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جدول األعامل

اليوم األول :السبت  12أيار /مايو 2018
املدرج ()2
9:00-8:30

التسجيل

9:30-9:00

افتتاح املؤمتر

الجلسة األوىل
املذكرات كمصادر لكتابة تاريخ النكبة والقضية الفلسطينية
11:00-9:30

11:30-11:00

رئيس الجلسة :عزمي بشارة

معني الطاهر :بني السياسة وامليدان :دراسة يف مخطوطات أكرم زعيرت وقاسم الرمياوي
أليكس وايندر :يوميات النكبة :أبعاد الزمن واملدى يف الكتابات التاريخية
أحمد عزم :أثر النكبة يف الشخصية الفلسطينية :قراءة يف أوراق كامل عدوان
اسرتاحة قهوة

الجلسة الثانية
الوثائق والصور والتاريخ الشفوي كمصادر لكتابة تاريخ النكبة
رئيس الجلسة :خالد زيادة

13:30-11:30

توم ريكس :النكبة الفلسطينية :السرية الذاتية ومامرسات التاريخ الشفوي
مة يافا
ح َ
بالل شلش :التأريخ بنصوص املهزومني :وثائق ُ
عصام نصار :الصور الفوتوغرافية وإشكاليات إغفالها يف التأريخ للنكبة
سعيد الحاجي :صورة النكبة يف املجتمع املغريب من خالل األرشيفات العائلية

14:30-13:30

اسرتاحة غداء

الجلسة الثالثة
النكبة يف بعض الرسديات العربية
16:00-14:30

رئيس الجلسة :وجيه كوثراين

مهند مبيضني :النكبة يف الخطاب العريب املعارص
محمد املرصي :الرواية األردنية للنكبة الفلسطينية
محمد جامل باروت :الجيش السوري عشية الحرب ()1949-1947

محارضة عامة

19:30

ما عىل النكبة :مستقبل القضية الفلسطينية ومآالتها
عزمي بشارة :سبعون عا ً
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اليوم الثاين :األحد  13أيار /مايو 2018
املدرج ()2
الجلسة األوىل
يف نقد املفاهيم اإلرسائيلية للنكبة
رئيس الجلسة :نديم روحانا

11:00-9:30

يارس درويش جزائريل :تأريخ التطهري العرقي لفلسطني
محمود محارب :رواية الحزب الشيوعي اإلرسائييل للنكبة :رؤية نقدية
عادل مناع :قراءة مجددة يف األدبيات التاريخية حول النكبة ومفاهيمها :نظرة من الداخل
اسرتاحة قهوة

11:30-11:00

الجلسة الثانية
يف متثل النكبة فكريًا وروائيًا
13:00-11:30

رئيس الجلسة :صقر أبو فخر

إيهاب شلبك :يف معنى النكبة :الكارثة والخالص يف فكر قسطنطني زريق
فخري صالح نواهضة :النكبة الفلسطينية روائيًا
رامي أبو شهاب :التخيل والتاريخ :الروح الجمع ّية والتجليات والوظائف يف رواية زمن الخيول البيضاء
اسرتاحة غداء

14:00-13:00

قاعة االجتامعات
ورشة عمل
فلسطني يف املقررات املدرسية الرسمية العربية ()1
رئيس الجلسة :شفيق الغربا

16:00-14:00

مقدمة عن املرشوع :محمد جامل باروت
أحمد مفلح  -لبنان

ذوقان عبيدات  -األردن

عبد الفتاح مايض  -مرص

عامر السمر  -سورية

محمد منذر صالح  -فلسطني

نعيم أبو حمص  -فلسطني

نهار نوري  -العراق
16:30-16:00

اسرتاحة قهوة
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ورشة عمل
فلسطني يف املقررات املدرسية الرسمية العربية ()2
18:30-16:30
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رئيس الجلسة :عبد الفتاح مايض

سيف املسكري  -اإلمارات

محمد املسفر  -قطر

نارص السعدي  -عامن

نارص سعيدوين  -الجزائر

حامه الله ولد السامل  -موريتانيا

يوسف املحميد  -الكويت

اليوم الثالث :االثنني  14أيار /مايو 2018
املدرج ()2

10:00-9:00

الجلسة األوىل
فلسطني يف مشاريع بحثية :عرض وتقديم
رئيس الجلسة :محمد جامل باروت

يوسف كرباج :عرض مرشوع الشتات الفلسطيني
دانا الكرد :فلسطني يف املؤرش العريب

ندوة أسطور :مئة عام عىل وعد بلفور

11:30-10:00

الجلسة الثانية
األصداء املحلية والعربية والدولية لوعد بلفور
رئيس الجلسة :عبد الرحيم بنحادة

جوين منصور :صدى ترصيح بلفور يف فلسطني وجوارها خالل الفرتة 1919-1917
صالح الشورة :ترصيح بلفور يف الصحف الفلسطينية منذ صدوره حتى ثورة الرباق عام 1929
12:00-11:30

اسرتاحة قهوة

الجلسة الثالثة
وعد بلفور :وجهات نظر عربية ودولية
13:30-12:00

14:30-13:30

رئيس الجلسة :نارص سعيدوين

عبد القادر القحطاين :أثر وعد بلفور يف هجرة الفلسطينيني من وطنهم واملوقف الدويل
فتحي ليسري :الحركة العربية باملرشق ووعد بلفور 1920-1917
محمد حامتي :الطرح اإلرسائييل ملرشوعية وعد بلفور ورشعيته :قراءتا املؤرخني الكالسيكيني
واملؤرخني الجدد
اسرتاحة غداء

الجلسة الرابعة
السياق التاريخي لوعد بلفور
16:00-14:30

رئيس الجلسة :عبد الحميد هنية

جا
منري فخر الدين :إشكالية الحقوق املدنية يف االنتداب :مسألة األرض منوذ ً
الهادي جالب :وعد بلفور يف سياق النشاط الصهيوين بتونس 1919-1917
آيات حمدان :تعبئة املايض :مئوية بلفور ومسرية العودة
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املشاركون

أحمد جميل عزم
حاصل عىل درجة الدكتوراه من جامعة إدنربة ،باململكة املتحدة .أستاذ مساعد يف الدراسات الدولية والعلوم

السياسية ،بجامعة بريزيت ،فلسطني .كان باحثًا زائ ًرا يف كلية الدراسات اآلسيوية والرشق أوسطية بجامعة
كمربيدج باململكة املتحدة .كام عمل يف مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية بأبوظبي .شارك
يف تأليف العديد من الكتب ،أبرزها "القدس :حداثة مجهضة" ،باللغة اإلنكليزية ،و"القنوات الفضائية العربية

والدميوقراطية" ،و"نجمة كنعان" ،و"مستقبل القدس وعملية التسوية السلمية".

أثر النكبة يف الشخصية الفلسطينية :قراءة يف أوراق كامل عدوان
كانت النكبة الفلسطينية واحدة من معامل عرص عريب جديد ،نشأ بعد الحرب العاملية األوىل ،ومن أهم
مهم يف تشكيل العرص
معلم ثان ًيا
معامله ،نشوء الدولة – األمة ،أو الدولة القُطرية .وكان احتالل فلسطني
ً
ً

الجديد ،فقد أثر االحتالل يف الفكر السيايس العريب.

كان كامل عدوان أحد الالجئني ،عام  ،1948إىل قطاع غزة ،ومل تكد متيض سنوات قليلة حتى اضطلع بدور
فاعل يف الحركة السياسية يف القطاع ،ويف الحركة الوطنية الفلسطينية وقيادتها ،حتى اغتياله عام
 .1973و يتناول البحث املرحلة املبكرة من حياة عدوان.
عا من القراءة
ينقسم البحث إىل عناوين ،أولها يتضمن ذكريات كامل عدوان عن النكبة وما قبلها ،إذ إنها تشكل نو ً
التاريخية ،التي يُبنى عليها تصور ملستقبل العمل الفلسطيني ،ولتربير "الكيانية" الفلسطينية .أما العنوان

الثاين ،فهو عن أسباب وسياق الخيار األممي لرشيحة واسعة من الشباب الفلسطيني املسيس يف قطاع
غزة ،يف بداية الخمسينيات ،من خالل اختيار اإلخوان املسلمني .والعنوان الثالث عن ترك هذا الخيار والرتاجع عنه،
ن كامل عدوان يقدّم أسبابًا تختلف عام هو شائع ،فهو يشري إىل جانب يتعلق
وأسباب ذلك ،مع اإلشارة إىل أ ّ

مبحاولة الحد من الحرية الفردية ألعضاء الجامعة ،ورفضه فكرة التصنيف األخالقي لآلخرين ،ورفضه النموذج
اإلسالمي الدعوي من دون خطط عمل واضحة .ويشري العنوان الرابع إىل "ما بعد الحداثية :تأجيل األيديولوجيا"،

وهنا الحديث عن فكرة أساسية ستتبلور يف فكر حركة "فتح" الحقًا ،وهي رفض االنقسام الحزيب عىل أساس

أيديولوجي ،وهو هنا يتبنى ،ولو عن غري وعي ،فكرة ما بعد الحداثة الرافضة لوجود رؤى وقوانني كلية للحياة.

وينتج من هذا التصور ،املوضوع الذي يعالجه العنوان الخامس ،وهو تقسيم التناقضات إىل ثانوية وأساسية،
برفضه الرصاع مع القوى التقليدية املحافظة ،ومع األنظمة الثورية الجديدة ،ومنها املرصي بقيادة جامل عبد
النارص .والعنوان األخري هو موقفه من الوحدة العربية ،واحتامالت نجاحها .ويف الخامتة يتم إجامل أفكار كامل

عدوان التي كانت أساسية يف التمهيد لظهور الحركة الوطنية الفلسطينية التي تعيل شأن العامل الذايت.
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أليكس وايندر
باحث مشارك ما بعد الدكتوراه يف مجال فلسطني والدراسات الفلسطينية بجامعة براون يف الواليات املتحدة

األمريكية .تركز أبحاثه عىل الرشطة والجرمية يف فلسطني تحت االنتداب الربيطاين ،مع تخصص دقيق يف
املفاوضات والتوترات بني رجال الرشطة العرب واملجتمعات العربية .حصل عىل درجة الدكتوراه من الربنامج
املشرتك يف التاريخ والدراسات الرشق أوسطية واإلسالمية يف جامعة نيويورك .كام حرر وكتب مقدمة

"بني يافا وجبل الخليل :مذكرات محمد عبد الهادي الرشوف" من إصدار مؤسسة الدراسات الفلسطينية.2016 ،

يعمل محر ًرا مشاركًا يف فصلية القدس التي تصدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية.

يوميات النكبة :أبعاد الزمن واملدى يف الكتابات التاريخية
تبحث هذه الورقة يف كيفية تحول مامرسة كتابة اليوميات إىل مدخل محدد لتجربة النكبة .غالبًا ما يتم إدراج
املذكرات ضمن فئات واسعة من التاريخ تشمل املذكرات والتاريخ الشفوي ،عىل الرغم من االختالفات الكبرية

فبدل من العودة إىل الخلف الستعادة املايض ،كام هو الحال يف مامرسة
ً
بني هذه الفئات واليوميات.

كاتبي املذكرات ،والسري الذاتية ،واملؤرخني (مبا يف ذلك املؤرخون الشفويون) ،فإن اليوميات تتطلع
إىل املستقبل ،فهي تكتب من دون علم مسبق مبآالت األحداث التاريخية ونتائجها .تركز هذه الورقة عىل

اليوميات التي صدرت يف اآلونة األخرية عن النكبة ،مثل اليوميات التي حافظ عليها خليل السكاكيني (أحد

النخب املسيحية يف القدس ،التي أجربت عىل الخروج يف عام  )1948ويوميات محمد عبد الهادي الرشوف

(رجل رشطة ذو رتبة منخفضة من النوبة ،إحدى البلدات خارج مدينة الخليل ،والتي وقعت تحت الحكم األردين
بعد عام  .)1948ويتم الرتكيز عىل دراسة أهمية الشبكات األرسية واالجتامعية ،وإنتاج الفضاء ،والتجارب

العاطفية وتجسيد النكبة يف هاتني اليوميتني املختلفتني إىل حد بعيد .وتتناول هذه الورقة مواضيع أوسع

عا
من حيث الحجم والزمان ومن حيث صلتها بتاريخ النكبة .كام تكشف هذه اليوميات عن كون النكبة خليطًا متنو ً

من الكوارث الفردية واملجتمعية ،تتكشف بصورة غري متساوية وملتبسة ،وتنتج خربات ومخاوف مختلفة ترتكز

عىل الفضاءات املعيشية التي تتكون منها فلسطني.

11

آيات حمدان
باحثة مساعدة يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات وسكرتري تحرير دورية "أسطور" للدراسات التاريخية.
باحثة زائرة يف مركز دراسات اللجوء يف جامعة أكسفورد .حاصلة عىل شهادة البكالوريوس يف التاريخ
والعلوم السياسية واملاجستري يف التاريخ العريب اإلسالمي من جامعة بريزيت ،ومرشحة لنيل شهادة

الدكتوراه من معهد الدراسات العربية واإلسالمية بجامعة إكسرت بربيطانيا.

تعبئة املايض :مئوية بلفور ومسرية العودة
تحاول هذه الورقة دراسة وعد بلفور والنكبة بوصفهام حدثني مؤسسني يف الذاكرة الفلسطينية ،وكيفية

تحول ذكرى إحيائها إىل مناذج للتعبئة واالحتجاج يف الوقت الحايل يف محاولة لرفع الظلم التاريخي الذي
وقع عىل الشعب الفلسطيني نتيجة لهذين الحدثني ،وذلك من خالل الرتكيز عىل منوذجي مئوية وعد بلفور

ومسرية العودة عىل حدود غزة  .2018ستعمل هذه الورقة عىل تحليل هذين النموذجني من خالل االستناد
إىل نظرية  Doug McAdam and William H Sewell Jrحول "األحداث التحويلية"  Transformative Eventsالتي

تعرف بكونها "لحظات مركزة من اإلبداع السيايس والثقايف عندما يتم إعادة صياغة منطق التطور التاريخي

من خالل العمل البرشي ولكن ال يتم إلغاؤه بأي حال من األحوال".

عا فلكلوريًا وباألخص حدث "النكبة" وذلك نتيجة
ففي الغالب كانت تحمل عملية إحياء هذين الحدثني طاب ً
الخطاب الرسمي الفلسطيني الذي بدأ باالنزياح يف الرواية التاريخية الفلسطينية وتأسيسها يف إطار
االحتالل عام  1967مبا يخدم واقع حل الدولتني وما يسمى بعملية "التسوية" .فبدلً من أن تؤسس املؤسسة

الرسمية الفلسطينية لـ"ذاكرة اقتالع وغنب تاريخي لحق بسكان البالد األصليني" فقد عززت "ذاكرة الفلكلور"

التي تتغنى بالقرية املسلوبة وقيمها يف مقابل قيم الحداثة املدينية ،والتي أنتجت عىل هوامش املدن

العربية ضمن تجربة اللجوء كام يوصفها عزمي بشارة .كام عملت عىل مأسسة هذه الذاكرة من خالل تشييد
"أماكن للذاكرة" كاملتحف الفلسطيني فـ"أماكن الذاكرة" كام يقول عزمي بشارة "تعبري عن فقدانها كذاكرة

جامعية ..لقد تش ّيأت الذاكرة يف املكان ،وصار يُعاد إنتاجها طقس ًيا".

تنقسم الورقة إىل ثالثة محاور أساسية :املحور األول من الذاكرة إىل املتحف يركز عىل التحول بالذاكرة الفلسطينية

وبروز الحاجة إىل أماكن للذاكرة لتعزيز الرسدية الفلسطينية الرسمية القامئة عىل منطق التسوية وهنا سيتم
الرتكيز عىل املتحف الفلسطيني بوصفه أحد مناذج هذا التحول .أما املحور الثاين فيغطي األحداث التحويلية
واستخدامات الذاكرة باالنتقال من مأسسة الذاكرة الفلسطينية ومحاوالت حرفها (وإلغائها إرسائيل ًيا) للحديث عن
الذاكرة مصد ًرا للتحشيد والفعل السيايس ،وهنا سنتناول يف القسم الثالث مئوية بلفور ومسرية العودة عىل
ما من اإلكراهات املؤسساتية للذاكرة.
حدود غزة مناذج للتحليل ،من دون ادعاء أن هذين النموذجني تخلصا متا ً
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إيهاب شلبك
باحث زائر يف كلية اآلداب والعلوم االجتامعية يف جامعة سيدين .عمل باحثًا ومستشار سياسات ملفوض

مكافحة التمييز العنرصي يف مفوضية حقوق اإلنسان األسرتالية .تركز اهتامماته البحثية عىل الجمع بني
التأريخ الفكري ،والنظريات السياسية وسوسيولوجيا املعرفة من أجل تقيص العالقة بني السياسة وأشكال
املعرفة املهيمنة .وهو حاصل عىل شهادة دكتوراه يف الفلسفة-إعالم من جامعة نيو ساوث ويلز
بأسرتاليا عام .2015

يف معنى النكبة :الكارثة والخالص يف فكر قسطنطني زريق
محاول توصيف الزمن التاريخي العريب
ً
نرش قسطنطني زريق كتابه الشهري "معنى النكبة" ،يف عام ،1948

تعب عن السياق الزماين  -املكاين
املنكوب وتحليله .ميثّل هذا الكتاب من حيث هو نص ،وثيقة تاريخية
ّ
اإلشكايل لذلك املعنى.

