الرهبا

حق   من  عليه  حصلت  بما  روسيا  تكتف  لم  المعاهدة،  على  التوقيع  فبعد 

األمر   بها  وصل  بل  األرثوذكس،  الرعايا  ا حماية  األمالك    في   لتدخلإلى  إدارة 

ا ال  حيث  المقدسة،  األمكان  في  ا د  مسيحية  حقها  من  أنه  هذه عت  مفاتيح  متالك 

الذي أثار  كون مل  ل األماكن   العثمانية، األمر  الدولة  األكبر في  ة الروم هي الطائفة 

بعيد،   زمن  منذ  األمالك  هذه  تدير  كانت  التي  الالتين  ملة  في  وحفيظة  جاء  مما 

الالتينية   الملة  من  شكوى  أو  حال  المحكمة  في  الوثيقة:"عرض  إلى  القدس 

الملة الالتين1406صفر    13( تاريخ  استنبول)بالعاصمة   لها أحقية    ية أن  هـ. ترى 

سيدا  معبد  مفاتيح  بيت    نامتالك  كنيسة  داخل  الموجودة  المغارة  في  الكائن  عيسى 

الثالثة  في  لحم   األبواب  ومفاتيح  الشريف  الوثيقة  في  القدس  فحسب  يتبع  القدس، 
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في   لحم  المبنيان  بيت  كنيسة  ولكن  لمل  ا   إلى ظهر  الالتينية،  عارضوهم    ة  الروم 

أيادي أو  منهم. هذه األم  اوأخذوهم اكن المذكورة أعاله هي في األصل كانت في 

الشريف الالتينية منذ فتح سيدنا عمر بن الخطاب للقدس  الملة  ولكن    ،تحت إدارة 

ألحق ضرراً كبيًرا، لذلك فهم يطالبون بإعادة ما    ماغتصبوا هذا الحق منهم ا الروم 

منهما  مراد  ،غتصب  )القصد  مراد  السلطان  عهد  على  العمل  كان  الثالث(    كما 

 . 68الروم بإعادة ما أخذوه من هذه المقدسات من فوانيس وشمع"  فطالبوا 

ثم أصبحت هذه األماكن ملكاً مشترًكا للكنائس الشرقية الست في فلسطين  

بعد الحروب الصليبية، إال أن الكنيسة األرثوذكسية كانت أرفعها شأنًا بفضل عدد  

البالغ   وحماية  69مليونًا   13أتباعها  لها.  تمت    . روسيا  المقابل،  الدين  وفي  رجال  ع 

متيازات التي حصل عليها ملوك فرنسا في  فبفضل اال ، الكاثوليك بالحماية الفرنسية

بنفوذ ديني وسياسي واسع في  م بوجه خاص، تمتعت فرنسا  1740و  1535عامي  

م وحصلت بدورها  1774بعد معاهدة قينارجة عام  المشرق ولحقت روسيا فرنسا  

إمتي لتقوية  على  واستخدمتها  األرثوذكسي،  السلطان  رعايا  بحماية  تتعلق  ازات 

 نفوذها السياسي.  

عشر  التاسع  القرن  بداية  تضع  ا   ومنذ  أن  األرثوذكسية  روسيا  ستطاعت 

و المشرق  في  فرنسا  مستغلة ضعف  إشرافها  تحت  المقدسة  تيار  ا األماكن  شتداد 

 .70رن التاسع عشر العلمنة داخلها وتم ذلك لها نهائيًا عند منتصف الق

األماكن   وحماية  األرثوذكس  حماية  في  للروس  المباشر  التدخل  ومنذ 

المقدسة تفاقم الوضع في القدس وساءت العالقات بين الدولتين الفرنسية والروسية  

 
68 ) B.O.A: DVN, 28/87-9 

،  1979، بيروت، 8( كارل بروكلمان: تاريخ الشعوب اإلسالمية، ترجمة نبيه أمين فارس ومنير بعلبكي، ط  69

 . 567ص:

 .29، ص:1958( محمد مصطفى صفوت: المسألة الشرقية ومؤتمر باريس، القاهرة،   70
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تذكر   العثمانية  فالوثائق  أخرى.  من جهة  العثمانية  والدولة  من جهة وبين روسيا 

بتاريخ   القدس  متصرف  من  المشاكل:"مراسلة  هذه    ، 1285شعبان    17بوضوح 

ختالفاتهم  ا القدس وبيت لحم بين الملل على الرغم من  في  حول مسألة المقدسات  

المشاجرات  الدينية والمذهبية، ولكن مع مجيء الروس ودعمهم لمل   ة الروم بدأت 

في  تطفو إلى السطح. وتذكر الوثيقة أن الحكومة العثمانية منحت إدارة المقدسات  

نقضاء المدة لم يرغب  سنوات ولكن رغم ا   سية منذ ثالثالمنطقة إلى الطائفة الرو 

المقدسات،   إدارة  تسليم  في  مثل    بلهؤالء  منها  البعض  على  يدهم  بوضع  قاموا 

 .71المغارة وقبر عيسى عليه السالم 

المس حسم  لعدم  بيونظراً  أي  والفرنسيين،  الروس  بين  مل  ألة  الروم  ن  ة 

تين الكاثوليك المدعومة من فرنسا، من  ة الال مل  واألرثوذكس المدعومة من روسيا، 

العثمانيين   الروسي في األماكن المقدسة، وا قبل  التدخل  المل  ازداد  ة  زدادت طلبات 

في القسطنطينية إلى الصدارة  الروسية. ففي مراسلة من مساعدة وكيل البطريرك  

الصدر  1271شوال    13بتاريخ    العظمى من  البطريرك  مساعد  يطلب  حيث  هـ. 

المجلس المخصوص كما هو  ة الروم في  األعظم أن يصدر قراراً بتعيين ممثل مل  

 .72معمول به مع سائر الملل المسيحية األخرى في مختلف مناطق اإلمبرطورية 

أن   المعاهدة  من  والعشرين  الثالث  البند  في  للروؤساء    هوقد جاء  يجوز  ال 

لكن حصل    ، ألموال األديرة والكنائس  ألي داع  أن  يتعرضوا   اط والجيوش والضب

فما كان من روسيا وبطريرك   التفتيش،  إلى  القدس  الكنائس في  إحدى  ضت  وتعر 

بما    ، إلتزاًمار ذلكيتكر    ال  وأ موا مذكرة إحتجاج للسلطات العثمانية،  أن قد  إال   الروم  

العال  الباب  فأصدر  قينارجة"  "كوتشك  معاهدة  في  متصرف  جاء  أمراً:"إلى  ي 

أن    جاء القدس   يجوز    فيه  فال  البطاركة  وإمرة  ف  تصر  تحت  المؤسسات  هذه 
 

71 ) B.O.A: A.DVN, 28/87-2. 
72 ) B.O.A: A.DVN, 104/62. 
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تفتيشها أو التعدي عليها إال بأمر من السلطة العليا ويأمر مسؤولي المنطقة بالكف  

 .73عن مثل هذه التجاوزات" 

المقد سة،   األماكن  وحماية  القدس  مسألة  حول  الدولية  العالقات  مت  تأز 

جتماع في القسطنطينية حضره ممثلو الدول الثالث روسيا  فتم ت الدعوة إلى عقد ا 

العثما  –فرنسا    – القدس الشريفوالدولة  وحماية األقلية    نية حيث طرحت مسألة 

حماية األقلية  في  قية بالده  غير المسلمة في القدس، وقد ذكر القنصل الروسي بأح

ت القديمة التابعة  آدعم والعمل بالمنشال األرثوذكسية في المنطقة، وطالب بمواصلة  

طالب القنصل الروسي بسند  كما . 74امةمللروم واألرمن وطالب بإصالح كنيسة الق

عتراف بذلك.  األقليات األرثوذكسية وضرورة اال حماية في عتراف بأحقية روسيا ا 

اوقد   أن  رأت  العثمانية  الدول  لحكومة  سفراء  إلى  المذكرة  هذه  إرسال  يجب  ه 

أن    ؛ األجنبية العثمانية  الحكومة  رأت  ثانية  ناحية  يجبومن  في    عدم  ه  الدخول 

التوقيع  عدم  الدولة  ورأت  مباشرة،  بطريقة  طلبها  روسيا ورفض  مع  مصادمات 

أي معاهدة مع أي طرف من األطراف، ألن   الروسية سوف تثير    على  المطالب 

لدي فرنسا وإنكلترا دبلوماسية    ،جدالً  أن تسلك سياسة  العثمانية  الدولة  لذلك على 

 .75مع مختلف الدول 

ب الروسي  ك  التحر  يؤد ي  أن  الطبيعي  من  إلى  اوكان  العالي  الباب  تجاه 

العثمانية الحكومة  المسألة    إحراج  تدرك حساسية  كانت  قضية    وأنهاخاصةً  التي 

 
73 ) B.O.A: A.DVN, MHM, 10/20. 

( اإلسم األكثر شيوًعا لكنيسة القيامة في المصادر العربية القديمة هو "كنيسة القمامة" أو من دون أل التعريف    74

"كنيسة قمامة"، بل يمكن القول أن هذا االسم هو في الواقع االسم العربي األصيل واألصلي لكنيسة القيامة. وهذا ما  
لما يقوله اإلدريس ويضيف  الحمدي  ياقوت  ذاتها  التسمية  قيامة". ويؤّكد  "قمامة ال  المسلمين  الكنيسة عند  فاسم  ي. 

