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  الكلية العربية يف القدس:
  خلفية تاريخية ونظرة مستقبلية

  وليد راغب اخلالدي
من عادة البريطانيين يف احلكم أن يهتموا أوالً باألمن وبالبريد وبالصـــــــحة العامة 

ويف جمال التعليم تم يف فلســطين وضــع أســاس مدرســة دار    )١(وباحملاكم ثم بالتعليم.
)، التي ســــــــــبقت حتقيق حكومة االنتداب، .O.E.T.Aاملعلمين يف زمن اإلدارة العســــــــــكرية (

وهم الذين )٢(بواســطة ضــباط عســكريين إنكليز اســتعانوا بنخبة من األســاتذة املصــريين،
خليل الســــــكاكيني، أول مدير  وضــــــعوا البذور األســــــاســــــية للمشــــــروع الذي عُيِّن له املربي

  )٣(.١٩١٩أيلول/سبتمبر  ١٥معروف له، يف 
املشـــــــــــكلـــــة الكبرى التي واجهـــــت إدارة املعـــــارف تعلقـــــت بتوزيع املـــــال احملـــــدود 
واخملصـــــص للتعليم يف كل فلســـــطين بين مدارس العرب واليهود. فمدارس العرب كانت 

 حين ظلت مدارس خاضـــــــــــعة لإلدارة احلكومية بإشـــــــــــراف إدارة املعارف مباشـــــــــــرة، يف
بإشـــــراف إدارة املعارف غير املباشـــــرة. وطالبت الوكالة  اليهوديةتابعة للوكالة  اليهود

بــأن يكون توزيع املــال بنســـــــــــبــة عــدد األوالد املوجودين يف املــدارس، فردت  اليهوديــة
على أن التوزيع يجب أن يكون بنســـــــــــبة عدد األوالد الذين هم يف  الفلســـــــــــطينيةاحلكومة 

، ولهذا السبب اليهودة، وهؤالء، طبعاً، كانوا لدى العرب أكثر كثيراً منهم لدى سن الدراس
  كانت حصة العرب أكبر.

وهنا برز ســـــؤال هو: كيف يمكن أن يُنفق املال اخملصـــــص للتعليم لدى العرب على 
أحســـن وجه؟ فوضـــعت إدارة املعارف بصـــورة خاصـــة مبدأً مهماً جداً هو أن املال يجب 

                                           

   عضو جلنة الكلية العربية يف جبل املكبر. وكانت هذه املقالة قد كُتبت يف وقت سابق وشارك
  يف إعدادها عضوا جلنة الكلية أيضاً، حسن الكرمي وعبد الرحمن بشناق.
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هم أهـــــل للتعليم، ال فـــــارق يف ذلـــــك بين غني وفقير، وال بين قروي أن ينفق على من 
ومـــدين. وهـــذا املبـــدأ يعني أن يُنفق املـــال على األذكيـــاء من األوالد ممن يتفوقون على 
غيرهم يف حتصيل العلم، ومقياس ذلك هو اللغة العربية واللغة اإلنكليزية والرياضيات 

تفوق يف حتصيل العلم، لكن تمييز طالب من والتاريخ. وكان مقياس الذكاء هو مقدار ال
طالب يجب أن يكون على أساس برنامج دراسي رفيع املستوى كي يتميز التلميذ الذكي 

  من غيره.
يف القرى العربيــة كــان هنــاك مــدارس يصـــــــــــــل التعليم فيهــا إىل الصـــــــــــف اخلــامس 

حيدة ســـــة الواالبتدائي، وكان التعليم يف املدن يصـــــل إىل الصـــــف الثاين الثانوي. واملدر
التي كان التعليم فيها يصـــــل إىل الصـــــف الرابع الثانوي فما فوق هي الكلية العربية يف 
القـــــدس. والطالب الـــــذين يـــــدخلون الكليـــــة العربيـــــة كـــــانوا النخبـــــة من جميع مـــــدارس 

