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املقدمة
اســتنادا للسياســة البحثيــة التــي اعتمدهــا مركــز رؤيــة للتنميــة السياســية
والقائمــة علــى التكامــل مــع الجهــود البحثيــة املبذولــة مــن املؤسســات البحثيــة
واألكاديميــة ،والتركيــزعلــى مــا نعتقــد بأهميتــه مــن امللفــات الفلســطينية ،وفــي
ظــل االهتمــام الكبيــر الــذي توليــه هــذه املؤسســات بالقضيــة الفلســطينية،
اجتهد فريق املركزفي اختيارمجموعة من املوضوعات وامللفات بهدف تكثيف
البحــث حولهــا ،بغيــة تعريــف القــارئ الفلســطيني والعربــي بهــا ،مــن هنــا جــاء
االهتمــام بمتابعــة التطــورات السياســية التــي تحيــط بالقضيــة الفلســطينية،
عــاوة علــى ذلــك ،أولــى املركــزاهتمامــا خاصــا بالنخــب الفلســطينية املعاصــرة
علــى اختــاف مكوناتهــا الفكريــة واإليدلوجيــة والسياســية ،وكذلــك بمجــاالت
اختصاصهــا املختلفــة؛ السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة ،نظ ـرا للــدور
املميــزالــذي تلعبــه هــذه النخــب فــي املشــهد الفلســطيني ،وملــا لهــا مــن تأثيــركبيــر
علــى واقــع ومســتقبل القضيــة الفلســطينية.
بــدأ فريــق مختــص مــن املركــز أواخــر عــام  2016بالعمــل فــي هــذا املشــروع
الطمــوح ،مدفوعــا بالرغبــة فــي تقديــم جهــد أكاديمــي مرجعــي لجمهــور الباحثين
املهتمين ،وللمؤسسات األكاديمية املعنية بدراسة النخبة ،ولتحفظ لألجيال
الفلســطينية القادمــة جانبــا مهمــا مــن ســير ومواقــف نخبهــا املختلفــة ،وتلبــي
حاجــة جمهــور القـراء واملتابعيــن للشــأن السيا�ســي للتعــرف علــى الشــخصيات
املنخرطــة فــي الشــأن العــام ،فالفلســطيني ينبغــي أن يكــون لديــه معرفــة ولــو
بالحــد األدنــى عــن هــذه النخبــة التــي تؤثــر فــي مســار حياتــه اليومــي ،بــل وفــي
مســتقبله ومصيــره فــي بعــض األحيــان ،كمــا أن مــن حــق هــذه النخــب أن تــدون
ســيرها ولــو بالحــد األدنــى ،وأال يبقــى جهدهــا ودورهــا طــي الكتمــان أو مرتبطــا
بذاكــرة عــدد محــدود ممــن عاصروهــا أو عملــوا معهــا ،فاالنقطــاع املعرفــي بيــن
األجيال ومحدودية معرفتها عن أســافها ،وحصرالتاريخ في عدد محدود من
القيــادات والرمــوز الوطنيــة ،يمكــن املســاهمة فــي جســره عبــرهــذه السلســلة
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التــي نأمــل أن تبلــغ غايتهــا وتصــل منتهاهــا.
ممــا زاد مــن الدافعيــة إلنجــاز هــذا املشــروع مــا تتمتــع بــه هــذه النخــب مــن
خصوصيــة مرتبطــة بخصوصيــة قضيتهــا الفلســطينية ،كونهــا تعبــرعــن مســار
طويل نحوالتحرر واالستقالل والبحث عن العدالة ،فقد كانت سيرة غالبية
هــذه النخــب جــزءا مــن حركــة النضــال واملقاومــة الوطنيــة فــي مواجهة مشــروع
استعماري استيطاني إحاللي يحظى بدعم القوى الدولية املهيمنة على مدى
قــرن مــن الزمــن ،فتقدمــت النخــب الصفــوف فــي مواجهــة مشــروع االحتــال
بأبعــاده املختلفــة ،وامتــد تأثيرهــا إلــى القطاعــات واملســارات املختلفــة؛ بــدءا
باملســار النضالــي واملقــاوم ،ومــرورا بمســارات العمــل السيا�ســي واالقتصــادي
واالجتماعــي واألكاديمــي.
وألن مركــز رؤيــة ومنــذ تأسيســه اعتمــد املعيــار الوطنــي فــي التعامــل مــع كافــة
القضايــا ،فقــد حــرص علــى تغطيــة متوازنــة لهــذا امللــف سياســيا وجغرافيــا
وفكريــا ،وبــذل كل جهــد ممكــن للوصــول إلــى النخبــة الفلســطينية املعاصــرة
بصــرف النظــر عــن االنتمــاء السيا�ســي أو الجغرافــي ،كمــا عمــل علــى تغطيــة
كل القطاعــات مــع تركيــزه فــي عــدده األول علــى النخبــة السياســية والحزبيــة،
العتبارات فنية ومهنية ،على أن يعمل في املستقبل القريب على الوصول إلى
كل مــن يقــع ضمــن تصنيــف النخبــة املعاصــرة التــي اعتمدهــا فريقــه البحثــي،
فاألكاديميــون والقيــادات النقابيــة واملجتمعيــة واالقتصاديــون املميــزون
ســيحظون بــذات االهتمــام الــذي حظــي بــه السياســيون وقــادة العمــل الوطنــي
والحزبــي فــي سلســلة النخبــة التــي ســيتوالى تقديمهــا تباعــا.
د .أحمد عطاونة
مديرمركزرؤية للتنمية السياسية
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تمهيد
مفهوم النخبة
النخبة هي الفئة التي تتحكم في السلطة سواء في مجالها الخاص ،أوفي مجال
الشــؤون العامــة .ويــرى هانــزدريتــزل ( )Hanz Dreitzelبأنهــا تتكــون مــن الذيــن
يحتلون مواقع سامية في جماعة ما ،أوفي منظمة أومؤسسة ،وقد وصلوا إلى
هــذه املواقــع املتميــزة والعاليــة بفضــل انتقائهــم علــى أســاس قدراتهــم الكفائيــة
األساســية ،ويملكــون الســلطة والتأثيــربفضــل املناصــب التــي يشــغلونها ،ولهــا
قــوة النفــوذ ،ويملكــون ق ـرار تغييــر بنيــة املجتمــع واملعاييــر التــي تتحكــم فيهــا.
وتؤهلهــم مكانتهــم ليكونــوا نموذجــا لالقتــداء والتأثيــرفــي أفـراد جماعتهــم.
لــذا فالنخبــة هــي الفئــة املميــزة صاحبــة النفــوذ والقــوة واملؤهــات واالمتيــازات
وهــي التــي شــغلت املجاليــن العــام والخــاص ،ووصلــت إلــى مناصــب مهمــة فــي
املؤسســات الرســمية وغيــر الرســمية ،أو الحكوميــة وغيــر الحكوميــة.
النخبة الفلسطينية
برزت في املجتمع الفلسطيني نخب ثقافية وسياسية واجتماعية واقتصادية
وعلميــة فــي املحطــات التاريخيــة املختلفــة ،وتصــدرت املشــهد العــام ،وحظيــت
بنفــوذ فــي مختلــف املجــاالت ،وكان للقضيــة الفلســطينية وتفاعالتهــا وللحركــة
الوطنيــة وتطلعاتهــا ومــا واكــب ذلــك مــن حالــة نضاليــة مســتمرة منــذ عقــود
دورهــا فــي إف ـرازنخبــة فلســطينية متميــزة عــن نخــب املنطقــة العربيــة مــا بعــد
االســتقالل ،إذ كان التحــرر مــن املحتــل الشــعار الرئيــس الــذي ولــدت وهــي
َّ
تحملــه ،وشــكل املي ـزان الــذي ُوزنــت فيــه تجاربهــا إلــى اآلن.
كمــا ً
خمــا فــي النخــب الوطنيــة ً
لقــد خلــق النضــال الوطنــي الطويــل ز ً
ونوعــا األمــر
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الــذي يجعــل مــن العســيرضبــط تراجمهــا فــي كتــاب واحــد ،لــذا اقتصــرت هــذه
السلســلة فــي إصدارهــا األول علــى جــزء مــن النخبــة الفلســطينية السياســية
املعاصــرة فــي الضفــة الغربيــة والقــدس املحتلــة ،التــي بــرزت فــي الفتــرة املمتــدة
مــن انــدالع الثــورة الفلســطينية املعاصــرة نهايــة خمســينيات القــرن املا�ضــي
حتــى يومنــا هــذا ،واألمــل معقــود فــي اســتكمال السلســلة فــي أجـزاء أخــرى.
منهجية الكتاب
اتبــع الكتــاب منهجيــة خاصــة قائمــة علــى خطــوات متتاليــة ومترابطــة ،تبــدأ
باختيارالشخصية ثم إجراء مقابلة مسجلة معها ً
وجها لوجه ،ينفذها فريق
مــن الباحثيــن امليدانييــن املدربيــن ،علــى أن تســتند املقابلــة إلــى قائمــة أســئلة
مركزية وإلى معرفة أولية بســيرة الشــخصية قبل إجراء املقابلة ،مع االنفتاح
على أية إضافات تسمح بها حيثيات املقابلة أوأحب الشخص َ
املقابل اإلدالء
بهــا ،واالســتعداد املســبق الســتيفاء أي نقــص عبــر أج ـراء مقابلــة ثانيــة وربمــا
ثالثــة ،ويصــاربعدهــا إلــى تفريغهــا ومراجعتهــا والتأكــد ممــا فيهــا مــن معلومــات
عبــرمقارنتهــا بمصــادرأخــرى معتبــرة ،ثـ َّـم يتــم تحويــل املقابلــة إلــى نــص مكتــوب،
ثــم يخضــع النــص للتحريــراألكاديمــي والتدقيــق اللغــوي ،بحيــث تكــون املــادة
بصيغتهــا النهائيــة مكثفــة وشــاملة ومختزلــة ومطـ َّـرزة بلغــة سلســة.
راعى الكتاب عدة اعتبارات في اختيارالشخصيات منها؛ انخراط الشخصيات
فــي العمــل الوطنــي بأبعــاده املختلفــة ،السياســية والنضاليــة واملدنيــة،
ً
وامتالكهــا تاريخــا وتجــارب فــي هــذا املضمــار ،وكذلــك االنتمــاء السيا�ســي
والفصائلــي ،حيــث تنوعــت الشــخصيات علــى مختلــف االنتمــاءات السياســية
والفصائليــة الفاعلــة علــى الســاحة السياســية ،وتلــك التــي كان لهــا تاريــخ فــي
العمــل السيا�ســي ،باإلضافــة لشــريحة املســتقيلين الفاعليــن  ،وحــرص علــى
تغطيــة مختلــف محطــات النضــال الوطنــي منــذ انــدالع الثــورة الفلســطينية
ً
اهتمامــا بالبعــد الجغرافــي.
املعاصــرة ،وأولــى
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حــرص الكتــاب علــى أن يغطــي األبعــاد املختلفــة للشــخصيات املدروســة،
فتنــاول الحالــة االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة والكســب السيا�ســي
َ
والنضالــي ،وقـ َّـدم رؤيــة الشــخصية للنقــاط الرئيســة التــي تشــغل املجتمــع
ونخبه من قبيل املوقف من ملفات التسوية السياسية واملقاومة واالنقسام
واملصالحــة والرؤيــة املســتقبلية للقضيــة الفلســطينية.
حــاول الكتــاب تقديــم ســيرة أشــمل لشــخصيات ســبق وتــم نشــر تراجمهــا فــي
موســوعات أو مواقــع إلكترونيــة تعنــى فــي تدويــن الســير والتراجــم ،كمــا قـ َّـدم
لشخصيات سياسية لم يسبق أن نشرت سيرتها من قبل ،بل إن منها من لم
يحظ بظهور إعالمي من قبل ،ما شــكل فرصة للجمهور الفلســطيني للتعرف
علــى نخبــه الفاعلــة وعلــى أنشــطتها املختلفــة.
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أمحد احلاج علي
•ولــد يف بلــدة قيســاريا
جنــوب حيفــا عــام .1939
•انتخــب عضــوًا يف املجلــس
التشــريعي عــن حركــة
حمــاس عــام .2006
•عضــو املجلــس الوطنــي
ا لفلســطيني .
•مــن رمــوز التيــار اإلســامي
ومــن رجــال اإلصــاح يف الضفــة الغربيــة.

ولــد أحمــد علــي أحمــد فــي الخامــس مــن تشــرين أول /أكتوبــر عــام  ،1939فــي بلــدة
قيســاريا جنــوب مدينــة حيفــا فــي األرا�ضــي املحتلــة عــام  ،1948ألب يمنــي األصــل وأم
فلســطينية ،وهــومتــزوج ولــه ولــدان وأربــع بنــاتَّ .
هجــراالحتــال عائلتــه عــام ،1948
فســكنت بلــدة ديــرالغصــون شــمال مدينــة طولكــرم ،ثــم انتقلــت للعيــش فــي مدينــة
نابلــس .درس االبتدائيــة فــي مدرســة قيســارية االبتدائيــة ثــم مدرســة ديــرالغصــون،
واإلعداديــة فــي مــدارس وكالــة الغــوث وتشــغيل الالجئيــن األونــروا ،والثانويــة فــي
مدرستي الجاحظ والصالحية ،وحصل على شهادة الثانوية العامة بالفرع العلمي
مــن كليــة النجــاح عــام  ،1960ثــم حصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الشــريعة
تخصــص فقــه مقــارن مــن جامعــة دمشــق عــام  ،1970واملاجســتيرفــي الفقــه املقــارن
مــن كليــة الشــريعة فــي جامعــة النجــاح عــام َّ .1994
درس فــي مــدارس وكالــة الغــوث
وتشــغيل الالجئيــن األونــروا فــي محافظتــي نابلــس وجنيــن فــي الفتــرة مــا بيــن -1960
 ،2001وعيــن مديـ ًـرا للعديــد مــن املــدارس منــذ عــام  1985حتــى تقاعــده عــام .2001
تأثــرالحــاج علــي بســيرة والــده النضاليــة والتزامــه الدينــي ،إذ كان والــده مــن الثــوار
13

النخبة الفلسطينية املعاصرة

إبــان االحتــال البريطانــي لفلســطين ،ومــن حفظــة القـرآن الكريــم ،فضــا عــن تأثــره
بالنكبــة والتهجيــرالــذي عايشــه .تعـ َّـرف الحــاج علــي علــى اإلخــوان املســلمين فــي فتــرة
مبكــرة مــن حياتــه ،والتحــق بجوالتهــم فــي مدينــة نابلــس عــام  ،1954والتــزم حضــور
نشــاطاتهم التــي كان يشــرف عليهــا نبيــل البشــتاوي ،كمــا شــارك فــي املعســكرات
الشبابية التي كانوا ينظمونها في األردن ،وفي اللقاء السنوي الذي كانوا يعقدونه في
ذكرى اإلسراء واملعراج في املسجد األق�صى ،فضال عن مشاركته في املظاهرات التي
اندلعــت إبــان الحكــم األردنــي فــي أكثــرمــن مناســبة فــي الضفــة الغربيــة؛ كاملظاهـرات
ضد حلف بغداد ،وضد الهجمات الصهيونية على املناطق الحدودية ،األمرالذي
أدى إلى اعتقاله في إحداها .كما عايش الحاج علي نكسة عام  ،1967وكان ضمن
مجموعــات الدفــاع املدنــي فــي مدينــة نابلــس.
ً
ً
نشاطا ً
ودعويا في سبعينيات وثمانينيات القرن املا�ضي في الضفة
فكريا
مارس علي
الغربيــة واألرا�ضــي الفلســطينية املحتلــة عــام  ،1948برفقــة الشــيخ حامــد البيتــاوي
واألستاذين ناجي صبحة وسعيد بالل ،ونشط ً
نقابيا كأحد املسؤولين عن متابعة
الكتلــة اإلســامية فــي الجامعــات ،وتواصــل مــع خليــل الوزيــرأبــو جهــاد فــي أكثــرمــن
مناســبة لحــل بعــض املشــكالت بيــن األطــرالطالبيــة ،كمــا نشــط فــي االتحــاد العــام
للعاملين في وكالة غوث وتشغيل الالجئين ،وكان ضمن الوفد النقابي الذي اجتمع
مــع الرئيــس الراحــل أبــو عمــارفــي غــزة ،بهــدف ثنيــه عــن فكــرة إدمــاج موظفــي وكالــة
الغــوث مــع موظفــي الســلطة الفلســطينية؛ ملــا رآه الوفــد مــن خطــورة هــذه الفكــرة
علــى قضيــة الالجئيــن الفلســطينيين.
خــال االنتفاضتيــن األولــى والثانيــة كان للحــاج علــي دور توعــوي وتعبــوي ،الســيما
في إلقاء املحاضرات واملشاركة في املهرجانات الجماهيرية واملسيرات الوطنية .كما
تولــى عضويــة مجلــس شــورى حركــة املقاومــة اإلســامية حمــاس ملــدة عاميــن إبــان
االنتفاضــة الثانيــة ،وناصــرفكــرة دخــول حركــة حمــاس االنتخابــات التشــريعية عــام
 ،2006والتــي انتخــب فيهــا عضـ ًـوا فــي املجلــس التشــريعي عــن كتلــة التغييــرواإلصــاح
التابعة لحركة حماس ،حاصدا أعلى األصوات في محافظة نابلس ،فتولى عضوية
لجنــة شــؤون الالجئيــن واللجنــة األمنيــة داخــل املجلــس التشــريعي .فــي املؤتمــرالعــام
الســابع لحركــة فتــح املنعقــد فــي مقــراملقاطعــة فــي مدينــة رام هللا عــام  ،2016تـرأس
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وفــد حركــة حمــاس املشــارك فــي املؤتمــر ،وألقــى كلمــة بالنيابــة عــن رئيــس مكتبهــا
السيا�ســي خالــد مشــعل .يعتبــرالحــاج علــي مــن رجــاالت اإلصــاح فــي الضفــة الغربيــة،
فهو عضو في اللجنة األهلية املشتركة في شمال الضفة الغربية ،والتي تم تشكيلها
خــال االنتفاضــة الثانيــة بمشــاركة التنظيمــات الفلســطينية كافــة.
حــرم االحتــال الحــاج علــي مــن مناقشــة رســالة املاجســتيرفــي الفقــه املقــارن فــي كليــة
الشــريعة فــي جامعــة األزهــر؛ بســبب منعــه مــن الســفرمنــذ عــام  ،1981كمــا حرمــه
ً
أيضــا مــن إكمــال الدكتــوراه الســتمراراملنــع الــذي لــم ُيرفــع حتــى اليــوم .وفــي الفتــرة
مــا بيــن عــام  1985-1984فــرض عليــه االحتــال اإلقامــة الجبريــة ملــدة عاميــن،
ثـ َّـم اعتقلــه عــام  1987ملــدة شــهرين ،وتكــرر اعتقالــه منــذ ذلــك الوقــت ليصــل مــا
أمضــاه فــي االعتقــال ألكثــرمــن  10ســنوات .أبعــده االحتــال إلــى مــرج الزهــور أواخــر
ً
عــام  ،1992حيــث ق�ضــى فــي اإلبعــاد ً
عامــا كامــا .مــن جهتهــا اعتقلتــه األجهــزة األمنيــة
الفلسطينية ملدة شهرعام  .1996وفي سجون االحتالل خاض إضرابا عن الطعام
أكثــرمــن مــرة ،منهــا ً 18
يومــا ضــد اعتقالــه اإلداري عــام  .2011طــارده االحتــال أكثــر
مــن مــرة وصلــت فــي مجموعهــا إلــى ثــاث ســنوات ،كان آخرهــا عــام  2014عندمــا قــرر
ُ
ً ً
عاما كامل حتى لقب بـ «
عدم تســليم نفســه لســلطات االحتالل ،لتســتمرمطاردته
شــيخ املطارديــن».
يعتقــد الحــاج علــي بــأن القضيــة الفلســطينية تمــر بمرحلــة صعبــة ،مؤكــدا وجــود
مؤامــرة تحــاك ضدهــا فــي ظــل تكالــب دولــي وبمشــاركة أط ـراف عــدة ،لكــن منطــق
األشــياء يقول َّأن النصرســيكون حليف الفلســطينيين .ويصف علي اتفاق أوســلو
بأسوأ محطة مرت على القضية الفلسطينية ،وأسوأ ما فيه االعتراف الفلسطيني
باالحتــال وشــرعيته علــى أرض فلســطين ،ويــرى بــأن املقاومــة وســيلة ،وأي وســيلة
أو أداة يمكــن أن توصــل إلــى تحقيــق هــدف التحــرر فهــي مشــروعة ،فاملقاومــة
الشــعبية واملقاومــة املســلحة ضروريتــان وال يمكــن أن تكــون إحداهمــا علــى حســاب
األخــرى ،فلــكل مرحلــة مــن املراحــل وســائلها وأدواتهــا .ويؤمــن الحــاج علــي بالشـراكة
السياســية ،ويعتبــرالعمــل مــع اآلخريــن مبــدأ ال يمكــن إغفالــه ،وقــد طالــب منــذ عــام
 1964بالدخــول فــي منظمــة التحريــرالفلســطينية ومؤسســاتها علــى أســاس التعــاون
املشــترك ملواجهــة االحتــال ومقارعتــه وفــق مبــدأ الش ـراكة والتعــاون ،ويعتقــد
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بــأن مــن مســببات مرحلــة االنقســام طغيــان فكــرة التفــرد السيا�ســي وعــدم القبــول
بتداول السلطة ،فضال عن إشكالية فكرية عززتها مواقف سياسية بضغط دولي
ً
معتبرا أن من الواجب الوطني والديني العمل على إنهاء مرحلة االنقسام
وإقليمي،
ألن االحتــال اإلس ـرائيلي هــو املســتفيد األول منهــا واملعنــي باســتمرارها.
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ُّ
أمحد عطون
•ولــد يف بلــدة صــور باهــر
عــام .1968
•انتخــب عضــوًا يف املجلــس
التشــريعي عــن حركــة
حمــاس عــام .2006
•مــن القيــادات الوطنيــة
املقدســية ،ومبعــد عــن
مدينــة القــدس.
•عضو املجلس الوطني الفلسطيني.

ُّ
ولــد أحمــد محمــد أحمــد عطــون فــي الرابــع والعشــرين مــن كانــون ثانــي /ينايــر عــام
 1968فــي بلــدة صــور باهــر املجــاورة للقــدس املحتلــة ،وهــو متــزوج ولــه ثالثــة مــن
الذكــور وابنتــان .درس املرحلتيــن االبتدائيــة واإلعداديــة فــي مــدارس صــور باهــر،
وأكمــل الثانويــة فــي ثانويــة األق�صــى الشــرعية داخــل املســجد األق�صــى حاصــا منهــا
على شهادة الثانوية بالفرعين األدبي والشرعي بشكل موازعام  ،1986وكان األول
علــى دفعتــه ،ثــم حصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الشــريعة اإلســامية مــن كليــة
الدعــوة وأصــول الديــن فــي جامعــة القــدس عــام  ،2002واملاجســتير فــي الدراســات
اإلســامية املعاصــرة مــن نفــس الجامعــة عــام  ،2006وعلــى دبلــوم الدراســات العليــا
فــي إدارة املؤسســات الحديثــة مــن الجامعــة العبريــة فــي القــدس عــام  .2006عمــل
عطــون ً
إمامــا ملســجد املرابطيــن فــي بلــدة صــور باهــرفــي الفتــرة بيــن (،)2006-1993
تولــى خاللهــا الخطابــة فــي عــدد مــن مســاجد القــدس.
تأثــر عطــون منــذ طفولتــه ببيئــة أســرته املتدينــة وتاريــخ بلدتــه النضالــي وقراءاتــه
املبكــرة فــي الفكــر اإلســامي؛ فانتمــى لجماعــة اإلخــوان املســلمين عــام  1982حيــن
كان ً
طالبــا فــي املدرســة ،وتأثــركثيـ ًـرا باقتحامــات االحتــال لألق�صــى واملواجهــات التــي
اندلعــت داخلــه وحولــه فــي األعــوام بيــن (.)1986-1983
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منع االحتالل عطون من السفرإلى مصر ،وحرمه من الدراسة في األزهربعد قبوله
للدراســة فيــه .تعــرض عطــون لالعتقــال مــن قبــل قــوات االحتــال أول مــرة فــي كانــون
ثانــي عــام  ،1988وحكــم عليــه بالســجن مــدة  4ســنوات ،ثــم اعتقــل مــرة أخــرى عــام
 1993لـ ً 45
يوما ،ومرة ثالثة عام  1994ملدة  3سنوات بتهمة املسؤولية عن تنظيم
حركــة حمــاس فــي القــدس ،عاقبــه االحتــال خاللهــا بالعــزل االنف ـرادي ملــدة عــام.
اعتقــل مــرة رابعــة عــام  1997خضــع خاللهــا للتحقيــق ثــم حولــه االحتــال لالعتقــال
ُ
اإلداري ملــدة  6أشــهر .وفــي عــام  2006اعتقــل عطــون وحكــم عليــه بالســجن 3
ســنوات بتهمــة املشــاركة فــي االنتخابــات التشــريعية .وفــي عــام  2011اعتقــل مــرة
أخــرى ُ
وعــزل داخــل الســجن ملــدة  3أشــهر ،ثـ َّـم أعيــد اعتقالــه عــام  2012إداريــا ملــدة
شهرا ،تبعه اعتقاالن إداريان آخران عام  2017ملدة ً 11
ً 19
شهرا وآخرعام 2018
ملــدة  7أشــهر.
ً
تعــرض عطــون ملضايقــات االحتــال بشــكل مســتمر ،خصوصــا بعــد اإلعــان عــن
نيتــه املشــاركة فــي االنتخابــات التشــريعية عــام  2006عــن القــدس ضمــن قائمــة
التغييــرواإلصــاح ،فخضــع لالســتدعاء مــن قبــل مخابـرات االحتــال  17مــرة خــال
 6أشــهرقبيــل االنتخابــات ،فضــا عــن مداهمــة مقــرحملتــه االنتخابيــة .فــازعطــون
باالنتخابــات التشــريعية وتولــى عضويــة لجــان القــدس واألمــن والداخليــة ،لكــن
االحتــال ضغــط عليــه مــن أجــل االســتقالة مــن املجلــس التشــريعي؛ فأصــدروزيــر
الداخليــة اإلس ـرائيلية بتاريــخ  1أيــار  2006ق ـر ًارا بإمهالــه ً 30
يومــا لالســتقالة مــن
التشــريعي فرفــض ذلــك .فقــرر االحتــال إبعــاده عــن مدينــة القــدس فــي األول مــن
حزي ـران عــام  ،2010مــا دفعــه لالعتصــام مــع زمالئــه املهدديــن باإلبعــاد فــي مقــر
الصليــب األحمــر فــي األول مــن تمــوز عــام  2010حتــى  26أيلــول عــام  ،2011كان
عطــون خاللهــا ً
ً
إعالميــا باســم املعتصميــن ،وواصــل االعتصــام إلــى أن تــم
ناطقــا
إبعــاده إلــى مدينــة رام هللا فــي  6كانــون أول .2011
ً
مجتمعيــا ومؤسسـ ً
ً
ـاتيا ،فســاهم فــي تأســيس لجنــة زكاة
مــارس عطــون نشــاطا
القــدس ،وعمــل مــع آخريــن علــى تأســيس جمعيــة املنتــدى الثقافــي فــي صــور باهــرعــام
 ،1998وكان مديرهــا منــذ عــام ( )2005-2000حيــث أغلقهــا االحتــال عــام .2006
وســاهم عطون في إنشــاء مركززيد لتحفيظ القرآن في بلدة صور باهرعام ،2000
الــذي أغلقــه االحتــال عــام  .2007كمــا أنــه عضــو فــي لجنــة الصداقــة الفلســطينية
التركية ( ،)2006-2000وعضو في رابطة املؤسسات املقدسية (،)2005 – 2003
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وعضــو فــي التجمــع اإلســامي املســيحي فــي القــدس (.)2006 - 2005
ينشــط عطــون فــي املشــاركة فــي اللقــاءات السياســية املتعلقــة بمدينــة القــدس
املحتلــة ،فضــا عــن اســتضافته علــى شاشــات الفضائيــات ووســائل اإلعــام
ا ملختلفــة .
يــرى عطــون بــأن االحتــال إلــى زوال مــا دام هنــاك مقاومــة مســتندا لحقائــق تاريخيــة
وعقائديــة ،ويعتقــد بــأن اتفــاق أوســلو أكبــرخطيئــة فــي تاريــخ الشــعب الفلســطيني،
وإســاءة ملاضيــه وحاضــره ومســتقبله ،ومــا زال الشــعب الفلســطيني يدفــع ثمــن
هــذه الخطيئــة ،ويــرى بــأن االنقســام مــن أخطــر القضايــا التــي مــرت علــى الشــعب
الفلســطيني ،حيــث اســتغلها االحتــال لتمريــر مخططاتــه علــى األرض ،مؤكـ ًـدا أن
وحــدة الفلســطينيين هــي الوضــع الطبيعــيً ،
داعيــا إلــى تضافــرالجهــود والبحــث عــن
َّ
القواســم املشــتركة للتصــدي لــكل مخططــات االحتــال ،مشـ ً
ـددا أن ضعــف حركــة
فتــح ليــس قــوة لحركــة حمــاس والعكــس صحيــح ،واملصالحــة الفلســطينية مصلحــة
ً
ً
داخليا ،محمل
وطنية وضرورة شرعية ،حيث أدى االنقسام إلى تشظي حركة فتح
مســؤوليته للقيــادة السياســية الفلســطينية ،معتبـ ًـرا أن هنالــك إمكانيــة إلش ـراك
الجهــات كافــة فــي منظمــة التحــرر لــو توفــرت اإلرادة السياســية لقيــادة املنظمــةَّ .أمــا
ً
نظرته للمقاومة فيعتبرها ً
ً
ومكفول ً
دوليا للشعب املحتلً ،
مشيرا إلى
مشروعا
حقا
استحالة انسجام إرادة االحتالل مع الشعب الواقع تحت االحتالل ،لذا فاملقاومة
ضــرورة بأشــكالها كافــة.
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أسامة القوامسي
•ولــد يف مدينــة الخليــل
عــام .1970
•الناطــق الرســمي باســم
حركــة فتــح ،ونائــب مفوض
مفوضيــة التعبئــة واإلعــام
والثقافــة.
•عضــو املجلــس الثــوري
لحركــة فتــح.

ولــد أســامة فايــزداود القواســمي فــي العاشــرمــن تمــوز  /يوليــو عــام  1970فــي مدينــة
الخليــل جنــوب الضفــة الغربيــة ،وهــو متــزوج ولــه خمســة أبنــاء .درس املرحلــة
االبتدائيــة فــي ليبيــا واإلعداديــة والثانويــة فــي مــدارس الخليــل ،وحصــل علــى الثانويــة
العامة من األردن .أنهى البكالوريوس في الهندسة الكهربائية تخصص إلكترونيات
من جامعة شتشيتسن  Szczecinفي بولندا وكذلك املاجستيرمن نفس الجامعة
عــام  .1995وعمــل فــي القطــاع الخــاص فــي مجــال االتصــاالت ،ثـ َّـم أصبــح مديـ ًـرا ً
عامــا
في وزارة االتصاالت في الفترة بين ( ،)2008 - 1998ثم انتقل بعدها مباشرة للعمل
فــي شــركة الوطنيــة موبايــل والتــي انضمــت ً
الحقــا لشــركة  / Ooredooفلســطين،
وتولــى داخلهــا مناصــب رفيعــة منهــا مســؤول العالقــات الحكوميــة واملؤسســاتية ثـ َّـم
مديــرعــام الشــؤون اإلداريــة والتنظيميــة.
تأثــرالقواســمي بالحالــة الوطنيــة العامــة ،وبمــا تعرضــت لــه عائلتــه مــن ممارســات
وحشــية مــن قبــل قــوات االحتــال؛ فبــدأ باملشــاركة بالفعاليــات الوطنيــة وهــوطالب
في املدرسة ،حيث جذبته حركة فتح بنشاطاتها الوطنية ،حتى أصبح من نشطائها
فــي املرحلــة الثانويــة إبــان دراســته فــي مدرســة الحســين فــي مدينــة الخليــل .تعــرض
لالعتقــال مــن قبــل قــوات االحتــال أول مــرة عــام  1985ملــدة ً 18
يومــا ،ثـ ًّـم أعيــد
اعتقالــه عــام  1987وحكــم عليــه بالســجن ملــدة  6أشــهر فعليــا وخمــس ســنوات
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وقــف تنفيــذ .اعتقــل مــرة ثالثــة ،وكان عليــه قضــاء وقــف التنفيــذ داخــل الســجن،
وبعــد عــدة محاكمــات تــم التوصــل إلــى صفقــة بيــن محاميــه ونيابــة االحتــال يق�ضــي
بموجبهــا القواســمي خمــس ســنوات خــارج فلســطين ،فســافر إلــى بولنــدا للدراســة
عام  ،1989وانتمى هنالك لحركة فتح بشــكل رســمي ،ونشــط في العمل الطالبي في
خدمــة القضيــة الفلســطينية .تولــى القواســمي العديــد مــن املناصــب ذات الطابعيــن
النقابي والسيا�سي ،فشغل أمين سراملكتب الحركي للمهندسين التابع لحركة فتح
فرع الخليل عام  ،2000ثم أصبح عضو لجنة إقليم حركة فتح في مدينة الخليل،
وتولــى مســؤولية املكاتــب الحركيــة فــي مفوضيــة التعبئــة والتنظيــم لفتــرة مــن الزمــن،
ثـ َّـم عيــن ً
ناطقــا رسـ ً
ـميا لحركــة فتــح عــام  2009ونائبــا ملفــوض مفوضيــة التعبئــة
واإلعــام والثقافــة ،وانتخــب عضـ ًـوا فــي املجلــس الثــوري لحركــة فتــح عــام .2016
يؤكــد القواســمي بــأن املســتقبل لفلســطين وقضيتهــا العادلــة ،وبــأن األرض ســتبقى
فلســطينية ،مشــددا أن الفلســطينيين لــن يكــرروا تجربــة األعــوام  1948و،1967
فالساكن األصلي أقوى ويستمد قوته من القانون والتاريخ .ويرى بأن للفلسطينيين
مالحظاتهــم علــى اتفــاق أوســلو وبنــوده ،لكنــه فــي ذات الوقــت أجبــر إس ـرائيل علــى
االعت ـراف بمنظمــة التحريــر والشــعب الفلســطيني ألول مــرة ،وبمــا أن الص ـراع مــع
االحتــال هــو صـراع ديموغرافــي؛ فـ َّ
ـإن أوســلو حقــق إنجـ ًـازا آخــريتعلــق بعــودة مئــات
اآلالف من الفلسطينيين إلى فلسطين ،حتى أضحت الدولة الفلسطينية والشعب
الفلســطيني ومنظمــة التحريــر ً
واقعــا ال يمكــن شــطبه ،ويعتقــد القواســمي بأنــه تــم
تحقيق إنجازبقاء اإلنسان الفلسطيني فوق أرضه وإنجازالهوية الفلسطينية من
خالل اعتراف األمم املتحدة بالدولة الفلسطينية عام  ،2013وبقي ً
أخيرا الصراع
الثالــث ،وهــو صـراع األرض الــذي ســيكون فيــه النصــرللفلســطينيين.
يشدد القواسمي بأن الجميع خاسرمن االنقسام سواء حماس أو فتح أو الشعب
الفلسطيني ،فال يوجد مستفيد باملطلق من هذا االنقسام إال االحتالل ،مؤكدا أن
حركة فتح جادة في تحقيق الوحدة الوطنية ،واالتفاق على قواسم مشتركة تحت
ً
مضيفــا أن االنقســام ســينتهي
عنــوان منظمــة التحريــروعنــوان األرض واإلنســان،
إذا تنــازل الجميــع عــن الحزبيــة املقيتــة ،وتركــوا املصالــح الشــخصية.
ويــرى القواســمي بـ َّ
ـأن املقاومــة املســلحة وغيــر املســلحة هــي حــق مكفــول بالقانــون
ً
الدولي لذا فهي حق للشــعب الفلســطيني ،ولكنها في ذات الوقت ليســت هدفا بحد
ذاتها بل وسيلة من أجل الخالص من االحتالل ،لذا فهي تخضع للوضع السيا�سي
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ولطبيعــة األهــداف السياســية ،ويعتقــد َّ
بأنــه البــد مــن اعتمــاد املقاومــة الشــعبية،
والســعي إلــى توســيعها َّ
ألنهــا تخــدم القاعــدة السياســية فــي هــذه الفتــرة وتســاهم فــي
التأثيــرعلــى الـرأي العــام العالمــي ،مشــددا علــى ضــرورة دخــول القــوى الفلســطينية
السياسية التي ما تزال خارج منظمة التحريرفي إطارها ،مؤكدا َّ
بأن حركة فتح غير
معنيــة بإقصــاء حركتــي حمــاس والجهــاد اإلســامي.
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أمني مقبول
•ولــد يف مدينــة نابلــس
عــام .1951
•سـفير فلسـطين يف الجزائر
منذ عـام .2019
املركزي
املجلس
•عضو
ملنظمة التحرير الفلسطينية
(.)2016 – 2005
•وكيل وزارة الداخلية (- 2005
.)2009
•أمين سر املجلس الثوري لحركة فتح (.)2016 – 2009

ولــد أميــن رمــزي مقبــول عــام  1951فــي مدينــة نابلــس شــمال الضفــة الغربيــة ،وهــو
متــزوج ولــه ولــد وبنتــان .درس االبتدائيــة واإلعداديــة والثانويــة فــي مــدارس نابلــس،
وحصــل علــى الثانويــة العامــة فــي الفــرع العلمــي مــن مدرســة الصالحيــة عــام ،1970
ثــم حصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي علــم االجتمــاع مــن جامعــة النجــاح الوطنيــة
عــام .2000
انخــرط مقبــول فــي العمــل النضالــي فــي ســن مبكــرة ،متأثـ ًـرا بتوجهــات عائلتــه الوطنية
وباستشــهاد شــقيقه منيــب عــام  .1967انضــم لصفــوف حركــة فتــح عــام 1967
والتحق بمعسكراتها في سوريا ،كما نشط في املكتب الحركي الطالبي التابع لحركة
فتح إبان دراســته في جامعة املوصل في العراق .وأثناء زيارته للعائلة في نابلس عام
ً
 1973اعتقلــه االحتــال وحكــم عليــه بعشــرســنوات ،ومــارس داخــل ســجنه نشــاطا
ً
ً
وفكريا حتى إطالق سـراحه عام  ،1983حيث عاد إلى الدراســة في جامعة
تنظيميا
النجاح ونشــط في الحركة الطالبية ،إال أن االحتالل فرض عليه اإلقامة الجبرية،
ومــا لبــث أن اعتقلــه مــن جديــد وأبعــده إلــى األردن عــام ُ .1985ع ِّيــن عضـ ًـوا فــي قيــادة
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مكتــب تنظيــم الوطــن املحتــل تحــت إمــرة القيــادي الفلســطيني الشــهيد أبــو جهــاد،
وتولــى مســؤولية املنظمــات الشــعبية داخــل حركــة فتــح حتــى عــام  ،1994وهــوالعــام
الــذي عــاد فيــه إلــى فلســطين ،وأصبــح عضـ ًـوا فــي لجنــة االرتبــاط العليــا ،التــي أشــرفت
علــى تســلم املــدن مــن االحتــال ،وفــي الفتــرة مــا بيــن األعــوام  2009-1994انتخــب
عضـ ًـوا فــي املجلــس الثــوري لحركــة فتــح ،وفــي عــام  1996اختيــرعضـ ًـوا فــي املجلــس
الوطنــي الفلســطيني ،وخــاض انتخابــات املجلــس التشــريعي عــام  1996ولــم يحالفــه
الحــظ .تولــى عضويــة مجلــس إدارة املؤسســة االقتصاديــة االســتهالكية «الصخــرة»
عــام 1997؛ وهــي مــن مؤسســات حركــة فتــح ،كمــا تولــى عضويــة اللجنــة الحركيــة
العليــا للحركــة .شــغل مقبــول منصــب وكيــل وزارة الداخليــة الفلســطينية فــي الفتــرة
ما بين  ،2009-2005وتولى عضوية املجلس املركزي ملنظمة التحريرالفلسطينية
فــي الفتــرة مــا بيــن  ،2016-2005كمــا تولــى مســؤولية الحملــة االنتخابيــة لحركــة فتــح
فــي االنتخابــات التشــريعية عــام  .2006وشــغل منصــب أميــن ســر املجلــس الثــوري
ُ
لحركــة فتــح فــي الفتــرة مــا بيــن  .2016-2009فــي أعقــاب االنقســام الفلســطيني كلــف
مقبــول مــن قبــل الرئيــس محمــود عبــاس بعضويــة لجنــة الحــوار املركزيــة ،حيــث
خــاض عـ ً
ـددا مــن الحــوارات مــع حركــة حمــاس نتــج عنهــا تفاهمــات موقعــة مــن
الطرفيــن .وفــي الفتــرة مــا بيــن ُ 2019-2016ع ِّيــن مستشــارا للرئيــس محمــود عبــاس
بدرجــة وزيــر ،إلــى أن عيــن أخيـ ًـرا سـ ً
ـفيرا لفلســطين فــي الجزائــرعــام .2019
يــرى مقبــول بـ َّ
ـأن القضيــة الفلســطينية تمــرفــي مرحلــة حساســة خطيــرة جـ ًـدا ،وهــي
مرحلــة اســتحقاقات ،فيمــا اإلدارة األمريكيــة مصـ َّـرة علــى حــل القضيــة مــن خــال
ً
صفقــة القــرن ،ويؤكــد أن الصمــود الفلســطيني أمــام ذلــك ســيعطي أمــا للقضيــة
ً
إجباريــا واســتطاعت
ومســتقبلها ،ويصــف مقبــول اتفــاق أوســلو بأنــه كان ممـ ًـرا
القيــادة الفلســطينية اجتيــازه ،محمــا االحتــال مســؤولية شــلله ،ويــرى بـ َّ
ـأن
االنقســام الداخلــي أضـ َّـر بالقضيــة الفلســطينية ،وكان لالحتــال والتدخــات
اإلقليميــة دور كبيــر فــي حدوثــه وتمويلــه ،كمــا َّأن بعــض قيــادات حمــاس متورطــة
فــي ذلــك ،داعيــا إلــى العمــل علــى إنهــاء حالــة االنقســام ،وتمتيــن الصــف تحــت مظلــة
منظمــة التحريــر الفلســطينية ،وتحقيــق الش ـراكة السياســية ،مطالبــا حركــة
حمــاس بالوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه الش ـراكةَّ ،أمــا املقاومــة فيؤكــد أنهــا حــق مشــروع
للفلســطينيين ،بدأتها فتح كمقاومة مســلحة عام  ،1965وانتقلت في هذه املرحلة
للمقاومــة الشــعبية الســلمية التــي تعــد أكثــر مناســبة لهــذه املرحلــة.
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أمين دراغمة
•ولــد يف مدينــة طوبــاس
عــام .1963
•انتخــب عضــوًا يف املجلــس
التشــريعي عــن حركــة
حمــاس عــام .2006
•حامــل لدرجــة الدكتــوراه
يف الكيميــاء.
•عضـــو املجلـــس الوطنـــي
الفلســـطيني.

ولد أيمن حسين أمين دراغمة في مدينة طوباس شمال الضفة الغربية في السادس
عشــرمــن حزيـران  /يونيــو عــام  ،1963وهــو متــزوج ولــه أربــع مــن اإلنــاث .حصــل علــى
الثانويــة العامــة فــي الفــرع العلمــي مــن مدرســة طوبــاس الثانويــة عــام  ،1981وأنهــى
البكالوريوس في الكيمياء من جامعة علي جارفي الهند عام  ،1986واملاجستيرمن
نفــس الجامعــة عــام  ،1988والدكتــوراه فــي الكيميــاء مــن جماعــة دلهــي عــام .1992
عمــل دراغمــة فــي املختب ـرات املركزيــة فــي وزارة الصحــة الفلســطينية فــي مدينــة رام
هللا ،كمــا عمــل محاضـ ًـرا غيــرمتفــرغ فــي جامعــة القــدس املفتوحــة فــي الفتــرة مــا بيــن
عام  1999حتى عام  ،2005وفي داراملعلمين في مدينة رام هللا في الفترة ما بين عام
 2000حتــى عــام .2005
نشــط دراغمــة فــي اتحــاد الطلبــة الفلســطينيين فــي جامعــة علــي جــار ،وكان املســؤول
الريا�ضــي فيــه ،ثـ َّـم انضــم لالتحــاد العالمــي للطلبــة العــرب ،وأصبــح مدي ـرا لفــرع
االتحــاد فــي الجامعــةَّ .
تعــرف دراغمــة علــى فكــراإلخــوان املســلمين وأطروحاتهــم إبــان
دراســته الجامعيــة أواخــر عــام  ،1983فتأثــر بمحاض ـرات الدكتــور عبــد هللا ع ـزام
التــي ألقاهــا علــى طلبــة الجامعــة حــول اإلخــوان والقضيــة الفلســطينية ،فقــرر
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االلتحــاق بجماعــة اإلخــوان املســلمين ،وتولــى ملــف فلســطين فــي االتحــاد العــام
للطلبــة املســلمين العــرب ،ونشــط فــي لجنــة مناصــرة القضيــة الفلســطينية.
قـ َّـرر دراغمــة االنضمــام للمقاومــة الفلســطينية املســلحة؛ فالتقــى بعــض قيــادات
وكــوادرحركــة حمــاس فــي الخــارج فــي الفتــرة مــا بيــن  ،1992-1990واتفــق معهــم علــى
أن يســاهم في تشــكيل جناح عســكري تابع لحركة حماس في الضفة الغربية تحت
ً
ميدانيــا فــور عودتــه إلــى الضفــة الغربيــة
اســم» كتائــب عبــد هللا عـزام» ،وبــدأ العمــل
عام َّ ،1992
ً
لكنه اعتقل عام  ،1993وتعرض لتحقيق قاس ملدة  76يوما ،وحكم
عليــه بالســجن مــدة  30شـ ً
ـهرا.
انتخب دراغمة عام ً 2006
عضوا في املجلس التشريعي عن كتلة التغييرواإلصالح
فــي محافظــة طوبــاس ،وتولــى عضويــة لجــان الرقابــة واملصــادرالطبيعيــة والطاقــة فــي
املجلس التشريعي ،تعرض خالل تلك الفترة لالعتقال عدة مرات ،ففي عام 2009
ق�ضــى فــي االعتقــال اإلداري مــدة  21شـ ً
ـهرا ،ثـ َّـم اعتقــل أواخــرعــام  2011وحكــم ب ـ 6
أشــهرإداريا ،ثم اعتقل عام  2014وأم�ضى  3أشــهرفي االعتقال اإلداري.
يؤمــن دراغمــة بــأن االحتــال إلــى زوال ،وأن انتصــارالشــعب الفلســطيني وتحقيــق
مشــروعه الوطنــي التحــرري مســألة حتميــة ،فالبــد مــن مقاومــة املحتــل لطــرده مــن
فلســطين ،لكــن أشــكال املقاومــة تحددهــا فصائــل العمــل الوطنــي ،وهــي تخضــع
لتقديـرات الواقــع وطبيعــة الظــروف التــي تحــدد اســتخدام الشــكل األفضــل واألكثــر
تأثي ـرا وتحقيقــا للهــدف.
يعــارض دراغمــة اتفــاق أوســلو ويــرى بأنــه جــاء بعــد االنتفاضــة الفلســطينية األولــى،
التــي أرغمــت االحتــال للبحــث عــن حلــول للقضيــة الفلســطينية ،فضــا عــن قلــق
منظمــة التحريــرالفلســطينية مــن تعاظــم حركــة حمــاس فــي الداخــل .ويعتقــد بــأن
االنقســام الفلســطيني ســببه عــدم اعت ـراف حركــة فتــح بنتائــج االنتخابــات ،وعــدم
اســتعدادها للش ـراكة السياســية مــع حركــة حمــاس .داعيــا إلــى دخــول حركتــي
حمــاس والجهــاد ملؤسســات منظمــة التحريــرعلــى أســاس الش ـراكة ،ووفقــا لنتائــج
االنتخابــات ،فــي إطــاربرنامــج وطنــي مشــترك ينطلــق مــن وثيقــة الوفــاق الوطنــي التــي
وضعهــا األســرى.
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بدران جابر
•ولــد يف مدينــة الخليــل
عــام .1947
•مــن مؤسســي الجبهــة
الشــعبية وأحــد قياداتهــا
التاريخييــن يف الضفــة
الغربيــة.
•أســير محــرر أمضــى  21يف
ســجون االحتــال.

ولــد بــدران بــدرمحمــد جابــرفــي مدينــة الخليــل عــام  ،1947وهــو متــزوج ولــه ثمانيــة
أبناء .درس املرحلة األساسية في مدارس مدينة الخليل ،وأنهى الثانوية العامة منها
عــام  ،1966وحصــل علــى البكالوريــوس فــي الجغرافيــا مــن الجامعــة األردنيــة عــام
ُ .1970ع ّين مدرسا في املدرسة النظامية الثانوية في القدس ،ثم ً
مدرسا في مدرسة
ِ
دارالفتــاة الالجئــة فــي القــدس حتــى عــام  ،1980وعمــل بعدهــا مديــرقلــم فــي بلديــة
الخليــل إلــى جانــب مســاعد مديــر مكتبــة البلديــة ،كمــا عمــل فــي الصحافــة ،وكان
عضــوا فــي الهيئــة اإلداريــة لرابطــة الصحفييــن العــرب فــي األرا�ضــي املحتلــة ،وعمــل
قي ًمــا ملكتبــة رابطــة الجامعييــن فــي الخليــل ،ثـ َّـم ً
ّ
مدرســا فــي مدرســة رابطــة الجامعييــن
ِ
الثانويــة حتــى عــام  ،1999ثـ َّـم ً
مدرســا فــي مدرســة الصديــق األساســية الحكوميــة مــا
بيــن عــام (.)2001-1999
تأثــرجابــرمنــذ شــبابه املبكــربالحالــة النضاليــة أواخــرخمســينيات القــرن املا�ضــي،
فانضم إلى منظمة أبطال العودة ،والتحق بجيش التحريرالفلسطيني ،وساهم في
تأســيس الجبهــة الشــعبية لتحريــرفلســطين .غــادرفلســطين إلــى األردن عــام ،1967
ً
مفوضــا سياسـ ًـيا للجبهــة الشــعبية فــي القطــاع األوســط (منطقــة األغــوار)،
وعمــل
ً
ً
ثـ َّـم عيــن مســؤول عــن القطــاع الطالبــي ،ثــم مســؤول عــن القطــاع النســوي فــي إقليــم
ً
مطاردا من قبل الســلطات
عمان .هدم االحتالل منزل عائلته عام  ،1969وأصبح
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األردنيــة إبــان أحــداث أيلــول األســود ،إلــى أن غــادر إلــى فلســطين ،حيــث أصبــح
ً
ً
تنظيميــا عــن منطقــة الخليــل .اعتقلتــه قــوات االحتــال عــام  1972وخضع
مســؤول
ـاسُ ،ومنــع مــن الســفر ،ثـ َّـم توالــت اعتقاالتــه مــن قبــل قــوات االحتــال
لتحقيــق قـ ٍ
ُ
ً
حتــى بلــغ مجموعهــا أكثــرمــن  21عامــا ،وقــد عــرف فــي ســجون االحتــال بصالبتــه فــي
مواجهــة املحققيــن .نفــاه االحتــال عــن القــدس عــام  ،1980وفــرض عليــه اإلقامــة
الجبريــة داخــل حــدود مدينــة الخليــل ملــدة خمــس ســنوات ونصــف .تعــرض جابــر
ملحاولــة اغتيــال فــي االنتفاضــة الثانيــة ،وأصيبــت زوجتــه ،ثـ َّـم قـ َّـرر االختفــاء حتــى
َّ
اعتقاله نهاية عام  .2004شكل مع آخرين أول لجنة وطنية في الخليل عام 1978
ضمت مندوبين عن حركة فتح والجبهتين الشعبية والديمقراطية وجيش التحرير
الفلســطيني ،وســاهم فــي تشــكيل اتحــاد لجــان العمــل الصحــي فــي الخليــل ،كمــا عمــل
علــى إنشــاء صنــدوق للطالــب الفقيــر.
يــرى جابــر بــأن القضيــة الفلســطينية تحتــاج إلــى جملــة مــن االشــتراطات لتحقيــق
االنتصــار ،أولهــا إنجــازالوحــدة الوطنيــة وفــق برنامــج مقــاوم ،وثانيهــا الفهم الطبيعي
لالحتالل كما هو دون العيش في التضليل الذي تســوقه السياســات الدولية ودول
التطويــع والتطبيــع مــع املحتــل ،والنقطــة الثالثــة تتمثــل فــي العالقــات مــع األح ـزاب
والقوى العربية صاحبة املصلحة في الثورة والتأثيرفي االتجاه اإليجابي والتقدمي،
وتجســيد العالقــة معهــا بعيـ ًـدا عــن الخلفيــات األيديولوجيــة .يــرى جابــربــأن مســار
التســوية يحتــاج إلــى إعــادة تصويــب وتدقيــق ،ويصــف اتفــاق أوســلو بالكارثــة التــي
حلــت بالشــعب والقضيــة ،وبـ ًّ
ـأن االنقســام الفلســطيني كارثــة ونكبــة أخــرى حلــت
بهما أيضا ،فقد أدى االنقسام إلى تردي الحالة الوطنية وتغييب املشروع الوطني،
حتــى بــات الفلســطيني ينظــربقدســية شــديدة إلــى فئويتــه بــدل وطنيتــه ،مســتبدال
الوطــن بالتنظيــم ،مــا شــكل انعكاســا ســلبيا علــى مســارالحيــاة اليوميــة التــي تحتــاج
إلــى إعــادة قـراءة ،رغــم قناعتــه بوجــود مســتفيدين فــي كال الحزبيــن ال يريــدون إنهــاءه.
يؤكــد جابــر َّأن املقاومــة بكافــة وســائلها بمــا فيهــا املســلحة حــق مشــروع كفلتــه األمــم
املتحدة والقانون الدولي؛ فمن حق من يجلد أن يصرخ ،بل عليه أال يصمت ،فيما
يحــدد التوافــق الوطنــي الوســائل املناســبة وفــق برنامــج وطنــي ،ويــرى بــأن علــى الــكل
الفلســطيني املشــاركة فــي منظمــة التحريــرومؤسســاتها إليجــاد برنامــج وطنــي وتوافــق
وطنــي يتــم مــن خاللــه تجــاوز االنقســام والخالفــات الداخليــة التــي انعكســت ســلبا
علــى الحــس الجماهيــري.
28

بسام الصاحلي
•ولــد يف مخيــم األمعــري
قضــاء البيــرة عــام .1960
•األميــن العــام لحــزب
الشــعب الفلســطيني منــذ
عــام .2003
•انتخــب عضــوًا يف املجلــس
التشــريعي عــام .2006
•عضــو اللجنــة التنفيذيــة
ملنظمــة التحريــر.
•وزير الثقافة يف الحكومة الحادية عشرة.

ولــد بســام الصالحــي فــي الســادس عشــر مــن كانــون الثانــي  /ينايــر عــام  ،1960فــي
مخيــم األمعــري قضــاء مدينــة البيــرة فــي الضفــة الغربيــة لعائلــة فلســطينية الجئــة
تعود أصولها إلى مدينة اللد في الداخل املحتل عام  ،1948وهو متزوج وله  4بنات
وولــد .درس فــي مــدارس وكالــة الغــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين األونــروا،
وحصل على درجة البكالوريوس في علم االجتماع من جامعة بيرزيت عام ،1983
واملاجســتيرفــي الدراســات الدوليــة مــن نفــس الجامعــة عــام .2000
تأثــر الصالحــي إبــان شــبابه املبكــر بالجــو الوطنــي العــام وصعــود الحركــة الوطنيــة
فــي األرض املحتلــة ،فانتمــى للحــزب الشــيوعي الفلســطيني ونشــط فــي صفوفــه إبــان
دراســته فــي جامعــة بيرزيــت ،حيــث كان ً
رئيســا ملجلــس الطلبــة خــال الفتــرة (-1979
 ،)1981وممثال للحركة الطالبية في لجنة التوجيه الوطني أواخرسبعينيات القرن
ُ
املا�ضــي .تعــرض لالعتقــال مــن قبــل قــوات االحتــال وفرضــت عليــه اإلقامة الجبرية.
فــي عــام  1982انتخــب لعضويــة اللجنــة املركزيــة للحــزب الشــيوعي الفلســطيني،
كمــا شــغل عضويــة القيــادة الوطنيــة املوحــدة إبــان االنتفاضــة األولــى ،وهــي قيــادة
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ســرية تابعــة لفصائــل منظمــة التحريــر .وفــي عــام  1990اعتقلتــه ســلطات االحتــال
حتــى عــام  .1993شــغل أثنــاء االنتفاضــة الثانيــة عضويــة قيــادة القــوى الوطنيــة
واإلســامية ،وانتخــب َ
أمينــا ً
عامــا لحــزب الشــعب عــام  ،2003وكان مرشـ ًـحا لحــزب
الشــعب فــي االنتخابــات الرئاســية الفلســطينية عــام  .2005كمــا نشــط فــي مخاطبــة
ال ـرأي العــام العالمــي واملؤسســات األهليــة الدوليــة لدعــم القضيــة الفلســطينية.
وفــاز بعضويــة املجلــس التشــريعي عــن قائمــة «بديــل» فــي االنتخابــات التشــريعية
عــام  ،2006وأصبــح عضـ ًـوا فــي املجلــس الوطنــي الفلســطيني ،وعضـ ًـوا فــي املجلــس
املركــزي ،وعضــوا فــي اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر ،ورئيســا لدائــرة الشــؤون
االجتماعية فيها .كما شارك في حكومة الوحدة الوطنية عام  2007وزيرا للثقافة،
وشــغل عضويــة الوفــد الفلســطيني لتحقيــق التهدئــة بعــد العــدوان علــى قطــاع غــزة
عــام .2014
يــرى الصالحــي بــأن الفلســطينيين اآلن خســروا قوتهــم كحركــة تحــرر وطنــي،
وأصبحوا بعد أوســلو يحاكون نمط األنظمة العربية ،فاتفاق أوســلو َّبدل أولويات
الفلســطينيين ،وأصبحــت الطبقــة السياســية الفلســطينية تــرى فــي القــوى الغربيــة
ً
حلفــاء أساســيين ،وأصبــح املهــم العــودة للمفاوضــات بــدل مــن التركيــز علــى إنهــاء
االحتالل ،ويؤمن الصالحي بالتسوية السياسية رغم مالحظاته على اتفاق أوسلو،
واآلليــات املتبعــة فــي التعاطــي مــع االحتــال مــن قبــل القيــادة الفلســطينية ،بمــا فيهــا
غياب املرجعية عن عملية التفاوض السيا�سي ،إال أنه يعتبرالسلطة الفلسطينية
ً
مدخــا يمكــن البنــاء عليــه لتحقيــق الدولــة الفلســطينية املســتقلة ،التــي أقرتهــا
الشــرعية الدوليــة علــى حــدود عــام  ،1967وتحقيــق حــل عــادل لقضيــة الالجئيــن
وفقــا لقـرار ،194ويــرى الصالحــي بــأن االنقســام أضــربالشــعب الفلســطيني ،محمــا
حركة حماس مســؤولية ما جرى عام  ،2007داعيا إلى ضرورة إنهاء االنقســام من
خــال حــوار فلســطيني شــامل ،وتدخــل شــعبي لحمايــة االتفاقــات املوقعــة وإل ـزام
الجميــع لتنفيذهــا ،ويــرى ضــرورة التـزام الفصائــل الفلســطينية بمنظمــة التحريــر؛
ـرعيا ووحيـ ًـدا للفلســطينيين ،وتطبيــق مــا اتفــق عليــه سـ ً
باعتبارهــا ممثـ ًـا شـ ً
ـابقا مــن
انضمــام جميــع الفصائــل الفلســطينية للمنظمــة بمــا فيهــا حمــاس والجهــاد.
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بالل الشخشري
•ولــد يف مدينــة نابلــس
عــام .1952
•عضـــو املجلـــس الوطنـــي
الفلســـطيني.
•مديــر عــام املجلــس
(.)2013-1996
الوطنــي
•أســير محــرر ومبعــد ســابق
إلــى جنــوب لبنــان.

ولــد بــال عــز الديــن حســين الشخشــير فــي الثانــي والعشــرين مــن شــباط /فبرايــر
عــام  ،1952لعائلــة فلســطينية مــن مدينــة نابلــس شــمال الضفــة الغربيــة ،وهــو
متــزوج ولــه ولــد وبنــت .درس االبتدائيــة فــي مدرســتي الكنــدي واملعــري ،واإلعداديــة
فــي مدرســة عمــرو بــن العــاص ،والثانويــة فــي مدرســة الجاحــظ ،وحصــل علــى شــهادة
الثانوية العامة في الفرع األدبي من داخل سجون االحتالل عام  ،1974ثم التحق
بكليــة التربيــة فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة عــام  1982لدراســة علــم النفــس وحالــت
اعتقاالتــه دون تخرجــه .عمــل فــي مكتبــة فلســطين لبيــع الكتــب الثقافيــة ،وشــغل
منصــب مديــرعــام املجلــس الوطنــي الفلســطيني فــي الفتــرة مــا بيــن .2013-1996
اعتقل الشخشــيرلدى االحتالل لفترة بســيطة عام  ،1968ثم التحق بعد اإلفراج
عنه مباشرة بجيش التحرير ،وانضم للجبهة الديمقراطية عام  ،1969وهو العام
الذي عاد فيه إلى فلسطين ،واعتقل لدى االحتالل إداريا ملدة ثالثة أشهر ،التحق
بعدهــا بالعمــل العســكري ليعتقــل مــن جديــد عــام  ،1970وليحكــم ب ــأربع ســنوات
ويهــدم منــزل عائلتــه للمــرة الثانيــة .تســلم الشخشــير بعــد خروجــه مــن الســجن
مســؤولية تنظيــم الجبهــة الديمقراطيــة فــي مدينــة نابلــس ،حيــث شــارك بفاعليــة
فــي توجيــه نشــاطها الثقافــي والنقابــي والتطوعــي .تعــرض بــال خــال هــذه املرحلــة
الستدعاءات متكررة من قبل الحاكم العسكري الصهيوني ،إضافة إلى اعتقاالت
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احترازيــة ملــدة يــوم أو أيــام قليلــة بلــغ مجموعهــا نحــو  20اســتدعاء و 10اعتقــاالت
احترازيــة .اعتقــل عــام  1977وحكــم عليــه بالســجن مــدة خمــس ســنوات ،كمــا أنــه
تعــرض لعــدة اعتقــاالت إداريــة فــي الفتــرة مــا بيــن .1987-1985
تولى الشخشــيرمنصب منســق القيادة الوطنية املوحدة في نابلس إبان االنتفاضة
األولــى ،واعتقلــه االحتــال عــام 1988 ،وأبعــد إلــى جنــوب لبنــان بعدهــا بعــام .نشــط
فــي ملــف عــودة املبعديــن ،حيــث شــكل مــع آخريــن لجنــة الدفــاع عــن املبعديــن عــام
 ،1991وشــكل لجنــة أخــرى للدفــاع عــن األســرى ،وكان ممثــا للجبهــة الديمقراطيــة
فــي اللجنــة القياديــة العليــا لالنتفاضــة ،التــي كان يرأســها حينهــا القيــادي الفتحــاوي
عباس زكي ،كما شغل الشخشيرعضوية املجلس الوطني الفلسطيني عام ،1991
وعقــب توقيــع اتفــاق أســلو قــرر تــرك الجبهــة الديمقراطيــة علــى خلفيــة موقفهــا
املعــارض لــه ،لكنــه بقــي يعمــل داخــل املجلــس الوطنــي ،حيــث تســلم مســؤولية ملــف
املبعديــن ،وأصبــح عضــو هيئــة تحريــرمجلــة املجلــس .فــي عــام  1996عــاد الشخشــير
إلــى فلســطين وعمــل علــى تأســيس التجمــع الوطنــي ألبنــاء الشــهداء.
للشخشــيردراســتان ،إحداهمــا عــن املبعديــن إلــى الخــارج ،صــدرت عــن مركــزبديــل
فــي بيــت لحــم ،والثانيــة عــن الالجئيــن الفلســطينيين فــي الخــارج ،صــدرت عــن املجلس
الوطنــي الفلســطيني .كمــا أنــه مــارس الكتابــة فــي الصحــف العربيــة والفلســطينية،
ً
خصوصــا قضيتــي املبعديــن والالجئيــن.
وتنــاول العديــد مــن القضايــا السياســية
يــرى الشخشــير أن الخيــار الوحيــد لــدى الفلســطينيين اآلن هــو الصمــود أمــام
سياسات االحتالل الهادفة إلى إنهاء الكيان الفلسطيني ،ويعتقد بأن أوسلو حقق
بعض اإلنجازات املهمة مثل اعتراف االحتالل بالشعب الفلسطيني وعودة اآلالف
إلــى فلســطين ،ويعتبــرأن أكبــرخطــأ إلسـرائيل أن وافقــت عليــه ،ألنــه أول مــرة تعتــرف
فيه بالشــعب الفلســطيني كشــعب له مســمى ،وتعترف بأن له مرجعية وقيادة ،أما
االنقسام فتتحمل مسؤوليته حركة حماس التي ال ترغب بالتنازل عن قطاع غزة؛
األمــرالــذي يعــزز االنقســام ويدفــع باألمــور باتجــاه انفصــال قطــاع غــزة عــن الضفــة
الغربية ،ويرى الشخشيربأن الشراكة السياسية موجودة ً
عمليا ومن حق الجميع
أن يكون في إطارمنظمة التحريرعلى قاعدة برنامج املنظمة وهوالبرنامج الواقعي،
أما بالنسبة للمقاومة فالواقع الحالي يتطلب املقاومة الشعبية.
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تيسري عمران
•ولــد يف بلــدة برقــة قضــاء
نابلــس عــام .1959
•عضو املكتب اإلداري لحركة
حماس يف فلسطين (-1987
.)1990
•متحـ ٌ
ـدث باســم حمــاس يف
نابلــس (.)2009 - 2000
•خطيب وداعية إسالمي.

ولــد تيســيرعمـران علــي شــيخ عمــرفــي بلــدة برقــة فــي محافظــة نابلــس فــي العشــرين مــن
كانــون أول  /ديســمبرعــام  ،1959وهــو متــزوج ولــه ولــدان وبنتــان .درس االبتدائيــة
واإلعداديــة فــي مــدارس بروقيــن والثانويــة فــي املدرســة اإلســامية فــي مدينــة نابلــس،
حيــث حصــل منهــا علــى شــهادة الثانويــة العامــة بالفرعيــن األدبــي والشــرعي عــام
 ،1978وحصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي أصــول الديــن مــن الجامعــة األردنيــة
عــام  ،1982واملاجســتير فــي الفكــر اإلســامي مــن جامعــة البنجــاب فــي الهــور عــام
 ،1985وحصل على ماجستيرآخرفي الفقه والتشريع من جامعة النجاح الوطنية
عام  .1998عمل ً
ً
وخطيبا في مسجد بلدة برقة ملدة عامين ،ثم انتقل ملسجد
إماما
قريــة عينابــوس ملــدة عــام ،واســتقربــه املطــاف فــي مســجد الروضــة فــي مدينــة نابلــس
حتــى تقاعــده عــام .2015
َّ
تأثــر عم ـران بالفكــر اإلســامي إبــان دراســته الثانويــة وانضــم لجماعــة اإلخــوان
املســلمين ،وتجــذر انتمــاؤه لإلخــوان فــي فتــرة دراســته الجامعيــة ،متأثـ ًـرا بعــدد مــن
أســاتذته؛ كعبــد هللا عـزام وأحمــد نوفــل وهمــام ســعيد ،وأثنــاء دراســته فــي الجامعــة
انتخــب عضـ ًـوا فــي الجمعيــة العلميــة لكليــة الشــريعة ثــاث م ـرات ملــدة عــام فــي كل
منهــا ،وعقــب عودتــه إلــى فلســطين مــارس العمــل الدعــوي ،وأســس مــع آخريــن لجنــة
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تحفيظ القرآن الكريم التابعة للجنة زكاة نابلس ،وبقي ً
عضوا فيها في الفترة ما بين
 ،2000-1987كمــا انتخــب عضـ ًـوا فــي الهيئــة اإلداريــة لجمعيــة التضامــن الخيريــة فــي
نابلس في الفترة ما بين  ،2006-1996ونشط في لجان وجمعيات توعوية وتطوعية
وخيريــة أخــرى داخــل املدينــة؛ مثــل هيئــة لجنــة التوعيــة اإلســامية.
واكــب عمـران انتقــال الحركــة اإلســامية للعمــل املقــاوم فــي فلســطين ،فــكان عضـ ًـوا
فــي املكتــب اإلداري لحركــة حمــاس فــي محافظــة نابلــس فــي الفتــرة مــا بيــن -1987
َّ
 ،1990ومثل شمال الضفة في املكتب اإلداري للحركة في فلسطين ،وبعيد اندالع
االنتفاضــة الثانيــة ،انتخــب عضـ ًـوا فــي القيــادة السياســية لحمــاس عــن محافظــة
ً
ً
إعالميا باسمها في أعقاب اغتيال الشهيدين جمال
نابلس ،ومن ثم أصبح متحدثا
ســليم وجمــال منصــور عــام .2002
ً
اعتقــل عمـران أول مــرة عــام  ،1990وحكــم عليــه ب ــالسجن أربعيــن شــهرا ،واعتقــل
ً
إداريا مرة أخرى عام  2003ملدة ً 27
شهرا ،ثم اعتقل عام  2005ملدة ستة أشهر،
وفــي عــام  2006ملــدة  25شـ ً
ـهرا ،وملــدة ثالثــة أشــهرعــام  ،2009فضــا عــن منعــه مــن
الســفرمــن قبــل االحتــال منــذ عــام .1990
ألقــى عم ـران عـ ً
ـددا كبيـ ًـرا مــن املحاض ـرات والــدروس فــي الجامعــات والجمعيــات
واملســاجد وداخــل ســجون االحتــال ،تنــاول فيهــا مختلــف املواضيــع السياســية
واالجتماعيــة والثقافيــة ،وكتــب عـ ً
ـددا مــن األبحــاث واملقــاالت ،ولــه إصــداران
منشــوران؛ واحــد عــن الحــج والعمــرة ،وآخــر عــن فقــه الــزكاة.
يــرى عم ـران بــأن القضيــة الفلســطينية تمــر فــي حالــة مــن التيــه والضيــاع ،وهــي
مرحلــة فقــدت فيهــا فصائــل العمــل الوطنــي البوصلــة وانشــغلت بصغائــر األمــور،
ويؤمــن عمـران بقــدرة الشــعب الفلســطيني علــى تجديــد وصياغــة أدواتــه النضاليــة
بيــن الفتــرة واألخــرى ،وإخ ـراج عقــول وشــخصيات تقــود املرحلــة املقبلــة ،وتحقيــق
االنتصار ،ويعتقد بأن اتفاق أوســلو أحد املراحل الصعبة التي مرت على القضية
الفلســطينية؛ كونــه عبــارة عــن فــخ كبيــر ومؤامــرة ،ويــرى بـ َّ
ـأن االنقســام أضعــف
القضيــة الفلســطينية ،محمــا الجميــع املســؤولية عنــه ومطالبيــن بالعمــل علــى
إنهائــه ،داعيــا ألن يكــون ألهــل الفكــرواإلعــام دور للحفــاظ علــى البنيــة االجتماعيــة،
ويــرى بــأن الشـراكة السياســية هــي املفتــاح إلعــادة اللحمــة وبنــاء املفهــوم املؤس�ســي
فــي العمــل الوطنــي والسيا�ســي ،وبهــا يمكــن تجــاوز اآلثــار الســلبية لالختــاف فــي
الــرؤى واملواقــف والبرامــج ،مؤيــدا دخــول التيــارات واألحـزاب كافــة ملنظمــة التحريــر
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ومؤسســاتها تحــت عنــوان شـراكة سياســية حقيقيــة بإطــارتفاهمــي .ويؤكــد عمـران
بــأن املقاومــة وســيلة مــن وســائل التحريــر ،مشــيرا لوجــود العديــد مــن الخيــارات فــي
العمــل الوطنــي مــع ضــرورة املحافظــة علــى املقاومــة وحراســتها وتنميتهــا ،وجعلهــا
ثقافــة املجتمــع رغــم أنهــا ليســت الوســيلة الوحيــدة فــي العمــل الوطنــي ،مشــددا علــى
ضــرورة التكامــل بيــن املقاومــة والخيــارات األخــرى للوصــول إلــى األهــداف الوطنيــة.
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تيسري نصر اهلل
•ولــد يف قريــة َّ
النصاريــة
يف األغــوار عــام .1961
•عضــو املجلــس الوطنــي
الفلســطيني منــذ عــام
.1 9 9 6
•عضــو املجلــس الثــوري
لحركــة فتــح منــذ عــام
.2 0 1 6
•مبعد سابق إلى لبنان.