ذكره اإلدريسي "قُمامة" بالضم أعظم كنيسة للنصارى في بيت المقدس. وترتبط التسمية بالصراع الديني المسيحي  
وا خشبة صلب المسيح بعد صلبه، وغطوها اليهودي، وهي تنطلق من التقليد المسيحي، الذي يقول أن اليهود دفن  –

بالقمامة الكناسة. إلى أن أكتشف مكانها وأستخرجت في عهد هيالنة، لذا فقد جاء اسم "كنيسة القمامة أو قمامة" من  
 هذه الواقعة الدينية، واقعة دفن الصليب. 

75 ) B.O.A: A.AMD, 44/39-1. 
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من المذهبين في األماكن المقدسة. ولهذا، حاولت    ياسية تتعدى مجرد حقوق أي  س

أن تماطل وأال تحسم األمر لمصلحة فريق ضد اآلخر. لكن مقدرة كل من روسيا  

العثمانية   الحكومة  جعل  عليها  والسياسي  العسكري  الضغط  ممارسة  في  وفرنسا 

روسيا   لمصلحة  تارةً  قرارات  فرنسوتصدر  لمصلحة  تستطع  أخرى  لم  وهكذا  ا. 

 الدولة العثمانية إرضاء أي من الفريقين في مسألة األمكان المقدسة. 

تصل   الفريقينوإزاء  من  كل  وتدخ    ،ب  مواقفهما  في  والفرنسي  ل  الروسي 

كان   األوروبية،  الدول  المحت مبعض  العثمانية    وقوع  من  الدولة  بين  الصدام 

األوروبية   الدول  من  هذو مدعومة  وعرفت  القرم  روسيا،  "حرب  باسم  الحرب  ه 

نتصار الدولة العثمانية مع حلفائها  ا م"، وكانت هذه الحرب على الرغم من  1853

روسيا،   مزيد  على  تقديم  لصالح    تفرض  العثمانية  الدولة  قبل  من  التنازالت  من 

 الدول األوروبية وصالح األقليات غير المسلمة. 

لحر تمهيًدا  قينارجة"  "كوتشك  معاهدة  كانت  الدولة  وهكذا  بين  جديدة  ب 

العثمانية وروسيا، وكان من أبرز أسبابها هو التدخل الروسي في السياسة الداخلية  

الدولة  د  ا العثمانية عن طريق   ها ؤعاد  خاصةً األرثوذكس، وا عائها حماية نصارى 

فلسطين.   في  المقدسة  األماكن  حماية  في  بأحقي تها  العثمانية  الدولة  من  وطلبها 

فكانت تعمل دائًما على تحريك النصارى وتأليبهم ضد الدولة العثمانية بالرغم من 

العثمانية   الدولة  تمنحها  كانت  التي  والخدمات  واإلعفاءات  التقديمات  إلى  كل 

الوثائق العثمانية، لكي    فيذلك كما مر معنا    ألقليات غير اإلسالمية. وقد شاهدناا 

أن   لنا  لم يكن هتبي ن  ف روسيا حماية األرثوذكس إنما كان هدفهم األساسي هو  ده 

ينا كيف كانت  رأ السيطرة على العاصمة العثمانية، وبالتالي التحك م بالممرات. وقد  

بعد هزيمتها روسيا    تختلق أسباب العداوة من أجل إشعال الحروب مع الدولة، ألن  

  بعد ذلك.  عد ةها حروب تم لم تتوقف هنا، إنما تبع1853حرب القرم عام في 
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 م 18/4/1783معاهدة تجارية بين الدولة العثمانية وروسية بتاريخ  
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وثيقة تفيد أن الباب العالي  

في   المسيحيين  يحترم 

األفالق والبغدان مثلها مثل  

المناطق القدس   وسائر 

المسيحيون   يسكنها  التي 

األراضي  إعفاء  تم  والتي 

لألديرة  التابعة  والممتلكات 

الدين من   والرهبنة ورجال 

 دفع الضرائب.
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 ن آل عثمانالشريف حسين بين سالطي

 1*وجمعية اإلتحاد والترقي

 

 مقدمة:  

مكة أشراف  عالقات  واألكاديميون  الباحثون  عالقة    ،تناول  خاص  وبشكل 

بالبريطانيين ، في حين رك   العثمانيين الشريف حسين  فريق آخر على عالقات  ز 

بينما   ؛هي أحداث الثورة العربية الكبرى ، بأشراف مكة ضمن حلقة واحدة متشابهة

تفتقرمسألة   العثمانية  الوثائق  في ضوء  علمنا  ، العالقات  حد  على  تندر  إلى    ، بل 

دراسة أكاديمية تتناول هذا الموضوع، وخصوصاً عالقة أشراف مكة بالسالطين  

ى  فترة إمارة الشريف حسين، حت    ال سيَّمادة،  التي كانت توصف بالجي   ،العثمانيين

االت  ا  جمعية  الحكمستالم  والترقي  أف   ، حاد  بات  التي  العالقة،  هذه  سياسة  سدت  باعها 

تشد   وأكثر  العرب،  تجاه  الشريف حسين    بخاصةداً  الحميد  بعالقة  السلطانين عبد 

 د الخامس. الثاني ومحم  

حصل الشريف    يومبداية لتلك الفترة التي سنتناولها،    م1908عام  ال   ويمث ل  

ا  ويأتي  مكة وشرافتها.  إمارة  بتولية  السلطاني  الفرمان  على  لهذه حسين  ختياري 

مك   أشراف  تاريخ  من  المكر  الحقبة  حسين    ،مةة  الشريف  عالقة  وخصوصاً 

السلطانين )عبد الحميد الثاني ومحمد الخامس( من جهة، وعالقة الشريف حسين  ب

 
جامعة آل البيت باألردن، بمؤتمر تحت عنوان "المئوية األولى للثورة العربية" الذي عقد ما بين    *( بحث ألقي في

 م. 2016أيار  11و 10
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االت   ألن  بجمعية  أخرى.  جهة  من  والترقي  تحظ  حاد  لم  العرب    ها  الباحثين  بعناية 

 لكثير من الدراسة والتمحيص. إذ لم تنل ا  الكافي،قدٍر ال واألجانب ب

اإلمارة  نظراً  و منصب  الشريف حسين  بتولي  تبدأ  التي  الفترة  هذه  ألهمية 

العالم  ،م1908عام   الحرب  اندالع  األولى،  وحتى  باألحداث  حاف  كونهاية  لة 

حسين  م  المهالسياسية   الشريف  بين  العالقات  طبيعة  على  انعكس  الذي  األمر  ة، 

العثمانيين من   االت    ،حيةناوالسالطين  أخرىوجمعية  وقد    .حاد والترقي من ناحية 

على إعادة    ه وحرص  ، زت هذه الفترة بمطالبة الشريف حسين بمنصب الشرافةتمي 

ا  للحجاز، وموقف  الدينية  الشريف حسين وأوالده وتحد    ،تحاديين منهاالالمكانة  ي 

 ز. الصراع على سيادة الحجا هذا  حاديين الطورانية، وبيان أثر ت  السياسة ا 

بحثنا ورك   في  العثمانية  ،زنا  الوثائق  خالل  التد  ،ومن  طبيعة  ل في    خ 

على    وبخاصة   ،األوروبي وتشجيعها  العربية  القبائل  بعض  رشوة  في  البريطاني 

عمل  ت جهود الشريف حسين لل ما انصب ستقالل عن الدولة العثمانية، فيالالثورة وا 

ن من  وتبي   .للخالفة العثمانية  إيماناً منه بضرورة الوالء  ،على إخماد هذه الثورات

الشريف حسين لم يكن يطالب باالنفصال عن الخالفة    خالل الوثائق العثمانية، أن  

إن   كانت  العثمانية،  إجراءما  لل  غايته  اإلصالحات  حت  بعض  العربية،  ى  واليات 

ا مجاه جمعية  الطورانيةالرة  بسياستها  والترقي  الشعوب    ، تحاد  جميع  وتتريك 

مهم    أن  العربية. كما   له دور  لثنيها    الشريف حسين كان  العثمانية  الدولة  بنصيحة 

 المشاركة في الحرب العالمية األولى.  عن

 أهمية بالد الحجاز:
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عراقتها    عد  ي   مكتسبة  وعريقة  قديمة  منطقة  الكعبة  من  الحجاز،  وجود 

في  المقدَّ  اإلسالمية  الرسالة  وانبعاث  السالم،  عليه  إبراهيم  ة،  مك  سة، ومقام سيدنا 

 . 1وهي مدينة تحتضنها الجبال بواٍد غير ذي زرعٍ 

اإلسالمي العالم  قلوب  في  ومكانة  أهمية  الحجاز  إقليم  لوجود    ،واكتسب 

المقدسة المشر  فيه    األماكن  الشكالكعبة  النبوي  والمسجد  يقصدهفة  حيث    ريف، 

الحج   من  األلوف  الحج  مئات  موسمي  في  المنطقة ه  وزاد  . والعمرة  اج  أهمية    ذه 

 ً تجاريا ازدهارها  على  ساعد  الذي  الفريد  الجغرافي  مكة  على موقع  غم  ر  ال   ، 

ا  الموارد  إلى  القوافل  الافتقارها  طرق  ملتقى  أصبحت  حيث  الطبيعية،  قتصادية 

 2البرية التي تجوب الجزيرة العربية شماالً وجنوباً. 

