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  وطن الذاكرة/ مناقشات
  

  الكلية العربية يف القدس
1918 – 1948  

  ذكريات
  

  فؤاد إبراهيم عباس
  

، أعترف حقاً بأين نعمت وتمتعت، كواحد من خريجي الكلية العربية يف البداية  
وهو يسرد فيه معلومات حمببة إىل   1يف القدس، بمقال األخ الزميل إبراهيم عودة،

نفسي وإىل نفوس الزمالء اخلريجين كافة، كما يسرد ذكريات تثير شجوين وشجوننا 
. وال غرابة يف ذلك، فإن مشاعرنا وأحاسيسنا جتعل هذه املعلومات والذكريات  جميعاً

  قريبة منا، وكأنها حدثت يف األمس القريب.
ى طلبة الكلية العربية، وخصوصاً طالب واألخ األستاذ صادق كان معروفاً لد

، بالذكاء اخلارق وبالذاكرة املتوهجة. وإين 1940/1941صفه منذ العام الدراسي 
ألتخيّله اآلن، وأنا أكتب هذا املقال، أنه معي يف غرف صفوفنا. وأكتب اآلن مالحظاتي 

  .تناعلى ما كتب، ذاكراً ما ال بد من ذكره من املعلومات عن الكلية التي جمع
تم  1936كانت دار املعلمين نواة الكلية العربية يف القدس. وبعد إضراب سنة 

تشييد مبنى الكلية العربية على جبل املكبِّر جنوبي املدينة، ومن ثم انتقل الطالب إىل 
  املبنى اجلديد.

كانت دار املعلمين، ثم الكلية العربية، تقبل الطلبة املتفوقين من مدارس 
والثانوية. فكان املتفوقون الذين أنهوا التعليم االبتدائي يلتحقون   2ئيةفلسطين االبتدا

                                                            

    ًعمل مديراً يف قسم املعلومات والعالقات اخلارجية يف إذاعة صوت فلسطين يف القاهرة. وهو حاليا
  رئيس احتاد الكتّاب والصحافيين الفلسطينيين يف جمهورية مصر العربية.

  .188 – 170، ص 1999، خريف 40أنظر: "جملة الدراسات الفلسطينية"، العدد    1 
تم اختياري بين طالب الصف السابع االبتدائي يف مدرسة جمدل عسقالن  1938/1939عام يف   2 

االبتدائية، إلكمال تعليمي يف الكلية العربية، إذ كنت األول يف صفي. لكن أمي، رحمها الله، فضّلت 
ن: م= ل التحاقي بالعامرية الثانوية يف يافا برعاية أهلها (آل احلوت). ويف العامرية نعمت بتدريس ك

املؤرخ رفيق (بك) التميمي (تاريخ)؛ أديب خوري (لغة عربية)؛ إبراهيم مطر (لغو إنكليزية)؛ رضا إيراين 
(رياضيات وعلم الطبيعة)؛ عبد الهادي جرّار (تاريخ). وملّا كنت األول بين الطلبة يف الصف الثاين 

  ة.الثانوي يف العامرية، تم اختياري للصف الثالث يف الكلية العربي
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بالصف األول الثانوي يف املدرسة الرشيدية يف القدس، والتي تقع خارج باب الزاهرة 
(الساهرة)، ويمضون يف املدرسة نفسها الصف الثاين الثانوي أيضاً، ثم يكملون 

ا املتفوقون من مدارس فلسطين الثانوية دراستهم يف الكلية العربية بعد ذلك. أمّ
فكانوا يلتحقون بالصف الثالث الثانوي يف الكلية العربية مباشرة. وكان النظام، قبل 

 إىل التعليم العايل فترة األربعينات، يتيح لطالب الكلية الناجح يف شهادة االجتياز
ية إذا كلية العربالفلسطيني (املتريكوليشن) االلتحاق بالصف اخلامس الثانوي يف ال

. وهو صف خاص بعمل التربية النظرية والعملية، إضافة إىل بعض املواد  كان متفوقاً
األُخرى. ويف التربية، من الناحية النظرية، كان الطالب يدرس علم النفس وآثاره يف 

التربية والتعليم، وإدارة الصفوف، وأركان التدريس. وكان األستاذ أحمد سامح 
الكلية، ألّف كتباً يف هذه املواد. ومن الناحية العملية، كان أساتذة  اخلالدي، مدير

الكلية يدربون طالب الصف اخلامس تدريباً على التدريس، فيقوم هؤالء الطالب 
  بالتدريس يف مدارس القدس بإشراف أساتذتهم وتوجيههم.

