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Personer

Familien Kamal
Haj Taher Kamal, tekstilhandler
Aziza Kamal, Haj Tahers første kone, afdød
Midhat Kamal, søn af Haj Taher og Aziza
Um Taher (Mahdiya) Kamal, Haj Tahers mor, Midhats “Teta”
Layla, Haj Tahers anden kone
Musbah Kamal, Haj Taher og Laylas anden søn
Nadim, Inshirah, Dunya, Nashat, Haj Taher og Laylas andre børn
Abu Jamil Kamal, Haj Tahers fætter, tæppehandler
Um Jamil Kamal, gift med Abu Jamil
Jamil Kamal, Abu Jamil og Um Jamils søn, Midhats fætter
Wasfi Kamal, Midhats fætter
Tahsin Kamal, Midhats fætter

Familien Molineu 
Frédéric Molineu, sociolog og antropolog ved universitetet i 

Montpellier
Ariane Molineu, født Passant, Frédérics kone, afdød
Jeannette Molineu, Frédéric og Arianes datter
Marian Molineu, Frédérics niece, Xaviers søster
Xavier Molineu, Frédérics nevø, Marians bror, jurastuderende
Paul Richer, Marians forlovede

Pariseren.indd   7 08/07/2019   16.35



8

Andre personer i Frankrig
Sylvain Leclair, ven af familien Molineu, vinbonde
Laurent Toupin, medicinstuderende
Samuel Cogolati, medicinstuderende
Patrice Nolin, pensioneret læge og professor
Carole og Marie-Thérèse, Patrice Nolins døtre
Georgine, tjenestepige hos familien Molineu
Luc Dimon, vinbonde
Madame Crotteau, prominent dame i selskabslivet
Faruq al-Azmeh, professor i arabisk, oprindelig fra Damaskus
Bassem Jarbawi, Raja Abd al-Rahman, Yusef Mansour, Omar og

flere andre, Faruqs venner i Paris
Qadri Muhammad og Riyad Assali, Hanis studiekammerater og

rådgivere for emir Faysal

Familien Hammad
Haj Hassan Hammad, Nimrs fætter, jordbesidder, medlem af 

Decentraliseringspartiet
Nazeeha Hammad, gift med Haj Hassan
Yasser Hammad, Nazeeha og Haj Hassans ældste søn
Haj Nimr Hammad, Hassans fætter, dommer ved shariadomstolen

og lærd, borgmester i Nablus i 1918
Widad Hammad, gift med Haj Nimr
Fatima Hammad, Widad og Haj Nimrs ældste datter
Nuzha Hammad, Widad og Haj Nimrs yngste datter
Burhan Hammad, Widad og Haj Nimrs søn
Haj Tawfiq Hammad, Haj Hassan og Haj Nimrs onkel, politiker

Familien Murad 
Hani Murad, jurist fra Paris
Basil Murad, Hanis grandfætter, Munirs bror
Munir Murad, Hanis grandfætter, Basils bror
Fuad Murad, Hanis onkel i Jenin, medlem af Decentraliserings-

partiet
Sahar Murad, Fuads datter
Um Sahar Murad, gift med Fuad
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Andre personer i Nablus
Hisham, butiksbestyrer i Kamals butik
Butrus, skrædder i Kamals butik
Um Mahmoud, tjenestepige hos familien Kamal
Adel Jawhari, ung mand, Midhats skolekammerat
Abu Omar Jawhari, Adels onkel, borgmester i 1919
Qais Karak, ung mand
Haj Abdallah Atwan, ejer af sæbefabrik
Madame Atwan, familien Atwans matriark 
Eli Kahen, samaritansk skrædder
Abu Salama, samaritansk ypperstepræst 
Père Antoine, fransk dominikanerpræst og forsker
Søster Louise, søster Sarah, søster Marian og flere andre, 

medlemmer af Sankt Joseph Søstrene, kendt som Ebal-søstrene
i Nablus

Ayman Saba, fattig kristen bonde
Hala Saba, Aymans datter
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Nøglebegivenheder i udviklingen 
af de palæstinensiske og syriske 

nationalbevægelser

1882-1903 Første jødiske immigrationsbølge (aliyah): 
Omkring 35.000 jødiske immigranter, fortrins-
vis fra Østeuropa, bosætter sig i Palæstina og 
etablerer landbrugsvirksomhed.

