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Abstract: 

The field of education in the Ottoman era is one of the most contentious historical fields, as 

it is directly related to the development of the Arab society in the Ottoman era. The Ottoman 

Empire was accused of not paying attention to the educational aspect and of not making the 

necessary effort to deploy educational institutions in the Arab states, thus bearing 

responsibility for the ignorance spread between them during the Ottoman era. At the 

beginning of the reforms, the Ottoman Empire worked to develop the educational process, 

paying great attention to education and undertaking a large educational movement in its 

states and subordinate countries in order to keep pace with the educational modernity that 

has spread in European countries  .

Since the subject of education raises a lot of questions, especially for those who seek to 

demonstrate the realities of underdevelopment or lack thereof to the Ottoman Empire. This 

study highlights the reality of education in the state of Beirut. education, focusing on the 

role of missionary schools in education, especially since this type of school was a reason for 

the Ottoman Empire to pay attention to education and to open Islamic and Ottoman schools 

to preserve Muslim youth from the proselytizing exercised by these schools, especially in 

the Levant, which included a large number of Muslims and Christians. We also touched on 

Islamic, Christian and Jewish education,  and also on Ottoman government education. This

allows for the formation of a brilliant image of the Ottoman Empire that reflects the 

tolerance the state has adopted in its relationship with Jews and Christians, as well as the 

quality of government education, which negates the idea of a backward state that spreads 

ignorance. 
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:الملخص

تعرضت ي
إلمجإإلتإلتإريخيةإلت  منأكبر ي

إلعهدإلعثمإن  ي
مجإلإلتعليمف  ةبتطررلألدلجة،فوذلكلصلتهيعتب  إلمبإشر

إلمرضوع خإطئةعنهذإ فقدشإعتفكرة . ي
إلعهدإلعثمإن  ي

إلبالدإلعربيةف  ي
إلعثمإنيةإلمجتمعفورف  أنإلدفولة فوهي

 ي
إلمؤسوإتإلتعليميةف  نشر ي

فولمتبذلإلجهردإلالزمةف  إلبالدإلعربية،فولهذإإتهمتبرإقعأهملتإلجإنبإلتعليمي

بينهمفوإلتخلفتخل .إلفإلبالدإلعربيةفوتمتحميلهإموؤفوليةإلجهلإلذيتفشر ي
لكنذيلحقبهمطيلةإلعهدإلعثمإن 

معبدإيةعهدإؤلصالحإتعملتإلدفولةإلعثمإنيةعىلتطوير
 
إلعمليةإلتعليميةحيثأفولتإهتمإمإ

 
إ للتعليمفوقإمتكببر

فوإليإتهإفوإألق ي
إلدفولإألفورفوبية.طإرإلتإبعةلهإبحركةتعليميةفوإسعةف  ي

تف  إنتشر ي
فوذلكلمرإكبةإلحدإثةإلتعليميةإلت 

منإلتوإؤإلتخإصةلمنيوىعؤلظهإرحقإئقإلتخلفأفوعدمهإ للدفولةإلعثمإنيةفوبمإأنمرضوعإلتعليميطرحإلكثبر

فوإليةمنفوإليإت ي
إلعثمإنيةأإلفوجإءتهذهإلدرإسةلتوليطإلضرءعىلفوإقعإلتعليمف  إلدفولة ي

فوت،ف  فوإليةببر هي

عىلدفورإلمدإرس كبر 
ة،معإلب  هذهإألخبر ي

إإلرسإليةعىلصعيدإلتعليم،فقدكإنتمحإفولةلمعإلجةإلنإحيةإلتعليميةف 


 
ةبإعثإ هذهإألخبر

 
إ فولؤىلسإحةإلتعليمفوفتحكببر لحفإظعىلإلشبإبمدإرسؤسالميةفوعثمإنيةلللدفولةإلعثمإنيةللب  

إلمدإرس كإنتتمإرسهإهذه ي
إلت  إلمولممنعمليإتإلتنصبر

 
منفوخصرصإ كإنتتضمعددكببر ي

بالدإلشإمإلت  ي
ف 


 
أيضإ فوإلحديث ، فوإلمويحيير  إلمولمير  إلتعليم عن إلحكرمي إلتعليم ؤىل إلتطرق مع ، فوإلمويحي إؤلسالمي إألهىلي

.ممإيومحبتكوينصررة ي
عالقتهإمعنإصعةعنإلعثمإن  ي

إلدفولةإلعثمإنيةتعكسمدىإلتوإمحإلذيإنتهجتهإلدفولةف 

ترىعإلجهلأهلإلذمةؤضإفةؤىلجردةإلتعليم ي
عنهإصفةإلدفولةإلمتخلفةإلت  ي

ممإينف  .إلحكرمي

فوت،عهدإؤلصالحإت:الكلماتالمفتاحية .إلتعليم،إلدفولةإلعثمإنية،فوإليةببر

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rimakjournal.com/


 

RIMAK International Journal of Humanities and Social Sciences 

 

330  

 

www.rimakjournal.com 

 

 المقدمة:


 
إلعمليةإلتعليمية،فوممإإلشكفيهأنإلعلؤنإإلزدهإرإلحضإريأليأمةمنإألمميرتكزأسإسإ ي

معىلتقدمفورف 

،هذإعىلموترىفوإلتعليمسالحإنيرإجهبهمإإؤل فوإلتفكبر نوإنأميته،إلعتبإرإلعلمفوسيلةتوإعدعىلؤدرإكإلرىعي

إلفرد،فوكذلكتتجىلأهميةإلتعليم
 
أفولتإهتمإمإ ي

عىلموترىإلدفولفوبشكلخإصإلدفولةإلعثمإنية،إلت 
 
للعمليةفوإسعإ

رسمتعنهإ،حيثإتهمتبرإقعإإلنحطإطفوإلتخلفإلذيشهدته ي
إلوردإفويةإلت  إلتعليمية،عىلإلرغممنإلصررة

كإنتتحتحكمهإبشكلعإم،فوإلبالدإلعربيةبشكلخإص،حيثتأخّرتإل ي
ؤنشإءإلمدإرسإلبالدإلت  ي

دفولةإلعثمإنيةف 

ؤىلمإبعدعرصإلتنظيمإت،فومرد فوت، إلرإليإتإلعربيةفومنهإبالدإلشإمفوبخإصةفوإليةببر ي
فوإلمؤسوإتإلتعليميةف 

إألهلّية إلعديدمنإلمدإرسإؤلرسإليةفوإلمويحية ؤنشإء ي
ممإسمحللدفولإألفورفوبيةلإلشإعف  أسبإب، ة

ّ
ذلكؤىلعد


 
فكإنتفوخصرصإ إلبالد، هذه ي

ف  مبإدئهإ نشر من إلدفول لهذه سمح متعدد، ي
ديت  مزي    ج بوببفوجرد إلشإم بالد ي

ف 

إلعثمإنية إلحكرمية إلمدإرس غيإب ي
ف  إلدفول لهذه إ حكر  تكرن تكإد عرصإلتنظيمإت قبل إلشإم بالد ي

ف  إلوإحة

عقرلإ ي
عىلإلدفولةإلعثمإنيةكرنهإفوإلمدإرسإؤلسالميةحيثكإنتهذهإؤلرسإليإتتبثسمرمهإف 

 
إفوكرهإ

 
لنإشئةحقد

منبالد بإشإ بعدعرصإلتنظيمإتفوخرفوجؤبرإهيم إلحإلكذلكؤىلمإ ي
فوبف  . إلمولمير  لجميع حإمية ؤسالمية دفولة

خالل من إلحكرمية، إلمدإرس فو إلتعليمية فوإلهيئإت إلتعليم تطوير عىل إلعثمإنية إلدفولة عت شر حيث إلشإم،

إؤلصالحإ ي
إلت  إلتعليمية إلحدإثة لمرإكبة فوإلمعرفية فوإلفكرية إلمجإإلتإلعلمية فوذلكلترسيع أقرتهإ، ي

إلت  تإلشإملة

إلدفولةإلعثمإنيةصدفورقإنرنإلمعإرفإلعإمسنة ي
إلدفولإألفورفوبية،فوكإنإلحدثإألهممنتطويرإلتعليمف  ي

تف  إنتشر

إلذيحددتبمرجبهنظإمشإمللجم6213ـه/6821 إلمدإرسعىلإألقلم، يعإلمدإرسممإسمحلهإبمرإقبةهذه


 
مرإقبةنظرية،فوبدءإ ي

بلغتأزهمرإحلهإف  ي
منإلمدإرس،فوإلت  فوتؤنشإءعددكببر منهذإإلتإري    خبدأتتشهدفوإليةببر

ين. فوبدإيةإلقرنإلعشر منإلقرنإلتإسععشر إلرب  عإألخبر



وتقبلعرص9 بير ي
 
اإلصالحات.التعليمف

.التعليمالتقليدي9.9


 
كإنإلتعليمقبلعرصإإلصالحإتتعليمإ

 
لعىليدمربأفوشيخ،فويتعلمفيهإلتلميذحرإ إلمب   ي

،يبدأبإلكتإبف 

إلقرية)شيخ(،فوكإنتعلمإلقرإءةفوإلكتإبةهرإلحد ي
أجزإءمنإلقرآنإلكريم.أمإمبإدئإلحوإبفكإنيتعلمهمنقبإن 

إلموإجدفوإلكتإتسبفوإقترصتمنإهجهإعىلحفظإألقضلل ي
فكإنإلتالميذيتلقرنإلعلمف  إلمدن، ي

أمإف  تعليمفيهإ.

فوإلحوإب، إلقرإءة فومبإدئ فوإلحديث إلكريم إلقرآن 8288)عسش، إلصفحة (61،
 
إ إلموإجدفوكثبر إستعملت مإ

إلذينأنشأفوه عإتإلمحونير  إفوحبورإعليهإإألفوقإف.كمدإرس،بلكإنتتدينبرجردهإؤىلتب 

فكإنكإهنإلقريةهرمعلم ، عندإلمولمير  ي
لميخرجإلتعليمعنمفهرمإلتعليمإلديت  ، إلجإنبإلمويحي ي

فوف 

حرمإلكنسوةأفوإلدير،يعلمإلتالميذمبإدئإلعربيةفوإلحوإبفوإلديإنةإلمويحيةفوكذلككإن ي
تترإجدف  ي

إلمدرسةإلت 

إ ي
ف  أنفوإحد.إألمرعندإلمويحيير  ي

فوإلمعلمف  إلمحلةهرإلرإىعي ي
لمدن،فكإنإلكإهنف 

إلذينجعلرإمنبيرتهمأفودكإكينهمإلتجإرية فوتبشكلعإميقرمعىلعإتقأشبإهإلمتعلمير  ببر ي
كإنإلتعليمف 

ع ي
لمإلحوإب،ؤىلمدإرسبدإئية،يوتقبلرنفيهإإلصبيإن،حيثيلقنرهممبإدئإلقرإءةفوإلكتإبةمعإلمبإدئإألفوليةف 
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إؤلنجيلإلمقدس إلصبيإنقرإءة ينصبعىلتعليمهؤإلء إهتمإمه كإن إ إلمعلممويحي  كإن فوإذإ . ي جإنبإلخطإلعرن 


 
ه،فوإنكإنمولمإ يركزإهتمإمهعىلتعليمصبيإنهتالفوةإلقرآنإلكريمفوحفظبعضآيإتهفوكإنتتلكفوحفظبعضمزإمبر

فوذلكنوبةؤىلمديرهإفوصإحبهإإلذييدىع"إلخرجإ"،فو"إلخرجإية"فو"إلخرجإ"إلمدرسةتعرفبإسم"إلخرجإية"،


 
فورإئجإ

ً
موتعمال ي

كلمتإنتركيتإنتقإبلهمإبإللغةإلعربية"إلشيخ"أفو"إلشيخة"،فوهذإإإلصطالحبف  فوتيير  عىلألونةإلببر