، استُحدث نظام جديد؛ فقد أُلغي الصف اخلامس التربوي 1940يف سنة 
ض عنه بإشراف مدرِّسي الكلية على تصحيح امتحان املعلمين األعلى واستعي

للمدارس الثانوية الذي كانت تنظمه إدارة املعارف يف فلسطين. أمّا يف الكلية العربية 
فقد أُلغي الصف اخلامس (الصف التربوي)، وأصبح هناك تأهيل لشهادة اإلنترميديت، 

ين (اخلامس والسادس الثانويين) بعد بقسميها العلمي واألدبي، يف صفّين متتابع
مرحلة "املتريكوليشن". ويشترك القسمان يف دراسة التربين، واللغتين العربية 

واإلنكليزية، واملنطق؛ ويختص القسم األدبي بدراسة نصوص التينية، وتاريخ اليونان 
 ةوالرومان، وتاريخ الفلسفة، بينما يختص القسم العلمي بدراسة الرياضيات العالي

  بمختلف فروعها، وتاريخ العلوم.
واجلدير باملالحظة أنه يف موازاة الكلية العربية كانت املدرسة الرشيدية تنحو 
املنحى نفسه يف تقسيم املناهج إىل علمي وأدبي. وكان بعض مدرّسي الكلية العربية 

يدرّس يف املدرسة الرشيدية، وعرفنا من طالب الرشيدية من املعاصرين لنا: علي 
الن الفالوجي (إمام املسجد الكبير يف الرياض)، هاشم رشيد (الشاعر)، وأحمد فرج عقي

  وخليل إبراهيم اخلطيب وغيرهم.
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  جَدَل الصفوة

بدأ الزميل األستاذ صادق إبراهيم عودة مقاله بقوله: "كانت الكلية العربية يف   
القدس رأس هرم التعليم العربي الفلسطيني يف فترة احلكم البريطاين لفلسطين 

)1918 – 1948".(  
يبرز سؤال هو: هل يكون رأس الهرم هذا مًسخّراً الختيار النابغين من لكن 

الشعب يف فلسطين كلها من أجل إعدادهم للتدريس يف مدارس فلسطين؟ أم أن يكون 
رأس الهرم هذا هو نواة جامعة حقيقية قادرة على إرسال مناخ مالئم للحرية 

صات التي تسد حاجات الشعب األكاديمية واإلبداع الفكري، لتخدم هذه النواة التخص
الفلسطيني ولو بالتدريج، ال أن تكون إلعداد معلمين الزمين للتعليم االبتدائي 

والثانوي فقط، أي أن تكون هذه النواة خلفية تعليمية موجودة فعالً للوصول إىل 
  التعليم العايل أو اجلامعي.

لدى الكثيرين  لقد أحدث هذا الطرح جدالً يف شأن الصفوة. وكان اجلدل يتكرر
، وانتهى بتغيير اسم هذا 1939 – 1936من املربين الفلسطينيين األوائل بعد ثورة 

املعهد الشامخ من دار املعلمين إىل الكلية العربية. وقبل املسؤولون البريطانيون يف 
فلسطين بالفكرة على مضض، على أمل استمرارهم يف التخطيط الستراتيجيات تربوية 

  امل للعرب يف فلسطين، وذلك يف إطار تنفيذ صك االنتداب.غير واضحة املع
  

  الطالب

من طلبة الكلية العربية يف القدس، فذكر  حتدث األخ صادق عن معاصريه  
أسماء أربعة منهم فقط، وهو خامسهم، من طلبة الصف الثالث الثانوي، وهو الصف 

. وكان عددهم عشرين طالباً، جنحوا 1940/1941الذي بدأ فيه عامه الدراسي 
لغ بجميعاً يف امتحان "املترك"، وكانت تلك، على حد قوله: "أول مرة يف تاريخ الكلية ت

." هؤالء األربعة هم: عرفان عارف قعوار (الناصرة)؛ فطين %100نسبة النجاح فيها 
يوسف بولس (كفر ياسيف/ عكا)؛ نايف نمر خرما (صفد)؛ جميل عارف البديري 