ولــد تيســيرمحمــد صالــح نصــرهللا فــي األول مــن آب عــام  1961فــي قريــة َّ
النصاريــة فــي
منطقــة األغــوار ،لعائلــة فلســطينية ُه ِ ّجــرت عــام  1948مــن بلــدة «قاقــون» قضــاء
طولكــرم ،وانتقلــت للعيــش فــي مخيــم بالطــة شــرق مدينــة نابلــس عــام  .1963درس
نصــر هللا املرحلتيــن االبتدائيــة واإلعداديــة فــي مدرســة وكالــة الغــوث فــي املخيــم،
وحصــل علــى الثانويــة العامــة فــي الفــرع العلمــي مــن مدرســة قــدري طوقــان فــي مدينــة
نابلــس عــام  ،1979ثــم التحــق بجامعــة النجــاح الوطنيــة عــام َّ ،1980
لكنــه انقطــع
عــن الدراســة بســبب االعتقــاالت املتكــررة ،إلــى أن حصــل علــى درجــة البكالوريــوس
فــي التربيــة االبتدائيــة مــن جامعــة القــدس املفتوحــة عــام  ،1996ثــم املاجســتير فــي
اإلدارة التربويــة مــن جامعــة النجــاح.
َّ
عمــل نصــر هللا فــي جهــاز التوجيــه السيا�ســي للشــرطة ،ثــم فـ ّ ِـرغ للعمــل مــع الطاقــم
الخــاص بمحافظــة نابلــس عــام  ،1996كمــا عمــل محاضـ ًـرا غيــر متفــرغ فــي جامعــة
َّ
القدس املفتوحة في الفترة ما بين َّ ،2007 - 2000
وتدرج نصرهللا في السلم اإلداري
لطاقــم املحافظــة ،إلــى أن أصبــح مديـ ًـرا ً
عامــا فيهــا ،ثـ َّـم منــح درجــة وكيــل مســاعد عام
.2018
اعتقــل نصــرهللا عــام  1980ملــدة  12يومــا ،وأصبــح بعــد خروجــه مــن الســجن مــن
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الكــوادرالبــارزة فــي حركــة الشــبيبة الطالبيــة فــي جامعــة النجــاح ،وكان لــه دور فاعــل
فــي العمــل التطوعــي واالجتماعــي .اعتقــل مــرة أخــرى عــام  1983وخضــع للتحقيــق
يومــا ،ثــم اعتقــل مجـ ً
ملــدة ً 43
ـددا عــدة مـرات خضــع خاللهــا للتحقيــق ،كمــا فرضــت
عليــه اإلقامــة الجبريــة ملــدة  6أشــهر ،جــددت مــرة أخــرى ،ثــم اعتقــل ً
إداريــا ملــدة 6
أشــهرُ ،
وعثــر خــال ذلــك علــى ســاح داخــل منزلــه؛ األمــر الــذي أدى إلــى إخضاعــه
للتحقيــق ملــدة ً 60
يومــا ،ثــم الحكــم عليــه بالســجن ملــدة ســنتين ونصــف .اهتــم نصــر
هللا داخل سجنه بتوسيع ثقافته والعمل مع الحركة األسيرة ،وفي عام  1988أعيد
اعتقالــه مــن جديــد وأبعــد إلــى لبنــان بعدهــا بعــام ،ليلتحــق بقــوات منظمــة التحرير،
ومنهــا انتقــل لإلقامــة فــي األردن ،حيــث عمــل فــي مكتــب االنتفاضــة الــذي رئســه فــي
حينــه عبــاس ز ـكـي ،إلــى أن عــاد إلــى فلســطين عــام .1995
كان نصرهللا ً
عضوا في إقليم حركة فتح في محافظة نابلس في الفترة ما بين 1996
ً
ً
وعضوا
عضوا في املجلس الوطني الفلسطيني منذ العام ،1996
  ،2000وأصبحفــي املجلــس االستشــاري التابــع لحركــة فتــح فــي الفتــرة مــا بيــن  ،2016 - 2009وعضــواً
في املجلس الثوري لحركة فتح منذ العام .2016
عمــل نصــرهللا مــع آخريــن علــى تأســيس مركــزيافــا الثقافــي داخــل مخيــم بالطــة عــام
 ،1998ويشــغل منصب رئيس مجلس اإلدارة فيه ،كما شــغل منصب رئيس مركز
شــباب بالطــة لدورتيــن ،وكان عضـ ًـوا فــي مجلــس اتحــاد كــرة القــدم الفلســطيني،
ً
ً
إعالميــا باســمه فــي الفتــرة مــا بيــن .2016 - 2012
وناطقــا
صــدر لنصــر هللا كتابــه األول بعنــوان انتفاضــة الجــوع وإض ـراب عــام  ،1987ولــه
كتابــان ينتظـران النــور وهمــا مذكـرات اإلبعــاد  1995-1989ومذكـرات االعتقــال،
وهوشخصية لها حضورها اإلعالمي الواضح في الساحة الفلسطينية ،ومشاركاته
فــي الفعاليــات الدوليــة مثــل مؤتمــر «فلســطينيو أوروبــا» ،وفــي عــدد مــن جلســات
الحــوار الفلســطينية فــي القاهــرة ولبنــان.
يعتقــد نصــر هللا بــأن اتفــاق أوســلو مــن الناحيتيــن السياســية واالقتصاديــة كان
ً
كارثيــا ،وأن االنقســام صفحــة ســوداء فــي تاريــخ الفلســطينيين ،وأن الحــل يكمــن
فــي تحقيــق الش ـراكة الوطنيــة عبــرحــواروطنــي واســع ،يشــارك فيــه الجميــع ويصــل
إلــى برنامــج وطنــي وسيا�ســي ونضالــي ،تمــارس فيــه املقاومــة بأشــكالها املختلفــة وفــق
الظروفواملعطياتالسياسيةوامليدانية.
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مجال حويل
•ولد يف مخيم جنين عام .1970
•انتخــب عضــوًا يف املجلــس
التشــريعي عــن حركــة فتــح
عــام .2006
•عضــو املجلــس الوطنــي
ا لفلســطيني .
•عضــو املجلــس الثــوري
لحركــة فتــح عــام .2014
•مدير املجلس التشريعي (.)2006-1998

ولــد جمــال مصطفــى عي�ســى حويــل فــي الرابــع مــن تشــرين أول /أكتوبــر  1970فــي
مخيــم جنيــن فــي الضفــة الغربيــة ،لعائلــة فلســطينية الجئــة مــن بلــدة زرعيــن َّ
املهجــرة
قضاء جنين .درس االبتدائية واإلعدادية في مدرسة وكالة الغوث في مخيم جنين،
والثانويــة فــي مدرســة جنيــن الثانويــة ،وحصــل منهــا علــى شــهادة الثانويــة فــي الفــرع
العلمــي عــام  .1991نــال شــهادة البكالوريــوس فــي االقتصــاد والعلــوم السياســية مــن
الجامعــة األردنيــة عــام 1995م ،واملاجســتيرفــي برنامــج الدراســات العربيــة املعاصــرة
مــن جامعــة بيرزيــت عــام  2011عــن رســالته «معركــة مخيــم جنيــن :التشــكيل
واألســطورة» .التحق ببرنامج الدكتوراه في جامعة القاهرة ،وهو في املرحلة األخيرة
مــن إعــداد أطروحتــه.
ً
َّ
موظفا في وزارة الصناعة الفلسطينية ملدة عام ،ثم عمل في دائرة الرقابة على
عمل
ّ
ُ
َّ
ً
االئتمــان فــي بنــك فلســطين الدولــي عــام  ،1998ثــم ع ِيــن مديــرا للمجلــس التشــريعي
ً َّ
ومقررا للجنة االقتصادية في الفترة املمتدة ما بين أعوام 2006-1998م.
انخــرط حويــل بالنضــال الوطنــي فــي فتــرة مبكــرة مــن حياتــه ،متأثـ ًـرا بممارســات
االحتالل الوحشية وبتاريخ عائلته النضالي ،فانتمى لحركة فتح وشارك بفعالياتها
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الوطنيــة ،تعــرض لالعتقــال أول مــرة عــام  ،1985ثــم توالــت اعتقاالتــه .أســس مــع
آخريــن التجمــع الوطنــي ألســرالشــهداء فــي الضفــة الغربيــة عــام  ،1995وكان ناطقــه
اإلعالمــي ،وعضــو أمانتــه العامــة ،كمــا أســس مــع آخريــن مركــزحــوارومقــره مدينــة
جنيــن عــام  ،1997والــذي ُيعنــى بتأكيــد أهميــة الحــوار بيــن املواطنيــن فــي مختلــف
القضايــا .وخــال االنتفاضــة الثانيــة طــارده االحتــال واعتقلــه فــي الحــادي عشــر
مــن نيســان عــام  2002إثــر معركــة جنيــن الشــهيرةُ ،
وحكــم عليــه بالســجن ســبع
ســنوات ونصــف ،وخــال اعتقالــه توفــي والــده ،وفــاز بعضويــة املجلــس التشــريعي
فــي انتخابــات عــام  2006عــن محافظتــه ،وفــي عــام  2014انتخــب عضـ ًـوا فــي املجلــس
َّ
الثوري لحركة فتح ،كما تقلد عضوية مجلس أمناء الجامعة العربية األمريكية في
جنيــن عــام  ،2016وعضويــة اللجنــة اإلداريــة لهيئــة األســرى واملحرريــن عــام .2018
شــارك حويــل فــي العديــد مــن املؤتم ـرات وحلقــات النقــاش وألقــى عـ ً
ـددا مــن
املحاض ـرات ولــه مشــاركات إعالميــة واســعة.
يعبــرجمــال عــن تفاؤلــه مــن املســتقبل القــادم ويــرى أن االنتصــارحليــف الشــعوب
املظلومــة ،مــع ضــرورة االســتعداد للمواجهــة والعمــل علــى تعميــق البعــد العربــي
واإلســامي والدولــي للقضيــة الفلســطينية .ويعتقــد حويــل بــأن اتفــاق أوســلو كان
إجباريــا وجــاء نتيجــة تحــوالت جذريــة ّ
ً
وتغي ـرات كبيــرة فــي املنطقــة ،كانــت فيهــا
ممـ ًـرا
ٍ
الخيارات الفلسطينية محدودة وضيقة ،وال ُيمكن إسقاط رأي اليوم على ظروف
قديمــة ،ويــرى بـ َّ
ـأن االنقســام مــن األخطــارالكبــرى التــي تواجــه الشــعب الفلســطيني،
ً
موحدا في إطارتعزيزقوة القضية الفلسطينية،
داعيا ألن يكون الكل الفلسطيني
وتعزيــز مفهــوم الش ـراكة عبــر املؤسســات الفلســطينية تحــت مفاهيــم توافقيــة،
وإخضــاع املقاومــة ضــد االحتــال للتوافــق الفلســطيني.
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حامت عبد القادر
•ولــد يف مدينــة القــدس
املحتلــة عــام .1953
•عضــو املجلــس التشــريعي
عــن حركــة فتــح (-1996
.)200
•عضــو املجلــس الثــوري
لحركــة فتــح منــذ .2009
•وزير شؤون القدس السابق.
•مسؤول ملف القدس يف حركة فتح.

ولد حاتم محمد عبد القادرعيد في العشرين من أيار /مايو عام  1953في القدس
لعائلــة فلســطينية مــن قريــة ســلمة قضــاء يافــا ،وهــو متــزوج ولــه ثالثــة أوالد .درس
االبتدائية في مدارس األونروا في البلدة القديمة في القدس ،واإلعدادية في مدارس
األونــروا فــي مخيــم شــعفاط ،والثانويــة فــي املدرســة األردنيــة فــي رام هللا التــي حصــل
منها على الثانوية العامة بالفرع األدبي عام  .1972حصل على درجة البكالوريوس
فــي اإلعــام مــن كليــة اإلعــام فــي جامعــة األزهــرفــي القاهــرة عــام  .1980عمــل فــي قســم
اإلعــام والعالقــات العامــة فــي األوقــاف اإلســامية فــي القــدس ،وســاهم فــي إصــدار
أول مجلــة إســامية حملــت اســم «هــدى اإلســام» ،كمــا عمــل محـ ً
ـررا فــي صحيفــة
القــدس الفلســطينية بيــن عامــي  ،1982 - 1980وانتقــل للعمــل فــي صحيفــة الفجــر
التــي كان ســكرتيرالتحريــرفيهــا .أســس مــع آخريــن مجلــة «عبيــر» املختصــة بقضايــا
ً
املـرأة والجمــال عــام  ،1985كمــا عمــل مســؤول لإلعــام فــي بيــت الشــرق فــي القــدس،
ُ
وع ّيــن مديـ ًـرا ً
عامــا للمطبوعــات والنشــرفــي وزارة اإلعــام عــام  ،1994حيــث شــارك
ِ
في وضع قانون املطبوعات والنشرالفلسطيني ،وأشرف على تراخيص العديد من
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املطبوعــات.
انخــرط عبــد القــادر فــي صفــوف حركــة فتــح إبــان دراســته الجامعيــة ،ونشــط فــي
تنفيذ فعالياتها ،وبعيد اندالع االنتفاضة األولى عام  1987انضم للقيادة الوطنية
ً
املوحــدة ممثــا عــن حركــة فتــح ،وقابــل الرئيــس الراحــل ياســرعرفــات سـ ًـرا فــي تونــس
عــام  ،1989حيــث اعتقــل إثــرهــذه املقابلــة إداريــا ملــدة ســتة أشــهرلــدى االحتــال،
تكــرر اعتقالــه ً
إداريــا ثــاث مـرات أخــرى ق�ضــى فــي كل مــرة ســتة أشــهر .شــارك عبــد
القــادرفــي مؤتمــرمدريــد وفــي املفاوضــات فــي واشــنطن ضمــن الوفــد الفلســطيني ،كما
َ َ
أســس مــع آخريــن فــي تســعينيات القــرن املا�ضــي اللجنــة القطريــة الدائمــة لدعــم
القــدس ،وهــي لجنــة تضــم عــدة شــخصيات مقدســية تجتمــع سـ ً
ـنويا فــي الدوحــة،
وتقــربرنامــج دعــم تنمــوي للقــدس بتمويــل قطــري كامــل.
فــازعبــد القــادربعضويــة املجلــس التشــريعي عــن حركــة فتــح فــي مدينــة القــدس فــي
انتخابــات عــام  ،1996حيــث تولــى خــال ذلــك عضويــة العديــد مــن اللجــان منهــا؛
لجنــة القــدس ،لجنــة الالجئيــن ،لجنــة الرقابــة وحقــوق اإلنســان ،وقــد ُعــرف عنــه
وقوفــه بجانــب املواطنيــن فــي مواجهــة تجــاوزات الســلطة التنفيذيــة .ترشــح فــي
ً
االنتخابــات التشــريعية عــام  2006ولكنــه لــم يفــزُ .عيــن مســؤول مللــف القــدس فــي
حركــة فتــح فــي الفتــرة مــا بيــن  ،2007-2006ثـ َّـم عمــل مستشـ ًـارا لشــؤون القــدس فــي
حكومــة ســام فيــاض فــي الفتــرة مــا بيــن  ،2008-2007ثـ َّـم تولــى وزارة شــؤون القــدس
ً
ً
مجددا
احتجاجا على شــح املوارد املالية املخصصة لها ،فتســلم
التي اســتقال منها
ً
ملــف شــؤون القــدس فــي حركــة فتــح ،وانتخــب عضــوا فــي املجلــس الثــوري لحركــة
فتــح مرتيــن عــام  ،2009وكذلــك فــي انتخابــات عــام  .2016كمــا حــاز علــى عضويــة
العديــد مــن املؤسســات املقدســية مثــل مجلــس أمنــاء جامعــة القــدس املفتوحــة،
والهيئة اإلسالمية العليا ،ومجلس أمناء جمعية ترميم املنازل القديمة ،باإلضافة
إلــى العديــد مــن األنديــة والهيئــات الرياضيــة والثقافيــة واالجتماعيــة ،كمــا َّأنــه رئيــس
مجلــس أمنــاء جمعيــة الـرازي فــي املدينــة.
ُ
تعــرض عبــد القــادر ملضايقــات مســتمرة مــن قبــل قــوات االحتــال ،وقــد كســرت
بعــض أضــاع صــدره إبــان االحتجاجــات علــى إغــاق بيــت الشــرق عــام  2002ونقــل
إلى املستشفى ،وأبعد عن املسجد األق�صى بقرارمن االحتالل مرتين ملدة  6أشهر،
كمــا أبعــد إلــى مدينــة أريحــا ملــدة  6أيــام عــام .2017
كتــب عبــد القــادر العديــد مــن املقــاالت واالفتتاحيــات للصحــف الفلســطينية
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ً
ً
صحفيــا ،كمــا قـ َّـدم العديــد مــن أوراق العمــل فــي املؤتم ـرات
خصوصــا إبــان عملــه
والــورش املتخصصــة بشــؤون القــدس ،واســتضافته وســائل اإلعــام اإلذاعيــة
واملتلفــزة للتعليــق علــى أحــداث القــدس خاصــة والقضيــة الفلســطينية عامــة.
ً
خصوصــا في
يعتقــد عبــد القــادربــأن القضيــة الفلســطينية تمــرفــي أصعــب مراحلهــا،
ظل تغييب املســتوى الرســمي للرؤية وإيجاد البدائل في مواجهة االحتالل .ويصف
االنقسام بالكارثة التي نزلت على الشعب الفلسطيني محمال كال من حماس وفتح
ً
املســؤولية عنه .ويرى عبد القادربأن أوســلو كان فخا للفلســطينيين؛ حيث تعامل
معه االحتالل على َّأنه مشروع أمني واقتصادي فقط ،وينادي عبد القادربضرورة
ً
خصوصــا أن الش ـرائع الدوليــة
تشــبث الفلســطينيين باملقاومــة بأشــكالها كافــة،
أعطــت الفلســطينيين الحــق فــي مقاومــة االحتــال ،ويدعــو إلــى الحفــاظ علــى ســاح
املقاومة وعدم تسليمه بأي حال .وينادي عبد القادربالشراكة السياسية بين كل
مكونــات الشــعب الفلســطيني ،فشــركاء النضــال هــم شــركاء فــي القـرار.
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حافظ الربغوثي
•ولــد يف قريــة ديــر غســانة
عــام .1950
•عضــو املجلــس الثــوري
لحركــة فتــح.
•رئيــس تحريــر صحيفــة
الحيــاة الجديــدة ســابقًا.
•روائي وكاتب صحفي.

ولد حافظ عمرالبرغوثي عام  1950في قرية ديرغسانة قضاء مدينة رام هللا ،وهو
متــزوج ولــه أربعــة أبنــاء .أنهــى الثانويــة العامــة فــي مدرســة بلدتــه ديــرغســانة ،ودرس
العلــوم السياســية فــي جامعــة كاتانيــا فــي إيطاليــا لفتــرة ،ثـ َّـم تــرك مقاعــد الدراســة
والتحــق بالثــورة الفلســطينية فــي ســبعينيات القــرن املا�ضــي.
عمل البرغوثي في مجال الصحافة منذ عام  ،1975وشغل سكرتيرتحريرصحيفتي
الوطن ثم القبس الكويتية ،كما شغل منصب رئيس تحريرجريدة الحياة الجديدة
املحلية ،التي أسسها مع نبيل عمرو عام  1995حتى تقاعده عام .2012
صدرللبرغوثي ٌ
عدد من الكتب والروايات منها «عصراالنحطاط» في الثمانينيات،
َّ
و«دم االنتفاضــة» الصــادرفــي عمــان عــام 1990؛ حيــث وثــق حيــاة عــدد مــن شــهداء
االنتفاضــة األولــى ،و«أحــوال» (وهــي عبــارة عــن كتابــات أدبيــة ســاخرة) عــام ،2004
وروايــة الخـ ّـواص عــام .2005
نشــط البرغوثــي داخــل األرض املحتلــة وشــارك فــي االنتفاضــة األولــى ()1993-1987
فاعتقلتــه قــوات االحتــال عــام  1988ملــدة ً 22
يومــا ،خضــع خاللهــا للتحقيــق حــول
كتاباتــه فــي صحــف عربيــة ،وتحريضــه علــى العصيــان املدنــي .كمــا فــاز بعضويــة
املجلــس الثــوري لحركــة فتــح عــام  ،2009وكذلــك عــام .2016
ً
يــرى البرغوثــي بــأن تجييــش االنتفاضتيــن األولــى والثانيــة كان خطــأ فلســطينيا،
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ً
ً
إعالميــا ليقــول للعالــم َّأنــه يقاتــل جيوشــا منظمــة ،كمــا َّأن اتفــاق
اســتغله االحتــال
َّ
ً
مخرجا ملنظمة التحريرمن أزمتها في الخارج ،مشددا أن أية تسوية منذ
أوسلو كان
أوسلوإلى اليوم ،ستكون مؤقتة ،ومجرد إمالءات على الطرف األضعف ولن تدوم.
ويعتقــد البرغوثــي بــأن االنقســام الفلســطيني نتــاج صراعــات إقليميــة علــى الســاحة
الفلسطينية ،وأن إيران وحركة حماس تتحمالن املسؤولية عنه ،كما َّأن اختالف
البرامج السياسية بين فصائل منظمة التحريرمن جهة ،وحركتي حماس والجهاد
اإلســامي مــن جهــة ثانيــة ،ووجــود االحتــال ،يحــدان مــن إمكانيــة إقامــة ش ـراكة
فلسطينية حقيقية ،مستدركا أن تغييرالوضع وتحقيق الحكم الديمقراطي ممكن
فــي حــال زوال االحتــال .ويــرى البرغوثــي بـ َّ
ـأن الحــل الواقعــي للقضيــة الفلســطينية
يمكــن أن يتــم بإقامــة كونفدراليــة بيــن األردن والضفــة وغــزة ودولــة االحتــال علــى
شــاكلة الكونفدراليــة السويســرية ،ألن الغلبــة برأيــه ســتكون للعــرب ،لكــن يجــب أن
ً
ً
أوال .ويعتقــد بـ َّ
ـأن املقاومــة الشــعبية وصــول للعصيــان
تقــوم دولــة فــي الضفــة وغــزة
َّ
املدنــي ضــد االحتــال هــي الوســيلة األنجــع فــي هــذه املرحلــة ،أمــا الكفــاح املســلح
فشــروط نجاحــه فــي تحقيــق طموحــات الفلســطينيين غيــرمتوفــرة اآلن.
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حسام خضر
•ولــد يف بلــدة كفــر رمــان
قضــاء طولكــرم عــام .1961
•عضــو املجلــس الوطنــي
الفلســطيني منــذ عــام
.1 9 8 8
•عضــو املجلــس التشــريعي
(.)2006-1996
•رئيــس لجنــة الدفــاع عــن
الالجئيــن الفلســطينيين.

ولــد حســام محمــود عبــد الرحمــن خضــر فــي الثامــن مــن كانــون أول /ديســمبر عــام
 1961فــي بلــدة كفــر رمــان فــي محافظــة طولكــرم شــمال الضفــة الغربيــة ،لعائلــة
فلســطينية الجئــة أصلهــا مــن مدينــة يافــا ،اســتقرت فــي مخيــم بالطــة لالجئيــن
الفلســطينيين ،وهــو متــزوج ولــه ولــد وبنتــان .درس االبتدائيــة فــي مدرســة كفــررمــان
ومدرســة الوكالــة فــي مخيــم بالطــة ،واإلعداديــة فــي مدرســة مخيــم بالطــة ،وحصــل
علــى الثانويــة العامــة فــي الفــرع األدبــي مــن مدرســة بيــت فوريــك الثانويــة عــام ،1980
ونــال شــهادة البكالوريــوس فــي العلــوم السياســية مــن جامعــة الكويــت عــام .1988
بدأ خضرنشاطه الوطني في سن مبكرة ً
متأثرا بواقع اللجوء ودور عائلته الوطني،
فشــارك وهــو طالــب فــي املدرســة فــي التظاه ـرات ضــد االحتــال ،وتعــرض لإلبعــاد
عــن مدرســته ،ولالعتقــال عــام  ،1975ملــدة ً 18
يومــا ،وتوالــت اعتقاالتــه بعدهــا
ً
لتصل إلى  25اعتقال .نشط إبان دراسته الجامعية في جامعة النجاح في صفوف
حركــة الشــبيبة الطالبيــة ،وقــد فــرض عليــه االحتــال اإلقامــة الجبريــة بيــن عامــي
 .1986-1984وتعــرض لإلصابــة مــن قبــل قــوات االحتــال ثــاث مـرات ،كانــت األولــى
بالرصاص الحي في ساقه األيمن عام  ،1987واعتقل بعدها بأيام وأبعد إلى جنوب
لبنــان عــام  ،1988األمــرالــذي حرمــه إتمــام دراســته الجامعيــة فــي جامعــة النجــاح
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ليســتكملها فــي جامعــة الكويــت .اســتقربــه املطــاف فــي تونــس ،وكلفــه الرئيــس ياســر
عرفــات بالقيــام بجولــة حــول العالــم لشــرح معانــاة الشــعب الفلســطيني .انتخــب
عــام  1988عضـ ًـوا فــي املجلــس الوطنــي الفلســطيني ،وعضـ ًـوا فــي الهيئــة اإلداريــة
التحاد طلبة فلسطين عام  .1990وفي عام  1994عاد إلى فلسطين بموجب اتفاق
أوســلو واســتقرفــي مخيــم بالطــة .اختيــرلرئاســة لجنــة الدفــاع عــن حقــوق الالجئيــن
الفلســطينيين عــام  ،1994كمــا فــازفــي االنتخابــات التشــريعية عــام  ،1996ضمــن
قائمــة «الحريــة واالســتقالل» املســتقلة بعــد اســتثنائه مــن قائمــة فتــح ،ومنعــه
االحتــال مــن الســفرمنــذ فتــرة طويلــة إلــى اآلن حتــى مــن قبــل الســلطات األردنيــة.
كتب خضرخالل اعتقاله  125كر ً
اسا وثق فيها الحياة اليومية له داخل السجن،
فضال عن قضايا سياسية وأدبيةَّ ،
لكنه أرجأ نشرها إلى فترة الحقة ،منها دراسات:
« نحــن الفاتحــون» »،فلســفة الق ـرار التنظيمــي»« ،التــآكل الثــوري :دراســة فــي
الســقوط األمنــي» ،روايــة « األفعــى» .وهــو ضيــف دائــم فــي وســائل اإلعــام املحليــة
والعربيــة والدوليــة ،وقــد وشــارك فــي الكثيــرمــن ورش العمــل واملؤتمـرات والنــدوات.
َّ
يرى خضرأن الفلسطينيين لم يحسنوا إدارة اللحظة التاريخية التي وفرها اتفاق
أوســلو ،فلــم يتــم خلــق نمــوذج ديمقراطــي تقــوده مؤسســة تحتكــم إلــى القانــون فعـ َّـم
الفســادَ ،
وض ُعــف الفلســطينيون أمــام ممارســات االحتــال الغاشــمة ،ولــم يعــد
باإلمكان إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام  .1967ويعتقد
خضربأن حركتي فتح وحماس تتحمالن مسؤولية االنقسام؛ فالقيادة الفتحاوية
فــي حينــه لــم تتحمــل فكــرة تــداول الســلطة أمــام فــوز حركــة حمــاس فــي االنتخابــات
التشــريعية ،ويــرى بـ َّ
ـأن هنالــك حاجــة ماســة لتحقيــق الش ـراكة السياســية ،لكـ َّـن
الفصائــل الفلســطينية غيــرجاهــزة الســتحقاقات الش ـراكة ،فهــي باألســاس قبائــل
سياســية تخ�شــى الديمقراطيــة ،ويضيــف بــأن دخــول حركتــي حمــاس والجهــاد
اإلســامي ملنظمــة التحريــر فــي ظــل وضعهــا الحالــي غيــر مجـ ٍـد وال يفيــد القضيــة
الفلسطينية ،ويرى َّ
بأن السيناريواملقبل للقضية مبني على إقامة دولة فلسطينية
مســتقلة فــي قطــاع غــزة ،ويعتقــد َّ
بأنــه مــن منطلــق وطنــي والتز ًامــا بقـرارات املجالــس
الوطنيــة التــي طالبــت بإقامــة دولــة فلســطينية علــى أي جــزء محــرر مــن األرض ،فـ َّ
ـإن
هــذا الســيناريو أمــرواقعــي كــون قطــاع غــزة هــو أرض محــررةَّ ،أمــا الضفــة الغربيــة
فســتكون تحــت إدارة ذاتيــة للســلطة الفلســطينية علــى الســكان تنتقــل ً
الحقــا إلــى
األردن.
46

حسن يوسف
•ولــد يف قريــة الجانيــة
شــمال غــرب رام اهلل عــام
.1 9 5 5
•عضــو القيــادة السياســية
لحركــة حمــاس.
•انتخــب عضــوًا يف املجلــس
التشــريعي عــام .2006
•عضـــو املجلـــس الوطنـــي
الفلســـطيني.
•أحــد مبعــدي مــرج الزهــور عــام  ،1992وأمضــى ســبعة
عامــا يف ســجون االحتــال.
عشــر ً

ولد حسن يوسف داود دارخليل في الرابع عشرمن نيسان  /أبريل عام  ،1955في
قريــة الجانيــة شــمال غــرب مدينــة رام هللا ،وهــو متــزوج ولــه ســتة أبنــاء ذكــور وثــاث
إناث .درس املرحلة االبتدائية في مدرسة الجانية ،واإلعدادية في مدرسة ذكور كفر
نعمة والثانوية في مدرسة األق�صى الشرعية الثانوية في القدس ،حيث حصل منها
علــى شــهادة الثانويــة فــي الفــرع الشــرعي عــام  ،1975ونــال شــهادة الدبلــوم فــي العلــوم
الشــرعية مــن املعهــد الشــرعي فــي املســجد األق�صــى عــام  ،1977والبكالوريــوس فــي
الشريعة من كلية الدعوة وأصول الدين في جامعة القدس /أبو ديس عام .1982
ً
ُع ّيــن ً
إمامــا للمســجد العمــري فــي مدينــة رام هللا عــام  ،1982ومســؤول عــن دور
ِ
القـرآن الكريــم والحديــث الشــريف فــي محافظــة رام هللا والبيــرة فــي الفتــرة بيــن عــام
ً
ورئيســا لقســم الــزكاة فــي مديريــة أوقــاف محافظــة رام هللا والبيــرة فــي
،1996-1985
الفترة بين عام  ،2005-1987كما عمل في التدريس في عدة مدارس في مدينتي رام
هللا والبيــرة؛ كاملدرســة األردنيــة فــي مدينــة البيــرة بيــن أعــوام  ،1979 –1976والرجــاء
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اللوثرية في مدينة رام هللا ما بين أعوام  ،1996 – 1982وثانوية البيرة الشرعية في
الفتــرة بيــن أعــوام .1996 - 1984
نشــأ يوســف فــي بيئــة متدينــة ،وتأثــربوالــده الــذي كان إمــام مســجد قريتــه ،والتحــق
بجماعــة اإلخــوان املســلمين عــام  1975أثنــاء تواجــده فــي األردن ،فــكان عضـ ًـوا فــي
مجلــس طلبــة كليــة الدعــوة وأصــول الديــن فــي جامعــة القــدس ،وســاهم إبــان عملــه
ُ
ً
إمامــا ملســجد بيرزيــت فــي تأســيس الكتلــة اإلســامية فــي جامعــة بيرزيــت ،وقــد أوكلــت
َّ ُ ّ
له مهمة املتابعة املباشرة لها ،ثم ك ِلف بمتابعة النشاط التربوي للحركة اإلسالمية
في معهد داراملعلمين التابع لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيينَّ ،
ثم تولى
مســؤولية العمــل اإلســامي فــي محافظــة رام هللا والبيــرة فــي الفتــرة بيــن عــام -1984
 .1992باإلضافــة إلــى عضويتــه فــي لجنــة زكاة محافظــة رام هللا والبيــرة ،وفــي الهيئــة
التأسيســية للجمعيــة الخيريــة اإلســامية.
تعــرض يوســف لالعتقــال علــى يــد قــوات االحتــال اإلسـرائيلي أول مــرة عــام ،1974
عقــب مشــاركته فــي مظاهــرة طالبيــة انطلقــت مــن ســاحات املســجد األق�صــى تنديـ ًـدا
بسياسات االحتالل وممارساته ،فخضع خاللها للتحقيق في مركزاملسكوبية ،كما
تعرض لسلســلة من االســتدعاءات على خلفية خطبه املنددة باالحتالل والداعية
ملواجهتــه .كان يوســف مــن اإلســاميين الشــباب الذيــن دفعــوا باتجــاه انخ ـراط
اإلخــوان املســلمين فــي العمــل الوطنــي ،فاعتقــل مــرة أخــرى عــام  1987ثــم توالــت
اعتقاالته حتى وصلت إلى  14اعتقاال ،بمجموع وصل إلى  17سنة ،وفي أواخرعام
 1992أبعــده االحتــال إلــى مــرج الزهــور جنوبــي لبنــان ملــدة عــام ،فــكان مــن اللجنــة
ً
املســؤولة عن إدارة شــؤون املبعدين داخل مخيمهم .منذ عام  1994أصبح ممثل
عــن حركــة حمــاس فــي لجنــة املؤسســات الوطنيــة واإلســامية فــي محافظــة رام هللا
والبيــرة ،وكان مــن بيــن القيــادات الفلســطينية التــي تصــدت لشــارون عنــد اقتحامــه
للمســجد األق�صــى فــي  28أيلــول عــام  ،2000حيــث تواجــد مــع الشــيخ رائــد صــاح
والقيادي فيصل الحسيني والشيخ محمد حسين أمام باب املغاربة .صاغ يوسف
مــع القيادييــن صخــرحبــش ومــروان البرغوثــي البيــان األول لالنتفاضــة الثانية باســم
القــوى الوطنيــة واإلســامية ،حيــث اقتــرح تســميتها بــ» انتفاضــة األق�صــى» ،فطــارده
االحتــال حتــى اعتقالــه فــي  31آب /أغســطس عــام .2002
اســتقال يوســف مــن وظيفتــه فــي وزارة األوقــاف وتفــرغ للعمــل السيا�ســي بطلــب مــن
قيــادة حركــة حمــاس عــام  ،2005وافتتــح مكتــب «النــور» اإلعالمــي ،الــذي ســاهم فــي
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التحضيــرلالنتخابــات البلديــة والتشــريعية التــي حققــت فيهــا الحركــة فـ ً
ـوزا كبيـ ًـرا .فــي
انتخابــات عــام  2006فــازبمقعــد فــي املجلــس التشــريعي عــن كتلــة التغييــرواإلصــاح
حاصـ ًـدا أعلــى األصــوات فــي محافظــة رام هللا والبيــرة بفــارق كبيــرعــن منافســيه.
يــرى يوســف بــأن املســتقبل للقضيــة الفلســطينية ،لكــن الظــروف فــي املــدى املنظــور
ً
خصوصا في ظل عملية التسوية واالنحيازاألمريكي
ال تعمل لصالح الفلسطينيين،
الكامــل لالحتــال واالنقســام الفلســطيني ،ويعتقــد بــأن اتفــاق أوســلو كان فــي صالــح
االحتالل داعيا للتخلي عنه ،ومشــددا على ضرورة تجاوز حالة االنقســام وتحقيق
الشـراكة السياســية القائمــة علــى التوافــق بيــن الــكل الفلســطيني ،وإصــاح منظمــة
التحريــر ،وإدخــال حركتــي حمــاس والجهــاد اإلســامي فيهــا ،وإجـراء انتخابــات حــرة
ونزيهــة فــي الداخــل والخــارج الختيــار ممثلــي الشــعب الفلســطيني ،ويعتبــر يوســف
املقاومــة مشــروعة ً
وفقــا للقوانيــن الدوليــة والش ـرائع الســماوية ،مرجعــا تحديــد
شــكلها ً
وفقــا للواقــع واإلمكانيــات ،مــع إبقــاء الخيــارات مفتوحــة والوســائل املختلفــة
متاحــة أمــام الشــعب الفلســطيني لتحريــرفلســطين ،وإقامــة الدولــة املســتقلة ذات
الســيادة علــى الت ـراب الوطنــي التاريخــي.
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َّ

حسني رحال
رحــال عــام
•ولــد حســين َّ
 ،1946يف قريــة عرتــوف
املهجــرة جنــوب شــرق
َّ
القــدس املحتلــة.
•عضــو املجلــس املركــزي
ملنظمــة التحريــر.
•قيــادي يف جبهــة التحريــر
العربيــة.

ولد حسين خالد أحمد َّ
رحال في الثالث والعشرين من آذار /مارس عام  ،1946في
قرية عرتوف َّ
املهجرة جنوب شرق القدس املحتلة ،وهومتزوج ولديه خمسة أبناء
(بنتان وثالثة من الذكور) ويسكن مدينة بيت لحم.
تلقى َّ
رحال تعليمه األسا�سي واإلعدادي في مدرسة وكالة الغوث في مخيم الدهيشة
لالجئيــن جنــوب بيــت لحــم ،وحصــل علــى شــهادة الثانويــة العامــة مــن مدرســة بيــت
لحــم الثانويــة عــام  ،1968وعلــى البكالوريــوس فــي التجــارة واالقتصــاد جامعــة
دمشــق عــام .1971
عمــل َّ
رحــال فــي ســلك التعليــم فــي الكويــت مــدة خمــس ســنوات ،ثــم عمــل خمــس
ســنوات أخــرى فــي التجــارة ،غــادرالكويــت نهايــة عــام ً 1978
متجهــا إلــى العـراق ،حيث
ً
عمــل فــي وزارة اإلعــام العراقيــة باحثــا فــي قضايــا الطفولــة حتــى عــام  ،1995ثــم عــاد
إلى فلسطين بعد اتفاق أوسلو ،وعمل في وزارة االقتصاد الوطني حتى تقاعد عام
.2006
َّ
ق�ضــى رحــال مــع عائلتــه ســنوات حياتــه األولــى داخــل خيمــة لالجئيــن فــي مخيــم
الدهيشــة فــي الضفــة الغربيــة ،وكان لهــذه الســنوات أثرهــا فــي تحديــد توجهاتــه
السياســية والفكريــة املســتقبلية.
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انضــم َّ
رحــال لجبهــة التحريــر العربيــة منــذ تأسيســها عــام  ،1968وأصبــح عضـ ًـوا
ً
َّ
فاعــا فيهــا ،ومثلهــا فــي العديــد مــن املؤتمـرات والنــدوات واالجتماعات السياســية مع
القوى الفلسطينية في الكويت وفلسطين ،وقد تدرج في املسؤوليات داخلها ،حتى
أصبــح عضـ ًـوا فــي املجلــس الوطنــي الفلســطيني ،وعضــوا فــي املجلــس املركــزي كممثــل
للجبهــة فيهمــا.
تبنــى َّ
َّ
رحــال فكــرحــزب البعــث العربــي االشــتراكي ،وتشــرب مبــادئ الوحــدة العربيــة
والحريــة واالشــتراكية ،وآمــن بعدالــة القضيــة الفلســطينية وبضــرورة الصمــود
ومقاومــة االحتــال حتــى تحقيــق حلــم العــودة والدولــة ،وعــارض اتفــاق أوســلو ورآه
مسارا ً
ً
عبثيا ال يحقق الحد األدنى من تطلعات الشعب الفلسطيني وأهدافه ،على
الرغم من تبنيه للبرنامج السيا�ســي ملنظمة التحرير ،وتفهمه للظروف التي دفعت
منظمــة التحريــرلتوقيعــه ،كمــا عــارض َّ
رحــال االنقســام الفلســطيني َّ
وحمــل طرفيــه
مسؤولية استمراره ،ودعا مر ًارا إلى ضرورة مشاركة الفصائل كافة بما فيها حركتا
حمــاس والجهــاد اإلســامي فــي مؤسســات منظمــة التحريــروالســلطة الفلســطينية.
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حنا عمرية
•ولــد يف مدينــة الرملــة
عــام .1948
•عضــو اللجنــة التنفيذيــة
ملنظمــة التحريــر (-2001
)2019
•عضـــو املجلـــس الوطنـــي
الفلســـطيني.
•عضــو املكتــب السياســي
لحــزب الشــعب.
•صحفي وكاتب ومحلل سياسي.

ولــد حنــا عفيــف عميــرة فــي مدينــة الرملــة فــي الثانــي عشــرمــن حزي ـران /يونيــو عــام
 ،1948وهو متزوج وله ثالثة أبناء .درس االبتدائية في مدرسة اللوثري في القدس،
ثــم انتقــل إلــى مدرســة تراســنطا ثــم الكليــة اإلبراهيميــة .التحــق بجامعــة بيرزيــت
لدراســة البكالوريــوس ،وواصــل دراســة املاجســتير فــي األمــن الدولــي فــي جامعــة
وارنبــورو فــي إيرلنــدا عــام  .2002عمــل فــي جامعــة بيرزيــت عــام  ،1971واتجــه
نحــو العمــل الصحفــي ،فعمــل فــي صحيفــة الطليعــة املقدســية فــي الفتــرة بيــن عــام
 ،1994-1978وكان كاتــب عمــود صحفــي ومحلــل سيا�ســي فــي عــدد مــن الصحــف
الفلســطينية والعربيــة مثــل اليســاراألهلــي (مصــر) ،والطريــق (رام هللا) ،والجماهيــر
(األردن).

.

تأثــر عميــرة بنكســة حزي ـران عــام  1967ونتائجهــا ،فأســس مــع آخريــن عــام 1968
مــا ُعــرف بالشــباب الثــوري الفلســطيني ،الــذي َّنفــذ بعــض الفعاليــات الوطنيــة،
واعتقلتــه قــوات االحتــال فــي نفــس العــام .نشــط فــي الحركــة الطالبيــة فــي جامعــة
بيرزيــت ،فــكان مــن مؤس�ســي مجلــس الطلبــة فيهــا ،واعتقلــه االحتــال وحكــم عليــه
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بالسجن ملدة خمس سنوات من عام  ،1976-1971تحول أثناء اعتقاله إلى الفكر
املارك�ســي ،فانتمــى للحــزب الشــيوعي الفلســطيني ،وتــدرج فــي ســلم املناصــب داخــل
الحزب حتى أصبح ً
عضوا في مكتبه السيا�سي عام  .1991كان عميرة ضمن اللجنة
االستشــارية للوفــد الفلســطيني املشــارك فــي مؤتمــرمدريــد للســام عــام  ،1991كمــا
كان عضـ ًـوا فــي املجلــس الوطنــي الفلســطيني منــذ عــام  ،1996وفــي عــام  1998اختيــر
عميــرة ً
أمينــا ً
عامــا لحــزب الشــعب ،كمــا شــغل عضويــة اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة
التحريــر الفلســطينية عــن حــزب الشــعب مــن عــام َّ ،2019-2001
وعينــه الرئيــس
محمــود عبــاس ً
رئيســا للجنــة الرئاســية العليــا ملتابعــة شؤون الكنائس في فلســطين.
ومؤسساتيا ،فكان ً
ً
نشط عميرة ً
عضوا في الهيئة اإلدارية لرابطة الصحفيين
نقابيا
ً
مؤسســا ورئيــس اللجنــة التنفيذيــة للمركــز
العــرب مــن عــام  ،1990-1981وعضـ ًـوا
الفلســطيني للســام والديمقراطيــة فــي القــدس فــي الفتــرة مــن عــام ،2003-1996
وعضــو اللجنــة التنفيذيــة ملركــزالقــدس للحقــوق االجتماعيــة والسياســية منــذ عــام
 ،1997وعضــو اللجنــة الوزاريــة لشــؤون القــدس مــن عــام .2004-2002
ً
خصوصــا
يــرى عميــرة بــأن القضيــة الفلســطينية تمــربمرحلــة مــن انســداد األفــق،
فــي ظــل وجــود حكومــة إس ـرائيلية تضــرب بعــرض الحائــط كل الق ـرارات وترفــض
تنفيذهــا ،ويعتبــر اتفــاق أوســلو ّ
حمــال أوجــه ،وأن األمــر كان يعتمــد علــى األداء
الفلســطيني ،وقــد ظهــرأن نتائــج االتفــاق كانــت فــي غيــرصالــح الشــعب الفلســطيني،
فهنــاك أخطــاء فلســطينية مقابــل تغــول وعدوانيــة إس ـرائيلية.
يعتقــد عميــرة بــأن االنقســام السيا�ســي الفلســطيني هــو حــول الســلطة ،ومــن الــذي
يحكــم ،وال توجــد إمكانــات واقعيــة إلنهــاء االنقســام طاملــا ليــس هنــاك قناعــة بآليــات
إنهائه ،مضيفا َّأنه باإلمكان تجاوزه من خالل إجراء االنتخابات الشاملة ،الرئاسية
والتشــريعية واملجلــس الوطنــي ،مؤيــدا إشـراك الجميــع فــي منظمــة التحريــربمــا فيهــا
حركتــا حمــاس والجهــاد ،مــع ضــرورة االتفــاق علــى آليــة لتنفيــذ ذلــك ،ويعتبــرعميــرة
االنفصــال واالســتقالل عــن االحتــال هــو املطلــب الرئيــس للشــعب الفلســطيني،
والبــد مــن اســتخدام جميــع الوســائل للخــاص مــن االحتــال ،كونــه مبــدأ أساسـ ًـيا
ً
ً
وحقــا مكفــول ،لكــن اســتخدام أي مــن الوســائل يجــب أن يكــون موضــع نقــاش
ً
قطاعــا ً
خاصــا بــل برنامــج وخطــة مشــتركة ،وأنــه دون
وحــوار ،فاملقاومــة ليســت
الوحــدة لــن تنجــح أي مقاومــة.
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خالد أبو طوس
•ولــد يف بلــدة طمــون
جنــوب طوبــاس عــام .1949
•انتخــب عضــوًا يف املجلــس
التشــريعي عــن حركــة
حمــاس عــام .2006
•عضـــو املجلـــس الوطنـــي
الفلســـطيني.
•داعيــة وخطيــب إســامي.

ولد خالد حمد حامد أبو طوس في الثاني من أيار /مايو عام  ،1949في بلدة طمون
جنــوب مدينــة طوبــاس ،شــمال الضفــة الغربيــة ،وهــو متــزوج ولــه أربــع بنــات وولــد.
نــال الثانويــة العامــة فــي الفــرع العلمــي مــن مدرســة الصالحيــة فــي نابلــس عــام ،1967
وحصــل علــى شــهادة الدبلــوم فــي الرياضيــات مــن معهــد خضــوري عــام  ،1977ثــم
عمــل فــي التدريــس فــي املــدارس الحكوميــة منــذ عــام  ،1968فضــا عــن عملــه فــي
القطــاع الخــاص.
تأثرأبو طوس في سبعينيات القرن املا�ضي بدروس الشيخ حامد البيتاوي التي كان
يلقيهــا فــي مســاجد نابلــس ،فانتمــى لجماعــة اإلخــوان املســلمين عــام  ،1978وانضــم
ألســرة إخوانيــة يديرهــا الشــيخ حامــد البيتــاوي .بــدأ أبــو طــوس بإلقــاء املحاض ـرات
واملواعــظ الدينيــة فــي املســاجد منــذ عــام  ،1987ونشــط داخــل حركــة حمــاس منــذ
كانــون أول عــام  ،1988حيــث شــارك فــي العديــد مــن الفعاليــات الوطنيــة كتوزيــع
البيانــات ،واملشــاركة فــي املســيرات ،واســتقطاب الشــبان لصالــح الحركــة ،حتــى
أضحــى مرجعيــة حركــة حمــاس فــي منطقــة طوبــاس التــي تضــم مدينــة طوبــاس وبلــدة
طمــون ومخيــم الفارعــة .اعتقــل أبــو طــوس عــام  ،1990وخضــع للتحقيــق فــي ســجن
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جنيــن ،وحكــم عليــه بالســجن ملــدة  20شـ ً
ـهرا ،باإلضافــة لفصلــه مــن عملــه فــي التربيــة
والتعليــم ،ومنعــه مــن الســفر ،اســتأنف أبــو طــوس نشــاطه الدعــوي والسيا�ســي
واالجتماعــي بعــد اإلف ـراج عنــه ،كمــا عــاد للتدريــس فــي مــدارس طمــون بعــد ق ـر ٍار
فلســطيني رســمي بإعــادة املفصوليــن.
ً
نشــط أبو طوس ً
خصوصا
نقابيا في النصف الثاني من تســعينيات القرن املا�ضي،
فــي الدفــاع عــن حقــوق املعلميــن الحكومييــن ،األمــر الــذي عرضــه ملضايقــات مــن
الســلطة التنفيذيــة ،كمــا فــاز فــي انتخابــات املجلــس التشــريعي عــام  2006ضمــن
كتلــة التغييــر واإلصــاح.
يعتبــر أبــو طــوس أن املقاومــة ضــد االحتــال بأشــكالها كافــة مشــروعة ،لكنــه يــرى
فــي املقاومــة الشــعبية الســلمية األنســب فــي الوقــت الراهــن ،مــع عــدم التخلــي عــن
املقاومــة املســلحة ،ويــرى أن الشـراكة السياســية ضــرورة وطنيــة ملحــة ،والبــد مــن
إعــادة ترتيــب البيــت الداخلــي الفلســطيني بمشــاركة الجميــع دون اســتثناء ،وفــق
مبــدأ احت ـرام الش ـراكة الوطنيــة وفــق األدوات الديمقراطيــة ،ويعتقــد بــأن اتفــاق
أوســلو جريمة سياســية أثرت سـ ًـلبا على الفلســطينيين ،وســبب القضاء على كل ما
هــو وطنــي فــي فلســطين ،حتــى طــال الجوانــب االجتماعيــة والقيــم واملبــادئ التــي كان
يتربــى عليهــا الفلســطينيون ،ويــرى بــأن االنقســام مرحلــة مظلمــة فــي تاريــخ القضيــة
الفلســطينية ،حصلــت نتيجــة لعــدم قبــول طــرف فلســطيني نتائــج االنتخابــات.
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خالد أبو عرفة
•ولــد يف مدينــة القــدس
املحتلــة عــام 1961م.
• وزيــر شــؤون القــدس يف
الحكومــة العاشــرة.
•أســير ســابق ومبعــد عــن
القــدس منــذ عــام .2014
•قيــادي يف حمــاس بمدينة
القدس.

ولــد خالــد إبراهيــم إســحاق أبــو عرفــة فــي حــي رأس العامــود فــي مدينــة القــدس عــام
1961م ،وهــو متــزوج ولــه خمســة مــن األبنــاء .درس املرحلــة االبتدائيــة فــي مدرســة
عبــد القــادرالحســيني فــي رأس العامــود ،واإلعداديــة والثانويــة فــي املعهــد العربــي فــي
أبــوديــس ،وأنهــى الثانويــة العامــة فــي الفــرع العلمــي عــام 1979م ،وحصــل علــى درجة
البكالوريــوس فــي الهندســة امليكانيكيــة مــن الجامعــة التكنولوجيــة فــي بغــداد عــام
1983م ،واملاجســتير فــي الدراســات اإلس ـرائيلية مــن جامعــة القــدس عــام .2015
ً
مهندسا في مدينة رام هللاَّ ،
ثم انتقل للعمل في محل والده في مدينة القدس،
عمل
ً
كمــا عمــل مســؤول لقســم الصيانــة فــي شــركة ســنقرط للمنتجــات الغذائيــة فــي
رام هللا فــي الفتــرة بيــن عــام  ،1993-1987ثـ َّـم عمــل فــي مجــال الهندســة حتــى عــام
 ،2000ليرجع للعمل في محل والده ،إلى أن عين ً
وزيرا لشؤون القدس في الحكومة
الفلســطينية العاشــرة عــام .2006
تأثــر أبــو عرفــة ببيئــة أســرته املحافظــة وســيرة جــده ووالــده الــذي خــدم فــي كتائــب
ً
متدينا ،وتعرف على الفكراإلســامي
اإلخوان املســلمين القادمين من مصر ،فنشــأ
منــذ صغــره ،اعتقلتــه قــوات االحتــال أول مــرة أثنــاء عودتــه مــن العـراق عــام 1981
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لعــدة أيــام .انتســب لجماعــة اإلخــوان املســلمين عــام  ،1983وانخــرط فــي الفعاليــات
التــي نظمتهــا الحركــة اإلســامية فــي مســاجد القــدس ال ســيما فــي املســجد األق�صــى
ومســجد العامــود ،ونشــط فــي العمــل املؤسســاتي والنقابــي ،فســاهم مــع آخريــن فــي
تأســيس رابطــة علمــاء فلســطين ،كمــا ســاهم فــي إنجــاح مشــاركة الحركــة اإلســامية
فــي الغــرف التجاريــة ،وفــي نقابــة املهندســين فــي الضفــة الغربيــة ومدينــة القــدس فــي
ً
تســعينيات القــرن املا�ضــي ،وكان عضـ ًـوا بــارزا فــي نقابــة املهندســين ،وعضــوا فــي أكثــر
مــن مؤسســة مجتمعيــة فــي القــدس؛ كمؤسســة تطويــراملجتمــع ،ولجنــة الدفــاع عــن
أرا�ضــي وعقــارات ســلوان /رأس العامــود ،وجمعيــة ســلوان الخيريــة.
ً
ُ
كلــف مــن قبــل الحركــة اإلســامية ليكــون مســؤول عــن فعالياتهــا فــي مدينــة القــدس
إبــان االنتفاضــة األولــى ،تحديـ ًـدا فــي أحيــاء رأس العامــود وســلوان والثــوري ووادي
قــدوم ،فــكان يشــرف علــى توزيــع البيانــات وكتابــة الشــعارات ورفــع الرايــات وتنظيــم
التظاه ـرات.

اعتقــل االحتــال أبــو عرفــة مــرة ثانيــة فــي شــهرتشــرين أول عــام  ،1987علــى خلفيــة
نشاطاته في جماعة اإلخوان املسلمين ،وخضع للتحقيق ملدة ً 20
يوما ،واعتقل مرة
ثالثــة  1989ملــدة عــام ،وفــي عــام  1994اعتقــل عــدة أشــهرإثــراستشــهاد أخيــه طــارق
العضــو فــي كتــاب القســام .تســلم أبــو عرفــة وزارة القــدس فــي الحكومــة الفلســطينية
العاشــرة التــي تشــكلت بعيــد فــوز حركــة حمــاس فــي االنتخابــات التشــريعية عــام
 ،2006واعتقلــه االحتــال بعــد ســتة أشــهرمــن توليــه الــوزارة ملــدة عاميــن ،وصــدر
قـرارمــن وزارة داخليــة االحتــال بســحب هويتــه ،ثـ َّـم صــدرقـراربإبعــاده عــن القــدس
في  1حزيران 2010م ،فاعتصم مع زمالئه املبعدين في مقرالصليب األحمرالدولي
ً
بمدينــة القــدس ملــدة  19شــهرا ،إلــى أن اعتقلتــه قــوات خاصــة تابعــة لالحتــال فــي
شــهركانــون ثانــي عــام 2012م ،وبقــي فــي الســجن إلــى أن أفــرج عنــه فــي  16كانــون ثانــي
 ،2014حيث تم نقله إلى مدينة جنين مباشرة ،ومنها إلى مدينة رام هللا مقرإقامته
الحاليــة.
ً
ً
ً
قانونيــا داخــل محاكــم االحتــال رفضــا لقـرارســحب هويتــه
خــاض أبــو عرفــة نضــال
املقدســية ،اســتمرلفتــرة طويلــة ،إلــى أن صــدرقـرارفــي  13أيلــول  2017مــن املحكمــة
العليــا لالحتــال ببطــان ســحب هويتــه ،إال أن وزيــرداخليــة االحتــال أصــدرقـر ًارا
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ً
جديدا بسحب هويته بتاريخ  10آذار ،2018ففقد أبو عرفة أوراقه الثبوتية ،ولم
يعــد يحمــل هويــة مقدســية وال جــوازســفرأردنــي ،وال يســتطيع الحصــول علــى هويــة
فلســطينية كونــه مقدسـ ًـيا ،وبالتالــي يجــد صعوبــة كبيــرة فــي الخــروج مــن رام هللا ،أو
التنقــل بيــن محافظــات الضفــة الغربيــة.
ينشــط أبــو عرفــة ً
ثقافيــا ،ويشــارك فــي املؤتم ـرات األكاديميــة والنــدوات الحواريــة،
وقــد صــدرلــه عــدة كتــب منهــا :املقاومــة الفلســطينية لالحتــال اإلســرائيلي فــي بيــت
املقــدس  ،2015-1987والصــادر عــن مركــز الزيتونــة للدراســات واالستشــارات،
وكتــاب حســن القيــق ..وثائــق وأوراق ،وكتــاب حســن القيــق ..صفحــات مقدســية
مضيئــة ..أربعــون ً
عامــا فــي التربيــة والدعــوة والجهــاد.
يــرى أبــو عرفــة بــأن القضيــة الفلســطينية هــي القضيــة املركزيــة للعامليــن العربــي
واإلســامي ،وحلهــا مرهــون بتغيــر الواقــع العربــي ،وبقــاء املقاومــة الفلســطينية
بأشــكالها كافــة حيــة وفاعلــة حتــى زوال االحتــال ،ويصــف الواقــع العربــي بأنــه
يمــربمرحلــة تغي ـرات كبــرى ســتؤثر ً
إيجابــا علــى القضيــة الفلســطينية ،ويعتقــد بــأن
َّ
التســوية السياســية ومخرجاتهــا مثــل اتفــاق أوســلو وغيــره أثــرت بشــكل ســلبي كبيــر
علــى الفلســطينيين وقضيتهــم ،معتب ـرا الذيــن وقعــوا االتفــاق بأنهــم أجرمــوا بحــق
الفلســطينيين جرمــا تاريخيــا ال غف ـران لــه ،وقدمــوا الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة
والقــدس علــى بســاط مــن ذهــب لإلسـرائيليين ،ويعتبــرأن االنقســام طعنــة فــي ظهــر
القضية الفلسطينية ،داعيا لتحقيق الشراكة الوطنية التي اعتبرها بحكم الدواء
للفلســطينيين ،مشــددا علــى موقفــه املؤيــد للمقاومــة بكافــة أشــكالها طبقــا لشـرائع
الســماء ،وطبقــا لقـرارات األمــم املتحــدة ومجلــس األمــن ،محمــا إسـرائيل مســؤولية
كافــة أشــكال املقاومــة التــي يضطــرالفلســطيني أن يســتخدمها للدفــاع عــن نفســه.
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خالد طافش
•ولــد يف بلــدة زعتــرة
جنــوب شــرق بيــت لحــم
عــام 1964م.
•انتخــب عضــوًا يف املجلــس
التشــريعي عــن حركــة
حمــاس عــام .2006
•قيــادي يف حمــاس ،ورجــل
إصــاح وخطيــب.
•عضو املجلس الوطني الفلسطيني.

ولد خالد إبراهيم طافش ذويب عام 1964م في بلدة زعترة جنوب شرق مدينة بيت
لحم ،وهو متزوج وله  10من األبناء .تلقى تعليمه في مدارس زعترة ،وأنهى الثانوية
العامــة فــي الفــرع العلمــي عــام  ،1987وحصــل علــى دبلــوم الشــريعة اإلســامية مــن
كليــة الدعــوة وأصــول الديــن /جامعــة القــدس عــام ُ .1989ع ّيــن ً
ً
وخطيبــا فــي
إمامــا
ِ
أكثــرمــن مســجد فــي محافظــة بيــت لحــم ،منهــا مســجد عمــربــن الخطــاب فــي املدينــة
ملــدة ً 11
عامــا.
جذب التياراإلسالمي طافش في شبابه املبكر ،فانضم لجماعة اإلخوان املسلمين
عــام  ،1984ونشــط فــي امليــدان الدعــوي والتوعــوي فــي املســاجد ،وأصبــح مــن أبــرز
ً
خطبــاء محافظــة بيــت لحــم ،كمــا نشــط فــي املجــال السيا�ســي ،فــكان متحدثــا باســم
ً
حركة حماس وممثل لها ،وفاعال في املحاضرات والندوات واملهرجانات السياسية.
اعتقــل االحتــال طافــش عــام  ،1988وتكــررت االعتقــاالت حتــى عــام  ،2017حيــث
بلــغ مجموعهــا أكثــر مــن  10ســنوات ،فضــا عــن مداهمــات منزلــه املتكــررة .أبعــده
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االحتــال إلــى مــرج الزهــور جنوبــي لبنــان أواخــرعــام 1992م ملــدة عــام كامــل ،وخــال
انتفاضــة األق�صــى اعتقلــه االحتــال مــدة أربــع ســنوات ونصــف ،وانتخــب أثنــاء
اعتقالــه عضــوا فــي املجلــس التشــريعي عــام  2006عــن محافظــة بيــت لحــم ،حاصــا
علــى أعلــى األصــوات علــى مســتوى املحافظــة.
يعتقــد طافــش بــأن الشــعب الفلســطيني يقتــرب مــن اليــوم الــذي ســيتخلص فيــه
مــن االحتــال ،وأن االحتــال ال مســتقبل لــه علــى أرض فلســطين ،ويعتبــرأن اتفــاق
ـأت ب�شــيء للشــعب الفلســطيني ،بــل منــح شــرعية لالحتــال اإلسـرائيلي،
أوســلو لــم يـ ِ
ويرى أن القيادة الفلسطينية وقعت في خطأ كبيرنتيجة هذا االتفاق ،إذ زاد بعده
االســتيطان وتــم تهميــش القضيــة الفلســطينية ،ويــرى أن ســبب االنقســام يعــود إلــى
اختــاف البرامــج والخيــارات واملواقــف بيــن الفصائــل الفلســطينية ،فهنالــك برنامــج
يقــوم علــى املفاوضــات وآخــر يقــوم علــى املقاومــة ،وهمــا ال يلتقيــان ،ويعتقــد بــأن
االنقســام ناتــج ً
أيضــا عــن عــدم اعت ـراف العالــم بنتائــج االنتخابــات التشــريعية عــام
 2006والتــي فــازت بهــا حركــة حمــاس بأغلبيــة كبيــرة ،ويشــدد أن القوانيــن األرضيــة
والســماوية تكفــل حــق أي شــعب تحــت االحتــال بمقاومــة هــذا االحتــال بالوســائل
كافة ،بما فيها املقاومة املســلحة ،مشـ ًـيرا إلى أن الشـراكة السياســية ضرورة وطنية
ملحة ،وأن حركة حماس طالبت بإشـراك كل األطراف الفلســطينية في مؤسســات
منظمــة التحريــر.
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خالد منصور
•ولــد يف مخيــم الفارعــة
جنــوب جنيــن عــام .1958
•عضــو املكتــب السياســي
لحــزب الشــعب.
•عضــو املكتــب التنفيــذي
للحملــة الشــعبية ملقاومــة
الجــدار واالســتيطان يف
الضفــة الغربيــة.

ولــد خالــد حســن ُ
صبــح منصــور فــي الثانــي والعشــرين مــن كانــون أول /ديســمبرعــام
 ،1958فــي مخيــم الفارعــة لالجئيــن ،لعائلــة فلســطينية الجئــة تعــود أصولهــا إلــى
ُ
بلــدة أم الزينــات قضــاء مدينــة حيفــا املحتلــة ،وهــو متــزوج ولــه أربعــة أبنــاء .أنهــى
املرحلتيــن االبتدائيــة واإلعداديــة فــي مــدارس املخيــم ،والثانويــة فــي مدرســة قــدري
طوقــان الثانويــة فــي مدينــة نابلــس ،وحصــل منهــا علــى شــهادة الثانويــة العامــة بالفــرع
العلمي عام  ،1976وأنهى دراسة البكالوريوس في البيولوجيا من جامعة وهران في
الجزائرعام  ،1981ويعمل ً
مديرا لإلغاثة الزراعية في نابلس منذ عام  ،2002وهو
مســؤول العمــل الجماهيــري فيهــا.
انخرط منصور في العمل الوطني منذ فترة مبكرة من حياتهً ،
متأثرا بمســيرة والده
الوطنيــة ،فشــارك فــي املظاه ـرات ضــد االحتــال فــي مدرســته ،واعتقلــه االحتــال
أول مــرة ملــدة يوميــن عــام  1976علــى خلفيــة تنظيــم مظاهـرات ،وقــد تعــرض خاللهــا
ُ
للضرب امل ّ ِبرح وأفرج عنه بعد دفع غرامة مالية ،واعتقل في نفس الفترة مرة ثانية
ً
ملــدة يوميــن فــي ســجن نابلــس ،كمــا فــرض عليــه االحتــال الذهــاب أســبوعيا ملراجعــة
مخابراتــه أثنــاء دراســته للثانويــة العامــة.
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التحــق منصــور بالحــزب الشــيوعي الفلســطيني إبــان دراســته الجامعيــة ،ونشــط فــي
نفس الفترة داخل االتحاد العام لطلبة فلسطين ،حيث انتخب ً
عضوا في مجلس
اتحــاد الطلبــة عــن كليــة العلــوم ،كمــا نشــط داخــل الحــزب الشــيوعي الفلســطيني
وتولــى عـ ً
ـددا مــن املناصــب القياديــة فيــه ،وتعــرض الســتدعاءات متكــررة مــن قبــل
مخاب ـرات االحتــالُ ،ومنــع مــن الســفر مــن أوائــل الثمانينيــات حتــى عــام ،1992
وواجــه صعوبــات فــي الحصــول علــى وظيفــة حكوميــة وفــي القطــاع الخــاص ،إلــى أن
انتقــل للعمــل الجماهيــري والنقابــي بعــد توقيــع اتفــاق أوســلو ،ففــي عــام 1996
ترشــح النتخابــات املجلــس التشــريعي عــن محافظــة طوبــاس ولــم ُيحالفــه الحــظ،
وانتخــب عضـ ًـوا فــي اللجنــة املركزيــة لحــزب الشــعب عــام  ،1997وحصــل علــى
عضويــة املكتــب السيا�ســي للحــزب عــام  ،2002وعضويــة اللجنــة املركزيــة عــام
 ،2012ونشــط فــي مجــال املقاومــة الشــعبية فــي الضفــة الغربيــة ،وكان حاضـ ًـرا فــي
الفعاليــات الشــعبية املناهضــة لالســتيطان ومصــادرة األرا�ضــي والجــدار ،كمــا بــرز
فــي تنظيــم املســيرات واملظاه ـرات وترديــد الشــعارات ،وانتخــب عضـ ًـوا فــي املكتــب
التنفيــذي للحملــة الشــعبية ملقاومــة الجــدار واالســتيطان عــام  ،2009وشــارك
فــي عضويــة اللجنــة التأسيسـ ّـية للتحالــف الديمقراطـ ّـي املوحــد الــذي تشــكل مــن
األطــر اليســارية فــي الضفــة الغربيــة فــي كانــون أول  /ديســمبر  .2018فــي عــام 2015
ُ
كـ ّ ِـرم منصــور فــي البحريــن وحــازعلــى جائــزة ســمو الشــيخ عي�ســى بــن علــي آل خليفــة
للعمــل التطوعــي .وهــو ناشــط فــي كتابــة املقــاالت السياســية فــي املواقــع اإللكترونيــة
والصحف الفلسطينية ،ويشارك في اللقاءات اإلذاعية واملتلفزة حول االستيطان
والجــدار واملقاطعــة.
يــرى منصــور بـ َّ
ـأن أوســلو كان فــي غيــر صالــح القضيــة الفلســطينية ،وقــد اســتغل

االحتــال بنــوده أبشــع اســتغالل فــي ضــرب املقاومــة وزيــادة تبعيــة االقتصــاد
الفلســطيني واالســتيطان ،ويعتبــر أن االنقســام نتــاج ص ـراع بيــن حركتــي فتــح
وحماس ،مع وجود تدخالت من دول اإلقليم تؤدي إلى استمراره ،ويرى أن هنالك
ً
مخططــا يهــدف إلــى إقامــة دولــة فلســطينية فــي غــزة ،وعمــل كانتونــات للفلســطينيين
فــي الضفــة محاطــة باملســتوطنات ،داعيــا إلــى الضغــط مــن أجــل تجــاوز االنقســام،
وإعــادة بنــاء منظمــة التحريــر الفلســطينية علــى أســاس الش ـراكة السياســية ،وأن
تنضــم جميــع الفصائــل الفاعلــة للمنظمــة.
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يعتقد منصور َّ
بأن من حق الشــعب الفلســطيني اســتخدام الوســائل كافة ملقاومة
ُ
االحتــال بمــا فيهــا الكفــاح املســلح الــذي كفلتــه جميــع املواثيــق الدوليــة ،مــع اإليمــان
ُ
عرف املقاومة الشعبية َّ
ُ ّ
بأنها
بأن الكفاح املسلح بحاجة لظروف وآليات خاصةَّ ،وي ِ
ممارســة كل مــا ُيلحــق الضــرر باالحتــال ،ويعتقــد بأنــه لــن يتحقــق حلــم التحــرر إال
بالنضال والصمود واالتفاق على برنامج سيا�سي موحد ،وإيجاد ُعمق عربي ودولي
داعــم للفلســطينيين.
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خالدة جرار
•ولــدت يف مدينــة نابلــس
عــام .1963
•عضــو املكتــب السياســي
للجبهــة الشــعبية لتحريــر
فلســطين.
•عضــو اللجنــة التنفيذيــة
ملنظمــة التحريــر ســابقًا.
•انتخــب عضــوًا يف املجلــس
التشــريعي عــام .2006

ولــدت خالــدة كنعــان رطــروط ج ـرار فــي التاســع مــن شــباط /فبرايــر عــام  1963فــي
مدينــة نابلــس ،شــمال الضفــة الغربيــة ،لعائلــة الجئــة مــن مدينــة بيســان املحتلــة
عام  ،1948وهي متزوجة ولها بنتان .درست املرحلة االبتدائية في مدرسة قرطبة،
واإلعدادية في مدرسة الكرمل ،والثانوية في املدرسة العائشية ،حيث حصلت منها
على شهادة الثانوية العامة بالفرع العلمي عام  .1981نالت درجة البكالوريوس في
إدارة األعمال من جامعة بيرزيت عام  ،1985واملاجستيرفي الديمقراطية وحقوق
اإلنســان عــام  .2003عملــت جـراربعــد تخرجهــا مباشــرة كباحثــة ملــدة ثالثــة أشــهر
فــي مركــزللدراســات ،ثــم أصبحــت مســؤولة إداريــة وماليــة فــي مشــروع بالشـراكة بيــن
جامعة بيرزيت والنرويج يعنى بمساعدة النساء في عمل مشاريع ذاتية ،واستمرت
بالعمل في املشروع حتى عام  ،1988كما عملت مع وكالة الغوث وتشغيل الالجئين
الفلســطينيين فــي مجــال تعزيــزاملـرأة الفلســطينية ،ثــم التحقــت بالعمــل فــي مؤسســة
الضميــرلرعايــة األســرى وحقــوق اإلنســان ،وتولــت إدارة املؤسســة مــن عــام 1990
حتــى .2005
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تأثــرت ج ـرار بالحالــة الوطنيــة منــذ شــبابها املبكــر ،فانخرطــت فــي لجــان العمــل
التطوعــي وشــاركت فــي املســيرات واملظاه ـرات ضــد االحتــال ،وانجذبــت للفكــر
اليســاري ،فانضمــت للحركــة الطالبيــة إبــان دراســتها الجامعيــة ،وانتمــت للجبهــة
الشــعبية لتحريــر فلســطين ،وتعرفــت علــى زوجهــا غســان ج ـرار وشــاركته نشــاطه
السيا�ســي .تفاعلــت ج ـرارمــع االنتفاضــة الفلســطينية األولــى ،وصعــدت فــي الســلم
التنظيمي داخل الجبهة كناشــطة نســوية سياســية .اعتقلها االحتالل أول مرة عام
 1989ملــدة شــهر ،ومنعهــا مــن الســفرمنــذ عــام  ،1998كمــا أبعدهــا إلــى مدينــة أريحــا
عــام  2014لكنهــا رفضــت القـرار ،فاعتقلهــا عــام  2015وحكــم عليهــا بالســجن ملــدة
ـهرا ،واعتقلهــا مــرة أخــرى ً
إداريــا عــام  2017ملــدة  20شـ ً
 15شـ ً
ـهرا.
فــازت ج ـرار بعضويــة املجلــس التشــريعي فــي انتخابــات عــام  2006عــن قائمــة
الشــهيد أبــو علــي مصطفــى ،األمــرالــذي منحهــا عضويــة املجلســين املركــزي والوطنــي
الفلسطيني ،وتولت رئاسة لجنة األسرى والشهداء والجرحى في املجلس التشريعي،
وســاهمت فــي حــوارات املصالحــة ولجانهــا ،فشــغلت عضويــة لجنــة االنتخابــات
املنبثقــة عــن لجــان املصالحــة املقــرة بعــد اتفــاق املصالحــة فــي القاهــرة عــام ،2009
فضــا عــن عضويتهــا فــي اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر الفلســطينية ســابقا.
نشــرت جـرارالعديــد مــن األبحــاث تناولــت فيهــا األســيرات الفلســطينيات فــي ســجون
االحتــال ،ولهــا كتــاب عــن الحركــة النســوية األســيرة ،نالــت عليــه جائــزة الحريــة مــن
هيئــة شــؤون األســرى واملحرريــن عــام .2016
تــرى جـراربــأن مســتقبل القضيــة الفلســطينية صعــب للغايــة ،فهنالــك خطــرجــدي
يستدعي استراتيجية فلسطينية تكون أولى خطواتها إنهاء االنقسام وتعزيزالوحدة
الوطنيــة ،والتركيــز علــى عناصــر الصمــود واملقاومــة عبــر بنــاء التحالفــات الشــعبية
على املستويات املحلية واإلقليمية والدولية ،وتعتقد بأن أوسلوكان خطيئة يجب
تجاوزهــا ،مؤكــدة مطالبتهــا منظمــة التحريــرمـرارا بحــل االتفــاق ووقــف كل أشــكاله
ً
خصوصــا فــي ظــل فشــل خيــاراملفاوضــات.
مــع االحتــال،
تــرى ج ـرار أن معاييــر القانــون الدولــي والقانــون الدولــي اإلنســاني تمنــح الشــعب
الفلسطيني مقاومة االحتالل ،وأن املقاومة يمكن أن تستخدم أدوات وفق الواقع
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ومــا يتطلبــه ،فبعــد حــرب غــزة عــام  2014تأكــد أن الخيــارهــوللمقاومــة ،وتــرى جرار
ضــرورة الخــاص مــن االنقســام بعيـ ًـدا عــن البحــث عمــن تسـ َّـبب بــه ،والعمــل علــى
تحقيــق الش ـراكة السياســية اســتنادا إلــى ق ـراءة سياســية تغــادر نهــج املفاوضــات
والتســوية السياســية ،وتتبنــى مطالــب ونهــج املقاومــة ،مــع إعــادة بنــاء منظمــة
ً
التحريرعلى أسس ديمقراطية تنفيذا ملا اتفق عليه في القاهرة ،وإجراء انتخابات
للمجلــس الوطنــي بمشــاركة الــكل الفلســطيني قائمــة علــى التمثيــل النســبي.
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ّ
خضر أبو عبارة
•ولــد يف بيــت جــاال غــرب
بيــت لحــم عــام .1958
•قيــادي ســابق يف الجبهــة
الشــعبية لتحرير فلســطين.
•رئيــس اتحــاد كــرة الســلة
الفلســطيني.