يفتحهإهؤ ي
عنإلكتإتسبإلت  عبإرة أفوإلشيخةهي عهدقريبفوإلخرجإية .حت  إلمتعلمير  أشبإء إلء ،6318)إبرإهيم،

(866إلصفحة



ية(1.9 .المدارساإلرسالية)التبشير

 ي
أرإص  ي

تأسوتف  ي
إلدفولةإلعثمإنيةأنإلمدإرسإؤلرسإليةإلت  ي

إلذينتنإفولرإتإري    خإلتعليمف  يرىمعظمإلبإحثير 

 رإ
ّ
ينإستغل فوأنإلمبشر ّية، أقيمتلغإيإتتبشبر إلعثمإنية إلعثمإنيةبعدإلدفولة لهممنقبلإلدفولة إلحقرقإلممنرحة

ية،فوأنمإ يةفوإلتعليميةلتحقيقأهدإفهمإلتبشبر عرصإلتنظيمإتفوإإلصالحإت،فوإستخدمرإإلمؤسوإتإلدينيةفوإلخبر

ةأدإةبيدإلموتعمرين. ةفوجبر 
ّ
يقيمرنهمنمؤسوإتيصبحبعدمد

م لهم، إلحقرقإلممنرحة فون إلمبشر منإستغلهؤإلء فوعدإلتهإ فوتوإمحهإ منجهة، إلعثمإنية، نقبلإلدفولة

فوإلتعليمية ية فوإلخبر إلدينية إلمؤسوإت فإستخدمرإ فوإإلصالحإت، إلتنظيمإت ؤعالن بعد
 
فوخصرصإ أخرى، جهة

إلحيإةفوتوىعؤىلإلت يةتتعإملمعكلمنإحي إلدفولة،فوكإنتإلجمعيإتإلتبشبر ي
أرإص  ي

يةف  رغللتحقيقأهدإفهمإلتبشبر

قإألفوسط،،فوإقإمةإلنفرذفيهإ إلشر ي
ف  فوإلمويحيير  إلمولمير  لذلكسعتهذهإلجمعيإتؤىلمدإلجوررمعإألهإىلي

ألنهإعىلدرإيةكإملةبأنإلدفولة ي
فوإقإمةعالقإتفودّيةمعهم،فوبدأتإلمدإرسإؤلرسإليإتعملهإعىلأسسإلتعليمإلديت 

أنشؤفونفوحقإلتعليم بإلدين،ففتحتلهمإلمجإلبإلتعليمعىلإلعثمإنيةتعتب 
 
فوثيقإ

 
إألمررإلمرتبطةإرتبإطإ منبير 

هذإإألسإس.فوقدأتإحتإلدفولةإلعثمإنيةلهذإإلنوعمنإلمدإرسبأنتعلمكلجمإعةلغتهإإلخإصةكإألرمنيةفوإلشيإنية

إلمد ي
سإدتف  ي

هإمنإللغإتإألجنبيةإلت  يةفوغبر (26،إلصفحة8288)عسش،إرسإألجنبية.فوإلفرنويةفوإإلنجلبر 

 فوسيلةلتحقيقمآرب  هم،فهرمجإلفوإسعلنشر ة،فوفوجدفوإفيهخبر فونإلتعليمأهمّيةكببر فوقدأفوىلهؤإلءإلمبشر

قإألفوسط،فوكإنرإيهدفرنمنفورإءهذإإلتحويلؤنشإءجيل مجتمعإتإلشر ي
ف  ي
فوديمغرإف  ي

أفكإرهم،فوإجرإءتبديلثقإف 

إلم منفوزعمإء إألقويإء رجإإلتإلدفولة أبنإء تعليم عىلعإتقهم أخذفوإ فولهذإ فويؤيدفونهم. إلجميع ؤليهم فيميل وتقبل

إلموتقبل. ي
إلعإئالتإلنبيلةبغيةؤعدإدهمزعمإءمؤثرينف 

عىلشكلمرجإتمنإلرهبإن منذإلقرنإلرإبععشر بالدنإتترإفدعىلإلعإلمإإلسالمي ي
ف  فوبدأتطالئعإلتبشبر

إلمدإرس إفتتإح بدعرة إلشإم، فومرصفوبالد فوترنس فوإلجزإئر مرإكش ؤىل فوإلفرنوسوكإن، إلدفومينيكإن فوإلرإهبإت

 ي
فوإلموترصفإتفوإلموتشفيإت،ثّملحقبهمإلعإزإريرنفوإلكبرشيرنفوإلكرمليرن،فوكإنتإلكإثرليكيةأفوىلإؤلرسإليإتف 

"إلكبر ب  ممثلة ، جذببالدإلشإممنذإلقرنإلوإدسعشر موتهدفير  ،" سةفوإلسورعيير 
ّ
فورإهبإتإألرضإلمقد شيير 

)إلمرجة، إلعربية. إلبالد دإخل فوكنإئس أتبإع فوإيجإد إلكإثرليكية، ؤىل فوإؤلسالمية إألخرى إلمويحية إلمذإهب أتبإع

(611-611،إلصفحإت6331
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إلحيإةفوتوىعؤىلإلترغلفوإقإ يةتتعإملمعكلمنإحي مةإلنفرذفيهإ.فولذلكسعتهذهكإنتإلجمعيإتإلتبشبر

قإألفوسطفوإقإمةعالقإتفودّيةمعهم،فوكإنقوم إلشر ي
ف  فوإلمويحيير  إلمولمير  إلجمعيإتؤىلمدإلجوررمعإألهإىلي

إلمنإطقإلمختلفةلتقديمخدمإتهمإلطبّية ي
ينإلذينفوفدفوإؤىلهذهإلبلدإنألفولمّرةأطبإءقإمرإبإلتجرإلف  منإلمبشر

ية.)بيإت،ؤىلإأل هإبمرإكزتبشبر فوإنشإءموتشفيإتفومرإكزصحّيةفوتجهبر  (111،إلصفحة8262هإىلي

إألسإسية، نشإطإتهم لتويبر فوسيلة خبر فيه فوفوجدفوإ بإلتعليم، ة كببر أهمّية فون إلمبشر أفوىل هذإ عن
ً
فوفضال

، ي
إألفكإر،فوإجرإءعمليةإلتحويلإلثقإف  فوب  هذإيوتهدفرنمنخاللإلتعليمفإلتعليممجإلرحبفوفضإءمفتوحلنشر

إلعثمإنية إلدفولة ي
فونف  فوفوجدإلمبشر فوإلعإلمية. ية

ّ
إلموإئلإلمحل ي

أصحإبف  ليكرنرإ إؤلسالمي للمجتمع ؤعدإدزعمإء

مختلفأرجإءإلدفولة ي
يةف  تأسسسمدإرستبشبر ي

يةأيصعوبةف  لنشإطإتهم،فولمتجدإلجمعيإتإلتبشبر
 
خصبإ

ً
مجإال

إفيهإإلرإليإتإلعربية.إلعثمإنيةبم

إلدفولة تجإه إلعدإء رفوح ؤثإرة عىل تعمل إألجنبية ية إلتبشبر فوإلمدإرس إؤلرسإليإت كإنت نفوه إلرقت ي
فوف 

 فوإلمولم،كإنتإلتفرقةبير  ي
إلنرصإن  إلعثمإنية،فخإفإلولطإنمنمغّبةهذإإلخطر.فولّمإكإنتبالدإلشإمتجمعبير 

كإنتترزعهإإلطرإئففوإلمللأشعؤليه ي
إلكتبإلت  بيةفوإلتعليمعب 

ميدإنإلب  ي
إمنسإئرإألقطإر،فدخلتإلتفرقةف 

هممنإلدفولةإلعثمإنية.)بيهم، قلربطالبهإإلنصإرىلتنفبر ي
إلمدإرسإألجنبيةفوفيهإإلطعنبإؤلسالم،فوإلقإءإلرعبف 

(611،إلصفحة6381

بالدإ ي
،فوتغلغلفوممإسإعدعىلؤيجإدرفوحإلعدإءف  ي إنتشإرإلتعليمإلغرن 

لبنإنتجإهإلعثمإنيير 
 
لشإمفوخصرصإ

غربإء فونأنفوهممرإطنير 
ّ
كإنرإيعد آرإءإلثررةإلفرنوية،فوتأسسسإلمطإبعفوإصدإرإلصحف،زيإدةعىلأنإلمويحيير 

ظلإلويإدةإلعثمإنيةفولميشعرفوإبأنإلحكرمةإلعثمإنيةحكرمتهم.)زين، ي
(61ة،إلصفح6313ف 

يةإلتإبعةللدفوإئرإلغربية لنشإطإتهم،فولمتجدإلجمعيإتإلتبشبر
 
خصبإ

ً
مجإال ي

إلعإلمإلعثمإن  ي
فونف  فوفوجدإلمبشر

بالد ي
مختلفأرجإءإلدفولةإلعثمإنيةبمإفيهإإلرإليإتإلعربيةفوعىلإألخصف  ي

يةف  تأسسسمدإرستبشبر ي
أيصعوبةف 

أيقإنرن فوجرد تعدم
ّ
فوإستغل بلعىلإلعكسمنذلككإنتإإلمتيإزإتإلشإم، إلمجإل، يقّيدعملهإبهذإ أفونظإم


 
قدمإ ي

أيمكإن،فوبإلعددإلممنرحةللدفولإألجنبيةتتيحلهإإلمض  ي
هذإإلمجإل.فوكإنبمقدفورهإتأسسسأيمدرسةفوف  ي

ف 

هإبشكليتنإسبفوترجهإت إلذيترغببفتحهإ،فوإدإرتهإحوبرغبتهإ،فوتنظيمهإفوتويبر تإلمدإرسغبر هإ.فولهذإإنتشر

إلدفولة شهدتأرجإء فولميمرفوقتطويلحت ّ فوبشعةمذهلة،
 
إ إنتشإرإكببر إلعثمإنية إلدفولة ي

إؤلسالميةفوإألجنبيةف 

أنبعضهإكإنتخإفيةعىلإلدفولةإلعثمإنية،ؤذ هإئلةمنهذهإلمدإرسفوبموتويإتمختلفة،حت 
ً
إلعثمإنيةكإفةأعدإد

سنةنجدأنفو ي
ف  ي
مهؤىلإلولطإنعبدإلحميدإلثإن 

ّ
تقريرقد ي

إلممكن6236زيرإلمعإرفزهديبإشإذكرف  مأنهمنغبر

إلدفولةإلعثمإنية.فومعهذإفقدذكرأنعددإلمدإرس ي
يةف  تقديمؤحصإئيإتدقيقةعنإلمدإرسفوإلمؤسوإتإلتبشبر

فوتوتإنتيةبلغفوحدهإ فوقتكإن662إلب  ي
إلبالدإلتقلعنمدرسةفوذلكف  ي

6263منهإ6161عددمدإرسإألقليإتف 

صة.
ّ
مرخ (Tozlu, 1999, p 334-335) مدرسةغبر

إعتإدتإلقيإم ي
إؤلسالميةإلت  فوإلحقيقةأنإلحكرمةإلعثمإنيةلميكنبرسعهإكبحجمإحإلمدإرسإألجنبيةفوغبر

 إلممنرحة إإلمتيإزإت بفضل رقيب دفون موتقل بشكل إألجنبيةبنشإطهإ إلمدإرس فوإصلت فولهذإ إألفورفوبية. للدفول

بلدإنهإفوتدريسإلكت ي
فيهإإلطعنبإؤلسالمفوبذررفوحإلتفرقة،تبإعإلمنإهجإلدرإسيةنفوهإإبإلدرإسيةإلمقررةف  ي

فوإلت 
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إلكرإهّيةفوإلحقدضدإلدفولةإلعثمإنية.فولمتقفعندهذإإلحدبلقإمتبتشجيعأبنإ
ّ
إلطرإئف،فوبث بير  ءإلمولمير 

