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وأثرها يف تعليم الفتيات العثمانيةاإلصالحات   
م5155-5381يف العصر العثماني الثاني    

وثائقيةدراسة تارخييه   

عيسىعفاف البشري  أ.م  
 جامعه الزاوية-ليبيا

 كليه اآلداب قسم التاريخ
متهيد:-أولا   

يف  من حلقات التعليم العلثماين بشك  عامم حلقه مهمه  5155-5381تعليم الفتيات يف العصر العلثماين اللثاين لث  مي          
 العلثمانيةصبغوا احلياة اللثقافية يف الوالايت العربية  العلثمانينيأن  له، إذالتارخيية السابقة  الفرتة عنإذ مل يكن منفصاًل ، الوالية

بينهما أي فاص  ب  أهنما  ديوج الخاصة وأنه ، حمور رئيسي أال وهو تعليم وثقافة املرأة دراسةوالباحلثة هنا حتاول ، بنفس الصبغة
 أمهها:إال أن ، مكمالن لبعضهما البعض أما التساؤالت اليت تطرحها هنا فهي متعددة

 الغرب؟طرابلس  واليةما موقع تعليم الفتيات يف التعليم العلثماين يف  -

 االجتماعية؟مكانتها  على انعكسه   -
 الفتيات؟ وما الدور الذي لعبة العلثمانيون يف تطوير تعليم -

 اللثقايف؟تطورها  يف ار أثه  كان لإلصالحات العلثمانية فيما خيص املعارف  -

يف دار  احملفوظةالواثئق التارخيية  علىبشك  كبري يف هذا البحث  الدراسة علىاعتمدت الباحلثة  التساؤالت هذه على ولإلجابة
 .ابلتعليم اخلاصةبطرابلس الغرب  التارخييةاحملفوظات 
 طرابلس الغرب خالل العصر العثماين واليةيف  التعليميةعن األوضاع  ةول: نبذاألاملبحث 

م حيث 5155عام  وحىتم 5311لعصر العلثماين املدارس النظامية إال يف عام خالل اطرابلس الغرب  واليةمل تعرف     
الفرتة  هذهوقب  ، الفنيةو  اللثانوية العامةو  االبتدائيةدارس تعددت فيه امل، السنوات نشاطًا تعليميًا هاماً  هذهشهدت البالد يف 
 العربية سواء يف املدن أو يف القري ، واللغةفيما يعرف ابلكتاتيب اليت لعبت دوراً كبرياً يف نشر العلوم الدينية، احنصر العلم والتعليم

 الريفية.املناطق و 
تاب، ومن مث املدارس الدينية اليت عادة ما تكون ملحقة والك(5)األوىل يف املساجد والزوااي  ابلدرجةالديين تركز فالتعليم      

 يف داملساجالعديد من  دبتشييوذلك ، اهتموا اهتمامًا ابلغًا ابلنواحي الدينية العربيةفالعلثمانيون منذ دخوهلم الوالايت ، ابملساجد
 .طرابلس واليةتلك الوالايت ومنها 

                                                 

منها غرفه للصاله هبا حمراب وضريح ألحد املرابطني وويل من األشرف، يعلوه قبة وغرفة قصرت علي تالوة القرآن    علي األشياء التاليه أو الكلثري)*( الزاويه كانت تشم
بن موسي، احلياة الدينية يف ليبيا يف العهد العلثماين، جمله تيستري واملسافرين والطلبة، واحلجاج ومكتب أو مدرسة لتحفيظ القرآن مث غرف خمصصه لضيوف الزاويه الكرمي 

 .      551،ص5111،مايو5، العدد اللثالث عشر،الرابعةتراث الشعب السنه 
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،وتتم تدريس أمور (5)وجامعًا  مسجداً  13لثماين اللثاين جندها قد بلغت وإذا ما حصران املساجد اليت شيدت خالل العصر الع
األولوايت اليت يتعلمها مع  الدينيةابلزوااي تعليم األمور  وأنيطالدينية، الكرمي والسنه ،وغريها من العلوم  القرانالدين من حفظ 

شرقها ومنها ما أسس يف منطقة  نها من أسس يفرابلس موقد تعددت الزوااي مبنطقه ط، (2) الصوفيةتعاليم والطرق  الطالب،
 .اجلب  الغريب

فقد أخنرط فيها العديد من الطالب سواء داخ  املدينة أو من البادية خاصه وأن ، الزوااي التعليم اجملاين هذهومبا أن من مميزات    
 .وتعلقهم ابالخنراط واالنتماء للطرق الصوفية، ؤالء كان لديهم وازع ديينه
م، إيل ضرورة إلزام تعليم الفتيات القراءة من أمور الدين يف 5381-5218يف مجادي اللثانية  املؤرخةالواثئق  إحدىشري ب  ت   

 .(8)طرابلس 
 والكليةاملميزات هذه  وفما ساهم يف النقديةوتقدمي بعض املساعدات  الداخليةاألقسام  للسلطةإال أن تلك الزوااي هيئت    

الكتاتيب من املراكز التعليمية أن ويبدو من دراسة بعض الواثئق ، الزوااي هي إدارة األوقاف ابلوالية هلذهلرئيسي وأن املورد ا، املالية
هذه  وقد شجعت الدولة، السابعةو  بني اخلامسة أعمارهميف الكتاب يكون عادة  فالطلبة، اليت كان هلا دور تعليمي يف الوالية
 االسرتاحةومن مث ، حيث يتلقي الطالب تعليمه من الصباح إيل الظهرية، عليم أبنائهم فيهااملؤسسة، نظرًا إلقبال األهايل علي ت

 .(8)الدرس حيت آذان العصر  ملواصلة
نفس النمط يف  اختذت الدينيةم وجدت العديد من املدارس 5115عام  الواليةويتفق ج  املؤرخني أن بدخول العلثمانيون     

ومدرسة ، م(5183-5881ومدرسه أمحد ابشا)، م(5118-5111دارس مدرسة علثمان ابشا )املهذه  مجيع أجزاء الوالية ومن
 .(1)مدرسة ميزران ، م(5388-5388رجي)ومدرسة ق، م(5111-5538الكاتب )

 ،احلديث النبويو ، علوم التفسري، القرآن الكرميو  ،املدارس كتب الرتاثهذه  وتتفق أغلب املصادر أن املناهج اليت تدرس يف     
 .وأصوله الفقه
 املدارس عادةهذه  وتستغرق مدة الدراسة يف -املدارس يستمر الدرس هبا للطالب منذ صاله الفجر وحيت آذان العصرهذه  إن  

 .(1)كاملة من قب  سلطان الدراسة ة  رعايسبع سنوات يتمتع فيها الطالب ب
سواء ابألزهر مبصر أو جامع الزيتونة بتونس أو العلمية استه ج له احلق ابستكمال در املدارس أن الطالب املتخر هذه  ومن أمهية

 .(1)األرايف ويدعي انئباً شرعياو  القروبني بقابس ومنهم من تويل القضاء يف القرى

                                                                                                                                                                            

                                    (.                                                                                                                           5)رقم ملحق انظر ،، بشأن اجلوامع3، وثيقة رقم 8التعليم )ملف التعليم الديين(، مساجد، كتيبات، زوااي، ملف رقم طرابلس، ملفات  التارخيية( دار احملفوظان 5)
                                                                                                                                        .وتقدم اً شيخها ووليها الصويف وتربك بهل البالد وعرضها حيت أصبح لك  قريه تقريبو ر العلثماين أتساعاً ونفوذاً يف طيف ليبيا، أاين العص الصوفية( شهدت الطرائق 5)

 