ولد خضرســابا أبو ّ
عبارة في الثالث والعشــرين من حزيران /يونيو من عام ،1958
فــي مدينــة بيــت جــاال غــرب بيــت لحــم ،وهــو متــزوج ولديــه أربعــة أبنــاء ذكــور ،ويســكن
مدينــة بيــت جــاال .حصــل علــى شــهادة الثانويــة العامــة مــن مدرســة بيــت جــاال عــام
 ،1979وعلــى درجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة بيــت لحــم عــام
 ،1983والتحــق ببرنامــج املاجســتيرفــي جامعــة بيرزيــت عــام .2007
عمل أبو َّ
عبارة في محل تجاري للعائلة في املنطقة الصناعية في بيت جاال في الفترة
بيــن عــام  ،1990 1988-ثـ َّـم مديـ ًـرا للقســم الشــبابي فــي قــرى األطفــال  SOSفــي بيــت
ً
ومديرا للبرامج في جمعية الشبان املسيحية في رام هللا بين أعوام
لحم عام ،1991
ً
 ،2015 - 2004وعمــل بعدهــا مديــرا للجمعيــة العربيــة الخيريــة فــي بيــت جــاال ،وهــي
متخصصــة فــي تأميــن التعليــم املجانــي لألطفــال األيتــام والفقـراء.
اهتــم أبــو َّ
عبــارة فــي فتــرة مبكــرة مــن حياتــه بالنشــاط الريا�ضــي فــي منطقتــه ،فأســس
ثم أصبح ً
مع آخرين فريق شــباب بيت جاال لكرة الســلة عام َّ ،1981
رئيســا للنادي
األرثوذك�ســي العربــي فــي بيــت جــاال ،ثــم ً
رئيســا التحــاد كــرة الســلة الفلســطيني.
انضــم أبــو َّ
عبــارة للجبهــة الشــعبية عــام  1978إبــان دراســته الجامعيــة وانخــرط
فــي إطارهــا الطالبــي ،تــم تــدرج فــي املســؤوليات داخلهــا حتــى أصبــح عضــو لجنتهــا
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املركزيــة عــام  .2002اعتقلتــه قــوات االحتــال عــام  1982وق�ضــى فــي الســجن ســت
ســنوات ،ثـ َّـم أعيــد اعتقالــه ً
إداريــا عــدة مـرات فــي األعــوام مــن  ،1995 - 1991وحيــن
حاولــت ســلطات االحتــال اعتقالــه مــرة أخــرى لجــأ إلــى أريحــا ومكــث فيهــا حتــى عــام
 ،1998وعــاش مطـ ً
ـاردا مــن قبــل ســلطات االحتــال حتــى عــام  ،2002حيــث كانــت
تتهمــه باملشــاركة فــي قتــل اثنيــن مــن املســتوطنين فــي أريحــا ،وتعــرض ملحاولتــي اغتيــال
ً
ممنوعــا مــن الســفرحتــى عــام .2012
بالصواريــخ إال أنــه نجــا منهمــا ،وظــل
طــرح اســم أبــو َّ
عبــارة مــع عــدد مــن املطلوبيــن لالحتــال فــي مفاوضــات واي ريفــر
ً
صحفيــا أعلــن فيــه اســتعداده تســليم نفســه
عــام  ،2002عقــد علــى إثرهــا مؤتمـ ًـرا
لالحتالل ،مقابل ضمانات بعدم قتله وحضور الصليب األحمرجلسات التحقيق
نافيــا التهــم املوجهــة إليــه ،بعدهــا َّ
معــهً ،
خففــت ســلطات االحتــال الضغــوط عليــه.
فــي عــام  2013رفــض أبــو َّ
عبــارة املشــاركة فــي املؤتمــرالعــام للجبهــة الشــعبية ،فاعتبــر
ً
ً
موقفــه انفصــال وتـ ْـركا ملنصبــه فيهــا.
يؤمــن أبــو َّ
عبــارة بالفكــر العلمانــي وبالنظــام السيا�ســي الديمقراطــي ومفاهيــم
املواطنة واملساواة ،ويتبنى مسارالتسوية القائم على حل الدولتين ،ووضع خاص
للقــدس ،وعــودة ممكنــة لالجئيــن ،ويؤيــد املقاومــة الشــعبية باعتبارهــا الوســيلة
األنجع الســتعادة الحقوق ،ويعارض اتفاق أوســلو لنتائجه العكســية على الشــعب
الفلسطيني وحقوقه ،كما يعارض االنقسام الفلسطيني َّ
ويحمل طرفيه مسؤولية
استمراره ويدعو إلنهائه ،ويرى ضرورة مشاركة الفصائل كافة في منظمة التحرير
والســلطة الفلســطينية ،وإنهــاء عمليــة االســتحواذ عليهمــا مــن قبــل طــرف بعينــه.
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خضر السامري
•ولــد يف مدينــة نابلــس
عــام .1958
•أحـــد ممثلـــي الطائفـــة
الســـامرية.
•رئيـــس مركـــز الدراســـات
الســـامرية.

ولــد خضــر عــادل ناجــي خضــر (الســامري) فــي الثالــث عشــر مــن آذار /مــارس عــام
 1958فــي مدينــة نابلــس ،لعائلــة فلســطينية تنتمــي للطائفــة الســامرية ،وهــو متــزوج
ولــه أربعــة مــن الذكــور ،كان جــده الكاهــن األكبــرللطائفــة الســامرية فــي الفتــرة مــا بيــن
 .1961 – 1948درس خضراملرحلة االبتدائية في مدرسة عادل زعيتر ،واإلعدادية
فــي مدرســتي ابــن الهيثــم وامللــك طــال ،وحصــل علــى شــهادة الثانويــة العامــة فــي
الفــرع األدبــي مــن املدرســة الصالحيــة عــام  ،1977وتلقــى تعليمــه الدينــي فــي املدرســة
الســامرية ،وأنهــى دبلــوم املحاســبة مــن كليــة الروضــة فــي مدينــة نابلــس.
التحق خضربالعمل في دائرة الضريبة عام  ،1987وأصبح مساعد املديرللشؤون
اإلداريــة عــام  ،1993ثــم عمــل فــي وزارة الداخليــة منــذ عــام  ،1994وشــغل منصــب
مديــر العالقــات العامــة فــي مكتــب العميــد عبــد اإللــه األتيــري حتــى تقاعــده عــام
 ،2012حيــث انتقــل بعدهــا للعمــل الخــاص ،وافتتــح ً
مكتبــا للمحاســبات الضريبية.
انخــرط خضــرفــي العمــل الوطنــي مبكـرا ،متأثـ ًـرا بالواقــع الــذي يحيــاه الفلســطينيون
تحــت االحتــال ،فشــارك بالفعاليــات الوطنيــة التــي كان ينظمهــا طلبــة املــدارس،
فتعــرض لالعتقــال عــام  1984بتهمــة التحريــض علــى اإلضـراب ،وبقــي معتقــا ملــدة
 48ســاعة ،ثــم خضــع الســتدعاءات للتحقيــق لــدى الحاكــم العســكري ملــدة  7أيــام
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متواصلــة ،إذ كان يذهــب صباحــا ويغــادرفــي ســاعات املســاءُ ،ومنــع مــن الســفرملــدة
عــام.
اســتدعي خضــر مــن قبــل القيــادي الفتحــاوي عبــد اإللــه األتيــري فــي عمــان عــام
ُ
وطلــب منــه أن يكــون مسـ ً
ـاهما فــي تعزيــزالصــورة اإليجابيــة للرئيــس الراحــل
،1987
ياسرعرفات أمام الوفود األجنبية التي تزورالطائفة السامرية ،وتم تكليفه بقيادة
الشبيبة الفتحاوية في الطائفة السامرية ،حيث تولى خضرهذه املهمة حتى قدوم
الســلطة الفلســطينية.
انخــرط خضــر فــي العمــل األهلــي واملؤسســاتي ،فــكان عضـ ًـوا فــي بعــض املؤسســات
َّ
الخاصــة بالطائفــة الســامرية ،وقــد مثــل الطائفــة فــي الكثيــر مــن املناســبات فــي
فلســطين وخارجهــا.
افتتــح خضــر مركـ ًـزا للدراســات الســامرية عــام  ،1993وأصــدر عـ ً
ـددا مــن األبحــاث
والدراســات املتعلقــة بالطائفــة ،ويعكــف علــى كتابــة الشــعر باســتمرار ،كمــا نشــر
ً
كتيبــا عــام  2015تحــدث فيــه عــن كيفيــة انتقــال الســامريين للعيــش فــي قمــة جبــل
جرزيــم.

ً
خصوصا مع صعود
يرى خضربأن الصراع في فلسطين يتجه نحو الصراع الديني
اليميــن الصهيونــي املتطــرف ،وأن الحــل يكمــن فــي تحقيــق الســام علــى أســاس حــل
الدولتيــن ،ويعتقــد بــأن اتفــاق أوســلو لــم يحقــق الحــد األدنــى للطمــوح الفلســطيني،
وأن االنقسام مرفوض كونه ال يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني ،وأنه حدث
بفعل تغليب املصالح الشخصية التنظيمية على املصالح الوطنية .ويؤيد املقاومة
الســلمية الشــعبية التــي تمنحنــا كســب التأييــد الدولــي.
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خضر عدنان
•ولــد يف بلــدة عرابــة
جنــوب غــرب جنيــن عــام
.1 9 7 8
•قيــادي وممثــل لحركــة
الجهــاد اإلســامي.
•أســير ســابق خــاض عــدة
إضرابــات عــن الطعــام.

ولــد خضــرعدنــان مو�ســى فــي بلــدة عرابــة جنــوب غــرب جنيــن عــام  ،1978ودرس فــي
مــدارس عرابــة وأنهــى الثانويــة العامــة فــي الفــرع العلمــي عــام  ،1996وحصــل علــى
درجــة البكالوريــوس فــي الرياضيــات االقتصاديــة مــن جامعــة بيرزيــت عــام .2002
عمــل فــي مخبــزافتتحــه فــي بلــدة قباطيــة قضــاء جنيــن عــام .2002
تأثــر عدنــان بالنشــاطات الوطنيــة إبــان دراســته فــي املدرســة ،وبالتحاقــه بجامعــة
بيرزيــت انضــم للجماعــة اإلســامية الــذراع الطالبــي لحركــة الجهــاد اإلســامي،
وأصبح مسؤولها وممثلها في النشاطات الطالبية املختلفة ،كما شغل ممثل حركة
الجهــاد اإلســامي فــي القــوى الوطنيــة واإلســامية فــي محافظــة رام هللا ثـ َّـم فــي الضفــة
الغربيــة ،وهــو عضــو فــي لجنــة الحريــات الفصائليــة.
اعتقــل االحتــال عدنــان مـرات عديــدة وق�ضــى فــي الســجن ســت ســنوات ونصــف،
حيث كان اعتقاله األول عام  1997لعدة أيام ،ومن ثم اعتقل ً
إداريا لدى االحتالل
ألول مــرة بعــد التحاقــه بجامعــة بيرزيــت عــام  ،1998وكان ُيحـ ّـول لالعتقــال اإلداري
في اعتقاالته .عزله االحتالل انفر ً
اديا عام  2004في عزل بيت ليد «كفاريونا» لعدة
ً
ابا عن الطعام ملدة ثمانية وعشرين ً
يوما حتى أخرج من
أشهر ،خاض خاللها إضر
العــزل االنفـرادي إلــى عــزل جماعــي فــي ســجن الرملــة «أيالــون» اســتمرلعــدة أشــهر،
كمــا خضــع للتحقيــق داخــل ســجون االحتــال ألول مــرة عــام  ،2011أعلــن خاللهــا
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اإلضـراب عــن الــكالم والطعــام ،مــا دفــع االحتــال إلــى إنهــاء التحقيــق معــه وإعادتــه
لالعتقــال اإلداري.
ً
احتجاجــا علــى اعتقالــه مــن قبــل
اشــتهر عدنــان بإضراباتــه املفتوحــة عــن الطعــام

االحتالل وأجهزة األمن الفلسطينية ،فكان أول إضراب له عندما اعتقلته األجهزة
األمنيــة الفلســطينية علــى خلفيــة حملــة االحتجــاج ضــد زيــارة «جوســبان» رئيــس
الــوزراء الفرن�ســي لجامعــة بيرزيــت عــام  ،2000حيــث اســتمرإضرابــه ملــدة ثمانيــة
أيــام ،وفــي عــام  2004أعلــن اإلض ـراب عــن الطعــام فــي معتقــل حــوارة اإلس ـرائيلي
ملــدة ثمانيــة أيــام مــن أجــل نقلــه إلــى ســجن آخــر بســبب الظــروف الســيئة فحقــق
مطلبــه ،كمــا خــاض إضر ًابــا عــن الطعــام ملــدة ً 12
يومــا أثنــاء اعتقالــه لــدى الســلطة
الفلســطينية عــام  2010وحقــق مطلبــه باإلف ـراج عنــه ،وفــي عــام  2011خــاض
إضر ًابــا آخــرعــن الطعــام ضــد االعتقــال اإلداري ملــدة ً 65
يومــا وحقــق مطلبــه بعــدم
تجديد اعتقاله ،وفي عام  2015دخل في إضراب مفتوح عن الطعام ملدة ً 54
يوما
وحقــق مطلبــه أيضــا بعــدم تجديــد اعتقالــه اإلداري.
ُ
عاش عدنان حياة املطاردة من قبل قوات االحتالل ملدة خمسة أشهرعام ،2011
واعتقــل عقــب مشــاركته فــي جنــازة جدتــه ،كمــا يواصــل االحتــال منعــه مــن الســفر
منــذ عــام .1996
يرفض عدنان نهج التســوية السياســية مع االحتالل ومســارأوســلو ،ويرى َّ
بأن هذا
النهــج َّورط الفلســطينيين فــي دهاليــزالفشــل ،وأدى لتراجــع القضيــة الفلســطينية،
َّ
وكبــل الفلســطينيين مــن النواحــي األمنيــة واالقتصاديــة ،وضاعــف االســتيطان
ً
والهجمــة علــى املســجد األق�صــى ،وأحــدث شــرخا بيــن أبنــاء الشــعب الفلســطيني،
ويــرى عدنــان بأنــه مــا دام االحتــال موجـ ً
ـودا فــإن هنالــك مقاومــة ،ويشــدد َّأنــه ال
يمكــن أن يصبــح العــدو صديقــا وأخــا ،فوجــود االحتــال هــو محفــز للفلســطينيين
الستمراراملقاومة بالوسائل كافة ،ويعتبر ّأن االنقسام الفلسطيني أضعف الحركة
األســيرة؛ فلم يعد لألســرى جســم واحد وقيادة موحدة ،وانعكس ذلك على الناس
ً
ً
أحيانــا دون الضفــة وبالضفــة دون غــزة ،فضــا عــن
باســتفراد االحتــال فــي غــزة
ـرر ســوى خدمــة االحتــال ،ويعتقــد
ظاهــرة االعتقــال السيا�ســي التــي ليــس لهــا أي مبـ ٍ
بأنــه يمكــن تحقيــق الش ـراكة السياســية بيــن الــكل الفلســطيني داخــل مؤسســات
منظمــة التحريــرعلــى أســاس تحريــرفلســطين.
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خلود املصري
•ولــدت يف مدينــة نابلــس
عــام .1968
•مسـؤولة مركز نماء للتدريب
وللتنمية البشرية.
•ناشــطة نســوية ومحاضــرة
جامعيــة.
•عضــو منتخــب يف بلديــة
نابلــس (.)2013-2005

ولــدت خلــود رشــاد املصــري فــي الرابــع عشــر مــن كانــون ثانــي /ينايــر عــام  1968فــي
مدينــة نابلــس ،شــمال الضفــة الغربيــة ،وهــي متزوجــة ولديهــا خمســة مــن األبنــاء.
عاشت املصري طفولتها في األردن ،ودرست املرحلة االبتدائية في مدارس األق�صى
اإلســامية ،واإلعداديــة فــي مدرســة األميــرة بســمة ،وأنهــت الثانويــة العامــة فــي الفــرع
األدبــي مــن مدرســة األميــرة عاليــة عــام  ،1986وحصلــت علــى درجــة البكالوريــوس فــي
التنميــة االجتماعيــة مــن جامعــة القــدس املفتوحــة عــام  ،1999وعلــى املاجســتيرفــي
دراســات املـرأة مــن جامعــة النجــاح عــام .2014
ُعرفــت املصــري بالتزامهــا الدينــي فــي وقــت مبكــر مــن حياتهــا ،فانكبــت علــى ق ـراءة
األدبيــات اإلســامية ،وحضــور املحاض ـرات واللقــاءات الدينيــة ،كمــا انتظمــت فــي
حضــور الــدرس األســبوعي للقياديــة فــي جماعــة اإلخــوان املســلمين الحاجــة زينــب
الغزالــي أثنــاء تواجدهــا فــي مصــر عــام .1989
نشــطت املصــري فــي جمعيــة التضامــن الخيريــة فــي مدينــة نابلــس ،حيــث شــاركت فــي
إقامــة األنديــة واملخيمــات الصيفيــة ،وإلقــاء املحاض ـرات فــي املســاجد واملــدارس،
وأصبحــت عضـ ًـوا فــي القســم النســوي مــن الجمعيــة منــذ العــام  ،1993وزادت مــن
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انخراطهــا فــي األعمــال الخيريــة واالجتماعيــة .وفــي عــام  1997أسســت مــع أخريــات
ً
اجتماعيا
مركزجذور للثقافة والفنون ،والذي هدف إلى رفع كفاءة املرأة وتمكينها
ً
واقتصاديــا مــن خــال إعــداد وتنفيــذ عــدة مشــاريع تنمويــة ،ثـ َّـم أسســت مــع أخريــات
الرابطــة اإلســامية للمـرأة الفلســطينية عــام .2000
فــازت املصــري بعضويــة مجلــس بلــدي نابلــس عــام  2005عــن قائمــة اإلصــاح
والتغييــرُ ،
وع ِّينــت رئيســة للجنــة امل ـرأة فــي البلديــة ،وعضــوا فــي مجلــس العالقــات
العامة ،وعضوا في لجنة شؤون املوظفين ،كما أصبحت نائبة لرئيس البلدية عام
 ،2007وأسست داخل البلدية ركن املرأة ،وهوأول مركزنسوي يعمل تحت مظلة
البلديــة ،حيــث القــى املركــز استحســان وزارة الحكــم املحلــي .كمــا صــدر للمصــري
كتــاب «النســوية اإلســامية ودورهــا فــي التنميــة السياســية فــي فلســطين» ،ولهــا
عشرات املشاركات واملداخالت في املؤتمرات وورش العمل واللقاءات التلفزيونية.
اقتحــم االحتــال بيــت املصــري عــام  ،2002بحجــة البحــث عــن مطلوبيــن ،وقــام
بإطــاق النــار علــى زوجهــا وإصابتــه بجــروح بليغــة واعتقالــه وابنــه ،ثــم شــرع بهــدم
البيــت واغتــال فــي الحادثــة القيادييــن فــي املقاومــة مهنــد الطاهــروعمــاد دروزة .منــع
االحتــال املصــري مــن الســفر فــي الفتــرة مــا بيــن عامــي  ،2013 - 2004واعتقلــت
مــع زوجهــا عــام  ،2008حيــث أمضــت فــي االعتقــال اإلداري أربعــة أشــهرونصــف فــي
ســجن هشــارون ،كما اســتدعيت من قبل األجهزة األمنية الفلســطينية عدة مرات
عــام  ،2008واعتقــل االحتــال ابنهــا صهيــب وابنتهــا صفــاء أثنــاء عودتهمــا مــن األردن
عــام .2010
تؤمــن املصــري بالشـراكة الوطنيــة وتراهــا حقــا وواجبــا ومظهـ ًـرا مــن مظاهــرالوطنيــة
الحقــة واإلنســانية الخالصــة ،وتؤيــد انضمــام حركتــي حمــاس والجهــاد اإلســامي إلى
هيئــات منظمــة التحريــرفــي إطــارتوافــق الــكل الفلســطيني ،وتعتبــرأن املقاومــة حــق
مشــروع للشــعوب املحتلة ،مع ضرورة اســتحداث وســائل أخرى للمقاومة غيرالتي
اعتدنــا عليهــا ،والبحــث عــن خيــارات أخــرى بــدل حالــة اســتنزاف الشــباب باملقاومــة
الشــعبية ،وتــرى فــي املرحلــة الحاليــة أنهــا مرحلــة بنــاء لإلنســان الــذي يعــرف القيــم
والثقافةويمتلكاملعرفةفيمواجهةاالحتالل
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خليل عساف
•ولــد يف بلــدة عرابــة
جنــوب غــرب جنيــن عــام
.1 9 6 2
•عضـو لجنـة الحريـات العامة
املنبثقـة عـن حـوارات
املصالحـة يف القاهـرة عـام
.2011
•مــن مؤسســي حركــة
«بكفــي» عــام 2005
و«تجمــع مؤسســات املجتمــع املدنــي» عــام 2006
و«تجمــع الشــخصيات املســتقلة» عــام .2007

ولــد خليــل ذيــاب ناجــي عســاف فــي العاشــرمــن تشــرين الثانــي عــام  1962فــي مدينــة
القــدس املحتلــة ،لعائلــة فلســطينية مــن بلــدة عرابــة جنــوب غــرب محافظــة جنيــن،
وهــو متــزوج ولــه ثــاث بنــات وولــد .حصــل علــى الثانويــة العــام فــي الفــرع العلمــي مــن
مدرسة عرابة الثانوية عام ،1981وعلى شهادة الدبلوم العالي في الهندسة املدنية
التطبيقيــة مــن الكليــة الجامعيــة املتوســطة فــي األردن عــام  ،1984والتحــق بالكليــة
العصريــة فــي رام هللا عــام  2013وحصــل منهــا علــى درجــة البكالوريــوس فــي القانــون.
عمل عســاف في الزراعة ملدة عامين ،ثم انتقل للعمل في قســم التســويق وتصميم
مديرا ً
الخلطات في شــركة موا�ســي للباطون الجاهز ،وأصبح الحقا ً
عاما للشــركة.
اعتقــل عســاف أول مــرة وهــو فــي السادســة عشــرة مــن عمــره علــى خلفيــة كتابــة
شــعارات وطنيــة ،واملشــاركة فــي املظاه ـرات الرافضــة لالحتــال ،وتعــرض عقــب
اإلفـراج عنــه الســتدعاءات متكــررة مــن قبــل مخابـرات االحتــال ،ومنــع مــن الســفر
ملــدة خمــس ســنوات .اعتقــل مجـ ً
ـددا عــام  1988وخضــع للتحقيــق ملــدة أســبوعين،
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ثــم أعيــد اعتقالــه فــي نفــس العــام والتحقيــق معــه ،واعتقــل م ـرات أخــرى أليــام فــي
األعــوام  1989و 1990و ،1993كمــا اعتقــل مــن جديــد فــي عــام  2004وخضــع
للتحقيــق ملــدة  86يومــا ،ثــم صــدربحقــه ق ـرارباالعتقــال اإلداري ملــدة ســتة أشــهر.
تميــزعســاف بنشــاطه فــي قضايــا الحريــات وتحقيــق الســلم األهلــي وســيادة القانــون
َّ
وتعزيــزدور املؤسســات الرســمية واألهليــة ،فشــكل مــع آخريــن حركــة «بكفــي» عــام
 2005بهــدف املســاهمة فــي تعزيــز التماســك املجتمعــي وســيادة القانــون ،والعمــل
علــى إعــادة تجميــع القــوى الوطنيــة واإلســامية ،لخلــق توافــق عــام يخــدم املشــروع
الفلســطيني الوطنــي ،كمــا أنشــأ مــع آخريــن تجمــع مؤسســات املجتمــع املدنــي
عــام  ،2006والــذي ضـ َّـم  70مؤسســة وجمعيــة بهــدف تعزيــز الوحــدة الوطنيــة
الفلســطينية ،بمشــاركة التيــارات والحــركات واألح ـزاب املختلفــة ،وســاهم فــي
تأســيس تجمــع الشــخصيات املســتقلة عــام  ،2007حيــث عمــل هــذا التجمــع علــى
عقــد لقــاءات بيــن القيــادات السياســية الفلســطينية والنخــب الفكريــة واألكاديميــة
والشــخصيات االعتباريــة ،فــي محاولــة لوضــع تصــورات تقــرب مــن وجهــات النظــر
ُّ
املتباينة ،وتقدم خارطة طريق للتعامل مع حالة االنقســام .وقد ك ِلف التجمع من
قبــل مصــربتقديــم تقريــرتشــخي�صي يمكــن البنــاء عليــه فــي اللقــاءات التــي عقــدت فــي
القاهــرة عقــب ذلــك بيــن األط ـراف الفلســطينية املختلفــة.
اختيرعســاف ً
عضوا في لجنة الحريات العامة التي انبثقت عن حوارات املصالحة
فــي القاهــرة عــام  ،2011حيــث نشــط فــي متابعــة قضايــا الحريــات فــي الضفــة الغربيــة
وقطــاع غــزة ،كمــا اختيــرعــام  2013ضمــن لجنــة إعــادة صياغــة قوانيــن االنتخابــات
بتكليــف مــن رئاســة املجلــس الوطنــي الفلســطيني ،حيــث تــم تقديــم عــدد مــن
الصياغــات للجنــة التنفيذيــة ملناقشــتها ومــن ثــم إقرارهــا.
ً
تاريخيــا أضــر بالقضيــة الفلســطينية،
يعتبــر عســاف بــأن اتفــاق أوســلو كان خطــأ
وعلى الفلسطينيين العمل الجاد من أجل تجاوزه ،ويرى بأن االنقسام أنتج وضعا
ً
كارثيــا للفلســطينيين وقضيتهــم ،وهــو نتــاج واقــع فلســطيني يرفــض مبــدأ املشــاركة
ويســعى لتفــرد أطـراف معينــة ،محمــا كل األطـراف مســؤوليته ،ويعتقــد بــأن الحــل
يكمــن فــي تعزيــزالشـراكة الوطنيــة فــي جميــع املؤسســات الرســميةَّ .أمــا املقاومــة فهــي
برأيــه مشــروعة ،ولكــن مــن الضــروري أن تتــم وفــق توافــق وطنــي عــام.
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داوود أبو سري
ِــد يف مدينــة نابلــس
• ُول َ
عــام .1955
•انتخــب عضــوًا يف املجلــس
التشــريعي عــن حركــة
حمــاس عــام .2006
•عضـــو املجلـــس الوطنـــي
الفلســـطيني.
•داعيــة إســامي ومــن
وجــوه اإلصــاح يف الضفــة.

ُوِلـ َـد داوود كمــال أبــو ســيرفــي مدينــة نابلــس عــام  ،1955وهــو متــزوج ولديــه خمـ ُ
ـس
بنات وولد .أنهى دراسته الثانوية من مدرسة الصالحية في مدينة نابلس ،وحصل
علــى الدبلــوم فــي الدراســات الشــرعية ،كمــا حصــل علــى دورات متنوعــة فــي الصلــح
العشــائري واللغــة العربيــة .ســافرإلــى الســعودية للعمــل وبقــي فيهــا فتــرة ،ثـ َّـم عــاد إلــى
فلســطين وعمــل فــي التجــارة.
تأثــرأبــو ســيربالحركــة اإلســامية وخطابهــا الفكــري ،فانضــم إليهــا فــي وقــت مبكــرمــن
ً
ً
خطيبا وواعظا ،كما انخرط في العمل االجتماعي،
حياته ونشط في مساجد نابلس
فأســس مــع آخريــن عـ ً
ـددا مــن الجمعيــات الخيريــة واالجتماعيــة ومــارس اإلصــاح بين
النــاس.
أبعــد أبــو ســيرإلــى مــرج الزهــور عــام  ،1992وتعــرض لعــدة اعتقــاالت لــدى االحتــال
ملــدة  3ســنواتَّ ،
ضيــق االحتــال عليــه وحرمــه مــن الوظائــف العامــة ،ومنعــه مــن
الســفرملــدة  24ســنة .فــازبعضويــة املجلــس التشــريعي عــن كتلــة التغييــرواإلصــاح
عام  ،2006وشغل عضوية لجنتي االقتصاد واملوازنة العامة في املجلس التشريعي.
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ونشــط أبــو ســير خارجيــا ،حيــث زار عــدة دول عربيــة وإســامية مثــل إندونيســيا
وماليزيــا وقطــر ،وشــارك فــي مؤتم ـرات للبرملانييــن العــرب.
يعــارض أبــو ســيرمســارالتســوية ،ويــرى بــأن اتفــاق أوســلو جلــب الشــرللفلســطينيين
وقضيتهم على املســتويات السياســية واالجتماعية واالقتصادية ،ال ســيما اتفاقية
باريــس التــي هضمــت الحــق الفلســطيني وانعكســت ســلبا علــى االقتصــاد ،ويعتبــر
ٌ
صفحة سوداء في تاريخ الشعب الفلسطينيَّ ،أثرت ً
سلبا على
االنقسام الفلسطيني
الفلســطينيين داخــل فلســطين وخارجهــا ،وكان لهــا تداعياتهــا الســلبية علــى جهــود
ً
ودوليــا ،ويرجــع أبــو ســير جــذور االنقســام
الفلســطينيين لنصــرة قضيتهــم إقليميــا
الفلســطيني إلــى االنقســام الفكــري واأليديولوجــي داخــل املجتمــع الفلســطيني،
ُ
ً
ميدانيــا حيــن رفضــت إحــدى األط ـراف الفلســطينية القبــول بنتائــج
والــذي ترجــم
االنتخابــات عــام .2006
يدعــو أبــو ســير إلــى إش ـراك جميــع الفصائــل الفلســطينية فــي مؤسســات منظمــة
التحريــربمــا فيهــا حركــة حمــاس ،ويعتبــرذلــك مقدمــة ضروريــة إلعــادة ترتيــب البيــت
الداخلــي الفلســطيني.

78

رائد طه
•ولــد يف قريــة الطبقــة
غــرب الخليــل عــام .1970
•النائــب العــام العســكري
منــذ عــام .2017
•أســتاذ جامعــي يف كليــات
القانــون يف عــدد مــن
الجامعــات الفلســطينية.

ولد رائد طه محمود عمايرة في الثاني عشرمن نيسان /أبريل عام  ،1970في قرية
الطبقة غرب محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية ،وهومتزوج وله ولد وبنتان.
درس االبتدائيــة واإلعداديــة والثانويــة فــي مــدارس مدينــة دروا وحصــل علــى الثانوية
العامــة فــي الفــرع األدبــي عــام  ،1989وحصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الحقــوق
مــن جامعــة املوصــل فــي الع ـراق عــام  ،1994واملاجســتير فــي الحقــوق متخصصــا
فــي القانــون الجنائــي مــن جامعــة القــدس فــي أبــو ديــس عــام  ،2012والدكتــوراه فــي
القانــون الدولــي الجنائــي مــن جامعــة الحســن الثانــي فــي املغــرب عــام  ،2017وكانــت
رســالته بعنــوان« :مكافحــة جريمــة غســل األمــوال فــي التشــريع الوطنــي الفلســطيني
واالتفاقيــات اإلقليميــة والدوليــة ذات العالقــة».
عمــل فــي جهــازاألمــن الوقائــي ،وتســلم ملــف بيــع األرا�ضــي لالحتــال ،وبقــي فــي منصبــه
ً
قانونيــا لجهــازاألمــن الوقائــي ،ومديـ ًـرا للدائــرة
حتــى عــام  ،2000ثــم أصبــح مستشـ ًـارا
القانونيــة فــي الجهــازُ .ع ّيــن ً
نائبــا لرئيــس هيئــة القضــاء العســكري عــام  2014وبقــي
ِ
فــي هــذا املنصــب ملــدة  3ســنوات ،ثـ َّـم ّ
عيــن فــي منصــب النائــب العــام العســكري عــام
ِ
 2017برتبــة عميــد .يحاضــرفــي جامعــة القــدس – أبــو ديــس وفــي جامعــة االســتقالل
فــي أريحــا ،وهــو عضــو مشــارك فــي لجــان املناقشــة للعديــد مــن رســائل املاجســتيرفــي
القانــون فــي أكثــرمــن جامعــة فلســطينية.
79

النخبة الفلسطينية املعاصرة

تأثــر طــه بعمــه الشــهيد الفدائــي إبراهيــم ،فبــدأت تتشــكل شــخصيته النضاليــة
والفكرية في مرحلة دراسته اإلعدادية ،وكان من بين الطلبة النشيطين في املشاركة
بالفعاليــات الوطنيــة ،وتعــرض لالعتقــاالت واالســتجوابات مــن قبــل االحتــال،
حيــث اعتقــل أول مــرة عــدة أيــام وهــو فــي ســن  12مــن عمــره ،تلتهــا  6اعتقــاالت أخــرى
بيــن األعــوام .1989-1985
مارس طه النشاط الطالبي إبان دراسته الجامعية ،فكان ً
نائبا لرئيس اتحاد طلبة
فلسطين في جامعة املوصل عام  ،1993كما نشط في العمل االجتماعي ،ففي عام
ـتورة فــي مخيمــات لبنــان ،وتحــول نشــاطه
 2012اهتــم برعايــة أسـ ٍـرفلسـ
ٍ
ـطينية مسـ ٍ
ً
الحقــا بأمــر مــن الرئاســة الفلســطينية إلــى مؤسســة أطلــق عليهــا اســم «صنــدوق
الرئيــس محمــود عبــاس».
يــرى طــه بـ َّ
ـأن القضيــة الفلســطينية تمــربمرحلــة خطيــرة ،وصــل الفلســطينيون فيهــا
إلــى فقــدان األمــل بوجــود دولــة فــي ظــل الظــروف اإلقليميــة والدوليــة ،ويعتقــد بـ َّ
ـأن
خيارا ً
اتفاق أوسلو كان ً
وحيدا وما زال كذلك ،فليس لدينا خيارآخر ،لكنا تعاملنا
معــه وفــق تكتيــك مرحلــي ،ولــم تكــن لدينــا رؤيــة اســتراتيجيةَّ ،
وأن االنقســام مرحلــة
شتتت الوطن ،بغض النظرعمن قام به ،وهو محطة ضمن ثالث محطات صعبة
علــى القضيــة الفلســطينية هــي وعــد بلفــور ،وزيــارة الســادات إلس ـرائيل ،داعيــا
لتكريــس مبــدأ الشـراكة مــن منطلقيــن؛ النظــرألنفســنا أننــا فلســطينيون وهــذا فــوق
كل اعتبــار ،واالســتناد إلــى الثوابــت الوطنيــة.
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رفيق أبو سيفني
•ولــد يف بلــدة اليامــون
غــرب جنيــن عــام .1960
•عضــو املجلــس املركــزي
ملنظمــة التحريــر.
•األميــن العــام لالتحــاد العام
لألشــخاص لــذوي اإلعاقــة
يف فلســطين.
•أميــن ســر ســابق للمكتــب
الحركــي التابــع لحركــة
فتــح يف محافظــة جنيــن.

ولد رفيق علي طاهرأبوسيفين في السابع والعشرين من شباط /فبرايرعام ،1960
لعائلة فلسطينية من بلدة اليامون في محافظة جنين شمال الضفة الغربية ،وهو
متــزوج ولــه ثالثــة أوالد وابنتــان .درس املراحــل االبتدائيــة واإلعداديــة والثانويــة فــي
مــدارس اليامــون ،وحصــل منهــا علــى شــهادة الثانويــة العامــة فــي الفــرع العلمــي عــام
 ،1978لــم تســمح لــه ظروفــه االقتصاديــة بإكمــال تعليمــه؛ فالتحــق بســوق العمــل
ً
بعــد انتهــاء املرحلــة الثانويــة مباشــرة.
انخرط أبوسيفين في العمل الوطني في فترة مبكرة من حياته ،فشارك في املسيرات
واملواجهــات التــي كان ينظمهــا طلبــة املــدارس ضــد قــوات االحتــال اإلس ـرائيلي،
وانضــم رسـ ً
ـميا لحركــة فتــح مطلــع الثمانينيــات ،وتعــرض لالعتقــال مــن قبــل قــوات
االحتــال ملــدة شــهر عــام  .1989كمــا نشــط أبــو ســيفين ً
نقابيــا وأصبــح عضـ ًـوا فــي
الهيئــة العامــة لالتحــاد العــام لــذوي اإلعاقــة فــي فلســطين منــذ تأسيســه عــام ،1997
وانتخب أمينا لسراملكتب الحركي لألشخاص ذوي اإلعاقة في محافظة جنين منذ
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عــام  ،2006وبقــي فــي هــذا املنصــب حتــى عــام  ،2014كمــا انتخــب عضـ ًـوا فــي املجلــس
املركــزي للمكاتــب الحركيــة فــي حركــة فتــح لألشــخاص ذوي اإلعاقــة عــام ،2007
واختيــرلعضويــة مجلــس الرقابــة علــى االتحــاد العــام لــذوي اإلعاقــة عــام  2007ملــدة
 3ســنوات .ناضــل أبــو ســيفين مــع مجموعــة مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة مــن
أجــل إلحــاق االتحــاد العــام لــذوي اإلعاقــة بمنظمــة التحريــرالفلســطينية ليصبــح
َّ
مثــل باقــي االتحــادات النقابيــة ،وفــي عــام  2016مثــل أبــو ســيفين مــع أربعــة عشــر
شـ ً
ـخصا مــن ذوي اإلعاقــة االتحــاد فــي املؤتمــرالعــام الســابع لحركــة فتــح الــذي عقــد
ً
فــي مدينــة ام هللا ،وفــي ذات العــام أصبــح ً
أمينــا عامــا لالتحــاد العــام لــذوي اإلعاقــة
ر
ً
ُ
فــي فلســطين ،ومنــح عضويــة املجلــس الوطنــي الفلســطيني ،وكذلــك أصبــح عضــوا فــي
املجلــس املركــزي التابــع ملنظمــة التحريــرالفلســطينية .نشــط أبــوســيفين فــي أكثــرمــن
لجنــة محليــة وعربيــة ،فهــو عضــو املنظمــة العربيــة لحمايــة حقــوق األشــخاص ذوي
اإلعاقة في الوطن العربي ،وعضواللجنة العليا في وزارة التنمية االجتماعية ملتابعة
حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وعضــو لجنــة اإلعفــاءات الجمركيــة لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة ،وعضــو لجنــة صياغــة القانــون الجديــد لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي
مجلس الوزراء الفلســطيني ،كما أنه مؤســس نادي األمل لرياضة األشــخاص ذوي
اإلعاقــة فــي جنيــن عــام .2009
يــرى أبــو ســيفين بــأن الواقــع الحالــي يظهــر بــأن القضيــة الفلســطينية تمــر بمرحلــة
ً
صعبــة ،والفلســطينيون
جميعــا مســتهدفون مــن االحتــال ومعرضــون العتداءاتــه
اليومية ،وقد تعززت التيارات الدينية الصهيونية داخل دولة االحتالل؛ مما يعني
ً
تعقيدا ،وال أفق مستقبلي ألي حلول سلمية ،وواهم من يظن أن
أن األمور ستزداد
َّ
االحتالل ســيعطينا الســام ،فما أخذ بالقوة ال يســترد إال بالقوة .أما أتفاق أوســلو
فيعتقــد أبــو ســيفين بأنــه جيــد لكــن مشــكلته كانــت فــي التطبيــق علــى األرض ،ويعتبــر
االنقسام سببا آخرملعاناة الشعب الفلسطيني ،وتتحمل قيادة حماس املسؤولية
خصوصا َّ
ً
وأنها اســتفردت في الحكم وانقلبت على الشــرعية ،ويؤيد الشـراكة
عنه،
السياسية ضمن رؤية وطنية توافقية ،ويؤمن أبو سيفين باملقاومة الشعبية وأنها
ذات جدوى وهي حق للشعوب كافة ،خاصة أنه ال يوجد حالة تكافؤمع االحتالل،
وبالتالــي اللجــوء للمقاومــة املســلحة يعطــي االحتــال فرصتــه فــي التدميــروالقتــل.
82

رفيق النتشة
•ولــد يف مدينــة الخليــل
عــام .1934
•مــن الجيــل املؤســس
لحركــة فتــح ومنظمــة
ا لتحر يــر .
•وزيـــر الزراعـــة والعمـــل
ا لســـا بق .
•رئيــس املجلــس التشــريعي
(.)2004-2003
•عضو املجلس الوطني الفلسطيني.

ولــد رفيــق شــاكرالنتشــة عــام  1934فــي مدينــة الخليــل ،وهــو متــزوج ولــه ابــن وثــاث
بنــات .حصــل علــى درجــة البكالوريــوس مــن كليــة الحقــوق فــي الجامعــة اللبنانيــة،
واملاجســتير فــي العلــوم السياســية مــن جامعــة القاهــرة ،والدكتــوراه مــن جامعــة
موســكو .عمــل ً
مدرســا فــي األردن ثــم انتقــل للعمــل فــي دولــة قطــرمديـ َـرا ملكتــب وزيــر
التربيــة والتعليــم فــي الفتــرة بيــن عــام (ُ ،)1970-1956
وع ِّيــن وزيـ ًـرا للعمــل بيــن عــام
ً
ورئيســا لهيئــة مكافحــة
( ،)2000-1998ووزيـ ًـرا للزراعــة بيــن عــام (،)2003-2002
الفســاد منــذ عــام .2010
كانــت بدايــات النتشــة الفكريــة والتنظيميــة مــع جماعــة اإلخــوان املســلمين مطلــع
خمســينيات القــرن املا�ضــي ،ثـ َّـم انضــم للجهــود الراميــة لتأســيس حركــة فتــح ،وكان
من الخاليا التنظيمية األولى التابعة للحركة في منطقة الخليج العربي ،وســاهم في
تأســيس منظمــة التحريــر ،وأصبــح عضـ ًـوا فــي املجلــس الوطنــي منــذ عــام  ،1964كمــا
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شــغل النتشــة عــدة مناصــب داخــل حركــة فتــح ،منهــا عضويتــه فــي اللجنــة املركزيــة
للحركــة عــام  ،1980وعضويتــه فــي املجلــس الثــوري حتــى عــام  ،2009ورئاســته
ملحكمتهــا الحركيــة بيــن عــام ( ،)2009-2006وكان ممثــا ملنظمــة التحريــر وحركــة
فتــح فــي اململكــة العربيــة الســعودية فــي الفتــرة بيــن عــام ( ،)1990-1979وفــي عــام
 1996فــاز بعضويــة املجلــس التشــريعي ،وأصبــح ً
رئيســا للمجلــس التشــريعي بيــن
عامــي (.)2004 - 2003
َّ
الــف النتشــة العديــد مــن الكتــب فــي القضيــة الفلســطينية وتاريــخ فلســطين،
منهــا؛ كتــاب القــدس إســامية ،وكتــاب الســلطان عبــد الحميــد الثانــي وفلســطين
(الســلطان الــذي فقــد عرشــه مــن أجــل فلســطين) ،واإلســام وفلســطين ،وأطفــال
املدافــع – حــرب لبنــان ،وإس ـرائيل مشــروع اســتعماري.
يــرى النتشــة أن القضيــة الفلســطينية تمــر بأســوأ مراحلهــا علــى املســتوى املحلــي،
وأحســن أحوالهــا علــى املســتوى الدولــي ،ويعتبــرأن اتفــاق أوســلو ومشــروع التســوية
كان أمـ ًـرا جديـ ًـدا لــم يكــن عليــه إجمــاع ،ويــرى بــأن الظــروف والخيــارات املحــدودة
دفعــت بمنظمــة التحريــرلعمليــة الســام ،بهــدف التقــدم بالقضيــة الفلســطينية،
وبخصــوص االنقســام ،يؤكــد قيامــه بحــوارمــع رئيــس وأعضــاء املجلــس التشــريعي
عــن حمــاس للوصــول إلــى حلــول لــه لكنهــا تعثــرت ،ويؤمــن بــأن املقاومــة حــق مشــروع
للفلســطينيينَّ ،أمــا شــكل املقاومــة ،فبرأيــه يجــب أن يخضــع لحســابات دقيقــة
تمليهــا الحالــة السياســية املحليــة واإلقليميــة والدوليــة واألوضــاع امليدانيــة ،وينــادي
النتشــة بنقــاش كل خطــوة مقاومــة وعــدم االســتفراد بالقـرارمــن أي طــرف ،ويرحــب
النتشــة بالش ـراكة السياســية وينــادي بإش ـراك الفصائــل فــي املنظمــة والســلطة.
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روضة بصري
•ولــدت يف القــدس املحتلة
عام .1952

•قياديـــة ســـابقة يف
الجبهـــة الديمقراطيـــة
لتحريـــر فلســـطين.
•أســيرة ســابقة أمضــت
ثمانــي ســنوات يف ســجون
االحتــال.
•مديرة مركز الدراسات النسوية يف نابلس.

ولــدت روضــة جميــل خليــل بصيــر فــي الثالــث والعشــرين مــن شــباط /فبرايــر عــام
 1952فــي القــدس ،لعائلــة فلســطينية مســيحية مــن بلــدة الطيبــة قضــاء مدينــة رام
هللا ،تنقلت في بداية حياتها بين مدينتي القدس ورام هللا وبلدتي بيرزيت والطيبة،
ودرســت فــي مدارســها .قطعــت دراســتها الجامعيــة فــي األردن بســبب أحــداث أيلــول
األسود ،وحصلت على شهادة متوسطة (دبلوم) في العلوم من جامعة بيرزيت ،ثم
التحقت عام  1973في برنامج تعليم األطفال ذوي الصعوبة في النطق في إيطاليا،
كمــا حصلــت علــى درجــة البكالوريــوس فــي الخدمــة االجتماعيــة مــن جامعــة القــدس
عــام .1999
عملــت روضــة فــي مؤسســة «افتــح» التابعــة للبعثــة البابويــة فــي مدينــة بيــت لحم حتى
عــام  ،1977وتســلمت إدارة مدرســة الصــم التابعــة للجمعيــة الخيريــة اإلســامية فــي
مدينــة البيــرة فــي العاميــن  ،1986-1985وبــادرت عــام  1992مــن منزلهــا بتأســيس
مؤسســة شــعاع وهــي أول مؤسســة لتأهيــل النطــق فــي مدينــة نابلــس ،واســتمرت
بالعمــل فيهــا حتــى عــام  ،2000حيــث انتقلــت للعمــل منســقة لبرنامــج امل ـرأة
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الفلســطينية والفقدان في منطقة شــمال الضفة التابع ملركزالدراســات النســوية،
وقــد عملــت مــن خــال املركــز علــى توثيــق تاريــخ امل ـرأة الفلســطينية ،ومــا تتعــرض
لــه نتيجــة ممارســات االحتــال ،وانتقلــت عــام  2007إلــى مدينــة نابلــس كمديــرة
للمركــز ،حيــث يقــدم املركــزمجموعــة مــن البرامــج منهــا برنامــج حمايــة األطفــال مــن
االعتــداءات الجنســية ،وبرنامــج التمكيــن االقتصــادي للطالبــات الــذي يقــدم منحــا
تعليمية لهن ،وبرنامج نساء خالدات ،وبرنامج بناء قدرات املؤسسات على أساس
املســاواة للم ـرأة.
بــدأت روضــة مشــوارها النضالــي عــام  ،1973حيــث نشــطت مــع آخريــن فــي جمــع
التبرعــات للثــوارفــي لبنــان ،وللعائــات املســتورة داخــل األرا�ضــي املحتلــة ،فانضمــت
لخليــة تابعــة لحركــة فتــح عــام  ،1976واعتقلــت فــي  13تشــرين الثانــي عــام ،1977
إثرانفجارعبوة ناسفة كانت تعدها مع الخلية في إحدى املنازل في القدس ،حيث
أصيبــت بج ـراح فــي الحادثــة ،وتعرضــت للتحقيــق والتعذيــب فــي ســجن املســكوبية
بالقدس املحتلة ،ثم نقلت بعدها إلى سجن «نفيه ترتسا» بمدينة الرملة املحتلة،
َ
وصــدربحقهــا حكــم بالســجن ثمانــي ســنوات ،فعاشــت أثنــاء األســرمرحلــة تحــوالت
فكريــة فــي االنتمــاء والهويــة التنظيميــة ،أدت إلــى انضمامهــا للجبهــة الديمقراطيــة
لتحريــرفلســطين ،وأطلــق سـراحها فــي  20مايو/أيــار ،1985ضمــن صفقــة التبــادل
بيــن الجبهــة الشــعبية القيــادة العامــة واالحتــال .تدرجــت روضــة فــي صفــوف الجبهــة
الديمقراطيــة ،حيــث نالــت عضويــة املكتــب التنفيــذي بعــد اإلف ـراج عنهــا مــن
ســجون االحتاللَّ ،
ثم عضوية الهيئة القيادية األولى التحاد العمل النســائي التابع
للديمقراطيــة ،كمــا تولــت عضويــة اللجنــة املركزيــة للديمقراطيــة فــي الفتــرة مــا بيــن
 1988وحتــى العــام .1993
تزوجت روضة من إبراهيم شيخة أحد كوادرالجبهة الديمقراطية ،والذي أم�ضى
ً
فــي الســجن  18عامــا ،حيــث اعتقلتــه قــوات االحتــال قبــل يــوم واحــد مــن موعــد
زفافهمــا ،وأصــدرت بحقــه حكمــا بالســجن اإلداري ملــدة  6أشــهر .وقــد رزقــت روضــة
منــه بولــد ،ومــع انــدالع االنتفاضــة األولــى عــام  1987طــوردت هــي وزوجهــا مــن قبــل
قــوات االحتــال حتــى اعتقــا عــام  ،1989وخضعــت للتحقيــق ملــدة  6أيــام ،فيمــا
ُحكــم علــى زوجهــا باالعتقــال اإلداري ملــدة  6أشــهر ،وتكــرر اعتقالهــا الحقــا عــدة
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مـراتُ ،
وحرمــت مــن العمــل فــي العديــد مــن املؤسســات ،وفــي عــام  1998اســتقالت
روضــة مــن العمــل التنظيمــي.
تــرى روضــة أن واقــع االحتــال ســيبقى مرفوضــا بــأي شــكل مــن األشــكال ،وأن
فلســطين هــي خالصــة ألهلهــا وســكانها الفلســطينيين ،وتعتبــرأن اتفــاق أوســلو كان
مــن املمكــن أن يكــون محطــة أولــى علــى طريــق إقامــة الدولــة الفلســطينية ،إال أن
إس ـرائيل اســتغلته لصالحهــا ،وتعتقــد بــأن االنقســام السيا�ســي حــدث مدمــر،
ومحطة مظلمة ،ويتحمل الكل الفلسطيني املسؤولية عنه ،داعية ألن يكون الكل
تحــت مظلــة منظمــة التحريــروانتخــاب مجلــس وطنــي جديــد وصــوال لحالــة شـراكة
كاملة .وترى بأن وجود االحتالل يوجب املقاومة ،لكن اختيارشكلها وأدواتها يكون
وفقا ملعياراملكاسب التي يمكن أن تتحقق في كل شكل من أشكالها ،لذا فاملطلوب
النضــال بــأي طريقــة بشــرط عــدم الخس ـران أكثــر.
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روك ألفرد روك
•ولــد يف مدينــة بيــت لحــم
عــام 1954م.
•محام ونقابي فلسطيني.
•ناشــط مجتمعــي ومهتــم
بقضايــا الالجئيــن.
عضــو ســابق يف مجلــس
•
ً
بلديــة بيــت لحــم.

ولــد روك ألفــرد روك فــي الثالثيــن مــن نيســان /أبريــل عــام 1954م فــي مدينــة بيــت
لحــم ،لعائلــة فلســطينية الجئــة مــن قريــة عيــن كارم َّ
املهجــرة شــمال غــرب القــدس
املحتلــة ،وهــو متــزوج ولديــه خمســة أبنــاء ذكــور .تلقــى تعليمــه األسا�ســي فــي مــدارس
بيــت لحــم ،وحصــل علــى الثانويــة العامــة عــام  ،1975والتحــق بجامعــة بيــروت
العربيــة لدراســة الحقــوق ،كمــا حصــل علــى دبلــوم التربيــة مــن جامعــة بيــت لحــم،
ودرس الكتــاب املقــدس والتربيــة الدينيــة فــي كليــة الكتــاب املقــدس فــي بيــت لحــم عــام
 ،1983والتحــق بمســاق الدبلــوم العالــي لــإدارة املدرســية فــي جامعــة بيرزيــت ،ونــال
املاجســتيرفــي القانــون الخــاص مــن جامعــة القــدس /أبــو ديــس عــام  .1995عمــل فــي
التدريــس فــي الفتــرة بيــن عــام  ،1997 - 1975ثــم انتقــل إلــى حقــل املحامــاة.
أســس مــع آخريــن نقابــة املعلميــن فــي املــدارس الخاصــة ،وترأســها لدورتيــن متتاليتيــن
َّ
عامــي  ،1980و1982م ،وكان عضـ ًـوا فــي اللجنــة التنســيقية التــي نظمــت وخاضــت
اإلضـراب العــام أو مــا ُعــرف فــي حينــه بالعصيــان املدنــي عــام  .1980انتخــب عضـ ًـوا
فــي مجلــس نقابــة املحاميــن لدورتيــن ونصــف فــي األعــوام بيــن  ،2010 - 2005ورئيســا
ً
عضوا في مجلس
للجنة الحريات العامة وحقوق اإلنســان في النقابة ،كما انتخب
ً
ً
ميدانيــا إبــان االنتفاضــة األولــى عــام  ،1987تحديــدا فــي
بلديــة بيــت لحــم .نشــط
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مجالــي التعليــم الشــعبي واللجــان الشــعبية ،وانخــرط فــي لجــان الحراســة املحليــة،
وكان عضـ ًـوا فــي مؤتمــرالالجئيــن األول الــذي عقــد فــي مخيــم الدهيشــة عــام ،1993
ولعــب ً
دورا فــي توقيــع وثيقــة الشــرف الفلســطينية مــع الراحــل فيصــل الحســيني فــي
بدايــة تســعينيات القــرن املا�ضــي.
عانــى روك مــن ممارســات االحتــال؛ فخضــع للتحقيــق م ـرات عديــدة ،بســبب
انتســابه للشــبيبة الطالبــة املســيحية والشــبيبة العاملــة املســيحية ،كمــا تــم منعــه
َّ
مــن الســفرأثنــاء دراســته فــي جامعــة بيــروت العربيــة ،ممــا عطلــه عــن التخــرج مــدة
ســبعة عشــر ً
عامــا .نســفت قــوات االحتــال بيتــه مــع عــدة بيــوت عــام  ،1981كمــا
ُمنــع مــن الســفرمــن قبــل الســلطات األردنيــة عــام  1993بســبب مشــاركته فــي مؤتمــر
املباركــة ألوســلو
الحريــة واالســتقالل .واختــارروك مقاطعــة فصائــل العمــل الوطنــي ِ
والتســوية السياســية ،بمــا فيهــا حــزب الشــعب.
يتبنى روك الفكرالقومي العربي ،ويؤمن بفلسطين التاريخية من نهرها إلى بحرها،
وبحتميــة تحريرهــا بتحقيــق شــرطي املقاومــة الفلســطينية الفاعلــة ،وعالــم عربــي
موحــد قــوي يقــف خلفهــا ،وال يعتــرف بشــرعية االحتــال ألي جــزء منهــا ،وهــو ضــد
التســوية ًأيــا كان شــكلها أو مضمونهــا ،ومــع خيــاراملقاومــة املســلحة ضــد االحتــال،
ويعارض االنقســام كونه يشــكل ً
خطرا على املجتمع الفلســطيني وقضيته العادلة،
ُوي َّ
حمــل حركــة فتــح املســؤولية عنــه ،ويــرى ضــرورة اســتعادة الوحــدة الوطنيــة
وإدخال الفصائل والقوى الفلسطينية كافة في منظمة التحرير ،ويدعوإلى االتفاق
على ماهية املشــروع الوطني الفلســطيني ،وإجراء جميع التغييرات املناســبة داخل
أطرومؤسسات منظمة التحريرً ،
بعيدا عن الهيمنة وفرض اآلراء والكوتا ،وينادي
ً
ً
شرعيا للشعب الفلسطيني،
ببقاء منظمة التحريرخارج فلسطين باعتبارها ممثل
علــى أن تكــون الســلطة الفلســطينية ذ اعهــا فــي الداخــل ،ويؤمــن َّ
بأنــه مــن الضــروري
ر
عــدم الخلــط بيــن العمــل الســري املقــاوم والعمــل السيا�ســي.
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زاهر الششرتي
•ولــد يف مدينــة نابلــس
عــام .1964
الجبهــة
يف
•قيــادي
الشــعبية لتحرير فلســطين.
•ممثــل الجبهــة الشــعبية
يف لجنــة املؤسســات
والفعاليــات الوطنيــة يف
محافظــة نابلــس.
•عضــو الهيئــة اإلداريــة
لنقابــة املوظفيــن العمومييــن

يف

الضفــة.

ولــد زاهــر الششــتري فــي الثانــي عشــر مــن يونيــو /حزي ـران عــام  1964فــي مدينــة
نابلــس ،وهــو متــزوج ولــه ولــدان وبنــت .أنهــى املرحلــة االبتدائيــة مــن مدرســة الـرازي،
واإلعداديــة مــن مدرســة الخلدونيــة الفــرع التجــاري ،والثانويــة مــن مدرســة الحــاج
معــزوز املصــري ،ولــم يتمكــن مــن اجتيــاز امتحــان الثانويــة العامــة إال عــام 2007؛
ُ
بســبب مالحقــة االحتــال لــه وأعبائــه األســرية .التحــق عــام  2008بجامعــة القــدس
املفتوحــة فــرع نابلــس تخصــص علــم االجتمــاع والتنميــة البشــرية .عمــل فــي مشــغل
ً
للخياطة تابع للعائلةَّ ،
موظفا في قسم الصحة في بلدية نابلس عام ،1995
ثم ُع ِّين
َ ُ
َّ
لكنــه مــا لبــث أن نقــل للعمــل فــي مقــرحســبة نابلــس وبقــي فيــه حتــى عــام  ،2000ثـ َّـم
ُع ِّيــن رئيــس قســم فــي وزارة الشــباب والرياضــة.
انخرط الششتري في فعاليات مقاومة االحتالل في وقت مبكرمن حياته ،فاعتقلته
قــوات االحتــال أول مــرة عــام  ،1979ثـ َّـم توالــت االعتقــاالت حتــى بلغــت فــي الفتــرة مــا
بيــن  1985 - 1979حوالــي  27مــرة ،أبرزهــا عــام  ،1985حيــث اعتقــل ً
إداريــا ملــدة 6
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ً
أشهرَّ ،
مجددا عام  1988ملدة عام ،واعتقل مرة أخرى عام  2013ملدة
ثم اعتقل
عــام أيضــا ،تعــرض خاللهــا لجلطــة أدت إلــى إصابتــه فــي ســاقه ،وقــد منعــه االحتــال
مــن الســفرإلكمــال عالجــه.
شــارك الششــتري مــع آخريــن فــي تشــكيل اتحــاد الطلبــة الثانوييــن التابــع للجبهــة
الشــعبية عــام  ،1980وانخــرط فــي اللجــان الشــعبية التابعــة للجبهــة الشــعبية إبــان
االنتفاضــة األولــى ،ثـ َّـم أصبــح فــي بدايــة تســعينيات القــرن املا�ضــي ممثــل الجبهــة
الشــعبية فــي لجنــة املؤسســات والفعاليــات الوطنيــة فــي محافظــة نابلــس ،وممثلهــا
َّ
فــي لجنــة التنســيق الفصائلــي .رشــح الششــتري نفســه فــي االنتخابــات البلديــة لبلديــة
نابلس عام َّ ،2005
ً
عضوا في الهيئة اإلدارية لنقابة املوظفين
لكنه لم يفز ،أصبح
العموميين في الضفة الغربية ،واضطلع بأمانة سرالنقابة في نابلسَّ ،
لكنه استقال
ً
احتجاجــا علــى مــا اعتبــره ً
ً
ضعيفــا للنقابــة تجــاه مــا يتعــرض
موقفــا
منهــا عــام 2014؛
لــه أعضاؤهــا مــن مضايقــات مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة .يشــارك الششــتري فــي
النــدوات واملؤتم ـرات السياســية واألكاديميــة ،ويحــل ضيفــا علــى وســائل اإلعــام
بصفتــه قياديــا فــي الجبهــة الشــعبية.
يرى الششــتري بأن على الفلســطينيين الحفاظ على ثوابتهم التاريخية ،والتمســك
بمقاومتهــم املشــروعة بأشــكالها كافــة ،ويعتقــد بــأن اتفــاق أوســلو واالنقســام كانــا
مــن املحطــات األليمــة فــي مســيرة الشــعب الفلســطيني ،ويــرى أن اتفــاق القاهــرة عــام
 2011شــكل ً
أساســا لشـراكة حقيقية بين القوى كافة ،واملطلوب تطبيقه ،رافضا
التفــرد والهيمنــة علــى مؤسســات املنظمــة ،وداعيــا للعمــل علــى إصــاح املؤسســات
منخاللاالنتخابات.
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زكريا الزبيدي
•ولــد يف مخيــم جنيــن عــام
.1976
•قائد كتائب شهداء األقصى
يف جنين ،والناطق باسمها
إبان انتفاضة األقصى.
•عضــو املجلــس الثــوري
لحركــة فتــح.
•أسير يف سجون االحتالل.

ولــد زكريــا محمــد الزبيــدي فــي مخيــم جنيــن لالجئيــن الفلســطينيين عــام ،1976
وتعــود أصولــه إلــى بلــدة قيســارية بالداخــل الفلســطيني املحتــل عــام  ،1984درس فــي
مدرســة املخيــم ،وحصــل علــى شــهادة الثانويــة العامــة عــام  ،1998والبكالوريــوس
فــي الخدمــة االجتماعيــة مــن جامعــة القــدس املفتوحــة عــام  ،2013واملاجســتيرفــي
الدراســات العربيــة املعاصــرة مــن جامعــة بيرزيــت عــام  .2019عمــل فــي جهــازاألمــن
الوقائــي منــذ العــام  ،1994وانتقــل للعمــل فــي هيئــة شــؤون األســرى واملحرريــن عــام
.2008
انخرط الزبيدي في العمل الوطني في سن مبكرة ،ونشط في االنتفاضة األولى حيث
أصيــب فــي ســاقه ،واعتقــل ألكثــرمــن مــرة ،وق�ضــى فــي الســجن مــا يقــارب  7ســنوات
ونصــف .التحــق بصفــوف حركــة فتــح داخــل ســجون االحتــال عــام  ،1989وشــغل
ً
عدة مناصب تنظيمية ،فانتخب ممثال لألسرى األشبال في سجن تلموند ،قبل أن
يعزله االحتالل في عزل بئرالسبع ملدة ثالثة أشهر ،والتحق بصفوف كتائب شهداء
األق�صــى إبــان االنتفاضــة الثانيــة فــي جنيــن ،وأصبــح الناطــق باســمها .استشــهدت
والدتــه وشــقيقه ُ
وهــدم منزلــه خــال معركــة مخيــم جنيــن عــام  ،2002وأعيــد إعمــار
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منزله فهدمه االحتالل مرة أخرى .تعرض الزبيدي ألكثرمن سبع ُمحاوالت اغتيال
مــن قبــل القــوات الخاصــة اإلس ـرائيلية ،إلــى أن اســتقر فــي مقــر األمــن الوقائــي فــي
بيتونيا عام  ،2013ملدة أربع سنوات في إطاراتفاقية بين السلطة واالحتالل ،ومن
ثــم ُســمح لــه بالتحــرك داخــل مدينــة رام هللا.
ً
انتخــب عضــوا فــي املجلــس الثــوري لحركــة فتــح خــال املؤتمــر الســادس للحركــة،
وأعيــد انتخابــه مــرة أخــرى عــام  ،2017وأوكلــت لــه مســؤولية ملــف الشــهداء
والجرحــى واألســرى فــي املجلــس الثــوري .اعتقــل االحتــال الزبيــدي مجـ ً
ـددا فــي شــهر
شــباط .2019
يعتبــرالزبيــدي بــأن أتفــاق أوســلو كان فرصــة لتحريــرجــزء مــن األرض ،وموطــئ قــدم
لالنطــاق منهــا نحــو التحريــرالكامــل ،رغــم مــا فيــه مــن ســلبيات ،ويــرى أن االنقســام
صفحة سوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني وقضيته َ
جلب لها الدمار ،ومسؤولية
حدوثه تقع على جميع األطراف .ويؤمن بأنه من حق الشعب الفلسطيني املقاومة
بأشــكالها كافة لدحراالحتالل ،بدون تجزئة أســاليب النضال وفصلها عن بعضها
البعــض ،ويؤيــد دخــول التوجهــات السياســية كافــة بمــا فيهــا اإلســامية إلــى منظمــة
التحريــرالفلســطينية؛ كونهــا املمثــل الوحيــد للشــعب الفلســطيني ،وهــذا الدخــول
برأيــه مصلحــة وطنيــة ُعليــا.
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زياد البندك
•ولــد يف مدينــة عمــان عــام
.1960
•وزيــر الســياحة والحكــم
املحلــي ســابقا.
• مستشــار رئيــس الســلطة
للشــؤون
الفلســطينية
ا ملســيحية .

ولــد زيــاد عبــد هللا حنــا البنــدك فــي عمــان أوائــل شــباط /فبرايــر ،1960وهــو متــزوج
ولديــه ولــد وبنــت ،ويســكن مدينــة بيــت لحــم .حصــل علــى الثانويــة العامــة فــي األردن
عــام  ،1978ثــم حصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي هندســة الكهربــاء مــن جامعــة
 Dresdenالتقنيــة فــي أملانيــا عــام .1985
عمــل فــي مجــال هندســة الكهربــاء فــي الفتــرة بيــن عــام (ُ ،)-1997 1985
وعيــن ً
نائبــا
لرئيــس بلديــة بيــت لحــم ،ووزيـ ًـرا للســياحة عــام  ،2005ووزيـ ًـرا للحكــم املحلــي
فــي حكومــة الطــوارئ عــام  ،2007ومستشـ ًـارا للرئيــس محمــود عبــاس للشــؤون
املســيحية ،وهــو عضــو فــي العديــد مــن املؤسســات واللجــان مثــل اللجنــة الرئاســية
لترميــم كنيســة املهــد.
انضــم البنــدك أوائــل الســبعينيات مــن القــرن املا�ضــي للحــزب الشــيوعي األردنــي،
وبقــي فيــه حتــى عــام  ،1989ونشــط ً
نقابيــا إبــان حياتــه الجامعيــة فــي إطــارالحركــة
الطالبيــة ،وبعــد تخرجــه أصبــح عضـ ًـوا فــي نقابــة املهندســين فــي مدينــة بيــت لحــم،
ويولــي اهتمامــا خاصــا بالتواجــد املســيحي فــي فلســطين باعتبــاره جـ ً
ـزءا مــن النســيج
ً
خصوصــا فــي ظــل تناقــص نســبة املســيحيين الفلســطينيين
االجتماعــي الفلســطيني،
فــي فلســطين.
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لــم يســبق للبنــدك أن تعــرض لالعتقــال أو املنــع مــن الســفر ،فيمــا تعــرض أكثــرمــن
مــرة للمضايقــة مــن االحتــال أثنــاء الســفروالتنقــل.
يؤمــن البنــدك بالتســوية علــى أســاس حــل الدولتيــن؛ بحيــث تقــام دولــة فلســطينية
علــى حــدود عــام  ،67ويــرى بــأن اتفــاق أوســلو كان يمكــن أن يف�ضــي إلــى دولــة
فلســطينية ،لــوال الســلوك اإلس ـرائيلي املعطــل لالتفــاق واالنحيــاز األمريكــي التــام
َّ
لالحتــال .ويعتقــد بــأن االنقســام شــكل خطـ ًـرا كبيـ ًـرا علــى القضيــة الفلســطينية وأن
حركــة حمــاس تتحمــل املســؤولية عنــه.
يؤيــد البنــدك جميــع أنــواع النضــال واملقاومــة ،لكنــه فــي ظــل الظــروف الحاليــة يــرى
فــي النضــال الســلمي الطريــق الوحيــد الــذي ســيوصلنا لالتفــاق السيا�ســي ،وبالتالــي
إلى إقامة الدولة الفلســطينية ،مشــيرا إلى أن الكفاح املســلح هو الذي أبرز القضة
الفلسطينية للعالم ،لكن هناك قرارات دولية لن تنفذ نظرا ألن القوى الدولية ال
تتعامل باتزان في حل القضية الفلسطينية ،ويرى ضرورة إشراك جميع الفصائل
فــي الســلطة ومنظمــة التحريــر بمــا فيهــا الحــركات اإلســامية ،ويعتقــد بــأن علــى
خصوصا َّ
ً
وأن
الفلسطينيين أن يمتلكوا النفس الطويل في صراعهم مع االحتالل،
ً
حــا سياسـ ًـيا للقضيــة الفلســطينية فــي ظــل الظــروف اإلقليميــة والدوليــة الحاليــة
بــات أمـ ًـرا مسـ ً
ـتبعدا.
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ساما عويضة
•ولــدت يف مدينــة القــدس
املحتلــة عــام .1959
•املدير العام ملركز الدراسات
النسوية.
•عضـــو اللجنـــة املركزيـــة
للجبهـــة الديمقراطيـــة
ســـابقا.

ولــدت ســاما فايــز يوســف عويضــة فــي مدينــة القــدس عــام  ،1959وهــي متزوجــة
ولهــا بنــت وثالثــة أوالد .درســت املرحلــة االبتدائيــة فــي األردن ،واإلعداديــة فــي مدرســة
بنــات رام هللا الثانويــة ،وحصلــت منهــا علــى شــهادة الثانويــة العامــة فــي الفــرع العلمــي
عــام  ،1979وعلــى البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة بيرزيــت عــام ،1982
وعلى دبلوم في السكرتاريا التنفيذية عام  ،1993وعلى املاجستيرفي إدارة األعمال
والتخطيــط االســتراتيجي مــن جامعــة ســتي ( )City Universityفــي بريطانيــا عــام
 ،2000وشــهادة ميســرة تدريــب فــي النــوع االجتماعــي مــن منظمــة العمــل الدوليــة فــي
إيطاليــا عــام  .2015عملــت عويضــة فــي شــركة خاصــة فــي مجــال املحاســبة (-1982
 ،)1983ثـ َّـم عملــت فــي قســم املحاســبة فــي كليــة املجتمــع العصريــة فــي مدينــة البيــرة
( .)1984-1983شــاركت مــع أخريــات فــي تأســيس مركــز الدراســات النســوية عــام
 ،1993وتولــت فيــه إدارة برنامــج التدريــب ،عملــت مديــرة إداريــة فــي املركــز عــام
 ،1997ثـ َّـم أصبحــت مديرتــه العامــةُ ،ورشــحت مــن قبــل جامعــة كولــج أوف ســتي
البريطانيــة لقيــادة أول برنامــج تدريبــي فــي الجنــدرفــي فلســطين عــام .1995
تأثــرت عويضــة بالبيئــة النضاليــة التــي عاشــتها أســرتها فــي األردن ،فانضمــت لزهـرات
الجبهــة الشــعبية وشــاركت بفعالياتهــا ،ثــم انضمــت لعضويــة الجبهــة الديمقراطيــة
ُ
إبــان دراســتها الثانويــة ،وبعــد عاميــن مــن التحاقهــا بالجامعــة األردنيــة فصلــت منهــا
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بتهمــة إثــارة الشــغب؛ علــى خلفيــة مشــاركتها باملظاهـرات الرافضــة التفاقيــة كامــب
ديفيــد عــام  ،1978مارســت ً
دورا ً
نقابيــا فــي إطــار الجبهــة الديمقراطيــة ،حيــث
انخرطــت فــي لجــان العمــل النســائي فــي الفتــرة مــا بيــن  ،1989 - 1984وأصبحــت
عضـ ًـوا فــي اللجنــة املركزيــة للجبهــة الديمقراطيــة َّ
لكنهــا تركــت الجبهــة عــام .1990
اختيــرت عويضــة فــي لجنــة صياغــة مســودة قانــون العقوبــات الفلســطيني كممثلــة
لقطــاع امل ـرأة ،حيــث قامــت اللجنــة بتقديــم مســودة القانــون للرئيــس الفلســطيني
محمــود عبــاس ،كمــا شــاركت مــع آخريــن فــي تأســيس التجمــع الوطنــي الديمقراطــي
عــام .2018
َّ
شاركت عويضة في إعداد العديد من الدراسات النسوية ،ركزت فيها على موضوع
تمكيــن امل ـرأة ،ودخلــت عالــم الكتابــة اإلبداعيــة لألطفــال ،حيــث صــدر لهــا عشــر
قصــص لألطفــال.
تشــدد ســاما علــى ضــرورة التخلــي عــن اتفــاق أوســلو إذا أردنــا حــل القضيــة
الفلســطينية ،وتعبــر عــن شــعورها بالخــوف مــن مســتقبل القضيــة الفلســطينية،
السيما وأن هناك مؤامرات عربية ودولية تحاك ضد القضية في مقدمتها ما يطلق
عليــه صفقــة القــرن ،كذلــك التغي ـرات التــي تظهــرمــن طبيعــة العالقــة العربيــة مــع
إس ـرائيل ،هــذا إلــى جانــب اســتمرار حالــة االنقســام الداخلــي ،التــي عــززت حالــة
التراجــع الداخلــي للقضيــة الفلســطينية ،والتــي وصفتهــا بانقســام املصالــح الذاتيــة
وليــس املصالــح الوطنيــة ،نظ ـرا الرتهــان القيــادات مــن الطرفيــن ألط ـراف خارجيــة،
وتدعــو إلــى تحقيــق الشـراكة السياســية وفــق أســس املصلحــة العامــة ،وعلــى قاعــدة
عدم التفريط بالثوابت وعدم التراجع عن القدس ،وتعتبربأن املقاومة مشــروعة
واملقاومــة الســلمية هــي األنســب للوقــت الحالــي ،لكــن يمكــن الذهــاب إلــى العمــل
العســكري ملواجهــة سياســات االحتــال فــي حــاالت معينــة.
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سامر عنبتاوي
•ولــد يف مدينــة نابلــس
عــام .1959

•عضـــو الهيئـــة القياديـــة
الوطنيـــة
للمبـــادرة
ا لفلســـطينية .
•مــن الشــخصيات املؤسســة
لـــ « تجمــع الشــخصيات
الفلســطينية املســتقلة».
•كاتب ومحلل سياسي.