إؤلسالميةفوإجبإرهم بإلطقرسإلدينيةغبر إكإلطالبإلمولمير  للدخرلفيهإ،فوإبدإءكلإلتوهيالتإلالزمةلهم،فوإشر

عليهإ،فوإلحيلرلةدفونتفتسشهإمنقبلإلمفتشير 
 
.أحيإنإ (111،إلصفحة8262)بيإت،إلحكرميير 

فوإلل موؤفولرإلدفولة رفعهإ ي
إلتقإريرإلت  من منتهديدفويوتدل إلمدإرسإألجنبية تأثبر مدى أعدفوهإ ي

إلت  رإئح

أمإكنإل ي
بفتحمدإرسلهإف  إلقيإم بعدأنفوصلإألمربإلدفولإألجنبية فوخإّصة إلعثمإنيةفوأمنهإ، لكيإنإلدفولة مبإشر

عىلإلدخرلفيهإ،فوإإلمتنإععنتدريسإللغةإلعثمإ هإأبنإءإلمولمير 
ّ
نيةإلرسمية،بغيةيرجدفيهإطالبأجإنب،فوحث

تقريرهإتخإذبعضإؤلجرإءإتإلالزمة ي
ؤعدإدجيليجهلرنلغةإلدفولةإلرسمية.فولهذإطإلبفوزيرإلمعإرفزهديبإشإف 

: إؤلسالميةفوهي بشأنإلمدإرسغبر

أجإنبفوذلكللحدمن -1 إؤلسالميةإستخدإممعلمير  إلبلدإتفوإلقرىغبر ي
 فوإدهم.عدمإلومإحللمدإرسإلكإئنةف 

إليرجدفيهإطالبأجإنب. -2 ي
إألمإكنإلت  ي

 عدمفوحإلمجإلللدفولإألجنبيةبفتحمدإرسلهإف 

هذهإلمدإرس. -3 ي
ف   منعدخرلأبنإءإلرعإيإإلعثمإنيير 

إؤلسالمية. -4 مدإرسإلطرإئفغبر ي
 فرضإللغةإلعثمإنيةف 

إؤلسالمية. -5  تكثيفؤجرإءإتإلتفتسشعىلمدإرسإلطرإئفغبر

إنيةإلمعإرف.زيإدة -6  (Çetin, 1983, p 194) مبر 

إلدفولة ي
ف  إلتعليمية تأسسسإلمؤسوإت ي

ف  نشإطإتهإ فتمن
ّ
كث إلغربية إلدفول ذلكفؤن كل من إلرغم فوعىل

 بعدصدفورفرمإنإؤلصالحإتعإم فوتعليمية6211إلعثمإنية فقإمتبتأسسسمؤسوإتدينية إلتحديد، عىلفوجه م

جمعيإتمختلفةأخذتعىلعإتقهإبتأسسسهذهإلمؤسوإتفوإدإرتهإ،فوتوهيلدخرلأبنإءفوصحّيةمختلفة.فوأقإمت

بضعة فوجرد يكفيهإ فوكإن إلمؤسوإت، تأسسسهذه ي
ف  بينهإ فيمإ إلدفول فوتوإبقتهذه فيهإ، إلعثمإنية إلدفولة رعإيإ

أنهإ قريةمنإلقرىلتأسسسمدرسةأفومدإرسألبنإئهإ،حت  ي
ؤسالميةف  ذهبتؤىلتخصيصإلمرإردإلالزمةعرإئلغبر

 ي
إلعظمف  فوتؤىلإلصدإرة ببر كتإبرفعهفوإىلي ي

ف  فورد لمإ
 
فوطبقإ إنيتهإ، منمبر  1ؤلدإرتهإ ي

إلثإن  ين فؤن6236تشر م،

أنفرنوإكإنتت فوت،حت  فوإليةببر ي
أنشإؤهإف  ي

للمدإرسإلت 
 
إ كببر

 
مإليإ

 
إفوأمريكإفوإيطإليإكإنرإيقدمرندعمإ خصصؤنجلب 

إنيتهإإلونوية،ثمتمرفعإلمبلغؤىللهإسبعير  (B.O.A: B.E.O, 579/43404) ألففرنك.662ألففرنكمنمبر 

جريدةثمرإت ي
ف  ي
للمدإرسإؤلرسإلية،مإكتبهإلشيخعبدإلقإدرقبإن  ي مترصيفللدعمإألفورفون 

ّ
فوأفضلمنقد

ق،فوإلرأفةبأهلإلشإم،ؤنمإإلفنرن،حيثقإل:"ؤنأفورفوبإلمتتجثمهذهإلمشإق،فو تعرفتلكإلمعإرفرحمةبإلشر

عىل لهإ
 
عرنإ فوكإن إلبالد، ي

ف  إنتشر كب  فؤذإ ،
 
إ صغبر بمحبتهإ ى

ّ
يتغذ لهإ

 
حزبإ إلويإسي فوعهإ لمشر تجعل أن رغبت

".
ّ
(822،إلعدد:6212)ثمرإتإلفنرن،موإعيهإ



3.1 األهلي .التعليمالمسيحي

،فوكإنذلكؤنإلطرإئفإلمويحية فوتتونلهإإإلحتكإكبإلحضإرةإلغربيةإلحديثةقبلإلمولمير  فوإليةببر ي
ف 


 
أمرإ

 
طبيعيإ

 
قفوحدةحإلمنإلنإحيةإلدينية.فوهذإإألمرأدىبصررةعفويةفومنطقيإ إلغربفوإلشر مويحي ،فوذلكأنبير 
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،فوأثرعىلإلموترى إلطرفير  ؤىلؤىلفوجردرإبطةإجتمإعيةفوثقإفيةبير  إلمحليير  منخاللمبإدرةإلمويحيير  إلتعليمي

أسلربؤنشإءإلمدإرسعىلإلطريقةإألفورفوبيةإلعرصية. ي
إلدينف  ي

محإكإةنظإئرهمف 

كلدير ي
ف 
 
كإنمرجردإ ؤنشإءمؤسوإتهمإلخإّصةتحت فإلتعليمإلمويحي ي

فوكنسوة،فإلمويحيرنلهمإلحقف 

 لنظإم
 
تبعإ إلرفوحيير  رؤسإئهم ةسلطة

ّ
إلمل 6316)إلدين، إلعدد: كإنت(286، ي

إلت  إلمإرفونية، إلكنسوة فوبخإصة ،

،عمد إؤلرإدةإلولطإن.فومنذأفوإسطإلقرنإلوإبععشر لمتخضعكلي  ي
إلدفولةإلعثمإنيةإلت  ي

إلمؤسوةإلدينيةإلرحيدةف 

تأسسس ؤىل أفورفوبإ، ي
ف  إلمإرفونية إلمدرسة من عإدفوإ إلذين إلمرإرنة إلدين بقيةرجإل تلبث فولم إلمدإرس. من عدد

مختلفبالدإلشإم. ي
ف  ،إلطرإئفإلمويحيةأنسإرعتؤىلؤنشإءمدإرسهإإبتدإءمنأفوإخرإلقرنإلثإمنعشر )قبسشي

(622-623،إلصفحإت6333

ين إلمبشر من بموإعدة ،" ي
إلبوتإن  "بطرس إلمعلم أنشأهإ ي

إلت  تلك هي إلرطنية إلمويحية إلمدإرس فوأقدم

ترجمرهإفوألفرهإبمإيتالءمفوأغرإضهمإأل ي
ةرجإلهمفوسخإءأمرإلهم،فوبإلكتبإلمدرسيةإلت  مريكإنإلذينلميبخلرإبخب 

سنة ي
يةفوطبعرهإبمطإبعهم.فوف  فتحت6212إلتبشبر ي

مجرىإفتتإحهذهإلمدرسةتحتإسم"إلمدرسةإلرطنية"إلت 

،أبرإبهإلجميعأبنإءإلرطن. (822ة،إلصفح6332)إلرىلي

 ترإىل ؤثم سنة فأسوت إلمويحية، للطرإئف إلمدإرس إلقس6216نشإء أيدي عىل إلشيإنية إلمدرسة م،

فوتعإم ببر ي
فوأنشأتمدإرسفوطنيةأخرىمنهإإلمدرسةإلبطريركيةللرفومإألرثرذكسف  ،" ي "لويسإلصإبرنح  ي

إلشيإن 

كإنتمإمفحصتالمذةإلمدرسةإلبطريركيةم،فوكإنيجريفحصإلتالميذفيهإأمإمإلمأل:"يرمإأل6211 ي
ربعإءإلمإص 

فوتفوترزي    عإلجرإئزعىلموتحقيهإ".)ثمرإتإلفنرن، ببر ي
(663،إلعدد:6211للرفومإألرثرذكسف 

 سنة ي
فوبعدمدة6211فوف  إلمطرإن"يرسفإلدبس"، بجهرد إلمإرفونية" "إلمدرسة ي

فوسإلمإرفون  إؤلكلبر أنشأ م

عنهذإإإلسم، (22،إلعدد:6211فوسميت"مدرسةإلحكمة".)ثمرإتإلفنرن،إستغت 


 
فوأنشأإلدرفوزأيضإ )ثمرإتإلفنرن، جبللبنإن. ي

إلعدد:6212مدإرسلهمفومنهإإلمدرسةإلدإفوفوديةف  (.611،

بإلفقرإء،بلإنتقلذلكؤىلجميعإلطرإ فوإلدرفوزبإنشإءمدإرسفوجمعيإتتعت  ئف،فولميقترصإألمرعىلإلمويحيير 

إلطإئفةإليهرديةت بدلرهإفوتقرمبتأسسسمدرسةألفهإهي (62،إلعدد:6211بنإءإلجإلية.)ثمرإتإلفنرن،دىلي

نصفه ي
إلسيمإف  فوتخاللإلقرنإلتإسععشر ببر

 
بالدإلشإمفوخصرصإ ي

إلتعليمف  ؤنسإحة فومجملإلقرل،

عىلإلمدإرسإألجنب
 
يكإديكرنمرقرفإ

 
كإنتمشحإ إلغربيةقبلأنإألفول، قرإعدإلثقإفة إلجرؤلرسإء خاللهإ ي

إلت  ية

 يبف  إل كي فوإألهلية، إلحكرمية إلمدإرس ؤنشإء ي
ف  إلبالد هذه أبنإء مع إلتعإفون ؤىل فوتبإدر إلعثمإنية إلولطإت تتنبه

هذإإلميدإنإلحوإس. ي
عىلإؤلفرنجف 

ً
إلمرإطنرنإلمولمرنعيإال



يلإلرسالياتوتأسيس1
ّ
المدارسالعثمانية.التصد

 ي
إلثقإف  ي ،بخطررةإلغزفوإألفورفون 

إلقرنإلتإسععشر ي
فوت،إلسيمإف  ببر ي

ف 
 
بالدإلشإمفوخصرصإ ي

شعرإلمولمرنف 

إألخطإر مرإجهة من بد إل ه
ّ
أن إرتأفوإ إألفورفوبية، إلدفول أطمإع فوأمإم بلدإنهم، يجتإح بدأ إلذي فوإلعوكري، فوإلويإسي

فوإلعوك فوإلويإسية خطرإلفكرّية لمرإجهة ، ي
إلذإن  فوإلتمويل إلذإت، عىل إإلعتمإد بأهمّية يشعرفون فبدأفوإ رية،
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منإلمدنإلشإمّية، إلكثبر ،مقدمةلتنصبر "أبنإءإلمولمير  فوعإتإألفورفوبيةفوإلمحليةإلدإعيةؤىلتغريب"تنصبر إلمشر

فوخلقأجيإلتدينبإلرإلءللغرب.

