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 كمية التربية ابن رشد/جامعة بغداد

 الُملّخص :

ـ 1841عاـ  شكََّل التعليم كاجهة ُمِهّمة من كاجهات اإلصبلح يف التنظيمات الُعثمانية يف كالية سوريا بعَد اإلنِسحاب اؼبصرم 
كلَّفني بإدارة سوريا حّّت هناية ُحُكم الوايل ا

ُ
صلح مدحت , كقد تبّّن سبلطني النهوض كالتجديد ىذا الربنامج اإلصبلحي , كنفَّذُه الوالة اؼب

ُ
ؼب

دف كالُقرل السوريّة , كرعاية اؼببلكا1880باشا عاـ 
ُ
ت التعليمّية كهتيئة ُسُبل ـ , كقد مِشَل ذلك التوسُّع يف عدد اؼبدارس كتوزيعها على اؼب

تخصٍّص .
ُ
 إعدادىا كتطوير اؼبناىج الدراسّية العلمّية كاألدبّية كالعسكريّة , كحسب تصنيفها من اإلبتدائّية حّّت التعليم العايل اؼب

 كالية سوريا-التعليم –ميداف  –التطبيقات –العثمانية  –التنظيمات  : الكلمات المفتاحية

 Abstract 

Ottoman regulations and their applications in the field of education in the province of Syria 

1841 - 1880 

Form of education and an important face mission of interfaces reform in the Ottoman regulations in 

the province of either Syria, after Egypt's withdrawal in 1841, taken Sultans of advancement and 

innovation of this reform program, and was carried out by taxpayers in the magistrates in 

themanagement charge of the of Syria until the end of the rule of the governor reformer Medhat 

Pasha in 1880 .                                                    

 it has included the expansion of the the number of schools and distributed categori cities , and 

villages Syrian and educational careof cadres and create ways of preparing and development of 

scientific, literary and militars , as ranked primary and specialized higher education .                           
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 الُمقدِّمة : 

يعدُّ التعليم كاجهة ُمِهّمة من كاجهات مسرية اإلصبلح يف التنظيمات الُعثمانية يف الواليات العربّية كمنها سوريا موضوع الدراسة  
رف التاسع عشر, فقد متَّ تعزيز الربنامج اإلصبلحي يف التعليم الذم متَّ تبنّيو إبّاف عهد اإلدارة اؼبصريّة يف سوريا ) يف النُّصف الثاين من الق

ـ ( , كتواصَل فيما بعد حّّت أُتيحت الُفرصة لوالة ُمتنّورين منهم ُرشدم باشا كمدحت باشا ُحُكم سوريا فقدَّموا 1841ػػػػػػ  1831
تعاِقبة أـ يف مناِىُجها التعليمّية فيما يتعّلق بالشؤكف اإلداريّة ُخطوات ىاّمة يف ميد

ُ
اف التعليم كاؼبعارؼ سواء أكاف ذلك يف اؼبراحل الدراسّية اؼب

ـ ـ كقانوف التعليم عا1864كاؼبالّية كالسيَّما يف اإلفادة من إصدار القوانني الَّيت يسَّرت أمر التعليم كهنضت بو كمنها قانوف الواليات عاـ 
 ـ , كيف ضوء ذلك حدََّد الباِحث إشكالّية قائِمة على فرضّية األسئلة اآلتية :1869

ما حدكد التغيري كالتوظيف يف النظاـ التعليمي اّلذم شهدتُو سوريا يف أعقاب ذبربة حكومة اإلدارة اؼبصريّة يف ببلد الشاـ كما بعَد  -
 انسحاهبا ؟

 بواليات الشاـ اأُلخرل ؟ىل كانت لوالية سوريا خصوصّية ُمقارنة  -
 ما آثار البصمة اإلصبلحّية يف ؾباؿ التعليم يف عهد ُحكم مدحت باشا كالية سوريا ؟ -
 ما حدكد اإلشكالّيات يف النظاـ التعليمي يف سوريا ككيَف تعاملت اإلدارة الُعثمانّية معها ؟ -

ُُثَّ تفكيكها كإعادة تركيبها برؤية ربليلّية ناِقدة , كزِّعت  اتَّبع الباِحث اؼبنهج التارخيي القائم على عرض األحداث كالوقائع كمن
تسلِسل على أربعة مباحث , تناكَؿ األّكؿ 

ُ
ُعِرَض فيو التعليم يف سوريا يف ذبرُبة ُحكومة  تمهيدا  ماّدة الدراسة على كفق سياقها التارخيي اؼب

ـ , كجاَء اؼببحث الثاين ليُتابع تأثري التنظيمات الُعثمانّية كأثرىا 1841ػػػػػػ  1831اإلدارة اؼبصريّة يف ببلد الشاـ كربديدان كالية إبراىيم باشا 
ـ كتواصَل حّّت إصدار ِنظاـ قانوف 1840ـ بعد توقيع معاىدة لندف عاـ 1841يف التعليم يف سوريا ما بعد انِسحاب القّوات اؼبصريّة عاـ 

مفي مسار التعليم يف كالية سوريا إذ حدَّدت 1864ات إصدار قانوف الواليات عاـ ـ , أّما الثالث فقد حدََّد مؤثِّر 1864الواليات عاـ 
صِلح 

ُ
ا كانت ؿبدكدة , كسلََّط اؼببحث الرابع الضوء على ذبربة الوايل اؼب مدحت نسبة من موارد الوالية لتحديث التعليم على الرغم من أهنَّ

ـ , كعلى الرغم من ُقصر ُمّدة إدارتِو إالَّ أنَُّو ترَؾ بصماٍت طيّبة يف كاِجهات 1880ػػ ػػػػ 1878باشا عندما أُسِندت إليِو إدارة كالية سوريا 
 التحديث يف سوريا , أذ كرََّس ُجهدُه ؼبوضوع التعليم كعدَّه من األكلويّات األساسّية للنهوض بالواقع اإلصبلحي يف سوريا .

ت التارخيّية , منها اؼبصادر الُعثمانّية , السالنامات , كبعض ملّفات كزارة اعتمدت الدراسة ؾبموعة ُمتنوِّعة من اؼبصادر كاؼبرجعيّا
حدَّ 

ُ
ّدة اؼب

ُ
دة اؼبعارؼ الُعمومّية   ) نضارت معارؼ عمومّية ( , فضبلن عن ؾبموعة من التنظيمات اؼبنشورة ربَت عنواف ) الدستور ( يف اؼب

تخصِّصة بتاريخ كالية سوريا , كأفاَد الباِحث أيضان من ـ فضبلن عن ا1876ػػػػػ  1861غُبُكم السلطاف عبد العزيز 
ُ
لُكُتب كاؼبطبوعات اؼب
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ختِلفة يف تعزيز الرؤل كا
ُ
ألفكار بعض رسائل اؼباجستري كأطاريح الدكتوراه اؼبنشورة منها كغري اؼبنشورة , كقد  أسهمت األحباث كالدراسات اؼب

 الَّيت قدَّمها الباِحث يف ىذه الدراسة .

 راسة اىمية الد

بط يُعدُّ ميداف التعليم من اؼبيادين األساسية ككاجهة رئيسية من كاجهات مسرية اإلصبلح االجتماعي , يف أم بلد من بُلداف العامل , كيرت  
ف أمنوذج قباحو كتطوره دبدل أىتماـ كُخطط كاسرتاتيجيات األنِظمة اغباِكمة , كلعلَّ برنامج اإلصبلحات الُعثماين يف  كالية سوريا قد يكو 
صلح مدحت باشا كى

ُ
و اإلطار يف ذلك ال سيَّما بعد أْف ُعِهَد ُحكم الوالية ِلوالة ُمتنّورين من كالية ُرشدم باشا كحّت هناية ُحكم الوايل اؼب

 ( .  1880ػػػػػ  1841الزمين ؼبوضوع الدراسة ) 

 ثاني ا : إشكالية الدراسة : 

جتمعات العربية اليـو تراجُ    
ُ
عنا خطرينا يف ميداف التعليم كال سيَّما سوريا كبعض البُلداف العربية اأُلخرل بسبب أزماهتا الداخلية كعدـ ُتواجو اؼب

ستقبل  االستقرار األمين , كفُقداف أجواء التعليم اؼبطلوبة يف كضع اػبُطط ؽبذا القطاع اغبيوم كبالتايل فأفَّ ؽبذا األمر تداعياتو اػبطرية
ُ
يف اؼب

 اؼبدل . اؼبنظور كالبعيد

 ثالث ا : فرضية الدراسة :  

  كضع الباحث فرضية قائِمة على عرض األسئلة اآلتية :      

بعَد ما حدكد التغيري كالتوظيف يف النظاـ التعليمي اّلذم شهدتُو كالية سوريا يف أعقاب ذبربة حكومة اإلدارة اؼبصريّة يف ببلد الشاـ كما  -
  انسحاهبا ؟

  ا خصوصّية ُمقارنة بواليات الشاـ اأُلخرل ؟ىل كانت لوالية سوري-

  ما آثار البصمة اإلصبلحّية يف ؾباؿ التعليم يف سوريا ككيَف تعاملت اإلدارة الُعثمانية معها ؟- 

  ما حدكد اإلشكالّيات يف النظاـ التعليمي يف سوريا ككيَف تعاملت اإلدارة الُعثمانّية معها ؟ - 

 :م1381ــــ  1381سوريا أبّان عهد اإلدارة المصريّة  أوَّال  : تمهيد : التعليم في
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ـ ( , إذ أحدَث تغيريات 1841ػػػػ  1831, إىل تبيّن برنامج إصبلحي ِخبلؿ ُمّدة ُحكمِو يف سوريا )  (1)سعَى إبراىيم باشا  
,    ُُثَّ عزََّز األمن كنظََّم شؤكف (2)إصبلحّية عديدة يف ؾباالت ـُبتِلفة إداريّة كاقتصاديّة كاجتماعّية بعَد أْف كطَّػَد ُسلطتو اؼبركزيّة يف دمشق 

ناِسبة ألبناء الشاـ يف االعتماد على أنُفسهم يف إاإلدارة كاؼباليّ 
ُ
ختِلفة الزراعّية كالصناعّية كىيَّػَأ الُفرص اؼب

ُ
دارة ة كحرََّؾ جوانب االقتصاد اؼب

دارس , ككانت ؽبذِه التوجُّهات نتاِئُجها الواِضحة , ففي ميداف التعليم كالرتبية أبدل إبراىيم باشا اىتمامُو دبوضوع تأسيس اؼب(3)كاليتهم 
, ككاَف ؽبؤالء الدكر اؼبؤثّػر يف (4)كتوزيعها اعبُغرايف على ببلد الشاـ , كأكعَز بإرساؿ العديد من البعثات الدراسّية من أبناء الشاـ إىل مصر 