ولــد ســامرأحمــد بــدوي عنبتــاوي فــي مدينــة نابلــس فــي األول مــن كانــون أول /ديســمبر
عــام  ،1959تعــود جــذور عائلتــه إلــى مدينــة حيفــا ،وهــو متــزوج ولــه ولــدان وبنــت.
درس االبتدائيــة فــي مدرســة املعــري واإلعداديــة فــي مدرســة الغزاليــة ،والثانويــة فــي
مدرسة قدري طوقان ،حيث حصل منها على الثانوية العامة في الفرع العلمي عام
 ،1978وحصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي املحاســبة واإلدارة مــن كليــة االقتصــاد
في جامعة بيرزيت عام  .1983عمل في مكتب تأمين ومحاسبة في مدينة نابلس ملدة
عــام ،ثـ َّـم محاسـ ًـبا فــي شــركة نفــط فــي ســلطنة ُعمــان فــي الفتــرة مــا بيــن ،1987-1985
ثـ َّـم عــاد إلــى فلســطين وانخــرط فــي تجــارة األثــاث واملفروشــات.
تأثــرســامرمنــذ بدايــة حياتــه بالجــو الوطنــي العــام ،وشــارك أقرانــه فــي مدرســة قــدري
طوقــان املظاه ـرات واالعتصامــات ضــد قــوات االحتــال .تعــرف إبــان دراســته فــي
جامعــة بيرزيــت علــى التيــارات اليســارية والتحــق بالحــزب الشــيوعي الفلســطيني،
ونشــط فــي صفوفــه ،وتولــى مســؤولية كليــة االقتصــاد فــي الحــزب الشــيوعي فــي الفتــرة
ً
مــا بيــن ( ،)1983-1980وأصبــح مســؤول للمنظمــات القاعديــة فــي التنظيــم .تعــرض
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لالعتقــال مــن قبــل قــوات االحتــال عــام  ،1980وخضــع للتحقيــق ملــدة ً 18
يومــا.
تولــى قيــادة منطقــة الجبــل الشــمالي فــي نابلــس إبــان االنتفاضــة األولــى عــام ،1987
أيــد التوجــه نحــو انفصــال الحــزب الشــيوعي فــي فلســطين عــن الحــزب الشــيوعي فــي
ً
خصوصــا فــي أعقــاب انهيــار االتحــاد الســوفياتي.
األردن ،وتأســيس حــزب الشــعب
اســتقال مــن حــزب الشــعب عــام  1993فــي أعقــاب مشــاركة الحــزب فــي مؤتمــرمدريــد
للســام عــام  ،1991وبــادرمــع آخريــن إلــى تأســيس «املبــادرة الشــعبية» وهــي تجمــع
مجتمعــي يهــدف لدعــم االنتفاضــة الثانيــة عــام  ،2000حيــث نشــط فــي تنظيــم عــدة
لقــاءات واســتقبال الوفــود األجنبيــة والدخــول أثنــاء منــع التجــوال إلــى أحيــاء مدينــة
نابلــس ،كمــا ســاهم عنبتــاوي فــي تأســيس لجنــة كســرالحصــارعــن املدينــة ،وتقديــم
املســاعدات اإلغاثيــة للعائــات املحاصــرة ،وعائــات الشــهداء واألســرى.
اختيــر عنبتــاوي عــام ً 2005
رئيســا للجنــة السياســية لحملــة االنتخابــات الرئاســية
ً
ملرشــح املبــادرة الوطنيــة مصطفــى البرغوثــي ،وأصبــح مســؤول عــن املبــادرة الوطنيــة
فــي محافظــة نابلــس بعــد انضمــام املبــادرة الشــعبية للمبــادرة الوطنيــة بقيــادة
البرغوثــي ،حيــث عمــل علــى ترتيــب هيكليــة جديــدة للمبــادرة فــي محافظــة نابلــس.
فــي االنتخابــات التشــريعية عــام  2006كان عنبتــاوي ضمــن قائمــة» فلســطين
املســتقلة»َّ ،
لكنــه لــم ُيفــز .شــغل عضــو الهيئــة القياديــة العليــا للمبــادرة ،وســاهم فــي
تشــكيل «تجمــع مؤسســات املجتمــع املدنــي» الــذي قــام بمهــام تخفيــف حــدة التوتــر
بين طرفي االنقســام الفلســطيني ،والحفاظ على الســلم األهلي .يظهرعنبتاوي على
وســائل اإلعــام املختلفــة ،ويشــارك فــي اللقــاءات الحواريــة ذات الطابــع السيا�ســي
والثقافــي.
يــرى عنبتــاوي بــأن هــدف املشــروع الصهيونــي اإلجهــازعلــى فلســطين ،وهــو يســتغل
الحالــة الدوليــة واإلقليميــة املنحــازة لصالحــه إضافــة إلــى الواقــع الفلســطيني
املتــردي ،ويعتقــد بــأن اتفــاق أوســلو لــم يكــن فــي صالــح الفلســطينيين ،وقــد أثبتــت
ً
األيــام َّأنــه كان عامــا أساسـ ًـيا فــي تحطيــم الحلــم الفلســطيني بدولــة فلســطينية
مســتقلة ،ويعتبــربــأن املقاومــة بأشــكالها كافــة حــق تكفلــه القوانيــن الدوليــة ،لكــن
الرؤية ألساليب املقاومة تعتمد على مبدأ أن مقاومة االحتالل تكون في أبرز نقاط
ضعفــه وليــس فــي أقواهــا ،بمعنــى إن كانــت قــوة االحتــال العســكرية اآلن ال مجــال
99

النخبة الفلسطينية املعاصرة

ملقارنتهــا بالقــوة العســكرية الفلســطينية ،فمــن املمكــن أن نختــاراملقاومــة بوســائل
أخــرى ،وعــدم املواجهــة العســكرية التــي يمكــن أن يتفــوق بهــا االحتــال ،أمــا املقاومة
الشــعبية فهــي يمكــن أن تضــرب االحتــال فــي مقتــل؛ ألنــه ال يســتطيع أن يواجــه املــد
الشــعبي .ويــرى عنبتــاوي بــأن االنقســام الــذي تجســد عــام  2007لــه جــذور تعــود
ُ
إلــى نتائــج انتخابــات عــام  ،2006التــي لــم تــرض حركــة فتــح ممــا أدى إلــى وقــوع حالــة
الصدام ،مع العلم أن ال فتح وال حماس يمكن لها أن تنفرد بحكم وإدارة الشعب
الفلســطيني ،ويعتقــد بــأن مــا يحصــل هــو تحــول االنقســام إلــى انفصــال ،ويدعــو إلــى
تجــاوز االنقســام وتحقيــق شـراكة سياســية كاملــة بيــن األطـراف الفلســطينية كافــة،
مــن خــال إعــادة بنــاء منظمــة التحريــرالفلســطينية علــى أســس ديمقراطيــة بحيــث
تمثــل الــكل الفلســطيني فــي إطــاروحــدوي ديمقراطــي ،وضمــن برنامــج سيا�ســي موحــد
يؤمــن بــه الجميــع ويعمــل علــى تحقيقــه.
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سامي مسلم
• ولــد يف مدينــة القــدس
عــام .1947
•عضـــو املجلـــس الوطنـــي
الفلســـطيني.
•عضــو املجلــس الثــوري
لحركــة فتــح (.)2009 –1989
•كاتــب وباحــث وناقــد أدبــي
ومحلــل سياســي.

َّ
ولــد ســامي فايــز خليــل مســلم فــي مدينــة القــدس فــي الثالثيــن مــن كانــون األول /
ديســمبرعــام  ،1947وهــو متــزوج ولــه بنتــان .هاجــرمــع عائلتــه مــن غــرب القــدس إلــى
شــرقها فــي أعقــاب نكبــة عــام  .1947درس فــي املدرســة اإلنجيليــة اللوثريــة فــي مدينــة
بيت جاال ،وحصل على الشهادة املتوسطة في اآلداب من كلية بيرزيت عام ،1967
وعلــى درجــة البكالوريــوس فــي العلــوم السياســية مــن الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت
عــام  ،1969واملاجســتير فــي العالقــات الدوليــة مــن نفــس الجامعــة عــام ،1971
والدكتــوراه فــي العلــوم السياســية مــن جامعــة بــون فــي أملانيــا االتحاديــة عــام ،1975
َّ
ُويعــد مســلم مــن أوائــل الفلســطينيين الذيــن تخصصــوا فــي اللغــة والشــأن الصينــي.
عمــل مسـ ً
ـاعدا فــي قســم الدراســات السياســية فــي دائــرة اإلدارة العامــة فــي الجامعــة
ً
ً
ً
وكاتبــا متفرغــا فــي مؤسســة الدراســات
األميركيــة فــي بيــروت  ،1970وباحثــا
الفلســطينية ( ،)1982-1972ومديـ ًـرا ً
عامــا ملركــز اإلعــام الفلســطيني فــي أملانيــا
ً
وقائمــا بأعمــال مديــر البعثــة الدبلوماســية ــلمنظمة التحريــر فــي
(،)1976-1973
ً
الصيــن ( ،)1979-1977ومديــرا فــي مكتــب رئيــس منظمــة التحريــرفــي بيــروت وتونــس
( ،)1985 - 1979ومديــر مكتــب رئيــس دولــة فلســطين فــي تونــس ( ،)1993-1985
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ومديــرعــام مكتــب رئيــس دولــة فلســطين (  ،)1995-1993ومديــرعــام مكتــب رئيــس
الســلطة الفلســطينية ( ،) 2003-1995ووكيــل ديــوان الرئاســة الفلســطينية
( ،)2005-2003ومحافــظ محافظــة أريحــا واألغــوار(  ،) 2007 – 2005ومحافــظ
محافظــة طوبــاس(  ،)2010-2007كمــا حاضـ َـر فــي أكثــر مــن جامعــة ،وعمــل مديـ ًـرا
ملعهــد الدراســات اإلقليميــة فــي جامعــة القــدس /أبــو ديــس.
ً
التحــق مسـ َّـلم بحركــة فتــح عــام  ،1968وبــدأ نشــاطه فيهــا منــذ كان ً
جامعيــا،
طالبــا
حيــث كان عضـ ًـوا فــي االتحــاد العــام لطلبــة فلســطين ،ثــم تفــرغ للعمــل فــي حركــة فتــح
منــذ عــام  ،1973وشــغل أكثــرمــن منصــب داخــل الحركــة؛ فــكان عضـ ًـوا فــي قيــادة
الســاحة األملانيــة ( ،)1996 –1973وعضـ ًـوا فــي مكتــب العالقــات الخارجيــة عــام
 ،1976وعضـ ًـوا فــي املجلــس الثــوري ( ،)2009 – 1989وعضـ ًـوا فــي املجلــس الوطنــي
الفلســطيني عــام .1991
َّ
انخــرط مســلم فــي النشــاط الثقافــي واإلبداعــي؛ فأصبــح عضـ ًـوا فــي االتحــاد العــام
ّ
للكتــاب والصحفييــن الفلســطينيين ،وهــو ناقــد أدبــي ومحلــل سيا�ســي ،لــه سلســلة
ً
إقليميــا
مــن الكتــب والدراســات واألبحــاث املتخصصــة فــي القضيــة الفلســطينية
ً
ودوليا واملشهد الثقافي الفلسطيني ،إضافة لترجمته لعدد من الكتب والدراسات
املتعلقــة بالقضيــة الفلســطينية ،وكان املشــرف العــام ملجلــة شــؤون فلســطينية
الصــادرة عــن مركــز أبحــاث منظمــة التحريــر.
َّ
يــرى مســلم أن اتفــاق أوســلو ُيعتبــرإنجـ ًـازا بفتحــه املجــال أمــام كادرمنظمــة التحريــر
والقــوات الفلســطينية بالعــودة لفلســطين ،فضــا عــن عــودة مــا يقــارب  60ألــف
فلسطيني إلى وطنهمّ .
ويحمل حركة حماس املسؤولية املباشرة عن حالة االنقسام
الفلســطيني ،لفــرض ســيطرتها علــى القطــاع بقــوة الســاح ،ويــرى أن تحقيــق
املصالحــة ال يتــم إال بالت ـزام حمــاس باالتفاقيــات التــي ُو ّقعــت ،ويعتقــد بـ َّ
ـأن هنالــك
ِ
ضــرورة ملحــة إلش ـراك جميــع الفصائــل داخــل إطــار منظمــة التحريــر ،باعتبارهــا
املمثــل الشــرعي والوحيــد للشــعب الفلســطيني ً
ووفقــا لبرنامجهــا السيا�ســي.
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سحر القوامسي
•ولــدت يف الخليــل عــام
.1 9 6 3
يف
عضــوًا
•انتخبــت
املجلــس التشــريعي عــن
حركــة فتــح عــام .2006
•قيادية يف حركة فتح.
•عضـــو املجلـــس الوطنـــي
الفلســـطيني.

ولدت سحرفهد القواسمي في مدينة الخليل عام  .1963درست املرحلة االبتدائية
فــي مصــر ،وحصلــت علــى درجــة البكالوريــوس فــي الطــب العــام مــن جامعة روســتوف
فــي روســيا عــام  ،1987وعلــى البــورد األردنــي فــي أم ـراض النســاء والــوالدة عــام
 1993مــن مركــزامللــك حســين الطبــي ،وعلــى التخصــص الفرعــي فــي برنامــج التلقيــح
االصطناعــي مــن الواليــات املتحــدة عــام  ،2003وعينــت نائبــة مديــر مستشــفى
عاليــة الحكومــي فــي مدينــة الخليــل فــي األعــوام  ،1997-1995ومديــرة مركــزالتلقيــح
االصطناعــي (الحنــان) منــذ عــام  ،2004ورئيســة قســم التوليــد والطــب النســائي فــي
مستشــفى املي ـزان فــي الخليــل منــذ العــام .2008
انتمــت القواســمي لحركــة فتــح عــام  ،1980ونشــطت فــي الحركــة الطالبيــة داخــل
الجامعــة ،وكانــت مســؤولة لجنــة امل ـرأة داخــل حركــة فتــح فــي إقليــم الخليــل عــام
 ،1996وأمينــة ســر حركــة فتــح فــي مدينــة الخليــل عــام  ،2004وانتخبــت عضـ ًـوا
فــي املجلــس التشــريعي عــن حركــة فتــح فــي االنتخابــات التشــريعية عــام  ،2006كمــا
نشــطت فــي العمــل النســائي داخــل املدينــة ،مــن خــال مشــاركتها فــي املظاهـرات التــي
انطلقــت فتــرة االنتفاضــة الثانيــة ،فضــا عــن نشــاطها فــي العديــد مــن الفعاليــات
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النســوية فــي املدينــة.
ً
مثاليــا وليــس سـ ً
تعتبــرالقواســمي أن أوســلو ليــس ً
خالصــا ،فقــد حقــق االتفــاق
ـلبيا
عودة لجزء من الفلسطينيين إلى أرض الوطن ،كما أن األحداث التي تلته أشعرت
العالــم بحتميــة الدولــة الفلســطينية ،وازداد تعاطــف ال ـرأي العــام الدولــي مــع
الفلســطينيين وقضيتهــم العادلــة.
تــرى القواســمي بــأن االنقســام الفلســطيني أســاء للقضيــة الفلســطينية ،فعلــى
املســتوى السيا�ســي أصبــح ُيســتخدم ذريعــة لالحتــال فــي التشــكيك بوحدانيــة
التمثيــل للشــعب الفلســطيني ،باإلضافــة إلــى أن الفصــل بيــن غــزة والضفــة كان
انقسـ ًـاما جغر ً
افيا ســبق العديد من االنقســامات ،وكان االحتالل الالعب األسا�ســي
فــي تطــور هــذه الحالــة وتوســيعها .وتعتقــد بــأن املقاومــة حــق كفلتــه كل املواثيــق
واألع ـراف الدوليــة ،والص ـراع علــى فلســطين لــه أشــكال عــدة؛ فقــد يكــون صراعــا
سياســيا أو وجوديــا أو ذا طابــع اقتصــادي أو اجتماعــي ،ومــن يحــدد شــكل الص ـراع
هــوالطــرف األضعــف ،كونــه ال يملــك وســائل الصـراع كافــة ،وبالتالــي عليــه أن يحــدد
وسيلة الصراع بالطريقة التي يملكها ،وفي املرحلة الحالية يجب أن تكون مرجعية
الفلســطينيين القانــون الدولــي والعمــل الدبلوما�ســي ،وتــرى أنــه مــن الضــروري
إشراك الفصائل الفلسطينية كافة بما فيها الحركات اإلسالمية في منظمة التحرير
ومؤسســاتها ،كونهــم جــزءا مــن هــذا الشــعب ،ووجودهــم يشــكل حالــة انتصــار.
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سعيد كنعان
•ولــد يف مدينــة نابلــس
عــام .1940
•عضـــو املجلـــس الوطنـــي
الفلســـطيني.
•مستشــار الرئيــس الراحــل
ياســر عرفــات.
•عضــو مجلــس أمنــاء جامعــة
النجــاح الوطنيــة (-1995
)2005

ولد سعيد مصباح كنعان في مدينة نابلس في السابع عشرمن آب /أغسطس عام
 ،1940وهومتزوج وله ولد وبنتان .درس االبتدائية في مدرسة النجاح والثانوية في
مدرســتي الجاحــظ والصالحيــة ،وحصــل علــى شــهادة (املتــرك) عــام  ،1958وحصــل
على درجة البكالوريوس في االقتصاد من الجامعة األمريكية في بيروت عام .1963
ً
موظفا في البنك العربي في نابلس حتى عام  ،1967ثم انتقل للعمل في شركة
عمل
بتــرول أمريكيــة فــي اململكــة الســعودية حتــى عــام  ،1973حيــث عــاد إلــى فلســطين
ً
ً
ومصنعــا للطحينــة ،إضافــة إلشـرافه علــى مصنــع كنعــان
مصنعــا لألعــاف
وافتتــح
لصناعــة الصابــون الــذي يعــود للعائلــة.
انخــرط كنعــان فــي حركــة القومييــن العــرب أثنــاء دراســته الجامعيــة ،وبــدأ بالكتابــة
عــن القضيــة الفلســطينية فــي صحيفــة الريــاض إبــان تواجــده فــي اململكــة العربيــة
الســعودية ،حيــث التقــى بالقيــادي الفلســطيني خالــد الحســن وشــارك فــي تســهيل
لقــاء الحســن بامللــك فيصــل عــام  ،1970وانضــم بعــد عودتــه إلــى فلســطين للجبهــة
الوطنيــة ،واعتقلــه االحتــال عــام  1982ملــدة ً 20
يومــا ،وتعــرض للمنــع مــن الســفر
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أكثــرمــن مــرة وفرضــت عليــه اإلقامــة الجبريــة.
يعتبــر كنعــان مــن الذيــن آمنــوا باملســار السيا�ســي لحــل القضيــة الفلســطينية،
فشــارك في إيصال رســائل ســرية بين منظمة التحريروحكومة االحتالل عام 1993
وملدة ستة أشهر ،أصبح ً
عضوا في املجلس الوطني الفلسطيني عام  ،1995كما تم
تعيينــه مستشـ ًـارا سياسـ ًـيا للرئيــس الراحــل أبــو عمــارفــي نفــس الســنة.
ً
مجتمعيا؛ فاختيرأمين سرلجمعية الهالل األحمرفرع مدينة نابلس
نشط كنعان
ً
أواخــرالثمانينيــات ،واســتمرفــي منصبــه ملــدة  4ســنوات ،واختيــرعضــوا فــي مجلــس
ً
ورئيســا لجمعيــة
أمنــاء جامعــة النجــاح الوطنيــة عــام  1995وملــدة  10ســنوات،
أصدقــاء جامعــة النجــاح الوطنيــة ملــدة عاميــن.
اهتــم كنعــان بالنشــاط الثقافــي ،فأســس مــع آخريــن «مركــز البحــوث والدراســات
الفلســطينية» فــي مدينــة نابلــس عــام  ،1993وكان مديــره ورئيــس مجلــس األمنــاء
فيه ،كما كتب عشرات املقاالت في الصحف الفلسطينية والعربية ،وله مشاركات
فــي عــدد مــن الكتــب والدراســات حــول القضيــة الفلســطينية.
يــرى كنعــان بــأن القضيــة الفلســطينية تمــرفــي مرحلــة ســيئة جــدا ،واالحتــال يحقــق
املزيــد مــن املكاســب علــى حســاب الشــعب الفلســطيني وأرضــه ،ومشــكلتنا ومشــكلة
القيادة السياسية الفلسطينية عدم فهم الحركة الصهيونية وأالعيبها وأهدافها،
لهذا السبب ال زلنا نقع بأخطاء كبيرة وفادحة ،ويعارض أوسلوويرى أنه جلب معه
الكثيــرمــن اآلثــارالســلبية ،حيــث اســتمراالحتــال فــي توســيع االســتيطان وتقســيم
األرض الفلســطينية ،فضــا عــن أنــه اعت ـراف متبــادل وغيــر متــوازن؛ تــم االعت ـراف
بإس ـرائيل ومنحهــا  % 78مــن األرض مقابــل اعت ـراف إس ـرائيل والعالــم باملنظمــة
أنهــا ممثــل شــرعي للفلســطينيين .ويــرى بــأن االنقســام تــم تكريســه جغرافيــا مــع عــدم
تفاؤلــه بــأي تغييــر فــي املنظــور القريــب إلنهائــه ،منتقــدا حالــة االنف ـراد بالســلطة،
داعيــا ملقاومــة االحتــال ،والش ـراكة السياســية بإدخــال حركتــي حمــاس والجهــاد
اإلســامي فــي منظمــة التحريــر ،كجــزء منتخــب مــن هــذا الشــعب يمثلــون ر ًأيــا ً
عامــا
يجــب احترامــه.
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مسر األغرب
•ولــدت يف مدينــة نابلــس
عــام .1969
•عضــو املكتــب السياســي
لحــزب الشــعب.
•أميــن ســر األطــر النســوية
يف منظمــة التحريــر.
•نائــب رئيــس الهيئــة
اإلداريــة لالتحــاد العــام
الفلســطينية.
للمــرأة

ولدت ســمروليد طه األغبرفي مدينة نابلس في الثاني عشــرمن آب /أغســطس عام
 .1969درست االبتدائية في مدرسة الخنساء ،واإلعدادية في مدرسة بنات نابلس،
والثانويــة فــي املدرســة الخديجيــة للبنــات وحصلــت منهــا علــى شــهادة الثانويــة العامــة
بالفــرع األدبــي عــام  ،1987وحصلــت علــى املاجســتيرفــي القانــون الدولــي مــن جامعــة
كييــف الحكوميــة فــي أوكرانيــا عــام  .1993مارســت املحامــاة مــا بيــن عامــي -1995
 ،2000ثـ َّـم عملــت باحثــة فــي مؤسســة «القانــون» فــي القــدس ملــدة عــام.
تأثــرت األغبــر بنشــاط والدهــا السيا�ســي والنقابــي ،فانتمــت للحــزب الشــيوعي،
وانضمــت للجــان الطلبــة الثانوييــن ،وشــاركت فــي العديــد مــن الفعاليــات الوطنيــة
مــن مســيرات واعتصامــات وغيرهــا .كمــا انضمــت التحــاد لجــان امل ـرأة العاملــة،
ونشــطت إبان دراســتها الجامعية في أوســاط الطلبة الفلســطينيين .انتخبت ً
عضوا
ً
وعضوا في لجنته
في اللجنة املحلية لحزب الشعب في محافظة نابلس عام ،2003
ً
املركزيــة عــام  ،2008وعضـ ًـوا فــي مكتبــه السيا�ســي عــام  ،2017واختيــرت عضــوا فــي
الهيئة اإلدارية في االتحاد العام للمرأة الفلسطينية ،وأصبحت ً
نائبا لرئيس الهيئة
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اإلداريــة لالتحــاد ،وتولــت عضويــة الهيئــة اإلداريــة لجمعيــة االتحــاد النســائي فــي
الفترة ما بين  ،2017 - 2014وكانت املسؤولة عن ملف كلية العندليب للتمريض
التابعــة للجمعيــة ،وانتخبــت عضـ ًـوا فــي هيئــة طاقــم شــؤون املـرأة ،وأميــن ســرلألطــر
النسوية في منظمة التحريرالفلسطينية منذ عام  ،2017كما ترشحت النتخابات
بلدية نابلس ضمن قائمة نابلس تجمعنا في انتخابات عام  ،2017إال أنها لم تنجح.
نشرت األغبرسلسلة من املقاالت حول قضايا املرأة على بعض املواقع اإللكترونية،
وتشارك في ورش العمل وحلقات النقاش واملؤتمرات املتعلقة باملرأة وقضاياها.
ترى األغبرأن األفق السيا�سي ً
حاليا مسدود ،وأن القضية الفلسطينية تمربحالة
ً
خصوصا بعد االنقسام الداخلي ،واألوضاع التي تمربها املنطقة العربية،
تراجع،
وتعتقــد أن اتفــاق أوســلو ســيئ ،ولــم يحســن الفلســطينيون طــوال الفتــرة املاضيــة
إدارة ملــف الصـراع مــع االحتــال أو حتــى مــع املســتوى الداخلــي والعالقــة الوطنيــة،
فتــم الذهــاب إلــى بنــاء املؤسســات علــى حســاب التحريــر ،وتؤكــد عــدم وجــود أي مــن
مظاهــرالش ـراكة السياســية ،فــي ظــل حالــة التفــرد فــي العمــل السيا�ســي ،وتــرى َّأنــه
من الضروري إصالح منظمة التحرير ،وتطويرهياكلها وأدائها وأدواتها التنفيذية،
لتصبح مظلة جامعة للكل الفلسطيني ،وتؤمن باملقاومة الشعبية بأشكالها كافة،
وهــي ضــد املقاومــة املســلحة لعــدم توفــرالعوامــل الضروريــة لنجاحهــا؛ كعــدم وجــود
قـرارواســتراتيجية فلســطينية موحــد ،وإجمــاع وطنــي وعمــق عربــي وإقليمــي داعــم.
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مسر عوض اهلل
•ولــدت يف دمشــق عــام
.1 9 7 4
•مستشارة التواصل السياسي
يف وحدة دعم املفاوضات
التحرير
منظمة
يف
الفلسطينية.
•عضـــو املجلـــس الوطنـــي
الفلســـطيني.

ولــدت ســمر عبــد الرحمــن عــوض هللا فــي الحــادي والثالثيــن مــن آب /أغســطس
عــام  1974فــي دمشــق ،لعائلــة فلســطينية تعــود أصولهــا إلــى مدينــة أســدود فــي
األرا�ضــي املحتلــة عــام  ،48وهــي متزوجــة ولهــا ولــد وبنــت .درســت االبتدائيــة فــي
مدرســة وكالــة الغــوث فــي مخيــم اليرمــوك ،واإلعداديــة فــي جزيــرة قبــرص والثانويــة فــي
دمشــق ،وحصلــت علــى الثانويــة العامــة فــي الفــرع العلمــي عــام  ،1992وعلــى درجــة
البكالوريــوس فــي األدب املقــارن مــن جامعــة األزهــرفــي غــزة عــام  ،1998وعلــى دبلــوم
التواصــل االســتراتيجي مــن جامعــة بيرزيــت فــي الضفــة الغربيــة عــام  .2014عملــت
عــوض هللا فــي وحــدة اإلعــام فــي جمعيــة املـرأة العاملــة فــي مدينــة رام هللا عــام ،1998
ثـ َّـم التحقــت بدائــرة العالقــات الدوليــة فــي منظمــة التحريــرالفلســطينية ،واســتمرت
بالعمــل فيهــا حتــى عــام  ،2010وعملــت قائمــا بأعمــال مديــر عــام اإلعــام فــي دائــرة
الثقافــة واإلعــام التابعــة ملنظمــة التحريــرالفلســطينية بيــن عامــي ،2015 - 2010
ثـ َّـم عملــت مستشــارة التواصــل السيا�ســي فــي وحــدة دعــم املفاوضــات فــي منظمــة
التحريــر الفلســطينية.
التحقــت بالحــزب الشــيوعي الفلســطيني متأثــرة بوالديهــا القيادييــن الشــيوعيين،
ً
خصوصا إبان دراســتها الجامعية،
ونشــطت في صفوف حزب الشــعب الفلســطيني
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َّ
حيــن شــكلت مــع أخريــات «رابطــة تجمــع الطالبــات» .فــي عــام  2018أصبحــت عــوض
هللا ً
عضوا في املجلس الوطني الفلسطيني عن فئة املستقلين ،وعرف عنها مبادرتها
بإطــاق مذكــرة تضــم تواقيــع أعضــاء املجلــس الوطنــي تســتنكرفيهــا تلكــؤ الحكومــة
ً
فــي صــرف رواتــب موظفــي قطــاع غــزة خالفــا لقـراراملجلــس الوطنــي ،كمــا شــاركت فــي
قيادة الحمالت الوطنية الرســمية مثل حملة فلســطين الدولة  .194كتبت عوض
هللا العديــد مــن املقــاالت فــي الصحــف الفلســطينية.
ترى عوض هللا بأن املرحلة التي تمربها القضية الفلسطينية بالغة التعقيد ،حيث
يواجه املشروع الوطني العديد من التحديات مثل صعود اليمين الجديد في دولة
االحتــال ،واصطفــاف إدارة ترامــب إلــى جانــب االحتــال ،وتحمــل حركــة حمــاس
مســؤولية االنقســام الفلســطيني ،وتدعــو للش ـراكة السياســية وانضمــام القــوى
الوطنيــة ملنظمــة التحريــر علــى أســاس االعت ـراف ببرنامجهــا بــكل مكوناتــه ،وتــرى
عوض هللا بأن جوهراتفاق أوســلو كان سـ ًـيئا بالرغم من بعض اإليجابيات ،حيث
ارتكبت أخطاء كثيرة تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني ،وقد عمل االحتالل
على إفشــاله وإعادة الحكم إلى اإلدارة املدنية اإلسـرائيلية رسـ ً
ـميا منذ عام ،2010
وتعتقــد بــأن التحلــل مــن أوســلو وغيرهــا مــن خطــوات تحديــد العالقــة مــع إسـرائيل
مطلبا ً
التي اتخذها املجلســين الوطني واملركزي أصبحت ً
وطنيا ،وتؤمن عوض هللا
بأهمية تعزيزوتصعيد املقاومة الشعبية الحقيقية على األرض كونها الحل األمثل
إلنهــاء االحتــال ،وتــرى َّ
بأنــه ال يكفــي املظاه ـرات فقــط ،ألن املقاومــة الشــعبية لهــا
وســائل وأدوات متعــددة وفعالــة تكلــف االحتــال وتجعلــه يعيــد النظــر باحتاللــه،
مثــل مســيرات العــودة فــي قطــاع غــزة ،ورفــع دعــاوى دوليــة ضــده ،واســتثمارانضمــام
الفلســطينيين للهيئــات واالتفاقــات والــوكاالت املتخصصــة مــن أجــل محاســبته.
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مسر هواش
•ولــدت يف مدينــة نابلــس
عــام .1962
•عضــو ســابق يف املجلــس
الوطنــي الفلســطيني.
•عضــو الهيئــة القياديــة
لحــزب الشــعب يف مدينــة
نابلــس ســابقا.
•ناشــطة نســوية وعضــو
يف عــدد مــن املؤسســات
النســوية والثقافيــة.

ولدت سمر«محمد مصباح» داوود هواش في مدينة نابلس في الخامس والعشرين
من تموز /يوليوعام  ،1962وهي متزوجة ولها ثالثة أوالد .درست املرحلة االبتدائية
فــي مدرســة الكرمــل ،واإلعداديــة فــي مدرســتي قرطبــة والفاطميــة ،وحصلــت علــى
شــهادة الثانويــة العامــة فــي الفــرع العلمــي عــام  1980مــن مدرســة العائشــية ،وعلــى
درجــة البكالوريــوس فــي األدب اإلنجليــزي مــن جامعــة النجــاح الوطنيــة عــام ،1985
وتعمل منســقة برنامج تمكين املرأة في جمعية املرأة العاملة الفلســطينية للتنمية.
بــدأت هــواش مشــوارها النضالــي فــي لجــان الطلبــة الثانوييــن ،حيــث شــاركت فــي
فعاليات االحتجاج على إقامة املستوطنات في الضفة الغربية ،ال سيما مستوطنة
ألــون موريــه التــي أقيمــت ً
قريبــا مــن نابلــس ،وعانــت وقتهــا مــن اســتدعاءات الحاكــم
العســكري الصهيونــي ،حيــث كانــت ُتجبــر ً
أحيانــا علــى املكــوث فــي مقــر الحاكــم
العســكري مــن الصبــاح حتــى املســاء.
شــاركت هــواش فــي األعمــال التطوعيــة التــي كان ينظمهــا املركــز الثقافــي التابــع
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للجمعيــة الخيريــة الثقافيــة فــي مدينــة نابلــس ،كمــا مارســت العمــل النقابــي داخــل
الجامعــة مــن خــال لجنــة اتحــاد الطلبــة التابعــة للحــزب الشــيوعي ،والتــي كانــت
ً
عضـ ًـوا قياديــا فيهــا ،وعانــت مثــل العديــد مــن الطلبــة الفاعليــن ً
ووطنيــا مــن
نقابيــا
تك ـرار االســتدعاءات مــن قبــل الحاكــم العســكري الصهيونــي ،لكــن ذلــك لــم يثنهــا
عــن ممارســة أشــكال مختلفــة مــن النضــال الوطنــي الشــعبي ،بمــا فيهــا االنخـراط فــي
فعاليــات االنتفاضــة األولــى.
نشــطت هــواش بقضايــا املـرأة وتمكينهــا فــي مختلــف املجــاالت ،فســاهمت فــي إنشــاء
وتفعيل عدد من املؤسســات النســوية ،حيث شـ َّـكلت مع أخريات املجلس النســوي
األول عــام  ،1986وهــو يضــم جميــع األطــرالنســوية التــي تعمــل تحــت إطــاراألحـزاب
ً
السياســية ،ونشــطت داخل جمعية املرأة العاملة ،وكانت عضوا فاعلة في البرملان
الصــوري ،الــذي تأســس عــام  1998مــن قبــل هيئــات ومؤسســات نســوية؛ بهــدف
الضغــط علــى املشـ ّ ِـرع الفلســطيني لتعديــل القوانيــن املتعلقــة باملـرأة.
كانــت هــواش مســؤولة قطــاع الطــاب فــي الحــزب الشــيوعي فــي مدينــة نابلــس لعــدة
ســنوات ،كما تولت عضوية الهيئة القيادية في حزب الشــعب داخل مدينة نابلس
حتــى العــام  ،2000وحصلــت علــى عضويــة املجلــس الوطنــي الفلســطيني فــي الفتــرة
ً
مــا بيــن  ،2017-1995وكانــت عضــوا فــي بلديــة نابلــس فــي الفتــرة مــا بين .2004-1998
َّ
قدمــت هــواش عـ ً
ـددا مــن األوراق املتخصصــة فــي قضايــا امل ـرأة فــي العديــد مــن
املؤتمرات وورش العمل والندوات ،وكتبت عددا من املقاالت ،وتشارك في البرامج
اإلذاعيــة واملتلفــزة.

تعتقــد هــواش وجــود عــدد مــن العوامــل التــي تتحكــم بالص ـراع مــع االحتــال
وبمســتقبل القضيــة الفلســطينية ،منهــا عوامــل محليــة ودوليــة وإقليميــة ،وتــرى
بـ َّ
ـأن اإلشــكال األسا�ســي يكمــن فــي عــدم وجــود نديــة فــي هــذا الص ـراع ،خاصــة فــي
مفهــوم القــوة العســكرية والدبلوماســية ،حيــث اســتطاع االحتــال تعزيــزمشــروعه
الصهيونــي علــى األرض وترســيخه باعتبــاره أمـ ًـرا ً
واقعــا ال يمكــن تجــاوزه ،وحصــر
الخيــارات أمــام الفلســطينيين بهــدف إجبارهــم علــى القبــول بــه ،وتؤمــن هــواش
ً
بــأن الصـراع مــع االحتــال ســيبقى ً
قائمــا ،طالـ ــا لــم تلــب الحقــوق الوطنيــة للشــعب
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الفلســطيني ،املتمثلــة بالتحــرر وإقامــة دولتــه املســتقلة وعاصمتهــا القــدس.
تعتقد هواش بأن أوســلو عانى من خلل بنيوي في طبيعته وشــكله ،وقد أجهزعليه
االحتــال بممارســته اليوميــة ،وجــاء االنقســام ليضــع الفلســطينيين أمــام كارثــة
تمثلت في التفكك الداخلي ،وإضعاف حالة الصمود في مواجهة االحتالل ،وتدعو
هــواش إلــى تحقيــق شـراكة وطنيــة حقيقيــة تضــم كل القــوى الوطنيــة واإلســامية،
إلقامة نظام سيا�سي فلسطيني قادرعلى مواجهة التحديات ،وترى َّ
بأن استخدام
املقاومــة حــق مكفــول ،ولكــن اختيــار الشــكل املناســب يخضــع للهــدف واملرحلــة،
والبــد مــن امتــاك برنامــج فلســطيني يعــزز املقاومــة ويدعمهــا.
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مسري أبو عيشة
•ولــد يف قريــة بيــت وزن
غــرب نابلــس عــام .1960
•مســاعد ســابق لرئيــس
جامعــة النجــاح وحاصــل
ىلع درجــة األســتاذية يف
التخطيــط واإلعمــار.
يف
التخطيــط
•وزيــر
الحكومتين الفلســطينيتين
العاشــرة والحاديــة عشــرة.
•رئيــس اتحــاد نقابــات العامليــن يف الجامعــات
الفلســطينية خــال عامــي .1997/1996

ولد سميرعبد هللا صالح أبوعيشة في بلدة بيت وزن غرب مدينة نابلس في الخامس
والعشــرين مــن أغســطس -آب  ،1960وهــو متــزوج ولــه ســتة مــن األبنــاء ثالثــة ذكــور
ً
وثــاث إنــاث .درس فــي مــدارس مدينــة نابلــس ،وأظهــرتفوقــا دراسـ ًـيا فــي وقــت مبكــر
مــن حياتــه ،إذ تمكــن مــن دخــول الصــف الثالــث االبتدائــي وهــو لــم يتجــاوز الســابعة
ً
امتحانا َّ
أعده أساتذة املدرسة الخالدية ،وأنهى اإلعدادية
من عمره بعد أن اجتاز
بتفــوق مــن مدرســة الغزاليــة ،والثانويــة العامــة فــي الفــرع العلمــي مــن مدرســة قــدري
طوقــان عــام  ،1977وكان مــن العشــرة األوائــل علــى مســتوى املحافظــة ،حصــل علــى
درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة املدنيــة بتفــوق مــن الجامعــة األردنيــة عــام ،1982
وعلى املاجستيرفي تخطيط أنظمة الطرق واملواصالت من جامعة والية بنسلفانيا
فــي الواليــات املتحــدة عــام  ،1984وعلــى الدكتــوراه مــن نفــس الجامعــة عــام .1987
ً
ً
ومحاضرا في كلية الهندسة عام
مساعدا للبحث في جامعة النجاح الوطنية،
ُع ِّين
ً
ورئيســا لقســم الهندســة املدنيــة فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة عــام ،1992
،1982
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وعميـ ًـدا لكليــة الهندســة ملــدة  4أعــوامُ ،ومنــح درجــة أســتاذ مشــارك عــام ،1996
وتولــى عمــادة كليــة الهندســة مــرة أخــرى فــي الفتــرة مــا بيــن  ،1999-1998وحصــل
علــى منحــة الزمالــة للبحــث العلمــي فــي جامعــة واشــنطن األمريكيــة عــام ،1999
ً
ـؤول للتخطيــط والتطويــرفــي جامعــة النجــاح ،ومسـ ً
ُ
ـاعدا لرئيــس الجامعــة
وع ِّيــن مسـ
ُ
فــي التخطيــط والتطويــر فــي الفتــرة مــا بيــن ُ ،2006 – 2004ومنــح درجــة األســتاذية
(بروفيســور) عــام .2005
أنشــأ مــع آخريــن املجموعــة العامليــة للهندســة واالستشــارات عــام  ،1993وكان
عضـ ًـوا فــي اللجنــة الرديفــة للبنــك الدولــي التــي وضعــت احتياجــات إنشــاء الســلطة
الفلسطينية عام ُ ،1993
ً
مستشارا غيرمتفرغ في وزارة التخطيط الفلسطينية
وع ِّين
عــام  ،1995وتولــى حقيبــة وزارة التخطيــط فــي الحكومتيــن الفلســطينيتين العاشــرة
والحادية عشرة ( ،)2007-2006وأوكلت له مهام وزراء َّ
غيبهم االعتقال في سجون
االحتــال فــي فتـرات مختلفــة مثــل وزيــرالتربيــة والتعليــم العالــي ،ووزيــراملاليــة ،ووزيــر
الجــدارواالســتيطان ،وأصبــح القائــم بأعمــال نائــب رئيــس الــوزراء.
نشــط أبــو عيشــة فــي الحركــة الطالبيــة إبــان دراســته فــي الجامعــة األردنيــة ،حيــث
انضــم إلــى مــا كان يعــرف حينهــا بالجمعيــة الطالبيــة فــي كليــة الهندســة والتــي َرأســها
لدورتيــن متتابعتيــن ،وانخــرط فــي اللجــان الثقافيــة والعلميــة املختلفــة فــي جامعــة
بنســلفانيا فــي الواليــات املتحــدة ،إضافــة إلــى مشــاركته فــي العديــد مــن الفعاليــات
بمؤسســات املجتمــع املدنــي ،كمــا تفاعــل مــع النشــاطات النقابيــة مــن خــال نقابــة
املهندسين ،فأصبح عضو املؤتمرالعام فيها ،ورئيس لجنتها العلمية ،وتولى رئاسة
نقابــة العامليــن فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة عــدة دورات ،ورئاســة اتحــاد نقابــات
العامليــن فــي الجامعــات الفلســطينية خــال العــام  .1997/1996كمــا أنــه عضــو
فــي جمعيــة التضامــن الخيريــة فــي نابلــس ،وعــدد مــن الجمعيــات الخيريــة األخــرى.
اعتقلتــه قــوات االحتــال اإلسـرائيلي عــام  2006ملــدة ً 18
يومــا .شــارك فــي مباحثــات
ً
املصالحــة التــي جــرت فــي مكــة املكرمــة قبــل أحــداث االنقســام ممثــا عــن الحكومــة
الفلســطينية الحاديــة عشــرة ،وتعــرض منزلــه إلطــاق نــار مــن مجهوليــن ،وأصيــب
بأضـرارماديــة إبــان أحــداث االنقســام عــام  ،2007ومنعــه االحتــال مــن الســفرفــي
الفتــرة مــا بيــن ُ ،2012 - 2007ومنــع مــرة أخــرى منــذ عــام  2015حتــى اآلن.
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ســاهم أبــو عيشــة فــي تأليــف كتابيــن همــا :إعــادة اإلعمــار فــي فلســطين-التخطيط
للطــرق واملواصــات عــام ،1997وإدارة أنظمــة املــرور عــام  ،2001ويعكــف ً
حاليــا
علــى تأليــف كتــاب ثالــث حــول هندســة الطــرق واملواصــات ،كمــا نشــرأكثــرمــن 100
َّ
بحــث علمــي محكــم فــي مجــات دوليــة وعربيــة فــي عــدد مــن الــدول مــن بينهــا الواليــات
املتحــدة ،بريطانيــا ،سويس ـرا ،تايــوان ،األردن ،وفلســطين ،والســعودية ،ولــه
مشــاركات واســعة فــي املؤتم ـرات والنــدوات العلميــة فــي أكثــر مــن مــكان فــي العالــم.
يرى أبو عيشة بأن اتفاق أوسلو لم يعبرعن آمال وطموحات الشعب الفلسطيني،
ولم يكن مسـ ًـارا يمكن أن يف�ضي إلى دولة فلســطينية ،أما االنقســام فكان خطيئة
َّ
كبــرى أثــرت سـ ًـلبا علــى القضيــة الفلســطينية ،ويعتقــد بــأن هنــاك ضــرورة ملحــة
لتحقيــق الش ـراكة الوطنيــة فــي التأســيس ملرحلــة إنشــاء الدولــة علــى أســاس أن
الجميــع عليــه واجبــات ومســؤوليات ،وفــق احت ـرام ال ـرأي اآلخــر.
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مسرية احلاليقة
•ولــدت يف بلــدة الشــيوخ
قضــاء الخليــل عــام .1964
يف
عضــوًا
•انتخبــت
املجلــس التشــريعي عــن
حركــة حمــاس عــام .2006
•عضـــو املجلـــس الوطنـــي
الفلســـطيني.
•كاتبة وإعالمية فلسطينية.

ولــدت ســميرة عبــد هللا عبــد الرحيــم الحاليقــة عــام  1964فــي بلــدة الشــيوخ شــمال
محافظــة الخليــل ،وهــي متزوجــة ولهــا ولــدان وخمــس بنــات .درســت االبتدائيــة فــي
مدرســة الشــيوخ ،واإلعداديــة فــي مدرســة ســعير ،والثانويــة فــي مدرســة حلحــول
الثانويــة ،حيــث حصلــت منهــا علــى الثانويــة العامــة بالفــرع األدبــي عــام ،1982
وحصلــت علــى شــهادة الدبلــوم فــي الشــريعة اإلســامية مــن كليــة الرحمــة للبنــات
فــي مدينــة الخليــل عــام  .1992عملــت حاليقــة موظفــة فــي جمعيــة الشــيوخ الخيريــة
َّ ُ ّ
درســة فــي مدرســة الحنــان الخاصــة ملــدة عــام،
فــي الفتــرة مــا بيــن  ،1988-1982ثــم م ِ
التحقــت بالعمــل اإلعالمــي منــذ عــام  ،1996فعملــت مــع صحيفــة الرســالة ملــدة 11
ً
عامــا ،وكانــت مراســلة ملجــات وصحــف ومواقــع إلكترونيــة مثــل مجلــة فلســطين
املســلمة ،وصحيفــة الســبيل واملركــز الفلســطيني لإلعــام.
نشــأت حاليقــة فــي أســرة متدينــة ،وبــدأت باالطــاع علــى الفكــر اإلســامي وهــي فــي
املرحلــة الثانويــة ،وكانــت نقطــة التحــول األساســية فــي حياتهــا باتجــاه االهتمــام
بالعمــل السيا�ســي مشــاهدتها قيــام االحتــال بتصفيــة الشــهيد جمــال الشــالدة
أمــام طالبــات مدرســتها عــام  ،1981فانتمــت حاليقــة لحركــة حمــاس مــع انــدالع
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االنتفاضــة األولــى عــام  .1987انتخبــت الحاليقــة نائبــة فــي املجلــس التشــريعي
ضمــن قائمــة التغييــر واإلصــاح املحســوبة علــى حركــة حمــاس فــي انتخابــات عــام
َّ
 ،2006وأصبحــت بموجبــه عضـ ًـوا فــي املجلــس الوطنــي الفلســطيني وتولــت عضويــة
لجنتــي القــدس واألســرى داخــل املجلــس .واجهــت صعوبــات فــي عملهــا نائبــة فــي
ً
خصوصــا أعضــاء
املجلــس التشــريعي ،بفعــل ممارســات االحتــال بحــق النــواب
كتلتهــا البرملانيــة ،وتداعيــات حالــة االنقســام الفلســطيني التــي أدت إلــى تعطيــل
الحيــاة البرملانيــة الفلســطينيةَّ ،
لكنهــا حافظــت علــى حضورهــا امليدانــي مــن خــال
مشــاركاتها فــي النــدوات السياســية وورش العمــل ،كمــا تواصلــت مــع الجماهيــر مــن
خــال مشــاركتها فــي املســيرات الوطنيــة والوقفــات االحتجاجيــة ،وتدخلــت مــن أجــل
صيانة الحريات العامة ،ووقف االعتقال السيا�سي ،ومساندة املؤسسات الخيرية
واإلنســانية ،وكانــت عضـ ًـوا فــي لجنــة املصالحــة التــي تشــكلت فــي أعقــاب االنقســام.
فــي عــام  2017اعتقلــت قــوات االحتــال الحاليقــة ملــدة شــهرين خضعــت خاللهــا
للتحقيــق .
ُ
تعتقــد الحاليقــة بـ َّ
ـأن االحتــال إلــى زوال حتمــي ،وتــرى بــأن اتفــاق أوســلو فــرض
علــى الفلســطينيين ،وأعطــى الشــرعية لوجــود االحتــال علــى األرض الفلســطينية،
وهــو اتفــاق أمنــي بامتيــاز ،وتعتبــربــأن االنقســام أضــركثيـ ًـرا بالقضيــة الفلســطينية،
وتطالــب بإتمــام املصالحــة وإعطائهــا األولويــة وتقديمهــا علــى الحديــث عــن
املفاوضــات واالنتخابــات ،وتدعــو إلــى إصــاح منظمــة التحريــر ً
وفقــا ملــا تــم االتفــاق
عليــه فــي لقــاء الفصائــل عــام  ،2005وتعتبــر بــأن مقاومــة الشــعوب ملحتليهــا هــو
حــق مشــروع ومكفــول بموجــب القوانيــن واألع ـراف الدوليــة ،ومــا دام الشــعب
الفلســطيني واألرض الفلســطينية محتلــة فمــن حــق الفلســطينيين مقاومــة املحتــل
بــكل األســاليب املتاحــة حتــى دحــر االحتــال.
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سهام ثابت
•ولــدت يف بلــدة بيــت
فوريــك قضــاء نابلــس عــام
.1 9 4 9
يف
عضــوًا
•انتخبــت
املجلــس التشــريعي عــن
حركــة فتــح عــام .2006
•عضـــو املجلـــس الوطنـــي
الفلســـطيني.
•عضــو املجلــس الثــوري
لحركــة فتــح (.)2016 – 2009

ولــدت ســهام عــادل يوســف حــج محمــد (ثابــت) فــي الثالثيــن مــن كانــون ثانــي /ينايــر
عام  1949في بلدة بيت فوريك جنوب شــرق محافظة نابلس ،وهي زوجة الشــهيد
د .ثابــت ثابــت القيــادي فــي حركــة فتــح ،لهــا مــن األبنــاء ولــدان وبنــت ،وقــد عاشــت
منــذ طفولتهــا فــي مدينــة نابلــس .درســت املرحلــة االبتدائيــة فــي مدرســة الخديجيــة،
واإلعداديــة فــي مدرســتي ابــن ســينا والعائشــية ،والثانويــة فــي املدرســة العائشــية
وحصلــت منهــا علــى شــهادة الثانويــة العامــة فــي الفــرع العلمــي عــام  ،1969وحصلــت
علــى درجــة البكالوريــوس فــي طــب األســنان مــن جامعــة بغــداد عــام  .1974وافتتحــت
عيــادة أســنان خاصــة بهــا فــي مدينــة طولكــرم وعملــت بهــا حتــى عــام .2006
بــدأ انخ ـراط ثابــت فــي الحركــة الوطنيــة ونشــاطاتها منــذ كانــت طالبــة فــي املدرســة،
حيث كانت تشارك في املسيرات واملظاهرات واالعتصامات ضد االحتالل ،واستمر
نشاطها إبان دراستها الجامعية فكانت ً
عضوا في االتحاد العام لطلبة فلسطين في
العـراق ،وكذلــك عضـ ًـوا فــي الهيئــة اإلداريــة لالتحــاد فــي كليــة طــب األســنان فــي جامعة
بغــداد.
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انتخبــت عضــوا فــي املجلــس التشــريعي عــن حركــة فتــح عــام  ،2006وتولــت عضويــة
لجنتــي االقتصــاد والتربيــة والتعليــم فــي املجلــس التشــريعي ،ثــم انضمــت ملجموعتــي
العمــل السيا�ســي واالقتصــادي التابعتيــن لكتلــة فتــح البرملانيــة ،وتولــت عضويــة
املجلس الوطني الفلسطيني بحكم عضويتها في املجلس التشريعي ،كما شاركت في
املؤتمــرالســادس لحركــة فتــح الــذي عقــد فــي مدينــة بيــت لحــم عــام  ،2009وانتخبت
عضـ ًـوا فــي املجلــس الثــوري لحركــة فتــح حتــى عــام  ،2016وشــغلت منصــب عضــو
إقليم حركة فتح ،ومقررة املكتب الحركي لطب األسنان في محافظة طولكرم ،كما
اختيــرت ضمــن  53شــخصية قياديــة فــي حركــة فتــح لعضويــة املجلــس االستشــاري
التابــع للحركــة عــام .2016
عانــت ثابــت جـراء ممارســات االحتــال حيــث اعتقــل االحتــال زوجهــا عــدة مـرات،
وفرضت عليه اإلقامة الجبرية ،ومنعها االحتالل من السفرفي الفترة ما بين 1984
  ،1994واغتــال زوجهــا عــام .2000نشــطت ثابــت فــي حمــات التوعيــة املجتمعيــة بالتعــاون مــع عــدة جهــات كجامعــة
الخضــوري ،ونشــطت فــي متابعــة قضايــا املتضرريــن مــن الكــوارث ،كمــا ســاهمت
فــي العمــل املؤسســاتي؛ فكانــت عضـ ًـوا فــي أكثــرمــن مؤسســة كجمعيــة الهــال األحمــر
الفلســطيني ،والهيئــة العامــة لــدار اليتيــم فــي طولكــرم ،وجمعيــة االتحــاد النســائي
الفلســطيني فــي محافظــة طولكــرم ،ولجنــة املـرأة للعمــل االجتماعــي التابعــة لحركــة
فتــح.
ً
خصوصا مع اإلدارة األمريكية
ترى ثابت بأن القضية الفلسطينية تمربأزمة كبيرة
الجديــدة التــي انحــازت لدولــة االحتــال وأغلقــت البــاب أمــام أي تطــورات سياســية
إيجابيــة ،وتعتقــد بــأن اتفــاق أوســلو كان فيــه ثغـرات مكنــت االحتــال مــن التنكــرملــا
تــم االتفــاق عليــه ،وكانــت املرحليــة فــي تطبيــق االتفــاق مــن الســلبيات التــي ســاهمت
فــي عــدم إنجاحــه ،وتعتبــربـ َّ
ـأن االتفــاق كان ضمــن ظــروف معينــة ،ورغــم االعتـراض
علــى بعــض تفاصيلــه إال َّأنــه حقــق بعــض اإلنجــازات منهــا وجــود ســلطة فلســطينية
ومشــروع إلقامــة دولــة فلســطينية ،وتشــير بــأن االنقســام ظاهــرة خطيــرة أضــرت
باملشــروع الوطنــي محملــة حركــة حمــاس املســؤولية عــن وقوعــه ،والبــد مــن تحقيــق
الش ـراكة السياســية وإدخــال جميــع األطــر السياســية داخــل منظمــة التحريــر بمــا
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فيها األطراإلسالمية ،لكن على الجميع االلتزام بالقانون والدستور ،واألساس هو
املشاركة ثم العمل على إصالح املؤسسات وليس اشتراط اإلصالح قبل الدخول في
املنظمة .وترى ثابت بأن املقاومة بأشــكالها كافة حق مشــروع للشــعب الفلســطيني
الواقع تحت االحتالل ،ولكن لكل مرحلة أدواتها النضالية ،واملقاومة الشــعبية في
هــذه املرحلــة حققــت الكثيــرللقضيــة الفلســطينية ،وملشــروع الدولــة الفلســطينية.
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سهيل سلمان
•ولــد يف مدينــة طولكــرم
عــام .1962
•عضــو اللجنــة املركزيــة
لحــزب الشــعب.
•منسق اللجان الشعبية
ملقاومة الجدار واالستيطان.
•عضــو القيــادة املوحــدة
لالنتفاضــة األولــى.

ولــد ســهيل ســليم ســلمان فــي مدينــة طولكــرم عــام  1962ودرس فــي مدارســها،
وأنهــى الثانويــة العامــة عــام  ،1980ودرس فــي جامعــة القــدس املفتوحــة متخصصــا
فــي اإلدارة العامــة .عمــل ً
جابيــا لرســوم الكهربــاء فــي بلديــة طولكــرم ،ثـ َّـم عمــل بعــد
تقاعــده مــن البلديــة فــي اإلغاثــة الزراعيــة الفلســطينية لفتــرة قصيــرة.
التحــق ســلمان بصفــوف الحــزب الشــيوعي عــام  ،1978الــذي تحــول الحقــا لحــزب
الشــعب الفلســطيني .نشــط فــي لجــان الطلبــة الثانوييــن فــي املــدارس ،والتــي َّنفــذت
العديد من الفعاليات ذات الطابع الثقافي والسيا�سي ،منها تعليق مجالت حائط،
ونشــربيانــات ،واملشــاركة فــي املظاهـرات واملناســبات الوطنيــة .اعتقــل ســلمان لــدى
االحتالل عدة مرات قبل وخالل االنتفاضة األولى لفترات قصيرة ،كما اعتقل عام
 1987ملدة ستة أشهر ،واعتقل عام  1999ملدة ستة أشهرأخرى ،وخضع لإلقامة
ُ
الجبريــة مــن قبــل االحتــال عشـرات املـرات ،حيــث كانــت تفــرض عليــه أحيانــا ملــدة
ً
يــوم فــي املناســبات الوطنيــة ،كمــا عانــى كثي ـرا مــن اســتدعاءات االحتــال املتكــررة
لعش ـرات امل ـرات ،وتعــرض ملنــع الســفر بذريعــة الرفــض األمنــي مــن قبــل مخاب ـرات
االحتــال ملــدة  6ســنوات.
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تولــى ســلمان عــدة مناصــب قياديــة فــي الحــزب بـ ً
ـدءا مــن قيــادة العمــل الطالبــي إلــى
ُّ
قيادة العمل النقابي ،وكان ضمن القيادة املوحدة لالنتفاضة األولى ،ومن ثم س ِلم
ُ
ً
عضوا للجنة املركزية على دورتين
قيادة محافظة طولكرم في الحزب حتى انتخب
متتاليتيــن نهايــة التســعينيات .كمــا ترشــح عــام  2012النتخابــات بلديــة طولكــرم
وأصبــح عضـ ًـوا فيهــا ،وشــغل منســق اللجــان الشــعبية ملقاومــة الجــدارواالســتيطان
بالضفــة الغربيــة ،حيــث نشــط فــي تنظيــم الفعاليــات االحتجاجيــة ضــد االحتــال
وحمــات مقاطعــة البضائــع اإلس ـرائيلية.
يؤمــن ســلمان بـ َّ
ـأن النصــر حليــف الفلســطينيين علــى الرغــم مــن كل الصــورة
الســوداوية التــي ترســمها املعطيــات الحاليــة ،ويــرى بــأن اتفــاق أوســلو أضــربالشــعب
الفلســطيني كضــرر النكبــة عــام  ،1948ويعتقــد بـ َّ
ـأن عــدم انضمــام حركتــي حمــاس
والجهــاد اإلســامي إلــى منظمــة التحريــر كان لــه تداعياتــه الســلبية ،وال يحــق ألي
حزب أو شخص إقصاء أي طرف آخرَّ ،
وأن االنقسام بين فتح وحماس عكرصفو
الســاحة الفلســطينية ،وأدى الص ـراع بينهمــا إلــى تضــرر املشــروع الوطنــي ،ويعتبــر
بـ َّ
ـأن املقاومــة حــق مكفــول مــن املؤسســات الدوليــة كافــة ،ولكــن يجــب أن يختــار
الفلســطيني الشــكل النضالــي الــذي يخدمــه أكثــر ،ويجــب جــرالعــدو إلــى اللعبــة التــي
ال ُيتقنهــا مــن خــال العمــل الشــعبي غيــراملســلح ،ألن خســائرالعمــل املســلح أكبــرمــن
مكاســبه ،كمــا َّأن أشــكال العمــل الشــعبي كثيــرة ،منهــا مقاطعــة االحتــال كحــد أدنــى
واملشاركة في املظاهرات ،وتسليط الضوء على جرائم االحتالل.
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شاهر سعد
•ولــد يف مدينــة نابلــس
عــام .1959
•عضــو املجلــس املركــزي
ملنظمــة التحريــر.
•أميــن عــام االتحــاد العــام
لنقابــات عمــال فلســطين.
•نائــب رئيــس االتحــاد
الدولــي لنقابــات العمــال
يف العالــم.

ولــد شــاهرعبــد الكريــم فايــزســعد فــي الثامــن والعشــرين مــن حزيـران /يونيــو ،1959
لعائلــة فلســطينية تعــود أصولهــا إلــى مدينــة حيفــا ،وتقيــم فــي مدينــة نابلــس شــمال
الضفــة الغربيــة ،وهــو متــزوج ولــه ولــد وبنتــان .درس املرحلــة االبتدائيــة فــي مدرســة
شريف صبوح ،واإلعدادية في مدرسة امللك طالل ومدرسة سيلة الظهرفي جنين،
والثانوية في مدرسة النجاح في نابلس حيث حصل منها على شهادة الثانوية العامة
فــي الفــرع العلمــي عــام  ،1976وحصــل علــى شــهادة الدبلــوم فــي الهندســة املدنيــة مــن
ً
ً
هندسيا على املباني في قسم الهندسة التابع
معهد قلنديا عام  .1979عمل مشرفا
لجامعــة النجــاح الوطنيــة حتــى عــام .1994
التحــق ســعد بحركــة فتــح مبكـرا ،وأخــذ يشــارك فــي االعتصامــات واملســيرات حيــث
أصيــب فــي إحداهــا بالرصــاص الحــي فــي يــده .نشــط ً
طالبيــا فــي معهــد قلنديــا ،والتحــق
بالنشاط النقابي منذ عام  ،1980حيث أوكلت له مهمة تأسيس الهياكل العمالية
داخــل األطــرالتابعــة لحركــة فتــح ،كمــا كان عضـ ًـوا فــي أكثــرمــن إطــارنقابــي فــي الضفــة
الغربيــة ،وســاهم فــي تأســيس نقابــة العامليــن فــي جامعــة النجــاح فــي بدايــة ثمانينيــات
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القــرن املا�ضــي .انتقــل للعمــل فــي االتحــاد العــام لنقابــات عمــال فلســطين عــام
 ،1994حيث تولى رئاسة النقابات داخل االتحاد ملدة ستة أشهر ،ثم أصبح أمين
صنــدوق االتحــاد حتــى عــام  ،1995وانتخــب ً
أمينــا ً
عامــا لالتحــاد عــام  ،1997وتولــى
منصب نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التشــغيل والحماية االجتماعية للعمال
عــام .2012
تعــرض ســعد لالعتقــال مــن قبــل قــوات االحتــال ســت مـرات فــي الفتــرة الواقعــة مــا
بيــن  1982 - 1976وملــدة ســتة أشــهرإداريــا فــي كل مــرة ،كمــا فــرض االحتــال عليــه
اإلقامــة الجبريــة ،ومنــع مــن مغــادرة مدينــة نابلــس فــي الفتــرة مــا بيــن ،1987 - 1983
وفــرض عليــه االحتــال منــع الســفرحتــى عــام .1989
شــارك ســعد فــي عضويــة الوفــد الفلســطيني املفــاوض ُبعيــد مؤتمــرمدريــد للســام،

وشــارك فــي اجتمــاع املجلــس املركــزي الفلســطيني الــذي عقــد فــي تونــس عــام 1993
إلق ـرار اتفــاق أوســلو ،وأصبــح عضـ ًـوا فــي املجلــس الوطنــي الفلســطيني منــذ عــام
 ،1995كمــا أنــه عضــو فــي املؤتمــر العــام لحركــة فتــح ،وعضــو فــي مجلــس الطــوارئ
الحر ـكـي ،وأميــن ســراملكتــب الحر ـكـي للعمــال ،وعضــو املجلــس املركــزي الفلســطيني
عــام .2018
أصــدر ســعد العديــد مــن الكتــب والكتيبــات والنش ـرات مــن خــال عملــه فــي اتحــاد
نقابات عمال فلسطين منها :الحركة النقابية ومواجهة التحديات ،ما هو املطلوب
من قانون العمل الفلسطيني؟ ،نحو قانون عمل فلسطيني عصري ،الديمقراطية
فــي الحركــة النقابيــة وغيرهــا.
يعتبــرســعد أن وضــع القضيــة الفلســطينية معقــد؛ نتيجــة ضعــف االمتــداد العربــي
والدولــي الــذي يســاندها فــي أعقــاب الثــورات العربيــة ،فضــا عــن حالــة االنقســام
الداخلــي ،ويــرى ســعد بــأن أوســلو شــكل فرصــة للفلســطينيين لتحقيــق طمــوح
الدولــة الفلســطينية ،لكـ َّـن عــدم الت ـزام االحتــال باالتفــاق منــع مــن إتمــام ذلــك،
وهــذا خلــق حالــة مــن اإلحبــاط داخــل الشــارع الفلســطيني ،نتجــت عنهــا االنتفاضــة
الثانية التي فرضت وقائع جديدة حولت األمور إلى حالة أشــد سـ ً
ـوءا من الســابق،
ويعتقــد بــأن االنقســام الفلســطيني ناتــج عــن ضعــف منظمــة التحريــرالفلســطينية،
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وحــرص حركــة حمــاس علــى الســيطرة وأخــذ موقــع فــي الحالــة الفلســطينية ،وينــادي
بضــرورة تحقيــق الشـراكة السياســية ودخــول حركتــي حمــاس والجهــاد اإلســامي فــي
مؤسســات منظمة التحرير ،على مبدأ التوافق والشـراكة باعتبارمنظمة التحرير
ممثــا للشــعب ،ويؤمــن باملقاومــة الشــعبية دون ســواها مــن أشــكال املقاومــة ،علــى
أن توضع لها استراتيجية واضحة وصحيحة تجعل االحتالل يدفع فاتورة وجوده
ً
ً
ال أن يكــون احتــال مجانيــا.
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صاحل الياصيدي
•ولــد يف مخيــم الفارعــة
قضــاء جنيــن عــام .1972
•عضــو املجلــس الثــوري
لحركــة فتــح.
•أميــن ســر حركــة فتــح يف
ً
ســابقا.
محافظــة طوبــاس
•عضــو ســابق يف اللجنــة
التنفيذيــة لالتحــاد العــام
لنقابــات عمــال فلســطين.

ولــد صالــح أحمــد صالــح محمــود (الياصيــدي) فــي الثالــث والعشــرين مــن حزيـران/
يونيــوعــام  1972فــي مخيــم الفارعــة لالجئيــن الفلســطينيين شــمال الضفــة الغربيــة،
لعائلــة فلســطينية تعــود أصولهــا إلــى قريــة ياصيــد فــي محافظــة نابلــس ،وهــو متــزوج
ولــه ثالثــة أوالد وبنتــان .درس االبتدائيــة واإلعداديــة فــي مدرســة املخيــم التابعــة
لألونــروا ،وحصــل علــى الثانويــة العامــة فــي الفــرع العلمــي مــن مدرســة طوبــاس
الثانويــة عــام  ،1991وعلــى شــهادة البكالوريــوس فــي الهندســة املدنيــة مــن جامعــة
النجــاح الوطنيــة عــام  ،1997وعلــى املاجســتيرفــي هندســة التخطيــط مــن الجامعــة
نفسها عام  .2005عمل في شركة االتصاالت الفلسطينية ( ،)2015-1998وعمل
مديرا للجودة واألعمال الفنية فيهاَّ ،
ً
ثم أســس شــركة «ســايا للمقاوالت والخدمات
العامــة» املتخصصــة بتقديــم خدمــات الصيانــة لشــبكة الهاتــف الثابــت.
بــدأ الياصيــدي االنخ ـراط فــي الفعاليــات الوطنيــة منــذ كان شـ ًـابا صغيـ ًـرا ،وتعــرض
لالعتقــال أول مــرة لعــدة أيــام عــام  ،1990كمــا نشــط فــي صفــوف حركــة الشــبيبة
الطالبيــة فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة ،وتولــى مســؤولية الهيئــة اإلداريــة لهــا فــي
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كليــة الهندســة .أســس مــع آخريــن املكتــب الحر ـكـي الطالبــي التابــع لحركــة فتــح فــي
محافظــة طوبــاس ،وكان ً
أمينــا لســره بيــن عامــي  ،1997 - 1995كمــا ســاهم فــي
تأســيس التجمــع الوطنــي ألبنــاء الشــهداء فــي محافظــة طوبــاس ،وكان ً
أمينــا لســره
بين عامي  ،2003 - 1996وساهم في تأسيس املكتب الحركي لحركة فتح للعاملين
فــي شــركة االتصــاالت ،وأصبــح ً
أمينــا لســره فــي الفتــرة بيــن عــام  ،2015-2007وكان
رئيــس النقابــة الوطنيــة للعامليــن فــي شــركة االتصــاالت فــي الفتــرة بيــن عــام -2008
 ،2015كمــا اختيــر ً
أمينــا لســرحركــة فتــح فــي مخيــم الفارعــة بيــن عــام ،2012-2008
واختيــر عضـ ًـوا فــي اللجنــة التنفيذيــة لالتحــاد العــام لنقابــات عمــال فلســطين بيــن
عامــي  ،2015-2010وفــي الفتــرة مــا بيــن  2016-2013شــغل أميــن ســر حركــة فتــح
فــي محافظــة طوبــاس ،وأصبــح عضـ ًـوا فــي املجلــس الثــوري للحركــة عــام  ،2016كمــا
شــارك فــي املؤتمريــن الســادس والســابع لفتــح.
يــرى الياصيــدي أن القضيــة الفلســطينية تمــر فــي حالــة صعبــة ،تتطلــب مــن
الفلســطينيين الصمــود والتمســك بالقـرارالفلســطيني فــي ظــل ســقوط كل األوراق
الداعمــة للقضيــة ،وتنصــل إس ـرائيل مــن كل مســؤولياتها ،والتوســع االســتيطاني
املستمر ،ويعتقد أن أوسلوكان ضرورة وطنيةَّ ،
لكن االحتالل تمكن من استغالله
لصالحــه ،وأن االنقســام أضــربالقضيــة وأدخلهــا فــي فتــرة مظلمــة ،وتتحمــل حركــة
حمــاس مســؤولية أحداثــه ،ويؤمــن الياصيــدي بالش ـراكة السياســية التوافقيــة
بوجــود حمــاس والجهــاد اإلســامي فــي املنظمــة ومؤسســاتها ،علــى أن تنــأى حمــاس
بنفسهاعناملحاورالخارجية.
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طارق قعدان
•ولــد يف بلــدة عرابــة قضــاء
جنيــن عــام .1972
•قيــادي يف حركــة الجهــاد
اإلســامي وناطــق باســمها
وممثــل لهــا يف جنيــن.
•أســير محــرر قضــى ســنوات
يف ســجون االحتــال
ودخــل إضرابــا عــن الطعــام
عــدة مــرات.

ولــد طــارق حســين قعــدان فــي بلــدة عرابــة قضــاء جنيــن عــام  ،1972ألســرة الجئــة
تعــود أصولهــا إلــى مدينــة حيفــا املحتلــة فــي أرا�ضــي عــام  .1948درس فــي مــدارس بلــدة
عرابــة ،وحصــل علــى شــهادة الثانويــة العامــة عــام  ،1997وعمــل فــي الزراعــة.
تأثــرقعــدان بالنشــاطات الوطنيــة منــذ كان ً
طالبــا فــي املدرســة ،وكان الستشــهاد ابــن
خاله بكرشيباني مطلع االنتفاضة األولى أثره الكبيرفي دفعه لالنخراط في النضال
الوطنــي ،فانضــم لصفــوف حركــة الجهــاد اإلســامي .طــارد االحتـ ُ
ـال قعــدان أواخــر
عــام  1988ألكثــرمــن عــام ،وعــاش حيــاة املطــاردة مــرة أخــرى عــام  1996ملــدة ســنة
كاملة من قبل األجهزة األمنية الفلسطينية وقوات االحتالل إثراستشهاد د .فتحي
ً
مجددا عام  1999ملدة سنتين حتى تمكن من اعتقاله
الشقاقي ،وطارده االحتالل
بعــد اجتيــاح الضفــة الغربيــة عــام  ،2002وتوالــت اعتقاالتــه فــي ســجون االحتــال
حتــى ق�ضــى أكثــرمــن  10ســنوات ،جميعهــا فــي االعتقــال اإلداري.
خــاض قعــدان عــدة إضرابــات عــن الطعــام فــي ســجون االحتــال ،كان أولهــا عــام
ً
مفتوحا عن الطعام
 1992ضمن إضراب جماعي للحركة األسيرة ،وخاض إضر ًابا
ً
مع مجموعة من املعتقلين اإلداريين في سجن «الدامون» ملدة أحد عشريوما عام
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ً
مفتوحــا عــن الطعــام ملــدة ســتة عشــر ً
يومــا ملســاندة األســير
 ،1997ودخــل إضر ًابــا
خضــرعدنــان عــام  ،2011وبعــد أســبوعين مــن تعليــق اإلض ـراب دخــل فــي إض ـراب
جديد ملســاندة األســيرة هناء الشــلبي ،كما شــارك في إضراب األســرى املعزولين عام
 ،2012ودخــل فــي إضـراب مفتــوح عــن الطعــام ضــد االعتقــال اإلداري برفقــة عــدد
مــن األســرى عــام  ،2013ونجــح فــي الحصــول علــى قـراريق�ضــي بعــدم تمديــد اعتقالــه
اإلداري مــرة أخــرى.
تعــرض قعــدان لالعتقــال السيا�ســي لــدى جهــازاألمــن الوقائــي فــي مدينــة جنيــن عــام
 ،2011وهــو ممنــوع مــن الســفرمــن قبــل قــوات االحتــال منــذ ســنوات طويلــة ،كمــا
َّأنه ُحرم من إكمال تعليمه بسبب اعتقاالته املتكررة ومطاردته من قبل االحتالل.
ً
ً
ً
إعالميــا باســم حركــة الجهــاد اإلســامي ،وممثــا للجهــاد فــي
أصبــح قعــدان متحدثــا
القــوى الوطنيــة واإلســامية فــي جنيــن ،كمــا َّأنــه مــن قيــادات الجهــاد اإلســامي داخــل
ســجون االحتــال.
يــرى قعــدان بـ َّ
ـأن اتفــاق أوســلو بمثابــة كارثــة وطامــة كبــرى لهــا أثرهــا املدمــر علــى

الشــعب الفلســطيني ،وال تقــل خطــورة عــن النكبــة والنكســة ،معتب ـرا أن االتفــاق
فرط بكل الثوابت واملقدسات واألرض ،وهوكسرلحالة العداء والتضاد مع العدو
َّ
الصهيونــي ،وقــد خلــف عقليــة اســتعداء األخ ومصالحــة العــدو ،ونســف التكويــن
النف�سي للفلسطيني ،داعيا ملراجعة برنامج التسوية وحسم خيارات الفلسطينيين
بالذهــاب إلــى املواجهــة مــع االحتــال ،ويعتقــد بــأن االنقســام الفلســطيني بــدأ منــذ
اتفــاق أوســلو عــام  1993الــذي أدى إلــى بــروز انقســام فــي البرامــج داخــل الحركــة
الوطنيــة ،واصفــا االنقســام بالكارثــة الكبيــرة والعــارفــي تاريــخ الشــعب الفلســطيني،
مشــددا علــى ضــرورة العمــل لـرأب الصــدع وإعــادة اللحمــة للحركــة الوطنيــة .وينظــر
قعــدان إلــى منظمــة التحريــرأنهــا حاضنــة للشــعب الفلســطيني ،ودخــول الفصائــل
املقاومة فيها مهم وضروري ،ولكن بعد إصالحها وإعادة االعتبارللهوية اإلســامية
للشــعب الفلســطيني ،وإعــادة االعتبــار للميثــاق الوطنــي الفلســطيني ،ويرفــض
قعدان الدخول في مؤسسات السلطة الفلسطينية باعتبارها من مخرجات اتفاق
أوســلو ،ويــرى بــأن املقاومــة بأشــكالها كافــة بمــا فيهــا املســلحة حــق مشــروع فــي كل
األعراف والقوانين الوضعية والربانية ،معتبرا املقاومة قدرا وليســت خيارا فقط،
وهــي أســلوب اســترداد الحقــوق ،فيمــا يــرى أن املقاومــة الســلمية والشــعبية برغــم
أهميتهــا إال أنهــا لــن تدفــع العــدو لتقديــم تنــازالت.
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عاصم عبد اهلادي
•ولــد يف مدينــة نابلــس
عــام .1943
•نائــب األميــن العــام لحــزب
الشــعب الفلســطيني.
•عضــو املجلــس املركــزي
ملنظمــة التحريــر.
•مــن مؤسســي الحــزب
الشــيوعي الفلســطيني.