م ةفويصفإلفجرإلصإدق،حإلمدإرسإلمولمير  عىلذيبصبر
"إليخف  قإرنةمعمدإرسإلطرإئفإألخرى:

ية فجمعيإتخبر
ّ
فوت(تؤل ببر ي

ة،أخذتإلطرإئفإلمختلفةإلمرجردةفيهإ)ف  ةلسوتبقصبر
ّ
منأبنإءإلرطنأنهمنذمد

تتقرمبمصإلحهإإلالزمة،كإفتتإحمدإرسللذكررفوإؤلنإثيتعلمرنفيهإأنرإعإلعلرمفوإلمعإرففوإللغإت.. .،فوإستحرص 

إلدرجةإألفوىلؤىلتعليمأفوإلدهإلغإتإألجإنبإلذينلهممعبالدنإإإلتصإإلت ي
فوفوّجهتخرإطرهإف  بإرعير  لهإمعلمير 

تبينهإأشعةشمرستلكإلعلرمفوإلمعإرففوإللغإت، هإبهذهإلطريقةؤإلفوقدإنتشر ةعىلسبر
ّ
إلتجإرية...،فمإمضتمد

إلفقرإء...،فولّمإكإنتتلكإلجمعيإتطإئفيةفإهتدىأبنإؤهإبأنرإرهإ إلجرإئدفوتطبيبإلمرص  ؤىلؤيجإدإلمطإبعفونشر

كإنتغإفلة". فؤنهإ إؤلسالمية إلطإئفة أمإ هإ. غبر طإئفة دإئرة
َّ
تتخط فلم ،

 
أيضإ كذلككإنتأعمإلهإ )إلفجرمحضة،

(1-6ـه،إلصفحإت6831إلصإدق،

"أمإإلطإئفةإؤلسالميةفؤنهإكإنتفويتإبعإلفجرإلصإدقبرصف : مفيهإأبنإءإلمولمير 
ّ
كإنيتعل ي

إلمدإرسإلت 

 بصّحةإألفوإلد،فومنإلمعلمير  غإفلة،مقترصةمنإلمدإرسعىلبعضزفوإيإمهجررةمملؤةبإلعفرنةفوإلرطوبة،ممإيرص 

أبن ي
.فوبف  فوإلحّجإمير  ةإلمشإيخإلعميإن،فومنإألطبإءعىلأنإسمنإلحالقير 

ّ
مدإرسعمرمية،مد منغبر إءإلمولمير 

كإنرإيرفضرنؤرسإلأبنإئهمؤىلإلمدإرسإألجنبية،ألنمبإدئتعليمهإإلترإفقإلمبإدئإؤلسالمية، طويلةألنإلمولمير 

بعضهذهإلمدإرسعىلإلتالميذإلخضوعلدينإلمدرسة" ي
طف  .(6ـه،إلصفحة6831)إلفجرإلصإدق،كأنيشب 



ايةإنشاءالمدرساألهليةاإلسالمية.بد9.1

ؤىلترجيهعددمنإلرسإئل ،بإدربعضإألهإىلي إمنإلطإئفةإؤلسالميةعىلأبنإئهإمنإلتغريبفوإلتنصبر فوحرص 

إألهلية فوإلمدإرس إؤلرسإليإت فوجه ي
ف  للرقرف ؤسالمية، مدإرس تأسسس ؤىل

 
فررإ للمبإدرة إلعثمإنية إلولطإت ؤىل

"ؤىل فوإلمدإرسإلمويحية: فوت ببر ي
ف  إألجنبية إلمؤسوإت ة كبر بوبب إلعمرمية: إلمعإرف برزإرة يف إلشر إلجنإب

من إلويدصإحبإلعزة قإم لهم،
 
مكإنإ فوإليجدفون لهإ، م

ّ
إلتقد إلمولمرن إلطلبة فويريد ، إلمولمير  لغبر إلمخصصة

(فوصإحبإلكرمعبإسأفن ي
دي)إألزهري(بتأسسسإلمدرسةإلرشديةأصحإبإلفضلفوإلعرفإنعبدإلقإدرأفندي)قبإن 

(B.O.A: MF.MKT,302/45)فوينتظرإنإلحصرلعىلرخصة". إإلبتدإئية،

بالدإلشإم،كإنت ي
:"فوف  بتعليمأطفإلإلمولمير  ي

إلبدءؤلنشإءجمعيإتؤسالميةتعت  ي
فوهكذإتضإفرتإلجهردف 

دعإ ي
إلت  ية" إلمصلح"مدحتبإشإ"سنةبدإيإتتلكإلجمعيإتإلتعليمية"إلجمعيإتإلخبر سررية ؤىلؤنشإئهإفوإىلي

إلرقتنفوه6212 ي
إلرإلية،فوكإنيعيقهعدمترفرإلمإلإلالزم،فوف  ي

إلمكإتبإإلبتدإئيةف  نشر ي
م،عندمإأرإدإلترّسعف 

لتتلك"إلجمع
ّ
فوبإلفعلتشك مرإجهةإؤلرسإليإتإألجنبية. ي

ؤنشإءمدإرسؤسالميةمحلّيةف  ي
ف 
 
يةكإنرإغبإ يإتإلخبر

تلك عإتلغرضؤنشإء إلتب  فوجمعت فوأعيإنهإ، دمشق علمإء من فوفبر عدد فيهإ فوأسهم إلشإم، بالد ي
ف  إؤلسالمية"

 عإم ي
فوف  مهّمتهإ. ي

ف  فونجحت فوطرإبلس،6212إلمدإرس فوت، فوببر دمشق، ي
ف  مرزعة جمعيإت ي

ثمإن  هنإك كإن م

فوصيدإ". إ،فونإبلس،فوجنير 
ّ
(683-622،إلصفحإت6333)أفوغىل،فوإلالذقية،فوعك
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فوأنهإلبدمنإإلهتمإمبإلفتإة يلإلرسإليإتإألجنبية،
ّ
إلتصد فورة رأتجمعيةإلمقإصدمنذبدإيةنشإطهإ،ض 

لذلكإنصبنشإطإلمقإصدإألفولحرلؤنشإء منإلجهد، إلكثبر حإفولتإؤلرسإليإتتغريبهإفوأعطتهإ ي
إلت  إلمولمة،


 
ؤعدإدإ إلهّممدإرسللفتيإتفوإعدإدهن فكإن فومنفتح، نإضج مولم جيل تكوين ي

ف  إلمشإركة لهإ يتوت ّ حت  ،
 
جيدإ

إألعضإء: أحد قرل إلقرإر حيثيإت من جإء فوممإ إلمولمإت، للبنإت مدرسة ؤنشإء عىل إلعمل إألفول إلمقإصدي

إلمعإرفمنهإهرتعليمإؤلنإث،ؤذهّنإلمربيإتإألفول،فوعىل أفولإألمرلنشر ي
مهنإلمعّرل"."...فأخذنإف 

ّ
تقد )محإض 

فوت، ببر ي
ـه(6831جلوإتإلهيئةإؤلدإريةلجمعيةإلمقإصدف 

فوتنحرتعليمإلفتإةإلمولمةثررةبحدذإتهإ،فقدإلقت ببر ي
يةإؤلسالميةف  فويعدترجهجمعيةإلمقإصدإلخبر


 
إضإ إعب  إلفكرة إلجمعيهذه لكن فوإلمشإيخ. إلعلمإء فومقإفومة ، إألهإىلي معظم تعبأمن فولم ضير 

للمعب  ث تكب  لم ة

 ي
ينإألفول82ـه/6831شرإل1بإلمقإفومة،فأسوتأفولمدرسةللبنإتف  ،6212)جريدةثمرإتإلفنرن،م.6212تشر

(621إلعدد:

هرأن ،
ً
إفتتإحمدإرسلإلنإثأفوال ي

ف  فوتؤىلإلتفكبر ببر ي
إلمقإصدف  دعتجمعية ي

فومنإألسبإبإألخرىإلت 

"فوتغريبإلفتإةإؤلرسإليإتإألج مإجعلإلجمعيةتتخرفمن"تنصبر رمدإرسلإلنإث،
ّ
فوقتمبك ي

نبيةقدأنشأتف 

إلمولمة.

لبنإنأنهإكإنتأفولمنفتحمدإرسللبنإت،حيثأنشأتمدرسة ي
ف  ي
فوتوتإنت  إلب  فوممإيذكرعنبعثإتإلتبشبر

عإم ي
ف  "فررست" إفإلويدة بإشر فوإستقبلتبإلطبع6261دإخلية عإمم، ي

فوف  فوت، م6216فتيإتمنمولمإتببر

متإآلنوة"آنفوتيلسون"فوإفتتحتمدرسةللبنإت.
ّ
(611،إلصفحة6331)إلمرجة،،قد

حيثإفتتحتثالثفوهكذإترإىل فوتلتعليمأطفإلإلمولمير  ببر ي
إفتتإحإلمدإرسمنقبلجمعيةإلمقإصدف 

(811،إلعدد:6213)ثمرإتإلفنرن،مدإرسلإلنإثفوثالثمدإرسللذكرر.



1.1) )الحكومي .التعليمالرسمي

بعدعهدإلتنظيمإت م،فوعندمإتّم6262بقيتبالدإلشإمخإليةمنإلمدإرسإلحكرميةإلعثمإنيةإلعرصية،حت 

جإنبجالءإلجيرشإلمرصيةعنبالدإلشإم،فوعإدتهذهإلبالدؤىلإلويإدةإلعثمإنيةأدركإلموؤفولرنإلعثمإنيرنأنإأل

هذهإلبالد،فوي  هددفونبعزلإلنإشئةعن ي
،يكإدفونيتفردفونبإلويطرةعىلمصإدرإلثقإفةف  فومنفوإإلهممنإلمويحيير 

،إلحيإةإؤلسالميةفوإلعثمإنية،فويبعدفونهمعنإلتجإفوبمعسيإستهإإلعإمة. (823،إلصفحة6332)إلرىلي

إلرقتنفوهكإنتإؤلرسإليإتإألجنبيةتعملعىل ي
إمفوف 

ّ
فوإلحك ؤثإرةرفوحإلعدإءتجإهإلدفولة،فخإفإلوالطير 

أشعمنسإئر بينهإ كإنتإلتفرقة إلمللفوإلطرإئف، منكل تجمع إلشإم كإنتبالد فولمإ إلخطر. إلعثمإنيرنمنهذإ

إلمدإرسإألجنبيةفو كإنتترزعهإ ي
إلكتبإلت  عب  فوإلتعليم، بية

ميدإنإلب  ي
فدخلتإإلنقوإمإتف  فيهإإلطعنإألقطإر،

هممنإلدفولةإلعثمإنية. قلربطالبهإإلنصإرىلتنفبر ي
فوإلقإءإلرعبف  بإؤلسالم، إلصفحة6381)بيهم، عىل(،611،

مرإقبة ي
فورةإلتشددف  إمإلرإليإتفومديريإتإلمعإرف،برص 

ّ
إلرغممنؤصدإرإلدفولةإلعثمإنيةللعديدمنإلفرمإنإتؤىلحك

يتمإلتدريسفيه ي
 (B.O.A: DH.MKT, 173/47) إمنقبلإؤلرسإليإتفوإلمدإرسإألهليةإلمويحية.إلكتبإلت 
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كإنت ي
إلمنإطقإلت  ي

لذلكعمدتإسطنبرلؤىلتنبيهإلرإلةإلذينكإنتترسلهمؤىلبالدإلشإمؤليالءإلتعليمف 

إلسيمإإلمولم،د ي عىلؤبقإءإلرأيإلعإمإلعرن 
 
إخلإؤلطإرإلفكريللدفولةإلعثمإنية،تحتؤدإرتهمإلعنإيةإلالزمة،حرصإ

بحّصةإألسدمن تحظ  فوتمنذذلكإلحير  ببر
 
فوأخذتبالدإلشإمفوخصرصإ إلرسمي إلترّجه لهذإ فإستجإبإلرإلة

هإ بالدإلشإمفوغبر ي
إلدفولةإلعثمإنيةبإلنوبةلفتحإلمدإرسف  ي

إلمدإرسإلحكرميةإلرسمية،فوهذإإإلهتمإمإلذيظهرف 

إلرإلي ي
مإكتبهف 

 
تقإريرهمإلرسمية،فوخصرصإ ي

أبدإهإإلموؤفولرنف  ي
إتإلعربية،ؤنمإكإننتيجةإلمالحظإتإلمتكررةإلت 

."مدحتبإشإ"

