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بعــد ســنوات مــن الخبــرة التراكميــة لبرنامــج إعمــار البلــدة القديمــة فــي القــدس فــي مجــال ترميــم المبانــي والصــروح العمرانيــة والتدريــب والتوثيــق، واســتمرارًا 
للجهــود التــي يبذلهــا مــن أجــل إنشــاء معهــد القــدس للحفــاظ علــى التــراث المعمــاري، الــذي يهــدف مــن خاللــه إلــى مأسســة عنصــر التدريــب، وإيجــاد مركــز 
لتوثيــق المبانــي والصــروح العمرانيــة، وبنــاء قاعــدة بيانــات جغرافيــة مختصــة، لينجــح المركــز فــي خلــق أداة معرفيــة غنيــة وأكاديميــة توثــق فتــرة تاريخيــة صعبــة 
لمــا تعانيــه القــدس مــن طمــس لتاريخيهــا العريــق وتشــويه لصروحهــا العمرانيــة وعناصرهــا المعماريــة المميــزة، وتمّكــن المختصيــن والمهنييــن والعامليــن 
فــي مجــال الحفــاظ علــى المــوروث المعمــاري مــن االســتفادة منهــا والبنــاء عليهــا، ارتــأى البرنامــج فــي العــام 2007، نشــر سلســلة مــن الدراســات عــن المبانــي 
العمرانيــة فــي مدينــة القــدس، تشــمل التوثيــق المعمــاري والتاريخــي للمبنــى، وأهــم نظريــات الترميــم التــي اســتخدمت لترميمــه.  واســتكمااًل لذلــك، تأتــي 
هــذه السلســة الثالثــة الممولــة مــن االتحــاد األوروبــي ضمــن برنامــج “ترميــم وإعــادة تأهيــل المســاكن التاريخيــة فــي القــدس”، لتزيــد وتضييــف إلــى مــا تــم 

إنجــازه ونشــره فــي السلســلتين الســابقتين: مجمــع دار األيتــام اإلســالمية، والمدرســة األشــرفية.

وقــع االختيــار فــي هــذه السلســلة علــى المدرســة الســالمية لتكــون موضــوع هــذا الكتــاب نتيجــة لدوافــع عــدة؛ فمؤسســها شــخصية مدنيــة، ومــع أنــه ليــس 
مــن األمــراء المماليــك، فإنــه قــام بــدور مهــم فــي البــالط المملوكــي فــي عهــد الســلطان الناصــر محمــد بــن قــالوون.  وكونــه تاجــرًا ودبلوماســيًا مــن شــمال 
العــراق، فــإن بنــاءه ووقفــه للســالمية فــي القــدس يظهــر مــا كان للقــدس مــن مكانــة مهمــة فــي المجتمــع العربــي واإلســالمي.  وتتميــز الســالمية بجمــال 
معمــاري وبحضــور فنــى يرشــحها لتكــون موضــع دراســة، فتخطيطهــا مــا زال يحافــظ علــى أغلــب عناصــره األصليــة، وزخارفهــا غايــة فــي الدقــة واإلتقــان، قلمــا 
نجــد مــا يماثلهــا أو يتفــوق عليهــا فــي عمــارة القــدس وفلســطين، وفيهــا مــن الزخــارف مــا يؤهلهــا لتكــون أداة علميــة يهتــدى بهــا لترميــم وصيانــة عمائــر أخــرى 
مماثلــة.  وعلــى أهميــة الســالمية التاريخيــة والمعماريــة والزخرفيــة، فــإن مــا يتوفــر عنهــا مــن معلومــات منشــورة باللغــة العربيــة، قليــل ومكــرر، ويركــز علــى 

معلومــات تتعلــق بالوظائــف والتعيينــات، ويعتمــد فيهــا علــى مجيــر الديــن والعــارف، وال يتناســب مــع أهميتهــا ومكانتهــا المعماريــة.

منهــج هــذه الدراســة يتوافــق مــع المنهــج الــذي اتبــع فــي دراســة المدرســة األشــرفية ومجمــع دار األيتــام اإلســالمية، أي أن الدراســة تتكــون مــن قســمين: 
األول يهتــم بالجوانــب التاريخيــة والوثائقيــة والمعماريــة والزخرفيــة، ويعــّرف بالمبنــى مــن حيــث االســم، والموقــع، والحــدود، ووظيفــة المبنــى، واألوقــاف 
التــي خصصــت لــه، والملكيــة، وســيرة المؤســس، إضافــة إلــى وصــف معمــاري تفصيلــي ألقســام المبنــى مــن واجهــات، ومســاقط، وطابــق أول وعلــوي 
كمــا يشــاهد اليــوم، مــع اســتعراض للتطــور المعمــاري أثنــاء الوصــف.  والقســم الثانــي يركــز ويفّصــل الجهــود والخطــوات واألعمــال والدراســات التــي طبقــت 
فــي تجربــة الترميــم التــي قامــت بهــا مؤسســة التعــاون لهــذه المدرســة.  ولعــل مــا يميــز هــذه الدراســة عــن مــا يســبقها، أن االســتخدام الوظيفــي للمبنــى هــو 
ســكني، حيــث نســتعرض فــي هــذه السلســلة، للمــرة األولــى، تجربــة برنامــج اإلعمــار فــي التعامــل مــع الســكان خــالل مراحــل الترميــم المختلفــة، وأثــر تدخــالت 

الســكان علــى عمليــة الترميــم بشــكل خــاص، وعلــى المبنــى وعناصــره المعماريــة بشــكل عــام.

ونظــرًا الن هــدف هــذه الدراســة هــو تعليمــي وتثقيفــي، فقــد تــم التوســع فــي شــرح المصطلحــات المعماريــة واالهتمــام بالحواشــي التوضيحيــة، ووضــع 
ــل المعمــاري  ــة، واالهتمــام بالتحلي ــر مــن المخططــات والصــور الفوتوغرافي ــة، وبخاصــة فــي الوصــف المعمــاري، ودعــم النــص بعــدد كبي ــن الفرعي العناوي
ضمــن منهــج لــم يتنــازل عــن اســتخدام اللغــة الســليمة، والمســتوى األكاديمــي المتعــارف عليــه فــي الدراســات العلميــة والتاريخيــة والمعماريــة، عــالوة علــى 
ترميــز المخططــات وربطهــا مــع المتــن.  ورغبــة فــي زيــادة الفائــدة للطــالب والقــراء والمهتميــن، فقــد تــم تزويــد الدراســة بقائمــة مــن المصطلحــات الفنيــة، 
وملحــق بمــا ورد عــن المدرســة الســالمية فــي ثنايــا الكتــب والمراجــع، وملحــق آخــر يتضمــن نبــذة عــن حيــاة مجــد الديــن الســالمي مؤســس الســالمية، وقائمــة 

بأهــم المصــادر والمراجــع التــي اعتمــد عليهــا وتــم الرجــوع إليهــا.

يأمــل واضعــو هــذه الدراســة أن تحقــق أهدافهــا، وأن تســاهم فــي تعميــق الوعي المعماري وغرســه في نفــوس المجتمع، لتطوير مزيد مــن االحترام واالهتمام 
ــة المقدســة. ــراث المدين ــد مــن البحــث الجــاد فــي جوانــب أخــرى مــن ت ــة القــدس اإلنســاني، وأن تشــجع هــذه الدراســة علــى مزي ــراث مدين والحفــاظ علــى ت

المقدمة
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تشــكل المدرســة الســالمية الزاويــة الجنوبيــة الشــرقية اللتقــاء طريــق بــاب العتــم1 مــع طريــق المجاهديــن،2 وهــي تقابــل المدرســة المعظميــة3 )شــكل 1(.  
ويحــد مبنــى الســالمية مــن الغــرب طريــق بــاب العتــم، ومــن الشــمال طريــق المجاهديــن، ومــن الشــرق امتــداد ملحــق للخانقــاة الدواداريــة،4 ومــن الجنــوب 
خــالٍو والصحــن المكشــوف للخانقــاة الدواداريــة.  وتتفــق هــذه الحــدود جملــة وتفصيــاًل مــع مــا حــدده مجيــر الديــن،5 حيــث ذكــر مــا نصــه: “المدرســة الســالمية 
ببــاب شــرف األنبيــاء تجــاه المعظميــة، وهــي بجــوار المدرســة الدواداريــة مــن جهــة الشــمال”.  وهــذا فــي الواقــع موقــع حســاس وســهل البنــاء فيــه، وهــو قريــب 
جــدًا مــن المســجد األقصــى، بــل هــو علــى حــدوده.  وكان مبنــى الســالمية مــع الخانقــاة الدواداريــة يكــّون دخــواًل وخروجــًا ممتعــًا وجميــاًل للمســجد األقصــى 
مــن جهــة الشــمال، لكــن هــذا الجمــال قــد خبــا نتيجــة مــا تمــت إضافتــه مــن قناطــر )شــمالية وأخــرى جنوبيــة( أدت إلــى إظــالم الطريــق، وحجــب جمــال واجهــة 

كلٍّ مــن الخانقــاة الدواداريــة والمدرســة الســالمية.

أغلــب أســماء مبانــي القــدس المعماريــة تكونــت مــن شــقين: األول تحديــد االســم الوظيفــي للمبنــى؛ كونهــا مدرســة أو زاويــة أو ســبياًل أو خانــًا أو غيرهــا مــن 
الوظائــف.  والشــق الثانــي ينســبها إلــى مؤسســها علــى األغلــب، وهكــذا نســبت معظــم مبانــي القــدس.6  ومــع هــذا، فــإن جملــة مــن مبانــي القــدس قــد 
نســبت إليهــا أكثــر مــن وظيفــة معماريــة، وذلــك لتداخــل الوظائــف معــًا، وبخاصــة فيمــا يتعلــق بالمدرســة والزاويــة، وأحيانــًا لعــدم الدقــة مــن قبــل بعــض 
الّكتــاب.  ويالحــظ أن هــذا جــرى للســالمية، فعــرف المبنــى باســم المدرســة الســالمية نســبة إلــى مؤسســها مجــد الديــن الســالمي، وفــي فتــرة الحقــة اطلــق 
عليهــا اســم ربــاط الســالمية،7 وأحيانــا أخــرى اســم الزاويــة الســالمية الكبــرى.8  لــم يقتصــر األمــر علــى التنــوع الوظيفــي لمبنــى الســالمية، بــل امتــد ليشــمل 

المؤســس، فأصبحــت تعــرف أواًل باســم مركــب الســالمية – الموصليــة،9 والحقــًا عرفــت باســم المدرســة الموصليــة فقــط.10

 ،)Musliyya( ”لقــد لفــت هــذا التبديــل انتبــاه بعــض المهتميــن، حيــث ذكــر فــان برشــام11 أنــه فــي العــام 1893، الحــظ تــداول اســم شــائع للمبنــى “ُمصليــة
وقــد اعتبــره تشــويهًا للســالمية.  ويــرى بورغويــن أن هــذا يمكــن أن يفهــم كتشــويه للموصليــة.12  إن ظهــور اســم الموصليــة بــدل الســالمية يمكــن أن يعــزى 
إلــى ظهــور واشــتهار وقــف رديــف ثــاٍن لمجــد الديــن عبــد الملــك الموصلــي، ووقــف صــدر الديــن بــن عبــد الملــك الموصلــي، الــذي خــص الوقفيــة بالصــرف 
علــى الفقــراء “الصوفيــة” الموصليــة، وعليــه ال صحــة لمــا اعتبــر أن ظهــور اســم الموصليــة يرجــع إلــى كــون بلــدة المؤســس مجــد الديــن أبــو الفــدا إســماعيل 
الســالمي قريبــة مــن مدينــة الموصــل،13 ألن لــو صــح ذلــك ألطلــق عليهــا منــذ البدايــة الموصليــة بــداًل مــن الســالمية البلــدة التــي ينتمــي إليهــا مجــد الديــن 

المؤســس.

ــن أم مدرســة  ــق بمدرســتين منفصلتي ــر يتعل ــر، هــل األم ــى آخ ــر؟ بمعن ــى آخ ــى الســالمية أم هــو مبن ــة هــو مبن ــه اســم الموصلي ــق علي ــا أطل لكــن هــل م
واحــدة حــازت اكثــر مــن اســم؟ إن العســلي، وبورغويــن14 مــن بعــده، قدمــا حججــًا متماثلــة لدعــم أن الســالمية والموصليــة تطلــق علــى مبنــى واحــد منهــا: إن 
الموصليــة لــم تذكــر مــن قبــل مجيــر الديــن، والمراجــع التــي ذكــرت الموصليــة حــددت موقعهــا ببــاب شــرف األنبيــاء وأنهــا مالصقــة للمدرســة الباســطية، 
ــر  ــذي يذك ــن ال ــد مــن المؤرخي ــي هــو الوحي ــرد عل ــة فقــط، وأن ك ــة، والســالمية، والدواداري ــي المالصقــة للباســطية معروفــة، وهــي األوحدي علمــًا أن المبان
الموصليــة، ونصــه غيــر دقيــق، وبخاصــة مــا يتعلــق بمؤسســها، حيــث ذكــر أنــه فخــر الديــن الموصلــي؟ وأخيــرًا إن الوقفيــات الثــالث الداعمــة للوقــف األصلــي 

تذكــر الســالمية فــي نصوصهــا.

موقع المدرسة وحدودها األربعة

إسم المدرسة واختالفاته
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شكل 1: موقع المدرسة وتأريخ المدارس المملوكية في القدس حسب بورغوين )1980(
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حقــًا أن هــذه الحجــج مقبولــة ويصعــب تجاوزهــا، وعليــه فــإن الباحــث يتفــق مــع موقــف كل مــن العســلي وبورغويــن فــي أن الســالمية والموصليــة مقصــود 
بهمــا مبنــى واحــد، وبخاصــة أن كثيــرًا مــن مبانــي القــدس أطلــق عليهــا مســميات فــي أواخــر العهــد العثمانــي وفتــرة االنتــداب البريطانــي ال عالقــة لهــا مباشــرة 
ــًا التفريــط فــي نصــوص األوقــاف،  ــة للمبانــي، وإنمــا تــم ذلــك بعــد فســاد األوقــاف، وتــم تســاهل فــي إطــالق المســميات، وتــم أحيان باألســماء األصلي
ونقلــت ملكيــات وثبتــت بطريقــة تتناقــض مــع أصــول الوقفيــات.  وهــذا مــا جــرى لمجموعــة مــن المبانــي عرفــت بأســماء بعــض موظفيهــا ومتولــي وقفهــا، 
وليــس بأســمائها األصيلــة التاريخيــة، وذلــك مثــل المدرســة الطشــتمرية التــي عرفــت بــدار اإلمــام، والتربــة الكيالنيــة عرفــت بــدار األنصــاري، والمدرســة 
األرغونيــة بــدار العفيفــي، والخانقــاة الجوهريــة عرفــت بــدار الخطيــب، والمدرســة الســالمية - موضــوع البحــث - عرفــت بــدار جــار اللــه، وهــذه المســميات ذكــرت 
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر.  لكــن مــع بدايــة العقــد الثامــن مــن القــرن العشــرين، ومــع انتشــار الدراســات األكاديميــة الحديثــة عــن مبانــي القــدس، تمــت 

العــودة إلــى اســتخدام األســماء األصليــة للمبانــي التــي وردت عنــد مجيــر الديــن وفــي الوقفيــات المعاصــرة للتأســيس.

اعتمــد فــي تأريــخ المدرســة الســالمية علــى المقارنــة واالســتنتاج، وقــدر أن الســالمية بنيــت فــي حــدود العــام 1338/738، وال يوجــد فــي نســيج المدرســة 
الســالمية نقــش تأسيســي يــؤرخ لتاريــخ محــدد وجــازم لبنــاء الســالمية، مــع أن الواجهــة الرئيســية الغربيــة تحــوى شــريطًا )شــكل 2، صــورة 1( هيــأ الحتــواء كتابــة 

تأسيســية، إال أن ذلــك لــم يتــم ألســباب ال تــزال مجهولــة، ولــم ُيهتــَد علــى كتــاب وقفهــا األصلــي األول.

تأريخ بناء المدرسة

صورة 1: الشريط المفترض أنه لنقش كتابي

اعتمــادًا علــى التخطيــط المعمــاري وعلــى الوظائــف التــي وردت فــي مــا 
وصلنــا مــن وقفيــات تاليــة، يظهــر أن الوظيفة األصلية للمدرســة الســالمية 
كانــت التدريــس والتثقيــف، ومــن خــالل أســماء المدرســين والموظفيــن 
بــدور  الســالمية قامــت  المدرســة  فــإن  تتبعهــم،  تــم  الذيــن  والمتوليــن 
تعليمــي وفكــري فــي بيــت المقــدس أســوة بغيرهــا مــن مــدراس القــدس 
ــة، توقفــت  ــة.  لكــن مــع فســاد نظــام األوقــاف، وشــيوع الحداث المملوكي
ــي عــن أداء دورهــا العلمــي،  ــة العهــد العثمان المدرســة الســالمية فــي نهاي
وتحولــت إلــى دار ســكن لجماعــة مــن عائلــة جــار اللــه، وحاليــًا ال تــزال دار 

ــق األرضــي. ســكن لهــم مــع مشــاركة غيرهــم لهــم فــي الطاب

وظيفة المبنى األصلية والحالية

المدرســة الســالمية كغيرهــا مــن مبانــي القــدس، وحســب شــروط مــا حفــظ 
مــن وقفيــات، هــي وقــف إســالمي عــام.

الملكية

شكل 2: اإلمتداد البصري للواجهة الغربية

طريق باب العتم  طريق المجاهدين  

م

المدرسة الدوادراية باب العتم

الجنوب

المدرسة السالمية
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لمبنــى الســالمية واجهتــان، شــمالية تطــل علــى طريــق المجاهديــن، وهــي ذات نســيج معمــاري غيــر متجانــس، وواجهــة غربيــة رئيســة مملوكيــة الطــراز تحــوي 
المدخــل الفخــم للمدرســة وعناصــر فنيــة مــن الصنــج المعشــقة والمقرنصــات.  يوصــل المدخــل إلــى دركاة مربعــة صغيــرة تــؤدي إلــى ممــر يفضــي إلــى صحــن 
المدرســة المكشــوف.  وإلــى الجنــوب مــن الــدركاة، يوجــد ممــر فــي نهايتــه الغربيــة يوصــل إلــى درج يقــود إلــى طابــق ميزانيــن متواضــع كان يوصــل إلــى ســطح 
المدرســة.  وصحــن الســالمية المكشــوف محــاط مــن الجهــات الثــالث الجنوبيــة والشــرقية والشــمالية بخــالٍو، فــي حيــن الجهــة الغربيــة تضــم قاعــة كبيــرة 
لالجتمــاع.  توجــد فــي الجــدار الجنوبــي حنيــة بئــر جميلــة متقنــة الصنعــة، وفــي الزاويــة الجنوبيــة الشــرقية للصحــن، يوجــد درج يوصــل إلــى الســطح وإلــى بعــض 
اإلضافــات المعماريــة التــي تشــكل الطابــق الثانــي للمدرســة.  واقتطعــت مــن الصحــن فــي قســمه الشــمالي، مســاحة تســتخدم للســكن مــع بقيــة الخــالوي 

وقاعــة االجتماعــات.

وصف مكونات المدرسة بإيجاز

يضــم مبنــى الســالمية، فــي الواجهــة الرئيســة، نقشــًا كتابيــًا لكنــه ينــص علــى الشــهادة16 فقــط: “ال إلــه إال اللــه محمــد رســول اللــه”، لكــن، مثــل كثيــر مــن 
مبانــي القــدس المملوكيــة الخاليــة مــن كتابــة تأسيســية، فــإن مجيــر الديــن17 ينســبها بدقــة محــددًا موقعهــا قائــاًل: “المدرســة الســالمية ببــاب شــرف األنبيــاء 
ــل نســبة مجيــر الديــن مجموعــة كبيــرة مــن الكّتــاب18 المحدثيــن، وأكــدوا  تجــاه المعظميــة، وهــي بجــوار المدرســة الدويداريــة مــن جهــة الشــمال”.  ولقــد َقِب
النســبة بنقلهــم وتداولهــم مــا ذكــره عــن هــذا المبنــى.  وال يجــد كاتــب هــذه الســطور مــا يحــول دون التوافــق معهــم فــي نســبة مبنــى الســالمية، وفــي تحديــد 

موقعهــا وحدودهــا المتداولــة بيــن أغلــب الباحثيــن.

إن قضيــة تأريــخ بنــاء الســالمية ظهــرت مبكــرة جــدًا، ومنــذ أيــام مجيــر الديــن 1521/928، ذلــك ألن المبنــى كمــا تقــدم يخلــو مــن نقــش تأسيســي، وألنــه لــم 
يطلــع علــى تاريــخ وقفهــا علــى الرغــم مــن ســعة اطالعــه وإمكانياتــه كقــاٍض شــرعي فــي مدينــة القــدس، وقــد اســتدرك مجيــر الديــن18 مقترحــًا دون تعليــل أن 
)Burgoyne(20 يكــون وقفهــا قــد تــم بعــد العــام 1300/700.  ولقــد اعتمــد مقتــرح مجيــر الديــن مــن قبــل أغلبيــة مــن اهتــم بالســالمية،19 حتــى اقتــرح بورغويــن
ســنة 1339/740-1340 كتاريــخ لبنــاء المدرســة. لكــن بعــد دراســة مســتفيضة اعتمــدت علــى األســلوب والصفــات المعماريــة المتوفــرة فــي بنــاء المدخــل، 
فــإن بورغويــن21 عــدل التاريــخ ليكــون تقريبــًا فــي ســنة 1338/738.  لقــد الحــظ بورغويــن ســتًا مــن الخصائــص المعماريــة والزخرفيــة22 التــي تفصــح عــن تأثيــر 
مصــري قاهــري فــي عمــارة الواجهــة الغربيــة للســالمية.  ومــع أن الخصائــص الخمــس األولــى منتشــرة فــي عمــارة القاهــرة منــذ بدايــة القــرن الثامن/الرابــع 
عشــر، فــإن الميــزة األخيــرة السادســة أي “ســقف المدخــل المســطح المقرنــص”، يمكــن تأريخــه بأكثــر دقــة مــن بقيــة الصفــات والخصائــص، ألن أول مثــل 
منــه ظهــر فــي القاهــرة فــي مدخــل جامــع األميــر المــاس 1330/730، وهــو فــي الوقــت نفســه قصيــر أمــد االنتشــار، ألن المعــروف منــه ال يتجــاوز ثالثــة أمثلــة: 
جامــع األميــر بشــتاك 1336/736؛ قصــر بشــتاك 1337/738-1338، وقصــر يشــبك الــذي بنــي لألميــر قوصــون فــي ســنة 738-1337.  وعليــه، باالعتمــاد 
علــى العمــارة القاهريــة، حــدد تاريــخ تقريبــي لهــذه الخصيصــة يقــع مــا بيــن ســنة 1330/730وســنة 1338/738، ولــذا اقتــرح بورغويــن23 أن الســالمية علــى 
األغلــب قــد بنيــت فــي نهايــة العقــد الرابــع مــن القــرن الثامــن؛ أي حوالــي ســنة 1338/738، وذلــك بعــد مــا تمــت ممارســة وتنفيــذ هــذا الســقف المســطح 
المقرنــص.  إن الدالئــل التــي يذكرهــا بورغويــن تتمتــع بمصداقيــة وأرضيــة يصعــب رفضهــا، وإلــى أن يظهــر دليــل جــازم يؤيــد أو يصــوب هــذا االجتهــاد، فــإن 

القبــول بــه أمــر مفهــوم.