صلى هللا   ، الحجاز تحت سيطرة الحكومة اإلسالمية منذ عهد الرسول  وبقيت

ثم    ،ليه وسلمع الراشدين  تعد    تال  ؛األمويين والعباسيين  والخلفاء  الخلفاء في  ذلك  د 

العالم اإلسالمي في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميالدي وما بعده، في )بغداد،  

فاشتد   قرطبة(،  دمشق،  العالم    القاهرة،  على  السيادة  حول  والتنافس  الصراع 

الشرعي    من له الحق    على أن    بين الفقهاء تنص  ا أوجد نظرية جديدة  اإلسالمي، مم  

 3مكة والمدينة إلى نفوذه.  في الخالفة هو من يستطيع أن يضم  

 دخول الحجاز تحت السيادة العثمانية: 

-1512العثمانيون منذ وقت مبكر، وقبل توجه السلطان سليم األول )  شعر

رع1520 تجاه  المشتركة  بالمسؤولية  الشرق،  نحو  حمالته  في  الحرمين  م(  اية 

في الوقت الذي كان وا.  ما، وتوفير األمن والحماية لهمالشريفين، وتأمين احتياجاته

 ( األول  بايزيد  السلطان  يحق  1402-1389فيه  أوروبا م(  في  االنتصارات    ، ق 

باعتراف الخليفة العباسي في مصر كسلطان على بالد الروم، راح   ، ز مكانتهويعز  
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مك   إلى  المكر  يرسل  والمدة  المنو  مة  الصر  ينة  باسم  ما عرف  منه   ،4  ةرة  مشاركة 

الشريفين الحرمين  شؤون  رعاية  العثماني5في  السالطين  وسار  النهجي.  على    ون 

)   نفسه  جلبي  محمد  السلطان  عهد  )وم(،  1421-1413في  الثاني  -1421مراد 

ة سنوية إلى األراضي المقدسة، فلم يكتِف بوقف  م(، الذي راح يرسل صر  1451

  6دوقة    7000ة، بل أوصى بتخصيص  ض قرى األناضول على مك  حاصالت بع

كل   ومجاوري  لفقراء  المقدستين  ذهبية  المدينتين  ثم  7من  الفاتح    .  محمد  أرسل 

الصر  1451-1481) المنو  م(  المدينة  إلى  إلى مك  رة والنصف اآلة  المكر  خر  مة،  ة 

دوقة آالف  عشرة  تبلغ  مجموعها  في  تسا8وكانت  فقد  ذلك  على  عالوة  بق  . 

الخيرية والمباني  األوقاف  تأسيس  في  السلطانية   ، العثمانيون  المطاعم    ، وإنشاء 

 . 9إلطعام فقراء الحرمين وطلبة العلم

العثمانيين األوائل على تدعيم  م يت  من خالل ما تقد  و ضح حرص السالطين 

الحجاز  بالد  مع  مد    عالقاتهم  في  نجاحهم  ب  قبل  عليها  الزمان  نفوذهم  من  قرن 

ه كانت هناك عوامل عدة جعلت السلطان سليم األول يحشد  أن    في   ال شكو  . تقريباً 

لمد   إمكانياته  ليؤك    كافة  الحجاز،  على  للعالم  نفوذه  العثمانية  الدولة  زعامة  د 

األول   سليم  السلطان  انتصر  وعندما  آنذاك.  دابق  في  اإلسالمي  مرج  معركة 

  . 10جد شكراً هلل  ، ودخل حلب وسمع الخطيب في تعريفه خادم الحرمين سم1516

الريدانية عام   المماليك في عقر دارهم في معركة  انتصار سليم األول على  وبعد 

ه الذين كانوا في القاهرة إبان  فقاؤرذلك جهود أعيان الحجاز و في  ساعده    م1517

إلى شريف مكة   إليها، وأشاروا عليه بأن يرسل كتاباً  دخول السلطان سليم األول 

عل  يعرض  الثاني،  طبركات  في  الدخول  بركات  يه  الشريف  استجاب  وقد  اعته، 

للسلطان  ل  ليعلن  القاهرة  إلى  "أبانمي"  ابنه  أرسل  حيث  سليم.  السلطان  كتاب 
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له   بتسليمه  11العثماني عن والئه  الوالء  وقد . وبرهن على هذا  الحرمين،  مفاتيح 

 ً  . 12بمنصبه ت والده حيث ثب   ،قابله السلطان سليم مقابلة حسنة وأكرمه إكراماً بالغا

كان أمير مكة المكرمة وشريفها هو المرجع األعلى في الحجاز، وصاحب  و

باديته   أمور  تصريف  في  العليا  سيادة  13الكلمة  بشبه  مكة  أشراف  تمتع  وقد   .

ناف روحية  سلطة  الديني  منصبهم  لهم  حفظ  إذ  الحجاز،  على  بحكم  مركزية  ذة 

الزمنية    يمية بعيداً عنلهم مكانتهم اإلقل حفظ    إدارتهم للحرم المكي. كما السلطتين 

وإن   خاصة  اإلسالمي  للعالم  الكبرى  أن  والروحية  نلحظ  يتقل    نا  لم  دوا  األشراف 

 منصب الخالفة. 

في ظل  ومم   الحجاز  ازدهار  بعث على  انفراده  ا  الشريفة  دون    من   اإلدارة 

العثمانية   الواليات    ة بيمتها إعفاؤه من تقديم ضر متيازات، في مقد  اال  ببعضسائر 

الر   العثمانية، على  للدولة  أن  سنوية  يتلق    غم من  اعتمادات    عام  ى كل  الحجاز كان 

من مصر ا قر    كما  . مالية ضخمة  األول زيادة  السلطان سليم  المالية  الر  عتمادات 

إلى    ى األمرمتيازات وقفاً على األماكن بل تعد. ولم تكن اال14المخصصة للحجاز  

أعفى  فقد  الحجاز،  التجنيد،  كاس  المواطن في  الشخصية    جميع  ونه من  الضرائب 

 . 15والعقارية 

احتل   بالعثمانيين  ،ةمك    أشراف  وهكذا  عالقاتهم  متمي   ،بحكم  في مكانة  زة 

  .16الحجاز بشكل خاص، كما ازدادوا سمعة وتقديراً في العالم اإلسالمي بشكل عام

أن   الرغم من  العثمانية قد اهتز    وعلى  الدولة  القرن  اهتزازاً عم  نفوذ  منذ بداية  يقاً 

مة وأهل  ة المكر  الثامن عشر في أنحاء شبه الجزيرة العربية، فقد انفرد أشراف مك  

م براءة منصبه في  ة يتسل  وكان شريف مك    . الحجاز بالوالء لسلطان الدولة العثمانية

في الحرم المكي  كل   ويقوم أحد كبار رجال قصره بتالوة    ،عام ويقيم حفالً كبيراً 

ا  يعي   ،لسلطانفرمان  الذي  بالقاضي  جانبه  من  المكرمة  مكة  شريف  نه  ويعترف 
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السلطان ويبعث من األستانة، ويفخر شريف مكة المكرمة بأنه خادم الدولة وخادم 

 . 17الخليفة العثماني 

 ة:م الشريف حسين إمارة مكّ تسلّ 

الحسين   بين  العالقات  تكن  جي ولم  الرفيق(  )عون  الشريف  لم  عمه  إذ  دة، 

هادفاً من وراء    ،م1893لألخير تصرفات ابن أخيه، فشكاه إلى السلطان عام    ق  ر  ت  

تدخ   من  مخاوفه  له  وأبدى  الحجاز،  عن  إزاحته  شؤون  ذلك  في  الحسين  الت 

 .18الوالية، وما يلحقه ذلك من خطر على األمن العام 

نفسه   الوقت  العثمانية    بدأت وفي  المخابرات  تباعاً أجهزة  التقارير    بإرسال 

ال إلذكاء ه مي : "بالعناد وأن  ، بشأن الشريف حسين  ، السلطان عبد الحميد الثانيإلى  

وا  القومية  وأن  الروح  بعضهم    ستقالل،  وأشار  البالد".   على  خطراً  آرائه  في 

مك   اعتالء منصب شرافة  في  الحسين  إلى طموح  المكر  بصراحة  وإماراتها  ة  مة، 

بأن  مؤك   صرح  الحسين  أن  "أحق  دين  غ  ه:  من  أوغر19يره"  بها  وقد  هذه.   ت 

أن   وقطعاً أللسنة هذه األجهزة، إال   ، فما كان منه ، األجهزة صدر عبد الحميد الثاني

.  20في ضيافة السلطان بعض الوقت  استدعى الحسين مع أسرته إلى استنبول ليحل  

لل السلطان  دعوة  تقدم  ، حسينوجاءت  وا   ، كما  السوء  أللسنة  من  القطعاً  ستفادة 

ستدعاء إلى استنبول بغرض  الذا ا ستغل أعداء السلطان والحسين ها   و.  21خبرته  

ه المناصب الكبرى،  معاملة السلطان للحسين وإعطاء  لكن  اإلقامة الجبرية،    فرض

ن السلطان الشريف حسين عضواً في مجلس شورى  يدحض هذه المقولة، فقد عي 

تهي  أن  وأمر  رتبة الدولة،  ومنحه  البوسفور،  على  ساحلية  دار  له  .  22وزير    أ 

 .23 1908ي الشرافة عام في ذلك المنصب لحين ترك استنبول وتول   واستمر  



324 

الشرافة و منصب  حسين  الشريف  تولي  االت    ، قبل  عزل  عمد  إلى  حاديون 

بن عبد هللا   الشريف علي  السلطان ووزرائه، ومن جملتهم  من خواص  الكثيرين 

وعي  مكة،  محمدأمير  بن  اإلله  عبد  الشريف  له  خلفاً  في    ،نوا  يقيم  كان  الذي 

يتأه  ولكن    ،استنبول وهو  توفي  الحجاز  ه  إلى  للسفر  أن  لو صح  و .  24ب  مقولة    ت 

ا ا  مع  خالف  على  كان  الحميد  عبد  مقر  لسلطان  بالفعل  كان  ولو  ً بلحسين،  إلى    ا

 حق بها. األه هو  نوه في منصب الشرافة ألن  عي حاديين، ل ت  الا 

يف حسين الفرصة، وذلك بتقديمه  وبعد وفاة الشريف عبد اإلله، اغتنم الشر

يطالب فيها بتعيينه في المنصب الذي شغر    ان عبد الحميد الثاني، رة إلى السلطمذك  

أف أكبر  بوصفه  ابن عمه،  وأحقيبوفاة  الهاشمية سناً،  العائلة  آبائه  راد  بمقام  .  25ته 

الشريف حسينيت  و التي رفعها  المذكرة  األعظم  دالص  إلى   ارفعه  ه بأن  ،ضح من  ر 

حاديين لكان ت  المع ا   وطيدة، ولو كان على عالقة  معه  دةذي كان على عالقة جي ال 

أن    إليهم،  هارفع الوالة  باعتبار  بتعيين  الفصل  لهم  كلمة  استجاب  ،  كانت  وفوراً 

الشريف حسين، فأصدر فرماناً   لطلب  الثاني  الحميد  لمنصب    بتوليهالسلطان عبد 

   26الشرافة.

