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�إهد�ء 

 نتقدم باإهداء هذا الكتاب اإىل ال�شعب الفل�شطيني ال�شامد على اأر�شه ، املرابط 
اإىل ي�م الدين ، رغم التحديات اجلمة ، واأ�شاليب القهر واحلرمان ، كما نهديه 
اإىل ال�رشى القابعني يف �شج�ن الحتالل ، واإىل اأُ�رش ال�شهداء وجرحى املقاومة 
البا�شلة يف فل�شطني احلبيبة ، ول نن�شى اإخ�اننا يف العامل العربي والإ�شالمي. 
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�سكر وتقدير 

   يتقدم معُدو هذا الكتاب بال�شكر والعرفان والتقدير لل�شادة امل�ؤرخني الذين تف�شل�ا 
باإر�شال �شريهم الذاتية ملعدي هذا الكتاب ، ف�شاًل  عن �شكرهم اجلزيل للم�ؤرخني الذين 
اأعط�نا من وقتهم لإجراء املقابالت واحل�ش�ل على املعل�مات اخلا�شة بكتابة هذا ال�شفر، 
�شالح  الدكت�ر  الأ�شتاذ  اإىل  والتقدير  والعرفان  بال�شكر  نتقدم  اأن  اإل  ي�شعنا  ل  كما 
العاوور الذي تف�شل بكتابة مقدمة الطبعة التجريبية ، ول ي�شعنا اإل ان نتقدم بكل املعزة 
والفخر والتقدير اإىل الأ�شتاذ الدكت�ر جمال ج�دة الذي تف�شل م�شك�را بكتابة مقدمة 
الطبعة الأوىل ، كما ي�شعدنا وي�رشفنا اأن نقدم �شكرنا اخلال�ص لالأ�شاتذه:الأ�شتاذ في�شل 
ح�راين،والدكت�ر �شبحي عبيد لتف�شلهم مبراجعة الكتاب لغ�يا . واأخريا نقدم كل ال�شكر 

والعرفان ملن اأ�شهم يف اإٍخراج هذا ال�شفر اإىل الن�ر . 

                                                                             �شعيد البي�شاوي وتي�شري جبارة 
                                                                             رام الله
                                                                           2010م
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تقدمي:
       يهتم هذا الكتاب برتاجم جمم�عة من امل�ؤرخني الفل�شطينيني يف اأيامنا  هذه، فه� 

يرتبط اأوًل واأخرًا بالتاريخ. 
        حبا الله اأر�ص فل�شطني التي ينتمي اإليها ه�ؤلء امل�ؤرخ�ن عن غريها من بقاع املعم�رة 
مب�قع ا�شرتاتيجي هام، وقد عمل هذا امل�قع على ت�شكيل تاريخ هذا البلد ودوره الريادي 

يف الفكر العاملي، هذا التاريخ الذي بداأ بالإن�شان العاقل الأول يف مغارة الطاب�ن. 
      بقيت فل�شطني ممرًا ونقطة التقاء احل�شارات القدمية، وهكذا اأ�شحت حمط اأنظار دول 
العامل، فعمل اجلميع جاهدًا وفّكر يف احتاللها اأو ال�شيطرة عليها ب�شكل مبا�رش اأو غري 
زال  وما  املتتابعة  والهجرات  املتعاقب  الحتالل  من  البلد  هذا  �شكان  عانى  لذا  مبا�رش، 

�شكانه حتى اأيامنا هذه يعان�ن من امل�شكلة نف�شها.
الأر�ص،  هذه  على  العامل  ح�شارات  تالقت  فقد  عليه  واعتمادًا  هذا  من  وانطالقًا      
وتالقحت ثقافاتها يف ُمدنها وقراها ،واكت�شب الإن�شان الفل�شطيني ثقافة عاملية، مما جعل 

ثقافته تتجاوز املحلية كالثقافات الأخرى يف باقي دول العامل.
      وهنا يبدو وا�شحًا �شبب اختيار الله هذه الأر�ص لتك�ن مهبطًا لر�شالت ال�شماء 
وال�شالم  املحبة  ر�شائل  اأجمع  للعامل  الر�شالت  هذه  فحملت  والر�شل،  لالأنبياء  واأر�شًا 
واعتنق اأكرث �شكان املعم�رة هذه الر�شالت ، التي اأ�شحت ب�شبب هذا كله مقد�شة متيل 

اإليها معظم اأفئدة �شع�ب العامل. 
       ولأنني اأعتقد اأن اإن�شان هذه املنطقة، والبالد املحيطة بها واملنتمية لها، كان له دور يف 
تقدم ال�عي الإن�شاين، وتقدم فكره خلدمة الإن�شانية قدميًا، ولأن نك��شه ولالأ�شف عن دوره 
هذا يف اأواخر الع�ش�ر ال��شطى، ودخ�له يف اأزمات كثرية ما زال يعي�شها، ومل يتمكن من 
جتاوزها، واخلروج منها حتى انه فقد ثقته بتاريخه، اأرى اأن اأقف على مفه�مي للتاريخ اأوًل 

ومن ثم على بع�ص ج�انب تاريخنا الإ�شالمي ثانيًا.
       ميكن تعريف التاريخ بكل ب�شاطة باحلدث املدّون، وتبداأ امل�شكلة مع التاريخ مبجرد 
ولأن  كاتب،  لكل  حق  التدوين  ولأن  تاريخًا،  و�شريورته  احلدث  تدوين  من  النتهاء 
املدونني خمتلف�ن �شيا�شيًا واجتماعيًا واقت�شاديًا اأو فكريًا،ولأنهم كذلك متاأثرون باملكان 
ت�اجدهم، فقد تعددت مدوناتهم  واأماكن  اأيامهم  ال�شائدة يف  العامة  والتيارات  والزمان 
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التاريخية ح�ل اأ�شباب احلدث وجمرياته ونتائجه، وتزداد م�شكلة فهم التاريخ تعقيدًا مع 
مرور ال�قت يف فرتات لحقة لأن الدار�شني يختلف�ن كذلك فيما بينهم يف فهم التاريخ 
وفقهه وا�شتخال�ص عظته، وهذا كله يعد حتمية تاريخية ل ميكن جتاوزها باأي حال من 
الأح�ال، وهي �شنة الله يف خلقه، ومن ل يقر بذلك فه� اأبعد ما يك�ن عن فهم التاريخ.

اإن حتمية اخلالف وتعدد الآراء لدى بني الب�رش، اأو لدى عق�لهم، اأدركها دار�ش� التاريخ 
اأن  مبا  مفادها:  نتيجة  اإىل  وو�شل�ا  واحرتم�ها  القدمية،  الع�ش�ر  يف  الي�نان  فال�شفة  ،اأو 
الدول قامت، ومن واجبها اإ�شعاد م�اطنيها، فهي اإذن اأمام خيارين: اإما اأن يفر�ص احلاكم 
على �شعبه راأيه ويطلب منه اتباعه، مما يلغي عق�ل الآخرين، وهنا تتجلى ا�شتبدادية احلكم 
وحتميته  التاريخ  �شنة  �شد  ويقف  والآراء،  والفهم  التعددية  يقمع  الذي  احلاكم  وفردية 
الآراء، ويك�ن  اأن ي�شتمع احلاكم جلميع  اأو  الدولة،  امل�اطن�ن يف هذه  وحينها لن ي�شعد 
ِلُكلِّ راأي ممثل لديه ي�شاركه يف اتخاذ القرارات وال�شيا�شة العامة، وهنا �شيك�ن احلكم 
دمي�قراطيًا ويتم�شى مع �شنة التاريخ وحتميته. وهكذا بنى الأوروبي�ن دولة ال�شعب ودولة 
القان�ن، واحرتم�ا التعددية احلزبية، واأخذوا بالنظام الدمي�قراطي، و�شكل�ا حك�مات ممثلة 

ل�شع�بها. 
اأ�شا�شيني  بعني العتبار عاملني  ناأخذ  اأن  الإ�شالمي علينا  التاريخ       ويف احلديث عن 

ي�شكالن خ�ش��شية هذا التاريخ وينمان عن كنه هذا الك�ن يف ثباته وحت�له.
فالثابت يف تاريخنا الإ�شالمي يخ�ص اأوًل )الن�ص القراآين( ، وهنا يجب الإقرار بقد�شيته 
وبقائه كما ه� اإىل ي�م الدين، ويخ�ص كذلك ت�شديق ال�حي باأن حممد بن عبد الله كان 

نبي ور�ش�ل هذه الأمة ثانيًا.
ل فريتبط بال�شنة مبفه�مها اخلا�ص والعام املنبثقة عن العقل الب�رشي اأوًل       اأما املتح�ِّ
اأن  على  اتفق�ا  وكذلك  )الثابت(  القراآين  الن�ص  على  الأمة  علماء  اتفق  وهكذا  واآخرًا، 
الأحاديث  فقه  يف  وحتى  عنه  الرواية  يف  اختلف�ا  لكنهم  )الثابت(  الله  ر�ش�ل  حممدًا 
التي اتفق�ا يف روايتها عنه اأحيانًا )املتح�ل(، وبذا اختلف�ا عندما ارخ�ا لفعاليات الأمة، 
واختلف املفت�ن يف فتاواهم والق�شاة يف اأحكامهم يف امل�رش ال�احد، وتعددت الفتاوى 
يف الق�شية ال�احدة بتعدد الأمكنة والأزمان، مما اأدى اإىل ظه�ر الفرق والأحزاب واملذاهب 

التي انق�شمت بدورها مع مرور ال�قت كذلك.
       وانطالقًا من هذا واعتمادًا على الرتاث الإ�شالمي ميكن الق�ل:اإن القراآن و�شخ�شية 
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الر�ش�ل الكرمي �شكال العامل الثابت يف التاريخ الإ�شالمي، وي�شكالن حقيقة الإميان اأو 
امل�شلمني، وهما  بني  ال�حدة  عاملي  و�شيبقيان  زال  وما  كانا  �شك  بال  العقيدة وهما  ولء 
ثابتان اإىل ي�م الدين فالقراآن اآخر الكتب ال�شماوية وحممد اآخر الر�شل، وهما العامالن 

اللذان ت�شكلت من خاللهما الأمة وهي اآخر الأمم امل�ع�دة ب�راثة الأمم الأخرى.
فالأمة ل ميكن لها اأن تت�حد اإل من خالل العاملني الثابتني: وهما القراآن وال�شنة.

لقد اتخذ امل�شلم�ن فرتة الر�شالة وفرتة اخللفاء الرا�شدين مثاًل يحتذى به يف كل كتاباتهم 
وا�شتمدوا منها �ش�ابق تاريخية ا�شتق�ا منها ت�رشيعاتهم وفتاواهم واأحكامهم يف الغالب، 
والالفت لالإنتباه اأنهم ارجع�ا كثريًا من التط�رات الالحقة اإىل هاتني الفرتتني، وما زال 
الفرتة  هذه  يعتمدون  هذه  اأيامنا  حتى  ت�جهاتهم  اختالف  على  ومفكروها  الأمة  علماء 

كاأ�شا�ص يف طرح وجهة النظر الإ�شالمية. 
        اإن درا�شة فرتة الن�شاأة والتك�ين لدولة اخلالفة ي�ؤكد لنا اأنها كانت من�شجمة مع 
حركة التاريخ وفل�شفته، فقد اتخذ الر�ش�ل )�شلعم( و�شحابته اأو القيادة الإ�شالمية اأيام 
الر�ش�ل وبعد وفاته م�قفًا �شلبًا ل ه�ادة فيه يف قب�ل )الن�ص القراآين( واأن حممدًا ر�ش�ل 
الله. واأ�شحى هذا ثابتًا و�شكل ج�هر الإميان، وكان عامل ال�حدة التي ت�شكلت من خالله 
واإبداء  والجتهاد  للفهم  اأو  للعقل  اأو  للمتح�ل  وا�شعًا  القيادة جماًل  تركت  بينما  الأمة، 
الراأي وكان اأمرهم �ش�رى بينهم، وتط�ر هذا وتغري مع تط�ر الأحداث وامل�اقف وهذا ما 

�شنالحظه يف الفقرات الآتية.
         اأرى اأن الإ�شالم جاء مب�رشوع �شيا�شي ديني لت�حيد العامل اأجمع، ولتحقيق ذلك طرح 
م�شطلح "الأمة" التي يرتبط اأفرادها فيما بينهم ب�لء العقيدة )كلمة الإخال�ص( اأوًل، ومن 
ثم فر�ص اجلهاد على اأفراد هذه الأمة ثانيًا، ووعدها بال�شتخالف ثالثًا. وبذا و�شع الإ�شالم 
ن�شب عينيه حتقيق هدفني: ت�حيد اجلزيرة العربية دينيًا و�شيا�شيًا ومن ثم النطالق خارج 
بالد العرب ل�راثة الأر�ص وخالفة الأمم ال�شابقة وت�حيدها يف اأمة واحدة، معتمدًا يف هذا 

كله على �رشع الله.
      ا�شتطاع الر�ش�ل )�شلعم( وبت�جيه من ال�حي تاأ�شي�ص دولة الأمة الإ�شالمية يف اجلزيرة 
الإخال�ص(  )كلمة  العقيدة  ولء  وه�  الثابت  تهاونه يف  وعدم  تاأكيده  من خالل  العربية 
الذي �شكل الأمة وا�شت�عب جميع ال�لءات القدمية وكان عامل ال�حدة الأهم. وملا �رشع 
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الر�ش�ل )�شلعم( يف حتقيق الهدف الثاين لالإ�شالم، باإر�شال كتب اإىل املل�ك واأمراء الدول 
دولة  ا�شتطالعية على حدود  باإر�شال حمالت  وقام  الإ�شالم  اإىل  فيها  املجاورة يدع�هم 

الأمة الفتية، ت�يف الر�ش�ل )�شلعم( فجاأة وانقطع بذلك ال�حي اأي�شًا.
     اإن وفاة الر�ش�ل )�شلعم( و�شعت القيادة املك�نة من �شحابته يف املدينة اأمام م�ش�ؤولية 
التمرد  اأو  الردة  حركة  وظه�ر  لالأمة،  اجلديدة  الزعامة  اأزمة  لظه�ر  وذلك  جدًا  كبرية 
مهددة  الأمة  اأ�شحت  وهنا  احلجاز  خارج  العربية  القبائل  ملعظم  ال�شيا�شي  والع�شيان 
بالنهيار وظهرت عبقرية �شحابة الر�ش�ل )�شلعم( يف املدينة، فكانت خط�تهم الأوىل 
ب�شد الفراغ ال�شيا�شي والديني بتعيني اأبي بكر ال�شديق خليفة لر�ش�ل الله ومن ثم قام�ا 
ب�رشب حركة الردة ع�شكريًا واأعادوا القبائل اإىل حظرية الأمة، واهتم�ا اأثناء ذلك بالن�ّص 
القراآين وه� العامل الأهم يف وحدة الأمة فجمع�ه وخا�شة بعد ا�شت�شهاد جمم�عة من 
القراء يف حروب الردة. ومن ثم قامت القيادة بت�جيه القبائل مبا�رشة اإىل جبهات الفت�ح 
ال�شع�ر باخلطر  األ وه�  بينها عامل وحدة جديد  الراية الإ�شالمية، فاأوجدت فيما  حتت 

اخلارجي امل�شرتك م�شافًا اإىل العامل الأهم يف ال�حدة األ وه� ولء العقيدة.
         تتجلى حكمة �شحابة الر�ش�ل )�شلعم( من املهاجرين والأن�شار يف املدينة بعد وفاة 
الر�ش�ل)�شلعم( يف اإميانهم وتاأكيدهم على �شدق )القراآن( وعلى اأن حممدًا ر�ش�ل الله ومل 

ي�شل اأحدهم حتى اإىل درجة ال�شك يف ذلك، اأي مت�شك�ا بالثابت والتف�ا من ح�له. 
         لقد وًحدت القيادة يف املدينة املن�رة العرب امل�شلمني يف جبهات الفت�ح حتت 
راية الإ�شالم، وانت�رشت هذه الراية يف ال�شدامات الأوىل يف معارك حا�شمة يف التاريخ: 
القاد�شية يف اجلبهة العراقية والريم�ك يف اجلبهة ال�شامية، وتتابعت النت�شارات و�شيطر 
امل�شلم�ن على الهالل اخل�شيب، وطردوا منه الغرباء وبن�ا الأم�شار وجندوا الأجناد على 

اأرا�شيه.
        لقد �شكل انت�شار الإ�شالم هذا نقطة حت�ل كبرية جدًا بل نقطة فا�شلة هامة يف 
التاريخ الإ�شالمي متثلت يف حتقيق اأول وحدة �شيا�شية دينية حقيقية يف الأمة، فالتف اجلميع 
ولأول مرة ح�ل الراية الإ�شالمية، ودخل�ا جميعًا يف دين الله عن ط�اعية واإميان واإقرار 
بالإ�شالم، واأجمع امل�شلم�ن اأو العرب ولأول مرة كذلك على ثقتهم بالقيادة الإ�شالمية يف 
املدينة، واأقروا لها بكل م�ؤهالت الزعامة الدينية وال�شيا�شية، و�شما ر�ش�ل الله وعظم لدى 
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اجلميع، حتى اإن الردة اأ�شبحت و�شمة عار يف جبني من ارتد وحاول�ا ن�شيانها وب�رشعة.
لقد ترك هذا النت�شار نتائج �شلبية على دور احلجاز، وذلك لنتقال مراكز الق�ى الجتماعية 
والقت�شادية والع�شكرية وبالتايل ال�شيا�شية من احلجاز اإىل الأم�شار اجلديدة، وبذا بداأ 
ال�شيا�شة  الأمة يف  م�شاركة  وبداأت  اخلليفة،  تن�شيب  ال�شيا�شي يف  املدينة  دور  تهمي�ص 

العامة للدولة، واأ�شحى كبار ال�شحابة يف املدينة َتَبٌع ملراكز الق�ى هذه.
وظهرت لدى القبائل بعد النت�شار الإ�شالمي ومت�شري الأم�شار ولءات جديدة مثل ولء 
امل�رش ،وولء الإقليم، وولء العروبة، وولء الإ�شالم ،وولء احلزب، اإىل جانب ولء الدم 

)الع�شبية القبلية(، كل هذه ال�لءات ظهرت وا�شتمرت بلبا�ص اإ�شالمي.
اأو  الدولة  و�شفت  امل�شادر  جميع  اأن  يالحظ  الأول  الهجري  القرن  لرتاث  املتتبع  واإن 
ال�شلطة واتباعها باجلماعة اأو اأهل اجلماعة ،وباملقابل ذكرت كتب الرتاث فرق املعار�شة 
كاخل�ارج وال�شيعة واملرجئة والقدرية واملعتزلة اإىل غري ذلك، واملهم هنا ق�له اأن جميع 

هذه اجلماعات مبا فيها جماعة ال�شلطة كانت ت�شتقي د�شاتريها من القراآن وال�شنة.
وانطالقًا مما �شبق ل ميكن وباأي حال من الأح�ال الق�ل: اإّن اجلماعة اأو الفرقة اأو احلزب 
اأو املذهب ميثل الأمة، اإن وجهة نظر اجلماعة اأو الفرقة متثل نف�شها فقط وم�قفها م�قف 
حزبي �شيق لكن اجلماعات والفرق جميعها جمتمعة متثل الأمة، ولعل هذه احلقيقة اأدركها 
ن�شه  ما  امل�شلني"  واختالف  الإ�شالميني  "مقالت  كتابه  بداية  يف  قال  عندما  الأ�شعري 
"اختلف النا�ص بعد نبيهم، �شلل بع�شهم بع�شًا، وبرئ بع�شهم من بع�ص، فاأ�شبح�ا فرقًا 

متباينني واأحزابًا م�شتتني األ اأن الإ�شالم يجمعهم وي�شتمل عليهم".
اأمل يحن ال�قت بعد كل ما تقدم كي نفهم التاريخ ون�شتفيد منه لإعادة وحدة الأمة. 

                                                                               اأ.د.جمال ج�دة
جامعة النجاح ال�طنية- نابل�ص

                                                                             2010/1/1م
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تقدمي �لطبعة �لتجريبية 

نبينا  الأنبياء واملر�شلني  اأ�رشف  ، وال�شالة وال�شالم على  العاملني  لله رب  احلمد   
حممد وعلى اآله و�شحبه الطاهرين.

اإذ ه�  الغاية  املذهب �رشيف  التاريخ عزيز  "فن   : مقدمته  ابن خلدون يف  ذكر   
ي�قفنا على اأح�ال املا�شني من الأمم يف اأخالقهم ، والأنبياء يف �شريهم ، واملل�ك يف دولهم 

و�شيا�شتهم ، حتى تتم الفائدة يف القتداء بذلك ملن يرومه يف اأح�ال الدين والدنيا".

اأما بعد ،
القب�ل  ينال  اأن  اأت�قع  الذي  الكتاب،  لهذا  تقدميًا  اأكتب  اأن  وي�رشين  في�شعدين   
م�شنفة  الع�رشين  القرن  فل�شطينيني يف  مل�ؤرخني  الذاتية  ال�شريرَّ  يجمع  لأنه  ؛  والإنت�شار 
ح�شب احلروف الهجائية ، والهدف من ن�رشها اأن يطلع عليها اأهل العلم لالإ�شتفادة منها 
وتبادل اخلربات واملعرفة واإعطاء الأجيال مثاًل للعطاء الفل�شطيني يف جمال التاريخ .وه� 
يعترب اأول حماولة �شاملة للتعريف بامل�ؤرخني الفل�شطينيني يف القرن الع�رشين واأعمالهم .

الفكر  تتجمع من ح�له حبات  العنب  للعنق�د من  املركزية  بالب�ؤرة  اأ�شبه  فجاء   
�شتى  الفل�شطينيني يف  للم�ؤرخني  ال�افر  الإ�شهام  النظر  يلفت  ما  ولعل   . األ�انه  كل  يف 
امل��ش�عات التاريخية ، فمنهم من اأّرخ ملدن اأو قرى فل�شطينية اأو �شخ�شيات اأوث�رات اأو 
حركات كاحلركة ال�شليبية ، ومنهم من كتب معتمدًا على التاريخ ال�شف�ي، اأو قام باإحيائه 
وو�شع �ش�ابط له . وهذا يدع� اإىل التفاوؤل بامل�شتقبل ، وبروز وعي جديد باأهمية التاريخ.
اإن هذا الكتاب ي�شرتعي اهتمام الباحثني والعلماء وال�شيا�شيني مب��ش�عه الذي   
يكاد يك�ن طريفًا مبا احت�اه من مادة ومعنى ، فقد جاء يف اأوانه باأن جتاوب مع �شع�ر كثري 
من املفكرين واملثقفني وامل�ؤرخني يف فل�شطني . فال�شري الذاتية ركزت على اإبراز معامل حياة 
امل�ؤرخ )مكان  ال�لدة  وتاريخها، التعليم ، الأعمال ، امل�شاركة يف احلياة العامة ... اإلخ ( .
للم�ؤرخني  وا�شحة-  –ولكنها  �رشيعة  �شغرية  �ش�رة  ر�شم  قد  الكتاب  هذا  اإن   
الكتاب د.  َفُمعّدا هذا  اأن�ارهم فيك�ن�ا م�ؤرخني،  اأن ت�رشق  الفل�شطينيني والذين يت��شم 
�شعيد البي�شاوي ، ود. تي�شري جبارة ي�رشكان معهما الباحثني وامل�ؤرخني اأنف�شهم ، فظهر 

هذا الكتاب يف مظهر جميل لئق .



14

اأم�شك  اأر�ص م�شاع ي�شتطيع كل من  التاأريخ كاأنه  اإىل  النا�ص ينظر  وكثري من   
قلمًا اأو تاأدب بن�ع من الأدب، اأن يلجها ويعبث فيها كما ي�شاء متنا�شيًا اأن التاأريخ يحتاج 

اإىل فن ودراية وتدريب عقلي �شارم .
العلمية  الأبحاث  من  مناًل  واأبعد  دقة  اأ�شد  التحقيق  عند  التاأريخي  والبحث   
مقايي�شها  من  اأخفى  ومقايي�شه   ، تعقدًا  واأ�شد  مادتها  من  اأ�شعب  مادته  لأن   ، الطبيعية 
واأع�رش حتديدًا ، فالبد من اأن تك�ن مقت�شياته اأوفر واأ�شد دقة و�رشامة. اإن هذه احلقيقة ل 

تزال خافية عن كثري من النا�ص ، ولكنها تبدو للخا�شة من مثقفينًا .
فالتط�رات   . وانت�شاره  التاأريخي  ال�عي  ب�شدة  تتميز  مبرحلة  الي�م  العامل  مير   
ال�رشيعة يف كل ناحية من ن�احي الفكر والعمل ، والتقلبات الإجتماعية والإقت�شادية 
وال�شيا�شية التي تتتابع يف هذا العامل، اأدت اإىل اهتمام متزايد باملا�شي . ويرافق هذا ال�عي 
التاأريخي تط�ر يف اأ�شاليب البحث ، واجتاهات جديدة يف حتليل الظ�اهر الإن�شانية . وقد 

ات�شع نطاق م��ش�ع التاريخ حتى بات ي�شمل مظاهر احلياة املا�شية باأكملها .
لذا فاإن امل�ؤرخ يجب اأن يك�ن مفعمًا بال�شع�ر بامل�ش�ؤولية الدقيقة والتبعة اخلطرية،   
والنقد الذاتي امللح ال�شارم . كما اأن امل�ؤرخ ذا الب�شرية النفاذة اإىل احلقائق املهمة يعطي 

م�ؤلفه اأهمية كما انه م�شدر تاريخي ، وي�شبغ اأعمق ت�ش�ر ، واأروع �ش�رة .
اإن قيمة التاريخ املكت�ب تتجدد بناًء على ثقافة الباحث واإملامه بطريقة البحث   

التاريخي وبناًء على ا�شتعداده ال�شخ�شي وملكاته .
العارف  اهتمام  بال�شيا�شة  الإهتمام  اإىل  مبا�رشة  ت�ؤدي  التاأريخ  درا�شة  اأن  كما   
امل�ش�ؤول . فال�شيا�شة امتدادًا للتاريخ اإىل ع�رشنا احلا�رش، والتاأريخ ُي�شنع حتت اأعيننا ، 
وال�شيا�شي الذي يهتم ب�ش�ؤون الأمة يندفع اندفاعًا لالإهتمام بالتاريخ ودرا�شته ؛ لأن هذه 

الدرا�شة ُتهيء له اأ�شا�شًا اأمنت للحكم على الأم�ر ال�شيا�شية . 
فالنا�ص الذين ل يعرف�ن تاريخهم ُعر�شة لأن ُيخدع�ا ، فال �شيء اأخطر على   

ال�شيا�شي من اأن يك�ن جاهاًل بالتاريخ .
والتاريخ جزء اأ�شا�شي من عقل املرء الراقي املهذب . فالإدراك التاريخي جزء   
�رشوري من ال�عي ال�شخ�شي للمجتمع الذي نعي�ص فيه . ودرجة تهذيب املرء ل يظهرها 

�شيء اأكرث مما يظهرها التاريخ .
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ال�قائع  برتتيب  يق�م  .فامل�ؤرخ  امل�ؤرخ  مهمة  تختلف عن  ال�شيا�شة  عامل  ومهمة   
و�رشدها يف �شياق زمني معني ، يف حني ي�شتخدم عامل ال�شيا�شة دللت املا�شي ودرو�شه 
امل�شتفادة منطلقات للتنب�ؤ بالإجتاهات امل�شتقبلية . غري اأن كثريًا من ال�قائع والأحداث 
النظريات  واإن   ، ال�شيا�شية  النظريات  من  العديد  ل�شتحداث  م�شدرًا  كانت  التاريخية 
ال�شيا�شية –باملقابل- قد اأدت هي الأخرى اإىل الإ�شهام اإ�شهامًا مبا�رشًا يف قيام اأحداث 

تاريخية دفعت باجلماهري اإىل الت�شبث بتلك الأفكار للمطالبة بالإ�شالح .
اإن جاذبية التاريخ ولذة �شماعه وقراءته هما من الأم�ر اجل�هرية ، التي تنم� مع   
الإن�شان كلما منا عقله ، وتن�شج مع جتاربه اخلا�شة يف احلياة ، وي�شبح لها يف نظره معنى 

اأكرب عندما يكتمل ن�شجه ، فهي ت�شاعد على فهم احلياة .
اأن ت�شخي�ص  . كما  اإ�شالح م�شار حياتنا  للتاريخ تفيدنا يف  ال�اعية  فالدرا�شة   

اأ�شباب ال�شعف ت�شاعد على تلم�ص العالج .
جيل  كل  يكتب  واأن   ، ومت�ا�شلة  م�شتمرة  ب�ش�رة  التاريخ  ُيكتب  اأن  ينبغي   
تاريخه من وجهة النظر التي يراها وبح�شب امل�شكالت وامل�شتجدات ، وع�امل التط�ير 
والتحديث التي تطراأ عليه، فه� يف �شريورة متحركة مرتبطة بالأجيال احلا�رشة ونظرتها 
.فلي�ص هنالك تاريخ ثابت ، واإمنا هنالك تاريخ متجدد . فما يكتبه اأحدنا من تاريخ بح�شب 

ظروفه امل��ش�عية املعنية ه� غري ما يكتبه البن بح�شب ظروفه .
واأخريًا،

�شباقه  حلبة  يف  يت�شابق  ما  واأحرى   ، املتناف�ش�ن  فيه  يتناف�ص  ما  اأوىل  فاإن   
هذه  طريق  وعلى   ، كفياًل  ومعاده  معا�شه  يف  الإن�شان  ل�شعادة  كان  ما  ه�   ، املت�شابق�ن 
ال�شعادة دلياًل ، وذلك العلم النافع والعمل ال�شالح اللذان ل �شعادة للعبد اإّل بهما ، ول 
جناة له اإّل بالتعلق ب�شببهما ، فمن ُرزقهما فقد فاز وغنم ، ومن ُحرمهما فاخلري كله ُحرم.
اأما كتابنا فه� غني عن كل تقدمي ، نفع الله به وبكل اآثاره وجزى الله ُمعديه خري اجلزاء .  

                                                              اأ.د. �شالح العاوور
                                                              اأ�شتاذ التاريخ الإ�شالمي يف
                                                              جامعة القد�ص املفت�حة 

                                                                 غزة
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مقدمة :
     اهتم الباحث�ن والدار�ش�ن منذ اأقدم الع�ش�ر بالتاريخ ، واأول�ه اهتمامًا كبريًا ، وقد 
اختلف�ا يف معنى كلمة تاريخ ، كما اأنهم مل يتفق�ا على ماهية التاريخ ، وهل ه� علم اأم 
فن ؟ ويرى بع�ص العلماء والباحثني واملتخ�ش�شني اأن لفظة التاريخ م�شتقة من لفظة اأرخ 
عند قبيلة قي�ص العربية مبعنى القمر، ومنهم من اأ�شار اإىل اأن الكلمة م�شتقة من لفظة ورخ 
باملعنى نف�شه . ولكن اللفظة الأوىل هي التي كانت �شائعة عند العرب، بينما مل ت�شتخدم 
اللفظة الثانية اإل عند قبيلة متيم . ويرى بع�ص امل�ؤرخني اأن لفظة تاريخ م�شتقة من لفظة  
اأنها م�شتقة من يارخ العربية مبعنى القمر اأو يرخ  ارخ� الأكادية ، يف حني ذكر اآخرون 

مبعنى ال�شهر)1(. 
      وهناك من اأعطى لفظة تاريخ معاين خمتلفة، فمنهم من يرى اأن لفظة التاريخ والتاأريخ 
اإنها تعني احلقبة والزمن ، وهناك من  و الت�ريخ  تعني الإعالم بال�قت، ومنهم من قال 
يق�ل : اإنها تعني التعيني والت�قيت)2(.  و يرى اأغلب امل�ؤرخني اأن كلمة تاريخ تعني ح�ادث 
امل�شتمد  الالتينية  باللغة   )  )Historia ، كما يدل على ذلك لفظ  املا�شي وا�شتق�شاءها 
منIstoria( ( الأ�شل الي�ناين القدمي ملعنى كلمة تاريخ اأي كل ما يتعلق بالإن�شان منذ 

اأن بداأ يرتك ب�شماته و اآثاره على ال�شخر و الأر�ص . 
التي تت�شل  ال�قائع  "علم   : باأنه  التاريخ   امل�ؤرخني واملتخ�ش�شني       وقد عرف بع�ص 
بالأحياء من النا�ص يف جمتمع خالل ت�ايل الأزمنة)3( يف املا�شي". ومهمة امل�ؤرخ يف هذه 
ال�شهل احل�ش�ل على  الدرجة الأوىل. و لي�ص من  ياأتي يف  ال�ثائق، و هذا  احلالة جمع 
النقاب عن  يك�شف  الذي  امل�ؤرخ  وظيفة  تكمن  هنا  و   . اأماكن عدة  املبعرثة يف  ال�ثائق 
اأحداث املا�شي القريبة و البعيدة و ي�شعها يف قالب قريب من ال�ش�اب اأمام اجلمه�ر . 

اإن مهمة امل�ؤرخ لي�شت �شهلة، و هي اأمانة ينقلها من املا�شي اإىل احلا�رش.  
وقد ت�شدى لدرا�شة التاريخ علماء ومفكرون منذ اأقدم الع�ش�ر وحتى وقتنا احلا�رش ، وقد 

ف�رشه بع�ص العلماء والباحثني باأنه مفه�م لكل امل��ش�عات احلياتية ، وله القدرة على 

_______________________________
ال�شيد عبد العزيز �شامل :التاريخ وامل�ؤرخ�ن العرب ، دار الكاتب العربي للن�رش ، الإ�شكندرية ، 1967م ، �ص18-17.  1-

-2     املرجع نف�شه ، �ص17.
لجنل� او�شين�ي��ص واآخرون :النقد التاريخي ،ترجمة عبدالرحمن بدوي ،ط4،وكالة املطب�عات ، الك�يت ،1981،�ص اأ   3-
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تقرير امل�شتقبل )1(  ، وعرفه هربارت باأنه تن�ير احلا�رش ب�ش�ء املا�شي )2(  ،
    ويق�ل عبد العزيز الدوري : اإن التاريخ ه� البحث عن احلقائق وتدوينها وتف�شريها 
وربطها )3( ؛ ولذلك فاإن التاريخ عربة وم�عظة ودر�ص وجتربة ت�قف الدار�ص على عرثات 

املا�شي وا�شباب انقرا�ص الدول واحل�شارات. )4(
       وبطبيعة احلال فان بع�ص املفكرين اعتربوا علم التاريخ علما حي�يا ؛لأنه يجاري 
الع�رش،ويتط�ر ليحتفظ لنف�شه مبكانة بني العل�م الأخرى ،فان الإن�شان بطبعه تاريخي مييل 

اإىل معرفة املا�شي والربط بينه وبني احلا�رش)5(.
       ولعل الظروف الإقت�شادية والع�شكرية وال�شيا�شية هي التي تفر�ص على الإن�شان 
كتابة التاريخ ، وقد ينطبق هذا على ال�شعب الفل�شطيني الذي �شطر تاريخه من خالل 
واقع مر األيم ، بداأ منذ بداية القرن الع�رشين ، وا�شتمر لغاية وقتنا احلا�رش . ولعل ذلك اأدى 
اإىل ظه�ر جمم�عة من امل�ؤرخني الفل�شطينيني الذين اأثروا يف احلركة الأدبية و التاريخية 
بفكرهم . ونظرًا لعدم وج�د م�ؤلف يجمع ه�ؤلء امل�ؤرخني ويربز فكرهم وجه�دهم خالل 
هذا القرن ، راأينا اأنه من ال�رشوري كتابة هذا امل�ؤلف ليك�ن بني اأيدي الباحثني .وقد بذلنا 
جه�دًا ل باأ�ص بها من اأجل ال��ش�ل اإىل امل�ؤرخني الفل�شطينيني كافة، �ش�اء يف ال�طن اأو 
يف ال�شتات. وقد متكنا بع�ن الله من الت�شال مبعظم كّتاب التاريخ الفل�شطيني ، وا�شتقينا 

منهم املعل�مات الالزمة ، ف�شاًل عن ح�ش�لنا على �شريهم الذاتية . 
     وكما مل يتفق الباحث�ن والدار�ش�ن ح�ل معنى التاريخ، مل يكن هناك اتفاق ح�ل 
امل�ؤرخ، فبع�ص الباحثني واملهتمني بهذا ال�شان يرى اأن امل�ؤرخ ميكن اأن يك�ن تقليديًا اأو 
معا�رشًا .وامل�ؤرخ التقليدي ه� الذي ي�شتخدم مفه�م الأ�رشة احلاكمة اأو القبيلة يف حديثه 
عن الدولة ، ال�رشيبة ، الطبقة ...الخ ، ويتحدث ح�شب فل�شفة التاريخ التقليدية )6(  ، وه� 

مبثابة م�ؤرخ اإخباري تقليدي ل يرغب بتغيري الفكر ال�شائد يف املجتمع )7( .
_______________________________

-1    فاطمة قدورة ال�شامي : علم التاريخ ، دار النه�شة ، بريوت 2001م ، �ص12. 
املرجع نف�شه ، �ص12.        2-

-3 املرجع نف�شه ، �ص12. 
-4 �شم�ص الدين ال�شخاوي : العالن بالت�بيخ ملن ذم اأهل التاريخ ، دار الكتاب العربي، بريوت ،1979م ، �ص407. انظر 

اأي�شا : عبد العزيز �شامل ، مرجع �شابق، �ص29-28.
-5 ح�شني م�ؤن�ص :التاريخ وامل�ؤرخ�ن ،دار املعارف ،القاهرة ،1984م،�ص212

-6فاطمة  ال�شامي ، �ص161-160 . 
-7املرجع نف�شه ، �ص161 . 
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      وذكر بع�ص الباحثني اأن امل�ؤرخ ه� الذي يكتب عن اأحداث بلده وعاداتها وتقاليدها، 
وامل�ؤرخ املعا�رش ه� الذي يعا�رش الأحداث ويق�م بتدوينها ، كما اأنه يك�ن وفيًا للمنهج 
التاريخي، مبعنى اأنه ل يكتفي باملفاهيم التقليدية ، ول يتقيد بالأمناط التعليمية ، بل يعمل 
على تفكيك املفاهيم من اجلم�د وي�شتند اليها مفتاحًا لطرح اإ�شكالية من اأجل ال��ش�ل 

اإىل معنى ي�شعه يف ن�شق مقب�ل )1( . 
      و يرى بع�شهم اأن امل�ؤرخ ه� الذي يدر�ص الأحداث التاريخية ويقارن بينها ، ويحاول 
اخلروج بالآراء الدقيقة ح�ل الأحداث التاريخية ، ويك�شف عن املزيف منها وال�شحيح. 
ولذلك، فان التاريخ جتارب ، وجتربة امل�ؤرخ هي الفكرة التي تك�ن قابلة لل�شك . ومن هنا 
بعيدًا عن الأه�اء  اأن يك�ن  ، وعليه ف�شاًل عن ذلك  للنقد  امل�ؤرخ يخ�شع معل�ماته  فان 

واملي�ل.)2(  
      ومن ال�شع�بات التي واجهتنا اأثناء ت�شدينا لكتابة هذا امل�ؤلف ، حقيقة تدور ح�ل من 
ه� امل�ؤرخ ، وهل يج�ز لنا َعُد كل من كتب يف جمال التاريخ م�ؤرخًا ، واأمام �شع�بة اجلزم 
براأي حمدد ح�ل هذا امل��ش�ع، راأينا اأن نكتب هذه املقدمة ونحاول اإظهار من ه� امل�ؤرخ .
     فهناك املئات من الذين يحمل�ن �شهادات عليا يف اللغة العربية و العل�م ال�شيا�شية  
وو�شع�ا  بالتاريخ  اهتم�ا   ، ذلك  وغري  والفل�شفة  الجتماع  وعلم  واجلغرافيا  والآثار 
جمم�عة من امل�ؤلفات، من اأمثال: الدكت�ر اإح�شان عبا�ص والدكت�ر ي�ن�ص عمرو والدكت�ر 
كمال عبد الفتاح جرب  وغريهم .ومثل ه�ؤلء متر�ش�ا على الكتابات التاريخية ، وابدع�ا 
اأو العل�م ال�شيا�شية  على الرغم من اأن حقل اخت�شا�شهم ه� اللغة العربية اأو اجلغرافيا 
اأو الآثار، علما بان هناك عالقة وطيدة بني التاريخ والدب ، فامل�ؤرخ�ن ل ي�شارك�ن يف 
الدب م�شاركة مبا�رشة وح�شب ، بل اإن املعل�مات التاريخية لتدخل يف تقييم الأدب ، 
بدرجات متفاوتة ، ورمبا كان اأقل دخ�لها يف ال�شعر والبحث اأو يف الدراما ، واأكرث دخ�لها 
يف الدب ال�شيا�شي حيث يتقيد م��ش�ع الكتابة يف التاريخ)3(.  ولي�ص من �شك يف اأن 
اأغلب امل�ؤرخني امتلك�ا نا�شية يف الق�شة لذلك �شهل عليهم هذا الفن ، على الرغم من اأن 
الأمر مل يكن �شهال عليهم لأنه يتطلب فنا ومهارة وم�شقة ط�يلة )4( ، والمر ينطبق متاما 

على الدباء الذين يت�شدون لكتابة التاريخ .
_____________________________________

-1     املرجع نف�شه ، �ص161. 
املرجع نف�شه ، �ص161.  2-

اأ.ل راو�ص :التاريخ  اثره وفائدته ، ترجمة جمد الدين حفني نا�شف ، م�ؤ�ش�شة �شجل العرب ، القاهرة 1968م ، �ص47.  3-
املرجع نف�شه ،�ص46.  4-
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ولكل هذا يجب علينا الت�قف عند هذه ال�رشائح من النا�ص حتى نخرج من الإ�شكالية 
التي تدور ح�ل الكاتب الذي ميكن اأن نطلق عليه لقب م�ؤرخ . 

       وقد بداأ املفكرون وامل�ؤرخ�ن الفل�شطيني�ن مبعاجلة اآثار نكبة فل�شطني من معرفة الأ�شباب ، 
وهناك اأي�شا �رشيحة من النا�ص اهتمت بكتابة التاريخ ب�شبب و�شعها ال�شيا�شي والجتماعي 
من اأمثال عارف با�شا العارف، وم�شطفى مراد الدباغ ، وحممد عزة دروزة،واكرم زعيرت، ورفيق 
�شاكر النت�شة  وغريهم. وهناك من اهتم بكتابة التاريخ ال�شف�ي خ�فًا عليه من ال�شياع . 
 فت�شدى لهذا الأمر ق�شطنطني زريق 1909-2000م ، وه�شام �رشابي وغريهم )1(. 
الذاتية كم�ؤرخ،  نن�رش �شريته  اأن  راأينا  التاريخ  اأحد ممن كتب يف  ننكر جه�د  وحتى ل 
رغم اأن هناك العديد من امل�ؤرخني ممن ل يحمل�ن ال�شهادات اجلامعية العليا يف التاريخ، 
مميزة خ�ش��شًا يف  تاريخية  مب�ؤلفات  وزودونا   ، اجلانب   هذا  واأبدع�ا يف  كتب�ا  ولكنهم 

جمال التاريخ ال�شف�ي  .   
      اإن هذا الكتاب يح�ي �شري عدد من الذين كتب�ا يف التاريخ ، وهم فل�شطيني�ن عا�ش�ا 
يف القرن الع�رشين وكتب�ا عن املا�شي القريب والبعيد ، ول نعني اأنهم فقط هم الذين 
كتب�ا يف التاريخ ، فهناك م�ؤرخ�ن فل�شطيني�ن مل ت�شلنا �شريهم الذاتية ، اإما لأنهم مل 
امل�ؤرخني كافة طالبني  منهم تزويدنا  نا�شدنا من خاللها  التي  اإعالنات ال�شحف  يقراأوا 
ب�شريهم الذاتية - وقد بادر الكثري منهم م�شك�رين اإىل تزويدنا باملعل�مات املطل�بة ولكن 
الظروف مل ت�شمح لبع�شهم باإر�شال �شريهم  الذاتية - واإما لأنهم يعي�ش�ن يف ال�شتات. 
لذا نحن نرحب باإ�شافة اأ�شماء م�ؤرخني اآخرين يف حال تزويدنا مبعل�مات عنهم ، وذلك 
عند �رشوعنا باإعادة طبع هذا الكتاب مرة اأخرى ، كما اأننا لن نت�قف عن البحث عنهم كي 

نغني كتابنا با�شمائهم واأ�شماء م�ؤلفاتهم واإنتاجهم العلمي . 
     ناأمل اأن ت�شلنا من اأعزائنا اأبناء فل�شطني الذين كتب�ا يف التاريخ �شريهم الذاتية، كي 
ن�شيفها اإىل كتابنا هذا، ليك�ن منارة للم�ؤرخني العرب يف الأقطار العربية، حتى يك�ن 
امل�ؤرخ الفل�شطيني على ت�ا�شل مع اأخيه امل�ؤرخ والأديب العربي يف انحاء املعم�رة كافة، 
ولكي يت�شنى للجميع معرفة جه�د امل�ؤرخني الفل�شطينيني وانتاجاتهم العلمية. واإذا اأراد 
الطبعة  يف  اأخرى  معل�مات  ا�شافة  الكتاب  هذا  يف  اأ�شماوؤهم  اأدرجت  الذين  من  اأحد 

الثانية، فنحن نرحب بذلك . 
________________________________

-1 املرجع نف�شه ، �ص150. 
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و�شيجد القارئ لهذا الكتاب اأن بع�ص الأخ�ة املدرجة اأ�شماوؤهم ح�شل على �شهادات 
علمية لي�شت يف التاريخ بل يف علم ال�شيا�شة ،وعل�م اللغة العربية  وغريها ، كتب�ا يف 
التاريخ وه�ايتهم التاأريخ . كما اأن هناك  بع�شًا منهم مل تتح لهم الفر�شة لإكمال درا�شتهم 

العليا يف اجلامعات ، وت�قف يف منت�شف الطريق ، لكن قلمه مل يت�قف عن الكتابة 
التاريخية. ه�ؤلء ادرجنا اأ�شماءهم ، كي ي�شتفيد القارئ العربي مبعرفة امل�ا�شيع التي كتب�ا 
فيها ، لأن ال�شخ�ص امللم ي�شتطيع اأن يق�م باأعمال عظيمة يف جمال التاريخ دون احلاجة 

اإىل تدريب وا�شع املدى ، وه� يعتمد بدرجة كبرية على الدعم والتدريب ال�شامل)1( . 
ولي�ص كل من يحاول الكتابة يف التاريخ ي�شبح م�ؤرخًا . كما قد يت�ش�ر بع�ص النا�ص . 
لن للكتابة التاريخية �رشوطًا عديدة تن�شب على الباحث يف هذا املجال )2(، فال بد من 
اأن تت�افر يف امل�ؤرخ ال�شفات ال�رشورية ، ومنها : اأن يك�ن حمبًا للدر�ص ، جلدًا ، �شب�رًا، 
وعليه اأن يق�شي ال�شه�ر وال�شن�ات وه� يعمل ويرحتل من بلد لآخر من اأجل ال��ش�ل 
اإىل احلقيقة ، واأن يك�ن اأمينًا �شجاعًا خمل�شًا بعيدًا عن التحيز وحب ال�شهرة والظه�ر، 
 ، ، واأن يكر�ص نف�شه للبحث العلمي  واأل يحفل بالك�شب والألقاب ، واجلاه واملنا�شب 
، وين�شق  الأحداث  مييز بجالء بني  اأن  ، لكي ي�شتطيع  ذا عقل واع  اأن يك�ن  كما يجب 
اأن�اع احلقائق . كما يجب اأن تت�فر للم�ؤرخ ملكة النقد واأن يحرر نف�شه قدر امل�شتطاع 
من امليل والإعجاب اأوالكراهية)3( . كما يجب عليه اأن يك�ن �شاحب اإح�شا�ص ، وذوق 
وخيال ، وعاطفة وت�شامح ، بالقدر الذي يتيح له اأن يدرك اآراء غريه )4(. ول بد اأن تك�ن 
وهذه   .  )5( والمالئية  والنح�ية  الكتابية  الأخطاء  من  وخالية  ومنقحة  متينة  امل�ؤرخ  لغة 

ال�شفات الأ�شا�شية من ال�رشوري ت�افرها ملن يت�شدى للكتابة التاريخية  .
وجتدر ال�شارة اإىل اأن بع�ص املهتمني واملتخ�ش�شني والباحثني ار�شل�ا لنا �شريهم الذاتية 
بعد �شدور الطبعة التجريبية،كما انهم زودونا مبالحظاتهم عن هذه  الطبعة ،وقد اخذنا 
مبعظم املالحظات ال�اردة من اجل ا�شتكمال هذا امل�رشوع ال�طني وامل��ش�عي ،وقد حاولنا 

ال��ش�ل اإىل اأعلى امل�شت�يات،واإن كنا قد اأخطاأنا فهذا منا ،واإن وفقنا فهذا بف�شل الله. 
_________________________________

-1هاري بارينز : تاريخ الكتابة التاريخية ، ج1، ترجمة حممد فرج ، ط1، الهيئة العامة للكتاب ، القاهرة ، 1987م ، �ص237. 
-2 حممد عبد الكرمي ال�ايف: منهج البحث يف التاريخ وتدوين التاريخ عند العرب ،ط1، جامعة قار ي�ن�ص ، بنغازي ، 1990م.

-3 ح�شن عثمان: منهج البحث التاريخي ، ط4، دار املعارف ، القاهرة 1977م ، �ص19. 
-4 املرجع نف�شه ،�ص20.

-5 حممد عبد الكرمي ال�ايف : املرجع نف�شه ، �ص59. 
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�إبر�هيم �مني ��سعد �لفني
     ولد امل�ؤرخ اإبراهيم الفني يف بلدة �شبارين)1( ال�اقعة يف حدود حيفا عام 1353هـ/ 
1934م ، وتلقى تعليمه الإبتدائي يف مدر�شة بلدته . وبعد نكبة عام 1948م هاجرت 
اأكمل درا�شته وح�شل على �شهادة املرتك عام 1951 م، ثم  اإىل نابل�ص حيث  اأ�رشته 
اأكمل تعليمه اجلامعي يف جامعة الي�نان حيث ح�شل على درجة البكال�ري��ص يف الآثار 
اجلامعة حيث ح�شل على درجة  درا�شته يف  واأكمل   ، اأثينا عام 1956م  ،من جامعة 
درجة  ونال   ،  " قمران  حفريات   ": اأطروحته  م��ش�ع  وكان  عام 1960م.  املاج�شتري 
الدكت�راة من اجلامعة العربية عام 1991م،  يف الآثار يف م��ش�ع :" الآثار يف نابل�ص 

يف الع�رشين الي�ناين والروماين ". 
   وقد عمل اإبراهيم الفني يف دائرة الآثار الردنية منذ عام 1960-1967م.،وا�شتغل 
يف احلفريات الأثرية مع العديد من الأثريني الوروبني الذين ح�رشوا اإىل فل�شطني لدرا�شة 
اآثارها العريقة ، وبعد عام 1967م ،ت�ىل اإبراهيم الفني اإدارة مديرية اآثار نابل�ص ، وعمل 

اأثناء تلك الفرتة يف العديد من احلفريات)1(.
وله جمم�عة من امل�ؤلفات اأهمها:

ال�شامري�ن،  1985م.   1-
ف�شيف�شاء قبة ال�شخرة ،1994م ،ط1، دار اليازوري ،عمان2007م،�ص535.  2-

�شكيم عرب �شتة اآلف عام، 1996م.  3-
نابل�ص يف احل�شارتني الي�نانية والرومانية ، بلدية نابل�ص 1997م .   4-

الأطل�ص امل�ش�ر ل�شتة اآلف �شنة من احل�شارة يف مدينة القد�ص ، دار ال�رشوق ، عمان   5-
2003م .

امل�شجد الق�شى وال�شخرة امل�رشفة،ط1 ، دار ال�رشوق ، عمان 2001م  6-
الت�ش�ية ال�رشقية للم�شجد الأق�شى ،امل�شجد املرواين.1998م  7-

الت�راة ، تاريخيا، اثريا، دينيا،ط1،دار اليازوري ، عمان 2008م ،�ص577.  8-
ج�هرة القد�ص، ط1،دار اليازوري ، عمان 2008م،�ص328.  9-

___________________________
قرية �شبارين :تقع جن�ب حيفا على بعد 35كم عن طريق �شهل مرج ابن عامر .ا�شمها ماأخ�ذ من ال�شرب اأو ال�شبار.  1-
ت�شتهر القرية بكرثة العي�ن املائية فيها ،منها: عني البلد، وعني احلجة، وعني اأب� حالوة، وعني الف�ار، وغريها،دمرها ال�شهاينة 

عام 1948م ، واأقام�ا على اأر�شها م�شتعمرة "عميقام".)اأنظر حممد �رشاب :معجم بلدان فل�شطني .�ص481(
مت ا�شتقاء هذه املعل�مات من الدكت�ر ابراهيم الفني الذي يقطن يف مدينة رام الله وقد اجرى اللقاء معه الدكت�ر �شعيد   2-

البي�شاوي يف منزله بتاريخ 2004/12/1 م 
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�إبر�هيم ح�سني �س�دق رب�يعه

     ولد امل�ؤرخ اإبراهيم ربايعه يف بلدة ميثل�ن)1( ال�اقعة بالقرب من جنني يف ي�م الربعاء 
اأول  ت�رشين  �شهر  من  والع�رشين  الرابع  1391هـ/  عام  رم�شان  من  الرابع  امل�افق 
1971م ، وقد تلقى تعليمه البتدائي والإعدادي والثان�ي يف مدر�شة ميثل�ن الثان�ية، 
وبعد جناحه يف امتحان الثان�ية العامة التحق بجامعة النجاح ال�طنية ، حيث تخ�ش�ص 
يف  درا�شته  ووا�شل   ، 1996م  عام  البكال�ري��ص  درجة  على  وح�شل   ، التاريخ  يف 
اجلامعة نف�شها للح�ش�ل على درجة املاج�شتري ، وكان عن�ان اأطروحته : " درا�شة وحتقيق : 
الن�شيحة ال�شنية يف معرفة اآداب الطريقة اخلل�تية " مل�شطفى بن كمال البكري ال�شديقي 
ت 1162هـ ، وقد ح�شل على الدرجة عام 1999م ، و�شجل اأطروحة الدكت�راة يف 
جامعة النيلني يف م��ش�ع " بيت املقد�ص يف القرن احلادي ع�رش الهجري / ال�شاد�ص ع�رش 

امليالدي " ،و ح�شل على الدرجة عام 2006م .
   و�شارك د. ربايعه يف امل�ؤمتر الدويل لتاريخ بالد ال�شام ، اجلامعة الأردنية عام 2006م، 
وقدم ورقة بعن�ان :" وثائق ال�قفيات القدمية يف �شجالت حمكمة القد�ص ال�رشعية،كماقدم 
يعمل  وه�  وحتليل  درا�شة  املماليك"  دولة  بعن�ان:"نهاية  املفت�حة  القد�ص  ملجلة  بحثا 
.)2( الآن  عام 2000م وحتى  منذ  املفت�حة  القد�ص  متفرغًا يف جامعة  اأكادمييًا  م�رشفًا 

___________________________
ا�شم  ورد   ، املت��شط  الأبي�ص  البحر  �شطح  مدينة جنني،ترتفع 415م عن  كم جن�ب  بعد 26  على  تقع  -1ميثل�ن:قرية 
القرية  ، ويقال ان هذه   Mesdedule و   Mesdlaleو Medeclalu با�شكال خمتلفة منها  ال�شليبية  ال�ثائق  القرية يف 
كانت خربة La Gastine ، وذكرتها بع�ص ال�ثائق با�شم خربة نابل�ص Gastinae Neopolitanae، اما الآن فهي قرية 
عامرة بال�شكان وارا�شيها خ�شبة جدا ،.بلغ عدد �شكانها عام 1961م نح� 2243 ن�شمه،ويف عام 1980م قدر عددهم 
النعريات من  اأربد،وحم�لة  اأعمال  اأبيل من  الربايعه من كفر  اإىل حم�لتني هما حم�لة  اآلف ن�شمه.ينق�شم �شكانها  بخم�شة 
بني وائل من عنزه .وهناك عائلتان اأخريات هما:عائلة اأب� �شيخة واأ�شلها من ح�اره، ودار اأب� حرب من قرية يطا من اأعمال 
اخلليل.�شعيد البي�شاوي ، املمتلكات الكن�شية ، �ص279،هام�ص 3،نابل�ص،الو�شاع ال�شيا�شية والجتماعية والقت�شادية 

يف ع�رش احلروب ال�شليبية ، ط1، عمان 1991م، �ص135.)حممد �رشاب:معجم بلدان فل�شطني.�ص695(
-2اأر�شل ال�شرية الذاتية اىل د. �شعيد البي�شاوي  ، الذي ات�شل به هاتفيا وا�شتقى منه بع�ص املعل�مات التي اأثرت �شريته الذاتية ..
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�إبر�هيم خليل �سكيك 
       ولد امل�ؤرخ ابراهيم �شكيك يف غزة عام1339هـ/ 1920م، ودر�ص البتدائية يف 
املدر�شة الأمريية ) الر�شيدية( ،ثم در�ص الثان�ية ملدة �شنتني يف غزة ، ثم انتقل للدرا�شة 
يف الكلية العربية يف القد�ص ، وكان من زمالئه  حيدر عبدال�شايف ، وعبدالرحيم بدر ، 
وعطاالله الرمياوي ، ومنيف الرزاز. وقد ام�شى ابراهيم �شكيك يف الكلية ثالث �شن�ات 
وتخرج فيها عام 1938م. وبداأ عمله مدر�شا يف مدر�شة جمدل ع�شقالن ، وا�شتمر يعمل 
فيها حتى عام 1943م، و متكن اثناء عمله من احل�ش�ل على امتحان املعلمني الأعلى يف 

غزة ، وبعد ذلك ح�شل على ال�شهادة العليا ملعلمي املدرا�ص الثان�ية.
         عمل مدر�شًا يف مدر�شة غزة الثان�ية ) مدر�شة الإمام ال�شافعي ( عام 1951م ، 
و يف مدر�شة الزهراء الثان�ية بني عامي 1954-1959م. وبعد ذلك عمل يف مديرية 
الرتبية و التعليم و كان  رئي�شا  لق�شم الطلبة و�ش�ؤون المتحانات يف الفرتة ال�اقعة بني 
عامي 1959-1964م. ثم اأ�شبح مديرًا ملدر�شة يافا الثان�ية يف غزة ، وا�شتمر يف 
عمله هذا حتى عام 1969م، وقد تب�اأ عمله اجلديد مفت�شا ) م�جهًا للم�اد الجتماعية 
واللغة الجنليزية ( . وبعد ذلك، اأ�شبح نائبًا ملديرالرتبية والتعليم يف غزة ثم م�شت�شارًا)1(.

    وبداأ منذ فرتة مبكرة من حياته ي�ؤلف كتابه امل�شه�ر "غزة عرب التاريخ" الذي  يتك�ن 
من �شتة ع�رش جزءًا،اعتمد فيه على امل�شادر وال�ثائق املت�افرة عن الفرتة التي عاجلها، 
كما اعتمد على الروايات ال�شف�ية التي قدمها له ح�شد كبري من ال�شخ�شيات الغزية ، 

واأبناء الالجئني يف قطاع غزة . وقد �شارك يف تاأليف الكتب املدر�شية ، ومنها :
درا�شة املجتمع الفل�شطيني.  1-

خمت�رش تاريخ فل�شطني احلديث ،  بال�شرتاك مع حلمي عبدالله اأمان ، 3ج ،مطبعة   2-
فل�شطني التجارية، غزة ، 1956م.

جغرافية فل�شطني .  3-
 ، اأمان  بال�شرتاك مع حلمي عبدالله   ، العثماين  الفتح  منذ  فل�شطني احلديث  تاريخ   4-
مكتبة الإحتاد ، غزة ،1963م ، وكتاب غزة عرب النتداب الربيطاين ، مكتبة من�ش�ر ، 

غزة 1980م، وكذلك كتاب �رشيط الذكريات ، القد�ص ، دار الكتاب.
____________________________

انظر: حممد حماده ، اعالم فل�شطني ، ج1 ، �ص26 27- ، الببل�غرافيا الفل�شطينية ، 1992-1995م.   1-



26

املقالت  بكتابة  اهتم  فقد  التاريخية  �شكيك  اإبراهيم  الأ�شتاذ  كتابات  عن  وف�شاًل       
ال�شحفية ، كما قام  برتجمة بع�ص الق�شائد من روائع الأدب العربي ، ومت اإ�شدارها يف 
القد�ص عام 1986م، كما ترجم اأمثال اإجنليزية اإىل العربية  بعن�ان : كنز الأق�ال يف 

احلكم والأمثال.)1(

_________________
)1(حممد حمادة، اأعالم فل�شطني ، ج1، �ص26-27، الببل�غرافيا الفل�شطينية ، -1992  1995م. وقد اأجرى الدكت�ر 
�شعيد البي�شاوي ات�شال هاتفيا مع امل�ؤرخ ابراهيم �شكيك وح�شل منه على بع�ص املعل�مات ال�شافية التي اأثرت معل�ماتنا 

عن �شرية حياته.
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�إبر�هيم خليل نريوز
الثالث ع�رش من  امل�افق  الثنني  ي�م  )1( يف  الله  رام  اإبراهيم نريوز يف  امل�ؤرخ  ولد       
رم�شان عام 1385هـ/ العا�رش من �شهر كان�ن الثاين عام 1966م ،و تلقى تعليمه 
البتدائي والإعدادي يف مدر�شة الرجاء الل�ثرية / رام الله ، وح�شل على الثان�ية العامة 
عام 1985م ، وبعد جناحه يف امتحان الثان�ية العامة ت�جه اإىل القاهرة لدرا�شة العل�م 
الاله�تية يف كلية الاله�ت الإجنليزية ، وحازعلى درجة البكال�ري��ص عام 1992م . 
كما ح�شل على درجة ماج�شتري يف الآثار الإ�شالمية من املعهد العايل لالآثار الإ�شالمية 
بعن�ان :" كنائ�ص عاب�د" ، درا�شة تاريخية اثرية عام 2001م ، جامعة القد�ص ، فل�شطني. 
 ، كما ح�شل على درجة املاج�شتري يف الدرا�شات العربية املعا�رشة من جامعة بريزيت 

فل�شطني عام 2005م)2(.
�خلرب�ت �لعملية:

الإجنيلية  الرجاء  مدر�شة  يف  امل�شيحية  الدينية  الرتبية  مدر�ص  2004م   1992-  -
الل�ثرية – رام الله .

- 2000م- اإىل الآن، اأحد اأع�شاء الفريق ال�طني لتاأليف مناهج الرتبية الدينية- وزارة 
الرتبية والتعليم العايل الفل�شطينية .

- 2000م- اإىل الآن، مدر�ص م�اد التاريخ والآثار واملناهج يف كلية الكتاب املقد�ص 
– بيت حلم .،

احرتام  املقد�شة-  الديار  يف  امل�شرتك  "العي�ص  برنامج  من�شق  الآن،  اإىل  2003م-   -
الختالفات" من خالل امل�ؤ�ش�شة التعليمية العربية- بيت حلم .

الإدارية وم�شئ�ل جلنة  التاأ�شي�شية والهيئة  اللجنة  اأع�شاء  الآن، احد  اإىل  - 2004م- 
الرتاث يف اللجنة ال�طنية للحفاظ على الرتاث امل�شيحي يف الأر�ص املقد�شة .

_________________________________
-1 رام الله : تقع على بعد �شتة ع�رش كيل� مرتا �شمال القد�ص ،ويعتقد بع�ص الباحثني انها تق�م على بقعة "رامتا ييم �ش�فيم 
" املذك�رة يف العهد القدمي ، وذهب فريق اآخر من الباحثني اىل انها الرامة التي ورد ذكرها يف العهد اجلديد ، حممد �رشاب ، 
معجم بلدان فل�شطني ، ط1، دار املام�ن ، دم�شق ، 1987م ، �ص408-409، ابراهيم نريوز ، رام الله ، ط1، دار ال�رشوق 

، رام الله ، 2004م ، 42.
-2 اأر�شل ال�شرية الذاتية اإىل الدكت�ر �شعيد البي�شاوي 
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- 2004م- اإىل الآن، ع�ش� جمل�ص اإدارة م�ؤ�ش�شة امل�شهد احل�شاري – رام الله.
- 2004م-اإىل الآن، مدر�ص غري متفرغ ملادة املناهج، وم�اد الآثار والتاريخ الكن�شي 

والرتاث الديني يف جامعة بيت حلم .
لندن-  والثقافية،  للرتبية  الأقد�ص  الثال�ث  معهد  م�شت�شار  الآن،  اإىل  2004م-   -

بريطانيا.

�مل�ؤلف�ت:
- "ك�شف املفق�د من كنائ�ص عاب�د" كتاب يقع يف 200 �شفحة،  بيت املقد�ص للن�رش 

والت�زيع- رام الله ،2001م.
اإ�شدارات دار  الله" جغرافيا- تاريخ- ح�شارة" كتاب يقع يف 450 �شفحة،   "رام   -

ال�رشوق للن�رش والت�زيع- رام الله،2004م .
- "يه�دية الأم�ص ويه�د الي�م" )حتت الطبع( درا�شة يف الت�شل�شل التاريخي لليه�د منذ 

اأقدم الع�ش�ر واىل الي�م،2006م .
ابراهيم نريوز عددا كبريا من املقالت والأبحاث والدرا�شات يف جمالت:  امل�ؤرخ  اأعّد 

التاريخ والآثار وال�شيا�شة والاله�ت، ون�رشها يف ال�شحف واملجالت الفل�شطينية  .

�ملق�لت :
واملجالت  ال�شحف  يف  بن�رشها  وقام  واملقالت  الأبحاث  من  جمم�عة  امل�ؤرخ  اأعد 

الفل�شطينية. 
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�إبر�هيم ر�س��ن �جلندي
عام 1364هـ/  من حيفا  القريبة  املن�شي)1(  قرية  اجلندي يف  اإبراهيم  امل�ؤرخ  ولد       
درا�شتة  تلقى   . عمره  من  الرابعة  يف  وه�  فل�شطني  من  اأ�رشته  1944م،وهاجرت 
.اأما  الها�شمية  الأردنية  اململكة  يف  الزرقاء  مدينة  يف  ،والإعدادية،والثان�ية  البتدائية 
درا�شته اجلامعية ،فقد تلقاها  يف ق�شم التاريخ يف كلية الآداب يف جامعة بريوت العربية 
التي تخرج فيها عام 1970م ،وبعد ذلك ،التحق بجامعة الإ�شكندرية حيث ح�شل على  
عام 1974م.  الثانية  اجلامعية  ال�شهادة  على  ،وح�شل  احلديث  التاريخ  املاج�شتري يف 
األف  الدكت�راة فقد ح�شل عليها من جامعة عني �شم�ص عام 1984م.وقد  اأما ر�شالة 
يف  القت�شادية  الربيطاين  النتداب  �شيا�شة  اأهمها:  والأبحاث  الكتب  من  جمم�عة 
فل�شطني 1922-1939م،دار الكرمل عمان 1986م ، وال�شناعة يف فل�شطني اإبان 
املحتلة  الأر�ص  فل�شطني يف  ،عمان 1986م،وعرب  الكرمل  دار  الربيطاين،  الإنتداب 
عام 1948م،ت�ن�ص 1992م ،و الالجئ�ن الفل�شطيني�ن "،ط1 ، دار ال�رشوق عمان 
2000م. هذا اإىل جانب جمم�عة من الدرا�شات والأبحاث التي تتناول تاريخ فل�شطني 

القت�شادي والجتماعي)2(. 
    وجتدر الإ�شارة اإىل اأن  اإبراهيم اجلندي عمل يف مهنة التدري�ص يف جامعة ق�شنطينة 
التاريخ  يدر�ص  كان  ،حيث  �شنتي 1976_1980م  بني  ال�اقعة  الفرتة  باجلزائر يف 
العربي احلديث .كما در�ص يف كلية جامعية مت��شطة يف مدينة رام الله يف الفرتة ال�اقعة 
بني عامي 1990_1997م. اأما فيما يتعلق مبجال العمل خارج مهنة التدري�ص، فقد 
ا�شتغل مع م�ؤ�ش�شة �شامد الفل�شطينية . وعند ت�شكيل ال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية اأ�شبح 

مديرًا يف وزارة القت�شاد والتجارة بال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية .

_______________________

.اأنظر:حممد  الزيت�ن  اأ�شجار  بزراعة  جنني،وت�شتهر  غرب  �شمال  واقعة  ،وهي  املن�شي  بعني  )1(املن�شي:تعرف   
�رشاب،معجم،�ص692.

)2( مقابلة مع د. ابراهيم اجلندي قبل وفاته ، وجتدر الإ�شارة اإىل اأن د. �شعيد البي�شاوي قابل د.اجلندي قبل وفاته بي�م واحد ، 
اإذ ح�رش الأخري ملتابعة مناق�شة دكت�راة كان ي�رشف عليها د. البي�شاوي ، ويف الي�م التايل ت�جه البي�شاوي لزيارة د. اجلندي 
يف منزله الكائن يف �شارع الهرام ، وكانت ال�شدمة اأن وجده مت�فيا ، و�شارك البي�شاوي يف ت�شييع جثمانه اإىل مث�اه الأخري .. 
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الفل�شطيني  الإقت�شادي  التاريخ  يف  الن�شيطني  الباحثني  من  اجلندي  اإبراهيم  ويعد      
وقد و�شع بحثًا بعن�ان "الن�شاط الإقت�شادي ملدينة القد�ص " الذي ن�رشته جملة الأ�ش�ار 
لالأبحاث الفكرية والثقافية يف العدد اخلام�ص والع�رشين عام 2003م ، هذا اإىل جانب 
بحثه القيم عن النقد الفل�شطيني الذي ن�رشته م�ؤ�ش�شة الأ�ش�ار اأي�شا يف العدد 23عام 
2001م.  وقد ت�يف د.اإبراهيم اجلندي بتاريخ ي�م اخلمي�ص امل�افق 2004/6/24م ، 

يف مدينة القاهرة بعيدًا عن اأهله ووطنه .
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�إبر�هيم �سعيد ح�سن �جلخ�دبة  
الثالث  امل�افق  الربعاء  ي�م  اخلليل  الرما�شني)1(  اجلخادبة يف  اإبراهيم  امل�ؤرخ  ولد       
، وتلقى تعليمه الإبتدائي  الثالثني من مت�ز1958م   ع�رش من حمرم عام 1378هـ/ 
يف مدر�شة الرما�شني الأ�شا�شية املختلطة ، و الإعدادي يف مدر�شة الظاهرية الإعدادية ، 
و تابع درا�شته الثان�ية يف مدر�شة طارق بن زياد الثان�ية ،وح�شل على �شهادة الثان�ية 
العامة عام    1978 م ، واعتقل حتى عام 1981م ، وبعد خروجه من ال�شجن التحق 
بجامعة اخلليل ق�شم التاريخ ،  و يف عام 1982م تعر�ص لفرتة اعتقال احرتازية يف 
�شجن اخلليل، ومعتقل الفارعة ،كما  تعر�ص لالإقامة   اجلربية،  وبعد ذلك تعر�ص لالإعتقال 
نح� ثمانية �شه�ر و قد ح�شل على درجة البكال�ري��ص يف الآداب تخ�ش�ص تاريخ عام 

1987م وذلك بتقدير جيد . 
التعليم يف وكالة الغ�ث الدولية يف مدر�شة الرما�شني      و بعد التخرج التحق ب�شلك 
عام 1990م و مازال على راأ�ص عمله حتى الي�م ، و اأثناء عمله يف التدري�ص التحق 
بجامعة القد�ص " معهد الآثار الإ�شالمي " القد�ص / رام الله تخ�ش�ص اآثار ا�شالمية حيث 
" الظاهرية  اأطروحته  ح�شل على املاجي�شتري بتقدير جيد عام 2001م، وكان عن�ان 
يف الع�ش�ر الإ�شالمية "، و هي درا�شة تاريخية اثرية ميدانية ،و بعد نيل درجة املاج�شتري 

عمل حما�رشًا يف جامعة القد�ص املفت�حة ،وما زال يعمل فيها حتى الآن)2(. 

_____________________________
بامل�شت�طنات مثل  ن�شمة وهي حماطة  اآلف  �شكانها خم�شة  يبلغ عدد  اخلليل  اق�شى جن�ب  الرما�شني:تقع يف  قرية   1-

م�شت�طنة ا�شكل�ت .
2  -اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني .
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�إبر�هيم ف�زي يعق�ب ع�ده 
      ينتمي امل�ؤرخ اإبراهيم ع�ده لبلدة بيت �شاح�ر)1( القريبة من بيت حلم ، وقد ولد يف 
ي�م الربعاء الثالث والع�رشين من جمادى الخرة عام 1379هـ/ الرابع والع�رشين من 
�شهر ت�رشين الثاين 1959م ،ودر�ص البتدائية ، والإعدادية يف مدر�شة دير الالتني، 
والثان�ية يف مدر�شة تريا �شنطا ، وبعد جناحه بامتحان الثان�ية العامة عام1977م،التحق 
بجامعة بريزيت حيث در�ص يف كلية الآداب ،وتخ�ش�ص يف مادة التاريخ،وح�شل على 
درجة البكال�ري��ص عام 1982م،ووا�شل درا�شته للح�ش�ل على درجة املاج�شتري من 
الفرجني 492- الع�رش  حلم يف  اأطروحته"بيت  م��ش�ع  ال�طنية،وكان  النجاح  جامعة 
690هـ/1099-1291م" وقد ناق�ص اأطروجته وح�شل على درجة املاج�شتري عام 

1999م.)2(
    وقد عمل اإبراهيم ع�دة مدر�شا يف مدر�شة مار مرتي يف القد�ص،كما ا�شتغل يف جمال 
ال�شحافة ، وكان �شكرتري حترير جملة �شقائق النعمان،وله جمم�عة من املقالت التاريخية 

وال�شيا�شية ن�رشها يف جريدة القد�ص.

______________________________
بيت �شاح�ر تقع على بعد كيل� مرت واحد من مدينة بيت حلم.وت�شمى اأي�شا بلدة الرعاه"لأن الرعاه الذين ب�رشوا مبيالد   1-
امل�شيح جاوؤوا من هذه البلدة .ت�جد فيها �شناعات يدوية و�شناعات �شياحية كم�شدر رزق ملن ي�شتغل�ن بها.واأهم �شناعاتهم 
ال�شدف،واحلفر على اخل�شب والتطريز.نزح عدد منهم اإىل اأمريكا للعمل ،فيها اأربع كنائ�ص وم�شجد واحد .بلغ عدد �شكانها 

عام 1975م ثمانية اآلف ن�شمة .)حممد �رشاب:معجم بلدان فل�شطني .�ص189(
اأر�شل ال�شرية الذاتية اإىل الدكت�ر �شعيد البي�شاوي ، وف�شال عن ذلك ات�شل مع الدكت�ر واعطاه معل�مات ا�شافية اأثرت   2-
�شريته الذاتية . علما بان الدكت�رالبي�شاوي كان ممتحنا خارجيا للر�شالة التي تقدم بها امل�ؤرخ اإبراهيم ع�ده للح�ش�ل على 

درجة املاج�شتري من جامعة النجاح ال�طنية . 
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�إبر�هيم �أب� لغد 
       ولد امل�ؤرخ اإبراهيم اأب� لغد  يف يافا)1( عام 1348هـ/ 1929م ،واأنهى درا�شته الأوىل 
يف املدر�شة العامرية ، ويف عام 1948م ح�شل على �شهادة املرتك ) املرتيكي�لي�شن ( 
وا�شطر للهجرة مع عائلته ب�شبب تهجري اجلي�ص الإ�رشائيلي لل�شعب الفل�شطيني ، فعا�ص 
يف نابل�ص، ثم انتقل ليقيم يف مدينة عمان . وبعد فرتة وجيزة ،رحل اإىل ال�ليات املتحدة 
 ، �شيكاغ�  Univ of Illions  يف  الين�ي  بجامعة  والتحق  عام 1950م  الأمريكية 
عام  ويف   . عام 1953-1954م  واملاج�شتري  البكال�ري��ص  �شهادة  على  ثم ح�شل 
ب�لية    Princeton برن�شت�ن  جامعة  من  الدكت�راه  �شهادة  على  ح�شل  1957م 

ني�جريزي .
     بداأ حياته العملية بالعمل خبريا بالي�ن�شك�  يف العل�م الإجتماعية يف الفرتة ال�اقعة 
بني عامي 1957-1960م ، وكان رئي�شا لق�شم البحث الإجتماعي يف املركز الدويل 
للتعليم الأ�شا�شي يف م�رش . وعمل اأ�شتاذًا يف كلية �شميثSmith College  يف الفرتة 
ن�رث    North Western جامعة  يف  ثم  1961-1962م  �شنتي  بني  ما  ال�اقعة 
وي�شرتن ،و عمل مع الي�ن�شك� خبريا ترب�يا  يف بريوت بني عامي 1971-1972م ، 
واأ�رشف على حت�شري درا�شة اجلدوى جلامعة القد�ص بني اع�ام 1979-1980م .كما 
اأ�شتاًذا  يف  ال�طن وعمل  اأر�ص  اإىل  . عاد  الفل�شطيني  ال�طني  كان ع�ش�ًا يف املجل�ص 
، واأ�ش�ص مركز  نائبا لرئي�ص اجلامعة  جامعة بريزيت  1992-1997م  ثم انتخب  
تط�ير املناهج الفل�شطينية وعمل مديرًا له خالل الفرتة 1995-1997م ، كما عمل 

اأ�شتاذًا للدرا�شات الدولية يف جامعة بريزيت يف الفرتة ما بني -1997 2001م،

_______________________
يافا: هي احدى املدن الكنعانية العربية القدميةن وا�شمها حتريف للكلمة يايف Yafi الكنعانية مبعني جميل، وذكرت يف   1-
النق��ص امل�رشية القدمية با�شم ياب� Yapu ، ويف نق�ص اآ�ش�ري وردت با�شم يا اب ب� Ya – ap – puويف العهد الي�ناين 
الطليعة، بريوت 1972م،�ص98-97  ، ج4، ق2،ط1،دار  ، بالدنا فل�شطني  الدباغ  . م�شطفى   yop-pa �شميت ي�يا 
زار  وقد  ال�رشوق 1987، �ص95.  دار   ، عبا�ص، ط1،عمان  اح�شان  ترجمة   ، ال�شام  بالد  :مدن  ،103-105، ج�نز 
املقد�شي الب�شاري يف املدينة ،وو�شفها بانها تقع على �شاحل البحر،ولكنها بلدة �شغرية ،رغم انها مركز جتارة فل�شطني وميناء 
الرملة يحميها �ش�ر منيع له اب�اب حديدية على البحر، م�شجدها جميل وي�رشف على البحر ،وميناوؤها اح�شن امل�انئ ".انظر 

: اح�شن التقا�شيم يف معرفة القاليم ، ط2،ليدن،مطبعة بريل ،1906، �ص174.   
جريدة القد�ص 24 /5/ 2001م �ص1. انظر جريدة القد�ص 5/28 / 2001م عدد 11409 �ص13.  2-
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واأ�رشف على و�شع وثيقة م�رشوع ) متحف الذاكرة الفل�شطينية(،كما كان مديرًا م�ؤ�ش�شًا 
مل�ؤ�ش�شة عبد املح�شن القطان يف رام الله .و كان اأحد م�ؤ�ش�شي جمعية اخلريجني اجلامعيني 
العرب المريكيني )A.A.U.G(  بالتعاون مع ادوارد �شعيد.وقد انتقل اإىل رحمته تعاىل 
يف 5/23/ 2001م يف مدينة   رام الله  ، ودفن يف يافا م�شقط راأ�شه ، وه� ع�ش� يف 

م�ؤ�ش�شات وطنية اكادميية عديدة )2(.
 له العديد من امل�ؤلفات منها 

اإعادة اإ�شتك�شاف العرب لأوروبا 1963م.  1-

البحث الجتماعي 1959.  2-

ته�يد فل�شطني، ترجمة احمد رزق ،بريوتـ منظمة التحرير الفل�شطينية 1972م.  3-

امل�اجهة العربية ال�رشائيلية يف حزيران 1967م  4-
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�ح�س�ن �آغ� �لنمر 
    ولد امل�ؤرخ اإح�شان النمر يف نابل�ص)1( عام 1323هـ/ 1905م . وه� ينتمي لأ�رشة 
للدرا�شة يف  انتقل  ثم   ، نف�شها  املدينة  ال�طنية يف  النجاح  تعلم يف كلية  حمافظة، وقد 
الكلية ال�طنية بال�ش�يفات . و�شارك الأ�شتاذ اإح�شان النمر يف مقاومة الإنتداب الإجنليزي 
. وحاول اإن�شاء جمعية الهداية الإ�شالمية ،لكنه مل ينجح يف حماولته ، ودعا اإىل تا�شي�ص 
حزب التقدم العربي ، واعتزل بعد ذلك  ال�شيا�شة بعد تق�شيم فل�شطني . وانقطع اإىل البحث 

والتاأليف، وقد اجنز خالل حياته جمم�عة من امل�ؤلفات اأهمها: 
تاريخ جبل نابل�ص والبلقاء ،4 اأجزاء .  1-

-2  العربي الكامل ، 5 اأجزاء . 
اأمرا�شنا وم�شاكلنا .   3-

ن�ادر الأبحاث ال�شيا�شية العربية الر�شيدة  .   4-
تاريخ احلمدانيني .   5-

�شخ�شية امل�شطفى  .   6-
بط�لت اجلزائريني .  7-

نظرات وحتقيقات يف التاريخ العثماين .   8-
من ال�ش�ي�ص اىل العقبة .   9-

مذكرات .  10-
       ولال�شتاذ اح�شان النمر جمم�عة من الكتب ل تزال خمط�طة اأهمها : علم النف�ص يف 
الإ�شالم ، و �شياحة امل�ؤلف  ، وحكمتنا وحكماوؤنا  ، و تاريخ بلدية نابل�ص. وجتدر الإ�شارة 

اإىل اأن امل�ؤرخ اإح�شان النمر ت�يف يف مدينة نابل�ص  عام 1984م)2(  . 

_______________________
-1 نابل�ص: حتريف عن ا�شمها الي�ناين نياب�ل�ص Neapolis  مبعنى املدينة اجلديدة ، ويالحظ ان الول مبعنى جديد ،  الثاين 
مبعنى مدينة ، وقد �شيدت املدينة يف الفرتة ال�اقعة بني عامي 71-72م ، واملدينة تقع يف و�شط فل�شطني ، يحدها �شمال 
الثقافية  "الو�شاع ال�شيا�شية والجتماعية   نابل�ص   ، البي�شاوي  . �شعيد  جنني ، وجن�با القد�ص ، وغربا قي�شارية وار�ش�ف 

والقت�شادية يف ع�رش احلروب ال�شليبية ، ط1، عمان 1991، �ص 36-35. 
�ص638-636،   ، والدب  الفكر  اأعالم  من   ، الع�دات  ج1،�ص123-121.،   ، فل�شطني  اأعالم  حمادة  حممد   2-

امل��ش�عة الفل�شطينية ، ج3، ق2،�ص850-852، نزار اباظة وحممد ريا�ص �شالح، امتام الأعالم.
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�إح�س�ن �سدقي �لعمد
تعليمه  ، وتلقى  نابل�ص عام 1351هـ / 1932م  العمد يف  اإح�شان  امل�ؤرخ       ولد 
الإبتدائي والثان�ي يف مدار�شها،وبعد جناحه يف امتحان الثان�ية العامة  ت�جه اإىل م�رش 
التاريخ ،وح�شل على درجة  ، وتخ�ش�ص يف  القاهرة يف كلية الآداب  والتحق بجامعة 
للح�ش�ل  و�شجل  الك�يت  يف  للعمل  انتقل  ذلك  وبعد   ، م   1959 عام  اللي�شان�ص 
:" احلجاج بن ي��شف  اأطروحته  على درجة املاج�شرت يف جامعة الك�يت ، وكان عن�ان 
جامعة  من  الإ�شالمي  التاريخ  يف  الدكت�راة  درجة  على  للح�ش�ل  �شجل  الثقفي"،كما 
الك�يت، وقد عمل يف الإذاعة الك�يتية حمررًا ، ثم يف حقل التلفاز منذ عام 1964م ، 
كما قام بتدري�ص امل�اد الإجتماعية ملدة خم�ص �شن�ات يف املدار�ص الك�يتية ، ومن م�ؤلفاته: 

-1  احلجاج بن ي��شف الثقفي ، دار الثقافة ، بريوت 1973م .
-2  امل�ؤرخ البالذري .

-3 تراث الإ�شالم ، الق�شم الثاين والثالث ترجمة بالإ�شرتاك مع د. ح�شني م�ؤن�ص.
-4 اجلذور التاريخية لال�رشة الم�ية ،�شل�شلة ح�ليات كلية الآداب والعل�م الجتماعية، 

كلية الآداب عدد 113. جامعة الك�يت ، الك�يت.
-5 مراجعة فهار�ص املخط�طات العربية يف ت�ش�شرتيتي ، املجلد الول ، 4 ج ، تعريب 
حمم�د �شاكر ، املجلد الثاين ، 3 اجزاء ، تعريب حمم�د �شاكر ، م�ؤ�ش�شة اآل البيت ، املجمع 

امللكي لبح�ث احل�شارة ال�شالمية ، عمان 1992م .
-6 حتقيق كتاب ال�شيخان اب� بكر ال�شديق وعمر بن اخلطاب وولدهما ، ط1، م�ؤ�ش�شة 

ال�رشاع الغربي ، الك�يت 1989م.
-7 مقال بعن�ان : حركة ال�ش�د العن�شي يف �شدر ال�شالم، 1989م.

-8 قراءة ثانية يف معجم البلدان ، جملة عامل الفكر ، مج 14 ، عدد 2، 1983م، �ص 
.302-263

-9 جمل�ص القبائل العربية ، ط2 ، دار الثقافة ، بريوت 1981م. )1(

______________________________
-1 حممد حمادة : اعالم فل�شطني ، ج1، �ص 120-119 

www.nooreladab.com ، www.islamqort.com ، www.bibioslam.net . www.liras.com
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�حمد ��سم�عيل �ل�سيخ م�سطفى �لحمد )�حمد �ب� �ل�سيخ(
امل�افق 27 من �ش�ال عام 1369هـ/   ال�شبت  ي�م  ال�شيخ  اأب�  اأحمد  امل�ؤرخ       ولد 
الدرا�شة  وتابع  قريته  يف  در�ص   ، نابل�ص  قرب  ب�رين)1(  قرية  يف  12-8-1949م 
الثان�ية يف املدر�شة ال�شالحية يف نابل�ص فح�شل على �شهادة الدرا�شة الثان�ية العامة 
)الت�جيهي (الفرع العلمي عام 1968م،وح�شل على �شهادة اللي�شان�ص يف التاريخ من 
جامعة بريوت العربية عام 1978م ، كما ح�شل على ماج�شتري يف العل�م الع�شكرية 
جامعة  من  تاريخ  ماج�شتري  على  وح�شل  1989م،  (عام  )ي�غ��شالفيا  بلغراد  من 
ت�ن�ص  يف  والإجتماعية  الإن�شانية  العل�م  كلية   - الإن�شانية  والعل�م  والفن�ن  الآداب 
باحلركة  عالقته  و  احل�شيني  اأمني  حممد  "احلاج  اأطروحته  عن�ان  وكان  1995م،  عام 
عام  نف�شها  اجلامعة  من  التاريخ  يف  الدكت�راة  على  ح�شل  "،كما  الت�ن�شية  ال�طنية 
2000م،وكانت ر�شالة الدكت�راة بعن�ان "احلاج حممد اأمني احل�شيني وعالقته باحلركات 
1949م".  1924-  ) الأق�شى  )اجلزائـر،ت�ن�ص،ليبيا،واملغرب  املغاربية  ال�طنية 

ح�شل على العديد من ال�شهادات من الدورات الع�شكرية)2(.
له كتب حتت الطبع هي :

_1924 الت�ن�شية  ال�طنية  باحلركات  وعالقته  احل�شيني  اأمني  حممد  1_احلاج 
1949م.

2_احلاج حممداأمني احل�شيني وعالقته باحلركات ال�طنية املغاربية )اجلزائر،ت�ن�ص،ليبيا،و
املغرب الأق�شى ( 1924_1949م

_______________________
-1قرية ب�رين :تقع جن�ب مدينة نابل�ص على بعد 10كم .بلغ عدد �شكانها عام 1980م نح� �شتة اآلف ن�شمة .ت�شتهر 
بزراعة التني والزيت�ن والعنبزوتكرث يف اأرا�شيها الينابيع .قد يك�ن ا�شمها حمرفا عن كلمة )ب�را(ال�رشياينة مبعنى الأر�ص 
البائرة و)ين(للجمع.وتعني ب�رين الأر�ص الب�ر اأو اخلالية.ين�شب اإليها عدد من العلماء امل�شه�رين يف التاريخ مثل ال�شيخ 
ال�ش�فية(بالقد�ص.ومن  لعبادة  تك�ن  التي  باخلانقاه)الأربطه  امل�شيخة  الأي�بي  الدين  �شالح  وله  قد  كان  الأن�شاري  غامن 

علمائها اأي�شا ح�شن الب�ريني وله عدد من امل�ؤلفات .)اأنظر حممد �رشاب:معجم بلدان فل�شطني .�ص172( 

-2اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني . 
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�أحمد خليل �لعق�د
ولد امل�ؤرخ احمد العقاد يف يافا عام1334هـ/ 1916 م ، وتلقى عل�مه فى مدر�شة 

دار العل�م الإ�شالمية، واملدر�شة الثان�ية الأمريية، فى م�شقط راأ�شه.
       عمل فى التجارة، عدة �شن�ات. وفى عام 1935م عني مدر�شًا فى مدر�شة �شلمه 
ليعمل حمررًا   ، بعد عام  التعليم  ا�شتقال من  يافا، لكنه  ال�رشق من مدينة  اإىل  الأمريية، 
التاجى  �شليمان  ال�شيخ  حتريرها،  وتراأ�ص  امتلكها  التي  الإ�شالمية"  "اجلامعة  ي�مية  فى 
"فل�شطني" ومالكها  اإىل ي�مية  العقاد  انتقل  ما  امل�شادة، و�رشعان  الث�رة  الفاروقى، رمز 
ورئي�ص حتريرها، رجا العي�شى، ثم غادر العقاد اإىل ي�مية "الدفاع"، حتى عام 1936م، 

وهى التى كانت ممل�كة لإبراهيم ال�شنطى، الذي تراأ�ص حتريرها، اأي�شا.
     فى بداية ث�رة 1936-1939م ال�طنية الفل�شطينية، اعتقلته �شلطات النتداب 
تعبري  على  جديد  تاأكيد  اآخرين، يف  �شحفيني  ثالثة  مع  مت�شلة،  اأيام  لثالثة  الربيطانى 
ال�شحافة العربية فى فل�شطني عن حركتها ال�طنية، وبعد خروجه من املعتقل، �شافر اإىل 

بريوت، حيث عمل مدر�شًا للغة العربية والتاريخ، يف مدر�شة العزيزية.
    عاد اإىل فل�شطني، عام 1940م، بعد اأن بحت اأ�شداء ث�رتها ال�طنية، وبعد اأن كانت 

احلرب العاملية الثانية )1939-1945م( قد اندلعت.
اأول  ال�شحافة والن�رش، وه�  اأ�ش�ص مكتب  "املهد" وبعد عامني  العقاد جريدة  اأ�شدر      
مكتب عربى قام باأعمال ال�شحافة والن�رش والدعاية فى فل�شطني ، وبعد اأن و�شعت احلرب 
العاملية الثانية اأوزارها بعدة اأ�شهر، اأ�ش�ص العقاد جملة "الراأى العام" الأ�شب�عية، وكانت 

رائدة املجالت الكاريكاتريية فى فل�شطني.
    وانخرط العقاد فى الأن�شطة النقابية، حيث اأ�ش�ص، عام 1935م نقابة عمال النجارة 
العرب"،  العمال  "جمعية  تاأ�شي�ص  فى  ا�شرتك  كما  لها،  �شكرتريًا  وانتخب  الفل�شطينية، 
وانتخب ع�ش�ًا فى هيئتها الإدارية. وحيث ان العقاد كان متعدد املهن، فقد افتتح، عام 

1945م، م�شنعًا للم�بيليا.
حني و�شلت جماعة "الإخ�ان امل�شلمني" اإىل فل�شطني، غداة احلرب العاملية الثانية، ان�شم 
العقاد اإىل �شعبتها فى يافا ، وبعد نكبة 48، جلاأ العقاد اإىل الأردن، واأ�شيب بال�شلل، عام 

1960م وت�فى عام 1976م.
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منح ا�شمه "و�شام القد�ص للثقافة والفن�ن"، من منظمة التحرير الفل�شطينية، عام 1990م.
�شدر للعقاد اأربعة كتب هى:

•  دي�ان ال�شعر ال�شعبى ال�طنى فى فل�شطني، بريوت، 1939م. 
•  من ه� من رجالت فل�شطني، يافا، 1946م. 

•  تاريخ ال�شحافة العربية فى فل�شطني، عمان 1966م
•  تاريخ ال�شحافة العربية فى اململكة الأردنية الها�شمية، عمان.

_____________________________
-1 ا�شتقينا هذه املعل�مات من م�اقع الكرتونية
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�أحمد ذي�ب عبد�لله م�سطفى
ال�شابع من  امل�افق  ال�شبت  )1(،ي�م  نعمة  اأحمد ذياب عبدالله م�شطفى يف كفر      ولد 
�شعبان عام 1376هـ/ التا�شع من اآذار 1957م،واأنهى درا�شته الإبتدائية والإعدادية 
يف مدر�شة كفر نعمة ،والثان�ية يف مدر�شة ذك�ر بيت�نيا ،ح�شل على درجة الدبل�م العايل 
يف هند�شة الديك�ر من اأكادميية الفن�ن اجلميلة با�شتانب�ل �شنة 1979م ،وح�شل على 
ونال   ، 1983م  الإ�شالمية(�شنة  العل�م  ال�رشعي)كلية  املعهد  من  ال�رشيعة  يف  دبل�م 
�شهادة بتقدير امتياز يف احلديث من دار احلديث بالقد�ص �شنة 1983م وح�شل على 

�شهادة امتياز يف اخلط العربي من معهد الفن�ن اجلميلة برام الله .
ال�شعب  �ش�ت  جلريدة  كاريكاترييا  ور�شاما   ، عمان  يف  الرتكية  للغة  مرتجما  عمل     
يف  والفن  العربية  واللغة  ال�شالمية  للرتبية  مدر�شا  عمل  كما  1985م،  عام  الردنية 
ريا�ص الق�شى يف مدر�شة احباب الله، وعمل م�رشفا داخليا ومدر�شا للتالوة والتج�يد 
يف كلية العل�م ال�شالمية ، عمل اماما يف م�شجد الهدى يف كفر نعمة وخطيبا يف م�شاجد 
رام الله من 1996-2007م، وانتقل اإىل دائرة الوقاف كرئي�ص ق�شم القران الكرمي 

عام 2007م.
  كتب العديد من املقالت يف ال�شحف الي�مية واملجالت،وكتب اأكرث من خم�شني كتابا 
يف م��ش�عات �شتى معظمها اإ�شالمي طبع منها نح� اأربعني كتابا اأهمها :"كفر نعمة الأ�شل 

والإن�شان"،حقق واأخرج اأحاديث وكتب كثرية ف�شاًل عن ر�شائل ماج�شتري ودكت�راة)2(.

____________________________________
-1 كفر نعمة :هي احدى القرى ال�اقعة �شمال غرب رام الله ويحدها من ال�شمال قرية راأ�ص كركر، ومن اجلن�ب ال�رشقي 
قرية دير بزيع ومن الغرب قرية بلعني ومن ال�شمال ال�رشقي قرية اجلانية ويحيط بها جمم�عة من اخلرب اهمها خربة بيت 
الله  ،رام  ط1   ، والن�شان  ال�شل  نعمة  كفر   ، عطايا  ذياب  احمد  .انظر  عيطرانة  خربة  و  ال�شب�ين  حممد  خربة  و  رديف 

2003م ، �ص 20-19 ، 25.
-2 ار�شل ال�شرية الذاتية للباحثني.
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�أحمد �س�مح �خل�لدي 
ولد امل�ؤرخ اأحمد اخلالدي يف  يافا عام 1313هـ/ 1895 م . وتلقى تعليمه  يف مدر�شة 
املطران يف القد�ص ، ثم ت�جه اإىل بريوت حيث در�ص يف اجلامعة الأمريكية، وح�شل على 
�شهادة ال�شيدلة عام 1917 م . عني عام 1917م رئي�شا لل�شيادلة يف مدينة حم�ص ، 
ثم مفت�شا يف الل�اء اجلن�بي يف فل�شطني عام 1919م وحتى 1923م، حني رقي اإىل 
اإليه ادارة الكلية العربية يف القد�ص �شنة  درجة مفت�ص معارف عام يف  القد�ص.ا�شندت 
1925م وعام 1941م. ا�شبح م�شاعدا ملدير املعارف العام . ومن اأبرز ن�شاطاته حتقيق 
م�رشوع اليتيم العربي وتا�شي�شه معهدا لرعاية اليتام وتعليمهم يف قرية دير عمار قرب 
القد�ص ، كما �شغل رئي�ص جلنة التعليم العايل بفل�شطني ، ورئي�ص جلنة اليتيم العامة ،وكان 
، وع�ش�  اجنلرتا  للفن�ن يف  امللكية  اجلمعية  ،وكان ع�ش�ا يف  العامة  اجلمعية  ع�ش�ا يف 
اجلمعية امللكية ل�شيا ال��شطى يف لندن . وقد منح و�شام القد�ص للثقافة والفن�ن يف عام 
التاريخية  امل�ؤلفات  والرتبية. وكتب جمم�عة من  التاريخ  بدرا�شة  اهتم  1990م. وقد 

اأهمها)1(: 
1 _ اأهل العلم واحلكم يف  ريف فل�شطني. 

2_ رحالت يف ديار ال�شام ، يافا 1946 م.
-3 املعاهدة امل�رشية يف بيت املقد�ص- القد�ص 1946م .

4_ اأهل العلم بني م�رش وفل�شطني ، القد�ص 1948 م.
5_ العرب واحل�شارة احلديثة .

6_ رجال احلكم والإدارة يف فل�شطني منذ عهد اخللفاء الرا�شدين اإىل القرن الرابع الهجري .
7_الأردن يف التاريخ الإ�شالمي )خمط�ط ( .

8_ تاريخ البيت املقد�ص )خمط�ط ( .
9_ تاريخ املعاهد الإ�شالمية .

وف�شال عن ذلك قام املرح�م اأحمد �شامح اخلالدي بتحقيق جمم�عة من الكتب منها :
1_ ترغيب اأهل الإ�شالم يف �شكن ال�شام لعز الدين ال�شلمي عام 1940 م 

2_مثري الغرام بف�شائل القد�ص وال�شام تاأليف اأحمد حممد املقد�شي  .
______________________

-1البيل�غرافيا الفل�شطينية ،�ص 86 ، حممد عمر حمادة ،اأعالم فل�شطني ، ج1، �ص 180 _182 ، عرفان اله�اري: 
اأعالم من اأر�ص ال�شالم ، �ص 57 _ 58 ، اأحمد عمر �شاهني : م��ش�عة كتاب فل�شطني يف القرن الع�رشين ، ج2 ،ط2، 

من�ش�رات املركز الق�مي للدرا�شات والت�ثيق ، غزة ، فل�شطني عام 2000م . �ص58.
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�أحمد �سدقي �لدج�ين 
رحل   ، 1936م  عام1355هـ/  يافا  يف  الدجاين  �شدقي  اأحمد  امل�ؤرخ  ولد         
على  دم�شق،وح�شل  اجلامعية يف جامعة  درا�شته  تابع  عام 1948م حيث  دم�شق  اإىل 
التاريخ عام 1958م، ثم تابع درا�شته اجلامعية يف م�رش حيث ح�شل  اللي�شان�ص يف 
على املاج�شتري من جامعة القاهرة عام 1963م ،وح�شل على الدكت�راة عام 1970م 
عام 1972- من  القاهرة  العربية يف  والدرا�شات  البح�ث  معهد  . عمل حما�رشًا يف 
1974م ، ثم اأ�شبح رئي�شًا لهذا املعهد من عام 1974-1979م ،ثم عمل يف كلية 
الإعالم يف اجلامعة اللبنانية يف بريوت من عام 1974-1982م . اأ�شبح ع�ش�ًا يف 
عام 1974م-  منذ  الفل�شطينية  التحرير  ملنظمة  الق�مي  وال�شندوق  املركزي  املجل�ص 
وع�ش� اللجنة التنفيذية من عام 1977-1984م ، ثم رئي�ص املجل�ص الأعلى للرتبية 
والثقافة والعل�م يف منظمة التحرير الفل�شطينية منذ عام 1977م، ثم اأ�شبح م�ش�ؤوًل 
عن احل�ار العربي الأوروبي بني 1977-1984م ،وع�ش�ًا م�شاركًا يف وفد احل�ار يف 
الأمم املتحدة، وكان ع�ش�ًا يف  اأكادميية اململكة املغربية ، وجممع بح�ث احل�شارة ال�شالمية 
التنفيذية  واللجنة   ، العربي  الفكر  ومنتدى   ، العربية  ال�حدة  درا�شات  ومركز   ، بالأردن 

للمنظمة العربية حلق�ق الإن�شان ، وجمل�ص اأمناء املجل�ص العربي للطف�لة والتنمية .
ومن  الأربعني  عن  زادت  واملقالت  والأبحاث  الكتب  من  جمم�عة  اأحمد  للدكت�ر      

اأهمها)1(: 
اأزمة احلل العن�رشي يف فل�شطني : دار امل�شتقبل العربي القاهرة 1988م.  1-

تفاعالت ح�شارية واأفكار للنه��ص : دار امل�شتقبل العربي القاهرة 1997م.  2-
جتديد الفكر ا�شتجابة لتحديات الع�رش : دار امل�شتقبل العربي القاهرة 1996م .  3-

______________________________
-1اأحمد عمر �شاهني :م��ش�عة كتاب فل�شطني يف القرن الع�رشين ج1 . من�ش�رات املركز الق�مي للدرا�شات والت�ثيق غزة، 

ط2 ،�ص66.
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ل للحل العن�رشي يف فل�شطني ) �شهادة على مدريد واو�شل� ( دار امل�شتقبل العربي .   4-
القاهرة 1993م .

عمران الطغيان : دار امل�شتقبل العربي القاهرة 1993م.  5-
امل�شتقبل بروؤية م�شلمة وم�ؤمنة : دار الر�شالة والب�شري ، عمان الردن 1992م .  6-

الإنتفا�شة وزلزال اخلليج : دار امل�شتقبل العربي القاهرة 1991م.  7-
النتفا�شة الفل�شطينية والتحرير / �شدر عام 1989م.  8-

العالقات العربية الأوروبية / �شدر عام 1987م   9-
-10 وثائق احل�ار العربي الأوروبي . �شدر عام 1986م.

-11 �شربا و�شاتيال ) 1984م( .
-12 ال�رشاع العربي الإ�رشائيلي و�شرية ال�شعب الفل�شطيني يف الثمانينات )1980م(. 

 -13 م.ت.ف.)منظمة التحرير الفل�شطينية(،1 واحل�ار العربي الأوروبي )1980م(.
  14 - بدايات اليقظة العربية يف ليبيا )1976م(.

  -15عبد النا�رش والث�رة العربية )1973م(.
  -16 عبد احلميد الثاين يف التاريخ )1971م( .
 -17 ليبيا قبيل الإحتالل الإيطايل )1970م( .

 -18 من املقاومة اىل الث�رة ال�شعبية يف فل�شطني )1969م(.
-19 ال�شن��شية )1967م( .
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�أحمد عمر �س�هني 
    ولد اأحمد �شاهني يف يافا يف الثامن من �شهر ربيع الأول عام 1359هـ/ ال�شاد�ص ع�رش 
من ني�شان عام 1940م .والتحق يف الكتاب،ثم بال�شف الأول يف م�شقط راأ�شه،قبل اأن 
يهاجر مع اأ�رشته اإىل بلدة خان ي�ن�ص )1( يف قطاع غزة عام1948م،حيث اأكمل تعليمه 

البتدائي ، والإعدادي ، والثان�ي.
    كتب اأحمد �شاهني جمم�عة من الق�ش�ص الق�شرية واملقالت يف جريدة اأخبار فل�شطني 
من عام 1960-1967م ،وقد اأعد اأحمد �شاهني م��ش�عة كتاب فل�شطني يف القرن 
الع�رشين يف جزاأين ،تلقى درا�شته اجلامعية يف جامعة القاهرة منذ عام 1970م،وبعد 
دائرة  يف   1990 عام  منذ  التحق  ثم  �شن�ات  عدة  التدري�ص  جمال  يف  عمل  تخرجه 

الثقافة يف منظمة التحرير الفل�شطينية .وت�يف يف القاهرة عام 2001م )2(.

___________________________________
4كم  امت��شط  البحر  �شاطئ  عن  مركزها  .يبعد  فل�شطني  جن�ب  اأق�شى  يف  غزة.تقع  قطاع  مدن  من  ي�ن�ص:هي  خان   1-
عام  بنيت  حيث  الن�شاأة  حديثة  فهي  احلالية  ي�ن�ص  خان  اأما  جني�زس،  با�شم  تعرف  قدمية  مدينة  اأنقا�ص  على  فقط،بنيت 
789هـ امل�افق 1387م بق�شد حماية التجارة وخط�ط امل�ا�شالت احلربية بني م�رش وال�شام ةاأر�شل ال�شلطان اململ�كي 
برق�ق0738-801هـ(الأمري ي�ن�ص التريوزي لبناء قلعة يف ذلك امل�قع واأ�شكن فيها حاميه من الفر�شان مع عائالتهم .ثم 

جاء اآخرون و�شكن�ا خارج الأ�ش�ار فن�شاأت بذلك مدينة خان ي�ن�ص .)حممد �رشاب :معجم بلدان فل�شطني �ص312.
-2 �شعيد ج�ده ال�شحار ،م��ش�عة اأعالم الفكر العربي،جـ3،�ص294.
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�حمد ف�ر�س حممد ع�دة
درا�شته  انهى   ، 1967م  عام1387هـ/  يال�)1(  قرية  يف  ع�ده  احمد  امل�ؤرخ  ولد     
الثان�ية يف املدر�شة الها�شمية برام الله ، وح�شل على درجة الدبل�م يف العل�م من معهد 
تدريب املعلمني التابع ل�كالة الغ�ث الدولية عام 1979م يف رام الله، كما ح�شل على 
 ، الأو�شط من جامعة بريزيت عام 1986م  ال�رشق  البكال�ري��ص يف درا�شات  درجة 
،وح�شل على درجة  نف�شها عام 1998م  اجلامعة  املاج�شتري من  وح�شل على درجة 
الدكت�راة يف العل�م ال�شيا�شية من معهد البح�ث والدرا�شات العربية بالقاهرة مع مرتبة 

ال�رشف الوىل عام 2004م .
    �شدر له كتاب عام 2006م بعن�ان :" ما بني النتفا�شتني" ،درا�شة حتليلية مقارنة ما بني 
انتفا�شة عام 1987م وانتفا�شة الق�شى عام 2000م ، وكتاب اخر بعن�ان:"مقارنة 

النظم ال�شيا�شية" .
، وا�شتاذا م�شاعدا يف معهد     عمل مدر�شا مع وكالة الغ�ث الدولية ملدة ع�رشة اع�ام 
الدرا�شات المريكية )جامعة القد�ص(، وا�شتاذا م�شاعدا يف مركز الدرا�شات القليمية ، 
ويعمل ا�شتاذا م�شاعدا يف دائرة العل�م ال�شيا�شية يف جامعة القد�ص ،وا�شتاذا م�شاعدا يف 
جامعة القد�ص املفت�حة، كما عمل مديرا عاما ل�زارة ال�ش�ؤون املدنية عام 1995 م ، 
ومديرا عاما لهيئة حق�ق الن�شان و�ش�ؤون املنظمات الهلية عام 2003م،ويعمل حاليا 

رئي�شا لدي�ان ال�شكاوي يف الأمانة العامة ملجل�ص ال�زارء .

______________________
اأيال�ن الكنعانية،مبعنى بالطة ،وحتت�ي  اأقيمت على بقعة  الرملة ،وقد  التابعة لق�شاء  القرى  اإحدى  -1قرية يال�Yalu :هي 
اآثار قلعة �شليبية حتمل ا�شم ح�شن ارن�لد �شيدت يف الفرتة ال�اقعة بني عامي 1130-1140م.ووت�شتهر بزراعة اأ�شجار 

الزيت�ن واحلب�ب.اأنظر:حممد �رشاب،معجم،�ص728.�شكري عراف ، امل�اقع اجلغرافية يف فل�شطني ، �ص517.
-2ار�شل ال�شرية الذاتية للباحثني. 
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�أحمد قريع  )�ب� عالء(

    ولد امل�ؤرخ احمد قريع يف اأب� دي�ص )1( /القد�ص عام 1355هـ/ 1936م، والتحق 
ب�شف�ف حركة فتح منذ انطالقتها عام 1965م ،وت�ىل م�ش�ؤولية العمل القت�شادي منذ 
عام 1970م،والدائرة القت�شادية يف منظمة التحرير الفل�شطينية عام 1982م، ثم 
انتخب ع�ش�ا يف اللجنة املركزية حلركة فتح عام 1989م ،، كما تراأ�ص ال�فد الفل�شطيني 
اإىل مفاو�شات او�شل� عام 1992م،واملفاو�شات املتعددة الطراف بعد ذلك ،ووقع اتفاق 
او�شل� بالأحرف الأوىل عام 1993م، عني بعد ذلك وزيرا لالقت�شاد والتجارة وال�شناعة 

، ومديرا عاما لـ )بكدار( بعد قيام ال�شلطة ال�طنية عام 1994م حتى عام 1996م .
عام  منذ  له  رئي�شا  ثم  القد�ص  عن  الفل�شطيني  الت�رشيعي  املجل�ص  يف  ع�ش�ا  انتخب 
ال�زراء  رئي�ص جمل�ص  من�شب  �شغل   ، عام 2003م  الول  ت�رشين  1996م وحتى 

الفل�شطيني يف الفرتة ما بني عامي 2003-2006م)1( .
 �شدرت له الكتب الآتية -1 مفاو�شات كامب ديفيد .

العربية  ،ط1،امل�ؤ�ش�شة  الفل�شطيني  ال�شيا�شي  النظام  ظل  يف  احلك�مية  التجربة   2-
للدرا�شات الن�رش ،بريوت 2008م 

-3 الدميقراطية والتجربة الربملانية الفل�شطينية ،ط1، امل�ؤ�ش�شة العربية للدر�شات و الن�رش 
بريوت 2006 م

-4 ال�شالم املعلق 3 على مفرتق الطرق ،ط1، امل�ؤ�ش�شة العربية للدر�شات والن�رش بريوت 
2008م 

5 - مفاو�شات او�شل� الرواية الفل�شطينية الكاملة من او�شل� اإىل خارطة الطريق 
-6 يف الطريق اإىل الدولة الفل�شطينية ال�شالم املعلق ط2 م�ؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية، 
-7 فل�شطني التجربة النتاجية للث�رة الفل�شطينية ،�شامد ،ط1،امل�ؤ�ش�شة العربية للن�رش 

بريوت 2007م 
_______________________

ح�ايل  1961م  عام  �شكانها  عدد  العيزرية.بلغ  هي  لها  قرية  القد�ص،واأقرب  مدينة  �رشقي  دي�ص:تقع  اأب�  قرية   1-
3631ن�شمه .ومن عائالتها امل�شه�رة :اخلناف�شه،وحم�لة احللبية واأ�شلها من حلب يف �ش�ريا،وحم�لة اآل جابر اأو العريقات 
فهم من قبيلة احل�يطات من قبائل �رشقي الأردن.دمر زلزال عام 1927م امل�شجد واأعيد بناء امل�شجد على اأنقا�ص امل�شجد 

القدمي 0حممد �رشاب :معجم بلدان فل�شطني.�ص92(
-2 عن كتابه مفاو�شات كامب ديفيد 
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�أحمد حممد �أحمد �ل�س�ع�تي 
اأيار عام  احلادي ع�رش من  امل�افق  اجلمعة  ي�م  ال�شاعاتي يف غزة  اأحمد  امل�ؤرخ  ولد      
1950م / الرابع من �شعبان عام 1370هـ . ودر�ص البتدائية والعدادية يف مدار�ص 
املغازي ، وعندما انتقل اإىل املرحلة الثان�ية در�شها يف مد�شة دير البلح ، وح�شل على 
الثان�ية العامة عام 1968م ، ثم انتقل اإىل مركز قلندية للتدريب املهني ، وح�شل على 
دبل�م عام 1970م .ح�شل امل�ؤرخ اأحمد ال�شاعاتي على بكال�ري��ص تاريخ من جامعة 
بريوت العربية عام1979م ، وعلى دبل�م درا�شات عليا من جامعة القاهرة عام1982م 
– ق�شم تاريخ من جامعة عني �شم�ص- القاهرة عام   ، ونال درجة املاج�شتري يف الآداب 
1987م ، وكان عن�ان اأطروحته :"التط�ر احل�شاري يف غزة من الفتح الإ�شالمي حتى 
عام 1914م"، و�شجل للح�ش�ل على درجة دكت�راة من الربنامج امل�شرتك بني جامعتي 
عام  الدكت�راة  درجة  على  ح�شل  وقد   ، فل�شطني   – والق�شى  القاهرة   – �شم�ص  عني 
غزة  يف  الثقايف  التط�ر   ": بعن�ان   اأطروحته  وكانت  الأوىل  ال�رشف  مبرتبة  2003م 

"1914-1967م")1(.
الأبحاث :

 -1 اأعالم غزة يف القرن الع�رشين 1876-1967م ، مركز ر�شاد ال�ش�ا الثقايف ، غزة 
1426هـ/2005م .

-2التط�ر العمراين يف غزة )1876-1967( حتت الطبع .
    عمل الدكت�ر احمد ال�شاعاتي حما�رشا يف ق�شم اللغة الإجنليزية يف اجلامعة الإ�شالمية 
بغزة يف الفرتة ال�اقعة بني عامي 1996-1998م ، كما عمل حما�رشا يف ق�شم التاريخ 

منذ عام 1998م وحتى الآن .

____________________________________
-1 اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني ، وقابله الدكت�ر �شعيد البي�شاوي يف اجلامعة الإ�شالمية بغزة يف �شهر مت�ز عام 2000م  
. و�شارك الدكت�ر احمد ال�شاعاتي يف العديد من الندوات وامل�ؤمترات العلمية وال�شيا�شية ، وه� ع�ش� يف املجل�ص ال�طني 

الفل�شطيني ، وع�ش� جلنة حماية الآثار يف غزة ، وكان نائبا لأمني عام حزب اخلالف ال�طني الإ�شالمي 
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�أحمد حممد علي �لرف�عي 
    ولد امل�ؤرخ اأحمد الرفاعي يف دم�شق يف الثاين ع�رش من رم�شان عام 1371هـ/
 ، اجل�لن  يف  جربيل  بيت  مدر�شة  يف  الإبتدائي  تعليمه  ،تلقى  1952م   /6/25
والإعدادي والثان�ي يف خميم الريم�ك يف دم�شق ، وح�شل على �شهادة درا�شة الثان�ية 
 / عبدالله  بن  حممد  جامعة  من  البكال�ري��ص  �شهادة  نال  كما   ، 1977م  عام  العامة 
كلية احلق�ق والعل�م ال�شيا�شية 1976-1980م /املغرب ، كما ح�شل على �شهادة 
املاج�شتري من كلية احلق�ق والعل�م ال�شيا�شية/ ت�ن�ص عام 1989م ، وكانت اأطروحته 
 ، امل�شتقلة   الفل�شطينية  الدولة  وبناء  التحرير  حرب   – الفل�شطينية  الإنتفا�شة   : بعن�ان 
ودكت�راة يف العل�م ال�شيا�شية والتي كانت بعن�ان "الأزمة اللبنانية 1975-1991م 
" وهي درا�شة حتليلية لهذه الأزمة  ، ومب�جبها ح�شل الباحث على درجة الدكت�راة مبرتبة 
الأبحاث  من  جمم�عة  الباحث   اأعد  ذلك  عن  .وف�شال  2003م  عام  الأوىل  ال�رشف 
والدرا�شات غري املن�ش�رة _ مركز التخطيط الفل�شطيني ، بريوت ، ت�ن�ص ، غزة ، مركز 
معل�مات الأمن الق�مي، عمل يف العديد من م�ؤ�ش�شات منظمة التحرير الفل�شطينية . قام 
بن�رش عدة اأبحاث يف جمالت عربية خمتلفة منها جملة �شامد ، وجملة العل�م الإجتماعية 

)1(. ومن اأهم اأبحاثه :

- القرار 242 )درا�شة قان�نية ( . 
- الت�ش�ية على امل�شار الفل�شطيني – الإ�رشائيلي .

- امل�ؤ�ش�شات املالية الفل�شطينية . 
- م�شكلة املياه يف فل�شطني .

- النظام النتخابي الإ�رشائيلي وانتخابات 1999م . 
- م�شكلة التعليم يف فل�شطني . 

- الإرهاب الدويل ون�شالت حركات التحرر . 
- ال�شهيد يا�رش عرفات ، ط1 ، مكتبة من�ش�ر ، غزة ، 2001م ، وقد نفدت الطبعة الأوىل 
وهناك طبعة جديدة منقحة �شدرت  عن دار الكرامة ، رام الله يف ت�رشين الثاين عام 2006م . 

- العمران يف فل�شطني . 
- اليه�د وال�ش�فييت . 

- اأوروبا الغربية من احلياد اإىل التبعية / جملة العل�م الجتماعية ، الك�يت. 
___________________________________

بتاريخ  البي�شاوي   �شعيد  الدكت�ر  منزل  لقاء يف  الرفاعي خالل  احمد  الدكت�ر  عن  املعل�مات  هذه  على  احل�ش�ل  مت   1-
2006/10/23م
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�أحمد حممد يحيى عد�ربه 
     ولد امل�ؤرخ اأحمد عداربه يف خميم اجللزون / رام الله يف ي�م اجلمعة امل�افق اخلام�ص 
ع�رش من �شهر جمادى الآخرة عام 1381هـ /الرابع والع�رشين من �شهر ت�رشين الثاين 
عام 1961م ، وتلقى تعليمه الإبتدائي والإعدادي يف مدر�شة ذك�ر اجللزون ، ودر�ص 
وبعد   ، الثان�ية  بيت�نيا  ومدر�شة  بريزيت  الثان�ية يف  ح�شن  الأمري  مدر�شة  الثان�ية يف 
جناحه يف امتحان الثان�ية العامة عام 1980م ، التحق بجامعة بيت حلم تخ�ش�ص علم 
اجتماع وعلم نف�ص ، وقد ح�شل على درجة البكال�ري��ص عام 1986م ، واأكمل درا�شته 
اأب� دي�ص ، حيث �شجل للح�ش�ل على درجة املاج�شتري من  العليا يف جامعة القد�ص / 
ق�شم الدرا�شات الإ�رشائيلية ،وكان عن�ان اأطروحته :" املذابح يف حرب عام 1948م ما 
بني الرواية الإ�رشائيلية الر�شمية  وامل�ؤرخني الإ�رشائيليني اجلدد " ، وقد ح�شل على درجة 

املاج�شتري عام 2002م . 
ويعمل الأ�شتاذ اأحمد العداربه م�رشفًا يف كلية العل�م الرتب�ية / رام الله ، كما عمل باحثًا 
يف مركز درا�شات ت�ثيق املجتمع الفل�شطيني التابع جلامعة بريزيت ، وقد اأنتج خالل عمله 
بحثًا بعن�ان :" قرية الدوامية " ، وقد اعتمد يف هذا البحث على الروايات ال�شف�ية التي 

ا�شتقاها من ال�شكان املعا�رشين . وقد اأعَد العداربه جمم�عة من الأبحاث اأهمها)1(: 
الأدوات امل��شيقية الفل�شطينية التقليدية ، مركز الفن ال�شعبي، البرية 2000م   1-

اللجان املحلية لتاأهيل املعاقني يف خميمات ال��شط ، بان�راما / رام الله 2001م   2-
املراكز الن�ش�ية يف خميمات منطقة ال��شط ، بان�راما / رام الله 2002م .    3-

________________
-1 قام الدكت�ر �شعيد البي�شاوي با�شتالم ال�شرية الذاتية من احمد عداربه وف�شال عن ذلك اجرى معه مقابلة تتعلق باجنازاته العلمية.
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 �حمد ي��سف �أحمد �لرمي�وي
عام  الفل�شطينية  ال�شادق)1(   جمدل  بلدة  يف  الرمياوي  اأحمد  والأديب  الكاتب  ولد     
الغربية  ال�شفة  اإىل  ا�رشته  هاجرت  م   1948 نكبة  ،وبعد  1945م  1365هـ/ 
البكال�ري��ص  درجة  على  والثان�ي حتى ح�شل  والإعدادي  البتدائي  تعليمه  ووا�شل 
العربية كما ح�شل على دبل�م  الفل�شفية والجتماعية من جامعة بريوت  يف الدرا�شات 
الدرا�شات ال�شالمية وال�شنة التمهيدية للماج�شتري من معهد الرايات ال�شالمية بالقاهرة 
،وحاز على درجة املاج�شتري من معهد التاريخ العربي والرتاث العلمي يف بغداد ،وقد تب�اأ 

مراكز عديدة اأثناء حياته العلمية وقد �شدر له جمم�عة من امل�ؤلفات اأهمها :
امل�شار التاريخي للن�شال ال�طني الفل�شطيني خالل القرن الع�رشين ،ن�رش احتاد الكتاب 

وال�شحفيني الفل�شطينيني ،ال�شع�دية2005م. 
وعمل الرمياوي كرئي�ص اإدارة  _  قن�شل عام بالدائرة ال�شيا�شية ملنظمة التحرير الفل�شطينية 
،ومدير اللجنة ال�شعبية مل�شاعدة ال�شعب الفل�شطيني باملنطقة ال�رشقية بال�شع�دية .ورئي�ص 
العرب  امل�ؤرخني  احتاد  الفل�شطينيني،وع�ش�  وال�شحفيني  الكتاب  لحتاد  الدارية  الهيئة 
،وع�ش� احتاد كتاب الإنرتنت العرب ،ع�ش� جتمع الكتاب والأدباء الفل�شطينيني يف العامل 
،ع�ش� احتاد الكتاب والأدباء الأردنيني ،ع�ش� نادي ال�رشقية الأدبي بالدمام ،وع�ش� نادي 
والحتفالت  والندوات  ال�شعرية  الأم�شيات  من  العديد  يف  ،�شارك  �شابقا  الأدبي  جدة 
وال�شحف  العربية  ال�شحف  يف  والبح�ث  الق�شائد  من  العديد  واملهرجانات،ن�رش 
الهيئة  ".اإ�شدار  الثقايف  "و"امللف  "املقالع  جملة  حترير  ،رئي�ص  واملجالت  الإلكرتونية 

الإدارية لحتاد الكتاب وال�شحفيني الفل�شطينيني بال�شع�دية حتى عام 1993م.

_______________________
-1 جمدل ال�شادق: تعرف با�شم "جمدل يابا" ، و�شميت با�شم جمدل ال�شادق ن�شبة اىل �شيخ �شادق احد زعمائها، وهي تقع 
يف ال�شمال ال�رشقي من مدينة الرملة . عرفت يف الع�رش الروماين با�شم افيك� بريج��ص ، وذكرها ال�شليبي�ن با�شم قلعة 
مريابل "casal Marable “ وكانت حمطة مت�يل جلي�ص �شالح الدين الي�بي . انظر : �شكري عراف : امل�اقع اجلغرافية يف 
فل�شطني ، ط1، م�ؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية ، بريوت 2004م ،�ص500، انظر اي�شا : حممد �رشاب : معجم بلدان 

فل�شطني ، �ص649-648.
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له من الدواوين :
1. "يا ابنة الكرمل "،منجزات نادي جدة الأدبي 1978م.

2. “اأنغام ف�ق �شجن الكبت "مكتبة دم�شق للت�زيع 1979م.
3. “يا كرم الزيت�ن الأخ�رش"م�ؤ�ش�شة نربا�ص للدرا�شات والن�رش بدم�شق 1981م.

4. “هلت من �شربا ع�شتار "،دار الكرمل للن�رش والت�زيع بدم�شق 1984م.
5. “م�ال من وراء الغربة "،مطبعة اخلالدي ،عمان ،1985م.

6. “لفتات على �شياج ال�ش�ء "مطبعة الن�ر بالدمام ،تهامة للن�رش 1988م.
7. “�شباح الع�شق يا جفرا "،دار الكرمل للن�رش والت�زيع ،عمان 1999م

8. على قمة امليجنا ،دار الكرمل للن�رش والت�زيع ،عمان 2001م
9. امل�شار التاريخي للن�شال الفل�شطيني خالل القرن الع�رشين ،احتاد الكتاب وال�شحفيني 

الفل�شطينيني ،ال�شع�دية ،2005م.
له دي�انان حتت الطبع هما :"ل�حات فل�شطينية "و "ورد الغ�شب "مت ن�رش معظم ق�شائدهما 

يف ال�شحف وامل�اقع الإلكرتونية .)2(

_______________________
she3r.t3as.com 2-
www.ibtesam.com

www.seraty.info/news.php
�شبكة طم�ص .
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�دري�س حممد �سقر جر�د�ت
      ولد امل�ؤرخ ادري�ص جرادات يف �شعري)1( ي�م ال�شبت  امل�افق الثامن من �شهر ربيع 
البتدائي  تعليمه  تلقى   ، اآب عام 1965م  �شهر  ال�شابع من  الآخرة عام 1385هــ/ 
والعدادي يف مدر�شة ذك�ر �شعري الثان�ية ، اما تعليمه الثان�ي فقد امته يف مدر�شة ذك�ر 
حلح�ل الثان�ية الفرع العلمي ، ح�شل على  درجة البكال�ري��ص يف علم النف�ص من كلية 
الرتبية- جامعة النجاح ال�طنية ، كما ح�شل على درجة  املاج�شتري - اإدارة ترب�ية ق�شم 
الدرا�شات العليا من جامعة النجاح ، اما عن درجة  الدكت�راه يف الإدارة التعليمية فقد 

ح�شل عليها من ق�شم الرتبية املقارنة وادارة التعليم - جامعة عني �شم�ص /م�رش)1(.
النف�ص )  الرتبية وعلم  النجاح مل�اد مبادئ      عمل حما�رشًا ملدة عام يف كلية جمتمع 
ملدة  الع�رشية  املجتمع  كلية  يف  وحما�رشًا   ،  ) �شف�ف  وادارة  الجتماعي  النف�ص  علم 
للبنات  الرحمة  كلية  عمل حما�رشًا يف  كما   ، وال�شل�كية  الإن�شانية  العل�م  مل�اد  عامني 
يف  الطف�لة  :�ش�رة  الآتية  امل�شاقات  لتدري�ص  اإغالقها  حتى  املعلمات  وتدريب  لتاأهيل 
البدين  ،النم�  والإر�شاد  الت�جيه  ،مبادئ  واملجتمع  والأ�رشة  ،الطفل  الإ�شالمية  الرتبية 
،تخطيط  وتغذيته  الطفل  ،�شحة  لالأطفال  التفكري  تعليم  ،طرق  الطف�لة  درا�شة  طرق   ،
املنهج  ،تخطيط  والتق�مي  القيا�ص  مبادئ   ، اللعب  ،�شيك�ل�جية  الطفل وتط�يرها  برامج 
وتط�يره ،ال�شل�ك التنظيمي ،وكان  حما�رشا  ملدة ف�شل يف كلية العروب لتاأهيل وتدريب 
املعلمات مل�اد القيا�ص والتق�مي ،خطط املناهج الرتب�ية ، والتدريب امليداين لطلبة التاأهيل 
تربية اخلليل ،كما  الرتبية اخلا�شة -يف مديرية  للتعليم اجلامع-  ، وعمل مر�شدًا  الرتب�ي 
كان حما�رشًا يف جامعة اخلليل ودر�ص امل�شاقات الآتية: اأمرا�ص نف�شية ،تربية عملية ،اأ�ش�ص 
مناهج ، �شع�بات تعلم ،�شيك�ل�جية الفئات ،املدخل   اإىل الرتبية وعلم النف�ص ،مبادئ 

اأ�ش�ل الرتبية .

__________________________
-1 �شعري:تقع على م�شافة 8كم �شمال �رشق اخلليل ،وعلى بعد 3كم �رشقي حلح�ل.بنيت ف�ق قرية كنعانية تدعى �شعري.
ذكرها ياق�ت احلم�ي با�شم �شيعري"وه� من ال�شعر اأي ميل العنق .ي�جد داخل م�شجدها قرب يقال انه قرب "العي�ص"عليه 
ال�شالم وه�ابن ا�شحق من زوجته رفقة _بلغ �شكانها عام 1961م ح�ايل 2511ن�شمة .يهتم �شكانها برتبية امل�ا�شي 

و�شناعة منتجات الألبان .)انظر حممد �رشاب:معجم بلدان فل�شطني ،�ص448(
-2 ار�شل ال�شرية الذاتية للدكت�ر �شعيد البي�شاوي.
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   ا�شهم يف تاأ�شي�ص مركز البيئة وال�شحة ، ومركز الإبداع الفل�شطيني ، وه�ع�ش� يف 
ال�شنابل  مركز  بتاأ�شي�ص  كما قام   ، الريا�شي  �شعري  �شباب  ونادي  اخلريية  �شعري  جمعية 
للدرا�شات والرتاث ال�شعبي ، وه� املحرر امل�شئ�ل ملجلة ال�شنابل - جملة دورية متخ�ش�شة 
والثقافة  للرتبية  ال�شنابل  نادي  ال�شعبي.و اأ�ش�ص  والرتاث  الجتماعية  الدرا�شات  يف 
اأباء  ، وه� ع�ش� جمل�ص  والعل�م  والثقافة  للرتبية  ال�طنية  اللجنة  مع  بالتن�شيق  والعل�م 
مدر�شة ذك�ر حمزة الأ�شا�شية ، وه�ع�ش� جمل�ص اأمناء مكتبة �شهداء �شعري العامة -يف 
مدر�شة بنات �شعري الثان�ية،وم�ؤ�ش�ص مكتبة ال�شنابل العامة ومتحف ال�شنابل ،وع�ش� جلنة 

ا�شت�شارية ملدر�شة ذوي الحتياجات اخلا�شة يف جمعية الإح�شان اخلريية يف اخلليل.
اما عن اإنتاجه العلمي فله العديد من الكتب خمتلفة امل�ا�شيع نذكر منها:

-1كتاب الألعاب ال�شعبية الفلكل�رية يف فل�شطني 1995م .
-2كتاب الطب العربي ال�شعبي يف فل�شطني 1998م .

-3 كتاب الطريق املنري اإىل تاريخ �شعري 1987م .
-4 كتاب ال�شلح الع�شائري يف فل�شطني 2000 م .

-5كتاب الدرة النفي�شة يف اأح�ال قرية العدي�شة2001م .         
-6كتاب طريق ال�شم�خ اإىل قرية ال�شي�خ 2001م .

-7كتاب نهج الرتديد يف نغم الأنا�شيد 2000م.
-8كتاب �شنابل ال�شعر يف �شعر ال�شنابل 2004م .
-9الأدلة والب��شرتات وال�ش�ر الرتاثية 2003م .

-10كتاب الغنية ال�شعبية الن�شائية يف فل�شطني 2004م.
-11كتاب اأكالت �شعبية من مطبخ جدتي2004م.
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�زده�ر حممد عبد �لق�در ر�بي 
ذي  من  احلادي ع�رش  ال�شبت  ي�م  )1( يف  قلقيلية  رابي يف  ازدهار  امل�ؤرخة  ولدت        
احلجة 1378هـ / الثامن ع�رش من حزيران عام 1959م ، وتلقت تعليمها الإبتدائي 
العامة  الثان�ية  �شهادة  على  ح�ش�لها  وبعد   ، املدينة  مدار�ص  يف  والثان�ي  والإعدادي 
التاريخ والآثار  البكال�ري��ص يف  التحقت بجامعة النجاح ال�طنية حيث ح�شلت على 
 ، نف�شها  اجلامعة  من  2001م  عام  املاج�شتري  درجة  على  وح�شلت   ، 1982م  عام 

وكانت اأطروحتها بعن�ان :" قلقيلية وحرب حزيران عام 1967م " درا�شة وثائقية . 
     تعمل الآن قائمة باأعمال مدير دائرة اجل�ازات واجلن�شية يف داخلية قلقيلية ، وم�رشفة 
– مركز قلقيلية الدرا�شي ، دخلت العديد من  غري متفرغة يف جامعة القد�ص املفت�حة 

الدورات يف جمالت خمتلفة منها الإدارة والتعليم واحلا�ش�ب وال�شحة ، وغريها )2(. 

 ___________________________________
-1قلقيلية:مدينة تقع على م�شافة 16كم جن�ب غرب ط�لكرم .وهي مدينة كنعانية .وقد عرفت منذ العهد الروماين با�شم 
)كاليكيا(.وين�شب لها عدد من العلماء منهم بهاء الدين داود القلقيلي ت�يف عام 849هـ،واأحمد بن حممد القلقيلي وغريهما.

يقدر عدد �شكانها عام 1980م ح�ايل 20.000ن�شمة.)اأنظر حممد �رشاب معجم بلدان فل�شطني،�ص609(
-2اأر�شلت ال�شرية الذاتية للباحثني 
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�أ�س�مة �أحمد عبد �لرحمن نعري�ت 
الإبتدائية  در�ص   . جنني  من  )1(القريبة  ميثل�ن  بلدة  يف  نعريات  اأ�شامة  امل�ؤرخ  ولد      
والإعدادية والثان�ية يف مدار�ص بلدته ، وبعد جناحه يف الثان�ية العامة، �شجل يف جامعة 
اخلليل تخ�ش�ص تاريخ ، وبعد ق�شاء اأربع �شن�ات تخرج يف اجلامعة ، ثم �شجل للح�ش�ل 
على درجة املاج�شتري يف جامعة النجاح ال�طنية وكان عن�ان اأطروحته :" اإقطاعية بي�شان 
ودورها يف ال�رشاع الإ�شالمي الفرجني 492-690هـ / 1099-1291م ". وقد 
:" درا�شة مقارنة  اأهمها  الأبحاث  . له جمم�عة من  الدرجة عام 2001م  ح�شل على 
بني ث�رة 1936م وانتفا�شة 1987م " ، و " درا�شة ميدانية لث�رة عز الدين الق�شام 
فتاحيا  اليه�دي  الرحالة  "رحلة  برتجمة  البي�شاوي  �شعيد  الدكت�ر  مع  ا�شرتك  وقد   ،  "

الرا�شب�تي " اإىل اللغة العربية)2(  . 

___________________________________
-1 اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني . وقد قامت م�ؤ�ش�شة الأ�ش�ار يف عكا بطباعة كتاب " اإقطاعية بي�شان ودورها يف ال�رشاع 

الإ�شالمي الفرجني "،ط1 ، م�ؤ�ش�شة الأ�ش�ار ، عكا 2002.
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�أ�س�مة عم�ر
   ولد امل�ؤرخ اأ�شامة عم�ر يف بلدة يعبد)1( وتلقى تعليمه البتدائي والإعدادي يف نف�ص 

البلدة ،وح�شل على الثان�ية العامة من املدر�شة العربية يف جنني عام 1992م.
     وبعد جناحه ت�جه اإىل �ش�ي�رشا واجتاز امتحان الثان�ية العامة املعدلة بنجاح ،وح�شل 
على درجة البكال�ري��ص يف التاريخ املعا�رش والعل�م ال�شيا�شية والدرا�شات الإ�شالمية 
من جامعة فريب�رغ ال�ش�ي�رشية عام 2004 م، ثم تابع درا�شته العليا وتخرج بتقدير 
جيد جدًا 2006م، وكانت اطروحته بعن�ان :"بناء الدولة والأمة الفل�شطينية يف مناطق 

ال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية اأثناء املرحلة النتقالية".
     منذ 2006 والأ�شتاذ اأ�شامة عم�ر يح�رش اأطروحة دكت�راه عن "البناء امل�ؤ�ش�شاتي 

ملنظمة التحرير الفل�شطينية".
     عمل الأ�شتاذ اأ�شامة عم�ر كمحا�رش يف جامعة برين خالل الف�شل ال�شت�ي 2006/
2007 م، وكباحث زائر يف اجلامعة الأمريكية حتى نهاية حزيران 2007 بالإ�شافة 

لعمله كاأ�شتاذ زائر يف جامعة بريزيت خالل الف�شل ال�شيفي 2007 م.

_____________________
1. يعبد :اإحدى قرى ق�شاء جنني .وتبعد عنها 18كم اإىل الغرب .زارها عبد الغني النابل�شي عام 1101هـ،ويقال اأن ا�شمها 
معبد �شيدنا اإبراهيم عليه ال�شالم .يعتمد اأهلها على زراعة الزيت�ن ،وجتارة الأبقار وامل�ا�شي .بلغ عدد �شكانها عام 1961م 
و4709 ن�شمه ويف عام 1980م 7500ن�شمة .وعائالت القرية هم القبهاه والعطاطرة والبدارنة واجلريان والعمارنة 
ودار اأب� �شملة ودار الربي واحلمار�شة واآل طاهر واآل اأب� بكر واآل زيد .وبالقرب من يعبد ا�شت�شهد ال�شيخ عز الدين الق�شام 

عام 1935م. اأنظر حممد �رشاب :معجم بلدان فل�شطني، �ص732.
-2 ار�شل ال�شرية الذاتية للدكت�ر �شعيد البي�شاوي
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�أ�س�مه حممد عبد �لرحمن �أب� نحل 
        ولد امل�ؤرخ ا�شامة اأب� نحل يف غزة ي�م الثالثاء امل�افق الثاين من �شهر �ش�ال عام 
1382هـ/ ال�شاد�ص والع�رشين من �شهر�شباط عام 1963م. ح�شل على درجة اللي�شان�ص 
يف اللغة العربية والعل�م الإ�شالمية من كلية دار العل�م ـ جامعة القاهرة عام 1986م ، 
ودرجة املاج�شتري يف التاريخ الإ�شالمي واحل�شارة الإ�شالمية من كلية دار العل�م ـ جامعة 
القاهرة عام 1991م وكانت اطروحته بعن�ان: "ظاهر العمر يف فل�شطني وعلي بك الكبري 
يف م�رش: درا�شة تاريخية مقارنة"، كما ح�شل على درجة الدكت�راه يف التاريخ احلديث 
اإدارته  من جامعة النيلني عام 2000م، وكانت اطروحته  بعن�ان: "اأحمد با�شا اجلزار: 
وعالقاته ال�شيا�شية والقت�شادية بالق�ى الإقليمية والدولية من 1775ـ  1804م")1(. 
       عمل الدكت�ر ا�شامة حما�رشًا يف كلية الآداب بجامعة الأزهر – غزة ) غري متفرغ (، 
يف الفرتة ال�اقعة بني عامي 1994 - 1995م،وحما�رشا بكلية الرتبية احلك�مية بغزة 
)جامعة الأق�شى حاليًا( بني عامي1995 - 1997م ، كما عمل حما�رشًا بكلية الآداب 
الآداب يف  بكلية  م�شاعدا  واأ�شتاذًا  - 2000م،  من 1997  غزة،   – الأزهر  بجامعة 
اجلامعة نف�شها، من 2000/11/21م وحتى 2005/12/11م ، واأ�شتاذا م�شاركا 
بكلية الآداب /جامعة الأزهر ، من 2005/12/12م وحتى الن ، وه� ع�ش� يف جمل�ص 
كلية الآداب والعل�م الإن�شانية يف اجلامعة نف�شها 2001 - 2002م ، وتراأ�ص ق�شم 
التاريخ بكلية الآداب بجامعة الأزهر – غزة، مرتني، الأوىل من 3/19/ 2002 م وحتى 
2003/11/30م. والثانية من 2005/12/20 وحتى الآن ، وه� ع�ش� يف جلنة 
املعادلت بكلية الآداب والعل�م الإن�شانية عن ق�شم التاريخ، منذ عام 2002م وحتى 
تاريخه، ع�ش� جلنة الدرا�شات العليا بكلية الآداب والعل�م الإن�شانية، ومن عام 2006م 
لغاية الن، وه� ع�ش� بجمعية النرتنت الفل�شطينية ،وع�ش� م�ؤ�ش�ص واأمني ال�رش يف الحتاد 
الفل�شطيني لريا�شة الغ��ص، وع�ش� يف اللجنة الجتماعية بكلية الآداب والعل�م الإن�شانية 
عن ق�شم التاريخ ، قام بالتدري�ص ب�شفة غري متفرغ بعدة فروع يف جامعة القد�ص املفت�حة 
يف قطاع غزة ما بني عامي 1997 - 2003م ، كما قام بالتدري�ص كاأ�شتاذ غري متفرغ 
بكلية الدع�ة الإ�شالمية بدير البلح من 2002 وحتى 2006م ، ويق�م حاليًا بالتدري�ص 
يف برنامج الدرا�شات العليا بجامعة القد�ص – اأب� دي�ص )فرع غزة( من 2006 وحتى الآن . 

_____________________________
-1 ار�شل ال�شرية الذاتية للباحثني
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�م� عن ن�س�طه �لعلمي فله �لعديد من �مل�ؤلف�ت منه� :
-1 "تاريخ فل�شطني القدمي"، ط3، غزة 2001م. 

اإ�شدار م�ؤ�ش�شة فل�شطني للثقافة،  اأر�ص فل�شطني". ط1،  “ال�شحابة واأدوارهم على   2-
دم�شق 2007م. 

كم� له �لعديد من �لبح�ث نذكر منه� :
)1( "الرو�ص الزاهر يف تاريخ ظاهر لعب�د ال�شباغ". خمط�ط حمقق ومت حتكيمه يف جملة 

اجلامعة الإ�شالمية – غزة. املجلد العا�رش، العدد الثاين، حزيران )ي�نيه( 2002م.
)2(  "احلكم الإقطاعي ملتاولة جبل عامل يف العهد العثماين 1219 - 1282هـ/1804 
- 1865م". جملة جامعة الأزهر – غزة. املجلد اخلام�ص، كان�ن اأول )دي�شمرب( 2002م.
)3(  "جان بردي الغزايل اململ�كي والدولة العثمانية: روؤية تاريخية جديدة". جملة جامعة 

النجاح ال�طنية – نابل�ص. املجلد ال�شابع ع�رش، العدد الأول، حزيران )ي�نيه( 2003م.
)4(  "حركات التمرد يف م�رش يف بداية العهد العثماين )1517 – 1524م( والنتائج 
املرتتبة عليها". جملة كلية الإن�شانيات والعل�م الجتماعية بجامعة قطر. العدد ال�شاد�ص 

والع�رشون، 2003م.
الفل�شطينية من 999  بالزعامات املحلية  الثاين  املعني  الدين  "عالقة الأمري فخر   )5(
- 1043هـ/1590 - 1633م". مت حتكيمه وقيد الن�رش يف جملة العل�م الإن�شانية 

بجامعة البحرين.
)6( “احلياة الثقافية يف لبنان وفل�شطني يف عهد اأحمد با�شا اجلزار )1775 - 1804م(. املجلة 
التاريخية العربية للدرا�شات العثمانية بت�ن�ص، العدد 31، كان�ن اأول )دي�شمرب( 2005م.
اجلامعة  جملة  احلديثة".  الدرا�شات  خالل  من  القدمي  العهد  لروايات  مناذج  “نقد   )7(

الإ�شالمية – غزة، املجلد الرابع ع�رش، العدد الثاين، حزيران 2006.
)8( "التهديد ال�هابي على بالد ال�شام واأثره يف ت�يل �شليمان با�شا ولية دم�شق". يتم 

حتكيمه حاليًا يف جملة جامعة الأزهر – غزة.
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�س�رك يف �لعديد من �لندو�ت و�مل�ؤمتر�ت �لعلمية ومنه�:
)1(  "الرواية ال�شف�ية يف درا�شة الر�شائل العلمية اخلا�شة بتاريخ فل�شطني املعا�رش: درا�شة 
حتليلية نقدية". مترَّ تقدميه مل�ؤمتر التاريخ ال�شف�ي باجلامعة الإ�شالمية – غزة، اآيار 2006م.
التاريخ  دور  مل�ؤمتر  تقدميه  يتم  �ش�ف  واملبالغة".  امل��ش�عية  بني  ال�شف�ية  “الرواية    )2(
ال�شف�ي يف احلفاظ على اله�ية ال�طنية الفل�شطينية، والذي �شُيعقد يف الفرتة من 2 - 4 

حزيران )ي�نيه( 2007م، يف جامعة القد�ص املفت�حة، منطقة رفح التعليمية.  
له بح�ث قيد الإعداد وهي:

)1( " الث�رة العرابية: تق�مي جديد".
)2( "منهج اجلربتي يف ح�لية عجائب الآثار يف الرتاجم والأخبار". 

اما عن مقالته فهي:
)1(  "قراءة م��ش�عية يف نتائج الدورة الثانية لنتخابات املجال�ص البلدية الفل�شطينية". 

              www.fustat.com، www.amin.org، www.alwatanvoic.com
ال�رشق  يف  الت��شعية  الأمريكية  املتحدة  ال�ليات  �شيا�شة  التاريخ:  قراءة  “اإعادة   )2(

الأو�شط بني اجلراحة التقليدية واملنظار الطبي املريح".
www.fustat.com، www.amin.org، www.alwatanvoic.com

)3(  “هل يقبل ج�رج جال�ي اأن يك�ن منا بني َيعُرب".
www.fustat.com، www.amin.org، www.alwatanvoic.com

)4(  “النتخابات النيابية اللبنانية واإحياء ال�رشاع القي�شي - اليمني من جديد".
www.fustat.com،  www.amin.org، www.alwatanvoic.com

)5(  “لبنان مرة اأخرى وبداية ال�شق�ط نح� الهاوية".
www.fustat.com،  www.amin.org، www.alwatanvoic.com

)6(  “ال�لء لل�طن اأم لالأحزاب".
www.fustat.com،  www.amin.org، www.alwatanvoic.com

)7( “اإ�رشائيل الت��شعية وم�ؤرخ�ها اجلدد".
.www.fustat.com

)8(  “نظرية الدكت�ر كمال ال�شليبي وتاريخ فل�شطني القدمي".
 .www.fustat.com 
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��سعد حممد عبد �لرحمن �لربغ�ثي 
       ولد امل�ؤرخ ا�شعد عبد الرحمن يف القد�ص ي�م اخلمي�ص امل�افق الثالث و الع�رشين من 
ذي القعدة عام 1363هـ/ التا�شع ع�رشمن ت�رشين الثاين 1944 م.ح�شل على درجة  
البكال�ري��ص من اجلامعة الأمريكية يف بريوت عام 1965م تخ�ش�ص الإدارة العامة . 
وح�شل على املاج�شتري عام 1967م من اجلامعة نف�شها ، والدكت�راة يف العل�م ال�شيا�شية 
عام 1973م .من جامعة كاجلري يف البريتا بكندا .عمل يف مركز الأبحاث التابع ملنظمة 
التحرير الفل�شطينية من عام 1966-1967م يف بريوت ،ورئي�ص ق�شم الدرا�شات يف 
املركز من 1968_1970م.ثم �شافر اإىل كندا واأ�شبح معيدا يف جامعة كاجلري من 
1970-1973م.وعاد ملركز الأبحاث  يف بريوت من 1973_1974م لي�شبح 
م�شت�شاراأً ، ثم �شافر اإىل الك�يت حيث عمل يف جامعة الك�يت يف ق�شم العل�م ال�شيا�شية 
من 1974_1984م .وخاللها كان رئي�ص حترير جملة العل�م الإجتماعية  باجلامعة 
،ثم اأ�شبح املدير العام مل�ؤ�ش�شة �ش�مان بالأردن)1( .وقد ن�رش العديد من الأبحاث واملقالت 

والكتب ، ومن اأهم اأعماله:
-1 امل�شاعدات الأمريكية الأملانية الغربية لإ�رشائيل ،مركز الأبحاث، .بريوت 1966م.

-2 الت�شلل الإ�رشائيلي يف اآ�شيا ،مركز الأبحاث ،بريوت 1967م.
-3 املنظمة ال�شهي�نية العاملية 1947_1948 ،مركز الأبحاث بريوت 1969م.

-4 اأوراق �شجني :مذكرات عن اعتقاله يف الكيان ال�شهي�ين،مركز الأبحاث 1969م.
-5 الب�رقيبية والنا�رشية ،بريوت 1981م.

-6 فل�شطني اأر�شا و�شعبا وق�شية بالإ�شرتاك مع د.حمم�د ال�شمرة وحممد العابدي ،1979م.
-7 النتفا�شة ،بالإ�شرتاك مع ن�اف الزرو،  بريوت 1989م.

فل�شطني  يف  الدمي�غرايف  الإجالئي  ال�شيا�شي  ال�رشاع  وحلقات  ال�شهي�ين  الغزو   8-
1982_1990م.بالإ�شرتاك مع ن�اف الزرو .

-9 املنظمة ال�شهي�نية العاملية 1882-1982م ، بريوت 1986م  . 
-10 منظمة التحرير الفل�شطينية )جذورها ،تاأ�شي�شها، م�شاراتها (

-11 المناء ال�شيا�شي يف التجربتني النا�رشية والب�رقيبية 
______________________

-1 ار�شل ال�شرية الذاتية اإىل الدكت�ر تي�شري جبارة ، والدكت�ر ا�شعد عبد الرحمن ع�ش� اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 
الفل�شطينية ، والرئي�ص التنفيذي مل�ؤ�ش�شة فل�شطني لالبحاث واخلدمات التي تعنى باقامة ج�رش من التفاعل باجتاهني. اأحمد 
.غزة  والت�ثيق  للدرا�شات  الق�مي  املركز  .جـ1.ط2.من�ش�رات  الع�رشين  القرن  فل�شطني يف  كتاب  ،م��ش�عة  �شاهني  عمر 

.2000م ، �ص96.
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��سم�عيل �أحمد حممد ي�غي 
على  1354هـ/1935م.ح�شل  عام  غزة  بق�شاء  ياغي  اإ�شماعيل  امل�ؤرخ  ولد        
اللي�شان�ص بالتاريخ من جامعة دم�شق عام 1966م ، وح�شل على املاج�شتري بالتاريخ 
ر�شيد عايل  "حركة  ر�شالته  م��ش�ع  وكان  القاهرة عام 1972م،  احلديث من جامعة 
الكيالين عام 1941م "، كما ح�شل على الدكت�راة بالتاريخ احلديث من جامعة القاهرة 
عام 1976م وم��ش�ع ر�شالته "تط�ر احلركة ال�طنية العراقية 1941_1952م"، 
قام بالتدري�ص لطلبة البكال�ري��ص وطلبة املاج�شتري ومتهيدي دكت�راة يف عدة م�شاقات 
تاريخية .واأ�رشف على ر�شائل علمية  يف املاج�شتري والدكت�راة لعدة طلبة ،وقام بتق�مي 
اأبحاث علمية كثرية .عمل بالتدري�ص يف كلية العل�م الجتماعية بجامعة الإمام حممد بن 
اأ�شتاذ م�شارك)1(. برتبة  ، وه�  بالدمام  للبنات  بالريا�ص، وكلية الآداب  �شع�د الإ�شالمية 

�شارك بالعديد من امل�ؤمترات والندوات العلمية منها :
م�ؤمتر تاريخ بالد ال�شام )عمان (1980م .  1-

امل�ؤمتر اجلغرايف الإ�شالمي الأول )الريا�ص(1980م .  2-
م�ؤمتر تاريخ امللك عبد العزيز )الريا�ص(1985م .  3-
م�ؤمتر جمعية ال�شبان امل�شلمني )القاهرة( 1989م .  4-

م�ؤمتر الدرا�شات العثمانية )ت�ن�ص( 1988،1990،1992 .  5-
م�ؤمتر رابطة اجلامعات الإ�شالمية )جامعة الزقازيق 1990م(.  6-

م�ؤمتر القاهرة _جامعة القاهرة ،ق�شية فل�شطني 1997م.  7-
م�ؤمتر اململكة العربية ال�شع�دية يف مائة عام )الريا�ص( 1999م.  8-

ندوة اململكة العربية ال�شع�دية وفل�شطني )الريا�ص(2001م  9-
    كان ع�ش�ا يف جمعيات تاريخية منها:احتاد امل�ؤرخني العرب )بغداد(،ع�ش� يف اجلمعيات 
الدرا�شات  وعدد من  بحثاأً  للم�ؤرخ 31  )غزة( 1999م. �شدر  الفل�شطينية  التاريخية 

العلمية يف جمالت علمية متعددة .

 ______________________________
على  منه  وح�شل  2001م  عام  الريا�ص  يف  ياغي  ا�شماعيل  الدكت�ر  مع  مقابلة  باإجراء  جبارة  تي�شري  الدكت�ر  قام   1-

املعل�مات اخلا�شة ب�شريته الذاتية ، وقد ت�يف يف الريا�ص عام 2008م. 
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 اأما عن اإنتاجه العلمي الآخر فقد �شدر جمم�عة من امل�ؤلفات اأهمها:
حركة ر�شيد عايل الكيالين .  1-

تط�ر احلركة ال�طنية العراقية 1941_1952م.  2-
الأقليات يف العراق .  3-

اجلذور التاريخية يف الق�شية الفل�شطينية .  4-
الإرهاب والعنف يف الفكر ال�شهي�ين .  5-

العالقات ال�شع�دية الك�يتية .  6-
العالقات الأردنية العراقية .  7-

امللك عبد العزيز وال�حدة العربية.   8-
تاريخ العامل الإ�شالمي احلديث واملعا�رش جـ1 .  9-

تاريخ العامل الإ�شالمي احلديث واملعا�رش جـ2 .  10-
تاريخ اأوروبا احلديث واملعا�رش .  11-

تاريخ مدينة القد�ص .  12-
درا�شات فل�شطينية.  13-

فل�شطني تاريخًا وم�شريًا.   14-
تاريخ فل�شطني وجغرافيتها للمراحل الثالث للعامل الإ�شالمي .  15-

امل��ش�عة الفل�شطينية 4 جملدات .  16-
الدولة العثمانية .  17-

تاريخ �رشق اآ�شيا احلديث .  18-
اأثر احل�شارة الإ�شالمية يف الغرب .  19-

م�شادر التاريخ احلديث ومناهج البحث فيه .  20-
تاريخ العامل العربي احلديث .  21-

تاريخ العرب املعا�رش .  22-
م�شادر التاريخ الأمريكي احلديث .  23-

قرية امل�شمية الكبرية .  24-
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�فتخ�ر عز�ت ح�سن �لديك
ولدت امل�ؤرخة افتخار الديك  يف بلدة كفر نعمة القريبة من رام الله يف ي�م الحد امل�افق  
الثالث من  رجب عام 1393هـ/  الثالث ع�رش من �شهر اآب عام 1972م . ودر�شت 
البتدائية ،والإعدادية يف مدار�ص بلدتها ،واأكملت درا�شتها الثان�ية يف رام الله ، وبعد 
جناحها يف امتحان الثان�ية العامة دخلت جامعة بري زيت وتخ�ش�شت يف مادة التاريخ 
والعل�م ال�شيا�شية وح�شلت على درجة البكال�ري��ص عام 1998 م . واأكملت درا�شتها 
يف اجلامعة نف�شها للح�ش�ل على درجة املاج�شتري يف العالقات الدولية وح�شلت على  

الدرجة عام 2003 م 
تعمل افتخار الديك حما�رشة غري متفرعة يف جامعة القد�ص املفت�حة ،وتق�م بتدري�ص 

م�شاق الق�شية الفل�شطينية .
العليا  اللجنة احلركية  العامة يف  العالقات  م�ش�ؤول ملف  الديك  افتخار  امل�ؤرخة  وعملت 
عام 1997م كما عملت يف وزارة ال�ش�ؤون املدنية كمدير عالقات عامة وتخطيط عام 

2006 م )2(. 

 ______________________________
-1 اأر�شلت ال�شرية الذاتية للباحثني.
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�أكرم �لر�ميني 
       ولد امل�ؤرخ الدكت�ر اأكرم الراميني يف قرية رامني)1( القريبة من مدينة ط�لكرم عام 
1948م / 1368هـ ، وعمل مدر�شًا يف مدار�ص اململكة الأردنية الها�شمية،كما عمل 
مدر�شا بدائرة امل�ارد الربية يف ظفار ، وقد اأ�شدر م�ؤلفات تاريخية تتعلق بفل�شطني من 

بينها : 
جبل نابل�ص يف العهد العثماين ، عمان 1975م .   1-

نابل�ص يف القرن التا�شع ع�رش ، درا�شة م�شتخل�شة من �شجالت املحكمة ال�رشعية   2-
بنابل�ص ، دار ال�شعب ، عمان 1976  )2(

املعلم واملتعلم الذي نريد �شمن املنتدى ال�شيفي للرتب�يني مبحافظة ظفار .  3-

فل�شفة امل�رشوع التكاملي لالإمناء املهني عام 2005م.  4-

 ______________________________
-1رامني :هي اإحدى القرى القريبة من ط�لكرم،كما اأنها تقع يف اجلن�ب ال�رشقي من عنبتا ،وكلمة رامني �رشيانية الأ�شل 
.انظر: حممد �رشاب  الزيت�ن  واأ�شجار  والكر�شنة  والف�ل واخل�شار  بزراعة اجلب�ب  �شكانها  .ب�شتهر  املرتفعة  الأماكن  مبعنى 

،معجم ،�ص 411.
www.dged.net .1492 جملة الفي�شل 12/31، حممد حمادة : اأعالم فل�شطني ، جـ 1 ، �ص-
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�أكرم عمر ح�سن زعيرت 
تعليمه  تلقى  و  م.   1909 عام1327هـ/  نابل�ص  يف  زعيرت  اأكرم  امل�ؤرخ  ولد        
البتدائي و الثان�ي يف مدر�شة النجاح ال�طنية يف املدينة ، وبعد اأن اأنهى درا�شته انت�شب 
اإىل اجلامعة الأمريكية يف بريوت، وبعد اأن تخرج فيها انت�شب اىل كلية احلق�ق يف القد�ص 
التي تخرج منها حامال �شهادة حق�ق. مار�ص مهنة التعليم يف مدار�ص املعارف الثان�ية ، 
لكنه ا�شتقال من من�شبه عام 1929م، واجته نح� ال�شحافة ، فت�ىل حترير جريدة مراة 
ال�رشق املقد�شية التي ا�ش�شها ب�ل�ص �شحادة . وقد ح�كم بعد ثالثة اأ�شهر من بدء عمله 
يف هذا امليدان من قبل �شلطات الإنتداب الإجنليزية ، وحكم عليه بالإبعاد من القد�ص اإىل 
نابل�ص ، ولكنه عاد للقد�ص مرة ثانية ليت�ىل حترير جريدة احلياة املقد�شية ، وجرى اإعتقاله 
من قبل ال�شلطات الإجنليزية يف نابل�ص للمرة الثانية ، فا�شطر اأمام هذا ال��شع اإىل الع�دة 
اإىل التدري�ص يف مدر�شة النجاح ، ويف ال�قت نف�شه كان ين�رش مقالته وكتاباته يف جرائد 
الدفاع واجلامعة ال�شالمية واجلامعة العربية وال�رشاط امل�شتقيم، وكلها كانت ت�شدر يف 
فل�شطني . ا�شهم يف تاأ�شي�ص حزب ال�شتقالل مع عدد من رفاقه عام 1933م ، انتقل 
فكان  ال�شيا�شي  احلقل  للعمل يف  الها�شمي  يا�شني  ا�شتدعاه  عندما   ، العراق  للعمل يف 

ا يف العراق )1(.  مندوبا يف عدة م�ؤمترات ووزيرًا مف��شً
وقد و�شع اأكرم زعيرت جمم�عة من امل�ؤلفات والأبحاث منها : 

تاريخنا ، بالإ�شرتاك مع دروي�ص املقدادي ، طبع عام 1935م .   1-
املطالعة العربية ، جزءان بالإ�شرتاك مع عدد من الأ�شاتذة ، طبع عام 1939م .   2-

التاريخ لل�شف�ف الإبتدائية ، بالإ�شرتاك مع اآخرين ، طبع عام 1940م.   3-
التاريخ احلديث ، بالإ�شرتاك مع د. جميد خدوري ، طبع عام 1940م .   4-

مهمة يف قارة ، طبع يف مطابع دار احلياة ، عام 1951م .   5-
الق�شية الفل�شطينية ، القاهرة ، 1955م .   6-

وثائق   7-
ي�ميات الث�رة الكربى و ال�رشاب العظيم 1936-1939م.  8-

____________________________
-1عرفان �شعيد ، اأعالم من اأر�ص ال�شالم ، �ص91، جملة الأديب اللبنانية ، عدد اآب 1967م . البدوي امللثم �ص 237.
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�لي��س وديع �سنرب 
�شنرب عام1366هـ/ 1947م يف حيفا،وهاجرت  اليا�ص  الفل�شطيني  امل�ؤرخ   ولد    
ا�رشته اىل لبنان ودر�ص القان�ن الدويل يف جامعة باري�ص7،و بعد  انتهاء درا�شته ح�رش 
اىل لبنان و در�ص فيها ، ثم انتقل اىل التدري�ص يف جامعة برن�شت�ن يف ال�ليات املتحدة 
الفل�شطيني  ال�شفري  و  الفل�شطيني  ال�طني  املجل�ص  منها ع�ش�ية  منا�شب عديدة  .تقلد 
الدائم لدى الي�ني�شك� . كما كان رئي�شا لل�فد الفل�شطيني يف املفاو�شات التي اجريت 

وجتري ح�ل حق الع�دة . 
وكان جريوم   ، الفرن�شية  باللغة  فل�شطينية   درا�شات  رئا�شة  حترير جملة  ت�ىل          
لندوم م�ؤ�ش�ص من�ش�رات )مين�ي ( مبعنى من�ش�رات منت�شف الليل  قد �شاعد �شنرب يف 
ا�شت�شافة جملة الدرا�شات الفل�شطينية وت�زيعها ، اهتم �شنرب بتاريخ النتداب الجنليزي 
على فل�شطني ،و قام بن�رش عدة كتب منها "الفل�شطيني�ن يف القرن الع�رشين"، و" فل�شطني 

البالد القادمة "،و" القد�ص املقد�ص وال�شيا�شة" بالإ�شرتاك مع فاروق مردم بك . 
اأقيم  اإليا�ص �شنرب يف معر�ص الكتاب العربي الأوروبي الثامن الذي  وقد �شارك امل�ؤرخ 
يف باري�ص بني 24 _30 حزيران عام 2005 م ، و القى حما�رشة على هام�ص املعر�ص 
تعر�ص فيها اإىل الأخطار التي ت�اجه مدينة القد�ص ، كما اأ�شار اإىل اأن �شيا�شة ال�شم و 
الطرد التي تنتهجها اإ�رشائيل منذ عام 1948م ، تهدف " لأن تك�ن فل�شطني خالية من 
الفل�شطينيني حيث بات يعي�ص ن�شف ملي�ن �شخ�ص يف م�شت�طنات ال�شفة الغربية " )1(.

_________________________________
-1 مت ا�شتقاء هذه املعل�مات من اأكرث من م�قع الكرتوين 21ohtm/cf. www.annabaa.org /nbanews/48  انظر 

اأي�شا : جريدة العرب الدولية ، عدد 9710 ، الربعاء 23 جمادى الأوىل 1426هـ/ 29 حزيران 2005م.



67

�أمرية فهمي حممد دب�ب�سة 
    ولدت امل�ؤرخة اأمرية دباب�شة يف بلدة طل�زة  القريبة من نابل�ص ي�م اخلمي�ص اخلام�ص من 
رم�شان  عام 1967 /1387هـ ال�شابع من �شهر كان�ن اول. وح�شلت على �شهادة 
الثان�ية العامة الفرع الأدبي عام 1987م ، وعلى �شهادة البكال�ري��ص يف التاريخ من 
. كما ح�شلت على �شهادة  نابل�ص، وتخرجت عام 1994م  ال�طنية-   النجاح  جامعة 
املاج�شتري يف التاريخ الإ�شالمي ، درا�شة وحتقيق خمط�ط بعن�ان: " نزهة الناظرين يف 
تاريخ من ويل م�رش من اخللفاء وال�شالطني" للم�ؤرخ وامل�شنف: مرعي بن ي��شف الكرمي،  
املت�فى �شنة 1033هـ / 1623م ، باإ�رشاف الدكت�ر حمم�د علي عطا الله، واملخط�ط 
اأو وزيرًا مع مقدمة  واليًا  اأو  �شلطانًا  اأو  �ش�اء كان خليفة  تاريخ من حكم م�رش  يتناول 
الذي ت�يف فيه  الع�رش  اإىل  الرا�شدين والأم�يني ومن بعدهم  التاريخ واخللفاء  ن�شاأة  يف 

الكرمي. وتعمل امل�ؤرخة معلمة يف مدر�شة بنات ميثل�ن الثان�ية)1(. 

_________________________________
-1 طل�زة :هي احدى القرى ال�اقعة �شمال �رشق نابل�ص ،و يذكر انها حتريف عن كلمة "طل��شة " ال�رشيانية مبعنى "لزج 
طيني وت�شتهر بزراعة اأ�شجار  الل�زيات و العناب و الرمان و التفاح و التني ف�شال عن زراعة اأ�شجار الزيت�ن .انظر :حممد 

�رشاب ،معجم ،�ص502.
-2اأر�شلت ال�شرية الذاتية للباحثني . 
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�إميل جرب�ئيل حن� ت�م� 
      ولد امل�ؤرخ اإميل ت�ما يف حيفا  يف ي�م الحد الثالث ع�رشمن جمادى الخرة عام 
1337هـ /ال�شاد�ص ع�رش من اآذارعام 1919م .در�ص الإبتدائية يف مدر�شة الطائفة 
يف  املطران  مدر�شة  يف  1937م  عام  الثان�ية  درا�شته  واأمت   ، حيفا  يف  الرث�ذك�شية 
القد�ص ،تابع درا�شته يف جامعة كمربدج يف بريطانيا حيث در�ص احلق�ق ،  ومل يكمل 
درا�شته اجلامعية ب�شبب ظروف احلرب العاملية الثانية ، اإل اأنه تابع درا�شته فيما بعد اأي عام 
1965م حيث ح�شل على الدكت�راة من معهد الإ�شت�رشاق يف م��شك� يف التاريخ من 

اأكادميية العل�م ال�ش�فيتية.
    اإن�شم للحزب ال�شي�عي عام 1939م واأ�شدر جريدة الإحتاد الأ�شب�عية التي كان 
البارزين يف  الأع�شاء  من  .كان  فل�شطني  العرب يف  العمال  فيها عن  كتاباته  يدافع يف 
وامل�شاواة  لل�شالم  الدميقراطية  اجلبهة  ،ويف  املحتلة  الأر�ص  يف  ال�شعبية  العربية  اجلبهة 
،حيث كان �شكرترًيا لها )1(.وتعددت كتاباته يف جريدة الإحتاد ،والغد ،والدرب، وجملة 

اجلديد .وله جمم�عة من الكتب من اأهمها :
العرب والتط�ر التاريخي يف ال�رشق الأو�شط )بالإجنليزية (وترجم اإىل العربية على   1-

يد جربا نق�ل .مطبعة الإحتاد ،حيفا 1962م.
ال�شيا�شة الأمريكية يف ال�رشق الأو�شط ،حيفا 1971م.  2-

جذور الق�شية الفل�شطينية ،النا�رشة 1972.  3-
�شت�ن عاما على احلركة الق�مية ، القد�ص 1983م يف فل�شطني _رام الله .1978م  4-

تاريخ م�شرية ال�شع�ب العربية احلديثة )3 اأجزاء (القد�ص 1979م  5-
فل�شطني يف  العهد العثماين ، القد�ص 1983م .  6-

احلركات الإجتماعية يف الإ�شالم .بريوت 1981م.  7-
ال�شهي�نية املعا�رشة .1983.  8-

ث�رة مت�ز يف عقدها الأول ، حيفا 1962م .  9-
-10 طريق اجلماهري العربية الكفاحي يف اإ�رشائيل ، حيفا 1982م.

-11 العملية ال�ش�رية يف الإ�شالم ، 1981م.
-12 منظمة التحرير الفل�شطينية ، 1986م 

_________________________________
-1اأحمد عمر �شاهني :م��ش�عة كتاب فل�شطني يف القرن الع�رشين .جـ1.ط2.من�ش�رات املركز الق�مي للدرا�شات والت�ثيق 
.غزة .2000م.�ص118، جريدة القد�ص ، العدد 12659،12660، الثالثاء والربعاء 16-2004/11/17م، 

�ص24،�ص17.