معين هوية المبنى

تحديد تاريخ بناء السالمية

2.  الدراسة التاريخية

اعتمــادًا علــى ثــراء مجــد الديــن الســالمي ومكانتــه الواضحيــن، وكونــه أســس مدرســة راقيــة مــن ناحيــة معماريــة وزخرفيــة، فإنــه يمكــن االفتــراض أن الســالمي 
قــد أوقــف علــى مدرســته بســخاء يتناســب مــع جمالهــا ورونقهــا، إال أنــه لــم تتوفــر حتــى تاريخــه تفاصيــل وقــف مجــد الســالمي علــى مدرســته حيــن االنتهــاء 

مــن بنائهــا.  وســبق القــول أن مجيــر الديــن لــم يطلــع علــى كتــاب وقفهــا األصلــي.

األوقاف على المدرسة

بانــي الســالمية ومؤســس وقفهــا األول، وحســب مــا يذكــر مجيــر الديــن،24 هــو الخواجــا25 مجــد الديــن أبــو الفــدا إســماعيل الســالمي.  وهــو منســوب إلــى 
بلــدة ســاّلمية26 القريبــة مــن مدينــة الموصــل فــي شــمال العــراق، التــي كانــت تقــع علــى ضفــة نهــر دجلــة الشــرقية، وكانــت تبعــد مســيرة يــوم عــن الموصــل 
)20-30 كــم(.27 ولــد مجــد الديــن الســالمي فــي 1272/671-1273، وتوفــي فــي يــوم األربعــاء 7 جمــادى الثانــي مــن العــام 743/6 تشــرين الثانــي 1342؛ أي 

أنــه عــاش مــا يقــرب مــن ســبعين عامــًا، كانــت حافلــة بنشــاط موفــور فــي التجــارة والحيــاة الدبلوماســية.28

ونظــرة أوليــة علــى النســيج المعمــاري للمدرســة الســالمية، وبخاصــة الواجهــة الغربيــة، تتــرك انطباعــًا مؤثــرًا علــى المســتوى الفنــي الراقــي والزخرفــي الــذي 
ــة كالمدرســة  ــة المملوكي ــار فــي الدول ــل ســالطين أو أمــراء كب ــت مــن قب ــي بني ــي القــدس الت ــف مــع أجمــل مبان ــا تصن ــه هــذه المدرســة، ويجعله ــع ب تتمت
األشــرفية، والمدرســة التنكزيــة، والخانقــاة الدواداريــة والطشــتمرية، وقصــر الســت طنشــق المظفريــة والمزهريــة، بــل إن الســالمية تتفــوق مــن حيــث 
المســتوى الفنــي علــى كثيــر مــن مــدارس األمــراء المماليــك فــي القــدس، وال غــرو فــي ذلــك ألن مؤسســها كان مــن كبــار التجــار فــي عهــد الســلطان الملــك 
الناصــر محمــد بــن قــالوون، حيــث كان مســتوردًا للمماليــك، ولقــب بتاجــر الخــاص29 فــي الرقيــق.  لقــد أثــرى مجــد الديــن ليــس فقــط بفعــل عامــل التجــارة، 
بــل لمــا تمتــع بــه مــن مكانــة وحظــوة فــي دولــة الناصــر محمــد، ولحصولــه علــى امتيــازات وتنــازالت ماليــة تجاريــة وصلــت إلــى مــا يقــرب مــن 150 درهمــًا 
يوميــًا، إضافــة إلــى أقطــاع لــه فــي بلــدة أراق فــي منطقــة بعلبــك فــي لبنــان، وصلــت قيمــة إنتاجهــا إلــى حوإلــى 10,000 درهــم ســنويًا، وذلــك حســب تقديــر 
المــؤرخ الصفــدي.  إن درجــة ثــراء الســالمي مكنتــه مــن حيــازة قصــر وتربــة فــي القاهــرة بالقــرب مــن بــاب النصــر، وفــي شــارع حمــل اســمه وأطلــق عليــه اســم 

درب الســالمي.

ولــم تقتصــر مكانــة الســالمي علــى شــهرته التجاريــة، بــل امتــدت إلــى ملكتــه الدبلوماســية، فأرســل إلــى القاهــرة  كمفــاوض للســالم مــع أبــي ســعيد الحاكــم 
األيلخانــي.  لقــد حفظــت الحوليــات التاريخيــة زيــارات عــدة لــه صحبــة رســل المغــول الذيــن حملــوا رســائل ســالم عــدة للقاهــرة.  ومــن ذلــك إتمامــه التفاقيــة 
ســالم لمــدة عشــر ســنوات وعشــرة أشــهر فــي العــام 1323/723.  لقــد قــرظ الصفــدي موهبــة الســالمي الدبلوماســية قائــاًل: “مــا رأيــت مثلــه فــي النطــق 
الســعيد المناســب”.  لقــد تعــرف عليــه المــؤرخ العمــري،30 وكان مصــدرًا لمعلوماتــه عــن بغــداد وتبريــز.  وبعــد حيــاة حافلــة وطويلــة،31 يبــدو أن نجــم الســالمي 
قــد أفــل بمــوت الناصــر محمــد، حيــث صــودر مصــادرة يســيرة مــن قبــل األميــر قوصــون، وحينمــا وافتــه المنيــة دفــن بتربتــه التــي أقامهــا خــارج بــاب النصــر 

فــي مدينــة القاهــرة.

لــم نلمــح فــي مــا توفــر مــن مصــادر ومراجــع فــي ســيرة الســالمي مــا يشــير إلــى عالقــة مباشــرة مــع مدينــة القــدس، لكــن يبــدو أن ثــراء الســالمي مــن ناحيــة، 
وتنقلــه الكثيــر فــي مناطــق الدولــة المملوكيــة مــرورًا بالقــدس، ونظــرًا لمكانــة القــدس الدينيــة فــي العقيــدة اإلســالمية، ورغبتــه فــي فعــل الخيــرات، حفزتــه 
ليؤســس مدرســة فــي القــدس للتقــرب إلــى اللــه لنيــل الثــواب، وبخاصــة أن مــا عــرف مــن تفاصيــل الحقــة عــن وقــف المدرســة ومهمتهــا، يوضــح البعــد 

الدينــي والثقافــي لهــذه المدرســة الجميلــة البنــاء.

مؤسس المدرسة السالمية
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لكــن مــن حســن الطالــع أن الســالمية قــد ردفــت بأوقــاف ســخية ومتعــددة فــي الفتــرات الالحقــة، مــن قبــل منتميــن إلــى مدينــة الموصــل القريبــة مــن بلــدة 
المؤســس مجــد الســالمي.  وأول هــذه األوقــاف تعــود إلــى ســنة 1435/838-1434، حيــث أوقــف الشــيخ مجــد الديــن عبــد الملــك بــن أبــي بكــر الموصلــي،32 
ثلــت دخــل مجموعــة مــن األراضــي الواقعــة فــي قريــة نعليــن، وقريــة جبــع، وغــراس التيــن والمشــمش، وغيــر ذلــك فــي أرض الصالحيــة فــي القــدس 
الشــريف.  أمــا الثلثــان الباقيــان مــن دخــل هــذه األراضــي، فقــد شــرط الواقــف أن تصــرف علــى ذريتــه وهــم أوالده للذكــر مثــل حــظ األنثييــن إذا كانــت البنــات 
متزوجــات، فــإن لــم يكــن متزوجــات فالذكــر مثــل حــظ األنثــى.  وشــرط الواقــف أن يكــون ذلــك علــى أوالد أوالده، ثــم علــى أنســاله وأعقابــه أبــدًا مــا تناســلوا، 
فــإذا انقرضــوا تقســم الحصــة المذكــورة )أي الثلثــان( إلــى أربــاع يصــرف كل ربــع كالتالــي: األول علــى ســماط الخليــل، والثانــي فــي ثمــن خبــز يفــرق فــي الربــاط 
ــرى33 بالقــدس  ــة الســالمية الكب ــح الزاوي ــى مصال ــود عل ــع يع ــع الراب ــي البيمارســتان الصالحــي، والرب ــاء ف ــى الضعف ــث يصــرف عل ــع الثال المنصــوري، والرب

الشــريف ومســتحقيها.

وتصــرف ثلــث الحصــة الموقوفــة علــى الســالمية علــى ثمانيــة أنفــار، منهــم شــيخ حافــظ للقــران، عليــه أن يلقــن ســتة أنفــار مــا تيســر مــن القــران الكريــم في كل 
يــوم فــي المدرســة الســالمية، ويمنــح األنفــار الســتة إقامــة لمــدة ســنتين، ويصــرف لــكل نفــر ســبعة دراهــم ونصــف شــهريًا، وللشــيخ خمســة عشــر درهمــًا، 
والنفــر الثامــن يكــون محدثــًا يقــرأ صحيــح البخــاري فــي شــهور رجــب وشــعبان ورمضــان، ولــه فــي كل شــهر 20 درهمــًا، ومــا بقــي بعــد ذلــك مــن الدخــل يصــرف 

علــى فقــراء الموصليــة المجتمعيــن للدعــاء والصــالة للواقــف.

ن مــن قطعتيــن مــن األراضــي الزراعيــة )مزرعــة(  واتبــع الشــيخ مجــد الديــن عبــد الملــك بــن أبــي بكــر الموصلــي وقفــه األول المذكــور أعــاله بوقــف ثــاٍن تكــوَّ
واحــدة فــي القــدس )16 قيراطــًا مــن أصــل 24(، وأخــرى بالقــرب مــن القــدس )كامــل الحصــة( بنفــس النســبة والتقســيم للدخــل، أي ثلــث للســالمية، وثلثــان 
لذريتــه.  لكــن مــا يلفــت النظــر فــي الوقــف هــو دخــول اســم ثــاٍن علــى الســالمية، حيــث تنــص الوقفيــة: وقــف مجــد الديــن عبــد الملــك الموصلــي علــى ذريتــه 

وأقاربــه الثلثيــن، وعلــى المدرســة الســالمية الموصليــة34 الكبــرى الكائنــة بالقــدس الشــريف ببــاب شــرف األنبيــاء”.

والوقــف الثالــث كان مــن قبــل صــدر الديــن بــن أحمــد بــن عبــد الملــك الموصلــي الــذي خصــص ربــع دخــل قريــة البيــرة علــى ذريتــه وأقاربــه، وفــي حالــة 
انقــراض الذريــة يعــود ذلــك مناصفــة علــى الزاويــة التــي أقامهــا أجــداده بدمشــق وعلــى المدرســة الســالمية الموصليــة الكائنــة بالقــدس الشــريف ببــاب 
شــرف األنبيــاء.  وتوجــد فــي ســجالت محكمــة القــدس الشــرعية فيمــا بيــن الســنوات 1561/968 وســنة 1618/1027، معامــالت تتعلــق بتأجيــر وقــف 
ــا فــي ســنة 1578/985-1577 ألحــد  ــة” تمــت مزارعته ــر للســالمية يتكــون مــن إســطبل ودكان فــي القــدس.35  وأرض وقــف الســالمية “الموصلي آخ
مواطنــي القــدس بمبلــغ 40 قطعــة ذهبيــة،36 ونــص صراحــة علــى أن هــذا الدخــل يغطــي حصــة المنتفعيــن مــن ورثــة الواقــف وحصــة الســالمية التــي 

تحــول اســمها ليصبــح الموصليــة.

19- القــرون  فــي  الموصليــة  مــن مدرســي  كثيريــن  أســماء  وردت  أنــه  الشــرعية،38   القــدس  علــى ســجالت محكمــة  العســلي37 معتمــدًا  ذكــر 
جــار  1703/1115-1704، والســيد  الحنفيــة ســنة  اللــه، كالســيد محمــد مفتــى  جــار  أي  اللطــف  أبــي  آل  13-17/11، وأن منهــم كثيريــن مــن 
الحــي،  وعبــد  فــؤاد  وأخويــه  اللطفــي  اللــه  جــار  والشــيخ   ،1762-1761/1150 ســنة  فــي  أوقافهــا  ومتولــي  مدرســًا  كان  الــذي  اللطفــي  اللــه 
وأوقافهــا  المدرســة  أن متوليــي  اســتنتاج  إلــى  العســلي  1826/1242-1827.  وتوصــل  المشــيخة ســنة  فــي ســدس وظيفــة  اشــتركوا  حيــث 
الذيــن مــدوا المدرســة بكثيــر مــن أوقافهــا، أو مــن يوّكلــون مــن أهــل دمشــق.  إن  18/17، كانــوا مــن آل الموصلــي   ،12/11 فــي القرنيــن 
عالقــة آل أبــي اللطــف كانــت فــي البدايــة إمــا مــن المســتأجرين لعقــارات الوقــف، وإمــا قائمــي مقــام المتولــي علــى المدرســة، لكــن الحقــًا 

كليــًا. إليهــم  التوليــة  انتقلــت 

الموظفون والمدرسون في السالمية

مثــل غيــره مــن عمائــر القــدس، فــإن مبنــى الســالمية احتــاج إلــى الصيانــة والترميــم علــى مــر الزمــن، فمــن ذلــك مــا جــرى فــي ســنة 1578/985 مــن ترميــم 
تحــت مســمى الموصليــة،39 وكلــف فــي حينــه 4774 بــارة، وشــمل ثــالث خــالٍو مجــاورة للمدرســة الباســطية، وثالثــة بيــوت، والــدار الكبيــرة.40  ويبيــن الســجل41 
تصليحــًا آخــر جــرى بعــد عاميــن فــي ربيــع العــام 1578/986، وكلــف 3579 بــارة. وأعقــب ذلــك ترميــم آخــر يخــص الخــالوي،42 وكلــف 2065 بــارة فــي العــام 

.1600/1008

ومــن التطــورات واإلضافــات المهمــة مــا تــم فــي ســنة 1655/1065، حيــث امتــدت حــدود الســالمية لتشــمل إضافــة بيــت أوقــف مــن قبــل إســحاق اللطفــي 
)راجــع أعــاله( علــى ابنتــه.43  وواضــح مــن حــدود اإلضافــة أن البيــت المقصــود هــو القنطــرة الموجــودة فــوق بدايــة طريــق بــاب العتــم الشــمالية التــي تلتقــى مــع 
طريــق المجاهديــن.  الواقــع أن هــذه اإلضافــة هــي التــي شــّوهت جمــال الواجهــة الغربيــة للمدرســة، وأحاطــت بأعلــى حطــات مقرنصــات النوافــذ الثــالث، وهــي 
المســؤولة عــن الدعامــات الثــالث الثقيلــة التــي تتقــدم أجــزاء الواجهــة الغربيــة األصليــة.  وتــم بنــاء بعــض الجــدران الحديثــة فــي القســم الشــمالي مــن صحــن 
الســالمية يرجــح أنهــا تعــود إلــى أوائــل النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، وهــدف ذلــك كان حيــازة مســاحة ســكن جديــدة.  ونالــت الســالمية عنايــة كل مــن 
مدرســة اآلثــار البريطانيــة، فحظيــت بمســح معمــاري ودراســة فــي كتــاب القــدس المملوكيــة، وقــام قســم اآلثــار اإلســالمية فــي دائــرة أوقــاف القــدس فــي 
العــام 1982 بإعــداد مســح معمــاري مــن أجــل توثيقهــا وحفظهــا، وتــم ترشــيحها لترميمهــا مــن قبــل مركــز توثيــق وصيانــة آثــار القــدس، لكــن لــم يتــم الترميــم 

إلــى أن نهضــت بــه مؤسســة التعــاون فــي أوائــل العــام 1990، وهــذه التجربــة هــي موضــوع القســم الثانــي مــن هــذا الكتــاب.

التاريخ الالحق: اإلضافات والترميمات التي أدخلت على المبنى في الفترات الالحقة
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القسم السفلي من الواجهة الشمالية:

تطــل هــذه الواجهــة علــى طريــق المجاهديــن، وكمــا ســبق القــول، فــإن نســيجها المعمــاري غيــر متجانــس ويعــرض تنوعــًا كثيــرًا فــي أنــواع وأســلوب دقاقــة 
الحجــارة )شــكل 3، صــورة 2(.  

الواجهة الشمالية

3.  الوصف المعماري للمدرسة

صورة 2: الواجهة الشمالية

ويمكــن تقســيم هــذه الواجهــة إلــى قســمين: ســفلي وعلــوي، والســفلي، الــذي يشــكل الحــد الشــمالي للمدرســة الســالمية بــه بعــض الحجــارة التــي تحمــل 
ــة، أن الجــدار  ــة(.  يعتقــد بورغويــن،44 مســتندًا إلــى توافــق ولــون ونســيج المداميــك الحجري ــة )صليبي ــة إفرنجي عالمــات )صــورة 3، صــورة 4(، ودقاقــة قطري
صليبــي األصــل، وأن هــذه الحجــارة ليســت إعــادة اســتخدام.  علــى كل حــال، وعلــى الرغــم مــن قلــة العالمــات الصليبيــة علــى األحجــار، فــإن هــذا احتمــال قائــم، 
لكــن ال شــك أنــه، منــذ فتــرة بنــاء هــذا الجــدار، قــد تــم فيــه تغييــرات كثيــرة أفقدتــه كثيــرًا مــن أصولــه؛ ســواء أكان الجــدار بنــاء صليبيــًا أم إعــادة بنــاء.  فمــن هــذه 
التغييــرات فتــح شــباك ليدخــل النــور والهــواء إلــى قاعــة االجتماعــات مــن جهــة الشــمال، وهــذا الشــباك وضــع داخــل حنيــة متراجعــة علــى الطــراز المملوكــي 
)صــورة 5(، ويعــود تاريخــه إلــى فتــرة بنــاء الســالمية.  بنــى الشــباك بأســلوب األبلــق بتنــاوب بيــن اللونيــن األبيــض واألحمــر الكرمــدي، مــع أعتــاب ســفلية 

مائلــة45 وعتــب مســتقيم علــوي، ويتقــدم الشــباك مصبعــات معدنيــة ويتــوج بعقــد علــى هيئــة حــذوة الفــرس.

صورة 5: شباك مملوكي فتح في الواجهة الشماليةصورة 4: عالمات دقاقة إفرنجية

صورة 3: عالمات دقاقة إفرنجية
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هــذا الشــباك هــو اإلضافــة المملوكيــة الوحيــدة علــى هــذه الواجهــة الشــمالية.  وأســفل هــذا الشــباك بانحــراف قليــل إلــى الشــرق، يالحــظ فتحــة بــاب       
)صــورة 6( قــد ســدت بحجــارة غيــر منتظمــة فــي فتــرة غيــر معلومــة، وعلــى بعــد 23 متــرًا إلــى الشــرق منــه وجــد بــاب آخــر )صــورة 7( كان ســالكًا فــي العــام 
46،1893 لكــن ســد أيضــًا فــي فتــرة الحقــة غيــر معلومــة.  وعلــى ارتفــاع مســتوى المدمــاك العاشــر ينبــت مــن الواجهــة الشــمالية بدايــة ألربعــة أكتــاف حجريــة 
)صــورة 8( لتشــكل قنطــرة مــن أربعــة أقبيــة لتجســر، أو جســرت، جــزءًا مــن طريــق المجاهديــن الممتــد مــا بيــن الســالمية والمعظميــة.  ويصعــب االســتدالل 

إذا مــا قامــت القنطــرة وهدمــت الحقــًا أو لــم تقــم أصــاًل.

صورة 7: فتحة باب كانت تؤدي إلى ممر السالمية صورة 6: فتحة باب مسدودة

صورة 8: القسم العلوي من الواجهة الشمالية

القسم العلوي من الواجهة الشمالية:

القســم العلــوي مــن الواجهــة الشــمالية، الــذي يبــدأ مــن مســتوى المدمــاك الثالــث عشــر، جــدار مســمط فيمــا عــدا أربــع نوافــذ مســتطيلة تضــيء ممــرًا خلــف 
هــذه الواجهــة، وهــذا القســم رجــح مــن قبــل بورغويــن إمــا إنــه عثمانــي وإمــا حديــث )شــكل 3، صــورة 8(.  لكــن حيــث ال يوجــد فــي هــذا القســم أي صفــة مــن 
صفــات العمــارة العثمانيــة المحليــة المتأخــرة47 التــي تلمــح فــي عمــارة القــرن الثامــن عشــر والنصــف األول مــن القــرن التاســع عشــر، فــإن نســبته إلــى العمــارة 
الحديثــة، أي بعــد توقــف البنــاء بالطــرق التقليديــة، هــي أصــوب، مــا يعنــى أن هــذا القســم يعــود فــي األغلــب إلــى مــا بعــد العــام 1850.  ويلفــت النظــر أن 
الجــزء الشــرقي مــن هــذا القســم الــذي كان ينتهــي بمشــربيات فخاريــة )شــكل Burgoyne, 1987, 301 plate 25.1 ،3( قــد جــرى هدمــه، واســتبدل ببنــاء حديــث 

امتــد علــى طــول الواجهــة حتــى نهايتهــا الغربيــة، وهــذا حــدث فيمــا بعــد العــام 1985 علــى األغلــب.
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0 5 م10

المرحلة الثالثة
فتحات معاصرة

صر
معا

عثماني
صليبي

مملوكي- 

فتحات عثمانية

بداية اكتاف حجرية

شباك مملوكي

فتحات صليبية

المرحلة الثانية

المرحلة االولى

شكل 3: الواجهة الشمالية

مقدمة

علــى النقيــض مــن الواجهــة الشــمالية، فــإن الواجهــة الغربيــة تصــدح بمميــزات العمــارة المملوكيــة األصليــة، لكــن ممــا يؤســف لــه أن القســم الشــمالي مــن 
هــذه الواجهــة قــد حجــب وشــوه نتيجــة بنــاء بيــت إضافــي فــي ســنة 1655/1065 أخــذ شــكل قنطــرة جســرت بدايــة طريــق بــاب العتــم الشــمالية )صــورة 9(، 
لكــن مــن حســن الطالــع، أن المدخــل الجميــل واألجــزاء التــي تقــع إلــى الجنــوب منــه، بقيــت دون مســاس، كونهمــا فــي المنطقــة الوحيــدة فــي طريــق بــاب 

العتــم غيــر المســقوفة.