تحديد  لقد   في  اآلراء  كل  تضاربت  االت    موقف  جمعية  والترق  من  ي  حاد 

ح الشريف  تعيين  في  الثاني  الحميد  عبد  مك  والسلطان  أمير  منصب  في  ة  سين 

معارضة    البعض  يرجعومة،  المكر   رغم  وإصرارها،  الجمعية  إلى  تنصيبه 

يرتاب  و .  27السلطان   كان  الباحثين    –الذي  بعض  الشريف    –حسب  نوايا  من 

الحجاز   فصل  في  وأهدافه  إن  حسين  بل  العثمانية،  الدولة  صو  عن  شكوك  هم  روا 

حد   إلى  ما.    السلطان  يوماً  للعرش  حسين(  )الشريف  تهديده  احتمال  من  خشيته 

وترب  بالخالفة  أطماعه  عن  نسب  فضالً  إذ  بها.  لالدعاء  المناسب  الظرف  صه 

مك   على  أميراً  حسين  الشريف  تعيين  عند  به  أدلى  رأي  أو  تصريح  ة  للسلطان 
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إذالمكر   خر  مة  "لقد  يدناقال:  من  الحجاز  و  واستقل    ،جت  آل  تشت  العرب  ملك  ت 

الشريف  بتعيين  وي  عثمان  المكرمة،  مكة  على  أميراً  مك  حسين  بإمارة  يقنع  ة  اليته 

 .28المكرمة وباستقالل العرب فقط، ولكن سيعمل بدهائه إلى أن ينال مقام الخالفة"

أعلن استقال  ح  ولو ص لكان الشريف حسين  العثمانية منذ هذا الكالم  الدولة  له عن 

ولكن   الثورة،  إلعالن  مبكر  العثمانيةزمن  للدولة  مخلصاً  بقي  وخصوصاً    ، ه 

أفسدت   حتى  الخامس،  ومحمد  الثاني  الحميد  عبد  جمعية  عالقاتهم  للسلطانين 

بدليل مخاطبة الشريف حسين الوالي حازم بك عندما جاءه مهنئاً   ،يحاد والترق  االت  

ال  أشراف  أحد  الهاشمية  ومع  اساللة  محسن،    ولم  بن  ناصر  الشريف  طرد  حاول 

إن   الوالي:  فرد  فأجابه  معي،  جاء  فقال    ه  معك؟!  جاء  قد  كان  وإن  الحسين:  عليه 

فأجابه الشريف    ل السلطان وهذه المعاملة تحقير للسلطان نفسه...،الوالي: أنا ممث  

تحاد  اليف جمعية ا حسين "هل تركتم ناحية من السلطان لم تحق روها؟ )يقصد الشر

فرد   ممث    والترقي(  أنا  "  الشريف حسين:  أنتم  ال  السلطان  فيما  29ل  بعض    يرى. 

ح الشريف  تعيين  أن  و  كان  سينالمؤرخين  الكبير  ونسبه  مكانته  كرهه  بسبب 

. وإذا ثبت هذا الكره والخالف بين السلطان والشريف حسين لماذا يقدم  30للسلطان 

ا  عندما  الحميد،  عبد  يكرم  السلطان  أن  استنبول،  إلى  حسين  الشريف  ستدعى 

  رتبة منحه  مجلس شورى الدولة وفي  عضواً  عي نه  و  ، اً خاص  اً وفادته، فأعطاه قصر

 وزير!!! 

الود  اآراء    وتعد دت بين الشريف حسين والسلطان عبد    لباحثين حول عالقة 

لمنصب  ي كانوا عازمين على إسناد احاد والترق  ت  الالحميد الثاني. فأعضاء جمعية ا 

لكل   الشديدة  المعارضة  لوال  األعظم،    للشريف علي حيدر،  السلطان والصدر  من 

الحد   إلى  الرامية  مساعيهم  االت    ضمن  نفوذ  ولعل  من  والترقي.  غضب    حاد  في 

 31د هذا الرأيه، ما يؤك  تحاديين واستغراب الشريف حيدر لتنصيب الحسين محل  الا 

  بأن ه األكثر اعتقاداً منهم  ، عيين الشريف حيدرحاديون يميلون إلى تما كان االت  . ورب 
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حسين الشريف  من  إليهم  أن    . ميالً  إلى  باإلضافة  مك    هذا  إمارة  خاص  منصب  ة 

 . 32وهو تقليد له صفة خاصة  ،باألشراف 

الثاني،   أن يستند أصحاب الرأي  أيضاً  المتعاطف  إ ومن الجائز  لى الموقف 

لحجاز.  إلى ار األعظم قبيل سفره  الذي تبادله الشريف حسين مع السلطان والصد

ا  مقاومة  حسين  للشريف  السلطان  أوضح  للمنصب  الوقد  إقراره  في  له  تحاديين 

مواهبك  من  االستفادة  وبين  بيني  حال  من  يجازي  أن  هللا  "أسأل  بقوله:  الجديد، 

و  المتقل  ن  إ الهاشمية،  الفئة  هذه  من  والملك  الدولة  على  باألمين  لست  طبعاً  ني  بة" 

الشريف حسين باالستعداد لما يكفل  حاد والترق  جمعية االت    إشارة إلى ي. وقد بادله 

الحجاز أو  حماية )السلطان(، بل تعه   ل من يدافع عنه قائالً: "متى  د له في اعتبار 

فأو   بذلك  جاللتكم  العرب  شعرتم  بالد  من  بلد  هو  يل  المفروض  بالواجب  قوم 

 . 33ار ده وسام االفتخقل   الحجاز". فشكره السلطان ثم  

ستناد إلى الموقف المتعاطف أيضاً بين الصدر األعظم  الوكذلك من الجائز ا 

سل   فقد  لألخير،  توديعه  عند  حسين  والشريف  باشا  مذك  كامل  أك  مه  فيها  رة،  د 

اإلمارة ا   من  صالحياته في  الجديد  الدون  بالدستور  إلى دستور  34كتراث  إشارة   .

والترقي.   م1908 االتحاد  للشرافة،  وب  وانقالب جمعية  التعيين  استكمال عملية  عد 

لمك  سم   شريفاً  علي  بن  ناصر  استنبول  حيث  ت  حسين،  الشريف  وصول  لحين  ة 

إلى جد   الثاني  وصل  الثالث من كانون  حاشداً.    م 1908ة في  شعبياً  استقباالً  ليلقى 

توج   مك  وعند  إلى  منقوشة  هه  غير  بأوسمة  تزويده  استنبول  من  الشريف  طلب  ة 

يجده جديراً بالمكافأة بين شيوخ القبائل المختلفة، وأجيب طلبه على    ليكافئ بها من

في   األوسمة  على  الحاصلين  بأسماء  العالي  الباب  تزويد  منه  طلب  حيث  الفور، 

 . 35وقت الحق 
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والي الحجاز وقائده المشير كاظم   ،وكان من بين المستقبلين للشريف حسين

فألقى خطاباً فيهم، سالم على الشريف،  حاد والترقي وفداً لل باشا، وانتدب حزب االت  

الحزب، بإعجاب  ا فلم يحظ  لديهم  والشك  الأثار  دفعهم    ستياء  الذي  األمر  والريبة، 

بعث عبد الحميد برجل  : "إلى اإلبراق إلى مسؤوليهم في العاصمة العثمانية يقولون

يتجد   وال  بدستور  يقر  وال  بأحد  يعبأ  ال  أسالفه  مقام  على  هذ36د"  جلس  فكان  ا . 

االت   وجمعية  حسين  الشريف  بين  العلني  الخالف  ببداية  الذي إيذاناً  والترقي،  حاد 

كل   مهما  وتصميمهم  جهة  من  الشريف  عداوة  إلى  تطبيق  دفعهم  على  األمر  ف 

 . 37سياستهم المركزية على الحجاز من جهة أخرى 

 حاد والترقي:تدهور العالقات بين الشريف حسين واالتّ 

ا منذأظهر  حسين  معارضت  إلى  وصوله   لشريف  االتحاد  الحجاز  لسياسة  ه 

اعتمد التي  المركزية  العربية  توالترقي، وخصوصاً  الواليات  جميع  والتي    ، في 

 هدف االتحاديون تطبيقها في الحجاز. 

ة وأنصارهم في  لتدخل اتحادي مك    لقد بدأ الشريف حسين عمله بوضع حد  

وضج   منه  فشكوا  الحكومة،  وتصرفاشؤون  أعماله  من  بحب    ،تهوا    ورموه 

وشن   والسيطرة،  الصحفاالستبداد  في  مسعورة  حملة  عليه  رأت  38وا  عندئٍذ   .