                                                                        (.                                                               2بلزوم تعليم القرآن وأمور الدين يف طرابلس، انظر ملحق رقم ) ،فرمان سلطاين 811، وثقة رقم 8رقم  طرابلس، ملفات التعليم، ملف التارخيية( دار احملفوظات 2)
                                                                                                                                                        52م ،ص 5111ليبيا –، طرابلس 58( جناح القابسي، املعاهد واملؤسسات التعليمية يف املغرب العريب، جملة كليه الرتبية، جامعة طرابلس ،العدد 8)
هـ أكتوبر، 5818لسنه اخلامسه حمرم ربيع األول  58م(، جملة تراث الشعب العدد 5155( سعيد علي حامد )مدارس مدينه طرابلس منذ فتح العرب حيت سنة 8)

                                                                                                                                                                                           15مك، ص 5183نوفمرب
للدراسات التارخيية،  الليبيني، مركز اجلهاد الواليةم وأثره علي جمتمع 5155 – 5381التاين  ( حممد الكوين بلحاج، التعليم يف مدينة طرابلس الغرب يف العصر العلثماين1)

                                                                                                                                        81-83م، ص 2111، ليبيا، 81رقم  سلسلة الدراسات التارخيية،
   588م، ص5135، 8ييب يف العصر العلثماين، التعليم، جمله تراث الشعب، العدد ل( تيسري بن موسي، اجملتمع العريب ال1)
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وأن يف اجملتمع احمللي يف والية طرابلس ، علي واثئق ملفات التعليم الديين واملساجد والزوااي والكتاتيب االضطالعومن خالل 
 للعلثمانينيكما كان ،  طابع الديين لذا اتسم ابجلمود والركود يف الوقت الذي كانت املناهج تركزت علي اللغة العربية اختذلغرب ا

مع متطلبات  يتماشى ال املختلفةومن الالفت لالنتباه أن التعليم الديين جبوانبه ، املدارس الدينيةهذه  دورًا يف اإلشراف علي
 .التحديث()

لعثماني :التعليم ا  
أوجب إنشاء املدارس إجبارايً ، وذلك إبصدار فرمان علثماين، إبلزامية التعليم، عملت الدولة العلثمانية منذ العصر العلثماين للوالية

وابلنسبة هلذا اإلجراء فإن لدينا العديد من الواثئق بعد هذا الفرمان ما  (5)املدن و  يف مجيع القري، م 5313 -هـ  5231عام 
أن العلثمانيني مل يتحقق هلم ما كانوا يرجوه من التعليم الديين  الذ، لنا تتبع أثره علي جمتمع الوالية للتعليم العلثماين احلديثيتيح 

إال أن يف ، اإلجراءاتهذه  لذا بدأت يف فتح املدارس النظامية لتدريس املعارف األوربية احلديلثة ومل تتخذ بشأهنا، ومؤسساهتا
 الصحوة التعليمية واللثقافية جتاه اجملتمع احمللي الطرابلسي إيل أسباب جوهرية أمهها :هذه  الباحلثةعشر وترجح  هناية القرن التاسع

، السياسي أحياانً  االستقرارالعلثماين اللثاين تويل والة علثمانيني والية طرابلس املغرب هيأ هلم  للعصر أن الفرتة املتأخرة            
وقد كان هلؤالء احلكام دورًا يف هيكلة اإلشراف علي ، مع رصيد امليزانيات املالية هلا املتخصصةدارس الظروف املالئمة بفتح امل

 .(2)املعارف 
مدارس ، (1)املدارس اإلعدادية ، (1)املدارس الرشيدية ، (8) االبتدائيةاملدارس ،  الواليةدارس اليت أسست يفومن امل     8      

 اخلارجيةالبعلثات ، (5)دار املعلمني ، (51)املدرسة الصناعية ، (1)مدرسة الفنون والصنائع ، (3)سة العرفان ر مد، (1)االحتاد والرتقي 
(2).                                                                                                                  

                                                 

  م 5313 -هـ 5231ان السلطاين، بوجوب أنشاء املدارس إجبارايً عام موثقه للفر ، 1طرابلس، ملفات التعليم، ملف رقم  التارخييةدار احملفوظات  (5)

                                                          (                                                                                                                            8( انظر ملحق رقم )2)
3  

    البنات يف طرابلس ة، مشروع إنشاء مدارس531م، وثيقة رقم 5لتعليم، ملف رقم طرابلس، ملفات ا التارخيية( دار احملفوظات 8)

  م، املدارس الرشيدية  5818طرابلس، ملفات التعليم، ملف رقم )م(، وثيقة رقم  التارخيية( دار احملفوظات 8)

 ./ث ،املدارس اإلعداديه55/م/582ت، وثيقة رقم ( 1رقم ) اتطرابلس، ملفات التعليم، ملف التارخيية( دار احملفوظات 1)

/ث، مسودة إحصائية للمدارس يف طرابلس، اخلمس، اجلب ، فزان، 55/م/211-5118، وثيقة رقم 5ملفات التعليم، ملف رقم طرابلس،  التارخيية( دار احملفوظات 1)

 عدد الطالب والطالبات واملعلمني واتريخ التأسيس للمدارس

، تركي إنشاء مدرسة صناعية ابسم مدرسة الفنون والصنائع اإلسالمية بطرابلس، عام 52، وثيقة رقم 58لس، ملفات التعليم، ملف رقم طراب التارخيية( دار احملفوظات 1)

  م                                                                                                                       5813

علي عموم الوالايت يف عام  إسطنبول، عريب، تعليمات من نظارة املعارف يف 51ث، وثيقة رقم  1طرابلس، ملفات التعليم، ملف رقم  التارخييةفوظات ( دار احمل3)

  م5338

   الرابعة، السنة 5م، العدد 5111 -هـ  5821ذو القعدة  21( جمله العصر اجلديد اكلثر يف 1)
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املدارس يف عرض سريع لنا  هلذههنا نتعرض  أننااملدارس واليت سوف يتناوله البحث إال هذه  يف (الفتيات)ومبا أن ما يهمنا تعليم 
هتتم الوالية هبذا النوع من املدارس إال   مل (البتدائيةااملدارس )خيص فيما  .من مث دراسة املدارس اليت خصصت لتعليم الفتيات

املدارس هذه  ب  تشري أحدي الواثئق إيل أن التعليم يف، املالية نفقاتهحيث لعب األهايل الدور الرئيسي يف حتم  ، م 5338عام 
                                                                          (8)  احلديلثةوم لتلقي العل إسطنبولمن طرابلس إيل  لشبابا للمستوي املطلوب للتعليم مما حذا إبرسال مل يرق

 اليدويةاملقررات تطابقها إال أن االختالف األساسي هو تدريس املدارس االبتدائية للفتيات يف األعمال هذه  ويتضح من خالل
أما سنة الطالب فتستقب  ، احتياطمع سنة ، سنوات دراسية ثةثالوتدبري منزيل ويبقي الطالب ، وتطريز وخياطه حياكةمن 

املدارس مدرسون حيملون شهادة هذه  أما الذين يقومون ابلتدريس يف، عشر سنة إحدىمن بني سبع سنوات إيل غاية التالميذ 
          .(8دار املعلمني  أو شهادة الكفاءة

وك  ذلك مل ، كفاية تربعات األهايلنظراً لعدم  ، املدارس االبتدائيةهذه  ي م أخذت الدولة العلثمانية يف متو 5111ومنذ عام      
                                        .ة والصحية معاً ملادية من الرفع من حالتها العلميفلم تتمكن هذه اإلمكانيات ا، يرقي حبالة املدارس
 املدرسة الرشيدية:

وهي  االبتدائيةيلتحق به الطالب بعد إمتام املقررات الدراسية للمرحلة  (م 5311 -5311)أسسها الوايل أمحد عزت ابشا      
                                                          .(1)يف بنغازي  وأخريذات طابع عسكري وأسست مدرستان واحدة يف طرابلس 

: اإلعداديةاملدرسة   
زويد ومن ميزاهتا ت املدرسة هلذهسية للطلبة ادر وتعددت املواد ال، م5311دينه طرابلس عام يف م إعداديةأنشئت أول مدرسة      

