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دولة فلسطين

وزارة التربية والتعليم العالي

جامعة فلسطين التقنية / خضوري

إعالن عن وظائف شاغرة
تعلن جامعة فلسطني التقنية / خضوري بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي عن توافر شواغر أعضاء هيئة 
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قائال :" الظلم ظلمات ، وجنود االحتالل يمارسون 
الظلم يف املسجد االقىص ، وشاهدتهم يف رمضان 
الحايل وهم يعتدون بوحشية عىل نساء وشباب 
عند اب���واب املسجد ، ب���دون رح��م��ة او شفقة ، ويف 
داخ��ل املسجد تصرفوا ب��اره��اب ، حتى انهم ك��ادوا 
ان يضربونني يف اليوم ال23 ، عندما اقتحم عدد 
من املستوطنني املسجد فاحتج املعتكفون عىل هذا 

القتحام االستفزازي ".
وي������ق������ول س�����ام�����ي ع������ن االع������ت������ك������اف داخ����������ل امل���س���ج���د 
االقىص :" نحن هنا باعداد كثرية من جنوب افريقيا 
، ون��ع��ت��ر االع��ت��ك��اف ل��ه رس��ائ��ل ، منها ان��ن��ا ن���أيت اىل 
م����ك����ان م����ق����دس ي���ت���ع���رض ل���ل���خ���ط���ر ، وج������و االع���ت���ك���اف 
يف امل�����س�����ج�����د االق�����������ىص ل�������ه خ����ص����وص����ي����ة يف ن����ف����وس����ن����ا ، 
ون��س��ت��ض��ي��ف يف دول���ت���ن���ا م���ش���اي���خ امل���س���ج���د االق������ىص ، 

فارتباطنا باملسجد ال يقتصر عىل االعتكاف بل عىل 
مساندة املسجد واهله ".

اما املعتكف عيل من السودان" 22 عاما " فيقول 
:" ان������ا يف ك�����ل رم�����ض�����ان اع���ت���ك���ف يف امل���س���ج���د االق�����ىص 
واتوقف عن العمل يف تل ابيب ، فانا قادم للعمل 
هنا وبعد عامني سوف ارجع اىل بلدي السودان ، 
ونحن نأيت بالتهريب من مصر اىل سيناء ومن ثم 

اىل داخل اسرائيل".
وي��ض��ي��ف :" ان����ا اك�����ره االح���ت���الل ، وع���رف���ت تفكري 
االس���رائ���ي���يل ع���ن ق���رب ب��ح��ك��م ع��م��يل ، ف��ه��م ي��ري��دون 
ه���دم امل��س��ج��د االق����ىص يف اح��ادي��ث��ه��م داخ����ل املطعم 
الذي اعمل فيه ، ويكرهون الشعب الفلسطيني ، 
واع��ت��ك��ايف داخ���ل املسجد ، حماية ل��ه م��ع اص��دق��ايئ 
، وعىل كل املسلمني يف العالم الحضور لالعتكاف 

  ."
ووث����ق����ت "ال�����ق�����دس" ج���ول���ة ت��ع��ري��ف��ي��ة مل��ج��م��وع��ة 
ك������ب������رية م�������ن امل����ع����ت����ك����ف����ني االج���������ان���������ب ، وه����������ي ت����ج����وب 
س������اح������ات امل����س����ج����د االق���������ىص ، وك���������ان امل�����ح�����اض�����ر م��ن 
امل���ع���ت���ك���ف���ني ي���ت���ح���دث ب���ال���ل���غ���ة االن���ك���ل���ي���زي���ة ل���ه���م ويف 
ش����روح����ات����ه ي���ت���ط���رق اىل اج������������راءات االح�����ت�����الل ب��ح��ق 
املسجد ، وكيف تكون املعركة اليومية يف ساحاته 
، حيث تبدأ من ب��اب املغاربة صباحا اىل املسجد 
ال��ق��ب��يل وامل��ن��ط��ق��ة ال��ش��رق��ي��ة ، يف اق��ت��ح��ام ع��س��ك��ري 

مخابرايت ".
وي���ق���ول امل��ع��ت��ك��ف م���أم���ون :" ن���ق���وم ب��ت��وث��ي��ق ه��ذه 
امل����ح����اض����رات يف ج���والت���ن���ا ح���ت���ى ن��ن��ش��ره��ا ع����ىل م���واق���ع 
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي يف ك���ل ان���ح���اء ال��ع��ال��م، وه���ذا 

اقل الواجب مع اقصانا ."

