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 اإلهداء 
 

األو    الرعيل  في  إلى  أسهم  الذي  الل  املقاصد  جمعية  في تأسيس  اإلسالمية  خيرية 

م الغالي والنفيس في سبيل و بيروت,  ر قد   . ورفعة شأنها  هذه الجمعية تطو 

 بنى األوطان. بالتعليم ت   ه أن  إلى الذين آمنوا 

 ذين أسهموا في بناء صرحها الشامخ.إلى ال

 اقة. وا بحياتهم لتبقى راية جمعية املقاصد خف  إلى الذين ضح  

قد   الذين  أولئك  تطو  إلى  أو   
ً
ماال أو  خدمة  قامواموا  أو  منهي  ًعا  لتبقى    ،بواجب 

 رسالة اإليمان. ب منارتها تشع  

والقرى   بيروت  في  اإلسالمية  الخيرية  املقاصد  جمعية  رئيس  أمين  “إلى  املهندس 

في سجالت واضًعا  ،هذا العملب لقيامعني على اشج  , الذي ”الداعوق    .الجمعية بتصر 

ني هذا الكتاب,هؤالء أهدي   إلى كل  
 
 و   قد  أكون  عل

 
تاريخ   تسليط الضوء على فيقت ف

 ."املقاصد الخيرية اإلسالمية في بيروت  جمعية"

 الدكتور خالد عبد القادر الجندي
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 املقدمة 

نهاية  تأسيس    "م2016"العام    مع  على  مض ى  قد  الخيرية  يكون  املقاصد  جمعية 

والقرى   بيروت  في  بحسب  138اإلسالمية  امل  عاًما  بحسب   142و  ،يالديالتقويم    عاًما 

ال في  ،هجري, وهي جمعية تربوية ثقافية خيريةالتقويم    خدمة   أسهمت عبر تاريخها الطويل 

 ا. جتماعيً ا واعلميً  وتنمية اإلنسان  مجتمعها 

  
ً
إدارة التربوية,  مؤسساتها  في  بارزة  عمل  تربوية  شخصيات   ,

ً
تدريسا ترك   ،أو 

تخر    واضحة    بصمات    مبعضه كما  البيروتي,  املجتمع  الشباب في  ألوف  مدارسها  من  ج 

قتصادية في بيروت  دارية واالاملناصب السياسية واال  أرفع إلى العديد منهم لتوص  والشابات, 

 ولبنان خاصة, وفي أنحاء الوطن العربي عامة. 

   هذه املكانة العالية التي بلغتها ا لوصونً  
ً
إذ    ،ا لتاريخها من النسيانالجمعية, وحفظ

 
ً
جزءا التاريخ  هذا  بد    يشكل  ال  كان  بيروت,  ذاكرة  عن  ينفصم  تدو   ال  التاريخ  من  هذا  ين 

و  موضوعي,  علميةبأسلوب  أد  و   .ونشره  ،منهجية  ال  األو  ن  أعي  أنا  كنت  مم  ني  كتبل  عن    وان 

أستطيع لكن  بيروت,  في  اإلسالمية  الخيرية  املقاصد  فخر    ،القول   جمعية  كنت  أنني  وبكل 

عن  األو   كتب  الذي  فكل  الجمعية  هذه   تاريخل  كت  .  الذي  جمعية  الباحثين  عن  قبلي  بوا 

التعليم فيتطو    املقاصد تناولوا إلى تاريخها الحقيقي, ولم يتطر  ها ر  العهد   قوا  في  منذ نشأتها 

األولى    ،م1878العثماني   العاملية  الحرب  في  إقفالها  الوثائق 1914إلى  خالل  من  وذلك  م, 
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األصول ضاع التاريخ", فبدعم ومؤازرة   تضاع إذاألنه: " ة األولى,نشر للمر  والتي ت   ،العثمانية

شد   الداعوق,  أمين  املهندس  بيروت  في  اإلسالمية  الخيرية  املقاصد  جمعية  رئيس    ت  د  من 

العثمانيةحا الر   الخالفة  عاصمة  إلى  فترة  ل  وبقيت      ،إستانبول, 
أقم  في  وأنا  املعلومات  ش 

بيرة عندما أعثر على وثيقة تعود  وكم كانت فرحتي ك  الجمعية.ما يرتبط بهذه    كل  و   الوثائق  

ا هي  إلى  حيث  لي هللالجمعية,     ، وجل  عز    ، أ 
 
عربً طال  
ً
ترك  ا با في  بالدهم,  يدرسون  تاريخ  عن  يا 

ا  فبمساعدتهم 
 
إال الوثائق,  بعض  على  العثور  أستطعت   ن   

 
أوف لم  فرمان ني  على  بالعثور  ق 

 تأسيس الجمعية. 

 إشكاليات البحث:  -1

  خيرية اإلسالمية, وقد عن جمعية املقاصد الملا كتبه الباحثون  قة  بعد قراءة معم  و  

حتى  و منذ نشأتها    ر التعليم فيها تطو     ما كتبوه مقتصر علىن  عليها, وجدت أطالع  سر لي اال تي  

 من بعضرت الغوص في كتابة تم, لذلك قر  تاريخ متقد  
ً
 اإلشكاليات.  اريخ الجمعية, إنطالقا

مية, وما هي األسباب اني لجمعية املقاصد الخيرية اإلسال رئاسة الشيخ عبد القادر قب  أولها:    -

 ه" من منصبه, وهل أقيل أم استقال؟ستعفائالحقيقية "ال 

ألكثر    - قراءتي  خالل  من  فات  ثانيها: 
 
أن  مؤل وجدت  والي  الباحثين  باشا  مدحت  ون  يعد  هم 

وراء تأسيس جمعية املقاصد   من كان  وه  سورية،  وبالتوافق مع بعض الوثائق العثمانية,

 ،املصادر واملراجع وضع النقط على الحروف   ت, فأردت من خالل الخيرية اإلسالمية في بيرو

 هذا املوضوع. وإنهاء اللغط الحاصل حول 
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تأسيس العديد من الجمعيات الخيرية اإلسالمية    ها: عمل مدحت باشا والي سورية على ثالث  -

اإلسال  الخيرية  املقاصد  تربط جمعية  التي  العالقة  أثبت  أن  في  في والية سورية, فأردت  مية 

 الجمعيات.  بيروت بهذه

ى "إغالق" جمعية املقاصد الخيرية  م أقدمت الحكومة العثمانية عل1882رابعها: في العام    -

من كتب عن جمعية    حولها, فكل    الذي دارواللغط    ،عبة املعارف وتحويلها إلى ش  ،اإلسالمية

ها أهمل هذه ا ،املقاصد . فال بد للباحث أن خها خارجة عن تاري لفترة من تاريخ الجمعية وعد 

ألن   الفترة  هذه  عن  جزيكتب  على    ء ها  الجمعية,  تاريخ  من  يتجزأ  تحويلال  من  إلى    ها الرغم 

 شعبة املعارف. 

قب  قضية عزل  خامسها:    - القادر  العزل, عبد  بيروت, وأسباب هذا  مديرية معارف  اني عن 

العزل أي رأي خاص،فلم   العزل إن    أبد  على هذا  ا ورد  ما استعرضت أسباب  في الوثائق   مم 

 العثمانية. 

 الصعوبات:  -2

 أن تعترضه بعض البد    باحث مهما بلغت درجته العلمية,  أي    فيه أن    ا ال شك  مم   

وبتوفيق من هللا  بالعزيمة واإلصرار يستطيع  أثناء تقميش مادته العلمية, ولكن الصعوبات 

يجتاز   تعالى  ا هأن 
 
إال ش يء    أن    .  ينتابه  قد  والقلق,الباحث  الخوف  من    من  تمكنه  عدم  من 

هدفه. لي,    تحقيق  ما حدث   فوهذا 
 
كل بكتاب عندما   فت 

ً
املقاصد, وخصوصا تاريخ جمعية   ة 

وإستانبول  بيروت  بين  العلمية  املادة     ،شتات 
 
سجال قراءة  جلسات ولصعوبة  ومحاضر  ت 
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و  للالجمعية.  الشاقة  العلمية  رحلتي  العلميةبدأت  املادة  إلى  وقمت  وصول  بدراسة  أو    ,   
ً
ال

عن املتداولة  واألبحاث  الجمعية,  جلسات  ومحاضر  نشأتها  ها سجالت  منذ  خروج  و ,  حتى 

عواملالعثمانية الدولة   في  ل  املفص  بالتركيز  الصعوبات,  تلك  واجهت  وقد  جمعية    .  نشأة 

املعارف  شعبة  إلى  تحويلها  وأسباب  ومحاضر ا  ،املقاصد  العثمانية  األصول  إلى   
ً
ستنادا

                                            ضاعت األصول ضاع معها التاريخ". إذا ه "جلسات الجمعية, ألن  

أن  واملعر   كل  عملية    وف  واللغوية    ا تعترضه  ،األصول   تقميش  املادية  الصعوبة 

, ومن هذه الصعوبات:ة السفر, مم  ومشق  
ً
 ا يجعل هذا األمر مستعصيا

تحد    -1 التي  البريطانية  الوثيقة  على  العثور  املقاصد  عدم  جمعية  إغالق  أسباب  عن  ثت 

 م1882الخيرية اإلسالمية عام 
 
 ض الباحثين. بع ها تي أتى على ذكر , وال

الرغم من حصولي على عدد غير قليل من الوثائق العثمانية التي الوثائق العثمانية: على    -2

املقاصد،تتحد جمعية  عن  بارز ث  جزء  نشر  في  كبرى  أهمية  من  عليه,  تنطوي  ما  من    و 

أصول  ألن    ،الحقائق املباشرة.ها  العالقة  أصحاب  عن  صعوبي    صادرة  ذلك  إلى  ة  ضاف 

ومن   اللغة,  ناحية  من  عليها  إلى  الحصول  والسفر  الباهظة,  ترجمتها  تكاليف  ذلك  دون 

 عاصمة الخالفة العثمانية إستانبول. 

برح  أقوم  أن   علي  
ً
لزاما كان  البحث,  أقف من خاللها  ولجمع مادة هذا  لة علمية, 

املصادر من  املوضوع,  هذا  جوانب  ل  على  والعامة,  الخاصة  واملكتبات  قر  األصلية,  رت هذا 

أو   اإلسال السفر  الخالفة  عاصمة  إستانبول  إلى   
ً
واملخطوطات.ال بالوثائق  لغناها  وبعد   مية, 
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إستانبول:   في  الوزراء  مجلس  لرئاسة  التابع  العثماني  األرشيف  في  وجدت  شديد  عناء 

"Başbakanlik Osmanli Arşvi"   ة املهم  الوثائق  لمبعض  التي  تضمنت    ,  وقد  بعد,  تنشر 

تأ  و سأسباب  كان  ومن  والشام,  وصيدا  وبيروت  في صور  املقاصد  جمعية  تأسيس  يس  راء 

الجمعيات, وقد استطعت من خاللها   األ   هذه  الحقيقالوقوف على  ت  التي  ةيسباب  إلى    أد 

املقاصد جمعية  إلى"إغالق"  باإلضافة  املعارف.  شعبة  إلى  وتحويلها  عبد    ،  عزل  أسباب 

العديد من    ومديرية معارف بيروت. وبعدها عية املقاصد  اني عن رئاسة جمالقادر قب   زرت 

ت منكب اللبنانية, وتمكن  الفنون "الحصول على كامل أعداد جريدة    ريات املكتبات    "ثمرات 

على جريدتي لسان الحال  و   اني,السيدة إنعام نصولي حفيدة عبد القادر قب    بها تني  أمد    التي

الاإلقبالو  والقلق  الخوف  تبدد  وهكذا  كان  ,  املادة  ذي  جمع  من  التمكن  عدم  من  ينتابني 

 
ً
, هو حصولي على عدد ال يستهان به من محاضر جلسات العلمية, غير أن ما أسعدني فعال

 جمعية املقاصد, وهي موجودة في أرشيف الجمعية.

نقل املعلومة من جريدة ثمرات الفنون والفجر الصادق    من الذكر أنه تم  ال بد  و  

 على  قبال،حال واإلوجريدة لسان ال
ً
ة    كما هي بأخطائها اللغوية، وذلك حفاظا

 
األمانة  و   الدق

 العلمية. 
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 وجاءت الدراسة مقسمة إلى ثالثة فصول: 

تحد    - األول:  املقاصد, الفصل  تأسيس جمعية  قبل  بيروت  في  العلمية  الحياة  عن  فيه  ثت 

 اإلرساليات التبشيرية, وا
ً
تغريب أهل بيروت لدور الذي لعبته هذه اإلرساليات في  وخصوصا

فتتاح مدارس للطائفة اإلسالمية, وأسباب هذا  الدولة العثمانية عن ا  "وتقصير " املسلمين,  

 التقصير. 

الثاني:    -  الفصل 
 
فيهتكل تأ   مت  أسباب  الخير على  املقاصد  جمعية  في  سيس  اإلسالمية  ية 

وا كما  بيروت,  املدارس,  من  عدد  فيه شر فتتاح  قب    حت  القادر  عبد  عزل  من أسباب  اني 

 . رئاسة جمعية املقاصد

األسباب الحقيقية "إلغالق" جمعية املقاصد الخيرية, وأفردت    تناولت فيهالفصل الثالث:    -

املعارف  شعبة  عن  بها  بأس  ال  امساحة  ثم  عام  ،  بالدستور  العمل  إعادة  بعد  فتتاحها 

الع1908 الحرب  في  إغالقها  إلى  والعودة  األولىم،  على  .م1914عام    املية  أيًضا   وعرجت 

 قضية عزل عبد القادر قباني من مديرية معارف بيروت. 

 

 ختصارات )الوثائق( ال 

B.O.A: Başbakanlik Osmanli Arşivi.  
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 ملحة عامة عن الوضع السياس ي:  -1

 
 
حت  ظل العثمانية  للدولة  خاضعة  العربية  البالد  معظم  العاملية ت  الحرب  نهاية  ى 

تحد   إداري  نظام  وفق  تاألولى،  كانت  التي  الدولة   ده 
 
والواليات    إلىقسم  ـ ألوية    إلىواليات، 

 .1نواح  إلىأقضية، واألقضية  إلى)سناجق(، واأللوية 

 
 
ثالث واليات هي: والية حلب، والية   إلىمت بالد الشام س  ومنذ القرن الثامن عشر ق

ا والية حلب، فكان مركزها حلب، وضم  سوريا، ووالية طرابلس ت ألوية عدة منها: أضنة، . أم 

ضم    وباليس بينما  دمشق، وحلب،  التالية:  األلوية  دمشق  ومركزها  الشام  سوريا  والية  ت 

ت  لس، وعجلون، وصور، وصيدا، وبيروت، والكرك، والشوبك. وضم  والقدس، وغزة، وناب

 .2والية طرابلس: لواء طرابلس، وحمص، وحماه، والسلمية، وجبلة 

    ،م جرت تقسيمات جديدة1864وبعد عام  
عدة ألوية    إلى مت والية سورية  فقس 

ا 
 
 .3، ولواء الالذقيةمنها: لواء القدس، ولواء طرابلس، ولواء بيروت، ولواء عك

ا بيروت فقد فصلت عن والية سورية سنة   م، وأصبحت والية مستقلة، 1887أم 

ال  البلقا   زديادوذلك  ولواء  ا، 
 
عك ولواء  بيروت،  لواء  وأصبحت  طرابلس، ءأهميتها،  ولواء   ،

ن  عليها ولواء الالذقية، وعي 
ً
 .4علي باشا واليا

سنة   ا1876وفي  البالد  م  وكانت  العرش،  الثاني  الحميد  عبد  السلطان  عتلى 

السلطانا وعد  وقد  في مرحلة صعبة،  تمر  األساس ي    لعثمانية  القانون  بمنح  باشا  مدحت 

لكن  )الدستور(    ه، 
 
تدخ إمتعاضه من  أمأبدى  في جميع  باشا وحزبه  ور السلطنة،  ل مدحت 

على فقر    وإصرارهم  األساس ي،  القانون  منصب  إعالن  من  باشا  مدحت  عزل  السلطان  ر 

 
 .138، ص 1975( ساطع الحصري: البالد العربية والدولة العثمانية، معهد الدراسات العربية العاملية،  1

 . 69مصر، ص  –م، دار املعارف 1914 –م 1864عبد العزيز محمد عوض: اإلدارة العثمانية في ولية سورية (  2

 . 69املرجع نفسه: ص (  3

 . 72 – 71املرجع نفسه: ص (  4
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   الصدارة العظمى
 
تلح  وشت األوروبية  الدول  كانت  بينما  أعوانه،  السلطان    –عليه    ت    –أي 

 . 1بتنفيذ اإلصالحات في البالد 

 

 التعليم في الدولة العثمانية:  -2

العثمانية، وحت    ظل    الدولة  في  التاسع عشر، شأنً التعليم  القرن  أواسط  ا خارج ى 

 يوظيفة الدولة. فالتربية شأن دين
 
وهم طائفة   ، فالسنةاألمر في الطوائف  وى أمرها أول، يتول

فتى  ،  الدولة
م  وتعليمهم  تربيتهم  أمر  ويتركيعي    يدير  السلطان،  شؤون   نه  تسيير  حرية  له 

 .2هتمام بأمور األوقاف واملؤسسات الدينية والتعليمية الطائفة واال 

كل  أم   في  موجوًدا  كان  فالتعليم  املسيحية،  الطوائف  عند  وكنيسة.   ا  دير 

ؤسائهم الروحيين تبًعا  ساتهم الخاصة تحت سلطة ر في إنشاء مؤس    فاملسيحيون لهم الحق  

امللة الكن3لنظام  وبخاصة  املؤس  .  كانت  التي  املارونية،  الدولة  يسة  في  الوحيدة  الدينية  سة 

السلطان  ،العثمانية إلدارة  كلًيا  تخضع  لم  عمد    .التي  عشر،  السابع  القرن  أواسط  ومنذ 

املارونية املدرسة  من  عادوا  الذين  املوارنة  الدين  من    ،أوروبا   في  رجال  عدد  تأسيس  إلى 

 
 . 61 – 60ساطع الحصري: مرجع سابق، ص (  1

 . 17م، ص 1964ماجستير غير منشورة، الجامعة األمريكية، بيروت، ( رؤوف الغصيني: الدولة والتعليم الخاص في لبنان، رسالة  2

( أحمد سراج الدين: الحركة التربوية وتطورها في لبنان، خالل القرن التاسع عشر، مجلة األبحاث، السنة الرابعة، الجزء الثالث،   3

 . 321م، العدد 1951أيلول 
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املسي  املدارس. الطوائف  بقية  تلبث  من  ولم  إبتداًء  مدارسها  إنشاء  إلى  سارعت  أن  حية 

 . 1أواخر القرن الثامن عشر في مختلف مناطق تواجدها 

هو    التعليم،  آخر من  نوًعا  اللبنانية  املناطق  الطائفي، عرفت  التعليم  إلى  إضافة 

  
 
ة  ـاقيـاإلتفيع  ـاريخ توقـم ت1535ام  ـات. وهو يعود في جذوره إلى العـاليـرين واإلرستعليم املبش

ست للمهمة  متيازات التي أس  التي منحت فرنسا بموجبها بعض اال   األولى  العثمانية-الفرنسية

. جددت هذه  2التي بدأت فرنسا تضطلع بها منذ ذلك الحين وهي حماية الكاثوليك في الشرق 

س إعتراف السلطنة بحق فرنسا في حماية حين تكر    م1740و    م1673اإلتفاقية في األعوام  

 3سيحيي الشرق من رعايا الدولة العثمانية م
 
من القيام   ن البعثات التبشيرية. األمر الذي مك

 وسيلة من وسائل التبشير الديني.  بنشاط تعليمي كونه

إ  جاءت  عشر  التاسع  القرن  قامتا وفي  رين، 
 
املبش من  فئتان  لبنان  بإنشاء    لى 

، حيث  م1820املدارس في عدد من املناطق: األولى أنجيلية أمريكية، وصلت إلى بيروت عام  

أو   عام  أنشأت  العثمانية  الدولة  في  للبنات  مدرسة  فرنسية م1834ل  كاثوليكية  والثانية   ، 

عام  حف   عينطورة  مدرسة  فتح  بإعادة  بدأت  اإلنجيليين  دخول  بإشراف   م1834زها 

العازاريين. توجت هاتان اإلرساليتان جهودهما في التعليم بإنشاء الكلية السورية اإلنجيلية  

 
بنانية للعلوم التربوية، عدة باحثين، الكتاب السنوي، رئيس التحرير منير بشور،  ( حسان قبيس ي: الدولة والتعليم في لبنان، الهيئة الل 1

 . 109-108، ص1999، 1ط

2 ) A.Hourani: Syria and Lebanon, London, Oxford Univ. press, 1954, p147. 

3 ) Nemer Sabah: L'evolution Culturelle au Liban, Lyon, Im .Janaby, 1950, p25. 
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عام    م1866عام   يوسف  القديس  وكلية  اليوم(،  األمريكية  معة ا)ج  1875)الجامعة 

 .1القديس يوسف اليوم(، وقد جاء إلى لبنان بعد ذلك عدد كبير من اإلرساليات واملبشرين

العام  الخطوة  و   في  كانت  رسمي  تعليم  إنشاء  نحو  أنشئت  م1838األولى  عندما   ،

مدر   إداري  جهاز  إعداد  منها  الهدف  وكان  امللكية.  اإلداري. املدارس  لإلصالح  أداة  يكون  ب 

تبي   أن  أن  فبعد  العثمانية  للدولة  سير   ن  تعوق  التعليم  شؤون  على  الدين  رجال  سلطة 

 2السلطة املركزيةخططها اإلصالحية قد تتعارض مع مصالح 
 
كها،  . وإزاء ضعف الدولة وتفك

تج   أصبح  التي  األوروبية  الدول  مطامع  تعاظم  مع  البالد  على  السيطرة  عن  ارها  وعجزها 

 
 
تتمت  يشك جاليات  قنصلياتهم  مع   لون 

 
مستقل بسلطات    ع 

ً
دوال عملًيا  ل 

 
وتشك الدولة  عن  ة 

لده محمد اباشا في بالد الشام وو تساع نفوذ إبراهيم  . ونتيجة لخشيتها من ا3داخل الدولة

في مصر، أصدر السلطان علم   د فيه اإلصالح  1845علي 
 
أك همايونًيا  ا 

ً
"إنشاء  أو م، خط ن 

 4مدارس صالحة في أرجاء اإلمبراطورية كفيل بالقضاء على الجهل املسيطر"
 
يد رجال    . وكف

حو   أن  بعد  الدولة،  إلشراف  خاضعة  وجعلها  املدارس  عن  موظف  الدين  إلى  املفتي  ل 

 و   ،حكومي
 
التدبير كان الخطوة األولى نحو تسل التعليم كإحدى وظائفها هذا  الدولة زمام  م 

 
 
كل أساسه  وعلى  لتحر  األساسية،  لجنة  الذي  فت  تقريرها  في  أوصت  التربوية،  األوضاع  ي 

 
 .191، ص 1972نقول زيادة: أبعاد التاريخ الللبناني الحديث، القاهرة، جامعة الدول العربية، ( 1

1) Bernard Lewis: The emergency of modern Turkey, London, Oxford univ. press, 1961, p82.  

،  1978، بيروت، معهد اإلنماء العربي، 1920-1860( وجيه كوثراني: اإلتجاهات اإلجتماعية السياسية في جبل لبنان واملشرق العربي: 3

 .43-42ص

4) Bernard Lewis: op. cit.p:10. 
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وفي العام نفسه صدر قانون    ،بتدائي والثانوي بإنشاء نظام للتعليم اال   م1846عام  مته  قد  

 على ما يلي: ينص  

السلطات الدينية في اإلشراف على شؤون    محل    إنشاء مجلس دائم للمعارف يحل   -1

 املعارف. 

 : إبتدائي، ثانوي وعال. ةج في التعليم في مستويات ثالثالتدر   -2

 اعه.مجانية التعليم الرسمي في مختلف أنو  -3

والكتابة  -4 بالقراءة  الدينية  التربية  جانب  إلى  يعنى  بات  الذي  التعليم  منهج  تعديل 

 والحساب. 

 ستعمال الجديد من الكتب.االهتمام بطرق التدريس الحديثة وا -5

 .1فنون والصناعة طوائف حق إنشاء مدارس للعلوم والمنح ال -6

العام   وزارة  تحو    م1847وفي  إلى  املعارف  مجلس  ال  تاملعارف  وعد  الدولة    لعامة. 

تخص   مسألة  الخاصة،  املدارس  قضية  األمر،  بادىء  في  الطائفية.  ا الجم  العثمانية،  عات 

التعليم إذ عمدت في أو    ، ها سرعان ما أخضعتها ملراقبة الدولةولكن   ل قانون خاص بشؤون 

 إلى فئتين: إلى تقسيم املدارس الرسمية في اإلمبراطورية العثمانية م1869أصدرته عام 

 املدارس الرسمية التي يعود إنشاؤها وإدارتها إلى الحكومة.  -1

 س وتدار مباشرة من األفراد والهيئات. املدارس الخاصة التي تؤس   -2

 
 .336-335( أحمد سراج الدين: مرجع سابق، ص1
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تتعارض مع السياسة العامة   التي  دروسال   من بحظر إعطاء أي    م1869وقض ى قانون  

 
 
واملؤل التعليم  برامج  وبإخضاع  األخالقية،  وزارة  واملبادىء  ملوافقة  املدرسية  فات 

وي   املحلي.  املعارف  أو مجلس  العامة  أن  املعارف  إلى  هنا  الخاصة   شار  املدارس  معظم 

اإلسالمية    ،غير 
 
تعل املحليةكانت  اللغات  من  أكثر  أو  واحدة  إلى  إضافة  العربية  أو    م 

العام   إرادةعم    م1894األجنبية. وفي  العثمانية،  املعارف  أن    مت وزارة  فيها    سنية جاء 

 .1تعليم اللغة التركية إلزامي في جميع املدارس غير اإلسالمية 

ت في منتصف القرن التاسع عشر أن   يبدو أن      الدولة العثمانية أحس 
 
ر من ما يتوف

التعليمية منها   ،املؤسسات  املدنية  الدولة  لدوائر  املتعلمة  الكوادر  لتأمين  كاف   غير 

األهالي بين  املتفش ي  الجهل  على  وللقضاء  نافعة  والعسكرية،  أمور  مجلس  قام  ولهذا   .

اإلعمار( ال   )مجلس  األضواء على  الس  إلىئحة  برفع  ط 
 
سل

 
لت عدت هذه الآلئحة 

 
أ لطان، وقد 

اآلراء واملقترحات التي من   –ئحة  الال   –وتبدي    الوضع الذي يعيشه واقع التعليم في الدولة

ال الال شأنها  مستهل   وفي  الواقع.  بهذا  تم  نهوض  والعلوم  إبراز  ئحة  املعارف  وفضل    ،أهمية 

في ظهور الصن ر ف ومما جاء فالعلم  في    إذا:"يها ايع والح  كانت العلوم الدينية وسيلة للنجاة 

ي   يؤد  الذي  األمر  الفن،  سير  ل  سه  ي  )الفلك(  الهيئة  فعلم  التجارة    إلى اآلخرة،  أمر  رواج 

 . 2نتظام األمور الحربية واإلدارة العسكرية" حسن ا إلى ي ، والعلوم الرياضية تؤد  زدهارها وا

سنة    )1267وفي  واتش"  تم    (م1851  –  1850هـ  "إنجمن  أعلى   3تشكيل  ليصبح 

العثمانية، وكان أعضاؤه األصليون يتكو  وأرفع مؤس   الدولة  في  عين  نون من أربسة للمعارف 

   عضاءا األ أم    شخصية من أرفع شخصيات الدولة؛
ً
.  غير األصليين فلم يكن عددهم محدودا

 
 . 32( روؤف الغصيني: مرجع سابق، ص 1

الوثائق  (  2 ضوء  في  جديدة  رؤية  العثماني  العهد  في  العرب  تاريخ  في  دراسات  بيات:  مهدي  فاضل  املدار  أ.د.  دار  العثمانية،  واملصادر 

 .261م، ص 2003، 1لبنان، ط –اإلسالمي، بيروت  

 ( إنجمن واتش: ويعني مجلس أو جمعية العلوم والفنون، تم تشكيله من أرباب العلم واملعرفة.3
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ن سامي باشا أو  1857-هـ1273وفي رمضان من سنة   ي  .  لنظارة املعارف العموميةل وزير  م ع 

الزمن،   التعليم ومؤسساته، بمرور  العثمانية. وشهد    تطوًراوبذلك تأسست وزارة املعارف 

ستجابة للحاجات ، وأستحدثت مدارس جديدة االدولة  في عت املدارس القائمة  وتوس    كبيًرا

ت بها الدولة بمرور الزمن، كما شهدت تشكيالت وزارة املعارف هي األ    خرى توس  التي أحس 
ً
عا

 .1في دوائرها ومجالسها 

العثمانية،و   الدولة  في  للمعارف  وزارة  استحداث  على   بعد  الدولة  حرصت 

الخاصة املدارس  على  العمومية    ،اإلشراف  املعارف  إدارة  نظام  املدارس  1869فعر ف  م 

بأن  الخاصة املحالت وتؤس  :  بعض  في  تحدث  التي  املكاتب  أو  ها  قبل جمعيات  من    ، أفرادس 

 سواء كان هؤالء من رعايا الدولة أو من األجانب. واشترط النظام على هذه املدارس: 

 

رخص  -1 على  فتح  الحصول  قبل  والوالي  الوالية  معارف  إدارة  من  رسمية  ة 

 . 2املدرسة الخاصة

إدارة    -2 قة من  الخاصة مصد  املدرسة  في  التدريسية  الهيئة  تكون شهادات  أن 

ية. 
 
 املعارف املحل

 يجب عرض جداول الدروس، وكتب التعليم على إدارة املعارف، كي ال تطالع -3

 . 3في هذه املكاتب دروس مغايرة لآلداب والسياسة 

أن   ة    ويبدو  الهيئة سعت وألول مر  العثمانية بتشكيلها هذه  في    إلىالدولة  التدخل 

يدل   الذي  األمر  الدينية،  أن    املدارس  تسعى  على  كانت  املعارف  كافة   إلى  وزارة  إدخال 

 مؤسسات التعليم تحت إدارتها أو إشرافها.

 
 . 265فاضل بيات: دراسات في تاريخ العرب في العهد العثماني، مرجع سابق، ص  (1

 على ورق، وذلك نظًرا لنشغال الدولة العثمانية، فقد فتحت الكثير من املدارس بدون ترخيص: راجع فاضل  ( بقي هذا البند 2
ً
حبرا

 فما فوق. 265بيات، مرجع سابق، من ص 

3) B.O.A: YEE,112. 
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ر أن تقوم وزارة  ، الذي قر  1م أقيم مجلس شورى الدولة1868-هـ1285وفي سنة  

نبول وزيادة املدارس الرشيدية في الواليات املعارف بتأسيس دار املعلمين اإلبتدائية في إستا 

إستانبول. وفي    وإقامة  ،املختلفة في  لإلناث  تم  1882شباط    16مدارس رشيدية  تشكيل    م 

كل   في  معارف  معارف   مجلس  مدير  وتعيين  الواليات  مراكز  من  أجل    مركز  من  وذلك  له، 

سات  هذا اإلجراء جاء نتيجة لتوسيع مؤس    تسيير شؤون املعارف في الواليات. والحقيقة أن  

 من الصالحيات للبت في 
ً
التعليم في الواليات املختلفة، وكذلك من أجل منح الواليات قدرا

 
 
 . 2تعليمية منهاقة بالعملية البعض الجوانب املتعل

تأس  1886أيار    6وفي   األجم  املدارس  مفتشية  وذلك  ست  اإلسالمية،  وغير  نبية 

ومراكز  الدولة  في  تنتشر  كانت  التي  واألجنبية  اإلسالمية  غير  املدارس  ومراقبة  لتفتيش 

هذه   تجاوز  دون  الحيلولة  هذا،  بإجرائها  تأمل،  الدولة  وكانت  املختلفة.  واملدن  الواليات 

ا  املدارس 
 
أ التي  أجلها.ألهداف  من  أن    نشئت  املعارف  ويبدو  وزارة  إقامة  من  الرغم  على  ه 

 أن  
 
ت  وتنظيمها، إال

 
أقيمت مدرسة   م1884غير تابعة لها فعلًيا. وفي سنة    بعض املدارس ظل

بتدائية هي لدراسات اإلعدادية والرشيدية واال مناهج ا  البكم في إستانبول. ويبدو أن  -الصم  

م  1892رت إجراء تعديالت فيها، ولهذا أصدرت في حزيران  املستوى الذي تنشده، فقر  دون  

 مناهج مفص  
 
 . 3قة بهالة جديدة مع تعليمات متعل

مت املدارس بموجب هذه التعديالت  و  قسمين: إلىقس 

:
ً
ا وباقي تعيين مديريها ومعلميه  تم  ين أوهي املدارس التي تديرها الدولة، املدارس الرسمية  أوال

بل الدولة وهي:   منتسبيها من ق 

اال  -1 نص  املدارس  مدرسة  نظ  بتدائية:  وجود  وجوب  على  املعارف  ام 

كل  ا في  كل    بتدائية  في  األقل  على  أو  أهل    قرية  يدفع  أن  على  قريتين، 

 
 انين واألنظمة. ( شوراي دولت )شورى الدولة(، مجلس تم تشكيله وأنيط به اتخاذ القرارات املتعلقة بأمور الدولة وتدقيق القو 1

 . 267مرجع سابق، ص  دراسات في تاريخ العرب في العهد العثماني،( فاضل بيات: 2

 .267( املرجع نفسه: ص 3
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وبنا  املدرسة  إنشاء  نفقات  ومخص  ئالقرية   ها 
 
املعل فيها،صات   مين 

 ة الدراسة فيها أربع سنوات. والتعليم في هذه املرحلة إلزامي، ومد  

نص   -2 الرشيدية:  مكتب   املدارس  وجود  وجوب  على  املعارف  نظام 

كل    )مدرسة( في     رشدي 
 
سك عدد  يتجاوز  )بلد  ويتحم  500انه  بيت.  ل  ( 

ومد   الرشيدية،  املدارس  نفقات  جميع  الوالية  معارف  إدارة  ة  صندوق 

 هذه املرحلة أربع سنوات.الدراسة في 

تؤس   -3 اإلعدادية:  أو  املدارس  األقضية  مراكز  في  اإلعدادية  املدارس  س 

التي   )ياأللوية  سكانها  عدد  إدارة  1000تجاوز  صندوق  ويدفع  بيت،   )

ة الدراسة في هذه  ، ومد  معارف الوالية جميع نفقات إنشاء هذه املدارس 

 املرحلة ثالث سنوات.

ويقب -4 السلطانية:  هذ املدارس  في  في  ل  الناجحون  التالميذ  املدارس  ه 

 في مراكز    ،متحانات املرحلة اإلعداديةا
 
وال توجد املدارس السلطانية إال

ا الدراسة في هذه املدارس فتنقسم   قسمين: إلىالواليات، أم 

فيه .أ والدراسة  العالي:  سنوات  القسم  شعبتين:    إلى  عويتفر    ، ست 

 ة الدراسة فيها ثالث سنوات.، ومد  شعبة اآلداب، وشعبة العلوم

املدارس العالية: وتشمل دار املعلمين ودار املعلمات ودار الفنون في   . ب

ا مد    .1أخرى  إلىفتختلف من شعبة ة الدراسة فيها إستانبول، أم 

واأل   ثانًيا: واألفراد  الطوائف  تقيمها  التي  وهي  الرسمية  غير  يتم    ،جانباملدارس  تعيين   وال 

بل مؤس  بل الدولةمنتسبيها من ق   الذين يتحم  ، بل من ق  وتستوفي األجور    ،لون نفقاتها سيها 

 : قسمين إلىمن طلبتها وهذه املدارس تنقسم 

األفراد .أ يقيمها  التي  وهي  اإلسالمية:  الخاصة  ومجالس   املدارس 

 
 
بل  املحال ت أو النواحي أو القرى، وتكون إدارتها وتعيين معلميها من ق 

 
1)  B.O.A: YEE,112. 
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برامج    سيها، ويشترط  مؤس   تتوافق مع  الدراسية  برامجها  تكون  أن 

 املدارس الرسمية.

 املدارس غير اإلسالمية وكانت على ثالثة أقسام: . ب

م .1 وتعود  املحلية:  الدينية  إلىلكيتها  املدارس   ،الطوائف 

 
 
  ،صة لها األوقاف املخص  ى نفقاتها من وتغط

بل وت  دار من ق 

 الطوائف والبطريركيات التي تتبعها. 

الخاصة: .2 ت    املدارس  التي  املدارس  بل وهي  ق  من  قام 

 . 1األشخاص

بل  .3 ق  من  تقام  التي  وهي  التبشيرية  أو  اإلرسالية  املدارس 

 الدول األوروبية وهي كثيرة. 

ا على   الدولة أن   إلىرد في التعليمات أية إشارة  ولم ت
ً
العثمانية كانت تمارس ضغوط

إمن  التالميذ   املسلمين،     نييمعف  واكان  ذغير 
 
املتعل الدروس  الدينية  من  بالتربية  قة 

 باملقارنة مع أعداد التالميذ   اإلسالميةز
ً
وكان عدد غير املسلمين في املدارس الحكومية قليال

فإن    املسلمين، 
 
يتعل ما  يرد  لم  ضغوطه  أية  بممارسة  ق    ق  من  أو  عليهم  املدرسة  إدارة  بل 

 
 
 تخصيص جامع خاص   ه تم  ق بنظام املكتب السلطاني أن  زمالئهم، وورد ضمن اإلعالن املتعل

ا   باملدرسة، يتم   إمام. فيه تعليم التالميذ املسلمين املبادىء  بل   لدينية بشكل إجباري من ق 

يتم   فكان  املسلمين  غير  التالميذ  ا  املبادىء   إلىإرسالهم    أم  لتعليمهم  الخاصة  معابدهم 

 .2الضرورية لدياناتهم 

 

 
 . 272مرجع سابق، ص  دراسات في تاريخ العرب في العهد العثماني، ( فاضل بيات: 1

 . 272( املرجع نفسه، ص  2
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 التعليم في بيروت في القرن التاسع عشر:  -3

أي    حتى  دون  تتابع  بيروت  مدينة  كانت  عشر  التاسع  القرن  حياتها   أوائل  ملل 

بالخروج    الرتيبة ر 
 
تفك أو  تحاول  السنين، وال  مئات  منذ  املتوارثة  التقاليد  أقبية    إلىتحت 

األوروبية األمم  إليها  انتهت  التي  الحديثة  الحضارة  كاهلها    ،فضاء  عن  نفضت  أن  بعد 

ف الذي ن
 
 ت تحت وطأته خالل العصور الوسطى املظلمة.اءالتخل

اأو    ولعل    بعد  ل  األوروبية  الحضارة  وبين  البيروتي  املجتمع  بين  مباشر  حتكاك 

  وذلك أوائل القرن السابع عشر، ومحدود في  بشكل عرض ي    الحروب الصليبية، هو الذي تم  

الدين الذي ا أيام األمير فخر  الزراعيين من توسكانه في  ستقدم بعض املهندسين والخبراء 

 بإيطاليا لبناء قصوره.

أن    اال على  أطل    أن  لبث  ما  أوروبا  وبين  العربي  الشرق  بين  الحضاري  ة    حتكاك  مر 

األخيرة   السنوات  في  عشر  من أخرى  الثامن  نابليون القرن  جيوش  ت 
 
حط عندما  وذلك   ،

 م. 1798بونابرت رحالها في أرض مصر سنة 

  حتكاك العسكري املباشر بين القوى املتحاربة في مصر وسورية  اال وبالفعل، فإن   

وجود الجيوش    نخراط في معالم الحياة األوروبية، ذلك أن  اال   إلى دفع أبناء هذين القطرين  

وم   أد    ن  الفرنسية  خاص  بشكل  املصري  القطر  في  العلماء،  من  نهضة    إلى ى  رافقها  بزوغ 

أصدرتهامتعد   التي  الصحف  خالل  من  وذلك  القطر،  هذا  في  الجوانب  التي  1دة  واملطابع   .

استها واملنشأس   ا 
 
ومل أقامتها.  التي  الصناعية  بونابرت من مصر وسورية آت  نابليون  نسحب 

 
 
في عك في هذين القطرين  إثر هزيمته  محمد علي باشا وابنه ابراهيم، حيث   إلى ا، آل الحكم 

 هضة بفضل هذين الحاكمين. نتسع إشعاع هذه الا

ا البالد السورية، ومنها بيروت، أصابت    ن  وخالصة القول، إ 
ً
ا من النهضة وافرً   حظ

الفرنسية   الحملة  بعثتها  ا  إلىالتي  فلقد  العربي،  أو  الشرق  النهضة  هذه   نبعثت 
ً
مصر  ال في   

 
 .206م، ص 1993، 1بيروت في التاريخ والحضارة والعمران، دار العلم للماليين، بيروت، ط( الشيخ طه الولي:  1
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ثم      نفسها 
 
تأث أن  لبثت  وإن  ما  قليلة،  سنوات  خالل  بيروت  بها  في    رت  عاشت  املدينة  هذه 

األو   تطو  النصف  مرحلة  عشر  التاسع  القرن  من  العامة، ل  مرافقها  سائر  شمل  جذري  ر 

البيروتي املجتمع  في  أسلوب الحياة  به    ،وكذلك  الذي مرت  الحضاري  للتغيير  نتيجة  وذلك 

وهو أوروبا  ا  ،  الذي  العربيالتغيير  الشرق  بلدان  على  ال  الفع  اإليجابي  أثره  سواء    ،نسحب 

خالل اال  من  خالل  من  أو  العسكرية  من الحمالت  األفراد  بها  قام  التي  التجارية  تصاالت 

  الشرق، أو عن  إلىالغرب 
 
لت بالبعثات الشرقية للدراسة في طريق املبادرات العلمية التي تمث

توس    ،الغرب التي  الغربية  بالبعثات   أو 
 
املبش بها  في  ل  الدينية  مذاهبهم  لنشر  األجانب  رون 

 .1الشرق 

 

 نشأة املدارس والتعليم:  بداية -4

القرن التاسع عشر، فلن نجد   ث عن التعليم في بيروت، في بدايةأردنا التحد    إذا 

"أسعد يعقوب الخياط"   أفضل وال أطرف من الصورة التي تركها لنا أحد أبناء هذه املدينة

ي أسعد  املدالذي روى حكاية نشأته األولى. فقد وصف  في  ر عقوب  أبوه  إليها  التي دفعه  سة 

   األستاذو   ، بيروت وهو ابن خمس سنين
 
صفه الخياط  ى تعليمه في هذه املدرسة، و الذي تول

جل  بقوله:" فكان  والدي  ا  مص  ا  أم  وكان  هتمامه  وتثقيفي،  لتهذيبي  الوسائل  تهيئة  نحو  وًبا 

يتمن   الذي  األعلى  يؤه  املثل  ما  العلوم  أكتسب من  أن  لي  الدير، واال اه  في لني لدخول  ندماج 

الدين رجال  والدي  سلك  أرسلني  الغاية  وفي سبيل هذه  باسيال"  إلى.  الدخان،    "سليم  بائع 

 
 
يكتنف    وكان سليم يقض ي النهار بطوله والغليون في فمه، وكان دخانه دوًما   ،م القراءةألتعل

. ولو "الجانبون "أو    " Hamد من نوع "الهام" "لحم مقد    إلى فكأنما الرجل أراد تحويلي    ،وجهي

 
 
  أيًضاسليم  إمرأة    ولكن    ،مي سليم ملا كان في األمر بأسكانت السلطة علي محصورة من معل

املياه وإذكاء النار فكانت مراًرا تبعثني لجلب    –  ةعالشف  بحق    –  كان لها علي بعض السلطة

 
 . 208( املرجع نفسه، ص  1
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املعل البيت، تلك ومراقبة الطعام!! دخان من تبغ  في  في الدكان، ودخان من طبخ املعلمة  م 

 . 1" !!!كانت خالصة حياتي املدرسية

كان   
ً
بداية   األستاذ  إذا في  بيروت  بائع    في  عشر  التاسع  غير  القرن  أو  سجاير 

 ما كان هذا    ،وعند اللزوم  السجاير، واملدرسة كانت الدكان التي يعمل فيها هذا البائع
ً
وغالبا

فإن    ،
ً
واردا الدكان    اللزوم  أي  صاحب  املسن    أو  قريباته  من   واحد 

 
تشك كانت  ما ات،  معه  ل 

سم    . ى اليوم بالهيئة التعليميةي 

"الخوجاية"و   باسم  تعرف  املدرسة  تلك  نسبة    ،كانت  وصاحبها   إلىوذلك  مديرها 

"الخوجا" يدعى  العربية  الذي  باللغة  تقابلهما  تركيتان  كلمتان  والخوجا  والخوجاية   ،

"الشيخة" أو  اال "الشيخ"  وهذا  بقي مستع،  حت  صطالح  البيروتيين  ألسنة  على   ودارًجا 
ً
ى  مال

الكتاتيب الصغيرة، التي كان يفتحها  عهد قريب،   والخوجاية أو الشيخة هي عبارة عن تلك 

دكاكينهم  أو  بيوتهم  من  جعلوا  الذين  املتعلمين  ي  أشباه  بدائية  مدارس  ستقبلون التجارية 

  إلىلية في علم الحساب وهم مبادىء القراءة والكتابة مع مبادىء أو  نحيث يلق   ،فيها الصبيان

و  العربي.  الخط     إذاجانب 
 
املعل اكان  ز 

 
رك القرآن  م مسلًما  تعليم صبيانه تالوة  هتمامه على 

و  وحفظه،  كان   إذا الكريم  نصرانًيا  ينصب  ا  كان  قراءة    هتمامه  الصبيان  هؤالء  تعليم  على 

س  .2وحفظ بعض مزاميره  اإلنجيل املقد 

ا    إعطاء  و املأم  في  يرغبون  الذين  البيروتيين  من  ألوان    همأبنائسرون  من  املزيد 

واملعرفة يرسلونهم  فإن    ،الثقافة  كانوا  و   إلىهم  النصارى،  من  املسلمين    إذااألديرة  من  كانوا 

يرسلونهم  فإن   لال  إلىهم  بالجامعالقاهرة  الشريف  لتحاق  العل  ، األزهر  يطلبون  على  حيث  م 

عد  من شيوخ هذا الجامع   . قائمة أقدم املؤسسات التعليمية اإلسالمية التي ما تزال الذي ي 

  

 
 .208( طه الولي: مرجع سابق، ص  1

في الدولة العثمانية   2 بقالين  1909  –م  1808( علي محمد إبراهيم: الحياة الجتماعية والفكرية   عن محمد زكي 
ً
مع  –م، نقال   أحداث 

 . 211، ص 1972 –إستانبول  –شيوخ الكتاتيب 
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 بدء املدارس الحكومية:  -5

العثماني    العهد  في  الحكومية  املدارس  من  خالية  بيروت     إلى بقيت 
 
أ جلي  أن 

سنة   في  عنها  فلم  1840املصريون  عادت  م،  أن    السيادة  إلىا  املسؤولون  أدرك    العثمانية 

وم   يتفر    ن  األجانب  يكادون  ال  النصارى  من  في  واالهم  الثقافة  مصادر  على  بالسيطرة  دون 

، ويهددون بعزل الناشئة اإلسالمية عن الحياة العثمانية ويبعدونهم عن التجاوب  هذه البالد

 .1مع سياستها العامة 

األجنبية تعمل على إثارة روح العداء    وفي الوقت نفسه كانت اإلرساليات واملدارس  

مغب    تجاه من  السلطان  فخاف  األمرالدولة،  هذا   ة 
 
 ، وحذ

 
ومل الخطر.  هذا  من  املسلمين  ا ر 

كانت بالد الشام تجمع بين النصراني واملسلم، كانت التفرقة بين الطوائف وامللل أسرع إليها 

عها  التربية والتعليم عبر الكتب التي كانت توز  من سائر األقطار. فدخلت التفرقة في ميدان  

 
 
في قلوب طال النصارى لتنفيرهم  املدارس األجنبية وفيها الطعن باإلسالم، وإلقاء الرعب  بها 

 .2من الدولة العثمانية 

لبنان  وم   في  العداء  روح  إيجاد  على  ساعد  العثمانيينما  التعليم  ا  تجاه  نتشار 

الفر  الثورة  آراء  الصحف، وكذلك هجرة  الغربي، وتغلغل  املطابع وإصدار  نسية، وتأسيس 

أن    إلىالكثيرين   ون الخارج، زيادة على  في ظل     املسيحيين كانوا يعد  أنفسهم مواطنين غرباء 

يشعرون   كانوا  بل  حكومتهم،  العثمانية  الحكومة  بأن  يشعروا  ولم  العثمانية،  السيادة 

ال الحماية  وآثروا  األجنبية،  الحماية  من  نوع  توفير  ألن  بضرورة  تقليدًيا   فرنسية،  فرنسا 

وعالقات العالم،  على  منفتح  بلد  لبنان  أن  وبما  الشرق.  في  املوارنة  التجاريةحامية  مع    ه 

في االخارج ناشطة بسبب موقعه ا الفكرية  لجغرافي، فقد ساعد هذا األمر  التيارات  نتشار 

 .3الوافدة لدى أبنائه 

 
 .209( طه الولي: مرجع سابق، ص  1

 . 177( محمد جميل بيهم: فلسفة التاريخ العثماني، شركة فرج هللا للمطبوعات، بيروت، ص  2

 .46، ص  1979، 3( زين نور الدين زين: نشوء القومية العربية، دار النهار، بيروت، ط 3
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إليالء أمر    ،بيروت  إلى تنبيه الوالة الذين كانت ترسلهم    إلى لذلك عمدت إستانبول   

اء الرأي العام العربي،  بقحرًصا على إ  ،العناية الالزمة  التعليم في املناطق التي تحت إدارتهم

سي   اإل ال  داخل  املسلم،  فا ما  العثمانية،  للدولة  الفكري  الوالةطار  التوجه    ستجاب  لهذا 

ت الحين  ذلك  منذ  بيروت  وأخذت  الحكومية   ةبحص  ى  حظالرسمي  املدارس  من  األسد 

العثماني السلطان  باسم  يفتحونها  الوالة  أولئك  كان  التي  الدولة   ،الرسمية  شعار  وتحت 

اال   .1و"صولجانها"   العثمانية لفتح  وهذا  بالنسبة  العثمانية  الدولة  في  ظهر  الذي  هتمام 

في وال   املدارس 
 
املتك املالحظات  نتيجة  كان  إنما  العربية،  الواليات  من  وغيرها  بيروت  ررة  ية 

 .2التي أبداها املسؤولون في تقاريرهم الرسمية 

الذي  و   باشا  كتبه مدحت  ما  ذلك  فيه:"... من  قال   
ً
تقريرا املوضوع  في هذا  أرسل 

متغي   الحالة  وجدت  فقد  البالد،  بهذه  معرفتي  سابق  قبلومع  ذي  عن  ص  ،3رة  غت  بفقد 

اال  )سورية(  الوالية  بصأحوال  والسياسية  اإلنكليز ب جتماعية  ألن  األولى،  صبغتها  غير  غة 

يبذلون مساعيهم   زمن  والفرنسيين  جبل  منذ  أوصلوا  وقد  البالد،  هذه  في  نفوذهم  لتقوية 

إيصال  إلى لبنان   يحاولون  وهم  الحاضرة،  الشامية    حالته  البالد  إليه    إلى بقية  وصل  ما 

إعالن حمايتهم يريدون  املقلد. فاألمريكان  بعين  إليه  تنظر  النصيرية    الجبل، والدولة  لجبل 

قون األهالي لقبول الحماية اإلمريكية، واألملان يرسلون مهاجريهم  فيفتحون املدارس ويشو  

ها على  دولة تريد أن تضع يد  والخالصة كل    إلسكانهم في القرى املجاورة.سواحل القدس    إلى

ب   ثم  قطعة من  البالد وليس  في  الشام، والخلل سائر  ار  تكتب  ة  أوروبا  للعالج. وجرائد  سم 

مظهر  املقاالت  تلو  بر    ،ةاملغب  سوء    ةاملقاالت  في  املدارس  أنشأوا  الذين  املستعمرون    وقام 

 .4"شتراك في إقتسام السلبالشام طالبين اال 

 
 الصولجان: كلمة عربية تعني العص ى التي يمسك بها امللك أو السلطان. (  1

 .210( طه الولي: مرجع سابق، ص  2

 م(.1865( إشارة إلى أن مدحت عمل ككاتب في ولية سورية ألكثر من سنتين )سنة  3

 . 79 – 78، ص 1958 ،3( قدري قلعجي: مدحت باشا: أبو الدستور وخالع السالطين، دار العلم للماليين، بيروت، ط 4
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أن    بالذكر،   والجدير 
 
مل قامت  ه  باا  العثمانية  املناطق  الدولة  في  املدارس  فتتاح 

وه  ون اأظهر النصارى املحلي  ، اإلسالمية لتعميم العلم في أوساط املسلمين متعاضهم ملا سم 

دينها   ألبناء  الدولة  املسلمين   –محاباة     –  أي 
 
اومل نقلوا  لعدم   إلى حتجاجهم  ا  باشا  مدحت 

   بأن    –مدحت باشا    –فتتاح املدارس في مناطقهم، أجابهم  ا
 
تهم النصارى يالقون من أبناء مل

ا املسلمون فليس لهم من يهتم    بهم سوى الدولة، األجانب الرعاية الكافية في هذا امليدان، أم 

 ما كان، فإن  
ً
رتفاع ا   إلىي  ألن ذلك يؤد    ،تعليم املسلمين يخدم جميع الرعايا العثمانيين  وأيا

 . 1ختلفت مصادر التعليم بين أجنبية وعثمانية املستوى العلمي لدى الجميع، وإن ا

باشا:"  مدحت  يقول  ذلك  أن  وأو    وفي  هو  الوالية  تلك  في  نظري  عليه  وقع  ما    ل 

في    ،مسلميها قد فشا بينهم الجهل ما عدا العلماء الدول األجنبية  في ذلك سياسة  والسبب 

ألن   الشام،  وفي  وتمد    مصر  بأموالها  املدارس  تفتح  الدول  بتلك  أبناء قها  فيها  فيتعلم  وتها 

 يلمس باليديوم تقد    وكانت مدارس اإلفرنج تتقدم كل    املسلمين.
ً
، وليس للحكومة سوى  ما

ا مدارس  الكريمبعض  القرآن  األحداث  فيها  يقرأ  أبناء    ،بتدائية  تعليم  أمر  في  أفكر  فكنت 

 . 2املسلمين وإصالح مدارسنا"

حت  أم    العربية  األقطار  جميع  في  كانت  فقد  العثمانية  املعاهد  القرن ا  أواخر  ى 

التقليدية،   الدينية  املدارس  نوع  من  عشر  باسم   فمنها التاسع  عرفت  تعليمية  معاهد 

" 
 
ا  إلىوتهدف    ،خاصة بالصغار  "ابت  الك لدينية والشرعية املختلفة مع بعض تعليم العلوم 

في اآللية  العلوم" الصغيرة والكبيرة منتشرة  التعليمية  املعاهد  كانت هذه  الضرورية. وقد   "

 باملساجد والجوامع العامة  ،البالد  جميع أنحاء
ً
 عنها    ،وكان معظمها ملحقا

ً
وبعضها مستقال

مبان   وبقي  مشي    في  بها.  خاصة  مساجد  مع  الغرض  لهذا  املعاهد  دة  هذه  في  التدريس 

تتغي   لم  قديمة  أساليب  وفق  يسير  والكبيرة  الصغيرة  تتطو  التعليمية  أو  قرون  ر  منذ  ر 

 
 .210( طه الولي: مرجع سابق، ص  1
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   ،عديدة
 
أدنى حظ تأخذ  التقد    ولم  أوروبا وفي عاصمة  في  في  كان قد حصل  الذي  الكبير  م 

 السلطنة العثمانية، في مختلف ميادين العلم والتعلم. 

األو    النصف  القرن وفي  اال التاسع عشر  ل من  الذي، وإثر  بين    يشتد    أخذ  حتكاك 

 تنب    –كما أسلفنا    –الشرق والغرب  
 
عدم كفاية    إلى رون في الدولة العثمانية  ه القادة واملفك

جديدة   معاهد  وإنشاء  العصرية،  العلوم  بعض  إدخال  وضرورة  التعليم  في  النوع  هذا 

 لتدريس العلوم العصرية وفق النظم الحديثة، كما  
 
زت سياستها التعليمية الجديدة في  ترك

الدول   وبين  بينها  تقوم  كانت  التي  الحروب  إثر  العسكرية  املدارس  إنشاء  على  العمل 

والت تنتهياألوروبية،  أخذت  مه  ي  مم  ينبهزائم  املفكرين ة  أمام  للشك   
ً
مجاال يترك  لم  ا 

بأن   ه    العثمانيين  الح  إلى ذلك مرد  نظام  في  األ تطور  البالد  في   رب ووسائلها 
 
فأ دخلت وروبية. 