 .                                                            (1)وتوفري األقسام الداخلية  ءأو الشتاكسوة للطلبة سواء يف الصيف الوالية لل
 مدارس االحتاد والرتقي :

لذا فتحت أبواهبا جلميع الطالب ، املدارس واهلدف منها خدمة العلثمانيني وتقوية القوميةهذه  ية االحتاد والرتقيدعمت مجع     
 .                                                                         (1)مدارسها ثالث مدارس ، م5113وبلغت عام ، دون حتديد

 مدرسة العرفان :
                                                                                                                                                                            

 518م، ص  5112، مطبعة دار احلقيقة، بنغازي، ليبيا، احلديلثةتعليم يف ليبيا يف العصور ( رأفت غنيمي الشيخ، تطور ال51)
 

 -11م، ص  5111، طرابلس، ليبيا، التارخيية، اجملموعة األويل، ترمجة، حممد األسطي، منشورات مركز اجلهاد اللييب للدراسات العلثمانيةخليفه حممد الزويين، الواثئق  (5)

15                                                                                                                                                                                                

 والدراسة، ابملدارس االبتدائية   م، بشأن العم ، 5113طرابلس، وثيقة غري مصنفه، بتاريخ  التارخيية( دار احملفوظات 2)

 الرشيدية للمدرسة/ م ث، جمموعة واثئق غري مصنفه ،وثيقة 58طرابلس، ملفات التعليم، ملف رقم  التارخييةدار احملفوظات  (8)

 رس اإلعداديةا، وثيقة للمد813/ م ث، وثيقة رقم 58طرابلس، ملفات التعليم، ملف رقم  التارخيية( دار احملفوظات 8)

 م. 5111هـ،  823رجب  81لسنة اللثانية  2(العصر اجلديد، العدد 1)

 .513م، ص  5118ليبيا  –(رأفت غنيمي الشيخ، تطور التعليم يف ليبيا يف العصور احلديلثة، مطابع دار احلقيقة بنغازي 1)
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املدرسة أبناء ضباط اجليش  واملوظفني الذين  هبذهوتؤكد الواثئق التارخيية أنه قد ألتحق ، م5115ها يف طرابلس عام مت إنشاء
أبناء الطبقة العليا يف اجملتمع لالخنراط  هبا  بعض تلك املدارس اليت سعي، املادية من االلتحاق يف الوالية إمكانياهتممكنتهم 

    .(2)وأخري لإلانث  ، شعبتني واحدة للذكور املدرسة يف طرابلس وقد ضمت(5)

 مدرسة الفنون والصنائع :
املدرسة طالهبا معتمدة علي تربعات ميسوري احلال ومن مث حظيت  استقبلتيف حني ، م( 5328-5215ه )أسست عام 

سي من ن الغرض األساوننوه هنا أ، (8) (م 5111 – 5118)منها الوايل رجب ابشا ، بدعم مادي من بعض الوالة العلثمانيني
 .املتشردين يف الوالية ةبأتسيسها إيواء عدد من الطل

وبتخرجهم يعني الطالب يف املهنة اليت ، األويل ابلدرجةهدفها التعليمي جند أنه قد مت تعليم هؤالء الطالب املهن  يفوإذا ما نظران 
 .حتتاجها الوالية

 : املدرسة الزراعية
هذه  والواقع أن، التعليم احلريفو  تمامها بطرق الزراعة اشتم  منهج دراسة علي املواد الزراعيةم ،واه 5151مت إنشائها عام 

 .(8)م  5155لتأخر إنشائها أي قبي  االحتالل اإليطايل للوالية عام  نظرا املدرسة مل يكن هلا أي جانب إجيايب
 دار املعلمني:

ال يقب  أي طالب إال بشروط  أنهبتأسيسها وبراجمها التعليمية جند  اخلاصةومن خالل الواثئق ، م 5111الدار عام هذه  فتحت
  .(1)واللياقة البدنية  األهليةواجتياز امتحان ، وحاصاًل علي شهادة املدرسة االبتدائية، وقارائً للقرآن، منها اخللو من األمراض

قلة الرواتب املعروضة حيت ، وط املعلن عنهاعدم وجود طالب وفق الشر ، لتحاق هباواالوتري الباحلثة أن سبب أحجام الطالب 
 .(1)خترج سبع طالب فقط ، م 5118إهنا عام 

  البعثات اخلارجية :
لتلقي التعليم  الستأنهسعت اإلدارة العلثمانية إلرسال بعض الطلبة ، التعليم العايل طرابلس الغرب ألي نوع من والية نظرًا لفقر

صدرت مراسيم يتبني نوعية الطالب الذين هلم احلق بتلقي هذا التعليم وهم أبناء العشائر  إال أنه، احلديث خاصة العلوم العسكرية
(5). 

                                                 

يسي، املنشأة العامه للنشر والتوزيع واإلعالن، الطبعة اللثانية، طرابلس، ليبيا، (فرنسيسكو كورو، ليبيا أثناء العصر العلثماين اللثاين، تعريب وتقدمي، خليفة حممد التل5)
                                                                                                                      511، ص5118

صفحات عن مدرسة الفنون والصنائع اإلسالمية مفص  بقسم  8، تقرير يتكون من 21/ث، وثيقة رقم 2لف رقم ( دار احملفوظات التارخيية طرابلس، ملفات التعليم، م2)
    الذكور واإلانث                                                                                                               

 5113م، دراسة اترخيية حتليلية ميدانية، الدار العربية للكتاب، طرابلس، ليبيا،  5111 – 5115رة التعليمية يف ليبيا يف الفرتة من ي، تطور اإلداطام( أمحد حممد الق8)
                                          11م، ص                                                                                                          

  م 5111 -هت 5821ربيع األول،  1، السنة األويل، 8( العصر اجلديد، طرابلس الغرب، العدد 8)
 هـ 5858هـ، ترين اللثاين  5851مجادي اآلخر  22،21( جملة أبو قشة، )مدرسة العشائر(، العدد 1)
  512ص  ( فرنسيسكو كورو، ليبيا أثناء العصر العلثماين، مرجع سبق ذكرة،1)
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وإن خترجهم كان ذا أبعاد للجانب العلثماين لتوطيد عالقتهم بشيوخ العشائر نظراً ملا عليه ، حيث خضعت لوزارة الداخلية مباشرة
أما سنوات الدراسة  تويل املناصب املهمة يف الوالية بعد التخرج،و  ية،سياسو  التحاق أبنائهم هبذا التعليم من وجاهة اجتماعية

العلثمانية  الدولةسعي  ورغم، منها التعليم العسكري، يةفيها الطالب عديد من املواد الدراس يتلقىفاحنصرت يف مخس سنوات 
، العلثمانيني علي التعليمطرف فاق بسخاء من لي لوالية طرابلس الغرب ورغم اإلنالعلثماين احلديث يف اجملتمع احملابلتعليم  للرقي

اخلاصة ابلتعليم إال أهنا مل تؤيت مثارها ويعود السبب إيل طبيعة اجملتمع احمللي وعدم تطبيق  إسطنبولوإصدار الفرماانت من 
 .إسطنبولالفرماانت الصادرة من 

 التعليم يف مدارس اجلاليات األجنبية :
نشر ، للدول األجنبية أثرًا يف حتقيق أهدافها االستعمارية ومنها، م 5181ة العلثمانية عام كان لالمتيازات اليت منحتها الدول

مبا أن والية طرابلس الغرب ضمت عديدًا من اجلاليات األوربية ومبا أهنا من الوالايت العلثمانية كان من ، ثقافتها وتعليمها
 : املدارسهذه  ومن، البديهي أن تؤسس ك  جالية مدرسة خاصة هبا