المعتكفون األجانب في األقصى ... شوق وحنين للمسرى 
ورفض إلجراءات واعتداءات االحتالل   

تصوير :محمود عليان القدس- صالة الجمعة االخرية يف رمضان يف رحاب املسجد االقىص املبارك.  

القدس - مصطفى صري - يعتكف املئات من 
االجانب يف املسجد االقىص قي العشر االواخر من 
رمضان ، يف مجموعات منتشرة يف املسجد القبيل 

واملصىل املرواين ، وفنادق املدينة املقدسة .
"ال������ق������دس" ال���ت���ق���ت ال����ع����دي����د م���ن���ه���م يف س���اح���ات 
امل���س���ج���د االق������ىص ، مل���ع���رف���ة م����ا ي���ج���ول يف خ��اط��ره��م 
ح������ول امل����س����رى واج������������راءات االح�����ت�����الل ب���ح���ق امل��ص��ل��ني 

فيه .
امل���ع���ت���ك���ف ال�������ريك ح���س���ن ق������ال :" ان������ا اع���ت���ك���ف يف 
االق��ىص للسنة الثالثة عىل التوايل ، وكل االت��راك 
يحبون املسجد وفلسطني ، وه��ن��اك اث���ار عثمانية 
ك���ث���رية يف امل��س��ج��د ، ون���ح���ن ك����ات����راك ن��ع��ت��ر امل��س��ج��د 
االقىص ، القلب النابض لالمة ، وهناك مساهمة 
تركية يف افطار الصائمني والوفود الركية ال تنقطع 
عن التواجد داخل املسجد يف رمضان وغريه ومن 

كافة املستويات ".
ويضيف :" نحن الشباب الريك نشجع بعضنا 
ال��ب��ع��ض ون��ح��ن يف ت��رك��ي��ا ، ل���زي���ارة امل��س��ج��د االق���ىص 

واالعتكاف فيه ." 
ووص�������ف ح���س���ن ت���ع���ام���ل االح�����ت�����الل م����ع امل��ص��ل��ني 
، ب�����ال�����وح�����ي وال�������ق�������ايس ، ف����ق����د ش������اه������دت ال����ج����ن����ود 
وه���������م ي������ض������رب������ون م������دي������ر امل�����س�����ج�����د االق�����������ىص وال�����ن�����س�����اء 
وكبار السن واالطفال يف اليوم الثالث والعشرين 
م���ن رم���ض���ان م���ن خ����الل رش���ه���م ب���ال���غ���از امل������ؤذي عىل 
العيون والجسد ، وش��اه��دت ايضا تسلقهم عىل 
سطح املسجد االق��ىص لضرب املصلني املتحصنني 

بداخله ".
واضاف :" ال يتصرف أي احد يف العالم داخل 
م���ك���ان ل��ل��ع��ب��ادة ب���ه���ذه ال����ص����ورة ال��وح��ش��ي��ة اال دول���ة 
االحتالل يف فلسطني ويف املسجد االقىص ، واطالب 
دولتنا تركيا بمعاقبة االحتالل عىل هذه الوحشية 
، فمن ك��ان داخ��ل االق��ىص يهتفون بصيحات الله 
اك�����ر وي���ص���ل���ون ص�����الة ج��م��اع��ي��ة ، وال���ج���ن���ود اع���ت���دوا 

عليهم ".
اما املعتكف سامي من جنوب افريقيا ، فتحدث 
بلغة مختلطة بني العربية واالنكليزية "للقدس" 