رسي اؼبدين بشّقيو ـ , كأسََّس أجِهزة النظاـ التعليمي اؼبد1834النهوض بالتعليم بعد أْف أسََّس اؼبطابع كمنها دار الطباعة يف بريكت عاـ 
, فضبلن عن اإلشارة إىل أف ُخصوصّية التعليم اؼبدرسي اؼبوصوؼ بالصرامة كالشِّّدة كانت ( 5)االبتدائي كالثانوم , ككاَف التعليم باللُّغة العربّية 

 .(6)أشبو ما تكوف بالنظاـ العسكرم 

ت بعَد كصوؿ اغبُ   كم اؼبصرم إىل ببلد الشاـ إذ كظََّف إبراىيم باشا ِخربتِو يف مصر يف ال شكَّ أفَّ اغبالة التعليمّية كالثقافّية تغريَّ
تعتمد عليها الببلد موقع إدارتو اعبديد , فتوفَّرت يف برناؾبِو ُمقوِّمات اؼبدنّية الَّيت عّدىا الركيزة األساسّية يف النهضة العلمّية اغبديثة كاليت 

سلمني ) ذكوران كإناثان ( القراءة كالكتابة كتعليم الُقرآف الكرمي , كلذلك انتشرت  ُمستقببلن , فبدَأ باؼبدراس األكلّية كالكتاتيب
ُ
لتعليم أطفاؿ اؼب
 .           (7)اػبطط كاؼبساجد كالزكايا كُكلَِّف األئِّمة بإعطاء الدركس فيها 

ـَ بوِ   أتباعُو يف مصر فأُنِشأت اؼبدرسة النظامّية )  كضع إبراىيم باشا خطّة للنهوض بواقع التعليم يف ببلد الشاـ على ِغرار     ما قا
( طالب ُمسلم , يتعلَّموف فيها ـُبتلف العلـو فضبلن عن تدريبُهم العسكرم ,  600ـ كعدد طلبتها ) 1834اغبكومّية ( يف دمشق عاـ 

( قرشان ككجبات طعاـ يومّية  15شهريّة قدُرىا )  كمن ُُثَّ التهّيؤ للعمل يف اؼبيداف اغبريب أذا تطلََّب األمر ذلك , ككانت ُتصرؼ ؽبُم ُمكافأة

                                                           

د كالدُه يف ُكل مشركعاتِو , ُعِرَؼ حبنكة إبراىيم باشا : ىو االبن األكرب لوايل مصر ؿبمد علي باشا , كِلَد يف مدينة نصرتلي التابعة إىل ُمقاطعة دارما يف مقدكنيا , كاَف عض (1)
ػػػػػػ  1831على السوداف كاليوناف كخاَض معركة اؼبورة يف ببلد الشاـ الَّيت توىّل إدارهتا   يف القيادة العسكريّة , فقاَد عّدة ضببلت  ِضدَّ الدكلة السعوديّة األكىل فضبلن عن ضبلتوِ 

ػ ػػػػػػ 1789ـ . ؼبزيد من التفاصيل يُنظر : إبراىيم باشا كنشاطُو العسكرم كدكرُه السياسي كاإلدارم     1848ـ     تويفَّ يف العقد السّتني من ُعمرِه يف كانوف األّكؿ عاـ 1841
 .   2( رسالة ماجستري غري منشورة , ُكّلّية الرتبية , جامعة دياىل, ص2005ـ , ثعباف حسب اهلل علواف الشّمرم , )1848

 . 283( مطبعة ابن األثري , جامعة اؼبوصل ,  ص 1991ـ , سّيار كوكب علي اعبميل ,)1916ػػػػػػػ  1516تكوين العرب اغبديث (2) 
, ص  1990ـ ( , مكتبة مدبويل , القاىرة , 1948ػػػػػ  1848اعبمعّية اؼبلكّية للدراسات التارخيّية , صفحات من تاريخ مصر يف ذكرل البطل الفاتح إبراىيم باشا ) (3)
 .  116,  115ص

    . 160أبن األثري , جامعة اؼبوصل , ص  ( مطبعة1989ـ إبراىيم خليل أضبد ,  )1916ػػػػػػػ  1516تاريخ الوطن العريب يف العهد العثماين (4)
 .  112( دار سبّوز , دمشق , ص 2013سامي صاحل الدكرم , ) , 1841ػػػػػػػػ  1821موقف بريطانيا من سياسة ؿبمد علي باشا يف اليوناف كببلد الشاـ  (5)
 . 283تكوين العرب اغبديث, اؼبصدر السابق , ص  (6)
 .  208( , مكتبة مدبويل , القاىرة , ص  14(, , سلسلة ) 1990.. صفحات من تاريخ مصر لطيفة ؿبمد سامل ,) 1841ػػػػػػػ  1831اغبكم اؼبصرم يف الشاـ  ( 7)
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جاكرة ؽبا 
ُ
ُدف كالُقرل اؼب

ُ
( طالب  500ػػػػػػ  400, كيف حلب ُأسِّست اؼبدرسة النظامّية كضّمت ما بنَي ) (1), ِلذا توافَد عليها الطلبة من اؼب

ُدف اأُلخرل , ككاَف نظاـ اؼب
ُ
درسة جيمع بنَي الداخلي اػبارجي كيتلّقى فيها الطلبة اللُّغات العربّية من ُسّكاف اؼبدينة كما جاكرىا من الُقرل كاؼب

(  20ػػػػ  15كالرتكّية كالفارسّية فضبلن عن ُعلـو الرياضيّات  كالتاريخ كبعض التدريبات العسكريّة كُخصِّصت ُمكافأة للطلبة ُقدِّرت ما بني) 
 .( 2)شبانيتو عشر ُمدرِّسان قرشان شهريّان , كاؼبدرسة تتأّلف من ُمدير اؼبدرسة ك ك 

ازدادت أعداد اؼبدارس يف ُكل أكباء سوريا كمنها اؼبدارس الثانويّة يف دمشق كحلب كأنطاكيا ككفِّرت ُكل ُمستػلزماهتا الدراسّية ,  
 .(3)فضبلن عن توفري اػبدمات لطلبتها من اإلسكاف الداخلي كاإلطعاـ اليومي اجملّاين 

الَّيت اتبعتها اإلدارة اؼبصريّة يف ببلد الشاـ يف عهد إبراىيم باشا , فقد نشطت اإلرساليّات التبشرييّة لفتح كيف ِظل سياسة التساُمح  
واء أبناء اؼبدارس يف سوريا كالواليات التابعة ؽبا على الرغم من أفَّ أىدافها مل تكن ) فقط ( يف ؾباؿ التعليم , ِلذا جاءت ىذِه اؼبدارس الحت

سِلمة , ففتحت يف دمشق مدرسة أكلّية لؤلرثوذكس اليونانيني كُأغِبقت بالكنيسة كاحتوت على الطوائف اأُلخرل 
ُ
تلميذان كؽبا  130غري اؼب

 .( 4)طابعها الديين كُتدّرس فيها القواعد األكلّية كالتاريخ اػباص باليوناف قدميان كحديثان 

بشِّرين يف سوريا كأسَّست مدارس بذلك ُعرِفت باسم مدارس التبشري , إذ  
ُ
حرصت الكنائس الفرنسّية كحكوماهتا على إعداد اؼب

بّشر على استعداد تاـ لتويّل مسؤكليّاتِو بعد زبرُّجِو , كتوىّل ىؤال
ُ
بشِّركف تقـو ىذِه اؼبدارس بتدريس مناىج ثقافّية خاّصة حّّت يكوف اؼب

ُ
ء اؼب

بشِّركف الربكتستانت عن طريق اؼبدارس اإلبتدائّية الت
ُ
, كعلى الرغم من طبيعة األىداؼ  (5)عليم جبميع أنواعِو كمراحلِو كأكثر ما كصَل إليِو اؼب

ا أسهمت يف النهوض بالتعليم كالثقافة يف سوريا كمناطق ببلد الشاـ األخرل .  اؼبرسومة ؼبدارس التبشري كأغراضها , إاّل أهنَّ

تلميذان , يتلّقوف فيها ُعلومان ـُبتِلفة  60ػػػػػ  25لليػهػود عػدد مػن اؼبدارس يف دمشق ضّمت الواحدة منها ما بنَي                ككاف 
 5ػػػػػ  3سنة , كُتصرؼ ؽبم ـُبصَّصات ما بنَي  13ػػػػػ  3منها قواعد اللُّغة العربّية كىي ُمقتصرِة على الذكور فقط كبأعمار ؿُبدَّدة ما بنَي 

 .(6)قركش أسبوعيّان 

ـَ إبراىيم باشا                على تشجيع اإلرسالّيات الِعلمّية ألبناء سوريا   كبغية تطوير التعليم التخصِّصي يف كالية سوريا , أقد
ختِلفة يف مصر كبتوجيو م

ُ
ن كالده ؿبمد علي كأفَّ قسمان لبللتحاؽ بالدراسات العالية يف ؾباؿ التعليم يف الطب كاؽبندسة كبعض الصناعات اؼب

                                                           

رقَّمة  11( ,  66الشاـ , ؿبافظ األحباث ؿبفظة رقم )  (1) 
ُ
, نقبلن اغبكم اؼبصرم يف الشاـ اؼبصدر  1834ق / 1250ربيع األّكؿ  8يف  117, ترصبة الوثيقة عن الرتكّية اؼب

  234السابق , ص 
 . 208اغبكم اؼبصرم يف الشاـ , اؼبصدر السابق , ص (2) 
 . 134, ص تاريخ األقطار العربّية اغبديث جورج لوتفسكي , ترصبة دار التقدُّـ , موسكو , ترصبة : عفيفة البستاين , مراجعة : يورم يوشني , د.ت  (3)
 .  210كم اؼبصرم يف الشاـ , اؼبصدر السابق , ص اغب(4) 

(رسالة ماجستري غري منشورة , ُمقّدمة إىل ؾبلس معهد التاريخ العريب 2013ـ نضاؿ كاظم  العوادم , )1841ػػػػػػػ  1831التبشري يف ببلد الشاـ يف عهد إبراىيم باشا  (5) 
 .  65كالرتاث العلمي للدراسات العليا , بغداد , ص 

 . 210اغبكم اؼبصرم يف الشاـ , اؼبصدر السابق , ص (6) 
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. ككاَف ؽبذِه النخبة دكرىا يف تنشيط حركة التعليم كالثقافة يف  (1)من أكالد األغنياء توجَّهوا لدراسة ىذِه التخصُّصات الدراسّية يف أسطنبوؿ 
 سوريا .