  )٤(فلسطين.
 - ١٩٢٠كانت الكلية العربية ذروة نظام التعليم العربي يف فلســـــــــــطين يف الفترة 

ت على نمط املدارس البريطانية الداخلية، مثل إيتون واملدارس األُخرى . فقد بني١٩٤٨
املنتشـــــــرة يف كل أرجاء اإلمبراطورية يف الهند ونيجيريا ومصـــــــر والعراق ثم فلســـــــطين. 
وكانت عند إنشـــــــــــائها معهداً لتدريب املعلمين للمدارس االبتدائية، ثم لتدريب املعلمين 

على أســــــــــــاس نظام للتعليم يختلف عن أي نظام  للصـــــــــــفوف االبتدائية العليا، بعد ذلك،
للتعليم يف العامل العربي، وغرضـــــــــــه اختيار األذكياء وتعليمهم تعليماً مكثفا. ثم انقلبت 
دار املعلمين هذه إىل شـــــــــيء آخر، هو كلية علمية مبتدئة لتخريج طالب مؤهلين لدخول 

ارة ومعلمين يف اجلــامعــات يف اخلــارج عبر إرســـــــــــــالهم يف بعثــات، ليعودوا كموظفي إد
. مع ذلك فقد بقيت، يف الوقت نفســــــــــــه، داراً لتدريب ١٩٢٦حكومة االنتداب منذ ســـــــــــنة 

  املعلمين للمرحلة االبتدائية واملرحلة الثانوية الدنيا.
لشهير ا الفلسطينيجرى ذلك عند البدء بدخول امتحان االجتياز إىل التعليم العايل 

ـــــــــــــ االمتحان عاماً جلميع الطالب يف ثانويات . وكان هذا ١٩٢٧"املتريكوليشــن" ســنة  بـ
يضم  ، الذي كانالفلسطينيمنهم، بإشراف جملس التعليم العايل  اليهودفلسطين، حتى 

نخبــة ممتــازة من رجــال التعليم اإلنكليز والعرب واليهود، ويف مقــدمهم مــدير املعــارف 
 ١٩٢٨ســـنة  اإليرلندي جيروم فرل. وبقيت هذه املؤســـســـة حتمل اســـم دار املعلمين حتى
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). ويف ســنة Government Arab Collegeعندما أُطلق عليها اســم الكلية العربية احلكومية (
، انتقلت الكلية العربية إىل مقرها اجلديد على جبل املكبر إىل اجلنوب الشـــــــــــرقي ١٩٣٤

من مدينة القدس، وجعل لها شــــــعار هو صــــــقر عربي موشــــــح باأللوان الرئيســــــية الثالثة 
  )٥(.يالفلسطينللعلم 

فرل ومطــاحمــه،  - ١إليضـــــــــــــاح حيــاة الكليــة العربيــة يف القــدس يجــب أن نتــذكر: 
واألســــــاتذة الذين اختارهم لســــــكنى الكلية يف أيام عزوبيتهم. وقد كان هؤالء األســــــاتذة 
من أفضــــــــل مَنْ عملوا يف حقل التربية والتعليم يف الكلية العربية ويف الكلية الرشــــــــيدية 
ويف املدرســــــــــــة الثانوية يف يافا، يضــــــــــــاف إليهم األســــــــــــاتذة الذين تم اســـــــــــتقدامهم من 

ركية يف بيروت ومن العراق ومصــر والســودان. وقد اســتعجل اإلســكندرية واجلامعة األمي
فرل، وهو شـــــــــــخص قوي وذو ســـــــــــلطة مطلقة تقريباً كان يشـــــــــــرف على حاضـــــــــــر الكلية 
ومســـتقبلها، يف االنتقال بالتعليم إىل مســـتويات التعليم يف لندن وبعض أنحاء أميركا، 