ولــد عاصــم جميــل عبــد الهــادي فــي مدينــة نابلــس فــي الخامــس مــن كانــون الثانــي /
ينايرعام  ،1943وهو متزوج وله ولد وبنت .درس االبتدائية في املدرســة الغزالية،
واإلعداديــة فــي مدرســتي الجاحــظ والصالحيــة ،وحصــل علــى الثانويــة العامــة فــي
الفرع العلمي من املدرسة الصالحية عام  ،1960وحصل على درجتي البكالوريوس
واملاجســتير فــي التجــارة الخارجيــة مــن جامعــة العلــوم واالقتصــاد فــي وارســو عــام
.1967
انتمــى عبــد الهــادي للحــزب الشــيوعي األردنــي فــي مرحلــة مبكــرة مــن حياتــه ،وســافر
ً
خوفــا مــن اعتقالــه مــن قبــل النظــام األردنــي علــى خلفيــة انتمائــه الفكــري
إلــى بيــروت
والسيا�ســي ،وتعــرض للمنــع مــن الســفرمــن قبــل االحتــال فــي الفتــرة مــا بيــن 1988
  .1995نشــط فــي الجامعــة فــي تنفيــذ فعاليــات لصالــح الحــزب الشــيوعي األردنــيوالقضية الفلســطينية .ســاهم مع آخرين في تأســيس الحزب الشــيوعي الفلســطيني
ُّ
بداية ثمانينيات القرن املا�ضي ،وك ِلف بمهمة سكرتيرالحزب الشيوعي الفلسطيني
فــي منطقــة نابلــس ،وبقــي فــي ذلــك املنصــب حتــى عــام  ،1998حيــث تــم تكليفــه
ُ
بعضوية اللجنة املركزية لحزب الشعب الفلسطيني حتى عام  ،1999وكلف أيضا
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بمســؤولية ملــف العالقــات الدوليــة والعربيــة فــي الحــزب.
انتخــب عبــد الهــادي عضـ ًـوا فــي املكتــب السيا�ســي لحــزب الشــعب الفلســطيني عــام
 ،2002ونائبــا لألميــن العــام للحــزب عــام  ،2018كمــا تســلم امللــف العمالــي فــي حــزب
الشعب ،والكتلة العمالية التقدمية منذ عام  ،2014وساهم مع آخرين في إنشاء
االتحــاد العــام لنقابــات عمــال فلســطين ،وهــو ائتــاف يضــم النقابــات العماليــة
التابعــة لفصائــل منظمــة التحريــر.
يــرى عبــد الهــادي بــأن الواقــع الفلســطيني صعــب ،وهــدف الوصــول للدولــة يتــآكل
نظـرا للذاتيــة لــدى العديــد مــن األطـراف؛ فاالنقســام الداخلــي والوضعيــن اإلقليمــي
والدولي ال يخدمان طموح الفلسطينيين في تحقيق دولتهم الفلسطينية املستقلة،
والســاح ال يمكــن لــه أن يحســم الص ـراع ،ويعتقــد بــأن أوســلو لــم يحقــق املطلــوب
ً
فلسطينيا بل زاد في ضعف الفلسطينيين وتراجع قضيتهم ،فالسلطة ال تمتلك زمام
�شــيء ،واالحتــال ينفــذ مــا يريــده وفقــا ملــا يـراه مناســبا ،ويــرى بـ َّ
ـأن املطلــوب الوصــول
لقاعدة مشــتركة ينطلق منها الفلســطينيون جميعاَّ ،
ألن اســتمراراالنقســام ســوف
يق�ضي على إمكانية الوصول إلى الدولة ،ويعتبر َّأنه بما أن االحتالل موجود فال بد
َّ
والفعالة ،واملقاومة الشــعبية هي األكثرنجاعة
من مقاومة تتبع األســاليب املمكنة
في الوقت الحالي ،ومن الضروري تحقيق شـراكة حقيقية على أســس ديمقراطية،
ونقــاط االلتقــاء بيــن التيــارات الفلســطينية كثيــرة.

132

عبد اإلله األترية
•ولــد يف مدينــة نابلــس
عــام .1948
•عضــو املجلــس املركــزي
ملنظمــة التحريــر.
•عضــو املجلــس الثــوري
لحركــة فتــح.

ولــد عبــد اإللــه خليــل األتيــرة « أبــو خليــل» فــي الخامــس عشــرمــن آذار/مــارس عــام
 1948لعائلة فلسطينية من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية ،وهو متزوج وله
ولــدان وبنــت .درس املرحلــة االبتدائيــة فــي مدرســة النجــاح ،واإلعداديــة فــي مدرســة
الغزاليــة ،والثانويــة فــي مدرســة الصالحيــة ،وحصــل علــى الثانويــة العامــة بالفــرع
ً
األدبي داخل ســجون االحتالل .عمل مســؤول للتفتيش املركزي في وزارة الداخلية
الفلســطينية برتبــه لــواء ،ثــم مديـ ًـرا ً
عامــا لــوزارة الداخليــة فــي محافظــة نابلــس ،إلــى
أن تقاعــد عــام .2008
انخــرط األتيــرة بالعمــل الوطنــي مبك ـرا ،حيــث انتمــى لحركــة القومييــن العــرب عــام
 ،1965واعتقــل عــدة أيــام إثــراملظاه ـرات التــي أعقبــت هجــوم االحتــال علــى بلــدة
الســموع عــام  ،1966وهــو نفــس العــام الــذي التحــق فيــه بصفــوف حركــة فتــح عــن
طريــق الشــهيد حســن عبــد اللطيــف فريتــخ ،حيــث أســس أولــى الخاليــا الفتحاويــة فــي
املدينــة .عمــل األتيــرة بعــد هزيمــة حزيـران عــام  1967مباشــرة علــى تجميــع الســاح
وتخزينــه فــي مخابــئ ســرية ،واســتقبل الفدائييــن القادميــن مــن الخــارج ،ثــم غــادرإلــى
ســوريا والتحــق بمعســكرات حركــة فتــح ،وتلقــى دورة تدريبيــة عســكرية ملــدة 45
ً
يومــا فــي مصــر ،انتقــل لــأردن وتســلم العديــد مــن املهــام التنظيميــة كالتواصــل مــع
املجموعات املسلحة في الضفة ،وأسره االحتالل عام  1969وحكم عليه بالسجن
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أربــع ســنوات .غــادرفلســطين بعــد اإلفـراج عنــه إلــى ســوريا فــي مهمــة إعــادة تشــكيل
القطــاع الغربــي مــع الشــهيدين كمــال عــدوان وأبــو جهــاد .غــادرســوريا بعــد اجتيــاح
لبنــان عــام  1982إلــى تونــس ،ثــم انتقــل إلــى األردن عــام  ،1985حيــث تولــى مناصــب
تنظيميــة داخــل حركــة فتــح.
عــام  1996حصــل األتيــرة علــى موافقــة لدخــول فلســطين للمشــاركة فــي املؤتمــر
الوطنــي األول الــذي عقــد فــي قطــاع غــزة بهــدف تعديــل امليثــاق ،ومنــذ ذلــك الوقــت
أصبح عضوا باملجلس الوطني الفلسطيني .بعد تقاعده من العمل الحكومي تفرغ
ً
خصوصــا بعــد انتهــاء االنتفاضــة
للمقاومــة الشــعبية وأضحــى مــن دعــاة تفعيلهــا،
الثانية وإعادة االحتالل السيطرة على املدن الفلسطينية وتوسع االستيطان ،وفي
املؤتمــرالســابع لحركــة فتــح الــذي عقــد نهايــة نوفمبــر 2016انتخــب عضــوا باملجلــس
الثــوري لفتــح.
كتــب عـ ً
ـددا مــن املقــاالت فــي الصحــف واملواقــع اإللكترونيــة ،وأجــرى العديــد مــن
املقابــات الصحفيــة اإلذاعيــة واملتلفــزة ،وشــارك فــي العديــد مــن املؤتمـرات وورش
العمــل.

يــرى األتيــرة أن القضيــة الفلســطينية مــا زالــت حيــة ،والصـراع مســتمرعلــى األرض،
والشــعب الفلســطيني لــن يستســلم وســيختار وســائله الكفاحيــة املناســبة ،والتــي
تتمثــل اآلن باملقاومــة الشــعبية واملقاطعــة االقتصاديــة ورفــض التطبيــع ،ويؤكــد
معارضتــه التفــاق أوســلو منــذ توقيعــه حيــث كان مــن أوائــل املصوتيــن باملجلــس
املركــزي علــى إنهــاء االلتزامــات مــع االحتــال ،ويعتبــرأن جــذور االنقســام فكريــة قبــل
أن تكــون سياســية ،ويدعــو إلــى تجــاوز االنقســام وتحقيــق ش ـراكة سياســية علــى
أســاس برنامــج وطنــي موحــد ،يقــوم علــى إقامــة دولــة فلســطينية فــي الضفــة الغربيــة
وقطــاع غــزة وعاصمتهــا القــدس.
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عبد اجلابر فقهاء
•ولــد عــام  1966يف بلــدة
ســنجل.
•انتخــب عضــوًا يف املجلــس
التشــريعي عــن حركــة
حمــاس عــام .2006
•عضـــو املجلـــس الوطنـــي
الفلســـطيني.

ولــد عبــد الجابــرمصطفــى فقهــاء فــي بلــدة ســنجل فــي محافظــة رام هللا والبيــرة عــام
 ،1966وهــو متــزوج ولديــه خمســة أبنــاء ،ويســكن مدينــة رام هللا .أنهــى الثانويــة
العامــة عــام  1984مــن املدرســة الهاشــمية فــي مدينــة البيــرة ،وحصــل علــى درجــة
البكالوريــوس فــي التاريــخ مــن جامعــة بيرزيــت عــام  ،1992وعمــل فــي مجــال األعمــال
الحــرة والتجــارة.
عايــش فقهــاء تفاصيــل االنتفاضــة األولــى وكان يعــد مــن مؤيــدي حركــة حمــاس،
وتبنــى موقــف اإلخــوان املســلمين فيمــا يتعلــق بالقضيــة الفلســطينية ،واعتقــل
مــن قبــل األجهــزة األمنيــة الفلســطينية عــام  1996ملــدة  10أشــهر ،بتهمــة إيــواء
القيادييــن الشــهيدين عــادل وعمــاد عــوض هللا ،وبعــد إطــاق سـراحه مــن الســجون
الفلســطينية لــم يغــادر مدينــة رام هللا خشــية االعتقــال مــن قبــل االحتــال ،لكــن
ً ً
كامل .انتخب ً
عضوا في املجلس
جرى اعتقاله عام  ،2002وق�ضى في السجن عاما
التشــريعي عــن كتلــة التغييــر واإلصــاح عــام  ،2006فاعتقلتــه ســلطات االحتــال
ملــدة  25شـ ً
ـهرا ،وتكــررت االعتقــاالت بحقــه منــذ االنتخابــات حتــى اليــوم لتصــل فــي
مجموعهــا  88شـ ً
ـهرا ،وهــو ممنــوع مــن الســفر حتــى اليــوم.
يرى فقهاء أن عمله نائبا أصبح معطال بســب تعطيل عمل املجلس التشــريعي منذ
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فــوز حركــة حمــاس ،وعليــه لــم يقــم املجلــس بــدوره الحقيقــي بالرقابــة علــى األجهــزة
التنفيذيــة والحكومــة وســن التشــريعات ،فيمــا اقتصــرعملهــم علــى عقــد اللقــاءات
مــع الصحفييــن والوفــود القادمــة مــن الخــارج ،باإلضافــة إلــى إســناد التحــركات
الشــعبية املختلفــة.
يتبنى فقهاء وجهة نظرحماس في حل القضية الفلسطينية بقبول دولة فلسطينية
علــى حــدود 1967فــي إطــارهدنــة طويلــة األمــد ،علــى أال تســقط أي حــق مــن حقــوق
الشــعب.
ويرفــض فقهــاء مســارالتســوية برمتــه بمــا فيــه اتفــاق أوســلو ،ويعتبــره جريمــة كبــرى
ارتكبهــا أشــخاص ّادعــوا أنهــم يمثلــون الشــعب الفلســطيني وأنــه ألحــق أذى كبي ـرا
وانتكاســة للمشــروع الوطنــي ،ويعتبــر أن االتفــاق مهــد لفتــح عالقــات لالحتــال
اإلسـرائيلي مــع دول أجنبيــة كانــت مناصــرة للشــعب الفلســطيني ،ويقــول إنــه خطــأ
كبيــر وقعــت فيــه فتــح ومنظمــة التحريــر ،ويعتقــد بــأن االنقســام جريمــة تتحمــل
مســؤوليتها حركــة فتــح التــي رفضــت نتائــج انتخابــات  ،2006مشــددا علــى أن فتــح ال
ُ ّ
عطل انضمام حركتي حماس والجهاد اإلســامي ملنظمة
تزال ترفض املصالحة ،وت ِ
التحريرومؤسساتها ،ويرى أن املقاومة حق مشروع للفلسطينيين بأشكالها كافة،
ويدعــو إلــى التوافــق فلسـ ً
ـطينيا علــى الشــكل املناســب.
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عبد اخلالق النتشة
•ولــد يف مدينــة الخليــل
عــام .1954
•قيــادي يف حركــة حمــاس
يف الضفــة الغربيــة.
عامــا
•أســير محــرر أمضــى ً 20
يف ســجون االحتــال.
•أحــد مبعــدي مــرج الزهــور
جنــوب لبنــان أواخــر عــام
.1992

ولد عبد الخالق حسن النتشة في مدينة الخليل في الحادي والعشرين من تشرين
أول عــام  .1954درس املرحلــة األساســية فــي مــدارس الخليــل وأنهــى الثانويــة العامــة
مــن مدرســة الحســين بــن علــي عــام  ،1975وحصــل علــى البكالوريــوس فــي الحديــث
النبــوي مــن كليــة الحديــث والدراســات اإلســامية فــي الجامعــة اإلســامية باملدينــة
املنــورة عــام  ،1980وعلــى املاجســتيرفــي الفقــه والتشــريع مــن جامعــة النجــاح عــام
ً
 .1999عمــل مشــرفا علــى بيــت األيتــام فــي الجمعيــة الخيريــة اإلســامية فــي الخليــل
عــام  1980ملــدة عــام ،ثــم ً
مدرســا فــي املدرســة الشــرعية حتــى عــام  ،1986ثـ َّـم مديـ ًـرا
للجمعيــة الخيريــة اإلســامية حتــى عــام .2002
نشــأ النتشــة فــي أســرة متدينــة أســهمت فــي تنميــة التوجــه الدينــي لديــه ،فالتحــق
بجماعــة اإلخــوان املســلمين عــام  ،1976وانخــرط فــي فعالياتهــا الدعويــة والتوعويــة
َّ
واالجتماعيــة واملؤسســية داخــل مدينــة الخليــل وخارجهــا ،وركــزاهتمامــه علــى طلبة
املدارس والجامعات ،وشغل عضوية الهيئة التأسيسية لجمعية الشبان املسلمين
فــي مدينــة الخليــل عــام  ،1985وعضويــة هيئتهــا اإلداريــة ملرحلتيــن متتاليتيــن ،واهتم
بعمــل لجنــة الــزكاة الصداقــات.
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بــدأت معاناتــه مــع االحتــال منــذ أواخــرســبعينات القــرن املا�ضــي ،حيــث اســتدعي
ملقابلــة املخاب ـرات اإلس ـرائيلية عــدة م ـراتُ ،ومنــع مــن الســفر ،مــا حرمــه دراســة
الدكتوراه في جامعة اإليمان بطرابلس ،اعتقله االحتالل للمرة األولى عام ،1984
وخضع للتحقيق ملدة ً 18
يوما .انتمى النتشة لحركة حماس منذ تأسيسها ونشط
فــي فعالياتهــا ،وأصبــح أحــد رموزهــا فــي الضفــة الغربيــة ،وقــد تعــرض لالعتقــال عــدة
مـرات حتــى ق�ضــى فــي األســرً 20
عامــا ،كمــا أبعــده االحتــال إلــى مــرج الزهــور في جنوب
لبنــان أواخــرعــام  1992ملــدة عــام ،فــكان عضـ ًـوا فــي اللجنــة القياديــة العليــا ملخيــم
املبعديــن .ســاهم النتشــة فــي الحــوارات التــي جــرت بيــن حركتــي حمــاس وفتــح ،وكان
عضـ ًـوا فــي وفــد حمــاس فــي الحــوارمــع الســلطة الفلســطينية فــي القاهــرة عــام .1995
بــادربإنشــاء لجنــة فصائليــة فــي محافظــة الخليــل التــي تعتبــرمــن أولــى املبــادرات علــى
هــذا الصعيــد فــي الضفــة الغربيــة ،ودفــع باتجــاه تأســيس املكتــب الدائــم للقــوى
الوطنية واإلسالمية في املدينة ،وكان له العديد من املواقف على مستوى الوحدة
الوطنيــة مــع حركــة فتــح وغيرهــا مــن الفصائــل ،حيــث ســاهم فــي إطــاق أكثــر مــن
مبــادرة ل ـرأب الصــدع بيــن طرفــي االنقســام الفلســطيني كوثيقــة الوفــاق الوطنــي
(وثيقة األسرى) التي وقعها قادة من كبرى الفصائل داخل سجن هداريم .كما كان
النتشــة ً
ناطقــا رسـ ً
ـميا باســم الحركــة فــي محافظــة الخليــل ،وإبــان انتفاضــة األق�صــى
عــام  ،2000طــارده االحتــال ملــدة عاميــن وهــدم منزلــه.
يؤمن النتشة بالوحدة الوطنية وبالشراكة السياسية ،وأن القضية الفلسطينية
تحتــاج لــكل الكفــاءات والقــدرات مــن الفصائــل والتنظيمــات ،فــا يمكــن تحريــر
فلسطين من خالل تنظيم واحد سواء كان فتح أوحماس ،فالقضية الفلسطينية
ً
ً
مسموما في خاصرة
خنجرا
أكبربكثيرمن ذلك ،ويرى النتشة بأن اتفاق أوسلو كان
القضية الفلسطينية ،فألول مرة في تاريخ القضية يتم التوقيع على اتفاق يحصر
القضيــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،ويعتبــراالتفــاق مــن األخطــاء الكبيــرة التــي
ارتكبتهــا منظمــة التحريــرمــن خــال االعتـراف بحــق االحتــال في األرض الفلســطينية
مقابــل االعتـراف بمنظمــة التحريــركممثــل شــرعي ووحيــد للشــعب الفلســطيني .كمــا
يرفــض االنقســام ،ويعتبــره كارثــة علــى القضيــة الفلســطينية ،واســتمراره لصالــح
االحتــال ،ويــرى أن ســببه الفلتــان األمنــي الــذي حصــل فــي قطــاع غــزة عقــب تـرأس
حركة حماس الحكومة ،معتبرا ما حصل بمثابة الدفاع عن النفس .يؤمن النتشة
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بحــق الشــعب الفلســطيني فــي اســتخدام كافــة الوســائل للتخلــص مــن االحتــال بمــا
فيهــا املقاومــة املســلحة ،معتب ـرا إياهــا حــق ضمنتــه كل القوانيــن اإللهيــة والبشــرية
وهيئــات األمــم املتحــدة ،كحــق للشــعب املحتــل بالدفــاع عــن قضيتــه والتخلــص مــن
االحتــال.
ويــرى النتشــة أنــه مــن الضــروري إش ـراك كافــة الفصائــل الفلســطينية بمــا فيهــا
الحــركات اإلســامية فــي منظمــة التحريــرومؤسســاتها ،معتبـرا املنظمــة بمثابــة رمزيــة
للشــعب الفلســطيني تحظــى باعت ـراف العالــم ،وبالتالــي يتوجــب دخــول حمــاس
والجهاد اإلســامي إلى هذه املؤسســة ،داعيا إلصالحها من داخلها لتمثل الشــريحة
العامــة مــن الشــعب الفلســطيني وليــس فئــة معينــة.
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عبد الرمحن زيدان
•ولــد يف بلــدة ديــر الغصــون
قضــاء طولكــرم عــام .1960
•انتخــب عضــوًا يف املجلــس
التشــريعي عــن حركــة
حمــاس عــام  ،2006وهــو
أحــد قيــادات الحركــة يف
الضفــة.
•عضـــو املجلـــس الوطنـــي
الفلســـطيني.
•وزير النقل واملواصالت يف الحكومة العاشرة.

ولــد عبــد الرحمــن فهمــي زيــدان فــي بلــدة ديــرالغصــون شــمال مدينــة طولكــرم عــام
 ،1960وهــوالجــئ مــن ّ
خربــة ّيمــا املحتلــة عــام  ،1948ومتــزوج ولــه ثــاث بنــات وولــد.
بــدأ تعليمــه االبتدائــي فــي الضفــة الغربيــة ،ثـ َّـم نــزح مــع عائلتــه إلــى الكويــت إثــرنكســة
عام  1967ونال شهادة الثانوية العامة هناك عام  .1978حصل زيدان على درجة
البكالوريــوس فــي الهندســة املدنيــة مــن جامعــة «االبامــا» Alabama University
فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة عــام  ،1985والتحــق ببرنامــج املاجســتيرفــي هندســة
الطــرق واملواصــات بجامعــة النجــاح الوطنيــة عــام َّ ،1999
لكنــه لــم يتمكــن مــن
مناقشــة رســالة املاجســتير بســبب انــدالع انتفاضــة األق�صــى ،فحصــل علــى درجــة
دبلــوم دراســات عليــا عــام .2002
ً
مهندســا فــي الكويــت حتــى عودتــه إلــى فلســطين عــام  ،1988ثـ َّـم عمــل فــي
عمــل زيــدان
املجلــس االقتصــادي الفلســطيني للتنميــة واإلعمــار«بكــدار» حتــى عــام .2006
تبنــى زيــدان الفكــراإلســامي منــذ عــام  ،1977متأثـرا بالحركــة اإلســامية ونشــاطاتها
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ُ
فــي الكويــت ،وكلــف مــع آخريــن مــن قبــل حركــة حمــاس بالعمــل مــن داخــل األرا�ضــي
املحتلــة علــى تشــكيل جنــاح عســكري تابــع لهــا تحــت اســم «كتائــب عبــد هللا عـزام»،
ـاس فــي نابلــس ملــدة 93
فاعتقلتــه قــوات االحتــال عــام  ،1993وخضــع لتحقيــق قـ ٍ
ً
يومــا ،وصــدربحقــه حكــم ملــدة ثالثــة ســنوات ونصــف ،وكان مــن ممثلــي األســرى فــي
ســجن مجــدو .بعــد اإلفـراج عنــه ببضعــة أشــهراعتقــل مجـ ً
ـددا لــدى االحتــال ضمن
حملــة اعتقــاالت عقــب سلســلة عمليــات فدائيــة فــي القــدس املحتلــة ،مكــث علــى
إثرهــا  4أشــهرفــي االعتقــال اإلداري.
فازفي االنتخابات التشريعية عن قائمة التغييرواإلصالح في انتخابات عام ،2006
ً
وعيــن وزيـرا للنقــل واملواصــات واعتقــل بعدهــا مباشــرة لــدى االحتــال ملــدة شــهر،
وفــي عــام  2007اعتقــل ضمــن حملــة اعتقــاالت واســعة شــملت نــواب حركــة حمــاس
وقادتها في الضفة الغربية ،فمكث في السجن مدة ً 22
شهرا ،كما تعرض للتضييق
مــن قبــل األجهــزة األمنيــة الفلســطينية التــي اقتحمــت منزلــه عــام  ،2009عقــب
تصريحاتــه بخصــوص اغتيــال االحتــال للقيــادي بكتائــب القســام فــي طولكــرم إيــاد
شــلباية ،وأعيــد اعتقالــه لــدى االحتــال عــام  2011ملــدة  16شـ ً
ـهرا ،وفــي عــام 2014
ملــدة  10أشــهر ،كمــا أنــه ُمنــع مــن الســفرمنــذ عــام  1997حتــى عــام .2007
يــرى زيــدان أن املعضلــة الكبــرى فــي مســارالتســوية تكمــن فــي التفــاوض علــى حقــوق
وثوابت فلسطينية غيرقابلة للتفاوض وال يمكن التنازل عنها ،وفي ضعف الصفة
التمثيليــة للمفــاوض الفلســطيني ،وطغيــان مصلحتــه الشــخصية علــى املصالــح
الوطنيــة العليــا للفلســطينيين ،ويعتقــد بـ َّ
ً
مخيبــا لآلمــال،
ـأن اتفــاق أوســلو جــاء
فرغــم َّأنــه حقــق إنجـ ًـازا بوجــود ســلطة فلســطينية علــى األرض ،إال َّأنــه َّ
ضيــع الكثيــر
مــن الحقــوق والثوابــت ،وقــدم تنــازالت كبــرى لالحتــال ،وكبــل الشــعب الفلســطيني
ً
اقتصاديــا.
يعتبرزيدان بأن االنقسام لم يكن وليد أحداث عام  ،2007وإنما تعود جذوره إلى
بدايــة الحديــث الفلســطيني عــن إمكانيــة قبــول م.ت.ف بخيــارالتســوية السياســية
واملفاوضــات ،األمــر الــذي أدى إلــى اختــاف عميــق بيــن الفصائــل الفلســطينية
حــول اســتمرار الكفــاح املســلح أو الســير علــى نهــج التســوية واملفاوضــات ،وبعــد
ً
خصوصــا بعــد فــوز حركــة حمــاس
عــودة الســلطة الفلســطينية تعمــق االنقســام،
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فــي االنتخابــات التشــريعية عــام  ،2006والتــي لــم تقبــل بنتائجهــا حركــة فتــح،
ويــرى زيــدان أن الخــروج مــن املــأزق السيا�ســي الحالــي يتــم عبــر إش ـراك التوجهــات
السياسية الفلسطينية كافة في السلطة ومنظمة التحرير ،بما فيها حركتا حماس
والجهــاد اإلســامي ،وتركيــزاملشــروع الوطنــي علــى الخــاص مــن االحتــال ،ويعتقــد
بأن املقاومة بأشكالها كافة سواء الشعبية أواملسلحة حق مشروع كفلته الشرائع
الدوليــة ،لكــن علــى الفلســطينيين اســتخدام كل شــكل فــي وقتــه املناســب.
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عبد العليم دعنا
•ولــد يف مدينــة الخليــل
عــام .1949
•عضــو اللجنــة املركزيــة
للجبهــة الشــعبية.
عامــا
•أســير محــرر ،أمضــى ً 18
يف ســجون االحتــال.
•عضــو لجنــة التنســيق
الفصائلــي عــن الجبهــة
ســا بقا .

ولــد عبــد العليــم يونــس عبــد الحافــظ دعنــا فــي مدينــة الخليــل فــي الثامــن مــن شــباط
عــام  ،1949وهــو متــزوج ولديــه خمســة أبنــاء .درس املرحلتيــن األساســية والثانويــة
فــي مــدارس مدينــة الخليــل ،وحصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي اإلدارة العامــة
والعلــوم السياســية مــن الجامعــة األردنيــة عــام  ،1971ثــم التحــق بجامعــة القاهــرة
إلكمــال دراســاته العليــا فــي اإلدارة والعلــوم السياســية إال أن اعتقالــه حــال دون
ً
محاضرا في جامعة بوليتكنك في
إكمال الدراسة .عمل في األعمال الحرة ،ثم عمل
الخليــل حتــى تقاعــده فــي العــام .2009
بــدأ رحلتــه النضاليــة مبكـ ًـرا ،حيــث انتمــى ملجموعــات أبطــال العــودة عــام ،1968
والتحــق بالجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين منــذ تأسيســها ،ونشــط فــي العمــل
الطالبــي إبــان حياتــه الجامعيــة ،فــكان ً
رئيســا ملجلــس الطلبــة عــام  ،1970وانضــم
لصفوف الفدائيين في األردن ،وشارك في أحداث أيلول عام  1970وأصيب بجروح.
اعتقلتــه قــوات االحتــال عــام  1971ملــدة عــامُ ،ومنــع مــن الســفرمــا حرمــه إكمــال
دراســته العليــا ،ثــم اعتقلتــه مــرة أخــرى عــام  1975وحكــم عليــه بالســجن املؤبــد
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بحجــة تنظيمــه خاليــا عســكرية مــن ضمنهــا عناصــر يهوديــة ال تؤمــن بالصهيونيــة،
وتنفيــذ نشــاطات ذات طابــع عســكري ،فــي داخــل ســجون االحتــال أصبــح دعنــا مــن
قيادات الحركة األسيرة ومنظريها ،وأفرج عنه في صفقة تبادل األسرى عام ،1985
وتعرض لالعتقال املتكرر بعدها حتى بلغ مجموع سنوات اعتقاله  18سنة .تصدر
دعنــا مواقــع قياديــة داخــل الجبهــة الشــعبية ،فانتخــب عضــوا فــي لجنتهــا املركزيــة فــي
املؤتمرات الخامس والسادس والسابع ،وكان عضوا في لجنة التنسيق الفصائلية
عــن الجبهــة .لدعنــا عــدد مــن املؤلفــات واملقــاالت ،ويشــارك فــي املؤتمـرات وجلســات
النقــاش وهــو ضيــف علــى عــدد مــن الفضائيــات املحليــة والعربيــة كمحلــل سيا�ســي.
يعتقــد دعنــا بــأن فلســطين ســتتحرر مــن االحتــال ،فــإن لــم يكــن فــي جيلــه فســيكون
في الجيل الذي يليه ،ويرى بأن اتفاق أوسلو كان بمثابة نكبة ثالثة حلت بالشعب
الفلســطيني ،ويعتبــرأن التخلــي عــن امليثــاق الوطنــي الفلســطيني واالعتـراف بالدولــة
العبريــة تنكـرا لدمــاء الشــهداء وعذابــات األســرى والجرحــى ،ويعتقــد بــأن االنقســام
الفلســطيني كارثــة بــكل املعايــر ،حيــث أدى غيــاب الوحــدة الوطنيــة إلــى زيــادة
االستيطان ومصادرة األرا�ضي وتغول املستوطنين ،كما أدى االنقسام إلى إضعاف
الق ـرار واملوقــف الفلســطيني ،فضــا عــن صــورة الشــعب الفلســطيني التــي تأثــرت
أمــام الشــعوب العربيــة ،ويؤكــد دعنــا بــأن الحــق فــي مقاومــة االحتــال بــكل الوســائل
بمــا فيهــا املقاومــة املســلحة شــرعته األمــم املتحــدة والقانــون الدولــي ،ويــرى ضــرورة
مشاركة كافة الفصائل والتوجهات السياسية الفلسطينية واإلسالمية في منظمة
التحريرالفلســطينية؛ فمنظمة التحريرهي لكل الشــعب الفلســطيني بكافة ألوانه
السياســية ،وبالتالــي يجــب النضــال بــكل األســاليب والوســائل إلدخــال الفصائــل
اإلســامية فيهــا ،األمــرالــذي ســيعطي الشــعب الفلســطيني القــوة واملتانــة فــي ســبيل
تحريــر الوطــن.
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عديل يعيش
•ولــد يف مدينــة نابلــس
عــام .1952
•رئيــس بلديــة نابلــس يف
دورة ( )2012-2005ودورة
( )2019 -2017
•رجل أعمال فلسطيني.
•أحــد مبعــدي مــرج الزهــور
جنوبــي لبنــان أواخــر .1992

ولد عدلي رفعت يعيش في األول من تموز /يوليو عام  1952لعائلة فلسطينية من
مدينــة نابلــس ،شــمالي الضفــة الغربيــة ،وهــو متــزوج ولــه أربعــة مــن الذكــور وبنتــان.
درس املرحلة االبتدائية في مدرسة ابن قتيبة ،واإلعدادية في مدرسة امللك طالل،
والثانويــة فــي مدرســة الصالحيــة بالفــرع العلمــي عــام  ،1970وحصــل علــى درجــة
البكالوريــوس فــي الهندســة امليكانيكيــة بدرجــة الشــرف العليــا مــن جامعــة ليفربــول
البريطانيــة University of Liverpoolعــام  ،1975كمــا حصــل علــى شــهادة صيانــة
سيارات من شركة املرسيدس بعد عدة دورات تدريبية في أملانيا عام  .1976عمل
بعــد عودتــه إلــى فلســطين فــي قطــاع تجــارة الســيارات.
نشــأ يعيــش فــي كنــف عائلــة متدينــة مــا انعكــس علــى تركيبتــه الفكريــة ذات التوجــه
اإلسالمي ،وكان لألحداث الكبرى في الجزائروفلسطين أثرها عليه ،فشارك وهو في
الصف السادس في جمع التبرعات للثورة الجزائرية وكان ً
أمينا لصندوق التبرعات
فــي مدرســته ،وعايــش انــدالع التظاهـرات فــي مدينــة نابلــس ضــد االحتــال الصهيونــي
بعيــد احتــال الضفــة الغربيــة عــام  ،1967ونشــط إبــان دراســته الجامعيــة فــي
صفــوف الطلبــة املســلمين ،فنجــح مــع زمــاء لــه فــي افتتــاح أول مصلــى للمســلمين
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داخــل جامعــة ليفربــول.
انخــرط يعيــش فــي العمــل االجتماعــي فــور عودتــه إلــى نابلــس عــام  ،1977فانضــم
إلــى جمعيــة التضامــن الخيريــة وأصبــح أميــن صندوقهــا عــام ً ،1982
وأمينــا للســر
ً
ورئيســا لهــا ( ،)2005-1998وشــغل منصــب أميــن صنــدوق لجنــة
()1986 - 1985
زكاة نابلــس ( )2005-1982وأميــن صنــدوق جمعيــة املجلــس االجتماعــي فــي مدينــة
نابلــس منــذ عــام  ،1991وعضــو مجلــس إدارة شــركة بيــت املــال العربــي الفلســطيني
عــام .1994
َّ
شــكل يعيــش مــع آخريــن اللجنــة األهليــة داخــل مدينــة نابلــس فــي أعقــاب انــدالع
االنتفاضــة الثانيــة ،وشــغل أميــن صندوقهــا ونائبــا لرئيســها منــذ عــام  ،2001حيــث
ً
ً
واقتصاديــا .كمــا تولــى
اجتماعيــا
كان للجنــة دور مباشــر فــي تعزيــز صمــود املدينــة
يعيــش رئاســة بلديــة نابلــس فــي الفتــرة مــا بيــن  2012-2005بعــد فــوزه ضمــن قائمــة
ائتــاف اإلصــاح والتغييــر ،وبالرغــم مــن تعــرض البلديــة حينهــا لحصــار خانــق مــن
قبل ّ
املمولين إال أنها تمكنت من تحقيق العديد من اإلنجازات ،حيث أشرفت على
إقامــة  31مدرســة فــي محافظــة نابلــس ،وحفــربئــرمــاء سبســطية لحــل مشــكلة نقــص
املــاء فــي املدينــة ،وإعــادة تأهيــل الشــبكة الرئيســية للميــاه ،فضــا عــن تســديد ديــون
البلديــة كاملــة والبالغــة  175مليــون شــيكل ،وافتتــاح مركــز مالــي ،ومركــز خدمــات
للجمهــور ،والعشـرات مــن املشــاريع التطويريــة والخدماتيــة .وفــي عــام  2017خــاض
انتخابــات البلديــة مجــددا ضمــن قائمــة نابلــس املوحــدة ،وفــازبرئاســتها.
لم يسلم يعيش من ظلم االحتالل فقد تعرض لالعتقال عام  1992وأبعد إلى مرج
الزهور برفقة  417من قيادات ونشطاء حركتي حماس والجهاد اإلسالمي ملدة عام
كامــل ،وأوكلــت لــه مهمــة قطــاع الخدمــات داخــل مخيــم ،املبعديــن فأشــرف علــى مــد
ً
مترجما للوفود األجنبية التي كانت تحضر
شبكتي مياه وكهرباء للمخيم ،كما عمل
لزيــارة املبعديــن.
ُمنــع يعيــش مــن الســفر منــذ عــام  1992حتــى عــام  ،2006واعتقــل عــام 2007
وخضــع للتحقيــق والضغــط عليــه لتقديــم اســتقالته مــن البلديــة ،لكنــه رفــض ذلــك
وأبلــغ الضابــط الصهيونــي أنــه انتخــب مــن قبــل املواطنيــن وعندمــا تنتهــي فترته يترك
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منصبــهَّ ،
فحولــه االحتــال لالعتقــال اإلداري ملــدة  15شــهرا.
يــرى يعيــش بــأن القضيــة الفلســطينية تمــرفــي مرحلــة حساســة وحرجــة ،لكــن األمــل
كبيـ ٌـر بــأن يتخلــص الفلســطينيون مــن معاناتهــم ،ويعتقــد بــأن علــى الفلســطينيين
الصمــود واملرابطــة فــي أرضهــم واالهتمــام بمجتمعهــم وتدعيــم صمــوده ،ويعتبــربــأن
اتفــاق أوســلو نتــاج مرحلــة غيــر مدروســة مــن تاريــخ القضيــة الفلســطينية ،وقــد
ً
خصوصــا
كانــت لــه تداعياتــه الســلبية الكبيــرة علــى الفلســطينيين مــن عــدة نــواح
االقتصاديــة منهــا ،ويعتقــد بــأن مبعــث االنقســام الفلســطيني التشــدد والحزبيــة
املقيتــة ،والحــل فــي إدراك الفلســطينيين بأنــه يجــب احت ـرام اآلخــر وعــدم التفــرد
بالحكم ،فاملســتفيد األول من اســتمراراالنقســام هو االحتالل ،ويطالب بأن تكون
الش ـراكة السياســية علــى أرض الواقــع ،بمشــاركة الجميــع والتوحــد علــى برنامــج
سيا�ســي واحــد ،واألصــل أن تكــون حمــاس والجهــاد اإلســامي ضمــن مؤسســات
منظمــة التحريــر الفلســطينية كل حســب وزنــه فــي الشــارع.
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عدنان محارشة
•ولــد يف بلــدة يعبــد قضــاء
جنيــن عــام .1965
•قيــادي ســابق يف الحركــة
األســيرة ويف حركــة
حمــاس ،أمضــى نحــو 13
عامــا يف ســجون االحتــال.
ً
•ناشــط يف مســاندة األسرى
يف ســجون االحتالل.

ولــد عدنــان ياســين حمارشــة فــي الخامــس مــن تشــرين أول /أكتوبــر  1965فــي بلــدة
يعبد في محافظة جنين شمال الضفة الغربية ،وهو متزوج وله ولدان وأربع بنات.
درس املرحلتيــن االبتدائيــة واإلعداديــة فــي مــدارس بلدتــه ،والثانويــة فــي مدرســة عــز
الديــن القســام فــي مدينــة جنيــن وحصــل منهــا علــى شــهادة الثانويــة العامــة فــي الفــرع
العلمــي عــام .1984
انخرط في العمل الوطني مبكرا ،فكان يشــارك مع زمالئه في املدرســة في املظاهرات
ضــد قــوات االحتــال وروابــط القــرى التابعــة لهــا ،اعتقلــه االحتــال أول مــرة عــام
 1979ملدة أربعة أيام ،وتأثربالفكراإلسالمي في منتصف ثمانينيات القرن املا�ضي،
وشــارك فــي الفعاليــات الوطنيــة التــي نفذتهــا حركــة حمــاس فــي االنتفاضــة األولــى عــام
 ،1987وتصاعــد نشــاطه املقــاوم بعــد استشــهاد أخيــه املهنــدس عمــرحمارشــة عــام
 ،1988حيــث عــاش تجربــة املطــاردة مــن قبــل قــوات االحتــال ملــدد متفاوتــة.
أعــاد االحتــال اعتقالــه مجـ ً
ـددا عــام  ،1994واتهمــه باملشــاركة بعمليــة الخضيــرة
التــي نفذهــا عمــارعمارنــة وحكــم عليــه ب ـ  4ســنوات ،أعيــد اعتقالــه بعــد فتــرة وجيــزة
مــن تحــرره عــام  1998وخضــع لتحقيــق ملــدة شــهرين ثــم أفــرج عنــه ،ثـ َّـم بــدأ مشـ ً
ـوارا
ً
طويــا مــن االعتقــاالت اإلداريــة تخللهــا خضوعــه لجــوالت تحقيــق قاســية اســتمرت
ألشــهر ،وفــي عــام  2003مكــث مــدة خمــس ســنوات فــي االعتقــال اإلداري ،واعتقــل
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حمارشــة مجـ ّ
ـددا عــام  2014مــع زوجتــه ،وأصيــب بجلطــة دماغيــة بعــد اعتقالــه ب ـ
ً
 24ســاعة ،وق�ضــى حينهــا  16شــهرا فــي االعتقــال اإلداري ،فــي حيــن حكــم علــى زوجتــه
بـ 8أشــهروغرامة مالية قدرها  25ألف شــيكل ،اعتقل ً
أيضا عام ً 2015
إداريا ملدة
 14شـ ً
ـهرا ،وعــام  2018ملــدة  6أشــهر ،كمــا تعــرض أبنــاؤه لالعتقــال لــدى االحتــال
وصادراالحتالل مبالغ مالية وهواتف محمولة وحواسيب وسيارة خاصة مملوكة
للعائلــة ،ومــا زال ممنوعــا مــن الســفرحتــى اآلن .مــن جهتهــا اعتقلــت األجهــزة األمنيــة
الفلســطينية حمارشــة أكثــرمــن مــرة وفــي إحداهــا اعتقلــت معــه زوجتــه.
عمــل حمارشــة خــال االنتفاضــة الثانيــة منسـ ًـقا لشــؤون هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية
التــي كان يترأســها الشــيخ رائــد صــاح ســنة  ،2002كمــا أنشــأ مــع آخريــن اللجنــة
ً
اعتصامــا ً
دائمــا اســتمر
الشــبابية العليــا لنصــرة األســرى عــام  ،2012حيــث َّنفــذت
َّ
ونظمــت عـ ً
ـددا كبيـ ًـرا مــن الفعاليــات
أكثــرمــن ثالثــة شــهور فــي ســاحة بلديــة البيــرة،
املســاندة لألســرى ،وفــي عــام  2013أســس حمارشــة مؤسســة للدفــاع عــن األســرى
املر�ضــى بمشــاركة ناشــطين عاملييــن مــن حقــوق اإلنســان.
ً
َّ
نشاطا ً
ً
وثقافيا ،وتقلد عدة مهام في إطار
إداريا
وفي داخل السجن مارس حمارشة
الحركــة الفلســطينية األســيرة ،منهــا تمثيلــه لألســرى أمــام إدارة الســجن ،كمــا ظهــر
مدافعا عن قضايا األسرى ،وكتب ً
ً
عددا
حمارشة أكثرمن مرة على وسائل اإلعالم
َّ
من املقاالت والتدوينات حول ذات املوضوع ،كما أن لديه رواية بعنوان زنزانة 27
تتحــدث عــن تجربــة زوج وزوجــة داخــل أقبيــة التحقيــق الصهيونيــة ،وهــي مخطــوط
ينتظــرالنشــر.
يــرى حمارشــة أن املســتقبل للقضيــة الفلســطينية والتحــرر ســيكون مــن نصيــب
َّ
ً
منعطفاَّ ،
عبرببنوده وتطبيقاته عن
الفلسطينيين ،ويعتقد بأن اتفاق أوسلوشكل
مصالــح ماديــة لفئــة بعينهــا ،فــي الوقــت الــذي أضــربالشــعب الفلســطيني وبالقضيــة
الفلســطينية ومآالتهــا ،ويعتبــر االنقســام عقبــة أمــام مشــروع التحريــر ،ويــرى بـ َّ
ـأن
حركــة حمــاس َّ
قدمــت املطلــوب إلنجــاح املصالحــة وتجــاوز االنقســام ،وعلــى حركــة
فتــح أن تفــي بالتزاماتهــا ،والبــد مــن تحقيــق الشـراكة السياســية عبــرإدخــال حركتــي
ّ
حمــاس والجهــاد اإلســامي داخــل منظمــة التحريــر ،ويعتقــد بـ َّ
ـأن املقاومــة متجـ ِـذرة
فــي عقــل اإلنســان الفلســطيني وتجربتــه التاريخيــة لــذا لــن تســقط ،وتخلــي بعــض
الفصائــل الفلســطينية عــن املقاومــة ســيدفع النــاس لتركهــا ،وااللتفــاف حــول مــن
ينــادي بخيــاراملقاومــة ويمارســه.
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عدنان عصفور
•ولــد يف مدينــة نابلــس
عــام .1963
•عضــو لجنــة التنســيق
الفصائلــي يف مدينــة
نابلــس عــن حركــة حمــاس.
•قيـــادي وناطـــق باســـم
حمـــاس يف الضفـــة
ا لغر بيـــة .

ولــد عدنــان عاهــد ســعيد عصفــور فــي مدينــة نابلــس فــي الثانــي عشــر مــن نوفمبــر/
تشرين الثاني عام  ،1963وهو متزوج وله ثالثة من الذكور وابنة .درس االبتدائية
فــي مدرســة رفيديــا األساســية ،واإلعداديــة فــي مدرســة ابــن الهيثــم ،وأنهــى الثانويــة
العامــة فــي الفــرع العلمــي مــن مدرســة قــدري طوقــان عــام  ،1982ثــم التحــق بكليــة
الهندســة فــي جامعــة القــدس ،واضطــر لتــرك الدراســة فــي الســنة الثالثــة بســبب
ظــروف اجتماعيــة واقتصاديــة قاهــرة ،وحصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي العلــوم
السياســية عــام  1997مــن جامعــة النجــاح الوطنيــة ،والتحــق ببرنامــج املاجســتيرفــي
التخطيــط والتنميــة السياســية فــي نفــس الجامعــة عــام .2009
تأثــرعصفــور فــي بواكيــرعمــره بأحــداث وطنيــة كبــرى مثــل يــوم األرض عــام ،1976
األمــرالــذي دفعــه لالنخـراط فــي الفعاليــات الوطنيــة صغيـ ًـرا ،فاعتقلــه االحتــال أول
مرة عام  1978ملدة اثني عشر ً
يوما .التحق بجماعة اإلخوان املسلمين عام ،1979
وتأثربالشيخين محمد طه البشتاوي وأحمد شبارو .اعتقل في الفترة ما بين 1978
ً
مجددا عام ُ 1992
وح ّ ِول للتحقيق في
  1985سبع مرات أليام قليلة ،كما اعتقلسجن نابلس املركزي ملدة أربعة أشهرمتواصلة وجرى التحقيق معه حول تشكيل
خلية عسكرية وتهريب املطارد حسام شلهوب إلى األردن ،وفي عام  1996اعتقلته
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يومــا ،ثـ َّـم اعتقــل مجـ ً
األجهــزة األمنيــة الفلســطينية ملــدة ثالثــة عشــر ً
ـددا عــام 1997
وأم�ضــى فــي ســجن جنيــد فــي مدينــة نابلــس ثــاث ســنوات ،وفــي عــام  2003اعتقلــه
ـهرا ،وعــام  2006ملــدة ثالثيــن شـ ً
االحتــال ملــدة خمســة وعشــرين شـ ً
ـهرا ،وأعيــد
اعتقالــه مجـ ً
ـددا عــام  2013وحـ ّـول لالعتقــال اإلداري ملــدة اثنيــن وعشــرين شـ ً
ـهرا،
ِ
ثــم أعيــد اعتقالــه عــام  2016وأم�ضــى فــي االعتقــال اإلداري عشــرين شـ ً
ـهرا ،كمــا أنــه
ممنــوع مــن الســفرمنــذ ســنوات طويلــة.
ّ
شكل عصفور مع الشهيدين صالح دروزة وزهيرلبادة في االنتفاضة األولى ما ُعرف
حينهــا ب ـ «لجنــة الطــوارئ» ،وهــي اللجنــة املســؤولة عــن الفعاليــات امليدانيــة التابعــة
لحركــة حمــاس فــي مدينــة نابلــس ،وتجــدد نشــاطه مــع انــدالع االنتفاضــة الثانيــة عــام
ً
حاضرا في
 ،2000حيث أوكلت له حركة حماس مهام سياســية وإعالمية ،وأصبح
الفعاليــات الجماهيريــة واللقــاءات التنظيميــة والفصائليــة ،وشــغل لفتــرة عضويــة
لجنــة التنســيق الفصائلــي فــي مدينــة نابلــس ،وســاهم عصفــور فــي إدارة العديــد مــن
امللفــات السياســية مثــل االنتخابــات البلديــة والتشــريعية والحــوار مــع حركــة فتــح
وتشــكيل الحكومــة العاشــرة.
ُّ
ك ِلف من قبل حماس بإدارة الحوارمع حركة فتح عام  ،2009وكان من املرشحين
للمشــاركة في حوارات القاهرة إال أن االحتالل منعه من الســفر ،واعتقله في نفس
العام وبقي رهن االعتقال اإلداري حتى عام .2012
يــرى عصفــور بــأن القضيــة الفلســطينية مــا زالــت قضيــة مركزيــة للعــرب واملســلمين
رغم ما تمربه املنطقة من ظروف قاهرة ،ويعتقد َّ
بأن بقاء االحتالل يعني استمرار
الص ـراع واملواجهــة ،واالحتــال إلــى زوال طــال الزمــن أم قصــر ،ويعتبــر بــأن اتفــاق
َّ
أوســلو كان محطــة ســلبية فــي حيــاة الفلســطينيين أثــرت علــى مشــروعهم التحــرري،
حيــث أعطــى االتفــاق الشــرعية لالحتــال ،وأســس لحالــة انقســام داخــل املجتمــع
الفلســطيني وأوجــد التنســيق األمنــي ،بالرغــم مــن حســنته فــي عــودة عــدد مــن أبنــاء
الشــعب الفلســطيني ،وينــادي عصفــور بضــرورة تجــاوز أوســلو والخــاص مــن
تداعياتــه الســلبية ،ويــرى بــأن االنقســام أضــر بمصالــح الفلســطينيين وقضيتهــم
العادلــة ،وســببه عائــد إلــى عــدم احت ـرام خيــار الشــعب الفلســطيني فــي االنتخابــات
التشــريعية عــام  ،2006ويعتقــد بــأن واجــب الفصائــل الرئيســة أن يقدمــوا تنــازالت
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لصالح الشعب ،وقد قدمت حركة حماس ما فيه الكفاية لصالح إنهاء االنقسام،
ويعتبــر بــأن تحقيــق الش ـراكة الوطنيــة واجــب شــرعي وضــرورة وطنيــة وفريضــة
سياســية ،وال يمكــن أن ينفــي أحــد اآلخــر ،ويــرى بــأن منظمــة التحريــر هــي بيــت
الشــعب الفلســطيني ،وهــي بحاجــة إلــى إصــاح وإعــادة تفعيــل بمــا يخــدم القضيــة
الفلســطينية ،ومــن مصلحــة الفلســطينيين ومشــروعهم التحــرري دخــول حركتــي
حمــاس والجهــاد اإلســامي فيهــا وفــق رؤيــة وطنيــة عامــة متفــق عليهــا.
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عزيز الدويك
•ولــد يف مدينــة القاهــرة
عــام .1948
رئيســا للمجلــس
•انتخــب
ً
التشــريعي عــام .2006
•عضـــو املجلـــس الوطنـــي
الفلســـطيني.
•قيــادي يف حركــة حمــاس
وناطــق باللغــة اإلنجليزيــة
باســم مبعديــن مــرج الزهــور جنــوب لبنــان.

ولــد عزيــز ســالم مرت�ضــى الدويــك فــي الثانــي عشــر مــن كانــون الثانــي  /ينايــر عــام
 1948فــي مدينــة القاهــرة ألب فلســطيني وأم مصريــة ،وهــو متــزوج ولــه ســبعة مــن
األبنــاء .تلقــى تعليمــه االبتدائــي واإلعــدادي والثانــوي فــي مــدارس مدينــة الخليــل،
وحصــل علــى الثانويــة العامــة عــام  ،1976وحصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي
الجغرافيــة مــن الجامعــة األردنيــة عــام  1980وكان األول علــى دفعتــه ،وحصــل
علــى املاجســتيرفــي تخطيــط املــدن مــن جامعــة واليــة نيويــورك فــي الواليــات املتحــدة،
ثان في التخطيط اإلقليمي والحضري وثالث في التربية ،كما حصل على
وماجستير ٍ
الدكتوراه في التخطيط اإلقليمي والحضري من جامعة بنسلفينيا University of
 Pennsylvaniaفــي واليــة فيالدلفيــا فــي الواليــات املتحــدة عــام .1988
عمل ً
مدرسا في مدرسة بنات حلحول الثانوية ملدة سبع سنوات ،ثم انتقل للعمل
محاضـ ًـرا فــي جامعــة النجــاح حتــى عــام  ،2006وأســس مــع آخريــن قســم الجغرافيــة
فــي جامعــة النجــاح ورئســه لســنوات ،وكان عضـ ًـوا فــي أكثــرمــن مجلــس وهيئــة داخــل
الجامعــة وكان أميــن ســرنقابــة العامليــن فيهــا.
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تأثرالدويك في بداية حياته بالحالة الوطنية العامة وبأسرته ذات التوجه الفكري
الناصري ،إال أنه بدأ باالهتمام بالفكراإلسالمي وبجماعة اإلخوان املسلمين بعيد
حــرب ال ـ  1967واســتقرار أســرته فــي الخليــل ،والتحــق بحركــة حمــاس عــام 1988
وشــارك فــي فعاليــات االنتفاضــة األولــى ،واعتقــل مــن قبــل االحتــال عــام  1989ملــدة
 6أشــهربتهمــة االنتمــاء والعضويــة فــي حركــة حمــاس ،ثــم أعيــد اعتقالــه مجـ ً
ـددا عــام
 1991ملــدة  6أشــهر بتهمــة املشــاركة فــي الفعاليــات والنشــاطات املؤيــدة لحمــاس،
وأبعــده االحتــال إلــى مــرج الزهــور فــي جنــوب لبنــان مــع  415فلســطينيا مــن الضفــة
والقطــاع أواخــر عــام  ،1992وبقــي هنــاك ملــدة عــام ،وكان ً
ناطقــا باســم املبعديــن
باللغــة اإلنكليزيــة  ،وأعــاد االحتــال اعتقالــه عــام .1994
ً
نشــط الدويــك مؤسســيا؛ فــكان مســؤول العالقــات العامــة فــي جمعيــة أصدقــاء
املريــض فــي نابلــس ،ورئيــس اللجنــة التربويــة العليــا فــي عــدد مــن املؤسســات الخيريــة،
وفــي عــام  2006انتخــب عضــوا فــي املجلــس التشــريعي عــن كتلــة التغييــرواإلصــاح فــي
محافظــة الخليــل ،ثــم انتخــب ً
رئيســا للمجلــس التشــريعي ،فــي أول جلســة عقــدت
للمجلــس عــام  ،2006إال أن االعتقــاالت املتكــررة لــه مــن قبــل جيــش االحتــال
وتعرضه ملضايقات من قبل األجهزة األمنية الفلســطينية حالت دون تنفيذ رؤيته
في تطويرالتشريعات الفلسطينية وممارسة الرقابة على أداء السلطة التنفيذية،
حيــث أصبــح مطـ ً
ـاردا لــدى قــوات االحتــال بعيــد توليــه رئاســة املجلــس ،ثــم اعتقــل
بعــد شــهرملــدة  3ســنوات ،وأعيــد اعتقالــه مــرة ثانيــة ملــدة ســتة أشــهرثــم مــرة ثالثــة
ملــدة عــام.
ســاهم فــي تأليــف عــدد مــن الدراســات منهــا كتــاب املجتمــع الفلســطيني ،وقــد أشــرف
خالل وجوده في جامعة النجاح على عدد من رسائل املاجستير ،وظهرعلى وسائل
اإلعــام املرئــي واملســموع فــي أكثــرمــن مناســبة.
يعتقد الدويك بأن القضية الفلسطينية ستنتهي لصالح الفلسطينيين وأهدافهم
في التحرر واالستقالل ،ومقاومة الشعب الفلسطيني في طريقها لتحقيق النجاح،
مخز
ومشروع االحتالل فاشل وفشله حتمي وأكيد ،ويرى بأن اتفاق أوسلو اتفاق ٍ
ونتائجه سيئة على الشعب الفلسطيني ،وأوصل الحالة الفلسطينية إلى الضياع،
والكاســب الوحيــد منــه هــو االحتــال ،ويعتبــربـ َّ
ـأن االنقســام جــرح وشــرخ فــي الحالــة
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الفلســطينية ،وهــو نتيجــة لعــدم قبــول املعارضــة بالنتائــج ،وموقفهــا مــن الحكومــة
الجديــدة الــذي قــام علــى االســتهتار بهــا رغــم أنهــا اســتمدت شــرعيتها مــن املجلــس
التشــريعي ،واالعتــداء واعتقــال قــادة العمــل اإلســامي ،ومــن ثــم محاولــة تعطيــل
ً
ً
عمــل الحكومــة تعطيــا كامــا ،ويعتقــد بــأن مــن حــق الشــعب الفلســطيني مقاومــة
االحتالل عبرالوسائل كافة بما فيها املقاومة املسلحة ،وهذا حق نص عليه ميثاق
األمم املتحدة لكل الشــعوب التي تقع تحت االحتالل ،ويرى بأن مشــاركة الحركات
اإلســامية في منظمة التحريرســيؤدي إلى تقويتها ،ويصبح تمثيلها حقيقيا ألطياف
الشــعب الفلســطيني كافــة ،وســتكون فاعلــة فــي الدفــاع عــن القضيــة الفلســطينية.
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عصام األشقر
•ولــد يف بلــدة صيــدا شــمال
طولكــرم عــام .1958
•أكاديمــي يحمــل درجــة
األســتاذية يف الفيزيــاء.
•ناشـط إسلامي يف املجال
الدعوي.

ولد عصام راشد األشقرفي العاشرمن حزيران عام  ،1958في بلدة صيدا ،شمال
مدينــة طولكــرم ،وهــو متــزوج ولــه أربعــة أوالد وبنــت .درس املرحلتيــن االبتدائيــة
واإلعدادية في مدرستي بلدتي صيدا وعالر ،وأنهى الثانوية العامة من مدرسة عتيل
عــام  ،1977ثــم حصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي الفيزيــاء بتفــوق مــن جامعــة
اليرمــوك فــي األردن عــام  ،1980واملاجســتيرفــي الفيزيــاء مــن الجامعــة األردنيــة عــام
 ،1982والدكتــوراه فــي الفيزيــاء مــن جامعــة أوهايــو  Ohio Universityفــي الواليــات
املتحدة عام  .1989عمل في جامعة النجاح الوطنية بعد حصوله على املاجستير،
َّ
ودرس فــي جامعــة أوهايــو فــي الواليــات املتحــدة ،ثــم عــاد للتدريــس مجــددا فــي جامعــة
النجــاح عــام  ،1990وحصــل علــى درجــة األســتاذية فــي الفيزيــاء (بروفيســور) عــام
 ،2005وكان ً
رئيســا لقســم الفيزيــاء فــي الجامعــة مــا بيــن عامــي .2002 – 2000
تأثراألشــقربالصحوة اإلســامية ،وتبنى الفكراإلســامي في ســنوات شــبابه املبكر،
ً
ونشط ً
واجتماعيا خالل دراسته للدكتوراه ،فكان ً
ً
عضوا فاعل في االتحاد
دعويا
العالمــي للطلبــة املســلمين ،وشــغل منصــب رئيــس لجنــة االتحــاد فــي واليــة أوهايــو فــي
الفتــرة بيــن عــام  ،1990 - 1985ونشــط أيضــا فــي رابطــة الشــباب املســلم العربــي،
والتــي كانــت مــن أقــوى املؤسســات الشــبابية فــي الواليــات املتحــدة فــي ذلــك الوقــت.
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ً
ً
ً
محكما في مجالت
تمكن األشقرخالل مسيرته األكاديمية من نشر 136بحثا علميا
علميــة عامليــة فــي الواليــات املتحــدة وأملانيــا وفرنســا وبريطانيــا ،فضــا عــن مجــات
جامعتــي النجــاح وبيــت لحــم ،وشــارك فــي عــدد مــن املؤتمـرات األكاديميــة والعلميــة،
ّ
محكــم معتمــد لألبحــاث
وأشــرف علــى  45رســالة ماجســتير فــي الفيزيــاء ،كمــا أنــه ِ
والدراســات العلميــة الصــادرة عــن عــدد مــن الجامعــات الفلســطينية ،وينشــط
فــي العديــد مــن منتديــات الباحثيــن واألكاديمييــن العاملييــن .صــدرلألشــقرعــدد مــن
الكتــب منهــا كتــاب «دعــاء املســلم» باللغــة اإلنجليزيــة عــام  ،1989وكتابــان حــول
منهــاج تعليــم الفيزيــاء للمســتويين األول والثانــي لطلبــة الفيزيــاء فــي جامعــة النجــاح
عــام  ،1995باإلضافــة لكتــاب الفيزيــاء الرياضيــة.

اعتقله االحتالل أول مرة مدة شهرعام  ،1998ثم اعتقل مرة أخرى عامين كاملين
عــام  2006إثــر فــوز حركــة حمــاس فــي االنتخابــات التشــريعية ،واعتقــل مجـ ً
ـددا
عــام ً 2009
إداريــا مــدة عــام ونصــف ،وأصيــب خــال اعتقالــه بحالــة اختنــاق أثنــاء
احتجــازه فــي إحــدى الزنازيــن الضيقــة ،كاد يفقــد حياتــه إثرهــا ،وتبيــن أنــه يعانــي مــن
ارتفــاع فــي ضغــط الــدم ،كمــا اعتقلــه االحتــال ً
إداريــا عــام  2016ملــدة عــام ونصــف
ق�ضــى أغلبهــا فــي مستشــفى ســجن الرملــة ،حيــث أصيــب بجلطــة فقــد علــى إثرهــا
اإلحســاس بيــده ورجلــه اليمنــى ،ورفــض الخضــوع ألي عمليــات جراحيــة نتيجــة
اســتمراراعتقاله ،كما اعتقل لدى أجهزة الســلطة الفلســطينية أليام واســتدعيت
زوجتــه للتحقيــق معهــا ،شــكل وضعــه الصحــي عامـ ًـا ً
رئيســا فــي إطــاق سـراحه .منــع
االحتالل األشقرمن السفرمنذ عام  1996حتى اآلن ،ما أثرعلى مسيرته العلمية.
يؤمــن األشــقربضــرورة تحقيــق الوحــدة الوطنيــة ،وتعزيــزاملشــاركة السياســية علــى
أســس ديمقراطيــة وبمشــاركة الــكل الفلســطيني ،ويــرى بـ َّ
ـأن التجــارب الســابقة لــم
تعكس حالة مصداقية من قبل بعض األطراف ،ما يعني أن الحديث عن املشاركة
لم يحزعلى ثقة الشارع الفلسطيني بشكل كامل ،ويعارض األشقرمسارالتسوية،
ويــرى أن إفرازاتهــا الســيما اتفــاق أوســلو أضــرت بالقضيــة الفلســطينية ،ووقــع فيهــا
املفاوض الفلســطيني في مطبات حققت بســط الســيطرة اإلسـرائيلية على األرا�ضي
الفلســطينية بشــكل أكثــرقانونيــة.
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علي السرطاوي
•ولــد يف بلــدة ســرطة قضاء
ســلفيت عام .1967
•أكاديمي وخبير يف االقتصاد
اإلسالمي.
•وزيــر العــدل يف الحكومــة
الحاديــة عشــرة.
•عضــو عــدد مــن اللجــان
الرئاســية يف الســلطة.

ولــد علــي محمــد مصلــح الســرطاوي فــي الحــادي عشــر مــن آب  /أغســطس ،1967
فــي بلــدة ســرطة فــي محافظــة ســلفيت ،شــمال الضفــة الغربيــة .درس االبتدائيــة
واإلعداديــة فــي مدرســة ســرطة ،والثانويــة فــي مدرســة بديــا الثانويــة بالفــرع األدبــي
عــام  ،1985ونــال درجــة البكالوريــوس فــي الفقــه والتشــريع مــن كليــة الشــريعة فــي
الجامعــة األردنيــة عــام  ،1988واملاجســتيرمــن نفــس الجامعــة عــام  ،1991وكذلــك
الدكتــوراه فــي القانــون والشــريعة مــن قســم الدراســات العليــا للشــريعة والقانــون
والعلوم السياســية عام َّ .1997
درس الســرطاوي في الكلية الجامعية املتوســطة في
عمان عام  1992ملدة عام ،ثم َّ
درس في كلية املجتمع العربي في عمان في الفترة بين
عــام  ،1997-1993والتحــق بالعمــل فــي كليــة الشــريعة فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة
عام  ،1997وتســلم رئاســة قســم الفقه والتشــريع ملدة ثالث ســنوات ،وتولى عمادة
كليــة القانــون عــام  2007ملــدة عــام ،وشــغل عضويــة عــدد مــن اللجــان فــي الجامعــة.
نشــأ فــي جــو أســري وعائلــي متديــن ،مــا انعكــس علــى شــخصيته ذات الطابــع الفكــري
اإلســامي ،كمــا تأثــر إبــان دراســته الجامعيــة بعــدد مــن الشــخصيات األكاديميــة
والفكريــة كالدكتــور مصطفــى الزرقــا.
تسلم حقيبة وزارة العدل في الحكومة الفلسطينية الحادية عشرة ،وأصبح عضو
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مجلس األمن القومي الفلسطيني بصفته االعتبارية ً
وزيرا للعدل ،ثم عاد بعد حل
الحكومة إلى العمل األكاديمي في جامعة النجاح ،واختير ً
عضوا في لجنة استشارية
قانونيــة شــكلها الرئيــس محمــود عبــاس للنظــرفــي القوانيــن التــي تصــدرعــن الســلطة
الفلســطينية ،كمــا اختيــرعضـ ًـوا فــي لجنــة تطويــرالنيابــة العامــة ،وعضـ ًـوا فــي اللجنــة
الرئاســية لتطويــرقوانيــن مجلــس القضــاء األعلــى ،وشــارك فــي وضــع مشــاريع قوانيــن
تتعلق باألمن الوطني واالســتخبارات العســكرية والقضاء العســكري.
اهتــم الســرطاوي باالقتصــاد اإلســامي ،ولــه مســاهمات فكريــة وعمليــة فيــه ،فــكان
عضوا في هيئة الرقابة في بنك األق�صى اإلسالمي في الفترة بين عام ،2008 - 1998
وعضــو هيئــة الرقابــة الشــرعية فــي البنــك اإلســامي الفلســطيني منــذ عــام ،2012
وعضــو هيئــة الحوكمــة فــي البنــك اإلســامي الفلســطيني منــذ عــام  ،2012كمــا أنــه
يترأس هيئة الرقابة الشرعية في شركة «أجارة» الفلسطينية لتمويل املشاريع منذ
عــام  ،2015وهــو عضــو لجنــة زكاة نابلــس منــذ عــام  ،2015وعضــو مجلــس إدارة
مجمــع نابلــس الطبــي الخيــري منــذ عــام  ،2016وعضــو مجلــس إدارة مركــزمســاواة
للعدالــة فــي الفتــرة بيــن عــام  ،2016-2015كمــا ســاهم فــي تأســيس شــركة التكافــل
اإلســامي للتأميــن عــام  .2008شــارك الســرطاوي فــي عــدد مــن املؤتم ـرات العلميــة
ً
وورش العملَّ ،
وقدم أبحاثا ودراسات عديدة ،تركزت في قضايا الدستور والقوانين
واالقتصــاد اإلســامي ،وســاهم فــي تأليــف عــدد مــن الكتــب فــي ذات االختصــاص.
يــرى الســرطاوي بــأن القضيــة الفلســطينية تمــرفــي مرحلــة خطــرة وصعبــة ،لكــن مــن
منطلــق اإليمــان أنهــا قضيــة مقدســة ،اســتطاع شــعبها تجــاوز الكثيــرمــن العقبــات فــي
مراحل مختلفة ،فإن بإمكانه تحقيق الوحدة وتعزيزالصمود على األرض ،ويعتقد
ً
رجوعــا للقيــادة الفلســطينية إلــى فلســطينَّ ،
ً
وثبــت اعترافــا
أن اتفــاق أوســلو حقــق
َّ
ً
ً
واسعا بمنظمة التحرير ،وأتاح تشكيل حكومة فلسطينية ،لكنه حمل آثاراً
دوليا
َّ
سياســية ســلبية تمثلــت بتنكــراالحتــال لالتفــاق ،األمــرالــذي أثــرعلــى الواقــع بشــكل
كبيــر ،كمــا َّأن الســلطة الفلســطينية تضخمــت علــى حســاب قــوة منظمــة التحريــر
ومؤسســاتها ،ويــرى َّ
بأنــه ال بــد مــن إنهــاء االنقســام وتحقيــق ش ـراكة سياســية عبــر
إحيــاء مؤسســات منظمــة التحريــرالفلســطينية وإدخــال الفصائــل اإلســامية فيهــا،
ويعتقــد بـ َّ
ـأن مــن حــق الشــعب الفلســطيني اســتخدام الوســائل املشــروعة دوليــا
للدفاع عن نفسه ،لكن املتغيرات على األرض تلعب ً
دورا في اختيارهذه الوسائل،
وقـراراملقاومــة يجــب أن يكــون جمعيــا ،وقـرارالعمــل السيا�ســي كذلــك.
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عمر شحادة
•ولــد يف مدينــة الخليــل
عــام .1952
الجبهــة
يف
•قيــادي
الشــعبية لتحرير فلســطين.
•عضـــو املجلـــس املركـــزي
الفلســـطيني.
•عضــو اللجنــة التنفيذيــة
ملنظمــة التحريــر (-2012
.)2018
•مدير مركز الهدف للدراسات يف مدينة رام اهلل.

ولــد عمــرمحمــد شــحادة فــي مدينــة الخليــل عــام  1952لعائلــة فلســطينية َّ
هجرتهــا
العصابــات الصهيونيــة عــام  1948مــن بلدتهــا ديــر أبــان غــرب مدينــة القــدس
املحتلة ،وهومتزوج وله ولد وبنت .درس االبتدائية واإلعدادية في مدارس الخليل،
والثانويــة فــي مدرســة الحســين فــي مدينــة َعمــان ،وحصــل منهــا علــى شــهادة الثانويــة
العامــة بالفــرع العلمــي عــام  ،1972وحصــل علــى شــهادتي البكالوريــوس واملاجســتير
فــي التصميــم مــن كليــة الهندســة امليكانيكيــة فــي جامعــة الصداقــة فــي موســكو عــام
.1980
انخــرط شــحادة فــي النضــال الوطنــي فــي مرحلــة مبكــرة مــن حياتــه ،فشــارك فــي
الفعاليــات الوطنيــة مــن مظاه ـرات واعتصامــات وغيرهــا وهــو طالــب فــي املدرســة،
وفــي تلــك الفتــرة تأثــر بالجبهــة الشــعبية وأطروحاتهــا بشــأن القضيــة الفلســطينية،
وإبان دراسته الجامعية في موسكو انتخب ً
عضوا في الهيئة اإلدارية لالتحاد العام
لطــاب فلســطين ،ونشــط فــي منتــدى نــادي الحــوار املخصــص لطلبــة التاريــخ فــي
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الجامعــة ،وســافرضمــن بعثــة طالبيــة إلــى العـراق للمشــاركة فــي بنــاء القــرى الريفيــة.
عمل في الدائرة السياسية للجبهة الشعبية عام َّ ،1981
ثم أسندت إليه مسؤولية
املفــوض السيا�ســي لقــوات الجبهــة الشــعبية علــى الحــدود الشــمالية للبنــان ،وتولــى
مســؤولية الجبهــة الشــعبية فــي شــمال ســوريا بيــن األعــوام  ،1984 - 1982وأصبــح
عضـ ًـوا فــي املجلــس الوطنــي الفلســطيني عــام  ،1983كمــا عمــل فــي مكتــب منظمــة
التحريرفي موسكو عام  ،1984وكان ضمن الطاقم الرئيس للسفارة الفلسطينية.
عاد إلى فلسطين بداية تسعينيات القرن املا�ضي ،وتولى مسؤولية قسم العالقات
الدوليــة لشــرق ووســط أوروبــا فــي بيــت الشــرق فــي مدينــة القــدس ،وبقــي يعمــل فيــه
إلى أن أغلقه االحتالل عام َّ ،2001
ثم انتقل للعمل في جمعية الدراسات العربية.
اعتقلتــه قــوات االحتــال ثــاث مـرات ملــدة ســتة أشــهرفــي كل مــرة فــي األعــوام ،2001
 ،2006 ،2005وفي عام  2010تولى عضوية املجلس املركزي الفلسطيني ،واختير
لتمثيــل الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين فــي عضويــة اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة
التحريــرالفلســطينية فــي الفتــرة بيــن عــام .2018 - 2012
تولى شحادة رئاسة تحريرمجلة الهدف التابعة للجبهة الشعبية في الفترة بين عام
 ،2014-2012ويديــرمركــزالهــدف للدراســات واإلعــام فــي مدينــة رام هللا منــذ عــام
 ،2012ويشــارك فــي املؤتم ـرات وورش العمــل والنــدوات الفكريــة ،ولــه حضــور فــي
وســائل اإلعــام املختلفــة ،إلــى جانــب كتابتــه للمقــاالت السياســية.
يعتبــرشــحادة أن اتفــاق أوســلو عمليــة إجهــاض لالنتفاضــة الفلســطينية األولــى التــي
ً
عربيــا ً
تضامنــا ً
شــكلت تحـ ًـول ً
ودوليــا واسـ ًـعا،
نوعيــا فــي النضــال الفلســطيني ،والقــت
ً
منعطفــا جديـ ًـدا مــع توقيــع اتفــاق أوســلو،
ويــرى َّأن القضيــة الفلســطينية دخلــت
وبـ َّ
ـأن املرحلــة الحاليــة هــي مرحلــة أفــول الحركــة الوطنيــة بصيغتهــا الفصائليــة،
وهنــاك حالــة مــن التفــرد واالســتحواذ وتعمــق ملظاهــرالفســاد ،مــا ســيؤدي إلــى تــآكل
بنيــة املنظمــة ،ويدعــو شــحادة إلــى إنهــاء االنقســام لحمايــة منظمــة التحريــروالنجــاح
فــي مواجهــة صفقــة القــرن ،وينــادي بعقــد املجلــس الوطنــي الفلســطيني بمشــاركة
الــكل الفلســطيني ،األمــر الــذي قــد يقــود إلــى تأســيس نظــام سيا�ســي ديمقراطــي
تشــاركي مقــاوم ،ويــرى بـ َّ
ـأن املقاومــة حــق مشــروع ،وقــد قــاوم الشــعب الفلســطيني
ّ
منــذ بدايــة االحتــال بأشــكال املقاومــة كلهــا.
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عمر عبد الرازق
•ولــد يف مدينــة ســلفيت
عــام .1958
•انتخــب عضــوًا يف املجلــس
التشــريعي عــن حركــة
حمــاس عــام .2006
•عضـــو املجلـــس الوطنـــي
الفلســـطيني.
•وزيــر املاليــة يف الحكومــة
العاشــرة.
•أكاديمــي وخبيــر اقتصــادي متخصــص يف االقتصــاد
الفلســطيني.