كِصفت بالطيّبة ِخبلؿ اؼبرحلة األكىل من  كعلى النقيض من ذلك فإفَّ طبيعة العبلقة بنَي إبراىيم باشا كُسّكاف ببلد الشاـ الَّيت 
ت , بسبب أفَّ اإلدارة اؼبصريّة أقدمت على سلسلة من اإلجراءات الَّيت مل تر  ؽ التواجد العسكرم اؼبصرم يف ببلد الشاـ ُسرعاف ما تغريَّ

التابع إىل اإلدارة اؼبصريّة الَّذم أستنزَؼ موارد لؤلىايل , كمنها الرقابة على األسعار كعلى مصاحل التّجار يف ببلد الشاـ كتزايد أعداد العسكر 
ستِمرّة فبا أشاعَ 

ُ
 الغضب الببلد على ِحساب السُّّكاف احملليني , فضبلن عن تعاُملهم مع الناس تعامبلن فّضان كتكليفُهم بأعماؿ السُّخرة اؼب

عارضة للوجود اؼبصرم يف ببلد الشاـ 
ُ
 .( 2)كتنامي ركح اؼب

تمثِّػلة باإلقطاعيني دكرىا يف مواجهة سياسات إبراىيم باشا السيَّما أفَّ إجراءاتو قد أغبقت هبم ككاَف للطبقة األرس 
ُ
تقراطّية الُعليا كاؼب

تمثِّػلة بالبدك الصحراكيني كاعببليني الَّ 
ُ
توارثة , فضبلن تذمُّر الطبقة االجتماعية الُدنيا كاؼب

ُ
اػِبدمة  ذين ساقُهم إىلضرران كحرمتُهم من امتيازاهتم اؼب

ة العسكريّة كفرَض على كواىلهم الضريبة , ُكل تِلَك السياسات مهَّدت لقياـ انتفاضات فبّلحّية عديدة كاجهتها القّوات اؼبصريّة بالِشدّ 
 .   ( 3)كالتنكيل 

رتّدية إىل نشوء بعض االضطرابات كحركات التمّرد يف سوريا كمناطق ببلد الشاـ اأُلخر  
ُ
ل , فبا دفع الدكلة أّدت تلك األكضاع اؼب

باشر لببلد الشاـ كىو اؽبدؼ الذم كانت تس
ُ
عى الُعثمانّية إىل استغبلؿ الفرصة حبجة هتدئة األكضاع كالقضاء على الفنت إلعادة ُحكمها اؼب

األكضاع  ـ ( , كيف الوقت ذاتو فأفَّ ىذهِ 1840ػػػػػ  1831إليو , إذ كانت قد خرجت من إدارة ذلك البلد يف السنوات التسع من ) 
ـ 1840آب  19, كألزمت ؿبمد علي باشا بقبوؿ شركط ُمعاىدة لندف ( 4)اؼبلتبسة قد مهَّدت لتدخُّل الِقول اأُلكربّية بقّوة يف ببلد الشاـ 

(5 ). 

                                                           

 جوزيف زيتوف , التعليم يف كالية سوريا على الرابط اآليت : (1)
 .15/1/2018تاريخ الدخوؿ على الرابط 

www.josephzeitoun.com 

 . 62(  ُمراجعة : عطاؼ مارديين , دمشق , ص 1998,)دمشق يف القرنني الثامن عشر كالتاسع عشر ليندا شيلشر , ترصبة : عمر اؼببّلح كدينا اؼببّلح (2)
 . 248تكوين العرب اغبديث, اؼبصدر السابق , ص  (3)
 .  410, دمشق , د.ت ,            ص  2( عبد الكرمي رافق , ج 1916ػػػػػػػ  1516العرب كالعثمانيني )  (4)
 .   148, موقف بريطانيا من سياسة ؿبمد علي , اؼبصدر السابق , ص  164 تاريخ الوطن العريب يف العهد العثماين , اؼبصدر السابق , ص(5) 
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وؿ بالشركط لذا ربمََّل إبراىيم باشا نتائج تعبئتِو العسكريّة كتشديده يف الضغط على السُّّكاف , فبا أجربه على اإلنِسحاب كالقب 
ِذّلة 

ُ
, كقد أثرت تلك التطورات بصورة كاضحة يف مسرية اغبياة الداخلية يف سوريا , إذ تعطَّلت أغلب ميادين االنشطة اغبيوية كمنها ( 1)اؼب

 كالية سوريا .ميداف التعليم كالثقافة , حّّت بدأت مرحلة اإلعداد للتنظيمات الُعثمانّية كربديد تأثريىا على الواليات العربّية كمنها 

 :م1388ــــ  1381ثانيا  : التنظيمات الُعثمانّية ومسار التعليم في سوريا 

باشرة عليها , إالَّ أفَّ حركة اإلصبل 
ُ
ح ) على الرغم من التداعيات الَّيت كاجهتها اإلدارة الُعثمانّية يف سوريا كُفقداهنا السيطرة اؼب

, كالَّيت أستنَد فيها إىل اأُلُسس اإلصبلحّية الَّيت ( 2)ـ ( 1861ػػػػ  1839لطاف عبد اجمليد األّكؿ) التنظيمات ( الَّيت بدأ تطبيقها يف عهد السُّ 
, كأفوؿ تلك اغبركة اإلصبلحية قد رأت النور كبدت كاضحة للعياف كأعتمَد ( 4)ـ  1839ػػػػ  1808, ) ( 3)كضعها السُّلطاف ؿبمود الثاين 

ستنريين يف ُمقدِّمُتهم الصدر األعظم مصطفى رشيد باشا 
ُ
فّكرين كاؼب

ُ
, كؿبمد أمني علي ( 5)السلطاف عبد اجمليد يف كضعها أفكار عدد من اؼب

قوانني كالقرارات اإلصبلحّية الَّيت ُعرِفت بػػ ) التنظيمات ( كالَّيت كاَف ؽبا ,إذ أصدَر ىؤالء سلسلة من ال( 1), كؿبمد فؤاد باشا ( 6)علي باشا 

                                                           

(  ترصبة : يسر جابر كمنذر جابر , دار اغبداثة للطباعة كالنشر , 1988سوريا كلبناف كفلسطني ربت اغبكم الرتكي من الناحيتني السياسية كالتارخيية , قسطنطني بازيلي ,) (1)
 . 198ص 

ـ , توىّل العرش خلفان ألبيو كىو بعمر شباف عشرة سنة , فأكمل مسرية أبيو اإلصبلحّية فكسب ُشهرة كاسعة 1821ميد األّكؿ ) خاف ( : كِلَد يف عاـ السُّلطاف عبد اغب(2) 
نني كعشرين عامان يف السَّلطة تاركان ألحفادِه ُخطوة ـ , ككاَف شابّان يافعان كمل يُكن ُعمرُه يزيد على األربعني عامان قضى منها أث1861ُمصلحان كرجل تنظيمات خرييّة , تويفَّ عاـ 

( دار الصفدم , دمشق ,  ص 2004د علي عامر , )التناُزؿ كإرضاء الدكؿ األكربّية . ؼبزيد من التفاصيل يُنظر : تاريخ االمرباطوريّة الُعثمانّية .. دراسة تارخيّية إجتماعّية ,ؿبمو 
308  ,315    . 
, مطبعة اعبوائب , األستانة ,  5عن حركة التنظيمات الُعثمانّية ينظر : كنز الرغائب يف منتخبات اعبوائب , صبع كربقيق : سليم فارس شدياؽ , ج ؼبزيد من التفاصيل (3) 

جّلدات ) األّكؿ كالثاين ( , ق ؛ ؾبموعة األنظمة كالقوانني الُعثمانّية اؼبنشورة ربت أسم الدستور , تعريب : نوفل نعمة اهلل نوفل , تدقيق : خليل أفندم ا1294
ُ
ػبورم , اؼب

(,أُطركحة دكتوراه غري منشورة , ُكّلّية اآلداب 2005ـ ؿبمد عصفور سلماف )1909ػػػػ  1839ق ؛ حركة اإلصبلح يف الدكلة الُعثمانّية كأثُرىا يف اؼبشرؽ العريب 1310بريكت , 
 . 92, جامعة بغداد  , ص 

ـ كتوىّل العرش كلُو من العمر أربعة كعشركف عامان , شهدت ُمّدة ُحكمُو أحداثان ىاّمة على الساحتني 1784( , كِلَد عاـ  1839ػػػػػػػ  1808السُّلطاف ؿبمود الثاين )  (4)
كَحَكم أثنني كثبلثني عامان قضاىا يف ِصراع دائم ما  ـ1839كأنِشطة ؿبمد علي باشا يف مصر , تويفَّ عاـ  الُعمانّية كيف الواليات العربّية التابعة لُسلطانو , إذ كاجو اغبركة الوّىابّية

شِكبلت اػبارجّية . ؼبزيد من التفاصيل يُنظر : تاريخ االمرباطوية العثمانية , اؼبصدر السابق , ص ص
ُ
 . 308,  302بنَي اإلصبلح الداخلي كاؼب

اسة العلـو الدينية , تقّلَب يف مناصب عديدة منها أمني الباب العايل كالسكرتري األّكؿ إلدارة ـ ( , كِلَد يف أسطنبوؿ , كِلَج يف در 1858ػػػػػػ  1800مصطفى رشيد باشا )  (5)
ـ كقد توىّل ىذا 1846ـ , كصدر أعظم عاـ 1837الداخلّية كاػبارجّية للدكلة الُعثمانّية ُثَّ سفريان لببلدِه يف باريس كبعدىا يف لندف , كشغَل منصب كزير اػبارجّية عاـ  الشؤكف

نّظر ؼبرسـو الكلخانة اإلصبلحي عاـ 
ُ
 1ـ , كأبو التنظيمات . ؼبزيد من اؼبعلومات ينظر : سالنامة نظارت خارجّية دفعة 1839اؼبنصب طبس مّرات ككزير خارجّية مّرتني , كىو اؼب

 . 29ؼبصدر السابق , ص ؛ حركة االصبلح يف الدكلة العثمانية  , ا 273,  270ـ , ص ص 1302ـ ,  ملف رقم 1884ق / 1302, للعاـ 
ّدة مناصب ـ ( , كِلَد يف أسطنبوؿ , توّجو لدراسة العلـو كاآلداب العربّية كالرتكّية كاتقَن اللُّغتني الفرنسّية كاإلنكليزيّة , تقّلَب يف عِ 1871ػػػػػػػػ  1815ؿبمد أمني علي باشا ) (6) 

 مرّات , كىو من األعضاء البارزين يف اجمللس العايل ب الصدر األعظم ثبلث مّرات ككزير خارجّية ستمناصب منها ُمستشار لوزارة اػبارجّية كسفري ببلدِه يف لندف كمنص
خطَّطني لوضع خط شريف مهايوف  للتنظيمات ككاَف من

ُ
 .  30ـ . للمزيد يُنظر : حركة االصبلح يف الدكلة العثمانية , اؼبصدر السابق , ص1856اؼب
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, كظهرت ُمعطياهتا يف الواليات العربّية كالسيَّما يف ؾباؿ التطبيق االجتماعي (2)أثرىا الواضح يف تطّور اإلصبلح يف الدكلة الُعثمانّية 
 مي كىو موضوع الدراسة اغبالّية . كاالقتصادم , كسيتم عرض ذلك يف سياؽ اؼبيداف التعلي

توىّل قبيب باشا إدارة دمشق كمتَّ تطبيق اإلجراءات اإلصبلحّية يف سوريا كقد تضَّمنت تقليص استقبلؿ الوالية بإدارة شؤكهنا  
رار السيطرة اؼبصريّة كضماف كزيادة العائدات كتعزيز السيطرة الُعثمانّية على مناطق األرياؼ , كزيادة أعداد القّوات العسكريّة هبدؼ عدـ تك

, يظهر أفَّ االىتماـ كاَف ُمنصّبان على جوانب األمن كاألستقرار بالدرجة األساس كمل يكن نصيب (3)أمن قوافل اغبج من دمشق إىل مّكة 
 القطاعات اأُلخرل إاّل ؿبدكدان , كبالتايل مل تشهد تطّوران ملموسان يف جوانب التعليم .

