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على القدس

من �أ�شهر مدار�س مدينة القد�س و�أ�ضخمها..
ﺻﻔﺤﺔ ﺍﺳﺒﻮﻋﻴﺔ
ﺗﻌﺪﻫﺎ ﲨﻌﻴﺔ ﻣﻨﺎﺻﺮﺓ ﻓﻠﺴﻄﲔ

تعدها جمعية منا�صرة فل�سطني

تعترب امل��در���س��ة الأ���ش��رف��ي��ة امل�����ش��ي��دة ع��ام
1470م يف امل�سجد الأق�صى امل��ب��ارك ،من
�أ�شهر مدار�س مدينة القد�س و�أ�ضخمها
�إنْ مل تكن �أ�شهرها قاطبة.
وي��ق��ول ال��دك��ت��ور ي��و���س��ف النت�شة مدير
دائ���رة الآث���ار وال�سياحة يف الأق�����ص��ى� ،إن
م�����ش��اه��دة م��در���س��ة الأ���ش��رف��ي��ة ،ي�ستغرق
قطع ع�����ش��رات الأم���ت���ار ،ب��اجت��اه ال�شمال
حيث ب��اب ال�سل�سلة� ،أح��د �أب��واب امل�سجد
الأق�����ص��ى امل��ب��ارك ،لأن الأ�شرفية توجد
ع��ل��ى احل���د ال��غ��رب��ي للم�سجد ب�ين ب��اب
ال�سل�سلة وب���اب امل��ط��ه��رة وه���ي امل��در���س��ة
ال���وح���ي���دة ال���ت���ي ت���ق���وم م��راف��ق��ه��ا داخ���ل
الأق�صى.
وي�������ض���ي���ف :عُ���� ِرف����ت الأ����ش���رف���ي���ة ب��ا���س��م
ال�����س��ل��ط��ان��ي��ة ،وت���ن�������س���ب امل����در�����س����ة �إل����ى
ال�سلطان امل��ل��ك الأ����ش���رف �سيف ال��دي��ن
�أبوالن�صر قايتباي الذي حكم ما يقرب
من  29عاماً ،ح�سب �صحيفة (القد�س)
املقد�سية.
وت�شتهر املدر�سة الأ�شرفية ،بكونها �أفخم
م���دار����س ب��ي��ت امل��ق��د���س م���ن ال��ن��اح��ي��ت�ين
املعمارية والفنية و�أهمها م��ن الناحية
العلمية ،فقد و�صفها امل�ؤرخ جمري الدين
ب��اجل��وه��رة ال��ث��ال��ث��ة ب��ع��د ق��ب��ة ال�صخرة
واجلامع الأق�صى.
ك��م��ا �أب����دى ال��رح��ال��ة وامل����ؤرخ���ون ال��ذي��ن
زاروه�����ا يف ال��ق��رن�ين ال��ع��ا���ش��ر/ال�����س��اد���س

املدر�سة الأ�شرفية :جوهرة امل�سجد الأق�صى الثالثة

ع�����ش��ر ،واحل������ادي ع�����ش��ر/ال�����س��اب��ع ع�شر
�إع���ج���اب���ه���م ب��ه��ا وب��ن�����س��ي��ج��ه��ا امل���ع���م���اري.
وو���ص��ف��ه��ا ال�����س��ائ��ح ال�ترك��ي �أول��ي��ا جلبي
حوايل �سنة  1670-1669قائ ً
ال« :املدر�سة
ال�����س��ل��ط��ان��ي��ة ه���ي �أح�����س��ن م���دار����س بيت
امل��ق��د���س» .و�أث��ن��اء رح��ل��ة ال��ع��امل ال�صويف
عبدالغني النابل�سي �إلى بيت املقد�س �سنة
 1691ن��زل فيها وو�صفها ب�أنها مدر�سة
عظيمة ذات �أهمية كربى.
وتتكون املدر�سة الأ�شرفية من طابقني.
وامل���دخ���ل ال��رئ��ي�����س��ي م��ن ���س��اح��ة امل�سجد
الأق�صى ميتاز بغنى عنا�صره املعمارية
وال���زخ���رف���ي���ة ال���ت���ي ت�����ش��ك��ل ق���م���ة ال��ف��ن

املعماري اململوكي يف �أعلى مراحل ت َك ٌّونه.
وامل�����دخ�����ل ه����و ���س��ق��ي��ف��ة م���ف���ت���وح���ة م��ن
اجلهتني ال�شرقية واجلنوبية حممولة
ع��ل��ى ع��ق��دي��ن م��دب��ب�ين وم���غ���ط���اة بقبو
مروحي.
وت��وج��د فتحة امل��دخ��ل يف جتويف عميق
تعلوه طاقية ملئت بالزخارف املحفورة
واملر�صعة بقطع من القا�شاين امل َز َّجج.
َّ
وي�ؤدي الباب �إلى دركات يف �شمالها قاعة
ك��ب�يرة ه��ي ق��اع��ة امل��ج��م��ع .وه���ذه القاعة
ت�����س��ت��خ��دم ال���ي���وم ك��م��رك��ز ف��ن��ي لرتميم
و����ص���ي���ان���ة امل���خ���ط���وط���ات .ويف احل���ائ���ط