بهذهإلبالد، ي
فوكتبمدحتبإشإبهذإإلخصرصرسإلةؤىلإلولطإتإلعثمإنيةجإءفيهإ:"...فومعسإبقمعرفت 

ةعنذيقبل،فقدص إلحإلةمتغبر
ُ
صبغتهإإألفوىل،فقدفوجدت بغتأحرإلإلرإليةإإلجتمإعيةفوإلويإسيةبصبغةغبر

جبللبنإنؤىل فوقدأفوصلرإ إلبالد، هذه ي
ف  نفرذهم منذزمنطويللتقوية يبذلرنجهردهم فوإلفرنويير  إؤلنجلبر  ألن

فإألمريكإن ة،فوهميحإفولرنؤيصإلبقيةإلبالدإلشإميةؤىلمإفوصلؤليهإلجبل. يريدفونؤعالنحمإيتهمحإلتهإلحإض 

ؤىل مهإجري  هم يرسلرن فوإأللمإن إألمريكية، إلحمإية لقبرل إألهإىلي إلمدإرسفويشّرقرن لهم فيفتحرن ية إلنصبر لجبل

إلقرىإلمجإفورة.فوإلخالصةكلدفولةتريدأنتضعيدهإعىلقطعةمنبرإلشإم،فوإلخلل ي
سرإحلإلقدسؤلسكإنهمف 

إسم ثمة فولسس إلبالد ي
ف  فوقإمسإئر إلمغّبة، سرء مظهرة إلمقإإلت تلر إلمقإإلت تكتب أفورفوبإ فوجرإئد للعالج.

إقتوإمإلولب". ي
إكف  إإلشب  برإلشإمطإلبير  ي

،إلموتعمرفونإلذينأنشأفوإإلمدإرسف  ي -12،إلصفحإت6312)قلعح 

(13

إلمنإطقإؤل ي
أفوسإطفوإلجديربإلذكر،أنهلمإقإمتإلدفولةإلعثمإنيةبإفتتإحإلمدإرسف  ي

سالميةلتعميمإلعلمف 

،أظهرإلنصإرىإلمحليرنإمتعإضهملمإسّمرهمحإبإةإلدفولةألبنإءدينهإ،فولمإنقلرإإحتجإجهمؤىلمدحت إلمولمير 

منإطقهم،أجإبهم ي
تهمإألجإنبإلرعإية–مدحتبإشإ–بإشإلعدمإفتتإحإلمدإرسف 

ّ
بأنإلنصإرىيالقرنمنأبنإءمل

 ي
يخدمجميعإلكإفيةف  مإكإن،فؤنتعليمإلمولمير 

 
هذإإلميدإن،أّمإإلمولمرنفلسسلهممنيهتمسرىإلدفولة،فوأيإ

أجنبية بير  إختلفتمصإدرإلتعليم فوإن لدىإلجميع، يؤىلإرتفإعإلموترىإلعلمي
ّ
ألنذلكيؤد ، إلعثمإنيير  إلرعإيإ

،فوعثمإنية. (862،إلصفحة6332)إلرىلي

بالدإلشإم،6212مدحتبإشإفوإليةسرريةسنةفوبعدتوليم ي
ف  إلموترىإلعلمي يلتحوير 

ّ
م،بدأإلعملإلجد

 ي
تلكإلرإليةهرأنمولميهإقدفشإبينهمإلجهلمإعدإإلعلمإء،فوإلوببف  ي

ذلكيقرل:"أفولمإفوقععليهنظريف  ي
فوف 

مرصفوإلشإم،ألنتلكإلدفولتفتح ي
هإبقرتهإفيتعلمفيهإأبنإءذلكسيإسةإلدفولإألجنبيةف 

ّ
فوتمد إلمدإرسبأمرإلهإ،

ُيلمسبإليد،فولسسللحكرمةسرىبعضمدإرسإبتدإئيةيقرأ
 
مإ
ّ
مكليرمتقد

ّ
فوكإنتمدإرسإؤلفرنجتتقد . إلمولمير 

فوإصالحمدإرسنإ". أمرتعليمأبنإءإلمولمير  ي
رف 

ّ
فأخذتأفك إلقرآنإلكريم، فيهإإلحديث، إلصفحة8228)حتإتة، ،

(63

منإلقرن إلرب  عإألخبر جميعإألقطإرإلعربيةحت  ي
ؤىلأنإلمعإهدفوإلمدإرسإلعثمإنيةكإنتف  فوتجدرإإلشإرة

إب"خإصةبإلصغإر،فوتهدف
ّ
نوعمنإلمدإرسإلدينيةإلتقليدية،فمنهإمدإرستعليميةعرفتبإسم"إلكت إلتإسععشر

إلدين إلعلرم ؤىلتعليم ي
ف  ة إلمدإرسمنتشر فوقدكإنتهذه فورية. إلرص  إآللية" معبعض"إلعلرم إلمختلفة عية فوإلشر ية

فوفقأسإليب هذهإلمدإرسيوبر ي
إلتدريسف  ي

بإلموإجدفوإلجرإمعإلعإّمة،فوبف 
 
جميعأنحإءإلبالد،فوكإنمعظمهإملحقإ
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إل ي
حظف  تأخذأدن  فولم أفوتتطررمنذقرفونعديدة، تتغبر لم قديمة ي

فوف  أفورفوبإ ي
إلذيكإنقدحصلف  إلكببر م

ّ
تقد

مختلفميإدينإلعلمفوإلتعليم. ي
عإصمةإلولطنةإلعثمإنية،ف 

خإرجفوظيفةإلدفولة،فوذلكإلنشغإل
 
،شأنإ أفوإسطإلقرنإلتإسععشر إلرإليإتإلعربيةحت  ي

إلتعليمف  ي
لذلكبف 

منإلحرفوب ةغ–إلدفولةإلعثمإنيةبإلكثبر هإمعأسبإبكثبر ،–بر ي
بيةفوإلتعليمشأنديت  إلب  فكإنتإلدفولةإلعثمإنيةتعتب 

ك يعينهإلولطإن،فويب  ي
ةفوهمطإئفةإلدفولة،يديرأمرتربيتهمفوتعليمهممفت 

َّ
ن يترىلأمرهإأفولرإألمرمنإلطرإئف،فإلوُّ

فوإلتعليم بأمررإألفوقإففوإلمؤسوإتإلدينية فوإإلهتمإم إلطإئفة شؤفون تويبر حرية فعلتمعسإئرإلملل.له كمإ ية،

، ي
فوإزإءضعفإلدفولة،فوتغلغلإؤلرسإليإتإألجنبيةفوإتوإعنفرذهإ،فوإلعملعىلبثرفوح(61،إلصفحة6316)إلغصيت 

نفرسإلتالميذضدإلدفولةإلعثمإنية،أصدرإلولطإن ي
إؤلسالم،فوبثإلكرإهيةف  ي

بالدإلشإم،فوإلطعنف  أهإىلي
إلتفرقةبير 

إطرريةكفيلبإلقضإءعىلم،6261عإم أرجإءإؤلمب  ي
دفيهعىلإؤلصالحفوأنؤنشإءمدإرسصإلحةف 

ّ
أك
 
همإيرنيإ

 
خطإ

إفإلدفولة،بعدأن(Lewis, 1961, p 82) إلجهلإلمويطر. يدرجإلإلدينعنإلمدإرسفوجعلهإخإضعةؤلشر فوكفُّ

إألفوىل إلخطرة كإن إلتدببر فوهذإ ، مرظفحكرمي ؤىل ي
إلمفت  فوظإئفهإحرل كؤحدى إلتعليم زمإم إلدفولة م

ّ
نحرتول

إألسإسية.

إلحكم) ي
بنيةإلدفولةفوحيإة6323-6222فوبعدأنترىلإلولطإنمحمردإلثإن  ي

م(قإمبحركةؤصالحإتفوإسعةف 

برسعه لسس إلحإىلي برضعه إلتعليم أن فورأى إؤلصالحإت، هذه ي
ف  إلتعليم لمؤسوة إلكببر بإلدفور فوأقر إلمجتمع،

ستجإبةلمتطلبإتإلدفولة،فكإنعليهأنيقرمبتحديثإلتعليمفوإنشإءمدإرسحديثة،فوأكدعىلأنخالصإلدفولةإإل

(61،إلصفحة8262)بيإت،ممإتعإنيهمنإلتخلفإليمكنتحقيقهؤإلبتطويرإلتعليمفوترسيعه.

بالدإلشإم ي
إلتصديلتغلغلإلمدإرسإؤلرسإليةف  ي

،فوإلحدمنإنتشإرهإ،فعملرإجإهدينفوهكذإأخذتإلدفولةف 

إخيصلهإمنجهة،فوإنشإءإلعديدمنإلمدإرسإلحكرميةمنجهةأخرى،فوأصدرتإلدفولةإلقإنرن عىلعرقلةمنحإلب 

6213ـه/6823إلخإصبإلتعليمعإم ي
فون،عىلأنإلمكإتبإلخإصةإلت  مإدتهإإلمئةفوإلتإسعةفوعشر ي

فوإلذينصف  م،

حإلتأسوت،سرإءمن ي
طرفجمإعةأفوأفرإد،تتمؤدإرتهإمنطرفمؤسويهإأفوإلجمإعإتأفوإألفوقإفإلتإبعةلهإ،فوف 

إلمكإتبإلعثمإنيةإألخرى،يجبأنتخضعلمصإدقةنظإرة ي
مغإيرةلمإهرمعمرلبهف 

 
هذهإلمكإتبستدرسدرفوسإ

 ي
فوف  فويجبأنتحصلإلمكإتبعىلرخصةمنإلجهإتإلمختصة، فوطإليحصلإلمعإرف، إلشر حإللمتترفرهذه

( B.O.A: Y.EE, 112 /6)إلمكتبعىلترخيص.

نرإيإإلدفولإألجنبيةتجإههإ،فوتدركأنإلغإيةإألسإسيةمنتأسسوهإهذإ
 
لمتكنإلدفولةإلعثمإنيةتعرفجيدإ

جإليإ أبنإء بير  إلتعليم لنشر لسوت إلرإليإت ي
ف  إلتعليمية إلمؤسوإت من إلهإئل إلكم إلطرإئفغبر أبنإء بير  أفو تهإ

أفكإرمعإديةللدفولةإلعثمإنية،فوتنشئةجيلمرإٍللهذه إؤلسالميةمنرعإيإإلدفولة،بلجعلتهذهإلمدإرسمرإكزلنشر

 هإمؤسوإتتعليميةرسميةؤىلؤصدإرقرإرمنعتبمرجبهأبنإءإلمولمير  إلدفول.فولهذإذهبتإلدفولةفوخإصةبعدنشر

 ي
إلدفولفوضعإلدفولةمنإلدخرلف  إلستغاللهذه إلقرإرلميكنبإألمرإلوهل، ؤإلأنتطبيقهذإ إلمدإرسإألجنبية،

(B.O.A: ŞD, 2806/25) إلعثمإنيةفوتمكنهإمنفرضؤرإدتهإعليهإبشكلأفوبآخر.

