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 قّدمة امل
 

التعليم اخلاص  يزال  ،شغل  لبنانـيًزا كب ـ  حي  ، وما  أواسط    ،ًرا يف  منذ  بدأ  فقد 
الع احلكم  ن  إّب  عشر،  التاسع  نظام ثمالقرن  من  األوىل  الدرجة  يف  مستفيًدا،  اين، 

غياال الطوائف  مبوجبه  منحت  الذي  النظام  وهو  الدولة   اإلسالمية    ـرمتيازات،  يف 
مدارسها،  حري  العثمانية   إنشاء  يف  واسعة  من صك  مثة  الثانية  الدرجة    االنتداب   يف 

ر الدستور اللبناين  نة والعاشرة مبدأ حرية التعليم. وقد أتث  ماملاداتن الثا  يهف   الذي أك دت
ُوِضع يف ظل   منه على   االنتدابالذي  العاشرة  املادة  فنصَّت  اإلرث،  هبذا  الفرنسي 

 .1حرية التعليم 

ظل    يف  اللبنانية  الدولة  اتبعت  متمس    االستقاللوقد  النهج  حبري ة  هذا  كة 
 الذي مسح للتعليم اخلاص ّبلتوسع والنمو على حساب التعليم الرمسي. ، األمر  التعليم

وقامت الدولة اللبنانية بتنظيم التعليم اخلاص، فوضعت تشريًعا خاًصا إلنشاء   
وتشريًعا آخر    .2م 1950آذار    23اتريخ    1436وهو املرسوم رقم    ،املدارس اخلاصة

هو القانون الصادر بتاريخ    ،يتعل ق بتنظيم عمل أفراد اهليئة التعليمية يف املدارس اخلاصة
 .3م1956حزيران  15

 
 ( راجع الدستور اللبناني. 1

م،  2002، 2( الدكتور نزيه كبارة: النظام القانوني للمدارس الخاصة ومعلميها، مطابع المكمل، طرابلس، ط 2

 . 76ص:

م، ص:  2004المعلمين،  ( المحامي زياد بارود: حقوق المعلمين والمعلمات في التشريع، صادر عن نقابة   3

4-5 . 
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تعديل منذ    وإذا كان التشريع املتعل ق إبنشاء املدارس اخلاص ة مل يطرأ عليه أي   
يف  فإن    إصداره، التعليمية  اهليئة  أفراد  بتنظيم  املتعل ق  اخلاص ة خضع  التشريع  املدارس   

لتعديالت كثرية، كان اهلدف منها حتسني أوضاعهم، ومحاية حقوقهم، والعمل على 
مساواهتم أبفراد اهليئة التعليمية يف املدارس الرمسية، جلهة رواتبهم وتعويضاهتم وساعات 

 العمل. 

بريوت  مجعية املقاصد اخلريية اإلسالمية يف  نتهاء من أتليف كتاب "بعد اال 
يف أتليف هذا الكتاب "جلنة تعليم أبناء املسلمني   "، شرعتُ انيةثميف ضوء الواثئق الع

نداثر، معتمًدا على أرشيف  وذلك حفاظاً على اتريخ هذه اللجنة من اال  ،يف القرى"
عملية التوثيق بـ"حماضر   اللجنة وأرشيف مجعية املقاصد يف بريوت. وقد أشرُت خالل

ا "حماضر إ  ،ختصارًااللجنة"  إىل  أشرُت  فيما  املسلمني،  أبناء  تعليم  جلنة  حماضر  ىل 
 ختصارًا حملاضر مجعية املقاصد اخلريية اإلسالمية يف بريوت.ا ،اجلمعية"

"و  تلق  القرىمل  يف  املسلمي  أبناء  تعليم  الدراسة  جلنة  الباحثني يف  عناية   "
ا جند يف هذه  نن  إ"، حيث مجعية املقاصد اخلريية يف بريوتص كاليت القتها "محييوالت

". فالدراسات  جلنة تعليم أبناء املسلمي يف القرىالدراسات بعض الصفحات عن " 
قليلة جًدا إن مل تكن اندرة عن هذه اللجنة اليت كان هلا الدور الكبري يف توعية اجملتمع  

قرى  نتشرت بكثافة يف الااملسلم يف القرى. كما تصد ت إىل اإلرساليات التبشريية اليت 
ني، واستطاعت  عل مواستطاعت هذه اللجنة أن ختر ج األطباء واملهندسني وامل  ،اللبنانية
العديد من القرى اللبنانية قبل أن تصل    حمل    أن حتل   الدولة ولو جزئًيا، ووصلت إىل 

 إليها الدولة اللبنانية. 

أردتُ   الكتاب  ،لذلك،  هذا  اللجنة،    ،من خالل  هذه  على  الضوء  تسليط 
فقط  إن    ليس  وكيفية  أتسيسها،  التأسيس،  أسباب  القرى  اا  يف  السريع  نتشارها 
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حل   أيًضا  وأردُت  جبمعية    اإلسالمية.  اللجنة  عالقة  حقيقة  مدى  حول  اإلشكالية 
ن كتبوا عن مجعية  بعض الباحثني م    رأى املقاصد اخلريية اإلسالمية يف بريوت، حيث  

جزئًيا    وا وتطر ق  ،املقاصد التإىل  ولو  عند  عالقة    ،أسيسأنه  املقاصد  جلمعية  يكن  مل 
اللجان   كأهم  اللجنة  هذه  وإبراز  القرى".  يف  املسلمني  أبناء  تعليم  "جلنة  بتأسيس 

العشرين القرن  بداية  مع  تشك لت  اليت  األساسية ا  ،اإلسالمية  املصادر  على  عتماًدا 
املسلمني يف القرى".  الت جلنة تعليم أبناء  الت مجعية املقاصد يف بريوت، وسج  "سج  

ألستاذ املهندس "أمني حممد الداعوق" رئيس  هنا من توجيه كلمة شكر إىل اوال بد  
القرى يف  اإلسالمية  اخلريية  املقاصد  ب  ،مجعية  تفض له  اجلمعية  على  أرشيف  وضع 

 السجالت. طالع على، والسماح يل ّبالبتصر يف

عام  و   النور  اللجنة  م1922أبصرت  جمموعة  يد  على  يف  م،  اخلري  أهل  ن 
يرتأ    ،بريوت مل  لكن ه  الداعوق"،  "عمر  البريويت  الوجيه  رأسهم  فقد وعلى  اللجنة،  س 

ترأ  ترأ   األخري  هذا  وفاة  وبعد  األسري"،  "حسن  األوىل  للمرة  الداعوق،  سها  عمر  سها 
 ، الذي مجع بني جلنة تعليم أبناء املسلمني ومجعية املقاصد اخلريية اإلسالمية يف بريوت

هلا. ومن  حيث ش الذهيب  العصر  اللجنة  الداعوق    مث هدت  اللجنة حممد  رائسة  توىل  
حيث   والده،  وفاة  اخلريية  ابعد  املقاصد  مجعية  رئيس  سالم  صائب  الرئيس  ختذ 

قراره التارخيي بضم اللجنة إىل اجلمعية جبميع أجهزهتا، بعد أن    ،اإلسالمية يف بريوت
إبدارهت ذايت،  ّبستقالل  تتمتع  اللجنة  مجعية  كانت  ّبشراف  ولكن  للمدارس،  ا 

البحثاملقاصد.   اجملتمع    وتطرقنا يف هذا  ليتعر ف  اإلدارية واملالية،  اللجنة  إىل سياسة 
املسلم  ،اللبناين بشكل    على  ،وخصوًصا  واملالية  اإلدارية  أمورها  اللجنة  إدارة  كيفية 

واضح   قانون  فيه  يكن  مل  الذي  الوقت  يف  القوانني  من  العديد  وطبَّقت  حضاري، 
امل  أقدام  .ني واإلجازات واألعطالعل مّبلنسبة لرواتب  تثب ت  اللجنة أن    هاواستطاعت 

ية جلميع املسلمني  يف اجملتمع اللبناين وخصوصاً املسلم، حيث أصبحت مرجعية إسالم
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كانت  ،اللجنة ّبلتعاليم الدينية يف مدارسها، ال بل أكثر من ذلك واهتم ت يف القرى.
 مسؤولة عن التعليم الديين يف املدارس الرمسية.

ه مهما كتبنا  ألن   ،ُت يف سرد اتريخ هذه اللجنة، أرجو أن أكون قد وفق  اً أخري و  
املؤس   حق  نويف  أن  نستطيع  األوائل  ال  القرىسني  يف  املسلمني  أعباء  حتم لوا    ،الذين 
 ستمرارها ووصوهلا إىل أكرب عدد من املسلمني.اوقد موا الغايل والنفيس يف سبيل 
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 اين: ثمالتعليم يف العهد الع -1
م، كان التعليم يف الدولة 1856شباط    18اهلمايوين يف    صدور اخلط  قبل   

كومية  احلدارس  املهتمام الدولة إبنشاء  اف ،انية مرتوكاً للمبادرات األهلية واألجنبيةثمالع
يبدأ إال   التاسع عشر  مل  القرن  اليت سادت خالل  فقد أكد   ؛مع حركة اإلصالحات 

املذكور:"  اخلط   نشاء ا  ن  أو   ،مرافق الدولة مجيعها  يعم  اإلصالح جيب أن    نَّ أاهلمايوين 
الشعب  على  املسيطر  اجلهل  على  ّبلقضاء  كفيل  الدولة  أرجاء  يف  صاحلة  مدارس 

غيـر اإلسالمية يف ترميم املستشفيات    . كما أكد أيضاً:"احلري ة املطلقة للطوائفعامة"
 . 1واملدارس واملعابد واملدافن" 

 

 : االنتدابالتعليم يف عهد  -2
ع يف التوس    -األجنيب    سي ماال    -ستمر التعليم اخلاص  ا،  االنتدابيف عهد   

الشأن    والنمو   الفرنسية يف  الدولة  الرمسي. وقد خضعت سياسة  التعليم  على حساب 
اللتني    ،على لبنان وسوراي االنتداب من صك    الثامنة والعاشرة الرتبوي ألحكام املادتني  

 رسلني الدينية يف إنشاء مدارسها.وبعثات امل ،كفلتا حقوق الطوائف

صك  و  من  الثامنة  املادة  تُ :"االنتداب  نص ت  حقوق   س  ال  اإلطالق  على 
الطوائف يف حفظ مدارسها، رغبة يف تعليم أبنائها وتربيتهم بلغتهم اخلاصة، على شرط  

 اإلدارة يف شأن التعليم العام". أن تنطبق أعماهلا على األوامر العام ة اليت تصدرها

 
ضوء   1 في  إحصائية  تاريخية  دراسة  العثماني،  العربي  المشرق  في  التعليمية  المؤسسات  بيات:  فاضل   )

 . 232-8م، ص: 2013الوثائق العثمانية، تقديم خالد أردن، منظمة التعاون اإلسالمي، إرسيكا، إستنبول، 
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بعثات املرسلني الدينية يف سوراي    كما نص ت املادة العاشرة على ما يلي:"إن  
اال ن  ولبنا مع  التعليم  أبمور  تشتغل  أن  واحلكومات  تستطيع  املنتدبة  للدولة  حتفاظ 

 احمللية يف احلق  العام يف َسن  األنظمة وبسط املراقبة يف ما خيتص ّبلرتبية والتعليم".

العام  وعندما وُ  اللبناين يف  الدستور  منه  1926ضع  العاشر  املادة  م، نص ت 
حقوق   وعلى  التعليم  حري ة  إنشاءعلى  يف  فيها:"إن    الطوائف  جاء  فقد    مدارسها، 

اآلداب، أو يتعر ض لكرامة أحد األداين    ّبلنظام العام أو يناف  ما مل خيل    التعليم حر  
أن تس   املذاهب، وال ميكن  اخلاص ة،   أو  إنشاء مدارسها  الطوائف من جهة  حقوق 

الدولة تصدرها  اليت  العامة  لألنظمة  وفًقا  ذلك  يف  تسري  أن  املعارف    على  شأن  يف 
 العمومية". 

إقرار حري   من  األفراد،  الطوائف، كما  استفادت  الدستور،  وقد  يف  التعليم  ة 
املدارس اخلاصة يف عهد    تفأقبل إنشاء  واحلق  االنتدابعلى  اإلقرار حلرية    ن  إ  .  هذا 

نعكاًسا ا تعليم وللطوائف يف إنشاء مدارسها، مل يكن بدعة يف الدستور، فقد كان  ال
  ،اين إبنشاء مدارسهاثماحلكم الع  يف ظل    حيث مسح للطوائف  ،التعليم يف لبنانلواقع  

من جهة اثنية. إال     االنتداب   عليه صك    اشًيا مع ما نص  كما تبني  لنا من جهة، وت
حتد ث عن حقوق الطوائف والبعثات الدينية، يف إنشاء مدارسها،    االنتداب  صك    أن  

 على حرية التعليم بشكل مطلق جلميع اللبنانيني كمواطنني يف دولة.  ومل ينص  

وجنم عن إطالق حقوق الطوائف والبعثات الدينية يف إنشاء مدارسها، آاثر  
عض الشهادات:"...  ب يراد  سيئة على مستوى الثقافة والرتبية الوطنية. ونكتفي هنا إب

اهاهتم  ت  ا مدرسة يف ميول الطالب و   رت أساليب الرتبية املختلفة اليت تتبع يف كل  لقد أث  
م   سلوكهم،  خر جيي  وناذج  بني  التعاون  جعل  مبكانا  الصعوبة  من  املعاهد  ... هذه 
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الدينية املختلفة التفريق بني الطوائف  ز  ا ترك  إذ إن    ،واملدارس األجنبية كانت سبًبا يف 
 .1األقليات" حمور نشاطها بني 

الغو " التعليم  يكن  الشوائب،مل  من  خالصة  نعمة  أن    ريب  مستوى  مع  رفع  ه 
أن   غيـر  العريب،  العامل  أجزاء  أرقى  الشام  بالد  وجعل  نسبياً،  عالية  درجة  إىل  ه  الثقافة 

 .2عددها"نقسامات الطائفية وزاد فقد ثبتت اخلالفات واال ،كانت له مساوئه

قامت بتنظيم التعليم، فأنشأت    االنتداب سلطات    وتدر اإلشارة هنا إىل أن  
ته درس  مهم    ،4وجملس أعلى للمعارف العامة  .3وزارة للمعارف العامة والفنون اجلميلة

أن    قرتاح رئيسهابناء على    احلق    وله  ،قة بتنظيم الرتبية والتعليماملسائل العامة املتعل    كل  
ينتخب جلااًن فرعية لدرس املسائل املتعلقة ّبلربامج وطرق التعليم وأنظمة املدارس احلرة  

 أو اليت جيب منعها. ،والكتب املدرسية املباح تعليمها

الذي  و  الديين  التسامح  العت  انتيجة  الدولة  التعليمثمبعته  وحرية  الذي  و   ،انية 
األمر الذي أد ى إىل تنامي   ،لفرنسية، ومن بعدها الدولة الطوائفإىل ا  أعطته الدولة

رات  ـولفت  ،التعليم األجنيب واإلرساليات والتعليم املسيحي احمللي، حيث بقي املسلمون
الدولة الفرنسية إىل هذه   متهُ الدعم الذي قد   كما أن   .هبم دون مدارس هتتمَّ  ، منطويلة

أد   إىل  املدارس  الرمسيها  تناميى  التعليم  حساب  الطالب   ،على  غالبية  كان   الذي 
م إليه  املسلماملنتسبني  أو    .نين  املسلمون  عمد  تشكيل  لذلك  إىل  املقاصد  اًل  مجعية 

ب يف  وعندما  روتيـاخلريية  اللبنانية  ا،  القرى  يف  واإلرساليات  األجنيب  التعليم  نتشر 

 
ربي، نشر مجلس التعليم األمريكي بواشنطن، المطبعة  ( ماتيوز وعقراوي: التربية في الشرق األوسط الع 1

 . 733م، ص: 1949العصرية، 

بيروت،   2 عباس،  وإحسان  األسد  الدين  ناصر  ترجمة  العرب،  يقظة  أنطونيوس:  جورج  ط1962(  ،  1م، 

 . 166ص:

 م. 1926أيار  31تاريخ  5( أنشئت بموجب المرسوم رقم  3

 م. 1928نيسان   2تاريخ  3032( أنشىء بموجب المرسوم رقم  4
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ب  قامت املسلمني  من  القرىتشكيل  جمموعة  يف  املسلمي  أبناء  تعليم  عام    جلنة 
رفت ّبملدارس اخلاصة اجملانية. فما هي القوانني اليت ترعى املدارس  واليت عُ   ،م1922

 اخلاصة اجملانية؟ 

نيسان   2اتريخ    3032ي تشك لت مبوجب املرسوم رقم  ـوضعت اللجنة التو 
ا  ،م1928 اجمللس  للمعارفوهو  خاصاً    ،ألعلى  اخلاصة  تعل  يتشريعاً  ّبملدارس  ق 
ّبحلق  احتفظ  و   ،1ومراقبتها  مبوجبه،  الدولة  ال  رئيس  إعطاء  املدارس  ـتيف  بفتح  رخيص 

اخلاصة اخلاصة    ،األهلية  األجنبية  املدارس  بقيت  بينما  عليها،  واإلشراف  وإغالقها 
 خاضعة لسلطة املفوض السامي املباشر.

اللجنة   قانون آذار    –  بتدائيةاالنظاًما إلعانة املدارس اخلاصة  كما أصدرت 
تقل    –م  1928 اإلعانة ال  لي  وهذه  السنةـعن عشر  يف  ذهباً  عن سنة  وتُ   ،رات  نح 

تُ  توف  واحدة مبرسوم يصدره رئيس اجلمهورية، وال  إذا  املدرسة شروط عطى إال   رت يف 
لرئيس    وحيق    املدارس.هذه  شيها كيفية التعليم يف  وتراقب احلكومة بواسطة مفت    ،دةحمد  

منح  تاجلمهورية   أن  هذه  وقيف  إذا ظهر  تعطى   اإلعانة مبرسوم يصدره،  اليت  املدرسة 
 اإلعانة غيـر حائزة على الشروط املطلوبة.

قانون   أخضع  املدارس  1956حزيران    15لذلك  مجيع  األوىل  مادته  يف  م 
تها التعليمية ألحكامه. وقد أطلق  ئاخلاصة يف لبنان من وطنية وأجنبية، ومجيع أفراد هي 

)مؤس   لفظة  اخلاصةالقانون  املدارس  على  اخلاصة"  التعليم  مفهومهاوحد    ،سات  .  د 

 
رقم   1 المرسوم  صدر  رقم  1931أيار    1تاريخ    7962(  القرار  محل  حل  وقد  حزيران    20تاريخ    2679م 

 م.1924
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جماز    ،ختالف أنواعهاعلى اه:"يقصد مبؤسسة التعليم  فنص ت املادة الثانية منه على أن  
 .1هبا ألفراد أو مجعيات أو هيئات دينية أو مدنية"

م بني املدارس  1950آذار    23الصادر بتاريخ    1436ز املرسوم رقم  ـمل مييو 
م نص ت  1956حزيران    15من قانون    3املادة    غري أن    ،انيةاجمل  انية وغري  اخلاصة اجمل  

 . 2على هذا التمييز 

 

 املدارس اإلرسالية )التبشريية( والوطنية املسيحية: -3
ات    الكثري لقد  الناس    ونفق  أن   من  ومؤس  على  واملستشفيات  سات املدارس 
 أدركوا   القليلني  مة للتبشري يف الدرجة األوىل. ولكن  سات منظ  مؤس  ا هي  إن    ،اإلحسان

األجنبية واهليئات الرمسية ـكثي  ن  أو سات نفسها،  هذه املؤس    أن   التجارية  البيوت  ًرا من 
كان    امن    منو د لبسط النفوذ األجنيب.  وسائل للتبشري املمه    األجنبية، كانت وال تزال

البالد  أن  يعتقد   هذه  إىل  أتوا  رجال  فيها  ينفخ  كان  الطائفية  على    ،الفنت  يضعون 
التقوىأجسامهم   من    ،ثياب  ومن  العلم؟  مظاهر  أن  وينتحلون  يصد ق  كان  رجااًل    ا 

رين يف الدرجة  كانوا مبش    ،سات علمية مشهورة ّبلعلمجاؤوا إىل بالدان لريأسوا مؤس  
 األوىل.

الناس أن    يظن  و   ه  أيتون إىل الشرق فقط لنشر الدين على أن    املبش رين  بعض 
قد جند  فمر اثنوي جًدا يف مجيع احلركات التبشريية.   هذا األأن    ى. واحلق  مسهدفهم اال

أيتون يف هذه احلمالت    أفراًدا   مث ،  لون محالت تبشريية على الشرقأشخاًصا قليلني ميو  
الدين م  ا و   به،حًبا    ،لينشروا  أبن  منهم  سام.    يقومونعتقاًدا  أن  بعمل  رة  ـالكث  على 

 
 ( لمزيد من المعلومات حول قانون المدارس الخاصة في لبنان وتعديالته، راجع زياد بارود، مرجع سابق.  1

 ( زياد بارود: المرجع السابق  2
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، ال صلة بني أهدافهم احلقيقية  أيتون فيها  وألون تلك احلمالت،  املطلقة من الذين ميو  
 م قد جاوؤا لنشره.الذي يزعمون أن   ،وبني الدين

ا ملحًدا  أتم    اإذو  
ً
النهضة، وجدانه عامل العامل الغريب، وخصوًصا بعد عصر  لنا 

بدين،   يؤمن  معن  ومادايً ال  للروح  يعرف  التف  ،ىـال  والذهب  ـأمريكا  احلديد  تعبد  ي 
مببش  ـوالبت األرض  نصف  غط ت  قد  أن  رول،  يزعمون  إىل  رين  يدعون  روحية م  حياة 

ي رجال الدين  ـحتم  جندها  ،فرنسا دولة علمانية يف بالدها  ي، بينما نرى أن  ـوسالم دين
اليسوعي الدين  فرجال  اخلارج.  فرنسان  و يف  من  خصوم    ،املطرودين  من  هم  الدولة 

إيطاليا لاليت    الداخل. وكذلك  العداءانصبت  الفاتيكان،    لكنيسة  الباّب يف  وحجزت 
ًرا ما كان  ـ . وكثياملبش رينستعمارية على جهود الرهبان و ي مجيع سياساهتا االـكانت تبن

 يف العامل.  املبش رين نون حكوماهتم على بث  حيص   ،ز خاصةـالعسكريون من اإلنكلي

التبشريالباعث احلقيقي واألو    وال ريب يف أن    القائمني على  ا  إن    ،ل يف رأي 
النصرانية" توص    هو "القضاء املعركة بني    باد أتباعها. إن  عستااًل إىل  على األداين غري 

املسيحية  املبش رين األداين غري  السيطرة    ،وبني  بل هي يف سبيل  دين،  معركة  ليست 
 يظل    الربوتستانت مثاًل ال يكتفون أبن    ن  إ  حت    ،دتقتصادية، وإن تعد  ياسية واالالس

بروتستانتًيا مسيحًيا  يصبح  أن  بل جيب  أرثوذوكسًيا،  مع  و   املسيحي  الكاثوليك  هوى 
أصبح هوامها    ،نتيةنتقل هذان إىل الربوتستااثوذكس مع روسيا، فإذا  هوى األ كفرنسا  

 إنكلرتا ّبلدرجة الثانية.ومع  ، مع أمريكا ّبلدرجة األوىل

أن    بوضوح  مراًسا    أشد    ويبدو  اال األداين  إّبء  إن  عستيف  اإلسالم،  باد  هو  ا 
يتمن   كل هم  املبش رونـى  لذلك  املسلمني  يُنصِ روا  البوذيني    ،أن  يتناول  التبشري  ومع 

التبشريية  املقصود األو    والسيخ... وغريهم. إال  أن    ملسلمون. ولقد استوى ال ّبجلهود 
الر  املبش رينمجيع    يف هذه الرغبة وتباين األقنعة اليت   ،ختالف طوائفهماغم من  ، على 
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ميكن أن   املبش رين  رئيس اجلامعة األمريكية يقول:"إن    ن  إ  حت  .  عونا على وجوههميض
املسلمني مجاعات مجاعات،  يكونوا قد خابوا يف حتقيق   تنصري  املباشر، وهو  هدفهم 

أن   نضة..."،  إال   آاثر  بينهم  أحدثوا  قد  األمريكية    مثم  اجلامعة  رئيس  يتابع، 
أن يلجأوا إليها   املبش رون ن الوسائل اليت استطاع مثه أولقد برهن التعليم على أن  فيقول:"

 .1يف سعيهم لتنصري سورية ولبنان"

التبشري  مجيع   املبش رونستخدم  وا  سبيل  يف  املناسبات،    ،الطرق  واستغلوا 
توجيًها   ها جيب أن توج ه، كل  أخرىمن لغة إىل    والتعليم والوعظ ونقل الكتب  فالطب  

قال بعض   التبشري. حيث  اليت تشرف    إن  :"املبش رينيفيد  املدارس والكلي ات  أهداف 
املدارس والكلي ات كانت    يف مجيع البالد كانت دائًما متشاهبة. إن    عليها اإلرساليات

لتمرين قسس للكنيسة"، ويتابع   الدرجة األوىل واسطة    ّبلقول:"إن    املبش رينتعترب يف 
الغاية  و اسطة إىل غاية فقط.  ا هو و إن    ،التعليم يف مدارس اإلرساليات املسيحية هذه 
.  يصبحوا أفراًدا مسيحيني وشعوًّب مسيحية  حت  هي قيادة الناس إىل املسيح وتعليمهم  

التبشري، وهي بعد هذا واسطة ال غاية يف نفسها.   إن   املدارس شرط أساسي لنجاح 
احلقيقة كذلك يف    هي يفني" و فضافة إىل التبشري "دق األسى ّبإللقد كانت تسم  ف

 املبش رون رة، مل يكن ّبإلمكان أن يصل إليها اإلجنيل أو ـإىل مناطق كثيإدخال اإلجنيل  
  يستمر   هذا التأثري ن  إ مث ،ة أخرىاملدارس قو   أن   املبش رينويرى بعض  .من طريق آخر"

 .2يف أوطانم   يشمل أولئك الذين سيصبحون يوًما ما قادةً  حت  

العلم    –إىل أشرف مبادىء اإلنسانية    املبش رونلقد أساء  و   ذوا  خت  اا  مل    –إىل 
ن مثم أيقد   ،بنه مدرسة ما من املدارسااألب الذي أيتن على ف ،منه وسيلة إىل التبشري

 
والدكتور عمر فروخ: التبشير واإلستعمار في البالد العربية، منشورات المكتبة    ( الدكتور مصطفى خالدي 1

 . 46-45العصرية، بيروت، ص: 

  . 67-66( الدكتور مصطفى خالدي والدكتور عمر فّروخ: مرجع سابق: ص:  2
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 عل م ني. ولكن املعل ماملأي    أنبل الناس،ه وضع ابنه بني يدي  نَّ أبوهو يعتقد    ،ما لديه
  األمانة واالستقامة والصدق. كخملوق قد نفرت من قلبه أمجل معاين اإلنسانية، ،راملبش  

، وحياول أن يستميله بضروب  ،ر لرجل انضجيتعر ض املبش  وهكذا    يتخذ ثوّبً  فقدشت 
لألمانة اليت   منتهى الكفرأمر يف  أسبغه هللا على اإلنسانية ليخادع به األطفال، فهذا  

 علقت يف رقاب البشر.

أن    النبيل  املبش رين  على  العلم  لغاايت  فجعلوه  استغلوا  خلفها   ستارًا  ختتىبء 
الناسف  غاايت أخرى، إىل  ّبلعلم واإلحسان  ولكن    ،تظاهروا  ّبلدين،  هم يف وتظاهروا 

استخدمهماحلق ومن  هم  يريدون  يف    ،يقة  الربيء  النشاط  هذا  طريق  عن  يصلوا  أن 
الشرقال استعباد  إىل  استغل    ،ظاهر  ولقد  واقتصاداًي.  سياسًيا    املبش رونواستغالله 

ألن   لهالتعليم  فع      بدأأثًرا  األساس  هذا  وعلى  التبشري.  وسائل  أقوى  هو  بل  وا ااًل، 
 إبنشاء مدارسهم. 

األساس    هذا  تعليم  وعلى  اللبنانية    املبش رينإنتشر  املناطق  يف  واإلرساليات 
تفاقية  م، اتريخ توقيع اال 1535 جذوره إىل العام  يفهذا األمر  بشكل ملفت، ويعود  

ة اليت ست للمهم  متيازات اليت أس  الفرنسية األوىل اليت فتحت فرنسا مبوجبها بعض اال
 .1لكاثوليك يف الشرقلوهي ضمانة  ،نيبدأت فرنسا تضطلع هبا منذ ذلك احل 

عرتاف  اتكر س  حت   م1740و  م1673تفاقية يف األعوام جددت هذه االو  
الع الدولة  انية حبق  ثمالدولة  رعااي  من  الشرق  الذي    ،فرنسا يف محاية مسيحيي  األمر 

 
1  ) A.Hourani: Syria and Lebanon, London, oxford university press, 1954, 

P:147   
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ّبعتباره وسيلة من وسائل التبشري   ،مك ن البعثات التبشريية من القيام بنشاط تعليمي
 .1الديين

من    فئتان  لبنان  إىل  جاءت  عشر  التاسع  القرن  أوائل  ّبشرات    ،املبش رينويف 
املناطق: األوىل أجنيلية أمريكية، وصلت إىل بريوت عام  املدارس يف عدد من  إبنشاء 

م.  1834انية عام  ثمل مدرسة للبنات يف األمربطورية العم، حيث أنشأت أو  1820
فتح مدرسة عينطورة عام   فرنسية بدأت إبعادة  م إبشراف  1834والثانية كاثوليكية 

 . 2عازاريني ال

  ، انيةثميرى معظم الباحثني األتراك الذين تناولوا اتريخ التعليم يف الدولة العو  
انية أقيمت لغاايت تبشريية،  ثماملدارس األجنبية اليت أتسست يف أراضي الدولة الع  أن  

بعد    ،للطوائف الدينية  العثمانية  استغلوا احلقوق املمنوحة من قبل الدولة  املبش رين  وأنَّ 
واإلصالحات،   التنظيمات  فرماين  واخلريية  و إعالن  الدينية  املؤسسات  استخدموا 

سات يصبح بعد  من مؤسَّ   ما يقيمونه  هم يف هذا اجملال، وأنَّ والتعليمية لتحقيق أهداف
ففي بداية األمر كان يتم تسيري الفعاليات التعليمية    . يزة أداة بيد املستعمرينـمدة وج

والكنائس،   الدينية  الطوائف  زعماء  قبل  األجنبية  الحًقا   تتبناها  مث من    ،احلكومات 
سات التعليمية واألجنبية على املدارس  وتنحها فيما بعد بعًدا علمانًيا. ومل تقتصر املؤس  

التقليدية، بل مشلت مدارس مهنية كان   قادرالرتبوية  تنشئة جيل  منها    على  اهلدف 
 . 3طهالطريق يف احلياة املهنية ّبلشكل الذي ختط   شق  

 
1 ) Nemer Sabbah: L'Evolution Culturelle au Liban, Lyon. Janouby, 1950, P:25 

لبنان، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األميركية،  1 الخاص في  الغصيني: الدولة والتعليم  ( رؤوف 

 . 18م، ص 1964بيروت، 

 . 675( فاضل بيات: مرجع سابق، ص: 2
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التعليم أمهية كبرية، ووجدوا فيه خري وسيلة لتسيري نشاطاهتم   املبش رونأوىل  و  
ف و   هواألساسية،  رحب  وإجراء  فجمال  األفكار،  لنشر  مفتوح  التحويل ضاء  عملية 

اجلسور مع الشبيبة. وكانوا يستهدفون   ومد    ،ل إىل عقول الناسالتوغ    الثقايف. وهبذا يتم  
ليكونوا أصحاب رأي يف املسائل  ،من خالل التعليم إعداد زعماء للمجتمع اإلسالمي

والعاليمة  من   .احمللية  األقوايء  الدولة  رجاالت  أبناء  تعليم  عاتقهم  على  أخذوا  وهلذا 
رين يف املستقبل. ومل يكن  ية إعدادهم زعماء مؤث  العائالت النبيلة بطريقة أو أبخرى، بغ

هتماًما كبريًا بتعليم اإلانث  امقتصًرا على الذكور، بل نراهم يولون    املبش رينالتعليم عند 
اإلسالمية البالد  مستقال  و   ،يف  جعلهن  إىل  شؤونم  يتطلعون  يف  املفهوم  حبت  سب 

 الغريب.

الع  املبش رونووجد    اجلمعيات  اين  ثمالعامل  تد  ومل  لنشاطاهتم،  خصباً  جمااًل 
صعوبة يف أتسيس مدارس تبشريية يف خمتلف أرجاء    التبشريية التابعة للدوائر الغربية أي  

الع العربية. واستغل    ،انيةثمالدولة  الوالايت  فيها  قانون أو نظام   ت عدم وجود أي  مبا 
عملها  قي ايف  يد  كانت  ذلك  من  العكس  على  بل  اجملال،  املمنوحة  الهذا  متيازات 

األجنبية امل   ،للدول  هذا  يف  قدًما  املضي  هلا  أي  يدانتتيح  أتسيس  مبقدورها  وكان   .  
أي   ويف  ب   مدرسة  ترغب  الذي  وّبلعدد  وإدارهتا  همكان،  وهلذا  حب،  رغبتها.  سب 

العا الدولة  واألجنبية يف  غري اإلسالمية  املدارس  وبسرعة  ا   ،انيةثمنتشرت  نتشارًا كبريًا 
هائلة من هذه    اانيةأعدادً ثمشهدت أرجاء الدولة الع  حت  وقت طويل    ومل مير  مذهلة.  

كما ورد   ،انيةثمعلى الدولة الع ابعضها كان خافيً  ن  إ حت  املدارس ومبستوايت خمتلفة، 
تقرير   املعارف  يف  بيات    –وزير  فاضل  ينقل  ّبشا  دزه   –كما  إىل    الذي ي  قد مه 

 م.1894السلطان عبد احلميد الثاين سنة 
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تقدمي إحصاءً   املمكن  املدارس واملؤس    ا دقيقً   ومن غري  التبشريية يف  عن  سات 
  413بلغ    لوحدها  عدد املدارس الربوتستانتية  انية. ومع هذا فقد ذكر أن  ثمالدولة الع

يقل   البالد ال  األقليات يف    4547عن    مدرسة. وذلك يف وقت كان عدد مدارس 
 .1مدرسة غري مرخ صة 4049منها 

وسعها كبح مجاح املدارس األجنبية  يف  انية مل يكن  ثماحلكومة الع  واحلقيقة أن   
  دون رقيب. وهلذا  ومن  اليت اعتادت القيام بنشاطها بشكل مستقل    ،وغـري اإلسالمية

املقرر   الكتب  تدريس  األجنبية  املدارس  الدراسية  واصلت  املناهج  واتباع  بلدانا  يف  ة 
احلد   هذا  عند  تقف  ومل  فيها،    نفسها،  للدخول  املسلمني  أبناء  بتشجيع  قامت  بل 

هلم، وبث    وتقدمي كل   الالزمة  التالميذ    التسهيالت  وإشراك  للدولة،  مغرضة  دعاايت 
دون    من  وإجبارهم أحيااًن عليها، واحليلولة  ،اإلسالمية  املسلمني ّبلطقوس الدينية غري

 . 2تفتيشها من املفتشني احلكوميني 

والية  أس  و   من  املختلفة  األرجاء  يف  خاصة  مدارس  األجنبية  الدول  ست 
أس    ،بريوت ما  عددها  أي  سَ فاق  الع  ةِ يف  الوالايت  من  هذه    ،انيةثموالية  تكن  ومل 

من  ، بل فتحت أبواهبا جلميع رعااي الدولة،  ستهااملدارس خاصة برعااي الدول اليت أس  
عتهم على الدخول فيها. وتنافست الدول فيما بينها يف  غري مسلمني، وشج  و مسلمني  

والية بريوت إلدخال  هذا الصدد، وقد القت هذه املدارس إقبااًل كبريًا من األهايل يف  
 أبنائهم إليها. 

قرون   خالل  بريوت  أي    وبقيت  من  خالية  تستحق  مؤس    طويلة  علمية  سة 
و اال عشر.  التاسع  القرن  أوائل  لغاية  ا  حت  هتمام  طلب  ذلك  الراغبون يف  لزمن كان 
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"بفك   قابعني  البريوتيني  من  الدكاكني    العلم  داخل  الصغرية  الكتاتيب  يف  احلرف" 
"أشباه األميني"، وأكثرهم من    مني أو ّبألصح  اليت كان يديرها أشباه املتعل    ،التجارية

يلوذ   اخلارج، أو  املكفوفني. ومن كان ذا سعة من أولئك الطالب، كان يسافر إىل 
أيدي  أب على  يلتمس  والكنائس،  واألديرة  والزوااي  كاملساجد  الدينية،  املعابد  روقة 

ظمأ إىل املزيد من الثقافة واملعرفة يف حدود ما كان متداوالً  الالشيوخ والكهنة ما يروي 
ة يف املساجد أو  أن يكونوا يف املستقبل أئم  هؤالء  مبا يؤهل    ،من العلوم يف ذلك احلني

 من ذلك.  دعوا إىل ما هو أبعدون أن يتطل   ، منالكنائسرهبااًن يف 

بعض املؤسسات املدرسية    األوىل من القرن التاسع عشر، بدأويف السنوات  
ا أنشأهتا كن ألهل البلد يد فيها من قريب أو بعيد، وإن  مل ت  هتظهر يف بريوت، بيد أن  

 ة.اهليئات األجنبية اليت قدمت من األقطار األمريكية واألوروبي

الذي دفع هبؤالء األجانب إىل أنشاء املدارس يف بريوت    واجلدير ّبلذكر، أن  
الدينية مذاهبهم  إىل  الدعوة  يف  رغبتهم  هو  الفرتة،  تلك  هيَّ   ،خالل  أن  هلم  بعد  أت 

 : هاومن ،الظروف ذلك

وذلك    ،ية األوروبية يف احلياة الثقافية يف لبناننتتمي ز هذه الفرتة بتأثري املد -1
وكانت   اجلمعيات.  وتشكيل  والصحف  املطابع  أتسيس  خالل  من 

واال ّبلتوسع  آخذة  الفرتة  تلك  يف  مركًزا  بريوت  أصبحت  فلقد  زدهار، 
األوروبيون والسوريون وأهايل جبل لبنان، كما  يقصدها    ،تاراًي وصناعًيا

التبشريية   لإلرساليات   ومركًزا  األجنبية،  للقنصليات  مركزًا  أصبحت 
 .1ليمية من فرنسية وأمريكية وإنكليزيةوالتع
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العلنتيجة  و  -2 الدولة  وجد  ثمتسامح  جماالً    املبش رونانية،  فيها  واألقليات 
الع العامل  لنشاطاهتم يف  التابعة    ،اينثمخصباً  التبشريية  ومل تد اجلمعيات 

أي   الغربية  الدول  خمتلف    لدوائر  يف  تبشريية  مدارس  إقامة  يف  صعوبة 
ف  دون أن تكل  من  بعضها أقام مدارس    أن    حت  انية،  ثمأرجاء الدولة الع

الع احلكومة  موافقة  على  احلصول  منها    حت    ،انيةثمنفسها  قسم  غدا 
 .1خافًيا على الدولة 

نشطت عشر.    لذلك  التاسع  القرن  من  الثاين  النصف  يف  الرتبوية  احلركة 
د  لبنان يتمي ز بتعد    وساعدت يف تنمية احلركة الفكرية والثقافية، واملعروف أن  

رس خاصة  ا طائفة أخذت تسعى إلنشاء مد  كل    طوائفه، لذلك يالحظ أن  
 تاهاهتا.اوتنوعت  ،لتعليم أبنائها

 (:التبشرييةاملدارس اإلرسالية ) -أ
ستغالل الوضع املتأرحج  انتهاز الفرص و امن غريهم يف    عكان األمريكان أسر  

تاه املالئم ملصاحلهم الثقافية وغري  الك يف ا بادروا إىل التحر  فانية آنذاك،  ثميف الدولة الع
متحم    ،الثقافية كانت  اليت  أمريكا  يف  الدينية  اجلمعيات  على  لنشر  معتمدين  سة 

"بليين فسك  ه  امسأمريكي    يف بريوت قس    حل    م 1819املذاهب اإلجنيلي. ويف سنة  
–  Pliny Fisk"،   أول  هو  موفداً من ِقبل اجملمع األمريكي لإلرساليات األجنبية. و

  س يف هذه املدينة مدرسة تتوىل  يؤس    لكي  ،مرسل أوفدته اجلمعيات التبشريية يف أمريكا
وهي نشر املذهب   ،تها األساسية إىل جانب مهم    ،اللغة اإلنكليزية  ،تعليم أبناء البالد

" و  Isaac Bird –من "إسحاق بريد  اإلجنيلي بني املواطنني. وقد تبع "فسك" كل  
غودل   سنة  William Goodell  –"وليم  ويف  القس  ا  م،1825".    فتتح 
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أو   بريوتإسحاق  يف  تبشريية  مدرسة  ويفل  سنة  .  إسحاق    م1830  زوجة  أنشأت 
بنفسها    اليت تقوم  هيو   سها زوجها،ّبلقرب من املدرسة اليت أس    لإلانث  مدرسة اثنية 

"وليم  نبتدريسه القس  زوجة  طومسن"  "أليز  السيدة  حذت  أعوام  بضعة  وبعد   ،
سهن كانت تدر    ،تاين بنامثوفتحت بيتها الستقبال    ،طومسن" حذو السيدة "بريد"

احلال إىل عام   البنات على هذه  تعليم  قدمت إىل بريوت   يوم  م،1834فيه. وبقي 
البنات يف بناء مستقل    تتول    اليتالسيدة "ساره مسيث"   ، وأجنزت  أمر تنظيم تدريس 

، فاعترب هذا العام عام التأسيس، وعرفت املدرسة يومئذ   م1835بناًء للمدرسة سنة  
ل مدرسة لتعليم البنات  ، وأو  40لإلانث"، وكان عدد تلميذاهتا    "مدرسة بريوت  سمّب

 .1انية ثمويف سائر الوالايت الع ،يف بريوت

سنة    أوائل  مع    م1842ويف  فرست"  دي  "هنري  الدكتور  بريوت  إىل  قِدَم 
صة للبنات من دون الذكور. ويف على أن تكون خمص  ،  مدرسة جديدة  اوافتتح  ،زوجته
ضمَّ   م1862سنة   مؤتر  أمريكا  يف  برعاية  تم  هامل  عقد  التبشريي  التعليم  بشؤون  ني 

ذ اجملتمعون قرارًا ّبملوافقة على إنشاء كلية  واختَّ  ،"اجملمع األمريكي لإلرساليات األجنبية"
ببريوت. ويف   القرار.    م1864أاير    14تبشريية  وافقت احلكومة األمريكية على هذا 

كانت عبارة    م1866تشرين األول    16وعندما افتتحت الكلية أبواهبا للدراسة يوم  
بناء مؤل   لبنان  16وعدد تالميذها    ،ف من أربع غرفعن  ويف    .معظمهم من جبل 

 )اجلامعة األمريكية ببريوت اليوم(. 2أصبحت الكلية السورية جامعة م1941سنة 

الرابع عشر على شكل   ،التبشري يف بالدانو   بدأت طالئعه تتوافد منذ القرن 
موجات من الرهبان والراهبات الدومينيكان والفرنسيسكان إىل مراكش واجلزائر وتونس  
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والشام واملستشفياتا  هبدف  ،ومصر  واملستوصفات  املدارس  هبم    مث    ،فتتاح  حلق 
أوىل اإلرساليات يف الشام من  العازاريون والكبوشيون والكرمليون، وكانت الكاثوليكية  

  ،سة واليسوعيني""الكبوشيني وراهبات األرض املقد  ـــــــلة بـمنذ القرن السادس عشر مث  
جذب أتباع املذاهب املسيحية األخرى إىل الكاثوليكية، وإجياد أتباع وكنائس    هدفهما

األرثوذكسية  كاثول الطوائف  داخل  والنسطورية.يكية  والسراينية  وكان   واألرمنية 
قد أس   نتقال مدرسة سو مدارس هلم يف بريوت وغزير وزحلة ودمشق، وّباليسوعيون 
 .1لت إىل جامعة القديس يوسف اليسوعية، حتو  م1875غزير إىل بريوت 

عشر   التاسع  القرن  من  الثالث  العقد  سنوات  إىل    ،ويف  اآلّبء  قدم  بريوت 
أتسيس   نشطت يف  اليت  الراهبات  الوقت مجعيات  ذلك  يف  قدمت  كما  العازاريون، 

املدينة. ويف سنة   للبنات يف خمتلف أحناء  القديس    م1846مدارس  راهبات  شرعت 
وصيدا   بريوت  يف  خريية  ومؤسسات  وميامت  وخارجية  داخلية  مدارس  إبنشاء  يوسف 

اللبن املناطق  من  وغريها  ومحاان  افتعلها  وصور  اليت  الطائفية  الفتنة  وبسبب  انية. 
سنة   واملسيحيني  الدروز  بني  تقل    م1860األوروبيون  لبنان،  جبل  نشاط يف  ص 

سيطر  وبعد  التعليمية.  الع  ةالبعثات  املوقفثمالدولة  على  إىل    ،انية  اهلدوء  أعادت 
سم بظاهرة  عالقتهم أببناء البالد بدأت تت    ا الحظ األجانب أن  املناطق املضطربة، ومل  

جوا من اإلرساليات األجنبية  أوعزوا إىل نفر من الوطنيني الذين ختر    ،الشك وعدم الثقة
دون  أن يفتحوا مدارس أهلية. وكان أولئك األجانب يضعون مناهج هذه املدارس وحيد  

الذي قدموا    ،التبشرييهم يف إطار التعليم  ءالكتب اليت يدرسها التالميذ ليضمنوا إبقا
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  ، إىل هذه البالد من أجله. وبعد حني يعمدون إىل وضع أيديهم على املدارس املذكورة
 .1يلحقونا مبؤسساهتم بصورة مباشرة  مث  

الفرتة،    تلك  حضورهم    شاءويف  لتأكيد  حماولة  يف  بدلوهم  يدلوا  أن  األملان 
ا  ستقرار يف سورية. فلم  التعليمي إىل جانب اإلرساليات األجنبية اليت سبقتهم إىل اال

سن  نيات" وأس  سي ماقدمت إىل هذه البالد "مجعية الراهبات الربو   م 1860كانت سنة  
قل  نُ   ،واملسيحيني يف جبل لبنان  ا هدأت الفتنة الطائفية بني الدروزيف صيدا. ومل    ا مركزً 

  ، مجعية راهبات الناصرة"  ليون"قدمت من    م1868هذا املركز إىل بريوت. ويف سنة  
أس   املطل    م1871سنة    ستاليت  األشرفية  الناصرة، مبحلة ضهور  دير  على مدرسة  ة 

بريوت. ويف تلك الفرتة وبعدها بقليل، قدمت إىل بريوت "راهبات القلب املقد س"،  
املدارس  و"راه أخوة  ومجعية  الطهارة"،  كلية  مرمي  و"راهبات  املقد سة"،  العائلة  بات 

)الفرير( رجاالً    ،املسيحية  األجنبية  اإلرساليات  هذه  ومجيع  القدس.  الروح  ومجعية 
الفرنسيني من  الغالب  يف  كان  املسيحية  ، ونساًء،  ّبلداينة  التبشري  متوسلة ،  وغايتها 

نفسه  هتمام يف الوقت  مع اال   ،اترًة أخرى  االجتماعيةة و ّبلتعليم اترًة وّبخلدمات الطبي
 .2ّبلتصدي لنشاط اإلرساليات اإلجنلية األمريكية واإلنكليزية

ساحة التعليم يف بريوت خالل القرن التاسع عشر وبداية    وجممل القول، إن   
العشرين على   سي ماال    ،القرن  موقوفًا  يكون  يكاد  مسرًحا  كانت  األول،  ربعه  يف 

 املدارس األجنبية فقط مع عدد ضئيل من املدارس األهلية اإلسالمية، حيث خال اجلو  
وتبادر    ،انيةثمبه السلطات العقبل أن تنت ،هلذه املؤسسات إلرساء قواعد الثقافة الغربية

املدارس احلكومية واألهلية إنشاء  البالد يف  أبناء هذه  التعاون مع  كي ال يبقى    ،إىل 
 على األوروبيني يف هذا امليدان احلساس.  بًئااملواطنون العرب ع
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لنبني  حجم أتثري   املدارس األجنبية  اإلرساليات ها مع  وسنكتفي بذكر أعداد 
 " فاضل بيات"وخصوًصا املسلمني. فيذكر    ،الناشئة من جيل أبناء بريوتعلى عقول  

  هو  م1902جمموع املدارس األجنبية اليت كانت قائمة يف والية بريوت يف سنة    أن  
 عت على الدول على الوجه اآليت:توز   1مدرسة 122

 عدد املدارس  الدولة
 مدرسة  29 فرنسا

 مدرسة  26 إنكلرتا مع اسكتلندا
 مدرسة  24 أمريكا 
 مدرسة  11 روسيا 
 مدارس 3 إيطاليا
 مدرستان أملانيا
 مدرسة واحدة إيران 

 مدارس 10 تنيالال
 مدرسة  12 الربوتستانت
 مدرستان  الكاثوليك 

 مدرستان  األليانس اإلسرائيلية
 

اإلنقالب    بعد  ملحوظة  زايدة  بريوت  والية  يف  األجنبية  املدارس  وشهدت 
سنة  ثمالع يف  سنة    حت    1908اين  يف  أعدادها  احلرب    أي    م1913بلغت  قبل 
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أعداد    "1فاضل بيات "مدرسة يف خمتلف املستوايت، وقد أورد    158العاليمة األوىل  
 فقط.   بتدائيةاالاملدارس 

 عدد املدارس وعدد التالميذ  الدولة
 تلميذ وتلميذة.  288مدارس، ضمت  6 أملانيا
 تلميذ وتلميذة.  5086ضمت مدرسة،  46 فرنسا
 تلميذ وتلميذة.  3571مدرسة، ضمت  41 روسيا 
 تلميذ وتلميذة.  1981مدرسة، ضمت  33 إنكلرتا
 تلميذ وتلميذة.  1989مدرسة، ضمت  25 أمريكا 
 تلميذ وتلميذة.  484مدارس، ضمت  6 إيطاليا
 تلميذ.  215مدرسة واحدة، ضمت   النمسا 

بت على  أخرية تعكس وجهة نظران يف اآلاثر اليت ترت  يكن من كلمة  وإذا مل   
القول أن   فلن جند حرًجا يف  املدارس األجنبية يف بالدان،  ينطبق    وجود  املدارس  هذه 

املأثور:"رب  ضارة  انفعة" القول  أوساط ف  .عليها  أاثر يف  األجنبية  اإلرساليات  نشاط 
الع احلكام  من  الزعماء  ثماملسؤولني  ويف  خبطر    حد    على  احمللينيانيني  الشعور  سواء، 

األجنيب الثقايف  فيه  ، الغزو  الوعيوأيقظ  التعليم  ،م  ساحة  إىل  النزول  على    ،ومحلهم 
املدارس على أسس عصرية جديدة اال  ،وإنشاء  املواطنني على  حتفاظ  كي يساعدوا 

دين  و  ة احلديثة ملواجهة املستقبل مز ني بشخصيتهم الفكرية األصلية، واللحاق بركب املد
أنفسهم يف  والتقد    ،ّبلثقة  التطور  على  هذه  والقدرة  تغلغل  بعد  وخصوًصا  م، 

اإلرساليات بني كافة اجملتمع اللبناين، ليس داخل اجملتمع املسيحي فحسب، بل تغلغل  
اإلسالمية اجملتمعات  من    ،إىل  العديد  إىل  على  قراهاووصل  خطًرا  يُشك ل  وأصبح   ،

 اهلوية اإلسالمية.
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 املدارس األهلية املسيحية: -ب
أن    املعروف  الع  من  األمم  اانية  ثمالدولة  مع  التسامح  سياسة  نتهجت 

و  اليت خضعت حلكمها،  الدينية  الدينية  ري  حب  حت هلامسوالطوائف  معتقداهتا  مارسة  ة 
تتدخ   مل  كما  ألبنائها،  أس  وتعليمها  اليت  املدارس  شؤون  يف  مطلًقا  هذه  ل  ستها 

ترك املدارس اليت كانت قائمة يف إستانبول بيد   "حممد الفاتح"أن  الطوائف، إذ نعرف  
إىل   دخوله  بعد  وذلك  إدارهتا،  يف  احلرية  مطلق  ومنحهم  الروحيني،  الرؤساء 

 .1م1453القسطنطينية عام 

إجراء من شأنه تقييد التعليم    أي    ، يف بداية األمر  ،انيةثمخذ الدولة العومل تت   
،  ازداد التدخل الغريب، ولكن بعد أن ال يف شؤونيف املدارس غري اإلسالمية، أو التدخ  

ظروف  لالل الدول األجنبية  غبرزت إىل الوجود مسألة الطوائف غري اإلسالمية، وإست
الطوائف بسن  إذ    ،هذه  امل  قامت  هذه  قيام  دون  للحيلولة  التشريعات  دارس  بعض 

ن دائًما من حتقيق ما تصبو  الدولة مل تتمك    غري أن    فعاليات تتعارض مع سياستها؛ب
بل   لسنة  اإليه،  التنظيمات  فرمان  تضمني  إىل  األحكام    ،م1839ضطرت  بعض 

ّبملدارس الوقت   املتعلقة  يف  أبناءها  ومنحت  اإلسالمية.  غري  الطوائف  تقيمها  اليت 
عن   "فاضل بيات"وينقل    .الدخول إىل املدارس العسكرية واملدنية الرمسية  حق    ،نفسه

أن   غاالييت"،  "أورام  اليهودي  اال  الكاتب  أهم  فرمان  من  منحها  اليت  متيازات 
الع الدولةثمالتنظيمات  املسلمة يف  للعناصر غري  التدريس وحرية    ،انيةثمالع  انية  حرية 

رتباطًا وثيًقا  اهذه العناصر كانت مرتبطة    يستطرد "أورام غاالييت" قائاًل:"أن    مث    .اللغة

 
ط 1 بيروت،  البيارق،  دار  السقوط،  وأسباب  النهوض  عوامل  العثمانية  الدولة  الصالبي:  محمد  علي   )1  ،
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الع فال    ،انيةثمّبلدولة  الفكري،  التخلف  العناصر(   هذه  )أي  تعاين  كانت  عندما 
يتلق  تدر   أن  قبل  أي  وتوارخيها،  وآداهبا  لغاهتا  يف  س  تعليمهم  حتت  وا  ويقعوا  املدارس 

نه  ًرا كبريًا مبا كانت تلق  روا أتثـ  التأثري األجنيب، ولكن بعد دخوهلم يف املدارس األجنبية أتث  
هذه املدارس، فابتعدوا شيًئا فشيًئا عن الدولة بعد أن جنح العاملون يف هذه املدارس  

 .1يف توفري العوامل اليت تنفرهم وتبعدهم عنها

ال  عها  طوائف غري اإلسالمية على إحياء مدارسها وتوس  ومل تقتصر نشاطات 
فقط الدولة  داخل  إىل   ،يف  أبنائها  إبرسال  األجنبية  الدول  من  بتشجيع  قامت  بل 

الدراسة،   إدخاهلم  اخلارج ألجل  تنتشر     إىلأو  اليت كانت  التبشريية  املدارس األجنبية 
ترغب هذه الطوائف إدخال  انية املختلفة. ومل  ثموتتوسع يوًما بعد يوم يف الوالايت الع

الع الانية  ثمأبنائها يف املدارس احلكومية  تمييز  الدون  من  فتح أبواهبا هلم    من  رغم على 
 بينهم وبني املسلمني.