ال�شرقي لهذه القاعة باب ونافذتان تطل
ع��ل��ى ���س��اح��ة امل�����س��ج��د الأق�����ص��ى امل��ب��ارك،
ويف حائطها ال�شمايل ب��اب ون��اف��ذة� ،أم��ا
حائطها اجلنوبي فيحتوي على نافذة
�أخرى وحمراب مزخرف بالرخام امللون.
ويف اجل��ن��وب ���س��ل��م ح��ج��ري ُي�����ص��ع��د منه
�إل���ى ال��ط��اب��ق ال��ع��ل��وي و�إل����ى م��ئ��ذن��ة ب��اب
ال�سل�سلة.
واجل����زء اجل��ن��وب��ي م��ن ال��ط��اب��ق العلوي
يف ح��ال��ة م��ت��ه��دم��ة ،غ�ي�ر �أن تخطيطه
وا�ضح املعامل ويتفق مع الطراز اململوكي
ذي الإي���وان���ات الأرب��ع��ة امل��ت��ع��ام��دة ،وك��ان
ي��ت��و���س��ط��ه ���ص��ح��ن م����رك����زي ي��ح��ي��ط ب��ه

�إي��وان��ان رئي�سيان من ال�شمال واجلنوب
و�إي��وان��ان �صغريان من ال�شرق والغرب.
ومل يبق من هذه الأواوين �شيء با�ستثناء
الإيوان اجلنوبي وفيه حمراب.
وي�ستعمل اجل���زء ال��ع��ل��وي م��ن امل��در���س��ة
مقراً لثانوية الأق�صى ال�شرعية للبنات
بينما ي�ستخدم اجلزء الأر�ضي منها مقراً
لق�سم املخطوطات يف امل�سجد الأق�صى.
ام����ا اجل�����زء امل��ت��ب��ق��ي ف��ت�����س��ت��ع��م��ل��ه بع�ض
العائالت دوراً لل�سكن.
وق���د ق��ام��ت دائ�����رة الأوق������اف وم���ؤ���س�����س��ة
(التعاون) برتميم مبنى املدر�سة ب�شكل
كامل.

�أبرز معامل خطة الت�صدي لـ«�أ�سرلة» التعليم بالقد�س
يتعر�ض قطاع التعليم يف القد�س حلملة
ت���ه���وي���د و(�أ������س�����رل�����ة) ع���ق���ب ت��خ�����ص��ي�����ص
(حكومة) االحتالل  ١٥مليار �شيكل لبناء
مدار�س وف ْر�ض املنهاج ال�صهيوين.
وك�����ش��ف م��دي��ر ع���ام ال�ترب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م يف
ال��ق��د���س ���س��م�ير ج�بري��ل مل��را���س��ل (امل��رك��ز
الفل�سطيني ل�ل�إع�لام) �أه��م بنود اخلطة
الفل�سطينية حلماية التعليم يف القد�س.
وق��ال�« :إن اهم بنود اخلطة هو احلد من
التمويل ال�صهيوين املمنهج لال�ستحواذ
ع��ل��ى تعليم ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص م��ن خ�لال
�إع�������داد ب���دي���ل ع��ن��ه ودع�����م ط��ل��ب��ة ال��ب��ل��دة
ال���ق���دمي���ة ال����ذي����ن ي���رغ���ب���ون يف �إك����م����ال
درا�ستهم اجلامعية على �شكل منح كاملة،
وال��ط��ل��ب��ة يف الأح���ي���اء الأخ�����رى م���ن ذوي
الدخل املحدود ،وتوفري الأبنية املدر�سية
بال�شراء �أو اال�ستئجار �أو البناء وتقدمي
الدعم لريا�ض الأطفال اخلا�صة».
و�أ����ض���اف �أن����ه مت ر���ص��د  50م��ل��ي��ون دوالر
لبناء مدار�س جديدة ،م�شرياً �إلى �ضرورة
التوجه للتعليم املهني والتقني وتوفري