69

�إميل �لغ�ري 
      ولد امل�ؤرخ اإميل الغ�ري يف القد�ص عام 1325هـ/1907م.اأنهى درا�شته الثان�ية 
الدرا�شة يف جامعة  ملتابعة  �شافر لأمريكا   ، بالقد�ص عام 1922م  املطران  يف مدر�شة 
اأوهاي� وتخرج عام 1933م من ق�شم العل�م ال�شيا�شية .رجع لفل�شطني  �شن�شناتي يف 
Arab Federation لكن  بالإجنليزية  اأ�شب�عية  ال�شحافة واأ�شدر �شحيفة  وعمل يف 
�شلطات النتداب اأغلقتها .انتخب ع�ش�ًا يف اللجنة التنفيذية للم�ؤمتر الفل�شطيني ال�شابع 
عام 1933م ، فكان ن�شيطًا يف احلركة ال�طنية الفل�شطينية، اأ�شدر عام 1934م جملة 
1935م  عام  ،انتخب  العربية  ال�حدة  با�شم  ي�مية  وجريدة   ، ال�شباب  با�شم  اأ�شب�عية 
نهاية  حتى  املن�شب  هذا  يف  وظل  تاأ�شي�شه،  عند  الفل�شطيني  للحزب  عاما  �شكرتريًا 
الإنتداب الربيطاين .اأ�ش�ص اأول مكتب عربي للدعاية يف لندن عام 1937م ، وكانت 
.مل  املكتب  هذا  لتاأ�شي�ص  لندن  اإىل  انتدبته  التي  هي  فل�شطني  يف  العليا  العربية  اللجنة 
ت�شكيل  اإل عام 1942م.اأعاد  لفل�شطني  بالع�دة  الربيطاين  النتداب  �شلطة  له  ت�شمح 
احلزب العربي الفل�شطيني عام 1944م وبقي حتى عام 1946م.انتخب عام 1948م 
اأعلن فيه قيام  �شكرترًيا للمجل�ص ال�طني الفل�شطيني املنعقد يف غزة وه� امل�ؤمتر الذي 
حك�مة عم�م فل�شطني ،�شافر مل�رش عام 1952م ،وبقي يعمل يف مكتب الهيئة العربية 
العليا حتى عام 1965م ثم عاد للقد�ص ،انتخب نائًبا عن القد�ص يف جمل�ص الن�اب 
الأردين ، ثم عني عام 1969م وزيرًا لل�ش�ؤون الإجتماعية يف احلك�مة الأردنية .ثم عني 
عام1971م وزير دولة ل�ش�ؤون رئا�شة ال�زراء)1( .�شدر له العديد من الكتب والأبحاث 

واملقالت . اأهمها :
امل�ؤامرة الكربى واغتيال فل�شطني 1955م.  1-

حركة الق�مية العربية 1965م.  2-
حركة الق�مية العربية ومعركة القناة 1957م.  3-

احلك�مات الربملانية )ترجمة( 1958م.  4-
ال�رشاع بني الق�مية العربية وال�شتعمار 1957م.  5-

فل�شطني يف �شتني عاما ،ج1، 1972م، ج2، 1974م.  6-
املعذب�ن يف ار�ص العرب 1961م.  7-

______________________________
-1 اأحمد عمر �شاهني :م��ش�عة كتاب فل�شطني يف القرن الع�رشين .�ص123، انظر اأي�شا : عرفان اله�اري ، اأعالم ، �ص96. 
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�أمني عبد �لله حمم�د 
      ولد امل�ؤرخ اأمني حمم�د يف بيت حلم)1( عام 1940م/1359 هـ ، جنح يف الثان�ية 
العامة عام 1958م ،وت�جه اإىل القاهرة لدرا�شة التاربخ يف جامعة عني �شم�ص وعندما  
تخرج ت�جه اإىل فل�شطني ليعمل مدر�شا يف كلية العروب ثم اتقل اإىل املدر�شة الر�شيدية 
.وح�شل على الدكت�راه يف التاريخ من جامعة ج�رج تاون ب�ا�شنطن ، وعمل يف اجلامعة 
نف�شها 1969-1972م وبعدها انتقل اإىل الأردن  ليدر�ص يف اجلامعة الأردنية منذ 
عام  )2(،ويف  الك�يت  بجامعة  التاريخ  لق�شم  رئي�شًا  واأ�شبح  1973-1977م  عام 
جامعة  يف  العربية  الدرا�شات  مركز  تاأ�شي�ص  يف  لي�شارك  الأردن  اإىل  عاد  1982م 
بني عامي  ال�اقعة  الفرتة  �شن�ات يف  نح� خم�ص  واأم�شى  الك�يت  اإىل  عاد  الريم�ك،ثم 
ال�شالم  الثقافة عام 1993م يف حك�مة عبد  1986-1990م.تقلد من�شب وزير 

املجايل ،ثم انتقل لت�يل رئا�شة جامعة عمان الأهلية  .
�شدر له العديد من امل�ؤلفات والأبحاث ومنها : 

العاملية  احلرب  نهاية  الفرن�شية حتى  الث�رة  قيام  منذ  اليه�دي  الإ�شتيطان  م�شاريع   1-
الأوىل ، عامل املعرفة – الك�يت 1984م . عدد 74.

-2 الت��شع الإ�شتعماري الغربي وفكرة الدولة اليه�دية .
-3 احلك�مة العربية يف �ش�ريا 1918-1920م .

-4 امل�شاألة اليه�دية يف كتابات لي�بن�شكر . 
-5 م�شاريع ال�شتيطان اليه�دي والبدائل الأخرى .

اخلارجية1905- �شيا�شتها  م�شار  على  واأثرها  رو�شيا  يف  الداخلية  الأو�شاع   6-
1907م ،املجلة العربية للعل�م الإن�شانية ،عدد 2،الك�يت 1981م.

_________________________________
-1 بيت حلم :تقع على بعد فر�شخني )�شتة اميال (من بيت املقد�ص ،وبها ولد ال�شيد امل�شيح عليه ال�شالم .اأنظر القزويني :اآثار 

البالد واأخبار العباد ،�ص159.
   www.ammonnews.net.1272 اأحمد عمر �شاهني : م��ش�عة كتاب فل�شطني يف القرن الع�رشين . �ص-
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�أمني م�سع�د �ب� بكر 
     ولد امل�ؤرخ اأمني اب� بكر يف بلدة يعبد ي�م الثالثاء الرابع والع�رشين من �شهر جمادى 
ودر�ص   . 1963م  عام  الثاين  كان�ن  �شهر  من  ع�رش  هـ/الثاين   1383 عام  الأخر 
العامة  الثان�ية  امتحان  يف  وجنح   ، بلدته  مدار�ص  يف  ،والثان�ية  ،والإعدادية  الإبتدائية 
عام 1981م . انتقل ليكمل تعليمه اجلامعي يف جامعة الريم�ك حيث تخ�ش�ص تاريخ 
، وح�شل على درجة البكال�ري��ص عام 1987م ، ووا�شل درا�شته يف اجلامعة الأردنية 
للح�ش�ل على درجة املاج�شتري التي كان عن�انها : " ق�شاء اخلليل -1864 1918م" 
، وقد ح�شل على درجة املاج�شتري عام 1990 م بتقدير جيد جًدا ، و�شجل للح�ش�ل 
:" ملكية الأرا�شي يف  اأطروحته  على درجة الدكت�راة من اجلامعة نف�شها، وكان عن�ان 
مت�رشفية القد�ص 1858-1918م " ، وقد ح�شل على درجة الدكت�راة بتقدير جيد 

جًدا عام 1996م . 
        عمل الدكت�ر اأمني اأب� بكر م�شاعد بحث وتدري�ص يف اجلامعة الأردنية / البحث 
العلمي وجلنة تاريخ بالد ال�شام يف الفرتة ال�اقعة بني �شنتي 1988-1993م ، ودَر�ص 
يف كلية جامعية مت��شطة يف الفرتة ال�اقعة بني �شنتي 1990-1994م ، كما عمل 
اي�شا يف املناهج الفل�شطينية ، وه� يعمل حاليا يف جامعة القد�ص املفت�حة )1(. وجامعة 

النجاح ال�طنية - نابل�ص.
وقد اأعد الدكت�ر اأمني جمم�عة من الأبحاث واملقالت واهمها : 

العلمي  البحث  عمادة   / الأردنية  اجلامعة   ، م   1918-1864 اخلليل  ق�شاء   1-
1995م . 

احلميد  عبد  م�ؤ�ش�شة   ، القد�ص 1858-1918م  مت�رشفية  الأرا�شي يف  ملكية   2-
�ش�مان ، عمان 1996م . 

اأوقاف احلرم الإبراهيمي 1862-1918م ، م�ؤ�ش�شة اإعمار مدينة اخلليل ، اخلليل   3-
2000م . 

_________________________________
-1 ح�شلنا على هذه املعل�مات من امل�ؤرخ نف�شه. 
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تكريت  جامعة   ، 1931-1938م  القد�ص  مدينة  يف  ال�شهي�ين  الإ�شتيطان   4-
العراق، 2001م . 

ملكية ال�شلطان عبد احلميد يف فل�شطني 1869-1937م ، جملة جامعة النجاح   5-
ال�طنية ، 2003م . 

ملكية اآل �رش�شق يف فل�شطني 1869-1948م ، جامعة النجاح ال�طنية ، 2004م .   6-
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�نط�ن �سليم كنع�ن
تعليمه يف  ،وتلقى  القاهرة  لكنه ولد يف مدينة   ، يافا  اإىل  �شليم  انط�ن  اأ�شل      يرجع 
على  ح�شل  كما   ، القاهرة  جامعة  من  الآداب  يف  لي�شان�ص  على  وح�شل   ، مدار�شها 
لي�شان�ص احلق�ق من اجلامعة نف�شها ، ونال درجة املاج�شتري  يف القان�ن العام والقان�ن 
اخلا�ص ، واعداطروحة للح�ش�ل على الدكت�راة بعن�ان :" املربرات القان�نية لنظرية عرب 

فل�شطني" .
الق�شية  عن  بالدفاع  �شبابه  فجر  منذ  ومتيز   ، والتاريخ  وال�شيا�شة  للقان�ن  مدر�شا  عمل 
الفل�شطينية ، وه� يعد من الثقات يف تاريخ الق�شية الفل�شطينية )1(، وقد �شنف جمم�عة 

من الكتب التاريخية اهمها :
-1 ال�شهي�نية التقليدية 1955م .

-2 فل�شطني والقان�ن 1957م .
-3 وثيقة بلف�رو�رشيعة اللتزامات 1964م.

-4 تنفيذ وحتليل م�رشوعية ال�ج�د ال�شهي�ين يف فل�شطني ، 1965م .
-5 التقتيل اجلماعي يف اأر�ص ال�شالم ، 1951م .

-6 تدويل األماكن املقد�شة عام 1949م .

____________________________
-1يعق�ب الع�دات ، اأعالم الفكر ، �ص547-546.
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�أني�س �س�يغ 
      ولد امل�ؤرخ اأني�ص �شايغ عام1350هـ/ 1931م يف طربيا)1(  . در�ص يف طربيا 
والقد�ص و�شيدا . التحق باجلامعة الأمريكية يف بريوت 1949-1953م وعني اأ�شتاذًا 

للتاريخ يف اجلامعة الأمريكية -1956 1957م . 
    در�ص يف جامعة كمربدج باإجنلرتا )1959-1964م(  وتخ�ش�ص يف ق�شم التاريخ 
والعل�م ال�شيا�شية  . وبعد ح�ش�له على الدكت�راه عني يف اجلامعة نف�شها ، ثم عمل مديرًا 
لإدارة القام��ص الجنليزي العربي 1936-1966م. وعني �شنة 1966م مديًرا ملركز 
الأبحاث يف منظمة التحرير الفل�شطينية يف بريوت ، ثم رئي�شًا بالإنابة لق�شم الدرا�شات 

والبح�ث العربية يف القاهرة 1969-1970م.
اأ�شدر مركز الأبحاث الفل�شطيني جملة �ش�ؤون فل�شطينية برئا�شته . وت�ىل رئا�شة حترير 
واأ�رشف   . الفل�شطينية  الي�ميات  و�شل�شلة  1956-1959م  البريوتية  الطليعة  جملة 

على امل��ش�عة الفل�شطينية التي �شدرت عام 1984م يف دم�شق . 
      تعر�ص اإىل ثالثة اإعتداءات �شهي�نية ، الأوىل  بالديناميت ، والثانية بر�شالة ملغ�مة 
عام  بال�ش�اريخ  والثالثة   ، ال�شم  وحا�شة  اأ�شابع  ثالثة  واأفقدته  و�شمعه  بب�رشه  اأ�رشت 

1974م)2( . 
من اأهم م�ؤلفاته : 

لبنان الطائفي – بريوت 1955م .  1-
الأ�شط�ل احلربي الأم�ي يف املت��شط 1956م .  2-

جدار العار – بريوت 1957.  3-
�ش�ريا يف الأدب امل�رشي القدمي – بريوت 1958م.  4-

الفكرة العربية يف م�رش – بريوت 1959م.  5-
تط�ر املفه�م الق�مي عند العرب – بريوت 1961م.  6-

بريوت   ، النا�رش  عبد  اىل جمال  الأول  في�شل  من   : ال�شيا�شية  الزعامة  مفه�م  -7 يف 
1965م

____________________________
:اأب�  طيباري��ص.اأنظر  الروماين  الإمرباط�ر  اإىل  ن�شبة  بهذاال�شم  لها،دعيت  يحرية  �شفة  على  الغ�ر  يف  طربية:مدينة   1-

الفداء،تق�مي البلدان ،�ص243.
-2 اأحمد عمر �شاهني : م��ش�عة كتاب فل�شطني يف القرن الع�رشين . ج1. �ص135.
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الها�شمي�ن والث�رة العربية الكربى – بريوت 1967م.  8-
فل�شطني والق�مية العربية –بريوت 1967م.  9-

امل�شتعمرات الإ�رشائيلية منذ عام 1967م.  10-
-11 الها�شمي�ن وق�شية فل�شطني  بريوت 1966م .

-12 ميزان الق�ى الع�شكرية بني العرب واإ�رشائيل –بريوت 1969م.
-13 بلدانية فل�شطني املحتلة – بريوت 1967م.

-14 رجال ال�شا�شة الإ�رشائيلي�ن – بريوت 1970م. 
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�إي�د حممد هديب 
    ولد اياد هديب يف بلدة كفر نعمة القريبة من رام الله عام1384 هـ/ 1964م ، و 
تلقى تعليمه البتدائي، و العدادي ، و الثان�ي يف مدر�شة بيت�نيا للبنني ، وبعد جناحه يف 
الثان�ية العامة التحق بجامعة بريزيت لدرا�شة مادة الحياء ، وقد ح�شل على الدرجة عام 
1988م ، كما ح�شل على دبل�م تربية عام 1994م . وا�شرتك بتاأليف كتاب بيت�نيا 

الأر�ص و الإن�شان مع الباحث خمي�ص عابدة)1(. 

__________________________
-1 مت ا�شتقاء هذه املعل�مات من كتاب )بيت�نيا(.
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�أمين طالل ر�سيد ي��سف
     ولد امل�ؤرخ امين ي��شف يف قرية الرامة)1( – )جنني( يف ي�م ال�شبت امل�افق 27حمرم 
عام 1388هـ ال�شابع والع�رشين من �شهر ني�شان عام 1968م، تلقى تعليمه البتدائي 
يف مدر�شة الرامة حتى عام 1979م، والتعليم العدادي يف مدر�شة عجة للبنني عام 
1983م ،ح�شل على �شهادة الدرا�شة الثان�ية العامة يف الفرع الأدبي من مدر�شة �شيلة 
الظهر الثان�ية للبنني، ح�شل على درجة البكال�ري��ص يف القت�شاد والعل�م ال�شيا�شية 
من جامعة ماراث�ادا يف الهند عام 1993م، كما ح�شل على درجة املاج�شتري يف العل�م 
ال�شيا�شية من جامعة بارودا يف الهند عام 1995م وكانت اأطروحته بعن�ان :" ال�شيا�شة 
الأمريكية ودورها يف تط�يق الحتاد ال�ش�فيتي: الحت�اء وامل�اجهة خالل احلرب الباردة 
"، بال�شافة اإىل ماج�شتري يف الفل�شفة من جامعة بارودا يف الهند عام 1996م ، وكانت 
احلرب  ديناميات  يف  درا�شة  العظمى:  والدول  الفل�شطينية  الق�شية   ": بعن�ان  اطروحته 
بارودا يف  ال�شيا�شية من جامعة  العل�م  الدكت�راة يف  الباردة" ، كما ح�شل على درجة 
الإ�شالمية  الأ�ش�لية  العربي:  اخلليج   ": بعن�ان  اطروحته  ، وكانت  الهند عام 1999م 

وال�شرتاتيجية الأمريكية ال�شاملة منذ 1979 حتى 1997م)2(. 
        عمل وما زال يعمل اأ�شتاذا غري متفرغ يف جامعة القد�ص املفت�حة من عام 2000م 
اأ�شتاذ م�شاعد، كما عمل كاأ�شتاذ غري متفرغ يف جامعة بريزيت منذ  الآن بدرجة  حتى 
العربية  اجلامعة  يف  متفرغا  اأ�شتاذًا  م�شاعد،   اأ�شتاذ  بدرجة  م   -2003  2000 عام 
كتاب  لتاأليف  ال�طني  الفريق  يف  وعمل   ، الآن  حتى  2004م  منذ  جنني  الأمريكية- 

الرتبية ال�طنية يف وزارة الرتبية والتعليم العايل يف 2003-2004م.

_____________________________
الرامة: تقع جن�ب غرب جنني، وا�شمها م�شتق من اجلذر ال�شامي رام يفيد العل� ، والقرية ت�شتهر بزراعة احلب�ب والقطامي،   1-
والزيت�ن، والل�ز، وامل�شم�ص ، والتني، وف�شال عن ذلك ي�شتهر �شكانها برتبية املا�شية . حممد �رشاب ، معجم ، �ص407.

ار�شل ال�شرية الذاتية للباحثني.  2-
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�لأور�ق �لعلمية و�لأبح�ث
ال�شيا�شة الأمريكية يف اخلليج العربي: اإعادة تقييم الحت�اء املزدوج، جملة درا�شات   .1

غرب اآ�شيا، اجلامعة الإ�شالمية يف الهند، عدد 12، 1998م.
-1945 الإ�رشائيلي  العربي-  ال�رشاع  يف  حمدد  كعامل  اليه�دي  الل�بي   .2
1995م،املفه�م الثالث ،املجلة الدولية لالأفكار، رقم 147، �شيف 1999م، دلهي 

الهند.
درا�شة ح�ل من�ذج نهرو يف الدمي�قراطية ال�شرتاكية، جملة العل�م ال�شيا�شية، جامعة   .3

جيب�ر، الهند، عدد 34، 2001م.
للن�رش،  كالينجا  مهيتي،  ديليب  الربوفي�ش�ر  مع  بال�شرتاك  من�ش�رة  دكت�راة  ر�شالة   .4

دلهي، 2002م.
الإ�شالح ال�شيا�شي والإداري من منظ�ر حق�ق الإن�شان، جملة ت�شامح، مركز رام الله   .5

لدرا�شات حق�ق الإن�شان، ال�شنة الأوىل، ت�رشين ثاين 2003م.
الك�ته الن�شائية بني النظرية والتطبيق العملي، جملة ت�شامح، مركز رام الله لدرا�شات   .6

حق�ق الإن�شان، ال�شنة الثانية، 2004م.
حق الع�دة يف ال�شياق الفل�شطيني دليل ترب�ي، مركز الدرا�شات والتطبيقات الرتب�ية،   .7

رام الله، 2004م، بال�شرتاك مع اآخرين.
ال�شياقات املختلفة ل�ثيقة جنيف، الأ�ش�ار لالأبحاث الفكرية والثقافية وال�طنية، عكا،   .8

عدد 26، 2004م.
الأهداف والبعاد احلقيقية خلطة �شارون،جملة درا�شات باحث، مركز باحث للدرا�شات،   .9

لبنان، خريف 2004م.
10.  الفل�شطيني�ن بني خطة �شارون والدولة ثنائية الق�مية، الأ�ش�ار لالأبحاث الفكرية 

وال�طنية والثقافية، عكا، عدد 27، 2005م.
بال�شرتاك مع عبري م�شلح،  يا�رش عرفات  بعد  ما  ال�شالم  لعملية  الأوروبية  الروؤية   .11

درا�شات باحث،مركز باحث للدرا�شات، لبنان، �شتاء 2005م.
مركز  باحث،  درا�شات  جملة  الأمريكية،  ال�شيا�شة  يف  املقد�شة  والأماكن  القد�ص   .12

باحث للدرا�شات، لبنان، ربيع 2005م.
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جملة  العاملية،  والأجندة  املحلية  ال�شيا�شة  بني  الأمريكية  ال�شيا�شة  يف  فل�شطني   .13
جن�ب اآ�شيا لالأبحاث ال�شيا�شية والجتماعية، جامعة كريال ، الهند، عدد 6، كان�ن اأول 

2005م. 
14.  التفاعل اليجابي بني املثقف العربي وق�شايا الأمة ادوارد �شعيد من�ذجًا، جملة الفكر 

ال�شيا�شي، احتاد الكتاب العرب، دم�شق،عدد 26، خريف 2006م.
-1996 الثنائي  ال�شتقطاب  اإىل  الأحادية  من  الفل�شطيني  ال�شيا�شي  النظام    .15
2006م، امل�شتقبل العربي، مركز درا�شات ال�حدة العربية، بريوت، عدد 334، كان�ن 

اأول 2006م.
 �مل�ؤمتر�ت �لعلمية

تقدمي ورقة علمية حتت عن�ان " فل�شطني يف ال�شيا�شات الأمريكية"، مركز الأبحاث   .1
الأمريكي، حيدراأباد،الهند، ت�رشين ثاين 1996م.

تقدمي ورقة عمل يف م�ؤمتر النتفا�شات الفل�شطينية من عام 1936-2000م، حتت   .2
العربية الأمريكية- ا�شرتاتيجي، اجلامعة  الق�مية خيار فل�شطيني  ثنائية  " الدولة  عن�ان 

جنني، كان�ن اأول 2004م.
ودور  النخب�ية  بني  الفل�شطيني  ال�شيا�شي  النظام  دمقرطة   " عن�ان  ورقة حتت  تقدمي   .3
منظمات املجتمع املدين، يف م�ؤمتر دور وروؤيا املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص يف امل�شرية 

الدمي�قراطية والإ�شالح، ملتقى رجال الأعمال الفل�شطيني،اخلليل، اأيار 2005م.
لالأبحاث  املفت�حة  القد�ص  جامعة  جملة  وتق�مي  تقييم   " بعن�ان  عمل  ورقة  تقدمي   .4
والدرا�شات بال�شرتاك مع د. وائل اأب� ح�شن و د. منذر الزي�د، يف م�ؤمتر �شبل واأفاق تعزيز 

البحث العلمي يف جامعة القد�ص املفت�حة، رام الله، ت�رشين اأول 2005م.
اإلقاء ون�رش ورقة بحثية بعن�ان " الرباغماتية والكارزماتية يف �شخ�شية يا�رش عرفات   .5
: درا�شة يف النخبة والقيادة" يف م�ؤمتر يا�رش عرفات ذاكرة وطن و�شريورة �شعب، جامعة 

الأق�شى، غزة، ت�رشين ثاين 2005م.
تقدمي ورقة بعن�ان " مالمح ال�شرتاتيجية ال�طنية للتعامل مع خمرجات التعليم العايل   .6
اأ�شاتذة وم�ظفي  ال�اقع والتحديات، احتاد  الفل�شطينية  يف فل�شطني" يف م�ؤمتر اجلامعات 

اجلامعات الفل�شطينية، اجلامعة العربية الأمريكية-جنني، ت�رشين ثاين 2005م.
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تقدمي ورقة بحثية بعن�ان " اإ�شالح النظام ال�شيا�شي الفل�شطيني " يف م�ؤمتر تنمية قطاع   .7
غزة يف فرتة ما بعد الن�شحاب، اجلامعة الإ�شالمية، غزة، �شباط 2006م.

8.  تقدمي ورقة بعن�ان " العالقة املفاهيمية بني ال�ش�رى والدمي�قراطية يف الفكر الإ�شالمي 
املعا�رش" يف م�ؤمتر الفكر الق�مي والإ�شالمي، اجلامعة العربية الأمريكية-جنني، عقد امل�ؤمتر 

يف رام الله، ت�رشين ثاين 2006م.
9.  تقدمي ورقة بعن�ان " الالجئ�ن الفل�شطيني�ن وحق الع�دة يف ال�شيا�شات الأمريكية 
من مبادرات احلرب الباردة اإىل مقرتحات كلينت�ن" يف م�ؤمتر "الالجئ�ن الفل�شطيني�ن"، 

جامعة القد�ص املفت�حة، رام الله، كان�ن اأول 2006م.

�جلمعي�ت و�ملر�كز �لثق�فية
· ع�ش� يف املركز الأمريكي للدرا�شات والأبحاث،حيدراأباد، الهند

· ع�ش� يف اجلمعية الفل�شطينية للدرا�شات التاريخية، رام الله
· ع�ش� م�ؤ�ش�ص يف جمعية ال�شداقة الفل�شطينية- اله�لندية، جنني
· ع�ش� يف املركز الفل�شطيني للدمي�قراطية والدرا�شات امل�شتقبلية

· ع�ش� يف مركز الدمي�قراطية وامل�شاركة ال�شيا�شية " �شم�ص" 
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ب�ج�س �أمني �إ�سم�عيل �لعلي
       ولد امل�ؤرخ باج�ص العلي عام 1365هـ/ 1946م يف بلدة رنتي�ص)1( ق�شاء رام 
وتابع   ، 1974م  عام  دم�شق  جامعة  من  التاريخ  يف  اللي�شان�ص  على  وح�شل   ، الله  
درا�شته العليا فح�شل على �شهادة الدكت�راه يف الداب) ق�شم التاريخ ( باللغة الرومانية 
من جامعة بخار�شت عام 1991م ، وعن�ان اأطروحته :" احلياة ال�شيا�شية يف فل�شطني 
يف فرتة ما بني احلربني العامليتني 1918-1944م" . يجيد قراءة وكتابة اللغات الثالث 

العربية والإجنليزية والرومانية )1(.  
اأما اإنتاجه العلمي فه� : 

احلياة ال�شيا�شية يف فل�شطني ما بني احلربني العامليتني 1918-1944م ) حتت   1-
الطبع ( .

 West Asia Conflict and competition – National Defense  2-
 College N.D.C New Delhi – India

يعمل حاليا  مدير عام النقل اجل�ي ) �شلطة الطريان املدين الفل�شطيني ( . 

__________________________
-1 رنتي�ص :تقع يف ال�شمال ال�رشقي من اللد ،وهي معروفة منذ العهد الروماين ،ي�شتهر �شكانها بزراعة احلب�ب والبق�ل 

واخل�شار،واأ�شجار الزيت�ن .اأنظر :حممد �رشاب ،معجم ،�ص423.
-2 مقابلة اجراها د.تي�شري جبارة مع امل�ؤرخ كما انه اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني .
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ب��سم حممد ح�سني �ح�سي�س
      ولد امل�ؤرخ با�شم اح�شي�ص يف بلدة دورا)1(  يف ي�م الثنني امل�افق الثاين من حمرم 
عام 1393هـ اخلام�ص من �شهر �شباط 1973م ، ح�شل على �شهادة الثان�ية العامة 
الثان�ية عام 1991م ، وح�شل على درجة البكال�ري��ص  من مدر�شة ذك�ر بيت ع�ا 
يف  املاج�شتري  درجة  على  ح�شل  كما   ، 1995م  عام  اخلليل  جامعة  من  التاريخ  يف 
التاريخ احلديث واملعا�رش ، جامعة النجاح ال�طنية ، 2000م ، وكان عن�ان اأطروحته :" 
ناحية خليل الرحمن يف القرن العا�رش الهجري / ال�شاد�ص ع�رش امليالدي ، جبل اخلليل 

1500-1600م " . 
       يعمل با�شم اح�شي�ص مدر�شا يف مدر�شة ذك�ر ال�شم�ع الثان�ية ، وحما�رشًا غري 

متفرغ يف جامعة القد�ص املفت�حة / دورا  . 
      �شارك يف العديد من الندوات وامل�ؤمترات منها : مدينة اخلليل بني املا�شي واحلا�رش 
وامل�شتقبل  26-28 ني�شان /2000م  فندق برج امليزان ، حيث �شارك ب�رقة عمل عن 

�شكان ناحية اخلليل خالل القرن ال�شاد�ص ع�رش امليالدي)2( . 

__________________________________
-1 دورا Dora : هي احدى البلدات ال�اقعة يف منطقة اخلليل، وهي تقع يف اجلن�ب الغربي من مدينة اخلليل ، ويجدها 
القدم  منذ  البلدة  اإ�شتهرت  وقد   .  Kh.Dere Razah رازح  دير  خربة  اجلن�ب  ومن   ، تف�ح  قرية  ال�رشقي  ال�شمال  من 
بكرومها وعنبها الذي عرف بالدوري. ويف عام 612هـ/1215م اوقفها امللك املعظم عي�شى الي�بي على احلرم البراهيمي 
ال�رشيف،انظر : م�شطفى مراد الدباغ ، بالدنا فل�شطني، ج5، ق2،�ص187، �شعيد البي�شاوي: املمتلكات الكن�شية ، �ص160.

-2اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني
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ب�س�رة دوم�ين 
     ولد امل�ؤرخ ب�شارة دوماين يف فل�شطني ودر�ص الإبتدائية والإعدادية  والثان�ية يف 
مدار�شها ، وبعد جناحه يف امتحان الثان�ية العامة ت�جه اإىل  ال�ليات املتحدة حيث در�ص 
وعلى  عام 1977م  كين�ن  كلية  من  البكال�ري��ص  درجة  على  يف جامعاتها وح�شل 
درجة املاج�شتري من جامعة ج�رج تاون 1980م، كما ح�شل على درجة الدكت�راة من 

اجلامعة نف�شها عام 1990م . 
   يعمل حما�رشًا مل�شاقات تاريخ ال�رشق الأو�شط ، ومدر�شًا يف حلقات درا�شية للطلبة 
اجلامعيني عن فل�شطني وال�رشاع العربي الإ�رشائيلي ، والإقت�شاد ال�شيا�شي لكل من اإيران 
والعراق و�شبه اجلزيرة العربية ، ودرو�ص يف تاريخ العرب احلديث واملعا�رش ،و التاريخ 
الإجتماعي لل�رشق الأو�شط و�شمال اإفريقيا ، ومدر�ص حلقات درا�شية لطلبة الدرا�شات 
العليا ،و م�ا�شيع عن التاريخ الثقايف والإجتماعي عن ال�رشق الأو�شط ، وعن  التحديث 

يف اأوروبا وال�رشق الأو�شط . 
اهتمامات البحث : 

التاريخ الجتماعي والثقايف للفالحني والتجار واحلرفيني والن�شاء     اهتمامه بداية يف 
الل�اتي ع�شن يف املناطق العربية يف ال�رشق خالل اأواخر الدولة العثمانية ) يف القرنني 
واإقت�شاديًا  اإجتماعيًا  العربية  العائلة  تط�ر  عن  ويكتب   ،  ) ع�رش  والتا�شع  ع�رش  الثامن 
والعالقات احل�رشية والقروية ، ومعظم كتاباته كانت م�شادرها من دور الأر�شيف والأوراق 
اخلا�شة للعائالت و�شجالت املحاكم ال�رشعية ، يعمل حاليًا على ثالثة م�شاريع ل ينتمني 

لبع�شهن البع�ص وكل م�رشوع يدور ح�ل كتابة تاريخ ال�شع�ب اأخالقيًا و�شيا�شيًا )1(. 

له �لعديد من �مل�ؤلف�ت منه� : 
الكتب :

-1 التاريخ العائلي يف ال�رشق الأو�شط ، اأغرا�ص البيت والمالك واجلن�ص ، مدينة الباين 
Albany ، مطبعة Suny 2003م. 

-2 اإعادة اكت�شاف فل�شطني ، التجار والفالحني يف جبل نابل�ص 1700-1900م ، 
بريكلي ، مطبعة جامعة كاليف�رنيا 1995م . 

__________________________
-1 ار�شل ال�شرية الذاتية للباحثني. 
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�ملق�لت : 
-1 مناظر من احلياة الي�مية . منظر من نابل�ص . جملة الدرا�شات الفل�شطينية عدد 1/34 

خريف عام 2004م .
-2 كن حذرا ما تق�ل يف املكان . �شياتل Seatle )2ني�شان عام 2004م ( وم�ج�د على 
  on line http:// seattlepi .nwsource.com /opinion/ 167348

 .acadimico2.html
-3 الق�شاء العائلي ، املحكمة الإ�شالمية ونزاع الأقارب يف �ش�ريا الكربى 1700-
الأو�شط �ص173- ال�رشق  العائلي يف  التاريخ  دوماين  ب�شارة  كتاب  ، يف  1860م 

. 200
 Albany 4 مقدمة يف كتاب ب�شارة دوماين التاريخ العائلي يف ال�رشق الأو�شط ، الباين-

مطبعة Suny �ص19-1. 
-5 كتاب العائلة ، ال�قف والتملك واجلن�ص يف طرابل�ص ونابل�ص 1800-1860م ، 

درا�شة مقارنة اإجتماعيا وتاريخيا )40:1( 1998م ،)3:41(.
 ، عام 1992م  منذ  غزة  وقطاع  الغربية  ال�شفة  وال�شالم يف  ال�شيا�شي  الإقت�شاد   6-

فيالدلفيا ، جمعية خدمة الأ�شدقاء الأمريكان ، ت�رشين اأول 1997م . 
-7 الإقت�شاد وال�شيا�شة حل�شاب ال�شعب ، جبل نابل�ص ، ح�ايل 1850م ، املجلة العاملية 

لل�رشق الأو�شط 1/26 ) �شباط 1994م( �شفحة 17-1.
جملة   ، التاريخ  يف  الفل�شطينيني  عن  الكتابة   ، العثمانية  فل�شطني  اإكت�شاف  اإعادة   8-

الدرا�شات الفل�شطينية 21:2 ) �شتاء 1992م( �ص28-5.
الفل�شطينية �شد الإحتالل  – الث�رة  العائلة وال�شيا�شة يف �شلفيت ، يف الإنتفا�شة   9-
 ، اجلن�ب  نهاية  مطبعة   ( بينني  وج�ل  ي�كمان  زخاري  للم�ؤلف  �شدرت   ، الإ�رشائيلي 

ب��شطن 1989م(  �ص154-143. 
جملة   ، الإجتماعي  التاريخ  م�شدر   ، الفل�شطينية  الإ�شالمية  املحكمة  -10 �شجالت 

MESA )19: 2 ( كان�ن اأول 1985م ، �ص172-155. 
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بطر�س �أب� منه
    ولد امل�ؤرخ بطر�ص اأب�منه يف الرملة عام 1932 م/1351هـ ، وبعد ثالث �شن�ات 
من م�لده اإنتقلت العائلة لتقيم يف مدينة اللد ، اأما يف ال�قت احلا�رش فاإن الدكت�ر بطر�ص 
يقيم يف حيفا . وقد تلقى تعليمه الإبتدائي يف مدر�شة املعارف يف اللد وتخرج من ال�شف 
ال�شابع عام 1945م ، ودر�ص ال�شف الأول الثان�ي يف الكلية العربية يف القد�ص عام 
يف  الثان�ي  الثالث  من  الأول  والف�شل  الثان�ي  الثاين  وال�شف  1945-1946م، 
املدر�شة العامرية يف يافا حتى �شهر كان�ن الأول عام 1947م ، والف�شل الثاين من 
الثان�ية  �شهادة  ، ويف عام 1953م ح�شل على  الرملة)1(  الثان�ي يف مدر�شة  الثالث 

العامة ) البجروت ( . 
      بعد انتهاء دورة تاأهيل املعلمني العرب التي عقدتها وزارة املعارف ال�رشائيلية بني 
�شباط ومت�ز عام 1950م ، عمل معلمًا يف املدر�شة الإبتدائية العربية يف اللد، ثم يف 

الرملة . 
      ح�شل على درجة البكال�ري��ص يف التاريخ العام عام 1958م ، كما ح�شل على 
درجة بكال�ري��ص وماج�شتري يف تاريخ ال�رشق الأو�شط احلديث عام 1964م ، وح�شل 
على درجة الدكت�راة من جامعة اأك�شف�رد يف بريطانيا عام 1971م ،  يف تاريخ ال�رشق 
الو�شط مب��ش�ع :" احلكم العثماين وتطبيق التنظيمات يف �ش�رية يف الن�شف الثاين من 

القرن التا�شع ع�رش ")2(.  
يعمل منذ عام 1971م حما�رشا يف جامعة حيفا يف ق�شم تاريخ ال�رشق الأو�شط احلديث 
التجديد  و�شيا�شة  التنظيمات  فرتة  يف  وخا�شة  العثمانية  الدولة  تاريخ  يف  بتخ�ش�ص 
والإ�شالح يف هذه الدولة وتطبيقها يف ال�ليات العربية يف القرن التا�شع ع�رش واأبعاد 
ا اإىل الطرق ال�ش�فية يف القرون الأخرية  ذلك على هذه ال�ليات، كما وَجه اهتماًما خا�شً
وتاأثريها ال�شيا�شي والإجتماعي يف الدولة العثمانية ، هذا ويحمل الدكت�ر بطر�ص درجة 
ا�شتاذ م�شارك ، وقد     �شغل من�شب رئي�ص ق�شم تاريخ ال�رشق الأو�شط لفرتتني ) 1976-
1979 و 1986-1987م ( ، وكذلك رئي�ص جلنة الدكت�راه يف الق�شم ل�شن�ات عديدة . 

__________________________ 
-1 الرملة :�شميت بهذاال�شم لكرثة الرمال،و�شيدها اخلليفة الأم�ي �شليمان بن عبد امللك.

-2 ار�شل ال�شرية الذاتية للباحثني
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وللدكت�ر بطر�ص اأب� منه العديد من امل�ؤلفات ، اأهمها : 
كتاب الدرا�شات الإ�شالمية والإمرباط�رية يف القرن التا�شع ع�رش )1876-1826 ( 

اإ�شطنب�ل، مطبعة ا�شي�ص 2001م . 
من  ع�رش،  التا�شع  القرن  يف  العثمانية  والإمرباط�رية  ال�ش�فية  نظام  عن  مقالت  له 

اأهمها:
-1ال�شلطان عبد احلميد الثاين وال�شيخ اأب�الهدى ال�شيادي يف "درا�شات �رشق اأو�شطية " 
املجلد 15 )1979 م (  �ص 131-153 .مرتجمة للرتكية  يف جملة جامعة مرمرة.

-2 النق�شبندية جمددية يف الأرا�شي العثمانية يف بداية القرن التا�شع ع�رش يف " داي 
وليت دي�ص اإ�شالم " جملد 22)1982-1984م( �ص36-1.

-3 نظرة جديدة على ظه�ر واإمتداد نظام اخلالدي ) الأوامر ال�ش�فية يف الإمرباط�رية 
العثمانية ،انقرة 2005م . 

 ، باري�ص 1990م   – اإ�شتنب�ل   ) النق�شبندية   ( اخلالدي  نظام  والرابطة يف  اخلل�ة   4-
�ص303-289. 

-5 ال�شيخ اأحمد �شياء الدين اجلم�شانفي ونظام اأحمد �شياء اخلالدي ، الإ�شالم وال�شيعة 
واملذاهب وال�ش�فية 1992م ، �ص117-105.

-6 مالحظة على الر�شحاتي – عني احلياة يف القرن التا�شع ع�رش يف اليزابث اوزوالغا 
 ) ال�ش�يدي 1999م  البحاث  معهد  اإ�شتنب�ل   ( ا�شيا  واأوا�شط  .النق�شبندية يف غربي 

�ص66-61.
-7 ال�ايل جنيب با�شا والأمر القادري يف العراق ، يف جملة تاريخ ال�ش�فية ، جملد 2-1، 

) اإ�شتنب�ل ، باري�ص 2000م ( �ص122-115. 
-8 ال�شلفية وظه�ر اخلالدية يف بغداد يف بداية القرن التا�شع ع�رش يف داي ويلت اإ�شالم 

، جمم�عة 43.3) ليدن 2003م( �ص279372.
-9 حت�يل النق�شبندية بني القرن ال�شابع ع�رش والع�رشين ، مقدمة يف وادي ويلت دي�ص 

اإ�شالم جمم�عة 43.3) ليدن 2003م �ص308-303(.
�شتان  وا�شري  ن�رش يف   ، اخلالدي  النظام  ودوره يف   ، ال�رشواين  اإ�شماعيل  ال�شيخ   10-

ديفيد وم��شيه جامري ، الداغ�شتان يف العامل الإ�شالمي ) هل�شنكي ( �شي�شدر قريبا . 
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-11 مقالت عن التنظيمات ومتديد الإمرباط�رية العثمانية . 
 ، جابريل  بندور  يف  ن�رش   ، ع�رش  التا�شع  القرن  بداية  يف  القد�ص  �شنجق  ظه�ر   12-

الفل�شطيني�ن و�رشاع ال�رشق الأو�شط ) رامات جان 1978م( �ص23-13. 
-13 امل�شيحية بني العثمنة والق�مية ال�ش�رية ، اأفكار بطر�ص الب�شتاين ، ن�رش يف املجلة 

العاملية لدرا�شات ال�رشق الأو�شط ، جملد  11 )1980م( �ص 304-287.
-14 احل�شني�ن : ظه�ر العائلة ال�رشيفة يف القرن الثامن ع�رش يف فل�شطني ، ن�رش يف 
ك��شنري ، داود ، فل�شطني يف اأواخر فرتة الدولة العثمانية ) القد�ص 1986م( �ص93-

.109
-15 القد�ص يف التنظيمات العثمانية ، الإدارة اجلديدة والأعيان ، ن�رش يف واي ويلت 

وي�ص اإ�شالم ، جمم�عة 30)1990م( �ص44-1. 
-16 ال�شلطان والبريوقراطية ، �شد مفه�م التنظيمات لل�زير الكبري حمم�د ندمي با�شا، 
 – ال�رشق الأو�شط عدد 22)1990م( �ص 274  العاملية لدرا�شات  ن�رش يف املجلة 

  .257
 ، �شباجن�ل�  يف  ن�رش   ، 1865-1888م  �ش�ريا  مقاطعة  وتفكيك  تاأ�شي�ص   –  17
م�شاكل ال�رشق الأو�شط ، وجهة نظر تاريخية ، مقالة على �رشف الربث ح�راين )اك�شف�رد 

ريدجن ( 1992م ، �ص27-7. 
رقم  جمم�عة   ، اإ�شالم  دي�ص  ويلت  واي  يف  ن�رش   ، ج�لين  عند  الإ�شالم  �ش�ر   18-

34)ن�فمرب 1994م ( ومت ترجمته للرتكية . 
-19 اأ�ش�ل نف�ذ علي وف�ؤاد با�شا يف مقر احلكم )1855-1871م( يف جملة تركية، 

اأنقرة 1994م )144-134(. 
فيليب  ن�رش يف"   ) )1878-1880م  �ش�ريا  با�شا يف  مدحت  تاأ�شي�ص حكم   20-

وت�ما�ص وبرايت" . ) �شتتجارت 1998م ( ، �ص267-251. 
21 – اأواخر فرتة التنظيمات وتك�ين الدولة احلديثة يف دول ال�رشق الأو�شط ) حتت 

الن�رش (. 
-22 نقاط على مفاتيح الكعبة. ن�رش يف الف�شلية الإ�شالمية ، جملد 18، 3-4)1974م( 

�ص74-71. 
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-23 ال�شلطان عبد احلميد الثاين ومفتي مكة 1880-1900م ، ن�رش يف الدرا�شات 
الإفريقية الآ�شي�ية ، املجلد 9 )1973م( �ص21-1.

-24 الكرج يف القد�ص يف عهد  املماليك ، ن�رش يف باير جابريل وامن�ن ك�هني ، م�رش 
وفل�شطني ) القد�ص 1984م ( �ص112-102. 

-25 الر�شائل الأربعة لل�شيخ ح�شن العطار لل�شيخ طاهر احل�شيني املقد�شي ، ن�رش يف 
العربية )2003م( �ص95-79. 
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بنديل �سليب� �جل�زي
      ولد امل�ؤرخ بنديل �شليبا يف القد�ص يف �شهر ربيع الول عام1288هـ/ ي�ليه1871م، 
در�ص يف دير ال�شارة ال�شليبي املعروف بكلية دير امل�شلبة الي�ناين الأرث�ذك�شي بالقد�ص، 
العربية  اللغة  من  ومتكن   ، ال�شام  طرابل�ص  من  بالقرب  كفتني  مدر�شة  درا�شته يف  وتابع 
يف  الاله�ت  عل�م  در�ص   ، 1904م  عام  رو�شيا  اإىل  �شافر   ، ع�رشة  ال�شابعة  يف  وه� 
، ومنها ح�شل  قازان  التحق بجامعة  ثم   ، الدينية مب��شك� ملدة ثالث �شن�ات  الكادميية 
على ماج�شتري يف اللغة العربية والدرا�شات ال�شالمية ،وكان م��ش�ع ر�شالته " املعتزلة 
والبحث الكالمي التاريخي يف ال�شالم ".قام بالتعليم يف الأكادميية الروحية مبدينة قازان، 
ثم عني اأ�شتاذًا لالأدب العربي يف جامعة باك� ، ملع جنم الدكت�ر البنديل كعلم من اأعالم 
واإ�شتهر كم�ؤرخ   ، الع�رشين  القرن  الأول من  الن�شف  ال�شامية يف  واللغات  الإ�شت�رشاق 
عربي كبري وباحث لغ�ي . ت�ىل كر�شي العربية يف جامعة قازان ، زار م�شقط راأ�شه ثالث 
مرات ، وخالل الزيارة الثانية األقى حما�رشات يف التاريخ واحلركات الفكرية عند العرب 
العربية كاملقتطف، والهالل،  اأ�شهر املجالت  وامل�شلمني ،وذلك عام 1927م ، كتب يف 
 ، والعربية   ، ، وال�رشيانية  العربية   -: لغات هي  ، وكان يجيد ثماين  امل�رشية  والنفائ�ص 
والي�نانية ، والفرن�شية ، والملانية ، والجنليزية ، والرو�شية )1(. وكان له ف�شل الريادة يف 

النظر اإىل التاريخ الإ�شالمي على �ش�ء التف�شري املادي للتاريخ. )2(
له جمم�عة اأبحاث وكتب اأهمها: 

-1 تاج العرو�ص يف معرفة لغة الرو�ص ، جزءان ،قازان 1903م.
-2 مبادئ اللغة الرو�شية لأولد العرب ، جزءان . 

-3 الإ�شالم والتمدن . 
-4 رحلة البطريرك ماكاري��ص ابن الزعيم اإىل بالد الكرج . 

-5 علم الأ�ش�ل عند الإ�شالم . 
به  ونال   ، 1928م  عام  القد�ص  يف  طبع   ، الإ�شالم  يف  الفكرية  احلركات  تاريخ   6-

الدكت�راة . 
-7 اأ�شل الكتابة عند العرب . 

-8 اأ�شل �شكان �ش�ريا وفل�شطني امل�شيحيني . 
______________________________

. ني�شان 1968م . جالل  اأر�ص ال�شالم ، �ص109. انظر اي�شا جملة الديب اللبنانية  : اأعالم من  -1 عرفان اله�اري 
ال�شيد، بنديل اجل�زي ،ط1، املركز الفل�شطيني للبح�ث والدرا�شات ال�شرتاتيجية ، �ص4، 27-21،26-20.

-2 املرجع ال�شابق، 20.
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-9 جبل لبنان ، تاريخه وحالته احلا�رشة ، قازان 1914م.
-10 اأمراء غ�شان ) تاأليف امل�شت�رشق ن�لدكه ، ترجمه بالإ�شرتاك مع الدكت�ر ق�شطنطني 
زريق ، ون�رشته اأكادميية العل�م الربوت�شتانتيه يف برلني وطبع يف بريوت عام 1933م . 

-11 العالقات الأجنل� م�رشية ، 1930م . 
-12 الإ�شطالحات العلمية عند العرب املعا�رشين ، 1930م . 

-13 القام��ص الرو�شي العربي . جزءان . 
-14تاريخ كني�شة اأور�شليم ، قازان 1910م.

-15امل�شلم�ن يف رو�شيا وم�شتقبلهم ، قازان 1917م. 
-16املطابع ال�شالمية يف رو�شيا،بطر�شربغ 1911م.

العرب ،جمع وتقدمي  جالل  القت�شادي عند  والتاريخ  العربية  اللغة  -17درا�شات يف 
ال�شيد وناجي عل��ص ، بريوت 1977م.

كما ترجم كتاب فت�ح البلدان للبالذري ، باك� 1927م، وترجم كتاب اليعق�بي ، باك� 
1927م.

كما ي�جد للدكت�ر بنديل اأكرث من �شتة وع�رشين م�ؤلفا باللغة الرو�شية ، وله ت�شع خمط�طات 
بالرو�شية وخمط�طتان بالعربية . وقد ت�يف يف 20 كان�ن الثاين عام 1942م، ووري 

جثمانه الرثى يف باك�.
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بهجت �سربي 
     ولد امل�ؤرخ بهجت �شربي يف قلقيلية عام 1943م/1362هـ، در�ص الإبتدائية والثان�ية 
يف م�شقط را�شه ثم تابع درا�شته يف اخلارج، حيث ح�شل على �شهادة البكال�ري��ص يف 
التاريخ عام 1967م من جامعة عني �شم�ص بالقاهرة .وح�شل على املاج�شتري يف تاريخ 
العرب احلديث من اجلامعة نف�شها عام 1973م وتابع درا�شته يف اجلامعة نف�شها فح�شل 
على �شهادة الدكت�راة يف تاريخ العرب احلديث عام 1979م. عمل يف حقل التدري�ص 
اجلامعي يف جامعة النجاح ال�طنية يف نابل�ص منذ عام 1979م واأ�شبح رئي�شًا لق�شم 
التاريخ يف اجلامعة نف�شها 1979-1983م وعميدا لكلية الآداب )83_1984( 
وح�شل على رتبة اأ�شتاذ م�شارك عام 1985م ، واأ�شبح نائب الرئي�ص لل�ش�ؤون الإدارية 
1984-1986م،والقائم باأعمال نائب الرئي�ص 1986-1989م ، ونائًبا للرئي�ص 
نائب  ثم  ال�طنية 1991-1993م  النجاح  رئي�شًا جلامعة  ثم   ، 1990-1991م 
الرئي�ص الإداري 1994ـ1999م واأخريًا من�شق املراكز العلمية منذ عام 1999 م ،  

�شدر للم�ؤرخ ع�رشة كتب و6 اأبحاث من�ش�رة يف جمالت اأكادميية )1(. والكتب هي :
وثائق اللجنة الق�مية العربية 1947_1949م اجلزء الأول .  1-

اللجنة العامة للعناية ب�ش�ؤون النازحني العرب يف فل�شطني .  2-
خليل ال�شكاكيني م�ؤرخًا.  3-

اللجنة الق�مية العربية بنابل�ص 1947_1948م ت�شكيلها ،اجنازاتها ،تق�ميها .  4-
ملفات واأوراق بلدية نابل�ص 1918_1948م العدد الثالث .  5-

فل�شطني خالل احلرب العاملية الأوىل 1914_1920م.  6-
ال�شجالت العثمانية لبلدية نابل�ص .  7-

�شجالت بلدية نابل�ص خالل فرتة الإنتداب الربيطاين 1918_1948م.العدد الثالث  8-
ل�اء القد�ص حتت احلكم العثماين .  9-

-10 دور املجل�ص ال�رشعي الإ�شالمي الأعلى يف ال�عظ والإر�شاد خالل فرتة الإنتداب 
الربيطاين على فل�شطني .

       �شارك امل�ؤرخ يف م�ؤمترات وندوات علمية عديدة يف ال�طن واخلارج ،واأ�رشف على 
العديد من ر�شائل املاج�شتري ،وكان ع�شً�ا يف العديد من اجلمعيات واللجان العلمية .

 
____________________________________

-1 مقابلة مع الدكت�ر بهجت �شربي قبل وفاته اأجراها د.تي�شري جبارة يف جامعة النجاح.
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بي�ن ن�يه�س �حل�ت 
       ولدت امل�ؤرخة بيان ن�يه�ص يف القد�ص ،اختار والدها القامة يف الردن بعد نكبة 
يف  والدها  ا�شتقر  اخلم�شينات  نهاية  يف  و  وعمان  الله  رام  يف  در�شت  1948،حيث 
كلية  يف  الفل�شطينية  الق�شية  مادة  اأ�شتاذة  وهي   . العليا  درا�شتها  اكملت  حيث  بريوت 
احلق�ق والعل�م ال�شيا�شية يف اجلامعة اللبنانية  الفرع الأول منذ عام 1979م ، وهي اإبنة 

املنا�شل الفل�شطيني عجاج ن�يه�ص ، وزوجة املنا�شل �شفيق احل�ت )1(. 
اخلربة العملية :

حمررة و كاتبة �شيا�شية يف جملة "ال�شياد "ال�شب�عية –)1960-1966م(.  -

رئي�شة ق�شم الت�ثيق يف مركز الأبحاث الفل�شطيني – بريوت )1977-1987م(.  -

–بريوت و ع�ش� هيئة حترير  العربية  ال�حدة  الت�ثيق يف مركز درا�شات  مديرة ق�شم   -
جملة "امل�شتقبل العربي")1979م(.

ا�شتاذة يف كلية احلق�ق و العل�م ال�شيا�شية باجلامعة اللبنانية – الفرع الول يف بريوت   -
)-1979 2001م(.

،�شاركت يف  الفل�شطينية  الق�شية  و  ال�رشائيلي  العربي-  ال�رشاع  متفرغة يف  باحثة   -
:م�ؤمتر"حق�ق  اهمها  1981م،من  عام  منذ  التاريخية  و  العلمية  امل�ؤمترات  من  العديد 
ال�شعب الفل�شطيني "املنعقد يف هافانا-ك�با)1981م(،ندوة "اجلرائم ال�رشائيلية املرتكبة 
�شد ال�شعبني اللبناين و الفل�شطيني"املنعقدة يف ب�ن –املانيا الحتادية )1985م(،ندوة 
املتحدة  ال�ليات  �شيكاغ�-  يف  ..."املنعقدة  العربي  العامل  يف  احلديثة  "الجتاهات 
)1985(،ندوة "الفل�شطيني�ن يف الأرا�شي املحتلة و املنايف "املنعقدة يف ني�جري�شي- 
واملحا�رشات  الندوات  و  امل�ؤمترات  اىل ع�رشات  )1986(،بال�شافة  املتحدة  ال�ليات 

العامة يف بريوت و �ش�اها .

�أهم �جن�ز�ته� �لعلمية :
القيادات وامل�ؤ�ش�شات ال�شيا�شية يف فل�شطني 1917-1948م .م�ؤ�ش�شة الدرا�شات   1-
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1984م   عام  عكا  يف  الأ�ش�ار  دار  عن  و�شدر   . 1981م   . بريوت   ، الفل�شطينية 
.ط3،م�ؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية ،بريوت 1986م.

بريوت  الإ�شتقالل  دار   . فل�شطني  تاريخ  يف  الق�شام  الدين  عز  املجاهد  ال�شهيد   2-
1987م. 

فل�شطني : الق�شية ، ال�شعب، احل�شارة ،  التاريخ ال�شيا�شي، من عهد الكنعانيني حتى   3-
القرن الع�رشين 1917م . دار الإ�شتقالل للدرا�شات والن�رش – بريوت 1991م.

مذكرات عجاج ن�يه�ص ،�شت�ن عاما مع القافلة العربية )اعداد (دار ال�شتقالل بريوت   4-
1993م .

بريوت  الفل�شطينية،  الدرا�شات  ،م�ؤ�ش�شة  1982م  ايل�ل  �شاتيال  و  �شربا   5-
2003م.

وثائق احلركة ال�طنية الفل�شطينية من 1918-1939م ، )من اوراق اكرم زعيرت(   6-
اعداد ،ط1،م�ؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية ،بريوت 1984م .

_______________________________
-1 بيان احل�ت : فل�شطني: الق�شية ، ال�شعب، احل�شارة . دار ال�شتقالل للدرا�شات والن�رش . 1991م.
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ت�فيق ب�س�رة كنع�ن 
واأكمل   ، هـ/1882م  عام  1300   ) )1()فل�شطني  بيت جال  كنعان يف  ت�فيق  ولد    
حيث  القد�ص  يف  ال�ش�رية  الأيتام  بدار  والتحق   ، راأ�شه  م�شقط  يف  البتدائية  درا�شته 
اأنهى تعليمه الثان�ي ، واأم�شى ثالث اأع�ام ون�شف  يف دار املعلمني ، وبعد ذلك ت�جه اإىل 

بريوت حيث التحق باجلامعة الأمريكية ، ودر�ص الطب وتخرج طبيبا عام 1905م.
  وكان يجيد �شت لغات هي : العربية والملانية،والجنليزية،والفرن�شية والرتكية ، والعربية 
، وقد اهتم ت�فيق بعلم الآثار ، والفلكل�ر ال�شعبي يف ال�رشق الأو�شط ، وبالتط�ر ال�شيا�شي 
يف فل�شطني وم�شاكلها ، وامتد اهتمامه ببالده اإىل الق�شايا التاريخية يف فل�شطني ، فكان 
النقب يف فل�شطني وخط�رة م�قعه ال�شرتاتيجي وقيمته  اأهمية  اإىل  العرب  نبه  اأول من 

الزراعية.
�شنف ت�فيق كنعان جمم�عة من الكتب التاريخية ، اهمها :

-1 اولياء امل�شلمني ومقد�شاتهم ، وظهر بالجنليزية عام 1927م .
-2 ق�شية عرب فل�شطني بالجنليزية وترجمه م��شى �شالمة اإىل العربية عام 1936م .

-3 ال�رشاع يف اأر�ص ال�شالم باللغة الإجنليزية عام 1938م .
واىل جانب هذا كتب ت�فيق كنعان ما يرب� على خم�ص وثالثني مقالة عن الفلكل�ر عند 

العرب ، وعدد من املقالت التي تتعلق بامل�شاكل ال�شيا�شية يف فل�شطن نذكر منها :
-1 امل�شكلة ال�شهي�نية واأزمة فل�شطني .

-2 طرق الق�افل البيزنطية .
-3 وثيقتان تتعلقان بت�شليم القد�ص .

-4 عرب ال�شقر يف بي�شان .
-5 البيت العربي الفل�شطيني )بناوؤه ، تراثه ال�شعبي (.)2(

____________________________
-1 بيت جال :هناك عدة اأراء ح�ل ت�شميتها بهذا ال�شم منها:قيل اأنها �شميت ن�شبة اإىل جبل جيل� ،وقد تك�ن حتريف للفظة 
جال ال�رشيانبة مبعنى ك�مة حجارة ،اأو حتريف جيل�ه،مبعنى فرع اأو�رش ،وهي تقع على بعد 2 كي� مرتا  اإىل ال�شمال الغربي من 

بيت حلم ،حممد �رشاب :معجم ،�ص 180
-2 يعق�ب الع�دات ، اعالم الفكر ، �ص550-547 .
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تي�سري �حمد ح�سني وه�بية 
    ولد تي�شري وهابية يف قرية " تل")1(  القريبة من نابل�ص ي�م الثالثاء امل�افق 25حمرم 
1375هـ / الثالث ع�رش من ايل�ل 1955م ،ودر�ص الإبتدائية والإعدادية والثان�ية 
يف مدار�ص بلدته ، وبعد اأن ح�شل على �شهادة الثان�ية العامة عام 1974م ت�جه اإىل 
عام  اجلامعة  يف  درا�شته  واأنهى   ، العربية  بريوت  جامعة  يف  التاريخ  در�ص  حيث  لبنان 
1978م ، وا�شل درا�شته للح�ش�ل على درجة املاج�شتري يف جمه�رية م�رش العربية 
حيث در�ص ال�شنة التمهيدية للماج�شتري يف جامعة الإ�شكندرية عام 1979م ،و�شجل 
ر�شالة املاج�شتري بعن�ان : " القد�ص يف القرن التا�شع ع�رش " يف كلية الآداب ب�ش�هاج 
الدرجةعام  على  ح�شل  وقد   ، يحيى  جالل  الدكت�ر  اإ�رشاف  حتت  اأ�شي�ط  جامعة   –

1982م .
   عمل حما�رشًا يف ق�شم التاريخ جامعة اخلليل ، كما عمل حما�رشًا يف اجلامعة الإ�شالمية 
بغزة . ويعمل حاليا مديرًا اإداريًا يف م�ؤ�ش�شة جلان العمل ال�شحي يف  منطقة نابل�ص ، وه� 

ع�ش� الهيئة التنفيذية للجان العمل ال�شحي)2( . 

________________________
-1 تل : تقع القرية جن�ب غرب نابل�ص، وعلى بعد �شبعة كيل�مرتات منها ، ويفيد ا�شم القرية الرتفاع، وي�شتهر �شكانها 

بزراعة احلب�ب والقطاين وا�شجار الزيت�ن والتني ، كمان انهم ي�شتهرون برتبية املا�شية. حممد �رشاب ، معجم ، �ص228.
-2 مقابلة اجراها الدكت�ر �شعيد البي�شاوي مع ال�شيد تي�شري وهابية الذي تف�شل م�شك�را باإعطاء ملحة عن �شريته الذاتية 

للباحثني.
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تي�سري جنم �لن��سف
      ولد امل�ؤرخ تي�شري النا�شف يف بلدة الطيبة )1(ال�اقعة يف منطقة ط�لكرم ، ودر�ص البتدائية 
والثان�ية يف الطيبة .ح�شل على البكال�ري��ص يف العل�م ال�شيا�شية واللغة العربية واآدابها 
عام 1964م. وح�شل على درجة املاج�شتري يف العالقات الدولية من اجلامعة العربية 
بالقد�ص عام 1968م ، كما ح�شل على درجة املاج�شتري اأي�شا يف الدرا�شات الإ�شالمية 
من جامعة ت�رونت� بكندا  عام 1969م .وح�شل على الدكت�راة يف العل�م ال�شيا�شية من 
جامعة بنغهمت�ن ب�لية ني�ي�رك،وم��ش�ع اأطروحته كانت بعن�ان "الزعامتان ال�شيا�شيتان 
العربية واليه�دية يف فل�شطني -درا�شة مقارنة ".كان حما�رًشا يف جامعات خمتلفة باأمريكا 
اأونيانتا  ني�ي�رك يف  ( وكلية جامعة  )بن�شلفانيا  ب�لية  فيالدلفيا  ،منها كلية غران�ص يف 
،وكلية اإ�شيك�ص كاونتي ،وجامعة وليام باتر�ش�ن ب�لية   ني�جر�شي .  وكان حما�رًشا بكلية 
علم الإجتماع، وكلية ال�رشيعة يف جامعة وهران باجلزائر بني عام 1974_1976م.
ال�شيا�شية الأمريكية  العل�م  :رابطة  كان الدكت�ر تي�شري ع�شً�ا يف جمعيات كثرية منها 
،ورابطة درا�شات ال�رشق الأو�شط ،ورابطة اخلريجني العرب الأمريكيني ، ورابطة العلماء 
،ورابطة  الثالث  العامل  الثالث،وم�ؤ�ش�شة  العامل  درا�شات  ،ورابطة  امل�شلمني  الإجتماعيني 
هذه  يف  اأبحاثا  وقدم  علمية  وندوات  م�ؤمترات  عدة  يف  .ا�شرتك  الأمريكية  املرتجمني 
الندوات وامل�ؤمترات .وله عدة من املقالت والأبحاث ن�رشت باللغتني العربية والإجنليزية 
التقليدي  ال�شالح  ،ونزع  ال�شهي�ين  الفل�شطيني  ال�رشاع  من  خمتلفة  م�ا�شيع  تتناول 
والن�وي يف ال�رشق الأو�شط ،والعالقات الثقافية بني ال�طن العربي والغرب ،وال�شت�رشاق 
: العربية  باللغة  املن�ش�رة  كتبه  اأهم  ومن   .)2( العربي  ال�طن  مب�ارد  الغربية  ،واملطامع 

مفكرون فل�شطيني�ن يف القرن الع�رشين .  1-
الأ�شلحة الن�وية يف اإ�رشائيل .  2-

العرب والعامل يف القرن القادم .  3-
ال�شلطة واحلرية الفكرية واملجتمع.  4-

_________________________________
-1الطيبة :تقع جن�ب ط�لكرم وعلى بعد خم�شة كيل� مرتات منها ،ولفظة الطيبة مبعنى كثرية اخلري ،و�شيدت القرية يف م�قع 
قرية تبتا الرومانية ،اأقطعها الظاهر بيرب�ص اإىل الأمري �شيف الدن قالوون والأمري عز الدين اإيغان �شم امل�ت .اأنظر :ال�شل�ك 
ملعرفة دول املل�ك ،جـ،ق2،حتقيق حممد م�شطفى زيادة ،ط2،جلنة التاأليف والرتجمة والن�رش ،القاهرة 1957م،�ص532.

حممد �رشاب ،معجم،�ص508.
مقابلة مع الدكت�ر تي�شري النا�شف يف ني�ي�رك اأجراها معه الدكت�ر تي�شري جبارة بتاريخ 2004/8/20 .
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ومن كتبه املن�ش�رة باللغة الإجنليزية :
 Nuclear Warfare in the Middle East،Dimension and  1-

.Responsibilities
. Nuclear Comparative study  2-

    من اأهم املجالت وال�شحف التي ن�رش بها مقالته واأبحاثه : روز الي��شف ،  وامل�شتقبل 
الثقافية،وج�ش�ر، ،واملجلة  فل�شطينية  و�ش�ؤون   ، ،وال�رشق  وم�اقف   ، وامل�اكب   ، العربي 
،واجلديد،واأل�اح،واحلكيم،واجل�ص الفل�شطينية  الدرا�شات  مركز  ،وجملة  واحل�ارالعربي 
،وكل  العربي  ،والقد�ص  ،والبيان  داه�ص  ،و�ش�ت  العربي،وعبري  ر،وامل��شم،وامل�قف 
و�شغل   ،  .  Arab _American journal of Palestine studiesالعرب،و
. ني�ي�رك  املتحدة يف  الأمم  العربية يف  املحا�رش  ق�شم  رئي�ص  من�شب  النا�شف  الدكت�ر 



98

تي�سري ي�ن�س حمم�د جب�رة 
الله ي�م الربعاء امل�افق          ولد امل�ؤرخ تي�شري جبارة يف ترم�شعيا )1( �شمايل رام 
ال�شابع من جمادى الوىل عام 1362هـ / الثاين ع�رش من �شهر اأيار عام 1943م. 
در�ص البتدائية والإعدادية يف مدر�شة القرية والثان�ية يف  رام الله ، ح�شل على �شهادة 
اللي�شان�ص يف التاريخ من جامعة دم�شق عام 1969م ، واملاج�شتري يف العالقات الدولية 
درجة  و ح�شل على   ، ني�جري�شي عام 1975م  ب�لية  كن�شن  من جامعة فرييل دي 
الدكت�راه من جامعة ني�ي�رك عام 1982م ، و كان عن�ان اأطروحته:" احلاج حممد اأمني 

احل�شيني  مفتي القد�ص 1921-1937م" . 
     عمل مدر�شًا يف ال�شع�دية من عام 1966-1968م ، ويف دم�شق عام 1969م 
.و كان م�ظفًا يف البعثة التعليمية ال�شع�دية يف ني�ي�رك عام 1974-1975م ، قام 
بالتدري�ص يف جامعة ق�شنطينة يف اجلزائر عام 1982-1983م ، ثم عاد اإىل  اأر�ص 
ال�طن وعمل مدر�شا يف جامعة اخلليل، واأن�شاأ ق�شمًا للتاريخ ،واأ�شبح رئي�شا له حتى عام 
الإ�شالمية يف غزة،  اجلامعة  ال�شايف يف  بالتدري�ص  الفرتة  تلك  ،وقام خالل  1986م 
ويف الكلية الإبراهيمية يف القد�ص 1984-1985م . ثم انتقل للتدري�ص يف جامعة 
النجاح يف نابل�ص 1986-2000م، وا�شبح رئي�شا لق�شم التاريخ ورئي�شا للدرا�شات 
العليا ، وكان مديًرا ملنطقة رام الله والبرية التعليمية يف جامعة القد�ص املفت�حة يف الفرتة 
ال�اقعة بني عامي 2000-2002م )2(. وقد �شدر له ثالثة ع�رش كتاًبا تتعلق بالق�شية 

الفل�شطينية واأربعة وع�رشون بحًثا من�ش�ًرا اهمها: 
الكتب املن�ش�رة:-

______________________________
-1 ترم�شعيا : يتالف ا�شم القرية من مقطعني هما : تريا Terra مبعنى ار�ص وم�شيا Messia مبعنى بقايا العنب ،في�شبح معنى 
ا�شم القرية ار�ص العنب ، وعرفت يف الع�ش�ر ال��شطى با�شم ت�ربا�شي�م Turbasiumوهي تقع يف �شهل ف�شيح يعرف 
ب�شهل ا�شت�نا  ، وترتفع عن �شطح البحر نح� �شبعمائة وع�رشين مرتا ،ويحيط بها جمم�عة من اخلرب من بينها خربة كفر 
ا�شت�نا ، وخربة عم�رية ، وخربة الرفيد ، وخربة ابي مل�ل .انظر : م�شطفى الدباغ : بالدنا فل�شطني ، جـ8 ،ق2 ، �ص283 
 422C.f also :ِ Genevieve ،285-، �شعيد البي�شاوي :املمتلكات الكن�شية، �ص 264.�شكري عراف ، معجم ، �ص

                                   B.B. Index Locorum ، p 424
-2مت ا�شتقاء هذه املعل�مات من �شرية الدكت�ر تي�شري جبارة التي ت�ؤرخ له منذ تخ�ش�شه يف ق�شم التاريخ وحتى وقتنا احلا�رش .
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Palestinian Leader Hajj Amin Al-Huseyni Mufti of 1-
Jerusalem، the Kingston press Inc . Princeton N.J.1985  3-

-2 وثائق فل�شطينية يف دور الأر�شيف اليه�دية ، البيادر ، القد�ص ، 1985م 
 ، اخلليل  جامعة   ، الأبحاث  مركز   ، الربيطانية  الأر�شيف  دور  يف  فل�شطينية  وثائق   3-

1986م . 
-4 تاريخ فل�شطني احلديث ، البيادر ، القد�ص ، ط2 ، 1986م .

، مركز  اآخرين  بالإ�شرتاك مع   ، تاريخية وجغرافية  – درا�شة  الرحمن  -5 مدينة خليل 
الأبحاث ، رابطة اجلامعيني ، اخلليل ، 1987م .

الفل�شطينية  اجلمعية   ،  ) 1936-1939م   ( ال�شع�دية  الفل�شطينية  العالقات   6-
الأكادميية لل�ش�ؤون الدولية ، القد�ص ، 1989م  .

-7 الإنتفا�شة ال�شعبية الفل�شطينية من الن�احي ال�شيا�شية والإعالمية ، جامعة النجاح 
ال�طنية ، نابل�ص ، 1989م .  

– عمان  الفرقان  ، دار  املباركة  الفل�شطينية  -8 دور احلركات الإ�شالمية يف النتفا�شة 
1992م  .

ال�رشعي  الإ�شالمي  – رئي�ص املجل�ص  القد�ص  – مفتي  اأمني احل�شيني  -9 احلاج حممد 
الأعلى 1921-1937م ، دار الفرقان ، عمان 1995م .

-10 امل�شلم�ن الهن�د وق�شية فل�شطني ،ط1، دار ال�رشوق ، عمان 1998م. 
-11 تاريخ فل�شطني احلديث – الطبعة العربية الأوىل ال�شادرة عن دار ال�رشوق ،عمان 

1998م .
-12 درا�شة �شيا�شية لإ�رشاب عام1936م ، مركز الدرا�شات والتطبيقات الرتب�ية ، 

القد�ص ، 2002م .
-13 اأحمد جبارة ) اأب� ال�شكر( ، من�ذج من احلركة الأ�شرية يف فل�شطني ، ط1، وزارة 

الثقافة الفل�شطينية ، رام الله ، 2006م .
    وله كتاب  غري من�ش�ر بعن�ان " الدولة العثمانية امل�شلمة.
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�لندو�ت و�مل�ؤمتر�ت �لعلمية:
 �شارك يف ندوات وم�ؤامترات علمية كثرية ،قدم خاللها اأوراق عمل واأبحاث اأهمها :    

1( امل�ؤمتر العاملي للتعريب يف جامعة ق�شنطينة يف اجلزائر عام 1983م ، وقدم بحثًا اإىل 
م�ؤ�ش�شة �ش�مان يف الأردن عمان عام 1989م بعن�ان تاأثري الإنتفا�شة الفل�شطينية على 

املجتمع الإ�رشائيلي . 
2( و�شارك يف جممع اللغة العربية الأردين يف امل��شم الثقايف الثالث ع�رش ، وقدم بحًثا 
بعن�ان : امل�ؤ�ش�شات الثقافية العربية ) اجلمعيات والن�ادي وال�شحافة والأفالم ...الخ ( يف 
كتاب جممع  البحث يف  ، �شدر  اليه�دي 1948-1994م  الإحتالل  فل�شطني حتت 

اللغة العربية الأردين باجلامعة الأردنية عام 1995م . 
1995م  بريزيت  جامعة  يف  الأول  امل�ؤمتر  الفل�شطينية  للدرا�شات  الدويل  وامل�ؤمتر   )3
-1936 عام  الفل�شطينية  الث�رة  من  الهندي  الإ�شالمي  :"امل�قف  بعن�ان  بحًثا  قدم 

1939م".
عقد يف جامعة  الذي  الفل�شطينية  البلدان  العربية ح�ل  الدرا�شات  م�ؤمتر  �شارك يف   )4
عام  ال�رشيف  الرباق  ح�ادث   " بعن�ان:  بحًثا  وقدم   ، 1996م  عام  ال�طنية  النجاح 

1929م " 
5( ويف ندوة ي�م اخلليل عام 1997م ، قدم ورقة بعن�ان : " اإنعكا�شات  ح�ادث الرباق 

ال�رشيف عام 1929م على مدينة اخلليل " .
 The Role of 6( كما قدم بحًثا اإىل م�ؤمتر يف ني�دلهي بالهند عام 1998م بعن�ان 

 ،  Indian Muslims in the Palestinian Question
7( وح�رش م�ؤمتًرا يف باري�ص عام 1999م وقدم ورقة عمل بعن�ان: " التهجري والإبعاد 

على ال�شعب الفل�شطيني ".
8( كما ح�رش م�ؤمترًا يف الدار البي�شاء باملغرب عام 1999م وقدم بحًثا بعن�ان:" الدولة 

ال�طنية من منظار الرتاث التاريخي – فل�شطني من�ذًجا" . 
9( و�شارك يف م�ؤمتر يف الريا�ص عام 2001م بعن�ان :"م�قف اململكة العربية ال�شع�دية 
بتق�شيم  1937م  عام  بيل  جلنة  وت��شية  1936م  عام  الفل�شطيني  الإ�رشاب  من 

فل�شطني" .
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�جل��ئز و�سه�د�ت �لتقدير     
�شهادات  على  ،وح�شل  والدكت�راه  املاج�شتري  ر�شائل  من  عدد  على  امل�ؤرخ  اأ�رشف     

تقديرية وج�ائز منها : 
1( �شهادة تقدير من املركز ال�طني للعدالة وحق�ق الن�شان 2001م . 

املنهاج  اإعداد  للم�شاركة يف  الله  رام  والتعليم يف  الرتبية  مدير  من  تقدير  و�شهادة   )2
الفل�شطيني الول – رام الله عام 2000م .

3( ور�شالة تقديرية من وزير الرتبية والتعليم عن القاء حما�رشات عن تاريخ القد�ص ، 
1998م،  عام  ال�رشيف  القد�ص  مدار�ص  يف  التاريخ  ملبحث  الثان�ي  التعليم  وحتديث 
على  حما�رشات  بالقاء  لقيامه  لل�رشطة  العامة  املديرية  من  وتقدير  �شكر  4(و�شهادة 

املتدربني  عن التاريخ الفل�شطيني لدورة تاأهيل ال�شباط عام 1995م ،
5( و�شهادة تقدير للتق�مي الأكادميي لف�ش�ل خمتلفة يف جامعة النجاح ال�طنية بت�قيع 
عديدة  م�شاقات  بتدري�ص  قام  كثرية.   اأخرى  وتقدير  �شكر  و�شهادات   ، اجلامعة  رئي�ص 

لطلبة البكال�ري��ص واملاج�شتري يف تاريخ العرب احلديث واملعا�رش .
ع�ش� يف جمعيات:

1( كان من امل�ؤ�ش�شني لبع�ص اجلمعيات مثل اجلمعية الفل�شطينية للدرا�شات التاريخية ، 
2( وجمعية الفل�شطينيني الأمريكان . 

3( كما كان ع�ش�ًا يف اإحتاد امل�ؤرخني العرب ، 
4( وع�ش�ًا يف جمل�ص كلية الآداب بجامعة النجاح ال�طنية ،

5( و يف جمل�ص جامعة القد�ص املفت�حة ، 
القد�ص  جامعة  جملة  حترير  يف  و   ، لالأبحاث  النجاح  جملة  حترير  هيئة  يف  وع�ش�   )6

املفت�حة ، 
7( وع�ش� هيئة يف جملة اجلمعية الفل�شطينية للدرا�شات التاريخية ، 

8( وكان ع�ش�ًا يف الهيئة الدارية يف نقابة خرباء العالقات العامة والإعالم بالقد�ص عام 
1996م ، 

9( وكان ع�ش�ًا يف الفريق الثاين لإعداد مادة علمية ملقرر فل�شطني و الق�شية الفل�شطينية 
من برنامج الرتبية التابعة جلامعة القد�ص املفت�حة عام 1998م ، 

العري�شة يف  اخلط�ط  لإعداد  التاريخ  مبحث  ملنهاج  ال�طني  الفريق  10( وع�ش�ًا يف 
ال�شف�ي  التاريخ  مل�ؤمتر  التح�شريية  اللجنة  ، وكان ع�شً�ا يف  الفل�شطيني  املنهاج  خطة 
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لث�رة 1936-1939م عام 1999م ، 
11( وكان رئي�شا للجنة الثقافية يف ق�شم التاريخ بجامعة النجاح ال�طنية يف جل�شة رقم 

14، 1999م ، 
12( وع�شً�ا يف جلنة تاأليف كتاب تاريخ لل�شف العا�رش ح�شب املنهاج الفل�شطيني عام 

2003م يف ق�شم املناهج التابع ل�زارة الرتبية والتعليم ، 
13( وع�شً�ا يف تاأليف كتاب تاريخ لل�شف احلادي ع�رش والثاين ع�رش يف ق�شم املناهج 

ا  ،   اأي�شً
14( وع�شً�ا يف اإحتادات وجلان حملية اأخرى عديدة . وه� يجيد كاًل من اللغة الإجنليزية 

والعربية والإ�شبانية . 
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ج�بر �أحمد ج�بر عز�م 
   ولد امل�ؤرخ جابر عزام ي�م الثنني الثالث من جمادى الأوىل عام 1388هـ/ التا�شع 
والع�رشين من �شهر مت�ز 1968م ، وبلده الأ�شلي ال�شافرية )1(–ق�شاء اللدـ  تلقى تعليمه 
، والثان�ي يف مدر�شة ذك�ر  البتدائي والإعدادي يف مدر�شة ذك�ر اجللزون الإعدادية 
�شل�اد الثان�ية ، وح�شل على �شهادة الثان�ية العامة عام 1989م ، اأمترَّ املرحلة اجلامعية 
الأوىل يف جامعة بريزيت " دائرة التاريخ والعل�م ال�شيا�شية " عام 1996م، وح�شل 
على دبل�م تربية من اجلامعة نف�شها عام 1996م ، كما ح�شل على درجة املاج�شتري يف 
الدرا�شات العربية املعا�رشة من جامعة بريزيت عام 2001م ، وكان عن�ان اأطروحته : " 
م�ؤ�ش�شات املجتمع املدين يف فل�شطني ، الروؤية وبناء اأدوار جديدة مل�ؤ�ش�شات املجتمع املدين 
لتعزيز عملية البناء الدميقراطي يف فل�شطني " . عمل م�شاعد بحث يف جامعة بريزيت يف 
ذك�ر  مدر�شة  الجتماعيات يف  مل�اد  واأ�شتاذًا   ، بني 1994-1995م  املمتدة  الفرتة 
نائًبا ملدير مدر�شة ذك�ر  ا  اأي�شً ، كما عمل  الثان�ية منذ عام 1995-1999م  حزما 
اأبحاث  باحثًا م�شاعدًا يف  مركز  اأي�شًا  ، وعمل  الثان�ية بني 1998-1999م  حزما 
الدرا�شات الإقت�شادية الفل�شطيني " ما�ص "، وعمل اأ�شتاًذا يف جامعة بريزيت – دائرة 
التاريخ والآثار والعل�م ال�شيا�شية 2001-2005م . وللم�ؤرخ جابر عزام العديد من 

الأبحاث واملن�ش�رات، منها : 
ال�طنية  ال�شلطة  ومع  بينها  فيما  الفل�شطينية  احلك�مية  غري  املنظمات  عالقات   1-
 ، " " ما�ص  الفل�شطينية واملم�لني ، �شادر عن معهد الدرا�شات الإقت�شادية الفل�شطيني 

2001م . 
ي�ميات خليل ال�شكاكيني ، حتقيق املجلد الثاين والثالث .  2-

للدرا�شات  الفل�شطينية  اجلمعية  ومنها:   ، املجتمعية  امل�ؤ�ش�شات  من  عدد  يف  ع�ش�  وه� 
التاريخية ، و اللجنة ال�شعبية يف مركز ال�شباب الإجتماعي / اجللزون ، واللجنة الإ�شت�شارية 

والتقنية ملركز رغم احلدود/ اجللزون ، وع�ش� جمل�ص اأمناء م�شكاة الأ�شري )2(.  
________________________________

-1 ال�شافرية : هي احدى القرى ال�اقعة يف اجلن�ب ال�رشقي من يافا وعلى بعد احدى ع�رش كيل� مرتا منها،وا�شمها م�شتق 
  Saphyria �شافرييا  با�شم  البيزنطي  احلكم  زمن  عرفت   ، ال�رشاق  او  ال�شباح  مبعنى   ، "�شافراي"  ال�رشيانية  اللفظة  من 
واطلق عليها ا�شم �شافريو�ص Saphyrus ،وت�شتهر القرية بزراعة احلم�شيات واخل�رشاوات . انظر:حممد �رشاب معجم ، 

�ص439-440.�شكري عراف :امل�اقع اجلغرافية ،�ص449-448.
اأجرى معه الدكت�ر �شعيد البي�شاوي مقابلة يف جامعة بريزيت يف 2005/4/20م ، كما ح�شل منه على �شريته الذاتية .
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جالل ح�سني �سالمة
      ولد امل�ؤرخ جالل ح�شني �شالمة يف بلدة بلعا)1( القريبة من ط�لكرم بتاريخ 5/1/
1964م . وقد تلقى تعليمه البتدائي، والإعدادي، والثان�ي يف مدر�شة بلعا الثان�ية ، 
ويف عام 1983م التحق بكلية الآداب يف جامعة اخلليل وح�شل على درجة البكال�ري��ص 
عام 1987م ، كما التحق بكلية الدرا�شات العليا يف اجلامعة الأردنية عام 1989م 
وح�شل على درجة املاج�شتري يف تاريخ الع�ش�ر ال��شطى عام 1993م ، وكانت ر�شالة 

املاج�شتري بعن�ان :" عكا اأثناء احلملة ال�شليبية الثالثة " . 
    ح�شل على درجة الدكت�راة يف تاريخ الع�ش�ر ال��شطى مبرتبة ال�رشف الأوىل من جامعة 
عني �شم�ص عام 2004م ، وكانت حتت اإ�رشاف الدكت�ر �شعيد البي�شاوي والدكت�رة عليا 
ال�شليبي يف  الإ�شتيطان   ": بعن�ان  الدكت�راة  درجة  لنيل  اأطروحته  وكانت   ، اجلنزوري 

الأرا�شي املقد�شة -1099 1187م" 
       عمل مدر�شًا غري متفرغ يف كلية قرطبة ،والكلية ال�طنية يف الأردن يف الفرتة ما 
بني 1989-1993م  ، كما عمل مدر�شًا متفرغًا يف ق�شم التاريخ يف جامعة اخلليل 
يف الفرتة ما بني 1994-1996م ، ويعمل حاليًا م�رشفًا متفرغًا يف جامعة القد�ص 

املفت�حة . 
عمل م�شاعد بحث حتت اإ�رشاف الدكت�ر م�شطفى احلياري / اجلامعة الأردنية – رحمه الله 
– قامت دار الفاروق للن�رش و الت�زيع بن�رش ر�شالته :" عكا اأثناء احلملة ال�شليبية الثالثة " 
عام 1998م ،يق�م حاليا باإعداد بحث بعن�ان:"�شلح الرملة "وبحث اآخر بعن�ان:"الهجرة 

الق�رشية ل�شكان فل�شطني زمن ال�شيطرة الفرجنية" )2(. 
كما ترجم جمم�عة الرحالة املجه�لني الذين زاروا الر�ص املقد�شة خالل فرتة ال�شيطرة 

الفرجنية على املنطقة.

______________________________
-1 بلعا: كلمة �رشيانية تعني " البالعة" او " امللتهمة" وهي واقعة على بعد ت�شعة كيل� مرتات اىل �رشق ال�شمال ال�رشقي من 
ط�لكرم، وت�شتمل على مزار يعرف با�شم ال�شيخ خ�رش ،يعتمد �شكانها على زراعة احلب�ب، وال�شجار املثمرة،من زيت�ن ول�ز 
وم�شم�ص وتني ورمان. انظر :حممد �رشاب ، معجم ، �ص167-168 هناك عالقة وثيقة تربط الدكت�ر البي�شاوي بامل�ؤرخ 

جالل ح�شني �شالمة الذي زود الدكت�ر البي�شاوي بكافة املعل�مات التي طلبها منه فيما يتعلق ب�شريته الذاتية .
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جم�ل حممد د�ود ج�ده
     ولد امل�ؤرخ جمال ج�دة يف بلدة رافات)1( القريبة من �شلفيت ي�م ال�شبت امل�افق ال�شابع 
ع�رش من ربيع الخر عام 1347هـ/ الثامن والع�رشين من �شهر �شباط 1948م . وقد 
تلقى تعليمه البتدائي والإعدادي والثان�ي يف مدار�ص بلدته ، وبعد جناحه يف امتحان 
اجلامعة  يف  التاريخ  در�ص  حيث  الها�شمية  الأردنية  اململكة  اإىل  ت�جه  العامة  الثان�ية 
الأردنية وح�شل على درجة البكال�ري��ص عام 1971م ، واأكمل درا�شته للح�ش�ل على 
املاج�شتري من اجلامعة نف�شها ، وكان م��ش�ع اأطروحته :" الفكر القت�شادي وال�شيا�شي 
درجة  وقد ح�شل على   ، الدوري  الدكت�ر  الأ�شتاذ  اإ�رشاف  ، حتت   " الإ�شالم  يف �شدر 

املاج�شتري عام 1978م)2(.     
 Die Sozialenund ": بعن�ان  وهي  اأملانيا  اأعدها يف  فقد  الدكت�راة  درجة  اأما       
 "Wirtschaftlichen Aspekte der Mawali in Fruehislamischer Zeit

                                                                                                        
وترجمتها بالعربية : " الأو�شاع الإجتماعية والإقت�شادية للم�ايل يف �شدر الإ�شالم " ، 

Joseph Van Ess باإ�رشاف : الأ�شتاذ الدكت�ر
امل�ؤمترات والندوات التي �شارك فيها :

-1ندوة "اللقاء التحاوري لالأئمة واخلطباء وال�اعظات يف التنمية والإقت�شاد". املنعقدة 
ال�شيا�شي  الإقت�شاد  من  "ج�انب   : بعن�ان  ورقة  قدم  الأوقاف.  وزارة  باإ�رشاف  بنابل�ص 

الإ�شالمي" 2003/10/10م.
بجامعة  املنعقد   ”The Mawali of Early and Classical Islam" -2م�ؤمتر 

Nijmegen يف ه�لندا. �شارك ب�رقة بحث بعن�ان: 
 The Economic Status of the Mawalis in the Early Period“  4-

of Islam”  بتاريخ 24-2001/5/26م.

______________________________
-1 رافات : هناك من ي�شري اىل ان ا�شم القرية يفيد اللني والرتاخي والرفاء ،وهي واقعة على بعد 38 كيل� مرت من نابل�ص . ويهتم 
�شكانها بزراعة احلب�ب والكر�شنة واخل�شار ، وف�شال عن ا�شجار الزيت�ن والفاكهة. حممد �رشاب: معجم، �ص406-405.

-2اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني . 
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حق�ق  لدرا�شات  الله  رام  مركز  فل�شطني،  يف  العايل  الديني  التعليم  فل�شفة  م�ؤمتر   5-
اأوقاف  مدير  ورقة  على  معقبًا  امل�شاركة  ال�طنية.  النجاح  جامعة  مع  وبالتعاون  الإن�شان 

نابل�ص،  2001/12/11م.
-6  ندوة "عبد العزيز الدوري: اإن�شانًا وم�ؤرخًا ومفكرًا" م�ؤ�ش�شة عبد احلميد  �ش�مان، 
الأردن، عمان 1999/10/20م. قدم ورقة بعن�ان : "بع�ص ذكريات التلمذة على يدي 

عبد العزيز الدوري".
-7 ندوة القد�ص ال�شاد�شة "ع�رش �شدر الإ�شالم" ق�شم التاريخ بجامعة النجاح ال�طنية، 
القد�ص لدى امل�شلمني يف  اأهمية  اليعق�بي/درا�شة يف  "القد�ص ورواية  بعن�ان  قدم ورقة 

�شدر الإ�شالم"  2000/4/11م.
ومقارنة  ونظريًا  تاريخيًا  العربي:  ال�طن  يف  واحلكم  ال�شيا�شة  يف  "النتقالية  م�ؤمتر   8-
الأوىل  "الفتنة   : بعن�ان  ورقة  قدم  بريزيت،  جامعة  الدولية،  الدرا�شات  معهد  وممار�شة" 

وتغيري نظام احلكم"  3/2-12-1999م.
-9 امل�ؤمتر الدويل للدرا�شات الفل�شطينية، املنعقد يف جامعة بريزيت وبدعم من م�ؤ�ش�شة 
فل�شطني يف �شدر  والعن�ة يف  "ال�شلح    : بعن�ان  ورقة  قدم  الأملانية،  ايربت  فريدري�ص 

الإ�شالم"   3-1995/11/5م.
ورقة  قدم   ت�ن�ص،  �ش��شة يف  بجامعة  املنعقد  املجتمع"  وحتديث  "الت�رشيع  م�ؤمتر   10-

بعن�ان :  "الت�رشيع بني اجلم�د والتط�ر يف �شدر الإ�شالم". 9-1993/11/10م.
-11 م�ؤمتر امل�شت�رشقني الأملان، جامعة ت�بنغن، اأملانيا 14-1988/11/15م.
-12 م�ؤمتر التعاون الأردين الأملاين، عمان، الأردن، 16-1985/11/17م.

-13 امل�ؤمتر الدويل الرابع لتاريخ بالد ال�شام، اجلامعة الأردنية، عمان، قدم ورقة بعن�ان: 
"ملكية الأرا�شي يف بالد ال�شام اأيام بني اأمية" 13-1985/4/16م.

�لكتب �ملن�س�رة:
-1 العرب والأر�ص يف العراق يف �شدر الإ�شالم، الدار العربية للطباعة والن�رش ، ن�رش 

بدعم من اجلامعة الأردنية، عمان، الأردن 1979م.
-2 الأو�شاع الإجتماعية والإقت�شادية للم�ايل يف �شدر الإ�شالم، دار الب�شري للطباعة 

والن�رش، عمان، الأردن 1989م.
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مر�جعة وتقييم كتب من�س�رة:
-1 تق�مي كتاب "فهر�ص خمط�طات اآل تفاحة" ملركز الت�ثيق والن�رش واملخط�طات يف 

جامعة النجاح ال�طنية 1993/4/19م.
للهجرة/ الثالث  القرن  اأوا�شط  حتى  الإ�شالمي  الفتح  منذ  "اخلراج  كتاب  -2مراجعة 
املجلد  لالأبحاث،  النجاح  جملة  كاتبي.  خزنة  غيداء  تاأليف  من  والنظرية"  املمار�شات 

الثالث، العدد العا�رش، حزيران 1996م.
الأبحاث املن�ش�رة:

-1  الرواية ال�شف�ية بني احلقيقة والأ�شط�رة، جملة النجاح لالأبحاث، املجلد الأول، اجلزء 
الأول، العدد الثالث 1986م. جامعة النجاح ال�طنية.

الأول،  املجلد  لالأبحاث،  النجاح  جملة  املفت�حة،  لالأر�ص  والنظرة  والقبائل  -2اخلالفة 
العدد الرابع 1989م. جامعة النجاح ال�طنية.

-3 الق�ش�ص والق�شا�ص يف �شدر الإ�شالم بني ال�اقع التاريخي والنظرة الفقهية، جملة 
درا�شات تاريخية، العدد 33 و34 ل�شنة 1989م، جامعة دم�شق. 

-4 ال�شلح والعن�ة لدى علماء الأم�شار يف �شدر الإ�شالم، جملة النجاح لالأبحاث، املجلد 
الثاين، العدد 8، اآب 1994م. جامعة النجاح ال�طنية.

-5 الفيء بني ال�شلح والعن�ة يف �شدر الإ�شالم، جملة النجاح لالأبحاث، جملد 3، عدد 
9، اأيار 1995م، جامعة النجاح ال�طنية.

-6 الهجرة يف �شدر الإ�شالم/درا�شة يف تط�ر الفكر الديني والجتماعي وال�شيا�شي يف 
مرحلة التك�ين والبناء لدولة اخلالفة. بحث من�ش�ر يف كتاب "بح�ث ودرا�شات مهداة 

اإىل عبد العزيز الدوري" من�ش�رات اجلامعة الأردنية 1995م.
-7 دور الأمة يف تن�شيب اخلليفة يف �شدر الإ�شالم/درا�شة يف التط�رات ال�شيا�شية يف 
دولة اخلالفة يف مرحلة التك�ين والبناء، جملة العل�م الإن�شانية والجتماعية، جملد 15، 

العدد 1، ني�شان 1999م، جامعة الإمارات العربية املتحدة.
التاريخية  اجلذور  يف  الإ�شالم/درا�شة  �شدر  يف  )الأحبا�ص(  املحّب�شة  ال�شدقات   8-
التاريخية،  للدرا�شات  الفل�شطينية  املجلة  والبناء،  التك�ين  الأوقاف يف مرحلة  مل�ؤ�ش�شة 

املجلد الأول، العدد الثاين، رام الله/فل�شطني 2000م.
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الدينية  التح�لت  يف  اخلالفة/درا�شة  دولة  يف  احلكم  نظام  وتغيري  الأوىل  الفتنة   9-
وال�شيا�شية يف مرحلة الن�شاأة والتك�ين، بحث من�ش�ر يف كتاب: الإنتقالية ال�شيا�شية يف 
ال�طن العربي، اجلزء الثاين )ق�شايا الإنتقالية يف التاريخ العربي الإ�شالمي املبكر( ن�رش 

معهد الدرا�شات الدولية، جامعة بريزيت 2001م.
-10 اخلالفة يف �شدر الإ�شالم/درا�شة يف الفكر ال�شيا�شي والديني يف دولة الإ�شالم يف 

مرحلة التك�ين والن�شاأة/مقب�ل للن�رش يف جملة النجاح لالأبحاث 2003/12/5م.
-11 الأمة واجلماعة/درا�شة يف ظه�ر احلزب احلاكم يف دولة اخلالفة، جملة جامعة الأزهر 

بغزة ل�شنة 2003 جملد 6 عدد 1.
وبعده، مقب�ل  الإ�شالم  قبيل  العربي  ال�عي  الإبراهيمية/درا�شة يف تط�ر  احلنيفية   12-

للن�رش 2003، جملة درا�شات تاريخية، جامعة دم�شق.
الأبحاث املقدمة للن�رش:

-1الإتاوة: اجلذور التاريخية مل�قف الإ�شالم من ال�رشائب اأيام الر�ش�ل �شلى الله عليه 
و�شلم، مقدم للم��ش�عة الإ�شالمية مب�ؤ�ش�شة اآل البيت، عمان، الأردن.

-2الإ�شالم بني ال�شلطة واملعار�شة يف �شدر الإ�شالم مقدم ملجلة جامعة بيت حلم.
املجل�ص  الفل�شطينية،  ال�شيا�شية  واملفاهيم  امل�شطلحات  مقدم مل��ش�عة  -3"اليب��شي�ن" 

الإقت�شادي الفل�شطيني للتنمية والإعمار )بكدار(.
-4مقال:

 The Economic Status of The Mawalis in the Early Period of"
" Islam

      حتت الن�رش يف جامعة Nijmegen يف ه�لندا
اللغات:

-العربية – الأملانية - الإجنليزية



109

جم�ل ن�يف عدوي
       ولد امل�ؤرخ جمال عدوي يف قرية طرعان)1(  يف اجلليل عام 1382هـ/   1962م. 
�شهادة  على  وحاز   ، الثان�ية  طرعان  مدر�شة  يف  والثان�ية  الإبتدائية  درا�شته  اأنهى 
البكال�ري��ص "B.A” يف التاريخ من جامعة حيفا . كما وا�شل درا�شته اجلامعية وح�شل 
على املاج�شتري  "M.A” من اجلامعة نف�شها ، وقدم  اأطروحته للدكت�راه حتت عن�ان " 

ن�شاط املب�رشين الأمريكيني يف اأر�ص فل�شطني " .
      من اأهم اإنتاجه العلمي :  "الهجرة الفل�شطينية اإىل اأمريكا من نهاية القرن التا�شع ع�رش 

حتى عام  1945م" املطبعة ال�شعبية – بيت ال�شداقة – النا�رشة 1993م)2(.

____________________________
 ، معجم   ، �رشاب  حممد   ، الزيت�ن  ا�شجار  بزراعة  وت�شتهر  النا�رشة،  �رشق  �شمال  ال�اقعة  القرى  احدى  هي  طرعان   1-

�ص502-501.
-2ح�شلنا على ال�شرية الذاتية من  كتابه:الهجرة الفل�شطينية اإىل امريكا .
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جميل عرف�ت 
     ولد امل�ؤرخ جميل عرفات يف قرية امل�شهد )1( الحد العا�رش من رجب عام 1352هـ 
التا�شع والع�رشين من �شهر ت�رشين الأول عام 1933م . در�ص الإبتدائية يف مدر�شة 
كفر كنا الإبتدائية للبنني ، واأنهى الدرا�شة الثان�ية يف املدر�شة الثان�ية البلدية يف النا�رشة 

عام 1954م. 
      التحق بجامعة حيفا عام1973م ودر�ص فيها م��ش�عي اجلغرافيا وتاريخ ال�رشق 
الأو�شط وح�شل منها على �شهادة البكال�ري��ص يف امل��ش�عني عام  1975م، ثم تابع 
درا�شته يف مدر�شة كبار امل�ظفني يف القد�ص ملدة �شنتني وح�شل منها على �شهادة مر�شد 
ما بني عامي  امل��ش�ع  لهذا  ا  ، وقد عمل مر�شَدً املناهج احلديثة يف اجلغرافيا  تفعيل  يف 

1977-1980م.
عمل يف عدة مدار�ص مثل طمرة ) عكا ( ، ك�كب اأب� الهيجا ، املغار ، عيلب�ن ، النا�رشة، 
بتاريخ  للتقاعد  خروجه  حتى  ملدر�شتها  مديًرا  وعمل  امل�شهد  بلدة  يف  اأخرًيا  واإ�شتقر 

1999/9/1م.
و�شع عدة كتب درا�شية منها :

 الزيت والزيت�ن ، و اخلريطة واملنطقة الطبيعية ، و ال�ليات املتحدة ، والإحتاد ال�ش�فيتي 
، واليابان . 

كما ترجم عدة كتب منها : 
البالد،  وجغرافية   ، الزراعية  واجلغرافيا   ، اإفريقية  وغرب   ، والهند   ، اأوروبا  جغرافيا 

واإيران)2(.
وقد اأ�شدر عدة كتب عن القرى الفل�شطينية املهجرة اأهمها : 
-1 من قرانا املهجرة يف اجلليل / اجلزء الول عام 1996م.

-2 من قرانا املهجرة يف اجلليل / اجلزء الثاين عام 2002م .
-3 قرى وع�شائر ق�شاء بي�شان ، عام 1997م.

-4 القرى الفل�شطينية املهجرة يف ق�شاء حيفا ، عام 2000م .
-5 دب�رية وطن وجذور  ، عام 1992م. 

____________________________
-1 امل�شهد: هي احدى القرى القريبة من النا�رشة والتي تبعد عنها ثالثة اميال . انظر : حممد �رشاب ، معجم ، �ص679.

-2اجرى معه الدكت�ر �شعيد البي�شاوي ات�شال هاتفيا وح�شل منه على معل�مات عن حياته العلمية ، وف�شال عن ذلك قام 
امل�ؤرخ عرفات بار�شال ال�شرية الذاتية اإىل الدكت�ر البي�شاوي. 



111

وكان قد كتب يف عدة �شحف حتت عناوين خمتلفة :
-1 جريدة الإحتاد- من ذاكرة ال�طن. 

-2 ف�شل املقال – ال�طن يف الذاكرة . 
-3 كل العرب – قناطر الريح . 

-4 �شدى الرتبية – �ش�ر من بالدي .
-5 الديار – اعرف بلدك . 

-6 يافا لالأبحاث – اذكر وطنك . 
وله مقالت متفرقة يف عدة �شحف داخلية وخارجية منها : الكرمل ، والأ�ش�ار ، والراأي، 

واملحرر، وامليدان ، والعني ، وبان�راما ، والغد ، والع�دة . 
ويق�م حاليا ب��شع عدة كتب منها : 

الفل�شطيني�ن يف الداخل من 1947-1954م.  1-
جمازر واإرهاب ) املجازر التي حدثت بني 1947-1954م (.  2-

قرية ال�شجرة .   3-
قرية اندور.   4-
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جه�د حرب حممد ع�دة 
    ولد امل�ؤرخ جهاد حرب يف خميم بالطة)1( ال�اقع �رشقي نابل�ص عام 1970م .ودر�ص 
الإبتدائية ،والإعدادية يف مدر�شة ذك�ر بالطة ، وح�شل على الثان�ية العامة عام 1991م 
، ثم انتقل اإىل ت�ن�ص حيث در�ص ال�شحافة وعل�م الأخبار يف جامعة ت�ن�ص ، وح�شل 
على البكال�ري��ص عام 1997م، وقدم بحثًا للتخرج بعن�ان :" رابطة ال�شحافيني العرب 
يف الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة " ، واأكمل درا�شته للح�ش�ل على درجة املاج�شترييف 
العل�م ال�شيا�شية من كلية احلق�ق والعل�م ال�شيا�شية بت�ن�ص يف م��ش�ع عن�انه " : املجل�ص 
املاج�شتري عام  " ، وقد ح�شل على درجة  الفل�شطيني يف املرحلة النتقالية  الت�رشيعي 

1999م )2(. 
   وقد ا�شتمر جهاد حرب يف جه�ده العلمية وقدم جمم�عة من الأعمال اأهمها:

امل�ؤ�ش�شة   ، الت�رشيعية  ال�شلطة  قان�ن  نح�  الت�رشيعي  املجل�ص  عمل  ق�اعد  تط�ير   -
الفل�شطينية لدرا�شة الدميقراطية ، 2006م .   

املركز   ، حما�ص  حك�مة  ظل  يف  الفل�شطينية  لل�شلطة  ال�شيا�شي  الإ�شالح  م�شتقبل   -
الفل�شطيني للبح�ث ال�شيا�شية وامل�شيحية ، 2006م. 

- دليل العمل الربملاين ، م�ؤ�ش�شة فل�شطينيات ، 2006م. 
املركز   ، تقرير 2004-2005م   ، فل�شطني  الدميقراطية يف  : مقيا�ص  امل�شاركة يف   -

الفل�شطيني للبح�ث ال�شيا�شية وامل�شيحية ، 2006م. 
منظمة   ،  " الف�شاد  م�اجهة  العربي يف  النزاهة  نظام   " املرجعية  كتاب   : امل�شاركة يف   -

ال�شفافية الدولية ، 2005م. 
العاملي  لتعميق احل�ار  الفل�شطينية  املبادرة  ، مفتاح  العامة والن�ع الجتماعي  امل�ازنة   -

والدميقراطية ، 2005م . 
املركز   ، تقرير 2003-2004م   ، فل�شطني  الدميقراطية يف  : مقيا�ص  امل�شاركة يف   -

الفل�شطيني للبح�ث ال�شيا�شية وامل�شيحية ، 2004م.   

___________________________
-1 خميم بالطة :مت اإن�شاء املخيم بالقرب  من قرية بالطة يف اأواخر عام 1952م.

-2 اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني .
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الفل�شطيني  املركز   : الله  رام   ، الفل�شطينية  ال�طنية  ال�شلطة  املايل يف  الإ�شالح  - ح�ل 
للبح�ث ال�شيا�شيةوامل�شيحية ، 2004م.

 ، برملانية  حياة  تاأ�شي�ص  نح�   : النتقالية  للمرحلة  الفل�شطيني  الت�رشيعي  املجل�ص   -
�شل�شلة درا�شات اإ�شرتاتيجية عدد 100، الإمارات للبح�ث والدرا�شات الإ�شرتاتيجية، 

2004م . 
-  دور املجل�ص الت�رشيعي  الرقابي على اأعمال ال�شلطة التنفيذية املتعلقة بالق�شاء، املركز 

الفل�شطيني ل�شتقالل املحاماة والق�شاء – م�شاواة - . 2003م 
-اأجهزة الرقابة واأنظمة امل�شاءلة يف القطاع العام الفل�شطيني ،املبادرة الفل�شطينية لتعميق 

احل�ار العاملي والدميقراطية ، الئتالف من اأجل النزاهة وامل�شاءلة ، 2003م . 
 ، عكا   ، الأ�ش�ار  جملة   ، تراجع  اأم  تط�ر   ، الفل�شطيني  املجتمع  يف  التط�عي  العمل   -

م�ؤ�ش�شة الأ�ش�ار ، عدد 2003، 25 ، �ص 286-256. 
، جملة  والتح�ل  الن�شاأة  املحتلة:  الفل�شطينية  الأرا�شي  العرب يف  ال�شحافيني  رابطة   -

الأ�ش�ار ، عكا ، م�ؤ�ش�شة الأ�ش�ار ، عدد 2002 ، 24، �ص.�ص 184-248 .
- املجل�ص الت�رشيعي وتر�شيخ الدميقراطية ، جملة ت�شامح ، نابل�ص ، مركز رام الله حلق�ق 

الإن�شان ، مت�ز2003، �ص.�ص110-93.
- املراحل الت�رشيعية للقان�ن الأ�شا�شي ، املخالفات والتعديالت ، ط1 ، ميزان وال�رشعية 

www.jclpal.org الد�شت�رية ، د�شت�ر
- اإجراءات الت�رشيع يف املجل�ص الت�رشيعي الفل�شطيني واإ�شكالية اإ�شدارالق�انني ، �شل�شلة 

الت�عية اجلماهريية ، القد�ص ، جمعية القان�ن ، 2002م 
- تاأثري النظام النتخابي الفل�شطيني على الأداء الرقابي للمجل�ص الت�رشيعي الفل�شطيني 
، �شل�شلة التقارير القان�نية 21، الهيئة الفل�شطينية امل�شتقلة حلق�ق امل�اطن 2000م . 
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جه�د �سليم�ن �س�مل �مل�رشي
على  وح�شل   . 1963م  عام1383هـ/  رفح)1(  يف  امل�رشي  جهاد   امل�ؤرخ  ولد      
البكال�ري��ص يف الآداب / تخ�ش�ص تاريخ من جامعة الريم�ك – الردن عام 1987م 
البيت  اآل  اإ�شالمي من جامعة  تاريخ  / تخ�ش�ص  اآداب  ماج�شتري  درجة  ، وح�شل على 
العهد  يف  ال�شام  بالد  يف  التعليم   ": اأطروحته  عن�ان  وكان  1999م،  عام   الأردن   –

الأي�بي ".
– ليبيا 1988- والتعليم  الرتبية  /وزارة  املعلمني واملعلمات  عمل حما�رًشا يف معاهد 
 ، الأردن 1994-1998م  اخلا�شة  يف  املدار�ص  من  عدد  ومدر�ًشا يف   ، 1994م 
ا  ومدر�شًا يف مدار�ص وكالة الغ�ث الدولية يف الأردن 1998-2000م، وعمل اأي�شً
فل�شطني   – غزة   – الأق�شى   – الإ�شالمية   – الأزهر   : بجامعات  متفرغ  غري  حما�رشًاَ 
رفح  منطقة   – املفت�حة  القد�ص  بجامعة  حما�رشًا  حالًيا  ويعمل   ، 2000-2001م 
التعليمية ، ومدير مركزالتاريخ  ال�شف�ي / جامعة القد�ص املفت�حة – منطقة خاني�ن�ص 
القد�ص  ملدير جامعة  والإداري  الأكادميي  امل�شاعد  ، وه�  التعليمية 2001-2002م 

املفت�حة – منطقة رفح التعليمية من عام 2003 م حتى الن.   
اأعد كتاب :" ال�شهداء يع�دون " بال�شرتاك مع مركز التاريخ ال�شف�ي / جامعة القد�ص 

املفت�حة – بالتعاون مع جمعية بناة الغد ، درا�شة �شف�ية ت�ثيقية ل�شهداء خاني�ن�ص. 
اأعد كتابا بعن�ان ) خميم كندا لالجئني الفل�شطينيني يف رفح �شيناء (،2002م بالإ�شرتاك  
مع جمم�عة من الباحثيني ، درا�شة �شف�ية ت�ثيقية / مركز التاريخ ال�شف�ي / جامعة القد�ص 

املفت�حة – بالتعاون مع جمعية بناة الغد. 
والتاريخ  الرتاث  ح�ل  مقالت  ،وكتابة  واملحا�رشات  الندوات  من  العديد  باإلقاء  قام 

ال�شف�ي الفل�شطيني )2(. 

_____________________________
1 - رفح :تقع مدينة رفح يف اق�شى اجلن�ب من فل�شطني و تبعد عن مدينة غزة ح�ايل 35كم و عن خان ي�ن�ص 10كم 
يحدها من الغرب البحر البي�ص املت��شط و من ال�رشق خط الهدنة عام 1948م و من اجلن�ب احلدود امل�رشية الفل�شطينية 
.تعترب رفح من املدن التاريخية القدمية فقد ان�شات قبل خم�شة الف �شنة و عرفت با�شماء عدة اطلق عليها ال�ش�ري�ن رفيح� 
و اطلق عليها الرومان الي�نان ا�شم رافيا و مما زاد يف اهميتها عرب التاريخ مرور خط ال�شكة احلديدية ال�ا�شل بني القاهرة و 
حيفا يف ارا�شيها و قد اقتلع هذا اخلط بعد عام 1967م ق�شمت مدينة رفح اىل �شطرين بعد اتفاقية كامب ديفيد و ح�شب 

هذه التفاقية انف�شلت رفح �شيناء عن رفح الم 

-2 ار�شل ال�شرية الذاتية للباحثني بتاريخ 2005/5/25.  
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جه�د �سعب�ن �سليم �لبط�س
ولد امل�ؤرخ الدكت�ر جهاد البط�ص يف غزة ي�م ال�شبت امل�افق للخام�ص ع�رش من �شهر مت�ز 
عام 1967م/ال�شابع من جمادى الآخرة عام 1387هـ ، وتلقى تعليمه البتدائي يف 
مدر�شة معروف الر�شايف البتدائية للبنني من عام 1973-1979م، ودر�ص الإعدادية 
يف  الثان�ية  املرحلة  ،ودر�ص  1979-1982م  عام  منذ  للبنني  الريم�ك  مدر�شة  يف 
بجامعة  التحق   ، 1985م  عام  العامة  الثان�ية  �شهادة  على  وح�شل  فل�شطني  مدر�شة 
القد�ص املفت�حة لدرا�شة مادة الجتماعيات وتخرج منها عام 1999م ، والتحق بجامعة 
النجاح لدرا�شة املاج�شتري وكان عن�ان اأطروحته :" ال�شتيطان ال�شهي�ين يف قطاع غزة 
" وح�شل على الدرجة العلمية عام 2002م، و�شجل للح�ش�ل على الدكت�راة يف معهد 
البح�ث والدرا�شات العربية بالقاهرة وكان عن�ان اأطروحته:" املعتقل�ن الفل�شطيني�ن يف 

ال�شج�ن الإ�رشائيلية "، وح�شل على الدرجة العلمية عام 2006م.
و�شارك امل�ؤرخ الدكت�ر جهاد البط�ص يف عدة م�ؤمترات منها م�ؤمتر حق الع�دة الذي نظمته 
جامعة القد�ص املفت�حة يف بداية عام 2007م ، وكان عن�ان بحثه:"تاأثري امل�شت�طنات 
:" التاأثري  بعن�ان  اآخر  على تهجري الفل�شطينيني يف ل�اء غزة عام 1948م"،وله بحث 

الأمني ال�شهي�ين يف قطاع غزة على ال�شكان الفل�شطينيني 1967-1987م .

________________________________
-1 اأر�شل �شريته الذاتية اإىل الدكت�ر �شعيد البي�شاوي ، الذي حتدث معه هاتفيا وا�شتقى منه بع�ص املعل�مات الإ�شافية ومنها 

اأن الدكت�ر جهاد البط�ص اعتقل ملدة اأربعة اأع�ام لدى �شلطات الحتالل الإ�رشائيلي .
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ج��د حمم�د بحر �لنت�سة 
   ولد ج�اد النت�شة يف اخلليل)1( يف ي�م الحد التا�شع ع�رش من �شهر ربيع الآخر عام 
1378هـ/ الثاين من ت�رشين الثاين 1958م ،در�ص املرحلة البتدائية يف مدر�شتي 
اجلزائر وابن املقفع ،ثم انتقل لإكمال املرحلة الإعدادية يف مدر�شة الأمري حممد الإعدادية 
وقد ح�شل على املرتك عام 1973م،وتلقى تعليمه الثان�ي يف مدر�شة ثان�ية اخلليل 
الإ�شالمية  باجلامعة  ذلك  بعد  عام 1978م،والتحق  العامة  الثان�ية  وجنح يف  ال�رشعية 
درجة  على  وح�شل  الإ�شالمية  ال�رشيعة  در�ص  حيث  1980م  عام  املن�رة  باملدينة 

البكال�ري��ص عام 1984م.
وقد و�شع ج�اد جمم�عة من امل�ؤلفات والأبحاث التاريخية  اأهمها :

درا�شات  ،مركز  ،ط1  الإن�شان  وحركة  ال�حي  ن�ش��ص  بني  املقد�ص  بيت  1.مكانة 
امل�شتقبل ال�شالمي ،اخلليل 1427م/2006م وقد �شدر يف 480�شفحة من القطع 

املت��شط،وه� منط جديد غري م�شب�ق يف الكتابة يف ف�شائل املدينة املقد�شة .
2.انتماء فل�شطني بني دعاوى الت�راتيني وحقائق املا�شي واحلا�رش،ويعالج فيه  املحطات 
،و�شكاًنا  تكلم�ها  ولغات  �شكن�ها  و�شع�ًبا  القدمي،جذوًرا  الفل�شطيني  التاريخ  الأهم يف 
عمروها،واآثاًرا ترك�ها،ليرتك فل�شطني  تتحدث عن انتمائها،يف حماأة هذا ال�رشاع ح�ل 
ذلك النتماء يف الع�رش احلديث،و�شدر الكتاب يف 528�شفحة من القطع املت��شط)2(.

______________________
اخلليل:تقع على بعد 36كم جن�ب القد�ص و هي من احدى املدن اقدم مدن العامل و كانت اهميتها بانها تقع على الطريق 
الذي يربط الديار امل�رشية بالديار ال�شامية ،و ح�شب الكت�شافات الثرية يف املدينة يرجع تاريخ اخلليل اىل 3500ق.م 
لكنها بنيت بعد فرتة وجيزة من بناء الهرامات وقد بنيت املدينة منذ 5500ق.م ويف اوائل القرن التا�شع  ع�رش قبل امليالد 
�شكن ابراهيم عليه ال�شالم بع�ص �شنني  حتت بل�طات ال�اقعة �شمال اخلليل .وملا ت�فيت يف تلك الثناء �شارة زوجة ابراهيم 
دفنها يف مغارة املكفيلة التي ا�شرتاها هي و خلفها من عفرون بن �ش�حر احلثي ودفع لعفرون 400 �شاقل ف�شة ثمنا ملا 
ا�شرتاه و ملا ت�يف ابراهيم ومن بعده ولده ا�شحق وزوجته رفقة دفن�ا يف املقربة املذك�رة .انظر: م�شطفى مراد الدباغ :بالدنا 

فل�شطني جـ5،الق�شم الثاين �ص 47.
-2 ار�شل ال�شرية الذاتية اإىل الدكت�ر �شعيد البي�شاوي ،وقد تعر�ص الباحث ج�اد بحر النت�شة  لالعتقال اأكرث من مرة من 
اإىل  عاد  الغربة،وعندما  عاما يف  عام 1992م،واأم�شى  لبنان  الزه�ر يف  مرج  اإىل  ال�شهي�ين،واأبعد  الحتالل  ق�ات  قبل 
اأر�ص ال�طن مت اعتقاله اأواخر عام 1994م،وقد اعتقل مرة ثانية بتاريخ 2004/8/4م.، وح�شل على درجة املاج�شتري 

عام4/21/ 2009م من جامعة اخلليل يف م��ش�ع نظرية ال�رشط اجلزائي بني الفقه والقان�ن
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ج�رج �أنط�ني��س
تلقى  و  عام 1309هـ/1891م  بال�شكندرية  انط�ني��ص  امل�ؤرخ ج�رج  ولد         
على  ح�شل  ،و  كمربدج  جامعة  يف  ،ثم  فكت�ريا  كلية  يف  الثان�ية  و  البتدائية  عل�مه 
�شهادة الهند�شة ،ثم عاد اىل ال�شكندرية و عمل يف بلديتها ، وبعد احلرب العاملية الوىل 
غادر م�رش عام 1921م  ليلتحق باخلدمة املدنية يف حك�مة فل�شطني . وكان امل�شاعد 
العربي الأول ملدير املعارف العام ،ثم اأ�شبح م�شاعدًا لل�شكرتري العام . �شافر مع ال�شكرتري 
العام حلك�مة فل�شطني ) جلربت كاليت�ن( اإىل ال�شع�دية للت�قيع على املعاهدة الربيطانية 
العربية  الهيئة  انتخبته   . كاليت�ن  العام  لل�شكرتري  مرافقًا  اأنط�ني��ص  وكان   ، ال�شع�دية 
م�ؤمتر  يف  فل�شطني  عرب  مثل   الذي  لل�فد  �شكرتريًا  عام1939م  فل�شطني  يف  العليا 
�شان جيم�ص بلندن ، واأعد مذكرة عربية قيمة عرب فيها عن ال�جهة العربية.  ترك العمل 
يف حك�مة فل�شطني وكر�ص قلمه للدفاع عن الق�شية العربية عامة والفل�شطينية خا�شة، 
وو�شع عام 1939م كتاًبا قيًما باللغة الإجنليزية عن�انه : يقظة العرب )1(.كما و�شع دليال 

للم�شجد الق�شى واحلرم ال�رشيف باللغة الجنليزية و الفرن�شية .
  ت�يف ج�رج انط�ني��ص ي�م اخلمي�ص امل�افق 1945/5/21م ،ووري جثمانه الرثى 

يف مقربة �شهي�ن بالقد�ص.

____________________________
-1عي�شى ال�شفري. �ص272. البدوي امللثم،�ص 28-19، يف ال�شيا�شة الفل�شطينية ،جريدة اليالف اللكرتونية ،لندن 

الثالثاء 9 ن�فيمرب ،2004.
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ج�ين من�س�ر
     ولد امل�ؤرخ ج�ين يف حيفا عام    1380 هـ/1960م، وتلقى تعليمه البتدائي يف 
مدر�شة راهبات النا�رشة – حيفا ، ودر�ص الدرا�شة الثان�ية يف الكلية الأرث�ذوك�شية يف  
البكال�ري��ص يف تخ�ش�ص تاريخ  حيفا .ودر�ص يف جامعة حيفا للح�ش�ل على درجة 
ال�رشق الأو�شط والفل�شفة وح�شل على الدرجة عام 1982م ، و�شجل للح�ش�ل على 
ال�شيا�شية  اأفالط�ن  " تاأثري فل�شفة  اأطروحته  الفل�شفة وكان عن�ان  درجة املاج�شتري يف 
على فل�شفة الفارابي ال�شيا�شية" وقد ح�شل على درجة املاج�شتري عام 1988م ، اأما 
درجة الدكت�راة فكانت يف جمال حتقيق اإحدى املخط�طات وهي بعن�ان ) كتاب املقالة 
يف خلق الإن�شان لأبي احل�شن �شعيد بن هبة الله ( ، وقد ح�شل على درجة الدكت�راة يف 

التاريخ عام 1998م.
     عمل الدكت�ر ج�ين يف بداية حياته مدر�شًا للتاريخ واللغة العربية يف مدر�شة راهبات 
الفرتة  وعمل يف  �شنتي 1980-1984م،  بني  ال�اقعة  الفرتة  حيفا يف  النا�رشة يف 
نف�شها مدر�شًا للتاريخ يف كلية مار اليا�ص يف عبلني ، وبعد ذلك عمل مدر�شًا للتاريخ يف 
مدر�شة الكرمل بحيفا بني �شنتي 1985-1991م، ثم انتقل ليعمل مدر�شًا للتاريخ 
اأي�شًا يف مدر�شة راهبات مار ي��شف يف النا�رشة يف الفرتة ال�اقعة بني �شنتي 1997-
1999م، وقد انتقل بعد ذلك ليعمل حما�رًشا يف التاريخ يف املعهد الأكادميي لإعداد 
املعلمني العرب يف بيت بريل منذ عام 1997م، كما عمل حما�رًشا يف التاريخ يف حرم 
ولغاية  2003م  عام  من  الأمريكية  ب�لي�ص  اأنديانا  جلامعة  التابع  اجلامعي  اليا�ص  مار 

الآن)1( .
وللدكت�ر ج�ين جمم�عة من الأبحاث واملقالت اأهمها :

-1 روؤية جديدة حلياة واأعمال املطران غريغ�ري��ص حجار ، مطبعة اأب� رحم�ن- عكا ، 
1985م.

-2 الكنعاني�ن اأجداد الفل�شطينيني . اإ�شدار خا�ص ، حيفا ، 1989م.

_____________________________
-1 اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني.
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الطبعة الأوىل   ، به�  بال�شرتاك مع عماد  ال�رشق الأو�شط احلديث واملعا�رش  تاريخ   3-
1989م، والثانية 1991م مزيدة ومنقحة .

-4 اأ�شماء وم�شطلحات يف تاريخ العرب وال�رشق الأو�شط احلديث بال�شرتاك مع عماد 
به� ، حيفا ، 1990م.

-5 تاريخ العرب بال�شرتاك مع ي��شف فاع�ر ، حيفا ، 1989م.
-6 تاريخ م�شرية ال�شع�ب القدمية بال�شرتاك مع ي��شف فاع�ر ، حيفا ، 1989م.

-7 �ش�ارع حيفا العربية اإ�شدار جمعية التط�ير الإجتماعي حيفا، الطبعة الأوىل 1989، 
والثانية 1999م مزيدة ومنقحة.

-8 الدليل التاريخي للقرن الع�رشين وتاريخ ال�شعب الإ�رشائيلي يف الع�رش احلديث ، 
اإ�شدار خا�ص، 1998م.

-9 تاريخ العرب ال�شيا�شي يف الع�ش�ر الزاهرة ونظام ال�شلطة واملجتمع . بال�شرتاك مع 
ي��شف فاع�ر ، مطبعة اأب� رحم�ن، عكا ،1998م.

-10اجل�اب املف�شل الأول يف تاريخ العرب وال�رشق الأو�شط ، اإ�شدار خا�ص، الطبعة 
الأوىل 1999م ، والثانية 2002م منقحة ومزيدة.

ال�شعب  وتاريخ  احلديث  الع�رش  يف  اأوروبا  تاريخ  يف  الثاين  املنف�شل  اجل�اب   11-
الإ�رشائيلي احلديث ، اإ�شدار خا�ص ، حيفا ، 2001م.

-12 الأعياد وامل�ا�شم يف احل�شارة العربية ، مطبعة امل�رشق ، �شفا عمرو ، 1998م.
مطبعة   ، ال�شيا�شي  والفارابي  اأفالط�ن  فكر  يف  معا�رشة  قراءة  دولتني،  بني  -13مدينة 

ال�ادي ، حيفا ، 2004م.
اإ�شدار جمعية ال�شلط   ،  ) -14 خمت�رش تاريخ النا�رشة ) حتقيق خمط�طة حلنا �شمارة 

للحفاظ على الرتاث، النا�رشة 2004م.
الله  رام   ، مدار  نحا�ص،  فادي  مع  بالإ�شرتاك  ا�رشائيل  يف  الع�شكرية  امل�ؤ�ش�شة   15-

2009م.
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ح�مت حممد حم�ميد 
      ولد امل�ؤرخ حامت حماميد يف قرية معاوية)1( ي�م الأربعاء امل�افق التا�شع والع�رشين 
من �شهر �شفرعام 1369هـ/ احلادي والع�رشين من كان�ن الأول  1949 م ، و تلقى 
تعليمه الإبتدائي يف مدر�شة معاوية الإبتدائية عام 1963م واأكمل درا�شته الثان�ية يف 
، وبعد ذلك در�ص يف دار املعلمني  النا�رشة عام 1967م  البلدية يف  الثان�ية  املدر�شة 
العرب يف حيفا املعروفة الآن با�شم الكلية العربية ، وح�شل على ال�شهادة عام 1969 . 
وتقدم للح�ش�ل على درجة البكال�ري��ص يف جامعة حيفا ق�شم درا�شات ال�رشق الأو�شط 
واجلغرافية وح�شل على الدرجة عام 1984م . واأكمل الدكت�ر حامت درا�شته يف جامعة 
حيفا حيث �شجل للح�ش�ل على املاج�شتري يف م��ش�ع :" تط�رات الإدارة الفاطمية منذ 
عهد امل�شتن�رش وحتى �شالح الدين الأي�بي " ، وح�شل على الدرجة عام 1988م ، 
ثم اأكمل درا�شته للدكت�راة يف جامعة تل اأبيب يف م��ش�ع :" التعليم الإ�شالمي يف بالد 

ال�شام يف الع�رشين الأي�بي واململ�كي "، وقد ح�شل على الدرجة عام 1994م 
�ص يف املدر�شة الثان�ية    بداأ حياته  العملية مدر�شًا يف مدر�شة معاوية البتدائية كما دررَّ
، ومنذ عام  املدربني  ا�شتكمال  الفحم وبعد ذلك عمل مدر�ًشا يف دورات  اأم  ال�شامية يف 

2000 م عمل حما�رًشا يف جامعة تل اأبيب يف ق�شم درا�شات ال�رشق الأو�شط)1(  . 
له العديد من الكتب والأبحاث املن�ش�رة ، منها : 

-1 التط�رات يف نظام احلكم والإدارة يف م�رش الفاطمية ، الرام / القد�ص ، مطبعة اأ�شيل، 
2001م . 

التعليم   " م��ش�ع  يف  الإجنليزية  اللغة  يف  كتاًبا  لن�رشها  الدكت�راة  ر�شالة  ترجمة   2-
الإ�شالمي يف بالد ال�شام يف الع�رش ال��شيط " . 

_____________________________
-1 معاوية :احدى القرى ال�اقعة قرب بلدة ام الفحم .

-2 اأر�شل ال�شرية الذاتية اإىل الباحثني.
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�ملق�لت : 
ي�م  ،ندوة  واململ�كي  الأي�بي  الع�رشين  املقد�ص يف  بيت  الثقافية يف  امل�ؤ�ش�شات    1-

القد�ص ، جامعة النجاح ال�طنية ، نابل�ص 1998م ، �ص82-77. 
-2 العلماء املقاد�شة ودورهم الثقايف يف دم�شق يف الع�رش ال��شيط ، ي�م القد�ص ، جامعة 

النجاح ال�طنية ، نابل�ص 1999م ، �ص64-44. 
-3 اإن�شاء امل�ؤ�ش�شات التعليمية الإ�شالمية يف القد�ص يف اأواخر الع�ش�ر ال��شطى ، جماعة 

، 2002م ، �ص85-117،) باللغة العربية ( . 
-4 تبل�ر العالقات والت�شالت الفل�شطينية – ال�شع�دية يف عهد النتداب ، �شحيفة 

الإحتاد ، 2002م. 
بتحرير  كتاب  يف  قريبا  �شتن�رش  مقالة   ، اململ�كية  القد�ص  يف  والتعليم  الوقاف   5-

الربوفي�ش�ر بطر�ص  اأب� منة .
-6 ال�شيا�شة ، ال�قف ، والتعليم يف دم�شق اململ�كية ، املدر�شة ، التعليم ، الدين ، الدولة 

يف ال�رشق الأو�شط ) تل اأبيب ،2004 م ( ، باللغة العربية . 
 Development and Changes in the Establishment of Islamic" 7-
 Educational Institutions in Medieval Jerusalem " in Annales

.Islamologique ، 37)2003( ،pp،329-354
 Persians in Fatimid Egypt "، ) abstract ( ، in Studies،8 History "
 and Culture in the Persianate World ، )Cancasian Centre for

 .Iranian Studies، Yerevan/Armenia ،2004،p.81
 Persians and their Impact on Fatimed Egypt " ، in Studies " 9-
 on Persianate Societies ، vol 2، )Sa'id Amir Arjomand ed (. )2005،

 . ) Forthcoming
 Cairo in light of Nasir Khusrawes Safar- Namen" ، in book" 10-
 will be published by Instiute of Isma'ili Studied )IIS( ، London ،

  ) Forthcoming

 The Second World Congress for Middle" :11 ، ورقة عمل يف امل�ؤمتر-
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Eastern Studies" )WOCMES-2(”، )عّمان، 11 – 16 حزيران 2006م(.  

)باللغة الإجنليزية(

-12 “اإحياء ال�شنة يف بالد ال�شام ما بعد القرن احلادي ع�رش للميالد"، ورقة عمل يف: 

اأيار  الإ�شالمية"، )جامعة تل-اأبيب، 10  الدرا�شات  31 جلمعية   – ال  ال�شن�ي  "امل�ؤمتر 

2007(. )باللغة العربية(

للمركز وال�شالحيات"، ورقة عمل يف:  الفاطميني وكناهم- رمز  ال�زراء  “األقاب   13-

اأيار   20 حيفا،  )جامعة  الإ�شالمية"،  الدرا�شات  جلمعية   32  – ال  ال�شن�ي  "امل�ؤمتر 

2008م(. )باللغة العربية(

 – الإ�شالمية  ال�رشاعات  ظّل  يف  ال�شام  بالد  يف  الإ�شالمية  الثقافية  “التغرّيات   14-

الفرجنية"، ورقة عمل يف امل�ؤمتر: "احلمالت ال�شليبية وامل�شلم�ن"، )القد�ص – يد يت�شحاق 

بن ت�شفي، 12 حزيران 2008م(. )باللغة العربية( 

-15 “جمال�ص العلم واحلفالت الدينية كن�ع من و�شائل الرتفيه يف الع�رش اململ�كي"، 

يف  العربية  )اجلامعة  الإ�شالمية"،  املجتمعات  يف  الرتفيه  "ثقافة  امل�ؤمتر:  يف  عمل  ورقة 

القد�ص، 21 – 22 كان�ن الثاين 2009م(. )باللغة العربية(
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ح�س�ن خليلية
�شعبان  الع�رشين من  و  التا�شع  اخلمي�ص  ي�م   )1( النا�رشة  امل�ؤرخ ح�شان خليلية يف  ولد 
البتدائية  ، در�ص  الأول عام 1965م  عام 1385هـ اخلام�ص والع�رشين من كان�ن 
والعدادية والثان�ية يف مدينته ، ويف عام 1986م التحق بجامعة حيفا لدرا�شة الآثار 
كما   ، عام 1989م  البكال�ري��ص  درجة  على  وقد ح�شل   ، الأو�شط  ال�رشق  وتاريخ 
ح�شل على درجة املاج�شتري من جامعة حيفا – ق�شم احل�شارات البحرية عام 1991م 
1993م  عام  الأو�شط  ال�رشق  درا�شات  دائرة   - بري�شت�ن   جامعة  من  ،وماج�شتري 
امل�شادر  على  معتمدا  الفل�شطيني  ال�شاحلي  ال�شتيطان  بداية  بعن�ان:"  ر�شالته  وكانت 
برن�شت�ن  الدكت�راة من جامعة  و   ،  " الأثرية  وال�ش�اهد  القاهرية  اجلنيزة  وثائق  العربية 
،دائرة درا�شات ال�رشق الأو�شط عام 1995م وكان عن�ان اأطروحته :" ق�انني البحرية 

الإ�شالمية وتطبيقها خالل فرتة 200-900هـ امل�افق 815-1494م" .
عمل امل�ؤرخ م�رشف اآثار يف �شلطة الآثار الإ�رشائيلية- ق�شم الآثار واحل�شارات البحرية 
،و م�شاعد باحث للربوفي�شري  ال�شيف(  ،جامعة حيفا بني عامي 1987-1990 )يف 
مايكل اآرتزي يف ق�شم احل�شارات البحرية ،جامعة حيفا يف الفرتات1988-1991م 
درا�شات  اأ.د.اأودوفيت�ص،ق�شم  للربوفي�شري  باحث  م�شاعد  و   ، 1992_1993م   ،
ال�رشق الأو�شط،جامعة برن�شت�ن بني عامي 1992-1993م ، كما عمل حما�رشا يف 
ق�شم تاريخ ال�رشق الأو�شط-احل�شارة البحرية ومدر�ص التاريخ يف جامعة حيفا بني عامي 

1992-1995م . 
 من م�ؤلفاته وكتبه:

-  مقدمة قان�ن البحرية الإ�شالمي .ليدن، بريل 1998م.
املقالت :

الجتماعي  والتاريخ  القت�شاد  جملة   ، البحرية  ال�ش�احل  يف  ودوره  الرباط  نظام   1-
لل�رشق ، عدد 42،1999م ،�ص225-212 .

_____________________________
: تقع املدينة على بعد نح� 70 ميال �شمال القد�ص ، وهي على بعد �شت و�شبعني كيل� كرت �شمال نابل�ص ،  -1 النا�رشة 
انظر: م�شطفى الدباغ : بالدنا فل�شطني ،ج1، ق2، �ص170، ذكرها القزويني انها مدينة بالقرب من طربيا او قيل ان ا�شم 

الن�شارى م�شتق منها . انظر : اآثار البالد واخبار العباد ، �ص277.

-2 ار�شل ال�شرية الذاتية اىل الدكت�ر �شعيد البي�شاوي.
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-2 الراأي ال�رشعي املالكي فيما يخ�ص احلجاج م�شلمي الأندل�ص امل�شافرين عرب البحر 
خالل فرتة القرون احلادي ع�رش والثاين ع�رش، 1999م .

-3�شفن احلماية واأ�شط�ل احلرا�شة يف فرتة القرنني العا�رش وحتى الثاين ع�رش يف البحر 
Graeco –Arabica، VII-VIII،1999-2001 pp 221- الإ�شالمي،  املت��شط 

232 ، جملة تاريخ البحر املت��شط ، عدد 14، �ص69-59.
�ش�اهد  املت��شط  البحر  يف  ع�رش  والثاين  ع�رش  احلادي  القرنني  يف  ال�شفن  انقاذ   4-

اجليزة،2001م.
-5 امل�شكلة الن�شانية للغرقى يف ق�انني البحرية البيزنطية وال�شالمية يف البحر املت��شط، 

.2002
ومن م�ا�شيع درا�شاته واأبحاثه:

احل�شارة الإ�شالمية حتى 1500:
- علم الفقه وال�رشيعة الإ�شالمية .

- التاريخ الجتماعي وال�شيا�شي والقت�شادي ل�شمال اأفريقيا وا�شبانيا .
- احل�شارة البحرية الإ�شالمية يف البحر الأبي�ص املت��شط واملحيط الهندي.

تاريخ اليه�د يف الع�رش ال��شيط:
- تاريخ املجتمعات اليه�دية الجتماعي، والقت�شادي وال�شيا�شي حتت احلكم الإ�شالمي 

من 622_1492م.
للالآثار  العاملية  املجلة   ، ال�ثائقية  ال�ش�اهد  ونق�ص   ، الت�ثيق  تاريخ   ، الطنط�رة  - لغز 
البحرية )مقب�ل للن�رش( رباط ار�ش�ف والنظام الدفاعي ال�شاحلي يف فل�شطني يف الع�رش 

ال�شالمي املبكر ،جملة الدرا�شات ال�شالمية 2004م. 
يجيد امل�ؤرخ العديد من اللغات وهي العربية والعربية والإجنليزية ،اأماالفرن�شية  فيجيدها 

قراءة ، ويجيد اللغات القدمية وال��شطى :الآرامية والعربية والعربية والعربي عربي .
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ح�سن ح�سني عبد�لله عي��س 
     ُوِلَد ح�شن عيا�ص يف قرية رافات ي�م الثالثاء التا�شع ع�رش من رم�شان عام 1388هـ/
العا�رش من �شهر كان�ن اول عام 1968م، در�ص املرحلة البتدائية يف مدر�شة القرية، ثم 
املراحل العدادية والثان�ية يف مدار�ص قرية الزاوية، وح�شل على الثان�ية العامة �شنة 
1987م ، وبعد جناحه يف امتحان الثان�ية العامة التحق بجامعة النجاح ال�طنية وب�شبب 
�شيا�شة اإغالق اجلامعات التي مار�شتها �شلطات الحتالل،  فقد ح�شل على البكال�ري��ص 
عام 1996م، عانى خاللها �شع�بات اقت�شادية فتحمل الكثري من ال�شغط والرهاق، 
اإذ حمل على كاهله اإعالة اأ�رشته، ثم الرغبة ال�شديدة يف طلب العلم التي ظلت تختلج يف 
قلبه،اإل اأنه متكن باملثابرة من احل�ش�ل على املاج�شتري عام 2002م، وم��ش�ع الر�شالة 

ه�: "ال�لة والعمال يف اجلهاز الإداري منذ فرتة التك�ين حتى نهاية الدولة الأم�ية". 
    بدت احلياة اجلامعية بالن�شبة له تعبًا بكل معنى الكلمة، وكان لهذه الظروف انعكا�شات 
اجتماعية  ومقالت  ق�شرية  وق�ش�ص  خ�اطر  بكتابة  فبداأ  والأدبية.  العلمية  حياته  على 

خمتلفة ن�رش ق�شماً  منها يف العديد من ال�شحف املحلية. 
    عمل مدر�شًا يف وزارة الرتبية التعليم العايل/ فل�شطني -1998 حتى الآن، و�شارك يف 
الكثري من ور�شات العمل منها منهاج التاريخ لل�شف اخلام�ص الأ�شا�شي، وح�شل على 

الكثري من الدورات الرتب�ية، واخلربات الأخرى.
   �شجعه اأ�شاتذته الذين كان�ا يتابع�ن درا�شته، على اإكمال درا�شته للح�ش�ل على الدكت�راة 
ملا راأوا فيه من طم�حات علمية وعزمية �شادقة، ف�شجل للدكت�راة يف جامعة م�ؤتة بالأردن 
يف عام 2003م وكانت اطروحته بعن�ان:" احلياة الدينية وطق��ص العبادات عند عرب 

احلجاز قبيل ال�شالم " وقد حاز على درجة الدكت�راة عام 2007م.
له كتاب مطب�ع ن�رشته دار اجليل العربي يف الأردن عام 2005م، وه� بعن�ان:" ال�لة 
والعمال يف �شدر الإ�شالم". وقد ح�شل الكتاب �شمن خم�ص كتب اأخرى على املراتب 
الأوىل يف م�شابقات الكتب املطب�عة ذات الأ�ش�ل العلمية املحكمة والتي يقيمها احتاد 

املعار�ص العربية.
______________________

-1 ار�شل ال�شرية الذاتية اىل الدكت�ر �شعيد البي�شاوي الذي ات�شل معه هاتفيا اكرث من مرة وا�شتقى منه معل�مات القت 
مزيدا من ال�ش�ء على �شريته ، وف�شال عن ذلك دافع الدكت�ر ح�شن عيا�ص عن اطروحته لنيل درجة الدكت�راة يف الرابع 

والع�رشين من �شهر مت�ز عام 2007م. 
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ح�سن �بر�هيم ح�سن �مل�سح�ل
     ولد امل�ؤرخ ح�شن امل�شحال يف رفح ي�م الثنني احلادي والع�رشين من �شهر ربيع الآخر 
اللي�شان�ص من  �شباط  1949 م،و ح�شل على �شهادة  عام 1368هـ/الع�رشين من 
جامعة الإ�شكندرية ، كلية الآداب عام 1974م ، ونال درجة املاج�شتري من جامعة عني 
�شم�ص عام 1999م ، وكانت اأطروحته بعن�ان " ع�شقالن يف فرتة احلروب ال�شليبية 

-492 690هـ / 1099-1291م " .
وكانت   ، عام 2003م  �شم�ص  عني  جامعة  من  الدكت�راة  درجة  على  كما ح�شل      
-492 ال�شليبي  ال�شالمي  ال�رشاع  يف  ودورهما  والداروم  غزة   " بعن�ان   اأطروحته 

690هـ / 1099-1291م " . 
     عمل الدكت�ر ح�شن حما�رًشا غري متفرغ يف اجلامعة الإ�شالمية بغزة ، كما عمل حما�رشًا 
غري متفرغ يف جامعة الأزهر بغزة ، وعمل اأي�شًا حما�رشًا غري متفرغ يف برنامج ال�شحة 

العامة – غزة ، ويعمل حالًيا حما�رًشا يف ق�شم التاريخ يف جامعة الأق�شى بغزة)1(.  

________________________
-1 ار�شل ال�شرية الذاتية للباحثني
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ح�سن حممد ح�سن در�و�سة
 ولد امل�ؤرخ ح�شن دراو�شة يف قرية ع�رتا ي�م ال�شبت الثاين ع�رش من �شهر �شعبان عام 
1402هـ/اخلام�ص من �شهر حزيران 1982م ، وانهى درا�شته البتدائية والعداية 
يف مدر�شة ع�رتا الأ�شا�شية البتدائية وذلك يف الفرتة ما بني 1988-1998م ، واما 
املرحلة الثان�ية فقد در�شها يف مدر�شة ع�رتا الثان�ية للبنني 1998-2000م، تخرج 
من جامعة عام 2004م، تخ�ش�ص علم اجتماع واخلدمة الجتماعية ، ثم التحق بربنامج 
املاج�شتري عام 2005م، وكانت اأطروحته بعن�ان :" مروان بن حممد –درا�شة تاريخية 

يف ابعاد ال�رشاع على احلكم " وح�شل على الدرجة عام 2007م.
له العديد من البحاث ،اأهمها:

-1 حممد بن ه�شام بن ال�شائب الكلبي.
-2 املراأة يف التاريخ – درا�شة مقارنة .

وجتدر الإ�شارة اإىل اأن امل�ؤرخ يعد من املبادرين اإىل العمل التط�عي وخدمة املجتمع ،كما 
تب�اأ من�شب م�ش�ؤول حركة ال�شبيبة الطالبية عام 2002م.

_______________________
-1 ار�شل ال�شرية الذاتية للدكت�ر �شعيد البي�شاوي، الذي كان من �شمن جلنة مناق�شة ر�شالة ح�شن دراو�شة.
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ح�سن عبد �لرحمن �حمد "�ل�سل��دي"
   ولد امل�ؤرخ ح�شن عبدالرحمن احمد ال�شل�ادي  يف �شل�اد)1( ي�م اجلمعة امل�افق الثالث 
اأيل�ل عام 1948م، وقد  ع�رش من ذي القعدة عام 1367هـ/ال�شابع ع�رش من �شهر 
فقد  الثان�ية  املرحلة  اأما    ، �شل�اد  بلدة  مدار�ص  والإعدادي يف  البتدائي  تعليمه  تلقى 
درجة  على  ح�شل  1965-1966م،ثم  عام  الثان�ية  الله  رام  مدر�شة  يف  اأم�شاها 
ثم ح�شل  عام 1968،  /الأردن  /ح�ارة  املعلمني  معهد  من  الإجنليزية  اللغة  دبل�م يف 
على لي�شان�ص اآداب تخ�ش�ص اللغة العربية واآدابها من جامعة الإ�شكندرية فرع بريوت 
العربية عام 1973م،وبعد ذلك ح�شل على درجة املاج�شتري يف اللغة العربية واآدابها 
ثم  ممتاز،  بتقدير  بالقاهرة عام 1979م  �شم�ص  الإ�شالمية من جامعة عني  والدرا�شات 
وا�شل درا�شته للح�ش�ل على درجة الدكت�راة يف اللغة العربية والدرا�شات الإ�شالمية 
من جامعة عني �شم�ص بالقاهرة حيث ح�شل على الدرجة عام 1984م مع مرتبة ال�رشف 

الأوىل)1(.
اخلربة العلمية:

-1 التدري�ص ملدة عام واحد يف مدر�شة جر�ص الثان�ية /جر�ص / الأردن عام  -1968 
1969م.

-2 التدري�ص يف معهد الكلية العربية لإعداد املعلمني عام 1979-1980م.
ا يف ق�شم التدريب بال�زارة -3 التدري�ص يف دولة الإمارات العربية ثم العمل خمت�شً

بني �شنتي 1980-1984م.
-4 عمل حما�رشًا يف كلية الآداب يف جامعة القد�ص بني �شنتي 1984-1986م.

-5 رئي�ص ق�شم اللغة العربية يف كلية الآداب بني �شنتي 1986-1987م.
-6 عمل مديرًا ملركز الأبحاث الإ�شالمية يف اجلامعة من عام 1987-1996م.

-7 عمل حما�رشًا يف العديد من اجلامعات الفل�شطينية لفرتات متقطعة.

_______________________
-1�شل�اد :هي اإحدى القرى ال�اقعة يف اجلهة ال�شمالية ال�رشقية من مدينة رام الله وتبعد عنها نح�خم�شة ع�رشكيل�مرتا،ي�شتهر 
�شكانها بزراعة ا�شجار الزيت�ن والتني واأ�شجار الكرمة .ويقع بالقرب منها برج بردويل ،وه� من بقايا القلعة اتي �شيدها امللك 

بلدوين الأول ال�شليبي .اأنظر :حممد �رشاب :معجم ،�ص451.
-2 اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني.
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-8 اأ�شبح عميدًا لكلية الآداب بجامعة القد�ص عام 1996م.
-9 رئي�ص برامج الدرا�شات العليا يف كلية الآداب / جامعة القد�ص .

اللجان والهيئات التي �شارك بها:
-1ع�ش� جمل�ص اأمناء جمعية الدرا�شات العربية وبيت ال�رشق / القد�ص.

-2 ع�ش� الهيئة الإدارية جلمعية الدرا�شات العربية .
-3ع�ش� الهيئة الإدارية جلمعية الأكادمييني الفل�شطينيني.

-4 ع�ش� الهيئة الإ�شت�شارية للم�ؤمتر الإ�شالمي العام يف القد�ص.
-5ع�ش� املكتب التنفيذي ملجمع اللغة العربية الفل�شطيني ومن امل�ؤ�ش�شني له .

-6 ع�ش� الهيئة الإ�شت�شارية لأكادميية )بردج( يف القد�ص.
-7رئي�ص ومقرر وع�ش� م�شارك يف العديد من اللجان اجلامعية وتط�ير الربامج والبحث 

العلمي يف اجلامعة.
التاأليف  جلان  يف  وم�شارك   ) العربية  اللغة   ( الفل�شطينية  املناهج  تق�مي  جلنة  ع�ش�   8-

للمناهج.
له جمم�عة من الأبحاث التاريخية ، منها :

-1 اجل�اب الق�مي عن ال�ش�ؤال املتعلق باقطاع ال�شيد متيم " خمط�ط اأول وقف اإ�شالمي يف 
اأر�ص فل�شطني".

-2 فهار�ص الأن�ص اجلليل بتاريخ القد�ص واخلليل مع اآخرين.
-3 الإبداع والفهم ال�اعي.

-4 الثقافة والتغيري احل�شاري.
-5 مدخل اإىل احل�شارة الإ�شالمية.

-6 الدكت�ر اإ�شحق م��شى احل�شيني بني ال�فاء والذكرى.
-7 املجمع اللغ�ي الفل�شطيني / كتاب ت�ثيق.

-8 اأعالم الفكر يف فل�شطني " مع اآخرين".
-9 حممد اإ�شعاف الن�شا�شيبي ، م�اقف يف حياته ، مركز الأبحاث الإ�شالمية ،1998م.

-10م�احهات ثقافية عرب املت��شط " �شادر عن جامعة بري زيت مع اآخرين".
-11كامل الع�شلي ." مع اآخرين".

-12 القد�ص اله�ية والنتماء التاريخي، ط1، دار ال�شيماء ، رام الله 2009.
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قيد �لطبع :
-1القد�ص اله�ية والإنتماء التاريخي.

-2درا�شات يف الأدب الفل�شطيني .
-3م�شطفى البكري ال�شديقي ، حياته واأثاره " حتقيق".

الأبحاث:
مقارنة  درا�شة   " البكري  وال�شديقي  اللقيمي  وم�شاهدها يف رحلتي  القد�ص  معامل   1-

قدمت مل�ؤمتر اآثارنا يف بيت املقد�ص عام 1995م.
-2 اأ�ش�ص احل�ار مع العامل الغربي .

-3 مفه�م الق�ش�ص القراآين ومنط�قه لدى املف�رش الفل�شطيني حممد دروزة.
-4 الرمز يف �شعر الغزل ال�ش�يف.

الدويل  امل�ؤمتر   ( الغربية  احل�شارة  مع  امل�اجهة  واإ�شكالت  الفل�شطيني�ن  املثقف�ن   5-
م�اجهات ثقافية عرب املت��شط( جامعة بري زيت.

-6 قراءة حتليلية لق�شيدة دمعة عند امل�شجد الق�شى لل�شاعر هاين اجلالد.
-7  قراءة حتليلية لق�شيدة حممد بن بدير ح�ل هزمية نابلي�ن يف عكا.

-8  نح� خطة للتعاون والتن�شيق بني مراكز البح�ث يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة / م�ؤمتر 
واقع البحث العلمي / جامعة اخلليل .
-9 اليدي�ل�جيا و�شيا�شة امل�شالح.

/ ن�رش يف كتاب �شدر من جمل�ص  العربي  النح�  تعليم  تي�شري  العلماء يف  -10  جه�د 
التعليم العايل.

-11  عي�شى العي�شى " الغريد املهاجر" بحث يف النقد الأدبي ، جملة الكاتب.
باإ�رشاف مركز  القد�ص عقد  . بحث قدم مل�ؤمتر  التاريخي  اله�ية والنتماء  -12  القد�ص 

التطبيقات الرتب�ية عام 1995م.
-13  القد�ص يف اأدبيات د. ا�شحق م��شى احل�شيني . بحث األقي يف م�ؤمتر ي�م القد�ص عقد 

بجامعة النجاح عام 1995م.
-14  بحث امل�اطنة يف الإ�شالم: بحث مقدم مل�ؤمتر امل�اطنة . عقد يف رام الله �شنة 1996م.
-15 القد�ص  اله�ية والنتماء التاريخي، ط1 - دار ال�شيماء للن�رش والت�زيع - رام الله 

1430هـ/ 2009م
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�لندو�ت و�مل�ؤمتر�ت:
-1987 الفل�شطينية  اجلامعات  يف  تدري�شها  واأ�شاليب  العربية  اللغة  حا�رش   1-

1989م) مركز البحاث ال�شالمية (.
الأبحاث  مركز   ( 1992م،  الن�شا�شيبي  اإ�شعاف  حممد  العربية  اأديب  مهرجان   2-

الإ�شالمية( .
-3 واقع البحث العلمي يف الأر�ص املحتلة .) جامعة اخلليل 1988م(.

الأبحاث  مركز   ( وامل�شتقبل 1994م،  واملا�شي  احلا�رش  املبارك  الأق�شى  امل�شجد   4-
الإ�شالمية(.

-5 اآثارنا يف بيت املقد�ص 1995م، ) جامعة القد�ص(.
-6 ندوة ي�م القد�ص / عمان 1994-1995م.

-7 م�شلم�ن وم�شيحي�ن من اأجل القد�ص 1996م، بريوت.
-8 امل�ؤمتر الثالث وال�شت�ن ملجمع اللغة العربية يف القاهرة 1997م.

-9 امل�شاركة يف برنامج الرتبية واملجتمع يف اأمريكا 1997م.
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ح�سني �أدهم حممد جر�ر
       ولد امل�ؤرخ ح�شني اأدهم يف قرية  �شان�ر)1( قرب جنني عام1354هـ/ 1935م 
در�ص املرحلة البتدائية يف مدر�شة قريته، واأكمل درا�شته يف مدر�شة جنني الثان�ية ،واأمت 
مدر�شة  يف  1953م  عام  التدري�ص  وطرق  الرتبية  اأي�شًا.در�ص  فيها  الثان�ية  املرحلة 
ال�شالحية بنابل�ص . وح�شل على لي�شان�ص يف اللغة العربية واآدابها عام 1972م من 
جامعة بريوت العربية ،وح�شل على الدبل�م العام يف الرتبية وعلم النف�ص عام 1982م 
من جامعة قطر،وح�شل على الدبل�م اخلا�ص يف الرتبية وعلم النف�ص عام 1982م من 
جامعة قطر،وح�رش ثالث درا�شات يف الت�ثيق و املكتبات اأقامتها وزارة الرتبية والتعليم 

بالدوحة يف عامي1982و1986م.
عام  من  جنني  ومنطقة  اإربد  منطقة  يف  الأردن  مدار�ص  من  عدد  يف  مدر�شا  عمل       
_1958 عام  من  باحلجاز  الطائف  مدار�ص  يف  مدر�شا  1954_1957م.وعمل 
1963م.وعمل ب�زارة الرتبية والتعليم يف دولة قطر، وكان خالل هذه ال�شن�ات مدر�شًا 
انتدب �شبعة  الثان�ي.  الديني  املعهد  ،واأميًنا ملكتبة  بها  الناطقني  العربية لغري  اللغة  ملادة 
ف�ش�ل درا�شية لتدري�ص مادة اللغة العربية لغري الناطقني بها يف جامعة قطر.قام بتمثيل 
وزارة الرتبية والتعليم بدولة قطر يف "م�ؤمتر اللغة العربية العاملي"الذي عقد يف كرات�شي 
عام 1988م، وقدم بحًثا للم�ؤمتر بعن�ان "جتربة قطر يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
بها"ا�شتعر�ص فيه جتربة املعهد الديني الثان�ية ومعهد اللغات،وجامعة قطر يف تدري�ص 
هذه املادة .عاد من الدوحة اإىل عمان عام 1993م،وعمل يف دار الب�شري للن�رش والت�زيع 
،م�شت�شاًرا ثقافًيا للدار وم�ش�ؤوًل عن الن�رش،وم�ؤلًفا وم�رشًفا على �شل�شلة "اأعالم امل�شلمني 
الدار فا�شتمر يف هذا  اأروى"التي ت�شدرها  "جملة  الع�رش احلديث"،ورئي�ًشا لتحرير  يف 

العمل حتى عام 1998م)2(.

____________________________
واخل�شار  احلب�ب  بزراعة  وت�شتهر  ـ  منها  كيل�مرتًا   27 بعد  وعلى  جنني  جن�ب  ال�اقعة  القرى  احدى  هي   : �شان�ر   1-

والقطاين والزيت�ن ، وف�شال عن ذلك يهتم ال�شكان برتبية املا�شية . حممد �رشاب،  معجم ، �ص480.
-2ار�شل ال�شرية الذاتية للباحثني .
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الن�شاط الثقايف والجتماعي )له ن�شاطات متعددة ومتن�عة منها(:
عام  يف  تاأ�ش�شت  اأن  منذ  العاملية  الإ�شالمي  الأدب  رابطة  يف  عامل  ع�ش�    1-

1416هـ/1986م.
-2 ع�ش� يف جمعية الدرا�شات والبح�ث الإ�شالمية بعمان.

-3 ع�ش� يف احتاد الكتاب الفل�شطينيني بالدوحة.
-4 ع�ش� يف جمعية احل�شارة والثقافة الإ�شالمية بعمان

-5 ع�ش� م�ؤ�ش�ص وع�ش� هيئة اإدارية يف جمعية بيت اخلري اخلريية بعمان.
-6 مندوب جلنة زكاة جنني خارج فل�شطني .

عدد  يف  والرتب�ية،ن�رشها  والأدبية  والتاريخية  الفكرية  املقالت  من  وافر  عدد  له   7-
من ال�شحف واملجالت منها:جملة املجتمع الك�يتية ،والفرقان والرباط وال�شبيل والل�اء 
والد�شت�ر والراأي الأردنية ،والرتبية والعرب والراية القطرية والرباعة النم�شاوية ،و�ش�ؤون 

فل�شطينية يف قرب�ص.
-8 قام بتاأليف جمم�عة من الكتب التاريخية والأدبية والفكرية والرتب�ية ،قاربت على 

الأربعني كتاًبا.
مكتب  يف  له  تكرمي  الأردن،حفل  _مكتب  العاملية  الإ�شالمي  الأدب  رابطة  اأقامت   9-
الرابطة ي�م الثالثاء امل�افق 2003/4/16م قدم فيه الدكت�ر ع�دة اأب� ج�دة درا�شة 
عليها  اإ�شتملت  التي  واملجالت  املحاور  كافة  الأ�شتاذ ح�شني جرار يف  فكر  وافية عن 

كتبه كافة .
-10 العمل احلايل متفرغ للتاأليف والعمل اخلريي

م�ؤلفاته التاريخية والأدبيةوالفكرية والرتب�ية :
 الكتب التاريخية والرتاجم :

1(اأ�رشار حملة نابلي�ن على م�رش.
2(كتاب )جبل النار تاريخ وجهاد1700_1900م(،دار ال�شياء عمان 1990م.

_1917 عام  من  ال�شهي�ين  والكيد  الربيطاين  التاآمر  اأمام  فل�شطني  3(�شعب 
1939م،دار الفرقان ،عمان 1992م.

4(نكبة فل�شطني من عام 1947_1948م،دار الفرقان ،عمان 1995.
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5(كتاب من اأجل فل�شطني ،م�اقف عرب التاريخ الإ�شالمي ،عمان 1998م
،بال�شرتاك مع الأ�شتاذ خالد �شعيد ،عمان  ،امللحمة والأ�شط�رة  6(كتاب جنني واملخيم 

2003م
7(كتاب احلاج اأمني احل�شيني ،رائد جهاد وبطل ق�شية.

8(ال�شيخ عز الدين الق�شام ،قائد حركة و�شهيد ق�شية ،دار ال�شياء ،عمان 1989م .
9(كتاب ال�شيخ فرحان ال�شعدي ،ال�شيخ فريز جرار ،ال�شيخ عبد القادر املظفر،دار ال�شياء 

،عمان 1988م.
10(ال�شهيد عبدالله عزام ،رجل دع�ة ومدر�شة جهاد،دار ال�شياء ،عمان1990
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ح�سني �غب�رية 
  ولد امل�ؤرخ ح�شني اإغبارية يف قرية م�شم�ص )1(ال�اقعة يف املثلث ال�شمايل ،وقد انتقل 
منذ �شغره ليعي�ص يف مدينة حيفا . وقد اأنهى ال�شيد اإغبارية تعليمه يف املدر�شة  الثان�ية 

الأرث�ذك�شية وتخرج يف ق�شم العل�م الإجتماعية والآداب يف جامعة حيفا . 
        يعد ال�شيد ح�شني اإغبارية من امل�ؤ�ش�شني جلمعية التط�ير الإجتماعي لعرب حيفا يف 
اأوائل الثمانينات ، ويت�ىل مهام اإدارتها .وقد اأعد ال�شيد اإغبارية جمم�عة من املقالت 
اأَرخ لفرتة هامة  والأبحاث التي تعالج م��ش�عات اإجتماعية وثقافية ، مما ي�شري اإىل انه 

تتناول حياة الإن�شان داخل فل�شطني املحتلة)2(. 

________________________________
-1 م�شم�ص : هي احدى القرى ال�اقعة اىل ال�شمال الغربي من ام الفحم ، حممد �رشاب ، معجم ، �ص 680.

-2اأر�شل ال�شرية الذاتية للدكت�ر البي�شاوي . 
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ح�سني عمر حممد حم�دة �ملح�جنة 
   ولد امل�ؤرخ ح�شني حمادة يف حيفا عام 1363هـ/1944 م ، وقد هاجرت اأ�رشته 
بعد نكبة عام 1948 اإىل مدينة نابل�ص ، ثم انتقلت اإىل عمان ومنها اإىل مدينة دم�شق 
عام 1958  البتدائية  ال�شهادة  على  فل�شطني وح�شل  معهد  مدر�شة  در�ص يف  حيث 
والإعدادية عام 1961 وانتقل اإىل مدر�شة عبد الرحمن الك�اكبي يتخرج منها حامال 
وح�شل   ، التاريخ  ودر�ص   ، دم�شق  بجامعة  التحق   ، م   1964 عام  الثان�ية  ال�شهادة 
على درجة البكال�ري��ص عام1968م ، ثم ح�شل على دبل�م تربية من كلية الرتبية / 

دم�شق)1(. وكتب امل�ؤرخ ح�شني حمادة جمم�عة من الكتب التاريخية منها : 
تاريخ النا�رشة وق�شاها ، دار منارات ، عمان ، 1982م .   1-
خمط�طات البحر امليت ، دار منارات ، عمان ، 1982م .   2-

،بريوت  الفل�شطينيني  وال�شحفيني  للكتاب  العام  الحتاد  ط1،   ، دروزة  عزة  حممد   3-
1982م.

اآثار فل�شطني ، دار قتيبة، دم�شق ، 1983م .  4-
الأدب  يف  الفل�شطينية  الرحالت  وتاريخ  كرات�ش�في�شكي  اغناطي��ص  امل�شت�رشق   5-
اجلغرايف العربي الفل�شطيني ، الندوة العاملية الأوىل لالآثار الفل�شطينية ، حلب 1981م.

عز الدين الق�شام ، العدد الثاين من ال�قائع الفل�شطينية ، العدد 2،عام 1986م .  6-
منها:احتاد  وامل�ؤ�ش�شات  اجلمعيات  من  امل�ؤرخ ع�ش� يف جمم�عة  اأن  اإىل  الإ�شارة  وجتدر 
الكتاب وال�شحفيني الفل�شطينيني، واجلمعية الفل�شطينية للتاريخ والآثار، وجمعية اإحياء 
)حلب(،وجمعية  العل�م  لتاريخ  ال�ش�رية  واجلمعية  م�رش(،   ( العاملي  الإ�شالمي  الرتاث 

اأ�شدقاء دم�شق. 

  ____________________________________
1 - حممد عمر حمادة ، �ص 204 _ 208 ، اآثار فل�شطني 12_ 13   ، جملة العربي  ، عدد 291 ، 114 _115 .
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ح�سني �أب� �لنمل
       ولد امل�ؤرخ  ح�شني اأب� النمل يف بئر ال�شبع )1( ، وعلى اأثر نكبة عام 1948م هاجرت 
اأ�رشته اإىل لبنان حيث تلقى تعليمه البتدائي والإعدادي والثان�ي . وقد عمل باحثًا يف 
مركز الأبحاث الفل�شطيني حتى عام 1983م، وقد و�شع ح�شني اأب� النمل من امل�ؤلفات 

منها :
التحرير  منظمة  الفل�شطيني)  الأبحاث  مركز   ، 1948-1967م  غزة  قطاع   1-

الفل�شطينية (  ، بريوت .
ال�شفة الغربية والقطاع 1967-1978م ، مركز الأبحاث الفل�شطيني ) منظمة   2-

التحرير الفل�شطينية ( ، بريوت 1979م .
ال�شناعة الإ�رشائيلية ،ط1، دار الطليعة ، بريوت 1980م)2(.  3-

بح�ث يف القت�شاد الإ�رشائيلي ،مركز الأبحاث الفل�شطيني ،بريوت ،1975م.  4-
درا�شات  املعرفة،مركز  اقت�شاد  اإىل  الزراعي  ال�شتيطان  من  الإ�رشائيلي  القت�شاد   5-

ال�حدة ،بريوت ،1988م.
،جملة  الفل�شطيني  املجتمع  تك�ين  اإعادة  يف  والداخلية  اخلارجية  الآليات  جدل   6-

الدرايات الفل�شطينية ، مج 17 ،عدد 76-2006م.
ال�شرتاك مع جمم�عة من الباحثني يف و�شع كتاب بعن�ان "قراءات نقدية يف جتربة   7-

حما�ص وحك�متها "،مركز الزيت�نة للدرا�شات وال�شت�شارات ، بريوت ،2008م.

       _____________________________
-1 بئر ال�شبع بناها العرب ، �شميت بهذا ال�شم ب�شبب وج�د �شبعة اآبار قدمية، باعها ابي مالك اإىل �شيدنا ابراهيم مقابل �شبع 
نعاج، هي تت��شط قاعدة املثلث ال�شحراوي للنقب، انظر : حممد �رشاب، معجم ، �ص210-211. �شكري عراف ، معجم 

، �ص419-418.
-2جملة الفي�شل 31/ 12، حممد حمادة : اأعالم فل�شطني ، جـ1 ، �ص189-188. 
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حلمي �إبر�هيم عنق�وي 
يف  البتدائية  باملدر�شة  1376هـ/1956م،التحق  عام  �شريا)1(  بيت  قرية  يف  ولد 
القرية عام 1962م،ودر�ص العدادية والثان�ية يف مدر�شة احتاد �شفا التي تخرج منها 
ال�شنة  اإنهائه  ،وبعد  عام 1975م  العربية   بريوت  والتحق يف جامعة  عام 1974م. 
اجلامعية الثالثة، اعتقل يف ال�شج�ن الإ�رشائيلية فحكم عليه بال�شجن ملدة ع�رش �شن�ات 
.اأفرج عنه بتاريخ 1987/8/24م،ثم عاد واعتقل مرة اأخرى عام 1989ملمدة �شتة 
. اأ�شهر  �شبعة  من  اأكرث  فاأم�شى  الثالثة  للمرة  اعتقل  عام 1992م  .ويف  اإداري  اأ�شهر 
يف عام 1996م اكمل درا�شته اجلامعية يف جامعة بريوت العربية ،ويف عام 1997م 
التحق بجامعة القد�ص ق�شم الدرا�شات الإقليمية /الدرا�شات الإ�رشائيلية ،ليح�شل على 
�شهادة املاج�شتري وكان عن�ان اأطروحته:)اإ�رشائيل واحدة من الن�ش�ء اإىل ال�شق�ط(ويف 
ال�شيا�شية  العل�م  ق�شم  القت�شاد  بكلية  بجامعةالقاهرة  التحق  عام 2005/2004م 
للح�ش�ل على الدكت�راة يف العالقات الدولية ور�شالته يف هذا اجلانب حتت عن�ان )اأثر 
الأحزاب الدينية يف القرار الإ�رشائيلي فيما يتعلق بعملية ال�شالم مع العرب منذ مدريد 

وحتى 2006، وخالل وج�ده يف ال�شجن كتب العديد من الكتب منها :
1_املراحل الأوىل للم�شرية خلف الق�شبان ،طبع عام 1995م يف مطبعة.وهذاه� اجلزء 

الأول ل�شل�شلة كتب ح�ل تاريخ احلركة الأ�شرية .
2_مرحلة ال�شم�د والثبات للحركة الأ�شرية وه� اجلزء الثاين ومل يطبع ومل يتمكن من 

اإخراجه من ال�شجن)2( .
3_احلركة ال�شهي�نية /جذور الديانة اليه�دية وطبع عام 1996م.وه� ي�شكل اجلزء 

الأول من �شل�شلة تاريخية ح�ل اليه�د وتاريخهم  .
4_احلركة ال�شهي�نية /احلياة يف ظالل التلم�د وه� اجلزء الثاين من ال�شل�شلة ومل يتمكن 

من طباعته .وفقد بعد اأن �شلم لأحد العاملني يف جمال الطباعة .
   يعمل مدر�شًا يف جامعة القد�ص املفت�حة منذ عام 2003م. 