ومل يكن من صاحل الدولة أن ترتك األمر على حاله، بل كان عليها أن أتخذ  
اجلد   حممل  على  سنة  املوضوع  بذلك  قامت  وّبلفعل  فضم  1869،  نظام  نت  م، 

دارس  املم شؤون  تنظ    اليت  الشروط والبنود  بعض  ،املعارف الذي أصدرته يف العام نفسه
ا املدارس اليت تقام  املدارس اخلاصة )األهلية( أبن    129اصة هبا. وقد عرفت املادة  اخل

الدينية أو من قبل أفراد من رعااي الدولة أو األجانب. وأن حتصل   من قبل الطوائف 
يص رمسي من وزارة املعارف أو إدارة املعارف احمللية أو وايل الوالية املدرسة على ترخ

  45وكما يستدل من املادة    –انية  ثمالدولة الع  اليت تقع فيها املدرسة اخلاصة. غري أن  
الوالايت   املعارف يف  مديري  مبهام  املتعلقة  التعليمات  تت    –من  أي  مل  من    خذ  إجراء 

املرخ   غري  املدارس  غلق  حبق  ابل  صة،  شأنه  اجلزائية  اإلجراءات  بعض  مثل  ختذت  ها، 

 
 . 617( فاضل بيات: مرجع سابق، ص: 1



 

 

26 

املدارس هذه  وإعمار  املوافقة على تديد  واملسرحيات    ،عدم  الباليه  عروض  إقامة  أو 
ّب ترد  اليت  األخرى  الكتب واملواد  إعفاء  هلا، وعدم  املعوانت  أو مجع  هذه    سمفيها، 

مديري املعارف مل    ذلك فإن    املدارس من الرسوم اجلمركية. ولكن وعلى الرغم من كل  
بوسعهم   أي  خت  ايكن  عند    اذ  املدارس  هذه  بشأن  بل  املرتكاهبا  اإجراء  خالفات، 

 .1التحقيق  هذا  يكتفون إبجراء حتقيق ّبملوضوع وإشعار الوزارة بنتيجة

اإلسالمية،  و   غري  املدارس  من  كبري  عدد  أتسيس  بريوت  والية  شهدت 
وتي  ا وأقضيتها،  ألويتها  خمتلف  يف  بتزايد  نتشرت  العربية  الوالايت  من  غريها  عن  زت 

أ هلا  الطوائف املسيحية يف بريوت هتي    ذلك إىل أن    أعدادها بشكل ملفت للنظر، ومرد  
املاال قبل  احلديثة  الغربية  ّبحلضارة  ومنطقًياحتكاك  طبيعًيا  أمًرا  ذلك  وكان    ،سلمني. 

وهذا    ،بني مسيحيي الغرب ومسيحيي الشرق وحدة حال من الناحية الدينية  ذلك أن  
ر  مثوهو ما أ  ، جتماعية وثقافية بني الطرفنيا وية إىل وجود رابطة  فى بصورة ع األمر أد  

التعليمي إىل مبادرة املسيحيني احملليني إىل   يف    ، حماكاة نظرائهم الغربينيعلى املستوى 
العصرية. وأتس   األوروبية  الطريقة  على  املدارس  إنشاء  من  أسلوب  املدارس  هذه  ست 

منها   البعض  واليهودية، وكان  املسيحية  الطوائف  من  تلق  يقبل  ومعنواًي  ماداًي  دعًما  ى 
 دول ومؤسسات أجنبية.

امل   أنشأها  اليت  تلك  هي  الوطنية  املسيحية  املدارس  "بطرس    عل موأقدم 
الذين مل يبخلوا خبربة رجاهلم وسخاء أمواهلم،    املبش رينالبستاين"، مبساعدة   األمريكان 

وأل  و  ترمجوها  اليت  املدرسية  التبشرييةّبلكتب  وأغراضهم  يتالئم  مبا  يف  وطبعوها    ،فوها 
الوطنمطابعهم. وشر   أبناء  أبواهبا جلميع  الوطنية  املدرسة  دون تييز يف    من  عت هذه 

 
1) B.O.A: Y.E.E, 112/6. 
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الطبقة  الد أو  املنطقة  يف  أو  سنة  االجتماعيةين  ويف  هذه  اجرى    م1863.  فتتاح 
 .1"املدرسة الوطنية" اسماملؤسسة حتت 

املسيحيةو   للطوائف  املدارس  إنشاء  سنة    ،تواىل  املدرسة   م1864فأسست 
رات  مث. وقد أوردت جريدة "2السراينية على أيدي القس السرايين "لويس الصابوجني" 

ناية الفحص النصفي    تالفنون" معلومة عن هذه املدرسة:"يوم السبت املاضي كان
بنجاحهم فسر  من حضر  السراين يف بريوت،  مدرسة  املدرسة    ،لتالمذة  رئيس  وكان 

 . 3"خمائيل درويش"" عل مامل

أخرى  مث  وطنية  مسيحية  مدارس  للروم    ،أنشئت  البطريركية  املدرسة  منها 
عام   بريوت  يف  من  4م 1866األرثوذكس  مأل  أمام  التالمذة  فحص  جيري  وكان   .

للروم   البطريركية  املدرسة  تالمذة  فحص  جيري  كان  املاضي  األربعاء  الناس:"يوم 
 .5ئز"وتوزيع اجلوا ،األرثوذكس يف بريوت

سنة    سوق   م،1866ويف  من  األرثوذكسية  أقمار"  "ثالثة  مدرسة  نقلت 
بريوت  إىل  سنة  6الغرب  ويف  "زهرة    م1882.  مدرسة  األرثوذكسية  الطائفة  أنشأت 

للبنات وكانت  سنة  7اإلحسان"  ويف  املسكوبية    م1887،  املدارس  أوىل  أنشأت 
 .8احلكومة الروسية القيصرية ى مساعدة من قبل )الروسية( يف بريوت، وكانت تتلق  
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أنشأ األكلريوس املاروين "املدرسة املارونية" جبهود املطران    م1875ويف سنة   
  سمدة استغىن عن هذا االيوسف الدبس، مطران الطائفة املارونية يف بريوت، وبعد م

 . 1"مدرسة احلكمة"ومسي ت بـ

ة مجعية لعمل اخلري  ، أنشأت الطائفة املاروني" مدرسة احلكمة"ّبإلضافة إىل  و  
يف   املارونية  للطائفة  حديثة  أتليف مجعية  من  بلغنا  مبا  :"قد سرران  الفقراء  ومساعدة 
الطائفة  أعيان  من  وأعضائها  أفندي"،  "نعوم  السعادة  صاحب  رايسة  حتت  بريوت 

اجلم من  هلا  ما  على  عالوة  "مار املذكورة،  مجعية  مجلتها  من  اليت  منصور"    عيات 
أحواهلم، نظري اجلمعية  نتعاش  ادهم، والنظر إىل  إىل الفقراء وتفق  وموضوعها اإلحسان  

أعماهلا اليت جنحت يف  األرثوذكسية  الروم  لطائفة  ما عهد    ،اخلريية  وبقيت سارية يف 
ستقامة والنجاح مع ضيق الوقت وعسر احلال، وأملنا أن يكون لنا  منها على قدم اال

 .2مجعية عمومية جلميع أنواع الفقراء 

قاموا إبنشاء مدارس هلم، ومن  كما أن    الداوودية يف جبل  ها  الدروز  املدرسة 
يقو .  3لبنان والدروز  مل  املسيحيني  األمر على  تعد  تصر  فها  بل  الطوائف،  إىل مجيع  اه 

اجملال هذا  يف  أيًضا  بدلوها  تديل  اليهودية  الطائفة  أن  :"يسر  هي  نعلن  أن  الطائفة   ان 
بريوت يف  ّب  ،اإلسرائيلية  ألبناقد  عمومية  مدرسة  بفتح  اللغة    ئهاشرت  تعليم  تشمل 

الرتكية، وإتقان اخلط وعلم احلساب  اللغة  والعربية مع  العربانية والفرنساوية واإليطالية 
 .4ة األشرفية وهي وطنية، أي لإلقامة واملنامة"ومسك الدفاتر، وجعلوا مركزها يف حمل  
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القرن    أواخر  يف  بريوت  والية  يف  اإلسالمية  غري  الطوائف  مدارس  وبلغت 
التاسع عشر من حيث العدد ما مل تبلغه أي والية من الوالايت، كانت تلقى إقبااًل  

فيها،   أبنائهم  إلدخال  بريوت  والية  يف  املسلمني  غري  األهايل  من  و من  ختلو  تكن  مل 
الدخ  الذين  سلمنياملطالب  ال يف  يرتددوا  أس  مل  اليت  املدارس  ومشلت  إليها.  ستها ول 

، الرشدي، اإلعدادي،  االبتدائيالطوائف غري اإلسالمية املستوايت املختلفة للتعليم:  
إحصاء لعدد املدارس غري اإلسالمية يف والية بريوت    "فاضل بيات"والعايل. وقد أورد  

الدراسية   اآليت: 1896  –  م1895للسنة  الوجه  على    بتدائية االاملدارس    م. كانت 
 عت على كل  ستها الطوائف املختلفة وتوز  صة، أس  غري مرخَّ   137مدرسة منها    162

النحو اآليت:   للموارنة،   20الربوتستانت،    لألرمن  21للروم،    77واحدة منها على 
الكاثوليك،    12لليهود،    13للكاثوليك،    14 للسراين، وواحدة لكل من    2للروم 

 . 1السامريني  األرمن واألرمن الكاثوليك واليهود

دخول    حت  ع، وازداد عدد طالهبا  ّبلتوس  ت مدارس الطوائف الدينية  واستمر   
يف احلرب العاملية األوىل ضد دول احللفاء اليت كانت   اإىل جانب أملاني  انيةثمالدولة الع

بريوت والية  يف  املدارس  من  الكثري  تقد    ،تتلك  واملعنوي  أو  املايل  الدعم  ها. يلإم 
ق مدارس الدول األجنبية املعادية وطرد منتسبيها، كما  غالانية إبثمالعفقامت احلكومة 

الطوائف   الكثري من مدارس  بعد أن  أغلقت  املايل  اغري اإلسالمية  الدعم  عنها  نقطع 
  –  م 1913فًتا للنظر. وطبًقا إلحصاء  الوشهدت تراجًعا    ، ص عددهااألجنيب. فتقل  

اإلسالمية  م1914 غري  للطوائف  املدارس  عدد  كان  موز    113،  على  مدرسة  عة 
اآليت:   واحدة  للموارنة  8للكاثوليك،    31للروم،    46الشكل   26للربوتستانت،  ، 

 .2لليهود، وواحدة للسامريني
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املسيحية    املدارس  أخذت  والتوس ع  وهكذا  املدرسة  ّبالنتشار  على حساب 
وخصوًصا   ، د يف اجملتمعات اإلسالميةأت تتغلغل وحتد  بدالرمسية واملدارس اإلسالمية، و 

ية األهلية  يف املدارس املسيحالتسجيل  على  يف القرى اليت أقبل طالهبا من املسلمني  
 ؤالء الطالب.هلالتسهيالت   م كل  تقد   كانتو  دون تردد، من واإلرساليات

 التعليم الرمسي: -4
اجلماعة    قبل  من  املقادة  الرتبوية  العملية  تلك  الدولة،  هو  بسلطة  املمسكة 

القادم،    اوبواسطته  اا تعمل من خالهلة أن  حبج   العام، فتتعهد اجليل  من أجل الصاحل 
يكتمل   مل  اال االذي  بعد،  نتظامه  يف  جتماعي  مقبواًل  يصبح  بشكل  إعداده  وتؤمن 

 وقاباًل هلما، وعاماًل من أجلهما.  ،القوم، أو من السلطة القائمة عليه

حديثة،  و   نشأة  ذات  لبنان  يف  حملية  الدولة  ظروف  مع  والدهتا  تصاحبت 
فجاء الوليد قبل  دة ومتشابكة، األمر الذي جعل الوالدة عسرية،  وإقليمية ودولية معق  

الدولة   ،أوانه ونعين  عنه،  نتج  الذي  األصل  شاكلة  على  هو  فال  ملتبسة.  وبنيته 
وال هو على شاكلة القابلة اليت    ؛يف آخر أايمها، قبل تشتتها  انية اليت استحالتثمالع

والدته على  هب  ،أشرفت  الفرنسية.  ونعين  العلمانية  الدولة  الوليدو ا  نسيًجا    هذا  جاء 
تكو   مستوى  فريًدا،  على  داخلًيا،  مجعًيا،  املتنازعة  األطراف  مصاحل  تقاطع  من  ن 

 الطوائف، وخارجًيا على املستويني اإلقليمي والدويل.

 ، الطوائففسيفساء من والذي هو  لبنان،  ف،  أما رقعة الصراع احمللية اليت تعنينا 
  انحيةمنها إىل  واحدة  انية، تتطلع كل  ثمجعلتها املصاحل املتباينة، وظروف الدولة الع

متنو   مسلمون  مصري.  إىل  اإلسالمية، وتطمح  الدولة  حلم  يعيش  زال  ما  منهم  عون، 
السورية   الدولة  ركاب  يف  سار  من  ومنهم  العربية،  للدولة  الدعوة  أخذته  من  ومنهم 

اإلاملوح   والتحريض  بكل  دة،  حاضر  واألملاين  واألمريكي  ومسيحيون قو    نكليزي  ته. 
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عتباره مواطًنا واعًيا من الدرجة الثانية، فراح  اأضناه طول  عون هم أيًضا، منهم من  متنو  
طهم اإلسالميي، والوعود حميييف    نصهارحتميهم من اال  ،حيلم بدولة مسيحيي الشرق

أو يف ركاب الدولة العربية أو السورية،    ومنهم من سار   . اقة واحلماية جاهزةالفرنسية بر  
القوة العظمى أو تلك، إم    مع طمًعا ّبحتالل ا لتقارب املذهب أو املشرب، أو  هذه 

 قتصادي موعود. امركز يف مشروع سياسي و 

وتطو  و  الرمسي،  ّبلتعليم  الناشئة  الدولة  عالقة  نفهم  أن  نستطيع  هذه  لن  ر 
لت اإلطار الذي رمست  والتعليمة اليت شك    االجتماعية اخلريطة    إذا أدركنا  إالَّ   العالقة،

العالقة تلك  إن    حت  كت  وحتر    ،فيه  أم األ  اليوم.  كانت  سياسية  والقوانني،  نظمة 
لتظهري نتائج  ا تسن  وتشر ع يف إطار سلطة الدولة  قتصادية، والرتبوية من ضمنها، إن  ا

.ايبلغها صراع القوى والفئات يف تكوين   جتماعي معني 

 انية: ثمالتعليم الرمسي يف عهد الدولة الع -أ
الع  ظلَّ   الوالايت  يف  شأاًن    حت  انية،  ثمالتعليم  عشر،  التاسع  القرن  أواسط 

من الطوائف. فالسن ة،  األمر    ول أمرها أو  خارج وظيفة الدولة. فالرتبية شأن ديين، يتوىل  
له حرية  ويرتك  السلطان،  يعي نه  مفيت  وتعليمهم  تربيتهم  أمر  يدير  الدولة،  طائفة  وهم 

الدينية و ال تسيري شؤون الطائفة وا هذا  و   .1التعليميةهتمام أبمور األوقاف واملؤسسات 
ا الطوائف ملدارس اخلاصة القدمية العهد يف بعض املدن،. أم  ااألمر مل حيل دون نشوء  

. فاملسيحيون، ونتيجة التسامح الديين  منها املسيحية، فالتعليم كان يف كل دير وكنيسة
الع اال ثمللدولة  إىل  واستناًدا  هلم،  انية،  املمنوحة  مدارسهم    ينشؤونراحوا  متيازات 

املل   لنظام  تبًعا  الروحيني،  املارونية،   ،ةاخلاصة حتت سلطة روؤسائهم  الكنيسة  وخباصة 
املؤس   العاليت كانت  الدولة  الوحيدة يف  الدينية  مل ختضع كلًيا إلدارة  و   ،انيةثمسة  اليت 

 
 . 17( رؤوف الغصيني: مرجع سابق، ص  1
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ومنذ أواسط القرن السابع عشر، عمد رجال الدين املوارنة الذين عادوا من    .السلطان
راقية  املدرس املارونية يف روما، إىل أتسيس مدارس  املارونية. ومل اة  املناطق  نتشرت يف 

بتداًء من أواخر القرن  اتلبث بقية الطوائف املسيحية أن سارعت إىل إنشاء مدارسها  
 .1الثامن عشر، يف خمتلف مناطق تواجدها 

العام    يف  كانت  رمسي،  تعليم  إنشاء  حنو  األوىل  عندما    م1838اخلطوة 
أداة   يكون  مدر ب  إداري  جهاز  إعداد  منها  اهلدف  وكان  امللكية.  املدارس  أنشئت 

تبنيَّ  فبعد أن  العلإلصالح،  للدولة  التعليم  انية أن  ثم  الدين على شؤون    سلطة رجال 
اإلصالحية خططها  سري  املركزية و   ،تعوق  السلطة  مصاحل  مع  تتعارض  وإزاء   .2قد 

وتفك   الدولة  عضعف  وعجزها  الدول ن  كها  مطامع  تعاظم  مع  البالد  على  السيطرة 
اليت أصبح تارها يشك   ع بسلطات مستقلة  لون مع قنصلياهتم جاليات تتمت  األوروبية 

السلطنة دوالً   ،عن  عملًيا  الدولةوتشك ل  داخل  من    .3  نفوذ  اونتيجة خلشيتها  تساع 
ّبشا" ووالده    "إبراهيم  الشام  بالد  علي"يف  عام    يف  "حممد  السلطان  أصدر  مصر، 

صاحلة يف أرجاء  إنشاء مدارس  و"  ،اإلصالح  ضرورة خطًا مهايونًيا أكد فيه    م1845
يد رجال الدين عن املدارس    وكف    .4اإلمربطورية كفيل ّبلقضاء على اجلهل املسيطر" 

موظ   إىل  املفيت  حو ل  أن  بعد  الدولة،  إلشراف  خاضعة  حكومي.  وجعلها  هذا  و ف 
األساسية،   التدبري كان اخلطوة األوىل حنو تسل م الدولة زمام التعليم كإحدى وظائفها

أساسه كل   قد  وعلى  الذي  تقريرها  الرتبوية، أوصت يف  األوضاع  لتحري  مته  فت جلنة 
 والثانوي. االبتدائيإبنشاء نظام للتعليم  م1846عام 

 
التحرير،   1 باحثين، رئيس  التربوية، عدة  للعلوم  اللبنانية  الهيئة  الدولة والتعليم في لبنان:  (حسان قبيسي: 

 . 109 – 108، ص 1999، 1منير بشور، ط

2  ) Bernard Lewis: The Emergency of Modern Turkey, London, Oxford 

University, press, 1961, P 82. 

العربي،  (   3 م،  1920  –  1860وجيه كوثراني: اإلتجاهات اإلجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق 

 . 43 – 42، ص 1978معهد اإلنماء العربي، بيروت، 

4 ) Bernard Lewis: op.at, P:10. 
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 على ما يلي:  ويف العام نفسه صدر قانون ينص  

حيل   -1 للمعارف  دائم  جملس  على    حمل    إنشاء  اإلشراف  يف  الدينية  السلطات 
 شؤون املعارف.

.ا: ةيف مستوايت ثالثالتدر ج يف التعليم  -2  بتدائي واثنوي وعال 
 خمتلف أنواعه.جمانية التعليم الرمسي يف  -3
ي -4 ّبت  الذي  التعليم  منهج  ّبلقراءة    هتمتعديل  الدينية  الرتبية  جانب  إىل 

 والكتابة واحلساب. 
 هتمام بطرق التدريس احلديثة واستعمال اجلديد من الكتب.الا -5
 .1منح الطوائف حق إنشاء مدارس عامة للعلوم والفنون والصناعة -6

الع  رأت األمر،  ثمالدولة  ّبدىء  اخلاصةأن   انية، يف  املدارس  مسألة    ،قضية 
إذ عمدت يف    ،ها سرعان ما أخضعتها ملراقبة الدولةولكن    ،اجلماعات الطائفية  ختص  

عام  أو   أصدرته  التعليم  بشؤون  خاص  قانون  تقم1869ل  إىل  يف  ،  املدارس  سيم 
 انية إىل فئتني:ثماإلمرباطورية الع

 الرمسية اليت يعود إنشاؤها وإدارهتا إىل احلكومة. املدارس  -1
 س وتدار مباشرة من األفراد واهليئات.املدارس اخلاصة اليت تؤس   -2

دروس تتعارض مع السياسة العامة   حبظر إعطاء أي    م1869وقضى قانون  
التعليم واملؤل   برامج  املعارف  واملبادىء األخالقية،وإبخضاع  ملوافقة وزارة  املدرسية  فات 

 .2لعامة أو جملس املعارف احمللي ا

 
العهد   1 العرب في  تاريخ  العثمانية، دار  ( فاضل بيات: دراسة في  العثماني، رؤية جديدة في ضوء الوثائق 

 . 418، ص 2003، 1المدار اإلسالمي، بيروت، ط

2) B.O.A: YEE:112/6. 
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توىل   أن  الدستور عام  وبعد  وأعلن  الثاين،  احلميد  عبد  السلطان  ،  م1876 
واملتصرفيات.   الوالايت  مراكز  يف  املدارس  أنشاء  على  احلكومة  يف  عملت  فأنشىء 

 بريوت عدد من املدارس الرمسية للصبيان وأخرى للبنات.

العو  املدارس  تكن  بل  ثممل  أخرى،  دون  لفئة  مفتوحة  احلكومية    تشرعانية 
اجلميع  أبواهبا التنظيمات   أمام  إعالن  بعد  الع  وخباصة  الدولة  رعااي  مبن ثمألبناء  انية 

دون تييز. ومل يرد يف التعليمات ما يشري إىل    من  فيهم أبناء الطوائف غري اإلسالمية
سلمني أو مارست ضغوطاً عليهم، ختذت موقفاً سلبياً من غري امل اانية  ثمالدولة الع  أن  

غري املسلمني معفيني من الدروس املتعلقة ّبلرتبية الدينية اإلسالمية. من  وكان الطلبة  
م على تدريس 1869من نظام املعارف العام الصادر سنة    23و    6ونص ت املاداتن  

املتعل   اإلسالميةاملواد  غري  الطوائف  لطالب  )الدينية(  املذهبية  ّبألمور  فق و   ،قة 
الدينية بمعتقداهتم  املواد  هذه  وتعيني  أي  ـ،  الطوائف،  هلذه  الروحيني  الروؤساء    معرفة 

سب  حب   كل    ،خاص أو إرساهلم إىل معابدهم وتدريسهم املواد مجعهم يف صف   كان يتم  
 .1مذهبه الديين 

عدد املسلمني يف املدارس احلكومية كان قلياًل ّبملقارنة   وعلى الرغم من أن  
ة ضغوط عليهم من قبل ق مبمارسة أي  ه مل يرد ما يتعل  مع أعداد الطلبة املسلمني، إال إن  

املتعل   اإلعالن  الطلبة. وورد ضمن  أو  املدرسة  أن  إدارة  السلطاين  املكتب  بنظام  مت  ق    ه 
ّبملدرسة خاص  جامع  تع  يتم    ،ختصيص  الدينية  فيه  املبادىء  املسلمني  الطالب  ليم 

أم   إمام.  قبل  من  إجباري  يتم  بشكل  فكان  املسلمني  غري  التالميذ  إىل    ا  إرساهلم 
يتعل   ما  لتعليمهم  اخلاصة  التالميذ  معابدهم  هؤالء  معظم  وكان  بداينتهم.  من  ق 

ما  يف    ية إال  م امتنعوا عن إدخال أبنائهم املدارس غري اليهودا اليهود فإن  أم    ،املسيحيني

 
1) B.O.A: YEE:112/6. 
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املدارس غري اليهودية كانت تدر س بني موادها    أن    إىل  ندر. ويعود السبب يف ذلك
األجنبية، ألن   اللغات  االالدراسية  مبثابة  لغة أجنبية  تعل م  اعتربوا  اليهودية  م  رتداد عن 

 .1واعتناق دين جديد 

وهي    بتدائية االكان التعليم الرمسي قبل احلرب يف لبنان مقتصراً على املدارس  و 
املناطق خمتلف  ومبعثرة يف  العدد  قليلة  يؤم    ،مدارس  خاصة، وال  الفقراء  أوالد  إال  ها 

فس   وقد  املسلمني.  من  غالبيتهم  يف  كانوا  رضا  والذين  رشيد  اإلمام  ينقل    –ر  كما 
ضاهر   ّبلقو   –مسعود  الظاهرة  أتخ  تلك  ولبنان  سوراي  يف  عن  ل:"...فاملسلمون  روا 

القدماء من أكابرهم وأغنيائهم    ألن    ،إخوهتم النصارى واليهود والدروز يف طلب العلم
ا يراد لطلب الرزق. والوجيه الكبري املتوافر رزقه كان  طلب العلم إن    كانوا يعتقدون أن  

  ،املدارس  . وضاعف يف ذلك أن  2رتزاق" من العار على أبنائه، أن يطلبوا العلم لال  يعد  
  ،بوا آبداب األوروبينيا للمسيحيني الذين أتد  ا لألجانب وإم  ، إم  اكان أكثرها مسيحيً 

العلم مسريهتم. وليس    ،فحذوا حذوهم   ، مون ن يتعل  للمسيحيني وسواهم م  وساروا يف 
نفوذ ألن   أبناء سوراي    نوا كا  مأتثري أو  يتمتع أحد من  بتلك  األقلية، وهلذا السبب مل 

م طائفة منهم يف مدارس  أبن يعل    ،على لبنان وسوراي  "إبراهيم ّبشا"  اأنعم هبالنعم اليت  
ال و عمصر  النعمة  االية.  تلك  املسيحيني    االنتدابعهد    حت  حنصرت  أببناء  الفرنسي 

وظل   وحدهم،  املنوالوالسوريني  هذا  على  احلال  مكاتب  ف  ،ت  وال  مدارس  ال 
ى فيها هؤالء الفقراء العلم كانت  للمسيحيني يف سوراي. واملدرسة الرمسية اليت كان يتلق  

تضم  تتأل   واحدة  غرفة  من  من    ف  جيلس  يتوىل    ،ولداً   50أكثر  شيخ  فيها  تعليمهم   
األبر ـي  عصا طويلةوجبانبه   قلوب األطفال  منظرها  ويفعم صدورهم حزانً    ، رعباً   ء ايمأل 

 
 . 40( فاضل بيات: المؤسسات التعليمية في المشرق العربي العثماني، مرجع سابق، ص 1

 . 163م، ص 1974، 1(، بيروت، ط1926-1914( مسعود ضاهر: تاريخ لبنان اإلجتماعي ) 2
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  يقعوا يف الفوضى  ل واخلنوع. هذا إذا مل مون الذ  اً. حيث كان هؤالء األطفال يتعل  وغم  
 وركود الذهن.

لكثري من  إىل اوال حنتاج    ،زاً بوضوح عن التعليم اخلاص ـ كان التعليم الرمسي مي  و 
تعليمي وأماكن  هاز الاجل. فاملدرستان ختتلفان كلياً من حيث  براز هذه احلقيقةإلالعناء  

الطالب و تواجد  ومستوى  تجهيزات ال،  التدريس،  وطرائق  عل مامل  ولغة  الثقايف،  ني 
التدريس واملناهج. وبكلمة خمتصرة مل تكن سوى التسمية فقط تمع بني تلك املدارس  

واخلاصة االف  ،الرمسية  شديدة  وأساتذهتا األوىل  وبراجمها  تدريسها  مستوى  يف  حنطاط 
عموماً  التنظيم  حسنة  والثانية  هلا،  احلكومية  املساعدات  ونسبة  وبعضها    ،وأمكنتها 

ومتطو   راقية  مستوايت  تتعدامها  يضاهي  أن  لبنان وبريوت دون  وتنحصر يف جبل  ره، 
واليت كانت    ،م1920أحلقت ّبجلبل منذ  إىل ّبقي املناطق اللبنانية خاصة تلك اليت  

مدارسها الرمسية اندرة    حت  فكانت    ،ل جزءاً من الدولة العربية يف دمشقال تزال تشك  
وتتبع منها طريقة يف التعليم مل تتغري منذ عهد بعيد. وكانت الدروس فيها   ،الندرة  كل  

عدد   على  املدارس  تلك  واقتصرت  والرتكية.  العربية  ّبللغتني  من  تعطى  ضئيل 
اليت  ا املدارس اإلرسالية والطائفية املسيحية  سات امللحقة ّبألوقاف اإلسالمية. أم  املؤس  

اللغة العربية ّبلذات،    وتعتين هبا أكثر من  ،تتبعها فكانت تقوم بتدريس اللغة الفرنسية
احملليني   قليل من مدارس أشرف عليها بعض  القاعدة سوى عدد  ومل يشذ عن هذه 

ّبل العربيةالضليعني  تدريسها  ،لغة  من  وخنص    ،فأتقنوا  ور   هاّبلذكر  عني  ة  قمدرسة 
 .1فيما بعد مدرسة احلكمة بشكل خاص  مث  ومدرسة الثالثة أقمار 

واحمللية منها  األجنبية  اخلاصة،  املدارس  الطائفية  ،ولعبت  إاثرة  وتثبيت    ،يف 
 تبذر بذور التعص ب الديين يف نفوس الناشئة   فلم تكن ،نفوذها يف لبنان بشكل خاص
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القومي.  وحسب واإلخاء  التآذر  فكرة  منهم  تنزع  بل  اللبنانية    الشبيبة  ن  إ  حت  ، 
جه إىل تت  مل تكن  مظاهر الوطنية والوالء القومي.    اليت تربت فيها فقدت كل    والسورية

 ،حدال تنفرد يف الوالء أل   .بل وتؤم ن مصاحلها  فرنسا فقط!! فهذه سخافة وهراء!!
 مستعدة خلدمة أول دولة أجنبية تعرض عليها العمل لديها. و 

عز  وم   أن  ا  الطائفية،  تنامي  الشعور يف  الع  ز  الدولة  التعليم ثمموقف  يف  انية 
 تية:بعامة، والرمسي خباصة، جاء نتيجة لألمور اآل 

ون، عل مورجال الدين هم امل   ؛الدينية ال الزمنيةإعتبار التعليم من واجبات السلطة    -1
رجال الدين املسلمون تعليم أبناء الطائفة، وأن    أن يتوىل   ا هو األمر الذي كر س تقليدً 

 يهتم رجال الدين من الطوائف األخرى بتعليم أبنائهم. 

انية، ثمفئة وقومية من اتبعيات الدولة الع  لكل    م،1869تركت الدولة بعد قانون    -2
تقليد   أيضاً  كر س  الذي  األمر  التعليم.  ضمنها  ومن  بنفسها،  احلياتية  أمورها  إدارة 

 ويف أماكن خاصة هبا. ،بتعليم أبنائها على طريقتها االجتماعيةالشرائح  هتماما

للمبش    -3 واسعة  احلرية  بفتح  ترك  لبنان  إىل  وفدوا  الذين  األجانب  واملرسلني  رين 
 املدارس، األمر الذي كر س وجود التعليم األجنيب. 

يف مرحلة    إال    مرهلذا األهتمام ّبلتعليم الرمسي، فهي مل تباشر  الر الدولة يف اأتخ    -4
 رة. متأخ  

 : على الشكل اآلت  عت اخلريطة التعليمية يف لبنان وقد توزّ 

هم مسيحيون، بلغ عددها عام  األجانب، وكل    املبش رينمدارس لإلرساليات و 
عدد  امدرسة،    47حوايل    م1882 وبلغ  لبنان.  وجبل  بريوت  يف  معظمها  نتشر 
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الفرنسية   القرن  املدارس  بداية  منها    150  العشرين حوايل يف  كانت   136مدرسة، 
  حوايل   تضم    ،220إىل أكثر من    م1913سات دينية، وارتفع العدد عام  تديرها مؤس  

فني  ألف طالب. ومدارس حملية مسيحية معظمها للرهبان، إضافة إىل بعض املثق    22
 .1وبريوتنتشرت يف أحناء جبل لبنان اوا على أيديهم. واملسيحني الذين ترب  

 وقد جاء التعليم يف لبنان على الشكل التايل:

 ترسيخ دور اإلرساليات األجنبية يف التعليم. -1

التمايز بني املناطق يف درجة التعليم املتوافرة ألبنائها، فمناطق جبل لبنان وبريوت،  -2
ملناطق  ر يف ارت هلا مدارس الطوائف املسيحية ومدارس اإلرساليات، تعليماً مل يتوف  وف  

لبنان فيما بعد. واليت بقي التعليم فيها وقفاً على مدارس دينية بدائية  بل  اليت أحلقت جب 
 . 2ر سياسياً فيما بعد ثموبعض املدارس الرمسية البدائية أيضاً، األمر الذي سيست

 على أسس ثالثة: اوقد جاء موقف األهايل السليب من املدرسة الرمسية مبنيً  

 انية. ثمأجنبية تعل م اللغة الرتكية وتدار من ِقبل الدولة العا مدرسة نَّ إ -1
على  نَّ إ -2 املسيحيون  يبقى  سني ة،  إسالمية  مدرسة  مذاهبهم  اا  ختالف 

 خارجها، كذلك األمر ّبلنسبة لكثري من الشيعة والدروز.
ا فقرية البناء والتجهيزات، وقدمية الطرائق واألساليب  ا مدرسة الفقراء، ألن  إنَّ  -3

مركز  وهي   أي  إىل  تصل  ألن  اال  األطراف    جتماعي،  وخباصة  معظمها، 
 .3بتدائية االقتصر على املرحلة ا
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 : االنتدابالتعليم الرمسي يف عهد  -ب
 م1864وتعديله عام    م1861ر الصراع يف املنطقة، ويظهر بروتوكول  يتطو   

متصرفي   أساس صيغة  العلريسي  الدستور  إعالن  لبنان. ومع  عام  اين  ثمة جبل  اجلديد 
ام1876 اللبناين  اجلبل  إدارة  جملس  يرفض  ويؤك  ال،  ملقتضياته،  أن  نصياع  للبنان    د 

املستقل   اخلاص  العام    ،إدارايً   وضعه  الكربى. ويف  الدول  يقع    م1908واملدعوم من 
الفتاةا تركيا  الع  ،نقالب  للدولة  اجلديد  ّبلدستور  العمل  العام  ثمويعلن  ويف  انية. 

بم1914 ومع  تلغى داية  ،  األوىل،  العاملية  لبناناال  احلرب  جلبل  السياسية   ، متيازات 
اين، إىل أن  ثمفية، ويصبح لبنان حمكوماً مباشرة من وال  عف العمل بنظام املتصر  ويتوق  

  30، ويف  م1919كانون الثاين    21الفرنسي على لبنان وسوراي يف    االنتداب يعلن  
اجلنرال    م1920آب   الكبري  "غورو" يعلن  لبنان  دولة  توز    24ويف    .تشكيل 

الكبري    ؛الفرنسي على سوراي ولبنان  االنتداب  يعلن صك    م1922 لبنان  ومع والدة 
 برز يف لبنان تياران أساسيان. االنتداب وإعالن صك  

يرفض    -1 ويصر    االنتداب تيار  واملتعاونني معه،  مؤسساته  لبنان   ومجيع  إحلاق  على 
 إسالمي إمجااًل. سم بطابع بسوراي، ويت  

ل له كمنقذ للبنان من األتراك، وينتشر يف جبل  ويهل    االنتداب تيار يتعاون مع    -2
 .1ويف أوساط املسيحيني بعامة واملوارنة بشكل خاص ،لبنان

املنتدبة  فرنسا  دخول  إعالن    حت  و   ، منذ  وسوراي،   ،نتداهبااقبيل  لبنان  إىل 
اخلاص كي حيتل املركز املمتاز الذي    االبتدائيسعت إبحلاح إىل إعادة تشجيع التعليم  

 كان له قبل احلرب العاملية األوىل. 
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أي بعد ثالثة أشهر فقط من دخول اجليوش    –  م1919فمنذ كانون الثاين   
م فيها  دعا املفوض السامي األول "فرانسو بيكو" إىل حماضرة تكل    –احلليفة إىل لبنان  

لبنان.    لىع يف  التعليم  تعزيز  املناسبة ضرورة  هذه  يف  ألقاه  الذي  اخلطاب  يف  وأعلن 
طائفة إىل فتح مدارسها اليت كانت تعمل قبل احلرب. ودعا إىل    قراره على دعوة كل  
قرية، كما أعلن أن املفوضية العليا ستخصص لتلك املدارس ما    فتح مدرسة يف كل  

لنفقات    ستثنائية افرنك فرنسي سنوايً، ّبإلضافة إىل معوانت    1900و    1600بني  
البناء األوىل. وقد خصصت احلكومة الفرنسية ّبلفعل مبلغ مليون ونصف املليون من  

عة  الفرنكات الفرنسية كرصيد لتلك النفقات األولية. وبفضل هذه اإلجراءات املشج  
مدرسة   820، وإرتفع الرقم إىل  م1919مدرسة يف لبنان منذ أواخر    668فتحت  

التوج    .م1931عام    993، وإىل  م1920عام   غاية يف    االنتدابإدارة  إىل  ه  كان 
 .1الوضوح، فأدت تلك اإلجراءات إىل تطوير املدارس اخلاصة بسرعة 

عام    االنتدابفرض  ملا  و  ولبنان  على سورية  معه  م1919الفرنسي  فرض   ،
مناطق   يف  التعليم  هذا  وكان  الرمسي.  للتعليم  يف    املبش رين يساعد    االنتداب منهاج 

ا وضعت تنفيذاً  إن    ،االنتدابفالنظم العديدة اليت وضعت يف سورية يف عهد    ،أعماهلم
وإتقان بوضوح  مرسومة  إن    ،لسياسة  نقول  أن  كانت    ونستطيع  السياسة  هذه  غاية 

الثقافة سيطرة  مطلقة  النظمو   أتمني  سيطرة  البالد  معارف  على  غري    ،الفرنسية  من 
الصحيح.  ّب   االهتمام والعلم  السليمة  الرتبية  أصول  تتطلبه  اللغة    فهي   تعطي  كانت 

ة. وتتحي ز للمعاهد التعليمية الفرنسية حتيزاً  مهم  متيازات  الشهادات الفرنسية االفرنسية و 
صاحبة   ليست  أحياانً  جيعلها  فحامفرطاً،  صاحبة    ،سبمتياز  وهكذا  بل  احتكار. 
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ه ألغراض املدارس التبشريية  ر التعليم كل  الفرنسي قد سخَّ  االنتداب  جبالء كيف أنَّ  نرى
 .1واملدارس الفرنسية منها خاصة

د تدعيم التعليم  ليؤك    ،ما ينقل "مسعود ضاهر"  وفقوجاء تقرير عصبة األمم  
ا التعليم العام )الرمسي( فحسب ما تسمح به  التعليم الرمسي:"أم    حساب  اخلاص على

الكبري يف   لبنان  ما امداخيل دولة  اجملال". وعبارة "حسب  عتمادات خاصة يف هذا 
موازانت التعليم   يف  اخنفاًضا مستمًراتسمح به مداخيل دولة لبنان الكبري " كانت تعين  

من   القطاع  هذا  ميزانية  هبطت  فقد  مليون    200الرمسي.  )مقابل  سورية  لرية  ألف 
ونصف املليون من الفرنكات الذهبية كهبات لسد النفقات األوىل للمدارس اخلاصة(  

  م1925. وأشار تقرير عام  م1925لرية سورية لعام    152،056إىل    م1919عام  
"أن   إىل  اال  بصراحة  يف  عملية  تربيرها  وتد  ومقصودة  األمهية  ّبلغة  هي  تلك  قتصاد 

الك هو جعل  العدد  واضح  فاهلدف  الكبري.  لبنان  يف  املتواجدة  اخلاصة  للمدارس  بري 
للتعليم اخلاص، وكل   تبعية اتمة  الرمسي يف حالة  ر هذا األخري كان من  ما تطو  التعليم 

 .2الضروري تقليص عدد املدارس الرمسية

الرمسيو  التعليم  من  التعليم  هو    املوقف  بعد  الثانية  املرتبة  يف    ؛اخلاصجعله 
الذ الطوائف  أبناء  تكني  منه،  األساسية  املنتدبة  الدولة  غاية  حتتضنهم وكانت  مل  ين 

اال الطوائف،  األمية إىل  مدارس  القراءة والكتابة واحلساب ا نتقال من  متالك مهارات 
خنراطهم  اوإجراءهتا، وتسهيل    االنتدابوخباصة ّبللغة األجنبية، ليسهل ربطهم إبدارة  

%  54نسبة األمية يف لبنان بلغت   أن  إىل  م1932ري إحصاء عام يف مشروعها. ويش
اليت أحلقت جب املناطق  يف  النسبة كثرياً  ارتفعت هذه  لبنان، واليت كان معظم  بل  وقد 

ا عند املوارنة  %، أم  66% وعند السنة 83سكانا من املسلمني، فبلغت عند الشيعة 
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الكاثوليك  48فكانت   وعند  ظل ت  %39  األمية  نسبة  يف  الفروقات  وهذه   .%
-م 1942، كما تبني  إحصاءات فرنسية عن العام االنتدابأواخر عهد  حت  واضحة 
كاآليت:    م1943 و  31،5أدرجتها  املسيحية  الطوائف  عند  عند  %68،9   %

 .1عند الدروز  35،6% عن السنة و 47الشيعة و 

أن  على  و  من  شكله   الرغم  على  فعلياً  مقتصراً  كان  الرمسي  التعليم  وجود 
مج  االنتدابالسياسة  ف،  االبتدائي وحدَّ ية  مكانه  يف  فلم   دته  الالحق،  تطوره  آفاق  من 

بلغت   ميزانية  أصل  فمن  الرمسي.  للتعليم  جديدة  ميزانية  أية  هناك  تكن 
لرية  124،712ة التعليم منها كانت حص   م1942لرية سورية عام  2،199،400

عامة   ميزانية  أصل  ومن  لعام    2،515،132سورية.  سورية  كانت    م1925لرية 
  ابتدائيةمدرسة    985%. ومن أصل  6نسبة  بأي    138،801ميزانية التعليم منها  

الكبي لبنان  يف  عام  ـعاملة  يتعد ى    م1924ر  الرمسية  املدارس  عدد  يكن    115مل 
مدرسة خاصة حملية وأجنبية    870بل  تلميذ وتلميذة مقا  8000مدرسة تضم حوايل  

تلميذ وتلميذة عام    80تضم   . لذا كان  م1924عام    8064إىل    م1932ألف 
ف بعد عام.  عاماً  يزداد سوءاً  الرمسي  للتعليم  العام  أيضاً  االوضع  املدارس  عدد  خنفض 

و   113إىل    م 1925عام   أن  على  مدرسة.  من  سيسج    الرغم  التعليم  تقد ًماهذا    ل 
اجلنمع جم  ملحوظًا العلمانيةـيء  الرمسية    ،رال "ساري" ودعوته  املدارس  إذ إرتفع عدد 

إىل   عام    144فجأة  منها  م1926مدرسة  ومدرسة    114،  مدرسة    30للذكور 
فإنَّ  يتجاوز    لإلانث،  مل  املدارس  تلك  تالميذ  تلميذاً   6173منهم    9432عدد 

 .2تلميذة 3259و

 :االنتدابر املدارس والتالميذ يف عهد وهذا جدول يظهر تطوّ 
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 العام الدراسي 
 عدد التالميذ  عدد املدارس 

 اجملموع 
 خاص أجنيب خاص وطين رمسي خاص  رمسي

1925-1926 133 1037 6733 35207 45044 86984 
1930-1931 128 1177 13385 49197 36153 98735 
1935-1936 146 1258 16395 60036 37976 114907 

 . 76املرجع: الدكتور نزيه كبارة: مرجع سابق ص 
 

فيها    أعلن  اليت  السنة  الرمسية    ،االستقاللففي  املدارس  عدد  ،  308كان 
وأجنبية  1279مقابل   وطنية  خاصة  الرمسية    ؛مدرسة  املدارس  يف  التالميذ  وعدد 

مقابل    26661 وتلميذة  اخلاصة  72617تلميذاً  املدارس  يف    46727و  ،يف 
% من  81ل نسبة  عدد املدارس اخلاصة كان يشك    نَّ إاملدارس اخلاصة األجنبية أي  

نسبة األمية يف لبنان    إىل أنَّ   م1932. وتشري إحصاءات عام  1جمموع مدارس لبنان 
لبنان، واليت كان معظم بل وقد ارتفعت كثرياً يف املناطق اليت أحلقت جب ،%54بلغت 

ا عند املوارنة  أم   ،%66% وعند السنة 83انا من املسلمني، فبلغت عند الشيعة سك  
نسبة األمية بني الطوائف    %. وبديهي أن تظل  39% وعند الكاثوليك  48فكانت  

قتصار  ، نتيجة عدم وجود مؤسسات تعليمية للطائفة من جهة، والمرتفعة  اإلسالمية
البدائية    بتدائيةااللبنان على عدد من املدارس  بل  التعليم الرمسي يف املناطق امللحقة جب

االعقيمة من جهة اثنية، إضافة   قتصادية املزرية اليت كانت تسود مناطق الحلالة اإىل 
 . 2عمر الدراسة للعملضطرار معظم األوالد باو  ،عيشهم

 91مدرسة، منها    360،  م1921وبلغ عدد املدارس اخلاصة األجنبية عام   
و لليسوعيني  و  47مدرسة  و  35للعازاريني  احملبة،  القلب    34لراهبات  ألخوات 
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و و  34األقدس،  و  16للكبوشيني  يوسف  القديس  الوردية    16ألخوات  ألخوات 
اإل  12و اإلليانس  ومدرسة  الناصرة  ولراهبات  املدارس    9سرائيلية  ألخوة  مدارس 

ا عدد املدارس  رميني وغريها. أم  ملل  9للعائلة املقدسة اللبنانية و  9املسيحية )الفرير(، و
احمللية   فبلغت  الطائفية  حمليون،  مواطنون  يديرها  اليت  وتلك  اجملانية،  الطائفية  وشبه 

مدرسة   216مدرسة مارونية،    258موزعة كما يلي:    م1921مدارس عام    803
الكاثوليك،   األورثوذكس،    154للروم  و  153للروم  والدروز،  والشيعة    22للسن ة 

 .1مدرسة للطوائف األخرى 

اجلبل   نوذج  لتعميم  سعي  هناك  كان  الرمسي،  التعليم  يف  املوقف  هذا  إزاء 
لبنان، وذلك لتكريس  بل   أحلقت جباللبناين القائم على تطبيق التعليم يف املناطق اليت

تقليص عدد املدارس    علىجتماعياً. لذا فقد كانت الدولة تعمد  انقسام الطائفي  اال
مدرسة يف  993زداد عدد املدارس اخلاصة. وهكذا نفهم ملاذا من أصل اا الرمسية كلم  

وقد مدرسة،    129  إالَّ   فيها  مل تكن حصة التعليم الرمسي  م1921لبنان الكبري عام  
مدرسة    144إىل    م1926لرتتفع يف العام    113إىل    م1925خنفض عددها عام  ا

 % من املدارس.10،5أي بنسبة 

كانت السياسة الفرنسية التعليمية تقوم إذاً على دعم التعليم اخلاص بفرعيه  و  
يف املدارس احمللية ضالته، فهي تقوم ّبلدور الذي    االنتداب احمللي واألجنيب. فقد وجد  

تعل    يفرتض فهي  به.  تقوم  أن  األجنبية  اللغة  مبدارسه  وتعتمد  الفرنسية،  املناهج  م 
تطو   وهكذا  التعليم.  يف  من  الفرنسية  األهلية  املدارس  نسبة  عام  49،4رت   %

عام  60،3إىل    م1924 من  م%1943  األجنبية  املدارس  نسبة  واخنفضت   ،
عليمية سات الت، من بني املؤس  م1943% عام  20،5إىل    م1924% عام  39،2
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اليسوعيني مدارس  دعم  على  الفرنسية  املساعدات  تركزت  إحدى    .احمللية  وتبني  
تلميذاً كانوا مسجلني يف املدارس اليسوعية يف بداية    17837ه من بني  الدراسات أن  

العشرين يدفعون    15996كان    ،القرن  تالميذ تعليميةالقساط  األال  معظم  وكان   .
 . 1سيحية املدارس اليسوعية من الطائفة امل

مرحلة    إن    طوال  اخلاص  للتعليم  الرمسي  التعليم  الفرنسي،    االنتداب تبعية 
واال الركود  من  حالة  يف  الدولة  تعليم  يف جعلت  الرمسية  فاملدرسة  املستمر.  حنطاط 

، مل ختتلف بشيء عن  م1920القرى، خاصة يف املناطق اليت أحلقت جببل لبنان منذ  
تدريسها  ،الكتاتيب التعليمي  ،ال يف طريقة  التالميذ    ،وال يف جهازها  منابت  وال يف 

يؤم   كانوا  األكثر  الذين  الشكل  وبقي  مخسني    معل منتشاراً:  اونا.  من  ألكثر  واحد 
تلميذاً. والطريقة املتبعة، العصا الطويلة والتكرار الرتيب يف الدروس، واحلفظ عن ظهر  

وقد اعرتف تقرير فرنسا املنتدبة لعام    ، لم احلسابقلب، ّبإلضافة إىل بعض مبادىء ع
املدارس الرمسية    ، املرسل إىل عصبة األمم، هبذه احلقيقة صراحة إذ قال:"إنَّ م1924

تتغل   مل  الكبري  لبنان  وطرائق يف  املرتدية  وأوضاعها  القدمية  مناهجها  على  بعد  ب 
 .2ني" ني خمتص  معل متدريسها السيئة الناتة عن فقدان 

الرتكية،    اللغة  الرمسية، مكان  املدارس  الفرنسية يف  اللغة  ليضيف وجاء فرض 
و  التعليمي،  ندرة اجلهاز  بسبب  املدارس  هذه  اليت اصعوبة أخرى يف وجه  لصعوّبت 

م  من بيئات فقرية ال تتكل  وخباص ة أنم    لغة تاه تالميذ املدارس الرمسية،لتها هذه الشك  
جييدون الفرنسية، وال تعليمها، بينما كانت معظم املواد    ال أيًضا  ون  عل مواملالفرنسية،  

وكانت   اللغة،  هبذه  اخلاصة  االمتحاانتتعلم  املدارس  تالمذة  قياس  على   . تفصل 
  تا رمسيتني يف املدارس الرمسية وإجباريتني، إال  كاناللغتني العربية والفرنسية    صحيح أن  و 
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تقريب  أن   املواد  لغة تدريس معظم  ة تري  الرمسي    االمتحاانتاً، وكانت  الفرنسية كانت 
التاريخ  طبقاً  وأحياانً  والعلوم  الرايضيات  مواد  كانت  هلذا  اخلاصة.  املدارس  ملناهج   