لمهاجمة الشريف حسين عن طريق    جمعية االتحاد والترقي استغالل مناسبة الحج  

اليوسف باشا  الرحمن  عبد  الحج  عام    ،39أمير  أعلن  الطريق    أن    م1909الذي 

للحج   ودمش  البري  المنورة  المدينة  االتحاد بين  من  بإيعاز  )طبعاً  آمن  غير  ق 

جد    ، والترقي( من  البحر  بطريق  الشام  بمحمل  الرجوع  يرى  سواحل  لذا  إلى  ة 

االقتراح. ألن    ، الشام تنفيذ هذا  الشريف حسين  معناه عجزه عن حماية    وعارض 

أن   )وخصوصاً  الحجاز،  داخل  وتوطيده  للشريف(،  األمن  األول  األمتحان  كان  ه 

ه وابنه إليصال موكب الحجيج من مكة إلى  يين إلى انتداب أخفأسرع الشريف حس
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المنو   كفايته  المدينة  على  واضحاً  برهاناً  بذلك  الشريف  فأعطى  فدمشق،  رة 

 . 40ه جدير بمنصب الشرافةأن  وسيطرته على القبائل، وبذلك أثبت 

ة  مكانة مك    قون على الشريف حسين أكثر فأكثر، ألن  ن يضي حاديووأخذ االت  

زوا على ذلك، وعملوا على فصل  رك  ف،  على ضمان أمن الحج  بشكل أساسي    تعتمد

المنو   الحجاز  المدينة  والية  عن  ويت  41رة  الف.  هذا  بموجب  أن  ضح  مك    عل  ة  أمير 

مك  المكر   في  الحجيج  عن  مسؤوالً  أصبح  حسين(،  )الشريف  المكر  مة  وأم  ة  ا  مة، 

م، قد أصبحت من صالحيات  ى هللا عليه وسل صل    ، زيارة الحجيج لقبر رسول هللا

ة  الحكومة، وهذه سابقة خطيرة، وأظهرت جماعة االتحاد والترقي في الحجاز مر  

مك    اأخرى معارضته المكر  ألمير  الشريف حسينة  انت  فع  .مة  األمير عبد  ندما  خب 

الش  نائبين عن مك  يهللا والشيخ حسن الشيبة أو    أرسلت،  مجلس المبعوثانة في  بي 

ل  األو    انتخابهما، على أساس أن    ااستنكرت فيه  المجلس ت إلى  هذه الجماعة برقيا

ذلك    يكن يحسن القراءة والكتابة بالعربية والتركية. ولكن    والثاني ال  ،لم يكن راشداً 

 . 42نتخابات الر من نتيجة الم يغي 

الصراع بين    اشتد  لحجاز،  إلى ا  1909وبعد وصول الوالي فؤاد باشا عام  

ورة ضد الحكومة، األمر  لي أقرباء الشريف حسين بتدبيرهم ثهم الوا ات  فالطرفين،  

ه ضاق الحسين  وفي نهاية العام نفس  . الشريف إلى استنكار هذا الحادثالذي دفع  

وأصبح ال يطيقها، األمر الذي دفعه إلى إرسال شكوى    ،فات الواليعاً من تصر  ذر

 . 43بموجبها عزل الوالي  لحكومة تم  إلى ا

الدولة العثمانية تهدف إلى دعم سلطانها في الحجاز    من جهة أخرى، كانتو

ة حديد الحجاز )إلى المدينة(. وقد واجه هذا المشروع مقاومة  سك  عن طريق إنشاء 

إيصال السكة إلى المدينة، سيلحق بهم    تها القبائل الحجازية، إلدراكها أنَّ عنيفة شن  

ار المتجهين إلى  اج والزو  ون نقل الحج  كان أولئك البدو يتول  وخسائر مادية كبيرة،  
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المنو   الشماليةالمدينة  األحمر  البحر  موانئ  من  من    ، رة  كبيرة  مبالغ  ويتقاضون 

الحكومة العثمانية إلى    ا اضطر  . مم  44اج المال لقاء تلك الخدمة ولقاء الحماية للحج  

ورة والشريف  ف المدينة المن  ة إلى متصر  وأوكلت المهم    ، سياسة التفاهم مع القبائل

توع   وقد  التيحسين.  العربية  القبائل  بتأديب  الشريف حسين  سياسة    د  ثارت ضد 

بمد   المنورة، وات  سك    خط    الدولة  المدينة  إلى  الحديد  الالزمة ضد  ة  اإلجراءات    خاذ 

القبائل، وتوعد   الحديدي بين مك    ه سيتم  بأن    أيضاً عصيان  ة والمدينة،  تشغيل الخط 

الحد   العصيان    بهدف  لذلك45من  االت    .  سياسة  من  بالرغم  والترقي  نرى  حاد 

إخالصه للدولة العثمانية، إذ لم يتردد ه أظهر  أن    دة تجاه الشريف حسين، إال  المتشد  

العالي في محاربة كل  الأبداً في ا  نتفاضة على  الحاول امن    ستجابة لطلبات الباب 

 نفصال عنها. الدولة أو اال

استنجدت بالشريف    م 1911ي عام  الدولة العثمانية وف  أن    ة أخرى نرى ومر  

حسين للقضاء على الشيخ محمد اإلدريسي أمير منطقة عسير، بسبب عدم الوالء  

قت الحملة التي  وقد حق   ، للسلطان، وإعالنه انفصال إقليم عسير عن الدولة العثمانية

إال   النجاحات،  بعض  بدايتها  في  الحسين  بينه    أن    قادها  حالت  الطبيعية  الظروف 

ال اإلدروبين  ثورة  على  والء  ،يسي قضاء  حسين  الشريف  أثبت  للدولة  وبذلك  ه 

 . 46العثمانية

بين القبائل العربية من جهة  ال في إذكاء نار الفتنة وكان للبريطانيين دور فع  

المتمث   العثمانية  حسينوالدولة  بالشريف  أخرى  لة  جهة  جاء    ،  من  أحد    في وقد 

يقول   خبر  "هنالك  العثمانية:  الحجاز    ن  إ التقارير  بالد  في  القاطنة  العربية  القبائل 

العثمانية  االستقالل  تنويالعصيان و  تأعلن الوثيقة على ذكر    ،عن الدولة  )لم تأِت 

ي ما حدث ويحدث في منطقة  ه ال يمكن أن نسم  الشريف حسين(. ويتابع التقرير أن  

بكل   بثورة  ألن    الحجاز  معنى،  من  للكلمة  البريطانية    ما  في    رت انتشالمخابرات 
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وشرع سخي   تالمنطقة  بطريقة  السكان  على  النقود  توزيع  لحث  في  جداً  على  ة  هم 

الحكومة  جهاز  العصيان. ومن جهة أخرى شرع   إقناع  البريطانية في  المخابرات 

بأن  بمك   والسكان  وأن    ة  ألمانيا  مع  تحالفت  قد  العثمانية  األلمان    جهاز   الدولة 

إلى اإلعتداء على    ، اإلسالم والمسلمين  سيقومون بأعمال ضد   وربما يصل األمر 

المقد   القبائل    ،سة وما جاورهاالبقاع  دفع بعض  ما  ا وهذا  والتمر  إلى    د ضد  لثورة 

ثورة   هو  حصل  ما  اعتبار  يمكن  ال  وبالتالي  هنالك.  المتواجد  العثماني  الجيش 

 . 47ة فعل نتيجة التدخل والتحريض البريطاني" سياسية بل هو رد  

 ن: ام  مهن اقرير أو الوثيقة العثمانية أمر ضح من هذا التيت  

تاألول:   رك  لم  بل  حسين،  الشريف  العثمانية  الوثيقة  القبائل  ذكر  على  زت 

العثمانية،    وما يزال  كان  هذا األخير  أن  على    ا يدل  العربية، مم   للدولة  على والئه 

 عمل على اإليقاع بينه وبين السلطان. ي التحاد والترقي كانا   غم من أن  بالر  

 الدولة العثمانية   الثاني: التحريض البريطاني الواضح للقبائل العربية ضد  

تل، وقد نشر هذه الشائعات  الشريف حسين قد ق    وقد أشيع في الحجاز نبأ أن   

الشريف ناصر بن محسن، أحد أشراف بني غالب. وقد أبلغ الشريف حسين بذلك،  

ا  و بك  لم  حازم  الوالي  جاءه  الطائف،  زيارة  في  وفد  كان  رأس    ، ستقباله  العلى 

بإخراجهو أمر  الشريف حسين  ناصر، وعندما شاهده  الشريف  بينهم  فأجابه    ،من 

فإن   سيدي  يا  "عفواً  صاد  الوالي:  األمير  أجابه  معي"  جاء  "وإن  ه  جاء    اً:  قد  كان 

الوالي: "أنا ممث   السلطان،  معك؟!. فقال  للسلطان نفسه..."  ول  هذه المعاملة تحقير 

الشري لم تحق روها؟.  فأجاب  السلطان  ناحية من  الفور: "هل تركتم  ف حسين على 

الشريف حسين كان    ضح من هذا الحوار أن  . يت  48أنتم"    ال  هنا  ،ل السلطانأنا ممث  

العثماني للسلطان  جمعية    ،مخلصاً  كانت  بينما  أوامره،  جميع  تنفيذ  على  ويعمل 

الشتحاد والترقي  االت   مع  العالقة  إفساد هذه  ريف حسين خاصة وعموم  عمل على 
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حسين   الشريف  تأمر  األعظم  الصدر  من  برقية  وردت  أيام  ثالثة  وبعد  العرب. 