القسم الجنوبي من الواجهة الغربية:

تمتــد الواجهــة حوالــي 23.13 متــر طــواًل، وتقســم بواســطة المدخــل المحكــم التــذكاري إلــى قســمين غيــر متكافئيــن فــي الطــول، األول الجنوبــي الــذي يبلــغ 
طولــه 3.44 متــر؛ وهــو جــدار مســمط فتحــت فيــه نافذتــان طوليتــان علــى مســتوى المدمــاك الحــادي عشــر ُتدخــالن النــور والهــواء إلــى درج الميزانيــن الــذي 

كان يقــود إلــى الســطح.

الواجهة الغربية الرئيسة

صورة 10: القسم الجنوبي من الواجهة الغربية صورة 9: القنطرة التي تحجب القسم الشمالي من الواجهة الغربية
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شكل 4: الواجهة الغربية

50م10

القسم الشمالي من الواجهة الغربية:

القســم الشــمالي يمتــد لمســافة 13.72 متــر، فتــح فيــه ثالثــة شــبابيك مســتطيلة تؤمــن إضــاءة لقاعــة االجتماعــات مــن الشــمال، وكل منهــا وضــع داخــل 
حنيــة متراجعــة )شــكل 4(.  بنيــت عضــادات الشــبابيك باألبلــق )أحمــر وأبيــض( ويحميهــا مصبعــات معدنيــة، ولهــا أعتــاب ســفلية مائلــة وعتــب مســتقيم يعلــوه 
ــع حطــات،  ــغ عددهــا فــي الشــباك األوســط )صــورة 11( أرب ــة، وينتهــى كل شــباك بعــدد مــن حطــات المقرنصــات بل ــج المعشــقة الجميل صــف مــن الصن
وهــي مــن نــوع المقرنصــات ذات الــرؤوس المزويــة، فــي حيــن أنهــا فــي الشــباكين الجانبييــن عددهــا ثــالث حطــات مــن المقرنصــات ذات الــرؤوس المنحيــة       

)صــورة 11(.48

صورة 11: القسم العلوي من الواجهة الشمالية
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المدخــل التــذكاري:

حيــن  فــي  متــر،   2.41 وعمقــه  أمتــار،   6 حوالــي  المدخــل  فتحــة  اتســاع  يبلــغ 
7.80 متــر حتــى اإلطــار القالبــي الغائــر الــذي يحيــط بالمدخــل التــذكاري  ارتفاعــه 
مــن الجوانــب واألعلــى، ويلتــف باألســفل ليحيــط بالمكســلتين القائمتيــن علــى 
أفقــي  ســقف  المدخــل  حنيــة  ويغطــي   .)12 صــورة   ،4 )شــكل  المدخــل  جانبــي 
قطعــة  حقــًا  إنهــا  اإلتقــان.   فــي  غايــة  داليــات  مــع  مقرنصــات  تزينــه  مســطح 
12( التــي تســاعد فــي تأريــخ مبنــى الســالمية. النســيج  فنيــة مــن النحــت )صــورة 
األحمــر  اللــون  بتنــاوب  األبلــق،  بأســلوب  بنــى  التــذكاري  للمدخــل  المعمــاري 
الكرمــدي واللــون األبيــض القشــدي،49 وذلــك حتــى منبــت حطــات المقرنصــات.  
الملكــي50  بالحجــر  بنيــت  مداميــك  مــن  بهــا  يحيــط  ومــا  المقرنصــات  ظلــة  إن 
ــى  ــي )األصفــر الضــارب إل ــون الكهرمان ــذي اكتســب مــع الزمــن مســحة مــن الل ال
بعضهــا  مــع  المقرنصــات  تلقيــم  ولصعوبــة  الجاذبيــة  لقــوة  ونظــرًا  الحمــرة(.  
ذات  حديديــة  بمســامير  المقرنصــات  مــن  أجــزاء  بعــض  ثبتــت  فقــد  البعــض، 
رؤوس عريضــة، ومــع هــذا فلقــد تآكلــت أجــزاء مــن المقرنصــات بمــرور الوقــت، 
الطيــور، مــا اســتلزم  لبعــض  وتراخــى تماســكها معــًا، بحيــث أصبحــت أعشاشــًا 
صيانتهــا بإعــادة تكحليهــا وتنظفيهــا مــن قبــل مؤسســة التعــاون )انظــر القســم 

لتقويتهــا. الكتــاب(  مــن  الثانــي 

ــى الحمــرة،  ــل إل ــرة تمي ــة كبي ــدم المدخــل ببالطــة حجري ــي تتق ــة الت وبلطــت األرضي
ُألبــس  المدخــل عتــب مســتقيم  أســود.  ويعلــو فتحــة  لــون  بإطــار ذي  وأحيطــت 
)أســود  األبلــق  بأســلوب  المعشــقة  الصنــج  مــن   )pseudo-voussoirs( بقشــرة 
متراجــع  وهــو  غائــر،  إطــار ضيــق  داخــل  العتــب  هــذا  نظــم  وقــد  باهــت(،  وأحمــر 
حوالــي 4 ســنتيمترات عــن مســتوى الحجــارة المحيطــة بــه.  ويســتند كل جانــب مــن 
العتــب علــى كتيفــة بهــا ثــالث كســرات مــن المقرنصــات )صــورة 13(. ويقــوم عقــد 
تخفيــف علــى ارتفــاع مدمــاك واحــد مــن العتــب، وهــو هنــا فعلــي وليــس شــكليًا، 
المعشــقة.   الصنــج  الســابق، بقشــرة مــن  ُألبــس كالعتــب  أنــه  الرغــم مــن  علــى 
وعلــى كل جانــب مــن جانبــي عقــد التخفيــف، توجــد حشــوة مربعــة فــي داخلهــا 
الشــمالية  وعلــى  اللــه”،  إال  إلــه  “ال  الجنوبيــة منهــا:  علــى  كتــب  دائريــة  رصيعــة 
مــن  وزخــارف  بدوائــر صغيــرة  الرصيعــة  حــول  مــا  ونــزل  اللــه”،  رســول  “محمــد 
ــل فــي الحشــوة الشــمالية  ــر مــن زخــارف التنزي األرابســك، وإن كان القســم األكب
قــد تلــف وفقــد. ويــدور شــريط غائــر حــول حنيــة المدخــل عنــد مســتوى بدايــة 
مدبــب  منحــى  بشــكل  ينتهــي  حيــث  جانبيهــا،  إلــى  ويمتــد  المقرنصــات،  ظلــة 
8(. ويفتــرض أن هــدف هــذا الشــريط أن يحــوى كتابــة تأسيســية،  1، ص. )صــورة 

لكــن ال يعلــم أســباب عــدم تنفيذهــا.

صورة 12: المدخل التذكاري للسالمية

صورة 16: حالة الباب من الداخلصورة 13: كتيفة حاملة لعتب الباب صورة 15: تفاصيل زخارف الباب صورة 14: الباب الخشبي المصفح

باب المدخل الخشبي:

ويغلــق المدخــل بــاب خشــبي أصلــي مكــون مــن درفتيــن، زودت كل درفــة بمطرقــة )حلقــة( حديديــة جميلــة التشــكيل )شــكل 4، شــكل 5، صــورة 14،        
صــورة 15، صــورة 16(.  وصفــح مصراعــا البــاب بأشــرطة حديديــة ثبتــت بواســطة قطــع معينيــة الشــكل رتبــت علــى هيئــة شــكل سداســي حــول مســامير 
حديديــة قبــب51 فــي الوســط.  ورؤوس المســامير قســمت إلــى ثمانيــة أضــالع محدبــة.  وكثيــر مــن القطــع المعينيــة والمســامير قــد فقــدت، وبخاصــة تلــك 
التــي فــي األشــرطة الســفلية أســفل مســتوى المطرقتيــن، والبــاب كان بحاجــة ماســة إلــى الصيانــة والترميــم، وحركتــه ثقيلــة وال يغلــق بشــكل ســليم، ومــا 

بقــي مــن زخارفــه الخلفيــة يتمثــل فقــط فــي حشــوتين توجــدان فــي أعلــى كل درفــة، زينتــا بتشــكيالت هندســية.
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شكل 5: تفاصيل زخارف باب المدخل

القسم العلوي من الواجهة الغربية:

واضــح مــن خــالل عــدم تواصــل مداميــك الحجــارة ووجــود قطــع عمــودي، أن القســم العلــوي مــن الواجهــة الغربيــة الــذي يعلــو المدخــل التــذكاري يتكــون مــن 
قســمين، وقــد بنيــا علــى مرحلتيــن منفصلتيــن )شــكل 6، صــورة 17(، وهــذا تأكــد أيضــًا باختــالف خامــة ولــون الحجــارة فــي كل منهمــا.  والقســم الجنوبــي 
يضــم أرضيــة شــرفة - لحســن الحــظ لــم تمتــد إليهــا القنطــرة الجنوبيــة )صــورة 18( فــي بــاب العتــم لتحجبهــا، تســتند علــى أحــد الكوابــل، وأســفله يشــاهد إطــار 
قالبــي مماثــل لمــا يحيــط بالمدخــل الرئيــس التــذكاري، مــا يوحــي أنهمــا معاصــران لبعضهمــا البعــض.  لكــن يظهــر أن هــذا الجــزء قــد شــهد تغييــرات كثيــرة علــى 
مــر الزمــن، وبخاصــة حينمــا امتــدت القنطــرة الجنوبيــة إلــى الشــرفة والمنطقــة المحيطــة بهــا، ومرجــح أن إعــادة تشــكيل حدثــت فــي هــذا القســم، ذلــك ألن 
الغرفــة الصغيــرة التــي تفتــح علــى الشــرفة يغطيهــا قبــو فــي وســطه قبــة ضحلــة صغيــرة، وهــذه ميــزة تختــص بهــا العمــارة العثمانيــة المحليــة فــي القــدس.  
والقســم الشــمالي الــذي يعلــو المدخــل يهيمــن عليــه مــن ناحيــة معماريــة نســق الشــبابيك، حيــث فيــه شــباك مســتطيل يبــدو أنــه غيــر أصلــي، وشــباك شــند 
قمريــة52 فوقــه مباشــرة.  والواقــع أن القمريــة الثالثيــة تعطــي إلماعــة عــن تاريــخ بنــاء هــذا القســم، ذلــك أنــه فــي عمــارة القــدس المملوكيــة يوجــد مثــاالن53 
ــة، األول فــي المدرســة الباســطية 1431/834 المجــاورة للســالمية، وفــي المدرســة الحســنية 1434/837، وكالهمــا يعــودان إلــى  لهــذا الطــراز مــن القمري
العقــد الرابــع مــن القــرن التاســع/الرابع عشــر.  وفــي كل غيــاب حجــة أقــوى، فإحــدى مراحــل تأســيس هــذا الجــزء تعــود إلــى هــذه الفتــرة؛ أي أن حوالــي قــرن يفصــل 
مــا بيــن بنــاء المدخــل وإضافــة الجــزء الــذي يعلــوه. لكــن مــرة ثانيــة يجــب التحفــظ، ألن هــذا القســم قــد مــر بكثيــر مــن التغييــرات وإعــادة التشــكيل. ويمكــن 
اإلشــارة إلــى أن القبــة المكســوة بالبــالط الحجــري تبــدو أنهــا عثمانيــة، كونهــا بــدون رقبــة وتســند مباشــرة علــى الجــدران، ولعــل آخــر التغييــرات مــا وقــع بعــد 
العــام 1985، حينمــا تــم بنــاء شــباك ثالــث فــي أقصــى الزاويــة الشــمالية، فــوق شــباكين أســفل منــه )قــارن شــكل 4، مــع صــورة 17(. ويرجــج أن هــذا تــم فــي 

نفــس فتــرة بنــاء الجــزء الغربــي مــن األجــزاء العلويــة للواجهــة الشــمالية )أنظــر أعــاله(.

صورة 18: القنطرة الجنوبية في طريق باب العتم صورة 17: القسم العلوي من الواجهة الغربية
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شكل 6: الزخارف المعمارية في الواجهة الغربية

مقرنصات فوق المدخل التذكاري
(مقرنصات منحنية)

مداميك من الحجر ُصنج معشقةُصنج معشقةُصنج معشقةنقش زخرفي
األبلق (أبيض-أحمر)

مقرنصات برؤوس 
منحنية

مقرنصات برؤوس مزويةنقش زخرفي

50م10

دركاة المدخل:

الولــوج مــن المدخــل يفضــى إلــى دركاة صغيــرة مســتطيلة المســقط )1 فــي شــكل 7(، فرشــت أرضيتهــا بالبــالط الكبيــر الجميــل المماثــل لبــالط الصحــن 
المكشــوف، وتمتــد مســطبة حجريــة أمــام الجــدار الشــمالي والشــرقي للــدركاة.  وأرضيــة الــدركاة علــى مســتوى أرضيــة المدخــل، لكــن يفصلهــا عنهــا عتبــة 
مكونــه مــن قطعــة واحــدة حمــراء اللــون يبلــغ ارتفاعهــا 12ســم، وســقفها مغطــى بقبــو متقاطــع مهــذب األحجــار ومتقــن البنــاء )صــورة 19( ويضــاء طبيعيــًا 

بواســطة نافــذة صغيــرة فتحــت فــي أعلــى الجــدار الشــرقي المطــل علــى الصحــن المكشــوف.

الطابق األرضي

صورة 19: دركاة المدخل
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شكل 7: مخططات المبنى واإلضافات المعمارية

أ ب

مخطط الطابق االرضي

مخطط الطابق االول

مخطط الطابق االول

مخطط الطابق الثاني

مخطط الطابق االرضي

N

المخططات مع إضافاتالمخططات بدون إضافات

0م 5 10 20

الممر الموصل للصحن المكشوف:

ويفتح عقد مدبب في الجدار الجنوبي للدركاة على ممر قصير )2 في شــكل 7( مغطى بقبو نصف برميلي، يوصل شــرقًا إلى الصحن المكشــوف.  وتشــاهد 
فتحــة بــاب فــي الجــدار الجنوبــي لهــذا الممــر تــؤدي إلــى خلــوة تضــاء بنافــذة طوليــة تقــع فــي الزاويــة الجنوبيــة الغربيــة للصحــن المكشــوف )4 أ فــي شــكل 7( 
ضمــت إلــى الخلــوة التــي تقــع إلــى الشــرق منهــا عبــر إزالــة الجــدار الــذي كان يفصــل بينهمــا )4 ب فــي شــكل 7(.  وإلــى الغــرب مــن الخلــوة الســابقة، توجــد فتحــة 
بــاب توصــل إلــى مســاحة مظلمــة )3 فــي شــكل 7( لعــدم وجــود فتحــات، ويتقــدم هــذه المســاحة درج كان يوصــل عبــر طابــق ميزانيــن إلــى ســطح المدرســة.

الصحن المكشوف:

للصحــن المكشــوف مســقط مســتطيل يمتــد مــن الجنــوب للشــمال، وعلــى الرغــم مــن التشــويهات واإلضافــات المعماريــة، فإنــه ال يــزال يظهــر بعضــًا مــن 
جمالــه، وبخاصــة فــي بــالط األرضيــة المتعــدد األشــكال واألحجــام ودرجــات اللــون )صــورة 20(.  ونظمــت حــول ثالثــة أضــالع مــن الصحــن المكشــوف اثنتــا 
عشــرة خلــوة بواقــع ثــالث فــي الجهــة الجنوبيــة )4 أ؛ 4 ب؛ 5، 6 فــي شــكل 7(، وســت خــالٍو فــي الجــدار الشــرقي )7-12 فــي شــكل 7(، وثالثــة فــي الجــدار 
الشــمالي )13-15 فــي شــكل 7(.  وأمــا الجهــة الغربيــة، فيشــغلها قاعــة االجتماعــات.  وكل خلــوة يدخــل إليهــا عبــر بــاب يعلــوه عقــد مدبــب وفوقــه تقــوم نافــذة 
طوليــة، فيمــا عــدا الخلــوة الواقعــة فــي الزاويــة الجنوبيــة الغربيــة التــي ضمــت إلــى الخلــوة المجــاورة لهــا شــرقًا، حيــث حــول بابهــا إلــى نافــذة لتتجــاور نافــذة 
أخــرى مماثلــة تقــع إلــى الشــرق.  والــدرج الموصــل إلــى الطابــق الثانــي والمضــاف فــي الفتــرة العثمانيــة يحجــب بــاب الخلــوة بالكامــل )9 فــي شــكل 7(، وآخــر 

بشــكل جزئــي )10 فــي شــكل 7(.

صورة 20: الصحن المكشوف للسالمية
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الدهليز المستطيل في الزاوية الشمالية الشرقية:

ــز المســتطيل )صــورة  ــى الدهلي ــاب الموصــل إل ــم الب ــف تصمي يختل
21( الواقــع فــي الزاويــة الشــمالية للصحــن المكشــوف عــن بقيــة 
أبــواب الصحــن، فــي كونــه أكبــر، ويعلــوه عتــب مســتقيم فوقــه يقــوم 
عقــد تخفيــف، ويعلــو عقــد التخفيــف نافــذة طوليــة تنتهــي بعقــد 
ثالثــي صغيــر.  لقــد قلصــت مســاحة فتحــة البــاب بســدها بكومــة 
مــن الحجــارة غيــر محكمــة البنــاء، وتــم إدخــال عتــب آخــر أســفل العتــب 

ــي. األصل

يمتــد الدهيلــز )16 فــي شــكل 7( باتجــاه الشــمال لمســافة متريــن.  
ــة  ــة )فــي الواجه ــذ عالي ــالث نواف ــث تدخــل ث ــم ينعطــف شــرقًا، حي ث
الشــمالية( الضــوء والهــواء إلــى هــذا الدهيلــز المعتــم الغريــب.  وكان 
هــذا الدهيلــز وال يــزال ممتلئــًا باألتربــة إلــى مســتوى عــاٍل، مــا يحــول 
دون المــرور فيــه مــا لــم يتــم االنحنــاء فــي المســاحة المحــدودة أســفل 
القبــو الــذي يســقفه.  وينتهــي هــذا الدهيلــز عنــد البــاب الــذي تــم ســده 
فــي نهايــة الواجهــة الشــمالية الشــرقية والــذي كان يفتــح علــى طريــق 
المجاهديــن، وقبــل ســده كان البــاب يوصــل إلــى ممــر، ومــن ثــم عبــر 
الدهيلــز إلــى صحــن الســالمية مــن الخــارج )شــكل 3، صــورة 7(.  إن 
تجانــس البنــاء بيــن الواجهــة الشــمالية والدهليــز جعــل بورغويــن يميــل 
ــب  ــول؛ كــون هــذا الممــر غري ــى أنهمــا معاصــران.  وهــذا أمــر مقب إل
التصميــم، بحيــث يبــدو أن ُأقحــم علــى الســالمية كونــه أســبق منهــا 
فــي الوجــود، وإهمــال هــذا الدهيلــز مفهــوم كــون وظيفتــه محــدودة 
تتلخــص فــي كونــه ممــرًا، لكــن بغلــق البــاب فقــد وظيفتــه وتصميمه 

وأصبــح ال يصلــح إال كمخــزن.

حنية وخرزة بئر السالمية:

فــي وســط الجــدار الجنوبــي للصحــن المكشــوف، تقــوم حنيــة طويلــة 
تحتضــن خــرزة بئــر )5 فــي شــكل 7(، والبئــر التــي كانــت عامــرة فيمــا 
مضــى وزودت قاطنــي الســالمية بالمــاء، توقفــت عــن أداء مهمتهــا 
بفضــل انتشــار أنابيــب الميــاه الحديثــة.  هــذا، وعلــى عــادة أغلــب 
ــة تقــع فــي الصحــن  ــرًا ثاني ــإن الســالمية تضــم بئ ــر القــدس، ف عمائ
المكشــوف.  ومهمــا كان األمــر، فــان الحنيــة تلفــت النظــر، لمــا تتميــز 

بــه مــن إتقــان وجمــال وتناســب )صــورة 22(.  