ذلك يف سعي من    س يف املدارس الرمسية ّبللغة الفرنسية. كل  واجلغرافيا واحلساب تدرَّ 
الفرنسيني وأنصارهم من اللبنانيني لرتسيخ اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية عند الشباب  

 .1وعن التيارات السياسية اليت كانت تتفاعل فيه  ،ط اجلغرايفيوعزله عن احمل ،اللبناين

إال    الرمسي  التعليم  ينتشر  وببطء شديد،    ومل  الفقرية  املناطق  معظم  فيف  كان 
الفئات الفقرية بعامة واملسلمني خباصةالذ يت  ويف اجلدول اال  ،ين أقبلو عليه من أبناء 

 .2يؤكد ما نذهب إليه م1924إحصاء عن العام 
 توزعهم الطائفي  عدد التالميذ  عدد املدارس  نوع املدرسة 

 رمسي
 تلميذاً  5499 ذكور  91

 ا مسيحيً  1083
 ا مسلمً  4416

 ا مسلمً  2323 تلميذة  2579 إانث  26
 ا مسيحيً  256

 خاص حملي 
 لغة التدريس الفرنسية 

722 55358 
 تلميذاً وتلميذة 

 مسيحي  46408
 ا سنيً  7839
 درزايً  1015

 ا شيعيً  96

خاص أجنبية وحملية  
 للبنات

 ابلفرنسية
 تلميذة  25745 263

 مسيحيات  23682
 سنية  1691
 درزية  309
 شيعية  63

 خاص أجنبية 
 6173 88 غري فرنسية 

 تلميذ وتلميذة 

 ا مسيحيً  4860
 ا سنيً  816
 درزايً  413
 ا شيعيً  64
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حالهو   على  الرمسي  التعليم  عام    ،استمر  الرمسية  املدارس  عدد  يتجاوز  ومل 
من    م1927 مقابل    579أكثر  ولبنان(  )سورية  الشام  بالد  يف    1517مدرسة 

منها   يتمركز  خاصة،  هذه  980مدرسة  على  يقبل  ومل  وحده.  لبنان  يف    مدرسة 
أبناء   اتَّ   املدارس الرمسية سوى  فقراً وحرماانً. وقد  األكثر  الرمسي الطبقات  التعليم  سم 

عام    حت  ّبلعجز الدائم يف ميزانيته ومالكه التعليمي وأبنيته وأداراته الرتبوية الضرورية، ف
التعليم    م1927 تتجاوز حصة  الواقعة حتت  8مل  للدول  العامة  امليزانية  من  فقط   %

الرمسي  االنتداب  والتعليم  اخلاص  التعليم  بني  تتوزع  احلصة  يف حني    ،الفرنسي. وهذه 
ميزانية  استمر   أضعاف  ثالثة  تتجاوز  العام  واألمن  والبوليس  األمن  قوى  ميزانية  ت 

رتفاع نسبة  تائج امللموسة هلذه السياسة تنعكس ّبكانت النو .  1التعليم يف سوراي ولبنان
نسبة   تتجاوز  أنفسهم  الفرنسيني  إعرتاف  حسب  بقيت  واليت  فيهما  واألمي ة  اجلهل 

على كل 85 وامليسورين  األغنياء  أبناء  ليسوا  هنا  واألميون  البلدين.  من سكان   %
يستأثحال   احملليني،  امليسورين  من  املدعوم  اخلاص،  التعليم  كان  فقد  ّبلغالبية  .  ر 

الطبقة.   هذه  من  التالميذ  عدد  من  اخلالصةالساحقة  الغنية    ويف  الفئات  عرفت 
وامليسورة يف لبنان خاصة، ويف الوطن العريب واملهجر، كيف تستفيد من مجيع أبواب  

وآراؤها،    ،التعليم ميوهلا  كانت  مهما  تلك  الغنية  فاألسر  أبنائها.  أمام  فتحت  اليت 
اليتولغتها، كانت تد على   اليت تروق هلا، وّبللغة  التعليمية  املؤسسة  ترغب    الدوام 

ختيار بني التعليم ّبلفرنسية واإلنكليزية واألملانية واإليطالية  تعليمها ألبنائها. فأمامها اال 
 ختيار الواسع بني مدارسها اخلاصة. وغريها. وأمامها اال
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 املدارس اإلسالمية: -ج
العبقيت بريوت خالية من    إىل أن أجلي    ،اينثماملدارس احلكومية يف العهد 

انية أدرك  ثما عادت هذه املدينة إىل السيادة الع، فلم  م1840املصريون عنها يف سنة  
ّبلسيطرة على    يتفر دوناألجانب ومن واالهم من املسيحيني ال يكادون    املسؤولون أن  

  ،انيةثمإلسالمية عن احلياة العدون بعزل الناشئة امصادر الثقافة يف هذه البالد، ويهد  
 .1ويبعدونم عن التجاوب مع سياستها العامة

ويف الوقت نفسه كانت اإلرساليات واملدارس األجنبية تعمل على إاثرة روح  
مغب   من  السلطان  فخاف  حنوالدولة،  األمرالعداء  هذا  املسلمني  ،ة  هذا    وحذ ر  من 

املسيحي واملسلم، كانت التفرقة بني الطوائف  ا كانت بالد الشام تمع بني اخلطر. ومل  
عرب   والتعليم  الرتبية  ميدان  يف  التفرقة  فدخلت  األقطار.  سائر  من  إليها  أسرع  وامللل 

وفيها الطعن ّبإلسالم، وإلقاء الرعب يف    ،عها املدارس األجنبيةالكتب اليت كانت توز  
 .2انيةثمقلوب تالمذهتا املسيحيني لتنفريهم من الدولة الع

العوم    حنو  لبنان  يف  العداء  روح  إجياد  على  ساعد  التعليم  اانيني  ثما  نتشار 
وكذلك   الصحف،  وإصدار  املطابع  وأتسيس  الفرنسية،  الثورة  آراء  وتغلغل  الغريب، 

املسيحيني كانوا يعتربون أنفسهم مواطنني    هجرة الكثريين إىل اخلارج، زايدة على أن  
انية حكومتهم، بل كانوا ثماحلكومة الع مل يشعروا أبن  انية، و ثمغرّبء يف ظل السيادة الع

الفرنسية، ألن   احلماية  األجنبية، وآثروا  احلماية  توفري نوع من  فرنسا   يشعرون بضرورة 
الشرق يف  املوارنة  حامية  أن    .تقليدايً  وعالقاته    ومبا  العامل،  على  منفتح  بلد  لبنان 
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األمر يف   فقد ساعد هذا  اجلغرايف،  بسبب موقعه  اخلارج انشطة  مع  نتشار  االتجارية 
 .1التيارات الفكرية الوافدة لدى أبنائه

بريوت    إىل  ترسلهم  كانت  الذين  الوالة  تنبيه  إىل  إستانبول  عمدت  لذلك 
إدارهتم حتت  اليت  املناطق  يف  التعليم  أمر  الالزمة  ،إليالء  على    ،العناية    قاءإبحرصاً 

ال   العريب،  الع  سي ماالرأي  للدولة  الفكري  اإلطار  داخل  فاستجابثماملسلم،    انية، 
وأخذت بريوت منذ ذلك احلني حتظى حبصة األسد    ،الوالة هلذا التوجه الرمسي  هؤالء

 ، اينثمالسلطان الع  سممن املدارس احلكومية الرمسية اليت كان أولئك الوالة يفتحونا ّب
الع الدولة  شعار  و"صوجلانا" ثموحتت  اال 2انية  الدولة وهذا  يف  ظهر  الذي  هتمام 

ا كان وغريها من الوالايت العربية، إن    ،انية ّبلنسبة لفتح املدارس يف والية بريوتثمالع
 .3رة اليت أبداها املسؤولون يف تقاريرهم الرمسيةنتيجة املالحظات املتكر  

قال    "شامدحت ّب"من ذلك ما كتبه  و   الذي أرسل يف هذا املوضوع تقريراً 
فقد    ،4ة عن ذي قبلفيه:"... ومع سابق معرفيت هبذه البالد، فقد وجدت احلالة متغري  

  والسياسية بصبغة غري صبغتها األوىل، ألن    االجتماعيةصبغت أحوال الوالية )سورية(  
وقد   البالد،  هذه  يف  نفوذهم  لتقوية  زمن  منذ  مساعيهم  يبذلون  والفرنسيني  اإلنكليز 

إىل حالته احلاضرة، وهم حياولون إيصال بقية البالد الشامية إىل ما    لبنانجبل    أوصلوا
املقل   بعني  إليه  تنظر  والدولة  اجلبل،  إليه  إعالن محايتهم   د.وصل  يريدون  فاألمريكان 

قون األهايل لقبول احلماية األمريكية، واألملان ويشو    ،تحون املدارسفيف  ،جلبل النصريية
 كل  إنَّ    ،يرسلون مهاجريهم إىل سواحل القدس إلسكانم يف القرى اجملاورة، واخلالصة

بر    كانت  دولة من  قطعة  على  يدها  تضع  أن  البالد  تريد  يف  سائر  واخللل   ،الشام. 
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ة،  ب املقاالت تلو املقاالت مظهرًة سوء املغب  للعالج. وجرائد أوروّب تكت  اسمة مث  وليس 
بر   يف  املدارس  أنشأوا  الذين  املستعمرون  اال  وقام  طالبني  يف  الشام  قتسام  اشرتاك 

 .1السلب" 

أن    ّبلذكر،  مل  واجلدير  العه  الدولة  قامت  املناطق    ّبفتتاحانية  ثما  يف  املدارس 
املسلمني العلم يف أوساط  لتعميم  املسيحي  ،اإلسالمية  احملليو أظهر  ملا ان  و ن  متعاضهم 

مدحت  "حتجاجهم إىل  اا نقلوا  ومل    –أي املسلمني    –مس وه حماّبة الدولة ألبناء دينها  
 نياملسيحي أبن   – "مدحت ّبشا" –فتتاح املدارس يف مناطقهم، فأجاهبم العدم  "ّبشا

أم ا املسلمون فليس   .الرعاية الكافية يف هذا امليدان  ،يالقون من أبناء مل تهم األجانب
يهتم   فإنَّ   هلم من  ما كان،  الدولة، وأايً  الرعااي    هبم سوى  تعليم املسلمني خيدم مجيع 

إىل    ألنَّ   ،انينيثمالع يؤد ي  وإن  اذلك  اجلميع،  لدى  العلمي  املستوى  ختلفت  ارتفاع 
 .2انية ثمبني أجنبية وع مصادر التعليم 

الوالية:"وأو  "مدحت ّبشا"ويف ذلك يقول    تلك  عليه نظري يف  ما وقَع    ،ل 
ما عدا العلماء، والسبب يف ذلك سياسة الدول  مسلميها قد فشا بينهم اجلهل هو أن  

تلك الدول تفتح املدارس أبمواهلا وتد ها بقوهتا فيتعلم    األجنبية يف مصر والشام، ألن  
وليس   ،ماً يلمس ّبليديوم تقد    وكانت مدارس اإلفرنج تتقد م كل    .بناء املسلمنيفيها أ

فكنت أفك ر    ،القرآن الكرمييقرأ فيها األحداث    ابتدائية للحكومة سوى بعض مدارس  
 .3يف أمر تعليم أبناء املسلمني وإصالح مدارسنا"
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الع     على شكلأواخر القرن التاسع عشر    حت  انية فقد كانت  ثمأم ا املعاهد 
 ، الكتاب خاصة ّبلصغار  سماملدارس الدينية التقليدية، فمنها معاهد تعليمية ُعرفت ّب

وهتدف إىل تعليم العلوم الدينية والشرعية املختلفة مع بعض "العلوم اآللية" الضرورية.  
وكان   ،وقد كانت هذه املعاهد التعليمية الصغرية والكبرية منتشرة يف مجيع أحناء البالد

مشي دة هلذا الغرض    ، وبعضها مستقالً عنها يف مبان  معظمها ملحقاً ّبملساجد العامة
خاصة مساجد  والكبرية    مع  الصغرية  التعليمية  املعاهد  هذه  يف  التدريس  وبقي  هبا. 

ومل أتخذ أدىن حظ يف    ،ر منذ قرون عديدةمل تتغري  أو تتطو    ،يسري وفق أساليب قدمية
الع السلطنة  عاصمة  ويف  أوروّب  يف  حصل  قد  كان  الذي  الكبري  يف  ثمالتقد م  انية، 

 خمتلف ميادين العلم والتعل م.

املسلمون وأسّ  والية    س  ضمنها  ومن  العربية  الوالايت  يف  املدارس  من  نوعي 
 بريوت:

 املدارس التقليدية اإلسالمية )ال ختضع لنظام املعارف(.* 

نتشرت يف الدول ااملقصود ّبملدارس التقليدية اإلسالمية هي املدارس اليت  إن   
الع قبل  املختلفة  واليت  ثماإلسالمية  ّبلدرجة  اانيني،  العلوم  ختص ت  بتعليم  األوىل 

املدارس هذه  تواصل  ومل  الع  الدينية.  العهد  ونشاطها يف  بل  ثموجودها  اين فحسب، 
زدادت بعد أن ساهم السالطني ورجال الدولة األعيان وميسورو احلال يف اعت و توس  

مالية هلا  ،إنشائها  أو احلفاظ على أوقافها. وقد حافظ هذا النوع من    ،ووقف موارد 
وكذلك القائم    ،انيني أي "مدرسة"ثمعليمية على تسميته العربية عند الع املؤسسات الت

ّبلتدريس فيها أي "مدر س". وما زال هذان املصطلحان يستخدمان يف اللغة الرتكية  
انيون على املدرسة اليت تنتهج األساليب احلديثة  ثميومنا هذا، يف حني أطلق الع   حت  
 "مكتب".  اسم
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نشر العلم جنباً إىل جنب مع املدارس احلديثة،   وقد سامهت هذه املدارس يف
انية هبا، وتوفري بقائها ودميومتها. وكانت هذه املدارس يف األساس  ثمهتمام الدولة العاو 

ومراقبتها داخل    ، والصرف عليها  ،حتديد عملها ومواردها املالية  يتم    سات وقفية،مؤس  
بقاضي العسكر، ولكن يف أواخر القرن  سات الوقفية. وكانت ترتبط يف البداية  املؤس  

متَّ  عشر  اإلسالم  السادس  بشيخ  الرفيعة  املستوايت  ذات  املدارس  القرن    .ربط  ويف 
املعارف أو أي    التاسع عشر متَّ  املشيخة اإلسالمية. ومل تكن وزارة  حتويلها إىل مقام 

تتدخ   أخرى  حكومية  كل  جهة  مدر س  كان  بل  شؤونا،  يف  الذي    ،مدرسة  ل  هو 
قة هبا. وهلذا فقد شك ل املدر س العنصر األساسي طلع إبدارهتا، ويتابع األمور املتعل  يض

 .1هتمام أكثر من املدرسة نفسهايف املدرسة، فحظي بذلك ّب

مرجعيون بقضاء  مدرستان  بريوت،  لواء  يف  التقليدية  املدارس  هذه    .ومن 
ن اأربع مدارس بلواء عكا، ومدرستو عشر مدارس بقضاء طرابلس، وواحدة بعكار،  و 

 .2بلواء انبلس

 املدارس احلديثة )تتبع نظام املعارف(: *

ستها الطوائف اإلسالمية، واليت كانت تتبع نظام  املدارس اخلاصة اليت أس  إنَّ  
، ضمن نطاق م1869ختضع ملا ورد يف نظام املعارف الصادر عام    كانتاملعارف،  

مجاعات أو  أفراد  وإدارهتا  بتأسيسها  يقوم  اليت  اخلاصة  تبعية  ال  املدارس  من  طوائف 
وتتوىل   األجنبية،  التبعية  أو  الدولة  الدولة  أمن    نظارهتا  غريها  ويتم  دون  مراقبتها.    ي 

إم   وإدارهتا  نفقاهتا  مؤس  تغطية  قبل  من  يف  ا  واشرتط  هلا.  املوقوفة  األوقاف  أو  سيها 

 
 . 553فاضل بيات: المؤسسات التعليمية في المشرق العربي العثماني، مرجع سابق، ص:  1
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وأن تقوم بتصديق مناهجها وكتبها الدراسية   ،أتسيسها أن حتصل على ترخيص رمسي
 .1يف وزارة املعارف أو إدارة املعارف احمللية

حيث  املسلمني بصورة    "رات الفنونمث "، وعرب صحيفة  2قب اين  ركان عبد القادو 
على   و ادائمة  اإلسالمية،  املدارس  األخرى:"قلت،  افتتاح  الطوائف  مدارس  أثر  قتفاء 

ا مل نتأس من عموم الطوائف  بهم رداء العار والكسل... وإذخيلع أهلنا عن مناك  ن  مَ 
إنشاء مدرسة للبنات اليت    سي ماال    ، أوالدان عن الغري وأنمل غوائل احلوادث  فيستغين 

وندبنا    ،نا بذلك مراراً وتكراراً يا خيتلج يف األفكار كثرياً، وقد اندهي ألزم لصونن م  
 .3اب شكواان" تُ وأملنا أن  ،عنا )لو وجدان من يسمع(امسأهل الغرية واحلمية و 

الطائفة اإلسالمية    ن حث  ع   "رات الفنونمث"عرب صحيفة    "قب اينال"مل يتوقف  و 
من   األايم  هذه  بريوت:"يف  يف  الطوائف  ببقية  أسوة  ألبنائهم  مدارس  إنشاء  على 

يف املدارس  فحص  كان  املاضي  على  األسبوع  املسيحية  الطوائف  جلميع  بريوت   
بق طائفة  تومل    ،هابريوت يف مقد مة هذه املدارس ونو    مدارس  ختالفها، وقد أصبحتا

ويطوفون   ، من أوالدان يلعبون يف الطرقات  ا كثريً   طائفتنا اإلسالمية. فإن    إال  يف بريوت  
الشوارع إليها. وطاملا أنشأت   ،يف  لنا أيوون  قل ة األدب لعدم وجود مدرسة  يتعلمون 

األمرثمال هذا  تدارك  على  واحلمية  الغرية  أصحاب  وحض ت  ذلك  يف  فصوالً    ،رات 
أن  ّب خيفى  وال  عوز،  من  سداد  هبا  يكون  مدرسة  العسكري    نشاء  الرشدي  املكتب 

  ول إليه، فاملدرسة ال تقبل إال  ولد من الدخ  الذي أفتتح حديثاً يف بريوت ال ميكن كل  
رات  ثممن تعل م القراءة البسيطة، وكثرياً ما حصلت املذاكرة إلنشاء مدارس بتحريض ال
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تعاىل أن يقي   فنسأل هللا  نتيجة،  الدينية  لكن بدون  لنا من تستنفره احلمية والغرية  ض 
 . 1إلنشاء مدارس لنا" 

التاسع  إنَّ   القرن  يف  بريوت  يف  تعليم  التعليم  على  املسلمني  بني  يقتصر  كان  عشر، 
"الكت   يد  على  اخلط  وبعض  الكرمي  احلني    ،اب"القرآن  ذلك  يف  يعرف  كان  ما  أو 

وجا والشيخ مبعىن واحد، أوالمها ّبلرتكية والثانية اخلإىل  نسبة    "اخلوجاية" أو "الشيخة"
لغاية تعليم القرآن    أكثر الكتاتيب كانت مبثابة مدارس قرآنية  نَّ إواآلن نقول    .ّبلعربية

الناس   عند  يعرفون  كانو  الذين  الشيوخ  من  العميان  ويديرها  فيها  يعل م  وكان  فيها. 
العرب كانت تسمي األعمى بصريًا من ّبب التفاؤل والكلمة    "ّبلبصراء"، وذلك أن  

املوسورون من  ما كان  العربية. وكثرياً  اللغة  املعنيني، وذلك معروف يف  نفسها حتمل 
إذا كان    سي ماهم ال  ءموا أبناوت يستحضرون املشايخ البصراء إىل منازهلم ليعل  أبناء بري 

الفتيات من  األبناء  العصر  ،هؤالء  ذلك  لتقاليد  مراعاة  بعدم    ،وذلك  تقضي  اليت 
 ظهورهن خارج منازهلن.

زماننا  و  أبناء  يفاجأ  القادر    –رمبا  لعبد  أبن    –  قب اينوالكالم  أخربانهم   إذا 
أهل  من  التاسع  أجدادهم  داخل    عشر  القرن  التجارية  احلوانيت  مدارسهم يف  كانت 

وبعضها كان إىل جانب أبواب املساجد. ففي هذه الدكاكني    ،أسواق بريوت القدمية
  " عبد القادر"م أوالد املسلمني الكتابة والقراءة ومبادىء احلساب. ويستذكر  كان يتعل  

الكش    بعض ذكرايته إذ  يف جملة  الكتاتيب ال  اف،  بعض أصحاب هذه  يقول:"وكان 
إال    هم   كانوا    هلم  اليت  املكافأة  أي  "املعلوم"  ليتناولوا  الكرمي  القرآن  الطالب  خيتم  أن 

 .2البخشيش" من الوالدين "ونسميها حنن  ،ونا "احللوانة"يسم  
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أن   قبل  من  يد    ذكران  على  بدأ  العصرية  الطريقة  على  املدارس  يف  التعليم 
ل التبشري الديين عن طريق التعليم. تبعهم  ت األجنبية اليت كان هم رجاهلا األو  اإلرساليا

هبم،   املدارس اخلاصة  أنشأوا  الذين  احملليني  املسيحيني  بعض  ذلك  على    مث  بعد  سار 
الع الوالة  احلكومية    نو انيثمآاثرهم  املدارس  افتتحوا  بريوت    –الذين  يف  أم ا   –طبعاً 

البريوتيون فلم يبدأوا بفتح املدارس على الطريقة العصرية إال   يف ناية القرن    املسلمون 
والذي محل    التاسع عشر، وكان ذلك هبم ة الشيخني "حممد احلوت وعبد هللا خالد"،

مب  املدارس  إبنشاء  التفكري  على  الشيخني  احلديثهذين  اال   ،فهومها  كتفاء  وعدم 
بعض أبناء العائالت البريوتية العريقة جاء إىل الشيخ عبد    أن    ،ّبلتدريس يف املساجد

يف املدارس األجنبية    املبش رينهللا خالد ولفت نظره إىل خطر وقوع أوالدهم حتت أتثري  
نة اإلسالمية الذين كانوا يستغلون وجود هؤالء األوالد يف مدارسهم لتحويلهم من الداي

وبعد أن استمع الشيخ املذكور إىل هذه املالحظة حبضور بعض    .إىل الداينة املسيحية
ولفتوا نظره إىل   ،لةايودخل هبم على وايل اإل همالعلماء استصحب عدداً من من مالئهز 

فاهتم   املسلمني،  الناشئة  دين  على  واخلطر  املغب ة  سوء  من  عنه  يتول د  وما  األمر  هذا 
مسعالوايل   الشيخ    ، مبا  عمد  األثر  وعلى  الطلب،  هلذا  ّبستانبول  هللا  " واتصل  عبد 
ذ من بعض الغرف الواقعة يف اجلهة  واخت    ،ختيار جامع النوفرة هلذا الغرضاإىل    "خالد

مسلمي   عند  نوعها  من  األوىل  كانت  اليت  للمدرسة  مكاانً  اجلامع  هذا  من  الشرقية 
 .1التاسع عشربريوت، وكان ذلك يف أواسط القرن 
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 مجعية الفنون:* 

قد حر كت مهم املسلمني من أجل   ،ست يف جامع النوفرةاملدرسة اليت أس    إنَّ  
املؤس   ودفعها  تطوير  بريوت،  يف  التعليمية  اسات  بلغته  للإىل  الذي  ّبملستوى  حاق 

وقد شعر املسلمون يف ذلك الوقت حباجتهم   ،مدارس املسيحية األجنبية منها واألهلية
بقية    أن    منكانوا يرونه    ، وملانظراً لنمو عددهم يف هذه املدينة  ،إىل املزيد من املدارس

األخرى الطوائف  من  القدمية  ،مواطنيهم  مدارسهم  حتسني  يف  واستحداث    ،سائرون 
 مدارس جديدة. 

أن    الفنون،  مجعية  أتسيس  إىل  دعت  اليت  األسباب  حممد  "احلاج    ومن 
ويكتب لبعض التج ار يف هذا السوق   ،انه يعل م الكتابة واحلسابكان يف دك    "املكوك

فأخذ يعل م أمام    "،حممد اليايف"جاء من مصر الشيخ    مث  ولغريهم دفاتر البيع والشراء،  
  ،ا كان األهايل من املسلمني يف زايدة مستمرةواحلساب. ومل   ّبب اجلامع العمري اخلط  

أن   مع  املدارس،  إىل  حباجة  ظل وا  امللكية    فقد  الرشدية  املدرسة  فتحت    مثَّ احلكومة 
الرتكية "البصرية"  جريدة  وكانت  العسكرية.  الرشدية  يف    ،املدرسة  مكانة  ذات  وهي 

العلمي واألديب  ،نشرت فصالً قد    ،إستانبول  تقد م بريوت  فيه  وأسفت على   ،ذكرت 
فيه.  أن   نصيب  للمسلمني  يكن  مل  احلمي  ه  التحريض  هذا  يف  فحر ك  الوطنية  والغرية  ة 

احلاج   الفاضل  من  "سعد محادة"نفس  ففاوض  التجارة،  رئيس حمكمة  يومئذ   وهو   ،
الفنون اإلسالمية"، وكان هو انظرها    ، تغرس فيهم اهلم ة واإلقدام وألََّف معهم "مجعية 

األسري  "والعالمة   يوسف  هذا  "  الشيخ  عند  األمر  يقف  ومل  ألََّف    احلد  رئيسها.  بل 
رات الفنون"،  مثشركة مسامهة من أعضاء اجلمعية لتأسيس مطبعة ونشر جريدة هي "

اال هلا وملطبعتها  القادر  "  سممتياز ّبوأخذ  منها يف  "قب اينعبد  األول  العدد  ، وصدر 
هتمام بفتح  م، وكان يف غاايت اجلمعية اال 1875نيسان \ ه1292ربيع األول  15
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املعار  ونشر  إال  املدارس  احلاج    أن    ف،  محادة" مرض  معه    وفاته،و   "سعد  ُدفنت  
وكانت اجلريدة    .ّبجلريدة واملطبعة بشراء األسهم  "قب اينعبد القادر  "  ستقلَّ فا  ،مشاريعه

العلم  من  ال ترتك مناسبة كانت    .1دون أن حتض املسلمني على فتح املدارس ونشر 
مجعية الفنون مبثابة البذرة األوىل لتأسيس اجلمعيات اخلريية اإلسالمية يف بريوت، وفتح  

 العديد من املدارس.

 :مجعية املقاصد اخلريية اإلسالمية* 

ال    بريوت،  يف  املسلمون  الغزو    سي ماشعر  خبطورة  عشر،  التاسع  القرن  يف 
الذي بدأ جيتاح مدينتهم واملناطق اللبنانية. ومل    ،األورويب الثقايف والسياسي والعسكري

العلمي واحلضاري، فهم ورثة احلضارة  التخل ف  يكن املسلمون يف بريوت يعانون من 
تمدوا يف أمورهم  إع  مغري أن    ،اإلسالمية، اليت أانرت ظالم أوروّب يف العصور الوسطى

الع الدولة  ّبثمعلى  املتتالية(  احلروب  أنكتها  )اليت  وهي انية  اخلالفة،  دولة  عتبارها 
اإلسالمية أوضاعهم،    الدولة  عن  ودنيا  ديناً  أن وجدوا   مثاملسؤولة  بعد  املسلمني  أن 

الع  "تقصرياً " الدولة  و ثممن  العلوم،  بركب  اللحاق  عن  األطماع انية  أمام  اخلطر 
رأوااألوروبي بد  أن    ة،  الفكرية والسياسية والعسكرية،    ه ال  فبدأوا  من مواجهة األخطار 

ني املسلم  عتماد على الذات، وكانت بريوت تزخر ّبلعلماء، ولكن  يشعرون أبمهية اال 
املشاريع  خبطورة  يشعرون  واحمللية  بدأوا  أبناء    اهلادفة  األوروبية  "تنصري"  تغريب  إىل 

 رب.غدينة، وتغيري معاملها، وإلجياد أجيال تدين ّبلوالء للمة لتنصري املاملسلمني، مقد  

ولبنان  بريوت  املسيحية يف  للطوائف  أوروّب  نبَّ   ،وحول دعم ومساعدة  ه  فقد 
أوروّب   رات الفنون":"إنَّ مثإىل خطورة املوضوع يف صحيفة "  " قب اينعبد القادر  "الشيخ  

ا  ّبلشرق وال رأفة أبهل الشام، إنَّ م هذه املشاق وتعرف تلك املعارف رمحة  مل تتجش
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نتشر  ا  محبتها صغرياً، فإذا كربُ ـى بأن تعل ملشروعها السياسي حزّبً هلا يتغذ     يفرغبةً 
 .1وكان عوانً هلا على مساعيها" ،يف البالد

فتتاح املدارس ألبناء  إىل االدعوة  ل من محل لواء  أو    "قب اينعبد القادر  "وكان   
بريوت، عرب جريدة   يف  إنَّ مث املسلمني  الفنون:"قلت  بريوت،    رات  يف  الطوائف  مجيع 

ذات    ،ة والغرية من أبناء طوائفهمفتتاح مدارس مبساعي أويل اخلري واحلمي  اعملت على  
املسلمني أن   أبناء طائفتنا  فنتأمل من أويل احلمية والغرية من  نفع عام وفوائد كثرية. 

العار بتأسيس مدرسة نظري إحدى تلك املدارس، يدرسن  يرفعوا عن   ها أنواع فيا محل 
 .2حبيث يكون ذلك حمكم الرتتيب منتظم الفوائد"  ،اللغات والفنون من العلوم النافعة

 حت  طائفة يف بريوت    تبقَ   ملفتتاح املدارس:"إىل اعن الدعوة    قب اين المل يفرت  و  
كثرياً من أوالدان يلعبون يف   طائفتنا، فإن   ثنتني ملساعدة أبنائها، إال  اأنشأت مدرسة أو 

يتعل    ،الطرقات الشوارع  يف  لناويطوفون  مدرسة  وجود  لعدم  األدب  قل ة  أيوون    ، مون 
 .3وميتنعون هبا من مزاولة أسباب الشقاء" ،إليها

الداعية    األسباب  ما إىل  ومن  املقاصد  مجعية  الفجر    أتليف  يف  جاء 
املدارس    الصادق:"أبن   وتفتح  خريية،  مجعيات  تؤل ف  أخذت  املختلفة  الطوائف 

الرب    ،ألبنائها ماهلا مساعدات أويل  واإلحسان يف طوائفها، ومساعدات    جاعلة رأس 
امل فاستحضرت  أبنائها،  لتدريس  املناسبة  ّبألماكن  واعتنت  املالية،  ني  عل ماألجانب 

لتعليم   كالط  املختصني  املفيدة  ّبلعلوم  أيضاً  وأهتم ت  األجنبية،  واجلراحة  اللغات  ب 
ا الطائفة اإلسالمية فقد  نبغ منهم العديد، فعملوا على نشر املطابع واجلرائد. أم    حت  

ة طويلة عن هذا التقد م العلمي، فيما كانت أحوال مدارسها سيئة وأماكن غفلت مد  
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أ األوالد.  إىل صحة  تسيء  فيها  املم  التدريس  والعميانعل ما  املشايخ  من  فكانوا    ،ون 
احلال   من  األطباء  املسلمني  وكان  أبناء  دفع  ما  وهذا  واحلجامني.  هذه    ىلإقني  ترك 

 . 1املدارس واالجنذاب حنو مدارس ومكاتب الطوائف األخرى" 

األ الطوائف  وحال  املسلمني،  حال  الصادق  الفجر  وكيف  ويصف  خرى، 
سبقت   الطوائف  بكثريتلك  واملدارس  ،املسلمني  اخلريية  اجلمعيات  وكيف    ،إبنشاء 

بناء  أكانت حال مدارسهم مقارنة مع مدارس املسلمني:"ال خيفى على ذي بصرية من 
أن   بقصرية  الوطن  ليست  مدة  منذ  تؤل  أه  فيه  املوجودة  املختلفة  الطوائف  ف خذت 

يتعلمون فيها   ، واإلانث فتتاح مدارس للذكوراك ،زمةالمجعيات خريية تقوم مبصاحلها ال
ألعماهلاأ مال  رأس  بيدها  املضبوطة  واردات  جاعلة  واللغات،  واملعارف  العلوم   ، نواع 

جانب  واإلحسان من طوائفها وعلى مساعدات األ  ع به أولو الرب  مستندة على ما يترب  
ماكن املناسبة، وللداخلية القصور  من هذه املدارس األ  بتدائيةصت لالاملالية، وقد خص  

هت خواطرها يف الدرجة االوىل اىل تعليم  ني ّبرعني ووج  معل مواستحضرت هلا    ،العالية
ة  جانب الذين هلم مع بالدان االتصاالت التجارية.... فما مضت مد  والدها لغات األ أ

إال   الطريقة  هبذه  سريها  بينها  ا وقد    على  واملعارف  أ نتشرت  العلوم  تلك  مشوس  شعة 
ف املرضها  ؤ بناأ  ىهتداواللغات،  وتطبيب  اجلرائد  ونشر  املطابع  إجياد  إىل    ى أبنوارها 

الطائفية حمضةالفقراء... ومل   مل  عماهلا اخلريية  أكانت    ،ا كانت تلك اجلمعيات  أيضاً 
 .2ا كانت غافلة ا الطائفة اإلسالمية فإن  م  أدائرة طائفة غريها.  تتخطَّ 

االحوال  و  هذه  جريدة  و إزاء  الفنونمث"صرخات  من  وتشك    "رات  الكثري  ي 
من سوء   و أحوال  أاملسلمني  األاوالدهم،  بلزوم أتليف مجعيات  حساس  اإلسالمية  مة 
خدمة  على  :"حتر    تعمل  املسلممبادئها  الشباب  مهم  من هللا  ،كت  العون    ،مستمدين 
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من   الفضل  أويل  بنصائح  متصر  أومسرتشدين  ّبشا  رائف  أمثال  الوطن،  ف  عيان 
ومجال   بأبريوت،  قاضي  اللذفندي  الفكرة،  اريوت،  تلك  إجناح  على  ساعدا  ن 

بريوت"ت  سفتأس   يف  اإلسالمية  اخلريية  املقاصد  خلدمة    ،1ه1296سنة    "مجعية 
 "2املعارف اإلنسانية 
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 انية:ة اجملّ املدارس اخلاصّ  -1
ته األوىل مجيع املدارس اخلاصة  يف ماد    م،1956حزيران    15أخضع قانون  

هتا التعليمية ألحكامه. وقد أطلق القانون فراد هيآ بنان من وطنية وأجنبية، ومجيع أليف  
ت املادة  د مفهومها. فنص  اخلاصة( على املدارس اخلاصة وحد  سات التعليم  لفظة )مؤس  

التعليم اخلاصة كل  ن  أالثانية منه على   مؤسسة غري حكومية للرتبية    ه:"يقصد مبؤسسة 
و مدنية"  أو هيئات دينية  أو مجعيات  أجماز هبا ألفراد    ،نواعهاأختالف  اوالتعليم على  

بني املدارس اخلاصة    م1950آذار    23الصادر بتاريخ    1436ز املرسوم رقم  ومل ميي  
نص ت على    م1956حزيران    15املادة الثالثة من قانون    ن  أاجملانية وغري اجملانية. غري  

 .1هذا التمييز 

املدارس إىل مدارس خاص   تقسم  انية.  ة غري جم  انية ومدارس خاص  ة جم  لذلك 
 تية: ر فيها الشروط اآلاخلارجية اليت تتوف    بتدائيةاالانية، املدرسة يُقصد ّبملدرسة اجمل  

ومن  ،و مجعيات معرتف هبا قانوانً أ و ملؤسسات أن يكون مرخ صاً هليئات دينية أ -1
على  أ التعليم  نشر  كسب  أهدافها  ذات  غري  لغاايت  املدارس  هذه  تعمل  ن 

 مادي.
األول سنة  أ -2 تشرين  قبل  تكون جمازة ألفراد  طلبات أو  أ،  م1964ن  تكون  ن 

سج  األ قد  قبل  فراد  الوطنية  الرتبية  وزارة  يف  األو  ألت  تشرين    م1964ل  و  ل 
 مستوفية الشروط املطلوبة. 

التعليم املقر    بتدائيةاالن التعليم يف مرحلته  ن تؤم  أ -3 ملنهج  ولصاحب هذه    ،روفقاً 
اجملانية   شروطأاملدرسة  ضمن  هبا  يلحق  للحضانة  ،ن  داراً  مبرسوم  ال    ،حتدد 

 تستفيد من مسامهة الدولة املالية .
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املستحق  حتد   -4 التلميذ  عن  السنوبة  املالية  الدولة  مسامهة  اخلاصة   د  املدرسة  يف 
دىن لألجور  األ  %(من قيمة احلد  135اجملانية بنسبة مئة ومخسة وثالثني ّبملئة )

كل   مطلع  يف  به  املعمول  العام  القطاع  تعطى  شهر    يف   . املدرسية  السنة  من 
املستحق   التلميذ  عن  املذكورة  ّبملئة    املدرسة  وعشرون  مخسة  قدرها  عالوة 

  يف املشار إليه إذا كانت نسبة الداخلني   ، دىن لألجورألا %( من قيمة احلد  25)
من   )أاملالك  ّبملئة  سبعني  التعليمية  هيئتها  األ70فراد  على  اؤهم  امسو   ،قل%( 

 ساس.صندوق التعويضات على هذا األدة يف ي  قم
و تتقاضاها املدرسة اخلاصة أد املبلغ االقصى للرسوم املدرسية اليت تفرضها  حيد   -5

%( من 150انية عن التلميذ يف السنة الدراسية بنسبة مئة ومخسون ّبملئة )اجمل  
ل من و  ل تشرين األو  أدىن لألجور يف القطاع العام املعمول به من  األ  قيمة احلد  

ن ال يتجاوز املعدل العام هلذه الرسوم ّبلنسبة إىل جمموع أعلى    ،السنة املذكورة
الدراسية السنة  خالل  )  ،التالميذ  ّبملئة  وثالثني  احلد  130مئة  قيمة  من   )%  

وحيد  األ املذكور.  األدىن  املبلغ  مقابل  د  سنوايً  بتقاضيه  مسموح  هو  ملا  قصى 
الطبا والتأمني  بنفقات  املدرسية  )ة  ّبملئة  عشرة  احلد  10بنسبة  قيمة  من   )%

 دىن لألجور. األ
تشك  أ -6 مستقل  ن  وحدة  أي  ل  عن  جم  ة  غري  مدرسة  جهازها ة  من  انية 

د املبلغ االقصى ملا  ا ّبلنسبة للتدفئة فيحد  م  أالتعليمي وصفوفها وشؤونا املالية.  
التلميذ مبا يوازي   من امثهو مسموح بتقاضيه سنوايً عن  ملازوت  ن عشرين ليرتاً 

ول من السنة حسب التسعرية الرمسية، وال يفرض بدل التدفئة  ول تشرين األأمن  
الواقعة على    على  إال   ائة مرت وما فوق عن سطح  مثم ثال  300رتفاع  ااملدارس 

اجمل    . 1البحر اخلاصة  جائفاملدرسة  يعد  مل  إال    ازً انية  بفتحها  الرتخيص    منح 
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واهليئات   األللجمعيات  بعد  األو  واملؤسسات  تشرين  من  وقد    م،1964ل  و  ل 
  ، ذا كان منها تالميذ داخليونإانية  عترب من املدارس اجمل  سة ال تُ "املؤس    قضى أبن  

عدد التالمذة    يف احتسابق  :"القانون ال يفر    ن  إ". و   ابتدائيةومل تكن مدرسة  
اآلخرين.   وبني  هوية  ودون  السن  دون  هم  من  من  و بني  هالعربة    ياحلساب 

يدخل على املدرسة بصرف النظر    عندمايه من رسوم، و وملا يؤد    لوجود التلميذ،
 ، فاق على الدروس اخلصوصية بواسطة املدرسةما جيري من ات    ن  أعن مصريه، و 

جيب   بواسطتها  رسوم  من  عنه  يدخل  يُ أوما  العائدة  ن  الرسوم  إىل  إىل  ضاف 
املا للقيود  قانون    3املادة    ، ألن  دو نة يف سجالهتاملدرسة وفقاً  حزيران    15من 

 .1و تييزأتشمل مجيع ما تتقاضاه املدرسة من رسوم بدون تفريق  م1956

القانون  املدارس اخلاصة اجملانية :"هي  وقد عر   خارجية نارية ال    ابتدائيةف 
إال   حمدَّ   تتقاضى  تضم    ،دةرسوماً  أن  جيوز  فال  للحضانة    وعليه  ،  املتوسطو  أصفوفاً 
، نا املالية و شؤ انية يف جهازها التعليمي وصفوفها و ة مدرسة غري جم  ة عن أي  وهي مستقل  

 وتعطى مسامهة مالية من الدولة ضمن شروط ". 
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 ستحقاقها ملسامهة الدولة املالية:  اشروط 

ل ّبلقانون  املعد    م11/6/1965الصادر بتاريخ    34/65فرض القانون رقم   
رقم  ذ  املنف   املدارس    م13/5/1972اتريخ    3195ّبملرسوم  خاصة إلعطاء  شروطاً 

 وهذه الشروط هي : ،اجملانية مسامهة الدولة املالية

تتقي  أ -1 وخاصة يفن  عامة،  بصورة  القوانني  أبحكام  يتعل    د  تعيني  ما  بشرط  ق 
قل شهادة الدروس ن يكونوا حائزين على األأاملدرسني وحتديد رواتبهم على  

.وقد عدلت هذه املادة مبوجب القانون  1ا و ما يعادهلا رمسيً أ  ،العالية  بتدائية اال
جيوز    حيثُ   م6/8/2001اتريخ    344رقم   :"ال  القرار   ... يف  ن  أورد 

التعليم، إال   التعاقد يف مجيع مراحل  التعليم، كما ال جيوز   يدخل اىل مالك 
اإلجازات وما فوق، ّب املحلملة  الذين  عل مستثناء طالب دور  لتحقوا هبا  اني 

  ،ق العمل هبذا القرارعل    489صدر قانون رقم    مث  قبل صدور هذا القانون".  
يف    344نون رقم  ا جاء فيه:"يعلق العمل أبحكام املادة اخلامسة يف القاو م  

التعليم األساسي لألعوام  الروضات و انية يف داخل تعليم  اجملاملدارس اخلاصة و 
".  م2004-م2003و  م2003-م2002و  م2002-م2001الدراسية  

القرار مد    مث   هبذا  العمل  الدراسي    حت    د  ويف    م2011/م2010العام 
وهو يرمي    ،344صدر القانون رقم    م6/8/2001يات القرار :"بتاريخ  ثحي

ا التعليم  مالك  يف  والكفاءة  اإلجازة  محلة  إنصاف  املدارس  إىل  ويف  لعام 
والتعيني يف    ،اخلاصة التقاعد  القانون حبظر  هذا  من  اخلامسة  املادة  وقضت 

وبتاريخ   فوق.  وما  اإلجازات  محلة  لغري  صدر   ،م12/12/2002املالك 
ق العمل أبحكام املادة اخلامسة من هذا القانون الذي عل    489القانون رقم  
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ة ثالث سنوات مع ناية العام الدراسي  عاله، وذلك ملد  أ رقمه واترخيه  املبني  
و 1م2004    /م2003 الدراسي  عتبارً ا.  العام  من   م 2005/م2004ا 

انفذة   رقم  أعادت  القانون  من  اخلامسة  املادة  يف  م2001/  344حكام   ،
ق زالت  وال  كانت  واال حني  األسباب  اليت  ائمة  الواقعية  ستدعت  اعتبارات 

ب على ، وّبت يتوجَّ م2002/  489تعليق أحكامها مبوجب القانون رقم  
و ال تتعاقد للتدريس فيها  أن ال تدخل إىل مالكاهتا  أانية  املدارس اخلاصة اجمل  

من    إال   فاليت تستفيد قانوانً  اجلامعية.  الدولة يف  ممع محلة اإلجازات  سامهة 
غطية النفقات فيها، قد حرم الكثري منها جزئياً من املسامهات املالية العائدة  ت
لتزامها أحكام املادة  العدم    م2005/م2004ا من السنة الدراسية  عتبارً ا  اهل

 اخلامسة املذكورة أعاله".
احملدَّ  -2 القانونية  السن  )للمسامهة( يف  املستحقون  تالمذهتا  يكون  للسنة  أن  دة 

 وفقاً ملنهج التعليم املقرر.  االبتدائياألوىل يف مرحلة التعليم 
تضم   -3 الواحدة    أن ال  من  أالغرفة  تلميذً أكثر  تعددربعني  مهما  السنوات  ا  ت 

كثر من هذا العدد يف  أبتعليم    عل م ه ال جيوز أن يقوم املاملنهجية منها، كما أنَّ 
امل ذات  الق  عل ماملدرسة  هذا  رقم  الواحد. )عدل  اتريخ   5110انون مبجب 

و أسنتطرق إلية الحقاً(. ويف حال يتجاوز عدد الكلية    م1972/ 13/12
األ الزائد عن  التالميذ  يتجاوز عدد  املنصوص عليها، إال إذا مل  ربعني  اجلزئية 

التدريب.    حد   املسامهة    ويف اخلمسة جملموع غرف  يكتفي حبسم  احلالة  هذه 
 هذا العدد الزائد.إىل العائدة 

 
 . 14/12/2004تاريخ   67( الجريدة الرسمية العدد 1
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تتقي  أ -4 أشهر  ن  خالل مخسة  الوطنية  الرتبية  وزارة  تصدره  بنظام  اتريخ   مند 
يتضم   مرسوم  مبوجب  القانون،  الواجب  صدور  األصول  سبيل  ت  ان  يف  باعها 

 : ة املالية بنوع خاصاحلصول على املسامه
إىلاطريقة   -أ التالميذ  اجمل  نتساب  املدارس  متابعة    ،انية  يف  والتثبيت 

 دراستهم. 
 املعلومات الواجب تقدميها خطية. -ب
 لتقدمي البياانت.  ةحتديد املهل -ج
 مة.قيق للتثبيت يف صحة املعلومات املقد  دوسائل الت -د
قة إبعطاء  ا الزمة لضبط خمتلف األعمال املتعل  هسائر التدابري اليت ترا -ه

 املسامهة.

وحترم     كل    املدرسةهذا  مراعاة  أمن  عدم  حال  يف  املالية  املسامهة  بعض  و 
  ن ال يقل  أنظمة بصورة عامة على  و يف حال خمالفة القوانني واأل أعاله  أنة  الشروط املبي  

 احلرمان عن ربع املسامهة املستحقة للمدرسة قانوانً. 

ت  نصَّ فقد  ّبلتوجيه واملراقبة على املدارس اخلاصة اجملانية،    اجلهاز اخلاص  أم ا  
ه:"ينشأ يف املديرية  على أن    م19/1/1970اتريخ    1/70من القانون رقم    13املادة  

اخلاص(   التعليم  )مصلحة  الوطنية  للرتبية  على  جالعامة  واملراقبة  للتوجيه  رمسي  هاز 
خذ يف جملس  د مهام هذا اجلهاز وصالحياته مبرسوم يت  انية". و"حتد  املدارس اخلاصة اجمل  

القانونالوزراء خالل   ويكون من مهام هذا    ،مهلة ثالثة اشهر من اتريخ العمل هبذا 
خاصة بصورة  اهلي  ،اجلهاز  أفراد  رواتب  دفع  العاملني  ئأتمني  التعليمية  تلك  يف  ة 

 مساعدة الدولة للمدارس تصرف يف وجهها الصحيح".   والتثبيت من أن   ، املدارس
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قانون  نصَّ و  من  الثانية  املادة  أييت:"تت    م1957شباط    14ت  ما  خذ  على 
من تراها  اليت  التدابري  الوطنية  الرتبية  اإلحصائية  اوزارة  املدارس  بياانت  لتدقيق  سبة 

 والتثبيت من صحتها".

على:"نصَّ و  نفسه  القانون  من  الثالثة  املادة  اإلحصائية  نَّ أت  اليت    البياانت 
املدتقد   يت    ،انيةاجمل    بتدائية اال ارس  مها  صحين  أ ح  ضواليت  غري  لا  وخمالفة    ،لواقعحة 
املتعر ِ  للعقوّبت  املواد  ض صاحبها  عليها يف  من  461و    462نصوص  يليها  وما   ،

 قانون العقوّبت وتقطع املساعدة وتسحب اإلجازة".

م، حيد د 1966توز    25الصادر بتاريخ    5110هذا وقد جاء املرسوم رقم  
انية يف سبيل احلصول  اجمل    بتدائيةاالالواجب إتباعها من قبل املدارس اخلاصة    اخلطوات

 على املسامهة املالية.

وهو يقضي   م،1971ل  و  كانون األ  13اتريخ    2359رسوم رقم  صدر امل
الرتبية  وزارة  يف  اجملانية  اخلاصة  املدارس  على  وللمراقبة  للتوجيه  رمسي  جهاز  إبنشاء 

مصلحة التعليم اخلاص(. مرتبط مباشرة برئيس   -امة للرتبية والتعليمالوطنية )املديرية الع
 د صالحياته ومهامه وفقاً ألحكام هذا املرسوم. دَّ وحت ،املصلحة املذكورة

صول ، يف حتديد األم1966توز    25اتريخ     5110وقد جاء املرسوم رقم  
اخلاصة  االواجب   املدارس  قبل  من  على اجمل    بتدائيةاالتباعها  احلصول  سبيل  يف  انية 

املالية  ، التفاصيلد املرسوم أدق  ا من املراسيم السابقة، فقد حد  دً كثر تشد  أ  ،املسامهة 
   ، ومنها:وتشدد كثرياً يف عملية السجالت

نتساب ابطاقات  انية مبوجب  اجمل    بتدائيةاالينتسب التالمذة إىل املدارس اخلاصة    -1
 ا لنموذج تضعه وزارة الرتبية الوطنية )مصلحة التعليم اخلاص(. وفقً 
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 م السجالت التالية: انية أن تنظ  مدرسة جم   على كل   -2

العام:    -أ  -1- القيد  فيه  سج  وتسجل  لتواريخ  امسل  وفقاً  التالمذة  إىل  ااء  نتساهبم 
 ن املعلومات التالية:على أن يتضمَّ  ،املدرسة

 الرقم املتسلسل.* -أ

 والده وشهرته. اسمالتلميذ و  اسم*  -ب

 نتسابه إىل املدرسة.ا* اتريخ -ج

 * جنسيته. -د

 * رقم بطاقة هويته املتسلسل. -ه

 * رقم السجل حسب بطاقة هويته.-و

 * حمل واتريخ والدته. -ن

 1* جمموع الرسوم املدرسية السنوية املفروضة والرسوم اإلضافية-ح

   ر التلميذ.  * توقيع ويل أم-ط

أو    صف    سب كل  حباء التالمذة  امسل فيه  سج  تّبلصفوف:    سجل القيد اخلاص    -2
 ن املعلومات التالية: شعبة على أن يتضمَّ 

 الرقم املتسلسل.  -أ

 
 ( المقصود بالرسوم اإلضافية: طبابة، تدفئة، تأمين...... إلخ.  1
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شعبة من شعب   اء تالمذة كل  امسن  تدوَّ والده وشهرته )  اسمالتلميذ و   اسم  -ب
 التلميذ(. سمالصفوف واملنهجية حسب الرتتيب اهلجائي ّبلنسبة ال

 اتريخ مباشرته الدروس. -ج

نقطع التلميذ بصورة مؤقتة أو نائية  انقطاعه عن الدروس ) يف حال  ااتريخ    -د
.) 

 رقم التلميذ يف سجل القيد العام. -ه

لة وقيمة كل قسط واتريخ  صَّ مف مجيع أنواع الرسوم املفروضة على التلميذ بصورة    -و
 إيصال. ده ورقم كل  يتسد

التفق    -3 تسجَّ سجل  اليومي:  فيه  د  املتبع يف سجل  امسل  للرتتيب  وفقاً  التالمذة  اء 
 القيد اخلاص.   

بع يف سجل القيد  ا للرتتيب املتَّ اء التالمذة وفقً امسل فيه  سجل العالمات: تسجَّ   -4
التفق   وسجل  وتدو  اخلاص  السنة  ن  د،  خالل  التلميذ  يناهلا  اليت  العالمات  مجيع  فيه 

 الدراسية.