والجغرافيا   والتاريخ  والطبيعية  الرياضية  العسكرية  بقي    إلىالعلوم  اإلعدادية  املدارس  ة 

 . 1لفنون العسكريةم اوامللكية بغية تقد  

في بقية املدن    أو  في بيروت نفسها  العثمانية، سواء  الدولة  التي أنشأتها  واملدارس 

ها تابعة لصاحب  أن    إلى "املدارس السلطانية" وذلك إشارة،    سماكان يطلق عليها    ،السورية

العثم السلطاني  الدولة  العرش  أنشأتها  التي  األولى  واملدرسة  باني.  في  كانت العثمانية  يروت 

ن   وم  العسكرية"  األو    "الدار  املجيد  عبد  السلطان  هو  بإنشائها  عبد  أمر  السلطان  والد  ل 

 . 2م 1852-هـ1269فتتاح هذه املدرسة سنة ، وكان االحميد الثاني

ا  توالى  تم  ثم   حيث  العسكرية،  املكاتب  العسكري    فتتاح  الرشدي  املكتب  إنشاء 

وبتبر    م1874عام   باشا،  راشد  سورية  والي  عهد  سي  في  وال  الوالية،  بلدية  مجالس  ما عات 

ف لواء  أن أعيد متصر    إلىلنزول املسافرين،  ل األمر  ه استخدم أو  مجلس بلدية بيروت، لكن  

بك   رائف  السلطانية   ،منصبه  إلى بيروت  العسكرية  الخامسة  الفرقة  مشير  لدى  فسعى 

 
 م، الجزء الثاني، 1999، ( إكمال الدين إحسان أوغلي: الدولة العثمانية تاريخ وحضارة، ترجمة صالح سعيداوي، إستانبول  1

 . 595-503ص
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سلطان أمر  على  للحصول  باشا  املبنى  عزت  بتحويل  أن    إلى ي  على  رشدية،  حربية  مدرسة 

البلدي  خص  ي   املجلس  واردات  ومن  الحكومة  خزينة  من  لها  املبالغ    في ص  الالزمة املدينة 

 سنة   اسين فيها. وتم  لرواتب املدر  
ً
 . 1م 1877-هـ1294فتتاح املكتب رسميا

با   الصنائع بالخبراء فتتاح املدارس الصناعية لتزويد  واهتمت الحكومة العثمانية 

  
ً
وتطويرها،  ب  أمال بها  االنهوض  تواصل  الصنائع  مدارس  كانت  الواليات  بينما  في  نتشارها 

 
 
 ، م1877-1876هـ،  1294-1293ي مدحت باشا منصب الصدارة العظمى  العثمانية منذ تول

تفتقر   بيروت  في   إلىكانت  الرسمية،  املدارس  من  النوع  أقام    هذا  داعوق  حين  السيدان 

سنة   خاصة  مدرسة  وتعليم  1892-هـ1309وعرداتي  والحبك،  الخياطة  اإلناث  لتعليم  م 

الحديد والصياغة    الذكور من أبناء بيروت فنون التجارة وصناعة األحذية والحدادة وصب  

 . 2والدهانة

  
 
تأخ عام  وقد  حتى  الحكومي  الصنائع  مكتب  إنشاء  حيث   ،م1907-هـ1325ر 

 
 
بنائه تشك أعمال  على  لإلشراف  لجنة  يضم  3لت  وكان  منشآت   .  أربع  الضخم  املشروع  هذا 

وهي:   والحديقة  متجاورة  للمستوصف،  املحاذي  والجامع  الخيري،  واملستوصف  املدرسة، 

 . 4املواجهة للمدرسة 

 في بداية مسيرتها مع التعليم العصري:  بيروت -6

هتمام الية من أي مؤسسة علمية تستحق اال بقيت بيروت خالل قرون طويلة خ 

من كان الراغبون في طلب العلم من البيروتيين  الز أوائل القرن التاسع عشر. وحتى ذلك    إلى

ن يديرها أشباه  داخل الدكاكين التجارية التي كا   قابعين "بفك الحرف" في الكتاتيب الصغيرة 

وأكثر  األميين"  "أشباه  باألصح  أو  كان  هماملتعلمين،  ومن  املكفوفين،  من    وا من  سعة  ذا 

 
والسلطان   1 بيروت  تدمري:  وخالد  آغا قصاب  )  200( سوسن  الثاني  الحميد  عبد  محفوظات  من  مع 1909-1876صورة  بالتعاون   ،)

 62بلدية بيروت، منشورات تراب لبنان، ص

 . 62( املرجع نفسه، ص  2

 م. 1907نيسان  2-هـ1325، ربيع األول 1608د ( ثمرات الفنون: العد 3
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كا   إلىيسافرون    الطالب، الدينية،  املعابد  بأروقة  يلوذون  أو  واالخارج،    لزواياملساجد 

يروي ظمأهم   الشيوخ والكهنة ما  أيدي  يلتمسون على  املزيد    إلىواألديرة والكنائس، حيث 

  
يؤه  بما  الحين  ذلك  في  العلوم  من   

ً
متداوال كان  ما  حدود  في  واملعرفة  الثقافة  ألن  من  لهم 

الكنائس في   
ً
رهبانا أو  املساجد  في  أئمة  في املستقبل  يتطلعوا    من  يكونوا  هو    إلىدون أن  ما 

 ن ذلك.أبعد م

املؤ   بعض  بدأت  عشر،  التاسع  القرن  من  األولى  السنوات  املدرسية  وفي  سسات 

ما  كن ألهل البلد يد فيها من قريب أو بعيد، وإن  سات لم تهذه املؤس    أن    تظهر في بيروت، بيد

 ت من األقطار األمريكية واألوروبية.قدمأنشأتها الهيئات األجنبية التي 

أن  الو   إنشاء املدارس في بيروت خالل   إلىهؤالء األجانب  ذي دفع  ال  جدير بالذكر 

مذاهبهم الدينية بعد أن هيأت لهم الظروف ذلك. ومن  إلى تلك الفترة، هو رغبتهم في الدعوة 

 هذه الظروف: 

لبنان. وذلك  -1 في  الثقافية  الحياة  في  األوروبية  املدنية  بتأثير  الفترة  تتميز هذه 

خال وتمن  والصحف  املطابع  تأسيس  بيروتل  وكانت  الجمعيات.  في    شكيل 

ف واالزدهار،  بالتوسع  آخذة  الفترة   تلك 
ً
وصناعيا  

ً
تجاريا  

ً
مركزا  ، أصبحت 

  
ً
مركزا أصبحت  كما  لبنان،  جبل  وأهالي  والسوريون  األوروبيون  يقصدها 

فرنسية  من  والتعليمية  التبشيرية  لإلرساليات   
ً
ومركزا األجنبية،  للقنصليات 

 .1وأمريكية وإنكليزية 

السلطنة -2 تسامح     نتيجة 
 
املبش وجد   العثمانية، 

ً
مجاال فيها  واألقليات  رون 

 لنشاطاتهم في العالم
ً
ولم تجد الجمعيات التبشيرية التابعة    ،العثماني  خصبا

لدوائر الدول الغربية أي صعوبة في إقامة مدارس تبشيرية في مختلف أرجاء  

حت   العثمانية،  إالدولة  أقامن  ى  بعضها  دون   مدارس    ي  من   أن 
 
نفسه كل   ف 

 
 .517-516، ص 2، ط1972( فيليب حتي: تاريخ لبنان، دار الثقافة بيروت،  1
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العثمانية،الحصول  ب الحكومة  موافقة  على و   على   
ً
خافيا منها  قسم  غدا 

إذ نجد أن وزير املعارف   التقرير الذي قد    "،ي باشا دزه"الدولة،  مه ذكر في 

ه من غير املمكن إعطاء إحصائية دقيقة أن    ،لسلطان عبد الحميد الثانيإلى ا

لة. ويتابع الوزير أن عدد مدارس  عن املدارس واملؤسسات التبشيرية في الدو 

   4049منها    ،4547األقليات  
 
مرخ غير  مجازة، مدرسة  فهي  الباقية  ا  أم  صة، 

 .1مدرسة 498  عدد املدارس املجازةا يعني أن  مم  

ا في  التربوية  الحركة  نشطت  عشر،لذلك  التاسع  القرن  من  الثاني    لنصف 

في والثقافية.  وساعدت  الفكرية  الحركة  أن    تنمية  يتمي    واملعروف  بتعد  لبنان  طوائفه، ز  د 

أبنائها،  لذلك وخاصة    يالحظ أن كل طائفة أخذت تسعى إلى إنشاء مدرسة خاصة لتعليم 

 لذلك املدارس وتنوعت إتجاهاتها.  بعد إنتشار اإلرساليات التبشيرية بشكل جلي، فتعددت

 الية(: املدارس األجنبية )اإلرس -7

ا  في  غيرهم  من  أسرع  األميركان  في كان  املتأرجح  الوضع  واستغالل  الفرص  نتهاز 

آنذاك،   العثمانية  االالتحر    إلىبادروا  فالدولة  في  وغير    تجاهك  الثقافية  ملصالحهم  املالئم 

ك  ،الثقافية التي  أميركا  في  الدينية  الجمعيات  على  املذهب  معتمدين  لنشر  سة  متحم  انت 

قس    حل    م1819وفي سنة    اإلنجيلي. بيروت  "  في  "بليني فسك"  اسمه    ، "Pliny Fiskأميركي 

األجنبية  لإلرساليات  األميركي  املجمع  بل  ق  من   
ً
أو    ،موفدا "فسك"  م  وكان  أوفدته  ل  رسل 

  ، املدينة مدرسة تتولى تعليم أبناء البالدس في هذه  كا لكي يؤس  الجمعيات التبشيرية في أمير 

وهي نشر املذهب اإلنجيلي بين املواطنين. وقد    ،تها األساسيةجانب مهم    إلى اللغة اإلنكليزية  

". وفي سنة  William Goodell، و"وليم غودل  "Isaac Birdمن إسحاق بيرد    تبع "فسك" كل  

أو  ا  م1825 إسحاق  القس  أجنبية ل  فتتح  مدرسة  أول  وهي  بيروت،  في  تبشيرية  مدرسة 

سنة   وفي  املدينة،  هذه  من   م1830عرفتها  بالقرب  ثانية  مدرسة  إسحاق  زوجة  أنشات 

التي أس   وبعد   .نبتدريسه  املدرسة لإلناث، وتقوم هي  ، حيث كانت هذهسها زوجها املدرسة 

 
 . 420مرجع سابق: ص  دراسات في تاريخ العرب في العهد العثماني،( فاضل بيات:  1
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السيدة"أليز  حذت  أعوام  السيدة   بضعة  حذو  طومسن"  "وليم  القس  زوجة  طومسن"، 

وبقي تعليم البنات على هذه    ستقبال ثماني بنات كانت تدرسهن فيه.، وفتحت بيتها ال "بيرد"

   إلى في هذا العام قدمت  م. و1834عام    إلى الحال  
 
ت  بيروت السيدة "سارة سميث"، حيث تول

البنات تدريس  تنظيم  أمر  املذكورة  بناء مست  السيدة  بنا   ،قلفي  للمدرسة سنة   ءً وأنجزت 

د  1835 فع  العام  م،  وع    هذا  التأسيس،  بيروت  عام  "مدرسة  باسم  يومئذ   املدرسة  رفت 

تلإلناث" أو  و   تلميذة،  40لميذاتها  ، وكان عدد  بيروت وفي كانت  في  البنات  لتعليم  ل مدرسة 

 . 1سائر الواليات العثمانية 

أوائل سنة    قدم  1842وفي  زوجته  إلىم  مع  دي فرست"  "هنري  الدكتور  ، بيروت 

فيها  جديدة  مدرسة  مخص    وافتتحا  تكون  أن  سنة على  وفي  الذكور.  دون  من  للبنات    صة 

ضم  ع    م1862 مؤتمر  أميركا  في  "املجمع   قد  برعاية  التبشيري  التعليم  بشؤون  املهتمين 

األجنبية" لإلرساليات  تبشيرية    خذوات    ،األميركي  ية 
 
كل إنشاء  على  باملوافقة   

ً
قرارا املجتمعون 

افتتحت 1864أيار    14ببيروت. وفي   القرار. وعندما  األميركية على هذا  الحكومة  م وافقت 

ة أبوابها للدراسة يوم      كانت  م1866تشرين األول    16الكلي 
 
 ف بناء مؤل

ً
، وعدد  من أربع غرف   ا

ة السورية جامعة م1921 معظمهم من جبل لبنان، وفي سنة ،16تالميذها   . 2أصبحت الكلي 

بالدنا   في  التبشير  طالئع  الرابع   وبدأت  القرن  منذ  اإلسالمي  العالم  على  تتوافد 

والفرنسيسكان الدومنيكان  والراهبات  الرهبان  من  موجات  شكل  على  مراكش    إلى  ،عشر 

ثم    ،املدارس واملستوصفات واملستشفيات  فتتاح، بدعوى اوالجزائر وتونس ومصر والشام

وكانت الكاثوليكية أولى اإلرساليات في الشام    ،لحق بهم العازاريون والكبوشيون والكرمليون 

الق عشر منذ  السادس  واليسوعيين  ،رن  املقدسة  األرض  وراهبات  بـ"الكبوشيين    ، "ممثلة 

األخرى   املسيحية  املذاهب  أتباع  جذب  وإيجاد  إلى مستهدفين  وكنائس   الكاثوليكية،  أتباع 

 
اللغة   1 تاريخ آداب  زيدان:  لبنان، ط( جرجي  بيروت،  الولي: مرجع 396، ص  4، ج1978،  2العربية، دار مكتبة الحياة  أيًضا طه  . راجع 

 .216سابق، ص
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األرثوذكسية   الطوائف  داخل  والنسطورية.كاثوليكية  والسريانية  وكان   واألرمنية 

نتقال مدرسة غزير في بيروت وغزير وزحلة ودمشق، وبا  مدارس لهم اسو قد أس   اليسوعيون 

 . 1جامعة القديس يوسف اليسوعية  إلىلت ، تحو  م1875بيروت  إلى

قدم    عشر  التاسع  القرن  من  الثالث  العقد  سنوات  اآلباء   إلىوفي  بيروت 

في تأسيس مدارس  التي نشطت  الراهبات  في ذلك الوقت جمعيات  العازاريون، كما قدمت 

شرعت راهبات القديس يوسف بإنشاء   م1846للبنات في مختلف أنحاء املدينة. وفي سنة  

انا وغيرها  وصور وحم    مدارس داخلية وخارجية ومياتم ومؤسسات خيرية في بيروت وصيدا

الل املناطق  ابنان من  التي  الطائفية  الفتنة  وبسبب  الدروز  ية.  بين  األوروبيون  فتعلها 

   م1860والنصارى سنة  
 
سيطرت   ها ص نشاط البعثات التعليمية، وبعدفي جبل لبنان، تقل

   إلى وأعادت الهدوء    ،الدولة العثمانية على املوقف 
 
 ا الحظ األجانب أن  املناطق املضطربة. ومل

 البالد بدأت  عالقتهم بأبناء  
 
من الوطنيين    نفر  إلى أوعزوا    ،سم بظاهرة الشك وعدم الثقةتت

األجنبية اإلرساليات  من  تخرجوا  األجانب   ،الذين  أولئك  وكان  أهلية.  مدارس  يفتحوا  بأن 

هم في ءدون الكتب التي يدرسها التالميذ ليضمنوا إبقا ويحد    ،يضعون مناهج هذه املدارس

التبشيري الذي قدموا   التعليم  البالد من أجله. وبعد حين يعمدون    إلىإطار  وضع    إلىهذه 

 . 2ثم يلحقونها بمؤسساتهم بصورة مباشرة ،أيديهم على املدارس املذكورة 

األملان شاؤوا أن يدلوا بدلوهم في محاولة لتأكيد حضورهم   وفي تلك الفترة، فإن   

اإلرسالي  إلىالتعليمي   سبقتهم  جانب  التي  األجنبية  فلم  اال   إلىات  سورية.  في  كانت ستقرار  ا 

 ين هذه البالد "جمعية الراهبات البروسيا   إلىقدمت    م1860سنة  
 
 لهن في  س  ات" وأ

ً
سن مركزا

 
 
  إلىنقلن هذا املركز    ،ا هدأت الفتنة الطائفية بين الدروز والنصارى في جبل لبنانصيدا. ومل

وفي سنة   من    م1868بيروت.  اللواليون "قدمت  الناصرة  راهبات  أسسن سنة  " جمعية  تي 

 
-165، ص  1996،  8( د. موفق بني املرجة: صحوة الرجل املريض والسلطان عبد الحميد والخالفة اإلسالمية، دار البيارق، بيروت، ط 1
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   م1871
 
املطل األشرفية  بمحلة ضهور  الناصرة،  دير  تلكمدرسة  وفي  بيروت.  على  الفترة    ة 

قدمت   بقليل،  سة،   إلىوبعدها  املقد  العائلة  وراهبات  س،  املقد  القلب  راهبات  بيروت 

الطهارة كلية  مريم  )وراهبات  املسيحية  املدارس  أخوة  وجمعية  الروح ،  وجمعية  الفرير( 

الفرنسيين من  الغالب  في  كانت  ونساًء،   
ً
رجاال األجنبية،  اإلرساليات  هذه   ،القدس. وجميع 

التبشير بالديانة املسيحية ال  لة بالتعليممتوس    ،وغايتها  طبية واالجتماعية تارة وبالخدمات 

في االهتمام  أخرى مع  األميركية    نفسه  الوقت  تارة  اإلنجيلية  اإلرساليات  لنشاط  بالتصدي 

 .1واإلنكليزية 

ساحة التعليم في بيروت، خالل القرن التاسع عشر ال سيما في   ومجمل القول، إن   

األول  يكاد  ، نصفه   
ً
مسرحا خال   يكون   كانت  التي  فقط،  األجنبية  املدارس  على   

ً
لها    موقوفا

الغ  الجو الثقافة  السلطاتإلرساء قواعد  تنتبه  أن  التعاون    إلىالعثمانية وتبادر    ربية قبل 

  ،مع أبناء هذه البالد في إنشاء املدارس الحكومية واألهلية
ً
كي ال يبقى املواطنون العرب عياال

 اس.س  على اإلفرنج في هذا امليدان الح

من كلمة أخيرة تعكس وجهة نظرنا في اآلثار التي ترتبت على وجود    لم يكن بد    إذاو  

األجنبية إ   املدارس  القول  في  حرج  فال  بالدنا،  القول   ن  في  عليها  ينطبق  املدارس  هذه 

"، ذلك أن  املأثور:"
ً
ثار في أوساط املسؤولين من   نشاط اإلرساليات األجنبية أر ب  ضارة  نافعة

العثمانيين   ام 
 
الز الحك الثقافي وفي  الغزو  بخطر  الشعور  سواء،  حد  على  املحليين  عماء 

القومي  ،األجنبي الوعي  فيهم  النزول  ،وأيقظ  على  التعليم  إلى  وحملهم  وإنشاء   ،ساحة 

 
 
أ على  جديدةسس  املدارس  اال عصرية  على  املواطنين  يساعدوا  كي  بشخصيتهم ،  حتفاظ 

الحديثة   املدنية  بركب  واللحاق  األصلية،  مز  الفكرية  املستقبل  ب ملواجهة    الثقة ودين 

 ر والتقدم.أنفسهم والقدرة على التطو  ب
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 املدارس األهلية املسيحية:  -8

لبنان  إن    وجبل  بيروت  في  املسيحية  اال الطوائف  لها  تهيأ  بالحضارة ،  حتكاك 

أمرً  ذلك  وكان  املسلمين.  قبل  الحديثة  طبيعيً الغربية  ومنطقيً ا  الغرب  ف  ا،ا  مسيحي  بين 

وجود    إلىى بصورة عفوية  وهذا األمر أد    ،ومسيحي الشرق وحدة حال من الناحية الدينية

ا الطرفينرابطة  بين  وثقافية  املسي  ،جتماعية  مبادرة  التعليمي   املستوى  على  حيين أثمر 

نظرائهم  إلى املحليين   الدين  الغربيين  محاكاة  وبخاصةفي  على    ،  املدارس  إنشاء  أسلوب  في 

 ة العصرية.الطريقة األوروبي

البستاني،    بطرس  املعلم  أنشأها  التي  تلك  هي  الوطنية  املسيحية  املدارس  وأقدم 

 
 
املبش أموالهمبمساعدة  وسخاء  رجالهم  بخبرة  يبخلوا  لم  الذين  األميركان  بالكتب و   ،رين 

ترجموها   التي   املدرسية 
 
يتالوأل بما  بمطابعهم.  ءفوها  وطبعوها  التبشيرية  وأغراضهم  م 

لدين أو في املنطقة  دون تمييز في ا  من  املدرسة الوطنية أبوابها لجميع أبناء الوطن  عت  وشر  

اال  الطبقة  سنة  أو  وفي  ا  1863جتماعية.  اسم:"املدرسة جرى  تحت  املؤسسة  هذه  فتتاح 

                                           .1الوطنية" 

املسيحية  لى توا  م  ث  للطوائف  املدارس     ،إنشاء 
 
سنة  سس  فأ رسة  دامل  م1864ت 

أيدي على  الصابونجي"  القس    السريانية  "لويس  "ثمرات  2السرياني  جريدة  أوردت  وقد   .

كان املاض ي  السبت  املدرسة:"يوم  هذه  عن  معلومة  النصفي   تالفنون"  الفحص  نهاية 

في بيروت، وكان رئيس املدرسة املعلم    ،حهمفسر من حضر بنجا   لتالمذة مدرسة السريان 

                                .3"مخائيل درويش"" 
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 و   
 
في  أ األرثوذكس  للروم  البطريركية  املدرسة  منها  أخرى،  وطنية  مدارس  نشئت 

عام   ا  .1م 1866بيروت  فحص  يجرى  األربعاء   فيها   لتالميذوكان  الناس:"يوم  من  مأل  أمام 

فحص تمام  كان  وتوزيع    املاض ي  بيروت  في  األثوذكس  للروم  البطريركية  املدرسة  تالمذة 

على مستحقيها"  من    م1866وفي سنة    .2الجوائز  األرثوذكسية  أقمار"  "ثالثة  مدرسة  نقلت 

الغرب   سنة    .3بيروت   إلىسوق  "زهرة   م1822وفي  مدرسة  األرثوذكسية  الطائفة  أنشأت 

أولى املدارس املسكوبية    أنشئت  م1887وفي سنة    .4وكانت هذه املدرسة للبنات   ،اإلحسان"

بل   ق  من  مساعدة  تتلقى  املدرسة  هذه  وكانت  بيروت،  في  الروسية  )الروسية(  الحكومة 

 .5القيصرية 

سنة    اإل  م1875وفي  اأنشأ  "املدرسة  املاروني  املطران  كليروس  بجهود  ملارونية" 

بيروت في  املارونية  الطائفة  مطران  الدبس،  مد    ، يوسف  االسموبعد  هذا  عن  استغنى    ، ة 

يوس    . 6ت "مدرسة الحكمة" م 

لعمل    إلىباإلضافة  و   جمعية  املارونية  الطائفة  أنشأت  فقد  املارونية،  املدرسة 

بلغنا من تأليف جمعية حديثة للطائفة املارونية في   الخير ومساعدة الفقراء:"قد سررنا بما 

بيروت تحت رياسة صاحب السعادة نعوم أفندي، وأعضاؤها من أعيان الطائفة املذكورة،  

منصور" وموضوعها اإلحسان    جملتها جمعية "مار  معيات التي منالج  نعالوة على ما لها م

الروم    إلىدهم، والنظر  الفقراء وتفق    إلى لطائفة  الخيرية  الجمعية  نظير  أحوالهم،  انتعاش 

أعمالها  في  نجحت  التي  سارية    ،األرثوذكسية  االستقامة وبقيت  قدم  على  منها  عهد  ما  في 
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يكون   أن  الحال، وأملنا  الوقت وعسر  أنواع  والنجاح مع ضيق  لنا جمعية عمومية لجميع 

 . 1سعاف تلك العيال" هدها في إالفقراء غير جمعية عيال الرديف، التي ال ننكر مساعيها وج

 .2وودية في جبل لبنانداالاملدرسة  إنشاء مدارس لهم، ومنها ب قام الدروز 

تعن و   وجمعيات  مدارس  بإنشاء  والدروز  املسيحيين  على  األمر  يقتصر   ى لم 

في    أيًضا جميع الطوائف، فها هي الطائفة اليهودية تدلي بدلوها    إلى   ذلك  نتقلا، بل  بالفقراء

املجال:"يسر   أن  هذا  نعلن  أن  باشرت    نا  قد  بيروت  في  اإلسرائيلية  مدرسة  الطائفة  بفتح 

تشمل ألبنائها  اللغة   عمومية  مع  والعربية  واإليطالية  والفرنساوية  العبرانية  اللغة  تعليم 

الدفاتر، وجعلوا الحساب ومسك  الخط وعلم  األشرفية   التركية، وإتقان  في محلة  مركزها 

يتضم    
ً
إعالنا نشروا  وقد  واملنامة،  لإلقامة  أي  وطنية،  قو وهي  وشروطها ن  املدرسة  انين 

املشر متمن    ،واصطالحتها  هذا  نجاح  للوطنين  خدمة  الحقيقة  في  هو  الذي  كانت   ، وع  وإن 

 . 3مختصة بأبناء طائفتهم" 

ا   إلى اقة  الطوائف املسيحية كانت سب    وهكذا نجد أن    افتتاح املدارس في لبنان. أم 

فإن    فيصفها   املسلمين   مدارس اإلسالمية  الطائفة  ا  الصادق:"أم  عن  الفجر  غافلة  كانت  ها 

مقتصرة من املدارس على بعض زوايا مهجورة مملوءه بالعفونة   ،ذلك خمس عشرة سنة

األوالدبصح    ا يضر  والرطوبة، مم    ة 
 
املعل ننكر فضلهم ، ومن  الذين ال  العميان  املشايخ  مين 

قد على  بواجباتهم  قاموا  الحالقين    رألنهم  من  أناس  على  األطباء  ومن  استطاعتهم. 

التام الفوائد  من  محرومة  وبقيت  امين.  امللق  والحج  باملدارس  بالعموميةة  مبادىء   ألن    ،بة 

تعليمها ال توافق املشرب اإلسالمي من وجوه معلومة، كيف يشترط في بعضها على التالميذ 

 . 4الخضوع لدين املدرسة" 
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 بداية إنشاء املدارس األهلية اإلسالمية:  -9

   ،اني، وعبر جريدة ثمرات الفنون كان عبد القادر قب   
 
املسلمين بصورة دائمة    يحث

قتفاء أثر مدارس الطوائف األخرى:"قلت، من يخلع أهلنا  وافتتاح املدارس اإلسالمية،  على ا

و   ... والكسل  العار  رواء  مناكبهم  نتأس    إذاعن  الطوائف   لم  عموم  من   فيستغني   ،بالجار 

الحوادث غوائل  ونأمل  الغير  عن  سيما   ،أوالدنا  للبنات  ال  مدرسة  هي  ،إنشاء  ألزم    التي 

مم   وقدلصونهن   ،
ً
كثيرا األفكار  في  يختلج     ا 

ً
وتكرارا  

ً
مرارا بذلك  الغيرة    ، نادانا  أهل  وندبنا 

ة جاب نداؤنا  ،وأسمعنا )لو وجدنا من يسمع( ،والحمي   . 1وتزال شكوانا" وأملنا أن ي 

القب  و   يتوقف  علم  الفنون  ثمرات  عبر جريدة   اني 
 
على   ن حث اإلسالمية  الطائفة 

املاض ي    همبنائإنشاء مدارس أل  األسبوع  األيام من  بيروت:"في هذه  في  الطوائف  ببقية  أسوة 

بي في  املدارس  فحص  اكان  على  املسيحية  الطوائف  لجميع  أصبحت روت  وقد  ختالفها، 

مقد   في  ونمو  بيروت  املدارس  هذه  تمة  ولم     بق  ها. 
 
إال بيروت  في  مدرسة    طائفة  أو  وأنشأت 

 وا  مدرستين ألبنائها بمساعيها 
 
من أوالدنا يلعبون في    اكثيرً   طائفتنا اإلسالمية. فإن    جتهادها إال

الشوارع في  ويطوفون     ، الطرقات 
 
 يتعل

 
قل لنا  مون  مدرسة  وجود  لعدم  األدب  إليها.  ة  يأوون 

ذلك في   
ً
الثمرات فصوال أنشأت  تدارك  وحض    ،وطاملا  على  ة  والحمي  الغيرة  أصحاب  هذا  ت 

خفىمدرس  األمر بإنشاء  املكتب الرشدي العسكري الذي  أن    ة يكون بها سداد من عوز، وال ي 

 في بيروت ال يمكن كل  ا
ً
ولد من الدخول إليه يعلم من نظامه، فاملدرسة ال تقبل  فتتح حديثا

 
 
بتحريض  إال مدارس  إلنشاء  املذاكرة  حصلت  ما   

ً
وكثيرا البسيطة،  القراءة  م 

 
تعل من   من 

نتيجة  ،تالثمرا بدون  تع   ،لكن  يقيض    إلىفنسأل هللا  تستفز    أن  من  والغيرة لنا  ة  الحمي  ه 

 .2الدينية إلنشاء مدارس لنا" 

واملؤر    ويرى   الكتاب  أن  بعض  بال  خين  تأخرهم  أو  املسلمين  ف 
 
تخل لحاق  سبب 

العلوم، يعود  ترقي  العثمانية  إلى  بركب  دينهم    الدولة  األولى عن  املسؤولة  كانت  التي  نفسها 

 
 م. 1876نيسان  27/هـ1293ربيع األول  3، 54( ثمرات الفنون: العدد  1

 م. 1879كانون األول  1/هـ1296محّرم  20، 211ثمرات الفنون: العدد (  2



 
36 

 ألن    اهم،ودني
 
 عن ا  رتها تأخ

ً
 ا عن السبب األول،فتتاح املدارس في الواليات العربية. أم  كثيرا

يتوج  ف بما  ت  بقد قامت  إذعليها  في هذا املوضوع،  املسلمين  تقص    جاه  الدين  لم  في نشر  ر 

اإلسالمية،اإلسالمي وح والبالد  املسلمين  بجميع    ماية  ت  دينهمفاهتم  عن    تودافع  ،نواحي 

 الدين والعرض والشرف.

يرى   فقد  الثاني،  السبب  ا  أن    أم  اللحاق    تأخر    البعض  في  فهم" 
 
"تخل أو  املسلمين 

   الدولة العثمانية، فهي لم تهتم    إلى ه  بركب التعليم، فمرد  
 
  –حسب بعضهم    –ي العلوم  بترق

ف" املسلم  ه ال يمكن أن نعزو  ن  لهذا نقول: إأو تولي العلوم العناية الكافية،  
 
ين  أسباب "تخل

ما يعود األمر الدولة العثمانية لوحدها، إن    إلىترقي العلوم في بيروت والواليات العربية    عن

في    إلى العثمانية  الدولة  "تقصير"  العربيةامل  فتحعدة عوامل، فأسباب  الواليات  في   ، دارس 

 عدة عوامل منها: إلىه فمرد  

تتالية، حروب م  ية دولة عسكرية، فطيلة عهدها كانت الدولة العثمان -1

 من حروبها    فلم تعرف 
ً
الراحة منذ تأسيسها حتى سقوطها. بدءا طعم 

ضد دول البلقان واليونان والنمسا وعموم دول أوروبا، وظهور روسيا 

أن تقاسم الدولة العثمانية    أرادتوالتي    ،على مسرح األحداث الدولية

الثورات املتعاقبة لدول   إلى السيادة على البحر األسود ودول البلقان،  

طبع الثانية، البلقان،  بالدرجة  وأوروبي  األولى  بالدرجة  روس ي  بدعم   
ً
ا

د  عكا، وال ننس ى حروب محم    إلىووصوله    حروب نابليون بونابرت  إلى

 يه في تركيا. ه كوتا  إلىبنه إبراهيم باشا علي باشا، ووصول جيوش ا

أن   -2 فنرى  وامللل،  للطوائف  التعليم  أمر  العثمانية  الدولة  الطوائف    تركت  جميع 

بإنش  قامت 
 
تأخ التي  اإلسالمية  الطائفة   

 
إال املدارس،  من  العديد  إنشاء  اء  في  رت 

مجموعة من أهالي بيروت   تم عندما قام 1878/هـ1295سنة    تى كاناملدارس. حت  

اإلسالمية الخيرية  املقاصد  جمعية  بتأسيس  اإلسالمية  الطائفة  على  ، الغيورين 

 التي أخذت على عاتقها نهضة املسلمين العلمية.
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بك -3 منتشرة  اإلرسالية  املدارس  البيروتية  كانت  العائالت  فخافت  بيروت،  في  ثرة 

ارسال    املحافظة املدارس   إلى  أبنائها من  م  ،هذه  التأثير  غبةمن  ومحاولة   تغريبهم 

ا الفتاة فلم يكن ي   .1ما "تنصيرهم"ورب   ،على عقولهم سمح لها بالخروج من املنزل  أم 

 في 
 
 الحاالت القصوى.إال

   إلىت  ومن األسباب التي أد   -4
 
املسلم    أن    قي العلوم الحديثة،إحجام املسلمين عن تل

 لم يكن هم  
 
الشيوخ العميان    ييدأويرتله على    ،الكريم  بنه القرآن أن يتعلم اه إال

 "البصائر". 

أد    وهناك -5 أخير     إلىى  سبب 
 
العلمتأخ في طلب  العقلية   إلى إنما يعود    ،ر املسلمين 

 
 
ها  ءمن العار عليها أن ترسل أبنا   م بغالبية األهالي، والتي كانت تعد  التي كانت تتحك

العلمل الرزق   ،طلب  كسب  ذلك  في  أن    .2وغايتها  حين  األخرى   في    قد  الطوائف 

طريق  عن  ومدنيته  الغرب  حضارة  على  منها  ت 
 
أطل ثقافية  نوافذ  لها  أوجدت 

املسلمون   وجد  األسباب  لهذه  بالدنا.  في  التبشيرية  البعثات  فتحتها  التي  املدارس 

 
 
 رين عن غيرهم في هذا امليدان الحيوي.أنفسهم متأخ

أن   مقولة  ا  أهمية  أم  العلم  تول   لم  العثمانية  االدولة  محض  فهذا  ألن  فتر ،    ها اء، 

املدارسا بإنشاء  نشأتها   هتمت  أن    ،منذ  من  عسكرية.بالرغم  دولة  كانت  السلطان    ها  فهذا 

الفاتح الذي كان محب    للعلممحمد 
ً
والعلماء، اهتم ببناء املدارس واملعاهد في جميع أرجاء    ا

أو   أورخان  السلطان  وكان  أنشدولته.  من  ال  حيث  الدولة،  في  نموذجية  مدرسة  نتشرت  أ 

 رنة وغيرها من املدن. دفي بورسة وأ  دارس واملعاهدامل

   ، اده في هذا املضماردولقد فاق محمد الفاتح أج
ً
كبيرة في نشر العلم   وبذل جهودا

وأشرف على تهذيب املناهج    ،وأدخل بعض اإلصالحات في التعليم  ، وإنشاء املدارس واملعاهد

 
 .234 – 231( طه الولي: مرجع سابق، ص  1
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ُ
 .16-10، ص 1980أ



 
38 

الكبيرة  ،وتطويرها  املدن  كافة  في  املدارس  نشر  على  القرى   وحرص  في    ، والصغيرة، وكذلك 

م هذه املدارس ورت  
 
بها على درجات ومراحل، ووضع لها  وأوقف عليها األوقاف العظيمة. ونظ

 . 1متحانات س في كل مرحلة، ووضع لها نظام اال د العلوم واملواد التي تدر  املناهج، وحد  

الحظت   أن  تفو  وبعد  العثمانية  التقنيات  الدولة  بعض  في  عليها  األوروبيين  ق 

م   التي  الهزائم  الدولةالحربية، وبعد عدد من  بها  األخيرة   العثمانية  نيت  رت هذه  إدخال    قر 

 علم الحساب   ،جميع فروع املدارس بما فيها الحربية والبحرية  إلىالتعليم املدني  
ً
وخصوصا

ستفادة منه في القصف املدفعي وتنظيم  لال   م الهندسةمة علوالجغرافيا، وفي مرحلة متقد  

 .2الجيوش

ا  إلى ونعود   في  بيروت  في  كان التعليم  حيث  عشر،  التاسع  بين    لقرن  يقتصر 

اب" أو ما كان يعرف في ذلك    املسلمين على تعليم القرآن الكريم وبعض الخط على يد "الكت 

" "الشيخة"  بالحين  أو  و لنسبة  الخوجاية"  األولى ل لخوجا  واحد،  بمعنى  بالتركية   لشيخ 

بالع إ والثانية  نقول  واآلن  تعليم   ن  ربية.  لغاية  قرآنية  مدارس  بمثابة  كانت  الكتاتيب  أكثر 

الناس  عرفون عند  ي  كانوا  الذين  الشيوخ  العميان من  فيها ويديرها  علم  ي  فيها. وكان  القرآن 

وذلك"بالبصراء" التفاؤل   ،  باب  من   
ً
بصيرا األعمى  تسمي  كانت  العرب  نفسها   ،أن  والكلمة 

 . تحمل املعنيين، وذلك معروف في اللغة العربية

 ما كان املوسرون من أبناء بيروت يستحضرون املشايخ البصراء  
ً
منازلهم   إلى وكثيرا

موا  
 
سيما    أبناءهمليعل ذلك    إذاال  لتقاليد  مراعاة  وذلك  الفتيات  من  األبناء  هؤالء  كان 

 العصر التي تقض ي بعدم ظهورهن خارج منازلهن. 

زماننا   أبناء  فاجأ  ي  قب    –ربما  القادر  لعبد  بأن    إذا "  –اني  والكالم    أخبرناهم 

أجدادهم من أهل القرن التاسع عشر كانت مدارسهم في الحوانيت التجارية داخل أسواق  

 
 . 228 – 221م، ص 1999، 1( علي محمد الصالبي: الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط: دار البيارق، بيروت، ط 1

 .595 – 503( إكمال الدين إحسان أوغلي: مرجع سابق، ص  2
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جانب أبواب املساجد. ففي هذه الدكاكين كان يتعلم أوالد    إلى  كانوبعضها    ،قديمةبيروت ال

الحساب الكتابة والقراءة ومبادىء  ويستذكر عبد القادر قباني بعض ذكرياته .  "املسلمين 

الكتاتيب هذه  أصحاب  بعض  يقول:"وكان  إذ  الكشاف  ة 
 
مجل هم    ،في     ال 

 
إال يختم   لهم  أن 

الكريم القرآن  يسم  ل  ،الطالب  كانوا  التي  املكافأة  أي  "املعلوم"  "الحلوانة"  يتناولوا  ونها 

 .1"" من الوالدينونسميها نحن "البخشيش

أن  وقد   قبل  من  العصرية  ذكرنا  الطريقة  على  املدارس  في  يد    ،التعليم  على  بدأ 

هم   كان  التي  األجنبية  األول   اإلرساليات  تبعهم    قالديني عن طري  التبشير   ،رجالها  التعليم. 

ثم   بهم،  الخاصة  املدارس  أنشأوا  الذين  املحليين  املسيحيين  بعض  ذلك  على  بعد  مض ى 

العثمانيو  الوالة  الحكومية  آثارهم  املدارس  افتتحوا  الذين  بيروت    –ن  في   
ً
ا   –طبعا أم 

البيروتيون  يبدأو   املسلمون     افلم 
 
إال العصرية  الطريقة  على  املدارس  القرن    بفتح  نهاية  في 

ة الش ل هذين م  والذي ح  يخين: محمد الحوت وعبد هللا خالد؛التاسع عشر، وكان ذلك بهم 

املدارس  بإنشاء  التفكير  على  في    الشيخين  بالتدريس  اإلكتفاء  وعدم  الحديث  بمفهومها 

البيروتية العر   أن    ،املساجد العائالت  أبناء  ولفت   ،الشيخ عبد هللا خالد  إلىيقة جاء  بعض 

   إلى   نظره
 
املبش تأثير  تحت  أوالدهم  وقوع  األجنبيةخطر  املدارس  في  كانوا    ،رين  الذين 

 
 
مدارسهميستغل في  األوالد  هؤالء  وجود  اإلسالمية    ،ون  الديانة  من  الديانة    إلىلتحويلهم 

، حضور بعض زمالئه العلماءب  ،هذه املالحظة  إلىستمع الشيخ املذكور  املسيحية. وبعد أن ا

 من هؤالء العلماءصطا
ً
  ، هذا األمر  إلىولفتوا نظره    ،اإليالةودخل بهم على والي    ،حب عددا

 
 
بما سمع    الوالي  والخطر على دين الناشئة املسلمين، فاهتم    ةاملغب    د عنه من سوء  وما يتول

بإستانبول وات   خالد    صل  هللا  عبد  الشيخ  عمد  األثر  وعلى  الطلب،  جامع ا  إلى لهذا  ختيار 

في الجهة الشرقية من هذا الجامع واتخذ من بع  ، النوفرة لهذا الغرض ض الغرف الواقعة 

 
د األول، مطبعة وزنكرغراف طبارة، بيروت، العدد ( عبد الق 1

ّ
 .87م، ص1922/هـ1345، السنة األولى 2ادر قباني: الكشاف، املجل
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 للمدرسة التي كانت األولى من نوعها عند مسلمي بيروت، وكان ذلك في أواسط القرن  
ً
مكانا

 .1التاسع عشر 

 الفنون: جمعية  -10

   إن   
 
أ التي  أجل  س  املدرسة  من  املسلمين  همم  حر كت  قد  النوفرة  جامع  في  ست 

بيروت في  التعليمية  املؤسسات  مدارس   ،تطوير  بلغته  الذي  باملستوى  للحاق  ودفعها 

املزيد من   إلىوقد شعر املسلمون في ذلك الوقت بحاجتهم    ،النصارى األجنبية منها واألهلية

لنمو    ، املدارس  
ً
أن    عددهم  نظرا من  يرونه  كانوا  وملا  املدينة،  هذه  من    في  مواطنيهم  بقية 

 الطوائف األخرى سائرون في تحسين مدارسهم القديمة واستحداث مدارس جديدة. 

الحاج محمد املكوك كان    تأسيس جمعية الفنون، أن    إلى التي دعت    ومن األسباب 

م الكتابة والحساب
 
عل ار  ،في دكانة ي  في هذا السوق ولغيرهم دفاتر البيع   ويكتب لبعض التج 

م أمام باب الجامع العمري الخط   والشراء، ثم جاء من مصر
 
الشيخ محمد اليافي فأخذ يعل

 
 
وا بحاجة  ،ا كان األهالي من املسلمين في زيادة مستمرةوالحساب. ومل

 
مع  املدارس،  إلىفقد ظل

ا  أن   املدرسة  ثم  امللكية  الرشيدية  املدرسة  فتحت  وكانت الحكومة  العسكرية.  لرشيدية 

"البصيرة" إستانبول   ،التركية  جريدة  في  مكانة  ذات  م    ،وهي  تقد  فيه  ذكرت   
ً
فصال نشرت 

واألدبي العلمي  أن    ،بيروت  على  فحر كوأسفت  فيه.  نصيب  للمسلمين  يكن  لم  هذا    ه 

ة والغيرة الوطنية الحاج سعد حمادة، وهو يومئذ   في نفس السري الفاضل التحريض الحمي 

من   ففاوض  التجارة،  محكمة  واإلقدامالهم  فيهم    متوس  رئيس  "جمعية    ، ة  معهم  ف 
 
وأل

وكان هو ناظرها والعالمة الشيخ يوسف األسير رئيسها. ولم يقف األمر    ،الفنون اإلسالمية"

ف شركة مساهمة من  عند  
 
الجمعية لتأسيس مطبعة ونشر جريدة    أعضاءهذا الحد بل أل

الفنون" "ثمرات  اال هي  وملطبعتها  لها  وأخذ  قب  ،  القادر  عبد  باسم  العدد متياز  وصدر  اني. 

في   منها  سنة    15األول  األول  وكان  1875نيسان  /ه1292ربيع  الجمعية   منم،  غايات 

 ونشر املعارف   ،فتح املدارسالهتمام با
 
موته دفنت معه مرض الحاج سعيد حماده و  أن   ، إال

 
 .234( طه الولي: مرجع سابق، ص  1
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ا  ،مشاريعه بالجوثم  قباني  القادر  عبد  األسهم.ستقل  جميع  بشراء  واملطبعة  وكانت   ريدة 

كانت و   .1املسلمين على فتح املدارس ونشر العلم  دون أن تحض    من  الجريدة ال تترك مناسبة

 املدارس. جمعية الفنون بمثابة البذرة األولى لتأسيس الجمعيات الخيرية وفتح العديد من 

في والية بيروتو  في تأسيس املدارس الحكومية  الدولة العثمانية تزيد  بناء   ،بدأت 

ومم   بيروت،  معارف  مدير  أرسله  ما  ومنها  بيروت،  معارف  والتها ومديرية  تقارير  جاء على  ا 

توج ال  الجليلة، حيث  املعارف  وزارة  افيه:“إلى  مكاتب  حتى  د  بيروت  في  كاف   بقدر  بتدائية 

ال هناك.    ،حاليالوقت  كثيرة  األجنبية  املكاتب  بأن  العلم  مع  واإلناث،  الذكور  للطلبة  تكفي 

تكثر   أن  اال ينبغي  املكاتب  العثمانية من  املسلمين من  بتدائية حت  اإلدارة  أطفال  ى ال يذهب 

 .2الجنسين إلى املدارس األجنبية“

األها  بادر  التغريب،  من  أبنائها  على  اإلسالمية  الطائفة  من  توجيه  وحرًصا  إلى  لي 

إسالمية،   مدارس  تأسيس  إلى  فوًرا  للمبادرة  العثمانية  السلطات  إلى  الرسائل  من  عدد 

بوزارة   الشريف  الجناب  املسيحية:“إلى  األهلية  واملدارس  اإلرساليات  وجه  في  للوقوف 

األجنبية املؤسسات  كثرة  بسبب  العمومية:  املخص    املعارف  واملدارس  بيروت  لغير  في  صة 

و  لها املسلمين،  م  التقد  املسلمون  الطلبة  د صاحب   ،يريد  السي  قام  لهم،  مكاًنا  يجدون  وال 

عباس  العز   الكرم  وصاحب  )قباني(  أفندي  القادر  عبد  والعرفان  الفضل  أصحاب  من  ة 

 .3بتدائية، وينتظران الحصول على رخصة هري( بتأسيس املدرسة الرشيدية اال أفندي )األز 
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 أسباب التأسيس:  -1

الغزو    بخطورة  عشر،  التاسع  القرن  في  سيما  ال  بيروت،  في  املسلمون  شعر 

مدينتهم وامل  ،األوروبي والثقافي والسياس ي والعسكري  بدأ يجتاح  اللبنانية. ولم الذي  ناطق 

التي    يعانون   نواو يك العربية،  اإلسالمية  الحضارة  ورثة  فهم  والحضاري،  العلمي  التخلف 

  عتمدوا في أمورهم على الدولة العثمانية ا  همغير أن  ،الوسطى  أنارت ظالم أوروبا في العصور 

املتتالية( الحروب  أنهكتها  ال  كونها   )التي     خالفة،دولة 
ً
دينا املسؤولة  اإلسالمية  الدولة  وهي 

أوضا  املسلمون ودنيا عن  ا وجدوا 
 
ومل     عهم، 

ً
العثمانية    لدىتقصيرا اللحاق بركب في  الدولة 

من مواجهة األخطار الفكرية    ه ال بد  أن      رتأوااالدول األوروبية،  أمام أطماع    االعلوم، وخطرً 

والعسكرية،   اال فوالسياسية  بأهمية  يشعرون  الذاتبدأوا  على  الذاتي،  عتماد  والتمويل   ،

واملحلية  ملواجهة خطر   األوروبية  "تنصير"  إلى الداعية  املشروعات  املسلمين،    تغريب  أبناء 

 لغرب. مة لتنصير املدينة، وتغيير معاملها، وإليجاد أجيال تدين بالوالء لمقد  

ولبنان  بيروت  في  املسيحية  للطوائف  أوروبا  ومساعدة  دعم  نب    ،وحول  ه  فقد 

قباني   القادر  عبد  الفنون"  إلىالشيخ  "ثمرات  في صحيفة  املوضوع  لم    :"إن  خطورة  أوروبا 

ما رغبت وتعرف تلك املعارف رحمة بالشرق وال رأفة بأهل الشام، وإن    ،م هذه املشاقشتتج

السياس ي   ملشروعها  تجعل  بمحب  أن  يتغذى  لها   
ً
فحزبا  ،

ً
ا  إذاتها صغيرا في  كبر    ، البالدنتشر 

 .1" وكان عوًنا لها على مساعيها 

املسلمين  فتتاح املدارس ألبناء  ل من حمل لواء الدعوة ال اني أو  وكان عبد القادر قب   

الفنون  ثمرات  جريدة  عبر  بيروت،  بيروت،    إن  :"قلت  في  في  الطوائف  على  جميع  عملت 

ة والغيرةبمساعي أو  فتتاح مدارس  ا ات نفع عام وفوائد ذمن أبناء طوائفهم    لي الخير والحمي 

ا حمل العار  كثيرة. فنتأمل من أولي الحمية والغيرة من أبناء طائفتنا املسلمين أن يرفعوا عن 
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العلوم  سن فيإحدى تلك املدارس، يدر    بتأسيس مدرسة نظير  اللغات والفنون من  أنواع  ها 

 . 1منتظم الفوائد" بحيث يكون ذلك محكم الترتيب ،النافعة

إ  إلى  الدعوة  عن  القباني  يفتر  حت  ولم  بيروت  في  طائفة  تبق  املدارس:"لم  ى فتتاح 

ا أو  مدرسة    أنشأت 
 
إال أبنائها،  ملساعدة  فإن  ثنتين،  أوالدنا   طائفتنا  من   

ً
في   كثيرا يلعبون 

   ،ويطوفون في الشوارع  ،الطرقات
 
، يأوون إليها   ،ة األدب لعدم وجود مدرسة لنا يتعلمون قل

 .2ن مزاولة أسباب الشقاء" ويمتنعون بها ع

األسباب  إلى    ومن  ا الداعية  الصادق:"تأليف جمعية  الفجر  في    أن  ملقاصد ما جاء 

ت تؤلف جمعيات خيرية، وتفتح املدارس ألبنائها جاعلة رأس مالها الطوائف املختلفة أخذ

املالية،   األجانب  في طوائفها، ومساعدات  البر واإلحسان  أولي  باألماكن وامساعدات   عتنت 

األجنبية،  اللغات  لتعليم  املختصين  املعلمين  فاستحضرت  أبنائها،  لتدريس  املناسبة 

كالطب    أيًضا ت  وأهتم   املفيدة  حت    بالعلوم  نشر  والجراحة  على  فعملوا  العديد،  منهم  نبغ  ى 

ا الطائفة  ا  أم  والجرائد.  التقد  املطابع  هذا  عن  مدة طويلة  غفلت  فقد  العلمي، إلسالمية  م 

سيئة مدارسها  أحوال  كانت  تس يء    ،فيما  فيها  التدريس  ا    إلىوأماكن  أم  األوالد.  صحة 

 ا وكان األطب    لمون فكانوا من املشايخ والعميان،املع
 
وهذا ما دفع  .  قين والحجامينء من الحال

 .3" ترك هذه املدارس واإلنجذاب نحو مدارس ومكاتب الطوائف األخرى أبناء املسلمين إلى 

إلالفجر الصاد  ا وقد دع  ى أن تكون هذه الجمعيات الخيرية، جمعيات وطنية، ق 

نبذ الطائفية:"هذا األمر كاد    إلىالفجر الصادق     الفائدة لجميع أبناء الوطن، ودعا ى تعم  حت  

 يؤثر   يقض ي على الوطن العزيز باملرض العضال، ألن  
ً
تأخر الطائفة اإلسالمية األكثر عددا
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لينتفع  واحد  مقصد  ذات  عمومية،  الطائفية  الجمعيات  جعل  لزم  لذلك  غيرها.  م  تقد  في 

 . 1ن والتنافر" التباي ية عضو دون آخر ينش ئ  و تق موع جسم الوطن ألن  جم

األخرى، وكيف  الطوائف  املسلمين، وحال  الصادق حال  الفجر  تلك   أن    ويصف 

وكيف كانت حال   ، إنشاء الجمعيات الخيرية واملدارسفي  بكثير  الطوائف سبقت املسلمين  

مقارنة أن    مدارسهم  الوطن  أبناء  من  بصيرة  على ذي  يخفى  املسلمين:"ال  مدارس  منذ  مع  ه 

ليست بقصيرة    ، مدة 
 
تؤل املوجودة فيه  املختلفة  الطوائف  تقوم  ف جمعيا أخذت  ت خيرية 

كا  الالزمة،   بمصالحها 
 
يتعل واإلناث  للذكور  مدارس  واملعارف  فتتاح  العلوم  أنواع  فيها  مون 

ع  مستندة على ما يتبر    ، يدها رأس مال ألعمالها بضبوطة  جاعلة واردات أوقافها امل  ،واللغات

 
 
أول واإلحسانبه  البر  مساعد  و  وعلى  طوائفها  صت من  خص  وقد  املالية،  األجانب  ات 

واستحضرت لها   ،وللداخلية القصور العالية  ،بتدائية من هذه املدارس األماكن املناسبةلال 

بارعين ووج   األولى  معلمين  في الدرجة  لغات  لى إهت خواطرها  أوالدها  الذين   تعليم  األجانب 

اال بالدنا  مع  مد  لهم  مضت  التجارية.........فما  ع تصاالت  وقد  ة   
 
إال الطريقة  بهذه  سيرها  لى 

تلكا شموس  أشعة  بينها  فأهتدى  نتشرت  واللغات،  واملعارف  بأنوارها    العلوم    إلىأبناؤها 

 
 
ا كانت تلك الجمعيات طائفية  إيجاد املطابع ونشر الجرائد وتطبيب املرض ى الفقراء ....... ومل

 أيًضا كانت أعمالها الخيرية    ،محضة
 
دائرة طائفة غيرها. أما الطائفة اإلسالمية    ، فلم تتخط

 . 2ها كانت غافلة" فإن  

 تأسيس جمعية املقاصد الخيرية اإلسالمية:  -2

تأ   الحديث عن  بد  قبل  ال  املقاصد  أننيسيس جمعية  إلى    إلى سافرت     من اإلشارة 

  تينمر    عاصمة الخالفة العثمانية إستانبول 
ً
بغية الحصول    األرشيف العثماني  إلى، وتحديدا

العائدة أو الوثائق  أن    لها   على فرمان تأسيس الجمعية   
 
 إال

 
أوف العثور على فرمان ني لم  في  ق 

واألمر   ،الفترة القصيرة التي مكثتها في إستانبول   إلىذلك    ومرد    ة،سني  ة الرادالتأسيس أو اإل 
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أرشفة ج عدم  هو  لدى، اآلخر  املوجودة  الوثائق  لذلك   ميع  العثماني.  وزراء  رئاسة مجلس 

 
 
أؤك أن  أستطيع  ال  األمرفأنا  أترك  لن  ولكن  الجمعية،  بتأسيس  فرمان  وجود  أنفي  أو    ، د 

مر   السفر  أخرى  فسأحاول  كان  رب    ،إستانبول   إلىة  إن  الفرمان  على  الحصول  أستطيع  ما 

ااموجودً  ولكن  الوثائق،  بعض  على  الحصول  إلى  العائ  ستطعت  في دة  املقاصد   جمعية 

بعدد   وظفرت  ي    بيروت  بهال  طرابلس    العائدة  الوثائق  من  ستهان  املقاصد صور،  لجمعية 

 اني من مديرية معارف والية بيروت. عزل عبد القادر قب   آخر يعود إلى وصيدا، وعدد الشام

  
 
تأك إستانبول  إلى  الثاني  سفري  خالل  بيورلدي ولكن  وجود  من  بتأسيس   1دت 

تأسيس الجمعية   بيورلدي  الجمعية، وذلك من خالل إحدى الوثائق حيث جاء فيها:"... إن  

الدول عن  االصادر  منذ  الجمعية  هذه  باعتبار  يقض ي  تأسية  أن    ،سها بتداء  جمعية  على  ها 

 .2ست من أجل تنوير وتدريس وتعليم األطفال" تأس  

سنة  و  لوالية 1875/ه1292في  تابعة  متصرفية  تزال  ال  بيروت  مدينة  كانت  م 

فرماًنا    ،سورية إستانبول  أصدرت  مدحتحين  بتعيين  سورية،    شاهانًيا  على  والًيا  باشا 

متصر   أفندي  بك  باشا ورائف  مدحت  أن  ذلك  خاصة،  بصورة  بيروت  متصرفية  على  ا 
ً
ف

ملعرفة وإشاعة التعليم  ورائف بك كانا من أنصار األفكار الحديثة ومن الغيارى على نشر ا

البالد، باشا مداشتهر  و   في  يو   حت  بيروت  في  وكان  الدستور.  أبي  قاض  بلقب  أي  نائب   مئذ  

وهذا األخير لم يكن يختلف عن الوالي واملتصرف من    ،سمه الشيخ عبد هللا جمال الدينا

 
 
التعليمية،  حيث نزعته اإلصالحية وتطل الروح  عاته  إعادة  الجميع على  تعاون   إلىوهكذا 

 . 3" "جمعية الفنون" ولكن باسم جديد وهو "جمعية املقاصد الخيرية اإلسالمية

في كتاب عن حياة مدحت باشا على الشكل التالي:"عندما    التأسيسوقد ورد خبر   

 
 
رتول

 
باشا والية سورية فك املدارس  ب  ى مدحت  في مذكراته، على    ،مها وقد  إصالح  يقول  كما 

 
 ( بيورلدي: هو قرار يصدر عن الوالي وليس فرمان يصدر عن الدولة العلية. 1
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   كل  
 
وشك املحسنين،  إصالح،  من  اإلعانات  تجمع  أخذت  العلماء  من  جمعية  لذلك  ل 

   إلىلتها  املساجد، وحو    وأصلحت هذه الجمعية بعض
 
ا كان أهالي الشام  مدارس لألحداث. ومل

   إلى يميلون  
 
التعليم،    بث  روح 

ّ
أل جمعية  فقد  الخيرية"  فوا  املقاصد  "جمعية  سّموها 

 .1" نتشرت فروعها في جميع أنحاء الوليةا

أوغلي  إحسان  الدين  تاريخ وحضارة إلكمال  العثمانية  الدولة  في كتاب  ا  فقد    ، أم 

التعليمية  الجمعيات  تلك  بدايات  كانت  الشام،  بالد  يلي:"وفي  كما  التأسيس  خبر  ورد 

إنشائها والي سورية العثماني املصلح "مدحت باشا" سنة   إلى"الجمعيات الخيرية" التي دعا  

اال عندما    ،م1879/هـ  1878 املكاتب  نشر  في  التوسع  يعيقه أراد  وكان  الوالية،  في  بتدائية 

في  عدم   محلية  إسالمية  مدارس  إنشاء  في  راغًبا  كان  ذاته  الوقت  وفي  الالزم.  املال  توافر 

لت تلك "الجمعيات الخيرية اإلسالمية"
 
في بالد    مواجهة اإلرساليات األجنبية. وبالفعل تشك

معت التبرعات لغرض إنشاء  وُج الشام، وأسهم فيها عدد وفير من علماء دمشق وأعيانها،  

املدارس ونجح في مهمتها. وفي عام  تلك  كان هناك  1878ت  في  ثماني جمعيات موّز م  عة 

 . 2" دمشق، وبيروت، وطرابلس، والالذقية، وعكا، ونابلس، وجنين، وصيدا

ل  كتاب  "وفي  مدحتـ  حيدر  ت  علي 
 
ك العثمانية:"إن  "  باللغة  ب   ب 

 
يتطل اإلصالح 

كل    تقديمه بعض    على  من  املنتخبة  الخيرية  الجمعيات  إنشاء  من  ذلك  سبيل  في  ش يء 

ة الحمي  أرباب  من  الجمعيات  ،الثروات  هذه  مثل  وتشكيل  وإقامة  إيجاد  أجل   فإن    ،ومن 

لت جمعية  إعانة ممكنة، ....  أقدم سنوًيا على تقديم كل   مدحت باشا 
ّ
عالوة عليه فقد تشك

من شخصيات نخبة  من  الخيرية  املقاصد  وفي    باسم  منها،  الحمّية  وذوي  بيروت  أهالي 
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ّ
تشك وعكاالختام  وصيدا  طرابلس  األقضية:  جميع  في  لها  تابعة  فروع  فأخذت  لت   ،

 .1ما بينها في إبداء صرحها ومسؤلياتها على صعيد تقديم املساعدات" جميعها تتسابق في

التأسيس    قمتو    خبر  إلىبعرض  واملصادر،    باالستناد  املراجع  ى  بعض 
 
وسأتول

ل    تحليل ألص  مفادها   إلىالخبر،  جمعية   :حقيقة  بتأسيس  عالقة  باشا  ملدحت  كان  هل 

 .؟املقاصد الخيرية اإلسالمية في بيروت

إذ    الفنون  ثمرات  جريدة  عن   
ً
نقال الخبر  ذكرت  فقد  الحال  لسان  جريدة  ا  أم 

أن   من  الفنون  ثمرات  ذكرته  ملا  قد    قالت:"قد سررنا  بيروت  في  اإلسالمية  أقامت  الطائفة 

سمّ  الخيرية  تها جمعية  املقاصد     ، جمعية 
ّ
تفق الفقراءوموضوعها  أحوال  وإيجاد    ،د 

 . 2مدارس للذكور واإلناث 

جاء  ما  ا     أم 
 
الكش قب  اف  في  القادر  عبد  الشيخ  لسان  مؤسعلى  أحد  وهو  س ي اني 

وأو   فهذا الجمعية  لها،  رئيس  ه:"  ل  هذه  نص  ثمرات    ،األحوالإزاء  جريدة  صرخات  وإزاء 

اإلسالمية   ،الفنون  ة  األم  أوالدهم، وإحساس  أحوال  املسلمين من سوء  الكثير من  ي 
 
وتشك

تحر   مبادئها،  تخدم  لها  تأليف جمعيات  مبلزوم  املسلم  الشباب  همم  العون   يند  متس كت 

با   ،من هللا رائف  أمثال  الوطن،  أعيان  أولي الفضل من  بنصائح  متصر  ومسترشدين  ف شا 

الفكرة،   تلك  إنجاح  على  اللذين ساعدا  بيروت،  قاض ي  أفندي  ست  فتأّس بيروت، وجمال 

 . 4لخدمة املعارف اإلنسانية  3هـ 1296يرية اإلسالمية في بيروت سنة جمعية املقاصد الخ

الص  الفجر  يروي  ذلك  اوفي  يلي:"وهكذا  كما  التأسيس  خبر  الهمم  ادق  تحدت 

بيروت على   في  خيريةالشبابية  إسالمية  جمعية  اإللهية  ، تأليف  باملساعدات  ذلك    ، فتم 

 
باشا، مرآت حيرت، ترجمة سوسن آغا قصاب، جلد  (   1 -209هـ، ص1325، هالل مطبعة س ي، إستانبول  1علي حيدر مدحت: مدحت 

210 . 