صورة 21: فتحة الباب الموصل إلى الدهليز

صورة 22: حنية خرزة البئر

ــي  ــه إطــار قالب ــط ب ــج، يحي ــب مكــون مــن ســبع صن ــة بعقــد مدب تنتهــي الحني
يبــرز قليــاًل عــن مســتوى الصنــج المتراجعــة للعقــد، ومباشــرة خلــف العقــد 
يشــاهد قبــو حجــري صغيــر )صــورة 23(، ينبــت مــن ثــالث جهــات: مــن وســط 
الجــدار الجنوبــي للجــدار الخلفــي للحنيــة، ومــن مركــز العقــد الــذي يتقــدم الحنيــة.  
وهــذا النمــوذج مــن القبــوة )قبــو صغيــر( الثالثيــة االرتــكاز تضــم قبــة صغيــرة 
سداســية فــي وســطها مقرنــص متــدٍل أشــار بورغويــن54 إلــى مــا يماثلهــا فــي 

ــاب الناظــر الــذي بنــى فــي العــام 1308-1307/707. ســقف مدخــل ب

وعلــى مســتوى المدمــاك الحامــل لمركــزي العقــد، يــدور إطــار قالبــي حــول 
الجــدران الثالثــة للحنيــة مشــكاًل عالمــة لبدايــة النقــاط التــي تســتند عليهــا 
منابــت القبــوة الثالثيــة.  وأرضيــة الحنيــة مبلطــة ببــالط حجــري، وفــي الزاويــة 
الجنوبيــة الشــرقية تقــوم خــرزة البئــر المســتطيلة الشــكل التــي ترتفــع عــن 
مســتوى األرضيــة المحيطــة بهــا بحوالــي 25 ســم )صــورة 24(.  وعلــى جمــال 
الحنيــة وقبوتهــا، فإنهــا مشــوهة بفعــل أواًل ســيالن مــاء ملــوث مــن اإلســمنت 
الــذي اســتخدم فــي بنــاء إضافــة معماريــة مؤخــرًا اســتندت بواســطة قطــع 
حديديــة وبطريقــة فجــة علــى الجــدار الجنوبــي لصحــن الســالمية، وثانيــًا لوجــود 
كتابــة جرافيكيــة علــى جوانــب الحنيــة وســد أبــواب الخــالوي الواقعــة إلــى الشــرق 
بإســمنت بشــع المنظــر.  وعليــه، فــإن جــدران الصحــن تعانــي مــن إضافــات 
عشــوائية عــدة، وبحاجــة ماســة إلــى التنظيــف والعنايــة بالحجــر والخــالوي، ألن 
أغلبهــا مغلــق، مــا يؤثــر ســلبًا علــى نســيج المبنــى بفعــل الرطوبــة وعــدم التهوية 

ــى )صــورة 25(. الســليمة لنســيج المبن

صورة 24: خرزة بئر السالمية صورة 25: التشويهات في الجدار الجنوبي لصحن السالمية

صورة 23: تفاصيل قبو خرزة البئر
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صورة 26: الجدار الغربي لصحن السالمية

صورة 27: اإليوانين واإلضافات الحديثة في الجدار الشمالي للسالمية صورة 28: الدرج الموصل إلى السطح واإلضافات التي شكلت طابق ثاٍن

الجدار الغربي للصحن المكشوف وقاعة االجتماع:

وفــي الجــدار الغربــي للصحــن ثــالث حنايــا متراجعة طويلة تنتهي بعقد مدبب فتح في كل منها شــباك 
يدخــل النــور واإلضــاءة لقاعــة االجتمــاع، مــا وفــر مــع ثالثــة مــن الشــبابيك فــي الواجهــة الغربيــة إضــاءة 
كافيــة، لكــن مــع ســد أغلــب الشــبابيك الســتة، فــإن مســتوى اإلضــاءة قــد ضعــف بشــكل ملحــوظ.

وإضافــة قبويــن مباشــرة أمــام الجــدار الشــمالي للحصــن المكشــوف )شــكل 7، شــكل 8(، غير مؤرخين 
لكن يمكن إرجاعهما إلى الفترة العثمانية، يفتح كل واحد منهما على الصحن بعقد مدبب لم يحجب 
فقط خالوي الجدار الشــمالي )صورة 27(، بل أيضًا حجب كاًل من الحنية الشــمالية والحنية الوســطى 
مــن الحنايــا الثــالث التــي فتحــت فــي جــدار الصحــن الغربــي )صــورة 26(، لكــن الحنيــة الجنوبيــة نجت من 
ذلــك إلــى حيــن بنــاء إضافــة عشــوائية إســمنتية جــرت بعــد العــام 1985 حجبــت القســم الســفلي منها، 
وأبقت على القســم العلوي من بداية منتصف الشــباك.  وزخارف الحنايا الثالث بســيطة وأقل كلفة 
مــن زخــارف حنايــا الواجهــة الغربيــة، حيــث تتكــون مــن مدمــاك واحــد مــن األبلــق المعشــق فــوق عتــب 
النافــذة، إضافــة إلــى عضــادات باألبلــق.  ويالحــظ أن الحنيــة الوســطى فــي هــذا الجــدار الغربــي تحــوي 
فتحــة المدخــل، وهــي أوســع مــن فتحتــي الشــباكين المجاوريــن شــمااًل وجنوبــًا، لكــن يبــدو أن ارتفــاع 
الحنيــات الثــالث متســاٍو.  لكــن نظــرًا ألن قاعــة االجتمــاع قــد قســمت بواســطة جــدار إلــى قســمين 
)شــكل 7(، فــإن الشــباك الــذي يقــع إلــى الشــمال قــد حــول ليصبــح بابــًا ثانيــًا لقاعــة االجتمــاع.  ويلفــت 
النظــر أن أرضيــة قاعــة االجتمــاع ترتفــع عــن منســوب أرضيــة الصحــن المكشــوف بحوالــي متــر واحــد، 
وســقفها ثالثة أقبية متقاطعة، األوســط تتوســطه قبة ضحلة، ما يجعله يبدو كقبو مروحي بســيط.
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يقــع طابــق الميزانيــن فــي المدرســة الســالمية إلــى الجنــوب مــن المدخــل التــذكاري، وهــو طابــق بســيط مكــون مــن درج غرفــة، كان يوصــل إلــى 
ســطح المدرســة عبــر درج مكــون مــن ثــالث بســطات حــول محــور مركــزي، وســقف الــدرج مغطــى بقبــو برميلــي صاعــد يقــوم فــوق بعــض الخــالوي 
الجنوبيــة.  تؤمــن نافذتــان طوليتــان فــي القســم الجنوبــي مــن الواجهــة الغربيــة إضــاءة للــدرج الموصــل لطابــق الميزانيــن، لكنهــا غيــر كافيــة لــه علــى 
ــة الطابــق، حيــث بســطة الــدرج الثالثــة.  تشــترك غرفــة الميزانيــن مــع الــدرج  الرغــم مــن أن بعــض الضــوء قــد ينفــذ مــن خــالل فتحــة البــاب فــي نهاي
الموصــل إليهــا، كــون كل منهمــا ســيئ اإلضــاءة، لكــن هــدف هــذا الطابــق والــدرج هــو الوصــول إلــى ســطح المدرســة وفــي الوقــت نفســه إلــى 

ــة. ــة الغربي ــا الشــرفة فــي الواجه ــي تتقدمه ــة الت ــى الغرف أســطح الخــالوي المحيطــة، وإل

كمــا ذكــر تحــت عنــوان التاريــخ الالحــق، فــإن الســالمية مثــل غيرهــا مــن مبانــي القــدس المملوكيــة المعماريــة، قــد شــهدت إضافــات علــى مــر الزمــن 
منــذ تأسيســها وإلــى فتــرة قريبــة تعــود إلــى نهايــة العقــد األخيــر مــن القــرن الماضــي )العشــرين(.  وهــذه اإلضافــات غيــر أصليــه فــي أغلبهــا، أي أنهــا 
ال تعــود إلــى نســيج المدرســة األصلــي، وهــي بهــذا ال تتمتــع بأصالــة وال تنســب إلــى النســيج المعمــاري األساســي.  ومــع أن أول هــذه اإلضافــات 
مؤرخــة وتعــود إلــى ســنة 1655/1065، وتمثلــت بإضافــة بيــت أوقــف مــن قبــل إســحاق اللطفــي )راجــع أعــاله( علــى ابنتــه، وهــذا البيــت هــو القنطــرة 
ــا تتزامــن مــع  ــة، مــع أنه ــر مؤرخ ــة غي ــة التالي ــإن اإلضاف ــن، ف ــق المجاهدي ــي تلتقــى مــع طري ــم الشــمالية الت ــاب العت ــق ب ــة طري الموجــودة فــوق بداي

إنشــاء إيوانيــن فــي الســاحة المكشــوفة، ودرج صاعــد يوصــل إليهمــا، وقــد شــكل ســطح اإليوانيــن ســاحة مكشــوفة أمــام هــذه اإلضافــة.

ونظــرة ســريعة علــى مكونــات الطابــق الثانــي العلــوي اإلضافــي، تظهــر أنــه يتكــون مــن وحــدات عــدة، منهــا مــا هــو قائــم علــى الجــدار الغربــي 
ــة للصحــن المكشــوف.  ويظهــر مــن نمــط الشــبابيك  ــة الغربي ــة الجنوبي ــد الزاوي ــم عن ــى الجــدار الشــمالي، وجــزء أقي ــق األول، ومنهــا مــا هــو عل للطاب
وطــرز التســقيف صفــات مــن العمــارة العثمانيــة المتأخــرة التــي ســادت فــي القــرن الثامــن عشــر، وهنــاك مبــاٍن ال صفــات واضحــة لهــا؛ كونهــا 
مبانــي مســّمطة خاليــة مــن أي زخــارف أو نمــط معمــاري مميــز، ومنهــا جــزء كبيــر مــن إضافــات إســمنتية حديثــة تعــود إلــى العقــد األخيــر مــن القــرن 
ــارة ميدانيــة56 لهــذه اإلضافــات، مــع توفيــر مســح فوتوغرافــي  العشــرين.  وإلعطــاء وصــف أشــمل وأدق، فــإن األمــر يســتدعي التمكــن مــن إجــراء زي

شــامل، ومســح هندســي دقيــق، وبعــض المعلومــات األساســية عــن هــذه اإلضافــات.

طابق الميزانين55

الطابق الثاني المضاف على مبنى السالمية

ــة فــي  ــا فــي العمــارة المملوكي ــا يماثله ــي وجــد م ــة الت ــة والمعماري ــة مــن العناصــر الزخرفي ــر مجموع ــل المعمــاري ذك ــا الوصــف والتحلي ورد فــي ثناي
القاهــرة،57 وقــد اعتمــد فــي تأريــخ المدرســة علــى هــذه الصفــات والخصائــص.  ولوحــظ أن ذلــك مركــز فــي الواجهــة الغربيــة، وقلمــا يوجــد مــا يماثلــه 
فــي بقيــة أرجــاء المدرســة؛ ســواء أكان فــي الداخــل أم فــي الواجهــة الشــمالية.  إن العقــود المدببــة للحنايــا وأســلوب التســقيف الــذي اعتمــد فــي قاعــة 
االجتمــاع، إضافــة إلــى القبــة الصغيــرة المقرنصــة لحنيــة خــرزة البئــر فــي الجــدار الجنوبــي، نمــاذج وأمثلــة ســورية وجــدت لهــا مــا يماثلهــا فــي عمــارة 
القــدس.  وعليــه، يــرى بورغويــن58 أن هــذا يعنــى أن البنــاء قــد نفــذ مــن قبــل فريقيــن مــن البنائيــن، فريــق محلــي ســوري قــام ببنــاء القســم الداخلــي، 
وفريــق مــن المختصيــن المصرييــن الذيــن ارســلوا مــن القاهــرة لبنــاء الواجهــة الغربيــة.  إن امتيــاز إمكانيــة إرســال فريــق مختــص مــن القاهــرة للعمــل 
فــي الســالمية، قــد يكــون تــم بتفضــل مــن الســلطان، وبخاصــة أن المصــادر األدبيــة تضــم إشــارات عــدة لمســاهمة متنوعــة مــن قبــل الســلطان 
الناصــر محمــد بــن قــالوون فــي عمائــر أمرائــه، بمــا يتضمــن بنائيــن ومهندســين.59  إن عالقــة مجــد الديــن الســالمي، وقربــه مــن الســلطان، ومكانتــه، 
ــرى أن  ــول، فــإن الباحــث ي ــر مقب ــن غي ــاز واســتفاد مــن هــذه العالقــة.  وإذا كان هــذا التخمي ــع بهــذا االمتي ــرض أن الســالمي قــد تمت تســمح ألن يفت
ثــراء الســالمي وشــبكة عالقتــه االجتماعيــة الواســعة، يمكــن أيضــًا أن تســمح لــه باســتقدام فريــق مــن القاهــرة للقــدس للعمــل فــي مدرســته.  وســواء 
ــد فــي  ــي البحــري الوحي ــى المملوك ــإن المدرســة الســالمية هــي المبن ــادرة مــن المؤســس الســالمي، ف ــل ومب أكان بتفضــل مــن الســلطان أم بتموي
عمــارة القــدس الــذي يضــم عناصــر معماريــة وزخرفيــة قاهريــة.  الحقــًا فــي العهــد المملوكــي الشركســي أو البرجــي، يلمــح أن ثالثــة مبــاٍن يمكــن 
)1476/881(، والمدرســة المزهريــة60  الزمنــى  الربــاط  إلــى نســيجها المعمــاري عناصــر معماريــة وزخرفيــة قاهريــة.  هــذه المبانــي هــي  أن تنســب 
)1480/885(، والمدرســة األشــرفية61 )1482/887(. والمبنــى األخيــر توجــد لديــه شــهادات تاريخيــة علــى إرســال فريــق مــن القاهــرة ليبنــي المدرســة.

إن اســتقدام معمارييــن مــن خــارج فلســطين للبنــاء فــي القــدس هــي ظاهــرة صاحبــت بعــض مبانــي القــدس الســلطانية فــي العهــد المملوكــي، 
واســتمرت بوضــوح فــي العهــد العثمانــي،62 وبخاصــة فــي مبانــي القــرن الســادس عشــر.  لكــن هــذا ال يعنــى إطالقــًا عــدم توفــر مهــارات ومعمارييــن 

ــب، وإســطنبول. ــرة كالقاهــرة، ودمشــق، وحل ــة بمــا كان موجــود فــي مــدن كبي ــاء،63 لكــن ال شــك أن هــذه المهــارات متواضعــة مقارن ــن للبن محليي

تأثر المدرسة السالمية بتقاليد البناء المملوكية في القاهرة
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)pediment(. وحســب بورغويــن )Burgoyne, 1987, 302(، فــإن مقرنصــات الســالمية المزويــة هــي المثــال الوحيــد فــي عمــارة القــدس المملوكيــة البحريــة، وهــي ذات أهميــة للمســاعدة فــي 

تأريــخ بنــاء الســالمية.

]49[ األبيض الذي يتحول إلى لون أصفر شاحب أقرب ما يكون إلى صفار الجبن.

]50[ الحجــر الملكــي هــو حجــر جيــري )limestone( ذو مواصفــات جيــدة مــن حيــث التكويــن، ويصلــح لتشــكيل الزخــارف ويتفاعــل مــع عوامــل التجويــة فيصبــح لونــه جميــاًل يميــل إلــى الصفــرة 
الضاربــة إلــى الحمــرة، وســمي ملكيــًا لكثــرة بنــاء الســالطين والملــوك بــه فنســب إليهــم.

]51[ المسمار ما يشد به، وقبب تشير إلى شكل رأس المسمار، وعادة ما يكون ظاهرًا وله شكل زخرفي جميل.

]52[ مصطلــح يــدل علــى نــوع مــن الفتحــات العلويــة، والقمريــة إمــا مســتديرة وإمــا مســتطيلة مقنطــرة وإمــا مربعــة، والقمريــات توضــع فــي مجموعــات إمــا ثــالث )اثنتــان مســتطيلتان تعلوهــا 
قمريــة مســتديرة، وهــذه تســمى شــند، وتعنــى ثالثــة، أو فــي مجموعــات مــن ســتة: ثــالث مســتطيلة تعلوهــا ثــالث مســتديرة وتســمى “دســت” فيــرد دســت قمريــات وأحيانــًا يطلــق علــى 

القمريــة شمســية(.  انظــر أميــن وإبراهيــم، 1990، 90-91.

.Burgoyne, 1987, 303; note 35 ]53[

.Burgoyne, 1987, 305, 387, pl. 35.3 ]54[

.Burgoyne, 1987m 306 :55[ نظرًا لتعذر الدخول إلى طابق الميزانين من قبل الباحث، فقد اعتمد في الوصف على ما سجله مايكل بورغوين[

]56[ أبــدى الكاتــب رغبتــه ألحــد قاطنــي الطابــق العلــوي مــن بيــت جــار اللــه، فــي القيــام بزيــارة ميدانيــة وتصويــر، لكنــه علــى الرغــم مــن االســتجابة المبدئيــة اللطيفــة، فــإن الزيــارة لــم تتــح.  انظــر 
القســم الثانــي مــن الدراســة المتعلــق بالمســح المعمــاري للمبنــى، إضافــة إلــى المخططــات الكاملــة المبنــى فــي المالحــق.

]57[ راجع أعاله تأريخ بناء السالمية والحواشي المتعلقة بهذا العنوان.

.Burgoyne, 1987, 307  ]58[

.Burgoyne, 1987, 307  ]59[

.Burgoyne, 1987, 572-579 :60[ عن الرباط الزمنى والمدرسة المزهرية، راجع[

]61[ عن األشرفية راجع:

.Burgoyne, 1987, 589-605; Natsheh and Touqan, 2011, pasium

. Natsheh, 2000, i, 621-624:62[ عن المعماريين الوافدين إلى القدس للمساهمة في مشاريع القدس العثمانية، انظر[

]63[ مــن أبــرز أمثلــة المعمارييــن المحلييــن مــا توصــل إليــه النتشــة )Natsheh, 2000, I, 624-628( مــن تتبــع لعائلــة محليــة مــن عائلــة النمــري التــي ســاهمت لخمســة أجيــال فــي عمــارة القــدس 
.Atallah, 2000, 159-162 :العثمانيــة.  انظــر أيضــًا عــن المعمارييــن المحلييــن
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ــذي  ــل المدرســة الســالمية ال ــم وتأهي ــي اّتخــذت فــي مشــروع ترمي ــم شــرح مفصــل وبســيط عــن األعمــال واإلجــراءات الت يختــص هــذا القســم بتقدي
نفذتــه مؤسســة التعــاون – برنامــج إعمــار البلــدة القديمــة فــي القــدس، بالشــراكة والتنســيق مــع دائــرة األوقــاف والشــؤون والمقدســات اإلســالمية 
ــي أدت  ــى واألســباب الت ــار هــذا المبن ــع اختي ــًا مــن دواف ــق هــذا القســم مبدئي ــة.  ينطل ــك اإلســالمي للتنمي ــم ســخي مــن البن ــام 2004 بدع فــي الع
إلــى ترشــيحه دون غيــره مــن المبانــي، مــرورًا بفلســفة ترميــم المشــروع ومنهــج مؤسســة التعــاون الــذي طبــق، مــع توضيــح لألهــداف المتوخــاة 
ــان عناصــر المشــروع األساســية والخطــوات التــي انتهجــت لتنفيذهــا وربطهــا مــع بعضهــا البعــض، وصــواًل إلــى اســتخالص  مــن هــذا المشــروع، وبي
العبــر والــدروس مــن عمليــة الترميــم، وإعــادة التأهيــل، وجعلهــا فــي متنــاول مــن يرغــب مــن المهتميــن والمختصيــن لتوفيــر قاعــدة معلومــات يمكــن 

ــذ مشــاريع متشــابهة. ــا لتنفي ــون إليه الرك

الترميــم والتأهيــل، هــو اســتمرار لجهــود ونشــاط  المتعلــق بمشــروع  المعمــاري، والثانــي  التاريخــي  الســفر بقســميه: األول  القــول إن هــذا  يجــدر 
برنامــج إعمــار البلــدة القديمــة فــي القــدس فــي مؤسســة التعــاون، إليجــاد قاعــدة معلومــات وأمثلــة تحتــذى تختــص بدراســة وترميــم وتأهيــل المبانــي 

ــة لمــا ســبقه مــن منشــورات،1 ولمــا ســوف يتبعــه مــن أعمــال. ــة فــي القــدس وفلســطين، فهــو حلقــة مكمل ــة والمعماري التاريخي

ــدة القديمــة  ــب برنامــج إعمــار البل ــات مكت ــة متقدمــة فــي أولوي ــى منزل ــا إل ــا دفعــت به ــزات عــدة مهمــة وخاصــة به ــز المدرســة الســالمية بممي تتمي
فــي القــدس، لتنــال الرعايــة األكاديميــة والعنايــة المعماريــة.  فالمدرســة الســالمية علــى النقيــض مــن أغلــب مــدارس القــدس التــي أسســت مــن 
ــراء المؤســس انعكــس  ــر رســمية.  وث قبــل أمــراء وســالطين، قــد أسســها تاجــر موســر مــن منطقــة الموصــل فــي العــراق، فهــي مؤسســة مدنيــة غي
ــل يعكــس  ــط أصي ــع الســالمية بتخطي ــة، وتتمت ــرة باالهتمــام والصيان ــة جدي ــة أصلي ــة وزخرفي ــى، فضــم عناصــر معماري ــذوق المعمــاري للمبن ــى ال عل
التصاميــم المملوكيــة، وقــد كان للمدرســة دور ريــادي فــي الحركــة الثقافيــة والنشــاط العلمــي فــي مدينــة القــدس فيمــا مــر مــن عقــود وقــرون.  
وللســالمية، مثــل معظــم مــدارس القــدس المملوكيــة، موقــع حســاس ومهــم، فهــي علــى بعــد أمتــار عــدة مــن أحــد أبــواب المســجد األقصــى 

المبــارك.