1904-1914 Anden jødiske immigrationsbølge (aliyah): 
Omkring 14.000 immigranter med stærkt 
 ideologisk engagement i zionismen ankommer 
til Palæstina.

1911 Den nationalistiske arabiske organisation 
al-Fatat (Foreningen af unge arabere) grund-
lægges i Paris.

1913
18.-23. juni Den arabiske kongres: Reformvenlige arabiske 

organisationer og studerende bosat i Paris 
mødes i det franske geografiske selskab for 
at diskutere fremtiden i regionen i forhold til 
den osmanniske politik, de stadigt flere zionis-
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tiske bosættelser samt koloniale interesser fra 
britisk og fransk side.

1914
2. august Osmannisk-tysk alliance: Osmannerriget ind-

villiger i hemmelighed i at indgå en alliance 
med Centralmagterne, når Tyskland erklærer 
krig mod Rusland.

6.-10. september Slaget ved Marne: De allierede besejrer tyske 
styrker ved Marne-floden i Frankrig.

29. oktober Osmannerriget går officielt ind i Første 
Verdenskrig.

1915
17. februar Gallipolikampagnen: Britisk og fransk mili -
(-9. januar 1916) tæroperation på Gallipolihalvøen mod Os-

mannerriget, som endte med osmannisk sejr.

24. april Det armenske folkedrab: Den osmanniske re-
(-1917) gering iværksætter en systematisk udryddelse 

og deportation af landets armenske befolk-
ning.

Juli Husayn-McMahon-korrespondancen: I en 
(-marts 1916) brevveksling mellem den britiske højkommis-

sær i Egypten og Husayn ibn Ali, sharif af  
Mekka, indvilliger den britiske regering i at 
anerkende arabisk selvstændighed efter krigen 
til gengæld for hjælp til at iværksætte en op-
stand mod osmannerne.

21. august Det bekendtgøres, at elleve arabiske nationalis-
ter og medlemmer af Decentraliseringspartiet 
er blevet henrettet på ordre fra den osmanni-
ske militærleder Djemal Pasha.

Pariseren.indd   580 08/07/2019   16.36



581

1916
6. maj Det bekendtgøres, at yderligere enogtyve 

arabiske nationalister, reformatorer og med-
lemmer af Decentraliseringspartiet er blevet 
henrettet på ordre fra Djemal Pasha.

16. maj Sykes-Picot-aftalen: Hemmelig aftale mel-
lem England og Frankrig, der inddeler Mel-
lemøsten i interesseområder i tilfælde af os-
mannisk nederlag. Her fastsættes grænserne 
til det fremtidige Syrien, Libanon, Palæstina, 
Transjordanien og Irak (også kendt under 
samlebetegnelsen “Storsyrien”).

10. juni Den Arabiske Revolte mod Osmannerriget 
(-oktober 1918) under ledelse af shariffen af Mekka, Husayn 

ibn Ali, i samarbejde med T.E. Lawrence.

1917
2. november Balfourdeklarationen: Den britiske regering 

erklærer sin støtte til oprettelsen af et national-
hjem for det jødiske folk i Palæstina.

9. december Jerusalem overgiver sig til britiske tropper.

1918
19.-25. september Slaget om Nablus: Britisk sejr over osman-

nerne og tyskerne.

31. oktober Osmannerriget besejres. Britisk og fransk ad-
ministration af de osmanniske områder tager 
sin begyndelse, herunder Palæstina og Syrien.

11. november Den egyptiske revolution: Landsdækkende op-
(-juli 1919) stand mod den britiske besættelse af Egypten 

og Sudan, som fører til den senere britiske an-
erkendelse af egyptisk selvstændighed i 1922.
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1919 Tredje jødiske immigrationsbølge (aliyah): 
(-1923) Omkring 40.000 zionister bosætter sig i 

Palæstina. Denne bølge udløses af den britiske 
erobring af Palæstina, Balfourdeklarationen, 
Oktoberrevolutionen i Rusland og de efterføl-
gende pogromer i Rusland, Polen og Ungarn.