 م. 1878أيلول  12و 31/هـ1295رمضان  16، 88( لسان الحال: العدد  2

د أن تأسيس  3
ّ
 هـ.1295الجمعية كان سنة ( أعتقد أن عبد القادر قباني وقع في خطأ تاريخي، ألن جميع املراجع تؤك
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امل شعبان  غرة  النبوية عليلة  الهجرة  من  وألف  ومائتين  وتسعين  خمس  لسنة  على    ظم 

التحية أفضل  اصاحبها  السيد عبد أعضاءجتمعنا نحن  ، حيث  أحدنا  في منزل  العجزة  ها 

قب   سعيد    ،انيالقادر  الشيخ  أحدنا  علينا  تال  النبوية األحاديث    الجنديوهناك  الشريفة 

هللا    ه  ا ما ألهممن    ووضع كل    ، فتعاهدنا على ذلك  ، تحاد لخدمة األمور الخيريةاآلمرة بلزوم اال

لصندوقها  مال  رأس  النقود  قانون    ،من  شكل  على  بتعليمات  لها  خليتها  داترتيب  لوكتبنا 

ور وا ومذكراتها  وقد  جتماعها  أمورها،  بذبط  السني  منا  الحكومة  لجانب  عريضة  ة  لك 

أستدعينا مساعداتها  وا الخيري، كما  بعملنا  التعليمات  ليحيط علمها  تلك  بادرنا لطبع  ننا 

واألم   الحكومة  على  واالوعرضها  القبول  وبعد  وتعة،  سبحانه  على هللا  الخير   لىا تكال  يسر 

 . 1باشرنا باألعمال" 

  
 
البعض من ذوي  وفي مذك يلي:"رأى  ما  التأسيس  يقول سليم علي سالم عن  راته، 

والحم إلى  الغيرة  ماسة  حاجة  اإلسالمية ية  الطائفة  بشؤون  تعنى  إسالمية  جمعية  تأليف 

 فأعلى الخصوص تعليم أبنائها،  
ّ
. وكان ذلك 2هـ 1296لسنة املذكورة  فوا هذه الجمعية با ل

را متصرفية  على  بزمن  أخذ  الذي  باشا  حت  ئف  تأسيسها،  والية عاتقه  على   
ً
واليا حضر  ى 

باشا  مدحت  عنايته   ،سورية  فبذل  سورية،  لوالية  تابعة  متصرفية  يومئذ   بيروت  وكانت 

 .3بمساعدتها

ا حصلنا على ما    أن  نا  الفنون فقد أوردت الخبر كما يلي:"قد سر  ا جريدة ثمرات  أم 

في بيروت،   أبناء الطائفة اإلسالمية   تمنيناه عند 
ّ
أن من خمسة  وذلك  تألفت جمعية  قد  ه 

األهالي وعشري من   
ً
شابا ان  وسمّ ،  والكاتب  الصندوق  وأمين  الرئيس  منهم  يت  نتخب 

أمر خير دون    ور واإلناث بما يكون به سداد من عوز وكل  " للذك "بجمعية املقاصد الخيرية

يتعلق  بما  الجمعية  في هيأة هذه  التامة  الغيرة  السياسية، وقد شاهدنا  في األمور  املداخلة 

 
 . 7( الفجر الصادق: مصدر سابق، ص  1

 هـ.1295( خطأ وقع فيه سليم علي سالم، ألن التأسيس كان سنة  2

 .118، ص 1981م(، الدار الجامعية، 1938 –هـ 1868( حسان حالق: مذكرات سليم علي سالم ) 3
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كانت غايتها   إذايد اإلسعاف ملساعدتها    ن يمد  كما نتشكر مم    ،فنثني على غيرتهم  ،بأمورها 

بتوف  النفع وقد صممت  غير.  ال  ايالعمومي  أعمالها  باكورة  يكون  أن  مدرسة ق هللا  فتتاح 

 
 
يتعل وقت،  أقرب  في  فيلإلناث  أشغال  من  من  تعليمه  يمكن  وما  والقراءة  التهذيب  أصول  ها 

 . 1اليد"

من غرة شعبان    إذا  ليلة  التأسيس، وكان منزل الشيخ   م1878/هـ  1295في  كان 

 من الشبان هم بحسب الحروف الهجائية: أحمد دريان، بشير    اني يضم  عبد القادر قب  
ً
نفرا

م، خضر الحص، راغب عز  ر البربير، بديع اليافي، حسن بيهم، حسن الطرابلس ي، حسن مح

القا  الغزاوي، عبد  النصولي، عبد هللا  الجندي، سعيد طرباه، طه  در سنو، الدين، سعيد 

اللطيف حماده، عبد الرحمن النعماني، محمود   رما، محمد دية، محمود رمضان،  خعبد 

سليم   أبو  محمد  م،  محر  مصباح  اللبابيدي،  محمد  الفاخوري،  محمد  شبارو،  مصطفى 

 .2املغربل، هاشم الجمال

، ي ساملؤس    عضاءاأل   إن   
ً
ووعيا ثقافة  متساوين  يكونوا  لم  أفراد  هم  للجمعية  ن 

ومروءة.  ولكن    
ً
وإخالصا  

ً
إيمانا تساووا  تلك  أو  و هم  في  الجمعية  تأليفهم  فور  به  قاموا  عمل  ل 

االليلة القادر قب  ،  أميًنا للصندوق ومصباح محر  نتخابهم عبد  البربير   لها وبشير 
ً
م اني رئيسا

 لها
ً
 . 3كاتبا

األو    التأسيس ي  البيان  صدر  التأسيس  مرحلة  الخيريوبعد  املقاصد  لجمعية  ة  ل 

الخيرية. ومم    ،اإلسالمية بمقاصدنا  تقوم  لتأليف جمعية  يسرتنا  من   هلل 
ً
فيه:"حمدا جاء  ا 

 ميس    وكل  
 
وف من  يا   

ً
وشكرا له،  خلق  ملا  الطويةر  الخالصة  بنياتنا  أعمالنا  واألعمال    ،قت 

نجاح  بالني   من  أوليتنا  بما  منا  عليك  وثناء  ولكل  ات،  مرضية.  راضية  نوى.   وهمم  أمرهما 

مخلصين لك األقوال واألفعال في السر    ،فظهرنا بمظهر قولك )وتعاونوا على البر والتقوى(

 
 م. 1878أيلول  19/هـ1295رمضان  12، اإلثنين 181ثمرات الفنون: العدد (  1

 . 23( الفجر الصادق: مصدر سابق، ص  2

 . 23، ص 2008، 1( إيمان محي الدين املناصفي: الشيخ عبد القادر القباني وجريدة ثمرات الفنون، دار العلم للماليين، بيروت، ط 3
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تقد   )وما  بوعدك   
 
إال لنا  أمل  ال  ال  والنجوى.  وهللا  عند هللا،  تجدوه  خير   من  ألنفسكم  موا 

)الخير  ع أجر املحسنين(. وصالة وسالًما دائمين متالزمين على من أعلن مقاصدنا بقولهيضي  

باملعرو   إلىأمتي    فيو  في   اآلمر  محمد  سيدنا  أنبيائك  أفضل  القيامة(  عن   ف يوم  والناهي 

   ،املنكر
 
كل )الخلق  وأحب  القائل  هللا  عيال  وأصحابه هم  آله  وعلى  لعياله(  أنفعهم  إليه  هم 

                                       .1السادة األماجد الذين أسسوا جمعياتهم على خير املقاصد"

، وحرًصا  بعض مؤسس ي جمعية الفنون   مبادىء جمعية املقاصد:"... إن    ومن أهم   

اال  روحية  على  في  منهم  يكون  سوف  مشروع  بتأسيس  السابق  في  سوية  قاموا  قد  ئتالف 

أن   بمفردها، غير  لبيروت  بعد،    كل    إلىتأثيره سوف يصل    البداية  اإلسالمية فيما  البلدات 

أجل دعم ومساندة خدمة األحسن  ،وهو مشروع من  الوجه  املعارف على  ترقية  ومن    ،هي 

لهذه   املؤسسون  أظهر  ولقد  اإلسالمية.  الخيرية  املقاصد  جمعية  تأسيس  كان  ذلك  أجل 

مقد   وفي  املحافظة  الجمعية  البداية:  ومنذ  رئيسها  والصدق متهم  والوجدان  الطهارة    على 

محب  واال  في  األمة  أبناء  بين  من  األوائل  فكانوا  إزالة  ستقامة  على  عملوا  ولذلك  لوطنهم،  تهم 

 . 2الظروف السيئة رغم صعوبة هذا العمل في بيروت ومحيطها" 

الجمعية    أهداف   أيًضا ومن 
 
تشك لقد  املسم  :"...  الجمعية  املقاصد لت  جمعية  اة 

باستيفاء  الخيرية   تقوم  محلية  كجمعية  عملها  وتنظمت  أجل  من  ة  محلي  واردات  وجمع 

 . 3بتدائية وتحقيق مقصد اإلصالح"تكثير عدد املدارس اإلسالمية اال  املشكور في

م  1915-1914خة في العام  مؤر    وهيوجاء خبر التأسيس في وثيقة عثمانية أخرى   

التأسيس بعد     36  ،أي 
 
يلي:"لقد تشك ما  تأسيس جمعية املقاصد حين ورد   من 

ً
في  عاما لت 

العام   تنو 1292بيروت  جمعية  املسم  رية  يهـ  حيث الجمعية  الخيرية(  املقاصد  )جمعية  اة 

إليها   يعود  إسالمية  كجمعية  ومدارس  ستمالك  اتشكلت  ومؤسسات  تابعة أماكن  كانت 

 
 . 2( الفجر الصادق: مصدر سابق، ص  1

2 ( B.O.A: ŞD nic, nec:1320/25. 

3 ) B.O.A: MF, MKT: 1138/64. 
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إليها للتعليم،    للمعارف  تسليمها  ق  ،يجب  بيروت ولذلك  والية  بتبليغ  الجليلة  وزارتنا  امت 

  املدارس واملؤسسات السالفة الذكر تنحصر عائداتها  والقاض ي بأن    ،القرار الصادر بذلك

ر   لصالح يرصد  حيث  املذكورة،  أوقافيالجمعية  قياممن   1ع  وا  خالل  مع عالقة  رتباط 

وأم   ممكنة...  طريقة  بأفضل  في  الجمعية  البحث  مبان  عائدات  ا  من  املذكورة   الجمعية 

 
 
من: )محمد بيهم( وكذلك مبعوث والية بيروت   حمل أعبائها كل    ىومدارس وغيرها، فقد تول

 .2)سليم سالم(" 

التأسيس،    خبر  عن  أخرى  وثيقة  في  في  مؤر    وهيوجاء  أن  1914أيار    10خة    م، 

الجمعية،   تأسيس هذه  كان وراء  باشا  الوثيقة:"في سومم  مدحت  في  قام  3هـ2912نة  ا جاء 

جمعية   وهي  خيرية  علمية  جمعية  تأسيس  ورعاية  بتشريف  باشا  مدحت  األحرار  أبو 

بتشكيلها خيرة من أشراف بيروت التي قام  الخيرية  س هؤالء هذه الجمعية  وأس    ،املقاصد 

ة والجرأة، وانطلق هؤالء في هذه الجمعية برعاية   من منطلق كونهم جماعة من أهل الحمي 

اع املذكور حيث  بشكل حسنالوالي  لها  واردات  تأمين  على  في  تمدوا  والغيرة  السعي  وعلى   ،

 .4" ستخدام هذه الواردات من أجل فتح املدارس وتأسيسها على نحو حسنا

 عالقة جمعية املقاصد بجمعية الفنون:  -3

التطرق    ة، وهي هل ملدحت باشا عالقة في تأسيس جمعية  إشكالية مهم    إلى وقبل 

أو    ؟املقاصد باشا  مدحت  كان  إن  العثماني  بالوالي  الجمعية  تربط  التي  العالقة  مدى  وما 

 أهمية عن النقطتين ال تقل    على نقطة  تسليط الضوء  من    ال بد    ا؟ حمدي باشا أو غيرهم

والتي    ؟متداد لجمعية الفنون ة املقاصد الخيرية اإلسالمية هي اجمعي  هل  :، وهيالسابقتين

، والتي أصدرت جريدة ثمرات رئيسها الشيخ يوسف األسير و رها  الحاج سعد حمادة ناظ كان

نا ال هذه اإلشكالية، فإن    ولإلجابة عن  باسم عبد القادر قباني؟  ها متياز ا  كانوالتي    ،الفنون 

 
 ( أنشئت لخدمة التعليم.  1

2 ) B.O.A: DH.UMUM: 69/ 2. 

 هـ.1295م/1878( أيًضا خطأ كبير وقعت فيه الوثيقة ألن مدحت باشا تولى ولية سورية في تشرين الثاني عام  3

4 ) B.O.A: DH.UMUM: 69/2 
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القاطع   الدليل   نملك 
 
الولي وعصام شبارو   من خالل  إال الشيخ طه  أورده  أوردته   ،ما  وما 

د أو إحدى الوثائق العثمانية، لكن مع كل  
 
ننفي أن    هذه املصادر واملراجع ال نستطيع أن نؤك

ا هي  املقاصد  الفنون،  جمعية  لجمعية  النظر  و متداد  وجهات  املراجع  لهذه  سنعرض 

 دراستها ثم  ،واملصادر
 
 مقاربة تعطينا فكرة عن هذه العالقة. إلىنا نصل ، عل

شبارو   عصام  اإلسال   يقول  الخيرية  املقاصد  "جمعية  كتابه  ما في  بيروت"  في  مية 

يخطئ يظن    يلي:"...  ضم    أن    من  التي  الفنون  عشرة  جمعية  يوسف    أعضاءت  بينهم  من 

محكمة   ورئيس  حماده،  هللا  سعد  برئاسة  وكانت  قباني،  القادر  عبد  والشيخ  األسير، 

ا الخيرية  املقاصد  لتأسيس جمعية  التي مهدت  الخطأ    إلسالمية. ومرد  التجارة، هي    إلى هذا 

أن جمعية الفنون أصدرت جريدة ثمرات الفنون، وكانت إجازتها الرسمية باسم الشيخ عبد  

وفاة رئيسها سعد هللا حماده   ومطبعتها بعد  ي الذي ما لبث وأن اشترى الجريدةالقادر قبان 

وب  وحل   اإلسالمية،  الخيرية  املقاصد  جمعية  تأسيس  في  ليشارك  تأسيس الجمعية  عد 

 .1جمعية املقاصد ترأس القباني جمعية املقاصد ملدة سبعة أشهر"

ا الشيخ طه الولي فيقول:"... وكا   سمه الشيخ  ن في بيروت يومئذ  نائب أي قاض  اأم 

الدين الوالي واملتصرف من حيث نزعته   ، عبد هللا جمال  يكن يختلف عن  لم  األخير  وهذا 

جمعية الفنون،    إلىاإلصالحية وتطلعاته التعليمية، وهكذا تعاون الجميع على إعادة الروح  

 .2ولكن باسم جديد وهو جمعية املقاصد الخيرية اإلسالمية" 

إن    يلي:"...  كما  الخبر  أوردت  فقد  العثمانية  الوثائق  ا  جمعية   بعض  أم  مؤسس ي 

اال الفنون  روحية  على  منهم  وحرًصا  مشروع ،  بتأسيس  السابق  في  سوية  قاموا  قد  ئتالف 

أن   غير  بمفردها.  لبيروت  البداية  في  يكون  يصل    سوف  سوف  البلدات   كل    إلىتأثيره 

 
) ( الدكتور عصام   1 بيروت  في  م(، دار مصباح الفكر  2000  –  1878/هـ1421  -  1295محمد شبارو: جمعية املقاصد الخيرية اإلسالمية 

 . 30م، ص 2000، 1للطباعة والنشر، بيروت، ط 

 .236( طه الولي: مرجع سابق، ص  2
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خدمة ومساندة  دعم  أجل  من  مشروع  وهو  بعد،  فيما  على و   ،اإلسالمية  املعارف  ترقية 

 .1أجل ذلك كان تأسيس جمعية املقاصد الخيرية اإلسالمية"ومن   ،الوجه األحسن 

   :نحن أمام ثالث روايات  إذا 
 
العثمانية لم تؤك د ولم تنف عالقة جمعية فالرواية 

إبالفنون   بالقول  اكتفت  بل  املقاصد،  "ج  ن  جمعية  مؤسس ي   بعض 
ً
حرصا الفنون"  معية 

ه من خالل هذه الوثيقة   نا ن أ آخر الوثيقة، وك  إلىئتالف قد قاموا...  على روحية اال  نستدل  أن 

الفنون وجمعية املقاصد.رابط ما    كان هناك الروايت  بين جمعية   فتجعلنان،  ا خرين األ ا أما 

روايت متناقضتيأمام  الفنون ين  لجمعية  عالقة  أي  تنفي  فاألولى  املقاصد،   ن،  بجمعية 

نفيه   التي يسوقها عصام شبارو عن  الجمعيتين هي ضعيفة، فهو    ألي فاملبررات  بين  صلة 

أي    –جمعية الفنون أصدرت جريدة ثمرات الفنون والتي كانت إجازتها    أن    إلى أمر النفي    يرد  

شترى الجريدة بعد وفاة  ، والسبب اآلخر هو أن القباني اباسم عبد القادر قباني  –الجريدة  

أن يكون   من أن أدلي بدلوي في هذا املوضوع، ما املانع  فال بد   الحاج سعد هللا حماده.ناظرها 

  من وتصدر الجريدة باسمه. وما هو املانع  –جمعية الفنون  –الجمعية  أعضاءالقباني أحد 

حماده، فالنفي الذي يسوقه شبارو    أن يشتري القباني الجريدة بعد وفاة رئيسها سعد هللا

مبر   بجمعيةليس  الفنون  جمعية  عالقة  لنفي   
ً
املانع  را وما  بعض   من  املقاصد.  يكون  أن 

قد    أعضاء،  عضاءاأل  نفسه  الوقت  وفي  الفنون،  جمعية  جمعية    أعضاءأصبحوا    في  في 

أن    املقاصد؟ نجد   
ً
كان    فمثال األزهري  عباس  نة  فترةخالل  الشيخ  لجمعية    معي   

ً
عضوا

بيروت في  إن    ،املقاصد  تأسيسها.  على  أشرف  التي  العثمانية  للكلية  عمدة  شباروا   وكان 

مبر   أن    اًر يسوق  وهو  قد    آخر  الفنون   جمعية 
 
حماده،    غلقتأ سعد هللا  الحاج  وفاة  بعد 

أن  فإن   من  شبارو  يسوقه  الذي  للنفي  موجبة  األسباب  هذه  أرى  ال  املقاصد  ني    جمعية 

ا بيروت هي  في  اإلسالمية  أميل  الخيرية  فأنا  لذلك  الفنون،  رواية الشيخ    إلى متداد لجمعية 

 متداد لجمعية الفنون. لذي يرى أن جمعية املقاصد هي اطه الولي، ا

 
1 ) B.O.A: ŞD nic, nec: 1320/25. 



 
55 

 ؟ هل ملدحت باشا عالقة بتأسيس جمعية املقاصد بيروت  -4

تحد    التي  الروايات  سأعرض   
ً
باشا أوال مدحت  عالقة  عن  جمعية   ثت  بتأسيس 

على   ثانية  وسأعمل  الخيرية،  املعلومات  دراسة املقاصد  والبراهين    مستعيًنا   هذه  بالحجج 

 . الواضحوالدليل 

وعنوانه:"الدولة   أوغلي  إحسان  الدين  إكمال  عليه  أشرف  الذي  الكتاب  ففي 

فيه:" جاء  وحضارة"،  تاريخ  "الجمعيات  العثمانية  تلك  بدايات  كانت  الشام،  بالد  وفي 

دعا   التي  باشا   إلىالخيرية"  "مدحت  املصلح  العثماني  سورية  والي  سنة  إنشائها   "1878-

في1879 التوسع  أراد  اال   م عندما  املكاتب  الوالية، وكان يعيقهنشر  في  توافر   بتدائية  عدم 

الالزم مواجهة    ،املال  في  ة  محلي  إسالمية  مدارس  إنشاء  في  راغًبا  كان  ذاته  الوقت  وفي 

األجنبية بالد    ،اإلرساليات  في  اإلسالمية"  الخيرية  "الجمعيات  تلك  تشكلت  وبالفعل 

عالشام فيها  وأسهم  وفير ،  لغرض    دد  التبرعات  وجمعت  وأعيانها،  دمشق  علماء  من 

مهمّ  في  ونجحت  املدارس،  تلك  عام  إنشاء  وفي  جمعيات  1878تها.  ثماني  هناك  كان  م 

 .1عة في دمشق، بيروت، وطرابلس، والالذقية، وعكا، ونابلس، وجنين، وصيدا موّز 

حياته    باشا:  مدحت  كتاب  خبر  محاكمته  –مذكراته    -وفي  جاء  كما  ،  التأسيس 

املدارس   إصالح  نفسه    –يلي:"قدمت  عن  باشا  مدحت  كل    –يتكلم     ، إصالح  على 
 
لت وشك

العلماء من  اإلعاناتجمعية  وجمعت  املروءة  ،  ذوي  الجوامع   ،من  بعض  بها  فأصلحت 

في كل    ،وجعلتها مدارس لألحداث أو    150  مدرسة  وأدخلت   
ً
رت أن يجازى ، وقر  200تلميذا

عدا اإلعانة جزًءا من إيراد  وخصصت    ،املدرسة   إلىبلغ السادسة ولم يرسله    إذاولي الطفل  

امللحقات    ،األوقاف  في  املدارس  يميلون  وعممت  الشام  أهالي     إلىوكان 
ّ
التعليم    بث روح 

 
ّ
عبفأل

ُ
 .2" ها في أنحاء الوليةفوا "جمعية املقاصد الخيرية" وانتشرت ش

 
 .429( إكمال الدين إحسان أوغلي: مرجع سابق، ص  1

 . 49محاكمته، مرجع سابق، ص  –مذكراته   –( مدحت باشا: حياته   2
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إن  ويقول علي       حيدر مدحت:"... 
 
يتطل كل  اإلصالح  تقديمه على  في سبيل    ب  ش يء 

ومن أجل    ،من أرباب الحمية  ذلك من إنشاء الجمعيات الخيرية املنتخبة من بعض الذوات

فإن   الجمعيات،  هذه  مثل  وتشكيل  وإقامة  تقديم   إيجاد  على   
ً
سنويا أقدم  باشا  مدحت 

ممكنة ...  إعانة   ، 
ّ
تشك عليه  من  وعالوة  نخبة  من  الخيرية  املقاصد  باسم  جمعية  لت 

 
ّ
تشك الختام  وفي  منها،  الحمية  وذوي  بيروت  أهالي  جميع  شخصيات  في  لها  فروع  لت 

 .1"األقضية: طرابلس وصيدا وعكا

إحت    تشير    ن  ى  العثمانية،  تأسيس   أن    إلى  أيًضا الوثائق  وراء  كان  باشا  مدحت 

املقاصد:" الجمعية    إّن جمعية  الخيرية    –هذه  املقاصد  في    –جمعية  قامت  هي جمعية 

وهي   الخصوصية،  املدارس  وإدارة  تأسيس  أجل  من  خيرية    أيًضا األساس  جمعية 

وقد    ،الة من قبلهوذلك بمساعدة فع    ، ست على زمن حكومة املرحوم )مدحت باشا(تأّس 

 
 
عن  تمك عدة  نت  وإدارة  منتج  من  يديها  تحت  كثيرة  وعقارات  وأمالك  واردات  طريق 

 .2مدارس"

لخبر و   العرض  هذا  بهذا   بعد  باشا  مدحت  عالقة  ومدى  الجمعية،  تأسيس 

آخر وهو نفي أي عالقة ملدحت باشا في تأسيس جمعية املقاصد   خبر   إلىالتأسيس، ننتقل  

اإلسالم االخيرية  وذلك  بيروت،  جمعية  األقل  على  واألدلة    إلى   ستناًداية    البراهينالحجج 

بأن   للشك،   
ً
تدع مجاال املقاصد  والتي ال  بتأسيس جمعية  له أي عالقة  ليس  باشا   مدحت 

بيروت. في  اإلسالمية  فر أم    الخيرية  باقي  الجمعية  ا  بحسبوع  سورية،  والية  الدالئل   في 

لدين املتوافرة  أن  فإن    ،ا والبراهين  تثبت  باشا    ها  إعادة  مدحت  نريد  وال  تأسيسها  وراء  كان 

  راجع ما  – ذكرها 
ً
  –كتب قبال

 
 ول حنا على جمعية املقاصد في بيروت، ز في حديثلذلك سنرك

ن مدحت باشا والي سورية يتعي  سنبرهن أن  الثاني،  و   ل: ما كتب في بعض املراجع،ين األو  شق  

 بيروت. في كان بعد تأسيس جمعية املقاصد

 
 .210 – 201( علي حيدر مدحت: مرجع سابق، ص  1
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التأسيس  خبر  في  الولي  طه  ايقول  قاض   أي  نائب  بيروت  في  الشيخ  :"وكان  سمه 

الدين املتصر    ،جمال  عن  يختلف  يكن  لم  األخير  اإلصالحية   1فوهذا  نزعته  حيث  من 

التعليمية الروح    ،وتطلعاته  إعادة  على  الجميع  تعاون  ولكن  الفنون   جمعية  إلى وهكذا   ،

  ،2جديد هو"جمعية املقاصد الخيرية اإلسالمية" سمبا 
ّ
اية طه الولي أن ه ل يوجد  نجد في رو

   أّي 
ّ
إن التأسيس،  خبر  في  باشا  ملدحت  التأسيس  ى  عز ما  ذكر  خبر  الولي  القاض ي    إلى طه 

 ".ف رائف باشاجمال الدين واملتصرّ 

ال  عبد  ا  فإن  قب    قادر  أم  في  اني  بيروت  في  املقاصد  جمعية  تأسيس  خبر  يذكر  ه 

 
 
يلي:"تحرك كما  املسلمالكشاف  الشباب  همم  هللاد  تممس  ت  من  العون  ومسترشدين    ،ين 

الدين  أمثال  رائف باشا متصر    بنصائح أولي الفضل من أعيان الوطن، ف بيروت، وجمال 

بيروت قاض  على  أفندي  ساعدا  اللذين  فتأس  ،  الفكرة،  تلك  املقاصد   ستنجاح  جمعية 

سنة   بيروت  في  اإلسالمية  اإلنسانية   .3هـ  1296الخيرية  املعارف  القباني   ،4لخدمة  ويتابع 

 –  والكالم للقباني  –عين مدحت باشا لوالية سورية وهو على ما علمت    تفق أن  فيقول:"وا

حقة" مساعدة  الجمعية  فساعد  العثمانية  الدولة  وزراء  خيار  كالم    إذا   ،5من  من  واضح 

مدحت باشا لم يكن له أي عالقة    أّن ل رئيس لها،  س ي الجمعية وأو  القباني، وهو من مؤس  

املقاصد   جمعية   في  بتأسيس 
ّ
يؤك بل  أّن بيروت،  القباني  لولية    تعيين  د  باشا  مدحت 

 . جمعيةالسوريا كان بعد تأسيس 

بيروت    في  ولد  الذي  سالم،  علي  سليم  يقول  مذكراته،  شاهًدا   كان  م1868وفي 

الغير  البعض من ذوي  حاجة  أن  هناك  ة والحمية  ومعاصًرا لتأسيس جمعية املقاصد:"رأى 

تعليم  الخصوص  على  اإلسالمية  الطائفة  بشؤون  تعنى  إسالمية  جمعية  لتأليف  ماسة 

 
 ( املتصرف: هو رائف باشا.  1

 .236( طه الولي: مرجع سابق، ص  2
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 . 87قباني: الكشاف، مرجع سابق، ص ( عبد القادر  4

 . 87( املرجع نفسه: ص  5



 
58 

 
 
فأل املذكورة  فأبنائها،  بالسنة  الجمعية  هذه  ذلك ،  1هـ   1296وا  رائف    في   وكان  متصرفية 

تأسيسها عاتقه  على  أخذ  الذي  حت  باشا  والية سورية مدحت  ،  على  والًيا  باشا، ى حضر 

يومئذ   بيروت  بمساعدتها"   وكانت  عنايته  لوالية سورية، فبذل  تابعة   و     .2متصرفية 
ّ
  ضحيت

أّن   أيًضا سالم  علي  سليم  كالم  بيروت    من  في  املقاصد  جمعية  ا  تأسيس 
ً
سابق كان 

 . ستالم ولية سوريةلوصول مدحت باشا ل 

أي    نفي  بيروت، وقطع   ةولتأكيد  في  املقاصد  بتأسيس جمعية  باشا  عالقة ملدحت 

ع كان  باليقين،  لالشك  تاريخية  مقاربة  إجراء  باشا  ت لي   مدحت  وتاريخ ولي  سوريا،  والية 

أكثر    إلى ستناد  شهر والسنة، فكان لزاًما علي  اال تأسيس جمعية املقاصد في بيروت باليوم وال

هذه  من مصدر ومرجع   أن  إلثبات  ال املقاربة، وخصوًصا  فكرة   ه  تعطينا  مراجع  أو  مصادر 

وهي  لتقميش في الكثير منها،او لكن بعد التمحيص و دقيقة لتولي مدحت باشا والية سورية، 

العثمانية،  تاريختتناول   السلطان    الدولة  حياة  روت  التي  تلك  الحميد  وخصوًصا  عبد 

ومنها باشا  مدحت  سيرة  حكت  التي  واملصادر  قلعجي(،  الثاني،  )لقدري  باشا  مدحت  أبو : 

اكمته، ليوسف  مح –مذكراته  –الدستور العثماني وخالع السالطين. ومدحت باشا: حياته 

على  والية سورية. لكن عثرت  على تاريخ دقيق لتولي مدحت باشا  لم أعثر  و   كمال بك حتاتة.

 (:شذرات ومقتطفات من كتاب السلطان عبد الحميد الثاني )ألورخان محمد علي 

: عثرت على تاريخ نفي
ً
 . 3م 1878شباط  5خارج إستانبول وهو  مدحت باشا  أوال

في املنفى وهي سنة وسبع التي قضاها  ن يوًما، حيث عاد  ة أشهر وواحد وعشرو ثانًيا: املدة 

أيلول   26عاد من منفاه في  قد  جزيرة كريت، وعليه يكون مدحت باشا    إلىبعد هذا التاريخ  

وا1878 كريت  م.  في جزيرة  البقاء  الحميد  عبد  السلطان  عليه  بأي  من  شترط  القيام  دون 

 
 هـ. 1295( خطأ وقع فيه سالم ألن التأسيس كان  1

 . 118( حسان حالق: مذكرات سليم علي سالم، مرجع سابق، ص  2

 .120، ص 1987، 1( أورخان محمد علي: السلطان عبد الحميد الثاني، حياته وأحداث عهده، دار األنبار، ط  3



 
59 

أشهر أربعة  ملدة  سورية نشاط  والية  تولى  بعدها  أربعة    إلى يضاف    ،1.   
ً
قبال ن  املدو  التاريخ 

ستالم مدحت باشا  اا يعني أن  اإلقامة الجبرية، مم  بالتي نستطيع تسميتها    وهي الفترة  ،أشهر

في   كان  سورية  الثاني    26لوالية  جمعية    زمن   في  أي  م،1879كانون  تأسيس  عن  متأخر 

معظم  املقاصد أجمعت  وقد  بيروت،  في  اإلسالمية  أن    الخيرية  واملراجع  تأسيس    املصادر 

 1878تموز    31الجمعية كان في  
ا عبد العزيز محمد عوض فإن   م. أم 

 
د ما ذهبنا إليه من  ه يؤك

 .2م 1879ستالم مدحت باشا لوالية سورية كان في سنة أن ا

باشا    مدحت  فيقول:"وصل  رستم  أسد  ا  في    إلىأم  سورية  األول    3والية  كانون 

بقدومه" 1878 الناس   3م ففرح 
 
أن  ، وتؤك الحال  باشا لوالية   د جريدة لسان  تعيين مدحت 

 .4م 1878تشرين الثاني  14أو  2سورية كان في 

   إذا  
 
يؤك الفترة  تلك  عاصر  واملراجع ومن  املصادر  أن  جميع  باشا   د  تعيين مدحت 

متأخرً   سوريةعلى    ا واليً  جمعي  عن  اكان  بيروت؛ املة  تأسيس  في  اإلسالمية  الخيرية  قاصد 

مدحت باشا لم يكن وراء تأسيس جمعية املقاصد في بيروت،  لذلك ثبت بالدليل القاطع أن  

رب   يكون  لكن  كل  أحمد  ما  في  الجمعية  فروع  تأسيس  وراء  باشا  الشام وصيدا    مدحت  من 

القادر قب   الفنون لصاحبها عبد  اني وعكا وجنين وطرابلس...ألخ. وقد أوردت جريدة ثمرات 

وأو   الجمعية  مؤسس ي  أحد  لها وهو  رئيس  ال  ،ل  واليً الخبر  باشا  مدحت  تعيين    اتالي:"أثناء 

ا  إلى لسورية، وأثناء وصوله   باستقباله  األهالي  بيروت قام    مرفأ 
ً
رأسهم    كبيًراستقباال وعلى 

مقد   وفي  املدارس،  وتالميذ  حيث  األعيان  اإلسالمية  الخيرية  املقاصد  جمعية  صنعت  متهم 

تب  عليها:"فليحي موالنا السلطان عبد   كبيًرا   ا )الجمعية( قوًس 
 
للوالي وكتبت يافطة كبيرة، ك

خان" الفنون   .5الحميد  ثمرات  جريدة  فتقول:"إن    وتتابع  الصدد  نفس  به    في  قامت  ما 

 
 . 179أورخان محمد علي: مرجع سابق، ص  ( 1

 . 56( عبد العزيز عوض: مرجع سابق، ص  2

 .318م، ص 1978، لبنان، 2( أسد رستم: لبنان في عهد املتصرفية، منشورات املكتبة البوليسية، ط  3

 م. 1878تشرين الثاني  14أو  2/هـ1295ذي القعدة  20، 106( لسان الحال: العدد  4
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ا  جمعية  بقداملقاصد من تزيين وأقواس النصر 
ً
  م والي سورية أحمد مدحت باشاو حتفاال

ستقبال جمعية املقاصد ملدحت باشا وهي  كيف يكون ا  إذا   .1الخاص"  عضاءهو من مال األ 

 لم تؤسس بعد؟؟ 

ل عن عالقة مدحت باشا بتأسيس الجمعية، فمن غير   فبعد هذا العرض املفص 

ينس   أن  املعقول  أو  أحد  املقبول  بيروت    ب  في  املقاصد  جمعية  سورية  و   إلى تأسيس  الي 

جمعية املقاصد في بيروت مردود  يس  مدحت باشا هو وراء تأس  بأن    مدحت باشا، إن  القول 

 . وغير مقبول 

 ن رئاسة الجمعية: قضية عزل عبد القادر قّباني م -5

  
 
إال الجمعية  رئاسة  في  قباني  القادر  عبد  يمكث  استعفىمد    لم  ثم  وجيزة  من   ة 

يحد   أن عصام شبارو  حتى  م  دالرئاسة،  التي  الجمعيةالفترة  رئاسة  في  القباني  سبعة   كثها 

ملالذي  والسؤال    .2أشهر نفسه،     إذايطرح 
 
إال القباني  رئاسة  تستمر  الفترة    لم  هذه 

  ن  ؟!!. والحقيقة إمن منصبه كما تقول بعض املراجع؟؟ أم عزل   وهل استعفىالقصيرة؟؟  

، إن لم تكن نادرة. وقد ورد خبر عزل املصادر واملراجع التي تناولت هذا املوضوع قليلة جًدا

الفترة التي قضاها  يس لدينا مصادر أو مراجع توضحلالوثائق العثمانية، و اني في إحدى القب

ا الوثيقة العثمانية فإن   ها ال تشير ال القباني في رئاسة الجمعية سوى ما أشار إليه شبارو، أم 

و  بعيد  المن قريب  إن    إلى  من  للجمعية،  رئاسته  الوثيقة  ما جل  فترة  في  تقرير   ،ما ورد  وهو 

أو   القباني  استخباراتي  إنصاف  والف  طلب  املغرضين  حملة  به  س  من  وشوا  الذين    إلى اد 

العثمانية، ألن   أن  السلطات  يبدو  أعداء  ه  له  كان  كثر من مسؤولي مجلس  وحس    القباني  اد 

عزله عن رئاسة الجمعية، كما حصل معه    ه حتى تم  الوالية الذين رفعوا هذه الشكاية ضد  

م بها بعض الحساد لعريضة تقد   أيًضا عزله  ، حيث تم  تماًما عندما كان مديًرا ملعارف بيروت

وسنفص   الوالية،  معارف  مجلس  مسؤولي  الحًقا من  ذلك  في ل  ورد  ما  سنعرض  اآلن  ا  أم   .

 
 م.1878تشرين الثاني  28/هـ1295ذي الحجة  3، 203( ثمرات الفنون: العدد  1
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جاء فيها ما يلي:"... ومن أجل   من معلوماتها فقد أي   تحليل إلىدون التطرق  من الوثيقة تماًما 

سون لهذه الجمعية ذلك كان تأسيس جمعية املقاصد الخيرية اإلسالمية، ولقد أظهر املؤس  

ستقامة رة، والوجدان والصدق واال : املحافظة على الطها وفي مقدمتهم رئيسها ومنذ البداية

األمة أبناء  بين  من  فإن    املخلصين   فكانوا  ولذلك  لوطنهم،  محبتهم  إزالة  ه في  على  عملوا  م 

ومحيطها    –السيئة    الظروف  بيروت  في  العمل  هذا  على    –رغم صعوبة  هؤالء  عمل  وقد 

العدالة  ،ذلك وشروط  مبادىء  أعينهم  نصب  كانت   ،والحرية  واضعين  التي  املبادىء  تلك 

  موجودة  
ً
وخيالهمسبقا الجمعية  رئيس  فكر  بسببها    ،في  لوجه  وهو  وجًها  الغدر  واجه  قد 

،  مقدار كبير وملدة طويلة به الظلم والعزل  هم ساقوا ضّد وبسبب ذلك فإنّ ومنذ البداية،  

ض  بتقديم هذا االسترحام من أجل كشف وتوضيح مقدار الغدر الذي تعر  ولذلك فقد قام  

 . 1له بسبب تلك الشكاية الكاذبة..." 

الوثيقة أن  وترج    القب    ح  بينه وبين مسؤولي مجلس    إلى اني عائد  سبب عزل  خالف 

 ن  إالوالية حول تعيين جميل أفندي وهو درزي في مدارس بيروت لتعليم القرآن الكريم:"...  

حرص  باب  من  وهذا  املادة.  هذه  لتعليم  العلمية  بالكفاءة  يتمتع  ال  أفندي  جميل  السيد 

اإلس املدارس  في  العمل  سير  على حسن  نفسها   المية، ألن  الجمعية  تعتبر  املقاصد  جمعية 

 .2" بمثابة األم الحاضنة لجميع مدارس بيروت

في بيروت، وعالقة    ما عالقة جمعية املقاصد الخيرية اإلسالمية  معترض يسأل  رب   

وا مدر س  رئيسها،  تعيين  على  كفوء  عتراضه  مدارس  غير  إحدى  في  الكريم  القرآن  لتعليم 

ليست   وهي  للجمعية،بيروت،  من    تابعة  بباقي   قيتعم  لكن  الجمعية  عالقة  عن  ويبحث 

ما يجد اإلجابة الشافية عن هذا السؤال، فجمعية املقاصد املدارس العثمانية واألهلية، رب  

كانت بيروت  أن    في  تعتبر  وكانت  بيروت،  مدارس  لجميع  الحاضنة  األم  أهم    بمثابة  من 

مادة    أولوياتها  مدرس ي  الكر تعيين  جلساتها  القرآن  إحدى  ففي  بيروت،  مدارس  لجميع  يم 

 
1 ) B.O.A: ŞD nic, nec: 1320/25. 

2 ) B.O.A: ŞD nic, nec: 1320/25. 



 
62 

العسكري:"تقر    نراها  الرشدي  املكتب  في  الكريم  القرآن  لتعليم  شيخ  بتعيين  قراًرا  ر  تتخذ 

الشريف في املكتب الرشدي  الخليلي الضرير معلًما للقرآن باألكثرية تعيين الشيخ سالمة 

ت  العسكري  قرًشا  وخمسون  ماية  وقدره  بمعاش  من  صر  ،  له  ومن  ف  الجمعية  صندوق 

 .1واردات األوقاف" 

 الجمعية كانت مسؤولة عن صادرات وورادات املكتب الرشدي العسكري   حتى أن   

الرشدي   :"إن   املكتب  في  العلوي  الطابق  مدرسة  لوازم  عمل  لجنة  من  املتقدم  الدفتر 

أي جمعية    –قد قدمت دفتًرا يتضمن ما صرفته وما قبضته من هذه الجمعية    ،العسكري 

الجمعية  –املقاصد   قر    ،فصادق عليه من محاسبة  ذلك  فلذلك  املبلغ بموجب  رنا صرف 

 .2ون قرًشا من صندوق الجمعية"وأربعمائة وتسعة وست الدفتر وقدره ألف

ن للمكتب الرشدي   
    ، حتى صرف راتب الشيخ الذي عي 

 
كانت الجمعية ال تصرفه إال

اإلدارية  الهيئة  جلسة  خالل   قرّ :"  من 
ً
قرش وسبعين  خمسة  صرف  القرآن    إلى  ا رنا  معلم 

املالشريف   الشيخ سالمة وذلك افي  السلطاني  على ولم يقتصر األمر    .3" ستحقاقهكتب 

بل جمعية املقاصد   فض   إلىاه بل تعد   اإلشراف على صادرات وواردات املدارس األخرى من ق 

  –لجنة مدرسة املكتب الرشدي العسكري    إلىالخالفات بين أفراد الهيئة التعليمية:"أحيل  

   ،أمر النظر في الفساد الواقع بين معلميها   –اللجنة هي من جمعية املقاصد  
 
فت اللجنة وتكل

الجمعية"  بتقرير  الراهنة  مالحظاتها  تقرّ   .4لبيان  الوطنية  املدرسة  لطلب  تعيين  وبناًء  ر 

لجنة املدرسة الوطنية التي  وبناًء لطلب    .5لجنة من جمعية املقاصد للمدرسة املذكورة 

 
 هـ. 1296شوال  15 األربعاء( جلسة الهيئة اإلدارية:  1

 هـ. 1296شوال  22 األربعاء( املصدر نفسه:  2

 هـ.1295ذي القعدة  16( املصدر نفسه:  3

 هـ. 1296ذي القعدة  28 األربعاء( املصدر نفسه: جلسة  4

 هـ. 1296ذي القعدة  7 األربعاء( املصدر نفسه: جلسة  5
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تعيتقرّ  الجمعيةير  ِقبل  من  قرّ   ، نها  يكون فقد  أن  القادر    لهذه   رئيًسا  رت  عبد  املدرسة 

 . 1أفندي قباني

  أعضاءأحد    ن  اني رئيًسا للمدرسة الوطنية، بل إولم يقتصر األمر على تعيين القب   

 
 
تول الرشدي  الجمعية  املكتب  رئاسة  املكتب  العسكري:"ى  مدرسة  لجنة  طلب  على  بناًء 

أحدنا طه أفندي  أن يكون رئيسها   –أي جمعية املقاصد    –رنا الرشدي العسكري قد قرّ 

 .2" النصولي

في  ونتابع    الحديث عن مدى العالقة الوطيدة بين جمعية املقاصد وباقي املدارس 

الثانية  :"بناًء على شد    بيروت املدرسة  لزوم  تابعة  –للذكور  ة    إلى  –للجمعية    وهي مدرسة 

م القرآن الشريف كما أفادت اللجنة املخصوصة باملدارس
 
عل وعلى عدم قدرة    ، معلم رابع ي 

لها  رابع  معلم  بتعيين  اإلفادة    ،الجمعية  وعلى  )املالية(،  الحاصلة  للمضايقة  نظًرا  وذلك 

البعض بأن   في م من طرف الجمعيالشيخ سلوم املقد    الواقعة من  ة علًما للقرآن الشريف 

العسكري  الرشدي  هنالك  ،املكتب  خدمته  إيفاء  من  متمكن  غير  رغبة   نظًرا  ،هو  لعدم 

بأمر املكتب قد زالت    أّن رؤي    ،تالمذتها بالتعليم األسباب التي دعت الجمعية للمداخلة 

للمداخلة لزوم  تقرّ   ، ول  املذكور  ولذلك  الرشدي  املكتب  نقله من  الثانية    إلى ر  املدرسة 

 .3" للذكور 

رنا  قد قرّ العسكري:"  عها على املكتب الرشديوكانت الجمعية تشتري الكتب وتوز   

املقاصد    – جمعية  سند    –أي  بيرو  إلىإعطاء  في  العسكري  الرشدي  املكتب  ت  إدارة 

وست  وستة  أربعمائة  ايبدفع 
ً
غرش كتب  ، ن  ثمن  في    ،وذلك  الفقراء  األولد  عن  وزعت 

 .4"املكتب املذكور بمعرفة املدير أشرف أفندي

 
 هـ.1296ذي القعدة  30جلسة الجمعة ( املصدر نفسه:  1

 هـ.1296ذي الحجة  6 األربعاء( جلسة الهيئة اإلدارية: جلسة  2

 هـ.1297ربيع األول  13 األربعاء( جلسة الهيئة اإلدارية: جلسة  3

 هـ.1297ربيع األول  15( جلسة الهيئة اإلدارية: جلسة الجمعة 4 
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اإلسالمية   نرى و   الخيرية  املقاصد  بين جمعية  الوثيقة  الصلة  م  تقد  ما  من خالل 

املدر   بتعيين  الطولى  اليد  للجمعية  وكان  والوطنية،  العثمانية  وخصوًصا   ،سينواملدارس 

القرآن س ي  املوضوع،  مدر  هذا  في  ق  يتعم  من  لذلك  التي    الشريف،  العالقة  تماًما  يدرك 

في  تراض على تعيين أحد املدرسين لتعليعمت على القباني التدخل واال حت   م القرآن الكريم 

س وبين  إحدى مدارس بيروت، وكان من الطبيعي حصول الصدام مع من قام بتعيين املدر 

ال  إلىه  مخصو القباني، األمر الذي دفع   العالي  إلىرائض  عرفع  متهمين القباني بشتى   ،الباب 

ى   عزله. إلى أنواع التهم، األمر الذي أد 

م اعزل عبد القادر قباني من رئاسة الج  أن تم  وبعد      ستقالته من عضويةمعية قد 

  إلى ر إرسال تحرير  رت عقد جلسة طارئة ملعالجة املوضوع:"تقر  الجمعية، لكن الجمعية قر  

ي   القادر قباني  امل  إلىبه    ىدعأحدنا عبد  في الجلسة القادمة ألجل  ذاكرة معه على  الجمعية 

 .1ستعفاء" ألجأته لال األسباب التي 

الجلس  د  وفي  التي  لحضة  القباني  قبول عي   عدم  على  الحضور  أجمع  ورها، 

الرئاسة:"باال ر  استعفائه من عضوية الجمعية ومن  اتفاق  ستعفاء أحدنا عبد القادر فض 

القباني"  القب    .2أفندي  اال لكن  على  أصر      ستقالة.اني 
 
تول الجمعية وقد  رئاسة  عبد    بعد  ى 

 . 3حسن بك محرم  ،قباني القادر 

 تأسيس املدارس:  -6

هتمام بالفتاة املسلمة   من اال ه ال بد  أن    ،منذ بداية نشاطها   رأت جمعية املقاصد  

ى لها املشاركة في تكوين جيل مسلم ناضج ومنفتح، لهذا  ى يتسن  إعداًدا جيًدا، حت    وإعدادها 

ا جاء في حيثيات  ومم    على إنشاء مدرسة للبنات املسلمات؛كان الهم املقاصدي األول العمل  

:  :"... فأخذنا في أول األمر لنشر املعارف منها هو تعليم اإلناث عضاءهذا القرار قول أحد األ 

 
 هـ.1297شعبان  7 األربعاء( املصدر نفسه: جلسة 1 

 هـ. 1297شعبان  9( املصدر نفسه: جلسة الجمعة 2

 هـ.1297رمضان  4 األربعاء( املصدر نفسه: جلسة 3
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من   إليه  يحتجن  وما  التربية  طرق  هن    العلوممنها  إذ  وعلى    والصنائع،  األول،  املربيات 

املعو  تقد   با مهن  فتذاكرنا  له  ل،  مدرسة  أثار    .1ن"فتتاح  أحد  ولقد  بيهم    أعضاءحسن 

:"إن  املؤس  وأحد    الجمعية
ً
،  ائلة بال مرب   ال أمة بال رجال، وال رجال بال عائلة، وال ع  سين قائال

ي هو األم التي إن لم تكن    وهذا املرب 
 
ي أوالدها، وبالتالي ال  ال يمكنها أن ترب    ، وهي صبيةمة متعل

 
 
تهذ أن  األمة"تستطيع  الشيخ  2ب  قباني:"إن  . وقال  القادر  التربية   عبد  بتحسين  لي  سمحتم 

 .3ألزمت نفس ي لكم بإصالح أحوال العالم بأسره" 

صم  "  الجمعية  وقد  هللامت  ابتوفيق  أعمالها  باكورة  يكون  أن  مدرسة فتتاح  ، 

وقت  لإلناث أقرب  والقراءة  ،في  التهذيب  بها أصول  أشغال   ،يتعلمن  من  تعليمه  يمكن  وما 

 ، وقد االيد
 
وقريًبا إن شاء هللا نفتح مكتًبا للتعليم بها. فمن الواجب   ،ماتستحضر لها املعل

 ة إسعاف هذه الجمعية لتتمكن من بلوغ مقاصدها. فنرجو من كل  على أهل الغيرة والحمي  

 . 4لصالح الوطن أن يؤازرها على هذا املشروع" محب 

اإلسالمية    ويعد    الخيرية  املقاصد  جمعية  ثورة توجه  املسلمة  الفتاة  تعليم    نحو 

إع  حد  ب الفكرة  العلماء واملشايخ.   ا راضً تذاتها. فقد القت هذه  األهالي، ومقاومة  من معظم 

في  أس  باملقاومة، فرضين ولم تعبأ  الجمعية لم تكترث للمعت  لكن     5ست أول مدرسة للبنات 

 . 5م 1878تشرين أول  20/هـ1295شوال 

األسبابو    ا  من  في  التفكير  إلى  املقاصد  دعت جمعية  التي  مدارس األخرى  فتتاح 

أو   أن  لإلناث  ، هو 
ً
لإلناث، فخوف   ال في وقت مبكر مدارس  أنشأت  األجنبية قد  اإلرساليات 

 
 . 7( الفجر الصادق: مصدر سابق، ص 1

ديمغرافية، دار النهضة،   –تربوية  –إقتصادية  –إجتماعية  –( الدكتور حسان حالق: دراسات في املجتمع اللبناني، دراسات سياسية 2

 . 166بيروت، لبنان، ص 

 . 4( الفجر الصادق: مصدر سابق، ص 3

 م 1878أيلول  19/هـ1295رمضان  12، 181( ثمرات الفنون: العدد  4

 م. 1878أيلول  21/هـ1295شوال  6، الخميس 187( املصدر نفسه: العدد 5
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  إلى تعليم الفتاة املسلمة، و   إلىها  ريب الفتاة املسلمة، دعا غجمعية املقاصد من "تنصير" وت

 . فتح مدارس لتعليم اإلناث

أن  ومم    في لبنان  البروتستنتي  التبشير  من فتح مدارس   ل أو    كانت  ها ا يذكر لبعثات 

أنشأت حيث  عام    للبنات،  في  "فورست"  السيدة  بإشراف  داخلية  ، م1847مدرسة 

قدمت اآلنسة "آن وتيليس"  م1851وفي عام   بيروت. ستقبلت بالطبع فتيات من مسلماتوا

للبنات مدرسة  األ لكن    ،فافتتحت  سنتها  تكمل  أن  قبل  توفيت  املدرسة  ها  أقفلت  كما  ولى، 

 .1م 1855لسيدة "فورست" عام األولى لتدهور صحة ا

مدرسة لإلناث قرب مدرسة زوجها السيد    م1830عام    السيدة "بيرد"  وقد أنشأت 

مستقل،    في "إسحاق"،   بيو بناء  في  تستقبل  بناتكانت  بضع  بضعة    تها  وبعد  بتدريسهن. 