(القدس). ومن عجب أن يغفل الزميل صادق، وهو الذي عُرف بتوهج الذاكرة، عن ذكر 
صفاً  –كما قال  –ه، وهم الذين شكّلوا اخلمسة عشر طالباً اآلخرين من طالب صف

كما  ،متميزاً يف تاريخ الكلية، مع أنه مل يُغْفِل، مثالً، ذكر اخلواجا فالن، واملراسل فالن
مل ينسَ أسماء الطباخين، إلخ. وذكر أمثال هؤالء شيء جميل ومطلوب، عندما يكون 
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سع لزمالء الدراسة اجملال هو جمال وطن الذاكرة. لكن هذا اجملال ال بد من أن يت
. وأذكر هنا من أسماء طالب صفنا: عبد الفتاح الفاخوري (أرتاح، طولكرم)؛  أيضاً

فؤاد إبراهيم عباس  3حممد األشقر (طولكرم)؛ علي صالح جبريل (جمدل عسقالن)؛
(جمدل عسقالن)؛ عارف الطويل (املغار/ الرملة)؛ سهيل كرم حبيب (ترشيحا)؛ حسن 

شرف الشوّا (غزة)؛ نصرت فضة (عكا)؛ ... خفاجة (بئر السبع)؛ ... البطّة (خان يونس)؛ أ
  عليان (اخلليل).

  
  أساتذة الكلية العربية

مل يكن مدير الكلية يكلف أياً من األساتذة القيام بأنشطة معينة، باستثناء   
مشاركتهم الطرب يف بعض املناوبات؛ ذلك ألنه، رحمه الله، كان يؤثر تشجيعهم على 

الذاتية. إالّ إن األستاذ جورج خميس كان مكلفاً إدارة شؤون مكتبة الكلية  املبادرات
يف أغلب األحيان. وإذا عرفنا أن عدد طالب الكلية مل يكن يتجاوز كثيراً املئة طالب، 

فإنه كان من املمكن أن يرعى كل أستاذ من أساتذة الكلية عشرة طالب، إن مل يكن 
مر الذي يرفع مستواهم اجتماعياً وفكرياً، ويساعد ، رعاية أكاديمية كاملة، األأكثر

على حل مشكالتهم اخلاصة. لكن شيئاً من هذا مل يحدث، ومل أر واحداً من أساتذة 
الكلية يشارك طلبته يف لعبة رياضية ولو مرات قليلة، مع أنه كان بينهم شباب 

الب الكلية وكهول ومل يكونوا كلهم من الشيوخ. ومع ذلك كان يعوَّض من هذا أن ط
كانوا، يف معظمهم، يمتازون بالذكاء اخلارق، وبالقدرة الهائلة على الدرس الشاق. 

كانت مثار قلق لدى األساتذة الذين كانوا درسوا يف الكلية قبل أن لكن تلك القدرة 
يدرّسوا فيها، مثل د. نقوال زيادة الذي قام بدور نشيط يف ترتيب رحالت إىل خارج 

ذكر أنه رتب رحلة مع طالب صفنا إىل دير القرنطل وأريحا وغور القدس مع طالب. أ
األردن والبحر امليت. كما ال أزال أذكر أنه أعطاين لفافة كبيرة احلكم فيها الفتسق 

احملمص، وطلب مني توزيعها على املشتركين يف الرحلة. إالّ إن جمال األرض 
عن . وبادرين د. زيادة بالسؤالالفلسطينية ألهاين حتى عن حمل اللفافة وتوزيع الفستق

اللفافة بعد أن خرجنا من الدير، وملّا ذكرت له أن جمال الطبيعة أنساين كل شيء قال 
  : "يا فؤاد، دعنا نتمتع بجمال الطبيعة ونحن نأكل الفستق."وهو يبتسم

                                                            

هاجر علي صالح جبريل من جمدل عسقالن إىل غزة مع أفراد أسرته بعد سقوطها يف يد الصهيونيين.    3 
ثم توجه وحده إىل القاهرة، فدرس الطب يف كلية الطب يف جامعة القاهرة وتخرج منها بامتياز سنة 