________________________
1 - بيت �شريا: تقع اإىل الغرب من مدينة رام الله، و تبعد عنها 22كم، و يرجع ا�شمها اإىل كلمة �شري الآرامية يبلغ عدد 
�شكان القرية ح�شب اح�شاء عام 2007م )3000(ن�شمة �شيطرت ق�ات الحتالل عام 1948م على ح�ايل %55 من 

ارا�شي القرية، و اعتربتها �شمن الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة عام 1948م .انظر:  ويكيبيديا :امل��ش�عة احلرة 
-2 اأر�شل ال�شرية الذاتية للدكت�ر تي�رش جبارة 
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حم�د مروح حم�د ح�سني 
ولد امل�ؤرخ حماد ح�شني بقرية �شيلة الظهر)1( القريبة من جنني ي�م الحد امل�افق التا�شع 
ع�رش من �شهر اأيل�ل عام 1948م/15 ذي القعدة عام 1367هـ، وه� ينتمي لأ�رشة 
حمافظة، وقد تلقى تعليمه البتدائي والإعدادي يف مدر�شة بلدته ، اأما تعليمه الثان�ي فقد 
تلقاه يف مدر�شة حيفا الثان�ية / جنني ، وقد ح�شل على �شهادة الدرا�شة الثان�ية العامة 
عام 1967م ، وقد انتقل اإىل الأردن حيث اأكمل  درا�شته يف كلية الآداب وتخرج يف 
اأملانيا الحتادية من  ق�شم اللغة العربية عام 1971م.  ت�جه الدكت�ر حماد ح�شني اإىل 
" عمر  ، وقام بتحقيق خمط�طة  اإكمال درا�شته ، حيث در�ص يف جامعة ج�تنجن  اجل 
املاج�شتري  على  ذلك  مب�جب  وح�شل   " العاملات  امل�شلمات  الن�شاء  املكي ح�ل  فهد  بن 
درجة  للح�ش�ل على  �شجل  اأملانيا حيث  درا�شته يف  م�ؤرخنا  ووا�شل   ، عام 1976م 
الدكت�راة يف جامعة برلني احلرة يف م��ش�ع " ايدي�ل�جية احلركة ال�طنية الفل�شطينية 

1919-1939م " وح�شل على �شهادة دكت�راة يف الفل�شفة عام 1982م .
قام الدكت�ر حماد ح�شني بالتدري�ص يف جامعة ق�شنطينة نح� اإحدى ع�رش �شنة يف الفرتة 
عمل  حيث  ال�طن  ار�ص  اإىل  عاد  ذلك  وبعد   ، 1983-1994م  عامي  بني  ال�اقعة 
اأ�شتاذا م�شاعدا يف جامعة بريزيت منذ عام 1994م وحتى عام 2001م ، ثم انتقل 

للتدري�ص يف اجلامعة العربية الأمريكية منذ عام 2001م ولغاية الآن . 
وقد �شارك الدكت�ر حماد ح�شني يف و�شع اخلط�ط العري�شة للمناهج الفل�شطينية ، كما 
اأ�شهم اإىل جانب جمم�عة من زمالئه بتاأ�شي�ص اجلمعية الفل�شطينية للدرا�شات التاريخية، 

وتراأ�ص هيئة التحرير للمجلة الفل�شطينية التي ت�شدر عن اجلمعية)2(. 
�لكتب :

-1 التعليم الفل�شطيني : تاريخا ، واقعا ، و�رشورات امل�شتقبل . ) حترير بال�شرتاك مع د. 
اإبراهيم اأب� لغد ( بريزيت : من�ش�رات جامعة بريزيت ، 1997م . 

_____________________________
-1 �شيلة الظهر: تق�م مكان قرية كفار �شيال Kefarsila ، احدى القرى التابعة ملقاطعة �شب�شطية يف العهد الروماين ، وهي 
تقع على بعد ثالثة وع�رشين كيل� مرتا جن�بي جنني، ويف الع�رش الفرجني �شلمها امللك بلدوين الثاين اىل فر�شان ال�شبتارية 
عام 1178م ، وقد ورد ا�شمها يف امل�شادر ال�شليبية �شيليتا Sileta . حممد �رشاب ، معجم ، �ص464ـ �شكري عراف ، 

معجم ، �ص455.
-2التقاه الدكت�ر �شعيد البي�شاوي على هام�ص امل�ؤمتر الذي عقد يف رام الله يف �شهر ت�رشين الثاين عام 2006م،وا�شتقى 

منه املعل�مات اخلا�شة بحياته العلمية.
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-2 جمم�عة وثائق ح�ل تاريخ فل�شطني ال�شيا�شي والقت�شادي والتعليمي خالل فرتة 
النتداب الربيطاين 1909-1939م ) جمع واعداد وتقدمي (. جنني : املركز الفل�شطيني 

للثقافة والعالم ، 2003م . 
-3 فل�شطني والق�شية الفل�شطينية . ) بال�شرتاك مع م�ؤلفني اآخرين ( . عمان : من�ش�رات 

جامعة القد�ص املفت�حة 2005م . 
الأبحاث :

-1 “ درا�شة حتليلية مقارنة لكتابي التاريخ لل�شنة النهائية يف اجلزائر وت�ن�ص " . املجلة 
التاريخية املغاربية ، ال�شنة التا�شعة ع�رشة ، العدد 67-68 ، اآب 1992م ، ت�ن�ص ، 

�ص361-351. 
-2 " ق�شايا الرتبية والتعليم يف ال�شحافة الفل�شطينية خالل فرتة النتداب الربيطاين " ، 
يف كتاب التعليم الفل�شطيني : تاريخا ، واقعا ، و�رشورات امل�شتقبل . بريزيت : من�ش�رات 

جامعة بريزيت ، 1997م ، �ص 211-177. 
والعالمي  ال�شيا�شي  ون�شاطهم  الأمريكية  املتحدة  لل�ليات  الفل�شطينيني  "هجرة   3-
للدرا�شات  الفل�شطينية  املجلة  القرن"،يف  هذا  من  الع�رشينات  يف  هناك  والقت�شادي 

التاريخية،رام الله،العدد الثالث كان�ن الثاين 2003م ، �ص203-171. 
-4 “ الفل�شطيني�ن وال�شرتاكية ال�طنية الملانية يف الثالثينات من القرن الع�رشين " ، يف 
: جملة اآ�شيا – افريقيا – اأمريكا الالتينية ، املجلد 27 ، �ص589-600. باللغة الملانية 
العرب والغرب -  العالقات بني  بلف�ر على  بيك� ووعد  اتفاقية �شايك�ص  5 - تداعيات 

جملة اللقاء  �شنة 22 - العدد 3 - 2009م.
عدد 4،  �شنة22،   ، اللقاء  وال�شيا�شي، جملة  التاريخي  بعديها  -6 حرب حزيران يف 

2007م �ص45-23.
ومن ن�شاطاته العلمية الأخرى : 

مراجعة العديد من الكتب املن�ش�رة .  -
�شارك يف  ، كما  الفل�شطينية  الق�شية  وتاريخية ح�ل  م�ؤمترات علمية  وتنظيم  ح�ش�ر   -
م�ؤمتر الفكر العربي الإ�شالمي الذي عقد يف رام الله برعاية اجلامعة العربية الأمريكية يف 
الفرتة ال�اقعة بني 13-2006/11/16م ، وكان عن�ان بحثه الذي قدمه :" ال�شتبداد 

والف�شاد يف ال�طن العربي" .
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حمد �أحمد عبد�لله ي��سف
     ولد امل�ؤرخ حمد ي��شف  يف بلدة بيت دجن)1(  ي�م ال�شبت امل�افق 8 ذي القعدة 
عام  بلدته  من  هاجر  وقد  1936م.  عام  �شباط  �شهر  من  الأول   / 1354هـ  عام 
1948م،وكان عمره وقتذاك اإحدى ع�رشة �شنة ون�شف، وكان يف بداية ال�شف اخلام�ص 

الإبتدائي .
     اأما التعليم الإبتدائي بعد ال�شف اخلام�ص فقد تلقاه يف بلدة دير دب�ان حتى ال�شف 
ال�شابع الإبتدائي، ثم انتقل ملدر�شة رام الله الثان�ية واأنهى املرحلة الثان�ية ، ثم التحق 
التحق  انتهاء درا�شته يف املعهد  . وبعد  الغ�ث(عام 1954م  يف معهد املعلمني )وكالة 
مبهنة التدري�ص يف عام 1956م وعمل مدر�ًشا يف مدر�شة عني ال�شلطان )اريحا( ملدة 
�شنة ، ثم انتقل ملدر�شة رام الله وعمل مدر�شًا فيها ملدة اأربع �شن�ات ، ثم ترقى كمدير 
ملدر�شة الأمعري الأوىل وعمل فيها ملدة �شبع ع�رشة �شنة ،ثم ترّقى كم�جه مركزي يف 
وكالة الغ�ث ،وكان مركز عمله القد�ص ، ثم ا�شتقال من مهنته يف وكالة الغ�ث يف عام 

1982م ، وعني مدر�شًا يف جامعة القد�ص عام 1982م. 
    انت�شب جلامعة بريوت العربية ، وح�شل على درجة البكال�ري��ص بتخ�ش�ص تاريخ 
وح�شارة اأ�شالمية عام1971م ،ثم اأكمل درا�شته العليا يف جامعة الأزهر ال�رشيف حيث 
ح�شل على درجة املاج�شتري يف التاريخ واحل�شارة الإ�شالمية عام1976م ، وكان عن�ان 
اطروحة املاج�شتري " بيت املقد�ص من العهد الرا�شدي حتى نهاية الدولة الي�بية " ، ثم 
ح�شل على درجة الدكت�راة يف عام  1979م، وكان عن�ان ر�شالة الدكت�راة :" �رشاع 

ن�ر الدين زنكي مع ال�شليبيني وحترير القد�ص " )2(.

_______________________________
-1 بيت دجن: تن�شب قرية بيت دجن اإىل الله الكنعاين داج�ن Dagon الذي �ش�ر على قطع النق�د ذا خ�شالت ط�يلة 
من ال�شعر.وبيت دجن احدى القرى التي ا�ش�شها الكنعاني�ن بالقرب من ال�شاحل قبل اكرث من خم�شة اآلف �شنة .ذكرتها 
ف�شيف�شاء مادبا بهذا ال�شم بيت داج�ن ، بنى فيها ه�شام بن عبد امللك جامعها الذي �شيد على اعمدة من الرخام البي�ص 
.واقام ال�شليبي�ن فيها قلعة عرفت با�شم احل�شن الو�شط . انظر : �شعيد البي�شاوي: بيت دجن منذ اقدم الع�ش�ر وحتى نكبة 

1948م ، جملة الأ�ش�ار ،عدد 23 ، 2001م ، �ص122-123. �شكري عراف، امل�اقع اجلغرافية ، �ص414.
 -2 اأجرى معه الدكت�ر �شعيد البي�شاوي عدة لقاءات يف منزله ، كما ح�شل على �شريته الذاتية .
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انتخب من قبل الوقاف ال�شالمية عام 1983م لتاأ�شي�ص م�ؤ�ش�شة احياء الرتاث والبح�ث 
ال�شالمية ،ومتكن من ا�شتحداث مقرين لهذه امل�ؤ�ش�شة ، ومتكن من جتميع ملي�ين وثيقة 
)عربي/تركي( واأقدمها ترجع اىل عام 945هـ ، كما متكن من جتميع 4000 خمط�ط، 
عدد اأوراقها ح�ايل ¾ ملي�ن ورقة ، واأقدم خمط�ط متكن من جمعه يع�د للقرن الثاين 
تاريخ   يرجع  عربي  تركي  �شجل  من جتميع 3000  متكن  فقد  ال�شجالت  اأما  للهجرة. 
اأقدم �شجل اإىل عام 945هـ ،هذا بالإ�شافة باأنه قام بت�ش�ير ح�ايل 800 فيلم )مايكرو 

فيلمي( �شعة  كل فيلم نح�  5200�ش�رة .
واأ�شدر ح�ايل 20 بحًثا ودرا�شة اإ�شافة لالأبحاث التي اأ�شدرتها امل�ؤ�ش�شة يف عهده وهي 

تبلغ ح�ايل )60( بحًثا ودرا�شة.
   كانت هذه امل�ؤ�ش�شة تابعة لالأوقاف الأردنية حتى 1996م،ثم �شدر قرار من الرئي�ص 
لل�شلطة  الأردنية و�شمها  الأوقاف  ارتباطها من  بفك  يا�رش عرفات يف عام 1996م  

ال�طنية . 
فل�شطني خ�ش��شًا يف  لتمثيل  واإ�شالمية  عربية  م�ؤمترات  عدة  الدكت�ر يف  ا�شرتك        
م��ش�ع الرتاث واحل�شارة الإ�شالمية يف فل�شطني وبيت املقد�ص، وجدير بالذكر اأنه اختري 
العربية لتمثيل دولة فل�شطني فيها عن الرتاث واحل�شارة  كع�ش� دائم يف جامعة الدول 

الإ�شالمية . 
       ومن الأبحاث التي قام باإ�شدارها الدكت�ر حمد ي��شف على �شبيل الذكر ولي�ص 
احل�رش منها ،"اآثارنا يف بيت املقد�ص" ،و" الأرا�شي الفل�شطينية من نهاية الدولة العثمانية 
حتى ي�منا هذا" ، و " اإثبات عروبة واإ�شالمية بيت املقد�ص" ، و" الإعتداءات الإ�رشائيلية 

على القد�ص واخلليل من عام 1967م حتى الي�م" . 
    وقد اأ�شهم الدكت�ر حمد ي��شف بتحقيق ودرا�شة عدة خمط�طات تتعلق بتاريخ وح�شارة 

بيت املقد�ص وفل�شطني منها رحلة عبد الغني النابل�شي  . 
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حن� بط�ط� 
1926م،وهاجر  عام1345هـ/  القد�ص  يف  بطاط�  حنا  الفل�شطيني  امل�ؤرخ  ولد      
 Edmund A. اإىل ال�ليات املتحدة عام 1948م، ودر�ص يف مدر�شة اإدم�ند ويل�ص
بجامعة ج�رج تاون يف الفرتة ال�اقعة بني عامي  لل�ش�ؤون اخلارجية   Walsh School
1951-1953م . نال درجة الدكت�راه يف العل�م ال�شيا�شية من جامعة هارفرد عام 
1960م وكان عن�ان ر�شالته : " ال�شيخ و الفالح يف العراق ، 1917 - 1958م " 

The Shaykh and the Peasant in Iraq، 1917-1958م   
      وه� خمت�ص يف تاريخ امل�رشق العربي احلديث . ويعترب بحثه التاريخي الجتماعي 
بالتدري�ص يف  العراق احلديث. وا�شتغل  اأهم املراجع عن تاريخ و تط�ر  العراق من  عن 
اجلامعة الأمريكية يف بريوت يف الفرتة ال�اقعة بني عامي1962 - 1982م ، وبعد ان 
اأنهى عمله يف بريوت ت�جه اىل ال�ليات املتحدة المريكية حيث عمل يف جامعة ج�رج 

تاون من 1982م حتى تقاعده عام 1994م.
املبكرة  باهتماماته  متاأثرا  اخلم�شينات  بدايات  العراق يف  تاريخ  درا�شة  بطاط�  بداأ       
باحلركات الث�رية التي �شادت يف ذلك البلد، و ب�شكل خا�ص ركز على احلزب ال�شي�عي 
العراقي من اأواخر اخلم�شينيات .�شافر بطاط� اإىل العراق عدة مرات و ا�شتطاع ال��ش�ل 
قبل  ال�رشية  العراقية  الأمن  و  ال�رشطة  مللفات  اإ�شافة  �شي�عيني  �شيا�شيني  �شجناء  لعدة 
احلركات  و  ال�شيا�شيني  �شمن  متعددة  عالقات  لبطاط�  كان  1958م.  ث�رة  حدوث 
ال�شيا�شية العراقية، و يزعم البع�ص اأنه كان ميلك عالقات مع الرئي�ص العراقي عبد الكرمي 
و  العراقية  الأمن  لأجهزة  ال�رشية  الأر�شيفات  من  للكثري  ال��ش�ل  له  �شهل  مما  قا�شم 
الطالع على تاريخ العراق يف فرتات متعددة منه حتى ال�شبعينات، مكنته هذه ال�شجالت 
من و�شع درا�شته عن التغريات ال�شيا�شية يف العراق بعن�ان " الطبقات الجتماعية القدمية 
و احلركات الث�رية احلديثة يف العراق " )الذي ن�رش عام 1978م(. و مع ان هذا العمل 
يركز ب�شكل كبري على احلزب ال�شي�عي العراقي فاإنها تعطي معل�مات قيمة ح�ل بقية 
احلركات الث�رية العراقية يف الريف و الطبقات احلاكمة قبل عام 1958م. يعترب هذا 
العمل مرجعا اأ�شا�شيا يف تاريخ العراق احلديث اإ�شافة لنه م�ؤ�ش�ص على منهجية بطاط� 
للتط�رات  الجتماعية  الع�امل  دور  تربز  و  ال�شيا�شي  الجتماعي  التحليل  تعتمد  التي 



144

. يف  البحث  للحركات حمط  الجتماعية  الرتكيبة  و حتى   ، تاأريخه  اأثناء  يغطيها  التي 
�شليل�  �ش�ريا :  فالح�   " بعن�ان :  �ش�ريا  ح�ل  مماثلة  بدرا�شة  بطاط�  قام  حياته  اواخر 

ال�جهاء القرويني الأقل �شاأنا ، و�شيا�شتهم".
- ت�يف يف وين�شتد - ك�نيكتيك�ت 24 ي�ني� 2000

________________________
-1 ح�شن خ�رش ، حنا بطاط� وداعا ، جملة الكرمل ، عدد65خريف 2001م. �ص235-230.
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حي�ة رم�س�ن علي عي�د 
ولدت امل�ؤرخة حياة عياد يف ي�م اخلمي�ص الثامن والع�رشين من رم�شان عام 1393هـ/ 
البتدائي يف  تعليمها  وتلقت   ، الأول 1973م  ت�رشين  �شهر  من  والع�رشين  اخلام�ص 
مدر�شة �شفد البتدائية يف مدينة غزة ، والعدادية يف مدر�شة املجدل للبنات )غزة( ، 
والثان�ية  يف مدر�شة الزهراء )غزة( 1989 _ 1992 م . وبعد جناحها يف امتحان 
ال�شهادة الثان�ية العامة التحقت باجلامعة الإ�شالمية يف غزة حيث تخ�ش�شت يف جمال 
دبل�م �شحافة  قد ح�شلت على  و  م،  وقد تخرجت عام 1997   ، ال�شحافة والعالم 
من نقابة ال�شحفيني الفل�شطينيني ، جامعة بريزيت ووكالة �شيدا ال�ش�يدية عام 1998 
م. وبعد ذلك التحقت بجامعة القد�ص اأب� دي�ص للح�ش�ل درجة املاج�شتري وكان عن�ان 
اطروحتها  " الي�شار الفل�شطيني بعد او�شل� " وقد ح�شلت على الدرجة عام 2006 م 

\ 1427م)1(. 
وقد تقلدت امل�ؤرخة حياة منا�شب عدة منها :

�خلرب�ت �لعلمية                                                                                                     
الداخلية _ رام  \ وزارة  لل�شيا�شات والتط�ير  ال�زير  - رئي�ص ق�شم يف مكتب م�شاعد 

الله،2006 م . 
التعليمية \ وزارة الرتبية والتعليم  لل�شيا�شات  ال�زير  - رئي�ص �شعبة يف مكتب م�شاعد 

العايل _ رام الله 2004 م .  
التعليم  وزارة   \ التعليمية  واملجال�ص  للهيئات  ال�زير  م�شاعد  �شعبة يف مكتب  رئي�ص   -

العايل _ رام الله ، 2002 م .
- م�شاعدة اإدارية ملدير عام ال�ش�ؤون الطالبية \ وزارة التعليم العايل _ رام الله ، 1999م. 
- رئي�ص ق�شم العالقات العامة و الإعالم \ كلية العل�م  والتكن�ل�جيا _ خان ي�ن�ص 1998 م. 
- مرا�شلة �شحفية من غزة ل�شحيفة القد�ص ) اإعداد اأخبار،وتقارير ، و حتقيقات �شحفية( 

من عام 1994 _ 1998 م. 
- مرا�شلة �شحفية من غزة لعدد من املجالت املحلية ) اإعداد  تقارير وحتقيقات �شحفية ( 

من العام 1996 _2002م.
- باحثة ميدانية يف القد�ص لالإعالم والت�شال يف القد�ص  من عام1994_1998 م.  

- التدريب يف وكالة الأنباء الفل�شطينية "وفا " عام 1994م. 
______________________________

-1 ار�شلت ال�شرية الذاتية للباحثني.
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خ�لد �أحمد حممد دع��س   
     ولد امل�ؤرخ خالد دع��ص يف قرية بيتلل�)1( ال�اقعة �شمال غرب رام الله ي�م الحد 
24 رم�شان عام 1390م/ الثاين ع�رش من ن�فمرب 1970م ، وتلقى تعليمه الإبتدائي 
والإعدادي يف مدر�شة ذك�ر خميم دير عمار - وكالة الغ�ث ، وتعليمه الثان�ي يف مدر�شة 
بيتلل� الثان�ية املختلطة  1987-1988م ، ح�شل على دبل�م اإدارة اأعمال من الكلية 
اجلامعية املت��شطة - الأردن  1988-1990م ، وح�شل على درجة البكال�ري��ص/ 
من  تاريخ  ماج�شتري  وعلى   ، بريزيت 1993-1997م  جامعة  من  وجغرافيا  تاريخ 
جامعة بريزيت -1997 1999م، وكان عن�ان اأطروحته :"�شيا�شة اأحمد با�شا اجلزار 
يف  النيلني  جامعة  من  الدكت�راه  على  للح�ش�ل  و�شجل   ،  " العثمانية  الدولة  عهد  يف 
 1948- الغربية  ال�شفة  يف  العام  الفل�شطيني  التعليم  تط�ر   ( م��ش�ع  يف  اخلرط�م 

1998م( جامعة النيلني – اخلرط�م)2( ، وح�شل على الدرجة عام 2007م.
وله العديد من الأبحاث العلمية نذكر منها: 

-1 قرطبة الأندل�شية يف عهد عبد الرحمن الداخل.
 -2 التحالف الرتكي الإ�رشائيلي الع�شكري.

 -3 امل�شاكل احلدودية بني الدول العربية.
 -4 دور جي�ص التحرير الفل�شطيني يف حرب حزيران1967م .

اخلربات العملية:
-1 م�ظف يف بنك الإ�شكان - الأردن- 1990م.

-2 مدر�ص يف وزارة الرتبية والتعليم 1998-2000م.
-3 رئي�ص ق�شم يف وزارة الرتبية والتعليم العايل- مركز القيا�ص والتق�مي -2000 2004  م.

-4 مدر�ص يف كلية جمتمع املراأة )معهد الطرية( - وكالة الغ�ث.
-5 مدر�ص يف كلية العل�م الرتب�ية )معهد املعلمني( - وكالة الغ�ث.

-6 مدر�ص يف جامعة القد�ص املفت�حة/ منطقة رام الله التعليمية.

________________________________
-1 بيتلل� : رمبا يك�ن هذا ال�شم مبعنى بيت التلة ال�شغرية ، او حتريف بيت ايل� مبعنى بيت الله. اأنظر، حممد �رشاب ، معجم، �ص176.

-2  اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني.
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خ�لد �حمد �لعبد ح�سني
      ولد امل�ؤرخ خالد ح�شني يف بيتلل� ال�اقعة �شمال غرب رام الله ي�م الثنني الأول 
درجة  على  ، ح�شل  عام 1964م  اآب  �شهر  من  العا�رش  الخر 1384هـ/  ربيع  من 
البكال�ري��ص يف التاريخ من جامعة بريزيت عام 1995م ، كما ح�شل على دبل�م تربية 
من وكالة الغ�ث الدولية عام 1997م ، وح�شل على درجة املاج�شتري يف الدرا�شات 

الدولية من جامعة بريزيت عام 1998م . 
مدير  وه�  الغ�ث 1995م  وكالة  الإجتماعية يف  للم�اد  مدر�شًا  خالد ح�شني  ويعمل 
 – بني 1998/4/20م  والبرية  الله  رام  املدين يف حمافظة  امللتقى  م�ؤ�ش�شة  جل�شات 
اجلغرافيا  مل�اد  كمحا�رش  وامل�ا�شالت  النقل  وزارة  يف  معتمد  وه�  1998/10/1م. 
واملدنيات اخلا�شة بدورات ال�شائقني العم�ميني يف كليات املهن ) كلية ال�شهيد اأب� جهاد، 
كلية ال�شالم، املعهد ال�طني للم�ا�شالت( وه� حما�رش يف جامعة القد�ص املفت�حة برام 
الله ملادة الق�شية الفل�شطينية للعامني 1998م1999-م) الف�شلني الأول والثاين ( ، 
وه� ع�ش� يف فريق تاأليف مبحث الرتبية املدنية لل�شف الثاين الأ�شا�شي – وزارة الرتبية 
والتعليم الفل�شطينية – مركز تط�ير املناهج عام 2000م ) وحدتي النظام + النظافة( 
وه� حما�رش يف م�ا�شيع الدميقراطية وحق�ق الإن�شان بالإ�شرتاك مع امل�ؤ�ش�شة الفل�شطينية 
حلق�ق  امل�اطن ابتداًء من ت�رشين الثاين عام 2002م. وه� ع�ش� فريق تاأليف  مبحث 
الرتبية ال�طنية لل�شف العا�رش الأ�شا�شي، وقد قام باإعداد وحدة التجربة الدميقراطية يف 

فل�شطني ، بالتعاون مع مركز الرباق )1(.

_____________________________
-1 اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني.
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خ�لد �أحمد زنيد 
     ولد امل�ؤرخ خالد زنيد  يف دير البلح ي�م الربعاء ال�شابع ع�رش من �شهر �شعبان عام 
1381هـ امل�افق 1962/1/24م . ح�شل على درجة البكال�ري��ص يف التاريخ يف 
اجلامعة الإ�شالمية بغزة عام 1986م ، وعلى درجة  املاج�شتري يف التاريخ من اجلامعة 
الأردنية يف عمان عام 1992م. كما ح�شل على درجة الدكت�راه يف التاريخ يف جامعة 

اخلرط�م- اخلرط�م- عام 1997م . 
اخلربات الأكادميية : 

-1 حما�رش بجامعة الأزهر- كلية الآداب- ق�شم التاريخ- من عام 1993م1994-م 
وحتى الآن . 

-2 حما�رش غري متفرغ بجامعة القد�ص املفت�حة- ق�شم الإجتماعيات- من عام 1994م 
وحتى عام 1997م . 

عام  من  عليا-  درا�شات  التاريخ-  ق�شم  الإ�شالمية-  باجلامعة  متفرغ  غري  حما�رش   3-
2001م)1(. 

اخلربات العلمية والإدارية : 
-1ظ ترب�ي على طلبة كلية الرتبية بجامعة الأزهر- ق�شم التاريخ للعام 1999م2000-م . 
-2ع�ش� جلنة امتحانات اجلن�ب- بكلية العل�م والتكن�ل�جيا- طلبة جامعة الأزهر- لعام 

2000م2001-م . 
الأبحاث املحكمة واملن�ش�رة يف جمالت حمكمة : 

-1 ال�شج�ن يف �شدر الإ�شالم حتى نهاية الع�رش الأم�ي- من�ش�ر مبجلة العل�م الإن�شانية 
والإجتماعية- جامعة الإمارات العربية املتحدة، اإمارة العني، دولة الإمارات العربية املتحدة، 

املجلد ال�شاد�ص ع�رش، العدد الثاين ل�شنة 2000م
العل�م  مبجلة  من�ش�ر  بر�شباي-  الأ�رشف  اململ�كي  لل�شلطان  اخلارجية  -2 ال�شيا�شة 
اخلام�ص،  املجلد  اليمنية،  اجلمه�رية  عدن،  مدينة  عدن،  والإن�شانية- جامعة  الإجتماعية 

العدد التا�شع ل�شنة 2001م . 

_____________________________
-1 اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني.
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�لأبح�ث �ملحكمة و�ملن�س�رة يف م�ؤمتر�ت علمية : 

الن�شاط الزراعي يف بالد ال�شام يف الع�رش اململ�كي، من�ش�ر يف امل�ؤمتر الدويل للتاريخ   1-
1418هـ  ل�شنة  احلجة  ذي  من   30-28 بتاريخ  عقد  الذي  للم�شلمني  الإقت�شادي 
امل�افق 25-27 اإبريل لعام 1998م، اجلزء الثاين، �ص1-48، جامعة الأزهر، مدينة 

القاهرة، جمه�رية م�رش العربية . 
الإبل واأهميتها احل�شارية يف �شبه اجلزيرة العربية يف القرن 1هـ7-م، الندوة العاملية   2-
ال�شاد�شة لتاريخ العل�م عند العرب، جامعة حلب، معهد الرتاث العلمي العربي بالتعاون 
مع مركز زايد للرتاث والتاريخ، اإمارة العني، الإمارات العربية املتحدة، 15-19 �شعبان 

1412هـ/12-16 ت�رشين الثاين ل�شنة 2000م، قيد الن�رش . 
دور املراأة العربية يف احلياة احلربية يف �شدر الإ�شالم، من�ش�ر يف امل�ؤمتر الدويل ح�ل   3-
التاريخية،  والدرا�شات  البح�ث  مبركز  الع�ش�ر  عرب  واحل�شاري،  ال�شيا�شي  املراأة  دور 
ل�شنة  ماي�   3-2 يف  القاهرة،  بجامعة  التاريخ  ق�شم  مع  بالإ�شرتاك  القاهرة،  بجامعة 

2001م، جامعة القاهرة، جمه�رية م�رش العربية . 
الأبحاث املن�ش�رة يف ندوات وغري حمكمة : 

املقد�شي )حياته ومنهجه(325-390هـ/946-1000م ، الندوة الرابعة لي�م القد�ص 
بق�شم التاريخ بكلية الآداب، جامعة النجاح ال�طنية، مدينة نابل�ص، فل�شطني، والتي عقدت 
بتاريخ 27-28 اأيار ل�شنة 1998م، حترير خليل ع�دة وحمم�د عطا الله، �ص51-35 . 

الدورات التدريبية : 
 . Dos، Windows دورة يف نظام ت�شغيل احلا�ش�ب

امل�شاركة يف امل�ؤمترات والندوات : 
-1امل�ؤمتر الدويل اخلام�ص لتاريخ بالد ال�شام- اجلامعة الأردنية- عمان، 1990م . 

1998م،  اأيار  ال�طنية-  النجاح  جامعة  الآداب-  بكلية  الرابعة  القد�ص  ي�م  -2ندوة 
نابل�ص، فل�شطني . 

-3امل�ؤمتر الدويل ح�ل التاريخ الإقت�شادي للم�شلمني، جامعة الأزهر، بالتعاون مع مركز 
من ذي  الفرتة من 30-28  القاهرة، يف  الإ�شالمي،  لالإقت�شاد  كامل  الله  عبد  �شالح 

احلجة 1418هـ امل�افق 25-27 من ني�شان عام 1998م . 
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-4الندوة العاملية ال�شابعة لتاريخ العل�م عند العرب املنعقدة مبركز زايد للرتاث والتاريخ 
العربي بجامعة حلب  العلمي  الرتاث  بالتعاون مع معهد  املتحدة  العربية  الإمارات  بدولة 

ب�ش�ريا يف الفرتة من 12-15 ن�فمرب لعام 2000م . 
-5امل�ؤمتر الدويل ح�ل دور املراأة ال�شيا�شي واحل�شاري عرب الع�ش�ر الذي ينظمه مركز 
جامعة  التاريخ-  ق�شم  مع  بال�شرتاك  القاهرة  بجامعة  التاريخية  والدرا�شات  البح�ث 

القاهرة يف الفرتة من 2-3 ماي� ل�شنة 2001م . 
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خ�لد عبد �لكرمي �لهم�رشي 
ربيع  من  ع�رش  التا�شع  اجلمعة  ي�م   )1( ط�لكرم  يف   الهم�رشي  خالد  امل�ؤرخ  ولد       
الأول1386هـ/ الثامن من �شهر مت�ز عام 1966م ، وتلقى تعليمه البتدائي والإعدادي 
والثان�ي يف م�شقط راأ�شه ، وبعد جناحه يف امتحان الثان�ية العامة التحق بجامعة النجاح 
ليدر�ص يف ق�شم التاريخ يف العام الدرا�شي 1985-1986م ، وقد انقطع عن الدرا�شة 
انتهاء امل�انع ، حيث ح�شل على درجة البكال�ري��ص عام  لأ�شباب ق�رشية ، وعاد بعد 
درجة  على  للح�ش�ل  و�شجل   ، نف�شها  اجلامعة  العليا يف  درا�شته  ووا�شل   ، 1994م 
املاج�شتري م��ش�ع حتقيق ودرا�شة يف اإحدى املخط�طات اخلا�شة بفل�شطني وعن�انها :" 
لطائف الأن�ص اجلليل يف حتائف القد�ص واخلليل "، وقد ح�شل على درجة املاج�شتريعام 
2001 م، وقد ن�رش هذا الكتاب يف م�ؤ�ش�شة دار الأ�ش�ار عكا ، وقد وا�شل الهم�رشي 
درا�شته للح�ش�ل على درجة الدكت�راة �شمن الربنامج امل�شرتك بني جامعتي الأق�شى ) 

فل�شطني( وعني �شم�ص ) م�رش( . 
      وقد عمل الهم�رشي يف وزارة ال�شياحة الفل�شطينية منذ عام 1995م ، وما يزال 

على راأ�ص عمله ، كما عمل م�رشفًا اأكادمييًا يف جامعة القد�ص املفت�حة)1(. 

_________________________
اأرا�شيها  م�شاحة  تبلغ  منه  ال�رشقية  اجلهة  يف  الفل�شطيني  ال�شاحلي  ال�شهل  منت�شف  يف  املدينة  هذه  :تقع  ط�لكرم   -  1
32610 دومن و تبعد 15كم عن �شاحل البحر الأبي�ص املت��شط و م�قعها هام لنه، ملتقى الطرق التجارية و ممرا للغزوات 
احلربية بني م�رش و ال�شام .مير منها خط �شكة احلديد و يحيط باملدينة عدد من القرى العربية .و فيها عدد كبري من اخلرب 
ان�شاأت ا�رشائيل عددا من امل�شت�طنات على اأرا�شيها بلغ عددها 25 م�شت�طنة اغلبها م�شتعمرات �شكنية و تعاونية، ت�جد 

يف املدينة اربع حمطات تلفزي�نية و فيها جامعتان .انظر ويكيبيديا : امل��ش�عة احلرة 
-2 اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني .
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خ�لد حممد عطية �س�يف
       ولد امل�ؤرخ خالد �شايف يف خميم الربيج بقطاع غزة يف 1965/11/20م ، در�ص 
الثان�ية يف مدر�شة  ، ودر�ص  للبنني  الإبتدائية والإعدادية يف مدر�شة الربيج الإعدادية 
خالد بن ال�ليد الثان�ية للبنني ، وح�شل على �شهادة الثان�ية العامة عام 1983م بتقدير 
جيد ، ويف عام 1983م اإلتحق بجامعة بريزيت بال�شفة الغربية وتخرج يف ق�شم التاريخ 
من  درا�شية  منحة  على  عام 1995ح�شل  ويف   ، جًدا  جيد  عام  عام 1989بتقدير 
من  احلديث  التاريخ  املاج�شتري يف  درجة  لنيل   )  DAAD( الثقافية  اخلدمات  م�ؤ�ش�شة 
اجلامعة الأردنية يف عمان ،  وقد كانت اأطروحته بعن�ان " ظاهر العمر الزيداين 1689-

1775م " ، وقد نال الدرجة عام 1997م . 
اإلتحق امل�ؤرخ   عام  1999مبعهد غ�تة لتعليم اللغة الأملانية يف مدينة ج�لتجن ، كما 
ح�شل على منحة درا�شية من م�ؤ�ش�شة اخلدمات الثقافية  )DAAD (  لنيل درجة الدكت�راة 
يف معهد العل�م الإجتماعية يف جامعة برلني احلرة ، وكانت اأطروحته للدكت�راة بعن�ان " 
احلكم امل�رشي يف فل�شطني 1831-1840" ، با�رشاف الربوفي�ش�رة ج�درن كرمير ، 
مديرة معهد العل�م الإ�شالمية يف اجلامعة ، وقد كتب امل�ؤرخ الأطروحة باللغة الإجنليزية 

 .“1840-The Egyptian Rule in Palestine 1831 " حتت عن�ان
     عمل الدكت�ر خالد باحثًا ميدانيًا يف م�ؤ�ش�شة احلق حلق�ق الإن�شان يف مدينة رام الله، 
وكذلك يف قطاع غزة من عام 1989-1995م ، وعمل حما�رشًا يف ق�شم التاريخ يف 
كلية الرتبية احلك�مية �شابًقا ) جامعة الأق�شى حاليًا ( يف قطاع غزة وما زال م�ظفًا ر�شميًا 
الدبل�م  بتدري�ص طالب  الدكت�ر خالد  قام  الدكت�راة  لر�شالة  اإعداده  واأثناء فرتة   ، فيها 

واملاج�شتري يف جامعة برلني احلرة)1(. 
    �شارك الدكت�ر خالد يف العديد من امل�ؤمترات الدولية يف جمال تخ�ش�ص علم التاريخ من بينها 
: "Modern History and Islam “ يف معهد العل�م الإ�شالمية يف جامعة برلني احلرة. 

________________________

-1 اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني . 
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من �أهم �أعم�له �لعلمية : 
 The Egyptian Rule in" م   2004 عام  اأملانيا  يف  الدكت�راة  اأطروحة  ن�رش   -
 Palestine 1831-1840" A Critical Reassesment ، Mensch & Buch

.Verlag ، Berlin ، 2004
- مقالت �شبه اأ�شب�عية يف �شحيفة القد�ص العربي ال�شادرة يف لندن . 

- هناك عدة اأبحاث حتت التحكيم والن�رش . 
يتقن الدكت�ر خالد اللغة الإجنليزية ، والأملانية ، والرتكية – العثمانية ، واللغة العربية .   
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 خ�لد حممد مر�ر من�س�ر
ولد امل�ؤرخ خالد من�ش�ر يف بلدة بدو)1( القريبة من القد�ص عام 1378هـ/ 1958م، 
وبعد   ، الثان�ية  غازي  امللك  مدر�شة  يف  والثان�ي  والإعدادي  البتدائي  تعليمه  تلقى 
ح�ش�له على �شهادة الثان�ية العامة ت�جه اإىل اجلامعة الأردنية حيث ح�شل على درجة 
عام  القد�ص  جامعة  من  املاج�شتري  درجة  على  ح�شل  ثم   ، الآثار  يف  البكال�ري��ص 
1996م  ، ومن اإجنازاته العلمية حتقيق خمط�طة ومطب�عة " مقام النبي م��شى درا�شة 

تاريخية واأثرية ومعمارية ".
عمل مدر�شا يف مدر�شة دار اليتام الإ�شالمية الثان�ية يف القد�ص من �شنة 1981 اإىل 

عام 2001م ، ويعمل حاليا مدر�شا يف مدار�ص وكالة الغ�ث يف بيت عنان)2(. 

____________________________
-1 قرية بدو: تقع يف ال�شمال الغربي من القد�ص ، ويبدو ان ا�شم القرية م�شتق من " بدة " مبعني معا�رش الزيت لكرثة ا�شجار 

الزيت�ن املزوعة يف ارا�شيها . حممد �رشاب ، معجم، �ص145-144.
-2 اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني
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خ�لد ي�ن�س عبد �لعزيز �خل�لدي 
عام  القعدة  ذي  من  العا�رش  الحد  ي�م  غزة  يف  اخلالدي  خالد  الدكت�ر  امل�ؤرخ  ولد    
1381هـ / اخلام�ص ع�رش من �شهر ني�شان عام1962م ، ح�شل على بكال�ري��ص يف 
، وعلى درجة  – مكة املكرمة  القرى  اأم  القت�شاد الإ�شالمي عام 1986م من جامعة 
املاج�شتري يف التاريخ عام 1991م من اجلامعة الأردنية-عمان ، وكان عن�ان اأطروحته 
، كما ح�شل على درجة  ال�لة"  الأندل�ص يف عهد  الإ�شالمي يف  العربي  الإ�شتقرار   ":
الدكت�راة يف التاريخ عام 1999م من جامعة بغداد، وكان عن�ان اأطروحته :" اليه�د 

يف الدولة العربية الإ�شالمية يف الأندل�ص)92-897هـ(" )1(.
-1999 عام  من  م�شاعدًا  واأ�شتاذًا   ، 1992-1999م  عام  من  حما�رشًا  عمل    
2004م ، كما عمل رئي�ًشا لق�شم الآثار من عام 2001-2003م ، وله العديد من 

البح�ث والدرا�شات العلمية املحكمة:
الهجريني(،حمكم  ع�رش  الثالث  القرن  اإىل  الأول  القرن  ال�شام)من  بالد  الزلزل يف   1-

وم�افق على ن�رشه يف جملة اجلامعة الإ�شالمية، بغزة .
 -2 الزلزل يف م�رش) من القرن الأول اإىل القرن الثالث ع�رش الهجريني(، حمكم وم�افق 

على ن�رشه يف جملة الع�ش�ر يف املجلد اخلام�ص ع�رش ،ج2 ،مت�ز2005م. 
-3 تطبيق اأحكام الذميني على يه�د الأندل�ص بني اللتزام والتفريط.حمكم وم�افق على 

ن�رشه يف جملة الع�ش�ر، املجلد اخلام�ص ع�رش، ج1 كان�ن ثاين 2005م.     
-4 طلب اليه�د من امل�شلمني فتح الأندل�ص )حقيقة اأم اإدعاء؟(. حمكم وم�افق على ن�رشه 

يف جملة البذور يف العدد الثاين. 
على  وم�افق  الأندل�ص)روؤية جديدة(.حمكم  اليه�د يف  من  امل�حدية  الدولة  م�قف   5-
ن�رشه يف جملة ح�ليات كلية الآداب جامعة عني �شم�ص  يف املجلد الثاين والثالثني من 

�شنة2004 م. 

___________________________
-1 اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني.
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م�س�رك�ت علمية �أخرى:

-1 امل�شاركة يف امل�ؤمتر العلمي الأول الذي نظمته جمعية القد�ص للدرا�شات والبح�ث يف 
ماي�2001م ب�رقة م��ش�عها"جهاد الإ�شالميني يف فل�شطني"، وقد ن�رش امل��ش�ع يف 

العديد من ال�شحف واملجالت وم�اقع الإنرتنت.
-2 امل�شاركة يف الي�م الدرا�شي الذي نظمته عمادة البحث العلمي يف اجلامعة الإ�شالمية 
�شنة 2002م ب�رقة م��ش�عها"بيع الفل�شطينيني اأر�شهم لليه�د-حقيقة اأم اإفرتاء"، وقد 

ن�رش امل��ش�ع على نطاق وا�شع يف العديد من ال�شحف واملجالت وم�اقع الإنرتنت.
نطاق  على  ون�رشها  وال�شيا�شية  والإجتماعية  التاريخية  املقالت  من  العديد  كتابة   3-

وا�شع يف ال�شحف واملجالت وم�اقع الإنرتنت. ومن هذه املقالت:
اأ-تاريخنا من يدر�شه؟

ب-مناظرة بني معتقل وحمقق.
ج-اله��ص بنظرية امل�ؤامرة

د- ر�شالة اإىل ال�شيخ اأحمد الكبي�شي.
هـ - اأزمة رج�لة.

عام  ،الأوىل  طبعتني  يف  الأندل�ص"  يف  امل�شلمني  حكم  حتت  اليه�د  كتاب"  ن�رش   4-
2001م عن دار الأرقم بغزة، والثانية عام 2002م على نفقة وزارة الثقافة والإعالم 

يف ال�شارقة. والكتاب يف ال�شل ه� اطروحة الدكت�راة.
-5 الإ�رشاف على ر�شالة ماج�شرت للطالب �شامي اأب� زهري، وهي بعن�ان" يه�د املدينة 

يف العهد النب�ي"، وقد اأجيزت يف يناير 2004م.
-6 الإ�رشاف على ثالث ر�شائل ماج�شتري اأخرى ما زالت يف مرحلة الإعداد.

-7 رئا�شة ق�شم التاريخ والآثار يف اجلامعة الإ�شالمية ملدة �شنتني)2001-2003م(.
-8 رئا�شة ق�شم البح�ث التاريخية يف جمعية القد�ص للبح�ث والدرا�شات بغزة.

-9 رئا�شة اللجنة امل�رشفة على كتابة تاريخ احلركة الإ�شالمية يف قطاع غزة، وقد اأجنز 
�شنة 1994م،من  اإىل  الأربعينات  بدايتها يف  منذ  احلركة  تاريخ  ت�ثيق  ومت  امل�رشوع، 
خالل مقابالت م�شجلة وم�ش�رة تلفزي�نيًا وحمف�ظة على اأقرا�ص كمبي�تر مع اأكرث من 

مائة �شخ�شية من قادة واأع�شاء احلركة الإ�شالمية.
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كلية  من  وطالبات  طالب  اأعدها  �شف�ية  500مقابلة  من  اأكرث  على  الإ�رشاف   10-
الآداب، مع معمرين، ومع �شخ�شيات مهمة،يف م��ش�عات متعلقة بالتاريخ الفل�شطيني. 

-11 اإعداد وتقدمي برنامج"تاريخي" لإذاعة حملية.  
-12 مناق�شة العديد من اأبحاث التخرج لطالب يف مرحلة البكال�ري��ص-تاريخ- اإ�شافة 

اإىل خطط ر�شائل ماج�شتري. 
ع�ش�ية اجلمعيات العلمية:

  -1 ع�ش� احتاد امل�ؤرخني العرب يف بغداد.
  -2 رئي�ص ق�شم الدرا�شات التاريخية يف جمعية القد�ص للبح�ث والدرا�شات.

-3 رئي�ص اللجنة امل�رشفة على كتابة تاريخ احلركة الإ�شالمية يف قطاع غزة.
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خلقي خنفر
     ولد امل�ؤرخ خلقي خنفر يف قرية الرامة عام 1364هـ/ 1945م،در�ص املراحل 
بالقاهرة  الأزهر  بجامعة  التحق  ،ثم  جنني  مدار�ص  يف  والثان�ية  والإعدادية  البتدائية 
والدكت�راة عام  واملاج�شتري عام 1970م  البكال�ري��ص عام 1968م  فح�شل على 
1974م يف التاريخ الإ�شالمي واحل�شارة الإ�شالمية "�شدر الإ�شالم " ،  وكانت ر�شالة 

الدكت�راة بعن�ان "عمرو بن العا�ص _اأثره يف احلروب وال�شيا�شة "
       ت�ىل منا�شب عدة يف جامعة اخلليل منذ اأن دخلها كع�ش� يف هيئة التدري�ص يف 
كلية ال�رشيعة عام 1974م حتى اأ�شبح رئي�ًشا للجامعة مرتني ،املرة الأوىل كانت عام 
حتى   2001 عام  من  للجامعة  رئي�ًشا  كان  الثانية  واملرة  1987م  حتى  1986م 
1975م  عام  ثم  ال�رشيعة  لكلية  عميًدا  كان  ا  اأي�شً الفرتة  تلك  خالل  2004م.ويف 
عميًدا لكلية الآداب 1985م،ثم رئي�ًشا لق�شم التاريخ عام 1986م ثم رئي�ًشا ملجل�ص 
اجلامعة عام 1988م،ثم رئي�شًا لق�شم الرتبية وعلم النف�ص عام 1997م ثم رئي�ص جلنة 
جائزة املرح�م �شماحة ال�شيخ حممد علي اجلعربي _م�ؤ�ش�ص جامعة اخلليل _يف العل�م 
والآداب عام 2000م.كما كان ع�ش�ًا يف جلنة الرتقيات بجامعة اخلليل ،وع�ش� م�ؤ�ش�ص 
متفرغ يف  تدري�ص غري  هيئة  الثان�ية.وع�ش�  خالد  امللك  مدر�شة  الآباء يف  يف جمل�ص 
كل من املعهد ال�رشعي يف القد�ص ،وكلية الدع�ة واأ�ش�ل الدين يف القد�ص ، واجلامعة 
الإ�شالمية يف غزة ،وم�جه مادة الإجتماعيات يف كل من مدار�ص رابطة اجلامعيني باخلليل 
ومدر�شة جامعة اخلليل النم�ذجية)1(. �شدر للم�ؤرخ الأ�شتاذ الدكت�ر خلقي خنفر جمم�عة 

من امل�ؤلفات ومنها : 
تاريخ الطب يف الإ�شالم عام 1984م  1-

تاريخ الدع�ة يف حياة الر�ش�ل، ط1،اخلليل1405هـ/ 1985م   2-
اخلالفة الرا�شدة 1987م  3-

_____________________________
-1  اأر�شل الدكت�ر خلقي خنفر ال�شرية الذاتية للباحثني عرب الربيد .
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اخلليل   ، والن�رش  للطباعة  العت�شام  ،ط1،  الإ�شالمية  احل�شارة  تاريخ   4-
1412هـ/1991م

املراأة امل�شلمة بني الإن�شاف والإجحاف 1991م  5-
عبدالله بن عامر واأثره يف الفتح الإ�شالمي 1995م  6-

الع�رش العبا�شي الأول :تاريخ وح�شارة، ط1،اخلليل ،1418هـ/ 1998م  7-
الدولة الأم�ية : تاريخ وح�شارة ، ط1،اخلليل 1422هـ/201م.  8-

اإعداد دليل جامعة اخلليل 1998م  9-
ن�رش جمم�عة من املقالت وا�شرتك يف العديد من امل�ؤمترات العربية والدولية .  10-

تق�مي الإنتاج العلمي لنيل الرتقيات العلمية لباحثني واأكادمييني .  11-
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خليل ط�طح 
     ولد امل�ؤرخ الدكت�ر خليل ط�طح يف رام الله وتلقى تعليمه الإبتدائي يف مدار�شها اأما 
الثان�ية  العامة فقد در�شها يف مدر�شة برمانا الإجنليزية يف لبنان ، وبعد ذلك ت�جه اىل 
ال�ليات املتحدة الأمريكية حيث در�ص يف جامعة هارفارد وتخرج فيها يف نهاية احلرب 
بالقد�ص وبعد  اإدارة دار املعلمني  اإىل فل�شطني حيث ت�ىل  العاملية الأوىل وبعد ذلك عاد 
ذلك بفرتة ت�جه اإىل ال�ليات املتحدة حيث ح�شل على درجة الدكت�راة يف م��ش�ع :" 
الرتبية عند العرب "، ويف عام 1926م ت�ىل اإدارة مدر�شة الفرندز برام الله وبقي فيها 

حتى عام 1944م)1(. وقد و�شع جمم�عة من امل�ؤلفات اهمها : 
تاريخ القد�ص ودليلها بالإ�شرتاك مع ب�ل�ص �شحادة عام 1930م .   1-

فل�شطني وجغرافيتها بالإ�شرتاك مع عمر ال�شالح الربغ�ثي .   2-
الرتبية عند العرب ، باللغة الإجنليزية .   3-

جغرافية فل�شطني .  4-

___________________________
-1 عرفان اله�اري ، اأعالم ، �ص 155. 
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خليل عث�منة 
عام 1358هـ/  القريبة من ط�لكرم  الغربية)1(  باقة  عثامنة يف  امل�ؤرخ خليل  ولد       
درجة  على  ح�شل   ، فيها  والثان�ي  والإعدادي  الإبتدائي  تعليمه  وتلقى    ، 1939م 
البكال�ري��ص يف م��ش�ع التاريخ العام واللغة العربية واآدابها من جامعة تل اأبيب عام 
1972م ، كما ح�شل على درجة املاج�شتري يف اللغة العربية بعن�ان :" م�شادر �شيب�يه 
درجة  على  وح�شل   ، 1976م  عام  القد�ص   / العربية  اجلامعة  من   ،  ") الكتاب   ( يف 
:" خالفة ه�شام بن  اأطروحته  الدكت�راة يف احل�شارة والتاريخ ال�شالمي ، وكان عن�ان 
عبد امللك " ، وحتقيق خمط�طة : "اأن�شاب الأ�رشاف للبالذري" ، اجلامعة العربية / القد�ص 

عام 1981م)1( . 
وترجم كتاب الث�رة العربية الفل�شطينية 1936-1939م ، تاأليف زيف البيليج ، القد�ص 

1978م . 
امل�ؤلفات املن�ش�رة :

al-Baladhuri Ansab Al-Ashraf،vol6B)The Caliphate                 -1
Abd-al-   Malik(. AScientific edition with references،notes general 
index and critical introduction in Arabic and English.)ed .Max 
Schloessinger Institute(،Jerusalem1994.
The Frankish Wars and Roger Heacock،Birzet                          -2
University.    Mediterranean Studies Unit.1994
Studies in Early Islamic History،Socio-Political and                -3
Religious Aspects in Medieval Islamic Society )Mediterranean 
Studies Unit(، Birzet،1998.

________________________
�شابقا قبل  ل�اء ط�لكرم  اإىل  تابعة  و كانت   ، منذ عام 1949م  ل�اء حيفا  العربية يف  املدن  الغربية:هي احدى  باقة   -  1
الحتالل اأي ايام النتداب الربيطاين و اثر معاهدة رود�ص بني الردن و ا�رشائيل  عام 1949م انف�شلت عن باقة ال�رشقية 
اجلزء الذي بقي يف اجلانب الردين ح�شل �شكان باقة الغربية على اجلن�شية ال�رشائيلية بعد عام 1949م .تقع املدينة على 
ارتفاع 75م عن �شطح البحر و بلغت ارا�شيها 11000دومن بلغ عدد �شكانها عام 2002م ح�ايل 24000ن�شمة و 

هي خام�ص اكرب مدينة عربية يف ا�رشائيل بعد النا�رشة و ام الفحم و �شفا عمرو .انظر ويكيبيديا :امل��ش�عة احلرة 
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-1اله�اري ، اأعالم ، �ص155. واأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني .

-4فل�شطني يف خم�شة قرون ،من الفتح الإ�شالمي حتى الغزو الفرجني )1099-634(، 
م�ؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية ،بريوت 2000م.         

بني  العربي  وامل�رشق  فل�شطني  جمتمع  يف  للدولة  الإنتماء  وبذور  املدين  -5"التح�ل 
لدرا�شة  الفل�شطينية  ،امل�ؤ�ش�شة  م�اطن  امليالديني،م�ؤ�ش�شة  ع�رش  واحلادي  ال�شابع  القرن 

الدميقراطية)رام الله(/ 2000  م.                       

الإ�شالمي  التاريخ  يف  انتقالية  العربي،ق�شايا  ال�طن  يف  ال�شيا�شية  -6”الإنتقالية 
 - 2001م  بريزيت  جامعة   الدولية   الدرا�شات  (معهد  عثامنة  املبكر،)حترير:د.خليل 

حتت الطبع
-7ملع من اأخبار الفرزدق و�شعره،من اأن�شاب الأ�رشاف ،لأحمد بن يحيى البالذري ،حققه 
وقدمه وو�شع فهار�شه د.خليل عثامنة .اإ�شدار:جممع اللغة العربية ،وزارة املعارف والثقافة، 

حيفا.                                                   
واقت�شادية  اجتماعية  تاريخية  واململ�كي،درا�شة  الأي�بي  العهدين  يف  -8فل�شطني 
�شاملة،)م�ؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية(. بريوت ، 2006.                                           

:)II ARTICLES )PUBLISHED
والأ�شل�ب)بعنايــة  اللغــة  يف  درا�شــات   ،" �شيب�يــه  عنــد  اللغــات  “مفهــ�م   )1

.�ص.�ش�ميخ(،1980،�ص60-45                                                        
 The Sources of al-Baladhuri's Ansab al-ashraf"،Jerusalem"      )2
Studies in Arabic and Islam ،V)1984(Part2 2،pp.237-
.)62.)Jerusalem
3(”عق�بة النفي يف �شدر الإ�شالم"،الكرمل،عدد 5)1984م(حيفا ،/�ص 55_80

"Arab Settelment During The Umayyad Caliphate"،JSAI         )4
،8،1986،) Jerusalem( Part2،pp.185-207.

5(”اجلن جريان ل نراهم ،الكرمل،عدد8)1987(،حيفا ، �ص 83_122
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1989،pp.307-326، Paris .
" The Early Murji'a، Some Notes "، Journal of Semetic           )10
Studies، Vol. 35،No.1،1990،pp.103-130،Manchester، England.
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“ الأبعاد الإجتماعية وال�شيا�شية لدي�ان العطاء ، درا�شة يف تك�ين املجتمع العربي)12 
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خمي�س حمم�د �سليم ع�بدة 
�شهر  من  ال�شاد�ص  امل�افق  الأربعاء  ي�م  قلنديا)1( يف  عابدة يف خميم  ولد خمي�ص       
ني�شان عام1960م /التا�شع من �ش�ال عام 1380هـ  ، وقد تلقى تعليمه الإبتدائي، 
و الإعدادي يف مدر�شة قلنديا العدادية للبنني يف الفرتة ال�اقعة بني عامي 1966_
1975م ،و بعد ذلك اإنتقل اإىل مدر�شة رام الله الثان�ية التي اأم�شى فيها ثالثة اأع�ام 
يف الفرتة ال�اقعة بني عامي 1975_1978م . و بعد جناحه يف الثان�ية العامة التحق 
بجامعة القد�ص ) كلية الدع�ة و اأ�ش�ل الدين ( حيث ح�شل على درجة البكال�ري��ص عام 
1982م ، ووا�شل درا�شته يف جامعة بريزيت حيث ح�شل على دبل�م يف الرتبية عام 
1993م ، ووا�شل درا�شته يف جامعة القد�ص للح�ش�ل على درجة املاج�شتري ، و كان 
عن�ان اأطروحته " �شمانات ولية القا�رش بني الفقه والقان�ن " وقد ح�شل على الدرجة 
:"املر�شد يف  اأهمها  عام 2005م . و�شع خمي�ص عابدة عدة م�ؤلفات دينية و تاريخية 
منا�شك احلج و العمرة " عام 1996م و كتاب " بيت�نيا الأر�ص و الإن�شان " و قد األفه 
بالإ�شرتاك مع اإياد حممد هديب ، و �شدرت الطبعة الأوىل من الكتاب عام 1994م عن 

دار ال�رشق للطباعة والن�رش ، وقد قدم له املرح�م الأ�شتاذ الدكت�ر اإبراهيم اأب� لغد )1(.

___________________________
-1 خميم قلنديا:�شمي بهذا ال�شم ن�شبة اىل قرية قلندية 

-2 اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني.
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خريي حم�د 
      ولد امل�ؤرخ خريي حماد يف نابل�ص عام1338هـ/ 1919م،اأنهى درا�شته الإبتدائية 
بالقد�ص.ونال �شهادة  العربية  بالكلية  التحق  بنابل�ص،ثم  والثان�ية يف مدر�شة ال�شالحية 
وح�شل  عام 1933م  بريوت  الأمريكية يف  للجامعة  العايل.انت�شب  للتعليم  الجتياز 
معلمًا يف  �شن�ات  عام 1936م،اأم�شى خم�ص  الآداب  البكال�ري��ص يف  �شهادة  على 
العراق يف ثان�يات بغداد والب�رشة وال�شليمانية،ثم انتقل من التعليم لل�شحافة،ويف عام 
1941م ت�ىل رئا�شة حترير جريدة ا�شتقالل الي�مية،وقد �شجن ب�شبب مقالته،عاد اإىل 
حتى  1943م  عام  الدفاع  جريدة  حترير  رئا�شة  وت�ىل  �رشاحه،  اإطالق  بعد  فل�شطني 
عام 1946م،ويف العام نف�شه 1946م اأ�شدر يف القد�ص جملة اأ�شب�عية )امل�شتقبل( 

وا�شتمرت يف ال�شدور حتى عام 1948م.كما 
ت�ىل رئا�شة حترير جريدة ال�حدة عام 1951م يف عهد امللك طالل  ،ثم عمل م�شاعدًا 

ملدير املطب�عات ، ثم مديرًا عامًا للمطب�عات، ثم �شكرتريًا لرئا�شة ال�زراء.
    عمل يف بريوت مرا�شاًل لعدد من ال�شحف الأجنبية عام1955م،وانتقل لدم�شق وعمل 
مرا�شاًل �شحفًيا لل�شحافة الأجنبية عام 1957م.عاد اإىل بريوت عام 1959م،وانتقل 
للقاهرة عام 1962م حيث تفرغ للتاأليف والرتجمة)1(.له اأكرث من مائة وع�رشين كتاًبا 

تاأليًفا وترجمة واأهمها:
1. ث�رة الرباق.�شدر عام 1960م.

2. ق�شايا يف الأمم املتحدة،1962م.
3. اأعمدة الإ�شتعمار الربيطاين يف الع�رش العربي.القاهرة،1963م.

4. كي ن�شتعيد فل�شطني.1963م.
5. عبدالله فيلبي.قطعة من تاريخ العرب احلديث.1963م.

6. اإدعاءات اإ�رشائيل بني احلق التاريخي وحق ال�شيادة.القاهرة،1965م
7. اأبعاد املعركة مع اإ�رشائيل والإ�شتعمار.القاهرة 1967م

8. حتمية ال�حدة العربية يف املفه�م الإ�شرتاكي.القاهرة،1967م
9. ال�شهي�نية،جذورها واأهدافها.1968م

10. حق�ق الإن�شان يف ق�شية فل�شطني.
______________________________

-1 عرفان اله�اري : اأعالم من اأر�ص ال�شالم.�ص157
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وق�م برتجمة �لعديد من �لكتب �له�مة ومنه�:
-1 تاريخ اأملانيا الهتلرية.تاأليف ويليم ت�شرير. 4 جملدات عام 1963م

-2 مذكرات ون�شت�ن ت�رش�شل.ثالث جملدات،عام 1964م
-3مذكرات دي ج�ل.جملدان،1966م

مذكرات اإيدن.جملدان1960م  2-
مطارحات ميكا فيللي،1964م  3-
“الأمري" مليكا فيللي،1960م.  4-

ملن تقرع الأجرا�ص،لآرن�شت همنغ�اي،1962م  5-
ال�شي�عية،لهارولد ل�شكي،1961م  6-

ال�شلطان ،لربناردر�شل،1962م  7-
ث�رة اجلزائر،جل�ان فيلبني،1961م  8-

ق�شايا عربية،لأحمد ال�شقريي،1961م  9-
-10 دفاعا عن فل�شطني واجلزائر،دار الطليعة،بريوت،1961م

-11 فرق تخ�رش اأو ث�رة العرب،1905-1958،لأي�نيد�ص.بريوت1961م
-12 الطريق اإىل ال�ش�ي�ص،اأر�شكن �شايلدز.القاهرة1962م

-13 �شن�ات يف اليمن وح�رشم�ت.لأيفا هي�بك،1962م
-14 املنفى وامللك�ت،لألبيزكامي،1962م

-15 معركة البرتول،لأ�شتانت�ن ه�ب،1962م
-16 الراأ�شمالية والإ�شرتكية والدميقراطية،جل�زف �ش�مبيرت . جزءان ، القاهرة ،1963م.

-17 كيف جنح عبد النا�رش،لكارنيجا،القاهرة،1956م
-18 الإن�شان عند الغزايل،للدكت�ر علي عي�شى عثمان.القاهرة،1964م

-19 ال�شيا�شة بني الأمم،لهانز م�ر غنتاون القاهرة ،1965م
-20 �ش�ر من م�رش ،ليثل مانني،القاهرة،1965م

-21 بنيت� م��ش�ليني،بقلم م��ش�ليني،القاهرة 1965م
-22 الإ�شالح الزراعي والإمناء يف ال�رشق الأو�شط.لدورين وانر،القاهرة،1963

-23 اليه�دي العاملي امل�شكلة الأوىل التي ت�اجه العامل.هرني ف�رد،بريوت،1962م
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-24 اأزمة القطر ال�رشية مل�ؤامرة ال�ش�ي�ص.تروبرت�ش�ن.القاهرة 1965م
-25 الفت�حات العربية الكربى،جل�ن باغ�ت كل�ب،القاهرة،1963م

-26 الإمرباط�رية العربية الكربى،جل�ن باغ�ت كل�ب، بريوت،1966م
-27 اأهمية احلياة للفيل�ش�ف ال�شيني لني ي�تاجن.القاهرة 1967م

-28 مفارق الطرق اإىل اإ�رشائيل،ليكرو�شت�فر �شايك�ص،بريوت،1967م
مراقبي  ه�رن،كبري  فان  اجلرنال  مذكرات  ال�شالم.  خدمة  يف  -29اجلندية 

الهدنة،بريوت،1967م
-30 ال�شد العايل يف اأ�ش�ان،ليت�م ليتل،1968م

اإنحالل الإمرباط�رية العربية،جل�ن باغ�ت كل�ب.  31-
ع�ش�ر الظالم،جل�ن باغ�ت كل�ب.  32-

امل�شت�رشق  بريك،ومقدمة  جاك  الفرن�شي  وم�شتقبل،للم�شت�رشق  تاريخ  العرب   33-
هاملت�ن جب،الهيئة امل�رشية العامة للتاأليف والن�رش،1967م

اجل�انب الإجتماعية للتنمية الإقت�شادية،بقلم يل هانت.  34-
ث�رة الت�شنيع يف م�رش،لباتريك اأو بريان   35-

تاريخ احلرب العاملية الثانية،ل� ن�شت�ن ت�رش�شل،12جملدا  36-
الإ�شتعمار اجلديد اآخر مراحل الأمربيالية.القاهرة 1966م  37-

اأ�ش�ص الإقت�شاد ال�شيا�شي يف الإ�شرتاكية املارك�شية،القاهرة،1966م  38-
ت�رشت�شل ي�ؤرخ ويناق�ص اأنط�ين اإيدن،بريوت1961م  39-

التاأميم،القاهرة،1966م  40-
الثائرون،القاهرة،1964  41-

التط�رات الأخرية يف ق�شية فل�شطني،القاهرة،1964م  42-
ث�رة اأفريقيا،بريوت،1962م  43-

الث�رة العقائدية يف ال�رشق الأو�شط،القاهرة 1966م  44-
اجلديد يف التحليل ال�شيا�شي،القاهرة ،1965م  45-

جرائم احلرب الأمريكية،القاهرة 1967م   46-
ج�ن كنيدي،�ش�رة جانبية ريا�شية،بريوت1961م  47-
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-48 احلرب العاملية الثانية من وجهة النظر ال�ش�فياتية،القاهرة،1967م
-49 الإ�شالم يف الع�رش احلديث

-50 الإ�شرتاكية يف اآ�شيا،بريوت،1961م 
-51 �شيا�شة اأفريقيا اخلارجية،القاهرة،1966م

-52 ال�شيا�شة بني اأ�شدقائها واأعدائها ،القاهرة،1965م
الكتاب  عام 1955-1956م،القاهرة،دار  بني  ال�ش�فياتية  اخلارجية  ال�شيا�شة   53-

العربي.
-54 �شجاعة العبقري،بريوت،1962م

-55 ال�شي�عية ،بريوت 1961م
-56 ال�شحراء الكربى اأر�ص الغد امل�رشق للجزائر العربية،بريوت،1961م

-57 حرب الع�شابات،القاهرة،1967م
-58 احلقيقة عن العامل العربي،بريوت،1960م

-59 احلياد وعدم الإنحياز_الدول احلديثة يف جمالت ال�ش�ؤون العاملية،القاهرة،1964م
-60 رمال العرب،املكتب التجاري،بريوت

-61 املعركة بني العرب واإ�رشائيل،القاهرة،1967م
-62 املل�ك الها�شمي�ن،دار مكتبة احلياة ،بريوت
-63 مراك�ص بعد الإ�شتقالل،بريوت،1961م
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خريية ق��سمية
مدار�شها حتى  امل�ؤرخة خريية يف حيفا عام1355هـ/ 1936م،ودر�شت يف  ولدت 
عام النكبة ،وتابعت درا�شتها اجلامعية فح�شلت على الدكت�راة يف تاريخ العرب احلديث 

واملعا�رش عام 1975م من جامعة القاهرة .
    عملت الدكت�رة خريية يف مركز الأبحاث الفل�شطيني يف بريوت وكانت م�شت�شارة 
ق�شم ال�ثائق ، وقامت بالتدري�ص يف معهد البح�ث والدرا�شات العربية بالقاهرة .تق�م 
امل�ؤمترات  من  العديد  ،�شاركت يف  التاريخ  ق�شم  دم�شق يف  بالتدري�ص يف جامعة  حاليا 

والندوات)1( .ولها عدة اأبحاث وكتب اأهمها :
،بريوت  الأبحاث  ،مركز  عبدو  اإبراهيم  د.علي  مع  ،بال�شرتاك  العربية  البالد  يه�د   1-

.1971م.
احلك�مة العربية يف دم�شق )1918_1920م( بريوت .1971م.  2-

بريوت  )1908م_1918م(  و�شداه  العربي  امل�رشق  يف  ال�شهي�ين  الن�شاط   3-
1973م

اأحمد ال�شقريي زعيًما فل�شطينًيا ورائًدا عربًيا .1987م  4-
ع�ين عبد الهادي _اأوراق خا�شة .بريوت   5-

مذكرات القاوقجي .بريوت .  6-
العلم الفل�شطيني _بريوت .  7-

امل�شت�طنات الإ�رشائيلية يف الأرا�شي العربية املحتلة منذ عام 1967م بال�شرتاك   8-
–الهيئة العامة للكتاب .القاهرة .1978م.

ال�رشاع العربي الإ�رشائيلي يف خرائط.معهد البح�ث والدرا�شات العربية .القاهرة   9-
1979م.

___________________________
-1 اأحمد عمر �شاهني :م��ش�عة كتاب فل�شطني يف القرن الع�رشين .جـ1.�ص272، عرفان اله�اري ،اعالم ، �ص161.
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دروي�س �ملقد�دي
)اأو  لكرم  ط�  قرب    �شعب)1(-  بني  طيبة  بلدة  املقدادي يف  دروي�ص  امل�ؤرخ  ولد        
طيبة املثلث ( عام 1317هـ/1899م ،در�ص البتدائية والإعدادية يف بلدته ثم تابع 
درا�شته الثان�ية يف الكلية العلمية الإ�شالمية يف بريوت عام 1918م،والتحق باجلامعة 
1922م.عمل  عام  التاريخ  يف  البكال�ري��ص  على  وح�شل  بريوت،  يف  الأمريكية 
مدر�شًا  بدار املعلمني يف القد�ص 1922ـ1952م والكلية الإ�شالمية يف القد�ص عام 
1925م،اأبعدته �شلطات النتداب من فل�شطني ب�شبب مقاومته ل�شلطات النتداب عام 
1927م ، فذهب اإىل بغداد وعمل حما�رًشا للتاريخ يف دار املعلمني العالية،تابع درا�شته 
املعلمني  لبغداد واأ�شبح عميًدا لدار  يف برلني ثالث �شن�ات 1936_1939م وعاد 
العليا ،ونا�شل مع العراقيني �شد الإجنليز فاعتقل وزج به يف ال�شجن جن�ب العراق )نقرة 

ال�شلمان ( حيث ق�شى اأربع �شن�ات ا�شتغلها يف الكتابة .
   خرج من املعتقل وعاد اإىل فل�شطني، فت�ىل اإدارة املكتب العربي الذي اأ�ش�شته اجلامعة 
العربية للدفاع عن حق�ق �شعب فل�شطني، كان اأ�شتاًذا للتاريخ العربي يف اجلامعة ال�ش�رية 
1951م،  عام  للمعارف  مديًرا  عني  حيث  الك�يت  يف  عمل  1949_1951م. 
وم�شت�شاًرا ترب�ًيا للحك�مة الك�يتية حتى وفاته عام 1961م)2(. له جمم�عة من الكتب 

والأبحاث منها :
تاريخ الأمة العربية _و�شعه اأثناء وج�ده يف بغداد .  1-

تاريخنا –كتبه باأ�شل�ب ق�ش�شي _مع اأكرم زعيرت عام 1935م  2-
بني جاهليتني _م�رشحية كتبها اأثناء نفيه يف نقرة ال�شلمان ون�رشت عام 1967م   3-

على يد ابن عبد امللك النا�شف .

________________________________
1 - طيبة بني �شعب: هي احدى قرى املثلث ال�اقعة بالقرب من مدينة ط�لكرم.

اأحمد عمر �شاهني :م��ش�عة كتاب فل�شطني يف القرن الع�رشين جـ1 �ص275.، عرفان اله�اري ، اأعالم ، �ص163  2-
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ذي�ب علي حمم�د عي��س
درجة  على  ح�شل  1943م،  عام1362هـ/  ميثل�ن  يف  عل��ص  ذياب  امل�ؤرخ  ولد 
جامعة  من  مرتفع  جيد  بتقدير  والجتماعية،  الفل�شفية  الدرا�شات  يف  البكال�ري��ص 
دم�شق-  اجلمه�رية العربية ال�ش�رية عام 1966م ، كما ح�شل على درجة املاج�شتري 
عام  العربية  م�رش  جمه�رية  الإ�شكندرية-  جامعة  من  ممتاز  بتقدير  الجتماع  علم  يف 
1974م وكانت اطروحته بعن�ان :" ال�ظيفية املحدثة يف علم الجتماع"، كما ح�شل 
على �شهادة يف الإدارة، واخلدمة الجتماعية،  والتاأهيل من املعهد العايل لتدريب الباحثني 
الجتماعيني من اجلامعة العربية – القد�ص عام 1975م ،ونال درجة الدكت�راه يف علم 
الجتماع مع مرتبة ال�رشف الأُوىل من جامعة الإ�شكندرية- جمه�رية م�رش العربيةعام 
من  الجتماع  علم  الت�ازن يف  نظريات  :"م�قف  بعن�ان   اطروحته  وكانت   ، 1979م 

ق�شايا التغري وال�رشاع" . )2(
عمل اأُ�شتاذا م�شاعدا يف علم الجتماع )اخلط�ة اخلام�شة(يف جامعة بيت حلم عام 1979م، 
و اأُ�شتاذا م�شاركا يف علم الجتماع يف جامعة بيت حلم عام 1983م ، وقد ح�شل على رتبة 
بروفي�ش�ر يف علم الجتماع، جامعة القد�ص املفت�حةعام 1994م .ويق�م حاليا باعداد  
كتاب بعن�ان " مبادئ علم الجتماع" ي�ؤرخ يف اأحد ف�ش�له لعلم الجتماع الفل�شطيني.
عمل يف الفرتة ال�اقعة بني عامي 1966-1971م م�رشفا اجتماعيا ومّدر�شا يف منطقة 
اأبها - اململكة العربية ال�شع�دية، وبني عامي 1974-1975م مديرا لدائرة ال�ش�ؤون 
الجتماعية يف حمافظتي نابل�ص وط�لكرم، وبني 1976-1978م عمل حما�رشًا يف 
علم الجتماع واخلدمة الجتماعية – جامعة بيت حلم، كما كان املن�شق الأكادميي لكلية 
– جامعة بيت حلم، وحما�رشًا غري متفرغ يف  العل�م الجتماعية  دائرة  الآداب ورئي�ص 
جامعة النجاح ال�طنية ما بني )1981-1982( ، وكان بني عامي 1982-1989م 
عميد كلية الآداب ورئي�ص ق�شم العل�م الجتماعية – جامعة بيت حلم ، ويف الفرتة ال�اقعة 
بني عامي 1990-1994م كان رئي�ص وم�ؤ�ش�ص جامعة القد�ص املفت�حة يف فل�شطني 
)1990/07/01-1994/08/01(، وبني عامي 1994-1998م كان وكيال 
ل�زارة ال�ش�ؤون الجتماعية يف ال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية )22-1994/08/02/
1998/09( ، وكان رئي�ص جامعة القد�ص املفت�حة بني 1998-2001م  ، وبني 
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2001-2005م وكيل وزارة واأمني �رش جمل�ص التعليم العايل الفل�شطيني و اأ�شتاذًا 
جامعة  رئي�ص  الن  الأق�شى،وه�  جامعة   - دكت�راة  ر�شائل  على  لال�رشاف  متفرغ  غري 

فل�شطني الهلية.
اما عن امل�ؤلفات، والبح�ث، والدرا�شات املن�ش�رة فله:

�لكتب :
 – القد�ص  الإ�شالمية،  الأيتام  دار  مطبعة  املحدثة،  الجتماعية  النظرية   1-

فل�شطني،1982م
 – القد�ص  العربية،  الدرا�شات  جمعية  مطبعة  الجتماعية،  امل�شكالت  اإىل  مدخل   2-

فل�شطني،1984م. 
-3 يف علم ال�شكان واملتغريات ال�شكانية الفل�شطينية، كتاب مقرر غري من�ش�ر، جامعة 

بيت حلم،1987م.
-4 دليل ق�شم العل�م الجتماعية، جامعة بيت حلم، من�ش�رات اجلامعة،1989م.

-5 الطفل الفل�شطيني يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة، م�ؤلف م�شارك مع )د. اأحمد بكر 
)حمرر(، د. �شليم ح�شيني، د. كايرو عرفات، م�ؤ�ش�شة التعاون – القد�ص1990م .

-6 وجهة نظر �ش��شي�ل�جية اإ�شالمية يف معاجلة امل�شكالت الجتماعية، مطبعة الأمل، 
الرام، فل�شطني1992م.

املفت�حة،  القد�ص  جامعة  من�ش�رات  م�شارك(  )م�ؤلف  الفل�شطيني،  املحلي  املجتمع   7-
القد�ص – فل�شطني1992م.

-8 مبادئ علم الجتماع، )م�ؤلف م�شارك( من�ش�رات جامعة القد�ص املفت�حة، القد�ص، 
فل�شطني1993م.

املفت�حة،  القد�ص  جامعة  من�ش�رات  م�شارك،  م�ؤلف  )الب�رشية(،  فل�شطني  جغرافية   9-
القد�ص – فل�شطني1995م .

-10 القد�ص: درا�شات فل�شطينية، اإ�شالمية وم�شيحية )م�ؤلف م�شارك(، من�ش�رات مركز 
اللقاء، القد�ص، فل�شطني1996م.

Social Problems: An Islamic Perspective،- Al-Liqa، Pub.  11-
Bethlehem2001

-12 اإدارة امل�ؤ�ش�شات الجتماعية، ) م�ؤلف م�شارك( من�ش�رات جامعة القد�ص املفت�حة، 
القد�ص، فل�شطني،)حتت الطبع( 2001م .

-13 الرعاية الجتماعية، ) م�ؤلف م�شارك ومن�شق(، من�ش�رات جامعة القد�ص املفت�حة، 
القد�ص، فل�شطني ) حتت الطبع(2001م .

-14 مبادئ علم الجتماع ، حتت الطبع2006.
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�لبح�ث و�لدر��س�ت �ملن�س�رة :-

-1 " التعليم العايل الفل�شطيني بني ال�اقع  والتحديات"، جملة الزاوية القت�شادية، العدد 
�شفر، رام الله، اآذار، ال�شفحة 42 – 49، 2005م .

Religious Phenomenon: Religiousity or Fanaticisim، Al-         2-
LIQA’ Journal، Vol.11/12،June-December،pp.153-159، 1998

-3 “ وزارة ال�ش�ؤون الفل�شطينية، واقع، واجنازات، وتطلعات" ، جملة امل�شاعل،  

ا�شدار وزارة ال�ش�ؤون الجتماعية، العدد الأول، مت�ز، ال�شفحة 7-8، 1998م.

املجتمع  لت�عية  دليل  كتاب:  يف  وتنميتهم"،  الأطفال  تربية  يف  ال�الدين  "دور   4-
املحلي: نداء لل�الدين نح� اأُ�رشة اأف�شل، من�ش�رات وزارة ال�ش�ؤون الجتماعية ومنظمة 

الي�ن�شك�، رام الله، �شفحة 13-22. 1998م 

م�ؤ�ش�شات اخلدمات الجتماعية يف القد�ص واحتياجاتها حتى العام 2000م،   5-
جمعية الدرا�شات العربية، القد�ص.1997م .

املدر�شة" ورقة بحث مقدمة يف م�ؤمتر ح�ل  العنف داخل  "دور الأ�رشة يف منع   6-
اأُنظر/ي  مت�ز،  فل�شطني )18-17(  الله،  رام   – العنف يف املدار�ص وطرق املعاجلة، كري 

اأعمال امل�ؤمتر.1996م.

اإ�شدار  الإ�شالم،  الإن�شان يف  الإ�شالم"، يف كتاب: حق�ق  الإن�شان يف  "كرامة   7-
مركز الدرا�شات والتطبيقات الرتب�ية، القد�ص، �شفحة 31-40، 1996م 

"دور العائلة يف منع الت�رشب من املدار�ص"، ورقة بحث قدمت يف م�ؤمتر ظاهرة    8-
الت�رشب وانعكا�شاتها على املجتمع الفل�شطيني. مركز رام الله. اأُنظر اأعمال امل�ؤمتر �شفحة 

137-145، 1995م 

امل�ؤمتر   : اإىل  قدمت  بحث  ورقة  الفل�شطيني"،  لل�شعب  �شكانية  �شيا�شة  "نح�   9-
الفل�شطيني لل�شكان وتنظيم الأُ�رشة، القاهرة. اأُنظر اأعمال امل�ؤمتر �شفحة 197-183، 

1994م .
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خ�شائ�ص الطلبة والهيئة الأكادميية والهيئة الإدارية يف جامعة القد�ص املفت�حة.   10-
القد�ص  بالتعاون ما بني جامعة  بعد، والذي عقد  التعّلم عن  اإىل م�ؤمتر  بحث ميداين قدم 

املفت�حة والي�ن�شك�، عمان، )28-06/30(. اأُنظر اأعمال امل�ؤمتر.1993م

 The Future of the Holy Land: Elements of Positive  11-
 Religious Contributions – A Muslim Perspective Presented at:
 The Conference on The Holly Land in The Monotheistic Faiths
 – Life and Peace Institute – Uppsala –Sweden – pp-133-162،

1993

"احلرب النف�شية يف اأزمة اخلليج"، ورقة بحث قدمت يف امل�ؤمتر التا�شع للرتاث   12-
اأُنظر  اآب.  العربي للم�شلمني وامل�شيحيني يف الأرا�شي املقد�شة املنعقد ما بني 25-23 

اأعمال امل�ؤمتر �شفحة )111-129(.1991م 

"الأو�شاع الجتماعية – القت�شادية للطفل الفل�شطيني"، بحث ميداين من�ش�ر   13-
الغربية وقطاع غزة، �شفحة )45-96( و  ال�شفة  الفل�شطيني يف  الطفل  اأو�شاع   : يف 

 .1990 .)460-325(

املحلية  والنعكا�شات  الع�امل  املحتلة:  الأرا�شي  يف  ال�شعبية  "الإنتفا�شة   14-
والدولية" جملة الأ�ش�ار، عكا، �شفحة )54-6(.1990

"هتافات و�شعارات النتفا�شة"، بحث من�ش�ر يف كتاب : الأدب ال�شعبي يف ظل   15-
النتفا�شة، مركز اأحياء الرتاث – الطيبة، �شفحة )163-119(.1990

الأو�شاع املهنية للعمال العرب العاملني يف ا�رشائيل، بحث ميداين بالإ�شرتاك   16-
مع باحثني اجتماعيني اآخرين، جمعية الدرا�شات العربية، القد�ص.1989م .

للم�شلمني  العربي  الرتاث  م�ؤمتر  اأعمال  اأُنظر  العن�رشي"،  التمييز  "م�شكلة   17-
وامل�شيحيني، الطنط�ر، القد�ص، �شفحة )123-142(.1988م. 

اأعمال  اأُنظر  ال�الدية جتاه الأطفال"، جمعية تنظيم وحماية الأُ�رشة،  "امل�ش�ؤولية   18-
امل�ؤمتر �شفحة )5-23(. 1987م .
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م�ؤمتر  اإىل:  مقدمة  بحثية  ورقة  املحتلة"،  املناطق  يف  العلمي  البحث  "واقع   19-
امل�ؤمتر �شفحة )134- اأعمال  اأُنظر  اخلليل،  املحتلة، جامعة  املناطق  العلمي يف  البحث 

159(.1987م.
عام 1948"، جملة  املحتلة  وفل�شطني  غزة  قطاع  والطالق يف  الزواج  "اأح�ال   20-

جامعة بيت حلم، املجلد ال�شاد�ص، �شفحة )7-26(.1987م.
اإحتاد  التعريب"، جملة  اإىل  والدع�ة  املحتلة  الأرا�شي  العايل يف  التعليم  "فل�شفة   21-

اجلامعات العربية، الريا�ص، العدد 22 �شفحة )104-116(.1987م. 
اأُنظر اأعمال  -22 "دور القيادات املحلية للجمعيات اخلريية"، نادي اخلريجني، القد�ص. 

الدورة �شفحة )171-188(.1986م.
القيادات  دورة  يف  قدمت  درا�شة  الجتماعي"،  العمل  لتط�ر  تاريخية  "درا�شة   23-
اأعمال الدورة �شفحة )23- اأُنظر  املحلية للجمعيات اخلريية، نادي اخلريجني، القد�ص. 

36(. 1986م . 
-24 "اأح�ال الزواج والطالق يف ال�شفة الغربية"، جملة جامعة بيت حلم، العدد الرابع، 

�شفحة )71-97(.1985م .
يف  قدمت  بحث  ورقة  الفل�شطينيني"،  الأطفال  على  واأثرها  البيئية  "التحديات   25-
-177( �شفحة  امل�ؤمتر  اأعمال  اأُنظر  القد�ص.  الثالث،  الفل�شطيني  الجتماعي  امل�ؤمتر 

202(.1984م .
-26 "الرتكيب ال�شكاين للفل�شطينيني منذ العام 1922"، ورقة بحث قدمت يف امل�ؤمتر 
الثاين للرتاث العربي للم�شلمني وامل�شيحيني، الطنط�ر، القد�ص. اأُنظر اأعمال امل�ؤمتر �شفحة 

)67-98(.1984م . 
-27 درا�شة تق�ميية مل�شنع الأطراف ال�شناعية لتاأهيل املعاقني يف بيت حلم، بحث ميداين 

ن�رش باللغتني العربية والإجنليزية.1982م .
-28 جتربة التاأهيل املهني للمعاقني يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة، ورقة بحث قّدمت يف 

امل�ؤمتر الإجتماعي الفل�شطيني الثاين، القد�ص.1981م . 
 A Study of Mother – Child Care in Bethlehem Region، Verein 
Ceritas Kinder- Hilfe، Bethlehem، West Bank1979.

__________________________
-1ار�شل ال�شرية الذاتية للباحثني .
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ر��سم �سعب�ن ب�س�ر�ت
ولد امل�ؤرخ را�شم ب�شارات يف بلدة جبع )1( القريبة من القد�ص عام1384هـ/ 1964م، 
تلقى تعليمه البتدائي يف مدر�شتي بطريركية الروم الأرث�ذك�ص يف �شنطا /اربد ، وجبع 
البتدائية للبنني، وح�شل على �شهادة الثان�ية العامة عام 1982م من املدر�شة الر�شيدية 
الثان�ية يف القد�ص ، ثم التحق بجامعة بريزيت عام 1982م وتخرج من كلية الآداب 
/تخ�ش�ص تاريخ ، ح�شل على درجة املاج�شتري عام 1993م من اجلامعة الأردنية. وه� 

م�ش�ؤول ق�شم التخطيط والدرا�شات يف م�ؤ�ش�شة اآفاق املقد�شية بالرام )2(.
له العديد من الأبحاث والدرا�شات املن�ش�رة وغري املن�ش�رة ، منها :

-1 جبع – الأر�ص والإن�شان . من�ش�رة ، �شباط 2004م.
-2 بن� ارتق ودورهم يف احلروب ال�شليبية ، قيد الن�رش ، ت�رشين الثاين 2004م.

-3 مع ال�شاعر حمارب ذيب ، يف الذكرى العا�رشة ل�فاته . مقالة ن�رشت يف جريدة القد�ص .
-4 ال�شاعر ال�شعبي املقد�شي حمارب ذيب . قيد الن�رش ، كان�ن ثاين 2005م.

اجلامعة   ، من�ش�ر  بحث غري   . للدرا�شة  من�ذج   – امل��شل   : الإ�شالمي  املدينة  تط�ر   5-
الأردنية ، 1991م.

-6 يه�د اخلزر والق�شية الفل�شطينية . بحث غري من�ش�ر ، اجلامعة الأردنية ، 1992م.

________________________________
-1 جبع )القد�ص(: تقع يف ال�شمال ال�رشقي من القد�ص،وعلى بعد �شتة اأميال منها ،وهي تق�م يف م�قع قرية جبع الكنعانية 

مبعنى "تل".اأنظر :حممد �رشاب ،معجم ،�ص247.
-2 اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني 



179

ر��سي عبد �له�دي
   ولد را�شي عبد الهادي يف مدينة نابل�ص عام 1328هـ/1910 م ، ودخل املدر�شة 
الدروي�شية يف م�شقط راأ�شه يف اخلام�شة من عمره ، وت�جه ب�شحبة �شقيقه اإىل دم�شق عام 
1918م مل�ا�شلة الدرا�شة ، وبعد اأن اأم�شى عامني يف دم�شق عاد اإىل نابل�ص والتحق 
باملدر�شة ال�شالحية ، ويف خريف عام 1922م ، دخل دار املعلمني بعد اأن اجتاز الفح�ص 
لالجتماعيات يف  اأ�شتاذا  وعني  الهادي  عبد  را�شي  تخرج  عام 1926م  . ويف  املقرر 
اإدارة  نقلته  ، ويف عام 1929م  �شن�ات  فيها ثالث  واأم�شى   ، الثان�ية  الرملة  مدر�شة 
املعارف الفل�شطينية اإىل نابل�ص ليعمل اأ�شتاذا يف املدر�شة الها�شمية ، وبعد اأن اأم�شى �شنة 
يف هذه املدر�شة انتقل عام 1930م ليعمل اأ�شتاذا لالجتماعيات يف املدر�شة ال�شالحية 
الثان�ية . وتب�اأ را�شي عبد الهادي عدة منا�شب اإدارية منها : مديرا للمدر�شة الغزالية يف 
نابل�ص ، ومديرا ملدر�شة خان ي�ن�ص ، ومديرا للمدر�شة الها�شمية يف البرية ، واأ�شبح عام 
1940م مديرا للمدر�شة العمرية يف القد�ص ، ويف عام 1944م نقل مديرا ملدر�شة 
اخلليل الثان�ية ، ويف عام 1947م نقل بناء على طلبه اإىل عكا لي�شبح مديرا ملدر�شتها 
الثان�ية ، وعقب نكبة 1948م ت�جه اإىل دم�شق وعمل اأ�شتاذا للعربية واآدابها يف ثان�ية 

ابن خلدون، وعاد اإىل عمان وتب�اأ املراكز الآتية :
-1 مدير كلية احل�شني يف عمان ملدة اأربع �شن�ات 

-2 مديرًا للرتبية والتعليم يف عجل�ن .
-3 مديرًا للرتبية والتعليم يف اخلليل .

-4 مديرًا للرتبية والتعليم يف القد�ص .
-5 مدير للعربية يف ل�اء عجل�ن بعد عام 1959م .
-6 وكيال اإداريا لل�اء الكرك اأعقاب عام 1969م .

-7 مديرا اإداريا لل�اء البلقاء بتاريخ 1969/6/6م.
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الهادي  عبد  را�شي  املرح�م  و�شع  وقد   . التقاعد  على  اأحيل  1967/8/15م  ويف 
جمم�عة من امل�ؤلفات يف التاريخ ، وهي:

-1 تاريخ املمالك العربية بال�شرتاك مع املرح�م احمد خليفة ، طبع عام 1942م.
-2 العرب والإ�شالم ، 2جـ ، 1951م .

-3 امل�جز يف تاريخ العرب وامل�شلمني 1957م .
-4 امل�جز يف تاريخ العامل احلديث عام 1960م .

-5 تاريخ العرب وامل�شلمني ، 1966م .

-6 احل�شارات القدمية ،3جــ 1966م .
اللغة  كتاب يف  عن  ف�شال  اجلغرافية  امل�ؤلفات  من  الهادي جمم�عة  عبد  را�شي  وكتب 

العربية طبع عام 1967م .
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رئي�سة عبد �لفت�ح طلب �لعزة
اإربد عام1386هـ/ 1966م ، وتلقت تعليمها        ولدت امل�ؤرخة رئي�شة العزة يف 
البتدائي والإعدادي  يف مدر�شة جميلة ب� با�شا الإعدادية يف الفرتة ال�اقعة بني عامي 
اإربد يف الفرتة  1974-1982م ، وتلقت درا�شتها الثان�ية يف مدر�شة ثان�ية بنات 
ال�اقعة بني عامي 1982-1985م ، وبعد جناحها يف امتحان الثان�ية العامة التحقت 
بكلية الآداب /  جامعة الريم�ك حيث دخلت ق�شم التاريخ وح�شلت على بكال�ري��ص 
عام 1989م،ثم ح�شلت على املاج�شتري من اجلامعة نف�شها عام 1995م تخ�ش�ص 
يف  نابل�ص  "مدينة  بعن�ان  املاج�شتري  ر�شالة  .وكانت  اإ�شالمية  وح�شارة  اإ�شالمي  تاريخ 
الع�رش اململ�كي "ون�رشت هذه الأطروحة يف كتاب . تق�م حاليا بالتدري�ص يف مدار�ص 

وكالة الغ�ث الدولية)1(. 

______________________________
وتعنى  الدولية  الغ�ث  وكالة  مدار�ص  يف  الجتماعيات  ملادة  مدر�شة  تعمل  وهي   ، للباحثني  الذاتية  ال�شرية  ار�شلت   1-

بالدرا�شات والن�شاطات املتعلقة بحق�ق الطفل والن�شان.
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ر�س� ظ�فر �سكري تف�حة
نابل�ص ي�م الثالثاء اخلام�ص من جمادى الآخرة عام      ولدت امل�ؤرخة ر�شا تفاحة يف 
1402هـ/الع�رشين من ني�شان عام 1982م   ، وتلقت تعليمها البتدائي والعدادي 
والثان�ي يف مدار�شها، وح�شلت على �شهادة الثان�ية العامة عام 2000م،كما ح�شلت 
2004م،  عام  النجاح  جامعة  من  ال�شيا�شية  العل�م  يف  البكال�ري��ص  درجة  على 
عن�ان  وكان  2008م،  عام  الدولية  الدرا�شات  يف  املاج�شتري  درجة  على  وح�شلت 

اطروحتها:"املنطق المرباط�ري يف امل�رشوع المريكي يف ال�رشق الو�شط اجلديد".)1(
النظام   : اهمها  املن�ش�رة  غري  البحاث  من  جمم�عة  تفاحة  ر�شا  امل�ؤرخة  واعدت      
ال�شالم  و�شندان  الهاب  مطرقة  بني  العربي  ،العامل  والتعددية  الفل�شطيني  ال�شيا�شي 
لال�شالح  ال�رشائيلية  النظرة  حمددات  امل�شتقبلية،  الدولية  الق�ة   : ال�شني   ، ال�شيا�شي 
ال�شيا�شي الفل�شطيني . وقد عملت امل�ؤرخة مدر�شة يف كلية العل�م الرتب�ية التابعة ل�كالة 

الغ�ث الدولية،وحما�رشة غري متفرغة يف جامعة النجاح ال�طنية .

______________________________
-1 ار�شلت ال�شرية الذاتيةاإىل د. �شعيد البي�شاوي .
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رفيق ر�غب �لتميمي 
    ولد رفيق راغب التميمي يف نابل�ص عام1307هـ/ 1889م ،  واأمت درا�شته الإبتدائية 
، وق�شمًا من الإعدادية يف مدينته، والتحق عام1320هـ/ 1902م باإعدادية مرجان 
منحة  على  ثم ح�شل   ، اأع�ام  ثالثة  فيها  واأم�شى  امللكية  الكلية  دخل  ثم   ، با�شطنب�ل 
للدرا�شة يف جامعة ال�ش�رب�ن بباري�ص حيث ح�شل على لي�شان�ص يف الآداب والرتبية 
مدة  وبعد   ، ب�شال�نيك  منا�شرت  �شلطاين  مكتب  يف  للتاريخ  كمعلم  العملية  حياته  .وبداأ 
عاد اإىل ا�شطنب�ل اإذ عني اأ�شتاذًا للتاريخ يف �شلطاين خرب�ت اإحدى وليات الأنا�ش�ل 
ال�شلطاين  املكتب  لالإجتماعيات يف  مدر�ًشا  عمل  بريوت حيث  اإىل  نقل  ثم   ، ال�رشقية 
والرتقي  الحتاد  لنادي  مديرًا  ثم عني  املكتب،  األغي  عامني  فيه  اأم�شى  اأن  وبعد   ، الثاين 
 ، بريوت  التجارية يف  للمدر�شة  ومديرًا   ، ودم�شق  اأزمري،  دم�شق، وعمل يف  العربي يف 
  ، ، وبعد ذلك عني م�شت�شاًرا مدنًيا  القد�ص  ال�شالحية يف  الكلية  للتاريخ يف  اأ�شتاذًا  ثم 
فعاد  بالإعدام  عليه حكمًا  الفرن�شي  الإنتداب  اأ�شدر  ،و  بريوت  الع�شكري يف  للمعتمد 
اإىل نابل�ص لينخرط يف احلركة ال�طنية ملقاومة امل�رشوع ال�شهي�ين . اختاره احلاج اأمني 
احل�شيني مديًرا للكلية الإ�شالمية يف القد�ص ، ثم عمل مديًرا لإحدى مدار�ص اخلليل ، 

واملدر�شة العامرية يف يافا )1(. 
     اأ�شبح رفيق التميمي ع�ش�ًا يف الهيئة العربية العليا بعد احلرب العاملية الثانية ، ومديًرا 
العليا يف  العربية  الهيئة  اإدراة مكتب  ، وبعد حرب 1948م ت�ىل  القد�ص  ملكتبها يف 
دم�شق ، ومن ثم عمل مدر�شًا يف جامعة دم�شق . وله العديد من امل�ؤلفات التاريخية ومنها 
:" ولية مدحت با�شا " باللغة الفرن�شية ، و " التاريخ العم�مي " األفه يف ثمانية اأجزاء ، و 
" الإقطاع واأول اإقطاع يف الإ�شالم " ، و " احلروب ال�شليبية يف ح��ص البحر املت��شط " 
بال�شرتاك مع الأ�شتاذ و�شفي عنبتاوي ، و " �ش�ق مدحت با�شا يف دم�شق " ، و " ولية 
بريوت " بال�شرتاك مع حممد بهجت ، و " تاريخ الع�رش احلديث " ، و " تاريخ اأوروبا ". 

________________________________
-1 يعق�ب الع�دات ، اعالم الفكر والدب ، �ص79-80 ، عرفان اله�اري ، اعالم من ار�ص ال�شالم ، �ص170، . زهري 
اأنه جرت درا�شات عن امل�ؤرخ رفيق التميمي يف الندوة التي عقدتها  الدبعي ، اعالم نابل�ص ، �ص30.وجتدر الإ�شارة اإىل 
جامعة النجاح ال�طنية عام 2000م ، وكانت بعن�ان :" امل�ؤرخ�ن النابل�شي�ن يف القرن الع�رشين " وقد قدم يف هذه الندوة 
الدكت�ر زهري غنامي بحثا عن رفيق التميمي من خالل كتابه ولية بريوت ، كما قدم الدكت�ر �شعيد البي�شاوي درا�شة نقدية 

لكتاب رفيق التميمي املعن�ن بـ " تاريخ احلروب ال�شليبية " .
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وقد و�شفه حممد عزة دروزة باأنه كان ع�شً�ا يف الهيئة املركزية جلمعية الفتاة ، حيث كان 
الأول ع�شً�ا فيها و�شكرترًيا لها ، فتعاونا كثرًيا ، حيث كان ن�شيًطا �شلب امل�اقف ، وكان 
اأفقه العلمي وال�شيا�شي والق�مي اأو�شع من اإخ�ته ، وقد عهد اإليه وايل بريوت عزمي بك 
مع رفيق له من حلب ا�شمه بهجت بكتابة كتاب عن �ش�ريا الطبيعية اأي ما ي�شمى الي�م 
ه�  وت�ىل  واإقت�شادًيا  واإجتماعًيا  وجغرافيًا  تاريخًيا   ، والأردن  وفل�شطني  ولبنان  �ش�ريا 
الق�شم التاريخي واجلغرايف .   ، انتقل اإىل رحمة الله تعاىل عام 1956م يف دم�شق بعد 

اأن خلف ا�شمه مثبتا على جدران التاريخ الن�شايل املتعدد الن�احي ل�طنه و�شعبه .
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رفيق �س�كر �لنت�سة
الآخرة عام  الأول من جمادي  امل�افق  الثالثاء  النت�شة يف اخلليل ي�م  امل�ؤرخ رفيق  ولد 
1353هـ/1934/9/11م ، اأنهى درا�شته الثان�ية يف مدينة  اخلليل ، ثم ت�جه اإىل 
اجلامعة اللبنانية وح�شل على بكال�ري��ص يف العل�م ال�شيا�شة والقت�شادية وح�شل على 

متهيدي املاج�شتري من جامعة القاهرة وعلى درا�شات عليا للدكت�راه من م��شك� .
عمل يف الأردن مديرا لعدة مدار�ص ابتدائية ، كما عمل مديرا ملكتب وزير الرتبية والتعليم 
يف دولة قطر حتى عام 1970 م ،وعمل �شكرتريًاعامًا للك�شافة والحتادات الريا�شية 

يف قطر )1(.

�مل�ؤلف�ت   :
 -  �شارك يف و�شع مناهج الرتبية والتعليم يف دولة قطر للمراحل البتدائية  والإعدادية 

والثان�ية واملعاهد الفنية .
- كما �شارك يف اإعداد منهج تدري�ص الق�شية الفل�شطينية الذي اأقره م�ؤمتر القمة الإ�شالمي 

. لتدري�ص ذلك املنهج للمراحل البتدائية والإعدادية والثان�ية يف البالد الإ�شالمية .
الثالثة  للمراحل  فل�شطني  وجغرافية  تاريخ  عن  كتب  ثالثة  تاأليف  يف  �شارك  كما   -

البتدائية، والإعدادية والثان�ية  .
قام بتاأليف عدة كتب منها :-

داراجلليل   ، عمان  ط1،   ،  ) ا�شتعماري  م�رشوع  اإ�رشائيل    _ وفل�شطني  ال�شتعمار   (
1984م ، ط2، عمان ، دارالقد�ص 1986م .

 ) ال�شلطان عبد احلميد الثاين وفل�شطني _ ال�شلطان الذي فقد عر�شه من اجل فل�شطني(، 
وعمان  الريا�ص  يف  طبعات  ثماين  طبع  1405هـ/1984م.وقد  الريا�ص  ط1، 

والقاهرة.

___________________________
-1 اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني . كما ن�د الإ�شارة اإىل اأن امل�ؤرخ يعد احد م�ؤ�ش�شي حركة فتح ، و�شغل ع�ش�ية  اللجنة 
املركزية حلركة فتح ،وه� ع�ش� املجل�ص الث�ري للحركة ،وممثل حركة فتح ومنظمة التحرير يف ال�شع�دية  ،واأول �شفري لدولة 
فل�شطني يف ال�شع�دية،و ع�ش� جمل�ص وطني وع�ش� جمل�ص مركزي ،و ع�ش� جمل�ص ت�رشيعي ) املجل�ص الأول (، رئي�ص 

للمجل�ص الت�رشيعي ) املجل�ص الأول ( ، رئي�ص حمكمة حركة فتح ) حاليًا ( .
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) اأطفال اإل اأر بي جيه يف حرب لبنان عام  1982م( .
بريوت  ، ط2،  ، قطر 1965م  ، ط1   ) اخلايل  الربع  اإىل  والطرد يف  رحلة  ال�شيد   (

1968 ، ط3 ، الريا�ص 1993م  .
) الإميان بني ال�حي والعقل  و القد�ص الإ�شالمية ( ، ط1، الريا�ص .

 ) العالقات الفل�شطينية ال�شع�دية ( .
 – اخلليل   - امل�شتقبل  دار   - ، 1999م  ، ط2  الريا�ص   ،  1 ط   ، الإ�شالمية  القد�ص 

فل�شطني
اململكة العربية ال�شع�دية وق�شية فل�شطني ،بال�شرتاك مع الدكت�ر عبد الفتاح اأب� عليه ، 

ط1، الريا�ص 1999م .
ح�شل على جمم�عة من اأو�شمة ال�رشف منها و�شام منحه خادم احلرمني ال�رشيفني وه� 
و�شام امللك عبد العزيز من  الدرجة الأوىل تقديرًا جله�ده يف تق�ية العالقات ال�شع�دية 

الفل�شطينية  وذلك يف عام )1402/2/19 هـ (  .  
اأجرى تلفزي�ن ال�شع�دية معه مقابلة، بث حي ومبا�رش، عن العالقات ال�شع�دية الفل�شطينية 

وا�شرتك معه يف هذه املقابلة د.تي�شري جبارة ومثقف �ش�داين عام 2000م.
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 روبني ع��س ح�سني عبد �لرحمن 
ولد امل�ؤرخ روبني عبد الرحمن يف بريمعني )1( – ق�شاء اللد يف ي�م اجلمعة اخلام�ص ع�رش 
من �شهر جمادى الآخرى عام 1357هـ /الثاين ع�رش من �شهر اآب لعام 1938م ، 
مدر�شة  الثالث )1944-1947م( يف  اإىل  الأول  ال�شف  البتدائي من  تعليمه  تلقى 
بريماعني البتدائية ،ومن ال�شف الرابع اإىل ال�شابع )1948-1951م( يف مدر�شة �شفا 
المريية، ودر�ص املرحلة الثان�ية يف مدر�شة ذك�ر رام الله الثان�ية )1952-1954م(، 
التحق بعد ذلك بكلية بريزيت �شف املعلمني واخلام�ص الثان�ي 1954-1955م ، ثم 

در�ص الثالث الثان�ي ) ت�جيهي –ادبي( يف الكلية البراهيمية 1962م)2(. 
انت�شب اإىل جامعة دم�شق لدرا�شة التاريخ يف الفرتة ال�اقعة بني عامي 1964-1967م 
وانقطع بعدها ب�شبب حرب 1967م ، ح�شل على لي�شان�ص يف الداب عام 1975م، 
 ، 2002-2006م  الإ�شالمي  العربي  التاريخ  لدرا�شة  بريزيت  بجامعة  التحق  ثم 

وح�شل على درجة املاج�شتري عام 2006م .
ح�شل على عدة �شهادات منها �شهادة الرتبية النظرية والتعليم العملي من كلية بريزيت 
الرتبية يف  اثناء اخلدمة من معهد  �شنتان  ترب�ية مدتها  بدورة  والتحق   ، عام 1955م 
بريوت عام 1968م ، ودورة تاأهيل ترب�ي  مدتها �شنتان ملعلمي الجتماعيات للمرحلة 

العدادية عام 1971م .
ال�اقعة بني عامي  1955- عمل مدر�شا يف مدار�ص وكالة الغ�ث الدولية يف الفرتة 

1994م  ، ومدر�شا يف املدار�ص اخلا�شة بني عامي 1998-2004م .
اأعّد جمم�عة من البحاث خالل فرتة الدرا�شات العليا منها :

-1 حممد علي وا�شكالية التحالف مع الدول ال�شتعمارية ، �شمن م�شاق الغرب وق�شايا 
التحرر يف ال�طن العربي .

_________________________
-1  بريمعني:تبعد عن الرملة 14كم بلغ عدد �شكان القرية عام 1931م ح�ايل 355ن�شمة كانت مبنية ح�ل بئر قدمي 
حتمل ال�شم نف�شه وقد �شماها ال�شليبي�ن بري مينني .�شكانها من امل�شلمني لهم فيها م�شجد و مدر�شة بنيت عام 1934م 
ارا�شي القرية غنية باملياه اجل�فية لذا متكن ال�شكان من زراعة احلب�ب و اخل�رشاوات و العنب و التني و اخل�خ و  الل�ز و 

الزيت�ن ....الخ . انظر: ويكيبيديا امل��ش�عة احلرة .
-2 ار�شل ال�شرية الذاتية للباحثني . 
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-2 جي�ص �شالح الدين الي�بي ، �شمن م�شاق اجلي�ص الإ�شالمي والبنية الع�شكرية .

-3 احلركة البابكية اخلرامية ، �شمن م�شاق النظم واحلركات الإ�شالمية .
-4 غزوة بدر الكربى وم�شاركة الن�شار فيها ، �شمن م�شاق م�شادر التاريخ العربي الإ�شالمي .

-5 حياة علي بن اأبي طالب وحالته القت�شادية ، �شمن م�شاق النظام القت�شادي يف 
الإ�شالم.

-6 علماء الإ�شالم يف العقد الأخري من القرن الأول الهجري ، �شمن م�شاق احلياة الي�مية 
يف املجتمع الإ�شالمي .

-7 هجرة الر�ش�ل �شلى الله عليه و�شلم عرب امل�شادر الولية املختلفة للتاريخ العربي الإ�شالمي 
من القرن الأول الهجري حتى القرن الثاين ع�رش ، �شمن م�شاق كتابة الدرا�شات والبحاث.
-8 الرواية ال�شف�ية – املقابالت ال�شخ�شية ، �شمن م�شاق تاريخ العامل العربي يف الع�رش 

احلديث  .
العامل  التاريخ الجتماعي يف  م�شاق  ، �شمن  اللبنانية 1840-1860م  الزمة   9-

العربي احلديث .
-10 احلكم امل�رشي لبالد ال�شام – فل�شطني وم�قف اأعيان القد�ص منه. 
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ري��س علي �لعيلة
   ولد الدكت�ر ريا�ص العيلة يف ي�م ال�شبت امل�افق الثاين من ذي احلجة عام 1371هـ/
تعليمه  وتلقى   ، غزة  عام 1952م يف جباليا يف  اآب  �شهر  من  والع�رشين  الثالث  يف 
البتدائي والعدادي يف مدار�ص وكالة الغ�ث يف جباليا ، وح�شل على �شهادة الثان�ية 
العامة من مدر�شة الفال�جة عام 1971م. ح�شل الدكت�ر ريا�ص العيلة على بكال�ري��ص 
يف العل�م ال�شيا�شية من جامعة مدريد املركزية يف ا�شبانيا عام 1978م ، وح�شل على 
درجة املاج�شتري يف العل�م ال�شيا�شية من اجلامعة نف�شها عام 1980م ، والدكت�راة يف 
العل�م ال�شيا�شية من اجلامعة نف�شها عام 1983م ، كما ح�شل على درجة املاج�شتري يف 

التنمية الدارية من املدر�شة العربية الوروبية يف ا�شبانيا عام 2000م. 
   عمل ا�شتاذا م�شاعدا يف كلية التجارة باجلامعة الإ�شالمية يف غزة بني عامي 1983-
التاريخ بكلية  1991م، ووكيل كلية التجارة باجلامعة الإ�شالمية بغزة ، ورئي�ص ق�شم 
الداب ورئي�ص دائرة البحث العلمي  باجلامعة نف�شها ، وا�شتاذًا م�شاعدًا يف كلية القت�شاد 
والعل�م الدارية بجامعة الزهر بغزة عام 1992م،وا�شتاذًا م�شاركًا يف كلية القت�شاد 
والعل�م الدارية بجامعة الزهر بغزة عام 2002م ، ومدير مركز فرع جامعة القد�ص 
املفت�حة /انتداب يف الفرتة ال�اقعة بني عامي 1992-1994م و 2001-2003م 
، وم�شاعد نائب الرئي�ص لل�ش�ؤون الكادميية بجامعة الزهر بغزة عام 1994-1996م 
،وعميد  كلية القت�شاد والعل�م الدارية بجامعة الزهر بغزة يف الفرتة ال�اقعة بني عامي  
ال�قت  يف  بغزة  الزهر  بجامعة  ال�شيا�شية  العل�م  ق�شم  ورئي�ص   ، 1996-1998م 
احلا�رش ، وا�شتاذًا غري متفرغ يف كلية الدرا�شات العليا بجامعة القد�ص – اأب� دي�ص/القد�ص 

،وا�شتاذا للعل�م ال�شيا�شية يف كلية القت�شاد والعل�م الدارية بجامعة الزهر بغزة .

�مل�ؤلف�ت �لعلمية:
-1 التط�ر ال�شيا�شي الجتماعي لالجئني الفل�شطينيني بقطاع غزة )1948-1980م( 

ر�شالة دكت�راة باللغة ال�شبانية –جامعة مدريد املركزية عام 1983م.
-2 الكيب�تز: ما بني ال�شهي�نية وال�شرتاكية ،ر�شالة املاج�شتري باللغة ال�شبانية عام 1983م.
-3 مبادئ علم ال�شيا�شة ،كلية القت�شاد والعل�م الدارية –جامعة الزهر بغزة ،طبعة عام 

1998م.
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بغزة،  – جامعة الزهر  ،كلية القت�شاد والعل�م الدارية  الفل�شطينية  الق�شية  -4 تط�ر 
1996م .

-5 مدينة يبنا بني املا�شي وامل�شتقبل ،درا�شة ميدانية تاريخية ، غزة 2000م .
-6 دليل امل�شطلحات الدبل�ما�شية وال�شيا�شية )عربي –اجنليزي – ا�شباين( ،مركز ال�رشق 

الو�شط لال�شتطالعات والبح�ث التطبيقية – غزة 2004م. 
وق�م �لدكت�ر برتجمة جمم�عة من �مل�ؤلف�ت �أهمه�:

-1 ترجمة �شل�شلة مك�نة من ثمانية اجزاء بعن�ان )كيف تدير م�رشوعا �شغريا( من اللغة 
ال�شبانية اإىل العربية .

-2 ترجمة كتاب جمل�ص الن�اب ال�شباين من اللغة ال�شبانية اإىل العربية .
اللغة  اإىل  العيلة  زكي  الق�ش�شي  للكاتب  ال�شغرية  الق�ش�ص  من  �شل�شلة  ترجمة   3-

ال�شبانية اأهمها : �شالل من حلم والروح احلمراء ،ولبع�ص الكتاب الخرين.
وله جمم�عة من �لبح�ث:

-1 تط�ر التعليم يف قطاع غزة ،كلية التجارة –اجلامعة الإ�شالمية بغزة 1984م .
-2 امل�شت�طنات يف قطاع غزة – م�ؤمتر املجتمع الفل�شطيني بعد ع�رشين عاما من الحتالل 

.مركز احياء الرتاث العربي ، النا�رشة 1988م.
-3 مدى معرفة الطالب الفل�شطيني بق�شيته – درا�شة حالة طلبة قطاع غزة عام 1995م 

– امل�ؤمتر الدويل للدرا�شات الفل�شطينية عام 1995م – جامعة بريزيت .
-4 تق�مي املعل�مات الأ�شا�شية يف م��ش�ع الق�شية الفل�شطينية – كلية التجارة – اجلامعة 

الإ�شالمية بغزة.
-5 قيا�ص الراي العام الفل�شطيني يف قطاع غزة – درا�شة ميدانية ، جامعة الزهر 1991م.
الأول  الرتب�ي  – امل�ؤمتر  اثناء اخلدمة يف فل�شطني  املعلمني  لتدريب  برنامج  -6 تخطيط 
الذي عقد يف جامعة الزهر حتت عن�ان تط�ير التعليم يف الأرا�شي املحتلة من اين يبداأ؟ 

عام 1994م . 
-7 التط�ر التاريخي للمجتمع الفل�شطيني ، من�ش�ر يف كتاب املجتمع املحلي الفل�شطيني، 

جامعة القد�ص املفت�حة 1995م. 
-8 انتفا�شة الق�شام وانتفا�شة احلجر ،جملة جامعة الزهر ،1998م.
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-9 املجل�ص الت�رشيعي الفل�شطيني .. البحث عن دور ؟ بحث من�ش�ر يف احل�لية الأوىل 
الر�شالة الرابعة عام 1999م ،جامعة الزهر – غزة .

-10 اجتاهات اراء اأبناء قطاع غزة ح�ل املفاو�شات ال�شيا�شية – درا�شة ميدانية ، جملة 
التق�مي والقيا�ص النف�شي والرتب�ي بجامعة الزهر – العدد 13 ، 1991م.

 . فل�شطني  الب�رشية يف  الق�ى  وتنمية  اإعداد  ودورها يف  املفت�حة  القد�ص  -11 جامعة 
م�ؤمتر دور اجلامعات يف التنمية –جامعة الأق�شى – غزة ، فل�شطني ـم�ؤمتر دور اجلامعات 

يف التنمية – جامعة الزهر – غزة 2004.
عن  ال�شادرة  الدولية  ال�شيا�شة  جملة   ، الفل�شطينية  الت�رشيعية  امل�ؤ�ش�شة  اإ�شالح   12-

مركز الهرام للدرا�شات ال�شرتاتيجية العدد 159 ، 2005م.
-13 خارطة الطريق كمبادرة نح� الع�دة لتدويل حل ال�رشاع الفل�شطيني الإ�رشائيلي 
/ جملة النه�شة  ال�شادرة عن كلية القت�شاد والعل�م ال�شيا�شية بجامعة القاهرة ، املجلد 

اخلام�ص ، العدد الأول 2005م .
-14 عالقة النظم ال�شيا�شية يف ال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية والأردن باملجتمع املدين – 

جملة اأبحاث جامعة الأق�شى – غزة .       
-15 دور املراة يف امل�شاركة ال�شيا�شية والعامة /جملة ابحاث جامعة النجاح ال�طنية .

/جملة  ال�شارونية  النف�شال  خطة  �ش�ء  يف  غزة  قطاع  يف  ال�شتيطاين  ال�اقع   16-
الرافدين /جامعة امل��شل .

-17 خطة النف�شال ال�شارونية وقطاع غزة – دوافع واهداف ، جملة الدرا�شات الدولية 
،مركز الهرام للدرا�شات ال�شرتاتيجية – القاهرة .

والدكت�ر ريا�ص العيلة ع�ش� يف جمعية العل�م الجتماعية ال�شبانية عام 1983م ، 
وع�ش� جمعية العل�م الجتماعية الدولية ومقرها كال 1985م ،وع�ش� اجلمعية العربية 
للعل�م ال�شيا�شية يف القاهرة 1985م ، ورئي�ص جمعية رعاية ال�رشة اخلريية يف فل�شطني 
1992م، ورئي�ص جمعية ال�شداقة الفل�شطينية ال�شبانية يف فل�شطني عام 1995م، 
الو�شط  ال�رشق  مركز  ومدير   ، 1995م  الفل�شطيني  الفكر  منتدى  جمعية  ورئي�ص 
الهيئة ال�شت�شارية  ، ع�ش�  )بي�شان( غزة 2001م  التطبيقية  لال�شتطالعات والبح�ث 
ملجلة ح�ليات التي ت�شدر عن جماعة القيا�ص والتق�مي – جامعة الزهر – غزة ، ع�ش� 
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هيئة حترير جملة جامعة القد�ص املفت�حة لالبحاث والدرا�شات ، وع�ش� اجلمعية العربية 
لعلم الجتماع – بريوت 2004م ، وع�ش� اجلمعية العربية للمرتجمني العرب / بلجيكا 
2004م ، وه� خبري �شيا�شي ملنظمة املراة العربية يف القاهرة 2005م ، وه� ع�ش� 
التنم�ية وال�شرتاتيجية يف جامعة الزهر  ادارة مركز ال�شتطالعات والبح�ث  جمل�ص 
2005م، وع�ش� هيئة حترير جملة جامعة الزهر عام 2006م، وع�ش� ) نائب رئي�ص( 

جمعية الداريني الفل�شطينيني – فل�شطني 2006م.

___________________________
-1 اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني .   
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ري��س حممد �سليم�ن ع�ي�سة
ربيع  �شهر  من  الثالث  امل�افق  ال�شبت  ي�م  قلنديا  خميم  يف  ع�ي�شة  ريا�ص  ولد       
الآخر عام 1375هـ/التا�شع ع�رش من �شهر ت�رشين الثاين عام 1955م، واأ�شله من 
قرية �شاري�ص)1(، تلقى تعليمه البتدائي والإعدادي يف مدار�ص املخيم ، واأما عن تعليمه 
الثان�ي فقد در�ص الأول الثان�ي يف مدر�شة رام الله الثان�ية ، والثاين والثالث الثان�ي يف 
املدر�شة الها�شمية / الفرع العلمي ، وقد ح�شل على �شهادة الثان�ية العامة عام 1974م 
، وبعد ذلك التحق بجامعة بريزيت حيث در�ص يف كلية التجارة والقت�شاد / تخ�ش�ص 
اإدارة اأعمال وحما�شبة 1984م ، وبعد ح�ش�له على الدرجة العلمية بداأ حياته العملية 
، وبعد فرتة من الزمن التحق بجامعة بريزيت للتح�شري لدرجة املاج�شتري ، وكان عن�ان 
اأطروحته :" اجتاهات الالجئني الفل�شطينيني يف ال�شفة الغربية نح� احلل الدائم " ، وقد 
ح�شل على الدرجة عام 1998م . بداأ ريا�ص ع�ي�شة حياته العملية مدر�شًا يف معهد 
قلنديا ما بني عامي  1984-1986م ، وبعد ذك انتقل للتدري�ص يف معهد املعلمني / 
كلية جمتمع رام الله ما بني عامي 1986-1999م ، ثم عمل مديًرا يف وزارة التم�ين 
لغاية عام 2001م ، وبعد ذلك اإنتقل للعمل يف �شلطة النقد الفل�شطينية برتبة مدير عام.  

وله جمم�عة من الأبحاث واملقالت التي تعالج ق�شية الالجئني )2( .

___________________________
-1 �شاري�ص:تقع غرب القد�ص و على بعد خم�شة ع�رش كيل� مرت منها ،وا�شمها حتريف)�رشي�ص(ربة الغالل عند الرومان .حممد 

�رشاب،معجم ،�ص 439.
-2 اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني.
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 ري��س م�سطفى �حمد �س�هني 
       ولد امل�ؤرخ ريا�ص يف غزة  ي�م ال�شبت الثامن من ربيع الآخر عام1382هـ/الثامن 
من اأيل�ل عام  1962م ،ح�شل على البتدائية من مدر�شة ح�شن خيال البتدائية، و 
العدادية من مدر�شة الرمال العدادية، و ح�شل على �شهادة الثان�ية العامة من مدر�شة 
الكرمل الثان�ية للبنني عام 1981م، وح�شل على درجة  البكال�ري��ص يف التاريخ من 
اجلامعة ال�شالمية بغزة عام 1986م ، وح�شل على املاج�شتري  يف التاريخ من اجلامعة 
كما   ، العزيز  عبد  بن  لعمر  الداخلية  ال�شيا�شة  وعن�انها  عام 1990م  بعمان  الأردنية 
ح�شل على الدكت�راة يف التاريخ الإ�شالمي من جامعة اخلرط�م بال�ش�دان عام 1995م 
وعن�انها" امللك املعظم عي�شى 576-624هـ/ 1180-1227م �شيا�شته الداخلية 
واخلارجية " .قام بالتدري�ص يف اجلامعة الإ�شالمية لطلبة البكال�ري��ص املاج�شتري ، كان 
ع�ش�ًا يف جلنة الإ�رشاف على النتخابات ملجل�ص الطلبة والطالبات . وه� ع�ش� يف احتاد 
امل�ؤرخني العرب ببغداد وع�ش� جلنة املكتبات باجلامعة الإ�شالمية . ورئي�ص ق�شم التاريخ 

بكلية الآداب يف اجلامعة الإ�شالمية بغزةعام 1998-2001م .
    �شارك يف العديد من امل�ؤمترات والندوات العلمية ، منها ندوة بالد ال�شام يف فرتة ال�رشاع 
الإ�شالمي الفرجني بجامعة الريم�ك عام 1999م ، وامل�ؤمتر الدويل بجامعة  القاهرة "دور 
املراأة ال�شيا�شي واحل�شاري عرب الع�ش�ر " عام 2001م ، وم�ؤمتر اململكة العربية ال�شع�دية 
 .)1( 2002م  عام  بنابل�ص  ال�طنية  النجاح  بجامعة  1925-1948م  وفل�شطني 

  ن�رش عدد�ً من �لأبح�ث �ملحكمة يف جمالت علمية ومن هذه �لأبح�ث :- 
ملكية اأر�ص فل�شطني منذ الفتح الإ�شالمي حتى منت�شف القرن الرابع الهجري جملة   1-

اجلامعة ال�شالمية بغزة ،املجلد الثامن ،العدد الثاين ،اجلزء الول ،ربيع اول 1421هـ.
التا�شع  ،املجلد  بغزة  ال�شالمية  اجلامعة  "جملة  بها  املحيطة  والظروف  الرملة  هدنة   2-

،العدد الول ،�ش�ال 1421هـ.
م�قف اأم امل�ؤمنني عائ�شة زوج النبي ) �شلى الله عليه  و�شلم ( من الفتنة زمن عثمان   3-

وعلي،جملة اجلمعية الفل�شطينية للدرا�شات التاريخية ، القد�ص ال�رشقية ،العدد الرابع .
الن�ادر ال�شلطانية واملحا�شن الي��شفية لبهاء الدين بن �شداد – درا�شة حتليلية "جملة    4-

كلية الداب ببنها،جامعة الزقازيق ،م�رش ،  العدد ال�شابع ،مار�ص 2002م.
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الفل�شطينية  الق�شية  دعم  يف  ال�شع�دية   العربية  اململكة  “جه�د   5-
1366-1367هـ/1947-1948م،ق�شم التاريخ ،جامعة النجاح ال�طنية ،نابل�ص 

،فل�شطني ،فرباير 2002م .)عدد خا�ص (

الله عليه   النبي �شلى  “الن�شاط القت�شادي لليه�د يف احلجاز قبل ال�شالم وزمن   6-
و�شلم "،جملة اجلامعة ال�شالمية بغزة ،�شل�شلة الدرا�شات الن�شانية ، املجلد الثاين ع�رش ، 
العدد الول ، ذو القعدة 1424هـ/كان�ن ثاين 2004م .و جملة امل�ؤرخ العربي ،العدد 

احلادي ع�رش – املجلد الول ،مار�ص 2003م ،القاهرة .

“اجلغرافية التاريخية ل�شبه اجلزيرة العربية من خالل امل�شادر اجلغرافية يف الع�رش   7-
العبا�شي"،جملة اجلامعة ال�شالمية بغزة ،)�شل�شلة الدرا�شات الن�شانية( املجلد الثاين ع�رش 

،العدد الثاين ،ي�ني� 2004م.

،اجلامعة  درا�شات  "جملة  ال�شالمي  ال�شليبي  لل�شدام  �شاحة  فرع�ن  “قلعة جزيرة   8-
الول  ،ت�رشين  الجتماعية  و  الن�شانية  العل�م  )3(من  31،عدد  ،املجلد  الردنية 

2004م.

"،"جملة اجلامعة  “ر�شالة المام مالك بن ان�ص اىل هارون الر�شيد ،درا�شة و حتقيق   9-
ال�شالمية بغزة ،)�شل�شلة الدرا�شات ال�شالمية (املجلد الثالث ع�رش ،العدد الثاين ،حزيران 

2005م.

)490-650هـ/1097- ال�شام  لبالد  الفرجني  الغزو  من  اليه�د  -10”م�قف 
1252م(جملة التاريخ و امل�شتقبل ،جامعة بنها 2006م.

)1281-1333هـ/1864- الرملة  مدينة  يف  وال�رشائب  الرا�شي  -11"ملكية 
1914م (من خالل �شجالت املحاكم ال�رشعية "املجلة التاريخية امل�رشية،املجلد رقم 

43،2005م .

ال�شام  بالد  يف  ال�شليبيني  �شد  املقاومة  يف  امل�شلمني  العلماء  -12"دور 
،برقم  دم�شق  ،جامعة  تاريخية  درا�شات  (جملة  )491-690هـ/1091-1291م 
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119،2005م.

لي�بي  ا  العهد  يف  ال�شام  بالد  يف  العلمية  احلياة  على  اثرها  و  -13الوقاف 
)491-650هـ/1098-1252م(.

-14ال�شتيطان ال�شليبي يف فل�شطني "جملة فل�شطني للثقافة ،دم�شق 
،�ش�ريا،2007م.
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______________________________
-1اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني . 

  زكري� �بر�هيم ح�سن �ل�سن��ر
   ولد امل�ؤرخ زكريا ال�شن�ار ي�م الأحد امل�افق الرابع من ذي القعدة عام 1384هـ/ 
ال�شابع من �شهر اآذار 1965م مبخيم خان ي�ن�ص، دخل مدر�شة خان ي�ن�ص البتدائية 
عام  الثان�ية  املرحلة  ،دخل  العزيز  عبد  احمد  ال�شهيد  مدر�شة  يف  العدادية  در�ص  و 
1980م، ح�شل على الثان�ية العامة الفرع العلمي من مدر�شة خاني��ص الثان�ية للبنني 
عام 1983م، ح�شل على درجة البكال�ري��ص يف التاريخ / تربية من اجلامعة الإ�شالمية 
عام  الأق�شى  جامعة  من  التاريخ  العام يف  الدبل�م  على  ، وح�شل  عام 1993م  بغزة 
1997م ، ويف عام 2000-2001م بداأ درا�شة دبل�م خا�ص ثان يف التاريخ باجلامعة 
الإ�شالمية ، ح�شل على درجة املاج�شتري عام 2003م ، وكان عن�ان اأطروحته :" العمل 
الدكت�راة يف  على  للح�ش�ل  .�شجل  من 1967-1973م"  غزة  قطاع  الفدائي يف 
معهد البح�ث والدرا�شات العربية يف القاهرة ،وكان م��ش�ع اطروحته:" منظمة الهاجاناة 
منذ التاأ�شي�ص و حتى قرار التق�شيم 1920-1947م "و ح�شل على الدكت�راة عام 

2006م.
  اعد الدكت�ر ال�شن�ار جمم�عة من البحاث اهمها :

اجلامعة  ،جملة  ال�شهي�نية  الع�شكرية  القدرات  تط�ير  يف  ينجت  و  ادورد  دور   1-
ال�شالمية،غزة ،2007م.

تهجري اهايل ل�اء غزة درا�شة مناذجية مقارنة بني الرواية ال�شف�ية الفل�شطينية والرواية   2-
ال�شهي�نية ،جملة اجلامعة ال�شالمية 2007م.

دور ال�شيخ احمد يا�شني يف املقارنة و دعمها ، �شدر البحث يف كتاب ال�شيخ احمد   3-
يا�شني ،غزة ،2005.

اجلامعة   ، ال�شف�ي  التاريخ  كتاب  �شمن  البحث  ،�شدر  ال�شف�ية  املقابلة   4-
ال�شالمية،2005م.
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التجربة العتقالية لل�شيخ احمد يا�شني يف ال�شج�ن ال�رشائيلية �شمن الكتاب الذي   5-
�شدر عن م�ؤمتر ال�شيخ احمد يا�شني ، اجلامعة ال�شالمية ،غزة 2005. وله كتاب بعن�ان 
" ل�اء غزة يف الع�رش العثماين الول،جـ1،ط1،بلدية غزة ،غزة 2004بال�شرتاك مع 
د.ع�شام �شي�شامل ،و اجلزء الثاين بعن�ان :"ل�اء غزة يف اوا�شط احلكم العثماين 1700-

1831 قيد الن�رش.

ملركز  مديًرا  وعمل   ، �شن�ات  لعدة  الإ�شالمية  باجلامعة  العامة  العالقات  دائرة  يف  عمل 
التاريخ ال�شف�ي باجلامعة الإ�شالمية من عام 2000-2002م)1(. 
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_______________________________
-1 ار�شل ال�شرية الذاتية للباحثني . 

زكري� حممد عبد �له�دي �لعث�منة
العثامنة يف خان ي�ن�ص بقطاع غزة عام 1390هـ/1970م،       ولد امل�ؤرخ زكريا 
يف  تاريخ   وبكال�ري��ص  1992م،  عام  بريزيت  جامعة  من  تربية  دبل�م  على  ح�شل 
جامعة اخلليل عام 1994م ، و دبل�م ترجمة يف جامعة بيت حلم عام 1996م، كما 
ح�شل على درجة املاج�شتري يف  التاريخ يف جامعة النجاح عام 1999م، وكان عن�ان 
اأطروحته :"احلركة ال�طنية الفل�شطينية يف قطاع غزة 48_1967م" ، وح�شل على 
عام  القاهرة  يف  العربية  والدرا�شات  البح�ث  معهد  يف  التاريخ  يف  الدكت�راة  درجة 

2005،وكان  عن�ان اأطروحته  "قطاع غزة 1967_1974"درا�شة تاريخية.
متفرغ  غري  حما�رشا  ،و  1998م  عام  ،غزة  والتعليم  الرتبية  ب�زارة  مدر�شًا  عمل      
عام  1999م  منذ  ويعمل  كما   ، عامي 1999_2000م  بني  الأق�شى  يف جامعة 
وحتى الآن م�شاعًدا اأكادميًيا واإدارًيا وحما�رًشا بجامعة القد�ص املفت�حة- خان ي�ن�ص ، وله 
اهتمامات بتاريخ فل�شطني احلديث واملعا�رش حيث األقى العديد من الندوات واملحا�رشات 

يف هذا املجال)1(.
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_____________________________
-1 اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني .

زهدي ح�سن ج�د �لله
    ولد امل�ؤرخ زهدي يف القد�ص عام 1333هـ/1914م. اأنهى درا�شته الإبتدائية يف 
املدر�شة الر�شيدية ، والثان�ية يف الكلية العربية عام 1929، انت�شب للجامعة الأمريكية 
1944م،   عام  1932م.ويف  عام  التاريخ  يف  البكال�ري��ص  درجة  ونال  بريوت  يف 
ح�شل على بكال�ري��ص يف تاريخ  العرب  من اجلامعة نف�شها ، عاد اإىل فل�شطني وعني 
اأ�شتاًذا للتاريخ يف ثان�يات حيفا والنا�رشة واخلليل والرملة والعامرية بيافا. غادر فل�شطني 
اإىل بغداد ب�شبب نكبة عام 1948م، وعني اأ�شتاذًا للتاريخ يف كلية امللكة عالية ، وبقي 
اإنتقل لل�شع�دية وعمل  يعمل فيها مدة �شت �شن�ات من عام 1948-1953م . ثم 
مرتجًما. ثم كبري املرتجمني يف �رشكة اأرامك� يف الظهران من عام 1955-1958م. ثم 
اختارته �رشكة اأرامك� رئي�شا لتحرير الربامج يف حمطة التلفزي�ن التي متلكها ، فم�شت�شاًرا 
لهذه املحطة من عام-1958 1961م، ويف عام 1961م، رجع اإىل بريوت حيث 

عني مديًرا مل�ؤ�ش�شة ال�رشق الأو�شط للتحرير والرتجمة والن�رش)1( .
من م�ؤلفاته:

املعتزلة . يافا 1948م.  1-
�رشخة الروح . طبع 1959م.  2-

-3  ال�شخ�شية الأمريكية عام1964 م.
الكتابة ال�شحيحة . عام 1968م.  4-

علم النف�ص يف الأدب العربي القدمي .خمط�طة.  5-
الفيل�ش�ف ال�شهروردي – خمط�طة .  6-

الت�ش�ف الإ�شالمي – خمط�طة.  7-
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____________________________
-1 اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني

زهري غن�مي عبد �للطيف غن�مي 
  ولد امل�ؤرخ زهري غنامي يف ي�م الأحد امل�افق الثالث ع�رش من ذي احلجة عام 1375هـ/ 
يف بلدة كفر زيباد )1( القريبة من ط�لكرم يف 22/ 1955/7م وتلقى تعليمه البتدائي 
والإعدادي يف مدر�شة بلدته ، كما در�ص املرحلة الثان�ية يف مدر�شة كفر زيباد الثان�ية 
م�رش  جمه�رية  اإىل  ت�جه  جناحه  وبعد  عام1971م  العامة  الثان�ية  على  وح�شل   ،
العربية حيث در�ص التاريخ يف جامعة عني �شم�ص وح�شل على درجة البكال�ري��ص عام 
1979م ، وعاد اإىل الأردن ومنها اإىل الك�يت حيث عمل يف وزارة امل�ا�شالت الك�يتية 
يف الفرتة ال�اقعة بني عامي  1980-1982م وبعدها عاد اإىل الأردن ،حيث ا�شتغل 

يف وزارة الرتبية والتعليم يف الفرتة ال�اقعة بني عامي  1982-2002م . 
     وخالل هذه الفرتة �شجل يف اجلامعة الأردنية للح�ش�ل على درجة املاج�شتري من 
اخلالفة واحلكم  ال�شيا�شية يف  الأم�يني  نظرية   " اأطروحته:  التاريخ وكان م��ش�ع  ق�شم 
اأجل  نف�شها من  اجلامعة  واأكمل درا�شته يف   ، الدرجة عام 1986م  ، وح�شل على   "
احل�ش�ل على درجة الدكت�راة التي كان عن�انها :" ل�اء عكا يف فرتة التنظيمات العثمانية 

1864-1918م " ، وقد ح�شل على الدرجة عام 1994م)2(. 
   �شارك الدكت�ر زهري اثناء ت�اجده يف الأردن يف تاأليف كتب الإجتماعيات " التاريخ  " ، 
للمرحلة الأ�شا�شية يف الفرتة ال�اقعة بني �شنتي 1995-2000م ، كما عمل حما�رًشا 
غري متفرغ يف اجلامعة الأردنية ،واجلامعة الها�شمية يف الفرتة ال�اقعة بني عامي 1999-
2001م .  وه� يعمل حالًيا يف جامعة القد�ص / اأب� دي�ص برتبة اأ�شتاذ م�شارك ،وقد اأعد 

جمم�عة من الأبحاث والكتب املن�ش�رة اأهمها :
الدرا�شات  م�ؤ�ش�شة   / العثمانية 1864-1918م  التنظيمات  فرتة  عكا يف  ل�اء   1-

الفل�شطينية ، بريوت ، 1999م . 
فل�شطني يف نهاية الع�رش العثماين من خالل الرحلة التي قام بها حممد رفيق التميمي   2-
وحممد بهجت الكاتب حتت عن�ان ولية بريوت ، درا�شة وحتقيق د. زهري غنامي وحممد 

عبد الكرمي حمافظة . 
__________________________
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نقع  (وهي  الكرمي  )اله  القرية  ،فيك�ن معنى  والعطاء  الكرم  معناه  �شامي  اإله  )الزبد(،وه�  زيباد:ا�شمها م�شتق من  كفر   1-
جن�ب ط�لكرم،وت�شتهر بزراعة ا�شجار الزيت�ن ،وتربية الأبقار والأغنام.اأنظر :حممد �رشاب،معجم ،�ص622.

ار�شل ال�شرية الذاتية للباحثني.  2-

- اجلزء الأول : ل�اء نابل�ص ، عمان ، ال�رشكة اجلديدة للطباعة والن�رش 2000م 
- اجلزء الثاين : ل�اء عكا ، عمان ، ال�رشكة اجلديدة للطباعة والن�رش 2002م. 

والقان�نية  والدميغرافية  التاريخية  القد�ص  ق�شية  لأبعاد  حتليلية  درا�شة   ، القد�ص   3-
وال�شيا�شية ، د. زهري غنامي، و د. فاروق ال�شناق ،و د. حممد عبد الكرمي حمافظة ، دار ن�ر 

الدين للطباعة والن�رش والت�زيع 2002م ، الأردن. 
-4 تقارير بريطانية عن فل�شطني و�رشق الأردن ، 1920-1939م ، جمع واعداد، د. 

زهري غنامي ، و د. حممد خري�شات ، مطبعة ال�شباب  ، عمان 2001م 
، جمع  والأردن 1911م 1948-م  فل�شطني  الأرث�ذك�شية يف  ال�طنية  الق�شية   5-

واإعداد: د. زهري غنامي ، و د. ج�رج طريف ، مطبعة ال�شباب ، عمان 2003م . 
الأبحاث : 

التعليم يف مدينة النا�رشة 1864-1918م .   1-
�شحيفة فل�شطني م�شدًرا تاريخًيا 1921-1922م .   2-

الإ�شتيطان اليه�دي يف مدينة القد�ص يف الن�شف الثاين من القرن التا�شع ع�رش .  3-
حممد رفيق التميمي م�ؤرًخا .   4-
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ال�ظائف الدينية يف بيت املقد�ص يف فرتة حكم حممد علي 1831-1940م   5-

زين �أحمد جنيب �لعق�د
كان�ن  �شهر  من  الثاين  امل�افق  الثالثاء  ي�م  نابل�ص  يف  العقاد  زين  امل�ؤرخة  ولدت     
البتدائية  در�شت  1383هـ،وقد  عام  رجب  من  ع�رش  الرابع   / 1963م  عام  الأول 
،والإعداديةيف  1971_1976م  عامي  بني  ال�اقعة  الفرتة  يف  الزينبية  مدر�شة  يف 
اخلديجية  مدر�شة  يف  الثان�ي  1977-1979م،والأول  الفرتة  يف  �شينا  مدر�شةابن 
والثان�ية يف املدر�شة الفاطمية وكمال جنبالط)1980_1982م( ، وقد جنحت يف 
امتحان الثان�ية العامة عام 1982م ،ودخلت جامعة النجاح لدرا�شة التاريخ،وح�شلت 
على درجة البكال�ري��ص عام 1986م،والتحقت يف ق�شم الدرا�شات العليا يف جامعة 
النجاح ال�طنية عام 1992م،و�شجلت اأطروحتها للح�ش�ل على املاج�شترييف م��ش�ع 
ح�شلت  الفرجني494-1101/663-1264م"وقد  العهد  يف  اأر�ش�ف  "اإقطاعية 
على الدرجة عام 1996م،ومتتاز الباحثة زين العقاد بال�شرب واجللد واملثابرة،واحلر�ص 

على احل�ش�ل على امل�شادر الأولية.
   عملت يف �شلك التدري�ص ملدة �شنة واحدة ،ثم انتقلت اإىل الأردن وا�شتقرت هناك مع 

زوجها واأولدها)1(.
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_____________________________
-1 مت ا�شتقاء هذه املعل�مات من ا�رشتها التي ات�شل بها  الدكت�ر �شعيد البي�شاوي ،وزودته باملعل�مات ال�رشورية ، وف�شال 

عن ذلك كان الدكت�ر �شعيد البي�شاوي يقدم لها امل�شادر واملراجع ،ويناق�ص معها بع�ص الق�شايا اخلا�شة بر�شالتها .

�س�مل ذي�ب �س�مل �ل�سفدي 
  ولد امل�ؤرخ �شامل ال�شفدي يف غزة ي�م الثالثاء امل�افق 24 من �شفد عام 1373هـ 
/الثالث من �شهر ت�رشين الثاين عام 1953م، ح�شل على الثان�ية العامة من الق�شم 
الدبي من مدر�شة يافا الثان�ية / غزة عام 1972م ، وح�شل على درجة اللي�شان�ص يف 
ودرجة   ، 1978م  عام  القاهرة  جامعة  يف  الداب  كلية  من  تاريخ  تخ�ش�ص  الداب 
املاج�شتري يف الداب –تاريخ ا�شالمي ، وكانت اطروحته بعن�ان :" الح�ال القت�شادية 
كلية  من   " الهجرة  بعد  واخلام�ص  الرابع  القرنني  اليمن يف  بالد  الجتماعية يف  واحلياة 
 ، – تاريخ ا�شالمي  الدكت�راة يف الداب  ، كما ح�شل على درجة  املنيا  الداب جامعة 
:"الغزن�ي�ن يف بالد الهند 388-582هـ" من كلية الداب  وكانت اطروحته بعن�ان 

ب�ش�هاج – جامعة ا�شي�ط.
عمل الدكت�ر ال�شفدي بعد ح�ش�له على الدكت�راة يف جامعة عمر املختار يف ليبيا يف 
الفرتة ال�اقعة بني عامي 1992-1994م ، وبعد ذلك عاد اإىل اأر�ص ال�طن حيث عمل 
مدر�شا م�شاعدا يف جامعة الزهر كلية الآداب ق�شم التاريخ )غزة( ولكن املر�ص مل ميهله 

كثريا حيث ت�يف يف مدينة غزة يف احلادي ع�رش من �شهر كان�ن الول عام 1997م.
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_______________________________
-1 كان املرح�م الدكت�ر �شامل ال�شفدي زميال للدكت�ر �شعيد البي�شاوي يف جامعة عمر املختار، وقد ق�شيا عاما يف منزل 
واحد وا�شتمرت العالقة ال�طيدة بينهما حتى وفاته يف نهاية عام 1997م ، وكان رحمه الله يعاين من مر�ص الكلى ، وقد 
زرع كلية يف مدينة ب�مباي يف الهند ولكنها ت�قفت بعد فرتة مما دفعه لل�شفر اىل الهند مرة ثانية ،وقام بزرع كلية اخرى لكن 

العملية ف�شلت على ما يبدو، وقد تف�شل الدكت�ر ريا�ص العيلة م�شك�را وار�شل �شريته للباحثني .

�سع�دة ر�غب �حمد �خلطيب
    ولد امل�ؤرخ �شعادة اخلطيب يف القد�ص يف ي�م اجلمعة امل�افق 27 رم�شان عام 1371هـ 
يف  واملاج�شتري  البكال�ري��ص  درجة  على  ،ح�شل  1952م  حزيران  من  /الع�رشين 
، كما ح�شل على  – رو�شيا عام 1982  الدولية من جامعة كيف احلك�مية  العالقات 

درجة الدكت�راة يف العالقات الدولية من اجلامعة نف�شها عام 1986م .
عمل مديرا يف دائرة العالم – منظمة التحرير الفل�شطينية بني عامي 1987-1994م 
يف ت�ن�ص ، ومدير عام وزارة العالم يف رام الله 1994-2006م ، ثم عمل ا�شتاذا 

غري متفرغ يف جامعة القد�ص املفت�حة .
له العديد من الكتب وال�شدارات نذكر منها:

-1فل�شطني وعدم النحياز،دار احلكمة ،عمان، 1989م.
-2 عالقات عامة –دار امل�شرية،عمان، 2000م.

-3 مقالت عديدة يف ال�شحف العربية والفل�شطينية خا�شة جريدة اليام والقد�ص.
يتقن امل�ؤرخ اللغة العربية والجنليزية والرو�شية.
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______________________
-1 ار�شل ال�شرية الذاتية اىل الدكت�ر �شعيد البي�شاوي.

�سعيد �أب� �س�يف
     ولد امل�ؤرخ �شعيد اأب� �شايف يف غزة يف ي�م اجلمعة امل�افق ال�شابع ع�رش من �شهر ذي 
الإبتدائي  تعليمه  ني�شان عام 1964م، وتلقى  القعدة عام 1383هـ/الأول من �شهر 
والإعدادي والثان�ي يف قطاع غزة وح�شل على �شهادة الثان�ية الأزهرية عام 1983م.
اأما تعليمه اجلامعي فقد التحق باجلامعة الإ�شالمية بغزة تخ�ش�ص تاريخ وتربية وح�شل 
يف  العليا  درا�شته  لإكمال  انتقل  فرتة  وبعد  1987م،  عام  البكال�ري��ص  درجة  على 
جامعة الريم�ك حيث در�ص التاريخ الإ�شالمي، وكان عن�ان اأطروحته " اخلليل يف الع�رش 

اململ�كي"، وقد ح�شل على درجة املاج�شتري عام 1996م. 
 “DAAD" ا�شتطاع احل�ش�ل على منحة من امل�ؤ�ش�شة  الأكادميية الأملانية للتبادل الثقايف   
الإ�شالمية،  واحل�شارة  التاريخ  الدكت�راةيف  درجة  لنيل  الفرتة 1998-2003م  يف 
ح�ل التاريخ احل�شاري ملدينة القد�ص ال�رشيف يف القرن اخلام�ص ع�رش امليالدي : درا�شة 
باإ�رشاف  برلني،   - احلرة  باجلامعة  والإ�شالمية  ال�رشقية  الدرا�شات  معهد  يف  ح�شارية 
الأ�شتاذ الدكت�ر اأولري�ص هارمان والأ�شتاذة الدكت�رة ريناتة يعق�بي.  عمل م�شاعد بحث 
بق�شم التاريخ الإ�شالمي 1994-1996م  جامعة الريم�ك ـ اإربد مع: الأ�شتاذ الدكت�ر 
الثان�ية،  الك�رة  مبدر�شة  التاريخ  بتدري�ص  وقام  املخط�طات.  حممد  �شاحلية يف حتقيق 
ل�اء الك�رة ـ الأردن. ويف الفرتة بني 1997ـ1999م ، عمل بتدري�ص اللغة العربية 
اأملانيا.   ـ  والتاريخ  الإ�شالمي يف املدر�شة التابعة جلمعية الثقافة العربية  يف مدينة كيل 
مدر�شة  الإ�شالمية يف  واحل�شارة  العربية  اللغة  تدري�ص  عامي 2001ـ2004م  وبني 

الن�ر النم�ذجية ـ برلني .و منذ 2004 كان مدير مدر�شة الن�ر النم�ذجية ـ برلني)1(.
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___________________________
-1 اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني.

�ملن�س�ر�ت �لعلمية :
الن�ر  مركز  ن�رشه  التاريخ"  فجر  منذ  القد�ص  "عروبة  كتاب:  ن�رش   2001 عام   يف 
للدرا�شات والأبحاث، غزة فل�شطني.و يف عام   2002 ن�رش كتابًا بعن�ان: "مدينة اخلليل 

يف الع�رش اململ�كي" قامت بن�رشه دار ومكتبة دندي�ص الإ�شالمية 
للطباعة والن�رش، اخلليل ـ فل�شطني . وقام على حتقيق اجلزء الثاين من خمط�ط: "الأن�ص 
ح�شارية  درا�شة  احلنبلي،  الدين  جمري  القد�ص  مل�ؤرخ  واخلليل"  القد�ص  بتاريخ  اجلليل 

باللغة الأملانية  )مل ُين�رش بعد( .
كتابات اأخرى: 

عمل يف الفرتة بني1999ـ2001 م مدير حترير جملة احلدثـ  برلني .  و منذ 1999م 
األقى حما�رشات عامة وندوات يف اأملانيا   ح�ل تاريخ القد�ص، وكتابة العديد من امل�ا�شيع 
العلمية وال�شحفية على �شكل مقالت عن مدينة القد�ص وال��شع الفل�شطيني يف العديد 
كاتبًا  ا�شبح  2002م  ومنذ   . وفل�شطني  وبريطانيا  اأملانيا  يف  واملجالت   ال�شحف  من 
دائمًا يف جملة الدليل برلني ويف الفرتة بني  1985ـ1991م ع�ش� اللجنة الثقافية 

مبركزخدمات ال�شاطئ لل�شباب ـ غزة .
       ويف الفرتة ال�اقعة بني عامي 1999ـ2001م اأنتخب ع�ش�ًا يف الهيئة الإدارية 
للجالية الفل�شطينية، برلنيـ  اأملانيا . ويف الفرتة بني 2001ـ2003م نائب رئي�ص اجلالية 
الفل�شطينية ،برلني ـ اأملانيا .  ومنذ عام 2000م عمل ع�ش�ًا يف اللجنة العربية الإ�شالمية 
العليا لدعم انتفا�شة الأق�شى يف برلني ـ اأملانيا . ومنذ عام 2001 م عمل ع�ش� احتاد 

ال�شحفيني الأملان، وع�ش� الحتاد الدويل لل�شحفيني ـ بروك�شل .
الأملانية،                                   ،  ) الأم  اللغة   ( العربية   : وهي  اللغات  من  العديد  ويتقن 

 الإجنليزية، الفار�شية ، العربية.
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�سعيد �س�لح م��سى خليل 
     ولد امل�ؤرخ �شعيد �شالح يف بلدة زيتا)1(عام1368هـ/ 1948م ، ودر�ص البتدائية 
والإعدادية والثان�ية يف مدار�ص بلدته ، وبعد ح�ش�له على �شهادة الثان�ية العامة �شجل 
عام  البكال�ري��ص  درجة  على  وح�شل  واآثار  تاريخ  تخ�ش�ص  الأردنية يف  اجلامعة  يف 
1971م ، واأكمل درا�شته يف اجلامعة نف�شها للح�ش�ل على درجة املاج�شتري ، وقد عمل 
على حتقيق كتاب " الإمامة وال�شيا�شة مل�ؤلف جمه�ل من القرن الثالث الهجري " ، حتت 
اإ�رشاف الأ�شتاذ الدكت�ر عبد العزيز الدوري ، ونال مب�جب حتقيقه لهذا الكتاب على درجة 
املاج�شتري عام 1978م ، واأكمل درا�شة الدكت�راة يف اجلامعة الأردنية يف م��ش�ع :" 
م�شطفى  الدكت�ر  الأ�شتاذ  اإ�رشاف  ، حتت   " الثانية  املماليك  دولة  الداخلية يف  التجارة 

احلياري ، وقد ح�شل على الدرجة عام 1992م . 
      وقد عمل الدكت�ر �شعيد �شالح يف وزارة الرتبية والتعليم الأردنية يف الفرتة ال�اقعة بني 
�شنتي 1978-1992م ، كماعمل باحًثا يف الفهار�ص التحليلية لالإقت�شاد الإ�شالمي 

يف املجمع امللكي لبح�ث احل�شارة الإ�شالمية ) اآل البيت( 
بني �شنتي 1985-1990م ، وبعد ح�ش�له على الدكت�راة ت�جه اإىل ليبيا حيث عمل 
حما�رًشا يف جامعة عمر املختار ) فرع املرج ( يف الفرتة ال�اقعة بني �شنتي  -1992 

1994م ، وبعد ذلك ت�جه للعمل يف �شلطنة عمان)1( . 
       وقد اأعد الدكت�ر �شعيد �شالح جمم�عة من الأبحاث اأهمها : 

-1الزراعة يف م�رش اإ�شتنادًا اإىل اأوراق الربدي العربي ، جملة قار ي�ن�ص العلمية ، بنغازي، ليبيا، 
1993م 

-2التداول النقدي يف دولة املماليك الأوىل ، جملة امل�ؤرخ العربي ، اإحتاد امل�ؤرخني العرب، بغداد - العراق . 
-3مدينة بلن�شية الإ�شالمية ، " درا�شة يف التاريخ ال�شيا�شي والإقت�شادي والثقايف  " ، جملة 

البح�ث التاريخية ، مركز درا�شة جهاد الليبيني ، طرابل�ص – ليبيا .  
-4ج�انب اقت�شادية يف حركة جهاد الليبيني اإ�شتناًدا اإىل الروايات ال�شف�ية ، جملة البح�ث 

التاريخية ، مركز درا�شة جهاد الليبيني ، طرابل�ص – ليبيا . 
_______________________________
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-1زيتا :تقع يف ال�شمال الغربي من ط�لكرم على بعد 14 كيل�مرتا ،اأقطعها الظاهر بيرب�ص لثالثة من ق�اده وهم :جمال 
،ي�شتهر  الربع  البغدادي  قلج  الدين  �شيف  ،والأمري  الربع  اأكركي  الدين  �شم�ص  ،والأمري  الن�شف  العزيزي  اأيدغدي  الدين 

�شكانها بزراعة احلب�ب ،واخل�شار والبق�ل ،والفاكهة ،ف�شال عن اأ�شجار الزيت�ن .املقريزي ،ال�شل�ك ،جـ1،ق2،�ص532.
، وقد  الن�شيطني واجلاديني  الباحثني  ، وكان من  الدكت�ر �شعيد �شالح وه� يعد للدكت�راة يف اجلامعة الردنية  التقيت   2-
امتدحه املرح�م ال�شتاذ الدكت�ر م�شطفى احلياري اثناء اعداده لدرا�شته ، وقد التقيته مرارا يف جامعة عمر املختار يف ليبيا 

حيث عملت يف اجلامعة نف�شها يف الفرتة ال�اقعة بني �شنتي -1993 1994م . ) البي�شاوي ( .  

�سعيد عبد�لله جربيل �لبي�س�وي  
      ولد امل�ؤرخ �شعيد البي�شاوي ي�م الربعاء امل�افق اخلام�ص ع�رش من ذي القعدة عام 
1374هـ / اخلام�ص من مت�ز �شنة )1954م( يف نابل�ص ، لأ�رشة دجنية مت��شطة احلال ، 

عا�ص البي�شاوي يف نابل�ص مدة  �شت �شن�ات يف �شارع  ال�شالحي يف البلدة القدمية .  
  در�ص يف مدار�ص خميم بالطة التابعة ل�كالة الغ�ث الدولّية يف منطقة نابل�ص ، واأكمل 
درا�شته البتدائية و الإعدادية يف مدر�شة ذك�ر بالطة، ويف تلك الفرتة ا�شرتك يف مكتبة 
بلدية نابل�ص ملمار�شة ه�ايته، حيث اطلع على نفائ�ص الكتب واأمهاتها مثل ما كتبه حممد 
عبد احلليم عبد الله  ، وطه ح�شني ، وجنيب حمف�ظ ، كما اأّنه قراأ الق�ش�ص ال�شعبّية على 
اختالف اأن�اعها ، ف�شال عن الإنخراط يف املراكز الثقافية والريا�شية وعلى راأ�شها مركز 

�شباب بالطة.
      انتقل اإىل مدينة نابل�ص لإكمال درا�شته الثان�ية حيث در�ص الأول الثان�ي يف مدر�شة 
امللك طالل وال�شفني الثاين والثالث الثان�ي يف مدر�شة اجلاحظ . وكانت حياته خالل 

فرتة الدرا�شة الثان�ية مفعمة بالن�شاط واحلي�ية.
    و كان امل�ؤرخ من ال�شباب ال�اعي املدرك لظروفه وظروف جمتمعه،ورغم ال�شع�بات 
جمه�رية  يف  الإ�شكندرية  بجامعة  بنجاح،والتحق  العامة  الثان�ية  اإمتحان  اجتاز  فقد 
م�رش العربية ،حيث ح�شل عام 1978م على درجة اللي�شان�ص يف ق�شم التاريخ / كلية 
الآداب)1(.  وتابع م�شريته العلمية من اأجل احل�ش�ل على درجة املاج�شتري وكان من اأوائل 
العلمية،  اأطروحته  التمهيدية للماج�شتري، الأمر الذي مهد له ت�شجيل  ال�شنة  الطلبة يف 
 492 �شنة  منذ  الإ�شالمي  ال�شليبي  ال�رشاع  يف  ودورها  نابل�ص    " بعن�ان:  وكانت 

–690 هـ / 1099 – 1291 م". وطبعت ككتاب ن�رش يف عمان 1991م.



210

________________________
-1 م�ؤلف هذا الكتاب بال�شرتاك مع د.تي�شري جبارة 

        وثابر م�ؤرخنا للح�ش�ل على درجة الدكت�راة من جامعة الإ�شكندرية ، وكان عن�ان 
هـ   690  – ال�شليبّية 492  املقد�ص  بيت  مملكة  الكن�شّية يف  :"الإقطاعات  اأطروحته 
باملمتلكات  الر�شالة م��ش�ًعا هاما يتعلق  "، وقد عاجلت هذه  – 1291 م   1099 /
ف�شاًل عن  ال�شليبية،  املقد�ص  بيت  مملكة  الدين يف  رجال  التي حازها  واملنح  والهبات 
اأنه تعر�ص لدرا�شة امل�شت�طنات ال�شليبية التي اأقامها الفرجنة على اأر�ص فل�شطني.وكان 
التخ�ش�ص العام ه�" تاريخ الع�ش�ر ال��شطى"، والتخ�ش�ص الدقيق ه�" تاريخ احلروب 

ليبّية".  ال�شّ
       ومت اإ�شدار الأطروحة ككتاب بعن�ان :" املمتلكات الكن�شّية يف مملكة بيت املقد�ص 

ال�شليبية  492 –690 هـ / 1099 –1291م".
وقد عمل البي�شاوي يف جامعة اخلليل ، وبعد ح�ش�له على الدكت�راة عمل نائًبا لعميد 
اجلامعة  متفرغ يف  اأ�شتاذًا غري  ، كما عمل  الأكادميية يف عمان  لل�ش�ؤون  ال�طنية  الكلية 
الأردنية وكلية تاأهيل املعلمني العالية يف الأردن ، ويف عام 1993م اإنتقل ليعمل اأ�شتاًذا 
م�شاعًدا يف جامعة عمر املختار يف ليبيا ، ويف عام  1994م عاد اإىل فل�شطني حيث 
عمل يف كلية العل�م الرتب�ية التابعة ل�كالة الغ�ث الدولية ، كما عمل ا�شتاًذا غري متفرغ 
يف جامعتي القد�ص املفت�حة وبريزيت . وف�شاًل عن هذه الأعمال اإ�شرتك يف تاأليف وحترير 
كتب املناهج الفل�شطينية منها : كتاب الرتبية املدنية لل�شف التا�شع ،وكتب التاريخ لل�شف 
العا�رش واحلادي ع�رش والثاين ع�رش، وحرر كتاب التاريخ لل�شف�ف اخلام�ص ، والثامن ، 

كما اأ�رشف على ر�شائل ماج�شتري ودكت�راة يف فل�شطني وم�رش و فرن�شا.
من  جمم�عة  ترجم  كما   ، كثرية  وم�ؤلفات  اأبحاثًا  اأعد  فقد  العلمي  ن�شاطه  عن  اأما      
الكتب القيمة ، وجتدر الإ�شارة اإىل اأنّ م�ؤلفاته وترجماته �شّدت فراًغا يف املكتبة العربّية، 
واأف�شحت املجال لطلبة الدرا�شات العليا والباحثني واملتخ�ش�شني لالإفادة منها والإعتماد 

عليها يف كثري من املجالت . ومن اأهم م�ؤلفاته :
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الحتاد،  دار  عن  ،�شدر  الباحثني  من  جمم�عة  مع  والفرق  الأديان  يف  1(درا�شات 
عمان،1990م .

2(درا�شات يف الفكر العربي الإ�شالمي مع جمم�عة من الباحثني �شدر يف عمان عن  دار 
الهالل عام 1991م .

ال�شيماء،رام  ،دار  جبارة  اأ.د.تي�شري  مع  الع�رشين  القرن  يف  الفل�شطيني�ن  امل�ؤرخ�ن   )3
الله،2007م. 

وترجم الدكت�ر �شعيد جمم�عة من الكتب والأبحاث اأهمها : 
-1  " رحلة احلاج الرو�شي دانيال الراهب يف الأرا�شي املقد�شة " 

بالإ�شرتاك مع داوود اأب� هدبة ،ط1 ،عّمان ، 1992م، و�شدرت له طبعة جديدة ومنقحة 
عن دار ال�رشوق عام 2003م .

-2 " و�شف الأر�ص املقد�شة ب�ا�شطة احلاج الأملاين ب�ر�شارد من دير جبل �شهي�ن "، 
الطبعة الأوىل ، عّمان " دار ال�رشوق " 1995م.

-3 " رحلة احلاج �شايل�ف يف بيت املقد�ص والأرا�شي املقد�شة " وه� من اأبرز الكتب 
التي جاء فيها و�شف تف�شيلي ملدينة القد�ص يف اأوائل القرن احلادي ع�رش امليالدي ، دار 

ال�رشوق ، عمان 1997م. 
-4  "و�شف الأرا�شي املقد�شة يف فل�شطني للرحالة الأملايّن ي�حنا الف�رزب�رجي "، دار 

ال�رشوق ، عمان 1997م.
 ، ال�رشوق  دار  ط1،   ، الفيرتي  يعق�ب  الفرجني  للم�ؤرخ   ، املقد�ص  بيت  -5تاريخ 

عمان،1998م. 
-6 " رحلة احلاج ثي�دوري�ص يف الأماكن املقد�شة " بالإ�شرتاك مع 

رّيا�ص �شاهني ، و�شدرت الطبعة الأوىل عن دار ال�رشوق ،عمان 2003، واملهم اأن هذا 
الكتاب احت�ى على درا�شة قام بها املرتجمان. 

ف�ؤاد  مع  بالإ�شرتاك   " فيتل��ص  للرحالة  املقد�شة  والأرا�شي  املقد�ص  بيت  -7"و�شف 
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دويكات ، وقد �شدرت هذه الرحلة عن دار حماده للن�رش والت�زيع –اربد ،ودار ال�شيماء، 
رام الله عام 2008م  .

-8رحلة ي�ان�ص ف�قا�ص الي�ناين يف الأرا�شي املقد�شة ، ن�رشت يف جملة جامعة القد�ص 
املفت�حة، 2010م

       ومل يت�قف ن�شاطه العلمي �ش�اء يف التاأليف اأو الرتجمة واإمنا ما زالت هنالك كتب 
حتت الطبع ومنها : 

-1 الإقطاع يف ع�رش اخلالفة الإ�شالمّية .
-2 رحلة ب�ل�نري يف الأرا�شي املقد�شة.  

-4رحالت فيلك�ص فابري يف الأرا�شي املقد�شة  
-5و�شف الأرا�شي املقد�شة للحاج لأدولف ف�ن �ش�اخيم  

�لبح�ث و�ملق�لت �ملن�س�رة : 
-1 درا�شة مقارنة بني ال�شتيطان ال�شليبي و ال�شهي�ين ، املجلة الفل�شطينية للدرا�شات 

التاريخية ، ج1، القد�ص 1998م ، �ص117-91.
-2 الأرا�شي الزراعية ومنت�جاتها يف اخلليل يف الع�رش الفرجني، انظر كتاب درا�شات يف 
تاريخ العالقات بني ال�رشق والغرب ، ط1، عني للدرا�شات والبح�ث، القاهرة ،2003، 

�ص70-51 . 
-3 املقاومة ال�شعبية الف�شطينية �شد الفرجنة، جملة جامعة النجاح لالبحاث ، جملد 15، 

ربيع الأول 1422هـ/حزيران 2001م، �ص395-361 . 
-4 حيفا يف بداية الغزو الفرجني 493هـ/1100م ، جملة جممع اللغة العربية، القد�ص 

2000م  ،�ص 85-65.
-5 قراءة يف كتاب بريوت يف الع�رش ال�شليبي، املجلة الفل�شطينية للدرا�شات التاريخية، 

عدد3،دار ال�رشوق ، عمان 2003م.
-6قراءة يف كتاب عكا اأثناء احلكم ال�شليبي، املجلة الفل�شطينية للدرا�شات التاريخية، 

عدد2، ذو احلجة 1421هـ/مار�ص عام 2000م ،�ص226-221.
-7بيت دجن )يافا ( عرب التاريخ ) يف جملة الأ�ش�ار عدد 23" عكا " 201، �ص121-

152 الف�شل الأول ( .
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 ، 2003م  ،عكا  ال�ش�ار  جملة   ،  25 عدد   ، دجن  بيت  يف  الجتماعية  -8احلياة 
�ص200-169

-9احلياة القت�شادية يف بيت دجن ،عدد27، جملة الأ�ش�ار، عكا 2005، �ص212-
218

10 - القد�ص يف الن�شف الول من القرن الثاين امليالدي ، ندوة القد�ص ، جامعة النجاح 
ال�طنية، نابل�ص، قيد الن�رش.

-11 العالقة بني العامل العربي وال�شالمي والغرب ابان اخلالفة العبا�شية، مركز اللقاء، 
بيت حلم، 2009 

وهن�ك جمم�عة من �لأبح�ث قيد �لن�رش �أهمه� :
-1 رجاء بن حي�ة البي�شاين الكندي .

-2 معركة اأجنادين واأهميتها يف التاريخ ال�شالمي 
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�سالمة زيد�ن عبد �لعزيز �ب� ق��سم
    ولد امل�ؤرخ �شالمة اب� قا�شم يف دير البلح)1( ي�م ال�شبت امل�افق ال�شابع ع�رش من ربيع 
الول عام 1366هـ/الثالث من �شباط 1947م . تلقى تعليمه البتدائي والعدادي 
يف مدر�شة دير البلح المريية للبنني ، والثان�ي يف مدر�شة خالد بن ال�ليد الثان�ية للبنني، 
اما الثالث الثان�ي فقد ح�شل عليه من مدر�شة املنفل�طي )مدر�شة دير البلح للبنني ( عام 

1965م . دخل معهد املعلمني يف ال�شكندرية بني عامي  1967-1965.
ح�شل على اللي�شان�ص يف التاريخ من جامعة �شنعاء عام 1989م . ح�شل على دبل�م 

يف الدرا�شات العليا بتقدير ممتاز يف العالقات الدولية
الفل�شطينية )1967-1973م(  الع�شكري للث�رة  التاريخ  ح�شل على ماج�شتري يف 

من جامعة عني �شم�ص بال�شرتاك مع الق�شى عام 2005م .
له جمم�عة من امل�ؤلفات نذكرها:

- بحث ملحق البريو�شاكيا
- الطريق اإىل طرابل�ص

- التاريخ الع�شكري للث�رة الفل�شطينية.
ان�شم لتنظيم حركة فتح عام 1966م مقاتل يف الق�ة ومف��ص �شيا�شي �رشية وه� الآن 

املف��ص ال�شيا�شي العام ،
ا�شرتك يف دورة يف قيادة الف�شائل من الكلية احلربية الليبية يف بنغازي عام 1969م، 
ودورة يف قادة ال�رشايا من جمه�رية ال�شني ال�شعبية ملدة 45 ي�مًا عام 1975م ودورة 
يف قادة الكتائب ملدة �شتة  ا�شهر عام 1976 م من اكادميية في�شرتل يف الحتاد ال�ش�فيتي 
، ودورة يف قادة ال�ية م�شاة ميكانيكي عام 1989م ودورة ادارة عامة للعل�م الع�شكرية 

يف الدمنارك ملدة �شهر عام 1995م .
عمل نائبًا للمف��ص ال�شيا�شي العام بني عامي 1983-2006 م.
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-3 ح�شن تل ال�شايف يف الع�رش ال�شليبي .

-4 اأ�شجار الكرمة وال�شناعات القائمة عليها يف الع�رش ال�شليبي .