قة يف ليد العريبســــبب أن وضــــع الكلية العربية كمؤســــســــة حكومية كان يســــير وفقاً للتقا
الغرب. وهــــذا وضـــــــــــع ال يســـــــــــهــــل وجوده يف أي دولــــة عربيــــة، بــــل إن وجوده أقرب إىل 
املســـــــــــتحيل يف أي نظام من أنظمة الدول العربية. وكان يف اســـــــــــتطاعة فرل أن ينتزع 
القرار من صـــانعيه، يف حين أنه جنح مع صـــديقه احلميم األســـتاذ أحمد ســـامح اخلالدي 

للمناهج وفرز الكفاءات التعليمية، وما يتعلق بإرســــــــــال  يف اســــــــــتيعاب التطور الســــــــــريع
البعثات إىل اخلارج. وكانت له عالقة متينة بالذين تتلمذوا عليه أيام تدريســــــــــه الشــــــــــعر 
اإلنكليزي يف كلية "درم" وهؤالء كانوا، يف معظمهم، من أبناء العائالت األرســــتقراطية، 

لوا وزارة املســـــــــــتعمرات. وكان هؤالء فما لبثوا، بعد اكتمال دراســـــــــــتهم اجلامعية، أن دخ
يحترمون ذكاء فرل من خالل إعجابهم بذوقه يف الشـــــــــــعر اإلنكليزي. وفرل من مواليد 

، ويحمل درجة املاجســـتير من جامعة كمبردج، وقد خدم كضـــابط عســـكري ١٨٨٢ســـنة 
أنه ين بالفلســـــــــــطينييف العراق يف أثناء احلرب العاملية األوىل، ولذا كان معروفاً لدى 

وهو منصب يبدو بريئاً يف مظهره، إالّ )٦(لشخصية األساسية يف إدارة معارف فلسطين،ا
إنه كان منصـــــــباً ســـــــياســـــــياً مهماً منحه قدرة كبيرة يف جمال األنشـــــــطة الســـــــياســـــــية يف 

واحلقيقة، أنه كان داعماً لألســـــــــــتاذ أحمد ســـــــــــامح اخلالدي منذ نحو ســـــــــــنة )٧(فلســـــــــــطين.
من، مدير املعارف القديم الذي أُحيل على التقاعد ، إذ التقيا يف مواجهة همفريبو١٩٢٥
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بشـــــأن صـــــرف ميزانية  اليهود. وقد دخل فرل يف أول عهده يف مواجهة مع ١٩٣٦ســـــنة 
التعليم. فهل كان الرجل مناصـــــــــراً للعرب؟ اجلواب عن كل ذلك أنه، قبل كل شـــــــــيء، كان 

شــأته أن جتعله نيؤدي عمله بما يخدم الســياســة البريطانية يف فلســطين. وكان طبيعياً 
وتربيته ككاثوليكي يعطف أكثر على الطالب املسيحيين عندما تتعلق األمور بإرسالهم 
يف بعثات، إالّ إنه تدخل عدة مرات مع غايلز بيك، مدير البوليس اإلنكليزي يف فلسطين، 

يف اإلفراج عن أســــاتذة معتقلين. كما جنح يف إعادة فتح أبواب  الفلســــطينيةأيام الثورة 
لية العربية يف جبل املكبر، بعد أن احتلها اجليش اإلنكليزي نفســــــه كقاعدة عســــــكرية الك

، وربما مل يكن مفتوناً بالعرب اليهودمل يكن فرل مياالً إىل )٨(.١٩٣٨عدة أشــهر يف ســنة 
  )٩(أيضاً، إالّ إنه كان يحب فلسطين.

تاذ أحمد األســــ - ٢كذلك كي نســــتطيع إيضــــاح حياة الكلية العربية يجب أن نتذكر: 
يف مدينة القدس. وقد تلقى العلوم يف مدرســـــــــة  ١٨٩٦ســـــــــامح اخلالدي الذي ولد ســـــــــنة 

املطران والكلية اإلنكليزية، ثم ســــــافر إىل إســــــتنبول، والتحق بعدها باجلامعة األميركية 
يف بيروت وتخرج منها حائزاً شهادة بكالوريوس يف العلوم وشهادة أستاذ يف التربية. 