خيصموبق،فوعىلإلرغممنتشددإلدفولةإلعثمإنيةبعدمؤعطإءإألذنبفتحأيمدرسةؤإلبعدحصرلهإعىلتر

إلهشيم،فولميمضفوقت ي
أرجإءإلدفولةكإلنإرف  ي

تهذهإلمدإرسف  ،حيثإنتشر
 
نرىأنهذهإلفرمإنإتلمتطبقفعليإ
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عىل
 
أنبعضهإكإنخإفيإ إهإئلةمنهذهإلمدإرس،فوبموتويإتمختلفةحت 

 
شهدتإلدفولةإلعثمإنيةأعدإد طويلحت ّ

 "فوبخصرصإستخدإمرهبإنإلب  أفكإرهمإلدفولة: فونشر إلتجمعإتمعإألهإىلي ي
يقيمرنبهإف  ي

إألمإكنإلت  ي
فوتوتإنتف 

هذإ ي
لذلكيجبإلتحقيقف  فوبثإلتلقينإتإلمويحيةفوإفتتإحهملبعضإلمكإتببدفونرخصةمنإلدفولة، إلدينية،

إلدفولةعىلإلرإل،(B.O.A: DH.TMIK.M, 244/12-1)إألمربشعة" رسإلةأخرىشددتفيهإ ي
بالدإلشإمفوف  ي

ةف 

عكإ ي
ف  فورةإلتأكدفومرإقبةأّيمكتبُيفتتحبدفونرخصة:"فوبخصرصقيإمإلمويرجررجبفتحمكتبفوموتشف  برص 

ذلك من إلتأكيد فإلرجإء بذلك، تلغرإف إلدإخلية فوزإرة ؤىل أرسلنإ أن فوسبق إلعلية إلدفولة من رخصة بدفون يإ فوطب 

مبهذهإلفرمإنإتلذلكطلبتإلدفولةمن(B.O.A: DH.TMIK.M, 244/12-3 ) فوإجإبتنإ" ،لكنهذهإلدفوللمتكنتلب  

(B.O A: DH.TMIK.M, 244/12-4) فوإلتهإتشكيللجإنللتحقيقبخصرصفتحمدإرسأجنبيةبدفونرخصة.

إلصالة من إلمولمير  أبنإء كإنتتحرم هرأنهإ إلمدإرسإألجنبية، لهذه للتصدي إلعثمإنية إلدفولة دفع فوممإ

لذلك إلعثمإنية. إمةضدإلدفولة
ّ
همأفوتعبئتهمبأفكإرهمإلهد ؤمإتنصبر عىلعقرلإلتالميذ، فخإفتإلدفولةمنإلتأثبر

 تطلبفيهإمنؤدإرةهذهإلمدرإسإلومإحلهؤإلءإلتالميذإلمولمير  ي
عمدتإلدفولةؤىلؤصدإرإلعديدمنإلفرمإنإتإلت 

إلمكإتببتأديةصالتهمؤسرةبإلتالميذإلمويحير  ي
إلمرجردينف  ؤحدإهإ:"يجبإلومإحللطلبةإلمولمير  ي

فوممإجإءف 

هذإ ي
إلموإجدكمإيومحللطلبةإلنصإرىإلذهإبؤىلإلكنإئس،فوإليضيقعليهمأحدف  ي

إألجنبيةإلذهإبؤىلإلصالةف 

(B.O.A: DH.MKT, 2726/85) إلجإنب".

بمرإقبة إلعثمإنية إلدفولة تشدد من إلرغم دفونفوعىل من كإنتتفتح ي
إلت  تلك من هإ فوغبر إلمدإرسإألجنبية

ي،لذلكعمدتإلدفولةؤىلتنبيه إلدفولةفوتمإرسدفورهإإلتبشبر منهإ،فوكإنتخإفيةعنأعير  ترخيص،ؤإلأنهفوجدإلكثبر

يتمإ فوت، "ؤىلفوإليةببر إلعمل: لمزإفولة فوإلتأكدمنحصرلهإعىلرخصة إلمكإتب، فتتإحعددمنفوإلتهإبمرإقبةهذه

منإطقبإلقربمنلرإءإلبلقإن،فوذلك ي
إلمكإتبفوإلكنإئسفوإألديرةبالرخصةمنأجلإلتعليمفوتدريسإللغةإلفرنويةف 

إلمكإتب" هم،لذلكيجبإلتحقيقمنزمنؤنشإءهذه فوغبر منإألطفإلإلمولمير   :B.O.A)يؤديؤىلؤفوإدإلكثبر

A.MKT.UM, 1819/78)،يإلذيتقرمبههذهإؤلرسإليإت،فعملتعىلؤيقإفأيفوكإنتإلدفولة فوإعيةللدفورإلتبشبر

تإبعلهإخاللعمليةإلبنإءفودفونحصرلهعىلترخيص:"يجبؤيقإفإلمكتبإلذيتمؤنشإؤهبدفونرخصةمن مبت 

". ي
مكإنيعرفبومعإنإلقإنرن  ي

ف  (B.O.A: A.MKT.UM, 1838/73) طرفإؤليطإليير 

 يةفوإلتعليميةمعفإةمندفعإلرسرمإلجمركية،بإعتبإرهإمؤسوإتفوكإنتأكبر هذهإلمكإتبفوإلمؤسوإتإلخبر

تطلبفيه ي
إلعثمإن  إلولطإن ؤىل

 
طلبإ أرسلتبعضإلمؤسوإتإألمريكية فقد للعبإدة، أيمكإن مثل مثلهإ ية، خبر

يةفوإلمكإتبمنإلرسرمإلجمركية. (B.O.A: BEO, 2755/206573) تجديدؤعفإءإلمؤسوإتإلخبر

أجل من ، ي إلعرن  ق
إلمشر ي

ف  فوإلتهإ كإفة ؤىل
 
فرمإنإ إلعثمإنية إلدفولة أصدرت إلمدرإس، ضبطهذه أجل فومن

فوتفوحلب مدإرسهإ،فوإلتحققمنهإؤنكإنتتالئمترجيهإتإلدفولة:"ؤىلفوإلةببر ي
تدرسف  ي

مرإقبتهإلجهةبيعإلكتبإلت 

إلمدإرس".فوإلمرصلفوديإربكرفوأضنةفوبغدإد ي
إلجإئزةمنإلتدريسف  يف،يجبمنعإلكتبغبر  فوإلبرصةفوإلقدسإلشر

(B.O.A: DH.MKT, 173/47)

فولمرإقبةعملهذهإلمكإتبعنكثب،عمدتنظإرةإلمعإرفؤىلؤنشإءنظإمللتفتسشعىلهذهإلمكإتبلتكرن

تحتأنظإرهإفوقدجإءفيه:
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إلمولمةبرزإرةإلمعإرفإلجليلة.يرتبطإلتفتسشعىلإلمكإتبإألجنبيةغ -1  بر

 يقدمإلمفتشعىلإلمكإتبتقريرللرزإرةبمإإطلععليهفوشإهده. -2

يدرسهإإلطالبفوإلتحققمنإلمشإكلؤنفوجدتمننإحيةإلتعليمأفوإلكتبإلدرإسية. -3 ي
 مرإقبةإلمرإدإلت 

 تإبعةللرزإرةإلجليلة.إلتدريسفوإلمعإمالتإألجنبيةفوإلديإنإتفوإلمذإهبفوإلمللكلأنظمتهإ -4

 (B.O.A: Y.PRK.MF, 1/63) يوتفشإلمفتشعىلإلمكإتبإألجنبيةفوإؤلجإبةعىلأسئلتهمنإلمدير. -5

 ي
فوأصدرتإلدفولةإلعثمإنيةعدةفرمإنإتحإفولتمنخاللهإتقييدعملإلمدإرسإألجنبية،فوإلحدمنتغلغلهإف 

تشرش ي
أفكإرهإإلت  إتإلعإمةللمجتمعإلمجتمعإتإؤلسالمية،فونشر فوأهمهإإلحفإظعىلإلممبر  عىلعقرلإلطالب،

،فوعدمزرعإلكرإهيةفوإلحقدضدإلدفولةإلعثمإنية،فومنهذهإلفرمإنإت،فرمإنيمنععىلهذهإلمدإرس ي إلعرن  إؤلسالمي


 
فوإقبرلأيمولم،فوأيضإ إلمولمةأيمخإلفةضدإلدينإؤلسالمي هذهإلمكإتبغبر ي

لحقرقإلمقدسةأفومنيرتكبف 

تدرس ي
فوعةفويرفوجلألفكإرإلفإسدةيعرضنفوهللموإءلةإلقإنرنية،فويجبإلتفتسشعىلإلكتبإلمطبرعة،إلت  إلمشر

إلمولمة. إلمكإتبإألجنبيةغبر ي
(B.O.A: Y.PRK.MF, 1/63) ف 

مرإقبةهذ ي
إلتشددف  ي

ؤىلأهميةهذإإلنظإم،حرصإلولطإنفوفوزإرةإلمعإرفف 
 
هإلمكإتب،فومتإبعتهإعنفونظرإ

عىلإلمكإتبإألجنبيةرفعتقإريرهإؤىل طلبتبمرجبهمنجميعإلمفتشير 
 
كثب،حيثأصدرتنظإرةإلمعإرففرمإنإ

ةإلولطإنفوفوزيرإلمعإرف. (3/29 ,B.O.A: Y.PRK.MF) حرص 

إلمدإرسإألج لنشإطإت إلتصدي ي
ف  ي
إلثإن  إلحميد عبد إلولطإن سىعي من إلرغم للدفولةفوعىل إلمعإدية نبية

أبنإءإلرعإيإمنإلدخرلفيهإ،ؤإلأنمحإفوإلتهلمتعطإلنتيجةإلمرجرة،فذهبؤىلإختيإر ي
إلعثمإنية،فوإلعملعىلثت 

سنة ي
ف 
 
إلرإليإتفوأهممإفورد6231طريقأخرحيثأصدرنظإمإ ي

مفوسعبمرجبهصالحيإتمدرإءإلمعإرفإألجنبيةف 

فيهإ:

.ربطإلمدإرسإ -1 خيصإلرسمي ؤسالمية،بإلب   لخإصة،أجنبيةكإنتأفوغبر

 -2 ي
بدإيةإألمرفوف  ي

إلمدإرسإلرشديةف  ي
إؤلسالمية،عىلأنتكرنؤجبإريةف  إلمدإرسغبر ي

إلعثمإنيةف  تدريسإللغة

لتدريوهإ.  إلمدإرسإإلبتدإئيةفيمإبعد،ريثمإيترإفرمعلمير 

هذهإلمدإرس.مصإدقةإلمنإهجإلدرإسيةفوإلكتبإلمدرسية -3 ي
إلرإليإتقبلإعتمإدهإف  ي

منقبلمدرإءإلمعإرفف 

فوإلتقّيد -4 لتأسسوهإ، إلمرإفقإتإلرسمية عىل إلحصرل أجل من إلمدإرسإألجنبية مؤسشي قبل من تعّهد تقديم

إلمعإرف. ي
تضعهإإلدفولة،فوعدمعرقلةتفتسشهإمنقبلمفتشر ي

بجميعإألنظمةفوإلتعليمإتإلت 

كإ -5 إلمنإطق.ترفرعدد من منطقة ي
ف  تأسسسمدرسة م تعب   ي

إلت  إؤلسالمية غبر إلطإئفة أتبإع من إلتالميذ من ٍف

(112-113،إلصفحإت8262)بيإت،

إلمإدة ي
إلثغرإتإلمرجردةف  ي

 م.6213مننظإمإلمعإرفإلعإمإلصإدرسنة683فوب  هذإسعتإلدفولةؤىلتالف 

(B.O.A: Y.EE, 112/6)تجإههذه ي
إنتهجهإإلولطإنعبدإلحميدإلثإن  ي

فولكنفوعىلإلرغممنإلويإسةإلمتشددةإلت 

أمإم .فولهذإلميبف 
 
إ ةإزديإدإكببر ةهذهإلمدإرس،بلشهدتهذهإألخبر إلمدإرس،ؤإلأنهذهإلويإسةلمتعرقلموبر

يإلعملعىلزيإدةعددإلمدإرسإلرسميةفوترسيعهإإلدفولةؤإلإستخدإمنفسإلوالحإلذيتوتخدمهإلدفولإألجنبية،أ
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فوهرمإيفّشلنإسبب
ً
إلمدإرسإألجنبية،فوهذإمإحدثفعال هإلتشملأرجإءإلدفولةإلمختلفة،فوتطويرهإلتضإهي فونشر