يظهــر مــن البحــث التاريخــي فــي القســم األول أن المدرســة الســالمية قــد توقفــت عــن القيــام بوظيفتهــا الثقافيــة والعلميــة التــي بنيــت ألجلهــا، 
وهــذا تــم علــى األغلــب فــي نهايــة العهــد العثمانــي، وتحولــت إلــى مقــر ســكن مكتــظ يضــم حوالــي 6 عائــالت مــن آل جــار اللــه فــي الطابــق العلــوي 
للمدرســة، إضافــة إلــى ثــالث عائــالت أخــرى فــي الطابــق األرضــي.  لقــد أدى التغييــر الوظيفــي فــي المدرســة الســالمية إلــى عــدة تغييــرات وإضافــات 
ســلبية وقســرية شــوهت تخطيــط المبنــى ونســيجه المعمــاري، تــم أغلبهــا فيمــا بعــد العــام 1967، وبخاصــة فــي العقــد التاســع مــن القــرن الماضــي 
1980، فــي الصحــن المكشــوف، وفــي الطابــق العلــوي.  وعــالوة علــى التشــوهات والتدخــالت التــي ال تتوافــق مــع أصالــة المبنــى، فــإن غيــاب 
ــاه واألمطــار، وتدهــور فــي  ــى تســرب المي ــة، وإل ــة وكيماوي ــدًا، وأدى إلــى ظهــور مشــاكل فيزيائي ــة، زاد األمــر تعقي أعمــال ومشــاريع الحفــاظ والصيان
ــون الحجــارة، مــع مالحظــة  ــى ظهــور ســواد فــي ل ــة، وإل ــى الصيان ــاب إل ــل فــي ضعــف وســقوط جــزء مــن المقرنصــات، وحاجــة الب ــى تمث ــة المبن حال
ــال هــذا  ــى ضــرورة أن ين ــاف اإلســالمية عل عــدم توفيــر بيئــة صحيــة للمبنــى، مــا لفــت نظــر الحريصيــن والمهتميــن فــي التعــاون وفــي دائــرة األوق
ــام بدراســة شــاملة  ــه، والقي ــل ل ــن تموي ــي لمؤسســة التعــاون لتأمي ــب الفن ــات المكت ــي يســتحقها، وأن يكــون مــن أولوي ــة الت ــة والعناي ــى الرعاي المبن

ــه )الصــور 29، 30، 31،32(. عن

1.  خلفية المشروع ودوافع ترشيح ترميم السالمية
صورة 30: وضع البالط الداخلي قبل الترميم

صورة 32: تمديدات المجاري قبل التدخل

صورة 29: تدهور اإلضافات الحديثة داخل المبنى

صورة 31: البنية التحتية قبل الترميم )التمديدات الكهربائية(
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إن فلســفة مشــروع ترميــم وتأهيــل المدرســة الســالمية والحكمــة المنشــودة مــن وراء ترشــيحه، تســتند إلــى رؤيــة ورســالة شــاملة تقــوم المؤسســات المهنيــة 
المتخصصــة بتبنيهــا علــى المســتوى العالمــي واإلقليمــي والمحلــي، وهــي فــي الواقــع نتيجــة تطــور خبــرات ومعــارف إنســانية تــم التوافــق عليهــا فــي ورش 
ومؤتمــرات عــدة صيغــت عبــر عــدة وثائــق وتوصيــات.  تســتند هــذه الرؤيــة إلــى الحفــاظ علــى العناصــر المعماريــة والزخرفيــة األصليــة فــي المبنــى، ومحاولــة 
إزالــة العناصــر الدخيلــة والمــواد غيــر التقليديــة أو التاريخيــة التــي ال تتميــز بصفــات جديــرة بالمحافظــة، ولــم تكتســب مرحلــة تاريخيــة لتســحق المحافظــة عليهــا.  
تكمــن فلســفة المشــروع، أيضــًا، فــي المعالجــة والنظــرة الشــمولية الكاملــة للمشــروع، والتعامــل معــه كوحــدة واحــدة ضمــن منظومــة معماريــة شــكلت 
ــة وتطورهــا الحضــري.   ــة المعماري ــت شــخصية المدين ن ــي كوَّ ــة، وبالتال ــة المتنوع ــة المقدســة، وشــكلت خصائــص طرزهــا المعماري ــة للمدين ــة البصري الرؤي
واســتندت فلســفة المشــروع إلــى تأميــن تــوازن بيــن األســاليب التقليديــة واألســاليب العلميــة الحديثــة فــي ترميــم المبانــي التاريخيــة، ولتحقيــق ذلــك كان 
ال بــد مــن االســتعانة بالخبــرات المحليــة، واالنفتــاح علــى المعــارف والوســائل العالميــة الســائدة فــي أماكــن تراثيــة عالميــة، ولهــذا تمــت االســتعانة بالخبــرة 
اإليطاليــة مــن معهــد فينيســيا.  إن اتخــاذ أي قــرارات تتعلــق بوســيلة أو أســلوب الترميــم، اســتند إلــى الدارســة التاريخيــة والمعماريــة التــي تــم إنجازهــا عــن 

المبنــى، وشــكلت القســم األول مــن هــذا الكتــاب.

إن الواقعيــة فــي إدراك الحاجــة للســكن، وغــالء المعيشــة، وظــروف الســاكنين، فــرض علــى حكمــة الترميــم إيجــاد تــوازن مقبــول، وإن كان محــدودًا بيــن الحفــاظ 
علــى التــراث المعمــاري والرغبــة فــي مســاعدة الســكان والقاطنيــن فــي البقــاء فــي البلــدة القديمــة، والصمــود والمرابطــة فيهــا فــي ظــل احتــالل يتناقــض مــع 

تلــك المهمــة جملــة وتفصيــاًل.

تنوعــت وتعــددت أهــداف مشــروع ترميــم المدرســة الســالمية، ويمكــن اإلشــارة إلــى أبــرز األهــداف التاليــة التــي تقــع ضمــن الرؤية العامــة والخطة االســتراتيجية 
لبرنامــج إعمــار البلــدة القديمــة فــي القــدس، والتــي تــم بناؤهمــا علــى أســاس التــوازن مــا بيــن الحفــاظ علــى التــراث المعمــاري والتاريخــي لمدينــة القــدس، ومــا 

بيــن دعــم صمــود ســكان البلــدة القديمــة:

الحفــاظ علــى التــراث واألصالــة المعماريــة للمبنــى، ومــده بأســباب الصمــود والبقــاء، وحفــظ ذلــك لألجيــال القادمــة، بمــا يتماشــى مــع المعاييــر والقوانين 	 
الدوليــة للحفــاظ علــى التراث.

مــد الســكان بأســباب المنعــة والبقــاء والصمــود، وتحســين أحوالهــم المعيشــية، مــع الحفــاظ علــى مكونــات المبنــى التراثيــة بإعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة 	 
فــي المبنــى، والتوســع فــي تمديــدات الصــرف الصحــي وشــبكتي الكهربــاء والميــاه.

المســاهمة فــي تدريــب كادر محلــي للعنايــة بالمبانــي التاريخيــة، وبخاصــة بعــد اســتقدام خبــرات دوليــة لتنظيــف أحجــار الواجهــة ودعمهــا بأســلوب علمــي 	 
وبمــواد ســليمة مقبولــة تراثيــًا.

معالجة مشاكل المبنى المتراكمة بأسلوب علمي أكاديمي يكون مثاًل يتبع في مشاريع مشابهة.	 

توفير قاعدة معلومات رصينة عن المبنى والمؤسس وعالقته بالقدس، وصفات المبنى المعمارية والزخرفية.	 

2.  فلسفة المشروع

3.  أهداف المشروع

مــر مشــروع ترميــم وتأهيــل المدرســة الســالمية فــي البلــدة القديمــة للقــدس 
كغيــره مــن المشــاريع التــي نفذتهــا مؤسســة التعــاون بخطــوات عــدة، بعضهــا 
المشــروع  عناصــر  إجمــال  ويمكــن  ومعقــد،  طويــل  وبعضهــا  ســريع،  بســيط 

األساســية بمــا يلــي:

مرحلة االختيار والترشيح وتحصيل الموافقات المبدئية وتأمين التمويل.	 

مرحلة إعداد الدراسات، وهذه شملت:	 

الدراســة التاريخيــة والمعماريــة وتحديــد مراحــل التدخل والتطــور المعماري أ. 
واإلضافات.

المسح الهندسي ألجزاء المبنى وعناصره كافة.ب. 

المسح االجتماعي ودراسة احتياجات السكان.ت. 

دراسة فيزيائية وإنشائية وتقييم األضرار ووضع الخطة التطويرية.ث. 

مرحلة إرساء العطاء وتنفيذ المشروع.	 

تطوير وتدريب قدرات من مجموعة من الحرفيين والفنيين والمهندسين.	 

وغنــى عــن القــول، إن هــذه األركان والعناصــر متداخلــة ويكمــل بعضهــا بعضــًا، مــا 
استلزم القيام بها بالتوازي أحيانًا وبالتعاقب أحيانًا أخرى حسب ما فرضته الضرورة 
والواقــع، وســيتم التوســع فــي شــرح وبيــان هــذه العناصــر فــي مــا يلي مــن فقرات.

4.  أركان مشروع ترميم وتأهيل المدرسة السالمية وعناصره

صورة 33: طبيعة استخدام الغرف في المدرسة السالمية

صورة 34: جانب من تدريب كادر محلي على الواجهة الغربيةصورة 35: طبيعة استخدام الغرف في المدرسة السالمية
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التطابق 

.(B-١ , A-١ ,C-١ ) فراغ ١ : مقسم الى ٣ فراغات

فراغ ٢, ١١ : مداخل متراجعة إلى الخلف لتسمح 
بتعريف نقاط العبور إلى المبنى. 

فراغ ٣, ١١,١٢ : داخلية، جزئية، تم تضيقها من 
الداخل قليال لتسمح باضافة فراغ مالصق جديد.

فراغ ١٢: مقسمة و ممتدة افقيا لتسمح باالنتقال 
الى الفراغات االخرى. 

فراغ A,B,C: فراغات مضافة الستيعاب فراغات 
جديدة.

 ,١٨-D,١٨-C ,١٨-B ,١٨-A فراغ ١٨: مقسمة الى
الستحداث فراغات جديدة.

فراغ١٩: مقسمة داخليافي األصل.

فراغ ٢٠: تحتوي عناصر حركة داخلية- أدراج.  

فراغ ٢٣، ٣١، ٣٢،٣٣: ممتدة خارج حدود الشبكة.

فراغ ٢٣: مقسمة داخليا لتوفير فراغ اضافي جديد 
(مطبخ). 

 ,C-٢٥ ,B-٢٥ ,A-فراغ ٢٥: مقسمة داخليا الى ٢٥
٢٥-D الستحداث فراغات معيشة اضافية،كما 

تحتوي ايضا على عنصران اثنان اللحركة (أدراج) باتجاه 
معاكس تنقلنا الى الفراغات المعيشية العلوية.  

N
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شكل 9: مكونات الطبقات 

مرحلة إعداد الدراسات والمسوحات

قبــل اســتعراض مالمــح منهجيــة الترميــم، يحســن التنويــه إلــى أن المكتــب الفنــي إلعمــار البلــدة القديمــة فــي مؤسســة التعــاون، يعتمــد فــي ترميــم المبانــي 
التاريخيــة علــى المشــاركة والتالقــي بيــن الجهــات المســؤولة والمعنيــة فــي ترميــم المبنــى.  وفــي مشــروع الســالمية هــذا، كان شــركاء التعــاون كاًل مــن دائــرة 
األوقــاف اإلســالمية وأجهزتهــا المتعــددة )مديريــة اإلنشــاءات، مديريــة الســياحة واآلثــار(، والمواطنيــن القاطنيــن فــي المبنــى، وفريــق إعــداد الدراســات، مــع 
خبــراء مــن الداخــل والخــارج، عــالوة علــى المتعهــد المنفــذ.  إن توفيــر مشــاركة ومســاهمة مــن جميــع الفرقــاء أمــر جوهــري إلنجــاح أي مشــروع ترميــم، وبخاصــة 
الجهــة المباشــرة المســتفيدة )هنــا الســكان(، وهــذا يتطلــب الصبــر والجهــد والتنســيق بيــن األطــراف المتعــددة.  وقــد عمــل فريــق المكتــب الفنــي علــى إيجــاد 
ذلــك، حيــث عمــل جاهــدًا علــى القيــام باالتصــاالت والترتيبــات الســتضافة خبــرات عالميــة واالســتعانة بالخبــرات المحليــة واألجنبيــة، وعلــى التنســيق بيــن 

الجهــات المعنيــة.

حــازت الســالمية علــى ترشــيح المكتــب الفنــي إلعمــار البلــدة القديمــة فــي القــدس فــي مؤسســة التعــاون نتيجــة العتبــارات ودوافــع عــدة مهمــة، ورد ذكرهــا 
ــر اجتماعــات وكتــب رســمية عــدة، باعتبارهــا الجهــة المشــرفة علــى  ــرة األوقــاف اإلســالمية، عب ــة المشــروع.  وأعقــب ذلــك التوجــه إلــى دائ أعــاله فــي خلفي
األوقــاف، وكــون الســالمية فــي األصــل وقفــًا عامــًا،2 الســتصدار موافقــة مبدئيــة مــن دائــرة ومجلــس األوقــاف اإلســالمي علــى ترميــم المدرســة وتأهيلهــا.  

وباعتبارهــا دار ســكن، فقــد تــم االســتئناس بــرأي غالبيــة الســكان الستكشــاف موقفهــم مــن الترميــم الــذي كان فــي الواقــع مطلبــًا أساســيًا لهــم.

ــي مــن مجموعــة متراكمــة مــن المشــاكل، منهــا  ــى يعان ــن منهــا أن المبن ــة عــدة، تبيَّ ــارات ميداني ــذ زي ــق المكتــب الفنــي فــي تنفي ــر ذلــك، شــرع فري ــى إث عل
تشــوهات فيزيائيــة، وتراكــم األمــالح والرطوبــة، وتعديــات وإضافــات مــن الباطــون والقصــارة اإلســمنتية الحديثــة، وتغييــر للبــالط القديــم المميــز واســتبداله 
ببــالط حديــث.  وعليــه، فقــد أدى هــذا إلــى تشــويه معالــم المدرســة المعماريــة األصليــة، وإلــى توفــر قناعــة راســخة لــدى مكتــب التعــاون بــأن مبنــى الســالمية 
جديــر بــأن يحظــى بمشــروع ترميــم يليــق بــه، وإلــى ضــرورة ترشــيح المبنــى للحصــول علــى التمويــل الــالزم.  قامــت مؤسســة التعــاون بالتوجــه إلــى بنــك التنميــة 
اإلســالمي، وبعــد حصــول المكتــب الفنــي علــى رصــد التمويــل الــالزم لعمليــة الترميــم، انتقــل المشــروع إلــى مرحلــة إعــداد الدراســات التفصيليــة للمشــروع.

الدراسة التاريخية والمعمارية وتحديد مراحل التدخل والتطور المعماري واإلضافاتأ. 

شــكلت الدراســة التاريخيــة والمعماريــة القســم األول مــن هــذا الكتــاب، وتكتســب الدراســة التاريخيــة والمعماريــة مكانــة فائقــة لفهــم تطــور المبنــى وإدراك 
أهميتــه، وتحديــد زمنــه وأصالتــه وقيمتــه المعماريــة والزخرفيــة، وعالقــة المبنــى مــع البيئيــة المحيطــة ومكانتــه فــي المجتمــع.  ولتحقيــق أهــداف المشــروع 
وفلســفته، كان ال بــد مــن إعــداد دراســة شــاملة تغطــى الجوانــب التاريخيــة التــي تجيــب عــن أســئلة عــدة تتعلــق بتاريــخ البنــاء ودوافعــه ومؤسســه وعالقتــه 
ــى.   ــق باإلضافــات التــي صاحبــت تطــور المبن ــر تاريخــه، واألوقــاف وطبيعتهــا ومــا يتعل ــه عب ــذي أســند إلي ــدور الثقافــي واالجتماعــي ال بالقــدس، وإظهــار ال
وعــالوة علــى الجوانــب التاريخيــة، فــإن المظاهــر المعماريــة مــن عناصــر بنائيــة وزخرفيــة ونقــوش كتابيــة وأســس تخطيطيــة، تحتــاج إلــى بيــان روافدهــا وأصولهــا 

ومكانتهــا، حتــى يســهل اتخــاذ القــرارات الصائبــة التــي تتعلــق بعلميــة اســتدامة جماليــة المبنــى.

العالقة مع الشركاء

مرحلة االختيار والترشيح

5.  منهجية مشروع دراسة وترميم وتأهيل المدرسة السالمية



القسم الثاني: مشروع ترميم وتأهيل مبنى المدرسة السالمية

57

القسم الثاني: مشروع ترميم وتأهيل مبنى المدرسة السالمية

56

شكل 10: جانب من توثيق حجر االبلق فوق المدخل الرئيسي قبل الترميم 

ــزاء  ــداد دراســة للتطــور التاريخــي والمعمــاري ألج ــه، كان مــن الضــروري إع ــة التدخــالت في ــى ونوعي ــم المبن ــاله، ومــن أجــل فه ــة أع لألســباب المدرج
المبنــى، وتتبــع تطورهــا علــى مــدى القــرون الماضيــة، وقــد تــم تكليــف الخبيــر فــي التاريــخ المعمــاري فــي القــدس د. يوســف النتشــة بإعــداد الدراســة 
التاريخيــة، لدراســة موقــع المبنــى وعالقتــه بالمبانــي المحيطــة.  وشــملت الدراســة، ضمــن عناويــن عــدة أخــرى، البنــاء والهــدم والملكيــة وتاريــخ 
التأســيس، ووصفــًا شــاماًل للطابــع المعمــاري للمبنــى ولوحداتــه المختلفــة، وخالصــة مــا قــام بــه د. يوســف النتشــة مــن دراســة كانــت األســاس فــي 

ــة. ــة الالحق ــد التدخــالت المعماري تحدي

ــة والهندســية، عــالوة  ــة والمعماري ــى مــن النواحــي التاريخي ــًا شــاماًل للمبن ــى منهــج ســديد شــمل توثيق ــة عل ــداد الدراســة التاريخي فقــد اعتمــد فــي إع
علــى اعتمــاد التصويــر الفوتوغرافــي والوصــف اللغــوي والمخططــات الهندســية المتنوعــة.  وتــم تزويــد الدراســة بقائمــة مــن المصــادر والمراجــع، 

ــدا إســماعيل الســالمي. ــو الف ــن أب ــد الدي ــة لمؤســس المدرســة مج ــة، واقتباســات مهمــة مــن الســيرة الذاتي وشــرح المصطلحــات الفني

وتأتــي أهميــة هــذه الدراســة مــن أجــل تحديــد كيفيــة المحافظــة علــى القيمــة التاريخيــة للمبنــى أثنــاء عمليــة الترميــم، وتحديــد أهــم العناصــر المعماريــة 
المميــزة، وفهــم الوظيفيــة الحاليــة للمبنــى، وأثرهــا علــى المبنــى، حيــث تبيــن أن تغيــر وظيفيــة المبنــى مــن االســتخدام التعليمــي والثقافــي إلــى 

ــًا، وأثــر، بشــكل واضــح، علــى طمــس أهــم العناصــر المعماريــة فيــه. االســتخدام الســكني، كان لــه أثــر واضــح علــى تدهــور المبنــى إنشــائيًا وفيزيائي

المســح الهندســي ألجــزاء المبنــى كافةب. 

قــام المكتــب الفنــي لبرنامــج اإلعمــار بعمــل المســوحات المعماريــة، لكافــة أجــزاء وعناصــر المبنــى الداخليــة، واشــتمل ذلــك علــى الواجهــات الداخليــة 
ــواب  ــا األب ــة واألســطح، بمــا فيه ــات والســاحات واألفني ــة الغــرف والصــاالت والقاع ــًا لكاف ــًا دقيق ــة، كمــا شــمل مســحًا معماري ــات المختلف والفراغ
والنوافــذ واألرضيــات واألســقف والتفاصيــل المميــزة مــن عقــود وأقــواس.  وتــم إعــداد دراســة مفصلــة عــن كل مــن هــذه العناصــر، وإعــداد مســاقط 
ــق  ــا مخططــات للطواب ــات، وتمخــض عنه ــكل الفراغ ــة ل ــات رأســية مفصل ــكل المســتويات، وقطاع ــة مــزودة بالقياســات والمناســيب ل ــة مفصل أفقي

األرضيــة، واألول والثانــي3  )مثــال: شــكل 11، شــكل 12(.

وتــم ذلــك بالتــوازي مــع إعــداد الدراســة التاريخيــة والمعماريــة، حيــث كلــف فريــق مؤهــل مــن المكتــب الفنــي ببرنامــج اإلعمــار بإعــداد مخططــات 
ــوع،  هندســية لمشــروع المدرســة الســالمية، تكــون مــن مجموعــة مخططــات ورســومات هندســية دقيقــة للمبنــى بشــكل كامــل، بقيــاس رســم متن
ــه.  وأعقــب  ــي نفــذت في ــوى، واإلضافــات الت ــق العل ــن، والطاب ــق الميزاني ــق األرضــي، وطاب وشــمل مخططــات للواجهــات الرئيســة، ومخطــط للطاب
المخططــات الهندســية التــي تســجل الواقــع والوضــع الحالــي قبــل الترميــم، مخططــات تصميــم وتطويــر تمهيــدًا الســتكمال وإعــداد وثائــق ودراســات 
مشــروع التنفيــذ؛ أي الترميــم، معتمــدة فــي ذلــك علــى الخبــرة التــي تراكمــت فــي المكتــب بفضــل أعمــال الترميــم التــي نفــذت فــي العديــد مــن 

المبانــي التاريخيــة.

إن مرحلــة الرفــع والمســح الهندســي هدفــت إلــى إعــداد مشــروع الترميــم عــن طريــق تشــخيص مــا تحتاجــه المدرســة ووحداتهــا المعماريــة مــن أعمــال 
ــة فــي عطــاء  ــات ومقاســات دقيق ــة مــع مواصف ــك وضــع دراســة مفصل ــة واإلنشــائية، وأعقــب ذل ــا الفيزيائي ــم واســتعراض لمظاهره ــة وترمي صيان
ــر مــن  ــل الكثي ــم وتأهي ــة، وترمي ــة التحتي ــل البني ــك تأهي ــة، وشــمل ذل ــه فــي األعمــال الهندســية والترميمي ــارف علي ــع ومتع كامــل حســب مــا هــو متب
الفراغــات والمســاحات، مــع تركيــز االهتمــام علــى الواجهــة الرئيســة الغربيــة.  وتــم التعاقــد مــع مكتــب رواد الهندســي مــن أجــل إعــداد التصميــم 

الكهربائــي والميكانيكــي للمبنــى، تحــت إشــراف فريــق المكتــب الفنــي، إضافــة إلــى الخبــراء اإليطالييــن لترميــم الواجهــات.
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شكل 12: مثال على التقييم والمسح المعماري للمبنى )السطح(شكل 11: مثال على المسح المعماري المفصل للمبنى )الطابق األول(



القسم الثاني: مشروع ترميم وتأهيل مبنى المدرسة السالمية

61

القسم الثاني: مشروع ترميم وتأهيل مبنى المدرسة السالمية

60

المســح االجتماعــي ودراســة احتياجات الســكانت. 