تحلل هذه الدراسة املرتكزات الفكرية التي استند إليها زريق يف توصيف معنى النكبة ،والدور التاريخي

الذي أداه هذا النص يف أوساط نخب عربية مثقفة معيّنة ..وشكّلت صياغة زريق ملعنى النكبة املتمحورة

معي من الفعل الفكري والسيايس الذي ينظر إىل الهزمية يف فلسطني
حول الكارثة والخالص حاف ًزا لنمط
ّ
عىل أنها صدمة للوعي العريب ،من املمكن أن تحفزه عىل االلتحاق بالعرص والتسلح بأسلحته.

الصهيونية يف هذا الفكر منترصة؛ ألنّها منتمية إىل هذا العرص ،والعرب مهزومون؛ ألنّهم متخلّفون عنه.

فااللتحاق بهذا العرص يف هذه الحال هو الخالص بعينه .والصهيونية منترصة؛ ألنّها مرشوع متامثل مع العرص.

ول عىل
إن الخالص من حيث هو متاثل مع العرص ،من غري األخذ بعني االعتبار الجوانب اإلقصائية لهذا العرص ،ح ّ
يد مفكرين ،مثل ياسني الحافظ ،نكبة الزمن العريب إىل أزمة "فوات" مستدمية .وفق منطق هذه القراءة،

فإن النكبة يف ذكراها السبعني هي الشاهد عىل مسار الزمن العريب املحتوم نحو الكارثة ،عىل عكس رغبة

زريق؛ ذلك أن امتناع التامثل أغلق املخيال السيايس الذي جاهد واجتهد زريق لفتحه.
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الهادي جالب
أستاذ التاريخ املعارص بالجامعة التونسية واملدير العام لألرشيف الوطني التونيس .باحث مبعهد تاريخ

تونس املعارص .رئيس الجمعية العاملية لألرشيفات الفرنكوفونية منذ عام .2012

ينصب اهتاممه عىل التاريخ االقتصادي والسيايس يف الفرتة املعارصة .له العديد من املقاالت واملؤلفات،

ومن أبرز مؤلفاته "النخب االقتصادية التونسية."1956-1920 :

وعد بلفور يف سياق النشاط الصهيوين بتونس1919-1917 :
من املعلوم أن تونس كانت عند صدور وعد بلفور مستعمرة فرنسية ،وكانت تعاين تبعات ذلك االستعامر
وتأثريات الحرب العاملية األوىل؛ ذلك أن فرنسا فرضت عليها املساهمة يف هذه الحرب بتجنيد اآلالف من

شبابها يف صفوف الجيش الفرنيس وإرسال اآلالف اآلخرين إىل فرنسا للعمل يف الحقول واملصانع لتعويض
املج ّندين الفرنسيني.

ول يف نشاط
يف هذه الظرفية وعندما كانت الحرب عىل أشدّها أصدر بلفور وعده .وميثل الوعد نقطة تح ّ

الحركة الصهيونية .وتعترب سنة  1918سنة تكثف فيها النشاط الصهيوين بتونس؛ إذ رصدت املصالح اإلدارية

جلت تنسيقًا بني الجمعيات الصهيونية بتونس ونظرياتها
وا لهذا النشاط وس ّ
واألمنية الفرنسية بتونس من ّ
بالدول األخرى.
ونحاول يف هذه املساهمة الكشف عن فحوى الوثائق التي تؤ ّرخ للنشاط الصهيوين بتونس ويف العامل
قبل إعالن وعد بلفور وبعده ،وذلك يف سياق نهاية الحرب العاملية األوىل .شهدت تونس يف صائفة 1917
أحداث ًا وأعاملً عدائية موجهة ض ّد اليهود امليسورين وخاصة التجار .قام بها مسلمون وفرنسيون معتربين أن

اليهود هم من استفادوا من الحرب العاملية األوىل بينام دفع التونسيون والفرنسيون املقيمون بتونس مث ًنا
غال ًيا لتلك الحرب .فتم نهب عدد من املتاجر وتخريبها بتونس وسوسة والقريوان وصفاقس وباجة ،وغريها.

14

بالل شلش
ِّق فلسطني .منشغل حال ًيا بالبحث يف تاريخ الفعل العسكري الفلسطيني خالل حرب
مؤسس مبادرة َوث ْ
 ،1949-1947ويف تاريخ املقاومة املسلحة خالل انتفاضة األقىص ( .)2005-2000زميل باحث يف املركز العريب

لألبحاث ودراسة السياسات ،ومتحصل عىل منحة برنامج ماجستري الدراسات اإلرسائيلية يف جامعة بريزيت.
حصل عىل درجتي ماجستري من جامعة بريزيت يف التاريخ ( ،)2015ويف الدراسات اإلرسائيلية ( .)2018صدر

م عىل حجر ..حامية يافا وفعلها العسكري :دراسة ووثائق
له مجموعة دراسات محكمة ،آخرها كتاب" :يافا د ٌ
(كانون األول /ديسمرب  - 1947نيسان /أبريل  ،")1948يف مجلدين ،عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات (.)2018

التأريخ بنصوص املهزومني :وثائق ُح َمة يافا
السري واملذكِّرات ،بصفتها مصد ًرا تاريخيًا بارزًا يف األدبيّات
تكثّف خالل السنوات املاضية ،وألسباب مختلفة ،حضور ّ

التاريخية الفلسطينية املتعلقة بتأريخ حرب  .1948-1947يف املقابل ،يندر وجود دراسات نقدية الستخدام
خصوصا يف ظل غياب مصادر أولية أخرى كاملواد الوثائقية األرشيفية
هذا الصنف من األدبيات مصد ًرا تاريخ ًيا،
ً

العربية املتعلقة بالحرب .وخالل السنوات املاضية ،انشغل الباحث بدراسة وثائق حامية يافا التي تغطي
نشاطها وفعلها العسكري (كانون األول /ديسمرب  - 1947نيسان /أبريل  ،)1948ونظ ًرا إىل غزارة ما تقدمه املادة

الوثائقية للحامية ،كان ممك ًنا ورضوريًا مواجهة نصوص السري واملذكِّرات اليافيّة بهذه املادة؛ لفحص حدود

ما.
إفادة هذه النصوص وإضافتها مصد ًرا لتأريخ الحرب يف يافا
ً
خصوصا ،وللحرب يف مرحلتها األوىل عمو ً

لهذا أتت هذه الورقة ومقولتها األساسيّة أن نصوص السري واملذكِّرات اليافيّة كتبت بعيون املهزومني .حرضت

فيها هزمية املدينة وأيامها األخرية ،كام تضاعف تأثري الهزمية لتأثرهم بالهزمية الكربى التي تجلت يف نهاية
السري واملذكِّرات من
الحرب ،وفقدان ديارهم وترشيدهم عنها .فكان لذلك تأثري سلبي يف دقة ما قدمته
ّ
ول هذا الصنف من األدبيات يف مجمله إىل نصوص اتهام أو دفاع
معلومات ومالحظات واستنتاجات وتقييامت .وتح ّ

ما.
عن النفس .ولهذا يجب النظر إليها بحذر مضاعف ،يتجاوز الحذر املفرتض عند استخدامها مصد ًرا تاريخيًا عمو ً

عالجت الورقة مقولتها يف محورين؛ قدم األول قراءة تلخيصية لشهور قتال يافا (كانون األول /ديسمرب

 - 1947أيار /مايو  ،)1948وقدّم الثاين مواجهة بني نصوص بعض السري واملذكِّرات اليافيّة ومجموعة من
الوثائق األرشيفية املتعلقة بنشاط حامية يافا وفعلها العسكري .والغرض هو فحص كيفية تحول هذه
النصوص إىل لوائح دفاع أو اتهام ،تؤثر يف دقة املعلومات والوقائع والتحليالت املقدمة فيها ،من خالل

مجموعة قضايا.
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توم ريكس
باحث مستقل يف التاريخ االجتامعي والثقايف للرشق األوسط .ترتكز اهتامماته البحثية عىل جميع مستويات
التعليم من قبل املعلمني الوطنيني واألجانب يف فلسطني وإيران خالل فرتة التحديث بعد الحرب العاملية

األوىل .قام بتدريس أساليب التاريخ الشفوي وتقنياته يف جامعة بريزيت ،وشارك يف تنظيم ورشة عمل
حول التاريخ الشفوي يف رام الله عام  .1995نرش دراسة عن الحياة وأوقات خليل طوطح ،معلّم من جامعة

الكويكرز يف رام الله أثناء االنتداب الربيطاين .يكمل حال ًيا دراسته حول "أصوات من فناء املدرسة :ذكريات
فلسطني ،أيام املدرسة ،وتعليم البعثة 1907 ،حتى ."1997

النكبة الفلسطينية :السرية الذاتية ومامرسات التاريخ الشفوي
تبحث هذه الورقة يف ذكريات األحداث التاريخية يف فلسطني أثناء االنتداب الربيطاين التي أدت إىل طرد
جامعي لـ  750ألف فلسطيني وقتلهم وإبعادهم ،مع الرتكيز خاصة عىل ذكريات الفتيان والفتيات الفلسطينيني
يف املدارس االبتدائية والثانوية الفلسطينية والربيطانية واملدارس التبشريية األجنبية يف القدس القدمية

والحديثة .وخالفًا لعديد من املؤرخني العرب ،تبحث الورقة يف مايض الشهود املدون يف سريهم الذاتية

املطبوعة إضافة إىل رواياتهم الشفوية بوصفهم شهود عيان للنكبة يف العرص الحديث .ويوضح هذا

األسلوب الطرق املختلفة التي يتحقق من خاللها شهود العيان من تجاربهم املؤملة قبل الكارثة األوىل أو

النكبة بني عامي  ،1948-1947وأثناءها ،وبعدها .إضافة إىل التحقق من األحداث التي يتذكرها الضحايا وشهود
العيان ،تناقش الورقة الطرق التي تساعد ذكريات األحداث املؤملة يف تقوية ذاكرة شهود العيان .وتتعزز
ذكريات شهود العيان أيضً ا عندما تكون األحداث املؤملة ال تخصهم فقط بل تتعلق بأفراد أرسهم ،وزمالئهم
يف املدرسة ،وأصدقاء الجريان ،واملدرسني ،واملدارس والسلطات االستعامرية خالل االنتداب الربيطاين يف

فلسطني .ومتت اإلشارة أيضً ا إىل مالحظات علامء النفس وعلامء االجتامع واملؤرخني الشفويني حول هذه

ونها املعلمون والطلبة،
األحداث املؤملة .كام تم استخدام املصادر األرشيفية الربيطانية ،والذكريات التي د ّ
والتعليقات الرسمية إضافة إىل العروض التي قُدمت إىل لجنة اللورد بيل يف الفرتة  1938-1937للتحقق من

وتأييد شهادات التاريخ الشفوي للفلسطينيني الذين متّت مقابلتهم.
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جوين منصور
أكادميي فلسطيني مختص بالتاريخ .محارض يف قسم الدراسات التاريخية يف الكلية األكادميية يف الجليل.
من مؤلفاته "مسافة بني دولتني"" ،معجم املصطلحات اإلرسائيلية والصهيونية"" ،االستيطان اإلرسائييل"،

"املؤسسة العسكرية يف إرسائيل"" ،املسيحيون العرب يف فلسطني" (باإلنكليزية)" ،إرسائيل األخرى :نظرة

من الداخل" ،ومن أحدثها "مئوية ترصيح بلفور".

صدى ترصيح بلفور يف فلسطني وجوارها خالل الفرتة 1919-1917
يتطرق البحث إىل فرتة زمنية محدودة متتد من تاريخ صدور ترصيح بلفور حتى انعقاد جلسات مؤمتر الصلح

بباريس يف مطلع عام  .1919ولكن موضوعه هو ردود فعل األطراف املعنية بالترصيح ،ونعني بريطانيا

مبستوييها السيايس والعسكري ،والعرب واليهود /املنظمة الصهيونية .والتجاذبات والنقاشات حول
املوضوع من ِ
قبل كل األطراف.
ن
ساد االعتقاد ،وال يزال ،يف بعض األوساط األكادميية والسياسية أن العرب مل يعرفوا بالترصيح إال متأخ ًرا ،وأ ّ

ن العرب عرفوا عن صدور الترصيح
ردودهم جاءت متأخرة نتيجة ذلك .لكن ما بيّنته الوثائق والوقائع امليدانية أ ّ
خالل أيام قليلة جدًّا بعد صدوره ،وكانت لهم ردود فعل متباينة بني من كان مستعدًا للمهادنة واملالينة ،ومن

فمؤجل.
ً
حال،
مستقبل ،إن مل يكن ً
ً
كان معرتضً ا ،لعلمه اليقيني بسلبياته

وسط هذه األجواء التي حصلت يف عام واحد يف حدود الورقة البحثية ،أدى كل طرف دو ًرا مركزيًا لتعزيز
م ،تُبني الورقة قدرات كل طرف عىل التعامل مع الشأن الحاصل ميدان ًيا ويف أروقة صناع القرار.
مواقفه .ومن ث ّ
ن أطرافًا فلسطينية وعربية عرفت بالترصيح ،وامتلكت قدرة عىل تحليل األحداث وفهمها جيّدًا،
وبني البحث أ ّ

إال أنّه يف املقابل سعت بريطانيا الحتواء العرب وإقناعهم بأهمية املنظمة الصهيونية ودورها يف
فلسطني والرشق ،ورضورة التعاون معها .ومل يضع العرب خطة إسرتاتيجية موحدة ملواجهة املرشوع

ن هذا الشعار كاذب،
حا للعرب أ ّ
االستعامري الصهيوين املؤلف من تحالف بريطاين – صهيوين .وأصبح واض ً
عا مري ًرا عرب الزمن.
وأنهم سيواجهون رصا ً
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دانا الكرد
باحثة يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .حاصلة عىل درجة الدكتوراه يف العلوم السياسية

من جامعة تكساس يف أوسنت ،وهي متخصصة يف السياسة املقارنة والعالقات الدولية .كام تكتب دوريًا
ملنشورات مثل العريب الجديد ،ومدونة مونيك كيج التابعة لواشنطن بوست ،ومجلة فورين أفريز .ولها عدة
دراسات منشورة يف مجالت محكمة علميًا.

فلسطني يف املؤرش العريب
سنوي ينفّذه املركز العريب يف البلدان العربية التي يُتاح فيها تنفيذ
املؤش العريب هو استطال ٌع
ّ
ّ

االستطالع ،وتتوافر فيها األطر اإلحصائية العامة لسحب الع ّينات املمثّلة ملجتمعاتها؛ بهدف الوقوف عىل

م العريب نحو مجموع ٍ
ة من املواضيع االقتصادية واالجتامعية والسياسية؛ مبا يف ذلك
اتجاهات الرأي العا ّ

م نحو قضايا الدميقراطية ،وقيم املواطنة واملساواة ،واملشاركة املدنية والسياسية.
اتجاهات الرأي العا ّ
كام يتضمن تقييم املواطنني ألوضاعهم العامة ،واألوضاع العامة لبلدانهم ،وكذلك تقييمهم املؤسسات

الرئيسة الرسمية يف هذه البلدان ،والوقوف عىل مدى الثقة بهذه املؤسسات.
ونُفّذ استطالع املؤرش العريب للم ّرة السادسة خالل الفرتة املمتدة من كانون األول /ديسمرب  2017إىل

الكل  18830مستجيب ومستجيبة .عند إطالق
ّ
نيسان /أبريل  2018يف  11بلدًا عرب ًيا ،عىل ع ّينة بلغ عددها

مرشوع املؤرش العريب ،أخذ املركز العريب عىل عاتقه أن يكون هذا املسح األكرب من نوعه ينطلق من

أجندة عربية وليس مجرد استطالع يخدم أجندات بحثية يف مؤسسات أجنبية .ويف هذا اإلطار ،صاغ املؤرش
العريب أهدافه لتناول موضوعات مهمة وراهنة وأساسية يف املجتمعات العربية .ويف ضوء إغفال
استطالعات الرأي اإلقليمية ومعظم استطالعات الرأي الوطنية تناول موضوع القضية الفلسطينية ،فقد
خاصا يتعلق بالقضية الفلسطينية .ولكون املؤرش العريب
قسم
أسس املؤرش ،منذ انطالقه يف عام 2011
ً
ً

عا بحثيًا ينفذ يف العديد من البلدان العربية ،فقد هدف إىل قياس املوضوعات التالية املتعلقة
مرشو ً

بفلسطني عىل نحو دوري:

n nكيف يرى الرأي العام العريب قضية فلسطني وإن كان يعتربها قضية عربية أم قضية خاصة بالفلسطينيني.
n nتقييم معاهدات السالم التي وقعتها بعض البلدان العربية مع إرسائيل.
n nمواقف الرأي العام العريب تجاه مسألة االعرتاف بإرسائيل.
n nتقييم سياسات القوى الدولية واإلقليمية نحو القضية الفلسطينية.
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وبطبيعة الحال ،فاملؤرش العريب يضيف أسئلة أخرى تتعلق بالقضية الفلسطينية عندما تدعو الحاجة إىل
ذلك ضمن املوضوعات الراهنة.
إن استمرار تناول املركز العريب لقضية فلسطني يعني الوقوف عىل اتجاهات الرأي العام العريب نحوها
من ناحية ،خاصة يف خضم كرثة املبادرات واملواقف السياسية الرسمية حولها ،ويعني من ناحية ثانية تأكيد
رسالته يف تناول القضايا العربية املركزية واألساسية من خالل مناهج البحث العلمي واألكادميي الكمية
والنوعية.
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رامي أبو شهاب
تنصب اهتامماته البحثية عىل النقد
أستاذ جامعي محارض يف قسم اللغة العربية بكلية اآلداب ،جامعة قطر.
ّ

رضا يف مؤسسة قطر
األديب الحديث ،والنظرية النقدية وخطاب ما بعد االستعامر ،وأدب الشتات .عمل محا ً
للرتبية والعلوم ألكرث من عرش سنوات .تركز أبحاثه عىل النقد الثقايف ،صدر له مؤخ ًرا كتاب "يف املمر األخري:

رسدية الشتات الفلسطيني؛ منظور ما بعد كولونيايل".