، ثم رقي إىل ١٩٢٣ن مفتشـــــاً للمعارف يف لواء اجلنوب حتى ســـــنة عُيِّ ١٩١٩ويف ســـــنة 
درجة مفتش معارف عام يف إدارة املعارف العامة يف القدس، إىل أن أُسندت إليه إدارة 

، خلفاً للمدير ١٩٢٦نيســــــــــــان/أبريل  ١والتي ثُبِّت فيها يف  ١٩٢٥دار املعلمين ســـــــــــنة 
اعتبرته إدارة معارف فلســـطين عدم الســـابق الدكتور خليل طوطح الذي فصـــل بســـبب ما 

تشـــــــــــرين الثاين/نوفمبر  ٢قدرته على الســـــــــــيطرة على إضـــــــــــراب قام به تالميذ الدار يف 
  )١٠(، بمناسبة حلول ذكرى وعد بلفور.١٩٢٥

العالقــة بين أحمــد ســـــــــــــامح اخلــالــدي وفرل كــانــت عالقــة طبيعيــة جــداً، وحتمــل يف 
كون فرل مســــــــــنوداً باالنتداب، فهو  أبعادها جميع النواحي اإلنســــــــــانية. وعلى الرغم من

عاماً، وكان أكثر منطقة منه  ١٤ يف النهاية غريب عن فلســطين. كان يكبر اخلالدي بـــــــــــــ
فهو يف هذا الشأن كان يعد األشجار التي هي يف هذه احلالة قوانين إدارة املعارف، يف 

 ذورها يفحين كان اخلالدي أكثر منه تأثراً بالعواطف كونه ينتمي إىل أســرة تضــرب ج
ي. ولذا فإن األســـــتاذ اخلالدي كان يرى الغابة. يذكر األســـــتاذ هاشـــــم الفلســـــطيناجملتمع 

ياغي كيف حُرم أخوه عبد الرحمن دخول الكلية العربية مع أنه كان مؤهالً لذلك بحكم 
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اللوائح، فما كان من والده إالّ أن اجته مباشـــــرة إىل األســـــتاذ أحمد ســـــامح اخلالدي الذي 
ية فوراً مستخدماً سلطته كمدير. وال بد من اإلقرار بحقيقة أن الصورة العامة أدخله الكل

للعملية التعليمية التي كانت ســــــــائدة يف فلســــــــطين يف ذلك الوقت تناقض تماماً ما هو 
جـــار اآلن يف الـــدول العربيـــة ومعهـــا فلســـــــــــطين، ذلـــك بـــأن العمليـــة التعليميـــة هي عـــادة 

فة إىل القوى الســـــــياســـــــية التي حتكمه، والتي حصـــــــيلة ثقافة وعادات اجملتمع باإلضـــــــا
كــانــت لألســـــــــــف يف ذلــك الوقــت حكومــة االنتــداب البريطــاين التي دعمــت الكليــة العربيــة 

  )١١(بصورة واضحة.
ال يوجد يف عاملنا العربي اليوم مؤســـــــــــســــــــــــة نخبوية واحدة عملت على جمع أوائل 

ها النهائية التي حققت العرب املتفوقين يف بوتقة واحدة بالصـــــــــــورة املركزة وبالنتائج
الكليــة العربيــة، بــإدارتهــا العربيــة يف زمن االنتــداب، وكــذلــك ملــا يتعلق بتحقيق العــدالــة 
االجتماعية والتعليمية يف انتقاء الطالب بحســــــــب درجاتهم بهذه الصــــــــورة الالفتة. هذا 
وقد كان األســـــــتاذ أحمد ســـــــامح اخلالدي يمتلك رؤى تربوية وعقيدة علمية حافظ عليها 

الميــذه الكثيرون، وهم الورثــة الشـــــــــــرعيون للكليــة العربيــة إىل يومنــا هــذا، فــأتــت ثمــاراً ت
  )١٢(ستأتي أكلها ألجيال كثيرة مقبلة.