نالــت الدراســة االجتماعيــة واحتياجــات القاطنيــن حظهــا مــن الدراســة، حيــث قــام فريــق مكتــب التعــاون بتقســيم الفراغــات والمســاحات بحســب 
العائــالت القاطنــة فيــه )شــكل 13(، مــن أجــل تســهيل عمليــة ربــط احتياجــات الســكان مــع أعمــال الترميــم، واإلســراع فــي تنفيــذ األعمــال نظــرًا لحاجــة 

ــرة. ــرة قصي ــو لفت ــرك المســكن ول ــة ت ــة، وذلــك لعــدم توفــر إمكاني ــام باألعمــال المطلوب العائــالت الماســة الســتمرار الســكن بالتزامــن مــع القي

ــًا للتوســط بينهــم، نظــرًا لتضــارب رغبــات ومصالــح  ــاًل وجهــدًا مضني ــًا طوي تطلــب التوافــق علــى األعمــال التــي سيشــملها الترميــم بيــن الســكان وقت
المســتفيدين )الســكان( مــع معاييــر الحفــاظ علــى التــراث المعمــاري مــن ناحيــة، ولحساســية الوضــع السياســي فــي القــدس مــن ناحيــة ثانيــة.  ومــن 
ــرًا عــن خصائــص  ــة، حيــث يقــوم أجمــل أجــزاء المبنــى، معب ــة التضــارب الصــارخ مــا جــرى مــن نقــاش حــول المدخــل الرئيــس فــي الواجهــة الغربي أمثل
ومميــزات العمــارة المملوكيــة األصليــة، فقــد أبــدى الســكان رغبتهــم فــي اســتبدال المدخــل الحالــي بمدخــل حديــث، يوفــر اإلغــالق المحكــم للمبنــى، 
ــي  ــي التراث ــع األصل ــى الطاب ــراق، لكــن كان هــدف مؤسســة التعــاون هــو المحافظــة عل ــع التطفــل واالخت ــة واألمــن، ويمن ــر الحماي ــى توفي ويعمــل عل
ــة  ــر قضي ــذي يثي ــة إســمنتية، األمــر ال ــه إلــى صب ــز للمدخــل.  كمــا ينطبــق هــذا كذلــك علــى الســقف القرميــدي الــذي رغــب الســكان فــي تحويل الممي
أثريــة مهمــة وخالفيــة فيمــا يتعلــق بمرحلــة القرميــد.  عمومــًا، هــل يمكــن اعتبارهــا مرحلــة معماريــة تاريخيــة فــي عمــارة القــدس يجــب الحفــاظ عليهــا 

أم ال؟ عــالوة علــى ذلــك، فقــد يســتدعي األمــر أخــذ موافقــات رســمية مــن جهــات تتعــارض مــع سياســية مؤسســة التعــاون.

دراســة فيزيائيــة وإنشــائية وتقييــم األضــرار ووضــع الحلــول لمعالجتهــا )الخطــة التطويريــة(	. 

ــة، مــن  ــة واإلنشــائية بتقســيم األعمــال المطلوب ــداد الدراســة الفيزيائي ــق البرنامــج بإع ــام فري ــة، ق ــة والمعماري بمنهــج متوافــق مــع الدراســة التاريخي
الخــارج إلــى الداخــل علــى النحــو التالــي:

الواجهــة الغربية الرئيســة. 1

يظهــر زخــم وجمــال وأصالــة الواجهــة الغربيــة جليــًا فــي الدارســة التاريخيــة والمعماريــة، ونظــرًا لمــا يتوفــر فيهــا مــن عناصــر زخرفيــة ومعماريــة 
دقيقــة ومعقــدة تمثلــت بمجموعــة مــن المقرنصــات الفنيــة، ولكونهــا األكثــر تضــررًا واألهــم تاريخيــًا ومعماريــًا، فقــد اســتلزم األمــر الفصــل 
ــق مؤهــل عالمــي  ــن فري ــي فــي تأمي ــه فقــد اجتهــد المكتــب الفن ــة أركان المشــروع، وعلي ــن بقي ــن هــذه الواجهــة وبي ــم بي فــي مشــروع الترمي
 )Instituo Veneto Peri Beni Culturali( ــم التواصــل والتعاقــد مــع معهــد ــد مــا يلزمهــا مــن أعمــال، وقــد ت ــة بدراســة الواجهــة بتحدي للعناي
األحجــار  قطــع  لترميــم  تمهيــدًا  الســالمية،  للمدرســة  الرئيســية  للواجهــة  والفيزيائيــة  الهندســية  الدراســات  بعمــل  للقيــام  فينيســيا،  فــي 
والزخــارف المعماريــة والمقرنصــات والصنــج وفقــًا للمعاييــر والقوانيــن الدوليــة المعروفــة فــي الحفــاظ علــى التــراث ودراســات التوثيــق، 
وقــد تمــت االســتعانة بالتصويــر الفوتوغرامتــري )المســاحي الضوئــي(، والتوثيــق بالتصويــر الفوتوغرافــي لعناصــر الواجهــة كافــة، لتشــخيص 

مــا تعانــي منــه مــن مشــاكل، وتحديــد مــا تحتاجــه مــن عنايــة وحلــول.

ــة عامــة عــن الواجهــة بشــكل خــاص، والمبنــى بشــكل عــام،  ــة عــدة انتهــت بوضــع مالحظــات تحليلي ــارات ميداني نفــذ فريــق عمــل الواجهــة زي
عــزت حالــة الحفــظ الســيئة والتدهــور إلــى التغييــر الــذي طــرأ علــى طبيعــة اســتخدام المبنــى مــن مبنــى ثقافــي إلــى مقــر ســكن مكتــظ، حيــث 
ــدات المجــاري،  ــة، وتمدي ــدات الكهربائي ــك التمدي ــه ذل ــى الواجهــة.  ومــن أمثل ــرت بشــكل ســلبي عل ــة أث ــك اســتحداث عناصــر دخيل تطلــب ذل
إلــى اســتخدام حديــد التســليح فــي بعــض األماكــن للتدعيــم اإلنشــائي، واســتبدال العناصــر الحجريــة التقليديــة بعناصــر معدنيــة إضافــة 

غرفة مغلقة حاليا 
وقف آل ج.ا

بيت آل ج.ا

بيت ص.ج.

بيت س.ج.

بيت س.أ.

بيت س.ج.

بيت ع.ج.

بيت ز.ج.

بيت س.أ.

بيت س.ج.

بيت ق.

بيت ك.

الدهليز

بيت س.أ.

مخطط الطابق األولمخطط الطابق األرضي

مخطط الطابق الثاني

N

0م 5 10 20

شكل 13: تقسيم اإلستخدام بحسب العائلة
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حديثــة.  لقــد انتهــى التحليــل علــى أن الضــرر األكبــر للواجهــة نتــج عــن اســتخدام اإلســمنت بكميــات كبيــرة فــي القصــارة والكحلــة.  وعمومــًا 
أمكــن تشــخيص وتلخيــص مــا أصــاب الواجهــة مــن ضعــف وتدهــور بمــا يلــي:

تراكــم بلــورات ملحيــة علــى المداميــك الثالثــة الســفلية مــن الواجهــة بفعــل تســرب المياه )شــكل 14(.	 

ــون 	  ــات الهيدروكرب ــاه األمطــار المكــون بعضهــا مــن جزيئ ــر المعرضــة لمي ــة والشــوائب فــي المناطــق غي ــة مــن األترب تراكــم وتجمــع كمي
ــى )شــكل 15(. ــة مــن المبن ــات الحــرق القريب ــى الواجهــات نتيجــة لعملي ــي ترســبت عل الت

مالحظــة وجــود ترســبات مــن الصدأ األســود والكبريت )شــكل 16(.	 

ظهــور شــقوق غايــة فــي الصغــر نظــرًا لنمــو طحالــب ونباتــات بيولوجيــة )باتينــا بيولوجيــة( بيــن مســامات األحجــار ســمحت بتســرب 	 
الميــاه، وأدت إلــى تدهــور فــي نســيج األحجــار )شــكل 17(.

ــة رقيقــة علــى ســطح المداميــك الســوداء نظــرًا لتعرضهــا ألشــعة الشــمس، وهــذه الطبقــة تضــررت بســبب الصــدأ 	  تكــون طبقــة رمادي
ــا. ــي كان مــن الضــروري معالجته ــات، وبالتال األســود والدهان

تمركــز الكثيــر مــن البلــورات الملحيــة فــي مســام الحجــارة الحمــراء، مــا نتــج عنــه كثيــر مــن التقشــر والتشــقق وظهــور تقشــر وتكســر فــي 	 
العديــد مــن القطــع الحجريــة وبدرجــات متفاوتــة )شــكل 18(.

إســتخدام مــادة اإلســمنت فــي مونــة الكحلــة واســتخدامها بــداًل مــن بعــض العناصــر الحجريــة التــي تمتعــت بجماليــة، وكانــت لهــا وظيفــة 	 
إنشــائية. ويمكــن القــول إن التوســع فــي اســتخدام مــادة اإلســمنت عنــد الفتحــات الجديــدة وفــي المونــة وعنــد أســفل الواجهــات، 
وبالقــرب مــن األساســات، هــو مــن أهــم أســباب الضــرر الــذي أصــاب واجهــات المبنــى، حيــث لوحــظ تفســخ فــي الحجــارة بســبب محاولــة 

الميــاه واألمــاح الصعــود بفعــل الخاصيــة الشــعرية مــن األرض )شــكل 19(.

ــاغ 	  ــات واألصب ــة مــن الدهان ــث شــوهدت كمي ــره، حي ــل كان لتدخــل اإلنســان الســلبي أث ــة، ب ــى العوامــل الطبيعي ــم يقتصــر الضــرر عل ول
ــز حــول المســامات. ــًا داخــل الحجــر، مــن خــال مســاماته وترك ــه كيماوي ــة معالجت ــى بعــد محاول ــًا للنظــر حت بقــي أثرهــا ظاهــرًا وملفت

ــأن 	  ــا ب ــه هن ــد مــن المناطــق التــي تأثــرت بشــكل ســطحي مــن حــرق المخلفــات بالقــرب مــن الواجهــة، ويجــدر التنوي أظهــر الفحــص العدي
ــة اإلنشــائية للمــواد )شــكل 20(. ــر علــى الخاصي ــه تأثي ــر فقــط علــى الحجــر ومنظــر الواجهــة، بــل ل الحــرق ال يؤث

ى إلــى تــآكل المعــدن مــع 	  تــم إســتعمال مرابــط معدنيــة تفتقــد إلــى الجــودة وغيــر مناســبة لتثبيــت وتدعيــم إنشــائي للمقرنصــات، مــا أدَّ
ــات المقرنصــات، ومــن  ــل دالي ــت مــن تحل ــي عان ــل الت ــة المدخ ــة طاقي ــى متان ــى، وعل ــكل اإلنشــائي للمبن ــى الهي ــر ســلبًا عل الزمــن، وأث

ــب وتقشــرها بشــكل ملفــت للنظــر )شــكل 21(. ــآكل الجوان ت

تكونــت الواجهــة مــن ســتة أنــواع مــن األحجــار اختلفــت فــي خاماتهــا ومصادرهــا، فــكان منهــا الكلســي والرملــي بألــوان متعــددة، تدرجــت 	 
مــن اللــون األصفــر واألبيــض بدرجاتهمــا واألحمــر )الكرمــدي( والبركانــي )األســود(، وتنــوع خامــات الحجــارة أّدى إلــى تفــاوت واضــح فــي 
ــا،  ــد منه ــة باســتبدال العدي ــى تماســك األداء اإلنشــائي لهــذه المــواد، مــا اســتلزم التوصي ــر عل ظاهــرة تكســر الحجــر وتشــققه، وهــذا أث
وبخاصــة ممــا يعــود إلــى مراحــل ســابقة، وقــد تــم بالفعــل اســتبدال بعــض العناصــر فــي مراحــل ســابقة، مــا أدى إلــى تدهــور األداء 

للواجهــة ككل )شــكل 18 ، شــكل 22(.

صورة 37: ترسبات الصدأ األسود والكبريت على الواجهة الغربية

صورة 39: بعض الدهانات واألصباغ وأماكن الحرق في الواجهة الغربية

صورة 36: الرطوبة واألمالح في الواجهة الغربية

صورة 38: كحلة إسمنتية وصدأ أسود على الواجهات الخارجية قبل الترميم
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رطوبة

بلورات ملحية

50م10

شكل 14: الرطوبة واألمالح في الواجهة الغربية

ترسبات

شوائب

50م10

شكل 15: الترسبات والشوائب على الواجهة الغربية
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رواسب كبريتية

ترسبات الصدأ األسود

50م10

شكل 16: ترسبات الصدأ األسود والكبريت على الواجهة الغربية

50م10طبقة بيولوجية

شكل 17: الباتينا البيولوجية على الواجهة الغربية
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مواد عرضة
 للفصل و التقشير

50م10

شكل 18: الحجارة المتآكلة في الواجهة

50م10مونة اسمنتية

شكل 19: المونة اإلسمنتية في الواجهة الغربية
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دهانات و أصباغ

مناطق محروقة

عناصر متفحمة

50م10

شكل 20: الدهانات واألصباغ وأماكن الحرق في الواجهة الغربية

مواد معدنية

بقع من الصدأ

50م10

شكل 21: العناصر المعدنية والصدأ الناتج عنها
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مناطق تالفة غير مستقرة

نواقص أجزاء مفقودة

50م10

شكل 22: األجزاء المفقودة من الواجهة

الدراســة اإلنشــائية والفيزيائيــة للمبنــى والفراغــات الداخليــة. 2

اإلنشــائي  الوضــع  إيــالء  علــى  الســالمية  المدرســة  ترميــم وتأهيــل  حــرص مشــروع 
للمبنــى أهميــة خاصــة، وذلــك لالطمئنــان علــى اســتقرار المبنــى، ورغبــة فــي معالجــة مــا 
يســتحق مــن مظاهــر، وبخاصــة أن المبنــى تمــت فيــه عــدة إضافــات إســمنتية عشــوائية، 
يمكــن مشــاهدتها فــي الصحــن المكشــوف للطابــق األرضــي، وهنــاك مجموعــة مــن 
الدوامــر الحديديــة الحاملــة لمبانــي مضافــة علويــة.  ولســبر الحالــة اإلنشــائية للســالمية، 
الــذي كلــف بفحــص  الدقــاق  الســيد فــؤاد  بالمهنــدس اإلنشــائي  تمــت االســتعانة 
الجــدران الداخليــة والخارجيــة للمدخــل الرئيســي والعقــود، إضافــة إلــى الواجهــات الحجريــة 
المملوكيــة القائمــة فــي الجهــة الغربيــة مــن الصحــن المكشــوف.  عــالوة علــى كشــف 
وفحــص الغــرف القديمــة فــي الجهــة الشــرقية، وبخاصــة غرفــة الجلــوس والمطبــخ 
ــة  ــي مــن تشــقق فــي الجهــة الشــمالية للغرفــة، والتأكــد مــن ســالمة ومتان ــذي يعان ال
ــاء اإلضافــي فــي الســاحة الواقعــة فــوق مبنــى الخانقــاة  العقــدة الممتــدة )الممــر( للبن
الدواداريــة والمحصــورة بيــن البنــاء القديــم والجــدران الحجريــة الجانبيــة.  وكلــف أيضــًا 
بفحــص ودراســة العقــدات الحديثــة الواقعــة فــي الجهــة الشــمالية التــي يبــدو عليهــا 
ــا فــي الســقف.  وتمــت دراســة  ــد تســاقط اإلســمنت عنه ــد بع ــور الحدي التقشــر وظه
مــدى توفــر إمكانيــة تلبيــس الواجهــة بالحجــر لــدار عمــاد جــار اللــه فــي الطابــق العلــوي، 

ومــدى تأثيــر ذلــك علــى الطوابــق المقــام عليهــا المبنــى.

الفوتوغرافيــة  والصــور  الشــامل  المعمــاري  المســح  مخططــات  إلــى  باالســتناد 
ــات الوحــدات المضافــة  ــز، تمــت دراســة مكون ــراغ وحي ــكل ف ــة ل والمالحظــات الميداني
وطبيعــة المــواد المكونــة لهــا، كمــا أجريــت مجموعــة مــن االختبــارات والفحوصــات، 
ــر  ــان تأثي ــة، وبي ــاء لدراســة الخــواص اإلنشــائية والفيزيائي ــات مــن مــواد البن وأخــذت عين
الظــروف البيئيــة عليهــا، ومقــدار التدهــور الحاصــل فيهــا، إضافــة إلــى قيــاس درجــة 
الحــرارة للفــراغ الداخلــي والخارجــي، ودرجــة الحــرارة ألســطح الحوائــط، وقيــاس مــدى 
نفاذيــة الميــاه التــي تســبب الرطوبــة، كمــا أجريــت اختبــارات لقيــاس نســبه األمــالح، 
ودرجــة الحموضــة )PH(، مــا أكــد ضــرورة معالجــة أســباب التدهــور الخارجيــة قبــل بحــث 
أعمــال الترميــم الداخليــة.  وتمــت دراســة تأثيــر الدوامــر واإلضافــات التــي قــام الســكان 

بإدخالهــا علــى مكونــات المبنــى األصليــة.

ــن أن الوحــدات الداخليــة للمبنــى تعانــي فــي معظمهــا مــن مشــاكل  ومــن الدراســة تبّي
فيزيائية، من حيث األمالح والرطوبة، واكتشف وجود لتسرب مياه األمطار من األسطح 
والجــدران الجانبيــة لداخــل بعــض وحــدات المبنــى.  وقــد ســاعدت اإلضافــات العشــوائية 
الحديثــة غيــر الالئقــة فــي الســاحات علــى تدهــور الوضع اإلنشــائي للوحــدات التاريخية في 
المبنى، وأثرت عليها بشكل سلبي، ومنعت توفر البيئة الصحية )صورة 40، صورة 41(.

صورة 40: آثار تسرب المياه العامة على المبنى

صورة 41: وضع الغرف الفيزيائي قبل الترميم
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صورة 43: جانب من عملية نجف القصارة والكحلة اإلسمنتية صورة 42: تأهيل البنية التحتية وشبكات الخدمات وتبليط الساحة السماوية

وعليــه، تــم تبنــى وتصميــم مشــروع مــن أجــل تحســين الظــروف المعيشــية للســكان، وتحســين البنيــة التحتيــة والتمديــدات الصحيــة والكهربائيــة، 
ــة تناســب هــذا المبنــى وتاريخــه، هــذا إضافــة  ــة تقليدي ــة القصــارة اإلســمنتية وإعــادة قصارتهــا بقصــارة جيري ــم اإلنشــائي، وإزال وتحســين أعمــال التدعي

إلــى تبليــط بعــض األرضيــات والســاحات العلويــة، وتحســين الشــبابيك واألبــواب والحمامــات والمطابــخ.

إعداد العطاء وترسيتهأ. 

حــال االنتهــاء مــن إعــداد الدراســات والتقاريــر المشــار إليهــا أعــاله، وبعــد أن تــم ربطهــا مــع بعضهــا البعــض، قــام فريــق المكتــب الفنــي بإعــداد وثائــق عطــاء 
مفصلــة حســب المواصفــات المتبعــة فــي المكتــب.  وعلــى إثــر اإلعــالن عــن العطــاء وتوزيعــه علــى المقاوليــن المصنفيــن والمختصيــن، عقــدت جلســة لفتــح 
العطــاء حســب األصــول المتبعــة فــي المكتــب وفــي دائــرة األوقــاف اإلســالمية، ورســا العطــاء علــى متعهــد مؤهــل معتمــد، وبــدأت مرحلــة اإلشــراف علــى 
تنفيــذ األعمــال المطلوبــة حســب جــدول زمنــى محــدد وحســب أقســام المبنــى )الواجهــة الغربيــة األساســية، الســاحة المكشــوفة، الطوابــق العلويــة(.  وشــملت 
مســؤوليات الفريــق إدارة المشــروع والتنســيق بيــن مراحــل المشــروع المختلفــة والمقاوليــن والفنييــن، كذلــك التنســيق مــع العائــالت التــي تقطــن المبنــى 
لضمــان ســير العمــل حســب الخطــة المقترحــة.  كمــا وضعــت توصيــات فــي وثائــق العطــاء لكــي يتبعهــا المقــاول أثنــاء التنفيــذ مــع التأكيــد علــى اتبــاع الترتيبــات 

الالزمــة لضمــان أمــن الســكان وســالمتهم أثنــاء العمــل.

جوهر أعمال التأهيل والترميم في العطاءب. 

تركــزت أعمــال العطــاء علــى العنايــة بالواجهــة الغربيــة بتكحيلهــا مــع الحــرص الشــديد علــى المحافظــة علــى المقرصنــات والزخــارف المعشــقة )األبلــق(، وعلــى 
اســتبدال التالــف مــن القطــع الحجريــة، وترميــم المدخــل الخشــبي والشــبابيك القديمــة، واالقتصــار علــى اســتبدال التالــف منهــا ممــا ال يمكــن ترميمــه.  وفيمــا 
يخــص الوحــدات والفراغــات الداخليــة، وبخاصــة فــي الطابــق العلــوي، فقــد تمــت إزالــة مــا أمكــن مــن اإلضافــات اإلســمنتية العشــوائية، وإعــادة تبليط األســطح 
وعمــل مــدات ميــالن لميــاه األمطــار، وإعــادة تبليــط الســاحة الســماوية، وتأهيــل شــامل للبنيــة التحتيــة وشــبكات الخدمــات.  وفيمــا يلــى مــن فقــرات تفاصيــل 

ــا تــم تنفيــذه مــن أعمــال تأهيــل وترميــم. عمَّ

مرحلة إرساء العطاء وتنفيذ المشروع

تنفيذ المشروع وتفاصيل الترميمت. 

انعكــس منهــج إعــداد الدراســات والمســوحات والتقاريــر الخــاص بتأهيــل المدرســة الســالمية علــى األعمــال التنفيذيــة للترميــم، مــا جعــل األعمــال، كمــا هــي 
المســوح والدراســات، تقســم إلــى قســمين أساســيين: األول الواجهــة الغربيــة، والثانــي الفراغــات والوحــدات الداخليــة ومرافــق الطابــق العلــوي.

الواجهة الغربية والمدخل

ويمكن إجمال األعمال المنفذة في ما يلي:

النايلــون واألليــاف 	  تــم اســتخدام فراشــي مــن  المتراصــة بشــكل ميكانيكــي،4 حيــث  المتراصــة وغيــر  الشــوائب  تنظيــف عــام للواجهــة إلزالــة 
ــة مــن  ــم اســتخدام الفراشــي المعدني ــات متراصــة مــن الشــوائب، ت ــاٍل وســميك لطبق ــز ع ــا تركي ــي كان فيه ــة والمــاء.  وفــي المناطــق الت النباتي

النحــاس والمعــادن الطريــة للحــد مــن أي تأثيــر جانبــي علــى الحجــر.