التخيل والتاريخ :الروح الجمع ّية والتجليات والوظائف يف رواية زمن الخيول البيضاء
تنطلق هذه الدراسة من محورية النكبة ،بوصفها حدث ًا تاريخ ًيا أنتج ما ميكن أن ننعته بالصدمة كام شاعت
عا للبحث يف تداعيات األحداث الكربى واملآيس
ً
يف الدراسات الثقافية ،والتي خصصت
مجال نقديًا واس ً
عىل األفراد والجامعات .وهذا ما يتطلب قراءة تأملية ،وناقدة للحدث ،بالتوازي مع منظور آخر لتأمله فكريًا،
وفلسفيًا ،وفنيًا .وتهدف هذه الدراسة إىل متثل مفهوم الرسد التاريخي يف رواية "زمن الخيول البيضاء"

للروايئ إبراهيم نرص الله ،انطالقًا من فرضية الفعل واألثر لكل من التجليات الرسدية املتخيلة والوظائف

التاريخية ،وتضافرهام ضمن بنية واحدة .ونؤكد يف هذه الدراسة تجاوزنا املنظور التقليدي القائم عىل

التثبت من األحداث ،وانعكاسها عىل العمل ،إىل ما هو أعمق من ذلك؛ ونعني الروح الجمعية القامئة يف
فضل عن تأمل حدث عنيف كمن
ً
نص متخيل يسعى لتحقيق وعي تاريخي من أجل متكني االستمرارية واالمتداد،

يف الذاكرة الفلسطينية القامئة عىل محورية النكبة؛ ومن هنا ،فإننا نقرأ جدلية العالقة بني الحدث التاريخي

والرسد املتخيل ضمن مسارات محددة ،مستندين يف ذلك إىل هيغل ،ومفهومه لروح التاريخ الجمعي،

بالسد التاريخي.
بالتجاور مع تنظريات لوكاش وريكور ،وال سيام فيام يتعلق
ّ
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سعيد الحاجي
باحث ومنسق فريق الدراسات التاريخية مبركز تكامل للدراسات واألبحاث يف مراكش ،املغرب .يعمل أستاذًا
باألكادميية الجهوية للرتبية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة ،املغرب .متخصص يف تاريخ املتوسط
والعامل اإلسالمي .يشتغل يف أبحاثه عىل التاريخ الجهوي واملونوغرافيات .له عدة أبحاث ودراسات أهمها

كتاب "القرص الكبري خالل مرحلة الحامية  :1956-1912دراسة مونوغرافية" ،حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف

التاريخ املعارص من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط عام .2015

صورة النكبة يف املجتمع املغريب من خالل األرشيفات العائلية
تندرج هذه الدراسة ضمن املحاوالت الرامية إىل إبراز عمق حضور القضية الفلسطينية وحدث النكبة يف

جا لقياس هذا الوعي .ومبا أن املواقف
الوعي الجمعي العريب ،وقد اتخذت من املجتمع املغريب منوذ ً

الرسمية ملختلف الدول العربية من القضية الفلسطينية عامة ،ومن نكبة  1948خاصة ،ظلت معروفة لدى

الدارسني واملهتمني ،فإن حضور هذه القضية يف عمق املجتمع املغريب مل يح َ
ظ بالقدر الكايف من

اهتامم الباحثني.

إن القول بتشكل وعي املغاربة بالقضية الفلسطينية بدأ مع حرب النكبة يعني أنهم مل يهتموا بفلسطني
قبل هذا الحدث .وهنا ،نجد أنفسنا أمام إشكاليات متعددة مرتبطة بتفاعل املجتمع املغريب مع القضية

الفلسطينية :أيكون قد بدأ مع النكبة أم قبلها؟ وكيف كانت صورة النكبة داخل املجتمع املغريب؟ وهل كان

تفاعله معها استجابة لحمالت تعبئة سياسية؟ أم هل كان العتبارات أخرى؟

ٍ
نفي لفرضية تشكل وعي
إلثبات أو
لقد اتخذنا من بعض األرشيفات العائلية بشامل املغرب مادة مصدرية؛
ٍ

املجتمع املغريب بالقضية الفلسطينية قبل حدث النكبة ،وانطلقنا منها أيضً ا لرسم صورة الحدث يف املجتمع
املغريب .وبينت الوثائق التي اشتغلنا بها يف هذه الدراسة ،أن وعي املجتمع املغريب بالقضية الفلسطينية

وتفاعله معها ،سابق لحدث النكبة ،بل لتفاعل األنظمة العربية نفسها مع القضية الفلسطينية ،وأن مواقف
التنظيامت السياسية أو الحقوقية أو الثقافية من القضية مل تكن سوى انعكاس للوعي املجتمعي بها،

والذي كان ممتدًا إىل عمق املجتمع املغريب عىل اختالف فئاته العمرية وانتامءاته الطبقية .وهو مؤرش

دال عىل أن القضية الفلسطينية كانت عىل رأس القضايا التي ناضل من أجلها املجتمع املغريب ،منذ

املحاوالت األوىل الحتالل فلسطني ،ومل ترتبط بحسابات سياسية معينة كانت تروم تعبئة املجتمع لالهتامم

بهذه القضية.
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صالح الشورة
أكادميي أردين متخصص بالتاريخ ،ويد ّرس التاريخ الحديث واملعارص يف كلية اآلداب والعلوم يف جامعة
العلوم اإلسالمية العاملية .2016 ،ترتكّز اهتامماته البحثية يف تاريخ بالد الشام عامة والقدس خاصة .له
مجموعة من املؤلفات أهمها" :مدينة القدس تحت االحتالل واالنتداب الربيطاين ."1948-1917

ترصيح بلفور يف الصحف الفلسطينية منذ صدوره حتى ثورة الرباق عام 1929
تبحث الورقة يف املعالجة الصحفية لترصيح بلفور وذلك من خالل رصد املواقف الثابتة واملتحولة يف الجرائد

العربية الفلسطينية التي كانت تصدر يف فلسطني مع بداية إعالن الترصيح بشكله الرسمي سنة  1920حتى
ه ّبة الرباق عام  .1929وتكمن إشكالية البحث يف النظر يف رحلة الوعي ونقيضه من خالل قراءة العقلية

الصحفية التي تناولت الترصيح باعتباره قضية رئيسة يف العالقة العربية األنغلو  -صهيونية؛ فيحاول البحث أن
يجيب عن التساؤل التائه يف ماهية إدراك ،أو عدم إدراك ،حجم املأساة التي سترتتب عىل الترصيح الحقًا ،أو
واقع االحتالل الربيطاين وأهدافه البعيدة غري املعلنة لوجوده يف فلسطني.

يحاول البحث استقراء واقع الجرائد ومخيالها وأقالمها وانعكاسات صورة الترصيح ولفائفه عىل صفحاتها
والذي بدوره عكس حال املقاومة وانعكس عليها .ويصل البحث إىل نتيجة مفادها أن الخط الصحفي

الفلسطيني حافظ عىل صيغة االحتجاجات الصحفية عىل الترصيح وبقي يدور يف فلك األقالم املساملة،
واكتفى بتقديم معالجات صحفية خجلة ،ال تختلف يف نهجها عن النهج الذي دفع باتجاه الدعوة إىل الحراك
السلمي ونبذ العنف .وقد اعتمد البحث عىل املنهج التاريخي االسرتجاعي املتسلسل ،وخاصة أنه أدرك عامل

الزمن ،أو ما يعرف بتبدل األحوال .لذا جاء التنقيب عن أخبار الترصيح يف الجرائد يف سياق التصاعد التاريخي
لألحداث وتحوالتها املتسارعة ،آخذًا بعني االعتبار مقدار الوعي ونقيضه يف االختالف باملعالجات الصحفية

وأسبقية جريدة عىل أخرى بإدراك خطر وعد بلفور .وسيكون الرتكيز منصبًّا عىل الجرائد التي كانت تصدر يف
فلسطني إبان مجال الدراسة .ومن أهم هذه الجرائد "جريدة فلسطني" ،وغريها من الجرائد الفلسطينية التي

رافقت الفرتة الزمنية املبحوثة وعىل سبيل املثال ال الحرص" :جريدة الجامعة العربية" ،و"جريدة الكرمل"،
و"جريدة لسان العرب" باعتبارها وجهة نظر مختلفة.
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عادل مناع
مؤرخ فلسطيني متخصص بتاريخ فلسطني خالل العهد العثامين والفلسطينيني يف القرن العرشين .درس

خالل الثامنينيات والتسعينيات يف عدة جامعات فلسطينية وإرسائيلية أهمها الجامعة العربية وجامعة
بريزيت .ثم صار باحثًا يف معهد فان لري يف القدس ومدي ًرا ملركز أبحاث املجتمع العريب يف إرسائيل منذ
عام  .1999نرش عرشات الكتب واملقاالت باللغات الثالث (العربية ،والعربية ،واإلنكليزية) يف مجاالت تخصصه.
آخر منشوراته كتاب "نكبة وبقاء" الذي صدر بالعربية عام  2016ثم بالعربية عن معهد فان لري عام .2017

قراءة مجددة يف األدبيات التاريخية حول النكبة ومفاهيمها :نظرة من الداخل
تعالج هذه الورقة األدبيات التاريخية العربية املتعلقة بالحرب يف فلسطني عام  ،1948منذ صدور كتاب

قسطنطني زريق "معنى النكبة" إىل وقتنا الحارض .بعد عرض مناذج لتلك األدبيات ،تتمركز الورقة يف قراءة

نقدية لبعض الروايات التاريخية اإلرسائيلية والفلسطينية حول املسؤولية عن النكبة وتداعياتها .ثم تقدّم
رؤية مغايرة لتلك املوضوعات من الداخل؛ أي من وجهة نظر الفلسطينيني الذين ظلوا يف الوطن املحتل
عام  1948وصاروا مواطنني يف الدولة اليهودية .وتستند الورقة إىل دراسة أوسع تم نرشها مؤخ ًرا بعنوان

"نكبة وبقاء :حكاية فلسطينيني ظلوا يف حيفا والجليل "1956-1948 ،صدرت عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية
يف بريوت ورام الله عام  .2016وتبني تلك الدراسة بجالء أن النكبة مل تكن حدث ًا تاريخيًا م ّر وانتهى بل سريورة

وتجربة حياتية عاشها الباقون يف شامل فلسطني حتى عام  1956عىل األقل .واعتمد هذا البحث عىل

املصادر والوثائق املنشورة واملخطوطة املتوافرة إضافة إىل التوثيق الشفوي يف سبيل التغلب عىل
عدم وجود أرشيفات عربية من جهة ،واستمرار التعتيم عىل الوثائق يف املواضيع "الحساسة" املتعلقة

بالنكبة يف األرشيفات اإلرسائيلية من جهة أخرى.
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عبد القادر القحطاين
أكادميي قطري ،أستاذ التاريخ الحديث واملعارص يف جامعة قطر .يرتكز اختصاصه الدقيق حول تاريخ الجزيرة

العربية ،من كتبه" :التطور السيايس يف اليمن ( ،")1962–1948و"العالقات اليمنية الربيطانية (،")1962–1934

و"دراسات يف تاريخ الخليج العريب الحديث واملعارص".

أثر وعد بلفور يف هجرة الفلسطينيني من وطنهم واملوقف الدويل
تعهدت بريطانيا بإنشاء الوطن القومي اليهودي يف فلسطني .وكان آرثر بلفور وزير خارجية بريطانيا أكرث
املتحمسني لهذا املرشوع .ويف الثاين من ترشين الثاين /نوفمرب  ،1917أصدر الوزير الربيطاين وعده

املشؤوم بتأييد اليهود بتأسيس الدولة اليهودية عىل أرض فلسطني .جاء ذلك الوعد يف الخطاب الذي
جهه إىل الزعيم الصهيوين اللورد ليونيل والرت روتشيلد .وقد علق الصهيوين وايزمان عىل وعد بلفور
و ّ

قائل" :إن الدولة اليهودية سوف تأيت
ً
جهه إىل اليهود
يف خطاب له يف لندن يف  21أيلول /سبتمرب  1919و ّ

ولكنها لن تأيت بوساطة الوعود والترصيحات السياسية بل بعرق الشعب اليهودي ودمه ،أما وعد بلفور،

فهو املفتاح الذهبي الذي يفتح أبواب فلسطني ،ويعطيكم فرصة لبذل كل جهودكم فيها".

ومنذ صدور وعد بلفور نشطت الحركة الصهيونية بالتعاون مع سلطات االنتداب الربيطاين عىل فلسطني

بتهجري اليهود من بلدان العامل إىل فلسطني وفق خطة مربمجة لالستيالء عىل أرض فلسطني وإرغام

الفلسطينيني عىل الهجرة من بلدهم .ستحاول هذه الدراسة وضع وعد بلفور ضمن السياقات التالية التي
تشكل محاورها :مسؤولية بريطانيا يف ضياع فلسطني ،مسؤولية األمم املتحدة عن القضية الفلسطينية،
املوقف العريب من القضية الفلسطينية.
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عصام نصار
أستاذ تاريخ الرشق األوسط املعارص يف جامعة والية إلينوي يف الواليات املتحدة األمريكية .محرر مجلة

فصلية القدس الصادرة باإلنكليزية ،التي تصدرها مؤسسة الدراسات الفلسطينية .تركز اهتامماته البحثية عىل
دراسة تاريخ فلسطني الثقايف واالجتامعي العثامين واالنتدايب ،وعىل دراسة تاريخ التصوير الفوتوغرايف
يف الدولة العثامنية وعموم بالد الشام .وله العديد من الكتب واملؤلفات يف هذه املواضيع البحثية .وهو

حاصل عىل درجة الدكتوراه يف التاريخ من جامعة والية إلينوي عام .1997

الصور الفوتوغرافية وإشكاليات إغفالها يف التأريخ للنكبة
تعالج هذه الدراسة إمكانية استخدام الصور الفوتوغرافية مصد ًرا يف دراسة تاريخ النكبة ،من خالل اعتبارها

مصد ًرا أساسيًا لتشكل املخيلة التاريخية لتلك الحقبة .وتستند إىل ح ّد ما إىل الصور العربية القليلة التي
فضل عام أنتجه مصورون أجانب.
ً
التقطت آنذاك ،وتقارنها بالصور التي أنتجها مصورون صهاينة وإرسائيليون،
تستند الدراسة إىل نظريات الثقافة البرصية الحديثة ،والتي تنظر إىل الصور الفوتوغرافية من عدة جوانب،

منها الجاميل والتاريخي والوثائقي .وتحلل هذه الصور عرب أساليب نظرية مختلفة ،منها السيميائية

والتاريخية الكربى (املاكروتاريخية) ،والتاريخية املموضعة (امليكروتاريخية) ،مستخدمة األطر النظرية التي

ساهم يف كتابتها عدد من املفكرين من أمثال والرت بنيامني وروالن بارت وكريستوفر بني يف دراساته
حول التصوير يف الهند .ومتيز الدراسة بني عمق الصورة إذا وضعت يف السياق التاريخي وسطحها ،بصفته

عا يتعلق بكينونتها من حيث هي صورة ،وما يظهر عىل سطحها من مشاهد.
موضو ً

ويف سياق البحث ،متت اإلشارة إىل أعامل مصورين عرب يف فلسطني ،منهم السوري عبد السالم العجييل
واألرمن الفلسطينيني من أمثال هرانت نكشيان وأنرتيج بكرجيان ،والعرب الفلسطينيني مثل خليل رصاص وعيل

زعرور .وتنتقد الورقة فشل مؤرخي النكبة العرب يف استخدام الصور وثائق ،واالقتصار عىل استخدامها
لتزيني الكتب .وتقرتح طرقًا مختلفة الستخدام الصور يف الدراسات التاريخية بصفة عامة ،ويف دراسة النكبة

بصفة خاصة.
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فتحي ليسري
ينصب اهتاممه
أستاذ التاريخ املعارص والراهن بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،بجامعة صفاقس بتونس.
ّ
الرئيس عىل التاريخ السيايس والحركات الوطنية باملغرب العريب وإشكاليات تاريخ الزمن الراهن .من كتبه:

"تاريخ الزمن الراهن" ،و"عندما يطرق املؤرخ باب الحارض" ،و"دولة الهواة" ،ومن أحدثها "تجربة حكم 'الرتويكا'
يف تونس" عام .2016

الحركة العربية باملرشق ووعد بلفور 1920-1917
تقص ردود أفعال زعامء الحركة العربية وأبرز الفاعلني والهيئات السياسية
تتلخص إشكالية هذه الورقة يف
ّ
العربية عىل وعد بلفور غداة إعالنه وبُعيد ذلك.

وسيتم رصد تجلّيات ردات األفعال تلك ملا للتفاصيل من أهمية قصوى يف مثل هذه القضايا املفرطة

الحساسية .كام سرنكز املجهر عىل خلفيات رعاية اإلنكليز لالتصاالت بني قادة الحركة العربية وأبرز الزعامات
الصهيونية آنئذ ،عالوة عىل تعقّب تطورات املواقف وردود األفعال وفق التقلبات الفلسطينية والعربية
والربيطانية والدولية.