�سلم�ن �ب� �ستة
     ولد �شلمان اأب� �شتة يف بئر ال�شبع يف فل�شطني عام  1356هـ/ 1937 م ح�شل على 
البكال�ري��ص يف الهند�شة املدنية من جامعة القاهرة عام 1959 م وعلى الدكت�راه يف 
الهند�شة املدنية من جامعة لندن عام 1964م ،وه� زميل جلمعية املهند�شني الإن�شائيني 
الربيطانية وجمعية اأون تاري� للمهند�شني يف كندا واجلمعية الأمريكية للمهند�شني املدنيني، 
وع�ش� �شابق يف معهد التحكيم الربيطاين واللجنة الأمريكية مل�ا�شفات من�شاآت الطاقة 
واملجل�ص التنفيذي للمن�شاآت الف�شائية، اأّلَف اأكرث من ثالثني بحثا علميا وكتابا يف الهند�شة 
وح�شل على اأكرث من جائزة من جمعية املهند�شني الربيطانية، كما عمل بروفي�شريًا يف 
جامعة وي�شرت اأون تاري� يف كندا، كان ع�ش�ًا م�شتقاًل يف املجل�ص ال�طني الفل�شطيني بني 
عام 1974 م وحتى ت�قيع اتفاق اأو�شل� عام 1993م، ع�ش� هيئة التعاون الفل�شطينية 
يف جنيف ورئي�ص جلنة الالجئني والإنروا بها، األف اأكرث من ثمانني بحثًا ومقال واأ�شدر 
اأربعة كتب عن الالجئني بالعربية والإجنليزية و�شمم ور�شم خريطة ت�شم كل قرى ومدن 
اأرباع امللي�ن ن�شخة باللغتني العربية والإجنليزية.وه� م�ؤ�ش�ص  فل�شطني، ُوِزع منها ثالثة 

هيئة ار�ص فل�شطني، ومدير م�شاريع تنمية وان�شاءات اقليمية.
خميمات  معظم  يف  الع�دة  وحق  الالجئني  عن  والندوات  املحا�رشات  ع�رشات   األقى 
الالجئني واأماكن ت�اجدهم يف غزة وال�شفة الغربية واجلليل وبئر ال�شبع و�ش�ريا ولبنان 
والأردن واأوروبا وال�ليات املتحدة الأمريكية، عر�ص اأبحاثه ودرا�شاته وم�رشوعاته عن 
والحتاد  الربيطاين  العم�م  جمل�ص  يف  متخ�ش�شة  جلان  اأمام  الع�دة  يف  الالجئني  حق 
نادي  واأمام  الأمريكي  وال�ش�يدي والرنويجي والك�نغر�ص  الدمنركي  الأوروبي والربملان 
وبريطانيا  وكندا  اأمريكا  يف  اجلامعات  من  كبري  وعدد  وا�شنطن  يف  ال�طني  ال�شحافة 

وم�ؤمترات الأمم املتحدة اخلا�شة بالالجئني الفل�شطينيني)2(.
__________
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-1 بئر ال�شبع :تقع يف النقب ال�شمايل يف منت�شف امل�شافة بني البحر  امليت �رشقا ،والبحر املت��شط غربا ،وتت��شط قاعدة 
املثلث ال�شحراوي ،كانالكنعاني�ن اأول من �شكن املنطقة ،وظهر فيها ح�شارة عرفت باحل�شارة  الغ�ش�لية ن�شبة اإىل تليالت 
الغ�ش�ل �شمال �رشق البحر امليت ،وقد مت الك�شف عن عدة م�اقع يف منطقة بئر ال�شبع منها :حربة اليطار ،وبئر ال�شفدي ،وتل 

اأي� مطر .اأنظر :حممد �رشاب ،معجم ،�ص211-210.
منه على  املخيم وح�شل  �شته يف  اب�  الدكت�ر  القاها  اثناء حما�رشة  البي�شاوي يف خميم بالطة  �شعيد  الدكت�ر  التقاه   -  2

معل�مات عن �شريته الذاتية.

�ش�ؤون  يف  متخ�ش�شة  اأهلية  دولية  جمعية  مائة  من  اأكرث  مع  جيدة  عمل  عالقات  لديه 
والدبل�ما�شيني  بالالجئني  اخلا�شة  املتحدة  الأمم  ومنظمات  الإن�شان  وحق�ق  الالجئني 
العرب والأجانب ومع كل ذلك فه� ل ينتمي اإىل اأي حزب اأو ف�شيل �شيا�شي فل�شطيني، 

لكنه يحظى باحرتام وتقدير اجلميع .
وقد ح�رش اىل فل�شطني يف عام 1997م ، وه� يعد لكتابه امكانية حق الع�دة ، وقد 
التقاه الدكت�ر �شعيد يف مركز �شباب بالطة ويف مدينة رام الله وقد �شدر له جمم�عة من 

امل�ؤلفات اأهمها:
-1 الطل�ص التاريخي باللغة الجنليزية . 

اثناء  اهلها  وطرد  احتلت  التي  والقرى  املدن  )�شجل  عام 1948م  النكبة  �شجل   2-
الغزو ال�رشائيلي عام 1948 م( بالعربية والجنليزية، ط1، مركز الع�دة الفل�شطيني ، 

لندن 1998م . 
-3 حق الع�دة مقد�ص وقان�ين ،ط1،امل�ؤ�ش�شة العربية للدرا�شات والن�رش ،بريوت2001م . 
1948م(بالعربية  عام  منها  هجروا  التي  الفل�شطينيني  )م�اطن  فل�شطني  خريطة   4-

والجنليزية .
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___________________
-1 دير البلح :كانت قدميا تعرف با�شم الداروم ،فتحها العرب عام 13هـ/634م

-2 ار�شل ال�شرية الذاتية اىل د.�شعيد البي�شاوي الذي التقاه اكرث من مرة و ا�شتف�رش منه عن بع�ص املعل�مات التي اثرت �شريته الذاتية .

�سلم�ن حم�دة فالح 
اأنهى   ،     ولد امل�ؤرخ يف قرية كفر �شميع)1( يف اجلليل عام  1354  هـ/ 1935م 
درا�شته البتدائية والإعدادية يف مدر�شة قريته ، وتابع درا�شته الثان�ية يف حيفا ، وبعد 
ح�ش�له على �شهادة الثان�ية العامة ، �شجل لكمال تعليمه يف اجلامعة العربية – بالقد�ص 
نال  وكذلك   ، الو�شط  ال�رشق  تاريخ  م��ش�ع  يف  البكال�ي��ص  درجة  على  وح�شل   ،
اإجازة احلق�ق وح�شل على املاج�شتري يف م��ش�ع ال�رشق الو�شط . ويعد للدكت�راة يف 
امل��ش�ع نف�شه ، وه� �شحفي وكاتب ومدر�ص)2( . �شدر له جمم�عة ابحاث وكتب منها : 
ابيب  تل   ، املحدودة  طرب�شكي  �رشكة  ن�رشته   ، البتدائي  الثامن  لل�شف  التاريخ   1-

1965م . 
-2 التاريخ لل�شف العا�رش ، ا�شدار وزارة املعارف و الثقافة ، 1965م . 

-3 مدنيات اإ�رشائيل ل�شف�ف الرابع حتى الثامن ، ن�رشته دار اجلليل 1967م . 
-4 حديث الثالثاء ، دار الهدى ، حيفا ، 1977م . 

-5 ظل ال�ش�ت ، منتجات ادبية ، دار النه�شة للطباعة ، النا�رشة ، 1977م .
-6 تاريخ الدروز يف ا�رشائيل ) بالعربية ( ا�شدار م�شت�شار ال�ش�ؤون العربية يف دي�ان 

رئا�شة ال�زراء عام 1974م . 
-7 احلركة الك�شفية والحداث ، ) ترجمة (، تاليف ي��شف مي�حا�ص ، وزارة املعارف 1960م . 
-8 كفر �شميع ، القرية الدرزية يف اجلليل العلى ،ا�شدار وزارة الداخلية ق�شم القليات، 

القد�ص ، 1963م . 
-9 حكايات درزية ، ا�شدار اجلامعة العربية ، القد�ص 1978م . 

-10تاريخ ا�شتيطان الدروز يف فل�شطني يف العهد العثماين ) باللغة الجنليزية ( 
-11 الدروز يف ا�رشائيل ) باللغة الفرن�شية ( .   

 وي�شطلع �شلمان فالح مب�ش�ؤولية ادارة املعارف اخلا�شة بطائفة الدروز يف ا�رشائيل .كما 
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قام برتجمة عدد من الكتب من اللغات الجنبية اإىل اللغة العربية . 
________________________

 capher وكفر �شيمي،  capher sima 1 – كفر �شميح :تقع �شمايل �رشق عكا ،ورد ا�شمها با�شكال خمتلفة منها كفر �شيما
semie او كفر �ش�مي capher some  ايام ال�شليبيني ، وت�شتهر بزراعة ا�شجار الزيت�ن. انظر �شكري عراف ، معجم ، 

�ص492،حممد �رشاب، معجم ،�ص623.
-2عرفان اله�اري : اعالم ، �ص 185.

�سليم عرف�ت �ملبي�س
�شهر  من  الع�رشين  و  ال�شابع  امل�افق  الثالثاء  يف  غزة  املبي�ص  �شليم  امل�ؤرخ  ولد       
جمادى الأول /من �شهر حزيران عام 1943م،وتلقى تعليمه البتدائي والإعدادي يف 
مدر�شة ال�شجاعية )مدر�شة حطني يف ال�قت احلا�رش(.ودر�ص يف مدر�شة فل�شطني الثان�ية 
ملدة �شنتني ،واأكمل ال�شنة الثالثة يف مدر�شة يافا الثان�ية وح�شل على الثان�ية يف العام 
الدرا�شي -1960 1961م،وبعد ذلك انتقل اإىل م�رش لكمال درا�شته اجلامعية ،حيث 
در�ص يف جامعة عني �شم�ص تخ�ش�ص جغرافية ،وح�شل على درجة البكال�ري��ص عام 

1965م،وح�شل عى دبل�م الدرا�شات العليا من اجلامعة نف�شها عام 1966م.
�شنتي  بني  ال�اقعة  الفرتة  يف  الثان�ية  يافا  مدر�شة  يف  مدر�شًا  عمل  تخرجه  وعند      
1965_1976م،وعند تاأ�شي�ص مدر�شة الكرمل الثان�ية كان اأول مدير لهذه املدر�شة 
وقد ا�شتمر يف عمله هذا منذ عام  1976 م وحتى عام 1979م ، وقد انتقل اإىل عمل 
جديد، اإذ اأ�شبح مفت�شًا مل�اد الجتماعيات يف قطاع غزة .وف�شاًل عن ذلك عمل حما�رشًا 
غري متفرغ يف اجلامعة الإ�شالمية يف الفرتة ال�اقعة بني �شنتي -1990 1995م.وقد 
اأ�شبح اأمينًا عاما لهيئة دار الكتب الفل�شطينية التي كان امل�ؤ�ش�ص الأول لها ،كما اأ�شهم يف 

تاأ�شي�ص "مركز التخطيط الفل�شطيني"وكذلك " مركز الأبحاث التاريخية ")1(.
  اأما فيما يتعلق بانتاجه العلمي فقد و�شع لنا جمم�عة من امل�ؤلفات والكتب القيمة اأهمها:
العامة  امل�رشية  ،الهيئة  الفل�شطينية  ال�شعبية  الأمثال  و  الفل�كل�رية  اجلغرافية   .1

للكتاب،القاهرة 1986م
العامة  امل�رشية  ال�شكان"الهيئة  وح�شارة  املكان  خل�د  يف  "درا�شة  وقطاعها  غزة   .2

للكتاب ،القاهرة 1987م
3. النق�د العربية الفل�شطينية و�شكتها املدنية الأجنبية ،الهيئة امل�رشية العامة للكتاب، 

القاهرة 1989م
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للكتاب  العامة  امل�رشية  ،الهيئة  ال�شعبية  اأمثالها  يف  الفل�شطينية  ال�شخ�شية  مالمح   .4
،القاهرة 1990م

__________________________
-1 مت ا�شتقاء املعل�مات من ال�شيد �شليم عرفات املبي�ص من خالل ات�شال هاتفي مع الدكت�ر �شعيد البي�شاوي.

للكتاب،  العامة  امل�رشية  الهيئة  الفل�شطيني،  ال�شعبي  الرتاث  يف  احل�شيدة   .5
القاهرة1991م

للكتاب  العامة  امل�رشية  الهيئة  الفل�شطيني،  ال�شعبي  الرتاث  يف  الإبل   .6
،القاهرة1993م

للكتاب،  العامة  امل�رشية  الهيئة  وقطاعها،  غزة  يف  ال�شالمية  الأثرية  البنايات   .7
القاهرة1995م

8. الن�رشانية واآثارها يف غزة ،مكتبة اليازجي،غزة 1998م
9. وقفية م��شى با�شا اآل ر�ش�ان ،حتقيق ودرا�شة ،ابن �شينا للن�رش،القاهرة 2000م.

10. حياة ديرف�ري��ص)اأ�شقف غزة(395_420م(،غزة 2004م
11. حلمي اأب� �شعبان "الأديب ال�شاعر وال�شحفي الثائر،غزة 2004م

12. الزراعة يف الرتاث ال�شعبي الفل�شطيني، )حتت الطبع( 
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2002م.

�سميح �سليم خليل �سبيب 
      ولد امل�ؤرخ �شميح �شبيب يف يافا ي�م اجلمعة امل�افق ال�شاد�ص من جمادى الخر 
اأ�رشته اإىل بريوت  عام 1367هـ/ال�شاد�ص ع�رش من ني�شان عام 1948  ، وانتقلت 
ثم دم�شق ، تلقى تعليمه البتدائي يف مدر�شة طارق بن زياد يف دم�شق ، والعدادية يف 
مدر�شة املالكية / خميم الريم�ك / دم�شق ، والثان�ي يف مدر�شة عبد الرحمن الك�اكبي 
بالتدري�ص  ، در�ص يف دار املعلمني بحلب وتخرج فيها عام 1968م ،وقام  يف دم�شق 
التاريخ  البكال�ري��ص يف  ، وح�شل على  يف �ش�احي دم�شق من 1968-1973م 
من جامعة دم�شق عام 1972م،واملاج�شتري من اجلامعة الي�ش�عية يف بريوت تخ�ش�ص 
تاريخ معا�رش عام 1979م. ثم ح�شل على درجة الدكت�راة بالتاريخ من جامعة �شانت 
، ثم  الفل�شطيني بني 1973-1980م  بطر�شب�رغ عام 1996م .عمل يف الإعالم 

التحق مبركز الأبحاث الفل�شطيني منذ عام 1981م.

    وقد عمل الباحث يف ال�شحافة الفل�شطينية يف �ش�ريا ولبنان خالل فرتة 1972-
م.ت.ف،  لـ  التابع  الأبحاث  مركز  يف  ال�ثائق  ق�شم  عن  م�ش�ؤوًل  كان  كما   ، 1982م 
فل�شطينية  �ش�ؤون  جملة  يف  الفل�شطينية  لل�ش�ؤون  عمل حمررًا  كما   ،1993-1982
1984-1993م ، كما عمل  اأ�شتاذًا م�شاعدًا يف دائرة الفل�شفة والدرا�شات الثقافية 

يف جامعة بريزيت منذ 1998م ولغاية الآن)1(.

ومن اأهم انتاجه العلمي والدبي :
-1 ق�شايا ومع�شالت حركة التحرير ال�طني يف العامل الثالث ، م�شرتك ، دار ال�شم�د ، 

بريوت .1978م.
الأبحاث  1932_1933م.مركز  فل�شطني  يف  العربي  الإ�شتقالل  حزب   2-
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.م.ت.ف.بريوت .1981م.
-3 حك�مة عم�م فل�شطني مقدمات و نتائج ،نيق��شيا ،�رشق بر�ص1988م.

-4 منظمة التحرير الفل�شطينية ،و تفاعالتها يف البيئة الر�شمية العربية ،نيق��شيا ،�رشق 
بر�ص 1987م.

-5  حممد علي الطاهر و حججه الثالث:ال�ش�ري،ال�شباب،العلم ، نيق��شيا،�رشق بر�ص 
1987م .

-6 البنية التنظيمية لالحزاب ال�طنية الفل�شطينية ،نيق��شيا ،�رشق بر�ص،1986م.
-7 ث�رة 1936-1939م يف فل�شطني ،الت�جيه ال�شيا�شي وال�طني 1995م.

فل�شطني  يف  ال�شيا�شية  للحركة  الجتماعية  و  القت�شادية  ال�ش�ل   8-
م�ؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  1999م  الله  ،رام  الثقافة  1920-1948م،ط1،وزارة 

ال�ش�ار،عكا.
-9 حممد علي الطاهر .جتربته ال�شحفية يف م�رش ،احتاد الكتاب .�رشق بر�ص .نيق��شيا 

1990م.
-10 الالجئ�ن وم�شتقبل عملية ال�شالم، رام الله، املركز الفل�شطيني لالت�شال اجلماهريي، 

.2004
)م�اطن،   1994-1965 اأويل(  )مدخل  ال�شتات  يف  الفل�شطينية  -11  ال�شحافة 

 )2000

-12 امل�شري املاأ�شاوي ملركز الأبحاث الفل�شطيني، لندن، هيئة اأر�ص فل�شطني وم�اطن، 
.2005
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�سميح طه عي�سى حم�دة 
ع�رش  رم�شان1379هـ/ال�شابع  من  ع�رش  التا�شع  اخلمي�ص  حم�ده  �شميح  امل�ؤرخ  ولد 
من اذار 1960 م ، وح�شل على �شهادة البكال�ري��ص يف درا�شات ال�رشق الأو�شط 
جامعة  من  ال�شيا�شية  العل�م  يف  املاج�شتري  و�شهادة   ،1984 عام  بريزيت  جامعة  من 
جن�ب فل�ريدا يف ال�ليات املتحدة  الأمريكية عام 1996، وه�مر�شح لنيل  درجة 
الدكت�راة يف علم الإن�شان التطبيقي )Applied Anthropology( من جامعة جن�ب 

فل�ريدا)1(.
�خلربة �لعملية: 

اأ. م�ظف يف جمعية الدرا�شات العربية منذ العام 1985 وحتى كان�ن اأول 1992م 
وذلك يف الأق�شام الآتية:

)1( 1985 – 1987م �شكرتري ومن�شق اأعمال جلنة الرتاث واحل�شارة الإ�شالمية يف 
فل�شطني.

)2( 1987  - 1990 م باحث يف مركز الأبحاث وق�شم الدرا�شات ال�شياحية.
)3( 1990 وحتى كان�ن اأول 1992 م من�ّشق ق�شم ال�ثائق التابع ملركز الت�ثيق واملعل�مات.  
تامبا  والعامل يف  الإ�شالم  درا�شات  مركز  باحث يف  م�شاعد  م  ب. 1993 1995- 

فل�ريدا، ال�ليات املتحدة الأمريكية.
 – تامبا  يف  الإ�شالمية  الأكادميية  يف  مدير  ونائب  �ص  مدرِّ م   -2003  1996 ج. 

فل�ريدا.
�ص اللغة العربية يف جامعة جن�ب فل�ريدا. د. 1995-2003 م مدرِّ

�لإ�سد�ر�ت و�لأعم�ل �لعلمية:
�لكتب:
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م�شجد ح�شن بيك – خي�ط امل�ؤامرة – مركز اإحياء الرتاث العربي، الطيبة 1984م.  )1(
________________________________

واجنازاته خالل  العلمي  ن�شاطه  معه ح�ارا ح�ل  واجرى   ، �شميح حم�ده  امل�ؤرخ  مبقابلة  البي�شاوي  �شعيد  الدكت�ر  قام   1-
م�شرية حياته العملية ، كما تطرق احلديث اإىل اعتقال امل�ؤرخ حم�ده يف ال�ليات املتحدة الأمريكية يف 2003/2/20م 
، وا�شتمرار العتقال لغاية 2006/5/24م ، وعلى الرغم من اأن املحكمة براأته بتاريخ 2005/12/6م ، اإل انه ا�شتمر 

يف العتقال �شتة ا�شهر اأخرى . 

جمعية  الق�شام،  الدين  عز  ال�شيخ  وجهاد  حياة  يف  درا�شة   – الث�رة  و  ال�عي   )2(
الدرا�شات العربية، القد�ص 1985 م)الطبعة الأوىل(، دار ال�رشوق – عمان 1986 م 

)الطبعة الثانية( القد�ص 1987 م )الطبعة الثالثة(.
درا�شات تراثية – )حمّرر( جمعية الدرا�شات العربية – القد�ص 1987م.     )3(

الدرا�شات واملقالت املن�ش�رة:
"مع مالك بن نبي و�رشوط النه�شة"، جملة الطليعة الإ�شالمية، لندن، عدد حزيران   )1(

1982م.
ال�شنة  الأول  العدد  القد�ص   – الإ�شالم  هدى  فل�شطني"، جملة  من  اإ�شالمية  “وثيقة   )2(

الرابعة اأيل�ل 1985م.
"وثائق املجل�ص الإ�شالمي الأعلى"، جملة العامل – لندن العدد 146 – 11/29/  )3(

1986م.
“ج�انب من ق�شة ال�قف الإ�شالمي يف فل�شطني"، جملة العامل – لندن العدد 159   )4(

– 1987/2/28م.
“مكتبات بيت املقد�ص"، املكتبة اخلالدية، جملة القلم – النا�رشة العدد الثاين 30/  )5(

1987/3م.
“وثيقة تاريخية"، جملة القلم – النا�رشة العدد الثالث اأيار 1987م.  )6(

1988م  اأول  كان�ن  اخلام�ص  العدد  الأوىل يف  )حلقتني(  حيفا"،  مدينة  “م�شاجد   )7(
هدى  جملة  من  1989م  ثاين  كان�ن  ال�شابعة(  )ال�شنة  ال�شاد�ص  العدد  يف  والثانية 

الإ�شالم- القد�ص. 
“امل�شاجد الأثرية يف فل�شطني"، جملة هدى الإ�شالم – القد�ص، العدد العا�رش ال�شنة   )8(
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ال�شاد�شة، حزيران 1988م.
تراثية، جمعية  درا�شات  كتاب  فل�شطني"، يف  اخلليلي يف  ال�شيخ حممد  “تعمريات   )9(

الدرا�شات العربية، القد�ص، 1987م.
“كتاب كن�ز القد�ص، عر�ص ونقد"، كتاب درا�شات تراثية، جمعية الدرا�شات   )10(

العربية، القد�ص، 1987م.
)10( “اإ�رشائيل واملقد�شات الإ�شالمية"، درا�شة ن�رشت يف كتاب درا�شات عربية، جمعية 

الدرا�شات العربية، القد�ص، 1987م. 
الغربية وقطاع غزة-  ال�شيا�شية يف ال�شفة  "النتفا�شة والقيادات  )11( مراجعة كتاب 

تاأليف د. علي اجلرباوي" ن�رشت يف جملة ق�شايا القد�ص العدد الثاين، �شباط 1990.
– �شفد."، جملة  اأرا�شي جبل كنعان  "ف�ش�ل من ق�شة الأر�ص: احللقة الأوىل    )12(

الفنار، عكا.
احللقة الثانية: "اأرا�شي الغ�ارنة." جملة الفنار، عكا.  

"نظريات  )13( ترجمة من الجنليزية للعربية )بال�شرتاك مع د. مازن النجار( لدرا�شة: 
الفاروقي. ن�رشت يف جملة قراءات �شيا�شية  الدولة الإ�شالمية وال�اقع املعا�رش" ل�شهى 

ال�شادرة عن مركز درا�شات الإ�شالم والعامل. العدد 17 �شتاء 1995م.
للفكر  جديدة  اجتاهات  الدولية:  للعالقات  الإ�شالمية  "النظرية  لكتاب  عر�ص   )14(
العدد  �شيا�شية،  قراءات  جملة  يف  ن�رش  �شليمان.  اأب�  احلميد  لعبد  الإ�شالمية"  واملنهجية 

17، �شتاء 1995.
)15( �شل�شلة درا�شات بعن�ان "ق�شايا يف املعرفة" ن�رشت يف جريدة امليدان )النا�رشة( يف 
العدد 85 ال�شادر يف 2000/7/28م، والعدد 88 ال�شادر يف 2000/8/18م، 

ويف العدد 89 ال�شادر يف 2000/8/25م.
)16( "اأي م�شتقبل لل�رشاع العربي الإ�رشائيلي"، مقالة يف جريدة املهجر، �شيكاغ�.

)17( "ت��شيحات" مقالة ن�رشت بجريدة املهجر، �شيكاغ�. 
)18( "اليه�د وال�شهي�نية والعرب: قراءة يف وثيقة تاريخية"، جريدة املهجر، �شيكاغ�.

در��س�ت مل تن�رش:
اإ�شاءات جديدة على تاريخ فل�شطني  "الأوراق ال�شخ�شية للدكت�ر داود احل�شيني:   )1(
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يف عهد النتداب الربيطاين." درا�شة قدمت للن�رش يف جملة درا�شات فل�شطينية، م�ؤ�ش�شة 
الدرا�شات الفل�شطينية، بريوت، وجملة ح�ليات القد�ص، م�ؤ�ش�شة الدرا�شات املقد�شية، رام الله.

)2( "اأ�ش�ل وثائقية يف تاريخ فل�شطني احلديث."
)3( “حركة اأب� جلدة وتط�ر ال�عي الفل�شطيني املعادي لربيطانيا."

م�ؤمترات وحما�رشات وحلقات درا�شية:
ال�شتار  د. عبد  بال�شرتاك مع  الق�ّشام،  الدين  ال�شيخ عز  )1( حلقة درا�شية ح�ل حركة 

قا�شم و د. عادل منّاع، جامعة بريزيت 1986م.   
)2( م�ؤمتر اجلغرافيني العرب، املنعقد يف دير الأ�شد، اجلليل، بتاريخ 1987/7/3م.

)3( حلقة درا�شية ح�ل مفتي القد�ص احلاج اأمني احل�شيني، بال�شرتاك مع د.ت�شفي البيلغ 
بالنا�رشة برعاية احلزب العربي،  اأيار )ماي�( 1992 م  اأقيمت يف  و د. م�شطفى كبها، 

مبنا�شبة �شدور كتاب البيلغ ح�ل حياة املفتي.  
)4( حما�رشة بعن�ان: "احلكم الذاتي وم�شتقبل الق�شية الفل�شطينية،" األقيت بتاريخ 25/
1992/12 يف م�ؤمتر جلنة فل�شطني الإ�شالمية اخلام�ص املنعقد يف �شيكاغ�، ال�ليات 

املتحدة الأمريكية.
)5( حما�رشة بعن�ان:

 Islam and the West and its Impact On the Development Of the 
)Palestinian Identity(   The Relationship Between

األقيت يف جامعة جن�ب فل�ريدة، ني�شان )اإبريل( 2002م.
 Myth and Reality in the Production of Knowledge :6( حما�رشة بعن�ان(
�شيكاغ�  الإ�شالمي يف  املركز  األقيت يف   about Islam in the United States
على طلبة الدرا�شات العليا يف علم الجتماع يف جامعة �شيكاغ�، ت�رشين ثاين )ن�فمرب( 
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�سميح ن�رش حممد �لن�ط�ر 
�شعبان 1367هـ/الثامن ع�رش  العا�رش من  امل�افق  اجلمعة  ي�م  ن�رش  �شميح  ولد        
اإىل  الأول  ال�شف  من  اجل�فة  مدر�شة  دير طريف)1(،در�ص يف  من حزيران1948م يف 
ال�شف الثالث، ودر�ص ال�شف الرابع يف مدر�شة ال�حدات،واملرحلة الإعدادية يف مدر�شة 

امل�شدار الإعدادية ،واملرحلة الثان�ية يف رغدان يف جبل احل�شني.    
     ح�شل على �شهادة الثان�ية العامة 1965م،والتحق باجلامعة الأردنية ملدة �شهر،ثم 
التحق باجلي�ص الأردين من عام 1965-1967م برتبة مالزم ثاٍن ،ويف عام  1970م 
ح�شل على رتبة مالزم اأول ،والتحق بالث�رة  عام 1970 م  ،مت تر�شيحه يف عام 1972 
م اإىل دورة ع�شكرية يف اأكادميية في�شرتل �شن ل�شناج�ر�شك يف الحتاد ال�ش�فياتي ،بداأت 
الدورة يف �شهر اآب 1972م وانتهت يف �شهر ماي� 1973م ،ودورة قادة كتائب يف 

بلغاريا عام -1980 1981م )2( .
   و�شارك �شميح ن�رش يف معارك الث�رة الفل�شطينية والتحق يف جامعة بريوت العربية عام  

1974م و ح�شل على لي�شان�ص جغرافية عام 1978م .
   واألف جمم�عة من الكتب والأبحاث اأهمها:

العامل  العاملية   ال�شهي�نية  واحلركة  الأمريكية  املتحدة  ال�ليات  "ا�شرتاتيجية  كتاب   _
اجلديد واحتمالت امل�شتقبل "،ط1،العنقاء للن�رش ،ت�ن�ص ،1993م .

_ �شل�شلة مقالت تعالج م�ا�شيع خمتلفة بعن�ان التاريخ ا�شرتاتيجية الزمان واملكان .من 
يقراأ التاريخ يجد العرب فهل يعترب ؟    

__________________________
-1 قرية دير طريف : هي احدى القرى الفل�شطينية ال�اقعة يف منطقة اللد والتي تبعد عنها �شبعة كيل�مرتات ، ويحدها 
ا�شتهر اهلها بزراعة ا�شجار  ال�شمال،  بينما حتدها قرية الطرية من   ، اللد  ، ومن اجلن�ب مدينة  نبال  من ال�رشق قرية بيت 
من  وا�شتهر   ، قرى جماورة  لعدة  النجدات  تفدمي  القرية يف  اهل  �شارك  وقد  احلب�ب.  زرع�ا   كما   ، واحلم�شيات  الزيت�ن 
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القرية القائد �شعيد حم�ده، وخليل العا�شي وال�شيخ عطا ،لطفي خالد حم�دة  و بكر ح�ش�نة ،.عبا�ص منر: جريدة القد�ص ، 
1994/8/27م .

-2 جتدر الإ�شارة اإىل اأن الل�اء �شميح ن�رش اعتقل بعد قيادته حلرب املخيمات يف لبنان عام 1985م اأثناء خروجه من 
خميم �شاتيال حل�ش�ر اجتماع يف بريوت الغربية ،وقد اأم�شى يف املعتقل ال�ش�ري مدة �شت �شن�ات .وخرج من ال�شجن بتاريخ 

1991/3/1م.
-3 ار�شل ال�شرية الذاتية اىل الدكت�ر �شعيد البي�شاوي

      واأثناء وج�ده يف ال�شجن انتخب ع�ش�ًا ليك�ن ع�ش�ا باملجل�ص الث�ري،اأ�رشف على 
اإعداد كتاب"منهاج تدريب الإدارة احلديثة يف امل�ؤمتر احلركي العام اخلام�ص وثبت ذلك 
عام  الث�ري  املجل�ص  يف  مهامه  يبا�رش  بداأ  ،ولكنه  للحركة  الداخلي  النظام  يف  ر�شميا 
،بناء على ت�جيهات ال�شهيد يا�رش عرفات وم�افقة اللجنة املركزية للحركة  1996م 
،وعند ع�دته اإىل اأر�ص ال�طن "اأ�ش�ص املديرية العامة للتدريب"واأ�شهم يف بناء وتدريب 
معظم اأفراد و�شباط الأجهزة الأمنية يف ال�شلطة ال�طنية)3( كما ا�رشف على اعداد كتاب 
المن  بق�ات  اخلا�شة  التدريب  مناهج  كافة  باعداد  قام  انه  ،كما  احلديثة  الدارة  منهاج 

الفل�شطينية .
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_____________________________
-1اأحمد عمر �شاهني :م��ش�عة كتاب فل�شطني يف القرن الع�رشين، ج1،�ص357.

�سمري ع��س
 ، عام 1993م  بريزيت  جامعة  من  ريا�شيات  بكال�ري��ص  على  ع��ص  �شمري  ح�شل 
وعلى درجة املاج�شتري يف  التط�ير الدويل من جامعة برادرف�رد يف لندن عام 1995م 
،وكانت ر�شالته بعن�ان :"�شيا�شة ا�شتثمار القطاع اخلا�ص يف الدول النا�شئة " مثال الدرا�شة 
:فل�شطني ، كما ح�شل على درجة الدكت�راة يف العل�م ال�شيا�شية عام  2002 م، وكانت 

ر�شالته بعن�ان " مثابرة الت�شلط يف ال�رشق الو�شط" .
عمل حما�رشا يف العالقات الدولية يف دائرة ال�رشق الوط والعل�م ال�شيا�شية يف جامعة 
ني�ي�رك يف الفرتة بني عامي 1999-2001م ، وحما�رشًا يف دائرة ال�رشق الو�شط 
والثقافة واللغات ال�شي�ية يف جامعة ك�ل�مبيا يف الفرتة بني عامي 2002-2003م ، 
ومنذ عام 2003م وحتى الآن يعمل اأ�شتاذًا م�شاعدًا يف ق�شم التاريخ والعل�م ال�شيا�شية 

يف جامعة بريزيت .
ق�م بت�أليف �لعديد من �لكتب منه� :

-1 تف�شري مل�ؤلف مارتن بيك�ص "نظرية لعب الدوار يف ال�رشاع العربي ال�رشائيلي " 
معهد اأب� لغد يف العل�م ال�شيا�شية الدولية يف جامعة بريزيت عام 2003.

-2 الع�دة اإىل خط�ات ال�شالم ،ال�شرتاكية والدميقراطية ، جملد 16، عدد2، �شيف 2002م.
-3 العدالة للجميع؟ اليه�د والعرب يف نظام حكم الجرام . جملة جمعية ال�رشق الو�شط، 

جملد 35، عدد2، �شتاء 2001م)مراجعة كتاب(.
يف  الإن�شان  وحق�ق  وال�طني  والدميقراطي  املدين   ، املدنية  املنظمات  جتربة  حتليل   4-

فل�شطني ، املركز الفل�شطيني لالبحاث والدرا�شات . نابل�ص عام 2000م .
جملد   ، الثالث  العامل  جملة   . و�شفي  وا�شتعرا�ص  للبرتول  القت�شادية  ال�شيا�شة   5-

20،رقم 6، 1999م.
-6 الن�شاء الفل�شطينيات يف �ش�ق العمل _بالعربية ( جملة العمل والعمال ، جملد 1، 
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رقم2، 1997م.
مركز   ، الفل�شطينية  ال�شيا�شة  ،جملة  للدميقراطية  والعب�ر  الفل�شطينية  النتخابات   7-

الدرا�شات والبحاث الفل�شطيني ، نابل�ص ، كان�ن الثاين 1996م.
-8 خط�ات ال�شالم :التقدم والنخ�ة ، جملة ال�شيا�شة اخلارجية .كان�ن اأول 1995م.

-9 املغامرة الفل�شطينية الإ�رشائيلية امل�شرتكةـ  وجهة نظر فل�شطينية )مع ه�شام ع�رتاين( 
بحث . مركز البحاث والدرا�شات الفل�شطيني . نابل�ص ،حزيران 1994م.

_____________________________
-1 اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني.

�س�ني� فتحي �سعيد منر
       ولدت امل�ؤرخة �ش�نيا النمر يف جنني عام1375هـ/  1955م ، ح�شلت على 
،كما ح�شلت  للبنات عام 1973م  الثان�ية  مدر�شة جنني  العامة  من  الثان�ية  �شهادة 
اأو�شطية من جامعة بريزيت عام 1980م ،  على درجة البكال�ري��ص  درا�شات �رشق 
ودرجة  املاج�شتري من اجلامعة الأمريكية - بريوت 1981م ، ثم ح�شلت على درجة 
الدكت�راه يف التاريخ ال�شيا�شي من جامعة اك�شرت يف بريطانيا عام 1992م ، وكانت 
: "الث�رة العربية 1936-1939 يف فل�شطني، درا�شة تعتمد على  اطروحتها بعن�ان 

م�شادر �شف�ية" )1(. 
   عملت حما�رشة يف دائرة الثقافة – الدرا�شات التكميلية – جامعة لندن عام 1987م،  
الثقافة  دائرة   – ثقافية  مديرة  1989-1995م  عامي  بني  ال�اقعة  الفرتة  يف  و 
وزارة  املتاحف  مديرة  1998-2006م  عامي  وبني   ، لندن   – الربيطاين  املتحف   –
ال�شياحة والآثار، كما عملت بدرجة اأ�شتاذ م�شاعد غري متفرغ – دائرة الدرا�شات الثقافية 
– جامعة بريزيت  بني عامي 2001-2006م ، كما عملت حما�رشة )ب�ظيفة جزئية( 
"الفكر  م�شاقات  بتدري�ص  قامت  حيث  الثقافية،  الدرا�شات  دائرة  بريزيت،  جامعة  يف 
"الق�شية  بتدري�ص  قامت  حيث   ، الفل�شطينية  العربية  الدرا�شات  دائرة  ويف  الأوروبي" 
فل�شطينية"  ثقافية  و"درا�شات  الإ�شالم"  يف  و"املراأة  العربية"  الفل�شطينية"،و"املراأة 
اأ�شتاذًا م�شاعدًا يف دائرة التاريخ والآثار  2001-2006، ويف ال�قت احلايل تعمل 
يف  جامعة بريزيت، كانت م�شئ�لة تعليم يف دائرة اخلدمات التعليمية ،املتحف الربيطاين، 
ال�شع�دية،  والأبحاث  الت�ش�يق  �رشكة  يف  وباحثة   ، 1987-1989م  اجنلرتا  لندن، 
كلغة  العربية  للغة  متفرغة  غري  اأ�شتاذة  كانت  كما   ،1986-1985 اجنلرتا   ، لندن 
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اأجنبية ،لندن، اجنلرتا 1981-1983. وحمررة يف املجلة ال�شيا�شية "خم�شني"، لندن، 
الفل�شطيني  التاريخ  امل�شت�شارين يف  ورئي�شة   ، عامي  1983-1990م  بني  اجنلرتا 

برنامج )time watch( تلفزي�ن BBC، لندن، اجنلرتا عام 1990م.

_________________________
-1 ار�شلت ال�شرية الذاتية للدكت�ر �شعيد البي�شاوي 

   قامت بتقدمي حما�رشات كمحا�رشة زائرة يف جامعات بريطانية مثل: جامعة كمربدج ، وجامعة 
كنت ،وجامعة وريك، وجامعة لندن،وكلية �شانت ماري لندن، واملتحف الربيطاين، ومتحف 
برمينغهام ،و متحف جرينت�ص ، وجامعة ك�ل�مبيا )ني�ي�رك( ، وجامعة UCLA كاليف�رنيا.
العاملي  ال�شف�ي  التاريخ  م�ؤمتر  التخ�ش�ص، مثل  م�ؤمترات عاملية يف  �شاركت يف عدة     
VII اأملانيا، م�ؤمتر التاريخ ال�شف�ي والتط�ير بالعامل الثالث- لندن، م�ؤمتر التاريخ ال�شف�ي 

العاملي- جامعة و�شت اجنليا، وم�ؤمتر التاريخ ال�شف�ي العاملي VIII – ايطاليا.
لها العديد من ال�شدارات نذكر منها :

- “�ش� تق�ل يا طري” درا�شة ح�ل التاريخ ال�شف�ي والرواية املحكية – معهد اب� لغد- 
جامعة بريزيت.

- ث�رة 36 بالتاريخ ال�شف�ي – جملة الرتاث واملجتمع .
ور�س�ت عمل وم�ؤمتر�ت:

    قامت بتقدمي جمم�عة اأوراق وحما�رشات وخطابات يف العديد من امل�ؤمترات ال�طنية 
والدولية ما بني الأع�ام 1980 - 2007، منها:

- حما�رش زائر يف جامعتي ك�ل�مبيا و UCLA )كاليف�رنيا( 2007م.
- ا�شت�شافة من قبل احتاد الكتاب ال�ش�يدي لإلقاء حما�رشات ح�ل التاريخ الفل�شطيني 

2006م.
- م�ؤمتر “كريمان” الدويل ح�ل اأدب الأطفال، كريمان، اإيران 2005م.

- م�ؤمتر “املنتدى املجتمعي العاملي”، م�باي، اإيران 2004م.
- م�ؤمتر “الفن�ن وال�شناعات اليدوية الإ�شالمية”، اأ�شفهان، اإيران 2002م.

-  “م�ؤمتر اركي�ل�جية ال�رشق الأدنى الدويل”، ك�بنهاجن، الدمنارك 2001م.
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- م�ؤمتر الب�شط وال�شجاد الإ�شالمي، ت�ن�ص، ت�ن�ص 1999م.
- امل�ؤمتر الدويل ح�ل التاريخ ال�شف�ي، جامعة وي�شت اجنليا، اجنلرتا 1998م.

- امل�ؤمتر الدويل الثامن ح�ل التاريخ ال�شف�ي، �شيينا، ايطاليا 1993م.
- م�ؤمتر التاريخ ال�شف�ي وتنمية العامل الثالث، لندن، اجنلرتا 1991م.
- امل�ؤمتر الدويل ال�شابع ح�ل التاريخ ال�شف�ي، اأي�شن، اأملانيا 1990م.

�س�مخ زكري� مفلح عالونه
ولد امل�ؤرخ �شامخ  زكريا مفلح عالونه يف نابل�ص ي�م الأربعاء امل�افق ال�شابع من �ش�ال 
عام1389هـ/ ال�شابع ع�رش من دي�شمرب 1969م.وتلقى تعليمه البتدائي والإعدادي 
الثان�ي  ال�اقعة بني عامي1978-1987م.اما تعليمه  الفرتة  يف مدر�شة عزم�ط يف 
-1987 عامي  بني  ال�اقعة  الفرتة  يف  الثان�ية  احلطب  /دير  �شامل  مدر�شة  يف  فتلقاه 
1990م.وبعد جناحه يف امتحان الثان�ية العامة التحق بق�شم التاريخ يف جامعة النجاح 
القد�ص  ال�طنية، ح�شل على درجة البكال�ري��ص عام 1995م، وتابع درا�شته يف جامعةـ 
اململ�كية”  ونال  والنق��ص  “الكتابات   الآثار يف  املاج�شتري يف  للح�ش�ل على درجة  
الدرجة  عام 1998م، و�شجل للح�ش�ل على درجة  الدكت�راه من جامعـة  غرناطة  

يف  مـ��ش�ع :
على  وح�شل  ال�شمال”  يف  الن�رشانية  واملمالك  غرناطة  مملكة  بني  احلدودية  “القالع 

الدرجة عام 2004م)1(.   

�سح�دة مر�سد �سح�دة �لرجبي 
     ولد امل�ؤرخ �شحادة الرجبي يف اخلليل ي�م الأحد الثاين من رم�شان عام 1390هـ/
مدار�ص  والعدادي يف  البتدائي  تعليمه  وتلقى  1970م،  الثاين   ت�رشين  من  الأول 
املدينة ، وعندما جنح يف امتحان الثان�ية العامة عام  1990 ،�شجل لكمال درا�شته يف 
جامعة اخلليل حيث دخل ق�شم التاريخ ، وح�شل على درجة البكال�ري��ص عام 1995م 
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، وبعد ذلك �شجل للح�ش�ل على املاج�شتري من جامعة النجاح ال�طنية ) نابل�ص ( ، يف 
اليه�دية يف مدينة اخلليل 1917-1936م" ، وقد ح�شل على  :" اجلالية  م��ش�ع 
درجة املاج�شتري عام 2000م با�رشاف الدكت�ر تي�شري جبارة. وه� يعمل حاليا مدر�شًا 

م�شاعدًا يف ق�شم التاريخ / جامعة اخلليل)2( . 

________________________
-1 اأر�شل ال�شرية الذاتية اإىل الدكت�ر �شعيد البي�شاوي الذي التقاه يف م�ؤمتر الرتاث بتاريخ 28 / 12 / 2009م

2 - اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني . 

�رشيف كن�عنة 
        ولد امل�ؤرخ �رشيف يف قرية عرابة البط�ف)1( ) اجلليل ( عام1355هـ/ 1936م 
، وقد اأنهى درا�شته الثان�ية يف النا�رشة ، ح�شل على الباكال�ري��ص يف علم النف�ص من 
جامعة  من  الن�شان  علم  يف  واملاج�شتري   ، 1965م  عام    South Dacota جامعة 
هاواي عام 1968م . وح�شل على الدكت�راة يف النرثوب�ل�جيا وعلم النف�ص يف عام 

1975م من اإحدى جامعات ال�ليات املتحدة المريكية . 
     عمل منذ عام 1975م حما�رشًا يف تدري�ص العل�م الجتماعية يف جامعتي النجاح 
النجاح  بجامعة  الآداب  كلية   عميد   : منها  اإدارية خمتلفة  منا�شب  و�شغل   . وبريزيت  
-1982 عام  من  بال�كالة  اجلامعة  ورئي�ص   ، 1982م   1980- عام  من  ال�طنية 
 ، الأبحاث يف جامعة بريزيت1982-1984م  اأ�شبح مديرًا ملركز  ، كما  1984م 

وف�شاًل عن ذلك عمل حما�رشا يف عديد من اجلامعات الأمريكية والفل�شطينية)2(. 
      اأما عن م�ؤلفاته واإنتاجه العلمي فقد ن�رش عددًا من الكتب والبحاث باللغتني العربية 

والجنليزية يف النرثوب�ل�جيا وعلم النف�ص والفلكل�ر ومنها : 
التغري الجتماعي والت�افق النف�شي لدى ال�شكان العرب يف ا�رشائيل . بريزيت 1978م.   1-
التغري وال�شتمرارية ، درا�شات يف تاثري الحتالل على املجتمع العربي الفل�شطيني   2-

–القد�ص 1981م .
املالب�ص ال�شعبية الفل�شطينية – جمعية انعا�ص ال�رشة ، البرية ، 1984م.   3-

الجناب والطف�لة ، درا�شات يف الثقافة واملجتمع الفل�شطيني –البرية ، 1984م .  4-
الرتاث  احياء  مركز   . والحياء  الطم�ص  بني  الفل�شطيني  الرتاث   – ه�  ما  الفلكل�ر   5-

العربي ، الطيبة  1986م .
 – – جامعة كاليف�رنيا  ابراهيم مه�ي  – بال�شرتاك مع  حكايات �شعبية فل�شطينية   6-

بريكلي 1988م 
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  Speak Bird speak again  7-
ال�شتات الفل�شطيني – هجرة ام تهجري – مركز القد�ص العاملي للدرا�شات الفل�شطينية.   8-

__________________________
1 - عرابة البط�ف: قرية عربية تقع يف اجلليل الغربي ال�شفل و تبعد 45كم عن مدينة حيفا .اقيمت قبل 3000�شنة 
على ايدي الكنعانيني جاء ا�شم القرية عرابة من كلمة على الرابية اذ ان القرية تقع على التالل و الروابي و�شل عدد �شكانها 
عام 2004م اىل 19000ن�شمة متتلك عرابة مع بع�ص القرى املجاورة �شهل البط�ف الذي ي�شل اىل 30000 دومن و 

ت�شتهر بزراعة البطيخ و الب�شل واحلم�ص و الذرة و ال�شم�شم و العد�ص الخ .... انظر: ويكيبيديا : امل��ش�عة احلرة .
-2 �رشيف كناعنة : الدار دار اب�نا .  وكذلك كتاب احمد عمر �شاهني " م��ش�عة كتاب فل�شطني يف القرن الع�رشين " ، �ص377.

�سفيق ج��رش �أحمد حمم�د
الرملة  ال�اقعة قرب  الفل�شطينية  قرية عنابة)1(  �شفيق جا�رش يف  الدكت�ر  امل�ؤرخ     ولد 
ي�م الأحد الرابع من �ش�ال عام 1357هـ/ ال�شابع والع�رشين من �شهرت�رشين الثاين 
عام 1948م  نكبة  وبعد   ، قريته  البتدائي يف  تعليمه  من  جزءًا  وتلقى   ، م   1938
البرية حتى حاز  ، وبعد ذلك در�ص يف مدينة  اأريحا  اأكمل درا�شته البتدائية يف مدينة 
على �شهادة املرتك عام 1956م  . ثم التحق بجامعة دم�شق وتخ�ش�ص يف التاريخ ، 
وحاز على الدرجة عام 1965م  بتقدير جيد ، واأكمل درا�شته العليا يف جامعة  عني 
�شم�ص حيث قام بدرا�شة وحتقيق خمط�ط " العالم باحلروب ال�اقعة يف �شدر  الإ�شالم 
نف�شها  اجلامعة  درا�شته يف  م،واأكمل  عام 1974  املاج�شتري  درجة  وحاز  للبيا�شي"   "
من اأجل احل�ش�ل على درجة الدكت�راة ، وكان م��ش�ع درا�شته " العالقة بني امل�شلمني 
وامل�شيحيني يف القد�ص منذ الفتح الإ�شالمي حتى احلروب ال�شليبية)2( .     وكتب الدكت�ر 

�شفيق جا�رش جمم�عة من امل�ؤلفات  اأهمها: 
1_ احلروب ال�شليبية ، جذورها ، دوافعها ، واأ�شباب جناح احلملة الأوىل، الداره ، الريا�ص 

، عدد 2 ، 1989م. 
1409هـ  ،عمان  لتحريرها  الدين  �شالح  ودوافع  ال�شليبي  احلكم  حتت  القد�ص   _2

/1989 م 
3_تاريخ القد�ص،العالقة بني امل�شلمني وامل�شيحيني حتى احلروب ال�شليبية، ط1 عمان 

1989 م . 
4 _ قرية عنابة ، عمان 1995 م . 

5_ تاريخ القد�ص ، اأب� ظبي ، بدعم من البنك العربي فرع اأب� ظبي 1997 م.
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________________________________
-1 عنابة :تقع يف اجلهة ال�رشقية من الرملة ،وا�شمها حتريف عنابة ب�شم العني ،كانت ت�شتهر بزراعة اأ�شجار الزيت�ن .اأنظر 

:حممد �رشاب ،معجم ،�ص548.
-2ات�شل به الدكت�ر �شعيد البي�شاوي يف عمان وا�شتقى منه بع�ص املعل�مات عن �شريته الذاتية ، وجتدر الإ�شارة اإىل انه 
يرتبط مع الدكت�ر �شعيد البي�شاوي بعالقة �شداقة ق�ية ، ف�شال عن انه تزامل معه يف كلية تاهيل املعلمني العالية ، والتقاه يف 
اأكرث من م�ؤمتر علمي يف جامعة الريم�ك / الأردن ، ويف م�ؤمتر القد�ص الذي عقد يف القاهرة يف �شهر 6 عام 2005م ، وقد 
اورد الدكت�ر حممد م�ؤن�ص ع��ص بع�ص املعل�مات عن م�ؤلفات الدكت�ر �شفيق جا�رش ، انظر: ف�ش�ل بيل�غرافية يف تاريخ 

احلروب ال�شليبية ،ط "1" للن�رش والت�زيع 1996 ، �ص202_�ص204.

الدرا�شي  العام  يف  متفرع  غري  كاأ�شتاذ  الريم�ك  جامعة  يف  �شفيق  الدكت�ر  در�ص  وقد 
 1982 املن�رة  باملدينة  الإ�شالمية  اجلامعة   يف  عمل  كما  1981_1982م، 
_1990م . ثم عمل يف كلية تاأهيل املعلمني واجلامعة الردنية 1990 _ 1996م 
كاأ�شتاذ غري متفرع وبعد ذلك عمل يف جامعة الزرقاء الأهلية منذ عام 1997م ولغاية 

الآن .
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�سكري نخلة عر�ف
ولد امل�ؤرخ  الدكت�ر �شكري عراف ي�م الثالثاء الول من �شهر رم�شان عام1349هـ/ 
الع�رشين من  كان�ن الثاين  1931م ، وح�شل على درجة الدكت�راة يف تاريخ ال�رشق 
الو�شط عام 1985م )1(، �شارك باأوراق عمل يف عدد من امل�ؤمترات والأيام الدرا�شية 

منها : 
م�ؤمتر الفكر الفل�شطيني الول – النا�رشة .   1-
م�ؤمتر الفكر الفل�شطيني الثاين – النا�رشة .   2-

اأيام درا�شية ح�ل م�ن�غرافية القرى واملدن العربية يف البالد .   3-
م�ؤمتر ال�شياحة الفل�شطيني – القد�ص .   4-

700�شنة على خروج اآخر �شليبي من عكا – عكا .   5-
200 �شنة على وفاة ظاهر العمر – حاكم اجلليل – عكا .   6-

200�شنة على وفاة عقيلي اغا احلا�شي/ اغا اجلليلني يف القرن الثامن ع�رش   7-
200 �شنة على وفاة احمد با�شا اجلزار – عكا .  8-

-9  امل�شهد الفل�شطيني الرابع – جامعة بريزيت 
-10امل�شهد الفل�شطيني اخلام�ص – جامعة بريزيت 

-11احياء ذكرى الربعني ملدير كلية الثار يف  جامعة بريزيت 
اما عن انتاجه العلمي فله العديد من الكتب واملقالت اهمها :

ال�شهل ال�شاحلي للجليل الغربي يف القرن التا�شع ع�رش )بالعربية( .   1-
الأر�ص ، الن�شان واجلهد – درا�شة للح�شارة املادية الفل�شطينية .  2-

-3  القرية العربية الفل�شطينية – مبنى وا�شتعمالت ارا�ص. 
جندا فل�شطني والردن يف الأدب اجلغرايف ال�شالمي .  4-
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املر�شد يف امل��ش�ع ال�شامل – ملعلمات ال�شف�ف .   5-
امل�اقع الفل�شطينية بني عهدين- خريطتني .   6-

______________________________
-1  قام الدكت�ر البي�شاوي باجراء عدة ات�شالت هاتفية مع الدكت�ر �شكري عراف دارت جميعها ح�ل ن�شاط عراف الفكري 

والعلمي ، ف�شال عن املعل�مات التي وردت قي �شريته الذاتية.

طبقات الأنبياء والأولياء ال�شاحلني يف الأرا�شي املقد�شة .    7-
ال�شجرة اإ�شالميًا وعربيًا .   8-

م�شاهمة يف درا�شة نباتات البالد – جمم�عة تتالف كل منها من 64 نبتة و�شجرة   9-
بالل�ان الطبيعية . 

-10م�شادر القت�شاد الفل�شطيني من اقدم الع�ش�ر حتى اواخر فرتة النتداب الربيطاين 
على فل�شطني .

-11 املثل ال�شعبي بني املتحفية وال�شتمرارية . 
-12 بدو مرج ابن عامر واجلليلني بني املا�شي واحلا�رش . 

-13 200 �شنة على وفاة احمد با�شا اجلزار.
14-200�شنة على وفاة عقيلي اغا احلا�شي. 

-15 �شكيب ار�شالن – يف اعقاب ي�م درا�شي عقد يف اكرث من م�قع .
-16 املعلم كمال جنبالط - يف اعقاب ي�م درا�شي عقد يف اكرث من م�قع .

مت�ز   – العربية  والت�شميات  العربية  ال�شماء   – الفل�شطينية  اجلغرافية  امل�اقع   17-
2004م ، م�ؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية ، بريوت. 
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-18 م�ن�غرافية القرى : ف�ش�طة ، و ك�رشى ، و كفر �شميع ، و كفر قرع ، و معليا. 

�س�قي حممد �ب� خليل 
    ولد امل�ؤرخ �ش�قي يف بي�شان عام 1360 هـ/1941م ، وجلاأت اأ�رشته بعد النكبة اإىل 
دم�شق حيث تلقى تعليمه البتدائي والإعدادي والثان�ي وح�شل على درجة البكال�ري��ص 
من جامعة دم�شق عام 1965م ، ثم ح�شل على درجة الدكت�راة يف التاريخ من اأكادميية 
 ": م�ؤلفاته  ومن   ، دم�شق  مدر�شًا وحما�رشًا يف جامعة  وقد عمل   ، اأذربيجان  العل�م يف 
 " و   ،  " الإ�شالمية  العربية  احل�شارة   " و   ،  " واملب�رشين  امل�شت�رشقني  اأ�ش�اء على م�قف 
بريزيت   " ال�شالم  يهدمها  اراء   " و   ، بريزيت 1970م   " التهام  قف�ص  ال�شالم يف 

1974م)1(. 
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______________________________
-1 ار�شل ال�شرية الذاتية اىل الدكت�ر تي�شري جبارة

�س�كت رم�س�ن ح�سني حجه 
الرابع ع�رش من حمرم  الثنني  ي�م  )اخلليل(  بلدة دورا  امل�ؤرخ �ش�كت حجه يف      ولد 
البتدائي  تعليمه  وتلقى   ، م    1967 ني�شان  من  والع�رشين  الرابع  1387هـ/  عام 
الثان�ية العامة عام  والإعدادي والثان�ي يف مدار�ص بلدته ، وبعد ح�ش�له على �شهادة 
1985م ، �شجل يف جامعة اخلليل تخ�ش�ص تاريخ وح�شل على درجة البكال�ري��ص 
عام 1992م، ثم انتقل اإىل اململكة الأردنية الها�شمية ليكمل درا�شته للح�ش�ل على 
درجة املاج�شتري يف م��ش�ع : " التاريخ ال�شيا�شي ملنطقة �رشقي الردن يف ع�رش دولة 
املماليك الثانية " ، وقد ح�شل على الدرجة عام 1996م و ن�رشت يف كتاب عن دار 
حمادة للن�رش،اربد 2002 وقد �شجل للح�ش�ل على درجة الدكت�راه �شمن الربنامج 
امل�شرتك بني جامعتي الق�شى ) فل�شطني ( ، وجامعة عني �شم�ص )م�رش( ، يف م��ش�ع : " 
العالقات بني دولة املماليك الوىل ودولة ايليخانية فار�ص 648-736هـ / 1250-
1336م ( ، وقد ح�شل على درجة الدكت�راة يف نهاية �شهر دي�شمرب عام 2002م ، 

مبرتبة ال�رشف الوىل . ومت ن�رش ر�شالة الدكت�راة عن دار حمادة للن�رش،اربد 2005
الأبحاث  من  جمم�عة  وله   ، اخلليل  جامعة  يف  حما�رشًا  حجة  �ش�كت  الدكت�ر  يعمل 

واملقالت منها :)1( 
م�اقف ائمة امل�شلمني من الغزو اليلخاين )مغ�ل فار�ص( لبالد ال�شام و م�رش،جملة   1-

اجلامعة ال�شالمية ،غزة ،مج 15،عدد2.
اخلليل  جامعة  ،جملة  ال�شام  لبالد  املغ�يل  الغزو  من  الثاين  ي��شف  النا�رش  م�قف   2-

للبح�ث ،مج 2،العدد الول ،اخلليل 2005.
عامي)657-699هـ/1259- بني  املغ�يل  للغزو  املعا�رشين  امل�ؤرخني  روايات   3-
،اجلامعة  ال�شف�ي  للتاريخ  العلمي  امل�ؤمتر  ابحاث  حتليل"كتاب  و  درا�شة  1299م( 

ال�شالمية ،اجلزء الثاين ،غزة 2006.
ال�شامية(  البلدان  وبع�ص  فل�شطني  �شياحة  يف  النعمانية  )الرو�شة  خمط�ط  حتقيق   4-
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للق�شاطلي بال�شرتاك مع اآخرين .
حجة و ق�شية املدر�شة التنكزية "درا�شة وحتليل" بال�شرتاك مع د.عثمان الطل ،قيد الن�رش.  5-

__________________________
-1اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني ، وميتاز الدكت�ر �ش�كت حجة بح�شن عالقاته مع زمالئه ، كما انه باحث جاد ، يت�شف 
بال�شرب واجللد ، والقدرة على التحليل ، وكانت ر�شالته للح�ش�ل على درجة الدكت�راة حتت ا�رشاف الدكت�ر �شعيد البي�شاوي 

والدكت�رة عليا اجلنزوري .

�س�دق �حمد د�وود ج�دة 
ولد امل�ؤرخ �شادق ج�دة يف بلدة زواتا)1( القريبة من نابل�ص ي�م الثنني امل�افق ال�شابع 
در�ص  و  عام 1938م  ايل�ل  �شهر  من  الثاين ع�رش  عام 1353هـ/  من رجب  ع�رش 
العامة (عام  الثان�ية   ( ايبا و ح�شل على �شهادة املرتك  بلدة بيت  املرحلة البتدائية يف 
ال�اقعة بني عامي  الفرتة  ) كلية ح�ارة ( يف  املعلمني  بدار  بعد ذلك  التحق  1958م و 
1958-1960م  و اكمل تعليمه اجلامعي يف  جامعة ال�شكندرية حيث ح�شل على 
بكال�ري��ص يف التاريخ عام 1969م ثم التحق بجامعة الزهر للح�ش�ل على درجة 
املاج�شتري و كان م��ش�ع اأطروحته ) الإ�شالم يف كريت ( و قد ح�شل على الدرجة عام 
1975م و اكمل درا�شته يف اجلامعة نف�شها من اجل احل�ش�ل على الدكت�راة و كان 

م��ش�عها امل��شل يف القرن ال�شاد�ص الهجري / الثاين ع�رش امليالدي عام 1981م .
عمل �شادق ج�دة يف قطاع  التعليم حيث قام بالتدري�ص يف العديد من املدار�ص منها 
مدار�ص اململكة الردنية الها�شمية يف الفرتة ال�اقعة ما بني 1960-1965م ،و مدار�ص 
الك�يت يف الفرتة  1965-1983م ، و قام بالتدري�ص يف العديد من اجلامعات منها 
جامعة الك�يت1977-1978م،جامعة المام حممد بن �شع�د ال�شالمية1983-
1989م  ،جامعة عمان الهلية1990م لغاية الآن .تقلد من�شب عميد يف كلية حطني 

اجلامعية و رئي�ص ق�شم العل�م الن�شانية و الجتماعية بجامعة عمان الهلية .
وللم�ؤرخ العديد من الندوات و املحا�رشات حيث :

- قام بال�رشاف على العديد من ر�شائل املاج�شتري و الدكت�راة 
- ال�شرتاك يف عدد من الندوات و امل�ؤمترات 

- ع�ش� جمل�ص اجلامعة و امني ال�رش 
- ع�ش� جمل�ص الكلية لكرثمن �شنة
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- ع�ش� جلنة القد�ص 
___________________________

-1 زواتا :تقع �شمال غربي مدينة نابل�ص ،وعلى بعد �شتة كيل�مرتات منها،ب�شتهر �شكانها بزراعة احلب�ب والقطاين،ف�شاًل عن 
ا�شجار الزيت�ن .حممد �رشاب :معجم ،�ص434.

-2قابله الدكت�ر �شعيد البي�شاوي يف احتاد الكتاب الردنيني الكائن يف حي ال�شمي�شاين يف مدينة عمان  وا�شتقى منه بع�ص 
املعل�مات كما ح�شل على �شريته الذاتية .

�لكتب �ملن�س�رة :
- املدار�ص الع�رشونية يف بالد ال�شام ، دار عمار ، الأردن 1406هـ/1986م .

- اجل�اد ال�شفهاين وزير ال�شام و امل��شل ،م�ؤ�ش�شة الر�شالة ، دار عمار ، عمان ، الأردن 
1406هـ/1985م .

- الق�شاة ال�شهرزوري�ن ،ط1، دار الب�شري للن�رش و الت�زيع ،عمان، الأردن 1406هـ/
1985م

- جماهد الدين قامياز نائب اربيل و امل��شل .م�ؤ�ش�شة الر�شالة ، دار عمار، عمان /الأردن 
1406هـ/1985م 

،الأردن 1406هـ/ ، دار عمار،عمان  الر�شالة  ،م�ؤ�ش�شة  اإىل دم�شق  املت�كلية  الرحلة   -
1985م.

- قراءة يف نهاية عمر بن عبد العزيز ،دار اأمية،الريا�ص ، 1410هـ.
- احلكام العظام يف افريقيا يف املا�شي . مرتجم ) م�شرتك ( ، الجنل� امل�رشية – القاهرة .

الريا�ص  الت�زيع  و  للن�رش  اغا  دار   . بال�شند  الهبارية  الدولة  املن�ش�رة يف ظل  مدينة   -
.1415هـ1417-.

- تاريخ املغرب و الندل�ص 
- تاريخ الدولة العبا�شية .

- مدينة الرملة منذ ن�شاتها حتى عام 1099/492م م�ؤ�ش�شة الر�شالة ،دار عمار، عمان 
- الق�شاة ال اأبي ال�ش�ارب يف الع�رشين الرتكي  و الب�يهي، دار اجا، الريا�ص 1420هـ 

2000م .
- مفاهيم ا�شا�شية يف العل�م و الريا�شيات )م�شرتك (

�لبح�ث �ملن�س�رة :
-ر�شائل اخلمي�ص و خرا�شان يف القرن الثاين الهجري جملة الدرا�شات ال�رشقية جامعة 
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132-447 هجري 749-1055م ج الريم�ك ق�شم التاريخ 2002.
 1012 403-484هجري  زيري   بنى  ع�رش  يف  والثقافية  العلمية  احلياة   14-

–1091م( جامعة م�ؤتة 2005م 
ولية الأندل�ص يف عهد ي��شف بن عبد الرحمن الفهري)129-138( هجري   15-

747-756م  ج م�ؤته 2005 . 

�س�لح عبد �جل��د
ولد الدكت�ر�شالح عبد اجل�اد يف رام الله عام1371هـ/ 1952م ، وه� اأ�شتاذ م�شارك 
يف دائرة التاريخ والعل�م ال�شيا�شية بجامعة بريزيت ، وقد ح�شل على درجة البكال�ري��ص 
يف العل�م ال�شيا�شية من كلية القت�شاد والعل�م ال�شيا�شية ـ جامعة القاهرة عام 1974م 
ParisX-Nanterre يف  العا�رشة،نانتري  باري�ص  جامعة  من  املاج�شتري  درجة  وعلى   ،
 ، عام 1986م  نف�شها  اجلامعة  من  الدكت�راة  وعلى  عام 1979م،  ال�شيا�شية  العل�م 

وكان م��ش�ع اأطروحته: "حركة فتح 1958 ـ 1982م")1(.
�شريته الكادميية واملهنية:

2003 – 2004 م    جامعة هارفارد/ دائرة التاريخ. باحث زائر. 
2003 م  ) الف�شل الثاين ( جامعة باري�ص الثانية ) بانتي�ن- ال�ش�رب�ن (   حما�رش يف 

ق�شم الدرا�شات العليا.
-1999   جامعة بري زيت، اأ�شتاذ م�شارك يف دائرة التاريخ والعل�م ال�شيا�شية.
2000-2001 م جامعة بري زيت، رئي�ص دائرة التاريخ والعل�م ال�شيا�شية.

1997-1998م  جامعة فيالن�فا، اأ�شتاذ وباحث زائر/منحة ف�لربايت.
1993-1997م مدير مركز درا�شة وت�ثيق املجتمع الفل�شطيني/جامعة بري زيت .

1990-1991م جامعة بروك�شل احلرة، ومعهد ال�رشق يف هامب�رج. اأ�شتاذ وباحث زائر.
1989-1990م   جامعة بري زيت، رئي�ص دائرة التاريخ والعل�م ال�شيا�شية.

1989م)�شيف( املركز ال�طني للبحث العلمي  يف باري�ص )CNRS(. باحث زائر.
1986-1987 م جامعة بري زيت، اأ�شتاذ م�شاعد يف دائرة التاريخ والعل�م ال�شيا�شية.
1984-1986م اأ�شب�عية الي�م ال�شابع/باري�ص، اأثناء القيام ببحث اأطروحة الدكت�راه.

1982-1983م جامعة بري زيت، حما�رش يف دائرة التاريخ والعل�م ال�شيا�شية.
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1975-1976م البنك العربي/عمان )الفرع الرئي�ص(، ق�شم الكفالت البنكية.

______________________________
-1 ار�شل ال�شرية الذاتية للباحثني.

�عم�له �ملن�س�رة:
كـتب

 The Israeli Assassination Policy in the Al-Aqsa Intifada،Jerusalem -
Media and Communication Center.2001

املجتمع  وت�ثيق  درا�شة  مركز  )حمرر(،  القد�ص  جتاه  فل�شطينية  ا�شرتاتيجية  نح�   -  
الفل�شطيني، بري زيت،1997م.

 Collaborators in the Occupied Territories، The Israeli-
 Information، Center for Human Rights in the Occupied
                            )Territories) Betselem(،1994. )English & Hebrew

                    
 - البيانات ال�رشائيلية املزورة خالل النتفا�شة، درا�شة يف احلرب النف�شية،مركز درا�شات 

القد�ص، عمان، 1992م. 
 القرى الفل�شطينية املدمرة با�رشاف د. �شالح 

�شل�شلة القرى الفل�شطينية املدمرة، �شادرة عن مركز درا�شة وت�ثيق املجتمع الفل�شطيني/
جامعة بريزيت، تتك�ن من كتب )م�ن�غراف( خا�ص باحلياة الجتماعية والثقافية لقرية 
فل�شطينية مت تدمريها مع تركيز على الرحيل. وكان عمله كمقرر لهذه ال�شل�شلة يت�شمن 

التحرير، والإ�رشاف على البحث، وو�شع ا�شتمارة الأ�شئلة، وعملية الن�رش :
1997م   قرية الدوامية، م�ن�غراف رقم 22

 1995م   قرية طرية حيفا، م�ن�غراف رقم 19
1995م   قرية زرعني، م�ن�غراف رقم 17

 1994م  قرية اأب� �ش��شة، م�ن�غراف رقم 16
1994م    قرية قاق�ن م�ن�غراف رقم 15
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 1993م  قرية عم�ا�ص، م�ن�غراف رقم 14
بي�غرايف )�شل�شلة اأوراق من الذاكرة الفل�شطينية(

1996م   مذكرات حامت كمال، مركز درا�شات املجتمع الفل�شطيني، جامعة بري زيت.     
1995م   مذكرات طلعت حرب، مركز درا�شات املجتمع الفل�شطيني، جامعة بري زيت.

حترير اأعمال م�ؤمتر
اعالن املبادئ ال�رشائيلي/الفل�شطيني، مركز درا�شة وت�ثيق املجتمع الفل�شطيني،  جامعة 

بري زيت، 1994م. 
اأبحاث من�ش�رة يف جمالت  اأو كتب علمية حمكمة 

-« The Arab and Palestinian narratives of the 1948 war: 
preliminary remarks » in Proceedings of the Conference on 
”History’s Double Helix: The Intertwined Narratives of Israel/
Palestine“ the John F. Kennedy School of Government، Harvard 
University، October 23-25، 2003. forthcoming Indiana University  

Press، 2005.60 p.

- ”Massacres and the creation of the Palestinian refugees 
problem In the1948 war“، Max Planck Institute For Comparative 
Public and International Law. Proceedings of the International 
Conference Israel and the Palestinian Refugees، Heidelberg July 

2003، 103p.  Forthcoming 2005. 
- « Le témoignage des Palestiniens، entre l’historiographie 
israélienne et l’historiographie arabe : le cas de 1948. » in 
Catherine Coquio éd.، L’Histoire trouée، négation et témoignage. 
Actes du Colloque de Paris IV- Sorbonne، Septembre 2002. 
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L’Atalante.- « Israel et les assassinats politiques »، Revue des 
études palestiniennes. n° 85، Autumn 2002.  

- « Les mouvements islamistes palestiniens et les collaborateurs »، 
Confluence Méditerranée. n° 9 Winter 1993.

- « Les faux tracts israéliens de l’intifada »، Revue d’études 
palestiniennes. Summer 1992

- “عائالت وحمائل البرية، درا�شة اأنرثوب�ل�جية"، ف�شلية الرتاث واملجتمع، عدد 28، 
�شيف 1996م.

- "البرية عرب التاريخ"، ف�شلية الرتاث واملجتمع، عدد 26، �شيف 1995م.
-  "التجارب النتخابية الأخرية يف ال�شفة والقطاع" يف كتاب ج�اد احلمد: انتخابات 

احلكم الذاتي، عمان، مركز درا�شات ال�رشق الأو�شط.1994م
- "الف�شائل الفل�شطينية و�شالح �شعارات اجلدران"، جملة الدرا�شات الفل�شطينية، عدد 

7، �شيف 1991م.
بري  جامعة   ،5 عدد  فل�شطينية،  اآفاق  �شن�ية  لالنتفا�شة"،  املكت�بة  الأولية  "امل�شادر   -
 Revue des Etudes زيت، �شيف 1990م ويف دورية الدرا�شات الفل�شطينية ويف

 Palestiniennes

مع�ر�س ف�ت�غر�فية  
         معر�ص �شعارات اجلدران يف النتفا�شة الفل�شطينية، معهد العامل العربي، ن�فمربـ 

دي�شمرب1989م، ونف�ص املعر�ص يف جامعة بروك�شل احلرة يف يناير 1991.  



245

القاهرة العدد الرابع 1986م.
- قراءة جديدة لعمال برهان الدين قا�شي �شي�ا�ص ، جملة البلقاء جملد 1، عدد1 ايل�ل 

1412هـ/1992م
- املنامة �ش�رة متقدمة من �ش�ر ح�شارتنا العربية الإ�شالمية ، جملة البلقاء جامعة عمان 

الهلية جملد 1 

�س�لح حممد في��س �أب� دي�ك
     ولد امل�ؤرخ الدكت�ر �شالح اأب� دياك  يف بلدة �شيلة الظهر )جنني( ي�م اخلمي�ص امل�افق 
الثامن ع�رش من حمرم عام 1361هـ /اخلام�ص من �شهر �شباط عام 1942م،وتلقى 
تعليمه البتدائي والعدادي والثان�ية يف مدر�شة بلدته،وانتقل لدرا�شة التاريخ يف كلية 
الداب يف جامعة اجلزائر حيث ح�شل على درجة البكال�ري��ص عام 1969م ، ح�شل 
على درجة املاج�شتري من جامعة ال�شكندرية عام 1978م يف التاريخ الإ�شالمي وكانت 
ر�شالته بعن�ان :" نظم احلكم والإدارة يف دولة بني حرين ) بني عبد احلق ( يف املغرب"  
وكانت  الإ�شالمي  التاريخ  ،يف  1982م  عام  نف�شها  اجلامعة  من  الدكت�راة  ودرجة   ،

اأطروحته معن�نة بـ :" دولة بني وطا�ص ودورها ال�شيا�شي واحل�شاري يف املغرب".
   عمل يف الفرتة ال�اقعة بني 1978ـ  1983 م بالتدري�ص بجامعة باتنة اجلزائر ، ويف 
الفرتة ما بني 1987ـ 1989م اأ�شتاذا م�شاركا يف جامعة الريم�كـ  اربدـ  الأردن ، وبني 
عامي 1989ـ1993م معار جلامعة امللك �شع�د ـ فرع اأبها ، وبني 2001ـ2002 م 
معار للجامعة الأردنية ـ كلية العل�م الإن�شانية ـ ق�شم التاريخ ،وعمل بني عامي 2002ـ 

2006 م يف جامعة الريم�ك.

�للج�ن :
الدولية : امل�شاركة يف م�ؤمتر ندوة احل�شارة الإ�شالمية التي عقدت  بجامعة الإ�شكندرية 
حتت عن�ان بح�ث احل�شارة الإ�شالمية ) النظام ال�شيا�شي عند احلف�شيني ( ون�رش املقال 
مع مقالت اأخرى يف كتاب بعن�ان بح�ث يف تاريخ احل�شارة الإ�شالمية م�ؤ�ش�شة �شباب 

ال�شكندريةـ1983 
 ح�ش�ر م�ؤمتر تعريب املك�نني املنعقد بجامعة ق�شطنطينية  اجلزائر اآذار 1983
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ح�ش�ر م�ؤمتر العالقات العربية الرتكية املنعقد مبكتب ارتباط  جامعة الريم�ك ـ ني�شان ـ 
1985 ع�ش� يف احتاد امل�ؤرخني العرب ـ بغداد 

___________________________
-1 ار�شل ال�شرية الذاتية للدكت�ر �شعيد البي�شاوي.

ال�طنية : قراءات جديدة يف خطبة طارق وحرق ال�شفن ـ جملة الريم�ك عدد 23 �شنة 
1985   العدد 15 �شنة 1986م 

امل�شاركة يف حلقة تلفزي�نية مع ann. العاملية بعن�ان نحن والتاريخ  
- التاريخ �شجل اأن�شاين لأحداث الإن�شانية و اأعمالها تاريخ املغرب لبد من البحث فيه 
لنه ميثل ال�شق الغربي لالمة جريدة الريا�ص �شنة 56 عدد 9648  1411 ن�فمرب 

1990
- فتح الأندل�ص .....درو�ص وعرب جريدة الراأي عدد)5732( اجلمعة 26 جمادى الثاين 

1985م ع )5( 
- امل�شاركة يف حلقة تلفزي�نية مع ANN العاملية بعن�ن نحن والتاريخ 

ـ  اجلزائر 1830  عن  الدفاع  ( يف  باي  احمد  املجاهد  دور  عن  مهمتان  وثيقتان   (  -
1837م جملة جامعة الريم�ك ، اإربد.

جل�ن �لكلية و�لد�ئرة
-1 مر�شد الدرا�شات اخلا�شة يف ق�شم العل�م الإن�شانية 1983-1984م .
-2  ممثل ق�شم التاريخ يف جمل�ص كلية الداب والعل�م الإن�شانية 1985م 

-3 ع�ش� يف جلنة الإر�شاد والت�جيه يف جمل�ص الكلية 1985م 
-4 من�شق ومدر�ص م�شاقي التاريخ الإ�شالمي واحل�شارة الإ�شالمية لق�شم التاريخ . 

-5 من�شق ومدر�ص تاريخ املغرب والأندل�ص لق�شم التاريخ .
-6 ع�ش� يف جلنة الدرا�شات العليا- قي ق�شم التاريخ1996 ـ 1997م

-7 ع�ش� يف جلنة خطة البكال�ري��ص يف ق�شم التاريخ 1996 ـ1997م 
-8 رئي�ص اللجنة الثقافية يف الكلية 1995 ـ1996م .

-9 رئي�ص خطة البكال�ري��ص – ق�شم التاريخ 1995-1996م.
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-10 رئي�ص ق�شم التاريخ يف كلية الداب – ج الريم�ك للعام الدرا�شي 97-96
-11 رئي�ص جلنة التفاقات الثقافية يف الكلية 1995 ـ1996م  .

�لكتب
الإ�شالمية  احل�شارة  الإ�شالمي(  التاريخ  يف  )درا�شات  فيا�ص:  حممد  �شالح  دياك،  اأب� 

وم�ؤ�ش�شاتها – عمان – الأردن.
اأب� دياك – �شالح حممد فيا�ص: معامل يف التاريخ الإ�شالمي( منذ عهد النب�ة اإىل العهد 

الأم�ي( عمان- الأردن.
اأب� دياك – �شالح حممد فيا�ص) ال�جبز يف تاريخ املغرب والأندل�ص من الفتح اإىل بداية 

ع�رش املرابطني ومل�ك الط�ائف درا�شة �شيا�شية وح�شارية – بريوت – لبنان.

�لبح�ث يف �ملجالت �ملحكمة : 
�ص)7(  دم�شق  جامعة  التاريخية  الدرا�شات  جملة   – احلف�شيني  عند  املايل  النظام   1-

ع)22،21( اآذار حزيران 1986م.
-2 امل�اكب ال�شلطانية ور�ش�م الأعالم يف الدولة احلف�شية ، جملة الدارة ع)1( �ش�ال 

�شنة 1406 ي�ني� 1986 م الريا�ص- اململكة العربية ال�شع�دية .
– جامعة  اأيام احلف�شيني جملة كلية الداب  -3 خطة الق�شاء والفتيا واملظامل واحل�شبة 
الريا�ص م)14(ع)2( 1407-1987م – عمادة �ش�ؤون املكتبات جامعة امللك �شع�د.
-4 تعريب املغرب اإبان الفت�حات الإ�شالمية اإىل نهاية بني الأغلب . جملة امل�ؤرخ العربي 

بغداد ع)29( �ص)12(1407هـ/1986 م 
– بغداد ع)23( �ص  العربي  امل�ؤرخ  الثقافية بني املغرب والأندل�ص جملة  العالقات   5-

12 �شنة 1987/1407م.
العربية  املجلة   – املغربي  الزي  وتاأ ثريها على  اإبان �شق�ط غرناطة  امل�شلمني  البنية   6-

للعل�م الإن�شانية – جامعة الك�يت م )7(ع)25( �شتاء 1987م.
 ، بغداد   ، العربي  امل�ؤرخ  جملة   ، املرابطني  اأيام  والأندل�ص  املغرب  يف  الدراة  نظام   7-

ع)25( �ص)14( �شنة 1988 م 
-8 ال�شيا�شة املالية للدولة الأم�ية يف ال�رشق والغرب، جملة بح�ث جامعة حلب ،ع)15( 

�ص 113 – 149 –1990م.
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-9 م�اطن قبائل امل�شادرة يف املغرب الأق�شى ونيتهم الجتماعية واآراوؤهم املذهبية اأبحاث 
الريم�ك �شل�شلة العل�م الجتماعية والإن�شانية ع)6( �ص65-94 �شنة 1990م.

-10 مدينة بجايه ودورها احل�شاري يف املغرب منذ القرن الرابع اإىل القرن الثامن للهجرة 
، اأبحاث جامعة الريم�ك ع)12( )�ص( )2( �ص217-257 �شنة 1995.  

-11 املظاهر ال�شيا�شية واحل�شارية للدولة الر�شمية يف املغرب
)144-297هـ 761-909 م - درا�شات تاريخية – جامعة دم�شق، ع17 )�ص55-

56( �ص 65-105 �شنة 1996م. 
عهد  يف  املغرب  يف  واحل�شاري  ال�شيا�شي  ودورها  الها�شمية  الدري�شية  الدولة   12-
جامعة  )789-804م(   ) )172-188هـ  الثاين  اإدري�ص  و  الأول  اإدري�ص  المامني 

م�ؤتة ع 11 �ص)2( �ص 53 –82 عام 1996م .
الريم�ك  اأبحاث  معي�شتهم(  اأمناط    – عاداتهم   – تنظيماتهم  )�شاللتهم  الط�ارق   13-

عدد)11()2( �ص154-180 عام 1996مم.
-14 مدينة تلم�شان ودورها احل�شاري يف املغرب منذ القرن ال�شاد�ص اإىل نهاية القرن 
ال�شابع الهجري ، جامعة م�ؤتة للبح�ث والدرا�شات ع)12( �ص)2( �ص 289-261 

عام 1997م.
-15 الزراعة والت�شنيع الزراعي يف املغرب منذ القرن الرابع اإىل نهاية القرن ال�شاد�ص 
الهجري، جامعة م�ؤتة للبح�ث والدرا�شات ع 13) �ص( )7( �ص101 –142 �شنة 

1998 م .
العهد  نهاية  اإىل  احلمادي  العهد  منذ  واحل�شاري  ال�شيا�شي  ودورها  عنابه  -16مدينة 
احلف�شي يف املغرب ، درا�شات تاريخية – دم�شق ع)20( �ص)67-68( �ص 159-

206 عام 1999م.
 -17 اجلي�ص يف الأندل�ص يف زمن الأمارة واخلالفات الأم�ية الثانية ، درا�شات تاريخية 

–جامعة دم�شق ع)22()-77 78(�ص75-182 عام 2002م 

معدة للن�رش :
التعليم يف املغرب منذ القرن الرابع اإىل القرن الثامن للهجرة . درا�شات تاريخية. جامعة 

دم�شق �ص41-1 
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من�ق�سة ر�س�ئل دكت�ر�ة: 
-1 مناق�شة ر�شالة دكت�راه بعن�ان:الفقهاء وث�رة اأهل الرب�ص يف الأندل�ص

)180-206 هجري(796-821 م ق�شم التاريخ 1990م.
ق�شم  الأردنية  اجلامعة  ك�ل�مب�ش��ص-  كر�شت�فر   : بعن�ان  دكت�راه  ر�شالة  مناق�شة   2-

التاريخ 1999 م  .
-3 مناق�شة ر�شائل املاج�شتري: 

–ق�شم  الأردنية  اجلامعة  الإ�شالمي  احلكم  ملدينة طليطلة يف ظل  ال�شيا�شي  التاريخ   1-
التاريخ 1998م .

-2 ا�شتغاثات الأندل�شيني بالعامل العربي بعد �شق�ط طليطلة )478هجري(1085م 
اجلامعة الأردنية –ق�شم التاريخ  الأردنية – ق�شم التاريخ 1997م  

-3 املذهب املالكي واثره يف احلياة الأندل�شية اجلامعة الأردنية ق�شم التاريخ 1988م . 
-4 نابل�ص يف الع�رش اململ�كي 648-923 هجري ج الريم�ك .

-5 خالفة مروان بن احلكم 64ـ65 هجري  638ـ684م( ق�شم التاريخ ج الريم�ك 
 1995

-6 حرف و�شناعات بالد ال�شام يف الع�رش اململ�كي – ق�شم التاريخ ج الريم�ك 1995م . 
-7 امللك النا�رش داوود املعظم عي�شى 603 –656 هجري ق�شم التاريخ ج الريم�ك 

1995م 
-8 مدينة اخلليل يف الع�رش اململ�كي –ق�شم التاريخ 1996م 

-9 خالفة �شليمان بن عبد امللك 99-96 
هجري 715-717 م ق�شم التاريخ 1996م .

مناهل الدرر ومنابت الزهر لأبى ال�ليد اإ�شماعيل ال�شبيلي حتقيق خمط�ط ق�شم   10-
التاريخ 1997م 

احلياة ال�شيا�شية يف دولة بني الأحمر 629 –897 هجري 1232 –1492م(   11-
ق�شم التاريخ ج الأردنية .

املراأة يف الع�رش العبا�شي 447-656هجري  12-
 1055 –1258م ق�شم التاريخ ج الريم�ك 2004 م .

الأهمية القت�شادية والزراعية جلن�ب بالد ال�شام يف الع�رش العبا�شي الأول والثاين   13-
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 �سالح ح�سن �لع�وور
العاوور يف رفح ي�م الحد الول من �شعبان عام 1368هـ/  امل�ؤرخ �شالح       ولد 

التا�شع والع�رشين من ايار 1949م . 
      ح�شل على لي�شان�ص تاريخ من جامعة دم�شق عام 1975م ، وح�شل على دبل�م 
من  اآداب  ماج�شتري  على  ح�شل  كما   ، 1980م  عام  القاهرة  من  اإ�شالمية  درا�شات 
التاريخ  الباك�شتان بتاريخ 1983م ، وح�شل على الدكت�راة يف  جامعة البنجاب يف 
الإ�شالمي من اجلامعة نف�شها عام 1988م . عمل د. �شالح يف الك�يت مدر�شًا من عام 
التاريخ  بق�شم  غزة  ال�شالمية يف  اجلامعة  بالتدري�ص يف  وقام   ، 1975م 1990-م 
من عام 1991م ثم رئي�شًا لق�شم التاريخ 1992-1998م ، وم�شاعدًا لعميد كلية 
الداب ، ورئي�ص اللجنة العليا لال�رشاف على المتحانات يف الف�شل ال�شيفي يف اجلامعة 

ال�شالمية عام 1996-1997م . 
الفل�شطينية   اجلمعية  ع�ش�  منها  وادارية  اجتماعية  منا�شب  عدة  �شالح  د.  �شغل     
للدرا�شات التاريخية ، وع�ش� التحرير فيها ، وع�ش� اجلمعية التاريخية امل�رشية ، وع�ش� 
ورئي�ص جمل�ص  برفح  والفن�ن  للثقافة  الكرامة  وع�ش� جمل�ص   ، العرب  امل�ؤرخني  احتاد 
امناء املعهد العربي الثقايف ، ورئي�ص جمعية اأن�شار الأ�رشة الفل�شطينية ، ورئي�ص جمل�ص 
اأمناء كلية تكن�ل�جيا املعل�مات . وكان مدير منطقة خان ي�ن�ص التعليمية بجامعة القد�ص 

املفت�حة ، وح�شل على رتبة ا�شتاذ)1(.. 
ومن اأهم م�ؤلفاته العلمية :

مبادئ كتابة البحث العلمي .  1-
تاريخ اخلالفة الم�ية )اجلهادي واملايل ( .  2-

التاريخ ال�شيا�شي للدولة الم�ية .  3-
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التاريخ ال�شيا�شي للخالفة العبا�شية .  4-
تاريخ احل�شارة ال�شالمية .  5-

ال�جيز يف تاريخ احل�شارة امل�رشية القدمية .  6-

______________________________
-1 ار�شل ال�شرية الذاتية للباحثني. كما مت اجراء مقابلة مع الدكت�ر �شالح العاوور.

مناهج البحث التاريخي .  7-
تاريخ الدويالت ال�شالمية )م�شرتك ( .  8-

النظم ال�شيا�شية املعا�رشة ونظام احلكم يف ال�شالم )درا�شة مقارنة (   9-
-10 تط�ر الكتابة يف عهد الدولة العبا�شية .

-11 المام علي )املبداأ والقدوة ( .
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ط�لب عبد �لفت�ح م��سى �ل�س��يف 
     ولد طالب ال�ش�ايف يف بلدة اذنا )1(. ) اخلليل (،ي�م ال�شبت امل�افق احلادي ع�رش من 
�ش�ال عام 1384هـ/ الثالث ع�رش من �شباط  عام 1965م ، وتلقى تعليمه البتدائي 
والإعدادي والثان�ي يف مدار�شها ، وبعد ح�ش�له على �شهادة الثان�ية العامة ، در�ص يف 
جامعة بريزيت تخ�ش�ص تاريخ وح�شل على درجة البكال�ري��ص عام 1992م ، وبعد 
ذلك ت�جه اإىل اململكة الأردنية الها�شمية حيث �شجل يف جامعة الريم�ك للح�ش�ل على 
درجة املاج�شتري ، وكان م��ش�ع اأطروحته :" القالع يف �شمال فل�شطني خالل ال�رشاع 
درجة  على  وقد ح�شل   ، / 492-690هـ"  الفرجني 1099-1291م  ال�شالمي 

املاج�شتري يف عام 1997م . 
الريم�ك من  الأردن يف مكتبة جامعة  ت�اجده يف  اأثناء  ال�ش�ايف       وقد عمل طالب 
عام 1994-1995م ، كما عمل م�شاعد بحث يف اجلامعة نف�شها يف الفرتة ال�اقعة 
الفل�شطينية عمل يف وزارة  اإىل الأرا�شي  ، وعندما عاد  بني عامي 1995-1996م 
ال�شياحة منذ �شهر اأيار 1998م وحتى �شهر ت�رشين الأول عام 1999م ، كما عمل 
يف جامعة القد�ص املفت�حة كمدر�ص غري متفرغ ، وقد ح�شل على درجة الدكت�راة عام 

2009م يف م��ش�ع "القد�ص يف العهدين الأي�بي واململ�كي " )2(..

__________________________
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اذنا :هي احدى البلدات ال�اقعة يف حدود اخلليل ،مت تاأ�شي�شها يف م�قع مدينة ا�شنه الكنعانية ، و حرفت الت�شمية اىل   1-
.اوقفها امللك الظاهر بيرب�ص على احلرم البراهيمي عام 659هـ/1261م.حممد  اذنا  و هي كلمة �رشيانية مبعنى الذن 

�رشاب :معجم ،�ص 104.
-2  التقاه الدكت�ر �شعيد البي�شاوي عدة مرات ، وح�شل منه على معل�مات تتعلق بن�شاطه العلمي ، وه� يعد الآن للح�ش�ل 
على درجة الدكت�راة من جامعة الإ�شكندرية فرع دمنه�ر ، يف م��ش�ع " القد�ص يف نهاية الع�رش اململ�كي وبداية الع�رش 
درجة  على  حاز  وقد  ال�شيد.  علي  الدكت�ر  وال�شتاذ   ، عمران  �شعيد  حمم�د  الدكت�ر  الأ�شتاذ  اإ�رشاف  حتت   ،  " العثماين 

الدكت�راه من جامعة ال�شكندرية عام 2009م مبرتبة ال�رشف الوىل.

ع�دل من�ع 
الدكت�راه يف  �شهادة  على  عام 1370هـ/1950م ح�شل  مناع  عادل  امل�ؤرخ  ولد    
اأوا�شط  يف  القد�ص  ل�اء  اأطروحته:”  م��ش�ع  ،وكان  الو�شط  وال�رشق  الإ�شالم  تاريخ 
.عمل  حما�رشًا يف  العربية عام  1986م  اجلامعة  ناق�شها يف  وقد   “ العثماين  العهد 

جامعة بري زيت يف ق�شم التاريخ. وه� الن يعمل حما�رشا يف اجلامعة العربية. 
بامريكا،  برن�شت�ن  جامعات  )1987-1992م( يف  عامي  بني  زائرًا  اأ�شتاذا  كان      
اإدارة مركز درا�شات املجتمع العربي  واأوك�شف�رد بربيطانيا، وارفنت يف املانيا )1(..ت�ىل 
يف اإ�رشائيل يف معهد فان لري بالقد�ص عام 2007م ،كما يق�م بالإ�رشاف على م�رشوع 

الكتاب ال�شن�ي الثاين .
اأ�رشف عادل مناع على حترير اجلزء الثاين من كتاب املجتمع العربي يف اإ�رشائيل ،�شدر 
من  ،نظرة  الع�رشين  القرن  يف  “الفل�شطيني�ن  كتاب  بتحرير  قام  كما  2008م.  عام 

الداخل”�شدر بالعربية عام 2009م)1(.
من م�ؤلفاته : 

اأعالم فل�شطني يف اأواخر العهد العثماين )1800-1918م( الطبعة الأوىل – القد�ص 
عام 1987م، الطبعة الثانية م�ؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية بريوت 1995م .

الأعرا�ص العربية يف اإ�رشائيل –م�شرتك – مركز درا�شات املجتمع العربي 1995م .
بريوت  الفل�شطينية،  الدرا�شات  ،ط1،م�ؤ�ش�شة  العثماين  العهد  اأوا�شط  يف  القد�ص  ل�اء 

2008م.
 النخبة املقد�شة علماء املدينة واأعيانها 2007.

كما كتب يف ح�ليات القد�ص املجلد 6، العدد 6، ربيع 2008م 



254

_______________________________________
-1اأحمد �شاهني : م��ش�عة كتاب فل�شطني يف القرن الع�رشين ،  ج2 �ص418 .وقد التقاه الدكت�ر �شعيد البي�شاوي يف رام 

الله وطلب منه ار�شال �شريته الذاتية ، ووعد باإر�شالها ، لكن لظروف خا�شة بالدكت�ر عادل مناع مل ت�شل �شريته الذاتية . 

ع�دل ح�سني يحيى 
والع�رشين  ال�شابع  امل�افق  اجلمعة   ي�م   اجللزون  عادل يحيى يف خميم  امل�ؤرخ  ولد      
من ذو احلجة عام 1378هـ /الثالث من مت�ز عام 1959م ، در�ص املرحلة البتدائية 
والإعدادية يف مدار�ص خميم اجللزون ، وتابع تعليمه الثان�ي يف رام الله ، ح�شل على 
درجة البكال�ري��ص يف تاريخ ال�رشق الأو�شط عام 1981م من جامعة بريزيت ،ودرجة 
املاج�شتري يف التاريخ القدمي من جامعة بن�شلفانيا المريكية يف فيالدلفيا عام 1986م 
يف  الدكت�راة  درجة  على  ح�شل  ،كما  الفل�شطينيني"  :"ا�شل  بعن�ان  اأطروحته  ،وكانت 
تاريخ واثار ال�رشق الو�شط من جامعة برلني احلرة باملانيا عام 1995م وكانت اأطروحته 

بعن�ان :"دخ�ل ع�رش احلديد يف فل�شطني ومنطقة �رشق البحر الأبي�ص املت��شط ".
وعاملية  حملية  بحث  ومراكز  وجامعات  بريزيت  بجامعة  والبحث  بالتدري�ص  عمل       
با�شم  والأبحاث  للت�ثيق  مركزا  اآخرين  مع  بالتعاون  1996م  عام  اأ�ش�ص   . خمتلفة 
"امل�ؤ�ش�شة الفل�شطينية للتبادل الثقايف" ، وعمل منذ ذلك احلني مديرا له . حيث بذل جهدا 
كبريا يف البحث والت�ثيق ، مع تركيز خا�ص على التاريخ ال�شف�ي الفل�شطيني والرتاث 

الثقايف للبالد .
     �شدرت له مئات املقالت العلمية يف التاريخ الفل�شطيني وخا�شة الالجئني والثار 
الفل�شطينية ـ�قد ن�رشت وترجمت كتاباته اإىل العديد من اللغات كالجنليزية واليطالية 

والفرن�شية والأملانية وال�شبانية والربتغالية والعربية  وغريها .
 من كتبه :

-1 التاريخ ال�شف�ي ، مناهج وتقنيات البحث ، جامعة بريزيت 1991م .
-2 من ي�شنع التاريخ : التاريخ ال�شف�ي لالنتفا�شة ، م�ؤ�ش�شة تامر للتعليم املجتمعي عام 

1992م بال�شرتاك.
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للتبادل  الفل�شطينية  امل�ؤ�ش�شة   ، والقطاع  الغربية  ال�شياحي-ال�شفة  فل�شطني  دليل   3-
الثقايف ،1988م بال�شرتاك .

-4 الالجئ�ن الفل�شطيني�ن 1948-1998م ، امل�ؤ�ش�شة الفل�شطينية للتبادل الثقايف 
1999م.

-5 بني انتفا�شتني – التاريخ ال�شف�ي الفل�شطيني ، امل�ؤ�ش�شة الفل�شطينية للتبادل الثقايف 
2004م.

-6 القب�ص على النمر من ذيله ، امل�ؤ�ش�شة الفل�شطينية للتبادل الثقايف وجمعية الغاثة 
الزراعية  1994.مرتجم عن الجنليزية)1(

-7 اأ�شل الفل�شطينيني ،امل�ؤ�ش�شة الفل�شطينية  للتبادل الثقايف .رام الله ،2006م.
�ملق�لت :

-1 دور خميمات الالجئني يف الإنتفا�شة .يف كتاب "فل�شطني على مفرتق الطرق"جمال 
ن�شار وروجر هيك�ك .بريجر للن�رش،1990م.

-2 امل�شادر التاريخية :يف كتاب "املراأة الفل�شطينية والذاكرة "،فيحاء عبد الهادي ،وزارة 
التخطيط الفل�شطينية ،رام الله ،�ص35-56،1998م.

و�شط  الغربية  ال�شفة  يف  الأثرية  امل�اقع  على  للحفاظ  تعمل  فل�شطينية  م�ؤ�ش�شة   3-
احلرب،نري اي�شرتن اأركي�ل�جي.املجلد 65،العدد 4،�ص218 - 279، 2002م.

3،العدد  اأركي�ل�جي.املجلد  �ش��شال  اأوف  :ج�رنال  وامل�شاحلة  الرتاث   4-
3،�ص399_416.مقال م�شرتك مع د.�شاندرا �شام ،2003م.

-5 الآثار والق�مية يف الأرا�شي املقد�شة ويف كتاب "اآثار ال�رشق الأو�شط :نظرة نقدية 
"،�ش�زان ب�ل�ك وراينهارد برينبيك .بالك ويل للن�رش ،مالدن .م77 ، 2004م �ص4 - 66 .

-6 م�لد ق�شية الالجئني الفل�شطينيني يف الأع�ام 1947_1948م:يف كتاب "�شريد 
ه�شت�ريز"ب�ل �شام ووليد �شامل وبنجامني ب�جروند،القد�ص 2005م،�ص227-220.

لدرا�شات  �شمل  .مركز  املتعاقبة  الفل�شطينية  لالأجيال  الع�دة  حق  معنى   7-
الالجئن،2005م.

-8 الرتاث الثقايف والق�مية يف ال�رشق الأو�شط ،من�ش�ات جامعةاريزونا ،2005م.
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جامعة  ،من�ش�رات  املقد�شة  الأرا�شي  يف  التاريخ  قبل  ما  فرتة  باآثار  الت�شحية   9-
اأك�شف�رد،2005م.

_______________________
-1 انظر عادل يحيى ، خميم اجللزون، امل�ؤ�ش�شة الفل�شطينية للتبادل الثقايف ، رام الله 2006م. 

ع�رف �لع�رف
بتاريخ 30/  وت�يف  القد�ص  العارف عام 1310هـ/ 1892م يف  امل�ؤرخ عارف  ولد 
1973/10م.  در�ص البتدائية يف مدار�شها ، ثم ذهب اإىل تركيا ملتابعة درا�شته عام 
1906م ،حيث انهى الثان�ية يف ا�شتنب�ل عام 1910م ،واجلامعية يف عام1914م 
، قام بالتحرير يف اجلريدة الرتكية " بيام " وذلك كي يتمكن من حت�شيل نفقاته احلياتية 
والدرا�شية ، انتخب ع�ش�ا يف جمل�ص ادارة املنتدى الأدبي الذي كان يجتمع فيه املثقف�ن 
العرب . وعمل يف وزارة اخلارجية يف دي�ان الرتجمة يف ا�شتنب�ل .وب�شبب احلرب العاملية 
عام 1914م  �شه�ر  �شتة  ملدة  ،فتدرب  اجلامعيني  املثقفني  بتدريب  الأتراك  قام  الأوىل 
اإبادة  الرو�ص من  القفقا�ص ،ومتكن  الرو�ص يف  ،وا�شرتك يف احلرب �شد  وتخرج �شابطا 
الكتيبة التي كان بها عارف العارف ولكنه جنا مع 11 من زمالئه واأخذوا اأ�رشى من عام 
1915م _1917م وملدة ثالث �شن�ات .تعلم الرو�شية اأثناء الأ�رش ،واأ�شدر جريدة 
هزليه عربية اأ�شماها "ناقة الله" ، �شدر العدد الأول عام 1916م ، و�شدر العدد الأخري 

ورقمه 45 عام 1917 م.وكتب ر�شالة بعن�ان   "روؤياي "
من  هرب  ،ثم  العربية  وال�حدة  اأمته  م�شتقبل  عن  فيها  حتدث  الأ�رش  يف  وج�ده  اأثناء 
ال�شجن عندما ن�شبت الث�رة البل�شفية عام 1917م  ، وعاد اإىل وطنه بعد اأن   كانت 
احلرب العاملية الأوىل قد انتهت )1(..اأ�شدر يف القد�ص جريدة بالتعاون مع ح�شن البديري 
اأ�شمياها جريدة "�ش�ريا اجلن�بية " تعبريا عن اأن فل�شطني جزء من �ش�ريا .�شدر العدد 
الأول يف 1919/9/8م والعدد 63 يف 1920م اإل اأن ال�شلطات الإجنليزية اأغلقت 
.ا�شرتك يف مظاهرة عام  بالتحري�ص �شد الإجنليز وال�شهاينة  اتهم�ها  ال�شحيفة لأنهم 
1920م، فاعتقلته ال�شلطات الإجنليزية، وهرب من ال�شجن اإىل الكرك ثم اإىل �ش�ريا، 
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وقد ا�شتقبله امللك في�شل بن احل�شني الذي اأعلن عن ا�شتقالل �ش�ريا ووحدة اأرا�شيها من 
ط�رو�ص �شمال اإىل رفح جن�با وتعيني في�شل ملكا .حكم عليه غيابيًا بال�شجن ملدة ع�رش 

�شن�ات، وكذلك زميله احلاج اأمني احل�شيني)1( .
_____________________________

-1 انظر:  كتاب د.تي�شري النا�شف :مفكرون فل�شطيني�ن يف القرن الع�رشين .الدار الأمريكية للن�رش ،ني�جر�شي 1981م. 
كتاب عارف العارف 1892-1973م .اإعداد ابراهيم العلم ود.يحيى جرب .امل��ش�عة الرتب�ية الفل�شطينية .الدار ال�طنية 

للن�رش ،نابل�ص ،1995م ، انظر اأي�شا :عرفان اله�اري ، اعالم ، �ص220.

وكان قد اأ�ش�ص مع زمالئه يف دم�شق جمعية النه�شة الفل�شطينية واأ�شبح ع�ش�ا فيها. 
        رجع اإىل وطنه بعد اأن �شمله العف� .عمل بالتدري�ص بعد ع�دته يف املدر�شة الر�شيدية 
احلك�مية ،ثم عمل مدة 27عامًا يف الأعمال الإدارية ف�شغل وظيفة قائم مقام يف جنني 
عام 1920م وتزوج اأثناء ذلك ،ثم قائم مقام يف نابل�ص عام 1924م ، ثم قائم مقام 
يف بي�شان ثم يافا عام1925م ، ثم قائم مقام يف بئر ال�شبع عام 1929م ملدة ع�رش 
�شن�ات، ثم قائم مقام يف غزة عام 1939م، ثم عمل م�شاعدا حلاكم ل�اء القد�ص ،وعهد 
اإليه باإدارة قطاع رام الله من عام 1943_1948م .ويف عام 1950م انتدبه امللك 
عبدالله لرئا�شة بلدية القد�ص عام 1955م.كان يكتب ي�مياته ي�ما بي�م مدة 60 عاما 
وج�ده  .اأثناء  خا�شة  وفل�شطني  العربية  الأمة  وتاريخ  ون�شاله  حياته  تاريخ  كتب  حيث 
يف بئر ال�شبع قام بتاأليف كتب منها ،"الق�شاء بني البدو "، وتاريخ بئر ال�شبع وقبائلها " 
، "وتاريخ غزة" ، و "امل�جز يف تاريخ ع�شقالن" ،وترجم كتاب بعن�ان" اأ�رشار الك�ن" 
للم�ؤلف الأملاين اأرن�شت هيجل ،ويف عام 1945م ا�شرتك مع زمالئه يف تاأ�شي�ص جماعة 
،ويف عام 1948م  الإدارية  هيئتها  وانتخب ع�ش�ا يف  القد�ص  امل�شلمني يف  الأخ�ان 
زار الدول العربية واجتمع مع قادتها واألف كتاب " النكبة " يف 7 اأجزاء ،وعمل مديرا 
اإ�رشائيل  احتلت  ال�شتينات حتى عام 1967م عندما  اأوائل  الفل�شطيني من  للمتحف 
بقية القد�ص .األقى 382حما�رشة حتى عام 1966م ، ون�رشت اجلرائد املحلية له عددًا 
كبريًا من املقالت مثل: جريدة ال�شباح، واملنار،  واجلهاد ،وال�حدة، وغريها من اجلرائد.

اأما اأهم الكتب التي األفها وتاريخ �شدورها فهي :
-1 الق�شاء بني البدو ،�شدر عام 1933م.
-2 تاريخ بئر ال�شبع، �شدر عام 1934م.

Die Beduinen Von Beerseba-3 ، �شدر عام 1938م.
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-4تاريخ غزة ،�شدر عام 1943م.
امل�جز يف تاريخ ع�شقالن، �شدر عام 1943م.  5-

روؤياي ،ط1  ، �شدر عام 1943م.  6-
Bedouin Law and Legend ، �شدر عام 1944م.  7-

تاريخ احلرم القد�شي ،�شدر عام 1947م.  8-
The Dome of the Rock  ، �شدر عام 1951م.  9-

-10 امل�شيحية يف القد�ص ، �شدر عام 1951م.
-11 امل�جز يف تاريخ القد�ص، �شدر عام 1951م.

-12 تاريخ قبة ال�شخرة امل�رشفة وامل�شجد الأق�شى املبارك ،�شدر عام 1955م.
-13 روؤياي، ط2 ،�شدر عام 1957م.

-14 النكبة اجلزء الأول ،�شدر عام 1956م.
-15 النكبة اجلزء الثاين ،�شدر عام 1957م.
-16 النكبة اجلزء الثالث، �شدر عام 1958م.

-17 النكبة اجلزء الرابع ،�شدر عام1959م.
-18 النكبة اجلزء اخلام�ص، �شدر عام 1960م.

-19 النكبة يف �ش�ر اجلزء ال�شاد�ص، �شدر عام 1960م.
-20 املف�شل يف تاريخ القد�ص، �شدر عام 1961م.

-21 �شجل اخلل�د ،�شدر عام 1961م.
-Dome De Rocher 22 ،�شدر عام 1962م.

-The Tragedy of Palestine )in pictueres 23( ،�شدر عام 1962م.
-Der Felsendom 24، �شدر عام 1962م .

  كما كتب عارف العارف جمم�عة من الف�ش�ل ن�رشت يف اخلارج من قبل مركز الأبحاث 
الفل�شطيني وهي اكرث من 20 ف�شال وتعرف باأوراق عارف العارف ،وهي ما يلي : -  

ماآخذي على احلكم ال�رشائيلي .  1-
ماأ�شاة قرى اللطرون .  2-

الدور واملنازل التي هدمت .  3-
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غزة نافذة على اجلحيم .  4-
ما�شاة البدو يف قطاع غزة .  5-

الفدائي�ن .  6-
املبعدون عن ديارهم .  7-

و�شائل الإعالم .  8-
املعذب�ن يف ال�شج�ن .  9-

-10 اجلحيم .
-11 الهيئة ال�شالمية .
-12 اأحداث ال�شامرة. 

-13 امل�شاعي ال�شلمية .
-14 احلرب الأهلية يف عمان .

-15 اجلي�ص الأردين .
-16 الدول العربية م�رش و�ش�ريا والأردن .

-17 ال�شهداء اخلالدون .
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-18 الالجئ�ن .
-19 املحك�م�ن يف ال�شج�ن .

-20 اأحداث رفح وماأ�شاة البدو من اأهلها .
-21 ماأ�شاة قريتي اإقرت وكفر برعم .

ع�طف حممد ي��سف خ�يرة
     ولد امل�ؤرخ عاطف عام1377هـ/ 1957م يف نابل�ص ،ح�شل على بكال�ري��ص يف 
الآثار من اجلامعة الأردنية بعمان عام 1980م،كما ح�شل على املاج�شتري يف الآثار من 
جامعة الريم�ك / الأردن ،وتابع درا�شته للدكت�راة يف معهد الآثار باجلامعة العربية بالقد�ص 
. ا�شرتك يف عدد من احلفريات الأثرية يف الأردن ما بني عام 1986_ 1990م يف 

اأماكن خمتلفة منها خربة الزيرق�ن، وعني غزال،ووادي �شعيب ، والب�شيلة ، واأمبرية.
      عمل مدر�شا م�شاعدا يف ق�شم الآثار/ جامعة النجاح ال�طنية منذ عام 1991م،ومدير 
احلفريات الأثرية التي اأجرتها جامعة النجاح ال�طنية يف م�قع تل �ش�فر الأثري غربي 

مدينة نابل�ص )1( .
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__________________________
-1 اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني .

ع�مر �حمد عبد�لله جيت�وي
   ولد امل�ؤرخ عامر اجليتاوي يف نابل�ص ي�م اجلمعة امل�افق العا�رش من ربيع الخر عام 
1386هـ/التا�شع و الع�رشين من مت�ز 1966م ،و تلقى تعليمه البتدائي والعدادي 
عن  انقطع  1984م  عام  العامة  الثان�ية  يف  جناحه  ،وبعد  عنبتا  مدار�ص  يف  والثان�ي 
الدرا�شة ل�شباب ق�رشية ، ويف عام 1993م �شجل يف جامعة النجاح تخ�ش�ص تاريخ، 
البكال�ري��ص عام 1997م،   واكمل درا�شته يف اجلامعة نف�شها  وح�شل على درجة 
تاريخها   : مرين  بني  دولة   (: اأطروحته  عن�ان  وكان  املاج�شتري  درجة  على  للح�ش�ل 
و�شيا�شتها جتاه مملكة غرناطة الندل�شية واملمالك الن�رشانية يف ا�شبانيا 668-869هـ 
من  ال�شالمي  التاريخ  املاج�شتري يف  درجة  على  وقد ح�شل   ،) / 1269-1465م 
جامعة النجاح ال�طنية  عام 2004م ، وه� يثابر من اأجل احل�ش�ل على درجة الدكت�راة 
يف تاريخ الع�ش�ر ال��شطى من جامعة الإ�شكندرية فرع دمنه�ريف جمه�رية م�رش العربية 
وعن�ان اأطروحته :" الطماع الوروبية يف ت�ن�ص احلف�شية " . يعمل حاليًا مديرًا لل�شياحة 

والآثاريف حمافظة ط�لكرم)1(.  
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_____________________________
-1 اأر�شل ال�شرية الذاتية اىل الدكت�ر �شعيد البي�شاوي الذي �شارك يف مناق�شة ر�شالته للح�ش�ل على درجة املاج�شتري ، 
وال�شيد عامر اجليتاوي ميتاز بدماثة اخللق وال�شرب واجللد ، وح�شن عالقاته بزمالئه . وه� يعد للح�ش�ل على درجة الدكت�راة 

حتت ا�رشاف الدكت�ر حمم�د �شعيد عمران وال�شتاذ الدكت�ر علي ال�شيد. 

ع�مر جنيب م��سى ن��رشبرك�ت
      ولد امل�ؤرخ  عامر يف بلدة عنبتا)1(. القريبة من ط�لكرم عام1385هـ/  1965م ، و 
ح�شل على الت�جيهي بعد اأن انهى الدرا�شة يف مدر�شة القرية ، وح�شل على البكال�ري��ص 
درجة   على  كما ح�شل   . الردنية  اجلامعة  من  واآثار  تاريخ  تخ�ش�ص   ، 1990م  عام 
املاج�شتري يف التاريخ من اجلامعة نف�شها عام 1994م ، يف م��ش�ع " ا�شتقرار القبائل 
العربية يف بالد ال�شام يف �شدر ال�شالم " ، كما ح�شل على �شهادة  الدكت�راة يف التاريخ 
الدولة  زمن  م�رش  يف  الزراعية  احلياة   " بعن�ان   ، 1998م   عام  نف�شها  اجلامعة  من 
اململ�كية الثانية  784-923هـ امل�افق 1382 _1517م"  ، كما قدم بحثًا يف 
جملة جامعة القد�ص املفت�حة بعن�ان ) ال�شج�ن والتعذيب يف م�رش زمن دولة املماليك 
( ، وترجم مقالة هارولدفنك بعن�ان:"تاأ�شي�ص الإمارات الالتينية 1099 - 1118م(، 
�شت�ن، ج1، �ص61 - 103، بيت املقد�ص للن�رش والت�زيع 2004)تاريخ احلروب 
ال�شليبية، اجلزء الول ، حترير �شعيد البي�شاوي وحممد م�ؤن�ص ع��ص . وقام بالتدري�ص يف 
جامعة القد�ص املفت�حة ، كما ح�شل على اإجازة ملدة �شنة للتدري�ص يف جامعة بري زيت)2(  

.وه� الن يق�م بالتدري�ص يف جامعة بريزيت.

______________________________
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-1 عنبتا: تعترب عنبتا احد اكرب قرى ط�لكرم يبلغ عدد �شكانها 7200 ن�شمة ح�شب اح�شاء عام 2006م تتك�ن كلمة 
العنب املحف�رة يف  العنب و يدل على كرثة معا�رش  )تا(و هي  كلمة رومانية قدمية تعني قرية  (و  عنبتا من مقطعني )عنب 
ال�شخ�ر و املت�اجدة حتى الن يف التالل و اجلبال املحيطة بعنبتا .يع�د تاريخ عنبتا اىل الهجرات و امل�جات ال�شامية القدمية 
وقد غزاها الرومان و ا�شتقروا فيها و ت�جد اثار رومانية فيها و يف العهد ال�شالمي �شكنها الظاهر بيرب�ص و اتخذها مركزا 
لتم�ينات اجلي��ص ال�شالمية مل�قعها احل�شني بني تالل و  جبال كثرية و يقع غربها جبل املنطار الذي انطلقت  منه ث�رة عام 

1936م. انظر: ويكيبيديا  امل��ش�عة احلرة 
-2اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني، انظر اي�شا :جملة جامعة القد�ص املفت�حة لالبحاث والدرا�شات ، العدد ال�شاد�ص ، رم�شان 

1426هـ / ت�رشين اأول 2005 م ، �ص 237-197.

ع�يد ر�سيد عمرو
     ولد امل�ؤرخ عايد عمرو عام1379هـ/ 1959 م يف ط�لكرم ، عمل كاتبًا و�شحفيًا  
مرا�شال ع�شكريا  كان   ، الله  رام  اجلديدة يف  احلياة  ل�شحيفة  الثقايف  املحرر  كان  حيث 
ملجلة الكرامة الع�شكرية التي كانت ت�شدر عن جي�ص التحرير الفل�شطيني يف عمان يف 
الفرتة ال�اقعة بني عامي 1978-1994م ، كما عمل مرا�شال ثقافيا لعدد من ال�شحف 

العربية يف دم�شق وبغداد وعمان ولندن.
- �شدر  له جمم�عة من العمال التاريخية وهي :

-1 حركة حترير ارترييا- جملة الكرامة- 1978م .
-2 اليه�د يع�دون اىل خيرب حتت اخل�ذة المريكية- 1990م- الكرامة

-3 احلركة ال�طنية يف فل�شطني 1936-1948م ) النا�رشة وق�شائها( تاريخ �شف�ي- 
بال�شرتاك مع الباحث م�شطفى ال�شعد- جملة كنعان – رام الله.

�شف�ي-  تاريخ  )حيفا وق�شائها(  فل�شطني 1936-1948م  ال�طنية يف  احلركة   4-
جملة امليالد رام الله.

-5 الذكرى ال�شت�ن للنكبة – هكذا �شاعت فل�شطني- ملف من ثمان �شفحات يف ذكرى 
النكبة ال�شتني- جريدة احلياة اجلديدة.

-6 معركة الكرامة- ثالث طبعات.
-7 معركة احلزام الخ�رش.

-8 اهم املجالت الثقافية يف فل�شطني يف مائة عام – 1905-2005م .
-9 امل�رشوع الثقايف الفل�شطيني يف اللفية الثالثة.

-10  جي�ص التحرير الفل�شطيني – درا�شة 
-11 مايرويه الذيب عن ال��شع املريب- حتت الطبع – عمان – دار ف�شاءات .
-12 الذئب يف ال�شعر والرتاث العربي- طبعتان- امانة عمان- ودار ف�شاءات.



264

-13 لبا�ص الرجل واملراأة – جملة احلقيقة- غزة.
-14  جدار الف�شل العن�رشي- ال�شب�ع الدبي – دم�شق.

-15 الث�رة العربية الكربى يف �رشق الردن- الراأي- امل�شار- رام الله- بال�شرتاك.
-16 الث�رة العربية يف فل�شطني – خمط�ط .

_____________________
-1 ار�شل ال�شرية الذاتية للدكت�ر �شعيد البي�شاوي، ت�يف يف اأرائل عام 1430هـ/ 2009م

ع�يدة ف�ئق ح�سن �ب� عي��س 
اأمر)1( عام1382هـ/  1962م،  بيت  بلدة  عيا�ص يف  اأب�  عايدة  امل�ؤرخة  ولدت       
وتلقت تعليمها البتدائي والعدادي والثان�ي يف مدر�شة بيت اأمر الثان�ية ، وح�شلت 
على �شهادة الثان�ية العامة عام 1982م ، كما ح�شلت على درجة البكال�ري��ص يف 
التاريخ من جامعة اخلليل عام 1987م، وعلى درجة ماج�شتري يف التاريخ من اجلامعة 
الردنية / عمان عام 1997م ، يف م��ش�ع " مت�شلمية غزة اأثناء احلكم امل�رشي " كما 
ح�شلت على دبل�م تربية يف العام نف�شه. وهي تعمل مدر�شة ملادة الجتماعيات يف مدار�ص 

اخلليل الثان�ية )2( .
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____________________________
1 -  بيت اأمر: تقع على بعد 11كم لل�شمال من اخلليل ،ترتفع 297مرتا عن �شطح البحر م�شاحة ارا�شيها 30129 
دومنا و حتيط بارا�شي بيت امر ارا�شي قرى نحالني و �ش�ريف و حلح�ل و �شعري وبيت فجار و اخل�رش .كان عدد �شكانها عام 
1922م )829( ن�شمة ويف عام 1935م )1135(ن�شمة ، ويف اح�شاء عام 1961م )2103( ن�شمة . فيها عي�ن 
مثل عني ك�فني و عني مرينا . يف  القرية جامع يحمل ا�شم جامع النبي متى )والد النبي ي�ن�ص(. انظر: م�شطفى مراد الدباغ :

بالدنا فل�شطني ، جـ 5، ق2، �ص 186 .
-2 اأر�شلت ال�شرية الذاتية للباحثني ، وف�شال عن ذلك اجرى معها الدكت�ر �شعيد البي�شاوي لقاء ح�ل ن�شاطها العلمي والتدري�شي.

عب��س �لكرد 
ولد امل�ؤرخ عبا�ص يف القد�ص ، وتابع درا�شته اجلامعية يف لندن تخ�ش�ص تاريخ ، عمل 
املعلمني يف  دار  الردنية ويف  اململكة  مدار�ص  ، ويف  والتعليم  الرتبية  وزارة  مدر�شًا يف 
العروب ، وكان ا�شتاذا ملادة التاريخ فيها . وقد ح�شل على الدكت�راة ، و�شغل من�شب 
مدير الرتبية والتعليم يف رام الله ، ثم عني مديرا لدائرة �ش�ؤون الرتبية الفنية يف دائرة 

الت�جيه املركزي يف رام الله ، وت�يف يف عام 1975م)1(. 
ا�شرتك مع اخرين يف تاليف عدة كتب مدر�شية منها :

-1 تاريخ العرب وامل�شلمني ، بال�شرتاك مع را�شي عبد الهادي .
-2 املجتمع العربي الردين مع اخرين . 

-3 جغرافية ال�طن العربي . 
-4 اجلغرافية العامة .
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_____________________________
عن  ف�شال   ، الكرد  عبا�ص  الدكت�ر  م�ؤلفات  من  املعل�مات  هذه  ا�شتقاء  مت  كما  ، �ص222،  اأعالم   : اله�اري  عرفان   1-

املعل�مات التي مت احل�ش�ل عليها ممن يعرف�ن عبا�ص الكرد عن قرب وعمل�ا معه يف �شلك التعليم . 

عب��س منر
    ولد امل�ؤرخ عبا�ص منر يف البرية ي�م الثنني الثامن من جمادي الآخرة عام عام1372هـ 
امل�افق احلادي والع�رشين  من �شباط 1953م ، وه� اأ�شاًل من قرية دير اأي�ب)1(. ال�اقعة 

غرب القد�ص ال�رشيف . 
يعمل مديرًا ملديرية اإحياء الرتاث بالدرجة )A ( يف وزارة الوقاف الدينية . 

الع�شاء  انه من  ، كما  العرب  املكتبيني  احتاد  و   ، العرب  امل�ؤرخني  احتاد  وه� ع�ش� يف 
امل�ؤ�ش�شني للم��ش�عة الفل�شطينية ، وع�ش� الفلكل�ريني الفل�شطينيني ،وحما�رش دائم يف 
م�ؤمتر القد�ص – جامعة النجاح ال�طنية ،وع�ش� م�ؤ�ش�ص يف جمعية المعري اخلريية ،وقد 
مثل فل�شطني يف عدة م�ؤمترات واجتماعات خارج ال�طن ، وع�ش� م�شارك يف م�ؤمتر الآثار 
والرتاث / ال�شارقة – المارات عام 1999م .وي�شارك عبا�ص منر يف اإلقاء املحا�رشات 
يف املدار�ص، واجلامعات، واملخيمات ،وامل�ؤمترات عن تاريخ مدن وقرى فل�شطينية، داخل 

ال�طن العربي وخارجه)2(.
له العديد من امل�ؤلفات والبحاث منها : 

-1 دير اأي�ب .. قرية تتحدى الطم�ص ، وه� كتاب �شامل عن تاريخ قريته ،مطبعة ال�رشق، 
البرية ، 1993م . 

القد�ص   ، الدينية  ا�شدار وزارة الوقاف وال�ش�ؤون   ، الذكريات  بيارة   .. اللد  -2  مدينة 
1996م. 

-3 مقد�شاتنا واطماع اليه�د ، ا�شدار وزارة الوقاف وال�ش�ؤون الدينية ، مطبعة دار اليتام، 
القد�ص ، 1999م. 

القد�ص   ، وثانية  اوىل  طبعة   ، �شحادة  ي��شف  لل�شاعر   ، امللفات  يف  -4 وطن 
2000،2001م. 

-5 �شناعة ال�شدف يف منطقة بيت حلم ،2008م.
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____________________________
-1 دير اي�ب:تقع اىل اجلن�ب ال�رشقي من مدينة الرملة ، و ي�جد يف ظاهر القرية م��شع يعرف بقرب النبي اي�ب ،حممد 

�رشاب معجم ،�ص 622.
-2 اأر�شل ال�شرية الذاتية للم�ؤرخني ، ف�شال عن احل�ار الذي اجراه الباحثان مع  امل�ؤرخ عبا�ص منر يف مدينة القاهرة اأثناء 

انعقاد م�ؤمتر القد�ص بتاريخ 2005/6/18م .

-6 ثالث مقالت عن �شباق اخليل والفرو�شية يف فل�شطني ،ترم�شعيا ،2008م.
ال�طنية  النجاح  القد�ص،جامعة  ،ندوة  القد�ص  يف  الدينية  الدرا�شات  -7 م�شتقبل 

،2008/2/25م.
-8 قرية العم�ر ق�شاء القد�ص ،جريدة القد�ص،2009/1/18م.

القد�ص  جريدة  1927_1948من  من  الفل�شطينية  النق�د  ح�ل  -9 مقالة 
،2009/2/2009،8/1/26ٍم، وه� بحث للدكت�ر تي�شري جبارة.

القد�ص  �شحيفة    تباعا يف  ،ن�رشت  املدمرة  فل�شطني  قرى  عن  عديدة  اأبحاث   10-
، ال�شادرة عن وزارة الوقاف  ، وكذلك يف جملة املنرب  منذ عام 1994م وحتى الن 

وال�ش�ؤون الدينية  وتزيد هذه البحاث عن 50 قرية مدمرة . 
 : القد�ص و�شملت كال من  تباعا يف �شحيفة  ابحاث عن مدن فل�شطني ن�رشت   11-

يافا، عكا ، الرملة ، نابل�ص ، اخلليل ، رام الله ، البرية . 
واله�ية  الفل�شطيني،  ال�شعبي  ،والرتاث  الرتاث  يف  الدرا�شات  من  العديد  له   12-

الفل�شطينية . 
درا�شات ي�شتعر�ص فيها كتبا الفها اآخرون عن املدن والقرى الفل�شطينية ن�رشت   13-

تباعا يف �شحيفة القد�ص، بتاريخ 2005/6/18م. 
بال�شفحة  الدانية  والقط�ف  احلكيمة  الأق�ال  ،من  الذكرى"  نفعت  اإن  فذكر   “  14-

الدينية يف القد�ص ا�شب�عيا منذ عام 1994م وحتى الن .
�شارك عبا�ص النمر يف م�ؤمترات علمية وتراثية وتاريخية حملية وعربية ، ال�شارقة ، العراق 
، �ش�رية ، م�رش ، الردن ، م�ريتانيا ، كما حاز على عدة ج�ائز و�شهادات تقديرية حملية 

وعربية ، كما قام برتجمة عدد من البحاث اإىل اللغة الجنليزية .
،وم�شادرة  منزله  مبداهمة  2002/3/13م  ي�م  يف  ال�رشائيلي  الحتالل  جي�ص  قام 

جميع ال�ثائق والبحاث والدرا�شات واملخط�طات مع اخلرائط واعتقاله . 
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)2( وبعد ذلك عمل اأ�شتاذا م�شاعدا غري متفرغ يف اجلامعة الأردنية بني عامي 1994_ 
1996م ، كما عمل يف كلية العل�م الرتب�ية التابعة ل�كالة الغ�ث يف عمان يف الفرتة 

ال�اقعة بني عامي 1996 _ 2001م  .
وقد ت�يف امل�ؤرخ الدكت�ر عبد علي يا�شني يف مدينة عمان بتاريخ21 /12/ 2004م.

عبد �جلب�ر رج� حمم�د �لع�ده
ولد امل�ؤرخ عبد اجلبار ع�ده يف بلدة دير الغ�ش�ن)1( ي�م ال�شبت الرابع ع�رش من �ش�ال 
على  وح�شل  قريته  مدار�ص  يف  وتعلم  1961م،  ني�شان  من  الول  1380هـ/  عام 
التاريخ  اإىل جامعة اخلليل لدرا�شة مادة  ، وت�جه  العامة عام 1982م  الثان�ية  �شهادة 
، ونال �شهادة البكال�ري��ص عام 1988م،ويف عام 1996م ح�شل على دبل�م عايل 
يف التاأهيل الرتب�ي من جامعة القد�ص املفت�حة ، ويف عام 2007م ح�شل على درجة 
املاج�شتري يف التاريخ من جامعة النجاح ال�طنية وكان عن�ان اطروحته "ملكية الأرا�شي 
للمرحلة  مدر�شا  عمل  1918-1948م  الربيطاين  احلكم  حتت  ط�لكرم  ق�شاء  يف 
الثان�ية يف مدر�شة اح�شان �شمارة الثان�ية منذ عام 1998م وحتى الن ، وم�رشفا غري 
متفرغ يف جامعة القد�ص املفت�حة ،وقام ال�شتاذ عبد اجلبار الع�ده بكتابة جمم�عة من 

البحاث نذكر منها)2(:
درجة  لنيل  تخرج  بحث   – الأول  العبا�شي  الع�رش  يف  القران  خلق  م�شاألة   -

البكال�ري��ص.
- حممد علي با�شا حاكم م�رش.

- الفتنة ومقتل عثمان.
- ث�رة ال�شيخ عز الدين الق�شام.
منظمة التحرير الفل�شطينية .  -

- احلرب الإ�رشائيلية الفل�شطينية يف لبنان.
- القد�ص عرب التاريخ – ت�ثيق.
- الفكر ال�شيا�شي الفل�شطيني .

____________________________
.اما عن �شبب ت�شميتها بهذا  -1 دير الغ�ش�ن:تقع اىل ال�شمال ال�رشقي من ط�لكرم،و تبعد عنها نح� ثمانية كيل�مرتات 
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ال�شم فهناك رواية مفادها انه كان ي�جد دير للم�شيحيني يف القرية زمن احلكم البيزنطي ،اما غ�ش�ن فهي اإبنة اأحد الأباطرة 
البيزنطيني ،و هكذا �شميت القرية بهذا ال�شم ،رغم ت�شكيكنا بهذه الرواية .وقد اقطعها ال�شلطان الظاهر بيرب�ص اإىل الأمري 
بدر الدين حممد بن المري ح�شام الدين بركة. انظر: املقريزي :ال�شل�ك ملعرفة دول املل�ك ،ج1،ق2،حتقيق حممد م�شطفى 
زيادة ،ط2،الهيئة العامة للكتاب ،القاهرة ،1957م ،�ص 533.و يحيط بالقرية جمم�عة من اخلرب التي ت�شم م�اقع اثرية 

.امنة اب� حجر ،م��ش�عة املدن و القرى الفل�شطينية ،�ص597.
-2 ار�شل ال�شرية الذاتية للباحثني.

- احلركة املهدية يف ال�ش�دان. 
- تاريخ احل�شارة العربية الإ�شالمية – مادة اإثراء لل�شف الثامن الأ�شا�شي .

- فعاليات الث�رة الفل�شطينية الكربى يف حمافظة ط�لكرم 1936-1939م .
- م�قف ال�شلطان عبد احلميد من الهجرة ال�شهي�نية اإىل فل�شطني .

- الطماع ال�شهي�نية يف فل�شطني .
- تف�شيل الذك�ر على الناث يف قرية دير الغ�ش�ن .

- احلاج حممد امني احل�شيني والق�شية الفل�شطينية .
- احلركة ال�طنية الفل�شطينية )1935-1936م(

- التاريخ وامل�ؤرخ�ن العرب .
- معن بن عي�شى بن دينار ودوره يف الكتابة التاريخية.

- ال�شيافة يف عهد عمر بن اخلطاب .
- املرا�شالت التاريخية بني ال�رشيف ح�شني ومكماه�ن .

- ملكية الرا�شي يف ق�شاء ط�لكرم حتت احلكم الربيطاين )1918-1948م(- ر�شالة 
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ماج�شتري.
- تاريخ الطائفة الحمدية من م�شادرها.

- منا�شك القد�ص ال�رشيف-حتقيق.

عبد �حلميد ��سم�عيل عبد �حلميد �لب�ب�
  ولد عبد احلميد البابا يف القد�ص ي�م الربعاء اخلام�ص من حمرم 1383هـ/ التا�شع 
والع�رشين من �شهر اأيار عام 1963م ، ودر�ص البتدائية والعدادية يف مدر�شة ذك�ر 
المعري ، ودر�ص املرحلة الثان�ية يف مدر�شة الها�شمية يف البرية ، در�ص يف جامعة القد�ص 
التحق  ثم  ممتاز،  بتقدير  العلمية  الدرجة  على  وح�شل  وريادة  ادارة  تخ�ش�ص  املفت�حة 

بجامعة القد�ص اب� دي�ص تخ�ش�ص درا�شات اقليمية .
:  كتاب"�شخ�شيات  مثل  والبحاث  امل�ؤلفات  البابا جمم�عة من  احلميد  وقد كتب عبد 
ا�رشائيلية عام 1993م "، و�شدر عام 1994م، كما و�شع كتابا عن �شارون بعن�ان:" 

�شارون جمرم حرب" ، وكتاب اآخر بعن�ان :"ا�شرتاتيجية ال�شتيطان ال�رشائيلي" .
قام بكتابة جمم�عة من الأبحاث منها:
-1 الحزاب ال�شيا�شية يف ا�رشائيل.

-2 جتربة ال�حدة ال�طنية يف فل�شطني.
-3 جتربة الخ�ان امل�شلمني يف فل�شطني .
-4 ال�شيا�شة المريكية بال�رشق الو�شط.

-5 النتفا�شة الفل�شطينية 1987-1988م.
-6 ال�ش�ص الد�شت�رية للحكم يف ا�رشائيل.

-7 اله�شتدروت.
-8 حركة مريت�ص.

-9 حزب العمل.
-10 ال�شهي�ينة ال�شالحية

-11 فكرة التبادل ال�شكاين يف ا�رشائيل؟
-12 حرب 1967.
-13 حرب 1982م

-14 حركة ايت�شيل
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-15 العرب يف كتب التعليم ال�رشائيلية
-16 ال�شيا�شة ال�رشائيلية بعد �شق�ط العراق

-17 جرمية �شربا و�شاتيال 
______________________

-1 ار�شل ال�شرية الذاتية للباحثني. وجتدر الإ�شارة اإىلاأنه عمل يف م�ؤ�ش�شة ا�رش ال�شهداء وال�رشى بالردن ،كما كان عامال 

فاعال يف ق�ات الث�رة الفل�شطينية )جهاز الأر�ص املحتلة( وف�شال عن ذلك عمل يف جهاز الأمن ال�قائي يف ال�شفة الغربية.

عبد �حلميد جم�ل عبد �حلميد علي �لفر�ين
ولد امل�ؤرخ عبد احلميد الفراين يف خميم ال�شاطئ يف غزة ي�م الثنني امل�افق الثالث من 
قرية  اإىل  اأ�شله  يرجع  و   ، اذار1978م  من  ع�رش  عام 1399هـ/الثالث  الآخر  ربيع 
املرحلة  در�ص  كما   ، جباليا  يف  والعدادية  البتدائية  در�ص  وقد   ، غزة  ق�شاء  حمامة 
، ومن ثم  – جباليا عام 1996م  للبننب  الثان�ية  اأ�شامة بن زيد  الثان�ية  يف  مدر�شة 
التحق باجلامعة الإ�شالمية بغزة – كلية الرتبية للح�ش�ل على درجة البكال�روي��ص يف 
التاريخ  يف  املاج�شتري  درجة  على  وح�شل   ، 2000م  عام  عليها  وح�شل   ، التاريخ 
الإ�شالمي من كلية الآداب – الدرا�شات العليا يف اجلامعة نف�شها عام 2005م ، وكان 
م��ش�ع ر�شالته " املقاومة ال�شعبية لالحتالل ال�شليبي يف بالد ال�شام 492-690هـ/

1099-1291م ". 
عمل يف وزارة الثقافة خالل انعقاد معر�ص فل�شطني الدويل الأول للكتاب عام 1998م 
والتعليم  الرتبية  ب�زارة  العدادية  للمرحلة  الجتماعية  للم�اد  معلما  حاليا  يعمل  و   ،

– مديرية غزة منذ عام 2000م ولغاية الآن. 
قرية   " بحث  عن  الثانية  اجلائزة   ، والعل�م  للثقافة  امل�شحال  �شعيد  م�ؤ�ش�شة  جائزة  نال 
حمامة " عام 1998م ، وجائزة جمل�ص طالب اجلامعة الإ�شالمية بغزة – املرتبة الأوىل 
عام   " احلرب  اأم  ال�شلم   – امل�شلمني  امل�شلمني وغري  بني  العالقة  ال�شل يف   " بحث  عن 
العل�م  جائزة   ، العربي  لل�شباب  العلمي  الإبداع  جائزة  على  ح�شل  كما   ، 1998م  
الأوىل ، املرتبة الثانية  وذلك �شنة 1999م ، كما وا�شرتك مع الدكت�ر ريا�ص �شاهني 
يف تقدمي بحث عن دور ال�شع�دية يف الق�شية الفل�شطينية عام 1998م ، وتقدميه اإىل 
م�ؤمتر جامعة النجاح عن ال�شع�دية والق�شية الفل�شطينية الذي كان من املقرر  اأن يعقد 

عام 2001م ل�ل انتفا�شة الأق�شى)1(  . 
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_____________________________
-1 اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني ، وناق�ص ر�شالة الدكت�راة التي كانت حتت ا�رشاف ال�شتاذة الدكت�ر ة �شيدة ا�شماعيل 

كا�شف ودكت�ر ه�شام اب� ارميلة عام 2006م .

عبد �لرحمن حج �بر�هيم
ال�شابع  امل�افق  اخلمي�ص  ي�م  ط�لكرم  يف  ابراهيم  حج  الرحمن  عبد  امل�ؤرخ  ولد        
والع�رشين من رجب عام 1376هـ/ال�شابع والع�رشين من �شباط1957م ، وقد در�ص 
عامي  بني  ال�اقعة  الفرتة  البتدائية يف  زنكي  الدين  ن�ر  مدر�شة  البتدائية يف  املرحلة 
1964-1970م ، ودر�ص املرحلة العدادية يف مدر�شة ط�لكرم الثان�ية بني عامي 
1971-1974م ، واملرحلة الثان�ية يف مدر�شة الفا�شلية الثان�ية يف الفرتة ال�اقعة 

بني عامي 1974-976م .
ح�شل على درجة املاج�شتري يف العل�م ال�شيا�شية عام 1988م وكان عن�ان اطروحته 
فرتة  خالل  واملغرب  واجلزائر  وت�ن�ص  ب�لندا  بني  والتجارية  القت�شادية  العالقات   ":

الثمانينيات من القرن الع�رشين .
ح�شل على درجة الدكت�راة يف العل�م ال�شيا�شية والعالقات الدولية من جامعة وار�ش� 
يف ب�لندا عام 1997م وكان عن�ان اطروحته :" تاريخ الأنروا وتنظيمها وعالقاتها مع 

املنظمات اخلا�شة يف المم املتحدة .
حاز على �شهادة يف اللغة الب�لندية من معهد اللغة الب�لندية لالجانب يف ل�دز يف ب�لندا 
)1983-1984م( ، كما نال �شهادة يف اللغة الملانية عام 1983م من معهد اللغة 
الملانية لالجانب دورمي�ند يف املانيا ، كما ح�شل على �شهادة يف اللغة البلغارية من معهد 

اللغة البلغارية لالجانب )1976-1977م(.
عمل حما�رشا يف جامعة القد�ص للعديد من امل�شاقات ، وكان رئي�شا لدائرة العل�م ال�شيا�شية 
يف كلية الآداب يف جامعة اب� دي�ص بني عامي 2005-2007م ،وكان م�شاعدا لعميد 
، ويعمل منذ عام 2006م وحتى ال�قت  كلية الداب بني عامي 2004-2005م 
احلا�رش م�رشفا غري متفرغ يف جامعة القد�ص املفت�حة يف رام الله ، وقد كان م�رشفا غري 
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____________________________
-1  اأر�شل ال�شرية الذاتية للدكت�ر �شعيد البي�شاوي الذي �شارك يف مناق�شة اأطروحته عام 2005م. 

عبد �لرحمن �سعيد حم�دة
    ولد امل�ؤرخ الدكت�ر عبد الرحمن �شعيد حم�دة يف قرية قطنة )1(. ي�م ال�شبت امل�افق 

الثالث ع�رش من �شعبان عام 1357هـ/ الثامن من ت�رشين الول عام 1938م.
بداأت م�شريته التعليمية يف قريته ، حيث اأمترَّ تعليمه البتدائي ، وعندما ا�شتد ع�ده وق�ي 
�شاعده التحق مبدر�شة الر�شيدية يف مدينة القد�ص منهيا بذلك تعليمه العدادي والثان�ي )1(.

حاز على �شهادات عدة وهي ح�شب الرتتيب الزمني كالتي :
املدر�شة الثان�ية ، خريج املدر�شة الر�شيدية ، القد�ص عام 1956م .   1-

�شهادة حما�شبة ابتدائية من املعهد التجاري العايل ، عمان ، الدرن عام 1958م .   2-
دبل�م الرتبية والتعليم من دار املعلمني الريفية يف ح�ارة عام 1959م .   3-

لي�شان�ص الداب من ق�شم التاريخ من جامعة دم�شق عام 1968م.   4-
ماج�شتري يف التاريخ / ح�شارة ا�شالمية – ق�شم تاريخ وح�شارة من   5-

جامعة الزهر – م�رش عام 1979م .
القاهرة   ، التاريخ ال�شالمي من جامعة الزهر  ال�رشف يف  مبرتبة  الدكت�راة  �شهادة   6-

1988م .  
حي�ته �لعملية :  

-1 عمل بالتدري�ص يف الفرتة املمتدة ما بني عام 1959-1982م . 
-2 يف عام 1982م ا�شبح مديرًا ملدر�شة امللك غازي الثان�ية لغاية عام 1992م..

الدع�ة  وكلية  احل�شيني  هند  كلية   ( كلياتها  للتاريخ يف  كاأ�شتاذ  القد�ص  بجامعة  التحق 
وا�ش�ل الدين ، وكلية الداب يف بيت حنينا ( وا�شتمر على را�ص عمله من عام 1992م 

وحتى الي�م الذي ت�يف فيه عام 2003م
-1996 من  الق�شم  رئي�ص  من�شب  و�شغل  القد�ص  بجامعة  التاريخ  ق�شم  اأ�ش�ص   3-
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2000م . 
______________________________

ا�شمها اىل  ،و يرجع  ثمانية ع�رش كيل�مرتا  تبعد عنها نح�  و   ، القد�ص  الغربي من  ال�شمال  قرية قطنة اىل  :تقع  -1 قطنه 
قطن غ�شن �شفر ،ويحيط بالقرية جمم�عة من اخلرب الثرية مثل خربة بيت ال�شباب وخربة باطن العر�ص ، امنة اب�حجر 

،م��ش�عة املدن والقرى الفل�شطينية ،�ص878.
-2 التقاه الدكت�ر �شعيد البي�شاوي اأثناء عمله يف املناهج ، واأجرى معه لقاًء ح�ل ن�شاطه العلمي ودوره يف احلياة الفكرية ، 

وح�شل الدكت�ر البي�شاوي على �شريته الذاتية بعد وفاته . 

-4 يعُدّ امل�ؤ�ش�ص الول لرو�شة زه�ر قطنة عام 1971م . 
-5 كان املدير العام جلمعية قطنة التعاونية للنقل من 1990-2003م . 

-6 ع�ش� يف احتاد امل�ؤرخني العرب عام 2001م . 
-7 ع�ش� بالعديد من جلان جامعة القد�ص وكلية الداب . 

-8 �شارك يف م�ؤمترات دولية يف ال�طن واخلارج .
النجاح  جامعة  يف   ) املاج�شتري  درجة   ( اجلامعية  الر�شائل  من  عدد  مبناق�شة  قام   10-

ال�طنية وجامعة القد�ص . 
-11اآخر ب�شماته كان تاليفه لكتابي التاريخ لل�شفني ال�شابع والثامن ال�شا�شيني ح�شب 

املنهاج الفل�شطيني . 
     بداأ م�ش�اره يف الرتبية والتعليم يف منطقة الديات يف غ�ر الأردن ثم يف قبيه حمافظة 
رام الله ، وبعدها انتقل لي�شبح رئي�شا للق�شم الداخلي يف معهد بيت حنينا ، ثم عمل 

مدر�شا ملدر�شة امللك غازي يف قرية بدر ثم مديرا للمدر�شة ذاتها . 
      كان عازمًا على التفرغ للتاليف والكتابة ولكن القدر مل ميهله لتحقيق ذلك فانح�رشت 
م�ؤلفاته يف كتابته لر�شالة املاج�شتري ) بيت املقد�ص يف عهد املماليك ( عام 1979م والتي 
اأهدى منها ن�شخة لدائرة الآثار والرتاث يف اب� دي�ص، وبحث يف املدينة ال�شالمية يف 
عهد عبد امللك بن مروان ، واأما ر�شالة الدكت�راة فكانت حتقيقًا ملخط�طة" احتاف الخ�شة 

بف�شائل امل�شجد الق�شى املبارك" عام 1988م . وت�يف بتاريخ 2003/1/8م.
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عبد �لرحمن حممد ح�مد �ملغربي 
/اأريحا ي�م اخلمي�ص امل�افق         ولد الدكت�ر عبد الرحمن املغربي يف عني ال�شلطان 
العا�رش من �شفر عام 1380هـ /الرابع من اآب  عام 1960م ، وبعد ذلك انتقلت اأ�رشته 
اإىل نابل�ص ، حيث تلقى تعليمه البتدائي والإعدادي والثان�ي يف مدار�شها ، وقد ح�شل 
ال�طنية  النجاح  بجامعة  التحق  ثم   ، عام 1977م  العامة  الثان�ية  درا�شة  �شهادة  على 
ليدر�ص يف كلية الآداب/ تخ�ش�ص تاريخ ، ونال �شهادة البكال�ري��ص يف التاريخ عام 
1981م  ، وبعد فرتة زمنية التحق يف جامعة النجاح للح�ش�ل على درجة املاج�شتري يف 
التاريخ يف م��ش�ع " عكا ومنطقتها زمن احلروب ال�شليبية 497-583هـ/1104-
1187م " وحاز على درجة املاج�شتريعام 1996م ، و�شجل للح�ش�ل على درجة 
الدكت�راة �شمن الربنامج امل�شرتك بني جامعة عني �شم�ص / م�رش وجامعة الق�شى يف غزة 

يف م��ش�ع: " طائفة املغاربة يف القد�ص ال�رشيف خالل الفرتة اململ�كية ". 
للعمل  التحق  ثم   ، الثان�ية  املدار�ص  التاريخ يف  ملادة  مدر�شًا  املغربي  وقد عمل         
�شنتي 1997- بني  ال�اقعة  الفرتة  والتعليم يف  الرتبية  ل�زارة  التابع  املناهج  يف مركز 
2003م ، وخالل تلك الفرتة عمل حما�رشًا غري متفرغ يف جامعة بريزيت يف الفرتة 
ال�اقعة بني �شنتي 2000-2003م ، وقد انتقل للعمل يف جامعة القد�ص املفت�حة منذ 

عام 2003م ، ولغاية الآن  )1(. 
وقد و�شع الدكت�ر عبد الرحمن املغربي جمم�عة من الكتب والأبحاث واملقالت اأهمها: 
نابل�ص   ، ال�طنية  النجاح  جامعة  جملة   ، عليه  القائمة  وال�شناعات  ال�شكر  ق�شب   1-

2007م. 

اإىل القد�ص ، م�ؤمتر بالد ال�شام يف فرتة ال�رشاع الإ�شالمي  بلك بن بهرام والطريق   2-
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الفرجني ، 491-690هـ ، 2ج ، جامعة الريم�ك ، اربد ، 2000م . 
اللجان ال�شعبية يف خميمات ال�شفة الغربية ، جملة جامعة القد�ص املفت�حة ،رام الله   3-

2006م . 

________________________
-1 اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني.

اأ�شعد اللقيمي  حتقيق خمط�ط "م�الح الأن�ص يف زيارتي ل�ادي القد�ص" مل�شطفى   4-
مركز  عن  الكتاب  �شدر  وقد  بدوي،  ت�فيق  وعمار   ، قدومي  مروان  د.  مع  بال�شرتاك 
1425هـ/   ، الغربية  باقة   ،" القا�شمي  اكادميية   " واملخط�طات  الإ�شالمية  الدرا�شات 

2004م  . 
اوقاف الطريقة الب�شطامية يف فل�شطني ، امل�ؤمتر ال�شابع لبالد ال�شام ، عمان، اجلامعة   5-

الأردنية ، 2006م. 
اجلغرافية التاريخية لفل�شطني يف العهد اململ�كي ، بريزيت 2006م ) مرتجم اإىل   6-

اللغة الإجنليزية (. 
عكا ومنطقتها يف الع�ش�ر ال��شطى 497-583هـ/1104-1187م ، ط1 ،   7-

دار ال�ش�ار ، عكا 1997م .
اآراء بع�ص امل�ؤرخني ال�شهاينة ح�ل الفتح الإ�شالمي ملدينة القد�ص ، ندوة ي�م القد�ص   8-

اخلام�شة ،جامعة النجاح ال�طنية 1995م ، �ص 43-35 .
،جملة  الفرجنية  ال�شيطرة  حتت  عكا  منطقة  يف  ج�رج  القدي�ص  -10اقطاعية 

الأ�ش�ار،عكا،عدد 18، 1998م.
-11ترجم رحلة الرحالة اليه�دي ابن �شل� اإىل العربية عام 2009م.
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عبد �لرحيم بدر �لدين �ملدور )غ�من (
      ولد امل�ؤرخ عبد الرحيم يف قرية دير الغ�ش�ن 1379هـ/عام 1959م ،ح�شل على 
،ا�شرتك  البكال�ري��ص يف درا�شات ال�رشق الأو�شط عام 1983م من جامعة بريزيت 
عام  من  بريزيت  بحث يف  م�شاعد   : منها  عدة  منا�شب  و�شغل   ، امل�ؤمترات  عدد يف  يف 
،وقام  بريزيت  جامعة  العامة  يف  العالقات  اإداري يف  وم�شاعد  1984م_1999م، 

بتدري�ص م�شاقات خمتلفة يف اجلامعة ،ثم انتقل اإىل جامعة القد�ص املفت�حة)1(.
اما انتاجه العلمي فه�:

- بحث ت�ثيق امل�اقع احل�شارية الفل�شطينية )1984(
- امل�شاركة يف اعداد فيلم وثائقي عن التهجري الق�رشي الفل�شطيني عام 1948م "ليت 

لل�شبار روحا" مع املخرج الفرن�شي جيل .
- علماء الفكر ال�شالمي امل�شيحي يف فل�شطني من القرن ال�شاد�ص حتى القرن التا�شع 

ع�رش امليالدي.
- الأتراك يف م�رشوع القرى الفل�شطينية املدمرة ، و�شدر كتاب عن امل�رشوع للدكت�ر 

وليد اخلالدي بعن�ان كي ل نن�شى .
- بحث عن كل قرية مدمرة مثل : قرية �شبارين ، واأم خالد ،واجليل ، وال�شيخ م�ؤن�ص ، 

وقاق�ن ،وطرية حيفا .
�شارة  ،واملرح�مة  ابراهيم  احلاج  ،ومالك  ع�اد  د.ع�اد  من  لكل  مذكرات  واأبحاث عن   -

حن�ن ،وع�دة الأ�شهب .
- اأ�شهم يف اعادة ن�رش خريطة القرى الفل�شطينية املدمرة للدكت�ر كمال عبد الفتاح .
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____________________________
-1اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني .

عبد�لرحيم ح�سني �سعد �لدين �ب� ع�ن
     ولد امل�ؤرخ عبدالرحيم اأب� ع�ن يف بلدة يبنا )1(. القريبة من الرملة ي�م الثنني امل�افق 
الثالث و الع�رشين من �ش�ال 1364هـ/ الأول من ت�رشين الأول عام 1945م ، وقد 
هاجرت عائلته ق�رشًا اإىل قطاع غزة عام 1948م،حيث در�ص يف مدار�شها البتدائية 
والعدادية والثان�ية ، وقد ت�جه يف ال�شتينات من القرن الع�رشين اىل جمه�رية م�رش 
العربية حيث در�ص العل�م الع�شكرية يف القاهرة وح�شل على درجة البكال�ري��ص ، كما 

ح�شل على بكال�ري��ص تاريخ من جامعة القاهرة عام 1978م .
تاريخ من جامعة  العليا تخ�ش�ص  الدرا�شات      ويف عام 1980 ح�شل على دبل�م 
:" جه�د �شالح الدين يف انقاذ  بريوت العربية يف لبنان وقدم اطروحته وهي  بعن�ان  
درجة  على  للح�ش�ل  النجاح  جامعة  يف  �شجل  1999م  عام  ويف   ،  " املقد�ص  بيت 
املاج�شتري وقدم اطروحة بعن�ان: " اقطاعية حيفا ودورها يف ال�رشاع ال�شالمي الفرجني 
بتاريخ  املاج�شتري  درجة  على  وقد ح�شل   ،  " / 1100-1291م  493-690هـ 
عام  العمل  من  تقاعد  وقد   ، وقيادية  ادارية  منا�شب  عدة  تب�اأ  وقد  م.   2004/9/1

2006م ، برتبة ل�اء يف الأمن ال�طني الفل�شطيني)2( . 
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متفرغ يف جامعة القد�ص املفت�حة يف ط�لكرم ونابل�ص بني عامي 2001-2005م
وه� ع�ش� يف العديد من املراكز واجلمعيات نذكر منها ع�ش�ية يف مركز اب� جهاد التقني 

2007-2008م ، وع�ش� يف مركز درا�شات القد�ص 2007-2008م ، 
يتكلم اللغة العربية )اللغة الأم( ، بال�شافة اإىل اللغات الإجنليزية والأملانية والب�لندية والبلغارية .

_____________________________________
-3ار�شل ال�شرية الذاتية للدكت�ر �شعيد البي�شاوي.

عبد �لرحيم حممد عبد �حلميد علي 
  ولد امل�ؤرخ الدكت�ر عبد الرحيم علي يف بلدة �شل�اد القريبة من رام الله ي�م الثنني 
 ، الرابع ع�رش من ت�رشين اول 1946م  القعدة عام 1365هـ/  الثامن ع�رش من ذي 
وتلقى تعليمه البتدائي والعدادي والثان�ي يف مدار�ص بلدته ، وبعد ح�ش�له على �شهادة 
الثان�ية العامة انتقل اإىل �ش�ريا ليدر�ص يف جامعة دم�شق / اآداب / ق�شم التاريخ ، وعندما 
ح�شل على درجة البكال�ري��ص عام 1972م ، اراد اكمال درا�شته للح�ش�ل على درجة 
املاج�شتري وقد قدم اطروحة بعن�ان :" عمرو بن العا�ص القائد وال�شيا�شي " ، وقد ح�شل 
عام 1996م الدكت�راة  درجة  على  ذلك  بعد  وح�شل   ، عام 1989م  الدرجة  على 
،وكانت اطروحته بعن�ان :" عي�ن املعارف وفن�ن اأخبار اخلالئف " ، لبي عبدالله حممد 

بن �شالمة الق�شاعي ) 454هـ / 1062م ( درا�شة وحتقيق . 
عمل الدكت�ر عبد الرحيم مدر�شا يف عدة مدار�ص لعدة مراحل يف منطقة الريا�ص منذ 
امل�اد  بع�ص  تعليم  يف  دورات  عدة  ح�رش  الثناء  هذه  ويف   ، 1972-1995م  عام 
وقام بتدري�ص امل�اد الجتماعية وطرق تدري�شها ف�شال عن مادة التاريخ – تاريخ العامل 

احلديث)1(. اما عن انتاجه العلمي فله عدة ابحاث مطب�عة منها : 
1 - اطروحته للدكت�راة :" عي�ن املعارف وفن�ن اخبار اخلالئف " ، لبي عبدالله حممد 

بن �شالمة الق�شاعي ) 454هـ / 1062م ( .
-2 عمرو بن العا�ص القائد وال�شيا�شي . 

-3 فذلكة الت�اريخ . 
وله عدة ابحاث حتت الطبع منها : 

-1 الذيل املخت�رش على كتاب النباء على النبياء . 
-2 الرقة والبكاء . 

 -3 فل�شفة الت�ش�ف من الن�شاة والتط�ر .
-4 عدة املريد لل�شيخ احمد زروق . 
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_____________________________
-1 يبنا:تقع القرية على تلة مرتفعة اىل اجلن�ب من يافا التي تبعد عنها نح�  اربعة و ع�رشين كيل� مرت،و كانت يبنا قد �شيدت 
يف م�قع يرجع للقرن الثاين قبل امليالد ،و كان الفل�شطيني�ن قد �شيدوا قرية عرفت بال�شم نف�شه ولكن القرية هدمت على 
يد املكابيني عام 156ق.م و قد فتحها القائد عمرو بن العا�ص نح� 634م ، و عرفت ايام احلروب ال�شليبية با�شم ابلني 

Iblin انظر :امنة اب� حجر ،م��ش�عة القرى و املدن الفل�شطينية ،�ص 468.
-2مت ا�شتقاء هذه املعل�مات من خالل مقابلة بني امل�ؤرخ والدكت�ر �شعيد البي�شاوي الذي ا�رشف عليه اأثناء التح�شري للح�ش�ل 

على درجة املاج�شتري . 

عبد �لروؤوف �حمد عر�س�ن جر�ر
       ولد امل�ؤرخ الفل�شطيني عبد الروؤوف اأحمد جرار يف جنني ي�م الثالثاء امل�افق ال�شابع 
 ، الثاين 1964م  الثالث من ت�رشين  الع�رشين من جمادى الخر عام 1384هـ/  و 
، وعندما ح�شل على �شهادة  در�ص البتدائية والعدادية والثان�ية يف مدار�ص مدينته 
الثان�ية العامة عام 1983م يف الفرع العلمي ، انتقل اإىل جامعة اخلليل حيث در�ص يف 
ق�شم التاريخ ، وقد ح�شل على �شهادة البكال�ري��ص يف الآداب عام 1987، ثم ح�شل 
ي��شف يف  القدي�ص  التاريخ من جامعة  العليا يف  للدرا�شات  العام  الدبل�م  �شهادة  على 
لبنان عام 1994م ، ثم ح�شل على �شهادة املاج�شتري يف التاريخ من اجلامعة نف�شها 
ال�شيا�شية  احلياة  واأثرها يف  الأزارقة  فرقة   ": بعن�ان  اأطروحته  وكانت   ، عام 1999م 
ب�زيه وقد ح�شل على درجة  الدكت�ر الأب ل�ي�ص  " ، وقد ا�رشف عليها  والجتماعية 
الدكت�راة من جامعةعني �شم�ص عام 2006م يف م��ش�ع " عالقات اخل�ارج وال�شيعة 

يف املغرب العربي 161-362هـ/ 777-973م .. 
      يعمل امل�ؤرخ عبد الروؤوف اأ�شتاذًا م�شاعدًا يف جامعة القد�ص املفت�حة / منطقة جنني 

التعليمية)1( . 
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واأبحاث قيد العداد منها : 
-1 لقطة العجالن – او خمت�رش وفيات العيان لبن خلكان اخت�شار تاج الدين اليمني.  

-2 اأ�ش�ل امل�شيحية كما ي�ش�رها القراآن . 
-3 الفبائية و التاريخ .

___________________________
-1 كان الدكت�ر عبد الرحيم زميال للدكت�ر �شعيد البي�شاوي يف كلية العل�م الرتب�ية ، وقد زوده مبعل�مات وافرة عن �شريته 

الذاتية ، ف�شال عن املعل�مات ال�اردة يف �شرية الدكت�ر عبد الرحيم . 

 عبد �ل�ست�ر ت�فيق ق��سم �خل�رش
      ولد امل�ؤرخ وال�شيا�شي الدكت�ر عبد ال�شتاريف بلدة دير الغ�ش�ن ي�م الحد الثامن من 

ذي القعدة عام 1367هـ /الثاين ع�رش من ايل�ل عام 1948م)1(.
امل�ؤهالت العلمية: 

اأول: درجة البكال�ري�ص يف العل�م ال�شيا�شية من اجلامعة المريكية بالقاهرة؛
ثانيا:  درجة املاج�شتري يف العل�م ال�شيا�شية من جامعة ولية كن�شا�ص الأمريكية؛

ثالثا:  درجة املاج�شتري يف القت�شاد من جامعة ميزوري المريكية؛
رابعا:  درجة الدكت�راة يف الفل�شفة ال�شيا�شية من جامعة ميزوري عام 1977م.  

�لإجن�ز�ت �لعلمية �لكت�بية:
املل�ك  ملك  �شق�ط  التقليدية،  ال�شيا�شية  الفل�شفة  منها  الكتب  من  للعديد  كاتب  اأول: 
)ح�ل الث�رة الإيرانية(، ال�شهيد عز الدين الق�شام، مرتفعات اجل�لن، التجربة  العتقالية، 
اأيام يف معتقل النقب، حرية الفرد واجلماعة يف ال�شالم، املراأة يف الفكر الإ�شالمي، �شيدنا 

اإبراهيم وامليثاق مع بني اإ�رشائيل، الطريق اإىل الهزمية، امل�جز يف الق�شية الفل�شطينية.
ثانيا: كاتب لأكرث من ثالثني بحثا من�ش�رة يف جمالت متن�عة.

ثالثا: كاتب ملئات املقالت املن�ش�رة يف املجالت والدوريات وال�شحف املحلية والعربية 
والدولية.

اأن  و�شبق  والندوات،  العامة  املحا�رشات  ميدان  يف  ن�شط  م�شاهم  الالمنهجي:  الن�شاط 
�شغل م�اقع عديدة يف اجلمعيات وامل�ؤ�ش�شات املجتمعية. 

لعام  العرب  ال�شبان  للعلماء  �ش�مان  احلميد  عبد  جائزة  على  حائز  العلمية:  اجل�ائز 
1984م.
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امل�ؤمترات العلمية: ا�شهم يف العديد من امل�ؤمترات العلمية املحلية، اأما ا�شهاماته يف امل�ؤمترات 
العربية والدولية بقيت حمدودة ب�شبب منعه من ال�شفر خارج البالد.

____________________________
-1 اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني.

م�اقع العمل:
اأول: عمل يف اجلامعة الأردنية برتبة اأ�شتاذ م�شاعد عام 1978 م واأنهيت خدماته بعد 

�شنة ون�شف )عام 1979م( لأ�شباب �شيا�شية على اإثر اجتياح اإ�رشائيل جلن�ب لبنان.
ثانيا: يعمل يف جامعة النجاح ال�طنية منذ عام 1980م.

اإدارية خالل النتفا�شة/ اأربع فرتات      اعتقلته ال�شلطات ال�شهي�نية عدة مرات منها 
الإقامة  حتت  وُو�شع  مرات  عدة  الغ�ش�ن  دير  ويف  نابل�ص  يف  منزله  دوهم  1987م. 
اجلربية، وُمنع من ال�شفر حل�ايل اثنني وع�رشين عاما، ووجهت �شده ثالث تهم حتري�ص.
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عبد �لعزيز �حمد م��سى عي�د
    ولد امل�ؤرخ عبد العزيز يف اأب� دي�ص القريبة من  القد�ص ي�م اخلمي�ص الرابع ع�رش من رجب 
عام 1367هـ/الرابع ع�رش من �شباط  1957م ، تلقى تعليمه البتدائي والعدادي يف 
مدر�شة اب� دي�ص الثان�ية ، ودر�ص املرحلة الثان�ية يف املعهد العربي  الردين الك�يتي 
درجة  على  ح�شل  1976م،  عام  العامة  الثان�ية  �شهادة  على  وح�شل  دي�ص  اب�  يف 
املاج�شتري عام  او�شط عام 1979م، وعلى درجة  البكال�ري��ص /علم اجتماع و�رشق 
1983م من جامعة ج�رج تاون وا�شنطن ، وعلى درجة الدكت�راة  عام  1987م من 

 ”The Politic of Refonmeest ": اجلامعة نف�شها وكان عن�ان اطروحته
     عمل يف جامعة بريزيت يف تاريخ 1991/5/16م ثم ت�ىل رئا�شة ق�شم الدرا�شات 

العربية املعا�رشة الف�شل الثاين 2001-2004م )1(.
�م� عن �نت�جه �لعلمي فله :

ا�شكالية املفه�م يف درا�شة التاريخ العربي . البحاث ، اجلامعة المريكية، بريوت ، لبنان .  1-
النفط وال�رشاع الطبقي يف البحرين ، درا�شة يف القت�شاد ال�شيا�شي، امل�ؤرخ العربي،   2-

احتاد امل�ؤرخني العرب )بغداد(. يرجح ن�رشه يف العدد 45.
مقدمة يف درا�شة التاريخ ال�شالمي ،امل�ؤرخ العربي ، احتاد امل�ؤرخني العرب ، بغداد ،   3-

العدد46 ،عام 1994-1995، �ص89-83.
)1869-1905م(  العراق  يف  البدو  وت�طني  الرا�شمالية  العاملية  ال�ش�ق  ت��شع   4-

امل�ؤرخ العربي ، احتاد امل�ؤرخني العرب ، بغداد ، العدد50.
بني  "ال�شالم  احلديث  الع�رش  ال�شالم يف  وال�شالح يف  التجديد  قراءة يف حركة   5-
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الع�رشنة والق�لبة واليدول�جيه " امل�ؤرخ العربي ، احتاد امل�ؤرخني العرب ، بغداد .
وعاملية  الن�شاة  فل�شطينية  بني  "احلزب   ، الإ�شالمي  التحرير  القيادي وحزب  الفراغ   6-

الت�جه اليدول�جي " . امل�ؤرخ العربي ، احتاد امل�ؤرخني العرب ، بغداد .

____________________________
ح�ل  والراأي  املعل�مات   وتبادل  �شداقة  عالقة  بينهما  اأن  كما   ، البي�شاوي  �شعيد  الدكت�ر  اإىل  الذاتية  ال�شرية  -1اأر�شل 

م��ش�عات تاريخية خمتلفة .

فل�شفة وطبيعة الدرا�شات العليا يف التاريخ . امل�ؤرخ العربي ، احتاد امل�ؤرخني العرب ،   7-
بغداد ، العدد59

قراءة التاريخ ، امل�ؤرخ العربي ، احتاد امل�ؤرخني العرب ، بغداد .  8-

"ال�شالم بني تا�شيل احلداثة وحدثنة ال�شالة ،امل�ؤرخ   ، ا�شكالية ال�شالم واحلداثة   9-
العربي ، احتاد امل�ؤرخني العرب ، بغداد .

-10 م�اقف اطراف ال�رشاع العربي ال�رشائيلي وم�شتقبل القد�ص . بحث قدم يف امل�ؤمتر 
الول ح�ل حترير القد�ص  عرب التاريخ ، بغداد 1997م.

 ، التاريخ  عرب  القد�ص  حترير  م�ؤمتر  يف  كبحث  القد�ص،قدم  وته�يد  ال�شهي�نية   11-
ت�رشين اول 2000م ، جامعة تكريت واحتاد امل�ؤرخني العرب .

م�ؤمتر  يف  املعا�رشة.قدم  الغربية  والتكري�ص  الهيمنة  مل�شاريع  العربية  امل�اجهة   12-
 ، العرب  امل�ؤرخني  احتاد   ، العربي  امل�ؤرخ   . التاريخ  للغزو الجنبي عرب  العربية  امل�اجهة 

بغداد ،ني�شان 2001.
-13 احلرم القد�شي ال�رشيف خط احمر ، ي�ؤجج ال�رشاع مع ال�شهي�نية . قدم يف ندوة 

حترير القد�ص عرب التاريخ ، احتاد امل�ؤرخني العرب ، بغداد ، ت�رشين اول 2001.

�لكتب:

العامل ما بعد انتهاء احلرب الباردة ، رام الله ، املركز الفل�شطيني للدرا�شات والن�رش،   1-
1993
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- القرى املدمرة من قبل اإ�رشائيل 1948-1955م.

______________________________
، وقد ات�شل به  البي�شاوي ، وجتمعهما روابط املحبة وال�شداقة  القادر جرب�ع  زميال للدكت�ر �شعيد  -1 كان امل�ؤرخ عبد 

الدكت�ر �شعيد البي�شاوي وح�شل منه على معل�مات ا�شافية اأثرت �شريته الذاتية . 

عبد �لعزيز ح�سن �أب� هدب� 
عام1354هـ/  القد�ص  ق�شاء  ابان)1(.  دير  قرية  يف  هدبا  اأب�  العزيز  عبد  امل�ؤرخ  ولد 
1935 م، وتلقى تعليمه البتدائي يف مدر�شة القرية ، ومدر�شة ترم�شعيا ، كما تلقى 
تعليمه الثان�ي يف الكلية الها�شمية – البرية ، ثم التحق بدار املعلمني الريفية – بيت حنينا 

�شنة 1953 م وتخرج فيها �شنة 1955 م. 
انت�شب اإىل كلية التجارة – جامعة القاهرة عام 1963 م وتخرج فيها عام 1967 م 

بدرجة بكال�ري��ص يف اإدارة الأعمال بتقدير جيد .
 عمل يف �شلك التعليم يف الفرتة ال�اقعة بني عامي1955 – 1984م حيث اأحيل على 
التقاعد قبل بل�غه ال�شن القان�نية . خدم يف مدار�ص �شعفاط ، ونعلني ، واملزرعة القبلية 

، وترم�شعيا ، ورام الله والبرية . 
وه� من م�ؤ�ش�شي جلنة الأبحاث الجتماعية والرتاث ال�شعبي الفل�شطيني يف جمعية اإنعا�ص 
ال�قت وحتى  اللجنة منذ ذلك  اأمني �رش  انتخب  الأ�رشة عام 1972/7/20 م، حيث 
( يف  �شابقا  الرتاث  ) جلنة  ال�شعبي  الرتاث  ملركز  رئي�شا  م، حني عني  حزيران 1993 

جمعية اإنعا�ص الأ�رشة . 
   �شارك يف اإعداد بع�ص الدرا�شات الرتاثية مثل : قرية ترم�شعيا 1973 م، الجناب 
والطف�لة 1984م. و�شارك يف حترير جملة " الرتاث واملجتمع " التي ت�شدر عن جلنة 
الأبحاث الجتماعية والرتاث ال�شعبي الفل�شطيني ) مركز الرتاث ال�شعبي ( ويعمل حاليًا 

رئي�ص حترير لهذه املجلة . 
كتب امل�ؤرخ العديد من املقالت يف جملة الرتاث واملجتمع وغريها من املجالت ، كما اأ�شهم 
يف العديد من الن�شاطات الف�لكل�رية يف جمعية اإنعا�ص الأ�رشة ، و غريها من امل�ؤ�ش�شات 
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للرتاث  العاملي  القد�ص  م�ؤمتر  ومنها  املهرجانات  واإعداد  املحا�رشات  كاإلقاء  الرتاثية 
اإحياء الرتاث يف طيبة املثلث)2(.  اأقامه مركز  ال�شعبي الفل�شطيني عام 1987م، الذي 

________________________________
 Abenezer 1 دير ابان :تقع اىل الغرب من القد�ص بانحراف قليل نح� اجلن�ب عرفت يف العهد الروماين با�شم ابينيزير-

م�شطفى الدباغ ،بالدنا فل�شطني ،جـ8،ق2،�ص188.
-2 اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني ، قام ال�شتاذ عبد العزيز بتدري�ص د.تي�شري جبارة يف ترم�شعيا يف مرحلة الطف�لة يف 

مدر�شة ترم�شعيا للبنني.