ن املعلومات  منهم صفحة تتضم    ص فيه لكل   سجل أفراد اهليئة التعليمية: خيص    -5
 :اآلتية

 والشهرة. سماال -أ
 حمل واتريخ الوالدة.  -ب
 اجلنسية ورقم واتريخ إجازة العمل لغري اللبنانيني. -ج
 الشهادات من رمسية وغري رمسية. على أ -د
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 اتريخ دخول اخلدمة يف املدرسة. -ه
 .اس فيها سابقً انية اليت كان يدر  املدرسة اجمل   اسم -و
 سبوعية.عدد ساعات التدريب األ -ز
 الراتب السنوي )يذكر الراتب ّبألرقام واحلروف الكاملة(.  -ح
 داخل يف املالك أم ال واتريخ الدخول.  -ط
املخص    -ي الصفحة  على  له  التوقيع  بصح  عرتافً ا صة  منه  املعلومات  ا  ة 

 قبض راتبه.على ا ع أيضً املدرجة فيها ويوق ِ 
إيصاالت مرق    -6 ومنظ  دفاتر  تسلسلياً  تعطىمة  نسختني،  على  لألهل  األوىل    مة 

 املدرسة.يف  الثانية وتبقى

 اخلاص.  القيد العام وفقاً لألصول من مصلحة التعليم وجيب تصديق سجل  

البياانت للمدارس    على كل    :يف  املالية  الدولة  اإلفادة من مسامهة  مدرسة ترغب يف 
)مصلحة    ا لنماذج تضعها وزارة الرتبية الوطنيةوفقً   ،م بياانت احصائيةن تقد  أاجملانية  

 ن بنوع خاص املعلومات التالية:تتضم   التعليم اخلاص(

املدرسة:   -1 عن  واتريخ    اسممعلومات  ورقم  ودرجتها  ونوعها  وعنوانا  املدرسة 
 .2واملسؤول 1صاحب اإلجازة واملدير  اسمإجازهتا و 

ني الوارد ذكره يف الفقرة اخلامسة من  عل منها سجل املاملعلومات اليت يتضم    -2
 تعلقة به.امل ع عليه صاحب العالقة مقابل املعلوماتن يوق ِ أاملادة الثانية على 

 
( المدير: يكون المدير، مدير لمجموعة من المدارس المجانية ويصدر قرار المدير عن وزير التربية، أنظر   1

 -1-ملحق رقم 

 ( أما المسؤول المحلي يعينه المدير العام لمجموعة المدارس.  2
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التالميذ:    -3 عن  و   اسممعلومات  هويته   اسم التلميذ  رقم  جنسيته  والده، 
، حمل واتريخ والدته، اتريخ انتسابه إىل املدرسة،  املتسلسل، ورقم سجله اخلاص  

 الرسوم املدرسية اإلضافية. 
ع البياانت العائدة  سائر املعلومات اليت تراها وزارة الرتبية الوطنية الزمة: يوق ِ   -4

ا التعليمية صاحب    ،املديرو ذ  يملتالإىل  اهليئة  أفراد  وبيان  اإلمجايل  البيان  ويوقع 
 .1ويصادق عليه من السلطة احمللية ،اإلجازة واملدير املسؤول

اخلاص  يتسلَّ   -5 التعليم  مصلحة  من  اإلحصائية  البياانت  العالقة  أصحاب  م 
م عشر  واخلامس  أيلول  من  عشر  اخلامس  بني  الواقعة  الفرتة  تشرين   نخالل 

ة أقصاها  لمهيف م البياانت إىل مصلحة التعليم اخلاص سنة. وتسل   ل من كل  األو  
 .2آخر تشرين الثاين من كل سنة

 دة. م بعد املهل احملدَّ ترفض حكماً البياانت اإلحصائية اليت تقد   -6
شهر   ع مصلحة التعليم اخلاص يف ناية كل  دِ و انية أن تُ على املدرسة اجمل   -7

ا  نقطعوا عنها نائيً انتسبوا إىل املدرسة أو  ا ء التالمذة الذين  امسالئحة ّب
 بعد تقدمي بياانهتا اإلحصائية.

 تدقيق البياانت: -
البياانت  تتحق   -1 يف  الواردة  املعلومات  صحة  من  اخلاص  التعليم  مصلحة  ق 

ق  رُ ن تعتمد مجيع طُ أوهلا يف سبيل ذلك    ،ةمة من املدارس اجملاني  اإلحصائية املقدَّ 
 التحقق والتدقيق اليت تراها الزمة. 

 :اآلتية بنوع خاص املهام تتوىل   ،ف جلنة خاصة بقرار من وزير الرتبية الوطنيةتؤل   -2
 مة من املدارس اجملانية.درس البياانت املقدَّ  -أ

 
بأعد 1 بيان  الب(  يوقع  المفروضة،  الرسوم  مجموع  مع  التالمذة  عليه  ياد  ويصادق  المحلي  المختار  من  ان 

 المحافظ أو القائمقام. 

 كانون األول.  20( مددت المهلة الحقاً إلى  2
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 هلا اإلفادة من مسامهة الدولة املالية.  بيان املدارس اليت حيق   -ب
مبختلف الطرق والوسائل اليت    ضاءقت ع يف التحقيقات عند االالتوس    -ج

 بغية التثبت من صحة املعلومات املقدمة. ،تراها الزمة
م بياانت غري  املدارس اليت تقد    قرتاح العقوّبت اليت تراها الزمة حبق  إ  -د

 صحيحة أو خمالفة للواقع.
مهلة  -3 يف  اإلحصائية  البياانت  دراسة  تنهي  أن  أعاله،  املذكورة  اللجنة  على 

 سنة. أقصاها شهر آب من كل  
الرتبية -4 وزير  من  بقرار  اجملانية  للمدارس  املالية  الدولة  مسامهة  على    ا بناءً   ، تعطى 

 إناء اللجنة اخلاصة عملها. 
اللجنة اخلاص    ام املدارس من املسامهة بناءً رَ حتُ   -5 ة عملها وموافقة وزير  على إناء 

 الرتبية.
 اء املسامهة أو احلرمان منها وفقاً لألصول. يبلغ املسؤول عن املدارس قرار إعط -6

 

ل كانون األو    13اتريخ    2359جهاز للمراقبة مبوجب املرسوم رقم    ىءأنش  مث  
انية يف وزارة الرتبية الوطنية والفنون اجلميلة )املديرية  ، على املدارس اخلاصة اجمل  م1931

 على بعض مواده: ز مصلحة التعليم اخلاص( سنرك   -العامة للرتبية الوطنية

اجلميلة   -1 التعليم اخلاص يف وزارة الرتبية الوطنية والفنون  ينشأ يف مصلحة 
على   وللمراقبة  للتوجيه  رمسي  جهاز  الوطنية(  للرتبية  العامة  )املديرية 

املذكورة املصلحة  برئيس  مباشرة  اجملانية، مرتبط  د  وحتد    ، املدارس اخلاصة 
 سوم. ألحكام هذا املر  صالحياتة ومهامه وفًقا

 هني مرشدين ومراقبني. ف اجلهاز الرمسي للتوجيه وللمراقبة من موج  يتأل   -2
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 : 1يف التدقيق والتحقيق  -

 : يشمل التدقيق والتحقيق على األخص   -1
 .2قتضاها الرتخيص ّبملدرسةاتوافر الشروط اليت -أ

 كتساب املدرسة صفة اجملانية.توافر الشروط املفروضة قانوانً ال  -ب
 ق من مستوى التعليم ومستوى التالمذة يف املدرسة.التحق   -ج
الع على مدى إنتاجية املدرسة بغية تزويد املسؤولني عن التعليم  اإلط ِ  -د

 زم.المنها ّبلتوجيه ال
مها املدرسة لنيل املسامهة املالية تدقيق التصاريح والبياانت اليت تقد    -ه

 الوسائل. والتحقيق يف صحة مندرجاهتا جبميع  
وسجالهتا  -و اجملانية  املدارس  قيود  على  صاحب   ،الكشف  وقيود 

والتدقيق   للتثب    ،هافياإلجازة وسجالته  أن  وذلك  من  الدولة   ت  مسامهة 
ة، يف نطاق دفع رواتب اهليئة التعليمية وفاقاً  املالية تصرف بصورة خاص  

 زمة هبذا الشأن.الللقوانني واألنظمة، وإجراء التحقيقات ال
 

 ف من: درس امللفات والتقارير جلنة خاصة تتأل  تتوىل  
 ا.إداري رئيسً  قاض  -1
 . مندوب عن املديرية العامة للمالية من الفئة الثانية على األقل   -2
 مندوب عن التفتيش املركزي أعضاء.  -3
 في وزارة الرتبية الوطنية والفنون اجلميلة. ظسبعة من مو  -4

 
التعليم   1 مصلحة  رئيس  من  موجه  كتاب  اللجنة  تبرز  المجانية  المدارس  إلى  التدقيق  لجان  وصول  مع   )

 (   2ارس بأالعمال التي تقوم بها اللجنة )ملحق رقم الخاص إلى مسؤولي المد 

( إن لم تكن المدرسة مستوفية الشروط القانونية لفتح مدرسة خاصة مجانية ترسل مصلحة التعليم الخاص   2

 (. 3كتابًٍا إلى المدرسة الستكمال ملفها )أنظر ملحق رقم 
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 املسلمي أتسيس جلنة تعليم أبناء 

 أسباب التأسيس:  -2
أبناء املسلمي يف القرى"أتسيس    على قبل البدء ّبلكالم   ال    ، "جلنة تعليم 

التنويه، أن    بد   املهندس    من  املقاصد اخلريية اإلسالمية يف بريوت  أمني "رئيس مجعية 
وأرشيفها  "الداعوق اجلمعية  سجالت  يل  فتح  على   قد  اإلطالع  فرصة  يل  وأاتح 
، وقد وجدُت  سجالت جلنة تعليم أبناء املسلمني يف القرىعلى مضمون  و   ،مضمونا

 ، أمد اين ّبملعلومات الالزمة:سجلني فقط

 .م1930إىل  م1922السجل األول من العام   -
 م 1977إىل  م1959السجل الثاين من العام  -

ضُ و  التاريخ  هذا  يف  م  بعد  اإلسالمية  اخلريية  املقاصد  مجعية  إىل  اللجنة  ت 
له   املغفور  عهد  يف  والقرى.  بك سالم"بريوت  يعينم  ،  "صائب  فقدان  ل  كان  أن ه  ا 

انتقاص البحث من    ّبرز  سجل أثرال الزمنية املمتدة من  يف  املعلومات املتعلقة ّبلفرتة 
العصر    تعد    اأنوخصوصاً    هبا،جمموعة ال أبس  وهي    ،م1958م إىل  1931اتريخ  

املؤسس االول    "عمر الداعوق"الذهيب للجنة تعليم أبناء املسلمني يف القرى يف عهد  
عندما كنتُ للجنة.   فرحيت كبرية  الواثئق  عثرأ  وكم كانت  بعض  يف سجالت    على 

عوض ما  بريوت  يف  املقاصد  احلاصل  عن  مجعية  النقص  الفرتة  غط  يُ   والذي  هذا  ي 
 املفقودة.  

املسيحيني  لقد   نفوذ  تعاظم  بريوت  مسلمو  ال  منالحظ  كما  غالدول  ربية، 
بتفك   اللبنانيةشعروا  الدولة  أن    ،ك  فكرية    ورأوا  بنهضة  ينعمون  املسيحيني  املواطنني 

ندفاع فئة من أعيان  اا أدى إىل  وثقافية تساعدهم فيها دول أجنبية ومجعيات خريية، م  
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الغ دينياً  املسلمني  هبا  حتيط  اليت  لألخطار  التنبيه  إىل  طوائفها  أبناء  دعوة  إىل  يورين 
اإلسالميةو   ؛ودنيوايً  اخلريية  املقاصد  مجعية  من  كان  إال    ما  بريوت  ستجابة اال  يف 

أبنائهم. وقد   لتعليم  لنداءات األهايل يف القرى اإلسالمية مبساعدهتم إلنشاء مدارس 
قتصر  او   ،اينثمخالفت فيه األنظمة التبشريية والنظام العسلكت املقاصد نجاً عملياً  

 التعليم يف مدارسها على اللغة العربية والعلوم الدينية.

ويكمن دور املقاصد وجلنة تعليم أبناء املسلمني يف القرى اللبنانية كافة من 
يف تعريب املناهج    ،بريوت والبقاع  حت    ،ومن السهل إىل اجلبل  ،الشمال إىل اجلنوب

 .وثقافةً  الرمسية، وتعزيز دور العربية لغةً 

كما سامهت املقاصد وجلنة تعليم أبناء املسلمني يف تعميم املعرفة والثقافة يف  
اللبنانية القرى  من  والعديد  احلد    ، بريوت  على  عملت  النفوذ  امن    حيث  نتشار 

 التبشريي يف تلك القرى. 

عمدت   يف    فرنسالقد  الرمسي  التعليم  ربط  عام  إىل  اللبنانية  اجلمهورية 
اإلسالميةامبن  م1920 غري  احمللية  واملدارس  األجنبية  املدارس  التعليم  ف  ،هج  تدهور 

أن   وخاصة  اخلاص،  للتعليم  تبعيته  ظل  يف  من    الرمسي  الرمسية  املدارس  تالمذة  معظم 
 املسلمني، ومعظم تالمذة املدارس احمللية اخلاصة من املسيحيني.

العااملسلمني    غري أن   الدولة   كونا يف نظرهمانية  ثمعتمدوا يف أمورهم على 
بعد أن وجدوا  و دولة اخلالفة وهي الدولة اإلسالمية املسؤولة ديناً ودنيا عن أوضاعهم،  

يف الع  "تقصرياً"  وختل  ثمالدولة  األوروبيةفً انية  األطماع  أمام  العلوم  ركب  عن  بدأوا    ،ا 
اال أبمهية  و يشعرون  الذات،  على  يفعتماد  يف  ا  ألن    ؛التمويل  خباصة  ستمرارهم 

يليب   قد ال  العلية  الدولة  على  تطل  اعتمادهم  التعليم   ن  أا  وخصوصً   ،عاهتم وطموحاهتم 
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، يف حني كانت املدارس األجنبية واخلاصة غري  بتدائيةاالالرمسي كان حمصوراً ّبملرحلة  
تضم   و بتدائيةاالمراحل    اإلسالمية  بقسميها   بتدائيةاال،  والبكالوراي  )املتوسطة(  العالية 

 األول والثاين. 

إال   اجلامعي  التعليم  يتابع  ال  لذلك  اخلاص  ونتيجة  التعليم  مدارس    ،تالميذ 
ا املفوَّ أألجنبية  سواء  احمللية، وكان  يهتمَّ و  الفرنسي ال  ّبلتعليم اخلاص. لذلك    إال    ض 

وخاصة جلنة تعليم أبناء املسلمني يف   ،أسهمت اجلمعيات واملؤسسات األهلية يف لبنان
السهل وبريوت على خمتلف  البقاع إىل  اجلنوب ومن  الشمال إىل  اللبنانية من  القرى 

اللبنانية ّبرزً سهامً ا  ،األراضي  خمتلف  ا  يف  املسلم  اللبناين  اجملتمع  ونضة  تطور  يف  ا 
 .االجتماعيةقتصادية و امليادين الرتبوية، اال

من   العديد  والدة  والعشرين  عشر  التاسع  القرنني  يف  لبنان  شهد  وقد 
اخلاصة،   الرتبوية  مقد  و املؤسسات  السورية(تميف  )الكلية  األ   ،ها  مريكية  )اجلامعة 

يوسف(  ،ا(الحقً  القديس  اإلجنيلية    ،)جامعة  واملدارس  اليسوعية(  )اجلامعة 
املقاصد اخلريية اإلسالمية يف بريوت صيدا و  طرابلس والكاثوليكية ومؤسسات مجعية 

 سات اجلمعية العاملية اإلسالمية. ، ومؤس  والكلية اإلسالمية

د ُمرب   ا، يبدأ يف املنزل على يحرً   تعليًماكان التعليم قبل عصر التنظيمات  و 
شيخ أم  يتعل    ،أو  الكرمي.  القرآن  من  أجزاء  ترتيل  التلميذ  منه  احلساب  م  مبادئ  ا 

من   للتعل  و   ،القرية 1قب اين فيتعلمها  األقصى  احلد  هو  والكتابة  القراءة  تعلم  يف  كان  م 
 القرى. 

 
 ( قباني شيخ القرية.  1
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وكانت مادة التدريس    ،ون العلم يف املساجدا يف املدن فكان التالميذ يتلق  أم  
ومل    ،األساسية هي حفظ القرآن وتالوته، وكثرياً ما أستعلمت مساجد القرى كمدارس

املدرسني   على  تنفق  احلكومة  تدين  أتكن  املدارس  بل كانت  املدارس،  أبنية  على  و 
ترب   إىل  أنشبوجودها  الذين  احملسنني  األ  وحبسواها  أو عات  كانت  و الكافية،    الو مهلا 

سلوب الفقهاء يف أللتفتيش على    خ املدارس قليلة، ومل يكن هناك نظام  بات شيو مرت  
 ا كانت املراقبة مقتصرة على الناحية املالية.ن  إو  ،و مرافقتهأالتعليم 

من واجب الدولة اللبنانية   ن  أ  بعد إعالن دولة لبنان الكبري  بنانيونلاعتقد الو 
ابن  و   ،بن عكارابن بريوت كفاالقريب منهم كما البعيد،    ،هتمام جبميع مواطنيهااال

هم سواسية كما يف الواجبات يف احلقوق يف الوطن الواحد. كل    ،بن الشمالالبقاع كا
الدولة هو من مسؤوليتها  فكل   به واجبهاواال  ،شرب يف  كذلك كما احلجر  ف  ،هتمام 

الدولة واجباهتا.   الشعو و البشر، ولكن مع األسف أمهلت  السائدة  هذا  احلقيقة  ر هو 
الذي    ،ا على املستوى التعليم الرمسيوخصوصً   ،لدى املسلمني يف القرى اللبنانية النائية

بتعاد عن الظلمة واجلهل. وتركت الدولة هذه  هو املنهل الذي يستطيع فيه الفقراء اال 
كانوا  متخلي ة عن الفقراء الذين سات املقتدرة القرى حتت رمحة اجلمعيات اخلريية واملؤس  

إىل جانب ذلك سيطرت اجلمعيات املسيحية واإلرساليات  و يتخبطون ّبجلهل واألمية، 
وذلك  أبنائهم،  تغريب  من  التخوف  ّبملسلمني  دفع  ذلك  كل  القرى.  يف  األجنبية 

ولعدم قدرهتم على دفع األقساط   ،ملدارس املسيحية اليت كان هلا شروط إىل انتساهبم  ّب
وحتديداً مجعية املقاصد اخلريية    ،. لذلك كان التفكري جدايً من قبل وجهاء بريوتهافي

 بتأسيس جلنة ترعى أوضاع هؤالء املسلمني. ،اإلسالمية
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 أتسيس اللجنة: -3
وقبيل حلول شهر رمضان املبارك يف أواخر    ،د أهايل بريوت، منذ القدمتعوَّ 
شعبان ضواحيها،  ،شهر  من  ضاحية  إىل  أو  بريوت  خارج  إىل  بنزهة   وقد  القيام 

 رمضان". استبانةوكانوا يطلقون عليها " بضعة أايمتستغرق يوماً أو 

سنة  و  شعبان  شهر  أواخر  قامت  1922ه/1340يف  قرية    استبانةم  إىل 
السا تضم  جزين  قضاء  من  ابنوايت  القادر  عبد  فاخوري،  حسني  واحلاج  دة:  لنعماين 

فشاهدوا فتيات    ،2، وعمر الداعوق1الدين مكاوي  حميي، والشيخ  الرمحن العريس  عبد
ة، شنتساهبم إىل مدرسة اتبعة لدير مشمو الصليب يف رقاهبم ال   حيملونالقرية وفتيانا  

 لت تها قد حتو  القرية برم    أن    فاعتقدمن ذلك،    عدوالبعض من أفراد النزهة ذهب إىل أب
النصرانية، وأن   ريزا، ومن عائشة إىل هيالنة،  يـلت من فاطمة إىل تاء قد تبد  مساال  إىل 

و  بطرس.  إىل  حممد  حُ   ن  أومن  قد  القرية  كنيسة  و  جامع  إىل  بعدها  ل  عن  بسبب 
 .3طها اإلسالمي حميي

غياب  و  إىل  القرى  يف  املسلمني  فقراء  تعليم  جلنة  أتسيس  يف  يعود  الدولة 
م  الوقت الذي نشطت فيه اإلرساليات التبشريية األجنبية يف القرى، واليت كانت تقد  

وهم ال يعرفون شيئاً عن    ، لتحقوا مبدارسها. فنشأوااالتسهيالت ألبناء املسلمني الذين  
 ، إىل تعليق الصلبان على رقاب األطفال  -كما مر معنا  ،مروصل األ  حت  اإلسالم،  

غ أاثر  ما  بريوتوهذا  وجهاء  بعض  مقد    ،رية  اخلريية  ويف  املقاصد  مجعية  عضو  مهم 
، الذي يدرك أكثر من غريه خطورة مثل هذه اإلرساليات  "عمر الداعوق"  اإلسالمية

 
 .  17ة تعليم أبناء المسلمين في القرى، ص ( سعد الدين فروخ: الفجر الصادق للجن1

 . 202( عصام شبارو: مرجع سابق، ص 2

 .  17الفجر الصادق: للجنة تعليم أبناء المسلمين، ص 3)
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إلهتمام  إىل امدارسها. فاندفعوا    ىم يف إحد ن تعل  أبعد    ،التبشريية يف القرى اإلسالمية
 .1جتماعات يف جامع "النوفرة" يف بريوتابشأن قرية بنوايت، وعقدوا عدة 

من   بنوايت،  قرية  إىل  اثنية  رحلة  قامت  املسلمني،  فقراء  جلنة  تشكيل  وقبل 
ول سيارات،  الم  ـثالث  وصل  جميئهأخرب سك  ،  فدو ا  عن سبب  أهل  الفرح    عمَّ و   ،انا 

الصلبان من رقاب األطفال. وترك الوفد يف  ونزعوا    ، إىل جامع احلصر  رجعوا و   ،القرية
 . 2أبناءها امهلها ويعل  أ الريشد ، القرية حسني احلمصي والشيخ أّب اهلدى القواص

نالت، ا  وقبل تشكيل اللجنة، وبعد قيام وفد من وجهاء بريوت لقرية بنوايت
، وقد جاء  بنوايتعلى   مجعية املقاصد اخلريية اإلسالمية يف بريوت العرائض من قرية  

شوال اجلاري    8خ يف  املؤر  واتة التابعة لقضاء جزين  :"تلي حترير أهايل قرية بنيف إحداها
ألوالدهم مرشد هلم، فلدى املذاكرة وجد    معل معدة اجلمعية إبرسال  اومآله طلب مس

اء  وارداهتا موقوفة على تعليم أبن  ألن   ،الدخول هبذا الباب الواسع  هااجلمعية ال ميكن  أن  
األدبية،  إىل املساعدة  ا يدعوها الواجب  إن    ،بريوت، وهي غري كافية ملساعدة اآلخرين

أن   املعلوم  من  مندرسة   وحيث  أوقاف  لبنان  الشيخ  ا   تقر رفقد    ،3يف  أمحد "نتداب 
أحوال املسلمني وما يلزمهم    يف ألجل البحث    ،للذهاب إىل القرية املذكورة  "احملمصاين

املساعدة عليه  ، من  احلصول  مبا    ، وما ميكن  املعلومات  ليعطي  املندرسة  األوقاف  من 
 4تقرير تنظر فيه اجلمعية فتساعد القوم بقدر اإلمكانيف يقف عليه 

أوضاع   لتدارس  العادة  فوق  جلسة  إىل  بريوت  يف  املقاصد  مجعية  ودعت 
  تقر ر  جاء يف اجللسة السابقة بشأن أهايل قرية بنوايت  املسلمني يف القرى:"بناء على ما

 
 . 202( عصام شبارو: مرجع سابق، ص 1

 . 17( الفجر الصادق: للجنة تعليم أبناء المسلمين، ص  2

 ( أوقاف مندرسة: أوقاف معطلة خربة.  3
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مبوجب دعوة من الرئيس، ألجل املذاكرة    ،نعقاد جلسة فوق العادةاتفاق اآلراء لزوم ّب
 . 1يف شؤون املسلمني 

املقاصد    مت    فقد  وّبلفعل جلمعية  اإلدارية  للهيئة  العادة  فوق  اجللسة  عقد 
قرية بنواتة اليت أهاليها مسلمون   ما أن  ـ ا جاء فيها:"بوم    ،اخلريية اإلسالمية يف بريوت

إىل قانون اجلمعية   استنادً ا تقر رفقد   ،ومرشد للعلوم الدينية والعصرية معل محمتاجون إىل 
مؤل   اجلمعية  أعضاء  من  جلنة  كل  تعيني  من  األسري  "  من  فة  "حسن  رشيد "،  احلاج 

الداعوق"  ،"الالدقي أصحاب    ،"عمر  إىل  الغريةومن  املنتسبني  وهم    غري  اجلمعية 
مكاويحمييالشيخ  " الدين  زنتوت"  ،"ي  فاخوري"  ،"صاحل  مصباح  "  ، "رائف  احلاج 

سو حميي"  ،"العيتاين الدين  الداعوق"  ،"رةبي  خليل  أبو  جناثمع"  ،"حممد  عبد "  ،" ان 
بيهم هؤال  ،"الرحيم  يكون مجيع  أن  إجيادعلى  إىل  تسعى  جلنة  الذوات    هلذه   معل م  ء 

الغاية  ،القرية هلذه  إعاانت  إلو   ،ومجع  مسحت  معل ماد  جيتهيداً  إذا  القرى  لباقي  ني 
املادية. راتب    تقر ر و   الظروف  أصل  من  اجلمعية  تدفع  أن  من    معل مأيضاً  بنواتة 

 ".2عات األعضاء من ترب  و صندوقها 

 معطيات: ةنالحظ من خالل هذه اجللسة ثالث 

العالقة  أوال:   أبناءكانت  تعليم  وجلنة  بريوت  يف  القاصد  مجعية  بني  ومحيمة    وطيدة 
القرى،  يف  اللجنة(    ن  إ  حت    املسلمني  )أتسيس  التأسيس  مجعية    تنطلقاعملية  من 

 جلنة تعليم أبناء املسلمني ليس هلا أي    أن    ،املقاصد، وهذا ما يدحض مزاعم البعض
 بريوت.  عالقة جبمعية املقاصد يف
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اللجنة كان  ن  إ  اثنياً: ف  تعملية أتسيس  اجلميع،  لدى  املعروف  التاريخ  حسب  بقبل 
،  م 1922حزيران   20 كان التأسيس يف  ،جتماع اهليئة اإلدارية جلمعية املقاصداحمضر 

 أي قبل التاريخ املعروف بشهر.

  ا مزجيً   تكان  ،تشكيل اهليئة اإلدارية للجنة تعليم أبناء املسلمني  اثلثاً: يالحظ أيضاً أن  
املقاصد اإلدارية جلمعية  اهليئة  الطائفة اإلسالمية من    الغريةومن أصحاب    ،من  على 

 خارج اهليئة اإلدارية للجمعية.

تاوهكذا    جلنة  عملها:"نطلقت  يف  املسلمني  أبناء  قاعة اعليم  يف  جتمعت 
املدو   اهليئة  اإلسالمية،  اخلريية  املقاصد  أدانهؤ اامسنة  مجعية  يف  و   ،هم  النظر  هبا  املناط 

لبنان يف  اإلسالمية   القرى  مدارس يف  هلامعل موتعيني    ،تشكيل  املذاكرة    ،"ني  وبعد 
 ما أييت:  تقر ر 

 األسري.نتخب للرائسة الدكتور حسن بك ا -1
 . ي الدين سوبرةحمييألمانة الصندوق: السيد  -2
 ي الدين املكاوي. حمييللكتابة: الشيخ  -3

ا رشيد  احلاج  الرحيم  لللعضوية:  عبد  السيد  عيتاين،  مصباح  احلاج  الدقي، 
السيد    ان جنا،ثمبيهم، السيد صاحل زنتوت، السيد رشيد فاخوري، السيد ع

 . 1"وقعمر الداعوق، السيد حممد أبو خليل الداع
 

بنواتة قبل أهايل  املتكررة من  املراجعات  هلم   معل مإرسال    تقر رفقد    ،ونتيجة 
  24من قبل مجعية املقاصد اخلريية اإلسالمية:"حبسب إشعار اللجنة املعنية يف جلسة  

 
 . 1922تموز   11ه / 1340ذي القعدة  16 ( جلسة الهيئة اإلدارية للجنة:  1
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ه 1340ة ذي القعدة  ر  شوال املاضي بتعيني رشيد سليم محود من أهايل صيدا يف غ
ل   ،اجلاري تسع  قدره  براتب شهري  بنواتة  قرية  ألهايل  ومرشداً  عمصلحاً  انية  ثمريات 

شهر إىل أن   تاً يف كل  منها ست لريات مؤق    –املقاصد      مجعية  –ذهباً تدفع اجلمعية  
ع عمر بك  رَّـ ستحصال واردات كافية هلذا املشروع. وقد تبمن ان اللجنة املعنية  تتمك  

 ". 1شهر  كل  الداعوق بثالث لريات ذهب يف  

اللجنة هذه  مدارس  أوىل  بنواتة  مدرسة  كانت  اجل  ،وهكذا  اليت  ويف  لسة 
يف    تقر ر   مث    ،حممد مجيل بيهم عضواً يف اللجنة  مسيَّ ه  1340عقدت يف ذي القعدة  

  ،ناية اجللسة عمل ختم على الشكل التايل :" جلنة تعليم الفقراء املسلمني يف القرى
واحداً  خت  ام. و 1922ه/  1340أسست   رجاًل  بك  يهدي هللا  هلا:"لئن  ذت شعاراً 

 ". 2خري لك من محر النعم 

إن  و  القول،  املرجو    ميكن  من  الغاية  القرىاة  يف  املدارس  إنشاء    ، نتشار  هي 
ز ّبملعرفة، قوي جبسمه   ّبألخالق الفاضلة، معنِت برتاثه، جمه  متحل     ل مؤمن ّبهلل،يج

العلوم األخرى يف    مث   ، بتعليم اإلسالم ّبلدرجة األوىل  ذلك إال    وعقله وتفكريه. وال يتم  
املسلمني يف لبنان عن طريق فتح هذه   وكان اهلدف البعيد توحيد صف   ،الدرجة الثانية

وخاصة يف الشمال والبقاع    املدارس يف املناطق احملرومة والنائية عن العاصمة بريوت،
ي إىل التوازن مع الفريق املسيحي يف لبنان حتت  ا يؤد  واجلنوب وبعض مناطق اجلبل، م  

 ". 3راية العروبة 
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 اللجنة يف عهد الدكتور حسن األسري: -4
 : املدارس إنشاء -أ

بنواتة   مدرسة  أتسيس  طلبات  ابعد  املسلمني  أبناء  تعليم  جلنة  على  نالت 
وية:"جرت املذاكرة يف طلب  يني لتعليم أبنائهم العلوم الدينية والدنمعل مرسال  إلالقرى  

مالية   املدرسة اليت شرعوا يف تشييدها، وّبلنظر ألن    هايل القماطية إعانة لتكملة بناءأ
)اللجنة طلبهماجلمعية  إلجابة  مساعدة  ليست هي  فقط    تقر ر فقد    ،(  هلم  يدفع  أن 

أن  على  شقري.  أفندي  علي  به  أتى  الذي  قرنفل  أفندي  حسن  من  املدفوع  املبلغ 
 ". 1يشرتي هبم بعض األدوات الالزمة لبناء املدرسة 

كان يذهب بعض أعضاء اللجنة إىل القرية    ،فتتاح املدارس يف القرىاوعند  
ليشاركوا األهل فرحتهم:ااملراد   الشيخ    ذهاب كل    تقر رو "فتتاحها  ي  حمييمن األخوان 

و  مكاوي  مصباح  حمييالدين  واحلاج  زنتوت  وصاحل  بيهم،  ومجيل  سوبرة،  الدين  ي 
حد  ستها، وذلك يوم األالعيتاين واحلاج مصطفى عرقجي إىل قرية كيفون لتدشني مدر 

 ".2ه 1341رجب  3

على   حريصة  اللجنة  أهلها  ا وكانت  يطلب  اليت  القرى  يف  هلا  مدارس  فتتاح 
مصاريفها،  ا املدرسة  على  يدر  أوقاف  وجد  إذا  وخصوصاً  ألبنائهم،  مدرسة  فتتاح 

أوقاف  إجياد  جلهة  املقاصد  مجعية  خطى  على  سارت  املسلمني  أبناء  تعليم  فلجنة 
تفتتحها،   اليت  ج"للمدارس  املقاصد  يكتب  مجعية  رئيس  بريوت  مفيت  لسماحة  واّبً 

إبنشاء    كرتماايل للجنتنا خبصوص طلب أهايل قرية  احملو    خلريية اإلسالمية على كتابها
ل هذا التحرير إىل أحد أعضاء اللجنة حسني الفاخوري،  مدرسة يف قريتهم، وقد حتو  
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ه يوجد فيها أوقاف تزيد مصارفات  ن  أاي التابعة لقضاء إقليم اخلروب،  كرتما  نتحقق أن  
 ". 1جامع ومدرسة

حمط  اف جعلها  القرى،  ىف  املسلمني  أبناء  تعليم  جلنة  مجيع   هتمام  أنظار 
القرى، فقد ورد كتاب من ثالث قرى إسالمية يف الكورة،من أجل    املسلمني يف كل  

كل  ا ألبنائهم، حيث  مدارس  اللفتتاح  السيد  فت  بيهم"جنة  يراسل    "مجيل  أهايل  أبن 
أحدهذه أييت  أن  أجل  من  القرى  بيهم    من  ،  األخ مجيل  تكليف  على  أهلها:"بناء 

التابعة للكورة فقد حضر األمري عبد  القرى  األيويب هلذه    مبخابرة الطالبني من  الرمحن 
وأعطى التعليمات الالزمة عن القرى اإلسالمية املوجودة يف تلك الناحية، وبني     ،الغاية

وسواها   "بشمزينـــ"رتقائها كاا رغماً عن كونا حماطة ّبلقرى املسيحية املشهورة يف أبن  
هناك   يوجد  ال  يعل    معل مفإنه  الدينيةواحد  األمور  من   ،م  وطلب  سواها  عن  فضاًل 

 "2اللجنة حضور أحد أعضائها إىل تلك القرى 

من طلبات    هتمامها ّبملسلمني، كانت ال هتمل أاي ً اة حرص اللجنة و من شد  
الطلبات يف جلساهتا وت هذه  فتدرس  القرى،  املناسب:"حضر  أهايل  القرار  فيها  تخذ 

املصري السيد حممود  زحلة  لقائمقامية  التابعة  قرية كفرية  أهايل  اللجنة    ، من  وفاوض 
وبني  حالة أوالد الطائفة   ،إىل قرية كفرية  معل موطلب منها إرسال مرشد    ،فيما سبق

الدينية، فعلي جرت املذاكرة يف هذا الشأن، ومن   هصغاراً وكباراً من اجلهل يف األمور 
وأتجل البحث    ،ي الكورة الذي جرت املذاكرة بشأنم يف اجللسة املاضيةمطلب مسل

خصيصاً  اجللسة  هذه  يف  اللجنة    .هبا  مراجعة  بفتح    تقر ر وبعد  املباشرة  وجوب 
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فت اللجنة وفدين وقد كل   ،والثانية يف جهة البقاع ،إحدامها يف جهة الكورة ،مدرستني
 ".1واحداً للذهاب إىل الكورة وواحداً للذهاب إىل البقاع للكشف على املدرستني

تنوي  و  اليت  املدارس  عن  للكشف  القرى  إىل  تذهب  اليت  اللجان  على  كان 
يف القرى:"سئل الوفد الذي زار    ملا شاهدتها  تقريرً   تقد مأن    فتتاحها يف القرى،االلجنة  

كل   عن  سوري  قرش  جلمع  كل    الناعمة  يف  الالزم    فرد  اخللل  بعض  مجعة إلصالح 
يف    عل مأن يكتب إىل امل  تقر ر  "صاحل زنتوت"قرتاح األخ  اللمدرسة واجلامع، وبناء على  

وأن  ، الدوامشهر مع عدد التالمذة وسريهم يف املدرسة مع  الناعمة يف طلب تقرير كل  
 ". 2يكتب له التشديد على أولياء األوالد بوجوب املواظبة يومياً على الدروس 

كان األهايل يف القرى    ،هتمام اللجنة بفتح املدارس ونشر العلماّبإلضافة إىل 
أبو سليم يونس من    ييطلبون منها األموال إلكمال بناء املدارس يف قراهم:"حضر عل
وقدرها عشرون    ،راهمدالقماطية املوجل أمر بناء املدرسة ّبلقرية املذكورة وطلب سلفة  

 ". 3انية ذهباً ثملرية ع

يدر  الذين  املسلمني  أبناء  على  احلرص  كل  حريصة  اللجنة  يف  وكانت  سون 
العلمي فحسب،  أن   على  بل كانت أيضاً حريصة  مدارسهم، ليس لناحية مستواهم 

شيخ قرية كيفون على  إىل  إرسال كتاب    تقر ريتعلم هؤالء التالميذ يف أماكن صحية:"
يهتم إبجي للتالمذة، من أجل إرسال  اد حمل للمدرسة يكون صاحلاً وصحي أن   معل م اً 

 ". 4نشيط
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طلبات   تعليم  اأخذت  جلنة  على  تنهال  اإلسالمية  القرى  يف  املدارس  فتتاح 
سنوات   ثالث  مير  يكد  فلم  املسلمني،  العرائض  ا  حت  أبناء  القرى،    من نالت  هذه 

القرى تلبية حاجات  اللجنة  تستطيع  مل  الطلبات  هذه  الكثرية،  ولكثرة  أو    اإلسالمية 
"ورد حتريرات من أهايل قرية الوردانية وقرية  هلم، نظراً لضعف موارد اللجنة:  معل مإرسال  

إرسال    معل مسبلني إبرسال   احلاضر  امليزانية ال تكننا ّبلوقت  أن   ،معل مهلم، وحيث 
بطلبهم    تقر ر  آخر يف  النظر  العيون    ". 1وقت  اجلومة  قرية  أهايل  من  حترير  ورد  كما 

هلا:"حضر حترير من مجعية    معل ميطلبون فيه من اللجنة فتح مدرسة هلم وإرسال    عكار
نومرة   اخلريية  عبدالقادر    وعرض  587املقاصد  احلاج  إمضاء  من  وبه    ،قب اينحال 

 ".2فتأجل البحث للجلسة القادمة ،يطلبون فتح مدرسة يف قرية العيون اجلومي عكار

م األهايل بطلب لفتح مدرسة يف قرية  يتقد    حت  مل تكن اللجنة تنتظر  أحيااًن  و 
احملرومة املناطق  املدارس يف  فتح  إىل  تبادر  ما كانت  فكثرياً  احلاجة  كل    ،ما،  رأت  ما 

وقابال   ،ي الدين املكاوي وحسني الفاخوريحمييمن األخوان الشيخ  لذلك:"ذهب كل  
القاضي يرا  ،مساحة  أن  بعد  للمدرسة  اخلضر  مقام  يف  حمل  إبعطاء  مدير  فوعد  جع 

إرسال كتاب إىل مدير أوقاف بريوت من على  وقد توافق أعضاء اجلنة    ".3األوقاف
يكوان غرفتني  اللجنة  إعطاء  بريوت    نأجل  أوقاف  ملدير  حترير  هلا:"إرسال  مدرسة 

ألجل مدرسة تنفق عليها جلنة تعليم فقراء    ،يطلب غرفتني مبقام اخلضر عليه السالم
كيف ال وهي إحدى فروع    ،ت اللجنة كانت جمابة بسرعةطلبا  ". يبدوا أن  4املسلمني

 
 م.  1344ني ربيع الثا  9( محاضر اللجنة: جلسة  1

 ه.   1345ذي القعدة  16( محاضر اللجنة: جلسة  2

 ه.  1346جمادي اآلخر  11( محاضر اللجنة: جلسة  3

 ه.  1346جمادي الثانية  25( محاضر اللجنة: جلسة  4



 

 

88 

بريوت:"   اخلريية اإلسالمية يف  املقاصد  يوم األحد    تقر ر مجعية  اللجنة مجيعها  ذهاب 
 ".1إلفتتاحها مبدئياً، وذلك الساعة العاشرة ،القادم إىل مدرسة اخلضر عليه السالم

القرى:" يف  املدارس  لفتح  متابعتها  يف    تقر رويف  كفراي  قرية  إىل  وفد  إرسال 
وقد وافقت اللجنة   ".2الكورة ألجل درس حالة الناحية املذكورة لتأسيس مدرسة فيها

وتعيني   كفراي  يف  مدرسة  أتسيس  انحية    معل معلى  من  كفراي  مدرسة  هلا:"أتسيس 
ملحم   أمحد  الشيخ  خيابر  أن  على  )الكورة(  دد  معل مالقويطع  أربع    همدرسة  براتب 

 ".3ثالث من اللجنة ولرية واحدة من أهايل القرية  ،انية ذهباً ثملريات ع

 وهذا جدول يظهر بعض املدارس وعدد تالمذهتا. 

 عدد التالميذ  املدرسة  اسم
 أربعة ومخسون تلميذاً  مدرسة اخلضر -1
 واحد وثالثون تلميذاً  مدرسة العيون  -2

 تسعة وثالثون تلميذاً  مدرسة كفراي القويطع-3
 مخسة وثالثون تلميذاً  وراتيج تمدرسة ب-4
 واحد وثالثون تلميذة وتلميذ اقودفمدرسة كفر -5
 ( )مل يذكر صنف التالميذ واحد وعشرون  مدرسة الناعمة -6

التالميذ   تقر رو  أبعداد  اللجنة  تزويد  بضرورة  املدارس  بقية  إىل  يكتب  . 4أن 
 اليت أشران إليها سابًقا:  ه مل أيِت على ذكر بعض املدارسضح من هذا البيان أن  يت  

 يالحظ من أعداد التالميذ أمرين: و 

 . بعض املدارس كانت خمصصة للذكور فقط أن   -1
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 .ذكور(والبعض اآلخر مدارس خمتلطة) إانث و  -2
ص مدارس للذكور فقط وأخرى  اللجنة كانت ختص    ن  إال نعلم هل  

 ن إرسال بناهتم إىل املدارس. ع نخمتلطة، أم أن األهايل كانوا حيجمو 

اء التالميذ وأعداد املدارس إىل وزير املعارف،  مس ّب  وكانت اللجنة ترسل بياانً 
 .1 عدد املدارس والتالمذة وهذا بيان آخر يبني  

 عدد التالميذ  املنطقة  املدرسة  اسم
 30 جزين  بنواتة -1
 20 الشوف الناعمة -2
 20 الشوف اقودفكفر   -3
 54 بريوت اخلضر -4
 30 الكورة بتوراتيج -5
 40 عكار العيون  -6
 35 القويطع  كفراي  -7

 

على  و  العمل  املسلمني  أبناء  فقراء  جلنة  خمتلف  ااتبعت  من  املدارس  فتتاح 
اللبنانية:" البرتون  تقر رالقرى  مدينة  حالة  ملشارفة  جلنة  اللجنة   ،إرسال  أن  حيث  من 

حال من    مبوجب عرض  ،تريد إنشاء مدرسة فيها بناء على طلب أهايل القرية املذكورة
طلب اللجنة، ذهب وفد من ى لع اأهايل البرتون وبناءً ".  ومتابعة لطلب 2أهايل القرية

املدرسة على  للكشف  البرتون  قرية  إىل  عن  :اللجنة  للتفتيش  املعنية  اللجنة  "حضرت 
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 ه.  1347ذي الحجة  5( جلسة اللجنة: جلسة  2
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البرتون قرية  البرتونوبي    ،حالة  املسلمني يف  ووجدت من الضروري أن    ،نت عن حالة 
 ".1طرابلس الشام حممد إشراقية من أهايل عل متعيني امل  تقر ريفتح مدرسة، لذلك 

مجعية املقاصد اخلريية اإلسالمية يف بريوت من    ونأحياانً كان األهايل خياطب
املسلمني،   أبناء  فقراء  تعليم  جلنة  إىل  الطلب  ق   ّبفتتاحأجل  يف  للجنة   ،اهمر مدارس 

أن  ّب واحلاضنة  عتبار  الراعية  هي  كانت   اجلمعية  حيث  املسلمني،  أبناء  تعليم  للجنة 
من   حترير  هبا:"حضر  للنظر  اللجنة  إىل  الرسائل  هذه  بتحويل  بدورها  تقوم  اجلمعية 

مرجعيون   يطلب    إىلأهايل  اخلريية   املقاصد  مجعية  يف   ارائسة  مدرسة    القريةفتتاح 
اللجنة لدر وحتو    ،املذكورة تكليف  لجنة  القررت  ه. و تسال من اجلمعية املشار إليها إىل 

  ".2الرئيس ملخابرة مجعية املقاصد لزايدة مرت ب اللجنة

 :3وهذا بيان آخر بعدد املدارس والتالميذ يف القرى وبريوت 

 عدد التالمذة  املنطقة  اسم املدرسة  اسم رقم متسلسل
 35 عكار العيون  1
 61 بريوت اخلضر 2
 33 جزين  بنوايت 3
 30 املنت األعلى  ترشيش  4
 33 القويطع البرتون  كفراي 5
 34 البرتون  البرتون  6
 24 الناعمة الناعمة 7
 31 الكورة بتوارتيج 8
 57 الشوف كفرفاقود 9

 
 ه.   1347ذي الحجة  19( محاضر اللجنة:جلسة  1

 ه.  1347ذي الحجة  26( محاضر اللجنة: جلسة  2

 ه.  1348صفر  23ة ( محاضر اللجنة: جلس 3
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ه مل تذكر مجيع املدارس اليت أنشأهتا جلنة تعليم أبناء  ن  أيالحظ من هذا البيان  
 مدرسة يف البقاع.  املسلمني، فمثاًل مل يذكر البيان أي  

اه  مل يقتصر األمر على املسلمني السنة يف طلب املساعدة من اللجنة بل تعد  و 
األمر إىل الدروز، حيث ورد كتاب إىل مجعية املقاصد من النادي اإلصالحي الدرزي  

امل منه إرسال عدد من  القرى الدرزية:"عل ميطلب  إرسال حترير إىل    تقر رني إىل بعض 
خلريية اإلسالمية جواّبً على إحالتها كتاب مجعية النادي اإلصالحي مجعية املقاصد ا

القرى الدرزيةمعل ميطلب أربعة    ،الدرزي اللجنة صغرية ال    ،ني يف  ميزانية  وحيث أن 
من  تك   النادي    على  جابةاإلنها  احلاضريف  طلب  الفرص   ،الوقت  ترتقب  فاللجنة 

 ". 1طلبها يف املستقبل  عن إلجابةل

 . 2ني عل ماء املامسبيان آخر للمدارس مع عدد التالميذ و وهذا 

 عدد التالميذ  املدرسة  عّلم امل اسم عدد 
 60 اخلضر )بريوت(  الدين سوبرة  حميي 1
 22 بنوايت )جزين+الناعمة(  حسني اخلطيب  2
 36 البرتون  فؤاد إشراقية  3
 46 كفراي الشيخ أمحد ملحم  4
 20 ترشيش+بتوراتيج  حسني عبدهللا  5
 45 العيون  حسني احلسن  6
 36 جديتا  زكراي محود  7
 37 كفراي عبدالرمحن امليقايت 8
 80 دكفر فاقو  الشيخ أمني سليم  9

 36 كامد اللوز+الناعمة سعيد خليل  10

 
 

 ه.  1348رجب  23محاضر اللجنة: جلسة (   1

 ه.  1348رمضان  17( محاضر اللجنة: جلسة  2
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 أمور:  ةيالحظ من هذا اجلدول ثالث 

 هذا اجلدول مجيع املدارس يف القرى.   ه مل يذكر يف: أعتقد أن  أوالً 

مدرستني، لكن مل يذكر  يف  بعضهم يقوم ّبلتدريس    ني أن  عل ماء املامساثنياً: يالحظ يف  
 مدرستني. يف ن ّبلتدريس و عل ميقوم هؤالء امل كان اجلدول كيف  

التالميذ أن  عل ماء امل امساثلثاً: يالحظ من   مهما بلغ عدد التالميذ    ،املدرسة  ني وعدد 
 س جلميع املواد.واملدير ومدر    عل مس هو امل واحد، فاملدر   معل م واحدة، فلكل هايف

األمري    عنوجواّبً   أرسالن"مراسلة  املقد  "توفيق  والطلب  من  ،  النادي  م 
الدرزي   املسلمني  اإلصالحي  أبناء  تعليم  جلنة  املناطق    ّبفتتاحإىل  يف  مدرستني 

جرت  الدرزية اليت  املخابرة  على  أحدان  :"بناًء  إىل  الداعوق  بك  عمر  طرف  من 
كما فهم أحدان أمحد   ،خبصوص إخواننا الدروز لتأسيس مدرستني  ،عبدالفتاح نعماين

بك عمر  ملخابرة  يف    ، قرنفل  الواقع  القادم  الثالاثء  بعد  اجلواب  يكون  شوال   4أن 
  ّبفتتاح إجابة طلب األمري توفيق جميد أرسالن    تقر ر   ى". ويف جلسة أخر 1ه  1348

الدرزية اإرسال حترير    تقر ر :"مدرستني يف املناطق  توفيق جميد أرسالن انئب  إىل  ألمري 
هما. حضر  فيالقريتني اللتني يرغب إبنشاء مدرستني    اسمسؤاله أن يفيدان عن    ،لبنان

يف القرى الدرزية  للجنة خبصوص تعيني وأتسيس مدرستني  اعمر بك الداعوق وذاكر  
رواتب   أرسالن نصف  توفيق جميد  األمري  يدفع  أن  أن  معل معلى  بك   يها كما  عمر 

". 2عزت بك األدليب يقوم ّبلربع اآلخر   د بربع مصاريف املدرستني، وفهم منه أبن  عه  ت
ق بني قرية إسالمية سنية أو قرية إسالمية أو تفر   مل تكن جلنة تعليم أبناء املسلمني تيز  و 

 .ا إعتربت اجلميع مسلمني لبنانشيعية، إن   حت  درزية أو 
 

 ه.  1348رمضان  24( محاضر اللجنة: جلسة  1

 م.  1930آذار  4ه/ 1348شوال  4( محاضر اللجنة: جلسة  2



 

 

93 

عددو  فرتة  كل  املعارف  وزارة  إىل  ترسل  اللجنة  والتالميذ  ل  اً كانت  لمدارس 
 . 1ني عل ماء املامسني، وهذا البيان يظهر عدد املدارس و عل ماء املامسو 

 عدد التالميذ  ي عّلماء املامس القرية املدرسة  اسم
اخلضر عليه  -1

 السالم 
 الدين سوبرة  حميي العريب:  معل م بريوت

 صابر عشي   اإلفرنسية: معل م
60 

 قضاء الكورة البرتون-2
 العريب واإلفرنسية:  معل م

 36 الشيخ فؤاد إشراقية.