االح�������ت�������الل ب����م����ا ي�����ك�����اب�����ده ال�����س�����ك�����ان م������ن ح�����ي�����اة امل����ع����ان����اة 
والبؤس والشقاء ، فاملداهمات تتكرر وسط اقتحام 
اماكن سكنهم وتخريب محتوياتها وتقييد حركتهم 
، ب��ي��ن��م��ا امل��س��ت��وط��ن��ون ي��ت��ج��ول��ون ب��ح��ري��ة وي���م���ارس���ون 
ح���ي���ات���ه���م ب��ش��ك��ل ط��ب��ي��ع��ي ."  وي���ض���ي���ف :" ع����ىل م����دار 
الساعة هناك مضايقات ملن تبقى من السكان الذي 
تراجع عددهم بعدما هاجرت الغالبية القرية للنجاة 
من قمع االحتالل ، وبحثاً عن ظروف حياة أفضل 
". وي�������روي األه�������ايل ، ان ال���ج���ن���ود ، ي���ق���وم���ون ب��ش��ك��ل 
دائم برصد تحركاتهم لقرب الخربة من مستوطنة 
"حرميش "، وبسبب املطاردة ومالحقة رعاة املاشية 
، وعدم توفر فرص للعيش ، لجأ الغالبية للهجرة 
ل���ت���وف���ري ح����ي����اة أم����ن����ة وم���س���ت���ق���رة ل���ع���وائ���ل���ه���م ، وي���ق���ول 

محمد بخيت :" املستوطنون ينعمون بكل متطلبات 
الحياة ، ونحن نعاين الويالت ، فحتى البناء ممنوع 
، وفرت للمستوطنني منازل جميلة ونحن نعيش 

يف بيوت الزينكو ." 

حرمان من الخدمات ...
تفتقر خربة " فراسني "، لكل مقومات الحياة 
، وي���ق���ول ول��ي��د :" ال ي��وج��د يف ال��خ��رب��ة أي خ��دم��ات 
، م����ح����روم����ة م�����ن ال����ك����ه����رب����اء وامل���������اء وال���ب���ن���ي���ة ال��ت��ح��ت��ي��ة 
م���دم���رة ب��ال��ك��ام��ل ، ك��م��ا ال ي��وج��د م��الع��ب أو أم��اك��ن 
عامة وحتى م��دارس وري��اض أطفال ." ويضيف :" 
طالب الخربة ، يتلقون تعليمهم يف مدرسة قرية 
قفني ويعانون كثرياً للوصول للمدارس ، ويضطر 
االهايل لشراء املياه من الصهاريج التي تنقلها من 

ق����ري����ة ب����اق����ة ال���ش���رق���ي���ة ، ول���ل���ح���ص���ول ع����ىل م��ت��ط��ل��ب��ات 
العيش من طعام وكساء يسافرون لباقة أو يعبد 
أو جنني ."  ويكمل :" غالبية العائالت ، ما زالت 
تستخدم الحطب لطهي الطعام ، وتشتد االوضاع 
صعوبة خالل فصل الشتاء بسبب وضع الشوارع 

التي تسبب صعوبة يف التنقل ".

مناشدة ...
ويفيد الناشط املكحل ، أن أهايل الخربة ، وجهوا 
م���ن���اش���دات وق���دم���وا ط��ل��ب��ات ل��ك��اف��ة ال��ج��ه��ات املعنية 
لحل مشاكلهم وتوفري متطلبات معيشتهم لكن 
دون ج��دوى ، مناشداً كافة ال���وزارات واملؤسسات 
دع��م سكانها وتعزيز صمودهم ومنحها مشاريع 

تلبي احتياجات االهايل .

خربة "فراسين"... حياة بائسة 
في ظل الحرمان من الخدمات ومتطلبات الحياة

ج������ن������ني - ع���������يل س���������م���������ودي - خ�����������الل زم�����������ن ق�������ي�������ايس ، 
ب��ن��ي��ت وت����ط����ورت م��س��ت��وط��ن��ة " ح��رم��ي��ش " ال���ت���ي اق��ام��ه��ا 
االح��ت��الل ع��ىل أرايض زراع��ي��ة فلسطينية غ��رب يعبد ، 
وتوفرت كل مقومات الحياة والبنية التحتية والرفاهية 
للمستوطنني ، بينما ، ما زال يعيش سكان خربة " 
فراسني "، ظروفا بائسة وصعبة حيث الحرمان من 
أبسط مقومات الحياة من كهرباء وماء وبنية تحتية ، 
بينما لم يتبق فيها سوى عدد قليل جداً من العائالت 

بعدما هاجرت الغالبية العظمى .