طومسن"   "وليم  القس  زوجة  طومسن"  "أليز  السيدة  حذت  "بيرد" أعوام  السيدة  حذو 

سهن فيه. وبقي تعليم البنات على هذه الحال  ستقبال ثماني بنات كانت تدر  وفتحت بيتها ال 

قدمت  م1834سنة    إلى العام  هذا  ففي  القس   إلى.  زوجة  سميث"  "سارة  السيدة  بيروت 

   اللغة العربية. إلىالدكتور "إيلي سميث" أحد مترجمي التوراة )العهد القديم(  
 
ت السيدة تول

تنظيم   أمر  مستقلاملذكورة  بناء  في  البنات  سنة    ، تدريس  البناء  هذا  ، م1835وأنجزت 

بنًتا. وكانت   40ذاتها  سم مدرسة "بيروت لإلناث"، وكان عدد تلميرفت املدرسة يومئذ  با وع  

 .2أول مدرسة لتعليم البنات في بيروت وفي سائر الواليات العربية العثمانية   هذه املدرسة

 فتتاح مدارس لإلناث أو  ملقاصد على ااب كان تركيز جمعية الهذه األسب 
ً
:"وفي يوم  ال

 ، فتتاح مدرسة البنات التي أنشأتها جمعية املقاصد الخيرية في بيروتالثالثاء املاض ي صار ا

 
 . 167( د. موفق بني املرجة: مرجع سابق، ص 1

 .215( طه الولي: مرجع سابق، ص 2
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نها من فتح مدرسة للذكور  واملأمول من أصحاب الغيرة والكمال مؤازرة هذه الجمعية ليمك

 
 
 .1ملساعدين"فنا اآلن نشكر فضل ا يكون بها الكفاية وقد كل

درسة األولى لإلناث، مر على ورود الخبر في ثمرات الفنون بتأسيس امللم يقتصر األ  

أيًضا  التي   بل ورد  األولى  للبنات  املاض ي فتحت مدرسة  األسبوع  الحال:"في  في جريدة لسان 

 . 2تلميذة" 150جتمع فيها اصد الخيرية للطائفة اإلسالمية فاأنشأتها جمعية املق

الب  ادوقبل  لإلناث  الثانية  املدرسة  ببناء  بعضء  من    جتمع  وفد  مع  بيروت  وجوه 

أعمالها:"ا على  الطالعهم  املقاصد، الجمعية  جمعية  مع  بيروت  وجوه  من  بعض  جتمع 

حيث قام املجتمعون   ،وأطلعتهم الجمعية على ما تنوي فعله من فتح مدرسة ثانية لإلناث

املال" من  مبلغ  ا3بدفع  وقد  املدرسة  ،  الثاني  فتتحت  جمادي  شهر  في  لإلناث  الثانية 

يسر  هـ:"ومم  1296 أن  ا  إعالمه  توفقت    نا  بيروت  في  الخيرية  املقاصد  لفتح    أيًضا جمعية 

 . 4وفي عزمها إنشاء عدة مدارس للذكور"  ،املدرسة الثانية لإلناث

تقد    العثمانية  الدولة  الخيرية  وكانت  املقاصد  لجمعية  العينية  املساعدات  م 

في بيروت )جمعية املقاصد الخيرية( بتأسيس  اإلسالمية:"قامت الجمعية الخيرية املعروفة 

تم   حيث   ،
ً
مرسال  

ً
تخصيصا لها  التابعة  اإلناث  مدرسة  في  برصيد   وفتح صف  تخصيصها 

 بمبلغ وقدره 1296) 96وإدخالها ضمن موازنة  ،موازنة لها 
ً
 سنويا

ً
 . 5قرش"  32800هـ( إدخاال

قر    الجمعوقد  كتاب  رت  تقديم  وعدها   إلىية  تنفيذ  فيه  تطلب  املحلية  السلطة 

الحكومة    إلىر تقديم معروض  بإجراء الصيانة الالزمة على املدرسة الثانية لإلناث:"وقد تقر  

لتماس بصدور املتخذ مدرسة ثانية للبنات مع االاملحلية يطلب إجراء وعدها بتعمير البيت  

 
 م. 1878أيلول  21/هـ1295شوال  6، 187ات الفنون: العدد ( ثمر 1

 م.1878تشرين األول  7/هـ1295رمضان  16، 95( لسان الحال: العدد 2

 م.1878تشرين األول  5/هـ1295شوال  30، 191( ثمرات الفنون: العدد 3

 هـ.1296رمضان  2( جلسة الهيئة اإلدارية: 4

5 ) B.O.A: MF.MKT:71/3. 
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ملعًبا    إلىاألمر   تكون  املذكور  للبيت  املجاورة  الجنينة  في   
ً
مجاال تعطي  كي  األوقاف  دائرة 

الفرص" وقت  تقر  1لألوالد  كما  ثان  .  كتاب  تقديم  ا  ر  دفع إلى  الجمعية  فيه  تطلب  لحكومة 

 .2مبلغ من املال لبناء املدرسة الثانية 

  
 
شك بيروت:وقد  في  املقاصد  جمعية  وضع  لدراسة  لجنة  سورية  والي  "وبعد ل 

بل الوالي مدحت باشا لدراسة أوقاف بيروت، وبرئاسة السيد عبد هللا    تشكيل لجنة من ق 

طلب منه إنشاء خمس  الي تالو   إلى مت اللجنة تقريرها  أفندي جمال الدين نائب بيروت، وقد  

الجمعية فتحتها  التي  على  عالوة  لإلناث.  ثانية  ومدرسة  للذكور  مواقعهما   مدارس  : وتعيين 

وامنها   بناؤهما  سيعيد  من  اثنتان  السفلي  الطابق  والخامسة  تصليحهما،  سيعيد  ثنتان 

ى ملك السيد محمود  مكتب الرشدية العسكري من املحالت التي ستصلح فوق بو  
 
ابة املصل

 . 3أفندي إياس"

تقد    العثمانية  الدولة  املقاصد وكانت  جمعية  ملدارس  املادية  املساعدات  م 

املعل رواتب  من  سورية  الخيرية،  والية  جانب  من  الوارد  العالي  األمر  على  وغيره:"بناًء  مين 

ه صدر لهما الجواب من نظارة املعارف  ن إن  هـ، واملتضم  1296ذي القعدة    4الجليلة بتاريخ  

 . 4ها خصصت معاشات ملستخدمي مكتب اإلناث املنشأ من طرف هذه الجمعية" الجليلة بأن  

  
 
جمعية املقاصد الخيرية في وثيقتين   إلىانية،  د خبر مساعدة الدولة العثموقد تأك

الجمعية    إلى  عثمانيتين، حيث طلبت وزارة املعارف من والية سورية تقديم مساعدة مالية

 . 5ألف قرش 32لخيرية اإلسالمية في بيروت مقدارها املقاصد ا

 
 م.1879حزيران  2/هـ1296جمادي الثاني  13، 221الفنون: العدد ( ثمرات 1

 م. 1879نيسان  11/هـ1296ربيع األول  16، 223( ثمرات الفنون: العدد 2

 هـ.1297جمادي األولى  14( جلسة الهيئة اإلدارية: الجمعة  3

 هـ. 1296ذي القعدة  7 األربعاء( جلسة الهيئة اإلدارية:  4

5) B.O.A: MF.MKT: 76/15. 
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اأم    لش يءا  ال  اإلناث  مدارس  عن   
ً
قليال تأخر  فقد  الذكور  مدارس  ما  وإن    ،فتتاح 

اال   أرادت من  الجمعية  ا 
ً
خوف املسلمة  بالفتاة  شرحناها  وألسبا  "تغريبها "هتمام  ب 

فتتاح مدرسة الذكور األولى يوم األحد القادم بحضور الذوات الذين  سابًقا:"تقرر أن يكون ا

 .1م لجنة املدارس دفتًرا بأسمائهم فتدعوهم الجمعية لذلك اإلحتفال" ستقد  

 7هـ املوافق    1296ذي الحجة    23الجمعية ملدرسة الذكور األولى في  فتتاح  وكان ا 

ذي الحجة    23حتفلت جمعية املقاصد الخيرية يوم األحد املوافق في  م :"ا1879األول    كانون 

املوافق  ه  1296 األول    7ـ  با 1879كانون  هذا  م  شر ف  وقد  األولى  الذكور  مدرسة  فتتاح 

األب   باش اإلحتفال حضرة صاحب  مدحت  متصرف هة  وسعادة  وصاحبا   ا  الفضيلة   األكرم 

 . 2نائب ومفتي بيروت وجمهور كبير من الطائفة"

تخذت الجمعية سلسلة من القرارات لتنظيم وبعد افتتاح مدرسة الذكور األولى، ا 

التعليم   يكون  وأن  لها،  املعلمين  تعيين  القرارت  هذه  ومن  بها،  وتحديد مج    فيها العمل  اًنا، 

ملدارس    ة عشر   خمس  إلى سنوات    العمر من سبع املعلمين  تعيين  سنة:"دارت املذاكرة على 

أو  الذكور فتقر   التي ر  العتيقة  باملحكمة  املعروفة  البازركان  في سوق  الكائنة  أن املدرسة   
ً
ال

مسم   تكون  الخاص  مالها  من  الجمعية  بنيانها  ويكون  أنشأت  للذكور،  األولى  باملدرسة  اة 

 . 3الخمسة عشر"   إلىمن السبعة فصاعًدا  يها فمجاًنا، وأن يكون سن التالميذ  فيها التعليم 

بالنسبة  أم    اا  كان  فقد  للذكور  الثانية  محرم  للمدرسة  شهر  في  فتتاحها 

األربعاء  1297 ليلة  املعطى  القرار  على  الحجة    20هـ:"بناًء  قر  1296ذي  قد  يكون هـ  أن  رنا 

القادما األحد  نهار  للذكور  الثانية  املدرسة  ف  ،فتتاح  موقعها  يكون  التي وأن  الغرف  ي 

العسكري  الرشدي  الطابق  في  املدارس  لجنة  إبتدائيً   ،تستنسبها  التعليم  يكون  أن    إلى   ا وأن 

 
 هـ.1296ذي الحجة  20 األربعاء( جلسة الهيئة اإلدارية: جلسة  1

 م. 1879كانون األول  8/هـ1296ذي الحجة  24، 258( ثمرات الفنون: العدد  2

 هـ1296رمضان  11( جلسة الهيئة اإلدارية، جلسة الجمعة  3
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مائة تلميذ فقط، وأن يكون التعليم    فيها ترى الجمعية لزوًما لترقية بها تدريجًيا، وأن يكون  

 .1مجاًنا" فيها 

اال   كان  حد  وبالفعل  الذي  باليوم  تم  دته  فتتاح  املاضية  الجمعة   الجمعية:"في 

املبادىء من قراءة   فتتاحا   مدرسة لجمعية املقاصد الخيرية في بيروت ثانية للذكور لتعليم 

فنرجو دينية  وأمور  مد    وكتابة وحساب  األهالي  من  ونطلب  والنجاح  املساعدة    التوفيق  يد 

 
 
 . 2ن من النجاح"للجمعية كي تتمك

ا املدرسة  وقبل  تم  الثانية  فتتاح  أن  وبعد  تحديدللذكور،  تعيين     تم  مكانها، 

السلطاني، مديرها:"تقر   املكتب  من  العلوي  الطابق  في  للذكور  الثانية  املدرسة  فتح   
ً
أوال ر 

 فيها ورئيًسا لها" ثانًيا تعيين الشيخ عمر أفندي البربير معلًما  
ً
  ًراخذت الجمعية قرات  وا  .3أوال

   املحافظة على النظام في  ملدارس األربعرؤوساء ا  إلىمهًما جًدا وهو اإليعاز  
 
ق بقضية  ما يتعل

وا،  4الضرب" لإلناث  اثنتين  املقاصد،  لجمعية  األربع  املدارس  لم بافتتاح  للذكور،  ثنتين 

ا   قفتتو  في  التفكير  أو  املدارس،  باشرت نشا الجمعية عن افتتاح   ء مدارس جديدة، حيث 

اببناء   بأرض  النبع  رأس  محلة  في  جامع مدرستين  بناء  على  التصميم  مع  مالها  من  شترتها 

 .5في جوارهما، وقامت ببناء جامع في محلة األشرفية أيًضا 

ر إعطاء  وكانت الجمعية تقوم بتمويل بناء هاتين املدرستين من مالها الخاص:"تقر  

قرش   آالف  خمسة  بمبلغ  موالنا   إلىتحويل  جناب  على  النبع  رأس  مدرستي  إعمار  لجنة 

الجمعية فعلى املحاسبة تسوية    إلى خوري من أصل ما يطلب منه  ا لباسط الفالشيخ عبد ا

 . 6القيود"

 
 هـ.1296ذي الحجة  27 األربعاء( جلسة الهيئة اإلدارية: جلسة  1

 م. 1879كانون األول  10/هـ1297محرم  9، 260مرات الفنون: العدد ( ث 2

 هـ.1296ذي الحجة  20 األربعاء( جلسة الهيئة اإلدارية: جلسة  3

 هـ.1297صفر  4( جلسة الهيئة اإلدارية: جلسة الجمعة  4

 . 9( الفجر الصادق: مصدر سابق، ص  5

 هـ.1296شوال  24( جلسة الهيئة اإلدارية: جلسة الجمعة  6
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قامتوقد   بما  جردة  اإلسالمية  الخيرية  املقاصد  جمعية  الفجر "في    به  مت 

أن  ومم    ،"الصادق فيه:"وجدنا  جاء  طرق    ا  اإلناث  تعليم  هو  املعارف  لنشر  أحسن وسيلة 

هن   إذ  والصنائع  العلوم  من  إليه  يحتجن  وما  املعو    التربية  تقدمهن  وعلى  األول  ل املربيات 

ه ملا كان ال يوجد في الجمعية واردات تكفي ملصاريفها إن    ،فتتاح مدرسة لهن غير افتذاكرنا ب

ب  شهري    ،وتؤمن مستقبلها 
عة يدفعه لصندوقها فكان مجمو   وثبت كل منا على نفسه مرت 

فا  املدرسة،  تلك  ملصاريف  املعلماتكافية  لها  واستحضرنا  بها   ،فتتحناها  التعليم  وجعلنا 

   ،مجاًنا 
 
من فيها العلوم الالزمة، فأخذت املساعدات من  فاجتمع بها تقريًبا مائتا تلميذة يتعل

فتتحنا مدرسة ثانية لإلناث ما مضت مدة يسيرة حتى اف  ،وعنا األهالي تواصلنا وتعضد مشر 

التلميذات وبلغ عددهن املائتين والخمسين  ،على نسق األولى  أيًضا  ثم بذلت    ،فهرعت إليها 

تخذنا  مت علينا بإعطاء محالت متروكة اها من املساعدات لنا وتكر  ر قتدااالحكومة املحلية  

إحداهم تعمير  بعد  للذكور  تعميًرا متقًنا منها مدرستين  بهما  وكانت مشق    ،ا  البناء فاجتمع  ة 

   من التالميذ ما يفوق على
 
املدارس      بتدائية مجاًنا على أن  مون أنواع العلوم اال أربعمائة يتعل

العلية   الدولة  قوانين  لنص  توفيًقا  الداخلية  واإلدارة  التعليم  أمر  في  زالت سارية  ما  األربع 

 
 
 .1" قة باملعارف والتدريساملتعل

فقطو  واإلناث  للذكور  مدارس  بفتح  املقاصد  جمعية  تكتف    إن    ،لم 
 
فك رت  ما 

أن    
 
إال ملكية،  طبية  مدرسة  العام    بإنشاء  في   

 
إال النور  يبصر  لم  املشروع  هذا 

أن  1915 ف  م:"بإعتبار  ملكية  مدارس  جار  تشكيل  أمر   هو  بيروت  الطبية   فإن    ي  املدرسة 

بيروت في  لها  فرع  فتح  تعتزم  تقد    امللكية  والتي  الخيرية  املقاصد  جمعية  بأفضل  بهمة  مت 

وإن   هذا  املذكورة،  للمدرسة  ببرنامج  ممكنة  املدرسة    طريقة  في  والدخول  القبول  شروط 

 
 
إرساله في تحريرات إلى سند والية سورية   ه تم  املذكورة واألحوال والصفات الالزمة لذلك، كل

 
 . 8 – 7( الفجر الصادق: مصدر سابق،  1
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لكيفية مناسبة  وإشعار  تحريرات  وارد  في  إجراء   الجليلة  يجب  ولذلك  بذلك،  القيام 

 وإصدار األمر في سياق ذلك"أو   مطالعتكم على هذا الباب
ً
 . 1ال

العام  و  ففي  أينعت،  حتى  طويلة  فترة  الطيبة  الغرسة  هذه  وبعد    م:1915بقيت 

  ، إقفال املدرسة الطبية في دمشق، سعى والي بيروت إلى فتحها من جديد ونقلها إلى بيروت

خاذ مبنى مدرسة الجزويت الطبية الفرنسية م مقترحه إلى وزارة املعارف، كما اقترح ات  وقد  

 لها. وبالفعل تم  
ً
 .2م 1916فتتاح املدرسة في عهد جمال باشا  امقرا

لع ل  مفص  جدول  ورد  التالميذ  وقد  واملستخدمين  دد  الفجر    أيًضا واملعلمين  في 

 : 3الصادق

 : مدارس الذكور 

 خادم  تلميذ مدرسة  معلم رقم

1 3 1 118 1 

2 4 1 200 1 

 2 318 2 7 املجموع

 

 : مدارس اإلناث

 خادم  تلميذ مدرسة  معلم رقم

1 6 1 230 1 

2 5 1 200 1 

 2 430 2 11 املجموع

 

 
1 ) B.O.A: MF.MKT: 68/100. 

( فاضل بيات: املؤسسات التعليمية في املشرق العربي العثماني، دراسة تاريخية إحصائية في ضوء الوثائق العثمانية، تقديم خالد   2

 .491-490، ص 2013أرن، منظمة التعاون اإلسالمي، إستانبول، 

 . 31الصادق: مصدر سابق، ص  ( الفجر  3
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السنة   في  لتأسيسأما  تحويلها    ،الجمعية  الرابعة  فقد    إلىوعند  املعارف،  شعبة 

 : 1كان عدد التالميذ واملعلمين على النحو التالي

 

 مدارس الذكور: 

 خادم تلميذ مدرسة  معلم  رقم 

1 5 1 164 1 

2 6 1 130 1 

 2 294 2 11 املجموع 

 

 مدارس اإلناث 

 خادم تلميذ مدرسة  معلم  رقم 

1 6 1 266 1 

2 6 1 270 1 

 2 536 2 12 املجموع 

 

اإلناث على التعليم في مدارس جمعية املقاصد كان في تزايد    هكذا نجد أن إقبال 

الغرس الطيب الذي غرسته الجمعية في نفوس    إلى ما مرد هذا  مستمر أكثر من الذكور، رب  

واألمر اآلخر هو وعي األهالي    ،نهضة املجتمعل عليها  ها املعو  ألن    ،األهالي بضرورة تعليم الفتاة

 في املنزل.  نفي إرسال بناتهم للتعليم في املدارس بدل جلوسه

املقا و   تكتف جمعية  با لم  بيروت  في  اإلسالمية  الخيرية  لإل صد  مدارس  ناث  فتتاح 

   إلىبل ذهبت    ،والذكور 
 
رت بإنشاء مدرسة داخلية ليس لها مثيل في أبعد من ذلك، حين فك

إعالن من جمعية املقاصد الخيرية اإلسالمية في  وقد جاء في حيثيات القرار:"  ،والية سورية

 
 .22( املصدر نفسه: ص  1
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إن   العلوم واملعارف بيروت:  الداخلية   ،ه كانت املدارس من أعظم الوسائط لنشر  خصوًصا 

  ،دائرة الدرس  عننشغالهم بما يخرج  ، ولعدم االتعليم  إلىغهم  لتفر  التالميذ    فيها   التي ينام

والتربية التهذيب  حسن  عن   
ً
أن    ،فضال وبما  الداخلية،  املدارس  في  مشاهد  هو  ة  األم    كما 

القبيلاإلسالمية ليس لها   البالد السورية مدرسة من هذا  تكال  ، عزمت جمعيتنا مع االفي 

ا من أية طائفة  ر لها ستو تيس    إذا  أن تباشر بإنشاء مدرسة داخلية،  لىا على هللا تع
ً
ن تلميذ

ف بالتعليم الديني، وتكون األجرة و   ،واكان
 
من كان من غير الطائفة اإلسالمية يكون غير مكل

املدرسية  السنة  واملأكل،   خمس   عن  والتعليم  املنامة  تشمل  األجرة  وهذه  ليرة.  عشر 

أح في  املدرسة  موقع  مناًخا.  وسيكون  املواقع  والغيرة  سن  الحمية  أصحاب  من  فاملرجو 

بالدعاء"  ومؤزارتنا  مشروعنا  أن  تبي    .1مساعدة  اإلعالن  أو  القرار  حيثيات  من  جمعية    ن 

بل إعتنقت الدين اإلسالمي السمح    ، طريًقا إليها عرف التعصب  يومنذ نشأتها لم    ،املقاصد

 ما زال هذا النهج سارًيا معها حتى اآلن.و املعتدل، 

اإلعالنات    من  ذلك  ظهر  وقد  مدرسة،  هكذا  إنشاء  على  عازمة  الجمعية  وكانت 

املحلية:" الصحف  في  التي ظهرت  أجرى   كل  املتتالية  بينقابلم  من     ة 
 
اإلسالمية تأخ الدول  ر 

وسبب التأخر كان بالجهل، األمر    ،بالعلم  تمبادىء التقدم كان  أيقن أن  م دول أوروبا  وتقد  

وال يتم ذلك ال بالدرهم والدينار.    ،حالة الكمال  إلى الذي يتطلب تحسين املدارس وإيصالها  

 
 
كما ) فت في جملة بلدان من والية سورية وغيرها جمعيات خيرية من األمة اإلسالميةوقد تأل

 
ً
قبال غيرها  عند  في    (،تشكل  الخيرية  املقاصد  جمعية  الجمعيات  هذه  مقدمة  في  كان  وقد 

 
 
ومل  ..... العربية  بيروت  والبالد  سورية  والية  في  داخلية  مدرسة  اإلسالمية  لألمة  يكن  لم  ا 

 .2أعلنت الجمعية عزمها على إنشاء مدرسة من هذا القبيل" 

ثمرات  تيوكان    جريدة  صاحب  قباني  القادر  عبد  اإلعالنات  هذه  بطباعة  برع 

اإلعالن   النشرة الفنون:"تلي  املدرسة    مع  أمر  في  للنظر  املقامة  اللجنة  طرف  من  نظما 

نفقةالداخلية، وتقر   تبرع   ر طبعهما ونشرهما على  الذي  القباني  أفندي  القادر  أحدنا عبد 

 .3بذلك" 
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املقا   جمعية  سورية  والي  ألن  ووعد  مشروعها  إتمام  على  بمساعدتها  األمة    صد 

اإلسالمية تفتقر إلى مثل هذه املدرسة:"وعد أبهة الوالي أحمد حمدي باشا جمعية املقاصد  

اللغات والفنون ألن   ه ال يوجد عند بمساعدتها كي تتمكن من فتح مدرسة داخلية، لتعليم 

 .1مدرسة من هذا القبيل"  ةاألمة اإلسالمي

الية سورية لم تمهل الجمعية على  الظروف واألحداث املتسارعة في بيروت وو   لكن   

الا الصرح  هذا  أسبابفتتاح  لعدة  وذلك  الكبير،  الصادق:"كانت    علمي  الفجر  أوردها 

ستعداد لتعليم الفنون واللغات ملا تأكد  على إنشاء مدرسة داخلية كاملة اال الجمعية عزمت 

هذه مثل  في  التلميذ  يحصله  ما  املدة    أن  بضعفي  غيرها  في  يحصله  ال  مدة  في  املدارس 

الجهلة به  يتفوه  ما  دنس  من  األخالق  وطهارة  اآلداب  حسن  عن   
ً
فضال وقد  املذكورة   ،

 عترضها عن إتمام عزمها أمران:ا

عليها بالواردات من املباني   وجدت عدم كفاية وارداتها فأقدمت على إنشاء ما يدر  ها  األول: أن  

 بلة ما يلزم من املصاريف. لتجعل ذلك في مقا 

ا أن  الثاني: تحويل  إلى "شعبة مجلس املعارف" على  ر من  هذا التحويل ال يغي    سم الجمعية 

شيًئا  الجمعية  عمل  سيتم    ،إتمام  تعالى  هللا  شاء  أن    وإن  خصوًصا  املدرسة،  هذه    فتح 

ل الكالم أكثر على هذا املوضوع  .2لت لذلك" هتس  األسباب بعد أن    في بحث الحق،  وسنفص 

 
 
 ت جمعية املقاصد إلى شعبة املعارف.تحول

 النظام الداخلي:  -7

الداخلي    بالرغم من عدم وجود  القانون  نظام  تعطينا فكرة عن  مصادر ومراجع 

 أن  
 
نستكشف من خالل محاضر الجلسات أو من جريدة ثمرات  نا نستطيع أن  للجمعية، إال

 هذا النظام.  ا من موادالفنون بعضً 

 لهذا العضو:"بناًء تعيين    الجمعية كيف يتم    أعضاءستقالة أحد  حالة اففي   
ً
بديال

امل االستعفاء  الجمعية  قد  على  هذه  عضوية  من  بيضون  هللا  عبد  أحدنا  من  جرى  فم  قد 
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وتم  اال  أفندي    نتخاب،  محمد  جناب  يكون  أن  على  عشر  األسير اببأحد  يوسف  الشيخ  ن 

مبدأ الديمقراطية    لهما: أن  هذه الجلسة أمران أو    منضح  . يت  1عضًوا لهذه الجمعية عوضه" 

البدالء عن   عضاءنتخاب األ  اه كان يتم  ثانيهما: أن  و ،  عضاءنتخاب األ ال   السائدة  كان الطريقة

 طريق الهيئة العامة.  عن طريق الهيئة اإلدارية، ال

   إذاا  أم   
 
ة الهيئ  لعدة جلسات لسبب من األسباب، فإن    عضاءر حضور أحد األ تعذ

مكان العضو الذي لم تسمح له الظروف بحضور  بديل    م لتعيين عضو  ئاإلدارية كانت تلت

أفندي  الجلسات:"تقر   الشيخ فضل  تعيين  باألكثرية  الجمعية  ا القصار عضًوا عر  لهذه   
ً
مال

األسير   ا عوضً  أفندي  محمد  أحدنا  ا  عن  املتكرر  الذي  سفره  بسبب  العضوية  عن  نفصل 

أن    أيًضا واضح    .2الدعوة الالزمة"ر إرسال  وتقر   التعيين      من هذا 
ً
الديمقراطية كانت سبيال

 ، حيث كان هناك إجماع على تعيين الشيخ فضل مكان محمد األسير.عضاءلتعيين األ 

األ   إذاا  أم    أحد  ف 
 
حكًما    عضاءتخل فيعتبر  متتالية  جلسات  ثالث  حضور  عن 

ع اإلدارية:"بناًء  الهيئة  من  لعضويته  ا 
ً
دعوة ساقط الغير    لى  الجلسة  هذه  لحضور  الرئيس 

ووضع   ،ن الحث على املداومة واالستقامة للجمعيةعتيادية حضرنا وطالعنا تقريره املتضم  ا

وتقر   املذاكرة  دارت  ذلك  وعلى  بالحضور،  التكاسل  بمنع  يتكلف  باالقرار  كل  ر  أن    تفاق 

ا  
ً
ساقط الجمعة  جلسة  نهاية  في  يعتبر  الجمعة  وليلة  األربعاء  جلستي  يحضر  ال   من عضو 

عضو غاب عن ليالي اإلجتماع ثالث مرات في شهر واحد يعتبر  وكذلك كل    ،عضوية الجمعية

ا 
ً
نتخاب غيره عن  أن تطلب ا  بإسقاطه وعلى الهيئة  اوعلى الرئيس أن يرسل له تحريرً   ،ساقط

                                                                                .3من قانون الجمعية" 25رة في املادة كان معتذًرا باألعذار املقر  إسقاطه ما عدا من 

أن  يت    الجمعية كان لها نظام داخلي، لكن لم نتمكن    ضح من خالل هذه الجلسة 

الحصول عليه، ألن   امن  أرشيف  في  أنه واضح  ه غير موجود  من خالل    أيًضا لجمعية، كما 

أن   الجلسة  قم    قرارات   هذه  وهي  باألكثرية،  تتخذ  اإلدارية  أن  الهيئة  كما  الديمقراطية،    ة 

ية أن يدعو الهيئة ه يحق لرئيس الجمعالهيئة اإلدارية كانت تجتمع مرتين في األسبوع حتى أن  
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ا إلى  من  اإلدارية  واضح  هو  كما  العادة،  فوق  بعض جتماع  لتدارس  الجلسة،  هذه  خالل 

 األمور املهمة.

بد    ، وأخيًرا  الضوء  ال  تسليط  ا  ، من  رئاسة بعد  من  قباني  القادر  عبد  ستعفاء 

من تولي الرئاسة من بعده، فالذي تولى رئاسة الجمعية بعد القباني هو حسن   على الجمعية

 املعارف.  ، وقد بقي في الرئاسة حتى تحويل الجمعية إلى شعبة مجلس1بك محرم 

األ أم    ورد،  عضاءا  وحسب   كما  الصادق،  والفجر  الفنون،  ثمرات  جريدة  في 

جناب   الثانية  للمرة  األبجدي:"الرئيس  كاتب   رفعتلوالتسلسل  باش  محرم،  بك  حسن 

األ  ثم  بيروت  إدارة   بيهم،  عضاءمجلس  حسن  اليافي،  بديع  البربير،  بشير  دريان،  أحمد   :

رسالن   طرابلس ي،  طرابيةحسن  سعيد  رمضان،  سليم  الجندي،  سعيد  طه دمشقية،   ،

ناعماني،  الرحمن  قباني، عبد  القادر  الغزاوي، عبد  القادر سنو، عبد هللا  النصولي، عبد 

محمد  طبارة،  محمد  شبارو،  مصطفى  رمضان،  محمود  خرما،  محمود  القصار،  فضل 

 .2وهاشم الجمال"  الفاخوري، محمد اللبابيدي، محمد أبو سليم املغربل، مصباح محرم

 مالية الجمعية:  -8

ا  نشأتها،  من  منذ  وغيرها  بيروت،  في  اإلسالمية  الخيرية  املقاصد  عتمدت جمعية 

التي   األوقاف  وعلى  األهالي  على مساعدات  في والية سورية،  قامت  التي  الخيرية  الجمعيات 

بل األهالي الذين أعطوا  بسح   بل الوالي، أو من ق  العديد من األوقاف للجمعية، ت لها من ق 

ما  املسلمين، إن    ف األهالي ليس فقطالجمعية قامت على أكتا   حتى أننا نستطيع أن نقول أن  

ا، ألن  أيًضا   املسيحيين  من بيروت  أن   أهالي  املقاصدعتبروا  العلم تعمل عل   جمعية  ى نشر 

يجب أن يضم جميع   العلم  ، ففي نظرها إن  ق بين مسلم ومسيحيال تفر  و   بين أبناء بيروت،

عتمدت الجمعية التعليم الديني  بين غني وفقير، مسلم ومسيحي، بل اال فرق  و أبناء الوطن  

 سالم املتسامح منفتح على الجميع.القائم على حب هللا والوطن، واإل 

الوالي أحمد مدحت باشا وأحمد   إلى مساعدة السلطة املحلية من  : سنتطر ق 
ً
أوال

مس من  للجمعية  باشا  ححمدي  التي  األوقاف  ومن  مالية  كانت بساعدات  وكيف  لها،  ت 
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هناك  ف  بل ممتازة،  عالقة الوالة بجمعية املقاصد. فقد كانت هذه العالقة عالقة جيدة جًدا 

ي  ه العالقة املساعدات واألوقاف التز هذما عز  ادلة بين الوالي وجمعية املقاصد و زيارات متب

جمعية املقاصد تشخيص رواية "ملكة الخضر" ألبهة مت قد  ها هؤالء الوالة للجمعية:"بسح

والينا األفخم، وفي أثناء التشخيص تال جناب األديب حسن أفندي بيهم خطاًبا عن أعمال  

ومتصر    الجمعية، بيروت  موقع  قومندان  اللقاء  فسروا  وحضر  الوجوه  من  وكثير  ما  فها 

الرواية املذكورة عمل الجمعية    "الوالي" أن  وقد أعلن    ،شاهدوه من حسن اإلتقان وبالغة 

لها    لها دوام التوفيق، وكانت كلمة شكر لكل من مد     على قدم التوفيق والنجاح فنرجور  جا 

 . 1يد املساعدة" 

زيارات  و   هناك  كان  بل  للوالي  املقاصد  جمعية  زيارة  على  األمر  يقتصر  لم 

املقا  جمعية  مدارس  الوالي  أبهة  زار  واألربعاء  الثالثاء  فسر  متبادلة:"يوم  الخيرية   كل    صد 

 . 2ا شاهده من النجاح والترتيب وال سيما مدارس البنات" السرور مم  

تتوانى عن  املقاصد  تكن جمعية  الوالي   ولم  املساعدة من  السلطات    طلب  أو من 

م أو  مالية  كانت  إن  السعادة يو عنالعثمانية،  صاحب  على  املقاصد  جمعية  ة:"عرضت 

ا من تالميذ مكاتبها اال ستة وعشرين تل  املتصرف أحمد نجيب باشا أن  
ً
بتدائية قد أنهوا  ميذ

بما   األولية  قبول أه  دروسهم  املتصرف  من  الجمعية  أعلى، حيث طلبت  دروس  لتلقي  لهم 

التالميذ   في  هؤالء  منهم  الرشدية  عشرة  املدرسة  في  عشر  وستة  امللكية  الرشدية  املدرسة 

 . 3العسكرية"

العثمانية تترك  الجمعية    تكنولم    الدولة  قيام  فعند  فيها،  وتشارك   
 
إال  مناسبة 

ا أو  الوالي  بوال  بتغيير  الجمعية    ستبداله  كانت  الو تبجديد  إلى  بالذهاب  الجديد  ادر  الي 

جمعية لتهنئته تشرفت  بيروت  في  باشا  حمدي  أحمد  الجديد  الوالي  أبهة  وجود  مدة  :"في 

ع وعرضت  عليه،  والسالم  بمقابلته  الخيرية  وقد  املقاصد  أعمالها  من مت  ليه  نسخة  له 
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وا املطبوعة  ووعد  تعليماتها  سمعه  مما  سرور  كل  فأظهر  وأنظاره،  مساعدته  سترحمت 

 .1بمساعدة الجمعية"

أو      مادية  مها الوالة أو سعوا بها، إن كانتا بالنسبة للمساعدات املالية التي قد  أم   

  أوقاف
ً
 على الشكل التالي:فهي  ا

إلى    تقد  فباإلضافة  كانت  التي  لجمعية  املساعدات  العثمانية  الحكومة  مها 

با املقاصد،   قياًسا  قليلة  كانت   إلى  فقد  الجمعية  بها، فقد عمدت  تقوم  كانت  التي  ألعمال 

من الحكومة العثمانية اإليعاز إلى بلدية بيروت لتقديم بعض املساعدات للجمعية،    الطلب

من نظام البلدية من املادة الثالثة    الفقرة األخيرةستناًدا إلى  ا جاء في حيثيات الطلب:"اومم  

 
 
طلبً كل يتضمن  السنية  للحكومة  تقرير  تنظيم  الجمعية(  )رئيس  الرئيس  حضرة   اف 

قرش آالف  ثالثة  صرفها   بتخصيص  ألجل  للجمعية  البلدية  واردات  املرض ى    من  بمداواة 

 .2ودفن املوتى وما شابه ذلك"

 و  
 
لجمعية، فكان يعمل بكل  عن تقديم املساعدة إلى ا رلم يكن الوالي العثماني يتأخ

تأخير:"تقد  قو   أو  إبطاء  دون  للجمعية  املساعدات  إليجاد  الخيرية  ة  املقاصد  جمعية  مت 

بكتاب إلى الوالي مدحت باشا تطلب منه املساعدة للوصول إلى ما يمكنهم من خدمة الوطن 

املعارف   أظهر    منوترقي  وقد  اإلسالمية،  الطائفة  تفه  أبناء  الجمعية الوالي  ملطالب  مه 

التعليم  إلصالح  الالزمة  الفعالة  باملساعدة  عددً   ،ووعدهم  تصرفهم  تحت  من    ا وبوضع 

ستدعى الوالي بعض املشايخ والوجهاء  اوقد    الحنيف.األوقاف اإلسالمية بما يوافق الشرع  

 
 
 .3ل منهم لجنة لدعم الجمعية"وحثهم على مساعدة الجمعية، وشك

مكو    اللجنة  هذه   "وكانت 
 
العال برئاسة  البلد  ووجهاء  علماء  من  الفاضل نة  مة 

الدي جمال  أفندي  هللا  عبد  السيد  الفضيلة  بالعفة صاحب  املشهور  بيروت  نائب  ن 

قر  واال  وقد  والدراية،  أن  ستقامة  اللجنة  هذه  للصد  رت  ريعها  يصرف  التي  قة  األوقاف 

م إلى ا
 
ة. وما كان شرط واقفها لغير هذه الجهات يبقى  لجمعيوإطعام الفقراء يجب أن تسل
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حاله الخميس  على  يوم  وفي  ا1879نيسان    3.  الواليم  بحضرة  اللجنة  له  وقد    جتمعت  موا 

فقد أمر   ،جردة األوقاف التي جرى عليها التحقيق. وحيث يوجد أوقاف يقتض ي لها تحقيق

ورئاس أعاله  إليه  املشار  النائب  من  نظارة  لجنة  بتعيين  الباسط الوالي  عبد  الشيخ  ة 

 . 1ستكمال التحقيق" ا فاخوري من أجل

تكتف    ذهبت  لم  بل  املعنوية،  املساعدات  بتقديم  العثمانية  أبعد    السلطات  إلى 

ذلك عينية:"تكر  ف  من  مساعدات  بتقديم  مدارس  قامت  على  األهلية  املعارف  نظارة  مت 

الكتاب   من  أجزاء  بصندوق  الخيرية  املقاصد  الحكومة   .2العزيز" جمعية  قامت  كما 

العثمانية بتقديم املساعدات املادية للجمعية:"طلبت وزارة املعارف من والية سورية تقديم 

 . 3ألف قرش"  32000مساعدة مالية لجمعية املقاصد الخيرية اإلسالمية في بيروت مقدارها  

 
 
تأك في   وقد  املساعدة  هذه  خبر  ورد  د  إذ  الفنون  ثمرات  أمر  م  فيها جريدة  نصه:"صدر  ا 

صاحب الفخامة رئيس الوكالء بصرف لجمعية املقاصد الخيرية في بيروت من مخصصات  

 وقدره  إثنان وثالثو املعارف مبلغ 
ً
التعليم وهو مآثره جليلة    سنة ألجل  ن ألف قرش في كل  ا

 . 4ويد عظيمة، فيجب شكرها أيد هللا دولتنا العلية وأعز أبصارها"

تكتفو   تقد    لم  كانت  التي  والعينية  املادية  باملساعدات  املقاصد  مها  جمعية 

العثمانية، عمدت  السلطات  الجمعية  بل  حيث:"أنشأت  الذاتي  التمويل  إتباع  برسم   إلى 

 . 5"السمطيةع ثالثة مخازن في أرض ي نتفاع بالر اإليجار واال 

ا  أجل  من  ومن  بمزيد  الجمعية  طالبت  التعليمية،  رسالتها  تأدية  في  ستمرارها 

األعب ألن  األوقاف  وخصوًصا  الاملساعدات  مجانية  بسبب  عليها  زادت  قد  في اء  تعليم 

البلدة   ومفتي  الشرعي  الحاكم  الفضيلة  صاحبي  من  الجمعية  بإعطائنا  مدارسها:"طلبت 

مضبطة  ذلك بصدور أمر من الوالية الجليلة مبنًيا على    بعض األوقاف الغير مضبوطة فتم  

املشكتقد   اللجنة  من  لها  فا   –سابًقا    –لة  مت  كما  لذلك  بريعها  الجمعية  أعمال  نتفعت 

مت به وجوه البلدة والبالد املجاورة من املساعدات مادًيا وأدبًيا. كما نرجو نتفعت بما تكر  ا

 
 م. 1879نيسان  11/هـ1296ربيع الثاني  16، 223( ثمرات الفنون: العدد  1

 م. 1881إذار  2/هـ1298ربيع الثاني  14، 323( ثمرات الفنون: العدد  2

3 ) B.O.A: MF.MKT: 76/15. 
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منم هللا  يلهمهم  بما  الجمعية  هذه  على  التكرم  واإلحسان  البر  أهل  فإن    ن  يجزي  الخير  ه 

 1ع أجر املحسنين".املتصدقين وال يضي  

يلي  نورد و   قبل   فيما  من  أوقاف  وهي  املقاصد،  لجمعية  حبست  التي  األوقاف 

وب أ األهالي  وهي   ، العثمانية  الحكومة  م  مصادقة  على  و  وقاف  واقفها  شرط  البر  جه 

ال وقف  الجبانات،  بنت يكتوالخيرات:"وقف  فاطمة  املرحومة  وقف  التين،  جل  وقف  ة، 

وقف   املذكور،  املرحوم  بنت  بدرة  الحاجة  املرحومة  وقف  الجبيلي،  عبدالقادر  املرحوم 

الط بني  املرحومين  وقف  الطرابلس ي،  آغا  محمد  الحاج  وقف ياملرحوم  والحص،  ارة 

وقف   وقريطم،  نجا  بني  أوقاف  املرحومين  الخبز الشمع،  الحاجة قفة  املرحومة  وقف   ،

طاهرة، وقف املرحوم يوسف حمود، وقف املرحوم حيدر آغا، وقف سبيل السراج، وقف  

السنطية سبيل  وقف  رمضان،  آغا  أمين  املرحوم  وقف  قباني،  مصطفى  الحاج  ، املرحوم 

ود بك، وقف  ، وقف والدة بديع اليافي، وقف املرحوم محموقف املرحومة الحاجة كباسية

املرحوم حسين آغا الكردلي، وقف املرحوم الحاج حسن منيمنة، وقف السبيل الذي امام 

د السالم قرنفل، وقف قطعة  بالجامع الكبير العمري، وقف دكانتين مجهول واقفهما بيد ع

 .2ارض في رأس النبع "

نة  كان كائد"وقد وقفت السيدة عائشة بنت املرحوم الحاج مصطفى آغا القباني  

وعي   الحكومة  باب  ر في  املاء  ينت  لجلب  أنش  إلى عها  الذي  األشرفية  الجمعية،  جامع  أته 

الكائن قرب املدرسة الرشدية في  و ع البيت الذي وقفته  ياليها من ر   وخصصت السيدة املومى

 3محلة الباشورة مبلغ ماية قرش تدفع في كل سنة".

 
 . 9صالفجر الصادق، مصدر سابق، (  1
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بعضها  أم   سنورد  واألفراد  األهالي  من  العينية  املساعدات  ألن  با  أهميته،    حسب 

ن في    1الفجر الصادق أعمال السنة األولى .أكثرها  مدو 

بين  و  تجتمع  املقاصد  جمعية  األ واآل   الحينكانت  مع  آخر  خر  على  تطلعهم  هالي 

أ  منهموتطلب    ،أعمالها  في  املسمؤارزتها  وتقديم  :"  عمالها  من  اعدة  الجمعة  ليلة  اجتمع 

األ  وجوه  بعض  املاض ي  على األسبوع  الجمعية  لتطلعهم  الخيرية  املقاصد  جمعية  مع  هالي 

وما  .  اعمالها  املستقبل  في  تفعله  أن  املال    تريد  من  مبلغ  بدفع  بالتبرع  املجتمعون  قام  وقد 

 2الكبيرة ".ستيعاب األولى لألعداد درسة ثانية لإلناث لكثرتهم وعدم الفتح م

قياًس  كبيرة  وبمبالغ  للجمعية  األفراد  تبرعات  ذلك  وكثرت  مع  هؤالء    الزمنا  ومن 

ن األديب الفاضل صاحب الفضيلة الشيخ محمد أفندي بيرم تكرم بألف وستين  األفراد :"أ

مرت    ا قرًش  مثلها  وجعل  الجمعية  صندوق  سنويً على  عليه  الزيادات با  لجنة  أفادتنا  كما  ا 

يالحظ   3عطاء الوصل الالزم ". قبول املبلغ املذكور للصندوف مع إر  له وتقر    م الشكرفتقد  

  ها لم تكنن  أي هبة دون موافقة الهيئة اإلدارية ، كما أ  لتقبل  الجمعية لم تكن  ا تقدم أن  مم  

 أي مبلغ دون إعطاء إيصال صادر عن الجمعية . تقبل

 أا  لم تكن التبرعات للجمعية دائمً و 
ً
في بعض األحيان عبارة   تل كاننقدية ، ب  مواال

جمعية املقاصد ، كما فعل العالمة    إلىع" لرواية كان مؤلفها يوهب ماتجنيه الرواية  يعن "ر 

  أعضاء  منجتمع عدد  ا  1879أيار    8لة األربعاء الواقع  الشيخ ابراهيم أفندي األحدب:"في لي

ملنا  الباشورة  محلة  في  بيضون  الحاج محمد  منزل  في  الخضر"قشالجمعية  "ملكة  رواية    ة 

ع  ياملعروفة "بالزباء" من تأليف العالمة الفاضل الشيخ ابراهيم أفندي األحدب وأن يعود ر 

 . 4هذه الرواية لصندوق الجمعية" 
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تشك الجمعية  كانت  من  كما  األموال  على  الحصول  أجل  من  اللجان  املحسنين  ل 

 
 
إلى  كل الحاجة   ما دعت 

 
"مل أذلك  كانت  االنتباه وااللتفات ففي ا  مور ماليتنا تستدعي عظيم 

تقر   الجلسة  وتقر  هذه  عليها  املذاكرة  حصر  ما ر  أن  :  يأتي  ر  عمومً   وهو  أربعة  الجمعية  ا 

عضوً وعشرو  املسا   ان  الجندي  أفندي  سعيد  الشيخ  أحدهم  ماعدا  اآل فورئيسهم  ن ر 

ينق األ   إلىسمون  بمرجعيون  لجان  تحت  اربع  والثانية   ، الجمعية  رئيس  رياسة  تحت  ولى 

عبد والرابعة    رياسة   ، رمضان  أفندي  رياسة محمود  تحت  والثالثة   ، قباني  أفندي  القادر 

 
 
جل  وريس وذلك أل  عضاءب من خمسة من األ تحت رياسة الشيخ طه أفندي، وكل لجنة تترك

امل عند  املتراكمة  الجمعية  أموال  تقر  تحصيل  ذلك  وعلى  القوجانات حسنين  توزيع    1ر 

 .2املوجودة على هذه اللجان األربع"

 

مشقية ومحمود أفندي رمضان دمن أحدنا ارسالن أفندي    ر تعيين كل  "كما تقر  

ال  لجنة  دريان  أفندي  لعمل  وأحمد  الباشورة  محلة  أهالي  من  الذي جمع  املبلغ  ستحصال 

 .3الجمعية"حوض لم يتم عمله ، وذلك لصندوق  

العثما و  الدولة  هبات  على  األمر  يقتصر  من  لم  حبسته  وما  الجمعية  على  نية 

وماتبر  األ   ، لها  املسلمو ع  وقاف  األفراد  بعض   به 
 
تخط بل   ، األ ن  األ   إلىمر  اه  بعض  هالي  تبرع 

 املسيحيين على 

 تعباء امللقاة على عاتقها ، وفي ذلك  جمعية املقاصد، وذلك للقيام باأل  
 
وحدة املسلمين    ىتجل

في جريد  ،واملسيحيين وردت  كما  التبرعات  هذه  بعض  الفنون وجلسات  وسنورد  ثمرات  ة 

 دارية للجمعية .الهيئة اإل 

 
 ( القوجانات : دفاتر اليصالت   1

 هـ 1297شعبان  9الهيئة الدارية : جلسة الجمعة  ( جلسة 2
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جمعية املقاصد الخيرية  ل  للبيب جرجي ديمتري أفندي سرسقاألديب ا  بع جنا "تبر  

"املرآ كتاب  من  نسخة  ليبثالثمائة  العثمانية  القواعد  في  السنية  بهدر  ة  تالمذة   يس 

 1املدارس". 

عين  نشر أسماء املتبر   إلىومن أجل الشفافية بعملها ، كانت جمعية املقاصد تعمد 

الذي واملبلغ  املحلية  الصحف  في  إ  عليها  االنسان  أن   يخفى  به:"ال  بفعله  ن  تبرعوا  يذكر  ما 

ت هي الجرناال   أن  ا ، وحيثبناء وطنه والفقراء منهم خصوصً ه بنفع أوباحسانه وجميله وحب  

لكل   الشكر  من  مايجب  الظهار  وأالواسطة   ، واملعروف  بالفعل  يتصف  من  جمعيتنا   ن   

إج تلتمس من  بيروت  في  املقاصد  إدارتكمعية   ) الفنون  ثمرات  البهية )إدارة جريدة  عالن  م 

به جنا  املحت   بماتكرم  أفندي بسترس  إاملاجد سليم  في  لوندرة )لندن(  في  املوجود  رسال رم 

كسوةالف قرش   بأربعين  والتفضل  بواستطها  الفقراء  على  للصبيان   :لتوزع  منها  عشرون 

ببعض   قامت  الجمعية  فتكون  والفقيرات  الفقراء  مدارسها  تالمذة  من  لإلناث  وعشرون 

 2اليه". مى مايجب عليها من الشكر لألفندي املو 

األ  تكن  تبر  ولم  التي  املحسنموال  بها  ت  و ع  التالميذ  ن  حاجات  على  فقط  ،  صرف 

علىن  وإ تصرف  كانت  إ  ما   ": واملرض ى  والفقراء  يوسف  ن  املحتاجين  الخواجات  حضرات   

وأ أخو أفندي  قد  تابت  يعقوب  الخواجة  أوالد  لهذه  ته  أرسلوا   الجمعية 
ً
رياال واربعين    ربعة 

إل  وذلك  بيهم  أفندي  حسن  أحدنا  بواسطة  بمعرفة    ،جراءمجيدًيا  املحتاجين  على  توزيعها 

ت  ،الجمعية ذلك  منها  قر  فعلى  رياال  وعشرين  اثنين  إعطاء  في    إلىر  لتصرفها  املرض ى  لجنة 

 . 3عمالها الخيرية ، وصرف الباقي على املحتاجين بعلم الجمعية "أ

الجمعي تكن  إولم  مناسبة  تترك   ة 
 
يتبر    ال الذين  املحسنين  فيها  لها وتشكر  عون 

  ن دل  عبر جريدة ثمرات الفنون ، وهذا إ  م الشكر لهمبهبات عينية أو معنوية ، فكانت تقد  

 
 م1879حزيران  3هـ / 1296جمادى الثانية  31،  231( ثمرات الفنون : العدد  1

 م 1880تموز  28هـ / 1297رمضان  3،  293( ثمرات الفنون : العدد  2
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فإ  ش ئ  من  ن  على  كلفنا   ": الهبات  هذه  مع  الجمعية  تعاطي  في  الشفافية  مدى  على  يدل  ما 

وا أيدي طرف جمعية املقاصد )يعني عبدالقادر قباني( ان نتقدم بالشكر للكرام الذين مد  

املو  للجمعية  صيدا  أهالي  من  رفع   اليها   مىاملساعدة  جناب  فإ بواسطة   ، بك  محرم   ن  تلو 

 اهتمامهم  
 
الوطن فنشكرهم على هذا    ماالنسانية وتقد    على مالهم من الشهامة وحب    نا يدل

 .1الصنيع" 

إ تقد    ن  حتى  كانت  املعنوي  الجمعية  الدعم  لها  يقدم  كان  عبر    أيًضا م الشكر ملن 

بيروت ما  في  الخيرية  املقاصد  لنا من جمعية  :" ورد  الفنون  ثمرات  يعرب   صفحات جريدة 

تقديم   جريدة عن  صاحب  الحمدي  أفندي  سليم  الفاضل  األديب  لجناب  الشكر 

ها على وحث    ،وتمنيه النجاح لها   ،اليها من الثناء  املومىره في حق الجمعية  سكندرية ملا حر  اإل 

ياإل ملا  الجمعيات من  قدام والصبر  أنجم عن  في  تكر  التقدم  األمة وقد  بماية حوال  م عليها 

بها مم   التعليم  أيا جعل جميع هكتاب ألجل  جمل ثناء على غيرته الوطنية أة الجمعية تثني 

 2ن عمله هذا يستوجب الشكر". في أاملفطورة عليها وال شك  

وقاف  معية واأل الجفي حين كان الجابي سعدالدين النقيب يقوم بتحصيل واردات  

يبلغ   شهري  راتب  بلغت 3قروش  110مقابل  الجمعية  لتأسيس  األولى  السنة  ففي  وبذلك   .

بلغت  4قرشا137064الواردات   التي  التبرعات  فيها  بما  األ 5قرشا98993.  وواردات  وقاف . 

الثانية  املحص   جمادى  شهر  في  الحجة    إلىلة  ذي  بلغت 1879املوافق    ـه1296شهر  قد  م 

 .6قرشا100749قد بلغت فا النفقات التي وردت تحت عنوان املصارفات م  أ ا .قرًش 13132
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ن  أ إلىولى يزانية جمعية املقاصد الخيرية اإلسالمية في بيروت، في السنة األ وتشير م

و  في  الجمعية  دائمفصندوق  أر  يعاني  ال  النف  ابًد ،  رغم  املالي،  صرفت  العجز  التي  قات 

األ  اإلناث  والثانية،ولملدرستي  األ   ى  الذكور  والثانيةومدرستي  أولى  قطعة  لشراء  لبناء  ،  رض 

النبع   رأس  محلة  في  األ   .1مدرستين  جامع  املرض ولبناء  وملعالجة  الفقراء    ىشرفية،  من 

تقد   التي  املادية   واملساعدات 
ً
فضال الفقراء  لبعض  الطالب    م  بعثة  سفر  نفقات  عن 

 2الخمسة لدراسة الطب في مصر".

 عالقة جمعية املقاصد في بيروت مع غيرها من الجمعيات الخيرية في ولية سورية :  -9

عن جمعية املقاصد الخيرية اإلسالمية في بيروت   وااعتبر بعض الكتاب ممن كتب

   ن  أ
 
ة لها ، ال عالقعهد الوالي مدحت باشا ة سورية في  لت في واليالجمعيات الخيرية التي تشك

تسليط الضوء على مدى ارتباط  ك أردتسالمية في بيروت، لذلبجمعية املقاصد الخيرية اإل 

هذه الجمعيات بجمعية املقاصد، فهل هذه الجمعيات هي تابعة لجمعية املقاصد في بيروت 

   ؟أم ال!!! 

 
ً
وم  أوال الجمعيات  هذه  تأسيس  عن  الكت    ذاا سنتحدث  عن قال  القدامى  اب 

   بجمعية املقاصد، لننطلق بعدها ونأخذ كل    تهمعالق
 
ها ، وذلك  م عليجمعية على حدة ونتكل

، لنتوصل "داريةجلسات الهيئة اإل "و "ثمرات الفنون "ة يدالوثائق العثمانية وجر  إلىا ستنادً ا

 مدى ارتباط هذه الجمعيات بجمعية املقاصد. إلى ا  خيرً أ

"الدولة العثمانية    شرف عليهإحسان أوغلي في الكتاب الذي أ  الدينكمال  إيقول  

وحضارة":"....... اإل   وبالفعل  تاريخ  الخيرية   الجمعيات  تلك  الشام، تشكلت  بالد  في  سالمية 

و أو  عدد  فيها  و فسهم  دمشق  علماء  من  وجمعت  أير  إعيانها،  لغرض  تلك  التبرعات  نشاء 

 
 30( املصدر نفسه: ص 1

 29 – 27( املصدر نفسه: ص  2
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عاملدارس وفي   . مهمتها  في  ونجحت  ثمان،  م1878ام  ،  هناك  موّز   يكان  في  جمعيات  عة 

 1". دمشق ، طرابلس ، الالذقية ، وعكا ، ونابلس ، وجنين ، وصيدا

:"و مدحت  حيدر  علي  رواية  فقد    .......في  عليه  باسم  عالوة  جمعية  تشكلت 

بيروت وذوي الحمية منها املترصدين )   املقاصد الخيرية من نخبة من شخصيات أهالي 

) من نفس الفئة( في طرابلس وصيدا    أيًضااملتعقبين( ، مثل هذه املناسبة واألسلوب و 

 2". في جميع األقضية  أيًضاوعكا وفي الختام ) تشكلت فروع ( تابعة لها 

 
 
ى مدحت باشا وفي كتابه عن مدحت باشا يقول يوسف كمال حتاتة :" عندما تول

 
 
صالح ،  على كل إ  –مدحت باشا    –كما يقول    مها صالح املدارس وقد  ر في إوالية سورية فك

 
 
وأوشك  ، املحسنين  من  اإلعانات  تجمع  أخذت  العلماء  من  جمعية  لذلك  هذه  ل  صلحت 

بث  إلىهالي الشام يميلون مدارس لألحداث . وملا كان أ إلىلتها الجمعية بعض املساجد ، وحو  

 فقد أ روح التعليم ، 
ّ
لخيرية " انتشرت فروعها في  املقاصد اوها " جمعية  فوا جمعية سمّ ل

 3". نحاء الوليةجميع أ

س في  
س 
 
وردت  يات الخيرية في والية سورية أعدد كبير من الجمع  نفسها   السنة  وأ

الفنون عددً   7وحيفا  6ومرجعيون  5وعكا  4الجمعية الخيرية في الالذقية كمنها  ا  جريدة ثمرات 

 . 11والبلقاء 10ونابلس  9وطبريا  8وحما

 
 429، ص  2( إكمال الدين احسان اوغلي : مرجع سابق ، ج 1

 210 - 209( علي حيدر مدحت : مرجع سابق ، ص  2

 49( يوسف كمال بك حتاتة : مدحت باشا ، مرجع سابق ،ص 3

 م 1879تشرين الثاني  2هـ / 1296ذي القعدة  4،  251( ثمرات الفنون : العدد  4

 م 1879تشرين الثاني  12هـ / 1296ذي الحجة  10،  256( ثمرات الفنون : العدد  5

 م1879كانون األول  15هـ / 1297محرم  1،  259( ثمرات الفنون : العدد  6

 هـ 1296ذي القعدة  28( جلسة الهيئة الدارية : جلسة  7

 هـ1296ذي الحجة  29الجمعة ( حلسة الهيئة الدارية : جلسة  8

 هـ 1297ربيع الول  2 األربعاء( جلسة الهيئة الدارية :جلسة  9

 هـ 1297شعبان  21 األربعاء( جلسة الهيئة الدارية : جلسة  10

 هـ 1297رجب  15 األربعاء( جلسة الهيئة الدارية : جلسة  11
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رية في والية سورية للداللة على  من تأسيس الجمعيات الخي  وردت هذا الكم  ولقد أ

محاضر جلسات الهيئة "و  "ثمرات الفنون "كان في عهد مدحت باشا ، فجريدة    ها تأسيس  ن  أ

تشير    "داريةاإل  الأ   إلىللجمعية  هذه  تأسيس  وأكثر ن   ، باشا  عهد مدحت  في  كان  جمعيات 

املصادر   أهذه  ترى  فروعً واملراجع  كانت  الجمعيات  هذه  الخيرية   ان  املقاصد  لجمعية 

اصد في بيروت لم يكن ملدحت باشا أي عالقة جمعية املق  ن  اإلسالمية في بيروت مع العلم أ

 ثبتنا ذفي تشكيلها كما أ
ً
 ، ما كان مدحت باشا يقوم بتشكيل هذه الجمعيات، فرب  لك سابقا

بير و  في  املقاصد  جمعية  من  أ يطلب  شعبً وت  الجمعيات  هذه  تكون  ،  ن  املناطق  في  لها  ا 

الجمعيات لجميع  الحاضنة  كاألم  بيروت  في  املقاصد  جمعية  كانت  وهذا  وبالفعل   ،

البحث هذا  متن  في  نثبته  أن  ون  ماسنحاول  بجمعية   إلىق  طر  ت .  الجمعيات  هذه  عالقة 

 املقاصد. 

الخيرية اإل  بيروت  عمدت جمعية املقاصد  في  ،  تأسي  إلىسالمية  للشعب  س نظام 

البد إقبل  قبول  أجل  من   ، الخيرية  الجمعيات  بتأسيس   ء 
 
ش املناطق:نشاء  في  وقد    عب   "

نظامً أ نشأ الجمعية  أ  ا ت  اللشعب  لجمعية  الفروع  قبول  ي  النظام  بهذا  وقررت  ملقاصد، 

املناطق" إ في  للجمعية  شعبة  التي  1نشاء  الخيرية  بالجمعيات  عالقة  للجمعية  يكن  لم  لو 

نشاء شعبة لها وافقت على ا  ها ن  هكذا نظام، ونرى أ  إلى  إذات في املناطق، فما الحاجة  ئنشأ

مدى االرتباط الوثيق لجمعية املقاصد في   ل الغيث، وإشارة واضحة إلىو  في املناطق، فهذا أ

 ق أالجمعيات الخيرية في املناط بيروت مع باقي
 
 لت في والية سورية. و باألحرى التي تشك

كل  و  عن     سنتحدث 
 
تشك التي  الخيرية  الجمعيات  من  سورية  جمعية  والية  في  لت 

   .عالقتها بجمعية املقاصد في بيروتعلى حدة، وعن مدى  
ً
ال "    شعبة املقاصد صيدا:  ونبدأ أو 

 
 هـ1296رية لشهر شوال ( لالطالع على مزيد من هذا النظام راجع جلسات الهيئة الدا 1
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العديد من املدارس وبنت األبنية لريعأ في بيروت  ها، وشكلت فرعا سست جمعية املقاصد 

 1لها بمدينة صيدا". 

" 
 
ساعيومل )صيدا(  هنا  املقاصد  شعبة  كانت  املعارف ل  ةا  تعليم  من  خدمة  وجد   ،

 ب  املناسب لدى صاحب األ
ً
 ا عًد ميريا تجعله م  أ  هة والدولة مدحت باشا األفخم ، تقديم محال

مكان ذلك املحل، وفي مساء يوم الجمعة املاض ي مت الشعبة على حسب اإل م  وقد ر    ،لتعليمل

العالم    25 جناب  اجتماع  حصل  أرجب  نائلي  علي  السيد  مكرمتلو  نائب الفاضل  فندي 

 
 
م مدرسة الرشدية،  مدينتنا، ووكيل القائمقام املحترم ومأمورين الحكومة مع مكرمتلو معل

احترام، وقد  ض  وح   بكل  استقبالهم  الجديد فصار  الشعبة  املحل  عدد    على الكالم  لىاتو رو 

أ محمد  السيد  األديب  جناب  ومنهم  الشخصيات،  األسير من  بليغة   ،2فندي  خطبة  وتال 

نها الشكر والتبريك عن نفسه وعن الحاضرين وعن جمعية املقاصد الخيرية في بيروت ضم  

 ."3 

تقد  يالحظ مم   أا  ي  ن  م  لم  املقاصد صيدا"ه  بل "شعبة  ،  طلق اسم جمعية صيدا، 

و فرع لجمعية   جمعية املقاصد صيدا هي شعبة أن   على أما يدل  ن   على شيئ  فإ دل    ن  وهذا إ

أحد ا بيروت، ووجود  يقد    عضاءأل املقاصد  بيروت  للشعبة، من جمعية مقاصد  التبريك   م 

 الصلة الوثيقة بين جمعية املقاصد في بيروت وشعبة املقاصد في صيدا. ويشير أيًضا إلى 

ت املوقد  شعبة  أأسست  على  صيدا،  في  البر ن  عارف  بأعمال  تقوم  جمعية  ها 

ل ابتدائية  مدارس  وفتح  جمعية واالحسان  أنها  أساس  على  تشكلت  ها  إن  واإلناث:"  لذكور 

وفتح مدارس ابتدائية    حسان، وبدأت منذ ذلك الوقت في جمع املساعداتألعمال البر واإل 

 
 119( حسان حالق : مذكرات سليم علي سالم : مرجع سابق ،ص 1

 ( أحد أعضاء جمعية املقاصد في بيروت 2

 م 1880حزيران  23هـ / 1297رجب  28،  388( ثمرات الفنون : العدد  3
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جل تأمين واردات  األمالك من أللذكور واإلناث حيث تعتمد هذه املدارس على إنشاء بعض  

 .1لها "

بالنسبة    ": عثمانية  في وثيقة  جاء  كبرى حيث  كجمعية  ليست  الشعبة   إلىوهذه 

فإ تأسيس   الخاصة  املدارس  وإدارتها  صيدا  في  الخيرية  املقاصد  تأسيسها    ن  جمعية  هيئة 

الخا  الخيرية  سالونيك  كجمعية  وأليس  ثروة  ذوي  شخصيات  من  فة 
 
املؤل علم صة  هل 

 .2ومعرفة من سكان املدينة الكبرى" 

،  شعبة املقاصد في صيدا هي فرع لجمعية املقاصد في بيروت ز القول بأن  عز  ا ي  ومم  

الفنون    ن  أ ثمرات  اعدادها وجريدة  كل  "شعبة"    كانت  في  اسم  كل  تطلق  الجمعيات   على 

 
 
في والية سوريةالخيرية التي تشك " وصل    الجريدة:وما تناقلته  ومنها املقاصد في صيدا    ، لت 

األ باشا  ب  صاحب  الخميس  إلىهة مدحت  مساء  تالميذ شعبة    ،صيدا  وقد خرج الستقباله 

صيد".  ترويج   3مقاصد  على  واتحادها  واجتهادها  صيدا  في  الخيرية  الشعبة  مساعي  "بلغنا 

 4مقاصدها الخيرية ". 