18. januar Fredskonferencen i Paris: Forhandlinger om 
(-21. januar 1920) Tysklands krigsskadeerstatning og placering af 

tidligere tyske og osmanniske områder resulte-
rer i underskrivelsen af traktater og dannelsen 
af Folkenes Forbund (forløber for De Forenede 
Nationer).

27. januar Den første palæstinensiske nationalkongres 
afholdes i Jerusalem. Man sender et memo-
randum til Versailles, hvori man afviser Bal-
fourdeklarationen og kræver selvstændighed.

Juni King-Crane-kommissionen: Kommission ud-
peget af den amerikanske præsident Woodrow 
Wilson til undersøgelse af befolkningens hold-
ning i det tidligere Osmannerrige til opdeling 
af det tidligere rige under et mandatsystem. 
Der stilles forslag om, at der udpeges en ameri-
kanskledet, ikke-imperial regering til at hjælpe 
de arabiske folk til selvbestemmelse. Kommis-
sionen konkluderer desuden, at størstedelen af 
palæstinenserne modsætter sig zionismen, og 
at zionisterne har til hensigt “praktisk talt at 
fordrive hele den nuværende ikke-jødiske be-
folkning fra Palæstina ved opkøb af forskellig 
art”. Rapporten bliver indleveret til fredskon-
ferencen i Paris, men bliver ikke taget i be-
tragtning.
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2. juli Den syriske nationalkongres afholdes i Dama-
skus.

1920
8. marts Den syriske nationalkongres udråber det 

selvstændige arabiske kongerige Storsyrien 
med Faysal ibn Husayn som konge.

4.-7. april Nebi Musa-urolighederne i Jerusalem.

19.-26. april Folkenes Forbund beslutter, at Storbritannien 
får mandat over Palæstina og Mesopotamien 
(senere Irak), og Frankrig får mandat over Sy-
rien og Libanon.

5. maj Sammenslutningen af muslimer og kristne i 
Nablus indgiver en protest til militærguver-
nøren mod zionismen og det forestående 
britiske mandat over Palæstina.

Juni Grundlæggelsen af den jødiske paramilitære 
gruppe Haganah. 

1. juli Det britiske militærs kontrol over Palæstina 
ophører og overtages af en civiladministration 
under ledelse af højkommissær Herbert Samu-
el (indtil 1925).

24. juli Slaget ved Maysalun: Frankrig besejrer Faysals 
syriske styrker. Storsyrien opløses, og Faysal 
udvises til Storbritannien.

14. december Den tredje palæstinensiske nationalkongres 
i Haifa fremsætter krav om palæstinensisk 
selvstændighed under samme betingelser som 
mandatet i Irak med et parlament valgt af 
folket.
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1921
11. april Emiratet Transjordanien grundlægges som 

britisk protektorat.
Briterne udnævner Haj Amin al-Husayni til 
stormufti af Jerusalem, en nyoprettet religiøs 
position.

1.-7. maj Jaffa-urolighederne: Voldelige sammenstød 
mellem arabere og jøder i Jaffa. Undersø-
gelseskommissionen fastslår efterfølgende, at 
urolighederne skyldes arabisk utilfredshed med 
den jødiske indvandring af både politiske og 
økonomiske årsager.

19. juli Den første arabisk-palæstinensiske delegation 
rejser til London for at forhandle selvstæn-
dighed med koloniminister Winston Churchill.

23. august Kongeriget Irak grundlægges under britisk 
administration (indtil 1932) med Faysal ibn 
Husayn som konge.

December På havnen i Haifa går nogle trækasser i styk-
ker, hvilket leder til afsløringen af 300 pistoler 
og 17.000 patroner smuglet ind fra Wien af 
Haganah.