ولــد عمــرمحمــود مطــرعبــد الـرازق فــي الثالــث مــن تمــوز /يوليــو عــام  1958فــي مدينــة
سلفيت في محافظة سلفيت وسط الضفة الغربية ،وهومتزوج وله ولدان وبنتان.
درس االبتدائيــة واإلعداديــة والثانويــة فــي مــدارس ســلفيت الحكوميــة ،وحصــل علــى
الثانويــة العامــة مــن مدرســة ســلفيت الثانويــة فــي الفــرع العلمــي بتفــوق عــام .1977
حصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي ثــاث تخصصــات رئيســة هــي :الرياضيــات،
واالقتصــاد ،والكمبيوتــرمــن كليــة كــو  Coe Collegeفــي واليــة أيــوا  Iowaفــي الواليــات
املتحــدة عــام  1982بامتيــاز مــع مرتبــة الشــرف ،وعلــى الدكتــوراه فــي التخصــص
الرئيــس االقتصــاد الريا�ضــي والتخصــص الفرعــي االقتصــاد الدولــي مــن جامعــة
واليــة أيــوا  Iowa State Universityعــام  .1986عمــل عبــد ال ـرازق مســاعد بحــث
وتدريــس أثنــاء دراســته للبكالوريــوس فــي الفتــرة مــا بيــن  ،1982-1980ثــم ً
مدرســا فــي
قســم االقتصــاد فــي جامعــة أيــوا فــي الفتــرة مــا بيــن  .1986-1982عــاد إلــى فلســطين
عــام  1986وعمــل فــي قســم االقتصــاد فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة ،وتـرأس القســم
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فــي الفتــرة مــا بيــن عــام  ،1993 - 1991وحصــل علــى رتبــة أســتاذ مشــارك عــام 1993
ً
محاضرا في جامعة النجاح حتى عام  ،2006وعاد إليها عام  .2018كما عمل
وبقي
ً
محاضـرا غيــرمتفــرغ فــي جامعــة بيرزيــت ،وباحثــا ومديـرا للبحــوث فــي معهــد أبحــاث
السياســات االقتصاديــة الفلســطينية (مــاس) فــي الفتــرة بيــن عــام .2018 - 1996
تأثرعبد الرازق بالفكراإلسالمي في مرحلة مبكرة من حياته ،وشارك في املظاهرات
ً
خصوصا تلك التي ُعرفت بمسيرات الشهيدة «لينا
ضد االحتالل منذ عام ،1976
النابل�ســي» ،والتحق بجماعة اإلخوان املســلمين عام  ،1987ونشــط خالل دراســته
الجامعيــة فــي العمــل النقابــي الطالبــي ،حيــث انتخــب عضـ ًـوا فــي البرملــان الطالبــي
بالكليــة ملــدة عاميــن دراســيين متتابعيــن ( )1980/1979و ( ،)1988/1980وانتخــب
في ذات الفترة ً
رئيسا لنادي الطلبة األجانب ،ونشط في العمل املؤسساتي التطوعي
والنقابــي ،فتولــى أمانــة صنــدوق لجنــة زكاة مدينــة ســلفيت فــي الفتــرة مــا بيــن عامــي
 ،2005 - 1988وانتخــب عضـ ًـوا لعــدة دورات فــي نقابــة العامليــن فــي جامعــة النجــاح
ً
الوطنيــة ممثــا عــن االتجــاه اإلســامي .عيــن وزيـ ًـرا للماليــة فــي الحكومــة الفلســطينية
العاشــرة ،فــي الفتــرة مــا بيــن  ،2007– 2006تــوازى توليــه الــوزارة مــع حصــار
اقتصــادي فرضــه االحتــال والرباعيــة الدوليــة علــى الحكومــة ،فضــا عــن اعتقالــه
مــن قبــل االحتــال بعــد أشــهرمــن توليــه منصبــه.
ـال عبــد الـرازق عــام  1997ملــدة أربعــة أشــهر ً
اعتقــل االحتـ ُ
إداريــا ،وخضــع للتحقيــق
فــي مركــزتحقيــق املســكوبية فــي القــدس ملــدة تســعين ً
يومــا وذلــك عــام  ،2005إبــان
التحضيرإلدارة االنتخابات التشريعية ،التي فازفيها بمقعد عن محافظة سلفيت
ضمــن كتلــة التغييــر واإلصــاح ،وأصبــح بموجــب فــوزه عضـ ًـوا فــي املجلــس الوطنــي
الفلســطيني ،واعتقــل مــرة أخــرى عــام  2006وحكــم عليــه بالســجن  26شـ ً
ـهرا،
ثـ َّـم اعتقــل مــرة ثالثــة ملــدة خمســة أشــهروأفــرج عنــه عــام َّ ،2009
وحولــه االحتــال
لالعتقــال اإلداري مــن جديــد عــام  2010ملــدة  22شـ ً
ـهرا ،ولســتة أشــهرعــام ،2014
وألربعة أشهرعام  .2017وقد ُمنع من السفرمن قبل األردن منذ عام  ،1997ومن
قبــل االحتــال منــذ عــام .2006
اختيرعبد الرازق ضمن عضوية اللجنة املشتركة إلنهاء ملف االعتقال السيا�سي،
التــي تشــكلت فــي أعقــاب الورقــة املصريــة التــي قدمــت عــام  2009إلنهــاء االنقســام.
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ً
ً
ً
ً
نشــرعبــد الـرازق مــا يزيــد عــن  45بحثــا ودراســة علميــة محكمــة جلهــا فــي االقتصــاد
ـدد مــن الجوائــز ودرجــات الشــرف؛ مثــل جائــزة عبــد
الفلســطيني ،وحصــل علــى عـ ٍ
الحميــد شــومان للعلمــاء الشــبان العــرب فــي العلــوم االجتماعيــة لعــام .1991
يــرى عبــد ال ـرازق أن حــل القضيــة الفلســطينية ال يكــون إال باســترجاع الحقــوق
الفلســطينية كاملــة عبــراملقاومــة بأنواعهــا املختلفــة ،ويعتقــد َّ
بأنــه مــن أجــل تحقيــق
ذلك البد من اإلعداد الجيد والصبرعلى ممارســات االحتالل وسياســاته القمعية.
ويعتبــر بـ َّ
ـأن اتفــاق أوســلو كان كارثــة علــى القضيــة الفلســطينية بمــا يحويــه مــن
ُ ّ
حمــل حركــة فتــح مســؤولية االنقســام ،ويــرى
تنــازل عــن الثوابــت الفلســطينية ،وي ِ
بأنــه ال يمكــن تجــاوزه إال بتحقيــق الش ـراكة الوطنيــة عبــر تطويــر منظمــة التحريــر
وتمكيــن حركتــي حمــاس والجهــاد مــن دخولهــا ،حتــى تصبــح منظمــة التحريــر ً
عمليــا
ً
حقيقيــا عــن جميــع الفلســطينيين ،ويعتقــد بـ َّ
ً
ـأن املقاومــة حــق مشــروع كفلتــه
ممثــا
الشـرائع الســماوية والقوانين واألعراف الدولية ،ولكن ال بد من اإلعداد والترشــيد
والحكمــة.
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غسان محدان
•ولــد يف مدينــة نابلــس
عــام .1964
•أحــد مؤسســي املبــادرة
الوطنيــة الفلســطينية.
•عضــو االتحــاد العــام
لنقابــات عمــال فلســطين.
•املنســق اإلقليمــي لحركــة
صحــة الشــعوب العامليــة.

ولــد غســان أحمــد محمــود حمــدان ،فــي العشــرين مــن حزي ـران /يونيــو عــام 1964
لعائلة فلسطينية من مدينة نابلس ،شمال الضفة الغربية ،وهو متزوج وله ثالثة
ذكــور وبنــت .درس االبتدائيــة فــي مدرســة شــريف صبــوح ،واإلعداديــة فــي مدرســة
عمرو بن العاص ،وحصل على الثانوية العامة في الفرع العلمي من مدرسة قدري
طوقان عام  ،1982ونال شهادة البكالوريوس في طب األسنان من جامعة موسكو
للعلــوم الطبيــة عــام  .1990عمــل بعــد عودتــه إلــى فلســطين فــي اإلغاثــة الطبيــة فــي
عيــادة متنقلــة حتــى عــام  ،1996وانتخــب عضـ ًـوا فــي الهيئــة اإلداريــة العليــا لإلغاثــة
الطبيــة عــام  ،1998وأصبــح مديــرمكتبهــا فــي محافظــة نابلــس.
شــارك حمــدان فــي وقــت مبكــرمــن حياتــه فــي الفعاليــات الوطنيــة فــي مدينــة نابلــس،
ُ ّ
ً
خصوصــا تلــك التــي ن ِظمــت ضــد إنشــاء مســتوطنة ألــون موريــه ،وانتمــى للحــزب
الشيوعي الفلسطيني وهوطالب في املرحلة الثانوية ،ونشط في األعمال التطوعية،
فتطــوع ملــدة عــام كامــل فــي أحــد املصانــع تشــجيعا للعمــال علــى االنتمــاء للنقابــات
ً
العماليــة .انتخــب مســؤول عــن الهيئــة اإلداريــة التحــاد الطلبــة الفلســطينيين فــي
ً
الجامعة التي درس فيها ،واختيرمسؤوال عن الهيئة التنظيمية في الحزب الشيوعي
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الفلسطيني في االتحاد السوفيتي ،وحصل على عضوية املؤتمرالعام التحاد طلبة
ً
فلســطين املنعقــد فــي بغــداد عــام  ،1989حيــث كان ممثــا عــن طلبــة فلســطين فــي
االتحــاد الســوفيتي ،وبعــد عودتــه إلــى فلســطين انتخــب فــي الهيئــة اإلداريــة للحــزب
الشــيوعي الفلســطيني عــن محافظــة نابلــس ،وتســلم مهــام ملــف الطلبــة الثانوييــن
والجامعييــن فــي الحــزب ،واســتقال مــن الحــزب الشــيوعي رفضــا ملوقــف الحــزب مــن
اتفــاق أوســلو.
اســتمر حمــدان فــي تركيــز جهــوده علــى الخدمــات الطبيــة ،حيــث َّنفــذ سلســلة مــن
دورات اإلســعاف األولــى ،وأقــام مــع آخريــن العديــد مــن املستشــفيات امليدانيــة إبــان
االجتيــاح اإلسـرائيلي لنابلــس عــام  ،2002وعمــل علــى الوصــول للبيــوت املحاصــرة،
وتولــى حينهــا مســؤولية التنســيق امليدانــي للجنــة الطــوارئ الصحيــة باملدينــة ،وعمــل
علــى التنســيق مــع الوفــود الطبيــة العامليــة التــي زارت املدينــة خــال تلــك الفتــرة ،كمــا
أنــه أصيــب بقدمــه برصــاص االحتــال خــال إحــدى مهماتــه الصحيــة داخــل مخيــم
بالطــة.

شارك حمدان في تأسيس حركة املبادرة الوطنية الفلسطينية عام  ،2003وأصبح
واحـ ًـدا مــن قياداتهــا ،وتولــى إدارة الحملــة االنتخابيــة الرئاســية للدكتــور مصطفــى
البرغوثــي عــام  ،2005كمــا ترشــح لالنتخابــات التشــريعية عــام  2006ولكنــه لــم
ُيفــز .تولــى حمــدان عضويــة لجنــة الفعاليــات واملؤسســات فــي محافظــة نابلــس التــي
تضــم مؤسســات املجتمــع املدنــي واألحـزاب منــذ عــام  ،2007وهــو الناطــق اإلعالمــي
باســمها ،وي ـرأس لجنــة الرقابــة املاليــة واإلداريــة فــي االتحــاد العــام لنقابــات عمــال
فلســطين منــذ عــام  ،2015وهــو مؤســس ورئيــس الجمعيــة الفلســطينية لألمـراض
املزمنــة ورعايــة األطفــال ومقرهــا نابلــس منــذ عــام  ،2011كمــا َّأنــه املنســق اإلقليمــي
لحركــة صحــة الشــعوب التــي تضــم ممثليــن عــن كل دول العالــم.
يعتقــد حمــدان بــأن الشــعب الفلســطيني ســينتصرفــي نهايــة املطــاف ،لكــن الظــروف
واملعطيــات الحاليــة ال تبشــر بخيــر ،ويــرى بــأن املوقــف الفلســطيني الرســمي ال
يتناســب مــع مــا يقــوم بــه االحتــال ،الســيما وأن الحالــة الفلســطينية تعيــش تشــويها
سياســيا فــي ظــل التحــوالت اإلقليميــة والدوليــة ،ويؤمــن بــأن أوســلو جــر الشــعب
الفلســطيني للهاويــة ،وكـ َّـرس االحتــال واالســتيطان ،كمــا َّأن االنقســام صفحــة
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ســوداء فــي القضيــة الفلســطينية ،وتتحمــل مســؤوليته القيــادة الفلســطينية
السياســية الحالية التي تشــمل كل القوى السياســية والحزبية ،ويرى َّ
بأن املقاومة
بأشكالها كافة حق مشروع للفلسطينيين ضمنه القانون الدولي ،على أن املقاومة
الشــعبية هــي األقــوى فــي حالتنــا الفلســطينية ،ويدعــو إلــى تحقيــق شـراكة سياســية
داخــل أطــرالحركــة الوطنيــة ،وعــدم االســتحواذ علــى القـرارالسيا�ســي ،وأن تتشــكل
مؤسســات منظمــة التحريــر الفلســطيني مــن الــكل الفلســطيني ،بمــا فيهــا التيــارات
اإلســامية وفــق مبــدأ توافقــي وبرنامــج سيا�ســي وطنــي وانتخابــات حــرة.
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فدوى الربغوثي
•ولــدت يف بلــدة كوبــر
شــمال رام اهلل عــام .1963
•عضــو املجلــس الثــوري
لحركــة فتــح.
•عضـــو املجلـــس الوطنـــي
الفلســـطيني.
•رئيســة اتحــاد لجــان املــرأة
للعمــل االجتماعــي -اإلطــار
النســوي لحركــة فتــح.

ولــدت فــدوى محمــد إســماعيل البرغوثــي فــي الخامــس عشــر مــن أيــار /مايــو عــام
 1963في بلدة كوبر ،شمال مدينة رام هللا ،متزوجة ولها ثالثة أوالد وبنت .درست
االبتدائية في مدرسة بنات كوبراالبتدائية ،واإلعدادية في مدرسة البيرة اإلعدادية،
والثانويــة فــي مدرســتي البيــرة الثانويــة للبنــات واملاجــدة وســيلة فــي بيرزيــت ،وحصلــت
علــى الثانويــة العامــة فــي الفــرع العلمــي عــام  ،1982وحصلــت علــى شــهادة الدبلــوم
فــي العلــوم والرياضيــات مــن كليــة املجتمــع العصريــة فــي رام هللا عــام  ،1985وعلــى
البكالوريــوس فــي الحقــوق مــن جامعــة بيــروت العربيــة عــام  ،1996واملاجســتيرفــي
الحقــوق تخصــص القانــون املدنــي مــن جامعــة أبــو ديــس بالقــدس .افتتحــت ً
مكتبــا
للمحامــاة فــي رام هللا وعملــت فيــه فــي الفتــرة مــا بيــن .2012-1999
انتمــت البرغوثــي لحركــة فتــح إبــان املرحلــة الثانويــة ،وكان مــن بواكيــرنشــاطاتها بعــد
التخــرج مــن املدرســة تشــكيل اللجنــة الخماســية التحــاد لجــان املـرأة الفلســطينية
ـمي ً
عــام  ،1982والــذي سـ َّ
الحقــا اتحــاد لجــان املـرأة للعمــل االجتماعــي ،وهــو اإلطــار
الفتحــاوي النســائي ،كمــا أشــرفت البرغوثــي علــى ريــاض األطفــال التابعــة لالتحــاد،
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والتي وصل عددها في إحدى املحطات لـ  240روضة موزعة في محافظات الضفة
الغربيــة ،وأشــرفت علــى هيئــات محــو األميــة ومشــاغل الخياطــة ،اضطــرت البرغوثــي
ملغــادرة فلســطين عــام  1987لاللتحــاق بزوجهــا القيــادي مــروان البرغوثــي ،حيــث
تنقلــت بيــن األردن وتونــس ،وبعــد عودتهــا إلــى فلســطين عــام  1993أعــادت نشــاطها
فــي االتحــاد ،وانتخبــت نائبــة لرئيســة االتحــاد ثـ َّـم تولــت رئاســة االتحــاد عــام .2016
فــي عــام  2007أصبحــت البرغوثــي عضــوا فــي املجلــس الوطنــي الفلســطيني ،وانتخبت
عضوا في املجلس الثوري لحركة فتح في مؤتمري فتح عام  2009وعام  ،2016كما
أنهــا رئيســة الحملــة الدوليــة لإلفـراج عــن مــروان البرغوثــي واألســرى الفلســطينيين
التــي اســتطاعت أن تضــع قضيــة األســرى أمــام املحافــل الدوليــة.
شــاركت البرغوثــي فــي العديــد مــن اللقــاءات والنــدوات واملؤتم ـرات وورش العمــل،
ً
خصوصــا
وهــي ضيــف دائــم علــى وســائل اإلعــام الفلســطينية والعربيــة والدوليــة،
للحديــث عــن معانــاة زوجهــا واألســرى الفلســطينيين ،وتعكــف ً
حاليــا علــى كتابــة
ســيرتها الذاتيــة والتجربــة التــي عاشــتها مــع زوجهــا.
تــرى البرغوثــي أن أوســلو كان فرصــة للفلســطينيين لتحقيــق الدولــةَّ ،
لكنهــم لــم
يتمكنــوا مــن اســتغاللها بالشــكل املطلــوب ،وأن الســبب فــي االنقســام هــو عــدم
القدرة على تقبل اآلخر ،وعدم القناعة بالشراكة السياسية ،وعدم منح الفرصة
لبعضنا البعض في تقديم ما نستطيع أن نقدم ،وتعتقد أن حالة االنقسام نقطة
سوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني وهو بمثابة هدية مجانية لالحتالل لالستمرار
في سياسته ،وتؤمن بأن الشراكة السياسية تعني التمكين الصحيح للديمقراطية
واالحتــكام لصنــدوق االنتخــاب ،وحــق الجميــع املشــاركة فــي العمــل السيا�ســي
واملؤس�ســي ،والدخــول ملنظمــة التحريــروفــق مــا جــاء فــي وثيقــة الوفــاق الوطنــي التــي
أعدهــا األســرى ،وتــرى أنــه ال نقــاش فــي مــدى أحقيــة الشــعب الفلســطيني باملقاومــة،
قانونيــا ً
ً
فهــي حــق مشــروع ومكفــول
ودوليــا ،وتنــادي بــأن يكــون شــكل املقاومــة وفقــا
َّ
إلجماع الشعب والفصائل الفلسطينية ،وتعتبربأن األجدى في هذه املرحلة إتقان
املقاومــة الشــعبية الســلمية لكــن وفــق أسســها الصحيحــة.
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فواز عقل
•ولــد يف بلــدة ديــر اســتيا
قضــاء ســلفيت عــام .1950
•عضــو هيئــة إداريــة
للمكتــب الحركــي لحركــة
فتــح (.)1994 – 1992
•رئيــس نقابــة العامليــن يف
جامعــة النجــاح يف (2005
.)2007•أمين عام مجلس الوزراء (.)2014- 2013

ولد فوازمحمد عبد الرحمن عقل في آب /أغسطس عام  ،1950لعائلة فلسطينية
مــن بلــدة ديــراســتيا فــي محافظــة ســلفيت ،وهــومتــزوج ولــه ثالثــة أوالد وبنتــان .درس
االبتدائية واإلعدادية في مدرستي ديراستيا واملفرق في عمان ،والثانوية في مدرسة
حــوارة جنــوب نابلــس ،وحصــل منهــا علــى شــهادة الثانويــة العامــة فــي الفــرع األدبــي
عــام  ،1970وحصــل علــى شــهادة الدبلــوم فــي اللغــات مــن معهــد املعلميــن فــي عمــان
عــام  ،1973والبكالوريــوس فــي اللغــة الفرنســية مــن جامعــة بيزانســون Besançon
فــي فرنســا عــام  ،1977واملاجســتيرفــي اللغــة اإلنجليزيــة مــن جامعــة واليــة نيويــورك
 University of New Yorkالحكومية في الواليات املتحدة عام  ،1978والدكتوراه
في تخصص املناهج وطرق تدريس اللغة اإلنجليزية من نفس الجامعة عام .1982
عمــل فــي تدريــس اللغــة العربيــة فــي مركــزثقافــي جزائــري لتعليــم اللغــة العربيــة ألبنــاء
الجاليــة الجزائريــة فــي فرنســا ،وعمــل مســاعد بحــث وتدريــس فــي جامعــة واليــة
ً
ً
ومدرســا للغــة العربيــة فــي
ومدرســا للغــة الفرنســية فــي نفــس الجامعــة،
نيويــورك،
قســم العالقــات الخارجيــة بالجامعــة .عــاد إلــى فلســطين عــام  1982والتحــق بطاقــم
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تدريــس قســم اللغــة اإلنجليزيــة فــي جامعــة النجــاح الوطنيــةُ ،
وع ِّيــن عميـ ًـدا لكليــة
مجتمــع النجــاح التابعــة لجامعــة النجــاح الوطنيــة فــي الفتــرة مــا بيــن .1994 - 1992
انخــرط عقــل فــي فعاليــات ثقافيــة ونقابيــة وطنيــة خــال مســيرة حياتــه ،حيــث شــغل
منصــب رئيــس فــرع االتحــاد العــام لطلبــة فلســطين فــي جامعــة بيزانســون فــي الفتــرة
مــا بيــن  ،1977-1975وســكرتيرالعامليــن فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة عــام ،1984
وعضوهيئة إدارية للمكتب الحركي لحركة فتح في الفترة ما بين  1992حتى ،1994
وعضــوا مؤسســا لرابطــة مقاتلــي الثــورة الفلســطينية القدامــى عــن حركــة فتــح
عــام  ،1994وعضــو الهيئــة االستشــارية ملؤسســة الجريــح الفلســطيني عــام ،1995
ً
وعضــو هيئــة تأسيســية ملنتــدى الــرواد ممثــا عــن حركــة فتــح عــام  ،2006ورئيــس
نقابة العاملين وموظفي جامعة النجاح الوطنية في الفترة بين عام .2007 - 2005
كمــا شــغل منصــب أميــن عــام مجلــس الــوزراء الفلســطيني برتبــة وزيــرفــي الفتــرة مــا
بيــن عامــي  ،2014 - 2013وتولــى خــال ذلــك عضويــة عــدد مــن اللجــان الحكوميــة
الرسميةُ ،
ً
مستشارا لشؤون مجلس الوزراء في األمانة العامة برتبة وزيرعام
فع ِّين
 2014ملــدة ســتة أشــهر ،ثـ َّـم عــاد للتدريــس فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة ،ثــم انتقــل
للعمــل فــي جامعــة االســتقالل فــي مدينــة أريحــا فــي قســم اللغــات عــام .2017
ـدد مــن الهيئــات األكاديميــة واملؤسســات التطوعيــة ،فــكان
تولــى عقــل عضويــة عـ ٍ
عضــو هيئــة إداريــة ملؤسســة األفــق ،وعضــو هيئــة إداريــة لجمعيــة األيــدي الصغيــرة
 ،2004-2000وعضــو لجنــة العلــوم اإلنســانية فــي وزارة التربيــة والتعليــم /رام هللا
 ،2013 - 2010وعضولجنة دراسة النظام املقترح ملجلس التعليم العالي بقرارمن
وزيــرالتربيــة والتعليــم فــي ينايــر ،2014وعضــو هيئــة إداريــة لجمعيــة الهــال األحمــر
الفلســطيني  ،2017-2016وعضــو اتحــاد نقابــات الجامعــات الفلســطينية 2005
–  .2008كمــا نشــرعقــل ثالثــة كتــب وهــي كتــاب بلــدة ديــراســتيا ،وكتــاب التعليــم
بيــن قــدح الش ـرارة وملــيء الوعــاء  ،2013وكتــاب خلجــات تربويــة  ،2015وســاهم
ـدد مــن الكتــب منهــا كتــاب املســاعد للبحــث العلمــي ،1985
مــع آخريــن فــي تأليــف عـ ٍ
وكتــاب التعلــم النشــط  ،2006وكتــاب التعلــم التعاونــي .2008
ً
يــرى عقــل بــأن الص ـراع علــى فلســطين ســيدوم طويــا للتناقــض الجــذري بيــن
عقليتيــن؛ عقليــة االحتــال القائــم علــى العلــم والتطــور فــي األداء ومحاولــة اســتغالل
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الفــرص ،مقابــل عقليــة فرديــة مبعثــرةَّ ،
وأن اتفــاق أوســلو أملتــه الظــروف التــي كان
يمــر بهــا الفلســطينيون ،ويــرى أن االنقســام شــر وضيــاع وهــاك ،وأنــه كان ينبغــي
الحفاظ على خطوط حمراء وعدم تجاوزها مهما كانت الظروف ،والبد من تحقيق
الشـراكة السياســية مــع الحفــاظ علــى منظمــة التحريــرالفلســطينية ومؤسســاتها،
والعمــل علــى تطويرهــا ،والعمــل علــى مواجهــة صلــف االحتــال باملقاومــة الســلمية
املنســجمة مــع الواقــع الدولــي الحالــي.
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فريا بابون
•ولــدت يف مدينــة بيــت
لحــم عــام .1964
•محاضــرة يف جامعــة بيــت
لحــم.
•رئيســة ســابقة لبلديــة
بيــت لحــم.
•ناشــطة نســوية وعضــو يف
مؤسســات أهلية.

ولدت فيرا جورج (غطاس) بابون في الســادس من تشــرين أول /أكتوبرعام 1964
ْ
(ذكريــن وثــاث إنــاث) .أنهــت بابــون
فــي بيــت لحــم ،وهــي أرملــة ولديهــا خمســة أبنــاء
الثانوية العامة عام  ،1980وحصلت على درجة البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية
وآدابها عام  1984من جامعة بيت لحم ،ثم على دبلوم منفصل في التربية والتعليم،
ثم حصلت على درجة املاجستيرفي األدب اإلنجليزي في الجامعة العبرية في القدس
عــام  ،1995وهــي مرشــحة لنيــل درجــة الدكتــوراه فــي هــذا املجــال .عملــت معلمــة فــي
مدرســة راهبــات مــار يوســف عــام  ،1982ثــم محاضــرة فــي دائــرة اللغــة اإلنجليزيــة
وآدابهــا فــي جامعــة بيــت لحــم فــي األعــوام ( ،)2010–1990وعميـ ًـدا مسـ ً
ـاعدا لشــؤون
الطلبــة فــي األعــوام ( ،)2006 - 2000ومحاضــرة فــي برنامــج املاجســتير فــي الجامعــة
نفســها عــام  .2007عملــت فــي شــبكة جريــس لألبحــاث الجندريــة ،وعينــت مديــرة
مدرســة الــروم الكاثوليــك فــي بيــت ســاحور بيــن عامــي ( ،)2012 –2010وكانــت أول
مديــرة علمانيــة وليســت مــن الرهبــان فــي تلــك الفتــرة.
شكل اعتقال زوج بابون لدى سلطات االحتالل عام  1990نقطة تحول في دفعها
للتصميــم علــى النجــاح فــي الحيــاة والحفــاظ علــى األســرة والنضــال مــن موقــع العمل.
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فنشــط فــي العديــد مــن املؤسســات األهليــة ،مثــل مركــزاإلرشــاد للطفــل واألســرة فــي
بيــت لحــم ،الــذي ترأســته بيــن عــام  ،2012 - 2007وهــي عضــو فــي مؤسســة تطويــر
بيت لحم ،ولجنة ترميم كنيســة املهد ،ومؤسســة ياســرعرفات ،واللجنة الرئاســية
لشــؤون الكنائــس ،وهــي عضــو مؤســس فــي لجنــة التأثيــر الدوليــة لشــبكة رئيســات
البلديــات العامليــة فــي نيويــورك ،وفــي عــام  2012اختيــرت رئيســة لبلديــة بيــت لحــم
حتــى عــام  .2017صــدرلبابــون كتــاب «مــن أجــل بيــت لحــم ..مدينتــي والجــدار» عــام
 2016وهــو باللغــة الفرنســية ،القــى صــدى واسـ ًـعا فــي فرنســا.
تؤمن بابون بالتسوية على أساس حل الدولتينَّ ،
لكن الحديث عن السالم في ظل
احتــال ينكــر الحقــوق املشــروعة للشــعب الفلســطيني أمــر غيــر مقبــول ،فاملنطــق
أن تعتــرف األمــم املتحــدة بدولــة فلســطينية مســتقلة كمــا اعترفــت سـ ً
ـابقا بدولــة
االحتــال ،لكــن تــوزان القــوى املختــل وعــدم انصيــاع االحتــال للشــرعية الدوليــة
يؤخرذلك ،وتعتبربأن ممارسات االحتالل هي التي تعيق تحقيق السالم ،فهوالذي
لــم يحتــرم نصــوص اتفــاق أوســلو ،ولــم يتجــاوب مــع مشــروع التســوية ،واســتمرفــي
االســتيطان وبنــاء الجــداروتعطيــل املفاوضــات ،ناهيــك عــن االنحيــازاألمريكــي التــام
لدولــة االحتــال ،وتــرى أن علــى الفلســطينيين تجــاوز مرحلــة االنقســام لخطورتهــا
علــى القضيــة ،واالتفــاق علــى آليــات واضحــة ملواجهــة االحتــال ،سـ ً
ـواء باملقاومــة
السلمية أو املسلحة ،وتعتقد ضرورة إشراك الجميع في منظمة التحريروالسلطة
الفلســطينية ،فــا يمكــن للوطــن أن يســمى ً
وطنــا إن لــم يكــن شـراكة لجميــع شـرائح
أبناء الوطن ،والوحدة الوطنية هي مؤشرالنجاح أوالفشل.
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فيصل عرنكي
•ولــد يف بلــدة بيرزيــت
قضــاء رام اهلل عــام .1951
•عضــو اللجنــة التنفيذيــة
ملنظمــة التحريــر منــذ عــام
.2018
•قيــادي يف جبهــة التحريــر
العربيــة.

ولــد فيصــل كامــل نيكــوال عرنكــي فــي الحــادي عشــر مــن آذار /مــارس عــام  1951فــي
بلــدة بيرزيــت شــمال مدينــة رام هللا وســط الضفــة الغربيــة ،وهــو متــزوج ولــه ولــدان
وبنتــان .درس املرحلتيــن األساســية واإلعداديــة فــي مدرســة الالتيــن فــي بلــدة بيرزيــت،
والثانوية في الكلية األهلية في مدينة رام هللا ،حيث حصل منها على الثانوية العامة
بالفــرع العلمــي عــام  ،1969وحصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الطــب والجراحــة
العامــة مــن جامعــة البصــرة عــام  ،1978وأنهــى تخصصــه فــي املســالك البوليــة مــن
جامعــة فريســنو فــي كاليفورنيــا ( ) Cal. Fresnu-Californiaفــي الواليــات املتحــدة
عــام  ،1981ونــال درجــة املاجســتيرمــن نفــس الجامعــة عــن دراســته حــول مشــكلة
ميــاه الشــرب فــي قطــاع غــزة وعالقتهــا بالفشــل الكلــوي  .1990عمــل ً
طبيبــا فــي واليــة
كاليفورنيــا فــي الفتــرة مــا بيــن  ،2001 - 1984وعمــل فــي مراقبــة األوبئــة واألم ـراض
املرتبطــة باإلرهــاب البيولوجــي ضمــن دائــرة حكوميــة خاصــة تابعــة لشــعبة األمــن
الداخلي األمريكية منذ عام  2001حتى عام  ،2016وتقاعد عن العمل عام .2016
نشــأ عرنكــي فــي بيئــة اجتماعيــة تغلــب عليهــا التوجهــات القوميــة ،فالتحــق بحــزب
البعث العربي االشتراكي إبان دراسته الجامعية في إسبانيا ،األمرالذي أدى لطرده
من الجامعة ،وفي عام  1972ســاهم في تأســيس جبهة التحريرالعربية في محافظة
البصــرة ،وكان عضــو مؤتمــرتأسي�ســي للجبهــة ،كمــا انتخــب عضـ ًـوا فــي املؤتمــرالعــام
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ً
لالتحاد العام للطلبة الفلسطينيين عام  ،1975وأصبح ناشطا بين طلبة الجامعة
فــي إطــارجبهــة التحريــرالعربيــة وحــزب البعــث العربــي االشــتراكي ،وفــي الفتــرة مــا بيــن
 2001 – 1985قاد حزب البعث العربي االشتراكي في منطقة شرق أمريكاَّ ،
ثم قاد
الحــزب فــي منطقــة غــرب أمريــكا فــي الفتــرة مــا بيــن  ،2003 - 2001وأصبــح املســؤول
األول لحــزب البعــث العربــي االشــتراكي فــي األمريكيتيــن (الشــمالية والجنوبيــة) عــام
 .2003وفــي عــام  2009حصــل علــى عضويــة مكتــب العالقــات الخارجيــة لحــزب
البعــث ،واختيــرلتولــي مســؤولية إدارة مكتــب العالقــات الخارجيــة للحــزب ،2014
ومنــذ عــام  1974حــاز علــى عضويــة املجلــس الوطنــي الفلســطيني ،كمــا شــارك
فــي تأســيس املؤتمــر الشــعبي العربــي الــذي يضــم  33حزبــا وحركــة سياســية عربيــة
وفلسطينية عام  ،2012وفي عام  2018أصبح ً
عضوا في اللجنة التنفيذية ملنظمة
التحريــرعــن جبهــة التحريــرالعربيــة ،ونــال عضويــة املجلــس املركــزي الفلســطيني،
وتولى رئاسة دائرة التنمية البشرية في منظمة التحريرالفلسطينية في نفس العام.
شــارك عرنكــي فــي العديــد مــن املؤتم ـرات والنــدوات وورش العمــل خــارج فلســطين
وداخلهــا ،وكتــب عـ ً
ـددا مــن املقــاالت فــي القضايــا السياســية ،كمــا شــارك فــي إعــداد
عــدة نش ـرات طبيــة ،ولــه كتــاب باإلنجليزيــة بعنــوانThe Impact Of Saline( :
.)Water On Human Renal System
يــرى عرنكــي بــأن القضيــة الفلســطينية جــرى تقزيمهــا إلــى ص ـراع فلســطيني –
إسـرائيلي بعــد أن كانــت ذات بعــد قومــي ،وأنهــا تأثــرت بعامليــن ســلبيين؛ همــا اتفــاق
أوســلو وصعــود اإلســام السيا�ســي ،ويعتقــد بـ َّ
ـأن االنقســام السيا�ســي الفلســطيني
لصالــح االحتــال ،ويتحمــل مســؤوليته مــن أوجــده ومــن هــو معنــي بعــدم الوحــدة،
والحــل يكمــن فــي تحقيــق الشـراكة السياســية ،ويعتبــربـ َّ
ـأن منظمــة التحريــرمــا زالــت
تشــكل الوعاء والبيت الجامع للشــعب الفلســطيني ،وبالتالي من يرغب الدخول له
على الرحب والسعة على أساس توافقي تمثيلي ،ويعتقد َّ
بأن املقاومة السلمية هي
الوســيلة األمثــل فــي الوقــت الحالــي وفــق أرضيــة أيديولوجيــة اقتصاديــة.
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قدري أبو بكر
•ولــد يف بلــدة بديــا قضــاء
ســلفيت عــام .1953
•رئيــس هيئــة شــؤون
األســرى واملحرريــن برتبــة
وزيــر.
•عضـــو املجلـــس الوطنـــي
الفلســـطيني.
•عضــو املجلــس الثــوري
وعضــو أمانــة ســر اللجنــة املركزيــة لحركــة فتــح.

ولــد قــدري عمــرمحمــد أبــو بكــرفــي العاشــرمــن كانــون ثانــي /ينايــرعــام  ،1953لعائلــة
فلســطينية مــن بلــدة بديــا فــي محافظــة ســلفيت ،وهــو متــزوج ولــه ولــدان وبنــت.
درس املرحلتيــن االبتدائيــة واإلعداديــة فــي مدرســة بديــا ،وحصــل علــى الثانويــة
العامة في الفرع األدبي من داخل سجون االحتالل عام  ،1974وحصل على درجة
البكالوريــوس فــي العلــوم السياســية باالنتســاب مــن جامعــة بيــروت العربيــة عــام
 .1991عمل في جهازاألمن الوقائي منذ عام  ،1996وتولى منصب مديرجهازاألمن
الوقائي في مدينة نابلس عام  ،1999وأصبح ً
نائبا ملديراألمن الداخلي في الفترة ما
بيــن  ،2004-2001ثـ َّـم تولــى منصــب مســاعد مديــرجهــازاألمــن الوقائــي حتــى تقاعــده
عــام  2008برتبــة لــواء.
انخــرط أبــو بكــرفــي النضــال الوطنــي فــي وقــت مبكــرمــن حياتــه متأثـ ًـرا بوالــده الــذي
شــارك فــي الثــورة الفلســطينية فــي أكثــرمــن محطــة ،فانضــم لحركــة فتــح عــام ،1968
والتحق بمعسكراتها في األردن ،وأنهى عدة دورات تدريبية داخل معسكرات جيش
َ
التحريرفي منطقة العزيزية في العراقَ .ع ْسكرفي منطقة الشونة الجنوبية مع عدد
من الفدائيين ،حيث كانت املنطقة تخضع إلدارة القطاع األوســط في حركة فتح،
وشــارك مــع الفدائييــن فــي تنفيــذ العديــد مــن املهــام النضاليــة ،فالتحــق بالقطــاع
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الغربــي التابــع لحركــة فتــح ،وتــدرب علــى تنفيــذ عمليــات داخــل األرا�ضــي املحتلــة،
وانضــم لدوريــة فدائيــة اجتــازت نهــر األردن لنقــل الســاح لألرا�ضــي املحتلــة عــام
 .1970وصــل أبــو بكــرإلــى فلســطين َّ
ولكنــه اعتقــل بعــد فتــرة بســيطة فــي بلــدة يتمــا،
وحكــم عليــه بالســجن ملــدة ً 20
عامــا ،أصبــح أبــو بكــرمــن قــادة الحركــة األســيرة حتــى
إبعــاده مــن قبــل االحتــال عــام ُ ،1986
فع ِّيــن مديـ ًـرا ملكتــب الشــهيد خليــل الوزيــر»
أبــو جهــاد» وعمــل فيــه مــدة  10ســنوات ،إضافــة إلــى عملــه مديـ ًـرا ملكتــب الدراســات
الفلسطينية في بغداد .عاد إلى فلسطين عام ُ ،1996
وع ِّي َن ضمن اللجنة التنظيمية
ملكتــب التعبئــة والتنظيــم فــي حركــة فتــح فــي الفتــرة بيــن عــام  ،2009-2008وشــارك
فــي املؤتمــرالعــام الســادس لحركــة فتــح فــي بيــت لحــم عــام  ،2009واختيــرفــي أمانــة
َّ
ســر اللجنــة املركزيــة لحركــة فتــح ،وتســلم مســؤولية امللــف اإلس ـرائيلي واألرشــيف
حتــى عــام  ،2016وانتخــب عضـ ًـوا باملجلــس الثــوري لحركــة فتــح فــي املؤتمــرالســابع
ً
ورئيســا للجنــة الرقابــة فــي املجلــس .وفــي
للحركــة فــي مدينــة رام هللا عــام ،2016
عــام ُ 2018ع ّيــن ً
رئيســا لهيئــة شــؤون األســرى واملحرريــن التابعــة ملنظمــة التحريــر
ِ
الفلســطينية برتبــة وزيــرُ ،ومنــح عضويــة املجلــس الوطنــي فــي نفــس العــام.
مــارس أبــو بكــرالكتابــة أثنــاء وجــوده فــي الســجن ،وصــدرلــه كتابــان باالشــتراك مــع
آخريــن وهمــا كتــاب «املعتقلــون الفلســطينيون مــن القمــع إلــى الســلطة الثوريــة»،
وكتــاب «اإلدارة والتنظيــم للحركــة الوطنيــة الفلســطينية األســيرة».
يــرى أبــو بكــر َّأن املعطيــات الدوليــة ال تشــجع علــى توقعــات إيجابيــة لصالــح القضيــة
ً
خصوصــا فــي ظــل الواقــع
الفلســطينية ،بــل األمــور تتجــه نحــو الصعوبــة أكثــروأكثــر؛

العربي الســيئ والتفرد األمريكي ،ويعتقد بأن االنقســام السيا�ســي الداخلي يتجذر،
وحركــة حمــاس تتحمــل املســؤولية الكاملــة عنــه ،وهنــاك مــن هــومســتفيد مــن حالــة
يوجد أفق للحل ،واألمور تتجه نحو استفراد حركة حماس بالقطاع
االنقسام وال َ
بشــكل كامــل ،واألولــى تحقيــق الش ـراكة السياســية وفــق حالــة توافقيــة للدخــول
ملنظمــة التحريــرومؤسســاتها.
ويعتقــد أبــو بكــربــأن فــي اتفــاق أوســلو ســلبيات كثيــرة ،إال أن لــه إيجابيــات مــن بينهــا
عــودة آالف الفلســطينيين إلــى أرض الوطــن ،وهــو لــم يكــن خيـ ًـارا فلسـ ً
ـطينيا وإنمــا
جــاء فــي ظــل ضغــط عربــي كبيــرووقــف للدعــم املالــي ملنظمــة التحريــرالفلســطينية،
ويــرى بــأن خيــاراالنتفاضــة الشــعبية الســلمية هــو األفضــل للشــعب الفلســطيني.
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قدورة فارس
•ولــد يف بلــدة ســلواد قضاء
رام اهلل عــام .1962

•رئيـــس نـــادي األســـير
ا لفلســـطيني .
•عضــو املجلــس التشــريعي
(.)2006 -1996
•قيادي يف حركة فتح.
•وزيــر شــؤون االســتيطان
والجــدار (.)2005 – 2003

ولد عبد القادرإبراهيم فارس حامد في الثالث عشرمن حزيران /يونيو عام 1962
في بلدة سلواد شمال شرق رام هللا ،وهو متزوج وله ولدان وبنتان .درس املرحلتين
االبتدائيــة واإلعداديــة فــي مدرســة ذكــور ســلواد الثانويــة ،واملرحلــة الثانويــة فــي
املدرســة الصناعيــة الثانويــة (اليتيــم العربــي) /القــدس ،وأنهــى الثانويــة العامــة فــي
الفــرع األدبــي داخــل ســجون االحتــال عــام  ،1985وحصــل علــى دبلــوم الدراســات
اإلقليمية عام  1996من جامعة القدس .التحق بجهازاألمن الوقائي عام ،1995
وأوكلــت لــه مســؤولية دائــرة املتابعــة والتحقيــق فــي الجهــاز ،إال أنــه لــم يســتمربهــذا
العمــل ســوى شــهرواحــدُ ،
وع ِّيـ َـن مديـ ًـرا لالرتبــاط املدنــي فــي مدينــة أريحــا حتــى عــام
.1996
انخــرط فــارس بالنضــال الوطنــي فــي فتــرة مبكــرة مــن حياتــه ،متأثـ ًـرا بالحالــة الوطنيــة
العامــة وبالتاريــخ النضالــي ألبنــاء بلدتــه ،حيــث شــارك بالفعاليــات الوطنيــة مــن
مســيرات ومظاه ـرات وإلقــاء الحجــارة علــى قــوات االحتــال عندمــا كان ً
طالبــا فــي
املدرســة ،وانتمــى ملجموعــة تابعــة للجبهــة الشــعبية وهــو فــي ســن السادســة عشــرة،
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لكــن عــدم توفــرالســاح لــدى املجموعــة دفعــه لتركهــا واالنتقــال إلــى مجموعــة أخــرى
تابعــة لحركــة فتــح والتــي حصلــت علــى الســاح َّ
ونفــذت بعــض العمليــات .اعتقــل
االحتالل فارس في األول من آب /أغسطس عام  ،1981وصدربحقه قراربالسجن
ً
عامــا ،فأصبــح فــارس ً
خمســة عشــر ً
قياديــا فــي الحركــة األســيرة ،حيــث انتخــب ممثــا
موجهــا ً
ً
عامــا ألســرى حركــة فتــح داخــل الســجون ،وكان
للمعتقــل عــام  ،1986ثـ َّـم
لنجاحــه فــي قيــادة إض ـراب عــام  1992فــي ســجون االحتــال أهميــة فــي مســيرته
النضاليــة ،وفــي عــام  1994أفــرج عنــه فــي إطــاراتفاقيــة القاهــرة بيــن منظمــة التحريــر
وســلطات االحتــال.
أســس فــارس مــع آخريــن نــادي األســير الفلســطيني عــام  1993وأصبــح رئيســه
عــام  ،1995فركــز جهــوده فــي خدمــة األســرى ،حتــى اعتبــر مــن أهــم الشــخصيات
الفلســطينية التــي تتنــاول األســرى وقضاياهــم فــي املحافــل اإلعالميــة والحقوقيــة
ً
ً
ً
ودوليــا ،وفــي عــام  1996فــاز بعضويــة املجلــس التشــريعي عــن
وإقليميــا
محليــا
محافظــة رام هللا والبيــرة ،وتولــى رئاســة لجنــة األســرى والشــهداء والجرحــى داخــل
املجلــس ،كمــا تولــى مهمــة منســق لجنــة االســتيطان ،إضافــة لتوليــه منصــب رئيــس
لجنــة الرقابــة وحقــوق اإلنســان ملــدة عــام ،كمــا حصــل فــارس علــى عضويــة املجلــس
املركــزي الفلســطيني عــام  1999ملــدة عــام ،وشــارك فــي الوفــد الفلســطيني املفــاوض
فــي شــرم الشــيخ عــام  ،1999وتولــى حينهــا ملــف األســرى الفلســطينيين فــي ســجون
االحتــال ،وســاهم فــي صياغــة وثيقــة جنيــف عــام  2003التــي وقعهــا وفــدان غيــر
رســميين؛ فلســطيني وصهيونــي ،وشــارك فــي انتخابــات التشــريعي عــام  ،2006كمــا
أســس جمعيــة وعــد املتخصصــة بقضايــا امل ـرأة والشــباب والتــي نشــطت فــي الفتــرة
مــا بيــن  .2010-2006وفــي الفتــرة مــا بيــن  2005 - 2003تولــى حقيبــة وزارة شــؤون
االستيطان والجدارفي الحكومة الفلسطينية ،وخالل املؤتمرين السادس والسابع
لحركة فتح ترشح لعضوية اللجنة املركزية لحركة فتح ،إال أنه لم يحالفه الحظ.
يعتقــد فــارس بــأن القضيــة الفلســطينية تمــر بمرحلــة مقلقــة ،والســبب الرئيــس
لذلــك هــو اســتمراراالنقســام ،ومــا يحــدث فــي دولــة االحتــال التــي أصبحــت تقودهــا
عصابــات خطيــرة تتبنــى األيديولوجيــة العقائديــة العنصريــة الفاشــية ،وأيــد فــارس
مســار التســوية بيــن منظمــة التحريــر ودولــة االحتــال علــى أســاس حــل الدولتيــن
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وعــودة الالجئيــن الفلســطينيين ،واقتنــع بــأن هــذا مــا يمكــن تحصيلــه ً
وفقــا للتركيبــة
اإلقليمية والدولية املوجودة ،بالرغم مما لديه من تحفظات على بنوده ،ويرى بأن
االنقسام السيا�سي هوأكبرنكبة حلت بالشعب الفلسطيني بعد نكبة عام ،1948
حيــث اســتثمر االحتــال فــي االنقســام .ويؤمــن بــأن مــن حــق الشــعب الفلســطيني
ممارسة املقاومة بأشكالها كافة بما فيها املسلحة ،وأن ذلك يرجع لطبيعة املرحلة
التــي تحــدد شــكل املقاومــة املناســب ،كمــا أن أي ســبيل نضالــي مــن أجــل تحريــر
فلسطين يجب أن يكون على قاعدة التفاهم ،فال يجوز لحركة فتح أن تقول فقط
املفاوضــات وال لحمــاس أن تقــول فقــط مقاومــة ،ويفضــل فــي هــذه املرحلــة املقاومــة
الســلمية .يؤمــن فــارس بمبــدأ الشـراكة السياســية والوحــدة الوطنيــة وأن العمليــة
الديمقراطيــة هــي األســاس لتعزيــز ذلــك ،وهــو مــع دخــول حركتــي حمــاس والجهــاد
ً
فلسطينيا.
اإلسالميملنظمةالتحريرالفلسطينيةوفقبرنامجوطنيمتوافقعليه
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قيس أبو ليلى
•ولد يف بغداد عام .1944
•نائــب األميــن العــام
الديمقراطيــة
للجبهــة
فلســطين.
لتحريــر
•انتخــب عضــوًا يف املجلــس
التشــريعي عــام .2006
•عضـــو املجلـــس الوطنـــي
الفلســـطيني.

ولــد قيــس عبــد الكريــم الســامرائي «أبــو ليلــى» فــي بغــداد عــام  ،1944ألب عراقــي وأم
فلســطينية ،وهــو متــزوج ولــه أربعــة مــن األبنــاء والبنــات .درس البكالوريــوس فــي
االقتصــاد فــي جامعــة بغــداد.
نشــط فــي خمســينيات القــرن املا�ضــي داخــل صفــوف حــزب البعــث العراقــي،
وأســس مــع آخريــن حركــة الكادحيــن العــرب ذات التوجــه املارك�ســي عــام ،1961
ثـ َّـم املنظمــة العماليــة عــام  ،1964وانخــرط فــي صفــوف املقاومــة الفلســطينية عــام
 ،1967وفــي عــام  1969أســس مــع آخريــن الجبهــة الديمقراطيــة لتحريــرفلســطين،
وتفــرغ للعمــل فــي مؤسســاتها ،وانتخــب عضـ ًـوا فــي مكتبهــا السيا�ســي .نشــط أبــو ليلــى
فــي ســاحات العمــل الفلســطيني الوطنــي املختلفــة فــي األردن ولبنــان ،وكان لــه دور
مباشــرفــي صياغــة مشــروع البرنامــج املرحلــي «النقــاط العشــر» داخــل أطــرالجبهــة
الديمقراطية ،والذي تبنته منظمة التحريرعام َّ .1974
تنقل في إقامته بين بيروت
ودمشــق ،ثم عاد إلى فلســطين عقب توقيع اتفاق أوســلو عام  ،1993وأشــرف على
نشــاطات الجبهــة الديمقراطيــة فــي األرا�ضــي املحتلــة ،وانتخــب عضـ ًـوا فــي املجلــس
ً
التشريعي الفلسطيني ممثل عن الجبهة الديمقراطية عام  ،2006ثم انتخب نائبا
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لألميــن العــام للجبهــة عــام .2016
ـدد مــن الكتــب والدراســات واألبحــاث واملقــاالت
شــارك أبــو ليلــى فــي تأليــف عـ ٍ
ـدد آخــرمــن الدوريــات والنشـرات ،وقــدم
السياســية والفكريــة ،كمــا أشــرف علــى عـ ٍ
ً
أوراقــا مختلفــة ملؤتم ـرات الجبهــة الديمقراطيــة تنــاول فيهــا التغي ـرات الدوليــة
واالقتصاديــة والسياســية التــي أعقبــت انهيــاراالتحــاد الســوفيتي ،كمــا أن ألبــي ليلــى
حضـ ً
ً
إعالميــا ومداخــات فــي العديــد مــن اإلذاعــات والفضائيــات.
ـورا
يؤمــن أبــو ليلــى بالتســوية السياســية مــع االحتــال ،علــى أســاس إقامــة دولــة
فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس ،وعودة الالجئين الفلسطينيين وفق القرار
ً
 ،194ويرى بأن أوسلو شكل خرقا لإلجماع الوطني ،وهو ال يمكن أن يقود الى دولة
فلسطينية مستقلة بل َّإنه يؤسس إلمكانية استمراراالحتالل بفرض الوقائع على
األرض ،لــذا البــد مــن تجــاوزه وطــي صفحتــه ،ويعتبــربـ َّ
ـأن االنقســام السيا�ســي ّ
يعبــر
ِ
عــن تنــازع علــى الســلطة وعلــى املوقــع القيــادي ،ويمثــل مصالــح فئويــة وال عالقــة لــه
باختالف البرامج بين طرفي االنقســام؛ َّ
ألن االختالف كان ً
قائما على امتداد مســيرة
الثــورة الفلســطينية املعاصــرة ولــم يحــدث مثلمــا حــدث اليــوم ،وهنالــك عوامــل
خارجيــة ودوليــة تلعــب ً
دورا فــي إذكاء نــاراالنقســام .يدعــو أبــو ليلــى لحــل الحكومــة فــي
غــزة ،وتوحيــد املؤسســات بالضفــة وغــزة ،والتوجــه النتخابــات عامــة وفــق التمثيــل
النسبي الكامل الذي يشكل ً
أساسا لشراكة وطنية ،بحيث يعطى كل طرف القدرة
علــى املشــاركة فــي صنــع القـرار.
ً
يتبنــى أبــو ليلــى فكــرة تضافــر جميــع أشــكال النضــال وصــول إلــى تحقيــق الهــدف
الوطنــي ،ويــرى أن املقاومــة املســلحة حــق يكفلــه القانــون الدولــي للشــعوب الواقعــة
تحــت االحتــال ،لكــن يجــب أن يكــون هنــاك إجمــاع عليــه ً
وفقــا ملوازيــن القــوى،
والنمــوذج األمثــل النت ـزاع الهــدف الوطنــي هــذه األيــام هــو االنتفاضــة الشــعبية كمــا
هــو الحــال فــي االنتفاضــة األولــى عــام  ،1987مــع تــدارك أخطــاء التجــارب املاضيــة،
علــى قاعــدة قيــادة وطنيــة موحــدة باملعنــى السيا�ســي والتنظيمــي والتكتيكــي.
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ليلى غنام
•ولــدت يف بلــدة ديــر دبوان
قضــاء رام اهلل عــام .1975
•مديــر عــام ديــوان وزارة
الشــؤون االجتماعيــة -2007
.2009
محافــظ محافظــة رام اهلل
•
ِ
والبيــرة.
•عضــو لجنــة قيــادة حركــة
فتــح  -إقليــم رام اهلل
والبيــرة.

ولــدت ليلــى داود محمــد غنــام (عــواودة) فــي  29أيــار /مايــو عــام  ،1975لعائلــة
فلســطينية مــن بلــدة ديــر دبــوان شــرق مدينــة رام هللا .تلقــت تعليمهــا املدر�ســي فــي
مــدارس بلــدة ديــر دبــوان ،وحصلــت علــى الثانويــة مــن مدرســة بنــات ديــر دبــوان
الثانوية في الفرع العلمي عام  ،1992وحصلت على درجة البكالوريوس في التنمية
االجتماعيــة مــن جامعــة القــدس املفتوحــة عــام  ،2002واملاجســتير فــي اإلرشــاد
النف�سي من جامعة القدس /أبو ديس عام  ،2004والدكتوراه في التربية تخصص
ُ ّ
درسة في روضة
صحة نفسية من جامعة املنيا في مصرعام  .2009عملت غنام م ِ
لألطفــال ،ثــم منســقة فــي جمعيــة أصدقــاء املريــض فــي برنامــج تأهيــل املعاقيــن ،ثــم
منســقة لســت محافظــات فــي االنتخابــات املحليــة ،كمــا تولــت منصــب مديــر عــام
ديــوان وزيــرالشــؤون االجتماعيــة فــي الفتــرة مــا بيــن  ،2009-2007وعملــت محاضــرة
غيــر متفرغــة فــي جامعــة القــدس املفتوحــة ،وتولــت منصــب نائــب وقائــم بأعمــال
ً
محافــظ رام هللا والبيــرة عــام  ،2009إلــى أن صــدرقـراررئا�ســي بتعيينهــا محافظــا لـرام
هللا والبيــرة عــام .2010
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نشأت غنام في أسرة مناضلة األمرالذي انعكس على شخصيتها ،فانخرطت ً
مبكرا
فــي العمــل الوطنــي ،وانتســبت إلــى الشــبيبة الطالبيــة وهــي فــي املدرســة ،وســاهمت فــي
إنجاح فعالياتها إبان دراستها الجامعية ،كما أنها نشطت داخل املجتمع وشاركت
َّ
فــي تنفيــذ العديــد مــن النشــاطات التابعــة لحركــة فتــح ،وتولــت عضويــة لجنــة
اإلش ـراف علــى االنتخابــات التمهيديــة لحركــة فتــح عــام  ،2005كمــا تولــت رئاســة
مجلــس إدارة مركــز وطــن للقيــادات النســوية فــي رام هللا بيــن عامــي ،2007-2005
وكانــت عضـ ًـوا فــي لجنــة قيــادة حركــة فتــح  -إقليــم رام هللا والبيــرة فــي الفتــرة مــا بيــن
 ،2014-2008وحصلــت علــى عضويــة املؤتمــرالســادس للحركــة الــذي عقــد فــي بيــت
لحــم عــام  ،2009وعضويــة املؤتمــرالســابع الــذي عقــد ب ـرام هللا عــام ، 2016وهــي
عضــو مجلــس أمنــاء الجامعــة العربيــة األمريكيــة فــي جنيــن منــذ عــام  ،2017إضافــة
إلــى توليهــا عضويــة مجلــس أمنــاء جامعــة االســتقالل فــي مدينــة أريحــا.
ً
ً
ً
إحالليــا ،عمــل
كولونياليــا
تــرى غنــام بــأن الشــعب الفلســطيني يواجــه احتــال
منــذ قيــام كيانــه عــام  48علــى تهجيــرالفلســطينيين واالســتيطان بقــوة الســاح ،فــي
املقابــل أظهــرالفلســطينيون قــدرة عاليــة علــى الصمــود ،وتعتقــد َّ
بأنــه بالنظــرإلــى مــا
آلــت لــه األمــور بعــد التحــوالت اإلقليميــة الكبــرى واالنحيــازاألمريكــي الســافرلدولــة
االحتــال؛ فـ َّ
ـإن العــودة إلــى املفاوضــات مــع االحتــال يجــب أن تبنــى علــى أســس
ومرجعيــات جديــدة ،تبــدأ بعقــد مؤتمــر دولــي للســام يســتند لق ـرارات الشــرعية
الدولية واملرجعيات املجمع عليها ً
أمميا ،وبمشــاركة دولية واســعة تشــمل األطراف
اإلقليميــة والدوليــة الفاعلــة ،وبســقف زمنــي محــدد ،وتنتهــي بإقامــة الدولــة
الفلســطينية ذات الســيادة الكاملــة وعاصمتهــا القــدس ،وتعتبــربـ َّ
ـأن اتفــاق أوســلو
مرحليــا ً
ً
مؤقتــا ،ورغــم الت ـزام منظمــة التحريــرالكامــل بــه إال أن دولــة االحتــال
كان
دمرتــه ،وعملــت علــى خلــق وقائــع جديــدة علــى األرض تخالــف جميــع االتفاقيــات
التــي وقعــت وأضحــت حبـ ًـرا علــى ورق ،وتــرى بـ َّ
ـأن مســارالتســوية يمــرفــي نفــق مظلــم،
وخيــارات الفلســطينيين محــدودة فــي ظــل التغيـرات اإلقليميــة والدوليــة ،األمــرالــذي
يدفــع بالتمســك بحــل الدولتيــن والتســوية السياســية ،ولكــن بصيغــة ورؤيــة ورعايــة
دولية جديدة ،مع الصمود والتأكيد على التمســك الكامل بالحقوق الوطنية التي
أقرتهــا القوانيــن والقـرارات الدوليــة ،ورفــض أي صفقــات أو حلــول مرحليــة ال تلبــي
الطمــوح الفلســطيني فــي إقامــة الدولــة املســتقلة.
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تعتقد غنام بأن االنقســام وضع القضية الفلســطينية في أصعب مراحلها ،وجعل
املشــروع الوطنــي فــي مهــب الريــح ،وتتحمــل حمــاس كامــل املســؤولية عمــا جــرى عــام
 ،2007وتــرى بـ َّ
ـأن مقاومــة االحتــال بأشــكالها كافــة حــق كفلتــه القوانيــن والشـرائع
الدولية للشعوب املحتلة وال يمكن التنازل عنه ،وفي ظل املرحلة الحالية اختارت
القيــادة الفلســطينية املقاومــة الشــعبية ملواجهــة االحتــال اإلس ـرائيلي وجبروتــه.
وتعتبــر غنــام َّ
بأنــه ال بديــل عــن الش ـراكة الوطنيــة فــي مؤسســات منظمــة التحريــر
والســلطة الوطنيــة ،الش ـراكة القائمــة علــى أســاس احت ـرام اآلخــر ،ورأي الشــارع
ونتائــج صناديــق االقتـراع واعتبــارذلــك الطريــق األنســب إلنهــاء الخالفــات الداخليــة
وتحقيــق الحلــم بإقامــة الدولــة الفلســطينية.
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ماجد حسن
•ولــد يف بلــدة دير الســودان
قضــاء رام اهلل عام .1963
•أميــن ســر الهيئــة اإلداريــة
الخيريــة
للجمعيــة
اإلســامية يف مدينــة رام
(.)2003-1996
اهلل
•قيــادي ســابق يف الحركــة
األســيرة.
•قيادي يف حركة حماس.

ولــد ماجــد عبــد املجيــد حســن فــي العشــرين مــن تمــوز /يوليــو عــام  1963فــي بلــدة
ديــر الســودان فــي محافظــة رام هللا والبيــرة ،وهــو متــزوج ولــه خمســة أبنــاء وأربــع
بنــات .درس املرحلــة االبتدائيــة فــي مدرســة ديــرالســودان ،واإلعداديــة والثانويــة فــي
مدرســة األميــر حســن الثانويــة فــي بلــدة بيرزيــت وحصــل منهــا علــى شــهادة الثانويــة
بالفــرع األدبــي عــام  ،1981ثــم حصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي اإلدارة واألعمــال
واملحاســبة من جامعة بيرزيت عام  ،1987واملاجســتيرفي التاريخ العربي اإلســامي
ً
مــن نفــس الجامعــة عــام  .2015عمــل مشــرفا لأليتــام فــي جمعيــة العلــوم والثقافــة
اإلســامية الواقعــة فــي مدينــة القــدس املحتلــة بيــن عامــي  ،1992 - 1988ثـ َّـم عمــل
سـ ً
ـكرتيرا فــي مدرســة مغتربــي بيــر نبــاال الخاصــة والتــي تشــرف عليهــا جمعيــة العلــوم
والثقافــة اإلســامية فــي الفتــرة مــا بيــن  ،1997-1992ثـ َّـم انتقــل للعمــل مديـ ًـرا ً
ماليــا
ً
وإداريــا فــي غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة رام هللا والبيــرة.
انتمــى فــي شــبابه املبكــرللتيــاراإلســامي ،متأثـ ًـرا بأدبيــات جماعــة اإلخــوان املســلمين،
فســاهم فــي نشــرفكــراإلخــوان بيــن طــاب مدرســته ،وكان مــن أوائــل مــن انخرطــوا فــي
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العمــل الطالبــي اإلســامي داخــل جامعــة بيرزيــت ،وشــهد والدة الكتلــة اإلســامية
فيهــا ،وشــارك بفاعليــة فــي االنتفاضــة الفلســطينية األولــى.
اعتقــل حســن أول مــرة عــام  1991وتعــرض للتحقيــق ملــدة شــهرين ،ثــم اعتقــل
ً
إداريــا مــرة أخــرى عــام  1992ملــدة خمســة أشــهر ،ومــرة ثالثــة عــام  1993ملــدة
ســتة أشــهر .واعتقــل ملــدة شــهرين لــدى جهــاز األمــن الوقائــي فــي أعقــاب استشــهاد
القيــادي فــي كتائــب القســام «محيــي الديــن الشــريف» عــام  ،1998كمــا اعتقــل
لــدى جهــاز املخاب ـرات الفلســطينية عــام  2001ملــدة أربعــة أشــهر وأفــرج عنــه قبــل
اجتيــاح االحتــال للضفــة الغربيــة بثالثــة أســابيع ،وطــارده االحتــال ملــدة عــام ثــم
ُ
وح ّول لالعتقال اإلداري ملدة ً 41
شهرا ،كما اعتقل االحتالل
اعتقل في عام ِ 2003
زوجتــه « نــدى الجيو�ســي» رئيســة جمعيــة الهــدى النســائية ملــدة خمســة أشــهر ،ثــم
اعتقل مرة أخرى ً
إداريا ملدة ً 35
شهرا وأفرج عنه عام  ،2010واعتقل بعدها لدى
يوما ثم لدى جهازاألمن الوقائي ملدة ً 40
املخابرات الفلسطينية ملدة ً 35
يوما ،ثم
أعيد اعتقاله ً
إداريا لدى االحتالل ملدة ً 18
شهرا وأفرج عنه عام  ،2012وقد أدت
اعتقاالتــه املتكــررة إلــى تأخيــرتخرجــه مــن الجامعــة والتشــويش علــى مســيرته املهنيــة
وحياتــه االجتماعيــة.
أوكل لــه املعتقلــون العديــد مــن املناصــب اإلداريــة والتنفيذيــة املتقدمــة داخــل
ســجون االحتــال ،كمــا نشــط بمحاضراتــه التربويــة والثقافيــة ،وخــاض العديــد
مــن اإلضرابــات عــن الطعــام ،ونشــط حســن فــي العمــل النقابــي واملؤسســاتي ،حيــث
انتخــب عضـ ًـوا فــي الهيئــة اإلداريــة للجمعيــة الخيريــة اإلســامية فــي مدينــة رام هللا،
وشــغل موقــع أميــن الســر فيهــا بيــن عامــي  ،2003-1996كمــا أنــه ينشــط فــي كتابــة
املقــاالت علــى املواقــع اإللكترونيــة.
يــرى حســن بــأن اتفــاق أوســلو كان ً
كارثيــا ،وهــو انتكاســة كبــرى فــي تاريــخ القضيــة
الفلســطينية ،حيــث تزامــن مــع نهضــة كفاحيــة ونضاليــة تجســدت فــي االنتفاضــة
َّ
الفلســطينية األولــى ،حيــث قطــع الطريــق علــى هــذه النهضــة الكفاحيــة التــي شــكلت
ً
ـزءا ً
اتفاقــا ً
حركــة حمــاس جـ ً
خاليــا مــن الســيادة الفلســطينية،
رئيســا منهــا ،وكان
وبســقف سيا�ســي ال يرقــى ملســتوى طموحــات الفلســطينيين ،وبشــروط مجحفــة
ّ
تكبــل الفلســطينيين وتفقدهــم أهــم أوراق قوتهــم املتمثلــة فــي مقاومتهــم الباســلة
ِ
188

النخبة الفلسطينية املعاصرة

وصمودهــم املشــرف.
ويعتقــد حســن بــأن االنقســام نتــج عــن وجــود برنامجيــن متناقضيــن علــى الســاحة
الفلســطينية ،حيــث لعــب عــدم قبــول حركــة فتــح بنتائــج االنتخابــات التشــريعية
عــام ً 2006
ً
مركزيــا فيمــا حــدث عــام  2007فــي غــزة ،ومــا تبعــه مــن أحــداث أدت
دورا
إلى تكريس حالة االنقسام ،ويرى َّأنه البد من تحقيق الشراكة الوطنية عبرإصالح
منظمــة التحريــر الفلســطينية ،وإدخــال حركتــي حمــاس والجهــاد اإلســامي فيهــا،
ويعتقــد بــأن املســتقبل هــو للفلســطينيين ومقاومتهــم وأن تحريــرفلســطين ســيكون
ً
واقعــا مسـ ً
ـتقبليا ،يدعــم هــذا التصــور الســنن الكونيــة واالجتماعيــة والتاريــخ ،حيــث
اندحــر املســتعمرون برغــم تفــوق قوتهــم ،واالحتــال فــي فلســطين ال يقــوى علــى
الصمــود لــوال الدعــم الخارجــي ،ويــرى بــأن املقاومــة حــق كفلتــه للشــعب الفلســطيني
جميــع الشـرائع الســماوية واملواثيــق الدوليــة ،وعليهــا أن تكــون شــاملة بــكل الوســائل
املتاحــة ،ســلمية ،وسياســية ،وجماهيريــة.
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ماجدة املصري
•ولــدت يف مدينــة حيفــا
عــام .1947
•وزيــرة الشــؤون االجتماعيــة
ســابقا.
•عضــو املكتــب السياســي
للجبهــة الديمقراطيــة.
•منســقة لجنــة التنســيق
الفصائلــي يف مدينــة
نا بلــس .

ولدت ماجدة محمد حمدي املصري في مدينة حيفا عام  ،1947لعائلة فلسطينية
مــن مدينــة نابلــس ،وهــي متزوجــة ولهــا ولــد وبنــت .درســت املرحلتيــن األساســية
واإلعداديــة فــي مدرســة الفاطميــة فــي مدينــة نابلــس ،وأنهــت الثانويــة العامــة مــن
مدرســة العائشــية الثانويــة فــي مدينــة نابلــس عــام  ،1966وحصلــت علــى درجــة
ُ ّ
درســة فــي إحــدى
البكالوريــوس فــي الكيميــاء مــن جامعــة األزهــرفــي القاهــرة .عملــت م ِ
مــدارس وكالــة الغــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين فــي األردن عــام  ،1970ثـ َّـم
ً
انتقلت للعمل في ليبياَّ ،
مجددا في مدارس وكالة الغوث في األردن
ثم عادت للعمل
فــي ثمانينيــات القــرن املا�ضــي.
انتمت املصري في بداية حياتها لحركة القوميين العرب ،وخالل دراستها الجامعية
انتمت للجبهة الشــعبية لتحريرفلســطين ،والتحقت بمعســكرات التدريب التابعة
لها في األردن .عادت إلى فلسطين ونشطت في تنظيم فعاليات وطنية ضد االحتالل،
لكنها اضطرت ملغادرة الضفة الغربية بعد أن شعرت بقرب انكشاف أمرها.
في عام  1972تحولت املصري إلى الجبهة الديمقراطية ،وانتقلت إلى لبنان مع أسرتها
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عــام  1976لتنشــط فــي مؤسســات الجبهــة الديمقراطيــة داخــل مخيمــات الالجئيــن
الفلســطينيين ،وتدرجــت فــي مســؤولياتها التنظيميــة فــي الجبهــة الديمقراطيــة،
فأصبحــت مســؤولة املنظمــة النســائية وعضــو هيئــة قياديــة أولــى للجبهــة فــي لبنــان،
ونالــت عضويــة الهيئــة اإلداريــة لالتحــاد العــام للم ـرأة الفلســطينية ،ثــم عضويــة
مجلــس اإلدارة فيــه.
ُ
فصلت املصري من عملها في مدارس وكالة الغوث في األردن ،إال َّأنها بقيت نشيطة
ً
خصوصــا داخــل حــزب الشــعب الديمقراطــي األردنــي ،الــذي
فــي العمــل السيا�ســي
كان بمثابــة واجهــة سياســية للجبهــة الديمقراطيــة ،حيــث تولــت عضويــة املكتــب
السيا�ســي للحــزب ،باإلضافــة إلــى توليهــا منصــب مســؤولة املنظمــة النســائية التابعــة
للحــزب والتــي كان يطلــق عليهــا اســم «رنــد» ،كمــا تولــت عضويــة املجلــس املركــزي
التحــاد املـرأة األردنيــة ،وأصبحــت مســؤولة اللجنــة النســائية ملناهضــة التطبيــع مــع
االحتــال اإلس ـرائيلي بعــد توقيــع معاهــدة وادي عربــة.

عــادت املصــري إلــى فلســطين عــام  ،1996وأصبحــت عضـ ًـوا فــي املجلــس الوطنــي
الفلســطيني ،ونشــطت فــي العمــل السيا�ســي والنســائي فــي الجبهــة الديمقراطيــة،
وتقلدت منصب أمين سرالجبهة الديمقراطية في محافظة نابلس منذ عام ،1999
وســاهمت فــي تأســيس جمعيــة مدرســة األمهــات عــام  1999وترأســت إدارتهــا ملــدة
ثمانــي ســنوات ،وأصبحــت عضــوفــي لجنــة التنســيق الفصائلــي فــي مدينــة نابلــس منــذ
انــدالع االنتفاضــة الثانيــة ثـ َّـم منســقة اللجنــة ،كمــا نالــت املصــري عضويــة املكتــب
السيا�ســي للجبهــة الديمقراطيــة عــام  ،2004وأصبحــت وزيــرة الشــؤون االجتماعيــة
في الحكومة الفلسطينية في الفترة ما بين  ،2013-2009وتشغل مسؤولية املكتب
التنظيمــي للجبهــة الديمقراطيــة فــي شــمال الضفــة ،وهــي عضــو ســكرتاريا حركــة
املقاطعــة العامليــة لالحتــال .BDS
تعتقــد املصــري بــأن الحــل املثالــي للقضيــة الفلســطينية يكمــن فــي حــل مرحلــي يقــوم
علــى دولــة فلســطينية ذات ســيادة كاملــة علــى حــدود الرابــع مــن حزي ـران عــام،67
وحــق عــودة الالجئيــن ،ويمكــن أن يتطــور هــذا الحــل إلــى إقامــة الدولــة الفلســطينية
الواحــدة لجميــع املواطنيــن ،وتــرى بــأن اتفــاق أوســلوخطيئــة سياســية كبــرى ،اغتال
االتفــاق االنتفاضــة الفلســطينية األولــى ،وقســم الضفــة الغربيــة إلــى كنتونــات
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معزولة ،وتعتبر َّ
بأن االنقسام السيا�سي من أسوأ ما طرأ على القضية الفلسطينية
كونــه مــس عنصـرا مــن عناصــرالقــوة وهــي الوحــدة ،وتنــادي بتحقيــق مبــدأ الشـراكة
الوطنيــة ،والــذي ال يتأتــى إال بمشــاركة الجميــع وفــق أســس ديمقراطيــة ،ووفــق
الــوزن النســبي ملــا تفــرزه العمليــة الديمقراطيــة ،وضــرورة عقــد اإلطــار القيــادي
املؤقــت ملنظمــة التحريــرالفلســطينية الــذي يضــم جميــع أمنــاء الفصائــل واألحـزاب
الفلسطينية ،وترى أنه يتوجب على الجميع االنخراط في املقاومة الشعبية وصوال
إلــى انتفاضــة شــاملة وحالــة عصيــان مدنــي ضــد سياســات االحتــال ،وهــذا ال يعنــي
إســقاط الحــق فــي النضــال املســلح.