ألعلى للمعارؼ برئاسة فؤاد باشا كمن بعده جودت باشا الَّذم أخذ بنظر االعتبار االىتماـ بالتعليم يف كبعد تأسيس اجمللس ا 
عّلمني عاـ 

ُ
ـ كبذلك ساَر خط 1845الدكلة الُعثمانّية كالواليات التابعة ؽبا فأسَّست اؼبدارس الرشديّة اإلبتدائّية للُطبّلب , ُُثَّ افتتحت دار اؼب

اىني  ة , األّكؿ العسكرم كاآلخر اؼبدين , كيف الدراسة اؼبدنّية حدََّد اجمللس الدراسة اإلبتدائّية دبُّدة ثبلِث سنوات ُُثَّ تليها اؼبرحلالتعليم باذبَّ
ة التدريس الرظبّية ( سنة كبقيت اللُّغة الرتكّية ىي لُغ 3ػػػػػ  2الرشديّة سنوات فُباثِلة , ُُثَّ يُنقل الطالب بعدىا إىل اؼبرحلة اإلعداديّة ِلُمّدة ) 

 .(4)الوحيدة كجعلت اللُّغة العربّية إلزامّية يف الواليات العربّية 

لحقة  
ُ
نالت دمشق نصيبان طّيبان من االىتماـ يف موضوع فتح اؼبدارس , ففيها    عدد كبري من الكتاتيب كاؼبدارس الفقهّية اؼب

( طالبة كأربع مدارس ُرشديّة  292( مكتبان لئلناث فيها )  28( طالب ك )  700)  باؼبساجد كقدََّر عدد الُطبّلب يف اؼبدارس الدينّية بػػػ
 ( تلميذان كمكتب حريب إعدادم فيو سّتوف طالبان كمدرسة حربّية تُضم مائة تلميذ , كاعبدكؿ اآليت يوّضح ذلك :  250تُضم ) 

  

                                                                                                                                                                                                   

ـَ بأدكار رظبّية ُمِهّمة يف عهد السُّلطاف عبد اجمليد األّكؿ , 1869ػػػ ػػػػػػ 1815ؿبمد فؤاد باشا )  (1) كعمل ـ ( , كِلَد يف أسطنبوؿ , درَس يف عدد من اؼبدارس األجنبّية , كقا
نصب كزير اػبارجّية كمن ثُػمَّ صدر أعظم كعضو يف اجمللس العايل ُمرتصبان ؼبصطفى رشيد باشا ثُػمَّ كاتبان أّكؿ يف السفارة الُعثمانّية يف لندف ُثَّ سفريان يف بطرسبورغ , ثُػمَّ تقّلَد م

 .  30؛ حركة االصبلح يف الدكلة العثمانية  , اؼبصدر السابق , ص  273ق , ص 1302ـ . يُنظر : سالنامة نظارات خارجّية للعاـ 1869للتنظيمات ُثَّ رئيسان لو , تويفَّ عاـ 
 . 30اؼبصدر نفسو , ص  (2)
 . 68دمشق يف القرنني  الثامن عشر كالتاسع عشر  , اؼبصدر السابق , ص  (3)
 . 163( سلسلة ؿُباضرات , معهد البحوث كالدراسات العربّية , القاىرة  , ص 1961, عبد الكرمي غرايبة , ) 1876ػػػػػػػ  1840سوريا يف القرف التاسع عشر (4)
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 جدول يُظِهر توزيع المدارس في سوريا في عهد التنظيمات)*(

عدد  ةنوع الدراس
 المدارس

عدد 
 الُطّّلب

 التلميذات الُمعلِّمات العدد العاملون

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 077 كتاتيب إسّلمّية
 595 2 53 ـــــــ 1520 08 عاديّة

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 527 8 حكومّية رشديّة
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 187 5 حكومّية عسكريّة

 1707 85 0 81 1182 9 مسيحّية
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 827 15 يهوديّة

 1885 80 82 81 8385 171 المجموع
 . 166ـ , ص1876ػػػػػػ  184)*(اؼبصدر , عبد الكرمي غرايبة , سوريا يف القرف التاسع عشر 

كأسَّست الطوائف اؼبسيحّية أعدادان كبرية من اؼبدارس يف دمشق فكاف للرـك األرثوذكس مدرسة للذكور ُتدّرس بالعربّية كالرتكّية  
قدَّمة من أبناء الطائفة , 

ُ
فتحت مدرسة كأ         كالفرنسّية كاليونانّية كتُضم سبعة ُمعّلمني كثبلثػمػائػة تػلػمػيػذ كيػنػفػق عليها من التربُّعات اؼب

تلميذة , كأسََّس الرـك الكاثوليك مدرسة كبرية يف  150طالبان , كمدرسة لئلناثبأربع ُمعّلمات ك  50للذكور يف حي اؼبيداف دبعّلم كاحد ك 
 60 تلميذان ك60ُمعّلمني كُمعّلمتني ك 10طالب , كمدرستني يف حي اؼبيداف أحدمُها لئلناث مبلكها  250ُمعّلمني ك  10اؼبدينة من 

ة تلميذة ,كضّمت مدرسة اليسوعيني أربع ُمعّلمات كمائة كأربعني طالبة , ككاف لآلباء العازاريني مدرسة للذكور كُأخرل لئلناث ضّمت ثبلث
فقد  ُمعّلمني كأربع عشرة ُمعّلمة كطبسني طالبان كطبسمائة طالبة , كعّدت مدرسة العازاريني للبنات من أحسن مدارس دمشق , أّما الفرنسّية 

 .(1)كانت دبُعّلم كاحد كطبسني طالبان 

 25ُمعّلمني ك  3ـ قامت بعثة بريطانّية بتأسيس مدرستني إنكليزيتني للذكور إحدامُها خاّصة باليهود مؤلّفة من 1860كيف عاـ  
سلمني دبُعّلمة كاحدة         ك  45تلميذان , كأُخرل عاّمة دبُعّلم كاحد ك 

ُ
تلميذة ,  35طالبان , فضبلن عن مدرسة لئلناث كاحدة خاّصة باؼب

 .(2)طالبة  55اّمة يف اؼبيداف فيها ُمعّلمتاف ك كُأخرل ع

, الَّذم (1)ـ ( 1875ػػػػػ  1861ـ , توىّل شؤكف الّسلطنة السُّلطاف عبد العزيز ) 1861كبعَد كفاة السُّلطاف عبد اجمليد خاف عاـ  
لُعثمانّية ربَت اسم الدستور يف ثبلثة ـ , كطبع التنظيمات ا1864أتَّصَف عهدُه بالتنظيم الداخلي للدكلة فأصدر نظاـ الواليات عاـ 

                                                           

 . 167,  166اؼبصدر نفسو , ص ص (1)
 . 278,  277( بريكت  , ص ص 2004؛ األعماؿ الكاملة .. شامّيات .. دراسات يف التاريخ كاغبضارة , نيقوال زيادة ,  ) 168السابق , ص اؼبصدر  (2)
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, كشهدت الدكلة تقدُّمان ملموسان يف تنظيم الشؤكف الداخلّية كالعسكريّة فضبلن عن االىتماـ بُفرص التعليم كالتوسُّع يف منشآتِو (2)ؾُبّلدات 
تعدِّدة .

ُ
 اؼب

 م والتعليم في والية سوريا :1388ثالثا  : نظام الواليات عام 

ـ ُخطوة ىاّمة خضعت دبوجبِو الواليات إىل السُّلطة اؼبركزيّة , كدبُقتضاه متَّ القضاء 1864يُعد إصدار قانوف الواليات الُعثماين عاـ  
ب جوانعلى الفوضى اإلداريّة كالفساد يف مفاصل الدكلة كالسّيما يف الواليات العربّية , إذان ىو الِئحة متَّ دبوجِبها تطبيق اإلصبلحات يف 

, كيظهر أفَّ تطبيق القانوف يف الواليات العربّية جاَء بصورة ُمتباينة (3)ـُبتلفة ُمتمثِّػلة بتحسني ُمستول أداء اؼبؤسَّسات اإلداريّة يف ُكل الواليات 
كاغبجاز كمصر فقد كصَف بسرعة التطبيق يف كالية سوريا ككاليات ببلد الشاـ اأُلخرل يف حني مل يكن كذلك يف كاليات العراؽ كاليمن 

(4). 

ُقسِّمت كالية سوريا دبوجب ىذ النظاـ إىل ِعّدة ألوية كسناجق كأقضية , كُحدِّدت دبوجبو اؼبسؤكليات كالصبلحّيات من أعلى  
هم أعباء مسؤكليّاهتم موّظف كىو الوايل إىل ـُبتار القرية , كأُنِشأت اجملالس احمللّّية , فتمَّ إشراؾ أبناء الواليات يف إدارة كالياهتم هبدؼ ربمُّلِ 

باشر من اإلدارة اؼبركزيّة يف إسطنبوؿ ,  كيف ضوء ىذِه التقسيمات اإلداريّة لنظاـ عاـ 
ُ
ـ ُأسُتحِدَث ؾبلس الوالية 1864كاالشراؼ اؼب

طط االسرتاتيجّية يف , ُمِهّمة اجمللس كضع اػبُ ( 5)الُعمومي برئاسة الوايل كعضويّة أربعة من أعضاء ؾبلس األقضية كثبلثة أعضاء ُمنتخبني 

                                                                                                                                                                                                   

على أكربّا , إذ يُعد أّكؿ ُسلطاف سافَر إىل  ـ كتوىّل العرش كلُو من الُعمر اثناف كثبلثوف عامان , ُعِرَؼ بانفتاحوِ 1829ـ ( , كِلَد عاـ 1875ػػػػػػػ  1861السُّلطاف عبد العزيز ) (1) 
ليب الرأم الداخلي ِضّدُه كخرجت ِعّدة ُمظاىرات أكربّا كربديدان إىل باريس كأُعِجَب هبا كدبستول حضارهتا كرقيها العلمي كالُعمراين , كمتَّ اإلنفتاح عليها كلكن ُسرعاف ما متَّ تأ