ملحة تاريخية ...
ت�������ع�������ت�������ر" ف����������راس����������ني "، م����������ن أص��������غ��������ر ال����������خ����������رب يف 
محافظة جنني ، وتبعد عنها 24 كيلو مرا ، وكانت 
أراضيها عبارة عن تجمع سكاين لقرية عرفت باسم 
" ك����ف����ار ب�����اري�����ي " يف ال����ع����ه����د ال�������روم�������اين ، وي���ح���ي���ط 
ب���ه���ا ق�����رى زب������دة وي���ع���ب���د وق���ف���ني وال�����ن�����زالت ال��ش��رق��ي��ة 
والوسطى وأب��و نار . وق��در عدد سكانها عام 1945 
، ب 200 نسمة ، لكن بفعل ظروف الحياة والفقر 
وال���ح���رم���ان م���ن ال���خ���دم���ات ، وم��ض��اي��ق��ات االح���ت���الل 
وحرمان سكانها من البناء الذي استمر حتى بعد 
ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة "أوس��ل��و "، ال��ت��ي صنفت بموجبها 
م��ن��ط��ق��ة "ج "، ل���م ت��ت��غ��ري ال����ظ����روف ف��ي��ه��ا ، وي��ق��ول 
ال���ن���اش���ط ول���ي���د م��ك��ح��ل :" ت��ت��م��ي��ز ال���خ���رب���ة ب��م��وق��ع��ه��ا 
األثري ، تشتهر باالثار واملنازل القديمة وتضم تالال 
وأن��ق��اض��ا الع��م��دة وم��ن��ازل م��دم��رة ت��ؤك��د أن��ه��ا كانت 
مسكنا لعقود طويلة ، وقبيل النكبة عام 1948 ، 
وصلت عليها عدة عائالت واستقرت فيها وعاشت 

حياتها يف ظروف صعبة وقاسية ." 

حياة صعبة ....
أم��ت��ه��ن س���ك���ان ال��خ��رب��ة ، رع���اي���ة وت��رب��ي��ة امل��اش��ي��ة 
والعمالة يف عدة مهن ، لكن بعد نكسة حزيران 
ع�������ام 1967 ، ت����وج����ه ال���غ���ال���ب���ي���ة ل���ل���ع���م���ل يف ال����داخ����ل 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ، وي����ق����ول م���ك���ح���ل :" ل����م ي���ت���وف���ر أم����ام 
سكان الخربة ، فرص لتوفري متطلبات حياتهم ، 
فشكلت رعاية املاشية مورد رزقهم الرئيس ، لكن 
يف ظل مضايقات االحتالل ومصادرة املراعي واغالق 
االرايض ، تراجعت هذه التجارة ، وتحول الغالبية 
ل��ل��ع��م��ل يف ال���داخ���ل ."  وي��ض��ي��ف :" ي��ف��ص��ل ال��خ��رب��ة 
ع���ن امل��س��ت��وط��ن��ة ش����ارع واح����د ف��ق��ط ، وب��ي��ن��م��ا سخر 
االح��ت��الل امل��ي��زان��ي��ات الضخمة لتطويرها واع��م��اره��ا 
ل��ل��م��س��ت��وط��ن��ني ، م���ا زال س���ك���ان ف���راس���ني ي��ع��ي��ش��ون 
يف م��ن��ازل م��ن الزينكو وب��ي��وت الشعر ، فاالحتالل 
يمنع البناء وي��رف��ض منح امل��واط��ن��ني تراخيص بناء 
ب��اع��ت��ب��اره��ا م��ن��ط��ق��ة ج ، ل��ك��ن امل��س��ت��وط��ن��ني ي��ق��ي��م��ون 

املنازل واملصانع وينعمون بخريات أرضنا ".