قام اعتبارًا من 1989/7/20 م باعداد وحترير �شفحة ) تراث ال�شعب ( يف جريدة 
ال�شعب املقد�شية وحتى 1991/1/17 م، واأعد عام 1990 م درا�شة م��شعة �شدرت 
عن مركز الرتاث كر�شها لتقدمي �ش�رة حية وناب�شة لقريته دير ابان – خالل الأربعينات 
بعن�ان  تراثية  اأعد عام 1995م درا�شة  والتي احتلت ودمرت عام 1948م. كما   –
"ثالث�ن ليلة وليلة يف امل�شافة الفل�شطينية" �شدرت عن مركز الرتاث ، وه� اأمني ال�رش 
1990/5/1م،  يف  تاأ�ش�شت  التي  الفل�شطينني  للف�لكل�ريني  الأعلى  املجل�ص  جلمعية 
ورئي�ص دائرة الف�لكل�ريني يف املجل�ص الفل�شطيني للثقافة والإعالم الذي تاأ�ش�ص عام 
1992م، وع�ش� الهيئة الإدارية لالحتاد العام للفنانني الفل�شطينني فرع القد�ص ال�رشيف 
وال�شفة الغربية الذي تاأ�ش�ص يف اأوائل عام 1992م، ورئي�ص دائرة الفن�ن ال�شعبية يف 
هذا الحتاد وحتى الآن ، وه� ع�ش� الهيئة التاأ�شي�شية جلمعية املتاحف الفل�شطينية التي 
تاأ�ش�شت عام 1994 م، وع�ش� املجل�ص ال�طني للرتاث ال�شعبي الفل�شطيني – وزارة 

الثقافة الذي تاأ�ش�ص عام 1999م. 
�شارك كممثل للف�لكل�ريني يف م�ؤمتر امل�ؤ�ش�شات والهيئات الثقافية العربية غري احلك�مية 
الذي عقد يف مكنا�ص باملغرب العربي يف الن�شف الثاين من كان�ن اأول عام 1996، 
اإعداد  مت  وقد  فل�شطني  تلفزي�ن  يف   ) ال�شعبي  تراثنا  من   ( برنامج  وتقدمي  باعداد  يق�م 
وتقدمي ت�شع حلقات منه اأذيعت من تلفزي�ن فل�شطني وكذلك تلفزي�ن ال�شارقة واأب� ظبي 
وغريهما ، وي�شارك يف تقدمي برنامج تراثي اأ�شب�عي حتت عن�ان �شهرة �شعبية ملدة �شاعة 

ون�شف من �ش�ت فل�شطني ملدة 40 حلقة .  
اأما عن انتاجاته العلمية فهي :

�لدر��س�ت �لرت�ثية : 
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1. امل�شاركة يف تاأليف درا�شة لقرية ترم�شعيا عام 1973م �شدرت عن مركز الرتاث 
ببريوت عام  الفل�شطيني  الأبحاث  الأ�رشة وطبعت يف مركز  اإنعا�ص  ال�شعبي يف جمعية 
1973م، اعيدت طباعتها يف مركز الرتاث ال�شعبي الفل�شطيني يف اجلمعية عام 1987م. 
2. امل�شاركة يف حترير جملة " الرتاث واملجتمع " ثم رئي�ص التحرير لها وهي ت�شدر عن 
مركز الرتاث ال�شعبي الفل�شطيني يف جمعية اإنعا�ص الأ�رشة . �شدر منها حتى الآن 40 عددًا 
وهي جملة ف�شلية وت�شدر �شن�يًا م�ؤقتًا وهي متخ�ش�شة يف البح�ث والدرا�شات الرتاثية . 
 ) والطف�لة  الجناب   ( بعن�ان  الفل�شطيني  املجتمع  عن  درا�شة  تاأليف  يف  امل�شاركة   .3

�شدرت عن مركز الرتاث يف جمعية اإنعا�ص الأ�رشة عام 1984م. 
4. تاأليف درا�شة عن م�شقط راأ�شه قرية دير اأبان ق�شاء القد�ص تقع يف 460 �شفحة من 
القطع الكبري، زينت مبجم�عة من ال�ش�ر املل�نة و�شمت العديد من ال�ثائق الر�شمية ، 

�شدرت عن مركز الرتاث ال�شعبي يف جمعية اإنعا�ص الأ�رشة عام 1990م. 
5. اإعداد وحترير كتاب يحت�ي على جمم�عة من املحا�رشات لعدد من الأخ�ة الف�لكل�ريني 
قدمت يف م�ؤمتر القد�ص العاملي للرتاث ال�شعبي الفل�شطيني عام 1987م، وله حما�رشة 
منها بعن�ان ) التعامل ال�شهي�ين امليداين مع الرتاث ال�شعبي الفل�شطيني ( . وقد �شدر 
الكتاب عن مركز اإحياء الرتاث العربي يف الطيبة عام 1991م. بعن�ان الرتاث ال�شعبي 

الفل�شطيني ) جذور وحتديات ( . 
الفل�شطينية ( �شدر عن  ليلة وليلة يف امل�شافة  تاأليف كتاب تراثي بعن�ان ) ثالث�ن   .6

مركز الرتاث ال�شعبي الفل�شطيني يف جمعية اإنعا�ص الأ�رشة نهاية عام 1995 م. 
7. قام باإعداد درا�شة بعن�ان املراأة الفل�شطينية والرتاث ال�شعبي وهي قيد الأعداد للطباعة .
"رفيق اخلري من البذار حتى املائدة" مب�شاركة الأخت  باإعداد كتاب حتت عن�ان  8. قام 

حما�شن راب��ص �شنة 1998م. 
9. وكذلك اإعداد كتاب اآخر حتت عن�ان "من ال�شجر للحجر "ومب�شاركة الأخت حما�شن 

راب��ص، ت�رشين ثاين   1998م.

�أم� عن مق�لته �ملن�س�رة  يف �ملجالت و�جلر�ئد : 
  اأ ( يف جملة الرتاث واملجتمع : 
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1. لقاء مع الطبيب اأب� الع�ف العدد 2 �ص -30 33. 
2. العدد �شبعة يف الرتاث ال�شعبي الفل�شطيني العدد 4�ص 72-32. 

3. دور البداعة يف تط�ير الأغنية ال�شعبية العدد 5�ص40-30. 
4. امل�شاركة يف اإعداد وكتابة ) حلح�ل وتقاليد الزواج فيها ( العدد 8�ص 08-67

5. مراجعة كتاب البطل الفل�شطيني يف احلكاية ال�شعبية ) علي اخلليلي ( عدد 15، �ص 
.126 120-

6. لقاء مع الفنان �شليبا ط�طح عدد 13�ص 32-25. 
7. طلب الغيث يف الرتاث ال�شعبي الفل�شطيني عدد 17�ص 84-69. 
8. زاوية التكن�ل�جيا ال�شعبية اخلبز ج 1 عدد 17�ص 181-175. 

9. زاوية التكن�ل�جيا ال�شعبية ج 2 عدد 18�ص -131 139. 
10. زاوية التكن�ل�جيا ال�شعبية ج 3 عدد 19�ص -155 163. 
11. زاوية التكن�ل�جيا ال�شعبية ج4 عدد 20�ص -121 125. 

12. مراجعة كتاب م��ش�عة الأمثال ) عي�شى عطا الله ( عدد 20�ص -168 176. 
13. جلنة الأبحاث وع�رشون عامًا من الجنازات عدد 21�ص 99-80. 

14. عر�ص كتاب العرف والعادة ) عبد الكرمي احل�شا�ص ( عدد 21�ص 117-114.
15. دور ال�شحافة يف عملية الهتمام بالرتاث ال�شعبي عدد 22�ص 136-121. 

16. عر�ص كتاب ك�شاف الرتاث ال�شعبي ) د. ناجي عبد اجلبار ( عدد 22�ص 164-161. 
17. من األعابنا ال�شعبية ) ال�شيجة ( عدد 23�ص -26 29 . 

18. تقرير امل�شح الثقايف يف جمال الرتاث ) م�شاركة ( عدد 23�ص -126 145. 
19. عر�ص كتاب التطريز الفل�شطيني ) وداد قع�ار واخريات ( عدد 23�ص -147 153. 

20. فرق الفن�ن ال�شعبية / واقع وتطلعات عدد 24�ص -55 85 . 
21. ملف العدد 24 من جملة الرتاث واملجتمع �ص 159 – 207. 

22. عر�ص العدد 33 من جملة املاأث�رات ال�شعبية عدد 24�ص -211 215. 
23. ال�شاعر ال�شعبي ن�ح ابراهيم عدد 25�ص 68-54 . 

24. عر�ص كتاب الرتاث ال�شعبي جذور وحتديات وكذلك عر�ص ترجمته عدد 25�ص 
 .151 145-
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25. اأثر النتفا�شة على الأغنية ال�شعبية  يف الأفراح  والأتراح ق�شم )2( عدد 26�ص   
 . )125 115- (

26. عر�ص كتاب الف�لكل�ر وال�رشائيليات تاأليف د. اأحمد مر�شي ود. فاروق ج�دي 
عدد 26�ص 158. 

27. الرتاث ال�شعبي منهل الأدباء وال�شعراء عدد 27�ص -27 38. 
28. عر�ص كتاب الألعاب ال�شعبية الف�لكل�رية يف فل�شطني ) تاأليف ادري�ص جرادات ( 

عدد 27�ص 143-139. 
ملف العدد اأزياوؤنا ال�شعبية ه�يتنا املطرزة عدد 28�ص 85-98 مع نظم اغاين   .29

عن الزياء .  
30. م�ؤ�ش�شات الرتاث ال�شعبي ودورها يف حفظ الرتاث عدد 29�ص 77-59. 

31. ملف العدد 31من جملة الرتاث واملجتمع �ص 113-81. 
32. عمارة البيت يف الأغنية ال�شعبية الفل�شطينية عدد 31 �ص 115-89. 

33. الأغنية ال�شعبية الفل�شطينية ت�ؤرخ للنكته عدد 32 �ص 48-37 . 
34. اطاللة على الرتاث ال�شعبي العربي عدد 33 �ص 83-73 . 

35. دور املراأة يف حفظ الرتاث الثقايف عدد 34. 
36. فرقة الفن�ن ال�شعبية العدد 35مت�ز 2000 من -90 106.  

37. الغنية ال�شعبية الفل�شطينية بيان وطني و�شيا�شي عدد 36 كان�ن الثاين 2001. 
38. امل�ا�شم واملهرجانات ال�شعبية يف فل�شطني العدد 37 مت�ز 2001 �ص 105-
167 وهي حما�رشة القيت بالنيابة عنه يف م�ؤمتر املاأث�رات يف مئة عام ، الذي عقد يف 

القاهرة 2001/1/14،18 حيث مل يتمكن من ح�ش�ر امل�ؤمتر .  
39. فرقة احلن�نة للفن�ن ال�شعبية العدد 38 كان�ن الثاين 2002 �ص -23 50 . 

40. ورحل عميد الرتاث ال�شعبي الدكت�ر عبد اللطيف الربغ�ثي عدد 39 كان�ن ثاين 
2003 �ص 50-23.

41. الطري يف الرتاث ال�شعبي الفل�شطيني العدد 39 كان�ن الثاين 2003 �ص 108-
 .127

42. فرقة �رشية رام الله العدد 40 كان�ن الثاين 2004�ص 88-73. 
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مناطري   (  144 �ص   2004 الثاين  كان�ن   40 عدد  ال�شعبي  الرتاث  مكتبة   .43
للدكت�رة �شعاد العامري ( . 

ال�طن عدد 40  الأهل يف  اأمانة  ه�  كما  املهجر  الأهل يف  اأمانة  ال�شعبي  تراثنا   .44
كان�ن الثاين 2004�ص 136-125. 

45. اللعاب ال�شعبية الفل�شطينية عدد 41 ني�شان 2005م ) حتت الطبع ( . 
46. املن�ال : طالبنا والرتاث ال�شعبي . 

) ما هي مكانة تراثنا ال�شعبي يف مناهجنا املدر�شية ( العدد اخلام�ص حزيران 1992م 
�ص 34-32.

47. جملة فرقة الفن�ن ال�شعبية 1987م �ص18-17. 
48. الكاتب : الفن ال�شعبي بني الأ�شالة والتجديد عدد 128 كان�ن اأول 1990م 

�ص 74-72. 
49. كنعان : امل�شاركة يف امل�رشوع الثقايف الفل�شطيني / الرتاث ال�شعبي العددان 21، 22 
كان�ن ثاين ، �شباط 1993 امل�ؤمتر الذي عقد يف -11 1992/12/13 م يف النا�رشة . 
50. زيت�نة بلدنا – دور املراأة يف رعاية الرتاث ال�شعبي الفل�شطيني العدد الأول، �ص 

 .92-91
51. الأمل التي ت�شدر عن اللجنة ال�طنية الفل�شطينية للثقافة والرتبية والعل�م بعن�ان 

تراثنا ال�شعبي نبع فيا�ص علينا اأن نح�شن وروده،  العدد الثالث �ص 12. 
52. امليالد التي ت�شدر عن الأمانة العامة للم�ؤ�ش�شات ال�طنية ت�رشين ثاين 1995 

العدد الأول، �ص17 . 
عراقة  ال�شعبي  تراثنا  بعن�ان  وال�طني  ال�شيا�شي  الت�جيه  ت�شدر عن  التي  وطني   .53

واأ�شالة وتاريخ، العدد التا�شع �ص 84. 
54. الع�دة،العدد 162 اآب �شنة 1995م �ص 33. 

        قام امل�ؤرخ عبد العزيز بعر�ص كتاب امل��ش�عة الفل�شطينية ) منر �رشحان ( يف جملة 
�ش�ؤون تنم�ية ) امللتقى الفكري ( املجلد الثاين ني�شان 1992م �ص -111 113. و 
�شارك يف ح�ار / امللتقى الفكري / ني�شان 1995م ) احللقة ال�شاد�شة ( ني�شان 1995م، 

�ص 8-15 الرتاث ال�شعبي والف�لكل�ر . 
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قدم العديد من املحا�رشات يف الن�ادي واجلمعيات وامل�ؤ�ش�شات ال�طنية املختلفة   
وكل امل�شاركات كانت يف جمال الرتاث ال�شعبي الفل�شطيني منها : 

1. حما�رشة يف الطيبة عام 1984م ح�ل عملية الهتمام بالرتاث ال�شعبي ) ن�رشت يف 
كتاب تراثنا ال�شعبي بني الطم�ص والأحياء ( اإعداد د. منعم حداد الذي اأ�شدره مركز اإحياء 

الرتاث ال�شعبي – طيبة املثلث عام 1986م . 
2.  التعامل ال�شهي�ين امليداين مع الرتاث ال�شعبي الفل�شطيني، األقيت يف م�ؤمتر القد�ص 
ال�شعبي  للرتاث  العاملي  القد�ص  يف  عقد  الذي  الفل�شطيني  ال�شعبي  للرتاث  العاملي 
الفل�شطيني الذي عقد يف القد�ص عام 1987م با�رشاف مركز الرتاث / الطيبة ون�رشت 
�شمن جمم�عة من املحا�رشات يف كتاب قام باعداده بعن�ان الرتاث ال�شعبي الفل�شطيني 

/ جذور وحتديات و�شدر عن مركز اإحياء الرتاث عام 1991م. 
3. اأثر النتفا�شة على العادات والتقاليد يف الأفراح ، األقيت يف النا�رشة عام 1989م 
ون�رشت يف كتاب من اعداد د. عبد اللطيف الربغ�ثي و�شدر عن مركز اإحياء الرتاث / 

الطيبة عام 1990م والقي اجلزء الثاين منها يف مدر�شة النا�رشة الثان�ية .  
4. حما�رشة عن الأبداع يف مهرجان عي�ن قارة مت�ز 1990م. 

الجنازات  بني  ال�شعبي  برتاثنا  الهتمام  عملية   ( بعن�ان  �شاح�ر  بيت  يف  حما�رشة   .5
والتطلعات ( يف 1991/11/7م.

ال�شعبية  الأغنية  يف  البيت  عمارة   ( بعن�ان  بالبرية  رواق  م�ؤ�ش�شة  يف  حما�رشة   .6
الفل�شطينية( بتاريخ 1996/5/30م. 

7. حما�رشة عن املتحف يف وزارة الثقافة ي�م 1997/1/3م . 
/3/26 ال�شعبية  الأغنية  يف  النكبة  بعن�ان  الثقايف  اخلليل  منتدى  يف  حما�رشة   .8

1998م. 
9. حما�رشة يف اذنا ح�ل تراثنا ال�شعبي 1998/4/22 م. 

10.حما�رشة يف جامعة النجاح برعاية وزارة ال�شياحة والآثار 6/13/ 1998م.
11.حما�رشة يف جامعة النجاح مبنا�شبة ي�م الرتاث ال�شعبي الفل�شطيني ي�م 10/11/
يف  الفل�شطيني  ال�شعبي  الرتاث  متحف  وجتربة   ) ال�شعبية  املتاحف   ( بعن�ان  1999م 

جمعية اإنعا�ص الأ�رشة . 
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12. حما�رشة عن الألعاب ال�شعبية يف كلية ال�رشيعة / باقة الغربية 2004/5/17م . 
13. حما�رشة عن الفن�ن ال�شعبية / الحتاد العام للفنانني 2004/5/18م يف قاعة 
بلدية البرية  هذا بالإ�شافة اإىل حما�رشات يف اأم الفحم / وطيبة  املثلث / النا�رشة / قلندية 
/ و املنهل الثقايف يف نابل�ص ، ومدر�شة الفرندز برام الله ، وكلية فل�شطني التقنية للبنات / 
رام الله وكلية جمتمع املراأة يف الطرية / رام الله ، وعدة حما�رشات يف قلن�ش�ة والطرية . 
   �شارك يف ان�شاء متحف الرتاث ال�شعبي الفل�شطيني يف مركز الرتاث ال�شعبي الفل�شطيني 
يف جمعية اإنعا�ص الأ�رشة / البرية ولزال ي�رشف عليه حتى الي�م ، كما �شاعد يف اإن�شاء 
باإعداد  قام  الفل�شطيني يف �شخنني خالل عامي 91،92، كما  ال�شعبي  للرتاث  متحف 
الن�رشة املل�نة باللغة العربية عن املتحف عام  1995م ، و�شاعديف اإن�شاء متحف بيت 
�شاح�ر عام 1992م، هذا بال�شافة اإىل اأنه مثل واربعة اآخرون  دولة فل�شطني يف م�ؤمتر 
عمان 4/30-26/ الأردين يف  امللكي  الثقايف  املركز  عقد يف  الذي  العربية  املتاحف 

1994م حتت اإ�رشاف جمعية املتاحف الدولية والي�ن�شك� . 
مت اختياره كاأمني �رش جلمعية املتاحف الفل�شطينية ) حتت التاأ�شي�ص الفعلي ( وه� ع�ش� 
يف جمعية املتاحف الدولية  ) ICOM ( ، هذا وقد اأجرت ال�شحافة معه لقاءات عديدة 
، العدد 81 مت�ز 93، �ص 31-32 ، وجريدة  منها جريدة القد�ص وجملة الأ�شب�ع 
كل العرب ، والنهار وغريها ، قام باإعداد درا�شة مط�لة ح�ل تاريخ اإن�شاء متحف الرتاث 
ال�شعبي الفل�شطيني يف مركز الرتاث ال�شعبي الفل�شطيني التابع جلمعية اإنعا�ص الأ�رشة .  
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الفل�شطيني�ن يف م�رش و�شمال �شيناء ]مع �شاري حنفي ،واأوليفيه �شامنارتن،رام الله،   6-
مركز الالجئني وال�شتات الفل�شطييني )�شمل (1996م.

عبد �لعزيز �أمني عر�ر
      ينتمي امل�ؤرخ عبد العزيز اإىل قرية كفر ثلث )1(. التي ولد فيها  ي�م الربعاء من جمادى 
الأوىل عام 1377هـ / ال�شابع والع�رشين من �شهر ت�رشين الثاين عام 1957م ، وقد 
در�ص اأربعة �شف�ف من املرحلة البتدائية يف بلدته وبعد ذلك انتقل اإىل مدر�شة جبلة حيث 
اأكمل درا�شته البتدائية ، ودر�ص ال�شفني الأول والثاين الإعدادي يف املدر�شة نف�شها، 
اأما الثالث العدادي فقد در�شه يف مدر�شة كفر ثلث الإعدادية ، ودر�ص الثان�ية العامة 
يف مدر�شة عزون الثان�ية ، وح�شل على �شهادة الثان�ية العامة عام 1977م )2(. التحق 
بجامعة بريزيت عام 1981م ،يف ق�شم التاريخ وتخرج منها عام 1986م ، وانقطع 
1997م  عام  ال�طنية  النجاح  بجامعة  التحق  ثم  11�شنة،  قاربت  فرتة  الدرا�شة  عن 
بعن�ان  اطروحته  وكانت  عام 2001م  الدرجة  ونال  املاج�شتري  درجة  على  للح�ش�ل 
-1948 الفل�شطينية  ال�طنية  احلركة  يف  ودوره  ال�شرتاكي  العربي  البعث  حزب   ":

1982م.
الله عام 1993- رام  مدينة  للدرا�شات والعالم يف  الق�مي  للمركز  مديرا      عمل 
1994م وباحثا غري متفرغ يف مركز الدرا�شات والت�ثيق يف جامعة بريزيت ، التحق 

ب�شلك الرتبية والتعليم عام 1994م وعمل معلما ملادة الجتماعيات. 
وقد و�شع عبد العزيز عرار جمم�عة من امل�ؤلفات التاريخية اأهمها :

-1 قرية بيت جربيل ،املدمرة،مركز الت�ثيق والأبحاث،جامعة بريزيت 1995م.
-2 �شرية الثائر فار�ص العزوين 1913-1940م ،جمعية كفر ثلث 2005م .

-3 القرية الفل�شطينية بني الثابت واملتحرك ،بال�شرتاك مع زياد مقبل ،رام الله ،1985م.
-4 بع�ص حق�ل الفكر عند القائد �شدام ح�شني عام 1993م.
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وقد �شارك عبا�ص منر يف امل�ؤمتر الذي عقد يف مدينة القاهرة ح�ل مدينة القد�ص. 

عبد علي ي��سني �ل�سيخ �لطريفي
      ولد امل�ؤرخ الدكت�ر عبد علي يا�شني يف بلدة دير طريف القريبة من اللد يف ي�م 
الثالثاء امل�افق الع�رشين من جمادى الآخر عام 1360هـ /اخلام�ص ع�رش من مت�ز عام 
1941 م  ،وبعد جناحه يف امتحان  الثان�ية العامة ت�جه اإىل جامعة دم�شق  حيث در�ص 
مادة التاريخ ، وح�شل على درجة البكال�ري��ص عام 1966 م  بتقدير جيد ، ومل يت�قف 
عند هذه الدرجة بل وا�شل درا�شته يف جامعة الأزهر/القاهرة للح�ش�ل على املاج�شتري 
الدرجة عام  وقد ح�شل على   " واملاأم�ن  الأمني  بني  النزاع    ": اإطروحته  ، وكان عن�ان 
1972 م ،ووا�شل حت�شيله العلمي يف اجلامعة نف�شها من اأجل احل�ش�ل على الدكت�راة 
، وكان م��ش�ع اأطروحته "العراق حتت حكم املغ�ل اليلخانيني " وقد حاز الدرجة عام 

1978م ، مبرتبة ال�رشف الأوىل)1( . 
واأعد عبد علي يا�شني جمم�عة من الأبحاث وامل�ؤلفات العلمية نذكر منها :

_  الربامكة واأ�شباب نكبتهم 
_  تط�ر الإدارة يف عهد الدولة الأم�ية 

_م�ارد بيت املال يف عهد النب�ة وخالفة الرا�شدين 
_كتاب املغ�ل وقيام امرباط�ريتهم يف عهد جنكيز خان 

_كتاب " تاريخ �شدر الإ�شالم "
كتاب "  ق�شايا وم�شكالت معا�رشة "

وقد عمل الدكت�ر عبد علي يا�شني يف اأكرث من م�قع ففي بداية حياته عمل مدر�شا يف 
وزارة الرتبية والتعليم الردنية يف الفرتة ال�اقعة بني �شنتي 1960 _ 1996 م ، وبعد 
اإىل �شلطنة عمان  حيث عمل م�جها لالجتماعيات ملدة ثالث �شن�ات عاد  ذلك ت�جه 
الأردنية منذ عام 1978م ولغاية عام  الرتبية والتعليم  ليعمل م�رشفا يف وزارة  بعدها 

1981م وارتقى يف من�شبه حيث اأ�شبح رئي�شا لق�شم التعليم .
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______________________________
-1 ات�شل الدكت�ر �شعيد البي�شاوي بابنه الكبري اأجمد وطلب منه ال�شرية الذاتية ، فا�شتجاب ب�رشعة لهذا الطلب 

ال�شيخ  يا�شني  الدكت�ر عبد علي  املرح�م  مع  البي�شاوي  �شعيد  الدكت�ر        كما عمل 
الطريفي يف كلية تاأهيل املعلمني العالية، وكانت تربطهما عالقة �شداقة ، ويجري بينهما 
مناق�شات و حماورات  علمية ح�ل كثري من الق�شايا التاريخية العام ملدة �شنتني 1981 
_ 1983م  ، ثم اأ�شبح مديرًا فنيا وم�شاعدا ملدير الرتبية والتعليم منذ عام 1989 

_ 1996م .  
      اأما على م�شت�ى التدري�ص  اجلامعي فقد عمل اأ�شتاذًا م�شاعدا يف اجلامعة  الإ�شالمية 
يف املدينة املن�رة منذ عام 1983 _1988 م ،وبعد ذلك عاد اإىل الأردن حيث عمل 
اأ�شتاذًا م�شاعدا يف كلية تاأهيل املعلمني العالية يف عمان منذ عام 1988_ 1991 م ، 



296

تعر�ص ملحاولة اغتيال على اأيدي رجال املخابرات الفل�شطينية عام 1995م واأ�شيب 
باأربع ر�شا�شات. واعتقلته ال�شلطة الفل�شطينية عام 1996م لأ�شباب غري معروفة، وعام 

1999م على خلفية بيان الع�رشين، وعام 2000م لأ�شباب غري معروفة.

عبد �لفت�ح حممد عبد�لله �لع�ي�سي
  ولد امل�ؤرخ عبد الفتاح الع�ي�شي يف خميم الن�شريات - غزة ي�م الثنني احلادي ع�رش 
من ربيع الول عام 1379هـ/الرابع ع�رش من �شهر ايل�ل 1959م، ودر�ص البتدائية 
والعدادية يف مدار�ص وكالة الغ�ث ، والثان�ية يف مدار�ص مدينة غزة، وبعد جناحه يف 
امتحان الثان�ية العامة ت�جه اىل دولة الك�يت حيث در�ص العل�م ال�شيا�شية يف جامعة 
الك�يت وح�شل على درجة البكال�ري��ص عام 1983م ، وح�شل عام 1986م على 
درجة الدكت�راة يف اك�شرت يف بريطانيا وبعد ح�ش�له على الدرجة ، ح�رش اإىل فل�شطني 
حيث عمل مدر�شا م�شاعدا ملادة التاريخ يف جامعة اخلليل منذ عام 1985 – وحتى 
عام 1992 ، وح�شل عام 2001م على درجة ال�شتاذية يف اململكة املتحدة. وقامت 

�شلطات الحتالل ال�رشائيلي باعتقاله واإبعاده اإىل مرج الزه�ر يف لبنان .

 ،1983 اإىل   1977 من  الك�يت:   – الإ�شالمية  وال�ش�ؤون  الأوقاف  وزارة  يف  عمل 
ويف بيت التم�يل الك�يتي: اأع�ام 1983 و  1986 م، كما عمل يف جامعة اخلليل: 
اأ�شتاذًا غري متفرغ بجامعة القد�ص ومعهد  من 1986 اإىل 1994 واأثناء ذلك عمل 
الب�ليتكنك باخلليل ول�شيما خالل الفرتة ما بني 1990 و 1992 م، وعمل يف �شندوق 
مهرجان العامل الإ�شالمي – لندن: من 1994 اإىل  1995 م، ويف جامعة �شتريلينج 
اأ�شتاذًا زائرًا يف  – اإ�شكتلندا باململكة املتحدة: من 1995 اإىل  2001 م، كما كان 
ق�شم التاريخ بجامعة الإمارات العربية املتحدة عام 2000، وكان يف معهد اآل مكت�م 
للدرا�شات العربية والإ�شالمية – اإ�شكتلندا باململكة املتحدة: من 2001 – اإىل الآن ، 
وجامعة اأبرتيه دندي – اإ�شكتلندا باململكة املتحدة: من 2001 اإىل 2004م، وعمل 

يف جامعة اأبردين )العريقة(: من 2004  م اإىل الآن.

املنا�شب الأكادميية التي ت�لها منذ تخرجه وحتى الآن:
- عميد كلية الآداب بال�كالة بجامعة اخلليل
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- رئي�ص ق�شم التاريخ مبركز البحث العلمي بجامعة اخلليل
- الأمني العام امل�ؤ�ش�ص ملجمع البح�ث الإ�شالمية يف اململكة املتحدة

الرئي�ص  ونائب  والإ�شالمية  العربية  للدرا�شات  اآل مكت�م  رئي�ص ملعهد  واأول  م�ؤ�ش�ص   -
الأعلى للمعهد – اإ�شكتلندا باململكة املتحدة

- املدير امل�ؤ�ش�ص ملركز درا�شات بيت املقد�ص – اإ�شكتلندا باململكة املتحدة
م�ؤلف�ته �لأك�دميية:

اإهتماماته البحثية كم�ؤرخ  تتمح�ر ح�ل درا�شة العالقة بني تاريخ العرب وامل�شلمني املبكر 
وال�شيا�شات يف الأقطار العربية وامل�شلمة. ففي ال�شن�ات الثالث ع�رشة املا�شية )1994-
2007م(، تركزت بح�ثه على درا�شة تاريخ بيت املقد�ص ول�شيما فرتة �شدر الإ�شالم. 
ن�رش 33 بحثًا اأكادمييًا )مطب�عًا(، م�زعة كالتايل: 17 كتابًا )9 باللغة العربية و8 باللغة 
الإجنليزية(، و 10 بح�ث من�ش�رة يف دوريات اأكادميية حمكمة اأو ف�ش�ل يف كتب )8 
باللغة الإجنليزية، و2 باللغة العربية(، و 6 مقالت ق�شرية، اأو وثائق، اأو تقدمي كتب )3 

باللغة الإجنليزية، و3 باللغة العربية(.
وقد و�شع الدكت�ر عبد الفتاح الع�ي�شي جمم�عة من امل�ؤلفات والبحاث اهمها :

اأوًل: الكتب املطب�عة باللغة العربية
1. م�رش والق�شية الفل�شطينية حتى عام 1936م )دار احل�شن، اخلليل، الطبعة الأوىل 
1987م، الثانية والثالثة 1992م(، 98، و65 �شفحة )باللغتني العربية والإجنليزية(.
2. ت�ش�ر الإخ�ان امل�شلمني للق�شية الفل�شطينية )دار الت�زيع والن�رش الإ�شالمية، القاهرة، 

1989م(، 78 �شفحة.
اخلليل،  الداري،  متيم  )وقف  الداري  اأو�ص  بن  متيم  اجلليل  ال�شحابي  وم�شجد  3. �رشيح 

1989م(، 95 �شفحة.

اخلليل  احل�شن،  )دار  1962م   –  1953 املقد�ص:  لبيت  العام  الإ�شالمي  4. امل�ؤمتر 
1990م(،  238 �شفحة.

الطبعة  اخلليل،  احل�شن،  )دار  الأ�شباب  يف  درا�شة  1936م:  عام  فل�شطني  5. اإ�رشاب 
الأوىل  1990، الثانية 1991م، الثالثة 1992م(، 183 �شفحة.

6. الب�شارات النب�ية باخلالفة الإ�شالمية القادمة )دار احل�شن، اخلليل، 1991م(، 88 �شفحة.



298

7. جذور الق�شية الفل�شطينية: 1799-1923م )دار احل�شن، اخلليل، الطبعة الأوىل 
1991م، والثانية 1992م(، 329 �شفحة.

8. فل�شطني منذ اأقدم الع�ش�ر اإىل الفتح الإ�شالمي )احتاد الطلبة بجامعة القد�ص، القد�ص، 
1992م ،  130 �شفحة.

9. تقدمي بيت املقد�ص )دار الفكر العربي، القاهرة، 2006(، 160 �شفحة.
ث�نيً�: �لكتب �ملطب�عة ب�للغة �لإجنليزية

 El-Awaisi، Abd al-Fattah )1997( Jerusalem in Islamic History .1
 and Spirituality: An Islamic Referenc، )Islamic Research
.)Academy، Scotland(، 112 pages )in Arabic and English
 El-Awaisi، Abd al-Fattah )1998(، The Muslim Brothers              .2
 and the Palestine Question: 1928 – 1947، )I.B. Tauris Academic
.Studies، London(، 274 pages
 El-Awaisi، Abd al-Fattah )1999(، )ed. and introduction in         .3
 Arabic(، Al-Buraq Wall – the Western Wall of al-Aqsa: Report
 of the International Commission Appointed by the British
 Government in 1930 and Approved by the Council of the League
 of Nations in 1931، Islamic Research Academy، 116p in English
.and 128p in Arabic
 El-Awaisi، Abd al-Fattah )2005( Umar’s Assurance of  .4
 Safety )Aman( to the People of Aelia )Islamicjerusalem(: a Critical
 Analytical of the Historical Sources، )Al-Maktoum Institute
.Academic Press، Scotland(، 73 pages
 El-Awaisi، Abd al-Fattah )2005(، Introducing  .5
 Islamicjerusalem )Al-Maktoum Institute Academic Press،
 Scotland(، second edition 2006 )194 pages(، third edition 2007

.))161 pages

هذا الكتاب مت تد�شينه ر�شميًا يف ثالث دول: جامعة زايد )دولة الإمارات العربية املتحدة( 
املتحدة( يف  اململكة   – )اإ�شكتلندا  الإ�شكتلندي  والربملان  دي�شمرب 2005م،  يف 25 
30 يناير 2006م، وجامعة قطر )دولة قطر( يف 9 مار�ص .2006م كما مت ترجمة 
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الكتاب اإىل اللغة العربية واملاليزية والفرن�شية.
 El-Awaisi، Abd al-Fattah and Nye، Malory )2006(، Time  .6
 for Change: Report on the Future of the Study of Islam and
 Muslims in Universities and Colleges in Multicultural Britain
.)Al-Maktoum Institute Academic Press، Scotland(، 162 pages

مت تد�شني هذا التقرير الهام يف جمل�ص الل�ردات بلندن يف 25 اأكت�بر 2006م.

 El-Awaisi، A.F. )2007(، Setting the New Agenda: A  .7
 Unique Development of Innovation in Cultural Engagement at
 Academic and Communities Levels: Seven Years of Excellence:
 2000 – 2007 )Al-Maktoum Institute Academic Press، Scotland(،
.294 pages

 El-Awaisi، A.F. )2007(، Islamicjerusalem Studies: A Guide  .8
.)Al-Maktoum Institute Academic Press(، 252 pages

ث�لثً�: بح�ث من�س�رة يف دوري�ت �أك�دميية حمكمة �أو ف�س�ل يف كتب )ب�للغة �لإجنليزية(

 El-Awaisi، Abd al-Fattah )1991(، ”The Conceptual  .1
 Approach of the Egyptian Muslim Brothers towards the Palestine
.Question“، Journal of Islamic Studies، 2.2: 225 – 244، 1991
 El-Awaisi، Abd al-Fattah )1996(، ”The Conceptual  .2
 Approach of the Muslim Brothers towards Jihad“، Scottish
.Journal of Religious Studies، Vol. XVII no.2: 123 – 137، 1996
 El-Awaisi، Abd al-Fattah )1998(، ”The Significance of  .3
 Jerusalem in Islam: An Islamic Reference، Journal of Islamic

.Jerusalem Studies، Vol. 1، no. 2: 47 – 71، Summer 1998
 El-Awaisi، Abd al-Fattah )1998(، ”Emergence of a Militant  .4
 Leader: A Study of the Life of Hasan al-Banna: 1906 – 1928“،
 Journal of South Asian and Middle Eastern Studies، Vol. XXII،
.NO. 1: 46 – 63، Fall 1998
 El-Awaisi، Abd al-Fattah )2000(، ”Jihadia Education and  .5
 the Society of the Egyptian Muslim Brothers: 1928 – 1949“،



300

 Journal of Beliefs and Values: Studies in Religion and Education،
.Vol. 21، no. 2: 213 – 225، 2000
 El-Awaisi، Abd al-Fattah )2000(، ”Umar’s Assurance of  .6
 Safety to the People of Aelia )Jerusalem(: a Critical Analytical
 of the Historical Sources“، Journal of Islamic Jerusalem Studies،
 Vol. 3، no. 2: 47 – 89 )in English(; 35 – 66 )in Arabic(، summer
 2000. It also published as a chapter in Salma Khadra Jayyusi and
 Zafar Ishaq Ansari )eds.(، )2005(، My Jerusalem )Olive Branch
.Press، Massachusetts(، pp. 109 – 128
 El-Awaisi، Abd al-Fattah )2005(، ”Islamicjerusalem: A  .7
 New Concept and Definitions“، Journal of Islamicjerusalem
.Studies، vol.6، no. 1، Summer 2005، 3-18
 El-Awaisi، Abd al-Fattah )2007(، ”The Land of )Amal(  .8
 Hope: Discussion of the Prophet Muhammad’s Plan for
 Islamicjerusalem“، Journal of Islamicjerusalem Studies، vol.8،
.Summer 2007، 1-17
ر�بعً�: بح�ث من�س�رة يف دوري�ت �أك�دميية حمكمة �أو ف�س�ل يف كتب )ب�للغة �لعربية(
البح�ث الإ�شالمية يف  العاملي عن بيت املقد�ص: جممع  1. الإجناز الأكادميي احل�شاري 
اململكة املتحدة )اإ�رشاء(: 1994-1999م، جملة درا�شات  بيت املقد�ص )العدد الثاين، 

ال�شنة الثالثة، �شيف 2000م(، �شفحة 94-77.
املقد�ص يف خطر:  "بيت  الأحل�ص  اإبراهيم  عائ�شة حممد  الباحثة/  مع  م�شرتك  بحث   .2
القد�ص بني الته�يد والطم�ص حل�شارتها العربية الإ�شالمية"، جملة درا�شات بيت املقد�ص 

)العدد الثاين، ال�شنة الثالثة، �شيف 2000م(، �شفحة 123-95.

مق�لت ق�سرية  �أو وث�ئق )ب�للغة �لإجنليزية( خ�م�سً�: 

 El-Awaisi، Abd al-Fattah )1998(، ”Jerusalem: a Holy City  .1
 for the Three Religions: A Muslim Perspective“، Living Stones

.Magazine، No. 15: 12 – 14، Spring 1998
 El-Awaisi، Abd al-Fattah )2000(، ”Islamic Jerusalem: A City  .2
 of Hope، Justice and peace“، The American Muslim Magazine،
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.Vol. 1، no. 1: 39 – 41، January 2000
 El-Awaisi، Abd al-Fattah )2006(، HH Shaikh Hamdan Bin  .3
 Rashid Al-Maktoum’s Vision: A New Agenda )Al-Maktoum

.Institute for Arabic and Islamic Studies(، 31 pages

مق�لت ق�سرية، وتقدمي كتب )ب�للغة �لعربية( �س�د�سً�: 
1. البعد احل�شاري العربي الإ�شالمي لق�شية بيت املقد�ص، جملة درا�شات بيت املقد�ص 

)العدد الثاين، ال�شنة الثالثة، �شيف 2000م(، �شفحة 76-67.
ال�ش�ؤون  جملة  1948م،   –  1840 اليه�دية:  الدولة  تاأ�شي�ص  يف  بريطانيا  دور   .2

الإجتماعية )العدد 75، املجلد 19، خريف 2002م(، �شفحة 165-149.
3. تقدمي لكتاب هيثم الرطروط، نظرية جديدة لتف�شري الت�شميم والتخطيط الهند�شي 

لقبة ال�شخرة )جممع البح�ث الإ�شالمية، اململكة املتحدة، 2002م(، �شفحة 10-8.

�لإ�سه�م�ت �لأك�دميية �لدولية
- م�ؤ�ش�ص ورئي�ص حترير جملة درا�شات بيت املقد�ص - جملة اأكادميية دولية حمكمة – منذ 

عام 1997م.
- رئي�ص جائزة بيت املقد�ص للعلماء ال�شبان – جائزة دولية �شن�ية

�شن�ي  اأكادميي دويل  م�ؤمتر   – املقد�ص  بيت  لدرا�شات  الدويل  الأكادميي  امل�ؤمتر  رئي�ص   -
عقد منه ت�شع م�ؤمترات منذ عام 1997م، و�شيعقد امل�ؤمتر القادم حتت عن�ان: "بيت املقد�ص 
من�ذج للتعددية الثقافية" يف 4 فرباير 2008م. وبالإ�شافة اإىل رئا�شته للم�ؤمتر، فلقد 

�شارك الربوفي�ش�ر الع�ي�شي بتقدمي اأوارق اأكادميية يف جميع تلك امل�ؤمترات:
- امل�ؤمتر الإفتتاحي الأول لعام 1997م

- امل�ؤمتر الثاين لعام 1998م "مركزية بيت املقد�ص يف الإ�شالم"
- امل�ؤمتر الثالث لعام 1999م "العالقات الإ�شالمية-امل�شيحية يف بيت املقد�ص"

- امل�ؤمتر الرابع لعام 2000م "مكانة بيت املقد�ص بني الفقه الإ�شالمي والقان�ن الدويل"
وامل�شجد  الأنبياء  "معابد  2003م  اإبريل   21 يف  2003م  لعام  اخلام�ص  امل�ؤمتر   -

الأق�شى: تفنيد احلقائق واكت�شاف اله�ية"
املعريف  "احلقل  ي�ني� 2004م   1  – ماي�  لعام 2004م يف 31  ال�شاد�ص  امل�ؤمتر   -
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اجلديد لدرا�شات بيت املقد�ص: اخللفية، والإجنازات، وامل�شتقبل"
- امل�ؤمتر ال�شابع لعام 2005م يف 6 ي�ني� 2005م "درا�شات بيت املقد�ص: التعريف واملناهج"
- امل�ؤمتر الثامن لعام 2006م يف 2 ي�ني� 2006م "حتديات درا�شات بيت املقد�ص"

- امل�ؤمتر التا�شع لعام 2007 يف 1 ي�ني� 2007م "التحديد اجلغرايف لبيت املقد�ص: 
اإعادة اكت�شاف احلدود اجلغرافية".

- رئي�ص الربنامج التدريبي يف التعددية الثقافية والقيادة لعدد من طالبات امل�ؤ�ش�شات 
و2004م،  2003م،  يف  قطر  وجامعة  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  يف  اجلامعية 

و2005م، و2006م والذي عقد يف معهد اآل مكت�م للدرا�شات العربية والإ�شالمية
عقد  الذي  وامل�شلمني  الإ�شالم  لدرا�شة  اجلديدة  الأجندة  لن�رش  الدويل  امللتقى  رئي�ص   -
يف معهد اآل مكت�م للدرا�شات العربية والإ�شالمية يف 31 ماي� – 2 ي�ني� 2007م، 
)الأردن(،  البيت  اآل  وجامعة  )الأردن(،  الأردنية  اجلامعة  التالية:  اجلامعات  به  و�شاركت 
الأكادميية  )ماليزيا(،  املاليزية  واجلامعة  )م�رش(،  الأزهر  )م�رش(، وجامعة  القاهرة  وجامعة 
)بريطانيا(،  اأبردين  وجامعة  )اأملانيا(،  فيت�شربغ  جامعة  )ليخت�شتاين(،  للفل�شفة  الدولية 

ومعهد اآل مكت�م )بريطانيا(
- مقيم خارجي لق�شم التاريخ واحل�شارة باجلامعة املاليزية: لتعيينات برتبة اأ�شتاذ اأو اأ�شتاذ 

م�شارك، اأو لرتقيات من اأ�شتاذ م�شاعد اإىل اأ�شتاذ م�شارك واأ�شتاذ.
- ع�ش� جمل�ص حترير املجلة الإ�شكتلندية للدرا�شات الدينية – جامعة �شتريلينج )جملة 

اأكادميية حمكمة(
- رئي�ص حترير �رشيف ملجلة التمدن التي ي�شدرها ق�شم التاريخ واحل�شارة باجلامعة املاليزية

- ع�ش� املجل�ص الإ�شت�شاري ملجلة اأ�ش�ل الدين – اجلامعة املاليزية 

�لإ�رش�ف على ر�س�ئل �مل�ج�ستري و�لدكت�ر�ة
- �شت ر�شائل ماج�شتري يف درا�شات بيت املقد�ص

م��ش�عات يف  على  الرتكيز  مع  املقد�ص  بيت  درا�شات  دكت�راة يف  ر�شالة  ع�رشة   �شبع 
التاريخ، وعل�م القراآن واحلديث، والعل�م ال�شيا�شية، والعمارة الإ�شالمية، والفقه الإ�شالمي. 
كما تت�شمن تلك القائمة ر�شائل دكت�راة يف م��ش�عات تاريخية، وحتقيق املخط�طات، 
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والقان�ن املدين والقان�ن الدويل  

ت�أ�سي�س �لعديد من �مل�س�ريع �لأك�دميية، و�لتي من �سمنه�:
1.  م�ؤ�ش�ص احلقل املعريف اجلديد "درا�شات بيت املقد�ص" يف عام 1994م يف اململكة 
كان   - والربيطانية  العربية  اجلامعات  من  - يف عدد  الأكادميي  عمله  من خالل  املتحدة: 
اأو ندرة البح�ث والدرا�شات املت�فرة عن بيت املقد�ص التي  يف غاية القلق نتيجة لقلة 
تتناول وجهة النظر العربية والإ�شالمية الأكادميية. فلقد وجد اأن درا�شات بيت املقد�ص قد 
على  اقت�رشت  الأكادميية  البح�ث  فمعظم  والتحريف.  بل  والتزييف  للت�ش�يه  تعر�شت 
الدرا�شات الت�راتيه اأو ال�شت�رشاقية التي متيل اإىل التعامل مع امل��ش�ع بطرق متع�شبة، اأو 
اأقل ما يقال عنها اإنها وجهات نظر خارجية متحيزة وينق�شها الت�ازن، ولي�ص من املت�قع 
اأن تقدم لنا درا�شات حقيقية واأمينة عن منطقة مقد�شة لها مكانة بيت املقد�ص واأهميتها، 
اأن  كما  وتت�شادم.  الدولية  والأطماع  الثالث  الديانات  وادعاءات  مطالب  تتالقى  حيث 
معظم الدرا�شات املت�افرة عن بيت املقد�ص هي درا�شات تركز على جانبها اليه�دي اأو 
الن�رشاين، مع قلة اأو انعدام الدرا�شات الأكادميية الر�شينة عن بيت املقد�ص. وميكن تق�شيم 
الدرا�شات املت�فرة عن بيت املقد�ص اإىل ق�شمني. الدرا�شات ال�شت�رشاقية والإ�رشائيلية: 
ف�شمن حماولتهم للتقليل من اأهمية امل�شادر الإ�شالمية املتعلقة ببيت املقد�ص بعد التحرير 
الإ�شالمي الأول لها، اأو للتقليل من اأهميتها ومكانتها يف الإ�شالم، تاأتي درا�شات بع�ص 
امل�شت�رشقني والأكادمييني الإ�رشائليني بهدف اإلغاء احلقائق وكتابة تاريخ بيت املقد�ص من 
اأ�شباب دينية و�شيا�شية مرتبطة  وجهة نظر اأحادية متع�شبة. ويع�د هذا يف حقيقته اإىل 
مبعركة امل�ؤ�ش�شة ال�شيا�شية احلاكمة يف اإ�رشائيل لل�شيطرة على بيت املقد�ص، ول�شيما من 
والدرا�شات  واأثرية.   تاريخية  �رشعية  املقد�ص  لبيت  واحتاللهم  دولتهم  اإك�شاب  خالل 
العربية والإ�شالمية: فعلى الرغم من اأن بع�ص الباحثني العرب وامل�شلمني قد و�شع�ا بح�ثًا 
الأكادميية، فالزلنا  الناحية  من  قيمتها  تتفاوت  املقد�ص  بيت  متعددة عن  ن�اح  قليلة يف 
للبحث.  الأكادميي  باملعنى  املقد�ص  ببيت  املتعلقة  البح�ث  ميدان  يف  ومتاأخرين  فقراء 
تنق�شها  عاطفية  درا�شات  هي  املقد�ص  بيت  عن  والإ�شالمية  العربية  الدرا�شات  فمعظم 
العلمي  املنهج  الباحثني قد ت�قف�ا عن تطبيق  البحث والتمحي�ص. فمعظم  املنهجية يف 
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يف بح�ثهم، اأو حتى حتري الدقة فيها، وذلك نظرًا ملا قد يالق�نه يف البحث من م�شقة 
وعناء، اأو لأن بع�شهم نهج طريق ال�رشعة يف درا�شته، وف�شل اأ�شل�ب النقل عن املرجع 
دون نقد وحتليل، اإما لأن هذه هي طبيعته يف جتنب بذل املجه�د املطل�ب يف البحث، واإما 
لأنه م�شطر اأم متاأثر بال�اقع الإجتماعي وال�شيا�شي والإقت�شادي الذي يعي�شه الباحث اأو 
املثقف العربي وامل�شلم – يف ال�طن العربي وامل�شلم ب�شفة عامة – والذي يكبله ومينعه من 
اإطالق اإمكاناته. ول�شك اأننا قد و�شلنا اإىل درجة التخمة من دغدغة الع�اطف والإنحياز 
العاطفي، والنت�شار بالنفعال والإثارة، اأو البكاء على الأطالل اأو الإدانة والرف�ص ال�شامل 

املت�شنج باخلطب احلما�شية.
       ويف ظل انح�شار ح�ش�رنا الثقايف و�شه�دنا احل�شاري، وغيابنا الأكادميي الر�شني 
من جهة، وان�رشاف امل�شت�رشقني والإ�رشائليني للت�شنيع والإنتاج الأكادميي والت�ش�يق يف 
بالدنا العربية والإ�شالمية اخلالية من اإنتاجنا الأكادميي من جهة اأخرى، اأ�شحى اإنتاجهم 
– الذي ميالأ ال�شاحة الأكادميية الي�م – ي�شكل امل�شدر واملرجع لنا، مما اأثر تاأثريًا خطريًا يف 
تفكرينا وتعليمنا وثقافتنا. وبذلك اأ�شبحت “ح�ش�ننا مهددة من الداخل”، و�شقطنا �شحية 
يف اأ�رش ح�شارة اأخرى مع خ�رشان ح�شارتنا الذاتية، اأو ما يعرف بالإنغما�ص احل�شاري، 
الفكرية. ولقد  الآخرين  باأوعية  التفكري  اأ�شحى تفكرينا حم�ش�رًا يف  باأن  وو�شل احلد 
ح�ل هذا ال�اقع املرير جه�د بع�ص املخل�شني من اأبناء اأمتنا وطاقاتهم اإىل م�اقع الدفاع، 
اأهدافه. فكلما حاول  لتحقيق  التدريجي  الأ�شرتاتيجي  بالتخطيط  الآخر  الطرف  وانفرد 
بع�ص الباحثني العرب وامل�شلمني النتباه اإىل ق�شية يثريها “الآخر”، حت�ل بهم اإىل م�شكلة 

وم�قع دفاعي اآخر، وهكذا دواليك.
ولالإ�شهام يف حتقيق ال�عي احل�شاري امللتزم، ومللء الفراغ املعريف، و ن�رش املعرفة عن 
بيت املقد�ص، وبناء �شقف معريف وتاأ�شيل عمل اأكادميي مميز عن بيت املقد�ص، وت�شجيع 
البحث العلمي وتهيئة واحت�شان الطاقات البحثية العربية والإ�شالمية والعاملية املخت�شة 
اأكادميية  ملرجعية  وتاأ�شي�شًا  اإمكاناتها.  اإطالق  يف  وم�شاعدتها  املقد�ص  ببيت  واملهتمة 
ح�شارية جديدة عن بيت املقد�ص،  قام الربوفي�ش�ر عبد الفتاح الع�ي�شي بتاأ�شي�ص احلقل 
املعريف اجلديد الذي يعرف على ال�شاحة الأكادميية العاملية “بدرا�شات بيت املقد�ص” من 
خالل جملة من الن�شاطات والفعاليات الأكادميية املتميزة، و�شمن برنامج عمل متكامل. 
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فدرا�شات بيت املقد�ص هي حقل معريف اأكادميي جديد، وفرع جديد من املعرفة الإن�شانية 
القائمة على منهجية احلق�ل املعرفية املتداخلة واملتعددة لدرا�شة اإقليم بيت املقد�ص. يعمل 
الدويل،  امل�شت�ى  على  املحرتفني  الأكادمييني  املخت�شني  من  ن�اة  وتخريج  ت�شكيل  على 
حمكمة  اأكادميية  جملة  له  ت�شدر  عاٍل.  م�شت�ى  على  اأكادميية  وكفاءات  قدرات  وتط�ير 
باللغتني العربية والإجنليزية “جملة درا�شات بيت املقد�ص” منذ عام 1997م. يعقد له 
“م�ؤمتر اأكادميي دويل �شن�ي” يف بريطانيا منذ عام 1997م )امل�ؤمتر القادم ه� امل�ؤمتر العا�رش 
لدرا�شات  كر�شي  “اأ�شتاذ  من�شب  املعريف  احلقل  لهذا  ا�شتحدث  2008/2/4م(.  يف 
اأ�ش�ص له مركز بح�ث “مركز درا�شات بيت  بيت املقد�ص” يف بريطانيا عام 2001م. 

املقد�ص” يف بريطانيا عام 2002م. 
اأن�شاأ له برنامج تدري�شي ملنح درجتي “املاج�شتري” و”الدكت�راة” يف “درا�شات          
بيت املقد�ص” من جامعة اأبردين العريقة )الدرا�شة والبحث باللغة الإجنليزية فقط(. كتب 
يف م��ش�عاته عددًا من الأطروحات الأكادميية باللغة الإجنليزية )10( ر�شائل دكت�راة، 
و)24( ر�شالة ماج�شتري. طبع يف م��ش�عاته عددًا من الكتب الأكادميية، ياأتي يف مقدمتها 
الكتاب الهام واملميز “تقدمي بيت املقد�ص” للم�ؤرخ الفل�شطيني الربوفي�ش�ر/ عبد الفتاح 
الع�ي�شي الذي كتبه بداية باللغة الإجنليزية ون�رشه النا�رش الأكادميي ملعهد اآل مكت�م يف 
بالقاهرة  العربي  العربية ون�رشته دار الفكر  اللغة  اإىل  بريطانيا عام 2005م، ثم ترجم 
يف  ن�رشهما  و�شيتم  واملاليزية  الفرن�شية  اللغة  اإىل   – كذلك   – وترجم  2006م،  عام 
2008م. يدع� امل�ؤ�ش�ص لهذا احلقل املعريف – ومنذ عهد بعيد – اإىل “�رشورة الف�شل 
بني الربامج والن�شاطات ال�شيا�شية احلزبية وبني العمل البحثي الأكادميي”. وي�ؤكد بق�ة اأن 
“احلركات ال�شيا�شية – �ش�اء العلمانية اأم الدينية – يف الدول العربية وامل�شلمة حتد من 
التط�ر الفكري للعلماء، وت�شع القي�د على حريتهم الفكرية”. ويحاجج باأنه “اإذا اأردنا 
اأن ناأخذ اأية خطة عمل اأكادميية ماأخذ اجلد، فالبد من ف�شلها عن الإرتباطات ال�شيا�شية 

احلزبية والتزاماتها”.  ويطالب ب�رشورة الت�ا�شل والتعاون بني “املعرفة وال�شلطة”.
الأكادميي  امل�شت�ى  على  والثقايف  احل�شاري  للت�ا�شل  اجلديدة  الأجندة           م�ؤ�ش�ص 
وخدمة املجتمعات، من خالل تاأ�شي�ص معهد اآل مكت�م للدرا�شات العربية والإ�شالمية يف 

اململكة املتحدة كمركز لالإبداع والتمييز يف البحث والتدري�ص، 
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3. ال�شخ�شية البارزة وراء تاأ�شي�ص الأجندة اجلديدة لتط�ير الدرا�شات الإ�شالمية عامليًا، 
التقليدية، وبالتعددية  والتي تتلخ�ص يف ك�نها متثل: مابعد الإ�شت�رشاق، ومابعد الطرق 

الثقافية واحل�شارية، وبتداخل احلق�ل املعرفية وتعددها
4. اأول اأ�شتاذ كر�شي يف درا�شات بيت املقد�ص

املقد�ص  بيت  درا�شات  والدكت�راة( يف  )املاج�شتري  العليا  الدرا�شات  برامج  تاأ�شي�ص   .5
بجامعة اأبرتيه دندي وجامعة اأبردين باإ�شكتلندا باململكة املتحدة

6. تاأ�شي�ص برنامج الدرا�شات الإ�شالمية )مرحلة البكال�ري��ص( يف جامعة �شتريلينج
العربية  الدرا�شات  يف  والدكت�راة(  )املاج�شتري  العليا  الدرا�شات  برامج  تاأ�شي�ص   .7

والإ�شالمية بجامعة اأبرتيه دندي وجامعة اأبردين باإ�شكتلندا باململكة املتحدة
اإ�شكتلندا  والإ�شالمية يف  العربية  للدرا�شات  مكت�م  اآل  ملعهد  رئي�ص  واأول  م�ؤ�ش�ص   .8

باململكة املتحدة. 
الذي  الربيطانية،  الإ�شالمية يف اجلامعات  الدرا�شات  الهام عن  التقرير  م�ؤلفي  اأحد   .9
يف  وامل�شلمني  الإ�شالم  درا�شة  م�شتقبل  ح�ل  تقرير  التغيري:  وقت  "حان  عن�ان  يحمل 
املعاهد واجلامعات الربيطانية متعددة الثقافات". والتقرير ه� خال�شة لدرا�شة 55 مركزا 
وق�شما من املعاهد واجلامعات الربيطانية التي بدورها تق�م بتدر�ص الدرا�شات الإ�شالمية. 
وكان الهدف من هذه الدرا�شة ه� التاكد من "مالءمة امل�شاقات والربامج التي تدر�شها 
للمجتمع الربيطاين املعا�رش ذي التعددية الثقافية". وكانت اإحدى النتائج الرئي�شية يف 
التقرير والذي جاء ثمرة لبحث ا�شتمر ملدة عامني، وكتبه هذه املرة عاملان اأكادمييان خبريان 
وثقافتني خمتلفتني  ودينني  عرقني  ومن  الربيطانية،  اجلامعات  الإ�شالمية يف  بالدرا�شات 
الع�ي�شي،  الفتاح  عبد  الربوفي�ش�ر/  ه�  فل�شطيني،  عربي  بريطاين  م�ؤرخ  اأحدهما   –
والآخر عامل اإجتماع بريطاين اإجنليزي، ه� الربوفي�ش�ر/ مالري ناي، ه� ف�شل الدرا�شات 
الإ�شالمية يف املعاهد واجلامعات الربيطانية يف تلبية احتياجات ومتطلبات القرن احلادي 
ومثرية  نقاط ج�هرية  اإىل  امل�ؤلفان  تعر�ص  وقد  الثقافات.  متعدد  والع�رشين يف جمتمع 
للجدل ح�ل ق�شية مالئمة وم�ائمة ما يدر�ص من م�شاقات وبرامج ، والدكت�ر عبد الفتاح 
الع�ي�شي ي�شغل الآن مدير معهد اآل مكت�م للدرا�شات الدينية ال�شالمية ، جامعة ابردين، 
 I S R D ا�شكتلندا ، اململكة املتحدة ، وه�اأي�شا مدير اكادميية بيت املقد�ص لالأبحاث 
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ومدير حترير جملة درا�شات بيت املقد�ص . 

_________________________________
-1 مت ا�شتقاء املعل�مات عن امل�ؤرخ عبد الفتاح الع�ي�شي من م�شادر خمتلفة اهمها ال�شاتذه الذين عمل�ا معه يف جامعة 
اخلليل ، مثل تي�شري جبارة زميله يف التدري�ص يف جامعة اخلليل. واملعل�مات املدونة عنه يف م�ؤلفاته – ف�شال عن املعل�مات 

ال�اردة عنه يف النرتنت ، كما قام الدكت�ر عبد الفتاح بار�شال �شريته الذاتية اىل الدكت�ر �شعيد البي�شاوي. 

عبد �لفت�ح ح�سن عبد �له�دي �أب� عليه 
    ولد امل�ؤرخ عبد الفتاح اأب� علية يف قرية العبا�شية)1( بفل�شطني ،ح�شل على اللي�شان�ص 
يف التاريخ من جامعة دم�شق عام 1966م ،وح�شل على املاج�شتري يف التاريخ احلديث 
التاريخ  يف  الدكت�راة  على  ح�شل  كما   ، 1969م  عام  القاهرة  جامعة  من  واملعا�رش 
التدري�ص اجلامعي  القاهرة عام 1973م .عمل يف حقل  احلديث واملعا�رش من جامعة 
28 عامًا يف كلية العل�م الجتماعية بالريا�ص ،جامعة الإمام حممد بن �شع�د الإ�شالمية، 
املاج�شتري  .واأ�رشف على عدد من ر�شائل  اجلامعة  بتدري�ص م��ش�عات عديدة يف  وقام 
والدكت�راة ،وكان مندوبا من جامعة الإمام اإىل لندن جلمع ال�ثائق التي تخ�ص فرتة حكم 
امللك عبد العزيز اآل �شع�د .وتنقل يف اأماكن عديدة جلمع ال�ثائق من بريطانيا وال�ليات 
املتحدة وتركيا ،وكان ع�ش�ا يف عدد من اجلمعيات والحتادات العلمية مثل احتاد امل�ؤرخني 
العرب ، واحتاد امل�ؤرخني الفل�شطينيني ،واجلمعية التاريخية ال�شع�دية ،واجلمعية التاريخية 
للدرا�شات العثمانية ،واحتاد الكتاب الفل�شطيني ،ورئي�ص حترير جملة الع�ش�ر بالريا�ص.
كان  ،كما  كثرية  وهي  وخارجها  ال�شع�دية  يف  العلمية  امل�ؤمترات  من  العديد  يف  �شارك 
ع�ش�ا يف اللجان التح�شريية للم�ؤمترات العلمية التي عقدت يف مدينة الريا�ص)2(.اأما عن 
انتاجه العلمي ،فقد �شدر له 16كتابَا و39 بحثا تناولت يف التاريخ احلديث واملعا�رش 

.والكتب هي :
-1القد�ص يف �ش�ء احلق والعدل 

-2 من وثائق تاريخ فل�شطني احلديث 
-3 فل�شطني تاريخا وح�شارة 

-4 تاريخ بيت املقد�ص 
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-5 تاريخ مدينة القد�ص 
-6 الدولة ال�شع�دية الثانية 

____________________________
1 - العبا�شية: مت احتالل العبا�شية من قبل ال�شهاينة عام 1948م و تعترب من القرى التابعة ملدينة يافا و هي من اكرب 
القرى يف املنطقة من حيث عدد ال�شكان و امل�شاحة اجلغرافية وكان خط ال�شكة احلديد املمتد بني يافا و الرملة مير من جن�بي 
العبا�شية و يقع مطار اللد على بعد 4كم بلغ عدد �شكانها يف اواخر القرن التا�شع ع�رش بني 800-1000ن�شمة و بلغ عدد 

�شكانها عام 1931 )3258(ن�شمة . انظر: ويكيبيديا :امل��ش�عة احلرة 
-2 مقابلة بني د. تي�شري جبارة ود. عبد الفتاح اأب� علية يف الريا�ص  بتاريخ 2001/4/22م  . 

-7 الإ�شالح الجتماعي يف عهد امللك عبد العزيز 
-8 م�شادر تاريخ اجلزيرة العربية احلديث واملعا�رش 

-9 درا�شات يف تاريخ اجلزيرة العربية احلديث واملعا�رش 
-10 درا�شات ح�ل املخط�ط الرتكي حجاز �شيا حتامنة �شي

-11 من وثائق تاريخ عمان احلديث
-12 حما�رشات يف تاريخ الدولة ال�شع�دية الأوىل 

-13 تاريخ الأمريكتني والتك�ين ال�شيا�شي لل�ليات املتحدة الأمريكية 
-14 تاريخ اأوروبا احلديث واملعا�رش خا�ص ب�زارة املعارف ال�شع�دية 

-15 تاريخ اأوروبا احلديث واملعا�رش )بال�شرتاك(
-16 اململكة العربية ال�شع�دية وق�شية فل�شطني )بال�شرتاك (مبنا�شبة مرور مائة عام على 

تاأ�شي�ص اململكة العربية ال�شع�دية .
وهناك كتب حتت الطبع ومعدة للن�رش قريبا وهي 

-1 التك�ين ال�شيا�شي للدولة ال�شع�دية يف عهد امللك عبد العزيز 
2 - العالقات العثمانية ال�شع�دية 
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 Arab Nationalism and the Palestinians ،Pasia ، Jerusalem  2-
.1999

من احلكم الذاتي اىل احلك�مة الذاتية ، نهج جديد ام ع�د على بدء ، رايهم يف احلكم   3-
الذاتي . املركز الفل�شطيني للدرا�شات والن�رش)1(. 

عبد �لق�در ��سم�عيل �جلب�رين 
     ولد امل�ؤرخ الدكت�ر عبد القادر اجلبارين يف بلدة �شعري، ي�م اخلمي�ص امل�افق الثالث 
تلقى  ع�رش من حمرم 1378م/  احلادي والثالثني من �شهر مت�ز عام 1958م، وقد 
�شهادة  على  ح�ش�له  وبعد   ، بلدته  مدار�ص  يف  والثان�ي  والعدادي  البتدائي  تعليمه 
درا�شات  ق�شم  من  ال�شيا�شية  العل�م  لدرا�شة  بريزيت  جامعة  اإىل  اإنتقل  العامة  الثان�ية 

ال�رشق الو�شط ، وح�شل على درجة البكال�ري��ص عام 1981م .
       وقد انتقل الدكت�ر عبد القادر اإىل ال�ليات املتحدة المريكية للح�ش�ل على درجة 
الق�شية  املاج�شتري يف  ر�شالة  م��ش�ع  وكان   ،  Illinois الين�ي  من جامعة  املاج�شتري 
الفل�شطينية  وكان م��ش�ع الدرا�شة :" العالقات بني منظمة التحرير الفل�شطينية وم�رش 
والردن"، حيث ح�شل على الدرجة عام 1985م ، و�شجل يف اجلامعة نف�شها للح�ش�ل 
" العالقات   : العربي املعا�رش ،وكان م��ش�ع درا�شته  التاريخ  الدكت�راة يف  على درجة 
المريكية امل�رشية 1945-1958م "،  وقد ح�شل على درجة الدكت�راة يف التاريخ 

عام 1988م )1(.
وقد عمل الدكت�ر اجلبارين باحثا يف جامعة بريزيت يف الفرتة ال�اقعة بني عامي 1981-
 Illinois State 1983م ، ثم اإنتقل اإىل ال�ليات املتحدة وعمل م�شاعدا اكادمييا يف
Univ . )T.A.(.  . وبعد اأن انهى درا�شته  يف ال�ليات املتحدة عاد اإىل فل�شطني ليعمل 

حما�رشا يف ق�شم التاريخ يف جامعة اخلليل . 
     واأعد الدكت�ر اجلبارين جمم�عة من البحاث اهمها : 

الرئي�ص المريكي ترومان والق�شية الفل�شطينية . بحث معد للن�رش .  1-
-2  تطبيق مهارات التفكري النقدي على تعليم ال�ثائق التاريخية .بحث حتت العداد .
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-3 الن�شاط ال�شتيطاين ال�رشائيلي يف حمافظة اخلليل بعد اتفاقية او�شل� . بحث حتت 
العداد.

____________________________
-1ت�ىل الدكت�ر عبد القادر جبارين عدة منا�شب يف جامعة اخلليل منها : رئي�ص ق�شم التاريخ وعميد لكلية الداب ، وقد 

تف�شل الدكت�ر وار�شل ال�شرية الذاتية للباحثني . 

     و�شارك الدكت�ر اجلبارين يف م�ؤمترات علمية باوراق بحثية اهمها :
-14 1998/5/15م ،امل�شاركة ب�رقة بعن�ان :

 Implications of the Peace Process on various Palestinian  "
.groups" ، Kristiansand ، Norway

   20 – 5/22 /1996م، امل�شاركة ب�رقة بعن�ان:
 The Peace Process from a Palestinian Perspective" ، Kristiansand"

 .، Norway
-5 1996/3/18م، امل�شاركة يف برنامج :

 ، Salzburg Seminar ، Austria

بعن��ن :
 ·" Identifying and Teaching Core Themes in American History "
امل�شاركة يف دورة علمية عملية يف حتقيق املخط�طات وال�ثائق التاريخية العربية ، يف 

جامعة ت�بنجن / املانيا يف الفرتة ال�اقعة بني 20/-4 5/20 /1995م .
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عبد �لق�در جميل ي��سني
      �شيا�شي وكاتب فل�شطيني ، ت�زعت  كتاباته ما بني التاريخ وال�شيا�شة وبدرجة اقل 
الدب .  ولد امل�ؤرخ عبد القادر يف يافا بفل�شطني عام 1356هـ/1937م ، واأنهى تعليمه 
الثان�ي يف غزة �شنة 1956م بعد ان جلاأ اليها ه� واأ�رشته  �شيف عام 1949م،كانت 
ا�رشته قد جلاأت بداية من يافا اإىل ب�ر �شعيد ) م�رش ( يف كان�ن الثاين 1948م، ويف 
ربيع العام التايل دخلت ال�رشة اىل جتمع اقامته احلك�مة امل�رشية للفل�شطينيني يف م�رش ، 
كان مع�شكرا قدميا للجي�ص الربيطاين يف القنطرة �رشق م�رش قبل اقدام احلك�مة امل�رشية 

على نقل كل افراد هذا التجمع اىل غزة ، �شيف العام نف�شه . 
اأو لعدة  اإىل اعتقاله غري مرة  ، مما ادى  بال�شيا�شة وال�شحافة يف �شن مبكرة        اهتم 
، ثم لأيام بتهمة النتماء للجبهة ال�طنية يف  �شاعات ربيع �شنة 1954م و1955م 
ال�شنة  را�ص  ليلة  ال�رشائيلي  الحتالل  �شلطات  ايدي  على  العتقال  ومت   ، غزة  قطاع 
1956-1957م .ثم بتهمة ال�شي�عية ما بني ال�شجن احلربي بالقاهرة و�شجن املحاريق 

بال�احات اخلارجية ، جن�ب غربي م�رش . 
      عاد اإىل غزة بعد الفراج عنه ، �شيف 1961م ، اإل اأنه بعد عدوان عام 1967م 
واحتالل الق�ات ال�رشائيلية قطاع غزة ، اأ�شطر اإىل الإختفاء هناك ، بعد اإنك�شاف اأمر 
" اجلبهة  اأحد ن�شطاء  باعتباره   ، . طاردته ق�ات الحتالل ال�رشائيلي  باملقاومة  اإ�شهامه 
. وقد جرت حماولة ا�رشائيلية لإعتقاله  ال�شي�عي  " واحد قادة احلزب  ال�طنية املتحدة 
يف 1968/1/18م ، لكنه افلت منها ، ثم غادر القطاع يف 1968/4/2م �رشا اإىل 
الردن فالقاهرة ، التي و�شلها ي�م 1968/6/28م . مار�ص ن�شاطا �شيا�شيا وثقافيا يف 
القاهرة ، و ت�ىل امانة �رش فرع  " الحتاد العام للكّتاب وال�شحفيني الفل�شطينيني " يف 
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م�رش، �شيف 1973م، ثم اأ�شبح  رئي�ًشا للفرع نف�شه  عام 1983م )1(.

________________________________
-1 مقابلة اجراها املرح�م الدكت�ر اإبراهيم اجلندي  مع  امل�ؤرخ عبد القادر يا�شني يف القاهرة و قام املرح�م الدكت�ر اجلندي 

بار�شالها اإىل الدكت�ر �شعيد البي�شاوي . 

الأمن  اجهزة  اعتقلته   ، 1977م   /11/19 املحتلة  لفل�شطني  ال�شادات  زيارة  اإثر 
انتقل اىل بريوت  بغداد ومنها  اإىل  اآخرين  امل�رشية وابعدته مع ثالثة كتاب فل�شطينيني 
" الكتاب الفل�شطيني ال�شادر  ، حيث عمل يف ال�شحافة والكتابة ، و�شكرتريًا لتحرير 
عن الغاثة العامة لالحتاد العام للكتاب وال�شحفيني الفل�شطينيني 1978-1980م" 
ومديرا لالغاثة العامة لالحتاد نف�شه ، ثم مديرا لتحرير " امل�شري الدميقراطي " 1980-

1982م وباحثا غري متفرغ يف " معهد الحتاد العربي " .
        عاد اإىل م�رش يف اأواخر 1982م ،لكن اأجهزة الأمن عادت واعتقلته وّرحلته اىل 
دم�شق �شيف عام 1984م ، وبعد اأن �شمحت له بالع�دة اإىل القاهرة خريف 1995م ، 

عاد اإليها �شيف 1996م )1996/5/16م(.
    واأ�شبح رئي�ًشا لتحرير جملة "ذاكرة فل�شطني " ال�شادرة عن مركز الف�شطاط بالقاهرة 
منذ كان�ن الثاين عام 1996م  .وقد  احتل ركنا ثابًتا يف اأ�شب�عية "الأ�شب�ع القاهرية 

" ،منذ �شدور عددها الأول )1997/4/17م(.
ن�س�طه �لفكري:

   اأ�شبح منذ �شيف 1968م ي�شاريًا م�شتقاًل ينطلق من ه�يته العربية ،�شديد الإميان 
بالدميقراطية اأ�شل�بًا للحياة .وقد جعل حترير ال�طن العربي هدفا للكفاح ويف القلب منه 
فل�شطني واإ�شاعة العدل الإجتماعي يف اأرجاء هذا ال�طن. األف كرا�شات �رشية عدة ،اأولها 
ال�شعب  ،وجهة  املارك�شية  اإىل  ومدخل  ")1965م(  التحرير  لطليعة  التاأ�شي�شي  البيان 
وجي�ص ال�شعب ،ومنحه عن ال�شهي�نية )يف الربع الأخري من 1967م( يف غزة اأي�شا 
اأ�شهم بدور اأ�شا�شي يف حترير اأ�شب�عية )نداء التحرير ( ولكن من وراء �شتار )ربيع 1965م( 
قبل اأن يعاجلها الأمن.عدا اإ�شهاماته يف �شتى مطب�عات احلزب ال�شي�عي واجلبهة ال�طنية 
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املتحدة " يف ال�شحف ال�رشية :املنا�شل "،الطليعة "،" املقاومة". من القاهرة اأخذ ين�رش 
مقالته ودرا�شاته يف دوريات عربية خمتلفة )الطليعة ،الكاتب ،روز الي��شف ،اجلمه�رية 
،يف القاهرة وال�ش�رى ،الثقافة العربية يف ليبيا ،�ش�ؤون فل�شطينية ،الآداب ،درا�شات عربية 
.وبعد  بغداد  يف   " اجلديدة  ،"الثقافة  ،الثقافة  عربية  ،واآفاق  بريوت  "يف  عربية  ،"ق�شايا 
اإ�رشائيلية  وخمتارات  الدولية  وال�شيا�شة  والعربي  الأهايل  يف  كتب  القاهرة  اإىل  ع�دته 

،واجلمه�رية ،والقاهرة ،القاهرية ،واحلياة اللندنية ،و"البيان"يف دبي .
يف جمال الن�رش العلمي �شدرت له الكتب الآتية :

اأكت�بر   ) )القاهرة  اخلري  "�شباح  ال�شلطان،ملحق جملة  بنت  فل�شطينية/ث�ب  حكاية   1-
ت�رشين الأول 1964م

كفاح ال�شعب الفل�شطيني حتى عام 1948م، ط1،بريوت1975م،ط2،بريوت    2-
1981م ،الطبعة الثالثة عن دار اجلليل ،دم�شق ،1985م.

�شبهات ح�ل الق�شية الفل�شطينية ،القاهرة دار الثقافة اجلديدة ،1977م، )الطبعة   3-
الثانية عن دار ابن ر�شد ،عمان ،1968م(

حزب �شي�عي ظهره اإىل احلائط ،بريوت دار ابن خلدون ،1978م  4-
التحرير  ،منظمة  1918-1948م،بريوت  الفل�شطينية  العاملة  الطبقة  تاريخ   5-

الفل�شطينية ،مركز الأبحاث ،1980م.
جتربة اجلبهة ال�طنية يف قطاع غزة ،بريوت ،دار ابن خلدون ،1980م.  6-

دار  عن  الثانية  ،1980م)الطبعة  الآداب  ،دار  ،بريوت  الطبقي  ال�رشاع  اإدارة  فن   7-
الأ�ش�ار ،عكا ،1981م .

فكر الي�شار امل�رشي وق�شية فل�شطني ،بريوت ،دار ابن خلدون ،1981م .  8-
اأزمة فتح ،ال�ليات املتحدة ،1984م)وقد �شدرت طبعة اأخرى يف دم�شق عن دار   9-

اجلرمق عام 1985م،وقد حملت �شفة الطبعة الأوىل (.
-10 ال�شحافة واحلياة ال�شيا�شية يف فل�شطني ،نيقو�سيا،�رشق بر�س ،1990م

-11 حما�س، القاهرة ،دار �سينا ،1990م.
-12 حرب اأكتوبر واملفاجاآت اال�سرتاتيجية ،القاهرة ،دار �شينا ،1990م.

-13 خليل ال�شكاكيني ،بريوت )دار املبتدئ( 1991م.
-14 جمتمع النتفا�شة ،القاهرة ،�شل�شلة كتاب الأهايل ،1994م.
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-15 خيار احلرب �شد اإ�رشائيل ،دم�شق ،دار �شينا ،1994م.
-16 غزة اأريحا /املاأزق واخلال�ص ،القاهرة ،مركز احل�شارة العربية ،1994م.

-17 ال�رشاب ال�شيا�شي يف ال�ش�دان ،القاهرة ،�سل�سلة كتاب االأهايل،1994م
-18 االإفالت من فخ النكبة ،غزة ،املركز القومي للدرا�سات والتوثيق ،2000م.

-19 احلركة الوطنية الفل�سطينية /املحطات الرئي�سة والدرو�س امل�ستفادة ،القاهرة ،دار احلكمة .
-20 ال�رشاع الطبقي عام 1980م

  اأ�سهم الك�تب مع اآخرين يف ت�أليف  الكتب الآتية :
املقاومة الفل�سطينية ،الواقع والتوقعات ،بريوت ،دار الطليعة ،1971م.   1-

،مركز  الفل�شطينية  التحرير  ،منظمة  ،بريوت  واإ�رشائيل  وال�سهيونية  اليهود   2-
الأبحاث،1974م.

الإ�شتعمار ال�شتيطاين ال�شهي�ين يف فل�شطني ،القاهرة ،معهد البح�ث والدرا�شات   3-
العربية ،1975م.

احلركة ال�طنية الفل�شطينية )1948_1970م(]مع اأحمد �شادق �شعد[ ،بريوت،   4-
الثانية  العامة ،1975]الطبعة  ،الأمانة  الفل�شطينيني  وال�شحفيني  للكتاب  العام  الحتاد 

عن دار �شالح الدين بالقد�ص ،1977م[
الفل�شطيني�ن يف ال�طن العربي ،القاهرة ،معهد البح�ث والدرا�شات العربية،1977م.  5-
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وله بح�ث وم�ؤلفات عن تاريخ فل�شطني والقد�ص خا�شة .

عبد �لق�در منر حممد جرب�ع
   ولد امل�ؤرخ عبد القادر جرب�ع يف يافا ي�م الأحد امل�افق احلادي ع�رش من ت�رشين الأول 
عام 1942م /الثالثني من �شهر رم�شان عام  1361هـ ، وبعد نكبة عام 1948م 
هاجرت اأ�رشته اإىل قطاع غزة حيث تلقى تعليمه البتدائي والإعدادي يف مدار�ص مع�شكر 
الربيج ، ودر�ص الثان�ية يف مدر�شة خالد بن ال�ليد يف غزة وح�شل على �شهادة الثان�ية 
العامة عام 1960م ، وبعد فرتة من الزمن التحق بجامعة الإ�شكندرية عام 1975م 
للدرا�شة يف كلية الآداب ، تخ�ش�ص تاريخ ، وقد ح�شل على درجة البكال�ري��ص عام 
 ، الأول  ال�شبي  ن�شاتها وحتى  منذ  القد�ص  مدينة   " اأطروحته  عن�ان  وكان   ، 1979م 
"نهاية مملكة يه�ذا عام 586ق.م" . واكمل درا�شته للح�ش�ل على درجة الدكت�راة من 
معهد البح�ث التابع للجامعة العربية ، وكان عن�ان اأطروحته "احلق�ق العربية يف مدينة 

القد�ص " ، وقد ح�شل على الدرجة عام 2001م.
وقد عمل امل�ؤرخ عبد القادر منر مدر�شا يف مدر�شة الرملة الثان�ية يف الإ�شكندرية يف الفرتة 
ال�اقعة بني عامي 1981-1989م ، وبعد ذلك انتقل للعمل يف مدر�شة م�شطفى كامل 
. ومنذ عام 1991 وحتى عام  الثان�ية للبنني / الإ�شكندرية من 1989-1991م 
2006م عمل حما�رشا غري متفرغ يف مركز العل�م التابع جلامعة بريوت العربية)1(. ويق�م 

امل�ؤرخ عبد القادر جرب�ع بالقاء ندوات عن تاريخ فل�شطني والقد�ص ، ومن اأبحاثه:
- احل�شارة الكنعانية من خالل ال�شجل الثري.  

- الفل�شطيني�ن وح�شارتهم .
- القد�ص تاريخ وح�شارة.

- م�شت�طنات ال�شفة الغربية وغزة .
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-5 ال�شيا�شة العربية وامل�شالة الفل�شطينية، رام الله 1986م.
-6 جرب الكرامة ،بال�شرتاك مع زياد مقبل ،جمعية عمال املطابع التعاونية ،نابل�ص ،1983م.

____________________________
-1 كفر ثلث،تقع جن�ب غرب نابل�ص،وت�شتهر بزراعة اأ�شجار الزيت�ن .اأنظر:حممد �رشب،معجم،�ص620.

-2اأر�شل ال�شرية الذاتية اإىل الدكت�ر �شعيد البي�شاوي

عبد�للطيف حمم�د �لربغ�ثي
الحد  ي�م  الله  رام  �شمال  كفرعني)1(.  قرية  يف  الربغ�ثي  عبداللطيف  امل�ؤرخ  ولد       
امل�افق الثامن ع�رش من �ش�ال عام 1346هـ /التا�شع من �شهر ني�شان عام 1928م 
، تعلم يف كّتاب قرية كفر عني، ثم يف مدر�شة ديرغ�ّشانة للذك�ر ثم يف الكلية الر�شيدية 
فح�شل  اجلامعية  الدرا�شة  عن  ينقطع  اأن  دون  معلمًا  فعمل  تخرج  حيث  القد�ص  يف 
�شهادة  على  ح�شل  وقد  لندن،  جامعة  من  والدكت�راة  واملاج�شتري  البكال�ري��ص  على 
الدكت�راة ببحثه عن "الأغاين العربية ال�شعبية يف فل�شطني والأردن". وقد عمل املرح�م 
بني زيد  والثان�ية ومديرًا ملدر�شة  والإعدادية  البتدائية  املدار�ص  الربغ�ثي مدر�شًا يف 
الدولية، ثم مدر�شًا يف  الغ�ث  ب�كالة  الثان�ية حتى عام 1956م، عندما عمل مفت�شًا 
معهد املعلمني يف بنغازي- ليبيا. وعمل فيما بعد مدر�شًا فكبري مدر�شني يف معهد معلمي 
ال�كالة برام الله ثم مديرًا لدائرة تدريب املعلمني يف رئا�شة ال�كالة بالقد�ص وبعدها خبريًا 
الرتبية  تاأ�شي�ص كلية  اأ�شهم يف  الليبية يف طرابل�ص حيث  للجامعة  الي�ن�شك�  معارًا من 
اإىل  �شنة  ملدة  مماثلة  مهمة  الي�ن�شك� يف  اأوفدته  ذلك  وبعد  هناك)1967-1974م(، 

البحرين لتط�ير معاهد املعلمني واملعلمات فيها)2(.
     عاد اإىل البالد وعمل يف جامعة بريزيت اأ�شتاذًا للغة العربية واآدابها، ورئي�شًا لدائرتها 
حتى �شنة 1980م، حينما اأعارته اجلامعة للي�ن�شك� وملدة �شنتني عمل خاللها من�شقًا 
لفريق من خرباء الي�ن�شك� العرب لتط�ير الرتبية يف دولة الإمارات العربية املتحدة،وبعد 
تنفيذ تلك املهمة عاد اإىل جامعة بريزيت نائبًا للرئي�ص لل�ش�ؤون الأكادميية. وبعد اأن انتهت 
خدمته يف جامعة بريزيت عمل ملدة �شنتني يف جامعة القد�ص م�شت�شاراأً لرئي�شها. ون�رشت 
له بح�ث يف جمالت خمتلفة، منها جملة الرتاث واملجتمع التابع جلمعية اإنعا�ص الأ�رشة 



317

يف مدينة البرية بفل�شطني، وجملة الأ�ش�ار التي ت�شدر يف مدينة عكا، وجملة عامل الفكر 
الك�يتية وغريها. و�شدر له خم�شة وع�رشون م�ؤلفًا يف التاريخ والرتاث والرتبية والأدب، 

___________________________
-1كفر عني: تقع اإىل ال�شمال الغربي من مدينة رام الله و على بعد 27كم تقريبا يعمل معظم �شكانها يف ال�ظائف احلك�مية 
اإليها بعد نكبة  و الزراعة غالبية �شكان كفر عني من ع�شائر :الربغ�ثي و ع�شرية الرفاعي و بع�ص الالجئني الذين  جلاأوا 
عام 1948م ومن ال�شخ�شيات امل�شه�رة من القرية  الدكت�ر عبد اللطيف الربغ�ثي الأديب الفل�شطيني امل�شه�ر .انظر: 

ويكيبيديا - امل��ش�عة احلرة 
-2 ار�شل نبيل علقم ال�شرية  الذاتية اخلا�شة بالربغ�ثي للدكت�ر �شعيد البي�شاوي.

و�شارك يف العديد من امل�ؤمترات العلمية يف ال�طن العربي وال�ليات املتحدة الأمريكية.
    كان املرح�م ع�ش�ًا يف احتاد الأدباء والكتاب الفل�شطينينب، وع�ش� الفرع الفل�شطيني 
يف رابطة القلم العاملية، ورئي�ص جمعية الف�لكل�ريني الفل�شطينيني، وع�ش�ًا  ورئي�شًا يف 
اإقامة مهرجانات  واأ�شهم يف  الأ�رشة،  اإنعا�ص  الفل�شطيني بجمعية  ال�شعبي  الرتاث  مركز 
الرتاث ال�شعبي قبل الحتالل وبعده، وع�ش�ًا يف جمعية الف�لكل�ر الأمريكية، وع�ش�ًا 
اأخرى غريها. وكان  الفل�شطيني وع�ش�ًا يف م�ؤ�ش�شات  العربية  اللغة  م�ؤ�ش�شًا يف جممع 
الأدب  وبخا�شة  الفل�شطيني  ال�شعبي  الرتاث  حقل  رواد  اأبرز  اأحد  الربغ�ثي  املرح�م 
ال�شعبي منه. كما �شارك يف اأبرز الن�شاطات الفكرية والأدبية والرتاثية يف داخل فل�شطني 

وخارجها، بحيث ي�شعب ح�رش هذه الن�شاطات. 
�م� عن �نت�جه �لعلمي فله:

-1 التاريخ الليبي القدمي، اجلامعة الليبية، 1971م.
-2 تاريخ ليبيا الإ�شالمي، اجلامعة الليبية، 1972م.

-3 ترجم كتاب: التحدي يف تدري�ص الجتماعيات يف املدر�شة البتدائية، ليبيا، طرابل�ص، 
مكتبة الفرجاين، 1974م.

-4 الأغاين العربية ال�شعبية يف فل�شطني والأردن، جامعة بريزيت، 1979م.
-5 حكايات جان من بني زيد، جامعة بريزيت، 1979م.

-6 دي�ان العتابا الفل�شطيني، جامعة بريزيت، 1986م.
الأ�رشة،  اإنعا�ص  جمعية  البرية،  الأول،  اجلزء  الفل�شطيني،  ال�شعبي  القام��ص   7-

1987م.
-8 ق�ش�ص عربية من ارطا�ص، جامعة بريزيت، 1988م.
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-9 املرح�م الدكت�ر �شعدي الفقيه-كتاباته ال�شيا�شية )حتقيق وحترير(، جامعة بريزيت، 
1989م.

-10 دي�ان الدلع�نا الفل�شطيني، البرية، جمعية اإنعا�ص الأ�رشة، 1990م.
دار  عكا،  661-750م(  العربي)132-41،  امل�رشق  يف  الأم�ية  الأحزاب   11-

الأ�ش�ار، 1992م.
 .1992 الأ�رشة،  اإنعا�ص  جمعية  البرية،  فل�شطني،  من  خليل-منا�شلة  �شميحة   12-

)بال�شرتاك مع الدكت�ر �رشيف كناعنة(.
-13 القام��ص ال�شعبي الفل�شطيني، اجلزء الثاين، البرية، جمعية اإنعا�ص الأ�رشة، 1993م.
-14 دي�ان �شيخ �شعراء ال�شفة الغربية راجح ال�شلفيتي)حتقيق ون�رش(، 1994م.        

-15 دي�ان النتفا�شة ال�شعبي، رام الله، 1997م.
-16 القد�ص عا�شمتنا، القد�ص، مركز الدرا�شات والتطبيقات الرتب�ية، 1997م.

-17 القام��ص ال�شعبي الفل�شطيني، اجلزء الثالث، البرية، جمعية اإنعا�ص الأ�رشة، 1998م.
واحد  الدارجة)جملد  الفل�شطينية  الفل�شطيني-اللهجة  العربي  ال�شعبي  القام��ص   18-

لكافة الأجزاء(، رام الله، 2001م.
له جمم�عة من �مل�ؤلف�ت لالأطف�ل نذكرمنه�:

-1 الأدوات احلياتية )يف جزاأين( �شمن �شل�شلة امل��ش�عة املي�رشة لل�شغار، حيفا، جملة 
احلياة لالأطفال، 1996م.  
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-2 العادات وامل�ا�شم ال�شعبية الفل�شطينية، حيفا، جملة احلياة لالأطفال، 1996م.
-3 الأغاين ال�شعبية الفل�شطينية: هّيا نلعب-خمتارات من الألعاب ال�شعبية الفل�شطينية 

لالأطفال، حيفا، جملة احلياة لالأطفال، 1997م.
-4 كان ياما كان: ق�ش�ص �شعبية لالأطفال )يف جزاأين(، حيفا، جملة احلياة لالأطفال، 1997م.              

عبد �للطيف �لطيب�وي
درا�شته  اأنهى  عام 1327هـ/ 1910م،  الطيبة  اللطيف يف  عبد  امل�ؤرخ  ولد          

البتدائية يف ط�لكرم ،و التحق بدار املعلمني يف القد�ص ،ثم تابع درا�شته يف اجلامعة 
الأمريكية يف بريوت حيث ح�شل عام 1929م على البكال�ري��ص يف التاريخ والأدب 
العربي.ح�شل على جائزة )م�نرو( يف م��ش�ع درا�شي اأعده بالإجنليزية عن "الن�شارى 
يف عهد الر�ش�ل واخللفاء الرا�شدين" .كما فاز بجائزة )ه�ارد بل�ص ( عن درا�شته اإخ�ان 
ال�شفا .عمل مدر�شا يف ثان�ية الرملة ،ثم رقي لي�شبح ال�شكرتري اخلا�ص ملدير املعارف ،ثم 
م�شاعد مفت�ص يف القد�ص يف الل�اء اجلن�بي ،وكان خالل هذه الفرتة ين�رش ويذيع وي�ؤلف 
.�شافر اإىل لندن لإكمال درا�شته فح�شل على الدكت�راة وكانت اأطروحته بعن�ان:"املعارف 
يف فل�شطني حتت الحتالل والنتداب الربيطاين من عام) -1917 1948م( .منحته 
جامعة لندن منحة اأ�شتاذ باحث للتفرغ لدرا�شة امل�شالح الثقافية والدينية الربيطانية يف 
فل�شطني يف القرن التا�شع ع�رش ،ودعته جامعة هارفارد الأمريكية للغر�ص نف�شه بالن�شبة 

للم�شالح الأمريكية)1(. له العديد من الأبحاث واملقالت والكتب واأهمها :
الت�ش�ف الإ�شالمي -دار الع�ش�ر -القاهرة –عام 1938م  1-

جماعة اإخ�ان ال�شفا - القاهرة   2-
لندن   - الربيطاين  النتداب  عهد  يف  فل�شطني  يف  العربي  التعليم   3-

.1956م-)بالإجنليزية(.
امل�شالح الربيطانية يف فل�شطني 1800-1901م ، اأوك�شف�رد عام 1961م.  4-

امل�شالح الأمريكية يف �ش�ريا 1800-1901م ، اأوك�شف�رد 1966م.  5-
-6   اتفاقية في�شل وايزمن.
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مرا�شالت ح�شني ماكماه�ن.   7-
حما�رشات يف تاريخ العرب والإ�شالم )جزءان(اجلزء الأول عام 1963م والثاين   8-

عام 1964م . 

____________________________
-1 اأحمد عمر �شاهني :م��ش�عة كتاب فل�شطني يف القرن الع�رشين .�ص459.جـ2 ، ومقابلة اأجراها د.تي�شري جبارة عام 

1980م مع الدكت�ر الطيباوي يف لندن . عرفان اله�اري ، اعالم ، �ص256. البدوي امللثم �ص390.

م�شت�رشق�ن ناطق�ن بالإجنليزية .لندن، 1965م)بالإجنليزية(  9-
-10 الغزايل يف الاله�ت .لندن ، 1965م )بالإجنليزية (

.لندن،  ع�رش  التا�شع  القرن  يف  وفل�شطني  �ش�ريا  يف  الرو�شي  الثقايف  التغلغل   11-
1966م)بالإجنليزية(

-12 القد�ص.بريوت عام 1969م
-13 تاريخ �ش�ريا احلديثة مبا فيها لبنان وفل�شطني .لندن 1969م )بالإجنليزية(

.لندن 1972م  العربية  التعليم  اأنظمة  وحتديثها يف  ،اأ�ش�لها  الإ�شالمية  الرتبية   14-
)بالإجنليزية(.

-15 القد�ص ومكانتها يف الإ�شالم والتاريخ العربي .لندن .1969م )بالإجنليزية(
       عا�ص د.الطيباوي فرتة ط�يلة يف لندن ،لذا كان على اإطالع تام بال�ثائق الربيطانية 
 Public Record Office العام  الت�شجيل  ومكتب  امل�شتعمرات  وزارة  املحف�ظة يف 
الذي يحت�ي على جميع وثائق وزارة اخلارجية واحلربية وامل�شتعمرات وغريها .كما كان 
.وقد �شاعد  الهند  ، ومكتب  ال�ثائق املحف�ظة يف املتحف الربيطاين   اإطالع على  على 
د.تي�شري جبارة يف كيفية احل�ش�ل على ال�ثائق اخلا�شة بعائلة احل�شيني يف لندن وذلك 



321

بت��شية من د. اإ�شحق م��شى احل�شيني .رحمهما الله .

عبد �للطيف زكي �ب� ه��سم
التا�شع من حمرم  اأب� ها�شم يف رفح ي�م الثنني امل�افق         ولد امل�ؤرخ عبد اللطيف 
عام 1385هـ/ العا�رش من �شهر ايار عام1965م ، تلقى تعليمه البتدائي يف مدر�شة 
ابتدائية لالجئني ثم التحق بعدة مدار�ص يف مراحل تعليمه املختلفة واأهمها مدر�شة بئر 
، وبعد جناحه  الثان�ي يف �شنة 1983م  اأنهى فيها تعليمه  الثان�ية برفح حيث  ال�شبع 
يف الثان�ية العامة التحق باحدى كليات املجتمع يف  ال�شفة الغربية ليتخ�ش�ص يف علم 

املكتبات)1( .
م�ؤهالته العلمية :لي�شان�ص يف ال�رشيعة الإ�شالمية –دبل�م يف علم املكتبات واملعل�مات 

– دورات متخ�ش�شة يف املخط�طات العربية فهر�شة وحتقيقًا وترميمًا .
يف  واملعل�مات  املكتبات  لعلم  الفل�شطينيني  الأكادمييني  م�ؤ�ش�شة  يف  اأكادميي  ع�ش�  وه� 
ب�شدد  دورات  عدة  فيها  ودر�ص  العربية  باجلامعة  التحق  ثم   ، وغزة   الغربية  ال�شفة 
املخط�طات العربية ودورة يف اللغة العربية ، ، ثم التحق بدورة عن املخط�طات العربية 
عقدتها م�ؤ�ش�شة جمعة املاجد بال�شرتاك مع معهد املخط�طات العربية �شنة 2002م . 

ثق�فته :
ات�شل  ما  وبالذات  املخط�ط منها واملطب�ع  القدمية  الكتب  له ه�اية جارفة نح�         
بتاريخ البالد ، وقد جمع منها ال�شيء الكثري حيث اإن لديه خزانة كتب نادرة بلغ جمم�ع 
لها  بيته حيث عمل  من  كبريًا  اأخذت حيزًا  وقد   ، كتاب  األف  حمت�ياتها خم�شة  ع�رش 
خزائن واأمدها بكل ما يلزمها لي�شتطيع اجلميع الإفادة منها ، وقد احت�ت خزانته على 
معظم امل�شادر واملراجع يف الرتاث العربي الإ�شالمي من فل�شفة ،ومنطق ،وفل�شفة اإ�شالمية 
، وعلم الكالم الإ�شالمي، والفرق الإ�شالمية ، ون�شاأتها وتاريخها ، والت�ش�ف ب�شتى طرقه 
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اجلرح  كتب  وجمل،   و�رشوح  مت�ن  من  جميعها  ال�رشيف  احلديث  وجماميع   ، ومذاهبه 
والتعديل،  وعي�ن التفا�شري ،وم�شادر الفقه الإ�شالمي وتاريخه ومذاهبه ، ومعظم ما كتب 
ح�ل الق�شايا الإ�شالمية املعا�رشة والفكر الإ�شالمي يف الع�رش احلديث ب�شتى م�شاربه 

وتفرعاته واختالفاته .

__________________________
-1 اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني.

احت�ت خزانته  اي�شًا على عي�ن الرتاث الأدبي بدواوين ال�شعراء اجلاهليني وانتهاًء بدواوين 
والرو�شية  الأوروبية  الآداب  عن  املرتجمة  الروايات  جل  وفيها   ، املعا�رشين  ال�شعراء 
منها بالذات ، فه� يقراأ ب�شغف روايات الأديب الكبري "دي�شت�ف�شكي" ، و"ت�ل�شت�ي" ، 
واأ�شعار "ب��شكني" ،وغريه من الأدباء ، ومنها اأي�شًا كتب الآثار،  وعلم النميات، والتاريخ 
. والأر�شيف  الفل�شطينية  الكتب  ن�ادر  خزانته  مييز  ما  واأكرث   ، والرتاجم   ، ،واجلغرافيا 

�أعم�له و�ل�ظ�ئف �لتي �سغله� : 
       عمل يف جمعية الدرا�شات العربية ملدة ب�شيطة يف �شنة 1987م، وكان يق�م بت�زيع 

كتب جمعية الدرا�شات ، لذلك تعّرف اإىل معظم مثقفي البالد يف جميع اأرجاء ال�طن .
واأثناء ذلك قام بالرد على مفرتيات الدكت�ر �شليمان ب�شري الذي كتب كتابًا كله مطاعن 
، فكان هذا  ال�رشيف  األ وه� احلديث   ، الإ�شالمية  الثقافة  اأهم م�شدر من م�شادر  على 
الكتاب بعن�ان : " مقدمة يف التاريخ الآخر ، نح� قراءة جديدة للرواية الإ�شالمية ". فرد 
عليه الباحث وبني مفرتياته مفندًا ومعار�شًا لها يف بحث بلغت �شفحاته خم�شُا واأربعني 
�شفحة من القطع الكبري ، ت�شاور اأثناءها مع الأخ / في�شل احل�شيني رحمه الله يف القد�ص 

ال�رشيف ، ولكنها مل تطبع اإىل الآن وهي بح�زته .
       قام مبقابلة عميد الأدب الفل�شطيني الدكت�ر " اإ�شحاق م��شى احل�شيني "رحمه الله 
عميد كلية الآداب يف جامعة القد�ص وتناق�ص معه يف عدة ق�شايا تخ�ص الرتاث العربي 
الإ�شالمي فعر�ص عليه خمط�طًا لل�شيخ املحدث "زين الدين العراقي" وهي ر�شالة بعن�ان 
"ر�شالة يف العمامة والعذبة ولب�ص الر�ش�ل �شلى الله عليه و�شلم"، فعر�شها عليه فقرر 
ت�ظيفه اأمينًا ملكتبة مركز الأبحاث الإ�شالمية وباحثًا يف املركز ، بعدها مت تكليفه بتحقيق 
ر�شالة لطيفة "لبن الفركاح" بعن�ان : " باعث النف��ص لزيارة القد�ص املحرو�ص"، وحينما 
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اأن الباحث امل�شت�رشق الربيطاين ماثي�ز قام بتحقيقها عدل عن ذلك . بعدها كلفه  علم 
عميد الأدب الفل�شطيني بفهر�شة خمط�طات مركز الأبحاث فعمل لها فهر�شًا مبدئيًا ليتم 
الرج�ع ب�شه�لة للمخط�طات ، ثم بعد ذلك قام بت�شنيف وفهر�شة مكتبة املركز وبلغت 
ح�ايل �شتة اآلف كتاب ، كان فيها الكثري من الن�ادر وبالذات ما جمعه الدكت�ر اإ�شحاق 
اأو اأهدي له من معظم البلدان العربية والعامل الإ�شالمي اأي�شًا ، كان يف هذه املكتبة معظم 
كتب امل�ؤرخ الفل�شطيني "عارف العارف" وجل تراث عائلة احل�شيني يف القد�ص ال�رشيف 
فغربلها ونخلها واأفاد منها اإفادة جبارة ، واأفاد اأي�شًا من مكتبة كلية الآداب التابعة جلامعة 
القد�ص ، اأفاد اأميا اإفادة من مكتبة امل�شجد الأق�شى ومكتبة اجلامعة العربية حيث اإنها من 

اأهم امل�شادر التي ا�شتفاد منها اأثناء وج�ده يف القد�ص ال�رشيف . 
ن�س�ط�ته �ملكتبية : 

         �شارك الباحث يف �شتة وع�رشين اجتماعًا يف ال�شن�ات 1989-1992م ، حيث 
كان ع�ش�ًا فاعاًل يف جلنة املكتبيني الأكادمييني الفل�شطينيني يف ال�شفة الغربية ممثاًل عن 
مركز الأبحاث الإ�شالمية يف ال�شيخ جراح ، يف اأثناء ذلك قام بن�رش عدة مقالت وعدة 

اأبحاث �شغرية حتت اإ�رشاف الدكت�ر ح�شن ال�شل�ادي حفظه الله .
         كلفه الدكت�ر "اإ�شحاق احل�شيني" بت�ش�ير جميع م�ؤلفات الُكترَّاب والأدباء الفل�شطينيني 
قبل النكبة مثل الأديب "خليل ال�شكاكيني" والأديب " حممد اإ�شعاف الن�شا�شيبي"، وعدة 
اأدباء اآخرين حيث مت نقل كتبهم وا�شتن�شاخها واإيداعها يف مكتبة املركز ، وكان الباحث 
املكتبة  ال�رشيف ومن  القد�ص  العربية يف  الكربى من مكتبة اجلامعة  بال�شتفادة  قام  قد 
ال�طنية فيها حيث كان له هناك دوام �شبه ر�شمي بعد انتهائه من عمله ال�ظيفي ، فاأفاد 

منها كثريًا .
عمله ووظيفته : 

الأوقاف  وزارة  يف  واملكتبات"  واملخط�طات  الت�ثيق   " لق�شم  رئي�شًا  الباحث      عمل 
وال�شئ�ن الدينية ، ثم مديرًا لدائرة الت�ثيق واملخط�طات واملكتبات ، ثم مديرًا للت�ثيق 
واملخط�طات والآثار بدًل من املكتبات ، ون�رش عدة اأبحاث يف هذا املجال على هيئة كتب 

م�شتقلة وعلى هيئة اأبحاث ن�رشت يف جملة ال�زارة "املنرب".
�أعم�له و�أبح�ثه : 
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-1 قام بتحقيق ر�شالة للمحدث زين الدين العراقي بعن�ان : "ر�شالة يف العمامة والعذبة 
ولب�ص الر�ش�ل �شلى الله عليه و�شلم"، وهي من مقتنيات خزانة خمط�طات مركز الأبحاث 

الإ�شالمية يف القد�ص ال�رشيف .
-2 بحث بعن�ان "الكمال بن اأبي �رشيف املقد�شي" ن�رش يف جملة هدى الإ�شالم . 

-3 مقالة بعن�ان "م�شطفى مراد الدباغ وكتابه بالدنا فل�شطني" ن�رشت يف جملة الأ�شب�ع 
اجلديد املقد�شية ، �شنة  1989م –ع-13 ال�شنة العا�رشة .

-4 مقالة بعن�ان : "اأعالم الرتاث العربي الإ�شالمي يف فل�شطني" �شنة 1987م ، وقد 
اأ�شار فيها اإىل جه�د ال�شيخ عثمان الطابع ، ن�رشت يف جريدة الفجر اأي�شًا . 

-5 مراجعات لعدة كتب �شدرت عن فل�شطني وعن غزة ، ن�رشت يف جريدة القد�ص وال�شعب . 
-6 درا�شة عن كتاب "العاملية الإ�شالمية الثانية" مل�ؤمتر يف جامعة النجاح ، لالأ�شتاذ املفكر 

حممد اأبي القا�شم حاج  حمد .
-7 تفرغ الباحث بعد ذلك من 1988م حتى 1991م جلمع مادة �شخمة للبدء يف 
م�رشوع لإجناز بحث عن ال�شت�رشاق وامل�شت�رشقني اليه�د واأثرهم يف احل�شارة العربية 
الإ�شالمية وقد جتاوزت مادة هذا البحث اآلف ال�شفحات ، ون�رش جزءًا منه حتت عن�ان 

"اأدب ف�شائل املدن يف درا�شات امل�شت�رشقني اليه�د .
-8 عمل بامل�شاركة مع منرية الدغالوي يف مركز الأبحاث ببل�غرافيا عن بيت املقد�ص 

باللغة العربية والإجنليزية والعربية .
-9 قام الباحث بجمع مادة بلغت األفي ورقة ب�شدد م�قظ ال�رشق جمال الدين الأفغاين 

واأثره يف الفكر الإ�شالمي املعا�رش .
-10 بعد ذلك متت امل�افقة مع املعهد العاملي للفكر الإ�شالمي ب�ا�شطة ممثله يف فل�شطني 

على اإجناز م�رشوع بحث ال�شت�رشاق اإل اأن ظروف التنقل مل ت�شاعده . 
ال�شالم" بحث من خم�ص و�شتني �شفحة ن�رش على  اإبراهيم عليه  "احلنيفية ديانة   11-
عدة حلقات يف جملة ال�شتقامة التي ت�شدر يف مدينة خان ي�ن�ص عن املجل�ص ال�شلفي 

ون�رشت يف جملة علمية حمكمة وهي جملة احلكمة �شنة 2001م. 
اأعماله يف دائرة الت�ثيق واملخط�طات والآثار :
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- اأ�شهم الباحث يف جتديد مكتبة اجلامع العمري الكبري بغزة ، حيث اختار لها جمم�عة 
كبرية من الكتب واملراجع وهي تخدم الباحثني وكثريًا من طالب الدرا�شات العليا .

- اأ�شهم يف تاأ�شي�ص دائرة الت�ثيق واملخط�طات والآثار حيث اختار لها طاقمًا مب�افقة 
وكيل ال�زارة واأن�شاأ لها مكتبة متخ�ش�شة يف الآثار واملخط�طات والت�ثيق ، قام الباحث 
بعقد ثالث دورات متخ�ش�شة يف علم املكتبات واملعل�مات على ثالث فرتات متتالية وقد 
اأمناء املكتبات واملعل�مات املنت�رشين يف  تخرج على يديه ح�ايل )خم�شة و�شت�ن( من 
مكتبات امل�شاجد . كما قام بتن�شيط اأبناء املكتبات حيث كان يق�م بت�جيههم با�شتمرار 
نح� الثقافة والعلم ليك�ن�ا منارات يف هذا املجتمع "فلرب حامل فقه اإىل من ه� اأفقه منه".
- قام الباحث بتاأليف كتاب "امل�شاجد الأثرية يف مدينة غزة" ه� مبثابة دليل للم�شاجد 
الأثرية امل�ج�دة يف مدينة  غزة ، بلغت �شفحاته مائتني وثالث ع�رشة �شفحة ، مع تزويده 
�شنة  ن�شخة  اآلف  منه ثالثة  الأوقاف، ووزعت  وزارة  الكتاب يف  ، طبع  النادرة  بال�ش�ر 

1995م ونفدت جميع الن�شخ .
- قام بعد ذلك بعمل فهر�ص �شخم ملخط�طات مكتبة اجلامع العمري الكبري وه� يرب� على 

ال�شتمائة �شفحة وقد �شاركه يف اإعداده الطاقم امل�ج�د يف الدائرة .
- ن�رش عدة اأبحاث على حلقات متتالية بعن�ان"اأدب ف�شائل املدن وف�شائل بيت املقد�ص"، 

ن�رش منها اأربع حلقات .
- ن�رش حلقات حتت عن�ان "مراجعات يف املكتبة العربية الإ�شالمية : املكتبة الفل�شطينية"، 
تناولت اأهم امل�شادر عن تاريخ فل�شطني كان اآخرها : كتاب "تراث فل�شطني يف كتابات 

عبد الله خمل�ص" للدكت�ر كامل جميل الع�شلي –رحمه الله- . 
قام بامل�شاركة مع  العاملني يف الدائرة باإجناز فهر�ص املخط�طات ، وقد مت اإجناز دليل لالآثار 
الإ�شالمية يف مدينة غزة ويق�م بامل�شاركة مع اآخرين بتحقيق خمط�ط بعن�ان : جمم�ع نفي�ص 
يف ف�شائل بيت املقد�ص ، لبن املرجا ، وهي ن�شخة نادرة من جامعة ت�بنغن يف اأملانيا .
- اأعد مع اآخرين وحتت اإ�رشافه ملحقًا �شخمًا لالأعالم وامل�ؤلفني وه� كم�شتدرك على كتب 

الرتاجم وه� قيد الإعداد للن�رش . 
- ثم قام الباحث بكتابة عدة اأبحاث ومقالت من �شنة 2000م – 2003م وهي:

-1 ال�شليبية وال�شهي�نية . 
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-2  علم من بيت املقد�ص .
-3 ال�شت�رشاق اليه�دي واأثره يف الدرا�شات الإ�شالمية ، وغريه .

�شارك  العليا حيث  الدرا�شات  طلبة  من  والدار�شني  للباحثني  مرجعًا  يعّد  والباحث  هذا 
وقدم امل�شاعدة للعديد منهم ممن ح�شل�ا على املاج�شتري والدكت�راه .

عبد �لله �س�لح كلب�نه
       ولد امل�ؤرخ عبد الله كلب�نه يف نابل�ص عام 1372هـ/ 1952م ، وتلقى تعليمه 
البتدائي يف مدر�شة املعاربة ، والإعدادي يف مدر�شتي اخللدونية والعامرية ،  والثان�ي 
يف مدر�شة اجلاحظ الثان�ية ، وجنح يف امتحان الثان�ية العامة عام 1972م ، وبعد ذلك 
ت�جه اإىل بريوت حيث در�ص احلق�ق ملدة �شنتني ، لكنه مل يكمل درا�شته يف احلق�ق ، 
واآثر اأن يدر�ص الآثار يف العراق حيث در�ص يف جامعة بغداد التخ�ش�ص الذي يع�شقه ، 

وح�شل على البكال�ري��ص من ق�شم الآثار عام 1978م 
        عندما عاد اإىل اأر�ص ال�طن عمل يف ق�شم الآثار الإ�شالمية / الإدارة العامة لالوقاف 
يف القد�ص ال�رشيف ، وبعد ذلك ت�ىل اأمانة املتحف الإ�شالمي يف احلرم القد�شي ال�رشيف 
المالك  كم�ش�ؤول  العمل  ت�ىل  كما   ، عامي 1985-1990م  بني  ال�اقعة  الفرتة  يف 

ال�قفية يف منطقة نابل�ص . وت�ىل عام 1997م من�شب مدير اآثار حمافظة نابل�ص)1(. 
         و�شع ال�شيد عبدالله كلب�نة جمم�عة من امل�ؤلفات اأهمها : " تاريخ مدينة نابل�ص منذ 
عام 2500ق.م – 1918م " ، وقد بذل فيه جه�دًا وا�شحة، وتناول م��ش�عات مل 
ترد عند غريه من الباحثني ، و اأعد الأ�شتاذ عبدالله كلب�نه اطروحة املاج�شتري بعن�ان :" 
امل�شاجد الثرية يف مدينة نابل�ص " و ح�شل مب�جبها على الدرجة من جامعة القد�ص عام 
1999م. وه� من الباحثني ال�اعدين الذين اأعدوا جمم�عة من الأبحاث عن املقامات 
الإ�شالمية يف فل�شطني ، ف�شال عن اهتمامه بن�رش اأكرث من مقالة وبحث عن الآثار والفلكل�ر 
والرتاث يف فل�شطني ، فعلى �شبيل املثال اأعد بحثًا عن املدر�شة الأزهرية يف بيت املقد�ص ، 

كما �شارك يف و�شع كتاب " كن�ز القد�ص " بال�شرتاك مع املهند�ص رائف جنم .  
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____________________________
-1 زهري الدبعي ، اأعالم نابل�ص يف القرن الع�رشين ، �ص46، انظر اأي�شا : عبدالله كلب�نة ، تاريخ مدينة نابل�ص ، ط1 ، 
نابل�ص ، 1992م  ، انظر املقدمة �ص4-7. اجرى معه الدكت�ر �شعيد البي�شاوي ات�شال هاتفيا مط�ل بتاريخ ي�م اجلمعة 

امل�افق 2006/11/3م ، وح�شل منه على معل�مات ا�شافية اأثرت �شريته الذاتية . 

عبد�لله خمل�س 
         ولد امل�ؤرخ عبدالله خمل�ص يف بلدة عينتاب القريبة من حلب  عام 1296هـ/
1878م ، وت�يف عام 1949م/1367هـ  ،وكان والده �شابطا يف اجلي�ص الرتكي ،و 
عمل يف فل�شطني . وعبدالله خمل�ص كاتب ا�شتغل بالدب والتاريخ ،و ن�شاأ يف جنني ، 
وتعلم يف حيفا واتقن العربية،و الرتكية ،والفار�شية  وكتب كثريا يف ال�شحف ال�شيا�شية 
النفائ�ص  ،و  البريوتية  الك�شاف  ابحاثا يف جملة  ن�رش  ،كما  املقتب�ص  منها جملة  والدبية 
القاهرة  يف  الزهراء  جملة  ،و  دم�شق   يف  العربي  العلمي  املجمع  جملة  يف  ،و  الع�رشية 
ال�شالمية  لالوقاف  مديرا  كان  ثم  بحيفا  بالتجارة  وعمل   ، العامة  العمال  ،و�شارك يف 
بالقد�ص واقام مدة يف �شفد)1(، وكان من اع�شاء املجمع العلمي العربي بدم�شق وله يف 

جملته ابحاث ، وقد �شنف كتبا ور�شائل منها: 
-1 ادوات احلرب عند العرب 

-2 ال�شارة اإىل من نال ال�زارة لبن ال�شرييف ، حتقيق ، القاهرة 1924م . 
-3 اعالم ال�شالم يف م�اطن النبياء ، بديعية العميان او احللة ال�شريا يف مدح خري ال�رى 

، لبن جابر الندل�شي ، حتقيق ، القاهرة 1931م.
-4 تاريخ بيت حلم ..

-5 تاريخ اخلليل .
-6 تاريخ �شفد .

-7 تاريخ امل�شجد الق�شى املبارك .
-8 جب ي��شف ال�شديق وقربه ال�رشيف ، ن�رش اأول يف جملة الزهراء يف القاهرة ثم طبع 

يف املطبعة ال�شلفية ،  القاهرة 1929م.
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-9 ترجمة �شرية الفاحت يف تاريخ �شلطان حممد الفاحت ، تاليف نامق كمال ، حيفا 1910م.

____________________________
-1 عرفان اله�اري ، اعالم من ار�ص ال�شالم ، �ص170.مت نقل جثمان املرح�م عبدالله خمل�ص عام 1965م ب�شبب 
امتداد احلركة العمرانية ، من قربه الأول اإىل قرب جديد يف باب ال�شاهرة، و كتب على ال�رشيح هنا يرقد ب�شالم فقيد العلم 
و ال�طن العالمة امل�ؤرخ عبدالله خمل�ص املدير العام لالوقاف الإ�شالمية يف فل�شطني . يعق�ب الع�دات ، من اعالم الفكر و 

الدب يف فل�شطني �ص 574_575

�شاحب خمتار ال�شحاح ، دم�شق.  10-
-10 ترجمة فاحتة الفت�حات العثمانية ، تاليف نامق كمال ، حيفا 1910م..

-11 مئذنة اجلامع البي�ص يف الرملة ، بريوت املطبعة الدبية .
-12 امل�شلم�ن والن�شارى ، حيفا 1929م.

-13 الرنج�ص وما قيل فيه �شعرا ونظما ، حيفا جملة الزهرة 1929م.
-14 درو�ص اخالقية ومعل�مات مدنية ، 3 اجزاء ، دم�شق 1921م1923-م. 



329

عبد �لن��رش حممد �رشور
من  الع�رشين  امل�افق  الثنني  ي�م  النا�رش �رشور يف خاني�ن�ص  الدكت�رعبد  امل�ؤرخ  ولد 
�شعبان عام 1383هـ/ ال�شاد�ص من كان�ن الثاين 1964م ، ح�شل على �شهادة الثان�ية 
العامة عام 1982م ، وح�شل على درجة البكال�ري��ص تخ�ش�ص تاريخ وعل�م �شيا�شية 
من جامعة بريزيت – فل�شطني 1987م ، وعلى ماج�شتري يف العالقات الدولية – جامعة 
بريزيت – فل�شطني 1998م وكان عن�ان اطروحته :" عالقات م�رش بال�ليات املتحدة 
ال�شيا�شية  العل�م  الدكت�راة يف  درجة  على  وح�شل   ،" 1981-1991م  المريكية 
من معهد البح�ث والدرا�شات العربية – القاهرة 2002م وكان عن�ان اطروحته :  " 
ال�شيا�شة اخلارجية ال�اقية جتاه ال�ليات املتحدة المريكية 1979-1990" )1(. له 

العديد من البحاث اهمها : 
القرار ال�اقي باجتياح الك�يت و�شمها ع�شكريا يف 2 اآب ) اغ�شط�ص( 1990م )   1-

حمَكم وقيد الن�رش يف جملة العل�م الن�شانية / جامعة الق�شى –غزة. 
اثر العامل اخلارجي على ال�شل�ك ال�شيا�شي امل�رشي جتاه العراق ابان ازمة اخلليج ،   2-

بحث حمكم ، جملة العل�م الن�شانية ، اجلامعة ال�شالمية ، غزة . 
التعاون المني الربيطاين – ال�شهي�ين وتداعياته عن ال�رشاع الدميغرايف يف فل�شطني   3-

خالل فرتة 1936-1939م ، قيد التحكيم . 
يعمل ا�شتاذَا يف تدري�ص التاريخ والعالقات الدولية ، م�شاعد بجامعة الق�شى ، ورئي�ص 
 ، ال�شيا�شية  ا�شتاذًا غري متفرغ يف ق�شم القت�شاد والعل�م  ، وعمل  التاريخ حاليا  ق�شم 

اجلامعة ال�شالمية 2001-2003م ، وعمل ا�شتاذًا يف جامعة القد�ص . 
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____________________________
-1 اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني .  

عبد �ل�ه�ب �لكي�يل 
     ولد امل�ؤرخ عبد ال�هاب الكيايل عام 1358هـ/ 1939 م يف يافا ، اأنهى درا�شته 
الثان�ية يف لبنان عام 1958م ، ح�شل على البكال�ري��ص من اجلامعة المريكية يف 
1965م  عام  ال�شيا�شية  العل�م  يف  املاج�شتري  على  وح�شل   ، 1961م  عام  بريوت 
" احلركة  بعن�ان  الدكت�راه  لندن عام 1970م وكانت ر�شالة  ، والدكت�راة من جامعة 
البعث  حزب  اىل  انت�شب   .  " وال�شهي�نية   لالنتداب  ومعار�شتها  الفل�شطينية  ال�طنية 
عام  احلزب  يف  الق�مي  فل�شطني  مكتب  يف  ع�ش�ًا  واأ�شبح   ، 1958م  عام  العربي 
1960م ، وامينا ل�رش �شعبة فل�شطني ولبنان عام 1961م . عمل يف الك�يت لفرتة 
ب�شيطة يف وزارة الر�شاد والنباء ، وعمل يف �شحيفة الحرار البعثية يف لبنان . اختري 
ع�ش�ا يف املجل�ص ال�طني الفل�شطيني عام 1968م وانتخب ع�ش�ا يف القيادة الق�مية 
امينا عاما جلبهة  انتخب  الفرتة  . واثناء هذه  البعث من عام 1970-1977م  حلزب 
التحرير العربية عام 1972م ملدة عام  ، ثم انتخب ع�ش�ا يف اللجنة التنفيذية ملنظمة 

التحرير الفل�شطينية من عام -1974 1977م . 
منذ   " عربية  ق�شايا   " حترير جملة  وترا�ص   ، والن�رش  للدرا�شات  العربية  امل�ؤ�ش�شة  ان�شا 
�شدورها عام 1974م ، وان�شا املركز العربي للدرا�شات ال�شرتاتيجية ، ومركز العامل 

الثالث للدرا�شات والن�رش . 
   ا�شت�شهد بعملية اغتيال يف بريوت يف 7 / 12 / 1981م ودفن يف عمان)1(. 

من اهم م�ؤلفاته : 
املطامع الت��شيعية ال�شهي�نية . بريوت .1966م .  1-

املزارع اجلامعية . بريوت 1970م.  2-
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تاريخ فل�شطني احلديث –بريوت 1970-م.  3-
وثائق املقاومة الفل�شطينية �شد الحتالل الربيطاين وال�شهي�نية من عام 1918-  4-

1938م – ت�ن�ص 1968م

______________________________
-1 احمد عمر�شاهني كم��ش�عة كتاب فل�شطني يف القرن الع�رشين ،ج2، من�ش�رات املركز الق�مي للدرا�شات والت�ثيق،ط2 

، 2000م ، غزة ، �ص480

 عبري م�سلح 
الأدبي عام  الفرع  العامة  الثان�ية  امل�ؤرخة عبري م�شلح على �شهادة             ح�شلت 
1994م، و�شجلت يف ق�شم العل�م ال�شيا�شية والتاريخ / جامعة بريزيت ، وقد ح�شلت 
ر�شالة  على  للح�ش�ل  �شجلت  ومبا�رشة   ، 1999م   عام  البكال�ري��ص  درجة  على 
عام  الدرجة  على  ح�شلت  وقد  نف�شها  اجلامعة  من  الدولية  الدرا�شات  يف  املاج�شتري 
م�رش  ال�شيا�شية يف جمه�رية  العل�م  للدكت�راة يف  بالتح�شري  تق�م  وهي   ، 2001م 

العربية ، وعن�ان اطروحتها " ت��شيع الحتاد الوروبي ".
      عملت يف جامعة القد�ص املفت�حة عام 2002م ، وقامت بتدري�ص امل�اد الآتية : 
ال�شيا�شة اخلارجية للدول العظمى ، ادارة ال�رشاعات ، املهام الدولية امل�ؤقتة ، والعالقات 
، كما عملت يف جامعة بريزيت  الدولية  والعالقات  الدميقراطية  ، ومقدمات يف  الدولية 
عام 2001م ، وقامت بتدري�ص امل�شاقات الآتية : تاريخ القد�ص عرب الع�ش�ر ، و تاريخ 
 ، املعا�رش  العامل  وتاريخ   ، الع�رشين  القرن  يف  العربية  الدول  وتاريخ   ، افريقيا  جن�ب 
وتاريخ الدولة العثمانية . وف�شال عن ذلك عملت امل�ؤرخة كم�ش�ؤولة مكتبة يف معهد "اأب� 
لغد" للدرا�شات العاملية  ، كما عملت م�شاعدة ادارية يف وزارة التخطيط والتعاون الدويل 

. وهي تتقن اللغة العربية والجنليزية )1(. 
النهر يف  تل�ث   ، القت�شادي  ال�شلم   : اهمها  الأبحاث  من  باعداد جمم�عة  قامت       
القان�ن الدويل ، اقت�شاد الدول العربية ، دور الل�بي ال�شهي�ين يف التاأثري على ال�شيا�شة 
الأمريكية، القلية الرتكية الي�نانية يف قرب�ص ، التحكم ال�شخ�شي يف القان�ن الدويل، 
التامني العام ، حق الدفاع اليه�دي يف القان�ن الدويل ، حرب عام 1967م ، منظمة 
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____________________________
-1اأعالم من اأر�ص ال�شالم ،�ص275

عثم�ن ��سم�عيل عثم�ن �لطل
     ولد امل�ؤرخ عثمان الطل يف الظاهرية)1(.  اخلليل ي�م الثالثاء امل�افق 27 رجب عام 
الثان�ية  الدرا�شة  �شهادة  على  وح�شل   ، اكت�بر  1968م  من  الع�رشين  1388هـ/ 
العامة من مدر�شة اأب� عبيدة الأ�شا�شية ومدر�شة الظاهرية الثان�ية يف الظاهرية ، ح�شل 
على درجة البكال�ري��ص يف التاريخ جامعة اخلليل ،عن�ان بحث التخرج "مكة يف الع�رش 
اجلاهلي" عام 1993م ، كما ح�شل على درجة املاج�شتري يف التاريخ /تاريخ اإ�شالمي 
من جامعة النجاح ال�طنية عام 1998م ، وكان عن�ان اأطروحته :"مفه�م اجلماعة يف 

�شدر الإ�شالم" ، وح�شل على الدرجة .
عمل  كما   ، 1999م   1997- /فل�شطني  العايل  التعليم  وزارة  يف  مدر�شا  عمل      
حما�رشا غري متفرغ يف  كلية الآداب/ق�شم التاريخ-جامعة اخلليل 2003-2004م ، 

و حما�رشًا غري متفرغ.جامعة القد�ص املفت�حة)فل�شطني(،فرع دورا عام 2004م)2(. 
�ل�سه�د�ت �لعلمية:

 University ofالدكت�راة يف التاريخ الإ�شالمي من جامعة برتيه- .ا�شكتلندا/بريطانيا
Abertay Dundee، Scotland،UK

عام 2002م وكان عن�ان اطروحته:" الفتح الإ�شالمي الأول لإيلياء)بيت املقد�ص(" ، 
درا�شة نقدية حتليلية للم�شادر والروايات التاريخية الإ�شالمية املركزة )باللغة الجنليزية(، 

وله العديد من الأبحاث العلمية منها:
) �لكتب(  .1

 الفتح الإ�شالمي الأول لإيلياء )بيت املقد�ص( درا�شة نقدية حتليلية للم�شادر والروايات 
العربية  للدرا�شات  اآل مكت�م  معهد  ن�رش  الإجنليزية(  املبكرة)باللغة  الإ�شالمية  التاريخية 

والإ�شالمية.ا�شكتلندا. بريطانيا2003م.
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____________________________
-1الظاهرية:تقع يف اجلن�ب الغربي من اخلليل ، وترجع ت�شميتها بهذا ال�شم اإىل ال�شلطان اململ�كي الظاهر بيرب�ص الذي 

ا�ش�شها خالل فرتة ت�ليه لزمام الم�ريف الدولة اململ�كية. م�شطفى مراد الدباغ ، بالدنا فل�شطني ، جـ5، ق2 ، �ص237.
-2 اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني. 

2.  )�لأور�ق(:
اهتمام عمر بن اخلطاب مب�قع هيكل جادو يف  القد�ص ، حقيقة ام اأ�شط�رة جملة القد�ص 
القد�ص  عن  اخلام�ص  الدويل  امل�ؤمتر   / بريطانيا  الإ�شالمية  البح�ث  جممع  الإ�شالمية، 
ال�شالمي / معهد اآل مكت�م للدرا�شات العربية وال�شالمية دندي – ا�شكتلندا / بريطانيا 

واحلدود اجلغرافية ملنطقة اإيلياء )القد�ص(يف العهد البيزنطي)حتت الطبع(
�لأعم�ل �حل�لية :

-1الكتب 1( تاريخ القد�ص يف �شدر الإ�شالم
-2الأوراق 1( اأ�شاطري فتح القد�ص يف امل�شادر الإ�شالمية

-3زيارة عمر بن اخلطاب للقد�ص وبالد ال�شام:الأ�شباب والنتائج
-4عبدالله بن الزبري واخلالفة 

-5ال�ش�رى ال�شم :النظرية والتعليق
�شارك يف العديد من امل�ؤمترات العلمية وقدم فيها اوراق عمل نذكر منها : 

1. اهتمام عمر بن اخلطاب مب�قع هيكل جادو يف القد�ص ،حقيقية اأم اأ�شط�رة جملة القد�ص 
الإ�شالمية جممع البح�ث الإ�شالمية بريطانيا امل�ؤمتر الدويل اخلام�ص عن القد�ص الإ�شالمي 

معهد اآل مكت�م للدرا�شات العربية والإ�شالمية دندي ا�شكتلندا،  بريطانيا 2002م.
جممع  الإ�شالمية1999_2003م  القد�ص  عن  ال�شن�ي  الأكادميي  الدويل  2. امل�ؤمتر 

البح�ث الإ�شالميةا�شكتالندا وبريطانيا
3. الأدب والق�مية يف ال�رشق الأو�شط يف اإفريقيا جامعة املهرة ا�شكتلندا،  بريطانيا 2001 م.

ور�س�ت عمل:
اآل مكت�م  معهد  العليا يف  الدرا�شات  لطلبة  اأيام عمل  4. 15-2003/6/17ثالثة 
الطل  عثمان  الدكت�ر  يعمل  بريطانيا،  ا�شكتلندا،  دندي  والإ�شالمية،  العربية  للدرا�شات 
حاليا كمحا�رش غري متفرغ يف جامعات اخلليل ، والقد�ص املفت�حة، وي�شمل تخ�ش�شه 
 ، اجلاهلي  التاريخ  اإىل  اإ�شافة   ، الأوىل  الإ�شالمية  الفرتة  يف  وفل�شطني  القد�ص  تاريخ 
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1984م(.
-6 ع�ش� رابطة ال�شحافيني الفل�شطينيني منذ عام 1980 م وحتى الآن.

عثم�ن �لطب�ع
       ولد امل�ؤرخ ال�شيخ عثمان الطباع يف غزة عام 1300هـ/ 1882م.ودر�ص الت�حيد 
واحل�شاب والعبادات .ويف عام  1900 م ق�شد الأزهر مب�رش وح�رش درو�ص اأكابر ذلك 
العهد كال�شيخ حممد ال�شمل�طي وال�شيخ اأحمد الرفاعي وال�شيخ حممد بخيت والإمام 
ال�شيخ حممد عبده مفتي الديار امل�رشية وال�شيخ �شليم الب�رشي واأخذ عنهم الكثري يف 

خمتلف الفن�ن .
      عاد اإىل غزة عام 1902م و�رشع يف التدري�ص ثم ا�شند اإليه التدري�ص يف اجلامع 
العمري الكبرييف عام 1921م ثم ا�شندت اإليه اخلطابة يف عام 1931م وراأى اأن غزة 
تفتقر اإىل مكتبة ، ف�شمر عن �شاعد اجلد حتى جنح يف تاأ�شي�ص مكتبة عامة وزودها بنح� 
ثالثة الف كتاب.وكان ال�شيخ الطباع ينظم ال�شعر .و�شنف الكثري من الكتب والر�شائل 
حتى بلغت الأربعني ،منها : خال�شة الأن�شاب لعائالت غزة وهداية الرحمن يف هدم البدع 
وترك التنباك والدخان وغريها ،وله كتاب احتاف الأعزة يف تاريخ غزة.وقد ت�يف يف ربيع 

الثاين 1950/1370م )1(.
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وتاريخ �شدر الإ�شالم ، وتاريخ العبا�شيني الأوائل ، وبخا�شة التاريخ ال�شيا�شي والديني 
وفل�شطني  القد�ص  تاريخ  لت�شمل  اهتماماته  تت��شع جمالت   ، والجتماعي  القت�شادي 
حتى الع�ش�ر احلديثة ، وكان الدكت�ر الطل قد ح�شل عام 1999م على منحة ال�شيخ 
حمدان بن را�شد اآل مكت�م لدرا�شات بيت املقد�ص للباحثني ال�شبان 1999م وهي منحة 
جائزة   على  عام 2003م  كما ح�شل   ، بريطانيا  من  الدكت�راة  درجة  على  للح�ش�ل 

درا�شات بيت املقد�ص من جممع البح�ث الإ�شالمية يف اململكة املتحدة  .

عدن�ن �حمد �ب� �سبيكة 
، ح�شل على  اب� �شبيكة يف رفح عام1372هـ/ 1952م  امل�ؤرخ عدنان         ولد 
لي�شان�ص اآداب من اجلامعة الإ�شالمية بال�ش�دان عام 1996م، وح�شل على دبل�م عاٍل 
يف الدرا�شات التاريخية عام 1998م من جامعة النيلني يف ال�ش�دان ، وعلى ماج�شتري 
عروبة  ث�رات   ": اطروحته  وعن�ان   ، 2000م  عام  النيلني  جامعة  من  التاريخ  يف 

فل�شطني1928-1939م.
عام  منذ  ي�ن�ص  خان  منطقة   – املفت�حة  القد�ص  بجامعة  متفرغ  غري  اكادميي  م�رشف 
2000م ومبنطقة رفح التعليمية ، وباحث يف مركز التاريخ ال�شف�ي الفل�شطيني / منطقة 
خاني�ن�ص التعليمية – جامعة القد�ص املفت�حة من عام 2001-2003م ، وحما�رش 

غري متفرغ يف ق�شم التاريخ يف جامعة الق�شى من عام 2001م وحتى الن .
للالجئني  كندا  :"خميم  بعن�ان  ال�شف�ي  التاريخ  يف  بحث  ل�شدار  م�شرتك  باعداد  قام 
اواخر عام  ن�رشه يف  مت   – �شف�ية  درا�شة  �شيناء 1982-2000م"  الفل�شطينيني يف 
2002م . وامل�شاركة بتاريخ 12 اكت�بر 2002م يف حتليل ا�شدار ال�شهداء يع�دون، 
/5/26 2000/9/3م-  من  الفرتة  يف  الق�شى  انتفا�شة  ل�شهداء  ت�ثيقية  درا�شة 
منطقة خاني�ن�ص   – الفل�شطيني  ال�شف�ي  التاريخ  مركز  بني  م�شرتك  اعداد   ، 2002م 
التعليمية و مركز بناة الغد التابع جلمعية الثقافة ، وامل�شاركة بتاريخ 9 ن�فمرب 2002م 

يف مناق�شة حتكيم ا�شدار بعن�ان : امللحمة واملجزرة )1(. 
له مقال ح�ل ال�رشاع العربي – الإ�رشائيلي و�شيا�شة ارئييل �شارون جتاهه ، ون�رشه يف 
�شحيفة احلياة اجلديدة بعن�ان : تغيري يف امل�اقف اأم تكتيك  و�شامرة �شيا�شية " ، العدد 

3275 بتاريخ 2000/12/2م.
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التحرير الفل�شطينية ، التحكيم العاملي ، ال�شيادة يف القان�ن الدويل . 

__________________________
-1 ار�شلت ال�شرية الذاتية للباحثني .

عدن�ن �ي�ب م�سلم
      ولد امل�ؤرخ عدنان وترعرع يف بيت حلم، در�ص يف مدر�شة الأر�ص املقد�شة الثان�ية 
ببيت حلم،والت�جيهي 1963م يف مدر�شة وابا�ص الثان�ية _اإنديانا،وح�شل على درجة 
البكال�ري��ص عام 1967م،من جامعة انديانا.بل�منجنت )عل�م �شيا�شية /تاريخ(وح�شل 
على درجة املاجي�شتري عام 1970م من جامعة انديانا بل�منجنت)درا�شات �رشق اأو�شطية/
تاريخ (وح�شل على الدكت�راة عام 1983م جامعة ميت�شجان،اآن اأربار )الفكر العربي 

ال�شالمي املعا�رش وتاريخ العرب و ال�رشق الأ و�شط،والأدب العربي املعا�رش()1(.
ال�ظائف الأكادميية ووظائف اأخرى .

1(عمل م�رشفًا اكادمييًا يف جامعة بيت حلم منذ 1981م. 
.اآذار  ال�شف�ي  التاريخ  م�رشوع  ح�ل  حلم  بيت  يف  )ن�رات�نا(مركز  كر�شي  ا�شتاذ   )1

– بي�شان 27-12-2004
2( جمعية الدارة اخلا�شة للجامعة 2001م.

حلم  بيت  جامعة  يف  الفل�شطيني  الرتاث  ت�نا(.مركز  )ن�راغ  لتاأ�شي�ص  جمعية  ع�ش�   )3
1999_2000م

4( عميد كلية الآداب 1996_1999م.
5( اأ�شتاذ يف ق�شم الن�شانيات ايل�ل 1984_اآب 1997_اآب 1999م.

6( اأ�شتاذ كر�شي يف جمل�ص كلية الآداب 1996_1999م.
7( ع�ش� يف املجل�ص الأكادميي للجامعة 1984_1990،1996_1999م

8( ع�ش� جمعية الرتقية يف اجلامعة 1996_1999م.
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9( ع�ش� جمل�ص الدارة يف اجلامعة 1987،1996_1999م.
_1997 حلم  بيت  هارن��شاند�ص)ال�ش�يد(وجامعة  مدر�شة  بني  للتعاون  من�شق   )10

1999م

_______________________________
-1 اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني .

11(عميد كلية الآداب بالنيابة ،�شباط 87_اآب 1987م.
12(حمرر يف جملة بيت حلم لالأبحاث 1987_1991م.

 13( اأ�شتاذ م�شارك وحما�رش تاريخ ودرا�شات ثقافية اأيل�ل 1990_حتى ال�قت احلا�رش 
14(تفرغ علمي 1990_1999م

15(حما�رش 1981_1982م تاريخ ودرا�شات ثقافية 
16(اأ�شتاذ م�شاعد اأيل�ل 1983_اآب 1990م

�مل�ؤلف�ت : �أبح�ث ومق�لت:
كتاب  لكتابة  املتحدةالأمريكية  ال�ليات  للن�رشيف  براجر  �رشكة  مع  اتفاقية  وقع   )1
الأيدل�جية للمجاهد  �شيد قطب امل�رشي اجلن�شية )1906_1966(والذي �شين�رش 

يف عام 2005م
الطريق ال�شائك ، احلل ال�شلمي للنزاع الفل�شطينيي الإ�رشائيلي 1967_2002م   )2
الجتماعية  الثقافة  )جملة  الأمريكية)ل�ج��ص(للن�رش  .املجلة  الفل�شطينية  النظر  ،وجهة 

 on line شتاء 2004م.وجاهز اي�شا على برنامج�)
ال�شيا�شي  ،التقدم  الع�رشين  القرن  يف  الفل�شطيني  للتاريخ  املط�ية  ال�شفحات   )3
_1917 الربيطاين  النتداب  زمن  حلم  بيت  يف  والأفكار  وال�شحافة  والجتماعي 
1948م.بيت حلم .مركز وئام حلل النزاع .2002م بحث باللغتني العربية والجنليزية. 
قطب  �شيد  امل�شلم  الأيدول�جي  وفكر  املقلق،حياة  العامل  يف  الذات  عن  البحث   )4
1906_1966م القد�ص ،مطبعة اميريزيان للن�رش 2000م )باللغة العربية (ويت�شمن 

اأي�شا حياة �شيد قطب ون�شاطه يف م�رش.بحث.
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العثمانية  الدولة  اأواخر  يف  الفل�شطينية  وامل�شكلة  الفل�شطيني�ن  العرب  امل�شيحي�ن   )5
يف  املحلية  والكني�شة  الاله�ت  لعلم  الثامن  امل�ؤمتر  نح�  التقدم  1882-1918م، 
الرا�شي املقد�شة ) بالعربية( -13 1995/7/15م القد�ص ، 1996م ، وجملة اللقاء  

جملد رقم 14 و15 ) كان�ن اول عام 2000م ( بالجنليزية . بحث .
الهجرة : حتدي بيت حلم يف �شن�ات اللف الثالث . القد�ص ال�شب�عية 2000/11/3م.  )6
�رشعة زوال ال�شيا�شة يف القد�ص . القد�ص 2000/10/27م . وظهرت �شابقا يف   )7

جملة دمنركية كامبني 2000م.
العامل وعرب امل�رشق ، ورقة للم�ؤمتر العلمي الرابع 4-1998/5/6م.حررت من   )8
�شالح اب� ع�شبة وعزالدين املنا�رشة وحممد عبيدالله . عمان –الردن من�ش�رات جامعة 

فيالدلفيا 1999م.)بالعربية ( بحث .
العرب  ه�ية  مللمة  يف  الكامل  الق�شم   ، الفل�شطينية  الثقافية  اله�ية   . حلم  بيت   )9
اول  )ت�رشين  . جملد 13،  اللقاء  . جملة  الفل�شطيني  التاريخ  نظر  ، وجهة  الفل�شطينني 

1999( بحث.
-1929 الفل�شطينية  امل�شكلة  نح�  امل�رشي  وال�شعب  امل�رشية  احلك�مة  ت�جه   )10
1987م. جريدة القد�ص الي�مية ، القد�ص ال�رشقية ، 13و 1999/1/17م مقالني 

بالعربية .بحث .
11( وجهة النظر ال�شالمية لل�شيد قطب ، الجتماعية والع�شكرية . جملة جن�ب ا�شيا 

ودرا�شات ال�رشق الو�شط ) جامعة فيالدلفيا ( جملد 22 رقم 1  )1998م( بحث.
12( اله�ية الفل�شطينية . وجهة النظر الفل�شطينية . مقال . القد�ص 1998/1/2م. 

13( تقرير ك�شافة بيت حلم 1934-1937م ، تقرير ك�شافة المل . مدر�شة الر�ص 
املقد�شة. كان�ن ثاين 1998م باللغة العربية .

14( �شيد قطب . رفعة ال�شالم 1939-1950م .الطبعة الثانية .القد�ص ، اجلمعية 
الفل�شطينية الكادميية للدرا�شات الدولية . كان�ن اول 1997م ، بحث.

15( جتربة بيت حلم الوىل يف ال�شحافة " بيت حلم" 1919-1921م. اللقاء . القد�ص 
ف�شلية �شانا 12 رقم 4 ، 1997م بالعربية . بحث 

 ، .القد�ص  دروي�ص  وم��شى  خ�ري  جريي�ص   مع  بال�شرتاك  القد�ص  على  املنرب   )16
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درا�شات فل�شطينية ا�شالمية وم�شيحية . مركز اللقاء ، 1996م بالعربية. 
زمن  وحدودها  املعمارية  الزخرفة   – خلف  اب�  مروان  د.  على حما�رشة  تعليقات   )17
القد�ص  وم�شاألة  الع�شلي  كامل  د.  ومالحظات  متقدمة  درا�شة   . القد�ص  يف  الم�يني 

1996م ، القد�ص ، اجلمعية الفل�شطينية الكادميية للدرا�شات الدولية .
18( ال�طنية والدين . دور العرب امل�شيحيني يف �شنع مراحل ال�طنية ، الفعل ال�شالمي 
العاملي  احل�ار  مركز  مع  بالتعاون  18-1994/1/20م  الردن  عمان-   ، امل�شيحي 
 ، البيت  اآل  م�ؤ�ش�شة   (. ال�شالمية  احل�شارة  لبحث  امللكية  والكادميية  الفاتيكان(  )مدينة 
عمان ( روما 1994م، وجملة اللقاء ، جملد 6 )�شباط 1996م( وكالهما بالجنليزية. 

بحث.
املراحل الوىل للهجرة الفل�شطينية اىل امريكا . من القرن التا�شع ع�رش اىل عام   )19
1948م  م�شاكل الهجرة .مركز اللقاء . القد�ص .1991م بالعربية . جملة اللقاء ، عدد 
2 )كان�ن اول 1992م( بالجنليزية .بيت حلم   ) جمعية اأنط�نيان للمراجعة ال�شن�ية (. 

1993-1996م . بالعربية . بحث.
20( بدر وابراهيم لما . فيلم عربي من فل�شطني 1927-1952م. بيت حلم مراجعة 
�شن�ية . 1990-1991م. وال�طن . بيت حلم . �شيف 1994م.بالعربية بحث وهناك 

�بح�ث �خرى .
مر�جع�ت كتب :

اللقاء ، بالعربية ، العام الثاين  -1 1986م، -2 1986م ، 3-1987م، 4-1988م  
،5-1992م ، -6 1993م،  7-1994م،  -8 1995م، 1996م، 1997م، 

1998م، 2003م، 2004م.
جملة اللقاء بالجنليزية : عدد 5 �شهر 7 ، 1995م ، 9-1997/6/10م، 10/13/

1999م 16-2001/7/17م.
ن�شاطات اخرى من التاأليف :

2004م  .1992م-  الجنليزية  باللغة  )بحث(  اللقاء  ملجلة  تنفيذي  حترير  هيئة   1-
حمرر تنفيذي 1997م حتى الن .

حمرر تنفيذي ، مراكز اللقاء ، جريدة الخبار بالجنليزية 1989م- 2004م.  2-
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جمعية الي�بيل الف�شي للتاأليف بجامعة بيت حلم 1997م- 1998م.  3-
هيئة حترير جملة جامعة بيت حلم لالبحاث . 1985م1993-م.  4-

حمرر رئي�شي املراجعة ال�شن�ية لبيت حلم )جمعية اأنط�نيان ( . بالعربية ، -1989   5-
1991م ، 1996م- 1998م.

هيئة حترير . املراجعة الف�شلية ملجلة اللقاء ، بالعربية . 1985م حتى الن.  6-
هيئة حترير املجلة الفل�شطينية للدرا�شات التاريخية -1996 1997م، 1999م-   7-

2000م.
جمم�عة �بح�ث خ��سة : 

جمم�عة عدنان اي�ب م�شلم من بيت حلم . التاريخ احلديث لالآر�ص املقد�شة مع بع�ص   1-
املالحظات عن املثقفني والتقدم ال�شحفي حتت ادارة الجنليز والردنيني وال�رشائيليني 

1917-1980م.
املجم�عة على ميكروفيلم يف مكتبة اخلريجني يف جامعة مي�شيجان ، اآن اأربار ، مي�شيجان، 
الدرا�شات  معهد   : الو�شط  ال�رشق  يف  عديدة  معاهد  اىل  ن�شخ  جمم�عة  وزعت  وقد 

الفل�شطيني ، بريوت ، واجلامعة الردنية – عمان ، وجامعة بيت حلم .
جمم�عة خا�شة عن بيت حلم . م�ج�د يف مكتبة جامعة بيت حلم – الق�شم الفل�شطيني   2-

، ت�رات�نا .
التاريخ  ق�شم  حلم   بيت  جامعة  لطلبة   . م�شلم  لعدنان  ال�شف�ي  التاريخ  جمم�عة    3-

-1993 2000م
درا�شات اجتماعية وما يخ�ص من ن�شاطات:

بالتعاون بني كلية الثقافة وكلية الداب معا يف تخ�ش�شات التاريخ واجلغرافيا من   1-
ال�شف�ف اخلام�ص حتى العا�رش ، كان م�رشفا على فرع التاريخ.

جتربة عربي مهاجر يف امريكا – مركز درا�شات ال�رشق الو�شط و�شمال افريقيا ،   2-
جامعة مي�شيجان ، اآن اأربار ، مي�شيجان ، 1981م.
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عدن�ن ح�سني عبد�لله عي��س 
ولد امل�ؤرخ عدنان عيا�ص يف رافات ) �شلفيت ( يف  ي�م اجلمعة امل�افق الع�رشين من ربيع 
تعليمه  ،وتلقى  1952م  عام  الول  كان�ن  �شهر  من  ع�رش  الثامن  1351هـ/  الخر 
البتدائي يف مدر�شة قريته والتعليم العدادي  يف مدر�شة الزاوية واما التعليم الثان�ي 

فقد تلقاه يف بلدة بديا .
ح�شل على لي�شان�ص اداب-تاريخ من جامعة بريوت العربية يف لبنان عام 1976م،كما 
ح�شل على دبل�م عام الدرا�شات العليا من جامعة القدي�ص ي��شف يف لبنان عام 1988م، 
وماج�شتري تاريخ من اجلامعة نف�شها عام 1991م وكانت اطروحته بعن�ان:" ا�شالم اهل 
عمان"، وح�شل على �شهادة الدكت�راة يف التاريخ من جامعة النيلني يف ال�ش�دان عام 2001م،  
وكان عن�ان اطروحته :" الطائفة ال�شامرية يف نابل�ص  درا�شة يف عاداتها ومعتقداتها .
عمل مدر�شا ملدة ثالث �شن�ات يف ليبيا ، ومدر�شا ملدة �شت �شن�ات يف المارت وحما�رشا 
ملدة �شت �شن�ات يف الكلية الع�رشية برام الله ، ويعمل حاليا م�رشفا اكادمييا متفرغًا يف 
امل�ظفني  بع�ص  اختيار  ع�ش�  وه�   ، التعليمية  �شلفيت  /منطقة  املفت�حة  القد�ص  جامعة 
قاعات  مدير  وكان   ، املنطقة  ال�شبط يف  ، وع�ش� جمل�ص  التعليمية  �شلفيت  منطقة  يف 
المتحانات يف جامعة القد�ص املفت�حة يف بلدة بديا يف الفرتة ال�اقعة بني عامي 2000-
2006م ،  وع�ش� جلنة العمل اجلماهريي يف حمافظة �شلفيت ، وكان رئي�ص جمل�ص 

قروي رافات ملدة �شت �شن�ات يف الفرتة ال�اقعة ين عامي 1999-2005م)1(. 
اما عن الدورات التي ا�شرتك  فيها فقد كان يف دورة الدارة املت��شطة لدارة احلكم الذاتي 
الفل�شطيني – القن�شلية المريكية – جامعة النجاح ال�طنية ملدة ا�شب�ع عام 1993م ، 

ودورة يف احلا�ش�ب والنرتنت عام 2005م يف جامعة القد�ص املفت�حة .
اما عن ن�شاطاته فه� معد برنامج اعرف بلدك يف اذاعة الهدى قلقيلية ، وله العديد من 
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املقالت يف �شحيفة حنظلة ، والقى العديد من املحا�رشات والندوات ح�ل  ال�شتيطان 
واجلدار ، وله العديد من البحاث واملحا�رشات ح�ل جدار الف�شل العن�رشي والق�شية 
الفل�شطينية ، وقدم ندوات عدة يف الدميقراطية وحق�ق الن�شان بالتعاون مع م�ؤ�ش�شة �شم�ص 
حلق�ق الن�شان ، وقام بح�ش�ر العديد من امل�ؤمترات العلمية داخل فل�شطني وخارجها ،وله 

العديد من البحاث املحكمة يف التاريخ ال�شف�ي وال�شتيطان والقد�ص ،ومنها:
______________________________

-1 ار�شل ال�شرية الذاتية للدكن�ر تي�شري جبارة .

-1 جذور البا�شية يف بالد املغرب –املجلة العربية للعل�م الن�شانية /جامعة الريم�ك.
-2 جدار الف�شل العن�رشي جرافة التطهري العرقي يف القد�ص /جامعة النجاح ال�طنية .
الفل�شطيني / جامعة نا�رش  ال�شهي�ين وانعكا�شاته عى حق�ق الن�شان  -3 ال�شتيطان 

الممية يف ليبيا .
. العل�م والتكن�ل�جيا يف �شنعاء  العل�م الن�شانية /جامعة  – جملة  -4 نكبة فل�شطني  

-5 فار�ص العزوين )قائد ف�شيل امل�ت (- اجلامعة ال�شالمية يف غزة .
-6 احلالج زنديقا اأم مت�ش�فا –جامعة ت�ن�ص احلرة /حتت التحكيم.

-7 الن�شاط ال�شتيطاين وانعكا�شاته الدميغرافية على الفل�شطينيني – جملة معهد البح�ث 
والدرا�شات العربية / القاهرة – حتت التحكيم .

جملة   / �شلفيت  حمافظة  اأرا�شي  على  ال�شلبية  وتاثرياته  العن�رشي  الف�شل  جدار   8-
اجلامعة ال�شالمية / غزة – حتت التحكيم .  
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عدن�ن حممد ملحم
       ولد امل�ؤرخ عدنان ملحم يف الزرقاء /الردن ي�م ال�شبت امل�افق ال�شابع ع�رش من 
�شعبان عام 1380هـ/الرابع من �شباط  1961م، تلقى تعليمه البتدائي يف مدر�شة 
عنبتا البتدائية للبنني والتعليم العدادي والثان�ي يف مدر�شة عنبتا الثان�ية للبنني ، ح�شل 
على درجة البكال�ري��ص- تاريخ وعل�م �شيا�شية و�شحافة من جامعة النجاح ال�طنية، 
، وكان  الردنية عام 1992م  اجلامعة  التاريخ من  املاج�شتري يف  وح�شل على درجة 
عن�ان اأطروحته : "م�قف جريدة الدفاع من الق�شية الفل�شطينية 1934-1948م"، 
 : اطروحته   عن�ان  وكان   ، عام 1996م  التاريخ  دكت�راه يف  درجة  كما ح�شل على 

"امل�ؤرخ�ن العرب والفتنة الكربى من القرن 1-4هـ" ، )درا�شة تاريخية منهجية(.
  عمل رئي�شا لق�شم الدرا�شات الن�شانية يف جامعة النجاح ال�طنية ) يف كلية الدرا�شات 
املناهج  تاليف  رئي�ص وع�ش� جلان  وه�   ، عام 2003م  عام 2001 حتى  من  العليا 
الجتماعية يف وزارة الرتبية والتعليم الفل�شطينية من عام 2001 حتى الآن ، وه� رئي�ص 

ق�شم التاريخ من عام 1999 حتى الن)1(.
       عمل ا�شتاذا م�شاعدا يف جامعة النجاح ال�طنية من عام 1997م حتى الن ، وقام 
بتدري�ص م�اد التاريخ ال�شالمي ) املنهجية التاريخية ( لطلبة البكال�ري��ص واملاج�شتري ، 
كما عمل ا�شتاذًا غري متفرغ يف جامعة القد�ص املفت�حة وحتى الآن، وقام بتدري�ص م�اد 
اجلامعة  يف  وتدري�ص  بحث  كم�شاعد  وعمل   ، البكال�ري��ص  لطلبة  ال�شالمي  التاريخ 
وتقييم  البكال�ري��ص  طلبة  بتدري�ص  وقام  1992م  1989اىل  عام  من  الردنية 
ابحاثهم وت�شحيح امتحاناتهم ، كما عمل معلما يف وزارة الرتبية والتعليم الردنية من 
عام 1985م اىل 1987م وقام بتدري�ص مادة التاريخ لطلبة املرحلة  الثان�ية ، وعمل 
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حمررا يف �شحيفة الفجر املقد�شية من عام 1980حتى عام 1985م ، وله العديد من 
الأوراق والدرا�شات املن�ش�رة يف ال�شحف الفل�شطينية نذكر منها :

والجتماعية  ال�شيا�شية  احلياة  يف  الفل�شطينية  املراأة  دور  ح�ل  خمتلفة  مقالت   1-
والقت�شادية والتعليمية يف فل�شطني.

-2 مقالت خمتلفة عن اجلامعات واملعاهد التعليمية يف فل�شطني.
-3 مقالت �شيا�شية متعددة ح�ل �ش�ؤون ال�شاعة.

______________________________________
-1 اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني .

�لكتب �ملن�س�رة :
درا�شة  الهجري(،  الرابع  القرن   – الأول  )القرن  الكربى  والفتنة  العرب  امل�ؤرخ�ن   -

تاريخية منهجية، ط1 – دار الطليعة للطباعة والن�رش، بريوت، لبنان، 1998م.
الأبحاث املحكمة املن�ش�رة، اأو املقب�لة للن�رش :

اإ�شهام الّدوري يف فل�شفة علم التاريخ ون�شاأته عند العرب، ن�رش يف جملة اجلمعية   -
التاريخية الفل�شطينية. املجلد الأول، العدد الثالث، ذو القعدة 1423هـ/كان�ن الثاين 

2003م. �ص)34-11(.
- اأو�شاع الطائفة ال�شامرية يف مدينة نابل�ص، من خالل كتاب ولية بريوت، ملحمد رفيق 
التميمي، وحممد بهجت. )درا�شة تاريخية منهجية(، ن�رش يف جملة اأبحاث النجاح. جامعة 
اأول )1423هـ/ حزيران،  ربيع   )1( املجلد 16  فل�شطني.   – نابل�ص  ال�طنية،  النجاح 

2002م(. �ص)222-189(.
الك�اكبي  الرحمن  عبد  مل�قف  حتليلية  روؤية  العربي:  الفكر  يف  الدميقراطية  مفه�م   -
)1259-1320هـ(/)1843-1902م(، مقب�ل للن�رش يف جملة العل�م الإن�شانية، 

ال�شادرة عن كليتي الآداب والرتبية، جامعة البحرين، البحرين.
طربيا308-1368هـ/968-1948م  مدينة  يف  احل�شني  بنت  �شكينة  م�شهد   -

،درا�شة تاريخية وثائقية ،جملة جامعة النجاح ،نابل�ص 2009م .
العل�م  ،جملة  من�ذجا  الطهطاوي  رافع  رفاعة  ،قراءة  ال�رشعية  الن�ش��ص  مع  التعامل   -

الن�شانية ،كلية الداب.
امل�ؤمترات والدورات والندوات العلمية :

ندوة عبد العزيز الّدوري اإن�شانًا وم�ؤرخًا ومفكرًا. م�ؤ�ش�شة عبد احلميد �ش�مان، عمان،   .1
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الأردن، 20 و1999/10/21م.
الدورة التدريبية الإقليمية للمخت�شني يف البحث امل�جه خلدمة الدرا�شات الإ�شالمية   .2
– الأردن – جامعة الريم�ك، واملنعقدة يف الفرتة ما بني 1-5 ني�شان 2001م. وقد قدمت 
للدورة ورقة عمل بعن�ان واقع تدري�ص الدرا�شات الإ�شالمية يف التعليم املدر�شي يف فل�شطني.
م�ؤمتر الباحثني ال�شباب، مركز الدرا�شات ال�شرتاتيجية يف اجلامعة الأردنية، عمان،   .3

الأردن، يف الفرتة ال�اقعة ما بني 28-30 ني�شان 2001م.
اأطروحات املاج�شتري التي اأ�رشف عليها :

 – )1هـ  الأم�ية  الدولة  نهاية  حتى  التك�ين  فرتة  منذ  الإداري  اجلهاز  يف  العمال   1-
132هـ(، ح�شن عيا�ص، 2002م.

عبد الله بن عبا�ص )ت68هـ( ودوره يف الكتابة التاريخية، �شامر من�ش�ر، 2003م.  2-
وهب بن منبه )ت110هـ( ودوره يف الكتابة التاريخية، و�شاح زقزوق، 2003م.  3-

دولة بني مرين: تاريخها و�شيا�شتها جتاه مملكة غرناطة الأندل�شية واملمالك الن�رشانية   4-
يف اإ�شبانيا، عامر اأحمد، 2003م.

الن�شاطات الالمنهجية :
-1 رئي�ص الهيئة الإدارية لإطار العاملني – فتح، يف جامعة النجاح ال�طنية، 2001م.

-2 ع�ش� احتاد امل�ؤرخني العرب منذ عام 1998م.
-3 ع�ش� اجلمعية التاريخية الفل�شطينية منذ عام 1997م.

-4 رئي�ص احتاد طلبة جامعة النجاح ال�طنية يف الفرتة )1983-1985م(.
 –  1982( الطلبة  قطاع  عن  ممثاًل  الفل�شطيني  العايل  التعليم  جمل�ص  ع�ش�   5-



346

____________________________
-1 ار�شل ال�شرية الذاتية للباحثني . 

عزيز ه�رون ر�سيد ك�يد
ولد عزيز كايد يف نابل�ص ي�م اجلمعة ال�شابع من ربيع الول عام 1384هـ/ ال�شابع ع�رش 
ال�شيا�شية من جامعة  العل�م  البكال�ري��ص  يف  ، ح�شل على درجة  من مت�ز1964م 
ال�شيا�شية/  العل�م  يف  املاج�شتري  درجة  على  وح�شل  1989م،  عام  ال�طنية  النجاح 

تخ�ش�ص عالقات دولية، اجلامعة الأردنية، 1993م)1(.
�خلربة �لعملية:

منذ  متخ�ش�ص  وباحث  الربملانية.  البح�ث  وحدة  يف  باحث  الآن:  حتى   1996- )1
والدرا�شات  البح�ث  مركز  يف  الربملانية  البح�ث  وحدة  )تاأ�ش�شت  2001/1/1م. 
الفل�شطينية يف نابل�ص عام 1996م ، ثم مت نقلها اإىل املجل�ص الت�رشيعي الفل�شطيني يف 

رام الله منذ 1998/9/1م (.
2( 1993-1995م : باحث يف مركز درا�شات ال�رشق الأو�شط يف عمان- الأردن.

ال�شادرة عن  الفل�شطينية  ال�شيا�شة    3( 1997-1999م: ع�ش� هيئة حترير جملة 
مركز   البح�ث والدرا�شات الفل�شطينية.   

القد�ص  تلفزي�ن  يف  اأ�شب�عي  ح�اري  برنامج  مقدم  الآن:  حتى  2004/1/1م-   )4
الرتب�ي،   وه� تلفزي�ن حملي تابع جلامعة القد�ص، فل�شطني.

5( 2004/7/1م – حتى الآن: حما�رش غري متفرغ يف كلية املجتمع الع�رشية، رام الله
�لدر��س�ت �ملن�س�رة:

بال�شرتاك مع اآخرين: املدنيات: الدميقراطية وامل�اطنة وحق�ق الإن�شان يف فل�شطني،   )1
مركز البح�ث والدرا�شات الفل�شطينية، 1998م.

تداخل ال�شالحيات يف م�ؤ�ش�شات ال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية، الهيئة الفل�شطينية   )2
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امل�شتقلة حلق�ق امل�اطن، 1999م.
اإ�شكاليات العالقة بني ال�شلطتني الت�رشيعية والتنفيذية يف ال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية،   )3

الهيئة الفل�شطينية امل�شتقلة حلق�ق امل�اطن، 2000م.

______________________________
-1 ار�شل ال�شرية الذاتية للباحثني . 

الفل�شطينية امل�شتقلة حلق�ق  الهيئة  الفل�شطيني امل�ؤقت،  قراءة يف م�رشوع الد�شت�ر   )4
امل�اطن، 2000م.

الفل�شطينية  الهيئة  املجل�شني،  ونظام  ال�احد  املجل�ص  نظام  بني  الت�رشيعية  ال�شلطة   )5
امل�شتقلة حلق�ق امل�اطن، 2001م.

الرقابة الربملانية على املعاهدات التي تربمها ال�شلطة التنفيذية، الهيئة الفل�شطينية   )6
امل�شتقلة حلق�ق امل�اطن، 2002م.

اإ�شغال املنا�شب العليا يف ال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية، الهيئة الفل�شطينية امل�شتقلة   )7
حلق�ق امل�اطن، 2003م.

خارطة حك�مة اأول رئا�شة وزراء فل�شطينية، مركز الرباق للبح�ث والثقافة، رام الله،   )8
2003م.

م�رشوع الد�شت�ر الفل�شطيني: ق�شايا خالفية، املركز الفل�شطيني للدرا�شات ال�شيا�شية   )9
وامل�شحية، رام الله، 2004م.

اأجل  من  (الئتالف  )اأمان  م�ؤ�ش�شة  فل�شطني:  يف  ال�شلطات  ف�شل  الطبع(  )حتت   )10
رام  والدميقراطية،  العاملي  احل�ار  لتعميق  الفل�شطينية  املبادرة  )مفتاح(  وم�ؤ�ش�شة  النـزاهة 

الله، 2004م.
�ملق�لت �ملن�س�رة:

البح�ث  مركز  الفل�شطينية،  ال�شيا�شة  جملة  فل�شطني،  يف  املدنية  الت�عية  1( اجتاهات 
والدرا�شات الفل�شطينية، عدد 17، �شتاء 1998م.

2( �شالحيات ال�زراء يف الق�انني الفل�شطينية، جملة ال�شيا�شة الفل�شطينية، مركز البح�ث 
والدرا�شات الفل�شطينية، عدد 24، خريف 1999م. 
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3( حالة حق�ق امل�اطن الفل�شطيني، جملة ال�شيا�شة الفل�شطينية، مركز البح�ث والدرا�شات 
الفل�شطينية، عدد 23، �شيف 1999م.

4( وثيقة جنيف والنتفا�شة، جملة درا�شات باحث، مركز باحث للدرا�شات، بريوت، �شتاء 
2004م. 

دور�ت تدريبية:
1( الأمم املتحدة وحق�ق الإن�شان، مكتب املف��ص ال�شامي حلق�ق الإن�شان يف الأمم املتحدة،   

رام الله، 6-2001/11/8م.
2( حق�ق املراأة- دورة القيادات ال�شابة، جمعية اخلن�شاء، رام الله، 2003م.

الله،  رام  والثقافة،  للبح�ث  الرباق  مركز  ال�اقع،  لتحليل  كاأداة  ال�شيا�شي  3( القت�شاد 
10/15-2002/11/14م.

/3/15-1/15 الله،  رام  والثقافة،  للبح�ث  الرباق  مركز  الإ�شالمي،  4( القت�شاد 
2003م.

الرباق  مركز   ،SPSS برنامج  با�شتخدام  الإح�شائي  والتحليل  الراأي  5( ا�شتطالعات 
للبح�ث والثقافة، رام الله، 19-2003/8/27م.

الإن�شان يف  ال�شامي حلق�ق  املف��ص  مكتب  الدولية،  الإن�شان  واآليات حق�ق  6( معايري 
الأمم املتحدة، رام الله، 13-2004/4/15م.

ني�شان/اأبريل  ال�طنية،  النجاح  جامعة  يف  امل�شتمر  التعليم  مركز  العامة،  7( الإدارة 
2004م. 

الت�رشيعي  للمجل�ص  قدمت  وتقارير  الفل�شطينية  الق�انني  م�شاريع  درا�شات  له   
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الفل�شطيني.