ميه بيشء من
لقد تجسدت الحركة العربية أثناء الحرب العاملية األوىل وإثر انتهائها يف ما ميكن أن نس ّ
وز "الجيل الثاين" من القادة العرب .الجيل الذي يع ّد من إفرازات "بروتوكول دمشق" ،ذلك الحلف الذي
التج ّ

نشأ بني الهاشميني يف الحجاز وطائفة من رجال الحركة القومية العربية يف الشام والعراق يف أيار /مايو

 ،1915ما أتاح لرشيف مكة الحسني بن عيل وأبنائه األربعة وخاصة فيصل وعبد الله ،وكذا نفر من السياسيني

عم الحركة العربية والدفاع عن مصالح العرب ما وسعهم ذلك.
السوريني املقيمني يف مرص تز ّ
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فخري صالح نواهضة
ناقد أديب وباحث يف األدبني العريب والعاملي ،ومرتجم .يعمل حال ًيا مدي ًرا للنرش العريب يف دار جامعة

حمد بن خليفة للنرش .نرش ما يزيد عىل عرشة كتب عن الرواية والقصة العربيتني ،كام ألّف وترجم عددًا آخر من

ريا من الدراسات عن الرواية والقصة والشعر والثقافة الفلسطينية.
الكتب عن النظرية األدبية .نرش عددًا كب ً

النكبة ،والرواية ،وتبلور الهوية الوطنية الفلسطينية
اشتغل املنت الروايئ العريب عامة ،والفلسطيني خاصة ،منذ سقوط فلسطني وقيام الدولة الصهيونية عام

 ،1948عىل إنجاز نص رسدي متخ ّيل ينطلق من نكبة فلسطني واألحداث املصاحبة لها ،من عمليات تطهري عرقي
وتهجري قرسي وشتات دفع الفلسطينيني إىل جهات األرض األربع .وبغض النظر عن مستوى املدونة الروائية

الفلسطينية ،وكذلك العربية ،التي سعت للقبض عىل لحظة النكبة يف الزمان واملكان ،أو فيام يسميه
ميخائيل باختني الكرونوتوب الروايئ ،فقد استطاعت الرواية العربية ،وكذلك الروايات التي كتبها فلسطينيون

بلغات أخرى ،أن تقدّم رواية مختلفة عن الرواية الصهيونية لسقوط فلسطني وقيام الدولة العربية .صحيح أن

الرواية ليست تاريخًا ،لكنها سعت لتقديم رواية مغايرة ،رواية قادرة عىل رسد الحكاية الحقيقية لالستعامر
الصهيوين الكولونيايل اإلحاليل .وبهذا املعنى تراكمت لدينا نصوص أساسية ،ميكن النظر إليها بوصفها
ما.
املدونة الرسدية املتخيلة لسقوط فلسطني ونكبتها التي مير عليها اآلن سبعون عا ً

إن غرض هذا البحث هو النظر يف املدونة الروائية حول النكبة ،ال بوصف هذه املدونة تاريخًا؛ فلدينا الكثري

من املصادر التاريخية التي سعت لنقد املدونة التاريخية الصهيونية وتفكيكها ،وإثبات زيفها وأغراضها

نصوصا
األيديولوجية الفاقعة والدعائية الكاذبة ،بل ألجل تحليل اللحظة الرسدية التي استطاعت أن تقدّم
ً

روائية متخيلة باهرة حول النكبة .كام يسعى البحث إلثبات أن األدب ،واملدونة الرسدية خاصة ،ميكن أن يقوم

بنفسه رواي ً
ة مضادة تدفع القارئ إىل اكتشاف ما سعت الرواية الصهيونية لرتسيخه يف العقول ،األجنبية

منها خاصة ،وقدرة هذه املدونة عىل تغيري النظرة السائدة حول النكبة .فدور الرواية ال يقل عام أحدثته

الكتابات التاريخية الفلسطينية والعربية حول النكبة ،والتي سبقت املؤرخني اإلرسائيليني الجدد يف فضح
الرواية الصهيونية للنكبة.
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محمد جامل باروت
ويتول مسؤول ّية إدارة
ّ
يعمل األستاذ جامل باروت باحثًا مشاركًا يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،
البحوث يف املركز إضاف ً
ة إىل إنجاز موضوعاته البحثية الخاصة به .شارك يف تأليف أكرث من ثالثني كتابًا مؤلِّفًا ،أو
مؤلِّفًا أساسيًّا ،أو مؤلِّفًا مشاركًا .وعمل يف مجاالت بحثية متعددة مرتبطة بقضايا الفكر العريب الحديث والحداثة،

والتعليم والتنمية البرشية ،والتنمية والسكّان ،والهجرة الخارجية السورية ،واالسترشاف املستقبيل ملسارات

التنمية ،يف سورية يف عديد الوكاالت الوطنية والدولية .وعمل أيضً ا مدي ًرا ومستشا ًرا يف عدة مشاريع لربنامج

األمم املتحدة اإلمنايئ يف سورية ،ولصندوق األمم املتحدة للسكّان ،وللمنظمة الدولية للهجرة .وقد كان
مدير مرشوع "سوريا  "2025الذي انتهى يف أواخر  ،2007وكان املؤلّف الرئيس لتقرير الهجرة السورية الدولية،

مقيم يف املعهد الفرنيس
واملؤلف الرئيس للتقرير الوطني األول املرجعي عن حالة سكان سورية .عمل باحثًا
ً

للرشق األدىن " "IFPOيف حلب خالل الفرتة  .2010-2007وحارض عام  2008يف كلية القديس أنطونيوس Saint

 Anthony's Collegeبجامعة أكسفورد يف اململكة املتحدة ،وعمل أستاذًا زائ ًرا يف مدرسة الدراسات العليا
للعلوم االجتامعية يف باريس.

الجيش السوري عشية الحرب ()1949-1947
تتحدد إشكالية هذه الورقة يف التعرف إىل ردة فعل الحكومة السورية تجاه متكّن الجيش السوري من تحرير

مستعمرة "ميشامر هايردن" ،ومن االحتفاظ بها ،وبالتالل الواقعة إىل الغرب منها ،وهو ما هدد الطريق الرئيس
بني طربية وبني مستعمرة املطلّة ،ثم تحويلها إىل "مح ّررة فتح الله" عىل اسم الضابطني الشهيدين .وجاء حرج

الحكومة من تحرير املستعمرة بسبب وقوعها داخل األرايض املخصصة للدولة اليهودية يف قرار التقسيم.
وطرح بعض قادة الحكومة ومجلس النواب أفكا ًرا مثل ترسيح الجيش السوري العامل واستبداله مبجندين لسد

العجز يف املوازنة ،أو االنسحاب إىل الحدود "الدولية" ،أو توقيع هدنة دامئة مع إرسائيل عىل غرار اتفاقات

الهدنة العربية  -اإلرسائيلية ،أو االنسحاب إىل الحدود الدولية من دون توقيع اتفاق هدنة  ...إلخ .وتحدد الورقة
النطاق الزمني لتحليلها بني أوائل كانون الثاين /يناير  1948حني دخل فوج الريموك الثاين فلسطني وتوقيع
اتفاق الهدنة السورية  -اإلرسائيلية يف  20متوز /يوليو  .1949وتعتربها الرواية الرسمية اإلرسائيلية مبنزلة

النهاية الفعلية ملا دعته بـ "حرب االستقالل" ونهاية فصل وبداية آخر .وتستند الورقة إىل محرض مخطوط للجلسة
الرسية التي نوقشت فيها قضية تحرير الجيش للمستعمرة كمشكلة سياسية للدولة ،وإىل ما رشح عن الجلسات
الرسية األخرى املشار إليها يف الجريدة الرسمية .وتبني الورقة أن السياسيني السوريني مل يتجرؤوا عىل سحب
الجيش من املستعمرة املحررة ،إىل أن قام حسني الزعيم بعد انقالبه بالتنازل عنها مبوجب اتفاق الهدنة.

وتستخلص الورقة بعض النتائج التي تراها مهمة حول قراءة موقف الحكومة السورية وقادة مجلس النواب تجاه

الحرج الذي نتج من عملية التحرير تلك ،مبا يقلب الروايات الشائعة يف األدبيات التاريخية السورية حول ذلك.
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محمود محارب
باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسات السياسات وأستاذ جامعي فلسطيني .حصل عىل شهادة الدكتوراه
يف العلوم السياسية من جامعة ريدينغ يف بريطانيا عام  .1986نرش العديد من الكتب وعرشات األوراق

البحثية حول القضية الفلسطينية  ،الصهيونية  ،إرسائيل ،والرصاع العريب اإلرسائييل.

رواية الحزب الشيوعي اإلرسائييل للنكبة :رؤية نقدية
تبحث الورقة يف دور الحزب الشيوعي اإلرسائييل يف النكبة خالل حرب  1948استنادًا إىل وثائقه .وتقف
عىل العوامل األساسية التي ساهمت يف قيام الحزب بدعم إنشاء دولة للمستوطنني الكولونياليني

الصهيونيني اليهود يف فلسطني .وتعالج الدراسة تجاهل الحزب الشيوعي الطبيعة الكولونيالية اإلجالئية

للحركة الصهيونية وتحالفها املتني مع الدول االستعامرية ،وتجاهل هدف الصهيونية ونشاطها لطرد الشعب
الفلسطيني ،وتشخيصه سعيها إلقامة الدولة اليهودية عىل حساب الشعب العريب الفلسطيني ،بأنه "نضال

من أجل التحرر القومي ومن أجل االستقالل" ،ونفيه حق الشعب العريب الفلسطيني يف الدفاع عن وطنه،
ووقوفه ضد الحركة الوطنية الفلسطينية.

وتقف الدراسة عىل تبني الحزب الشيوعي اإلرسائييل يف حينه الرؤية اإلرسائيلية الصهيونية لطبيعة حرب

 ،1948السيام ما يخص طرد الفلسطينيني وتحميله الضحية مسؤولية التهجري ،وتجاهله الكامل للمجازر التي
ارتكبت بحقهم .وتتابع الورقة انخراط أعضاء الحزب الشيوعي وأنصاره منذ شباط /فرباير  1948يف املنظمة

العسكرية "الهاغاناه" ،التي ع ّد أنها "جيش الشعب" .وتتابع الورقة وقوف الحزب الشيوعي إىل جانب الحركة

الصهيونية والحكومة اإلرسائيلية يف توسيع حدود الدولة اليهودية يف املنطقة املخصصة للدولة العربية
ٍ
أراض عربية احتلها خارج
الفلسطينية وفق قرار التقسيم ،ونقده الشديد للحكومة لسحبها الجيش من

املنطقة املخصصة للدولة اليهودية .وتقف الورقة عىل األهمية القصوى التي أوالها الحزب الشيوعي

لحصول مجتمع املستوطنني اليهود يف فلسطني عىل مختلف أشكال الدعم من دول أوروبا الرشقية يف

خصيصا
الحرب .وتتابع دور الحزب يف تجنيد هذا الدعم ،سيام دور أمينه العام شموئيل ميكونيس الذي سافر
ً

إىل دول أوروبا لتحقيق هذا الغرض.
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معني الطاهر
باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،ومنسق مرشوع توثيق الحركة الوطنية الفلسطينية يف
املركز .له العديد من الكتابات يف موضوع تاريخ القضية الفلسطينية .أكمل دراسته العليا للامجستري يف

الفلسفة يف الجامعة األردنية عام  .1991وهو مامرس سيايس قاد الكتيبة الطالبية يف حركة "فتح" ،وعمل
قائدًا للقوات املشرتكة الفلسطينية اللبنانية يف اجتياح عام  1978ويف عام  .1982شغل عضوية املجلس

الوطني الفلسطيني واملجلس الثوري لحركة "فتح" ،واملجلس العسكري األعىل للثورة الفلسطينية.

بني السياسة وامليدان :دراسة يف مخطوطات أكرم زعيرت وقاسم الرمياوي
تتناول هذه الدراسة مخطوطني مل يسبق ألحد أن اطلع عليهام؛ األول تقرير للدكتور قاسم الرمياوي (قائد
جه إىل الحاج أمني الحسيني ،يقدّم فيه وصفًا تفصيليًا للميدان،
ميداين  ،)1982-1919مكتوب بخط يده ومو ّ
وملحاوالته اإلبقاء عىل الضفة الفلسطينية لنهر األردن يف يد الهيئة العربية العليا ،ومقاومته محاوالت

اإلدارة األردنية ضمها إىل رشق األردن .وتتمثّل قيمته يف أنّه الوثيقة األوىل التي تحدّثت عن محاولة
ٍ
واف
ح
ً
فلسطينية إلبقاء الضفة الغربية كيانًا فلسطين ًيا
مستقل وقاعدة ارتكاز للهيئة العربية العليا ،مع رش ٍ

للرصاع املحتدم مع الصهاينة من جهة ،ومع إمارة رشق األردن من جهة أخرى ،مرو ًرا بالظروف الداخلية التي

ما املخطوط الثاين ،فهو اليوميات غري املنشورة لألستاذ أكرم زعيرت (قائد
عانتها "كتائب الجهاد املقدس" .أ ّ
م تفصيالت عن الحالة الفلسطينية والعربية السائدة ،وسعي زعيرت
سيايس  )1996-1909لعام  ،1949وتض ّ
جا
ورفاقه إلدامة حالة الحرب بني العرب والصهاينة ،ولتحقيق الوحدة السورية  -العراقية ،باعتبارها مخر ً
مة.
الستنهاض األ ّ

وتهدف الدراسة إىل تتبع مواقف قادة الحركة الوطنية الفلسطينية واتجاهاتهم ،إثر نكبة عام  ،1948من خالل
مقارنة بني املخطوطني .ولذلك ،ترسد عرضً ا لألحداث الداخلية التي حالت دون متكّن "كتائب الجهاد املقدس"

من متكني حكومة عموم فلسطني يف الضفة الفلسطينية ،من دون أن تتطرق إىل الرصاعات العربية التي

حالت دون ذلك .يف حني تسلّط يوميات أكرم زعيرت بعض الضوء عىل السياسات الفلسطينية والعربية يف تلك

ما االستنتاج األبرز ،فيتعلّق بالحالة التي كانت مت ّر بها ال ُنخب الفلسطينية ،وانقسامها وتعدد والءاتها.
املرحلة .أ ّ
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منري فخر الدين
أكادميي فلسطيني مختص بالتاريخ الحديث ،وأستاذ مساعد يف الفلسفة والدراسات الثقافية ،ومدير برنامج

املاجستري يف الدراسات اإلرسائيلية يف جامعة بريزيت بفلسطني .ترتكز اهتامماته البحثية والتدريسية يف

التاريخ القانوين والسيايس واالجتامعي مللكية األرض واالستعامر ،وكذلك يف التاريخ االجتامعي والفكري
العريب الحديث.

منوذجا
إشكالية الحقوق املدنية يف االنتداب :مسألة األرض
ً
يتناول البحث سياسات ملكية األرض يف إطار الحكم االستعامري ومن منظور التجربة السياسية الفلسطينية

خالل حقبة االنتداب الربيطاين .يعيد البحث تفسري إطار االنتداب عرب تحليل خطايب جديد لنصوصه املؤسسة
مي  1922و ،1939والتقارير امللكية والقوانني
(وعد بلفور ،وإعالنات السياسة املعروفة بالكتب البيضاء يف عا َ

املفصلية املتعلقة باألرض والدميوغرافيا السياسية لفلسطني) ،ثم يربط ذلك مبنهجية أخرى ،وهي
النظر إىل الخطاب من منظور مامرسة الحكم التفصيلية عىل األرض وتفاعل الفئات املجتمعية الفلسطينية

املختلفة معه ،يف مكان محدد هو غور بيسان ،وذلك باالعتامد عىل كم كبري من املواد األرشيفية والصحفية
واملطبوعات غري املستكشفة .يُقدّم البحث قراءة جديدة إلطار االنتداب بوصفه مرشوع بناء كيان اجتامعي -

سيايس ثنايئ العرقية /القومية ،ومولّدًا لرصاعات ،ذات مالمح بنيوية محددة ،حول معنى الحقوق املدنية
والجمعية والسيادة .يلقي البحث الضوء من جديد عىل موضوعة االستمرار واالنقطاع يف تاريخ ملكية األرض
والسيادة ،خالل أواخر الحكم العثامين واالنتداب والسياق االستعامري اإلرسائييل بعد النكبة .كام يسلط

البحثُ الضوء عىل موضوعة الفاعلية السياسية الفلسطينية يف ظل االنتداب ،وتقاطعات األدوار والتصورات
النخبوية الوطنية والشعبية وتبايناتها ملسألة الحقوق يف األرض والسيادة .يكشف النظ ُر املنهجي املقرتح

عا من العالقات الدينامية والفاعلية ،يتقاطع فيه الرصاع والتباين يف
يف تفاصيل تلك التجارب مشهدًا متنو ً

املصالح مع التوافق والتعاضد التكتييك واإلسرتاتيجي ،ما ال تكشفه الصور الرومانسية املختزلة واملتناقضة

فيام بينها ،إما لوحدة الشعب الفلسطيني املطلقة أو للرصاع الطبقي املطلق.
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مهند مبيضني
أستاذ التاريخ العريب الحديث يف الجامعة األردنية .وأستاذ زائر يف معهد الدوحة للدراسات العليا .عمل منذ
عام  1996عىل دراسة التاريخ االجتامعي واالقتصادي والثقايف .وصدر له من الكتب" :أهل القلم يف دمشق
يف النصف األول من القرن الثامن عرش" (دمشق  ،)2005و"فكرة التاريخ عند العرب يف العرص العثامين"

(عامن  ،)2007و"الفكر السيايس اإلسالمي واإلصالح :التجربتان العثامنية واإليرانية" (بريوت  ،)2008و"ثقافة

الرتفيه واملدينة العربية يف األزمنة الحديثة :دمشق العثامنية" (بريوت  ،)2009و"أنس الطاعة :السياسة
والسلطة والسلطان يف اإلسالم (بريوت  ،)2012و"اإلخوان والقرص :الجامعة والدولة يف األردن" (،)2016

و"األردن املعارص ،إشكاليات التدوين والثورة والحركة الوطنية" ( ،)2018و"شيخ الكار :السلطة والسوق والناس
يف دمشق العثامنية" (.)2018

النكبة يف الخطاب العريب املعارص
ت ُستعاد النكبة يف ذكراها السبعني ،باعتبار أنها كانت فاتحة الهزائم وسبب تواليها ،والتي آلت إىل راهن
ن تاريخ النكبة ليس تلك الصورة االستعادية
تاريخنا اليوم .وتجري االستعادة اليوم بأكرث من صورة وشكلٍ  .بيد أ ّ

الباحثة عن املايض أو عن البطوالت والزمن السيايس أو رحلة الشتات املنبثقة منها ،بقدر ما يجب أن تكون

وتلح علينا باملشاهدة من جديد
متصلة بالوعي الجمعي والحارضية التي تطغى فيها قضية فلسطني حضو ًرا،
ّ

لفعل النكبة وتدوين تاريخه ،وهو ما جاء منذ النكبة وحتى اليوم يف عدّة صور ،بعضها استعادي توثيقي،

مفصل ،وبعضها نظري فلسفي ،وبعضها يقرتب من األسطورة ،وآخر يربطها مبا انتهى إليه
وبعضها يومي
ّ
املرشوع الوطني الفلسطيني اليوم ،ومقوالت التحرر العريب واملقاومة.