192

َّ

ماجدة فضة
•ولــدت يف مدينــة نابلــس
عــام .1960
•عضــو ســابق يف بلديــة
نابلــس عــن حركــة حمــاس.
•ناشــطة يف املؤسســات
النســوية وقضايــا املــرأة.
•عضــو يف العديــد مــن
املؤسســات االجتماعيــة
والثقافيــة والتنمويــة.

ولــدت ماجــدة أكــرم نمــر َّ
فضــة فــي الرابــع عشــرمــن أغســطس /آب  ،1960فــي مدينــة
نابلــس شــمال الضفــة الغربيــة .درســت االبتدائيــة فــي مدرســة جميلــة بوحيــرد،
واإلعداديــة فــي بنــات نابلــس ،وحصلــت علــى الثانويــة العامــة فــي الفــرع العلمــي مــن
املدرســة العائشــية عــام  ،1978ثــم التحقــت بجامعــة النجــاح الوطنيــة لفتــرة
بســيطة ،إال أنهــا ســافرت إلــى االتحــاد الســوفياتي إلكمــال دراســتها ،فحصلــت علــى
درجة املاجستيرفي الصيدلة من جامعة الطب األول في مدينة موسكوعام ،1985
كمــا حصلــت علــى املاجســتيرفــي التخطيــط والتنميــة السياســية مــن جامعــة النجــاح
الوطنية عام  2014عن رسالتها «الربيع العربي والتغييرات في الفكرالسيا�سي لدى
حركــة حمــاس» .زاولــت َّ
فضــة مهنــة الصيدلــة فــي الفتــرة مــا بيــن عــام ،2002-1986
وعملت مديرة ملكتب الجمعية العلمية الطبية في نابلس في الفترة بين عام -2002
 ،2003كمــا عملــت مــع آخريــن علــى إنشــاء شــركة إنتــاج إعالمــي وتصميــم مواقــع
ً
اإلنترنــت بيــن عامــي  ،2005-2004فضــا عــن العمــل فــي إنتــاج أدوات التجميــل.
بــدأ اهتمــام َّ
فضــة بالجانبيــن النقابــي واملؤسســاتي فــي وقــت مبكــر مــن حياتهــا؛ إذ
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نشطت في صفوف الطلبة إبان دراستها الجامعية ،فكانت عضوة في لجنة متابعة
إسكان الطالب العرب في الجامعة ،وشاركت في كافة املؤتمرات الخاصة بالقضية
الفلســطينية ومناصرتهــا ،كمــا انتســبت إلــى جمعيــة االتحــاد العربــي النســائي فــي
مدينــة نابلــس عــام  ،1986وفــازت قائمتهــا ذات التوجــه اإلســامي فــي انتخابــات
الجمعيــة عــام  1992وأوكلــت لهــا مهمــة اإلش ـراف وتطويــر أداء مشــاريع الجمعيــة
ومؤسســاتها مثــل قســم األيتــام ومستشــفى االتحــاد النســائي ومصنــع النســيج،
ً
كمــا لعبــت ً
دورا بــارزا فــي انخ ـراط الجمعيــة فــي القضايــا الوطنيــة فــي تلــك الفتــرة؛
َّ
فنســقت مع عدد من املؤسســات والهيئات النســوية للعمل على تنظيم املظاهرات
والوقفــات االحتجاجيــة لزوجــات املبعديــن إلــى مــرج الزهــور (،)1993-1992
ومخاطبــة املؤسســات والهيئــات الدوليــة ورفــع كتــاب لألميــن العــام لألمــم املتحــدة
للمطالبــة بعــودة املبعديــن إلــى ديارهــم لاللتحــاق بأســرهم.
ســاهمت َّ
فضــة فــي إنشــاء مركــزجــذور للثقافــة والفنــون عــام  ،1994وكانــت عضــوة

فاعلة فيه حتى عام  ،2005وخاضت انتخابات نقابة الصيادلة عام  1998ضمن
َّ
قائمــة مشــكلة مــن اإلســاميين وفــازت فيهــا ،وأصبحــت مســؤولة اللجنــة العلميــة
ً
تجمعــا ً
علميــا تحــت مســمى «ملتقــى
واالجتماعيــة فــي النقابــة .أطلقــت عــام 1998
الصيدالنيــات» ،بهــدف النهــوض باملعرفــة العلميــة لــدى الصيدالنيــات وتطويــر
ّ
أدائهن ،كما تولت عام  1999اإلشراف على منتدى الخريجين الثقافي الذي ساهم
فــي تنشــيط الحالــة الثقافيــة فــي نابلــس ومحيطهــا ،وســاهمت فــي تأســيس الرابطــة
اإلســامية للم ـرأة الفلســطينية عــام  2000التــي اســتمرت فاعلــة حتــى عــام .2005
فــازت بعضويــة بلديــة نابلــس عــام  2005ضمــن قائمــة اإلصــاح والتغييــر ،وكانــت
عضــوة فــي لجــان التربيــة والتعليــم ولجنــة امل ـرأة واللجنــة الثقافيــة ولجنــة تجميــل
املدينــة ،وأنشــأت مركــزركــن املـرأة ،وهــو أول إطــارمؤس�ســي نســوي داخــل البلديــات
فــي الضفــة الغربيــة.
عانــت َّ
فضــة مــن مضايقــات االحتــال الــذي منعهــا مــن التوظيــف فــي وزارة الصحــة
عــام  ،1989كمــا تعرضــت لالعتقــال عــام  2005أثنــاء عودتهــا مــن الخــارجُ ،
وح ّ ِولــت
لالعتقــال اإلداري ملــدة ســتة أشــهر ،ومنعــت مــن الســفر فــي الفتــرة مــا بيــن عامــي
( ،)2006-2005وداهــم االحتــال منزلهــا العتقالهــا فــي يوليــو /تمــوز عــام ،2008
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وأعــاد اقتحامــه فــي أغســطس واعتقلهــا ،وتعرضــت لتحقيــق قــاس ،ثــم ُح ّ ِولــت
لالعتقال اإلداري ملدة ثمانية عشر ً
شهرا ،كما منعها االحتالل من السفرفي الفترة
مــا بيــن عــام .2015-2010
قدمــت َّ
فضــة عـ ً
ـددا مــن الدراســات البحثيــة وأوراق العمــل فــي مؤتمـرات أكاديميــة

وورش عمــل تخــص املـرأة الفلســطينية والحركــة النســائية فــي فلســطين واألســيرات
فــي الســجون اإلس ـرائيلية.
ى َّ ّ
فضــة أنـ َـه فــي املنظــور القريــب ال يوجــد �شــيء واضــح فــي مســتقبل القضيــة
تــر
ُّ
الفلســطينية ،وال يمكــن الحديــث عــن تغيــر جــذري قريــب لصالــح الفلســطينيين،
وتــرى أن اتفــاق أوســلو مــن أســوأ املراحــل التــي مــرت علــى القضيــة الفلســطينية،
وتعتبــر أن االنقســام واقــع مــؤذ ال يصــب فــي مصلحــة الفلســطينيين ،وتعتقــد أن
الشراكة الوطنية ضرورة على أن تكون توافقية وتقوم على برنامج وطني مشترك،
وحتــى تحــدث الش ـراكة الحقيقيــة ال بــد مــن إصــاح مؤسســات منظمــة التحريــر
وإدخــال حركتــي حمــاس والجهــاد اإلســامي فيهــا ،لكــن مــا يعطــل ذلــك ،حســب رأيهــا،
حالة اإلقصاء والتفرد في الساحة السياسية الفلسطينية.
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ماهر اخلراز
•ولد يف نابلس عام .1951
•إمــام مســجد الخضــراء يف
نابلــس.
•قيــادي يف حركــة حمــاس
وأحــد مبعــدي مــرج الزهــور
أواخــر عــام .1992
•خطيب وداعية إسالمي.

ولــد ماهــرطاهــررضــا الخـرازفــي األول مــن آذار /مــارس عــام  1951لعائلــة فلســطينية
مــن مدينــة نابلــس ،شــمال الضفــة الغربيــة ،وهــو متــزوج ولــه خمســة أوالد وبنتــان.
درس االبتدائيــة فــي مــدارس الغزاليــة واملعــري والكنــدي والخالديــة ،واإلعداديــة فــي
مدرســتي امللــك طــال والغزاليــة الجديــدة ،وحصــل علــى الثانويــة العامــة فــي الفــرع
األدبــي الشــرعي مــن املدرســة الثانويــة اإلســامية عــام  ،1971ثــم التحــق بكليــة
الشريعة في الجامعة األردنيةَّ ،
لكن أوضاعه املالية الصعبة دفعته لتركها والعودة
إلــى فلســطين ،ثــم التحــق بجامعــة الخليــل وحصــل منهــا علــى درجــة البكالوريــوس فــي
الشــريعة عــام ُ ،1976ع ّيــن ً
إمامــا ملســجد الخضـراء فــي نابلــس عــام .1967
ِ
َّ
تأثــرالخـرازفــي بدايــة حياتــه بــدروس الشــيخ محمــد را�ضــي الحنبلــي ،والشــيخ حامــد
البيتــاوي ،وبــدأ نشــاطه الدعــوي بإلقــاء الــدروس واملواعــظ فــي مســجد الحســين فــي
الخليــل إبــان دراســته الجامعيــة ،وانخــرط بعــد تخرجــه فــي العديــد مــن الفعاليــات
ً
انطالقــا مــن مســجد الخضـراء ،وشـ َّـكل ً
فريقــا لكــرة القــدم مــن
الدعويــة والتوعويــة
ً
رواد املســجد أســماه «الكتيبــة الخض ـراء» عــام  1978وفريقــا آخــر لكــرة الســلة،
ً
وغيرهــا مــن النشــاطات الدعويــة ،فضــا عــن اللقــاءات الثقافيــة والنشــاطات
االجتماعيــة والتطوعيــة ،وضمــت هــذه النشــاطات عـ ً
ـددا مــن الشــباب الذيــن لعبــوا
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ً
دورا ً
وطنيــا فــي املراحــل الالحقــة كالشــهيد زهيــرلبــادة وغيــره.
استدعت مخابرات االحتالل الخرازأكثرمن مرة ُّ
واتهم بتنظيم الشباب في صفوف
اإلخوان املسلمين ،وشارك في املسيرات الوطنية ألول مرة عام  ،1986إذ قاد وقتها
تشييع جنازة شهيد من عائلة العرندي ،كما لعب ً
دورا في التحريض على املقاومة
إبــان االنتفاضة األولى.

اعتقــل االحتـ ُ
ـال الخ ـراز أول مــرة عــام  1989وحـ ّ ِـول لالعتقــال اإلداري ملــدة ســتة
أشــهر ،واعتقــل مــرة ثانيــة عــام  1992وأبعــد إلــى مــرج الزهــور فــي جنــوب لبنــان ملــدة
عــام ،واعتقــل مــرة أخــرى عــام ً 1995
إداريــا ملــدة أربعــة أشــهر ،وطــورد إبــان اجتيــاح
مدينــة نابلــس عــام  2002واســتهدف منزلــه بصــاروخ ثـ َّـم اعتقــل ً
إداريــا ملــدة ســتة
أشــهر ،واعتقــل مــرة أخــرى عــام ً 2005
إداريــا ألربعــة أشــهر ،وفــي عــام  2007أم�ضــى
واحـ ًـدا وعشــرين شـ ً
ـهرا ،ثـ َّـم اعتقــل عــام  2014ملــدة ســبعة أشــهر ،كمــا اعتقلتــه
أجهــزة األمــن الفلســطينية عــدة م ـرات ،إذ كان يم�ضــي فــي كل مــرة عــدة أيــام ،وهــو
ممنــوع مــن الســفرمنــذ عــام .1986
ّ
يؤمــن الخ ـراز بــأن مــا أخــذ بالقــوة ال يســترد إال بالقــوة ،ويــرى أن أحـ ًـدا لــم يطلــع
علــى تفاصيــل أوســلو فــي ذلــك الوقــت ،وبقــي طــي كتمــان رمــوز الســلطة ،وهــو اتفــاق
ً
خصوصــا َّأنــه َّ
قســم الضفــة الغربيــة إلــى أجـزاء وكـ َّـرس ســيادة
ســيئ بــكل املقاييــس،
االحتــال علــى كل مفــارق الحيــاة الرئيســة ،ويــرى الخ ـراز أن أحــداث االنقســام
انعكســت سـ ًـلبا علــى القضيــة الفلســطينية ،وأصبحــت ذريعــة لتمريــر العديــد مــن
املشــاريع واألفــكارضدهــا ،والســبب املباشــرلالنقســام لــم يكــن وليــد الحــدث نفســه
فهو يمتد إلى االختالف في املنهج والبرنامج عقب توقيع اتفاق أوسلو ،ويرى ضرورة
التوحد لتقوية املقاومة ،ويعتبرأن املقاومة الشعبية اآلن يمكن أن تلعب ً
دورا في
تعزيــزالصــورة الفلســطينية وتشــويه االحتــال أمــام العالــم.
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حممد أبو علي ..أبو علي يطا
•ولــد يف مدينــة يطــا
جنــوب الخليــل عــام .1956
•انتخــب عضــوًا يف املجلــس
التشــريعي عــن حركــة فتــح
عــام .2006
• عضــو املجلــس الوطنــي
ا لفلســطيني .
•قيــادي ســابق يف الحركــة
األســيرة ،أمضــى  28ســنة يف ســجون االحتــال.

ولــد محمــد إبراهيــم محمــود أبــو علــي فــي الخامــس والعشــرين مــن آذار /مــارس عــام
 1956فــي مدينــة يطــا جنــوب محافظــة الخليــل ،وهــو متــزوج ولــه ولــد وبنتــان .تلقــى
تعليمــه االبتدائــي واإلعــدادي فــي مــدارس مدينــة يطــا ،ثــم عمــل فــي قطــاع البنــاء فــي
الفتــرة بيــن عــام  ،1978 - 1972وانتقــل للعمــل فــي التجــارة فــي الفتــرة مــا بيــن -1978
.1980
انخــرط أبــو علــي يطــا فــي النضــال الوطنــي منــذ وقــت مبكــر مــن حياتــه ،متأثـ ًـرا
بممارسات االحتالل القمعية ضد أبناء بلدته والبلدات األخرى؛ كمعايشته تدمير
قــوات االحتــال للعديــد مــن املنــازل فــي بلــدة الســموع املجــاورة لبلدتــه ،فضــا عــن
مشــاهدته مهاجمــة قــوات االحتــال لرعــاة األغنــام فــي مســافر يطــا وقتلهــا لشــابين
ومصــادرة جثمانيهمــاَّ .نفــذ أبــوعلــي عمليــة إطــاق نــارفــي ســوق القصبــة بجانــب مبنــى
بلديــة الخليــل القديــم ،مــا أدى إلــى مقتــل مســتوطن ،وبعــد ســبعة أشــهرمــن تنفيــذه
للعمليــة بتاريــخ  ،1980/8/21اعتقلتــه قــوات االحتــال ،وحكمــت عليــه بالســجن
املؤبــد ،وخــال تواجــده فــي املعتقــل قــام بالتحقيــق مــع أحــد الســجناء املرتبطيــن
198

النخبة الفلسطينية املعاصرة

باالحتــال وإعدامــه ،لتضيــف قــوات االحتــال لحكمــه مؤبـ ًـدا آخــر.
انتمى أبو علي داخل سجنه لحركة فتح ،وارتقى في سلم املناصب التنظيمية فيها،
موجها ً
ً
عاما لها داخل السجون ،وهي رتبة تنظيمية عليا واعتبارية .فاز
حتى أصبح
بعضويــة املجلــس التشــريعي عــن حركــة فتــح فــي االنتخابــات التشــريعية عــام 2006
مــن داخــل ســجنه ،وأفــرج االحتــال عنــه عــام  2008ضمــن مــا أســماه بــادرة حســن
نيــة تجــاه الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس .وفــي املؤتمــر الســادس لحركــة فتــح
الــذي ُعقــد فــي بيــت لحــم عــام  2009رشـ َّـح أبــو علــي نفســه لعضويــة اللجنــة املركزيــة
للحركــة إال أنــه لــم يفــز.
يعتقــد أبــو علــي َّأن الوضــع علــى الســاحة الفلســطينية يــزداد سـ ً
ـوءا رغــم تزايــد
التعاطــف مــع القضيــة الفلســطينية علــى مســتوى العالــم ،ويــرى بــأن سياســات
ُ
الواليــات املتحــدة املنحــازة لالحتــال فــي ظــل حكــم ترامــب ،تدخــل القضيــة
الفلســطينية فــي مربعــات أصعــب وأخطــر.

وحــول موقفــه مــن اتفــاق أوســلو ومســار التســوية ،يعتقــد أبــو علــي أنــه كأســير
داخــل ســجون االحتــال ،أدرك ســريعا أنــه ال يوجــد احتــال فــي العالــم أزيــل بالقــوة
دون مفاوضــات ،ومــن هنــا تقبــل االتفــاق بشــكل أســرع مــن النــاس اآلخريــن خــارج
املعتقــل ،ويعتقــد بـ َّ
ـأن االنقســام جريمــة ال تغتفــر ،واملســتفيد األول منــه هــو
االحتــال ،وتتحمــل حركــة حمــاس مســؤولية عــدم االقت ـراب مــن الحــل ،وينــادي
بضــرورة إشـراك التوجهــات السياســية واألحـزاب الدينيــة كافــة فــي منظمــة التحريــر
الفلســطينية ومؤسســاتها ،باعتبــار ذلــك أحــد أهــم أســباب قــوة الفلســطينيين،
داعيــا حركــة حمــاس لتغييــر مواقفهــا واشــتراطاتها.
يعتقــد أبــو علــي بـ َّ
ـأن املقاومــة حــق مشــروع كفلتــه جميــع املواثيــق الســماوية
والدوليــة ،مســتدركا َّأن توقيــع الفلســطينيين علــى اتفاقيــات الســام التــي تتضمــن
عــدم اســتخدام العنــف ضــد االحتــال تلزمهــم بعــدم املحاربــة بالســاح.
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حممد أبو طري
•ولــد يف قريــة أم طوبــا
جنــوب القــدس عــام .1951
يف
عضــوًا
•انتخــب
املجلــس التشــريعي عــن
حركــة حمــاس عــام .2006
•عضـــو املجلـــس الوطنـــي
الفلســـطيني.
•مـن القيـادات التاريخيـة
للحركـة األسـيرة ،أمضـى
عامـا يف سـجون االحتلال.
أكثـر مـن ثالثـة وثالثيـن ً

ولــد محمــد محمــود حســن أبــو طيــرفــي الســادس عشــرمــن نيســان /إبريــل عــام 1951
في قرية أم طوبا جنوب مدينة القدس ،وهو متزوج وله ولدان وخمس بنات .تلقى
تعليمــه االبتدائــي واإلعــدادي فــي مدرســة صــور باهــرالتابعــة لوكالــة األمــم املتحــدة
إلغاثــة الالجئيــن الفلســطينيين وتشــغيلهم «األونــروا» ،والثانويــة فــي مدرســة ثانويــة
األق�صــى الشــرعية ،وحصــل منهــا علــى شــهادة الثانويــة الشــرعية عــام  ،1971ثــم
التحــق بكليــة الشــريعة فــي الجامعــة األردنيــة ومنهــا تحــول إلــى قســم اللغــة العربيــة فــي
جامعــة بيــروت العربيــة ولكنــه لــم يكمــل تعليمــهُ .ع ّيــن ً
أمامــا ملســجد قريــة الجيــب
ِ
قــرب القــدس عــام  ،1972ثـ َّـم ً
إمامــا ملســجد قريتــه أم طوبــا حتــى عــام .2006
بــدأ أبــو طيــرمســيرته النضاليــة فــي وقــت مبكــرمــن حياتــه متأثـ ًـرا بوالــده الــذي شــارك
فــي مقاومــة العصابــات الصهيونيــة ضمــن مقاتلــي اإلخــوان املســلمين فــي القــدس
إبــان أحــداث النكبــة عــام  ،1948كمــا تأثــرفــي شــبابه املبكــربنتائــج معركــة الكرامــة
وباستشــهاد ابــن عمــه فــوزي أبــو طيــر .انتمــى لحركــة فتــح عــام  ،1972والتقــى فــي
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ً
لبنان بالقيادي الفتحاوي سعد صايل ،وتلقى ً
عسكريا في صفوف املقاومة
تدريبا
الفلســطينية فــي جنــوب لبنــان ومعســكردومــا فــي ســوريا ،اعتقلتــه قــوات االحتــال
عــام  1974وحكمــت عليــه بســتة عشــر ً
عامــا ،أثنــاء اعتقالــه تــرك حركــة فتــح
عــام  ،1976وشــارك فــي تأســيس التيــار اإلســامي فــي ســجون االحتــال تحــت اســم
«الجماعة اإلسالمية» في سجن الرملة عام  ،1976وشارك الحركة األسيرة نضالها
مــن أجــل تحســين شــروط الحيــاة داخــل ســجون االحتــال ،فخــاض مــع األســرى
اإلضرابات عن الطعام ،وتصدى معهم لعمليات القمع التي كانت تقوم بها إدارات
السجون .التقى بالشيخ أحمد ياسين أول مرة في السجن عام  ،1984وشارك من
داخل سجنه في اإلشراف على صفقة التبادل بين املقاومة واالحتالل عام ،1985
وكان أحــد محرريهــا.
أعيــد اعتقــال أبــو طيــر عــام  1989ملــدة عــام ونصــف بتهمــة املشــاركة فــي فعاليــات
االنتفاضة األولى ،واعتقل مرة أخرى عام ً 1990
إداريا ملدة ستة أشهرَّ ،
ثم اعتقل
مــن جديــد عــام  1992وحكــم عليــه بســت ســنوات بتهمــة االنتمــاء لكتائــب عــزالديــن
القســام والعمــل ضمــن خليــة عســكرية مــع الشــهيدين عــادل وعمــاد عــوض هللا
والشــهيد محيــي الديــن الشــريف والقيــادي صالــح العــاروري ،اعتبــر أبــو طيــر األب
الروحي ألفراد الخلية وكانوا يلقبونه بعمراملختار ،وتولى خالل اعتقاله مسؤولية
حركة حماس في سجن الخليل حتى عام  ،1995وفي عام  1998اعتقل مرة أخرى
وحكــم عليــه ســبعة أعــوام.
فــي عــام  2006فــازأبــو طيــرفــي االنتخابــات التشــريعية عــن قائمــة التغييــرواإلصــاح
ّ
ً
ممثــا عــن مدينــة القــدس ،إل أنــه اعتقــل بعــد أربعــة أشــهرومكــث فــي الســجن أربعــة
أعــوام ونصــف ،كمــا صــدرقـرارمــن االحتــال عــام  2010بإبعــاده عــن القــدس لكنــه
رفــض القـرار؛ فاعتقــل ومكــث فــي الســجن خمســة عشــرشـ ً
ـهرا ثــم أبعــد إلــى رام هللا.
اعتقل من جديد عام  2013وق�ضى في السجن خمسة وعشرين ً
شهراُ ،ومنع عدة
مـرات مــن دخــول البلــدة القديمــة فــي القــدس واملســجد األق�صــى ،باإلضافــة إلــى أنــه
ممنــوع مــن الســفرمنــذ عــام .1985
ُ
نشــرت مذكـرات أبــو طيــرعــام  ،2017بعنــوان «ســيدي عمــرذكريــات الشــيخ محمــد
أبــو طيــر» ،تحريــر بــال محمــد ،وهــي مــن إصــدارات مركــز الزيتونــة للدراســات
201

النخبة الفلسطينية املعاصرة

واالستشــارات.
يؤمــن أبــو طيــربخيــاراملقاومــة املســلحة لتحريــرفلســطين ،ويــرى فيهــا العامــل األهــم
الســتعادة فلســطين التاريخيــة وعــودة أهلهــا إليهــا ،ويعتقــد أن الشــعب الفلســطيني
قــادر علــى الصمــود ومقاومــة االحتــال حتــى نيــل حريتــه وتحريــر أرضــه ،ويــرى َّأن
الهــدف مــن أوســلو هــو تصفيــة القضيــة الفلســطينية ،وينــادي بضــرورة إنهــاء
االنقســام وعــدم التفــرد فــي صناعــة الق ـرار الفلســطيني وإصــاح منظمــة التحريــر
وإش ـراك حركتــي حمــاس والجهــاد فيهــا.
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حممد احلاج قاسم
•ولــد يف مدينــة طولكــرم
عــام .1952
•أكاديمــي متخصــص يف
مجالــي القانــون الدســتوري
والعلــوم السياســية.
•رئيـس املحكمة الدسـتورية
العليا يف فلسـطين.

ولــد محمــد عبــد الغنــي الحــاج قاســم فــي الثامــن والعشــرين مــن تشــرين الثانــي/
نوفمبــرعــام  1952فــي مدينــة طولكــرم شــمال الضفــة الغربيــة ،وهــو متــزوج ولــه ولــد
وبنت .درس االبتدائية في مدرسة ارتاح واإلعدادية في مدرسة طولكرم اإلعدادية،
والثانوية في مدرسة الفاضلية في مدينة طولكرم وحصل منها على شهادة الثانوية
العامــة فــي الفــرع األدبــي عــام  ،1971نــال شــهادة البكالوريــوس فــي الحقــوق مــن
كليــة العلــوم القانونيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة فــي جامعــة محمــد الخامــس فــي
مدينــة الربــاط املغربيــة عــام  ،1976واملاجســتيرمــن الجامعــة نفســها عــن أطروحتــه
«املســألة الفلســطينية ومشــروع الحكم الذاتي ( »)79-77عام  ،1982والدكتوراه
فــي القانــون الدســتوري والعلــوم السياســية مــن جامعــة الحســن الثانــي فــي الــدار
البيضــاء عــام .1992
َّ
درس فــي كليــة الحقــوق فــي جامعــة الحســن الثانــي فــي الــدار البيضــاء ،وفــي كليــة
ً
الحقــوق فــي جامعــة محمــد الخامــسَّ ،
ودرس أيضــا فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة فــي
مدينــة نابلــس ملــدة عــام ،وفــي الكليــة العســكرية فــي دولــة قطــر عــام  ،2015وعمــل
فــي تدريــس القانــون فــي اململكــة املغربيــة حتــى آب /أغســطس عــام  2016حيــن قـ َّـرر
العــودة إلــى فلســطين.
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نشــط الحاج قاســم ً
نقابيا إبان دراســته الجامعية ،حيث تولى منصب نائب رئيس
َّ
االتحــاد العــام لطلبــة فلســطين فــي الخــارج فــي الفتــرة مــا بيــن  ،1978 – 1973ومثــل
طلبــة فلســطين فــي اململكــة املغربيــة فــي االتحــاد العــام لطلبــة فلســطين فــي املؤتمــر
الســابع الــذي ُعقــد فــي لبنــان عــام  ،1978وتولــى منصــب رئيــس اتحــاد الحقوقييــن فــي
اململكــة املغربيــة وشــارك فــي أكثــرمــن مؤتمــرللمحاميــن العــرب فــي الفتــرة مــا بيــن عــام
.1994 - 1983
طالــب الحــاج قاســم بإنشــاء محكمــة دســتورية عليــا فلســطينية فــي مقــال نشــره
فــي عــام  ،2007فأصــدر الرئيــس محمــود عبــاس ق ـر ًارا بشــأن تشــكيل املحكمــة
الدســتورية العليــا عــام  ،2016واختيــر الحــاج قاســم ً
رئيســا لهــا.
للحاج قاسم ٌ
عدد من اإلصدارات منها :كتاب قضايا سياسية معاصرة ،صدرعام
ُ ،2000يـ َّ
ـدرس لطلبــة الحقــوق فــي جامعــة الحســن الثانــي ،ولــه عــدد مــن الدراســات
املنشــورة فــي املجــاالت القانونيــة والحقوقيــة ،وشــارك فــي العشـرات مــن املؤتمـرات
ّ
والنــدوات املتخصصــة فــي القانــون وحقــوق اإلنســان ،كمــا َّأنــه محكــم علمــي فــي
مجلتيــن علميتيــن لنشــراألبحــاث فــي القانــون فــي اململكــة املغربيــة ،وقــد أشــرف علــى
العديــد مــن أطروحــات املاجســتيروالدكتــوراه فــي جامعــات اململكــة املغربيــة.
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حممد اللحام
•ولــد يف مخيــم الدهيشــة
عــام .1955
•قيادي يف حركة فتح.
•انتخــب عضــوًا يف املجلــس
التشــريعي عــن فتــح عــام
.2006
•عضـــو املجلـــس الوطنـــي
الفلســـطيني.

ولــد محمــد خليــل اللحــام فــي مخيــم الدهيشــة لالجئيــن الفلســطينيين فــي محافظــة
بيــت لحــم فــي العشــرين مــن كانــون أول  /ديســمبر عــام  1955لعائلــة الجئــة تعــود
أصولها إلى قرية بيت عطاب املهجرة على بعد  20كم شــمال غرب بيت لحم ،وهو
متــزوج ولــه ثالثــة مــن الذكــور وابنــة .تلقــى تعليمــه األسا�ســي فــي مــدارس وكالــة الغــوث
وتشــغيل الالجئيــن األونــروا ،وحصــل علــى الثانويــة العامــة عــام 1974م داخــل
سجون االحتالل ،وعلى البكالوريوس في الخدمة االجتماعية من جامعة بيت لحم.
ً
ً
مترجمــا فــي جمعيــة الدراســات العربيــة فــي القــدس ،ومســؤول
أتقــن العبريــة وعمــل
عــن الشــؤون اإلسـرائيلية فــي مركــزتابــع ملنظمــة التحريــر ،وشــارك فــي تأســيس هيئــة
اإلذاعــة والتلفزيــون الفلســطينية عــام  ،1997وعمــل فــي دائــرة شــؤون الالجئيــن فــي
منظمــة التحريــر ،وكان ً
رئيســا للجــان الشــعبية للخدمــات فــي مخيمــات الجنــوب.
اعتقل اللحام أول مرة عام  ،1974وانضم لحركة فتح رسـ ً
ـميا عام  ،1978وتحرر
من الســجن بموجب صفقة تبادل لألســرى عام  .1985نشــط في االنتفاضة األولى
واعتقــل ملــدة ســتة أشــهر ً
إداريــا ،ثــم خضــع لإلقامــة الجبريــة لعــدة أشــهر .ســاهم
فــي تأســيس لجــان الخدمــات فــي مخيمــات الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة؛ فــكان مــن
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مؤس�سي جمعية ومركزالفنيق في مخيم الدهيشة ،كما انتخب ً
عضوا في املجلس
التشــريعي عــن حركــة فتــح فــي االنتخابــات التشــريعية عــام  ،2006وأصبــح بموجــب
ذلــك عضـ ًـوا فــي املجلــس الوطنــي الفلســطيني.
يــرى اللحــام أن الص ـراع مــع االحتــال ســيتواصل وحجــم مــا يقــدم مــن تضحيــات
ســتؤتي أكلــه ذات يــوم ولكــن الطريــق صعــب وشــاق ،ويؤمــن بالتســوية السياســية
ً
اتفاقــا ً
مــع االحتــال وبحــل الدولتيــن خيـ ًـارا إســتر ً
مؤقتــا،
اتيجيا ،ويعتبــراتفــاق أوســلو
وكان بدايــة ملشــروع كبيــر ولــه ســقف زمنــي ،إال أن الجانــب اإلس ـرائيلي تنكــر لهــذا
االتفاق ونكث بالعهود ،ويعتقد أن من حق الشعب الفلسطيني مقاومة االحتالل
حتــى الخــاص منــه ،ولكــن النضــال يجــب أن ينطلــق مــن منطلــق وطنــي مجمــع عليه،
وليــس مــن حــق أي فصيــل اتخــاذ الق ـرارمنفـ ً
ـردا فــي هــذا الخصــوص ،فحركــة فتــح
أول مــن حمــل البندقيــة وقــاد الكفــاح املســلح ضــد االحتــال ،لكــن البندقيــة ال يتــم
اللجــوء إليهــا فــي كل األوقــات ،فهنــاك مرحلــة ال تفيــد فيهــا البندقيــة حمايــة ملصالــح
الشــعب الفلســطيني ،ويــرى أن االنقســام الفلســطيني يــوازي النكبــة فــي تداعياتــه
الســلبية ومخاطــره املدمــرة للشــعب الفلســطيني وقضيتــه العادلــة ،وتتحمــل حركــة
حمــاس املســؤولية عنــه ،ويعتقــد َّأن منظمــة التحريــرالفلســطينية هــي جهــة جبهويــة
جامعــة للــكل الفلســطيني ولهــا برنامــج وطنــي ،وعلــى الحــركات اإلســامية الدخــول
فيهاوفقهذاالبرنامج.
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حممود الصيفي
•ولــد يف بلــدة بيــت فوريــك
عــام .1959
•عضــو اللجنــة املركزيــة
لجبهــة التحريــر العربيــة.
•عضو املجلس الوطني
الفلسطيني.
•عضــو أول قيــادة قطريــة
يف فلســطين لحــزب
البعــث العربــي االشــتراكي.

ولد محمود مصطفى الصيفي في األول من تشرين ثاني /نوفمبرعام  1959في بلدة
بيت فوريك ،شرق مدينة نابلس ،شمال الضفة الغربية ،وهو متزوج وله خمسة
ذكــور وبنتــان .درس االبتدائيــة واإلعداديــة فــي مــدراس بيــت فوريــك ،والثانويــة فــي
مدرســة العروب الثانوية القريبة من مخيم العروب في محافظة الخليل ،وحصل
منهــا علــى شــهادة الثانويــة فــي الفــرع الزراعــي عــام  ،1979كمــا حصــل علــى شــهادة
البكالوريــوس فــي الهندســة الزراعيــة تخصــص إنتــاج حيوانــي مــن كليــة الزراعــة فــي
ً
ً
رياضيــا لصحيفــة
جامعــة بغــداد عــام  .1986عمــل أثنــاء دراســته الثانويــة مراســا
ً
مهندسا لتركيب األعالف
الشعب الفلسطينية الصادرة في القدس املحتلة ،وعمل
ً
َّ
فــي جمعيــة مربــي الدواجــن فــي مدينــة رام هللا بيــن أعــوام  ،1991-1986ثــم مهندســا
زر ً
اعيــا فــي مركــز أبحــاث األرا�ضــي التابــع لجمعيــة الدراســات العربيــة فــي القــدس
عــام  ،1991حتــى أصبــح مديـ ًـرا ملكتــب شــمال الضفــة الغربيــة ومقــره مدينــة نابلــس
عــام  ،2011ونشــط فــي مجــال رصــد انتهــاكات االحتــال بحــق األرا�ضــي واملزارعيــن
الفلســطينيين واالســتيطان ،إلــى جانــب تنفيــذ املشــاريع اإلغاثيــة ملصلحــة املزارعيــن.
حصل الصيفي على عضوية نقابة املهندسين الزراعيين األردنيين منذ عام ،1987
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وعضويــة الهيئــة التأسيســية واإلداريــة لنقابــة املهندســين الزراعييــن الفلســطينية
منذ عام  ،2012وأسس مع آخرين جمعية خريجي الجامعات العراقية في فلسطين
َّ
مثــل الجمعيــة فــي املؤتمــر التأسي�ســي األول
عــام  ،2017وأصبــح أميــن ســرها ،كمــا
لالتحــاد العربــي لخريجــي الجامعــات العراقيــة الــذي عقــد فــي بيــروت عــام .2017
أعجــب الصيفــي فــي بدايــة حياتــه بحركــة فتــح ،وشــارك فــي الفعاليــات الوطنيــة أثنــاء
دراســته الثانويــة مثــل املظاه ـرات واالعتصامــات وإلقــاء الحجــارة ،كمــا تأثــر إبــان
دراســته الجامعيــة بأفــكار حــزب البعــث االشــتراكي ،وكان عضـ ًـوا فــي لجنــة الطلبــة
العــرب َّ
ونفــذ العديــد مــن النشــاطات الطالبيــة .التحــق بجبهــة التحريــرالعربيــة عــام
 ،1986واعتقلــه االحتــال عــام  1988ملــدة ً 18
يومــا ،ثــم أصبــح عضـ ًـوا فــي قيــادة
منطقــة بيــت فوريــك فــي أول مؤتمــريعقــد لجبهــة التحريــرالعربيــة داخــل فلســطين
فــي مدينــة القــدس املحتلــة عــام  ،1992ثــم عضـ ًـوا فــي شــعبة قيــادة شــمال الضفــة فــي
َّ
الجبهــة عــام  ،1995ومثــل الجبهــة فــي لجنــة التنســيق الفصائلــي فــي محافظــة نابلــس
عــام  ،1996وكان عضـ ًـوا فــي لجنــة توزيــع مكرمــة الرئيــس صــدام حســين لعائــات
الشــهداء والجرحــى وأصحــاب املنــازل املدمــرة فــي أعقــاب اجتيــاح مدينــة نابلــس
عــام  ،2000وانتخــب عضـ ًـوا فــي مجلــس بلــدي بيــت فوريــك فــي الفتــرة مــا بيــن 2012
ُ
–  ،2016وفــي العــام ذاتــه فــاز بعضويــة أول قيــادة قطريــة لحــزب البعــث العربــي
االشــتراكي فــي فلســطين ،كمــا انتخــب عضـ ًـوا فــي اللجنــة املركزيــة لجبهــة التحريــر
ً
العربيــة ،وأصبــح مســؤول للمكتــب اإلعالمــي التابــع لجبهــة التحريــرالعربية ،وشــارك
فــي إطــاق املؤتمــرالقومــي الشــعبي فــي تونــس ،وأصبــح عضـ ًـوا فيــه عــام  ،2017كمــا
اختيرلعضوية املجلس الوطني الفلسطيني عن جبهة التحريرالعربية عام ،2018
وانتخــب عضـ ًـوا فــي مكتــب الثقافــة واإلعــام فــي القيــادة القطريــة لحــزب البعــث
العربــي االشــتراكي عــام  ،2018واختيــر عضـ ًـوا فــي املنبــر الثقافــي الدولــي وهــو جســم
ثقافــي يضــم مثقفيــن وأدبــاء علــى مســتوى العالــم العربــي ومقــره مدينــة ســتوكهولم
الســويدية عــام .2018
يــرى الصيفــي أن القضيــة الفلســطينية ذاهبــة إلــى املجهــول ،فهنــاك حالــة مــن التيــه
فــي وقائــع القضيــة علــى البعديــن الداخلــي والخارجــي ،وغيــاب فــي األفــق السيا�ســي،
وهنالك سرقة لألرض وتجذرلالستيطان ،ويعتقد أن اتفاق أوسلو أضربالقضية
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بتقســيمه الضفــة الغربيــة ،وفــرض وقائــع علــى األرض تتــواءم ورؤيــة االحتــال،
ويفترض الصيفي عدم إسقاط أي نوع من أنواع املقاومة ،واملقاومة بكل الوسائل
املتاحة بما فيها املقاومة الشعبية التي يراها غيرمجدية بشكلها الحالي الذي يمارس
علــى األرض ،ويعتبــر َّأن االحتــال أســس دولتــه بالقــوة ،فبالتالــي ال يجابــه إال بالقــوة،
ويطالــب بإنهــاء االنقســام؛ كونــه مرحلــة اســتفاد منهــا االحتــال ومــا زال ،ويعتقــد أن
أسباب االنقسام واضحة؛ فهناك مسألة البرامج السياسية املتباينة ،والتدخالت
الخارجيــة ،محمــا جميــع األطـراف الفلســطينية املســؤولية عنــه ،داعيــا إلــى ضــرورة
تحقيــق الش ـراكة السياســية وفــق مبــدأ توافقــي يمكــن مــن خاللــه مشــاركة الــكل
الفلســطيني فــي جميــع األطــرواملؤسســات بغــض النظــرعــن األســماء.

209

حممود الرحمي
•ولــد يف مدينــة البيــرة عام
.1963
•عضــو القيــادة السياســية
لحركــة حمــاس يف الضفــة
الغربيــة (.)1992-1990
•انتخــب عضــوا يف املجلــس
التشــريعي عــام 2006
وأمينــا لســر املجلــس.
•عضو املجلس الوطني الفلسطيني.

ولــد محمــود أحمــد عبــد الرحمــن الرمحــي فــي مدينــة البيــرة فــي الخامــس مــن كانــون
الثانــي  /ينايــرعــام  ،1963لعائلــة فلســطينية الجئــة تعــود أصولهــا إلــى قريــة املزيرعــة
قضــاء الرملــة ،وهــو متــزوج ولــه أربعــة ذكــور وابنــة .درس االبتدائيــة واإلعداديــة
والثانويــة فــي مــدارس رام هللا والبيــرة ،وحصــل علــى الثانويــة العامــة مــن مدرســة
الهاشــمية في مدينة البيرة ســنة  1980وأنهى البكالوريوس في الطب والجراحة من
جامعــة رومــا فــي إيطاليــا عــام  ،1987وحصــل علــى البــورد الفلســطيني فــي التخديــر
والعنايــة املكثفــة مــن مستشــفى املقاصــد عــام  .2001عمــل أخصائــي تخديــروعناية
مكثفــة فــي مستشــفى الرعايــة العربيــة فــي مدينــة البيــرة ،وأســس مــع آخريــن املركــز
الطبي للجنة زكاة رام هللا والبيرة عام  1990وبقي مديره حتى عام  ،1997إذ افتتح
مشــفى الرحمــة للتوليــد والجراحــة النســائية وعمــل فيــه حتــى عــام .2002
تأثــرالرمحــي بالحالــة الوطنيــة العامــة ،وبــدأ باملشــاركة فــي الفعاليــات الوطنيــة مــن
مظاه ـرات واعتصامــات منــذ كان ً
طالبــا فــي املدرســة ،فاعتقلــه االحتــال أول مــرة
عــام  1976علــى خلفيــة مشــاركته فــي الفعاليــات ،انتمــى بعدهــا لجماعــة اإلخــوان
املســلمين فــي فلســطين ،وفــي رومــا أصبــح مســؤول اتحــاد الطلبــة املســلمين ملــدة 4
أعوام ،ونائب رئيس االتحاد اإلسالمي على مستوى إيطاليا ،ورئيس اتحاد الطلبة
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املســلمين فــي إيطاليــا ملــدة عــام.
بعــد عودتــه إلــى فلســطين انخــرط الرمحــي فــي العمــل الوطنــي إبــان االنتفاضــة األولــى،
وكان عضــو القيــادة السياســية لحركــة حمــاس فــي الضفــة الغربيــة (،)1992-1990
واعتقلــه االحتــال عــام  1992وحكــم عليــه بالســجن  28شـ ً
ـهرا ،وبعــد اإلفـراج عنــه
أصبــح عضـ ًـوا فــي لجنــة القــوى الوطنيــة واإلســامية ،وفــي عــام  2006انتخــب عضـ ًـوا
فــي املجلــس التشــريعي عــن كتلــة التغييــر واإلصــاح فــي محافظــة رام هللا والبيــرة،
وأصبــح بموجبــه عضـ ًـوا فــي املجلــس الوطنــي الفلســطيني ،وتولــى منصــب أمانــة ســر
املجلــس التشــريعي ،وفــي العــام ذاتــه اعتقلــه االحتــال ملــدة  32شـ ً
ـهرا ،واعتقلــه مــرة
ـهرا ،ثــم اعتقلــه مجـ ً
ـددا ً
أخــرى ً
إداريــا عــام  2010ملــدة  20شـ ً
إداريــا عــام  2012ملــدة
 22شـ ً
ـهرا .شــارك الرمحي في جلســات الحوارمع حركة فتح والســلطة الفلســطينية.
يــرى الرمحــي أن القضيــة الفلســطينية غيــرمعزولــة عــن املحيــط العربــي واإلســامي
املضطرب ،ورغم ذلك قد تكون أشــد الســاعات حلكة تســبق الصبح ،ويؤمن َّ
بأن
لدى الشعب الفلسطيني القدرة على إزعاج االحتالل وإن كان غيرقادرعلى إنهائه،
ً
وتاريخيــا التخلــص مــن املحتليــن فــي عاملنــا كان بجهــود األمــة وليــس بجهــود شــعب
واحــد ،وتحســن الواقــع اإلســامي ســيكون خيـ ًـرا علــى الفلســطينيين.
ً
يعتقد الرمحي أن اتفاق أوسلولم يأت من فراغ ،بل أعد له طويل فيما أن اشتعال
االنتفاضة ســرعت فيه ،أما االنقســام فكان نتيجة حتمية ملعطيات كثيرة ،حذرنا
منهــا األخ أبــو مــازن مــن قبــل سياســات ميدانيــة تمــارس وســتؤدي إلــى انفجــارصـراع،
واملســؤول عــن االنقســام هــي الســلطة الفلســطينية التــي رفضــت التســليم بنتائــج
االنتخابــات ،وكذلــك ارتهــان الســلطة ألوامــر وحســابات خارجيــة تكبــل الرئيــس
عبــاس؛ لذلــك هــو غيــرقــادرأو غيــرمعنــي باملصالحــة.
يــرى الرمحــي أن املقاومــة حــق شــرعي لــكل الشــعوب كفلتــه الشــريعة اإلســامية
واملواثيــق الدوليــة وهــي لــم تقصــره علــى أســلوب واحــد ،فهنــاك وســائل متدرجــة
كلهــا مكفولــة وهــي مــن حــق الشــعب الفلســطيني ،وكل مرحلــة لهــا أســاليبها حســب
الظــرف والحاجــة واإلمكانيــات ،ويعتقــد الرمحــي أن حركــة حمــاس حاولــت الدخــول
ً
عروضــا جديــة مــن القيــادة
فــي املنظمــة منــذ عــام  ،1990لكنهــا لــم تلــق فــي حينــه
السياســية ملنظمــة التحريــر.
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مريم صاحل
•ولــدت يف مخيــم ديــر عمــار
عــام .1952
يف
عضــوًا
•انتخبــت
املجلــس التشــريعي عــن
حركــة حمــاس عــام .2006
•وزيــرة شــؤون املــرأة يف
الحكومــة العاشــرة.
•عضـــو املجلـــس الوطنـــي
الفلســـطيني.

ولــدت مريــم محمــود حســن صالــح فــي الثامــن عشــرمــن أيلــول /ســبتمبرعــام 1952
فــي مخيــم ديــرعمــارشــمال غــرب مدينــة رام هللا لعائلــة فلســطينية تعــود أصولهــا إلــى
قريــة بيــت نبــاال قضــاء اللــد والرملــة ،وهــي متزوجــة ولهــا خمســة مــن الذكــور وبنتــان.
درســت االبتدائيــة فــي املدرســة النموذجيــة فــي رام هللا ،واإلعداديــة فــي مدرســة بنــات
رام هللا الثانويــة ،والثانويــة فــي مدرســة بنــات البيــرة الثانويــة ،وحصلــت منهــا علــى
الثانوية العامة في الفرع األدبي عام  ،1970وحصلت على شهادة البكالوريوس في
الشــريعة اإلســامية مــن قســم الدعــوة فــي جامعــة امللــك عبــد العزيــزفــي مكــة املكرمــة
بتقديــر ممتــاز مــع مرتبــة الشــرف األولــى عــام 1979م ،وعلــى درجــة املاجســتير مــن
قسم الكتاب والسنة في جامعة أم القرى في مكة املكرمة عام  ،1986وعلى درجة
ً
الدكتوراه من قسم الكتاب والسنة من الجامعة ذاتها عام  .1993عملت مدرسة
للحديــث وعلومــه فــي كليــة الدعــوة وأصــول الديــن فــي جامعــة القــدس /أبــو ديــس فــي
الفتــرة مــا بيــن عــام  ،2005-1993وعملــت محاضــرة غيــرمتفرغــة فــي معهــد اإلغاثــة
الطبيــة فــي مدينــة رام هللا فــي الفتــرة بيــن عــام .2005-2002
نشــأت فــي أســرة متدينــة وكان ملنهــاج التربيــة اإلســامية فــي املــدارس أثــره فــي تعزيــز
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التزامها الديني .اطلعت على الفكراإلسالمي في املرحلة الجامعية ،وتأثرت بالعديد
مــن أســاتذة الشــريعة واملفكريــن اإلســاميين ،مثــل ســيد ســابق ومحمــد قطــب
وغيرهــم .اهتمــت بالعمــل النســوي املؤس�ســي؛ فســاهمت فــي تأســيس جمعيــة الهــدى
النســائية فــي مدينــة البيــرة وترأســتها فــي الفتــرة بيــن  ،2000-1997وكانــت عضـ ًـوا فــي
الهيئــة التأسيســية لجمعيــة خليــل الرحمــن ،وعضــوا فــي الهيئــة العامــة فــي جمعيــة
أصدقــاء الكفيــف فــي مدينــة البيــرة فــي الفتــرة مــن عــام  ،2005-1998وعضـ ًـوا فــي
الهيئــة العامــة لجمعيــة االتحــاد النســائي العربــي فــي مدينــة البيــرة فــي الفتــرة بيــن عــام
 ،2005-1998وعضــوا فــي اللجنــة النســائية فــي جمعيــة بيــت نبــاال الخيريــة فــي مدينــة
رام هللا فــي الفتــرة بيــن عــام .2005 - 1999
نشــطت فــي الجانــب التطوعــي؛ فتطوعــت كأســتاذة فــي معهــد مريــم البتــول الشـ ّ
ـرعي
ً
التابــع لجمعيــة الهــدى النســائية فــي مدينــة رام هللا مــن عــام  ،2000 - 1998فضــا
عــن مشــاركتها فــي إلقــاء املحاض ـرات فــي الجامعــات واملعاهــد واملســاجد فــي مختلــف
أنحاء الضفة الغربية ،كما اهتمت بنشرالعلم الشرعي والوعظ الديني في املسجد
األق�صــى؛ فعملــت مــع مشــروع مصاطــب العلــم فــي ســاحات املســجد األق�صــى الــذي
أشــرفت عليــه الحركــة اإلســامية الشــمالية داخــل األرا�ضــي املحتلــة عــام ،1948
وكانت تلقي املحاضرات داخل قبة الصخرة .في عام  2006فازت بعضوية املجلس
التشــريعي عــن قائمــة التغييــر واإلصــاح ،وتولــت عضويــة لجنــة التربيــة والتعليــم،
ولجنة املرأة داخل املجلس ،كما حصلت على عضوية املجلس الوطني الفلسطيني
بحكــم عضويتهــا فــي املجلــس التشــريعي ،وتولــت وزارة شــؤون امل ـرأة فــي الحكومــة
الفلســطينية العاشــرة برئاســة إســماعيل هنيــة.
فــرض االحتــال عليهــا ً
منعــا مــن الســفر منــذ عــام  ،2007وتعرضــت لالعتقــال
ً
اإلداري ملــدة  7أشــهرعــام  ،2007فضــا عــن مداهمــات منزلهــا ومصــادرة حاســوبها
ومســتندات لهــا ،باإلضافــة القتحــام األجهــزة األمنيــة الفلســطينية منزلهــا ومصــادرة
وثائــق وملفــات تخــص عملهــا فــي املجلــس التشــريعي .صــدر ملريــم ثالثــة كتــب
شــرعية هــي« :إكمــال املعلــم بشــرح صحيــح مســلم» ،و»نظــرة الق ـرآن الكريــم إلــى
التــرف واملترفيــن» ،و»الثقافــة اإلســامية» ،فضـ ًـا عــن نشــرها عـ ً
ـددا مــن األبحــاث
والدراســات ،واملقاالت في الصحف واملواقع اإللكترونية ،واملشــاركة في املؤتمرات.
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تعتقــد صالــح َّأنــه رغــم األوضــاع الصعبــة التــي تمــر بهــا القضيــة الفلســطينية إال
ً
ـاؤلَّ ،
ألن النصــر َوعـ ُـد هللا للمؤمنيــن ،فالحــق ســيعود وينتصــرفــي نهايــة
َّأن هنــاك تفـ
املطــاف ،وتعتبــر اتفــاق أوســلو حالــة فرضــت علــى الفلســطينيين ،ولــم يكــن هنــاك
طرفــان متكافئــان ،كمــا أن هنــاك إشــكالية فلســطينية فــي فهــم االتفــاق وتطبيقــه،
وترى أن االنقسام مأساة ويجب إنهائه ،داعية لوحدة الشعب تحت رؤية املقاومة
وتحريراألرض ،وتعتقد أن الشراكة السياسية هي األساس واالحتكام لحزب واحد
أمــر مرفــوض ،وبالتالــي املطلــوب مشــاركة الــكل الفلســطيني فــي كافــة املؤسســات
علــى أســاس انتخابــات ديمقراطيــة وبرنامــج وطنــي ،وإعــادة هيكلــة منظمــة التحريــر
وتفعيلهــا بمشــاركة الــكل الفلســطيني ،وتعتقــد أن املقاومــة املســلحة هــي األســاس،
فيما املقاومة الشعبية مساندة وحاضنة لها حتى تحقيق التحرير.
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مصطفى الربغوثي
•ولــد يف مدينــة القــدس
املحتلــة عــام .1954
•األمين العـام لحركة املبادرة
الوطنية الفلسطينية.
•انتخــب عضــوًا يف املجلــس
التشــريعي عــام .2006
•عضـــو املجلـــس املركـــزي
الفلســـطيني.

ولد مصطفى كامل البرغوثي في الخامس عشرمن كانون الثاني /ينايرعام ،1954
فــي مدينــة القــدس املحتلــة ،لعائلــة فلســطينية مــن قريــة ديــرغســانة قضــاء رام هللا،
وهــو متــزوج ولــه ابنــة .درس املرحلتيــن االبتدائيــة واإلعداديــة فــي مــدارس مدينــة
البيــرة ،والثانويــة فــي مدرســة الهاشــمية الثانويــة ،حيــث حصــل منهــا علــى شــهادة
الثانويــة بالفــرع العلمــي عــام  ،1971وأنهــى دراســة الطــب مــن جامعــة الصداقــة فــي
موســكو عــام  ،1978وعلــى املاجســتيرفــي اإلدارة وبنــاء األنظمــة اإلداريــة مــن جامعــة
ً
طبيبــا فــي
ســتانفورد األمريكيــة  .)1995-Stanford University) 1994عمــل
مستشــفى املقاصــد فــي الفتــرة بيــن عــام ( ،)1988-1978وشــغل مديــرمعهــد اإلعــام
ً
للسياسات الصحية والتنموية في رام هللا ( ،)2005-1989واختيروزيرا لإلعالم في
ً
ً
إعالميــا باســمها.
وناطقــا
الحكومــة الفلســطينية الحاديــة عشــرة عــام 2007
بــدأ اهتمــام البرغوثــي بالقضايــا الوطنيــة منــذ كان ً
طالبــا فــي املدرســة ،حيــث شــارك
ً
الحركة الطالبية نشــاطاتها ،وكانت ميوله يســارية .انتخب رئيســا التحاد الطلبة في
جامعــة الصداقــة فــي موســكو ،وانتمــى للحــزب الشــيوعي الفلســطيني عــام ،1978
وعمــل مــع آخريــن علــى تأســيس اإلغاثــة الطبيــة الفلســطينية ،وكان لعملــه فيهــا دور
كبيــرفــي تعزيــزمكانتــه باعتبــاره شــخصية عامــة ،كمــا كان واحـ ًـدا مــن أعضــاء الوفــد
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الفلسطيني املفاوض في مباحثات السالم في مؤتمرمدريد عام  ،1991وعضواللجنة
التوجيهيــة للمفاوضــات متعــددة األطـراف .شــارك فــي انتخابــات املجلــس التشــريعي
عــام  ،1996لكنــه لــم يفــز ،وفــي عــام  2002اســتقال مــن حــزب الشــعب ،وأســس مــع
آخريــن حركــة املبــادرة الوطنيــة الفلســطينية ،وشــغل أمينهــا العــام .ســاهم البرغوثــي
في تأســيس وإدارة منظومة املعلومات واإلعالم «الراصد الفلســطيني» عام ،2002
الــذي بهــدف للوصــول إلــى الـرأي العــام العالمــي والتأثيــرفيــه ،وفــي عــام  2005شــارك
فــي االنتخابــات الرئاســية وحصــل علــى  % 20مــن األصــوات ،وفــازبعضويــة املجلــس
التشــريعي فــي االنتخابــات التشــريعية ضمــن قائمــة فلســطين املســتقلة عــام ،2006
وســاهم في إنشــاء شــبكة املنظمات األهلية الفلســطينية ،وهو عضو في العديد من
مجالــس أمنــاء مؤسســات أكاديميــة وأهليــة ،مثــل املؤسســة الفلســطينية لدراســة
الديمقراطيــة «مواطــن» ،والجامعــة األمريكيــة فــي جنيــن.
ســاهم البرغوثــي فــي تأليــف العديــد مــن الكتــب فــي املجــال الصحــي والخدمــات
االجتماعيــة فــي الضفــة وغــزة ،ولــه كتــاب بعنــوان «الصمــود علــى الجبــل -مــن أجــل
الحريــة والديمقراطيــة».
يعتقــد البرغوثــي أن القضيــة الفلســطينية تمــر بواحــدة مــن أدق مراحلهــا ،وبــأن
االحتــال يحــاول منــع إقامــة دولــة فلســطينية ،وعليــه ،ال يوجــد أفــق مســتقبلي
لعالقــة يمكــن أن تكــون مقبولــة مــع الحركــة الصهيونيــة ،ويــرى بــأن االنقســام ســببه
غياب الديمقراطية ،ويعتبربأن اتفاق أوسلو فشل وفشلت معه الحلول الوسط،
وال يوجــد أمامنــا ســوى جعــل إس ـرائيل تتراجــع عــن خطواتهــا علــى األرض ،وعليــه
يمكــن النظــر بالذهــاب إلــى خيــار الدولــة الفلســطينية الواحــدة ،ويعتقــد البرغوثــي
بــأن املقاومــة الشــعبية هــي االســتراتيجية الوطنيــة البديلــة ملــا فشــل فــي تحقيقــه
الفلسطينيون خالل السنوات املاضية ،وبإمكانها أن تحقق ً
تغيرا في ميزان القوى،
إذا ما ارتكزت على توحيد الصف والعمل على مكونات الشعب الفلسطيني ،وفق
اســتراتيجية الصمــود بهــدف الضغــط علــى االحتــال ،ويعتبــرالبرغوثــي أن الشـراكة
السياســية مطلــب مهــم ،وركيــزة أساســية يمكــن االنطــاق بهــا مــن خــال تشــكيل
حكومة وحدة وطنية ،وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ،على أن تنضوي جميع
التيــارات والقــوى تحــت إطــارمنظمــة التحريــرالفلســطينية وفــق حالــة توافقيــة.
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مناضل حنني
•ولــد يف بلــدة بيــت فوريــك
عــام .1968
•عضــو اللجنــة املركزيــة
لجبهــة النضــال الشــعبي.
•عضـــو املجلـــس الوطنـــي
الفلســـطيني.
•أميـــن ســـر دائـــرة العمل
النقابـــي والجماهيـــري
املركزيـــة التابعـــة لجبهـــة النضـــال الشـــعبي.

ولــد مناضــل مصطفــى حننــي فــي الســابع مــن كانــون أول  /ديســمبر عــام  1968فــي
بلــدة بيــت فوريــك شــرق مدينــة نابلــس فــي الضفــة الغربيــة ،وهــو متــزوج ولــه ولــدان
وثــاث بنــات .درس االبتدائيــة واإلعداديــة والثانويــة فــي مــدارس بيــت فوريــك .التحق
باألجهــزة األمنيــة الفلســطينية ،فعمــل فــي جهــازال ـ  17منــذ عــام  1997بعــد إتمامــه
دورة عســكرية اســتمرت ســبعة أشــهرَّ ،
ثم تحول إلى جهازاالســتخبارات العســكرية
منــذ عــام  ،2000وهــو برتبــة نقيــب.
انخــرط حننــي فــي النضــال الوطنــي خــال دراســته اإلعداديــة ضمــن عناصــر جبهــة
النضــال الشــعبي ،واعتقلــه االحتــال أول مــرة عــام  1988عقــب إصابتــه بالرصــاص
فــي الركبــة إثــر مواجهــات مــع قــوات االحتــال داخــل بلدتــه ،ثـ َّـم أعــاد اعتقالــه فــي
العــام نفســه وخضــع للتحقيــق ملــدة ً 36
يومــا ،ومــرة ثالثــة عــام  .1989ســاهم حننــي
فــي تشــكيل مجموعــات شــبابية ســرية لحمايــة بلدتــه مــن أعمــال التخريــب التــي كان
يقــوم بهــا متعاونــون مــع االحتــال ،وخــاض تجربــة مطــاردة اســتمرت ســتة أشــهر،
وانتهــت باعتقالــه وخضوعــه للتحقيــق ملــدة ً 36
يومــا.
217

النخبة الفلسطينية املعاصرة

َّ
تحمــل مســؤولية تنظيــم جبهــة النضــال فــي منطقــة بيــت فوريــك عــام  ،1990وتفــرغ
للعمــل التنظيمــي فــي جبهــة النضــال مــع الحفــاظ علــى وظيفتــه العموميــة ،فمنــذ عــام
 2001أصبح مسؤول الجبهة في منطقة نابلس ،وانتخب ً
عضوا في اللجنة املركزية
ً
للجبهــة فــي أعقــاب عقدهــا ألول مؤتمــرلهــا عــام  ،2005وأصبــح مســؤول عــن العمــل
النقابي داخل الجبهة ،وانتخب أمين سردائرة العمل النقابي والجماهيري املركزية
في الجبهة عام  ،2007كما يديرحنني دائرة املفروزين على األجهزة األمنية من أبناء
الجبهــة ،وهــي دائــرة مهمتهــا متابعــة قضايــا أبنــاء الجبهــة العامليــن فــي األجهــزة األمنيــة،
وفــي عــام  2018اختيــر عضـ ًـوا فــي املجلــس الوطنــي الفلســطيني عــن جبهــة النضــال
الشــعبي.
يــرى حننــي أن الواقــع الفلســطيني الداخلــي صعــب جـ ًـدا ،والقضيــة الفلســطينية

تمــرفــي أصعــب ســنواتها ،ســواء نتيجــة حالــة االنقســام ،أو الحالــة العربيــة املترديــة،
أو زيــادة التطبيــع مــع االحتــال أو أزمــة الثقــة الداخليــة التــي يمــر بهــا اإلنســان
الفلســطيني ،والتــي انعكســت سـ ًـلبا علــى حياتــه اليوميــة ،ويعتقــد أن اتفــاق أوســلو
ً
َّ َّ
ً
لكنه مكن من عودة آالف الفلسطينيين إلى
مرحليا ،وعليه مالحظات،
كان اتفاقا
أرض الوطــن ،وإشــكاله األســاس أن الفلســطينيين ملتزمــون بــه بشــكل كامــل ،فيمــا
لــم يلتــزم االحتــال بذلــك ،ويعتبــر أن االنقســام حالــة صعبــة ومؤســفة ،وهــو نتــاج
الحالــة الفلســطينية الداخليــة وسياســات االحتــال وموقــف املجتمــع الدولــي ،أمــا
الش ـراكة الوطنيــة فهــي ،برأيــه ،ضــرورة ومــن املهــم أن يتــم التوافــق علــى كل �شــيء
قبل الذهاب إلى أي عملية ديمقراطية ،ويدعو إلى دخول كافة األطروالتنظيمات
ملنظمــة التحريــرالفلســطينية كونهــا املظلــة واملمثــل للشــعب الفلســطيني ،ويعتقــد
أن طبيعة املرحلة التي تمربها القضية الفلسطينية تلعب ً
دورا في اختياراألسلوب
املقــاوم املناســب ،وتشــكيل كيانــات ومؤسســات فــي هــذه املرحلــة يجعــل التوجــه
للعمــل املســلح أمـ ًـرا غيــرواقعــي ،واملقاومــة الشــعبية الســلمية هــي الخيــاراألفضــل فــي
هــذه املرحلــة مــع عــدم إســقاط باقــي الخيــارات.
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مىن منصور
• ُولــدت يف مدينــة نابلــس
عــام .1961
يف
عضــوًا
•انتخبــت
املجلــس التشــريعي عــن
حركــة حمــاس عــام .2006
•مــن الناشــطات اإلســاميات
يف العمــل النســوي.
•عضـــو املجلـــس الوطنـــي
الفلســـطيني.