وال بد من اإلشــــــــارة إىل أن شــــــــهرة الكلية العربية خارج حدود النكبة إنما تعود إىل 
صة كان وهي سمات خا)١٣(أن برناجمها كان يهدف يف األساس إىل اكتشاف املواهب،

حتى قبل أن يدخل )١٤(يتمتع بها تلميذ الكلية العربية الذي يُعتبر مفكراً مســـتقالً بنفســـه،
الكلية. وقد وضعت يف الكلية العربية فعالً خمصصات لكل طالب فاقت تكلفة أي تلميذ 

فبعد أن يكتمل عدد الطالب )١٥(كان يتابع دراســـــــــــته يف املنطقة العربية يف ذلك الوقت.
يف بداية العام يدخلون احللبة فيتنافسون تنافساً حاداً يأخذ كل وقتهم، فهم املقبولين 

. وبعد النكبة  كاخليل األصــيلة القادرة على الســبق يف املضــمار، فال وقت ضــائع إطالقاً
صـــــــــــنع هؤالء التالميذ بكفاحهم ســــــــــــداً منيعاً أمام األعاصـــــــــــير التي واجهت حضــــــــــــارة 

  )١٦(هم.ين املعاصرة، وال سيما هويتالفلسطيني
وال بــد من كلمــة عن الكليــة العربيــة، كلمــة قــالهــا مــديرهــا املرحوم أحمــد ســـــــــــــامح 

مدعو يف  ٨٠٠يف حفل التخريج الكبير الذي حضـــــــــــره أكثر من  ١٩٣٢اخلالدي ســـــــــــنة 
ملعب الكلية العربية يف باب الساهرة بحضور املندوب السامي أرثور واكهوب، واملدير 
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هذا املعهد هو املركز الرئيســـــــــي جلميع املؤســـــــــســـــــــات  العام للمعارف، قال اخلالدي: "إن
  التعليمية التي تسيطر عليها إدارة معارف فلسطين، وهو يخدم غايتين رئيسيتين:

حتضـــــــــــير وإعــداد معلمين قــانونيين مــدربين على األصـــــــــــول احلــديثــة ليتولوا  - ١"
أن  بعــدالتعليم يف الصـــــــــــفوف الراقيــة من املــدارس االبتــدائيــة يف املــدن والقرى وذلــك 

  يكونوا قد أتموا التعليم الثانوي بلغتهم القومية.
جتهيز فئة خمتارة من الشــــــــباب العرب األذكياء بتربية حرة ثقافية أدبية يف  - ٢"

لغتهم القوميـــة تؤهلهم مع مـــا يكتســـــــــــبونـــه من العلوم واالطالع بـــاللغـــة اإلنكليزيـــة أن 
. يُنتقى يتابعوا علومهم ودراســـــــــتهم يف أعظم اجلامعات يف أوروبا  ويف الشـــــــــرق أيضـــــــــاً

طالب هذا املعهد انتقاءً فردياً تشــــرف عليه إدارة املعارف ومفتشــــوها ومديرو املدارس 
الثانوية من جهة ومدير الكلية وأســــــــــاتذتها من جهة أُخرى، ويتم االنتقاء على أســــــــــاس 

م هالذكاء واملقدرة االســـتيعابية والصـــفات اخللقية دون النظر إىل هوية الطالب أو طبقت
  )١٧(االجتماعية أو مذهبهم الديني."

، انتقلت الكلية من مقرها يف حي باب الســـــــــاهرة إىل مبنى خاص ١٩٣٤يف ســـــــــنة 
بهــا على جبــل املكبر إىل اجلنوب الشـــــــــــرقي من مــدينــة القــدس. ويمكن أن يقــال إن هــذا 

 باالنتقال كان بداية مرحلة جديدة يف التعليم عند العرب للتعليم اجلامعي، ثم للتدري
  على التعليم يف املدارس الثانوية األوىل.