مثة قَطعيات أيديولوجية عربية حكمت النظرة إىل حدث النكبة وغريه من األحداث املتوالية يف إطار الرصاع

العريب  -اإلرسائييل ،ومثة مساومات رسمية عربية جرت مع التاريخ لتسجيل فعل اإلدانة الذي ما كان وما

ظل ينظر إليه باعتباره املحكمة التي متنح براءة الفاعلني أو تُثبّت املسؤوليات ،وقد
تحقق لوال أن التاريخ ّ
علم
بدل من أن يكون
يراه الناس فعلهم وحضورهم فيه ،فهو "علم البرش يف الزمان" كام يرى مارك بلوخً ،
ً
باملايض فقط ونقل األخبار ،وهو علم باملسؤوليات وتحديد مرجعية األفعال والتحقيق يف الفاعل التاريخي،

أو حتى يف الوعي املتحقق من رشط الفعل.

تثري هذه الورقة جملة من األسئلة ،منها :كيف بدأ مصطلح النكبة؟ ومن أين جاء؟ وكيف صور املؤرخ العريب
مسألة النكبة؟ وكيف بنيت الرسدية الفلسطينية عن النكبة؟ وما الرواية الفلسطينية للنكبة؟ وهل وقعت
املراجعة لتاريخ النكبة عىل غرار ما جرى يف دولة االحتالل من قبل املؤرخني الجدد ،أمثال إيالن بابيه،

وتوم سغيف ،وبيني موريس وآخرين؟ أم مل تقع؟
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يارس درويش جزائريل
أستاذ مشارك يف قسم الدراسات اإلنسانية يف جامعة فتشربغ ( )Fitchburg State Universityيف الواليات
املتحدة األمريكية .له أبحاث عن األدب األملاين والفرنيس وشؤون الرشق األوسط .كان أستاذًا مساعدًا للغات

األملانية والفرنسية والعربية يف جامعة سام هيوسنت .وهو حاصل عىل دكتوراه يف الدراسات األملانية
والدراسات اإلنسانية العابرة للتخصصات من جامعة ستانفورد يف الواليات املتحدة.

تأريخ التطهري العرقي لفلسطني
التغي يف تناول املؤرخني لقضية التطهري العرقي لفلسطني ،وتبني أنه انتقل
تهدف هذه الدراسة إىل تأريخ
ّ
مقبول يف الغرب .بعد تناول املفردات
ً
من إنكار الدور الصهيوين ودخل مرحلة التعويم؛ أي جعل ذلك التطهري
واملصطلحات التي استخدمها املؤرخون لوصف تهجري أكرثية الفلسطينيني من أراضيهم ،تنتقل الدراسة

إىل محاولة املؤرخني الفلسطينيني وصحافيني غربيني محاربة األسطورة الصهيونية حول سبب التهجري.

فقد نشأت األسطورة الصهيونية عن مسؤولية الحكومات العربية عن مغادرة الفلسطينيني لبالدهم  -بينام
كان الصهاينة يدعونهم إىل البقاء  -مع قيام دولة إرسائيل ،وكان هدفها التغطية عىل التطهري العرقي
الذي جعل قيام دولة ذات أكرثية يهودية ممك ًنا .وعىل الرغم من بعض النقد املوجه إىل هذه الرواية ،فإن

هيمنتها استمرت يف الغرب .لكن هذه األسطورة بدأت تتصدع ،مع فتح األرشيف اإلرسائييل يف مثانينيات

القرن املايض ،ونرش بعض املؤرخني اإلرسائيليني نتائج بحث أظهرت كذب الرواية الصهيونية.

تقدّم الدراسة قراءة جديدة لدور بيني موريس يف تأريخ سبب التهجري .ففي الوقت الذي يعزو البعض

التحوالت يف مواقف موريس إىل انجرافه إىل اليمني،
يبي هذا البحث أن دور موريس كان أش ّد تعقيدًا من
ّ

ذلك .فعىل الرغم من أن أبحاثه أسهمت يف زعزعة األسطورة الصهيونية ،فإن موريس خلق مرحلة جديدة

من اإلنكار يتمثّل يف نفي وجود خطة لتهجري الفلسطينيني .من خالل هذا اإلنكار ،يكون موريس قد بدأ مرحلة

التعويم التي وصلت أعىل درجاتها مع نرش الصحايف اإلرسائييل آري شافيت كتابه "أريض املوعودة" (،)2013
مي فيه التطهري العرقي لفلسطني "صندوق إرسائيل األسود" .إن انتقال اإلعالم األمرييك  -الذي
والذي يس ّ

وج للرواية الصهيونية  -من مرحلة اإلنكار إىل مرحلة التعويم يتجىل يف ترحيبه الكبري
أمىض عقودًا وهو ير ّ

بكتاب شافيت وغياب أي اهتامم بكتاب إيالن بابيه "التطهري العرقي لفلسطني" (.)2006
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يوسف كرباج
تنصب أبحاثه عىل دراسة سكان العامل مبا
أكادميي فرنيس باحث متخصص بعلم السكّان والتخطيط املدين.
ّ

يف ذلك األقليات القدمية والجديدة ،وعالقات السياسة واالجتامع واالقتصاد بديناميات السكّان .تخ ّرج يف
الفرنسيتي.
جامعتي السوربون ودوفني
ْ
ْ

عرض مرشوع الشتات الفلسطيني
يركز هذا البحث الذي أعده الدكتور يوسف كرباج والدكتورة حال نوفل ،عىل الجانب الدميوغرايف دون غريه من
الجوانب األخرى التي اهتم بها عديد الدراسات السابقة عن الفلسطينيني يف الشتات ،بالنظر إىل األهمية

الوطنية للمسألة الدميوغرافية يف مصري فلسطني التاريخية ،ويف حق العودة للشعب الفلسطيني إىل

رشد منه .وتعالج غالبية الدراسات السابقة عن الفلسطينيني األوضاع السكنية والدميوغرافية
وطنه الذي ّ
قليل من
ً
واالجتامعية واالقتصادية يف املخيامت والتجمعات الفلسطينية ،وتشمل غالبًا بلدًا واحدًا أو عددًا
جه إليها الفلسطينيون .وتعترب هذه الدراسات مهمة لكن معظمها يعود إىل سنوات وعقود
البلدان التي تو ّ

سابقة ،بينام تشتد الحاجة إىل مزيد من دراسة الخصائص الحركية الدميوغرافية للفلسطينيني يف العامل،
ومحاولة تغطية أكرب عدد من الدول التي هاجروا إليها ،ينترش الشتات الفلسطيني الناتج بدرجة أساسية من

النكبة يف دول العامل كلها تقريبًا مبا فيها الدول الصغرية ،مثل جزر منطقة البحر الكاريبي .وقد غطى البحث

منها نحو  23دولةً ،هي :فلسطني والفلسطينيون يف إرسائيل ،ودول عربية مجاورة هي سورية ولبنان
واألردن ومرص ،ودول الخليج العريب الست ،ومثاين دول من أوروبا الغربية وشامل أوروبا ،إضافة إىل الواليات

املتحدة األمريكية وبعض دول أمريكا الالتينية .ويحاول البحث أن يريس تطو ًرا بحثيًا جديدًا يف دراسة الشتات
الفلسطيني دميوغرافيًا يف تلك الدول ،ويحفّز الدراسات املختصة عىل دراسة الشتات الفلسطيني أينام

وجد يف العامل ،ويطمح إىل أن يكون قد حقق إضاءة بحثية يف هذا املجال.
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ورشة عمل :فلسطني يف املقررات املدرسية الرسمية العربية
ممه املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات يف ضوء رؤيته املواطنية
تناقش الورشة مرشو ً
عا بحث ًيا ص ّ
الدميقراطية العربية املحدّدة لسائر برامجه ومنتجاته البحثية املتنوعة الستئناف أسئلة النهضة العربية،
والتزامه بالرؤية العروبية الدميقراطية لقضايا التقدم والتحرر .ويشارك يف الورشة عدد من الباحثني والخرباء
الرتبويني واملؤرخني العرب .ومن املقرر أن تصدر منتجات املرشوع من أبحاث يف كتاب مستقل .وتندرج هذه
الورشة يف هذا السياق.
ينطلق منهج املرشوع من تحليل محتوى فلسطني والقضية الفلسطينية يف املقررات املدرسية الرسمية
ملراحل التعليم كافة ،ودراسة التغيريات الكبرية التي طرأت عليه ،من حذف وتعديل وتقليص وإلغاء كيل
وتبديل مفاهيم وتزييف معلومايت أو معريف  ...إلخ ،يف بعض املقررات أو يف كلها.
تركزت إشكاليات املرشوع بحثيًا حول دراسة املحتوى الفلسطيني للمقررات ،ويطرحها جدول عمل الورشة،
التي تخدم طبيعة املرشوع وأهدافه البحثية املحددة ،حول السؤال املركزي التايل:
متى تم التوسيع أو التقليص أو الحذف يف تناول املوضع الفلسطيني؟ أو التغيري مبحتواه ومصطلحاته أو
معلوماته ،أو مفاهيمه املعرفية؟ وما الرشوط التاريخية  -السياسية التي حكمته؟ وما هي جوانب ذلك؟
وانعكاسها عىل املحتويات "الجديدة"؟ وال سيام محتويات مواد العلوم االجتامعية؟

أحمد مفلح
باحث متخصص يف علم اجتامع الرتبية .له العديد من الدراسات واألبحاث املنشورة وخاصة يف مجال تحليل
مضمون الدوريات العربية .عمل سابقًا يف عدد من الدوريات العلمية وسكرتري تحرير تنفيذي أول يف
مركز دراسات الوحدة العربية .حاصل عىل دبلوم دراسات عليا يف التاريخ الحديث واملعارص ،وعىل شهادة
الدكتوراه يف علم اجتامع املعرفة والثقافة من الجامعة اللبنانية.

حامه الله ولد السامل
مؤرخ موريتاين ،أستاذ التعليم العايل يف قسم التاريخ بجامعة نواكشوط املركزية .وحائز عىل جائزة الدولة
املوريتانية التقديرية لآلداب يف عام  .2006عمل سابقًا يف لجنة البحث يف مخرب البحث بكلية اآلداب يف
جامعة مرساي الفرنسية بني عامي  1996و .2002له العديد من األبحاث واملؤلفات املنشورة.

ذوقان عبيدات
أكادميي أردين حائز عىل دكتوراه يف املناهج وطرق التدريس من جامعة عني شمس .له خربة عملية
رئيسا للمرشفني الرتبويني يف األردن وعمل مندوبًا لألردن يف اليونيسكو وأمي ًنا
وسياسية طويلة حيث عمل
ً
ما لوزارة الشباب واللجنة األوملبية.
عا ً
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سيف املسكري
تربوي عامين .مرشف مادة التاريخ بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عامن .حاصل عىل املاجستري يف
التاريخ الحديث واملعارص من جامعة السلطان قابوس  .2012عضو يف الجمعية العامنية للكتاب واألدباء.
عضو يف جمعية التاريخ واآلثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .عمل باحثًا مساعدًا يف املرشوع
اإلسرتاتيجي "مصادر تاريخ العالقات العامنية برشق أفريقيا خالل الفرتة (1888-1624م) :دراسة نقدية
وتحليلية" يف جامعة السلطان قابوس.

عبد الفتاح مايض
باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .عمل سابقًا أستاذًا للعلوم السياسية يف جامعة
اإلسكندرية يف مرص ،وأستاذًا زائر مبركز ودرو ويلسون يف العاصمة األمريكية واشنطن .له العديد من
املؤلفات أهمها "العنف والتحول الدميقراطي بعد الثورة" و"الدين والسياسة يف إرسائيل".

عامر السمر
ريا مبركز
أكادميي مختص بتاريخ سورية الحديث ويد ّرس يف جامعة مبوق قلعة ،دينزيل ،تركيا .عمل سابقًا خب ً
ومدرسا للتاريخ والحضارة يف جامعتي الفرات ودمشق بسورية ،ويف املعهد
الوثائق التاريخية بدمشق،
ً
الفرنيس للرشق األدىن  IFPOيف دمشق وبريوت .له كتاب والعديد من األبحاث يف كتب مشرتكة ودوريات.
حاصل عىل دكتوراه يف تاريخ العرب الحديث واملعارص من جامعة دمشق .2010

محمد املسفر
باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،أستاذ العلوم السياسية يف جامعة قطر .له عدة
كتب وبحوث يف مجاالت العلوم السياسية وقضايا القومية العربية .مساهم دائم يف الصحافة القطرية
تحصل عىل شهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة نيويورك.
والعربية.
ّ

محمد منذر صالح
أكادميي فلسطيني حاصل عىل درجة البكالوريوس يف الرياضيات والفيزياء من جامعة القاهرة ،ودرجة
املاجستري يف أنظمة التحكم من جامعة الرشق األوسط التقنية يف أنقرة  -تركيا ،ودرجة الدكتوراه يف
علوم الحاسبات اإللكرتونية من جامعة جالسكو  -بريطانيا .عمل وزي ًرا للتعليم العايل والبحث العلمي يف
فلسطني يف الفرتة  .2002-1998له خربة طويلة يف العمل األكادميي والتخطيطي حيث نرش ما يقارب 25
مقيم وغري مقيم لعدة جامعات مثل (جامعة النجاح
رئيسا
بحثًا علم ًيا يف مجالت علمية متخصصة وعمل
ً
ً
الوطنية بنابلس  -فلسطني ،جامعة القدس املفتوحة بعامن  -األردن ،الجامعة العربية املفتوحة بالكويت
 دولة الكويت ،الجامعة العربية األمريكية بجنني-فلسطني ،إضاف ًة إىل الجمعية العلمية امللكية يف األردن
ً
حيث كان نائبًا لرئيس الجمعية لشؤون الدراسات والبحث العلمي إضافة إىل اإلرشاف عىل املشاريع فيها.
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نارص الدين سعيدوين
أكادميي جزائري مختص بالتاريخ الحديث واملعارص .د ّرس التاريخ بجامعات الجزائر وجامعة آل البيت (األردن)،
وجامعة الكويت .له العديد من الدراسات واملؤلفات املنشورة تتعلق بتاريخ الجزائر والعامل العريب الحديث
واملعارص .حاصل عىل دكتوراه دولة يف اآلداب والعلوم اإلنسانية من كلية اآلداب بجامعة إيكس-آن-بروفانس،
فرنسا (.)1988

نارص السعدي
طالب دكتوراه يف جامعة السلطان قابوس .شارك يف مؤمترات عديدة ،آخرها" :القيم االجتامعية والثقافية
عامين" ،يف مؤمتر الرسالة الحضارية لألدب العامين ،بالجامعة العاملية يف
يف الشعر الشعبي ال ُ
ماليزيا عام  2017و"معامل اإلصالح السيايس عند الشيخ جاعد بن خميس الخرويص  "1821يف مركز الدراسات
عامنية مبسقط عام  2016و"املجتمع والسياسة يف عامن من خالل جوابات اإلمام محمد بن عبد الله "1954
ال ُ
يف جامعة نزوى عام .2015

نعيم أبو حمص
ما ملجلس
عمل
رئيسا لقسم الرتبية وعلم النفس يف جامعة النجاح الفلسطينية حتى عام  ،1987وأمي ًنا عا ً
ً
ووكيل لوزارة الرتبية والتعليم العايل حتى عام  ،2002ثم
ً
التعليم العايل الفلسطيني حتى عام ،1994
ما ملجلس الوزراء حتى عام  .2013حاصل عىل درجة
وزي ًرا للرتبية والتعليم العايل حتى عام  ،2006وأمي ًنا عا ً
الدكتوراه يف الرتبية ،تخصص مناهج ،عام  1985من جامعة سان فرانسيسكو ،يف الواليات املتحدة األمريكية.