 املدرسة اإليطالية : -

 .(2)(5م مخس مدارس ابتدائية ) 5155اإليطالية قبي  الغزو اإليطايل  املدارسهذه  م ومث بلغت 5338فرباير  55أنشئت يف 
 .(8)(2م ) 5181أول مدرسة فرنسية أنشئت يف طرابلس عام  املدارس الفرنسية : -

 .(8)(8م ) 5111رسة منذ عام يف طرابلس مد اإلنكليزكان   : اإلنكليزيةاملدارس  -

 .(1)(8م ) 5318مت إنشاء أول مدرسة يهودية حديلثة يف طرابلس عام  املدارس اليهودية : -

 إال أن من األمور اهلامة اليت تتضح لنا هي :، ك  حسب مصاحله يف املنطقة،  لقد تعددت أهداف التعليم التنصريي

العصر العلثماين ك  حسب اجتاهه منه التعليم الديين الذي كان موجود يف  تعدد أمناط التعليم يف والية طرابلس الغرب خالل  -
 .البالد أحناءك  

حيث حظر ابالهتمام بعد صدور اإلصالحات العلثمانية مع مشاركة ، مباشرة ةابالستعانالعلثماين  ربط التعليم احلكومي -
التنصريي ، العلثماين وجد التعليم األجنيبو  الديين وإيل جانب التعليم، األهايل حتم  تكاليف التعليم مما مت مجعه من تربعات

 .والذي خدم األهداف االستعمارية يف البالد ك  حسب مصاحلها

 م5155-5381املبحث الثاين : تعليم الفتيات يف والية طرابلس الغرب خالل العصر العثماين الثاين 
هامًا من  حيث ميلث  جانب تعليمها جزءا، التارخيي لقد كانت املرأة يف طرابلس الغرب جزءًا ال يتجزءا من سياق التطور ًً

حيت أهنا ظهرت العديد من األملثلة الشعبية ، ومع األفكار السائدة ف تلك الفرتة من أن تعليم الفتيات من احملظورات، دراستنا
                                                                                                                                                                            

  ، رسالة من قنص  فرنسا يف طرابلس إيل الوايل، دون اتريخ53، وثيقة رقم 8( دار احملفوظات التارخيية طرابلس ، ملفات القناص ، ملف رقم 1)
 551( حممد الكوين ابحلاج، مرجع سبق ذكره، ص 5)
م، طرابلس، مركز اجلهاد الليبيني للدراسات  5111 – 5131قايف احلادي عشر لسنة ( خليفة حممد األحوال، اجلالية اليهودية بطرابلس وكتاب حماضرات املوسم اللث2)

                                                                                   223-221م، ص  2111التارخيية، 
  81لتوزيع واإلعالن، طرابلس، ليبيا، بدون اتريخ، ص ( سامل سامل شاليب، عيون الناس ومرآة التعابري، املنشأة العامة للنشر وا8)
                                                                       م                                                                5381-5218،مجادي اللثانية 8/ث، فرمان سلطاين، بلزوم تعليم النساء القرآن يف طرابلس، 58( دار احملفوظات التارخيية طرابلس، ملفات التعليم، ملف رقم 8)
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فيدان يف تتبع التارخيي ملراح  هناك ما ي، ويف أواخر العصر العلثماين، (5) (والقرب وال املدرسة(، )علي ذلك منها )جنبوهن الكتابة
حيث يقمن بتعليم ، صحيح أن بداية تعليمها كان يتم علي أصول التعليم السلفي يف الكتاتيب، تعليمها فرتة قيد الدراسة

كان له األثر البالغ ،  إبصالحاهتا اعتربت خطوة إجيابية، إال أن سعي الدولة العلثمانية، الشيخات أو األخوات، الدروس الدينية
من الوايل )أمحد راغب ابشا( أيمر بتعليم البنات  م(، وذلك إبصدار الفرمان السلطاين الصادر5383-5381تعليمها )لدعم 

بني يف ضوء الواثئق التو ، (8)اإلانث علي حد السواء و  كما جعلت الدراسة إجبارية للذكور،  (2)واملسائ  الدينية ، القرآن الكرمي
بعض التساؤالت حماولني اإلجابة عليها مدعمني آراءان اليت تطرح ابألدلة التارخيية من تلك الواثئق أيدي الباحلثة أمكننا أن نطرح 

 التساؤالت :هذه  ومن
 ؟ املناهج ؟. (املدارس)ما أهم مراح  تعليم الفتيات  -

 ما أهم القرارات الصادرة عن الدولة فيما خيص تعليم الفتيات ؟. -

 م الفتيات ؟.ما مدي جتاوب اجملتمع احمللي لتعلي -

 : (مدارس البنات)اهليكلية التعليمية للتعليم العلثماين  -أ 

 املدارس :هذه  ومن، وذلك بتأسيس مدارس خاصة هبن (اإلانث)قد مش  ، منذ أن أوجد العلثمانيون التعليم النظامي
 م : 5313املدرسة الرشيدية للبنات طرابلس  -5

تقضي ، املدرسة املوحدةهذه  تدخ  التلميذة، البتدائية للبنات مدرسة واحدةوجدت يف ك  من طرابلس وبنغازي مع املدرسة ا
-5113عدد تلميذات مدرسة البنات بطرابلس عام وكان ، مع صف احتياطي وثالثة رشيدي، فيها سبع سنوات دراسية

 .(8)أربعاً ومخسني تلميذاً  5111
، واعيان البالد، كبار املسؤولني يف الواليةو  من بنات الضباط األتراك املدرسة هن هبذهواملالحظ أن غالبية الفتيات الاليت التحقن 

 يف حني عدد الطالبات احملليات الاليت التحقن وخترجن منها كان قلياًل جدًا وترجع الباحلثة أن قلة اخلرجيات راجع إيل اقتصار
 املدارس ألن بعض املعلمات يفهذه  تحاق بناهتن يفاملدرسة علي بنات الطبقة العليا يف البالد أواًل وحتفظ األهايل جتاه الهذه 
اثنياً ومع تعدد ، (1) (املدارس من األتراك ومل يكن من العنصر احمللي إال قلياًل منهم علي سبي  امللثال السيدة )فاطمة الزهراءهذه 
املدارس هذه  ومل يكن بني، ةمت وضع مشروع إلنشاء مثان ومخسني مدرس، م 5155املدارس االبتدائية حيت أنه عام هذه  إنشاء

 .إال اثنان لتعليم البنات
 م : 5311مدرسة الفنون والصنائع  -5

                                                 

                                                                                                    اتريخ                                                  ،بدون واإلانثر وزارة املعارف خبصوص تعليم الذكو ، رسالة إيل 888، وثيقة 58( دار احملفوظات التارخيية طرابلس، ملفات التعليم، ملف رقم 5)
                                                                                                                                                                       ، من نظارة املعارف العمومية، املدرسة الرشيدية للبنات تقرير لشوكت هامن، بدون اتريخ               5( دار احملفوظات التارخيية طرابلس، ملفات التعليم، ملف رقم 2)

                                م                                                                                                                             5313أبري   53ون والصنائع وبرانجمها بتاريخ /ث، وثيقة مرتمجة، مدرسة الفن51( دار احملفوظات التارخيية طرابلس، ملفات التعليم، ملف رقم 8)
، التحقيق يف مشاجرة وقعت بني معلمة صناعة البسط يف مدرسة الصنائع 832درسة الفنون والصنائع، وثيقة دار احملفوظات التارخيية طرابلس، ملفات التعليم، ملف م (8)

   م  5112قسم البنات، كانون اللثاين يناير، 
  ((م 5113هـ / مارس  5812)صفر  511، وثيقة رقم 8( دار احملفوظات التارخيية طرابلس، ملفات التعليم، ملف رقم 5)
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حيث كان يقوم بتعليم ، منها الصناعة واحلرف، املهين للطالباتو  املدرسة للتعليم الفينهذه  من األهداف األساسية إلنشاء    
ومن ضمن املقررات ابملدرسة تعليم الفتيات ، واحدة للتعليم العام السجاد ومعلمةو  ثالث معلمات للنسيج، املدارس هبذهالبنات 