شعبة جمعية املقاصد الخيرية في صيدا توفقت   ن  أخبرنا  أ"  :وقد ورد في عدد آخر

وقر   للذكور  مدرسة  لإل لفتح  مدرسة  فتح  تكر   5ناث". رت  على  إر  وقد  "شعبة"  اسم  طالق 

صيدا ب"حاو   :مقاصد  األ ل  بين  الوشايات  رمي  الناس  وشععض  املقاصد هالي  جمعية  بة 

بأ  صيدا  املن  الخيرية  بعض  ببناء  يقومون   حهم 
 
مكانال في  النفقات   ت  بعض  لسد  للدواب 

 
1 ) B.O.A: MF.MKT: 1138/64 (1+2). 

اسم الجمعيات على كل جمعيات املقاصد التي تشكلت في ولية سورية اشارة إلى أّن جميع الوثائق العثمانية تطلق    

2 ) B.O.A: MF.MKT: 1138/64 (1+2). 

 م 1880كانون الثاني  21هـ / 1297صفر  21،  266( ثمرات الفنون : العدد  3

 م 1880كانون الثاني  28هـ / 1297صفر  28،  267( ثمرات الفنون : العدد  4

 م1879حزيران  3هـ / 1296جمادى الثانية  13،  231العدد ( ثمرات الفنون :  5
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أ املسلمينلتعليم  املقاصد من خالل   ،بناء  للمتصرف حسن سير شعبة جمعية  تبين  وقد 

 2للمتصرف".  1التقرير الذي رفعه املكرم سعيد الجندي

بيروتو  في  الخيرية  املقاصد  جمعية  عالقة  تكن  عالقة    لم  الجمعيات  باقي  مع 

أ جمعية  مع  جمعية  أو  األ خر عادية،  بمثابة  عالقة  كانت  بل  فحسب،  ألطى  وهي  م  فالها، 

في بيروت كانت مسؤولة عن هذه الجمعيات    ن  عالقة عضوية، بل حتى إ جمعية املقاصد 

إا، فهذا  ا ومعنويً ماديً  أخوية وصداقة فقط،  يكون عالقة  أن  يمكن  ما عالقة  ن  االرتباط ال 

عن  املسؤول  اإل   الراعي  الهيئة  جلسات  بعض  خالل  من  يظهر  وهذا  لجمعية  رعيته.  دارية 

بيروت: في     املقاصد 
 
)"مل الجمعية  مداخلة  تستلزم  حالة  في  كانت شعبة صيدا  ي جمعية  أا 

   ،مقاصد بيروت(
 
خاذ الوسائل ذهاب اليها في فرصة العيد وات  فنا حضرة الرئيس بالفقد كل

لم تكن شعبة صيدا تابعة لجمعية املقاصد    إذاف  .3ا هي به من االرتباك"نقاذها مم  الالزمة إل 

  إذافي بيروت، مل
 
 ؟؟املشاكل العالقة لشعبة صيدا ل رئيس الجمعية في بيروت لحل  يتدخ

بيروت عدة رسائل من ش  إلى وقد ورد   في  املقاصد في صيدا  جمعية املقاصد  عبة 

ا هي فيه :"تلي التحرير الوارد  نقاذها مم  وإ  اليها   مساعدة الجمعية ، ومد  يد العون تطلب منها  

ن طلبها قرضها ثالثمائة ريال مجيدي ألجل إتمام بناء الدكاكين التي  يدا املتضم  صمن شعبة  

والحاوي   بناؤها  تحريرباشرت  تقر  )أي  ذلك  وعلى  الحال،  ضيق  في  شكايتها  إرسال  (  ر 

أحدهما   العدلية السيد عبد  إلى تلغرافين  األحكام  الدين أفندي   فضيلة مفتش  هللا جمال 

مد   منه  به  يطلب  صيدا  ملدينة  سيشرف  للشعبة  الذي  واملساعدة  اإلسعاف  والثاني  يد   ،

يتضم   أو  لشعبة صيدا  إخبارهم  املو ن  بقدوم  بأن    ،اليه  مىال  قد  وثانيا  بهذا نا  تلغرافا  له  منا 

 .4ه ملساعدتهم" رئيسنا متوج   وثالثا بأن   ، الخصوص

 
 ( سعيد الجندي: هو املدعي العام العمومي وأحد اعضاء جمعية املقاصد في بيروت . 1

 م 1879تشرين األول  22هـ / 1296ذي القعدة  25،  253( ثمرات الفنون : العدد  2

 هـ 1296ذي القعدة  30( جلسة الهيئة الدارية : جلسة الجمعة  3

 هـ. 1296ذي القعدة  30الهيئة الدارية : جلسة الجمعة (جلسة  1
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وجاء في حيثيات    ،وقد جاءت املوافقة على إقراض شعبة صيدا املال الذي طلبته

قر   فقد  صيدا  شعبة  طلب  على  باالالقرار:"بناء  مجيدي رنا  ريال  ثالثمائة  إقراضها  تفاق 

بها وصل ممض ي من عموم أعضائها مختومً ،  على ألحين الطلب ، ا بختم الشعبةن يؤخذ 

إ املبلغ املذكور  ويصير  املرقوم  إلى يصال  ، وأالشعبة  ن  ة بواسطة حضرة الريس محرم بك 

ا  ا ونقًد ا بدفع هذا املبلغ لجمعيتنا تمامً والشعبة معً   عضاء د األ الوصل املذكور تعه  ب  حر  صي

 1عندما يطلب منها". 

 
 
"تلي التحرير الوارد من شعبة   شعبة صيدا: إلىغت الجمعية بوصول املبلغ وقد تبل

املؤر   في  صيدا  الحجة    26خ  مجيدي  املتضم    ـ ه1296ذي  ريال  الثالثمائة  مبلغ  وصول  ن 

في بيروت وتلي السند املرسل بإمضاء    ،املرسل لها على سبيل القرض من جمعية املقاصد 

 . 2وختم الشعبة" عضاءاأل 

أ  رب   بما  يقول:  لجمعية   ن  متسائل  فرع  هي  أو  تابعة  كانت  مقاصد صيدا  شعبة 

   ،املقاصد في بيروت
ً
في    تطلب منها إعادة هذه األموال   تقرضها املال وفي الوقت عينه  ذا ا مل  إذا

توافر  عنحال  لإلجابة   ، الشعبة  صندوق  في  أن    ها  وهو   ، البسيط  السؤال  جمعية    هذا 

أس   بيروت  في  سنة  املقاصد  من  تموز  في  فقراء    1922ست  أبناء  تعليم  "  "لجنة  املسلمين 

 ة كانت تتمتع با اللجنوكانت تابعة للجمعية وهذه 
 
ة ، وحين كانت ستقالل ذاتي وإدارة مستقل

  أي    فيى عندما كانت اللجنة تتعثر  ا كانت الجمعية تقرضها األموال ، أو حت  ديً اللجنة تتعثر ما 

لحل   تتدخل  بيروت  في  املقاصد  جمعية  كانت  ختمها   كل    موضوع  للجنة  وكان   ، إشكال 

 3الخاص.

يد املساعدة لشعبة    مر من قبل جمعية املقاصد في بيروت على مد  ولم يقتصر األ 

"بناء على طلب شعبة صيدا الذي    :أيًضا املساعدة املعنوية    إلى مر  األ اه  بل تعد    ،ا صيدا ماديً 

 
 هـ. 1269ذي الحجة  20 األربعاء( جلسة الهيئة الدارية : جلسة  1

 هـ.1296ذي الحجة  29( جلسة الهيئة الدارية : جلسة الجمعة  2

 م.1978إلى سنة  1922املقاصد الخيرية في بيروت من سنة ( ملزيد من األيًضاحات راجع جلسات الهيئة الدارية لجمعية  3
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قر  تبل الريس  بواسطة  لنا  ستغ  إرسال  الداخلي  نسخة    ة عشر   رنا  الجمعية  قانون  من 

رسال نسخة مصدقة من نظام مدارس الذكور ونظام إ  أيًضا رنا  وقر    ،لتوزيع على أعضائها ل

تقر   كما  اإلناث.  نسخمدارس  إرسال خمسين  هدية  ر  العثمانية  القواعد  من  مدارس    إلىة 

 .1عبة صيدا" ش

تتدخل   إلىباالضافة  و  ببيروت  املقاصد  جمعية  كانت  واملعنوية  املادية  املساعدة 

واأل لحل   صيدا  شعبة  بين  املشاكل  لجمعية    ، هالي  الوارد  التحرير  خالل  ذلك  ظهر  وقد 

التدخل مع أحد األشخاص في صيدا للحصول على املبلغ   منها والتي تطلب  ،املقاصد ببيروت

صيدا   شعبة  فيه  وعد  املؤر    لها:  بالتبرعالذي  صيدا  شعبة  في  الوارد  التحرير  في  "تلي    3خ 

بك  ـه1297صفر   خليل  من  قرش  ألف  مبلغ  استحصال  طلب  وذلك    املتضمن   . األسعد 

تبر   الذي  املو   به   عاملبلغ  الشعبة  مىالبك  لصندوق  تقر    ،اليه  ذلك  تحرير وعلى  إرسال  ر 

 .2ستنهاض همته بدفع املبلغ املرقوم لصندوق الشعبة"اليه ا ىماملو البك  إلى خطاب

الحكومة و   مخاطبة  ببيروت  املقاصد  جمعية  من  صيدا  شعبة  طلبت  عندما 

قشلةالعثمانية   ال   3يإعطائها  الشعبة  وكانت  للشعبة،  مكاتب  فتحها  أجل  من  صيدا  في 

إت العثمانية  الحكومة  مخاطبة   ستطيع 
 
وهذا ال بيروت؛  في  املقاصد  جمعية  عبر  على  يدل       

ا بجمعية  مدى  صيدا  شعبة  بيروت:املقاصد  رتباط  التحرير    في  صيدا   من"تلي  شعبة 

الحاملتضم   أمر  باستحصال  املساعدة  بإ ن طلب  السنية  باشا  كومة  قشلة سليمان  عطائها 

الكائنة في صيدا مع طلب صورة األمر الصادر من الدولة العلية بإعطاء األوقاف املدروس  

واقفها   تقر    إلىشرط  فباملذاكرة   الخيرية،  املراسالتالجمعيات  لكاتب  إحالته  ليجاوب   ر 
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وقد استطاعت    .1الحكومة"   مر املذكور منه صار استحصال األ ن  عليه الشعبة املذكورة، بأ 

 جمعية املقاصد بيروت الحصول على ماتريده شعبة صيدا. 

يكن    ولو الم  أو  ببيروت عالقة  املقاصد  التي لجمعية  الخيرية  بالجمعيات  رتباط 

 
 
لت في والية سورية، لم تكن لتطالبهم بضرورة تطبيق نظام الشعب على هذه الجمعيات شك

املذاكرة مليً  الالذقية منا مع  :"دارت  رئيس شعبة  ح  رئيس جمعية  أفندي  أفندي ومع فريد 

 
 
يتعل بما  أعضائها  أحد  أفندي  ومنيب   صيدا 

 
الش بنظام  املذاكرة  ق  هذه  في  والجمعية  عب 

 2جرائه". ا السرعة في إ حافظت على قرارها السابق ، ورأت لزومً 

كل   أوردت  املقا   ما   لقد  وشعبة  بيروت  في  املقاصد  جمعية  عالقة  عن  صد  قيل 

 
ً
نقال بين  أعن    صيدا،  الوثيقة  العالقة  املصادر  هذه  خالل  من  فواضح  املصادر،  مهات 

والشعبة بيروت  املقاصد  للقارىء    ،جمعية  ا 
ً
اال تارك هذا  مدى  على  والصلة  الحكم  رتباط، 

 . ابينهم

اال  مدى  نرى  أخرى  جمعية  عن  الحديث  معرض  جمعية وفي  بين  الوثيق  رتباط 

لوالية سورية :   والجمعيات الخيرية التي تشكلت أثناء والية مدحت باشا املقاصد في بيروت  

.
ً
مثال الالذقية  الج  جمعية  هذه  ذكر  ورد  اإل فقد  الهيئة  جلسات  من  بالكثير  دارية  معية 

 
 
من هذه الجلسات على مدى العالقة الوطيدة بين    لجمعية املقاصد في بيروت ، ويستشف

في هذه الجلسة تلي التحر هذه الجمعية وجمعية املقاصد بيروت : الوارد من الجمعية  "  ير 

 الخيرية اإل 
 
التي تشك في مدينة الالذقية املؤر  سالمية  في  لت  ن  واملتضم    ـه1296رمضان    13خ 

ال الترخيص من جمعية  وكأن   3الزمة لها" طلبها صور األوراق  أو  الثبوتية لها  ها تطلب األوراق 

 املقاصد في بيروت للمباشرة في عملها.
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صد في  طلب من جمعية املقا ال   إلى ا عمدت الجمعية املشار اليها  عد تشكيلها فوًر وب

ا أجل  من  الشعب،  نظام  وحت  بيروت  عملها،  لجمعية نتظام  العام  النظام  عن  تخرج  ال  ى 

املؤرخ الالذقية  جمعية  من  الوارد  التحرير  تلي  أن  ببيروت:"بعد  محرم   23  في  املقاصد 

وتقرر إرسال الجواب    ،م الشعب، تفيد الجمعية قرارها ن طلبها صورة نظا ه املتضم  1297

  املومىمع صورة النظام املذكور للجمعية 
ً
 1للقرار".  اليها توفيقا

 
 
لت في والية سورية : الجمعية الخيرية في مدينة  ومن الجمعيات الخيرية التي تشك

إلى  رسلت جمعي. وقد أ2عكا  ، هذه الجمعيات وطلبت منها ة املقاصد في بيروت رسالة تهنئة 

الوارد من    إلى اإلنضمام  ،  إن كان عندها الرغبة التلغراف  في بيروت :" تلي  جمعية املقاصد 

هما في عكا احدتضمن بشرى تشكيل جمعيتين خيرتين إالرحيم أفندي الصلح امل عزتلو عبد

وطلب   ، حيفا  في  الجتوالثانية  قانون  تعا  هلل  والشكر  تالوته  وبعد  من   لىا معية  على  والثناء 

وإرسال   ،التبريك لهما بهذه الخدمة الوطنية  يتضمنانر تحرير كتابين  سعى بهذا الخير تقر  

مع   املطبوع  الجمعية  قانون  من  اال نسختين  قبول  في  رغبتهما  منهما  لهذه السؤال  نضمام 

يباد  بذلك  ، فإن قبلتا  لها  لهما ويطلب  ر إلرسالجمعية تحت اسم شعبة  الشعب  ال نظام 

 3من طرفهما ليحضرا املذاكرة العمومية ".  أعضاءرسال منهما إ

كانت تطلب من   ها ن  يتضح من التلغراف الذي أرسلته جمعية املقاصد في بيروت أ

جمعية املقاصد في بيروت  رسلتالجمعيات الخيرية أن تنضم إليها تحت اسم "شعبة" وقد أ

أ تبد    إلى خرى  برسالة  بعكا  الخيرية  أ  دالجمعية  من  مخاوفها  جمعية    إلى االنضمام    ن  فيها 

بيروت   في  انضمام معنوي ن  إاملقاصد  في إما هو  تقر  ، حيث ورد   ": رسال ر إحدى الجلسات 

البراهين الالزمة التي من شأنها أن تزيل ن األسباب و الجمعية الخيرية بعكا يتضم    إلىاب  جو 

أ لجمعيتنا   أعضاءفكار  من  شعبة  اسم  تحت  بطلبنا  قط  نقصد  لم  إننا   ، الجمعية  هذه 
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رتباط بهذه الخدمة الخيرية .  عي اال بل قصدنا تمكين دوا ،تقرير السيادة على جمعيتهم أصال

إوقر   الشعب  رنا  نظام  من  نسخة  أ  إلىرسال  عن  لتخفيف  الجمعية  على تلك  عضائها 

 1مايطمح أفكارهم بهذا الباب ". 

أحت   تتم    ن  ى  كانت  العثمانية  والسلطات  الخيرية  الجمعيات  بين  عبر   املراسالت 

ا :" تكلف حضرة الريس  ا ومعنويً سؤولة عنهم ماديً ها هي املن  أ جمعية املقاصد في بيروت ، وك

بترويج املضبطة املتقدمة من مجلس إدارة عكا للوالية    -س جمعية املقاصد ببيروترئي  –

 
 
بطلب إنفاذ وعد دولة أفندينا الوالي بإعطاء    أيًضا ف  بإعطاء أراض ي للجمعية الخيرية وتكل

 2الطابق السفلي من املكتب الرشدي العسكري".

  ن  يالحظ أ
 
لت خارج نطاق والية سورية لم تكن تطلب  الجمعيات الخيرية التي تشك

 3نظام الشعب، فهذه الجمعية الخيرية التي تأسست في حلب لم تطلب النظام. 

 
 
تشك التي  الخيرية  الجمعية  عن  للحديث  لنرى  ننتقل  مرجعيون،  في    أيًضا لت 

بيروت املقاصد  جمعية  وبين  بينها  القوي  واالرتباط  الوطيدة  ملحاضر   فاملتتبع  ،العالقة 

بيروت   في  املقاصد  وهي عالقة يجلسات جمعية  بينهما،  العضوية  العالقة  هذه  متانة  جد 

بأوالدها:    األم 
 
تشك التي  الخيرية  املقاصد  شعبة  رئيس  من  الوارد  التحرير  في  "تلي  لت 

امل  ،مرجعيون  أضوتليت  من  املحررة  املذكورةبطة  الشعبة  تشكيلهم  املتضمنة    ، عضائها 

تقر   ذلك  ، فعلى  الداخلي  الجمعية  التبوطلبهم صورة من قانون هذه  بتحرير  إرسال  ريك  ر 

قبول الشعبة   أيًضا ر  وتقر   ،رسال نسخة من القانون املذكور لهم بهذه الخدمة الوطنية مع إ

ر بإرسال نسخة من نظام الشعب لها ، وان يرسل  ن يبادأوا  ،املذكورة شعبة لهذه الجمعية

أن  يتضح تمامً  4ختم باسمها بناء لطلبها ".   أيًضا اليها   التحرير  الجمعيات الخيرية    ا من هذا 
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ال في بيروت ، حتى أن  في والية سورية كانت تابعة لجمعية املقاصد  ب لم شعالتي تأسست 

 تكن لتصنع ختم با
 
 يروت. بموافقة الجمعية في ب سمها إال

رتباط الوثيق  يظهر بوضوح اال   ـه1297ربيع األول    28وفي الجلسة املنعقدة بتاريخ  

ال الجمعيات  وباقي  بيروت  في  املقاصد  جمعية   بين 
 
تشك التي  سورية خيرية  والية  في  ،  لت 

أن   لم تكن    ها في الوقت عينههذه الجمعيات كانت تتمتع باستقالل ذاتي، لكن    فبالرغم من 

على  ت      ي  أقدم 
 
تعل أن  دون  األمخطوة  الجمعية  هذه  فا   ،م  في رتباط  بالجمعية  الجمعيات 

ا كان   بيروت 
ً
حت  ا وعضويً   ا ومعنويً   ا ماديً   ا رتباط الجمعيات    أرادت  إذاى  ،  مدارس هذه  فتح 

 
 
خ بتاريخ ربيع األول  لي التحرير الوارد من شعبة مرجعيون املؤر  "ت  علم الجمعية األم:كانت ت

با   ـه1297 املساعي  وصرف  للذكور  ابتدائيتين  مدرستين  افتتاحها  بشرى  فتتاح  املتضمن 

لو لم يكن هناك عالقة عضوية بين شعبة مرجعيون وجمعية املقاصد في بيروت،    .1ثالثة" 

 بمرجعيون.  فتتاح مدارس تابعة لها با  تعلمها كانت  ذاا مل

األموال لهذه الجمعيات الخيرية    ة املقاصد في بيروت تقوم بتحصيلكانت جمعي  و

تقر   تحرير جواب  :"  املؤر    إلىر  تحريرها  على  األولى    29خ  شعبة مرجعيون    ـه1297جمادى 

 ل أن طلب استحصا املتضم  
ً
من املسلمين في    مر من الحكومة بإعطائها املبلغ الذي جمع قبال

مرجعيون  تقريبً   ،قضاء  قرش  آالف  خمسة  ا  إلىا  وقدره  حسب  املرقومة  ستدعاء  الشعبة 

بأن   بيروت    –الجمعية    أربابه     –في 
 
استحصال كل الحميدة صار  بذلك وبهممه  رئيسها  فت 

وأن   املتصرفية  جانب  من  لصندوق  األمر  املذكور  املبلغ  قبض  يلزم  وبموجبه  لقاء  واصل  ه 

يالحظ من2الجمعية" التحرير  .  مر    –غيره  و   هذا     كما 
ً
كان   أن    –  سابقا املقاصد  ت  جمعية 

شيًئا  تطلب  تكن  فلم  الجانب،     مرهوبة 
 
إال املتصرف  أو  الوالي  أو  العثمانية  الحكومة    من 

 
ً
 . يجاب طلبها فورا
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الأم   اا  ورد  فقد  طبريا  في  الخيرية  بمجمعية  اإل سمها  الهيئة  دارية حاضر جلسات 

الوارد   التحرير  يلي:"تلي  كما  املقاصد  رمضان   منلجمعية  أفندي  سليم  عزتلو  جناب 

املتضم   طبريا  اسم قائمقام  تحت  طبريا  قصبة  من  جمعية  وتشكيله  افتتاحه  بشرى  ن 

وأن   الخيرية  القائمقام    –ه  املساعى  الجمعية  في  يرغب    –أي  لهذه  أي جمعية    –انضمامها 

عية املذكورة لهذه  يتضمن قبول الجم  ،رسال تحرير الشكر لهإ  ر فعلى ذلك تقر    –املقاصد  

أ اسمها شعبة جالجمعية، على  يكون  في طبريا وأ ن  الخيرية  املقاصد  لف  معية  لها   ن يرسل 
ً
  ا

   ن  على أ  هذا من   أدل  . ليس  1صورة نظام الجمعية والشعب"
 
لت الجمعيات الخيرية التي تشك

 قاصد في بيروت. في والية سورية كانت تابعة لجمعية امل

فيأم   في نابلس فقد كانت    ا  سابقاتها بالنسبة للعالقة كما خص الجمعية الخيرية 

نابلس   متصرفية  من  الوارد  التلغراف  على  بيروت:"بناء  في  الخيرية  املقاصد  جمعية  مع 

نابلسخطابً  في  للجمعية  شعبة  بتشكيل  الوالي  أفندينا  لدولة  وأا  أن  ،  حوالة ها  رسلت 

وعبد محمد  على:  الجمعية  ألمر  ثالث  بالتلغراف  بمبلغ  سالم  عثمانية   ةعشر   الرحيم  ليرة 

 
 
   إلىم  لتسل

 
ى حت    .2مدارس نابلس وجنين"  إلىالجمعية    ف نهما من طر يمين الذين صار تعياملعل

  ان  
 
  إلى مين ودفع رواتبهم تعيين املعل

 
 عب كان يتم من قبل جمعية املقاصد.الش

املقا  جمعية  بيروتوكانت  في     صد 
 
الش حاجيات  وتقوم تشتري  املناطق  في  عب 

ا"صار   هم:يلإرسالها  بإ  وأنيط  نابلس  شعبة  تحرير  تالوة  بكل    اءشتر ت  املطلوبة  من    األشياء 

نظر بالجواب عن وبعده ي   ،القادر أفندي قباني والحاج حسن أفندي الطرابلس ي حدنا عبدأ

 .3املذكورة" هذا التحرير مع تسفير األشياء 
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ال القوية  الصلة  بولتأكيد  بيروت  في  املقاصد  جمعية  تربط   تي 
 
كانت   ،عبالش

 
 
املعل "تقرر مجاوبة محمد أفندي اإلسكندراني املعلم   هذه الشعب:  إلىمين  الجمعية ترسل 

 . 1ستنهاض هممه بأمر التعليم" نابلس بالشكر والثناء عليه وحسن ااملرسل ل

الشعبرسال  إ  إلىضافة  باإل  وحاجات  املعلمين  املقاصد  كانت   كذلك  ،جمعية 

الكتب   الجمعيةيهم:"ألإترسل  اشترتها  التي  الكتب  مدارسها   ما  ألجل  نابلس  شعبة  بطلب 

ا يعطي بثمنها حوالة على السادات  رسلت لها، البالغ ثمنها تسعماية وواحد وتسعين قرًش وأ

الشعب طرق  من  بدفعة  املأمورين  سالم  ومحمد  وذلك  عبدالرحيم  املرقومة  حدنا  أ  إلى ة 

 .2الحاج حسن أفندي الطرابلس ي" 

يالحظ  و   ،ثبات العالقة القوية بين الجمعية في بيروت وباقي الجمعياتومن أجل إ

بيروت    أن   في  من كانت  الجمعية  طلبت  حيث  الجمعيات،  هذه  مع  األمر  أسلوب  تتبع 

الخيرية   مسج  بدمشق  الجمعية  كان  الذي  التالميذ  أحد  مد  القبول  في  في  الجمعية  ارس 

بينها   ما التينتقاله للعيش بالشام، وهذا ال يحصل بين املدارس املختلفة، إن  ، بسبب ابيروت

وحميمة: وطيدة  في    إلى ر  "يحر    عالقة  رفيق  على  التلميذ  بقبول  بدمشق  الخيرية  الجمعية 

   إلىه نقل بيته مدارسها ألن  
ً
 . 3" الجمعيةا في مدارس دمشق بعد أن كان تلميذ

في بيروت بالجمعية   إلىوأخيرا قبل االنتقال   الحديث عن عالقة جمعية املقاصد 

ألن   العثمانية،  الوثائق  خالل  من  وذلك  وصور،  بطرابلس  في  الخيرية  يوجد  ال  حاضر  مه 

اإل  الهيئة  ما جلسات  الجمعيتين،    يدل    دارية  هاتين  من    إلىطرق  نتأن    ود  نعلى  وارد  تحرير 

لجمعية ج تابعة  البلقاء  في  خيرية  جمعية  بتشكيل  والقاض ي  باشا،  مدحت  الوالي  انب 

  قاصد في بيروت، وهذا األمر يدل على ما يلي:امل
ً
تلها تحالثقة القوية واملكانة الكبيرة التي   أوال

   ن  ي قلب الوالي. والثاني:  إجمعية املقاصد ف
 
لت في والية سورية  الجمعيات الخيرية التي تشك
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وكان يطلب من جمعية املقاصد في بيروت رعاية هذه    ،بدعم من الوالي مدحت باشا   كانت

الهيئة   هذه  تشرفت  املقاصد    –الجمعيات:"قد  العلية   –هيئة جمعية  التحريرات  بتالوت 

خطابً  الوالية  ملجأ  جانب  من  املؤر  الصادرة  الجمعية  لرئاسة    ـه1297رجب    15خة  ا 

أ  أن  املتضمن  الجمعية بها   إلىمره   دولته قد أصدر  لهذه  البلقاء بتشكيل شعبة  متصرفية 

التي ص املكاتب  تنظيم  رؤية ألجل  بحسن  فخامته  أمر  وصار  وجنين  نابلس  في  إنشاؤها  ار 

 .1الوظائف املحمولة للجمعية لسبيل تأسيس وإصالح هذه املكاتب"  وتمشية

 
 
تشك طوقد  في  باشا، لت  مدحت  زمن  في  الخيرية  املقاصد  لجمعية  شعبة  رابلس 

مدار  أربع  أنشأت  أحيث  لإلناث:"وصار  ومدرستين  للذكور  تأمين  س  في  فجوة  أصبحت  ن 

حيث املدارس،  لهذه  قرش   تمويل  وستمائة  ألف  وستين  سبعة  السنوية  مصاريفها   بلغت 

تسد   األوقاف  كانت  النفقات،  هذه  تأمين  أجل  والب  ومن  منها  بتمويله جزء  تقوم  كانت  اقي 

الجليلة  الوالية  قبل  من  موافقة  على  الجمعية  بيروت، حيث حصلت  في  املقاصد  جمعية 

 .2بخصوص هذا املوضوع الذي صار قيد التنفيذ تقريبا" 

جمعية املقاصد ببيروت، للجمعية في طرابلس من من هذه الوثيقة رعاية    واضح

 خالل تقديم املساعدة املادية لها.

أن  إ  تم  وقد   ذكر لهذا    ده لم ير نشاء فرع لجمعية املقاصد في صور، ولكن الالفت 

لجمعية     "داريةجلسات الهيئة اإل "ى في محاضر  ، وال حت  "ثمرات الفنون "  الفرع، ال في جريدة 

هذه الجمعية على الوثائق العثمانية وقد جاء في طلب    املقاصد في بيروت، بل اقتصر ذكر

أن  "...... ملا    التأسيس:  ال  سالمية   الجامعة اإل رأينا 
 
في جميع  تقوى دعائمها وال تتوط د أركانها 

 
 
إال املحروسة  العثمانية  أممالك  حول  واالتحاد  باالتفاق  املقدسة  هللا    ،ريكتكم  صانها 

إوحماها  يتسنى  ال  وهذا   ، 
 
إال حيث  املتنورين  األفراد  من  للخاصة  من    ن    االكبر  القسم 

 
 
وهذا    ،بواديه  فيبالسماع ظللهم الجهل حتى أصبحوا شاردين    رعاياكم ال يعرفون العلم إال
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 ز رنا عن الغربيين في السبب تأخ

 
غاية   ا كنا نعلم يقينا أن  راعة والصناعة والتجارة ......... ومل

وال العلم  بنور  املحروسة  املمالك  ورقي  الرعية  إسعاد  جاللتكم  عليهما  أماني  الذي  عرفان 

والفالح الرقي     ،مدار 
 
متوك نهضنا  وروحانية  لذلك  األعظم  عناية هللا  على  األكرم،   نبيهلين 

في قصبة صور"  وا الخيرية  املقاصد  "جمعية  باسم  لتأليف جمعية  العالي  لتفات جاللتكم 

الجليلة   بيروت  والية  أعمال  املذكورة غمن  القصبة  في  مسجد  بناء  وإايتها  ارس  املدنشاء  ، 

أن   1سالمية" للناشئة وتربيتهم تربية إ في  من    أعتقد  العريضة هي جمعية املقاصد  رفع هذه 

 بيروت. 

إ الوثيقة:"داخل قضاء وفي طلب الجمعية في صور  في  نشاء مسجد ومدرسة جاء 

وذلك    ،فيها والتي يزمع أن يتم إنشاء مسجد شريف ومدرسة    العين   صور توجد أراض ي رأس 

من أجل  مت من طرفها باستدعاء  بعد أن تشكلت في صور جمعية املقاصد الخيرية التي تقد  

اإل كانت  ا 
 
ومل الغرض،  أراض ي  هذا  على  تقوم  سوف  املذكورة  لها    وقفيةنشاءات  ليس 

فإن   تغدو    مستندات  الهمايونية  األوقاف  إ  في وزارة  في  املرجعية،  هي  الحالة  مكانية  هذه 

 .2إعطاء األراض ي املذكورة" 

نشاء املسجد واملدرسة من  ة من جانب الحكومة العثمانية على إ املوافق  توقد تم  

 .4في قصبة صور  3أراض ي الجفتلك

الواضح غير  من  ه  إن  الحقيقة  بي  وفي  في  املقاصد  جمعية  بجمعية عالقة  روت 

ولكن    ، صور  في  أاملقاصد  نستشف  أن  تعمد  ن  نستطيع  الشعب  تكن  لم  مخاطبة    إلى ه 

 
 
الوالي إال العثمانية أو حتى  من خالل جمعية املقاصد في بيروت لذلك ارجح أن    السلطات 

ارسلت   الخطابات  هذه  بيروتميكون  في  املقاصد  قبل جمعية     ،ن 
 
أوللتأك األمر  من  كثر  د 

 
1 ) B.O.A: DH – ID: 84/10. 

2 ) B.O.A: DH – ID: 84/4. 

 ( الجفتلك : أراض ي تابعة للسلطان.  3

4 ) B.O.A: DH – ID: 84/5. 
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 سؤال بعض أ   إلىعمدت  
 
اسم جمعية لم يكن في صور جمعية بنه  أ  ا دو هالي صور ، حيث أك

وقد اجتمعت مع الشيخ   ارس تابعة لجمعية املقاصد ببيروت.انه كانت توجد مد  املقاصد ،

إمام مسجد ص :"إحسن موس ى  فيها وقال  اإلفتاء  دار  وأمين سر  القديم  في ور  نه ال يوجد 

أن   مدرسة  وال  مسجد  ال  العين  رأس  يرج  منطقة  املدرسة  ما  بوجود  املقصود  واملسجد  ح 

من    ال بد    العين". وفي الختام  بمنطقة الشعيتية التي تبعد حوالي كيلومتر ونصف عن رأس

بجمعية  وعالقاتها  الخيرية  الجمعيات  هذه  عن  ماكتب  بنقل  قمت  لقد   ، أخيرة  كلمة 

وقمت  املقاصد حرفيً   ، بيروت  في  املقاصد  لجمعية  اإلدارية  الهيئة  عن محاضر جلسات  ا 

ديم تحليل بسيط عن عالقة هذه الجمعيات بجمعية  املقاصد ببيروت  بربطها ببعضها وتق

تبي   وقد  بجمعية ،  الجمعيات  هذه  تربط  التي  الوثيقة  العالقة  املحاضر  هذه  خالل  من  ن 

                                                         اضنة لهذه الجمعيات والراعية لها.فهي كانت بمثابة األم الح ،املقاصد في بيروت

 مساعدة الفقراء واملحتاجين:  -10

ت الجمعية  عمال الجمعية على فتح الم تقتصر أ ملدارس لإلناث والذكور، بل عد 

كانت بمثابة ف  الصحية، مساعدات إنسانية،  –هم: العلمية  احوال  هالي بكل  مسؤولة عن األ 

 األم الحاضنة ألهل بيروت.

املجال هذه  في  تقد    إلى  وسنتطرق  كانت  التي  املساعدات  إلى بعض  الجمعية  مها 

ة شهرين حضرت لهذه البلدة  حدى الجلسات:"من مد  لي واملجتمع املحلي، فقد جاء في إألها ا

، وهي محترقة بالنار فقيرة  سف من قرية كترمايا التابعة لصيداينب بنت محمد يو ز الحرمة  

   ،الحال
ً
تملك شيئا الدراهم  ال  امن  إلى     لقوت، محتاجة 

ً
األدوية    عن   الضروري، فضال ثمن 

أ وبما  لها  املسلماتن  املحتاجة  بالنساء  متخصص  مستشفى  هنا  يوجد  ال  رأت   ،ه  فقد 

وإجراء مداوتها    ، دار الشيخ علي عبود في الخطر    املنكودة ا لوضع هذه الحرمة الجمعية لزومً 

 .1تحت نظارة أحدنا مصطفى أفندي شبارو" 
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ن  قام بعض أصحاب املهن الحرة م مجتمعها في بيروت،جمعية تجاه إزاء اندفاع ال

 الخواجة  عن طريق جمعية املقاصد:"حيث ان    ىرض ملأطباء وغيرهم بتقديم املساعدة إلى ا

ب  به مستعد ألن يطبلغ الجمعية بواسطة أحدنا بشير أفندي البربير أن  سنس الفرنساوي أ

الذين    تالفقراء 
ً
مجانا منها  شهادة  مع  الجمعية  له  الحميري  رسلهم  مسعود  والخواجة   .

الجمعية   أبلغ  اليا   أيًضا الصيدالني  أفندي  بديع  أحدنا   فبواسطة 
أن  يعطي ي  ألن  مستعد  ه 

  ر تحرير شكر كل  الفقراء املرض ى الذين تشهد الجمعية بفقرهم أدوية بال ثمن. فلذلك تقر  

ومممنه دريان  أفندي  وأحمد  البربير  أفندي  بشير  أحدنا  من  كل  عينا  ولقد  أفندي ا،  حمود 

عباس  أفندي  أحمد  والشيخ  اللبابيدي  أفندي  ومحمد  رمضان  أفندي  ومحمود  خرما 

أفندي   الفقراءغوعبدهللا  املرض ى  بمداواة  للنظر  لجنة  وتذاكر  وتقر    ،زاوي  ختم  عمل  ر 

 أهالي  رى كيف أن  ن.  1ر لها نظام مخصوص"قر  يوعند اتساع أعمالها    ،مطبوعة لهذه اللجنة

تقرر :"انواع الدعم لها   وتقديم كل    ،جمعية املقاصد مسيحين ومسلمين  حول   والتفبيروت ا

أ  إلى  تحرير  رسالإ أفندي  شاكر  من  ليكون  له  دعوة  الطبيب  الجمعية  الخوري  هذه  طباء 

 . 2ا لوجه هللا"الذي يخدمونها مجانً 

  
 
شك تقر  وهكذا  كما  املرض ى،  ومعالجة  معاينة  لجنة  الجمعية  لها  لت  يكون  ان  ر 

 و   خاص،ختم  
 
موازنة   ، وقد خصصتعمالها ساع أطلبت الجمعية ان يكون لها نظام عند ات

عملها:"إن   لتسهيل  املرض ى  للجنة  با خاصة  املرض  ه  مداواة  للجنة  قد خصصت  اآلراء  تفاق 

في سبيل وظيفتها بعد تحقيق مائة قرش شهريً  ا تصرف لها من صندوق الجمعية لتصرفها 

دف تقديم  مع  عليه  املعرف  كل  احتياج  يتضم    تر  جهة  شهر  عموم  ممضيً   ،رفها صن  من  ا 

 . 3الهيئة"
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طلب  ر  وق املقاصد  جمعية  أرت  اذ  الخصوص،  بهذا  البلدية  رسلت  مساعدة 

كتابً  إالجمعية  فيه  تطلب  ما ا  للمرض   جراء  املرض    املحالين  ىيلزم  لجنة  قبل    إلى من 

رسال تقرير ملجلس بلدية بيروت يلتمس به معرفته لجنة املرض املقامة من  ر إالبلدية:"تقر  

 .1رف هذه الجمعية وقبول تذاكرها من طرف طبيبه وصيدليته" ط

إ البلدية على    إلى حالة كتاب الجمعية  وبعد فترة من  مجلس بلدية بيروت وافقت 

إط القرار:"حيث  في  وجاء  الجمعية  ا  ن  لب  أرياسة  قد  البلدي  هذه حملجلس  تقرير  الت 

املؤر   البلدية  إلى  ـه1296شوال    29خ  الجمعية  املرض   ،طبيب  لجنة  يعتمد  أن   ى وأمرته 

وية رفها بشهادات األدطن يعطي الفقراء الذين يرسلون من  ، وأاملقامة من طرف الجمعية

 .2ن يقدم للمجلس دفترا بذلك مع شهادات الجمعية"الالزمة بال ثمن كامال لهم وأ 

تكتفو  املرض ال  لم  لجنة  بتشكيل  أعمالها،     ،ىجمعية  أن    أرادتبل  وحصر 

الصحف املحلية  فعمدت إلى نشر إعالن في   ها أكبر عدد ممكن من األهالي، يستفيد من عمل

لتكون    ىرنا نشر إعالن بالجرائد املحلية عن تعيين لجنة املرض عن تشكيل هذه اللجنة:"قر  

العموم لدى  وقر    ،معلومة  وظيفتها،  إيفاء  من  املذكورة  فتتمكن  اللجنة  مسارعة  لزوم  رنا 

 
 
ماك  إلجراء 
 
وطلبنا  ل إليه  وتقر    منها فت  تجتمع   أن 

 
وتنظ أعمالها  لير  حالتها  املرض م   ىنتفع 

 . 3الفقراء من مساعدتها" 

املجانية   الخدمات  تقديم  في  تلكؤها  وعدم  اللجنة  عمل  استمرار  أجل   إلىومن 

املبلغ املخص  فقد تق  ،الفقراء جل  ا. ومن أص لها من صندوق الجمعية شهريً رر أن يصرف 

د تقديم  اللجنة  من  طلب  العمل  مدو  فشفافية  أتر  األموال:"تقرر  صرف  كيفية  فيه  ن  ن 
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املخصص   املبلغ  صرف  املرض   إلى يكون  مداواة  دفتر شهريً   ىلجنة  تقديم  اللجنة  وعلى    ا 

 . 1ن يكون ختم بإسمها"املذكور وأ  ن جهات صرف املبلغممض ي من عموم هيئتها يتضم  

لجنة عمل  استمرار  على  الجمعية  إعداد    طلبت  ىاملرض    ومن حرص  اللجنة  من 

 
 
:"رخ بها  خاص  املرض نظام  للجنة   بأ   ىصنا 

 
تنظ نظاًم ن  أم  على  لها  تعر ا  هيئة ن  على  ضه 

 . 2" يحهتنقيجب  ما  تنقحن الجمعية فتقرره بعد أ

املرض و   حاالت  ازدياد  بعد  الجمعية  املسلمين   ىفكرت  الفقراء  نشاء بإ   بين 

الفقراء لتطبيب     ،مستشفى 
 
املتعل الطلب  إحالة  القرار:"تقرر  في حيثيات  بلزوم وقد جاء  ق 

مستشفى   املرض   إلىفتح  إسعافها   ،ىلجنة  منه  وتطلب  الوالي،  أفندينا  على  تعرض  لكي 

 .3بذلك" 

تقد   رسمي  وبالفعل  بطلب  الجمعية  إلع  إلىمت  العثمانية  بعض    طائهالسلطات 

ملجأ    إلىر تكليف الرئيس تنظيم تقرير  مستشفى:"تقر    في سوق البازركان وإفتتاحها   الغرف 

اال يحتوي  جانبالوالية  من  السنية    لتماس  أربع الحكومة  خان   4أوضة  ة عشر   بإعطاء  من 

. 5" مالك األميرية لتكون مستشفى للفقراءفي سوق البازركان الذي هو من األ   شاهين الكائن

يتح لم  الجمعية  حلم  فعليً ق  ولكن   ق 
 
إال تم    ا  حيث  الثانية،  نشأتها  مستشفى بعد  افتتاح   

 . سمها با 

فقد أخذت  للمجتمعوالخدمات التي تقدمها   مشاغل الجمعية،الرغم من كل  على 

ة دفن موتى املسلمين:"إ  أيًضا على عاتقها  تخابر دائرة البلدية بأمر دفن   ىلجنة املرض  ن  مهم 
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 ه.1296ذي القعدة  28 األربعاءجلسة الهيئة الدارية: جلسة (  2

 ه.1296ذي القعدة  14 األربعاء( جلسة الهيئة اإلدارية:  3

 أوضة : غرفة. (  4

 ه. 1297محرم  27جلسة الهيئة الدارية: جلسة الجمعة (  5
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وتفيد   الفقراء  اللجنة    –املوتى  املخابرة"  –أي  نتيجة  تتولى  ،1الجمعية  الجمعية    ومازالت 

 حتى اليوم في بيروت. هذه الخدمات 

الجمعية لج  وعملت  املطهرة  السنة  تطبيق  املسلمين،  هعلى  فقراء  اوالد  ختان  ة 

أن   الكافي لتطبيق هذه السنة:"حيث  املال   ه تقر  الذين ال يملكون 
ً
لدى الجمعية لزوم   ر قبال

 
 
، وتعيين  نوا من القيام بإجراء هذه السنة املطهرةختان أوالد فقراء املسلمين الذين لم يتمك

محمد أفندي بدران    يخ شاملاجد املحترم ال  بليبادروا مع جنا   عضائها هذه اللجنة ثالثة من أ

كاف   مبلغ  واإلحسان  لجمع  البر  أرباب  املشروع    ،من  هذا  إجراء  من  به  الجمعية  لتتمكن 

الديني تعه    مىاملو   عضاءواأل   ،الخيري  وقد  املبلغ،  ذلك  لجمع  مقدرتهم  بذلوا  دت  اليهم 

هاته املصاريف تصرف من    الفقراء واأليتام على أن  الجمعية بمصاريف ختان ماية ولد من  

 .2صندوق الجمعية"

البلد وبعض  النبوية، دعت الجمعية علماء  في تطبيق السنة  ومن أجل التشديد 

وراء امليت أثناء تشييع الجنازة، وتحديد أيام   ءا سالفعاليات، وذلك للنظر بعدم خروج الن

القبور: لزيارة  لهم  امل  مخصوصة  جمعية  ومدر  "دعت  البلدة  علماء  الخيرية  ها يسقاصد 

 ،ها ودارت املذاكرة، بين الجميع على إبطال العوائد والبدع املخالفة للشرع واآلدابوخطباء  

املقابر   إلىول األمر اتخاذ جميع الوسائل ملنع خروج النساء خلف امليت وذهابهن  ر في أفتقر  

استثناء وأبال   ، 
 
إال القبور  زيارة  من  يمنعن  كل  في    ن  من  السبت  األعياد   يوم  وأيام  اسبوع 

 
ً
 أ إلى مؤقتا

ً
ضوضاء العميان أمام الجنائز حيث  ن تبطل  وأن يتيسر منعهن من زيارتها مطلقا

وقد تقرر ذلك على    ،ا خالفهال يجوز شرعً و   ،ه من السنة تشييع امليت بالصمت والتفكرن  إ

 .3ع عليه جميع من حضر"وقالورق و 

 
 هـ.1296ذي القعدة  23جلسة الهيئة الدارية : جلسة الجمعة (  1

 جمادى الثانية           29،  384هـ ، انظر أيًضا ثمرات الفنون : العدد 1297جمادى اآلخر  10 األربعاءجلسة الهيئة الدارية : جلسة (  2

 م. 1880أيار  26هـ / 1297      

 ثمرات الفنون : العدد نفسه. (  3
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جل تطبيق هذا القرار الصادر عن املجتمعين، قررت الجمعية تقديم كتاب  ومن أ

القرار:"تقر    إلى بهذا  الشرعي تطلب منه إصدار فتوى شرعية  تقديم عريضة من الحاكم  ر 

نلفت بها صورة القرار املعطي من طرف العلماء    ،طرف الجمعية لفضيلة الحاكم الشرعي

التنبيه ا شرعيً كمً فضيلته أن يصدر ح  منويلتمس    ،والخطباء القرار املذكور مع  ا بتنفيذ 

 .1ب هذه املخالفة" سين بأن ينبهوا العوام لتجن  على الخطباء واملدر  

ملنع زيارة    ،ناشير لتوزيعها على مسلمي بيروتاملعت بطباعة  وقامت الجمعية وتبر  

بمعرفة اللجنة املقامة ر توزيع خمسماية نسخة من منع زيارات القبور للنساء  القبور:"تقر  

التنظيم هيئة تشييع الجنازة ، كما تقر   إلى  لحكومة املحلية في املساعدة  ر تقديم استدعاء 

 . 2يمنع النساء من زيارات الجبانات" 

تقف  و  الجمعية  األ   إلىكانت  األم    دةشار   كل    معهالي  جانب  وهي  كيف ال    وواردة، 

بشكل شديد في    األمطار"هطلت    ت النكبات:وقا أ   في   يواء الناسإ  إلى ، فعمدت  لهم  الحاضنة

دين في  يواء املشر  إ إلىباملهاجرين من بالد البلقان فهرعت جمعية املقاصد    ر  ضا أبيروت، مم  

 .3األماكن العائدة لها في بيروت" 

 
ً
باإلضافة  وأخيرا املدارسا  إلى،  بفتح  الجمعية  املرض   ،نشغال   ىومساعدة 

املسلمين  ،والفقراء موتى  الرسول   ،ودفن  سنة  املنكوبين  ،وتطبيق  فقد    ،ومساعدة 

مرت  خص   الفقراء  لبعض  و   بات شهرية:صت  الفقراء  إمكانها  بقدر  الجمعية  ت تثب  "ساعدت 

مرت   منهم  شهريةللبعض  الروحانية    ،بات  ببركة  النجاح  طريق  في  الجمعية  سارت  وهكذا 

  ،النبوية
 
 . 4لت بعدها في البالد الشامية" وكانت قدوة للجمعيات التي شك

 
 هـ. 1297رجب  4جلسة الهيئة الدارية : جلسة الجمعة (  1

 هـ.1297شعبان  15 األربعاءجلسة الهيئة الدارية: جلسة (  2

 م. 1878أيلول  23هـ / 1295رمضان  26،  185ثمرات الفنون : العدد (  3

 . 9الفجر الصادق : مصدر سابق ، ص(  4
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أن  و  نرى  ا هكذا  املقاصد  جمعية  البيرو  املجتمع  من  الناس  بأحوال  ي،  تهتمت 

املساعدة  فمد   يد  من مسلمو فقير،    كل    إلىت  املحلي  املجتمع  تطلع  ين ومسيحيين  باملقابل 

  أنواع الدعم لهذه الجمعية، حتى ان   لتقديم كل  
 
ر وسيلة ممكنة  السلطات العثمانية لم توف

 إ
 
 الراعية الوحيدة لجميع شؤون املجتمع املحلي.  ها إلى جمعية املقاصد كونها متوقد   ال
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 تحويل جمعية املقاصد الخيرية اإلسالمية فى بيروت إلى شعبة املعارف 

الحقيقية   األسباب  االسالمية  "لــلفهم  الخيرية  املقاصد  أو تحويل جمعية  إغالق" 

 فى بيروت إلى شعبة املعارف: 

ر، وما هي عالقته  ال بد  من فهم حقيقة مدحت باشا والي سوريا،  
 
وكيف كان يفك

الجمعيات   تأسيس  لجهة  الجمعية  هذه  أهداف  واهم  الفتاة،  تركيا  أو  االتحاد  بجمعية 

السرية تحت ستار الجمعيات الخيرية واملدارس، ووصية مدحت باشا لالتحاد والترقى بفتح 

وال  عن  عزله  وأسباب  الثانى،  الحميد  عبد  بالسلطان  باشا  مدحت  وعالقة  ية  املدارس، 

فى   ساهم  والتى  الوالية،  هذه  فى  الخيرية  الجمعيات  تأسيس  إلى  قليال  والعودة  سورية. 

 وراء تأسيس هذه الجمعيات
ً
 !!! ؟تشكيلها إلى حد كبير مدحت باشا ، ومن كان يقف فعليا

 مدحت باشا :  -1

مدحت باشا هو من الشخصيات التاريخية التى لم توضع فى موضعها الصحيح،  

للحرية ولم   كبطل  الناس  إلى  م   
د 
 
وق كبيرة  بهالة  أحيط  حيث  السليم،  التقويم  م  و  ق  ت 

والديمقراطية ومناضل ضد الظلم والطغيان واالستبداد، وهو ضحية من ضحايا السلطان  

هت   شو  التى  واليهودية  العاملية  والصهيونية  املاسونية  القوى  فإن  وهكذا  الحميد،  عبد 

التى رفعت سمعة مدحت  سمعة السلطان عبد الحميد و  إلى الحضيض، هى نفسها  أنزلتها 

 .1باشا إلى عنان السماء

أن     لدرجة  الصدارة  منصب  باشا  مدحت  لتولى،  قوا  صف  من  أكثر  اإلنكليز  وكان 

فى  باشا  مدحت  وصف  قد  آنذاك،  استانبول  فى  البريطانى  السفير  إليوت"  هنري   " السيد 

 
 64، ص. 2004، 1( محمد مصطفى الهإللى : السلطان عبد الحميد الثانى بين اإلنصاف والجحود ، دار الفكر ، دمشق، ط 1
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من ه  قائال:"إن  حكومته  إلى  به  بعث  تركيا،    خطاب  أنجبتهم  الذين  العظام  الرجال  أنشط 

ا للحرية"  . 1وأكثرهم حب 

 عالقة مدحت باشا بالسلطان عبد الحميد الثانى: -2

نفسه    ب  ينص  وحده  ه  :"إن  باشا  مدحت  عن  الثانى  الحميد  عبد  السلطان  يقول 

وال االستبداد.  الى  وأقرب  املشروطية،  عن  بعيًدا  معي  معاملته  فى  وكان  علي،  ذين  وصًيا 

 .2يعرفون مدحت باشا عن قرب ال يكتمون عظم استبداده برأيه ومواقفه"

الخاص    السلطاني  املرسوم  أصدرت  مذكراته:"  في  الحميد  عبد  السلطان  ويتابع 

، ومن املعروف أن  أحرار!!!  3بالقانون األساس ي )الدستور ( أثناء صدارة مدحت باشا الثانية 

ا مساء يوم صدور مرسوم القانون األساس ي في قصر  ذلك العهد من شعراء وأدباء اجتمعو 

يحتسون   وهم  والعربدة،  السكر  أمور  في  بل  الدولة،  أمور  في  ليتحدثوا  ال  باشا،  مدحت 

، ومشهور عنه هذا، والتقت نشوة الخمر  4الخمر، ومدحت باشا يدمن الخمر منذ شبابه 

مدحت   نهض  وعندما  األساس ي،  القانون  إعالن  بعثها  التي  األكل، بالنشوة  طاولة  على  من 

خرج مستنًدا على أذرع اآلخرين حتى ال يقع على االرض، وبينما كان يغسل يديه قال لزوج  

عن اخته طوسون باشا: ياباشا!!!  يبعدني  أن  اليه،  وصلت  ما  كل  وبعد  اآلن،  يستطيع  من 

ئال:  منصبي !!!من؟! قل لي: كم سنة سأظل في الصدارة العظمى ؟! رد  عليه طوسون باشا قا 

  –يتابع السلطان الحديث    –إذا بقيتم على هذه الحال، فليس أكثر من أسبوع. أنا ال أغض 

 مستقيًما
ً
ه كان والًيا فعاال . يتابع السلطان حديثه فيقول: "اعتقد  5من قيمة مدحت باشا إن 

 
الحميد خان الثانى بالوثائق ، ترجمة طارق عبدالجليل السيد ، دار النشر عثماني ، استانبول، ص  ( عمر فاروق يلماز : السلطان عبد   1

25. 

 76، ص  1998،   4( الدكتور محمد حرب : مذكرات السلطان عبد الحميد ، دار القلم دمشق ، ط 2

 م  1872( الصدارة الولى كانت عام  3

، 1990إستانبول    –تاريخ الدولة العثمانية، منشورات مؤسسة فيصل للتمويل، تركيا    ( عن إدمان مدحت باشا: راجع يلماز أوزتونا: 4

 .139، ص 2ج

 .78 – 77( الدكتور محمد حرب: مرجع سابق، ص  5
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عز  لو  ي 
 
بأن قوله  لكتمان  داعًيا  ير  ولم  جًما،  حًبا  تحبه  ة  األم  أن  في  كثيًرا  باشا  لته  مدحت 

ه من املمكن خلعي أو حتى إعدامي"   . 1فستقوم في البالد ثورة ضخمة وأن 

ص   
 
يتخل بدأ  السلطة،  في  الثانى  الحميد  عبد  السلطان  شوكة  قويت  أن  وبعد 

لكتاب    تدريجيا  رئيسا  الصغير  باشا  سعيد  تعيين  إلى  عمد  فقد  باشا،  مدحت  من سطوة 

ن سعيد باشا اإلنكليزى مشيًرا للمابين، فخالف بذلك السلطان أول العهود التي  املابين وعي 

قطعها على نفسه أمام مدحت. إذ كان لهذا املنصب أهمية كبرى ال تقل  عن أهمية الصدارة  

ناد هذين املنصبين إلى أكثر أعداء األحرار ضربة قوية له، ثم   العظمى، فرأى مدحت أن  إس

السلطان( محمود جالل الدين باشا وزيًرا    )صهر  رديف باشا قائدا للجيش والداماداتعيين  

اليها  يسكن  حاشية  جميعا  هؤالء  من  فت 
 
فتأل للعدلية،  وزيًرا  باشا  وجودت  للحربية 

ن الدولة. وقد أسر مدحت باشا هذه البادرة  السلطان، ويعتمد عليها، ويطلق يديها في شؤو 

 .                                                            2العدائية في نفسه 

 وقد تفاقمت أسباب العداوة بين السلطان ومدحت، ومرد  ذلك إلى: 

جعله  -1 سلطانين،  وتنصيب  سلطانين  عزل  في  باشا  مدحت  إشتراك 

 للتسلط من جهة ، وموضع شك وريبة من  مغروًرا ومعتًدا  
ً
ا بنفسه ومحب 

 السلطان من جهة أخرى .

كبيرة  -2 كارثة  إلى  نظره  بتهوره وقصر  العثمانية  الدولة  جر   ه  إلى   3أن  إشارة 

 (1877 – 1876الحرب الروسية العثمانية )

3-  
ً
ه أصبح يجاهر في مجالس الشراب التي كان يعقدها في بيته استخفافا إن 

  ، اشتهر  بالسلطان  وقد   ، بحكم جمهوري  الحكم  تغيير  في  نيته  ويظهر 

 
 . 85( املرجع نفسه: ص  1

 . 47( قدري قلعجي: مدحت باشا، مرجع سابق ، ص  2

 . 121( أورخان محمد علي: مرجع سابق، ص  3
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وتواتر ماقاله مرة وهو ثمل :"لقد حكم حتى اآلن آل عثمان ، مااملانع أن 

 .1يحكم من اآلن فصاعدا آل مدحت"

نطاق   -4 عن  خارجة  وهي  به  مرتبطة  الجيش  من  وحدة  بتشكيل  قام 

ا هذه  وكانت   " األمة  "جيش  ه  أن  أساس  على   ، الرسمي  لوحدة  الجيش 

تتألف من شباب مسلمين وغير مسلمين ، وقد كثر عددهم وبدأ أفرادها  

من  التصرف  هذا  وكان  له.  ويصفقون  ويهتفون  قصره  على  يتوافدون 

كانت   مهما  دولة  أية  إدارة  به  تقبل  ال  ونشاًزا   
ً
غريبا باشا  مدحت 

الوحدة   أفراد هذه  بتسجيل  أمًرا  السلطان  . وعندما أصدر  ديمقراطية 

 . 2الدولة لم ينفذ أمره ضمن جيش 

ه كان وراء خلع السلطان عبد العزيز حيث قال:"إننا    وقد اعترف مدحت باشا بأن 

املقدسة"  الغاية  إلى هذه  الوصول  فى   طمًعا 
 
إال العزيز  عبد  السلطان  نخلع  إلى  3لم   

ً
إشارة  .