الدكر الكبري يف ذلك , كعاضده مفيت اإلسبلـ كنقيب  قتصاديّة كاغبد من الغبلء كتوفري اؼبواد اإلستهبلكّية ككاَف ؼبدحت باشاكأحتجاجات ُتطالب خبلعِو كإصبلح األكضاع اإل
لدكلة العثمانية  , اؼبصدر ـ . للمزيد يُنظر : حركة االصبلح يف ا1875اػبامس السُّلطة عامان كاحدان  األشراؼ كشريف مّكة ككبار الُعلماء  كقادة اعبيش كمت خلعِو كتوىل ُمراد

  . 315السابق , ص 
ُدىا الدستور , كُيتوم على ؾبموعة يطلق على الدستور أيضان أصطبلح ) القانوف األساس ( أك اؼبشركطّية , كتعين أْف تكوف ُسلطة السُّلطاف ُمقيَّدة كمشركطة بقيود ُُيدِّ  (2)

ـَ برتصبتو نوفل نعمة اهلل نوفل ,  1883ة يف النُصف الثاين من القرف التاسع عشر حّّت عاـ األنِظمة كالقوانني الَّيت أصدرهتا الدكلة الُعثمانيّ  ـ , ربت أسم ) دكلة علّية ُعثمانّية ( كقا
ـ . للمزيد يُنظر :, 1883يف بريكت عاـ بّية كاتب طرابلس راجعُو كدقَّقُو خليل أفندم اػبورم , ُمدير مطبوعات كالية سوريا كمت طبعُو برخصة نظارة اؼبعارؼ اعبليلة باؼبنطقة األد

  12دار رسبلف , دمشق,ص  )2012تاريخ دمشق يف عهد السُّلطاف الُعثماين عبد اغبميد , سهاـ ؿبمد ىنداكم) 
 . 201حركة االصبلح يف الدكلة العثمانية  , اؼبصدر السابق , ص (3)
 www.turkpress.comعلى اؼبوقع اآليت :  1876ػػػػ  1839ربّية ) كالية الشاـ ( يُنظر : نظاـ اإلصبلحات الُعثماين كآثارُه على الببلد الع(4)

 . 22/1/2018تاريخ الدخوؿ على الرابط 
 
 

, اصدار اؼبركز العريب لؤلحباث كدراسة  2013التنظيمات الُعثمانّية كالدستور .. بواكري الفكر الدستورم نّصان كتطبيقان كمفهومان , كجيو كوثراين ؾبّلة تبني , العدد الثالث ,  (5)
 .  60السياسات , الدكحة , ص 
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خرل التابعة إدارة الوالية , ككاَف للتعليم حّيز ُمِهم يف برامج ىذا اجمللس سواء أكاَف ذلك يف كالية سوريا أـ يف بقّية الواليات العربّية األُ 
 لئلدارة الُعثمانّية .

ـ ( , 1866ػػػ  1863كمنهم ؿبمد رشيد باشا )  توىّل إدارة كالية سوريا عدد من الوالة الُعثمانيني ترَؾ بعضهم آثاران حسنة , 
قيم يف دمشق قائبلن بذلك فيو : 1871ػػػ  1866كؿبمد راشد باشا ) 

ُ
)) في حدود معرفتي ال ـ ( اّلذم أمتدحُو الُقنُصل الربيطاين اؼب

ىؤالء الوالة النهوض بالتعليم كزيادة أعداد كمن بنَي ما اىتم بِو , ( 1)يوجد واٍل غادَر سوريا وكاَن األسف عليو عاّما  كهذا الوالي ((
ستويات الدراسّية من اإلبتدائّية كاؼبتوسِّطة كاإلعداديّة كافّة فضبلن من اؼبدارس ذات التخصُّصات اؼبهنّية .

ُ
 اؼبدارس يف اؼب

مانّية يف صبيع اؼبراحل , كمتَّ ـ اػباص بإصبلح منظومة التعليم يف الدكلة الُعث1869كبعد أْف ُشرَِّع نظاـ التعليم الُعثماين عاـ  
إلبتدائّية دبوجب ىذا النِّظاـ توِسعة إنشاء اؼبدارس يف ببلد الشاـ كانتظامها فأصبَح ؽبا نظاـ تعليمي رظبي مِشَل صبيع اؼبراحل الدراسّية من ا

نشآت التعليمّية فقد توسَّعت أيضان إىل التعليم العايل , يقـو على تدريس اللُّغة الرتكّية كالعمل على نشرىا كتعميمها , كفيما خيُ 
ُ
صُّ اؼب

ح
ُ
خصِّصات اؼب

ُ
تابعة كالرقابة كيف الوقت ذاتو ازدادت اإليرادات كاؼب

ُ
دَّدة للوالية كأصبحت إدارة اؼبعارؼ يف كالية الشاـ اؼبسؤكلة كاؼبعنّية باؼب

حّدد من اإلدارة اؼبركزيّة أـ من إيرادات صندكؽ اؼبعارؼ 
ُ
خصَّصات األمرييّة كاإلعانة السنويّة الَّتيتحصل عليها إدارة سواء أكاَف منها اؼب

ُ
كاؼب

تفرّقة كالرسـو كاؽببات   الَّيت ربصل عليها من طلبة اؼبدارس السُّلطانّية 
ُ
ساعدات اؼب

ُ
, كظلَّ كاقع التعليم ( 2)اؼبعارؼ من األىايل كاألكقاؼ كاؼب

صِلح مدحت باشا إلدارهتا .يف كالية سوريا ؿُباِفظان على ما ىو عليو حّّت كصوؿ ا
ُ
 لوايل اؼب

 م :    1337رابعا  : تطّور التعليم في والية سوريا حّتى نهاية والية ُحكم مدحت باشا 

, اىتمامان كاضحان بتطبيق برنامج اإلصبلحات ) التنظيمات ( , ( 3)ـ ( 1908ػػػػ  1876أبدل السُّلطاف عبد اغبميد الثاين )  
 الواليات الُعثمانّية كمنها كالية سوريا , إذ أىتم دبوضوع التعليم أىتمامان كبريان فقد جاَء يف ِخطابِو أماـ ؾبلس كالسّيما ُمتابعة ذلك يف

                                                           

 22/1/2018اآليت : تاريخ الدخوؿ على الرابط  سوريا يف العهد الُعثماين , على موقع اكتشف سوريا على الرابط (1)
  www.discover- Syria.com  

 22/1/2018موقع ترؾ برس على الرابط اآليت : تاريخ الدخوؿ على الرابط  (2)
www.turkpress.com 

, توىّل العرش كلُو من الُعمر أربعة كثبلثوف عامان دامت ُمّدة ُحكمو ـ 1842ـ ( , كِلَد يف اغبادم كالعشرين من أيلوؿ عاـ1908ػػػػػػ  1876السُّلطاف عبد اغبميد الثاين ) (3)
ُمّدة ُحكمو خافو الصديق كالعدك على حد  ثبلثة كثبلثني عامان كىي أطوؿ ُمّدة حكم سلطاف ُعثماين بعد السُّلطاف سليم األّكؿ ) القانوين ( , كبعد السُّلطاف ؿبمد الرابع , يف

 عن اإلسبلـ , مل يسبق ألحد من السبلطني قبلو كال بعده أْف تلّقَب هبا , كتباينت اؼبصادر يف مدحِو كقدحِو , ُعِرَؼ بالذكاء كرجاحة العقل , كدافعَ سواء , تلّقب بِعّدة ألقاب 
ـ ,    كإزاحتِو عن 1908ـ ثورة األرباديني عاـ إلزاحتِو كىذا ما حصل على أرض الواقع يف قيا ـباكؼ الدكؿ الُكربل بريطانيا كفرنسا , فخّططت كرفع راية اعبهاد , فبا أثارَ 

. ؼبزيد من التفاصيل عن سريتِو يُنظر :, صحوة الرجل اؼبريض أك السُّلطاف عبد اغبميد الثاين  1918ُشباط  10السُّلطة ليبقى يف ما تبّقى من ُعمرِه طريدان شريدان حّّت كفاهتِفي 
؛ تاريخ  21( دار النهار للنشر , بريكت  , ص 1980كويت , ؛, ذكريات سوريا كالعهد الُعثماين , يوسف اغبكيم) ال 1984كاػببلفة اإلسبلمّية , موفق بن اؼبرجة,

 .    329,  321االمرباطورية العثمانية, اؼبصدر السابق , ص ص 
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: )) إنَّ من واجبنا بالُمقابل أْن نُعير انتباىنا ـ كتضّمن اإلشارة إىل أمهّية موضوع التعليم كجاَء فيو1876, عنَد افتتاحِو عاـ (1)اؼببعوثاف 
 عقول شعوبنا مع التأكيد بأنَّ األُمم األوربّية حازت على االزدىار اّلذي تنعم بو جّراء التعليم العام , فأنَّنا نتمّنى أْن يتمّكنلتثقيف 

أبناء رعّيتنا إلى أيّة طبقة ينتمون لّلستفادة من حسنات العلم ُكلٌّ حسَب استعدادُه الخاص ومن أجل رؤية االزدىار يعمم البلد ومن 
إسعاد مواطنينا من دون تمييز ونحُن نُرّسخ في أذىانهم تلَك األفكار فأنَّنا أصدرنا مرسومنا بإنشاء المدارس لكي ُتصبح فيها ثُمَّ 

صة الثقافة والتربية في ُمتناول الجميع , وإِلنجاز ىذا البرنامج في أقصر ُمّدة ممِكنة , فأنَّنا نتمّنى أْن تزيد االعتمادات الُمخصَّ 
عام وأنُّو من األىمّية بمكان ايجاد مدارس ُمختلطة في الُمقاطعات الّتي يعيش فيها المسيحّيون والُمسِلمون , وىذِه للتعليم ال

الوسيلة ُتمكِّنُهم من التعاُرف ومن تقدير بعضهم لبعض وبعد ذلك ُتصبح لهم صداقات معقودة على مقاعد الدراسة صامدة أمام ُكل 
 . ( 2)متاعـب الحياة (( 

منُو على أفَّ التعليم ُحر  14ـ يف اؼباّدة 1876كألمهّية التعليم يف حياة الشعوب كهنضتها , فقد خصَّ الدستور الُعثماين لسنة  
, كقد ظهر ذلك يف ُمستول التعليم يف الواليات (3)كُكل شخص ُعثماين ُمرّخص لو بالتدريس الُعمومي كاػُبصوصي بشرط ُمطابقة القانوف

كشّجَع نِظاـ البعثات الدراسّية للخارج كفتح اؼبدارس كالسّيما يف النُُّصف الثاين من القرف التاسع عشر , كهبذا اػُبصوص يقوؿ الُعثمانّية , 
)) على أنَّ التعليم في سوريا كاَن فاِعّل  وأصبحت سوريا مركزا  للدراسات العربّية لذا كثُرت فيها الكاتب الفرنسي رينيو موتار : 