الكتب و�أج��ه��زة لوحية (ت��اب��ل��ي��ت) جماناً
للطلبة يف ال�صفوف اخلام�س وال�ساد�س.
ال فل�سطينياً كام ً
و�أك��د �أن هناك متوي ً
ال
لكل مدر�سة خا�صة ت�ستغني عن التمويل
ال�صهيوين وترف�ضه.
و�أو���ض��ح �أن ع��دد امل��دار���س التي اخلا�ضعة
ل�لاح��ت�لال ال�صهيوين (ال��ب��ج��روت) بلغ
 21مدر�سة منها �ست مدار�س فقط تعلم
املنهاج ال�صهيوين وع��دد طلبتها  1112يف
� 47شعبة ،يف حني �إن هنالك � 112شعبة عدد
طلبتها  2681يف مدار�س تدر�س املنهاجني
الفل�سطيني ،والبجروت ال�صهيوين.
وقال مدير عام الرتبية والتعليم �إن ن�سبة
ال��ت�����س��رب م��ن امل���دار����س يف ال��ق��د���س تعترب
الأع��ل��ى على م�ستوى حمافظات الوطن،
وق��د بلغت يف املرحلة الثانوية نحو ،%45
و�أن م����دار�����س ب���ل���دي���ة االح����ت��ل�ال ت��ع��اين
م��ن ن�سبة ت�����س��رب ع��ال��ي��ة ج����داً وبخا�صة
يف امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة و�أن الطلبة ال��ذي��ن
ك����ان ع���دده���م  3725ط��ال��ب��اً وط��ال��ب��ة ع��ام
� 2015/2014أ�صبح هذا العام � 2370أي �إن

� 1355أ�صبحوا خارج التعليم خالل ثالث
�سنوات وبن�سبة .% 36
وق���ال �إن ال�����س���ؤال ال���ذي ُي��ط��رح ال��ي��وم هو
كيف نحمي �أبناءنا من الت�سرب والبطالة،
�إذ اليخفى على �أح��د الو�ضع االقت�صادي
واالج��ت��م��اع��ي امل�ت�ردي يف ال��ق��د���س املحتلة
حيث االع��ت��م��اد الكبري على ���س��وق العمل
ال�صهيوين كم�صدر رئي�سي لدخل  %54من
املواطنني بينما ت�صل ن�سبة من يعتمدون
على القطاع اخلا�ص .%13
و�أ���ض��اف �أن «ن�سبة عمل ال�شباب املقد�سي
يف �سوق العمل ال�صهيونية بني مد وجزر
وذل�����ك وف����ق احل���اج���ة وامل����ن����اخ ال�����س��ي��ا���س��ي
والأمني ال�صهيوين ،وغالبيتهم من غري
امل���ؤه��ل�ين م��ه��ن��ي��اً ل��ذل��ك ي��ك��ون اال�ستغناء
ع��ن��ه��م ���س��ه ً
�لا و���س��ري��ع��اً ويف ك���ل وق���ت هم
ع��ر���ض��ة ل��ل��ب��ط��ال��ة ،وح�����س��ب ن��ت��ائ��ج م�سح
ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة ل��ع��ام  2017ال�����ص��ادر عن
اجل��ه��از امل��رك��زي ل�ل�إح�����ص��اء الفل�سطيني
ف�����إن ن�����س��ب��ة ال��ب��ط��ال��ة يف ال��ق��د���س املحتلة
بلغت  ،%14وه��ذا ي�شكل حتدياً جمتمعياً
وخطراً حقيقياً على م�ستقبل ال�شباب لأن

غالبيتهم مل يكملوا تعليمهم املدر�سي،
ك��م��ا ي�����ش�ير ال��ت��ق��ري��ر �إل����ى �أن  %23.7من
العاملني بالقد�س �أنهوا � 13سنة درا�سية
ف�أكرث ،و %43منهم �أنهوا بني  10و� 12سنة
درا�سية ،و� %24.3أن��ه��وا بني  7و� 9سنوات
درا�سية».
ولفت �إل��ى �أن ح�صار القد�س وعزلها عن
حميطها الفل�سطيني من قبل االحتالل
خ َّلف نق�صاً حقيقياً يف الكثري من املهن
ال���ت���ي ت��ع��ت�بر ح��ي��وي��ة حل���اج���ات ال�����س��ك��ان

املقد�سيني ،والي��ت��وف��ر م��ن �أب��ن��اء القد�س
مهنيون ل�سد هذه احلاجة ,حيث �إن ن�سبة
الطلبة الذين يلتحقون بالفروع املهنية يف
القد�س منخف�ضة جداً الت�صل �إلى .%2
وب�َّي�نَّ �أن «���س��ب��ب ذل���ك ي��ع��ود �إل���ى النظرة
ال�سلبية للتعليم املهني ومعتقدات الأهل
�أن عليهم اخ��ت��ي��ار تخ�ص�صات لأب��ن��ائ��ه��م
وف��ق رغبتهم ولي�س لرغبة الأب��ن��اء وهذا
ما ُي��ح��دِ ث خل ً
ال عند توزيع الطلبة على
الفروع التعليمية».