 22 العريب واإلفرنسية: حسني اخلطيب  معل م جزين  بنوات -3
 46 العريب واإلفرنسية: الشيخ أمحد ملحم  معل م ة القويطع الكور  كفراي -4
 25 حسني عبدهللا  العريب واإلفرنسية:  معل م قضاء املنت األعلى  ترشيش-5
 45 حسن احلسن  العربية واإلفرنسية: معل م اجلومة عكار  العيون-6
 37 العريب واإلفرنسية: عبدالرمحن امليقايت  معل م زحلة جديتا -7

 80 العريب واإلفرنسية:أنيس سليم  معل م الشوف دكفر فاقو -8

 36 العريب واإلفرنسية:الشيخ سعيد احلليل  معل م الشوف ناعمة لا -9

 

 ي:نالحظ من هذا اجلدول أمرين مهمّ 

اللجنة بدأت بتدريس اللغة األجنبية يف مدارسها بعد أن كان التعليم فيها    هلما: أن  أو  
والعربية واحلساب  امقتصرً  الدينية  والرتبية  القرآن  تعليم  قوي    ،على  خطوة  جلهة وهي  ة 

 .عال  رتقاء ّبلتعليم إىل مستوى حتسني التعليم يف اللجنة واال

 
 ه.  1348شوال  11( محاضر اللجنة: جلسة  1
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اللجنةإذا ما قمنا بعملية مقارنة    اثنيهما:   ،للجداول اليت عرضناها وحماضر جلسات 
كانت رائجة    ،نقلهم من مدرسة إىل أخرىو   نيعل ممن امل   عملية تشكيل أي    نرى أن  

 الرتبوية.  العمليةحلسن سري اللجنة يف هذا األمر، تنظر ف

يت  وحب  اليت عرضناها  اجلداول  املدارس بلغ عشر   ضح أنَ سب    ،مدارس  ة عدد 
يذكر   شبارو"فيما  ف   "عصام  توليةيف  األسري  رتة  اللجنة  حسن  بلغ    ،رائسة    23قد 

اليت سبقت تويل   الفرتة  بنوايت، وذلك يف  الداعوق"مدرسة إضافة إىل مدرسة   " عمر 
أي اللجنة  الغريب 1929-1922)  لرائسة  البقاع  يف  عشر  املدارس  هذه  ومن    م( 
اخليارة، كفراي، خربة روحا،    مدوخا،ارة،  ة، السلطان يعقوب، املنري )الصويرة، غزة، الب

و  جديتا(،  سعدانيل،  تعلبااي،  )بوارج،  زحلة  يف  وأربع  اللوز(،  قضاء  اكامد  يف  ثنتان 
احلرمية حوش  بلهيص،  )جمدل  و 1حاصبيا  القويطع(  ا(،  )البرتون،  البرتون  يف  ثنتان 

والشوف )كفر   ،من عكار )العيون(  والكورة )أجد عربين، بتوراتيج(، وواحدة يف كل  
 .2فاقود( والناعمة )الناعمة( 

 

  

 
 الحريمة في زحلة وليست في حاصبيا. ( أعتقد أن حوش   1

 .  203( عصام شبارو: مرجع سابق، ص  2



 

 

95 

 طرابلس: يف إنشاء فرع للجنة   -ب

األسبق  تقد   طرابلس  مفيت  كرامي   عبد"م  تعليم   "احلميد  جلنة  إىل  بكتاب 
يطلب فيه من اللجنة السماح ألهل طرابلس بفتح فرع يف املدينة، وحرصاً    ،املسلمني

دون علم مجعية املقاصد، أرسلت الكتاب  ومن  قرار منفرد    اذ أي  عدم إخت  بمن اللجنة  
السماح هلا ّبمل فيه  املقاصد اخلريية اإلسالمية يف بريوت تطلب  وافقة على إىل مجعية 

هلا يف طرابلس فرع  ر   :"تالفتح  املقاصد  كتاب  التابعة جلمعية  القرى  تعليم  ئيس جلنة 
ن عزم فريق من إخواننا أهل الغرية  املتضم  و   ،ه1343ربيع الثاين    30خ يف  اخلريية املؤر  

مسلمي قرى   ىءيسعى لنشر العلوم بني نش  ،يف طرابلس على أتسيس فرع للجنة فيها
العلم بني أوالد املسلمني يف القرى احملرومني من وسائل التعليم    ،طرابلس، ونشر لواء 

أن يسمح إىل    تقر ر هو من أجل ما ترمي إليه اجلمعية وجلانا من عمل اخلري، فقد  و 
تباع برانمج أعمال ا جلنة تعليم القرى بتأسيس فرع هلا يف طرابلس على أن ال حييد عن  

السعي لتعليم وهتذيب أوالد املسلمني يف القرى فحسب، وأن يكون على  اللجنة من  
 ". 1صلة دائمة ّبللجنة الرئيسية يف بريوت وأن تعلمها بصورة دائمة عن أعماهلا

فرع  و  بفتح  هلا  ّبلسماح  املقاصد،  مجعية  من  املوافقة  اللجنة  أخذ  بعد 
عل  ،طرابلسب عيها  كان  األسبق  طرابلس  مفيت  على  بكتاب  أفندي    بدالرد  احلميد 

احمل  ،كرامة إسعاف  وكل ف  وإىل مجعية  الشام,  طرابلس  يف  عبدتاجني  احلميد    السيد 
 ". 2أفندي كرامة بفتح فرع للجنة تعليم فقراء املسلمني يف طرابلس الشام

احلميد كرامي، بفتح فرع للجنة   بعد مساح اللجنة ملفيت طرابلس األسبق عبدو 
املفيت  ،  بطرابلس للجنةقام  فرع  التايل:"تالوأتل    ،بتشكيل  النحو  على  من    فت  حترير 

 
 م.  1924تشرين األول  29ه/  1343ربيع الثاني  1، 186( محاضر اللجنة: جلسة  1

 ه.  1343محرم  26( محاضر اللجنة: جلسة  2
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الشام طرابلس  يف  احملتاجني  إسعاف  أبن    ،مجعية  )للجنة(مفاده  فرع  أتسس  قد   ،ه 
الشي  نتخبوا كالا او  األفندية  بك      القادر   عبد   خ من  توفيق  الفتال،  رفيق  حممد  رعد، 

ربيع األول   12ريرهم رقم  انجي والسيد إلياس كرم، من أهل تلك البلدة، مبوجب حت
وتكليف حضرة الرئيس    ،عمل ختم لفرع اجلمعية املذكورة بطرابلس  تقر ره، و 1343

اء  مسيالحظ من اال  .1وإرسال نسخة من قانون اجلمعية"   ،مبخابرة عمر بك الداعوق
عمل    الواردة لألعضاء وجود مسيحي يف فرع اللجنة بطرابلس. كذلك قبل البدء أبي  

فرع طرابلس اللجنة  اجلمعية يف    ،طلب  قانون  وإرسال  التأسيس،  هذا  املصادقة على 
 بريوت لفرع طرابلس. 

تتأخ  و   طرابلسمل  فرع  على  ّبملصادقة  بريوت  يف  اخلريية  املقاصد  مجعية   ،ر 
مجعية املقاصد اخلريية    ةبعد مصادق  تقر رلفرع:" اىلإوإرسال نسخ من نظامها الداخلي  

فة  نشاء فرع للجنة تعليم فقراء املسلمني يف القرى، يف طرابلس الشام مؤل  إ  ،يف بريوت
القادر رعد، الشيخ فايق احلجاج، حممد    من الذوات، وهم  من األفندية: الشيخ عبد 

البلدة تلك  أهايل  من  وإلياس كرم،  بك انجي،  توفيق  الفتال،  تسري    ، رفيق  أن  على 
اخل املقاصد  األساسي جلمعية  القانون  بريوتمبوجب  يف  اإلسالمية  يكتب   ،ريية  وأن 

املذكورحترير ّبال األساسي  القانون  من  النسخ  بعض  إرسال  مع  هبم  وصورة    ،عرتاف 
 . 2لفرع الرئيسي يف بريوت إىل االقانون الداخلي 

اللجنة فرع طرابلس، كتاّبً و   فيه إعطاالإىل    أرسلت  الرئيسي تطلب  ها ءفرع 
املباشرة   أجل  من  و الرخصة  طرابلس  جلنة  فرع  كتاب   ىل إإرساله    تقر رّبلعمل:"تلي 

 
 ه.  1343ربيع األول  15( محاضر اللجنة: جلسة  1

 ه.  1343ربيع الثاني  6( محاضر اللجنة: جلسة  2
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عليه اإلطالع  املقاصد ألجل  على ضرورة مأذونية    ،مجعية  إرسال جدول حيتوي  مع 
 .1لتقدميها إىل احلكومة بطرابلس"

الكتاب    املقاصدإىل  وفور وصول  اإلدارية  وافق  ،مجعية  اهليئة  إنشاء ت  على 
طرابلس:" من  فرع  حترير  أفندي  حضر  مفيت  الرئيس  إبمضاء  اخلريية  املقاصد  مجعية 

  ،التابع للجنتنا  ،م صادقوا على فرع طرابلسمجادى األوىل وبه يفيدون أبن    9بتاريخ  
 اؤهم: امسوهم الذوات اآلتية 

 الرئيس الفخري: السيد عبد احلميد أفندي كرامي. -1
 الرئيس العامل: الشيخ مجيل أفندي عبد القادر عدرة. -2
 الصندوق: الشيخ فايق أفندي احلجاج. أمني  -3
 الكاتب: حممد رفيق أفندي الفتال. -4
 2احلاج توفيق بك انجي، إلياس أفندي كرم.  :أعضاء -5

للجنة طرابلس    اإلدارية  اهليئة  على  املصادقة  من    ،وبعد  هلا  الرتخيص  وأخذ 
حتيل   بريوت  يف  الرئيسية  اللجنة  أخذت  اإلسالمية،  اخلريية  املقاصد  ها  يلإقبل مجعية 

إرسال كتاب لفرع طرابلس    تقر ر جلنة بريوت إىل جلنة طرابلس:"    ىلإمة  الطلبات املقد  
كما طلب الفرع الرئيسي   .3هم على القيام هبا"وحث    ،بشأن حتويل مدرسة بتوراتيج هلم

بريوت يرغبون    يف  اليت  ّبملدارس  جدول  إرسال  ضرورة  طرابلس  فرع   ، 4فتحها ب من 
ل إىل فرع حتو    ،جلنة بريوت من املناطق الشمالية  ىلإ  ةملرسلوهكذا أصبحت الطلبات ا

نا يلإل  حال من أهايل ددة جبانب طرابلس شام حمو    اللجنة يف طرابلس:"حضر عرض 

 
 ه.  1343جمادي األولى  5(محاضر اللجنة: جلسة  1

 ه.  1343جمادي األولى  13( محاضر اللجنة: جلسة  2

 ه.  1343رجب  8( محاضر اللجنة: جلسة  3

 ه.  1343رجب  24( محاضر اللجنة: جلسة  4
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به   أفندي طالبني  فقراء    تقر ر   ،للمدرسة   اً معل ممن مساحة مفيت  تعليم  حتويله إىل جلنة 
 1املسلمني بطرابلس الشام".

 عالقة اللجنة جبمعية املقاصد اخلريية اإلسالمية يف بريوت:  -ج

الل عالقة  عن  الكثري  يرىقيل  فالبعض  املقاصد،  تعليم    أن    جنة جبمعية  جلنة 
هي   اللجنة  ، والبعض اآلخر يقول إن  2فقراء املسلمني ليس هلا عالقة جبمعية املقاصد 

اللجنة هي ربيبة مجعية املقاصد اخلريية اإلسالمية،    أن    مجعية مستقلة، وآخرون يعتربون
ذلك   كي ننهي اجلدل القائم. وكل    ،لذلك أردت تسليط الضوء على هذه اإلشكالية

املسلمني فقراء  تعليم  جلنة  حماضر  خالل  اخلريية    ،من  املقاصد  مجعية  وحماضر 
 اإلسالمية.

بداية    املسلمنيمن  فقراء  تعليم  جلنة  االتشكيل  كانت  مجعية  ،  من  نطالقة 
اإلسراع   ،اثنياً  3املقاصد اللجنة  طالبت  املقاصد  مجعية  قبل  من  اللجنة  تشكيل  بعد 

اللجنة أعضاء  على  أساسي    ،ّبلتصديق  قانون  بوضع  هلم  يف  وم    والسماح  جاء  ا 
س جلنة تعليم القرى الدكتور  الكتاب املرسل من اللجنة إىل اجلمعية:" قراءة كتاب رئي

 .ن مطالبة بسرعة تصديق جملس إدارة اجلمعية على اللجنةحسن بك األسري املتضم  
املوضوع يف  واملناقشة  املدارس  جلنة  إفادة  مساع  اللجنة   ،وبعد  قرار  إىل  الرجوع  وبعد 

د  جياوب رئيس اللجنة املذكورة، هي فرع املقاص  أن    تقر ر  103املذكورة، واجللسة عدد  
وقد   ،منها يعمل من األعمال كل   ، املختصة  اخلريية كسائرفروعها وجلنة كسائر جلانا
فاجلمعية مع شكرها ملندوهبا  رئيس اللجنة و    ،عهد إليها أبمرتعليم املسلمني يف القرى

 
 ه.  1343جمادي الثانية  25( محاضر اللجنة: جلسة  1

أقرأ في الكتب عن هذه العالقة إنما سمعت ذلك شفوياً من بعض ممن خدموا في لجنة تعليم  ( الحقيقة لم   2

فقراء المسلمين وأيضاً ورد خبر النفي عن عالقة اللجنة بجمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية في بيروت عند  

 . 204عصام شبارو ص 

 م,  1922حزيران   20ه/  1340شوال  24، 103( محاضر اللجنة: جلسة  3
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الديين بواجبهم  القيام  سبيل  الدينية يف  على خربهتم  إخوانةاألعضاء  أن    ،لسائر  ه  ترى 
لسن   هلااللزوم  خصيص  أساس  أن    ألن    ،قانون  اجلمعية  تحقها  بقانون  سرتشد  

وتتمش    ، ااألساسي  يف  الداخليى  اجلمعية  قانون  وفق  شيءمث  وإذا    ،جتماعاهتا   ة 
خاصة تعليمات  مستعد    ،يوجب  كل  فاجلمعية  إلعطاء  من    ة  اللجنة  تطلبه  ما 

خبلو   اجلمعية  شعرت  وإذا  املعنيني   التعليمات،  األعضاء  أحد  أتسيس    مكان  بقرار 
واضح من حمضر   .1تعني هلا بداًل منه بقرار يصدره جملس إدارة اجلمعية" ،االلجنة فإن  

اال يف  هذا  املقاصد  ومجعية  املسلمني  فقراء  تعليم  جلنة  بني  احلميمة  العالقة  جتماع 
بدياًل    عيني عضواً آخرتتقوم اجلمعية ب،  إذا شغر مكان عضو يف اللجنة  حت  بريوت،  

 .عنه

يتم  ا  حت  و   كان  هلا  والرتخيص  املدارس،  املقاصد    فتتاح  مجعية  عرب 
اخلريية،:"تلي تقرير جلنة تعليم فقراء املسلمني يف القرى، وبه يطلبون أخذ رخص رمسية  

ّب بنواات،  بتوراتيج،  كفراي،  وهي:  املذكورة  اخلريية    سمللمدارس  املقاصد  مجعية 
وعليه   رئيس  تع  تقر ر اإلسالمية،  مع  الداعوق  وعمر  اللبابيدي،  حممد  السادة:  يني 

  2اللجنة املذكورة للمخابرة مع انظر املعارف هبذا اخلصوص وإجراء الالزم".

  

 
 م.  1923تشرين الثاني   7ه/  1342ربيع األول  28، 151( محاضر الجمعية: جلسة  1

 م. 1925كانون الثاني  28ه/  1343رجب  3، 198( محاضر اللجنة: جلسة  2
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  –ه(  1369-1349)  جلنة تعليم فقراء املسلمي يف عهد عمر الداعوق:  -د
 م(1949 -1930)

كان عضواً يف    كونهالرغم من  ل اخلوض يف رائسة عمر الداعوق، وعلى  قب
ه من خالل تتبعي حملاضر أن     أن نشري إىلجلنة تعليم فقراء املسلمني يف القرى، ال بد  

اجللسات    حضور  د يفعمر الداعوق ترد    جلسات جلنة تعليم فقراء املسلمني، نرى أن  
العام  امسه مل يرد ذكر  أن    إال    ،األوىل للجنة اللجنة من    م 1925ه يف معظم جلسات 

بد    م1930العام    حت   ال  التنويه  لكن  إذا  ،من  أو ا  إنه  اللجنة  على  أمر  ستعصى 
إىل عمر الداعوق،   جأ فكانت اللجنة تل  ،حتاجت إىل أموال لسد فجوة يف مكان ماا

مشاهدة   عدم  من  إال  مسافبالرغم  اللجنة  حماضر  هلذه    ه كانأن    ه يف  األكرب   الداعم 
 1اللجنة مادايً ومعنوايً.

املمي  و  القرىتقديراً جلهوده  املسلمني يف  فقراء  تعليم  رئيساً    ني  ، ع زة، يف جلنة 
اللجنة سنة   إشارة إىل 2وذلك إثر وفاة رئيسها الدكتور حسن األسري.   م1930هلذه 

مجعية املقاصد، من ضر جلسة عقدت يف  يني عمر الداعوق جاء بناء على حمتع  أن  
،  رائسة جلنة تعليم فقراء املسلمني عمر الداعوق  اهليئة اإلدارية جلمعية املقاصد، فتوىل  
 نتخاّبً.جاء من قبل مجعية املقاصد وليس ا

أن   من  الرغم  أبناء    وعلى  للجنة  الذهيب  العهد  كان  الداعوق  عمر  عهد 
وذلك   عاصروه،   بشهادة املسلمني،  من  أكثرحبو   الكثري  إال    سب  أالباحثني،  ال  ن    ه 

دفرت حماضر جلسات جلنة   بسبب أن    ،هذه الدراسةه يف  نستطيع أن نفي الرجل حق  
أبناء املسلمني الداعوق  ،تعليم  يتحدث عن فرتة رائسة عمر  غري موجود يف    ،والذي 

 
 م.  1930إلى  1922( راجع محاضر جلسات لجنة تعليم أبناء فقراء المسلمين في القرى من العام  1

 م.  1930كانون األول  4ه/  1349رجب  14، 438( محاضر الجمعية: جلسة  2
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أرشيف مجعية املقاصد اخلريية اإلسالمية يف بريوت، لذلك سيكون احلديث عن عهد  
الباحثني،   بعض  من خالل  الداعوق  األصلومن  عمر  إىل  العودة  حماضر    ، أيدون 

 اللجنة. 

  جلمعية املقاصد اخلريية اإلسالمية، مت    مثوخالل رائسة عمر الداعوق للجنة  
كفيفان اليت أنشئت يف مشال لبنان سنة   إنشاء ست وثالثني مدرسة. وكانت مدرسة

  ستقداما، وقد ّبدر إىل  الرائسة   عمر الداعوق  ، أول مدرسة تقام، بعد تويل  م1930
الشيخ تيسري كيوان،وأرسله إىل كفيفان لتعليم األهايل    ، وهوأحد املشايخ من دمشق

وهي:    فيفانمع ك بلغت العشر  حت  تتابع إنشاء املدارس يف الشمال    مث     أمور دينهم.
  1ديق، اهلري، بشتودار، رأس حناش، ددة وراشكيدا. برغون، بدهبون، النخلة، عفص

األو   الفضل  إىل  وكان  يعود  اللجنة  هذه  لثبات  الذي كان  ل  الداعوق  عمر 
  االجتماعية وكانت مكانته األدبية و   ن ماله اخلاص منذ أسستد عجزها املايل ميسد  

نة  لدعم مجعييت املقاصد وجل  ،تساعده على مجع األموال من احملسنني ورجال األعمال
تعليم أبناء املسلمني وكان عمر الداعوق وصحبه األبرار ينتقلون من قرية إىل قرية ومن 
مدرسة إىل مدرسة مشياً على األقدام أو على الدواب وكان سكان القرى إذا شاهدوا 

املدين  الزي  يرتدون  يف  مجاعة  املسلمني  فقراء  تعليم  جلنة  أعضاء  هم  هؤالء  قالوا:   
 2القرى. 

سع جلميع مآثر عمر الداعوق الذي كان  ستطاعة هذا الكتيب أن يت  وليس اي
امليادين   يف  يعمل  والبصر،  السمع  والوطنية.    االجتماعيةملء  واالقتصادية  والرتبوية 

الصادق للجنة    "سعدالدين فروخ"  ويقول الفجر  أبنيف كتابه  املسلمني  تعليم  "يوم  اء 

 
 . 206-205( عصام شبارو: مرجع سابق، ص  1

 . 19( سعد الدين فروخ: الفجر الصادق للجنة تعليم أبناء المسلمين، ص  2
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املقاصد   مدارس  خر    ابتدائيةكانت  من  عدداً  يرسل  الكلية  كان  إىل  املتفوقني  جييها 
العلمانية الفرنسية، وإىل مثيالهتا من املدارس على نفقته اخلاصة، وأن يكون مجيع ما  

اصد  ملقينفقه على هؤالء التالميذ قرضاً عليهم، ويعود هذا القرض إىل صندوق مجعية ا
  1وا دراستهم".ن يتم  بعد أ

ة واحدة يف السنة، وبعضها اآلخر  وكان عمر الداعوق يزور بعض املدارس مر  
ى اليوم الواحد، حيث كان يرافقه وفد من  ثالثة أشهر. وكانت الزايرة ال تتعد   ة كل  مر  

مدارس  أعضاء اللجنة أو أحد املفتشني، إضافة إىل خمتار القرية. وقد زار العديد من  
مدرسة   لزايرة  توفيق  حممد  الشيخ  اللبنانية  اجلمهورية  مفيت  مرة صحبه  وذات  القرى. 

قني.  ملتفو  عات ذهبية ودفاتر وأقالم مكافأة إىل ام اهلدااي ساكفراي يف البقاع. وكان يقد  
من  فقد زار قرية خربة روحا مخس مرات ويف إحداها ألقى التلميذ حممد ع لي أبيااتً 

 :به الشعر ترحيباً 

قلب   اي  ظهر   العدل    إنّ   بشراك   قد 
سليل   الداعوق   والشرف    اجملد    إبن 

العلوم   تعّدد  ويشتاق    يهوى   ها  
 

فائق    وافاان  مذ  قطران   الذكرى   يف 
روائح   املسكية  فاحت   العطرة   ه 

الد ررا.   واحلق   أوساطه  يف   2يشهد 
 

 

عمر   الستقبال  القرى  يف  عدة  أقيمت حفالت  حفلة    ،الداعوقكما  منها 
ني وهو الشيخ حسني  عل محيث ألقى أحد امل  ،ة يف البقاع الغريبكربى يف مدرسة غز  

الد بقدوم امشس  الداعوق، وم  ين، قصيدة عن فرحة البقاع  الرئيس عمر  ا بن بريوت 
 جاء فيها:

 
 . 20، ص سعد الدين فروخ: مرجع سابق(  1

 . 311( عصام شبارو: مرجع سابق، ص 2
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بريوت   بين  الد جى   أهالً   أقمار 
اثلث   أمري    اي  أنت   انالعمرين 

اثلث   رئيس  اي  أنت   نا العمرين 
تفيض  حسنات   الكربى  القرى   ك   على 

 

هنلة    العظيم    اي   الزاهرة   العلم 
الدائرة  علينا  دارت   لوالك 

منقذ    وانصره   الفقري    الشعب    اي 
ظاهرة.  واحلقيقة  جحود  من   1هل 

 

 

، فألقى الشيخ أمحد  م1936ويف قرية كفراي ّبلكورة، أقيم له احتفال سنة   
 قصيدة، منها هذه األبيات: ملحم 

أهل  م  قدمت   عمر   كــــــم اي 

اب  كلّ مسوصاروا  يف   اند    ك 
أنت  وحيّ  قوماً  هللا   منهـــم  ا 

 

قلوب     أمجعي  طًرا  شعب    واكتسبتم 

يه اليوم  أبيك   تفون لعمر 

احلصن  ودمت   للعلى   ي. احلص  م 

 

 

ستقباله يف ّبحة املدرسة ع األهايل الته لقرية خربة روحا، تم  اويف إحدى زاير 
ه، فوقف عمر الداعوق أمامهم و ارتل خطبة، وما جاء  مسرافعني صوره، وهاتفني ّب

 لكم عن  كم يف بريوت، جئنا لنعرب  ان كوا ّبإلسالم اي أهل اإلسالم، حنن إخو فيها:"تس  
نا  ض لكم مجيعاً، ونسأل هللا تعاىل أن يقي  رون يف حق  ص ِ تقصريان تاهكم، حنن مق مدى 

القرية الطي  نين  قوا أمساعدتكم على أكمل وجه. صد   ا أزور  بة فكأن   عندما أزور هذه 
بون، حنن على استعداد لتلبية مجيع حاجاتكم، نرجو أن  ها الناس الطي  أهلي وأقاريب، أي  

 2لينا عندما تدعوكم احلاجة لذلك، فنحن خلدمتكم..." ه إال ترتددوا يف التوج  

 
 .   312-311ص  عصام شبارو: مرجع سابق،(  1

 . 313-312( عصام شبارو: مرجع سابق، ص 2
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ه تالمذة  عمر الداعوق إىل مطلع نشيد يردد    اسمل  يتحو    نفال عجب إذاً، أ 
 ، وهذا مطلعه:1مدارس القرى 

 م.س وعلّ كم أس    وق رئيسنا عمر الداع

ظل    اليت  املدارس  داخل  الداعوق،  عمر  صور  ترتفع  أن  أيضاً،    والعجب 
 .2ها من ماله اخلاصه فوق مدخلها، مثل مدرسة ترشيش اليت أسس  امسبعضها حيمل 

فتتاح تسع مدارس يف  ارس يف عهد عمر الداعوق، فقد مت  افتتاح املدوتتابع ا 
الداو  بدغان،  جون،  حصروت،  اللويزة،  عبية،  مليخ،  بساّب،  داراي،  ية(، دالشوف: 

الزعرورية، دهلون، مزبور،شحيم. وثالث يف كل   إقليم اخلروب:  البقاع:    وأربع يف  من 
واجلنوب:    . إلياس  قب  غزة،  عنجر،  وامجمدل  ّبرين  كفرشوّب،  يف  رجعيون  ثنتان 
كل   يف  وواحدة  شبعا.  محام،  كفر  اللقلوق،    حاصبيا:  وجبيل:  شارون.  صوفر  من 

وعالية واجلية والناعمة. وأنشئت فيما بعد مدرستان يف بريوت تعتربان من مدارس جلنة  
 .3ومها مدرسة اخلضر ومدرسة الغرّبء ،تعليم أبناء املسلمني يف القرى

شه  يف  وبذلك  املسلمني  فقراء  تعليم  للجنة  الداعوق  عمر  رائسة  فرتة  دت 
ا  مثالقرى.   املقاصد  اإلسالمية)جلمعية  ا  1949-1934خلريية  عدد  م(،  رتفاع 

اً، منها  معل م  190تلميذاً حتت إشراف  5786 مدارس القرى إىل ستني مدرسة تضم  
البقاع تضم   و  2839تسع عشرة مدرسة يف  وعشرين مدرسة يف  معل م  88تلميذاً  اً 

 
( في الحقيقة زرت األستاذ توفيق مراد، الذي كان مفتشاً لمدارس القرى، في منزله مرتين، ولكنه ال يتذكر   1

 من هذه القصيدة إال مطلعها. 

 . 313( عصام شبارو: مرجع سابق، ص  2

 . 4م(، ص  1953-1952ه/  1332-1331( البيان السنوي لجمعية المقاصد اإلسالمية في بيروت لعام ) 3
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  859  اً، وتسع مدارس يف جبل لبنان تضم  معل م  50تلميذاً و    1513  الشمال تضم  
 1اً.معل م 24تلميذاً و 675 اً، وإثنتا عشر مدرسة يف اجلنوب تضم  معل م 28تلميذاً و

درزية( و   شيعية،  )سنية،  إسالمية(  )مسيحية،  فئاهتم  جبميع  اللبنانيون  كان 
فلم يكن يتواىن مجيع  مبثابة األم احلاضنة هلم،    هي تعليم أبناء املسلمني  جلنة   يعتربون أن  

طلب املساعدة من اللجنة عندما تدعو احلاجة، حيث ورد كتاب من  اللبنانيني عن  
تعيني   اجلمعية  فيه  تطلب  الدرزية  اخلريية  اجلمعية     معل ماجلمعية  من  حترير  ورد  هلم:" 

يتضم   بريوت،  يف  الدرزية  تعيني  ن  اخلريية  وط  معل مطلب  يف  الكائنة    ىملدرستهم 
املذاكرة،  طياملص وبعد  إىل  حإ  تقر ر بة،  إليهاالة طلبهم  املشار  املقاصد اخلريية   ، مجعية 

 2ف أحدان حسني فروخ ملتابعة ذلك".مهم التعاليم اإلسالمية، وتكل  يعل   معل مبتعيني 

أبناء  وب  تعليم  املعىن ورد كتاب إىل جلنة  املسلمني، من اجلمعية اخلريية  نفس 
ح اللجنة  العاملية،  من  طلبت  حو  يث  عريضة  وردت  مادايً:"  صاحب  مساعدهتا  هلا 

مفادها    ،اجلمعية اخلريية العاملية يف الشويفات  سمالسماحة مفيت بريوت إىل جلنتنا ّب
ن جلنتنا أتخذ  إىل اجلمعية املشار إليها. وحيث إطلبها ختصيصات سنوية من جلنتنا  

املقاصدخت من مجعية  سنوية  ّبلنظر   ،صيصات  الواردات  زايدة  إىل  ماسة  حباجة  وكنا 
حلضرة صاحب السماحة إبحالة طلب اجلمعية   يكتبأن    تقر رلذلك   ،لتعدد مدارسنا

 3العاملية هليئة املقاصد اخلريية".

 ا يدل على أمرين:فإن    على شيءن دل  وهذا األمر إ
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املذاهب والطوائف اإلسالمية   املسلمني يف القرى على كل  نفتاح جلنة أبناء  ا -1
 واملسيحية وثقة الناس ّبللجنة.

 ة فحسب.نغالق على املسلمني السن  ياسة عمر الداعوق املرنة وعدم االس -2

الطوائف املسيحية شرعت بوضع أبنائها يف    وتعد ى ألمر إىل أبعد من ذلك 
اللجنة   سياسة  أن  منها  يقيناً  اللجنة،  أو  مدارس  املسيحيني  "أسلمة"  ليس 

مدرسة الناعمة، وبه يفيد    معل مغريهم:" حضر حترير من الشيخ سعيد خليل  
عن مخسة وأربعني تلميذاً، ويوجد من املسيحيني    فينو ما  عن عدد التالمذة  

تلميذاً   ينوفما   عشرين  ال  ،عن  معاملة  كيفية  عن  اللجنة  المذة  تويسأل 
جرة. وأن  عدم األخذ منهم أ  تقر ر ف  أم ال،، هل أيخذ منهم أجرة  املسيحيني

 1يكتب له بذلك".

وكانت اللجنة ال تتواىن عن مساعدة أهلها يف القرى، من مجيع الطوائف يف   
عتمادات الالزمة.:" تلي كتاب الوارد من السيد عمر الداعوق ت لديها اال ر حال توف  

املتضم   القرى  يف  املسلمني  فقراء  تعليم  جلنة  اال رئيس  رصد  إىل  ن  الالزم    معل معتماد 
عبي   يف  الداوودية  الثاين  عا ة  املدرسة  تشرين  من  املذاكرة    1933تباراً  ولدى    تقر ر م، 
عشر    بناء فقراء املسلمني يف القرى ستإعطاء جلنة تعليم أ  قبول الطلب املذكور، و 

األول    ،انيةثملرية ع تشرين  عن شهر  ر م1933مقابل سلفة  السابق  ا ثمي، كما يف 
 2ق امليزانية".تتصد  

الطوائف  الرغم من إنفتاح جلنة تعليم أبناء املسلمني يف القرى على كل  وعلى  
تغلغل اإلرساليات  أن    واملذاهب، إال   السنية، من  الطائفة  أبناء  ا كانت حريصة على 
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السن املناطق  إىل  الفقريةالتبشريية  أبناء    ،ية  بنواتة، وخوفها على  أهل  كما حصل مع 
احلسن   األستاذ حسن  تلي حترير  عك    معل مالطائفة:"  العيون  بعثة    أن    مآلهار  مدرسة 

ألمركانية يف طرابلس الشام ترمي أتسيس مدرسة يف تلك اجلهة،  تبشريية من املدرسة ا
ا وبوقد  القرية  أرض  عددث  جتازت  األهايل  بني  مبادئاً  وا  احلاوية  الكتب  هم  من 

وأن   الفاسدة،  يهم    وتعاليمهم  القرية ال  بذلك كثرياً.... وطلبت  أهايل  يبالون  هم وال 
 1نة من األمر".ا حيصل لنكون على بي  املذكور أن يوافيها دائماً عم    عل ماللجنة من امل

ا  الداعوق،  اللبنانية مدارس رمسية يف  ويف أواخر عهد عمر  فتتحت احلكومة 
ضطر جلنة تعليم فقراء املسلمني يف القرى إىل إقفال بعض  ا ابعض القرى اللبنانية، م  

ل بعضها اآلخر إىل مدارس اتبعة للدولة. وحرص عمر  دارس التابعة هلا.يف حني حتو  امل
  الداعوق على أتمني اإلدارة املستمرة للجنة تعليم أبناء فقراء املسلمني يف القرى، فعني  

دارة مسؤواًل عن أموال اللجنة وعن حساّبهتا ووارداهتا. و ارأتى أن تودع هلا مديراً لإل
أمني رئيس اللجنة و   سمهذه األموال يف صندوق تستأجره اللجنة من البنك السوري إب

ا كما  وكاتبها.  ومرت  صندقوها  اللجنة  حلساّبت  مداراً  امليالدي  التاريخ  بات  عتمد 
  1930.2أساتذهتا، وذلك منذ سنة 

نت جلنة تعليم فقراء املسلمني يف القرى، من القضاء على احلرمان  وبذلك تك   
الثقايف الذي كانت تعيشه القرى اإلسالمية، ويف تبديد التفاوت الشاسع بني العاصمة 

التخل   أسباب  إلزالة  جاهدة  عملت  كما  القرى،  وهذه  يعيشه بريوت  الذي  ف 
اللبنانية، وذلك  املس املناطق  بذورلمون يف خمتلف  والدين يف    بغرس  والعلم  األخالق 

 النفوس.
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 م(. 1978 – 1949ه /  1399-1369عهد حممد الداعوق ) -هـ

الداعوق   عمر  وفاة  نبأ  بريوت  يف  اإلسالمية  اخلريية  املقاصد  مجعية  تلقت 
مت   حيث  املسلمني،  فقراء  تعليم  جلنة  من  ا بكتاب  انتخاب  الداعوق   عمر  حممد  بنه 

  فيه م  الكتاب الوارد من جلنة تعليم فقراء املسلمني يف القرى الذي تقد    ىخلفاً له:"تل 
نتخاب خلفاً له من أعضاء  وترجو ا  ،تعازيها بوفاة املغفور له الرئيس السابق عمر بك

ف القرى.  جلنة  يرأس  اجلمعية  إدارة  ا  تقر رجملس  بك  ّبإلجتماع  حممد  السيد  نتخاب 
لت هيئة إدارية جديدة  وتشك   1سلمني يف القرى".الداعوق رئيساً للجنة تعليم فقراء امل

ت: فؤاد االدقي )انئباً للرئيس(، أمحد قرنفل )أميناً للصندوق(، سعدالدين  للجنة ضم  
الشيخ   لإلدارة(،  مديراً   ( قرنفل  رامز  )كاتباً(،  زنتوت  منري  )حماسباً(،  الدين  مجال 

عرقجي، أمحد فتح هللا،  براهيم الرشيدي، أمحد  سعدي ايسني )مرشداً(، واألعضاء: ا
الشيخ أمحد العجوز، بشري السكري، مجيل قرنفل، خالد احلسن، الشيخ حممد الغزال،  

 .2الدين كريدية  حميي

بداية عهد حممد عمرالداعوق،" مل تكن    حت  و ه  قوله أن    "عصام شبارو"ويتابع  
يف   اإلسالمية  اخلريية  املقاصد  جلمعية  اتبعة  القرى،  يف  املسلمني  فقراء  تعليم  جلنة 

ات مجعية املقاصد  جلنة تعليم فقراء املسلمني كانت إحدى مؤسس   إلثبات أن   3بريوت" 
 من القول: ال بد   ،اخلريية اإلسالمية يف بريوت

 من قبل مجعية املقاصد. تعيني رئيس للجنة كان يتم   ن  آنفاً إكما مر معنا    -1
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إال مبوافقة مجعية املقاصد:" سأل الرئيس    أعضاء إىل اللجنة ال يتم    ضم    حت      -2
األعضاء   بشأن  اخلريية  املقاصد  جلمعية  كتب  إذا  فيما  الكاتب  اللجنة(  )رئيس 

 1ضمهم إىل اللجنة........."  تقر ر الذين 

مل تكن اللجنة تسري أبي قانون بدون موافقة    ،برانمج اللجنة )القانون(  حت      -3
  2مجعية املقاصد. 

 3.اق عليها رخص املدارس فكانت مجعية املقاصد تصد  أم    -4

  مل تكن لتفتحه لوال موافقة مجعية  ،وعندما قررت اللجنة فتح فرع هلا بطرابلس  -5
 .4املقاصد

  ،اللجنة كانت هي تضع امليزانية لنفسها  صحيح أن    ،امليزانية  ا فيما خص  أم      -6
 5بعد التصديق عليها من قبل مجعية املقاصد.  تصبح انفذة إال  لمل تكن  نلك و 

جلنة تعليم فقراء املسلمني مل تكن    أبن  يشك   أحد    منهل بعد هذه األدلة،   
ستقاللية اللجنة كانت تتمتع إب  فرعاً جلمعية املقاصد اخلريية اإلسالمية، ّبلرغم من أن  

 ل لتحديد مسارها.صذاتية يف كثري من األمور، لكن تبقى جلمعية املقاصد كلمة الف

العام    من  آذار  رقم    م1950ويف  الدولة  من  مرسوم  الذي   1436صدر 
تاه    ينص   مسؤول  مدير  اخلريية  للجمعيات  التابعة  اجملانية  للمدارس  يكون  أن  على 

يوق   6الدولة.  أن  الدولة  تاه  املدارس  مدير  واجبات  من  اإلحصائية،  وكان  البياانت  ع 
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  عل م ق ّبملما يتعل    اليت تدفع الدولة مبوجبها املساعدات املالية، وإعالم وزارة الرتبية بكل  
اخلدمة وتدرجه وتثبيته واحلصول على رخص املدارس. أن يكون   من تعيينه وصرفه من

مسؤواًل عن صحة البياانت تاه الدولة قانونياً وأدبياً، وقد كان أول مدير مسؤول تاه  
إىل   أضاف  الذي  فروخ  الدين  سعد  هو  التابعة   اسمالدولة  التالية:"  العبارة  اللجنة 

اإلسالمية". اخلريية  املقاصد  وق1جلمعية  ّبويف  تعرف  اللجنة  أصبحت  :"جلنة سمتها 
سنة   ويف  اإلسالمية".  اخلريية  املقاصد  التابعة جلمعية  القرى  يف  املسلمني  فقراء  تعليم 

مت  1955 فقراء  ،  كلمة  ّبأببناء  إبدال  تعرف  فأصبحت  أبناء :"سم،  تعليم  جلنة 
 2املسلمني يف القرى التابعة جلمعية املقاصد اخلريية اإلسالمية". 

لكه  مياعوق، رئيس اللجنة، بعقار كان  دع حممد الختليداً لذكرى والده، ترب  و  
 3سات  صوفر، لتأسيس مدرسة. ييف رو 

تدفع حنو    املئة ، أصبح عدد مدارس جلنة أبناء القرى حنو  م1965ويف سنة   
كل   يف  وتلميذة  تلميذ  ستماية  والنور  العلم  الشهادة    موكب  لنيل  مدرسية  سنة 

 4، وكان ملدارس البقاع من هؤالء احلصة الكربى.بتدائيةاإل

املسؤ وا  املدير  الدين فروخ على اهليو قرتح  اإلدارية للجنة أن تل سعد  كون  ئة 
إلياس قب  بلدة  اثنوية يف  املدارس    -البقاع-مدرسة  رغبة  بتدائيةاالإىل جانب   .  –  

فروخ الدين  سعد  مدارسنا    -يقول  خرجيو  يتابع  أن  وأهدافنا    ة بتدائيااليف  منهاجنا 
وقوف بعض أهل اخلري    روع رفض من بعض أعضاء اللجنة، غري أنَّ املش  لكن    ،الرتبوية

ستحصلت على رخصتني للمدرستني  اع جعلين أمضي ّبملشروع قدماً، وامن أهل البق 
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تعه   الدولة، وهكذا  املسؤؤل للجنة تاه  املدير  د أهل اخلري املتوسطة والثانوية بصفيت 
وقامت اللجنة ّبإلشراف عليهم تربوايً. وكان لدى سعد    ،هيز كلتا املدرستنيببناء وت

و  واجلنوب  الشمال  يف  اثنوية  مدارس  أربع  إلقامة  مشروع  فروخ  إىل الدين  اهلرمل، 
ف هذا احللم بسبب احلرب  راً. وقد توق  وكان احلال متيس    جانب مدرسة قب إلياس،

 1اللبنانية.

رت اللجنة أن تضم عدداً من األعضاء إىل  ه فك  1390/م1970ويف سنة   
جملس إدارهتا واألعضاء هم: صالح عيتاين، حممد وحيد غندور، أنور الشالح، زهري  
الشاويش، حسن االدقي، إبراهيم شهاب، ووجيه خاطر. وكان هلؤالء األعضاء نشاط 

أعماهلم كانت ال تسمح    ملموس يشكرون عليه يف جلسات جملس اإلدارة، غري أن  
 ، م أن يشاركوا اللجنة يف رحالهتا يوماً إىل أقصى الشمال و يوماً إىل أقصى اجلنوبهل

ت شل    م1975ليقفوا على أوضاع املدارس اليت تاوز عددها املائة مدرسة. ويف سنة  
 2حركة اللجنة نسبياً بسبب احلرب اليت قامت يف لبنان.

اخلريية اإلسالمية يف بريوت  نضمام اللجنة هنائياً، إىل مجعية املقاصد ا -5
 (.م 1978ه/ 1399)

سنة   ا1978يف  بريوت خت  ،  يف  اإلسالمية  اخلريية  املقاصد  مجعية  رئيس  ذ 
رى، نائياً، إىل اجلمعية،  ّبنضمام جلنة تعليم أبناء املسلمني يف الق  اً صائب سالم، قرار 

ا تفكريهوذلك  مع  انسجاماً  أتسيس  على  يعمل  وهو  الحت  ،  املؤسسات  بوية  رت اد 
 3ذ هذا القرار، رغم معارضته من بعض أعضاء اللجنة.خت  المية يف لبنان، وقد ااإلس
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تسل   القرى  ويعترب  مدارس  مقررات  كلياً  اإلسالمية  اخلريية  املقاصد  مجعية  م 
اوإدار  قرار اترخيي  مبثابة  مباشرة،  الرئيس صائب سالم سنة  خت  هتا  على  1978ذه  م، 

 لكي ينبض القلب بريوت.  أن تضخ    القرى اللبنانية، هي كالشرايني، ال بد    عتبار أن  ا
 القرى النائية املنسية املهملة يف لبنان.   متدت إىل كل  بل هي ا

هو    ،وعلى الفور أنشأت مجعية املقاصد اخلريية اإلسالمية جهازاً إدارايً خاصاً 
 1مدير هلا. لمديرية التعليم يف مدارس القرى، وكان سليم النقاش أو  

وطين،   حلم  وهو  الريفية،  املدارس  تطوير  مبشروع  املقاصد  مجعية  وانفردت 
واهلدف   تدرجيياً.  تويله  مستلزمات  إىل  القروي،  هو  حيتاج  ّبإلنسان  النهوض 

مداخي على أتمني  اواملساعدة  وتعريف  الريفية،  القرية مبل جديدة لألسرة  طه، حييبن 
يتعل   اهلحبيث  إىل  يضطر  فال  به،  م  ق  املدينة،  إغراءات  تعنيه  تعود  وال  جيعله  جرة،  ا 
ستقرار يف قريته. فالبلد الذي يريد أن يضمن املستقبل، ال يكفيه إطالقاً أن  يعشق اال

هتمامات إىل الريف   هذه اال أن تتد   هتمامات العمل فيه ّبملدن فقط، بل ال بد  ز اترتك  
 فيه.
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 يف بريوت يللجنة تعليم أبناء املسلم واإلدارية السياسة املالية
 والقرى 

 

 مالية اللجنة:   -1
لتمويل ا عديدة  موارد  على  القرى  يف  املسلمني  أبناء  تعليم  جلنة  عتمدت 

مقد   ويف  هبا،  اخلاص  عن  الصندوق  عبارة  وهي  األم،  اجلمعية  مساعدات  متها 
مجعية  خمص   من  سنوية  إىل  صات  إضافة  بريوت.  يف  اإلسالمية  اخلريية  املقاصد 

تقد   التـي  واملغرتبو املساعدات  اجملانية،  املدارس  إىل  الدولة  اخلارج، مها  اللبنانيون يف  ن 
ا الدول  بعض  وعلى  ومساعدة  الحًقا(.  ذلك  )سنفص ل  هذه  الر  إلسالمية  من  غم 

ظل   فقد  توص    املساعدات،  لذلك  زهيًدا،  اللجنة  عهد   لتدخل  عمر    يف  رئيسها 
و  عهده  حت  الداعوق  تتعه    ، قبل  أن  على  القرى،  أهايل  مساعدة  أتمني  القرية  إىل  د 

امل راتب  نصف  املسكن  عل مبدفع  تقدمي  إىل    ،بعد  إضافة  ووقود،  ماء  من  يلزمه  وما 
ا يعين مشاركة اللجنة واألهايل مناصفة يف  تقدمي املكان الالئق والصحي للمدرسة. م  

حبسب إمكاانت كل قرية. كما اعتمدت اللجنة  وذلك  ،نيعل مبات املحتم ل أعباء ومرت  
 كتفاء الذايت يف مسريهتا الطويلة. أحياانً على اال 
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 مسامهة مجعية املقاصد:  -أ
لوال   ،على عاتقها اةتقوم ّبملهام امللق  ،أبناء فقراء املسلمني  مل تكن جلنة تعليم

تتلق   كانت  اليت  واملؤازرة  واملساندة  منالدعم  يف    اه  اإلسالمية  اخلريية  املقاصد  مجعية 
بفضل هذا   ،ستطاعتواليت كانت من أكرب الداعمني هلا ماداًي ومعنواًي، فقد ابريوت، 

 املناطق اللبنانية احملرومة. أن تصل إىل كل   ،الدعم

او  فقراء  أبناء  تعليم  جلنة  ملسرية  املقاصد  املتتبع  ومجعية  القرى،  يف  ملسلمني 
 واحدة كانت  ما توأمان ال ينفصالن، فكل  اخلريية اإلسالمية يف بريوت، يدرك تاًما أن  

ه لألخرى، فلجنة تعليم أبناء املسلمني كانت ّبلنسبة جلمعية املقاصد كالشراين  متمم  
جنة كانت الذي يضخ الدم إىل القلب، والعكس صحيح ّبلنسبة للجمعية. فهذه الل

بني الوصل  ا صلة  لذلك  وبريوت.  اللبنانية  القرى  أمي    ّبللجنة  املقاصد  ا هتمت مجعية 
اللجنة    مل تبخل على  –أي اجلمعية    –ت. فهي  نشأت وترعرع  حت  ورعتها    ،هتماما
مدَّت  و بل  الظروف،  تتأخ  يلإأبحلك  مل  ومعنواًي، وهي  ماداًي  املساعدة  يد  ولو  رها   ،

أن املتتبع حملاضر جلسات مجعية املقاصد    حت  ها،  يلإتقدمي العون  للحظة واحدة عن  
سنة كان هناك بند يف موازنة   ه يف كل  العني أن    اخلريية اإلسالمية يف بريوت يرى أبم  

 .1اجلمعية خمصص للجنة تعليم أبناء املسلمني

بد    بدايةو  أن    ال  إىل  اإلشارة  بداية  من  ويف  امسريهتا  اللجنة  قرارًا  خت  ،  ذت 
الذهبية:"بن ّبلعملة  تعاملها  على  االّبإلبقاء  بشأن  املداولة  سبقت  ما  على  عتماد اء 

املداولة،   وبعد  اللجنة،  عليها حساّبت  عملة تري  العملة  اال   تقر رعلى  على  عتماد 
 .2الذهبية بكل حساّبت اللجنة"

 
 م. 1978حتى العام  1922راجع محاضر جلسات جمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية في بيروت من العام   - 1

 م. 1922تشرين األول  10 \هـ  1340ذي الحجة  7محاضر اللجنة: جلسة   - 2
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 املسلمني عد ة قرارات مالية منها: ذت جلنة تعليم أبناء خت  وبعيد انطالقتها ا

 بات أساتذهتا. عتبار التاريخ الغريب مدارًا حلساّبت اللجنة ومرت  ا (1
وضع أموال اللجنة املوضوعة عند أمني صندوقها يف صندوق تستأجره اللجنة   (2

الرئيس وأمني الصندوق وكاتبها. وبعد تالوة اإلقرتاح    سميف البنك السوري ّب
رت  وافقت عليه ّبإلمجاع وقر    ،الداعوق أمام اللجنةاملقد م من قبل عمر بك  

 : نفيذه على الوجه اآليتت
طبًقا  "ا - اهلجري  التاريخ  مع  اللجنة  مدارًا حلساّبت  الغريب  التاريخ  عتبار 

 م.1930من غر ة شهر توز  ة املقاصد اخلريية، وذلك إبتداءً ملنهج مجعي
أحدان   - الصندوق   حميينكل ف  أمني  مع  احملاسبة  إبجراء  كريدية  الدين 

لغاية   الصندوق  مبوجودات  وتقرير  اإلدارة،  مدير  حزيران    30مبعرفة 
 .1" م1930

ختص   كانت  اليت  املالية  املساعدات  مجيع  نستعرض  أن  نريد  املقاصد  ال  مجعية  صها 
الغوص    ك للقارىء إذا أرادللجنة سنواًي، لكن سنستعرض بعض هذه املساعدات ونرت 

املقاصد يف بريوت، حيث  أكثر يف   هذه املساعدات مراجعة حماضر جلسات مجعية 
للجنة. وكانت اللجنة ال تتواىن  مبوازنة اجلمعية اخلاص ّب  اً سنة بند  جيد القارىء يف كل  

بك    عن حسن  الدكتور  بذلك:"نكل ف  اجلمعية  قص رت  إذا  املساعدة  هذه  طلب 
املقاصد اخلريية اإلسالمية ميزانيتها  خبصوص إعانة    ،األسري مبراجعة مجعية  سنوية من 

فمثالً يف جلسة   بعض هذه املساعدات، . وسنعرض  2تعليم فقراء املسلمني"إىل جلنة  
يف   املنعقدة  فقراء    تقر ر   م1928أيلول    6اجلمعية  تعليم  جلنة  إىل  مساعدة  تقدمي 

 
 م. 1930تموز   23 \ هـ 1349صفر  27محاضر اللجنة: جلسة   - 1

 هـ. 1344جمادي األولى  30محاضر اللجنة: جلسة   - 2
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تقدمي مساعدة إىل    تقر ر . ويف جلسة اثنية  1قرش ذهب   15000املسلمني يف القرى  
القرى   يف  املسلمني  فقراء  تعليم  ذهب20000جلنة  اثلثة  2قرش  جلسة  ويف    تقر ر . 

 .3قرش ذهب25000تقدمي مساعدة إىل جلنة تعليم فقراء املسلمني يف القرى 

 من هذه املساعدات أمرين:املالحظ 

وضعها    أن    ، ومن خالل الزايدة السنوية حلجم املساعدات  ،مجعية املقاصد  ل: أن  األو  
 املادي كان يف تزايد مستمر.