يف السنة التي  –رحمه الله  –. وكان يعاين، خالل سني دراسته كلها، مرضاً عضاالً وتويف 1955
  تخرّج فيها، مأسوفًا على شبابه، أسكنه الله اجلنة.
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ويف جانب آخر، كان د. زيادة ارسى قاعدة البحث العلمي عند طالبه؛ كان   
استهم الشاقة؛ كان يكتب سؤاالً على السبورة، مثالً، ويطلب منا يقلق عليهم من در

اإلجابة عنه مع إعطائنا احلرية الكاملة يف استخدام الكتب املقرر وغير املقررة يف 
أثناء اإلجابة. وبعد تصحيح أوراق اإلجابة كان يعرض على الطلبة نماذج من 

ته على البحث عن مصادر اإلجابات املمتازة ليفيدوا منها. كذلك كان يشجع طلب
املادة املقررة ومراجعتها، مدفوعاً إىل ذلك جتربته اخلاصة عندما كان طالباً يف دار 

املعلمين قبل أن يكون أستاذاً فيها. وهو يعترف صراحة بأنه مل يستفد كثيراً من 
لكنه عندما دخل مكتبة دار املعلمين سلك سلوك "البدوي الذي وقع يف   4الدراسة فيها.

  إذ مل يترك يف املكتبة كتاباً إالّ قرأه.  5سلة تين"، كما يقول املثل الشعبي،
مع ذلك فإن د. زيادة يعرتف، يف جانب آخر، بأنه تعلّم النظام يف دار   

املعلمين. والنظام عنده ليس النهوض مع اجلرس املعيّن، واللجوء إىل الفراش عند 
لقد   6فهم معنى النظام ال جمرد السير بموجبه.إطفاء األنوزار، لكن األمر احلقيق هو يف 

كنا نقوم، كطالب، بمراعاة أنظمة الكلية. كنا نلتزم االشتراك يف األنشطة الرياضية، 
التي كان يضع خرائط يومية لها ضابط الكلية، فخري اخلطيب ومل يستثن أي طالب 

واخلدمة يف غرفة منها. كذلك كنا نلتزم مواعيد اخلروج إىل البلد، وتقديم الطعام، 
الطعام بالتناوب، ونرى معلمين يأكلون معنا باملناوبة، وكنا نتقيد بساعتين فقط من 

وقت الدراسة، وال يستطيع أحد أن يتخطّى هذا الوقت؛ فاملذاكرة اإلجبارية كانت 
حمدودة بهاتين الساعتين. وكنا نرتب مواعيد استعمال احلمامات مناوبة، ونرتب 

 الصباح، وننظف أحذيتنا، ونرتب خزائننا. أمّا آدار السلوك، فكانت ش يومياً يفالفُرُ
  بالنسبة إلينا تتم باملمارسة احلقيقية.

ويف زمننا أصبحت الطبقة الثانية من مبنى الكلية ال تتسع ملنامات العدد   
). لذا، استأجرت الكلية مبنى يف 1940طالباً سنة  120املتصاعد من الطلبة (بلغ 

قا، وهي حي جديد من أحياء القدس وقتذاك، يقع أسفل جبل املكبّر. وكان البقعة الفو
  7ينام يف منزل الكلية هذا عشرون طالبًا، خُصِّص لهم عريف هو الطالب حممود الغول.

                                                            

  .48، ص 1987نقوال زيادة، "أيامي يف دار املعلمين"، جملة "اجليل"، عدد تشرين الثاين/ نوفمبر   4 
  املصدر نفسه.  5 
  .54 – 49املصدر نفسه، ص   6 
بعثة حكومية. وبعد تخرجه عمل أستاذاً للغة بعد الصف السادس الثانوي، أُرسل حممود الغول يف    7 

  العربي يف جامعة أدنبره، وتويف وهو يخدم التراث العربي اإلسالمي، رحمه الله رحمة واسعة.