والتعليم اجلــــامعي كــــان املراد منــــه أن ينتهي بعــــد امتحــــان االجتيــــاز إىل التعليم 
ترميديت)، (اإلن الفلســــطيني(املتريكوليشــــن)، ثم االمتحان املتوســــط  الفلســــطينيالعائلي 

 .الفلسطينيةالوريوس ، إىل شهادة البك١٩٣٩الذي بدأ أول ما بدأ يف الكلية العربية سنة 
وكانت هذه االمتحانات اجلامعية الثالثة امتحانات عامة ومفتوحة للجميع بإشــــــــــراف 

. وكان الفاحصـــــون يف هذه االمتحانات من فلســـــطين الفلســـــطينيجملس التعليم العايل 
ا  المتحـــــان املتريكوليشـــــــــــن، ومن فلســـــــــــطين وبريطـــــانيـــــا المتحـــــان اإلنترميـــــديـــــت. أمـــــّ

فكـــانوا جميعـــاً من البريطـــانيين يف جـــامعـــة  الفلســـــــــــطيني الفـــاحصـــــــــــون للبكـــالوريوس
  أكسفورد.

هـــذا من نـــاحيـــة االمتحـــانـــات اجلـــامعيـــة، وهي عالمـــات ملراحـــل التعليم اجلـــامعي 
كـــانوا يـــدخلون هـــذه  اليهود. ومع أن الفلســـــــــــطيني، وتختتم نظـــام التعليم الفلســـــــــــطيني
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االمتحانات إالّ إن توجههم كان، على الغالب، إىل اجلامعة العبرية واملعاهد الصناعية، 
كـالتخنيون يف حيفـا، والزراعيـة اخلـاصــــــــــــة بهم، وكـان توجـه العرب إىل الكليـة العربية 
وإىل اخلارج يف بيروت ومصـــــــــــر وبريطانيا. وأول مرحلة وصـــــــــــلت إليها الكلية العربية 

الصـــــــــــف الثاين اجلامعي بحســــــــــــب النظام األميركي، أو الصـــــــــــف األول اجلامعي مرحلة 
يم كان خاتمة التعل الفلســــــــطينيبحســــــــب النظام البريطاين، ألن امتحان املتريكوليشــــــــن 

الثانوي ويؤدي إىل دخول اجلامعة يف بريطانيا يف الصف األول، كما يؤدي إىل دخول 
  ف الثاين.اجلامعة األميركية يف بيروت، مثالً، يف الص

 لسطينيالفمل تسنح األوضاع للكلية العربية كي تشترك يف امتحان البكالوريوس 
، مع أن الترتيبات كانت تُعد من أجل ١٩٤٨بســـــــــــبب انتهاء االنتداب البريطاين ســـــــــــنة 

لتكون الكلية العربية تامة بحيث تمنح درجة  ١٩٤٦ضــــمن خطة وضــــعت ســــنة )١٨(ذلك،
جامعية، يتقدم طالبها لالمتحانات بحســــــــــــب نظام  البكالوريوس، على أن تكون كلية

جامعة لندن على نحو ما كانت عليه كليات جامعية كثيرة يف بريطانيا نفســـــــــــها. ومنذ 
بدأت شــركة حملية، هي شــاهين للمقاوالت، العمل يف البناء، فحفرت ١٩٤٧صــيف ســنة 

  ية.األسس الالزمة يف مكان ملعب كرة القدم القريب من املبنى الرئيسي للكل
كان املرحوم األستاذ عبد الرحمن بشناق يقول إن االستمرار هو سر التاريخ. وهذا 
املقــال يهــدف إىل توضـــــــــــيح جــانــب مهم من تــاريخ الكليــة العربيــة يف القــدس لتســـــــــــليط 
األضــــــــــواء على هدف نبيل يتصــــــــــل باســــــــــتعادة هذا التراث العلمي املتوقف منذ أكثر من 

دة الكلية العربية وموجوداتها، ملا لها من عالقة نصــــــف قرن. وهذا ال يكون إالّ باســــــتعا
) Selective Education( الفلســـــــــطينيوثيقة تتصـــــــــل باســـــــــتمرار برنامج التعليم االنتقائي 