بالدإلش
 
بإهتمإمإألجإنبفوخصرصإ كإنتتحظ  ي

إألمإكنإلت  ي
إم.تأسسسإألعدإدإلهإئلةمنإلمدإرسإلحكرميةف 

بالدنإ،فالحرج ي
ترتبتعىلفوجردإلمدإرسإألجنبيةف  ي

إآلثإرإلت  ي
فوإنكإنهنإكمنكلمةتعكسفوجهةنظرنإف 

ضإرٍةنإفعة"،ذلكأننشإطإؤلرسإليإتإألجنبيةقدأثإر منإلقرلأنهذهإلمدإرس،ينطبقعليهإإلقرلإلمأثرر:"ربَّ

إمإلعثمإن
ّ
منإلحك أفوسإطإلموؤفولير  ي

ف  ي
عىلحدسرإء،إلشعرربخطرإلغزفوإلفكريفوإلثقإف  إلزعمإءإلمحليير  ي

فوف  يير 

فولؤىلسإحةإلتعليم،فوإنشإءإلمدإرسعىلأسسعرصية ،فوحملهمعىلإلب   ي
فوإلديت  إلقرمي ،فوأيقظفيهمإلرىعي ي إألجنت 

عىلإإلحتفإظبشخصيتهمإلفكريةإألصلية،فوإللحإقبر يوإعدفوإإلمرإطنير  كبإلمدينةإلحديثةلمرإجهةجديدة،كي

م.
ّ
إلموتقبل،مزفودينبإلثقةبأنفوهمفوإلقدرةعىلإلتطررفوإلتقد

بنإءعىل بالدإلشإم( ي
فوت)ف  سرريةفوببر ي

فوإليت  ي
بدأتإلدفولةإلعثمإنيةتزيدمنتأسسسإلمدإرسإلحكرميةف 

فوت، فومإجإءفيه:"ؤىلفوزإرةإلمعإرفإلجليلة:حيثتقإريرفوإلتهإفومديريإتإلمعإرف،فومنهإمإأرسلهمديرإلمعإرفبببر

للطلبةإلذكررفوإؤلنإث،معإلعلمبأنإلمكإتب ي
تكف  إلرقتإلحإىلي فوتحت  ببر ي

إلترجدمكإتبإبتدإئيةبقدركإٍفف 

 إليذهبأطفإلإلمولمير  ّيةمنإلمكإتبإإلبتدإئية،حت 
ّ
إؤلدإرةإلون أنتكبر ي

ةهنإك،ينبىع  إألجنبيةكثبر منإلجنوير 

(B.O.A: DEO, 52/39072) ؤىلإلمدإرسإألجنبية".

عىل
 
حكرإ إلتعليم سإحة ترك مغبة من إلعثمإنية إلولطإت تحذر فوت ببر فوإىلي من أخرى رسإلة ي

ف  فوجإء

بعض إء شر إألهإىلي قبل من تم ، "ؤىلجنإبإلحضررإلوإمي :
مدإرسللمولمير  بفتح فوإؤلشإع إؤلرسإليإتإألجنبية،

فوتمنأجلتأسسسمكإتبإبتدإئيةللذكررفوإؤلنإث،ألنإلمكإتبإلمرجردةفيهإقليلة،فوإلإألمإ ببر ي
كنفوإلعقإرإتف 


 
فوت،فوخصرصإ ببر ي

ةف  ؤىلإلمكإتبإألجنبيةإلمرجردةبكبر إليذهبأطفإلإلمولمير  ألعدإدإلطالب،فوذلكحت  ي
تكف 

(B.O.A: BEO, 579/43404) "إلبنإت".

 ببر فوإلية ي
فف  لونة إلرإلية سإلنإمة أفوردت ـه6266/6268فوت فوت، ببر فوإلية ـه،6268-6266)سإلنإمة

أنعددإلمدإرسإإلبتدإئيةقدبلغ(862-866إلصفحإت فوت866، فوإليةببر ي
مدرسةأمإأعدإدإلمدإرسإإلبتدإئيةف 

 لونة إلعمرمية إلمعإرف نظإرة إلعـه6261فوحوبسإلنإمة إلمعإرف نظإرة )سإلنإمة إلصفحإت6261مرمية، ـه،

فوتبلغ821،فقدبلغ(632-166 فوت،مكتبللذكررفوإؤلنإث.222مدرسة،بينمإسإلنإمةفوإليةببر )سإلنإمةفوإليةببر

(31-31ـه،إلصفحإت6281



.المدارسالرسميةبعدعرصاالصالحات8.1

أ.المدارسالرشدية

عهدإلولطإنعبدإلمجيدإألفول) ي
إلمدإرسم(6216-6223ف  ي

إزدإدتإلحإجةؤىلؤجرإءؤصالحإتجذريةف  ،

كلتإ ي
تدرسف  ي

إلمرإدإلت  ةبير  إإلبتدإئيةبعدأنثبتعدمقدرتهإعىلؤعدإدتالميذللمدإرسإؤلعدإديةلرجردفجرةكببر

،فتقررتأسسسمدإرسأعىلموترىمنإلمدإرسإإلبتدإئيةتحتإسممدإرسإلصفرفإلثإنية فوعىلإلرغمإلمدرستير 

هؤىلإلمدإرسإلرشدية. منمصإدقةإلولطإنعىلإلقرإر،ؤإلأنإلولطإنلميوتحونتوميتهإبهذإإإلسم،فوطلبتغيبر

(266،إلصفحة8282)إلجندي،
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إلرإليإتكإفة، ي
تف  بدإيةإألمر،ثمإنتشر ي

منإلدفولةف  ي إلجزءإألفورفون  ي
بإفتتإحهذإإلنوعمنإلمدإرسف  فوبرشر

سنةفوحد ي
ثمزيدتؤىلستسنرإت،فوف  أفولإألمربأرب  عسنرإت، ي

إلمدإرسإلرشديةف  ي
إلدرإسةف  م6212دتمدة

(822،إلصفحة8262)بيإت،قلصتؤىلخمسسنرإت.

فوت فوإليةببر ي
فوتتإبعؤنشإءمكإتبإلرشديةف  إلمعإرفإلعمرمية، إلصفحإت6262)سإلنإمةنظإرة -6632ـه،

(:6822

.66صيدإللذكرر:معلمأفولفوحونخط:عبدإلقإدرأفندي،عددإلطالب:مكتبرشدية-

أفندي،عددإلطالب:- .21مكتبرشديةصررللذكررمعلمأفّولفوحونخط:دمحمصبحي

 .61مكتبرشديةحيفإللذكرر:معلمأفولفوحونخط:نررإلدينأفندي،عددإلطالب:-

.68فوحونخط:دمحمترفيقأفندي،عددإلطالب:مكتبرشديةنإضةللذكرر:معلمأفول-

.61مكتبرشديةصفدللذكرر:معلمأفولفوحونخط:ؤبرإهيمأدهمأفندي،عددإلطالب:-

يإللذكرر:معلمأفّولفوحونخط:دمحمحإمدأفندي،عددإلطالب- .68مكتبرشديةطب 

للذكرر:معلمأفّولفوحونخط:عبدإللطيف- .68أفندي،عددإلطالب:مكتبرشديةجنير 

أفندي،عددإلطالب:- ي
.63مكتبرشديةجبلةللذكرر:معلمأفولفوحونخط:دمحمشرف 

.82مكتبرشديةمرقبللذكرر:معلمأفولفوحونخطأحمدحمديأفندي،عددإلطالب:-

،إلصفحة8262إت،)بي.62مكتبرشديةصهيرنللذكرر:معلمأفولفوحونخطةدمحمفدقةأفندي،عددإلطالب:-

(812

إلويدةصديقة،- إلويدةفإطمة،موإعدة إلويدةزليخإ،معلمةثإنية: فوتمعلمةأفوىل: إلمدرسةإلرشديةلإلنإثببر

.616عددإلطإلبإت:

.21مدرسةرشديةعكإلإلنإث:معلمةأفوىلمعلمةثإنية:إلويدةأمنة،عددإلطإلبإت:-

)سإلنإمة.62:معلمةأفوىلإلويدةفإطمة،معلمةثإنية:إلويدةبهجت،عددإلطإلبإت:مدرسةرشديةإلالذقيةلإلنإث-

(632ـه،إلصفحة6263نظإرةإلمعإرفإلعمرمية،

نإبلسلإلنإث:معلمتهإإألفوىل:فإطمةخإنم.- ي
إلمدرسةإلرشديةف 

طرإبلسإلشإم:إلمعلمةإألفوىل:بدريةخإنم.- ي
(812،إلصفحة8262)بيإت،إلمدرسةإلرشديةللبنإتف 



وت واليةبير ي
 
ب.المكاتباإلعداديةف

شهدته لمإ فوذلك إلرشدية، إلمدإرس مرحلة من أعىل لتأسسسمرإحل مإسة بحإجة إلعثمإنية إلدفولة كإنت

 ي إلمرحلةإلمدإرسإلرشديةمنإلتحإقإلطالببهإ،فإرتأتإلدفولةإلعملعىلتأسسسإلمدإرسإؤلعدإديةلمتإبعةخريح 

تعليمهم إلرشدية 8288)عسش، إلصفحة إلصإدر(.626، إلمعإرفإلعإم نظإم ي
ف  جإء 6821فوممإ / 6213ـه ي

ف  م

: إمجإلدرإسيةللمكإتبإؤلعدإديةمإيىلي فوطفتحإلمدإرسفوإنتوإبإلطالبفوإلب  تعريففوشر
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أبنإءإلم- منإلطلبة.يتمإلعملبنظإمإلدرإسةإلمختلطةبإلمكإتبإؤلعدإديةبير  إلمولمير  فوغبر ولمير 

حإلتجإفوزعددمنإزلإلقصبةإأللفيوترجبؤنشإءمكتبؤعدإدي.- ي
ف 

. إتللمكتبفوإلمعلمير  ميمفوإلتجهبر 
تقرمخزينةؤدإرةإلمعإرفبإلرإليةبتوويةمصإريفإؤلنشإءفوإلب 

.- بنإءعىلشهإدةمندإرإلمعلمير  إلمعلمير  يتمتعيير 

إلمكإتبإؤلعدإديةثالثسنرإتمدةإلدرإسة- ي
هذهإلمكإتبنجد:(B.O.A: Y.EE, 112/6, PP: 13) ف  ،منبير 

فوت:عددإلطالب- .2مولم،616مكتبؤعدإديببر مولمير  غبر

مولم.6مولم،663مكتبإلالذقيةإؤلعدإدي:عددإلطالب- غبر

.8مولم،868مكتبؤعدإدينإبلس:عددإلطالب- مولمير  غبر

عددإلطالب- .822مكتبؤعدإديطرإبلسإلشإم: مولمير  إلمعإرفمولم،إليرجدبهطلبةغبر )سإلنإمةنظإرة

(682-661ـه،إلصفحإت6286إلعمرمية،



ج.المدارسالسلطانية

سنة ي
،بدئبتأسسوهإف  ةمنحيثإلموترىإلدرإسي إلمرحلةإؤلعدإديةمبإشر تىلي ي

إلمدإرسإلت  6212هي ي
مف 

فوفتحتإلمدرسةؤ )إلكليإت( يةللدخرلؤىلإلمدإرسإلعليإ لتكرنبمثإبةمرحلةتحضبر غلطةشإي، حي ي
سطنبرلف 

إلرإليإت ي
ف  إلمدرسة هذه مثل بإنشإء إلدفولة فكرت إلكثيفعليهإ، لإلقبإل فونظرإ إلمولمير  فوغبر للمولمير  أبرإبهإ

(263،إلصفحة8262)بيإت،إلعربية.