مضايقات مستمرة ....
وي������ؤك������د أه����������ايل ال�����خ�����رب�����ة ، أن االح�������ت�������الل م������ارس 
ب����ح����ق����ه����م س�������ي�������اس�������ات ال�������ع�������ق�������اب وال�������ق�������م�������ع وال����ت����ن����ك����ي����ل 
امل��س��ت��م��رة ح��ت��ى ال���ي���وم ، وي���ق���ول ول���ي���د :" ل���م يكتف 

ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م��س��ؤول��ة ت���ج���اه امل��ج��ت��م��ع ألن ت���دع���م أي ج��ه��د ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ل��ل��م��واه��ب ال��ف��ن��ي��ة 
الصاعدة بهدف إنتاج مواد شبيهة ب�"عائلة نشاز" و"هال عمي" وغريهما من الرامج التي تليق 
ب��اإلن��ت��اج اإلع��الم��ي الفلسطيني. ث��م ت��اب��ع ي��ق��ول : " ال���درام���ا عملية صعبة وإم��ك��ان��ي��ات الفضائية 
محدودة، لذا يصعب تنفيذ دراما فلسطينية يف فضائية القدس التعلمية، ولكن هناك جهد 
ط��ي��ب يف هيئة اإلذاع����ة وال��ت��ل��ف��زي��ون الس��ت��ي��ع��اب ال���ق���درات اإلن��ت��اج��ي��ة الفلسطينية"، م��ش��رياً بذلك 
إىل ق��ي��ام ال��ب��ع��ض ب��ت��وف��ري ت���رع���ات إلن���ت���اج م��ث��ل ه����ذا، ول��ك��ن ع��ام��ل ال���وق���ت ك���ان ض��ي��ق��اً الس��ت��ي��ع��اب 

أعمال أخرى.

طواقم القدس التعليمية مميزة ....
قال د. م. عمرو: "نحن سعداء بما حققته فضائية القدس التعليمية بدعم كامل ال محدود 
من قبل مجلس أمناء الجامعة وإدارتها، وهذا النجاح يتمثل يف أكرث من )15( مليون مشاهدة 

لإلنتاج الصادر عنها خالل شهر رمضان الجاري.
وقال إن الفضائية تواجه مجموعة من التحديات أولها التحدي املايل، فثمة أفكار واتجاهات 
ال نستيطع التوجه لها بسبب العائق املايل بالدرجة األوىل. وثمة مسؤوليات قانونية ومجتمعية 
وأخ��الق��ي��ة ترتبط بمؤسسة جامعة ال��ق��دس امل��ف��ت��وح��ة، وه���ذا أح��ي��ان��اً ي��خ��رج ع��ن إط���ار صالحيات 
الفضائية، لذا فإننا نرى أن إطار عمل الفضائية املجتمعي ذو نطاق أوسع من اختصاص مؤسسة 
تعليمية كجامعة، وهذا عائق نضعه يف الدرجة الثانية. وال يخفى عىل شعبنا أن ثمة عوائق 

متعلقة باالحتالل اإلسرائييل الذي تطال ممارساته وانتهاكاته كل مناحي الحياة.
وفيما يتعلق بإنتاج الرامج التعليمية يف الفضائية، قال د. م. عمرو إن لدى فضائية القدس 
التعليمية ك��ث��رياً م��م��ا ت��ق��دم��ه يف امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة، وستشهد ت��غ��ي��رياً يف طبيعة م��ا ت��ق��دم��ه ال��رام��ج 
التعليمية والتفاعل مع أوس��اط أكاديمية داخل الجامعة وخارجها، وستستهدف يف دوراتها 
املقبلة التعليم العام وتعليم األطفال، أما ما يتعلق بالبعد التثقيفي فإنها ستكمل ما كانت 

بدأته مستهدفة شرائح املجتمع كافة .
 

"القدس التعليمية" تقدم دورة برامجية مميزة خالل رمضان ....