 .(4)طابُع ((المدارس والم

صِلح مدحت باشا  
ُ
, كرعايتو الَّذم يُعد أمنوذج األنتلجنسيا اؼبدنّية اإلداريّة ( 5)ُحِظَي التعليم يف كالية سوريا باىتماـ الوايل اؼب

ـ ( 1880ػػػػ  1878ريا ) ـ ( , كسو 1872ػػػػ  1869, ) ( 1)الُعثمانّية كالَّذم سّجَل سبّيزان كاِضحانيف إدارة شؤكف الواليات العربّية يف العراؽ 

                                                           

نّظمة ؽبا , كقد نصَّ الدست(1)1
ُ
ألف شخص بعد أْف تتوّفر فيو  50ور على أْف يكوف التمثيل لكل نائب مُيّثل ؾبلس اؼببعوثاف : ىو ؾبلس سبثيلي للدكلة الُعثمانّية كالواليات اؼب

جنائّية أك جزائّية كذبرم األنتخابات ُكل أربع سنوات كىي العضويّة يف  الشركط كالتبعّية للدكلة الُعثمانّية كمتقن للغة الرتكّية كأكمل الثبلثني من ُعمره كأْف ال تكوف عليو أحكاـ
ؼببعوثاف الُعثماين , عصمت عضو ليَس فُبثِّبلن لدائرتو فقط بل لكل الدكلة كتُناقش يف اجمللس جوانب كقضايا ـُبتلفة . للمزيد يُنظر :, النّواب العرب يف ؾبلس ااجمللس كيكوف ال

 .  61,  60د اغبميد ,  اؼبصدر السابق , ص ص ( رسالة ماجستري غري منشورة , ُكلّّية اآلداب , جامعة اؼبوصل ؛ تاريخ دمشق يف عهد السلطاف عب1989برىاف الدين)
,  متاح على الرابط اآليت : تاريخ الدخوؿ على الرابط  2012/ تشرين الثاين /  16اإلصبلح الُعثماين, أنيس األبيض ,  جريدة اغبياة , (2)
26/1/2018www.alhayatat.com            
 . 1883نوفل نعمة اهلل نوفل , مراجعة : خليل خورم , مطبوعات كالية سوريا , ( , ترصبة :  14األّكؿ ( , اؼباّدة ) ينظر : دستور دكلة علية ُعثمانّية , ؾبلد ) (3)
  26/1/2018االصبلح العثماين , على الرابط اآليت : تاريخ الدخوؿ على الرابط (4)

  www.alhayatat.com 
ـ , كنشَأ يف بلغاريا إذ كاَف كالدُه قاضيان يف بعض نواحيها , حِفَظ الُقرآف , كتعلَِّم اللُّغتني العربّية كالفارسّية 1822ىو أضبد شفيق مدحت باشا , كِلَد يف أسطنبوؿ عاـ  (5)

لى الطوفة كبعدىا يف أسطنبوؿ ُثَّ كالية ش ُُث كاليان عفضبلن عن اللُّغة األُـ الرتكّية , تقلََّب يف ِعّدة مناصب منها : مسؤكؿ التعليم يف الباب العايل , ُُث شِغل منصب كايل ُمقاطعة ني
عبد اغبميد الثاين ألهتامِو دبحاكلة أغتياؿ عّمو السُّلطاف عبد العزيز , كُحِكَم عليو  ـ , كسّبت ؿُباكمتو بأمر من السُّلطاف1872ـ ( ُُث صدر أعظم عاـ 1872ػػػػ  1869بغداد ) 

ـ . ؼبزيد من التفاصيل يُنظر : مدحت باشا أبو الدستور 1884د كالنفي إىل الطائف إذ تويفَّ ُىناؾ يف ظركٍؼ غاِمضة عاـ باإلعداـ  , كُخفِّفت عنُو العقوبة إىل السجن اؼبؤبّ 
 . 88, دار العلم للمبليني , ص  2( , ط  3( ) 1951الُعثماين كخالع السَّبلطني , سلسلة أعبلـ اغبّريّة قدرم قلعجي , )
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أجلها حياتِو , كاستحقَّ ,كاتَّبَع برناؾبان إصبلحّيان ىدفُو التحديث , فُعِرَؼ حبزمِو كدفاعِو عن فكرة اغبُرّيّة كالدستور , تِلَك الفكرة الَّيت دفَع من 
ـَ بأعماؿ إصبلحّية ُمتعدِّدة , فقد أسََّس مكتب , فعلى الرُُّغم من ُقصر ُمّدة عملِو يف كالية سوريا إ( 2)بعد فباتِو لقب أيب األحرار  الَّ أنَُّو قا

: )) ُكنُت ال أميل إلى الوظائف ألّني قد وصلُت الصنايع كالدار الُعمومّية كمكتبان ػبدمة شؤكف اؼبعارؼ , فيقوؿ هبذا الصدد يف ُمذكَّراتِو 
إعفائي من ىذِه الوظيفة ) والية سوريا ( , فأجابني صفوت  إلى ِسن الشيخوخة وتِعَب فكري وانتهكت ِقواي فطلبُت من السُّلطان

 باشا الصدر األعظم قاِئّل  : إنَّ ىذِه الوظيفة اختارىا لك جّللة السُّلطان وأرسَل لَك وابورا  مخصوصا  فتقّبلُت الوظيفة تأدُّبا  
لإلصّلح لوالية سوريا , وانَّ ُسّكانها معروفون  وتوجَّهُت إلى سوريا ويقول إنَّ اإلصّلح قد اختلَط في دمي , وبذلك وضعُت ُخطّة

بذكائهم وخصب أراضيهم , وأنَّ أّول ما وقَع عليِو نظري في تِلَك الوالية ىو أنَّ ُمسلميها يشوبُهم الجهل ما عدا الُعلماء والسبب 
سهم , فقدمت على مشروع في ذلك سياسة الدول األجنبّية في مصر وبّلد الشام , وفكَّرُت في تعليمهم وإصّلح وضع مدار 

إصّلح المدارس وشّكلُت جمعّية من الُعلماء وجمعُت اإلعانات من ذوي المروءة , فأصلحُت بعض الجوامع وجعلتها مدارس 
( تلميذ , وقرَّرُت أْن ُيحاسب والد ُكل طفل إذا بلَغ ولدُه السادسة ولم  577ــــ  127لألحداث وأدخلُت في ُكل مدرسة ما بين ) 

لُو إلى المدرسة , كما خّصصُت إعانات من إيرادات األوقاف للتعليم , كما عّمرت المدارس في ُكل مناطق الشام لبث روح يُرسِ 
 .( 3)التعليم وعلى ىذا النحو ُأّسست جمعّية ُسّميت ) جمعّية المقاصد الخيريّة ( , وانتشرت ُشعبها في أنحاء الوالية (( 

كلغرض تنظيم اؼبعارؼ كُحِسن إدارهتا يف كالية سوريا , أُنِشأت إدارة خاّصة للمعارؼ ُمِهّمتُها اإلشراؼ على اؼبدارس كيرأس  
فة ديانات ـُبتلِ  إدارهتا ُمدير اؼبعارؼ كيُعاكنُو   ُمساِعداف أحدمُها ُمسِلم كاآلخر غري ُمسِلم فضبلن عن أربعة ؿُبقِّػقني كعشرة أعضاء ينتموف إىل

, كُمِهّمة ىؤالء ُمراقبة الُكُتب األجنبّية كاإلشراؼ كتدقيق ما جيرم من مصاحل ُمتعلِّػقة دبعارؼ الوالية ( 4)ككاتب كأمني صندكؽ كؿُباسب 
قرتحة بشؤكف التعليم , كإفَّ ىذا اعِبهاز مسؤكؿ عن تفتيش اؼبدارس كاؼبكتبات يف مركز الوالي

ُ
ة كأقضيتها كإجراء ما يُقّرر من اإلصبلحات اؼب

تعّلق هبا 
ُ
, كعادةن ما يقـو ُمدير ( 5)كالسّيما اؼبدارس اإلعداديّة كالسُّلطانّية كصرؼ ـُبصَّصات معارؼ الوالية كاستعماؽبا يف دائرة النِّظاـ اؼب
ـَ هبا يف الوالية دبا خيُ  ص دائرتِو , ُُثَّ يقـو الوايل بدكرِه برفع اؼبعارؼ بتقدمي تقرير يرفعُو إىل الوايل يتضّمن ُخبلصة األعماؿ كالتطّورات اّليت قا

 .(6)ىذا التقرير إىل ُحكومة الباب العايل 

                                                                                                                                                                                                   

ـ , كقّدـ خدمات إصبلحّية عديدة يف التعليم كالزراعة كاعبيش كاؼبواصبلت . ؼبزيد من التفاصيل عن ذلك يُنظر : العراؽ يف عهد 1872ػػػػػػػػ  1869توىّل إدارة كالية العراؽ (1) 
 28,35(مصر مرتضى للكتاب العراقي , بغداد  . ص ص2010ـ ( , ؿبمد عصفور سلماف , )1872ػػػػػػػ  1869مدحت باشا ) 

 .   53وريا كالعهد الُعثماين ,اؼبصدر السابق, ص ذكريات .. س (2)
 .   27,  26, د.ت , ص ص  1ُمذّكرات مدحت باشا , تعريب : يوسف كماؿ بك حتاتة , مطبعة أمني ىندية , القاىرة , ط (3) 
 . 55ق , ص  1302, لسنة  18سالنامة كالية سوريا , دفعة  (4)
 . 207دمشق يف عهد السلطاف عبد اغبميد , اؼبصدر السابق , ص  (5)
 .  93(       دار اؼبعارؼ , القاىرة , ص 1969ـ , عبد العزيز ؿبمد عوض , )1914ػػػػػػػػ  1864اإلدارة الُعثمانّية يف كالية سوريا (6) 



 م1440ــــــ  1481التنظيمات الُعثمانية وتطبيقاتها في ميدان التعميم في والية سوريا 

 صباح مهدي رميضأ.د. 
 