يف   املسلمني  فقراء  أبناء  تعليم  للجنة  املساعدات  تزايد حجم  من  أيًضا  يبدو  الثاين: 
 .أيًضا تمريف تزايد مس تأعمال اللجنة ومدارسها كان القرى، أن  

 الرسوم املدرسية:  -ب
ا   اليت  املالية  املوارد  أبناء فقمن ضمن  تعليم  املسلمني  عتمدت عليها جلنة  راء 

عوز يف مالية   ا كانت تسد  إال  أن   ،الرغم من ضآلة هذه الرسومالرسوم املدرسية، وعلى 
: إذا كان وضع اللجنة، وكانت اللجنة تتبع معيارين يف فرض الرسوم املدرسية، األول  

مدرسية رسوم  بفرض  يسمح  املادي  رسوم  ،السكان  عليهم  تفرض  رمزية.    اً كانت 
 .معدوًما، فكانت ال أتخذ منهم شيئاً  الثاين: إذا كان وضع األهايل املادي 

عدة كتب  اللجنة  إىل  يطلبون   وقد ورد  األرايف  واألهايل يف  األساتذة  من 
وأحياانً  األهايل  تعفي  أحيااًن  فكانت  املدرسية،  الرسوم  من  أبنائهم  إعفاء  ال    فيها 

ه أصبح عدد مدرسة العيون، مآله أن   معل م:"ورد حترير من حسين احلسن تستجيب فقد
ن وأربعون تلميًذا بداًل من أربعة وستون، م، إثنا1930التالميذ يف شهر تشرين األول 

 
 م. 1928أيلول  6 \ هـ 1347ربيع األول  21، 340محاضر الجمعية: جلسة   - 1

 م. 1929تشرين الثاني  28 \ هـ 1348جمادي الثانية  26، 392محاضر الجمعية: جلسة   - 2

 م. 1930تشرين الثاني  9 \ هـ 1349جمادي الثانية  15، 434محاضر الجمعية: جلسة   - 3
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السبب يف ذلك   ترت    أن  إىل  ويعزو  اجملاورة  القرى  املدرسة من  الذين دخلوا  ب  األوالد 
ولكن    على كل   الشهر،  يف  لرية سورية  ربع  يدفع  أن  منهم  االواحد  األزمة  قتصادية   

حتق قاخلا دون  حالت  اجلهة  تلك  يف  فالدفع  نقة  عائد،  املدرسة  رعاية  رتكوا  إىل  ين 
ف تقد م  تقر ر مواشيهم.  ما  له جواًّب على  يكتب  إدارته  ،أن  احلكمة يف  يستعمل    ،أن 

هذه رسالة جلنة تعليم أبناء    إن  احلقيقة. ويف  1الغين يدفع والفقري يعفى عنه"  حبيث أن  
تعليم اجلميع ال فرق بني  وهي تشد د على    ،املسلمني يف القرى ورسالة مجعية املقاصد

 اليوم. حت  قري، وهي مل حتيد عن هذه الرسالة غين وف

  وأحيااًن مل تكن اللجنة توافق على إعفاء التالميذ من الرسوم املدرسية، وتصر   
إىل وضع    ، أو وضع األهايل املريحا يكون ذلك إم ا عائًدا إىل  أتخذ منهم، رمب    أن  على  

وكفر محام،    –ري  تل ك  –ي مدراس: مشحة عكار  معل مإبالغ    تقر راللجنة املادي:"
 . 2ب على التالميذ" هم من القسط املدرسي املتوج  رفض اللجنة إعفاءَ 

الرسوم    لتحصيل  ّبلنسبة  صرامة  أشد   قرارات  أتخذ  اللجنة  كانت  وأحيااًن 
املدرسة:"كل   إبقفال  التهديد  إىل  تصل  قد  مدرسًيا    املدرسية،  رمسًا  تمع  ال  مدرسة 

 .3املدرسة" تلميذ تقفل ل.ل عن كل   25قدره 

كان األهايل    ،الرغم من ضآلة الرسوم املدرسية املفروضة على التالميذوعلى   
اللجنة    رون يتأخ   أبلغت  حيث  هذه  معل م بتسديدها،  حتصيل  بضرورة  املدارس  ي 

قرتاح األخ منري زنتون،  ها  يف صندوق اللجنة:"بناًء على اوطلبت منهم إيداع  ،الرسوم
أسوة ّبملدارس    ،تلميذ يف مدارس اللجنة  املفروضة على كل  بشأن رسم اخلمس لريات  

 
 م. 1930تشرين الثاني  11 \ هـ  1349جمادي الثانية  20( محاضر اللجنة: جلسة  1

 م. 1961نيسان  6( محاضر اللجنة: جلسة  2

 م. 1969تشرين الثاني  10( محاضر اللجنة: جلسة  3
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بضرورة مجع هذا الرسم السنوي    ،ني عل معلى األثر التعميم على كافة امل  تقر ر   ،الرمسية
 .1وإيداعه يف صندوق اللجنة فورًا"  ،من التالميذ

دت جلنة تعليم أبناء فقراء  ، حد  م1960أيلول    24ويف جلستها املنعقدة يف   
 :الرسوم املدرسية على الشكل اآليتمني يف القرى املسل

 مدرسة أن يتعه د املتعهدون الشروط اآلتية: فتتاح أي  عند ا تقر ر "

 طالب. ل.ل عن كل   15أن يدفعوا  -1
 أن يكون رسم الدخول إىل املدرسة مبا يلي: تقر ر  -2

لريات  م1960-1961 مخس  لريات  م1961-1962  \ :  عشر   :\  
 عشرة لرية.: مخس م1962-1963

طالب   قرية ال يتعهد أهلها ومتعهدوها بدفع مخس لريات عن كل    كل    تقر ر " -3
 . 2نوا الدفع يعاد فتح املدرسة"إذا أم   حت  تقفل املدرسة مؤقًتا، 

الضئيلة كانوعلى   األقساط  من هذه  اللجنة    ت الرغم  داخل  هناك أصوات 
إال   بتخفيفها،  اللجنة  تنادي  املادي    ،أن  الوضع  هلاوبسبب  ترفض  الصعب  ، كانت 

ا على  الرسوم:"بناًء  فروخختفيض  الدين  سعد  السيد  أبداها  اليت  بتحديد    ، ملالحظة 
  تحديد واالستمرار يف إلغاء هذا ال تقر رالقسط السنوي يف كافة املدارس خبمس لريات، 

السابق اللجنة  قرار  السنوي    ،تنفيذ  الرسم  القدمية  10جبعل  للمدارس    15و  ، لريات 
اة  لري  أن جيري  على  اجلديدة،  من  للمدارس  يتحقق  الذين  التالميذ  لبعض  ستثناءات 

 .3فقرهم" 

 
 م.1959كانون األول  30 \هـ  1379رجب  2( محاضر اللجنة: جلسة  1

 م. 1960أيلول  24محاضر اللجنة: جلسة ( 2

 م.1962شباط  6 \هـ  1381ذي القعدة  2( محاضر اللجنة: جلسة 3
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 اإلسهامات املالية من ق بل األهل:  -ج
ها  يف عهد حسن األسري، لكن    حت  لت اللجنة يف عهد عمر الداعوق و توص    

كر ست يف عهد عمر الداعوق أكثر، إىل أتمني مساعدة أهايل القرى، على أن تتعهد  
وما يلزمه من ماء ووقود )للمدارس  ،بعد تقدمي املسكن عل مالقرية بدفع نصف راتب امل

م   للمدرسة.  والصحي  الالئق  املكان  تقدمي  إىل  إضافة  البحر(.  سطح  عن  ا املرتفعة 
ني بني قرية وأخرى  عل مبات امل يعين مشاركة اللجنة واألهايل مناصفة يف حتم ل أعباء مرت  

نفسها،   السنة  أن    حت  يف  إال   أخرى.  إىل  سنة  من  الواحدة  قد    ّبلقرية  األمور  هذه 
 يف سياسة مجعية املقاصد يف القرى.  اً ما زال مستمر   ،تالشت ما عدا أتمني البناء

مدرسة تستوضح من األهايل عن الوضع املادي    كانت اللجنة قبل فتح أي  و  
  أي    من التوضيح أن    ، وهنا ال بد  عل مار مسامهتهم يف راتب املألهل القرية، وعن مقد

أبي   اللجنة  تفتحها  كانت  هناك    مدرسة  كان  بدايتها  يف  جلميع    معل مقرية  واحد 
وهو املدير والناظر املسؤول تاه اللجنة. كما كانت اللجنة   ،ولكافة املواد  ،الصفوف

:"بناًء على معل مالبناء واملسكن للتستوضح األهل عن مدى مسامهة أهل القرية بتقدمي 
أهايل   من  حترير  القرية  ورود  تلك  يف  هلم  مدرسة  بطلب  املفيت  لسماحة  كيفون  قرية 

أن يرسل هلم جواًّب    تقر ر ل هذا التحرير للجنتنا فقد  حو    مث  الدين،  لتعليم أبنائهم أمور  
يقد   أن  ميكنهم  اليت  اإلعانة  مقدار  عن  منهم  يستوضح  ذلك  للمدرسة على   ، موها 

أبنائهم"  تعليم  اللجنة  أرادت  إذا  بشأن    .1وأدواهتا  األهايل  مبخابرة  اللجنة  تكتف  ومل 
بل كانت تعمد إىل الطلب من أحد وجوه    ،مدى مساعدهتم بفتح املدرسة يف القرية

لل القرية  بريوتهذه  اللجنة يف  إىل  أهل  ، لالحضور  مساعدة  مدى  منه عن  ستفهام 
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أن يرسل حترير إىل أهايل كيفون على حتريرهم حبضور رجل منهم ختابره    تقر ر القرية:"
 .1اللجنة بشأن فتح املدرسة"

أ  تعمد إىل إرسال أحد  اللجنة  املنوي  وكانت  املدرسة  عضائها للكشف عن 
والسيد    سفر حسني صاحل زنتوت  تقر ر كانت صاحلة أم ال:"فتتاحها يف القرى، إن  ا

أبن   ،طالع على مدرسة الناعمة والقاطمية، وخمابرة أهل القطاميةحسني فاخوري لال
 . 2يرسلوا رجاًل يعتمدون عليه يف بريوت ملخابرتنا يف حساب املصاريف" 

االوكان    إىل  يذهبون  الذين  األعضاء  تق ط  على  تقدمي  املدارس  على  رير  الع 
اء مست قائمة ّبم احلاج صاحل زنتو عضاء اللجنة عم ا شاهدوه ومسعوه:"قد  شفوي إىل أ

يف القرية. وأشار   التربع مببلغ من املال لبناء مدرسة هلمون  أهايل قرية كفرية الذين يود  
أن    إىل  صاحل  هنا    احلاج  موجود  املذكورة  القرية  من  املصري  حممد  حممود  السيد 

ستدعائه إىل اجللسة وُسِئل فيما إذا كان بوسع هذا الشأن، فصار إىل اخابرتنا يف  مل
  ي يطلبون إرساله إليهم، فأجاب إن  الذ   عل مأهل القرية أن يعاونوا اجلمعية يف شهرية امل 

إن   فقراء،  كل هم  القرية  طر أهل  من  وفد  توج ه  إذا  عليهم  ا  فرمبا  ملخابرهتم  اللجنة  ف 
مساا على  شيء  حمضر    .3عدهتم"ستحصال  ومن  املصري  السيد  كالم  من  واضح 

 يف القرى األشد فقًرا.  اللجنة مل تكن تفتتح مدارسها إال   اجللسة أن  

املو   براتب  األهايل  مساعدة  بني  عل مكانت  وذلك    تتفاوت  وأخرى،  قرية 
القرية:"حب انيتني  ثمأن تساعد أهايل قرية دده ّبلكورة بلريتني ع  تقر رسب مقدرة أهل 

 . 4" عل مراتب املمن أصل 
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ا عرب كتاب خط ي من خمتار القرية أو أحد إم    ،للجنة  كان تعه د األهايل يتم   
امل  راتب  من  اللجنة  إىل  املساعدة  بتقدمي  والتجهيزات    عل موجهائها  املدرسة  بناء  إىل 

املوثوق هبم:"حضر حترير من  املدرسية.   القرية  رجال  أحد  من  يكون شفهًيا  أن  وإم ا 
م املوافق له  1924تشرين الثاين    31حسني حممود هاشم خمتار ضيعة جديتا بتاريخ  

الثاين    2 أن    ،هـ1343ربيع  قيمة  مفاده  لرية سورية  اللجنة ستون  مندوب  إىل  دفع  ه 
طاوالت، وتعه دوا أيًضا بدفع مخسني لرية سورية من    نمثتربعاهتم وعشرون لرية سورية  

ا حني  الوقف  دكاكني  الشفاهي  أجور  اللجنة  مندوب  إىل  تعه دهم  مع  ستحقاقها 
سكن بيت  امل   ،بتقدمي  يلزمه  كل    عل موما  الضرورية"   مع  هذا    واضح  .1حوائجه  من 

أن   يرغبون    التع هد  الذين  القرية  للجنة  ّبفتتاحأهايل  اتبعة  يتعه دون    ،مدرسة  كانوا 
إال    بتقدمي كل   اللجنة  على  وما  امل  شيء،  ترسل  مبراقبتهم  عل مأن  وتقوم  القرى  إىل  ني 

 تربواًي وإداراًي.

عن    األهايل  قص ر  إذا  إوكان  به  تعه دوا  الذي  املبلغ  اللجنة، كانت دفع   ىل 
القرية   أهل  ليحث  تراسل  املبلغ  بدفع  تعه دوا  من  وجهائها  أحد  اإلسراع أو  على  وهم 

ملدرسة بعلوال يف البقاع التابعة ملديرية جب جنني على    معل متعيني    تقر ر بدفع املبلغ:"
الس املذكورة  القرية  خمتار  يتوىل  ثالثني أن  بدفع  مجعة  حسني  إبراهيم  انية  ثمعلرية    يد 

ب  ر األهايل عن تسديد ما يتوج  ، وعندما أتخ  2السنوية"  عل مذهب من أصل أجرة امل 
األهل حتث هم فيه على دفع ما تعه دوا  ، وج هت اللجنة كتاًّب إىل  عل مجرة املعليهم من أ

ال  تقر ر:"به إىل  حترير  الإرسال  بعلوال  أهايل  من  مجعة  حسني  مه  سيد  ته  ستنهاض 
 . 3"معل موإرسال اللرية اليت تعه د هبا لل
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مدا وعلى    يف  املدرسية  الرسوم  تدين  من  أنَّ الرغم  إال   القرى  يف  اللجنة    رس 
وبه   ، بتوراتيج معل معاجزين عن دفع هذه الرسوم:"حضر حترير من  كانوا بعض األهايل 
ب على  وترت    وعددهم مخسون ولًدا، ،اء األوالد املوجودين يف املدرسةمسمقد م جدواًل ّب

 .1ّبلنسبة لفقرهم"  البعض منهم راتب  شهري ، وأن األهايل ال يقدرون أن يدفعوا شيئاً 
راتب   بدفع  مبساعدهتا  القرية  وجوه  أحد  ختابر  اللجنة  كانت  الواقع  هذا  أمام 

  معل مإرسال    اللجنة تود    أن يكتب إىل عارف ّبشا احلسن يف بتوراتيج أن    تقر ر :"معل م
ع  لريات  براتب ست  عالية  شهادة  بتوراتيج حاماًل  تدفع    ،انية شهرايً ثمإىل  أن  على 

لل ع   معل مالقرية  ا  .2شهر"   كل    انيةثملريتني  فقراء  وبعد  أبناء  تعليم  جلنة  حترير  ستالم 
يتوج    ،املسلمني ما  بدفع  احلسن  عارف  للتعه د  القرية  على  قبل   معل مب  من  املرسل 
اللجنة إرسال قر    ،عل ممبساعدة اللجنة بدفع راتب امل  وبعد هذا التعهد  .3اللجنة"  رت 

وهيب  تقر رهلم:"  معل م الرمحن  عبد  أد  معل م  ،تعيني  أن  بعد  بتوراتيج  ملدرسة  ى  ا 
براتب  متحاناإل وقبوله  ع،  لريات  مخس  ذهًباثمقدره  يتقاض  ،انية  أن  لرية   ىعلى 
  أن يكتب إىل كل    تقر ر شهر من أصل راتبه، كما   انية ذهًبا من أهايل القرية يف كل  ثمع

من عارف ّبشا احلسن وخمتار قرية بتوراتيج ألجل القيام بتعه د أهل القرية لدفعهم لرية  
كل  ثمع أتخريو شهر    انية  يقل    ،بدون  ال  وعشريوأن  مخسة  عن  التالميذ  عدد  ن   

 .4تلميًذا"

ني،  عل م رواتب امل ه كان هناك تفاوت بني املالحظ أن  ف ،سب حماضر اللجنةوحب 
يف   األهل  مبساعدة  راتب  وتفاوت  أن  فتارة جند  الرواتب،  ما ست    معل مهذه    بقرية 

هذا التفاوت   ، كما أن  ثالث  حت  أو أربع لريات أو   لريات  ، وبقرية أخرى مخسلريات
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ذلك إىل حالة األهايل    ا مرد  ، رمب  معل ممساعدة األهل براتب    ينسحب على مقدار  
أو رمبا   ، ا هو من كان يفرض نفسه على هذا الواقعهل رمب  املادية، فالوضع املادي لأل

التاريخ  حت  ه  أن  إىل  ذلك    يعود موح    ،ذلك  رواتب  تعتمد  اللجنة  تكن  جلميع  مل  دة 
الدولة حتد  عل مامل قوانني من  األمر:"ني، لعدم صدور  أفندي    تقر رد هذا  تعيني حسين 

اإلمتحان   بعد  مرجعيون  أهايل  قرية  وإرساله  من  براتب  بنواتهإىل  لريات  ،  أربع  قدره 
لرياتن  ومقداره  انية ذهًبا، على أن يقبض من أهايل القرية املذكورة نصف الراتب  ثمع
تعيني    تقر ر"  والنصف الثاين من اللجنة".  ،أهايل القرية  انية مبوجب وصل إبمضاءثمع

القو   اهلدى  أبو  عك  معل ماص  الشيخ  العيون  ملدرسة  عا  لريات  مخس  براتب  انية  ثمار 
املذكورة"   ،ذهًبا القرية  أهايل  من  راتبه  نصف  يكون  أن  مبدئًيا    تقر ر"  .1على  تعيني 

ا ملدرسة قرية دده يف قضاء الكورة مبعاش وقدره ثالث لريات  معل مالشيخ أمحد ملحم  
منها انية ذهبثمع يتقاضى  القرية ولريتنيثملرية ع   اً،   من صندوق  انية واحدة من أهل 

لريات   تيج، حاماًل شهادة عالية براتب ستإىل قرية بتورا  معل متعيني   تقر ر"  .2اللجنة" 
شهرايً ثمع لل  ،انية  القرية  تدفع  أن  ع  معل معلى  كل  ثملريتني   ن  إ  حت    .3شهر"   انية 

املدرسة والقرية، رمب   اليت حيملها  التفاوت كان يف نفس  الشهادة  ا مرد ذلك إىل نوع 
واحد منهم  كل   ،نيمعل مهم اللجنة يلإ أرسلت  ،بتوراتيج وخالل سنةفهذه قرية ، عل مامل

اآلخر عن  خمتلف  ا   حت    ،براتب  األهل  من  مساعدة  آخر:"  معل مختلفت    تقر ر إىل 
  ،انية ذهًباثما ملدرسة بتوراتيج براتب وقدره مخس لريات عمعل متعيني عبد الرمحن وهيب 
 .4شهر من أصل راتبه" أهايل القرية يف كل  انية ذهًبا من ثمعلى أن يتقاضى لرية ع
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امل و   راتب  بدفع جزء من  املادية  والباقي من   عل مّبإلضافة إىل مسامهة األهل 
يقد   آخر  نوع  من  مسامهة  هناك  املاللجنة، كان  إىل  القرية  أهايل  إىل  عل ممها  فنظًرا   ،

ا كانت  رمبَّ ارج نطاق سكنهم، و يس يف مدارسها خني للتدر معل معتماد اللجنة تعيني  ا
أن يكتب إىل عبد اهلادي    تقر روالعكس صحيح:"  ،من اجلنوب يف عك ار  معل م  تعيني

ا يف مدرسة كامد اللوز  معل مشلق من أهايل راس حناش الكورة يف مشال لبنان بتعيينه  
 إن كانت املدرسة  ،لذلك كان على األهل أتمني املسكن الالئق والوقود  .1)البقاع("
  1344رمضان    2اريخ  عن سطح البحر:"حضر تقرير من أهايل قرية جون بتمرتفعة  

، ويتعه دون  شهر عن كل   اً انية ذهبثم لريتني ع عل مبدفع نصف راتب امل  هـ يتعه دون فيه
  وإذا نكست القرية بتعهدها يُرسل إىل أهلها كتاب  .  2جمااًن"  عل م لسكن امل  بتقدمي بيت  

تعه    حيث هم مبا  يلتزموا  أن  به:"على  أفندي    تقر ر دوا  القادر  عبد  خبصوص    قب اينخمابرة 
العيون امل بتمن ع    ،مدرسة  راتب  نصف  دفع  عن  غرفة    ،عل ماألهايل  إعطائه  وعدم 

اللجنة إبقفال املدرسة  حت  .  3للنوم"  القرية بتعهداهتا    ،يصل األمر بتهديد  إذا مل تِف 
وامل اللجنة  من  عل متاه  الواردين  الكتابني  أبن    ،يتبنوا  معل م:"تلى  منهما  أهايل    وفهم 

لتزام  حترير كتاب إىل أهايل القرية ّبال  تقر رما تعه دوا به، وعليه    معل مالقرية مل يدفعوا لل
ديد مدرسة العيون  هت  كما مت   .4وإال  ستضطر اللجنة إىل إقفال املدرسة"   ،مبا تعهدوا به

يتم    إبقفاهلا، مل  امل   إذا  راتب  الالئق:"  عل مأتمني نصف  يكتب حترير    تقر روالسكن  أن 
ومل  وإعالمهما  عل مملختار  العيون  به  ،قرية  املتعه د  الراتب  يدفع  مل  إذا  وأتمني    ،به 

 .5فستقفل املدرسة" ،معل م املسكن الالئق لل
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 أنواع الدعم املادي  كان هناك تنافس بني أهل القرى لتقدمي كل    يف احلقيقة 
ال إىل  إرسال  واملعنوي  أجل  من  بقريتهم  ،هلم  معل ملجنة  مدرسة  أمور    ،وفتح  يعلمهم 

ن تقفل عندهم  م    ، أهل القرى اإلسالمية يف هذه األايم  دينهم ودنياهم. ووددُت لو أن  
اليوم( )املقاصد  للجنة  السجالت  ،مدرسة  هذه  على  يط لعوا  أبم    ،أن  العني    ويروا 

قدميًا   اللجنة  من  الطلب  على  ألبنائهمفتح  إىل  التسابق  عليها    ،مدرسة  لعض وا 
القل    ّبلنواجز. وال نرى هذه الغرية عند أبناء القرى إال   القليلةمن  ، لكن لألسف مل ة 

عند األهايل يف تلك الفرتة. وكان التسابق والتنافس من كل    يعد احلماس الذي كان
اللبنانية اجلنوب  ،املناطق  أقصى  إىل  الشمال  أقصى  البقاع  ،من  إىل  الساحل   ، ومن 

 الطوائف اللبنانية.  ومن كل  

املسلمني عند فتح املدارس ألبناء  ف جلنة تعليم أبناء فقراء مل تتوق   وكما أسلفنا 
اه األمر إىل بقية امل وكان   ذاهب اإلسالمية )الشيعة والدروز(،املذهب السين، بل تعد 

الدروز أكثر إحلاًحا إىل اللجنة والطلب منها بفتح مدارس ألبنائهم، إن كان يف بريوت  
اجلبل ر أو  نصف  دفع  ألصل  السنة  أهل  به  يتعه د  مبا  يتعه دون  وكانوا  امل ،    عل ماتب 

ايل قرية اجلاهلية قضاء  وأتمني املسكن الالئق له:"وردت عريضة موق عة من بعض أه
تلميًذاالشوف، وفي يبلغ عددهم أربعني  الذين  تعليم أوالدهم    ،ها يذكرون رغبتهم يف 

العلوم الدينية اإلسالمية، وهم مستعد ون لتقدمي البناء الالئق للمدرسة مع اللوازم اليت  
لل  ،حتتاجها بيت سكن  فإن  معل موكذلك  عن ذلك  لدفع نصف  ، وعدا  م مستعد ون 
امل  ف  عل مراتب  اللجنة.  املوافقةتقر ر الذي تعي نه  مبدئًيا، وأن يكتب هلم  على    ت  طلبهم 
حضر وفد منهم إىل    ، ولتأكيد رغبتهم وحسن نواايهم بفتح مدرسة عندهم  .1بذلك"

دي مجعية املقاصد اخلريية  انإىل أنواع الدعم:"حضر  اللجنة ليتعهدوا أمامها بتقدمي كل  
العياض ، وبيدمها  اإلسالمية يف بريوت الشيخ حسني بو دايب والشيخ سعيد حممود 
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املشار إليهما ينوّبن    ه يذكر أن  ، وفيقرية اجلاهليةمن الشيخ عباس بو دايب خمتار  حترير  
اللجنة تطلبها  اليت  ّبلشروط  التعه د  بتقدمي  وبعد    اً معل مبتعيينها    ،عنه  ملدرستهم، 

 .1" معل ملل اً ّبلسنة وبيت لرية ذهًبا رة قد ما تعهًدا خطًيا بدفع ثالثنياملذاك
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 مسامهة الدولة:  -د
تعليم   األهل يف تويل صندوق جلنة  املدرسية ومسامهة  الرسوم  إىل  ّبإلضافة 

انية  ملدارس اجمل  ك مسامهة الدولة اليت كانت تدفع إىل ا هنا  تفقراء املسلمني، كانأبناء  
صات إىل  ، ومل نعرف أو نتأك د مت بدأت الدولة بدفع خمص  عن تلميذ مسج ل رمسًيا

ا حمضر  من  ويت ضح  اجملانية،  العام  جتماع  املدارس  يف  أن  1930اللجنة  لدولة ا  م، 
تدفع   التاريخ  هذا  ابدأت يف  اجملانية:"بتاريخ  إىل  اخلاصة    م1930آذار    25ملدارس 

املعارف   من  الصندوق، سل ِ لرية سورية  139.95قبض  أمني  إىل  أم ا سعد  1" مت   .
لل الصادق  الفجر  كتابه  يف  فر وخ  إالدين  فيقول  املسلمني  أبناء  تعليم  الدولة   نَّ جنة 

  45تلميذ    ن كل  ساعدة عمبصت املدارس اجملانية  م، خص  1951أصدرت قرارًا عام  
 .2ل.ل 60ل.ل ويف السنة التالية رفعت املبلغ إىل 

)تكل  و   كثب  عن  املدارس  هذه  تراقب  الدولة  علىكانت  املراقبة    منا  أجهزة 
  للتأك د من تطبيق القوانني اليت  ا سنوايً هتث كانت وزارة املعارف تقوم بزاير حي  ،سابًقا(

تصدرها:"ا مدير  كانت  إىل  اللجنة  فر وخستمعت  الدين  سعد  يتعل ق   ،املدارس  فيما 
احلكومة"  قبل  من  املنوي إصداره  اخلاص  اجملانية  املدارس  مدير    .3مبرسوم  أفاد  حيث 

  كيف أن    ،ملراقبة حساّبت أصحاب املدارسوزارة الرتبية ستحدث دائرة    املدارس أن  
لقانون يف  وجعلها من اتريخ نشر ا  ،ل.ل25احلكومة ألغت املفعول الرجعي لزايدة ال  

 .4م" 1970كانون الثاين   28

مفتشو  إىل  وزار   وكان  دورية  بزايرات  يقومون  املعارف  ملراقبة  ة  املدارس  هذه 
الوزارة تصدرها  كانت  اليت  واألنظمة  القوانني  تطبيق  أن    ،مدى  على    حيث  الدولة 
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هذه   إىل  أساس  املدرسية  "املنح"  تدفع  مفتشومل الزايرات  اجملانية:"زار  اخلاصة    دارس 
املدارس والنتائج كانت جي دة"  الرتبية معظم  وقبل ذهاب مفتشي الوزارة إىل    .1وزارة 

انية تزويدها ّبجلداول املرقومة مع  املدارس كانت الوزارة تطلب من املدارس اخلاصة اجمل  
ّب اللجنة  مسبيان  مدارس  وأساتذهتا اء  تالمذهتا  وعدد  تلزم    .2ومواقعها  الوزارة  وكانت 

مجيع  م على  املدارس اجملانية ّبلتدريس بكتب منهاج الوزارة، حيث كانت اللجنة تعم  
يعين مدارسها بضرورة اال أقل ه للصف األول األساسي،  اليوم،  لتزام كما هو حاصل 

 املالية.حرمان اللجنة من قسم كبري من مسامهة الدولة 

ما زالت ماضية و   ،ومن أجل قبض كامل املسامهة املالية من الدولة وكعادهتا 
تطبيق  عن  ولو للحظة واحدة    ،اليوم، كانت اللجنة ومجعية املقاصد ال يتأخران  حت  

جلنة املدارس يف مجعية    –مجيع القوانني واألنظمة املرعية اإلجراء:"رفعت جلنة املدارس  
ب  –املقاصد   متض  1931أيلول    9تاريخ  تقريًرا  مدارس  م  وطالبات  عدد طالب  مًنا 

تعليم  جلنة  ومدارس  ّبملخص    اجلمعية  للمطالبة  القرى  يف  املسلمني  صات  فقراء 
و  فتلي  رئيس    تقر راحلكومية،  انئب  بواسطة  اللبنانية  اجلمهورية  رائسة  إىل  يرفع  أن 

 . 3اجلمعية ومالحقته إلجراء اإلجياب" 

ا  القواننيومن شد ة حرص مجعية  تطبيق  التالميذ  ملقاصد على  تلزم  ، كانت 
أن يكتب    تقر ر مفتشي الوزارة من حقيقة هؤالء التالميذ:"  د إحضار بطاقة اهلوية لتأك  

التابعة إىل اجلمعية واملربوطة    ،إىل جلنة املدارس بلزوم إرسال تعميم إىل عموم املدارس 
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ه بعد اإلحصاء  مسكل تلميذ ال يكون معه تذكرة نفوس ّب  واملقررة هلا مساعدة أبن   ،هبا
 .1ال يقبل يف املدارس" 

  حت  وما زالت انية ات املدارس اجمل  ر بدفع مستحق  وكعادهتا كانت الدولة تتأخ   
الوزارة تراسل  اللجنة  فكانت  أحد  ،اآلن،  ترسل  قبلها  اً أو  المن  بدفع    استعجاهل، 

ف عمر بك الداعوق ملواجهة وزير املعارف خبصوص مدارس اللجنة  ات:"تكل  املستحق  
التخصيصات" بشأن  معه  والبحث  القرى  أحد   .2يف  ترسل  اللجنة  كانت  وأحيااًن 

ش الشيخ  تكليف املفت    تقر رلإلسراع بصرف املسامهة املالية:"  ،موظفيها ملراجعة الوزارة
أويل مراجعة  سليم  املدارس    أنيس  إلعانة  احلواالت  لقبض  املالية،  وزارة  يف  األمر 

 . 3"السنوية، وإجناز ذلك أبقرب ما ميكن نظًرا حلاجة اللجنة إىل هذه املبالغ

وأحيااًن كانت الدولة تعمد إىل تقسيط هذه املنح للجنة، أو دفع جزء يسري  
ا منها على  األسباب:"بناًء  معرفة  دون  من  فر وخ،  الدين  سعد  املوافقة    تقر ر  ، قرتاح 

  ، ألشخاص ذوي العالقة، والثاين إىل ارئيس الوزراءإرسال كتابني أحدمها إىل    مبدئًيا
آالف لرية من أصل   7صيصها مببلغ  لتبيان احليف النازل مبصاحل اللجنة من جر اء خت

املوزَّ   ألف  500عتماد  ا رقم  لرية  املرسوم  مبوجب  التعليم    3018ع    االبتدائيلنشر 
ات من قبل  . وكانت عملية أتخري دفع املستحق  4اين يف املناطق احملرومة من التعليم"اجمل  

  ني. "قد أخذت اللجنةعل مبات امل نتيجة دفع مرتَّ   ،يوقعها بعجز مايل  اللجنةالدولة إىل  
العلم   ا دفعت نصف  نَّ أبعلًما بوجود مخسة آالف لرية لبنانية يف صندوقها مع أخذ 

 .5رات لدى الدولة بسبعني ألف لرية لبنانية"بات شهر نيسان فقط. وتقد ر املتأخ  مرت  
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انية من  رفع مسامهتها للمدارس اخلاصة اجمل    رت الدولةقر    م1974ويف العام   
 .1ل.ل، عن التلميذ الواحد135ل.ل إىل 85

اللجنة كانت يف عجز مستمر نتيجة    أعتقد أن    ،الرغم من هذه الزايدةوعلى   
م دفعت  1977ة، ففي العام  صات املالية للمدارس اجملانيأتخر الدولة يف دفع املخص  

ال  إىل  عن  لجنة خمص  الدولة  الدراسي  صات  هذا 2م1975-1974العام  زال  وما   ،
عجز مدارس القرى التابع جلمعية املقاصد اخلريية    ن  اليوم، حيث إ  حت    اً األمر مستمر  

 يقد ر مباليني الدوالرات. 

 عات:التربّ  -هـ  
تبيها جلنة تعليم فقراء املسلمني املسامهة الفع الة يف تغذية  عات اليت  كان للترب   

بواسطة   ،تىب عرب أحد األعضاء  . فكانتيومنا هذا  حت  صندوقها، وإستمرارها   أو 
الثقة.جا اللجنة من أصحاب  الترب    يب تعي نه  عات على نوعني،  وكانت املساعدات أو 

وخارجية داخلية  أخذت    :"إن  مساعدات  اليت  بواسطة التربعات  اجمليدية  جامع  من 
سل   قد  اللجنة  أعضاء  إىل  بعض  امت  منه  اللجنة  وطلبت  الصندوق،  ستبداهلم أمني 

ذهب"  الترب  و   .3بعملة  عرب  صندوقها  لتغذية  دائًما  تسعى  اجلمعية    ،عاتكانت 
مجعه يف    وعرب أعضاء اللجنة أنفسهم:"بلغ جمموع ما مت    ،وخصوًصا من جامع اجمليدية

 .4غ.س(" 7050)سورايً  اً  غرشية بواسطة اللجنة سبعة آآلف ومخسنيجامع اجمليد

الترب    اللجنة وسيلة جديدة جلمع  اليت  ن طريق االعات ع وابتدعت  حتفاالت 
ه أقيمت حفلة  كانت تقيمها يف املدارس:"حضر حترير من أهايل كفراي القويطع مآله أن  
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يف   املدينية  رائسة  حتت  ملحم  عل ماملدرسة  أمحد  املبارك  ،الشيخ  النحر  عيد    ،نار 
األوالد أهل  وبعض  التالميذ  من  الدينية  اخلطب  الترب    ،وألقيت  مجعت  عات  وقد 

للجنةاال مساعدة  ألف  ، ختيارية،  اجملموعة  القيمة  و   اً فكانت  ومخسنيمثوسبعمائة    انية 
 .1غرش"غرًشا سوراًي ونصف  

الترب    إىل  عاوكانت  املشرتكني:"حضر  من  أيًضا  أتيت  املقاصد  ت  اندي مجعية 
احلريري الرزاق  عبد  السي د  اإلسالمية  جلنت  ، اخلريية  يف  مشرتكاً  قبوله    ة  نا خبمسوطلب 

اللجنة تعمل   ،نوإذا قص ر هؤالء املشرتكو   .2وعشرين غرشاً سورايً يف الشهر" كانت 
شرتاك:"تكل ف مدير اإلدارة عبد احلفيظ الشعار ّبستنهاض  دفع االعلى حث هم على  

اللجنة تلجأ   .3م" 1930مه ة اإلخوان جلمع الدراهم من املشرتكني عن سنة   وكانت 
الترب  أحياانً إىل   الترب    هارمضانية اليت يقد مالفطارات  اإلعات إبقامة  مجع  عات  احملسنون 

الترب  1388رمضان    9للجنة:"مساء اجلمعة  إىل ا عات اليت وردت يف حفلة  هـ جرت 
فندق سان جورج اليت أقيمت يف  نقداً   2675فبلغت    ، اإلفطار  لبنانية  اً  ومبلغ  ،لرية 

وثالثني  1500  قدره ألفاً  لبنانية شيكات وواحد وعشرين  لرية  لرية  ترب    عات،  لبنانية 
 .4وأربعمائة ومخس لريات" ن ألفاً فيكون اجملموع مخسة وعشري

فكانت على صعيد الدول   ،عات اخلارجيةأم ا على صعيد املساعدات والترب   
وأحضر معه    ،مدرسة بتوراتيج  معل مواألفراد:"حضر األستاذ الشيخ أبو اهلدى القو اص  

وجامع   مدرسة  ترميم  طرابلس ألجل  فرع  من  مضي ة  اإليصاالت(  )دفاتر  الكواشيف 
احلاج    سمإرسال حترير إىل محص ّب  تقر ر :"عونة اللجنة هبذا املشروعبتوراتيج وطلب م

وبه نستنهض مه تهم    ،عاطف أفندي األاتسي من أهايل محص وإىل فضيلة مفيت محاه
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اليت  ثقة  ال، ويظهر من خالل هذه املراسلة مدى  1ساعدة املوصى إليه هبذا املشروع"مب
للجنة   واخلارجي  احمللي  اجملتمع  فقر أوالها  أبناء  املسلمنيتعليم  حلديث    ،اء  وإمتثااًل 

:"من ال يشكر الناس ال يشكر هللا"، كانت اللجنة ترسل  الرسول صلى هللا عليه وسل م
ان لتربعه مببلغ عشرة آآلف لرية،  ثممحسن السي د عبد اللطيف العللرسالة شكر   لكل  

 . 2لرية"  2500والشيخ عبد هللا السامل الصباح لتربعه مببلغ 

وخصوصاً اململكة   ،وكانت اللجنة ال تتواىن عن طلب املساعدات من الدول 
العربية السعودية، اليت كانت لفرتة متقد مة من أكرب الداعمني جلمعية املقاصد وجلنة  

  .3أن يرسل حترير إىل السفارة السعودية بطلب املساعدة"  تقر ر تعليم أبناء املسلمني:"
طالعه على  ، البزايرة سفري اململكة العربية السعودية  كما كان أعضاء اللجنة يقومون

املساعدة إىل  وحاجتها  اللجنة  أ  .4أعمال  السفري  مثوقد  مع  املقابالت  هذه  رت 
عن   األوىل  جاءت  اللجنة،  إىل  مساعدات  تقدمي  عن  اململكة  إىل  عربه  واملراسالت 

مت إىل رئيس اللجنة حممد عمر الداعوق:"جرت مقابلة مع  والثانية سل    ،طريق الدولة
دة اللجنة من األموال اليت  طلب خالهلا مساع ،رئيس جملس الوزراء سليم احلصالسي د 

حلكومة من اململكة العربية السعودية، ومثاًل تسل م السيد سعد الدين فر وخ وردت إىل ا
وبعد هذه املساعدة من    .5 اللجنة" شيًكا مببلغ مائتني ومخسني ألف لرية لبنانية لصاحل

اللبنانية احلكومة  طريق  عن  أشهر  ،السعودية  عشرة  بعد  أخرى  مساعدة   ، جاءت 
اململك اللجنة من سفري  الرئيس إتسل مها رئيس  السعودية:"قال  العربية  ان  ة  ستلم من  ه 
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مببلغ   شيًكا  السعودية  ه  165.289.25سفري  إسرتليين  امللك  جنيه  جاللة  من  بة 
 . 1" لرية لبنانية 897.768.55صرف مببلغ  ،خالد بن عبد العزيز

الترب  ّبإلضافة  و   أبناء  إىل  تعليم  إىل جلنة  تصل  اليت كانت  واملساعدات  عات 
صات  فهي خمص    ،هناك مساعدات من نوع آخر  تاملسلمني من األفراد والدول، كان

وهو تعليم    ،ة األوقافللجنة من دائرة أوقاف بريوت لقيام اللجنة مبا عجزت عنه دائر 
س  يف املدار   حت  بل    ،املسلمني القرآن الكرمي وأمور دينهم، ليس يف مدارسها فحسب

  اً ن لرية ذهب تنظيم سند بقيمة عشري تقر ر الدولة:"بعد املذاكرة  الرمسية اليت كانت تنشئها
 . 2إعانة للجنة من دائرة األوقاف اإلسالمية" 

تتأخ    األوقاف  كانت  اللجنة  وعندما  كانت  اللجنة،  إىل  املبلغ  حتويل  يف  ر 
  تقر ر إفادة رئيس اللجنة  قاف بضرورة حتويل املبلغ:"بناًء على  ترسل كتاّبً إىل دائرة األو 

درج املبلغ الذي  عادة  إرسال كتاب ملديرية األوقاف العام ة )اجمللس األعلى( بضرورة إ 
اللجنة  تقر ركان   والبالغ أربعة آالف لرية    ،من ِقبل جملس األوقاف اإلداري ملصلحة 

رواتب   من  قسم  لسداد  األرايفمعل ملبنانية  يف  الرمسية  املدارس  يف  الدين  البالغ    ،ي 
 .3اً"معل م 25عددهم حوايل 

الترب    أجل مجع  واومن  واملساعدات  اللجنة    ،األعضاءشرتاكات  عات  كانت 
أن يعلن يف اجلرائد احمللي ة األعالن    تقر ر من قبلها ليقوم هبذه املهم ة:"  اً توظ ف شخص

لسي د  م ال يدفعون إىل ااآليت: تعلن جلنة تعليم فقراء املسملني يف القرى ألهل اخلري أبن  
ترب   شقري  ّبعلي  حيض  ،هامسعات  مل  عديد حيث  مراراً  طلبه  بعد  للمحاسبة    ،4ة"ر 

 
 م. 1977كانون األول  5( محاضر اللجنة: جلسة  1
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 م.1959كانون األول  30 \هـ  1379رجب  2( محاضر اللجنة: جلسة  3
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ى، وحمب ة األهايل هلا، وكرمهم  تها جلنة تعليم فقراء املسلمني يف القر وللمكانة اليت احتل  
يتعم  إىل  ندفاعهم  وا هناك أشخاص  امساعدهتا، كان  للجنة فنتحال صدون  ة جايب 

ه  ها:"ورد حترير إىل األخ عمر بك الداعوق من طرابلس، يفيد أبن  مسجلمع التربعات ّب
جلنة تعليم فقراء املسملني يف    سمجيمع إعاانت من أهايل طرابلس ّبهناك رجل  يوجد  

فعليه   أفندي كرامي"  أن يكتب  تقر ر القرى،  الشأن إىل عبد احلميد  فكانت   .1هبذا 
ا  اللجنة ختيار الرجال املوثوق هبم هلذه املهم ة، وأن ترتكه حتت فرتة تريبية  تتعمَّد يف 
، وأن كان يطلب من اجلايب أن يعر ف عنه بعض األشخاص املوثوق هبم اكم .2حمددة

اندي مجعية املقاصد اخلريية املدعو  الية، ألمهي ة هذه املهم ة:"حضر إىل  يقد م كفالة م
موسى الغين  عبد  بطلبه  ،احلاج  املذاكرة  وبعد  اللجنة.  يف  جابياً  تعيينه  يطلب    ،وهو 

ن إبراهيم الرشيدي وعبد هللا  ه كاًل من األخويق  أعطاها حب  ونظراً للشهادة احلسنة اليت
ال تقل قيمتها   ،على شريطة أن يقد م كفالة مالية  ،تعيينه جابياً يف جلنتنا تقر ر  ،النعمان

عات واملساعدات  لذلك مل يكن عمل اجلايب هو مجع الترب    .3عن مخسني لرية سورية" 
عضو   املالية:"يقرتح جايب أموال اللجنة على كل  بل كان يقرتح احللول ملشاكل اللجنة 

 . 4حضرة الرئيس أن يدب ر عشرة مشرتكني" حت  من األعضاء 

 

 كتفاء الذات:االعتماد على اال  -و
تويل   يف  الدولة  ومسامهة  املدرسية  والرسوم  األهل  مسامهة  إىل   ّبإلضافة 

اللجنة، فك رت اللجنة ّبال عرب  عتماد على نفسها لتمويل الصندوق، وذلك  صندوق 
مردود هلا  يكون  تارية  يف    بناء حمالت  جاء  ما  وهذا  اللجنة،  حماضر  على صندوق 
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تلى الكتاب املقد م من جلنة تعليم فقراء  مجعية املقاصد اخلريية اإلسالمية يف بريوت:"
إىل   التابعة  القرى  يف  يف  املسلمني  املؤر خ  اجلمعية  الذي   م1933شباط    20هذه 

ب به السماح هلا إبنشاء خمازن يف قطعة األرض ملك للجمعية يف حمل ة الصيفي.  تتطل  
واملذاكرة البحث  إوبعد  اجلمعية  ، وحيث  فرع هلذه  هي  املذكورة  الفقراء  تعليم  ن  جلنة 

إوم وحيث  معها.  والغاية  املبدأ  على  ن  ت حدة  يعود  املشروع  اإلسالمية    هذا  الطائفة 
إّب وحيث  والدينية.  العلمية  لديه  ن  لفائدة  ما  بكل  تسعى  األغيار  من  مجعيات  ا 

ال وهلذا  الوسائط  الدينية،  عقائدهم  وتغيري  القرى  يف  الفقراء  املسلمني  أبناء  ستمالة 
على عقائد   ما يؤد ي إىل احملافظة وبذل كل   ،أصبح من الواجب مقاومة هذه املساعي

والسماح هلا إبنشاء   ،قبول طلب اللجنة املشار إليها  تقر رأبناء القرى الدينية. لذلك  
وقد رد ت اللجنة على موافقة اجلمعية    .1" ةيف األرض املذكورة من أمواهلا اخلاصخمازن  

الك فيه  واالبكتاب  الشكر  جزيل  من  إبعطائهثري  موافقتها  على  قطمتنان  عة  ا 
رئيس وأعضاء مجعيتكم   لسادة األجالءاألرض:"رفع جزيل شكرها وعظيم امتنانا إىل ا

فاً على  متوق    لذي كان وال يزال جناحه وإزدهارهرة لعاطفتهم النبيلة تاه مشروعنا ااملوق  
ومعنوايً"  مادايً  وتعاضدكم  نفذت    .2مؤزارتكم  املخازن  ببناء  اللجنة  أن شرعت  وبعد 

رت مجعية  لذلك قر    ،نيعل ما أصبحت عاجزة عن دفع رواتب امل أن    حت  منها األموال  
 .3انية"ثملرية ع ة عشر   املقاصد إقراضها ست
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 صندوق اللجنة:  -ز
أن    ذكرانكما    اسابقاً  اللجنة  العملة   على  املالية  مداولتها  يف  عتمدت 

أ  ،1الذهبية العام    حت  قل ه  وبقيت كذلك  التو ،  م1930ناية  بعد هذا  اريخ ال  لكن 
ا مت  الضبط  وجه  على  مدنعرف  يف  اللبنانية  العملة  على  اللجنة  اولتها،  عتمدت 

قراء املسلمني  سجل حماضر جلسات جلنة تعليم ففقدان    والسبب الرئيس يف ذلك هو
سنة   ناية  سن1957العام    حت  م  1930يف  الفقرة   هذه  يف  لذلك  عرض  م، 

السنوات من  كبري  عدد  مدار  على  اللجنة  صندوق  احللوة    ، موجودات  األايم  لنتبني  
 ، يفيض عندها الصندوقأحياانً أبايم    واملر ة اليت مر ت على اللجنة، فكانت اللجنة تر  

ال  عجاف.  أخرى  وأبايم بلغ 1342عام  ففي  اللجنة    تهـ    حت  موجودات صندوق 
الثاين    5اتريخ     سورايً   اً غرش  1392و  ياً ذهب  اً قرش  14428.5هـ  1342مجادي 

قرش ذهب، إذ    2000الصندوق قد تناقص حوايل    يف السنة التالية جند أن  و   .2فقط 
  اً غرش  765قرش ذهب، و  12320.5ربيع األول    22لغاية اتريخ    ه بلغت موجودات

ه بقي صندوق اللجنة تقريًبا كما هو من العملة هـ نالحظ أن  1344. ويف سنة 3سورايً 
 . 4قرًشا ذهًبا  12767لكن بدون العملة السورية، إذ بلغ  ،الذهبية

 

أن  و   كيف  لنرى  اللجنة،  صندوق  موجودات  واحدة  لسنة  سريًعا    هسنعرض 
هذا  بتأرجح   أسباب  اللجنة  جلسات  حماضر  لنا  تعرض  ومل  واهلبوط،  الصعود  بني 

؟ وإن كان هبوطًا هل هو  عات، إن كان صعوًدا هل هو عائد إىل حجم الترب  جحالتأر 
امل  مرد ه  ا عل مرواتب  وازدايد  املصروف؟نتشار مني  ومقدار حجم  اللجنة،  ففي    دارس 
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األول    10جلسة   موجودات  1930حزيران    30املوافق  \هـ1349ربيع  بلغت  م، 
أم ا يف جلسة  اً ذهب  اً غرش  47142الصندوق   الثاين    9.  أيلول   2\ه  1349ربيع 

مل تتوضح أين    اً غرش ذهب  44493م، بلغت موجودات اللجنة يف الصندوق  1930
  23هـ املوافق    1349مجادي األول    1. ويف جلسة  اً ذهب  اً غرش  3000ذهب تقريًبا  

الصندوق  1930ول  أيل موجودات  بلغت  بلغ    42831م  إبخنفاض  ذهب  غرش 
  11هـ املوافق    1349مجادي الثانية    20غرش ذهب. أم ا يف جلسة    2000حوايل  

الثاين   الصندوق  1930تشرين  موجودات  بلغت  ّبذهب  اً غرش  38622م  خنفاض  اً 
تقريًبا   بلغ  لسنة  4000كبري  الصندوق  موجودات  سرد  أردان  ولو  ذهب.   غرش 

وكان يف    ت فيه موجودات الصندوق، لتبني  لنا التأرجح الذي كان م1930\هـ1349
 . حالة اخنفاض دائم

مل نعد نرى موجودات الصندوق    م1930\هـ1349  وبعد هذا التاريخ أي 
اللبنانية،إال   التحديد  ، ال نعرفو    ّبلعملة  امت مت    ،على وجه  الذهبية    العملة  ستبدال 

ألن  ّبلعملة   سابًقاالورقية،  ذكران  كما  دفاتر سجال    ،ه  أحد  فقدان  حماضر  بسبب  ت 
السجال   التاريخ جند ومن خالل  فبعد هذا  تقفز    ت أن  اللجنة.  الصندوق  موجودات 

العام   م مبوجودات الصندوق  1968أيلول    17حيث تطالعنا جلسة    ،م1968إىل 
 كما يلي. 

 ل.ل 77604083يف بنك مصر:  -1
 ل.ل  70,931,18يف بنك صباغ:  -2
 ل.ل  53,050املستحق عند احلكومة:  -3
 ل.ل  50,000أجار البناية:  -4
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جلسة  أم    يف  ّب  1969أيلول    17ا  اجللسة  تطالعنا  موجودات م  رتفاع 
بلغت  الصندوق إذ  لكن    349,192,67  ،  لبنانية،  يكن صافي  لرية  مل  املبلغ  اً هذا 

للف  للجنة، متأخ  معل مكان  رواتب  حوايل  ني  لبناية  136,001,05رة  وعليه    ،لرية 
شباط    4د سنة أي يف جلسة  وبع  ،لرية لبنانية  213,841,17رصيد اللجنة  يكون  

ا  1970 النصفم  إىل  تقريباً  املبلغ  هذا  اللجنة    ،خنفض  موجودات  بلغت  إذ 
 لرية لبنانية. 152,665,98

العام  أم    يف  جلسة    ،م1971ا  يف    ت بلغفم    1971أاير    31وحتديداً 
الصندوق  موجودا قر  125000ت  العجز   هذا  وأزاء  رواتب  ،  دفع  اللجنة  رت 

نصف راتب شهر   ني إال  معل ما مل تدفع للن  أبني عن شهر أاير كاماًل، مع العلم  عل مامل
 نيسان. 

العام   أيلول   7، فقد أوضحت جلسة  م1971وقد بلغ حجم الدين مبلغاً كبرياً يف 
 لتايل :م حجم العجز يف الصندوق على الوجه ا1971

املستحق   للالديون  :معل مه  ن  26,944,50ني  نيسان  صل.ل  شهر  عن  راتب  ف 
1971  

ن  25,788,60                                   شهر  صل.ل  عن  راتب  ف 
   1971حزيران 

ن  53,181,40                                   عن  صل.ل  راتب  ف 
  1971شهرتوز

ف راتب عن شهر آب  صل.ل   ن  53,167,55                                 
1971  
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  ل.ل  159,082,90اجملموع :                      

 ل.ل  1857,30محد قرنفل :دين للمرحوم أ

 

العجز كبرياً  العام،  إذا كان  امل بلعجز  ايف  ل  واملتأم    هذا  ني بشهر  عل مراواتب 
العجز  ،توز وآبنيسان وحزيران وشهر   الكبري يف  الفارق  كان حبجميرى  فتقريباً   ،  

امل  قفز ل.ل  26000شهري نيسان و حزيران ب  ني عن  عل منصف رواتب  بينما   ،
ا  فإن    ل.ل.فهذا إن دل  على شيء  53000ىل  شهري توز وآب إهذا املبلغ خالل  

اال .    ني عل ماملنتشار وزايدة  على حجم  للجنة  يكن  و التابعني  ومل يذكر حمضر  مل  هذا 
م. عجز    1973ه يف العام لصندوق إن كان يف البنوك وغريها. ألن  اجللسة موجودات ا
، إذ بلغت  زدايد يف حجم املوجودات، بل على العكس كان هناك ايف صندوق اللجنة
 : على الشكل اآليت

 ل.ل.  37,938,77املوجودات يف البنك:  -
 ل.ل.  55,17150سية: الرسوم املدر  -
 ل.ال.,  16,802,70اإلجارات اجملموعة:  -

اجللسة    تذكر  أن  هومل  أم  للجنة  صافية  املوجودات  هذه  كانت  هناك    ل 
امل متأخ   لرواتب  العام  ألن    ني؟عل مرات  يف جلسة    ، م  1974ه يف  أيلول    10وحتديداً 

الصندوق  ،م  1974 كبرياً يف  املوجودات عجزاً  بل أن    ،أظهرت  الصندوق عليه    ال 
م مل    1974رواتب شهر آب    ن  أبمع العلم  ،  ل.ل  23,661,90عجز للبنوك بلغ  

لل بعد  اللجنةمعل متدفع  جلسات  حماضر  ويف  التاريخ  هذا  بعد  نرى  نعد  ومل   ، ني. 
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ا أخذت بطلب املساعدات  وبعد هذا التاريخ أن    ،بل جندها  ،املوجودات يف صندوقها
 اخلارجية لسد العجز احلاصل يف صندوقها.

 األنظمة اليت حتكم عمل اللجنة: -2
العام   نشأهتا يف  بعض  م كان حيكم عمل  1922منذ  املسلمني  فقراء  جلنة 
إن   صحيح  والقوانني،  األنظمة األنظمة  هذه  على  اللجنة  سجالت  يف  نعسر  مل  نا 

إن كان جلهة آلية تعيني    ع إستنباط الكثري منهاحملاضرها يستطيتبع  لكن املت    ،والقوانني
واملأذونيات  أوني  عل مامل املدرسية  والعطل  العقوّبت  املدارس  على  إىل   ،التفتيش  وما 

 جلنة أو مجعية. ك من قوانني وأنظمة حتكم عمل أي  لهنا

 ي:  عّلمآلية تعيي امل -أ
ا تعليم  بداية كان  اللجنة وهدفها  وأمور  هتمام  الكرمي  القرآن  املسلمني  أبناء 

التبشريية اليت كان تدينهم، وذلك للت قوم هبا املدارس اإلرسالية يف صدي للحمالت 
الزين    تقر ر القرى اإلسالمية الفقرية:"   لقرية كيفونمعل متعيني السيد حممد حسني    ،اً 

القراء شيخ  يد  على  شهر  مدة  القرآن  درس  حيضر  أن  شرط  وأن   على  بريوت،  يف 
سني  نتقاء املدر  ومن أجل ا 1بتداء حضوره لدرس القرآن الكرمي". حيسب له املعاش  ا

ني يف املناطق من  مدارسها كانت اللجنة ختاطب املفتاألكفاء لتعليم األمور الدينية يف  
مدر   إرسال  يف  أجل  لتعيينهم  لكل    تقر رمدارسها:"  سني  يكتب  أصحاب    أن  من 

الشام وطرابلس   املقر ر الفضيلة مفيت  للبقاع    وصيدا خبصوص طلب األساتذة  تعيينهم 
 2والكورة". 
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اللجنة تري   مدارسهامعل ملل  االمتحاانت وكانت  تعيينهم يف  قبل  ليس    ،ني 
ود من أهايل صيدا  متحان أنيس حمما ّبألمور الدنيوية:" جرى ا فقط ّبألمور الدينية إن  

ز على األمور  اللجنة كانت ترك   لكن   1سباً."ااً يف قرية كفراي فوجد منمعل مألجل تعيينه 
ا يف  كثرياً  امل الدينية  يف  عل مختيار  بتورايتج  ملدرسة  القنوايت  حممود  الشيخ  :"تعيني  ني 

سفره ، وإذا مل ينل    لقب  متحاانً ي ا الكورة على أن يتقن علم التجويد والفقه ،وأن يؤد  
ني للتدريس يف مدارس  عل منتقاء املا  أحياانً   وكان يتم   2الثقة .... فيصري تعيني خالفه". 