لكن  البا ناصر،  الشريف  قضية  عن  ذلك  عتذار  رفض  ت  واستمر    .49الشريف 

قائد   العيد زار  ليلة  العالي واإلمارة طيلة شهر رمضان، وفي  الباب  بين  القطيعة 

ا  األمير علي  بأن  الالجندرمة عثمان بك  األكبر لألمير حسين، وأخبره  الوالي    بن 

 .  50للشريف حسين ماأراد   ه، فتم  إليعتذار الحازم بك أمر بزيارة األمير حسين وا 

فإن   ذلك،  من  الرغم  ا   وعلى  تخط  الجمعية  أخذت  والترقي  إلزالة  تحاد  ط 

كل    كونه  ،الشريف حسين  األخبار  هذه  للثورة، وكانت  ملف  يخطط  قة وخصوصاً  ها 

التي كانت تعمل ليالً من ا  الفتنة بين     روح لبث    اً نهار و  لصحف األوروبية ودولها 

فنجد في إحدى الوثائق ما يلي: "أرسلت السفارة  والدولة العثمانية،  الشريف حسين  

نظ   إلى  بأثينا  أن  العثمانية  تفيد  الخارجية،  نشرت    ارة  قد  المجرية  الصحف  إحدى 

  ة قد أعلنوا العصيان ضد  ة وجد  رب بمك  الشريف حسين وبعض الع  مفاده أن    اً خبر

أيضاً وردت    نفسها  استقاللهم". وفي الوثيقة   إعالن   الدولة العثمانية ويزمعون على 

:  جاء فيهابرقية أخرى من سفارة الدولة العثمانية ببوخارست وهي باللغة الفرنسية 

م لتف حوله عددهاا ة أعلن عصيانه، وقد  شريف مك    إحدى الصحف ذكرت أن    "إن  

 .51ة، وهم ينوون إعالن استقاللهم من أهالي جد  

أن  نفسه  السياقوفي   الوثائق  إحدى  في  جاء  بريطانيا،  من  وبتحريض   ،  

ا  إلى  تسعى  مدةالبريطانيا  منذ  الحجاز  منطقة  تعيشها  التي  المشاكل  من    ،ستفادة 

إعالن استقالل منطقة    أن  و  ،وجلبهم لطرفها  ، وتعمل على زرع الفتنة بين السكان

العرب لم يعلنوا يوماً عن رغبتهم في    ل صدمة للعالم اإلسالمي، ألن  لحجاز سيمث  ا 

العثمانية   الدولة  لعبته  يت  .  52الخروج عن  الذي  الكبير  الدور  الوثائق  ضح من هذه 

خصوصاً  الحجاز  وأهل  عموماً،  العربية  الشعوب  لتحريض  لبالد    ، بريطانيا  لما 
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أن   المسلمين،  لدى  دينية  أهمية  من  النية    الحجاز  عندهم  يكن  لم  الحجاز  أهل 

 لخالفة وحاضنة لجميع المسلمين. ا دولة كونها الدولة العثمانية،  سلطة  لخروج عن ل 

  أن ه حسب الوثائق العثمانية، هو  بول بريطانيا في الحجاز  ا عن أسباب تدخ  أم  

إلى نفوذها  بمد  فشلها  أثر  منطقة   على  في  تعويض  عن  تبحث  أصبحت  العراق، 

تؤك   العثمانية  السلطات  وكانت  أن  الحجاز،  المقد    د  األنبياء  البقاع  موطن  هي  سة 

 .53ها منطقة تابعة للمسلمين وستظل ن  أ و  ، والرسل

الشريف حسين والوالي حازم بك كما   بين  الخالف  إنهاء  الرغم من  وعلى 

إال   معنا،  ا   أن    مر  جمعية  والترق  تحالشكوك  بإعالن  اد  الشريف  نوايا  حول  ي 

جتماع  الوخصوصاً في ا   ،قد تسارعت  ،ستقاللالالعصيان على الدولة العثمانية وا

انعقد   كالذي  واللورد  هللا  عبد  األمير  عام    شنرتبين  القاهرة  في    ، 1913المقيم 

ال  التخمينات  أن  يصحافتأكيدات  واضحاً  أصبح  إذ  والعثمانية،  األوروبية    ة 

الكبارمسؤول ال  العثمانيين  من  ب  الشريف حسين قد بدأ بالتقر    من أن  ن  دومتأك    ، ين 

شك  ا  وال  المساعدة.  أجل  من  أن    أن    لبريطانيين  تبدو  التقارير  على  هذه  قائمة  ها 

 . 54الشائعات والشكوك 

ة لم  شريف مك   أن   من التقارير العثمانية ما ذكرته وما يدحض هذه الشائعات 

ا  أبداً  العثمانية  ستق اليكن ينوي  الدولة  ب  ،الل عن  رتباطه  ا نتمائه وابل هو يعترف 

العثمانية كل  ن  أ و  ، بالخالفة  تناغم  في  الحكومة  ي  ه  توع    .مع  فقد  ذلك  من  د  وأكثر 

بأن   حسين  يستعد  الشريف  التي    ه  القبائل،  عصيان  ضد  الالزمة  اإلجراءات  ألخذ 

 . 55الدولة العثمانية ضد  ثارت 

ت  سياسة التفرقة بين العرب واألتراك عموماً    ارسة في ممبريطانيا    واستمر 

ف خصوصاً،  والحجازيين  العثمانيةبواألتراك  التقارير  أعلنت    ، حسب  انكلترا  إن 
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قد أعلن استقالل دولته    ، ة القبائل العربيةة بمعي شريف مك    مفاده أن    اً ونشرت خبر

جد   ميناء  بتفجير  إنكلترا  وقامت  الحجاز.  منطقة  للو  –ة  في  ومن  -ثيقة  والكالم   ،

كسالح   الحجازية  القبائل  واستخدام  استعمال  على  بريطانيا  تعمل  أخرى  جهة 

حسب ما ساقه حاكم بحرب. وقد نجحت في إثارتهم ضد الجنود العثمانيين هناك. و

)ا  فإن  الالحجاز  أخيراً  تسعى ألخذ    ،وبالتعاون مع شريف مكة  ، الحكومة  تحادي( 

التي   القبائل  الالزمة ضد  فإن  تحر  اإلجراءات  بريطانيا. وبالتالي  إعالن    كهم  خبر 

مك   الصح  شريف  من  له  أساس  ال  بريطانيا  نشرته  الذي  استقالله  وأن  ة  الخط    ة 

طبيعية   بطريقة  يعمل  الحجاز  لمنطقة  أن  يت    .56الحديدي  الوثيقة  هذه  من    ضح 

يفك   يوماً  يكن  ولم  العثمانية،  للدولة  كامل  والء  على  كان  حسين  ال  الشريف  ر 

ه من  ي الرعناء ضد  حاد والترق  ت  ال ما سياسة ا ستقالل وال بالثورة على الدولة، إن  البا

وتدخ   وإثارتها  جهة،  بريطانيا  ضد  ل ل  العربية  العثمانية  لقبائل  جهة    الدولة  من 

 كانا وراء إفساد هذه العالقة.  أخرى،

االت   شعر  باوعندما  وعلو  حاديون  الشريف حسين،  نفوذ  وقو    زدياد  ة  مكانته 

انقيادهش آرائه  وعدم ترد    ،خصيته، وصعوبة  الحكومة والتعبير عن  ده في مناقشة 

تهم   التي  القضايا  والحجاز خاصة، توج    في  العثمانية عامة  الخيفة  س الدولة  وا منه 

التخل  وقر   وأصر  روا  النوعي،  الحجاز  استقالل  على  والقضاء  منه  على  ص  وا 

 . 53 1913تطبيق قانون الواليات الجديد لعام 

االت  ات  و تشبع  أكثر  سياسة  وكاد  حاديون  العربية،  الواليات  مع  لبالد  داً  ن 

ا  هذا  إن  منها.  نصيب  حربت  الالحجاز  انتهاء  بعد  وضع  قد  الجديد  البلقان    يجاه 

والثانية   تبن  ل .  58  1913  –  1912األولى  االت  قد  أكثر  ى  طورانية  سياسة  حاديون 

العربية،  تشد   الواليات  مع  الظهور  فداً  بين  األو  كان  الطورانية  القومية  لليقظة  ل 

انتقد  المثق   فقد  العثمانية،  الجامعة  فكرة  ثورية ضد  عن روح  عبارة  األتراك،  فين 
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تن واعتبروها  اإلسالمية  الجامعة  الطورانية  األتراك  تأدباء  حقوق  من  .  59قص 

،  ي، ومن المعروف حاد والترق  ت  الى فكرة القومية الطورانية في تركيا جمعية ا تبن  و

دت ذلك  هذه الجمعية نشأت وترعرعت في أحضان اليهود في سالونيك وقد أك    أن  

 . 60الوثائق البريطانية 

المؤر  ويعر   "وطسون  ف  اإلنكليزي  االت  Watsonخ  جمعية  والترق  "  ي  حاد 

"إن   البارز  بالقول:  االت  الحقيقة  جمعية  تكوين  في  والترق  ة  أ حاد  تركية  ن  ي  غير  ها 

من أصل    واحد    عمائها وقادتها عضو  تأسيسها لم يظهر بين زمية. فمنذ  وغير إسال

"كراسو   فمثالً  وكان  carassoتركي.  سالونيك،  مدينة  في  القاطنين  اليهود  من   "

"بالد المعروفة  اليهودية  الطائفة  من  باشا"  وكان   Dunmechنمة  و"جاويد   ."