 محلية
ً
د. م. عمرو: استوعبنا فرقا

 لإلنتاج الفني ونجحنا في تقديمها للعالم  
رام الله- نجحت فضائية القدس التعليمية التابعة لجامعة القدس املفتوحة ، يف تقديم 
مجموعة من الرامج املميزة التي انفردت ببثها خالل شهر رمضان املبارك ، وسُتبث كذلك خالل 
أي��ام العيد، يف تطور الف��ت حصد ماليني املشاهدات عىل مواقع التواصل االجتماعي الخاصة 

بالفضائية بعد نشر هذه الرامج بشكل مباشر أثناء بثها وبعد ذلك من قبل فريق مختص .
ويف هذا السياق ، قال مدير الفضائية د. م. إسالم عمرو: " إن الفضائية شهدت تطوراً كبرياً 
خالل رمضان الجاري وقدمت مجموعة من الرامج املميزة، حيث حّضر للدورة الرامجية بشكل 
جيد، وأخذت الفضائية عىل عاتقها الدخول يف سباق صعب جداً هو سباق بث برامج مميزة 
وحصرية يف م��وع��د اإلف��ط��ار، وم��ا يصاحب ه��ذه ال��ف��رة م��ن منافسة ح���ادة ب��ني الفضائيات، لذا 
باتت القدس التعليمية من الفضائيات القليلة التي قررت دخول هذا املضمار وتقديم أعمال 

خاصة، رغم أن عدداً كبرياً من الفضائيات لم يكن لها أعمال منفردة خاصة بها".
وأوضح أن برامج رمضان الحالية مميزة إذا ما قورنت بالفرة ذاتها من العام املايض، وذلك 
لحلول شهر رمضان املايض بعد شهرين من إطالق الفضائية، ما شكل صعوبة كبرية وتحدياً أكر 
أمامنا حينذاك ولكن تمكنت فرق الفضائية يف حينه من وضع خطط قصرية لتطلق دروة برامجية 
لرمضان 2016م تالئم دور الفضائية واملتطلبات األخرى، فجاءت الرامج ومتابعة الجمهور لها 

جيدة، بل إن كان أداء الفضائية وطواقمها جاء عىل ما يرام يف العام املنصرم 2016م.

برامج كوميدية مميزة ....
وأوض��ح د. م. عمرو ، أن فضائية القدس التعليمية توجهت إلنتاج مجموعة من الرامج 
امل��م��ي��زة خ��الل شهر رم��ض��ان ال��ج��اري أهمها استيعاب ف��رق��ة "ن��ش��از" ل��إلن��ت��اج الفني ضمن طاقم 
عمل الفضائية، ليجري إنتاج برنامج "كوميدي مير" ال��ذي شهد انتشاراً واسعاً، وقد تجاوز 
ع��دد املشاهدات لهذا الرنامج )12( مليون مشاهدة خ��الل أي��ام رمضان الفضيل، وه��ذا الفريق 
يبذل جهداً هائاًل، فأكرث الحلقات التي تبث تصور وتمنتج يف اليوم الذي يجري فيه بثها، ويعد 

الرنامج عماًل نوعياً بكل املقاييس، وهو جهد مقدر ويعد من أهم نجاحات الفضائية.
وأش����ار د. م. ع��م��رو إىل أن ف��ض��ائ��ي��ة ال��ق��دس التعليمية ت��م��ي��زت يف ب��ث ب��رن��ام��ج ك��وم��ي��دي آخ��ر 
يف شهر رمضان وهو "مقلب وع املايش"، الذي يبث بالتعاون مع بعض املبدعني للعام الثاين 

عىل التوايل .
ولفت إىل أن هذا الجهد من اإلنتاج ينصب ضمن عمل الفضائية يف دعم األعمال املبدعة يف 

فلسطني، عىل طريقة دعم مجموعة "مقلب وع املايش"، ومجموعة "عائلة نشاز" .
وتحدث أيضاً عن برنامج "هال عمي" الكوميدي القصري، الذي يوجه رسائل ناقدة للمجتمع 