 	 )R50( معالجــة الشــوائب العضويــة مــن الطحالــب والنباتــات التــي امتــدت بيــن خطــوط الكحلــة وعلــى األحجــار، باســتخدام مبيــد البريفنتــول
بتركيــز %7-8 بالمــاء ألكثــر مــن مــرة، عبــر اســتعمال فراشــي نايلــون مــع مــاء مضغــوط كل 3-7 أيــام.

رش مبيــد عضــوي وقائــي للحــد مــن ظاهــرة الترســبات العضويــة فــي المســتقبل، وبمــوازاة هــذه العمليــة تــم اســتخدام كمــادات بيكربونــات 	 
األمونيــوم لمــدة ال تزيــد علــى 4 ســاعات.

اســتخدام المطرقــة واإلزميــل بعنايــة فائقــة إلزالــة اإلســمنت الــذي اســتعصى إزالته بالفراشــي.	 

ــة الســفلية 	  ــك الثالث ــى المدامي ــي تراكمــت عل ــة الت ــورات الملحي ــر البل ــرر لتطهي ــاه المقطــرة مــع غســل مك ــة مــن المي اعتمــدت كمــادات موضعي
ــة. فــي الواجهــة الغربي

ومــن ثــم تمــت إعــادة خلــط المونــة وإعــادة التكحيــل باســتخدام الجيــر الهيدروليكــي بخلطــات متدرجــة مــن الحبيبــات.  أمــا الوجــه األخيــر مــن 	 
الكحلــة، فقــد تــم تشــكيله ليعطــي الشــكل األقــرب لملمــس الحجــر.

تــم فــك وإعــادة بنــاء أعلــى أربعــة مداميــك فــي الواجهــة باســتخدام مشــابك مــن الحديــد المجلفــن المقــاوم للصــدأ بــداًل مــن اإلســمنت، وبهــذا 	 
تــم تأميــن الربــط بيــن الســطح والواجهــة دون اإلضــرار بنســيج الواجهــة.

أكملــت الحجــارة الناقصــة فــي المدمــاك األخيــر بخامــة مــن األحجــار المناســبة وبنيــت بميــل بســيط للحيلولــة دون جريــان الماء وتســربه.	 

ــا 	  ــاك بقــع اســتعصت إزالته ــة، وهن ــة ومعالجــة بقــع الصــدأ الناتجــة عــن اســتخدام عناصــر معدني ــو إلزال ــد األموني اســتخدمت كمــادات مــن فلوري
بفلوريــد األمونيــو، فتــم معالجتهــا كيميائيــًا.

بعــض العناصــر اإلنشــائية فــوق الفتحــات التــي ال تتماشــى مــع تاريــخ المبنــى، وتعــذرت إزالتهــا، تــم تنظيفهــا بفراشــي مــن األليــاف النباتيــة 	 
ــر  ــت بقصــارة مــن الجي ــة غطي ــا شــبكة معدني ــت بطبقــة مــن مــادة اإلبوكســي، أعقبته ــًا طلي ــن، والحق ــة كاألســيتون والتربنتي ــل العضوي والمحالي

الهيدروليكــي مخلــوط بنســبة طفيفــة مــن اإلكريليــك لتمكينهــا مــن التماســك.
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الواجهة الغربية - طاقية المدخل والمقرنصات

أصــاب المقرنصــات ضــرر كبيــر جــراء نوعيــة الحجــر الطريــة والتأثيــرات الجويــة، 	 
الميكانيكــي  التنظيــف  اعتمــاد  تــم  فقــد  اســتبدالها،  الســتحالة  ونظــرًا 

الحســاس.

اســتبدلت المشــابك المعدنيــة )الحديديــة( التــي ثبتــت فــي مرحلــة ســابقة 	 
ســم،   8 بقطــر  البصريــة  األليــاف  مــن  بأعــواد  المقرنصــات  فراغــات  بيــن 
وتــم تثبيتهــا بــــــاإلبوكسي والرمــل، وتمــت قصارتهــا بالجيــر الهيدروليكــي.  
وللحــد مــن تكســر الحجــارة فــي المقرنصــات، تمــت إزالــة األمــالح بكمــادات 
مــن الميــاه المقطــرة واألليــاف )الخيــش(، ومــن ثــم تــم بالفرشــاة دهــان 
محلــول مــن التيترايثــل ســيليكات مــع الكحــول األبيــض بنســبة %7 إلبطــاء 

عمليــة التدهــور.

تمــت إذابــة الطبقــة الرماديــة التــي تكونــت علــى ســطح الحجــارة الســوداء 	 
النباتيــة. بالمــاء والفراشــي مــن األليــاف 

نظفــت ثــم حقنــت مســامات وســطوح الحجــارة الحمــراء التــي ظهــر فيهــا 	 
الهيدروليكــي  الجيــر  الملحيــة بمونــة ســائلة مــن  البلــورات  التقشــر بســبب 

وبــودرة الحجــارة.

واإلكريليــك 	  الهيدروليكــي  الجيــر  مــن  بخليــط  المتكســرة  الحجــارة  رقــع  تــم 
درجــة  فــي  بتحفــظ  التصــرف  مــع  لكــن  اإلمــكان،  قــدر  المناســب  باللــون 

التاريخيــة. النزاهــة  علــى  حفاظــًا  اللــون 

كبيــرًا 	  فيهــا  الضــرر  كان  حيــث  وإتقــان،  بخفــة  والنقــوش  الزخــارف  نظفــت 
الهيدروليكــي. بالجيــر  المتضــررة  المناطــق  حقنــت  ثــم   ،)40% )حوالــي 

صورة 44: الباب الرئيسي بعد الترميم

ترميم الغرف والقاعات الداخلية )وبخاصة في الطابق العلوي(

إزالــة مــا أمكــن مــن اإلضافــات اإلســمنتية الحديثــة، وإعــادة ترتيــب الفراغــات الداخليــة دون إحــداث أي تغييــر فــي عناصــر التخطيــط األصيلــة 	 
للمبنــى.

 نجــف القصــارة والكحلــة اإلســمنتية والجيريــة المتهرئــة، واســتبدالها بمونــة مــن الجيــر الهيدروليكــي.	 

ــن أنهــا غيــر مؤهلــة وتشــكل عبئــًا إضافيًا علــى المبنى.	   إعــادة بنــاء بعــض العناصــر اإلنشــائية التــي تبيَّ

مــع 	  الســجادة الســتبدالها،  وبــالط  اإلســمنتية  المــدات  مــع  العلويــة  للســاحة  الجانبيــة  والجــدران  الزراعيــة  باألحــواض  المحيطــة  الجــدران  فــك 
الحجــري األصلــي. البــالط  علــى  المحافظــة 

إزالــة القصــارة اإلســمنتية التــي تغطــي الجــدران والتصوينــات المحيطــة بالســطح، ومــن ثــم عــزل األســطح وإعــادة تبليطهــا بالبــالط الحجــري 	 
القديــم بعــد تكحيلــه بواســطة المونــة الجيريــة.

تحديــد مصــادر تســرب الميــاه مــن الســطح والطابــق العلــوي لداخــل قاعــات المبنــى، وعمــل تصريــف ومزاريب جديــدة لمياه األمطار.	 

ترميــم البوابــات الخشــبية والشــبابيك واســتبدال المهترئــة.	 

ــم 	  ــى، وبتصمي ــة الموجــودة فــي المبن ــارة التاريخي ــاره ليتناســب مــع الحج ــم اختي ــذي ت ــد ال ــالط الحجــري الجدي ــط الســاحة الســماوية بالب ــادة تبلي إع
يالئــم روح التصميــم األصليــة.

نفــذت توصيــالت جديــدة لشــبكات الكهربــاء والميــاه والمجــاري وصــرف األمطــار في أرجــاء المبنى كافة.	 

وضــع خزانــات الميــاه مــع توفيــر وتأســيس بويلــرات صغيــرة للمطابــخ والحمامات.	 

تنفيــذ األعمــال التأسيســية للخدمــات كافــة، واشــتمل المشــروع علــى توفيــر وحــدات صحيــة ومطابــخ تتناســب مــع أعــداد العائــالت القاطنــة فــي 	 
المبنــى، واختيــار وحــدات إنــارة خارجيــة، وبخاصــة مــن الزجــاج المقــوى )Anti-Vandal( للســاحات الخارجيــة واألدراج.



القسم الثاني: مشروع ترميم وتأهيل مبنى المدرسة السالمية

79

القسم الثاني: مشروع ترميم وتأهيل مبنى المدرسة السالمية

78

صورة 46: الدرج الموصل للطوابق العلوية بعد الترميم صورة 46: الدرج الموصل للطوابق العلوية قبل الترميم

صورة 47: البالط األصلي ألحد الغرف بعد الترميم صورة 47: البالط األصلي ألحد الغرف قبل الترميم

صورة 45: مقرصنات وزخارف الباب الرئيسي بعد الترميم صورة 45: مقرصنات وزخارف الباب الرئيسي قبل الترميم

صورة 49: إحدى الغرف بعد الترميم صورة 49: إحدى الغرف قبل الترميم

صورة 50: الشباك في الواجهة الشمالية بعد الترميم صورة 50: الشباك في الواجهة الشمالية قبل الترميم

صورة 48: إحدى الساحات بعد الترميم صورة 48: إحدى الساحات قبل الترميم
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ركــزت أعمــال الترميــم فــي المشــروع علــى تطويــر القــدرات المحليــة للعمــال 
والحرفييــن المحلييــن عــن طريــق إشــراك عمــال مهــرة مــن مدينــة القــدس 
ومحيطهــا، حيــث تــم إبــراز أهميــة نقــل الخبــرات مــن فريــق العمــل الهندســي 
المختــص فــي المكتــب الفنــي والخبــراء اإليطالييــن إلــى مجموعــة مــن 
المهتميــن والحرفييــن المهــرة والعمــال الفلســطينيين المشــاركين فــي 
تنفيــذ المشــروع.  كمــا ســاهم المكتــب الفنــي فــي تدريــب مهندســين 
مــن الخريجيــن الجــدد ممــن ســاعدوا فــي الرفــع المســاحي وتقييــم األضــرار 
فــي المرحلــة األولــى.  أمــا الواجهــة الرئيســية، فقــد تــم العمــل عليهــا مــع 
فريــق متخصــص ضــم مجموعــة مــن الفنييــن اإليطالييــن، إضافــة إلــى 
العمــال المحلييــن المهــرة.  ترافــق ذلــك مــع تنفيــذ برنامــج تدريــب مكثــف 
علــى تقنيــات ترميــم الحجــارة وتطبيقهــا علــى الواجهــة للفنييــن والعامليــن 
فــي مجــال الترميــم الفلســطينيين، مــن أجــل تطويــر القــدرات المحليــة 

واســتخدامها فــي المشــاريع القادمــة.

تطوير وتدريب قدرات مجموعة من الحرفيين والفنيين والمهندسين

صورة 51: أحد العمال أثناء تمديد الساحات الخارجية

يفــرض العمــل فــي المواقــع التراثيــة خصوصيــة فريــدة ويســتلزم جهــدًا مضاعفــًا وانتباهــًا مركــزًا، وتــزداد هــذه الخصوصيــة صعوبــة إذا كان العمــل ينجــز فــي 
مواقــع مأهولــة بالســكان يتعســر إخالؤهــم، وفــي ظــل غيــاب كامــل للوائــح وأنظمــة التأهيــل والترميــم.  وتصبــح عمليــة الترميــم معقــدة وذات متطلبــات، 
إذا كان العمــل ينفــذ ضمــن ســلطة احتــالل تضيــق علــى الســكان، وتعمــل علــى إعاقــة تطويــر أحوالهــم.  هــذا األمــر ينطبــق علــى ترميــم الســالمية باعتبارهــا 
دار ســكن وموقعــًا تاريخيــًا لــه حضــور معمــاري وجمالــي.  لــذا، تطلــب العمــل التعامــل مــع المبنــى علــى مراحــل عــدة، وفــي أماكــن بمناطــق غيــر متصلــة، 
مــا اســتلزم عمــاًل وجهــدًا ووقتــًا طويــاًل إلنجــاز المشــروع، بحيــث امتــدت فتــرة التنفيــذ ألكثــر مــن ثــالث ســنوات، وضاعــف مــن الجهــد واحتياطــات الســالمة 
ــاء التنفيــذ، وأثــر بشــكل مباشــر علــى قــرارات مهمــة تتعلــق بأســلوب الترميــم والتدخــالت قبــل تنفيــذ المشــروع وخاللــه وبعــده، وأدى  الواجــب اّتخاذهــا أثن
إلــى بعــض التنــازالت علــى الرغــم مــن توفــر خبــرة فنيــة وإداريــة واســعة لفريــق العمــل، اســتندت إلــى روافــد مختلفــة ومداخــالت مــن قبــل الشــركاء والخبــراء 

المحلييــن والدولييــن.

ــر  ــه مــن الممكــن اســتخالص بعــض العب ــرة األوقــاف اإلســالمية، فإن ــة لمكتــب التعــاون ودائ ــة الســالمية وغيرهــا مــن المواقــع التراثي واعتمــادًا علــى تجرب
ــة المشــابهة: ــات لمــن ســيعمل فــي المواقــع التراثي ــم بعــض التوصي وتقدي

ضــرورة التنســيق الحثيــث والتشــاور مــع الجهــات المســتفيدة للتعــرف علــى احتياجاتهــا وتحديــد تناقضاتهــا وتقديــم التســويات المناســبة المتوازنــة بيــن 	 
حاجــات وصمــود الســكان مــن جهــة، وبيــن رســالة ومهمــة الحفــاظ علــى التــراث وصونــه فــي ظــل احتــالل يحــاول طمــس الشــخصية المتميــزة لهــذه 

المدينــة وهــذا التــراث مــن جهــة أخــرى.

6.  خصوصية وظروف مشروع السالمية وِعبر وتوصيات لالستفادة

ــى 	  ــه يشــكل األســاس لفهــم المبن ــي، ألن ــل التاريخــي المفصــل، ودراســة التطــور العمران ــداد الدراســات المتعــددة الالزمــة، وبخاصــة التحلي ضــرورة إع
ــه. ــى وقيمت ــه، لضمــان مالءمــة المشــروع مــع جوهــر المبن واحتياجات

تعميق الشراكة والمشاركة والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العالقة.	 

التركيز على االستفادة من الخبرات المحلية وتطويرها، واالستعانة ما أمكن بالمؤهالت والخبرات اإلقليمية والدولية.	 

ضــرورة أن تتمتــع الميزانيــة بالمرونــة وتســمح بالمناقلــة، وتعمــل علــى توفيــر جــزء مــن ميزانيــة المشــروع للصيانــة بعــد االنتهــاء منهــا لــدى المســتفيدين 	 
مــن المبنــى، للحــرص علــى اســتدامة عمليــة التأهيــل.

ــى 	  ــراث، إضافــة إل ــى الت ــة المحافظــة عل ــم، مــن أجــل توعيتهــم ألهمي ــة الترمي ــة يقدمهــا المرمــم للمســتفيدين مــن عملي ــر خدمــات توعي ضــرورة توفي
ــه. ــة علي ــة المترتب ــة والوطني ــة واألخالقي ــب القانوني الجوان

صورة 53: أحد الساحات الخارجية بعد الترميم صورة 52: أحد الغرف الداخلية بعد الترميم
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الترميــم عمليــة معقــدة فــي أي زمــان ومــكان.  والترميــم فــي ظــل غيــاب تشــريعات وتنظيمــات ولوائــح عمليــة محليــة هــو عمليــة ليســت مســتحيلة، لكنهــا 
صعبــة جــدًا، وبخاصــة إذا كانــت فــي مدينــة، وذلــك لعــدم الركــون إلــى ســلطة وطنيــة لحــل التضــارب فــي المصالــح، وألن الوعــي المعمــاري والوعــي األثــري 
العــام يتناقــض مــع مصلحــة الســكان والســكن الخاصــة.  فالترميــم فــي القــدس يختلــف عنــه فــي الخليــل مــن قبــل لجنــة إعمــار الخليــل، أو حتــى نشــاط بعــض 

بلديــات مــدن الضفــة الغربيــة، وذلــك ألن فــي القــدس ســلطة واحــدة ووحيــدة هــي ســلطة اإلقنــاع لمــن يرغــب فــي االقتنــاع.

إن مبــادئ الترميــم علــى الرغــم مــن التقــدم الــذي شــهدته، تبقــى غيــر ثابتــة ولهــا خصوصيــة تختلــف مــن موقــع إلــى آخــر، وهــي مبــادئ بعضهــا اجتهاديــة 
ومختلــف عليهــا.  لقــد حــرص فريــق الفنييــن اإليطالييــن، الذيــن ســاهموا بشــكل رئيســي فــي ترميــم الواجهــة، بالتعــاون مــع فريــق المكتــب الفنــي، علــى عــدم 
إعــادة بنــاء أو اســتبدال أي قســم مــن األجــزاء التالفــة أو الســاقطة مــن زخــارف الواجهــة، واكتفــوا بتدعيــم العناصــر الزخرفيــة واســتخدام المــواد المقويــة للحفــاظ 
علــى وضعهــا الفيزيائــي كمــا هــو، بعــد عمليــة التنظيــف والترميــم، وهــذا مــا طبــق أيضــًا فــي مشــروع تطويــع مجمــع دار األيتــام اإلســالمية، مــع أن هنــاك 
توجهــًا مغايــرًا يتمثــل بضــرورة اســتكمال العناصــر المفقــودة إذا مــا تــم التيقــن مــن أصولهــا، وهــذا مــا تــم تبينــه مــن قبــل قســم اآلثــار بدائــرة أوقــاف القــدس 

فــي األشــرفية، وغيرهــا مــن المواقــع المملوكيــة فــي بــاب الحديــد وبــاب السلســلة.

لكــن لعــل أصعــب المواقــف التــي واجههــا المكتــب فــي ترميــم الســالمية هــو عــدم شــمول المشــروع أرجــاء المبنــى كافــة، بســبب عــدم موافقــة بعــض 
المالكيــن مــع بعــض المســتأجرين علــى إجــراء الترميــم، حيــث أن سياســية التعــاون المعتمــدة هــي موافقــة المالــك علــى الترميــم، وهــذه الموافقــة تحــدد قبــول 
أو رفــض برنامــج اإلعمــار للمشــروع، لــذا تــم إلغــاء األعمــال المقترحــة للطابــق األرضــي والميزانيــن لرفــض المالكيــن ترميــم منــازل المســتأجرين.  لقــد كان 
مــن أحــد أهــم محــددات الترميــم تضــارب المصالــح بيــن رغبــة الســكان وبيــن مبــادئ ترميــم المبانــي التاريخيــة، وتضــارب اّدعــاء الملكيــات، مــا حــدَّ مــن إمكانيــة 

تدخــل مكتــب التعــاون بيــن الفرقــاء، وعليــه بقيــت بعــض الوحــدات المعماريــة دون مــا كان يؤمــل لهــا مــن عنايــة.

ومــع مــا تقــدم مــن معوقــات وتحفــظ، فــإن عمليــة ترميــم الســالمية قــد القــت نجاحــًا ملحوظــًا ومقــدرًا، وهــو إنقــاذ مقرنصــات الواجهــة الغربيــة، حيــث تــم 
الترميــم بــأدق وأحــدث األســاليب العمليــة المتبعــة، والعنايــة بالعناصــر الزخرفيــة والنســيج المعمــاري العريــق للواجهــة والمدخــل، ومــد يــد العــون والصمــود 

لســكان الطابــق العلــوى وتســهيل ظروفهــم المعيشــية فــي البلــدة القدميــة.

وختامــًا، أواًل ال مندوحــة مــن التذكيــر بــأن ترميــم أي مبنــى أو واجهــة أو طريــق فــي المدينــة القديمــة فــي القــدس، هــو ليــس فقــط حفاظــًا علــى تــراث وتاريــخ 
وحضــارة القــدس وفلســطين، وترســيخًا لوجــود الفلســطينيين المهــدد فــي هــذه المدينــة، بــل هــو صمــود ومرابطــة ومقاومــة ومنعــة تعمــل علــى تمكيــن 
المواطــن الفلســطيني المقدســي مــن البقــاء فــي موطنــه وبلــدة، وتســعى إلــى توفيــر الحــد األدنــى مــن الحيــاة بكرامــة فــي أرضــه وبيتــه وبيــن أهلــه وجيرانــه.  
ويأتــي ترميــم مبنــى المدرســة الســالمية الــذي يســكنه تســع عائــالت مقدســية تحــت هــذا المفهــوم.  وثانيــًا، ال بــد مــن التنويــه بــأن المكتــب الفنــي لمؤسســة 
التعــاون قــد قــاد إنجــاز هــذا المشــروع، لكــن كان هــذا أيضــًا ثمــرة لجهــود ومثابــرة ثلــة مــن الشــركاء الذيــن عملــوا مــع المكتــب الفنــي فــي مؤسســة التعــاون، 
لهــذا، خيــر مــا نختــم بــه هــو توجيــه عميــق الشــكر والعرفــان لهــم جميعــا، ونخــص بالذكــر البنــك اإلســالمي للتنميــة، الــذي قــدم التمويــل الــالزم للمشــروع، 

ودائــرة األوقــاف اإلســالمية، والخبــراء المحلييــن والعالمييــن، والمقــاول، والعامليــن، والســكان الكــرام الذيــن تحملــوا مشــاق العمــل.

7.  معوقات ومحددات الترميم بين النظرية والتطبيق

صورة 54: أحد الساحات الخارجية بعد 10 سنوات من الترميم
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مصادر القسم الثاني

]1[ مــن أبــرز منشــورات التعــاون فــي هــذا الصــدد: المدرســة األشــرفية، مركــز ترميــم المخطوطــات اإلســالمية، يوســف النتشــة وشــادية طوقــان، المكتــب الفنــي لبرنامــج إعمــار البلــدة القديمــة 
فــي القــدس، مؤسســة التعــاون، القــدس، 2011؛ تطويــع وترميــم دار األيتــام اإلســالمية فــي البلــدة القديمــة فــي القــدس، يوســف النتشــة وشــادية طوقــان، المكتــب الفنــي لبرنامــج إعمــار 

البلــدة القديمــة فــي القــدس، مؤسســة التعــاون، القــدس، 2011.

]2[ انظر القسم األول التاريخي تحت عنوان: األوقاف على المدرسة.