و" ألبانياً.  يمتعتنق اإلسالم ديناً، و"ابراهيم  ا طلعت باشا بلغارياً من أصل غجري،  

ا أحمد رضا فكان نصفه تركياً والنصف اآلخر مجرياً"، ويتابع وطسون قائالً:  أم  

ن أصل غير  م  نكة في الجمعية، كانوا يهوداً، أو مسلميأصحاب العقول المحر    "إن  

وأم   المادتركي.  الدعم  سالونيك  ا  ويهود  "الدنمة"،  طريق  عن  يأتيهم  فكان  ي 

تأتي كانت  كما  فين  األثرياء،  في  الدولية  الرأسمالية  من  المساعدات  وبودابست  هم  ا 

 .61ما لندن" وبرلين ورب 

اال أهداف  من  والترق  ت  وكان  وحاد  من  بي،  السلطنة  حماية  زعمهم  حسب 

التخل  التفك   إلى  أيضاً  هدفت  كما  األوروبي،  الغزو  ومن  الحميد  ك  عبد  من  ص 

 . 62 ب منهم كثيراً ومستشاريه العرب الذين تقر  

قومياً  وهكذ العشرين، نشاطاً  القرن  التاسع عشر، وبداية  القرن  ا شهد نهاية 

التركي على باقي األعراق، بل   هم ن  إ كثيفاً. فالقوميون الجدد ينادون بسيادة العرق 

ب التركية.  ايجاهرون  الشعوب غير  تتريك  سياسة  منتهجين  الباقية،  حتقاراألعراق 
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القوميات، وكرههم لهم، على بق  ولم يكتم كثير من زعماء هذه الحركة، حقدهم ية 

 . 63وزير المالية، جاويد بك، فوصف العرب "بالعرق األسود"   حوقد صر  

ي على طرد العرب من الوظائف الكبرى التي  حاد والترق  االت   جمعية وعملت

شغلوها أيام عبد الحميد الثاني. فعلى سبيل المثال لم يبق في وزارة الخارجية من 

موظ   سوى  والعرب  العرب  ف  تقريب  على  يعمل  السلطان  كان  بينما  احد 

تشن   صحفهم  بدأت  ذلك  وبعد  العرب    وزعمائهم.  على  ليس  المسعورة  الحمالت 

سم  ا عربي، بحيث قرنت    بين من السلطان عبد الحميد، بل على كل  الذين كانوا مقر  

ا أثار سخط العرب عموماً.  العرب بكلمة "بيس" أي قذر، وقالت "بيس عرب" مم  

فإن    ومن أخرى  رو    ناحية  أي  اليهود  تركيلر"  "بيس  عبارة  العرب  بين  جوا 

 . 64الشقاق ومضاعفة الخالفات بين العرب واألتراك  "األتراك القذرون" وذلك لبث  

االت  وبعد تسل   السلطة بدأت جمعية  والترق  مها  أكثر تشد  حاد  تجاه  ي سياسة  داً 

الدينية والعرقية، بهدف سحق العناصر غاألقل   التي  يات  التركية. وعن السياسة  ير 

الجمعيةانتهجتها   في    هذه  البريطاني  السفير  كتب  التركية،  غير  الشعوب  تجاه 

أيلول    6" في  Edward Greyاستنبول، إلى وزير الخارجية السيد "إدوارد غراي 

اً ومن مصدر ال يرقى  يت سر  ي تلق  ن  أف بأن أطلع سعادتكم،  ، يقول: "أتشر  1910

الشك   خال إليه  جمعية  ،  أعضاء  على  سالنيك  في  بك  طلعت  ألقاه  خطاب،  صة 

أن يكون هناك مساواة بين المواطنين، ما لم  الا  تحاد والترقي...، وعليه ال يمكن 

أو   اإلمبراطورية، وهو عمل شاق  تفلح  تتريك سكان  في  وإن    الً  المدى،  ي  وطويل 

بأن   التنبؤ  على  القضألجرأ  بعد  وذلك  األمر.  نهاية  في  سننجح  مبرماً  نا  قضاًء  اء 

  وفي نفس الرسالة يتابع السفير: "لقد بدا منذ زمن بعيد أن    . حركة ثورية"  على كل  

ا  والترق  الجمعية  غير  تحاد  الشعوب  جميع  تتريك  فكرة  عن  نهائياً،  عدلت  قد  ي 

ستمالتها وكسب  الية  التركية بالطرق الدستورية، وعدلت كذلك عن األساليب الود  
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وود   ويبدو  عطفها  أن  ها.  جعلهم    كذلك  أي  التركية،  تعني  نظرها،  في  العثمنة 

 ً سياستها في تتريك السلطنة تعني سحق العناصر غير التركية بمطرقة   وأن   ، أتراكا

 . 65تركية" 

ات  أد  و التي  التتريك  سياسة  االت  ت  جمعية  والترق  بعتها  الشعوب  حاد  تجاه  ي 

وخ  الواليات،  جميع  في  واسع  استنكار  إلى  التركية،  منها،  غير  العربية  صوصاً 

الهو  وعم   ني قت  اتجهت  إذ  والجمعية،  حسين  الشريف  بين  وزير  ة  باشا  أنور  ة 

تحاديين، إلى إلغاء نظام الشرافة بهدف  الوهما من أقطاب ا   ،البحرية، وجمال باشا

قو   من  العالم  التخلص  أرجاء  جميع  في  كبير  وأدبي  ديني  نفوذ  لها  عربية  ة 

 . 66اإلسالمي 

  اديين على ضابط ألباني من منتسبي حوقع اختيار االت    1913م نهاية عا فيو

للشريف حسين من   ما  تعليمات بإضعاف  الحجاز، مع  على  ليكون والياً  جمعيتهم 

نفوذ ومقاومته، والقبض عليه إذا استوجب األمر، وإلغاء امتيازات الحجاز المحلية  

يتمت   الديني، وجعلها والالتي  السابق بسبب وضعه  ية عادية، وذلك عن  ع بها منذ 

الواليات  قانون  تطبيق  ينص    طريق  الذي  يدفع    الجديد،  أن  الحجاز  أ على  هالي 

ان الواليات األخرى، بعد أن كانوا معفيين منها منذ أمد  الضرائب كغيرهم من سك  

 . 67طويل، وتنفيذ التجنيد اإلجباري على أبناء الحجاز 

نص   باشا  غالب  الفريق  ال    ويورد  أ التعليمات  في  تي  باشا  لوهيب  عطيت 

"إن  مذك   أن  راته:  نعلم  بكل    نا  العرب    الشريف حسين عمل  استقالل  في سبيل  قواه 

العثمانية الشريف    ية ولهذا عزمنا على عزله وتول   ، وسلخ هذه البالد عن السلطنة 

أن توجد خالفاً  علي حيدر )من آل زيد( بدالً عنه. فعليك حين وصولك إلى مك   ة 

 . 68ن من تحقيق هذا الهدف" واإلمارة لنتمك  بين مقامي الوالية 
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  وهي   ،ج سياسة جديدة في الحجازروا انتهاحاديين قر  ت  الا   م أن  ا تقد  م  من  يتبي 

سياسة الحكم المركزية، وتطبيق قانون الواليات الجديد من جهة، وسياسة التتريك  

ا التي حرص  السياسة  الحجالمن جهة أخرى، وهذه  إدخالها في  از  تحاديون على 

 ما للشريف حسين من نفوذ وامتيازات.  لقضاء على كل  ا هدف ب

لوالية   االتحاديون  أراده  الذي  الجديد  الوضع  هذا  حسين  الشريف  رفض 

الحجاز   التجنيد اإلجباري في ربوع    . والواقع أن 69الحجاز، وعارض في فرض 

عم    هذا  بل  فحسب،  وأتباعه  الشريف حسين  يقتصر على  لم  أكثر سكان    الرفض 

وول  دن  الم جو  الرئيسية  وتد  الفوضى.  من  مك  اً  أهل  الحكومة  جمهر  دار  حول  ة 

الوالي   إلى  الحجاز، وأثناء ذلك جاء الشريف حسين  إمتيازات  ينادون بعدم تغيير 

وقال له: "ها أنت ترى رغبة الشعب الحجازي في التمسك بحقوقه   عليه ودخل . 70

األ السلطان سليم  التي بويع بها  ل بالخالفة. فإذا كانت في يدك  و  القديمة بالشروط 

البالد وسلخ هذه  الواليات على  قانون  بتطبيق  الدولة  من  فأرنا    أوامر  امتيازاتها، 

إشارة. وإن كان من المقصود    هذه األوامر التي لم تأِت منها من الباب العالي أي  

التي سأس الباخرة  إلى حين تأتي  أنا سأبقى هنا  افر  إجراء تبديل في اإلمارة، فهذا 

 . 71" يقع ما تسند تبعاته إلي   ة لئال  بها إلى جد  

أن   نالحظ  قد    وهنا  حسين  بالكف  الشريف  للوالي  نصيحة  من  عم    م  جاء  ا 

الشريف   أبرق  القديمة، وفي الوقت نفسه  احتفاظ الحجاز بحقوقه  أجله، وضرورة 

 . 72فات الوالي داً طلبه هذا، وشكواه من تصر  حسين إلى استنبول مؤك  

و لمتانة  أدرك  منصبه  من  حسين  الشريف  إزاحة  عن  عجزه  باشا  هيب 

أن   من  )بالرغم  بالسلطان،  تربطه  التي  القوية  كانت    العالقة  السلطان  سلطة 

قر   لذلك  ا صورية(.  جمعية  بالقو  الرت  حسين  الشريف  خلع  بإرسال  تحاد  وذلك  ة 

لموافقة  ة. حيث طلب جمال باشا من الباب العالي ا فرقة عسكرية لتتولى هذه المهم  
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سيتم   التي  القوات  قيادة  رأس  على  تعيينه  للحجاز  على    بسبب   ولكن  ،73إرسالها 