 إعالن الدستور.

 أن يشتد  الصراع بين مدحت وعبد الحميد، ويبلغ أ 
ً
وجه في املرحلة التي  وال بد  إذا

ه  أعقبت إعالن الدستور، فقد كان ال بد من أن تثير األعمال التي يتصرف بها أبو األحرار كأن 

رئيس وزارة في دولة أوروبية دستورية راقية، حفيظة السلطان عبد املجيد األول الذي أيقن  

 .                                                         4بأن األمر إذا استمر على هذه الحال، فمعناه زوال نفوذه وفقدان سيطرته

و    الدولة،  بهدم  السلطان  يتهم  فكان   كبيًرا   
ً
ا حد  باشا  بمدحت  الوقاحة  وبلغت 

بمثابة  اإلستبداد، وعدم مراعاة شؤون الدولة على النحو الالزم.  هذا  مدحت  خطاب  وكان 

ع عن إراقة الدماء طوال فترة  فرمان إعدام لنفسه، بيد أن  السطان عبد الحمي د الذي تور 

 
 . 106، انظر أيًضا: الدكتور محمد حرب، مرجع سابق، ص 39ز: مرجع سابق، ص ( عمر فاروق يلما 1

 41، أيًضا عمر يلماز : مرجع سابق ، ص. 121( أورخان محمد علي : مرجع سابق ، ص. 2

 . 53( قدري قلعجي: مرجع سابق ، ص  3

 . 59( أورخان محمد علي: مرجع سابق ، ص  4
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املادة   عليه  ق  يطب  أن  آثر  إلى   113سلطنته،  باشا  مدحت  استدعاء  فتم  الدستور.  من 

يوم   العزل 1877شباط    5السراي  الهمايوني، وأعدت مذكرة  الختم  م، وطلب منه تسليم 

وأنه   فترة  منذ  قصره  في  للدولة  معادية  اجتماعات  يعقد  كونه  نت  تضم  إلى  التي  منضم 

 .1جمعيات اإلفساد السرية 

في مقتل السلطان عبدالعزيز،   إلى هذه أالسباب اشتراكه مع تركيا الفتاة  يضاف 

بل   مدحت،  اعدام  يشأ  لم  ورحمته  عطفه  من  السلطان  أن    
 
إال عليه،  التهمة  ثبتت  وقد 

البالد  خارج  بنفيه  عند مدحت  2اكتفى  أوراقا  السلطان وجد وضبط  أن  كما  تثبت  .  باشا 

 .3خيانته 

عزله   وأسباب  الثاني  الحميد  عبد  السلطان  مع  باشا  مدحت  قصة  عرفنا  لقد 

آل   حكم  إلى  عثمان  آل  حكم  تحويل  في  ر 
 
فك باشا  مدحت  أن   كيف  رأينا  و  باختصار، 

كن من معرفة أسباب عزله   إلى نظام جمهوري، وحتى نتم  في تحويل الحكم  مدحت، ونيته 

وإغالق سورية  والية  أثناء   عن  بتشكيلها  باشا  مدحت  قام  التي  الخيرية  الجمعيات  جميع 

التي كانت ضحية  في بيروت،  واليته لسوريا، من ضمنها جمعية املقاصد الخيرية اإلسالمية 

ه   ،ليها إبالرغم من تقديم الكثير من املساعدات    –من ضحايا مدحت باشا   أي مدحت   –ألن 

في    – الخيرية  الجمعيات  بتشكيل  يقوم  املقاصد  كان  جمعية  من  ويطلب  سورية،  والية 

 أن  مدحت باشا  
ً
لنا هذا سابقا. وقد أثبتنا سابقا ببيروت أن  ترعى هذه الجمعيات ، وقد فص 

ه "ذهب الصالح بعهد الطالح". وال    أن 
 
ليس له عالقة بتشكيل جمعية املقاصد في بيروت، إال

ا التحاد والترقي وعالقة مدحت باشا  بد  أيًضا من فهم وحقيقة أمر جمعية تركيا الفتاة او 

ه كان   بها، وكيف تسترت في إنشاء الجمعيات الخيرية من أجل أعمال الخير، لكن الواضح أن 

وراء تأسيس هذه الجمعيات طبعا مدحت باشا بدعم ومساعدة االتحاد والترقي، وكيف أن   

 
 . 45( عمر يلماز: مرجع سابق، ص  1

 . 45املرجع نفسه: ص (  2
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اع التي  املدارس،  بفتح  والترقي  االتحاد  طويلة  بوصية  أوص ى  باشا  أهم مدحت  من  تبرها 

الوسائل لتحقيق أهدافه، حتى أن  من أهداف االتحاد والترقى تأسيس املدارس، وسنتحدث 

                  عن هذه العناوين بش ئ من التفصيل.                                                                                               

 والترقي:  أسباب تشكيل التحاد  -3

قبل الحديث عن عالقة مدحت باشا بجمعية االتحاد والترقي أو تركيا الفتاة، ال   

بد  من كشف األسباب التي دعت إلى تشكيل هذه الجمعية. حرص الغرب األوروبي بزعامة 

إنشاء حركات قومية على   أمالكها، فعمل على  العثمانية وتوزيع  الدولة  إنهاء  بريطانيا على 

سم   ى املتنورين واملثقفين األتراك الذين تعلموا في الغرب وفق األساليب العلمانية.  أيدي ما ي 

م( ، 1859هـ  1276وعلى رغم أن تاريخ الحركة التركية ضد "استبداد السالطين"بدأت عام )

أو   الحميد  عبد  السلطان  عزل  إلى  تستهدف  كانت  مؤامرة  العام  هذا  في  اكتشف  عندما 

ى إلى القاء القبض على زعمائهم وزج  بهم في السجون اغتياله إذا لزم األمر، مم    . 1ا أد 

ففي أواخر حكم السلطان عبداملجيد بدأت في أوساط املثقفين العثمانيين بوادر   

الذين   في صفوف هؤالء  املعارضة والنقد والشكوى  التذمر واملعارضة، وقد استمرت هذه 

الفتاة"   "تركيا  أي  تورك"  "جون  اسم  خذوا  السلطان  ات  زمن  في  السرية  لجمعيتهم  اسما 

عضو   أو  الجديد  العثماني  )أي  تورك"  "جون  صيغة  تطلق  أخذت  ثم  أيًضا،  عبدالعزيز 

السياس ي  املعارض  موقف  ويقف  الحكومة  ينتقد  شخص  كل   على  الفتاة(  تركيا  جمعية 

وامل البارزين  األفراد  بين  ينشأ  بدأ  التنظيم  من  نوًعا  أن   الظاهر  ولكن  عارضين تجاهها. 

 .2للوضع، إذ بدأوا بعقد االجتماعات املتتالية في أماكن مختلفة بصورة سرية

إلى تأسيس جمعية سرية لكي تضع دستور الحركة    القائمون بهذه الحركة،  عمد 

التركية  1865هـ/1282وبرنامجها ففي حزيران عام   العناصر  م قامت مجموعة صغيرة من 

بع الليبرالية،  امليول  ذوي  سرية  الوطنية  جمعية  تأسيس  على  فيه  اتفق  سري  اجتماع  قد 

 
 .171-170، ص  966، 1( د.إسماعيل أحمد ياغي: الدولة العثمانية في التاريخ اإلسالمي الحديث، مكتبة العبيكان، الرياض، ط 1

 . 60( أورخان محمد علي: مرجع سابق، ص  2
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ا يستلفت النظر أن  جمعية تركيا الفتاة أو جمعية شباب   )جمعية شباب العثمانيين(. ومم 

ها   أن  كما   ، اإليطالية  الكاربوناري  غرار جمعية  على   
ً
برنامجا لنفسها  اتخذت  قد  العثمانيين 

ت بسرعة  . 1نم 

أل1889أيار    21وفي    طالب  اجتمع  في  م  يدرس  كان   ، تيمو  إبراهيم  يدعى  باني 

فكرة   عليهم  طارًحا  الطالب  من  أصدقائه  بعض  مع  السلطانية  العسكرية  الطبية  املدرسة 

الحميد عبد  السلطان  عزل  إلى  تسعى  سرية  جمعية  بعد  2إنشاء  فيما  عرفت  والتي   .

 بـ"جمعية اإلتحاد والترقي".

الفتاة    w.watsonويقول    تركيا  أعضاء  يلي:"إن   كان غرب أوروبا على    –ما  الذين 

كانوا منقطعين وبعيدين عن الحياة التركية وطراز تفكيرها لكونهم قضوا   –اتصال دائم بهم 

الغربية   بالحضارة  سطحي  وبشكل  متأثرين  وكانوا  املنفى،  في  الزمن  من  طويال  ردًحا 

الفرنسي للثورة  املتوازنة  غير  مدينة وبالنظريات  عمل  نتاج  كانت  أنجزوها  التي  والثورة  ة. 

وتحت  فيها،  والترقي  االتحاد  جمعية  وترعرعت  نمت  حيث  "سالينك"  مدينة  وهي  واحدة 

حماية املحافل املاسونية فـ"جمعية االتحاد والترقي" هي املنظمة التي بدلت نظام حكم عبد  

أو   يهودية   
ً
عقوال كانت  للحركة  الحقيقية  فالعقول  )يهود    –يهودية  الحميد،  مسلمة 

"، "ومن يهود"، "سالنيك" ومن  3الدونمة(، وقد جاءت مساعدتها املالية من أغنياء "الدونمة 

ولندن  باريس  في  ما  ورب  وبرلين  وبودابست  فينا  في  العامليين  أو شبه  العامليين،  الرأسماليين 

 . 4أيًضا"

 
ص   1 سابق،  مرجع  ياغي:  أحمد  د.إسماعيل  القاهرة،  ،  174(  العرب،  جزيرة  وشبه  العثمانية  الدولة  حزار:  رجب  السيد  أنظر:  أيًضا 

 .47، ص1970

 . 270( أورخان محمد علي: مرجع سابق ، ص  2

كلمة   3 . ومعنى  اليهود الذين تظاهروا باإلسالم ولكنهم بقوا على دينهم يمارسون شعائرهم وطقوسهم سرا  : هم جماعة من  (  الدونمة 

"ا في ازمير أدعى  "دونمة" هو  اتباع حاخام يهودي ظهر  .   1648ملرتد" وهم  لهم دولتهم  اليهود ويؤسس  إنه املسيح املنتظر وانه سيخلص 

وعندما أشيع انه سيقوم بحركة تمرد قبضت عليه السلطات العثمانية وسجنته وشكلت لجنة ملناقشته ، فرأى أن أسلم ش ئ له أن يعلن  

 . 280فندي" ظاهًرا وبقى على يهودية ضمنا. أنظر اورخان محمد علي : سابق ، ص.إسالم ففعل ، وتسمى "محمد عزيز أ

4 ) R.W. Seton Watson: The Rise of Nationality in the Balkan, London, 1917, pp: 134-135. 
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باملاسو   والترقي  االتحاد  عالقة  عن  علي  محمد  أورخان  "عمل  ويقول  نية: 

 لهم في تركيا باسم "املاسونية في تركيا والعالم"على حصر 
ً
املاسونيون الذين أصدروا كتابا

املؤامرة   هذه  في  ودورهم  الحميد    –حدودهم  عبد  بالسلطان  ينقل    –باإلطاحة  حيث 

السماح  الثاني  الحميد  عبد  يستطع  "لم  التالي:  النص  الكتاب  عن  علي  محمد  اورخان 

ها كانت تحمل مبادئ الحرية، فقام بإغالق محافلها، ومع ذلك  للحركة املاسوني ة بالعمل ألن 

السنوات   طيلة  عملها  في  سري  بشكل  املاسونية  الحركة  استمرت  م  1909  –  1876فقد 

في   الكبير املسمى بمحفل "ريزورتا"  التركي الكبير املرتبط باملحفل االيطالي  وتأسيس املحفل 

وقد انتشرت املاسونية بشكل خاص في سالنيك وحو اليها  من قبل "سافا باشا".   1884سنة 

في   ق 
 
يوف لم  ه  أن   

 
إال هناك  املاسونية  الحركة  ويشل   يحد   أن  حاول  عبدالحميد  أن   ومع   ،

االتحاد   حركة  وتوسيع  تأسيس  في  كبير  بدور  املحافل  هذه  قامت  وقد   .......... مسعاه 

 . 1والترقي"

ة تركيا الفتاة، ومن بعدها جمعية االتحاد واملحافل املاسونية كانت أساس حرك 

م  1878والترقي. وقد تحققت كل  األنشطة التي قامت بها حركة تركيا الفتاة اعتباًرا من سنة  

التي هي   الفتاة  تركيا  أوروبا حركة  في  املاسونية  املحافل  احتضنت  املاسون، حيث  من قبل 

 . 2أساس االتحاد والترقي ودعمتها 

السلطان    د 
 
أك باملاسونية  وقد  االتحاد والترقي  أو  الفتاة  تركيا  عبدالحميد عالقة 

الفتاة "   وا أنفسهم "األتراك الشبان" أو "تركيا  الذين سم  :"البد  يوما أن يفصح عن ماهية 

هم  وأن  املاسون  من   
ً
تقريبا هم 

 
كل أن   تحقيقاتي  من  أعرف  أن  استطعت  ماسونيتهم.  عن 

ون معونة مادية من هذا املحفل" منتسبون إلى املحفل املاسوني اإلنجلي  . 3زي، وكانوا يتلق 

 
 . 287( أورخان محمد علي: مرجع سابق، ص  1
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بالساسة    كانوا على صلة  الدستور  أنصار  أن  أكثر  السلطان عبدالحميد  ال حظ 

األوروبيين ومن الذين يعادون الشرع اإلسالمي ، لذا بدأ يالحقهم وقام باعتقال قسم منهم . 

في كل  مكان، ويعملون على نشر أفكارهم ويؤ  فون الجمعيات السرية سواء  حيث انطلقوا 
 
ل

 . 1أكانت مدنية أم عسكرية

ت العالقة الوطيدة والقوية بين   
 
وليس أدل  وال أبلغ من الوثيقة البريطانية، التي ثبت

إلى السيد   البريطاني من اآلستانة السيد "لوثر"  االتحاد والترقي واملاسونية، فينقل السفير 

خطاب لطلعت أمام املحفل املاسوني. ويعتبر السفير "إدوارد غراي" وزير خارجية بريطانيا،  

ه من األمور املثيرة لالهتمام أن طلعت بك )وهو من كبار اإلتحاديين( هو السيد العظيم  أن 

املحفل  سيد  هو  االتحاديين  كبار  من  أيًضا  وهو  بك  داوود  وأن   العثماني  األكبر  للشرق 

 .2الدستوري

االتحاد والترقي تنتشر بسرعة في املمالك   لذلك بدأت املاسونية عن طريق جمعية 

. نكتفي بهذا القدر بالحديث عن عالقة جمعية االتحاد 3العثمانية عقب إعالن املشروطية

 والترقي باملاسونية العاملية. 

أو    الفتاة  تركيا  بجمعية  أو  والترقي  االتحاد  بجمعية  باشا  مدحت  عالقة  عن  أما 

  –الحميد  في مذكراته: "كنت أرى أن  الصدر األعظم   حتى باملاسونية، فيقول السلطان عبد

د اإلنجليز ويتعاون معهم، سواء بدافع من ماسونيته أو بدافع من أسباب  -مدحت باشا  يؤي 

 .4أخرى خاصة جًدا فيه"

 
 .204( د. إسماعيل أحمد ياغي: مرجع سابق، ص 1

2 ) G.P.Gooch , and harlod temperly (edit): british document on the origins of the war (1898 – 1914), vol.IX, Balkan 

war, part I and II, the league and turkey – London 1934, sir  G.lowther to sir Edward grey, the Herapia, September 6, 

1910, P 207. 
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في    اليهودية  "األفعى  كتابه  في  التل  عبدهلل  عن  الهاللي،  مصطفى  محمد  وينقل 

أشهر ه:"من  نص  ما  اإلسالم"  مدحت    معاقل  أتاتورك،  كمال  مصطفى  قبل  الدونمة  يهود 

مناصب   أعلى  إلى  فوصل  والدهاء.  والخداع  باملكر  اشتهر  أعظم،  صدًرا  أصبح  الذي  باشا 

باالسالم   متظاهًرا  العثمانية،  الدولة  في  الفتن  بذر  من  ن 
 
يتمك يهودي  أقوى  ليكون  الدولة 

 . 1ومبطًنا يهوديته"

ه لم  وكان مدحت باشا قد برز كقائد لحرك  أن  في تركيا نفسها، ولو  الفتاة  ة تركيا 

التركية   للطبقة  نموذجا  ويعتبر  وباريس.  لندن  في  الدائر  بالنشاط  مباشرة  صلة  له  يكن 

 .2املثقفة الجديدة التي تولت املناصب اإلدراية والحكومية في الدولة العثمانية 

 إغالقها": تحويل جمعية املقاصد إلى شعبة املعارف "  -4

عبد    بالسلطان  وعالقته  باشا  مدحت  حياة  عن  قدمناه  الذي  العرض  هذا  بعد 

وتفكيره   العظمى  الصدارة  عن  عزله  وأسباب  والترقي  االتحاد  وبجمعية  الثاني،   الحميد 

 له وألوالده 
ً
ي بإعالن استقالل والية سورية، وجعلها ملكا ، األمر الذي دفع السلطان  3الجد 

 عن والية سورية ونقله إلى والية أزمير . وتعيين أحمد حمدي باشا خلًفا له. إلى عزل مدحت 

أو   بيروت  في  املقاصد  "جمعية  بإغالق  قدمناه:  ما  عالقة  ما  يتساءل  من  رب  

لإلجابة عن هذا السؤال كان ال بد  من التعر ف على أهم  مبادئ   "تحويلها إلى شعبة املعارف؟

 االتحاد والترقي والعقلية التي 
ً
كانوا يفكرون بها ، لفتح املراكز السرية لجمعيتهم ، وخصوصا

فتح املدارس، كما كان ال بد  أيًضا من معرفة كيف كان يفكر  مدحت باشا الذي كان قائدا 

ه   أن  وكيف  الجمعية،  لهذه   
ً
ا الخيرية   –مدحت    –مهم  املقاصد  جمعية  اسم  استغل 

ل  
 
يشك وراح  استغالل،  أوسع  بيروت  في  في والية  اإلسالمية  والترقي  االتحاد  لجمعية  مراكز 

 
 . 62( محمد مصطفى الهاللي: مرجع سابق، ص  1
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سورية تحت اسم الجمعيات الخيرية. وكانت هذه الجمعيات في ظاهرها تقوم بأعمال الخير 

السلطات   دفع  الذي  األمر  والترقي،  لالتحاد  مراكز  الحقيقة  في  هي  ولكنها  املدارس،  وفتح 

باشا   بعد عزل مدحت  ها، 
 
كل إغالق هذه الجمعيات  إلى  الجمعيات العثمانية  بين  وكان من 

لم  باشا  أن مدحت  بالرغم من  بيروت،  في  اإلسالمية  الخيرية  املقاصد  أقفلت جمعية  التي 

السابقة، ولم  الروايات   لجميع 
ً
في تشكيلها خالفا بعيد  له عالقة ال من قريب وال من  يكن 

بعهد  الصالح  ذهب  "حيث  ضحاياه  من  ضحية  كانت  ها  أن   
 
اال مساعدتها،  في  جهدا    يأل  

 الطالح". 

ي  
 
أوال : سنستعرض ماقاله بعض الباحثين عن أسباب " إغالق " الجمعية، مع أن

ت إلى  
 
ل كلمة تحويل ، ألن  جمعية املقاصد في بيروت حول ذ كثيًرا كلمة "إغالق" و أفض  ال أحب 

" شعبة املعارف "، ولم تغلق، وهذا واضح من أقوال مؤسس ي الجمعية  في الفجر الصادق ،  

طلب لجمعية اذ  املساعدات  مون  يقد  هم  وكأن   ،" املعارف  "شعبة  دعم  متابعة  األهالي  من  وا 

 . 1املقاصد

نا عندما نسأل عن عمر   في سبات  عميق ، ألن  أن  الجمعية دخلت  ال    ،ها والواضح 

االنسان عندما تسأله عن عمره هل يستثني منه  و سنة،  26نستثني منها عمر شعبة املعارف 

يمكن استثناء عمر شعبة فال  لذلك     .كال  :امها طول فترة حياته؟ الجوابمدة النوم التي ين

 املعارف من عمر الجمعية.

وجود   إلى  بيروت  في  املقاصد  جمعية  إغالق  أسباب  زين  الدين  نور  زين  ويعزو 

قت  
 
قة على جدران بيروت، تدعو إلى الوقوف بوجه التركي غير العربي. وقد عل

 
مناشير، معل

 بعد منتصف
ً
ا العرب للثورة على األتراك.  سر  في نفوس  الروح الوطنية  إثارة  الليل بهدف   ،

زين   نورالدين  زين  ويتابع  املقاصد،  دور  ضح  جون   –ويت   " بها  بعث  التي  الرسالة  في  هذا 

السفير    " غوشن  جورج   " إلى  بيروت  في  البريطاني  العام  القنصل  وكيل   ،  " ديكسون 
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م، أخبره:"أن مناشير 1880حزيران    28هـ/  1297رجب    20البريطاني في اآلستانة يوم األثنين  

"جون   ويضيف  يثوروا".  أن  األهالى  تناشد  وهي  بيروت،  مدينة  جدران  على  ظهرت  ثورية 

الخيرية   املقاصد  جمعية  هم  يت  الوالي  إلى  برسالة  بعث   
ً
رجال رسالته:"أن   في  ديكسون" 

ها وراء املناشير الثورية"  .1اإلسالمية على أن 

ز   يوم ويتابع  ديكسون"  فيها "جون  التي بعث  الثانية  الرسالة  في  زين  نورالدين  ين 

م، يقول:"إن  هذه املناشير قد تكون عالمة تشير إلى  1880تموز    3هـ/1298رجب  25السبت  

الحكم  ضد  صارخة  معارضة  يبدي  أخذ  كاملسيحي  املسلم  وأن   ر،  تذم  بوادر  األفق  في  أن  

د ديكسون، أن   1881كانون الثاني    17هـ/  1298  صفر  15العثماني". وفي يوم االثنين  
 
م، أك

مصدر املناشير الثورية هو جمعية املقاصد الخيرية اإلسالمية قائال:"إن  الرأي السائد اآلن  

أنحاء عديدة من سوريا )املقصود   في  التي ظهرت أخيًرا  الثورية  املناشير  بشأن مصدر هذه 

جمعية عن  صادرة  ها  أن  هو  سورية(،  والية  هذه    من  أن   ومع  اإلسالمية.  الخيرية  املقاصد 

ست منذ سنتين ونصف برعاية مدحت باشا ، وتحت هذا االسم بالذات، قد  2الجمعية تأس 

لي   في والية سورية. فإن  بعض الناس قد أكد   العديد من الجمعيات    –أسس مدحت باشا 

لديكسون   ف  –والكالم  الحال  بإصالح  واملطالبة  الحكم  على  النقمة  إلى  أن   تعود  البالد،  ي 

إلى   انضم  الناقم،  املجتمع  هذا  بعض  أن   ويبدو  طويل  بزمن  املناشير  ظهور  تسبق  حقبة 

النفس،   في  الوقع  الحسن  االسم  هذا  وتحت  تأسيسها،  عند  الخيرية  املقاصد  جمعية 

اكتشاف   تخش ى  أن  دون  ومن  أهدافها   لبلوغ  بنشاط  خفية  تقوم  أن  الجمعية  تستطيع 

 .3حقيقتها" 

ا جورج أنطونيوس فإن  له رواية مغايرة لرواية زين نورالدين زين، إذ إنه يأتي أم   

األخير   هذا  إليها  أشار  التي  املناشير  ذكر  هي  و على  فما  السرية،  بيروت  جمعية  إلى  ينسب 

 
 .62زين نورالدين زين: مرجع سابق، ص (  1

 ( أثبتنا في وقت لحق أن مدحت باشا ليس له عالقة بتأسيس جمعية املقاصد الخيرية السالمية في بيروت.  2

 .65( زين نورالدين زين: مرجع سابق، ص  3



 
122 

حركة   في  م 
 
منظ جهد  أول  أنطونيوس:"يرجع  جورج  عنها  تحدث  التى  الجمعية  هذه  قصة 

الى سنة   القومية  ،  1875العرب  العرش بسنة واحدة  الثاني  الحميد  ارتقاء عبد  أي قبل  م 

أدركوا   هم  ولكن  نصارى"   
ً
جميعا وكانوا  سرية،  جمعية  بيروت  في  شبان،  خمسة  ف 

 
أل حين 

اثنين   نحو  الجمعية  إلى  وا  يضم  أن  فاستطاعوا  اليهم،  والدروز  املسلمين  انضمام  قيمة 

لون الصفوة املختارة املستنيرة  وعشرين شخًصا ينتمون إلى مختلف الطوائف الديني
 
ة، ويمث

في البالد. وكانت املاسونية قد دخلت قبل ذلك بالد الشام على صورتها التي عرفتها أوروبا، 

املحفل   اليهم  يستميلوا  أن  زمالئهم،  أحد  عن طريق  السرية،  الجمعية  سو  فاستطاع مؤس 

متهم في املاسوني الذي كان قد أنش ئ منذ عهد قريب، ويشركوه في أعمال
 
هم. وكان مركز منظ

 .1بيروت، وأنشأوا لها فروعا في دمشق وطرابلس وصيدا"

النشر    وسائل  من  االستفادة  يستطيعوا  فلم  صريحة  ثورية  أهدافها  كانت  ا 
 
ومل

واإلعالن، وكان كل  عملهم في البداية مقصوًرا على االجتماعات السرية التي كانوا يتبادلون  

طط. وبعد أن قضوا ثالث أو أربع سنوات وهم يتآمرون متهامسين في  فيها اآلراء ويبحثون الخ

الخفاء، أدركوا أن  استمرارهم في االقتصار على تلقين أنفسهم هذه املبادئ، لن تكون له من  

واختاروا   دعوتهم،  توسيع  على  فعزموا  فقط،  أنفسهم  هم  حماستهم  زيادة   
 
إال جدوى 

املمكن أن   كان من  التي  الوحيدة  املتيقظ، وهي الوسيلة  العثماني  الحكم  في ظل  لهم  تتاح 

لصق املنشورات في الشوارع، من غير أن يكون عليها ما يدل  على مصدرها. فكانوا يقضون  

وفي   تعرف،  لئال  تغييرها  دون  يتعم  بخطوط  منها  كثيرة  نسًخا  يكتبون  وهم  الطويلة  الليالي 

جدران املدينة. وفي الصباح كان  هدأة الليل كان يتسلل أصغر األعضاء سًنا فيلصقها على  

ة املنشور قد هدأت في بيروت  الناس يحتشدون حول املنشور امللصق. وقبل أن تكون ضج 

. وكانت هذه  2كانت ترد األنباء عن ظهور منشورات أخرى مماثلة في دمشق وطرابلس وصيدا 

عرب أن يثوروا  املنشورات تتضمن تنديًدا عنيًفا بمساوىء الحكم التركي، ويهيب بالسكان ال

 
 .149، ص 966، 2ين، بيروت، ط( جورج أنطونيوس: يقظة العرب، ترجمة: ناصر الدين األسد وإحسان عباس، دار العلم للمالي 1

 . 150( جورج أنطونيوس: مرجع سابق، ص 2



 
123 

الجمعية   على سر   مطلع  باشا  الشام مدحت  والي  أن  االشاعات  به. وسرت  ويطيحوا  عليه 

ه   وأن  الحقيقي    –ووجودها،  مؤسسها  يكن  لم  حمايته.   –إن  عليها  يسبغ  األقل  على  فهو 

السلطان.   حكم  عن  ليفصلها  الشام  بالد  في  االضطراب  إثارة  يقصد  كان  أنه  اليه  ونسب 

 . 1كة لنفسه يتوارثها أبناؤهيؤسس فيها ممل

لكن الغريب في رواية جورج أنطونيوس وزين نور الدين زين أن  كل  واحد منهما،  

ها نسب املناشير التي وجدت على جدران بيروت إلى جهة مختلفة، فزين نور الدين زين ينسب

وراء كانت  املناشير  هذه  وأن   بيروت،  في  اإلسالمية  الخيرية  املقاصد  جمعية  "إغالقها"    إلى 

ا جورج أنطونيوس  فينسب هذه املناشير إلى جمعية بيروت السرية. ولكن 1882سنة   م. أم 

األغرب من ذلك أن زين نور الدين زين وجورج أنطونيوس يرجعان مصدر هذه املناشير إلى  

 وزارة الخارجية البريطانية، 

ه لم يجد أي  مصدر  من املصادر املطبوعة التي وفي التاريخ نفسه. فنرى أنطونيوس يقول:"إن 

الذي   الحديث  هذا  في  األكبر  والفضل  السرية،  بيروت  جمعية  أعمال  عن   
ً
شيئا اليها  رجع 

نمر  فارس  الدكتور  وهو  األوائل،  مؤسسيها  أحد  إلى  يعود  إنما  عنها  يزال   2ذكرته  ال  الذي 

عثر   ه  أنطونيوس:"أن  يتابع  عام  وبعد  أنطونيوس(  لجورج  طبعا  )والكالم  مكتب حًيا".  في 

في   بيروت  في  العام  البريطاني  القنصل  أرسلها  برقية  على  لندن،  في  العامة   28السجالت 

ك  1880حزيران  
 
ها كما يلي:"ظهرت في بيروت منشورات تحض  على الثورة، و يشك م"، ونص 

القادم".  البريد  في  التفصيالت  البالد.  في أن  مدحت هو و منشئها. ومع ذلك فالهدوء يسود 

نت   وتلت هذه  البرقية عدة رسائل رسمية، بعضها من بيروت وبعضها من دمشق، وقد تضم 

مع   الحين  ذلك  في  البريطانيين  القناصل  مسامع  إلى  وصلت  كما  القصة  حوادث  الرسائل 

مالحظاتهم وإرشاداتهم إلى مصدر املنشورات. ولكن أهم  من ذلك أن  القنصل العام ببيروت  
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ه من الجدير، أن يبعث مع   رسائله نصوًصا لثالثة منشورات مختلفة، باللغة العربية  رأى أن 

خة في   تموز    3األصلية التي كتبت بها. وكانت أولى هذه املنشورات قد أرسلت مع رسالة مؤر 

رفق بنفس الرسالة، وكان أكثر حدة من األول، و الثالث 1880
 
ا املنشور الثاني فقد أ م، أم 

ليلة   الجدران  على  لصق 
 
أ ألنه  1880األول  كانون    31الذي  املناشير،  هذه  من  أهم  وهو  م 

سورية   منح  فيه.  النقاط   وأهم  السياسية  الجمعية  برنامج  عن   
ً
ونا مد   

ً
بيانا ن  تضم 

 .                                                                                 1االستقالل متحدة مع جبل لبنان" 

أوجه الشبه    تختلفان عن بعضهما، ولكن  هما  أن  الروايتين يجد  هاتين  في  ق 
 
واملدق

األولى   فالرواية  بيروت،  التاريخ عينه من قنصل  هما يحمالن  أن  املناشير تبينهما  أن  وراء  رى 

د الخيرية اإلسالمية في بيروت، وكانت  من األسباب الرئيسية  وراء "إغالقها". جمعية املقاص

ا الثانية فهي ف قول أن  وراء هذه املناشير جمعية بيروت السرية، ومدحت باشا.  لذلك تأم 

تنقضها  التي  املناشير،  هذه  ألن  الجمعية  "إغالق"  سبب  أن  ننفي  او  نؤكد  أن  نستطيع  ال 

أنطونيوس، جورج  في    رواية  األميركية  الجامعة  ملكتبة  زيارتي  خالل  ومن  ه،  أن  وخصوًصا 

وقد   فيها،  موجودة  البريطانية  الخارجية  وثائق  جميع  تكون  أن  املفترض  من  والتي  بيروت، 

بذلت جهًدا كبيًرا في سبيل الحصول على هذه الوثيقة، لكن دون جدوى. و قام بمساعدتي  

امل  وظفين، ولساعات طويلة، وخصوًصا أن زين نور  دكتور في الجامعة االميركية وعدد من 

الوثائق  على  أطلعت  وقد  الوثائق  تلك  أرقام  وضعا  قد  أنطونيوس  وجورج  زين  الدين 

الحظ  يحالفني  لم  ه  أن   
 
إال فيلم"،  "امليكرو  عبر  بيروت  في  البريطاني  القنصل  عن  الصادرة 

انف أو  د 
 
أن اؤك أنا ال أستطيع  لذلك  الوثائق.  ي وجود  الوثائق، حتى وإن  بالعثور على هذه 

قة على جدران بيروت، لم تكن وراء  
 
عل ح أن  هذه املناشير التي وجدت م  رج  كانت موجودة ،ي 

 "إغالق" جمعية املقاصد الخيرية اإلسالمية في بيروت.

ر في التقرير    ة فكرة تتكر  اف سالم فيقول عن هذه املناشير، إن  ثم  ا نو  تقرير   –أم 

ن  "الجمعية الخيرية اإلسالمية"، هي وراء ظهور هذه املناشير "الثورية" مفادها أ  –القنصل  
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في عدد من املدن. هذه الفكرة التي ال يجزم في مدى صحتها، ال نعرف كيف عرفت طريقها  

إلى دوائر القنصليات األجنبية في بيروت. فمن املعروف أن  أركان الجمعية الخيرية اإلسالمية 

عام   تأسست  تي 
 
واقع   م،1878ال من  انطلقوا  قباني،  القادر  عبد  الشيخ  رأسهم  وعلى 

البالد،   في  االستعماري  التغلغل  األجنبي، كونه وسيلة من وسائل  التعليم  تحسسهم لخطر 

قاطعو  قد  املسلمون  كان  أن  بعد  سيما  ال  الطائفة،  ألبناء  خاصة  مدارس  ليؤسسوا 

 . 1املؤسسات التعليمية التبشيرية

 من الصعب أن نصد   
ً
ق أن  من دعا وحمل مهمات التصدي لالستعمار الثقافي، إذا

 الدول االستعمارية  
 
يمكن أن يكون وراء دعوة انفصالية لن يستفد منها في نهاية املطاف إال

الخيرية   "الجمعية  اسم  ذكر  من  يكون  فهل  العثمانية.  الدولة  تقسيم  إلى  الساعية 

محاو  املناشير،  صدور  مسؤولية  وتحميلها  الفاعلين اإلسالمية"  عن  األنظار  إلبعاد  ما  لة 

 ؟2الحقيقيين، وإيجاد "مظلة" إسالمية للتحرك املعادي لألتراك 

وما ينفي أي  عالقة للجمعية الخيرية اإلسالمية بهذه املناشير شهادة "فارس نمر"،  

وهو من كبار أعضاء جمعية بيروت السرية الذين اتصلوا ببعض وجهاء املسلمين )ال يسمى  

 م
ً
نهم( في إطار املحافل املاسونية، غير أن  هؤالء لم يوافقوا على األهداف االنفصالية أحدا

العثمانية  الدولة  بينهم. و تجدر  3عن   
ً
املشترك طويال اللقاء  لم يستمر  أكثر من ذلك،  بل   ،

البيروتية.   ة  السني  اإلسالمية  العائالت  بعض  إحتجاج  أثارت  قد  املناشير  أن   إلى  اإلشارة 

الق الوالي  ويذكر  إلى  أرسلت  البيروتية  بيهم  عائلة  أن   سورية،  في  العام  الفرنس ي  نصل 

إلى   امة، وتدعو  في املناشير من أفكار هد  عة من وجهائها "تدين ما جاء 
 
العثماني رسالة موق

 .4مالحقة  صارمة لهذه األالعيب املجرمة
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بصدق  يعكس  ال  البريطاني  القنصل  تقرير  أن   كوثراني،  وجيه  رأي  الواقع    وفي 

ه ينقل مجمل األخبار والشائعات  السياس ي السائد آنذاك في سورية، واتجاهاته املختلفة. إن 

خبر مسؤولية  فورود   لذلك  املحليين.  املجندين  عن طريق  القناصل  هذه  إلى  التي وصلت 

ا "كمظلة" إسالمية للتحرك املسيحي   إم  املناشير،  "الجمعية الخيرية اإلسالمية" عن صدور 

ا ألن  األمر التبس على املخبرين والقناصل. وعلى كل  حال  فشهادة املعا  دي للعثمانيين، وإم 

 .1فارس نمر بصدد ظهور املناشير، تزيل كل  التباس في هذا الشأن 

في    سالم  علي  سليم  يروي  كما  الجمعية  "إغالق"  إلى  دعت  التي  االسباب  ومن 

سون في الجمعية بأنها   تحت اسم خيري،  مذكراته :"أخذ بعض املفسدين يد  لت 
ّ
تشك وإن 

 اّنها جمعية سياسية تعادي الحكومة، وصدف أّن أحد اعضائها السيد سعيد طرباه  
ّ
إل

د حجة املفسدين، فأصدر الوالى أمره  ، وهذا م  ضبط له مركب كان يهرب بارودا بحّل  ايؤي 

. في الواقع لو كان مدحت 2" الجمعية وإلحاقها باملعارف وسّماها "شعبة املعارف األهلية

كانت  ها  بأن  علي سالم،  رواية سليم  لثبتت  بيروت،  في  الخيرية  الجمعية  تأسيس  وراء  باشا 

ها جمعي  أن 
 
لت تحت اسم خيري، إال

 
ة خيرية، وهذا ما يظهر الحقا بأن  جمعية سياسية تشك

الحكومة   ملناوءة  لت 
 
تشك سياسية،  جمعيات  هي  باشا  مدحت  أسسها  التي  الجمعيات 

 العثمانية. 

ا رواية الشيخ طه الولي فترى أن  من األسباب التي دعت إلى "إغالق" الجمعية،    أم 

ح أفندي  نعيم  العثمانية  الدولة  نته  عي  الذي  الجديد  األوقاف  ناظر  الشيخ هو  يقول  يث 

في   في مدحت باشا والي سورية خير مؤازرة  طه:"انطلقت جمعية املقاصد، الذي قي ض لها 

الجمعية،   هذه  سفن  تشتهي  ال  بما  جاءت  إستانبول  رياح  أن    
 
إال التعليمية،  مسيرتها 

فالسلطان عبد الحميد الثاني أصدر أرادته السنية بعزله من والية سورية، ونقله إلى والية  

املقاصد  أزم جمعية  فقدت  باشا  مدحت  وبموت  هناك،  توفي  حيث  الطائف  إلى  ثم   ير، 
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وبدأت   الرئيس ي،  مناصرها  اإلسالمية  األمر  الخيرية  صدور  حّد  إلى  وصلت  حّتى  بالتراجع 

 من اسمها الذي وضع لها عند  
ً
بحلها وإلحاقها بالدولة تحت اسم "شعبة املعارف" بدل

مرة  ألول  رو 1تأسيسها  من  واضح  استبدل  .  بل  غلق 
 
ت لم  الجمعية  أن   الولي  الشيخ طه  اية 

الولي  طه  الشيخ  يتابع  الجمعية،  وضع  في  الجذري  التحول  على  ساعد  ما  وم  اسمها. 

نت شخصا اسمه نعيم أفندي باسم ناظر األوقاف، وهو لقب عمال   الحديث:"أن  الدولة عي 

اإلس شيخ  إلى  القربى  بصلة  يمت   وكان  الواليات.  في  الجمعية األوقاف  يناوىء  فأخذ  الم، 

نظارته،  تحت  كانت  التي  األخرى   واألوقاف  بأوقافها  الكيفي  للتصرف  منصبه  ويستغل  

 القضاء على هذا املشروع اإلسالمي النافع، لوال أن  هللا حال بينه وبين غايته عن  
ً
مستهدفا

باشا .   في دمشق محل مدحت  ن والًيا  الذي تعي  الوالي وكان هذطريق أحمد حمدي باشا  ا 

لدابر    
ً
قطعا فرأى،  للمسلمين،  خدمتها  في  املشكور  الجمعية  نشاط  على   

ً
لعا

ّ
مط

رئاستها   وإبقاء  املعارف"  "شعبة  وتسميتها  التأسيس ي  اسمها  يلغي  أن  الوشايات، 

وإسناد نيابة الرياسة إلى واحد من أبناء البلد مع ابقاء أعضائها في   للقاض ي جمال الدين،

 . 2الشعبة الجديدة" 

"بإغالق"   ويعترف  يقر   منها  واحد  أي   األساسية،  املصادر  في  نر  لم  الحقيقة  وفي 

استبدال   هو  أو  املعارف"  "شعبة  إلى  الجمعية  "بتحويل"  تقول  جميعها  ما  إن  الجمعية، 

األعضاء  ابقاء  االسم مع  استبدل  أو  ت 
 
ول ما ح  وإن  تغلق،  لم  الجمعية  أن   يعني  ما  م  االسم، 

مع استمرار أعمال الجمعية. وها هو "الفجر الصادق" وهو اهم    أنفسهم  أعضاء للشعبة

ماحرفيته:" يقول  الجمعية  لتأريخ  في  مصدر  اإلسالمية  الخيرية  املقاصد  جمعية  حّولت 

عمل   إتمام  من  يغّير  ل  التحويل  هذا  أّن  على  املعارف"  مجلس  "شعبة  إلى  بيروت 

الفقر  واسعاف  املعارف  في خدمة  العمل  أن  من  الجمعية، وحيث  يتغّير، فضموا  لم  اء 
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شعبة   نحو  ذلك  على  يتابعوا  ان  واألدبية  املالية  بمساعدتهم  جمعيتنا  عودوا  الذين 

 العلوم
ّ
 . 1" املومى اليها، ول يغّيروا عوائدهم بإسعاف الفقير وبث

ا جريدة "ثمرات الفنون" فقد أوردت الخبر على الشكل التالي:"  صدر أمر حضرة  أم 

األفخم   الولية  الجمعية  والي  مقام  تقوم  املعارف  ملجلس  شعبة  بيروت  في  ل 
ّ
يشك أن 

ض، بحسب النظام رياستها األولى، إلى حضرة العالم الفاضل النزيه  الخيرية اإلسالمية ، وفو 

رياستها  إلى  هته  أب  وانتخب  بيروت،  نائب  أفندي  الدين  جمال  هللا  عبد  الفضيلة  صاحب 

أعضا  وإلى  حمادة  أفندي  الدين  محي  سعيد  الثانية  الشيخ  الدنا،  القادر  من:"عبد  كل   ئها 

محمود  محرم،  مصباح  بيهم،  محمد  الرفعة:  وأصحاب  قباني،  القادر  عبد  الجندي، 

،  2رمضان، وصاحب املكرمة رشيد الفاخوري، الشيخ محمد طبارة، الحاج محمد املغربل"

من   حتى أن جريدة "ثمرات الفنون" التي واكبت عملية تشكيل الجمعية، وكانت من أكثر م 

إلى تشكيل جمعية إسالمية تقوم على خدمة املسلمين، لم تقل بإقفال الجمعية، بل  دعا 

لت إلى مجلس شعبة املعارف. ولم تذكر ثمرات الفنون السبب الحقيقي لهذا  ها تحو  رأت أن 

التحويل، بل اكتفت بصدور أمر حضرة الوالي، بتشكيل مجلس املعارف الذي يقوم مقام  

 اصد. جمعية املق

املعارف   أقام مجلس  أمس  :" عشية  يلي  كما  الخبر  الحال  لسان  وأوردت جريدة 

نائب  أفندي  الدين  جمال  والفضل  الفضيلة  حضرة  صاحب  برئاسة  مدينتنا  في  املحدث 

في   به  نهضت  ملا  الخيرية  الجمعية  على  الثناء   
ً
نا متضم   ، املنفذ  األمر  منه  وتلي   ، بيروت 

املاملاض ي،   الحاضر  وموجًبا على مجلس  في  تتطلب وظيفته  بما  ينهض  أن  الجديد  عارف 

 مقام الجمعية املشار اليها
ً
 .3"واملستقبل ويكون قائما
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أو   مقام"  "تقوم  أو  "تحويل"  تسمية  يعتمد  واملراجع  املصادر  اكثر  أن   ونالحظ 

ما "يستبدل اسم الجمعية "ب" ، تسمية "إغالق" الجمعية من قبل السلطات العثمانية .   إن 

 
ً
استبدلت االسم باسم آخر ، وهذا يدل  أن  شعبة املعارف ربما " أقول ربما" كانت امتدادا

األقل  حتى سنة   ، على  االسم  تغيير  اإلسالمية مع  الخيرية  املقاصد  ما    1884لجمعية  رب  أو 

 م. 1908حتى سنة 

إلى   االسم  استبدال  بعد  الجمعية  عن  صدرت  التي  البيانات  من  واضح  وهذا 

م"ج سنة  املقاصد"  هم   1908معية  املعارف  شعبة  على  القييمين  فإن   ذلك  من  وأكثر 

على   االشخاص  عدد  في  نقصان  أو   ، بزيادة  ربما  للجمعية  اإلدارية  الهيئة  كانوا  أنفسهم 

في بيروت عن تاريخ شعبة املعارف.  الهيئة . لذلك ال نستطيع فصل تاريخ جمعية املقاصد 

كانت تممت ما  املعارف  امتداًدا   وشعبة  ها  كانت وكأن  ، فلذلك  املقاصد  تنوي فعله جمعية 

د ما ذهبنا إليه أن  شعبة املعارف "قامت مقام الجمعية" أو كما 
 
ما يؤك لجمعية املقاصد. وم 

ورد في بعض املصادر "حولت إلى شعبة املعارف"، محاضر جلسات الهيئة اإلدارية وقد ورد  

ا املقاصد  نشأة  "أن   جلساتها  إحدى  بعد  في  كانت  الجلسة  1م" 1918لثانية  في  جاء  وقد   .

".... وبعد فإن  جمعية املقاصد الخيرية  1932إذار    3هـ/1350شوال   25املنعقدة بتاريخ   م. 

م ببيانها السنوي لعامها الخامس والخمسين في نشأتها األولى والثانية عشرة   االسالمية تتقد 

الن. 2من نشأتها الثانية"  إن   قلنا  ما  سنة  فإذا  كانت  األولى  سنة 1878شأة  والثانية  م، 

ه كان للجمعية ثالث  1918 م، فلماذا يرى بعض الباحثين ممن كتبوا عن جمعية املقاصد أن 

نشآت، فإذا كانت محاضر جلسات الهيئة اإلدارية لجمعية املقاصد لم تعترف أن الجمعية 

لغيت أو  1882أغلقت سنة  
 
ها أ قفلت  م، فلمإذا نريد نحن أن نصر  أن 

 
سنة.  لذلك فهي 26أ

لب منها 
 
غلقت مرة واحدة عقب الحرب العاملية األولى، عندما ط

 
دخلت في "سبات عميق"، وأ
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طلب   1882تسليم جميع املمتلكات إلى املجلس العمومي، بينما في سنة   عندما حولت، لم ي 

 منها تسليم أي  من املوجودات.

قة على 
 
التي وجدت معل املناشير  العثور على كمية    وربما تكون  أو  جدران بيروت، 

إلى "إغالق"   ت  أد  التي  البارود على أحد مراكب أحد أعضاء سعيد طرباه، من األسباب  من 

هذا   وراء  والحقيقي  الرئيس ي  السبب  لكن   آخر،  باسم  استبدالها  أو  تحويلها  أو  الجمعية 

 ملة من األمور :جالتحويل هو سبب سياس ي بحت، وذلك يعود إلى 

مدح سورية إن   بوالية  االستقالل  في  ر 
 
يفك  

ً
فعال كان  باشا  خالل  1ت  من  وذلك   ،

الجمعيات  وتشكيل  سورية  والية  في  املدارس  وفتح  والترقي،  باالتحاد  عالقته 

لت 
 
الخيرية التي ساهم فيها خير دليل على ذلك. فهذه الجمعيات وإن تكن قد شك

أعمال   كان  أن   ظاهرها   
 
اال خيري،  اسم  على تحت  يقوم  وباطنها سياسًيا  الخير، 

ها   ن أن  ا جمعية املقاصد الخيرية اإلسالمية في بيروت، فقد تبي  مناوءة الحكومة. أم 

إلى تشكيل   يعمد  باشا لوالية سورية، فكان مدحت  استالم مدحت  تشكلت قبل 

هذه الجمعيات الخيرية، ويطلب من جمعية املقاصد ببيروت أن تضم  او ترعا:"....  

العليا الصادرة من جانب الوالية خطابا  وقد ت التحريرات  شر فت الجمعية بتالوة 

البلقاء  متصرفية  إلى  أمره  أصدر  قد  دولته  أن   املتضمن   ، الجمعية  لرياسة 

صار  التي  املكاتب  تنظيم  ألجل  املقاصد(،  )أي  الجمعية  لهذه  شعبة  بتشكيل 

وجنين....."  نابلس  في  مدحت  2إنشاؤها  أراد  ملاذا  ا  أم  في  .  املقاصد  جمعية  باشا 

ه إلى أن جمعية املقاصد في بيروت،  بيروت ستاًرا لنشاطاته السياسية، فهذا مرد 

الجمعيات  جميع  على  يطلق  أن  فأراد  العثمانية،  الحكومة  ثقة  على  حازت  قد 

 الخيرية التي قام بتشكيلها في والية سورية اسم"جمعية املقاصد الخيرية". 
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باشا    مدحت  ة 
 
خط ص 

 
والية  وتتخل في  الخيرية  الجمعيات  إنشاء  في 

ا للوصية التي أوص ى بها إلى جمعية االتحاد والترقي. وسنورد  
ً
سورية، وذلك تنفيذ

وتأسيس  باشا  مدحت  معرفة  من  ن 
 
نتمك ى  حت  الوصية،  هذه  من  األكبر  القسم 

عالقة   توضيح  على  سبق  فيما  أتينا  وقد  املدارس،  بإنشاء  واهتمامه  الجمعيات 

بجمعية الجمعيات   مدحت  بتشكيل  الجمعية  هذه  وأهداف  والترقي،  االتحاد 

 ألهدافها، بفتح مكاتب لها
ً
. ومن 1الخيرية، وفتح املدارس في كل  الواليات تحقيقا

 أهم  ما جاء في وصية مدحت لالتحاد والترقي:

املدرس ي  (1 التعليم  أعني  وال  علة.  كل   سبب  الجهل  إن   العامة،  وا 
 
رق األمة،  موا 

 
"عل

الشبان    كالصرف  تربية  ما  وإن   ، والقضاء  والهندسة  الطب  وال  والحساب  والنحو 

ارتقت  فإذا  األمة،  روح  الفكر  واستغالل  الشخصية  الحرية  على  وتدريبهم 

فات راقيات ينشأ أبناؤها  فت، نشأ أبناؤها على مثالها، فاألمة التي نساؤها مثق  وتثق 

و  التربية  مدارس  في  يتعلموا  لم  ولو  للحرية،   
ً
في  أهال إذا غرست  إال  تثبت  ال  هذه 

 الصغر. فأولى وصاياي ترقية الشعب وتدريبه على روح الحرية".

يحمى  (2 وبأسيافهم  األمة  هم  الجند  فيها.  الجند  وأدخلوا  السرية  الجمعيات  فوا 
 
أل

الحرية  سبيل  في  فسعيكم  معكم  الجند  يكن  لم  إن  الحرية.  وتستقر  الدستور 

ا، بالجند حاربنا هذا ال
ً
 طاغية )عبد الحميد(".يذهب عبث

كثيرين  (3 وحياة  حياتي  فني 
 
كل فقد  بها،  العمل  على  أحرضكم  "وهذه وصية خاصة 

ه   يجر  وقد  الوثوق،  كثير  التصديق  سريع  الصادق  الحر   إن   األحرار.  من  أمثالي 

وثوقه إلى الخطر ألن  الناس حوله على غير ذلك، والسيما عبد الحميد، إذا وصلت  

ي عبد الحميد( فأوصيكم أن ال تثقوا بأقواله، ولو أقسم  وصيتي إليكم وهو حي )أ

قوه ولو أقسم   ني إلى املوت، ال تصد  فإنه كاذب، احذروا الوثوق به فإن  الوثوق جر 

ون". 
 
 وظهرت عالمات الصدق في وجهه فإن  ذلك الوجه ال مثيل له من حيث التل

 
 265( عمر فاروق يلماز : مرجع سابق ، ص. 1



 
132 

والر  (4 العدل  تقتض ي  الحرية  فإن   منها  تعجبون  ما  رب  وصية  وحجب "بقيت  فق 

 بسفك الدماء، فأفتكوا باألفراد الذين يقفون في سبيل  
 
نال إال ها ال ت  الدماء، ولكن 

أو ضياع   أمة  في خراب  يكون وجوده سبًبا   واحًدا شريًرا قد 
ً
أغراضكم، ألن رجال

حقوقها، وإذا كانت الجندية معكم فليس أهون عليكم من ذلك. كل  من تأكدتم 

 أقتلوه وأنا املسؤول عن ذنبكم بقتله". سعيه ضد الحرية والدستور، ف

الحميد(   (5 )عبد  الطاغية  هذا  تبقوا  أن  فأحذروا  بالدستور  الفوز  لكم  أتيح  "وإذا 

ه يظهر غير ما يضمر" ه تاب ورجع فإن   .1على كرس ي السلطنة، وإن ظهر لكم أن 

فتحت  وقد تزامن بدء تأسيس املحافل املاسونية مع البدء في إنشاء املدارس التي   

لنفس الغرض ) أال وهو هدم الجامعة اإلسالمية( في املدن الكبرى ، وقد تنافست فرنسا ،  

م في 1856 –م 1854وإيطاليا ، وإنجلترا التي ظهرت مرة أخرى على الساحة بعد حرب القرم 

سياسة الشرق من أجل فتح املحافل املاسونية في الدولة العثمانية ، وكان كل  منهم يجذب 

 .2عناصر غير التركية من أجل توسيع نفوذه . وتغذيتها بأفكار الثورةاليه ال

حيث     ، سورية  والية  في  لها  مراكز  بفتح  املاسونية  املحافل  بدأت  فقد  وبالفعل 

في بيروت، وأن كان مدحت  الثورية السرية  يذكر جورج أنطونيوس أن  مؤسس ي الجمعية 

اليهم املحفل املا  ،  باشا. استطاعوا أن يستميلوا  أنش ئ منذ عهد قريب  سوني الذي كان قد 

دمشق   في   
ً
فروعا لها  وأنشأوا   ، بيروت  في  منظمتهم  مركز  وكان  أعمالهم،  في  ويشركوه 

 3وطرابلس وصيدا.

أن  نامق كمال وزمالءه من متنوري األتراك، كانوا وراء    ويقول د. اسماعيل ياغي 

عب السلطان  عهد  في  الدستوري  باالصالح  املطالبة  )الحركة  العزيز  م(، 1876  –  1864د 

 
 .409 – 408( د.موفق بني املرجة: مرجع سابق ، ص  1

 . 149( عمر فاروق يلماز: مرجع سابق، ص 2

 . 149( جورج أنطونيوس: مرجع سابق، ص  3
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مدارس   وهي  والثانوية،  اإلبتدائية  املدارس  من  ف 
 
يتأل علمانًيا  تعليمًيا  نظاًما  هؤالء  وأوجد 

 .1كانت مفتوحة لكل  التالميذ على اختالف دياناتهم 

م أن  جمعية االتحاد والترقي كانت وراء تشكيل الجمعيات الخيرية    ما تقد  ضح م  يت 

و   ، سورية  والية  فهذه  في   ، باليقين  الشك  نقطع  وحتى  باشا،  مدحت  من  مباشر  بدعم 

الفرع  وحماية  بدعم  لة 
 
املشك الخيرية  املقاصد  جمعية  ذلك:"إن   تثبت  العثمانية  الوثائق 

أوسمة  املركزي لجمعية االتحاد والترقي في الشام". منح  نهايتها:"....  في  البرقية  اقترحت  وقد 

الرابعة ألحد عش الدرجة  من  " مجيدية  املذكورة  الخيرية  املقاصد  أعضاء جمعية  من  . 2ر 

وقد تفر غ أعضاء جمعية االتحاد والترقي وتركوا مشاغلهم للتفرغ لخدمة جمعية املقاصد  

:"... إن  أعضاء جمعية االتحاد والترقي شعبة الشام املركزية.....تركوا كل  مشاغلهم وحصروا  

 . 3كل  اهتماماتهم في جمعية املقاصد الخيرية" 

م   ، تقدم  ما  إلى   
ً
وإستنادا القول  استطيع  ما  أن    ا رب  من  العثمانية  الوثيقة  في  ورد 

الجمعيات الخيرية التي تشكلت في والية سورية في عهد مدحت باشا، أن  كانت على  عالقة  

ال   أن   ما سبق  في  أثبتنا  والتي  بيروت،  في  املقاصد  ماعدا جمعية  والترقي،  االتحاد  بجمعية 

ملدحت بيروت   عالقة  في  اإلسالمية  الخيرية  املقاصد  جمعية  خذ  يت  فكان  بتشكيلها،  باشا 

أحد   هو  كان  والذي  والترقي،  االتحاد  األساس مشاريع  في  هي  التي  لتحقيق مشاريعه  ستارا 

أبرز قادتها، وذلك عن طريق فتح جمعيات خيرية ومدارس ، وهذا واضح من خالل الوصية 

 حاد والترقي.التي بعث بها مدحت باشا إلى االت

بعد هذا العرض السريع، أقدمت السلطات العثمانية على إغالق جمعية بيروت  

وثائقها1882السرية   جميع  وأحرقت  الرقابة  4م  إلى  الثاني  عبدالحميد  السلطان  لجأ  ثم    .

 
 172ص( د.اسماعيل أحمد ياغي : مرجع سابق ،   1

2 ) B.O.A: DH.KMS: 46-2/9. 

3 ) B.O.A: DH.KMS: 47/73. 

 55( مصطفى شبارو : مرجع سابق ، ص 4
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املدارس   وأخضع  الصحف  فصادر  املعارضة،  إلسكات  والنفي  والجواسيس  والبوليس 

م على املسلمين االلتحاق بها، كما أخضع املدارس العثمانية للرقابة   التبشيرية للرقابة، وحر 

 .1وجعل املدارس األهلية تحت اإلدارة العثمانية 

فإذا ما أدركنا جميع هذه االعتبارات، فهمنا ملاذا أقدمت السلطات العثمانية على   

التي أشرف    عزل مدحت باشا من والية سورية ،وبالتالي إلى إغالق جميع الجمعيات الخيرية 

في بيروت واحدة من هذه الجمعيات ، حيث "ذهب  على تشكيلها، وكانت جمعية املقاصد 

 الصالح بعهد الطالح". 