  168)، ص 2000(ربيع  42، العدد 11المجلد مجلة الدراسات الفلسطينية مناقشات / الذاكرةطن و

 

6 
 

وكنت من هؤالء الطلبة العشرين الذين كان وقع عليهم االختيار للمبيت يف   
نظام الكلية كان يضيف إلينا من أعباء منزل الكلية يف البقعة الفوقا. وأسجل هنا أن 

النظام السير على األقدام يومياً وصعود جبل املكبر للدراسة واألكل يف مبنى الكلية 
من دون استخدام الباص. فكنا نتعرّض لبرد الصباح يومياً، وكان الثلج يعفر وجوهنا 

. وأشهد أنني مل أتناول حبّة أسبيرين واحدة طوال   دراستي يف الكلية.أو يغطينا أحياناً
صِحّي تماماً، ويبعث على النشاط والقوة. وكنا إذا وصلنا إىل  إن برد شتاء القدس

بوابة الكلية، نرى مبناها وسط فراغات فسيحة، بعضها مالعب حتفّ بها املئات من 
أشجار الصنوبر. وكان هناك كوخ واسع جميل يف طرف ملعب كرة القدم. وفوجئنا يف 

مَع بمربّينا الكبير األستاذ أحمد سامح اخلالدي (أبو الوليد) يجمعنا يف يوم من أيام اجلُ
الكوخ وما حول الكوخ، ويُسمعنا أغنية اجلندول على الفونوغراف، ألول مرة يف 

حياتنا. وكان أحضر أسطوانة هذه األغنية معه من أرض الكنانة، حيث كان يف مهمة 
فنية ونحن نستمع، أول مرة، إىل أغنية  أكاديمية. وقد أحسسنا جميعاً بنقلة حضارية

اجلندول حملمد عبد الوهاب. وإن دل ذلك على شيء، فإنما يدل على حرص مربينا، 
  أبي الوليد رحمه الله، على تربية حسّ اجلمال عند الطلبة. إنها مأثرة ال تنسى.

ويف إطار احلديث عن أساتذة الكلية يقول األخ صادق يف مقاله إن األستاذ   
جورج حوراين، "ال يزال يحيّر املرء يف كيفية استطاعته تدريس أربع مواد دسمة، هي 

الالتينية وتاريخ اليونان والرومان وعلم املنطق وتاريخ الفلسفة لطالب أعلى 
وأقول: إذا عرفنا أن الدكتور حوراين يجهل اللغة العربية تماماً،   8الصفوف يف الكلية."

 (declension)تزداد كثيراً؛ فمن مبادىء تصريف األسماء  فإن هذه احليرة، يف نظري،

وتركيب وقراءة بعض اجلمل يف إطار  (conjugation)ومبادىء تصريف األفعال 
 Pro Lege)الثالث، إىل دراسة نصوص كاملة من شيشرون  التطبيق يف الصف

Manilia)  وشعر فرجيل يف الصف الرابع، إىل نصوص أصعب كثيراً يف الصفين
أمّا املنطق والفلسفة فهما بحاجة ماسّة إىل إجادة اللغة العربية  امس والسادس.اخل

يف تدريسهما، ذلك بأن هناك صلة مباشرة لهذين العلمين بالتراث اإلسالمي، 
وبمفهوم املنطق والفلسفة عند العرب، وأن عدم إجادة اللغة العربية يعني حدوث شرخ 

. ومن مؤكد يف دراسة املنطق كما عرفه العرب ، ويف دراسة الفلسفة اإلسالمية أيضاً

                                                            

  .179أنظر: "جملة الدراسات الفلسطينية"، مصدر سبق ذكره، ص    8 
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كل هذا أريد أن أخرج إىل القول إن تفهّم طالب الكلية ألستاذهم، د. جورج حوراين، إنما 
  هو حقاً من األشياء التي يحق لهم أن بفخروا بها.

أخيراً، حتدث األخ صادق عن املربي الكبير أحمد سامح اخلالدي باعتباره من   
ن الذين غلبت على تفكيرهم وعملهم الصبغة العلمية باعتراف طلبته أوائل عرب فلسطي

العظماء من معاصريه. لكن األستاذ صادق جعل احلديث عنه يف سياق  كلهم، وجميع
مع احلديث عن جيروم فرل، املدير العام للمعارف يف فلسطين يف سني االنتداب  واحد

األخيرة، إذ قال "ال يمكن اختتامه [املقال] من دون اإلشارة... إىل شخصيتين كانت 
لهما بصماتهما على مسيرة الكلية هما األستاذ أحمد سامح اخلالدي مدير الكلية، 

وليسمح يل   9)."1946 – 193ير العام للمعارف (؟رحمه الله، واملستر جيروم فرل املد
األخ صادق بأن ال أوافقه يف تناوله الشخصيتين يف سياق واحد؛ فبصماتهما على 