األزمة هدأت إثر   غير أن  . 74ل الصدر األعظم عدلت الجمعية عن هذه الخطة تدخ  

يؤك   حسين  للشريف  حليم  سعيد  األعظم  الصدر  من  برقية  إبقاء  وصول  فيها  د 

 . 75اإلمتيازات القديمة للحجاز 

رأ  ا وهكذا  أن  الى  حسين    تحاديون  الشريف  مهادنة  السياسة  حسن  في  من 

حتى تحين الفرصة لعزله من الشرافة وتولية الشريف علي    الوقت نفسه، والعمل

 . 76حيدر من آل زيد مكانه 

كل  وعلى   من  وا   الرغم  تعر  الالمضايقات  التي  الشريف  ستفزازات  لها  ض 

ا  جماعة  يد  على  والترق  الحسين  إ تحاد  على  بقي  العثمانية  ي  للدولة  خالصه 

للسلطان، وهو لم يكن يفك   لكن  الر باوخصوصاً  أبداً،  العثمانية  الدولة    ستقالل عن 

المتهو   ا السياسة  لجمعية  والترق  ت  الرة  هي  حاد  حسين  الشريف  على  والتضييق  ي 

فحت   كرهاً.  الموضوع  هذا  إلى  دفعته  األولى  التي  العالمية  الحرب  إعالن  قبيل  ى 

فقد    . مساعدة ممكنة للدولة العثمانية، للدفاع عن أراضيها  حسين كل  أبدى الشريف  

أقدم األمير فيصل )نجل الشريف حسين( على إرسال مجاهدين من منطقة الحجاز  

 . 77إلى القدس للدفاع عنها 

العرب    مة منشوراً يذكر فيه أن  ة المكر  كما أصدر الشريف حسين أمير مك  

ال  العثمانية  الدولة  دخول  األولىيرفضون  العالمية  لضعفها وتراجع    ، حرب  وذلك 

لحرب البلقانية والحرب اإليطالية  ا  وأيضاً خروجها من  ، اقتصادها نتيجة الحروب

أث    ،الليبية منهكة ما  العسكريةوهو  القدرات  على  أد    . ر سلباً  الحروب  ت في  وهذه 

ى  يرو  وتجنيد البعض منهم.  ،حاالت كثيرة إلى تحميل المواطنين ضرائب إضافية

أن   العثمانية مع طرف ضد    الشريف حسين  الدولة  الدول    ألن    ، آخر خطأ  تحالف 

لها و   االوروبية  العثمانية،  باألراضي  كثيرة  عدد  أطماع  هناك  من  مهأيضاً  م 
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والمسلمي األوروبية،  األراضي  داخل  يعيشون  رب ن  التحالف  يسب هذا  لهم  ما  ب 

 .  78المشاكل

االستفزازو من  الرغم  حعلى  للشريف  االت  ات  قبل  من  وسين  ي  الترق  حاد 

الود  حا عالقة  على  الشريف حسين  الخليفة  و  فظ  كونه  للسلطان  وحامي المحبة   ،  

الالمسلمين منح  فقد  ني.  حسين  الشريف  الخامس  محمد  هماسلطان  من  شان  يوني 

األولى   وسام  ،79الرتبة  حسين  للشريف  السلطان  منح  عام    اً كما    1916آخر 

 . 80ة األمير حسين( ريف مك  )ميدالية امتياز ذهبية لش

يون على عزل الشريف حسين و تولية أمير  دحات  و من الطبيعي أن يقدم اال

حيدر علي  الشريف  هو  أن  و,  81مكانه  الفرمان   الغريب  صادراً    هذا  يكن  ن  علم 

العثما أن  السلطان  الرغم  على  أي  ني  تولية  عند  العادة  جرت  لمنصب    ه  شخص 

قد  و  ،وجاءت هذه الوثيقة باللغة الفرنسية  لسلطان.أن يصدر بفرمان عن ا   ،شرافةال 

االتحا ضرأراد  يبدو  ما  على  العمل  هذا  من  الحجازية    ب ديون  بعضها  بالقبائل 

السياسي  و  ،البعض المبدأ  من  تنبثق  إذا  هي سياسة  تسد، ال سيما  ق  فر  المعروف 

أن   لالت    علمنا  بتأييده  معروف  حيدر  علي  الجديد  في  ومواالتهم    حاديين الشريف 

لالت  كانت مهم  جميع أدوار حياتهم، و ديين بين أوساط  حاة حيدر بث  دعاية واسعة 

و الحجازية،  طريق  القبائل  عن  اإ ذلك  على  ألنفاق  إغرائهم  و  الستمالتهم  موال 

 .   82االنقضاض على الشريف حسين 
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 الخاتمة :

،  1908مة عام ة المكر  إمارة مك  ي الشريف حسين منصب الشرافة و ول  عند ت

جاهداً  ح عالقاول  وكانت  والزمنية.  الروحية  السلطتين  على  دة  جي   ته المحافظة 

ً   ى استلمتك حت  بقيت كذل و   ،بالسلطان أفسدت  ف،  جمعية االتحاد والترقي الحكم فعليا

توليها    منذالدولة العثمانية معاً ، حيث انتهجت الجمعية  بين السلطان و  عالقة الود  

الحسين ألعوبة    ، فقد كانت الجمعية تعتبر أن  لعربداً تجاه ا كم سياسة أكثر تشد  الح

  ، لكن تبي ن للجمعية أن الشريف حسين لم يكن دها فهو ينفذ سياستها بإمارة مكةبي

تخي   كما  الصورة  االت  بهذه  استقبال    ذلك  ظهر  قدو  ، نحاديوله  خالل  من  جلياً 

دأت سياسة  وب  .م مهامهما جاؤوا لتهنئته يوم تسل  الشريف حسين لوفد الجمعية عند

و حسين،  الشريف  على  تمس  على  التضييق  من  باإليدلوجية  الرغم  الحسين  ك 

ال   تول  اإلسالمية  أساسها  على  مهامهتي  الهاشمية    ،ى  األسرة  من  على  كونه 

والزمنيالصعي الديني  إال  دين  نجحوا   أن    ،  عن    االتحاديين  الزمنية  السلطة  بفصل 

  ، ودفاعه عنها  ،  بالدولة العثمانية  الشريف حسينك  الرغم من تمس  على  الروحية. و

العثمانية  فقو الوثائق  أظهرته  و  كونها  ،ما  الخالفة  األمة  دولة    أن    إال  حامية 

ساءهحااالت   لرغباتهم،  ال  أن    مديين  ينصاع  يكن  لم  حسين  هذه   فأفسدواشريف 

اال و  . العالقة و  الشريف حسين  بين  الوضع  ر  تفج  للعلنت  قد  ظهر  و  بعد  حاديين   ،

األمر  و  .لعربية الترقي سياسة التتريك تجاه جميع الشعوب ا االتحاد و   جمعيةباع  ات  

، لذلك  و تعيين أحد الشرفاء مكانه  ،الثاني هو إصدار مذكرة بعزل الشريف حسين 

مكرهاً  أ   حسين  الشريف  )ضد  عرغم  الثورة  إعالن  ا   لى  والترقي( ت  الجمعية    حاد 

 . الدولة العثمانية ضد   وليس
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الخالصة  عندأدعو    وفي  أي    الجميع  يتعل    دراسة  بالدولة  موضوع  ق 

األصول ضاع التاريخ معها .    ته إذا ضاعن  أل  ،إلى األصول   يعودوا أن    ،العثمانية

العثمانية ألنها هي  ني باألو نع عن أصحاب  األساسية  الصادرة  صول هنا الوثائق 

 العالقة. 
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 1ملحق رقم 

HR.SYS, 2316/6 
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 2ملحق رقم 

العثمانية السلطات  إلى  الشريف حسين  ف  ،رسالة موّجهة من  الدولة يعبّر  العرب على رفض دخول  يها عن إجماع 

البلقانية  :العثمانية الحرب العالمية األولى لعدة أسباب منها الدولة من حرب ضد إيطاليا والحروب    نعكس سلبا  اا  مّ م  ،خروج 

 هخروجتحالف الدولة العثمانية مع فريق ضد آخر وهي    قتصادها وقد رأى الشريف حسين أنّ اوأنهك    ،تها العسكريةعلى قوّ 

 عن السياسة التي تمثلت في الخروج عن التقاليد التي سار عليها أجداد العثمانيين في الوقوف على الحياد.

HR.SYS, 2316/6 



344 

 

 3ملحق رقم 

HR.SYS, 2422/61 

األوروبية الصحف  تمارسها  كانت  التي  التحريض  عملية  تظهر  الصراعوثيقة  تنمية  بهدف  الشريف حسين    ،  بين 

العثمانية ا  الوثيقة أنّ   من    تذكر  ،والدولة  العرب بمكة بعض  الشريف حسين وبعض  مفاده أن  المجرية نشرت خبرا   لصحف 

 ستقاللهم.ا وجّدة قد أعلنوا العصيان ويزمعون على 
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 4ملحق رقم 

HR.SYS, 2422/61 
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العصيان وتنوي إعالن   الحجاز أعلنت  بالد  في  العربية  القبائل  بأّن  الفرنسية تظهر  باللغة  االستقالل ويظهر  وثيقة 

على  حثّهم  بهدف  السكان  على  النقود  توزيع  في  وشرعت  المنطقة  في  إنتشرت  قد  البريطانية  المخابرات  أّن  أيضا   التقرير 

اإلجراءات   بأخذ  توّعد  فقد  العثمانية  الدولة  عن  االستقالل  حسين  الشريف  نية  في  يكن  لم  أنّه  الوثيقة  تظهر  كما  العصيان، 

 بائل. الالزمة ضد عصيان الق
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 5ملحق رقم 

HR.SYS, 2423/16 

أنّ  تذكر  األجنبية  باللغة  تحركهوثيقة  كانت  التي  الحجازية  القبائل  لعصيان  نتيجة  تمّ   ،إنكلترا  اه  الشريف    فقد  عزل 

 حسين وتعيين علي حيدر مكانه.
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