املناطق:"   مفيت  طريق  عن  يكل    تقر راللجنة  مفيت أن  إىل  يكتب  أن  بيهم  مجيل  ف 
خيتار   أن  ألجل  كرامة  أفندي  عبداحلميد  السيد  السابق  الشام  إىل  معل مطرابلس  اً 

الكورة".   مدرسة املعيار األساسي ال 3ددة  امل ي ختوكان  اللجنة يف    ني يف عل مار  مدارس 
إنتقا هو  الشيخ  ئالقرى  من  الدينية:" حضر حترير  للعلوم  من  الدين مك    حميي هم  اوي 

أن   يفيد  وبه  وجد  الشام  والقرآن  معل مه  الدينية  العلوم  يف  دمشق  من  شهادة  حيمل  اً 
وحيث وجدان    ،انيةثمالعصرية، بشرط أن يكون معاشه مخس لريات عالكرمي والعلوم  

بوجوب حضوره    عل ماوي أبن خيرب امل أن يكتب للشيخ املك    تقر ر   ،املذكور  معل ملزوماً لل
لتعيينه   بريوت  مدارسها". معل مإىل  إحدى  يف  ا 4اً  إجراء  أثناء  اللجنة  متحان  وكانت 

كانوا  ،نيعل مامل األ   وإن  يتقنوا  الدينيةممل  القرآن  ،ور  علوم  كانت  فإن    ،وخصوصاً  ا 
، حسب طلب اللجنة  ترفضه:" حضر األستاذ حسين حممد احلسن من أهايل بتوراتيج

ة القرآن الكرمي ّبلصورة املطلوبة، مع ه مل حيسن قراء، ومبا أن  متحاانً للمذكور ليجري ا
مل تكن و  5صوص إتقان القرآن الكرمي". إعطاءه أسبوعاً خب  تقر ر ضعفه ّبألمور الدينية  

هتتم   ب  اللجنة  امل تفقط  الدينيةعل معيني  املختصني ّبألمور  أن    ،ني  بل  ا كانت فحسب 
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امل  م  عل مترفض  من  ني  سكاكيين  خليل  حضر  األخرى:"  املواد  يف  التعليم  يتقنوا  مل  ن 
صيدا   املدارسيأهايل  إحدى  يف  تعيينه  إن    ،طلب  اإلفرنسية  وحيث  اللغة  حيسن  مل  ه 

 1عدم تعيينه".  تقر ر لذلك 

ا سعدي  األستاذ  ولدى  :"حضر  الفحص  ألجل  األيويب  توفيق  الشيخ  بن 
الشيخ   من طرف  املك    حمييالفحص  قبوله  تقر راوي  الدين  أن    ،عدم  قدر  ما  حيث 

لذلك   عليه  ألقيت  اليت  ّبجلواّبت  قبوله".  تقر ريقوم  حاالت   2عدم  ه شاهبموهناك 
أِلن    فيهرفضت   أساتذة  تعيني  الشاللجنة  األستاذ  حضر  للتعليم:"  أهل  غري  يخ م 

، حيث ما  عدم قبوله  تقر رمتحان ولدى الفحص  مصطفى الزين من أهايل صيدا لال
 3األسئلة املطروحة عليه". قدر أن جياوب عن

سابقاً و  حتدثنا  هتتم    ،كما  املسلمني  فقراء  جلنة  تكن  السنة   مل  ّبملسلمني 
تعد    ،سبفح املذاهب، و بل  األمر إىل مجيع  املذاهب كانت تطلب    أن    حت  اه  بقية 

عندها  معل متعيني   املذاكرة    لتعليمني  بعد  الدينية:"  األمور  تعيني حسني    تقر رأبنائها 
ة وألمهي   4اً للعلوم الدينية يف املدرسة اخلريية الدرزية يف وطا املصيطبة".معل ماجلارودي  

ختذت اللجنة  جيي الكلية الشرعية، فقد االديين يف مدارس اللجنة، وملكانة خر  التعليم  
 5متحان. هؤالء يف مدارسها بدون إجراء أي اقراراً بتعيني  

األكفاء األساتذة  تعيني  على  حريصة  اللجنة  جيتازون وكانت  والذين   ،
طيب  د انصر الشهال والشيخ رشاد اخلمتحان من قبل اللجنة:" حضر الشيخ حمم  اال

 شهادهتما معادلة جرى  ومبا أن    ،وطلبا أن يعينا يف مدرسة بتوراتيج  ،من أهايل طرابلس
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اإلامتحا اللغة  يف  رفيقه    ،فرنسيةنما  من  أقدر  الشهال  الشيخ حممد انصر  أبن  نظر 
 1لذلك صار تعيينه إىل مدرسة بتوراتيج". ،ّبللغة املذكورة

تعيني  و  إىل  اللجنة، وعند حاجاهتا  كانت  مدارسهامعل مأحياانً  إىل   ،ني يف 
على    أن يُنشر  تقر ر ني  معل محتياج اللجنة للالن يف الصحف احمللية:" مبناسبة انشر إع

اجلديد   العهد  جريديت  بياو صفحات  فيه  انً األحرار  طلب  اللغتني  معل م  حيسنون  ني 
   2العربية واإلفرنسية".

ا  إجراء  إىل  للوّبإلضافة  يف  معل ممتحان  لتعيينهم  اللجنة،  قبل  من  ني 
ه مل يرد من  :" مبا أن  هل دور يف قبول األساتذة أو رفضهما أيضاً كان لألمدارسها، رمب  

  تقر ر ملدرسة كفرقاقور، فقد   معل ماص كتاب يفيد قبوله أو عدمه الشيخ أبو اهلدى القو  
 3سبب عدم جوابه".ستعالم عنه إرسال كتاب آخر لال

قانون امل التعويضاتعل موعند صدور  نقابة هلم وصندوق  أصبح    ،ني وإنشاء 
 هناك آلية جديدة يف تعيينهم من قبل اللجنة وتعديل رواتبهم:

يطب    معل م  كل   .1 يعادهلا  ما  أو  رمسية  شهادة  حيمل  امللبناين  قانون  عليه  ني  عل مق 
 جلهة الدرجات. م1963عتباراً من أول كانون األول ا

 ل.ل.  205ب  نب ويثبتاحامل البكالوراي والربفيه يتعاقد معهما بذات املرت   .2
 ل.ل.  232,5ت حامل البكالوراي الثانية وما يعادهلا بـ يثب   .3
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معهما  .4 يتعاقد  يعادهلا  ما  أو  والربفيه  األوىل  البكالوراي  محلة  من  اللبنانيني  غري 
بـ  ل.ل، ويثب    125ب  مبرت    25سنتني ونصف    ويزداد هلما كل  ل.ل    175تا 

 ل.ل 
تون بـ ل.ل ويثب    100بـ    لة الشهادات الرمسية يتعاقد معهمون من غري محعل مامل .5

 سنتني ونصف.  ل.ل كل   15وتعطى هلم درجة قدرها  ،ل.ل  125
مرت   .6 من  كل  حيسم  صندوق    3  معل م  ب  حلساب  الشهر  ناية  عند  ّبملاية 

 التعويضات.
 1م.اهتبمرت   ن تاوزت خدمتهم العشر سنوات تعد  ون القدامى الذيعل مامل .7

 

 نظام التفتيش: -ب
وذلك   ،ستحدثت جلنة فقراء املسلمني جهازاً للتفتيش على املدارسمنذ بدايتها ا
لتعليم، ومل تكن اللجنة تتواىن عن  هم ّبني وحسن أدائعل مومراقبة امل  ،ملراقبتها عن كثب

إذا الحظت منه تقصرياً يف األمور الدينية والدنيوية:" سئل من ذهب من    عل مصرف امل
كيفون لقرية  الشيخ    ، األعضاء  األخ  مك    حمييفأجاب  أن  الدين  الغايةاليت    اوي، 

يلزم    عل مامل   وأن    ،العلوم الدينية يف قرية كيفون غري موجودة  لتعليم أفتتحت هلا املدرسة  
وبعد املداولة    ه معرفة يف التدريس وال ّبملدارس.ل  تغيريه برجل خري منه، إذا مل تكن  

امل ا  تقر ربذلك   العلم.  وا  عل مستبدال  أهل  من  خالفة  عم    مث  نتقاء  الوفد  رآه  سئل  ا 
يف الناعمة سريه من حيث األمور    عل مامل   الدين أن    حميي فأجاب األخ الشيخ    ،ّبلناعمة

  ،ر من حيث الضغط على األوالد ّبملواظبة على املدرسةأنه مقص    إال    ،الدينية حسن
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املوتفه   املعروفة"وأن    ،اخللل  عل مم  يلزم إصالحه ّبلطرق  هناك زايرات دورية   1ه  وكانت 
للمدارس اللجنة  قبل  ترسل شخص  ،من  اللجنة  كانت  ا  ورمب    ،أو شخصني  اً فأحياانً 

، مل تكن  عل مبني األهايل وامل  اً وإذا رأت اللجنة تنافر حتاج األمر إىل أكثر من ذلك،  ا
إقفال املدرسة:" أرسل وفد تفتيش مدارس الناعمة وكفرية والقماطية    د عندرت اللجنة لت

  ان أفندي ثماوي حسني بك الفاخوري وعالدين مك    حمييمن الشيخ    فوكيفون مؤلَّ 
اوي الدين مك    حمييالشيخ    همسم ّبوعند عودة الوفد تكل   2واحلاج مصطفى عرقجي".

واألهايل    عل م مدرسة كيفون غري صاحلة للتالميذ ولوجود تنافر بني امل  ن  حيث قال:"إ
أن   جعفريةبسبب  فقر    ، م  خلفه،  يصلون  ال  املدرسة".فهم  إقفال  اللجنة  ا  ورمب   3رت 

:"  هوتعمل على حل ِ  عل مأحياانً كانت اللجنة تنظر ّبخلالف احلاصل بني أهل القرية وامل 
من  ق  من األخوان احلاج مصطفى العريس وعبد الفتاح نعماين للتحق    إرسال كل    تقر ر 

 4".عل مختالف الواقع بني أهل الضيعة واملأحوال مدرسة كفراي مبناسبة اال

التفت جلان  أنفسهم،وكانت  اللجنة  أعضاء  من  والتحذير  يوج    يش  اللوم  هون 
يف  معل ملل تقصرياً  وجدوا  إذا  الشيخ    تقر رهم:"  أدائني  مك    حميي سفر  إىل  الدين  اوي 

التفتيش" قد   5بتوراتيج ألجل  عودته  تقريره  وعند  ام  أن  إىل  أفاد:"  حيث  سري   للجنة 
بدرجة وسط و  العام  هذا  يرسل حترير   تقر راملدرسة  ستنهاض  املدرسة ّب  معل مإىل    اً أن 

 6األمر". ته يف أثر التعليم وإزالة القصور الواقع يف هذا مه  
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املفت   زايرة  لألعضاء:"  وكانت  اللجنة  صندوق  من  تصرف  للمدارس    تقر رشني 
عشر إجرة    صرف  نعماين  وعبدالقادر  العريس  عبدالرمحن  لألخوان  سورية  لريات 

 1تفتيش مدرسة كفراي". أتوموبيل

مجيع   على  ّبلتفتيش  للقيام  األعضاء  من  وفداً  ترسل  اللجنة  كانت  وأحياانً 
من األخوان    خالل شهر نيسان مبعرفة كل   التفتيش على مجيع املدارس  ر رتقاملدارس:" 

الدين كريدية واحلاج عبد الرمحن العريس وعبدهللا    حمييعبدالفتاح نعماين وأمحد قرنفل و 
 2نعماين"

ترتد   اللجنةومل  أي    عن  د  غري    إقفال  التفتيش  جلان  تقرير  كان  إذا  مدرسة 
هت جلنة التفتيش التعليم والتالميذ:"توج    حبق    عل موإن كان هناك تقصري من امل  ،مريح

عدد    أن    والكشف على دفرت الدوام تبني    ، على مدرسة بتورايتج ولدى تعداد التالمذة
ولدى  ،تلميذاً وتلميذة  وأكثره سناً ال يبلغ الثامنة من العمر 14التالمذة ال يزيد عن 

نه مل جيب أحد منهم سوى حروف األجبدية، وّبلنظر هلذه  ا يعلمو سؤال بعضهم عم  
 3م اجلاري". حمر   24احلالة قررت اللجنة إقفال املدرسة من اتريخ 

ليس    مستوى املدرسة   أن  وّبإلضافة إىل إقفال اللجنة لبعض املدارس إذا تبني  
فإن   جيب،  امل كما  فصل  إىل  تعمد  كانت  أيضاً  منعل ما  رأت  إذا  التعليم  عن  هم  ني 

يف عمله:" ذهب   النشيط واجملتهد واجملد   عل موالعكس صحيح كانت تكافئ امل  ،تقصرياً 
كفراي البقاع. احلالة يف    -كامد اللوز  –وفد من اللجنة للتفتيش على مدارس جديتا  

مدرسة كفراي بطيء وغري إداري ومل يسبق له  معل م ن  دارس املذكورة كما أييت، أواًل: إامل
عبداهلادي شلق أستاذ    عل ممبدئياً واثنياً: خبصوص امل  عل مفصل امل   تقر رالتعليم قباًل، ف
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زايدة راتبه   تقر رواملدرسة سائرة سرياً حسناً، ف ،فهو نشيط ومقتدر ،مدرسة كامد اللوز
ع لرية  فإثمنصف  جديتا  مدرسة  خصوص  يف  اثلثاً:  وأن  ن  انية،  حسناً  سرياً  سائرة    ا 

التفتيشية مالحظتهم لل  ،زكراي محود هو نشيط  عل مامل اللجنة  املذكور    معل موقد أبدت 
    1خبصوص تعليم القرآن الكرمي يومياً".

أيضاً  لألهايل  الرقابة  دور  وكان  يف  أو  أحيااًن  امل  يف  حت  ،  أداء    عل متقييم 
  عل مقرية، فهو املدير وامل  كان يرسل ألي    معل م  كون أي    ،اإلداري والرتبوي والسلوكي

األحيان. وإن كان   كثرأهو إمام املسجد يف  واألهم    ،ف املدرسةوأحياانً احلاجب ينظ  
فيه:"تلي حترير من أهايل كفراي  اً كاندجي    عل مامل رأيهم  وبه يعطون    ،األهايل يعطون 

اهلنداوي، وحب  عل مرأيهم ّبمل تدريسه ألوالدهم، لذلك  خليل  يبقى متابعاً    تقر ر سن  أن 
إقفال املدرسة نائياً    تقر ر ويف كتاب آخر من أهايل قرية جون   2التدريس يف املدرسة".

امل  إمكانية  عدم  الشيخ حسن مشس    عل مبسبب  من  تلي حترير  التعليم:"  على  وقدرته 
قرية جون أهايل  من  ي  ،الدين  املوبه  من  ر   عل مشتكي  على أبن    اسمأمحد  قادر  غري  ه 

اللجنة إقالته من  قر     أهايل القرية مجيعهم التعليم، وأن   روا عدم قبوله، لذلك طلبوا من 
  3ه إقفال املدرسة". 1346م حمر   18من اتريخ  تقر ر املدرسة، و 

على املدارس لألهل، هل هي اللجنة    الرقايبعطى هذا الدور  وال نعرف من أ
وفود   إرسال  على  املادية  اللجنة  قدرة  ولعدم  والقرى،  بريوت  بني  املسافة  لبعد  نظراً 

ألن   أم  املدارس  على  للجنة    للتفتيش  شركاء  كانوا  وبرواتب    ّبفتتاح األهل  املدارس 
، يرفع  عل مملد الذي يتعهد للجنة بدفع نصف راتب ا ه أحياانً كان التعه  ني، ألن  عل مامل

إىل القرية ونقله   عل م، كان كفياًل بعدم إرسال املمعل م للجنة بعدم قبوله ألي  إىل ا اً تقرير 
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   إىل حمل  الناعمة عن الذهاب يف الوقت املعني    معل مف  إىل مكان آخر:" ّبلنظر لتخل  
تبني   املتعه  مأموريته،  خالل  من  برفض    اجلمعية  إىل  حضر  الذي  امل د    عل مقبول 

امل 1قرية".لل تستدعي  كانت  أهايل  عل موأحياانً  بني  إذا حصل إشكال  بريوت  إىل  ني 
وامل  مل   تقر ر :"  عل مالقرية  كتاب  بريوت    عل محترير  إىل  حضوره  بوجوب  كفراي  مدرسة 

 2وأهايل القرية".  عل مملخابرته وسؤاله عن اخلالف احلاصل بني امل

من مدرسة إىل مدرسة، إذ مل يوافق األهل عليه بسبب عدم قدرته   معل مونقل 
  فاشالً   اً معل ماألحيان إذ كيف تنقل اللجنة    كثر  أانجحاً يف    ليس حال ً   ،على التعليم

وا على  أهايل بنواتة أصر    ني:" مبا أن  عل م ة أخرى، وهذا ما حصل مع أحد املإىل مدرس
أن    فال يصح    ،ار ال يعرف اللغة اإلفرنسية والعلوم العصريةالشيخ أمني العط    عل مامل  أن  

مؤس  معل ميكون   لتالميذ  لذلك  اً  العلوم،  هذه  على  مدرسة قن  تقر ر سني  إىل  له 
الناعمة رفع كتاّبً إىل  املذكور إ   عل مأسبوع من نقل امله بعد  ألن   3الناعمة".  ىل مدرسة 

أبن   قر    عل مامل  اللجنة  لذلك،  التعليم،  على  قادر  عن  غري  نائياً  فصله  اللجنة  رت 
  4التعليم.

اه إىل مراقبة  ا تعد  وإن   ،أدائهم التعليميني على عل ممل يكتف األهايل مبراقبة املو 
رشيد درويش أخالقهم وسلوكهم وحسن   تلي حترير  األهايل:"  مع  تعاملهم وتصرفهم 
جبيل أهايل  من  إشراقية    ،احلسامي  الشيخ  حالة  سوء  عن  يفيد  مدرسة   معل موبه 

 7إىل    6من  أصبح التالميذ    حت    ،ضطهاده آلّبء التالميذ، وام أخالقهدالبرتون وع
شى من وصم ، وهو خي  45إىل    40بتداء فتح املدرسة من  بعد أن كان عددهم يف ا

قبل   يليق بكرامتها وحسن مسعتها من  مثل   معل ماللجنة مبا ال  املدرسة  قانون  جاهل 
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بتعيني   اللجنة  يرجو  أيضاً  إليه، وهو  واللباقة حسبما تك  معل ماملومى  الكفاية  فيه   ون 
هم  ّبلت  للتحقيق  ش إىل مدرسة البرتون  مفت  فقامت اللجنة إبرسال   1تقتضيه املصلحة". 

املوبة  ساملن املفت   2املذكور   عل مإىل  ذهاب  بعد  للتحقيق  لذلك  البرتون  مدرسة  إىل  ش 
الشيخ فؤاد إشراقية، توالت العرائض إىل اللجنة اليت يشتكي    مة حبق  ّبلشكاوى املقد  

ى إىل نفور  ا أد  مل حيسن الرتبية والتعليم م    عل مامل   فيها مرسلوها من الشيخ املذكور، وأن  
اك  نه كان هيبدو أن  و  3رت اللجنة إقالة الشيخ فؤاد مبدئياً.لذلك قر    . التالمذة وآّبئهم

األهايل ككل   القرىبني  فؤاد ويذم    ، فقسم  اتخالف    الشيخ    ،به وأبخالقه  يعارض 
اندي مجعية املقاصد اخلريية  إىل    ميدح به وأبخالقه احلميدة:" حيث حضر  آخروقسم  

مدرسة البرتون، والسيد يونس أحد أهاليها وعبدهللا الصويف    معل مالشيخ فؤاد إشراقية  
الشام طرابلس  موق    ،من  عريضة  البرت وبيدهم  أهايل  بعض  من  ما عة  منها  نذكر  ون 

فؤاد إشراقية    صها: إن  ملخ   منها كان بسبب وشاية   معل مالشيخ  الذي عزل  املدرسة 
قاً ّبألخالق الكرمية ها كان متخل  ة اليت وجد فيه يف كل هذه املد  أشخاص هلم غاية.وإن  

احلسنة إخل"  ،والسري   ... إعادته إىل وظيفته  اللجنة  من  يلتمسون  للفتنة  ودرءاً   4وهم 
 5سة اجلاهلية.ر بني األهايل إرأتت اللجنة تعيني الشيخ املذكور مبد

اه األمر  ا تعد  إن    ،شؤون التعليميةلّب  عل مقتصر مراقبة األهايل على اململ تو 
األمور   على  ّبحملافظة  مراقبته  واإىل  ّبلصالة  إىل  الدينية  :" حضر  اندي ألذان 

اللجنة    ،مجعية املقاصد اخلريية حسن هاشم رئيس بلدية جديتا بناًء على دعوة 
هيئله أمام  معه  البحث  جرى  وقد  املدرسة  ،  بشؤون  يتعلق  فيما  األعضاء  ة 
البلدية  عل موامل فأفاد رئيس  التعليم حق    عل مامل  ن  أب،  بوظيفته يف أمر  القيام.    قائم 
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قلياًل. فأرأتى حضرة الرئيس    قائم ّبآلذان وإقامة الصلوات اخلمس إال  ه غري  لكن  
الشيخ   انئبه  يذهب  املك    حمييأن  القريةالدين  إىل  أهاليها   ، اوي  مع  والبحث 

 1ّبلنسبة للصلوات اخلمسة".  عل موامل

عمله يف املدرسة وإعالم    عل موكانت مهام األهل أيضاً تصل ألن يراقبوا بدء امل 
ت املصياللجنة:"  الدرزية يف وطى  املتضم  طلي حترير اجلمعية اخلريية  اللجنة  بة  إعالم  ن 

ا وظيفتهعن  ملهام  اجلارودي  حسني  الشيخ  واستالم  شكر  كلمة  تقدمي  مع  عرتافاً  ، 
هبا من املذهب الدرزي والشيخ حسني  تعيني املشايخ يف مدارس أكثر طال   2ّبجلميل". 

مل إشراقية  فؤاد  الشيخ  وقبله  فهو خري  ر داجلارودي  السين  املذهب  على  اجلاهلية،  سة 
 دليل على مدى ثقة األهايل ّبللجنة ودورها يف نشر التعليم الدنيوي والديين.

ة مفتشاً تعيني األستاذ حسن األيويب مدير مدرسة اجلي   وأخرياً يف هذا املضمار مت  
 . 3للشمال 

 نظام العقوابت:  -ج
ني املتخلفني  عل مامل ّبلعقوّبت حبق    اً خاص  اً عتمدت جلنة فقراء املسلمني نظاما

، وهناك  وضرب التالميذ  ،رهم عن الدواميين، أو أتخ  دعن أتدية واجبهم التعليمي وال
 مدى  سنعرض منها لنبني    ،نيعل مامل  ختاذ اللجنة العقوّبت حبق  ناذج كثرية ألسباب ا

ومل تكن اللجنة   ،التسيبني ولضبط مدارسها من  عل مجدية اللجنة يف تعاطيها مع امل 
لذلك   .م راتبه أو هتديده بفصله من التعليم يف مدارسهامن حس عل مد يف هتديد املرتد  ت
أتخذ   انً وأحيا  ،ج يف العقوّبتكانت اللجنة أحياانً تتبع التدر    ،مبفهومنا املعاصر اليومو 

  يمعل مب إىل أن يكت تقر ر:" عل مسب املخالفة اليت يرتكبها املحبوذلك  ،قررات صارمة
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أبن   تعميم  اللجنة  يرتكونالذي  مدارس  منهم  إذن  ن  بدون  ويبارحون    ،مدارسهم 
تكر    ،مدارسهم وإذا  واحد،  شهر  معاش  مرة  ألول  مر  يقطع  ذلك  يكون ر  اثنية  ة 

خذ قرارها الصارم فوراً :"  كانت اللجنة تت    ،كما قلنا  ،وأحياانً    1منفصاًل عن وظيفته" 
امل   تقر ر  راتب  من  شهر  القو    عل محسم  اهلدى  أبو  بتوراتيج    معل ماص  الشيخ  مدرسة 

الذي املدرسة".  بدر   للتماهل  من حسم   2منه يف  أكثر صرامة  قرارات  هناك  وكانت 
حيث ضح ذلك من اجللسة التالية  يت    .نائياً عن التعليم  هكفصل  ،معل مجزء من راتب  

التغي    عل ملجنة كانت قد أنذرت امل ال  ن  إ التساهل يف  ب عن  أبو اهلدى القواص بعدم 
ختذت قراراً بفصله عن التعليم يف  أن  اللجنة قد ااملدرسة أو الغياب عنها، لذلك نرى  

مدرسة كفراي)بتوراتيج سابقاً(    معل ماص  بفصل الشيخ أبو اهلدى القو    تقر ر مدارسها:"  
صفر   غاية  وسبب   1344يف  وظيفته    هـ.  تركه  على  بناًء  املذكور  اهلدى  أبو  فصل 

  3وحضوره إىل بريوت بدون مأذونية".

ني يف حال تقصريهم عن  عل م كانت اللجنة ترسل كتب أتنيب وتنبيه إىل املو  
  حمييأداء واجبهم التعليمي والديين:" تلي تقرير اللجنة املرسلة إىل عبية برائسة الشيخ  

التعليم أمر  على  للمشارفة  املكاوي  أمر    أنَّ   فتبني    ،الدين  مقصر يف  السباعي  الشيخ 
 أمر  ه على النظر، يفإرسال كتاب  حلض    تقر ررائض )الصالة( وعليه  فالتعليم وأتدية ال
ال وأتدية  ". فتعليم  أوقاهتا  يف  امل 4رائض  ميتثل  مل  اللجنةهلتوجي  عل موإذا  وبعد   ،ات 

  تقر ر د يف فصله وإعطائه إكرامية )تعويض(:" ل، مل تكن اللجنة ترد  إعطائه اإلنذار األو  
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الواردات  معل مفصل   لقلة  نظراً  السباعي  الشيخ  النقدي  ،عبية  الورق  ولعدم    ، وهبوط 
  1لرية سورية إكرامية". ة عشر  مه بوظيفته. لذلك جرى فصله وإعطاؤه مبلغ مخسقيا

كل   على  ألي  معل م  وكان  مدرسته  ترك  قبل  أمر،  إذانً     أيخذ  قبل    أن  من 
ليعر    وإال    ،اللجنة نفسه  على  عض  بناء  مادية:"  بدون    معل مترك  قوبة  مدرسته  كفراي 

يوماً".  تقر رمأذونية   عشر  مخسة  راتبه  من  تستدعي  اوأحي 2حسم  اللجنة  كانت  انً 
ني إليها يف بريوت للتحقيق معهم إذا رأت منهم خمالفة، حتت طائلة املسؤولية :"  عل مامل

  معل موإىل الشيخ أنيس سليم    ،مدرسة كفراي  معل مأن يكتب إىل خليل اهلنداوي    تقر ر 
بتوراتيج أبن يكون حضورمها القادم  مدرسة  الثالاثء  إذا ختل  وإخطارمها أبن    ،يوم  فا ما 

يعد   احلضور  مستقلني". عن  ختل  3ان  فقد  املوّبلفعل  أحد  إىل  عل مف  الذهاب  عن  ني 
كفراي خليل اهلنداوي مل    معل م  ذت اللجنة قراراً بفصله عن التعليم:" مبا أن  خت  بريوت، فا

يقد    حيضر كتاّبً  لتخل  ومل  قر  م معذرة  عن احلضور  عد  فه  اللجنة  إنفاذاً  رت  مستقياًل  ه 
السابق وحسم راتب مجادى األول أن  ألن    ،لقرارها  القرية  فهم من أهايل  ر يف  ه مقص  ه 

 4املدرسة".  وفتحأمر التعليم 

املو  أتدية  حسن  على  مقتصرة  العقوّبت  تكن  بل    عل ممل  التعليمي،  لواجبه 
والتدر  اه  تعد   املدرسة،  نظافة  إىل  األساسية  األمر  السمة  هو  كان  العقوّبت  يف  ج 

مدرسة بتوراتيج الشيخ حممد انصر الشهال   معل مأن يكتب إىل  تقر رلقرارات اللجنة:" 
أبن  و خبص املدرسة  أو    ص  مراتحة  كانت  ما  للتفتيش  ذهبت  اليت  خبصوص  اللجنة  اًل 
افة وعدم تنظيم التعليم، فيلزم  أن ترجع املدرسة حلالتها. ويف التفتيش الثاين إن  النظ
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من اللجنة    اً وفد  والظاهر أن   1نا نقفل املدرسة". رأينا بقاء احلالة السيئة على حاهلا فإن  
  تقر ريف السابق:"    كانت  كما  اثنية إىل املدرسة املذكورة فوجد احلالة  قام ّبلتفتيش مر  

حتر    معل مفصل   وقد  الشهال،  انصر  حممد  الشيخ  بتوراتيج  بذلك  مدرسة  للمذكور  ر 
وسبب احلسن،  ّبشا  عارف  وا  وإىل  وأتخري  املذكور  إدارة  سوء  حنطاط فصله 

  2املدرسة".

ر كانت  املقص   عل مفامل ني،عل مامل الثواب والعقاب حبق    ستخدمت اللجنة مبدأوا
 حميي :"فهم من األخ  النشيط كانت تدحه وتثين عليهو   د  اجملِ   عل مبينما امل  هه،اللجنة تنب  

وسرد ما شاهده من القصور يف أمر الدين    ،عائد من رحلته التفتيشيةلالدين كريدية ا
  تفاق حترير إىل كل  ّبال تقر روعليه  ،والتعليم يف مدرسيت كفراي القويطع وبتورايتج الكورة 

  تقر ره  ن  كما أ  ،كديرمها على القصور احلاصل منهمااملدرستني لتوبيخهما و ت  معل ممن  
 لم وحسن تعليمه."مدرسة العيون من حسن إدارة الع  عل مالشكر و الثناء  مل

إن كانت   ، نيعل مقوانينها على املمن     تكن اللجنة لتتساهل يف تطبيق أي  ملو 
محن أفندي وهبة ومبناسبة ر مدرسة بتورايتج عبد ال  معل م:"حضر  املخالفة صغرية وكبرية

عاش وقصوره يف املم مجعة من أصل  حس  تقر ر  ، لفتح املدرسةأتخريه عن الوقت املعني  
و إقامة    ،  ..... املدرسة    تقر ر الصلوات  من  يطرد  أن  اثنية  مرة  عاد  أيضاًإذا  إخطاره 

املتكر  وعلى  3." اإلنذرات  هذه  من  واحلسالرغم  حبق  رة  للجنة  املتكرر  ني  عل مامل  م 
تتكر    ،املخالفني املكانت األخطاء  قبل  زار  ني:"بناء على  عل م ر من  الذي  الوفد  إفادة 

األم يف  حرار  املاضيدرسة  فوجدسبوع  اعل مامل   أن    ،  إىل  حيضروا  مل  فيها  ملدرسة  ني 
لوجودمها يف طرابلس العاشرة صباحاً  الساعة  من  املاضي  حسم عشر    تقر ر  ،السبت 
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  ، وبدون تعويض  وإنذارهم للمرة األخرية ّبلفصل على مسؤوليتهم  منهملريات على كل  
  1فيما إذا تكررت منهما هذه املخالفة".

ّب تسمح  اللجنة  تكن  حبق  ومل  البذيئة  األلفاظ  قبل   ستعمال  من  التالميذ 
عليه:"    ،نيعل مامل تعاقب  امل  تقر روكانت  قانون  حبق  عل متطبيق  الال    معل م  ني  مدرسة 

ه ألفاظاً بذيئة واستعمال  ،ر عند الدوام صباحاً وظهراً ره املتكر  الشيخ حممد إبراهيم لتأخ  
 2به".وحسم عشرة أايم من مرت   ،مع إنذار أخري له  ،مع التالميذ

نتشار الواسع ملدارس اللجنة، مل  االلبعد املسافة بني بريوت والقرى، ولكثرة  و 
ني يف القرى، لذلك كان األهايل العني  عل متكن اللجنة تستطيع وحدها مراقبة أداء امل

ني وتطبيق قوانني اللجنة:" بناًء على الشكوى اليت  عل ماملالساهرة على حسن سري أداء 
املقد   خبصوص  ترشيش  قرية  خمتار  محزة  ملحم  حممد  أن    عل ممها  من  عبدهللا  ه  حسني 

التعليم أبمر  املفتش    ،متقاعس  هبا  أدىل  اليت  املالحظة  ولدى  الدينية  الفرائض  وإقامة 
املومى   عل مامل  يم فيها وسط وأن  سري التعل  أن    ،حسني فروخ بعد مشارفته على املدرسة

فصله عن املدرسة فقط جزاء أعماله وتقصريه    تقر ر لذلك    ،إليه قد أمهل بعض وظيفته
التعليم".  أمر  املوتكر   3يف  مراقبة  حاالت  إىل عل م رت  بناء  األهايل:"  قبل  من  ني 

لقصاص  ستعماله اعمر األيويب ال  عل مامل   أهايل الناعمة حبق  الشكوى الواردة من بعض  
التالميذ بعض  مع  امل   تقر ر   ،البدين  راتب  من  أايم  وتكليفه    عل محسم عشرة  املذكور، 

التلميذة املضروبةاال إنذاره آلخر مرة ّبلصرف من اخلدمة بدون    ،عتذار من ويل  مع 
ر تقريباً نفس  األسلوب بضرب  تعويض" ومن حادثة أخرى مبدرسة الال البقاعية تكر  

فألن    معل م التالميذ،  اللجنة،    ألحد  بقوانني  به  املسموح  غري  من  اجلسدي  الضرب 
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ا تتخذ  اللجنة  الذلك كانت  على  بناًء  املناسبةفوراً:"  الواردة حبق  لشكوى  إلجراءات 
ستعماله الضرب، ومن ذلك حادثة  مدرسة الال عن تكرار ا  معل محممود عجاوي  عل مامل

شرتاك مع بقية التلميذات يف تنظيف املدرسة، إقدامه على ضرب تلميذة لرفضها اال
 ما يلي:  تقر راملذكور وحبضوره، وّبلنتيجة  عل مجرت املذاكرة مع امل

 . ستعمال القصاص البدين مع التالميذعدم ااملذكور ب عل مالتنبيه على امل .1
 عت عن القيام ّبلتنظيفات. واليت تن   ،ةودتكليفه بقبول التلميذة املطر  .2
 ستعماله القصاص البدين املمنوع . ال عل محسم عشرة أايم من راتب امل  .3
 عتذار عما بدر منه تاه ويل أمر التلميذة.ّبال عل متكليف امل .4
امل  عل م امل  اسموضع   .5 الئحة  ناية  عل معلى  يف  خدماهتم  عن  سيستغىن  الذين  ني 

 1السنة املدرسية".

عام،    توز من كل    15دمة كان عند اللجنة قبل  خلقانون الصرف من ا  يبدو أن  
احلايل الذي هو  ب الصرف  قانون  تقدم    توز من كل    5عكس  اللجنة  عام، ومل تكن 

ب لذلك الصرف. ففي إحدى سبامن اخلدمة بدون تعليل األ  معل م  على صرف أي  
دت اللجنة أسباب صرف  ني وفن  عل مذت اللجنة قراراً بصرف عدد من امل خت  جلساهتا ا

 م هم:  1960توز  15ون الواجب صرفهم من اخلدمة قبل عل م:" املمعل م كل  

ا ال حتسن ة يف قرية بعلول ألن  عل مامل  ،ة آمنة قزعونعل مستغناء عن خدمات املاال .1
 التعليم وضبط الصف. 

ا تغيبت معظم السنة  ة دعد مرعيب يف مرتوما ألن  عل مستغناء عن خدمات امل اال .2
 ا أضر ّبلتالميذ ومسعة املدرسة.م  

 خريهللا ضناوي يف حيزوق لسوء إدارته.  عل مستغناء عن خدمات املاال .3
 

 م.  1961نيسان  20( محاضر اللجنة: جلسة  1
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 عبدالرمحن سعدالدين من العبودية لسوء خلقه.  عل مستغناء عن خدمات املاال .4
 أنور عظمي  من الصويرة لسوء سلوكه.  عل مستغناء عن خدمات املاال .5
شبيب حممد شبيب من إجد عربين لعدم إعطائه   عل مستغناء عن خدمات امل اال .6

   1إنتاج". أي  

عتماد الذايت لناحية تويل أمر  ل له نفسه ّبالني تسو  عل مأحياانً كان بعض املو 
وهذا ما ال    ،أساليب يعود ّبملردود املادي على املدرسةإىل  يلجأ    من   منهم   ، فكان  ما

ني:" حسم مخسني  عل متسمح به قوانني اللجنة، لذلك كانت اللجنة تعاقب هؤالء امل
ومن غري أن    ،مدرسة اللجنة  سمب نواف راي إلصداره اي نصيب ّبلرية لبنانية من مرت  

نذار وأن يتعرض لعقوبة  ل على ملفه هذا احلسم مع إينال موافقة اللجنة، وأن يسج  
 2الفصل إذا خالف تعاليم اللجنة ومصادرة هذه الدفاتر منه".

وأنظمتها و  قوانينها  مبخالفة  تسمح  اللجنة  تكن  على  ن  إ  حت    ،مل  فرضت  ا 
ات وجوب إرتداء املالبس إىل  عل مم على املم  عني لباس الثياب احملتشمة:" يعل ممجيع امل

امل مجيع  وعلى  الركبة  حتت  الصف". عل مما  غرف  يف  والتدخني  املطالعة  عدم   3ني 
ات للعام القادم يف  عل مة أخرى:" تكرار التشديد على املميم مر  عرت اللجنة هذا التوكر  

 4احملتشم إىل حتت الركبة مع األكمام الطوال".  إرتداء الزي  
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ن اه األمر إىل املفتشني الذيني فقط بل تعد  عل ممل تقتصر العقوّبت على املو 
امل  ونل يتطاو  كتاّبً عل معلى  له  يرسل  املفتش  األيويب  حممد حسن  جلهة  ّبلكالم:"    ني 

 1ني". عل ممبثابة تنبيه الستعماله الكلمات النابية وحفظ اللسان مع امل

 

 األعطال واإلجيازات املدرسية: -3

 األعطال املدرسية:
يبدو   ،ويف بداية تشكيلها ،سب حماضر جلسات جلنة تعليم فقراء املسلمنيحب

الصيفية(،  أن   السنوية )  هناك وقت حمدد للعطلة  متواصلة،  و ه مل يكن  الدروس  كانت 
الزراعية. وغريها:" حضر حترير    اسمسب املو حباألعطال السنوية مومسية ) أي    وتعطى

ن يوماً  لألوالد عشري  ذانً حممد أبو اهلدى القواص وبه يطلب أبتوراتيج الشيخ    معل ممن  
و  الزيتون،  موسم  وامل  تقر ر بسبب  لألوالد  فرصة  املذكورة".  عل مإعطاء  وكانت  2ّبملدة 

العيون    معل مإعطاء    تقر رمدرسة على حدة: "  تعطى الرخص ّبألعمال السنوية لكل  
فموسم الزيتون من املعروف أنه أييت مبوسم   ،3أذونية السنوية مبناسبة موسم الزيتون" امل

اللجنة تعطي األعطال املدرسية السنوية هبذا   ،تشرين األول أوالثاين ومع هذا كانت 
و  لبعض    حت  الوقت.  السنوية  الفرصة  تعطي  أيضاً  اللجنة  كانت  احلصاد  موسم  يف 

من   تقرير  "ورد  وفي   معل ماملدارس:  جديتا،  أن  مدرسة  يذكر  احلصاد  ه  ه  موسم  مبناسبة 
التالمذة، وقد أقفل املدرسة مؤق   التعطيل فغاب  أن    تقر رتاً. ويطلب حتديد مدة هذا 

. وبعد هذا التاريخ يقتضي فتح    م1930آب   20يكتب إليه أن تكون العطلة لغاية  
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التالمذة التدريس كالعادة"  ،املدرسة ودعوة  على سري  من خالل  1واحملافظة  . واضح 
القرار   آب  أن  هذا  بشهر  املدرسة  بفتح  أمرت  قد  إال    ،اللجنة  حيصل  ال  يف    وهذا 

 بداايت أتسيس اللجنة.

نرى أن    إلنائها إن كانت تعطى   اً للعطلة ووقت  اً اللجنة ال حتدد وقت  وأحياانً 
الصيف فصل  يف  للمدارس  املد  من  لكن    ،عطلة  معرفة  "ورد دون  للعطلة:  احملددة  ة 

القويطع وبه يطلب رخصة ألجل    –  مدرية كفراي  عل ممحترير من السيد أمحد ملحم  
 2ه رخصة".إعطاؤ  تقر ر سرتاحة مبناسبة فصل الصيف، ا

عيدي الفطر  اً يف  وخصوص  ،وكانت تعطى لوقت كبري  ،ا األعطال الدينيةأم   
مبناسبة حلول عيد األضحى   اً تعطيل املدارس مدة مخسة عشر يوم  تقر رواألضحى: "

 تعطي األعطال  ا  وأحياانً كانت اللجنة تعطي العطلة أكثر من ذالك، وكأن   3املبارك".
"  كل  ل حدة:  على  وبنواات    تقر ر مدرسة  بتوراتيج  كفراي  ملدرسة  رخصة  مدهتا  إعطاء 

إبتداًء من أو   يوماً  لغاية عشريعشرون  منه  ل ذي احلجة  وقد يكون   4هـ".   1343ن 
عدد مدارس اللجنة ببدايتها كان    التفاوت ّبألعطال بني املدارس إىل أن  هذا    ا مردرمب  

 منطقة .  سب كل  حبا ،لذلك تعطي العطلة رمب   قليالً 

:"أم   عيد وآخر  بني  املدرسية  األعطال  تفاوتت  فقد  الفطر  عيد  يعطى    تقر را يف  أن 
إىل   اتريخ    يمعل ممأذونية  من  لغاية    1344رمضان    27املدارس  شوال   7ه 

بلغت    ،5ه 1344 الالحيث  لكن   ، أايم  تقريباًعشرة  أن  العطلة  للنظر  اتريخ    فت 
ني عل مإبالغ امل رمضان يعين آخر يوم ، فالسؤال ،كيف كان يتم   29اجللسة كان يف 
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وواسعاً على كامل  نتشار مدارس اللجنة سريعاً ه كان األن   و التالميذ هبذه األعطال؟؟
و يف الوقت الذي أعطت فيه عطلة عيد الفطر يف السنة الت قبلها    ،األراض اللبنانية

 حوايل  

مدارس القرى مجيعهم بسبب دخول    يمعل مأن يكتب إىل    تقر ر مخسة عشر يوماً :"
املبارك من    ،العيد  إبتداء  العطلة  تكون  أبن  اللجنة  لغاية    25مسحت    10رمضان 

 1شوال " 

الوطنية أتخ          على صعيد األعطال  او أخرياً  اللجنة عن  قرار ّبلتعطيل  خت  رت  اذ 
عيد   أقرت    ستقاللاإلمبناسبة  حيث  العام  ،  يف  رمسية  عطلة  عيد  :"ا  1965ه  عتبار 

 2ل فيه مدارس اللجنة".عيد تعط   االستقالل

 جازات: اإل
اإل خص   فيما  كانت  أما  فقد  والزواج،  املرض  بسبب  على  جازات  حريصة  اللجنة 

امل  إىل  عل ممصلحة  اإلجازات  تعطي  التالميذ،  ومصلحة  دراسة  يمستحق ني  بعد  ها 
بنواتة الشيخ حممد رشيد سليم    معل مجتماعاهتا: "حضر حترير من  الوضع من خالل ا

لصيدا،   إلحضارها  حرمته  مرض  بسبب  أايم  عشرة  مأذونية  يطلب  أن    تقر ر محود 
ه مأذونية عشرة أايم، وأن يكتب إىل اللجنة اتريخ تركه ورجوعه  اً وإعطاؤ يكتب له حترير 
 3إىل املدرسة".
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مدرسة   ممعل  ني: "حضر حترير من معل مكانت اللجنة تعطى مأذونية زواج للو   
العيد    هلدى القواص وبه يطلب مأذونية عشرين يوماً العيون الشيخ أبو ا خالل عطلة 

 1ه املأذونية".إعطاؤ  تقر رل، وبسبب نشاطه وسريه، لكي يتأه  

بتقرير طيب أو   ني عن املدرسة إال  عل ممن امل  ومل تكن اللجنة تسمح بغياب أي   
ال  عل مولو كان امل  حت  ض نفسه للمساءلة  يعر    مبأذونية منها، وإال   رية  سمن أصحاب 

يف بريوت،    مدرسة العيون  معل م ه شاهد  احلسنة: "فهم من األخ عبدالرمحن عريس أبن  
غيابه  عل مامل  ومبا أن   رابور )تقرير( طيب إلثبات  يرد هلا  اللجنة ومل    مت  فقد    ،مل يستأذن 

 2خطاره وإخطار خمتار القرية املذكورة". إ

 صندوق التعويضات:  -4
املنشأ   اخلاصة  املدارس  التعليمية يف  اهليئة  التعويضات ألفراد  يتمتع صندوق 

و   م1951آذار    27بقانون   املدنية  وكل    االستقاللّبلشخصية  واإلداري،   املايل 
 .املدنيةاحملاكم  فيهخالف ينشأ بني الصندوق وأصحاب العالقة تفصل 

ويدفع من هذا الصندوق تعويضات الصرف من اخلدمة املنصوص عليها يف   
 يلي: ما  من هذا القانون ألفراد اهليئة التعليمية املذكورين يف 36املادة 

املقي   .1 التعليمية  اهليئة  التعويضات  امسدة  أفراد  صندوق  يف  صدور  اؤهم  بتاريخ 
 م. 2/9/1964يف  هذا القانون أي  

املوجودو  .2 التعليمية  اهليئة  قبل  أفراد  أي  القانون  قبل صدور هذا  ن يف اخلدمة 
املقي    1964/  2/9 أن امسدة  وغري  شرط  التعويضات،  صندوق  يف  اؤهم 
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يتقدموا بطلب القيد يف الصندوق يف مهلة ثالثة أشهر من اتريخ صدور هذا  
 ة سقوط احلق. القانون حتت طائل

قيد   .3 تقدمي طلب  القانون، شرط  بعد صدور هذا  التعليم  ه يف  امسمن ميارس 
العمل مباشرته  اتريخ  من  أشهر  ستة  طائلة سقوط     ،الصندوق خالل  حتت 

 خدمة سابقة. احلق من كل  

يعتربو  احلاالت  هذه  عدا  كأن    كل    ما  التعليمية  اهليئة  أفراد  من  دخل  فرد  ه 
 ه يف صندوق التعويضات امسمن اتريخ قيد  اخلدمة

امل من  املقتطفة  احملسومات  من  الصندوق  املادة  عل ميغذى  ألحكام  وفقاً  ني 
الوطنية  ،21 الرتبية  وزارة  موازنة  يف  سنوايً  ترصد  حلساب   ،ومبساعدة  إتاماً 

 ني. عل مس بنفس مسامهة املالتعويضات، وأيضاً مسامهة املدار 

بناء    ، خذ من جملس الوزارة مبرسوم يت  يشرف على إدارة الصندوق جملس يعني  
 ف من:على إقرتاح وزير الرتبية والتعليم العايل ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد ويتأل  

 مدير عام الرتبية  .1
 ل عن وزارة العدل مث   .2
خيت .3  ( اخلاصة  املدارس  أصحاب  عن  مثلني  اإلجازات  من  ارهم  أربعة  أصحاب 

التعيني اليت تسبق  السنوات  الصندوق خالل  تغذية  األكثر مسامهة يف    ،العشر 
 وذلك مبوجب تقرير تضعه إدارة الصندوق هلذه الغاية(. 

 1أربعة مثلني من أفراد اهليئة التعليمية يف املدارس اخلاصة خيتارهم جملس النقابة. .4

 
(لمزيد من التفاصيل عن صندوق التعويضات أنظر: زياد بارود: حقوق المعلمين والمعلمات في التشريع،   1

 22-10مرجع سابق ص 
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ني: إىل صندوق التعويضات حني  عل متنسيب املومنذ إنشائه سارعت اللجنة إىل 
 1ّبملاية لصاحل الصندوق.  3  عل مب امل كانت حتسم عند ناية كل شهر من مرت  

اللجنة تشك     تقر رل اللجان ملتابعة احملسومات لصندوق التعويضات: "وأخذت 
مؤل   جلنة  الدينتكليف  مجال  سعدالدين  السادة:  من  زنتوت  -فة  سعدالدين    -منري 

املتعل   املادة  لتطبيق  ّبفروخ،  املتوج  حملقة  املسومات  على  املالك عل مبة  يف  الداخلني  ني 
 2ملصلحة صندوق التعويضات".

ثالثة أشهر كما    ني كل  عل مشرتاك امل وكانت اللجنة تلتزم الوقت احملدد لتسديد ا
 3ني".عل مبات امل دفع املستحق لصندوق التعويضات من مرت   تقر ر أمر القانون:" 

يف صندوق    اً د ه مقي  امسومل يكن    ، نيعل مبصرف أحد املتقوم  وإذا كانت اللجنة  
ا كان مكتب اللجنة قد أمهل يف ع على عاتق اللجنة:" مل   تعويضه يقفإن    ،التعويضات

امل تسجيل  ومل  عل ماملاضي  التعويضات،  صندوق  يف  مد  ا  ني  قد  احلكومة  دت  كانت 
امل هؤالء  لتسجيل  مهلة  ومل  عل موأعطت  بعض هؤالء  ني.  قد صرفت  اللجنة  كانت  ا 

ني وقع على عاتق اللجنة  عل متعويضات هؤالء امل  فإن    ، ني قبل صدور هذا القرارعل مامل
 4وجيب صرفها هلم يف أقرب وقت".

تتأخ   اللجنة  كانت  اوأحياانً  تسديد  يف  املر  إىل  معل  شرتاكات  صندوق  ني 
تتحم    ،التعويضات كانت  لللذلك  الصرف  تعويض  يفمعل مل  من   ني  صرفهم  حال 

ا تسديد  قبل  كل  اخلدمة  مرت  حس  معل م  شرتاكهم:"  من  صندوق م  ألمر  مبلغ  به 
 

اللجنة: جلسة   1 الثاني    25( محاضر  القا  1963تشرين  المعلمين بموجب  نون  م. وتعدلت كمية محسومات 

بالماية من مجموع    6بالماية، وتدفع المدرسة أيضاً    6حيث أصبحت لكل معلم    4/2/2005تاريخ    669رقم  
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الصندوق    ،التعويضات إىل  اللجنة  تدفعه  يسد    حت  ومل  أن  أقرب  اترخيه، جيب  يف  د 
ها صندوق من اخلدمة بداًل من أن يتحمل عبئ  تتحمل اللجنة أعباء صرفه  وقت وإال  

 1التعويضات".

 ي:عّلمرواتب امل  -5
ني كانت تقسم مناصفة بني جلنة تعليم فقراء  عل مرواتب امل  إن  نا سابقاً  كما بي  

تشكيل   بداية  ويف  األهل،  من  أكثر  تدفع  اللجنة  كانت  وأحياانً  واألهل،  املسلمني 
حيد   قانون  هناك  يكن  مل  املد  اللجنة  أن  عل مرواتب  رأينا  إذ  تدفع    ني،  كانت  اللجنة 

وبني عام وآخر    نفسها  القرية  أحياانً يف  حت  ني، بني قرية وأخرى  معل مرواتب خمتلفة لل
قتدار  مالية اللجنة واه عائد إىل  ني، وذلك كل  عل ميف رواتب امل  وتفاواتً   اً ختالفوجدان ا

اللجنة تعمد إىل خفض الرواتب كما أنه صندوقها على دفع الرواتب، وأحياانً كانت  
ني لعدة أشهر:" بناء على عسر احلال املالية وهبوط  عل مأحياانً كانت ترتاكم رواتب امل
فاحشاً  هبوطاً  النقدي  يف  ولعدم    ،الورق  نقدية  املوجود  ملصارفات  ني  عل مالصندوق 

اللجنة  قر   املرت  تنزل رواتب  إىل ثالث لريات ع ني مؤق  عل مأن  نية ذهباً. وإرسال اثمتاً 
مدرسة من مدارس اللجنة إلرسال أحد وجوه القرى ملخابرهتم مبساعدة    حتارير إىل كل  

 2اللجنة مساعدة مالية ّبلنسبة للحالة احلاضرة".