مسيرة الكلية العربية خمتلفة، ذلك بأن املستر فرل مل يكن، يف حقيقته، إالّ موظفاً يف 
ب أوهام املستر فرل طالب وزارة املستعمرات البريطانية أوالً وأخيراً. وكان أول من خيّ 

الكلية العربية أنفسهم؛ إذ إن حصيلة املراحل األوىل من حصار البعثات الفلسطينية 
إىل اخلارج، يضاف إليها حصيلة املراحل األوىل الذاتية اخلاصة للخريجين النابهين 

يف معاهد التعليم زمن االنتداب، كانتا يف خدمة األهداف التربوية الوطنية داخل 
  وطن وخارجه.ال

كان املستر فرل مثقفاً ممتازاً يف الكالسيكيات والثقافة البريطانية، والذين   
عرفوه عن قرب متأكدون من هذه احلقيقة. كما أنهم يعرفون أنه يقرأ كثيراً، وكان 

يحاول، كعادته دائماً، أن يثبت أنه خبير بتخصصات اآلخرين. كذلك كانت تلك عادته 
الوظائف مرموقة يف حكومة فلسطين ليختارهم هو لهذه  ملرشحينعندما يقابله كبار ا

الوظائف بتكليف من احلكومة. أذكر مرة أنه دخل صفنا فرأى خريطة لبر الشام معلقة 
على السبورة كان د. نقوال زيادة يستند إليها يف شرح درسه، فأخذ املستر فرل يشرح 

  ء سورية.لنا على اخلريطة الطريق الذي دخل منه جنود احللفا
ويف مرة أُخرى، أذكر أنه حتدث عن نظام اإلدارة يف عهد الدولة العثمانية،   

وعرض يف حديثه للذين يتولون جباية الضرائب من مالّك األراضي يف مقابل االتفاق 
مع احلكومة. وسأل أبا الوليد، الذي كان يرافقه دائماً يف زياراته، عن املصطلح العربي 

                                                            

  .186املصدر نفسه، ص   9 
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هذا، فأجابه أبو الوليد بسرعة بديهية: "ملتزم". وكان من خالل  جلابي أموال الضرائب
  حديثه يحاول إثبات جناح األنظمة اإلنكليزية يف كل العصور.

اب ويف مرة ثالثة، دخل صنا وحتدث طويالً عن الذين يحمون ويدعمون الكتّ  
كليزي ال واألدباء والشعراء يف تاريخ األدب اإلنكليزي، حماوالً إثبات أن التراث اإلن

  يمكن أن يضيع..
  وبعد،  
اآلن وثائق خاصة: بعض شهادات تسجيل األراضي (شهادات  فإن أمامي  

الطابو)، ووثائق أُخرى هي شهاداتي الفلسطينية، وبينها شهادة "املتريكوليشن" من 
الكلية العربية يف القدس. الشهادات من النوع األول يمكن أن تفنى وتندثر، أمّا 

  لنوع الثاين، فهي خالدة.الشهادات من ا
عظيماً يف حياتنا. ومن املؤكد أن  لقد كانت الكلية العربية يف القدس صرحاً  

ذكرياتها ال بد من أن تتفاعل مع التقدم العلمي لدى الشعوب العربية يف األلفية الثالثة 
مليالد السيد املسيح عليه السالم. واألمل كبير بأن نرى هذا الصرح العظيم يعود 

سس جامعة من كبريات جامعات العرب يف القرن احلادي والعشرين، مدعّمة باأل
العلمية التي آمن بها املربي الكبير الفاضل أحمد سامح اخلالدي، رحمه الله، الذي 

وضع اللِبَن األوىل يف هذا الصرح، وسجل له تاريخنا املعاصر وفاءه لفلسطين 
وعاصمتها القدس الشريف. وأبو الوليد كان من الذين تأخرت صحتهم كثيراً بعد ما آل 

، ومن الذين مل يطيقوا بعد هذا االحتالل الغاشم إىل أن إليه حال القدس بعد احتاللها
انتقل إىل الرفيق األعلى، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنانه. إن ما هو 

حمفوظ يف قلوب وعقول علمائنا عن هذا الصرح يكفي لتنمية طموحاتنا إىل عودة 
  الروح إىل الكلية العربية يف القدس. فهل يتحقق ذلك؟
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