نهار نوري
أستاذ التاريخ يف الجامعة املستنرصية يف بغداد ،أكمل دراسته الجامعية يف كلية اآلداب يف جامعة بغداد
يف تخصص التاريخ الحديث .نُرش له كتاب "العلامنية الربيطانية :دراسة يف نشوء املفهوم وتطوره" (،)2015
وترجم كتاب يوجني ال .روغان "مدرسة العشائر يف إسطنبول"(  ،)2014وكتاب خوان كول وموجان مومن
جا .)2015(" 1843
"العثامنيون وشيعة العراق :كربالء أمنوذ ً

يوسف املحميد
تربوي كويتي ورئيس قسم اللغة العربية يف املرحلة الثانوية ،يف وزارة الرتبية بالكويت.
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رؤساء الجلسات
خالد زيادة
مدير فرع املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات يف بريوت ،وسفري لبنان السابق يف جامعة الدول
العربية ،وهو باحث يف التاريخ االجتامعي والثقايف .له مؤلفات عدّة ،منها" :تطور النظرة اإلسالمية إىل
أوروبا" ،و"مل يعد ألوروبا ما تقدمه للعرب" ،و"الخسيس والنفيس :الرقابة يف املدينة اإلسالمية" ،و"الكاتب
والسلطان :من الفقيه إىل املثقف" ،وثالثية "مدينة عىل املتوسط" ،ورواية "حكاية فيصل".

شفيق الغربا
أستاذ العلوم السياسية يف جامعة الكويت .شغل سابقًا منصب مدير مركز الدراسات اإلسرتاتيجية

واملستقبلية والرئيس املؤسس للجامعة األمريكية يف الكويت .له العديد من الدراسات واألبحاث املنشورة
إضافة إىل مجموعة الكتب أهمها "حياة غري آمنة :جيل األحالم واإلخفاقات" .حاصل عىل درجة الدكتوراه يف
العلوم السياسية من جامعة تكساس ،الواليات املتحدة األمريكية.

صقر أبو فخر
محرر يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .وشغل قبل التحاقه باملركز وظيفة سكرتري التّحرير يف

"السفري" اللبنانية منذ إنشاء هذا امللحق .وبداي ً
ة من عام  1981عمل مح ّر ًرا
الصادر عن جريدة
ملحق "فلسطني" ّ
ّ

ونائب مدير التّحرير يف عدّة دوريات علم ّية محكّمة ومراكز أبحاث؛ من ضمنها مركز التخطيط التابع ملنظمة

التحرير الفلسطين ّية ومعهد الدراسات الفلسطين ّية .وقد كتب العديد من املقاالت عن الثّقافة والتاريخ
الفلسطينيَّني ،وعن وضع الالجئني الفلسطينيّني يف لبنان.

عبد الحميد هنية
أستاذ ورئيس برنامج التاريخ يف معهد الدوحة للدراسات العليا .وعمل أستاذًا زائ ًرا يف جامعات عربيّة وأوروبية.

وساهم كعضو يف هيئات علمية لعدد من املجالت :مجلة العوامل اإلسالمية واملتوسط "بآكس آن بروفنس"،
"تبي" للدراسات
ومجلة "هسبرييس متودا" ،ومجلة "إنسانيات" ،ودورية "عمران" للعلوم االجتامعية ،ودورية
ّ

الفكريّة والثقاف ّية ،ودورية "أسطور" للدراسات التاريخية .له العديد من الكتب والدراسات آخرها ،تونس العثامنية:

بناء الدولة واملجال( .)2012التجربة البحثية ملخرب دراسات مغاربية ( )2012و"كتابات التاريخ يف البالد املغاربية"
(" ،)2007مسار مؤرخ وتجربة تأريخية" (" ،)2008اإلنسان الفرد والنفوذ يف بلدان اإلسالمية املتوسطية" (.)2008
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عبد الرحيم بنحادة
عميد مشارك ومدير برنامج التاريخ يف معهد الدوحة للدراسات العليا .ورئيس تحرير دورية "أسطور" للدراسات
التاريخية .يرتكز اهتاممه حول اإلنتاج التاريخي والسفاري يف الدولة العثامنية واملغرب ولقضايا األرشيف

نصوصا كثرية تهم تاريخ املغرب كــ"تاريخ الدولة السعدية" ( )1994ملؤرخ مجهول؛ و"رحلة
العثامين .نرش
ً

الوزير يف افتكاك األسري" ( )2002للوزير الغساين؛ و"رسالة يف اليهود" ( )2005ملحمد بن عبد الكريم
املغييل .ومن كتاباته أيضً ا "الدولة العثامنية :املؤسسات واالقتصاد والثقافة" ()2008؛ و"املغرب والباب

العايل من منتصف القرن السادس عرش إىل نهاية القرن الثامن عرش" (.)1998

عزمي بشارة
مفكر عريب .املدير العام للمركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،ورئيس مجلس أمناء معهد الدوحة

للدراسات العليا .له عدة كتب ومؤلّفات يف الفكر السيايس ،والنظرية االجتامعية ،والفلسفة ،والتحول

مي  1986و .1996وهو
الدميقراطي .عمل أستاذًا للفلسفة والدراسات الثقافية يف جامعة بريزيت بني عا َ

مؤسس عدة مراكز ومؤسسات بحثية .من أحدث كتبه "الدين والعلامنية يف سياق تاريخي" يف جزأين،

و"الطائفة ،الطائفية ،الطوائف املتخيلة".

نديم روحانا
املدير العام للمركز العريب للدراسات االجتامعية التطبيقية "مدى الكرمل" .أستاذ الشؤون الدوليّة يف جامعة

تافتس يف بوسطن  -أمريكا .يرتكز عمله البحثي حول الرصاع بني الصهيونية والحركة الوطنية الفلسطينية،
والهوية الفلسطينية يف مناطق  ،1948والدميقراطية واملواطنة ،والكولونيالية.

وجيه كوثراين
مؤرخ لبناين ،وباحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .يرتكز اهتاممه حول قضايا التاريخ

االجتامعي واإلسالمي وتاريخ األفكار والتاريخ العريب الحديث واملعارص .صدر له العديد من الدراسات سواء
كتب أو مقاالت ،من أبرزها" :الفقيه والسلطان جدلية الدين والسياسة يف إيران الصفوية القاجارية والدولة
العثامنية")1990( ،؛ و"تاريخ التأريخ :اتجاهات ،مدارس ،مناهج" ( .)2012تحصل عىل درجة الدكتوراه يف التاريخ

من جامعة السوربون ودكتوراه دولة يف اآلداب من جامعة القديس يوسف يف لبنان.
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Nadim Rouhana

Professor of International Relations and Conflict Studies at Tufts University in Boston, Massachusetts.
He is also the founding Director of Mada al Karmel: the Arab Center for Applied Social Sciences in
Haifa. Rouhana is a widely published author whose research focuses on the conflict between Zionism
and the Palestinian national movement; on Palestinian identity in the territories behind the Green
Line; citizenship and democracy; ethnic states; Zionism, colonialism and transitional justice.

Saqr Abu Fakhr

Editor at the Arab Center for Research and Policy Studies. Prior to joining the Center, Saqr Abu Fakhr
was Editorial Secretary for the Palestine Supplement published by the Lebanese newspaper Assafir
since its establishment. Beginning in 1981, Saqr Abu Fakhr served as the editor or the assistant
managing editor for several scientific journals and research centers, including the PLO Planning
Center and the Institute for Palestine Studies. He has written many articles on Palestinian culture
and history, and on Palestinian refugees in Lebanon.

Shafiq al Ghabra

Professor of Political Science at Kuwait University. Formerly Director of the Center for Strategic and
Future Studies and Founding President of the American University of Kuwait. He earned his PhD
in Political Science, with a focus on comparative policies, from the University of Texas at Austin. Al
Ghabra was the recipient of Kuwait’s highest academic award in the social sciences and humanities,
granted by the Kuwait Foundation for the Advancement of Science.

Wajih Kawtharani

Researcher at the Arab Center for Research and Policy Studies. His research centers on social and
Islamic history, history of thought and modern and contemporary Arab history. He is the author
of several books and dozens of articles published in Arab and Western periodicals. His notable
publications include: Between the jurisprudence of the Shiite reform and Welayat-el faqih and The
jurisprudent (al-faqih) and the Sultan-a study of two experiences: the Ottoman and the Safavid Kajiri ones.
He holds a doctorate in history from Sorbonne University and a doctorate in literature from Saint
Joseph University in Lebanon.
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in Jordan, representative of Jordan in UNESCO, and Secretary General of the Jordanian Ministry of
Youth and Olympic Committee.

Yousef Al-Mahmeed

Kuwaiti educator and the head of secondary-level Arabic language department at the Ministry of
Education in Kuwait.

Moderators:
Abderrahim Benhadda

Professor of Modern and Ottoman History and leads the History Program at the Doha Institute for
Graduate Studies. His research interests center on travel and historical production in the Ottoman
Empire, and Moroccan and Ottoman archival issues. His publications also include The Ottoman State:
Institutions, Economics and Culture, and Morocco and Sublime Porte between the mid-16th century and
the end of the 18th century.

Azmi Bishara

Arab public intellectual, General Director of the Arab Center for Research and Policy Studies, and
Chair of the Board of Trustees of the Doha Institute for Graduate Studies. He has several books and
works in political thought, social theory, philosophy, and democratic transition. He was Professor
of Philosophy and Cultural Studies at Birzeit University between 1986 and 1996, and has founded
several research centers and institutions. His latest books include the two volume Religion and
Secularism: The Historical Context, and Sect, Sectarianism, Imagined Communities.

Khaled Ziadeh

Director of the Beirut Office of the Arab Center for Research and Policy Studies, having previously
been a Professor at the Lebanese University. He previously served as Lebanon’s Ambassador to Egypt
and Lebanon’s Permanent Representative at the League of Arab States. As a researcher in social and
cultural history, his many publications include The Evolution of the Islamist View of Europe; Muslims
and European Modernity, and The Writer and the Sultan: from Jurisprudent to Intellectual. He has also
written a novel, Faysal’s Story.
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of Education and Higher Education until 2002, Minister of Education and Higher Education until
2006, and Secretary General of the Council of Ministers until 2013. He obtained a PhD in Education,
specializing in curricula, in 1985 from the University of San Francisco, USA.

Nahar Nouri

A professor of history at Mustansiriya University in Baghdad. He completed his university studies at
the Faculty of Arts at the University of Baghdad in the field of modern history. He has authored the
book British Secularism: A Study in the Origination and Development of the Concept (2015), translated
the book by Eugene L. Rogan, The School of Tribes in Istanbul (2014), and the book by Juan Cole and
Mojan Moumen, The Ottomans and Shiites of Iraq: the Case of Karbala 1843 (2015).

Nasser Al Sadi

Doctoral Candidate at Sultan Qaboos University. He has presented papers in several conferences,
the most recent of which were “Social and Cultural Values in Omani Poetry” in Malaysia, 2017, “The
Political Reforms of Sheikh Jaid Bin Khamis Al Kharousi 1821” in Muscat, 2016, and “Society and Politics
in Oman according to Imam Muhammad bin Abdullah 1954” at the University of Nizwa in 2015.

Nasser Saidouni

Algerian academic specializing in modern and contemporary history. He has taught history at the
universities of Algeria, Al Al-Bayt University (Jordan) and Kuwait University. His many studies and
published works relate to the history of Algeria and the modern and contemporary Arab world. He holds
a PhD in Arts and Humanities from the Faculty of Arts, University of Aix-en-Provence, France (1988).

Saif al- Maskari

An Omani educator, he is a Supervisor in the field of history at the Ministry of Education, Sultanate of
Oman. He holds a master’s degree (2012) in Modern and Contemporary History from Sultan Qaboos
University, and is a member of the Omani Association of Writers, and a member of the History and
Archeology Association of the GCC States. He is an Assistant Researcher in the strategic project
“Sources for the history of Omani relations in East Africa During the Period (1624 - 1888): a critical
and analytical study”, Sultan Qaboos University.

Thouqan Obeidat

A Jordanian academic with a doctorate in curricula and teaching methods from Ain Shams University
in Egypt, he has a long practical and political experience including as head of educational supervisors
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Ammar al-Samar

An academic specializing in the history of modern Syria and studying at the University of Bamouk
Castle, in Denizli, Turkey. He was formerly a specialist at the Historical Documents Center in
Damascus and a teacher of history and civilization at Euphrates and Damascus universities, in Syria,
and at the French Institute for the Near East (IFPO) in Damascus and Beirut. He is the author of a book
and numerous articles in books and journals, and he holds a Ph.D. in Modern and Contemporary Arab
History from Damascus University 2010.

Hamaoullah ould Salem

Mauritanian historian and professor in the Department of History at the University of Nouakchott.
He was awarded the Mauritanian Prize for Literature in 2006. Previously, he worked on the Research
Committee at the Research Laboratory in the Faculty of Arts at the Aix-Marseille University between
1996 and 2002.

Mohammed Munther Salah

A Palestinian academic with a bachelor’s degree in mathematics and physics from Cairo University, a
master’s degree in control systems from the Middle East Technical University in Ankara, Turkey, and
a PhD in computer science from Glasgow University, UK, he served as Minister of Higher Education
and Scientific Research in Palestine 1998-2002. With long experience in academic and planning
work, he has published some 25 scientific research papers in specialized journals and has served as
president of several resident and non-resident universities such as Al-Najah National University in
Nablus, Palestine, Al Quds Open University in Amman, Jordan, The Arab American University of Jenin,
Palestine, in addition to the Royal Scientific Society in Jordan where he was Vice-President of the
Society for Studies and Scientific Research.

Mohammed Al-Misfer

Researcher at the Arab Center for Research and Policy Studies and professor of Political Science at
Qatar University. Al-Misfer has a number of published books and studies in the field of political
science and on the topic of Arab nationalism. He has permanent press contributions in a number of
Arabic and Qatari newspapers and holds a doctorate in political science from New York University.

Naeem Abu Hommous

Served as head of the Department of Education and Psychology at An-Najah University until
1987, Secretary-General of the Palestinian Higher Education Council until 1994, Deputy Minister
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Workshop: Palestine in Official Arabic School Curricula
The workshop discusses a research project designed by the Arab Center for Research and Policy
Studies in light of its vision of an Arab democratic citizenship attendant to its various programs
and research outputs, reiterating the key questions pertaining to the Arab Renaissance and to the
Center’s commitment to a democratic Arab vision of progress and liberation. A number of Arab
scholars, education experts and historians will take part in the workshop, with research papers
presented in the workshop published separately.
The project approach proceeds with analysis of the place of Palestine and the Palestinian issue in
official school curricula throughout all stages of education, tracking the major changes that have taken
place, ranging from deletion to modification, reduction and complete elimination, with changing of
concepts, misrepresentation of information or distortion of knowledge in some, or all, of the curricula.
The workshop’s agenda focuses on the following central questions:
When did expansion, reduction or omission of content dealing with the topic of Palestine take place?
Similarly, when did changes occur in content, terminology, information, or cognitive concepts? What
historical or political circumstances governed these changes? What aspects of these are reflected in
“new” content, and in particular the content of social sciences materials?

Abdel Fattah Madi

A researcher at the Arab Center for Research and Policy Studies, he was formerly Professor of Political
Science at Alexandria University in Egypt and Visiting Professor at the Woodrow Wilson Center in
Washington DC. He has authored many books, including Violence and Democratic Transformation after
the Revolution and Religion and Politics in Israel.

Ahmad Moufleh

A specialist in the sociology of education, his published studies and research include, in particular,
analysis of the content of Arab periodicals. He previously worked with a number of scientific journals
and as Senior Executive Editor in the Center for Arab Unity Studies. He holds a postgraduate diploma
in modern and contemporary history and a PhD in sociology of knowledge and culture from the
Lebanese University.
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Youssef Courbage
French academic specialized in demographics and city planning. His research has covered the study
of world populations, old and new minorities, and the political, social, and economic correlates of
population dynamics. He graduated with degrees in Demography and Urban Planning from the
Sorbonne and Dauphine Universities.

The Palestinian Diaspora Project
This study by Dr. Youssef Courbage and Dr. Hala Nofal focuses on the demographic aspect, beyond
all previous studies on the Palestinians in the diaspora, in view of the national importance of
demographics in the historical fate of Palestine and the right of return of the Palestinian people
to their homeland from which they were driven. The majority of previous studies on Palestinians
address housing, demographic, social, and economic conditions in Palestinian camps and informal
temporary settlements, often involving one or a small number of countries to which Palestinians
fled. These studies are important, but most of them date back to previous years and decades; there
is a need for further study of the demographic dynamics of Palestinians the world over, and to cover
the largest possible number of countries to which they migrated, including representation of small
states, such as the Caribbean Islands. The present survey covers 23 states as follows: Palestine and
the Palestinians in Israel, the neighboring Arab countries of Syria, Lebanon, Jordan, and Egypt, the
six Gulf states, eight countries from Western Europe and Northern Europe, as well as the United
States and some Latin American countries. The research attempts to establish a research precedent
with the study of the Palestinian demographic diaspora in those countries, and thereby to stimulate
relevant studies of the Palestinian diaspora wherever in the world it exists.
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Yasser D. Djazaerly
Associate Professor in the Department of Humanitarian Studies at Fitchburg State University in the
United States. His research is focused on German, French and Middle Eastern literature. He previously
served as an Assistant Professor of German, French and Arabic at Sam Houston University. He holds a
PhD in German Studies and Interdisciplinary Humanities from Stanford University in the United States.