]3[ عطفــًا علــى الجــزء األول مــن الدراســة، وبســبب تمكــن فريــق المســح المعمــاري مــن دخــول المبنــى كامــاًل وبالتفصيــل، تــم اعتمــاد التســميات التاليــة: الطابــق األرضــي وهــو نفســه الطابــق 
األرضــي فــي القســم األول، الطابــق األول وهــو بــدل طابــق الميزانيــن فــي القســم األول، والطابــق الثانــي وهــو مــا ســماه د. يوســف النتشــة بالطابــق الثانــي المضــاف )انظــر/ي ص. 40(

]4[ التنظيــف الميكانيكــي يشــمل التنظيــف بالفرشــاة البالســتيكية أو الخشــبية أو المعدنيــة، أو اســتخدام المطرقــة واإلزميــل، والتنظيــف بالمــاء المعقــم، وقــد تســتخدم أشــعة الليــزر فــي 
التنظيــف.
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تناوب مداميك الحجارة الملونة في البناء، وبخاصة في الواجهات والعقود واألعتاب.أبلق

إطار غائر أو بارز استخدم بكثرة حول الواجهات والعقود واألعتاب والمساطب والنوافذ للزينة.إطار قالبي

قطعة عملة فضية صغيرة القيمة.بارة

لفظة فارسية مكونة من شقين، بيمار تعنى مريض، وستان تعنى مكان، وعليه تصبح اللفظة مبنى لمعالجة المرضى؛ أي مستشفى.بيمارستان

تاجر الرقيق الخاص بالسالطين.تاجر الخاص

خانقاة
وحــدة معماريــة تتكــون مــن مرافــق عــدة أشــهرها الخــالوي، وقاعــة االجتمــاع، ومســجد، وســاحة مكشــوفة، وهــي تــرادف الزاويــة فــي 

عمــارة مدينــة القــدس.

جمع خلوة، وهي حجرة صغيرة قليلة الشبابيك، وأحيانًا بدون شبابيك، الختالء الصوفي فيها بمفرده.خالٍو

خواجا
لفظــة فارســية األصــل تعنــى معانــي عــدة؛ مثــل المعلــم، أو الكاتــب، أو الشــيخ، أو الســيد، أو التاجــر، لكــن غلــب عليــه معنــى التاجــر، 

وفــي مفهــوم أهــل القــدس هــو أيضــًا الســيد األجنبــي.

الدخلة المعقودة غير النافذة في األغلب، لكن قد يكون بها شباك.حنية

ممر موزع يلي المدخل مباشرة، وهي لفظة فارسية األصل.دركاة

رباط
ــة القــدس خصــص أيضــًا  ــة والفقــراء، وفــي مدين ــواء الصوفي ــي الحقــًا داخــل المــدن إلي ــم بن ــى الثغــور، ث ــى معمــاري أنشــئ عل مبن

ــزوار. إلقامــة ال

انظر خانقاة أعاله.زاوية

مجموعة من األحجار المتراصة المتداخلة تشكل عتبًا أو عقدًا.صنج معشقة

كتلة من الحجر أو أحجار عدة متراصة تعلو فتحات الشبابيك واألبواب.عتب

ملحق 1: قائمة المصطلحات

قاعة االجتماعات
قاعــة مســتطيلة كبيــرة تشــكل وحــدة أساســية فــي مبنــى المــدارس والخوانــق والزوايــا الصوفيــة، وتســتخدم لالجتمــاع لتلقــي الدروس، 

أو القيــام بالســماع والجلســات الصوفية.

شباك دائري غير نافذ في األغلب وذو تغشية جصية مخرمة مع زجاج ملون في الخلفية، ويأتي على أشكال عدة.قمرية

قنطرة
القنطــرة فــي عمــارة مدينــة القــدس مجموعــة مــن العقــود المتصلــة تســتند إلــى جداريــن فــي الطريــق لتدعــم بيتــًا أو منــزاًل مكونــًا مــن 

قاعــة مســتطيلة لهــا شــباكان أو اكثــر يفتحــان علــى جانبــي الطريــق.

معيار في الوزن والقياس اختلف من زمن إلى آخر، وفي القياس هو جزء من أربعة وعشرين جزءًا.القيراط

كتيفة
ــاب أو  ــاب أو الشــباك، وتســتند عليهــا عتــب الب ــاًل تشــكل أعلــى عضــادات الب ــارزة قلي ــة مزخرفــة ب ــر كتــف، وهــي قطعــة حجري تصغي

الشــباك.

ويرادفها حطات، وهي مجموعة من تجاويف  معمارية متوالية فوق بعضها البعض تشكل المقرنصات.كسرات

مجموعة من األحجار مثبتة في الجدران، مشكلة من ثالثة صفوف؛ العلوية منها تبرز عن السفلية لتحمل شرفات.كوابل

قاض ومؤرخ للقدس في العصر المملوكي، وضع تاريخ المدينة في كتاب بعنوان القدس الجليل بتاريخ القدس والخليل.مجير الدين

مشربيات فخارية
قطــع فخاريــة قرميديــة اللــون أســطوانية الشــكل تصــف فــوق بعضهــا البعــض، وتأخــذ شــكل مثلــث، وتســمح بدخــول الهــواء والضــوء، 

وتجــب مــن يقــف خلفهــا، وهــذه فــي األغلــب تعــود إلــى الفتــرة العثمانيــة المتأخــرة، وهــي خاصــة بعمــارة القــدس المحليــة.

مصبعات 
معدنية

حلية من المعدن كانت تثبت في عضادات الشبابيك للحماية، وتتقاطع القضبان مع بعضها البعض مشكلة مربعات.

مقرنصات
حليــة معماريــة تتكــون مــن قطــع مــن الحجــر أو الخشــب علــى شــكل محاريــب أو عقــود صغيــرة تســتند فــوق بعضهــا البعــض وكل 

صــف يعــرف بكســرة او حطــة.

مكسلة 
)مسطبة(

بناء حجري مرتفع عمن حوله يستخدم للقعود، خاصة أمام الحوانيت والمدارس.

طابق صغير يقوم ما بين الطابق األول األرضي والطابق الثاني العلوي.ميزانين
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مجير الدين 1973 ، ج 2، ص 42	 

ــو الفــدا  ــن أب ــا مجــد الدي ــا الخواج ــة الشــمال، واقفه ــة مــن جه ــة، وهــي بجــوار المدرســة الدويداري ــاه المعظمي ــاء تج ــاب شــرف األنبي “المدرســة الســامية بب
ــه بعــد الســبعمائة”. ــا، والظاهــر أن ــخ وقفه ــى تاري ــع عل ــم أطل إســماعيل الســامي، ول

العارف 1961 ، 201 ، 243	 

“ومــن المنشــآت التــي قامــت فــي القــدس علــى عهــد الملــك الناصــر محمــد، نذكــر المــدارس واألروقــة التاليــة: ص 202 مدرســة ربــاط الكــرد عنــد بــاب الحديــد 
)1293/693( ، والمدرســة الســامية ببــاب شــرف األنبيــاء )700 / 1300( ... “.

)ص 243( “المدرســة الســامية ببــاب شــرف األنبيــاء تجــاه المعظميــة بجــوار المدرســة الدويداريــة مــن جهــة الشــمال. واقفهــا الخواجــا مجــد الديــن أبــو الفــدا 
إســماعيل الســامي. والظاهــر أنهــا أوقفــت بعــد الســبعماية. وهنــاك مــن يقــول إنهــا أوقفــت حوالــي ســنة 700 / 1300 . ذكرهــا مجيــر الديــن فــي الصفحــة 393 

مــن كتابــه األنــس الجليــل. ونقلهــا مؤلــف خطــط الشــام فقــال إنهــا دار قــرآن، إنهــا اآلن دار معــدة للســكن، تســكنها جماعــة مــن آل جــار اللــه”.

الشافعي وآخرون 1971 ، 14	 

“وإلى الشمال المدرسة السالمية التي أوقفها الخواجا مجد الدين أبو الفدا إسماعيل السالمي حوالي سنة 700 / 1300”.

نجم وآخرون 1983 ، 163 - 164	 

أنشــأها مجــد الديــن أبــو الفــدا الســامي، ووقفهــا بعــد ســنة 700 / 1300 ، وهــي غيــر دار القــرآن الســامية. وكان مجــد الديــن الســامي تاجــًرا كبيــًرا فــي القاهــرة، 
وكان لــه أوقــاف كثيــرة، كمــا هــو واضــح مــن الوقفيــة، والســجالت المحفوظــة فــي محكمــة القــدس الشــرعية. قامــت هــذه المدرســة بدورهــا فــي الحركــة 
الفكريــة فــي القــدس. وتولــى مشــيختها والتدريــس فيهــا عــدد مــن العلمــاء، وقــد اســتمرت تــؤدي دورهــا الفكــري حتــى نهايــة العصــر المملوكــي. وتتكــون هــذه 

المدرســة مــن طابقيــن مــن البنــاء، وصحــن مكشــوف، ويحيــط بالصحــن عــدد مــن الخــاوي، وفــي غربيــه إيــوان كبيــر.

علي كرد ج 6، 121 ، 123	 

“301 الســامية” ببــاب شــرف األنبيــاء تجــاه المعظميــة، وهــي بجــوار المدرســة الدويداريــة مــن جهــة الشــمال، واقفهــا الخواجــا مجــد الديــن أبــو الفــداء إســماعيل 
الســالمي، والظاهــر أنهــا وقفــت بعــد الســبعمائة، وهــي دار قــرآن وال تــزال دار ســكن”.

“317 الموصلية بباب شرف األنبياء بجوار المسجد األقصى، ونسبت للخواجة فخر الدين الموصلي وهي عامرة”.

الدباغ 1991 جزء 9، قسم 2، 265	 

ــو الفــدا إســماعيل الســامي، وهــي اآلن دار معــدة  ــن أب ــاء. واقفهــا الخواجــة مجــد الدي ــاب شــرف األنبي ــة مــن جهــة الشــمال بب فــي جــوار المدرســة الدواداري
ــن والعــارف(. ــر الدي ــه )الحاشــية مــن مجي للســكن، تســكنها جماعــة مــن آل جــار الل

منارات مقدسية 2010 ، 71	 

المدرسة السالمية )الموصلية(

“تقــع قــرب بــاب العتــم )فيصل/شــرف األنبياء/الدوايداريــة( شــمال المدرســة الدوايداريــة. تطــل واجهتهــا الرئيســة علــى الجانــب الشــرقي مــن طريــق بــاب العتــم. 
أمــا واجهتهــا الشــمالية فتطــل علــى طريــق المجاهديــن التــي تــؤدي إلــى بــاب األســباط فــي ســور القــدس. وتنســب المدرســة الســامية إلــى واقفهــا الخواجــا 
مجــد الديــن أبــو الفــدا أســماعيل أحــد أكبــر تجــار القاهــرة وأثريائهــا. وتعــرف بالمدرســة الموصليــة أيضــًا نســبة إلــى والدة الواقــف قــرب الموصــل فــي بلــدة 

الســامية الواقعــة علــى الضفــة الشــرقية لنهــر دجلــة، وهــو االســم الــذي تحملــه فــي حجــج األوقــاف التــي حســبت عليهــا ...”.

 	Van Berchem, 1923, no. 71, 221-223

يتحــدث عــن موقــع الســالمية أنهــا إلــى الشــمال مــن الدويداريــة رقــم 70 عنــده، وعــن موقــع الكتابــة، وعــن وصــف المدخــل والمســاطب التــي حولــه، وعــن 
البــاب والمطرقــة البرونزيــة، وعــن زياراتهــا فــي ســنة 1914 . لوحــة كتابيــة داخــل ميداليــة علــى الجانبيــن بخــط النســخ المملوكــي داخــل خرطوشــة، والنــص        

ال إلــه إال اللــه محمــد رســول اللــه، ونقــل نــص مجيــر الديــن.
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ملحق 3: نبذة من تراجم المجد السالمي مؤسس السالمية

الدواداري )ت؟(1 كنز الدرر، ج 9، ص 313-312	 

“وفيهــا كان الصلــح بيــن المســلمين والتتــار، وذلــك بحســن تدبيــر موالنــا الســلطان وبركــة سياســته التــي تحّيــر فيهــا األفــكار، حتــى عــادت أســمارًا علــى الســنة 
الســّمار، وكان ذلــك علــى يــد مجــد الديــن الســالمي التاجــر الســّفار.  ثــم حضــر فــي هــذه الســنة )723( رســول الملــك أبــي ســعيد، وســأل المراحــم الشــريفة 
علــى )ص 313( الصلــح، فأنعــم لــه موالنــا الســلطان بذلــك، لمــا رأى فيــه مــن الحــظ والمصلحــة لإلســالم، فجــزاه اللــه عــن رعيتــه ورعايتــه خيــر الجــزاء، الــذي 
فــي أيامــه اطمأنــت نفــوس العالــم، وقــد كانــت المخــاوف مــن قبــل )تؤزهــم ازا(2 وذكــر أن الهدنــة وقعــت بينهمــا لمــدة عشــر ســنين وعشــرة أيــام.  وكان ســبب 
هــذا الصلــح المبــارك جوبــان، فإنــه كان مســلمًا حســنًا، وكان قــد وصــل إليــه مجــد الديــن الســالمي مــن الديــار المصريــة، وصحبتــه اربــع أرؤس خيــل تقدمــة 
لــه مــن عنــده بُعــدد ســلطانية مصريــة.  فاختشــى جوبــان أن يقبلهــم ليعرفــوا عليــه، فيقــال: أنــت تكاتــب صاحــب مصــر وهــؤالء خيــول مصــر.  فأشــار علــى 

الســالمي أن يقدمهــم ألبــي ســعيد، فقدمهــم لــه. وكان ذلــك ســبب الصلــح فــي حديــث طويــل، هــذا ملخصــه”.

الصفدي )ت 764(، الوافي بالوفيات، ج 9، ص 132، 133	 

1781 - “مجــد الديــن الســاّلمي” إســماعيل بــن محمــد بــن ياقــوت.  هــو الخواجــا مجــد الديــن الســالمي، كان رجــاًل عظيمــًا داهيــة ذا عقــل وافــر وحســن تلطــف 
ــك الناصــر  ــد الســلطان المل ــدة عن ــه وجاهــة زائ ــت ل ــام القــان بوســعيد، وكان ــار أي ــن المســلمين والتت ــح بي ــوك، وهــو كان الســبب فــي الصل ــة للمل ومداخل
وعنــد الُمُغــل3 لحســن تأتيــه، ومــا رأيــت مثلــه فــي النطــق الســعيد المناســب، وكان إذا ســافر إلــى بــالد تبريــز يقيــم بــاألردو، ويكــون مكاتبــات الســلطان إليــه، 
ــراه مــن إهــداء ذلــك إلــى أعيــان األردو ثقــة بمعرفتــه ودربتــه، وكان لــه مماليــك أقطعــوا  والقمــاش واألصنــاف يجهــز مــن مصــر إليــه، ليتصــرف علــى مــا ي
فــي الحلقــة بمصــر، ولــه راتــب كبيــر علــى الســلطان مــن اللحــم والخبــز والُكمــاج والشــعير والســكر والحلــوى والشــمع وغيــر ذلــك، لعــل ذلــك يقــارب المائــة 
والخمســين درهمــًا فــي كل يــوم، وأعطــاه الســلطان قريــة أراق مــن بعلبــك، ُتِغــل فــي الســنة عشــرة آالف درهــم، وكانــت لــه فــي الدولــة وجاهــة، وكان النشــو4 

يعظمــه وال يــكاد يفارقــه.

ــر عليــه قوصــون،5 وتنكــر لــه، وأخــذ منــه مبلغــًا يســيرًا.  ومــن أمالكــه ببــالد الشــرق الســاّلمة والماحــوزة والمــراوزة والمناصــف.   ولمــا مــات الســلطان تغّي
ــاب النصــر  ــّرا ب ــه ب ــوم األربعــاء ســابع جمــادى اآلخــرة ســنة ثــالث وأربعيــن وســبعمائة، ودفــن فــي تربت ــده ســنة إحــدى وســبعين وســتمائة، وتوفــي ي ومول

بالقاهــرة”.

ت اختصار للفظة توفي، و ؟ تعنى غير معروف سنة الوفاة على وجه التحديد  1

القرآن الكريم، سورة مريم 19، آية 83  2

أي المغول. 3

هــو شــرف الديــن عبــد الوهــاب النشــو، بــدأ حياتــه بخدمــة األمــراء فــي زمــن الســلطان الناصــر محمــد بــن قــالوون، وبعــد أن التحــق بخدمــة األميــر أنــوك، ابــن الســلطان قــالوون، أصبــح النشــو مقربــًا مــن الســلطان، وصــدر مرســومًا لــه بتولــي  4

نظــارة الخــاص، أي يكــون مســؤواًل عــن أمــوال الســلطان وممتلكاتــه، وقــد تعســف فــي الحكــم وتحايــل علــى كثيــر مــن أمــراء الدولــة، وتمكــن مــن قلــب الســلطان إلــى أن كثــرت الشــكاوى عليــه فصــودر.  أورد المقريــزي كثيــرًا مــن أخبــاره فــي 

كتابــه الســلوك ج 3 فــي أماكــن متفرقــة.  انظــر علــى ســبيل المثــال الصفحــات: 158-156؛ 166-164؛ 176؛ 189-186؛ 199-196؛ وغيرهــا مــن الصفحــات، لكــن عــن نهايتــه راجــع صفحــة 264 ومــا بعدهــا.

أحد األمراء المتنفذين في نهاية حكم السلطان الناصر محمد بن قالوون. 5

المقريزي، الخطط، 1987، ج 2 ص 43	 

“)درب الســالمى( هــذا الــدرب مــن جملــة خــط رحبــة بــاب العيــد وفيــه إلــى اليــوم أحــد أبــواب القصــر المســمى ببــاب العيــد والعامــة تســميه القاهــرة، وهــذا 
الــدرب يســلك منــه إلــى خــط قصــر الشــوك وإلــى المارســتان العتيــق الصالحــي، وإلــى دار الضــرب وغيــر ذلــك.  )عــرف بخواجــا مجــد الديــن الســالمي( إســماعيل 
بــن محمــد بــن ياقــوت الخواجــا مجــد الديــن الســاّلمي، تاجــر الخــاص فــي أيــام الملــك الناصــر محمــد بــن قــالوون، وكان يدخــل علــى بــالد الططــر،6 ويتجــر ويعــود 
بالرقيــق وغيــره، واجتهــد مــع جوبــان إلــى أن اتفــق الصلــح بيــن الملــك الناصــر وبيــن القــان7 أبــي ســعيد، فانتظــم ذلــك بســفارته وحســن ســعيه، فــازدادت 
وجاهتــه عنــد الملكيــن.  وكان الملــك الناصــر يســفره ويقــرر معــه أمــورًا، فيتوجــه ويقضــي علــى وفــق مــراده بزيــادات، فأحبــه وقربــه ورتــب لــه الرواتــب الوافــرة، 
فــي كل يــوم مــن الدراهــم واللحــم والعليــق والســكر والحلــواء والكمــاج والرقــاق، مــا يبلــغ فــي اليــوم مائــة وخمســين درهمــًا، عنهــا يومئــذ ثمانيــة مثاقيــل 
مــن الذهــب.  وأعطــاه قريــة أراك8 ببعلبــك، وأعطــى مماليكــه إقطاعــات فــي الحلقــة، وكان يتوجــه إلــى األردن،9 ويقيــم فيــه الثــالث ســنين واألربــع، والبريــد ال 
ينقطــع عنــه، وتجهــز إليــه التحــف واألقمشــة ليفرقهــا علــى مــن يــراه مــن خــواص أبــى ســعيد وأعيــان األردن، ثقــة بمعرفتــه ودرايتــه، وكان النشــو ناظــر الخــاص 
ال يفارقــه وال يصبــر عنــه.  ومــن أمالكــه ببــالد المشــرق الســالمية والمأخــوذ والمــراوزة والمناصــف.  ولمــا مــات الملــك الناصــر قــالوون تغيــر عليــه األميــر 
قوصــون، وأخــذ منــه مبلغــًا يســيرًا.  وكان ذا عقــل وافــر وفكــر مصيــب، وخبــرة بأخــالق الملــوك ومــا يليــق بخواطرهــا، ودرايــة بمــا يتحفهــا بــه مــن الرقيــق 
والجواهــر، ونطــق ســعيد وخلــق رضــي، وشــكالة10 حســنة وطلعــة بهيــة.  ومــات فــي داره مــن درب الســالمي فــي يــوم األربعــاء ســابع جمــادى اآلخــرة ســنة 
ثــالث وأربعيــن وســبعمائة، ودفــن بتربتــه خــارج بــاب النصــر ومولــده فــي ســنة إحــدى وســبعين وســتمائة بالســالمية بلــدة مــن أعمــال الموصــل علــى يــوم منهــا 

بالجانــب الشــرقي، وهــي بفتــح الســين المهملــة، وتشــديد الــالم، وبعــد الميــم يــاء مثنــاة مــن تحــت مشــددة، ثــم تــاء التأنيــث”.

ابن حجر العسقالني )852(، الدرر الكامنة، ج 1، ص 381-382	 

“964 - إســماعيل بــن محمــد بــن ياقــوت الســاّلمي بتشــديد الــالم، مجــد الديــن ابــن الخواجــا تاجــر الخــاص فــي الرقيــق ولــد ســنة 671، وهــو الــذى ســعى 
مــع النويــن جوبــان فــي الصلــح بيــن الملــك الناصــر وأبــي ســيعد ملــك التتــار، وازدادت وجاهتــه بيــن الملكيــن، وكان يصــل إلــى األردو مملكــة التتــار فيقيــم بــه 
الســنتين والثــالث، والبريــد ال ينقطــع عنــه، ولــه هنــاك ضيــاع وبالشــام، وكان )382( ذا عقــل وخبــرة بأخــالق الملــوك ودربــة، ولــم يــزل فــي وجاهتــه إلــى أن 

مــات الناصــر فصــودر مصــادرة يســيرة، إلــى أن مــات فــي جمــادى اآلخــرة ســنة 743”.

أي التتر أو التتا 6

المقصود الخان. 7

عند الصفدي أعاله أراق، ولم أجد لها ترجمة عند ياقوت الحموي في معجمه. 8

ليس سليمًا األردن، األصح األردو، انظر أعاله الصفدي، والمقصود مخيم لمعسكر المغول. 9

شكل وهيئة. 10
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قائمة بالمصادر والمراجع العربية واألجنبية
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