   Route Educational and Social Science Journal    

705          Volume 5(6), April 2018 

 
 

 

كُحدِّدت مهاـ ؾبلس معارؼ كالية سوريا كاختصاصاتو يف إجراء أحكاـ األكامر كالتعليمات الَّيت ترد إليو من نظارة اؼبعارؼ ,  
خصَّصات كما ُيصل من اإلعانات الَّيت تؤخذ من األىايل  كاجراء التدقيق على تطبيق أحكاـ ىذا النِّظاـ بدقّة داخل

ُ
حافظة على اؼب

ُ
سوريا كاؼب

 من حيث صرفها كاستعماؽبا , كاإلشراؼ على ما يؤسِّس داخل الوالية من مدارس كاؼبكتبات كاؼبطابع كالتفتيش على اؼبدارس بصورة ُمستمرّة
 .( 1)ح طبيعة أكضاع التعليم يف الوالية كربديد ميزانّيتو كالنظر يف إصبلحها كإرساؿ تقرير إىل نظارت اؼبعارؼ يوضِّ 

تعلِّقة بالعملّية  
ُ
استطاَع ؾبلس اؼبعارؼ يف الوالية أْف ُيصل على صبلحّيات كاِسعة كاَف ىدُفها الرئيِس النهوض باعبوانب اؼب

 .    (2)التعليمّية كمنحِو فسحة من اغبُرّيّة يف ؾباؿ التطبيق العملي 

ص أمناط التعليم يف كالية سوريا فهي ُمقسَّمة على ثبلثة أمناط ىي الكتاتيب كاؼبدارس اغبكومّية كاؼبدارس اػباّصة , أّما خبصو  
بّل ( يف الِعراؽ 

ُ
ُدف , يلتِحق هبا األطفاؿ يف ِسنٍّ ُمبكِّرة كتتوىّل شؤكهنا يف بعض األحياف (3)فالكتاتيب , أك ما تُعرؼ باسم  ) اؼب

ُ
, بدأت يف اؼب

ية الدراسة ُمعلِّمة ُتسّمى ) خجا ( , كتضم ىذِه اغبلقة الصبياف من الذكور كاإلناث كمنهجها تعليم الُقرآف كُحسِن قراءتِو كإلزاـ ختمِو يف هنا
ل التلميذ إىل مرحلة أعلى يف ُمستواىا التعليمي , إذ يتقاضى الشيخ أجران أسبوعيّان من التبلميذ ُمقابل بعد أْف ذبرم حلقة بذلك ُُثَّ يُنق

ظ الُقرآف تعليمهم كُتسّمى بُأجور اػبميسة لكوهنا ُتدفع يـو اػبميس من ُكل أُسبوع , أّما اؼبواد الدراسّية فهَي تعلُّم القراءة كالكتابة كحف
شار إليو كلكن كتعلُّم اغِبساب , كقد 

ُ
ظلَّ ىذا النمط من التعليم قائِمان يف كالية سوريا على الرغم من أستحداث أمناط ُأخرل من التعليم اؼب

 .(4)ـ 1918ذلك التعليم تراجع كثريان كتبلشى خبركج الُعثمانيني من سوريا عاـ 

(  198ـ , كقد ِصيَغ بػػ )  1869ق /  1286كىل صبادل األ 24كأّما اؼبدارس اغبكومّية فقد نظَّمها نظاـ اؼبعارؼ الصادر يف  
اء ماّدة , كُقسِّمت الدراسة على طبس مراحل ىي اؼبرحلة اإلبتدائّية , كتكوف يف ُكل قرية أك قريتني على أْف يدفع أىل القرية نفقات إنش

علِّمني كالتعليم فيها إلزاميّان كُمّدة الدراسة أربعُ 
ُ
سنواٍت , أّما مناىج التعليم فهي الُعلـو الدينّية كالقراءة كالكتابة  اؼبدرسة كتعمريىا كـُبصَّصات اؼب

, أمػا اؼبدارس الرشديّة فيتحّمل صندكؽ ( 5)باللُّغة الرتكّية كاغِبساب كالُعلـو اعبُغرافّية كالتاريخ كال يتعّلم التلميذ يف ىذِه اؼبرحلة أم لُغة أجنبّية 
علَّمني يتناسب كعدد التبلميذ فيها صندكؽ إدارة اؼبعارؼ يف الوالية صبع النفقات 

ُ
إلنشاء اؼبدارس الرشديّة كيُعنّي يف ُكل مدرسة عدد من اؼب

                                                           

 . 258اؼبصدر نفسو , ص (1) 
ـ , نقبلن, دراسات يف تاريخ العرب يف العهد الُعثماين .. رؤية جديدة يف ضوء الوثائق الُعثمانّية , عن فاضل 1898, لسنة  6 يُنظر : سالنامة نظارت معارؼ عمومّية ,دفعة(2)

 بيات 
 .   267, ص   1( دار اؼبعارؼ اإلسبلمي , ط 2003)

 . 101( مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي , بغداد  , ص  2011رميض)  دراسات ُمعاصرة يف الرتبية كالتعليم كمناىج الدراسات التارخيّية العربّية , صباح مهدم (3)
 . 254,  253االدارة العثمانية يف كالية سوريا ,  اؼبصدر السابق , ص ص  (4)
 . 254اؼبصدر نفسو , ص (5)
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ا توّظف يف تفسري كُمّدة الدراسة أريُع سنواٍت , كمناىجها العلـو الدينّية كاللُّغة الرتكّية كمبادئ اللُّغتني العربّية كالفارسّية , كالعربّية الش ك أهنَّ
 .( 1)ألحاديث النبويّة الشريفة كال يتعّلم الطالب فيها أيّة لُغة أكربّية الُقرآف الكرمي كا

كاؼبدارس اإلعداديّة تؤّسس يف مراكز األقضية كاأللوية كيدفع صندكؽ إدارة اؼبعارؼ صبيع النفقات يف إنشاء ىذِه اؼبدارس كخصََّص  
عّلمني كُمّدة الدراسة فيها ثبلُث لُكل مدرسة إعداديّة سّتة ُمعلِّمني فضبلن عن اؼبعاكنني , كُيمل 

ُ
معّلمو اؼبدارس اإلعداديّة شهادة دار اؼب

الكيمياء كاعبرُب سنواٍت , أّما خبصوص مناىجها فهي اللُّغة الرتكّية كاغِبساب كاؽبندسة كالقانوف كالتاريخ الُعثماين كاعبغرافية الطبيعّية كاؼبنطق ك 
رس الطالب اللُّغة العربّية , أّما خبصوص اؼبدارس السُّلطانّية فيقبل فيها الطلبة الناجحوف يف امتحاف كالرسم كتعلُّم اللُّغة الفرنسّية , كال يد

ارسني ليبلن اإلعداديّة كيكوف موقع ىذِه اؼبدارس يف مراكز الواليات فقط , كرسـو الدراسة فيها زبتلف عادةن بنَي الدراستني ليبلن كهناران , فالد
, كيظهر أفَّ سبب ذلك يعود إىل أفَّ طالب الدراسة ( 2)( لرية ُعثمانّية  30ػػػػػػ  20الدارسني هناران إذ تصل إىل ) تكوف ُأجورىم أعلى من 

 اللَّيلّية ُمتفرِّغ لعملِو يف النهار لكسب رزقو اليومي .

ٍت كيتفرّع إىل ُشعبتني مُها اآلداب تُقّسم الدراسة يف اؼبدارس السُّلطانّية على قسمني , القسم العايل , كالدراسة فيو ستُّ سنوا 
و دراسة الُعلـو كفيها دراسة مواد اإلنشاء كاألدبني العريب كالفارسي كاللُّغة الفرنسّية كُحقوؽ األُمم كعلم الثركة كالتاريخ , أّما الفرع اآلخر فه

ثػّلثات كالفلسفة الطبيعّية كالكيمياء كزبطيط
ُ
عتاد ) العادم ( ,   كيتضّمن اؽبندسة كاؼبناظر كاعبرب كاؼب

ُ
األرض كالزراعة كالصناعة , أّما القسم اؼب

ىا بإمكاهنم اإللِتحاؽ كُمّدة الدراسة فيو ثبلُث سنواٍت كمواد الدراسة فيو فُباثِلة للدراسة اإلعداديّة كالتعليم فيها باللُّغة الرتكّية , كأفَّ خرِّجيو 
 .  (3)دبدرسة أسطنبوؿ العالية 

ختِلفة , كُمّدة الدراسة يف أّما اؼبدارس العال
ُ
علِّمات كدار الفنوف يف أسطنبوؿ كمكاتب الفنوف كالصنايع اؼب

ُ
علِّمني كاؼب

ُ
ية كتشمل دار اؼب

علِّمني زبتلف من ُشعبة إىل ُأخرل , ففي ُشعبة الرشديّة أم ُشعبة الطبّلب اّلذيَن يعّدكف للتدريس يف اؼبدارس الرشديّة ثبل
ُ
ُث سنواٍت دار اؼب

يف الطلبة اؼبقبولني يف ىذِه الشعبة اْف يكونوا قد اجتازكا مراحل التعليم السابقة بنجاح كحصلوا على شهادات الدراسة الرشديّة  كيشرتط
قوؽ كاإلعداديّة كالسُّلطانّية , أّما الدراسة يف دار الفنوف فُتقسم على ثبلث ُشعب زبص األكىل التعليم يف الفلسفة كاألدب كاألخرية اغب

يس يف اؼبدارس ثة العلـو الطبيعّية كالرياضّية كُمّدة الدراسة يف ُكل ُشعبة من ىذِه الشُّعب الثَّبلث ثبلُث سنواٍت , أّما اّلذيَن يعّدكَف للتدر كالثال
 .(4)فُمّدة دراستُهم أربُع سنواٍت 

                                                           

 . 254اؼبصدر نفسو , ص  (1)
 . 254اؼبصدر نفسو , ص  (2)
 . 255اؼبصدر نفسو , ص (3)
 . 257ص اؼبصدر نفسو ,  (4)
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, (1)سة اإلبتدائّية حسب نظامها التعليمي كيف كالية سوريا أُسُتحِدثت مدارس ُرشديّة عسكريّة يلتِحق هبا الطلبة بعَد إسباـ الدرا
 .(2)كبعَد زبرُّج الطالب يُنقل إىل اؼبدرسة اإلعداديّة العسكريّة ليتخرّج منها برتبة ضابط 

كىكذا شِهدت كالية سوريا يف عهد مدحت باشا توسُّعان ملحوظان يف ؾباؿ التعليم كبناء اؼبدارس يف كاّفة مراِحلها , كلكنَّها مل 
ية كمل تشهد اإلىتماـ اؼبطلوب حّّت بشأف أعداد كوادرىا التعليمّية , كظّلت على ىذا النحو طوؿ العهد الُعثماين األخري , على تُكن كاف

 الرغم من تفاكت الوالة الَّذيَن جاءكا إلدارة كالية سوريا كُمستول أىتمامُهم دبوضوع التعليم كاؼبعاِرؼ .    