وتتقاضي ، وكان يتم تعيني هؤالء املعلمات من قب  نظاره املعارف ابسطنبول، (5)املواد العامة أيضًا إيل جانب املواد احلرفية 
الصنائع ذات و  سعت إيل تعليم الفتيات املهاراتد املدرسة قهذه  ومما ميكن قوله إمجااًل أن، مرتبات من إيرادات املدرسة اخلريية

ومل نعلثر علي أي واثئق تشري إيل تعليم الفتيات (، التطريز، واحلياكة، والنسيج، األعمال املنزلية، الطبخ)العملية الصناعية ملث  
 .ب  اقتصر هذا التعليم علي الذكور دون اإلانث (التعليم الزراعي)

بطلب األهايل عن طريق جملس إدارة الوالية أتسيس مؤسسة  5311فقد مت يف سنة ،  للفتياتولقد مت تشجيع التعليم احلريف
م أصدر  5318ويف سنة ، (2)ومنها تعلم البنات ، إصالحية يتعلم فيها أبناؤها خمتلف الصنائع أسوة ابلوالايت العلثمانية األخري

 .هذا املشروع األهايل ابلتربع إلنشاء فيهالوايل علي رضا ابشا مرسوماً حث 
 م بدئ يف وضع األساسات اليت صممت علي أن تكون طابقان خصص الطابق األول إلعداد املعام 5313ويف سنة     
، بينما صمم الطابق اللثاين لقاعات الدروس النظرية ابإلضافة إيل غرف النوم، الورش بتدرب فيها علي شيت أنواع احلرف املختلفةو 

األمراء العسكريني وبعض و  حبضور وكي  وايل الوالية، م 5115حيث مت افتتاحه يف سنة ، اتوقد استغرق العم  ثالث سنو 
 .(8)األهايل 

وخصص القسم اخلاص ابلبنات ، القسم اللثاين خاص ابإلانثو  ويتكون من قسمني منفصلني القسم األول خاص ابلذكور    
 .وصناعة البسط، لتعليم اخلياطة

واعتقد أنه مل ، املعارفو  ريف للفتيات قد اعتمد بصورة مباشرة علي املبادرات األهلية ومن مث اإلدارةاحلو  وننوه أن التعليم املهين
من الطبقات االجتماعية يف اجملتمع الطرابلسي ب  حسب رغبة األهايل ابلتحاق بناهتن هبذا النوع من التعليم حيدد بفئة معينة 

، وفزان، وبنغازي، فتأسيسها كان يف طرابلس، البواديو  ي املدن دون القرياملدارس اقتصرت علهذه  ومن بعض الواثئق جند أن
ذكر أن التحاق الفتيات  (8)ومع أن أيلتون ، البواديو  وقد يعود السبب إيل تركز الصناعة والتجارة يف املدن دون النجوع، ودرنة

 إحدى يف،حيث وحسب اإلشارة الواردة  رأيهناقض هبذا النوع من املدارس كان بنسبة ضئيلة إال أن الواثئق اليت بني أيدينا ت
بعض سكان حملة الواثئق إيل طلب  إحدىفقد أشارت ، املؤرخة أن التحاق الطالبات مبدرسة الفنون والصنائع يف زايدةالواثئق 

 .ة الصنائع مشرفةوتعيني مدرسة من خرجيات مدرس ملغين لعدم كفاية املدرسة األويل،البلدية فتح مدرسة اثنية للبنات يف قوس ا
كاس هذا التعليم علي حياهتن تساؤاًل هامًا هو ما مدي انعهنا للفتيات نطرح وبعدما ما تعرضنا إيل التعليم املهين واحلريف     
 .ية يف الواليةالعمل

                                                 

م(، وينظر جريدة طرابلس الغرب، العدد رقم  53/5313 –مايل  5858نيسان 1، )511، وثيقة رقم 8وظات التارخيية طرابلس، ملفات التعليم، ملف رقم ( دار احملف2)
 ((م 55/55/5118-هـ  5822رمضان 8، )5518

 88( ليوانرد أبلتون، مرجع سبق ذكره، ص 8)
          م                                                                                                                             5151والية بشأن رواتب مدرسة البنات اإلعدادية واالبتدائية، ل، وثيقة تركية إيل مدير املال اب2ليم، ملف رقم ( دار احملفوظات التارخيية طرابلس، ملفات التع8)
  
، مديرية املعارف قرار بشأن مدارس الذكور وأخري إلانث وتعيني مدرسات لتعليم التفصي  واخلياطة 1ات التارخيية طرابلس، ملفات التعليم، ملف رقم ( دار احملفوظ1)

      مبدارس البنات                                                                                                            
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 ا كان يف حياهتا العائليةأن جله، املهينو  ولع  أبرز ما ميكن األشارة إليه هنا فيما يتعلق مبدي استفادة الفتيات من التعليم احلريف
، الطبخ، و وصناعة البسط، النسيجو  التطريز وكي املالبسو  املتملثلة يف الصناعات احلرفية البسيطة منها تعليم اخلياطة والتفصي و 

الفرتة ذه ه مل جند يف واثئق، النسيجو  إال أن صناعة الغزل، هذا  إذا ما عرفنا أن ج  هذا ما تتعلمه تستفيد منه يف حياتنا الزوجية
احلرف يف بيوهتن معتمدة علي ما وفرت هلا من مواد هذه  ب  مارست، ما تشري إيل اخنراطها يف املصانع اليت أنشئت التارخيية

 .ومع ذلك استفادت بعضهن مبا تلقت من تعليم مهين وحريف، اخلام األولية
 م : 5193اإلعدادية و  املدارس االبتدائية-5

حترم فيه علي ك  من  إبسطنبولقد أصدرت نظارة املعارف ، و واجلب  األخضر، أنور ابشا( يف بنغازي) أنشأها الضابط الرتكي    
ومشلت التنظيمات الصادرة عن وزارة ، (5)اإلعدادية و  املدارس االبتدائيةهذه  حيم  اجلنسية العلثمانية أن يقوم بوظيفة املعلم يف

، (2)وأخري لإلانث ، م البنات فقد نصت علي ختصيص مدارس للذكوروفيما خيص تعلي، املدارسهذه  املعارف العلثمانية
التقاليد و  واألرجح أن هذا القرار كان علي أثر عزوف األهايل إلرسال بناهتم للمدارس املختلطة نظرًا لقوة العرف والعادات

 .صغرية واليت يتعذر فتح مدرستني فيهاالذكور معاً يف القري الو  السائدة يف اجملتمع اللييب إيل أن مسحوا بفتح املدارس لإلانث
 تعليم الفتيات يف مدارس اجلاليات األجنبية :-5

ومبا أهنا اختلفت الكلثافة السكانية لك  جالية إال أهنا استفادت من االمتيازات ، وجد العديد من اجلاليات األوربية يف الوالية
، ت العربية الواقعة حيت نفوذ احلكم العلثماين ومنها والية طرابلس الغربالعديدة اليت منحتها الدولة العلثمانية للجاليات يف الوالاي

لذا انتشرت العديد من املدارس األجنبية أدت مهامها ك  حسب سياستها سوي القدمية وبعيدة املدي وذلك ، ويف جمال التعليم
 .م 5155اإليطايل قبي  عام  اللثقايف كما حدث مع النفوذو  التسل  السياسيو  يف ظ  السياسة البشرية االستعمارية

تلك اليت دعمت من ، منها املدارس األهلية تعددت وتنوعت املدارس اليهودية يف والية طرابلس الغرب املدارس اليهودية : -5
، ومدرسة أريس، واملدرسة اليهودية ابلعمروص، ومدرسة أبناء انحوم، أموال الرأمساليني يف الوالية ملث  مدرسة أبناء ليغورنو