The Historiography of the Ethnic Cleansing of Palestine
This study aims to put a date on the change in the way historians handle the ethnic cleansing of
Palestine, from the denial of the Zionist role to the apologist phase . That is to say, the process of
making it acceptable to the West. After examining the vocabulary and terminology used by historians
to describe the displacement of the majority of Palestinians from their lands, the study moves to the
attempt of Palestinian historians and Western journalists to fight the Zionist myth about the cause of
displacement. The claim that the Arab governments were responsible for calling on the Palestinians
to leave their country - while the Zionists were calling on them to remain - upon the establishment of
the State of Israel, was an attempt to cover up the ethnic cleansing that enabled the establishment
of a Jewish state. Despite some criticism of this fairytale, it persevered in the West. But this myth
began to reveal its cracks, when the Israeli archives were opened in the 1980s. Some Israeli historians
published the results of their research, exposing the story as fiction.
The study presents a new reading of Benny Morris’ role in the historiography of the displacement.
While some attribute the shifts in Morris’ position to his rightward drift, this research shows that
Morris’ role was more complex than that. Although his research contributed to the destabilization of
the Zionist myth, Morris created a new phase of denial: denying the existence of a plan to displace
the Palestinians. Through this denial, Morris has begun the apologist stage, which reached its peak
with the publication of Israeli journalist Ari Shavit’s book, My Promised Land: The Triumph and Tragedy
of Israel (2013), which called the ethnic cleansing of Palestine “Israel’s black box”. The transition of
US media - which spent decades promoting the Zionist narrative - from the denial to the apologist
phase is reflected in its embrace for Shavit’s book, while lacking any interest The Ethnic Cleansing of
Palestine, published by Ilan Pappe in 2006.
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Tom Ricks
An independent social and cultural history researcher of the Middle East with interests in all levels
of education by national and foreign educators in Palestine and in Iran during the modernizing
period following World War One. As a former faculty member, Ricks taught methods and techniques
of oral history at Birzeit University, and co-organized a 1995 Ramallah-based oral history workshop
with Palestinian colleagues for Middle and High school Palestinian teachers. He has published a
monograph on the life and times of Khalil Totah, a Ramallah Quaker educator during the British
Mandate, and is completing a monograph on “Voices from the Schoolyard: Memories of Palestine,
School Days, and Mission Education, 1907 to 1997.”

The Palestinian Nakba and Jerusalem: Oral History Verification of
Traumatic Memories, 1947-1949

The paper investigates the memories of the historical events in British Mandate Palestine that
led up to and included the mass expulsion, killings, and banishment of 750,000 Palestinians with
special focus on the memories of Palestinian boys and girls in elementary and secondary Palestinian,
British, and foreign missionary schools in Old and New Jerusalem. Unlike many Arab historians, the
paper examines both their printed autobiographical past and their oral eyewitness accounts of the
Nakba in the modern era showing the various ways that the eyewitnesses verified their traumatic
experiences before, during, and after the initial catastrophe or Nakba of 1947 to 1949. In addition
to verification of remembered events, the paper discusses the ways that memories of traumatic
events solidify and strengthen the memory of the eyewitnesses. In addition, the eyewitnesses’
memories were also enhanced when traumatic events involved not only themselves, but also their
family members, school mates, neighbor friends, teachers, schools and the colonial authorities of
the British Mandate of Palestine. References are made to observations of psychologists, sociologists,
and oral historians of these traumatic events.
British and missionary archival sources, teacher and student recorded memories, and official
commentaries along with presentations to the Lord Peel Commission of 1937-38 are used to
corroborate the oral history testimonies of the interviewed Palestinians.
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The Balfour Declaration in the Palestinian Press: 1920-1929
This paper investigates the treatment of the Balfour Declaration in the Arab printed press, focusing
on the dynamic way in which Palestinian newspapers addressed the statement and its content
during the window stretching from the formal and complete announcement of the Declaration in
1920 through to the Al Buraq revolt in 1929. The paper’s main concern is the evolving response of the
Palestinian Arabic press to this most vital issue of Arab-Anglo/Zionist relations. The author addresses
the extent of Palestinian-Arab awareness of the Balfour Declaration, and its potential for negative
fallout in the future, as well as the understanding of Britain’s undeclared, long-term colonial aims in
Palestine.
Examining reports in the Palestinian Arabic press, the paper concludes that Palestinian editors
restricted any objections to the printed page, and that Palestinian journalists were broadly supportive
of non-violent action and opposed to armed resistance. The study adopted a sequential approach to
historical reconstruction, conscious of changing attitudes. The study traced the appearance of the
Balfour Declaration in the Palestinian Arabic press, alongside escalating political events and rapid
on-the-ground transformations. Throughout, the differences in awareness across different editorial
boards have been kept in mind, as well as the ability of particular newspapers to perceive the
situation ahead of others. Among the periodicals taken into consideration for the purposes of this
study, the most prominent include Palestine, The Arab League, Lissan Al Arab, and Al-Karmel. Relying
on such a range of newspapers allows the widest possible range of opinions to be sampled.
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The Image of the Nakba in Moroccan Society through Family Archives
This study highlights the depth of the Palestinian cause and the Nakba in the collective Arab
consciousness . Moroccan society is used as a model to measure this awareness. While the official
positions of the various Arab countries on the Palestinian cause in general, and the Nakba of 1948 in
particular, have been known to scholars and interested parties, the presence of this issue in Moroccan
society has not received enough attention from researchers. To say that the Moroccan consciousness
of the Palestinian cause began with the Nakba means that they were not concerned with Palestine
prior to it. Here, the research faces many problems related to the interaction of Moroccan society
with the Palestinian cause: Did it begin with the Nakba? How was the Nakba conveyed in Moroccan
society? Was Moroccan interaction with the Nakba in response to political mobilization campaigns?
Or was it due to other considerations?
The paper uses family archives in northern Morocco as a source to test the hypothesis that Moroccan
society was aware of the Palestinian cause before the Nakba, and also to convey the event in Moroccan
society. The documents indicate that the Moroccan society’s consciousness of and interaction with
the Palestinian cause preceded the Nakba. The interaction of the Arab regimes themselves with the
Palestinian cause, and the positions of the political, legal or cultural organizations towards the issue,
were only a reflection of the collective societal consciousness. This awareness extended across the
different class affiliations and age groups of Moroccan society. It is an indication that the Palestinian
cause has been at the forefront of Moroccan society’s struggles since the first attempts to occupy
Palestine, unrelated to political calculations that tried to mobilize the society’s interest in this issue
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The Functions and Manifestations of Collective Solidarity:

a Reading of the Age of the White Horses by Ibrahim Nasrallah
This paper sets off from the centrality of the Nakba as a historical incident which produced what
cultural theorists refer to as a trauma. This calls for a deliberate and deep consideration of the Nakba
as traumatic event and which interprets it critically and deliberately, not only historically but also
from the prism of art, literature and philosophy. The aim of this paper is to demonstrate the narrative
function of Ibrahim Nasrallah’s work of historical fiction, The Age of the White Horses (Zamn al Khuyool
al Baydaa). What the present work seeks to do is to go beyond a conventional approach to Nasrallah’s
work, focused on a verification of historical events, but rather to try to unravel the underlying sense
of collective belonging found in an imaginative work which seeks to achieve a historical awareness
of a specific event. This work will further focus on the Nakba as a violent event which embedded
itself in the Palestinian collective consciousness. The author seeks to highlight the dialectic between
historical events and the imagined narratives which arise around them using a well-defined
framework. Specifically, the author will rely on Hegel’s concept of the “spirit of collective history”
and in particularly the aspects of Hegel’s thought which resonate with the writings of Gyorgy Lukacs
and Paul Ricouer.
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Civil Rights during the Mandate: Land as an Example
The study takes up land ownership in a frame of colonial rule from the perspective of the Palestinian
political experience during the British Mandate. It reinterprets the Mandate framework though a new
discourse analysis of institutional documents (the Balfour Declaration, policy proclamations known
as ‘white letters’ during the two years 1922 and 1939, ownership reports and laws articulated relating
to land and Palestinian political demography). The paper links these to an approach examining the
discourse from the perspective of detailed governance over land and the interaction of different
Palestinian societal groups with it, in the specific location of the Bissan lowlands, availing a large
quantity of archival, press, and unexplored publications. The study offers a new reading of the Mandate
framework as a project to build a binary socio-political, national-ethnic entity, generating conflicts
with defined structural features over the meaning of civil and associational rights and sovereignty.
The study sheds new light on continuity and discontinuity in the history of land ownership and
sovereignty throughout the latter period of Ottoman rule, the Mandate, and the Israeli colonial context
after the Nakba. The study also casts light on the issue of Palestinian political effectiveness during the
Mandate, and on the intersections and disconnects of elite and popular roles and national visions with
regard to the issue of rights to land and sovereignty. The proposed programmatic examination of the
details of these experiences reveals a varied scene of effective dynamic relations in which conflict and
divergence interweave with accommodation and tactical-strategic mutual assistance, something
that is not revealed by stereotypical and self-contradictory romantic images, whether depicting the
absolute unity of the Palestinian people or pure class struggle.
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The Nakba in Contemporary Arab Historical Discourse
The Nakba is evoked in its seventieth anniversary, as the beginning of the defeats which led to the
state of Arab history today. However, the history of the Nakba is not merely a retrospective image of
the past, of the battles, the political scene or the journey of the subsequent diaspora, but requires
constant reassessment. There are Arab ideological elements that dictated the path of the Nakba and
other events in the context of the Arab-Israeli conflict. Arabs have officially negotiated with history
in order to record the act of condemnation. This can only happen when History is seen as a court that
grants innocence or establishes responsibilities in which people may see their actions and presence.
It is “People’s knowledge in time”, as Marc Bloch sees it, rather than simply knowledge of the past
and transmission of news. It is a knowledge of responsibilities, the identification of actions, and an
investigation of the historical actor.
This paper investigates and considers the historical Arab transformation of the Nakba, asking, in the
event of a defeat, how the Arab mind portrayed this defeat, how it interacted with it, and how it
saw it. Was the writing about the Nakba rational or were past scars of history looking for a Savior
and a heavenly promise?? How did the Arab historians describe the Nakba? How did the Palestinian
narrative describe the Nakba, and what is the Palestinian narrative of the Nakba? Has an Arab review
of Nakba history taken place with the same approach of Israeli new historians? These are all crucial
to understanding how the Nakba in the popular imagination was formulated, and how it affects our
understanding of the Nakba today
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The Israeli Attempts to Legitimize the Balfour Declaration: A Reading of
Classic Historians and New Historians

There is a consensus within the Israeli political community that the Balfour Declaration is an international
legal instrument that legitimizes the Zionist project, recognizes the right of the Jews to establish an
independent modern state and allows them to exercise sovereignty over the land of Palestine. In the
early writings of the classical school of Israeli historians, there are many attempts at justification, laying
the foundation for the field and legal gains. With the emergence of a new generation of historians
framing themselves as the “new historians”, and based on a huge amount of diverse source material British, American, Russian, French, German and Zionist - the circumstances surrounding the document
and the accounts of the parties who held a stake in its fate were revised.
This paper presents various aspects of the Israeli treatment of the Balfour Declaration. It demonstrates
that Israeli society, with its extension of Jewish public opinion in general, is rooted in the conviction that
the declaration is an international legal document that recognizes the Zionist project, its feasibility and
its goals.
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Between Politics and the Field:

A Study in the Manuscripts by Akram Zuaiter and Qasim Al-Rimawi
This study concerns two manuscripts that have not been previously examined. The first is a report by Qassim alRimawi (field commander 1919-1982), written in his own handwriting and addressed to Haj Amin al-Husseini, in
which he gives a detailed description of the battleground and his attempts to retain the Palestinian bank of the
Jordan River in the hands of the Arab Higher Committee and of his resistance to the Jordanian administration’s
attempts to annex it to the East Bank of the Jordan . This is the first document that speaks of a Palestinian attempt
to maintain the West Bank as an independent Palestinian entity and base for the Arab Higher Committee, with
a fulsome explanation of the raging conflict with both the Zionists and the emirate of the East Bank of Jordan,
as well as of the internal circumstances endured by the “Holy Jihad Brigades”. The second manuscript is the
unpublished 1949 diary of the political leader Akram Zuaiter (1909-1996), containing details of the prevailing
Palestinian and Arab situations, and the efforts of Zuaiter and his colleagues to sustain the state of war between
the Arabs and the Zionists and to achieve Syrian-Iraqi unity as a basis to mobilize the Arab nation.
The study aims to follow the positions and patterns of the leaders of the Palestinian national movement,
in the wake of the Nakba of 1948, through a comparison between these two manuscripts. It therefore
describes the internal events that prevented the Holy Jihad Brigades from enabling a unified Palestinian
government in the West Bank, without mentioning the Arab conflicts that prevented it, while Akram
Zu’aiter’s diaries shed light on Palestinian and Arab policies of the period. The most prominent conclusion
relates to how the Palestinian elites were divided by multiple loyalties.
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The Role of the Israeli Communist Party in the Nakba
This paper examines the role of the Israeli Communist Party in the Nakba during the 1948 War, based
upon the available party documentation. It studies the factors that led the party to contribute to
the establishment of a state for Zionist colonial settlers in Palestine. The party turned a blind eye
to the nature of colonial displacement espoused by the Zionist movement and its solid alliance
with imperial powers, and to the Zionist goal and associated activities of expelling the Palestinian
population. The paper offers a diagnosis of the party’s proclaimed quest to establish a Jewish state at
the expense of the Arab Palestinian people, as a “struggle for national liberation and independence”
– as well as its denial of the Palestinian Arabs’ right to defend their homeland, and its stance against
the Palestinian national movement.
Specifically, the paper tracks the enlistment of members of the communist party and its followers
in the Haganah military force, ostensibly a “people’s army”. It also assesses the stance of the Zionist
movement and the Israeli government in support of expanding the borders of the Jewish state
encroaching into areas designated as an Arab Palestinian state under the partition decision. The
paper then looks at the party’s severe criticism of the government for withdrawing the army from
Arab territories it occupied beyond the areas designated as the Jewish state. The paper highlights
the extreme importance accorded by the party to ensuring that Jewish settlers in Palestine received
diverse forms of assistance from Eastern European states during the war. It traces the party’s role
in recruiting this support, and especially the role played by the party’s General Secretary Shmuel
Mikunis who travelled to European states specifically to obtain this aid.
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The First Year of the Balfour Declaration in Palestine
and the Surrounding Countries (1917 - 1919)

This paper addresses a relatively narrow historical window, stretching from the announcement of the
Balfour Declaration in November of 1917 until the Paris Peace Conference at the beginning of 1919.
The subject matter it studies is the reactions of the relevant actors to the Declaration. This includes
Britain’s military as well as its official political institutions and representatives of both the Arab and
Zionist-Jewish communities of Palestine.
There is a widely held, persistent perception in the Arab academy and among Arab politicians, that
the Balfour Declaration was not widely disseminated in the Arab region, and that this explains a
comparatively delayed response by Arab leaders to the announcement. Archival evidence, together with
recordings of the on-the-ground evidence, however show otherwise: the Declaration had been well
publicized among the Arab population within days of its printing. The evidence also shows a diversity of
responses to the Declaration, with some of the Arab leadership showing a willingness to accommodate
the Declaration while others-certain of its future negative implications-were adamantly opposed.
This paper presents an illustration of the way in which the various actors in Palestine sought to
consolidate their power. The author further demonstrates the ways in which the different actors
were able to deal with the developments on the ground. The paper shows that there was an ArabPalestinian leadership which was both aware of the Balfour Declaration and capable of analyzing its
intent, but that the British government was able to contain and coerce the Arab leadership, forcing
them to acknowledge the value of cooperating with the Zionist leadership in Palestine and across the
wider Middle East. Yet the Arab leadership failed to put into place a cohesive strategy to challenge
the Zionist settlement project which rested on firm cooperation with the British authorities.
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The Syrian Army on the Eve of the Nakba (1947-1949)
This paper assesses the Syrian government’s reaction to the Syrian army’s ability to liberate and retain
the settlement and western hills of “Mishmar HaYarden”, threatening the main road between Tiberias
and the settlement of Metula, and subsequently to transform it into the “Fathullah Liberated Zone”,
named after two martyred officers. The government was embarrassed by this liberation because the
colony was located inside the territory allocated to the Jewish state. The paper sets the timeframe for its
analysis from early January 1948, when the second Yarmouk regiment entered Palestine, to the signing
of the Syrian-Israeli Armistice Agreement on 20 July 1949. The official Israeli narrative considers this last
date to mark the actual end to what it calls the “War of Independence” – the end of one chapter and the
beginning of another. The paper is based on a manuscript record of the secret meeting in which the issue
of the army’s liberation of the colony was discussed as a political problem for the state, and on coverage
of other private meetings referenced in the Official Gazette. The paper shows that Syrian politicians did
not dare to withdraw the army from the liberated colony, until Husni al-Zayyim, after his coup, gave it
up under the armistice agreement. The paper draws some significant conclusions on the position of
the Syrian government and the leaders of the Council of Representatives regarding the embarrassment
caused by this liberation process, thus reversing widespread narratives in the Syrian historical literature
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The Balfour Declaration: the Repercussions in the Arab Maghreb
The Arab Maghreb, representing the furthest western extent of Islamic settlement, was home to
a 2,000-year-old Jewish community which viewed itself as an integral part of the wider society.
The ruling Muslim sultanates played an important role in allowing this community to preserve its
traditions and religious practices. Yet this centuries-old arrangement began to feel the pressure
of colonial expansionism throughout the Maghreb, with Western powers seeking to leverage the
Jewish minority as a pressure point to unsettle the traditional social balances in the region. By using
the Jewish Maghrebi community to weaken central authority, the path was paved for Western
domination of the Muslim sultanates of North Africa. Separately, a mainly Ashkenazi Jewish
delegation visited the Maghreb in 1897, shortly after the first Zionist Congress in Switzerland. The
visiting Zionist activists were seeking to promote their own political agenda among the local Jewish
community. The first group which the visiting activists tried to win over were the Jewish elites who
had studied in the Jewish Association schools in Morocco, which first operated in 1862.
Following the 1917 Balfour Declaration, Zionist propaganda in the Maghreb intensified and sought
to persuade Maghrebi Jews to embrace the idea of a “National Homeland” enthusiastically. The
repercussions of the Balfour Declaration were pivotal in the history of the Islamic world’s largest
Jewish community. What exactly were the major repercussions and consequences of the Balfour
Declaration in a country which had lost its independence between 1912 and 1956? Which driving
factors and interests, whether internal or external, impacted on the way that the Balfour Declaration
was received in the Arab Maghreb? This paper, relying on archival material and eyewitness accounts,
will seek to answer this and other questions.
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The Use of Photographs in Studying the Nakba and their Problematic
Omission in Research