، إذ  مة يف جداولني منظ  عل ممل تكن رواتب امل   م1959العام    حت  ه  يبدو أن  
ا تنظيم، حيث  بدون  تدفع عشوائياً  قراراً يف  ذت  خت  كانت  كانون األول   30اللجنة 

 3منطقة على حدة.  ، بتنظيم جداول للرواتب الشهرية لكل  م1959
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  أن    ني، إال  عل معديل رواتب امل تالرغم من عدم صدور قانون من الدولة بوعلى  
ني  عل م تعديل رواتب امل  رت ني حقوقهم، فقد قر  عل ماللجنة كانت حريصة على إعطاء امل

 1الشهادة الرمسية. الذين انلوا 

العام   يف  تعميماً  اللجنة  أصدرت  حد  م1963وقد  رواتب  ،  مبوجبه  دت 
 سب القوانني املرعية اإلجراء مبا يلي:حبني عل مامل

يطب    معل م  كل   .1 يعادهلا  ما  أو  رمسية  شهادة  حيمل  امللبناين  قانون  عليه  ني  عل مق 
 م جلهة الدرجات. 1963عتباراً من أول كانون األول ا

 ل.ل 205تا بـ ب ويثب  البكالوراي والربفيه يتعاقد معهما بذات املرت   حامل .2
 ل.ل  232,5ت حامل البكالوراي الثانية وما يعادهلا بـ يثب   .3
ب  غري اللبنايني من محلة البكالوراي األوىل والربفيه أو ما يعادهلا يتعاقد معهما مبرت   .4

 ل.ل.  25ف سنتني ونص ل.ل ويزداد هلما كل   175تا بـ ل.ل ويثب   125
تون بـ  ل.ل ويثب    100قد معهما بـ  اون من غري محلة الشهادات الرمسية يتععل مامل .5

 سنتني ونصف.  ل.ل كل   15ل.ل وتعطى هلم درجة قدرها  125
باهتم من قبل  ل مرت  ون القدامى الذين تاوزت خدمتهم العشر سنوات تعد  عل مامل .6

 2اهليئة.

املالية اللجنة  لصعوبة  اونظراً  اخلطورةخت  ،  غاية  يف  قراراً  اللجنة  قر    ،ذت  رت  إذ 
امل و شوؤن  عل مصرف مجيع  احلاضرة  املالية  اللجنة  أوضاع  املناقشة حول  :"جرت  ني 

و   معل م  كل  حتارير مضمونة مع العلم ّبلوصول إىل  جنة إرسال  لرت القر    مث  ني ،عل مامل
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و لكن  1ة تعلمه فيه عدم رغبتها بتجديد العقد معه للسنة املقبلة و مع املفتشني  معل م
،و   أاللجنة  بعد  اجتمعت  القرار  هذا  خبطورة  منها  قرارها  إمياانً  عن  عد لت  و  سبوع 

ينص  ": الذي  السابق  القرار  على  امل  بناء  ،فقد عل معلى صرف مجيع  القرار  عد    ني  ل 
ينص   آخر  ص  بقرار  مخسه  على  ّبإلرف  عشرين  املو  إىل  صرفوا  عل مضافة  الذين  ني 

  2اً."معل مني ّبللجنة ماية و مخسة وعشرون تبطني املر عل مسابقاً حبيث يصبح عدد امل 

 من  كان ال بد    ت الطارئة على رواتبهم،ني، و الزايدا عل موإزاء الزايدات لعدد امل 
ل اللجنة  اجلإعادة  الزايدات  مع  يتالءم  مبا  مبيزانيتها  إعادة لنظر  يستحسن  ال   : ديدة 

اللجنة بناء على الزايدات الطارئة على عدد امل ني ،و على الزايدات  عل مالنظر مبيزانية 
  3الطارئة على الرواتب"

رقم    م29/11/1973وبتاريخ   قانون  امل 27/734صدر  يعطي  ني  عل مالذي 
الداخلني استثنائية  املالك:"  درجة  يف  امل  تقر ر  االستثني  عل مإعطاء  ة  نائيالدرجة 
ّبلقانون   عنها  من  ا  73/  27املنصوص  البحث يف    1/1/1974عتباراً  وإرجاء  م 

ستثنائية على ضوء ما سيقبض من فروقات من  ع املفعول الرجعي هلذه الدرجة االدف
 5إجل هذه الدرجة من وزارة الرتبية".

ا الوبناء على  الرواتب وإعطاء درجتني آليتني من قبل  دولة مبوجب لزايدة على 
رقم   قر   6م.  21/8/1975اتريخ    10634القانون  الرواتب  فقد  دفع  اللجنة  رت 
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لل اآلليتني  الدرجتني  العام  معل موإعطاء  يف  لبنان  شهدها  اليت  األحداث  بعد  ني:" 
 ما يلي:  تقر ر)احلروب األهلية(   م1977إىل  م1975

بصورة عاجلة بعد أن ثقل احلمل    ني على األقل  معل مدفع رواتب ثالثة أشهر لل .1
 عليهم نظراً لغالء املعيشة.

 أتمني دفع الرواتب يف املناطق.  .2
 ج اآليل. يف التدر   عل مامل  تنفيذ حق   .3
 1سثنائتني وبدل التعليم". قة ّبلدرجتني االتنفيذ قانون زايدة الرواتب املتعل   .4
ني  عل مواتب املر يف دفع ر ه أحياانً كانت اللجنة تقص  واضح من هذه اجللسة أن   .5

هلان ميكن  ال  لكن  عوامل،  عدة  أي    تيجة  هتضم  هلم،أن  حق   هدأت  ف    عندما 
اللجنةوحت    ،األوضاع صندوق  امل ،  سن  رواتب  مجيع  ثالثة  عل مدفعت  عن  ني 
 أشهر. 

 رخص املدارس وبعض العادات والتقاليد:  -6
  كذلك كان األمرأ من مجعية املقاصد،  ال يتجز    اً كانت اللجنة تعترب نفسها جزء

لذلك مل    اً هلا.اتبع  اً ّبلنسبة جلمعية املقاصد اليت كانت تعترب جلنة فقراء املسلمني فرع
الضروري   من  ترى  ّبستحصااالتكن  ملدارسها،  رخص  على  الدولة  من  أن  ل    عتبار 

مرخ   املقاصد كانت  العمجعية  الدولة  قبل  من  أن    مث  انية  ثمصة  اللجنة    اللبنانية. كما 
والعادات التقاليد  بعض  على  قا  ،حافظت  زالت  ما  على   ،اآلن  حت  ة  مثواليت  ومنها 

 حتفاالت الدينية على مدار السنة.ك ّبلتعليم الديين واالالتمس   ،وجه اخلصوص

تلميذ، شأنا    كانت جلنة تعليم فقراء املسلمني أتخذ منحة من الدولة عن كل  و 
املدارس األخرى اخلاصة بد  اجمل    بذلك شأن  اللجنة    انية. فال  من احلديث عن عالقة 

 
 م.  1977آذار  7( محاضر اللجنة: جلسة  1
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مفت   وحضور  املدارس،  بفتح  الرتاخيص  منح  جلهة  الدولة ّبلدولة،  قبل  من  شني 
الرخصلال هذه  على  التعليم يفطالع  املنح    ، وحسن سري  إعطاء  أجل  من  املدارس 

 للمدارس اجملانية.

املقاصد يف بري من خالل اإلط  و  وحماضر   ،وتالع على حماضر جلسات مجعية 
مدارس جلنة تعليم    مجعية املقاصد تعترب أن   جند أن   ،جلسات جلنة تعليم فقراء املسلمني

  فيما أن    فقراء املسلمني اتبعة هلا، وّبلتايل ال حاجة ألن أتخذ الرخص هلذه املدارس،
فتح    خص    قراء املسلمني كانت ترى ضرورة االستحصال على الرخص مبا جلنة تعليم ف 

أاير    27خ يف  يف القرى:" تلي حترير جلنة تعليم فقراء املسلمني يف القرى املؤر  املدارس  
املتضم    1931 املعارف    أن  ن  م  فقراء    أقفلتوزارة  تعليم  جلنة  إىل  اتبعة  مدرسة 

القرى يف  بريوت  ، املسلمني  اإلسالمية يف  اخلريية  املقاصد  من مجعية  فرع  هي   ،واليت 
 1حيث تدعو احلاجة". ص هلا إبنشاء مدارساملرخ  

تطلب الرخص بفتح مدارس   جلنة تعليم فقراء املسلمني،حماضر جلسات    وكانت
القرى:"   يف  الرئيس    تقر رهلا  حضرة  يذهب  األسري"أن  املعارف    "حسن  انظر  إىل 

 2احلكومة".   منللمدارس ليأخذ منه رخص 

يها  لرخص ملدارس اللجنة، لذلك كان علوكانت الدولة تتباطئ أحياانً إبعطاء ا
تعمد إىل    وأحياانً كانت.  3توجيه الرسائل إىل وزارة املعارف لإلسراع إبعطاء الرخص

أتخ   حال  يف  املعارف  وزارة  ملراجعة  قبلها  من  األشخاص  أحد  الوزارة  تكليف  رت 
 4إبعطاء الرخص.
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املعارفوز وكانت   ال  ارة  املدارس  للجنةتالحق  تعملتابعة  واليت  دون    ،  من 
أنا كانت   على  فأقدمت   ترخيص من  الرغم  على  للجنة  التابعة  مدرسة جون  إقفال 
هكذا مدارس ال    أن    والعلوم الدينية، وقد اعتربت اللجنة  الكرميالتالميذ القرآن    تدر س

من قبلها   اً فت شخصبل كل   ،تقف مكتوفة األيدي ومع ذلك فلم 1حتتاج إىل رخصة. 
 2أبخذ رخصة بفتح مدرسة جون. ،مبراجعة انظر الداخلية

اللجنة مدارس  ومنها  اجملانية،  املدارس  على  واحلثيثية  الدائمة  نت  كا  ،وللمتابعة 
ترسل   حترير  املالدولة  تلي  تراخيصها:"  يف  للتحقيق  املدارس  إىل  كفراي    معل مفتشني 

أن   مآله  املدرسة  القويطع  عن  املختار  من  رمسياً  تستخرب  أرسلت  ورقم    ،احملافظة 
التالميذ  عل مامل  اسموعن    ،الرخصة التعليم  ،وعدد  كيفية  إدارة    ،وعن  جملس  وعن 

 3املدرسة".

ا كانت  األحيان  بعض  أويف  املدارس،  إقفال  إىل  تعمد  مهلة لوزارة  إعطائها  و 
القانوينحمد   وضعها  لتسوية  تكندة  مل  حال  مصطفى    ، يف  من  حترير  ورد  مرخصة:" 

أن    معل معلي   مآله  بنوايت،  امدرسة  إىل  حضر  عن  ه  يبحثان  جنداين  املذكورة  لقرية 
ومل  وسأال  ،املدرسة املدرسة،  بفتح  اإلجازة  عن  إجازةه  لديه  يكن  هاله مخسة أم  ،ا مل 

أ سبق  قد  اثنية،وحيث  إليه  يعودا  أن  على  يوماً  هذه  تكر    ن  عشر  مثل  قبل  من  رت 
هذه املدارس هي اتبعة جلمعية    ها أن  مدارس اللجنة يف القرى. فأجيبت عناألسئلة يف  

   4أن يكتب له بذلك". تقر راملقاصد اخلريية اإلسالمية يف بريوت، لذلك 
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 عالقة اللجنة مع مصر : -7
من احلديث بشكل موجز    بل البدء ّبحلديث عن عالقة اللجنة مبصر، ال بد  ق

، إىل زمن بعيد، حني  تعود هذه العالقة  عن عالقة مجعية املقاصد اخلريية )األم( مبصر.
مصر من أجل    خديويلدى  ط  التوس    ،ّبشا وايل سوراي  "مدحت"طلبت اجلمعية من  

 1879هـ /    1296وذلك سنة    ، يوية مبصرل مخسة طالب يف الكلية الطبية اخلدقبو 
اجلمعية حاولت   جند أن    مث  وقد قبلت الكلية الطبية مبصر هؤالء الطالب. ومن   1م.

صلت )أي اجلمعية ("ّبلعشماوي بك  تديد مثل هذه العالقات منذ نشأهتا الثانية.فات  
وزارةاملعارف يف مصر،حماولة أتمني و    "وكيل  مصر  إىل  الطالبيةالعلمية  البعثات  إيفاد 

امل املعل مدار  و  لكن  عل مني  يف    ات.و  الرتبية  وزارة  بني  و  اجلمعية  بني  املتينة  العالقة 
إثر زايرة   ،م1937ر،تعود يف أصلها إىل عام  وقت متأخ    حت  ت  ستمر  ، و الت اصرم

هبا   الداعوق"قام  اعمر  عن  أسفرت  األعضاء  بعض  بني  ت  "،مع  و  اجلمعية  بني  فاق 
 2احلكومة املصرية 

التعاون و  جلهة  املقاصد  مجعية  نج  على  املسلمني  فقراء  تعليم  جلنة  سارت 
مع   االعلمي  فكانت   ، املصرية  توفداجلمهورية  األزهر  جامعة  أو  املصرية    حلكومة 

لبنان إىل  تستق  ،العلماء  اللجنة  وكانت  اللجنة،  مدارس  يف  التدريس  هؤالء  ببغية  ل 
نفقتها:"عل مامل على  صرف  قر  ني  اللجنة  امل  8750رت  بعض  نفقات  ني  عل مغ.ل. 

و   امثغ.ل.    8300املصريني  مدرسة  )مدفأة( يف  غ.ل.    21000جلية ون صوبية 
الال". حوش  مدرسة  يف  املصريني  بيوت  مصروف   3إجار  بلغ  أخرى  مدرسة  ويف 

  املصري يف  معل من مازوت للمثغ.ل.  2500 على الشكل التايل:" اتذة املصرينياألس
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امل  5000الياس،    قب   مبلغ مخسني لرية إىل  القرعون    عل م غ.ل. وصرف  املصري يف 
 د هذه النفقات( ) مل حتد   1ني املصريني"عل مغ.ل. نفقات امل 19250إجرة غرفة، 

أيضاً و  مبكر  منذ وقت  ّبللجنة  عالقة مصر  بداية  غرار مجعية    ،كانت  على 
إىل ملك مصر فؤاد تطلب فيه جمموعة    رت اللجنة أن ترسل كتاّبً املقاصد ، حيث قر  

 . 2بعه على نفقته من القرآن الكرمي الذي ط

قو  فرتة  بعد  املصرية،  ر  لكن  احلكومة  إنذاردون  ومن  رت  تلغي سابق  أن   ،
املا فقر  عل منتداب  لبنان،  إىل  التحر  ني  اللجنة  على رت  القرار  هذا  تطبيق  لعدم  ك 

ني  عل منتداب املية ستنوي يف العام املقبل إلغاء ااحلكومة املصر  مدارسها:"بلغ اللجنة أن  
و كان بعض هؤالء    ،املصريني يف املدارس اإلسالمية يف لبنان، و فيها مدارس اللجنة

حلعل مامل عنهم  للجنة  غىن  ال  نشاطهمسني  و  إنتاجهم  لدى    تقر رفقد    ،ن  السعي 
بريوت يف  املصرية  "   ،السفارة  اللجنة  مدارس  يف  املذكور  اإللغاء  مفعول  ، 3لوقف 

م  و  تقد  الواضح  أن  ا  مبكر  م  وقت  منذ  بدأت  مبصر  اللجنة  كانت    ،عالقة  يف  و 
ني املصريني، لكن فقدان أحد سجالت حماضر اللجنة عل مأعداد كبرية من امل مدارسها

 قة و طبيعة هذه العالقة. ي، حرمنا من الوقوف على احلق 

  رت، قر  حرمان اللجنة منهم  ني إىل لبنان، ومعل مة مصر بعدم إرسال  إزاء ني  
وفد ا  تشكيل  مصر،برائسة  إىل  للسفر  الداعوق  حممد  املسؤولني لسيد  لدى  والسعي 

القرار:" هذا  بعدوهلم عن  الرئيس حممد  ا   تقر راملصريني  برائسة  اللجنة  من  وفد  نتداب 
جتماع بوزير  خ وأمحد عرقجي للسفر إىل مصر واالالداعوق واألخوين سعد الدين فر و 

وّبلسلطات ال  ،الرتبية  األوراق  وتقدمي  نشاطلشرح  عن  بغية   ثبوتية  اللجنة  وأعمال 
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واحلصول على مساعدات نقدية    ،ني أسوة ّبلسابقعل منتداب بعض امل احلصول على ا 
ملتابعة    نة  شك لت جلف  ر ةاللجنة الكَ   وأعادت  .1به للجنة"  منيت ّبلنظر للعجز الذي  

املصرية ّبجلمهورية  بتقدمي    لثنيها  ،اإلتصاالت  قرارها  إليهاعن    تقر ر:"املساعدات 
يت   فر وخ وبشري سكري أبن  الدين  العربية  تكليف سعد  صلوا ّبملسؤولني يف اجلمهورية 

كتابة حترير إىل    تقر رني. كما  عل موالتمين عليهم مبتابعة مساعدة اللجنة ّبمل  ،املتحدة
الثبوتية عن أعمال   ،اللجنة والتعريف هبا  سماملسؤولني املصريني ّب البياانت  مع تقدمي 

، يتحد ث عن للجنة من سجالت حماضر  . وبعد هذا التاريخ مل نعد نرى أي  2اللجنة" 
أن  مبصر  عالقتها يبدو  ا،  قد  كانت  مصر  إرسال  خت    إبلغاء  قرارها  إىل  عل ماملذت  ني 
 لبنان. 

 

 التعليم الديين: -8
القرى اللبنانية،  مرجًعا جلميع املسلمني يف    أصبحت جلنة تعليم أبناء املسلمني 

ّبحملافظة على    بني الطوائف واملذاهب اللبنانية، فاهتمت  يف اترخيها التفريق  فلم تعرف 
  تشج ع التالميذ على حفظ   ، ومل تكن تتهاون يف التقصري هبا، وكانتاملبادىء الدينية

 لتالميذ املتفوقني. القرآن الكرمي، وتقد م اهلدااي إىل ا

ني الذين  عل مة اللجنة بنشر التعليم الدنيوي، كان على امل ّبإلضافة إىل مهم  و  
القرى  تعي   يف  واألماالنهم  اخلمس  ّبلصلوات  أيًضا  كانت  هتمام  فأحيااًن  الدينية،  ور 

إمكاان لضعف  املادي ةونظًرا  اإلسال  ،هتا  األوقاف  من  بتأمني  تطلب  مساعدهتا  مية 
إىل    تقر ر ني:"عل مامل   رواتب األعلىإرسال حترير  اجمللس  رئيس  القاضي  ألجل    ،مساحة 

 
 م. 1960تشرين الثاني  7( محاضر اللجنة: جلسة  1

 م. 1960تشرين الثاني  10( محاضر اللجنة: جلسة  2



 

 

173 

إىل   األوقاف  من  رواتب  للجنة  يمعل متعيني  التابعة  القرى  فيمدارس  واملوجود  ها  ، 
الفرائض إلقامة  يقوم  ، مساجد  امل   لكي  املذكورو عل مهؤالء  وإقامة ون  لألذان  ن 

 .1الصالة"

مقص ر ّبألمور الدينية،    معل م  مع أي    يتهاونونوما كانت اللجنة وال األهايل   
ا أهايل  فقد  امل  " جديتا"شتكى  اللجنة  عل معلى  ِقبل  من  بقريتهم  مقص ر  أبن    ،املعني   ه 

الصلوات وإقامة  م  اخلمس  ّبألذان  إىل  ،  القرية  أبهايل  أدى  مرت ب  تن  ا  دفع  عن  عهم 
ني  عل مامل  كانت تراقب كما أن  اللجنة    .2النزاع  دفع اللجنة إىل التدخ ل لفض  و   ،عل مامل

الدينية، حيث أن   اللجنة  ،هلتأدية واجباهتم   ،وخالل زايرة تفتيشية قام هبا أعضاء من 
 ،املدرسة مقص ر يف أتدية الفرائض )الصالة(  معل م  تبني  لألعضاء أن    ،هإىل مدرسة عبي  

ويف    .3حتض ه على املواظبة على إقامة الصالة   ،عل ممل رت اللجنة إرسال كتاب إىل افقر  
وبتوراتيج اللجنة    مدرسة كفراي  أعضاء  أفاد  املدرستني  عل مامل  ن  أبالكورة  هاتني  ني يف 

املدرستني    معل م من    إرسال حترير إىل كل    تقر ر عندهم تقصري يف األمور الدينية، وعليه  
منهما"  احلاصل  القصور  على  وتكديرمها  تت خذ  .4لتوبيخهما  اللجنة  كانت   وأحيااًن 

، قد  رين ّبألمور الدينيةني املقص  عل مامل  من كتاب لفت نظر أو التنبيه حبق    عقوبة أشد  
مدرسة    معل مم أسبوع من راتب  رت اللجنة حسم جزء من راتبه. فقد قر  تصل إىل حس

 .5ًرا يف إقامة الصالة ه كان مقص  بتوراتيج ألن  

اللجنة كانت مسؤولة عن التعليم الديين يف املدارس الرمسية اليت كان   ن  إ حت  و  
ه رواتب  أكثر  وكان  هلا.  مدارس  فيها  امليتواجد  من  عل مؤالء  األوقاف  ني  مديرية 
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مديرية األوقاف العامة  كتاب إىل إرسال  تقر ر إفادة رئيس اللجنة اإلسالمية:"بناًء على 
من قبل جملس األوقاف   تقر رملبلغ الذي كان  بضرورة إعادة درج ا  ،)اجمللس األعلى(

اللجنة ملصلحة  لبنانية  ،اإلداري  لرية  آالف  أربعة  رواتب    ،والبالغ  من  قسم  لسداد 
 .1ا"معل م 25ي الدين يف املدارس الرمسية يف األرايف البالغ عددهم حوايل معل م

ختبار املشايخ الذين  ، العتمدت جلنة تعليم أبناء املسلمني على إقامة مباراةوا 
الرمسي املدارس  يف  الديين  للتعليم  اليصلحون  اللجنة  أعضاء  من  جلنة  ختبار  ة:"أتليف 
ختبار يف  املدارس الرمسية، على أن جيري االاملشايخ الذين يصلحون للتعليم الديين يف  

املت    .2أوائل شهر توز" اللجنة قرارها السابق  القرار خالفت   م،1960خذ عام  وهبذا 
لكن يبدو  و   .3متحان الكلية الشرعية يف املدارس بدون اجيي  الذي يقضي بتعيني خر  و 

لذ  أن   كثرية،  كانت  التوظيف  االمتحان  طلبات  هذا  إجراء  إىل  اللجنة  عمدت  لك 
 ختبار األفضل واألكفأ. ال

يف  وا  الديين  التدريس  مبهم ة  يقومون  الذين  املشايخ  مع  اللجنة  عتمدت 
أس على  الرمسية  اللجنة  املديررفع  لوب  املدارس  إىل  مراقبة    ،تقرير  لتسهيل 

سون مادة الرتبية اإلسالمية يف املدارس الرمسية ني الذين يدر  عل معملهم:"يطلب من امل
كل   ناية  الرمس  ،شهر  يف  املدرسة  مدير  من  تقرير  على  إبراز  مداومتهم  فيه  يثبت  ية 

 .4يفيد عن املواد اليت درسها"  عل مإىل جانب تقرير من امل العمل،

التعليمي، كانت   حسن آدائهمني و عل مّبإلضافة إىل مراقبة اللجنة هلؤالء املو  
إقامة دورة    تقر ربغية تقدمي األفضل:"  ،أيًضا ختضعهم لدورات تدريبية لصقل مواهبهم
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على أن تقام دورات يف املستقبل لبقية    ،القرآن الكرمي يف حمافظة البقاعي  عل متدريبية مل
 .1احملافظات" 

لتعليم القرآن الكرمي للمناطق السني ة فحسب، بل تعد اه    معل ممل يكن إرسال  و  
كل   عن  مسؤولة  اللجنة  وكأن  األخرى،  املذاهب  إىل  بكل    األمر    املسلمني 

 . 2درستهم" قرآن كرمي مل  معل م:"تلى مكتوب مدرسة الداوودية الذي يطلبون  مذاهبهم
القرآن أو    معل موإذا أثبت كفاءة   اللجنة، ورأت    الدين أو  ِقبل  قرية معني  من  إمام 

املوافقة    تقر ر تعيينه:"، فكانت  تسرع إىل  اللجنة حاجة إليه للتعليم يف املدرسة الرمسية
قرية   إمام  تعيني  دخان  على  السالم  عبد  الشيخ   يف  معل ممعربون  الدين  لتدريس  ا 

  حت  واضح من هذه اجللسة و  .3لرية لبنانية" 15بتعويض شهري قدره  ،املدرسة الرمسية
 تعيينه من قبل جلنة تعليم أبناء املسلمني. إمام املسجد كان يتم   ن  إ

عتمدت اللجنة أسلوب التشجيع وحتفيز التالميذ على حفظ القرآن الكرمي  وا 
بتوراتيج املؤر خ    معل محتفاالت وتوزيع اجلوائز:"تلى حترير  ، وذلك إبقامة االيف مدارسها

السنة 1344شوال    14يف   لقسم  الكرمي  القرآن  ختم  ملناسبة  حفلة  إقامة  مآله  هـ 
أن    .4"بتدائيةاالالثالثة   القر حقيقة  خيتم  أن  ملفخرة  الثالثة ه  السنة  تالميذ  الكرمي  آن 

 بتدائي.ا

ا  إىل  تعلوّبإلضافة  جلنة  يف  هتمام  الدين  بتعليم  املسلمني  أبناء  مدارسها  يم 
هتمام ّبلدين من نوع آخر،  ني األئمة يف املساجد، كان هناك اوتعي   ،واملدارس الرمسية

س ك أبمور الدين  ني اللجنة يف القرى بفضل التممعل مفقد فرضت اللباس احملتشم على 
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عليها. احلاضر،    حت  وعم رت    اللجنةستمرت  وا  واحملافظة  ينوقتنا  إليها فكان    ظر 
املقاصد أساسينيومجعية  فحب ذا   ، كمرجعني  املسلمني،  اجلذور  جلميع  إىل  نعود    ، لو 

ّبألسالف،  ونتدي ونقتدي  الصحيح  اخلط   العز    حت    إىل  سابق  إىل  مجيعنا    نعود 
لكل   مرجًعا  امل املسلمني:"يعم    وتصبح  على  اعل مم  وجوب  ما  ات  إىل  املالبس  رتداء 

فأعادت    ،مل يتقيدن بقرار اللجنة السابق  البعض منهن    لكن يبدو أن    .1الركبة"حتت  
رتداء الزي  ، يف اات للعام القادمعل مر ة يف جلسات الحقة:"تكرار التشديد على امل الكَ 

 .2احملتشم إىل حتت الركبة مع األكمام الطوال" 

سنة    القرآ1969ويف  وتالوة  حفظ  يف  سنوية  مباراة  أول  أقيم  الكرميم   ،ن 
باراة، وقد خصص هلذا األمر  املدارس اإلسالمية أن تشرتك يف هذه امل  وكان من حق  

 . 3تشجيًعا للمتبارين ،من املال مبلغ  

ليس فقط ّبألمور   ،أحيااًن كان يقام يف بعض القرى مباراة لعدد من املدارسو  
ق على هذه املدارس:"أخذت  ّبلعلوم الدنيوية، وكانت مدارس اللجنة تتفو   االدينية، إن  

ها إجراء مباراة بني مدارس املنطقة يف  اليت جاء فيو   ،اللجنة علًما برسالة قائمقام راشيا
روحا التابعة للجنة على مجيع مدارس  بلدة عيتا الفخار، وقد ظهر تفو ق مدرسة خربة  

 4املنطقة"

 التعليم يف مدارس اللجنة:توحيد  -9
هلا اتبعة  مدرسة  اللجنة كانت كل   أتسيس  مرحلة  نط  يف    وأسلوّبً   اً تعتمد 

املدارس  حت  و   ، نني  معي عن  ختتلف  العام    كتب  يف  لذلك  ا1344الباقية.  ذت  خت  هـ 
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مدارسها:" التعليم يف  يعلمهم    تقر راللجنة ضبط  املدارس  إىل مجيع  منشور  يرسل  أن 
هم الكتب  يلإوأن يرسل    ، هم برانمج ألجل التعليم على قاعدة واحدةيلإه سرتسل  أبن  

 .1وترسل إىل أمني الصندوق" ،نها من التالمذةمثالالزمة. ويستوىف 

ما فقد كانت    عم ا يف  اللجنة،  تدريسها يف مدارس  الواجب  خصَّ الكتب 
امل تستشري  تعتمدها:"  نيعل ماللجنة  اليت  إىل    تقر رّبلكتب  حتارير   ي معل مإرسال 

ي مجعية اندهـ إىل  1344رجب    1ثالاثء الواقع فيه  ألجل حضورهم نار ال  ،املدارس
وقد حضر    .2للتداول مع اللجنة خبصوص الكتب الالزمة للتدريس"  ،املقاصد اخلريية

اللجنة بعض الكتب،  ، وان إىل اندي مجعية املقاصدو عل مامل أوامرها    وأعطتعتمدت 
امل للتالميذني  عل مإىل  الكتب  الفقري  مثووضع    ،لبيع  ما عدا  اجلمعية،  نها يف صندوق 

 .3نمثه يعطى الكتب بال املعدم فإن  

 

 :دوام شهر رمضان  -10
إذ    كان لشهر رمضان املبارك عاداته وتقاليده يف جلنة تعليم أبناء املسلمني، 

هر رمضان يف املدارس التابعة هلا، ويف  كانت اللجنة تصدر التعاميم ّبلنسبة لدوام ش
نفسه امل   الوقت  والتالميعل متلزم  املسجد، ني  يف  الظهر  صالة  أداء  على  أييت    ذ  وأن 

أن يكتب    تقر ردين لألهايل:"يف  إىل املسجد عند صالة العصر إلعطاء درس    عل مامل
لغاية وقت  ،إىل مجيع املدارس يف القرى أبن يعل موا األوالد يف املدرسة يف شهر رمضان

. ويف جلسة أخرى 4الظهر، ووقت العصر يلزم أن يدر سوا يف اجلوامع على أهل القرى" 
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اللجنة   املأصدرت  مجيع  إىل  هذا  من  قريًبا  جلميع    تقر رني:"عل متعميًما  حترير  كتابة 
املدارسمعل م غر    ،ي  يف  التعليم  على  يداوموا  حلد  أبن  املبارك  الصوم  شهر  الساعة    ة 

القرية".    الواحدة بعد الظهر، وبعد أداء فريضة الظهر وإعطاء درس دين هلم وألهايل 
من اجللسة  يت ضح  وم  ،هذه  قبلها  أن  واليت  معنا،  مرَّ  على    ا  حريصة  كانت  اللجنة 

هتمام اللجنة بتعليم أبناء القرى التعليم املدين،  فة إىل االتالميذ وأهايل القرية، فباإلضا
كانت حريصة على أن تعل م التالميذ واألهايل التعليم الديين، وقد الحظنا سابًقا من  

أن    العقوّبت  ّبب امل  كيف  حتاسب  كانت  أبناء    عل ماللجنة  بتعليم  تقصريه  على  ال 
 الديين إبقامة الشعائر الدينية. على تقصريه  فحسب، بل املدنيةاملسلمني العلوم 

 

 متفرقات: -11
أثر    نبدأ ّبلنظام الدخلي للجنة، حقيقة مل أجد يف أرشيف مجعية املقاصد أيَّ  

ما هو موجود بني أيدينا حماضر وسجالت اللجنة، ومن    للنظام الداخلي للجنة، وجل  
النظام فقط جلهة عقد اجللسات، أم  خالهلا وجدان   نظام املدار شذرات من هذا    سا 

 لم أعثر على شيء منه. ف

جلنة تعليم أبناء    ا وجدانه لبعض هذا النظام، نشري إىل أن  م  ع  وقبل احلديث 
عتمدت نظام اجلمعية  فقد ا   ،ال يتجز أ من مجعية املقاصد اخلريية  اً كونا جزء ،املسلمني

ما خصَّ عملها:"أن يكون نظام جلنتنا هو نظام مجعية املقاصد اخلريية اإلسالمية    يف
فرع   حنن  حيث  بريوت،  املتعل    يف  املواد  عدا  ما  اخلاص ة" ّب  قة منها،  وقد    .1جلمعية 

كونا هي    ،وطلبت من مجعية املقاصد التصديق عليه ،وضعت اللجنة نظاًما خاًصا هبا
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القانونأن    تقر راتبعة هلا:" ويرسل إىل رائسة مجعية املقاصد اخلريية مع كتاب    ،يبقى 
 . 1من جانب الرائسة يطلب التصديق على القانون املذكور" 

 

 اجللسات:جتماعات وحضور ما خص  اال يف

كل أسبوعني، وأخرى يصبح  أسبوع وأحيااًن   اللجنة أحيااًن تتمع كل    نرى أن   
أم    مر ة  جتماعمعها اال فأحياانً ا مواعيد االكل شهر،  ،  يوم اجلمعة  كانت  جتماعات 

اال اال  تقر رثنني:"وأحيااًن  يوم اجلمعة من كل  أن يكون  أسبوع عند   جتماع لألعضاء 
الرابعة"  من2الساعة  أخرى  جلسة  ويف  نفسه  .  االجتماع:"أعيد    العام  موعد  ت  غري 

 .3ثنني"تغيري موعد االجتماع من يوم اجلمعة إىل يوم اال 

ختذت اللجنة قرارًا بتغرمي  خصَّ حضور األعضاء اجللسات، فقد اما    ا يفأم   
عن    أي   يتخل ف  االيتأخ    و أ  احلضورعضو  أوقات  على  الزم  ر:"احملافظة  أمر  جتماع 

ر  مخس دقائق مخسة قروش سورية. ومن أتخ   الوقت يدفع عن كل   ر عنمن يتأخ   فكل  
عن اجللسة بتااًت ومل يبِد معذرة شرعية أبن يرسل ورقة يف الوقت املعني  حلضور اجللسة  

لرية سورية" ربع  ا  .4يدفع  اجلزاخت  وفعاًل  دفع  عقوبة  اللجنة  حبق  ذت  النقدي  بعض    ء 
السادة صاحل   كل  من األخوان   رهم عن حضور جلسات اللجنة:"مبا أن  األعضاء لتأخ  

 ،حضور اجللسةروا عن  ان جنا ومجيل بيهم قد أتخ  ثمزنتون واحلاج مصباح العيتاين وع
 . 5دفعهم اجلزاء النقدي"  تقر رفقد  ،ومل خيربوا الرائسة عن سبب عدم حضورهم

 
 م. 1923أيار   28 \  ـه1341شوال  12( محاضر اللجنة: جلسة  1

 م. 1922تشرين الثاني  13 \ه 1341ربيع الثاني  25( محاضر اللجنة: جلسة  2

 م. 1922كانون األول  20 \ه  1341األولى جمادي  28( محاضر اللجنة: جلسة  3

 م.1922تموز  18 \ ه 1340ذي القعدة  23( محاضر اللجنة: جلسة  4

 م. 1922كانون األول  8 \ه 1341ربيع األول  19( محاضر اللجنة: جلسة  5



 

 

180 

أتخ    تكرار  جلسات  وإزاء  بعض  حضور  عن  وختل فهم  األعضاء،  ر 
بلهجة شديدةأن يكتب مذك    تقر راللجنة:" القانون بكل   ،رة إىل األعضاء  ينف ذ  وأن 

يتأخ   احلضور"عضو  عن  يف  .1ر  ثالث جلسات   أم ا  يتغي ب  الذي  العضو  ما خصَّ 
حسن مك ي    إرسال حترير للشيخ   تقر رفكان مصريه إبعاده عن اللجنة نائًيا:"  ،متتالية
 .2بسبب تغي به ثالث مر ات عن احلضور"  ،من اللجنة إبعفائه

ال  ينص   ما  اللجنةف  ،املدارسيف  نظام  ويف  جلسات  إحدى  طالعتنا   قد 
إرسال بالغ عمومي إىل   تقر رمن هذا النظام، الذي ينص على ما يلي:"قتطفات  مب

ملدرسة يف  ر عن احلضور إىل ا التلميذ إذا أتخ   أن   ، مضمونهي مدارس اللجنةمعل ممجيع 
ره يضاعف له  ر أتخ  ، وإذا تكر  عل منها امل بكتابة وظيفة يعي    جيازى  ،امليعاد املعني  صباًحا

تكر   وإذا  اجلزاء،  من  هذا  مؤقًتا  إخراجه  جيب  التأخري  هذا  التالميذ  املدرسةر  أم ا   .
جتهادهم مر ة  ، وإذا ظهر عدم افيجب منعهم من اخلروج إىل الفرصة نارًا  ،الكساىل

مراض  جيب أتخريهم مساًء بعد إنصراف رفقائهم. أم ا التالميذ الذين يصابون أب  ،اثنية
يومًيا يف الدوام  عن  )كتاب(   تنعهم  أوليائهم  من  تذكرة  إبراز  عليهم  فيجب  املدرسة 

 .3وحتفظ املذكرة" ،بداعي املرض ،سباب غياهبمأبفيد ي

إعطاء املدارس فرصتني عند الظهر والعصر:"تعديل برامج الدروس يف    تقر رو  
شرتاك واإلشراف  ني االعل موعلى امل  ،وقًتا للصالة  ،فرصيت الظهر والعصرسبيل إعطاء  

 .4إىل قرارات احلسم إذا خالف هذا األمر"  عل معلى التالميذ، وإال  يتعر ض امل
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لضم    األوىل  املراحل  سنعرض  إىل    أخريًا  القرى  يف  املسلمني  أبناء  تعليم  جلنة 
قد عقد العديد من اجللسات بني  لمجعية املقاصد اخلريية اإلسالمية. أي ، اجلمعية األم  

يزعج  مث   كان  ما  لكن  الضم،  إمكانية  لدراسة  الطرفني  من  أبناء  لني  تعليم  جلنة 
امل  ،املسلمني بعض  بعدم ضم  عل ممطالبة  إىل مج  ني  الذي  اللجنة  األمر  املقاصد،  عية 

ته تدخ    عد  امل اللجنة  من  سافًرا  اللجنة عل ماًل  للجنة:"درست  اإلدارية  ّبلشؤون  ني 
ضم   إىل  إمكانية  وكانها  بريوت،  يف  اإلسالمية  اخلريية  املقاصد  مجعية  هناك    تإدارة 
ه  ني ألن  عل مني بعدم ضمها، ويف هذا تاوز لصالحيات املعل مقبل بعض امل   مطالب من

وا اختصاصهم،  من  هذا  ليس  مثل  ورود  املستغراب  من  وتدخ  عل مالطلب  يف  ني  لهم 
 .1أشياء ال تعنيهم"

ا   من  الرغم  امل وعلى  بعض  عملية ضم  عل معرتاض  على  إىل مجعية    ني  اللجنة 
الضم   بعملية  قدًما  اللجنة  مضت  فقد  موظ  املقاصد،  هناك  وكان  اجلمعية  ،  من  فون 

يتناوبون على حضور جلسات اللجنة:"منذ أعلنت اللجنة رغبتها يف ضمها إىل مجعية  
بيضون حبضور   ،املقاصد األستاذ مصطفى  تعليم  جلسا  أخذ  للجنة  اإلدارية  اهليئة  ت 

 .2أبناء املسلمني"

لعملية  و   بعيًدا  املفاوضات شوطًا  اجلمعية  الضمقطعت  مدير  السي د  :"عرض 
بيضون مصطفى  مجعية    ،األستاذ  إىل  اللجنة  بضم  أخذ  الذي  التارخيي  للقرار  نظًرا 

إبعتبار اللجنة    ،املقاصد األم، طبيعة العالقة بني جلنة املدارس يف القرى وإدارة اجلمعية
يتجز   ال  اجلمعيجزءاً  جلان  من  األمأ  وبني    ،ة  اللجنة  هذه  بني  التنسيق  يكون  وعليه 

دوائرها وسائر  للجمعية  العامة  واللوائح    ،اإلدارة  القوانني  تطبيق  جلهة  كاماًل  تنسيًقا 
كما  ،على مدارس القرى تاًماوالتصميمات الصادرة عن اإلدارة العامة وجملس األمناء 
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والق الرتبوية  النواحي  جلهة  بريوت  ملدارس  احلال  والتفتيشهو  واملالية  وشؤون   ضائية 
ااملوظفني القرى من كل  ، وكذلك  مدارس  التعليمية يف  اهليئة  أفراد  املعطيات    ستفادة 
اإلدارة    وأفاد السيد مدير اجلمعية أبن    .ملدارس بريوتإىل امها اإلدارة العامة  اليت تقد  
مدير قر    العامة   النقاش  سليم  األستاذ  تعيني  القرى  اً رت  كأي    ،ملدارس  ه  موج    يعمل 

يها  معل مويرشد ويكتب تقاريره حول هذه املدارس و   ، ش على مدارس القرىتربوي يفت  
 وجلنة مدراس القرى.  وأوضاعها لنقلها إىل مديرية التعليم وإدارة اجلمعية 

جلنة مدارس القرى هي يف نظر اإلدارة العامة موازية ومشاهبة من    أن  وأوضح    
للجمعية. ومن    والتقرير للجنة الرتبية والتعليم املنبثقة عن جملس األمناء  حيث الدرس

تكل   فقد  املالية  تتوىل  الناحية  أبن  األم  اجلمعية  املتعل  فت  القضااي  خمتلف  بنفسها  قة   
بصورة كاملة لتحمل بذلك   ،وصيانة مبانيها ،يهامعل ممبدارس القرى وتهيزاهتا ورواتب 

 العبء عن كاهل اللجنة.

اال  مدارس  وبعد  جلنة  ودور  النقاش  سليم  األستاذ  ودور  وضع  عن  ستفسار 
بيضون أبن   األستاذ مصطفى  اجلمعية  مدير  السيد  أفاد  نقاش   القرى،  األستاذ سليم 

ومع    ،عيةومع مدير اجلم  ،ستكون عالقته املباشرة مع عميد الرتبية والتعليم يف اجلمعية
األستاذ فروخ، وأن   الرئيس ومدير املدارس  القرى من خالل  املدارس يف  اللجنة   جلنة 

و  تدرس  اليت  الرتبوي    كل    تقر رهي  والتخطيط  ومستقبلها  املدارس  حباضر  يتعل ق  ما 
لن تكون له صالحيات التعيني أو الصرف أو النقل  األستاذ نقاش    وأبن    ،العائد هلا

 .1تقدمي التقارير واملقرتحات والتوصيات فقط"  له حق   ّبلنسبة للمدرسني بل
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مية يف  املقاصد اخلريية اإلسال  ذ رئيس مجعية خت  م، ا1978وأخريًا، ويف سنة   
إىل    -  نائًيا  -نضمام جلنة تعليم أبناء املسلمني يف القرى  بريوت صائب سالم قرارًا ّب

 .1مجيعة املقاصد 
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 اخلامتة 
ست جلنة تعليم فقراء املسلمني يف القرى،  م أتس  1922 \ه 1340يف سنة  

انت مبثابة األم  بدعم ومؤزارة من مجعية املقاصد اخلريية اإلسالمية يف بريوت، واليت ك
بار جلنة تعليم أبناء املسلمني   عتغم من حماولة بعض الباحثني االر  احلاضنة للجنة، على  

اللجنة كلمة اتبعة جلمعية  م بدأ يكتب إىل ج1950وبعد سنة    جلنة مستقل ة. انب 
بريوت اإلسالمية يف  اخلريية  امت    1955وبعد سنة    .املقاصد  "فقراء"    ستبدال كلمة 

 بـ"أبناء" حيث ّبتت تُعرف منذ ذلك التاريخ بـ "جلنة تعليم أبناء املسلمني".

لإلرساليات لقد    ّبلتصدي  ّبرزًا  دورًا  املسلمني،  أبناء  تعليم  جلنة  لعبت 
املسيحية القرى  يف  فقط  ليس  اللبناين،  الريف  غزت  اليت  الرتكإن    ،األجنبية  كان  يز  ـا 

حقوقهاـأكث أبسط  من  احملرومة  اللبنانية  القرى  على  أن    ،ر  كما  التعليم.  وهو  ا  أال 
التعليم يف مجيع القرى اللبنانية احملرومة اليت عجزت الدولة    ستطاعت أي اللجنة نشرا

قرية من    إذا زرت أي    كمكان الدولة، حيث أن    أن حتل    حبق  ، فاستطاعت  عن نشره
الطاعنني ّبلسن   الرجال  من  اللبنانية تسمع  تلق  أن    ،القرى  األوىل  م  دنيويه  وا دروسهم 

م ني اتبعني جلمعية املقاصد. لذلك ال تسمع من هؤالء الرجال أن  معل مودينيه على يد 
ما يعرفونه هو مجعية املقاصد   أبناء املسلمني، بل كل  مدارس جلنة تعليم العلوم يف تلقوا 

يرد    اخلريية اإلسالمية  دائًما  ا  اسمدون  يف بريوت، وتراهم  الذي كان له  عمر  لداعوق 
  عوق يف قراهم، إذ كان الدا ء، من كثرة ما كانوا يشاهدونتعليم هؤالالفضل األول يف 

 ذلك.ىل ما دعت احلاجة إد يف زايرة هذه املدارس كل  ال يرتد  

املقاصد    مجعية  إىل  يعود  املسلمني  أبناء  تعليم  جلنة  أتسيس  يف  الفضل  إًذا 
اإلسالمية الرتبوي على   ،اخلريية  اجلمعية  يقتصر نشاط  فلم  الداعوق،  بك  وإىل عمر 

احلافز لتأسيس   يف لبنان، على أن    اه إىل القرى اإلسالمية بل تعد    ،مدينة بريوت فقط
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يف   والقرى  املدارس  ابريوت  واحًدا:  يكون  وهتديد  يكاد  التبشريية  املدارس  نتشار 
الدينية وااملسلمني يف عقائدهم  املؤس  ،  اإلسالمية، وغياب كامل  نعدام  الرتبوية  سات 

 للدولة اللبنانية ومدارسها. 

زدهارها يف فرتة عمر الداعوق. كما قد عرفت مدارس القرى أوج عز ها واول 
  تصال دائم ّبملقر  أعضاؤه من أهايل املدينة، وهم على اشىء فرع للجنة يف طرابلس،  أن

أبناء   تعليم  للجنة  الداعوق  عمر  رائسة  فرتة  شهدت  وبذلك  بريوت.  يف  الريئسي 
  ستني مدرسة، منها تسع عشرة   عدد مدارس القرى إىل  اً يفاملسلمني يف القرى إرتفاع

البقاع لبنانوعشر   ،يف  مدارس يف جبل  الشمال، وتسع  مدرسة يف  وإثنتا عشر ون    ة  ، 
 يف اجلنوب. 

قام التنافس بني   ،ملدارس جلنة تعليم أبناء املسلمنيالواسع نتشار وإزاء هذا اال
سياسة  أيًضا  أسهمت  وقد  اللبناين.  الريف  غزت  اليت  األجنبية  واإلرساليات  اللجنة 

املت   اخلاصةالتعليم  املدارس  تنمية  يف  الدولة  قبل  من  أبناء    ،بعة  تعليم  جلنة  فمدارس 
اجلارية   املياه  تدخل  أن  قبل  عام  بشكل  اللبنانية  القرية  دخلت  القرى  يف  املسلمني 

دة والتيار الكهرّبئي خاصة يف املناطق اإلسالمية، وحتديًدا يف املناطق  املعب    والطرقات
 واهلرمل. اليت أحلقت بدولة لبنان الكبري من اجلنوب وعك ار والبقاع

أنطلق يبحث    ،وقبل مدارس القرى كان إذا وردت رسالة إىل أحد املواطنني
اجملاورة القرى  يف  مواطن  أبناء   ،عن  تعليم  فمدارس  الرسالة،  تلك  رموز  فك  حيسن 

عب   القرى  يف  القريةاملسلمني  يف  األجيال  طريق  منهم    دت  فأصبح  اجلامعات،  إىل 
 ف.املهندس والطبيب والقاضي واملوظ  
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املدارس  ومع   عدد  كان  وحيث  املسلمني،  أبناء  تعليم  جلنة  أتسيس  بداية 
امل ليالً ق راتب  تدفع نصف  اللجنة  به ععل م، كانت  يتكف ل  مر بك  ، والنصف اآلخر 

اال وإزاء  اللجنةالداعوق،  ملدارس  الواسع  جديدة  ا  نتشار  طريقة  الداعوق  عمر  بتكر 
هذه    لسد   من  جزء  بتحم ل  األهل  إشراك  وهو  اللجنة،  صندوق  يف  احلاصل  العجز 

، فيما كانت القرية تقوم على أتمني البناء  معل  على اللجنة أتمني امل   األعباء، حيث كان
املعني     عل مواملاء والتدفئة لسكنه. وكان امل  ،ونصف راتبه  معل ماملدرسي وغرفة سكن لل

وامل املدير  القرى، هو  اللجنة يف  مدارس  والدنيوية  عل ميف  الدينية  املواد  بل  لكافة  ، ال 
وكان التعليم الديين هو   القرية يؤم  املسلمني عند الصالة. هو إمام أكثر من ذلك كان 

، وقد سامهت اللجنة ّبحملافظة على الشعائر اإلسالمية يف  األساس يف مدارس اللجنة
امل  تعاقب  أيًضا عملت على نشرها، وكانت  املقص ر ّبحملافظة على    عل مالقرى، ال بل 

عت جلنة تعليم أبناء املسلمني  ستطار. فبفضل التمس ك ّبلدين الصحيح ا هذه الشعائ
وجودهااال على  واحملافظة  تعيني    ،ستمرار  ترفض  اللجنة  كانت  يف  معل محيث  ني 

الكرمي،   القرآن  قراءة  أواًل  يتقنون  ال  بشكل   مث  مدارسها  والكتابة  القراءة  جييدون  ال 
كل   ترفض  فكانت  أو  معل م  جي د.  للتعليم  أهليته  عدم  تبني   يف    اً نقص  اكتشفت  إذا 

 فاءته.ك

معني   وعلى    مبلغ  بفرض  اجملانية  للمدارس  الدولة  مساح  من  الرغم 
وهي سياسة ما زالت    ،ضئيلة جًدا  اً اللجنة كانت تفرض رسوم  أن    ميذ، إال  على التال

ؤهم دفع هذا  وكان هناك عدد كبري من التالميذ ال يستطيع أوليا يومنا هذا. حت  بعة مت  
 املبلغ الضئيل، أعفتهم اللجنة من القسط السنوي وكلفة ّبلكتاب املدرسي،
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 كلمة أخرية 
املاضي القرن  من  اخلمسينات  التعليم   ،يف  تنظ م  أن  الدولة  أرادت    ، عندما 

تقوم هبذه املهم ة لوحده نفسها غري قادرة على أن  بد  وجدت  توفري    ا. وكان ال  من 
يف القرى والبلدات النائية، فكان   سي ماوال    ،حظًا يف احلياة  فرص التعليم لألوالد األقل  

جمانية مبدارس  للمطالبة  فيها  ،التحر ك  التعليم  الشعب  عامة  أبناء  ونتيجة   .يستطيع 
أقر  احلطالبات  امل اجملانيةثيثة  املدارس  ق  ،ت  هلا  يف  ووضع  خاص  حزيران    15انون 

،  للجمعيات واألفراد على حد سواء  هذه املدارس،بفتح    م، وأعطيت اإلجازاة1956
أوقف إعطاء   م1964اللبنانية. ويف العام  نتشرت تلك املدارس على جممل األراضيفا

واإج لألفراد  اجملانية  للمدارس  األهلية  ازات  اخلريية  اجلمعيات  على  العام    حت  قتصر 
 يات أيًضا.اإلجازات عن اجلمع ،1993

املستحق   دفع  عملية أتخري يف  من  نشاهده  ما  للمدارس واآلن  املرتاكمة  ات 
الدولة  عند  اجملانية  الوقت  وكأن    ،اخلاصة  يف  املدارس،  هذه  إلقفال  معتمدة  سياسة  ا 

ني والتالميذ يف حال  عل متصو ر أو معاجلة هلؤالء امل   الذي ال يوجد فيه عند الدولة أي  
املؤسس الرتبوية  اتأقفلت هذه  فالسياسة  الكثري  بقة املس.  فهناك  املعامل،   غري واضحة 

هذه القرارات والتعاميم اليت تصدرها الدولة ال تطب ق من القرارات والقليل من العمل، و 
أم ا مدارس الدولة فال حسيب وال رقيب، فمؤتر الطائف على املدارس اخلاصة.    إال  
فيجب إعادة النظر يف  اآلن ال نرى منه شيء.    حت  إبلزامية التعليم وجمانيته، لكن    أقر  

  بكرامة.و من حق اللبناين التعليم اجملاين ألن ه  السياسة الرتبوية يف لبنان
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