ُولــدت منــى ســليم منصــور فــي الثامــن عشــرمــن تشــرين الثانــي /نوفمبــرعــام 1961
فــي مدينــة نابلــس شــمال الضفــة الغربيــة ،وهــي متزوجــة ولهــا ولــدان وثــاث بنــات.
درســت املرحلــة االبتدائيــة فــي مدرســة ابــن حــزم ،واملرحلــة اإلعداديــة فــي مدرســة
ابــن ســينا ،والثانويــة فــي مدرســتي الصالحيــة والعائشــية فــي نابلــس ،وحصلــت علــى
شهادة الثانوية العامة في الفرع العلمي عام  ،1980وعلى البكالوريوس في الفيزياء
ّ
مدرســة للفيزيــاء فــي كليــة املجتمــع
مــن جامعــة النجــاح الوطنيــة عــام  .1986عملــت ِ
اإلسالمي في مدينة الزرقاء األردنية عام  1986ومشرفة قسم داخلي في الكليةَّ ،
ثم
ٍ
ٍ
انتقلــت للتدريــس فــي مــدارس الضفــة الغربيــة بعــد زواجهــا مــن القيادي الفلســطيني
الشــهيد جمــال منصــور.
تأثــرت منصــور فــي شــبابها املبكــر بفعاليــات الحركــة الوطنيــة الفلســطينية ،وكان
لحــادث استشــهاد الطالبــة لينــا النابل�ســي أثــره عليهــا ،وقــد حــدث التحــول الكبيــرفــي
حياتهــا عندمــا انخرطــت فــي الحركــة الطالبيــة إبــان دراســتها الجامعيــة ،حيــث انتمــت
للكتلــة اإلســامية وشــاركت فــي أنشــطتها ،كمــا أثــرى زواجهــا مــن القيــادي فــي حمــاس
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جمــال منصــور فكرهــا َّ
وعمــق نظرتهــا بالفكــر اإلســامي والقضيــة الفلســطينية.
واجهــت منصــور تحديــات اجتماعيــة نظـ ًـرا النخ ـراط زوجهــا فــي العمــل الوطنــي؛ إذ
اعتقــل عــدة م ـرات وأبعــد إلــى مــرج الزهــور أواخــر عــام  ،1992ثـ َّـم اغتالتــه قــوات
االحتــال عــام  ،2001فــكان عليهــا أن تحمــل هـ َّـم األســرة لوحدهــا ،وأن يكــون لهــا
بصمــات فــي العمــل االجتماعــي العــام.
نشطت منصور في العمل النسائي املؤسساتي؛ فانضمت لجمعية االتحاد النسائي
ُ
ُ
فــي ثمانينيــات القــرن املا�ضــي ،وكان لهــا دور فــي متابعــة أســراألســرى والشــهداء وأســر
املبعدين إلى مرج الزهور في تسعينيات القرن املا�ضي ،وانضمت لجمعية التضامن
الخيرية ومركزجذور للثقافة والفنون ورابطة املرأة املسلمة ،وكان لها مساهمات
ملحوظة في نشاطات هذه املؤسسات.
فازت منصور في انتخابات املجلس التشريعي الفلسطيني عام  2006ضمن قائمة
التغييــر واإلصــاح املحســوبة علــى حركــة حمــاس ،وكانــت عضـ ًـوا فــي لجنــة التربيــة
والتعليــم واللجنــة االجتماعيــة فــي املجلــس التشــريعي ،وأصبحــت عضـ ًـوا فــي املجلــس
الوطنــي الفلســطيني بحكــم عضويتهــا فــي املجلــس التشــريعي ،وواجهــت صعوبــات
ً
خصوصــا بعــد تعطيــل االحتــال الحيــاة
أثنــاء عملهــا نائبــة فــي املجلــس التشــريعي،
ً
البرملانيــة باعتقــال أغلــب أعضــاء كتلتهــا البرملانيــة ،فضــا عــن مضايقــات األجهــزة
األمنيــة الفلســطينية ألســرتها ،واعتقالهــا لــدى االحتــال مــدة ً 15
يومــا ،ومنعهــا
مــن الســفرمنــذ عــام  .2009نشــطت منصــور فــي املشــاركة فــي اللقــاءات الجماهيريــة
العامــة وحمــل شــكاوى املواطنيــن للجهــات الرســمية والحديــث لوســائل اإلعــام
حــول القضايــا العامــة كالحريــات واملـرأة والتعليــم ،كمــا أنهــا تشــارك فــي املحاضـرات
والنــدوات فــي املراكــز واملؤسســات األكاديميــة وتــزور الجامعــات وتشــارك الطلبــة
أنشــطتهم.
ُ
ترى منصور أن اتفاق أوسلو اتفاق أمني خدع به الشعب الذي كان يظن أنه ثمرة
تضحياته في االنتفاضة األولى ،وأدى إلى ضرب املقاومة الفلسطينية وترك الشعب
الفلســطيني بــا ســند يدافــع عنــه أمــام االحتــال ،وتعتقــد بـ َّ
ـأن االنقســام مصيبــة
حلــت علــى الشــعب الفلســطيني والبــد مــن تجاوزهــا علــى قاعــدة العمــل علــى إنهــاء
االحتــال وتحريــراألرض ،وتحقيــق الشـراكة السياســية عبــرإعــادة تفعيــل منظمــة
220

النخبة الفلسطينية املعاصرة

التحريــر الفلســطينية ،وإعــادة انتخــاب املجلــس الوطنــي الفلســطيني واملجلــس
التشــريعي ورئاســة الســلطة الفلســطينية ،وتطالــب بوجــود ديموقراطيــة حقيقيــة
واحتـرام لهــذه الديموقراطيــة ،وتعتقــد أن مــن حــق الشــعب الفلســطيني اســتخدام
ً
خصوصــا أن املعاهــدات واملواثيــق الدوليــة تمنــح
كافــة الوســائل ملقاومــة االحتــال،
الفلســطينيين حق املقاومة ،بما فيها املقاومة املســلحة ،واالحتالل ال يفهم إال لغة
القــوة ،وصاحــب الحــق فــي النهايــة ســينتصر.
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مؤيد شعبان
•ولــد يف مخيــم نــور شــمس
عــام .1968
•عضــو املجلــس الثــوري
لحركــة فتــح منــذ عــام
.2 0 1 6
•عضــو مجلــس إدارة نــادي
األســير الفلســطيني.
•أميــن ســر حركــة فتــح يف
محافظــة طولكــرم يف الفتــرة مــا بيــن .2017 - 2011

ولــد مؤيــد إبراهيــم صــاح شــعبان فــي الثانــي عشــرمــن آب  /أغســطس عــام  1968فــي
مخيم نور شمس لالجئين الفلسطينيين في مدينة طولكرم لعائلة فلسطينية الجئة
من بلدة قنيرقضاء حيفا ،وهو متزوج وله ولدان وبنت .درس املرحلتين االبتدائية
واإلعداديــة فــي مدرســة مخيــم نــور شــمس التابعــة لوكالــة الغــوث وتشــغيل الالجئيــن
الفلسطينيين األونروا ،واملرحلة الثانوية في مدرسة طولكرم الثانوية حيث حصل
منهــا علــى شــهادة الثانويــة العامــة فــي الفــرع األدبــي عــام  ،1986وحصــل علــى درجــة
البكالوريــوس فــي االجتماعيــات مــن جامعــة القــدس املفتوحــة عــام  ،2014إذ حرمــه
ـات واالعتقــاالت املتكــررة مــن إكمــال دراســته الجامعيــة
إغــاق االحتــال الجامعـ ِ
بشكل طبيعي في جامعتي بيرزيت والنجاح .التحق بجهازالوحدات الخاصة التابع
للســلطة الوطنية الفلســطينية ،وتســلم مهمة مديرالوحدات الخاصة في طولكرم
فــي الفتــرة مــا بيــن عــام  ،2005-2001ثــم انتقــل إلــى جهــازاالســتخبارات العســكرية،
وأصبــح مديـ ًـرا لــه فــي طولكــرم فــي الفتــرة مــا بيــن عــام  ،2008– 2007كمــا تســلم
منصب مسؤول املصادرالخاصة في جهازاالستخبارات العسكرية ،ثم انتقل عام
 2009للعمــل فــي جهــازاملخابـرات الفلســطينية.
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انخــرط شــعبان بالحالــة النضاليــة منــذ كان ً
فتــى فــي املدرســة ،فــكان يشــارك فــي
املظاهـرات وإلقــاء الحجــارة علــى دوريــات االحتــال وهــو فــي ســن السادســة عشــرة،
وفــي عــام  1985اعتقلــه االحتــال ملــدة عــام ،انتمــى خــال اعتقالــه لحركــة فتــح،
ونشــط داخل قرية ذنابة في إطارها .اعتقل لدى االحتالل ملدة عامين عام ،1990
ِ
كمــا اعتقــل مــرة أخــرى عــام  1993بتهمــة العمــل ضمــن مجموعــة تابعــة لصقــور
فتــح وحكــم عليــه بالســجن ملــدة  15عــام ،أفــرج عنــه عــام  1999فــي إطــارإفراجــات
عمليــة الســام ،وفــي الفتــرة بيــن عــام  2007-2000أصبــح عضـ ًـوا فــي إقليــم الحركــة
فــي طولكــرم ومديــرمكتــب اإلقليــم فيهــا ،وانتخــب لعضويــة املؤتمــرالعــام الســادس
لفتح الذي ُعقد في مدينة بيت لحم عام  ،2009كما تســلم مهام أمين ســرالحركة
ـددا ً
فــي طولكــرم فــي الفتــرة مــا بيــن عــام  ،2012-2011ثــم انتخــب مجـ ً
أمينــا للســرعــام
 2012وبقــي فــي هــذا املنصــب حتــى عــام  ،2016وفــي املؤتمــرالســابع لفتــح الــذي عقــد
فــي مدينــة رام هللا عــام  2016انتخــب عضـ ًـوا فــي املجلــس الثــوري ،وتولــى مســؤولية
األقاليــم العربيــة فــي مفوضيــة األقاليــم الخارجيــة فــي الحركــة.
يعتقد شعبان أن القضية الفلسطينية تمرفي ظروف صعبة ،وال بد من العمل على
تعزيــزصمــود الشــعب الفلســطيني وتحقيــق وحدتــه الداخليــة وإعــادة تعزيــزالقيــم
الوطنيــة ،ويــرى أن اتفــاق أوســلو قــام علــى حســن النوايــا مــن طــرف الفلســطينيين،
وقــد حقــق إنجـ ًـازا ً
مهمــا تمثــل فــي عــودة نصــف مليــون فلســطيني إلــى أرض الوطــن،
لكن التعنت اإلسرائيلي أوصل الفلسطينيين للحالة املحبطة التي يحيونها اليوم،
ويعتبرأن االنقســام الفلســطيني أصاب الحلم الفلســطيني بالحرية واالســتقالل في
مقتــل ،ويعتقــد َّأنــه ال بــد مــن تحقيــق الشـراكة السياســية فــي إطــارمنظمــة التحريــر
وضمن برنامجها الفكري والسيا�ســي دون فرض الرؤية الفكرية اإلســامية كبديل
للفكــرالــذي تقــوم عليــه منظمــة التحريــرَّ ،أمــا املقاومــة فهــي ،برأيــه ،مطلوبــة وال بــد
مــن تعزيــزصمــود املواطنيــن وتســخيركل األدوات لتحقيــق ذلــك ،وتفعيــل املقاومــة
الشــعبية مــن خــال إســتراتيجية شــاملة.
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ناصر الدين الشاعر
•ولــد يف بلــدة سبســطية
عــام .1961
•عميــد كليــة الشــريعة يف
جامعــة النجــاح الوطنيــة
ً
ســابقا.
•نائــب رئيــس الــوزراء ووزيــر
التربيــة والتعليــم العالــي
يف الحكومــة العاشــرة،
ووزيــرا يف الحاديــة عشــرة.
•عضــو لجنــة الحريــات املنبثقــة عــن اتفــاق املصالحــة
يف القاهــرة عــام .2011

ولــد ناصــرالديــن محمــد أحمــد حســن الشــاعرفــي التاســع مــن كانــون أول /ديســمبر
عــام  1961فــي بلــدة سبســطية فــي محافظــة نابلــس شــمال الضفــة الغربيــة ،وهــو
متــزوج ولــه ولــدان وأربــع بنــات .درس املراحــل االبتدائيــة واإلعداديــة فــي سبســطية،
وحصــل علــى الثانويــة العامــة فــي الفــرع العلمــي مــن مدرســة سبســطية الثانويــة
عــام  ،1981وحصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الفقــه والتشــريع بتقديــر امتيــاز
مــن قســم الدراســات اإلســامية فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة عــام  ،1985وعلــى
درجــة املاجســتير بدرجــة امتيــاز فــي تخصــص الفقــه والتشــريع مــن الجامعــة ذاتهــا
عــام  ،1989وعلــى درجــة الدكتــوراه فــي تخصــص الدراســات املقارنــة مــن جامعــة
مانشســتر البريطانيــة قســم دراســات الشــرق األوســط عــام  .1996عمــل الشــاعر
ً
مدرســا فــي املــدارس الحكوميــة ثــم املــدارس الخاصــة فــي الفتــرة مــا بيــن عــام -1985
ً
 ،1989وعمــل محاضـ ًـرا فــي جامعــة النجــاح منــذ عــام  ،1989واختيــرعميــدا لكليــة
الشــريعة فــي الفتــرة مــا بيــن عــام .2005-2001
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انخرط الشاعرفي ّ
الهم الثقافي والوطني في مرحلة مبكرة من حياتهً ،
متأثرا بتوجيهات
والده وببيئته املتدينة واملحبة للثقافة واملليئة بالشواهد التاريخية ،فبدأ نشاطه
مــن خــال املدرســة واملســجد وأقبــل علــى القـراءة وأتقــن الخطابــة .اعتقلــه االحتــال
أول مــرة ملــدة ً 18
يومــا قضاهــا فــي ســجن نابلــس املركــزي إثــرمشــاركته فــي مســيرات
ضد االســتيطان عام  ،1978ونشــط في الحركة الطالبية وكان ً
رئيســا ملجلس طلبة
جامعــة النجــاح عقــب انتخابــات عــام  ،1981وكان مــن الطلبــة اإلســاميين الذيــن
دعــوا الســتعادة اللحمــة بيــن الديــن والوطنيــة الفلســطينية .اعتقــل مــرة أخــرى ملــدة
ً 18
يومــا عــام  ،1984فصــل بعدهــا مــن مهنــة التدريــس ،فانتقــل للعمــل فــي املــدارس
الخاصــة .خــال دراســته فــي بريطانيــا نشــط فــي أوســاط الطلبــة واألقليــات العربيــة
واإلســامية عبــرتنظيــم العديــد مــن املؤتمـرات والنــدوات ،إضافــة إلــى عضويتــه فــي
مجلــس اإلفتــاء للمركــزاإلســامي فــي بريطانيــا عــام  ،1995كمــا بــرز ً
نقابيــا؛ فانتخــب
ً
عضوا في الهيئة اإلدارية لنقابة العاملين في جامعة النجاح الوطنية لثالث دورات
فــي الفتــرة بيــن عــام  ،2001 - 1997وانتخــب ً
رئيســا للجمعيــة التعاونيــة االســتهالكية
للعامليــن فــي جامعــة النجــاح فــي الفتــرة مــا بيــن عــام  .2005 - 2000فــي عــام 2005
وقبيــل انتخابــات املجلــس التشــريعي اعتقلــه االحتــال ملــدة خمســة أشــهر ،وفــي
عــام ُ 2006ع ّيــن وزيـ ًـرا للتربيــة والتعليــم العالــي ً
ونائبــا لرئيــس الــوزراء الفلســطيني
ِ
فــي الحكومــة العاشــرة ،ثــم عيــن وزيـ ًـرا للتربيــة والتعليــم العالــي فــي الحكومــة الحاديــة
عشــرة (حكومــة الوحــدة) عــام  ،2007فاعتقلــه االحتــال مــع مجموعــة كبيــرة مــن
الــوزراء والنــواب وخضــع للتحقيــق ملــدة شــهرين فــي مركــز تحقيــق بتــاح تكفــا ،ثـ َّـم
اعتقــل ً
إداريــا ملــدة أربعــة أشــهرعــام  ،2007وملــدة ســتة أشــهرعــام .2009
بــرز الشــاعر بشــكل الفــت فــي إطــار جهــود املصالحــة الفلســطينية منــذ حــدوث
االنقســام عــام  ،2007وشــارك فــي عــدد كبيــر مــن اللقــاءات واملؤتم ـرات الســاعية
ل ـرأب الصــدع بيــن الفرقــاء الفلســطينيين ،وتــم اختيــاره بتوافــق وطنــي عضـ ًـوا
فــي لجنــة الحريــات عــام  ،2011والتــي ضمــت عـ ً
ـددا مــن الشــخصيات السياســية
واالعتباريــة ،وهدفــت إلــى متابعــة الوضــع الداخلــي الفلســطيني وحــل اإلشــكاليات
وإزالــة املظالــم الواقعــة علــى املواطنيــن .كمــا نشــط فــي املجــال الفكــري والثقافــي؛
فشــارك في عدد كبيرمن املؤتمرات األكاديمية واللقاءات الفكرية داخل فلســطين
وخارجهــا ،ونشـ َـرعـ ً
ـددا مــن األبحــاث والدراســات فــي مجــات علميــة محكمــة ،وكتــب
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عـ ً
ـددا كبيـ ًـرا مــن املقــاالت فــي الصحــف الفلســطينية والعربيــة ،وشــارك فــي العديــد
مــن البرامــج اإلذاعيــة والتلفزيونيــة للحديــث عــن قضايــا سياســية ودينيــة وثقافيــة
واجتماعيــة ،ولــه عــدد مــن اإلصــدارات؛ مثــل كتــاب عمليــة الســام الفلســطينية
اإلس ـرائيلية ،وواقــع األئمــة والوعــاظ فــي فلســطين بيــن الواقــع والطمــوح ،والبحــث
ً
العلمــي وتطبيقاتــه ،ونظــام األســرة فــي اإلســام ،والتواصــل االجتماعــي ،فضــا عــن
كتــب أخــرى شــارك فــي تأليفهــا.
يــرى الشــاعر أن األفــق السيا�ســي مغلــق ،مــا يــؤدي إلــى تــرك آثــار هائلــة علــى الجيــل
القــادم ،ويعــزز احتماليــة تغيي ـرات غيــرمتوقعــة مــن األجيــال الجديــدة التــي تراقــب
ً
إقليميــا فخارطــة املنطقــة تتغيــر بشــكل ســريع،
اآلن وتتفاعــل بشــكل صامــتَّ ،أمــا
ً
خصوصا بعد أن عادت
واألنظمة الدكتاتورية فاقدة للشرعية في نظرالجماهير،
َّ
القضيــة الفلســطينية خــارج َهـ ّـم هــذه األنظمــة ،ويعتقــد بأنــه ال يوجــد رهــان علــى
الــدور العربــي واإلقليمــي كثيـ ًـرا ،وعلــى املســتوى الدولــي بــدأت أمريــكا تفقــد أحاديــة
ً
خصوصــا مــع تصاعــد الــدور الرو�ســي.
التقريــرفيمــا يتعلــق بالقضيــة الفلســطينية،
َّ
يعتبــر الشــاعر أن اتفــاق أوســلو شــكل بدايــة التحــوالت فــي القضيــة الفلســطينية،
ولــه ســلبيات كثيــرة ،فيمــا كان لــه دور فــي تثبيــت القضيــة الفلســطينية فــي الخارطــة
الدوليــة وأمــام القانــون الدولــي ،لكــن الفلســطينيين حتــى اللحظــة لــم يســتطيعوا
االســتفادة مــن ذلــك ،ويــرى أن االنقســام عمــل علــى تراجــع القضيــة الفلســطينية
إقليميــا ً
ً
ودوليــا ،وعلــى
عشـرات الســنين ،وبالرغــم أنــه صناعــة محليــة إال أنــه يغــذى
ً
ً
الرغــم مــن وجــود مســاع قويــة إلنهائــه إال أن هنــاك تعطيــا ومنعــا ألن يكــون لإلســام
السيا�سي وجود في دوائرالحكم ،ويدعوالشاعرإلى تطويرمنظمة التحريروتفعيلها
واحتـرام تمثيلهــا للشــعب الفلســطيني ،وإدخــال كل األطــرالفلســطينية داخلهــا عبــر
االنتخابــات الحــرة ،ويــرى أن املقاومــة حــق مشــروع للشــعب الفلســطيني كفلــه
القانــون الدولــي ،ومــن الضــروري أن يكــون هنــاك قـراروطنــي فلســطيني جامــع لهــذا
الشــكل أو األســلوب أو ذاك مــن املقاومــة بمــا يخــدم الشــعب الفلســطيني وقضيتــه
العادلــة.
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عــام .1949
•أستاذ العلوم السياسية يف
جامعة النجاح الوطنية.
•وزيــر الحكــم املحلــي يف
حكومــة الوفــاق الوطنــي
.2015 -2014

ولــد نايــف ســمور ســليم أبــو خلــف فــي الســادس مــن كانــون ثانــي /ينايــرعــام ،1949
لعائلــة فلســطينية مــن مدينــة الخليــل ،جنــوب الضفــة الغربيــة ،وهــو متــزوج ولــه
ولدان وبنتان .درس االبتدائية في مدرسة الجزائراالبتدائية في الخليل ،واإلعدادية
في مدرسة األميرمحمد ،والثانوية في مدرسة الحسين بن علي ،وحصل على شهادة
الثانويــة العامــة فــي الفــرع العلمــي عــام  ،1967وحصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي
العلوم السياسية واإلدارة العامة من الجامعة األردنية عام  ،1972واملاجستيرفي
العلــوم السياســية مــن جامعــة نــورث إيســترن إلينــوي Northeastern University
(شيكاغو) في الواليات املتحدة عام  .1977بدأ التدريس في كلية االقتصاد والعلوم
اإلدارية في جامعة النجاح الوطنية عام  ،1979ثم باشرمع آخرين بتأسيس قسم
العلــوم السياســية فــي الجامعــة .حصــل علــى الدكتــوراه فــي العلــوم السياســية مــن
جامعــة برادفــورد  University of Bradfordفــي بريطانيــا عــام  .1986تـرأس قســم
ً
ابتداء من عام  ،1991وساهم
العلوم السياسية في جامعة النجاح ألكثرمن دورة
مــع آخريــن فــي إعــداد برنامــج املاجســتيرللتخطيــط والتنميــة السياســية فــي جامعــة
النجــاح الوطنيــة ،وأصبــح منسـ ًـقا للبرنامــج فــي الفتــرة مــا بيــن عــام ،2006-1999
وعمــل محاضـ ًـرا غيــرمتفــرغ فــي برنامــج الدراســات الدوليــة فــي جامعــة بيرزيــت خــال
الفتـرات مــن عــام  ،1998 - 1997وبيــن عــام .2018 - 2014
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تولــى أبــو خلــف عضويــة مجلــس أمنــاء الجمعيــة األكاديميــة الفلســطينية للشــؤون
الدوليــة «باســيا»  PASSIAفــي الفتــرة مــا بيــن عــام  ،1989 – 1986وت ـرأس الهيئــة
اإلداريــة لجمعيــة العامريــة التعاونيــة لإلســكان ،وهــي جمعيــة مخصصــة بموظفــي
جامعــة النجــاح الوطنيــة فــي الفتــرة مــا بيــن عــام  ،2006 1996-كمــا ت ـرأس الهيئــة
اإلداريــة لنقابــة العامليــن فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة فــي الفتــرة بيــن عــام – 1992
 ،1993واختيــر أبــو خلــف بمرســوم رئا�ســي عضـ ًـوا فــي املجلــس االستشــاري لهيئــة
مكافحــة الفســاد ،وعيــن وزيـ ًـرا للحكــم املحلــي فــي حكومــة التوافــق األولــى فــي حزيـران/
يونيــو  2014حتــى تموز/يوليــو  ،2015وتولــى منصــب رئيــس مجلــس التنظيــم األعلــى
الفلســطيني ،ورئيــس مجلــس إدارة صنــدوق تطويــروإقـراض للبلديــات كونــه وزيـ ًـرا
للحكــم املحلــي.
ـدد مــن املؤتمـرات األكاديميــة وشــارك فــي أخــرى داخــل
ســاهم أبــو خلــف فــي تنظيــم عـ ٍ
فلســطين وخارجهــا ،كمــا شــارك فــي العديــد مــن النــدوات واملحاضـرات ،ونشــرعــدداً
مــن األوراق البحثيــة والدراســات ،ولــه كتــاب منهــاج الدراســات الفلســطينية،
مشــترك التأليــف.
يعتقــد أبــو خلــف أن القضيــة الفلســطينية تمــربأصعــب مراحلهــا علــى املســتويات
املحلية واإلقليمية والدولية ،فهناك تغيرات واضحة في العمق العربي واإلسالمي،
فألول مرة تتخذ مواقف تجاه القضية الفلسطينية وليست لصالحها وبمساهمة
ً
أطـراف عربيــة ،ويــرى أن أوســلو لــم يكــن خيـ ًـارا فلسـ ً
إجباريــا حمــل
ـطينيا ،بــل ممـ ًـرا
عـ ً
ـددا مــن العيــوب واملشــكالت ،منهــا تأجيلــه للقضايــا الرئيســة مثــل القــدس
والالجئيــن ،كمــا أن االنقســام أضــربالفلســطينيين كثيـ ًـرا ،داعيــا إلــى تجــاوزه وتعزيــز
الوحــدة قبــل أن يخلــق ً
واقعــا يصعــب تصحيحــه فيمــا بعــد ،وإلــى تحقيــق الشـراكة
السياســية وفــق آليــات وأدوات تنســجم مــع القانــون والدســتور ،بعيـ ًـدا عــن الكوتــة
واملحاصصــة ،ويــرى أن مــن حــق الشــعب الفلســطيني العمــل علــى إنهــاء االحتــال
بكافــة الوســائل واألشــكال التــي أقرتهــا الشــرعية الدوليــة ،واختيــارالوســيلة ملقاومــة
االحتــال ،علــى أن تكــون بمــا يتــاءم والظــروف التــي تمــربهــا القضيــة الفلســطينية.
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جناة أبو بكر
•ولــدت يف بلــدة عرابــة
عــام .1964
•مــن القيــادات الفتحاويــة
النســوية.
يف
عضــوًا
•انتخبــت
املجلــس التشــريعي عــام
.2 0 0 6
•عضـــو املجلـــس الوطنـــي
الفلســـطيني.

ولــدت نجــاة عمــر أبــو بكــر فــي الثامــن مــن تشــرين أول /أكتوبــر عــام  1964لعائلــة
فلســطينية مــن بلــدة عرابــة قضــاء جنيــن شــمال الضفــة الغربيــة ،وهــي متزوجــة
ولهــا ثــاث بنــات وولــد .درســت االبتدائيــة واإلعداديــة والثانويــة فــي مــدارس عرابــة،
وحصلــت علــى شــهادة الثانويــة العامــة بالفــرع األدبــي عــام  ،1984كمــا حصلــت علــى
درجــة البكالوريــوس فــي علــم االجتمــاع  /فرعــي صحافــة مــن جامعــة النجــاح عــام
 ،1990وعلــى املاجســتيرفــي التخطيــط اإلقليمــي مــن الجامعــة نفســها عــام ،2000
والدكتــوراه فــي علــم االجتمــاع السيا�ســي مــن كليــة اآلداب فــي جامعــة القاهــرة عــام
 .2006افتتحــت مكتــب بيســان للصحافــة واإلعــام ،وعملــت مــن خاللــه مــع الوكالــة
اإليطاليــة كمديــرة ملكتبهــا فــي شــمال الضفــة ،ومراســلة لوكالــة األنبــاء الفرنســية
«فرانــس بريــس» ،ومراســلة لصحيفــة الفجــرالفلســطينية ،وصحــف أخــرى تصــدر
في األرا�ضي املحتلة عام  ،48وفي الفترة من عام  1995-1992تولت منصب مديرة
مركزاملعلومات والتوثيق لالنتهاكات اإلسرائيلية شمال الضفة الغربية في جمعية
الدراسات العربية التابعة لبيت الشرق ،وتسلمت إدارة شؤون الطلبة والعالقات
العامــة فــي جامعــة القــدس املفتوحــة بيــن أعــوام  ،1998-1995كمــا عينــت مديـ ًـرا
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ً
عامــا فــي وزارة االقتصــاد فــرع نابلــس ،كمســؤولة عــن الرقابــة علــى الذهــب وحمايــة
املستهلك شمال الضفة بين أعوام  ،2005-1998ثم انتقلت للعمل في مقرالوزارة
فــي رام هللا فــي منصــب مديــرعــام حمايــة املســتهلك فــي الضفــة حتــى مطلــع عــام .2006
ً
نشأت أبوبكرفي بيت قومي ناصري ،فضل عن أن جدها لوالدها كان من املقاتلين
مــع الشــيخ عــزالديــن القســام ،كمــا تأثــرت أبــو بكــروهــي طالبــة بحركــة فتــح وشــاركت
في فعالياتها؛ األمرالذي أدى في إحدى املرات إلى توقيف االحتالل لها واستجوابها
لســاعات ،وبــدأ انخراطهــا الواعــي فــي الحالــة النضاليــة مــع التحاقهــا بجامعــة
النجــاح ،حيــث انتخبــت عضـ ًـوا فــي مجلــس اتحــاد الطلبــة عــن حركــة الشــبيبة
ً
أوضاعــا صعبــة مــع اعتقــال
الطالبيــة لــدورات انتخابيــة متعــددة .واجهــت أبــو بكــر
زوجهــا وتكـراراقتحــام قــوات االحتــال بيتهــا ،وتفاعلــت مــع االنتفاضــة األولــى وكانــت
ضمــن كــوادرالقيــادة الوطنيــة املوحــدة ،وفــي عــام  2000انتخبــت عضـ ًـوا فــي لجنــة
إقليم عن محافظة نابلس ،كما انتخبت ً
عضوا في املجلس التشــريعي الفلســطيني
عــام  2006عــن قائمــة حركــة فتــح ،وتولــت عضويــة عــدد مــن اللجــان فيــه كاللجنــة
السياســية والصحيــة واالجتماعيــة ،كمــا شــاركت فــي عــدة لجــان تحقيــق فــي قضايــا
عامــة ،ورفعــت صوتهــا ً
عاليــا ضــد الفســاد داخــل املؤسســات الرســمية .فــي عــام
 2009ترشــحت لعضويــة اللجنــة املركزيــة التابعــة لحركــة فتــح ،وبعــد أن أخبــرت
بالفوز تم التراجع عن ذلك حسب قولها ،واعتصمت داخل املجلس التشريعي في
رام هللا ملــدة شــهرضــد محــاوالت اعتقالهــا مــن قبــل أجهــزة األمــن الفلســطينية علــى
خلفيــة قضايــا فســاد كشــفتها حســب قولهــا ،فصــدرق ـراربفصلهــا مــن حركــة فتــح
وجردت من كافة مواقعها التنظيمية التي تولتها ً
عام ّ ،2016
سابقا .أنشأت تجمع
ِ
ً
ً
صالونــا ً
ثقافيــا
اقتصاديــا ،كمــا افتتحــت
كنعانيــات الــذي يهــدف إلــى تمكيــن النســاء
ينظــم لقـ ًـاء أسـ ً
ـبوعيا.
َّ
ـدر عـ ٍـال
تعتقــد أبــو بكــر أن الشــعب الفلســطيني لديــه اإليمــان الراســخ أنــه علــى قـ ٍ
مــن القــوة ،ويتمتــع برؤيــة تفــوق قيادتــه السياســية ،وهــذا ســيعزز مســتقبله فــي
دحــر االحتــال واالنتصــار عليــه ،وتــرى أن الفلســطينيين علــى مشــارف صــدام مــع
االحتــال نتيجــة ممارســاته اليوميــة بحقــه ،وتصــف اتفــاق أوســلو بأنــه دمــار علــى
الشــعب الفلســطيني ،وســكين كبيــرأنهــى الكثيــرمــن الوطــن ،وأضــركثيـ ًـرا باملشــروع
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الوطنــي ،وتــرى أن مســؤولية االنقســام تقــع علــى حركتــي حمــاس وفتــح ،فيمــا
االحتــال هــو املســتفيد الوحيــد منــه لتســمين املشــروع الصهيونــي وفصــل غــزة عــن
الضفــة الغربيــة ومصــادرة الضفــة وتهويدهــا ،وتدعــو إلــى الخــروج مــن هــذه الحالــة
وتحقيــق ش ـراكة سياســية فعليــة عبــر إج ـراء انتخابــات للمجلــس الوطنــي ،وإعــادة
تشكيل منظمة التحريرالفلسطينية على أساس الشراكة للكل الفلسطيني بكافة
األطيــاف واأللــوان الحزبيــة ،وتؤمــن أبــو بكــر َّأن املقاومــة بكافــة أشــكالها مشــروعة
ً
ومطلوبة طاملا هناك احتالل ،ففلسطين أرض مقدسة وهي أرض الرباط واملحشر
واملنشر ،وال يعمرفيها ظالم ،ولكن ال بد من االنتباه أن املقاومة السلمية سمحت
لالستيطان بالتمدد أكثرعلى األرض الفلسطينية.
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نزار رمضان
•ولــد يف مدينــة الخليــل
عــام .1960
•ممثــل حركــة حمــاس يف
لجنــة الفصائــل الوطنيــة
واإلســامية يف الخليــل
خــال االنتفاضــة الثانيــة.
•انتخــب عضــوًا يف املجلــس
التشــريعي عــام .2006
•عضـــو املجلـــس الوطنـــي
الفلســـطيني.

ولــد ن ـزار عبــد العزيــز عبــد الحميــد رمضــان فــي مدينــة الخليــل عــام  1960لعائلــة
فلســطينية مــن بلــدة الفالوجــة املهجــرة ،وهــو متــزوج ولــه أربعــة أوالد وأربــع بنــات.
تلقــى تعليمــه االبتدائــي واإلعــدادي والثانــوي فــي مــدارس الخليــل الواقعــة فــي محيــط
املسجد اإلبراهيمي ،وحصل على شهادة الثانوية العامة من مدرسة طارق بن زياد
الثانويــة الحكوميــة بالفــرع األدبــي عــام  ،1980وحصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي
الشــريعة اإلســامية مــن جامعــة الخليــل عــام  ،1994وعلــى املاجســتيرفــي الدراســات
اإلســامية املعاصــرة مــن جامعــة القــدس /أبــو ديــس عــن أطروحتــه (الخطــاب
اإلســامي املعاصــر :دراســة فــي ضــوء حركــة حمــاس) عــام  ،2010والتحــق ببرنامــج
الدكتــوراه فــي الفقــه السيا�ســي فــي جامعــة الســودان للعلــوم والتكنولوجيــاَّ ،
ولكنــه
لــم يتمكــن مــن مناقشــتها بســبب منعــه مــن الســفر .عمــل فــي اإلعــام مــع صحيفــة
السبيل األردنية عام  ،1989وعمل مع مجلة فلسطين املسلمة واملركزالفلسطيني
لإلعالم ووكالة قدس برس ووكالة األنباء اإليرانية (إيرنا) ومجلة األسرة السعودية
الصــادرة فــي هولنــدا وصحيفــة الشــرق القطريــة وموقــع الجزيــرة نــت وغيرهــا.
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نشــأ رمضــان وترعــرع فــي أروقــة مســجد الشــيخ علــي البــكاء املجــاور ملنزلــه ،وانتمــى
لجماعــة اإلخــوان املســلمين عــام  ،1977ونشــط فــي العمــل الفكــري والدعــوي مــع
دخولــه الجامعــة ،حيــث ت ـرأس عــام  1980التجمــع اإلســامي فــي كليــة املجتمــع
العربــي فــي مدينــة عمــان ،اســتدعته مخابـرات االحتــال أكثــرمــن مــرة ،ومنعتــه مــن
الســفرمنــذ عــام  1981وتعطلــت دراســته فــي الخــارج ،واعتقــل عــام  ،1983وخضــع
للتحقيــق ملــدة شــهرين ونصــف ثـ َّـم أفــرج عنــه .شــغل رمضــان عضويــة مجلــس اتحــاد
الطلبة في جامعة الخليل عام  ،1983وكان مســؤول الكتلة اإلســامية في الجامعة
مــن عــام  .1986-1984أبعــده االحتــال إلــى مــرج الزهــور جنــوب لبنــان أواخــرعــام
ً
 1992ملــدة عــام ،فــكان عضـ ًـوا فاعــا فــي اللجنــة اإلعالميــة داخــل املخيــم ،وكان مــن
ّ
أوائــل مــن وثــق تجربــة اإلبعــاد ونشــرها فــي كتــاب بعنــوان «علــى مشــارف الوطــن».
بــرز فــي العمــل االجتماعــي املؤسســاتي؛ فــكان عضـ ًـوا فــي أكثــرمــن جمعيــة ومؤسســة
أهليــة كالجمعيــة الخيريــة اإلســامية لأليتــام ،وجمعيــة الشــبان املســلمين ،وجمعيــة
أصدقاء املريض ،وجمعية اإلحسان الخيرية ،وجمعية الهالل األحمرالفلسطيني،
كمــا اهتــم بالجانــب الثقافــي والتوعــوي فــي املجتمــع؛ فأســس املركــزالثقافــي اإلســامي
عام 1997م ،وانتخب ً
رئيســا له لثالث دورات ،وشــارك في تأســيس منتدى الخليل
الثقافــي عــام 1995م ،وانتخــب أميــن ســرلــه لدورتيــن.
َّ
مثــل رمضــان حركــة حمــاس فــي لجنــة الفصائــل الوطنيــة واإلســامية فــي محافظــة
الخليــل ،وشــارك بعــد انــدالع انتفاضــة األق�صــى عــام  2000فــي تأســيس املكتــب
الدائــم للقــوى الوطنيــة واإلســامية فــي محافظــة الخليــل ،الــذي يشــرف علــى
الفعاليــات والنشــاطات الوطنيــة فــي املحافظــة .اعتقلــه االحتــال ً
إداريــا عــام 2002
ثم أعيد اعتقاله في األعوام  ،2014 ،2012 ،2007 ،2005وبلغ مجموع اعتقاالته
أكثــر مــن  108أشــهر.
اهتــم رمضــان بالكتابــة والتأليــف ،فصــدرلــه عــدة كتــب ،منهــا :كتــاب االســتراتيجية
اإلسالمية ومرحلة التهيئة ،والحكم الذاتي اإلسرائيلي والرفض اإلسالمي ،والنظام
العالمــي الجديــد بدايــة أم نهايــة ،والتعدديــة السياســية والفكريــة فــي اإلســام،
والهدنــة فــي الفقــه السيا�ســي اإلســامي دراســة مقارنــة ،ومنهــج التربيــة السياســية،
ً
نموذجــا ،ونظ ـرات سياســية فــي الق ـرآن الكريــم،
ودولــة التعايــش ..دســتور املدينــة
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ً
نموذجــا،
والغــروب األخيــر ،والخطــاب اإلســامي املعاصــر فــي فلســطين حمــاس
والحركــة اإلســامية الفلســطينية ..الشــورى وصناعــة القـرار ،ونظريــة الشــورى فــي
الفقــه السيا�ســي اإلســامي دراســة معاصــرة .كمــا أصــدرمجلــة املســتقبل الشــهرية
عــام  ،1995ثــم أصــدر مجلــة «املرابطــون» وصــدر منهــا ثمانيــة أعــداد آخرهــا عــام
.2019
يؤمــن رمضــان بــأن املقاومــة مشــروعة بــكل أشــكالها وألوانهــا ،ويــرى أن إحقــاق
الحقــوق الفلســطينية بحاجــة إلــى إعــادة بنــاء البيــت الداخلــي الفلســطيني
وتحقيــق الشـراكة السياســية وإيجــاد ظهيــرعربــي -إســامي مقتنــع بأولويــة القضيــة
الفلســطينية ،ويعــارض بشــدة مســارالتســوية ومــا نتــج عنــه مــن اتفاقيــات ،ويعتبــر
االنقسام أسوأ ظاهرة شهدها الشعب الفلسطيني عبرتاريخه الطويل وهي ظاهرة
شـ ّـتتت الشــعب الفلســطيني ومزقتــه ،وأدت إلــى ضيــاع هيبتــه مــع إيمانــه بتبري ـرات
حركة حماس ملا أسمته الحسم العسكري عام .2007
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نزيه أبو عون
•ولــد يف بلــدة جبــع عــام
.1962
•قيادي يف حركة حماس.
•عضــو ســابق يف بلديــة
جبــع.
•عضــو الهيئــة العليــا
ألســرى حمــاس يف ســجون
االحتــال.

ولــد نزيــه ســعيد عبــد القــادرأبــوعــون فــي بلــدة جبــع جنــوب مدينــة جنين عام ،1962
في أسرة معروفة بالتدين واالنتماء الوطني ،وهومتزوج وله ثالثة ذكور وأربع إناث.
درس املرحلتين االبتدائية واإلعدادية في مدارس بلدته ،وأنهى الثانوية العامة من
املدرسة الصناعية في مدينة طولكرم عام  .1984عمل في قسم الصيانة والجباية
فــي بلديــة جبع.
تأثــرأبــو عــون فــي بدايــة شــبابه برمــوز العمــل اإلســامي فــي فلســطين كالشــيخ «علــي
نقابيــا فــي املدرســة الصناعيــة حيــث كان ً
العتيــق» وغيــره ،ونشــط ً
رئيســا للجنــة
الطلبــة ،وواظــب علــى حضــور نشــاطات الكتلــة اإلســامية فــي جامعــة النجــاح
الوطنيــة منــذ عــام  ،1982وشــارك فــي فعاليــات االنتفاضــة الفلســطينية األولــى
َّ
عــام  ،1987والتحــق بحركــة حمــاس عــام  ،1989وشــكل خليــة عســكرية مــن رواد
مســجد بلدتــه ،عملــت ضــد قــوات االحتــال حتــى تــم كشــفها عــام  ،1993فاعتقلتــه
قــوات االحتــال ملــدة أربــع ســنوات ،انكــب خاللهــا علــى الدراســة والعمــل التنظيمــي.
انضــم أبــو عــون بعــد أربعــة أشــهرمــن خروجــه مــن الســجن إلــى الجنــاح العســكري
لحركة حماس ،وأصبح مسؤوله شمال الضفة الغربية ،لكنه اعتقل في  25أيلول
عــام  ،1998إثــراغتيــال الشــهيدين عــادل وعمــاد عــوض هللا وتعــرض للتحقيــق ملــدة
ً 123
يومــا أفقــده اإلحســاس بإحــدى ذراعيــه ،وحكــم عليــه بالســجن ســت ســنوات،
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عمــل خاللهــا فــي أطــرحركــة حمــاس ،حتــى أصبــح مســؤولها األول فــي أحــد الســجون،
ّ
وعضـ ًـوا فــي أعلــى هيئاتهــا االستشــارية علــى مســتوى الســجون ،كمــا َّأنــه مثلهــا فــي أكثــر
مــن محطــة اعتقاليــة فــي لجنــة القــوى الوطنيــة واإلســامية ،وتولــى عضويــة لجنــة
الحــوار.
فــي عــام  2005فــاز بعضويــة بلديــة جبــع ضمــن قائمــة التغييــر واإلصــاح وهــو رهــن
االعتقال اإلداري الذي مكث فيه  6أشهر ،كما ُر ِ ّشح عام  2006للعمل ً
مديرا لقسم
الرقابــة والتفتيــش فــي وزارة الداخليــة ،إال أنــه لــم يتســلم عملــه نتيجــة الخالفــات
الداخليــة مــع فتــح ،وفــي  2007أعــاد االحتــال اعتقالــه ً
إداريــا ملــدة  34شـ ً
ـهرا ،وأثنــاء
اعتقاله تولى عضوية لجنة شكلتها حماس في السجون لجمع شهادات من األسرى
الذيــن اعتقلتهــم قــوات االحتــال بعــد اعتقالهــم لــدى أجهــزة األمــن الفلســطينية فــي
الضفــة ،بهــدف إيصــال هــذه الشــهادات ملنظمــات حقــوق اإلنســان ومجموعــة مــن
املحاميــن.
شــارك أبــو عــون فــي العديــد مــن الفعاليــات الوطنيــة الرافضــة لالنقســام السيا�ســي،
واملطالبــة بتعزيــز الش ـراكة الوطنيــة والحفــاظ علــى الحريــات ،لكنــه اعتقــل لــدى
األمــن الوقائــي عــام  2010ملــدة ً 40
يومــا ولــدى جهــاز املخاب ـرات الفلســطينية مــدة
يومــا ،ثـ َّـم اعتقــل ً
ً 20
إداريــا لــدى االحتــال عــام  2011ملــدة  26شـ ً
ـهرا ،خــاض خاللهــا
ً
مفتوحــا عــن الطعــام ل ـ ً 28
يومــا ،للمطالبــة برفــع العقوبــات املفروضــة علــى
إضر ًابــا
أسرى حماس في أعقاب أسرالجندي جلعاد شاليط ،وفي عام  2014اعتقله جهاز
املخابرات الفلسطينية ملدة ً 29
يوما خالل إحدى وقفات مساندة إضراب األسرى
فــي مدينــة نابلــس ،ثـ َّـم اعتقلــه االحتــال مــدة عــام ،وأعيــد اعتقالــه مجـ ً
ـددا ملــدة ســنة
وثالثــة أشــهر ،ثــم اعتقــل ً
إداريــا عــام  2017ملــدة  8أشــهر.
ً
يــرى أبــو عــون َّأن الواقــع الحالــي ً
وإقليميــا ال يبشــر بخيــر ،إال َّأنــه علــى يقيــن
محليــا

بــأن التغييــر قــادم ،وأن الفلســطينيين قــادرون علــى ابتــكار تكتيــكات جديــدة
كمســيرات العــودة ،ويعــارض أبــو عــون التســوية السياســية ويراهــا مضــرة بالقضيــة
ً
خصوصــا اتفــاق أوســلو ،ويــرى أن عــدم القبــول بنتائــج االنتخابــات
الفلســطينية
التشــريعية عــام  2006هــو الــذي أدى إلــى االنقســام ،ويعتقــد أنــه باإلمــكان تحقيــق
الش ـراكة السياســية الداخليــة عبــر اســتيعاب منظمــة التحريــر للــكل الفلســطيني،
وذلك من خالل عقد انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني.
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نظام الشويل
•ولــد يف بلــدة قريــوت عــام
.1952
•عضو اللجنة املركزية لجبهة
التحرير الفلسطينية.
•مسـؤول مكتـب نابلـس يف
جبهة التحرير الفلسـطينية.

ولد نظام صالح أحمد داود الشــولي في الســابع والعشــرين من تشــرين أول /أكتوبر
عــام  ،1952فــي بلــدة قريــوت جنــوب مدينــة نابلــس ،لعائلــة فلســطينية أصلهــا مــن
بلدة عصيرة الشمالية في محافظة نابلس ،وهو متزوج وله أربعة ذكور وأربع إناث.
درس االبتدائيــة واإلعداديــة فــي مــدارس عصيــرة الشــمالية ،والثانويــة فــي مدرســة
الصالحية في مدينة نابلس ،وحصل منها على شهادة الثانوية في الفرع العلمي عام
 ،1971كما حصل على دبلوم في املساحة من معهد املدرسة الدولية للمساحة في
بيــروت عــام  ،1973وعلــى البكالوريــوس فــي التاريــخ مــن جامعــة بيــروت العربيــة عــام
.1978
انخــرط الشــولي فــي الفعاليــات الوطنيــة منــذ كان ً
طالبــا فــي املدرســة ،إذ شــارك فــي
املســيرات واالعتصامــات واإلضرابــات ،والتحــق فــور تخرجــه مــن املدرســة بمعســكر
حموريــا التابــع لحركــة فتــح فــي ســوريا لعــدة أشــهر ،وفــي عــام  1973قــرر االنضمــام
للجبهــة الشــعبية القيــادة العامــة فــي بيــروت ،فانخــرط فــي التدريــب بمعســكراتها،
وكلفته القيادة العامة مع مجموعة تضم من  4أفراد للذهاب إلى ليبيا الستجالب
ً
وتحضيرا لتنفيذ عمليات ضد
الســاح إلى بيروت ،الســتكمال التدريب العســكري،
االحتــال ،كمــا خضــع لــدورة ضفــادع بشــرية فــي ليبيــا فــي تلــك الفتــرة.
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اعتقل في مصرُ ،
وع ِّذب وبقي في السجن سبعة أشهرَّ ،
ثم وصل ليبيا عام ،1977
والتحق بجبهة التحريرالفلسطينية املنشقة عن الجبهة الشعبية  -القيادة العامة،
والتــي كان لهــا مكتــب فــي مدينــة بنغــازي الليبيــة ،وتولــى مســؤولية املاليــة واإلعــام فــي
جبهــة التحريــر فــي ليبيــا ،وفــي الفتــرة مــن عــام  1992-1990عمــل فــي مكتــب األرض
املحتلة التابع للجبهة في األردن ،ثم غادرإلى العراق عام  1992وبقي فيها حتى عام
 ،2000حيــث عــاد فــي هــذا العــام إلــى فلســطين وعمــل فــي التوجيــه السيا�ســي فــي جهــاز
األمــن الوطنــي حتــى تقاعــده برتبــه مقــدم عــام  ،2008وتولــى مســؤولية مكتــب جبهــة
التحريــرفــي مدينــة نابلــس منــذ عــام  ،2010كمــا انتخــب عضـ ًـوا فــي اللجنــة املركزيــة
ً
تنظيميــا علــى محافظتــي جنيــن
لجبهــة التحريــرالعربيــة عــام  ،2016ويتولــى اإلشـراف
وطوبــاس منــذ عــام .2016
يــرى الشــولي أن القضيــة الفلســطينية تمــربمرحلــة مــن الضعــف واإلحبــاط ،لكــن
ســتأتي لحظــة يتحقــق فيهــا الهــدف الفلســطيني بالتحــرر واالســتقالل ،والتجربــة
الفلســطينية تؤكد َّأن القضية الفلســطينية مرت بمراحل أصعب في فترات زمنية
مختلفة وكان الفلسطينيون يتخطونها ،ويعتقد الشولي أن توقيع اتفاق أوسلو في
ً
وقته لم يكن خطأ ،لكن اإلشــكال حدث عندما لم يســتطع الفلســطينيون تحقيق
األهداف التي كان من املمكن تحقيقها ،ويعتقد َّأن حركتي حماس وفتح تتحمالن
مســؤولية االنقســام ،ويعتبر ّأن الشـراكة بشــكلها الحقيقي غيرموجودةً ،
داعيا إلى
تحقيقهــا عــن طريــق إعــادة بنــاء مؤسســات منظمــة التحريــروتطويرهــا حتــى يكــون
الــكل الفلســطيني ممثـ ًـا داخلهــا؛ َّ
ألنهــا بيــت جميــع الفلســطينيين ،ويؤكــد الشــولي
أن تحريــرفلســطين ال يتــم إال باملقاومــة ،معتبـ ًـرا املقاومــة الشــعبية هــي األفضــل فــي
الوقــت الحالــي؛ نظـ ًـرا لرجحــان املي ـزان العســكري لصالــح االحتــال ،ويمكــن العمــل
على املقاومة الشعبية بكافة أشكالها ووسائلها بحيث يدفع االحتالل ومستوطنوه
الثمــن ،وهــذا مناقــض للمقاومــة الســلمية التــي يـ ّ
ـروج لهــا البعــض.
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واصل أبو يوسف
•ولــد يف بلــدة حلحــول عــام
.1953
•األميــن العــام لجبهــة
الفلســطينية.
التحريــر
•عضــو اللجنــة التنفيذيــة
ملنظمــة التحريــر منــذ عــام
.2009
•املنســق العــام للقــوى
الوطنيــة واإلســامية يف
فلســطين .

ولــد واصــل عطــا أبــو يوســف عــام  1953فــي بلــدة حلحــول فــي محافظــة الخليــل
جنــوب الضفــة الغربيــة ،وهــو متــزوج ولــه خمســة مــن األبنــاء .درس املرحلتيــن
االبتدائيــة واإلعداديــة فــي مــدارس حلحــول ،والثانويــة فــي مدرســة عمــان الثانويــة فــي
األردن وحصــل منهــا علــى شــهادة الثانويــة بالفــرع العلمــي عــام  ،1970وحصــل علــى
البكالوريــوس فــي الصيدلــة مــن جامعــة دمشــق فــي ســوريا عــام .1975
تفاعــل أبــو يوســف منــذ شــبابه املبكــرمــع النشــاطات الوطنيــة ،فشــارك وهــو طالــب
فــي املدرســة فــي املســيرات الجماهيريــة املنــددة بسياســات االحتــال اإلس ـرائيلي،
وانخــرط فــي صفــوف الجبهــة الشــعبية  -القيــادة العامــة ،ثـ َّـم انتمــى إلــى جبهــة التحرير
الفلســطينية فــي ســبعينيات القــرن املا�ضــي ،وتنقــل بيــن ســاحات العمــل الوطنــي؛
فعــاش تجربــة الفصائــل الفلســطينية فــي األردن ولبنــان ،وق�ضــى ً
وقتــا مــن حياتــه فــي
ً
ســوريا وتونــس والجزائــر واليمــن ،وكان متفرغــا للعمــل التنظيمــي فــي مكاتــب جبهــة
التحريــرالفلســطينية .تقلــد العديــد مــن املهــام التنظيميــة والنقابيــة والقياديــة فــي
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جبهة التحريرالفلســطينية وفي مؤسســات منظمة التحرير؛ فتولى عضوية األمانة
العامــة لالتحــاد العــام لطلبــة فلســطين فــي الفتــرة مــن عــام ( ،)1985 - 1976ونــال
عضويــة اللجنــة املركزيــة لجبهــة التحريــرالفلســطينية ،وعضويــة مكتبهــا السيا�ســي
وأمانتهــا العامــة ،واختيــرلعضويــة املجلــس الوطنــي الفلســطيني وعضويــة املجلــس
املركزي الفلسطيني .عاد إلى فلسطين في نيسان  ،1996واستمرفي عمله التنظيمي
في صفوف جبهة التحريرالفلسطينية ،وأصبح أمينها العام عام ً 2007
خلفا لعمر
شــبلي .اختيرلعضوية اللجنة التنفيذية ملنظمة التحريرالفلســطينية عام ،2009
كمــا تولــى منصــب املنســق العــام للقــوى الوطنيــة واإلســامية فــي فلســطين عــام
 ،2009وشــارك فــي معظــم جلســات الحــواربيــن الفصائــل الفلســطينية فــي أكثــرمــن
عاصمــة عربيــة فــي أعقــاب حالــة االنقســام الداخلــي عــام  ،2007وهــو عضــو مجلــس
إدارة مركــزعــاج وتأهيــل ضحايــا التعذيــب ،كمــا لــه حضــور إعالمــي علــى شاشــات
الفضائيــات واملحطــات اإلذاعيــة املختلفــة ،ويشــارك فــي النــدوات واملؤتم ـرات
املتعلقــة بالقضيــة الفلســطينية.
يــرى أبــو يوســف َّأنــه ال يمكــن املســاس بحقــوق الشــعب الفلســطيني الثابتــة،
ً
خصوصــا حقــه فــي تقريــر مصيــره ،وبالتالــي فــإن كل املســاومات التــي تعرضــت لهــا
القضية الفلسطينية لن تنجحً ،
سواء توطين الالجئين أو املساس بمدينة القدس
املحتلــة ،ويمكــن التغلــب علــى كل الهجمــات التــي تســتهدف القضيــة الفلســطينية
ً
انطالقــا مــن عدالــة الحقــوق التاريخيــة للفلســطينيين وصمودهــم علــى األرض
رغــم كل محــاوالت اقتالعهــم ،ويعتقــد أبــو يوســف أن االســتراتيجية الفلســطينية
الرسمية ترتكزعلى أربع نقاط رئيسة ،وهي :تدويل القضية الفلسطينية والترحيب
بأي مشروع يذهب إلى مجلس األمن الدولي يف�ضي لتحقيق حل الدولتين وحقوق
الشــعب املشــروعة ،باإلضافــة للعمــل علــى ضــم فلســطين للمنظمــات املنبثقــة عــن
األمــم املتحــدة ،وتحقيــق املصالحــة ومعالجــة تداعيــات الوضــع الداخلــي بتحقيــق
الوحــدة الوطنيــة ،واملقاومــة الشــعبية املشــروعة.
ّ َّ
يــرى أبــو يوســف َّأن أوســلو اتفــاق مجحــف وال يمكــن تأييــده ألنــه أثــر سـ ًـلبا علــى
القضيــة الفلســطينية وحـ َّـول القضايــا األساســية مثــل قضايــا القــدس والالجئيــن
وامليــاه إلــى قضايــا مؤجلــة ،وفتــح املجــال أمــام االســتيطان وانتشــاره فــي األرض
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الفلســطينية .ويعتبــر َّأن االلتفــاف حــول منظمــة التحريــر كممثــل شــرعي ووحيــد
للشــعب الفلســطيني ضــرورة وواجــب ،لــذا فاســتمرار وجودهــا وتطويــر عمــل
مؤسساتها بمشاركة جميع القوى الوطنية بناء على أسس ديمقراطية هو ضرورة
وطنيــة ملحــةً ،
داعيــا لتفعيلهــا النضــواء جميــع الفصائــل داخلهــا ،وخاصــة حمــاس
والجهاد اإلسالمي ،ويعتقد َّأن املقاومة مشروعة لكل الفصائل ،وهي ليست قر ًارا
ً
حزبيــا وإنمــا شـ ٌ
ـكل مــن أشــكال النضــال الوطنــي ،ويفتــرض َّأن املقاومــة الشــعبية
يمكــن أن تشــكل رأس حربــة خاصــة فــي مواجهــة االســتيطان ومــا يحــاول االحتــال
فرضــه علــى األرض ،ويــرى َّأنهــا اســتطاعت تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات دون أن
تفتــح املجــال أمــام وســمها باإلرهــاب.
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وصفي قبها
•ولــد يف قريــة برطعــة
الشــرقية عــام .1959
•مســؤول املكتــب اإلداري
لحركــة حمــاس يف جنيــن
مــن عــام 1994-1990
•وزيــر شــؤون األســرى
واملحرريــن يف الحكومــة
العاشــرة ،ووزيــر دولــة يف
الحكومــة الحاديــة عشــرة.

ولــد وصفــي ع ـزات حســن مصطفــى قبهــا فــي التاســع عشــرمــن حزي ـران /يونيــو عــام
 ،1959فــي قريــة برطعــة الشــرقية فــي محافظــة جنيــن شــمال الضفــة الغربيــة،
لعائلــة فلســطينية الجئــة تعــود أصولهــا إلــى خربــة عبــاس فــي وادي عــارة باألرا�ضــي
الفلســطينية املحتلــة عــام  ،48وهــو متــزوج ولــه ولــد وســت بنــات .درس املرحلتيــن
االبتدائيــة واإلعداديــة فــي مــدارس برطعــة ،والثانويــة فــي مدرســة جنيــن الثانويــة،
حيــث حصــل منهــا علــى الثانويــة العامــة فــي الفــرع العلمــي مــن عــام  ،1978ثــم حصــل
علــى درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة املدنيــة مــن جامعــة ديترويــت University of
 Detroitفــي واليــة ميشــيغان األمريكيــة عــام  ،1984وعلــى الدبلــوم العالــي فــي إدارة
املياه من برنامج ثنائي بين جامعة بيرزيت ومعهد  IHEدلفت /هولندا عام ،1994
كمــا حــازعلــى بطاقــة مستشــارتحكيــم دولــي مــن وزارة الحكــم املحلــي ووكالــة التنميــة
األمريكيــة عــام  ،1994تؤهلــه لحــل النزاعــات املهنيــة فــي القطــاع الهند�ســي .عمــل فــي
ً
ً
مجــال الزراعــة حتــى عــام  ،1989ثـ َّـم افتتــح محــا لــأدوات الرياضيــة ،ثــم محل للزي
الشــرعي ،وأســس وأدارمؤسســة الصخــرة للهندســة واملقــاوالت فــي الفتــرة بيــن عــام
 ،1996 – 1985كمــا عمــل ً
رئيســا لقســم الدراســات والتخطيــط فــي بلديــة جنيــن
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ومديـ ًـرا للدائــرة الهندســية فــي البلديــة فــي الفتــرة بيــن عــام .2006 –1996
نشــأ قبهــا فــي أســرة متدينــة ،وأســهمت قصــص اللجــوء التــي ســمعها مــن أقاربــه
وهزيمــة عــام  67فــي تنميــة حســه الوطنــي وانخراطــه بالفعاليــات الوطنيــة؛ فشــارك
فــي املظاه ـرات واملســيرات وإلقــاء الحجــارة علــى قــوات االحتــال ،فحرمــه االحتــال
مــن الســفرلدراســة الطــب فــي رومانيــا بعــد تخرجــه مــن الثانويــة .تعــرف علــى جماعــة
اإلخوان املسلمين إبان مكوثه في األردن وقبيل سفره إلى بريطانيا عام  ،1978وتأثر
أثناء وجوده في بريطانيا بالدكتور عبد الحميد القضاة ،إذ كان يستمع لدروسه في
املركزاإلسالمي ،وهناك تعرف على آخرين من قيادات اإلخوان وكوادرهم ،ونشط
داخل األقلية املســلمة في بريطانيا ،وســاهم في تأســيس إطارطالبي ُعرف بالرابطة
اإلســامية للشــباب الفلســطيني ،كمــا نشــط أثنــاء وجــوده فــي الواليــات املتحــدة
عــام  1981داخــل رابطــة الشــباب العربــي املســلم .عــاد إلــى فلســطين عــام ،1985
ونشــط فــي املجــال النقابــي واملؤس�ســي؛ فــكان عضـ ًـوا فــي لجنــة نقابــة املهندســين
فــرع جنيــن لدورتيــن ،وعضـ ًـوا فــي نقابــة املهندســين األردنييــن ،ورابطــة خريجــي
الجامعات واملعاهد ،ونادي األسيرالفلسطيني .كما نشر ً
عددا ً
كبيرا من املقاالت في
املوضوعــات السياســية املختلفــة ،وركــزجــل اهتمامــه علــى موضــوع األســرى ،وقــدم
مداخــات عديــدة علــى وســائل اإلعــام املختلفــة.
انخــرط قبهــا فــي حركــة حمــاس منــذ نشــأتها ،وتعــرض للعديــد مــن االعتقــاالت
واالســتجوابات التــي مارســتها قــوات االحتــال منــذ ذلــك الحيــن ،حتــى وصــل مجمــوع
ً
مــا قضــاه فــي ســجون االحتــال  13عامــا .انتخــب مســؤول للمكتــب اإلداري لحركــة
حماس في جنين في الفترة ما بين عام  ،1994-1990واعتقلته قوات االحتالل عام
 1994وحكمت عليه بست سنوات ،كما اعتقلته األجهزة األمنية الفلسطينية عام
 2000ملدة سبعة أشهر ،وفي عام  2006اختير ً
وزيرا لشؤون األسرى واملحررين في
الحكومــة الفلســطينية العاشــرة ،كمــا عيــن وزيــردولــة فــي الحكومــة الحاديــة عشــرة،
وأبعــده االحتــال عــن بيتــه فــي برطعــة الشــرقية عــام  ،2006ومنعــه مــن الســفرمنــذ
ً
خصوصــا فــي ظــل
عــام  ،1994وتعــرض قبهــا للمضايقــة بفعــل نشــاطه السيا�ســي،
االنقســام الفلســطيني ،إذ اعتــدى عليــه مجهولــون جسـ ً
ـديا أكثــرمــن مــرة وأحرقــت
ســيارته.
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يرى قبها أن مستقبل القضية الفلسطينية يتجه لألسوأ ما لم يكن هناك موقف
فلســطيني موحــد ملواجهــة مــا يحــاك مــن مؤامـرات وإفشــال محــاوالت االلتفــاف علــى
حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية ،ويعتقد َّأن الفلسطينيين بحاجة للسعي
ً
دوما باتجاه تحقيق املصالحة والوحدة ،فاملصالحة مطلب ديني ووطني وأخالقي،
والهدف األسا�سي هو تعزيزجبهة الصمود والتحدي أمام االحتاللّ ،
ويحمل حركة
فتــح املســؤولية الكاملــة عــن عــدم إنجــاز املصالحــة وإنضــاج الظــروف املناســبة
لتطبيقهــا ،ويــرى أن اتفــاق أوســلو انتهــى وتبقــى منــه التنســيق األمنــي فقــطً ،
داعيــا
الفلســطينيين إلــى مراجعــة سياســية فعليــة علــى األرض لتجربــة أوســلو ،لالســتفادة
ً
منها ومعرفة اإلخفاقات لتجنبها مســتقبل ،ويعتقد أن الشـراكة السياســية مطلب
أسا�سي ،وتشكل االنتخابات الحرة والنزيهة أرضية يمكن االنطالق منها ،باإلضافة
للش ـراكة فــي مســاحات العمــل املؤس�ســي ،كمــا يمكــن االنطــاق مــن القضايــا
املتفــق عليهــا فلسـ ً
ـطينيا كقضيتــي القــدس واألســرى ،ومــن ثــم يتــم تطويــرالشـراكة
وتوســيعها بشــكل تدريجــي لتشــمل جميــع امللفــات ،ويشــيد قبهــا بنمــوذج املقاومــة
الــذي قدمتــه حركــة حمــاس ،والــذي زاوجــت فيــه بيــن املقاومــة املســلحة والشــعبية
والعمــل السيا�ســي ،مــع يقينــه بـ ّ
ـأن لــكل مرحلــة نضاليــة موجبــات عمــل محــددة،
ويمكــن تقديــم إحداهــا علــى األخــرى ،علــى أن ال نســقط خيــاري املقاومــة املســلحة
والشــعبية ،كمــا أنــه إذا تحقــق مفهــوم الش ـراكة السياســية فباإلمــكان التوافــق
أيضا على استراتيجية العمل املقاوم بما يتناغم والعمل السيا�سي.
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وليد اهلوديل
•ولــد يف مخيــم الجلــزون
عــام .1960
•روائــي وكاتــب فلســطيني،
وعضــو اتحــاد الكتــاب
واألدبــاء الفلســطينيين.
•أســير ســابق لــدى االحتــال
أمضــى يف االعتقــال 14
عامــا.
ً
•مدير مركز بيت املقدس لألدب.

ولــد وليــد إبراهيــم عبــد هللا الهودلــي فــي الســابع مــن تمــوز /يوليــوعــام  1960فــي مخيــم
الجلــزون لالجئيــن شــمال مدينــة رام هللا ،لعائلــة فلســطينية مــن قريــة العباســية
قضــاء مدينــة يافــا ،وهــو متــزوج ولديــه ثــاث بنــات وولــدان .درس االبتدائيــة
واإلعداديــة فــي مــدارس وكالــة الغــوث ،وأنهــى الثانويــة العامــة فــي الفــرع العلمــي مــن
مدرســة الهاشــمية فــي مدينــة البيــرة عــام  ،1978وتخــرج مــن معهــد املعلميــن التابــع
ً
متخصصــا فــي الرياضيــاتَّ .
درس فــي مدرســة
لألونــروا فــي مدينــة رام هللا عــام 1980
مخيم النصرلالجئين الفلســطينيين في عمان مدة أربع ســنوات ،وفي مدارس األمة
فــي بلــدة الـرام شــمال القــدس مــدة عــام ،وعمــل فــي مصلحــة ميــاه محافظــة القــدس
ملنطقتــي رام هللا والبيــرة ،وعيــن مديـ ًـرا للعالقــات العامــة فيهــا إلــى أن تقاعــد عــام
.2017
بــدأت الهويــة النضاليــة تتشــكل لــدى الهودلــي خــال دراســته اإلعداديــة بمــدارس
مخيــم الجلــزون مــن خــال مشــاركته فــي الفعاليــات واملســيرات املناهضــة لالحتــال،
ً
وصــول إلــى اســتهداف حافــات االحتــال وجيباتــه بالحجــارة .اعتقــل أول مــرة
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عــام  1979علــى خلفيــة تشــكيل مجموعــة ملقاومــة االحتــال ،وصــدر بحقــه ق ـرار
باالعتقــال ملــدة عــام ،ثـ َّـم اعتقــل مــرة أخــرى نهايــة عــام  1988ووجهــت لــه تهمــة
تشكيل خلية والتخطيط لخطف جندي إسرائيلي ،وحكم عليه بالسجن مدة 15
عامــاُ ،
ً
وحــرم مــن رؤيــة عائلتــه بعــد منــع زوجتــه وأوالده مــن دخــول فلســطين بحجــة
عــدم حصولهــم علــى الهويــة الفلســطينيةُ ،ومنــع مــن الســفرمنــذ اعتقالــه حتــى اآلن،
اهتــم الهودلــي باملطالعــة داخــل الســجن ،ونشــط فــي إلقــاء املحاض ـرات والــدروس
َّ
وخطــب الجمعــة ،وركــزعلــى خلــق حالــة ثقافيــة بيــن املعتقليــن قائمــة علــى االنفتــاح
علــى التيــارات املختلفــة وتعزيــزالحــواروالتفكيــرالجماعــي ،وفــي عــام  2006اعتقــل
االحتــال زوجتــه عطــاف عليــان وطفلتــه عائشــة مــدة  3ســنوات ،واعتقلــه ً
إداريــا
ـهرا ،ثـ ّـم اعتقــل مجـ ً
عــام  2007ملــدة  20شـ ً
ـددا مــرة أخــرى عــام  2017مــدة  4شــهور.
بــدأ الهودلــي مشــواره مــع الكتابــة داخــل الســجن ،فنشــر مجموعــة مــن املقــاالت
السياســية والفكريــة فــي الصحــف واملجــات الفلســطينية ،وأصبــح قامــة ثقافيــة
ـورا ً
فلســطينية لهــا مكانتهــا املتميــزة بيــن األســرى ،ومــع مــرورالوقــت سـ َّـجل حضـ ً
الفتــا
فــي الحالــة الثقافيــة فلسـ ً
ـطينيا ،وأصــدرأول أعمالــه األدبيــة «ســتائرالعتمــة» عــام
ً
 ،2003إذ القــت الروايــة قبــول واسـ ًـعا وطبعــت  11مــرة ،كمــا تــم تحويلهــا إلــى فيلــم
درامــي ،وفــي عــام  2005أســس الهودلــي مــع آخريــن مركــز بيــت املقــدس لــأدب فــي
مدينــة رام هللا ،ونشــط مــن خاللــه فــي تنظيــم النــدوات الثقافيــة والفكريــة واألدبيــة،
وهــو عضــو فــي اتحــاد الكتــاب واألدبــاء الفلســطينيين.
ً
بلــغ مجمــوع إنتاجاتــه األدبيــة  15عمــا ،مــا بيــن روايــة ومســرحية ومجموعــة
َ
َّ
قصصية ،ركزفيها على قضايا األ ْســرواملقاومة والحرية والنهضة والهوية الثقافية
والفكريــة لألمــة ،ومــن أهمهــا :كتــاب املســتخلص العملــي مــن مــدارج الســالكين،
وروايــة «الشــعاع القــادم مــن الجنــوب» ،وروايــة «ســتائر العتمــة» بجزئيهــا األول
ً
جاسوســا»،
والثانــي ،وروايــة «أمهــات فــي مدافــن األحيــاء» ،وروايــة «وهكــذا أصبــح
ًّ
وروايــة ليــل غــزة الفســفوري ،ومســرحية «النفــق» التــي طبعــت وتــم إنتاجهــا فنيــا فــي
مركــز أبــو جهــاد للحركــة األســيرة ،باإلضافــة ملجموعتيــن قصصيتيــن همــا «مدفــن
األحيــاء» ،و«فــي شــباك العصافيــر» ،وغيرهــا مــن الروايــات.
عــارض الهودلــي اتفــاق أوســلو الــذي وصفــه بالنكبــة ،لنقلــه القضيــة الفلســطينية
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مــن البعــد الدولــي إلــى املحلــي والعمــل علــى تفتيتهــا ،ويــرى أن االنقســام الفلســطيني
بدأ مع أوسلو بسبب االنقسام في املفاهيم والبرامج السياسية بين الفلسطينيين،
مــا انعكــس بشــكل كبيــر علــى الواقــع بعــد االنتخابــات التشــريعية عــام  ،2006لــذا
فإن إنهاء االنقسام يتطلب شراكة وطنية حقيقية ً
وفقا ألسس ديمقراطية تحترم
البرامــج املختلفــة ،علــى أن تكــون االنتخابــات هــي املعيــارالــذي يحــدد شــكل الشـراكة
وطبيعتهــا ،ويــرى الهودلــي اســتخدام كافــة أشــكال املقاومــة ،مــع ضــرورة دراســة
الجــدوى مسـ ً
ـبقا الختيــاراألمثــل واألنســب منهــا.
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ياسر منصور
• ُولــد يف مدينــة نابلــس
عــام .1967
• ِّ
ممثــل حركــة حمــاس يف
لجنــة التنســيق الفصائلــي
يف نابلــس ســابقا.
•انتخــب عضــوًا يف املجلــس
التشــريعي عــام .2006
•عضـــو املجلـــس الوطنـــي
الفلســـطيني.

ُولــد ياســر داود ســليمان منصــور فــي الســادس والعشــرين مــن آذار /مــارس عــام
 1967فــي مدينــة نابلــس ،لعائلــة فلســطينية تنحــدر مــن قريــة جيــت جنــوب غــرب
مدينــة نابلــس .درس االبتدائيــة فــي مدرســة حســن عرفــات ،ومدرســة شــريف
صبــوح ،واإلعداديــة فــي املدرســة الخلدونيــة ،وأنهــى الثانويــة العامــة بالفــرع العلمــي
مــن مدرســة قــدري طوقــان عــام  ،1985وحصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الفقــه
والتشــريع مــن جامعــة النجــاح عــام  ،1994واملاجســتير فــي الفقــه والتشــريع مــن
الجامعــة نفســها عــام .2000
ً
ً
كان منصــور
متدينــا منــذ طفولتــه ،وتأثــر بشــخصية والــده الــذي كان منخرطــا فــي

العمــل الوطنــي ضمــن خاليــا عســكرية تابعــة لحركــة فتــح فــي الخــارج إلــى أن استشــهد
عــام  .1988بــدأ منصــور بالتعــرف علــى الفكــر اإلســامي عندمــا كان ً
طالبــا فــي
املدرســة ،وانخــرط بالفعاليــات الوطنيــة أثنــاء املرحلــة الثانويــة ،ونشــط فــي صفــوف
الكتلــة اإلســامية فــي جامعــة بيرزيــت عــام  ،1986ثــم التحــق بالكتلــة اإلســامية فــي
جامعة النجاح ،وأصبح رئيسها في الفترة ما بين عام  .1994-1993اعتقل منصور
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أول مرة عام  ،1992وأبعد إلى مرج الزهور أواخرعام  ،1992ثم عاد إلى فلسطين
بعــد شــهرونصــف وحــول لالعتقــال ملــدة ثمانيــة أشــهر ،كمــا اعتقــل مــرة آخــرعــام
 1994ملــدة  4شــهور ،ثــم عــام  1995ملــدة  16شـ ً
ـهرا ،كمــا اســتدعته األجهــزة األمنيــة
الفلســطينية عــدة م ـرات .شــغل منصــور عضويــة لجنــة التوعيــة اإلســامية التــي
أسسها الشيخ الشهيد جمال سليم منتصف التسعينيات ،وعضوية رابطة علماء
فلســطين ،وشــارك فــي لجــان اإلصــاح املجتمعــي التــي كان لهــا حضــور فــي محافظــة
َّ
نابلــس خاصــة وشــمال الضفــة الغربيــة عامــة ،ومثــل منصــور الحركــة اإلســامية فــي
لجنــة التنســيق الفصائلــي فــي محافظــة نابلــس لفتــرة طويلــة ،إضافــة إلــى عضويتــه في
لجنــة املؤسســات الوطنيــة ،وخــال االنتفاضــة الثانيــة عمــل ضمــن طاقــم مؤسســة
«سنعود» التي تعنى بحق عودة الالجئين الفلسطينيين ،إضافة إلى اللجان اإلغاثية
املختلفة التي كانت تقدم مساعدات إنسانية وطبية للمواطنين .اعتقله االحتالل
مجـ ً
ـددا بدايــة عــام  2003وأم�ضــى  14شـ ً
ـهرا فــي االعتقــال اإلداري .وفــي عــام 2006
انتخــب عضـ ًـوا فــي املجلــس التشــريعي عــن قائمــة التغييــرواإلصــاح ،واختيــرضمــن
لجنة الحريات العامة والحقوق ولجنة الحكم املحلي داخل املجلس ،وبحكم كونه
عضوا في املجلس التشريعي أصبح ً
ً
عضوا في املجلس الوطني ،وبعد عدة أشهرمن
انتخابــه ،اعتقلــه االحتــال وحكــم عليــه بالســجن  42شـ ً
ـهرا ،وأعيــد اعتقالــه عــام
 2012ملــدة عاميــن ،ثــم اعتقــل مجـ ً
ـددا عــام  2018ملــدة  3أشــهر ،ومــا زال االحتــال
يمنعــه مــن الســفرمنــذ عــام .1985
يعتقد منصور أن الحالة الفلسطينية تمربمرحلة فقدنا فيها الكثيرمن الثوابت،
ومقبلون على مرحلة حساسة خسرنا فيها القدس وحق العودة ،في إطاراملحاوالت
لتصفيــة القضيــة ،ويعتبــراتفــاق أوســلو جريمــة كبــرى بحــق الشــعب الفلســطيني،
ً
خصوصــا مــا تضمنــه مــن اعت ـراف بدولــة االحتــال ،وإعطائــه مــا يزيــد علــى % 80
ٌ
مــن مســاحة األرض ،ويــرى َّأن مســؤولية االنقســام الداخلــي مزدوجــة ويتحملهــا
كال طرفــي االنقســام ،كمــا أن هنــاك أطرافــا دوليــة تعمــل علــى تجذيــر هــذه الحالــة
للوصــول إلــى مرحلــة االنفصــال ،ولعبــت االختالفــات فــي اإلســتراتيجيات واملواقــف
بيــن حركتــي حمــاس وفتــح ً
دورا فــي االنقســام؛ فحركــة فتــح تتمتــرس خلــف برنامــج
منظمة التحريرالفلسطينية املقربالتسوية ومفرزاتها وبقرارات الرباعية الدولية،
فــي الوقــت الــذي يرفــض أصحــاب االتجــاه اإلســامي مثــل هــذه االتفاقيــات ،ويعتقــد
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منصــور َّأنــه ومــن خــال اللقــاءات التــي ُع ِقــدت إلنهــاء االنقســام ال يوجــد توجــه
صــادق للمصالحــة الفلســطينية مــن حركــة فتــح وقيــادة منظمــة التحريــرً ،
داعيــا
إلــى إعــادة تأهيــل منظمــة التحريــروبنــاء مؤسســاتها وإدخــال حركتــي حمــاس والجهــاد
اإلسالمي فيها ،بعد االتفاق على برنامج سيا�سي موحد ،ويرى منصور َّأن املقاومة
حق للشعب الفلسطيني كفلته الشرائع السماوية واالتفاقيات الدولية ،وعلى مر
الزمــن قاومــت الشــعوب احتــال أراضيهــا.
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يونس عمرو
•ولــد يف بلــدة دورا عــام
.1 9 4 7
•رئيــس جامعــة القــدس
املفتوحــة منــذ عــام .2000
•عضــو املجلــس الثــوري
لحركــة فتــح.
•رئيــس جامعــة الخليــل
بالوكالــة ســابقا.

ولــد يونــس مرشــد يونــس عمــرو عــام  1947فــي بلــدة دورا فــي محافظــة الخليــل
جنــوب الضفــة الغربيــة ،وهــو متــزوج ولــه خمســة أبنــاء .درس املراحــل االبتدائيــة
واإلعداديــة والثانويــة فــي مــدارس مدينــة الخليــل ،وحصــل علــى درجــة البكالوريــوس
فــي اللغــة العربيــة مــن جامعــة بيــروت العربيــة فــي لبنــان عــام  ،1970واملاجســتيرفــي
اللغــة العربيــة واللغــات الشــرقية مــن جامعــة اإلســكندرية عــام  ،1974والدكتــوراه
فــي اللغــة العربيــة واللغــات الشــرقية تخصــص إســاميات مــن الجامعــة نفســها عــام
 .1979عمــل فــي قطــاع التدريــس واإلدارة التربويــة فــي جمهوريــة ليبيــا فــي األعــوام مــن
ُ ،1977-1973
وع ِّيــن محاضـ ًـرا فــي جامعــة الخليــل فــي الفتــرة مــن عــام ،1980-1977
وعميـ ًـدا لكليــة اآلداب مــع رئاســة قســم اللغــة العربيــة فيهــا فــي الفتــرة مــن -1980
 ،1985وتولــى رئاســة الجامعــة بالوكالــة ألكثــر مــن مــرة فــي الفتــرة بيــن عــام -1977
 ،1990كمــا عيــن عميـ ًـدا للبحــث العلمــي فيهــا منــذ عــام  ،1990-1985وســاهم فــي
تأســيس جامعــة القــدس املفتوحــة فــي فلســطينُ ،
وع ِّيــن مديـ ًـرا ملنطقــة الخليــل
التعليمية فيها في الفترة من  ،2001-1990ثم ً
عميدا لشــؤون الطلبة فيها من عام
ً ،1999-1997
ونائبــا لرئيســها للشــؤون اإلداريــة فــي الفتــرة مــن عــام ،2001-1995
ورئيســها منــذ عــام .2000
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تأثــرعمــرو بالحالــة الوطنيــة وباملراحــل التــي مــرت بهــا القضيــة الفلســطينية؛ فانتمــى
لحركــة فتــح ،وتــدرج فــي املراتــب التنظيميــة حتــى أصبــح عضـ ًـوا فــي مجلســها الثــوري
َّ
لدورتيــن متتاليتيــن ،وتركــزت اهتماماتــه علــى العمــل النقابــي واملؤسســاتي ال ســيما
فــي املؤسســات األكاديميــة التابعــة ملنظمــة التحريــر الفلســطينية .تعــرض عمــرو
الســتدعاءات مخاب ـرات االحتــال املتكــررةُ ،ومنــع مــن الســفر لســنتين ،وفــرض
االحتــال عليــه اإلقامــة الجبريــة داخــل مدينــة الخليــل.
ً َّ
مؤلفــا ركــز فيهــا علــى اللغــة العربيــة وتاريــخ األدب وتاريــخ
صــدر لعمــرو عشــرون
ً
مدينتــي القــدس والخليــل ،كمــا نشــرعــددا آخــرمــن األبحــاث العلميــة والدراســات،
ـدد مــن الجوائــز والشــهادات
ولــه إســهامات فــي القصــة والشــعر ،وقــد حــاز علــى عـ ٍ
التقديريــة مــن مؤسســات أكاديميــة فلســطينية وعربيــة.

يعتقــد عمــرو أن مســتقبل القضيــة الفلســطينية ذاهــب فــي االتجــاه الســلبي وغيــاب
األمــل واألفــق ،لدرجــة دفعــت بالكثيريــن مــن الشــعب الفلســطيني ومــن املثقفيــن
واألحـرارإلــى القــول( :ســاق هللا علــى أيــام االحتــال) ،ولكــن النهايــة البعيــدة للقضيــة
الفلســطينية هــي لصالــح الفلســطينيين ،ويــرى عمــرو أن اتفــاق أوســلو كان سـ ًـيئا
كونــه دفــع الفلســطينيين لالعت ـراف بشــرعية دولــة االحتــالَّ ،
وأنــه مــن املمكــن أن
ُتجــاور ،ولكــن َّ
تبيــن أن الــذي يجــاور األفعــى تأكلــه ،فأوســلو كان ً
كارثيــا علــى الشــعب
سببا للخالف الفلسطيني واالنقسام فيما بعدَّ ،
والقضية وكان ً
لكن االتفاق حقق
فائدة واحدة رمزية من خالل االنتقال من حالة عدم االعتراف بأي �شيء فلسطيني
ومالحقة العلم الفلسطيني واعتقال من يرفعه ،إلى حالة جديدة تم فيها االعتراف
ً
بالشعب الفلسطيني ،وأن له حقوقا وعلمه يرفرف في األمم املتحدة ،ويعتقد بأن
َّ
االنقســام جريمــة بحــق الشــعب الفلســطيني خلــف الكثيــرمــن اآلثــارالســلبية علــى
القضيــة واملجتمــع ،فبــات هنــاك جيــل جديــد مريــض يخــاف مــن بعضــه ً
بعضــا وال
يثــق باآلخــر ،ويــرى َّأنــه ال يمكــن أن ينتهــي االنقســام إال مــن خــال بــذل جهــود مــن
الجهات التي كانت السبب في حدوثه ،وال بد من وقف التراشق اإلعالمي بين طرفي
االنقســام ،والعمــل ً
معــا علــى قاعــدة نكـران الــذات وإجـراء االنتخابــات تحــت شــعار
واحد ووحيد وهوفلسطينً ،
داعيا إلشراك كافة التوجهات السياسية واألحزاب في
منظمة التحريرالفلسطينية ومؤسساتها فاليد الواحدة ال تصفق ،ويعتقد عمرو
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أن مــن حــق الشــعب الفلســطيني مقاومــة االحتــال ،وهــذا الحــق كفلتــه القوانيــن
والتشــريعات الدوليــة للشــعب املحتــل ،ولكنــه يــرى أنــه مــن الضــرورة التفكيــر فــي
اآللية املستخدمة في املقاومة التي تحقق للشعب الفلسطيني الفائدة واإلنجازات.
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