 

ع�س�م ك�مل جرب خميمر
      ولد امل�ؤرخ ع�شام خميمر يف ي�م الثنني احلادي والع�رشين من رجب عام 1388هـ/ 
البكال�ري��ص  الثاين عام 1968م ، ح�شل على درجة  الرابع ع�رش من �شهر ت�رشين 
تربية وتاريخ من جامعة اأم درمان ال�شالمية – ال�ش�دان ، ودرجة دبل�م عاٍل يف التاريخ 
من جامعة النيلني يف ال�ش�دان ، ودرجة ماج�شتري / تاريخ قدمي – ال�ش�دان ، يف ي�ني� 
عهد  من  فل�شطني  يف  للعرب  التاريخي  احلق   ": بعن�ان  اطروحته  وكانت   ، 2000م 
الكنعانيني اىل عهد الرومان " ، ويق�م باعداد ر�شالة دكت�راة بعن�ان :" التاريخ ال�شيا�شي 

واحل�شاري للرومان يف فل�شطني " . 
– غزة ، وعمل       يعمل حما�رشًا يف ق�شم التاريخ والعل�م ال�شيا�شية بجامعة الزهر 
جامعة  متفرغ يف  ويعمل حما�رشا غري   ، عامني  ملدة  والتعليم  الرتبية  وزارة  مدر�شا يف 
الق�شى منذ عام 1999م ، ويعمل حما�رشًا غري متفرغ يف جامعة القد�ص املفت�حة منذ 

عام 2000م)1( . 
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___________________________
-1 ار�شل ال�شرية الذاتية للباحثني

ع�س�م حممد م�سلط 
عام  العا�رش من حمرم  امل�افق  الثنني  ي�م   )1( اريحا  م�شلط يف  امل�ؤرخ ع�شام  ولد       
1391هـ/ الثامن من اذار 1971م ، وتلقى تعليمه البتدائي والإعدادي يف مدر�شة 
الله  رام  ذك�ر  مدر�شة  يف  در�شها  فقد  الثان�ية  املرحلة  اأما   ، ال�شا�شية  المعري  ذك�ر 
الثان�ية ، و�شجل بعد جناحه يف الثان�ية العامة يف جامعة بريزيت حيث ح�شل على درجة 
البكال�ري��ص يف التاريخ والعل�م ال�شيا�شية ، كما ح�شل على درجة املاج�شتري من اجلامعة 
نف�شها ، حيث قام باعداد بحثني ، الأول بعن�ان " قطاع ال�شناعة الفل�شطيني 1948-
 .  " ال�شهي�نية  واحلركة  الها�شمي  النظام  بني  العالقة   " بعن�ان  والثاين   ،  " 1996م 
       تقدم للح�ش�ل على درجة الدكت�راة من جامعة النيلني يف ال�ش�دان حتت ا�رشاف اأ.د 
ميم�نة مريغني ، وم��ش�عها :" حك�مة عم�م فل�شطني ومنظمة التحرير الفل�شطينية " ، 

وح�شل على الدرجة عام 2005م )2(. 
وخالل تلك الفرتة قام امل�ؤرخ باإعداد جمم�عة من الأبحاث ، اأهمها : 

�شيا�شة التبعية واندلع احلرب العاملية الأوىل .   1-
مفه�م ال�شيا�شة واحلكم يف العامل العربي .   2-

ن�شاأة اململكة املغربية احلديثة .   3-
ال�شرتاتيجية ال�شهي�نية جتاه �رشق الأردن .   4-

النظام ال�شيا�شي العربي املعا�رش .   5-
مفه�م املنهاج وتط�ره عرب التاريخ .     6-
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________________________
1 - اريحا: قدم مدينة اكت�شفت حتى الن يرجع تاريخها اىل 7800ق.م و اريحا القدمية هي تل ا�شطناعي �شغري يدعى 
تل  ال�شلطان و ه� يقع اىل جانب عني املاء امل�شماة با�شمه و اهميتها تاتي ل�ق�عها على الطريق الرئي�شية املمتدة بني القد�ص 
و الغ�ر جدد هريودو�ص  الكبري اريحا وو�شعها و زينها  مبختلف املن�شاآت اعاد الرومان بناءها ويف عهد ق�شطنطني انت�رشت 
فيها امل�شيحية دخلت اريحا حتت احلكم ال�شالمي يف القرن ال�شابع امليالدي دعيت يف ي�م ما مبدينة النخيل و ذكرها الرحالة 
كثريا يف كتبهم وو�شف�ها بكرثة نخلها و م�زها و �شدة حرها .انظر: م�شطفى مراد الدباغ )1(: بالدنا فل�شطني ،جـ8،الق�شم 

الثاين ،�ص 538.
-2 ار�شل ال�شرية الذاتية للباحثني

ع�س�م حممد �سخنيني

      ولد امل�ؤرخ ع�شام �شخنيني يف طربيا عام1357هـ/ 1938م ،و تعلم البتدائية 
يف مدار�شها و ح�شل على دكت�راة يف التاريخ العربي احلديث)الق�شية الفل�شطينية(من 
و  العربية  الدرا�شات  يف  فل�شفة  دكت�راة  ،و  1981م  ي��شف/بريوت  القدي�ص  جامعة 

ال�شالمية )التاريخ ال�شالمي (،جامعة اك�شرت/بريطانيا 1991م.
      و قد �شغل نائب املدير العام ملركز الأبحاث الفل�شطيني ،بريوت و رئي�ص حترير الي�ميات 
الفل�شطينية  ال�شادرة عن املركز 1971-1976م ،كما �شغل مدير التحرير املركزي 
ل�كالة انباء المارات العربية املتحدة ،اب� ظبي 1976-1980م ،ف�شال عن رئا�شته 
ملركز ابحاث ال�رشق الو�شط و رئي�ص البنك العربي للمعل�مات دبي 1980-1996م.
    وه� ي�شغل الآن ا�شتاذ التاريخ يف جامعة البرتاء اخلا�شة /كلية الآداب و العل�م /ق�شم 

اللغة العربية و اآدابها )1(.
  اأما عن اإنتاجه العلمي فقد و�شع جمم�عة من الكتب و الأبحاث اهمها :

�أول: كتب

الأبحاث  مركز  نيق��شيا:  الفل�شطيني.  التاريخ  يف  امل�شاألة  جذور  الدولة:  فل�شطني   1-
الفل�شطيني، 1985م.

-2 مملكة هرمز: اأ�شط�رة اخلليج التجارية 1300-1622م. دبي: ندوة الثقافة والعل�م، 
1997م.

-3 العبا�شي�ن يف �شن�ات التاأ�شي�ص: تف�شري جديد للث�رة وال�رشعية ونظام احلكم. بريوت: 
امل�ؤ�ش�شة العربية للدرا�شات والن�رش، 1998م.
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-4 عهد اإيلياء وال�رشوط العمرية: من�ذج تطبيقي ل�شتخدام اأدوات التفكيك يف ت�شحيح 
التاريخ الإ�شالمي. عمان: دار املناهج، 2001م . 

-5 فل�شطني والفل�شطيني�ن: �شريورة تك�ين ال�شم وال�طن وال�شعب واله�ية. بريوت: 
امل�ؤ�ش�شة العربية للدر�شات والن�رش، 2003م .

___________________________
1_ ار�شل ال�شرية الذاتية اإىل الدكت�ر �شعيد البي�شاوي بتاريخ2009/2/28م

تاريخ  من  �شفحة  1095-1128م:  488-522هـ/  دم�شق  اأتابك  طغتكني   6-
ال�رشاع مع الفرجن. من�ش�ررات عمادة البحث العلمي بجامعة البرتا، 2003م .

م�ؤ�ش�شة  بريوت:  العربية.  التاريخية  املعرفة  يف  اأ�شط�رية  مك�نات  الإ�رشائيليات:   7-
الدرا�شات والن�رش 2004م )فاز بجائزة جامعة فيالدلفيا لأح�شن كتاب للعام 2006م(. 

-8 امل�شت�رشق�ن وم�شطلحات التاريخ الإ�شالمي: حتليل ونقد. عمان: دار جرير للطباعة 
والن�رش، 2007.

-9 ث�رة الزجن 255-270هـ/ 869-883م: روؤية جديدة. ح�ليات الآداب والعل�م 
الجتماعية )جامعة الك�يت(، الر�شالة 259، احل�لية 27، اآذار 2007م.

ث�ني�: بح�ث

املدن  عن  الأوروبيني  واملبع�ثني  الرحالة  كتابات  والزدهار:  التقدم  على  �شهادات  1ـ 
ال�شاحلية يف �شبه جزيرة العرب عند و�ش�ل الربتغاليني يف بدايات القرن ال�شاد�ص ع�رش. 
للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  العربي،  اخلليج  منطقة  عن  واملبع�ثني  الرحالة  كتابات  ندوة 
والرتاث بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية املتحدة )العني( واملجمع الثقايف )اأب� ظبي(، 

1996م )ن�رش يف كتاب �شم بح�ث الندوة(.

-2 النفط يف التاريخ العربي ـ الإ�شالمي. يف: قط�ف دانية مهداة اإىل نا�رش الدين الأ�شد. 
بريوت: امل�ؤ�ش�شة العربية للدرا�شات والن�رش، 1997م .

-3 مكانة ال�شرية واملذكرات يف املعرفة التاريخية. ندوة اأدب ال�شرية واملذكرات يف الأردن، 
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ملتقى جامعة اآل البيت الثقايف الثاين  اأيار 1998م )ن�رش يف كتاب �شم بح�ث الندوة(.

-4 العهدة العمرية: حقائق التاريخ �شد الفرتا�شات وال�شك�ك. جملة الب�شائر )جامعة 
البرتا-عمان(، املجلد 3، العدد 1، اآذار 1999م.

-5 ال�رشوط العمرية: درا�شة نقد ـ تاريخية. جملة الب�شائر )جامعة البرتا- عمان(، املجلد 
3، العدد 2 ، اأيل�ل 1999م 

-6 الأبرتية: تاريخها وفكرها ورجالها. جملة الب�شائر )جامعة البرتا- عمان(، املجلد 5، 
العدد 1، اآذار 2001م .

جملة  �شيا�شية.  اأغرا�ص  لتحقيق  الدين  لت�ظيف  درا�شي  من�ذج  العبا�شي:  املت�كل   7-
الب�شائر )جامعة البرتا-عمان(، املجلد 6، العدد 1، اآذار 2002م .

-8 القد�ص يف �شيا�شة حك�مة النتداب الربيطاين. يف: اأوراق ندوة القد�ص بني املا�شي 
واحلا�رش، من�ش�رات عمادة البحث العلمي بجامعة البرتا، 2001م .

اإ�شحاق  الأردن:  والأدب يف  الفكر  اأعالم  من  مفكرا. يف:  احل�شيني  م��شى  اإ�شحاق   9-
م��شى احل�شيني، عبد املنعم الرفاعي، حممد ح�شن عالء الدين. اأوراق الندوة التي عقدت 
يف اجلامعة الها�شمية )الزرقاء( 24-25 اآذار 2002م، من اإ�شدارات اللجنة ال�طنية 

العليا لإعالن عمان عا�شمة الثقافة العربية لعام 2002م .

الب�شائر،  الفل�شطيني. جملة  التاريخ  لتزوير  الت�راتي يه�اآ�ص: من�ذج  امللك  نق�ص   10-
املجلد 7، العدد 2، اأيل�ل 2002م . 

-11 مفه�ما اخلا�شة والعامة يف منظ�مة الع�رش العبا�شي الثقافية. جملة الب�شائر )جامعة 
البرتا- عمان(، م. 10، عدد 1، اأيار 2006م .

الب�شائر  جملة  الإ�شالمي.  ـ  العربي  التاريخ  يف  وال�شتعراب  الإثني  ال�شتيعاب   12-
)جامعة البرتا-عمان(، املجلد 10، العدد 2، ت�رشين الأول 2006م .

الأق�امي يف  ال�شتيعاب  ل�شمة  درا�شي  من�ذج  اليمن:  امل�شلم�ن يف  الفر�ص  اأبناء   13-
احل�شارة العربية ـ الإ�شالمية، يف: جملة املنارة للبح�ث والدرا�شات )جامعة اآل البيت(، 

املجلد الثالث ع�رش، العدد ال�شابع )ايل�ل 2007م(.
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 The Caliph in a Sacred Guise: Origins as Initiated by Abu - 14
.Ja‘far al-Mansur

الثاين  ت�رشين  الأول،  العدد  الأول،   املجلد  والآثار،  للتاريخ  الأردنية  املجلة  يف: 
2007م. 

ع�س�م ن�جي �س�مل �سي�س�مل 
    ولد امل�ؤرخ الدكت�ر ع�شام �شي�شامل يف غزة عام 1349هـ/ 1930م ،وتلقى تعليمه 
انتقل  لكمال درا�شته  ال�شابع  البتدائي  انهى ال�شف  البتدائي يف مدار�شها، وعندما 
الثان�ية ، وبعد ان در�ص اربع �شن�ات حاز على �شهادة املرتك )1(عام 1948م ، وقد در�ص 
يف كلية احلق�ق / اجلامعة ال�ش�رية وح�شل على اجازة احلق�ق من كلية احلق�ق باجلامعة 
التاريخ يف جامعة بريوت  انتقل لدرا�شة  ، وبعد ذلك  / دم�شق عام 1956م  ال�ش�رية 
العربية حيث ح�شل على درجة البكال�ري��ص عام 1973م ، كما ح�شل على درجة 
املاج�شتري يف التاريخ ال�شالمي من جامعة الزهر ،وكان عن�ان اطروحته"اثر احل�شارة 
العربية يف احل�شارات الوروبية"وقد ح�شل على درجة املاج�شتري عام 1976م  و�شجل 
املن�شية جزر  الندل�ص  "جزر  نف�شها يف م��ش�ع  اجلامعة  الدكت�راة من  للح�ش�ل على 

البليارال�شبانية"، وح�شل على الدرجة مبرتبة ال�رشف الوىل عام 1981م )2(. 
      وقد بدا الدكت�ر ع�شام حياته العملية مدر�شا بقطاع غزة من عام 1948-1950م، 
ثم انتقل ليعمل مدر�شا يف �رشكة ارامك� يف ال�شع�ديةعام 1952م ، وبعد ذلك ت�جه 
اىل  اجلمه�رية ال�ش�رية حيث عمل مدر�شا فيها  بني �شنتي 1956-1959م، ثم عاد 
اىل قطاع غزة حيث عمل مديرا بثان�ية فل�شطني ، ثم وكيال للمدر�شة يف الفرتة ال�اقعة بني 
عامي 1960-1967م . وبعد نك�شة حزيران عام 1967م ت�جه للعمل يف الك�يت 
الرتجمة  جمال  يف  الك�يتية  الدفاع  ل�زارة  التابعة  الع�شكرية  الكلية  يف  ا�شتغل  حيث 
والتدري�ص  ، وخالل تلك الفرتة  عمل يف جامعة الك�يت كمنتدب يف الفرتة ال�اقعة بني 
عامي -1977 1990م ، وبعد ذلك عمل مدر�شا يف رابطة العامل ال�شالمي يف مدريد 
يف  ا�شبانيا يف الفرتة ال�اقعة بني عامي 1991-1995م ، ثم عاد اإىل وطنه ليعمل 
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ا�شتاذا م�شاعدا يف اجلامعة الإ�شالمية منذ عام 1995م وحتى الآن . 

______________________________
-1 املرتك : �شهادة الجتياز اىل التعليم العايل الفل�شطيني .

-2 ار�شل ال�شرية الذاتية للباحثني ، واجرى معه الدكت�ر �شعيد البي�شاوي حديثا مط�ل ، كان له الف�شل الكرب يف كتابة هذه 
املعل�مات عنه،وت�يف مبدينة غزة ها�شم ي�م الثنني امل�افق الع�رشين من ني�شان عام 2009م.

كما عمل خالل تلك الفرتة ا�شتاذا م�شاعدا يف جامعة الأق�شى ف�شال عن ا�رشافه على 
انه ا�رشف على جمم�عة من ر�شائل  ال�شارة اىل  . وجتدر  اجلامعة  العليا يف  الدرا�شات 
ماج�شتري  ر�شائل  على  ا�رشف  انه  كما  وال�شالمية.  الق�شى  جامعتي  يف  املاج�شتري 

ودكت�راة �شمن الربنامج امل�شرتك بني جامعتي عني �شم�ص والق�شى. 
        اما عن انتاج الدكت�ر ع�شام العلمي فله جمم�عة من البحاث واملقالت اهمها:

1 -  جزيرة قرب�ص 1090-1574م.
جزيرة رود�ص 1307-1524م.  2-

“ابن اللبانه " ال�شاعر الندل�شي الداين املرور يف / حياته واثاره .   3-
المري عبد العزيز �شعيب اخر قادة اقريط�ص ال�شالمية العظام وكفاحه البط�يل يف   4-

م�اجهة البيزنطيني بالتحالف مع ا�شاطيل اقريط�ص. 
“جماهد العامري " امري دانية وجزر البليار / جملة العربي الك�يتية .   5-

-6 ال�شعر الندل�شي يف و�شف الطبيعة والزه�ر واحلنني اىل ال�طن 
جملة البيان ، رابطة الدباء يف الك�يت .

-7 امارة جبل القالل 976-806.
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-8 جزر الندل�ص املن�شية ،التاريخ ال�شالمي جلزر البليار ، دار العلم للماليني ، بريوت 
عام 1984م(.

التاريخ  يف  1517-1690م)درا�شة  الول  العثماين  الع�رش  يف  غزة  ل�اء   9-
ال�شيا�شي واحل�شاري ( ط1 غزة 2004م بال�شرتاك مع زكريا ابراهيم ال�شن�ار .

عط� �لله �سعيد قبطي
عام  القعدة  ذي  من  ع�رش  الثامن  اخلمي�ص  ي�م  النا�رشة  يف  الله  عطا  امل�ؤرخ  ولد      
1367هـ/ ال�شاد�ص ع�رش من ايل�ل1948م ، وتلقى تعليمه البتدائ  و الإعدادي 
والثان�ي يف مدار�شها ، وبعد ح�ش�له على �شهادة الثان�ية العامة،انتقل لدرا�شة التاريخ 
من جامعة حيفا ، وح�شل على درجة البكال�ري��ص يف م��ش�عي التاريخ العام واللغة 
العربية وادابها عام 1972م ، واأكمل درا�شته يف اجلامعة العربية يف القد�ص للح�ش�ل 
العالقات   ": اطروحته  عن�ان  وكان   ، العام  التاريخ  م��ش�ع  يف  املاج�شتري  درجة  على 
المريكية امل�رشية يف �شن�ات ما بني 1953-1960"، وقد ح�شل على الدرجة عام 
، وعن�ان  نف�شها عام 2006م  اجلامعة  الدكت�راة من  1974م، وح�شل على درجة 
اطروحته :" ابراهيم بن ح�شن الك�راين ال�شهرزوري )1025-1101هـ/ 1616-
املن�رة  املدينة  الكالم يف  وعلم  والت�ش�ف  احلديث  عل�م  الفكري يف  وارثه  1690م( 

خالل القرن احلادي ع�رش الهجري / ال�شابع ع�رش امليالدي " )1(. 
له العديد من امل�ؤلفات منها : 

نظام احلكم واملجتمع يف الدولة ال�شالمية ، القد�ص ، املطبعة العربية احلديثة 1978م.   1-
نظام احلكم يف الي�نان القدمية ، القد�ص ، املطبعة العربية احلديثة1981م .   2-

العربية  املطبعة   ، القد�ص   ، ال�شليبية  واحلمالت  ال��شطى  الع�ش�ر  يف  اوروبا   3-
احلديثة1986م . 

750/132هـ،  العبا�شية  الدولة  قيام  حتى  اجلاهلية  من  ال�شيا�شي  العرب  تاريخ   4-
القد�ص ، املطبعة العربية احلديثة1991م . 

عطا الله �شعيد قبطي واآخرون : ال�شالم : مقدمة للتاريخ الديني ، �شدر عن اجلامعة   5-

- 7
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املفت�حة عام 2008م .
عطا الله �شعيد قبطي "حتقيق ابراهيم بن ح�شن الك�راين مل�شائل كالمية عند احمد   6-

تيمية احلراين "�شي�شدر قريبا .
Ibrāhīm b. H His Legacy: adīth&H، asan al-Kūrānī al 
Shahrazūrī )1616-1690(

______________________________
-1  اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني بعد ات�شال هاتفي من الدكت�ر �شعيد البي�شاوي. 

      ūfism&S and Kalām in Medīna in the 11th/17th Century 
)the book is waiting for publishing in Brill( 

-8 “حتقيق املال ابراهيم بن ح�شن الك�راين مل�شائل كالمية عند اأحمد بن تيمية احلراين” 
يف كتاب تكرميي لربوفي�ش�ر بطر�ص اأب� منة. املقال �شي�شدر قريبا عن م�ؤ�ش�شة الدرا�شات 

الفل�شطينية .

-9 “التجديد والإ�شالح يف الإ�شالم اإبان القرنني احلادي ع�رش والثاين ع�رش الهجريني/ 
ال�شابع ع�رش والثامن ع�رش امليالديني”  التجديد والإ�شالح يف الإ�شالم على عتبة الع�ش�ر 

احلديثة، وحدة رقم 10، تل-اأبيب:  اجلامعة املفت�حة، 2008.

وله �لعديد من �ملق�لت منه� : 
 The Naqshbandiyya and Its Offschool ، The Naqshbendiyya- " 1-
 Mujaddidyya In he Haramayn In The 11TH /17THn ، In:Die

.Welt Des Islams 43،3)2003(،pp.321-348
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 Ibrahim b.Hasan Al – Kuranil’s Attitude To The Vocal  "  2-
. ”)Remembrance ) Dhike Jahri

 -3 احلياة العلمية يف دم�شق خالل القرن احلادي ع�رش الهجري / ال�شابع ع�رش امليالدي، 
) حتت الطبع (

عطية حممد �حمد ج��برة 
   ولد امل�ؤرخ عطية ج�ابرة يف بلدة ع�شرية ال�شمالية)1(  القريبة  من نابل�ص عام 1374هـ/ 
1954م ، ودر�ص البتدائية والعدادية و والثان�ية يف مدار�شها ، وبعد ح�ش�له على 
�شهادة الثان�ية العامة ، در�ص التاريخ يف جامعة بري زيت ، واكمل درا�شته يف اجلامعة 
نف�شها حيث ح�شل على املاج�شتري يف تخ�ش�ص الدرا�شات الدولية وكان عن�ان ر�شالته 

" ال�شيا�شة الأمريكية يف ال�رشق الأو�شط " . 
    ويتقن ال�شيد عطية ج�ابرة اللغة العربية ولديه قدرة متميزة على الرتجمة من اللغة 
العربية اىل اللغة العربية ، وقد ح�شل على جمم�عة من الدورات يف التاريخ ال�شف�ي 

الفل�شطيني ، واملهارات الدارية واحلا�ش�ب )2( . 
       وجتدرال�شارة اإىل اأن ال�شيد عطية ج�ابرة ح�شل على دبل�م ترجمة لغة اجنليزية 
من جامعة بريزيت ، وعمل يف مركز البحاث التابع للجامعة ، وكان م�شاعد باحث يف 
م�رشوع القرى الفل�شطينية املدمرة  . وقد مار�ص مهنة التعليم يف جامعة القد�ص املفت�حة 
�ص جمم�عة من امل�اد منها : الق�شية الفل�شطينية ، ومادة ال�طن  ملدة اأربع �شن�ات حيث دررَّ

العربي والتحديات املعا�رشة ف�شال عن مادة الرتبية ال�طنية . 
علم  : مدخل يف  التية  امل�اد  �ص  دررَّ اأب�دي�ص حيث  القد�ص  اي�شا يف جامعة  وقد عمل 
وال�شيا�شة   ، والدميقراطية   ، ال�شيا�شية  التنمية  ومادة   ، املقد�ص  بيت  وتاريخ   ، ال�شيا�شة 
اخلارجية للدول الكربى ، ومادة اجلغرافيا ال�شيا�شية ، ومناهج البحث يف علم ال�شيا�شة ، 

وم�شكالت الدول النامية  . 
     وقام عطية ج�ابرة بعمل جمم�عة من الأبحاث منها : الع�ملة واآثارها على اقليم ال�رشق 

الأو�شط ، وبحث تناول العالقات الإ�رشائيلية الرتكية واثرها على ال�رشق الأو�شط . 
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وميتاز الأ�شتاذ عطية ج�ابرة بح�شه التاريخي وقدرته على البحث وال�شتنباط ، ف�شال عن 
عالقاته املتميزة مع زمالئه من امل�ؤرخني والباحثني واملتخ�ش�شني يف العالقات الدولية . 

______________________________
بها  ،و يحيط  الزيت�ن  ا�شجار  بزراعة  ت�شتهر  ،و  نابل�ص  مدينة  �شمال  �شتة كيل�مرتات  بعد  ال�شمالية:تقع على  -1 ع�شرية 

جمم�عة من اخلرب ، و يق�م ال�شكان بقطع احلجارة و ت�شديرها اىل نابل�ص .حممد �رشاب ،معجم ، �ص535.
ج�ابرة  عطية  الأ�شتاذ  مع  وات�شالت  لقاءات  عدة  باجراء  البي�شاوي  الدكت�ر  وقام   ، للباحثني  الذاتية  ال�شرية  اأر�شل   2-

وا�شتكمل املعل�مات اخلا�شة ب�شريته الذاتية ، وما ا�شتجد من اعماله البحثية والتاريخية .

علي ب�س�م �جلرب�وي
    ولد امل�ؤرخ وال�شيا�شي علي اجلرباوي يف جنني ي�م ال�شبت اخلام�ص والع�رشين من 
وتلقى  1954م،  عام  اأول  كان�ن  �شهر  من  الثالثني  1373هـ/  عام  الخرة  جمادى 
تعليمه البتدائي والإعدادي والثان�ي يف مدار�ص مدينة جنني، وبعد جناحه يف امتحان 
الثان�ية العامة التحق بجامعة بريزيت حيث ح�شل على بكال�ري��ص يف العل�م ال�شيا�شية 
عام 1976م ، ووا�شل درا�شته يف ال�ليات املتحدة حيث ح�شل على درجة املاج�شتري 
يف العل�م ال�شيا�شية من جامعة �شن�شناتي عام 1978م وماج�شتري اآخر يف الإدارة العامة 
عام 1981م. كما ح�شل على درجة الدكت�راة يف العل�م ال�شيا�شية عام 1981م من 

جامعة يف ال�ليات املتحدة .
اأمني عام جلنة النتخابات، واأ�شتاذ      وتقلد الدكت�ر علي اجلرباوي عدة منا�شب منها 
ت�ليه  عن  ف�شال   ، العامة  الدارة  و  احلق�ق  كلية  بريزيت/  جامعة  ال�شيا�شية يف  العل�م 
من�شب عميد كلية احلق�ق و الدارة العامة، كما تقلد مدير معهد اإبراهيم اأب� لغد للدرا�شات 

الدولية يف اجلامعة نف�شها.
    وقد و�شع جمم�عة من الدرا�شات الهامة ح�ل ال�رشاع العربي الإ�رشائيلي والق�شايا 

الفل�شطينية منها:
- اجلامعات الفل�شطينية بني ال�اقع واملت�قع ، �شدر عام 1986م .

ج1،ط1،دار   ، غزة  وقطاع  الغربية  ال�شفة  يف  ال�شيا�شية  والقيادات  النتفا�شة   -
الطليعة،1989م.

- اأي ن�ع من ال�شلطة املحلية نريد؟ ، عام 1996م.
- حنت��شيات : مرويات اأبي امللقلق خنت��ص الفهل�ي )جزءان 1997،1998م(
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- البنية القان�نية والتح�ل الدميقراطي يف فل�شطني ،ط1، م�ؤ�ش�شة م�اطن ، رام الله ، 1999م . 
- الق�شية الفل�شطينية حتديات ال�ج�د واله�ية ، علي اجلرباوي واخرون عدد ج1،  ط 

1، امل�ؤ�ش�شة العربية للدرا�شات والن�رش2005م. 
العربية  ج1،ط1، امل�ؤ�ش�شة  والتحرير،  ال�شتقالل  :معركة  لبنان  وجن�ب  فل�شطني   -

للدرا�شات والن�رش2001م.
______________________________

1 – ات�شل معه الدكت�ر �شعيد البي�شاوي هاتفيا وح�شل منه على معل�مات اثرت �شريته الذاتية.

علي ح�مد عبد ربه �حمد �أب� �سمرة
ولد الدكت�ر علي اأب� �شمرة يف اخلليل عام 1375هـ/1955م، و اأنهى درا�شته الأوىل 
امل�حد  بالإعالم  التحق   ،1974 عام  العامة  الثان�ية  على  ح�شل  يطا،  مدار�ص  يف 
الفل�شطيني. تخرج من اجلامعة الت�ن�شية عام 1983 )بكال�ري��ص اإعالم( –تخ�ش�ص 
تلفاز- ثم ح�شل على املاج�شتري من اجلامعة الت�ن�شية كلية احلق�ق والعل�م ال�شيا�شية و 
ذلك عام 1987، كما ح�شل على درجة الدكت�راة يف العل�م ال�شيا�شية عام 1991 من 

اجلامعة نف�شها ، عمل نائبًا لنقابة ال�شحفيني لدى ت�ن�ص منذ عام 1984-1994م.
 عمل رئي�شا لحتاد طلبة فل�شطني فرع ت�ن�ص منذ عام 1983-1988 م، و ع�ش�ا 
بالحتاد العام للكتاب و ال�شحفيني الفل�شطينيني، ثم اأمني �رش رابطة الطلبة اخلريجني من 

اجلامعات الت�ن�شية منذ عام 1989حتى ي�منا هذا.
 عاد اإىل ار�ص ال�طن عام 1994 م، �شاهم يف بناء و تاأ�شي�ص اأ�ش�ص الدولة وال�شلطة، 
حيث تقلد عددًا من املهام و املنا�شب منها : اإ�رشافه على ملف الإذاعات و التلفزي�نات 
الأهلية ، و دائرة الإعالم املرئي و امل�شم�ع ،و عمل م�شت�شارا �شيا�شيا يف وزارة العمل عام 

1999م حتى 2006م ،ثم مديرا ملديرية مكتب عمل حمافظة القد�ص .
يعمل حما�رشا يف اجلامعات الفل�شطينيات طلبة املاج�شتري يف جامعة القد�ص، ومدر�شا 

ملادة الق�شية الفل�شطينية و الإعالم. 
و للم�ؤرخ عدد من امل�ؤلفات و الأبحاث:

- الإعالم الفل�شطيني يف ع�رشينيته الأوىل من 1965 – 1975 م –�شدر عام 1983

- الزعامات الأربعة التي قادت م�شرية ال�شعب الفل�شطيني على مدار قرن �شدر عام 1987 م
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- العالقات ما بني اجلماعة الأوروبية و)م.ت.ف(�شدر عام 1987 م 
- امل�شاركة ال�شيا�شة للعرب الفل�شطينيني يف اإ�رشائيل بني التمايز و الندماج عام 1991 م

- مفه�م ال�شلطة لدى العرب من القبيلة اإىل الدولة عام 1992 م
- تط�ير الفكري ال�شيا�شي لدى العرب من ع�رش القبيلة اإىل الدولة عام 1993 

_________________________ 
-1 ار�شل ال�شرية الذاتية للباحثني

-  تاريخ فل�شطني من النتداب اإىل الدولة ال�شهي�نية عام 1994 م
- م�جز تاريخ الق�شية الفل�شطينية 1995م 

- م�جز تاريخ الأحزاب الفل�شطينية عام 1996 م 
- م�جز الت�شال و العالقات العامة �شدر عام 1998 م 
- الراأي العام و الإعالم ق�ة �شيا�شية �شدر عام 1999 م

- ع�رشات املقالت يف ال�شحف ال�طنية و الدولية 
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علي ح�سن �لب��ب 
     ولد امل�ؤرخ علي الب�اب يف يافا عام1366هـ/ 1947م ، نزح مع عائلته اىل بريوت 
اثر النكبة ، وهناك تلقى درا�شته البتدائية، ويف اوائل ال�شتينات، انتقل اىل عمان حيث 
الثان�ية، در�ص احلق�ق يف بريوت عام 1968م ، ويف عام  تلقى درا�شته العداديه و 
1972م ح�شل على اجازة يف القان�ن، كما ح�شل  على اجازتني يف املحاماة ال�رشعية 

والنظامية عام 1974م ،فمار�ص املحاماة بعمان.
    عمل كاتبا للعق�د يف وزارة العدل الليبية عام 1975م، كما عمل عام 1977م 
1990م.  حتى  )ارامك�(  المريكية  العربية  الزيت  ب�رشكة  قان�نيا  وم�شت�شارا  حماميا 
تفرغ  العاملية،  والبن�ك  ال�رشكات  للعديد من  وم�شت�شارا  ال�قت حماميا  نف�ص  وكان يف 

بعدها للدرا�شة والبحث ابتداء من عام 1991م . فاأعد جمم�عة من م�ش�دات هي: 
-1 م��ش�عة يافا اجلميلة 
-2 معجم امثال فل�شطني

-3 معجم العامية الفل�شطينية
-4 اآل عرفات القدوة يف البلدة القدمية بيافا  1750-1900م .

     عني يف عام 1995م من قبل جمل�ص ال�زراء ع�ش�ا يف الفريق الذي �شكل لعادة 
عام  كما عني يف   ، الت�شالت  قطاع  تنظيم  هيئة  ولتاأ�شي�ص  الت�شالت،  قطاع  هيكلة 
من  ا�شتقال  ثم   ، الت�شالت  قطاع  تنظيم  هيئة  يف  القان�نية  للدائرة  مديرا  1997م 

ال�ظيفة احلك�مية يف 31\1\1998م، وتفرغ للدرا�شة و البحث.
     ا�شدر “م��ش�عة يافا اجلميلة” )جزئني( عام 2003م وهي او�شع وا�شمل عمل عن 
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املدينة يف الفرتة العثمانية، واعد “م��ش�عة حيفا الكرملية” وهي اكرب وا�شمل عمل عن 
حيفا وق�شاءها يف  الفرتة العثمانية وهي قيد الطباعة.

     يق�م الآن بالإعداد لإ�شدار “امل��ش�عة املقد�شية” ، وه� عمل وثائقي عن بيت املقد�ص 
من واقع ال�شجالت العثمانية)1530-1918م( وقد تفرغ لإجنازها.

_______________________
-1 ار�شل ال�شرية الذاتية للدكت�ر �شعيد البي�شاوي.

علي �سعيد خلف
    ولد امل�ؤرخ علي خلف يف قرية العيزرية)1(  ال�اقعة بالقرب من القد�ص عام 1335هـ/ 
اإىل  انتقل  ثم   ، ال�رشيف  بالقد�ص  الرو�شة  كلية  البتدائية يف  تلقى عل�مه   ، 1916م 
 ، الأزهر  العربية يف جامعة  واللغة  الإ�شالمية  ال�رشيعة  عل�م  تلقى  القاهرة حيث  مدينة 
بالقاهرة  العل�م  دار  يف  درا�شته  واأكمل   ، 1936م  عام  الأهلية  �شهادة  على  وح�شل 

وح�شل على لي�شان�ص يف اللغة العربية والآداب ال�شامية عام 1941م .
وقد كتب امل�ؤرخ علي خلف جمم�عة من امل�ؤلفات التاريخية اأهمها :

-1 القد�ص قبل مائتي عام ، وحتدث فيه عن األماكن والعائالت املقد�شية .
-2 علماء واأعالم من الريف املقد�شي.

-3 اليه�د داخل ال�ش�ر املقد�شي .
-4 م�اقع فل�شطينية .

 ، املقام  اإ�شالمية  عن  فيه  يتحدث  وه�   ، ال�شالم  عليه  اإبراهيم  �شيدنا  ومقام  اخلليل   5-
ويت�شمن �شجال لأ�شهر العائالت اخلليلية .

واىل جانب هذه امل�ؤلفات كتب جمم�عة من الكتب منها : م�شايف فل�شطني ، طبع عام 
1946م ، ودليل النقل العربي ، طبع عام 1947م.

وقد ت�يف امل�ؤرخ يف الثاين والع�رشين من �شهر ني�شان عام 1977م .
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________________________
العيزرية:تقع يف اجلن�ب ال�رشقي من جبل الزيت�ن، وكانت قدميا حتمل ا�شم بيت عنيا ، وخالل احلروب ال�شليبية حملت   1-
ا�شم بيثاين ، و�شهدت القرية احياء رجال يدعى لعازر بعد م�ته ودفنه باربعة ابام ،ويف العهد ال�شليبي ا�ش�شت امللكة ميل�شند 
ابنة امللك بلدوين الثاين وزيرا يف القرية عرف با�شم دار بيثاين. انظر : املمتلكات الكن�شية ، �ص223، بالدنا فل�شطني ،ج2، 

ق2، �ص147-142.
ار�شل ال�شرية الذاتية للباحثني.  2-

عم�د ح�سني م��سى غي��سة 
ولد امل�ؤرخ عماد غيا�شة يف بلدة نحالني)1( ) بيت حلم ( يف الثامن ع�رش من �ش�ال عام 
1385هـ/ التا�شع من �شهر �شباط عام 1966م، وقد تلقى تعليمه البتدائي يف مدر�شة 
امل�شع�دي يف بيت حلم والعدادي يف مدر�شة املهد يف بيت حلم ، اأما التعليم الثان�ي فقد 
در�شه يف رابطة اجلامعيني يف اخلليل وح�شل على الثان�ية العامة عام 1985م، وبعد 
جناحه يف الثان�ية العامة در�ص العل�م ال�شيا�شية يف جامعة بري زيت وح�شل على درجة 

البكال�ري��ص عام 1994م، واكمل درا�شته يف اجلامعة نف�شها  وكان م��ش�ع  
اأطروحته :"�شيا�شة الرنويج جتاه فل�شطني" وح�شل على درجة املاج�شتري يف الدرا�شات 

الدولية عام 1998م)1(.
اأما عن ن�شاطه العلمي فقد كتب جمم�عة من البحاث واملقالت :

-1احلركة الطالبية الفل�شطينية. الدور ال�شيا�شي 1999م.
-2 �شيا�شة الرنويج جتاه فل�شطني. ر�شالة ماج�شتري.

-3دور القائد الفل�شطني يف فرتة ث�رة )1936-1939م(.
-4دور منظمة التحرير الفل�شطينية يف احلرب الهلية اللبنانية.

-5 تط�ير دولة لبنان.
-6نزاع اغادير عام 1911م.

-7الرهاب من وجهة نظر الغرب.
-8 مقارنة بني النتفا�شة وث�رة 1936-1939م.

-9وزارة الثقافة .الدارة العامة.
-10ال�شجناء الفل�شطيني�ن يف القان�ن الدويل.
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-11ال�شياحة يف فل�شطني يف امل�شتقبل املنظ�ر.
1994/11/3م،  1994/11/8م،  القد�ص  جريدة  يف  -12مقالت 

1995/10/19م.
-13 مقالت يف جريدة اليام 1996/6/11م، 1996/9/18م، 1996/4/16م.

_______________________________
نحالني: تقع اىل اجلن�ب الغربي من بيت حلم ، وهناك روايتان ح�ل الت�شمية الوىل : نحالني حتريف " بيت دحالني" مبعنى   1-
بيت الرهبان والتقياء ، والثانية رمبا تك�ن الت�شمية من امل�شتغلني بجمع الع�شل من النمل. انظر م�شطفى مراد الدباغ ، بالدنا 

فل�شطني ، ج8، ق2، �ص490.ٍ 
-2 اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني .

عم�د رفعت حممد �لب�ست�وي  
     ولد امل�ؤرخ عماد رفعت يف اإربد عام 1391هـ/ 1971م ، ودر�ص الأول البتدائي 
 ، دم�شق  مدينة  يف  والعدادية  البتدائية  درا�شته  ،واأكمل  البتدائية  درعا  مدر�شة  يف 

وعندما انتقلت ال�رشة اإىل الردن در�ص عماد يف مدر�شة ثان�ية اربد الوىل . 
اأما درا�شته اجلامعية فكانت يف جامعة الريم�ك ، حيث ح�شل على البكال�ري��ص يف عام 
، حيث �شجل  نف�شها  املاج�شتري من اجلامعة  ، واكمل درا�شته للح�ش�ل على   1992
درجة  على  وح�شل   " 1946-1967م  المريكية  الردنية  العالقات   " م��ش�ع 
اجلامعة  يف  الدكت�راة  درجة  على  للح�ش�ل  و�شجل   ، 1996م  العام  يف  املاج�شتري 
الردنية وكان عن�ان اطروحته " ال�شيخ حممد علي اجلعربي ودوره يف احلياة العامة " ، 

وقد ح�شل على الدرجة عام 2003م . 
جامعة  يف  التاريخ  ق�شم  يف  م�شاعدا  ا�شتاذا  الب�شتاوي  عماد  الدكت�ر  ويعمل        

اخلليل)1(. 
      اأما عن ن�شاطه العلمي ، فقد اأعد بحثًا بعن�ان " جتربة الن�شان الفل�شطيني يف اللجان 
" ، وقد تقدم به مل�ؤمتر التاريخ الجتماعي الفل�شطيني  الذي نظمه  الق�مية الفل�شطينية 
مركز ابراهيم اب� لغد للدرا�شات الدولية ، جامعة بريزيت يف الفرتة ال�اقعة بني 22-20 
ت�رشين الثاين 2003م ، وقد ن�رش البحث يف جامعة بريزيت ، وله بحث اخر بعن�ان 
" م�قف امريكا من اجلمه�رية العربية املتحدة والحتاد العربي الها�شمي عام 1958م 
" ، وه� قيد الن�رش، كما اعد بحثا بعن�ان:" العالقات الفل�شطينية الردنية يف فكر يا�رش 
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عرفات 1968-1974م "، م�ؤمتر يا�رش عرفات ذاكرة وطن وم�شرية �شعب ، جامعة 
الق�شى ، غزة ،12-14ت�رشين ثاين 2005م، كما اأعد بحثًا بعن�ان :" ال�شكان يف 
مدينة القد�ص يف فرتة النتداب الربيطاين " قدمه يف م�ؤمتر ي�م القد�ص ال�شابع ،جامعة 
النجاح ، نابل�ص 12-13 كان�ن اول عام 2005م ، وبحث اخر بعن�ان :" المن العربي 
نظمته جامعة  الذي   ، متغري  الب�رشية والمن يف عامل  التنمية  م�ؤمتر  قدمه يف   " والع�ملة 

الطفيلة ،الردن 10-12 مت�ز 2007م  . 
_________________________________

-1 اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني ، وف�شال عن ذلك التقاه الباحثان يف القاهرة بتاريخ 2005/6/15م وجرى بينهم 
نقا�ص ح�ل ن�شاط الدكت�ر عماد العلمي.

      وقام الدكت�ر عماد بن�رش اطروحة املاج�شتري يف كتاب بعن�ان " العالقات الردنية 
حمادة  ودار   ، الريا�ص   ، مدب�يل  مكتبة  ت�لت  وقد   ،  " المريكية 1946-1967م 

للن�رش ، اربد ، بن�رشه عام 2003م . 
       اأما اطروحة الدكت�راة فقد جرى ن�رشها بعن�ان :" ال�شيخ حممد علي اجلعربي ودوره 

يف احلياة العامة " ، وقد ن�رش من قبل دار ال�رشوق للن�رش والت�زيع ،عمان 2005م. 
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عمر �لدير�وي 
ولد امل�ؤرخ يف قرية دير ا�شتيا )1( ، ) نابل�ص ( عام 1347هـ/ 1928م ، تلقى تعليمه 
البتدائي والعدادي يف مدار�ص قريته ، وتابع درا�شته الثان�ية يف الكلية الر�شيدية يف 
ط�لكرم  الفا�شلية يف  املدر�شة  الجنليزية يف  للغة  معلما  عني   ، عام 1948م  القد�ص 
بال�شع�دية عام  الظهران  العرب يف  لغري  العربية  للغة  ، كما عني مدر�شا  عام 1949م 
ال�شعدية  املدر�شة  للتاريخ يف  بلدته عام 1953م وعني مدر�شا  ، عاد اىل  1950م  
. نزح اىل دم�شق  الفا�شلية يف ط�لكرم  حتى عام 1957م  ، ثم عاد اىل  يف قلقيلية 
اإىل  و�شافر عام 1959م    ،  ) الالذقية  ) قرب  للغة الجنليزية يف �شافيتا  معلما  وعني 
للماليني  العلم  دار  مب�ؤ�ش�شة  التحق   . باللغة الجنليزية  التدري�ص هناك  لبنان حيث زاول 
وقام فيها باعباء الرتجمة كما ت�ىل ال�رشاف على �شل�شلة الناجحني التي اأ�شدرتها الدار 
، كما انتج حل�شاب الدار كتابي �شك�شبري وهيلني كيلر ، كما ت�ىل �شكرتري جملة  العل�م 
لعامي 1964-1965م ، وقام بتحرير الق�شم الجنليزي يف جملة الر�شالة البريوتية 

بني 1962-1966م 
يف عام 1968م ح�شل على لي�شان�ص تاريخ من جامعة بريوت العربية ، وعلى دبل�م 
يف الرتبية عام 1968م  من اجلامعة نف�شها .والتحق بكلية الداب يف اجلامعة اللبنانية 

و�رشع يف اعداد اطروحة الدكت�راة بعن�ان :" الي�بي�ن يف اليمن ")2(  . 
لقد عرف يف بلده با�شم عمران اأحمد اأب� حجلة ، بينما اختار ا�شما له يف بريوت ه� ) عمر 

الديراوي ( ن�شبة اىل بلده دير ا�شتيا . 
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قام برتجمة العديد من الكتب التاريخية من الجنليزية اىل العربية ومن اهمها : 
-1 اأر�ص النبياء ، لعبد الله فيلبي ، 1962-1965م . 

-2 تاريخ جند ، لعبد الله فيلبي ، 1964-1968م .
-3 كن�ز مدينة بلقي�ص ، ويندل فيلب�ص ، 1963م . 

-4 روح ال�شالم ، �شيد اأمري علي ، 1963-1970م . 
_____________________________

-1 دير ا�شتيا: تقع اىل اجلن�ب الغربي من مدينة نابل�ص ، وتبعد عنها نح� 25 كيل� مرت ، انظر امنه اب� حجر ، م��ش�عة املدن 
والقرى الفل�شطينية ، ج2، �ص 915.

-2 عرفان اله�اري : اأعالم ، �ص303 ، انظر اي�شا جملة الديب اللبنانية �شنة 1971م . 

-5 فل�شطني جرمية ودفاع ، ارن�لد ت�ينبي ، 1962-1966م . 
-6 احلرب العاملية الوىل ، تاليف ، 1962-1964-1966-1970م . 

-7 يف قلب افغان�شتان ، 1961م . 
-8 �شمال جند ، تاليف م�زيل . 

-9 امل�شلم�ن الزن�ج يف امريكا ، تاليف اريك لنك�لن ، 1962م . 
-10  ال�شن��شي�ن يف ليبيا ، ليفانز برت�شارد ، 1967م . 

-11 معارك طرابل�ص ، جيلني تكر ، 1965م . 
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عمر �س�لح جع�رة 
   ولد امل�ؤرخ عمر جعارة يف نابل�ص عام 1370هـ/ 1951م،اأنهى املرحلة العدادية 
عام 1967م،وقع حتت الأ�رش ال�رشائيلي عام 1969.تابع درا�شته يف معتقل بئر ال�شبع 
فح�شل على �شهادة الثان�ية العامة عام 1980م،اأطلق �رشاحه عام 1985م ثم تابع 
درا�شته يف جامعة النجاح فح�شل على البكال�ري��ص يف التاريخ عام 1991م وح�شل 
على املاج�شتري عام 1997م من اجلامعة نف�شها ، وتابع درا�شته فانتقل اإىل الأردن حيث 
ح�شل على الدكت�راة يف التاريخ من اجلامعة الردنية عام 2001م ،عمل كمحا�رش 
غري متفرغ يف جامعة القد�ص املفت�حة وجامعة النجاح ال�طنية .ن�رش ر�شالة املاج�شتري ،و 
كانت بعن�ان "ال�شلح والعن�ة لدى عامر ال�شعبي"،كما ن�رش ر�شالة الدكت�راة والتي كانت 

بعن�ان "مفه�م ال�شلح والعن�ة حتى القرن الثاين الهجري ")1(  .
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_________________________
-1 ار�شل ال�شرية الذاتية للباحثني.

عمر ر�جح �سلبي 
ذي  من  ع�رش  الثاين  ال�شبت  ي�م   )1( راعي  كفر  بلدة  �شلبي يف  راجح  عمر  امل�ؤرخ  ولد 
تعليمه  تلقى  وقد   ، ني�شان  1964م  من  والع�رشين  اخلام�ص  عام 1383هـ/  احلجة 
البتدائي والإعدادي والثان�ي يف مدار�ص بلدته ، وبعد جناحه يف امتحان الثان�ية العامة 
درجة  على  وح�شل   ، التاريخ  تخ�ش�ص  يف  اخلليل  جامعة  يف  ،�شجل  1983م  عام 
البكال�ري��ص من اجلامعة عام 1987م ، ثم انتقل اإىل اجلامعة الردنية للح�ش�ل على 
الداخلية  و�شيا�شته  الثاين  الرحمن  عبد   ": اطروحته  م��ش�ع  وكان   ، املاج�شتري  درجة 

واخلارجية يف الندل�ص " وقد ح�شل على الدرجة عام 1991م . 
    وقد �شجل ر�شالة الدكت�راه �شمن الربنامج امل�شرتك بني جامعتي عني �شم�ص" القاهرة 
" ، وجامعة الق�شى يف م��ش�ع :" ال�شع�بية يف الندل�ص من ع�رش الط�ائف وحتى نهاية 

ع�رش امل�حدين 422-646هـ/ 1031-1248م " 
  ويعمل الدكت�ر عمر حما�رشا يف جامعة اخلليل)1( . 
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________________________________
كفر راعي: تقع جن�ب غرب جنني ـ وت�شتهر بزراعة اأ�شجار الزيت�ن ، انظر حممد �رشاب ، معجم ، �ص 622.  1-

اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني .   2-

عمر حم�ميد 
ولد امل�ؤرخ الدكت�ر عمر حماميد عام 1376هـ/ 1956م ، اأنهى الثان�ية العامة يف 
جامعة  يف  ال�شحافة  درا�شة  انهى   ، 1973م  حيفا  يف  العربية  الرث�ذك�شية  الكلية 
بطر�شب�رغ  �شانت  جامعة  من  الدكت�راة  درجة  على  ، ح�شل  عام 1984م  لينينغراد 
 ، الرتب�ية  للعل�م  الرو�شية  اجلامعة  من  الفخرية  الدكت�راة  لقب  ومنح   ، عام 1993م 
�شانت بطر�شب�رغ عام 1997م ، منح لقب برفي�ش�ر عام 2003م من جامعة ليب�شتك 

احلك�مية ، رو�شيا . 
عمل باحثا يف مركز البحاث يف جامعة بريزيت 1984-1987م ، وعمل يف ال�شحافة 
العربية يف القد�ص ، الفجر ، البيادر ال�شيا�شي ، الحتاد حيفا ، وكان مديرا ملركز الدرا�شات 
الرو�شية منذ عام 1993م ، عمل حما�رشا يف املعهد الكادميي لعداد املعلمني العرب 
يف بيت بريل وحيفا مادة احل�شارة ال�شالمية الفل�شفة ، وعمل مديرا ملركز بح�ث ح�ار 
احل�شارات منذ عام 2001م التابع للمعهد الكادميي لعداد املعلمني العرب – بيت بريل 

، وباحث يف جامعة �شانت بطر�شب�رغ وليبت�شك رو�شيا)1( . 
له العديد من امل�ؤلفات منها : 

-1اأزهار فل�شطينية يف اأن�ش�دة الغ�شب ، ط�لكرم 1977م، �شعر.
-2طريق املدينة ، حجارة و�شق�ر، الأ�ش�ار، عكا 1981، �شعر . 

-3 خريف اخر يف مدن ال�شمال ) مركز الدرا�شات الرو�شية ، ام الفحم 1996م ، �شعر. 
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�لدر��س�ت و�لأبح�ث :
مع  بالإ�شرتاك  املدمرة  القرى  �شل�شلة   ، الأبحاث  مركز   ، بريزيت  جامعة   : اللج�ن   1-

الدكت�ر �رشيف كناعنة 1988م . 
-2�شفحات من تاريخ ن�شاط مدار�ص اجلمعية الرو�شية الفل�شطينية يف فل�شطني 1882-

1914م ، مركز اإحياء الرتاث الطيبة 1988م . 
-1 اأر�شل ال�شرية الذاتية اإىل الدكت�ر �شعيد البي�شاوي ، بناء على ات�شال هاتفي معه .  
-3فل�شطني يف اأدب الرحالة الرو�ص ، مركز الدرا�شات الرو�شية 1995م ، اأم الفحم . 

-4ال�شت�رشاق الرو�شي ، بالإ�شرتاك مع برفي�ش�ر انا دولينيا ، مركز الدرا�شات الرو�شية، 
ام الفحم 1998م .  

-5كلث�م ع�دة ، من النا�رشة اإىل �شانت بطر�شب�رغ ، مركز بح�ث ح�ار احل�شارات ، دار 
الهدى ، كفر قرع 2004م . 

-6حل النزاعات الدولية بالطرق ال�شلمية ، كلية احلق�ق ، جامعة �شانت بطر�شب�رغ . 
باللغات الجنليزية : 

 Summary of the educational activities of the palestinian  1-
 association in the territory of palestine as reflected in its

 .puplication. ، center .for Russian studies 1996
 Literary and cultural relations between palestine and Russia 2-
 in the late 19th early 20 th centaries ، st . Peterburg liki rossii

 .1997
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باللغات الرو�شية : 
 Russia palestina ، Dailog na rubeg x/x..xx ،                                    1-
 vekov، st.peterburg liki rossii 2002
     Sto i adin rasskaz ، st . peterburg 2004                                             2-

عي�سى �ل�سفري 
       ولد امل�ؤرخ عي�شى ال�شفري عام 1312هـ/ 1894م يف الرملة يف فل�شطني، در�ص 
البتدائية والثان�ية يف يافا ، قام بالتدري�ص عدة �شن�ات ، ثم عمل يف هيئة حترير جريدة 
فل�شطني ل�شاحبها عي�شى العي�شى ، اعتقل مرات عديدة زمن النتداب الربيطاين ب�شبب 

مقالته . هاجر لالردن يف اثناء احلرب يف نكبة فل�شطني
عام 1948م ثم عاد ليزاول مهنة ال�شحافة عام 1949م . وت�يف يف العام نف�شه . كتب 

يف اجلرائد واملجالت وال�شحف ، ومن اهم م�ؤلفاته العلمية :
-1 ر�شالتي – اأدب وفن و�شعر منث�ر – يافا 1947م .

-2 دماء ودم�ع – يافا 1947م .
-3 فل�شطني العربية بني النتداب وال�شهي�نية جزءاآن . يافا 1937م .وله خمط�طات مل 

تطبع)1( . 
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_____________________________
-1 اأحمد عمر �شاهني : م��ش�عة كتاب فل�شطني يف القرن الع�رشين . ج5 �ص33. عرفان اله�اري ، اعالم ، �ص307.

غ�زي �خلليلي 
    ولد امل�ؤرخ غازي يف نابل�ص عام 1360هـ/ 1941م . در�ص البتدائية والثان�ية 
فيها ، ثم انت�شب اىل جامعة دم�شق وح�شل على اللي�شان�ص يف التاريخ عام 1964م، 
ثم ح�شل على املاج�شتري من جامعة بريوت العربية عام 1977م . من اأ�شهر كتاباته : 

-1 �شهادات على جدران زنزانة – رواية ت�شجيلية – دار الطليعة بريوت ، 1975م.
-2 جتربة يف املعتقالت الأردنية .

-3 املراأة الفل�شطينية والث�رة . مركز البحاث . بريوت 1977م )1(.
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 _________________________
-1 اأحمد عمر �شاهني : م��ش�عة كتاب فل�شطني يف القرن الع�رشين . ج2 �ص536

غ�زي �ل�سعدي 
الدرا�شة  واأنهى  1937م،  1356هـ/  عام  عكا  يف  ال�شعدي  غازي  امل�ؤرخ  ولد      
ال�رشق  درا�شات  م��ش�ع  يف  .وتخ�ش�ص  فل�شطني  يف  واجلامعية  والثان�ية  البتدائية 
الإ�رشائيلية  ال�شلطات  .اعتقلته  املحتلة  فل�شطني  ال�شحفي يف  العمل  .ومار�ص  الأو�شط 
اإىل  الإ�رشائيلية  ال�شلطات  اأبعدته  ثم  عاما   12 بال�شجن  عليه  ،وحكم  1969م  عام 

الأردن عام 1977م)1(.
اأن�شاأ عام 1978م دار اجلليل للطباعة والن�رش والتي ن�رشت على ما يزيد عن         
، وتعد تقارير  120 كتابًا ،وتق�م دار اجلليل مبتابعة ور�شد كل ما يجري يف فل�شطني 
اأ�شب�عية وت�ثق جميع الأحداث . وعمل حمررا يف جريدة الراأي الأردنية ، و�شارك يف 

العديد من امل�ؤمترات واملهرجانات . من اأهم اأعماله تاأليفا وترجمة:
عم�د النار .الأ�شط�رة التي قامت عليها اإ�رشائيل _ترجمة   1-

حرب اجلليل _ )احلرب الفل�شطينية _الإ�رشائيلية (.ترجمه مع بدر عبد احلق   2-
حرب اجلليل _ �شهادات ميدانية ل�شباط وجن�د العدو   3-

حرب اجلليل _ اأهداف مل تتحقق  4-
حرب اجلليل _ الأ�رشى اليه�د و�شفقات املبادلة   5-

عهد  يف  الإيرانية  الأمريكية  الإ�رشائيلية  ال�رشية  العالقات   _ الإيراين  املثلث   6-
ال�شاه،تاأليف �شيم�ئيل �شجق _ترجمة .دار اجلليل 
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هل ي�جد حل للق�شية الفل�شطينية _األ�ف هرابني )ترجمة (  7-
غ��ص اأمي�نيم _ال�جه احلقيقي لل�شهي�نية _داجنارد بن�شتاين   8-

احلرب من اأجل ال�شالم _عيزرا وايزمن –  9-
-10 اخليار الن�وي الإ�رشائيلي _�شاي فيلدمان 

من ملفات الإرهاب ال�شهي�ين يف فل�شطني.جـ1 يف اإ�رشائيل ،جـ2   11-
-12 خط الدفاع يف ال�شفة الغربية _وجهة نظر اإ�رشائيلية ،اأريه �شتليف 

�ش�كة يف عي�نكم .مئريكهانا   13-

____________________________
-1 اأحمد عمر �شاهني :م��ش�عة كتاب فل�شطني يف القرن الع�رشين .�ص537

مذكرات اجلرنال رفائيل ايتان_ترجمة .  14-
-15 تهجري يه�د العراق-�شل�م�هليل- ترجمة. 

16– �شارون ، بلدوزر الأرهاب ال�شهي�ين .
-17 اأنا وكامب ديفيد _م��شيه دايان _ترجمة 

-18 بن غ�ري�ن والعرب 
-19 الأحزاب واحلكم يف اإ�رشائيل 

-20 وجه قبيح يف املراأة .عن الأدب العربي لالأطفال .اأدير ك�هني .ترجمة .
     �شدرت هذه الأعمال جميعها عن دار اجلليل يف عمان/ الردن.
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غ�لب عن�ب�سة
       ولد غالب عناب�شة مبدينة باقة الغربية عام 1379هـ/ 1959م،وتلقى التعليم يف  
مراحله الوىل ، املرحلة البتدائية والعدادية والثان�ية، يف م�شقط راأ�شه، وح�شل على 

�شهادة اجتياز الدرا�شة الثان�ية عام 1976م.
        التحق عام 1976م مبعهد دار املعلمني يف املنطقة ال��شطى )هدار عام( بالقرب من 
مدينة نتانيا ، حيث در�ص يف املعهد ثالث �شن�ات ، يف جمال اللغة العربية واأدابها والعل�م 
الرتب�ية ، وح�شل على �شهادة معلم م�ؤهل كبري، بعد اأن قدم درا�شة علمية يف م��ش�ع : 

المالء ومكانته بني عل�م العربية.
       بداأ يعمل يف �شلك التعليم التابع ل�زارة املعارف والثقافة يف ل�اء اجلن�ب ، نخ�ص 
بالذكر املدار�ص اخلا�شة بعرب اجلن�ب يف املرحلتني البتدائية والعدادية ، حيث مكث 

هناك ثالث �شن�ات.
       بداأت ب�اكري الكتابة لدى عناب�شة ، حيث اقت�رشت على مقالت علمية ق�شرية ، 
ن�رشها يف اجلرائد الر�شمية وبع�ص املجالت التي تعتني يف املجالني الدبي والرتب�ي ، 
هذه املقالت الولية ، ر�شدت بع�ص اجل�انب الأدبية يف �شميم تراثنا القدمي، مثل: زرياب، 
التاريخية للحركة  ، واجلذور  الغزايل  وق�شة حي بن يقظان، والناحية الرتب�ية يف فكر 

ال�شع�بية ، وغري ذلك من م��ش�عات ترب�ية ترتبط باملناخ الرتب�ي يف املدر�شة)1(.
       بداأ عناب�شة تعليمه اجلامعي يف جامعة تل اأبيب عام 1986-1987م يف ق�شم اللغة 
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العربية واآدابها ، �شمن امل�شار امل��شع الذي يحفظ دائما للطالب املتف�قني ، ودر�ص اإىل 
جانب هذا امل�شار ، التاريخ ال�شالمي وعلم الرتبية كجانبني مكملني للق�شم املذك�ر اعاله 
وح�شل على اللقب اجلامعي الأول )B.A( عام 1989م. وقد كان م��ش�ع الدرا�شة: 

)اللغة وامل�شم�ن يف ق�شة اليام لدى طه ح�شني ()1( .

       وا�شل عناب�شة درا�شته اجلامعية يف اجلامعة نف�شها، عام 1989م بغية احل�ش�ل على 
درجة املاج�شتري باللغة العربية يف ق�شم اللغة العربية واأدابها ، ودر�ص اربع �شن�ات، ت�جه 

يف درا�شته بال�شافة اىل درا�شة الدب الكال�شيكي ، اىل درا�شة اأدب ف�شائل 
_______________________________

-1 ار�شل ال�شرية الذاتية للدكت�ر �شعيد البي�شاوي

تعني من  "ال�شام"  ان كلمة  املعل�م  . ومن  و�ش�ريا(  فل�شطني   / ال�شام   ( املقد�شة  الأر�ص 
بالذكر  اأن�اعها نخ�ص  ، على اختالف  العثمانية  ال��شطى والفرتة  القرون  خالل م�شادر 
الدب اجلغرايف والتاريخي عند العرب مفه�مني: الأول : املفه�م العام او ال�ا�شع وتعني 
فل�شطني و�ش�ريا ،واملفه�م ال�شيق وتعني �ش�ريا ودم�شق. من جانب اأخر، فان مادة اأدب 
ف�شائل ال�شام تعد جزءًا من التاريخ املحلي : او التاريخ املحلي الديني ، او اجلن�ص الأدبي 

يف القرون ال��شطى.
         انهى درا�شته للح�ش�ل على درجة املاج�شتري )M.A( يف م��ش�ع ادب ف�شائل 
ال�شام  عام 1993م ، وقد ا�رشف على الدرا�شة الباحث الربوفي�ش�ر ي��شف �شيدان من 

ق�شم اللغة العربية واآدابها يف جامعة تل اأبيب . 
       اأما م��ش�ع الدرا�شة فقد كان حتت عن�ان : ) من اأدب ف�شائل الأر�ص املقد�شة( 
من  الباحث  عليهما  ح�شل   ، النظر  جتذبان  ملخط�طتني  وحتقيقا  بحثا  الدرا�شة  تناولت 
ال�شتاذ ي��شف �شيدان، وانتهزها فر�شة لتقدمي ال�شكر اجلزيل له .الوىل خمط�طة النظام 
يف حما�شن ال�شام ، ملحمد بن حبيب )ت 1649م(،وه� من مدينة نابل�ص .حيث طلب 
منه اأن ي�ؤلف كتابا لثبات اأن مدينة دم�شق هي الأر�ص املقد�شة .ومل يغفل ابن حبيب اأن 
اليها بني ال�شط�ر.  اأ�شار  التي  اأي�شا قد�شية م�شقط راأ�شه ، وكذلك بيت املقد�ص  يتناول 
ذكر  يف  التام  اخلرب   : وعن�انها   ، امل�شمار  هذا  يف  القيمة  نف�ص  تناولت  كذلك  والثانية 
حدودالأر�ص املقد�شة وفل�شطني وال�شام، ل�شالح بن احمد )ت 1644م( ، الذي ينتمي 
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اإىل عائلة عريقة يف غزة .
العل�م  مدر�شة  يف  ابيب  تل  جامعة  يف  م�ش�اره  1997م  عام  يف  عناب�شة  تابع       
الثقافية للح�ش�ل على اللقب الثالث )Ph.D( ، حتت ا�رشاف الربوفي�ش�ر ي��شف �شيدان 
درجة  على  وح�شل  ابيب،  تل  جامعة  التاريخ يف  ق�شم  من  فنرت  ميخائيل  والربفي�ش�ر 

الدكت�راة عام 2004م.
     اما م��ش�ع الطروحة فقد كان حتت عن�ان : "اأبعاد يف اأدب ف�شائل الأر�ص املقد�شة" 

بالعربية ، درا�شة يف بع�ص امل�شادر منذ نهاية الفت�ح اململ�كية وحتى الفرتة العثمانية .
جمال العمل : يعمل عناب�شة كمحا�رش يف املعهد الكادميي بيت بريل ، ويف اكادميية القا�شمي 
للرتبية ، حيث يدر�ص الدب العربي الكال�شيكي واحلديث ، وكذلك علم النح� وال�رشف.
     ا�شرتك عناب�شة يف حلقات درا�شية ترتبط باللغة العربية يف جامعة تل ابيب ، ويف 
جامعة حيفا وكذلك يف امل�ؤمترات  اخلا�شة مبجمع اللغة العربية الذي اأ�ش�ص يف داخل اخلط 

الأخ�رش .
 ، ابيب  بالأدب يف كل من جامعة تل        قدم حما�رشات يف حلقات درا�شية خا�شة 

واملعهد الكادميي بيت بريل، ويف اكادميية القا�شمي.
        ن�رش عناب�شة العديد من الدرا�شات العلمية يف جمالت خمتلفة يف البالد، و�شي�شدر 

له قريبا درا�شات يف خارج البالد ، نذكر من هذه البحاث والدرا�شات التي ن�رشت :
مقدمة الق�شيدة ال�ش�قية بني التقليد والتجديد ، الر�شالة ، 7 كلية بيت بريل ، 1998م،   -

.255-239
درا�شة م��شعة ح�ل مقدمة الق�شيدة ال�ش�قية بني التقليد والتجديد ، الكرمل، جامعة   -

حيفا، 1999م ، 234-201.
ال�شكل وامل�شم�ن يف الق�شة الق�شرية لدى حنان ال�شيخ، جملة املعلم ، ملحق، جبعات   -

حبيبة،2000م.
بيت  ، 8، كلية  الر�شالة   ، فل�شطني و�ش�ريا(   ( ال�شام  اأحاديث ف�شائل  مالحظة ح�ل   -

بريل، 1999م، 281-267.
من الدب ال�رشيايل، قراءة يف ق�شة ولد وبنت لبراهيم ا�شالن ، 29/3، �شفا عمرو،   -
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1999م، 33-27.
 ، القا�شمي  اكادميية   ،3  ، جامعة   ، ال�شام  ف�شائل  ادب  يف  املقد�شة  الر�ص  مفه�م   -

1999م، 161-149.
الدللة الجتماعية يف النقد الدبي لدى حمم�د امني "العامل ، امل�اكب، 11، النا�رشة،   -

1994م، 59-52.
بع�ص املالحظات ح�ل مفه�م "ابدال " يف ادب ف�شائل ال�شام ، الر�شالة ، 10، كلية   -

بيت بريل ، 2001م، 299-283.
�شارك يف حترير عددين من اعداد جملة الر�شالة:  -
الر�شالة ، كلية بيت بريل ، عدد -10 2001م.  -

الر�شالة، كلية بيت بريل، عدد 11-12، 2002-2003م.  -
مقالت �ش�ف ت�شدر قريبا ح�ل: 

-1قد�شية مدينة ع�شقالن يف ادب ف�شائل ال�شام يف الفرتتني اململ�كية والعثمانية ، يف 
جملة جامعة التابعة لكادميية القا�شمي.

يف  العربية  اللغة  جممع  جملة  يف   ، ال�شام  ف�شائل  ادب  يف  ال�شعبية  املعتقدات   2-
ا�رشائيل.

-3قد�شية مدينة نابل�ص يف الفرتتني اململ�كية والعثمانية وفق خمط�طات اأدب ف�شائل 
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ال�شام.
�شي�شدر   ، ا�رشائيل  العرب يف  امل�اطنني  اللغ�ية جتاه  الرتبية  �شيا�شة  -4مراجعة كتاب 

باللغة الجنليزية :
 Review : language Education : The Arab Minority in Israel .  *
 By Muhammad Amara and 'Abd al Rahman Mar'i )2004(،in:

 .)Modern Languges )USA
- كتب �شت�شدر قريبا : 

- درا�شات يف بع�ص خمط�طات ادب ف�شائل ال�شام ، مب�شاركة الباحث ي��شف �شيدان. 
-  ن�ش��ص خمتارة من ادب ف�شائل ال�شام ، درا�شة وحتقيق لبع�ص املخط�طات .  

غ�س�ن م��سى �حمد حميب�س
ولد غ�شان حميب�ص يف بلدة �شب�شطية )1(  ي�م اجلمعة 2 جمادى الخرة عام 1378هـ/
، تلقى تعليمه البتدائي والعدادي يف مدار�ص  امل�افق 14 ت�رشين الثاين 1958م 
بلدته ، وقد انتقل اإىل قرية برقة املجاورة لدرا�شة املرحلة الثان�ية ، وبعد جناحه بامتحان 
درجة  على  وح�شل  واآثار  تاريخ  تخ�ش�ص  النجاح  جامعة  يف  �شجل  العامة  الثان�ية 
البكل�ري��ص عام 1982م ، و�شجل للح�ش�ل على درجة املاج�شتري يف جامعة القد�ص 
يف م��ش�ع :" جممع اجلزار اخلريي يف عكا " ، وقد ح�شل على الدرجة عام 1986م، 
ح�شل على درجة  الدكت�راة من جامعة عني �شم�ص2005م وكان عن�ان اطروحته :" 

وقفية خا�شكي �شلطان يف بيت املقد�ص ، درا�شة وحتليل ".)2( 
عمل مدر�شا يف مدار�ص نابل�ص ، كما عمل يف مركز الت�ثيق واملخط�طات والن�رش التابع 
للجامعة الردنية، ويعمل الآن يف م�ؤ�ش�شة اإحياء الرتاث والبح�ث ال�شالمية التابعة ل�زارة 
الوقاف الدينية ، كما يعمل مدر�شًا غري متفرغ يف جامعة القد�ص . ومن انتاجاته العلمية :

-1جممع اجلزار اخلريي يف عكا  م�ؤ�ش�شة ال�ش�ار ، عكا ، 1999م .
-2حتقيق وقفية ال�شت امينة اخلالدي . 

-3حتقيق وقفيات جامع يافا الكبري . 
-4اعداد فهار�ص خمط�طات النح� وال�رشف . 

-5فهر�شة وثائق م�ؤ�ش�شة احياء الرتاث والبح�ث ال�شالمية .
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-6حتقيق خمط�طة احل�رشة الن�شية يف الرحلة القد�شية لل�شيخ عبد الغني النابل�شي .
-7اوقاف اآل الب�شطامي يف نابل�ص و القد�ص والرملة ،بال�شرتاك مع الدكت�ر عبد الرحمن 

املغربي ، جملة اجلامعة الردنية 2005م .
-8حتقيق وقفيات جامع يافا الكبري ،حتت الطبع .

-1 وقفية جامع قي�شارية درا�شة وحتليل.

_____________________________
-1 �شب�شطية:هي احدى القرى الفل�شطينية امل�شه�رة ،تقع على بعد نح� 42ميال من القد�ص و بها قرب زكريا ويحيى عليهما 
ال�شالم ،وجماعة من النبياء وال�شديقني ،وهي من قرى نابل�ص .انظر :ياق�ت  احلم�ي ،معجم البلدان ،ج3،�ص 24،�شعيد 

البي�شاوي ،نابل�ص ،�ص59.
-2 ار�شل ال�شرية الذاتية اىل د.�شعيد البي�شاوي 

-2 اوقاف علي وعبدالله با�شا يف عكا .

-3 جممع علي بن عليم يف قرية احلرم .
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-4 العنا�رش املعمارية يف قبة ال�شخرة.
-5 الزوايا يف بيت املقد�ص .

-6 م�شجد ومقام نبي الله يحيى عليه ال�شالم يف �شب�شطية.
-7 اوقاف امل�رشيني يف بالدنا فل�شطني.

-8 املدر�شة الحمدية واملكتبة الحمدية .

ف�لح ح�سني 
تعليمه  وتلقى   ، 1948م  عام1368هـ/  زيتا)1(   بلدة  يف  ح�شني  فالح  الدكت�ر  ولد 
البتدائي والإعدادي يف مدار�ص بلدته ، وانتقل بعد ذلك اإىل بلدة عتيل لإكمال درا�شته 
عام 1967م  العامة  الثان�ية  �شهادة  امتحان  وبعد جناحه يف   ، الثان�ية   مدر�شتها  يف 
تاريخ ،  اإىل الردن  حبث در�ص يف اجلامعة الردنية يف كلية الآداب تخ�ش�ص  انتقل 
ح�شل على البكال�ري��ص عام 1974م ح�شل على املاج�شتري من اجلامعة الردنية عام 
1974م، وكان م��ش�ع اأطروحته :" احلياة الزراعية يف بالد ال�شام يف الع�رش الم�ي 
، واكمل درا�شته للح�ش�ل على  " ، وقد ح�شل على درجة املاج�شتري عام  1974م 
درجة الدكت�راة يف جامعة هايدليربغ / املانيا الحتادية ، ق�شم الدرا�شات ال�رشقية ، وكان 
عن�ان اأطروحته :" نظام ال�رشائب يف م�رش منذ الفتح العربي حتى قيام الدولة الط�ل�نية 

19هـ/639م 254-هـ/886م ، وقد �شدرت الدرا�شة بالملانية عام 1986م)2(. 
عمل الدكت�ر فالح ح�شني مدر�شا يف اجلامعة الردنية منذ عام 1982-1988م ، وقد 
رقي اإىل رتبة اأ�شتاذ م�شارك يف عام 1988م ، و ح�شل على رتبة اأ�شتاذ عام 1995م  
، و عمل ملدة عام يف م�ؤ�ش�شة اآل البيت، حيث كان م�رشفا على م�رشوع" فهر�شت الرتاث 

الإ�شالمي املخط�ط ) 1991-1992م (" . 
وله جمم�عة من الأبحاث وامل�ؤلفات ، اهمها :
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احلياة الزراعية يف بالد ال�شام يف الع�رش الم�ي ، عمان – 1978م .   1-
الأ�شفهاين   الكاتب  للعماد   ، ال�شامي  الربق  كتاب  من  اخلام�ص  اجلزء  حتقيق   2-

)ت597هـ/ 1201م ( ، م�ؤ�ش�شة عبد احلميد �ش�مان – عمان 1987م . 
ن�ش��ص   ، العربية  الربدي  اأوراق  ج3،   ، الإ�شالمي  لالقت�شاد  التحليلية  الفهار�ص   3-

ودرا�شة ، م�ؤ�ش�شة اآل البيت ، عمان 1985م . 

_________________________
-1 زيتا:احدى القرى ال�اقعة يف ال�شمال الغربي من ط�لكرم ،اقطعها  الظاهر بيرب�ص لثالثة من ق�اده ، وهي ت�شتهر بزراعة 

احلب�ب و البق�ليات واخل�شار و الفاكهة ف�شال عن ا�شجار الزيت�ن .انظر :حممد �رشاب ،معجم بلدان فل�شطني ،�ص 436.
-2ار�شل ال�شرية الذاتية للباحثني .

 Das Stcuersystem in Aegypten von der arabiashen Ercberung  1-
 bis zur Machtergreifung der Tulallniden 19-254H\639-868
 mit besonderer Berudcsischtigung der Papyrusurkunden.

-Heideriberger Orienialische Studien
.Veriag Peier lang ،Frankfurt\ m – Bern ، 1982 3-

املنهاج يف علم اخلراج مب�رش ، للمخزومي )ت585هـ / 1189م () حتت الطبع ( .   2-
اأما املقالت فله عدة مقالت من�ش�رة باللغة العربية : 

-1 ا�شتعمال العربية يف الدواوين املالية قبل عبد امللك بن مروان وبعده ، جملة درا�شات 
تاريخية - جامعة دم�شق 1986م . 

اجلامعة   ، الفتح  جي�ص  لتم�يل  كم�شدر   – والرزاق  ال�شيافة   – العينية  القرو�ص   2-
الردنية  - عمان 1987م. 

جامعة   – تاريخية  درا�شات  ،جملة  الإ�شالم  �شدر  يف  التجارة  �رشائب   – الع�ش�ر   3-
دم�شق 1988م . 

-4 ح�ل اجلزية واخلراج مب�رش يف القرن الأول الهجري ، املجلة العربية للعل�م الن�شانية 
– جامعة الك�يت 1988م. 
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-5 تط�ر ملكية الأرا�شي وا�شنافها يف الع�رش الم�ي ، �شدر �شمن كتاب الإدارة املالية 
يف الإ�شالم ، ج2، م�ؤ�ش�شة اآل البيت – عمان 1990م . 

-6 تعريف بال�ثائق الربدية العربية واهميتها يف درا�شة التاريخ الإ�شالمي ، جملة جممع 
اللغة العربية الأردين – عمان 1991م . 

جملة   ، املعا�رشة  الربدية  ال�ثائق  على  بناء  م�رش  يف  القرى  من  الفالحني  ر�شالة   7-
الدرا�شات التاريخية – جامعة دم�شق 1991م . 

الدرا�شات  ، جملة  الهجري  الثالث  القرن  من  الزواج  عق�د  وثائق  بع�ص  نظرة يف   8-
التاريخية  - جامعة دم�شق 1994م . 

جملة   ، والتطبيق  النظرة  بني  الإ�شالم  �شدر  يف  احلجاز  يف  الأر�ص  ام�شار  طرق   9-
الدرا�شات التاريخية – جامعة دم�شق 1994م . 

، جملة  الرا�شدة  الفرتة  املفت�حة يف  الأر�ص  الإ�شالمية من  العربية  الدولة  م�قف   10-
الدرا�شات التاريخية – جامعة دم�شق ، 1995م . 

، اجلامعة الردنية  م�شاركة العنا�رش غري العربية يف اجلي�ص والإدارة غري العربي   11-
1995م ، �شمن كتب بح�ث ودرا�شات مهداة اإىل الدكت�ر عبد العزيز الدوري . 

تقليد ر�شمي ملحت�شب  والتطبيق من خالل  النظرية  املحت�شب ومهام وظيفته بني   12-
حلب يف عهد �شالح الدين ، �شدر عام 579هـ ، دم�شق 2000م . �شمن كتاب بح�ث 

ودرا�شات يف تاريخ العرب مهداة اإىل اأ.د نبيه عاقل . 
، م�ؤ�ش�شة عبد احلميد �ش�مان ،  التاريخ القت�شادي العربي  الدوري رائد درا�شة   13-

عمان 2000م . �شمن كتاب تكرميي للدكت�ر عبد العزيز الدوري . 
الفرو�ص والتكاليف غري العينية على البالد العربية اأثناء فرتة الفتح الأوىل ، اجلامعة   14-
الردنية – عمان 2001م . �شمن كتاب اأبحاث ودرا�شات يف التاريخ العربي مهداة اإىل 

ذكرى م�شطفى احلياري .
وله عدة اأبحاث جاهزة للن�رش : 

الأولية  امل�شادر  بني   ، الهجري  الأول  القرن  يف  واخلراج  اجلزية  م�شطلحي  ح�ل   1-
وال�ثائق الربدية املعا�رشة . 

-2 مقالت ح�ل امل�ؤرخني : ابن ع�شاكر ، و ابن خلدون – م�ؤرخا ، واخلطيب ، وحممد 
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التي ت�شدر عن املنظمة  العلماء العرب امل�شلمني  . تن�رش يف م��ش�عة اعالم  عزة دروزة 
العربية للرتبية والثقافة والعل�م – ت�ن�ص . 

-3 م�ظف� اجلباية يف �شدر الإ�شالم ، دورهم وممار�شاتهم يف �شدر الإ�شالم بني الوامر 
الر�شمية والتطبيق العملي . 

-4 الدلئل املادية على ن�ش�ء الدول العربية الإ�شالمية قبل عبد امللك يف �ش�ء ال�ثائق 
املعا�رشة . 

-5 م�شالة تنقيط احلروف العربية يف �ش�ء النق��ص و الربديات املبكرة امل�ؤرخة . 
-6 النظام املايل يف �شدر الإ�شالم " ال�رشائب وملكية الأرا�شي . 

-7 ال�ثائق الربدية العربية واهمية ن�رشها . 

ف�يز �ل�س�يغ 
   ولد امل�ؤرخ  فايز ال�شايغ عام1341هـ/ 1922م وت�يف عام 1980م ،در�ص يف 
1941م  عام  البكال�ري��ص  على  ،ح�شل  بريوت  يف  الأمريكية  اجلامعة  يف  ثم  �شفد 
يف  تاون  ج�رج  جامعة  من  1949م  عام  والدكت�راة  1945م  عام  واملاج�شتري 
كان  ذلك  واأثناء   ، الأمريكية 1945_ 1947م  اجلامعة  بالتدري�ص يف  .قام  اأمريكا 
قد التحق باحلزب ال�ش�ري الق�مي يف لبنان ،لكنه ترك احلزب ب�شبب خالفه مع م�ؤ�ش�شه 
)اأنط�ن �شعادة(،عمل يف مكتب الأنباء العامة )1950_1952م( ،و مكتب ال�ش�ؤون 
الجتماعية )1954_1955( ، وهما تابعني لالأمم املتحدة ،ثم اختري م�شت�شارا لبعثة 
اليمن يف الأمم املتحدة من )1955_1959م( .ثم تراأ�ص املجل�ص العربي الفل�شطيني 

يف بريوت �شنة 1959م)1(.
اأمريكا )1960 _1962م( ، وجامعة  اأ�شتاذًا زائرًا يف جامعة �شتانف�رد يف     كان 
اأوك�شف�رد )1962_1964م( ، واجلامعة الأمريكية يف بريوت )1964_1967م(. 
مهمة  اإليه  اأ�شندت  .ثم  الفل�شطينية  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  يف  ع�ش�ا  اأختري 
تاأ�شي�ص مركز الأبحاث الفل�شطيني ورئا�شته يف بريوت .ثم انتقل اإىل الأمم املتحدة مراقبا 
دائما جلامعة الدول العربية .ثم م�شت�شارا لبعثة الك�يت يف الأمم املتحدة حتى وفاته عام 

1980م. له العديد من الأبحاث والكتب ومن اأهم اأٍٍعماله :
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البعث الق�مي )1942م(  1-
م�رشوع �ش�ريا الكربى )1946م(  2-

نداء الأعماق )1947م(  3-
ر�شالة املفكر العربي )1956م(  4-

�شجل اإ�رشائيل يف الأمم املتحدة )1957م(  5-
ال�حدة العربية )1958م(  6-

م�رشوع همر�ش�لد وق�شية الالجئني )1959م(  7-

_______________________
-1 اأحمد عمر �شاهني :م��ش�عة كتاب فل�شطني يف القرن الع�رشين .جـ2.�ص554.

الإ�شتيطان ال�شهي�ين يف فل�شطني )1965م(  8-
هل تعلم ؟ بريوت )1965م(  9-

النزاع العربي الإ�رشائيلي )1964م(  10-
الدبل�ما�شية ال�شهي�نية )1967م(  11-

حفنة من �شباب ،بريوت )1966م(  12-
فل�شطني واإ�رشائيل وال�شالم ،بريوت )1970م(  13-

املعهد الفرو اآ�شي�ي تل اأبيب   14-
الأمم املتحدة والق�شية الفل�شطينية )1947_1965م( بريوت 1966م .  15-
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فتحي حمم�د �لعبد ح�سن
عام  �شعبان  من  والع�رشين  احلادي  ال�شبت  ي�م  بالطة  خميم  يف  ح�شن  فتحي  ولد 
معهد  من  دبل�م  على  ، ح�شل  عام 1957م  اآذار  من   والع�رشين  1376هـ/الثالث 
خ�ش�ري /ط�لكرم / عام 1980م ، وبكال�ري��ص ا�شاليب تدري�ص من جامعة النجاح 
ال�طنية /نابل�ص عام 1996م ، كان  ع�ش�ا يف اللجنة الثقافية يف مركز �شباب بالطة 
الجتماعي ، وع�ش� اجلمعية الفل�شطينية للدرا�شات التاريخية ، وع�ش� يف جلنة املكتبات 

املدر�شية يف مديرية الرتبية والتعليم / نابل�ص)1( .
ومن ان�شطته الجتماعية : ادارة الندوات واملحا�رشات ، 

له جمم�عة من امل�ؤلفات والبح�ث اهمها :
خم�ش�ن عاما على النكبة .  1-

الب��شنة والهر�شك .   2-
مقام ي��شف ال�شديق يف بالطة .  3-

الإدارة ال�شفية .  4-
قرية اخلريية : تاريخ وح�شارة )كتاب حتت الطبع (.  5-

كما وا�شرتك يف و�شع اخلط�ط العري�شة ملنهاج الرتبية الإ�شالمية لل�شف ال�شاد�ص.
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____________________________________
-1 اأر�شل ال�شرية الذاتية اإىل الدكت�ر �شعيد البي�شاوي.

فرج حمم�د ق��سم عدو�ن 
1378هـ/احلادي  عام  حمرم  من  ع�رش  الرابع  اخلمي�ص  ي�م  عدوان  فرج  امل�ؤرخ  ولد 
والثالثني من مت�ز عام 1958م ، يف مدينة بيت حان�ن)1(، تلقى تعليمه البتدائي يف 
مدر�شة بيت حان�ن البتدائية ، وتلقى تعليمه الإعدادي يف املدر�شة العدادية اأما التعليم 
يف  دبل�م  على  ح�شل  1977م،  عام  الزراعية  الثان�ية  املدر�شة  يف  امته  فقد  الثان�ي 
الكيمياء من املعهد الكيميائي يف القاهرة عام 1981م، وح�شل على درجة لي�شان�ص يف 
التاريخ من جامعة بريوت العربية عام 1990م، وعلى دبل�م يف التاريخ عام 1998م، 
وح�شل اأي�شا على درجة املاج�شتري يف التاريخ الوروبي ال��شيط عام 2004م، وكان 
عن�ان اأطروحته :" المرباط�ر فريدريك الثاين وم�قف الباب�ية من حملته على بالدال�شام 

-1212 1230م/ 906-927هـ ")1(.
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______________________________
-1 بيت حان�ن:تقع يف ال�شمال من غزة  ،�شيد م�شجدها عام 637هـ/1240م بامر من المري �شم�ص الدين �شنقر الكاملي 
و ذلك بعد هزمية الفرجنة ، ت�شتهر بيت حان�ن بزراعة ا�شجار الربتقال و التني والعنب و التفاح و الل�ز .حممد �رشاب ،معجم 

،�ص 185.
-2اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني، وقد كان الدكت�ر �شعيد البي�شاوي م�رشفا على ر�شالته التي ح�شل مبقت�شاها على درجة 

املاج�شتري.

ف�ؤ�د عبد �لرحيم ح�سن دويك�ت 
      ولد امل�ؤرخ ف�ؤاد دويكات يف قرية ع�شكر)1( ال�اقعة قرب نابل�ص ي�م الثالثاء الثامن 
من ذي احلجة عام 1383هـ  /احلادي والع�رشين من �شهر ني�شان عام 1964م ،وتلقى 
عامي  بني  ال�اقعة  الفرتة  للبنني يف  الإبتدائية  امللك غازي  مدر�شة  الإبتدائي يف  تعليمه 
1971-1977م ، واملرحلة الإعدادية والثان�ية يف مدر�شة املغرية بن �شعبة الثان�ية 
بني عامي 1978-1982م ، اأما ال�شف الثالث الثان�ي فقد در�شه يف املدر�شة الثان�ية 
ال�شاملة للبنني عام 1983/1982م ،ثم التحق بجامعة الريم�ك ،حيث ح�شل على 
بكال�ري��ص من ق�شم التاريخ عام 1987م،وح�شل على املاج�شتري من الق�شم نف�شه 
"اإقطاعية طربيا  بعن�ان:  املاج�شتري  اأطروحة  .كانت  ال�شليبية  تاريخ احلروب  ،تخ�ش�ص 
ودورها يف ال�رشاع ال�شليبي الإ�شالمي 492ـ690هـ / 1099_1291م،ون�رشت  

يف كتاب �شدر عن دار حمادة للن�رش والت�زيع ،اربد 2002م. 
     اأكمل درا�شته للح�ش�ل على الدكت�راة يف جامعة الريم�ك يف م��ش�ع " اإقطاعية 
�رشق الأردن يف ع�رش احلروب ال�شليبية  " وقد ناق�ص اأطروحته وح�شل على الدكت�راة 
رحلة  برتجمة  البي�شاوي  �شعيد  الدكت�ر  مع  ا�شرتك  وقد   ، 2005م  عام  نهاية  يف 
فيتل��ص يف الأرا�شي املقد�شة ،و�شدرت عن دار حمادة للن�رش والت�زيع عام1429هـ/ 
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2008م)1(.
     قام ف�ؤاد دويكات باإعداد درا�شة مقارنة بني امل�ؤرخ الفرجني وليم ال�ش�ري وامل�ؤرخ 
�شم�ص،   عني  جامعة   / الآداب  كلية  ح�لية  يف  الن�رش  قيد  وهي  القالن�شي،  ابن  امل�شلم 
القاهرة، كما اعد بحثا بعن�ان :" اأوقاف الالتني يف مملكة بيت املقد�ص ال�شليبية " وه� قيد 
الن�رش ، يق�م حاليا بالتدري�ص يف الأردن يف املرحلة الثان�ية مل�اد التاريخ ، كما يعمل 

حما�رشا غري متفرغ يف اجلامعة العربية املفت�حة .

____________________________________
-1 ع�شكر :هي اإحدى قرى نابل�ص ،و ت�شتهر بكرثة اأ�شجار الزيت�ن و قيل ع�شكر الزيت�ن كدليل على وفرة اأ�شجار الزيت�ن 
يف اأرا�شيها ،و يحدها من ال�رشق دير احلطب ،و من الغرب نابل�ص ،و من اجلن�ب قرية بالطة .انظر :ياق�ت احلم�ي ،معجم 

البلدان ،جـ3،�ص 123،يل �شرتاجن ،فل�شطني يف العهد الإ�شالمي ،�ص 422،�شعيد البي�شاوي ،نابل�ص ،�ص 57.
-2 اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني ، كما التقاه الدكت�ر �شعيد البي�شاوي يف منزله الكائن يف اربد عام 2005م ، وا�شتقى 

منه بع�ص املعل�مات الإ�شافية التي اإ�شتجدت وخا�شة الإ�شتعداد ملناق�شة ر�شالة الدكت�راة .

ف��ز عب��س عبد�حلكم �خلف�س
ولد امل�ؤرخ ف�از اخلف�ص يف نابل�ص ي�م ال�شبت امل�افق الثامن من رم�شان عام 1390 
هـ/ال�شابع من ت�رشين الثاين 1970م، وتلقى تعليمه البتدائي والإعدادي يف مدر�شة 
مردة الإعدادية يف الفرتة ال�اقعة بني عامي1978-1986م،ودر�ص املرحلة الثان�ية 
م��شك�  اىل  ت�جه  1986-1989م.  عامي  مابني  الثان�ية  جماعني  مدر�شة  يف 
البكال�ري��ص عام  ودر�ص ال�شحافة والإعالم يف جامعتها احلك�مية،ح�شل على درجة 
1996م،ويف عام 1997م ح�شل على املاج�شتري،ونال درجة الدكت�راه عام 2002م 
من اجلامعة نف�شها،يف م��ش�ع:”العملية ال�شلمية يف ال�رشق الأو�شط”)1(. يعمل الدكت�ر 
ف�از اخلف�ص م�رشف غري متفرغ يف جامعة القد�ص املفت�حة.كتب جمم�عة من الأبحاث 

العلمية منها:
-1دور المم املتحدة يف حل الق�شية الفل�شطينية باللغة الرو�شية

�شنة  اإىل  �شنة 92هـ/711م  من  الأندل�ص  بالد  والإ�شالمية يف  احل�شارية  املعامل   2-

892هـ/1492م.  3النازح�ن الفل�شطيني�ن ومفاو�شات ال�شالم

ف�زية عبد �للطيف عبد �لفت�ح �سح�ده 
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       ولدت امل�ؤرخة ف�زية �شحاده يف عقبة جرب ) اريحا ( عام 1369هـ/1949م، 
وهي يف الأ�شل من قرية جمزو )2( / الرملة ، در�شت البتدائية والعدادية يف مدار�ص 
عقبة جرب التابعة ل�كالة الغ�ث الدولية ، در�شت الثان�ية يف مدر�شة بنات اأريحا الثان�ية، 
بتف�ق، وعملت منذ  – الت�جيهي الأردين الأدبي  العامة  الثان�ية  وح�شلت على �شهادة 
�شن ال�شاد�شة ع�رشة معلمة يف وكالة الغ�ث الدولية يف خميم ال�حدات يف عمان ملدة 
�شنة واحدة، ثم انتقلت اإىل الع�جا ،ثم اإىل خميم �شعفاط ، ثم اإىل عقبة جرب ، وبقيت تعمل 
معلمة يف مدار�ص عقبة جرب منذ عام 1974م ، وهي ُتَدِر�ص يف جامعة القد�ص املفت�حة 

وملدة اأربع ع�رشة �شنة غري متفرغة )3(.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - اأر�شل ال�شرية الذاتية اإىل الدكت�ر �شعيد البي�شاوي الذي التقاه يف م�ؤمتر الرتاث ي�م الإثنني امل�افق2009/12/28م
2 - جمزو: تقع بالقرب من مدينة الرمله . ويف م�قع بلدة جمزو الكنعانية، تت�افر يف اأرا�شيها املياه اجل�فية، واأرا�شيها �شاحلة 

لزراعة الأ�شجار املثمرة واحلب�ب. اإنظر �رشاب، معجم، �ص271.
3 -  ار�شلت �شريتها الذاتية اىل الدكت�ر �شعيد البي�شاوي

         ح�شلت على �شهادة اللي�شان�ص يف التاريخ عام 1974م من جامعة بريوت العربية 
والدبل�م العام عام 1978م ، من جامعة القدي�ص ي��شف - بريوت ، وكانت اأطروحتها 
بعن�ان " اأريحا – درا�شة ح�شارية " ، ثم ح�شلت على درجة الدكت�راة ، وكانت اأطروحتها 

بعن�ان " امل�ائد واحلفالت يف الع�رش العبا�شي " ، جامعة القدي�ص ي��شف1986.
واأثناء العمل يف وكالة الغ�ث الدولية ح�شلت على دورات تدريبية ، وكانت اإحدى ع�رشة 
دورة منها : الرتبية ، والرتبية الجتماعية ، والعل�م املنزلية ، والن�شاط املهني ، واملكتبات 
، واللغة العربية ، والرتبية الإ�شالمية ، والت�جيه والر�شاد عام 1993م ، ثم دورة يف 

اللغة العربية.
لها جمم�عة من الكتب ن�رش معظمها ، وهي :

-1 اأريحا – درا�شة ح�شارية Jericho cultural studies ، وهي يف ال�شل ر�شالة 
ماج�شتري .

History of Jericho 2 تاريخ اأريحا-
-3  امل�ائد واحلفالت يف الع�رش العبا�شي . ر�شالة الدكت�راة .
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-4 اللهجة الأ�شا�شية واملكت�شبة يف اأريحا .
-5 خمطط لنبعة )ينب�ع (عني ال�شلطان .

ولها ما يزيد على  الثالثني بحثًا ، منها :
-1 املجازر ال�شهي�نية �شد ال�شعب الفل�شطيني،2006م.

-2 املقاومة الفل�شطينية يف ال�شتات ، 2006م.
-3 يا�رش عرفات، 2006م .

-4 امل�شت�طنات يف الأغ�ار، 2006م .
-5 امل�شت�طنات يف القد�ص، 2006م .

-6 الدولة العربية يف الأندل�ص ،2004م.
-7 م�شادرة الأرا�شي الفل�شطينية وبيعها من احلكم العثماين واإىل الآن ،2007م .

-10الالجئ�ن الفل�شطيني�ن يف حمافظة اأريحا ،2007م .
فهد ح�سني �حمد �ب� �حل�ج

1380هـ/  عام  الله  رام  ق�شاء   )1( ك�بر  قرية  يف  احلاج  اب�  فهد  امل�ؤرخ  ولد      
الدرا�شات  جمعية  يف  )2(،عمل  القرية  مدر�شة  يف  البتدائية  درا�شته  1960م،وانهى 
العربية كباحث متخ�ش�ص بالقرية الفل�شطينية ، عني مديرا لالرتباط املدين الفل�شطيني 
ذلك  بعد  ، وعني  ني�شان عام1995م  الفل�شطينية حتى  ال�طنية  ال�شلطة  عندما دخلت 
تلك  يف  ،وكان  الفل�شطينية  ال�شفة  يف  العام  امل�ظفني  دي�ان  يف  العام  لل�شجل  مديرا 
الفل�شطيني وذلك ملدة ثماين �شن�ات ،عمل  لنادي ال�شري  الهيئة الدارية  الفرتة ع�ش� 
يف حركة التحرير ال�طني الفل�شطيني يف كثري من امل�اقع وخا�شة يف النتفا�شة الأوىل 
حيث كان يف اللجنة التنظيمية العليا ومن�شقا عاما بني الجنحة والقيادة التنظيمية ،وه� 
ع�ش� الهيئة العليا ل�ش�ؤون احلركة ال�شرية الفل�شطينية ، عمل يف احلملة ال�شعبية لل�شالم 

والدميقراطية. 
وحمافظة  والبرية،  الله  رام  حمافظة  وم�ش�ؤول  الدارية،  الهيئة  ع�ش�  ي�شغل  كان       
�شلفيت،وقطاع غزة، وه� ع�ش� هيئة املجال�ص، ومدير "مركز اب� جهاد للحركة ال�شرية 
الدرا�شات  يف  عاٍل  دبل�م  على  حا�شل  احلايل.وه�  ال�قت  يف  القد�ص"  جامعة  يف 
ال�رشائيلية وعلى درجة املاج�شتري يف العالقات الدولية ويح�رش حاليا للح�ش�ل على 
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درجة الدكت�راة العالقات الدولية )3(.
له اربعة كتب وهي:

-1 فر�شان النتفا�شة يتحدث�ن من وراء الق�شبان
-2 هيكلية وتنظيم العائلة الفل�شطينية ،ج1

-3 هيكلية وتنظيم العائلة الفل�شطينية، ج2 ويخ�ص بالبحث ثالث قرى فل�شطينية هي 
قرية قبية ، وقرية بيت ن�با ،وقرية يال� .

-4 انتفا�شة اجل�ع من وراء الق�شبان.
__________________________ 

-1 ك�بر:تقع �شمال رام الله ،وت�شتهر بزراعة  ا�شجار الزيت�ن ،انظر :حممد �رشاب ، معجم البلدانة ،�ص 633.
-2 انخرط فهد اب� احلاج يف �شف�ف حركة التحرير ال�طني الفل�شطيني )فتح(وعمره اربعة ع�رش عاما ، اعتقل عام 1978م 
وحكم بال�شجن ملدة 15 عاما وخرج من ال�شجن اثر عملية تبادل ال�رشى عام 1985م ،واعتقل مرة ثانية عام 1988م 
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ملدة �شهرين يف معتقل الظاهرية ،ومرة ثالثة عام 1989م وحكم عليه ملدة عامني وافرج عنه عام 1991م .
-3 ار�شل ال�شرية الذاتية للدكت�ر �شعيد البي�شاوي.

يح�رش لكتابة اجلزء الثالث من هيكلية وتنظيم العائلة الفل�شطينية.
      اكمل درا�شة البكال�ري��ص يف جامعة العامل المريكية ، ونال درجة الدبل�م العايل 
يف الدرا�شات ال�رشائيلية من جامعة القد�ص ، وح�شل على درجة املاج�شتري من جامعة 
العامل الإمريكية يف العالقات الدولية وكانت اطروحته بعن�ان:"عالقة املجتمع الوروبي 

بتاهيل الأ�رشى الفل�شطينيني املحررين وانخراطهم يف املجتمع املدين ".
ويح�رش اطروحة الدكت�راة عن التجربة الدميقراطية داخل ال�شج�ن ال�رشائيلية للمعتقلني 

الفل�شطينيني .

فهمي ت�فيق حممد مقبل 
       ولد امل�ؤرخ فهمي مقبل يف قرية ال�شنديانة )1( . حيفا عام1363هـ/ 1944م، 
كما   ، 1974م  عام  العربية  بريوت  جامعة  من  التاريخ  يف  اللي�شان�ص  على  وح�شل 
على  .وح�شل  عام 1975م  نف�شها  اجلامعة  من  الرتبية  العام يف  الدبل�م  على  ح�شل 
عام  نف�شها  اجلامعة  (من  ا�شالمي  )تاريخ  والإ�شالمية  العربية  العليا  الدرا�شات  دبل�م 
1979م.وح�شل على الدكت�راة يف التاريخ احلديث من ق�شم الدرا�شات ال�رشقية من 
جامعة مان�ش�شرت يف بريطانيا عام 1983م )2(.عمل يف حقل التدري�ص يف ق�شم التاريخ 
بجامعة ق�شنطينة باجلزائر عام 1984/1983م ، ثم انتقل اإىل ال�شع�دية حيث عمل 
يف حقل التدري�ص يف ق�شم الدرا�شات الجتماعية بكلية الرتبية يف جامعة امللك في�شل 
بالإح�شاء من عام 1984م حتى الآن .ترقى يف الرتبة العلمية من اأ�شتاذ م�شاعد اإىل 
اأ�شتاذ م�شارك عام 1995م ، ن�رشت له 75 مقالة يف �شحف وجمالت ودوريات عربية 
،و�شارك  وم�ؤ�ش�شات علمية  بدع�ات من جامعات  عامة  اأكرث من 50 حما�رشة  ،واألقى 
ال�شع�دية وخارجها  العربية  اململكة  داخل  العلمية  والندوات  امل�ؤمترات  من   العديد  يف 
.كان ع�ش�ا يف جلنة املكتبة ، وع�ش�ا يف مركز العناية باملخط�طات ، ومن�شقا يف �شعبة 
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التاريخ باجلامعة، وع�ش�ا يف جلنة املقابالت ال�شخ�شية باجلامعة ، وع�ش�ا يف جلنة تط�ير 
اخلطة الدرا�شية للجامعة ، وع�ش�ا يف جلنة خدمة املجتمع والتعليم امل�شتمر، وع�ش�ا يف 
جلنة القب�ل والت�شجيل ، وع�ش�ا يف جلنة اإعداد كتاب تاريخ ن�شاأة جامعة امللك في�شل 

وتط�رها .من اأهم اإ�شداراته العلمية:
فل�شطني  وتق�شيم  اليه�دية  الهجرة  من  ال�شع�دية  العربية  اململكة  م�قف   1-

1932_1948م
مكانة �شليمان القان�ين واأثره يف تاريخ ال�رشق والغرب 1520ـ1566م  2-

اجلغرافية   الك�ش�ف  يف  العثمانية  البحرية  املناف�شة  غياب  ا�شباب  ح�ل  ت�شاوؤلت   3-
للعامل اجلديد 1492_1566م.

___________________________
ال�شنديانة: تقع جن�ب حيفا ،وت�شتهر بكرثه بينابيعها ،انظر حممد �رشاب،معجم البلدان ،�ص457.  1-

مقابلة مع الدكت�ر فهمي يف الريا�ص اجراها د. تي�شري جبارة بتاريخ 2001/4/22م .   2-

واملعا�رش  احلديث  فل�شطني  تاريخ  يف  العزيز  عبد  امللك  �شخ�شية   4-
1903_1953م

ج�انب  الأفغاين  الدين  وجمال  عبده  حممد  الإ�شالح  رائدي  بني  مقارنة  درا�شة   5-
التماثل والتباين .

دور امل�ؤ�ش�شات الرتب�ية يف مكافحة ال�شائعات .  6-
ومن اأهم كتبه :

-7 اإثبات حق العرب وامل�شلمني يف القد�ص وفل�شطني ينفي اإدعاء اليه�د حقهم فيه.
رواد الإ�شالح يف الع�رش احلديث _الأفغاين ،عبده ،الك�اكبي ،ر�شا .  8-

دور العرب يف اكت�شاف العامل اجلديد )اأمريكا(  9-
املجتمع  يف  الإ�شالحية  امل�ؤ�ش�شات  داخل  العالجي  ودوره  الجتماعي  العمل   10-
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اجلامعات العربية(.
- خارطة القرى العربية املدمرة ، مركز اأبحاث جامعة بريزيت ، طبعة عربية جديدة باللغة 

العربية عام 1999م .
القرن  نهاية  يف  �ش�ريا  وجن�ب   ، النهر  عرب  ومنطقة   ، التاريخية  فل�شطني  جغرافية   -

ال�شاد�ص ع�رش امليالدي.
- مدينة جنني ومنطقتها ، دار الفكر ، دم�شق ، 1964م.  

________________________
-1 ار�شل ال�شرية الذاتية للدكت�ر �شعيد البي�شاوي.

في�سل ح�ر�ين
 )1( امل�شمية  بلدة  يف  ح�راين  في�شل  الفل�شطيني  الروائي  وال�شحايف  الباحث  ولد      
ال�اقعة جن�ب فل�شطني يف الثالث والع�رشين من �شهر اآذار/مار�ص عام 1939م ،اخلمي�ص 
امل�افق الول من �شفر عام 1358هـ، وجترع ه� وا�رشته مرارة اللج�ء ،اذ هاجروا من 
قطاع غزة اإىل ميناء ب�ر �شعيد امل�رشي حيث انتهت بهم الرحلة ال�شعبة اإىل �ش�رية عام 
و   ، دم�شق  مدينة  والثان�ي يف  والعدادي،  البتدائي،  تعليمه  اكمل  ، حيث  1949م 
ح�شل على �شهادة الثان�ية العامة  عام 1957م، والتحق ب�كالة الغ�ث الدولية ليعمل 
مدر�شا يف مدار�شها، حيث در�ص يف البطيحة ، وخميم خان ال�شيخ ومدينة دم�شق حتى 

عام 1964م  )2(.
     انت�شب اإىل ق�شم الفل�شفة وعلم الجتماع وعلم النف�ص يف كلية الداب يف جامعة 
ي�مية  يف  الفل�شطينية  ال�ش�ؤون  ق�شم  يف  متط�عا  حمررا  عمل   ، 1959م  عام  دم�شق 
للجنة  ورئي�شا   ، دم�شق  يف  فل�شطني  لطلبة  العام  الحتاد  لفرع  رئي�شا  و�شار  "البعث" 
التن�شيق بني روابط الطالب العرب فيها عام 1964م، وواكب العمل لتا�شي�ص عدد من 
منظمات الكفاح امل�شلح الفل�شطيني ومنظمة التحرير الفل�شطينية وانهمك فيه متط�عا ، 
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ثم انتقل اىل اجلزائر واحرتف فيها ال�شحافة حمررا يف ق�شم ال�ش�ؤون الفل�شطينية والعربية 
"البعث"  �شحيفة  يف  وعمل  دم�شق  اإىل  1965م  عام  رجع  "ال�شباب"،  ا�شب�عية  يف 
حمررا ل�شفحة الراي والدرا�شات ،ورئي�شا مناوبا لق�شم الخبار ،وكتب برامج �شيا�شية 
لذاعة دم�شق وتلفزي�نها ، كما كتب ل�شب�عيتي "كفاح العمل ال�شرتاكي " و "ن�شال 
الفالحني" ، وا�شهم يف حترير �شهرية"�ش�ت فل�شطني"،وتراأ�ص حترير ا�شب�عية "الطالئع" 
عام 1969-1970م  �رشح عام 1971م من "البعث" ومنع من الكتابة يف اجهزة 
العالم ال�ش�رية ، وتفرغ للعمل يف منظمة التحرير الفل�شطينية ،  و�شغل م�اقع م�ش�ؤولية 
ودوريات  ل�شحف  الكتابة  وا�شل  فيما  ،والعالمية  والثقافية  ال�شيا�شية،   دوائرها   يف 
فل�شطينية ولبنانية وم�رشية متعددة ، و�شمي ع�ش�ا مراقبا يف املجل�ص ال�طني الفل�شطيني 
 ، م��شك�  يف  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  ممثلية  لرئي�ص  نائبا  1977م  عام  عمل   ،

_______________________
-1 قرية امل�شمية : تقع �شمال �رشقي غزة يف جن�ب غرب الرملة ، ويخرتقها وادي الزريقة احد روافد وادي �شقرير . حممد 

�رشاب : معجم بلدان فل�شطني ، ط1، داراملام�ن للرتاث ،دم�شق 1987م ، �ص674-673.
-2 ار�شل �شريته الذاتية اىل الدكت�ر �شميح �شبيب الذي �شلمها م�شك�را للدكت�ر �شعيد البي�شاوي .

الدائرة  يف  العامة  والعالقات  العالم  لق�شم  رئي�شا  1978م  عام  دم�شق  اإىل  ورجع 
الأبحاث-    مركز  يف  1979م  عام  والتحق   ، الفل�شطينية  التحرير  ملنظمة  ال�شيا�شية 
م.ت.ف ، يف بريوت رئي�شا لق�شم الدرا�شات الفل�شطينية والدرا�شات الدولية و�شكرتريا 
لتحرير �شهرية �ش�ؤون فل�شطينية ، ابعد عام 1983م عن بريوت بقرار من ال�شلطات 
اللبنانية التي مل تلبث اأن اغلقت مركز الأبحاث ، فاقام يف قرب�ص حيث ا�شهم يف اعادة 
تا�شي�ص  املركز فيها و�شار مديرا لتحرير "�ش�ؤون فل�شطينية " ، وانتخب عام 1984م 
ع�ش�ا يف الأمانة العامة لحتاد الكتاب الفل�شطينيني وا�شتقال منها بعد �شه�ر من انتخابه 
واختري ع�ش�ا يف املجل�ص ال�طني الفل�شطيني ممثال لحتاد الكتاب ، وا�شتقال من م�ش�ؤولية 
مدير حترير �ش�ؤون فل�شطينبة عام 1985م، ويف عام 1988م اختاره املجل�ص ال�طني 
الفل�شطيني ع�ش�ا م�شتقال فيه ، وا�شتقال عام 1989م من مركز البحاث وتفرغ كليا 
للكتابة وانتقل لالقامة يف فينا –النم�شا ، ويف عام 1995م اتيحت له فر�شة القامة يف 

الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة فت�زع وقته بني فينا ،وال�شفة ،والقطاع .
من  كبري  لعدد  م�شتقلة  ودرا�شات  راأي،  ،ومقالت  �شيا�شية  تعليقات  كتب      
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الي�ميات،وال�شب�عيات، وال�شهريات، والف�شليات، وذلك على مدى عق�د ممتدة يف لبنان 
،وم�رش، والردن، وخارج البالد العربية . 

�شدرله امل�ؤلفات ، الآتية:
- رواية املحا�رشون،املطبعة التعاونية، دم�شق ،ط1، عام 1973م.

- رواية �شمك اللجة ، دم�شق ،وزارة الثقافة 1983م .
- رواية بري ال�ش�م ،ط1، بريوت ، دار الكلمة 1979م ، ط3،امل�ؤ�ش�شة العربية للدرا�شات 

والن�رش، بريوت 2005م.
م.ت.ف   – البحاث  ،مركز  بريوت   ،1974-1964 الفل�شطيني  ال�شيا�شي  الفكر   -

1980م .
نيق��شيا   ، والقب�ل 1944-1967م  الرف�ص   ، وا�رشائيل  امل�شرتك  العربي  العمل   -

)قرب�ص( ،�رشق بر�ص 1990م.
- جذور الرف�ص الفل�شطيني 1918-1948م ، نيق��شيا ، �رشق بر�ص 1990م 

- تقا�شيم زمار احلي ، رام الله ، م�اطن امل�ؤ�ش�شة الفل�شطينية لدرا�شة الدميقراطية 2005م .
- دروب املنفى 1،ال�طن يف الذاكرة ،دم�شق ،دار كنعان 1994م.

- دروب املنفى 2،ال�شع�د اىل ال�شفر ،عمان ،دار �شندباد 1996م .
- دروب املنفى 3 ،زمن ال�شئلة ، عمان ،دار �شندباد 1998م.

- دروب املنفى 4 ،اجلري اىل الهزمية ،رام الله ، م�اطن ، امل�ؤ�ش�شة الفل�شطينية لدرا�شة 
الدميقراطية2001م.

والن�رش،  للدرا�شات  العربية  امل�ؤ�ش�شة   ، بريوت  احلكاية؟  بقية  اين   ،  5 املنفى  دروب   -
بريوت 2002م .

الفل�شطيني  وال�شتات  الالجئني  مركز   – ،�شمل  الله  ع�دة،ط1،رام  ،حكاية  احلنني   -
،والقد�ص: م�ؤ�ش�شة الدرا�شات املقد�شية،2004م.

- انتفا�شة املط�قني ،قيد الن�رش.
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ق�سطنطني خم�ر
ولد الباحث امل�ؤرخ ق�شطنطني خمار يف عكا وترعرع فيها م�ؤرخا يف مقالته التي ت�شدى 

فيها لتاريخ فل�شطني وقد و�شع جمم�عة من الأبحاث وامل�ؤلفات و�شلنا منها )1( الآتي : 
-1 جغرافية فل�شطني امل�ش�رة ، بريوت 1965و1967م.

-2 امل�جز يف تاريخ الق�شية الفل�شطنية ، بريوت 1964م.

-3 م��ش�عة فل�شطني اجلغرافية ،بريوت 1969م. 
-4 جغرافية املدن والقرى ،ط2،بريوت ،1980/1410م.

والن�ــرش  للطباعــة  احلمــراء  ،ط1،دار  الفل�شطينــي  ال�شتــات  خــالل  -5مقــالت 
،بريوت،1411هـ/1981م.

�ش�ؤون  جملة  العربي،  لل�طن  اجلغرافية  امل�اقع  اأ�شماء  لت�حيد  اخلرباء  حلقة   6-
فل�شطينية،عدد5، مركز الأبحاث الفل�شطيني ،بريوت ،1971م.
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العربي .

ك�مل جميل  �لع�سلي 
ولد م�ؤرخ القد�ص ) حممد كامل ( جميل الع�شلي يف القد�ص عام1344هـ/ 1925م ،و 
در�ص يف الكلية الر�شيدية بالقد�ص حتى �شنة 1945م . قام بالتدري�ص يف كلية رو�شة 
املعارف بالقد�ص . وعمل حمررًا ومذيعًا يف الذاعة يف رام الله ، ثم عمل يف الك�يت ملدة 
عام ورجع لفل�شطني حيث عمل يف وكالة الغ�ث مفت�شا للتعليم ، ثم مدر�شا يف خ�ش�ري 
الزراعية يف ط�لكرم، ويف عام 1956و1957م عاد لالذاعة ، ثم ذهب للقاهرة عام 
1957م ليعمل يف الذاعة امل�رشية ، ثم ذهب اىل برلني ال�رشقية عام 1959م حيث 
عمل هناك عدة �شن�ات ، ويف عام 1967م نال �شهادة الدكت�راة يف الفل�شفة ، وعاد عام 
1968م اإىل عمان ليعمل مديرا ملكتبة اجلامعة الردنية)1(. له كتب عدة وابحاث منها : 

معاهد العلم يف بيت املقد�ص، اجلامعة الردنية عمان 1981م . 44 �شفحة .   1-
اجدادنا يف ثرى بيت املقد�ص . عام 1981م .  2-

من اآثارنا يف بيت املقد�ص .  3-
وثائق مقد�شية تاريخية . جـ1،ط1،عمان ،عام 1983م.  4-

وله كتب اأخرى من�ش�رة وغري من�ش�رة وله ع�رشات الأبحاث . عمل مع روحي اخلطيب يف 
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جملة القد�ص  التي كانت ت�شدرها جلنة امانة  القد�ص ، وكانت قد قامت بعمل ت�اأمة مع 
ع�ا�شم الدول العربية  . �شارك الع�شلي لت�اأمه القد�ص مع العا�شمة الرتكية انقرة وعمل مع 
م�ؤ�ش�شة عبد احلميد �ش�مان . وكتب مقالت كثرية عن القد�ص يف جملة القد�ص ال�رشيف 

. ومن هذه املقالت :
اآيار  الثاين  والعدد   ، 1985م  ني�شان   ، الول  العدد   . املقد�ص  بيت  تاريخ  اإىل  زيارة 
1985م والعدد الثالث حزيران عام 1985م وعدد خام�ص يف اآب 1985م وهي 

اأربع حلقات  يف اأربعة اعداد . 
�شفحة من تاريخ القد�ص . عري�شة من اأهل القد�ص اإىل ال�شلطان العثماين 1031هـ   1-

العدد 4 مت�ز 1985م .
�شفحة من تاريخ القد�ص . مالحظات ح�ل �ش�ر القد�ص عدد ، 5، اآب 1985م   2-

_____________________________
-1 حممد ها�شم م��شى غ��شة : القد�ص يف تاريخ كامل الع�شلي . بدون دار ن�رش وعام الن�رش .

الطابع ال�شالمي للعلماء الذين اأت�ا اإىل القد�ص وعا�ش�ا فيها . عدد 8 ت�رشين ثاين   3-
1985م . 

من معامل القد�ص الثرية . اخلانات و احلمامات وال�شبل يف القد�ص ال�رشيف .عدد   4-
9كان�ن اول عام 1985م .

اأعيان اآخرون ث�وا يف ثرى بيت املقد�ص . عدد 11 �شباط �شنة 1986م   5-
-7 حارة املغاربة يف القد�ص واهميتها التاريخية . عدد 13 ني�شان �شنة 1986م    

8 - مدينة يافا عرو�ص فل�شطني .عدد 14 اآيار 1986م .
 /12  /  9 يف  الربيطاين  للجي�ص  القد�ص  .ا�شت�شالم  القد�ص  تاريخ  من  �شفحة   9-

1917م عدد 17 اب �شنة 1986م .
-10 ك�شف املزيد من املن�شاآت ال�شالمية يف مدينة القد�ص اخلالدة عدد 18 ايل�ل عام 

1986م .
11  - التجان�ص بني افكار الكتاب الوروبيني عن القد�ص يف القرن التا�شع ع�رش وبني 

الفكار ال�شهي�نية عدد 20 ت�رشين الثاين ، �شنة 1986م .
-12 خانات القد�ص – خان ال�شلطان عدد 24اذار �شنة 1987م .
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-13 من الرتاث ال�شالمي يف بيت املقد�ص عدد 25ني�شان 1987م .
-14 كتب اأجنبية عن القد�ص عدد 26اآيار �شنة 1987م.

-15 مالحظات ح�ل القبلة الوىل عدد 27 حزيران �شنة 1987م .
-16 م�شاهد اآل النبي �شلى الله عليه و�شلم يف فل�شطني . حلقة اوىل عدد 31 ، ت�رشين 

اول �شنة 1987م .
-17  م�شاهد اآل النبي �شلى الله عليه و�شلم يف فل�شطني . حلقة ثانية عدد 32 ، ت�رشين 

ثاين 1987م .
-18 تعريف بكتاب جديد . القد�ص اململ�كية عدد 34 كان�ن الثاين 1988م 

-19 ا�ش�اء على جذور الفكر الوروبي ح�ل فل�شطني،عدد 25 ، �شباط 1988م. 
-20 القد�ص عرب الع�ش�ر – فيلم وثائقي ، حلقة ثانية عدد 37 ،ني�شان 1988م 

-21  القد�ص عرب الع�ش�ر – فيلم وثائقي ، حلقة ثالثة عدد 38، اآيار �شنة 1988م 
-22 القد�ص عرب الع�ش�ر – فيلم وثائقي ، حلقة رابعة، عدد 40.

-23 القد�ص عرب الع�ش�ر – فيلم وثائقي ، حلقة خام�شة ،عدد 41 اب ، 1988م 
24 – م�رشوعات ان�شاء امل�شتعمرات الوروبية بفل�شطني ال�شابقة للم�شتعمرات اليه�دية. 

من كتاب حت�لت جذرية يف فل�شطني ، عدد 42 ،عام 1988م .
-25 كتاب جديد هام ) اعالن ( حت�لت جذرية يف فل�شطني ، عدد 44 ، ت�رشين ثاين،  

1988م 
-26 العالمة ال�شيخ خليل اخلالدي . حياته و�شريته العلمية من اوراقه اخلا�شة ، عدد 

45 ،كان�ن اأول 1988م .
-27 العالمة ال�شيخ خليل اخلالدي . حياته و�شريته العلمية من اوراقه اخلا�شة،  حلقة 

ثانية ، عدد 46 ، كان�ن ثاين 1988م . 
-28 ل�حات فنية عن احلياة الي�مية يف بالدنا قبل مائة عام ، عدد 47 ،�شباط 1989م 

، وعدد 48 �شباط عام 1989م ، وعدد 49 ني�شان 1989م.
-29 مقام �شيدنا النبي عكا�شة يف القد�ص ، عدد 52 ،مت�ز 1989م .

-30 م�ؤ�ش�شات �شالح الدين الي�بي وورثته واآثارهم يف بيت املقد�ص ، الق�شم الول 
عدد 53 ، اآب 1989م .
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-31 القد�ص حتت حكم العثمانني ، عدد 58، كان�ن الثاين 1990م.
 ، املقد�ص،عدد 61  بيت  واآثارهم يف  وورثته  الي�بي  الدين  �شالح  م�ؤ�ش�شات    32-

ني�شان 1990م.
-33 �شدى احلملة الفرن�شية على فل�شطني وم�رش كما تعك�شه �شجالت املحكمة ال�رشعية 

يف القد�ص ،عدد ايل�ل، 1990م.
. الق�شم الول عدد 73 ،ما يكل هد�ش�ن ،  -34 القد�ص ما بني 1917-1988م 

ترجمة كامل الع�شلي  مت�ز 1991م . 

ك�مل حمم�د حممد خلة 
     ولد امل�ؤرخ الدكت�ر كامل خلة يف يافا عام 1349هـ/ 1930م، وتلقى تعليمه 
ح�شل  و  يافا،  يف  املدر�شةالعامرية  يف  الثان�ية  در�ص  انه  مدار�شها،كما  يف  البتدائي 
على �شهادة املرتك ، وبعد نكبة 1948م انتقل من يافا اإىل غزة. و ح�شل على �شهادة 

اللي�شان�ص يف التاريخ من جامعة القاهرة.

      ح�شل على �شهادة املاج�شتري يف التاريخ احلديث وكانت ر�شالته بعن�ان "التط�ر 
ال�شيا�شي يف اململكة الأردنية الها�شمية")1927-1948م( اآداب القاهرة 1969م ، 

�شدرت الر�شالة ال�شابقة يف كتاب من مركز الأبحاث الفل�شطينية ، بريوت)1(.
      نال �شهادة الدكت�راة يف م��ش�ع بعن�ان: )فل�شطني و النتداب الربيطاين )1922-
1939( اآداب القاهرة 1972م، �شدرت الر�شالة ال�شابقة يف كتاب )الطبعة الأوىل( 
من مركز الأبحاث الفل�شطينية �شل�شلة كتب فل�شطينية)53( بريوت1974م ، و الطبعة 

الثانية عن املن�شاأة العامة للن�رش و الت�زيع و الإعالم طرابل�ص ليبيا.
للمدار�ص  الإعدادية  و  الثان�ية  للمرحلة  التاريخ  مناهج  يف  كتب  عدة  له  �شدرت   -
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الليبية.
ليبيا مثل:�شعب  ال�شيا�شية معظمها ترك يف  العل�م  و  التاريخ  اأ�شدر عدة كتيبات يف   -

اجلبارين، اأ�شل�ب احل�ار، اأزمات ال�شع�ب، خماطبة العق�ل الغربية، و غريها.
- كتب العديد من املقالت يف ال�شحف العربية و املجالت ل�شيما �شئ�ن عربية التابعة 
جلامعة الدول العربية.ا�شرتك يف العديد من امل�ؤمترات يف اأوروبا و البلدان العربية و كان 

ي�شرتك باأوراق عمل و نقا�شات.

�ل�ظ�ئف:
عمل مدر�شُا يف مدر�شة فل�شطني الثان�ية بغزة كما عمل مدر�شا يف مدار�ص وزارة الرتبية 

والتعليم يف الك�يت.
_____________________________

-1  اأحمد عمر �شاهني ) م��ش�عة كتاب فل�شطني يف القرن الع�رشين ج2.�ص598(. وقد ات�شل الدكت�ر �شعيد البي�شاوي 
بعائلته املقيمة يف مدينة غزة ، وزودته ال�شيدة �شمرية حمم�د �رشداح ،زوجة املرح�م كامل خلة مبعل�مات ا�شافية عن حياته 

العلمية وتاريخ وفاته .

اأ�شتاذًا ملادة التاريخ احلديث يف جامعة الفاحت يف ليبيا و الإ�رشاف على ر�شائل املاج�شتري 
و الدكت�راة.

اأ�شتاذًا ملادة التاريخ و العل�م ال�شيا�شية يف جامعة نا�رش بطرابل�ص و الإ�رشاف على ر�شائل 
املاج�شتري و الدكت�راة.

اأ�شتاذًا يف املعهد الدبل�ما�شي خلريجي اجلامعات املتف�قني يف ليبيا.
ع�ش� املجل�ص ال�طني الفل�شطيني.  و م�شت�شارًا �شيا�شيًا للرئي�ص الراحل يا�رش عرفات 

رحمه الله.
�شغل من�شب رئي�ص جمعية امل�ؤرخني الفل�شطينيني. و ع�ش� معتمد للم�ؤرخني الفل�شطينيني 

باجلامعة العربية.
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كان اأحد م�ؤ�ش�شي ال�شرتاكية الدولية ، وقد ت�يف الدكت�ر كامل خلة يف ال�شاد�ص ع�رش 
من �شهر كان�ن الأول عام 1994م.

   ن�رش العديد من البحاث واملقالت يف اجلرائد واملجالت العربية .
ومن اأهم انتاجه العلمي :- 

 – الفل�شطينية  الأبحاث  الربيطاين )1922-1939م( مركز  -1 فل�شطني والنتداب 
بريوت 1974م .

-2 تاريخ ال�طن العربي احلديث واملعا�رش – طرابل�ص – ليبيا 1977-م.
-3 التط�ر ال�شيا�شي يف الردن – طرابل�ص، ليبيا .

-4 الالدميقراطي – ترجمة )1977م(.
     عاد اإىل غزة وت�يف بها عام 1994م.

كم�ل جرب ح�سن عبد �لفت�ح 
ولد الدكت�ر وامل�ؤرخ واجلغرايف كمال عبد الفتاح يف التا�شع من �شباط عام1362هـ/ 
1943م، وح�شل على درجة البكال�ري��ص يف اجلغرافية من جامعة دم�شق عام 1964م، 
 Fredrich – Alexender Universities جامعة  من  الدكت�راة  على  وح�شل 

Elanger –Nuerhbrg  يف املانيا)1( .
وبدا الدكت�ر كمال عبد الفتاح حياته العملية مدر�شا يف مدر�شة جنني الثان�ية يف الفرتة 
ال�اقعة بني عامي 1964-1968م ، ثم انتقل ليعمل م�جها يف مكتبة تربية جنني يف 
الفرتة ال�اقعة بني عامي 1968-1973م ، كما عمل باحثا يف معهد اجلغرافيا التابع 

 Georaphic Institute Erlaga University جلامعة ارلجا يف املانيا
ومن اهم م�ؤلفاته:

- اجلغرافيا التاريخية ل�شبه اجلزيرة العربية قبل الإ�شالم .
- الإ�شتيطان ال�شهي�ين يف فل�شطني ، 1880-1987م ون�رشه باللغة العربية امل�شالة 
الفل�شطينية ب��شاطة عبد العزيز الدوري /اجلزء الثاين ،الق�شم الثاين / عمان ،الأردن )احتاد 
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_______________________
1 - عرفان اله�اري ، اعالم من ار�ص ال�شالم ، 324-325. اأ�شار بع�ص من عا�رشوا ق�شطنطني خمار انه ت�يف يف بريوت 

يف منت�شف الثمانينات من القرن الع�رشين .

لطفي من�س�ر
ولد امل�ؤرخ الدكت�ر لطفي من�ش�ر يف طرية بني �شعب )املثلث( )1( يف عام 1356هـ/ 
، قدم  بلدته  ، والعدادية،  والثان�ية يف مدار�ص  واأنهى درا�شته البتدائية   ، 1937م 
للح�ش�ل على درجة املاج�شتري يف م��ش�ع "تاريخ ابي زرعة الدم�شقي " ، وقد متكن من 
حتقيق هذا التاريخ ف�شال عن قيامه بدرا�شة عن امل�ؤرخ وع�رشه ، وقد ح�شل على الدرجة 
عام 1976م . اما الدكت�راة فكان م��ش�عها " ال�شرية النب�ية ل�شعيد الدين الكازروين 

1354م " وقد ح�شل على الدرجة يف عام 1987م)2(. 
    بداأ الدكت�ر من�ش�ر حياته معلما يف مدر�شة ح�شن عرفة يف يافا ، ثم دخل دار املعلمني 
اأم  التدري�ص يف  �شلك  وقد عمل يف   ، معلما  منها  وتخرج   ، عام 1959م1961-م 
الفحم بني �شنتي 1961-1967م وبعد ذلك انتقل ليعمل معلما يف باقة الغربية من 
1967-1971م وبعد ان اأم�شى نح� اأربع �شن�ات يف مدر�شة باقة انتقل ليعمل يف 
اعدادية الطرية .وخالل تلك الفرتة بداأ يعد للح�ش�ل على درجة البكال�ري��ص يف علم 
الرتبية واللغة العربية وح�شل على الدرجة عام 1973م . اأما التدري�ص اجلامعي فقد 
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بداأه يف عام 1991م ، بداأ العمل يف املعهد الكادميي لعداد املعلمني العرب يف كلية 
بيت بريل ، ويف العام 1998م ، اختري ليك�ن مديرا لكلية اعداد املعلمني العرب ، ول 

يزال على را�ص عمله . 
اما عن انتاجه العلمي فله العديد من البحاث والكتب وهي :

-1 ثالثة كتب يف تعليم اللغة العربية والق�ش�ص العربية للمدار�ص العدادية اليه�دية 
1995م . 

-2 كتاب الهجرة اإىل احلب�شة والعالقات ال�شالمية امل�شيحية يف بداية ال�شالم 1998م، 
جملد واحد . 

________________________
-1 الطرية : هي طرية بني �شعب ال�اقعة يف منطقة ط�لكرم غربي الطيبة ، وهي تبعد عن قلقيلية ثمانية كيل�مرتات ،وكانت 
يف العهد اململ�كي حمطة للربيد بني دم�شق وغزة ، �شيد فيها نا�رش الدين تنكز نائب دم�شق خانا ياوي اليه التجار .حممد 

�رشاب ، معجم ، �ص511 .
-2 ار�شل ال�شرية الذاتية للباحثني.
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-3 ال�شرية النب�ية للكازروين يف اربعة جملدات . 
-4 تاريخ ابي زرعة الدم�شقي ، جملد واحد ل يزال .

-5 تن�ير الب�شائر يف ا�شماء ام الكبائر ) اخلمر ( جملد واحد حتت الطبع  . 
-6 كتاب بح�ث ودرا�شات يف احل�شارة والأدب  ، دار الهدى ، كفر قرع 2004م  . 

مرتي بر�مكي 
      ولد امل�ؤرخ مرتي برامكي يف القد�ص عام 1927هـ/ 1909م ، در�ص يف مدر�شة 
باجلامعة  والتحق   ، 1925م  عام  بامتياز  وكامربدج  اك�شف�رد  �شهادة  ونال   ، املطران 
لندن عام  بجامعة  املت��شط  ال�شهادة  وامتحان   ، لندن  امتحان مرتك  ، واجتاز  المريكية 
1930م ، نال بكال�ري��ص اآداب من جامعة لندن عام 1934م، ثم الدكت�راة ،وكانت 
اأطروحته عن الثقافة والآثار يف العهد الم�ي . بعد ع�دته اإىل ال�طن عني مفت�شا لالآثار 

يف املتحف الفل�شطيني بالقد�ص ورقي رئي�شا للمفت�شني عام 1945م)1(. 
بعد حرب عام 1948م يف فل�شطني اأ�شبح ا�شتاذًا م�شاركًا للتاريخ القدمي يف اجلامعة 
المريكية يف بريوت ، ويف عام 1958م رقي اإىل من�شب ا�شتاذ يف اجلامعة المريكية، 

وعينته منظمة الي�ن�شك� خبريا يف الآثار لفرتة ما قبل التاريخ . 
من اأهم كتاباته : 

-1 مقربة رومانية بيزنطية يف �شمايل فل�شطني ) بالجنليزية ( . 
-2 متحف الآثار يف اجلامعة المريكية يف بريوت  ) بالجنليزية ( . 



410

-3 فينيقيا والفينيقي�ن بالجنليزية ، ترجمه اإىل الملانية . 
-4 الطريق اإىل البرتاء . طبع 9 مرات . 

-5 دليل الق�رش الم�ي يف خربة املفجر . 
-6 الق�ة والفخامة يف ال�رشق القدمي . 

-7 اثر الغريق يف ال�رشق القدمي .
-8 الآثار الفينيقية . 

-9 التاريخ الثقايف لل�رشق الدنى . 
.Art and Architecture in Recent Palestine -1970  10-

_________________________
-1  عرفان اله�اري : اعالم ، �ص332. 

جمدي جنم حممد عي�سى
تعليمه  تلقى  الك�يت عام 1391هـ/ 1971م،  امل�ؤرخ جمدي عي�شى يف  ولد        
 ،) )1977-1981م  الك�يت  يف  للبنني  ال�ليد  بن  خالد  مدر�شة  يف  البتدائي 
والعدادي يف مدر�شة احلريري للبنني يف الك�يت )1981-1985م (، اما املرحلة 
الثان�ية فقد در�شها يف ثان�ية ح�يل للبنني يف الك�يت )1985-1989م( حيث نال 
�شهادة الثان�ية العامة الفرع الأدبي عام 1989م ، ،ح�شل على درجة البكال�ري��ص يف 
ادارة العمال من جامعة امل��شل يف العراق عام 1996م ، كما حاز درجة املاج�شتري 
يف الدرا�شات العربية املعا�رشة من جامعة بريزيت عام 2007م ، بال�شافة اإىل دبل�م 
�شحافة اذاعية يف هيئة الذاعة والتلفزي�ن الفل�شطينية بالتعاون مع احلك�مة الدمناركية 
يف رام الله عام 1997م  يعمل حما�رشا جامعيا غري متفرغ يف كلية العل�م الرتب�ية يف 
رام الله منذ عام 2007م، كما عمل �شحفيا ومعدا ومقدما لعدة برامج اذاعية يف هيئة 

الذاعة والتلفزي�ن الفل�شطينية بني عامي 1996-1997م .
      تلقى دورة �شاملة يف احلا�ش�ب ، ودورة يف اللغة الجنليزية لل�شحفيني ب�اقع 96 
من  العديد  اإىل  بال�شافة   ، عام 2005م  بريزيت  جامعة  العالم يف  معهد  �شاعة يف 

الدورات يف جمال الدميقراطية وحق�ق الن�شان .
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   وه� يتقن اللغة العربية ، والجنليزية قراءة وكتابة وحمادثة ، كما يتقن الفرن�شية قراءة وكتابة .
قام امل�ؤرخ باعداد جمم�عة من البحاث والدرا�شات منها:

-1 امل�شاركة ال�شيا�شية حلركة حما�ص يف النظام ال�شيا�شي الفل�شطيني .. ما بني التما�شك 
اليدي�ل�جي والرباغماتية ال�شيا�شية ) ر�شالة املاج�شتري( .

-2 دور الف�شائيات العربية يف تغطية احداث انتفا�شة الق�شى )غري من�ش�ر(.

-3 دور العالم ال�شهي�ين يف ت�ش�يه �ش�رة العرب لدى الغرب )غري من�ش�ر(.

-4 ال�ج�د ال�ش�ري يف لبنان .. ما بني عمق العالقات التاريخية وتغري امل�شالح الدولية 
)غري من�ش�ر(.

-5 قرار احلك�مة اللبنانية عدم منح اجلن�شية اللبنانية لالجئني الفل�شطينيني )غري من�ش�ر(.

__________________
-1 ار�شل ال�شرية الذاتية للدكت�ر �شعيد البي�شاوي 

حم�سن ي��سف
     ولد امل�ؤرخ حم�شن ي��شف عام1370هـ/1950م يف قرية دب�رية )1( ، و ترعرع 
فقد  الثان�ية  املرحلة  اأما  القرية،  مدر�شة  البتدائية يف  املرحلة  در�ص  ، حيث  قريته  يف 
در�شها يف مدينة النا�رشة حيث در�ص يف املدر�شة الثان�ية البلدية )1965-1969م(. 
والتحق بعد ذلك باجلامعة العربية وح�شل منها على �شهادة البكال�ري��ص عام 1974م. 
وح�شل على �شهادة املاج�شتري من اجلامعة نف�شها يف م��ش�ع احل�شارة الإ�شالمية عام 
العليا يف  الدرا�شة  لإكمال  الأمريكية  املتحدة  ال�ليات  اإىل  �شافر  ذلك  بعد  1976م. 
جامعة برن�شت�ن Princeton University يف ولية ني�جري�شي يف م��ش�ع درا�شات 

ال�رشق الأدنى. ونال درجة  املاج�شتري عام 1978م والدكت�راة عام 1982م)2(.
    عاد لأر�ص ال�طن عام 1980م ،وعمل مدر�شا يف جامعة بري زيت يف دائرة درا�شات 
ال�رشق الأو�شط وعمل حما�رشا يف جامعة نيفادا فرع ل�ص فيغا�ص يف ال�ليات املتحدة 
الأمريكية بني 1985 – 1987م. وعمل ب�شكل جزئي يف معهد اعداد املعلمني العرب 
يف كلية بيت بريل منذ عام 1994 م وحتى الآن ، ب�شكل متزامن مع عمله يف جامعة 
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بني  الله(  )رام  الإ�رشائيلية  للدرا�شات  الفل�شطيني  للمركز  مديرا  كذلك  عمل  زيت.  بري 
-2000 2002م.

      �شارك يف عدد كبري من الندوات وامل�ؤمترات خ�ش��شا يف فل�شطني وال�ليات املتحدة 
الأمريكية. وقد تركزت م�ا�شيع امل�ؤمترات التي �شارك بها يف جمالت العل�م ال�شيا�شية 

والتاريخ العربي الإ�شالمي والق�شية الفل�شطينية واإ�رشائيل.
اأ�رشف وناق�ص عددًا كبريًا من ر�شائل املاج�شتري ،وتركزت جميع م��ش�عات هذه الر�شائل 

يف جمالت التاريخ العربي الإ�شالمي وال�رشاع العربي الإ�رشائيلي

____________________________
-1دب�رية:  تقع �رشقي مدينة النا�رشة وعلي بعد �شبعة كيل� مرتات منها ،وهي تق�م على بقعة "دبرة" الكنعانية مبعنى مرعى 

، ا�شتهر �شكانها بزراعة ا�شجار الزيت�ن. حممد �رشاب ، معجم ، �ص372.
-2 اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني وكان زمياًل للدكت�ر تي�شري جبارة يف ني�جري�شي. 

�ملن�س�ر�ت
تركزت اهتماماته البحثية يف عدد من امل�ا�شيع واحلقب الزمنية اأهمها: تاريخ فل�شطني 
والتاريخ  الإ�رشائيلية،  والق�شايا  واحلدود،  الدمي�غرايف  اجلانب  اخل�ش��ص  وجه  وعلى 
القت�شادي والجتماعي للعامل الإ�شالمي يف الع�ش�ر ال��شطى، وكيفية اعداد الدرا�شات 
الأكادميية،حيث  املن�ش�رات  جانب  اىل  املن�ش�رات.  باأهم  قائمة  يلي  والبح�ث،وفيما 
عاجلت  التي  املحلية  الفل�شطينية  وال�شحف  املجالت  املقالت يف  من  العديد  بن�رش  قام 
م��ش�عات لها عالقة بتاريخ فل�شطني والعامل الإ�شالمي واجل�انب ال�شيا�شية التي متر بها 

املنطقة.
�لكتب و�لكتيب�ت

 Economic Survey of Syria during the Tenth and، Eleventh    1-
.Centuries. Berlin; Klaus Schwarz Verlag، 1985

للن�رش والت�زيع،  املقد�ص  بيت  الله:  العلمية. رام  الدرا�شات  العربي لإعداد  الدليل    2-
.2003
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-3  احلق ال�شع�دي يف جن�ب النقب الفل�شطيني. جامعة بري زيت – معهد ابراهيم اأب� 
لغد للدرا�شات الدولية، �شل�شلة درا�شات ا�شرتاتيجية 6. اأيل�ل 2003م.

لل�ش�ؤون  الأكادميية  الفل�شطينية  اجلمعية  والنتفا�شة.  ا�رشائيل  يف  الفل�شطيني�ن   4-
الدولية، القد�ص ، 1990م.

-5  ن�ش��ص تاريخية عربية خمتارة )جمع وتقدمي(. جامعة بري زيت،1983م.
�لأبح�ث

 The Partition of Palestine )1947( An Arab Perspective“ .“    1-
.Palestine Israel Journal. Vol. 9. 2002. pp. 39 – 49

 Les Partis Arabes d’Israel ou de la Participation Politique    2-
 en Situation Minoritaire“. Le Partis politiques Dans Le Pays
 Arabes: 1 Le Machrek. Aix–en Provence; Edisud، no. 81 -82،

.1996. pp. 119 – 133
 Sea Versus Land; Middle Eastern Transportation during“    3-

 .the Muslim Era“ Der Islam. 1996
 The Zionists and the Process of Defining the Borders of“    4-
 Palestine 1915 - 1923“. Journal of south Asian and Middle

 .Eastern Studies. Vol.15، no. 1، 1991. pp. 18 – 39
 The Arab American Community in Southern Nevada“.    5-
 Halcyon; Journal of the Humanities.  Vol. 10، 1988. pp. 167 –

.178
 The Potential Impact of Palestinian Education on a“   6-
 Palestinian State“. Journal of Palestine Studies. Vol. 8، no. 32،

.1979. pp. 70 – 93
-7  “امل�شكلة املائية يف اإ�رشائيل واأثرها على عملية ال�شالم يف منطقة ال�رشق الأو�شط". 

ق�شايا ا�رشائيلية. عدد 5، 2002م. �ص 95 – 106. 
ق�شايا  رميلة(.  اأب�  اأ�شماء  مع  )بال�شرتاك  الإ�رشائيلية"  اخلارجية  التجارة  “تط�ر   8-
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ا�رشائيلية. عدد 4، 2001م. �ص 83 – 96.
ا�رشائيلية. عدد 3،  والفل�شطينيني". ق�شايا  لليه�د  الإثنية   – التاريخية  "الأ�ش�ل    9-

2001. �ص 25 – 36.
-10  "اخلارطة الدمي�غرافية يف ا�رشائيل". ق�شايا ا�رشائيلية. عدد 2، 2001م. �ص 

  .53 – 42
-11  "مقدمة يف تاريخ التعليم يف فل�شطني منذ الفتح العربي الإ�شالمي حتى الحتالل 
الربيطاين". التعليم الفل�شطيني: تاريخا، واقعا، و�رشورات امل�شتقبل. بري زيت: جامعة بري 

زيت، 1997م. �ص 13 – 44.
-12 و�شع املراأة يف ق�انني حم�رابي". الر�شالة: جملة ح�لية، ترب�ية، اأدبية، علمية. ت�شدر 
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عن معهد اعداد املعلمني العرب – كلية بيت بريل. 1997م. �ص 340-333.
"دمي�غرافية القد�ص يف نهاية القرن احلادي ع�رش مع روؤية لل�اقع احلايل". كامل   13-
القد�ص(.  يف  خا�شة  درا�شية  ندوة  )اأبحاث  القد�ص  وق�شية  املقد�شي  العالمة  الع�شلي: 

القد�ص ال�رشيف: اجلمعية الفل�شطينية الأكادميية لل�ش�ؤون الدولية، 1996م. �ص  .
فل�شطينية:  اآفاق  ال�شليبي".  الحتالل  فل�شطني ع�شية  ل�شكان  الدينية  "اخلارطة     14-

جملة اأبحاث جامعة بري زيت. عدد 7، 1993م. �ص 47-24.
-15    الأحداث يف بالد ال�شام يف القرون العا�رش حتى الثاين ع�رش ميالدي". درا�شات 

عربية. ال�شنة 28، عدد 6/5، 1992م. �ص 89-74. 
الربيطانية".  اخلارجية  وزارة  وثائق  يف  الفل�شطينية  1920م  العام  "انتفا�شة     16-

�ش�ؤون فل�شطينية. عدد 227-228، 1992م. �ص 18-3.
-17   "ال�طن الق�مي اليه�دي و�رشق الأردن". �ش�ؤون فل�شطينية. عدد 222-221، 

1991م. �ص -87 103.

حممد �أ�سعد ذي�ب �لع�ي�ي
      ولد امل�ؤرخ حممد يف اخلليل عام 1380هـ/1960م  ح�شل على الثان�ية العامة 
عام 1978م ثم تابع درا�شته  اجلامعية عام 1979م يف اجلامعة الرو�شية – م��شك� 

بكلية الآداب ق�شم التاريخ ، وح�شل على املاج�شتري يف التاريخ عام 
1986م ، تابع درا�شته العليا يف جامعة كييف يف اأوكرانيا حيث التحق باأكادميية العل�م 
الأوكرانية _معهد ال�شت�رشاق، وح�شل على الدكت�راة منها عام 1997م.كان قد عمل 
حما�رشًا غري متفرغ يف كلية الرحمة للبنات وجامعة القد�ص املفت�حة وجامعة ب�ليتكنك 
يف اخلليل .وعمل يف جامعة اخلليل ، ويعمل يف جامعة القد�ص املفت�حة كم�رشف اأكادميي 
منذ عام 1997م . وه� ع�ش� يف اجلمعية الفل�شطينية للدرا�شات التاريخية ،وع�ش� يف 
جمعية الدرا�شات ال�رشق اأو�شطية الأوكرانية ، ونائب رئي�ص جمعية ال�شداقة الرو�شية 

الفل�شطينية ملحافظة اخلليل)1( .
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_____________________________
-1 اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني 

حممد ح�سن حمم�د �لعالمي

      ولد امل�ؤرخ حممد العالمي يف بلدة بيت اأُّمر ي�م الأربعاء ال�شابع والع�رشين من رجب 
عام 1384هـ /الثاين من دي�شمرب 1964م ، وقد تلقى تعليمه البتدائي والعدادي 
ر الثان�ية ، وبعد جناحه يف امتحان الثان�ية العامة ت�جه اإىل  والثان�ي يف مدر�شة بيتُ اأّمّ

رو�شيا حيث ح�شل على البكال�ري��ص واملاج�شتري والدكت�راة . 
     وكان عن�ان اأطروحة املاج�شتري " الهجرات الع�رشية القدمية "، وقد حاز على الدرجة 
عام 1991م ، اأما عن�ان اأطروحة الدكت�راة :" ق�شايا تاريخ ال�رشق القدمي يف اعمال 

ت�اريق "، وقد حاز الدرجة العلمية عام 1994م. 
،وله جمم�عة من  ا�شتاذًا م�شاركًا ،يف جامعة اخلليل  العالمي  الدكت�ر حممد     ويعمل 
البحاث منها : التاريخ القدمي ملدينة اخلليل من 3200-698ق.م ، واملذاهب الدينية 

والجتماعية يف فل�شطني يف القرن الثاين ق.م القرن الأول امليالدي )1(. 
وف�شال عن ذلك ترجم بع�ص الكتب عن الرو�شية اأهمها :" بلدان �رشق املت��شط من اللف 
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ال�شاد�شة ق.م اإىل اللف الثانية ق.م "،وكتاب " ن�ش�ء املجتمعات الطبيعية القدمية وامل�اطن 
الوىل للح�شارات ". وله بحث قيد الن�رش بعن�ان :" العالقات امل�رشية الفل�شطينية يف 

اللف الثانية والثالثة ق.م " . 

______________________________
-1اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني . 

حممد ح�سن مهدي
ولد امل�ؤرخ الدكت�ر حممد مهدي يف ي�م الأحد امل�افق احلادي ع�رش من �شهر جمادي 
الآخرة عام 1360هـ / ال�شاد�ص من �شهر مت�ز عام 1941م يف قرية عراق املن�شية)1(، 
وتلقى تعليمه البتدائي والعدادي يف مدر�شة ذك�ر العروب العدادية ،و ح�شل على 
 ، اخلليل    / الثان�ية  علي  بن  احل�شني  مدر�شة  من  عام 1962م  العامة  الثان�ية  �شهادة 
ال�شكندرية  جامعة  من  1978م  عام  التاريخ  يف  البكال�ري��ص  درجة  على  وح�شل 
– فرع بريوت العربية ، كما ح�شل على �شهادة دبل�م الدرا�شات العليا عام 1979م 
عام  التاريخ  املاج�شتري يف  درجة  على  ، وح�شل  لبنان  ي��شف يف  القدي�ص  من جامعة 
1982م من جامعة القدي�ص ي��شف يف بريوت ، وكانت اطروحته بعن�ان :" وعد بلف�ر 
ورد الفعل العربي الفل�شطيني 1917-1939م" ، وح�شل على درجة الدكت�راة يف 
التاريخ عام 1991م من اجلامعة نف�شها ، وكانت اطروحته بعن�ان :"  تاريخ فل�شطني 
الفل�شطينيني  املعلمني  تاهيل  �شهادة  على  ح�شل   ، 1917-1948م"  القت�شادي 
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الرتب�ي  وال�رشاف  الدارة  �شهادة   ، الدولية  الغ�ث  وكالة   – الرتب�ي  التط�ير  مركز   –
– وكالة الغ�ث الدولية ،�شهادة القد�ص يف التعليم – جامعة حيفا ، و�شهادة حل النزاعات 
 / املفت�حة  القد�ص  جامعة   – ، و�شهادة النرتنت والربيد اللكرتوين  غزة   – املجتمعية 

منطقة بيت حلم التعليمية)2(.
وللدكت�ر حممد العديد من البحاث اهمها : 

بحث يف احل�شارة العربية ال�شالمية ، 1984م.   .1
مفاهيم واراء ال�شامية ، مكتبة العمدة  1983م.   .2

بحث يف تاريخ اخلالفة العبا�شية .   .3
بحث مقتطفات من الرتبية وال�رشاف الرتب�ي 2002-2003م .  .4

وح�رش العديد من امل�ؤمترات والندوات منها :
-1 م�ؤمتر تاريخ بالد ال�شام ) فل�شطني ( اجلامعة الردنية – كلية الزراعة ، 1980/4/19م.

__________________________
-1 عراق املن�شية:تقع عراق املن�شية �شمال �رشق مدينة غزة ،وقد اأقيمت مكان بلدة جات الكنعانية ،والعراق جمع عرق ،مبعنى 

اجلبل ال�شغري .وكانت ت�شتهر بزراعة اأ�شجار الزيت�ن والعنب والتني .اأنظر:حممد �رشاب،معجم،�ص524.
-2اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني .



419

-2 ح�ش�ر ندوات ي�م القد�ص – ثالث ندوات يف جامعة النجاح – نابل�ص ، 
ح�ل عروبة وا�شالمية القد�ص على مر الع�ش�ر .

-3 م�ؤمتر القد�ص يف التعليم – جامعة حيفا 1998و1999م .
عمل مع وكالة الغ�ث الدولية 1999-2000م يف عدة اق�شام هي : الت�شجيل – الدارة 
– ادارة التعليم يف منطقة اخلليل ، وعمل معلمًا متخ�ش�شًا يف الدرا�شات الجتماعية يف 
مدار�ص ال�كالة من عام 1980-1990م، وعمل اي�شا مديرا ملدر�شتي ذك�ر العروب 
وذك�ر بيت جال من عام 1991-2000م ، وعمل حما�رشا يف جامعة اخلليل /ق�شم 
منطقة   / املفت�حة  القد�ص  جامعة  يف  حما�رشًا  ويعمل   ، 1982-1987م  التاريخ 
الثقايف  العروب  ، وه� رئي�ص منتدى  التعليمية منذ عام 2000م حتى الن  بيت حلم 
– جماز من وزارة الثقافة ، وقد مت اختياره ع�ش� هيئة تدري�ص يف اجلامعة ال�شالمية / 
غزة لقرار رقم 18/ج �ص غ /51 بتاريخ 9 ذو القعدة 1402هـ امل�افق 28 اغ�شط�ص 
 ، التاريخية  للدرا�شات  الفل�شطينية  اجلمعية  ادارية يف  هيئة  ع�ش� يف  وه�  1984م، 

وع�ش� هيئة ا�شت�شارية يف جملة ال�شنابل لحياء الرتاث الفل�شطيني  . 

حممد خ�لد  خليل �لأزعر
       ولد امل�ؤرخ حممد الزعر يف خان ي�ن�ص عام1375هـ/ 1955م ،وت�يف والده وه� يف 
الثالثة من عمره ،وقد اتخذ من القاهرة مقرا لقامته منذ 1971م ، .باحث متخ�ش�ص يف 
ال�ش�ؤون العربية والدرا�شات الفل�شطينية.يحمل درجة املاج�شتري يف الدرا�شات ال�شيا�شية 
يف  ،وماج�شتري  )1986م(  بالقاهرة  العربية  والبح�ث  الدرا�شات  معهد  من  والق�مية 
بجامعة  ال�شيا�شية  والعل�م  القت�شاد  كلية  من  الدولية  والعالقات  ال�شيا�شية  الدرا�شات 

القاهرة )1989م(، يعمل م�شت�شارا ثقافيا ل�شفارة فل�شطني بالقاهرة )1(.
من كتبه املن�ش�رة :

املفه�م الفل�شطيني لتقرير امل�شري خالل النتداب الربيطاين)1984م(  1-
املقاومة يف قطاع غزة.  2-

املقاومة الفل�شطينية بني غزو لبنان والنتفا�شة )1991م(.  3-
اجلماعة الأوروبية والق�شية الفل�شطينية )1991م(  4-
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Muwatin ،The Palestinian Institute for the study of Democracy
الثقافة ال�شيا�شية الفل�شطينية.الدمي�قراطية وحق�ق الن�شان)1995م(  5-

القد�ص بني النتفا�ص والتفاو�ص ،مركز العالم العربي ،القاهرة 2001م.  6-
النظام ال�شيا�شي والتح�ل الدمي�قراطي يف فل�شطني .  7-

جي�ص اجلهاد املقد�ص يف فل�شطني، 2000م.  8-
ومن مقالته :

ا�رشائيل وفل�شطيني� 1948م )ورا�ص الذئب الطائر( ني�شان ، 2007م.  1-
�شيخ اجلامع الكبري ،2007م.  2-

بني نظرية امل�ؤامرة والدرد�شة ال�شيا�شية ، �شبتمرب 2005م .  3-
�ش�رة العرب بني ازمتني وزمنني ، ن�فمرب 2005م .  4-

ذاكرة امل�رشوع ال�شهي�ين وعقدة غزة ، يناير 2009م.  5-
قراءة يف خطاب ) زعيمة �شهي�نية �شاعدة( يناير 2009م.  6-

له اأبحاث ودرا�شات من�ش�رة يف دوريات عربية خمتلفة.
______________________________________

-1  مت ا�شتقاء هذه املعل�مات من بع�ص ا�شدقائه ومعارفه ، ف�شال عن املعل�مات التي وردت يف كتابه " حك�مة عم�م فل�شطني 
  www.sindbadmail.com ، www.elagha.net ."

حممد ذي�ب �حمد �ب��س�لح 
اأب� �شالح يف بلدة دورا ي�م اجلمعة امل�افق الثالثني من حمرم          ولد امل�ؤرخ حممد 
عام 1365هـ/ الثاين من �شهر كان�ن الثاين 1946م ، در�ص البتدائية ،والإعدادية، 
والثان�ية يف مدار�ص بلدته ، وبعد ح�ش�له على �شهادة الثان�ية العامة ، در�ص دبل�م اإدارة 
اأعمال يف بيت حنينا عام 1967م ، ثم ح�شل على بكال�ري��ص يف اللغة العربية من 
تربية وعلم   ( تاهيل  . وقد �شارك حممد يف دورة  العربية عام 1973م  جامعة بريوت 
نف�ص( يف معهد املعلمني يف ح�ارة عام 1969م ، كما �شارك يف دورة تعليم اللغة العربية 

عام 1984م ، ودورة لغة اجنليزية عام 1998م )1(. 
         عمل حممد اب� �شالح معلما يف وزارة الرتبية والتعليم من عام 1968-1970م، 
،ثم عمل   بالقد�ص من عام 1970-1973م  وم�رشفا داخليا لدار اليتام ال�شالمية 
مديرا لثان�ية اخلليل ال�رشعية باخلليل من عام1977-1979م ، وعمل اي�شا رئي�شا 
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البراهيمي  احلرم  يف  مدر�شا  ثم   ، 1979-2002م  عام  من  اخلليل  اوقاف  لدي�ان 
ال�رشيف ، ثم رئي�شا لق�شم البحاث والت�ثيق يف الدارة العامة ملديريات اوقاف اجلن�ب. 

من �هم م�ؤلف�ته �لعلمية : 
دي�ان �شعر .   1-

الهجرة النب�ية درو�ص وعرب ) طبع على نفقة رابطة العامل ال�شالمي (.   2-
اخلليل بني املا�شي واحلا�رش )  طبع على نفقة جمعية خليل الرحمن – الردن ( .   3-

اخلليل عربية ا�شالمية ،طبع ون�رش على نفقة احدى الدول الوروبية .   4-
مدينة اخلليل ) طبع ون�رش على نفقة هيئة العلماء والدعاة (.   5-

واملائية يف  البيئية  الدرا�شات  من�ش�رات  من   ، ال�شالمي  النظام  البيئية يف  الدارة   6-
جامعة النجاح ال�طنية / نابل�ص . 

__________________________
-1 اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني ، وقد التقاه الدكت�ر �شعيد البي�شاوي والدكت�ر تي�شري جبارة اأكرث من مرة اأثناء انعقاد 

ندوة القد�ص يف جامعة النجاح ال�طنية. 

درا�شات عن تاريخ مدينة القد�ص ) من من�ش�رات جامعة النجاح ال�طنية ( .   7-
تاريخ القد�ص القدمي .   1-
القد�ص قبل ال�شالم .  2-

-3  القد�ص يف الفت�حات ال�شالمية . 
الدليل ال�شياحي للم�شجد البراهيمي ال�رشيف .   8-
الدعاءات ال�رشائيلية لليه�د يف مدينة اخلليل .   9-

-10 ايام امل�شلمني اخلالدة يف رم�شان . 
-11ثالث�ن حلقة من حياة ال�شحابة . 

-12كتاب ع�رشات البحاث واملقالت يف املجالت وال�شحف املحلية . 
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-13حمافظة اخلليل يف انتفا�شة الق�شى املباركة . 
-14تاريخ مدينة القد�ص ) قيد التاليف ( . 

-15املي�رش يف منا�شك احلج والعمرة ) طبع اربع مرات ( . 
     كان حممد اب� �شالح ع�ش�ا يف اإحتاد الكتاب الفل�شطينيني ، وع�ش�ا يف الهيئة العامة 
املركز  يف  ،وع�ش�ا  باخلليل  الثقايف  املنتدى  يف  وع�ش�ا   ، اخلليل  يف  اجلامعيني  لرابطة 
الثقايف ال�شالمي يف اخلليل  ، وع�ش�ا يف هيئة حترير جملة املنرب التي ت�شدرها وزارة 
الأوقاف ، وكان م�شت�شارا ملجلة الإ�رشاء .  �شارك يف العديد من الندوات وامل�ؤمترات يف 

اجلامعات وامل�ؤ�ش�شات يف ال�طن وخارجه . 

حممد ر�سيد عن�ب 
ولد امل�ؤرخ حممد ر�شيد يف خميم بالطة القريب من نابل�ص ي�م ال�شبت ال�شابع والع�رشين 
تعليمه  ،وتلقى  1962م  عام  حزيران  من  الثالثني  1382هـ/  عام  حمرم  �شهر  من 
البتدائي والعدادي يف مدار�ص وكالة الغ�ث الدولية يف خميم بالطة ، ثم انتقل ليدر�ص 
املرحلة الثان�ية يف مدر�شة قدري ط�قان الثان�ية يف مدينة نابل�ص ، وبعد جناحه يف امتحان 
الثان�ية العامة التحق بجامعة بريزيت عام 1981م حيث در�ص العل�م ال�شيا�شية  يف 
ق�شم درا�شات ال�رشق الو�شط ، وح�شل على درجة البكال�ري��ص عام 1986م . وقد 

التحق بجامعة النجاح ال�طنية يف �شهر ت�رشين الول عام 1997م للح�ش�ل 
على درجة املاج�شتري من ق�شم التاريخ يف م��ش�ع :" ال�شتيطان ال�شهي�ين يف القد�ص 
1967-1993م " ، وقد ح�شل على درجة املاج�شتري عام 2001م ، وقامت دار 

ال�رشوق للن�رش والت�زيع بن�رشها عام 2002م )1(. 
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    وبدا حممد عناب حياته العملية م�ظفا يف مكتب الح�شاء والت�شجيل التابع ل�كالة 
ت�شع  نح�  املجال  هذا  يف  عمله  ا�شتمر  وقد   ، نابل�ص  مدينة  يف  الكائن  الدولية  الغ�ث 
�شن�ات اي يف الفرتة ال�اقعة بني �شنتي 1987م- 1996م . وانتقل بعد ذلك ليعمل 
الآن ويعمل حاليا  الدولية منذ عام 1996م ولغاية  الغ�ث  مدر�شا يف مدار�ص وكالة 
مدر�شا غري متفرغ يف جامعة القد�ص املفت�حة منذ عام 2003م ولغاية الآن ، كما عمل 
مدر�شا م�شاعدا يف جامعة النجاح ال�طنية ، كما �شارك يف عدة م�ؤمترات علمية .  وقام 

حممد عناب بكتابة جمم�عة من البحاث التاريخية اهمها : 
اقطاعات الر�ش�ل �شلى الله عليه و�شلم .   1-

ا�شالحات ابراهيم با�شا يف بالد ال�شام .  2-
ه�شام الكلبي ودوره يف الكتابة التاريخية .  3-

الن�شاط ال�شهي�ين يف العراق يف فرتة النتداب  .   4-
تداعيات حرب عام 1982م بني منظمة التحرير الفل�شطينية وا�رشائيل .   5-

ويعد حممد عناب حاليا للح�ش�ل على درجة الدكت�راة يف م��ش�ع " القد�ص يف م�شاريع 
الت�ش�ية ال�شيا�شية منذ عام 1967-2000م .

__________________________
-1 اأر�شل ل�شرية الذاتية للباحثني . 

حممد رفيق �لتميمي 
التميمي عام1306هـ/ 1888م   رفيق  الفل�شطيني حممد  والأديب  امل�ؤرخ  ولد       
يف نابل�ص، وقد اختلفت الراء ح�ل م�لده ، وقد ن�شاأ وترعرع يف م�شقط راأ�شه ، ودر�ص 
املرحلة البتدائية وجزءًا من العدادية يف نابل�ص ، وبعد ذلك ت�جه اإىل ال�شتانة ، حيث 
اأكمل العدادية يف مدر�شة مرجان ،ثم دخل الكلية امللكية بامل�شابقة ، وبعد اأن اأم�شى 
فيها ثالث �شن�ات ، ت�جه اإىل فرن�شا ، حيث دخل جامعة ال�ش�رب�ن التي ح�شل منها 
اأن انهى درا�شته عاد اإىل ال�شتانة حيث عني  على لي�شان�ص يف الداب والرتبية ، وبعد 
معلما ملادة التاريخ يف مكتب �شلطاين منا�شرت ب�شالنيك ، وبعد ذلك عني ا�شتاذا للتاريخ 
يف �شلطاين خرب�ت ) احدى وليات النا�ش�ل ال�رشقية ( ، وما لبث ان نقل اىل بريوت 
لنادي الحتاد والرتقي  ، وعني مديرًا  الثاين  ال�شلطاين  املكتب  ا�شتاذا لالجتماعيات يف 
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بدم�شق ،وبعد ذلك عينه ناظر املعارف العم�مية بال�شتانة ا�شتاذا لالجتماعيات يف �شلطاين 
ازمري ، وبعد حني نقل ا�شتاذا لالدب و الفل�شفة يف املكتب ال�شلطاين بدم�شق ، وقبل ان 
يزاول عمله هذا نقل مديرا للمدر�شة التجارية التي ان�شاها ناظم با�شا وايل بريوت يف هذه 
املدينة خالل احلرب العاملية الوىل ، وعني ا�شتاذا للتاريخ يف اجلامعة ال�ش�رية، وتعاطى 

املحاماة )1(.
   اما يف فل�شطني فقد ت�ىل ادارة الكلية ال�شالمية بالقد�ص ، وبعد ذلك ادارة املدر�شة 

العامرية الثان�ية يف يافا . 
    وقد و�شف حممد رفيق التميمي بانه كان ذكيا ، ويف طليعة من عمل�ا بحقل احلركة 
، ويف 5/31/  ) العربية  الفتاة  ) جمعية  اكتافهم  الذين قامت على  اوائل  العربية ومن 
التي  الفل�شطينية  العربية  اللجنة الدارية للجمعية  التميمي �شمن  1920م كان رفيق 
انتخبت يف دم�شق ، وبعد نكبة فل�شطني عام 1948م ت�ىل التميمي ادارة اعمال مكتب 

الهيئة العربية العليا لفل�شطني ، وت�يف بدم�شق . 

_________________________
-1 ذكر الزركلي ان حممد رفيق التميمي عا�ص بني �شنتي -1305 1376هـ / -1888 1956م . العالم ، جـ 3  ، 

كحاله ، معجم ، جـ4 ، �ص170، الع�دات ، �ص81-79

ومن اهم كتبه : 
ولية مدحت با�شا على الط�نة ) باللغة الفرن�شية ( .   1-

�ش�ق مدحت با�شا يف دم�شق .  2-
التاريخ العم�مي ، 8ج .   3-

القطاع واول اقطاع يف ال�شالم1945م.  4-
ح��ص البحر املت��شط بال�شرتاك مع و�شفي عنبتاوي 1945م .   5-

تاريخ اوروبا احلديث 1946م.   6-
تاريخ العرب احلديث واملعا�رش .    7-

ولية بريوت يف جملدين، بال�شرتاك مع حممد بهجت احللبي  .   8-
-9 احلروب ال�شليبية ، عام 1945م.
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حممد �س�مي �أحمد �مطري

الثاين من رجب عام 1387هـ /ال�شاد�ص     ولد يف خميم قلنديا ي�م اجلمعة امل�افق 
من ت�رشين الأول عام  1967م،وتلقى تعليمه البتدائي يف مدار�ص وكالة الغ�ث يف 
لمتحان  ،وتقدم  للبنني  الثان�ية  عناتا  مدر�شة  تلقاه يف  فقد  الثان�ي  تعليمه  ،اأما  املخيم 
الثان�ية العامة عام 1985م ،وح�شل على دبل�م كليات املجتمع )امتحان �شامل (عام 
1987م من الكلية البراهيمية يف القد�ص ،ثم انت�شب اإىل جامعة القد�ص املفت�حة عام 

2002م،÷وتخرج من اجلامعة عام 2005م بتقدير جيدجدا .
يف  املاج�شتري  على  ح�شل  حيث  ال�طنية  النجاح  جامعة  يف  العليا  درا�شته  اكمل     
492هـ_ ال�شليبية  احلروب  زمن  وج�ارها  القد�ص  يف  القت�شادية  احلياة  م��ش�ع” 
الأبحاث  من  جمم�عة  املاج�شتري  يف  درا�شته  خالل  58هـ/1099-1187م.واعد 
،ال�اقدي  �شداد  ،ابن  ابن حجري  املقد�شي،  الطاهر  بن  �شعد،الن�يري”املطهر  بن  “حممد 

،املال يف ال�شالم ،حممد علي با�شا،عائلة احل�شيني يف القرن التا�شع ع�رش “ )1(.

___________________________
-1 اجرى معه الدكت�ر �شعيد البي�شاوي مقابلة وح�شل منه على �شريته الذاتية
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املغاربية ،زغ�ان –ت�ن�ص 1996م.
-21 الدرا�شات التاريخية ح�ل القد�ص العثمانية يف ال�شن�ات الثالثني املا�شية ،املجلة 
واملعل�مات،  العلمي  للبحث  التميمي  ،م�ؤ�ش�شة  العثمانية  للدرا�شات  العربية  التاريخية 

ت�ن�ص 1995م.
يف  الإ�شالمية  والق�ى  بريطانيا  وم�قف  الكربى  ال�شحراء  يف  الفرن�شي  الت��شع   22-
 ، التميمي  م�ؤ�ش�شة  ،من�ش�رات  املغاربية  التاريخية  1890-1943م،املجلة  املنطقة 

ت�ن�ص 1997م.
-23 ق�شية اإ�شتقالل لبنان عام 1941وم�قف بريطانيا منها ، جملة املنارة ،جامعة اآل 

البيت –املفرق 1998م.
-24 اأثر ال�شيطرة ال�شيا�شية الع�شكرية العثمانية على اخلليج العربي ما بني 1546-

1914م، جملة درا�شات تاريخية ،جامعة دم�شق ،دم�شق 2004م.
 ، وثائقية  درا�شة   ، الربيطاين  1945والتدخل  �ش�ريا  على  الفرن�شي  العدوان   25-

اأبحاث الريم�ك ،جامعة الريم�ك 2006.
�لأبح�ث �ملقب�لة للن�رش :

-1 ع�شبة العمل الق�مي 1933-1939م ودورها يف احلركة ال�طنية يف �ش�ريا .
-2 العالقات العمانية المريكية 1932-1949م.