1922
3. juni Churchill-hvidbogen: Dokument udfærdiget 

som reaktion på uroen anbefaler at begrænse 
den jødiske indvandring og understreger, at 
den britiske regering ikke

“på noget tidspunkt har haft i sinde at udra-
dere eller undertrykke den arabiske befolk-
ning, sprog eller kultur i Palæstina, hvilket 
tilsyneladende frygtes af den arabiske dele-
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gation. Man vil gerne henlede opmærksom-
heden på det faktum, at betingelserne i [Bal-
four]deklarationen […] ikke har til hensigt 
at konvertere Palæstina i dets helhed til et 
jødisk nationalhjem, men at et sådant hjem 
skal befinde sig i Palæstina.”

Ikke desto mindre støtter regeringen fortsat 
den zionistiske immigration.

1923
Februar-marts Valget til et foreslået lovgivende råd i Palæsti-

na annulleres som følge af palæstinensisk- 
arabisk boykot.

Maj Den egyptiske feminist Huda Sha‘rawi tager 
sit slør af offentligt ved hjemkomsten til Kairo 
efter en kongres afholdt af Women’s Suffrage 
Alliance i Rom.

29. september Det britiske mandat over Palæstina og det 
franske mandat over Syrien og Libanon træder 
juridisk i kraft.

1924
(-1928) Fjerde jødiske immigrationsbølge (aliyah): 

Omkring 80.000 zionistiske jøder, fortrinsvis 
fra Polen, bosætter sig i Palæstina.

1925 
25. marts-1. april Der demonstreres og strejkes over hele Palæsti-

na i protest mod Arthur James Balfour (lord 
Balfour).

Juli
(-juni 1927) Det store syriske oprør mod det franske man-

dat ender med fransk sejr.
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November Generalstrejke i Palæstina til støtte for oprøret 
i Syrien.

1926
16. februar De britiske myndigheder anerkender med til-

bagevirkende kraft handel eller forhandling 
med jord under forbudstiden (1918-1920) 
og accepterer de uofficielle zionistiske ting-
lysningsbøger.

16. maj Forordning om kollektiv afstraffelse: Britiske 
myndigheder formaliserer princippet om 
kollektiv afstraffelse i Palæstina.

1927
11. juli Et kraftigt jordskælv i Palæstina rammer Jeri-

ko, Nablus, Jerusalem, Ramla, Lydda og Tibe-
rias og ødelægger adskillige landsbyer.

1928
20.-27. juni Ved den syvende palæstinensiske national-

kongres i Jerusalem stadfæstes kravet om en 
demokratisk valgt regering.

1929
(-1939) Femte jødiske immigrationsbølge (aliyah): 

Mellem 225.000 og 300.000 jødiske immi-
granter ankommer fra primært Tyskland som 
følge af nazismens fremgang.

23.-29. august Jøder medbringer møbler til bøn ved Græde-
muren/al-Buraq-muren, og palæstinensiske 
arabere ser det som et muligt tegn på en 
ændring af helligdommenes status quo, som 
blev fastslået af osmannerne. I kølvandet på 
politiske demonstrationer blandt militante 
 zionistgrupper gør palæstinenserne oprør 
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i flere byer. Kort herefter udsættes jøder i 
Hebron for en massakre udført af arabiske 
oprørere.

26. oktober Første palæstinensisk-arabiske kvindekongres 
afholdes i Jerusalem.

27. oktober En delegation fra kvindekongressen demon-
strerer i Jerusalem mod Balfourdeklarationen, 
forordningen om kollektiv afstraffelse og mis-
handlingen af arabiske fanger.

1930 Under ledelse af sheik Izz ad-Din al-Qassam 
indleder den islamiske gruppe “Sorte Hånd” et 
militant felttog mod civile jøder og det britiske 
mandat.

1931
April Irgun, en paramilitær gruppe af højreorientere-

de revisionistiske zionister, som er en udløber 
af Haganah, grundlægges af Ze’ev Jabotinsky 
og flere andre.

August Demonstrationer i Nablus mod våbenlagre i 
jødiske bosættelser bliver opløst af politi be-
væbnet med stave.

1932
3. oktober Det britiske mandat over Irak ophører, og Irak 

får selvstændighed.

1933 
Januar-juli Nazistpartiet kommer til magten i Tyskland. I 

takt med den voksende antisemitisme i Europa 
stiger den jødiske immigration til Palæstina 
drastisk.
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8. september Kong Faysal af Irak dør.

