"ندوة "أسطور
املؤرخ العريب ومصادره
Arab Historians And Their Sources
 ندوتها بعنوان، بالتعاون مع قسم التاريخ يف معهد الدوحة للدراســات العليا،عقدت مجلة أســطور للدراســات التاريخية

 وذلك مبشاركة عدد من املؤرخني، قطر-  يف الدوحة،2019  أبريل/ نيســان30-29  خالل الفرتة،""املؤرخ العريب ومصادره

 يتعلق املحور األول بتجارب. دارت أشــغال الندوة حول أربعة محاور ودراســة حالتني.والباحثني من جامعات عربية مختلفة
 أما. وأهمية األجنبي منه يف معالجة العديد من قضايا التاريخ العريب،م طريقة اســتعامله وصعوباته
ّ يف األرشــيف ته

، وأما املحور الثالث فيتعلق بتاريخ الزمن الراهن.املحور الثاين فقد وقف فيه املشاركون عند مسألة تعدد مصادر املؤرخ
 ويف إطاره تعرض الباحثون للكتابات الرحلية عندما تتصدر الرحلة،يف حني خصص املحور الرابع ملوضوع الغريية واملصادر

 فتتعلقان بحالة، أما الحالتان اللتان جرت دراستهام.أساســا مصدريًا لكتابة تاريخ الغري
 وتصبح الرحلة نفســها،مدونة املؤرخ
ً

 ويف هذا املحور، يف حني تتعلق الثانية بتاريخ فلســطني. وتعامل املؤرخني العرب مع هذه النصوص،املصادر العثامنية

. ويف مجاالت بحثية متباينة،تطــرق باحثون إىل تعامل املؤرخني والباحثني مع مصادر تاريخ فلســطني يف فــرات مختلفة
 التأريخ للمهمشني:ممثل مبصادر تاريخ فلسطني وفيه ثالث أوراق
ً
يف هذا العدد سننرش القسم الثالث من أعامل الندوة

:" تاريخ- تاريــخ" إىل "املاكرو-يف فلســطني منذ الحكــم العثامين إىل النكبة وما بعدها؛ نحــو رؤية للخروج من "امليكرو

. القدس يف الصورة الفوتوغرافية املبكرة:جا؛ االستعامر باملخيلة
ً وثائق أوقاف القدس بوصفها مصد ًرا تاريخ ًّيا أمنوذ

Ostour, the ACRPS Journal for Historical Studies, in cooperation with the Department of History at the Doha
Institute for Graduate Studies, held a symposium titled "Arab Historians and Their Sources", on 29-30 April 2019,
in Doha with participation from a number of historians and researchers from different Arab universities. The
symposium revolved around four main themes and looked at two case study. The first theme relates to archive
experiences; the way they are used, the challenges they pose and the importance of foreigners in dealing with
many aspects of Arab history. The participants discussed the issue of multiple sources in the second theme,
while the third focused on the history of the present and the fourth was devoted to the subject of biography and
sources. In this context, the researchers were exposed to travel writings when the trip highlights the historian’s
writing, and the trip itself becomes a source for writing biographies. The first case study explored the state of
Ottoman sources, and the handling of these texts by Arab historians. The second study looked at the history of
Palestine and researchers touched on the historians and researchers’ dealings with the sources of the history of
Palestine in different periods, and in varying research disciplines. In this issue, we will publish the third section
of the symposium, represented by sources of the history of Palestine, containing three papers: "The History of
the Marginalized in Palestine: from the Ottoman Rule to the Nakba and Beyond"; "Towards an Exit Plan from
Micro- to Macro-History: the Documents of the Jerusalem Waqf as a Historical Source"; and "Colonialism in the
Imaginary: Jerusalem in the Early Photograph."
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