 االستنتاجات والتوصيات 

ُحظيت كالية سوريا بإىتماـ اإلدارة الُعثمانّية بسبب طبيعة موقعها اعبُغرايف القريب من مركز السُّلطة كعاِصمُتها أسطنبوؿ ُمقارنة  
يمات التنظ ببقّية الواليات العربّية اأُلخرل , لذلك شهدت منوان أقتصاديّان كأزدىرت فكريّان كثقافّيان , كقد تزامن ذلك مع منهج اإلصبلح كحركة

ميد الثاين الَّيت أعتمدىا السَّبلطني الُعثمانيني ) سبلطني النهوض كالتجدُّد ( كُىم السُّلطاف عبد اجمليد خاف كعبد العزيز كالسُّلطاف عبد اغب
االستنتاجات  وقد توصَّلت الدراسة إلى,ككاَف لقطاع التعليم مساحة كاسعة يف برنامج اإلصبلحات كالسّيما يف كالية سوريا ,             

 والتوصيات اآلتية :

ـ (,  ككاَف للتعليم كاؼبعارؼ خصوصّية يف ذلك , فأسَّست 1841ػػػػػ  1831ُعنيت كالية سوريا باىتماـ اإلدارة اؼبصريّة ) أّوال  :
ُمح بني اؼبدارس كتنّوعت مستوياهُتا التدريسّية ككزِّعت على خارطة الوالية اعبُغرافّية , كحّثت مناِىُجها على تنمية الركح القومّية كالتسا

القومّيات كاألدياف كتعزيز ركح اؼبواطنة فضبلن عن توظيف ذبربة التحديث اؼبصريّة يف عهد ؿبمد علي باشا كالسيَّما يف ميداف الطوائف ك 
 التعليم كتطبيقها يف سوريا من ِخبلؿ أرساؿ العديد من البعثات الدراسّية كتلّقي الُعلـو فيها . 

حاب اؼبصرم منها , إذ تعرَّضت إىل أحداث داخلّية قائمة على إثارة النزاعات كاجهت سوريا إشكالّيات عديدة بعَد اإلنسِ ثانيا  : 
تنفيذ برنامج  الطائفّية كقياـ ثورات عديدة كانِتفاضات يف مناطق ـُبتِلفة , ككاَف من كرائها تدخُّل الِقول األجنبّية , كىذا األمر عرقَل ُمِهّمة

اىات إصبلحّية يف سوريا بعد اإلنِسحاب اإلصبلحات الُعثمانّية كتطبيقها يف سوريا كالس يَّما يف اعبوانب التعليمّية ,إاّل أفَّ تويّل كالة ذكم اذبِّ
نِشآت التعلمّية إذ ضّمت ِفئات ُمتعدِّدة من اجملتمع السورم  .

ُ
 اؼبصرم , قد أسهموا يف زيادة عدد اؼبدارس كاؼب

                                                           

( دار 2001ـ , صبيل موسى النّجار  , )1918ػػػػػػػ  1869, التعليم يف العراؽ يف العهد الُعثماين األخري  1202ق , ص1316سالنامة  نضارت معارؼ عمومّية , لسنة (1) 
 . 174الشؤكف الثقافّية , كزارة الثقافة , بغداد  , ص 

جّلد الثاين , ص ص (2) 
ُ
؛  327؛ دراسات يف تاريخ العرب يف العهد العثماين  , اؼبصدر السابق , ص  98؛ ذكريات, اؼبصدر السابق , ص  170,  169الدستور , اؼب

 . 257االدارة العثمانية يف كالية سوريا, اؼبصدر السابق , ص 
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ـ , كدبوجبِو 1864صبلحات كالسيَّما تشريع قانوف الواليات عاـ أسهمت التشريعات القانونّية يف توظيف برنامج اإلثالثا  : 
ػأت ؽبا فُرصة توظيف أصبحت الواليات تتمّتع بنوع من االستقبللّية اإلداريّة كربديد ىيمنة اإلدارة اؼبركزيّة عليها , كمن ُُثَّ فإفَّ إدارة الوالية هتيَّ 

باشرعلى شؤكف اؼبدارس مواردىا , إذ خصَّصت ُجزءان من اإلىتماـ يف ؾبلس اؼب
ُ
عارؼ يف كالية سوريا ذلك اجمللس الَّذم توىّل اإلشراؼ اؼب

ُدف كاألرياؼ .
ُ
 كالتعليم كاإلدارة يف اؼب

ـ ( التعليم يف كالية سوريا كمثلها بقّية الواليات العربّية إذ دبوجبِو ُحدِّدت 1869خدـ نِظاـ التعليم ) قانوف التعليم عاـ رابِعا  :
ت كُمِنحت الصبلحّيات كتوسَّعت اؼبسؤكلّيات كاإلنشاءات اؼبدرسّية , فضبلن عن االىتماـ باؼبناىج الدراسّية كالكوادر التعليمّية اؼبسؤكلّيا

علِّمات .
ُ
علِّمني كاؼب

ُ
 كهتيئة ُفرص إعدادىا يف دكر اؼب

أْف يكوف يف ُمتناكؿ اعبميع , كشدََّد الدستور أكىل السُّلطاف عبد اغبميد الثاين موضوع التعليم أمهّية ُقصول , كدعا إىل خاِمسا  :
ـ ( , يف مادَّتِو الرابعة عشرة على أفَّ التعليم ُحر كُكل شخص يف ىذِه الدكلة لُو حق التعليم , 1876الُعثماين الصَّاِدر يف بداية عهده ) 

باشر كتوجُّههم لكافّة مفاصلو يف مدارس التعليم ظهر ذلك التوجُّو يف سلوكّية الوالة الَّذيَن ُكلِّفوا بإدارة كالية سوريا , كُحظ
ُ
يت باىتمامهم اؼب

 اإلبتدائّية كالرشديّة كالسُّلطانّية كاإلعداديّة .

صلح مدحت باشا هنوضان ملموسان بسبب توظيف ِخربتِو اإلداريّة كاإلصبلحّية الَّيت ساِدسا  : 
ُ
شِهَد التعليم يف كالية سوريا يف عهد الوايل اؼب

ـَ ميداف التعليم كاؼبعارؼ  مارسها يف على بقّية عدد من الواليات كآخرِىا يف العراؽ قبل تولّيو ُمِهّمة إدارة سوريا , كبعَد قبولِو ُمِهّمة الوالية قّد
فضبلن عن اؼبيادين اأُلخرل كعّدُه من مهامِو األساسّية يف برناؾبِو اإلصبلحي , لذا أّسَس العديد من اؼبدارس كعلى اختبلؼ زبصُّصاهتا , 

تتجاكز  االىتماـ دبوضوع اؼبناىج الدراسّية العلمّية كاألدبّية , كفبّا يُلحظ أفَّ تلَك اإلصبلحات جاءت يف ُمّدة قصرية من عهد كاليتِو ال
 السنتني فقط .     

لوايل مدحت باشا يف كالية سوريا كما توصي الدراسة بضركرة توظيف ُمعطيات ذبرُبة اإلصبلح يف ميداف التعليم اليت أتبعتها إدارة ا سابعان: 
 مع األخذ قبلها يف كالية العراؽ ,  بأْف تكوف أرضية ثرية ؼبن يتوىّل اإلدارة , كصاحَب القرار فيها يف ميداف التعليم كالتخطيط لرسم ُمستقبلوِ 

  باالعتبار أمهية ُمتغري التقاُدـ الزمين .

 مصادر الدراسة

 ئقية : اوال : المصادر الوثا         

رقَّمة  11( ,  66الشاـ , ؿبافظ األحباث ؿبفظة رقم )  -
ُ
ق 1250ربيع األّكؿ  8يف  117, ترصبة الوثيقة عن الرتكّية اؼب

 /1834. 
 .ق 1302, لسنة  18سالنامة كالية سوريا , دفعة  -
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 .ـ1898, لسنة  6سالنامة نظارت معارؼ عمومّية ,دفعة  -
 .ق1316سالنامة نضارت معارؼ عمومّية , لسنة  -
 ىػ . 1302سالنامة نضارت خارجية لسنة  -
ؾبموعة األنظمة كالقوانني الُعثمانّية اؼبنشورة ربت أسم الدستور , تعريب : نوفل نعمة اهلل نوفل , تدقيق : خليل أفندم  -

جّلدات
ُ
 اػبورم , اؼب

 ق.1310) األّكؿ كالثاين ( , بريكت ,  
 ثانيا : الرسائل واالطاريح الجامعية

ـ , ثعباف حسب اهلل علواف الشّمرم , 1848ػػػػػػػ  1789باشا كنشاطُو العسكرم كدكرُه السياسي كاإلدارم     إبراىيم  -
 ( رسالة ماجستري غري منشورة , ُكلّّية الرتبية , جامعة دياىل.2005)

الة ماجستري (رس2013ـ نضاؿ كاظم  العوادم , )1841ػػػػػػػ  1831التبشري يف ببلد الشاـ يف عهد إبراىيم باشا  -
 غري منشورة , ُمقّدمة إىل ؾبلس معهد التاريخ العريب كالرتاث العلمي للدراسات العليا , بغداد.

ـ ؿبمد عصفور سلماف 1909ػػػػ  1839حركة اإلصبلح يف الدكلة الُعثمانّية كأثُرىا يف اؼبشرؽ العريب  -
 داد.(,أُطركحة دكتوراه غري منشورة , ُكلّّية اآلداب , جامعة بغ2005)

( رسالة ماجستري  غري منشورة ,  1989النّواب العرب يف ؾبلس اؼببعوثاف الُعثماين , عصمت برىاف الدين) -
 ُكّلّية اآلداب , جامعة اؼبوصل.

 ثالثا  الكتب العربية والمعربة 

 األستانة ., مطبعة اعبوائب ,  5ق كنز الرغائب يف منتخبات اعبوائب , صبع كربقيق : سليم فارس شدياؽ , ج 1294 -

 ( بريكت.2004األعماؿ الكاملة .. شاميّات .. دراسات يف التاريخ كاغبضارة , نيقوال زيادة ,  ) -

( دار الشؤكف الثقافّية , كزارة الثقافة 2001ـ , صبيل موسى النّجار  , )1918ػػػػػػػ  1869التعليم يف العراؽ يف العهد الُعثماين األخري  -
 , بغداد.

,  2013الُعثمانّية كالدستور .. بواكري الفكر الدستورم نّصان كتطبيقان كمفهومان , كجيو كوثراين ؾبّلة تبني , العدد الثالث , التنظيمات  -
 اصدار اؼبركز العريب لؤلحباث كدراسة السياسات , الدكحة.

( ,  14(, , سلسلة ) 1990.. صفحات من تاريخ مصر لطيفة ؿبمد سامل ,) 1841ػػػػػػػ  1831اغبكم اؼبصرم يف الشاـ  -
 .مكتبة مدبويل , القاىرة
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 .( دار الصفدم , دمشق2004تاريخ االمرباطوريّة الُعثمانّية .. دراسة تارخيّية إجتماعّية ,ؿبمود علي عامر , ) -
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 , القاىرة  .

(  ترصبة : يسر جابر 1988سوريا كلبناف كفلسطني ربت اغبكم الرتكي من الناحيتني السياسية كالتارخيية , قسطنطني بازيلي ,) -
 كمنذر جابر , دار اغبداثة للطباعة كالنشر.
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 , د.ت. 1ُمذّكرات مدحت باشا , تعريب : يوسف كماؿ بك حتاتة , مطبعة أمني ىندية , القاىرة , ط  -
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