-3 ق�شية اإ�شتقالل لبنان 1943-1946 وم�قف بريطانيا منها. 
حممد �سعيد م�سلح رم�ن 

القد�ص عام  1367 هـ/1948 م  )1( ق�شاء  امل�ؤرخ حممد رمان يف قرية �ش�با  ولد 
بعد ال�شتيالء على قرية �ش�با وتدمريها من قبل  اب� دي�ص  ، وعا�ص وترعرع يف قرية 
ق�ات الحتالل عام 1948م ، تلقى تعليمه البتدائي والعدادي يف مدر�شة اب� دي�ص 
الر�شيدية  املدر�شة  يف  الثان�ي  والثاين  الثان�ي  الول  ال�شف  درا�شة  وامت   ، العدادية 
العامة من مدر�شة رغدان  الثان�ية  الثان�ي ح�شل على �شهادة  الثالث  اما   ، القد�ص  يف 
الثان�ية يف عمان عام 1968م ، ثم التحق بكلية التجارة يف جامعة دم�شق ملدة �شنتني 
1969-1970م ، بادر اىل تاأليف كتاب �ش�با قرية مقد�شية يف الذاكرة احدى القرى 
املدمرة عام 1948م و�شدر عام 2000م ، اعد بحثا بعن�ان: اأخبار احلملة الفرن�شية 
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-21 وثائق فل�شطني منذ احلرب العاملية الأوىل حتى النكبة )1914-1948م(.جملة 
عامل الفكر ،الك�يت ،2007م.

الرقام  ذوات  الح�شاءات  دفاتر  ح�شب  دم�شق  مدينة  يف  املياه  ووقف  املهاياأة   22-
،104، 393،602، املحف�ظة يف اأر�شيف رئا�شة ال�زراء يف ا�شتنب�ل ،امل�ؤمتر الدويل 

لبالد ال�شام،عمان 10-2006/9/14م
-23 القد�ص،الأر�ص وال�شكان يف العهد العثماين والحتالل الربيطاين وال�شهي�ين ، 

جملة الرابطة ،عمان ،عدد يناير 2006م.
وقام بدرا�شة وحتقيق خمط�طات علمية واجتماعية واقت�شادية كثرية ،وقام بكتابة اأبحاث 
.كما كتب  وتعليق ومراجعة خمط�طات وكتب كثرية  بنقد  ،وقام  ليبيا  تاريخ  اأخرى يف 
مقالت كثرية يف جمالت ثقافية .و قام بعدة مقابالت تلفزي�نية يف دبي يف عدة حلقات 
عن الأزياء وتاريخ وح�شارة العرب والإبداع احل�شاري يف اأع�ام 95_1996م ،كما 
اأبحاث  عدة  .وهناك  80_1985م  عام  الك�يت  يف  اإذاعية  حلقات  عدة  يف  �شارك 

ومقالت وكتب حتت الطبع .

حممد عبد �لله ��سعد �سم��سنة 
    ولد امل�ؤرخ الدكت�ر حممد �شما�شنة يف قرية قطنة  ي�م الربعاء امل�افق احلادي والع�رشين 
من �شفر عام 1358هـ / الثاين ع�رش من ني�شان عام1939م ، وتلقى تعليمه البتدائي 
والإعدادي يف مدار�شها ، وانهى درا�شته الثان�ية يف املدر�شة الر�شيدية يف القد�ص عام 
1958م ، وح�شل على �شهادة الثان�ية العامة امل�رشية عام 1959م ، وبعد ذلك تعني 
يف وزارة الرتبية والتعليم بتاريخ 1961/9/10م ، وعمل مدر�شا يف الفرتة ال�اقعة 
بني 1961-1982م ، ثم عني مديرا لعدة مدار�ص ثان�ية من بينها املدر�شة الها�شمية، 
1997/8/23م،  بتاريخ  العمل  عن  وتقاعد   ، 1983-1997م  الفرتة  يف  وذلك 
الآداب  يف  البكال�ري��ص  �شهادة  على  ح�شل  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  عمله  واثناء 
تخ�ش�ص تاريخ من جامعة دم�شق /�ش�ريا عام 1965م ، و�شهادة املاج�شتري تخ�ش�ص 
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دم�شق عام 1979م كتابا عن�انه :" ت�شع�ن عاما يف احلياة "، قبل �شدور هذا الكتاب. 

حممد عثم�ن �سعيد �خلطيب
من  والع�رشين  اخلام�ص  امل�افق  الثنني  ي�م  مدينة جنني  اخلطيب يف  امل�ؤرخ حممد  ولد 
تعليمه  وتلقى   ، م  مت�ز1969  من  والع�رشين  1388هـ/الثاين  عام  الآخر  جمادى 
البتدائي يف مدر�شة حطني الأ�شا�شية للبنني ، والتعليم الإعدادي يف مدر�شة عز الدين 
الق�شام الإعدادية للبنني يف جنني ، والتعليم الثان�ي يف مدر�شة حطني الثان�ية يف جنني 
. ح�شل على درجة البكال�ري��ص من جامعة الريم�ك / الأردن عام 1994م تخ�ش�ص 
تاريخ ، وعلى ماج�شتري تاريخ ا�شالمي وح�شاره ا�شالميه من جامعة الريم�ك /الأردن عام 
1997م ، وكان عن�ان اأطروحته " درا�شة وحتقيق خمط�ط مناقل الدرر ومنابت الزهر 

لبي ال�ليد ا�شماعيل ابن حممد ال�شبيلي املعروف بابن را�ص غنمه")1(  
عام  /الأردن  الريم�ك  جامعة  من  ا�شالميه  واحل�شاره  ال�شالمي  التاريخ  ودكت�راه يف    
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عام  نابل�ص  حمافظة  يف  فتح  حلركة  الإقليم  انتخابات  بعن�ان  خا�شة  درا�شة   )4
2000م،درا�شة حتليلية ح�ل تداعيات النتخابات املذك�رة،حمدودة النت�شار و

الت�زيع للمخت�شني فقط.
بالأجهزة  خا�شة  اأمنية  علمية  املندوبيني،درا�شة  جتنيد  بعن�ان  اأمنية  درا�شة   )5

الأمنية،حمدودة النت�شار.
جمم�عة من الأبحاث والدرا�شات:  )6

بحث بعن�ان الناحية التنظيمية للحركة الأ�شرية الفل�شطينية يف ال�شج�ن الأ�رشائيلية .  1-
-2 بحث بعن�ان،امللك عبد العزيز اآل �شع�د والق�شية الفل�شطينية.

-3 بحث بعن�ان،املندوب�ن ال�شام�ن الذين عمل�ا يف فل�شطني م�اقف واأحداث.
-4 بحث بعن�ان،العدوان الثالثي وتداعياته على الق�شية الفل�شطينية.

7(جمم�عة درا�شات وكرا�شات اأعدها يف ال�شج�ن كر�شت لتعليم وتثقيف املعتقلني منها:
حركة فتح بني الثابت واملتغري .  1-

النظرية الأمنية العتقالية .  2-
درا�شة تاريخية بعن�ان احلكم العثماين هل ه� خالفة اأم ا�شتعمار .  3-

الن�رشات  الث�رة،وخا�شة  فتح  نابل�ص  �شجن  يف  الثقافية  املجلة  حترير  اإىل  اإ�شافة   4-
ملتابعة  تعب�ية متخ�ش�شة  ابان حرب اخلليج حتت عن�ان عدنان2،وهي ن�رشات  الي�مية 

حرب اخلليج يف عام 1990م.
حممد رج�ئي �سليم ري�ن

        ولد امل�ؤرخ حممد ريان يف القد�ص عام1355هـ/ 1936م، ح�شل على لي�شان�ص 
يف الآداب من ق�شم التاريخ يف جامعة دم�شق عام 1963م بتخ�ش�ص تاريخ العرب 
احلديث واملعا�رش، وماج�شتري من ق�شم التاريخ يف  جامعة القاهرة عام 1973م حيث 
الن�شال  على  واثرها  �ش�ريا  يف  الفرن�شي  الإنتداب  �شا�شية  بعن�ان:"  اطروحته  كانت 
ال�شعبي 1920-1936م"، كما ح�شل عى درجة الدكت�راة  من اجلامعة نف�شها عام 

1976م، وكانت اطروحته بعن�ان :"احلركة ال�طنية يف �ش�ريا 1936-1945م".
         عمل حما�رشا يف جامعة قاري�ن�ص-كلية الرتبية ق�شم التاريخ يف مدينة البي�شاء 
يف ليبيا بني عامي 1978-1981م، واأ�شتاذًا م�شاعدًا يف جامعة قاري�ن�ص وجامعة 
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�شبها يف ليبيا وجامعة الريم�ك يف اربد يف الفرتة ال�اقعة بني عامي 1981-1989م، 
كما كان ا�شتاذا م�شاركا يف جامعة الريم�ك بني عامي 1989-1994م، ويعمل حاليا 
ا�شتاذا لتاريخ العرب احلديث واملعا�رش – ق�شم العل�م الجتماعية والن�شانية يف كلية 

الآداب/جامعة الإ�رشاء اخلا�شة.
عامي  بني  ليبيا  يف  �شبها  جامعة  الآداب-  كلية  يف  التاريخ  لق�شم  رئي�شا  كان         
1983-1985م، ورئي�شا لق�شم التاريخ –كلية الداب يف جامعة الريم�ك –الردن 
بني  الريم�ك  الآداب جامعة  كلية  التاريخ يف  لق�شم  ورئي�شا   ، عام 1986-1989م 

عامي 2000-2004م.
         والدكت�ر حممد ريان ع�ش� يف جلنة الدرا�شات العليا يف ق�شم التاريخ ،وع�ش� 
جلنة الدرا�شات العليا يف كلية الآداب، وع�ش� جمل�ص كلية الآداب،وع�ش� هيئة حترير 
جملة ابحاث الريم�ك، �شل�شلة العل�م الن�شانية والجتماعية ،وع�ش� جمل�ص كلية الداب 
يف جامعة ال�رشاء ، وع�ش� جلنة البحث العلمي يف اجلامعة نف�شها .وقام بال�رشاف على 

جمم�عة من ر�شائل املاج�شتري والدكت�راة .
    �شارك مبجم�عة من امل�ؤمترات والندوات منها م�ؤمتر العالقات العربية – الرتكية الثاين، 
طرابل�ص –ليبيا ، كان�ن الأول عام 1982م ، حيث قدم بحثًا بعن�ان :"�شيا�شة فرن�شا 
التعليمية يف �ش�ريا ما بني 1930-1936م"، وامل�ؤمتر الثالث للدرا�شات العثمانية يف 
املنار ما بني  :"ر�شيد ر�شا وجملة  بعن�ان  اذار عام 1988م ، حيث قدم بحثًا   ، ت�ن�ص 
1898و1919م" وقد مت ن�رشه يف املجلة التاريخية املغربية ، ت�ن�ص ال�شنة ال�شابعة 
ع�رشة ، العدد 57-58عام 1990م، وندوة مكانة اخلليج العربي يف التاريخ ال�شالمي 
، جامعة المارات العربية املتحدة ، العني، �شباط1990م ، حيث كان بحثه بعن�ان :"م�قف 
الدولة العثمانية من النف�ذ الربتغايل يف اخلليج العربي " حيث مت ن�رشه ، و�شارك يف الندوة 
الدولية اخلام�شة ،م�رش واجلزيرة العربية ،يف جامعة القاهرة مب�رش عام 1993م ، وقدم 
بحثًا بعن�ان :" ا�ش�اء ازاء حمالت حممد علي على اجلزيرة العربية 1811-1840م 
 ، احلديثة  العربية  الدولة  لبناة  التا�شي�شية  الندوة  يف  �شارك  كما   ، والنتائج  ال�شباب   ،
الفي�شلي 1918- العهد  �ش�ريا خالل  الربملانية يف  التجربة  بعن�ان  بحثه  كان  حيث 
1920م" ومت ن�رشه �شمن كتاب :"بناء الدولة العربية احلديثة " من اعداد هند اب� ال�شعر 
عام 1999م.، و�شارك يف امللتقى العلمي الول ح�ل تراث �شلطنة عمان قدميا وحديثا 
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:"�شاحب ال�شم� ال�شيخ الدكت�ر �شلطان بن حممد  عام 2001م ، وكان بحثه بعن�ان 
القا�شمي حاكم ال�شارقة " وقد ن�رش يف كتاب امللتقى العلمي ح�ل تراث �شلطنة عمان 
، حترير ابراهيم بحار وح�شن امللح ، كما �شارك يف ندوة النتاج العلمي للمرح�م نق�ل 

زيادة ، عام 2007م ، حيث كان بحثه بعن�ان :"ليبيا يف كتابات نق�ل زيادة".
اما عن انتاجه العلمي فله جمم�عة من الكتب والبحاث نذكر منها:

�لكتب:
-1  مدخل لدرا�شة التاريخ، دار ابن را�شد، عمان1986م.

-2 ق�شية ا�شتقالل �ش�ريا يف احلرب العاملية الثانية –درا�شة �شيا�شية ، دار ن�ر الدين، 
اربد2003م، 

اجلامعية  للدرا�شات  حمادة  م�ؤ�ش�شة   ، واملعا�رش  احلديث  ليبيا  تاريخ  يف  درا�شات   3-
والن�رش والت�زيع 2001م.

-4 الأحزاب ال�شيا�شية يف �ش�ريا ودورها يف احلركة ال�طنية 1920-1939م، دار 
الكندي للن�رش والت�زيع ،اربد 2006م.

�لأبح�ث:
 ، الرتبية  لكلية  العلمية  املجلة   " والليطاين  الردن  نهري  يف  ال�شهي�نية  الطماع   1-

جامعة قاري�ن�ص –البي�شاء ،العدد الثاين 1981.
 ، التاريخية  البح�ث  ال�ش�ري ما بني 1918-1922م ، جملة  ال�شعبي  الن�شال   2-

مركز درا�شة جه�د الليبيني �شد الغزو اليطايل ،ال�شنة الرابعة 1982م.
لإحتاد   العامة  ،الأمانة  العربي  امل�ؤرخ  ،جملة  الليبي  للجن�ب  الفرن�شي  الإحتالل   3-

امل�ؤرخني العرب –بغداد 1987م.
-4 الإ�شتيطان اليه�دي يف فل�شطني حتى عام 1880م، جملة الباحث العربي ،مركز 

الدرا�شات العربية ،لندن 1987م
-5 م�شالح فرن�شا القت�شادية يف �ش�ريا ما بني 1535و1920م ، جملة درا�شات 

تاريخية ،جامعة دم�شق 1987م.
 ، التاريخية وج�انبه  ..جذوره  والعثماين  اململ�كي  العهدين  الع�شكري يف  الإقطاع   6-

جملة الدارة ، الريا�ص 1988م.
-7 العالقات الفرن�شية الليبية )اإحتالل فرن�شا لفزان ما بني 1943-1955م ، املجلة 
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العربية للعل�م الن�شانية (، جامعة الك�يت1989م.
-8 الزمة ال�شيا�شية اللبنانية عام 1943م يف �ش�ء ال�ثائق الربيطانية ، جملة امل�ؤرخ 

العربي 1989م.
-9 علم التاريخ عند امل�شلمني وتط�ره يف القرن الرابع الهجري ، جملة درا�شات تاريخية، 

جامعة دم�شق 1989م.
-10 اخلالف الفرن�شي الرتكي وتط�ره ح�ل الإ�شكندرونة 1936-1939م، جملة 

الرتبية والعلم ، كلية الرتبية ،جامعة امل��شل 1991م.
الع�شكرية  اجل�انب  يف  تاريخية  1942م،درا�شة  لربقة  الربيطاين  الإحتالل   11-

والدارية ،جملة درا�شات تاريخية –جامعة دم�شق 1991م.
-12 ازمة ت�رشين الثاين ال�شيا�شية يف لبنان عام 1943م وم�قف بريطانيا منها، جملة 

ابحاث الريم�ك ،جامعة الريم�ك 1992م.
-13 نظام الإلتزام يف م�رش العثمانية واثره على القالع فيها 1520-1814م، جملة 

درا�شات تاريخية ،جامعة دم�شق 1992م.
الريم�ك  اأبحاث  جملة   ،1952-1942 طرابل�ص  لإقليم  بريطانيا  اإحتالل   14-

،جامعة الريم�ك 1993م.
املغاربية  التاريخية  1918-1923م،املجلة  بني  ما  الطرابل�شية  اجلمه�رية   15-

.1993
ال�شيا�شي  تط�رها  يف  درا�شة  1843-1923م،  بني  ما  برقة  يف  ال�شن��شية   16-

والع�شكري ، جملة كلية الآداب –جامعة �شنعاء 1993م.
جملة   ، ونتائجه  دوافعه  1941م  عام  لبنان  يف  الربيطاين  الع�شكري  التدخل   17-

درا�شات العل�م الإن�شانية –اجلامعة الردنية ،عمان 1993م.
-18 الإدارة الع�شكرية يف اقليم طرابل�ص 1942-1949م، املجلة التاريخية العربية 

للدرا�شات  العثمانية ،ت�ن�ص 1993م
، درا�شة  منها  بريطانيا  لبنان 1941-1943م وم�قف  الإنتخابات يف  -19 ق�شية 

�شيا�شية ، جملة درا�شات العل�م الإن�شانية ،اجلامعة الردنية 1994م.
التاريخية  ،املجلة  1890-1943م  الفرن�شية  ال�شيا�شة  خمططات  يف  فزان   20-
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مدينة   " م��ش�عها  وكان   ، 1994م  عام  /بريوت  ي��شف  القدي�ص  جامعة  من  تاريخ 
اخلليل يف عهد املماليك " )1(. 

ومن ن�شاطاته العملية : عمل حما�رشا يف دورة تاهيل معلمي الجتماعيات ال�شيفية يف 
، وانتدب م�رشفا )  ) الف�ج الثاين ( يف الفرتة ما بني عام 1973-1977م  الله  رام 
م�جها ( لالجتماعيات يف مكتب الرتبية والتعليم / رام الله يف العام الدرا�شي 1985-
جامعة  يف  التاريخ  م�شاقات  يف  متفرغ  غري  حما�رشا  عمل  التقاعد  وبعد   ، 1986م 
القد�ص املفت�حة / رام الله من عام 1997-2000م ، ح�شل على �شهادة الدكت�راة 
عام  بريوت  ي��شف يف  القدي�ص  جامعة  من   ) الإ�شالمي  التاريخ   ( الن�شانية  العل�م  يف 
بني  ومكانته  �شخ�شيته   : احلنبلي  الدين  جمري  امل�ؤرخ   ": م��ش�عها  وكان   ، 2002م 
( من  املبكى  ) حائط  الرباق  باعداد بحث عن  . ويق�م حاليا   " له  املعا�رشين  امل�ؤرخني 

ناحية تاريخية و�شيا�شية . 

_______________________________
-1 اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني 

حممد عزة دروزه 
والر�شدية  البتدائية  درا�شته  اأنهى   ، عام1306هـ/ 1888م  نابل�ص  امل�ؤرخ يف  ولد 
والعدادية يف مدار�شها ، ونال �شهادته عام 1906م ، عمل يف م�شلحة الربق والربيد 
بنابل�ص عني رئي�شا لها  ، وبعد تا�شي�ص مدر�شة النجاح ال�طنية   ) )1906-1918م 
)1922-1927م ( ، ثم عني مديرا عاما لالوقاف ال�شالمية يف فل�شطني ) 1932-
1937م ( ، وعندما ا�شت�لت ال�شلطات الربيطانية على الوقاف ال�شالمية عزلته من 

هذا املن�شب عام 1937م )1( . 
كان حممد عزة دروزه ع�ش�ا يف عدة ن�ادي وجمعيات منها : كان ع�ش�ا يف نادي الحتاد 
والرتقي عام 1908م ، وع�ش�ا و�شكرتريا حلزب الئتالف يف نابل�ص عام 1909م 
، وع�ش�ا يف فرع حزب الالمركزية بنابل�ص عام 1914م ، وع�ش�ًا يف جمعية العربية 
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الفتاة عام 1916م ، �شجنته ال�شلطات الفرن�شية يف �ش�ريا وخرج من العتقال عام 
تاريخ  يف  فاعل  دور  له  وكان   ، الثانية  العاملية  احلرب  يف  فرن�شا  هزمية  اثر  1940م 

الق�شية الفل�شطينية . 
له م�ؤلفات كثرية منها : 

1968و  بريوت   ، والن�رش  للطباعة  الع�رشية  املكتبة   – وال�شرتاكية  ال�شالم   .1
1971م . 

تاريخ بني ا�رشائيل من ا�شفارهم ، القاهرة 1960-1961م .   .2
تاريخ اجلن�ص العربي يف خمتلف الدوار والفكار ، بريوت ، 1959-1964م .   .3

تركيا احلديثة ، بريوت ، 1946م .   .4
التف�شري احلديث ، القاهرة 1961-1964م .   .5

جهاد الفل�شطينيني ، دم�شق 1960م .   .6

_____________________________
-1 عرفان اله�اري : اأعالم ، �ص375، انظر اي�شا جملة الديب اللبنانية ، عدد يناير 1967م ، مقال البدوي امللثم ، 
الع�دات،   ،يعق�ب  امللثم  البدوي   . الفل�شطينية الردنية ، حمم�د الخر�ص 1900-1970م  البيلي�غرافيا  اي�شا  وانظر 
د.تي�شري  بقلم   " الربيطاين  النتداب  الفل�شطينية زمن  ال�طنية  احلركة  مع زعماء  :"مقابالت  بعن�ان  �ص212.وانظر بحث 

جبارة .قدم البحث يف م�ؤمتر يف غزة. قابله الدكت�ر تي�شري جبارة يف دم�شق.

ح�ل احلركة العربية احلديثة ، بريوت 1950-1952م .   .7
درو�ص التاريخ العربي ، القاهرة 1932م .   .8
درو�ص التاريخ القدمي ، القاهرة 1350هـ .   .9

10. درو�ص التاريخ املت��شط واحلديث ، دم�شق 1938م . 
11. الد�شت�ر القراين يف �ش�ؤون احلياة ، القاهرة 1956م . 

12. �شرية الر�ش�ل ، القاهرة ، جملدان 1948م . 
13. �شرية الر�ش�ل ، �ش�ر مقتب�شة من القران الكرمي وحتليالت ودرا�شات قرانية ، القاهرة 

، جزءان 1965م . 
14. العرب والعروبة يف حقبة التغلب الرتكي ، دم�شق 1959م . 

15. عروبة م�رش ، بريوت 1964م . 
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16. عروبة م�رش يف التاريخ ، القاهرة 1960م . 
17. عروبة م�رش منذ الفتح ال�شالمي ، القاهرة 1961م . 

18. ع�رش النبي وبيئته قبل ال�شالم ، دم�شق 1949م ، طبعة ثانية 1963م . 
19. فل�شطني وجهاد الفل�شطينيني ، القاهرة . 

20. القراآن املجيد ا�شل�به وتنزيله ، بريوت 1952م . 
21. القراآن وال�شمان الجتماعي ، بريوت 1951م .

22. القراآن واملراة ، بريوت 1951م . 
23. القراآن واليه�د ، دم�شق 1949م . 

24. الق�شية الفل�شطينية يف خمتلف مراحلها ، بريوت -1959 1960م .
25. الق�مية العربية . 

26. ماأ�شاة فل�شطني ، دم�شق 1960م . 
27. خمت�رش تاريخ العرب وال�شالم ، جزءان ، القاهرة 1925م . 

28. املراأة يف القراآن وال�شنة ، بريوت 1968م . 
29. م�شاكل العامل العربي الجتماعية والقت�شادية وال�شيا�شية ، دم�شق 1952م . 

30. وف�د النعمان على ك�رشى ان��رشوان ، بريوت 1911م . 
31. ن�شاأة احلركة العربية احلديثة – املكتبة الع�رشية ، بريوت 1973م. 

32. ال�حدة العربية ، بريوت 1958م . 
كما قام دروزه برتجمة عدة كتب من اللغة الجنليزية اىل اللغة العربية منها: 

بريوت   ، بي�ش�ن  جان  تاليف   ، الدنى  ال�رشق  يف  الوىل  العاملية  احلرب  ب�اعث   1-
1946م . 

درو�ص يف فن الرتبية ، تاليف جربائيل كمبايره ، القاهرة 1937م .  2-
م�جز تاريخ اوروبا يف ال�رشق العربي .  3-

ا�شتقر اخريا يف دم�شق وت�يف فيها ، وقد اهدى امل�ؤلف  د. تي�شري جبارة اثناء مقابلته يف 
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2007م ، حتت ا�رشاف ال�شتاذ الدكت�ر حممد �شاحلية وكان عن�ان اأطروحته : "الأوقاف 
 " 1250-1517م/648-923هـ  اململ�كي"  الع�رش  يف  فل�شطني  يف  ال�شالميه 

بتقدير ممتاز.

لدية خربة جيدة يف درا�شة وحتقيق ال�ثائق واملخط�طات ون�رشها، عمل حما�رشًا يف عدد 
من اجلامعات الفل�شطينية، ويعمل حاليًا يف كلية العل�م الرتبية/ رام الله.

__________________________
-1 ار�شل ال�شرية الذاتية للدكت�ر �شعيد البي�شاوي

 حممد عقل 
يعمل الدكت�ر حممد عقل ا�شتاذا وباحثا يف اللغةالعربية واحل�شارة ال�شالمية ، وقد و�شع 

جمم�عة من امل�ؤلفات اهمها : 
املف�شل يف تاريخ وادي عاره ) عاره وعرعره ( من بداية ث�رة 1936م اىل نهاية   4-

حرب 1948م . 
وثائق حملية من فل�شطني العثمانية ) حتت الطبع ( .   5-

طيبة بني �شعب بني املا�شي واحلا�رش، بال�شرتاك مع ال�شتاذ ج�اد عثمان .   6-
الدولة العبا�شية يف عهد املت�كل على الله ، ر�شالة الدكت�راة .   7-

 ، " للمقريزي  الكبري  " املقفى  العبا�شية من  بالدع�ة  الق�شم اخلا�ص  درا�شة وحتقيق   8-
ر�شالة ماج�شتري . 
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على م�رش وفل�شطني من خالل �شجالت حمكمة القد�ص ال�رشعية 1798-1801م، 
كما قام بكتابة جمم�عة من املقالت يف ال�شحف واملجالت عن قريته �ش�با ، و�شارك 
واملخط�طات  وال�ثائق  امللفات  ار�شفة  دروة  يف  �شارك  كما   ، حملية  علمية  ندوات  يف 
ومعاجلتها وترميمها وحفظها ،والتي عقدت يف املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعل�م 
الي�شك� )معهد املخط�طات العربية ( جامعة الدول العربية بالقاهرة- واملنعقدة يف املكتبة 
ال�طنيةاجلزائرية –دورة اجلزائر عام 2000م ، ويعمل حاليا يف م�ؤ�ش�شة احياء الرتاث 

والبح�ث ال�شالمية يف بيت املقد�ص .

______________________________
�ش�با :تقع قرية �ش�با غرب القد�ص على قمة جبل خمروطي ال�شكل،و�شيد فيها الفر�ص قلعة ع�شكرية ،و ا�شتخدمها   1-
كل  من الي�نان و الرومان وامل�شلم�ن ،و اعاد الفرجنة بناء القلعة و اطلق�ا عليها ا�شم بلم�نت Belmount، حتت�ي القرية 

على عدة عي�ن .انظر حممد رمان ،�ش�با قرية مقد�شية يف الذاكرة ،ط1،القد�ص ،2000،�ص 16-11.
-2ار�شل ال�شرية الذاتية للباحثني

حممد عمر حم�دة 
     ولد امل�ؤرخ  حممد حمادة يف قرية اجزم )1( عام1367هـ /1948م ، وهاجرت 
اأ�رشته اإىل �ش�ريا و ا�شتقرت يف دم�شق ، وتلقى تعليمه  يف مدار�شها البتدائية والعدادية 
والثان�ية ، وح�شل على الثان�ية العامة عام 1967م كما نال �شهادة  البكال�ري��ص يف 
الآداب عام 1971م،و حاز على  دبل�م حتقيق خمط�طات من جامعة بغداد عام 1980م 

، وح�شل على درجة ماج�شتري يف الداب حتقيق خمط�طات.  
له العديد من امل�ؤلفات منها :

تاريخ املزه واآثارها ، دار قتيبة ،دم�شق ، 1980م .  2-
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حممد ع�دة حممد �حمد غلمي /حنني
عام  احلجة  ذي  من  ال�شاد�ص  الثالثاء  ي�م   )1( ف�ريك  بيت  يف  ع�دة  حممد  امل�ؤرخ  ولد 
البتدائية  در�ص   ، 1958م  عام  حزيران  �شهر  من  والع�رشين  1377هـ/الرابع 
نابل�ص  الثان�ية يف  اجلاحظ  مدر�شة  اإىل  انتقل  ثم  ف�ريك،  بيت  مدر�شة  والعدادية يف 
ليدر�ص الأول الثان�ي فيها ، ثم انتقل اىل مدر�شة ال�شالحية الثان�ية لكمال درا�شته ، 
ويف هذه الثناء قامت ق�ات الحتالل ال�رشائيلي باعتقاله ، وق�شى اأربع �شن�ات من ربيع 

عمره وراء ق�شبان العتقال ال�شهي�ين )2(. 
خرج بعدها فالتحق بجامعة النجاح لدرا�شة التاريخ يف العام 1980م،حيث تخرج منها 
بعد اأن ح�شل على ال�شهادة اجلامعية الأوىل،ليكمل م�ش�اره ال�طني والن�شايل ، اإذ التحق 
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اإداريا،حيث ق�شى يف  من جديد يف �شف�ف العمل ال�طني فاعتقل عدة مرات اعتقال 
ال�شج�ن ما جمم�عه ثماين �شن�ات ، وكان له دور بارز يف قيادة العمل ال�طني يف بلده 

ويف املنطقة.
  وبعد قدوم ال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية ان�شم اإىل اأجهزتها ال�شيادية،ومن خاللها تقدم 
لدرا�شة املاج�شتري يف التاريخ،حيث ح�شل على درجتها يف العام 2000م.وقد ح�شل 

على درجة الدكت�راة من مركز البح�ث التابع جلامعة الدول العربية عام 2006م.
�لدر��سة�لعلمية:

كتاب تاريخ ال�شتيطان اليه�دي يف منطقة نابل�ص1967_1998م،وه� م��ش�ع   )1
البحث العلمي الذي قدمه لنيل درجة املاج�شتري يف جامعة النجاح ،383�شفحة ،ن�رش.

كتاب تاريخ بيت ف�ريك،455�شفحة ،حتت الطبع.  )2

___________________________
اخل�شار  من  ،وقليل  والقطاين  احلب�ب  بزراعة   ،وت�شتهر  نابل�ص  مدينة  من  ال�رشقي  اجلن�ب  يف  تقع  ف�ريك:  بيت   1-
البي�شاوي،املمتلكات  ،جـ3،ق2،�ص292،�شعيد  فل�شطني  ،بالدنا  الدباغ  املا�شية،م�شطفى  برتبية  �شكانها  ،ويهتم 

الكن�شية،�ص152،هام�ص8،نابل�ص ،�ص100،هام�ص 90.

-2اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني.

كتيب مقام النبي ي��شف بني ال�شياع والته�يد،درا�شة علمية متخ�ش�شة يف م��ش�ع   )3
املخت�شني  على  الدرا�شة  ي��شف،وزعت  قرب  ح�ل  الفل�شطيني_ال�شهي�ين  ال�رشاع 

والهيئات الر�شمية.
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حممد عي�سى عبد�لله �س�حلية 
        ولد امل�ؤرخ حممد �شاحلية يف عنابة يف ي�م الربعاء امل�افق العا�رش من �شهر كان�ن 
الأول عام 1941م  / الع�رشين من ذي القعدة عام 1360هـ،اأنهى الدرا�شة الثان�ية 
وح�شل على املرتك عام 1959م ،وح�شل على لي�شان�ص تاريخ من جامعة دم�شق عام 
املاج�شتري يف جامعة عني �شم�ص وكان عن�ان  1965م،و�شجل للح�ش�ل على درجة 
اأطروحته : درا�شة وحتقيق ،" الف�شل  املزيد على بغية امل�شتفيد يف اأخبار مدينة زبيد " 
لبن الدبيع ال�شيباين وقد ح�شل على الدرجة عام 1970م ، و�شجل للح�ش�ل على 
:درا�شة وحتقيق خمط�ط،"  اأطروحته  نف�شها وكان م��شع  اجلامعة  الدكت�راة من  درجة  
روح الروح فيما حدث بعد املئة التا�شعة من الفنت والفت�ح 900-1029هـ" لعي�شى 

بن لطف الله املطهر،وقد حاز على الدرجة  عام 1973م)1(. 
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      عمل مدر�شا يف جامعة بنغازي من 1973ـ1977م ،ومدر�شا يف الك�يت من 
،وعميدا  عام 1980_1990م  من  الك�يت  ، ويف جامعة  عام 1977ـ1980م 
للبحث العلمي يف جامعة عمان الأهلية 98_1999م ، واأ�شتاذا يف جامعة الريم�ك 
منذ 1991م.كان ع�ش�ا يف عدة م�ؤ�ش�شات منها على �شبيل املثال: ع�ش� جمل�ص الأمناء 
يف جامعة عمان الأهلية عام 1999م ، وع�ش� جمل�ص الدرا�شات العليا بجامعة الريم�ك 
�ش�مان 98_1999م  احلميد  عبد  ،وع�ش� جلنة حتكيم ج�ائز  عام 99_2000م 
98ـ1999م  عام  الأهلية  عمان  جامعة  يف  للبح�ث  البلقاء  جملة  حترير  ،ورئي�ص 
،وع�ش� جلنة الدرا�شات العليا بكلية الآداب يف جامعة الريم�ك عام 1997م ، وع�ش� 
جلنة و�شع خطة جامعة اآل البيت يف ق�شم التاريخ للبكال�ري��ص واملاج�شتري 1996م ، 
وع�ش� هيئة حترير جملة امل�شك�كات عام 1994ـ1996م ،وع�ش� جلنة املخط�طات 
،وع�ش� هيئة جملة املتحف العربي يف وزارة الإعالم بالك�يت عام 85ـ1987م ،ورئي�ص 
وحدة الأبحاث يف جامعة بنغازي ،  وع�ش� جلنة مناق�شة الع�رشات من ر�شائل املاج�شتري 

والدكت�راة من عام 1991م حتى الآن .

_______________________
-1 اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني . 

ثالث  ملدة  العمل  مثال  منها  خمتلفة  دول  يف  جامعات  اإىل  وزائرا  منتدبا  كان  كما   
�شن�ات يف ق�شم الرتاث العربي 79_1982م ،وعمل ملدة خم�ص �شن�ات يف معهد 
املخط�طات العربية جلامعة الدول العربية يف الك�يت 82_1987م، وملدة �شنة لدى 
م�ؤ�ش�شة الربنامج امل�شرتك لدول اخلليج العربي م��ش�عة احل�شارة العربية الإ�شالمية عام 
1982م،واأ�شتاذًا زائرًا اإىل اجلامعة العاملية الإ�شالمية يف ماليزيا �شيف عام 1997.
واأ�شتاذًا زائرًا اإىل جامعة عدن ملدة �شهرين عام 1993م واإلقاء حما�رشات كغري متفرغ 
يف اأماكن خمتلفة.وزيارة مكتبات يف بريطانيا وال�ش�يد وا�شتانب�ل والقاهرة وحلب بتكليف 
من الك�يت عام 1982م، والقيام مبهمة علمية يف مكتبات لندن ،وكمربدج ،وواأك�شف�رد 
،ومان�ش�شرت ،واإب�شال )ال�ش�يد(،واأنقرة ،وا�شتانب�ل ،وفينا ،وفرانكف�رت ،وبرلني ،ورومانيا 
،والقاهرة ،و�شنعاء ،ودم�شق .وت�ش�ير خمط�طات يف املكتبة ال�طنية بت�ن�ص بتكليف من 
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جامعة الريم�ك عام 1993م .كما �شارك يف عدة م�ؤمترات علمية وقدم اأوراق عمل فيها 
،وقام بالتدري�ص مل�شاقات كثرية ،كما اأ�رشف على ر�شائل ماج�شتري منذ عام 1991م 

حتى الآن، وقام بدرا�شة وحتقيق لعدة خمط�طات ،وله عدة ابحاث وكتب علمية منها :
من وثائق احلرم القد�شي ال�رشيف اململ�كية )كتاب(   1-

الن�شارى يف القد�ص يف العهد اململ�كي )بحث(  2-
-حطني وعني جال�ت والقد�ص )بحث(  3-

الدور احل�شاري لعلماء مدينة القد�ص يف العهدين الأي�بي واململ�كي )بحث(  4-
�شالح الدين الأي�بي عند الدار�شية اليه�د )بحث(  5-

�شجل اأرا�شي األ�ية )�شفد ،نابل�ص،غزة ،ق�شاء الرملة ()كتاب(  6-
ملكية الأرا�شي يف فل�شطني )من�ذج �شفد( )بحث(  7-

حتليل املعل�مات ال�اردة يف دفاتر اأوقاف غزة)بحث(  8-
النزوح الكبري من12_1948/5/15م)بحث(  9-

)الطب وال�شيدلة والنبات( العلمي  العربي يف الرتاث  منهجية و�شع امل�شطلح   10-
)بحث(

-11 علم الريانة عند العرب )كتاب(
-12 حفظ الف�اكه غ�شة طرية ملدة ط�يلة يف �ش�ء الرتاث العربي الإ�شالمي )بحث(

-13 تنظيف الثياب من الآثار والطبعات والأو�شاخ يف �ش�ء الرتاث العربي )التنظيف 
بالبخار( ) بحث (

-14 علم الفيزياء واحليل عند العرب )بحث(
-15 الت�رشيح بني الدقة والطب )بحث(

-16 الطب عند العرب )الن�شاأة والت�رشيح والعدوى ( ) بحث (
-17 الفلك عند العرب )بحث( 

-18 نظرة يف تاريخ الريا�شيات عند العرب )بحث(
-19 الن�عية ال�شحية احلديثة يف �ش�ء الرتاث الطبي العربي الإ�شالمي )بحث(

954هـ  عام  دم�شق  مدينة  يف  واخلدمية  والقت�شادية  الجتماعية  امل�ؤ�ش�شات   20-
/1547م ، الندوة الدولية ،دم�شق يف التاريخ ،2006/10/20م.
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امل�رد يف اللغة العربية لل�شف�ف : الرابع – ال�شاد�ص للمدار�ص البتدائية بال�شرتاك   9-
مع فهد اب� خ�رشة . 

 ) العدادية  املرحلة   ( املتجان�شة  غري  ال�شف�ف  يف  العربي  الدب  تدري�ص   10-
بال�شرتاك مع ميخائيل جري�ص وي��شف �شعيد . 

بال�شرتاك   - للتلميذ  كرا�ص عمل   – ال�شابع  لل�شف  العربي  املختار من الدب   11-
ميخائيل جري�ص وي��شف �شعيد .

______________________
-1 ار�شل ال�شرية الذاتية للدكت�ر �شعيد البي�شاوي الذي ات�شل به هاتفيا وا�شتكمل بع�ص املعل�مات التي اثرت �شريته. 

حممد م�جد �سالح �لدين �حلزم�وي
احلادي  امل�افق  الأربعاء  ي�م   )1( حزما  بلدة  يف  احلزماوي  حممد  الدكت�ر  امل�ؤرخ  ولد 
والع�رشين من ذي احلجة عام 1382هـ/ اخلام�ص ع�رش من �شهر ايار عام 1963م ، 
ودر�ص البتدائية والإعدادية يف مدار�ص بلدته ، اأما املرحلة الثان�ية يف املدر�شة الر�شيدية 
يف القد�ص . وبعد ح�ش�له على الثان�ية العامة عام 1981م ، التحق يف جامعة بريزيت 
يف تخ�ش�ص درا�شات ال�رشق الو�شط، وح�شل على درجة البكال�ري��ص عام 1986م، 
واكمل درا�شته العليا يف اجلامعة الردنية للح�ش�ل على درجة املاج�شتري من ق�شم التاريخ، 
وكان عن�ان اأطروحته :" العالقات العربية الرتكية يف بالد ال�شام 1876-1914 م"، 
الدكت�راة من  للح�ش�ل على درجة  . و�شجل  الدرجة عام 1989م  وقد ح�شل على 
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اجلامعة نف�شها يف م��ش�ع :" ملكية الرا�شي يف فل�شطني عام 1918-1948م " ، 
وح�شل على درجة الدكت�راة عام 1993م)2(. 

     وقد عمل بعد ح�ش�له على املاج�شتري بكلية جامعية مت��شطة يف الردن ملدة �شنة ، 
وبعد ح�ش�له على الدكت�راة عمل حما�رشا يف ق�شم التاريخ / جامعة اخلليل يف الفرتة 
جامعة  للعمل يف  الدكت�ر حممد  انتقل  وقد   . م  �شنتي 1999-1994  بني  ال�اقعة 

القد�ص / اأب� دي�ص منذ عام 1999وحتى الآن . 
    وه� ع�ش� يف جمم�عة من امل�ؤ�ش�شات منها : ع�ش� جمل�ص اكادميي بجامعة القد�ص / اأب� دي�ص 
، وع�ش� يف احتاد امل�ؤرخني العرب ، وع�ش� يف اجلمعية الفل�شطينية للدرا�شات التاريخية 
. وي�شارك يف تاليف املناهج الفل�شطينية يف م��ش�عات التاريخ والرتبية ال�طنية واملدنية . 

 و جتدر ال�شارة اإىل ان احلزماوي اعد جمم�عة من الدرا�شات والأبحاث اأهمها : 
الع�ش�ر  جملة  يف  ن�رش   ، العثماين  العهد  اواخر  يف  فل�شطني  يف  الزراعية  احلياة   1-

2001م .

_________________________
-1 حزما:نقع اإىل ال�شمال ال�رشقي من القد�ص ،وحتت�ي على اآثار واأعمدة من اجلرانيت .اأنظر :اآمنة اأب� حجر ،م��ش�عة املدن 

والقرى الفل�شطينية،جـ2،�ص852.
-2 اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني.

الدرا�شات  جملة  يف  ن�رش   ، المم  ع�شبة  تقرير  دور  يف  للرباق  ال�شالمية  امللكية   2-
الفل�شطينية ، جامعة بغداد 2002م . 

م�قف اململكة العربية ال�شع�دية جتاه تقرير جلنة الرباق الدولية.   3-
قراءة يف كتاب تاريخ فل�شطني يف العهد العثماين ، 2003م .   4-

-5 امل�ؤرخ املقد�شي / عارف العارف / جمعية اجلامعة ال�شالمية ، غزة 2003.
-6 القد�ص يف رحلة م�شطفى البكري ال�شديقي / حتت الن�رش .  



445

اأعالم فل�شطني من الفتح ال�شالمي وحتى ال�قت احلا�رش، 5جـ ، دم�شق ، دار ال�ثائق   3-
1985-2005م. 

تاريخ ال�شابئة امليدانية ، دار ال�ثائق ، دم�شق 2003م.  4-
وه� ع�ش� يف احتاد الكتاب الفل�شطينيني ،  وع�ش� اجلمعية التاريخية ال�ش�رية 

______________________________
-1 اجزم:تقع جن�ب مدينة حيفا وعلى بعد ثمانية وع�رشين كيل� مرتا منها، وقرية اجزم غنية باآبارها وعي�نها ومنها :عني 
احلجلة ، وعني ال�شف�شافة،وعني احلج عبيد، والقرية ت�شتهر با�شجار الزيت�ن ، وكان بها ثالثة معا�رش يدوية وواحدة اآلية . 

حممد �رشاب ، معجم ، �ص99.
-2  امل�شدر 

حممد حمم�د �حمد �حلروب 
      ولد امل�ؤرخ حممد احلروب يف  قرية خارا�ص)1( ال�اقعة يف حدود اخلليل عام 1387 
هـ/1967م ، ح�شل على البكال�ري��ص يف التاريخ عام 1992م من جامعة اخلليل، 
1995م،   عام  الردنية  اجلامعة  من  ال�شالمي  التاريخ  يف  املاج�شتري  على  وح�شل 
وعن�ان ر�شالة املاج�شتري كانت " املماليك التراك يف الدولة الي�بية 567 _ 648هـ/ 
1171  _1250م" . عمل م�شاعدًا غري متفرغ يف جامعة اخلليل وجامعة القد�ص 
املفت�حة 94-1999م ويعمل الآن مدر�شا متفرغًا يف جامعة القد�ص املفت�حة من عام 
1999م )2(.حاز على درجة الدكت�راه يف عام 2009م، وكانت اطروحته بعن�ان: "دور 
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قراوة بني زيد ، والتعليم العدادي والثان�ي يف مدر�شة بني زيد الثان�ية ، وبعد ح�ش�له 
على �شهادة الثان�ية العامة من مدر�شة ذك�ر رام الله الثان�ية عام 1970م ، ت�جه اإىل 
جامعة بريوت العربية للح�ش�ل على اللي�شان�ص ، والذي حاز عليه عام 1989م ، كما 
ح�شل على الدبل�م العام من جامعة القدي�ص ي��شف ـ الي�ش�عية ـ بريوت عام 1993م، 
ثم ح�شل على درجة املاج�شتري يف م��ش�ع " ي��شف بن تا�شفني" من جامعة القدي�ص 
ي��شف ـ الي�ش�عية ـ بريوت  عام  1997م  ، واملاج�شتري يف م��ش�ع " معركة الزلقة 
باري�ص  عام 2000م . ح�شل على درجة الدكت�راة يف  ـ  باري�ص 8    " من  جامعة 
م��ش�ع " الظاهرة القبلية ودورها يف �شق�ط الدولة الأم�ية  ـ �رشاع قي�ص ومين " من  

جامعة باري�ص 8 باري�ص  2004م. )2(.
وللم�ؤرخ �لعديد من �لأبح�ث �همه� :

1 ـ بدر اجلمايل .
2 ـ اأب� اأحمد امل�شتع�شم .

حتليل ن�ش��ص ح�ادث عام 626 هـ 
مكان العمل  : حاليا جامعة القد�ص / اأب� دي�ص  من العام الدرا�شي 2005م 

اأبحاث ما زالت قيد العمل مع الطلبة: 
1 ـ بلدة العيزرية 

2 ـ الكنعاني�ن 
3 ـ ملاذا يجب الهتمام ببيت املقد�ص  

كما اأن له ن�شاطات اأدبية نذكرمنها : 
 1 ـ كتابة ال�شعر

2 ـ تقدمي  الربنامج ال�شهري : املقهى الأدبي يف املركز الثقايف الفرن�شي ـ القد�ص 
________________________

-1 قراوه بن زيد: يتاألف اإ�شم القرية من مقطعني : الول قراوة وتعني باللغة الي�نانية بلد ، فيك�ن معنى اإ�شم القرية ، بلدة بني 
زيد ، وهي ت�شتهر بزراعة اأ�شجار الزيت�ن .م�شطفى الدباغ ، بالدنا فل�شطني، ج8، ق2، �ص272.

2 - ار�شل ال�شرية الذاتية اىل الدكت�ر �شعيد البي�شاوي.

حممد ه��سم م��سى د�ود غ��سة 
ولد امل�ؤرخ حممد غ��شه يف الك�يت عام 1392هـ/ 1972م ، ح�شل على �شهادة 
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ال�طنية منذ عام 1987م ، قام بالتدري�ص يف جامعة القد�ص املفت�حة ، بني عامي 1997-
در�ص يف  كما  اريحا 2002م،  ومركز  ومركز جنني 1999-2000م،  1998م، 
كلية جمتمع النجاح ال�طنية من 2001-2002م، و ه� حما�رش  يف ق�شم التاريخ  . 
             اأما عن ن�شاطاته فقد تلقى دورة يف التاريخ ال�شف�ي يف م�ؤ�ش�شة تامر- رام الله عام 
1994م، ودورة يف الر�شيف وادارة �شجالت جامعة النجاح ال�طنية عام 1998م، 
ودورة يف ق�شايا ال�شالم والدميقراطية يف املركز الفل�شطيني لق�شايا ال�شالم والدميقراطية 
ال�طنية  اللجنة  املخط�طات وحفظها عن  ترميم  ودورة يف  عام 1999م،  القد�ص  يف 
الفل�شطينية للرتبية والثقافة والعل�م يف القد�ص عام 2000م، ودورة يف ك�شف التزوير 

عن مركز الدرا�شات وال�شت�شارات الفنية يف جامعة النجاح ال�طنية عام 2000م.
 له جمم�عة من املن�ش�رات نذكرمنها:

-1 حتقيق ودرا�شة :الن�ص اجلليل يف تاريخ القد�ص واخلليل ، بريوت ،جـ1، 1999م.
-2 ملخ�شات ر�شائل املاج�شتري ، جامعة النجاح ال�طنية 1985-1999م.

-3 دليل النتاج العلمي والفكري والثقايف للعاملني يف جامعة النجاح ال�طنية 1977-
2002م.

-4 دليل ر�شائل املاج�شتري يف كليات جامعة النجاح ال�طنية 1985-2002م.
______________________________

-1عني ال�شلطان : هي م�قع مدينة اأريجا القدمية، وفيها عني تتدفق مياهها بغزارة، وتطفح حتى تغطي ما ح�لها، فت�ؤلف �شاقية 
وي�شتمل امل�قع على ) تل اأنقا�ص ، نقب جزء منه، مدافن باجل�ار ، بركة مبنية باحلجارة (. م�شطفى الدباغ ، بالدنا فل�شطني، 

جـ8، ق2، دار الهدى، كفر قرع، �ص563.
-2 ار�شل ال�شرية الذاتية للباحثني. 

حمم�د �حمد حممد ع��د 
امل�افق  ال�شبت  ي�م   ) نابل�ص   ( ع�رتا)1(  بلدة  يف  ع�اد  حمم�د  الدكت�ر  امل�ؤرخ  ولد     
�شباط 1954  �شهر  من  والع�رشين  ال�شابع  عام1374هـ/  الآخرة  من جمادى   23
م، اأنهى درا�شته البتدائية والعدادية يف مدار�ص بلدته عام 1969م ، وتلقى تعليمه 
الثان�ي يف مدر�شة ال�شالحية يف نابل�ص ، وعندما ح�شل على �شهادة الثان�ية العامة عام 
1972م انتقل اإىل الردن  ليدر�ص يف اجلامعة الردنية – تخ�ش�ص تاريخ ، وح�شل 
على بكال�ري��ص يف التاريخ والآثار عام 1976م ، وقد اأكمل درا�شته العليا للح�ش�ل  
على درجة  املاج�شتري  من اجلامعة نف�شها ، وقد كانت اطروحته بعن�ان :" اجلي�ص والقتال 
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يف �شدر ال�شالم " ، وح�شل على الدرجة عام 1986م، وتابع درا�شته ليح�شل على 
درجة الدكت�راة ،وكانت اطروحته بعن�ان" اجلي�ص وال�شط�ل يف الع�رش الم�ي" ، وقد 

ح�شل على الدرجة عام 1992م)1(. 
     ح�شل الدكت�ر حمم�د ع�اد على دبل�م يف الإدارة من مان�ش�شرت / بريطانيا عام 1988م، 

كما ح�شل على دبل�م يف التاهيل الرتب�ي من اجلامعة الردنية عام 1990م. 
   عمل امل�ؤرخ  حمم�د ع�اد يف وزارة الرتبية والتعليم منذ عام 1976-1993م ، كما 
عمل باحثا يف التاريخ القت�شادي يف م�ؤ�ش�شة ال البيت منذ عام 1988-1992م ، 
و عمل ا�شتاذا م�شاعدا يف ق�شم التاريخ / جامعة اخلليل / عام 1994م ، وعمل اي�شا 
التاريخ عام 1994م،  ق�شم   / ال�طنية  النجاح  متفرغ يف جامعة  م�شاعدا غري  ا�شتاذا 
عام1994م  منذ  ال�شمال  حمافظات  يف  املفت�حة  القد�ص  جامعة  لفرع  مديرا  وعمل 
– 2000م ، حيث كان م�ش�ؤول عن اإدارة كل من : منطقة نابل�ص التعليمية ، ومنطقة 
جنني التعليمية  ، ومنطقة ط�لكرم التعليمية   ، ثم مديرا لكل من : مركز نابل�ص الدرا�شي 

ال�رشقي ، مركز قلقيلية الدرا�شي ، مركز �شلفيت الدرا�شي ، مركز ط�با�ص الدرا�شي . 
______________________________

العهد  يف  ظهرت  التي  القرى  اإحدى  وهي  نابل�ص،  من  الغربي  اجلن�ب  اإىل  مرتات  كيل�  ثمانية  بعد  على  تقع  ع�رتا:   1-
الكنعاين،وذكرت يف الكتاب املقد�ص با�شم "جعبة فنحا�ص" وي�رشب �شكان القرية من العي�ن ال�اقعة يف طرفها ال�شمايل، 
ف�شال عن نبع عني الغ�طة يف طرفها اجلن�بي . انظر : حممد �رشاب : معجم ، �ص551-552، �شكري عراف ، معجم ، 

�ص476. 
-2اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني قبل وفاته رحمه الله.

�أهم بح�ثه �لعلمية : 
-1 الإيالف ، من�ش�ر يف جملة  املنار ، املجلد الأول ، العدد الأول ، �شعبان ،1996م .

، املجلد الأول ،  -2 لبا�ص املقابلة حتى نهاية الع�رش الم�ي، من�ش�ر يف جملة  املنار 
العدد الثالث ، جمادى الخرة 1996م. 

-3 �ش�رى القتال حتى نهاية الع�رش الم�ي ، بحث حمكم مل�ؤمتر بني ال�ش�رى والدميقراطية 
عام  الخ�رش  الكتاب  ودرا�شات  لبحاث  العاملي  واملركز  ال�رشيف  الزهر  عقده  الذي 

1997م .
بحث حمكم   : بعد  عن  والتعليم  املفت�ح  التعليم  املفت�حة يف  القد�ص  جامعة  -4 جتربة 
من�ش�ر �شمن فعاليات الندوة الدولية للتعليم عن بعد واملنعقد يف ت�ن�ص عام 1998م. 



449

وله عدة بح�ث غري من�ش�رة منها:" دور امل�ؤرخ يف ت�جيه فل�شفة التاريخ "،   و "بدايات 
تك�ين البحرية العربية ال�شالمية وتط�رها حتى نهاية الع�رش الم�ي " ، و " من تراثنا 
الرتب�ي ال�شالمي  تراثنا  " من  و    ، " الدين�ري  اب� حنيفة   : الرتب�ي ال�شالمي اخلالد 

اخلالد : اجلاحظ".
وله بح�ث حمكمة مل�ؤمترات علمية منها : 

-1 الفكر الرتب�ي عند المام الزرن�جي : بحث حمكم مل�ؤمتر العل�م الرتب�ي بني ال�شالة 
واملعا�رشة ، والذي عقد يف رحاب جامعة الريم�ك عام 1997م 

، بحث حمكم يف  الهجري  الثالث  القرن  نهاية  ال�شالمية حتى  الدولة  اجلي�ص يف   2-
كتاب مرجع يف تاريخ المة العربية للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعل�م . 

وله جهد علمي يف خدمة املجتمع يتمثل يف تقدمي اوراق يف الندوات وامل�ؤمترات منها:
-1 ورقتا عمل من�ش�رتان �شمن اعمال ندوة تك�ين الطر عن بعد بدول البحر الأبي�ص 
املت��شط يف الرباط عام 1996م ، الأوىل بعن�ان : جتربة جامعة القد�ص املفت�حة يف ادارة 
�شبكة املراكز الدرا�شية ، والثانية بعن�ان : ال�شبكة العربية للتعليم املفت�ح والتعليم عن بعد . 
، مقدمة اىل  بعد  والتعليم عن  املفت�ح  للتعليم  العربية  ال�شبكة   : بعن�ان  -2 ورقة عمل 

الجتماع القليمي ح�ل : العامل العربي وجمتمع املعل�ماتية ، ت�ن�ص عام 1998م . 
-3 املركز الدرا�شي يف جامعة القد�ص املفت�حة – واقع وتطلعات، ورقة عمل  مقدمة اىل 
الجتماع التا�شي�شي لل�شبكة العربية للتعليم املفت�ح والتعليم عن بعد املنعقد يف عمان 

عام 1996م . 
 ، ،وبريطانيا  ت�ن�ص  يف  عقدت  التي  امل�ؤمتر  وت��شيات  امل�ؤمتر  ح�ل  عامة  مقدمة   4-

وامريكا،وهنغاريا ، والذي نظمته جامعة القد�ص املفت�حة عام 1997م . 
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درا�شة التاريخ وعالقتها بالعل�م الجتماعية ، تاليف هي�اتكن ، 1963م .   6-
كما �شارك يف كتب كثرية منها : 

التغيري ال�شيا�شي والجتماعي يف م�رش احلديثة ، 1967م   1-
الث�رة العربية الكربى ، 1968م.  2-

و�شنف الدكت�ر حمم�د كتبا باللغة الجنليزية منها :
-1 حتقيق كتاب التمهيد والبيان يف مقتل ال�شهيد عثمان ، 1964م . 

-2 كفاح م�رش يف �شبيل ال�شتقالل ، 1965م .
-3 ابعاد الق�شية الفل�شطينية ، 1970م. 

-4 �شرية ن�ر الدين حمم�د ، 1971م. 
كما ن�رش كتبا عن الرتاث العربي منها : 

-1 �شرية الر�ش�ل ) �شلعم (  ، 1967م.
-2 العقد الفريد  ، جزءان ، 1967م. 

العربية ، خا�شة  وللدكت�ر زايد مقالت وابحاث ن�رشها يف امهات ال�شحف واملجالت 
جملة البحاث التي ت�شدر عن اجلامعة المريكية يف بريوت ، وجملة العربي الك�يتية، 
ون�رش ق�ش�شا ومقالت �شحفية يف جملة ال�شتار امل�رشية ، كما �شارك يف امل��ش�عة العربية 
 ، القاهرة عام 1965م  والن�رش يف  للطباعة  فرانكلني  م�ؤ�ش�شة  ا�شدرتها  التي  املي�رشة 

ون�رش عدة كتب مدر�شية كانت الغاية منها قراءات للطالب. 

حمم�د �حمد �لن�ط�ر 
         ولد امل�ؤرخ حمم�د احمد الناط�ر يف بلدة بيت دجن القريبة من يافا عام1366هـ/ 
1946م ، و بعد نكبة 1948م هاجرت اأ�رشته لتقيم يف بلدة الكرامة ، حيث �شب و 
ترعرع ، و بداأ يفكر فيما اآلت اإليه اح�ال ال�شعب الفل�شطيني  الذي هجر من اأر�شه و 
كانت الكرامة ال�اقعة يف غ�ر الأردن هي املحطة الن�شالية الأوىل يف حياته حيث ان�شم 

اإىل حركة الق�ميني العرب. 
       ان�شم حمم�د الناط�ر اإىل حركة التحرير ال�طني الفل�شطيني فتح عام 1967م 
و قد اأ�شهم يف تثبيت و بناء ق�اعد حركة فتح يف منطقة الغ�ار حيث مت ت�شكيل تنظيم 
الكرامة الذي كان من رم�زه و اع�شاء قيادته، و عندما ن�شبت معركة الكرامة يف 21 
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متييزا  ولي�ص  �شالم  :"فل�شطني  ال�شبق جيمي كارتر  المريكي  الرئي�ص  الرد على كتاب 
عن�رشيا " بعن�ان :حجج كارتر الباطلة و �شيا�شات امريكا التي تكيل مبكيالني يف قيمها 

و حق�ق الإن�شان و القان�ن الدويل .
)اآن الوان لكي تق�م ال�ليات املتحدة المريكية بالتكفري عن ظلمها لل�شعب الفل�شطيني، 

و ت�شتعيد م�شداقيتها ، وحتافظ ب�شكل اف�شل على م�شالح ال�رشق الو�شط(

حمم�د ز�يد 
    ولد امل�ؤرخ  الدكت�ر حمم�د زايد يف بلدة عنبتا)1( عام1352هـ/ 1933م ، تلقى 
تعليمه البتدائي يف بلدته ، ودرا�شته العدادية يف ط�لكرم ، ودرا�شته الثان�ية يف الكلية 
، وعني معلما يف  العامة عام 1942م  الثان�ية  نال �شهادة   ، العربية  الر�شيدية والكلية 
معارف فل�شطني ، وعمل يف مدار�ص برقة واللد والرملة ، التحق بكلية الآداب يف جامعة 
الك�يت  اإىل  ، ثم �شافر   تاريخ عام 1950م  لي�شان�ص  ، ونال  القاهرة عام 1948م 

وعمل ا�شتاذا يف املدر�شة املباركة 1950-1952م )2(. 
 ، الثان�ي  القطاع  للتدري�ص يف  عام 1953م  بريوت  المريكية يف  اجلامعة  مع  تعاقد 
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قدمها  التي  الر�شالة  م��ش�ع  وكان   ، التاريخ  يف  املاج�شتري  على  ح�شل  حتى  ودر�ص 
:" رحلة برتراندون دي لبروكبري اإىل فل�شطني ولبنان و�ش�ريا 1432م "، عني اأ�شتاذًا 
للتاريخ العربي وال�شالمي يف اجلامعة المريكية يف بريوت ، ويف عام 1957م �شافر اإىل 
ال�ليات املتحدة والتحق بجامعة Yale )ييل( للح�ش�ل على الدكت�راة ، وكان م��ش�ع 
وج�ده  واثناء   ،" عام 1936م  ومعاهدة  الربيطانية   – امل�رشية  العالقات   ": اطروحته 
، رجع اىل بريوت وقام  العربي والثقافة ال�شالمية  التاريخ  بتدري�ص طالبه  يف ييل قام 
الع�رش  العربي وال�شالمي يف  التاريخ  بالتدري�ص يف اجلامعة المريكية وت�ىل تدري�ص 
، 1965م، 1968م،  لندن يف عام 1964م  زار   ، وتاريخ م�رش احلديث  ال��شيط 
للتحري عن ال�ثائق الربيطانية يف املتحف الربيطاين املتعلقة مب�رش وتاريخها ال�شيا�شي.

من م�ؤلفاته :
القاهرة   ، للكتاب  العامة   امل�رشية  الهيئة  ،ط1،  اخلالدة  القد�ص   1-

،1974م،ط2،القاهرة،2000م. 
-2 ن�شاء خالدات ، 1945م .

-3ق�ش�ص من التاريخ ، 1946م .
-4 ي�لي�شيز التائه ، 1946م .

-5 العربي يف حروبه ، 1946م 
 _____________________________

-1 عنبتا: يرجح اأن ا�شم القرية م�شتق من )عنبا ال�شرييانية (،مبعنى عنب ،وهي واقعة اإىل ال�رشق من ط�لكرم ،وت�شتهر بزراعة 
اأ�شجار الزيت�ن والأ�شجار املثمرة.انطر:حممد �رشاب ،معجم ،�ص549.

-2 عرفان اله�اري : اأعالم ، �ص 415، يعق�ب الع�دات،من اأعالم الفكر والأدب،�ص228-229،وانظر : جملة الديب 
عام 1971. 

وللدكت�ر حمم�د كتب مرتجمة منه� : 
المرباط�رية البيزنطية – تاأليف ن�رمان بنز ، جلنة التاليف والرتجمة والن�رش القاهرة،   1-

بال�شرتاك مع الدكت�ر ح�شني م�ؤن�ص ، 1950.
 ، فار�ص  نبيه  الدكت�ر  مع  بال�شرتاك   ، ل�ي�ص  برنارد  تاليف   ، التاريخ  يف  العرب   2-

1954م.
اآراء رو�ش� احلية ، تاليف ج�ن دي�ي ، 1957م .  3-

اآراء جيفر�ش�ن احلية ، تاليف ج�ن دي�ي ، 1957م .  4-
ال�ش�ل الثقافية للح�شارة ال�شناعية ، تاليف ج�ن نيف ، 1962م .   5-
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حتى  م  عام 1980  من  اخلارج  ويف  ال�طن  ، وح�رش 18م�ؤمترا يف  كتب 14مقال 
عام 2001 م ، كما ا�شرتك يف عدد من املجال�ص واللجان ، وكان ع�ش�ا اأحيانا ومقررا 
احيانا اأخرى واأ�رشف على 12 ر�شالة ماج�شتري و�شارك يف مناق�شة ر�شائل ماج�شتري 
واإعداد  اأ�شئلة  وو�شع   ، املفت�حة  القد�ص  جامعة  يف  الإ�شايف  بالتدري�ص  وقام   ، اأخرى 

العديد من التعيينات .

حمم�د �أمني منر 
ولد امل�ؤرخ حمم�د منر يف خربثا )1( بني حارث ق�شاء اللد ي�م اجلمعة امل�افق 24 �شعبان 
عام 1351هـ/ 23 كان�ن الأول عام 1932م ، وترعرع فيها ويف قرية �شلتا ق�شاء 
اللد ، ثم اجرب على الرحيل من قرية �شلتا بعد اأن احتلتها الق�ات ال�شهي�نية ودمرتها 
عام 1948م ، امت تعليمه البتدائي يف مدر�شة قرية �شفا ق�شاء رام الله عام 1948م ، 
واكمل تعليمه الثان�ي يف املدر�شة الها�شمية الثان�ية يف البرية عام 1952م ، ثم التحق 
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اذار عام 1968م �شارك حمم�د الناط�ر يف هذه املعركة و ابلى بالء ح�شنا، و يف عام 
1969م مت ت�شكيل الق�ة التنفيذية للر�شد املركزي و ت�ىل حمم�د الناط�ر قيادتها و 

كان تعدادها يف تلك الفرتة 65 مقاتال وكان مقره يف جبل عمان)1( .
     عاد العميد حمم�د الناط�ر اإىل اأر�ص ال�طن يف عام 1996م ، و ت�ىل اإدارة مديرية 
الأمن اخلا�ص عام 1997م بق�ات الأمن ال�طني ، و قد اأعد حمم�د الناط�ر جمم�عة من 
امل�ؤلفات  الهامة منها :القاطع الثالث )زلزال بريوت ( الذي ترجم اإىل الإجنليزية، وفيه يتعر�ص 
لي�ميات احلرب ، م�شجلة بامل�شتندات لعمليات خطرية ، كان حمم�د الناط�ر طرفا فيها )2( 
.و طبع اأكرث من مرة يف بريوت، و م�رش، و الأردن، وفل�شطني، و كتاب الدليل العام لتامني 
�شالمتك ، وكتاب التدريب على الأ�شلحة الفردية، و كتاب الإ�شتخبارات ال�شهي�نية- 
عدونا الول ، و كتاب دليل املقاومة ال�شعبية ، و كتاب التدريب على هند�شة املتفجرات، و 
كتاب معركة الكرامة ا�شبابها ، وجمرياتها ، ونتائجها ، وه� مزود باخلرائط و�ش�ر ال�شهداء 
وغريها من امل��ش�عات التي اأثرت البحث ، و�شدرت الطبعة الأوىل عن الدار الأهلية للن�رش 
،عمان ،2009م.ويعالج الناط�ر يف كتابه "معركة الكرامة" دور �شكان منطقة الكرامة 
الذين قدم�ا جميع امكاناتهم وو�شع�ها يف خدمة الفدائيني الفل�شطينيني ،وف�شال عن ذلك 
اأ�شار امل�ؤرخ اىل اأن ال�حدة ت�ؤدي اإىل الن�رش من خالل اإ�شارته اإىل وحدة الدم والهدف 
بني املقاتل الردين والفل�شطيني . كما عرج على الرواية ال�رشائيلية.  وه� كتاب جدير 
بالقراءة لأنه اأ�شار اإىل اإرادة الأمة العربية التي ل تقهر وخا�شة بعد حرب عام 1967م.

وه� يعد كتابًا عن ) ق�ات 17 ( ودورها يف حماية الرئي�ص يا�رش عرفات. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-1 اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني ، و اجرى معه الدكت�ر �شعيد البي�شاوي مقابلة خا�شة ،وا�شتقى من خاللها معل�مات اأثرت 
ال�شرية الذاتية اخلا�شة باجل�انب التاريخية والن�شالية والعلمية ، وكان ع�ش�ًا يف املجل�ص الث�ري ، تقاعد برتبة ل�اء. 

-2 ر�شيدة مهران ، يا�رش عرفات " الرقم ال�شعب ، �ص28.

حمم�د �سليم�ن �لع�يدي
         ولد امل�ؤرخ حمم�د يف قرية ع�شرية ال�شمالية قرب نابل�ص عام 1325هـ/ 1907م، 
ودر�ص يف املدر�شة ال�شالحية يف نابل�ص ، والتحق بدار املعلمني بالقد�ص عام 1923م 
وتخرج فيها عام 1927م، ثم ُعني معلما يف املدر�شة ال�شالحية الثان�ية . ثم اىل مدر�شة 
بيت حلم حيث اأم�شى فيها اربع �شن�ات ، ثم مديرا ملدر�شة ال�ش�اوين – الزاوية يف �شفد. 
وهناك يف �شفد افتتح مدر�شة لتعليم الآميني دامت حتى نهاية النتداب ، كما عمل يف 
�شفد �شكرتريا جلمعية مت�ين م�ظفي �شفد التعاونية مدة خم�ص �شن�ات، كما كان مندوب 
النتداب  نهاية  حتى  �شفد  يف  يعمل  وا�شتمر   ، بالقد�ص  العامة  العربية  الهيثم  جمعية 
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الربيطاين. در�ص درا�شة خا�شة وجنح يف امتحان ال�شهادة العليا ملعلمي مدار�ص فل�شطني 
الثان�ية عام 1934م، وكانت حك�مة فل�شطني تعادل هذه ال�شهادة ل�شهادة البكال�ري��ص 
بعد  �شن�ات  اربع  بدرا�شة  الردنية  ببريوت، كما عادلتها احلك�مة  اجلامعة المريكية  يف 

الدرا�شة الثان�ية – لي�شان�ص)1(.
الإ�شالمية  العلمية  الكلية  يف  معلما  وعمل   ، 1948م  عام  الردن  اىل  جلاأ           
بعمان مدة �شت اأع�ام ، ثم عني مديرا ملدر�شة رغدان الثان�ية وبقي فيها مدة عامني ، ثم 
اأ�شبح م�شاعدًا ملفت�ص معارف ل�اء البلقاء ، ثم مفت�شا عاما يف وزارة الرتبية والتعليم اخلا�ص 
اأهلية واجنبية يف ال�شفتني مدة ثالث اأع�ام ، ثم مفت�شا  عاما لدائرة الآثار  – مدار�ص 

الردنية . 
         �شافر يف بعثة لدرا�شة الآثار الرومانية يف الي�نان وايطاليا وبريطانيا ملدة �شنة واحدة، 
عاد بعدها ليت�شلم عمل م�شاعد مدير دائرة الآثار ، وبعد ثمانية اأع�ام يف دائرة الآثار نقل 
مديرا لدائرة الثقافة والفن�ن حيث ام�شى فيها اأربعة اأع�ام احيل بعدها اإىل التقاعد عام 
1970م، عمل حما�رشا غري متفرغ يف اجلامعة الردنية باعطاء حما�رشتني عن البرتاء 

ا�شب�عيا وحما�رشة عن البحاث الت�راتية لطلبة ال�شنة الرابعة – ق�شم الآثار.

_________________________
-1  يعق�ب الع�دات ، من اعالم الفكر ، �ص395-398، نزار اباظة وحممد ريا�ص املالح  متام العالم ،�ص280.

�ملن�س�ر�ت �لعلمية :
-1 مبادىء التاريخ القدمي . �شدر عام 1934م.

عام  �شدر   . الوىل  العاملية  احلرب  حتى  احلجرية  الع�ش�ر  منذ   . مدنية  معل�مات   2-
1937م ، يتناول تاريخ احلكم وان�اعه .
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يف  وع�ش�   ، التاريخية  للدرا�شات  الفل�شطينية  اجلمعية  يف  ع�ش�  حمم�د  والدكت�ر 
جممع اللغة العربية الفل�شطيني ، وع�ش� جلنة اعداد املقررات الدرا�شية ، وه� باحث يف 
التاريخ القت�شادي يف م�ؤ�ش�شة اآل البيت من عام 1988-1993م ، وع�ش� جمل�ص 
جامعةالقد�ص املفت�حة منذ عام 1994-2000م ،وه� نائب رئي�ص اللجنة التنفيذية 
يف  الطلبة  تاديب  جلنة  يف  ع�ش�  وه�   ، 1996-2000م  عام  منذ  العربية  لل�شبكة 
جامعة القد�ص املفت�حة منذ عام 1996م ، وع�ش� جلنة مناق�شة ر�شائل ماج�شتري يف 

جامعة النجاح ال�طنية / ق�شم التاريخ ، للر�شائل الآتية : 
-1 ال�اقع التاريخي للق�شاء يف �شدر الإ�شالم ، عام 1996م .

-2 ال�شلح والعن�ة لدى عامر ال�شعبي عام 1997م .
-3 حتقيق خمط�ط: باعث النف��ص اإىل زيارة القد�ص املحرو�ص عام 1999م .

اأما عن خدمة املجتمع فالدكت�ر حمم�د كان قد �شاعد يف جمع التربعات املادية والعينية 
ملركز قلقيلية الدرا�شي ، وح�شل مب�جب هذا العمل على كتاب �شكر من جمل�ص اجلامعة 

عام 1998م ، وقد تراأ�ص رئا�شة جمل�ص قروي ع�رتا منذ عام 1996-2000م .
    وقد ح�شل الدكت�ر حمم�د على رتبة اأ�شتاذ م�شارك بتاريخ 2000/6/11م .

حمم�د طلب خليل �لنم�رة

   ولد امل�ؤرخ حمم�د النم�رة يف بلدة دورا يف ي�م الثالثاء الثامن و الع�رشين من �شهر 
رجب عام 1353هـ امل�افق  اخلام�ص من �شهر ت�رشين الثاين عام 1934م /،و تلقى 
تعليمه البتدائي يف مدر�شة قريته، و اأكمل درا�شته يف مدر�شة احل�شني بن علي الثان�ية 

يف اخلليل عام 1954-1955م.
 اأما عن امل�ؤهالت العلمية :

ح�شل على بكال�ري��ص يف القت�شاد و العل�م ال�شيا�شية عام  1975 م)1(.
امل�ؤلفات :
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قام امل�ؤرخ حمم�د النم�رة بتاأليف العديد من امل�ؤلفات والبحاث منها:
-1 الفل�شطيني�ن و م�ؤ�ش�شات، احلكم الذاتي و الحتالل وحق تقرير امل�شري من العهد 
اخلليل   العثماين)1917-1794(  العهد   – الأول  النتفا�شة/اجلزء  اإىل  العثماين 

1994م.
-2ت�ثيق انتهاكات حق�ق الإن�شان يف الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة وو�شائل املقاومة 
القد�ص  العربية  الدرا�شات  ،جمعية  1967-1987م  الإ�رشائيلي  لالحتالل  املدنية 

1989م

-3 م��ش�عة ناحية دورا :الأر�ص والتاريخ و الإن�شان و الرتاث . اجلزء الأول :الأر�ص و 
املقاومة ال�طنية دفاعا عنها 1997م 

-4 الفلكل�ر يف الريف الفل�شطيني،ط1 ، اخلليل،1998م  .
-5 اجلرمية غربية امريكية و فل�شطني ال�شحية  .ط1 اخلليل 2001 م ، وط2 اخلليل 2002م. 
-6 الغرب و الإ�شالم و فل�شطني – حق�ق تاريخية و �رشاع ح�شارات ام ارهاب و �رشاع             
الرهاب  مكافحة  بحجة  ال�شع�ب  الغرب يف حق�ق  لتدخل  حد  ل��شع  .دع�ة  م�شالح 

اخلليل ،1427هـ/2006م .
_____________________________

-1 اأر�شل �شريته الذاتية اإىل الدكت�ر �شعيد البي�شاوي الذي حتدث معه هاتفيا و ح�شل على معل�مات ا�شافية تتعلق باعماله 
و املنا�شب التي �شغلها ، و قد كان امل�ؤرخ رئي�شا لبلدية دورا بني عامي 1995-1997م ،كما عمل امينا ملكتبة جامعة 

القد�ص املفت�حة يف مركز دورا الدرا�شي يف الفرتة ال�اقعة بني عامي 2002-2005م. 

�أم� �مل�ؤلف�ت ب�للغة �لجنليزية :
 Palestinian Municipal Councils Under Israeli Occupation  1-
 1967-1990 Legal and Administrative Aspects .Ander American

>near east refugee aid –Jerusalem
 Palestinian Co-operative movement 1920-1991 )welfare  2-
 association –Jerusalem and Geneva (1991.)co –author with

) Mr.Adnan Obeidat
 

خمط�ط�ت و در��س�ت قيد �لإعد�د : 
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�أول �ملخط�ط�ت �لعربية :
-1 التعليم يف فل�شطني من العهد العثماين اإىل النتفا�شة ،مع اإح�شاءات تبني تط�ر التعليم .
بني  املتبادلة  العالقات  ،و  النتفا�شة  اإىل  العثماين  العهد  من  فل�شطني  البلديات يف   2-
امل�شئ�لني يف البلديات و ال�شلطات احلاكمة و ال�شعب الفل�شطيني ، عرب احلقب املختلفة 

-3 تاريخ ناحية دورا التي ت�شم مائة قرية و خربة من العهد الكنعاين اإىل النتفا�شة 
:التاريخ و الع�شائر و �شجرات اأن�شابها ، و التعليم ) كعينة عن تاريخ فل�شطني(_درا�شة 
وثائقية و ميدانية _و ت�شمل درا�شة نقدية حلفريات تل بيت مر�شم التابع اإىل بلدة دورا و 
التي قام بها عامل الآثار اليه�دي الأمريكي الربايت وزور بع�ص ج�انب تاريخ فل�شطني، 
عالوة على وثائق من �شجالت حمكمة القد�ص ال�رشعية و حمكمة اخلليل ال�رشعية،ووثائق 

غري من�ش�رة تتعلق باملرا�شالت بني الإدارة العثمانية و عائالت فل�شطني .
املتبادلة  العالقة  و  الفل�شطينيني  من  وم�قفها  فل�شطني  على  تعاقبت  التي  الإدارات   4-

بينها و بينهم: 
   - اجلزء الثاين – النتداب الربيطاين 1918--1948م.

الإدارة امل�رشية يف قطاع غزة  الغربية و  ال�شفة  الأردنية يف  الإدارة  الثالث     - اجلزء 
1948-1967م.

  - اجلزء الرابع: الإدارة الإ�رشائيلية قبل كامب ديفيد 1967-1979م.
  - اجلزء اخلام�ص: الإدارة الإ�رشائيلية منذ كامب ديفيد 1979-2006م.

�أم� عن �لدر��س�ت �لإجنليزية:
A reply to Jimmy Carter’s book –Palestine peace not apartheid -:
Carter’s fallacies  and USA’s double standard policies in it’s 
ideals ،human rights and international law .)it’s time for USA 
to expiate it’s injustices to the people of Palestine ، regain it’s 
credibility and preserve better it’s interestsin the middle east(.
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-3 تاريخ العرب . وه� مقرر لل�شف الرابع البتدائي .
-4 جغرافية العامل العربي . وقد قررته وزارة املعارف للمرحلة الثان�ية ، �شف املرتك .

-5 تاريخ اوروبا احلديث . �شدر عام1955م.
-6 البرتاء. �شدر عام 1956م.

-7 اآثار جر�ص. �شدر عام 1957م.
-8  من ق�ش�ص العرب .عام 1957م.

-9 الق�ش�ر الم�ية . عام 1958م.
-10 من تاريخنا . عام 1959م.

-11 ايران من كفاح اىل جناح.
-12 الغرب. ملك و�شعب .

-13 احلفريات الثرية . عام 1966م.
-14 خمط�طات البحر امليت. عام 1967م.

-15  بن غ�ري�ن وبناة ا�رشائيل .
-16 ماأ�شاة بيت املقد�ص .

-17 عمان يف ما�شيها وحا�رشها .
-18 �رشخة من احلرم القد�شي ال�رشيف.

-19 ال�شنابل )ترجمة(.

حمم�د علي خليل عط� �لله 
        ولد امل�ؤرخ حمم�د عطا الله  يف )نابل�ص ( ي�م اخلمي�ص امل�افق19 ربيع الأول عام 
1373هـ/ 26 ت�رشين الثاين عام 1953م  ، در�ص البتدائية والعدادية والثان�ية 
يف نابل�ص وح�شل على �شهادة الثان�ية العامة ) الت�جيهي( عام 1971م . وتابع درا�شته 
فح�شل على البكال�ري��ص من اجلامعة الردنية يف عمان عام 1975م ثم املاج�شتري 
عام 1980م من اجلامعة نف�شها يف م��ش�ع ) نيابة غزة يف الع�رش اململ�كي. وح�شل 
ر�شالة  م��ش�ع  وكان  1988م  عام  املانيا  يف  ت�بنجن  جامعة  من  الدكت�راه  على  
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الدكت�راه )وثائق الط�ائف احلرفية يف القد�ص القرن ال�شابع الهجري ( . عمل يف منا�شب 
خمتلفة منها: كان مدر�شا يف وزارة الرتبية والتعليم يف الردن يف الفرتة ما بني 1975-
1980م ، ومدر�شا للتاريخ يف جامعة النجاح ما بني 80-1984م ، واأ�شبح خاللها 
رئي�شا لق�شم التاريخ 83-1984م ثم مديرا ملركز الت�ثيق واملخط�طات والن�رش -89 
1994م ، ورئي�ص ق�شم التاريخ -98 1999م ، وعميدًا لكلية الداب 1999-
جامعة  يف  الن�شانية  للعل�م  العليا  الدرا�شات  لق�شم  رئي�شا  خاللها  وكان   ، 2001م 

النجاح ال�طنية)1(.
 قام بتاأليف 11 كتابا وهي :

فهر�ص خمط�طات احلرم الإبراهيمي يف اخلليل .  1-
فهر�ص خمط�طات املكتبة الإ�شالمية يف يافا .  2-
فهر�ص خمط�طات مكتبة احلاج منر النابل�شي   3-

ك�شاف ال�شايف زماين ل�شجالت املحاكم ال�رشعية والأوقاف الإ�شالمية يف   4-
بالد ال�شام ) م�ؤلف م�شرتك (. 

نيابة غزة يف العهد اململ�كي .  5-
فهر�ص خمط�طات املكتبة اجل�هرية   6-

الفهار�ص التحليلية لالإقت�شاد الإ�شالمي جـ16  7-
وثائق الط�ائف احلرفية يف القد�ص 2جـ   8-

___________________________
-1 هذه املعل�مات من الدكت�ر حمم�د عطا الله قبل وفاته.انظر اي�شا جريدة احلياة اجلديدة 2002/1/13م.

فهر�ص خمط�طات اآل تفاحة بنابل�ص   9-
فهر�ص خمط�طات اآل القمحاوي بنابل�ص   10-

كما  من�ش�رة،  اأخرى غري  واأبحاث   ، من�ش�رة  اأبحاث  بكتابة خم�شة  د.حمم�د  قام        
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املماليك يف ت�شفية ال�ج�د ال�شليبي يف بالد ال�شام ".
 

______________________________
-1 خارا�ص:تقع يف ال�شمال الغربي من اخلليل .م�شاحة اأرا�شي خارا�ص 6781 دومنا ل ميلك اليه�د يف فيها �شيئا .حتيط 
اأرا�شي قرى �ش�ريف وحلح�ل ون�با،كان عدد �شكانها عام 1922م)577(ن�شمة ،ويف عام 1931م  باأرا�شي القرية 
لها  قرية  اأقرب  1961م،)1264(ن�شمة  عام  ،ويف  م�شلم�ن  جميعهم  1945م)970(ن�شمة  عام  ويف  )739(ن�شمة 

ن�با،ت�شتهر بزراعة الزيت�ن.انظر:م�شطفى مراد الدباغ .بالدنا فل�شطني .جـ5،الق�شم الثاين .�ص249
-2 اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني

حمم�د ع�دة �لكع�بنة
         ولد امل�ؤرخ حمم�د الكعابنة يف عني ال�شلطان)1( ) اأريحا ( ي�م الثنني اخلام�ص من 
ربيع الول عام 1374هـ/ الول من �شهر ت�رشين ثاين 1954م ، وح�شل على درجة 
املاج�شتري يف التاريخ من جامعة النجاح ال�طنية ،  وكانت اطروحته بعن�ان :"درا�شةوحتقيق 

الن�ص اجلليل بتاريخ القد�ص واخلليل ملجري الدين احلنبلي" .
بني  ال�طنية   النجاح  جامعة  التاريخ يف  ق�شم  وتدري�ص يف  بحث  م�شاعد  عمل         
عامي 1982-1985م، ومدر�ص اجتماعيات يف مدر�شة الفاروق الثان�ية بني عامي 
1986-1987م ، كما عمل م�ظفا يف ق�شم الت�ثيق واملخط�طات يف جامعة النجاح 
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ب�شف تدريب املعلمني بالها�شمية وتخرج عام 1953م ، وح�شل على �شهادة الرتبية 
والتعليم ، ح�شل على �شهادة الثان�ية العامة امل�رشية / الق�شم الدبي عام 1963م ، 
 ، عام 1967م  بعد  الدرا�شة  عن  انقطع  ثم  دم�شق  بجامعة  احلق�ق  كلية  اإىل  وانت�شب 
ح�شل على �شهادة التاهيل الرتب�ي الأوىل تخ�ش�ص اجتماعيات ملدة �شنتني من معهد 

الرتبية – بريوت / لبنان عام 1968م .
عامي 1959- بني   الفرتة  اجللزون يف  الغ�ث يف  وكالة  مدر�شة  مدر�شا يف     عمل 
بني  ال�اقعة  الفرتة  يف  غ�شانة  دير  يف  الغ�ث  وكالة  مدر�شة  يف  ومدر�شا   ، 1982م 
عامي 1953-1959م. عمل مدر�شا يف مدر�شة وكالة الغ�ث يف المعري اإىل عام 

1993م
اأما عن م�ؤلفاته فله كتاب بعن�ان :" قرية �شلتا اإحدى القرى املدمرة عام 1948م " �شدر 

عام 2001م ، وكتاب :" خربثا بني حارث بني املا�شي واحلا�رش " ، عام 2005م . 

__________________________
-1خربثا بني حارث: تعترب قرية خربثا بني حارث من اكرث القرى يف حمافظة رام الله و البرية ت�رشرا من ال�شتيطان و 

م�شادرة الرا�شي وتفتقر القرية اىل العديد من امل�شاريع املهمة و احلي�ية 
تقع القرية على بعد 16كم غرب مدينة رام الله و تبلغ م�شاحتها 7120دومن و حتيط بارا�شيها ارا�شي دير عمار و كفر نعمة 
وبلعني و دير قدي�ص بلغ عدد �شكان القرية 2837 ن�شمة ح�شب اح�شاء عام 2004م.انظر: ويكيبيديا :امل��ش�عة احلرة 

حمم�د يزبك
ولد امل�ؤرخ حمم�د يزبك يف النا�رشة ي�م اخلمي�ص امل�افق 27ربيع الأول عام 1370هـ/ 
الثالث من �شهر كان�ن الول عام 1953م. ح�شل على درجة البكال�ري��ص من جامعة 
حيفا / تاريخ عام وتاريخ ال�رشق الو�شط عام 1978م، وح�شل على درجة املاج�شتري 
من اجلامعة نف�شها / ق�شم درا�شات ال�رشق الو�شط عام 1988م ماج�شتري ، وح�شل 
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الإ�شالمية  البالد  تاريخ  ق�شم  العربية  اجلامعة  1994من  عام  الدكت�راة  درجة  على 
.ال�ظائف الأكادميية يف اجلامعات :-

الأو�شط  ال�رشق  درا�شات  ق�شم  مدر�شًا يف جامعة حيفا  من 1988-1994م عمل 
  ،) الأو�شط)1994-1996م  ال�رشق  درا�شات  ق�شم  حيفا  جامعة  يف  ،وحما�رشًا 

وحما�رشًا  متقدمًا يف جامعة حيفا ق�شم درا�شات ال�رشق الأو�شط )2000م ( )1(.
�لعمل �لك�دميي:  

ع�ش�جمل�ص كلية الن�شانيات ،جامعة حيفا 1999_2000م.  .1
ع�ش� جمعية الر�شاد لكلية الن�شانيات جامعة حيفا 1998_2000م.  .2

ع�ش� مقرر للمركز العربي اليه�دي جامعة حيفا 1997-1999م.  .3
نائب رئي�ص املركز العربي اليه�دي جامعة حيفا 1999-2000م.  .4

ن�شاطات ووظائف علمية خارج جامعة حيفا:-
ع�ش� لت�شكيل جمعيات مل�ؤمترات علمية،لأنه ع�ش� جلنة املركز اليه�دي العربي ،وقد   .1

كان اأحداملن�شقني لثنني من امل�ؤمترات العاملية
/11/12-10 حيفا  الطرق"جامعة  مفرتق  على  الأو�شط  "ال�رشق  العاملي  امل�ؤمتر   .2

1997م.
امل�ؤمتر العاملي "ع�رشون عاما على اتفاقية ال�شالم امل�رشية ال�رشائيلية"جامعة حيفا   .3

20-1998/5/21م.

___________________________
-1 اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني.

مقدمة اإىل املجلة العلمية لدرا�شات ال�رشق الأو�شط.  1-
مقدمة اإىل جملة الدرا�شات الفل�شطينية.  2-

مقدمة اإىل "م�ؤ�ش�شة ابراهيم التم�يلية"ال�ليات املتحدة الأمريكية  3-
�ل�سرت�ك يف م�ؤمتر�ت �أك�دميية وتقدمي �أبح�ث :

كالم عن فل�شطني 1840-1848م يف جامعة حيفا بتاريخ حزيران 1988م ،   2-
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وقدم ورقة بعن�ان :" الهجرة العربية اليه�دية اإىل حيفا خالل النتداب". 
-12 بتاريخ   اأبيب  تل  جامعة  يف  الن�شان  علم  جلمعية  اخلام�ص  امل�ؤمتر   3-
1988/12/13م وقدم ورقة بعن�ان :" العالقات العربية اليه�دية يف فل�شطني يف فرتة 

اأواخر " 
القد�ص  يف  العربية  اجلامعة  يف  والعثمانية  العثمانية  قبل  ما  لفرتة  الدولية  اجلمعية   4-
بتاريخ 23-1998/26م، وقدم ورقة بعن�ان :" العالقات العربية اليه�دية من الن�احي 

القت�شادية والجتماعية يف حيفا " . 
امل�ؤمتر ال�شاد�ص /حيفا واجلليل مركز الأبحاث بتاريخ   12-1991/14م ، وقدم   5-

ورقة بعن�ان :" حيفا العثمانية )بالعربية(" .
امل�ؤمتر العاملي ال�شاد�ص للتاريخ القت�شادي والجتماعي للدولة العثمانية وتركيا يف   6-
فرن�شا بتاريخ 1-1992/10/4م ، وقدم ورقة بعن�ان :" العائالت العادية واملغرورة 

يف حيفا زمن العثمانيني". 
املجل�ص العاملي احلادي ع�رشللدرا�شات اليه�دية يف اأملانيا _هيلدلربغ بتاريخ  25-  7-
لدرا�شة  املحلية  –امل�شادر  ال�شجالت  ملفات   ": بعن�ان  ورقة  وقدم  1993/6/29م، 

التاريخ اليه�دي يف فل�شطني العثمانية" . 
املجل�ص العاملي ال�شابع للتاريخ الجتماعي والقت�شادي لالمرباط�رية العثمانية.  8-

بتاريخ 22-/1995/7م، وقدم  اأبرلجنن 18  اأملانيا  الثاين يف  ال�شام  م�ؤمتر بالد   9-
ورقة بعن�ان :" نابل�ص وحيفا )1840_1914م(".

-10 القان�ن والتاريخ _امل�ؤمتر التا�شع ع�رش للجمعية التاريخية ال�رشائيلية ، يف جامعة 
حيفا بتاريخ 3-1995/7/6م ، وقدم ورقة بعن�ان :" اليه�د يف املحاكم ال�شالمية".

-11   الث�رة العربية 36-1939م ، يف معهد هرتزل للدرا�شات ال�شهي�نية ،
ليري،القد�ص  فان  معهد  يف   ، ال�رشائيلية  ال�رشقية  للجمعية  الع�رشون  امل�ؤمتر    12-
التغيري  ع�رش  يف  وحيفا  ونابل�ص  النا�رشة   ": بعن�ان  ورقة  1996/5/22م،وقدم 

)1850_1900م(اجتماعيا واقت�شاديا والتقدم ال�شكاين " 
 ، والعثمانية  العثمانية  ماقبل  للدرا�شات  العلمية  للجمعية  الثانية  الندوة   13-
-18 بتاريخ  _براغ   ت�شارلز  جامعة  اأفريقيا  و�شمايل  الأو�شط  ال�رشق  معهد  يف 
الع�رش  يف  الفل�شطينيني  الفالحني   ": بعن�ان  ورقة  ،وقدم  1996/9/22م 
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النتقايل)1840_1914م("
والثقافة  الأبحاث والتقدم  ، يف مركز  التغيري  الكثرية يف فرتة  الثقافة احل�شارية   14-
العربية يف اإ�رشائيل ،وقدم ورقة بعن�ان :" التاريخ الفل�شطيني ومنهج الدرا�شة املدر�شي"،  

ظاهر العمر _وال�شيا�شة الع�شكرية والقت�شادية".
امل�ؤمتر احلادي والع�رشون للجمعية ال�رشقية ال�رشائيلية ، يف جامعة حيفا بتاريخ   15-

1997/5/7م. 
   وهناك اأبحاث اأخرى يبلغ عدد ما كتبه من اأبحاث علمية 23بحثا.وكانت اأبحاثه تكتب 

باللغة العربية ولغات اأخرى 
اللهجة العامية وعناوين اخرى:-

ال�رشق  ، معهد درا�شات  تاريخيا واقت�شاديا و�شيا�شيا  ال�رشق الو�شط  اللبا�ص يف   1-
الو�شط ، جامعة حيفا 22-1993/1/29م، لبا�ص الن�شاء يف جمعية اخل�ا�ص

حيفا يف القرنني التا�شع ع�رش والع�رشين، معهد درا�شات ال�رشق الو�شط ، جامعة   2-
حيفا 1993/6/28م ، النخبة املختارة من حيفا يف اواخر فرتة الدولة العثمانية.

، جامعة حيفا 1994/4/28م،  ياد يت�شاق بن زيف  البتكار يف درا�شات حيفا،   3-
امل�شتعمرة ال�شغرية يف حيفا بناء على امل�شادراملحلية العربية .

 – ع�رش  التا�شع  القرن  يف  وال�شالم  وامل�شيحية  اليه�دية   : اديان  الثالثة  اوا�شط   4-
�شجالت  1995/3/23م،  حيفا   ، الهند�شة  ق�شم   ، زيف  بن  يت�شاق  ياد   ، فل�شطني  

املحكمة ال�رشعية، امل�شادر املحلية للجمعية ال�شالمية خالل فرتة العهد العثماين.
درا�شات يف تاريخ النا�رشة ، ياد يت�شاق بن زيف ، جامعة حيفا 1995/12/13م،   5-

الجتماع والدارة والتجارة يف اواخر العهد العثماين يف النا�رشة .
وهناك جمم�عة عناوين اخرى كتبها امل�ؤلف ، وبلغ جمم�ع ما كتبه حتت هذا البند 11 

عن�انا.
قام امل�ؤرخ بتدري�ص م�ا�شيع خمتلفة يف ف�ش�ل خمتلفة واهمها :

-1 املدينة ال�شالمية .
-2 العرب واليه�د يف فل�شطني خالل فرتة الدولة العثمانية.

-3 اجتاه امل�ؤلفني يف ال�رشق الو�شط احلديث.
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-4 تاريخ الدولة العثمانية.
-5 تاريخ ال�رشق الو�شط احلديث.

-6 ال�شجل كم�شدر تاريخي.
�مل�ؤلف�ت : 

ر�شالة الدكت�راة : حيفا يف اواخر العهد العثماين )1870-1914م( اجلامعة العربية 
1993م.

�لكتب :
-1 الهجرة العربية اإىل حيفا خالل فرتة النتداب ) النا�رشة ، القب�ص 1988م(.

-2  النظام الداري والرتكيب الجتماعي يف حيفا يف اواخر العهد العثماين ) النا�رشة، 
النه�شة 1994م(.

-3 حيفا يف اواخرالعهد العثماين 1864-1914م ، البلدة ال�شالمية يف التغيري ) 
ليدن بريل 1998م(.

-4 حيفا ، تاريخ البلد واملجتمع يف القرن التا�شع ع�رش ) جامعة حيفا ، املركز اليه�دي 
العربي 1998م( .

املقالت : هناك ت�شعة ع�رش مقال كتبها يف املجالت العلمية.

حميي �لدين عر�ر 
ولد امل�ؤرخ حميي الدين عرار يف قرية قراوة بني زيد)1( بالقرب من رام الله ي�م اجلمعة 
17 ربيع الآخر عام 1370هـ/ 1951/1/26، تلقى تعليمه البتدائي يف مدر�شة 
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الكاتب  جريدة  �شاحب  وه�   ، 1998م  عام  والإعالم  ال�شحافة  يف  البكال�ري��ص 
، ويعمل حاليا مديرا لالأبحاث والدرا�شات يف وزارة الإعالم  ال�شغري ورئي�ص حتريرها 

الفل�شطينية )1(. 
من م�ؤلفاته واأبحاثه:

-1 ع�امل اإزدهار الأدب يف الع�رش احلديث ، الك�يت عام 1988م.
-2 القد�ص ال�شاخمة عرب التاريخ )كتاب( ، الك�يت 1989م.

-3 بيبل�غرافيا كتب القد�ص ، الك�يت 1989م . 
-4 القد�ص عرب التاريخ حتى النتفا�شة ، عمان ، 1989م.

-5 القد�ص عرب التاريخ ، الك�يت 1990م.
-6 ب�ابات القد�ص ) كتاب( ، عمان 1992م.
-7 ب�ابات القد�ص القدمية ، الرباط 1993م.

-Tutkesh Buildings in Jerusalem 8 ، انقرة 1993م.
-9 درا�شة يف جريدة ال�قائع الفل�شطينية ، اربد 1993م.
-10 عمر بن اخلطاب يف بيت املقد�ص ، عمان 1993م.

-11 القد�ص الكنعانية )كتاب( ، غري مطب�ع.
-12 قبة ال�شخرة امل�رشفة ، عمان 1993م.

-13 م�شجد قبة ال�شخرة يف القد�ص )كتاب( ، غري مطب�ع .
-14 القد�ص يف اقدم ع�ش�رها ، اربد 1993م.

�شارك يف العديد من امل�ؤمترات والندوات واملحا�رشات الكادميية الدولية واملحلية ح�ل 
مدينة القد�ص وح�ل العمارة الإ�شالمية والتاريخ والإعالم .  

مرو�ن ف�يز �ب� خلف 
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القد�ص عام 1368هـ/ 1949م ، ح�شل على  اب� خلف يف  امل�ؤرخ مروان       ولد 
اللي�شان�ص يف الآثار عام 1973م من اجلامعة الردنية . كما ح�شل على املاج�شتري يف 
الثار من جامعة ال�ش�رب�ن يف باري�ص عام 1975م ، وح�شل على الدكت�راه يف الفن 

ال�شالمي والآثار من جامعة اوك�شف�رد يف بريطانيا عام 1985م  )1(. 
     �شارك يف العديد من امل�ؤمترات والندوات العلمية منها :

يف  الردين  والتاريخ  الآثار  ،وعلم  1989م  عام  �شالزب�رغ  يف  وجمعياتها  املتاحف 
جامعة لي�ن بفرن�شا عام 1989م ، وامل�ؤمتر الدويل الرابع لبالد ال�شام يف اجلامعة الردنية 
عام 1987م ، وامل�ؤمتر اخلام�ص للتاريخ والآثار يف الأردن اربد عام 1992م ،وامل�ؤمتر 
ال�شاد�ص للتاريخ والآثار يف الردن يف ت�رين� بايطاليا عام 1995م ، واخلزف يف العهد 
وامل�ؤمتر   ، الردن عام 1994م  عمان   – والردن  �ش�ريا  الإ�شالم يف  البيزنطي و�شدر 

الدويل عن اآثار فل�شطني يف القاهرة عام 1998م.
     �شارك يف العديد من احلفريات منها يف جنني ) درا�شة تابعة جلامعة بريزيت( 1978م 
الفرن�شية لالآثار ( 1977م ، ويف جر�ص ) تابع  ) املدر�شة  ، وجبل قفزة  – 1980م 
ال�رشقية(  لالأبحاث  المريكية  املدر�شة   ( احلجار  ،وخربة  1976م   ) الردنية  اجلامعة 
وخربة   ، 1971م   ) ال�رشقية  لالأبحاث  المريكية  املدر�شة   ( �شريان  وتل   ،1972

ال�رشيح 1993م وخربة �ش�يكة 1995م 
1977ـ1981م،مدير  بريزيت  جامعة  يف  :حما�رشًا  منها  اأماكن  عدة  يف  عمل      

املتحف الإ�شالمي للحرم ال�رشيف بالقد�ص 
1982_1987م،حما�رشُا يف ق�شم الآثار يف بريزيت 1985_1987م،حما�رشًا 
بجامعة  الآثار  كلية  1987_1988م،وعميد  التاريخ  ق�شم  اخلليل  جامعة  يف 
/89 بالريا�ص  �شع�د  امللك  بجامعة  الآثار  ق�شم  يف  1989/88م،وحما�رشًا  اخلليل 
1990م،وحما�رشًا بجامعة اخلليل يف ق�شم التاريخ عام 1991م.ومدير دائرة الآثار 
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الإ�شالمية عام 1992م.

______________________________
-1 مقابلة مع الدكت�ر مروان اأب� خلف ، اأر�شل  ال�شرية الذاتية للباحثني .

ويف تلك الفرتة من عام 1995م كان م�رشفا على برنامج اإدارة م�شادر الثقافة برعاية 
جلمعية  ،وم�شت�شارا  الغربية  ال�شفة  يف  املياه  م�شادر  خدمات  لدائرة  وم�شت�شارا  بكدار 
فل�شطني الدولية للرتبية والثقافة والعل�م برعاية الي�ن�شك� وكان ع�ش�ا فيها ، وا�شتاذا 
زائرا يف جامعة غرناطة عام 2000-2001م ، وع�ش� اجلمعية الفل�شطينية للدرا�شات 

التاريخية . 

مرمي حممد حمم�د �س�هني 
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تعليمها  وتلقت   ، 1965م  عام1385هـ/  اأمر  بيت  يف  �شاهني  مرمي  امل�ؤرخة  ولدت 
�شهادة  على  وح�شلت  الثان�ية  اأمر  بيت  مدر�شة  يف  والثان�ي  والعدادي  البتدائي 
الثان�ية العامة عام 1983م ، وح�شلت على درجة البكال�ري��ص يف التاريخ من جامعة 
اخلليل عام 1987م ، وعلى دبل�م تربية / وكالة الغ�ث الدوليةعام 1996م ، وعلى 
درجة ماج�شتري يف الآثار من املعهد العايل لالآثار ال�شالمية عام 1999م، وكان عن�ان 

اأطروحتها " م�شاجد اخلليل يف الع�رش اململ�كي")1(.

__________________________
-1 اأر�شلت ال�شرية الذاتية للباحثني ، وقد عملت فرتة من الزمن يف م�ؤ�ش�شة الدرا�شات العربية حتت ادارة املرح�م في�شل 

عبد القادر احل�شيني ، وبعد ذلك انتقلت للعمل كمدر�شة يف مدار�ص وكالة الغ�ث الدولية.  

م�سع�د يحيى ��سعيد �لغ�



471

      ولد امل�ؤرخ م�شع�د الغا)1( يف خان ي�ن�ص ي�م الربعاء امل�افق الثامن من �شهر كان�ن 
الثاين عام 1947م / اخلام�ص ع�رش من �شفر عام 1366هـ ، وتلقى تعليمه البتدائي 
يف مدر�شة ال�شهيد احمد عبد العزيز البتدائية الكائنة يف خان ي�ن�ص يف الفرتة ال�اقعة 
بني عامي-1953 1959م ، اما املرحلة العدادية فقد  در�شها يف مدر�شة ال�شهيد 
عبد القادر احل�شيني يف الفرتة ال�اقعة بني عامي -1959 1962م ، ودر�ص املرحلة 
الثان�ية يف مدر�شة خان ي�ن�ص يف الفرتة 1965-1967م ، وح�شل على الثان�ية 

العامة من مدر�شة بنغازي الثان�ية يف اجلماهرية العربية الليبية عام 1975 م .
     دخل جامعة قار ي�ن�ص لدرا�شة البكال�ري��ص وتخرج منها عام 1979م ، وح�شل 
عام  ال�ش�دان  اخلرط�م يف جمه�رية  جامعة  من  ال�شالمي  التاريخ  املاج�شتري يف  على 
1999م ، كما ح�شل على درجة الدكت�راة يف تاريخ القت�شاد ال�شالمي من جامعة 

النيلني يف ال�ش�دان يف دي�شمرب 2002م .
    يعمل مدر�شا يف جامعة القد�ص املفت�حة بالريا�ص – اململكة العربية ال�شع�دية ، وه� 

ع�ش� اجلمعية التاريخية ال�شع�دية ، واجلمعية ال�شع�دية لالدارة . ومن م�ؤلفاته:
احلياة الجتماعية والقت�شادية يف ع�رش اخللفاء الرا�شدين ، ط1 ، الريا�ص ، 1424هـ 

/ 2003 م .
اجلاهلي  القطاعيني  من  كل  مع  مقارنة  )درا�شة  النب�ي  الع�رش  يف  ال�شالمي  القطاع 
والوروبي يف الع�ش�ر ال��شطى ، ط1 ، اجلمعية التاريخية ال�شع�دية ، الريا�ص 1427هـ/ 

2006م .
القت�شاد ال�شالمي )درا�شة مقارنة مع الفكار والنظريات واملمار�شات القت�شادية عرب 

الع�ش�ر ( حتت الطبع .
ال�شالم يدخل البحرين �شلما و�شلحا . )حتت الطبع (.

مدر�شة اهل ال�شفة ودورها يف بناء وتط�ير املجتمع املدين )حتت الطبع(.
الثقافة ال�شالمية .)حتت الطبع(.

__________________________
1 - التقاه د. �شعيد البي�شاوي يف الريا�ص وح�شل منه على �شريته الذاتية

م�سطفى ح�سن بدر�ن
1382هـ/  عام  يف   ) الأعلى  )اجلليل  البعنه)1(  قرية  يف  م�شطفى  الدكت�ر  امل�ؤرخ  ولد 
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1962وقد تلقى تعليمه البتدائي يف مدر�شة بلدته ،وانتقل لإكمال درا�شه الثان�ية يف 
مدر�شة الرامه،واأكمل درا�شته اجلامعية يف جامعة حيفا ، وح�شل على درجة البكال�ري��ص 
عام  نف�شها  اجلامعة  من  عليها  ح�شل  فقد  املاجي�شتري  درجة  .اأما  1986م  عام  يف 
التا�شع ع�رش  القرنني  امل�رشي يف  التاريخ  "كتابة  اأطروحته  م��ش�ع  وكان   ، 1992م 
والع�رشين)فرتة ال�شيطرة امل�رشية على ال�ش�دان يف الفرتة ال�اقعة بني عامي 1820_
1879م("واكمل درا�شته للح�ش�ل على درجة الدكت�راة من جامعة حيفا اأي�شا وكان 
ح�شل  النتداب".وقد  لفرتة  ال�شيا�شي  ،التاريخ  الفل�شطيني  "التاريخ  اأطروحته  عن�ان 

على الدرجة عام 2000م)2(.
        وقد ح�شل على �شهادة احلق�ق عام 1996م ،كما ح�شل على اإجازة ملمار�شة 
مهنة املحاماة عام 1998م.وللدكت�ر م�شطفى جمم�عة من الأبحاث التاريخية الهامة 

منها :
1. مقدمة عن التاريخ الفل�شطيني،جملة الر�شالة ،كلية بيت بريل.

2. دور اململكة العربية ال�شع�دية يف ث�رة عام 1936_1939.
3. التاريخ امل�رشي "ال�شيطرة امل�رشية على ال�ش�دان""حتت الن�رش"

4. احلقائق التاريخية واحلقائق الق�شائية.
وقد عمل الدكت�ر م�شطفى يف اجلامعة املفت�حة منذ 2001،كما اأنه يحا�رش يف كلية 
املعلمني يف بيت بريل منذ 2001_2004،وف�شال عن ذلك فه� يعمل حماميًا  دار 

م�شتقاًل يف مكتب خا�ص.

__________________________
-1 البعنه: تقع القرية على حافة �شهل البط�ن ، وكلمة البعنة اآرامية مبعنى بيت ال�شان او الغنم، وم�قع القرية اثري يحت�ي 

على بركة منق�رة يف ال�شخر،وبقايا جامع وكني�شة ، اآمنة اب� حجر ، م��ش�عة املدن والقرى،ج2، �ص974.
-2  اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني .

م�سطفى كبه�
     ولد امل�ؤرخ الدكت�ر م�شطفى كبها يف قرية ام القطف )1( ي�م الإثنني احلادي ع�رش 
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من رجب عام 1382هـ/ الثامن والع�رشين من �شهر ت�رشين الثاين عام  1962م، 
تلقى تعليمه البتدائي يف مدار�ص قريته وتلقى تعليمه الثان�ي يف املدر�شة الزراعية بيافا 
، ح�شل على درجة البكال�ري��ص عام 1984م من جامعة تل ابيب – ق�شم درا�شات 
ال�رشق الو�شط- التاريخ واللغة العربية ، كما ح�شل على درجة املاج�شتري من اجلامعة 
نف�شها عام 1987م ، وكان عن�ان اطروحته : " حرب ال�شتنزاف كما تعك�شها امل�شادر 
، وكان  نف�شها عام 1996م  اجلامعة   الدكت�راة من  ، وح�شل على درجة   " امل�رشية 
الفل�شطينية 1929- ال�طنية  احلركة  والعالم يف  ال�شحافة  دور   ": اطروحته  عن�ان 
1939م" عمل باحثًا وحما�رشًا وم�شت�شارًا مل�ا�شيع تبحث يف تاريخ ال�شالم وال�رشق 
الو�شط يف اجلامعة املفت�حة عام 1992-2004م. وه� حما�رش يف املعهد الكادميي 
العربي كلية بيت بريل ،وحما�رش يف ق�شم تاريخ ال�رشق الو�شط جامعة تل ابيب من عام 
 ، ال�رشق الو�شط يف جامعة حيفا  تاريخ  ، وه� حما�رش يف ق�شم  1998-1999م 

وعمل حما�رشًا يف ق�شم الت�شالت بكلية امييك با�رشائيل )2(.
وله العديد من البحاث اهمها : 

-1تاريخ ال�رشق الو�شط يف العهد احلديث .
-2تاريخ احلركة ال�طنية الفل�شطينية 

-3 تاريخ الت�شالت العربية .
-4  تاريخ املجتمع العربي يف ا�رشائيل .

التاريخية ال�رشائيلية 1996-2004م  والدكت�ر م�شطفى كبها ع�ش� يف اجلمعية 
جمعية  يف  ع�ش�  وه�   ، 2001-2004م  الت�شالت  درا�شة  جمعية  يف  ،وع�ش� 
الدرا�شات ال�رشائيلية 2001-2004م ، وع�ش� يف جمعية درا�شات ال�رشق الو�شط 

عام 2004م .
__________________________

-1 ام القطف: تعرف اي�شًا با�شم ام القط�ف، وهي اأحدى القرى العربية ال�اقعة قرب جنني والتي �شيطر عليها ال�شهاينة عام 
1948م. انظر: حممد �رشاب، معجم، �ص131.

2 - اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني.   

والدكت�ر م�شطفى كبها م�ش�ؤول تط�ير برنامج املجتمع العربي يف ا�رشائيل بال�شرتاك 
مع د. النا ك�فمان ، وع�ش� فريق تط�ير برنامج ال�رشق الو�شط يف الع�رش احلديث ، 
وع�ش� فريق تط�ير برنامج ال�رشق الو�شط بني احلربني العامليتني، وع�ش� فريق تط�ير 
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ال�شالم:  برنامج  كتاب  حت�شري  م�شاعد  وه�   ، ال�شالمية  املجتمعات  يف  اليه�د  برنامج 
مقدمة لتاريخ الديانة .

عمل الدكت�ر كبها مدر�شا لعدة م�ا�شيع منها : اوروبا دعامة ال�طنية من عام 1997-
 ، 1997-2004م  عامي  بني  1881-1914م  ال�شهي�نية   وتاريخ  2004م، 

ومادة ال�رشق بني احلربني العامليتني .
امل�ؤمترات العاملية :

-1العل�م الكادميية الرو�شية ، ال�شلطة والق�ة، م��شك� 17-2004/6/21م.
-2امل�ؤمتر العاملي لدرا�شات ال�رشق الو�شط 8-2002/9/13م املانيا .

-3جمعية الدرا�شات ال�رشائيلية ح�ل الروؤية والتق�شيم 1-2001/5/14م، اجلامعة 
المريكية –وا�شنطن.

-4جمعية الدرا�شات ال�رشائيلية، الجتماع الثامن ع�رش من 26-2002/5/28م، 
امريكا .

جامعة   ، من 13-1997/7/17م  املحادثة  الدويل ح�ل  ال��شيط  الع�رش  -5معهد 
ليد�ص.

 ، ال��شيط  الع�رش  املت��شط يف  والبحر  امل�شاق   ، ال�شام  بالد  والفرجنة يف  -6امل�شلم�ن 
جامعة ليد�ص.

قام برتجمة العديد من الكتب من العربية اىل العربية وهي : 
-1 �شمع�ن برييز : ال�رشق الو�شط اجلديد ، النا�رشة 1994م

-2 زيف البيليغ : املفتي الكرب ، عكا 1992م.
-3 ي��شي ملمان ودان رفيف: ال�شرتاك يف النزاع، النا�رشة 1989م.

وله ترجمات اخرى :
-1 منظمة هاجانا يف عي�ن العرب.

-2 من القد�ص املقد�شة.
-3 ال�شحافة يف ا�رشائيل عن انتفا�شة الق�شى وتفرعاتها.

-4 الر�ص وال�شحية – مذبحة كفر قا�شم يف التاريخ الفل�شطيني .
-5 عدو عدوي �شديقي ،احلركة ال�طنية الفل�شطينية ونظرتها نح� النازية والفا�شية.

-6 ال�شحافة الفل�شطينية خالل النتداب الربيطاين .
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-7 اول لقاء بني المري عبدالله وال�كالة اليه�دية.
-8 حكم القذايف يف ليبيا .

له جمم�عة من الكتب وامل�ؤلفات اهمها : 
-1حتت عي�ن الراقب : دور ال�شحافة الفل�شطينية يف احلركة ال�طنية بني احلربني العامليتني، 

املركز العربي ، بيت بريل 2004م.
-2 ال�شحافة يف عي�ن العا�شفة : ال�شحافة الفل�شطينية والراأي العام 1929-1939م 

بالعربية 
-3م�شطفى كبها ومنر �رشحان: عبدالرحيم احلاج حممد ، القائد الكبري للث�رة الفل�شطينية 

1936-1939م ، رام الله 2000م.
-4 م�شطفى كبها ومنر �رشحان: ال�شنديانة كحالة درا�شة ، رام الله 2004م بالعربية .

-5 م�شطفى كبها ومنر �رشحان: ب�شري ابراهيم احلاكم والثائر 1936-1939م .
-6 م�شطفى كبها ورونيت برزيلي، لجئ�ن يف وطنهم ، لجئ�ن حملي�ن يف ا�رشائيل 

1948-1996م   ، بالعربية، جبعات حبيبة 1996م .
-7 ابتالء احلرب كما عك�شتها ال�شحف امل�رشية ، بالعربية ، يادتا بنكن، جامعة تل ابيب 

1995م. 
-8 الث�رة العربية الفل�شطينية 1936-1939م) بالعربية( ، النا�رشة 1988م.

�بح�ث يف كتب:
-12النظرة الفل�شطينية نح� امل�ؤرخني ال�شهاينة اجلدد يف ا�رشائيل . 

13 - دور اليه�د ال�رشقيني يف ال�شحافة العربية يف ا�رشائيل . 
�بح�ث يف جمالت :

-1 الهاجانا يف التاريخ الفل�شطيني والعاملي . 
-2 ال�شحافة الفل�شطينية وال�رشاب الكبري عام 1936م . 

-3 دور ال�شحافة الفل�شطينية يف ادارة ال�رشاب عام 1936م. 

م�سطفى مر�د �لدب�غ 
   ولد امل�ؤرخ م�شطفى الدباغ يف يافا عام 1316هـ/ 1898م . در�ص البتدائية يف 
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. ا�شتدعي للخدمة الع�شكرية فدخل يف اجلي�ص العثماين عام  يافا والثان�ية يف بريوت 
1915م  ك�شابط احتياط وكان يف احلجاز فان�شم اىل اجلي�ص العربي بقيادة الأمري عبد 

الله وظل يف احلجاز حتى اعالن الهدنة يف احلرب العاملية الوىل عام 1918م. 
      �شغل منا�شب عديدة ابان عهد النتداب الربيطاين منها : مديرا للمدر�شة الثان�ية 
يف اخلليل ، ثم يف دار املعلمني بالقد�ص عام 1926م ، ثم م�شاعدا ملفت�ص املعارف يف 
ل�اء نابل�ص، ثم يف غزة 1927-1933م ،ثم مفت�شا للمعارف يف يافا من -1933 

1940م ، ثم يف نابل�ص وكذلك يف يافا حتى عام 1948م)1( . 
     هاجر عام 1948م ب�شبب النكبة اىل �ش�ريا )حلب (   حيث عني ا�شتاذا لالجتماعيات 
يف ثان�ية حلب ، ثم اىل بريوت  حيث عني مفت�شا ملدار�ص املقا�شد اخلريية عام 1949م، 
وعني م�شاعد وكيل وزارة املعارف الردنية عام 1954م ، ثم اختارته قطر مديرا ملعارفها 

من 1959-1961م . 
يف عام 1966م  منحت جمعية ا�شدقاء الكتاب يف لبنان ن�شف ) جائزة فل�شطني ( التي 
قدمها ال�شيد ت�فيق ع�شاف وقيمتها )3000( لرية لبنانية لال�شتاذ الدباغ تقديرا لكتابه 
) بالدنا فل�شطني ( وقد مت طباعة ثماين جملدات من هذا الكتاب ، ذاكرا يف هذه املجلدات 
ا�شماء املدن والقرى الفل�شطينية  والقرى التي عمل اليه�د على تبديلها وت�شميتها باأ�شماء 

يه�دية حتى يزيل�ا �شبغتها العربية .
      كانت كتاباته ترب�ية وتاريخية ون�رش العديد من البحاث واملقالت يف ال�شحف 
للثقافة  القد�ص  و�شام  منح  وفاته  وبعد  1989م  عام  ت�يف   . الفل�شطينية   واملجالت 

والفن�ن عام 1990م . 

___________________________
، اأعالم ،  اأحمد عمر �شاهني : م��ش�عة كتاب فل�شطني  يف القرن الع�رشين . ج2 ، �ص38.  وانظر: عرفان اله�اري   1-

�ص431.

   من �أهم كت�ب�ته :- 
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ن�رشه   . وتاريخها  فل�شطني  م��ش�عة عن  ا�شخم  وه�   ) فل�شطني )15 جزءا  بالدنا   1-
عام  11جزءا  يف  املحتلة  الر�ص  يف  طباعته  واعيد   . 1947-1965م  عام  من 

1989م  
-2 مدر�شة القرية )جزءان ( القد�ص عام 1935م. 

-3 التاريخ القدمي لل�طن 1951م. 
-4 قطر ما�شيها وحا�رشها 1961م .
-5 اجلزيرة العربية )جزءان ( 1962م

-6 امل�جز يف تاريخ فل�شطني 1956م. 

م�سطفى م��سى �أحمد عثم�ن
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      ولد امل�ؤرخ م�شطفى عثمان يف قرية بيت �شفافا)1( ي�م الثالثاء امل�اف 27 �شفر 
عام 1363هـ/  21فرباير عام 1944م، والتي تقع جن�بي القد�ص ال�رشيف ،در�ص 
البتدائية من عام 1951م حتى عام 1956م ) لل�شف ال�شاد�ص البتدائي( يف بيت 
�شفافا ، بعدها التحق امل�ؤرخ مبدر�شة بيت حلم الثان�ية حتى عام 1962-1963م ثم 

التحق بالكلية الإبراهيمية وح�شل على �شهادة الت�جيهي امل�رشي.
التجارة  ق�شم  الغ�ث  ل�كالة  التابع  قلنديا  معهد  در�ص يف  عام 1964\1965م  يف 

واملحا�شبة ملدة �شنة واحدة فقط .
       يف عام 1965م �شافر اإىل الك�يت ، حيث عمل يف البداية مب�ؤ�ش�شة جتارية لبيع 
ال�شيارات والثالجات والغ�شالت والتلفزي�نات حتى عام 1967م ، ثم عمل يف وزارة 

الكهرباء واملاء بالك�يت ب�ظيفة اإدارية عام 1968م .
ويف تلك الفرتة انت�شب الأ�شتاذ م�شطفى جلامعة بريوت وح�شل منها على لي�شان�ص يف 

الدرا�شات التاريخية عام 1974م.
       يف عام 1975م عاد اإىل اأر�ص ال�طن ) بيت �شفافا –القد�ص( �شمن مل �شمل 
العائالت  والتحق ب�شلك التعليم بنف�ص العام حتى عام 2000م، ثم التحق جلامعة بيت 

حلم حيث ح�شل  على دبل�م يف الرتبية واأ�شاليب التدري�ص عام 1979م.
وال�شخ�شيات  ال�شيا�شية  امل�شطلحات  مذكرات يف  اأو  دو�شيات  بعمل  الأ�شتاذ  قام  كما 

الهامة يف الع�رش الإ�شالمي والع�رش احلديث لطالب مدر�شة بيت �شفافا الثان�ية .
بداأ منذ عام 1990م بالبحث والكتابة ، ف�شدر له كتاب عام 1999م حتت عن�ان ) 
�شهداء بيت �شفافا يف الذاكرة( حيث �رشح فيه اأ�شماء وتاريخ وق�شة ا�شت�شهادهم .ويف 

العام نف�شه اأقام ن�شبا تذكاريا لأ�شمائهم اأمام مقربة القرية.
ويف عام 2000م تفرغ للبحث والكتابة عن تاريخ بيت �شفافا بعد اأن تقاعد من �شلك 

التعليم.
عن�ان  �شفافا حتت  بيت  تاريخ  عن  كتاب  اأول  �شدر  عام 2006م  اأواخر  ويف        
والباحث  ال�شيخ اجلليل  الكتاب  القل�ب( حيث قدم  املنبت و�شفاء  بيت �شفافا طيب   (

الفل�شطيني ال�شيخ عبا�ص منر جزاه الله خريا.

__________________________
1 - بيت �شفافا: تقع يف ظاهر القد�ص اجلن�بي بانحراف قليل اىل الغرب، وا�شمها حتريف عن الكلمة ال�رشيانية "�شفيفا" 

مبعنى العط�شان . حممد �رشاب ،معجم ، �ص192.

-2 زودنا بهذه املعل�مات الكاتب املبدع ال�شيخ عبا�ص منر.

معت�سم ح�سن �حمد �لن��رش
القريبة من ط�لكرم عام 1391هـ/ 1971م  بلدة عنبتا  امل�ؤرخ معت�شم يف      ولد 
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،وتلقى تعليمه البتدائي والعدادي والثان�ي يف مدار�شها ، وبعد ح�ش�له على �شهادة 
الثان�ية العامة ت�جه اإىل العراق حيث در�ص التاريخ يف جامعة الب�رشة يف الفرتة ال�اقعة 
�شجل  ومبا�رشة  البكال�ري��ص،  �شهادة  على  ، وح�شل  عامي -1990 1994م  بني 
للح�ش�ل على درجة املاج�شتري من اجلامعة نف�شها يف م��ش�ع : " الن�شاط ال�شهي�ين يف 
العراق يف �ش�ء ال�ثائق وامل�شادر ال�شهي�نية 1921-1952م " ، وقد ح�شل على 

ال�شهادة عام 1996م )1(. 
    اأكمل الدكت�ر معت�شم درا�شته يف جمه�رية م�رش العربية حيث �شجل للح�ش�ل على 
درجة الدكت�راة من معهد البح�ث والدرا�شات العربية يف القاهرة يف م��ش�ع :" احلياة 
ال�شيا�شية يف مدينة القد�ص من 1918-1934 " ، وقد ح�شل على الدرجة العلمية 

عام 2002م. 
    وجتدر ال�شارة اإىل اأن الدكت�ر معت�شم يعمل ا�شتاذا م�شاعدا يف جامعة القد�ص اب�دي�ص، 
دور   : بعن�ان  بحث  وله   ، وبريزيت  املفت�حة  القد�ص  جامعتي  يف  متفرغ  غري  وا�شتاذا 

امل�شيحيني يف احلركة ال�طنية يف  القد�ص خالل فرتة النتداب . 

__________________________
-1 اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني. 

ممدوح ن�فل 
     ولد امل�ؤرخ و املنا�شل ممدوح ن�فل يف قلقيلية 1363هـ/ عام 1944م ،وتلقى 

تعليمه البتدائي والإعدادي يف مدار�شها ،  وقد ا�شدر جمم�عة من الكتب اهمها : 
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1. املفاو�شات ال�رشية يف او�شل� ، الهلية للن�رش ، عمان 1995م. 
2. النقالب )ح�ل مفاو�شات مدريد/ وا�شنطن ( ، دار ال�رشوق عمان 1996م . 

رام   / الدميقراطية  للدرا�شات  م�اطن  م�ؤ�ش�شة   ، الفل�شطينية  الدولة  عن  البحث   .3
الله،2000م .

4. ليلة انتخاب الرئي�ص ، ط1، دار ال�رشوق ، رام الله ، 2005م.
 انخرط ال�شيد حمم�د ن�فل يف العمل احلزبي وال�شيا�شي مبكرا ، وانتمى حلركة الق�ميني 
العرب يف عام 1961م ، و�شارك يف ن�شاطاتها ال�شيا�شية و اجلماهريية والطالبية يف 
ال�شفة الغربية وانتقل للجناح الع�شكري للحركة " �شباب الثاأر " و " اأبطال الع�دة " يف 

العام 1965م)1(. 
التحق بالعمل الفدائي يف �شف�ف اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�شطني يف العام 

1967م ، واأ�شهم يف تاأ�شي�ص جناحها الع�شكري يف الردن عام 1968م . 
ا�شهم يف تا�شي�ص اجلبهة الدميقراطية ،وت�ىل قيادة ق�اتها الع�شكرية من عام 1972وحتى 

1988م ، وكان ع�ش�ًا يف قيادتها ال�شيا�شية والتنظيمية الأوىل . 
وعني   ، ال�شيا�شية   قيادته  وه�ع�ش� يف   " فدا   " الدميقراطي  الحتاد  تا�شي�ص  ا�شهم يف 
ع�ش�ًا يف املجل�ص ال�طني الفل�شطيني عام 1971م ، وع�ش�ًا يف املجل�ص الع�شكري 
لبنان يف  الث�ار يف  ق�ات  قيادة  ، وت�ىل مهمة  تا�شي�شه  منذ  الفل�شطينية  للث�رة  الأعلى 

الع�ام 1986،1987،1988م ، ويحمل رتبة عميد يف الق�ات الفل�شطينية . 
   عمل ع�ش�ًا يف اللجنة العليا ل�ش�ؤون ال�طن املحتل ، وقيادة العمل الي�مي لالنتفا�شة 
الأوىل التي تراأ�شها اأب� عمار يف ت�ن�ص ، وعني ع�ش�ا يف اللجنة العليا ملتابعة املفاو�شات 
م�ؤمتر  اأعمال  و�شارك يف   ، فيها حتى عام 1996م  ، وظل  ال�رشائيلية   – الفل�شطينية 

مدريد اأواخر عام 1991م مندوبا عنها .
الق�مي  لالمن  العلى  املجل�ص  يف  ع�ش�ا  وثبت   ، 1996م  عام  فل�شطني  اإىل  عاد 

الفل�شطيني. 
______________________

-1 مت احل�ش�ل على هذه املعل�مات من خالل ال�شرية الذاتية املخت�رشة التي و�شعها امل�ؤرخ على غالف كتبه ، وقد التقى 
به الدكت�ر �شعيد البي�شاوي اأكرث من مرة وناق�شه ح�ل م�ؤلفاته . وقد ت�يف امل�ؤرخ ممدوح ن�فل يف اوائل عام 2006م بعد 

�رشاعه مع مر�ص ع�شال . انظر : ممدوح ن�فل ، ليلة انتخاب الرئي�ص ، �ص372. 

م��سى �أحمد �أب� دية 
    ولد امل�ؤرخ م��شى اأب� دية يف بلدة الظاهرية ) اخلليل ( 1368هـ/ عام 1948م ، 
ودر�ص البتدائية والعدادية يف مدار�ص بلدته ، اأما الثان�ية العامة فقد در�شها يف كلية 
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احل�شني بن علي / اخلليل ، وعندما جنح يف امتحان الثان�ية العامة عام 1967م التحق 
باجلامعة الردنية تخ�ش�ص تاريخ ، وقد ح�شل على درجة البكال�ري��ص عام 1971م 
، و�شجل للح�ش�ل على درجة املاج�شتري يف اجلامعة نف�شها ،وكان عن�ان اأطروحته :"عكا 
للح�ش�ل  �شجل  وقد   ، عام 1979م  الدرجة  على  "،وقدح�شل  1750-1804م 
على درجة الدكت�راة يف جامعة القدي�ص ي��شف / بريوت يف م��ش�ع عن�انه: " نابل�ص 

خالل النتداب الربيطاين")1(. 
    وقد عمل ال�شتاذ م��شى اأب� دية مدر�شًا يف وزارة الرتبية والتعليم الردنية.

فل�شطني  يف  للعمل  انتقل  وبعدها   ، 1971-1979م  �شنتي  بني  ال�اقعة  الفرتة  يف 
حيث عمل مدر�شا م�شاعدا يف جامعة النجاح ال�طنية منذ الول من ت�رشين الول عام 
1979وحتى الن ، وقد تب�اأ منا�شب عديدة اثناء عمله يف جامعة النجاح ال�طنية . وقد 
اعد خالل هذه الفرتة جمم�عة من البحاث العلمية اهمها ازدهار عكا القت�شادي يف 
القرن الثامن ع�رش ، جملة النجاح لالبحاث ، جامعة النجاح ال�طنية ، نابل�ص 1984م. 

1. حتقيق و�رشح خمط�ط ظاهر العمر وحكام جبل نابل�ص ، مركز الت�ثيق 
واملخط�طات والن�رش ، جامعة النجاح ال�طنية ، نابل�ص 1986م . 

2. حتقيق و�رشح وقفية احمد با�شا اجلزار ، مركز الت�ثيق واملخط�طات والن�رش ، جامعة 
النجاح ال�طنية ، نابل�ص 1996م . 

3. حتقيق و�رشح : خمط�ط ال�شبيل املبارك ) حممد اب� نب�ت ( ، معد للن�رش . 
وقد �شارك ال�شتاذ اب� دية يف عدة ندوات وم�ؤمترات منها :

ندوة اق�شام التاريخ يف اجلامعات العربية الذي عقد يف اجلامعة الأردنية يف الفرتة ال�اقعة 
بني 21-23/ 3 /1993م وقد �شارك ب�رقة عمل عن�انها " واقع ق�شم التاريخ والآثار 
واملرافق امل�شاعدة " ،كما �شارك يف ندوة نابل�ص بني املا�شي واحلا�رش التي عقدت يف جامعة 
النجاح يف اخلام�ص من ايار عام 1999م يف م��ش�ع " نابل�ص اإبان ث�رة 1936م " ، 
و�شارك اي�شا يف ندوة امل�ؤرخني النابل�شيني التي عقدت يف جامعة النجاح عام 2000م 

يف م��ش�ع " امل�ؤرخ اإح�شان النمر 1905-1985م ". 
__________________________

1. اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني. 

م��سى عبد �ملعطي عبد �لكرمي �رشور
الله ي�م الحد امل�افق        ولد امل�ؤرخ م��شى �رشور يف قرية نعلني)1( القريبة من رام 
 ، الثاين عام 1970م  16 رم�شان عام 1390هـ/ اخلام�ص ع�رش من �شهر ت�رشين 
وتلقى تعليمه البتدائي والعدادي والثان�ي يف مدار�شها، وبعد جناحه يف الثان�ية العامة 
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عام 1990م التحق بجامعة بريزيت حيث در�ص يف ق�شم التاريخ وح�شل على درجة 
البكال�ري��ص عام 1995م ، كما ح�شل على دبل�م تعليم امل�اد الجتماعية من اجلامعة 
نف�شها عام 1996م، و�شجل للح�ش�ل عى درجة املاج�شتري من اجلامعة نف�شها وكانت 
امل�رشي  ال�شيا�شي  القرار  عى  وتاثريها  مل�رش  الجنبية  امل�شاعدات  بعن�ان:"  اطروحته 
اخلارجي منذ 1953م" وقد ح�شل على الدرجة عام 1999م ، وقد ت�جه اإىل فرن�شا 
اي�شا،  املاج�شتري  بروفان�ص للح�ش�ل على درجة  لإ�شتكمال درا�شته ودر�ص يف جامعة 
نقدي  ")عر�ص  اخلا�شة  امللكية  اإىل  القد�ص  يف  ال�قف  حت�ل   ": اطروحته  عن�ان  وكان 
للم�شادر الولية1858-1917م( وقد ح�شل على الدرجة يف التاريخ احلديث عام 
2001م ،  و�شجل للح�ش�ل على درجة الدكت�راة يف جامعة بروفان�ص وكان عن�ان 
اطروحته:"ال�قف يف القد�ص العثمانية )حت�لت جذرية يف امللكية 1885-1917م( 

"وقد ح�شل على الدرجة عام 2005م. 
        �شارك يف امل�ؤمتر الدويل الذي عقد يف جامعة بروفان�ص ح�ل ال�قف يف اجلزائر يف 
حزيران عام 2002م، وقدم ورقة بعن�ان:"ال�قف يف القد�ص والتح�ل اىل امللكية اخلا�شة 
1858-1917م : ظاهره فريدة ام �شائعة" ، كما �شارك يف ي�م درا�شي يف اجلامعة 
نف�شها ح�ل فل�شطني :الدولة القادمة :افاق وتطلعات البحاث ح�ل فل�شطني يف التاريخ 
ار�شيف  مقالة ح�ل  ن�رش  عام 2005م  عام 2003م، ويف  ذلك يف  وكان   ، احلديث 
الر�شيف  مقالة ح�ل  ن�رش  كما   ، العثمانية   الفرتة  ال�قف يف  لدرا�شة  كم�شدر  القد�ص 

ال�شالمي يف القد�ص يف ح�ليات القد�ص بالجنليزية . 
عاد اإىل اأر�ص ال�طن وعمل ا�شتاذا م�شاعدا يف ق�شم التاريخ يف جامعة بريزيت ، وي�شغل 

الآن من�شب رئي�ص ق�شم التاريخ يف اجلامعة نف�شها .)2(
__________________________

-1 نعلني: كانت بلدة نعلني تتبع ق�شاء الرملة ، ثم ا�شبحت تابعة اىل رام الله، وهي تقع اىل ال�شمال الغربي من رام الله ، 
وتبعد عنها نح� خم�شة وثالثني كيل� مرتا .اآمنة اب� حجر ، م��ش�عة املدن والقرى الفل�شطينية، ج2،�ص852.  

-2 ار�شل ال�شرية الذاتية اىل الدكت�ر �شعيد البي�شاوي، الذي التقى به مرارا يف جامعة  بريزيت ،ودارت بينهما كثري من 
املناق�شات ح�ل م��ش�عات تاريية معينة. 

مه� �حمد يحيى ح��مده
       ولدت امل�ؤرخة مها ح�امده يف اأريحا ، وتلقت تعليمها البتدائي يف مدر�شة بنات 
اأريحا البتدائية ، والإعدادي يف مدر�شة بنات اأريحا الإعدادية احلك�مية  ، ح�شلت على  
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�شهادة الثان�ية العامة من مدر�شة بنات اأريحا الثان�ية عام 1977م ، والبكال�ري��ص يف 
كما ح�شلت   ، عام 1981م  الأردن   – عمان  الأردنية يف  اجلامعة  من  والرتبية  الآثار 
على درجة املاج�شتري يف الآثار الإ�شالمية من جامعة القد�ص – القد�ص/ اأب� دي�ص ، عام 
الع�رش   / املقد�ص  بيت  يف  الإ�شالمية  املكتبات   ": اأطروحتها  عن�ان  وكان   ، 1999م 

اململ�كي ( . عملت م�شت�شارة مكتبة بلدية اأريحا العامة كدوام جزئي عام 2001م. 
      عملت حما�رشة غري متفرغة يف جامعة القد�ص املفت�حة فرع اأريحا يف العام الدرا�شي 
2001/2000م ، كما قامت بتدري�ص علم املكتبات واملعل�مات لطالبات البكال�ري��ص 
يف كلية العل�م الرتب�ية – رام الله منذ عام 1999م وحتى الآن ، وعملت على تدريب 
-1998 عام  القد�ص  يف  الفل�شطينية  الطبية  الغاثة  جمعيات  احتاد  يف  مكتبة  امينة 
1999م ، وعملت على تدري�ص مادة علم املكتبات كدوام جزئي يف جمعية ال�شابات 
الطف�لة  م�شادر  مركز  مكتبة يف  امينة  وعملت   ، عام 1990م  القد�ص  امل�شلمات يف 
املبكرة يف القد�ص عام 1987م ، وهي حاليا تعمل كمديرة مكتبة كلية جمتمع املراة 

برام الله التابع ل�كالة الغ�ث الدولية منذ عام 1982م )1(.
          �شاركت يف العديد من امل�ؤمترات والندوات اهمها م�ؤمتر املكتبات يف فل�شطني املحتله 
املنعقد يف الأردن عام 1993م ، حيث �شاركت ب�رقة عمل عن�انها :" واقع املكتبات 
التابعة ل�كالة الغ�ث الدولية يف ال�شفة الغربية" ، وم�ؤمتر املكتبات يف بالد ال�شام املنعقد 
يف دم�شق عام 1992م ، حيث قدمت ورقة عمل بعن�ان :" ملحة تاريخية عن مكتبات 
امل�شاجد يف فل�شطني ". وهي ع�ش� دائم يف جلنة املكتبات الأكادميية التابعة ل�زارة التعليم 

العايل يف رام الله ، وع�ش� يف الحتاد العربي للمكتبات واملعل�مات )اعلم ( يف ت�ن�ص .

________________________________
-1 ار�شلت ال�شرية الذاتية للباحثني .

مهدي عبد �له�دي
        ولد الدكت�ر مهدي عبد الهادي يف نابل�ص ي�م الأربعاء ال�شابع والع�رشين من ربيع 
الأول عام 1363هـ/22 اآذار )مار�ص( 1944م، ووالداه القا�شي ف�ؤاد عبد الهادي 
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وال�شيدة �شهرية منر النابل�شي ، ق�شى فرتة طف�لته املبكرة يف يافا حيث كان والده يرعى 
اأمالك واأرا�شي العائلة يف منطقة املثلث العربي – اخل�شرية، هاجر مع العائلة اثر نكبة 
فل�شطني الأوىل عام 1948م اإىل بريوت – لبنان، والتحق مع اأخ�يه عبد الهادي و�شالمه 
يف مدر�شة �شان ج�زيف الي�شي�عية يف ج�نيه – بريوت حتى ع�دة العائلة اإىل نابل�ص عام 
1950م،اأنهى درا�شته البتدائية والإعدادية والثان�ية يف مدار�ص ال�شفة الغربية. در�ص 
يف مدر�شة النجاح ال�طنية )1950-1952(، واملدر�شة الأهلية برام الله )1952-
ومدر�شة  )1955-1957م(،  اخلليل  يف  الإعدادية  ر�شد  ابن  ومدر�شة  1955م(، 
بالقد�ص  ال�شكاكيني  خليل  ومدر�شة  )1958م1960-م(،  الله  برام  للبنني  الفرندز 

)1961-1962م(، واملدر�شة الر�شيدية الثان�ية يف القد�ص )1962-1963م(.
مت  القد�ص  يف  العرب"  الطالب  "احتاد  وتاأ�شي�شه  العرب  الق�ميني  حلركة  انت�شابه  ولدى 
مدر�شة  ودر�ص يف  القاهرة  اىل  بعدها  غادر  عام 1963م،  �شهر  ملدة  و�شجنه  اعتقاله 
الرتبية الق�مية اخلا�شة بالزمالك وح�شل على �شهادة الدرا�شة الثان�ية العامة "الت�جيهي" 

عام 1964م)1(.
      انت�شب لكلية احلق�ق – جامعة دم�شق )1965-1970م( وتخرج بكال�ري��ص 
)لي�شان�ص( يف احلق�ق وعمل اأثناءها كاتبًا يف املحكمة املركزية )البداية( يف القد�ص حتى 

الحتالل الإ�رشائيلي يف حزيران عام 1967م.
على  احتجاجًا  الإ�رشائيلي  الحتالل  اثر  القد�ص  يف  العرب  املحامني  لإ�رشاب  ان�شم 
الإجراءات غري القان�نية يف "�شم" مدينة القد�ص لإ�رشائيل. �شارك مع ي��شف ن�رشي 
ن�رش بتاأ�شي�ص جريدة "الفجر" املقد�شية الأ�شب�عية وعمل حمررًا لها ون�رش العديد من 
الفتتاحيات واملقالت حتى عام 1972م.وعلى اثر اختطاف واغتيال ال�شحفي ي��شف 

ن�رشي ن�رش، ترك ال�شحيفة ، وتفرغ للبح�ث والدرا�شات وا�شدر كتابني: 
)1934-1974م(،  ال�شيا�شية  احلل�ل  وم�شاريع  الفل�شطينية  امل�شاألة  الأول:  الكتاب 

اإ�شدار املطبعة الع�رشية يف �شيدا – لبنان عام 1974م.
والكتاب الثاين بعن�ان: تط�ر العلم العربي – منذ الفتح الإ�شالمي حتى القرن الع�رشين 

الطبعة الأوىل – رام الله عام 1975م، والطبعة الثانية يف عمان عام 1986م.
__________________________

-1 ار�شل ال�شرية الذاتية ايل الدكت�ر �شعيد البي�شاوي الذي ات�شل معه هاتفيًا.
       يف عام 1972م، اأ�ش�ص مع جمم�عة من اخلريجني العرب "نادي الغد" يف القد�ص 
اأ�ش�ص  1974م.كما  عام  حتى  له  رئي�شًا  وانتخب  وال�شبان  لل�شابات  فكري  كملتقى 
مكتب العالقات العامة والإعالم يف جامعة بريزيت وعني مديرًا له )1977-1980م(، 
ال�شهرية  "الن�رشة"  اأبرزها  الن�رشات واملطب�عات الإعالمية  واأ�شدر خاللها �شل�شلة من 
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املتخ�ش�شة يف الق�شايا اجلامعية والتعليمية.و�شارك يف تاأ�شي�ص جمل�ص التعليم العايل يف 
ال�شفة الغربية وانتخب اأمينًا عامًا للمجل�ص منذ عام )1977-1980م(.وقام بتاأ�شي�ص 
جمعية امللتقى الفكري العربي يف القد�ص عام 1977م وانتخب رئي�شًا لها حتى عام 
1980م، واأ�شدر خاللها اأول كتاب ح�ل ال�شتيطان الإ�رشائيلي بعد الحتالل بعن�ان 
)1967-1977م("  املحتلة  الغربية  وال�شفة  القد�ص  يف  الإ�رشائيلية  "امل�شت�طنات 

اإ�شدار جمعية امللتقى الفكري العربي – القد�ص عام 1977م.
       يف عام 1981م غادر القد�ص اإىل بريطانيا ليتابع حت�شيله العلمي، فالتحق بجامعة 
يف  الدكت�راه   Ph.D ثم   M.Phl �شهادة   على  وح�شل  املتحدة  اململكة  يف  برادف�رد 
عام  من  الأردنية    – الفل�شطينية  "العالقات  بعن�ان  اأطروحته  وكانت  ال�شيا�شية  العل�م 
ال�ليات  يف  هارفارد  بجامعة  والتحق  1984م  عام  وتخرج  )1921-1951م(، 
ح�ل  كتيبًا  واأ�شدر  )1984-1985م(،  الدولية  العالقات  مركز  يف  زميل  املتحدة، 
"ال�شتيطان الإ�رشائيلي يف القد�ص" اإ�شدار مركز العالقات الدولية – جامعة هارفرد عام 

1985مم باللغة الجنليزية  
        عمل م�شت�شارًا يف اللجنة الأردنية – الفل�شطينية امل�شرتكة ووزارة �ش�ؤون الأر�ص 
عمان  املحتلة"  الأر�ص  "�ش�ؤون  بعن�ان  كتابًا  واأ�شدر  )1985-1986م(،  املحتلة 
1985م.عاد اإىل القد�ص يف عام 1986م، و�شارك يف الندوة الدولية ملعهد �شالزب�رغ 
ح�ل املدن املق�شمة: القد�ص – برلني- بلفا�شت .وعمل حما�رشًا غري متفرغ يف اجلامعات 
الفل�شطينية والأوروبية ح�ل ق�شايا ال�رشاع العربي – الإ�رشائيلي 1986-1987م 
و�شارك يف العديد من امل�ؤمترات املحلية والقليمية والدولية.كما �شاهم يف تاأ�شي�ص وقيادة 

العديد من امل�ؤ�ش�شات والهيئات الفل�شطينية منذ عام 1987م، وحتى الآن ومنها:
تاأ�شي�ص اجلمعية الفل�شطينية الأكادميية لل�ش�ؤون الدولية – )م�ؤ�ش�شة با�شيا( يف القد�ص ، 

وانتخب رئي�شًا لها  عام 1988م .
- م�ؤ�ش�شة جامعات البحر الأ�ش�د، ب�خار�شت عام 1990

اأمينًا عامًا  وانتخب  العربي"  القد�ص  "جمل�ص  تاأ�شي�ص  احل�شيني يف  في�شل  �شارك مع   -
للمجل�ص )1992-1995م(

- �شارك يف تاأ�شي�ص "املجل�ص الفل�شطيني للعدل وال�شالم" يف رام الله برئا�شة د. حيدر 
عبد ال�شايف وانتخب نائبًا لرئي�ص املجل�ص منذ عام 1995م.

- �شبكة ال�رشق الأو�شط- الأوروبية EuroMeSCo، الربتغال عام 1995م
- رابطة الأبحاث الجتماعية العلمية )ASIR( ، بريوت عام 1996م
- الفريق العربي للح�ار الإ�شالمي –امل�شيحي، بريوت عام 2000م
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ال�شاد�ص  1334هـ/  عام  املحرم  من  الثاين  القد�ص  مدينة  يف  كنت  هرني  امل�ؤرخ  ولد 
كلية  الثان�ية يف  درا�شته  اكمل  اأن  وبعد   ، عام 1906م   �شباط  �شهر  من  والع�رشين 
الفرير بالقد�ص حاز على دبل�م يف ال�شحافة من جامعة لندن عام 1926م ، ثم �شهادة 
لي�شان�ص يف احلق�ق من جامعة باري�ص عام 1929م .ح�شل على �شهادة املحاماة ، بعد 
عام 1948م وانتقل اإىل دم�شق حيث �شمح له بالن�شمام اإىل ع�ش�ية نقابة املحامني 
ال�ش�ريني عام 1949م ومبزاولة املحاماة هناك. و�شع املرح�م هرني كنت جمم�عة من 
اأهمها : امل�شكلة الفل�شطينية ، واأبعاد الق�شية الفل�شطينية وقد دونة  امل�ؤلفات التاريخية 

باللغة الإجنليزية والفرن�شية و�شدر  عام 1967 . 
وكتاب :"تط�ر ال�عي باأهمية ونفط ال�رشق الأو�شط و�شمال افريقيا"، و " ق�شية فل�شطني 
 ،  .Pluuder of the Holy Land املقد�شة  البالد  ونهب   " والعدل  احلق  �ش�ء  يف 
 -" الفل�شطينية  الق�شية  ابعاد  و"   ،  " فل�شطني  تتبع  ملن   " و   ،  " الفل�شطينية  امل�شكلة  و" 
بالجنليزية والفرن�شية ، �شنة 1973م .، و" فل�شطني والعرب وا�رشائيل "وكتاب القد�ص 

يف ظل القان�ن الدويل وقرارات المم املتحدة ، ترجمة ع�شام �رشمي، 1982م.)1(.

_________________________________
-1 يعق�ب الع�دات ، اعالم الفكر ، �ص524-525. عرفان اله�اري ، اعالم من  اأر�ص ال�شالم  �ص472 ، جملة الأديب 
اللبنانية عدد اأكت�بر 1969م.  احمد عمر �شاهني : م��ش�عة كتاب فل�شطني يف القرن الع�رشين ،ج2، ط2، من�ش�رات املركز 

الق�مي للدرا�شات والت�ثيق ، غزة ، فل�شطني عام 2000م ، �ص833.

ن�جي عل��س
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     ولد امل�ؤرخ ناجي عل��ص يف بريزيت)1( عام 1352هـ/ 1934م .تعلم يف مدار�شها 
البتدائية ،واأنهى درا�شته الثان�ية يف الكلية الأهلية برام الله.قر�ص ال�شعر يف �شن مبكرة 
زمالئه  من  نخبة  مع  الدر�ص.وحرر  مقاعد  على  تلميذا  زال  ما  وه�  ق�شائد  عدة  ون�رش 
"الرابطة"عمل يف الك�يت م�ظفا.وهناك برز ن�شاطه الأدبي فكان  الطالب جملة الكلية 
ين�رش املقالت .ولكنه مال اإىل ال�شيا�شة فان�شم اإىل حزب البعث ، وقد كتب كتابا عن 
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- ع�ش� منتدى الفكر العربي برئا�شة ورعاية الأمري ح�شن بن طالل، عمان – الأردن 
عام 2001م

- ا�شدر العديد من الكتب والأبحاث واملقالت املن�ش�رة ومنها:
-وثائق عن القد�ص، اأربعة جملدات باللغة الجنليزية .م�ؤ�ش�شة با�شيا – القد�ص 2006م
- �شخ�شيات فل�شطينية- باللغة الجنليزية )ببل�غرافيا( .م�ؤ�ش�شة با�شيا – القد�ص 2005م
- امل�شاألة الفل�شطينية يف خرائط )1878-2002م(.م�ؤ�ش�شة با�شيا_القد�ص 2005م
-مائة عام من تاريخ فل�شطني )اأحداث القرن الع�رشين( .م�ؤ�ش�شة با�شيا – القد�ص 1995م

-ح�ار الأديان 1996-1998م.م�ؤ�ش�شة با�شيا – القد�ص 1999م
.م�ؤ�ش�شة  ال�شيا�شات اخلارجية نح� فل�شطني وال�رشق الأو�شط )1995-1998م(   -

با�شيا القد�ص 1999م
-ح�ار ح�ل بناء الدولة الفل�شطينية واله�ية الفل�شطينية )1995-1998م( .م�ؤ�ش�شة 

با�شيا القد�ص 1999م
-ح�ار ح�ل ق�شايا القد�ص )1990-1998م( .م�ؤ�ش�شة با�شيا القد�ص 1998م

-وثائق عن فل�شطني، املجلد الأول والثاين )باللغة الجنليزية ( .م�ؤ�ش�شة با�شيا 1997م
املحتلة )1967- املناطق  الإ�رشائيلية يف  الفل�شطينية  الجتماعات  عن  - مالحظات 

1987م( .م�ؤ�ش�شة با�شيا 1988م
- النف�شال الردين 1988م.م�ؤ�ش�شة با�شيا 1988م

املحتلة )1967-1977م(. الغربية  وال�شفة  القد�ص  الإ�رشائيلية يف  امل�شت�طنات   -
جمعية امللتقى الفكري العربي – القد�ص 1977م

- تط�ر العلم العربي – من الفتح الإ�شالمي حتى القرن الع�رشين، عمان 1986م
- امل�شاألة الفل�شطينية وم�شاريع احلل�ل ال�شيا�شية 1934-1974م.املطبعة الع�رشية، 

�شيدا – لبنان 1975

نبيل  عبد �جلب�ر علقم
رام  �شمايل  ترم�شعيا  بلدة  1364هـ/1945م  يف  عام  علقم  نبيل  امل�ؤرخ  ولد       
ب�شهادة  بالبرية عام 1963  الها�شمية  املدر�شة  ، وتخرج من  تعلم يف مدار�شها   ، الله 
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الت�جيهي– الفرع العلمي. ثم ح�شل على لي�شان�ص الآداب – ق�شم التاريخ من جامعة 
دم�شق عام 1974 .

       عمل معلما يف مدار�ص منطقتي القد�ص ورام الله بني عامي 1963 – 1987 حيث 
اأحالته �شلطات الحتالل ال�رشائيلي على التقاعد الق�رشي )الأمني(. وعمل حمررًا ملجلة 
“الرتاث واملجتمع” واأمني �رش جلنة البحاث الجتماعية والرتاث ال�شعبي الفل�شطيني)الآن 
مركز درا�شات الرتاث واملجتمع الفل�شطيني( التابعة جلمعية انعا�ص ال�رشة يف البرية ما 
اللجنة م�شاهمة فعالة يف  اأثناء عمله يف هذه  – 1984. وقد �شاهم يف  بني 1976 
اإقامة املهرجانات ال�طنية للرتاث ال�شعبي الفل�شطيني، اإ�شافة اإىل م�شاهمته يف اجلانب 
اخلط  وداخل  والقد�ص  الغربية  ال�شفة  املختلفة يف  امل�ؤ�ش�شات  ي�شارك  وكان  الكادميي، 

الخ�رش يف اأغلب الن�شاطات التي تتعلق بالرتاث ال�شعبي الفل�شطيني. 
بني  ما  كاليف�رنيا  يف  والن�رش  للدرا�شات  امل�شتقل  ال�شالمي  للمركز  مديرًا  عمل       
-1999 2001، بعد اأن اأ�ش�شه مع د. �شالمة الن�ش�ر وعدد من امل�شلمني. واأ�ش�ص مع 
الدكت�ر �رشيف كناعنة يف رام الله عام 2002 املركز الفل�شطيني للدرا�شات والن�رش، 
وعمل يف الإ�رشاف على اأر�شيف ال�ثائق التابع ملركز الدرا�شات يف جمعية اإنعا�ص الأ�رشة 
وتط�يره 2003-2004. ثم عمل مديرًا مل�ؤ�ش�شة القل�ب اخلريية - فرع ال�شفة الغربية 
2004-2005. ويعمل الآن باحثًا يف “مركز درا�شات الرتاث واملجتمع الفل�شطيني” 
يف جمعية اإنعا�ص الأ�رشة، كما يعمل املحرر امل�شاعد ملجلة املركز”الرتاث واملجتمع” التي 

يحررها الدكت�ر �رشيف كناعنة. 
�شدرت له امل�ؤلفات التالية:

     1 . مدخل لدرا�شة الف�لكل�ر، البرية، جمعية اإنعا�ص الأ�رشة، 1977.
 2. املالب�ص ال�شعبية الفل�شطينية – درا�شة يف الثقافة واملجتمع الفل�شطيني، البرية، جمعية 

اإنعا�ص ال�رشة.1982  )بامل�شاركة مع د.�رشيف كناعنة، عمر حمدان، وليد ربيع(. 
 3. الجناب والطف�لة - درا�شة يف الثقافة واملجتمع الفل�شطيني، جمعية انعا�ص ال�رشة، 
البرية، 1984 )بامل�شاركة مع: د. �رشيف كناعنة، عمر حمدان، وليد ربيع، عبدالعزيز اأب� 

هدبا(.  
امريكا،  ترم�شعيا،  لقرية  ميدانية  درا�شة  الفل�شطيني-  املجتمع  يف  الهجرة  ظاهرة   .4  
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1990. )بامل�شاركة مع وليد ربيع(.

نبيه �مني ف�ر�س
     ولد امل�ؤرخ نبيه فار�ص يف النا�رشة عام 1324هـ/ 1906م . در�ص يف مدر�شة 
باجلامعة المريكية يف بريوت حيث ح�شل على  ، والتحق  القد�ص  املطران ج�بات يف 
البكال�ري��ص عام 1928م ، وتابع درا�شته يف جامعة برن�شت�ن بامريكا فح�شل على 
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الدكت�راه يف اللغات ال�رشقية وتاريخها عام 1935م. قام بالتدري�ص يف اجلامعة نف�شها 
حتى عام 1942م، ثم انتقل اىل ني�ي�رك حيث �شغل من�شب رئي�ص مكتب املعل�مات 
العربية حتى عام 1945م، ثم عاد اىل بريوت عام 1945م حيث قام  بالتدري�ص يف 
اجلامعة المريكية وا�شبح رئي�ص دائرة التاريخ . من اهم م�ؤلفاته وابحاثه : العرب الحياء 
، غي�م عربية ، من الزاوية العربية ، درا�شات عربية ، الرتاث العربي  بالجنليزية  ، وله 

اي�شا م�ؤلفات عديدة بالجنليزية واعداد كثرية من املقالت)1( .

___________________________
-1 ج�رج انط�ني��ص : يقظةالعرب ، ترجمة نبيه فار�ص وا�شد ر�شتم . وانظر :عرفان اله�اري ، اعالم ، �ص450.

جن�تي بكر �سدقي 
ولد امل�ؤرخ جناتي �شدقي يف القد�ص عام 1323هـ/ 1905م ،و در�ص البتدائية يف 
مدينة  يف  در�ص  ،كما  وال�شلطانية  والر�شادية  املاأم�نية  مدار�ص  يف  در�ص  كما  القد�ص، 
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اآثاره  الربيد و من  و  الربق  ليعمل م�ظفا يف م�شلحة  املقد�ص  بيت  اإىل  الطائف، و عاد 
العربية  ال�طنية  النازية والتقاليد الإ�شالمية بريوت عام 1940،تاريخ احلركة  العلمية 
من الإنقالب العثماين حتى عهد الكتلة ال�طنية بريوت 1937م ،التقاليد الإ�شالمية و 

املبادىء النازية بريوت 1956م .
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-1 �شافر جناتي �شدقي اإىل رو�شيا عام 1925م ودر�ص بجامعة م��شك�، وح�شل على �شهادة  البكال�ري��ص يف ال�شيا�شة 
و القت�شاد ال�شيا�شي .و در�ص الآداب الرو�شية .و يف عام 1929م عاد اإىل فل�شطني و اعتقل من قبل �شلطات النتداب 
الجنليزية التي حكمت عليه بال�شجن ثالث �شن�ات، و بعد خروجه من املعتقل ت�جه اإىل فرن�شا، و ا�ش�ص �شحيفة �شهرية 

اأ�شماها ال�رشق العربي.و ا�شتقر به املطاف يف مدينة بريوت حيث عمل يف حقل الإذاعة وال�شحافة والأدب .
العلمية  البحاث  ،�رشكة  ال�شالم  اأر�ص  من  ،اعالم  حمد  اب�  ،1968م،عرفان  ني�شان  ،عدد  اللبنانية  الديب  جملة  انظر: 

والعملية حيفا ،1979م،�ص 451 453- 

 نزيه حممد ع�دل خط�طبة 
ولد امل�ؤرخ نزيه خطاطبة يف بيت ف�ريك  عام 1381هـ/ 1961م ، ح�شل على درجة 
املاج�شتري يف ال�شحافة والعالم من جامعة رو�شت�ف احلك�مية يف رو�شيا عام 1993م 
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، وعلى درجة دكت�راة يف التاريخ احلديث من معهد ال�شت�رشاق يف م��شك�- رو�شيا عام 
1993م.

العمل  ووا�شل  �ش�ريا  يف  احلرية  جملة  يف  حمررا  1986-1988م  عام  من  عمل 
كمرا�شل من م��شك� ، وعمل من عام 1994-2000م مديرا ملكتب نابل�ص يف وزارة 
يف  والجتماعيات  التاريخ  مل�اد  متفرغ  غري  وحما�رشًا   ، /فل�شطني  الفل�شطينية  الثقافة 
جامعة القد�ص املفت�حة يف نابل�ص وجنني و�شلفيت وقلقيلية ، وعمل من عام 2000-
2002م ملحقًا اعالميًا وثقافيًا يف �شفارة فل�شطني يف اوزبك�شتان ، ومنذ مار�ص العام 
 ، والق�قاز  اذربيجان  يف  الك�يتية  النباء  ل�كالة  مرا�شاًل  يعمل  الآن  ولغاية  2002م 
ا�شافة اإىل انتاجه ع�رشات التقارير التلفزي�نية ل�شالح قناة العامل الف�شائية اليرانية )1(. 

_________________________
-1 ار�شل ال�شرية الذاتية للباحثني.

ن�س�ل حمم�د �حمد �لن�ط�ر
    ولدت امل�ؤرخة ن�شال الناط�ر يف بريوت يف ي�م الثنني امل�افق احلادي والع�رشين من 
�شهر ت�رشين اأول عام 1974م / 4 �ش�ال عام 1394هـ ، وتلقت تعليمها البتدائي 
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يف مدر�شة مار اليا�ص يف بريوت ، اأما املرحلة الإعدادية والثان�ية فقد در�شتها يف مدر�شة 
الريم�ك  بجامعة  التحقت  العامة  الثان�ية  يف  جناحها  وبعد   ، عمان  يف  ال�ردية  راهبات 
للح�ش�ل  �شجلت  ذلك  وبعد   ، والإعالم 1993-1996م   ال�شحافة  در�شت  حيث 
، وكانت  القاهرة  الأمريكية يف  اجلامعة  ال�شيا�شية من  العل�م  املاج�شتري يف  على درجة 
اأطروحتها بعن�ان :" عملية ال�شالم او�شل�:اأ�شبابها وف�شلها " ، وقد ح�شلت على الدرجة 

عام 2006م . 
:" �شيا�شة منظمة التحرير  اأهمها  واعدت امل�ؤرخة ن�شال الناط�ر جمم�عة من الأبحاث 
الفل�شطينية قبل وبعد او�شل� " ، و " دور منظمة التحرير يف الإنتفا�شة الأوىل " و "حالة 
الالجئني الفل�شطينيني يف م�رش " و" تاثري �شعار هرتزل واثر احلرب العاملية الأوىل على 
خلق م�شكلة الالجئني" ، وبحث اآخر بعن�ان :" انحطاط القت�شاد الفل�شطيني بعد او�شل�"، 
و"الق�انني الدولية لالجئني ونق�ص احلماية " )1(.وهي تعمل يف ال�قت احلا�رش يف اإحدى 

الف�شائيات العربية.

_________________________
-1 قابلها الدكت�ر �شعيد البي�شاوي والدكت�ر تي�شري جبارة يف القاهرة يف ال�شابع ع�رش من �شهر حزيران 2005م، واجريا 
اهتمامها  عن  ف�شال  واملقالت  الأبحاث  من  جمم�عة  اأعدت  اأنها  واأفادت  والبحثية،  العلمية  ن�شاطاتها  ح�ل  ح�ارا  معها 
بالن�شاطات الريا�شية والفنية ،وهي ف�شال عن ذلك جتيد اللغات العربية والجنليزية والفرن�شية ،كما ورد يف �شريتها الذاتية .

نظ�م عزت ر�سيد �أحمد �لعب��سي 
    ولد امل�ؤرخ الدكت�ر نظام العبا�شي يف قرية عرانة)1( )جنني( يف 1951/10/7،و 
 ، جنني  مدينة  الثان�ية يف  واأكمل  بلدته  مدر�شة  والعدادي يف  البتدائي  تعليمه  تلقى 
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وبعد جناحه يف امتحان الثان�ية العامة ت�جه اإىل اململكة الأردنية الها�شمية حيث در�ص 
عام  التاريخ  يف  البكال�ري��ص  درجة  على  ح�شل  حيث  الردنية  اجلامعة  يف  التاريخ 
األربت  جامعة  من  واملعا�رش  احلديث  التاريخ  يف  املاج�شتري  على  ،وح�شل  1973م 
واملعا�رش  احلديث  التاريخ  الدكت�راة يف  على  عام 1979م،كما ح�شل  باأملانيا  ل�دفغ 
من اجلامعة نف�شها عام 1981م باللغة الأملانية .وكان م��ش�ع ر�شالة الدكت�راة "احلركة 
ال�طنية الفل�شطينية يف مراآة �شحافتها 1929_1945م " . )2(. �شغل منا�شب عديدة 
1982_1986م،  الريم�ك  بجامعة  واملعا�رش  احلديث  للتاريخ  م�شاعد  اأ�شتاذ  منها 
/عمان 1987_ املفت�حة  القد�ص  بجامعة  التعليمية  واملناطق  الطلبة  �ش�ؤون  مدير  ثم 
ملركز  مديرا  ثم  1990_1993م،  الريم�ك  جامعة  يف  بالتدري�ص  .وقام  1990م 
جنني الدرا�شي يف جامعة القد�ص املفت�حة 1993_1994م ،ثم عمل مديرًا ملركز 
اأ�شتاذًا  الت�ثيق واملخط�طات والن�رش بجامعة النجاح ال�طنية 1995_1999م .ثم 
مل�شاقات  اجلامعة  لطلبة  بالتدري�ص  وقام  ال�طنية 1994م.  النجاح  م�شاركًا يف جامعة 
خمتلفة ح�شب تخ�ش�شه لطلبة البكال�ري��ص وطلبة املاج�شتري . ح�شل على عدد من 
املنح واجل�ائز و�شهادات التقدير من م�ؤ�ش�شات حملية وعربية، وكان ع�ش�ا يف عدد من 
الحتادات واللجان منها :ع�ش� احتاد امل�ؤرخني العرب ،وع�ش� جمل�ص كلية الآداب بجامعة 
الريم�ك ، وع�ش� جمل�ص جامعة القد�ص املفت�حة ،وع�ش� اللجنة الإ�شرتاتيجية املنبثقة 
عن جمل�ص التعليم العايل الفل�شطيني، وع�ش� يف جلان فرعية متعددة يف جامعة النجاح 
ال�طنية ،وع�ش� جلنة �شندوق نابل�ص الثقايف ،وممثل جمعية زهرة ال�شرب الأملانية اخلريية 
يف فل�شطني ،.وع�ش� املنتدى الثقايف يف اإربد ،وع�ش� املنتدى الإن�شاين يف عمان، وع�ش� 

اللجنة العليا امل�رشفة على انتخابات املجل�ص الت�رشيعي الأول يف حمافظة جنني .

_____________________
-1 عرانة )3(:قرية من قرى ال�شفة الغربية و تتبع حمافظة جنني و تقع اىل ال�شمال ال�رشقي من مدينة جنني و هي قريبة من 

احلدود ال�رشائيلية .انظر: ويكيبيديا :امل��ش�عة احلرة 
-2 مقابلة مع الدكت�ر نظام عبا�شي . 

�شارك يف عدد من امل�ؤمترات والندوات يف ال�طن واخلارج . �شدر له 16بحثا يف جمالت 
علمية حمكمة ،كما �شدر له 5 اأبحاث يف جمالت غري حمكمة وقام مبراجعة 7كتب .كما 
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�شدر له  6 كتب من�ش�رة وهي :
 ، 1929_1945م  �شحافتها  مراآة  يف  الفل�شطينية  ال�طنية  احلركة   1-

بامربغ1981م، اأملانيا الحتادية) باللغة الملانية – ر�شالة دكت�راه( .
ال�شيا�شة الداخلية للحركة ال�طنية الفل�شطينية 1918_1984م ، دار ه�شام ،   2-

اربد 1984م. 
العربي  التحرر  وحركة  فل�شطني  على  واأثرها  النازية  ال�شهي�نية  العالقات   3-

1933_1945م ، دار كاظمة – الك�يت 1984م. 
فل�شطني والربنامج ال�شهي�ين ، قد�شية للن�رش والت�زيع ، اربد 1992م.  4-

النتفا�شة ال�شعبية الفل�شطينية ،الإرث التاريخي وال�اقع املتجدد ، من�ش�رات مركز   5-
الت�ثيق – جامعة النجاح ال�طنية ، نابل�ص 1998م .

نابل�ص   ، والن�رش  للطباعة  ريان  ،دار  1999م  .نابل�ص  العربي  والربنامج  فل�شطني   6-
1999م .

وي�جد له درا�شات مل تن�رش بعد وهي حتت الطبع .