بشكل مضحك، وكان قد سجل ماليني املشاهدات .
وت��ط��رق عمرو إىل إع���ادة ب��ث مسلسل "كفر ال��ل��وز" يف رم��ض��ان ، وك��ان أن ب��ث ال��ع��ام امل��ايض، 
ويأيت هذا بناًء عىل طلب املشاهدين الذين أعجبوا بهذا العمل املميز املنتج محلياً، وهو كذلك 

من إحدى هدايا هيئة اإلذاعة والتلفزيون.
وق��ال إن الفضائية تنتج جملة من الرامج األخ��رى، وأجملها سهرات فلكلورية مصورة يف 
ب��ل��دة ب��رق��ني بمحافظة ج��ن��ني، ي��ج��ري خ��الل��ه��ا م��ح��اورة م��ط��رب��ني شعبيني وش���ع���راء، وت��ق��دم ف��رق 
فنية ولوحات فلكلورية ووصالت غنائية تبث يف )30( حلقة خالل رمضان، إضافة إىل حلقات 
خالل عيد الفطر، مدة الحلقة الواحدة ساعة تلفزيونية، توثق فيها املشاهد الفلكلورية لحفظ 

الراث الفني الفلسطيني.  
وشكر عمرو كل من ساعد الفضائية يف عملية االنتاج، وعىل رأسهم البنك الوطني والبنك 

اإلسالمي العربي اللذان قدما الترعات لدعم اإلنتاج ودعم استمرارية الفضائية.
وق�����ال د. م. ع���م���رو ، إن ف��ض��ائ��ي��ة ال���ق���دس ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م��س��ت��ع��دة ب���ح���دود إم��ك��ان��ات��ه��ا كفضائية 

ب��ب��ن��اء ال��دي��ر اس��خ��ي��وس وميغالوس 
وبروكوبياس,وقد وجد كتابني غري 
مكتملني يف القاعة الجنوبية . وأرخ 
األب ميكلية بيشرلو هذه النصوص 

اىل القرن السادس امليالدي.
يوجد العديد من القطع الحجرية 
املزخرفة وامل��واد الفخارية واملعدنية 
والعديد من القطع املعمارية مثل 
ت��ي��ج��ان األع���م���دة امل��زخ��رف��ة,وال��ع��دي��د 
ال����ف����خ����اري����ة,وم����ج����م����وع����ة  األواين  م������ن 
من القطع النقدية الرونز ، تعود 
ل��ل��ف��رت��ني ال��ب��ي��زن��ط��ي��ة واألي��وب��ي��ة,وق��د 
ع������رث ع���ل���ي���ه���ا يف ال������ج������زء ال�����غ�����رب�����ي م��ن 
ال������دي������ر,وه������ي امل���ن���ط���ق���ة ال�����ت�����ي ش���ه���دت 
ن���ش���اط���ا م��ك��ث��ف��اً يف امل���رح���ل���ة األي���وب���ي���ة. 
ويف ال���ن���ه���اي���ة ي���ق���ف دي������ر ب�����ري ال���ح���م���ام 
كجوهرة أثرية ثمينة, فكيف نحافظ 
ع����ىل آث�����ارن�����ا ون���ح���م���ي���ه���ا م����ن ال��ط��م��س 
واالن����دث����ار ون��ب��ق��ي ع��ل��ي��ه��ا ب����دون ه��دم 

أو إزالة أو تعٍد أو إهمال ؟  .

دير بير الحمام : جوهرة أثرية ثمينة تعود الى العصر البيزنطي
نابلس - آمنة ابوحطب - الدولة 
ال�������ت�������ي ت�������ت�������واف�������ر ف�����ي�����ه�����ا ك������م������ي������ات ك�����ب�����رية 
م�����ن امل����ع����ال����م األث������ري������ة ، ت���ع���ت���ر دول�������ًة 
حضارية ذات تاريخ عريق، مّما يدّل  
ع����ىل أن���ه���ا ل���ط���امل���ا ك���ان���ت م����ح����َطّ أن���ظ���ار 
األم�����م ال���غ���اب���رة ن���ظ���راً مل���ا ت��ح��ت��وي��ه من 
كنوز وموارد طبيعية ال تقدر بثمن، 
أو بسبب موقعها االس��رات��ي��ج��ي يف 
بقعة حّساسة من األرض، أو ربما 
بسبب قربها من مناطق أخرى أكرث 
أه���م���ّي���ٍة؛ ب��ح��ي��ث ت���ك���ون ه����ذه امل��ن��ط��ق��ة 
ب�����م�����ث�����اب�����ة ال�������ب�������واب�������ة ل�����ت�����ل�����ك امل������ن������اط������ق أو 