This paper deals with the possibility of using photographs as a source in studying the history of the
Nakba, by considering them as an essential source of the historical imagination of that era. It relies,
to a certain extent, on the few Arab pictures that were taken at the time, comparing them with
pictures taken by Israeli and Zionist photographers, as well as by foreign photographers.
The study is based on the theories that surround modern visual culture, which view photographs
from several perspectives, including aesthetic, historical and documental. These images are
analyzed using different theoretical methods, including cinematic, macro historic, and micro historic
frameworks, which were written by a number of thinkers such as Walter Benjamin, Roland Barthes,
and Christopher Pinney who studied photography in India. The study distinguishes between the
depth of the picture if placed in the historical context and the picture at face value, as a subject
related to its existence as a picture, and what appears on the surface.
This research makes reference to the work of Arab photographers in Palestine, including Syrian Abdul
Salam al-Ajili and Palestinian Armenians such as Hrant Nkchian and Antriz Bakrjian , and Palestinian
Arabs such as Khalil Rassas and Ali Zaarour. The paper criticizes the failure of Arab Nakba historians
to use photographic documents, rendering them mere illustrations for books. It suggests different
ways of using images in studying history generally, and the Nakba in particular.
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On the Meaning of the Nakba: Between Disaster and Salvation
In his book The Meaning of the Nakba, Constantine Zureik attempts to describe and analyze the
catastrophic moment of the Arab Nakba. As a text, this book is tantamount to a historical document
expressing the formal, temporal and spatial context of that meaning.
This study analyzes the conceptual foundations upon which Zureik based his description of the
meaning of the Nakba, as well as the historical role played by this text amongst certain educated
Arab elites. Zureik’s formulation of the concept of the Nakba, centered around disaster and salvation,
gave impetus to a certain type of intellectual and political action that looked upon defeat in Palestine
as a shock to the Arab consciousness – a shock that could motivate the Arab people to catch up with
the modern era and arm itself with its weapons. According to this idea, Zionism is victorious because
it belongs to the modern era, and the Arabs are defeated because they are behind. Thus, joining the
modern era would mean salvation for the Arabs. Zionism is victorious, because it is a project that is
suitable with the times. To perceive of salvation in terms of joining the modern era, without taking
into account the exclusionary aspects of this era, transformed (through the pens of thinkers such as
Yassin al-Hafiz) the Nakba into a permanent crisis of regression. According to the logic of this reading,
the Nakba in its seventieth anniversary is watching the inevitable Arab path towards catastrophe. In
contrast to Zureik’s aspirations, the exclusionary aspects of this era closed the political imagination
that Zureik had fought to open.
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The Arab Movement in the Arab Mashreq and the Balfour Declaration:
1917-1920

This paper investigates the reaction of the leaders of the Arab movement and the most prominent
Arab political actors and bodies to the Balfour Declaration soon after it was announced. The study
monitors how these reactions manifested in such highly sensitive cases. Attention is given especially
to the background of the British sponsorship of communications between the leaders of the Arab
movement and the most prominent Zionist leaders at the time. It also follows the developments of
the fluctuating Palestinian, Arab, British and international positions and reactions.
The Arab movement manifested during and post-World War I in what could be called a second
generation of Arab leaders. The generation that is considered one of the secretions of the Damascus
Protocol, the alliance established between the Hashemites in the Hijaz and a group of men of the Arab
nationalist movement in the Levant and Iraq in May 1915. This alliance allowed the Sharif of Mecca
Hussein ibn Ali and his four sons, especially Faisal and Abdullah, along with several Syrian politicians
living in Egypt, to take full reign over the Arab Movement and the defense of Arab interests.
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The Nakba, the Novel, and the Crystallization of a Palestinian National Identity
Since the establishment of the Zionist State at the expense of Palestine in 1948, fiction, Palestinian
fiction in particular, has worked to complete imaginary narratives that emanate from the Palestinian
Nakba and the events surrounding it. These include events such as ethnic cleansing, forced
displacement and the scattering of Palestinians all over the world. Regardless of the level of the
Palestinian, or the more broadly Arab novel, which sought to capture the moment of the Nakba in
time and place (or what Mikhail Bakhtin called the Chronotope), the Arabic novel, as well as the novels
written by Palestinians in other languages, provided a counter-narrative to the Zionist narrative on
the establishment of the Jewish state in Palestine. It is true that the novel is not a history, but it
sought to present a contrasting narrative, one capable of telling the true story of Zionist settlercolonialism. This research has relied on foundational texts, which can be considered to form the
imagined narrative about the fall of Palestine and the Nakba that has plagued it for 70 years.
The purpose of this research is to look at the fictional canon of the Nakba, not to claim it as a historical
source; of which there are many that have critiqued and dismantled the Zionist historical narrative.
Rather, this paper offers an analysis of the narrative surrounding this moment, which has been able
to provide remarkable works of fiction. The research also seeks to prove that literature, and novels
in particular, can itself create a counter-narrative that leads the reader to discover what the Zionist
narrative sought to entrench in popular, especially foreign , imagination. The role of the novel is no
less important than that of the Palestinian and Arab historical writings on the Nakba, which preceded
the Israeli “new historians” in exposing the Zionist account of the Nakba.
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Palestinian cause?

The Arab Index includes other questions related to the Palestinian issue when relevant to regional
and international current affairs.
Continued Arab Center research on the Palestinian predicament requires an understanding of the
trends in Arab public opinion, especially in the midst of a plethora of initiatives and official political
positions around them. Equally, it emphasizes its non-neutral message when dealing with central
and fundamental Arab issues through quantitative and qualitative academic research.
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Palestine in the Arab Opinion Index
The Arab Opinion Index is an annual opinion poll undertaken by the Arab Center in those Arab
countries in which surveys can be carried out. The survey uses general statistical frameworks to
attain representative samples of the various communities, in order to identify trends inArab public
opinionon a range of economic, social and political issues. These include public opinion regarding
democracy, values of citizenship and notions of equality, and civil and political participation. It also
includes citizens’ assessment of their general situation and conditions in their countries, as well as of
the official institutions in these countries, and their confidence in these institutions.
Between December 2017 and April 2018, work on the sixth Arab Opinion Index was undertaken in
11 Arab countries with a total of 18830 respondents. The Arab Opinion Index Project, undertaken
since 2011 by the Arab Center is the largest of its kind, and is designed to inform an Arab research
agenda rather than simply to serve research agendas of foreign institutions. The Arab Index strives
to address fundamental current issues in Arab societies. Given the absence of the Palestinian issue
from regional opinion polls and most national opinion polls, the Index has established a special
section on Palestine. As a research project implemented in many Arab countries, the Arab Index aims
to measure the following topics relating to Palestine on a regular basis:
nn How does the Arab public view the Palestine question? Is it considered an Arab issue or one

specific to the Palestinians?

nn How does the Arab public assess peace treaties signed by some Arab countries with Israel?
nn What are the attitudes of the Arab public towards recognition of Israel?
nn How does the Arab public evaluate the international and regional powers’ policies towards the
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Historical Texts of the Defeated: Documents of the Garrisons of Yaffa
In recent years, biographies and memoirs have become a prominent historical source in Palestinian

historical literature related to the history of the 1947-48 war. Meanwhile, critical studies guiding the use

of this type of literature as a historical source are rare, especially in the absence of other primary sources
such as Arab archival documents related to the war. This research examines documents from the Yaffa

garrison, covering its activity and military operations between December 1947 and April 1948. In view

of the volume of the materials provided by the documents, it was necessary to scrutinize the texts of

the biographies and notes in this article usine these documents; to examine the limits of these texts in
adding them as a source of the history of war in both Yaffa and more generally the first stage of the war.

The basic premise of this paper is that the texts of the biographies and memoirs were written by the defeated.
They witnessed the fall of the city and its last days, and the impact of defeat was compounded by the

major defeat at the end of the war and the dispossession of their homes. This has had a negative impact on

the accuracy of the information, observations, conclusions and evaluations provided in these documents.
This type of literature as a whole was used for both self-defense and accusations, and consequently, they

must be viewed with extra caution. The paper addresses its argument from two angles. The first presents

a summary of the months of fighting in Yaffa (December 1947-May 1948). The second inspects the texts of
some biographies and memoirs and a collection of archival documents related to the activity of the Yaffa

garrison and its military action. This examines how these texts have been transformed into defenses and
accusations, affecting the accuracy of the information, the facts and the analysis presented.

16

Ayat Hamdan
Assistant Researcher at the Arab Center for Research and Policy Studies and Editorial Secretariat of
“Ostour” journal for historical studies. She is currently a visiting Scholar at the Center for Refugee
Studies at the University of Oxford. She holds a BA in History and Political Science and a MA in Islamic
Arab History from Birzeit University. She is a PhD candidate from the Institute of Arabic and Islamic
Studies at the University of Exeter, UK.

Mobilizing the Past: The Centenary of the Balfour Declaration and the
March of Return

In engaging with the Balfour Declaration and the Nakba, this paper seeks to understand how both
events, which have become deeply engraved within the collective Palestinian memory, translate
into contemporary mobilisation and protest. The paper applies McAdam’s and Sewell’s theory of
transformative events, which rests upon the formative significance of human agency, to assess the
2018 march to Gaza’s border and the commemoration of the centenary of the Balfour Declaration.
The official Palestinian discourse commemorated these two events, and in particular the Nakba, as
folklore. This discourse began shifting the Palestinian historical narrative and its establishment within
the framework of the 1967 occupation, which serves the “two state solution” and “the peace process”.
Instead of establishing a “memory of historical uprooting and injustice to the indigenous population,”
they entrenched the “memory of folklore.” This memory is sung by the stolen village and its values in
exchange for the values of urban modernity, produced on the margins of the Arab cities, according to the
refugee experience as Azmi Bishara describes it. This memory is also institutionalized by the construction
of “places of memory” such as the Palestinian Museum for Bishara. Here, memory has been lost in the
place and recreated ritually.
This paper is divided into three main parts. The first part, which descends from the memory to the
museum, focuses on the transformation of Palestinian memory, with specific attention to the ways
in which places of memory help to promote an official Palestinian narrative grounded within the
logic of the “peace process”. The second part engages with transformational events and seeks to
move beyond the institutionalization of Palestinian memory to instead conceive of memory as a
source of political actions and mobilisation. This section directly addresses the centenary of the
Balfour Declaration and the contemporary March of Return. The paper argues that the two events
anticipate a form of memory that moves beyond the limits of institutionalisation.
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The Nakba Diaries: Dimensions of Time and Space in Historical Writings
This paper considers how diary writing as a practice gives its product-the diary-a particular kind of
access to the experience of the Nakba. Diaries are often subsumed within overarching categories
that include memoir and oral history, despite significant differences: rather than facing backward
to recover the past, as is the practice of memoirists, autobiographers, and historians (including oral
historians), the diary is forward-looking, written without the knowledge of the outcome of historical
events. This paper focuses on recently published Nakba-era diaries kept by Khalil al-Sakakini
(a Christian elite based in Jerusalem, which he was forced to abandon in 1948) and Muhammad ‘Abd
al-Hadi al-Shrouf (a low-ranking policeman from Nuba, outside Hebron, which fell under Jordanian
rule after 1948). By examining the significance of family and social networks, production of space,
and affective and embodied experiences of the Nakba in these two vastly different diaries, this
paper addresses larger themes of scale and temporality as they relate to the history of the Nakba.
These diaries reveal the Nakba as a variegated patchwork of individual and communal catastrophes,
unfolding unevenly and uncertainly, and producing different experiences and concerns grounded in
the lived spaces that comprised Palestine.
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The Balfour Declaration in the Context of Zionist Activity in Tunis in 1917- 1919
Tunis was a French colony at the time of the Balfour Declaration, suffering from the consequences
of colonization and the impacts of the First World War. France had imposed participation of Tunisia
in the war with conscription of thousands of its youth into the ranks of the French army, sending
thousands of others to France to work in fields and factories to replace French conscripts. In such
circumstances, and with the war at its most intense, the Balfour Declaration was promulgated. The
declaration marks a point of transformation in the activity of the Zionist movement. The year 1918
saw an intensification of Zionist activity in Tunisia, with the French administrative and security
administrations registering a growth in this activity and intensified coordination with Zionist
associations in Tunis and among their counterparts in other states.
We attempt here to reveal the content of the documents that chronicle Zionist activity in Tunisia and
beyond, before and after the Balfour Declaration, in the context of the First World War. In the summer
of 1917, Tunisia witnessed acts of hostility against wealthy Jews, especially merchants, carried out by
Muslims and French who considered that the Jews had benefited from the First World War, while
Tunisians and French residents living in Tunisia had paid a heavy price for that war. Several shops
were looted and vandalized in Tunis , Sousse, Kairouan, Sfax, Baga, and elsewhere.
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The Impact of the Nakba on the Palestinian Character:
The Case of Kamal Adwan

The Palestinian Nakba gave rise to the issues of fragmentation or unity among Arab states. The
occupation of Palestine was a second important feature in the formation of the new era, influencing
Arab political thought.
Part of this national experience led to the growth of the Palestinian National Liberation Movement
(Fatah) has been documented, and has been characterized by two basic traits. The first of these is
generalization, without investigating the details of daily events. Secondly, there has been a tendency
to make do with existing studies describing the path to a modern Palestinian national identity, but
without sufficient investigation into the new type of national identity or its cultural components Arab and Islamic in particular.
Kamal Adwan was one of the refugees in Gaza in 1948, who in very few years rose to play an effective
role in political life in the Gaza Strip, and in the leadership of the Palestinian national movement,
until his assassination in 1973. The study takes up the early period of Adwan’s life, starting a few
years prior to the Nakba. It examines the years he spent as a refugee in Gaza and his involvement
with the Muslim Brotherhood. It then studies his activity in the 1950’s and his university studies
in Cairo, periods which preceded the launch of Fatah. Kamal Adwan’s reasons for abandoning the
Muslim Brotherhood referred to attempts made by the Brotherhood to limit the individual freedom
of its members. Later, in the context of Fatah, Adwan rejected any political division on the basis of
ideology and any conflict with conservative traditional forces or new revolutionary ones, such as
that of Egypt under Jamal Abdel Nasser.

12

Adel Manaa
Senior researcher at the Van Leer Jerusalem Institute and a Palestinian historian specialized in the
Ottoman history of Palestine and the Palestinians in the 20th century. He studied during the 1980s
and 1990s in several Palestinian and Israeli universities, including Hebrew University and Bir Zeit
University. He has been a researcher at the Van Leer Jerusalem Institute and Director of the Arab
Society Research Center in Israel since 1999. He has published dozens of books and articles in three
languages (Arabic, Hebrew and English) in various fields. His most recent publication was on the
Nakba, which was published in Arabic in 2016, and then in Hebrew by the Van Leer Institute in 2017.

A Revision of the Historical Literature on the Nakba:
a Look into Historic Palestine

This paper deals with the Arab historical literature related to the war in Palestine in 1948, since the
publication of Constantin Zureiq’s book The Meaning of the Nakba. After presenting examples of this
literature, the paper focuses on a critical reading of some historical Israeli and Palestinian accounts
of responsibility for the Nakba and its aftermath. It then offers a different vision of those subjects
from the inside, from the perspective of the Palestinians who remained in the occupied homeland in
1948 and became citizens of the Jewish state.
The paper draws on the author’s broader recently published study, Nakba and survival: the story of
Palestinians who remained in Haifa and Galilee, 1948-1956, issued by the Institute for Palestine Studies
in Beirut and Ramallah, 2016. This study clearly shows that the Nakba was not simply a bitter historic
event, but rather a process and life experience through which the rest of the people of northern
Palestine lived until at least 1956. This research was based on all available sources, documents
and manuscripts, as well as oral sources in order to address the absence of Arab archives, and the
continued impenetrability of “sensitive” documents related to the Nakba in Israeli archives.
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The impact of the Balfour Declaration on the Migration of Palestinians
from their Homeland and the International Stance

Britain pledged to establish a Jewish national homeland in Palestine. Arthur Balfour, Britain’s then
foreign secretary, was the most enthusiastic supporter of the project. On November 2, 1917, the British
minister issued his ominous declaration of support for the establishment of the Jewish state in the
land of Palestine. This promise came in a letter to the Zionist leader Lord Lionel Walter Rothschild.
The Zionist Chaim Weizmann commented on the Balfour Declaration in a speech in London on
September 21, 1919, saying, “The Jewish state will come about; but it will come about not through
political declarations, but by the sweat and blood of the Jewish people. The Balfour Declaration is the
golden key which unlocks the doors of Palestine, and gives you the possibility to put all your efforts
into the country.”
Since the Balfour Declaration, the Zionist movement cooperated with the British Mandate authorities
in Palestine to relocate Jews from around the world to Palestine, as a step towards seizing the land
and forcing the Palestinians to flee. This paper puts the Balfour declaration in the contexts of Britain’s
responsibility for the loss of Palestine, The UN responsibility for the Palestinian cause, and the Arab
stance towards the Palestinian cause.
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