نظمي �مني جعبة 
      ولد امل�ؤرخ الدكت�ر نظمي اجلعبة يف القد�ص عام 1375هـ/ 1955م  ، وتلقى 
تعليمه البتدائي والعدادي والثان�ي يف مدار�شها ، وح�شل على درجة البكال�ري��ص من 
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جامعة بريزيت – درا�شات ال�رشق الأو�شط والآثار عام 1980م، وح�شل على درجة 
املاج�شتري من جامعة ت�بنجن باملانيا يف  الدرا�شات ال�رشقية والثار عام 1988م، كما 
ح�شل على درجة الدكت�راة من اجلامعة نف�شها يف تاريخ واثار وتخطيط املدن وتاريخ 

اإ�شالمي عام 1991م )1(..
         كان  الدكت�ر نظمي باحثًا يف مركز الأبحاث يف بريزيت 1981-1986م ، كما 
عمل كباحث يف جامعة ت�بنجن 1986-1988م ، و كان ا�شتاذًا  م�شاعدًا  يف جامعة 
اأملانيا 1988-1991م ، ويعمل منذ عام 1991م وحتى الن ا�شتاذًا  ت�بنجن يف 

م�شاعدًا يف ق�شم التاريخ بجامعة بريزيت . 
      كان الدكت�ر نظمي م�ش�ؤول عن احلفريات يف تل جنني 1978-1980م ، وم�ش�ؤول 
املتحف ال�شالمي واحلرم ال�رشيف 1981-1985م ، واأ�رشف على اأطل�ص ت�بنجن/ 
-1988 ت�بنجن  جامعة  يف  اكادمييًا  م�شاعدًا  وعمل   ، 1985-1988م  املانيا 
وا�شنطن  يف  الفل�شطيني  ال�فد   – ال�شالم  مفاو�شات  يف  ع�ش�ًا  كان  وقد   ، 1991م 
العا�شمة 1992-1994م ، وكان ع�ش�ا يف املجل�ص العربي يف القد�ص 1994-
2000م ، وه� ع�ش� يف جمل�ص اأمناء معهد الآثار ال�شالمي ، جامعة القد�ص منذ عام 
1994م وحتى الآن ، كما اأنه م�شاعد مدير رواق – مركز حفظ العمارة – رام الله منذ 
عام 1994 وحتى الآن ، وكان ع�ش� دفاع عن بيت ال�رشق عام 1995م، و م�ش�ؤول 
�ش�ؤون الطلبة يف جامعة بريزيت 1995-1997م ، وكان رئي�شا لق�شم التاريخ يف 
جامعة بريزيت 1997-1999م ، وقد كان امل�ش�ؤول العلمي يف م�شح الرث احل�شاري 
– فل�شطني 1998-2000م ، وكان ع�ش�ًا ملجل�ص هيئة اأمناء الفكر العربي – القد�ص 
، وه�  القد�ص 2002م   – النتاجي  يب��ص  المناء ملركز  ، وع�ش� جمل�ص  2002م 
نائب رئي�ص م�ؤ�ش�شة في�شل احل�شيني – القد�ص منذ عام 2003 وحتى الن ، وكان 

مفاو�شا يف اتفاقية جنيف 2001-2003م .
 __________________________

-1اأر�شل ال�شريرة الذاتية للباحثني . 

ح�شل الدكت�ر نظمي اجلعبة على العديد من املنح واجل�ائز منها، منحة جامعة ت�بنجن 
الرتكيب   – البحاث  مركز   – بريزيت  جامعة  بحث  ومنحة   ، 1985-1991م 

الجتماعي للقرية الفل�شطينية .
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وللدكت�ر اجلعبة العديد من امل�ؤلفات ، اهمها : 
دير دب�ان ، 1981م.   1-

الهند�شة املعمارية للقد�ص ، جنيف ، 1983م .   2-
م الداري ، ت�بنجن ، املانيا 1988م.   3-

ليل ، ت�بنجن ، املانيا 1991م .   4-
ذج م�شت�طنة جلن�ب بالد ال�شام يف القرن الثاين ع�رش ) خارطتان ( ، 1993م .   5-

الدارة ال�شالمية للقد�ص ، املجلة ال�رشائيلية الفل�شطينية ، 1994م .   6-
القد�ص لل�شعب الفل�شطيني ، او�شل� – الرنويج 1995م .   7-

-8  الثار وال�شيا�شة يف فل�شطني ، القد�ص واهميتها للم�شيحية ، القد�ص  1995م . 
عرب القد�ص ، جامعة ج�رج تاون ، وا�شنطن 1995م.   9-

-10 �شكان القد�ص يف القرن الثاين ع�رش ، يف ذكرى كامل الع�شلي ، 1995م . 
-11 خمط�طات املكتبة اخلالدية ، املجلد الول ، امل�ؤ�ش�شة اخلريية ال�شالمية، الفرقان . 

-12 القد�ص ، املنظر الفل�شطيني ، من ع�ا�شم العامل ، برلني . 
-13 من ح�شارة الريف ، بركة �شليمان ، وتزود القد�ص باملياه منذ فرتة العهد الروماين 

حتى الآن ،مركز الرباق  ، رام الله ، 2001م. 
ب�شارة  خلدون  مع  بال�شرتاك   ، رواق  مركز   ، الله  رام  املعمارية/  الهند�شة   14-

2002م. 
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منظر ح�شارة الريف الفل�شطيني ، عمان / الردن ، 2004م .   15-

نظري �أحمد �سم�يل 
     ولد امل�ؤرخ نظري ال�شمايل يف عكا ي�م اخلمي�ص امل�افق احلادي والع�رشين من ذي 

القعدة عام 1373هـ/الثاين والع�رشين من مت�ز عام 1954م.
       تلقى تعليمه الأبتدائي يف مدر�شة الأمل يف مدينته ،ودر�ص الثان�ية يف مدر�شة كفر 
يا�شيف ،وتابع درا�شته العليا يف دار  املعليمن العرب يف مدينة حيفا ،متخ�ش�شا يف اللغة 

العربية ،ومن اآثاره جمم�عة من املقالت التي ن�رشت يف جملة الأ�ش�ار العكاوية:
اأ�شعد ال�شقريي ،مفتي الفيلق الرابع وراأ�ص جناح املعار�شة ،جملة الأ�ش�ار  ال�شيخ   1-

،عدد 15 ،�شيف 1995م.

ال�شيخ عبدالله اجلزار ،القا�شي ال�رشعي ومفتي عكا .  2-

ج�لة يف تراثنا العكي ،احلارات والأزقة وال�شاحات ،الأ�ش�ار ،عدد 12،�شتاء 1992م.  3-

احلمامات املكية العامة ،الأ�ش�ار ،عكا ،العدد 14 ،1993م.  4-

العربي  العامل  يف  العامة  احلممات  منظ�مة  �شمن  عكا  يف  البا�شا  حمام   5-
 ، الأ�ش�ار  ،م�ؤ�ش�شة  وفاته  على  عام  اجلزار 200  با�شا  اأحمد  كتاب  والإ�شالمي،�شمن 

عكا،2004،�ص198_249.

نعم�ن ع�طف �س�مل عمرو
          ولد امل�ؤرخ نعمان عمرو يف بلدة دورا ي�م الثنني امل�افق التا�شع من �شعبان عام 
1383هـ/ 15 كان�ن الأول عام 1963م ، وتلقى تعليمه البتدائي و العدادي و 
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الثان�ي يف اخلليل ، وح�شل على درجة البكال�ري��ص من جامعة اخلليل تخ�ش�ص تاريخ 
اأب� دي�ص عام  عام 1989م ، و املاج�شتري يف الدرا�شات القليمية من جامعة القد�ص 

1999م و الدكت�راة يف التاريخ املعا�رش من جامعة عني �شم�ص عام 2003م . 

وقد اعد الدكت�ر نعمان عمرو جمم�عة من الأبحاث اهمها : 

و  الدميقراطية  امل�شرية  يف  اخلا�ص  القطاع  و  املدين  املجتمع  م�ؤ�ش�شات  روؤيا  و  دور   _
ال�شالح . 

- م�شاكل الدار�شني يف جامعة القد�ص املفت�حة و عالقته ببع�ص املتغريات 

- م�شاريع الت�طني وحق الع�دة / م�ؤمترات الع�دة “ ال�اقع و التحديات “ القد�ص املفت�حة، 
رام الله 2006/12/11م 

وف�شال عن ذلك كتب الدكت�ر نعمان جمم�عة من املقالت منها : 

1_فتح و م�شتلزمات الع�دة اإىل احلكم ، جريدة احلياة اجلديدة 

2_ ماذا نريد من احل�ار ال�طني جريدة احلياة اجلديدة 

3_ احلرب على لبنان ازمة حك�مه اأم اجندة دولية ، جريدة ال�رشق القطرية 24/ 7/ 
2006م 

4_ زيارة ك�نداليزا راي�ص  واملخا�ص الع�شري لل�رشق الأو�شط اجلديد . 

وقد قام الدكت�ر نعمان بالتدري�ص يف جامعة اخلليل ، و جامعة ب�ليتكنك فل�شطني ، وجامعة 
القد�ص املفت�حة ، و ه� يعمل الآن مديرا يف منطقة اخلليل التعليمية التابعة جلامعة القد�ص 

املفت�حة .
_________________________

-1 ار�شل ال�شرية الذاتية للباحثني . 

نعم�ن حمم�د �حمد جرب�ن
     ولد امل�ؤرخ الدكت�ر نعمان جربان يف بيت جال عام 1370هـ/ 1951م ، وقد 
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 ، البكال�ري��ص عام 1971م  درجة  الردنية وح�شل على  اجلامعة  التاريخ يف  در�ص 
و�شجل للح�ش�ل على املاج�شتري يف اجلامعة نف�شها وكان عن�ان اطروحته :" مملكة حماة 
" ، وقد ح�شل على درجة املاج�شتري عام 1981م ،  يف العهدين الي�بي واململ�كي 
وبعد ذلك انتقل اىل املانيا حيث �شجل للح�ش�ل على درجة الدكت�راة يف التاريخ من 
جامعة الربت ل�دفج ، وكان م��ش�ع اطروحته :" درا�شات يف تاريخ دم�شق وجغرافيتها 
الجتماعية يف القرن ال�شابع الهجري / الثالث ع�رش امليالدي " ، وقد ح�شل على درجة 

الدكت�راة عام 1988م)1(. .
       عمل مدر�ص اجتماعيات يف مدر�شة �شحاب الثان�ية للبنني / �شحاب من عام -1973 
1978م ، وعمل اي�شا مدر�ص اجتماعيات يف مدر�شة حي نزال الثان�ية للبنني / عمان، 
جامعة   – والإجتماعية  الإن�شانية  العل�م  دائرة  الإ�شالمي يف  للتاريخ  مدر�شًا  كما عمل 
الريم�ك من عام 1982-1983م ، وعمل مدر�شًا للتاريخ ال�شالمي يف ق�شم التاريخ 
يف جامعة الريم�ك من عام 1988-1994 م ، وعمل اأي�شا مدر�شًا للتاريخ الإ�شالمي 
يف ق�شم التاريخ بجامعة قطر من عام 1994-1998م ، كما عمل الدكت�ر جربان 
رئي�شا بال�كالة لق�شم التاريخ و اللغات احلديثة يف جامعة الريم�ك بني �شنتي 1991-
1993، و نائب عميد كلية الآداب بني �شنتي 1993-1994م ، و عمل اأي�شا رئي�شا 

لق�شم التاريخ عام 2000م.  
قام الدكت�ر جربان  بح�ش�ر العديد من امل�ؤمترات والندوات وامل�شاركة فيها ومنها:

-1 ندوة بغداد الق�مية للتاريخ العربي عام 1989م. 
-2 ندوة ق�شم التاريخ – جامعة القاهرة – امل�شلم�ن يف اوروبا عام 1991م ، حيث قدم 

بحثًا بعن�ان القلية ال�شالمية يف املانيا . 
-3 ندوة احللقة الدرا�شية للم�ش�ؤولني عن تدري�ص التاريخ لإبراز تاريخ العامل ال�شالمي 

عام 1991م برعاية املنظمة الإ�شالمية للرتبية والعل�م والثقافة ) الي�شي�شك� ( . 
-4 الندوة الدولية ح�ل حلب وطريق احلرير – حلب عام 1993م ، حيث قدم بحثًا 

بعن�ان :" حلب حمطة على  طريق احلرير واأثر الغزو ال�شليبي واملغ�يل عليها . 
____________________________

-1 يعمل الدكت�ر نعمان جربان يف ق�شم التاريخ ، كلية الداب ، جامعة  الريم�ك ، و قد تف�شل م�شك�را بار�شال ال�شرية 
الذاتية للدكت�ر �شعيد البي�شاوي الذي تربطه بامل�ؤرخ نعمان عالقات طيبة .

-5 ندوة ق�شم التاريخ جامعة اآل البيت – منهج حتقيق املخط�طات ، عام 1995  
-6 ندوة كلية الن�شانيات – ق�شم التاريخ – جامعة قطر،عام 1995م . 
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-7 م�ؤمتر بالد ال�شام يف فرتة ال�رشاع ال�شالمي ال�شليبي، 1999 م. 
-8 ندوة يف ذكرى احل�شني – مركز الدرا�شات الردنية – كر�شي دولة �شمري الرفاعي ، 

1999 م . 
-9 ندوة م�شتقبل الدرا�شات العليا يف اجلامعات الردنية - اجلامعة الردنية ،1999م. 
-10 ندوة ال�شيا�شة اخلارجية الردنية – العالقات الردنية مع دول اخلليج العربي التي 
عقدت بالتعاون بني جامعة الريم�ك وجمعية العل�م ال�شيا�شية الردنية واملعهد الدبل�ما�شي 

الردين  ، عام 2001م . 
�لإنت�ج �لعلمي : 

كتاب العن�رشية يف الفكرين الغربي والعربي .  1-
الأقليات الإ�شالمية يف اأوروبا الغربية درا�شة لو�شاع القلية يف املانيا الغربية .  2-

تاريخية  درا�شة   ) ونتائج  ا�شباب   ( احلرير  طريق  على  ال�شيطرة  املغ�ل  حماولت   3-
العددان 40/39 ،كان�ن الأول 1991 م . 

ج�انب من حياة املراأة يف الع�رش املغ�يل .  4-
درا�شة يف امل�شادر الر�شمية لتاريخ ا�رشة ي�ان املغ�لية .  5-

حماولت املغ�ل )ايليخانية فار�ص ( للتحالف مع الق�ى الوروبية لقت�شام بالد ال�شام:   6-
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نعم�ن ع�طف �س�مل عمرو
      ولد امل�ؤرخ نعمان عمرو يف بلدة دورا ي�م الحد امل�افق الثامن والع�رشين من رجب 
عام 1383هـ/ 15 كان�ن الأول عام 1963م ، وتلقى تعليمه البتدائي و العدادي و 
الثان�ي يف اخلليل ، وح�شل على درجة البكال�ري��ص من جامعة اخلليل تخ�ش�ص تاريخ 
اأب� دي�ص عام  عام 1989م ، و املاج�شتري يف الدرا�شات القليمية من جامعة القد�ص 

1999م و الدكت�راة يف التاريخ املعا�رش من جامعة عني �شم�ص عام 2003م . 
     وقد اعد الدكت�ر نعمان عمرو جمم�عة من الأبحاث اهمها : 

_ دور و روؤيا م�ؤ�ش�شات املجتمع املدين و القطاع اخلا�ص يف امل�شرية الدميقراطية و ال�شالح . 
- م�شاكل الدار�شني يف جامعة القد�ص املفت�حة و عالقته ببع�ص املتغريات 

- م�شاريع الت�طني وحق الع�دة / م�ؤمترات الع�دة " ال�اقع و التحديات " القد�ص املفت�حة، 
رام الله 2006/12/11م 

      وف�شال عن ذلك كتب الدكت�ر نعمان جمم�عة من املقالت منها : 
1_فتح و م�شتلزمات الع�دة اإىل احلكم ، جريدة احلياة اجلديدة 

2_ ماذا نريد من احل�ار ال�طني جريدة احلياة اجلديدة 
3_ احلرب على لبنان ازمة حك�مه اأم اجندة دولية ، جريدة ال�رشق القطرية 24/ 7/ 

2006م 
4_ زيارة ك�نداليزا راي�ص  واملخا�ص الع�شري لل�رشق الأو�شط اجلديد . 

      قام الدكت�ر نعمان بالتدري�ص يف جامعة اخلليل ، و جامعة ب�ليتكنك فل�شطني ، وجامعة 
القد�ص املفت�حة ، و ه� يعمل الآن مديرا يف منطقة اخلليل التعليمية التابعة جلامعة القد�ص 

املفت�حة .

_________________________
-1 ار�شل ال�شرية الذاتية للباحثني . 
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نعيم �إبر�هيم �س�لح �لظ�هر
من حمرم  ع�رش  الثاين  اجلمعة  ي�م  اجللزون  الظاهر يف  نعيم  واجلغرايف  امل�ؤرخ  ولد      
على  ، ح�شل  لعام 1949م  /ن�فمرب  ثاين  ت�رشين  �شهر  من  الرابع  عام  1369هـ/ 
بكال�ري��ص جغرافيا من اجلامعة الردنية عام 1973م، و دبل�م عايل يف اجلغرافيا من 
اجلامعة نف�شها عام 1988م ، كما ح�شل على درجة املاج�شتري يف اجلغرافيا املكانية من 
اجلامعة الردنية عام 1990م وكان عن�ان اطروحته :"قابلية الرتبة على الجنراف يف 
ح��ص وادي �شعيب وفق النظام اله�لندي" ، ودرجة دكت�راه متخ�ش�شة يف اجلغرافية 
ال�شيا�شية من جامعة بغداد عام 1994م ، وكانت اطروحته بعن�ان:)�شيا�شة بناء الق�ة 
و  والقت�شادي  الدمي�غرايف  و  ال�شيا�شي  النظام  متخ�ش�شة يف  درا�شة  الردن(وهي  يف 
التعليمي  الردين ، كما ح�شل على درجة دكت�راه يف اإدارة امل�ارد الب�رشية من جامعة 
The Rochville  الأمريكية عام 1995 م، ح�شل على رتبة اأ�شتاذ م�شاعد )اأ( يف 

جامعة البلقاء التطبيقية بتاريخ 11-10-2006م.)1(
    كان رئي�ص ق�شم التعليم امل�شتمر وخدمة املجتمع يف وزارة التعليم اعتبارا من العام 
1994م و حتى 1-1-1998م، كما كان قائما باأعمال مدير اجل�دة ال�شاملة يف جامعة 
البلقاء التطبيقية وع�ش� هيئة تدري�ص يف كلية اأ�ش�ل الدين اجلامعية ، وه�ع�ش� هيئة تدري�ص 
يف كلية ا�ش�ل الدين اجلامعية اعتبارا من 4-8-2003م وحتى 2007/6/4م، وقد 
كان رئي�شا لق�شم العل�م الأ�شا�شية يف كلية اأ�ش�ل الدين اعتبارا من2006/9/14م 
 ، الأردن  التقني يف  للتعليم  العربي  اأن�شطة الحتاد  من�شق  ، وه�  وحتى2007/6/4م 
وع�ش� هيئة تدري�ص يف جامعة لهاي الدولية للتعليم املفت�ح ، ورئي�ص ق�شم المتحان 
ال�شامل لدبل�م كليات املجتمع الردنية ، ومن�شق جلان المتحان العملي ل�شهادة التاأهيل 
الرتب�ي مل�اد الدرا�شات الجتماعية ، كما انه من�شق جلان التاأكد من حتقيق متطلبات معايري 
وهي:- واملن�ش�رة  املحكمة  العلمية  الكتب  من  جمم�عة  له  للدرجات  اخلا�ص  العتماد 

-1 اجلغرافية ال�شيا�شية ، جامعة القد�ص املفت�حة 1995م.
-2 جغرافية العمران ، جامعة القد�ص املفت�حة 1996م.

-3 احل�شارة العربية الإ�شالمية ،جامعة القد�ص املفت�حة 1998م.
-4 �شيا�شة بناء الق�ة يف الردن 1996م، ن�رش بدعم من وزارة الثقافة.  

______________________
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ال�شباب والنتائج .
مالحظات على حتقيق املختار من تاريخ ابن اجلزري ح�ادث الزمان وانبائه ووفيات   7-

العيان والكابر من ابنائه .
�شالح الدين الأي�بي وا�شرتاتيجيات ال�حدة والتحرير .  8-

كتاب درا�شات يف تاريخ اجلزيرة العربية قبل ال�شالم 1997م .  9-
ال�شالمية  الع�ش�ر  يف  العربية  اجلزيرة  تاريخ  يف  درا�شات  كتاب   10-

ال��شطى،1998م
كتاب درا�شات يف تاريخ الي�بني واملماليك ، 2000 م .  11-

العالقات الملانية الردنية ، بحث يف كتاب الراحل الكبري .   12-
امل�شادر الرمنية لدرا�شة احلروب ال�شليبية – متى الرهاوي امن�ذجا – كتاب م�ؤمتر   13-

تاريخ بالد ال�شام يف فرتة ال�رشاع ال�شليبي الإ�شالمي ، 2000 م
دولة اآل جناع ، بحث يف الكتاب التكرميي لال�شتاذ الدكت�ر م�شطفى احلياري   14-

القد�ص عرب  كتاب   ) الثالث  الف�شل   ( والفاطمي  العبا�شي  الع�رشين  القد�ص يف   15-
الع�ش�ر . 

ر�شالة يف معرفة ارتفاع ال�شم�ص بغري الة ،جملة كلية الداب ، بغداد 2000 م   16-
عدد 50

الداب،عدد51/عام  كلية  جملة  والهداف  املنطلقات  الوىل  ال�شليبية  احلملة   17-
2000م

عربية  درا�شات   – ال�شالمي  الفن  جماليات  تك�ين  يف  ال�شالمية  العقيدة  اثر   18-
وا�شالمية يف القاهرة،1998م

الديانة عند املغ�ل يف ع�رش جنكيزخان ، درا�شات �رشقية – القاهرة 1997م.  19-
العالقات الردنية القطرية يف عهد احل�شني – جمعية العل�م ال�شيا�شية الردنية   20-

 نق�ل د�ود زي�دة
    ولد امل�ؤرخ نق�ل يف  النا�رشة ودر�ص يف مدار�شها ، ثم اأنهى درا�شته يف الكلية العربية 
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نح�  بعكا  املعارف  مدر�شة  بالتدري�ص يف  قام   ، عام 1346هـ/ 1927م  القد�ص  يف 
ع�رش �شن�ات ، ثم انتقل للتدري�ص يف القد�ص يف الكلية الر�شيدية ثم الكلية العربية ، كما 
حا�رش يف مركز درا�شات ال�رشق الو�شط يف القد�ص ، كما عمل م�شاعدا ملدير املعارف 
يف برقة ليبيا عام 1949م ، قام بزيارة فل�شطني يف الت�شعينات من القرن الع�رشين)1(. . 
وعمل  1950م،  عام  الإ�شالمي  التاريخ  يف  الدكت�راة  على  وح�شل  لندن  اإىل  �شافر 
اإىل بريوت للتدري�ص يف اجلامعة  اللغات ال�رشقية يف جامعة كمربدج ، ورجع  يف ق�شم 

المريكية .
 وقام بالتدري�ص يف كثري من اجلامعات العربية والجنبية نذكر منها : جامعة عني �شم�ص ، 
واجلامعة الردنية ،واجلامعة اللبنانية، كما كان ع�ش�ا يف كثري من اجلمعيات العلمية مثل 
اجلمعية العراقية ، واجلمعية الملانية لال�شت�رشاق ، واجلمعية الأمريكية لال�شت�رشاق.  له 

م�ؤلفات كثرية منها : 
رواد ال�رشق العربي يف القرون ال��شطى ، القاهرة 1942م .   .1

�ش�ر اوروبية ، القد�ص ، 1941م .   .2
�شخ�شيات عربية ، يافا ، 1945م .   .3

الق�مية والعروبة ، القد�ص، 1945م .   .4
العامل القدمي ، يافا ، -1945 1947م .   .5

عامل الع�ش�ر ال��شطى يف اوروبا ، القد�ص 1947م .   .6
�ش�ر من احلياة العربية ، القد�ص ، 1947م .   .7

العروبة يف ميزان الق�مية ، بريوت ، 1950م .  .8
برقة الدولة العربية الثامنة ، بريوت ، 1950م .   .9
10. درا�شات ا�شالمية مع جمم�عة من امل�شت�رشقني . 

 11. ترجمة كتاب " تاريخ الب�رشية " لرن�لد ت�ينبي.
____________________________

-1 عرفان اله�اري : اعالم ، �ص462-463 .وجتدر الإ�شارة اإىل اأن الأ�شتاذ الدكت�ر نيق�ل زيادة ت�يف يف بريوت عام 
. انظر جريدة القد�ص املقد�شية ، عدد 13282 ال�شادرة ي�م الربعاء امل�افق  2006م عن عمر يناهز الت�شعينن عاما 

2006/8/9م – 15 رجب / 1427هـ ، �ص 23. 

12. ترجمة كتاب "ازمة الإن�شان" لرن�لد ت�ينبي ، بريوت 1959م . 
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13. لبنان يف التاريخ ، مع اني�ص فريحة ، بريوت 1959م . 
14. ليبيا احلديثة ، بريوت 1966م . 

15. ليبيا وت�ن�ص واجلزائر ، بريوت 1952م . 
16. مدن عربية ، بريوت ، 1961م . 

17. درا�شات يف الث�رة العربية الكربى مع اخرين ، عمان 1967م . 
18. ملحات من تاريخ العرب ، بريوت ، 1961م . 

19. وثبة العرب ، يافا ، 1945م .
20. دم�شق يف ع�رش املماليك ، بريوت ، 1966م . 

21. الرحالة العرب ، القاهرة ، 1956م . 
22. اطل�ص العامل ، مع اخرين ، القاهرة 1967م . 

23. تاريخ الغرب يف القرن الع�رشين ، ترجمة ، بريوت ، 1963م .
24.  ت�ن�ص يف عهد احلماية 1881-1934م ، القاهرة ، 1964م . 

25. اجلغرافية والرحالت عند العرب ، بريوت 1962م . 
26. احل�شبة واملحت�شب يف ال�شالم ، بريوت 1963م . 

27. احلياة احل�رشية الأوىل يف عهد املماليك الأول ، بريوت .

منر حممد عبد �رشح�ن 
    ولد امل�ؤرخ الدكت�ر منر �رشحان يف قرية ال�شنديانة ي�م التا�شع ع�رش من رم�شان عام 
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-1 اأر�شل ال�شرية الذاتية للدكت�ر �شعيد البي�شاوي.

�لكتب �جل�معية �ملن�س�رة :  
كتب جامعية من�ش�رة: 

1_ درا�شات يف ال�اقع العربي / 1998م  .  
-2 احل�شارة العربية الإ�شالمية / 2001م .

2_ جغرافيا ال�طن العربي / 2002م .
3_ الثقافة الإ�شالمية،  / 2002م .

-4 الرتبية ال�طنية / 2005م .
مق�لت من�س�رة :-

1 الث�رة العربية الكربى و�شيا�شة بناء الق�ة اجلي�ب�لتيكية ، جملة اجياد عدد 4 جملد 2 
ت�رشين ثاين 1994م.  

2 - القد�ص يف قل�ب الها�شميني ،جملة اجياد ، عدد 1 جملد 4/ 1995م .
-3 الث�رة العربية الكربى ، جت�شيد حي لل�حدة ال�طنية ، جملة اجياد العدد 3 املجلد 4 

ت�رشين الثاين 1996م
الدفاع املدين ،عدد 19  العربية الكربى بني الطم�حات والإجنازات  جملة  الث�رة   4-

مت�ز 1997م .
-5 الث�رة العربية الكربى واقع وتطلعات ، الدفاع املدين ، عدد 20 مت�ز )1997 م( 

-6 الردن امل�قع والتاريخ الدفاع املدين ،عدد23 ني�شان )1998 م(.
واليه�د ،جملة  العرب  احلا�شم يف حرب 1948مبني  العربي الردين  -7 دور اجلي�ص 

اجياد عدد خا�ص 1998/6م
-8 دور الث�رة العربية الكربى يف ابراز الفكر الق�مي العربي ،الدفاع املدين ، عدد 27 

اآذار )1998م(       
الول  كان�ن   38 عدد  املدين  الدفاع   ، الها�شمي  والإعمار  الإ�رشاء  بني  القد�ص   9-

)2001 م( .
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ن��ف ج�دة �لزرو
حزيران  �شهر  من  اخلام�ص  امل�افق  الثنني  ي�م  القد�ص  الزرو يف  ن�اف  امل�ؤرخ  ولد      
عام 1950م/ الثامن ع�رش من �شعبان عام 1369هـ ،و در�ص البتدائية والإعدادية 
والثان�ية يف مدار�شها،و بعد جناحه يف الثان�ية العامة التحق بجامعة بريزيت حيث در�ص 

العل�م ال�شيا�شية والقت�شاد.
وكاتب   ، ال�شهي�ين  العربي  ال�رشاع  �ش�ؤون  يف  خبري  وباحث  �شحفي  كاتب  وامل�ؤرخ 
وحملل �شيا�شي يف �شحيفة الد�شت�ر الردنية وبع�ص ال�شحف العربية ، وحمرر ال�ش�ؤون 
الفل�شطينية وال�رشائيلية يف �شحيفة �ش�ت ال�شعب الردنية يف الفرتة ال�اقعة بني عامي 
الد�شت�ر  �شحيفة  يف  وال�رشائيلية  الفل�شطينية  ال�ش�ؤون  ،وحمرر  1982-1990م 
الردنية منذ عام 1990م وحتى الآن، وه� �شكرتري حترير امللف ال�شيا�شي يف الد�شت�ر 
،وه� رئي�ص الق�شم العربي والبحاث الفل�شطينية الإ�رشائيلية ،وه� ع�ش� رابطة الكتاب 
لدعم  الردنية  العالمية  اللجنة  ،وع�ش�  الردنيني  ال�شحفيني  نقابة  ،وع�ش�  الردنيني 
يف  املعل�مات  بنك  لنظام  ال�شت�شارية  اللجنة  وع�ش�   ، الأوىل  الفل�شطينية  النتفا�شة 
م�ؤ�ش�شة �ش�مان ، و ع�ش� الهيئة الإدارية جلمعية حماية القد�ص ورئي�ص اللجنة الإعالمية 
الثقافية فيها  ،ع�ش� اللجنة ال�طنية الأردنية للدفاع عن القد�ص ورئي�ص اللجنة الإعالمية 

الثقافية فيها )1(.
  و قد اأعد جمم�عة من امل�ؤلفات اأهمها : 

 - كتاب النتفا�شة بال�شرتاك مع الدكت�ر ا�شعد عبد الرحمن،عام 1988م .
- الفكر ال�شيا�شي الإ�رشائيلي بال�شرتاك مع الدكت�ر ا�شعد عبد الرحمن،عام  1989م.
- م�جات الغزو ال�شهي�ين الفل�شطيني بال�شرتاك مع  الدكت�ر ا�شعد عبد الرحمن 1990م.

- القد�ص بني خمططات الته�يد ال�شهي�نية و م�شرية الن�شال و الت�شدي الفل�شطينية .
- احلروب الإ�رشائيلية يف العراق،دار جمدلوي،عمان 2007م.

- قراءة يف الربامج ال�شيا�شية لالأحزاب الإ�رشائيلية 1992م.
- الكتاب ال�شن�ي الت�ثيقي لأحداث فل�شطني 1980-1981م .

______________________
-1 اأر�شل ال�شرية الذاتية للدكت�ر �شعيد البي�شاوي.
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- القد�ص تته�د فما احلل و ما العمل؟ بالتعاون مع د.�شبحي غ��شة 1998م.
- املنطلقات اليدول�جية للفكر الإرهابي الإ�شالمي 1998م 
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1357هـ/ احلادي ع�رش من �شهر ت�رشين الثاين عام 1938م، وح�شل على لي�شان�ص 
يف  املاج�شتري  درجة  على  ح�شل  كما  1964م،  عام  دم�شق  جامعة  من  الداب  يف 
الداب من جامعة القدي�ص ي��شف عام 1981م ، وح�شل اي�شا على درجة الدكت�راة 
اطروحته  كانت  وقد  1991م  عام  نف�شها  اجلامعة  من   – حديث  تاريخ  تخ�ش�ص   –

بعن�ان :" الدرا�شات ال�شت�رشاقية لفل�شطني ")1(.. 
وللدكت�ر منر �رشحان العديد من امل�ؤلفات اهمها :

-1 اغانينا ال�شعبية يف ال�شفة الغربية – عمان 1968م . 
-2 احياء الرتاث ال�شعبي – عمان 1970م . 

-3 احلكايات ال�شعبية الفل�شطينية- مركز البحاث ، بريوت 1974م . 
-4 م��ش�عة الفلكل�ر الفل�شطيني – عمان 1988م . 

-5 املباين الكنعانية ، عمان 1989م . 
-6 دي�ان ال�شعر ال�شعبي الفل�شطيني ، عمان 1990م.

-7 �شل�شلة درا�شات التاريخ ال�شف�ي لفل�شطني . 
-8 عبد الرحيم احلاج حممد ، القائد العام للث�رة 1935-1939م.

-9 ب�شري ابراهيم قا�شي ث�رة 1936م.
-10 بالد الروحة زمن النتداب الربيطاين .

-11 وي�شدر عام 2005م ، �شجل القادة والث�ار واملتط�عني لث�رة عام 1936م. 
-12 رواية ، عمان 1995م. 

-13 ثالثية روائية ، رام الله 2004م .
والدكت�ر منر �رشحان ه� م�ؤ�ش�ص دائرة الفن�ن ال�شعبية ، عمان 1968، :

وم�ؤ�ش�ص م�ؤمتر الي�م العاملي للرتاث ال�شعبي الفل�شطيني ، وم�ؤ�ش�ص مهرجان النبي �شالح 
ار�شيف  ال�طنية لحياء ذكرى ث�ار 1936م، وم�ؤ�ش�ص  اللجنة  ، وم�ؤ�ش�ص  1998م 

الفلكل�ر الفل�شطيني .
____________________________

-1 اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني .
ويعمل الدكت�ر منر �رشحان حما�رشًا غري متفرغ يف جامعة القد�ص املفت�حة ،وه� م�ظفا يف وزارة الثقافة الفل�شطينية منذ عام 1996م.

ه�ين حممد �سعيد �حل�سن
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ولد هاين احل�شن عام 1357هـ/ 1938م يف فل�شطني ، تخرج من كلية الهند�شة يف 
اأملانيا ،وبا�رش العمل ال�طني منذ كان طالبا،واأ�ش�ص مع عدد من زمالئه اأمثال ال�شهيد هايل 
عبد احلميد )اأب� اله�ل( منظمة طالئع العائدين التي اندجمت يف حركة فتح عام 1962م 
،حيث يعترب احد القيادات التاريخية امل�ؤ�ش�شة حلركة فتح ، وع�ش� اللجنة املركزية فيها 
، تخرج من كلية نانكني الع�شكرية يف ال�شني ، ت�شلم العديد من املهمات وامل�ش�ؤوليات 
العام  ال�شيا�شي  املف��ص  ، حيث يعد  الفل�شطينية وحركة فتح  الث�رة  اإطار عمله يف  يف 
اأول �شفري  يعد  ،وه�  ال�شيا�شي حلركة فتح  الأمن  ، وه� م�ش�ؤول جهاز  العا�شفة  لق�ات 
لفل�شطني يف اإيران ، وقد كان امل�شت�شار ال�شيا�شي وال�شرتاتيجي لل�شيد الرئي�ص يا�رش 
عرفات رحمه الله ،وه� مف��ص العالقات اخلارجية يف فتح ،ووزير الداخلية يف ال�شلطة 
الق�مي  التيار  اإىل  فكريا  ينتمي  ،وه�  والتنظيم  التعبئة  ،ومف��ص  الفل�شطينية  ال�طنية 
العربي الإ�شالمي ،ويعد من مفكري الث�رة الفل�شطينية ، ويتميز بعالقاته الدولية والعربية 
ال�ا�شعة ، وله العديد من البحاث واملقالت والدرا�شات املن�ش�رة �شمن اأدبيات حركة 

فتح ، �شدر له)1(.:
-1 الع�دة اإىل الينابيع.

-2 نحن والإ�رشائيلي�ن وثقافة ال�شالم 
-3 اخلروج من ماأزق او�شل�.

________________________
-1 ار�شل ال�شرية الذاتية للدكت�ر �شعيد البي�شاوي.

ه�ين ح�سني �حمد �ب� �لرب 
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     ولد امل�ؤرخ الدكت�ر اأب� الرب يف قرية جلب�ن)1( التابعة ملنطقة جنني ي�م الربعاء امل�افق 
الثاين من ذي القعدة عام 1377هـ/ 1958/5/21م . ح�شل على بكال�ري��ص يف 
املاج�شتري و كانت ر�شالته  ،وح�شل  على  التاريخ من اجلامعة الردنية عام 1985م 
من  الإ�شالمي  التاريخ  الدكت�راة يف  على  كما ح�شل   " الإ�شالم  العطاء يف   " بعن�ان  
جامعة بغداد عام 1998م ، و عن�ان ر�شالته ) فل�شطني يف �شدر الإ�شالم ( . و اأما خرباته 
العملية فقد عمل يف البنك العربي املحدود ) م�ظف ودائع ( من عام 1980م1982-م 
ثم حما�رشا يف ق�شم التاريخ يف جامعة اخلليل من عام 1985م1998-م ، ثم انتقل 
اإىل جنني حيث عمل م�رشفا اكادمييا يف جامعة القد�ص املفت�حة عام 2001م ، ثم مديرا 
ملنطقة جنني التعليمية ، و كان ع�ش�ا يف عدد من اجلمعيات و الحتادات العلمية مثل احتاد 
من  العديد  و�شارك يف   ، التاريخية  للدرا�شات  الفل�شطينية  واجلمعية   ، العرب  امل�ؤرخني 

امل�ؤمترات والندوات العلمية ، وله عدد من الأبحاث و امل�ؤلفات يف �شدر الإ�شالم)2(. .

____________________________
1 - جلب�ن:تقع قرية جلب�ن يف املنطقة ال�رشقية ملدينة جنني و تبعد عنها ح�ايل 12كم .بلغ عدد �شكانها عام 2005م 
ح�ايل 2500ن�شمة ت�شتهر بزراعة احلب�ب و البق�ليات ال انها تعر�شت ل�شلب ارا�شيها من قبل ق�ات الحتالل و قد 

�شلب منها ما يقرب من 30 الف دومن .انظر: ويكيبيديا :امل��ش�عة احلرة 
-2 مقابلة مع الدكت�ر هاين اب� الرب ، وار�شل ال�شرية الذاتية للباحثني

ه�س�م �أب� �رميلة
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   ولد امل�ؤرخ ه�شام اأب� ارميلة يف القد�ص ، وتعلم يف مدار�شها ، حيث در�ص البتدائية 
يف املدر�شة العمرية، و العدادية يف مدر�شة عبد الله بن احل�شني ، و الثان�ية يف املدر�شة 
الر�شيدية ، وح�شل على �شهادة الثان�ية عام 1964م ، وبعد ذلك ت�جه اإىل اجلمه�رية 
درا�شة  يف  تخ�ش�ص  حيث  القاهرة  جامعة   / الداب  كلية  يف  ليدر�ص  املتحدة  العربية 
التاريخ و ح�شل على درجة البكال�ري��ص عام 1968م ، ووا�شل امل�ؤرخ ه�شام درا�شته 
" نظم احلكم يف  اأطروحته  املاج�شتري من اجلامعة نف�شها وكان م��ش�ع  للح�ش�ل على 
1975م  عام  املاج�شتري  درجة  على  حاز  قد  و   " الندل�ص  يف  الم�ية  اخلالفة  عهد 
 " التاريخ يف م��ش�ع  الدكت�راة يف  للح�ش�ل على درجة  درا�شته  متابعة  ا�شتمر يف  و 
" وح�شل على  عالقات امل�حدين باملمالك الن�رشانية و الدول الإ�شالمية يف الندل�ص 

درجة الدكت�راة عام 1979م)1(.. 
وقد عمل امل�ؤرخ ه�شام اأب� ارميلة يف عدة اماكن يف ال�طن العربي بداأها مدر�شا يف مدر�شة 
رماح يف الريا�ص يف الفرتة ال�اقعة بني �شنتي 1964م_1971م ، ثم انتقل للعمل 
يف الكلية املت��شطة يف الطائف يف الفرتة ال�اقعة بني �شنتي 1971م _1981م ، و 
بعد ذلك عاد اإىل ار�ص ال�طن حيث عمل اأ�شتاذا م�شاعدا يف جامعة النجاح ال�طنية ، 
وقد ا�شتمر يعمل يف اجلامعة نح� ثالث و ع�رشين �شنة و بعد ذلك انتقل ليعمل يف جامعة 
اأ�شتاذًا غري متفرغ يف جامعة اخلليل يف الفرتة  القد�ص املفت�حة يف نابل�ص . كما عمل 

ال�اقعة بني  �شنتي 1981_1991م.
�لن�س�ط �لعلمي : 

اعد امل�ؤرخ ه�شام اأب� ارميله جمم�عة من الأبحاث اخلا�شة يف التاريخ الندل�شي نذكر اهمها : 
-ال�شبان و احل�شارة الإ�شالمية 

- مرا�شم الم�يني يف الندل�ص ، جملة جممع اللغة العربية ، عدد1 ، القد�ص 1998م.
- وزارة الم�يني يف الندل�ص . 

- املهدي حممد بن ن�مرت م�ؤ�ش�ص دولة امل�حدين . 
- تغري الندل�شيني على املرابطني ، املجلة الفل�شطينية للدرا�شات التاريخية ، العدد الأول 

املجلد الأول ، القد�ص 1419هجري / 1998م . 



515

- الدولة الفل�شطينية بني ثالثية ال�شتقالل وثنائية الق�مية وال�طن البديل...؟ خمط�طة.
- قراءة يف خريطة النتخابات الإ�رشائيلية 1999م 

- الالجئ�ن الفل�شطيني�ن – ق�شية وطن و �شعب . 
- من دير يا�شني اإىل خميم جنني ،منتدى بيت املقد�ص،عمان 2007م.

- اجلدار..م�شامني وتداعيات ا�شرتاتيجية ...؟ .خمط�طة  
- م��ش�عة النكبة الفل�شطينية امل�شتمرة :1990-2006م، حتت العداد.

- ال�رشاع الدمي�غرايف: فزاعة ام تهديد...؟ خمط�طة.
- اأطفال فل�شطني – ح�شاد الدم والأمل والبط�لة ، 2004م ، برعاية امل�ؤمتر ال�شالمي العام /عمان.

- جدلية العمليات ال�شت�شهادية ، 2003،�شدر عن م�ؤمتر الحزاب العربية
- نابل�ص تتحدى احل�شار ، 2003م

- خميم جنني- امللحمة واجلرمية 2002م، �شدر برعاية جمعية حماية القد�ص،عمان.
-الكتاب ال�شن�ي الت�ثيقي لحداث فل�شطني 1980-1981م-عن دار اجلليل للن�رش 

والبحاث الفل�شطينية،عمان.
العربية  ال�شحف  يف  حلقات  على  الإ�رشائيلية،ن�رش  لالحزاب  ال�شيا�شية  -الربامج 

،خمط�طة،1992م.
- قراءة يف الربامج ال�شيا�شية لالحزاب ال�رشائيلية يف الدورة النتخابية ،1996م- 

ن�رش على حلقات يف ال�شحف العربية .      
 -الالجئ�ن الفل�شطيني�ن – ق�شية وطن و�شعب،2000م ،�شدر عن م�ؤمتر الحزاب العربية. 
-جرائم الحتالل ال�شهي�ين �شد املدينة املقد�شة، 2000م ،عن م�ؤمتر الحزاب العربية.
-جرائم الحتالل ال�شهي�ين خالل انتفا�شة الأق�شى ، 2000م ،عن م�ؤمتر الحزاب العربية.
-النتفا�شة الفل�شطينية الكربى الثانية ، 2000م ،بال�شرتاك مع الدكت�ر ا�شعد عبد الرحمن. 
-اخلليل – بني الته�يد والتحرير ، 2002م بال�شرتاك مع الدكت�ر عبد العزيز ال�شيد 

،�شدر عن امل�ؤ�ش�شة العربية الدولية للن�رش والت�زيع ،عمان. 
الحتالل  معتقالت  عاما يف  احد ع�رش  ام�شى  ا�شري حمرر  ه�  الزرو  ن�اف  امل�ؤرخ   1-
ال�رشائيلي ، وحكم بامل�ؤبد مدى احلياة عام 1968م وحترر يف اطار �شفقة تبادل ال�رشى 
عام 1979م . يتقن اللغة العربية قراءة وكتابة وحمادثة وترجمة. وقد حاز على جائزة 
للعام 2005-2004،  الردن  ال�شحفية يف  للمقالة  كاتب  ع�ي�ص لف�شل  يعق�ب 
و�شارك يف ع�رشات الندوات وامل�ؤمترات الثقافية والفكرية يف الأردن والف�شائيات العربية.
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___________________________
-1اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني. 

ه�س�م �رش�بي 
   ولد امل�ؤرخ ه�شام �رشابي يف يافا عام 1346هـ/ 1927م . در�ص البتدائية يف رام 
الله، والثان�ية يف اجلامعة المريكية يف بريوت عام 1943م. در�ص التاريخ احل�شاري 
يف جامعة �شيكاغ� وح�شل على درجة  الدكت�راة عام 1953م .    دخل احلزب الق�مي 

ال�ش�ري وكان مقربا من رئي�ص احلزب ) انط�ن �شعادة(. 
وحني اعدم انط�ن هاجر ه�شام اىل اأمريكا ب�شفة نهائية .

     عني رئي�شًا لتحرير جملة درا�شات فل�شطينية ) بالجنليزية ( التي ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة 
الدرا�شات الفل�شطينية . وه� ا�شتاذ التاريخ يف جامعة ج�رج تاون يف وا�شنطن)1(.. 

 �نت�جه �لعلمي : 
-1 مقدمات يف درا�شة املجتمع العربي . بريوت 1975م . 

-2 الدبل�ما�شية وال�شرتاتيجية يف ال�رشاع العربي ال�رشائيلي . بريوت 1975م 
-3 املثقف�ن العرب والغرب ) -1875 1914م( بريوت 1971م.

-4 الفدائي�ن الفل�شطيني�ن ) �شدقهم وفاعليتهم ( بريوت 1970م.
-5 املقاومة الفل�شطينية يف وجه ا�رشائيل وامريكا 1970م ، و�شدر بالجنليزية عام 

1969م .
-6 البنية البطريركية . بحث يف املجتمع العلمي  املعا�رش ، بريوت 1986م .

-7 اجلمر والرماد . ذكريات مثقف عربي – بريوت 1978م ط2، 1988م .
-8 الرحلة الخرية . رواية 1989م.

-9 ال�شيا�شة واحلكم يف ال�رشق الو�شط يف القرن الع�رشين ، بالجنليزية 1962-م 
-10 الق�مية والث�رة يف العامل العربي بالجنليزية )1962م( .

-11  الق�مية والث�رة يف العامل العربي بالجنليزية )1966م( ، ط2.
-12�ش�ر من املا�شي . 

انتقل اىل رحمته تعاىل عام 2005م .

هرني كنت 
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وليد �خل�لدي 
    ولد امل�ؤرخ وليد اخلالدي يف القد�ص ،وتخرج يف جامعة لندن واأك�شف�رد ،عمل اأ�شتاذا 
اأوك�شف�رد واجلامعة الأمريكية يف بريوت ،وجامعة هارفرد ،وباحثا يف مركز  يف جامعة 
درا�شات ال�رشق الأو�شط يف جامعة هارفارد خالل الفرتة من 1982_1996م .وه� 
الدرا�شات  م�ؤ�ش�شة  يف  م�ؤ�ش�ص  والعل�م،وع�ش�  لالداب  الأمريكية  الأكادميية  يف  ع�ش� 
الدكت�ر وليد اخلالدي  تاأ�شي�شها عام 1963م،  كتب  ، واأمني �رشها  منذ  الفل�شطينية 
كثريا من الكتب والبحاث باللغة العربية والإنكليزية املتخ�ش�شة  يف ال�ش�ؤون العربية 

والدولية )1(..واآخر ما �شدر له بالعربية :
1876_1948م)بريوت  الفل�شطيني  لل�شعب  امل�ش�ر  :التاريخ  ال�شتات  قبل   1-

،م�ؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية 1987م(.
كي لنن�شى :قرى فل�شطني التي دمرتها اإ�رشائيل �شنة 1948م واأ�شماء �شهدائها.   2-

)بريوت ،م�ؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية ،ط1،�شنة 1997م(،ط2،�شنة 1998م(.
ال�شهي�نية يف مائة عام : من البكاء على الأطالل اإىل الهيمنة على امل�رشق العربي   3-

)1897_1997م( بريوت .دار النهار للن�رش 1998م(
خم�ش�ن عاما على تق�شيم فل�شطني )1947_1997م( بريوت دار النهار للن�رش   4-

1998م
دير يا�شني. بريوت.م�ؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية 1998م.  5-

خم�ش�ن عاما على حرب 1948م :اأوىل احلروب ال�شهي�نية _العربية .)بريوت،دار   6-
النهار للن�رش 1998م(

اأر�ص ال�شفارة الأمريكية يف القد�ص ،امللكية العربية واملاأزق الأمريكي.ترجمة �شمرية   7-
نعيم خ�ري ،بريوت ،م�ؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية 2000م،وله كتب اأخرى .

________________________
-1 مت ا�شتقاء املعل�مات اخلا�شة بالدكت�ر وليد اخلالدي عن غالف كتاب ار�ص ال�شفارة الأمريكية ، ال�شادر عن م�ؤ�ش�شة 

الدرا�شات الفل�شطينية ، بريوت عام 2000م . 
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هبة خ�لد �حمد �سليم
ولدت امل�ؤرخة هبة �شليم يف �شلفيت)1( ، ح�شلت على �شهادة الثان�ية العامة من مدر�شة 
بنات �شلفيت الثان�ية عام 1998م ، ثم التحقت بجامعة النجاح ال�طنية وح�شلت على 
كما   ، 2002م  عام  الرتبية  كلية  من  الجتماعية  امل�اد  تدري�ص  ا�شاليب  بكال�ري��ص 
اكملت درا�شتها للح�ش�ل على درجة املاج�شتري وكانت اطروحتها بعن�ان :"ميث�ل�جية 
اخللق"، حيث �شجلت يف جامعة النجاح  ال�طنية وح�شلت على الدرجة عام 2005م. 
-2004 عامي  بني  �شلفيت  يف  التفتي�ص  ق�شم   ، والآثار  ال�شياحة  دائرة  يف  عملت 
كباحثة  الله  رام  يف  الثقايف  للتبادل  الفل�شطينية  امل�ؤ�ش�شة  يف  عملت  2005م،كما 
2006م  �شباط  وحتى   2005 اول  ت�رشين  بني  ال�اقعة  الفرتة  يف  وذلك  تاريخية 
 ، 2005-2007م  من  �شلفيت  يف  املفت�حة  القد�ص  جامعة  يف  حما�رشة  ،وعملت 
ومدر�شة يف مديرية الرتبية والتعليم يف حمافظة �شلفيت يف العام الدرا�شي 2006-

2007م)2( .

___________________
-1�شلفيت : تقع جن�ب غربي نابل�ص وترتفع عن �شطح البحر نح� 520 مرتا ،وت�شتهر ب�فرة ا�شجار الزيت�ن، كما يزرع 
 ، فل�شطني  بلدان  : معجم  ارا�شيها على ح�ايل 60 عينا. حممد �رشاب  الف�اكه. وت�شتمل  ان�اع خمتلفة من  ارا�شيها  يف 

�ص450.
-2 ار�شلت ال�شرية الذاتية للباحثني.
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و�سفي �لعنبت�وي 
ولد امل�ؤرخ و�شفي العنبتاوي يف نابل�ص عام 1903م /1321هـ ، 

الكلية  يف  الثان�ية  درا�شته  اكمل  و  مدار�شها  يف  والإعدادي  البتدائي  تعليمه  وتلقى 
الإجنليزية يف القد�ص ، اجته اإىل بريوت لدرا�شة مادة الجتماعيات و الرتبية يف اجلامعة 
عام 1927م  عام 1926م،و يف  البكال�ري��ص  درجة  الأمريكية حيث ح�شل على 
ت�جه اإىل اجنلرتا للدرا�شة حيث در�ص يف جامعة كامربدج وح�شل عام 1930م على 

�شهادة البكال�ري��ص يف التاريخ و اجلغرافيا)1(. . 
التاريخية اهمها: كتاب معامل  العنبتاوي جمم�عة من الكتب    وقد اعد امل�ؤرخ و�شفي 
الع�ش�ر  تاريخ  يف  املجمل  كتاب  و   ، الإ�شالم  تاريخ  كتاب  و   ، القدمي  ال�رشق  تاريخ 

املت��شطة و احلديثة وكتاب القراءة التاريخية امل�ش�رة.
يف  الإجنليزية  اللغة  ملادة  مدر�شا  عني  اإذ  التدري�ص  مهنة  يف  العنبتاوي  و�شفي  ا�شتغل 
و  الإجنليزي  الدب  و  للتاريخ  ا�شتاذا  ثم عني   ، نابل�ص  الثان�ية يف  ال�شالحية  املدر�شة 
ا�ش�ل الرتبية و التعليم يف الكلية العربية يف القد�ص ، كما ا�شتغل يف الكلية الر�شيدية 
م�جها  عمل  .كما  1930و1940م  عامي  بني  ال�اقعة  الفرتة  يف  اأي�شا  القد�ص  يف 
ملادتي اجلغرافيا و التاريخ يف �شائر مدار�ص فل�شطني المريية وا�شتمر ميار�ص عمله حتى 
نكبة عام 1948م، و قد عمل م�جها لالجتماعيات واللغة الإجنليزية يف وزارة الرتبية 
و التعليم ال�ش�رية يف الفرتة ال�اقعة بني عامي 1948و1952م ، كما عمل حما�رشا 

يف كلية الداب للجامعة العربية يف دم�شق

____________________________ 
ال�شالم  ار�ص  اعالم من   ، اله�اري  ، عرفان  ، عدد 25_26 ،242_�ص244  الردنية  العربية  اللغة  1(جملة جممع 

�ص466_46 ، نزار اباظة  و حممد ريا�ص املالح ، امتام العالم ،�ص313.
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وليد ح�سني على زبيدي
    ولد امل�ؤرخ وليد زبيدي عام 1376هـ/ 1956م يف دم�شق ، تلقى تعليمه البتدائي 
يف مدر�شة الن�شال يف دم�شق ، والتعليم العدادي يف مدر�شة العدادية �شفد، التابعة 
ل�كالة الغ�ث / دم�شق ،وتلقى التعليم الثان�ي يف ثان�ية ابن العميد / دم�شق ، وح�شل 
على �شهادة الثان�ية العامة عام 1975م، كما ح�شل على دبل�م م�شاعد مهند�ص معماري 
/ دم�شق عام 1976م، وعلى بكال�ري��ص يف العل�م الع�شكرية – م�شاة عام 1989م 
، كما ح�شل على درجة املاج�شتري يف عل�م ال�شالم واآداب اللغة العربية / جامعة مارتن 
الأ�شعار  اإرتفاع  معطيات ح�ل   ": اطروحته  ، وكان عن�ان  املانيا   / هالة  ل�ثر يف مدينة 
وفر�ص ال�رشائب يف �ش�رية ، املذك�رة يف امل�شادر العربية يف الفرتة ما بني القرن ال�شاد�ص 
الهجري / الثاين ع�رش امليالدي والقرن الثامن الهجري / الرابع ع�رش امليالدي " ، ويح�رش 

حاليا ر�شالة دكت�راة و�شيك�ن م��ش�عها :" حتقيق خمط�ط ابن الفرات " )1(..
   عاد لل�طن عام 1999م وعمل يف وزارة ال�شياحة والآثار مديرا لدائرة املخط�طات ، 

ومن ثم عمل يف وزارة الثقافة ، ويعمل حاليا يف املجل�ص الأعلى للرتبية والثقافة .

______________________
-1 اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني
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وجيه لطفي ط�لب ذوق�ن 
ولد امل�ؤرخ وجيه ذوقان يف نابل�ص عام 1967م/1387هـ، وتلقى تعليمه البتدائي 
والإعدادي يف مدار�ص وكالة الغ�ث الدولية يف خميم بالطة ، ودر�ص املرحلة الثان�ية يف 
، والتحق بكلية  العامة  الثان�ية  نابل�ص ، وح�شل على �شهادة  مدر�شة قدري ط�قان يف 
ال�شيا�شية وح�شل على درجة  والعل�م  التاريخ  در�ص  بريزيت حيث  الآداب يف جامعة 
البكال�ري��ص عام 1992م ، كما ح�شل على دبل�م يف الرتبية من معهد الرتبية التابع 
ل�كالة الغ�ث الدولية عام 1996م ، وتابع درا�شته يف جامعة النجاح من اجل احل�ش�ل 
" ولية العهد وال�رشاع على ال�شلطة يف  اأطروحته  على درجة املاج�شتري وكان عن�ان 
الع�رش الأم�ي " وقد ح�شل على درجة املاج�شتري عام 2005م)1(.، واعد امل�ؤرخ وجيه 

ذوقان جمم�عة من الأبحاث اأهمها :
- احلكم الفي�شلي يف �ش�ريا .

- عرب ال�ش�املة – اإحدى القرى الفل�شطينية املدمرة .
- حركة القد�ص العرب )درا�شة تاريخية (.

- عرب فل�شطني 1948 – م�اطن�ن من الدرجة الثانية .
وكالة  يف  الجتماعية  للم�اد  مدر�شا  يعمل  ذوقان  وجيه  ال�شيد  اأن  اإىل  الإ�شارة  وجتدر 

الغ�ث الدولية منذ عام 1995م وحتى الآن .

___________________________
-1 ار�شل ال�شرية الذاتية للباحثني .
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وليد �سليم�ن ربيع 
يف  وت�يف  1940م  1359هـ/  عام  ترم�شعيا  قرية  يف  ربيع  وليد  امل�ؤرخ  ولد 
عمل  1962-1966م،  بني  دم�شق  جامعة  يف  التاريخ  ودر�ص  حزيران2008م، 
معلما يف مدار�ص رام الله بني 1966-1994م ومديرا ملدر�شة الأمري ح�شن الثان�ية 
الجتماعية  والبحاث  ال�شعبي  الرتاث  جلنة  املهتمني  جمم�عة  مع  ا�ش�ص  بريزيت،  يف 
الكثري  ربيع يف  وليد  ، -5�شارك  البرية عام 1972م   / انعا�ص ال�رشة  التابعة جلمعية 
من املحا�رشات يف اندية وم�ؤ�ش�شات ثقافية يف ال�شفة الغربية للتعريف بالرتاث ال�شعبي 

الفل�شطيني )1(.-امل�ؤلفات.�شارك مع اآخرين يف امل�ؤلفات الآتية:

-1ترم�شعيا ، درا�شة يف الرتاث ال�شعبي الفل�شطيني . 
-2 املالب�ص ال�شعبية الفل�شطينية . 

-3 الجناب والطف�لة ، درا�شة يف الطف�لة واملجتمع الفل�شطيني . 
-4ظاهرة الهجرة يف املجتمع الفل�شطيني . 

-5 وكان قد كتب كثريا من البحاث الرتاثية والجتماعية يف جملة الرتاث واملجتمع 
منها : 

-اثر ظه�ر املبدا الق�مي واحلركة الرومان�شية على ن�شاة علم الفلكل�ر . 
-احلية يف الرتاث ال�شعبي الفل�شطيني . 

-ال�ش�با�ص ) ال�اد ( .-
 �شناعة الفخار يف جبع جرار .

-م��شم التني يف بالدي . 
-بع�ص الت�جيهات يف تربية الطفل الفل�شطيني  .  

______________________
-1 اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني ، وقد اجرى معه الدكت�ر تي�شري جبارة ح�ارا يف بلدة ترم�شعيا تركز على اهتمام ال�شيد 

وليد ربيع بالرتاث ال�شعبي الفل�شطيني ، واهم الجنازات التي قام بها يف هذا املجال. 
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وليد �سبحي �سليم �لعري�س
   ولد امل�ؤرخ الدكت�ر وليد العري�ص يف �شلفيت ي�م الربعاء امل�افق الثامن ع�رش من جماد 
الآخرةعام 1375هـ/ الثاين ع�رش من �شهر كان�ن الثاين عام 1955م ، وتلقى تعليمه 
البتدائي ،والعدادي، والثان�ي يف مدار�ص بلدته ، وبعد ح�ش�له على �شهادة الثان�ية 
العامة عام 1974م ، ت�جه اإىل الك�يت حيث در�ص يف جامعتها تخ�ش�ص  تاريخ ، 
وح�شل على البكال�ري��ص عام 1978م ، وبعد ذلك ت�جه اإىل تركيا حيث در�ص يف 
والثقافية يف  والجتماعية  الدينية  امل�ؤ�ش�شات   ": ر�شالته  عن�ان  وكان  ا�شطنب�ل  جامعة 
متاما على  اعتمدت  الدرا�شة  ، وهذه   " والتا�شع ع�رش  الثامن ع�رش   القرنني  فل�شطني يف 
الر�شيف العثماين وهي مدونة باللغة الرتكية ، وقد ح�شل على املاج�شتري عام 1989م 
. وقد اكمل درا�شة الدكت�راة يف جامعة ا�شطنب�ل يف م��ش�ع :" جبل نابل�ص يف القرن 
والقت�شاد  الدارة  يف  العثماين  الر�شيف  من  وثائقية  درا�شة  وهي   ،  " ع�رش  التا�شع 
درجة  على  الباحث  مب�جبها  ح�شل  وقد   ، الرتكية  باللغة  مدونة  الجتماعية  واجل�انب 

الدكت�راة يف التاريخ عام1992م)1(.. 
     وقد عمل الدكت�ر وليد العري�ص باحثًا وم�شاعد بحث وتدري�ص يف جامعة الك�يت 
بالتعاون مع  القرن )1-10هـ(  العربية من  التاريخ ،يف م�رشوع فهر�شة امل�شادر  /ق�شم 
املعهد ال�طني للبح�ث يف فرن�شا، و باحثا يف املجل�ص ال�طني للثقافة والفن�ن ، يف ق�شم 
ذلك  وبعد   ، �شنتي 1981-1986م  بني  ال�اقعة  الفرتة  ، يف  الك�يت   / املخط�طات 
عمل ا�شتاًذا م�شاعدا يف ق�شم التاريخ جامعة الريم�ك وقد ح�شل على رتبة ا�شتاذ م�شارك 
يف اجلامعة نف�شها ، وه� ما يزال على راأ�ص عمله . اما انتاجه العلمي ، فله جمم�عة من 

البحاث ال�ثائقية يف التاريخ العثماين والعربي منها : 
اأ�ش�ل اليمن وخطة ا�شالحه يف �ش�ء تقرير الدولة العثمانية لعام -1908 جملة   1-

م�ؤتة للبح�ث والدرا�شات 1996م . 
دبل�ما�شية املخاطبات يف الدولة العثمانية – ابحاث الريم�ك 1996م .   2-

_________________________
ر�شائل  من  جمم�عة  على  وا�رشف  الريم�ك،  جامعة  يف  التاريخ  ملادة  م�شاركًا  اأ�شتاذا  العري�ص  وليد  الدكت�ر  يعمل   2-
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وليد ي��سف م��سى �لبي�س�وي

رم�شان  من  والع�رشين  ال�شاد�ص  امل�افق  الثنني  ي�م  البي�شاوي  وليد  امل�ؤرخ  ولد      
درجة  على  ،ح�شل  نابل�ص  يف  1948م  عام  اآب  �شهر  من  الثاين   / 1397هـ  عام 
البكال�ري��ص يف املحا�شبة من اجلامعة الردنية يف عمان1973م ، ودرجة املاج�شتري 
يف القت�شاد العاملي وامل�ارد الب�رشية من جامعة ال�ش�رب�ن يف باري�ص، كما ح�شل على 

درجة الدكت�راة يف القت�شاد يف الدول العربية من اجلامعة نف�شها .

    عمل حما�شبا يف عمان، وحملال اقت�شاديا يف باري�ص ،وم�شت�شارا للتم�يل والعمال 
يف �شيكاغ� ، وم�شت�شارا اقت�شاديا يف اب� ظبي، بالإ�شافة اإىل عمله م�شت�شارا اكادمييا يف 
�شيكاغ� وا�شتاذا لالقت�شاد يف العديد من جامعات ومعاهد كاليف�رنيا ، وما يزال على 

راأ�ص عمله .
�شغل من�شب رئي�ص املركز الإ�شالمي للدرا�شات والبح�ث الإ�شالمية ،وكتب جمم�عة 

من الأبحاث ذات اجلانب التاريخي .
وله جمم�عة من املقالت التي تطرق فيها اإىل التاريخ الإقت�شادي يف كثري من الأقطار 
العربية والأوروبية، وف�شاًل عن ذلك يتطرق يف حما�رشاته التي يلقيها على الطالب اإىل 

اجل�انب التاريخية، والأو�شاع احل�شارية ذات البعد الإقت�شادي)1( .

________________

-1 ار�شل ال�شرية الذاتية للباحثني. ايل الدكت�ر �شعيد البي�شاوي.
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املاج�شتري والدكت�راة يف اجلامعات الردنية . و�شارك يف م�ؤمتر "امل�ؤرخ�ن النابل�شي�ن " الذي نظمته جامعة النجاح ال�طنية 
عام 1999م ، وقد التقاه الدكت�ر �شعيد البي�شاوي اأكرث من مرة يف نابل�ص يف جامعة النجاح ويف اربد وه� على عالقة طيبة 
معه وقد ار�شل �شريته الذاتية اىل الدكت�ر البي�شاوي ، وحتدث معه هاتفيا من اجل ا�شافة بع�ص املعل�مات اىل �شريته الذاتية .  

الردنية  اجلامعة  درا�شات،  جملة   – واآثارها  العثمانية  الدولة  المتيازات يف  تاريخ   3-
1996م . 

" – املجلة  التا�شع ع�رش  " وثائق القرن  العثمانية جتاه ا�رشاف مكة  �شيا�شية الدولة   4-
التاريخية املغاربية . 

اإجراءات الدولة العثمانية جتاه الت�شلل ال�شهي�ين للقد�ص من�ش�ر �شمن اعمال ندوة   5-
القد�ص – جامعة الريم�ك – مركز الدرا�شات الردنية – �شمري الرفاعي . 

الردنية  اجلامعة   – 5000عام  القد�ص  ندوة   ، القد�ص  يف  العثمانية  امل�ؤ�ش�شات   6-
1998م.

ترجمة كتاب " جا�ش��ص يف ق�رش ال�شلطان عبد احلميد " حتت الطبع يف ق�شم التاريخ   7-
– جامعة الريم�ك

مفه�م الظلم عند العثمانيني ، جملة م�ؤته للدرا�شات 1998م .  8-
تاريخ ال�شالح ال�شكاين يف الدولة العثمانية "من�ذج عجل�ن" درا�شة وثائقية ، جملة   9-

ابحاث الريم�ك 1997م.
-10 خطة الدولة العثمانية ل�شالح اخلليج العربي ،درا�شة وثائقية .

م�ؤته  1876-1909م،جامعة  اليمن  ل�شالح  العثمانية  الدولة  خطة   11-
1998م.



526

ي��رش ح�سني �سليم�ن �س�لح
ولد امل�ؤرخ يا�رش �شالح يف دير الع�شل التحتا)1( ) دورا، اخلليل( ي�م الحد الثالث والع�رشين 
من رم�شان عام 1390هـ/ الثاين والع�رشين من ت�رشين الثاين عام 1970م، وتلقى 
تعليمه البتدائي يف مدر�شة دير الع�شل التحتا يف الفرتة ال�اقعة بني �شنتي 1977-
1983م، وبعد ذلك انتقل اىل مدر�شة ذك�ر �شالح الدين العدادية التي در�ص فيها 
منذ عام 1983م1986-م، ثم انتقل اىل مدر�شة ذك�ر دورا الثان�ية ) ماجد اب� �رشار 
حاليا( ،وام�شى يف هذه املدر�شة ثالث �شن�ات منذ عام 1986-1989م، وبعد جناحه 
يف امتحان الثان�ية العامة التحق بجامعة اخلليل يف ق�شم التاريخ حيث ح�شل على درجة 
البكال�ري��ص عام 1994م، وبعد �شنتني من تخرجه التحق يف جامعة النجاح ال�طنية 
حيث �شجل للح�ش�ل على درجة املاج�شتري يف عام 1996م ، وكان عن�ان اطروحته ) 

التعليم يف مدينة اخلليل ابان النتداب الربيطاين ( )2(..  
يعمل يا�رش ح�شني م�رشفًا ترب�يًا يف مديرية الرتبية والتعليم يف اخلليل ، وم�رشفا غري 
متفرغ يف جامعة القد�ص املفت�حة يف منطقة اخلليل التعليمية ، وعمل حما�رشًا بدياًل يف 
جامعة اخلليل ل�شنة درا�شية كاملة ويعمل م�رشفًا اكادمييًا يف جامعة القد�ص املفت�حة / مركز 
يطا ودورا ويدر�ص فيها مادة الق�شية الفل�شطينية والرتبية ال�طنية منذ ثالث �شن�ات . 

وله العديد من امل�ؤلفات اهمها : 
-1 ر�شالة املاج�شتري التي هي بعن�ان : ) التعليم يف مدينة اخلليل ابان النتداب الربيطاين ( .

-2 مدر�شة ذك�ر اخل�رش الثان�ية بني النتداب الربيطاين وال�شلطة ال�طنية 
-3 امل�ؤ�ش�شات التنم�ية يف منطقة دورا واخلط الغربي . 

-4 جمعية بيت   اخلريية ال�شالمية .

______________________
الغربية  الع�شل  دير  ،او  التحتا  الع�شل  ودير  الف�قا  الع�شل  :دير  ق�شمان  الع�شل  دير   :)2( التحتا  الع�شل  دير  خربة   -  1
ودير الع�شل ال�رشقية .بلغ عدد �شكان دير الع�شل التحتا عام 1961 )248( ن�شمة .و تا�ش�شت فيها مدر�شة للبنني عام 
1966م بلغ عدد طالبها 19 طالبا.و خربة دير الع�شل م�قع اثري يحت�ي على ابنية متهدمة ،بقايا كني�شة بثالث حفايا 

،خمر،�شهاريج ،مع�رشة بقائمتني ،مداخن ،بئر .انظر:: م�شطفى مراد الدباغ : بالدنا فل�شطني جـ5 ،الق�شم الثاين
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2. ار�شل ال�شرية الذاتية للباحثني .

يحيى عبد �لروؤوف جرب          
ربيع  اخلام�ص ع�رش من  امل�افق  اجلمعة  �شابا)1( ي�م  بلدة كفر  امل�ؤرخ يحيى جرب يف  ولد 
الأوىل عام 1363هـ/العا�رش من اآذار  1944م ، تلقى تعليمه البتدائي والإعدادي يف 
مدر�شة عزون ، والتعليم الثان�ي يف مدر�شة ال�شعدية الثان�ية يف قلقيلية عام 1962م، 
ودرجة   ، عام  1970م  العربية  بريوت  من جامعة   البكال�ري��ص  درجة  على  ح�شل 
املباين  :" اتفاق  بعن�ان  القاهرة عام  1975م وكانت اطروحته  املاج�شتري من جامعة 
وافرتاق املعاين "حتقيق ودرا�شة ، كما ح�شل على درجة الدكت�راه من اجلامعة نف�شها عام 
1977م الأوىل وكانت اطروحته بعن�ان :" الألفاظ اجلغرافية يف الرتاث العربي حتى 

نهاية القرن الثالث الهجري ".)2(
كان رئي�شًا م�ؤ�ش�شا ملجمع اللغة العربية الفل�شطيني، واجلمعية العلمية الفل�شطينية ، وعمل 
مدر�شًا  يف امل�رشق العربي وليبيا ملدة 11 �شنة ، واأ�شتاًذا م�شاعدًا يف جامعة بنغازي ملدة 
خم�ص �شن�ات ، كما عمل حما�رشًا يف اجلامعة الأردنية ملدة ف�شل عام 1983م، وكان 
مديرًا لدائرة ال�ش�ؤون الأكادميية ونائبًا ملدير دائرة تط�ير امل�اد التعليمية والإنتاج بجامعة 
الثقايف  للملحق  وعمل حمررًا  عامي 1989-1991م،  بني  بعّمان  املفت�حة  القد�ص 
ب�ش�ت ال�شعب الأردنية ملدة �شتة اأ�شهر عام 1985م، كما كان خبريًا لغ�يًا مع ور�شة 
تلفزي�ن الأطفال الأمريكية CTW وم�رشفًا على م�شل�شل املناهل التعليمي يف الفرتة 
النجاح  بجامعة  فاأ�شتاذ   ، م�شارك  اأ�شتاذ  وه�   ، عامي  1985-1986م  بني  ال�اقعة 
اعتبارًا من عام 1986م ، وه� خبري معتمد لدى مكتب الرتبية العربي التابع لدول جمل�ص 

التعاون اخلليجي. 
قام  بتقدمي ا�شت�شارات ثقافية وعلمية ملجالت خمتلفة،منها: الرتبية واملاأث�رات القطرية، 
واملنهل ودارة امللك عبد العزيز ال�شع�دية، والثقافة العربية الليبية واأفكار الأردنية،  وجمالت 
علمية حمكمة كثرية ، وكان اأ�شتاذا زائرًا يف جامعة اخلليل عام2005/2004(، كما 

عمل كم�رشف اأكادميي غري متفرغ بجامعة القد�ص املفت�حة لعدة اأع�ام.

______________________
كفر�شابا:تقع القرية على بعد ثالثة كيل�مرتات من قلقيلية،ولفظة �شابا �رشيانية الأ�شل مبعنى ال�شيخ اجلليل واملقدم يف    - 1
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ق�مه ،وت�شتهر كفر �شابا بزراعة اأ�شجار احلم�شيات .حممد �رشاب ،معجم �ص622.
اأر�شل ال�شرية الذاتية اإىل الدت�ر �شعيد البي�شاوي.   - 2

اما عن انتاجه العلمي فله العديد من الكتب واملقالت والبحاث نذكر منها :
معجم األفاظ اجلغرافية الطبيعية، دار الأرقم و دارعمار،عمان1987م.  1-

معجم البلدان الأردنية والفل�شطينية ،منظمة التحرير الفل�شطينية،عمان1991م .  2-
الله  الإعالم،رام  والتحريف،وزارة  الطم�ص  بني  الفل�شطينية  اجلغرافية  الأعالم   3-

1995م
التك�ين التاريخي ل�شطالحات البيئة والفلك،الدار ال�طنية، نابل�ص1996م.   4-

قدري ط�قان، حممد  والرتجمات)  الفل�شـطينية  الرتب�ية  امل��شــ�عة  عدد من كتب   5-
اإ�شعاف الن�شا�شيبي، هالل، حممد عزة دروزة، حكمت امل�رشي، وغريهم ( الدار ال�طنية، 

نابل�ص1997-1993.
عادل زعيرت، الدار ال�طنية، نابل�ص1996م .  6-

ج�لة يف رحاب امل�شجد الأق�شى/�شل�شلة القد�ص لنا )3( مركز الدرا�شات الرتب�ية،   7-
رام الله 1996م. 

-8 الإبل يف الرتاث ال�شعبي العربي، ماأث�رات �شعبية/قطر، ع 15 ي�لي�، 6-14، 1989م .

-9 الدرا�شات ال�شت�رشاقية يف جامعة ت�بنجن، عامل الكتب/ال�شع�دية، عدد خا�ص عن 
ال�شت�رشاق، 80-108، 1994م . 

ع  اللغة/عمان،  جممع  والفلك،  الطبيعية  البيئة  ل�شطالحات  التاريخي  التك�ين   10-
29، .70-135، 1993م. 

-11   قراءة يف مقدمات كتب الإمام ال�شي�طي، جملة الرتبية/قطر، ع 110، .70-
81 ، 1998م. 

ع3،  الدارة/الريا�ص،  العربية،  للجزيرة  الطبيعي  التاريخ  يف  لغ�ية  �شفحات   12-
.1410 ،241-230

ق�شائد املعاين، الدارة/الريا�ص، ع3، 118-126، 1985م.  13-
اإ�شعاف الن�شا�شيبي اللغ�ي، اأديب العربية...)مركز الأبحاث   14-

 ،166-162  ،  4-1 ع  ج3  الت�بـاد/الريا�ص،  العربــي،  الأدب  يف  احلمــام   15-
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1410هـ.
امللح يف الرتاث ال�شعبي، ماأث�رات �شعبية، ع25، 131-140، 1992م.  16-

ندوة  يف  للم�شـاركة  اأُعد  بحث  )1997/9م(،  ال�ش�فيــــة،  ا�شطــالحات   17-
معهد  جملة  يف  ن�رش  1993م،  الغربية  الإ�شالمية-باقة  الدرا�شات  الت�ش�ف-كلية 

املخط�طات م�رش، 140-120.
قراءة يف كتاب وثائق الط�ائف احلرفية يف القد�ص، ماأث�رات �شعبية/قطر، ع32،   18-

180-188 ،1994م.
عادل زعيرت وفن الرتجمة، جملة التعريب، ع 12 ، 50-70، 1996م.  19-

�شــمال اجلزيرة العربية يف كتب الرحالة، بحث قدم لندوة " اجلزيرة العربية يف كتب   20-
الرحالة وامل�شـتك�شفني الأجانب، دارة امللك عبد العزيز21-2000/10/24م، 22�ص.



530

 يحيى عبد �ل�سالم عبد �له�دي حب�س  ) �أب� نز�ر (
      ولد امل�ؤرخ الأديب يحيى عبد ال�شالم حب�ص )�شخر حب�ص اأب� نزار( يف بلدة 
بيت دجن القريبة من يافا ي�م اجلمعة امل�افق ال�شابع والع�رشين من رم�شان عام 
1358هـ/ العا�رش من ت�رشين الثاين )ن�فمرب( عام 1939م ، ودر�ص ال�شف�ف من 
الأول اإىل الثالث البتدائي يف قريته ، و عندما ن�شبت اأحداث نكبة عام 1948م 
هاجر و اأ�رشته اإىل اللد و من ثم اإىل نابل�ص ، و ا�شتقرت اأ�رشته يف خميم بالطة الذي 
تاأ�ش�ص يف عام   1952م، وقد بداأ حياته بائعا لل�شحف، كما عمل يف التجارة من 
اجل م�شاعدة  اأ�رشته، واأكمل درا�شته يف مدار�ص وكالة الغ�ث، و من ثم انتقل اإىل 
املدر�شة اخللدونية يف نابل�ص ليدر�ص املرحلة الإعدادية، و اأكمل درا�شته الثان�ية 

يف مدر�شة ال�شالحية .
  بداأ حياته ال�شيا�شية ع�ش�ا يف حزب البعث العربي ال�شرتاكي، وعندما جنح يف 
درا�شته الثان�ية العامة انتقل اإىل م�رش ليدر�ص اجلي�ل�جيا وامل�ارد املائية يف كلية ا 
لعل�م جامعة عني �شم�ص، القاهرة .وح�شل على درجة البكال�ري��ص عام 1958م.
     اأ�شبح يحيى حب�ص ع�ش�ا يف حركة فتح بعد اأن اأنهى درا�شته اجلامعية، وبعد 
تخرجه عمل يف الأردن بت��شية من منيب امل�رشي ، انتقل ال�شيد يحيى حب�ص لإكمال 
درا�شته اجلامعية يف جامعة اأريزونا يف ال�ليات املتحدة الأمريكية عام 1966م 
اإقليم فتح يف الأردن ،كما  اأ�شبح رئي�شا لإحتاد الطلبة يف اجلامعة، وكان جلنة  ، و 
اأ�شهم يف تاأ�شي�ص  اإذاعة �ش�ت فل�شطني يف الأردن ،و ت�ىل القيادة الإقليمية حلركة 
فتح يف لبنان عام 1972م ،كما انتخب ع�ش�ا يف املجل�ص الث�ري حلركة فتح 
عام 1973م،و انتخب اأمينا ل�رش املجل�ص الث�ري 1976م ،ثم انتخب ع�ش�ا 
للجنة املركزية عام 1989م ،و اأ�شبح مف��شا لل�ش�ؤون الفكرية للدرا�شات)1( .وقد 
اأرخ ملعركة الكرامة واأعطى �شهادة هامة لإحداث املعركة بعن�ان : “الكرامة اخلالدة 

حلظات الإنعطاف التاريخي”)2( .

______________________

الله  ،رام  والإبداع  العنقاءللتجديد  نزار،ط1،م�ؤ�ش�شة  اأبي  �شخر  �شعر  يف  النبعاث  و  الهجرة  الديك،  نادي   -  1
1998م،�ص40-19،

2 - ت�فيق اب�بكر،معركة الكرامة اخلالدة،ط 1،الإعالم املركزي 1998،�ص30-24
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وت�ىل رئا�شة حترير املجلة الدورية التي كانت ت�شدر عن حركة فتح لفرتة ط�يلة 
من الزمن .الف الع�رشات من الكتب والأبحات والدرا�شات عن حركة فتح وعن 
الناقد يف كثري من  .وكان يقف م�قف  الفل�شطينية  الدولة  ،وعن  العربية  العالقات 
امل��ش�عات التي مت�ص الق�شية الفل�شطينية ،فعلى �شبيل املثال انتقد خارطة الطريق، 

وو�شع كثريا من التحفطات ح�لها. 

و�شع جمم�عة من الكتب منها :

-1ط�ر الفكر الفتحاوي

 -2النقد و النقد الذاتي

-3 لزم تزبط، هي اأ�شعار �شعبية ،ط1،رام الله 1999م.

الله  والإبداع،رام  للتجديد  العنقاء  م�ؤ�ش�شة  املحال،ط1،  ب�اكري�شم�ص   -  4
1998م.0

-5 دليلة وم�ا�شم اخل�شب ، دار الع�دة بريوت

-6 �شبعة اأيام غزوية

-7 م�كب الأحالم 

-8 ال�شي�ف، م�ؤ�ش�شة العنقاء ، ط3،1996م

-9 �شهادات للجرح املقاتل الحتاد العام لل�شحفيني الفل�شطينيني 

-10 ال�شهيل ،م�ؤ�ش�شة العنقاء للتجديد و الإبداع

-11 يا ه�ا بالدي

-12 اإنه وطني ،م�ؤ�ش�شة العنقاء للتجديد و الإبداع 

-13 ق�شيدة ال�شي�ف ،م�ؤ�ش�شة العنقاء للتجديد والإبداع،ط2،1992م.

-14 ن�شيد احلجر،ط1،م�ؤ�ش�شة العنقاء،رام الله 1999م.

15 - كتب يحيى حب�ص رواية “�شلمه”،ط1،رام الله 2001م.
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له اأبحاث عدة من�ش�رة منها:

،عدد  اآفاق  جملة  امل�شتقلة)  الفل�شطينية  الدولة  لتج�شيد  القان�ين  الأ�شا�ص   1-
3،1998م(

،عدد  اآفاق  والتكتيك)جملة  الإ�شرتاتيجية  بني  الدولة  جت�شيد  اإعالن   2-
6،7،2000م(

�شالح  الثالثة)  القادة  ا�شت�شهاد  مبنا�شبة  فكرية  ندوات  عقد  على  اأ�رشف        
خلف،وهايل عبد احلميد ،وفخري العمري ( بعن�ان : القد�ص  مفتاح ال�شالم ،كما 
اأ�رشف يحيى حب�ص على  رئا�شة حترير جملة اآفاق ،وهي جملة ف�شلية �شدرت عن 

اأكادميية امل�شتقبل الإبداعي.

         وقد التقاه الدكت�ر �شعيد البي�شاوي مرات عدة يف دار الكرامة ويف منزله، 
لأنه يرتبط معه بعالقة قرابة ، ف�شاًل عن اأنه كان من املقربني منه.
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له جمم�عة من البح�ث و املقالت املن�ش�رة يف جملدات اأو كتيبات خا�شة مب�ؤمترات اأو 
ندوات علمية وهي :

-1 الأعالم اجلغرافية يف ال�شعر اجلاهلي، دورة جممع اللغة العربية يف القاهرة61، ين�رش 
يف جملة املجمع ، 1995م .

يف  العربية  اللغة  جممع  دورة  وتك�ينها،  فل�شفتها  يف  اجلغرافية-درا�شة  الأعالم   2-
القاهرة62، ين�رش يف جملة املجمع، 1996م.

العلمية  واجلمعية  ال�طنية  النجاح  جامعة  بني  ما  بالتعاون  ندوة  دروزة،  عزة  حممد   3-
الفل�شطينية يف الذكرى العا�رشة لرحيله 1994م.

-4 عادل زعيرت، ندوة بالتعاون ما بني اجلمعية العلمية الفل�شطينية ووزارة الثقافة وبلدية 
نابل�ص، نظمت ي�م 1997/11/22م يف نابل�ص، 1997م.

-5 عادل زعيرت ومكانته بني املرتجمني، ندوة باري�ص التي عقدت يف 1997/5/26، 
�شين�رشها معهد العامل العربي يف باري�ص، وقد األقيت اآنذاك 1997م.

الق�رشية  الهجرة  هجرتهم/برنامج  على  عامًا   50 مرور  بعد  الالجئ�ن  يريد  ماذا    6-
1997/1/7م، حما�رشة، يف ندوة اأقامها برنامج الهجرة الق�رشية، جامعة النجاح، مل 

ين�رش1997م.
-7 اأركــان احل�شارة الب�شــرية، الفي�شل/ال�شـع�دية، ع 101، 29-33، 1994م.

-8 امل�شلم�ن يف اأوا�شط اأوروبة، املنتدى/اأب� ظبي، ع 44، 203، 1984م.
الإ�شالم يف كينيا، ال�شعب 1985/5/27م.  1-
الإ�شالم يف اأرتريا، ال�شعب 1985/6/5م.  2-

الإ�شالم يف ماليزيا، ال�شعب 1985/6/1م.  3-
قراءة يف كتاب مقدمة لدرا�شة املجتمع العربي له�شام �رشابي، ال�شعب 1985/7/18م.  4-

جانب من حياة امل�شت�رشق رامي�ند�ص ل�ل��ص، الل�اء/الأردن 1983/12/28م.  5-
القد�ص/فل�شطني،  مقدمة جلريدة  مط�لة  مقالة  بعد،  فل�شطني  ترحل عن  بريطانيا مل   6-

اعرت�ص الرقيب على ن�رشها.
حركة التاريخ ، القد�ص، 1998/9/2م.  7-

هذا اأوان ال�شد، ولنبداأ من فل�شطني، القد�ص 1996/10/28م.  8-
الطريق الآمن واملخاوف القدمية اجلديدة، القد�ص 1996/8/19م.  9-

-10 م�شت�رشق�ن اأ�شلم�ا، القد�ص 1996/8/15م.
-11 اإ�رشائيل متاطل، القد�ص1996/8/26م.
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-14 اخلليج العربي تاريخ وح�شارة/ 30 حلقة-اإذاعة قطر.1985م

ي��سف �بر�هيم �سليم�ن �لز�ملي 
     ولد امل�ؤرخ الدكت�ر ي��شف الزاملي يف رفح ي�م ال�شبت امل�افق احلادي ع�رش من ذي 
احلجة عام 1380هـ/ال�شابع والع�رشين من �شهر اآيار 1961/5/27م ، تلقى تعليمه 
البتدائي والعدادي يف مدار�ص مدينته ، وتلقى تعليمه الثان�ي يف مدر�شة بئر ال�شبع 
الثان�ية ، وعندما ح�شل على �شهادة الثان�ية العامة عام1979م انتقل اىل جامعة ام 
القرى يف مكة املكرمة ليدر�ص التاريخ ، وقد ح�شل على البكال�ري��ص عام 1984م ، 
ثم اكمل درا�شته للح�ش�ل على درجة املاج�شتري ، وكان عن�ان اطروحته :" اثر احلركات 
الباطنية يف عرقلة اجلهاد �شد ال�شليبيني "، وقد ح�شل على الدرجة بتقدير جيد جدا 
عام1988م من اجلامعة نف�شها، وتابع درا�شته لنيل درجة الدكت�راة ، وكانت اأطروحته 
بعن�ان :" املف�شل لتاريخ ابي �شامة لعلم الدين الربازيلي ) درا�شة وحتقيق( ، وقد ح�شل 

على الدرجة بتقدير ممتاز عام 1996م )1(..
   عمل الدكت�ر الزاملي يف جامعة الأق�شى عام 1997م ، وكان رئي�شا لق�شم التاريخ من 
عام 1998-2004م ، وعمل نائبًا لعميد كلية الآداب من عام 1998-2001م، 
وه� ع�ش� يف احتاد امل�ؤرخني العرب يف القاهرة ، واأمني �رش جمعية اأ�شدقاء امل�شت�شفى 
الوروبي بخاني�ن�ص ، وعمل ا�شتاًذا غري متفرغ باجلامعة الإ�شالمية يف غزة ، وا�شتاذًاغري 
متفرغ بجامعة القد�ص املفت�حة ، وع�ش�ًا يف حترير جملة كلية الرتبية يف جامعة الق�شى 
من عام 1999-2000م ، وع�ش� اللجنة التح�شريية مل�ؤمتر الإعجاز يف القراآن الكرمي 
الذي عقد يف رحاب كلية الرتبية ) جامعة الق�شى ( يف غزة عام 2000م ،وع�ش�ا 
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القد�ص، درا�شة رقم 2. 
ي��سف �سح�دة

ولد امل�ؤرخ ي��شف �شحادة يف ي�م الثالثاء امل�افق 24 من ربيع الآخرة عام 1395هـ/ 
البتدائي  تعليمه  تلقى  ،حيث  الك�يت  يف  1975م  اآيار  من  والع�رشين  ال�شاد�ص 
والعدادي، وعقب حرب اخلليج الثانية عاد اإىل وطنه، وق�شد بلدته الفندق�مية القريبة 
من جنني ،ودر�ص ال�شف العا�رش فيها ، ثم اكمل درا�شته الثان�ية يف مدر�شة �شيلة الظهر 
العلمي عام 1993م،  الفرع  العامة  الثان�ية  �شهادة  للبنني حيث ح�شل على  الثان�ية 
وح�شل على �شهادة الدبل�م تخ�ش�ص هند�شة الرادي� والتلفزي�ن وعمل يف جماله عامًا 

ون�شف العام. 
الدين يف  وا�ش�ل  الدع�ة  كلية  ال�شالمية يف  ال�رشيعة  لدرا�شة  ذلك  بعد  ي��شف  ت�جه 
جامعة القد�ص –اب� دي�ص األف اأ�شعارا لفل�شطني ، ارخ بها احداثا مرت بها خالل �شنني 

ط�اًل ، والف كتبا �شعرية وم�رشحيات وم�شل�شالت تلفزي�نية .
له جمم�عة من العمال املطب�عة نذكر منها:

-1 امل�شهد امل�رشحي "وطن يف امللفات " تقدمي ال�شيخ عبا�ص منر )�شح يف امل�رشحية تاريخ 
املا�شاة الفل�شطينية وكامل احل�ار بالطريقة ال�شعرية ، وهي اقدر على البقاء بت�شبيهاتها وو�شفها 
فهي ت�شع فل�شطني بني يدي النا�ص بقالب م�رشحي ان�شادي هادف ، 2000-2001م .
ومقالت  فل�شطينية،  احداثًا  ت�ؤرخ  م�رشحية  م�شاهد  )يت�شمن  فل�شطينية  ل�حات   2-
يف اللغة العربية وق�شائد يف الث�رة واللغة واجندة فل�شطينية كاملة لهم الحداث يف 

فل�شطني حتى عام 2000م ( طبع على نفقة جامعة القد�ص عام 2002م .
العمرية  العهدة  بحث يف   ، الذمة  ون�شارى  القمة  م�شلمي  بني  الرحمة  التذكرة يف   3-
بال�شرتاك مع الدكت�ر غ�شان حميب�ص قدم مل�شابقة  الرئي�ص اخلا�شة يف العهدة العمرية .

-4 م�رشحية �شمعدان امللك ، والتي متثل ما�شاة الفل�شطينيني ب�ش�رة يف الذاكرة با�شرتجاع 
املا�شي وال�ق�ف على ت�ش�ر اللم يف امل�شتقبل .

عام  منذ  القد�ص  الدينية يف جريدة  ال�شفحة  ،مقالت يف  ان�شانية  -5 حكم وعالقات 
2002م وحتى الن.

البيادر  جملة  يف  وامل�ؤرخني  واملفكرين  بالعلماء  خا�شة  ومقالت  ومقابالت  ا�شعار   6-
الفل�شطيني منذ عام 1999م. 

�شارك يف جمم�عة من امل�ؤمترات التاريخية اخلا�شة بالقد�ص والتي اقامتها م�ؤ�ش�شة احياء 
الرتاث الفل�شطيني . 

__________________________
-1الفندوق�مية:تقع جن�ب جنني ،�شيدت يف امل�قع التي كانت تق�م عليه بنتاق�ميا يف العهد الروماين ،وهي من ا�شل ي�ناين 
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مبعنى خان .حممد �رشاب ،معجم /�ص588.
-1ار�شل ال�شرية الذاتية للباحثني 

ي��سف خليفة
عام  القد�ص  قرب  العبيدية  يف  اجلراح  خليفة  بن  عي�شى  بن  ي��شف  امل�ؤرخ  ولد       
درا�شته  وتابع  القرية،  مدر�شة  يف  والإعدادية  البتدائية  در�ص  1954م.  1374هـ/ 
عام  الزراعية  الثان�ية  على  وح�شل  اخلليل  الزراعية-  العروب  مدر�شة  يف  الثان�ية 
يف  الإبراهيمية  الكلية  من  الأدبي  الفرع  العامة-  الثان�ية  على  ح�شل  كما  1973م، 
القد�ص عام 1975م، ثم تابع درا�شته يف الأردن حيث التحق بالكلية العربية فتخرج 

منها عام 1977م، تخ�ش�ص تربية اإ�شالمية واإجتماعيات0

حتى  عمان  يف  ثم  1980م   -1977 من  معان  حمافظة  يف  بالتدري�ص  عمل      
اأردنية وفل�شطينية  اأبحاث ومقالت ن�رشت يف �شحف وجمالت  له عدة  عام1998م، 

منها:

الر�ش�ل �شلى الله عليه و�شلم - الإن�شان الكامل -  جملة هدي الإ�شالم الأردنية العدد 
الرابع املجلد 40/ عام 1996م.

الإمام الن�وي -  جملة هدي الإ�شالم الأردنية العدد ال�شابع املجلد 35/ عام1991م.

الإمام ال�شافعي- جملة هدي الإ�شالم الأردنية العددان ال�شابع والثامن املجلد 36/ عام 
1992م.

الإمام الغزايل- جملة ر�شالة املعلم الأردنية العدد الثالث املجلد 36/ اأيل�ل 1995م.

رم�شان / �شهر النت�شارات -  جملة اجلذور -  العدد ال�شابع ع�رش اآذار/ 1992م.

ني�شان  ع�رش  الثامن  العدد   – اجلذور  جملة   – العدناين  حممد  الفل�شطيني-  ال�شاعر 
/1992م.

اأيل�ل/  والع�رشون  الثالث  العدد   – اجلذور  جملة   -) امل�شتعرب�ن   ( ال�رشية  ال�حدات 
1992م.
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مقررا للجل�شة التا�شعة للم�ؤمتر العلمي الرابع لدور اجلامعات يف التنمية الذي عقد بجامعة 
جامعة   ( الرتبية  بكلية  العلمي  البحث  جمل�ص  وع�ش�   ، 2004م  عام  بغزة  الق�شى 
الق�شى ( بغزة من عام 1999-2000م ، وع�ش�ا يف جمل�ص كلية الداب ممثال عن 

اع�شاء هيئة التدري�ص بالكلية . 

______________________
1 - اأر�شل ال�شرية الذاتية اإىل الدكت�ر �شعيد البي�شاوي.

املقد�ص  بيت  يف  ال�شيا�شية  الأو�شاع   ": بعن�ان  بحث  فله  العلمي  ن�شاطه  عن  اأما     
وانعكا�شاتها على احلياة العلمية والثقافية بدم�شق يف ع�رش احلروب ال�شليبية ) من�ش�ر 
يف كتاب احل�شاد التا�شع لندوة احتاد امل�ؤرخني العرب بالقاهرة 1422هـ/2001م( ، 

وهناك جمم�عة من البحاث قيد العداد والن�رش منها :
-1 م�ؤمتر تاريخ فل�شطني يف �ش�ء اوراق الربدي والنق��ص الذي عقد يف رحاب جامعة 

عني �شم�ص بالقاهرة . 
-2 امل�شاركة امل�شتمرة يف الندوة ال�شن�ية التي يعقدها احتاد امل�ؤرخني العرب بالقاهرة يف 

نهاية كل عام . 
-3 امل�شاركة يف م�ؤمتر حتقيق الرتاث العربي ) الروؤى والتطلعات ( الذي عقد يف رحاب 

جامعة اآل البيت بالردن عام 2004م .  
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ي��سف �سعيد �لنت�سه
    ولد امل�ؤرخ الدكت�ر ي��شف النت�شة يف القد�ص ي�م الرابع ع�رش من جمادى الأوىل عام 
1372هـ/ الثالثني من �شهر كان�ن الثاين عام 1953م ، ح�شل على �شهادة الثان�ية 
العامة  / الفرع الدبي عام 1971م، كما ح�شل على درجة اللي�شان�ص يف الآثار من 
يف  فرعي  وتخ�ش�ص  ا�شالمية  وعمارة  اآثار  تخ�ش�ص  القاهرة،  جامعة  يف  الآثار  كلية 
التاريخ الإ�شالمي عام 1975م ، وح�شل على درجة الدبل�م يف م��ش�ع  اآثار اإ�شالمية 

من كلية الآثار يف جامعة القاهرة)مدة الدرا�شة �شنة واحدة( عام 1981م ،
وح�شل على درجة املاج�شتري عام 1982م من كلية الآثار يف جامعة القاهرة يف م��ش�ع 
على  كما ح�شل   ، ال�شليبيني"  قدوم  الفتح حتى  منذ  الإ�شالمية  فل�شطني  م�شك�كات   "
درجة الدكت�راة عام 1997م من جامعة لندن، كلية الدرا�شات ال�رشقية والأفريقية، يف 
م��ش�ع " املباين العثمانية العامة يف القد�ص يف القرن ال�شاد�ص ع�رش" درا�شة ا�شتندت 
على املباين القائمة وعلى وثائق �شجالت حمكمة القد�ص ال�رشعية ، وح�شل اي�شا على 
اإر�شاد �شياحي من مدر�شة ال�شياحة التابعة ل�زارة ال�شياحة الإ�رشائيلية، )درا�شة  دبل�م 

18 �شهر( عام 1993م )1(..
الدورات التدريبية:

القد�ص  يف  عقدت  الدارية،  القيادات  دورة   ،2003/9/24  2003-/9/-13
ال�رشيف، جامعة القد�ص، القد�ص.

- 5-30 /1987/10”�شيانة الآثار وامل�اقع التاريخية"، عقدت يف ال�ليات املتحدة 
الأمريكية برعاية وتنظيم وكالة الإعالم ، وا�شنطن، اأمريكا.

دورة  الفنية"،  والتحف  التاريخية  املباين  وت�ثيق  "�شيانة   1985  5/20-4/-20
خا�شة عقدت يف باري�ص وبر وك�شل وروما برعاية منظمة الي�ن�شك�.

التاريخية" يف معهد الدرا�شات  املعمارية  " �شيانة املباين   1983/10/6-9/-26
املتقدمة يف جامعة ي�رك ، بريطانيا.
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__________________________
-1 اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني 

ع�ش�ية اجلمعيات واملجال�ص: 
ـ -1993 2000م، ع�ش� الهيئة الدارية مل�رشوع كتاب القد�ص العثمانية، اأدنربة، بريطانيا 

ـ ع�ش� يف جمل�ص اأمناء رواق مركز املعمار ال�شعبي، البرية، 1999م- حتى تاريخه، 
-ع�ش� جمل�ص اأمناء جمعية الرفاه والتط�ير، القد�ص ـ2000م-حتى تاريخه، 

-ع�ش� جمل�ص مركز الدرا�شات املقد�شية، جامعة القد�ص، القد�صـ  2000م- حتى تاريخه، 
- ع�ش� املجل�ص ال�شت�شاري لن�رشة تراث، ن�رشة ف�شلية للحفاظ على الرتاث املعماري، 

ن�رشة م�ؤ�ش�شة التعاون 2001م -حتى  تاريخه 
�خلربة �لعملية:

ا( الإدارة والتخطيط والإ�رشاف وع�ش�ية امل�شاريع_ 1977م- وحتى تاريخه. 
2( رئي�ص ق�شم الآثار الإ�شالمية يف دائرة اأوقاف القد�ص، احلرم ال�رشيف. ال�اجبات: اإدارة 

وبحث ومراقبة لأعمال الت�ثيق والدرا�شات والرتميم مل�شاريع الق�شم املعمارية.
وا�شتكمال  تاأهيل  دورات  من  للعديد  متفرغ  غري  مر�شد   ،1999-1993 منذ   )3

مدر�شي وزارة الرتبية ودورات حماية الطبيعة.
4( 1998-2000م، ع�ش� اللجنة العلمية مل�رشوع متحف بال حدود يف وزارة الثقافة 

واملم�ل من الحتاد الأوروبي.
5( 1998م وحتى تاريخه، م�شت�شار م�ؤ�ش�شة التعاون للدرا�شات املعمارية والتاريخية 

للبلدة القدمية يف القد�ص مل�رشوع اإحياء البلدة القدمية يف القد�ص. 
للخط�ط  الفل�شطينية  والتعليم  الرتبية  وزارة  ال�طني يف  الفريق  ع�ش�  6( 1999م  

العري�شة ملنهاج الرتبية ال�طنية.
7( 1999م ع�ش� الهيئة ال�شت�شارية يف وزارة الثقافة مل�رشوع امل�ارد الثقافية املم�ل 

من قبل البنك الدويل.
8( م�شت�شار برنامج الت�عية اجلماهريية للمكتب الفني لإعمار البلدة القدمية يف القد�ص 

يف م�ؤ�ش�شة التعاون للعام 2002م، والعام 2003م 
ب( التدري�ص والتعليم الأكادميي
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اأول: منذ 1984 وحتى تاريخه مدر�ص غري متفرغ يف العديد من اجلامعات الفل�شطينية 
املحلية) النجاح، بريزيت، اخلليل، بيت حلم، وجامعة القد�ص(.تدري�ص م�اد التاريخ والآثار.
ثانيا:  منذ 1997م وحتى تاريخه م�رشف على بع�ص ر�شائل املاج�شتري امل�شجلة واملعتمدة 
يف املعهد العايل لالآثار الإ�شالمية يف جامعة القد�ص، وممتحن خارجي لر�شائل اخرى، 

املطب�عات
-1�شتاء 2004م ،  "هل �شمم املعماري �شنان باب العام�د؟"، ح�ليات القد�ص، العدد 

الثاين، �ص 22-31، ن�رش م�ؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية. كان�ن ثاين، 2004م.
-2 “خارطة للمباين التاريخية الهامة وامل�اقع الأثرية يف البلدة القدمية للقد�ص" مقيا�ص 
القدمية،  البلدة  اإحياء  وحياة، خطة  تراث  القد�ص،  كتاب   مط�ية يف  ر�شم 1:2500، 

م�ؤ�ش�شة التعاون، القد�ص، )بالإجنليزية(
دافيد�ش�ن"، يف  اإيتان ومرمي  نقدية ملركز  الرقمي، زيارة  "املعبد   ، -3خريف 2003م 

رباعية ملف القد�ص، رقم 19، 53-58 )بالإجنليزية(.
-4اأيار 2003م ، تراث، رقم 7، ن�رشة ف�شلية كر�شت للحفاظ على الرتاث املعماري، 

ن�رشة خا�شة عن القد�ص، م�شاهم رئي�شي واحد املحررين، القد�ص، م�ؤ�ش�شة التعاون.
 -5اآب 2002م ، قبة ال�شخرة امل�رشفة، ج�هرة القد�ص وامل�شجد الأق�شى، م�ؤ�ش�شة  

التعاون، املكتب الفني لربنامج اإعمار البلدة القدمية يف القد�ص، القد�ص.
-6اآب 2002م ، امل�شجد الأق�شى املبارك )احلرم ال�رشيف(، م�ؤ�ش�شة  التعاون، املكتب 

الفني لربنامج اإعمار البلدة القدمية يف القد�ص، القد�ص.
 -7اآب 2002م ، كني�شة القيامة، م�ؤ�ش�شة  التعاون، املكتب الفني لربنامج اإعمار البلدة 

القدمية يف القد�ص، القد�ص.
التعاون"،   اإ�شدار م�ؤ�ش�شة  " تراث، ن�رشة ف�شلية  ، مراجعة ن�رشة  -8 �شيف 2002م 
جملة الدرا�شات الفل�شطينية، عدد 51، �ص �ص 164-166. ون�رشت يف رباعية ملف 

القد�ص، رقم 15،  �شتاء 2002 م .
الدرا�شات  جملة  فل�شطني"،  يف  التقليدي  "البالط  كتاب  مراجعة   ، 2002م  -9ربيع 

الفل�شطينية، عدد 50، �ص �ص 169-168. 
-10ني�شان واأيار 2002م ، " املنابر"، جملة هدى الإ�شالم، العدد 152، �ص 35-
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39. ن�شخة مزيدة ومنقحة عن مقايل املخت�رش يف ن�رشة التعاون.
-11اأيار 2002م ، "املنابر"، تراث، ن�رشة ف�شلية للحفاظ على الرتاث املعماري، ن�رش 

م�ؤ�ش�شة التعاون بدعم من م�ؤ�ش�شة ف�رد، العدد اخلام�ص )بالعربية والإجنليزية(.
وثالث  امل�شجدين  ثاين  القبلتني،  اأوىل  "دليل  كتاب  مراجعة   ، 2002م  �شتاء   12-

احلرمني"، جملة الدرا�شات الفل�شطينية، عدد 49، �ص �ص 125-120.
-13كان�ن اأول 2001م ، "امل�رشبية"، يف تراث، ن�رشة ف�شلية للحفاظ على الرتاث 
املعماري، ن�رش م�ؤ�ش�شة التعاون بدعم من م�ؤ�ش�شة ف�رد، العدد الرابع)بالعربية والإجنليزية(.
 -14 ت�رشين الثاين 2001م ، " اخللفية التاريخية واملعمارية وتط�ر القد�ص املعماري"، 

يف القد�ص تراث وحياة: خطة اإحياء البلدة القدمية، م�ؤ�ش�شة التعاون، بريوت.
-15ت�رشين الثاين 2001 م ، "ذكرياتي مع جممع خا�شكي �شلطان املعماري "العمارة 
العامرة"، جملة هدى الإ�شالم، العدد 151، �ص �ص 72-81.  ن�شخة مزيدة ومنقحة 

عن ا�شل املقالة يف الجنليزية، انظر ا�شفل.
  -16�شيف 2001م ، "مكتبة امل�شجد الأق�شى باحلرم ال�رشيف"، ف�شلية ملف القد�ص، 
ن�رشت يف  املقال  هذا  عربية عن  ن�شخة  )بالإجنليزية(.  العدد 13، �ص �ص 46-44. 

جملة الدرا�شات الفل�شطينية، عدد 50، �ص �ص 116-115.
العامرة  املدينة  العثمانية،  القد�ص  كتاب  العثمانية"،  القد�ص  "عمارة  17-2000م 
1517-1917م ، حترير �شلفيا اأولد وروبرت هلينرباند، الف�شل 36 الق�شم الول، �ص 

�ص 583-655، لندن، 2000م ، مهرجان العامل الإ�شالمي ـ التاجر.)بالإجنليزية(
العثمانية  القد�ص  الثاين من كتاب  املجلد  العثمانية"،  املباين  18-2000م ، "فهر�ص 
-657 هيلنرباند،�ص  وروبرت  اأولد  �شلفيا  حترير   ،1519-1517 العامرة  املدينة 

1085، لندن، 2000م ، مهرجان العامل الإ�شالمي ـ التاجر. )بالإجنليزية(
ع�رش  ال�شاد�ص  القرن  يف  العثمانية  القد�ص  لأثار  جديدة  اإ�شافات   " 19-2000م، 

امليالدي"، جملة الآثار الفل�شطينية، املجلد 1، العدد 2، �ص �ص 58-55.
الآثار  جملة  عام"،  اآلف  وع�رشة  ي�م  رحلة  اأريحا  "لكتيب  مراجعة  20-2000م، 

الفل�شطينية، املجلد 1، العدد 2، �ص63.
21-1999م، "ذكرياتي مع خا�شكي �شلطان"، ف�شلية ملف القد�ص، معهد للدرا�شات 

املقد�شية، العدد 7، �ص �ص 29-35. )بالإجنليزية(
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التخطيط  وزارة  ن�رش  اجلعبة،  نظمي  د.  مع  املعمارية،  القد�ص  كن�ز  22-1999م، 
والتعاون الدويل الفل�شطينية، كان�ن اأول ، مع �ش�ر وخمططات. )بالإجنليزية(.

 23-1997م، "خان ال�شلطان برق�ق"، هدى الإ�شالم، العدد الول، ال�شنة ال�شاد�شة 
ع�رش، �ص 84-81. 

24-1994م، "ت�ش�رات ح�ل طرق تنفيذ م�رشوع �شامل لتعمري اآثار القد�ص، اأبحاث 
ندوة ي�م القد�ص الرابعة 2-1993/10/5م ، عمان �ص �ص 206-200.

25-1989م، " العمارة الإ�شالمية يف القد�ص-واجبنا اجتاهها"، اأبحاث الندوة العاملية 
املنعقدة يف ا�شتانب�ل يف ني�شان 1983م ، بعن�ان  الفن�ن الإ�شالمية، املبادئ والأ�شكال 

وامل�شامني امل�شرتكة، دم�شق، دار الفكر، �ص 105-111. )بالإجنليزية(
26-1988م، "اأب� بكر النابل�شي الزاهد"، هدى الإ�شالم، ال�شنة ال�شابعة، العدد الرابع، 

�ص 44-35.
27-1987م، "مدينة خليل الرحمن، املدينة امل�شلمة" يف مدينة خليل الرحمن-درا�شة 

تاريخية جغرافية، مركز اأبحاث رابطة اجلامعيني، اخلليل ، �ص 43-98، مع اآخرين.
28-1987، "معركة حطني… املعركة اخلالدة يف التاريخ"، جريدة النهار املقد�شية، 

تاريخ 1987/7/5م .
29-1983م، كن�ز القد�ص، م�ؤ�ش�شة اآل البيت ومنظمة املدن العربية، عمان، مع اآخرين.
30-1983م، "�شكة فل�شطني منذ قيام العبا�شيني حتى قدوم الط�ل�نيني"، امل�ؤمتر الدويل 

الثالث لتاريخ بالد ال�شام، اجلزء الثاين، عمان، �ص 550-335.
العدد  الإ�شالم،  هدى  اإنقاذه"،  يجب  اإ�شالمي  اثر  الكيالنية،  "الرتبة  31-1983م، 

اخلام�ص، ال�شنة الأوىل، �ص �ص 56-49.
" حالة فل�شطني  القت�شادية قبيل  الفتح الإ�شالمي، وماهية ال�شكة  32_1982م، 

املتداولة فيها"، هدى الإ�شالم، العدد الثاين، ال�شنة الأوىل، �ص �ص 86-78.
33_1981م، دليل امل�شجد الأق�شى املبارك، دائرة الأوقاف الإ�شالمية، مع اآخرين.

34_1980،  درا�شة عن ق�شم الآثار الإ�شالمية-اإجنازاته واأعماله- اآماله وطم�حاته 
نح� الآثار الإ�شالمية يف بيت املقد�ص وفل�شطني"، دائرة الأوقاف الإ�شالمية، ق�شم الآثار 

الإ�شالمية، القد�ص.
35_1980م، ورقة عمل ب�شاأن �شيانة وترميم الأبنية الأثرية الإ�شالمية يف القد�ص، 

دائرة الأوقاف الإ�شالمية، ق�شم الآثار الإ�شالمية، القد�ص.
الإ�شالمية،  الآثار  ق�شم  الإ�شالمية،  الأوقاف  دائرة  الكيالنية،  الرتبة  36-1979م، 
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احلجة  ذي  �شهر   - ع�رش  ال�شابع  العدد   – عمان  الأردن   – الأ�شالة  جملة   – ال�شباأية 
1416هجري.

ي�م الأر�ص ي�م ال�طن – جريدة حق الع�دة – ت�شدر عن مركز بديل –    بيت حلم العدد 
. 16

العبيدية: جملة بيت �شاح�ر – العدد 22/ �شهر ت�رشين2 عام 2003 .

وله عدة اأبحاث اأخرى ن�رشت يف �شحف وجمالت حملية وعربية .

اأما امل�ؤلفات والكتب فمنها :

1ا ليه�دي املاكر – عبد الله بن �شباأ.

2اليه�د جرائم وم�ؤامرات.

3العتداءات ال�رشائيلة على املقد�شات الإ�شالمية وامل�شيحية.

4من اأعالم الفكر الإ�شالمي.

5مذبحة امل�شجد الأق�شى.

6 العبيدية – الإن�شان – التاريخ .
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ي��سف م�سطفى هيكل 
تاريخها يف  يرجع  عريقة  لأ�رشة  ينتمي  وه�   ، يافا  هيكل يف  ي��شف  الدكت�ر  ولد      
مبكانة  واأ�رشة حتظى  علم  بيت  ن�شاأ يف  وقد   . امليالدي  ال�شابع ع�رش  القرن  اإىل  فل�شطني 
التحق  ثم   ، يافا  والثان�ي يف مدينة  البتدائي  تعليمه  تلقى  فل�شطني وقد  اجتماعية يف 
دبل�م  ثم  البكال�ري��ص  ، وحاز على درجة  فرن�شا  بكلية احلق�ق يف جامعة م�نبليه يف 
عل�م جنائية ، وبعد ذلك التحق بكلية احلق�ق يف جامعة باري�ص وحاز على دبل�م عاٍل 
يف العل�م القت�شادية ودبل�م اآخر يف العل�م ال�شيا�شية واحلق�ق الدولية ، وح�شل على 
�شهادة الدكت�راة يف احلق�ق عام 1935م ، وكان عن�ان اأطروحته " حل جمل�ص الن�اب 
" ، وه� بحث د�شت�ري كان م��شع جدل يف الو�شاط ال�شيا�شية الفرن�شية ، ويبدو انه 
ح�شل على �شهادة ثانية من جامعة لندن ، وكان عن�ان اأطروحته " رئي�ص ال�زراء وتط�ر 

النظام النيابي يف فرن�شا ")1(. . 
 اهتم الدكت�ر ي��شف هيكل بكتابة املقالت اخلا�شة بالق�شية الفل�شطينية يف ال�شحف 
الق�شية  عن  كتابًا  والف   ، 1937م  عام  فل�شطني  اإىل  وعاد   ، والفرن�شية  الربيطانية 
الربيطانيني  ال�شا�شة  الربيطانية وت�رشيحات  الر�شمية  التقارير  ، وقد جعل  الفل�شطينية 
واق�ال زعماء ال�شهاينة انف�شهم عمدته يف هذا الكتاب ، وقد ن�رش مقالت يف جريدة 
النهار البريوتية عن م�رشوع تق�شيم فل�شطني واخطاره . ويف عام 1969م و�شع كتابا 

بعن�ان :" هزمية حزيران " .
   وقد تب�اأ الدكت�ر ي��شف هيكل عدة منا�شب منها رئي�ص بلدية يافا ، وت�ىل رئا�شة 
اأول بعثة اردنية يف وا�شنطن ، وعمل �شفريا لالردن يف كل من وا�شنطن وباري�ص ولندن ، 
كما �شغل من�شب املندوب الأردين الدائم يف هيئة المم املتحدة ، كما �شغل من�شب رئي�ص 

جلنة الهدنة الردنية . 

_________________________
-1 يعق�ب الع�دات ، من اعالم الفكر والدب يف فل�شطني ، �ص662-657.
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ي�ن�س مر�سد ي�ن�س عمرو
عام1366هـ/  اخلليل  مدينة  عمرو يف  ي�ن�ص  مر�شد  ي�ن�ص  الدكت�ر  امل�ؤرخ   ولد      
1947م، ودر�ص البتدائية يف مدر�شة اخلليل البتدائية والعدادي يف مدر�شة المري 
حممد، والثان�ي يف مدر�شة احل�شني بن علي ، وبعد جناحه يف الثان�ية العامة عام 1966م 
، ت�جه اإىل لبنان حيث در�ص اللغة العربية يف جامعة بريوت العربية وح�شل على درجة 
البكال�ري��ص عام 1970م، ووا�شل درا�شته العليا يف جامعة ال�شكندرية حيث �شجل 

للح�ش�ل على املاج�شتري يف م��ش�ع 
) ال�رشائيليات اخلا�شة مب��شى يف الرتاث ال�شالمي ( وح�شل على درجة املاج�شتري عام 
1974م، ووا�شل درا�شته للح�ش�ل على الدكت�راة من اجلامعة نف�شها وكان م��ش�ع 
اأطروحته ) ابن جيربو اليه�دي الندل�شي واأثر الفكر العربي يف م�ؤلفاته( وح�شل على 

الدكت�راة عام 1979م)1(..
التدري�ص والدراة  العملية يف قطاع     وقد عمل الدكت�ر ي�ن�ص عمرويف بداية حياته 
وبعد ذلك عاد اىل  ال�اقعة بني عامي 1973-1977م،  الفرتة  ليبيا يف  الرتب�ية يف 
وطنه  وعمل يف جامعة اخلليل يف الفرتة ال�اقعة بني عامي1977-1980م، مت اختياره 
ليك�ن عميدا لكلية الآداب منذ عام 1980 م _ 1985م، ثم اأ�شبح عميدا للبحث 
العلمي يف جامعة اخلليل يف الفرتة ال�اقعة بني �شنتي 1985-1990م، وت�ىل رئا�شة 
القد�ص املفت�حة وتب�اأ من�شب  تاأ�شي�ص جامعة  ، ثم ا�شرتك يف  بال�كالة  القد�ص  جامعة 
مدير منطقة اخلليل التعليمية من عام 1990-2001م، وكان خالل تلك الفرتة ي�شغل 
اي�شا من�شب نائب رئي�ص جامعة القد�ص املفت�حة لل�ش�ؤون الدارية من عام 1995-

2001م، ثم رئي�شًا جلامعة القد�ص املفت�حة  .
املنا�شب  والن�شاطات العامة:

1. ع�ش� هيئة عامة او هيئة ادارية يف عدد من اجلمعيات وامل�ؤ�ش�شات العامة يف ال�طن.
2. ع�ش� جمل�ص امناء مركز اللقاء للدرا�شات الدينية والرتاثية يف بيت حلم منذ عام 1986م.
3. ع�ش� م�ؤ�ش�ص يف هيئة جممع اللغة العربية الفل�شطيني يف بيت املقد�ص منذ عام 1986م.

4. اأمني عام احتاد الكتاب الفل�شطينيني من عام 1988-1992م.
5. نائب رئي�ص احتاد الكتاب الفل�شطينيني من عام 1992-1996م.

6. رئي�ص جممع اللغة العربية الفل�شطيني يف بيت املقد�ص  من عام 1995-1999م.
7. اول رئي�ص للمنتدى الثقايف يف اخلليل من عام 1994-1996م.

8. م�شت�شار لكرث من هيئة حترير ملجالت .
______________________

-1 اأر�شل ال�شرية الذاتية للباحثني . 
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�أهم �لكتب و�ملق�لت �لعلمية و�لثق�فية:
يف الأدب الندل�شي، اخلليل 1983م.  1-

فقه اللغة العربية ، ال�كالة الفل�شطينية للن�رش ، القد�ص 1985م.  2-
الله  رام  القلم  دار   ،  ) الوىل  الطبعة   ( تاريخ  لها  مدينة   ، العربية  الرحمن  خليل   3-

1985م، الطبعة الثانية( ، جامعة اخلليل 1980م.
الطبعة   ( النا�رشة ، 1986م،   ،  ) الطبعة الوىل   ( دار احلكيم  الله،  القد�ص مدينة   4-
الثانية( جامعة اخلليل ، 1987م، الطبعة الثالثة، مزيدة ومنقحة، دار ال�شيماء، رام الله 

2009، تقدمي الدكت�ر �شعيد عبد الله البي�شاوي.
�ش�رة العربي يف اأدب الطفال العربي ، جامعة اخلليل، 1987م.  5-
من اعالم فل�شطني ، ابراهيم بن زقاعة ، جامعة اخلليل ، 1986م.  6-

رق�م امل�شجد البراهيمي يف خليل الرحمن ، دار روان ، القد�ص ، من�ش�رات امل�ؤمتر   7-
ال�شالمي 1990م.

ع�امل العراب يف اللغة العربية ، دار امل�شتقبل ، اخلليل ، 2001م.  8-

دي�ان ابن زقاعة ، حتقيق ودرا�شة ، دار امل�شتقبل ، اخلليل ،2001م.  9-
-10 معجم الفاظ النتفا�شة ، جممع اللغة العربية الفل�شطيني ، 2003م.

-11 اهل الذمة يف ال�شالم ، جملة مركز اللقاء ، 1986م.
-12 رق�م امل�شجد الق�شى يف القد�ص ودورها يف فن�ن العمارة ، ومكانتها يف احل�شارة 

العربية ، مركز اللقاء ،1995م.
 The Sacrifice of Abraham in Islam، The Islamic Sacrifice of 13-

.Abraham in the three monotheistic Religions، Jerusalem، 1995
-14 القد�ص يف ال�شالم ، درا�شات فل�شطينية ، ا�شالمية وم�شيحية ، مركز اللقاء ،1996م.

-15 اخلليل مهد الباء والجداد ، جامعة النجاح ال�طنية، نابل�ص، 1997م.
-16 رقم وقفية ن�با احلجري على امل�شجد الق�شى وقبة ال�شخرة يف القد�ص ، ) امل�ؤمتر 
الدويل لفل�شطني يف �ش�ء اوراق الربدى والنق��ص( جامعة عني �شم�ص ، القاهرة ، 1998م.
-17 بركة ال�شلطان يف خليل الرحمن ، �شاهد ح�شاري ، جملة هدى ال�شالم ، القد�ص 

1999م.
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-18 الآثار يف خليل الرحمن ودورها يف جت�شيد اله�ية الفل�شطينية ، وزارة ال�شياحة 
والآثار ، 1999م.

رقما �رشيح فاطمة بنت احل�شن بن علي يف بني نعيم ، جملة جامعة عني �شم�ص   19-
، القاهرة ، 1999م.

وقفية بني نعيم احلجري ، جملة جممع اللغة العربي الفل�شطيني يف بيت املقد�ص   20-
، 1999م.

القدمية يف  البلدة  اإعمار  ، جلنة  اللغة والتاريخ  الرحمن بني  اأ�شماء مدينة خليل   21-
اخلليل ،2000م.

العربية  اللغة  اب� ا�شحق اللبريي ، جملة جممع   ، العربية وال�شالم  من �شعراء   22-
الفل�شطيني يف بيت املقد�ص ،2001م.

قراءة يف الأدب العربي احلديث ، جملة جممع اللغة العربية الفل�شطيني يف بيت   23-
املقد�ص ، 2001م.

الرقمان الرتكيان العثمانيان ) حتقيق وترجمة وتعليق ( ، جامعة القد�ص املفت�حة   24-
، 2001م.
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�خل�متة
عن  ،ف�شال  بهم  الت�شال  من  متكنا  الذين  للم�ؤرخني  و�شري  تراجم  الكتاب  هذا  �شم     
،وقد  الأعالم  التي وردت �شمن كتب  الرتاجم  والرتاجم،التي ح�شلنا عليها من  ال�شري 
جت�شمنا �شع�بات جمة اأثناءت�شدينا لهذا العمل ،فامل�ؤرخ�ن الفل�شطيني�ن  يت�اجد ق�شم 
منهم من على ار�ص فل�شطني ومنهم عدد ل باأ�ص به ممن يقيم�ن خارج حدود فل�شطني 
،وكان الت�شال بهم لي�ص بالأمرال�شهل،وبرغم ذلك بذلنا جهدنا يف احل�ش�ل على اأكرث 
قدر ممكن من تراجم و�شري امل�ؤرخني .وقد تعمدنا اأن تك�ن كتابة التاريخ الهجري مقرونة 

بالتاريخ امليالدي.
    وقد واجهتنا مهمة �شعبة يف ت�شنيف امل�ؤرخني ،مبعنى من ه� ال�شخ�ص الذي مكن و�شفه 
بامل�ؤرخ ،وقدت��شلنا اإىل نتيجة مفادها اأن كل �شخ�ص اتقن اأدوات البحث التاريخي وكتب 

بالتاريخ فه� م�ؤرخ ،بغ�ص النظر عن ال�شهادة العلمية التي يحملها اأو التخ�ش�ص.
   ومن الأم�ر العامة التي راأينا اأنها لبد واأن تك�ن �شمن الكتاب هي التعريف بالقرى 
واملدن التي ينت�شب لها كل م�ؤرخ واعتمدنا على الكتب التاريخية واجلغرافية يف ذلك .ثم 
قمنا بعمل فهر�ص باأ�شماء امل�ؤرخني وتخ�ش�شاتهم وذلك لن�شهل على القارئ والباحث 

ال��ش�ل اإىل امل�ؤرخ الذي يريد معرفة �شريته الذاتية .
   ولنعني اأن ه�ؤلء امل�ؤرخني هم فقط الذي كتب�ا يف التاريخ فهناك م�ؤرخ�ن مل نعرث على 
�شريهم الذاتية ،اأو مل يت�شل�ا بنا ،كي ن�شيف اأ�شماءهم اإىل هذه القائمة .وعندما اأ�شدرنا 
الطبعة التجريبية وقراأها عدد من امل�ؤرخني ،بعث لنا عدد اآخر من الذين مل تذكر اأ�شماوؤهم 
يف الطبعة التجريبية .فجاء هذا الكتاب بطبعته الأوىل حمت�يا على م�ؤرخني فل�شطينيني 

من خمتلف الأم�شار .
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ق�ئمة �مل�س�در و�ملر�جع 
-1 اإبراهيم العلم و يحيى جرب ، الدار ال�طنية للن�رش ، نابل�ص 1995م .

-2 اأحمد خليفة ،قرية العبيدية ،ط1،عمان ،1408هـ/1988م.

،الببلي�غرافية  ،2ج  الع�رشين  القرن  يف  فل�شطني  كتاب  ،م��ش�عة  �شاهني  احمد   3-
الفل�شطينية 1992-1995م .

-4 اأحمد عطايا،كفر نعمة،الأ�شل والإن�شان ،ط1،رام الله ،1424هـ/2003م.

-5 ا.ل.راو�ص ، التاريخ:اأثره وفائدته ، ترجمة جمد الدين حفني نا�شف ، م�ؤ�ش�شة �شجل 
العرب ، القاهرة ،1968م .

-6  اآمنة اأب� حجر،م��ش�عة املدن والقرى الفل�شطينية ،

-7 تي�شريالنا�شف ، مفكرون فل�شطيني�ن يف القرن الع�رشين ، الدار الأمريكية للن�رش ، 
ني�جري�شي 1981م. 

-8 تي�شري جبارة ، وثائق فل�شطينية يف دور الأر�شيف الربيطانية ، من�ش�رات مركز البحث 
العلمي بجامعة اخلليل 1986م .

9 -  ت�فيق اب�بكر،معركة الكرامة اخلالدة،ط 1،الإعالم املركزي 1998م. 

والدرا�شات  للبح�ث  الفل�شطيني  اجل�زي،ط1،املركز  ال�شيد،بنديل  جالل   10-
ال�شرتاتيجية،رام الله ،2008م.

 ، القاهرة   ، املعارف  دار  ط4،   ، التاريخي  البحث  منهج   ، عثمان  ح�شن   11-
1977م 

-12 ح�شني غيث ، الببلي�غرافية الفل�شطينية يف ال�طن 1993-1996م ، جمعية 
الدرا�شات العربية ، القد�ص 1998م .

-13 ر�شيدة مهران ،يا�رش عرفات الرقم ال�شعب،ت�ن�ص 1988م.
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،نابل�ص  ط1   ، الع�رشين  القرن  يف  نابل�ص  اعالم  اإىل  مدخل   ، الدبعي  زهري   14-
2000م 

-15 �شعيد عبدالله البي�شاوي:

 -املمتلكات الكن�شية يف مملكة بيت املقد�ص ال�شليبية،ط1،دار املعرفة اجلامعية،الإ�شكندرية 
،1990م.

احلروب  والقت�شادية يف ع�رش  والثقافية  والجتماعية  ال�شيا�شية  ،الأو�شاع  نابل�ص   -  
ال�شليبية ،ط1،عمان ،1991م.

�شعيد ج�دة ال�شحار ، م��ش�عة اعالم الفكر العربي ، 4جـ، ط2، مكتبة م�رش ،   16-
القاهرة 2002م .

ال�شيد عبد العزيز �شامل ، التاريخ وامل�ؤرخ�ن العرب ، دار الكتاب العربي للن�رش   17-
، الإ�شكندرية ، 1967م.

�شكري عراف، امل�اقع اجلغرافية يف فل�شطني ، الطبعة الوىل، م�ؤ�ش�شة الدرا�شات   18-
الفل�شطينية ،بريوت ،2004.

الكتاب  ، دار  التاريخ  اأهل  بالت�بيخ ملن ذم  ، العالن  ال�شخاوي  الدين  �شم�ص   19-
العربي ، بريوت ،1979م .

-20 عرفان اأب� احمد ، اعالم من ار�ص ال�شالم ، حيفا ، �رشكة الأبحاث العلمية و العملية 
) جامعة حيفا (، 1979م ، ن�رشه فرانز روزنتال يف كتابه " علم التاريخ عند امل�شلمني . 

والدرا�شات  للبح�ث  الفل�شطيني  زيادة،ط1،املركز  حمد،نق�ل  خليل  علي   21-
ال�شرتاتيجية،رام الله ،2008م.

-22 فاطمة ال�شامي ، علم التاريخ ، ط1 ، دار النه�شة العربية ، بريوت 1422هجري 
/ 2001م . 
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فهر�س �أعالم �مل�ؤرخني

123. اإبراهيم امني ا�شعد الفني )اآثار(

اإبراهيم ح�شني �شادق رباعية )تاريخ عثماين(  .224

ابراهيم خليل �شكيك )علم اجتماع(   .325 - 26

اإبراهيم خليل نريوز  )اآثار(   .427

اإبراهيم ر�ش�ان اجلندي)تاريخ فل�شطني احلديث(  .529 - 30

اإبراهيم �شعيد ح�شن اجلخادبة)اآثار(  .631

ابراهيم ف�زي يعق�ب ع�ده)تاريخ احلروب ال�شليبية(  .732

اإبراهيم اأب� لغد  )عل�م اجتماعية(  .833 - 34

اح�شان اآغا النمر)تاريخ عام(  .935

1036. اإح�شان �شدقي العمد)تاريخ اإ�شالمي( 

37     11. اأحمد اإ�شماعيل ال�شيخ م�شطفى الأحمد )تاريخ العرب احلديث(

39 - 1238. اأحمد خليل العقاد  )�شحفي(
13. اأحمد ذياب عبدالله م�شطفى )دبل�م يف ال�رشيعة 

ال�شالمية (
40

1441. احمد �شامح اخلالدي )تاريخ اإ�شالمي(

43 - 1542. احمد �شدقي الدجاين  )تاريخ العرب احلديث(

1644. احمد عمر �شاهني )تاريخ(

1745. اأحمد فار�ص حممد ع�دة )عل�م �شيا�شية(

1846. اأحمد قريع )تاريخ العرب احلديث-ق�شية فل�شطينية(
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1947. اأحمد حممد اأحمد ال�شاعاتي)تاريخ العرب احلديث(

2048. احمد حممد علي الرفاعي)عل�م �شيا�شية(

2149. احمد حممد يحيى عداربه)تاريخ العرب احلديث(
وتراث  ا�شالمية  )درا�شات  الرمياوي  اأحمد  ي��شف  اأحمد   .22

عربي(
50 - 51

53 - 2452. اإدري�ص حممد �شقر جرادات )تربية وعلم نف�ص (

2554. ازدهار حممد عبد القادر رابي)تاريخ العرب احلديث(

2655. ا�شامة احمد عبد الرحمن نعريات)تاريخ احلروب ال�شليبية (

2756. اأ�شامة عم�ر )التاريخ املعا�رش والعل�م ال�شيا�شية(

59 - 2857. اأ�شامة حممد عبد الرحمن اأب� نحل )تاريخ العرب احلديث(

2960. ا�شعد عبد الرحمن الربغ�ثي)العل�م ال�شيا�شية(

62 - 3061. ا�شماعيل اأحمد حممد ياغي)تاريخ العرب احلديث(

3163. افتخار عزات ح�شن الديك)التاريخ والعل�م ال�شيا�شية(

3264. اكرم الراميني)تاريخ العرب احلديث(

3365. اكرم زعيرت)حق�ق، تاريخ العرب احلديث(

3466. اليا�ص �شنرب)قان�ن دويل(

3567. اأمرية فهمي حممد دباب�شة)التاريخ ال�شالمي(

3668. اأميل جربائيل حنا ت�ما)تاريخ العرب احلديث،وحق�ق(

3769. اإميل الغ�ري)العل�م ال�شيا�شية(

3870. امني عبد الله حمم�د)تاريخ العرب احلديث(
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72 - 3971. امني م�شع�د اب� بكر)تاريخ العرب احلديث(

4073. انط�ن �شليم كنعان )حق�ق(

75 - 4174. اأني�ص �شايغ)التاريخ والعل�م ال�شيا�شية (

4276. اياد حممد هديب )تربية وعلم نف�ص(
وعل�م  احلديث  العرب  )تاريخ  ي��شف  ر�شيد  طالل  امين   .23

�شيا�شية(
77 - 80

4381. باج�ص اأمني اإ�شماعيل العلي)تاريخ العرب احلديث(

4482. با�شم حممد ح�شني اح�شي�ص)التاريخ احلديث واملعا�رش(

84 - 4583. ب�شارة دوماين)التاريخ احلديث(

88 - 4685. بطر�ص اب� منه)تاريخ ال�رشق الأو�شط احلديث (

90 - 4789. بنديل �شليبا اجل�زي)اللغة العربية والدرا�شات ال�شالمية(

4891. بهجت �شربي )تاريخ العرب احلديث(

93 - 4992. بيان ن�يه�ص احل�ت)تاريخ العرب احلديث(

5094. ت�فيق ب�شارة كنعان )طبيب(

5195. تي�شري احمد ح�شني وهابيه)تاريخ العرب احلديث(

97 - 5296.  تي�شري جنم النا�شف)العل�م ال�شيا�شية(

102 - 5398. تي�شري ي�ن�ص حمم�د جبارة)تاريخ العرب احلديث واملعا�رش(

54103. جابر احمد جابر عزام)درا�شات عربية معا�رشة(

55104. جالل ح�شني �شالمة)تاريخ الع�ش�ر ال��شطى(

108 - 56105. جمال حممد داود ج�دة) تاريخ ا�شالمي(
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57109. جمال نايف عدوي)تاريخ العرب احلديث(

111 - 58110. جميل عرفات)جغرافيا(

113 - 59112. جهاد حرب حممد ع�دة )العل�م ال�شيا�شية(

60114. جهاد �شليمان �شامل امل�رشي)تاريخ ا�شالمي(

61115. جهاد �شعبان �شليم البط�ص)تاريخ العرب املعا�رش(

62116. ج�اد حمم�د بحر النت�شة )ال�رشيعة ال�شالمية(

63117. ج�رج انط�ني��ص)هند�شة (

119 - 64118. ج�ين من�ش�ر)تاريخ ال�رشق الأو�شط(

122 - 65120. حامت حممد حماميد)تاريخ الأي�بيني واملماليك(

124 - 66123. ح�شان خليلية)اآثار وتاريخ البحرية(

67125. ح�شن ح�شني عبدالله عيا�ص )تاريخ ا�شالمي(

68126. ح�شن ابراهيم ح�شن امل�شحال)تاريخ احلروب ال�شليبية(

69127. ح�شن حممد ح�شن دراو�شة )تاريخ ا�شالمي(
العربية  "ال�شل�ادي")اللغة  احمد  الرحمن  عبد  ح�شن   .70

والدرا�شات ال�شالمية (
128 - 131

134 - 71132. ح�شني ادهم حممد جرار)اللغة العربية وتربية وعلم نف�ص (

72135. ح�شني اغبارية )العل�م الجتماعية والآداب(

73136. ح�شني عمر حممد حمادة املحاجنة)تاريخ وتربية(

74137. ح�شني اب� النمل)اقت�شاد فل�شطيني (

75138. حلمي اإبراهيم عنقاوي )العالقات الدولية /العل�م ال�شيا�شية (
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140 - 76139. حماد مروح حماد ح�شني)تاريخ العرب احلديث واملعا�رش(

142 - 77141. حمد احمد عبدالله ي��شف)تاريخ اإ�شالمي(

144 - 78143. حنا بطاط� )العل�م ال�شيا�شية وتاريخ العرب احلديث(

79145. حياة رم�شان علي عياد )تاريخ العرب املعا�رش ،و�شحافة(

80146. خالد اأحمد حممد دع��ص)تاريخ العرب احلديث واملعا�رش(

81147. خالد احمد العبد ح�شني)درا�شات دولية(

150 - 82148. خالد اأحمد زنيد)تاريخ ممل�كي (

83151. خالد عبد الكرمي الهم�رشي)تاريخ (

153 - 84152. خالد حممد عطية �شايف)تاريخ العرب احلديث واملعا�رش(

85154. خالد حممد مرار من�ش�ر )تاريخ واآثار(

157 - 86155. خالد ي�ن�ص عبد العزيز اخلالدي)تاريخ الأندل�ص (

159 - 87158. خلقي خنفر)تاريخ ا�شالمي(

88160. خليل ط�طح)تربية واجتماعيات(

165 - 89161. خليل عثامنة)التاريخ ال�شالمي (

90166. خمي�ص حمم�د �شليم عابدة)�رشيعة(

170 - 91167.  خريي حماد)تاريخ حديث ومعا�رش(

92171. خريية قا�شمية)تاريخ  حديث ومعا�رش(

93172. دروي�ص املقدادي)تاريخ  حديث(

177 - 94173. ذياب علي حمم�د عي��ص)علم الجتماع (



557

 95178. را�شم �شعبان ب�شارات)تاريخ(

180 - 96179. را�شي عبد الهادي)اجتماعيات (

97181. رئي�شة عبد الفتاح العزة )تخ�ش�ص تاريخ ممل�كي(

98182. ر�شا ظافر �شكري تفاحة) تخ�ش�ص عل�م �شيا�شية(

184 - 99183. رفيق راغب التميمي)تاريخ(

186 - 100185. رفيق �شاكر النت�شة)تاريخ عام(

188 - 101187. روبني ع��ص ح�شني عبد الرحمن)تاريخ ا�شالمي (

192 - 102189. ريا�ص علي العيلة)عل�م �شيا�شية(

103193. ريا�ص حممد �شليمان ع�ي�شة)جتارة واقت�شاد(

196 - 104194. ريا�ص م�شطفى احمد �شاهني)تاريخ ا�شالمي (

198 - 105197. زكريا ابراهيم ح�شن ال�شن�ار)تاريخ ا�شالمي (

106199. زكريا حممد العثامنة)تاريخ العرب احلديث واملعا�رش (

107200. زهدي  جاد الله)تاريخ ا�شالمي (

202 - 108201. زهري غنامي عبد اللطيف غنامي)تاريخ عثماين(

109203. زين اأحمد جنيب العقاد)تاريخ احلروب ال�شليبية(

110204. �شامل ذياب �شامل ال�شفدي )تاريخ ا�شالمي (

111205. �شعادة راغب اأحمد اخلطيب )عل�م �شيا�شية(

207 - 112206. �شعيد اأب� �شايف)تاريخ ا�شالمي (

113208. �شعيد �شالح م��شى خليل)تاريخ ا�شالمي (
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213 - 114209. �شعيد عبدالله البي�شاوي)تاريخ  احلروب ال�شليبية(

115214. �شالمة زيدان عبد العزيز اأب� قا�شم )التاريخ الع�شكري(

216 - 116215. �شلمان اأب��شته)هند�شة مدنية(

117217. �شلمان حم�دة فالح)تاريخ العرب احلديث"(

219 - 118218. �شليم عرفات املبي�ص)جغرافيا(

221 - 119220. �شميح �شليم خليل �شبيب)تاريخ العرب احلديث واملعا�رش (

225 - 120222. �شميح طه عي�شى حم�ده )عل�م �شيا�شية(

227 - 121226. �شميح ن�رش حممد الناط�ر )جغرافيا (

 122228. �شمري ع��ص )عل�م �شيا�شية(

230 - 123229. �ش�نيا فتحي �شعيد منر )التاريخ ال�شيا�شي(

124231. �شامخ زكريا مفلح عالونه 

125231. �شحادة مر�شد �شحادة الرجبي)تاريخ العرب احلديث واملعا�رش (

126232. �رشيف كناعنة)الأنريوب�ل�جيا وعلم النف�ص (

234 - 127233. �شفيق جا�رش اأحمد حمم�د)تاريخ احلروب ال�شليبية (

236 - 128235. �شكري نخلة عراف)تاريخ ال�رشق الأو�شط (

129237. �ش�قي حممد اب� خليل)تاريخ ا�شالمي (

130238. �ش�كت رم�شان ح�شني حجه)تاريخ ا�شالمي (

240 - 131239. �شادق احمد داوود ج�دة)تاريخ ا�شالمي (

244 - 132241. �شالح عبد اجل�اد)عل�م �شيا�شية(
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249 - 133245. �شالح حممد فيا�ص اب� دياك )تاريخ ا�شالمي (

251 - 134250. �شالح ح�شن العاوور)تاريخ ا�شالمي (

 135252. طالب عبد الفتاح م��شى ال�ش�ايف)تاريخ حروب �شليبية(

136253. عادل مناع)تاريخ عثماين(

255 - 137254. عادل ح�شني  يحيى )تاريخ قدمي واآثار(

259 - 138256. عارف العارف)تاريخ(

139260. عاطف حممد ي��شف خ�يرة)اآثار(

140261. عامر احمد عبدالله جيتاوي)تاريخ ا�شالمي (

141262. عامر جنيب م��شى نا�رشبركات)التاريخ اململ�كي(

142263. عايد ر�شيد عمرو)�شحفي(

143264. عايدة فائق ح�شن اب� عيا�ص)تاريخ عثماين(

144265. عبا�ص الكرد)تاريخ(

267 - 145266. عبا�ص منر)تاريخ حديث(

269 - 146268. عبد اجلبار رجى حمم�د الع�دة

 147270. عبد احلميد ا�شماعيل عبد احلميد البابا)تاريخ حديث ومعا�رش(

148271.  عبد احلميد جمال الفراين)تاريخ حديث ومعا�رش(

149272. عبد الرحمن حج ابراهيم ) تاريخ حديث (

274 - 150273. عبد الرحمن �شعيد حم�دة)تاريخ ا�شالمي(

276 - 151275. عبد الرحمن حممد حامد املغربي )تاريخ ا�شالمي(
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152277. عبد الرحيم بدر الدين املدور )غامن ()تاريخ حديث(

153278. عبدالرحيم ح�شني �شعد الدين اب� ع�ن)تاريخ حروب �شليبية(

154279. عبد الرحيم حممد عبد احلميد علي)تاريخ ا�شالمي(

155280. عبد الروؤوف احمد عر�شان جرار)تاريخ ا�شالمي(

282 - 156281. عبد ال�شتار ت�فيق قا�شم اخل�رش)عل�م �شيا�شية(

284 - 157283. عبد العزيز احمد م��شى عياد)علم اجتماع(

292 - 158285. عبد العزيز ح�شن اأب� هدبا )الرتاث ال�شعبي الفل�شطيني(

159293. عبد العزيز عرار)تاريخ حديث(

295 - 160294. عبد علي يا�شني ال�شيخ الطريفي)تاريخ ا�شالمي(

306 - 161296. عبد الفتاح حممد عبدالله الع�ي�شي)عل�م �شيا�شية(

308 - 162307. عبد الفتاح ح�شن  اأب� عليه)التاريخ احلديث واملعا�رش(

310 - 163309. عبد القادر ا�شماعيل اجلبارين)التاريخ العربي املعا�رش(

314 - 164311. عبد القادر جميل يا�شني )�شحفي(

165315. عبد القادر منر حممد جرب�ع)تاريخ قدمي(

318 - 166316. عبد اللطيف حمم�د الربغ�ثي)الرتاث ال�شعبي الفل�شطيني (

320 - 167319. عبد اللطيف الطيباوي)تاريخ العرب احلديث(

325 - 168321. عبد اللطيف زكي اب� ها�شم)�رشيعة وعلم مكتبات(

169326. عبد الله �شالح كلب�نه)علم الآثار(

328 - 170327. عبدالله خمل�ص)تاريخ ا�شالمي(
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171329. عبد النا�رش حممد �رشور)عل�م �شيا�شية وتاريخ(

172330. عبد ال�هاب الكيايل )عل�م �شيا�شية وتاريخ(

173331. عبري م�شلح) عل�م �شيا�شية وتاريخ(

333 - 174332. عثمان ا�شماعيل عثمان الطل )تاريخ ا�شالمي(

175334. عثمان الطباع)تاريخ عام(

176335. عدنان احمد اب� �شبيكة)تاريخ حديث(

340 - 177336.  عدنان اي�ب م�شلم)عل�م �شيا�شية وتاريخ(

342 - 178341. عدنان ح�شني عبدالله عيا�ص 

345 - 179343. عدنان حممد ملحم)تاريخ ا�شالمي(

348 - 180346. عزيز هارون ر�شيد كايد)عل�م �شيا�شية(

181349. ع�شام كامل جرب خميمر )تاريخ قدمي(

182350. ع�شام حممد م�شلط )تاريخ حديث(
وتاريخ  احلديث  العرب  �شخنيني)تاريخ  حممد  ع�شام   .183

ا�شالمي(
351 - 353

355 - 184354. ع�شام ناجي �شامل �شي�شامل)تاريخ ا�شالمي(

357 - 185356. عطا الله �شعيد قبطي)تاريخ ا�شالمي(

186358. عطية حممد احمد ج�ابرة)عالقات دولية( 

187359. علي ب�شام اجلرباوي)عل�م �شيا�شية(

361 - 188360. علي حامد عبد ربه اب� �شمرة ) عل�م �شيا�شية (

189362. علي ح�شن الب�اب )حق�ق(
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190363. علي �شعيد خلف)�رشيعة ا�شالمية واللغة العربية (

191364. عماد ح�شني م��شى غيا�شة)درا�شات دولية(

366 - 192365. عماد رفعت الب�شتاوي)تاريخ حديث وعل�م �شيا�شية(

368 - 193367. عمر الديراوي)التاريخ الأي�بي(

194369. عمر راجح �شلبي)تاريخ الأندل�ص(

195370. عمر �شالح جعارة)تاريخ ا�شالمي(

372 - 196371. عمر حماميد)�شحافة(

197373. عي�شى ال�شفري)�شحافة(

198374. غازي اخلليلي)تاريخ(

376 - 199375. غازي ال�شعدي)�شحافة وتاريخ(

380 - 200377. غالب عناب�شة)اللغة العربية وتاريخ ا�شالمي(

382 - 201381. غ�شان م��شى احمد حميب�ص)تاريخ عثماين(

385 - 202383. فالح ح�شني) تاريخ ا�شالمي(

387 - 203386. فايز ال�شايغ)تاريخ حديث ومعا�رش(

204388. فتحي حمم�د ح�شن)ا�شاليب تدري�ص العل�م الجنماعية(

205389. فرج حمم�د قا�شم عدوان)تاريخ اوروبا ال��شيط(

206390. ف�ؤاد عبد الرحيم دويكات) تاريخ احلروب ال�شليبية(

207391. ف�از عبا�ص عبداحلكم اخلف�ص ) تاريخ فل�شطني احلديث (

392 - 208391. ف�زية عبد اللطيف عبد الفتاح �شحاده ) تاريخ ا�شالمي(
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394 - 209393. فهد ح�شني احمد اب� احلاج )العالقات الدولية(

396 - 210395. فهمي ت�فيق حممد مقبل)تاريخ حديث(

499 - 211497. في�شل احل�راين)الفل�شفة وعلم الجتماع(

212400. ق�شطنطني خمار )جغرافيا(

403 - 213401. كامل الع�شلي)فل�شفة وتاريخ ا�شالمي(

405 - 214404.   كامل حمم�د حممد خلة) تاريخ حديث(

215406. كمال جرب ح�شن عبد الفتاح )جغرافيا(

408 - 216407. لطفي من�ش�ر) تاريخ ا�شالمي(

217409. مرتي برامكي) تاريخ واآثار(

218410. جمدي جنم حممد عي�شى ) تاريخ حديث (

414 - 219411. حم�شن ي��شف) تاريخ ا�شالمي(

220415. حممد ا�شعد دياب الع�ي�ي) تاريخ عام(

221416. حممد ح�شن حمم�د العالمي) تاريخ ال�رشق القدمي (

418 - 222417. حممد ح�شن مهدي) تاريخ حديث(

223419. حممد خالد الأزعر)عل�م �شيا�شية(

421 - 224420. حممد ذياب احمد اب��شالح) تاريخ ا�شالمي(

225422. حممد ر�شيد عناب) تاريخ حديث(

424 - 226423. حممد رفيق التميمي) تاريخ حديث(

227425. حممد �شامي اأحمد مطري ) تاريخ حروب �شليبية (
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228426. حممد �شعيد م�شلح رمان )تاريخ حديث (

229427. حممد عبد الله ا�شعد �شما�شنة ) تاريخ ا�شالمي(

230428. حممد عثمان �شعيد اخلطيب) تاريخ ا�شالمي(

432 - 231429. حممد رجائي �شليم ريان)تاريخ العرب احلديث واملعا�رش(

435 - 232433. حممد عزة دروزه) تاريخ عام(

233436. حممد عقل) تاريخ ا�شالمي(

234437. حممد عمر حمادة طامي�ص املحاجنة)حتقيق خمط�طات(

439 - 235438. حممد ع�دة حممد احمد غلمي /حنني) تاريخ ا�شالمي(

442 - 236440. حممد عي�شى �شاحلية ) تاريخ ا�شالمي وحديث (

444 - 237443. حممد ماجد �شالح الدين احلزماوي) تاريخ حديث(

238445. حممد حمم�د احمد احلروب) تاريخ ا�شالمي(

239446. حممد ها�شم م��شى داوود غ��شة )�شحافة واإعالم(

449 - 240447. حمم�د احمد حممد ع�اد) تاريخ ا�شالمي(

241450. حمم�د احمد الناط�ر) تاريخ حديث(

452 - 242451.حمم�د زايد) تاريخ ا�شالمي( 

243453. حمم�د اأمني منر )اجتماعيات (

455 - 244454. حمم�د �شليمان العايدي)علم الآثار(

458 - 245456. حمم�د طلب خليل النم�رة)عل�م �شيا�شية(

460 - 246459.حمم�د علي خليل عطا الله) تاريخ ا�شالمي( 
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247461. حمم�د ع�دة الكعابنة) تاريخ ا�شالمي(

465 - 248462. حمم�د يزبك) تاريخ ا�شالمي(

249466. حميي الدين عرار) تاريخ ا�شالمي(

468 - 250467. مروان فايز اب� خلف)اأثار(

251469. مرمي حممد حمم�د �شاهني)اآثار  ا�شالمية(

252470. م�شع�د يحيى ا�شعيد الآغا )تاريخ اإ�شالمي(

253471. م�شطفى ح�شن بدران) تاريخ حديث(

474 - 254472. م�شطفى كبها) تاريخ حديث(

476 - 255475. م�شطفى مراد الدباغ) تاريخ حديث(

256477. م�شطفى م��شى احمد عثمان 

257478. معت�شم ح�شن احمد النا�رش) تاريخ حديث(

258479. ممدوح ن�فل)عل�م �شيا�شية(

259480. م��شى احمد اب� دية) تاريخ حديث(

260481. م��شى عبد املعطي عبد الكرمي �رشور) تاريخ حديث(

261482. مها احمد يحيى ح�امده)اآثار ا�شالمية ومكتبات (

485 - 262483. مهدي عبد الهادي)عل�م �شيا�شية(

487 - 263486.  ناجي عل��ص) تاريخ حديث(

488 - 264489. نبيل عبد اجلبار علقم)الرتاث ال�شعبي الفل�شطيني (

265490. نبيه امني فار�ص)اللغات ال�رشقية وتاريخها(
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266491. جناتي بكر �شدقي

267492. نزيه حممد عادل خطاطبة) تاريخ حديث(

268493. ن�شال حمم�د احمد الناط�ر) عل�م �شيا�شية(

495 - 269494. نظام عزت ر�شيد اأحمد العبا�شي) تاريخ حديث(

497 - 270496. نظمي امني جعبة )تاريخ ا�شالمي واثار(

271498. نظري احمد �شمايل

272499. نعمان عاطف �شامل عمرو)تاريخ العرب احلديث واملعا�رش(

502 - 273500. نعمان حمم�د احمد جربان) تاريخ ا�شالمي(

503 - 274504. نعيم اإبراهيم �شالح الظاهر )جغرافيا(

506 - 275505. نق�ل داود زيادة) تاريخ ا�شالمي(

507 276. منر حممد عبد �رشحان) تاريخ حديث(

510 - 277508.ن�اف ج�دة الزرو)عل�م �شيا�شية( 

278511. هاين حممد �شعيد احل�شن)عل�م �شيا�شية(

279512. هاين ح�شني احمد اب� الرب) تاريخ ا�شالمي(

280513. ه�شام اأب� ارميلة)تاريخ الندل�ص(

281514. ه�شام �رشابي) تاريخ حديث(

282515. هبة خالد احمد �شليم) تاريخ ا�شالمي(

283516. هرني كنت ) حق�ق وتاريخ حديث(

284517. وجيه لطفي طالب ذوقان ) تاريخ ا�شالمي(
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285518. و�شفي العنبتاوي )تاريخ وجغرافيا(

286519. وليد ح�شني على زبيدي)تاريخ ا�شالمي (

287520. وليد اخلالدي)تاريخ حديث ومعا�رش(

288521. وليد �شليمان ربيع) الرتاث ال�شعبي الفل�شطيني(

523 - 289522. وليد �شبحي العري�ص) تاريخ عثماين(

524-290 وليد ي��شف م��شى البي�شاوي ) اقت�شاد(

291525. يا�رش ح�شني �شليمان �شالح)تاريخ حديث(

526 - 292529. يحيي عبد الروؤوف جرب

530 - 293532. يحيي عبد ال�شالم حب�ص ) �شخر حب�ص (

534 - 294533. ي��شف ابراهيم �شليمان الزاملي)تاريخ ا�شالمي(

536 - 295535. ي��شف خليفة

540 - 296537. ي��شف �شعيد النت�شه ) اثار ا�شالمية(

297542. ي��شف �شحادة ) �رشيعة ا�شالمية(

298543. ي��شف م�شطفى هيكل )حق�ق(
الرتاث  يف  )ال�رشائيليات  عمرو  ي�ن�ص  مر�شد  ي�ن�ص    .299

ال�شالمي(
544 - 546
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اجزم444

اجليل 278 

اذنا 252 
اأب� دي�ص  42 ،190،201،272 

281،307،358،434،443، 275،
،482،538

اب� �ش��شة 247 

اب� ظبي 233 

الرام 181  

الرامة :77 ، 319 

الرملة 84 ،104، 178 ،328 

ار�ش�ف : 35  ،208

ارطا�ص:317
اريحا233 ،276 ،350 ،391، 

446،482،536
ال�شافرية 

ا�شبانيا 190 ،261 

ا�شطنب�ل 183523       

اندور 111

املانيا 139 ،206 ،207 ، 230 
 383، 310، 291، 281، 253،

494،519-402،458،492،

495،498

ا�شفهان 230 

فهر�س �ملدن و �لقرى و �ملخيم�ت

انقرة   :86 ،426

ازمري  183 

اربد 181 ،206 ،211 ،238 
 366، 365، 277، 242، 241،

390،438،439،493،

ال�شكندرية  117،126،173 ،210 
  ، 298، 261، 241، 239، 216،

466،542، 417

ام خالد 278 

ام الفحم 120 ،305 ،371

ام القطف:472

ايران 230 

ايطاليا 230 ،456،467

ا�شكتلندا 295-294 ،343،344

باري�ص66 : ، 86 ، 465 ،467  
525،529،541،

باقة الغربية  161 ،277 ،375،529

بروك�شل ،207 ،249 

بريطانيا 69 ، 85،207 ،229 ،253 
 343،344، 294، 291، 285،
 ،444،447-351،426،440،

484، 456

بدو 147 
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بيت عنان 147 

بخار �شت : 81 

بغداد 152، 153،167 ،172 ،241 
 312، 311، 308، 307، 243،

435،440،444،500، 226،

بئر ال�شبع،136 ،214 ،257 
369،531،

برلني 156 ، 172 ،206 ،207 ، 
397،484،495

بنغازي 208 ،470،527

بيت امر 264 ،416،469

بيت جربين 43 

بيت �شاح�ر :32 ،305 ،306 

بيت جال :94 ،498

بيت دجن 141،212 ،455، 530

بيت ف�ريك 138 ،436،490

بيت �شفافا:477

بيت فجار 264 ، 138 

بيت حلم 27 ،32،49،70، 173 
 327، 266، 213، 199،  174،
 364، 336، 335، 334، 332،

418،456،477،534،540،

بيت ن�با :393

ب�رين : 44  

ب�ن 92 

بلعا : 14 

البعنة :471

بيت حان�ن :389

بي�شان 110 ،237 

بريوت 33 ، 37،43،44،48،50 
 60،65،74،90،92،93،94،132

136،141،162،167،171،،
183،184،186،193،200،

 226، 212،220،225، 201
-253،313،320، 243، 229،

 328، 319،326
 351 ،330،337،339،347،

 391، 386،387، 374، 362،
 406،417، 400،404،405،

-429،430، 428، 423،424،
 ،446،453،454،455،460 ،431

-465،475،477،483
491،501 ،489-485،488

 ،502،507،510،520،527
536،542

بيتلل� 146 ،148 

البرية 178 ،233 ،233 ،266، 272 
318،460،534-317، 305،
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بري زيت 27،32،33،40،49، 
 ،139،140 ، 55،63،76،103

  228، 227،  225

بريماعني 187 

بيت�نيا  45 ، 49 ، 76 

تل : 95

تل ال�شلطان: 350

تل �ش�فار 260 

ترم�شعيا 98 ،266 ،299 ،300،486 
  522     -487

ت�ن�ص 61 ،112 ،220 ،230 ،261 
 ،385، 360، 330،338، 281،

439،448

جدة 50

جلب�ن :505

جلزون )خميم ( 103 

جنني : 24،35،55،77_79 
 327، 280، 229، 132،193،

،370،432،446،567، 358،

490،492،494،506،514،538

حزما 103 ،434

حطني : 426 ،432،537

حلب 42 ،135 ،150 ،151،184 
327،426،475،498،

حلح�ل :52 ،264 

حماة:498

حم�ص 39 

حيفا ،23،66،69،86،109،110
118،119،120،122،123،13
 200، 7،139،140،162،170
 320، 263،318، 223، 217،
 395، 379، 362، 328،356 ،

،464-417،461،

472،496-471

خان ي�ن�ص :41 ،114 ،197 
 329،345، 321 ، 250، 199،

419،470،531،

خارا�ص 445

اخلرط�م :146،149 ،194 ،470

خربثا بني حارث :460

خربة �ش�يكة:467

خربة ال�رشيح:467

اخل�رش 264  
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اخلليل : 24،31،52 ، 59 ، 71، 
 104 ،100 ،99، 95، 82، 79

305،116،155،158،159،176،،
 207، 185،199،200، 178،183

 264، 252، 231،238، 210،
 309، 286، 285، 280، 270،
 ،370،415، 360، 327،343،
 445، 418،420،421، 416
 467،،458 ،446،447،450،
 ،506-469،480،497،505،

،515

534،539،542، 527،  526

دب�رية  110 ،411

دير ابان :299 ،301 

دير اي�ب 266 

دير ا�شتيا :367

دم�شق 43، 46 ،64،74،81،12
1،135،171،173،178،183

 233، 226، 196، 195، ،184
 257، 250، 244، 243، 237،
 314، 313، 282، 274، 268،
 367، 365، 354، 328، 327،
 403، 402، 385، 384، 378،
 423،424، 407 ،405، 404،

 431427-430 ،425،426،
429،437،440،46، 428،
-498،518  ،0،483،486

،519،522،537

دير البلح 56 149 ، 216 

الدوحة 133 

دير احلطب 231

دير طريف 220 ،268 

دير غ�شانه316،460  

دير الغ�ش�ن 270 ،271 ،278 ،283 
 284،

دير دب�ان :142،495

دورا 82 ،238 ،343،420 
450،497،526،

دير الع�شل التحتا :526

الدوامية 247 

الرباط:466

رام الله: 27، 29، 33،40 ، 43 ، 45 ، 
 ، 81-80 ، 79، 78 ، 69 ، 63 ، 49
128،129،138،146،148،1، 98
 215، 189  205،،56،160،187

 263، 255، 254، 246، 225،
 299، 282، 281، 277، 265،
 316،318، 315، 314، 308،
 350 ،348-347-337،346،
405،411،432، 397، 393،
-،446،460،465،474،481
531 ،530 ،483،486،494

 ، 495،497،507،509،517
522،543

رامني 64

رنتي�ص :81

رافات 125 ،337
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رفح 114 ،250 ،256 321- 
345،532،

الرامة 158 ،381

الرملة 40، 50 ،194 ،200 ،233 
 403، 391، 373، 296، 279،

426،453،

الريا�ص : 16 ، 100،185 ،186 
 366، 296، 243، 233،

395،440،467،470،528،

الزرقاء :29،339، 351،352

زيتا ،208  ،383

زواتا 239 

زرعني 247 

�شاري�ص  193

�شامل 231

�شب�شطية 139 ،381

ال�شنديانة  ،395،474،503

�شعري 52 _ 53 ،309 

�شل�اد 128 ،282 

�شلمة : 37 

�شيلة الظهر139 ،241 

�شلفيت :338-337 ،393، 
   523     447،490،517

ال�شامرية :103 

ال�شجرة 111 

ال�شم�ع :82 

�ش�هاج 204 

�ش�ريف 264 

ال�شيخ م�ن�ص 278 

�شيكاغ� :92 ،224 ،225 

�شابرين : 23 ،278 

�شان�ر 132 
�شفد 386 ،327 ،386 ،426،456 

   519
�ش�با 

طرابل�ص ،208 ،317-316، 
438،440 ،401، 368،400

طرية بني م�شعب 407 

طرية حيفا 247 ،278 

طل�زة 67

طربيا 74 123 ،339، 351 ،390
الطيبة ، 96 172 ، 222  ، 

319،407
طيبة املثلث 299 ،301 ،305 

طرعان 159 

الطنط�رة 124

طمرة 110 
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ط�با�ص :447

ط�لكرم :54،64، 96 ، 104 
 262، 261، 100،161،172،

 319 ، 281، 271، 270، 263،
 ،407،447، 397، 371، 367،

453،478

الظاهرية :31،343 ، 393،480

عبلني 118 

عدن 149 

عاب�د :27 ،28 

عجل�ن 178 

عنابة 233،425

العزيرية : 42 

ع�شرية ال�شمالية 358،456

العيزرية 363

ع�شكر 390

عراق املن�شية 417

عنبتا :64 ،261 ،262 
339،453،478،

عرابة البط�ف 232 

ع�شقالن 126 ،257 

عتيل :383 

عمان ،132،135،150،152
 194، 185، 156،175،178

 211، 210، 205، 202، 201،
 242، 240، 239، 223، 212،
 260، 259، 249، 246، 243،

 306،  274،277، 269،
 353، 351، 334،339،346،
 391، 383،384، 366، 362،

،458،466  ،448، 397،

-485،491-482،484
 492،495،503،515

528،537،539-525،527،

عم�ا�ص 247 

عكا 104،110،113،100،201 
 276، 235، 227، 212، 202،

 381، 375، 371، 313،
510-406،480،496،501،509،

ع�رتا 127،167 ،164 
 175، 172،174، 162،160،
447،449، 176،177،184،

العبا�شية ،296 

عرانة :492

عني الف�ار :23

عني اب� احلالوة 23

عني احلجة  :23

عني جال�ت :426

عزم�ط  231 

عزون 315 
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غزة 25 ، 41، 43، 48 ،56،57
،60،61،79،80،98،115،12

 190، 6،145،156،158،177
 197،198، 194، 192، 191،
 224، 218، 214، 206، 204،
 273، 264، 257، 238، 219

 324 ، 313، 311، 298، 285،
 354، 325،329،338،342،
 393،400،401، 389 ،359،

 417،419، 407، 403،
459،531-458،،426،435،

عني ال�شلطان 276 

الفارعة :31 

فا�ش�طة 236

فل�شطني 68،69،72،73، 75،77-

535،541
_القاهرة 61،73،91،193 

،204ا،214 ،240 ،274 ،212 
 267، 266، 228، 219، 217،
 296، 286، 283، 279، 268،
 314، 313، 312، 311، 299،

 338، 329، 327، 319،
 390، 370، 365، 363،

-429،430، 426 ،400،419،
431،438،439،453،467،478

-483،491،498،500
544-533،543-531506،،502

الفندق�مية :538

ق�شنطينية 395

قاق�ن 247 ،278 
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القد�ص :23،25،27،30،32،39،4
0،42،45،54،60،63،65،66،6
-89،92-72،77،78،88_8،71

 ، 106، 110 ، 94،97،98،99
 117،120 ، ،،323، 327، 331 -

129،130،141، ، 128 ، 122،
143،147،150،155،157،16
0،161،163،167،173،174،1
 75،176،177،180،183،187
  205، 202، 200، 199، 190،
 212، 211، 207، 210، 206،
 232، 223،225، 217، 213،
 253، 252، 247، 239، 233،
 274، 267 266، 265، 256،
 286، 285، 280، 277 278،،
 293، 292، 291، 290، 289،

 298، 296، 295،، 294،
 308، 307، 305 301، 299،
 320، 329،319، 316،318،

 ، 334 ،333،، 323، 322،
 345 ،344، 338،339 ،335
 362، 358، 356، 346،349،
 381، 378، 369، 365، 363،
 399، 397،398، 394،396،
 415،417 ،414 ،409،412،
 422،423 ،421، 418،420،

-445 ،434 ،428، 426،
   446،448،449،450،553

-462،465   ،457، 456
    478  475،477--467،473

 ،489،492،494،495-481،
 508-505 ، 497،500،503

 518-513،517-511،
-528-520،526،530،

544-539،542
قبية :393

قطنه :: 274 ،428
قطر 132 ،185 ،289 ،292 ،498-

530-499،528

قلقيلية :54،91 
407،447،479،490،527،

قراوة بني زيد:465 

قي�شارية 36 ، 381

كفر ثلث 

كفر راعي :370

كفر زيباد ،201 

كفر �شابا :527

ك�رشى 236 

كفر �شميع ،217 ،236 

كفر قرع 236 

كفر عني 316

كفر ثلث :315 

كفر نعمة 45،63، 76

كفر يا�شيف:496

ك�بر 393
الك�يت :70،172 ،201 ،250 

 330،354،355، 285،
 386،410، 384،

  ،425،226،440،453،466،
523،538، 493 ، 477

اللد 81 ،85،103،187 ،266 
530 ،453،460، 296،

لندن 68،117، 157 ،214 ،227 
 ، 320، 319،  287، 265، 229،

409،426،453،541،،

جمدل ال�شادق :50

جمدل ع�شقالن 25
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خميم بالطة 112 ،209 ،214 ،388 
530 ،422،

خميم اجللزون 49 ،254 ،460،511

خميم ال�شاطئ 273 

خميم قلندية166،189 

خميم الريم�ك 226 

خميم ن�شريات 285 

خميم ال�حدات :391

خميم �شعفاط 391 

مرج بن عامر 23 ،236 

مرده 391

املدينة املن�رة 234 

امل�شمية :62 ،403

امل�شهد 110 

م�شم�ص137

معاوية  120 

معيلية 236 

مكة 152 

املن�شي 29

ميثل�ن 24 ،59 ،173  

م��شك� 69 ،89، 391،185 
490 - 489 ،403،415،

ميثل�ن : 24

مريابيل 50

نابل�ص :23،33،35، 239 ،326، 36 
65،67،71،83،84 ، 57،64 ،44،
،91،95،98،112،113،132،13
5،150،167،178،181،182،1

 228، 213، 209، 203، 83،194
 276، 260، 257، 245، 231،
 337 ،315، 305، 284، 281،
 378،381 ،374، 369، 367،
 422، 418،420، 390، 388،
 437-429،436، 426، 423،

 447،458،462--446،
 ،463،475،480،483
 ،493،506-490،492

  518  517- ،514
 ،531، 529-521،525،528،

543
النا�رشة 69 ،115،123،135 ،191 

 225، 224، 223، 217، 200،
 356، 305، 303، 235، 232،
-463،473-411،461 ،372،

474،488،543
نحالني ،264  ،364

نعلني:481
نيق��شيا 227 ،313 ، 351 ،404

ني�ي�رك :97،98، 230 
الهند :77، 79 ،110 ،204 

وا�شنطن 70
يافا :25،33،37،38،39،40،46،7

 204، 3،85،103،111،183،200
 311، 298، 296، 279، 226،

381،455،45، 373، 362، 330،
8،472،475،507،541

يال� :40 ،393
يبنا ، 279 

يطا:24
يعبد :56،71
الي�نان :456