 .(8)التوارة ابخلمس و  ومدرسة التلمود، درسة الفوقاتيةوامل

 املدارس :هذه  ومبا أننا ما يهمن تعليم الفتيات اليهودايت لذا سوف نلخص هنا مميزات
وبعضها لتخريج  ، مواكبة التحديث األورويب، و دارس يف أهدافها البعض هدف الرفع من املستوي اللثقايفاملهذه  تباينت أواًل :

 .يف حني جند مدارس ذات صبغة دينية صرفة، ع جوانب احلرف االقتصاديةكوادر جبمي
، سواء إبمدادها ابملعوانت املادية أو إنشائها مبجهود ذايت، أثرايء اليهود الدور األساسي للدعم املادي هلذة املدارس لعب اثنيًا :

 .(8)أتسيسها  الدور األهم يف (أريب)ومنها املدرسة اليهودية ابخلمس واليت لعبت عائلة 

                                                 
، طلب اليهودي خالفو عقيب للرتاخيص بفتح مدارس يهودية لتعليم الدين واللغه العربية يف جملة 52دار احملفوظات التارخيية طرابلس، ملفات التعليم، ملف رقم  (5)

                                                                                    م                                                                              5115فرباير،  1اليهود، 

                                                                                                                                                                            م                        5318، رخصة لفتح مدرسة يهودية تصدرها إدارة معارف الوالية، عام 28، وثيقة تركية، ملف رقم 58دار احملفوظات التارخيية طرابلس، ملفات التعليم، ملف رقم ( 2)
                         اليهودية.                                                                                                                     رخصة تدريس املدرسةمديرية املعارف ابلوالية،  ، تركية، من51، وثيقة رق 1دار احملفوظات التارخيية طرابلس، ملفات التعليم، ملف رقم ( 5)
 م 5155مالية،  5821م،  5158هـ،  5821ربيع األول  21-85، لسنة 5813( جريدة طرابلس الغرب، العدد 2)
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لعبت بعض النساء اليهودايت اللثرايت دورًا للنهوض بتعليم الفتيات احلرفة املهنية منها السيدة قريتة فيتويو  اثلثًا :
VITTORIO فهو تعليم الفتيات اليهودايت مهنًا نسوية ، التفصي  أما أهم أهداف براجمهاو  حيث أنشأت مدارس للخياطة

 وأن النسبة ، اليهودية إيل اخنراط بعض الطالب يف املدارس الرتكيةلية وتشري بعض الواثئق ن العميستفدن منها يف حياهت
منهن إال أننا مل نعلثر علي ما يفيد أن تعلم الفتيات اليهودايت جيري هبذة املدارس إال أنه قبي  االحتالل اإليطايل  % 1كانت 

 .(5) (كلريليوي)أشرفت عليها مدام ، انثبيا أسست مدارس االحتاد االسرائيلي خصص قسم منهن لإليلل
 طالبة وتنوعت املناهج اليت يتم تدريسها للطالبات منها : (مائة)وقد قدر عدد الطالبات هبذه املدارس اليهودية ب    

 .واألعمال املنزلية، األشغال اليدوية، و احلساب، اتريخ إسرائي ، اللغات
 ةبطال 11م مدرسة خمتلطة لتعليم األعمال التجارية اخنرط فيها 5112اليهودية يف عام الواثئق إيل افتتاح اجلالية  إحدىوتشري    
 .(2)املدرسة هذه  أن السيدة فلوانحوم من ضمن خرجياتو 

وتسعفنا بعض الواثئق مبعلومات اترخيية قيمة أمكننا من خالهلا أن نص  إيل بعض احلقائق فيما يتعلق ابلتعليم للفتيات 
 اليهودايت منها :

باحلثة وترجح ال، يف الوالية األخرىجدًا مقارنة ابجلاليات األوروبية  ضئيلةأن نسبة التعليم اليهودي للفتيات يعترب نسبة  أواًل :
هذه  الرتكيات يفو  عد اخنراط الفتيات العربيات –وهذا ما يفسر ، يف اليهود يف حياهتم انتهجها سبب ذلك إيل سياسة االنغالق

 .املدارس
واهلدف منها ، قامت بعض اجلمعيات اخلريية بدعم تعليم الفتيات تلك اليت أسست من طرف بعض السيدات اليهودايت اثنياً :

وأصول ، واتريخ إسرائي ، وقواعد اللغة الفرنسية، مقررات دراسية منها القراءة الرفع من املستوي اللثقايف هلن فتدريس اإلانث
، علي تعليم الفتياتإال أن أغلبها ركز ، ومادة التوراة ابللغة العربانية، ابللغة اإليطاليةومادة القراءة ، اللغة الفرنسية، اخلطابة

ومن أهم تلك ، األطفال سواء من الذكور أو اإلانثو  مع تقدمي املساعدات لألرام ، األعمال املنزليةو  احلياكة والتطريز
جتمع اإلعالانت ، ومجعية محاية العوانس، مجعية اهلالل، رييةومن أهم اجلمعيات اخل، (8)م  5155مجعية جنمة اهلالل ، اجلمعيات

 .(8)من التجار ورجال األعمال 
ملث  أسرة  ت جهود بعض األسر اليهوديةب  تضافر ، التربعات املادية من األهايل  يعتمد اليهودي ابلدرجة األويل علىمل اثلثًا :
 .أربيب للرقي ابلتعليم، و أسرة حسان، انحوم

إيل إال أن امللفت لالنتباه ، يرتبط التعليم الفرنسي يف الوالية بسعيها إلنشاء وفتح العديد من املدارس الفرنسية :املدارس  -2
إن انطبع ابلطابع التنصريي و  علي أية حال فإنه من املؤكد أن لتعليم الفتيات مكانة يف التعليم العام حيت، التعليم التنصريي

 .التبشريي

                                                 

(3) Dr.Caruos Inghilleri  Iprima Ordainment Civili nella libia Roma.1914.p151-158 

  521م، أعمال الندوة العلمية اللثانية، مرجع سب ذكره، ص  5111-5381(، اجملتمع اللييب، 5111 – 5381(خليفة حممد األحول، اجلالبات األجنبية يف ليبيا )8)

إعالن عن فتح مدارس اجلاليات الفرنسية لتعليم اللغه  –فرنسي  –ريب  –، تركي 22، وثيقة رقم 51( دار احملفوظات التارخيية طرابلس، ملفات القناص ، ملف رقم 5)
                                                                            الفرنسية إبشراف مكتب العرفان مبدينة طرابلس.                                                              

                                                                           ( املصدر نفسه                                                                                                                2)
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راهبات القديس يوسف مدرسة لإلانث يف طرابلس مدة الدراسة فيها  (سوردونيان جوزيف)إدارة و  إبشرافو فقد أسست    
إشراف راهبات القديس يوسف لإلانث ، و ومت افتتاح مدرسة يف مدينة بنغازي إدارهتا اإلرسالية الكاثوليكية، (5)ثالث سنوات 

 .هذا فيما خيص التعليم احمللي، أيضاً 
 211تلميذة إيل جانب  811واليت ضمت ، م أنشئت املدرسة الفرنسية االبتدائية 5155ففي عام ، أما التعليم العام     
 .(2) تلميذاً 
مواد ، يف حني كان املقررات األهم الطالبات، التاريخ، تعليم األداين، اللغة الفرنسية، ومش  منهج الدراسة لتعليم الفتيات    

 .املوسيقي، و األشغال اليدوية
 .(8)(1ة للراهبات )ينتها اللتحاقها بدون رضاها مبدرسة فرنسإحدي الواثئق إيل مطالبة سيدة سودانية ابسرتداد ابوتشري     
سواء للذكور أو  األوىلابلدرجة ، ومن الواضح أن املدارس الفرنسية يف العصر العلثماين اللثاين كان هدف تعليمها تنصريي    