. ٣٠الذي وقفت عليه الكلية مدة من الزمان قاربت    عاماً
وهي  ،الفلســــطينيوالواقع أنه توجد اليوم جلنة تربوية تعمل بإشــــراف بيت الشــــرق 

أســـــــاتذة وخريجي الكلية العربية األصـــــــليين ويترأســـــــها ســـــــميح دروزة، الذي  مكونة من
  ، خلفاً لرئيسها السابق حسيب صباغ.١٩٤٧تخرج من الكلية العربية سنة 

هذه اللجنة مكلفة على الصـــــعيد الوطني املشـــــاركة بصـــــورة أســـــاســـــية يف اســـــتعادة 
فاوضــــــــــــات النهائية دونماً وثالثة أرباع الدونم، يف امل ٤٧أرض الكلية، ومســــــــــــاحتها 

واسع من  ين بدعم طيفلفلسطيني، ومن ثم تشغيلها لالفلسطينيةاملسؤولة عنها القيادة 
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ين يقودهم عبد اجمليد شـــــــــومان الذي اشـــــــــترط على الرئيس ياســـــــــر الفلســـــــــطينياملمولين 
عرفات حتقيق اســــــتعادة املوقع. والواقع أن عبد اجمليد شــــــومان ال يكفل يف هذه احلالة 

بصـــــفته املالك احلقيقي للمشـــــروع، وهي ورقة يف يد  الفلســـــطينيالشـــــعب املشـــــروع، بل 
ي ين، كمــا هلفلســـــــــــطينيللتمســـــــــــــك بموقع الكليــة الــذي هو مهم ل الفلســـــــــــطينياملفــاوض 

  ين.إلسرائيلياجلامعة العبرية مهمة ل
أنه  ١٩٦٩ورد يف دراسة تمت بإشراف البروفسور وليد أحمد سامح اخلالدي سنة 

وعة حتت وصـــــاية منظمة الصـــــليب األحمر الدويل بصـــــورة فعلية ملّا كانت الكلية موضـــــ
يف اتفاقية جرت بين الطرفين، فهناك حقيقة أُخرى تتعلق بوضـــــــــعها  ١٩٤٨منذ ســـــــــنة 

القـــانوين ومنطقتهـــا التي نتحـــدث عنهـــا اآلن وهي جبـــل املكبر. ذلـــك بـــأن كـــامـــل اجلبـــل 
ة ويورك عبر جلنة الهدننظرياً منطقة حمرمة ال تزال تخضع لسلطة األمم املتحدة يف ني

)، األمر الــذي ينجم عنــه بصـــــــــــورة قــانونيــة البحــث يف مصـــــــــــير تلـك UNTSOيف القــدس (
املنطقــــة بصـــــــــــورة ثالثيــــة، أي بوجود ممثــــل لألمم املتحــــدة ضـــــــــــمن هــــذه املنطقــــة يف 
املفاوضــــات النهائية، باعتبارها منطقة مضــــافة إىل وضــــع القدس الشــــرقية، وال يجوز 

  بخالف ذلك. التصرف فيها إسرائيلياً



ة مناقشات   ١٣٦)، ص ٢٠٠٠(خرف  ٤٤، العدد ١١د لالمج  مجلة الدراسات الفلسطین

 

٩ 
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  املصادر

حماضرة لألستاذ حسن الكرمي يف يوم القدس، أبحاث الندوة اخلامسة، عمان: املسرح امللكي،   )١(
  .١٩٩٤تشرين األول/أكتوبر 

"، جملة "القدس ١٩٤٨ -  ١٩١٩وليد راغب اخلالدي، "القصـــــة الكاملة للكلية العربية يف القدس   )٢(
  .١٩٩١، أيلول/سبتمبر ٧٨العدد الشريف" الصادرة عن أمانة القدس، 

  ).١٩٥٥خليل السكاكيني، "كذا أنا يا دنيا" (القدس: املطبعة التجارية،   )٣(
حماضـــرة لألســـتاذ حســـن الكرمي يف مؤســـســـة شـــومان برعاية ياســـر عمرو، رئيس دائرة التعليم   )٤(

على ، حمفوظة لدى املؤســـــــســـــــة ١٩٩٤نيســـــــان/أبريل  ١٢، يف التحرير الفلســـــــطينية منظمةيف 
  شريط فيديو.