27. oktober Generalstrejke i Palæstina i protest mod den 
jødiske immigration og britiske pro-zionistiske 
politik fører til uroligheder i alle større byer.

1934 Der iværksættes organiseret ulovlig jødisk ind-
vandring (Aliyah Bet) uden tilladelse fra Jew-
ish Agency eller de britiske myndigheder.

1935
15. september Nürnberglovene: Tyske love, der institutiona-

liserer nazismens racetænkning og fratager 
tyske jøder alle rettigheder. Den jødiske ind-
vandring i Palæstina stiger radikalt.

16. oktober Cement-episoden: En stor sending våben skjult 
i tønder med cement afsløres i Jaffas havn på 
vej til Tel Aviv. De arabiske ledere erklærer 
generalstrejke, og en demonstration i Jaffa 
ender i uroligheder.

20. november Sheik Izz ad-Din al-Qassam falder i et baghold 
og dræbes af britiske soldater i Ya‘bad-højde-
dragene i nærheden af Nablus.

December Højkommissær Arthur Grenfell Wauchope 
stiller forslag om et lovgivende råd med 28 
pladser, hvoraf de palæstinensiske arabere 
skal tildeles de 14. Palæstinenserne godkender 
principielt forslaget, men det forkastes af pro- 
zionistiske medlemmer af Underhuset.

1936
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15. april Efter at tre jøder er blevet slået ihjel under et 
røveri i nærheden af Tulkarem, bliver to ara-
bere myrdet i nærheden af Petah Tikva.

17. april Der udbryder uroligheder ved begravelsen af 
et af de jødiske ofre, og tre jøder bliver dræbt. 
Mandatadministrationen udarbejder et krise-
direktiv og indfører udgangsforbud over hele 
Palæstina.

20. april Den Arabiske Højkomité dannes i Nablus, 
fulgt af komiteer i alle andre arabiske byer 
og landsbyer. Højkomiteen erklærer general-
strejke.

25. april Den Arabiske Højkomité, som består af med-
lemmer fra alle arabiske politiske partier, be-
stemmer, at strejken skal fortsætte på ubestemt 
tid. 

Maj “Landsbytogterne” begynder: britisk felttog, 
der har til formål at skræmme og forhindre 
araberne i at modsætte sig det britiske styre.

6. maj Komiteerne erklærer skattestrejke.

11. maj Britiske militærforstærkninger ankommer fra 
Malta og Egypten. Haganah og andre grupper, 
der bevogter de jødiske bosættelser, legaliseres 
i form af Jewish Settlement Police.

23. maj Britiske myndigheder arresterer 61 arabiske 
“urostiftere” og tilbageholder eller anbringer 
dem i interneringslejre. I begyndelsen af juni 
arresteres yderligere 37 personer.
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Maj-juni Havnen i Jaffa lukkes ned. Sporadiske angreb 
på jernbaner og jødiske bosættelser. Bevæb-
nede grupper dukker op i højlandet.

17.-29. juni Britiske styrker udraderer store dele af Jaffa.

6. juli Britisk militær indleder en “finkæmnings-
aktion”, der tager sin begyndelse i regionen 
mellem Nablus og Jerusalem og gør brug af 
4.000 soldater, maskingeværer og kampvogne.

 
4. august Forordning om kollektiv bødestraf: De britiske 

myndigheder udsteder en lov, der gør det 
muligt at idømme kollektiv straf i form af 
bøder, destruktion af ejendom, udgangsforbud 
og administrativ frihedsberøvelse.

August Jødiske gengældelsesaktioner.

30. september Der erklæres militær undtagelsestilstand i 
Palæstina.

11. oktober Den Arabiske Højkomité afblæser strejken, og 
oprøret stopper.

November Hospitalerne har opgjort tabstallene i Palæsti-
na under de seks måneders uroligheder til: 
1.195 arabere, 80 jøder, 21 britiske militær-
folk, 16 politi- og grænsepolitifolk og 2 ik-
ke-arabiske kristne. 

Pariseren.indd   590 08/07/2019   16.36


	Tom side