إلى شعبة املعارف، فقد   وربما كان هناك أسباب أخرى لتحويل جمعية املقاصد 

في   فتأسست  "جمعية طاغية":"  إلى  ت 
 
تحول قد  الجمعية  أن   الوثائق  إحدى  في  مدينة  جاء 

بيروت في هذا الوقت جمعية هدفها الظاهر هو إصالح وتطوير املعارف، وهي أيًضا جمعية  

جمعية  إلى  ت 
 
تحول الجمعية  أن   يبدو  بمدة،  لها 

 
وتشك تأسيسها  بعد  ولكن  نامية.  خيرية 

طاغية حيث أن بعض أعضائها املوجودين في مجلسها قد عرضوا لنا )للسلطات العثمانية( 

حص  عن  أورد  وأخبرونا  وقد  الجمعية،  هذه  في  والفساد  والتجاوزات  الشغب  بعض  ول 

 منها إلى الطرف اآلصفاني )الصدارة العظمى("
ً
 .2بعضا

الخيرية    املقاصد  جمعية  تاريخ  من  ومجيدة  ناصعة  صفحة  طويت  وهكذا 

دامت   غيبوبة  في  دخلت 
 
أ بيروت، حيث  في  االسم 26االسالمية  غير  اسًما  وأعطيت   ، سنة 

تأسست بباقي   التي  أسوة  أمالكها  وتصادر  تغلق  لم  بيروت  في  املقاصد  فجمعية   ، عليه 

إلى اسم آخر " شعبة مجلس املعارف،" وهذا ما سنسلط  لت  ما حو  إن   ، الجمعيات األخرى 

 الضوء عليه. 

 

 
 255 - 254، ص 1993،  2( أحمد عبدالرحيم مصطفى: في اصول التاريخ العثماني ، القاهرة ط 1

2 ) B.O.A: Y.PRK.BŞK: 48/116. 
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 شعبة املعارف:  -5

نجد أن  اكثر الباحثين الذين كتبوا عن جمعية املقاصد في بيروت، كانوا يصلون  

فترة  الجمعية    إلى  عن  1882هـ/1300"إغالق"  فون 
 
ويتوق املعارف،  شعبة  إلى  تحويلها  أو  م 

يت 26الكتابة، ويتجاوزون فترة   ًدا بعد إعادة التسمية التي سم  سنة ، ليعودوا ويكتبوا مجد 

وجود  لعدم  ما  رب  أو  تعنيهم  ال  املعارف  وكأن  شعبة  املقاصد.  أي جمعية  افتتاحها  عند  بها 

هذه الفترة، فشعبة املعارف تابعت األعمال التي كان على الجمعية القيام  مصادر أو مراجع ل

نا ال نستطيع   بها، لذلك ال نستطيع إهمال فترة تحول الجمعية إلى شعبة املعارف. صحيح أن 

ها امتداد لجمعية املقاصد على األقل  بعد   ق في  1884اعتبار شعبة املعارف أن 
 
م، لكن املدق

م، يجد أن روح جمعية املقاصد موجودة في الشعبة.  1908ة افتتاحها  قرار "اإلقفال" وإعاد

نا ال نستطيع إسقاط هذه الفترة املهمة   –الشعبة    -صحيح أن    أن 
 
  لم تقم بأعمال تذكر، إال

تاريخها  يوم    من  الصحف واملصادر واملراجع  تناقلته  ما  بالجمعية. سنورد بعض  وارتباطها 

لنا   ن  يتبي  ى  حت  الجمعية.  ،  إقفال  والشعبة  الجمعية  بين  والوطيدة  الوثيقة  العالقة  مدى 

 ونترك الحكم للقارئ. 

"االغالق"    املصادر واملراجع عن  املحلية وبعض  الصحف  في   نقل ما ورد    –قبل 

 من اسم إلى آخر 
ً
ا بل تحوال

ً
ه ليس إغالق البد  من أخذ العلم أن  اإلقفال قد نال من  –نرى أن 

سها مدحت باشا وإلى سورية:"وال يفوتنا أن عدًدا  كل  الجمعيات الخيرية أو ا لشعب التي أس 

ت سنة  
 
نشئت في العهد الحميدي، حل

 
همت 1882 -م1881من هذه الجمعيات التي أ م ، إذ ات 

 " محلها  وأحلت  للحكومة،  املنتقدة  املناشير  بإصدار  أعضاءها،  العثمانية  السلطات 

 .1مجالس املعارف"" 

السلطات    أصدرت  أن  شعبة وبعد   " تشكيل  بضرورة  الوالة  إلى  أمرها  العثمانية 

الفنون  ثمرات  أوردت جريدة  فقد  املقاصد.  تم  حل  جمعية  الواليات،  في  املعارف"  ملجلس 

ل  
 
يشك أن  األفخم  الوالية  والي  حضرة  أمر  صدر  كاآلتي:"  ملجلس  الخبر  شعبة  بيروت  في 

 
 . 430ص( إكمال الدين إحسان أوغلي: مرجع سابق،  1
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الخيرية اإلسالمية الجمعية  ضح من هذا أن  الحكومة املحلية والوا 1" املعارف يقوم مقام 

"شعبة  لـ  مجلس  إلى  حولتها  ها  أن  األمر،  مافي  جل   بل  الجمعية،  بإقفال  قراًرا  تتخذ  لم 

 .2املعارف"، مع اإلبقاء على أكثر أعضاء جمعية املقاصد

التأم   أمس  يلي:"عشية  كما  خبر"إغالق"  أوردت  فقد  الحال  لسان  جريدة  ا  أم 

مجلس املعارف املحدث في مدينتنا برئاسة حضرة صاحب الفضيلة والفضل جمال الدين  

ًنا الثناء على الجمعية الخيرية ملا نهضت   أفندي نائب بيروت، وتلي منه األمر املنفذ، متضم 

على مجلس وموجًبا  املاض ي  في  الحاضر   به  وظيفته  تتطلب  بما  ينهض  أن  الجديد  املعارف 

 . 3" ويكون قائًما مقام الجمعية املشار إليهاواملستقبل ، 

التالي  الفجر الصادق الخبر  الخيرية اإلسالمية  :"  وأورد  املقاصد  حولت جمعية 

املعارف" مجلس  "شعبة  إلى  بيروت  عمل    في  إتمام  من  ر  يغي  ال  التحويل  هذا  أن   على 

فنرجو من الذين  الجمعية، وحيث أن العمل في خدمة املعارف وإسعاف الفقراء لم يتغير،  

املومى   الشعبة  نحو  ذلك  على  يداوموا  أن  واألدبية  املالية  بمساعدتهم  عودوا جمعيتنا 

إذا كان أهم  مصدر عن تاريخ  .  4"   اليها، ول يغيروا عوائدهم بإسعاف الفقير وبث العلوم 

بعض  يصر  ملاذا  "تحويل"،  تعبير  استخدم  بل  الجمعية،  بإغالق  يقل  لم  املقاصد  جمعية 

 الباحثين على استخدام تعبير"إغالق"؟؟؟

بسعي   باشا  حمدي  ولعلم  الكشاف:"...  في  فيقول  اني  قب  عبدالقادر  الشيخ  أما 

للمعارف،   وخدمتها  املشكور  لداالجمعية  قطًعا  اسم  رأى  يستبدل  ان  الوشايات  بر 

 .5"الجمعية باسم "شعبة املعارف

 
 م. 1882تشرين الثاني  15هـ/1300محرم  16، 404( ثمرات الفنون: العدد  1

 م. 1882تشرين الثاني  22هـ/ 1300محرم  23، 405( ثمرات الفنون: العدد  2

 م. 1882كانون الثاني  30و  18هـ/1300محرم  2، 524( لسان الحال: العدد  3

 . 88بق، ص( الفجر الصادق: أعمال السنة الرابعة، مرجع سا 4

5  
ّ
 . 88اف، مرجع سابق، ص( عبد القادر قباني: الكش
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وهكذا نرى أن  السلطات العثمانية لم تعمد إلى إقفال أو إلغاء "جمعية املقاصد   

الجمعيات   اسمها، بعكس مافعلته مع  إلى تحويل  بيروت" بل عمدت  في  اإلسالمية  الخيرية 

التي ساهم بتشكيلها مدحت باش او مع الشعب  الوثائق  األخرى  ا والي سورية . فقد ذكرت 

تعود    –صيدا    –العثمانية عند إقفال شعبة صيدا مايلي:"... وبما أن  إدارة هذه الجمعيات  

إلى الدور السابق، ولذلك كان هناك االقتراح الذي يقض ي بتغيير وتبديل الجمعية واسمها 

أج من  وهذا  للمعارف،  محلية  لجنة  إلى  تابعة  معنوية  جمعية  وارداتها  وقلبها  تحويل  ل 

. وقد جاء في وثيقة أخرى:" في صيدا فإن  1ونفقاتها لكي تصبح تحت سيطرة شرعية وحرة" 

 عن جمعية املقاصد الخيرية" 
ً
 . 2لجنة محلية للمعارف قد تم  إنشاؤها لتكون بديال

وتتابع أخبار عملية إغالق جمعية املقاصد في صيدا بالوثائق العثمانية :"في تاريخ   

، ومن جهة الجواب على األذن فإن  "لجنة معارف صيدا" 115هـ تحت الرقم  1332موز  ت  13

فإن    اللجنة،  لتصور   
ً
ووفقا املقاصد،  اسم جمعية  تغيير  يتم   ان  املناسب  من  ه  أن  رأت  قد 

بذلك   الوالية  تبليغ  أيًضا  اإللغاء، ويلزم  اقتضاء  يعتبر  املماثلة  األحوال واألمور  في  التدقيق 

مرس وسيلة  إشعاًرا  بأقوال  املجازاة  إظهار  يجب  مستطاع  ماهو  بأشد  بذلك  لطرفها   
ً
ال

في   املتخذة  اإلجراءات  ن  يتضم  الشريفة  اإلدارة  من  فرمان  إصدار  أيًضا  يقتض ي  محكمة 

 .3السياق املذكور" 

العثمانية    الوثائق  في  ورد  فقد  بيروت  في  اإلسالمية  الخيرية  املقاصد  جمعية  ا  أم 

إلى شعب الجمعية  خبر تحويلها  يلي:"إن  هذه  املعارف كما  بيروت  –ة  هي جمعية    –مقاصد 

خيرية   جمعية  أيًضا  وهي  الخصوصية  املدارس  وإدارة  تأسيس  أجل  من  األساس  في  قامت 

جمعية  مع  شغل  له  كان  تأسيسه  بداية  ومنذ  املذكور،  املعارف  مجلس  لجنة  فإن    .....،

..... وعلى الرغم من ذلك، فقد إستمرت اد في  املقاصد  ارة الجمعية املذكورة وحدها فقط 

 
1 ) B.O.A: MF.MKT: 1138/64. 

2 ) Ibid. 

3 ) Ibid. 
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الخيرية  املقاصد  لجمعية  صار  وهكذا   ، وتحريراتها  رسائلها  في  )القديم(  االسم  استعمال 

ران عن عنوان واحد"  ة على أن  جمعية  1اسمان مستخدمان يعب 
 
أدل م من  . أال يكفي ما تقد 

ما حولت وبقيت مراسالته ا مع السلطات العثمانية  املقاصد في بيروت لم تغلق ولم تقفل؟ إن 

 تحت اسم جمعية املقاصد الخيرية اإلسالمية في بيروت. 

وفي وثيقة أخرى تظهر أن  جمعية املقاصد في بيروت لم تلغ، بل كانت توأًما ملجلس   

لت الجمعية املسماة جمعية املقاصد الخيرية وتنظمت كجمعية محلية  
 
املعارف:"لقد تشك

عانات محلية من أجل عملها املشكور في تكثير عدد املدارس  تقوم باستيفاء وجمع واردات وإ

لت لجنة املعارف التي تم  تنظيمها  
 
االبتدائية وتحقيق مقصد اإلصالح، وباملقابل أيًضا تشك

املعارف  "لجنة  هو  اسًما  لنفسها  خذة  مت  األعمال  بنفس  طرفها  من  تقوم  ان  أجل  من 

راد، وذلك في سبيل أن تصبح الرقم األول   املحلية" حيث تم توسيع املعامالت التابعة لها 
 
بإط

لجنة  باسم  املقاصد الخيرية  اسم جمعية  استبدال  يتم   نواح عديدة حتى  في املعادلة ومن 

، وأن  معامالت الجمعية ومعامالت لجنة املعارف 
ً
املعارف، وأن  هذا يجب أن يكون أمًرا الزما

 .2يجب أن تكون مربوطة بإدارة املعارف"

م ال يمكن فصل تاريخ جمعية املقاصد الخيرية في بيروت لذلك وب  ناء على ما تقد 

بما  أعدادها  أحد  في  الفنون"  "ثمرات  جريدة  طالعتنا  حيث  املعارف،  شعبة  تاريخ  عن 

هة الوالي األفخم من وجود اختالف بين أعضاء شعبة املعارف، صدر   يلي:"بناء على ما بلغ أب 

أن يصير تشكيلها بقالب آخر    –أي أعضاء الشعبة    –غاة  أمره الكريم أن تكون في حكم املل

هته، وصدرت  مع تحديد وظائفها، فبعد أن جرى انتخاب األعضاء للشعبة وجرى تصديق أب 

التذاكر من سعادة متصرف بيروت بتعيين األفندية اآلتية أسماؤهم أعضاء لشعبة معارف 

زت العابد، محيي الدين بيهم، بيروت، وهم املفتي عبد الباسط أفندي الفاخوري، أحمد ع

بيهم،   قباني، حسن  القادر  الغزاوي، عبد  الدنا، عمر  القادر  ارسالن، عبد  األمير مصطفى 

 
1 ) B.O.A: MF.MKT: 1138/64. 

2 ) B.O.A: MF.MKT: 1138/64. 
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رفعلتو محرم بك، مصطفى بك مدير املكتب الرشدي العسكري، والوجهاء: الحاج ابراهيم 

بيه عثمان  اليافي،  بديع  رمضان،  محمود  الخوجة،  محمود  درويش،  محمود  م،  الطيارة، 

مغربل"  سليم  أبو  محمد  النصولي،  طه  الشيخ  دريان،  أعضاء 1أحمد  أسماء  في  ق 
 
فاملدق  .

هم تقريًبا نفس أعضاء جمعية املقاصد مع تغيير بعض األسماء ، لذلك فإن    الشعبة بجد أن 

 شعبة املعارف وجمعية املقاصد الخيرية في بيروت وجهان لعملة واحدة.

 املعارف: أعمال شعبة  -6

فترة    املقاصد   26طيلة  جمعية  مكان  املعارف  شعبة  ت 
 
حل التي  الفترة  أي  سنة، 

الطويلة،   الفترة  على  قياًسا  قليلة  أعمال  وهي  األعمال،  ببعض  الشعبة  قامت  الخيرية، 

السلطانية   املدرسة  افتتاح  ها:  /  1300وأهم  األوائل  1883هـ  املؤسسين  راود  حلم  وهو   ، م 

ما قامت بافتتاح بعض املدارس االبتدائية، واقتصر عملها في كثير من  لجمعية املقاصد، ك 

مصدر   على  سنعتمد  املعارف  لشعبة  يعود  ما  وفي  اإلسالمية،  األوقاف  إدارة  على  األحيان 

املعلومات،   ببعض  دنا  زو  الذي  الوحيد  املصدر  ها  الفنون، ألن  ثمرات  أال وهو جريدة  واحد 

أن  السجل الوحيد ملحاضر جلس ات  واملحفوظ لدى جمعية املقاصد، ال يتحدث إال  حتى 

 عن إدارتها لألوقاف. 

و   السلطانية،  املدرسة  افتتاح  اقتصرت على  املعارف  إن  أعمال شعبة  قلنا  وكما 

طيلة   االبتدائية  املدارس  إدارة  26بعض  حول  يتمحور  كان  األساس ي  عملها  لكن   سنة، 

جمعية املقاصد قبل تحويلها إلى شعبة املعارف:"إن  األوقاف في بيروت، التي كانت في عهدة  

مندرسة  وأوقاف  وعقارات  أمالك  بها  ترتبط  بيروت  وأنظمة   2شعبة  أصول  لها  ويوجد 

استئجارها  املزادات ألجل  إجراء  عن طريق  واستغاللها، خاصة  إدارتها  أجل  من  موضوعة 

بتشكيل "شعبة املعارف"   ، وتحت رئاسته3من قبل طالبي اإليجار، ولكن قام فضيلة املفتي 

 
 م. 1884تموز  9هـ / 1301رمضان  28،  489( ثمرات الفنون: العدد  1

 الوقاف املعطلة والخربة.( األوقاف املندرسة : هي  2

 . ( املفتي هو: عبد الباسط الفاخوري 3
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ه  من أجل األمالك واألوقاف املذكورة ولغرض تحديد أنصبتها واستغالتها. وما حدث هو أن 

عند تأجيرها قد تم  ذلك إلى أشخاص ليس لهم أدنى عالقة بالحقوق العائدة إلى املعارف ،  

نقص   )بسبب  اإلسالمية  بيروت  مدارس  فيه  تعاني  الذي  الوقت  نفس  في  حصل  وهذا 

الوالية حوالة  ا إدارة  بعث مجلس  ولذلك   ...... واالنتظام  الترقي  من  الحرمان  من  ملداخيل( 

ن: أن  استعمال حضرة املفتي لنفوذه وغيرته في توقيف   رة تتضم 
 
مرسلة من قبله بشكل مذك

األوقاف   هذه  بربط  الجانب،  األحادي  قراره  وأن   للنظام،  مخالف  أمر  هو  املوضوع  هذا 

اتج عن انفعاالت الباعث لها هو خوفه من احتمال إسناد هذه األمور  بشخصه، هو قرار ن

ل املفتي لجنة، والتي سوف يتم  إلحاق واردات شعبة املعارف،  
 
إلى املعارف، وقد شك املهمة 

إنهاء   إلى  حصوله  حال  في  يتسبب  سوف  ما  م  اللجنة،  بهذه  املعارف  إدارة  معامالت  وكافة 

امل مديرية  )خاصة  الجهات  هذه  )املعارف(  حقوق  اإلدارة  تشبت  إلى  أدى  ما  وهذا  عارف(. 

ي في حال تطبيقه إلى نتائج مشكوك فيها، وعلى   بعدم الخضوع لهذا اإلجراء الذي سوف يؤد 

ة منها"  . 1العكس من الغاية املرجو 

ه بين مفتي بيروت وشعبة   أن  الصراع كان قائًما على أشد  يظهر من هذه الوثيقة 

إدارة األوقاف اإلسالمية في بيروت بعد تحويل جمعية املقاصد إلى   معارف بيروت من يتولى

 شعبة املعارف، والتي كانت هي من تتولى أمر إدارة األوقاف. 

فهي   بيروت،  في  املقاصد  جمعية  عهدة  في  كانت  التي  باألوقاف  ق 
 
يتعل ما  في  ا  أم 

عبة معارف بيروت  مازالت موضع بحث بين املفتي وشعبة املعارف من حيث إدارتها :" إن  ش

بها أمالك وعقارات مندرسة، ويوجد نظام وأصول موضوعة من أجل إدارتها حيث  ترتبط 

باألوقاف   ق 
 
يتعل بما  املعارف،  فشعبة   ، فقط  وحده  اإليجار  طريق  عن  األمر  يستقم  لم 

الذين   األشخاص  على  مفروضة  استغالل  بدالت  اليها  تضيف  املذكورة،  والعقارات 

األمال  هذه  باب  يستأجرون  أيًضا  يضم   إياس"  "سوق  في  دار سكن  :"يوجد  منها  واألرض  ك 

ان صائغ يبلغ إيجاره  
 
قرًشا، وقد طالبت الشعبة بزيادة هذه األجرة، ولكن املستأجر    850دك

 
1 ) B.O.A: MF.MKT: 558/3. 
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أمالكها  املحلية من جهة  اإلسالمية  املدارس  بواردات  ق 
 
يتعل ما  في  أما  بإنقاصها.  قد طالب 

ة املقاصد( التي هي حالًيا موضوع البحث من حيث كونها وعقاراتها )املقصود مدارس جمعي

أوقاف مندرسة، يجب أن تكون إدارتها إدارة حسنة، ويجب أيًضا تبيان السبب في النقص 

 . 1الحاصل في وارداتها"

على    فقد سارت   ، واملدارس  األوقاف  إدارة  في  املعارف  عمل شعبة  إلى  وباالضافة 

ولًدا من التالمذة الفقراء على نفقة   40د شرعت بختان  نهج جمعية املقاصد الخيرية :" فق

 . 2الشعبة"

بيروت،   معارف"  "مجلس  آخر  تشكيل  على  سنوات  خمس  من  أكثر  مرور  وبعد 

الجديد سنة   املجلس  تشكيل  أمر  من  1887صدر  املعارف  بتشكيل شعب  األمر  ورد   ": م 

للرئاس بيروت وتعين  في  املعارف  ت شعبة 
 
الدين رئيس وعضوين، وعليه حل الحاج محيي  ة 

بيهم وللعضوية : إبراهيم األحدب ، والشيخ سعيد الجندي معاون املدعي العمومي ، وعهد  

معلوم" بمرتب  وكاتب  صندوق  أمين  انتخاب  الشعبة  الجديد  3إلى  التشكيل  في  يالحظ   .

من   العدد  قلص  ه  أن  املعارف  الجدد    24لشعبة  لألعضاء  وترك  أعضاء،  ثالثة  إلى  عضًوا 

كاتب وأمين صندوق للشعبة. ثم أضاف عضًوا جديًدا إلى مجلس املعارف هو الشيخ    تعيين

 . 4طه النصولي"

بعدما خفض الوالي عدد أعضاء مجلس "شعبة املعارف" إلى أربعة كما مر  معنا ،   

:"بلغنا   الشعبة  في  جديد  مجلس  تشكيل  موضوع  الفنون"   "ثمرات  جريدة  في  ورد  فقد 

 من املسلمين واملسيحيين"  تشكيل مجلس معارف بيروت
ً
 .5مختلفا

 
1 ) B.O.A: MF.MKT: 558/3. 

 م. 1887أيار  4هـ/1304شعبان  23، 631( ثمرات الفنون: العدد  2

 م.1887إذار   6هـ/1304جمادى الثانية  4، 624( ثمرات الفنون: العدد  3

 م.1887حزيران  29هـ/1304شوال  20، 639الفنون: العدد ( ثمرات  4

 م. 1889أيار  8هـ/1306رمضان  20، 734( ثمرات الفنون العدد  5
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بيهم،   حسن  األحدب،  ابراهيم  الشيخ  فهم:  بيروت  معارف  مجلس  أعضاء  ا  أم 

الشيخ أحمد عباس، عبدهللا بيضون، الدكتور أديب قدورة من املسلمين، يوسف عرمان،  

اليازجي سليم الجلخ من املسيحيين وبيجوا املوسوي"  ابراهيم  ر . ولم تذك1خليل سركيس، 

يقتصر على   بيروت  املعارف  كان مجلس  أن  بعد  يهودي.  ه  أن  يبدو  لكن  ديانته    24الجريدة 

ثم   من    4عضوا  اآلن  ل 
 
يشك الوالي  أن  نرى  مختلط    10أعضاء،  مسلمين    7أعضاء 

 ومسيحيين وربما يهودي واحد.

مفتي 1893وفي سنة    من فضيلتي  كل   بيروت  في  املعارف  لعضوية مجلس  ن  عي  م 

يوسف  أفندي   عزتلو  الوالية  إدارة  مجلس  أعضاء  من  قباني  باشا  سعدالدين  تلو  وسعاد 

البداية   محكمة  أعضاء  من  الصلح  بك  وفتح  البلدي  ملجلس  كاتب  باش  عرمان  أفندي 

اإلجراء"  مأمور  لبابيدي  أفندي  السابق، 2ومحمد  املجلس  حل   هل  الجريدة  تذكر  ولم   .

 ء إلى األعضاء السابقين ملجلس املعارف. وهؤالء هم أعضاء جدد أم أضيفت هذه األسما 

م، وكان سبب تشكيله من  1895ثم أعيد تشكيل مجلس املعارف في بيروت سنة   

غير   املعارف  مجلس  أعضاء  كان  ا 
 
الجلسات:"مل حضور  على  األعضاء  مداومة  عدم  جديد 

مداومين على الحضور إلى جلساته، أوجب الحال تجديد تشكيله، فاستنسب مجلس إدارة  

والية تأليفه من كل  من: الشيخ عبد الباسط أفندي الفاخوري مفتي بيروت، وعبد القادر  ال

ومكرمتلو  االستئناف،  محكة  أعضاء  من  قباني  القادر  عبد  التجارة،  محكمة  رئيس  الدنا 

ر  الشيخ أحمد أفندي عباس من املدرسين، ومكر متلو الشيخ رشيد أفندي الفاخوري محر 

ورفعتلو محمد إسكندر   املقاالت،  عزتلو  املسيحين  ومن  اإلجراء.  مأمور  اللبابيدي  أفندي 

نجيب  ورفعتلوا   ، االستئناف   محكمة  أعضاء  من  كليهما  أفندي  الياس  الحداد،  أفندي 

 3أفندي البستاني من أعضاء محكمة البداية ، ومن اليهود سليم أفندي زاكي  كوهين" 

 
 م. 1889أيار  15هـ/1306رمضان  27، 735( ثمرات الفنون: العدد  1

 م. 1893تشرين األول  10هـ/1311ربيع اآلخر  13، 951( ثمرات الفنون: العدد  2

 م. 1895حزيران  26/هـ1313محرم  15، 1035الفنون: العدد ( ثمرات  3
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حتى  املعارف  أعضاء شعبة  عن  ش ئ  أي   نعرف  نعد  ما  1906سنة    ولم  بحسب  م 

األعضاء   على  عالوة  عضًوا  عشر  اثني  انتخاب  عن  الشعبة  جلسات  محاضر  أحد  في  ورد 

السابقين:"بناء على استعفاء الريس سعادتلو عبد القادر أفندي الدنا من رياسة الشعبة،  

الفضيلة  الثاني صاحب  أفندي، والرئيس  نائب  األول سماحة  الرئيس  يكون  أن  ر  تقر  فقد 

أعضاء  الشيخ   على  عالوة  عضوا،  عشر  اثني  انتخاب  تقرر  كذلك  حوت،  الرحمن  عبد 

الشيخ عبد  بربير،  أفندي  الشيخ محمد  إلى اربعة وعشرين عضًوا وهم  الشعبة، وإبالغهم 

الباسط األنس ي، الشيخ مصطفى أفندي غاليني، الشيخ أحمد أفندي طيارة، الشيخ توفيق 

الش مدور،  أفندي  حسن  الشيخ  خالد،  أفندي  أفندي  أحمد  الشيخ  نصولي،  أفندي  يخ 

عباس، وعبد الباسط أفندي فتح هللا، عمر أفندي نجا، عبد املجيد أفندي غندور، حسن  

 .1أفندي طيارة" 

بل     ، بيروت  معارف  مجلس  لتشكيل  ذكر  أي   نرى  نعد  لم  األعداد  هذه  وبعد 

 عائدة له.اقتصر عمل هذا املجلس على نشر اإلعالنات لتأجير األمالك الوقفية ال

 

رئاسة    وعن  بيروت،  نيابة  عن  يبعدوا  أن  واملغرضين  اد  الحس  بعض  حاول  وقد 

موا بعريضة إلى مشيخة اإلسالم:"بلغنا أن    شعبة املعارف، عبد هللا جمال الدين، حيث تقد 

فيها  يطلبون  العليا  املشيخة  باب  إلى  تلغرافية  عريضة  كتبوا  لهم  أخالق  ال  ن  مم  البعض 

والشهم الفاضل  العالم  بيروت   تبديل  نائب  أفندي  الدين  جمال  عبدهللا  السيد  املاجد 

ما هو محل استغراب، اتخاذ أولئك املغفلين صفة عموم مسلمي  ورئيس شعبة املعارف. وم 

بلغ   ا 
 
ومل مجهول،  إمضاء  هكذا  مثل  قبول  غ  يسو  وال  قليلون  أفراد  هم  أن  بيد  بيروت،  أهالي 

موا بعرض واقعة الحال إلى الوالية الجليلة وجهاء األهالي وأعيانهم ونبالءهم، هذا األمر تق د 

مع إبداء فريد الشكر والثناء من اقدام فضيلة املشار اليه وغيرته ومحافظته على النظام . 

 
 هـ.1324شوال  12( جلسة ) شعبة املعارف (:  1
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عين  هو  بل  التزوير  قبيل  من  ه  ألن  واضعه  عن  التحقيق  إلى  الحكومة  أنظار  نلفت  كما 

 .1التزوير" 

قاء نائب بيروت ورئيس شعبة املعارف وبعد املطالبة الحثيثة من أهالي بيروت بإب 

اآلستانة  إلى  املذكور  النائب  توجه   ، الدين  جمال  عبدهللا  السلطات 2السيد  أن  وعلم   .

ا قريب  ه سيصل إلى بيروت عم   .3العثمانية لم تأخذ بتلك الشكاوى، وأن 

 املدرسة السلطانية:  -7

د   افتتاح مدرسة  ر  أن  مجلس شعبة املعارف قر   
ً
اآلن  ذكرنا سابقا نا  "ويسر  اخلية: 

ة موالنا الخليفة السلطان عبدالحميد في تعميم العلوم واملعارف. وعلى الخصوص   ه بهم  أن 

في جعل   الفعل، واجتهاده  إلى  القول  في إخراج قرار شعبة املعارف من  سعيه، حفظه هللا، 

اال  األمة  املسرة على  بإدخال  االنتظام واإلفادة،  في غاية  عنها  املنوى  ليكون  املدرسة  سالمية 

شهر   في  املذكورة  املدرسة  افتتاح  هته  أب  بعناية  ل  تسه  وقد  الطوائف.  باقي  من  لغيرها  كما 

الرومي وأخذنا 1883هـ/  1299سنة   4نيسان  السلطاني  املكتب  في  مكانها  د  وتحد   . م 

الشكر  بحروف  نرسم  أن  غرو  وال  مايلزم،  وإنشاء  املقتض ي  وإعداد  اللوازم  باستحضار 

 .5ذه الكلمات :" عصر عبدالحميد السعيد مصدر الخيرات والبركات " والدعاء ه

أحد    في  جاء  وقد  املكتب،  هذا  إلنشاء  الداعين  كبار  من  الفنون"  "ثمرات  وكانت 

 األعداد: 

مطلب   من  تضجْر  ول   أطلْب 

بتكرارهِ  الحبَل  ترى   أما 
 

 ***** 

 ***** 

يضجرا  أْن  الطالب   
َ
ة
َ
 فآف

الّصخرِة   را. في 
ّ
أث قد  اِء   الصمَّ

 

 

 
 م.1883آب  29هـ/ 1300ذي القعدة  8، 444( ثمرات الفنون: العدد  1

 م.1883أيلول  12هـ /  1300ذي القعدة  22، 446( ثمرات الفنون: العدد  2

 م. 1883أيلول  26هـ / 1300ذي الحجة  6، 448( ثمرات الفنون: العدد  3

 ( السنة الرومية تساوي سنتين هجريتين.  4

 م. 1883شباط  14هـ / 1300ربيع الثاني  18، 417( ثمرات الفنون: العدد  5
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ت "الثمرات" )جريدة ثمرات الفنون( في الطلب حتى جنت ثمار ما   طلبته،   لهذا جد 

الحمية وأصر   أهل  "واستنفرت  أعدادها:  من  كثير  في  خطيبة  به  وقامت  غرسه،  على  ت 

والفنون  العلوم  ثمار  الطالب  بها  يجني  داخلية  مدرسة  إنشاء  في  الوطنية  والغيرة  العزيزية 

فنحمد  وا  . الطوائف  من  لغيرهم  متساويين  اإلسالمية  الطائفة  أبناء  يصبح  بحيث  للغات، 

قت أمانيننا عواطف الدولة  ر س األمل أثمر، حيث أسعدت آمالنا، وتحق 
 
هللا تعالى على أن  غ

لذلك   والية وشعبة  كل   في  معارف  بتأليف مجلس  السلطان  موالنا  مراهم  وفاضت  العليا، 

، وكانت جمعية املقاصد الخيرية التي انبثقت عنها شعبة املعارف في لواء  املجلس في كل  لواء

رت عن ساعد الجد وسعت على قدم الحزم، ومدت يد العزم  بيروت منذ تأسست، قد شم 

سنوات،  أربع  نحو  والنجاح  التقدم  سبيل  في  الغيرة  وعضد  االجتهاد  بساعد   
ً
موصوال

للبنين والبنات   ابتدائية  لها  فأنشأت عدة مدارس  تعالى  . فقي ض هللا  الخير  بمساعدة أهل 

في   إنشاؤها  ر  فتقر   ، باشا  حمدي  أحمد  هة  األب  وهو صاحب  واإلسعاف  العناية  يد  مد   من 

متها العالم العالمة السيد عبدهللا  محل املكتب السلطاني، فأخذت شعبة املعارف وفي مقد 

في    ، األولى  الشعبة  رئيس  بيروت،  نائب  أفندي  الدين  وفي  جمال   . واألدوات  اللوازم  إعداد 

والف   ثالثمئة  سنة  الثانية  جمادى  من  السادس  املاض ي  الجمعة  يوم  من  الثانية  الساعة 

 .1م . جرى افتتاح املدرسة في املكتب املذكور" 1883هجري املوافق عشرة نيسان 

وقد حضر حفل اإلفتتاح والي سورية آنذاك أحمد حمدي باشا ومتصر ف بيروت  

ل الحفل إلقاء 
 
، واملوظفون الرسميون والقادة العسكريين والعلماء ، ووجهاء املدينة . وتخل

ما  خطب باللغات العربية والتركية والفرنسية ، باإلضافة إلى عزف املوسيقى العسكرية وم 

 قيل فيها: 
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بدَرهُ  األقطاِر  في  العلُم   أناَر 

شهًيا  غرًسا  غرَسه   وأدنى 
 

 ***** 

 ***** 

مِلْن   زْهَرة  الّسعد  سماِء  في  لَع 
َ
وأط

َزهرة  الِجّد  بروض   1يجني 
 

           

حاز مكتب بيروت السلطاني على أهمية خاصة بالنظر إلى كونه إحدى املدرستين   

عاصمة السلطنة حتى أواخر القرن التاسع عشر ، السلطانيتين اللتين أقيمتا خارج حدود  

 . 2فيما اقيمت الثانية في مركز والية كريت حيث عرفت باسم " مكتب كبير" 

بمبلغ    املدرسة  إلى هذه  العون واملساعدة  يد  بتقديم  العثمانية  السلطات  وقامت 

جمعية  أعضاء  وأحد  املعارف،  شعبة  أعضاء  أحد  طريق  عن  قرش  آالف  ستة  وقدره 

من  العثمانية  السلطات  إلى  بتقديم طلب  الذي قام  ، وهو  املغربل  أفندي  املقاصد محمد 

 .3أجل املساعدة . وقد أثنت السلطات العثمانية على شعبة املعارف وأعمالها

 ": بيروت  في  الفتتاحها  األولى  للسنة  املدرسة  في  التالميذ  عدد  بلغ  ا   55وقد 
ً
تلميذ

ا من االنتظام وحسن الترتيب ، ويوجد بين التالميذ جملة من ولم تزل في ازدياد ملا شوهد به

 .4أوالد الفقراء تبر ع بقسطهم السنوي أهل الخير والحمية"

أعدادها    في  الفنون  ثمرات  جريدة  أوردت  األشخاص    427و    426وقد  أسماء 

عين الذين تبرعوا للتالميذ باملدرسة السلطانية   .5املتبر 

وإدارتها على عالقة ممتازة مع الوالي حمدي باشا :"زار   وكانت املدرسة السلطانية 

الطع وتناول  السلطانية  املدرسة  باشا  حمدي  أحمد  الوالي  هة  تالمذتها أب  مع  كان ام  و   ،

 
 م. 1883شباط  14هـ / 1300ربيع الثاني  18، 417( ثمرات الفنون: العدد  1

(، بالتعاون مع 1909-1876صورة من محفوظات عبد الحميد الثاني )  200( سوسن آغا قصاب وخالد عمر تدمري: بيروت والسلطان  2

 . 63بلدية بيروت، منشورات لبنان، ص 

3 ) B.O.A: MF.MKT: 115/83. 

 م. 1883نيسان  11هـ/ 1300جمادى الثانية  16، 425( ثمرات الفنون: العدد  4

 م. 1883نيسان  25/هـ1300جمادى الثاني  30، 427م. و1883نيسان  18/هـ1300جمادى الثاني  23، 426( راجع األعداد:  5



 
147 

معهميتح املحاذي دث  املسجد  في  معهم  املغرب  صالة  وأدى   ، عظيمة  خطبة  ألقى  وقد   ،

 . 1للمدرسة"

ا  العام  بافتتاح  األمور  أولياء  إلى  وإلعالم  تعمد  السلطانية  املدرسة  كانت  لدراس ي 

نشر اإلعالنات في الصحف املحلية :"حيث أن  الفرصة السنوية للمدرسة السلطانية تنتهي 

 .2في نصف أيلول الرومي املقبل فتفتح املدرسة أبوابها للطالبين وتبتدئ الدروس املقررة " 

ا، فقد تدارك    142ا  وإزاء تزايد عدد تالميذ املدرسة، حيث بلغ عدد تالمذته 
ً
تلميذ

 . 3الوالي املوضوع، وقام بإنشاء أماكن جديدة الستيعاب التالميذ الجدد

ما جاء فيه :  وقد وضعت املدرسة السلطانية نظاًما خاًصا بها، وم 

"املدرسة املذكورة مفتوحة األبواب لتعليم األطفال وتربيتهم من أي  طائفة كانوا   -1

ي وظائف دينه على   من الطوائف التابعة للسلطنة، مع األذن لكل  ذي دين أن يؤد 

حسب معتقده من عقائد وفرائض، ويلزم املسيحيين يوم األحد أن يذهبوا آلداء  

 عباداتهم". 

 "دروس املدرسة سيتبع فيها النظام الخصوص ي الذي علم لها سابق".  -2

م لهم الطعام ثالث مرات في   -3 اليوم حسبما  "التالمذة الذين ينامون في املدرسة يقد 

 كان في السنتين السابقة".

4-   . وخارجي  داخلي  ونصف  داخلي   : أقسام  ثالثة  إلى  املدرسة  تالمذة  ينقسم   "

فالداخلي هو الذي ينام في املدرسة ويتناول الطعام ثالث مرات في كل  يوم، فهذا  

ليرة عثمانية عن السنة، وذلك ماعدا أثمان الكتب والقرطاسية وأجرة   15يدفع  

ة واحدة  غسيل ا م ويأكل في اليوم مر 
 
لثياب وفرشه ، ونصف داخلي هو الذي يتعل
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يدفع   في املدرسة فهذا  ينام  ،    8فقط وال  السنة ماعدا الكتب  في  ليرات عثمانية 

م فقط فهذا يدفع 
 
 ليرات عثمانية".  4والخارجي هو الذي يتعل

واحد ليرة من أجرته،  " إذا دخل املدرسة أخوان أو ثالثة في آن واحد يسقط لكل    -5

كانوا   إن  ليرة  وربع   ، داخلين  نصف  كانوا  إن  ليرة  ونصف   ، داخلين  كانوا  إن 

 خارجين". 

خمسة  -6 بعد  والثاني  الدخول  ابتداء  عند  ل  األو  قسطين  تدفع  املذكورة  "األجرة 

 .1أشهر"

كان    فقد   ، السلطانية  املدرسة  على  موضوعة  كانت  التي  األقساط  من  وبالرغم 

يت ليرات األهالي  بعشر  سرسق  ويوسف  مجيدية  ريال  مائة  بمبلغ  بيهم  آل  لها:"تبرع  بر عون 

الغزاوي بمائة ريال مجيدي ، ومحمود أفندي الخوجة بخمس ليرات   فرنساوية ، وعبدهللا 

 . 2فرنساوية إعانة للمدرسة السلطانية ، وقد تبر ع إياس بخمسين ليرة عثمانية"

 على املكاتب ولحسن سير املدارس تم  تعين الشيخ   
ً
ا
 
عبدالباسط الفاخوري مفتش

 .3في بيروت ، وصدر أمر الوالي بتعيين خلقي الغول أغاس ي مديًرا للمدرسة السلطانية" 

تنافس   وأخذت  العلوم،  ي 
 
ترق نحو  تنطلق  املدرسة  فيه  أخذت  الذي  الوقت  وفي 

ة السلطانية في املدارس الكبرى :"بلغنا أن رفعتلو  خلقي أفندي استعفى من مديرية املدرس

متصرف   أفندي  بك  نصوحي  سعادة  نظارة  تحت  أبوابها  املدرسة  فتحت  وقد   ، بيروت 

على  4بيروت"  أثنيا  قد  الخامس  السلطاني  املعسكر  املشير  وحضرة  الوالي  حضرة  لكن    ،

الوحيدة  العاملية  املدرسة  هي  السلطانية  املدرسة  وأن  االستعفاء.  عدم  أفندي  خلقي 
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وأمام إصرار خلقي أفندي على تقديم   1بل في جميع الواليات العربية"   اإلسالمية في سورية

ر تعيين كمال أفندي شريف مديًرا للمدرسة"  .2استقالته فقد تقر 

ها   أن  ا، وخصوًصا 
ً
وفي الوقت الذي كانت املدرسة السلطانية تشهد تطوًرا ملحوظ

رت فجأة نظارة امل  .3عارف جعلها مكتًبا إعدادًيا" املدرسة الوحيدة في الواليات العربية ، قر 

خذت الدولة العثمانية قراًرا بتأسيس مدرسة سلطانية 1913وفي أواخر سنة   
 
م إا

ثانية في بيروت، تكون اللغة العربية لغة التدريس فيها. فطبًقا للمراسالت الجارية بين وزارة  

مكتبي" سلطاني  عربي  "بيروت  اسم  حملت  ها  فإن  بيروت،  ووالية  "املدرسة   املعارف  أي 

لتأسيسها.   الالزمة  املالية  التخصصات  الدولة  ورصدت  بيروت"  في  العربية  السلطانية 

الدولة  ية  جد  من  الرغم  وعلى  الفتتاحها.  الالزمة  اإلجراءات  كل  املعارف  وزارة  واتخذت 

 أن  دخولها في الحرب العاملية األولى قلب مشروع تأسيس  
 
العثمانية في فتح هذه املدرسة، إال

 . 4املدرسة رأًسا على عقب 

ومن األعمال التي كان يقوم بها مجلس معارف بيروت، اإلشراف على األوقاف فمن   

الصحف   في  اإلعالنات  نشر  إلى  يعمد  املجلس  كان  الوقفية  العقارات  بعض  تأجير  أجل 

ومسقفات  مستغالت  على  العلنية  املزايدة  إجراء  ر  تقر   ": إجازتها 5املحلية  الالزم    األوقاف 

املتخذة بمقابلة تسديد مصاريف املكاتب االبتدائية في إدارة معارف بيروت ، فعلى الطالبين 

 . 6أن يراجعوا إدارة معارف بيروت" 
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بيروت سوى   في  املعارف  أعمال شعبة  يذكر عن  لم نجد شيًئا  األعداد  بعد هذه 

 نشر اإلعالنات في الصحف للقيام بتأجير األمالك التابعة لها.

 دارس اإلبتدائية:  فتح امل -8

او    إدارة األمالك الوقفية  ثنا عن عمل مجلس معارف بيروت إن كان لناحية  تحد 

ن  تبي  حتى  السلطانية  باملدرسة  مايتعلق  كل   وضع  تعمدت  وقد  السلطانية،  املدرسة  إدارة 

التفكير  إلى  السباقة  املقاصد  جمعية  كانت  والتي  العريقة،  املدرسة  هذه  تاريخ  للقارئ 

املعارف  مجلس  شعبة  يد  على  الحلم  تحقق  وقد  لنشأتها،  األولى  السنوات  في  بإنشائها 

1300  / بعد  1883هـ  التربوي  الصرح  هذا  استعادة  من  املقاصد  جمعية  تمكنت  وقد   ، م 

الفرنس ي   اإلنتداب  تتبعنا   1926صراع طويل مع  البنات. وقد  كلية  اسمها  م، حيث أصبح 

ببيروت معارف  مجلس  تشكيل  ثمرات  1895حتى    عملية  جريدة  في  ماورد  بحسب  م، 

م. 1889الفنون، والالفت أن  مجلس معارف بيروت بدأ يضم غير املسلمين بدءا من سنة  

 وسنتطرق إلى منجزات هذا املجلس لناحية املدارس اإلبتدائية. 

أو املكاتب االبتدائية، بل   ولم يتوقف مجلس معارف بيروت عن افتتاح املدارس 

جه قصارى  شعبة  بذل  أن   بيروت:"سررنا  مدينة  أنحاء  كل   في  املدارس  هذه  إلنشاء  ده 

في   للبنات  والثانية  للذكور  واحدة  ابتدائيتين  مدرستين  فتح  قررت  بيروت  معارف  مجلس 

" النبع  رأس  إلى  1محلة  تحويلها  قبل  بيروت  في  الخيرية  املقاصد  جمعية  ملسيرة  املتتبع   ،

كانت قد عزمت   بيروت،  املعارف مجلس معارف  املدرستين، وكأن  شعبة  إنشاء هاتين  على 

 تكمل مسيرة جمعية املقاصد وتحقق ماكان يصبو إليه املؤسسون األوائل للجمعية.

السبت   :"يوم  النبع  رأس  محلة  في  املذكورتين  املدرستين  فتح  تم   فقد  وبالفعل 

للذك إحداهما  االبتدائية،  املدارس  من  مدرستين  فتح  إحتفال  جرى  والثانية املاض ي  ور 
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للبنات في محلة رأس النبع ، بحضور دولتلو أحمد حمدي باشا وحضرة دولتلو فوزي باشا 

 .1مشير املعسكر السلطاني والعلماء والوجوه"

في    مدارسها  جميع  في  للتالميذ  االمتحانات  تجري  كعادتها  املعارف  شعبة  وكانت 

الدولة واألهالي :"ج العلماء والوجهاء وبعض رجال  رى فحص مدرسة اإلناث األولى  حضور 

املذكورة   للشعبة  األولى  الذكور  مدرسة  فحص  جرى  كما   ، بيروت  في  املعارف  لشعبة 

األهالي"  من  وكثير  والوجهاء  العلماء  الثانية   2بحضور  البنات  مدرسة  فحص  جرى  وأيًضا 

 .3والثالثة ومدرسة الذكور الثالثة لشعبة املعارف في بيروت 

الش  القاه  خطاب  إجراء  وفي  أثناء  العمومي(  املدعي  معاون   ( الجندي  سعيد  يخ 

ه يؤكد أن شعبة املعارف هي امتداد  امتحان لتالميذ االبتدائية األولى لشعبة املعارف، وكأن 

ل إلى شعبة املعارف، فقد قال ما  ها أسست ست مدارس قبل أن تتحو  لجمعية املقاصد، أن 

ج فت 
 
الفنون:"تأل ثمرات  جريدة  وحسب  شعبان  حرفيته  غرة  في  الخيرية  املقاصد  معية 

رأسمالها  1295 وكان  أخذت    20أو    18هـ  على هللا  واالتكال  اإلخالص  وبثمرة  مجيدًيا   
ً
رياال

الدين ، حتى تيسر لها فتح  تنمو وتتقدم بمساعدة الحكومة السنية وإرشاد السيد جمال 

خ سعيد الجندي والذي  . هذا تأكيد من الشي4ثالث مدارس ابتدائية للذكور وثالث لإلناث  

قبل  الجمعية  أن   على   ، املعارف  شعبة  أعضاء  وأحد  املقاصد  جمعية  مؤسس ي  من  كان 

 تحولها إلى مجلس املعارف قد أنشأت ست مدارس وليس أربع.

 
 م. 1883شباط  28هـ /  1300جمادى األولى  3،  419( ثمرات الفنون : العدد 1

 م. 1883حزيران  6هـ /  1300شعبان  13،  433( ثمرات الفنون : العدد 2

 م. 1883حزيران  20هـ /  1300شعبان  27،  435( ثمرات الفنون : العدد 3

 م. 1884أيار  7هـ / 1301رجب  24،  479( ثمرات الفنون : العدد 4
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في بيروت بإنشاء مكاتب   العثمانية أخذت شعبة املعارف  وتنفيذا ألمر السلطات 

تفتح مكتًبا يضم  من كل  الطوائف ، وقد تعهدت  ابتدائية في بيروت ، وطلب من الشعبة أن  

 .1ليرة عثمانية لكل  مكتب"  3500نظارة املعارف بصرف 

وكان ذروة أعمال شعبة مجلس معارف بيروت أنها قررت فتح دار للمعلمين ، وقد   

 .2تعهد بعض األفاضل القيام بمهمة التعليم في هذه الدار

م  ضائقة  املعارف  مجلس  شعبة  عانت  :"  وقد  الفنون  ثمرات  ذكرت  حيث  اليه 

التابعة لشعبة املعارف   في املكاتب اإلسالمية  مين 
 
املعل في دفع رواتب  حصل عمليات تأخير 

رواتب  جميع  بصرف  بك  أفندي  نصوحي  الوالي  فقام  أشهر،  ستة  من  ألكثر  ببيروت 

 3املعلمين".

 قضية عزل عبد القادر قّباني عن مديرية معارف بيروت :  -9

للباحث الذي يتحدث عن جمعية املقاصد الخيرية االسالمية في بيروت، من  ال بد   

ة وهي عزل عبدالقادر قباني عن مديرية معارف والية بيروت، كونه   أن يعر ج على قضية مهم 

ل رئيس لها. ففي سنة   ن عبدالقادر قباني  1902أحد اهم مؤسس ي جمعية املقاصد وأو  ي  م،ع 

إ بالنظر  بيروت  ملعارف  في  مديًرا  الخبر  وجاء  واملعارف،  العلوم  نشر  في  الجليلة  لى خدماته 

جريدة اإلقبال :" سنحت العواطف السلطانية بتعيين حضرة سليل املجد الكاتب التحرير  

صاحب الغيرة امللية والحمية الوطنية قباني زادت سعادتلو عبدالقادرأفندي مديًرا ملعارف  

ة سرور عند الجميع ملا له من املكانة العلمية السامية واليتنا الجليلة ، فكان لهذا التعيين رن  

. وبعد أن بقي القباني في مديرية املعارف مايزيد على الست سنوات ، ترك الوظيفة في آب  4"

االتحادية 1908سنة   الحكومة  في  املعارف  أمر  من وزارة  بناء على   ، القباني  5م  أورد  . وقد 

 
 م. 1886تشرين الثاني  11هـ /  1302صفر  6،  506( ثمرات الفنون : العدد 5

 م. 1889أيلول  25هـ /  1307صفر  12،  752( ثمرات الفنون : العدد 6

 م.1894تشرين الثاني  24هـ /  1312جمادى األولى  7،  1003( ثمرات الفنون : العدد 7

 م. 1902نيسان  24ه/ 1320محرم  16( جريدة القبال: 1

 . 114، ص 5( عمر عبد السالم تدمري: موسوعة علماء املسلمين في لبنان: املجلد الثالث، ج2
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في جريد غ صاحب هذه الجريدة  خبر عزله عن مديرية املعارف 
 
الفنون كاآلتي :"تبل ة ثمرات 

في  املعارف  مديرية  من  بعزله  الجليلة  املعارف  نظارة  من  تلغراف  نص  الوالية  مقام  من 

الصورة   بهذه  العزل  هذا  كان  ا 
 
ومل األشغال،  لرؤية  وكيل  تعيين  املقتض ى  من  ه  وأن  الوالية، 

لغرافًيا من مقام الصدارة العظمى ومن  مخالفا ألحكام القانون األساس ي وللعدالة، التمس ت

 .1نظارة املعارف بيان السبب للمدافعة عن الحقوق دفًعا للمغدورية"

سنعرض ما أوردته جريدة  ثمرات الفنون والوثائق العثمانية من دون الدخول في   

الفنون   ثمرات  جريدة  في   
ً
مقاال القباني  كتب   ، املعارف  مديرية  عن  عزله  فبعد   . تحليله 

فًعا عن نفسه بعنوان :"الحق أحق أن يقال" وقد عزت جريدة إقدام ، كما روت ثمرات  مدا

باشا بعزت  عالقته  إلى  عزله  أسباب   ، جريدة  2الفنون  في  نفسه  عن  القباني  دافع  لذلك   ،

للباطل،   وإزهاقا  للحقيقة  اثباتا"  أقوله  وهاك  املقال:"....  في  جاء  ما  وم  الفنون  ثمرات 

ما كان لي معه التقارب التام يوم فالعاجز ال  ي كنت من املنسوبين إلى عزت باشا وإن 
 
يعترف أن

 للعدلية يوم ناديت بمشروع السكة الحديدية إلى  
ً
ا
 
كان في سورية وخصوًصا يوم كان مفتش

الحجاز.... ويوم وقفت أمام املرحوم حمدي باشا أدافع عن املرحوم الحاج محمود أفندي  

هم من وجوه صيدا  من تلك التهمة    املجذوب وحسين أفندي
 
الجوهري وجبور آغا نمور وكل

ي مأذون من مكتب  3التي افتراها عليهم إحسان بك قائمقام صيدا يومئذ 
 
ي لم ادع أن

 
....... وأن

الفنون"  "ثمرات  قامت  أن  بعد   
 
إال الواليات  في  أثر  لها  يكن  لم  املكاتب  هذه  أن  بيد  عال، 

في الواليات ...... ومع ذلك عزل هذا العاجز من مديرية املعارف   تندب حالة التعليم والتربية

 .                                           4هـ فما هو القصور الذي ارتكبه"1318نيسان  20في 

 
 م. 1908آب  4ه/1326رجب  20، 1676( ثمرات الفنون: العدد 1

م( حمل رتبة املشير وأكمل دراساته العسكرية العالية في املانيا، خدم في لبنان ورقى إلى رتبة فريق  1927 – 1864( أحمد عزت باشا )2

عت باشا أصبح  1908عام 
ّ
، وأصبح قائدا للجيش العثماني في اليمن . عين وزيرا للحربية بعد مقتل محمود شوكت ، وبتوجه من طل

 صدًرا أعظم. 

 : ستثمار أراض ي في ساحل صيدا من اجل دعم شعبة مقاصد صيدا، راجع( اشارة إلى استغالل نفوذهما ل 3

B.O.A: DH.i.Dn: 315/93. 

 م. 1908آب  18ه / 1326شعبان  20،  1678( ثمرات الفنون : العدد 4
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و أرسل القباني أكثر من رسالة إلى جانب الصدارة العظمى ونظارة املعارف ليتبين   

لي   في سبيل الحرية فذهبوا ضحية العجلة  أسباب عزله:"..... على أن  أسوة بالذين أصيبوا 

املغدورية   تتبدل  أن  به  القلوب  ابتهجت  الذي  األساس ي  والقانون  العدالة  بموجب 

العظمى   الصدارة  لجانب  التلغرافية  معروضاته  نتيجة  ب 
 
يترق العاجز  أنا  وها  باملسرورية، 

يلزم ما  كل   عن  ر 
 
يتأخ وال  العمومية،  املعارف  ى    ونظارة 

 
تول أن  بعد  الغدر  أسباب  لدفع 

اليه مدة   التي عهدت  سنة ، ولم يبق بدون وظيفة بكل هذه املدة غير تسعة    31الوظائف 

 .1أشهر وخمسة وعشرين يوما"

في   التحقيق  ت لجنة 
 
القباني، وشكل العثمانية ملراسالت  وقد استجابت السلطات 

الوثائق   تروي  كما  كانت  ما  ورب   ، عزله  أساء  أسباب  حيث  ه،  ضد  وشايات   –العثمانية، 

إستخدام وظيفته كمدير لألوقاف وإستغاللها لتحقيق مآرب شخصية،   –حسب الوثائق  

األمر   هذا  ترك  إذ  عليها،  التعليق  دون  من  العثمانية  الوثائق  في  ماجاء  بعرض  وسنقوم 

 للقارئ ليحكم فيها. 

ت   اني وأد   سنعرض التقارير التي أرسلت بحق القب 
ً
إلى عزله، ثم  االسترحامات   أوال

التقرير  وأخيرا   العزل،  وهذا  التقارير  هذه  به جراء  الالحق  الظلم  فيها  يشرح  مها،  قد  التي 

 املخابراتي الذي ينصف القباني. 

همت القباني بسوء استخدام منصبه جاء فيها:"إن  مدير معارف   إن  التقارير التي ات 

قباني أفندي قد قام باستخدام كل  مافي وسعه من   والية بيروت الجليلة سعادة عبد القادر

ومحكومة  مسجلة  أماكن  هي  موقوفة،  أماكن  مال  اغتصاب  أجل  من  وقوى  نفوذ 

بمستندات شرعية، وقد استعمل الجبر والشدة من قبل مفتش شرطة الوالية، الذي قام 

املذكو  على  عائدتها  وترجع  بذلك،  القيام  تثبت  وثائق  بتوقيع  طرفه  ومن  أي    –ر  بنفسه 

ولكن وبالرغم من استعمال املدير املذكور مداخالته    –الفائدة تعود على عبدالقادر قباني  

 
 م. 1908آب  11ه / 1326رجب  27،  1677( ثمرات الفنون : العدد  1
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ه لم يستطع بسبب  ونفوذه في سبيل إيقاف القضية ومنعها من أن تأخذ مجراها.......... فإن 

ورثة مفتي بيروت األسبق، وهم األشخاص الذين يرتزقون من الوقف املذكور من طرفهم ، 

 من قبلنا إلى الوالية من  بتقدي
ً
ا م إفادة في صورة عرض حال عليه تواقيعهم وهو مرسل لف 

 .1أجل غرض إجراء التحقيقات الالزمة" 

الوثيقة    تقول  كما  الوقف  أموال  على  القباني  تعدي  أيًضا  يظهر  آخر  تقرير  وفي 

دي، وبما حاز العثمانية:"إن  مدير معارف والية بيروت الجليلة سعادة عبدالقادر قباني أفن

أماكن وقفية ضمن   التعدي على ماهو  استخدامها من  إلى  نفوذ وقوة ساقته  حضرته من 

األماكن مسجلة ومحكومة بواسطة مستندات شرعية وسوية، معه مفتش  بيروت، وهذه 

الشرطة. استعمل مداخالته ونفوذه وحيثياته في غصب وضبط األوقاف املشار إليها. لذلك 

)والية الوالية  استخدامه    قامت  وإساءة  اليه  املومى  مداخالت  فيها  أوضحت  بيروت( 

 . 2لنفوذه"

   ": فيها  بيروت من وزارة املعارف جاء  إلى والية  الواردة  التقارير  في  التحقيق  وأثناء 

بتاريخ   الينا  الواردة  لوزارتكم  العلية  التحريرات  على  األول    31جواًبا  تحت 1322كانون  هـ 

    16الرقم  
ًّ
كال بأن   أخيه  نفيد  أفندي وحضرة  عبدالقادر  بيروت سعادة  معارف  مدير  من 

ل قبض  ه بشكل مفص  الحاج علوان أفندي من طرفهما، قد ضبطا بسبب ما ادعي عليهما أن 

ع عليها بإمضاء الحاج علوان بتاريخ 
 
فات موقوفة موق  . 3هـ" 1323ذي القعدة  11مسق 

االستيالء    تم   أخرى:"لقد  وثيقة  التهمة  هذه  د 
 
مثبتة وتؤك موقوفة  فات  مسق  على 

بوثائق ومستندات شرعية، وذلك من قبل مدير معارف والية بيروت صاحب السعادة عبد  

االعتبار  بعين  األخذ  تم  وقد  الشخصية،  وملصلحتهما  علوان  الحاج  وأخيه  قباني  القادر 

األسب بيروت  مفتي  توقيع  يحمل  املذكورة،  الوالية  إبالغ  عند  لها  ونفوذ  للوظيفة  ق وجود 

 
1 ) B.O.A: MF.MKT: 973/18. 

2 ) B.O.A: MF.MKT: 973/18. 