امتداد جغرايف لها . 
وف�����ل�����س�����ط�����ني ت�����ت�����م�����ي�����ز ب�������ه�������ذا امل������وق������ع 
ال�����ج�����غ�����رايف امل����ت����وس����ط ف���اك���س���ب���ه���ا ه����ذا 
امل��������وق��������ع ف��������وائ��������د ال������ت������م������دن وال�����ص�����ن�����ائ�����ع 
والعلوم ، كما وج��دت العديد من 
االم��اك��ن األث��ري��ة فيها ومنها دي��ر بري 
ال��ح��م��ام ال�����ذي ي��ق��ع دي����ر ب���ري ال��ح��م��ام 
عند أع��ىل السفح الشمايل الغربي 
لجبل جرزيم . يبعد قرابة 1كم اىل 
ال���غ���رب م���ن م��وق��ع ت���ل ال�����رأس امل��ق��ام 
ع���ن���د ال����ح����اف����ة ال���ش���م���ال���ي���ة ل����ج����رزي����م ، 
مطال عىل القسم الغربي من مدينة 
نابلس ، فيما يحتل "جبل الطور" 

موقعا يشرف عىل املناظر الشرقية 
والشمالية بارتفاعه الذي يصل اىل 

750م فوق سطح البحر.
يتكون الدير من بوابتة الشرقية ، 
االسطبل ، الساحة الرئيسة املكتشفة 
,صهريج ماء ، قاعة الصالة الرئيسة 
، غ���رف���ة االج���ت���م���اع���ات,واالص���ط���ب���الت 
التي تضم م��ذاود لعلف الحيوانات 
ع������ىل ال����ج����ه����ت����ني وغ����������رف ل���ل���ت���خ���زي���ن يف 
نهاية االسطبل من الجهة الجنوبية 
، اض�����اف�����ة اىل م�����راف�����ق أخ���������رى ك���ال���ب���ر 
ال�����ت�����ي ت����ت����وس����ط ال����س����اح����ة ال����داخ����ل����ي����ة . 
وق������د ن���ح���ت يف ال���ص���خ���ر ال���ص���ل���د وه���و 
م����ك����س����و م�������ن ال���������داخ���������ل ب�����ط�����ب�����ق�����ات م���ن 
امل������الط وي���رت���ب���ط ب���ق���ن���وات ل��ج��م��ع م��ي��اه 
األم�����ط�����ار م�����ن س���ط���ح ال����ب����ن����اء م�����ا زال�����ت 
ظاهرة يف الزاوية الجنوبية الشرقية 
للساحة الداخلية . وهناك ارضيات 
ال��ف��س��ي��ف��س��اء ال��ج��م��ي��ل��ة امل��ل��ون��ة ب��ع��دة 
ال�����������وان يف ق�����اع�����ة ال���ك���ن���ي���س���ة وم���ن���ط���ق���ة 
ال����ه����ي����ك����ل ال������ت������ي ت�����ض�����م ط�������اول�������ة م����ذب����ح 
ح��ج��ري��ة وك��ت��اب��ة ي��ون��ان��ي��ة . وع���رث عىل 
ن��������ق��������وش ك�����ت�����اب�����ي�����ة ي������ون������ان������ي������ة يف م���ب���ن���ى 
ال�����������دي�����������ر ، ن����������ف����������ذت ج������م������ي������ع������ه������ا داخ�����������ل 
وت����ت����ط����رق اىل األخ���������وة ال�����ذي�����ن ت���رع���وا اط�������ار زخ�������ريف ب���ال���ف���س���ي���ف���س���اء امل����ل����ون����ة . 