حســـــــــن الكرمي، "العلم والتعليم والكلية العربية يف القدس" (بيروت: مؤســـــــــســـــــــة عزمي البحيري،   )٥(
  ).١٩٩٤القسم الثاين، 

"، جملة "القدس الشـــــريف"، ١٩٤٨ -  ١٩١٩اخلالدي، "القصـــــة الكاملة للكلية العربية يف القدس   )٦(
  ألستاذ عبد الرحمن بشناق).(مقابلة مع ا ١٩٩١، كانون األول/ديسمبر ٨١العدد 

)٧(  (Exeter: Ithaca Press, 1990), p. 40.Jerusalem’s Other Voice Nasser EddinNashashibi,  

"، جملة "القدس الشـــــريف"، ١٩٤٨ -  ١٩١٩اخلالدي، "القصـــــة الكاملة للكلية العربية يف القدس   )٨(
  بد الرحمن بشناق).(مقابلة مع األستاذ ع ١٩٩١، كانون األول/ديسمبر ٨١العدد 

"، جملة "القدس الشـــــريف"، ١٩٤٨ -  ١٩١٩اخلالدي، "القصـــــة الكاملة للكلية العربية يف القدس   )٩(
  (مقابلة مع األستاذ حسن الكرمي). ١٩٩٣، شباط/فبراير ٩٥العدد 

  ).١٩٤٥أحمد العقاد (إعداد)، "من هو لرجال فلسطين" (يافا،   )١٠(
"، جملة "القدس الشــريف"، ١٩٤٨ -  ١٩١٩كلية العربية يف القدس اخلالدي، "القصــة الكاملة لل  )١١(

  (مقابلة مع األستاذ عبد الرحمن بشناق). ١٩٩٢، تموز/يوليو ٨٨العدد 
"، جملة "القدس الشــريف"، ١٩٤٨ -  ١٩١٩اخلالدي، "القصــة الكاملة للكلية العربية يف القدس   )١٢(

  الرحمن بشناق). (مقابلة مع األستاذ عبد ١٩٩٢، آذار/مارس ٨٤العدد 
عن مشــــــــــروع دراســــــــــة جدوى لبرنامج املتفوقين لبحث بعنوان: "أكاديمية فلســــــــــطين"، التابعة   )١٣(

ملؤســـســـة عبد احلميد شـــومان يف بيت حنينا. وتتضـــمن دراســـة جملموعة كبيرة من قادة الرأي 
  املتخصصين بأبحاث التعليم داخل السلطة الوطنية وخارجها.

  .١٩٩٧مع وليد راغب اخلالدي، سنة جميل بديري، مقابلة   )١٤(
عن دراســــة تناولت الكلية العربية يف القدس بإشــــراف الدكتور عبد الرحمن ياغي، أســــتاذ اللغة   )١٥(
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  العربية يف اجلامعة األردنية.
"، جملة "القدس الشــريف"، ١٩٤٨ -  ١٩١٩اخلالدي، "القصــة الكاملة للكلية العربية يف القدس   )١٦(

  (مقابلة مع األستاذ هاشم ياغي). ١٩٩٢يو ، تموز/يول٨٨العدد 
ســـــــــــنــة على تــأســـــــــــيس الكليــة العربيــة يف القــدس" (بيروت: البنــك  ٧٥"الكتــاب التــذكــاري ملرور   )١٧(

، كانون ١٤). ويتضــــــــــمن "جملة الكلية العربية" يف القدس، العدد األول، الســــــــــنة ١٩٩٥العربي، 
  .١٩٩٣األول/ديسمبر 

  "، مصدر سبق ذكره.الكرمي، "العلم والتعليم...  )١٨(
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