3 ) B.O.A: MF.MKT: 558/3. 
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ن االستعالم . والكيفية ) حول املوضوع( فقد تم  تنظيم تحريرات )موجهة(  ورفاقه متضم 

ه أرسلت دعوة  
إلى ملجأ النظارة العليا ، ففي الجواب الوارد في هذه التحريرات املنظمة فإن 

فات  أولى إلى املدعي عليه رشيد اإلشرافي أفندي، وذلك بناء على عرض حال بخصوص املسق 

ا لم تتم املتابعة من  1323ذي القعدة    11يحمل توقيع الحاج علوان بتاريخ    املوقوفة 
 
هـ، ومل

هذا   في  الشريف  الشرع  محكمة  قبل  من  إفادة  )طلب(  إلى  يصار  ه 
فإن  )اإلشرافي(  جانبه 

 . 1الباب" 

اليوم   معروف  هو  كما  يكن  لم  القباني  تعيين  أن   الوثيقة  هذه  من  ويفهم 

مجلس الوالية لم يسم القباني مديًرا ملعارف الوالية ، بل جاءت بالتسلسل اإلداري ، أي أن   

بتاريخ   العلية  النظارة  إلى  )موجهة(  جوابية  تحريرات   ": مباشرة  اآلستانة  من   30تسميته 

، يفهم من )مذكرة( مجلس تنسيق الوالية )الصادرة ( 165هـ )رومي( ذات الرقم  1327مارت 

ها لم1318نيسان    30بتاريخ   ر على اإلطالق تعيين عبد القادر قباني في مديرية    )رومي( أن  تقر 

إلى )قرار( املقام  إلى عزل املذكور من املديرية، وذلك استناًدا  معارف الوالية، فيصار )إذا( 

. 2)رومي("   1321تموز    28العالي مللجأ النظارة الوارد في الرسالة التلغرافية )الصادرة( بتاريخ  

الحاد  الخالف  هذا  كان  هذه    لذلك  نتيجة  التهم  بكل   هم  ات  الوالية، وربما  وبين مجلس  بينه 

 خير دليل على هذا الخالف.
 
 الخالفات. وما التقارير التي رفعت بحقه إلى نظارة املعارف إال

بتخصيص    قباني  القادر  عبد  قبل  من  املتكررة  املراسالت  نتيجة  الوزارة  رت 
 
فك

اني من وظيفته وإبعاده عن مأموريته، حيث معاش تقاعدي له:"فقدتم  عزل عبد القادر قب

خاذ مثل هذا القرار من دون تخصيص معاش له، وعلى الرغم من ذلك فهو   لم يكن يجوز ات 

في تخصيص   البحث  تم   ه 
 
كل ذلك  أجل  بأشد طريق ممكنة، من  من معاشه  اليوم محروم 

 
1 ) B.O.A: MF.MKT: 973/18. 

2 ) B.O.A: MF.MKT: 1320/25. 
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املتكررة وتقدي بعد مراجعاته  السابق، وذلك من  بيروت  ملدير معارف  مه االلتماس معاش 

 . 1تلو اآلخر"

  ، إنصافه  العثمانية  السلطات  من  يلتمس   استرحام  طلبات  القباني  أرسل  وقد 

وسنعرض تقريرين فقط منها:"مع إعالن القانون األساس ي كان مجلس املعارف الكبير الذي  

تعيين  كان  حيث  بك(،  أعضائه)راقم  ومن  بك(  كتابه)جمال  ورئيس  بك(  )نائل  يترأسه 

 إلحراز االنتقام منه من قبلهم، ولذلك تم  االتفاق على عبدكم )با 
ً
لنسبة لهؤالء( سبًبا وهدفا

العزل، وقد ظهر ذلك من خالل إرسالهم الئحة األمر)أمر العزل( على شكل برقية: مستند  

إنهاء وقرار صادر من دون سبب مقنع.... وعلى الرغم من طلب عبدكم للعدالة واإلنصاف  

على الرغم من ذلك كان الظلم املسبق قد تحول وصار اآلن عناًدا    وتقديمه االسترحامات،

أبعد مايكون عن  أيًضا  السرقة وهو  يتعاطى  إن  عبدكم ال  تم  فعله.  ما  واصراًرا على فعل 

ه قد نأى بنفسه عن كل  مايماثل ذلك من املوبقات باملطلق أبًدا . وهو على   لعب القمار، فإن 

لخ تفر غ  قد  كله  ذلك  من  أفضل  العكس  على  الخدمة  بهذه  وقام  السنية،  حكومتنا  دمة 

اليوم   العزل؟؟؟ وهو  ذلك هو  تكون مكافآته على  أن  أبًدا  يتوقع  يكن  لم  لذلك فهو  وجه، 

ت إلى استمرار الظرف السيئ معه  2تحت املحاكمة بسبب سعاية ت عليه، وأد 
 
سيئة قد حل

ا، اضطر بسببه إلى أن يبيع ملقدار كبير ووقت طويل بلغ تسعة أشهر وخمسة وعشرين يوم

في خدمة   
ً
يبقى صادقا أن  أجل  من  بيعه  على  وأجبر  أهله،  عن  ورثه  قد  كان  عقارًيا   

ً
ميراثا

عالية مدرسة  بتأسيس  قام  فقد  رفيع  حق  صاحب  هو  عبدكم  إن    . وحكومته    - 3وطنه 

فعل  وقد يقول معترض عليه : ملاذا    –مدرسة إعدادية من دون أن يأخذ أي مال من الدولة 

ه من زماننا هذا كانت املدارس العالية قليلة  ذلك ومن أجل أي ش ئ؟ وجوابنا عليه يكون: أن 

. وعددها  4ونحن بحاجة ماسة اليها للتطور والتقدم. كما أنه قام بتنظيم املدارس االبتدائية

 
1 ) B.O.A: MF.MKT: 1320/25. 

 ( سعاية: أي فسدية.  2

 ( مدرسة عالية إشارة إلى املدرسة السلطانية.  3

 ( إشارة إلى املدارس التي أسستها جمعية املقاصد.  4
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سبع على الرغم من أن  لوائح وزارة املعارف قد وقفت عاجزة عن فعل ذلك . ومن أجل كل   

من ذل )لجوء(  هو  حسًنا  لجوًءا  الفخيمة  الذات  إلى  قباني(  عبدالقادر   ( العاجز  التجأ  ك 

 .1أجل إجراء العدالة في سبيل تبيان الغدر"

يقول   قباني  الصدارة العظمى من جانب عبدالقادر  إلى جانب  آخر  استرحام  وفي 

د في فخامتكم يتجلى في مبدأ االحتراز  في التعديات والدقة في  فيه:"إن  تمثال العدالة املتجس 

ترض ى  ال  حيث  والحقد،  الظلم  طغيان  أمام  لوجه  وجًها  والوقوف  بالشكايات  النظر 

فخامتكم بالظلم والتالعب مع الحق. ولذلك جئت اليكم عارًضا شكايتي وشارًحا تظلمي من 

الظلم  الحيف ومحو  لي خارج نطاق  تأسيس مكان   
ً
ال متأم  بقليل:  ليس  بي وهو  الذي لحق 

ر عني ورفع سيف عدالتكم من أجل إنصافي، ذلك ألن  ماحدث يتناقض مع الذي تم  والجو 

البرقية  القانون األساس ي، خاصة عندما قامت وزارة املعارف بإرسال تلك  إعالنه من جهة 

رأس   على  هذه وكنت  بمأموريتي  قمت  لقد  املعارف.  مديرية  من  بعزلي  القاضية  الوالية  إلى 

ة أشهر، تم  عزلي من منصبي بسبب مضبطة كاذبة، ومن دون  عملي ملدة ست سنوات وثالث

الحق  وإحقاق  العدالة  إجراء  كان  وقد  الوزارة.  أركان  قبل  من  العزل  هذا  في  السبب  بيان 

يقتض ي على األقل تخصيص معاش لعبدكم املعزول، وهذا لم يحصل رغم تكرار تقديمي 

إلى جنابكم. فإذا كان ذلك )العزل( يستند إل أية أسباب صحيحة فإن  عبدكم  االسترحام  ى 

هو مستحق للعزل بل هو مستعد للمجازاة وأقص ى العقوبات وأيًضا وجًها لوجه. إن  اجراء  

وباسمه  إجرائها.  على  والدأب  الحقيقة  عن  والتحري  بالبحث  يقض ي  الصحيحة  العدالة 

ني أطلب العدالة استرحاًما من ذاتكم الفخيمة. ولقد قم ت بعملي العظيم الشريف أقسم أن 

حقي  إحقاق  بإلحاح  أرجو  ولذلك  ذلك(.  في  الفخر  )ولي  إلي   أوكلتموها  التي  النظارة  في 

لي   ب  أن  ما تسب  في الحيف والظلم الذي وقع على رأس ي ومجازاة ظاملي، والحقيقة  وإنصافي 

إدارة   مجلس  في   
ً
عضوا عبدكم  كان  فقد  العدالة،  جانب  إلى  وقوفي  هو  والطرد  بالعزل 

 
1 ( B.O.A: MF.MKT: 1320/25 
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 ملعارف الوالية، كما الوالية، ثم  
ً
ى رئاسة محكمة االستئناف ورئاسة بلدية بيروت ومديرا

 
تول

ه أشرف على تحرير ونشر جريدة ثمرات الفنون"  . 1أن 

أحد    من  مرفوًعا  مخابراتًيا  يكون  ما  رب  أو  تحقيق  لجنة  من  مرفوع  تقرير  وفي 

ف بإجراء تحقيق عن عبدالقادر قبا 
 
ما يكون قد كل ني في التهم املنسوبة  األشخاص، الذي رب 

روحية   على  منهم  وحرًصا  الفنون"  "جمعية  مؤسس ي  بعض  فإن   فيه:"........  جاء   ، اليه 

لبيروت  البداية  في  يكون  سوف  مشروع  بتأسيس  السابق  في  سوية  قاموا  )االئتالف( 

بمفردها، غير أن  تأثيره سوف يصل إلى كل  البلدات اإلسالمية، وهو مشروع أقيم من أجل 

و  تأسيس دعم  كان  ذلك  أجل  ومن  األحسن،  الوجه  على  املعارف  وترقية  وخدمة  مساندة 

الغدر،  بداية  منذ  الجمعية  رئيس  واجه  وقد   ......... اإلسالمية  الخيرية  املقاصد  جمعية 

وسوى   فقط  العدالة  غير  لنفسه  يطلب  لم  ه  فإن  لذلك  والعزل.........  الظلم  وساقوا ضده 

، ولذلك فهو قد قام بتقديم االسترحام من أجل كشف  تأمين إجراءات اإلنصاف لقضيته

الكاذبة.... فاألهلية  وتوضيح مقدار الغدر الذي تعرض له بسبب تلك الشكاية )الفسدية( 

 . 2واللباقة صبغتان وثيقتا الصلة بماهية هذا املرء وصداقته واقتداره وأخالقه الحميدة" 

الوثيق  هذه  على  شيًئا  أن أضيف  أريد  أن  ال  أو  املعلوماتة،  بتحليل  فهي أقوم   ،

 تظهر جلًيا براءة عبدالقادر قباني من كل  التهم املنسوبة اليه.

 إعادة الروح إلى جمعية املقاصد: 

املقاصد طيلة    املعارف"، حتى    26بقيت جمعية  اسم "شعبة مجلس  سنة تحمل 

الثاني، 1908كان عام   في عهد السلطان عبد الحميد  الثانية  م سنة إعالن الدستور للمرة 

، "أراد هذا الوالي  1907ونتيجة تدخل أهالي بيروت لدى الوالي العثماني خليل باشا في سنة  

عن من  نوًعا  للجمعية  يعطي  "شعبة  أن  إدارة  عن  ما  نوًعا  منفردة  هيئة  لها  ل 
 
فشك ايته 

ن عبد القادر الدنا رئيًسا لها، وكنت من جملة أعضاء هذه الهيئة، فتسلمت  املعارف"، وعي 

 
1) B.O.A: MF.MKT: 1159/32. 

2 ( B.O.A: Şnic / nec: 1320/25. 
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يومئذ نحو   األمالك، وكانت  إجازات  منها نحو    67إدارة  ألف   37ألف قرًشا، وكان يصرف 

لت  1قرشا إعانات والباقي للمدارس" 
 
الهيئة من اثني عشر عضًوا هم: أحمد مختار . وقد تشك

بيهم، بدر دمشقية، رشيد الفاخوري، سليم سالم، عمر الداعوق، محمد الكستي، محمد  

 .2اللبابيدي، محمد خير القصار، محيى الدين الخياط، مصطفى األسير ونجيب عيتاني 

املعارف"    "شعبة  عقدتها  جلسة  في  املقاصد  جمعية  إلى  النشاط  أعيد  سنة وقد 

الواقع  1908 األحد  "ليلة  فيها:  جاء  فضيلة 1326رمضان    6م،  برئاسة  الجلسة  فتحت  هـ 

أفندي   الرحمن  عبد  الشيخ  الرئيس  ونائب  خلوص ي  أفندي  عمر  الشريف  الشرع  نائب 

ر ما يلي:  الحوت واألعضاء املوقعة أسماؤهم أدناه تقر 

 تحويل اسم "شعبة املعارف" إلى جمعية املقاصد الخيرية.  -1

أفندي تأل -2 أحمد  الشيخ  فضيلة  من  فة 
 
مؤل لجنة  بمعرفة  للجمعية  نظام  يف 

والشيخ   خياط  أفندي  الدين  محيى  والشيخ  النصولي  أفندي  والشيخ طه  عباس 

 مصطفى أفندي الغاليني وبدر أفندي دمشقيه. 

 تعيين عمر أفندي الداعوق أميًنا للصندوق وعمر أفندي نجا محاسًبا .  -3

امل -4 باسم جمعية  القديم حفر ختم جديد  الختم  بيروت وكسر  في  الخيرية  قاصد 

 بمعرفة الجمعية. 

يكون   -5 أن  على  الجمعية  الجتماع  مركًزا  البسطة  في  األولى  اإلناث  مدرسة  جعل 

 االجتماع مرة في االسبوع وهي ليلة الثالثاء.

 نقل صندوق الجمعية ودفاترها وكل  مايتعلق بها إلى مركز االجتماع املذكور..  -6

7-  
 
املفت م 

 
ينظ أفندي دمشقية  أن  بدر  باالشتراك مع  الدين الخياط  الشيخ محي  ش 

أفندي   رشيد  والشيخ  عاليا  أفندي  يوسف  والشيخ  طبارة  أفندي  وحسن 

 
 . 119( مذكرات سليم علي سالم : مرجع سابق ، ص 1

م (، دار مصباح الفكر،  2000  –  1878هـ/1421  –  1295( الدكتور عصام محمد شبارو: جمعية املقاصد الخيرية السالمية في بيروت ) 2

 61، ص 2000،  1بيروت ، ط



 
161 

ن فيه حالة املدارس الحاضرة من  ذكور وإناث، وبيان    يبي 
ً
ال  مفص 

ً
فاخوري، جدوال

بيا  مع  والتحسين  الترقية  من  يلزمها  وما  معلميها  وأسماء  منها  كل  بعدد  درجة  ن 

 تالمذتها، ومايلزم املدارس من الترميم واإلصالح.

الفاخوري   -8 أفندي  عبدالحميد  والشيخ  طبارة  أفندي  أحمد  الشيخ  تعيين 

وعبدالحميد أفندي غندور وحسن أفندي طبارة ملخابرة يعقوب روق فيما تراكم  

أفندي  وعمر  نجا  أفندي  عمر  مع  وباالشتراك  الشعبة،  مخازن  أجور  من  عليه 

 ق.الداعو 

 .1أن يقوم الكاتب بتقديم ميزانية في الوارد والصادر -9

سنة    د  1908هـ/1326وفي  يجد  الذي  بيروت  والية  إدارة  مجلس  قرار  صدر  م 

"شعبة   من  األمالك  نقل  إعادة  تم   كما  اإلسالمية،  الخيرية  املقاصد  بجمعية  االعتراف 

ت املعارف إلى جمعية املقاصد الخيرية اإلسالمية". حيث جاء في 
 
إحدى الوثائق :"... حيث حل

)شعبة املعارف( محل )جمعية املقاصد الخيرية( بعد منعها )التحفظ عليها(، ثم جاء إعالن  

املقاصد(   جمعية  عن  التحفظ  برفع  )أي  األصلي  وضعه  إلى  الحال  يعيد  لكي  املشروطية 

ظ على بعض األطراف األخرى"  .2ويتحف 

الخيرية طالب مجلس إدارتها بإعادة أمالك  وبعد إعادة الروح إلى جمعية املقاصد   

الجمعية قد عانت من نقص  فإن   املذكور،  راعي الجمعية  توفي  أن  إليها:"... وبعد  الجمعية 

ودعم وزارة املعارف ... ولذلك جئنا طالبين من معاليكم إعادة األمور إلى نصابها بخصوص  

 . 3الجمعية كما كانت عليه الحال في السابق"

الحوت،    الرحمن  عبد  الشيخ  برئاسة  وكانت  جديد،  من  الجمعية  تنظيم  وأعيد 

وإنتخبت ثالث لجان للعمل من أجل إعادة إحياء دور الجمعية، فضمت اللجنة األولى ستة  

 
 هـ.1326رمضان   9( محاضر جلسات شعبة املعارف: جلسة  1

2 ) B.O.A: DH.UMUM: 69/2. 

3 ) B.O.A: DH.UMUM: 69/2. 
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أعضاء هم: أحمد مختار بيهم، حسن طبارة، الشيخ عبد الرحمن الحوت، عمر الداعوق،  

لخياط، وضمت اللجنة الثانية ستة أعضاء هم:  الشيخ محمد الكسني، الشيخ محي الدين ا

سالم،   علي  سليم  الفاخوري،  رشيد  الشيخ  دمشقية،  بدر  األزهري  عباس  أحمد  الشيخ 

ا اللجنة الثالثة فضمت أربعة أعضاء   الشيخ عبد الباسط األنس ي، وعبد الحميد غندور. أم 

الشيخ مصط نجا،  عمر  املدور،  الشيخ حسن  طبارة،  أحمد حسن  الشيخ  غاليني.  هم:  فى 

النفوس   إحياء  سبيل  في  يعاضدوها  أن  الثروة،  أولي  من  عليهم  هللا  أفاء  ن  مم  ترجو  وهي 

بالعلم والتهذيب الذي هو في اعتقادها أفضل من كل  سبيل كما ترجو من كل من له قدرة  

على اإلنفاق أن يعينها على مشروعها، كل  على حسبه، وهللا ال يضيع مثقال حبة من خردل. 

عين على صفحات الجرائد"وقد ع  .1قدت النية على نشر أسماء املتبر 

ه ظهرت    وعلى الرغم من إعادة الروح إلى جمعية املقاصد الخيرية اإلسالمية، إال أن 

الستة   قرابة  قسًرا  الجمعية  توقف  إلى  ى  أد  ما  م  أعضائها،  بين  اآلراء  في  الخالفات،  بعض 

إلى أن أعيد تشكيلها من جديد كما ور  د في جريدة اإلقبال:"أنشئت جمعية املقاصد  أشهر 

في سنة   ثم طرأت   2هـ1296الخيرية   ،
ً
ا وعمال

ً
اإلسالمية نشاط أفضل الجمعيات  فكانت من 

عليها ظروف أوقفت سيرها بل جعلتها تسير القهقري إلى أن انتهى األمر بتحويلها إلى "شعبة  

ت لذلك إلى زمن االنقالب األخير فانقلبت مع
 
ه ظهًرا على عقب، وأعادت اسمها  معارف" وظل

فت من أربعة وعشرين عضًوا، بناء على اختالف 
 
األول قسًرا "جمعية املقاصد الخيرية" وأل

ن الجمعية من عمل ش يء،  
 
إلى اختالف املشارب، فلم تتمك طرأ بين أعضائها، ويرجع أكثره 

للجمعية متفقي   فاستقر  رأي مجلس اإلدارة هذا االسبوع على انتخاب هيئة أعضاء جديدة

املشارب، على أن يكون الناظر عليها فضيلة املفتي والرئيس فضيلة النقيب مصطفى نجا،  

الباسط األنس ي، محي   النصولي، عبد  انتخاب األعضاء اآلتية أسماؤهم: الشيخ طه  ر  قتقر 

بدر   سالم،  علي  كامل  بواب،  سليم  قباني،  القادر  عبد  خالد،  توفيق  الخياط،  الدين 

 
 .1908تشرين األول  19ه / املوافق 1326رمضان  24:  269( جريدة القبال : العدد  1

 ( خطأ وقعت به جريدة القبال. 2
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مر نجا، عمر الداعوق، محمد الفاخوري، عثمان رمضان، جميل بيهم، راشد  دمشقية، ع

األعضاء   هؤالء  يد  على  املدارس  تنال  بأن  معقودة  واآلمال  الغندور،  لحميد  عبدا  طبارة، 

نا  وإن  ي،  الجد  للعمل  األوان  آن  فقد  الحقيقي،  والنجاح  املعارف  ترقي شأن  على  الغيورين 

 .1ندعو هللا بتوفيقاتهم" 

االنقالب،  واشتراك عدد    وفي  السياسية بعد  األحزاب والجمعيات  انتشار  خضم 

ما أضعف عملها. ونالحظ أن  هذه األحزاب   من أعضاء جمعية املقاصد في هذه الجمعيات م 

السياس ي   والطموح  الوطني  الشعور  عن  للتعبير  قامت  ها  أن  رغم  والهيئات،  والجمعيات 

االختالفا  أتون  في  لو  التحرري، فقد غرقت  االختالفات  أن  هذه  النظرية والعملية، ومع  ت 

ها إختالفات ثانوية وجزئية، إال إنها كانت بالنسبة ألبناء البالد في   جرى تقييمها اآلن لبدت أن 

السياسية   واملصادمات  املحالفات  قامت  وحقيقية  جوهرية  اختالفات  الوقت  ذلك 

املقاصد   جمعية  تسلم  ولم  أساسها.  على  أيًضا  الجو  والشخصية  هذا  من  بيروت  في 

رجاالتها  من  كبير  قسم  كان  بل  املتباينة،  جة  املتأج  بالعواطف  واملشحون  أ  املعب  السياس ي 

جزًءا من هذا الصراع السياس ي الوطني أمثال: سليم علي سالم، عبد الغني العريس، عبد 

الفاخور  محمد  األسير،  حسن  الخياط،  الدين  محي  بيهم،  مختار  أحمد  قباني،  ي، القادر 

الشيخ أحمد حسن طبارة، الشيخ مصطفى الغاليني، وغيرهم، كما يالحظ أن  بعض أعضاء  

إلى جمعية   اآلخر  البعض  انضم   بينما  والترقي،  االتحاد  إلى جمعية  انضم  املقاصد  جمعية 

 . 2االتحاد العثماني" 

والحزبية   السياسية  الصراعات  نتيجة  متأرجح  وضع  في  املقاصد  جمعية  وظلت 

 في رئاسة سليم علي سالم ) التي كانت
 
 اال

ً
ًرا ملحوظا –1327قائمة، ولم تعرف الجمعية تطو 

م(، اذ جاء تعيينه رئيًسا لجمعية املقاصد نتيجة تدخل والي بيروت 913–1909هـ /  1331

في سنة   اثني عشر عضًوا هم:  1909هـ/1327ناظم باشا  إداراتها من  م، وقد تشكل مجلس 

 
 م. 1909نيسان  19هـ / املوافق 1327ربيع األول  28، 293( جريدة األقبال: العدد  1

 .89م ، ص1966( جهينة حسن األيوبي : جمعية املقاصد الخيرية السالمية في بيروت : الجامعة األميركية في بيروت ،  2
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، سليم الطيارة، عارف دياب، عبد الباسط األنس ي، عبد بدر دمشقية، محمد جميل بيهم

محي  الشيخ  فاخوري  محمد  الداعوق،  عمر  قباني،  القادر  عبد  الشيخ  جارودي،  القادر 

 .1الدين الخياط

ما   "رئيس" بحسب  فترة من شغور منصب  بعد  تعيين سليم علي سالم  وقد جاء 

مديد ة  مد  الجمعية  هذه  على  اإلقبال:"مضت  جريدة  على  أوردت  تدار  وهي  الزمن  من  ة، 

بهذا   الكرام  أعضاؤها  اهتم  قد  واليوم  شؤونها،  يدير  رئيس  وال  وناظرها،  أعضائها  أيدي 

ذ قرارات األعضاء، وحسب قوانين  
األمر، وعلموا أن  الجمعية تحتاج إلى رئيس دستوري ينف 

تعيي عليه ضرورة  الوالية وعرضوا  والي  إلى  اليوم  في صحوة  فذهبوا  الرئيس الجمعيات،  ن 

ما يعين الرئيس قريًبا"  . 2ورب 

وبعد فترة جاء في الجريدة نفسها:"رفع ستة أعضاء من هذه الجمعية عريضة إلى   

ر تعيين حضرة الوطني  والي الوالية يطلبون تعيين رئيًسا، ولدى قراءتها في مجلس اإلدارة تقر 

اإلدارة واملنتظر أعضاء مجلس  أحد  أفندي علي سالم  بمعاضدة هؤالء    النبيل سليم  اآلن 

 .3األعضاء رئيسهم الجديد"

ومع رئاسة سليم علي سالم، بدأت جمعية املقاصد الخيرية اإلسالمية في استعادة   

م( حتى  1910هـ /  1328نشاطها، فعملت على تطوير التعليم في مدارسها. ولم تمض  سنة )

تضم   نهارية  مدارس  أربع  للجمعية  األ   560كانت  وتلميذة،  فوق  تلميذا  السمطية  في  ولى 

 .4املخازن، والثانية في رأس بيروت، والثالثة في سوق البازركان والرابعة في محلة رأس النبع

 
 . 121 – 120( مذكرات سليم علي سالم : مرجع سابق ، ص  1

 م. 1909كانون األول  6هـ / املوافق   1327ذي القعدة  24،  325( جريدة القبال : العدد  2

 م. 1909كانون األول  13هـ / املوافق    1327ذي الحجة  1،  326( جريدة اإلقبال: العدد  3

 .1م(، ص 1910/هـ1327( عبد الباسط األنس ي: تقويم جريدة القبال ) 4
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وخاصة   املحلية،  الصحف  صفحات  على  اإلعالنات  تظهر  بدأت  الفترة  تلك  وفي 

لب هـ إعالن يط1328جريدة اإلقبال طالبة منها املعلمين ملدارسها، ففي ربيع الثاني من عام  

 .1قرش شهرًيا 400إلى  200أربع معلمين للصفوف اإلبتدائية في مدارسها وذلك براتب من 

الذين   البيروتين  أنظار   
 
محط اإلسالمية  الخيرية  املقاصد  مدارس  عادت  وهكذا 

تهافتوا على إلحاق أوالدهم بها ، كما أقبلوا بكل طيبة خاطر على معاضدة الجمعية مادًيا. 

( سنة  تحل  الجمعية  1912هـ/1330فلم  واردات  بلغت  حتى  تقتصر    1000(  ولم  قرش، 

 .2التبرعات على املسلمين بل تعدتها إلى بعض املسيحيين

طعمة   جوليا  من  للجمعية،  أعضاء  أحد  وهو  دمشقيه  بدر  زواج    3وبسبب 

قبل   وذلك  الداعوق  عمر  الرئاسة  فتولى  الجمعية  رئاسة  من  سالم  علي  سليم  فاستعفى 

لم تشهد جمعية املقاصد  4( 1914  –  1913هـ/1332–1331الحرب العاملية األولى مباشرة )

العثمانية   السلطات  أن   إلى  عائد  وذلك  تذكر،  أعمال  أي  األولى  الداعوق  عمر  رئاسة  في 

الحر  إندالع  أثناء  يتيسر أقدمت  فلم  الجمعية.  إغالق  إلى  بقليل  قبلها  أو  األولى  العاملية  ب 

 لعمر الداعوق وأعضاء الجمعية القيام بأي أعمال تذكر.

 م(:1918 – 1914هـ / 1336 – 1332إغالق جمعية املقاصد )  -10

لوال    كبيًرا،  أن تشهد تطوًرا  بيروت،  في  اإلسالمية  الخيرية  املقاصد  كادت جمعية 

سنة   األولى  العاملية  الحرب  تم  1914هـ/1332إندالع  قراًرا  العثمانية  الحكومة  وإصدار  م، 

ت جميع أمالك جمعية املقاصد 
 
إلى املجلس العمومي، وبذلك تحول بموجبه ضم  الجمعية 

 . 5واملقابر التابعة لها إلى الدولة العثمانية طيلة فترة الحرب

 
 م1910نيسان  25ه / املوافق 1328ربيع الثاني  15،  344( جريدة اإلقبال: العدد  1

 123( مذكرات سليم علي سالم: مرجع سابق ، ص 2

أن 3 قبل   ، األميركية  املدرسة  وتخرجت من  الشوف  في  املختارة  في  ولدت  مسيحية  هي  جوليا طعمة:  في  (  والتدريس  الدارة  اليها   يعهد 

 مدرسة البنات في الطابق السفلي لبيت العريس التابعة لجمعية املقاصد. 

 124سالم: مرجع سابق ، ص ( مذكرات سليم علي  4

 .124( مذكرات سليم علي سالم: مرجع سابق، ص  5
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بالضب  الجمعية  تم  حل  وكيف  متى  ا  نعلمه أم  ما  وكل  تماًما،  واضح  غير  فأمر  ط 

تنقله شفهيا عن بعض   بما  األيوبي،  بيهم   –وحسب جهينة  رجاالت املقاصد محمد جميل 

د:"أن إقفال جميع مدارس جمعية املقاصد الخيرية اإلسالمية في بيروت، لم يتم  
 
الذي يؤك

 .1رت بها البالد" من السلطات العثمانية بل بسبب ظروف الحرب والضائقة املالية التي م

املكتب   يقول:"أقفل  مدارسها  في  معلًما  وكان  تنير،  املختار  سردها  رواية  وفي 

حوالي   وذلك  للدولة  معادية  بحركات  قاموا  الذين  طرد  بعد  تة 
 
مؤق بصورة  السلطاني 

الدرجة  1913 من  اتحادي  تركي  وهو  بك  هاشم  معارف  كمدير  جاء  الحوادث  هذه  بعد  م. 

ائه الشيخ محمد ياسين ومحي الدين الخياط واألستاذ محمد الباقر األولى ومن أعز أصدق

ا أعضاء املقاصد  صاحب جريدة "البالغ" والشيخ حسن الحبال صاحب جريدة "أبابيل". أم 

فكانوا من حزب االئتالف واإلصالح منهم أبو علي سالم )سليم علي سالم(، حسن القاض ي، 

عرداتي نجيب  الفاخوري،  الداعوق، محمد  مدير    عمر  أن   وبما  وغيرهم.  يتابع   –وعيتاني 

الكالم   تنير  االتحاد    –مختار  حزب  من  كان  ياسين  محمد  الشيخ  الثالثة  الذكور  مدرسة 

ه سعى مع مدير املعارف لوالية بيروت بأن تلغى جميع املدارس الخاصة  والترقي، أعتقد بأن 

 .2األهلية وتلحق بوزارة املعارف العثمانية، وهكذا كان"

العاملية األولى فقد جاء فيه ما يدل  أم    ا بيان الجمعية الذي أصدرته بعد الحرب 

الحكومة   أن   مدارسها:"بما  وإغالق  الجمعية  إلغاء  في  يد  العثمانية  للحكومة  كان  ه  أن  على 

العثمانية كانت وضعت يدها على أمالك ومدارس وسائر متعلقات جمعية املقاصد الخيرية 

متها إلى قلم املحاسبة الخصوصية" اإلسالمية في بيروت وس
 
 .3ل

معها    كما حصل  حل   ت  لم  فهي  تماًما،  بيروت  في  املقاصد  جمعية  أغلقت  وهكذا 

مت   ل إلى شعبة معارف, بل ألغيت كلًيا، وحتى أن  جميع ممتلكات الجمعية ض  سابًقا أو تحو 

 
 . 94( جهينة األيوبي: مرجع سابق ، ص  1

 . 94( املرجع نفسه: ص  2

 م.1918تشرين الثاني  22هـ / املوافق 1327صفر  18( محاضر جلسات الهيئة الدارية : جلسة  3
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انتساب ب إلى  ما يعود سبب إلغاء الجمعية  العمومي، ولكن رب  إلى  إلى املجلس  عض أعضائها 

البالد كانت مشحونة بالعداء  أن   العثمانية، وخصوًصا  العداء للسلطنة  جمعيات تناصب 

ر لدخول الحرب العاملية األولى.   للسلطنة، في الوقت الذي كانت السلطة تتحض 
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 الخاتمة 

 

القرن    أواسط  منذ  بدأ  فقد  لبنان,  في  كبيًرا   
ً
زا حي  يزال  وما  الخاص  التعليم  شغل 

في التاس االمتيازات  نظام  من  األولى  الدرجة  في   
ً
مستفيدا العثماني,  الحكم  إبان  عشر,  ع 

السلطنة, وهو النظام الذي منحت بموجبه الطوائف غير اإلسالمية حرية واسعة في إنشاء 

والعاشرة  الثامنة  املادتان  أكدت  الذي  اإلنتداب  الثانية من صك  الدرجة  في  ثم  مدارسها, 

التعلي مبدأ حرية  الفرنس ي منه  اإلنتداب  في ظل  الذي وضع  اللبناني  الدستور  تأثر  وقد  م, 

 بهذا اإلرث, فنصت املادة العاشرة منه على حرية التعليم. 

املدارس    بإنشاء  له,  خاضعة  اللبنانية  املناطق  كانت  الذي  العثماني  الحكم  تأخر 

التعليم في اإلمبراطورية  م كان  1865شباط  18الحكومية. فقبل صدور الخط الهمايوني في  

 للمبادرات األهلية واألجنبية. 
ً
 العثمانية متروكا

ويبدو أن اهتمام الدولة العثمانية بإنشاء املدارس الحكومية لم يبدأ إال مع حركة   

الهمايوني املذكور: "أن    د الخط 
 
أك التاسع عشر, فقد  القرن  التي سادت خالل  اإلصالحات 

ا مرافق  يعم  ان  يجب  أرجاء  اإلصالح  في  صالحة  مدارس  إنشاء  وأن   جميعها  لدولة 

"الحرية   اكد  كما  عامة"  الشعب  على  املسيطر  الجهل  على  بالقضاء  كفيل  اإلمبراطورية 

ما   م  املستشفيات واملدارس واملعابد واملرافق..."  ترميم  في  اإلسالمية  للطوائف غير  املطلقة 

ئ األمر, كمسألة تخص  الجماعات  يعني أن  الدولة عالجت قضية املدارس الخاصة, في باد

 ."
ً
 الطائفية ال كقضية تهم  أبناء البالد جميعا
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العوامل   ببعض  محكومة  كانت  التعليم  بتنظيم  العثمانية  الدولة  بدأت  وعندما 

ة 
 
 هيئة العلماء ورجال الدين املسلمين.  -نظام االمتيازات  -أبرزها: نظام املل

رعايا الدولة العثمانية من غير املسلمين,    فنظام امللة هو ذلك النظام الذي أعطى 

الحق  في أن تكون لهم مؤسساتهم الخاصة تحت سلطة رؤسائهم الروحيين. وقد عمد هؤالء  

للمؤسسات   يهتموا  لم  هم  أن  ذلك  نتيجة  من  وكان  بهم.  خاص  للتربية  نظام  تأسيس  إلى 

ن التعليم من جملة األمور  التربوية التي أنشأتها الدولة, وقد رأت الدولة العثمانية أن  شؤو 

لت جميع الطوائف حق تأسيس املدارس وإدارتها.  املرتبطة باألديان واملذاهب, فخو 

ا نظام االمتيازات فهو الذي أتاح للدول األجنبية, بناء مؤسسات تربوية خاصة   وأم 

انب ما بها, ونشر اإلرساليات التبشيرية في جميع أجزاء اإلمبراطورية العثمانية، وذلك إلى ج

نه لها من امتيازات اقتصادية وسياسية.   ضم 

ا هيئة العلماء ورجال الدين املسلمون، فقد كان لهم أكبر األثر في اإلبقاء على    أم 

 التربية العثمانية في إطارها التقليدي أي قائمة في املساجد والكتاتيب. 

لقد تأثرت بها إلى حد    ولم تكن املناطق اللبنانية بمنأى عن تأثير هذه العوامل, بل   

ع به جبل لبنان خالل عهد املتصرفية,  بعيد. يضاف إلى ذلك الوضع الخاص الذي كان يتمت 

العثمانية, وكان التصال  الواليات  أبناء  به  لم يحظ  الحرية,   من 
ً
ر لسكانه قسطا

 
والذي وف

التبشي البعثات  ره 
 
توف كانت  الذي  التعليم  انتشار  في  أثر  بالغرب  بداية  املسيحيين  منذ  رية 

 القرن السابع عشر.
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وكان لنظام امللة الذي سبقت اإلشارة إليه, وهو نظام اجتماعي صرف الدولة عن   

أبنائها   وتربية  بشؤونها  لالهتمام  للطوائف  املجال  وأفسح  التعليم،  بشؤون  اإلهتمام 

وال اللبناني،  املجتمع  منها  يتشكل  التي  الطوائف  من  طائفة  كل   فراحت  سيما   وتثقيفهم, 

 
ً
طابعا اللبنانية  للتربية  جعل  إذ  سيئ,  أثر  لهذا  كان  وقد  مدارسها.  تنش ئ  منها,  املسيحية 

" برزت فيه الفوارق الدينية التي ال تزال آثارها حتى اليوم. 
ً
 "مذهبيا

إلى    اللبنانيين  التبشيرية املسيحية, وتنافسها على اجتذاب  وكان ملجيء اإلرساليات 

لخ أنشأتها  التي  املسلمين  املدارس  بين  الطائفي  الخالف  إذكاء  في  أثر  أغراضها,  دمة 

إن     ..." إذ قال:  الفنون  ثمرات  قباني عبر جريدة  القادر  ذلك عبد  إلى  ه  نب  واملسيحيين, وقد 

الشام,   بأهل  رأفة  وال  بالشرق  رحمة  املعارف  تلك  وتعرف  املشاق  هذه  تتجشم  لم  أوروبا 

ما رغبت في أن تجعل ملشروعها السياس 
, فإذا كبر انتشر  وإن 

ً
ى بمحبتها صغيرا

 
 لها يتغذ

ً
ي حزبا

 لها على مساعيها". 
ً
 في البالد وكان عونا

ها   بأن  ويتهمونها  العثمانية  الرشدية  املدارس  بتقصير  ون  يحس  املسلمون  بدأ  وقد 

ها بدائية بمستواها, في الوقت نفسه لم يكن املسلمون راضين   لة, وغير صحية, وبأن  غير مؤه 

اإلرساليات, وإن كانوا معجبين بها, وذلك "إللحاحها على التبشير وتعليم الدين    عن مدارس

هم بإخالصها في رسالتها". ولم تكن املدارس املسيحية 
 
املسيحي حتى للطالب املسلمين ولشك

ر تعليمها على أبناء طائفتها.   ُ
 
ص  ق 

 
ها كانت طائفية ت  الوطنية في نظرهم بالبديل الصالح, ألن 
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أخ  الشيخ ولذلك  من  مستمر   وبإلحاح  الخيرية,  الجمعيات  فون 
 
يؤل املسلمون  ذ 

التربوية.   ومنها  اإلسالمية  املقاصد  لتخدم  الفنون",  "ثمرات  جريدة  عبر  قباني  القادر  عبد 

املدارس   " من 
ً
 "جديدا

ً
إليه جهازا أضافت  إذ  الطائفي،  النظام  زت هذه الجمعيات  وقد عز 

 ية. على غرار املدارس الطائفية املسيح

"الفجر    يصفها  كما  بدايتها،  في  كانت  التي  اإلسالمية  املدارس  تتشكل  وبدأت 

ها كانت غافلة عن ذلك خمس عشرة   ا الطائفة اإلسالمية فإن  الصادق" على النحو التالي: "أم 

ا يضر   سنة، مقتصرة من املدارس على بعض زوايا مهجورة مملوءة بالعفونة والرطوبة, مم 

هم قاموا بواجباتهم بصحة األوالد, ومن   املعلمين املشايخ العميان الذين ال ننكر فضلهم ألن 

قين والحجامين. وبقيت محرومة من  
 
على قدر إستطاعتهم, ومن األطباء على أناس من الحال

اإلسالمي  املشرب  توافق  تعليمها ال  بالعمومية، ألن  مبادئ  امللقبة  باملدارس  التامة  الفوائد 

 شترط في بعضها على التالميذ الخضوع لدين املدرسة". من وجوه معلومة, كيف ي

ى كان تأسيس جمعية املقاصد الخيرية اإلسالمية    وبقيت األمور على ماهي عليه حت 

هـ، وأخذت على عاتقها نشر التعليم بين   1295م, غرة شعبان  1878تموز    31في بيروت في  

ية, وكان لوالي سوريا الفضل  صفوف املسلمين, عن طريق فتح العديد من املدارس االبتدائ

الكبير في نهضة الجمعية من خالل تأمين العديد من األوقاف لها لضمان استمراريتها, لكن  

بتأسيس   عالقة  باشا  ملدحت  كان   
ً
فعال هل  البحث:  هذا  في  ها  عالجت  التي  األولى  اإلشكالية 

ه   أن  إثبات  إستطعت  وقد  بيروت؟  في  اإلسالمية  الخيرية  املقاصد  له  جمعية  عالقة  ال 

تأسيس  بعد  كان  سوريا  على  والًيا  باشا  مدحت  تعيين  تاريخ  أن   كما  الجمعية,  بتأسيس 
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في والية سوريا،   العديد من الجمعيات الخيرية  جمعية املقاصد, علًما أن  عمد إلى تأسيس 

 وطلب من جمعية املقاصد في بيروت رعاية هذه الجمعيات. 

ها، أسباب استعفاء عبد القادر قباني من رئاسة واإلشكالية الثانية التي تعر ضت  ل 

العثمانية   الوثائق  فمن خالل  الرئاسة.  تولي منصب  على  أشهر  عدة  بعد  املقاصد  جمعية 

ما عزل من منصبه, بسبب عدم   إن  الجمعية  رئاسة  لم يستعف من منصب  قباني  أن   ن  تبي 

دى مدارس بيروت, حيث  موافقته على تعيين أستاذ غير كفوء لتعليم القرآن الكريم في إح

مدارس   لجميع  الكريم  القرآن  تعليم  عن  مسؤولة  كانت  املقاصد  جمعية  أن   أيًضا  ن  تبي 

 بيروت. 

في    اإلسالمية  الخيرية  املقاصد  جمعية  عن  كتبوا  ن  مم  الباحثين،  بعض  أن   رأى 

ال باشا,  الوالي مدحت  عهد  في  والية سوريا  في  تشكلت  التي  الخيرية  الجمعيات  أن    بيروت, 

هذه   تبيان  أيًضا  أردت  لذلك  بيروت,  في  اإلسالمية  الخيرية  املقاصد  بجمعية  لها  عالقة 

أم  بيروت  في  اإلسالمية  الخيرية  املقاصد  لجمعية  تابعة  هي  الجمعيات  هذه  فهل  العالقة, 

 ال؟؟. 

: استعرضت خبر تأسيس جمعية املقاصد, كما ورد في بعض املراجع وعالقة   
ً
أوال

ر  بها. حيث  املقاصد الجمعيات  تأسيس جمعية  مع   
ً
تزامنا ه  أن  ومرجع  من مصدر  أكثر  وى 

ونابلس   وعكار  الالذقية  دمشق, طرابلس,  في  أخرى  تأسست جمعيات  بيروت  في  اإلسالمية 
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تابعة   كانت  الجمعيات  هذه  أن   واملصادر  املراجع  هذه  بعض  د 
 
أك وقد  وصيدا,  وجنين 

 لجمعية املقاصد في بيروت. 

ومن خالل محاض   ،
ً
بيروت ثانيا في  اإلسالمية  الخيرية  املقاصد  ر جلسات جمعية 

 للشك، أن  هذه الجمعيات كانت تابعة لجمعية املقاصد  
ً
استطعت إثبات بما ال يدع مجاال

كانت  الحاضنة لجميعها,فأي  مشكلة  كاألم  املقاصد  كانت جمعية  األقل   أو على  بيروت,  في 

املقاصد جمعية  إلى  تلجأ  كانت  الجمعيات  هذه  على    تعترض  كان  إن  ها، 
 
لحل بيروت  في 

إلى   أو مع السلطة املحلية، فمدحت باشا والي سوريا كان يعمد  الصعيد املحلي مع األهالي 

تأسيس هذه الجمعيات، ويطلب من جمعية املقاصد في بيروت أن ترعاها وقد ورد في أحد  

الهيئة   هذه  تشر فت  "قد  الجمعية:  جلسات  املقاصد-محاضر  جمعية  وة  بتال   -هيئة 

خة   املؤر  الجمعية  لرئاسة   
ً
خطابا الوالية  ملجأ  جانب  من  الصادرة  العلية   15التحريرات 

هـ، املتضمن أن  دولته قد أصدر أمره إلى متصرفية البلقاء بتشكيل شعبة لهذه  1295رجب 

فخامته  أمر  وجنين، وصار  نابلس  في  إنشاؤها  التي صار  املكاتب  تنظيم  بها ألجل  الجمعية 

 مشية الوظائف املحمولة للجمعية سبيل تأسيس وإصالح هذه املكاتب". بحسن رؤية وت

اإلسالمية  الخيرية  املقاصد  جمعية  "إغالق"  أسباب  هي  البحث  هذا  في  إشكالية  وأهم  

وتحويلها إلى "شعبة املعارف", فمن أجل معرفة الدواعي الحقيقية ألسباب اإلغالق, كان ال 

بالسلط  باشا  مدحت  عالقة  دراسة  من  بجمعية  بد   ل  األو  وعالقة  الثاني,  الحميد  عبد  ان 

 االتحاد والترقي, وأهم أهداف هذه الجمعية.



 
174 

 بدراسة العالقة التي تربط مدحت باشا بالسلطان عبد الحميد 
ً
ال أو  وفي هذا املجال قمت 

قال  حين  والعربدة،  السكر  أثناء حفالت  باشا  به مدحت  ه  يتفو  كان  ما   
ً
الثاني, وخصوصا

املشهو  آل  قولته   
ً
وصاعدا اآلن  من  يحكم  أن  املانع  ما  عثمان,  آل  اآلن  حتى  حكم  "لقد  رة 

 مدحت". 

تأسيس   على  وعمل  قادتها،  أكبر  من  فكان  والترقي,  باالتحاد  باشا  )...( عالقة مدحت 
ً
وثانيا

الجمعيات  ومسمى  اسم  تحت  سوريا  على  واليته  أثناء  الجمعية  لهذه  الفروع  من  العديد 

اال إلى  ووصيته  الدولة الخيرية،  واليات  جميع  في  املدارس  تأسيس  بضرورة  قي  والتر  تحاد 

ى خيري.   العثمانية، ألهداف سياسية تحت مسم 

العثمانية على "إغالق" جميع جمعيات    فلهذه األسباب مجتمعة، أقدمت الدولة 

سبب   أهم   هناك   ،
ً
سابقا ذكرناها  التي  األسباب  إلى  فباإلضافة  سوريا.  والية  في  املقاصد 

الجمعية، وهو عالقة جمعيات املقاصد الخيرية بجمعية االتحاد والترقي, وال يخفى   إلغالق

والية   في  املقاصد  جمعيات  إغالق  على  أقدم  الثاني  الحميد  عبد  السلطان  أن   أحد  على 

له عالقة   ليس  باشا  أن  مدحت  البحث،  أثبتنا من خالل  لكن  العالقة,  سوريا بسبب هذه 

ما كانت ضحية من ضحايا مدحت بتأسيس جمعية املقاصد الخير  ية اإلسالمية في بيروت, إن 

مها مدحت باشا  باشا, حيث "ذهب الصالح بعهد الطالح" بالر غم من كل  املساعدات التي قد 

 إلى الجمعية املقاصد في بيروت. 
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لت   ما حو  غلق، إن 
 
واستطعت من خالل هذا البحث إثبات أن  جمعية املقاصد لم ت

بعكس الجمعيات األخرى, فشعبة املعارف هي امتداد لجمعية املقاصد إلى شعبة املعارف,  

ى سنة   ى أن  1884على األقل  حت  م, فقد قامت بما كانت تنوى القيام به جمعية املقاصد. حت 

الكتابة عن شعبة   بيروت، تجاهلوا  في  املقاصد  كتبوا عن جمعية  ن  الباحثين مم  كثيًرا من 

ال   أن  في  آثرت  ي  لكنن  جمعية املعارف,  بين  واملتالحمة  والوطيدة  الوثيقة  للعالقة  أتجاهلها 

 املقاصد الخيرية في بيروت وشعبة املعارف. 

القادر    عبد  لعزل  الحقيقية  األسباب  هي  لها،  تعر ضت  التي  األخيرة  واإلشكالية 

التطرق   العثمانية من دون  الوثائق  قباني من مديرية معارف بيروت, فقد أوردت ما كتبته 

لصقت به.ملضمونها 
 
اني من جميع التهم التي أ ى جاءت إحدى الوثائق، وأنصفت القب   , حت 
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 املالحق 
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وثيقة من عبد القادر قّباني وسليم الزهري إلى السلطات العثمانية بضرورة  

. فتح مدراس للمسلمين في بيروت  
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صيدا، بإنشائها  وثيقة عثمانية تظهر جمعية املقاصد الخيرية اإلسالمية في  

 مدارس ابتدائية ورشدية. 
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وثيقة عثمانية: كتاب استرحام من قبل عبد القادر قباني إلى الدولة العلية يطلب  

فيها إنصافه، وعدم عزله من مديرية معارف بيروت، ويظهر في التقرير تبرئة عبد  

 . القادر قباني من التهم املنسوبة إليه
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ش تنسيق ولية بيروت ُيعلم الدولة العثمانية  وثيقة 
ّ
عثمانية ُمرسلة من مفت

بوصول كتاب عزل عبد القادر قّباني مدير معارف بيروت من منصبه، ويطالب  

 السيد عبد القادر قّباني بتعويض عن الخدمات التي خدمها في منصبه. 
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رة مجلس تنسيق  تحرير جواب موّجه إلى النظارة العلية، حيث يفهم من 
ّ
مذك

 الولية أّنها لم تقرر على اإلطالق تعيين عبد القادر قّباني في مديرية معارف بيروت 
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وثيقة تظهر تنظيم واستيفاء واردات األوقاف واإلعانات املحلية الواردة إلى  

جمعية املقاصد الخيرية اإلسالمية في بيروت، واستخدام هذه األموال في زيادة 

 تشكيل مجلس معارف محلي واعتراض  عدد املدا
ً
رس البتدائية. وتظهر أيضا

رئيس الجمعية على هذا املجلس )...( الرئيس أّن عملية ربط الجمعية بمجلس  

املعارف هي عملية غير صحيحة وغير ضرورية، وحيث أن عمل الجمعية يقتصر  

 على تأسيس املدارس اإلبتدائية من أجل تربية النشأ.



 
184 

   

تقرير من السلطات املحلية في بيروت يفيد أّن مدير معارف بيروت عبد القادر  

قباني وأخاه، قاما بتوقيع إيصالت تابعة للوقف الخاص باملعارف، وأّن هذه  

 األموال لم تذهب إلى الجهات املختصة. 
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وثيقة تظهر استيالء عبد القادر قباني مدير معارف بيروت وأخيه الحاج علوان  

فات موقوفة عائدة إلى أوقاف بيروت. ع
ّ
 لى مثق
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تظهر هذه الوثيقة أّن جمعية املقاصد الخيرية اإلسالمية في بيروت قامت بإنشاء مدرستين  

 لإلناث، وخّصصت الدولة العثمانية مساعدة مالية لهم. 
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سّست في عهد  تظهر هذه الوثيقة بما ل يرقى إلى الشّك أّن جمعيات املقاصد التي 
ُ
أ

 مدحت باشا والي سورية، قامت بإنشائها ودعمها جمعية اإلتحاد والترقي. 
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ي وأعضاء جمعية   كتاب مّوجه إلى وزارة الداخلية يقترح عليها إعطاء مؤسس ّ

 من الدرجة الحادية عشرة. وقد  
ً
 مجيديا

ً
املقاصد الخيرية في الشام، وساما

افقت الوزارة املعنية على إعطاء أ  عضاء الجمعية األوسمة. و
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سها مدحت باشا   مع العلم   –تظهر هذه الوثيقة عالقة جمعيات املقاصد التي أسَّ

  –أن مدحت باشا لم تكن له عالقة بتأسيس جمعية املقاصد الخيرية في بيروت  

 بجمعية التحاد والترقي. 
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 قائمة املصادر واملراجع 
: الوثائق العثمانية: 

ً
 أول

I- Başbakanlik Osmanli Arşivi. 

1- B.O.A: DH.VMVM: 69/2. 

2- B.O.A:  ŞDnic, nec:1320/25. 

3- B.O.A:  MF, MKT:1138/6. 

4- B.O.A: MF, MKT: 71/3. 

5- B.O.A: MF, MKT: 76/5. 

6- B.O.A: MF, MKT: 68/100. 

7- B.O.A: MF, MKT: 76/15. 

8- B.O.A: MF, MKT: 1138/64. 

9- B.O.A: MF, MKT: 74/118. 

10- B.O.A: DH-ID: 12/84. 

11- B.O.A: DH-ID: 12/84. 

12- B.O.A: DH-ID: 12/84. 

13- B.O.A: DH.KMS: 46/9-3. 

14- B.O.A: DH.KMS: 47/73-6. 

15- B.O.A: Y.PRK.BŞK: 48/116-1. 

16- B.O.A: MF. MKT: 558/3-2. 

17- B.O.A: MF, MKT: 115/83. 

18- B.O.A: DH.I.DN: 315/93. 

19- B.O.A: MF, MKT: 973/18- 3. 

20- B.O.A: MF, MKT: 973/18- 4. 

21- B.O.A: MF, MKT: 558/3-2. 

22- B.O.A: MF, MKT: 973/18(3-4). 

23- B.O.A: Şnic/nec: 1320/25(5-5). 

24- B.O.A: MF, MKT: 1159/32(4-5). 

 ثانًيا: محاضر اجتماعات جمعية املقاصد الخيرية اإلسالمية في بيروت.

ا: محاضر اجتماعات شعبة املعارف. 
ً
 ثالث
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 رابًعا: جريدة ثمرات الفنون.

 خامًسا: جريدة اإلقبال. 

 سادًسا: جريدة لسان الحال. 

 م(، لصاحبها عبد الباسط األنس ي.1910هـ / 1327سابًعا: تقويم جريدة اإلقبال )

ا: الفجر الصادق: البيان السنوي لجمعية املقاصد 
ً
 هـ.1297ثامن

 تاسًعا: املراجع العربية:

العثمانية،   (1 الدولة  تاريخ  يلماز:  إستانبول،  أوزتونا،  تركيا،  للتمويل،  فيصل  مؤسسة  منشورات 

 م.1990

للماليين،   (2 األسد وإحسان عباس، دار العلم  الدين  ناصر  أنطونيوس، جورج: يقظة العرب: ترجمة 

 م. 1966، 4بيروت، ط

األيوبي، جهينة حسن: جمعية املقاصد الخيرية اإلسالمية في بيروت، الجامعة األمريكية في بيروت،   (3

 .م1966حزيران 

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

 م.1972محمد زكي بقالين، أحداث مع شيوخ الكتاتيب، إستانبول، 

أوغلي، إكمال الدين إحسان: الدولة العثمانية تاريخ وحضارة، ترجمة صالح سعيداوي، إستانبول،   (5

 م.1999حزيران 

التاسع عشر األبيض،   (6 القرن  في  األخير  الربع  منذ  طرابلس  في  العلم  ومراكز  العلمية  الحياة  أنيس: 

اللبنانية  الجامعة  التاريخ،  في  املاجستير  شهادة  لنيل  ت  أعد  رسالة  الفرنس ي،  االنتداب  بداية  حتى 

 م.1980

تاريخية إحصائ (7 العثماني، دراسة  العربي  املشرق  في  التعليمية  املؤسسات  ية في ضوء  بيات، فاضل: 

 م. 2013الوثائق العثمانية، تقديم خالد أرن، منظمة التعاون اإلسالمي، إستانبول، 

الوثائق   (8 في ضوء  العثماني رؤية جديدة  العهد  في  العرب  تاريخ  في  أ.د. فاضل مهدي: دراسات  بيات، 

 م.2003، 1واملصادر العثمانية، دار املدار اإلسالمي، بيروت، لبنان، ط

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

د الثالث، الجزء الخامس.  (10
 
 تدمري، عمر عبد السالم: موسوعة علماء املسلمين في لبنان، املجل

 م. 1957الحصري، ساطع: البالد العربية والدولة العثمانية، معهد الدراسات العربية العاملية،  (11

للموسوعات،    حتاتة، يوسف كمال بك: (12 العربية  الدار  )حياته، مذكراته، محاكمته(،  باشا  مدحت 

 م. 2002، 1بيروت، لبنان، ط



 
192 

 م.1972، 2حتي، فيليب: تاريخ لبنان، دار الثقافة، بيروت، ط (13

 م. 1981م(، الدار الجامعية، 1938  – 1868حالق، حسان: مذكرات سليم علي سالم )  (14

إجتماعية  حالق، حسان: دراسات في املجتمع   (15   –تربوية    –إقتصادية    –اللبناني، دراسات سياسية 

 ديمغرافية، دار النهضة، بيروت، لبنان. 

 م. 1998، 4حرب، محمد: مذكرات السلطان عبد الحميد، دار القلم دمشق، ط (16

 م. 1970حراز، السيد رجب: الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب، القاهرة،  (17

ية وتطورها في لبنان خالل القرن التاسع عشر، مجلة األبحاث،  سراج الدين، أحمد: الحركة التربو  (18

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

 م. 1987، 2رستم، أسد: لبنان في عهد املتصرفية، منشورات املكتبة البوليسية، لبنان، ط (19

 م. 1979، 3زين، زين نور الدين: نشوء القومية العربية، دار النهار، بيروت، ط (20

 م. 1987، 2زيدان، جرجي: تاريخ آداب اللغة العربية، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، ط (21

 م.1972زيادة، نقوال: أبعاد التاريخ اللبناني الحديث، القاهرة، جامعة الدول العربية،  (22

23)  ( بيروت  في  اإلسالمية  الخيرية  املقاصد  جمعية  محمد:  عصام  د.  /  1421-1295شبارو،  -1878هـ 

 م. 2000، 1م(، دار مصباح الفكر للطباعة والنشر، بيروت، ط2000

،  1الصالبي، علي محمد: الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقط، دار البيارق، بيروت، ط (24

 م.1999

 م.1974م(، بيروت، 1926-1914ضاهر، مسعود: تاريخ لبنان اإلجتماعي )  (25

 م، دار املعارف، مصر. 1914-1846ية سورية عوض، عبد العزيز محمد: اإلدارة العثمانية في وال  (26

 م.1987علي، أورخان محمد: السلطان عبد الحميد الثاني: حياته وأحداث عهده، دار األنبار،  (27

الجامعة  (28 منشورة،  غير  ماجستير  رسالة  لبنان،  في  الخاص  والتعليم  الدولة  رؤوف:  الغصيني، 
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