معدةمرإدتتعلقبهإ،فوممإجإءفيه:6213ـه/6812إمإلمعإرفإلذيأصدرتهسنةفضمنتإلدفولةنظ

كلمدينة- ي
ف  ي
إلرإلية.–مركز–يوترجبؤيجإدمكتبسلطإن 

تعردتكإليفؤنشإءإلمكإتبإلولطإنيةؤىلخزينةإلدفولة.-

إفوحإألجرةمإ- فونهإري،فوتب  ليىلي
تتكرنإلمكإتبإلولطإنيةمننظإمير  ةكحدأقض.22فو82بير  لبر

للقوم- بإلنوبة أمإ فوآخرعإل، قومعإدي، : إلمكإتبإلولطإنيةؤىلقومير  ي
سيتمتدريوهإف  ي

تنقومإلدرفوسإلت 

فوإحدآدإبفوآخرعلرم : فينقومؤىلقومير  فوأمإبإلنوبةللقومإلعإىلي إلعإديفتدرسفيهدرفوسإلقومإؤلعدإدي،

إل ي
ف  إلدرإسة تدفوم فوتدرسفوفنرن. إلعإديستسنرإت، ثالثسنرإتفوإلقوم إلمكإتبإلولطإنية من إلعإىلي قوم

سإلدرفوسإآلتية: فب  إلقومإلعإىلي ي
بإلقومإلعإديدرفوسإلمرحلةإؤلعدإدية،أمإف 

- ي
ف  تأسوت سلطإنية مدرسة ي

ثإن  فوهي فوت ببر ي
ف  إألفوىل إلولطإنية إلمدرسة تأسوت إألفوىل: إلولطإنية إلمدرسة

)سإلنإمةطإلبإ.661فوضمتإلمدرسة(661،إلعدد:6222)ثمرإتإلفنرن،م6222ـه/6833إلرإليإتإلعثمإنيةسنة

هذهإلمدإرسنجد:،(626-622ـه،إلصفحإت6226فوإليةسررية، منبير 

سنة- ي
م.6362إلمدرسةإلولطإنيةإلثإنية:تأسوتف 

سنة- ي
م.6362إلمدرسةإلولطإنيةإلثإلثة:تأسوتف 
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.6362إلمدرسةإلولطإنيةإلعربيةتأسوتأفوإخرسنة-

طرإبلسإلشإمتأسوتسنة ي
 (211-213،إلصفحإت8262)بيإت،م.6361إلمدرسةإلولطإنيةف 



:خاتمة

إألجإنبإستفإدتهذهإألقليإتمنإإلمتيإزإت
 
نتيجةتوإمحإلدفولةإلعثمإنيةمعإألقليإتإلدينيةفوخصرصإ

فوعةفرإحتتعملعىلبثرفوحإلممنرحة مشر لهإمنقبلإلولطإن،فوإستخدمتهذهإألقليإتإإلمتيإزإتبطرقغبر

تأسسوهإلمدإرسؤرسإليةلتعليمأبنإئهإ. إلطرإئففوإلمذإهبعب  إلتفرقةبير 

إلمدرإس ؤىل إلشإم بالد إجتذإبأهإىلي عىل فوتنإفوهإ إلمويحية ية إلتبشبر إؤلرسإليإت هذه
ئ لمجتر فكإن ي

إلت 

 ،فوكإنتهذهإؤلرسإليإتتعملعىلبثرفوحإلكرإهيةفوإلحقدبير  ي
ؤذكإءإلخالفإلطإئف  ي

أنشأتهإلخدمةأغرإضهإ،أثرف 

فوفوإلية بصفةعإمة إلشإم كإنتبالد إلعثمإنية، لذلكفقبلتأسسسإلمدإرسإلحكرمية إلعثمإنية. أبنإئهإضدإلدفولة

فوتخإصةسإحةمفترحةللمدإرسإؤلر .ببر سإليةإألجنبيةمنذبدإيةإلقرنإلتإسععشر

إلدفولة لكنهذإإليمكنأنتتحملموؤفوليته إلعثمإنيةربمإقرصتبإفتتإحإلمدإرس، يمكنإلقرلأنإلدفولة

لجميعإلمللبمإفيهإإلطإئفة ةبحوبنظإمإلمللتركتأمرإلتعليمبيدإلرؤسإءإلرفوحإنيير  فوحدهإ،ألنهذهإألخبر

أخذتإؤلسال ي
كمإإستفإدمنهذإإألمرإلطإئفةإلمويحيةإلت  فإستغلتإلدفولإألجنبيةهذإإلمرضوعلصإلحهإ، مية،

منإلمدإرس،لكنعندمإأحّوتإلدفولةبخطرهإشمرتعنسإعديهإ،فونزلتؤىلسإحةإلتعليم.فوعليه بإنشإءإلكثبر

إفتتإحإلمدإر ي
إلفرإغيمكنإلقرلأنهبإلرغممنتأخرإلدفولةف  ةمنمىلئ ةفوجبر 

سإلحكرميةؤإلأنهإإستطإعتخاللفب 

بالدإلشإمفوبذلك أهإىلي
هإبير  حإفولتإؤلرسإليإتنشر ي

إلذيأحدثهغيإبهإ،فوتمكنتمنإلتصديلألفكإرإلهدإمةإلت 

ةإنشغإإلتهإمنإلحفإظعىلإلهويةإؤلسالميةلبالدإلشإم. إستطإعت،بإلرغممنكبر

إيمكن إلقرلؤنإلدفولةإلعثمإنيةفوإنلمتتمكنمنكبحجمإحإنتشإرإلمدإرسإألجنبيةبشكلتإم،ؤإلأنهإفوأخبر


 
عددإ أنتنشر ي

ةمنعهدإلولطإنعبدإلحميدإلثإن  ةفوجبر 
فب  ي

إستطإعتف 
 
إ كببر منإلمدإرس،فوعملتمنأجلنشر

ف صررةحقيقيةخفيتألجيإلعديدة، رعإيإهإ،فوهي إلدفولةإلعثمإنيةإهتمتبإلعلمفوبإلعمليةإلتعليمية،إلتعليمبير 

تخلفهم، ي
ترىعإلجهل.فولمتهملرعإيإهإأفوتوببتف  ي

عنهإصفةإلدفولةإلمتخلفةإلت  ي
ممإينف 
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المالحق

ة19ملحقرقم وتيطلبمنالدولةالعثمانيةفتحمدارستابعةللدولةبسببكير المدارس:وثيقةمنمديرمعارفبير

اإلرساليةوالمسيحية



وت11ملحقرقم بير ي
 
ف ورةفتحمدراسللمسلمير  وسليمالزهريإىلالسلطاتالعثمانيةبرص  ي

:وثيقةمنعبدالقادرقّبان 

المدارساإلرسالية.  بسببكير
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يمنععلالمدارساإلرساليةعدمقبولأيطالبمسلموعدمارتكاب18ملحقرقم ي
أيمخالفةضدالدين:فرمانسلطان 

تدّرسبهذهالمكاتب. ي
وي    جلألفكارالفاسدةوالتفتيشعلالكتبالمطبوعةالتر سةوعدمالير

ّ
والحقوقالمقد اإلسالمي



:نظامالتفتيشالذيأصدرتهالدولةالعثمانيةعلالمدارساإلرسالية.10ملحقرقم
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المصادروالمراجع

الوثائقالعثمانية:-أوال

B.O.A. (579/43404). B.E.O. 

B.O.A: A.MKT.UM. (1819/78). 

B.O.A: A.MKT.UM. (1838/73). 

B.O.A: B.E.O. (579/43404). 

B.O.A: BEO. (2755/206573). 

B.O.A: BEO. (579/43404). 

B.O.A: DEO. (52/39072). 

B.O.A: DH.MKT. (173/47). 

B.O.A: DH.MKT. (173/47). 

B.O.A: DH.MKT. (2726/85). 

B.O.A: DH.MKT. (173/47). 

B.O.A: MF.MKT. (302/45). 

B.O.A: ŞD. (2806/25). 

B.O.A: Y.EE. (112/6). 

B.O.A: Y.EE. (112/6). 

B.O.A: Y.EE. (112/6). 

B.O.A: Y.EE. (112/6, PP: 13). 

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

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

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

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

B.O.A: Y.PRK.MF. (3/29). 

B.O A: DH.TMIK.M. (244/12-4). 
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:السالناماتالعثمانية:ثانيا

ـه(.6286ـه،6263ـه،6262ـه،6261سإلنإمةنظإرةإلمعإرفإلعمرمية.)

فوت.) ـه(.6281ـه،6268-6266سإلنإمةفوإليةببر

ـه(.6226)سإلنإمةفوإليةسررية.




 
:المصادر:ثالثا

 الجرائد: -1

جريدةثمرإتإلفنرن.

والجلسات: -2  المحاض 

فوت.)شعبإن، ببر ي
جلوإتإلهيئةإؤلدإريةلجمعيةإلمقإصدف  ـه(.6831محإض 

فوت.) ببر ي
يةإؤلسالميةف  ـه(.6831إلفجرإلصإدق:إألعمإلإلكإملةلجمعيةإلمقإصدإلخبر



رابعا:المراجع:

العربية:باللغة -9

.6316أحمدشإجإلدين.)أيلرل، لبنإنخاللإلقرنإلتإسععشر ي
بويةفوتطررهإف   .مجلةإألبحإث(.إلحركةإلب 

جمرن(ؤسطنبرل.إلدفولةإلعثمإنيةتإري    خفوحضإرة.(.6333أكمإلإلدينؤحوإنأفوغىل.) )صإلحسعدإفوي،إلمب 

.) لبنإن.(.6333حوإنقبسشي ي
بوية.إلدفولةفوإلتعليمف  إلهيئةإللبنإنيةللعلرمإلب 

) إلجندي. إلقإدر عبد 8282خإلد )(. فوت ببر فوإلية ي
ف  إلتعليم عىل فوأثرهإ إلعثمإنية م(.6221-6362إؤلصالحإت

. للنشر ي ؤسطنبرل،تركيإ:مركزإلتإري    خإلعرن 

فوت:دإرإلنهإر.نشرءإلقرميةإلعربية.(.6313زيننررإلدينزين.) ببر

.)إلشيخطهإل إلتإري    خفوإلحضإرةفوإلعمرإن.(.6332رىلي ي
فوتف  .ببر فوت:دإرإلعلمللماليير  ببر

دمحمإبرإهيم.) إلدفولةإلعثمإنية(.6318عىلي ي
ؤسطنبرل..6322-6222إلحيإةإإلجتمإعيةفوإلفكريةف 

.(.8262فإضلبيإت.) ي
إلعثمإن  ي قإلعرن 

إلمشر ي
)ؤرسيكإ(.ؤسطنبرل:منظمةإلتعإفونإلمؤسوإتإلتعليميةف  إؤلسالمي

.) ي .(.6312قدريقلعح  .مدحتبإشإأبرإلدستررفوخإلعإلوالطير  فوت:دإرإلعلمللماليير  ببر

.(.6381دمحمجميلبيهم.) ي
فوت:مكتبةصإدر.فلوفةإلتإري    خإلعثمإن  ببر

.دمحمجميلبيهم.)بالتإري    خ(. ي
كةفرجهللاللمطبرعإت.فلوفةإلتإري    خإلعثمإن  فوت:شر فوت،ببر ببر

إلمرجة.) ي
فوت:دإرإلبيإرق.6331مرفقبت  (.صحرةإلرجلإلمريضفوإلولطإنعبدإلحميدفوإلخالفةإإلسالمية.ببر
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فوت،لبنإن:إلدإرإلعربيةللمرسرعإت.محإكمته(.-مذكرإته-مدحتبإشإ)حيإته(.8228يرسفكمإلبكحتإتة.) ببر



المنشورةرسائلالما -1 غير  جستير

مدينةحلببعدعهدإإلصالحإت)8288-8286رنإجرزيفعسش.) ي
فوت.6362-6222(.إلتعليمف  م(.ببر

.) ي
لبنإن.6316رؤفوفإلغصيت  ي

فوت.61(.إلدفولةفوإلتعليمإلخإصف  .ببر
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