 .هباتاإلانث وكان اجتاه بعضهن إيل أن يكن را
حيث أشارت بعض ، بنفس االمتيازات اليت منحتها الدولة العلثمانية لرعااي األجانب إنكلرتامتتعت :  اإلنكليزيةاملدارس -8

تلميذاً  882التحق هبا ، بلس يف سنوات متالحقةمنحن عديدًا من املدارس يف طرا إنكلرتاإيل أن  (أبرشيف القناص )الواثئق 
 811املدارس هذه  م عدد التالميذ يف5151تلميذاً وتلميذة وبلغ يف عام  823م بلغ  5313ام أما ع، م 5111وتلميذة عام 

 .(1)يف حني تبنت أتسيس دار لأليتام تولت رعاية أربعاً من الفتيات ، (8)تلميذاً وتلميذة 
 .الربوتستانيتاملدارس هدفت إيل نشر املذهب  هلذهوجدير بنا أن نذكر هنا أن انكلرتا من خالل إنشائها      
 اختلفت املصادر يف حتديد السنوات اليت بدأت فيها إيطاليا سعيها لتحقيق أهدافها االستعمارية يف املدارس اإليطالية :-1

لذا حيت ينسي هلا التغلغ  ، ثقافياً و  منها سياسياً ، أن متهيدها أخذ أشكااًل عدةو  خاصة، م 5155قب  عام الغرب والية طرابلس 
 املدارس :هذه  وهنا سوف نتعرض ألهم، لبالد أسست مدارس عدة سواء تعليماً عاماً أو دينياً اللثقايف يف ا

درسن عديدا من ، (1)تلميذة  11املدرسة عند افتتاحها  هبذهبلغ عدد التلميذات الاليت التحقن  م :5381مدرسة البنات -أ 
 .املقررات الدراسية منها املوسيقي

مل نعلثر يف الواثئق علي ما يوضح لنا عدد ، و الفينو  املدرسة يف اجلانب التجاريهذه  صصتخت م :5191املدرسة الفنية  -ب
 .الطالبات الاليت التحقن هبا

                                                 

قنص  عام فرنسا بشأن مطالبة السودانية زهراء  وكي  ، مراسالت بني الوالية وبني881، وثيقة رقم 1( دار احملفوظات التارخيية طرابلس، ملفات التعليم، ملف رقم 8)
 ق رقم             ، انظر ملح5231رجب  51حقت بدون رضاها مبدرسة فرنسية للراهبات، السرتداد ابنتها اليت الت

 ، بدون اتريخ51، وثيقة رقم 51( دار احملفوظات التارخيية طرابلس، ملفات القناص ، ملف القنصلية االنكليزية رقم 8)
 551( حممد الكوين ابحلاج، مرجع سبق ذكرة، ص 1)
مية،  العربية والدراسات اإلسال اللغةم، رسالة ماجستري غري منشورة، قسم  5155-5332( إمساعي  مولود القروي، الغزو اللثقايف اإليطايل املمهد للغزو العسكري لليبيا، 5)

 م، ص                                                      5138كلية الرتبية، جامعة طرابلس، ليبيا، فرباير 
  552( إمساعي  مولود القروي، مرجع سبق ذكره، ص 2)
عقدت مبركز  م، أعمال الندوة العلمية اللثامنة اليت5155-5381م(، اجملتمع اللييب، 5155 – 5311إليطالية وتطورها يف ليبيا )ق حسنني، املدارس ااد( علي الص8)

  885-881، مرجع سبق ذكره، ص ص الليبينيجهاد 
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ومن األمور اهلامة اليت ، (5)تلميذة  811م أنشأت مدرسة خاصة للبنات بلغ عدد تلميذاهتا  5155وجند أن إيطاليا قبي  عام      
 هبذهبعدد الراهبات الفرنسكانيات الاليت كن يدرسن ، نؤكد رأينا هذا، و طاليا ركزت علي التعليم التنصرييإليها أن إيينبغي اإلشارة 

فتشري إحدي املراجع إي أن الراهبات البلغارايت قامت بتدريس املوسيقي يف ، حيث متلث  نشاطهن يف التدريس الديين، املدارس
 .قاموا بتدريس بعض املقررات الدراسية يف املدارس اإليطاليةوالراهبات اإليطاليات أيضاً ، (2)مدرسة البنات 

 ولسيطرة العادات، لنظرهتم أوالً ، ولقد سبق أن ذكران املعزوف التام من قب  األهايل علي اخنراط بناهتم يف املدارس األجنبية
 .التقاليد االجتماعية اثنياً و 

باينًا حسب الوالة األتراك الشك أنه كان مت، غرب يف ذلك العصروميكن أن نقول أن تعليم الفتيات يف والية طرابلس ال    
تضع إحصائيات اعتمدهتا من املصادر ، وأيضاً من مدارس إيل أخري إال أننا هنا يف خامتة هذا اجلانب، تتابعوا علي احلكمالذين 

املدرسات الذين هبذة و  للمدرسنيأخريًا ، و واملقررات الدراسية اثنياً ، بصفه عامة إلعداد الطالبات أوالً ، التقاريرو   الواثئقية 
 .التحلي و  اجلداول ومن مث النقدهذه  ويف البداية نضع هنا، املدارس

 السنة الدراسة
 إانث ذكور نوع الدراسة

 883 - ملحق هبا مدرسة مهنية.و  للبنات ابتدائيةمدرسة 
 818 - .مدرسة بنات اتبعة لراهبات القديس جيوزييب

 11 - .اإليطالية للمبشرينالوطنية مدرسة بنات اتبعة للجمعية 
 11 - .لإلانث اتبعة للبعلثة الكاثوليكية للراهبات الفرنسيكات ابتدائيةمدرسة 

 
 السنة الدراسية

 اإلانث الدراسةنوع 
 31 (إانث) ابتدائية
 81 (إانث)مهنية 

 

                                                 

                                                                                                     551إمساعي  مولود القروي، مرجع سبق ذكره، ص  (8)
م، 5151/ث، وثيقة )تركية( مرتمجة، أمساء املعلمني واملوظفني مبدارس والية طرابلس ورواتبهم، مارس 215( دار احملفوظات التارخيية طرابلس، ملفات التعليم، ملف رقم 1)

                                                           (                                  51انظر ملحق رقم )
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 (5)بلس طرا1902املدارس غري العربية يف عام 

 اجملموع عدد الطالب املدارس الرقم
 الذكور اإلانث 

 511 31 11 املدارس الفرنسية -5
 521 11 11 املدارس اإلسرائيلية -2
 121 851 851 املدارس اإليطالية -8
 81 81 - التجاريةو  املدارس اإليطالية العلمية -8

 .11ص ، مرجع سبق ذكره، ية يف ليبياتطور اإلدارة التعليم، امحد حممد القماطياملصدر : 
وهي سياسة التغلغ  ، اإلحصائية أن أكلثر نسبة من التلميذات ابملدارس اإليطالية وذلك ألسباب ذكرت سابقاً هذه  ويالحظ من

 .اللثقايف يف الوالية
عض جدت بعض التناقض بني بوقب  التعرض هلا ننوه هنا أن الباحلثة و ، ويتضح من هذا العديد من احلقائق التارخيية اهلامة    

-5151ب  تري الباحلثة ابإلمكان االعتماد علي إحصائيات منذ عام ، ق للسنوات املتالحقةاإلحصائيات لصعوبة وجود الواثئ
 أظهرت اإلحصائيات أنه أثناء هناية احلكم العلثماين كان ابملدراس الرتكية حسب اإلحصائيات اإليطالية كاآليت :، م5155

وهبذا ، تلميذاً مبدارس الفرنسيكان 11، وتلميذاً ابملدرسة الفنية التجارية 55يف حني التالميذ بلغ ، ملدارس املهنيةتلميذة اب 81-
 .طالباً  521اجملموع يكون 

يكون من املستحي  البلوغ هلذة ألعداد ، أما إذا أردان حصر عدد البنات احملليات الاليت كن يتلقني تعليمًا نظاميًا يف الوالية-
لذا تلك اإلحصائيات مل حتدد اجلنسيات ، ج  اإلحصائيات اليت درستها الباحلثة اختذت صفة العام دون اخلاص، سباب منهاأل

 .ب  أعطت لنا أرقاماً عامة، للفتيات
ت أما ابلنسبة املعلمني أكرب نسبة املعلما، املوظفني يف مدارس والية طرابلس الغربو  مثه مالحظة علي املعلمني واملعلمات-

، واحنصرت يف مدرسة اإلانث اإلبتدائية بطرابلس الغرب وهن لطيفة خامن، م 5151ابملدارس حسب أحصائية التدريس لعام 
  .(2)ومربوكة قادين ، وحورية خامن

ىف ،وثالثني تلميذة  التعليميم اشتملت املدرسة االبتدائية الرتكية للبنات على مثانني تلميذة ىف القسم  5155وىف هناية عام 
 (الرتكيخيص التعليم التابع للدولة العلثمانية ) هذا ما ،املهنئالقسم 
تلميذة  511، وتلميذة مبدرسة البنات يف طرابلس 811تلميذة ،و  811أما اإلحصائيات للمدرسة اإليطالية للبنات بلغت     

 .بقسم البنات ابملدرسة التلموذية ابحلي اليهودي بطرابلس ملحقة
سواء يف طرابلس أو اخلمس ومرزق ، تباين حسب توزيع املدارس يف املدن، قول أن تعليم الفتيات يف الواليةوميكننا أن ن    

يف اجلانب ، أيضًا إبصالحات بعض الوالة العلثمانيني عند توليهم والية طرابلس الغرب وغالبًا أرتبط، وغراين وغريها من املدن
                                                 

م، مرجع سبق 5155-5311م(، والتغريات اليت طرأت عليه، اجملتمع اللييب 5155-5311( حممد بشري سويسي، التعليم الديين )التعليم األهلي(، خالل الفرتة من )5)
                                                                                                                                                                                      812ذكره، ص 

 م، فوضي أم حرية. 5113 -هـ  5821، ذي احلجة، 31( جريدة الرتقي، العدد 5)
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يف هذا اجلانب علي التعليم أثر هتميش املناطق البعيدة عن املدن والقري  إبصدار األوامر لتأسيس املدارس حيث، التعليمي
، رنةد، فزان، بنغازي، يف الوالية جلها أسست يف املدن الرئيسية بطرابلس النظاميةيتضح ذلك من توزيع املدارس ، النظامي
 .مصراته

 : (املشاكل والصعوابت)نظرة اجملتمع احمللي لتعليم الفتيات -د
يف حني شجعوا الفتيات ، لكتري من األدلة علي أن بعض األهايل قد عارض تعليم الفتيات التعليم النظامي احلديثهناك ا

ذلك التعليم الذي تركت الدولة العلثمانية مسؤولية لألوقاف ذلك ، لاللتحاق ابلتعليم الديين ابملدارس الدينية امللحقة ابملساجد
املناطق اجملاورة مل حتبذ إرسال بناهتم خارج القرية نظراً لسيادة و  فاألهايل يف مجيع القرى، هالتعليم أبن الفتيات كان هلن نصيب من

متلثلت أقساط تعليمهن يف اهلدااي الرمزية الاليت ، لذا سعوا لتعليمهن األمور الدينية يف بعض البيوت، التقاليدو  العاداتو  العرف
 .القمح أو التمور وغريهاو  أحياانً تكون غلة من الغالل كالشعريف، تقدمها الفتيات ملا يعرف ابلعريفة أو الشيخات

ذات دين ، منها أهنا خبرية، اجتماعيةو  يشرتط فيه شروطًا خلقية (العريفة( و)الفقية)ومن الشروط اليت تتوفر يف املدرسة      
 .أمينة علي البنات، ومتزوجة، وعقيدة صحيحة، وعق  وعفة

لسوء ، شنت محلة علي مدرسة مبدرسة البنات، وجهة املقارنة مبدارس التعليم احلديثفمن  ،ومل يقتصر علي تعاليم الدين
حيت مت نقلها إيل والية أخري وتبلغ األساة ذروهتا حينما يتعرض اثنان من اجلند علي نقلها ويهددان إبخراج من حي  ، أخالقها

 .املدرسة جتنباً للمكاره فما كا من مدير املعارف إال أن أغلق، حملها ابلقوة من املدرسة
 .خشية اتصاهلن ابألجانب، وأغلب الظن أن األهايل يف املدن جنبوا أن تتلقي بناهتم التعليم على يد املعلمات     
ب  تري الباحلثة إيل ، ة مل تفرض تعليمهنلذا فإن احلكوم، ولع  تعليم البنات يكون اختياراًي حسب قناعة األهايل احملليني     

يف حني  ، الرئيسي جند أيضًا الظروف االقتصادية يف تدين تعليم اإلانثو  اليت تعترب العائق األساسيو  ظروف االجتماعيةجانب ال
 .الضباط األتراك الدور األكرب يف تعليمهنو  كان لبنات األعيان

دور السليب يف أتخر تعليم إذًا قد نص  إيل طرح تساؤاًل هامًا ،ه  ثقافة اجملتمع احمللي من عادات وتقاليد كانت لعبت ال
 الفتيات؟.

العادات والتقاليد أثرًا علي واقع املرأة االجتماعي األثر السليب و  اتضح من خالل استعراضنا فيما سبق كان إلثراء العرف      
ديلثة إال أهنم إن مسحوا لبناهتم اباللتحاق ابملدارس احلو  حيث أن األهايل حيت، ومن ضمن سلبياهتا أتخر تعليمها احلديث، هلا

ألهنا حسب ، أخري للذكورو  إال أن األتراك مل تنجح سياستهم بتأسيس مدارس لإلانث، حبذوا عدم اختالط الذكور ابإلانث
، املعارف ال تعطي ك  النفقات مما حذا ببعض األهايل للمساندة ابلدعم املادي ميزانيتهمادايً يف وقت كانت  رأي الباحلثة مكلفة
التدبري و  ابألعمال النسوية كاخلياطة اهج اليت كانت مقررة يف مدارس اإلانث قد ركزت علي املواد اخلاصةإيل جانب أن املن

ويف احلقيقة أن اعتبار املرأة كيد عاملة اقتصادايً  ، م أدخلت مواد الرتبية الفنية كاملوسيقى والرسم 5113ومنذ هناية عام ، املنزيل
 .ت الفتيات حترم من التعليم ملساعدة العائلة يف احلقولفقد كان، كان عائقاً يف سبي  تعليمها
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 اخلامتة
 

ميكن القول أبن تعليم ، م 5155-5381وبعد دراستنا للواثئق التعليم يف والية طرابلس املغرب خالل العهد العلثماين اللثاين 

فمن خالل ، خاصة لتعليم البنات، ته اإلصالحيةمن سياس تطبيقهالفتيات يف الوالية مل يكن يرقي إيل ما حاولت الدولة العلثمانية 

وتطورها ب  ، اإلعداد اليت بني أيدينا إلعداد الطالبات مبختلف مراح  التعليم ثبتت مدي فش  العلثمانيني يف دعم تعليم املرأة

 .التخلف مما انعكس علي أدوارها املختلفة يف اجملتمع الطرابلسي خاصة وضعها االجتماعيو  رسخ اجله 

 .مباشراً علي تدين تعليمهن أتثرياالتقاليد االجتماعية أثراً و  العاداتو  كما جند أن سيطرت العرف      

  


