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املقدمة 

اســتنادا للسياســة البحثيــة التــي اعتمدهــا مركــز رؤيــة للتنميــة السياســية والقائمــة 
وأكاديميــة  بحثيــة  مؤسســات  مــن  املبذولــة  البحثيــة  مــع  الجهــود  التكامــل  علــى 
ظــل  وفــي  الفلســطينية،  امللفــات  بأهميتــه  مــن  نعتقــد  مــا  علــى  والتركيــز  مختلفــة، 
االهتمــام الكبيــر الــذي توليــه هــذه املؤسســات بالقضيــة  الفلســطينية، اجتهــد فريــق 
املركز في اختيار مجموعة من املوضوعات وامللفات بهدف تكثيف  البحث حولها، 
وتعميــق معرفــة القــارئ الفلســطيني والعربــي بهــا، لــذا أولــى املركــز اهتمامــا خاصــا 
 بالنخــب الفلســطينية علــى اختــالف مكوناتهــا الفكريــة واأليدلوجيــة والسياســية، 
واالجتماعيــة  والثقافيــة  السياســية  املختلفــة؛  بمجــاالت  اختصاصهــا  وكذلــك 
واالقتصاديــة، نظــرا للــدور املميــز الــذي  تلعبــه هــذه النخــب فــي املشــهد الفلســطيني، 

وملــا لهــا مــن تأثيــر كبيــر علــى واقــع ومســتقبل القضيــة  الفلســطينية. 

بــدأ فريــق مختــص مــن املركــز أواخــر عــام 2016 بالعمــل فــي هــذا املشــروع الطمــوح، 
املهتميــن،  الباحثيــن  لجمهــور  مرجعــي  أكاديمــي  جهــد  تقديــم  بالرغبــة  فــي  مدفوعــا 
وللمؤسســات األكاديميــة املعنيــة  بدراســة النخبــة، ولتحفــظ لألجيــال الفلســطينية 
القادمــة جانبــا مهمــا مــن ســير ومواقــف نخبهــا  املختلفــة، وتلبــي حاجــة جمهــور القراء 
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 
معهــا،  أو عملــوا  ممــن عاصروهــا  محــدود  عــدد  بذاكــرة  أو  مرتبطــا  الكتمــان  طــي 
فاالنقطــاع املعرفــي بيــن األجيــال  ومحدوديــة معرفتهــا عــن أســالفها، وحصــر التاريــخ 
فــي عــدد محــدود مــن القيــادات والرمــوز الوطنيــة،  يمكــن املســاهمة فــي جســره عبــر 

هــذه السلســلة التــي نأمــل أن تبلــغ غايتهــا وتصــل منتهاهــا. 

مــن  النخــب  هــذه  بــه  تتمتــع  مــا  املشــروع  هــذا  إلنجــاز  الدافعيــة  مــن  زاد  ممــا 
مســار  عــن  تعبــر  كونهــا  الفلســطينية،  قضيتهــا  مرتبطــة  بخصوصيــة  خصوصيــة 
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طويــل نحــو التحــرر واالســتقالل والبحــث  عــن العدالــة، فقــد كانــت ســيرة غالبيــة 
مشــروع  فــي  مواجهــة  الوطنيــة  واملقاومــة  النضــال  حركــة  مــن  جــزءا  النخــب  هــذه 
مــدى  املهيمنــة علــى  الدوليــة  القــوى  بدعــم  اســتيطاني إحاللــي يحظــى  اســتعماري 
قــرن  مــن الزمــن، فتقدمــت النخــب الصفــوف فــي مواجهــة مشــروع االحتــالل بأبعــاده 
املختلفــة، وامتــد  تأثيرهــا إلــى القطاعــات واملســارات املختلفــة؛ بــدءا باملســار النضالــي 
واملقــاوم، ومــرورا بمســارات العمــل  السيا�ســي واالقتصــادي واالجتماعــي واألكاديمــي. 

كافــة  مــع  التعامــل  فــي  الوطنــي  املعيــار  اعتمــد  تأسيســه  ومنــذ  رؤيــة  مركــز  وألن 
القضايــا، فقــد حــرص علــى  تغطيــة متوازنــة لهــذا امللــف سياســيا وجغرافيــا وفكريــا، 
عــن  النظــر  بصــرف  النخبــة  الفلســطينية  إلــى  للوصــول  ممكــن  جهــد  كل  وبــذل 
االنتمــاء السيا�ســي أو الجغرافــي، كمــا عمــل علــى تغطيــة كل  القطاعــات مــع تركيــزه 
فــي عــدده األول علــى النخبــة السياســية والحزبيــة، العتبــارات فنيــة ومهنيــة، علــى  أن 
يعمــل فــي املســتقبل القريــب علــى الوصــول إلــى كل مــن يقــع ضمــن تصنيــف النخبــة 
واملجتمعيــة  النقابيــة  والقيــادات  فاألكاديميــون  البحثــي،  اعتمدهــا  فريقــه  التــي 
واالقتصاديــون املميــزون ســيحظون  بــذات االهتمــام الــذي حظــي بــه السياســيون 

وقــادة العمــل الوطنــي والحزبــي فــي سلســلة النخبــة التــي  ســيتوالى تقديمهــا تباعــا. 

                                                                                             د. أحمد عطاونة        

مدير مركز رؤية للتنمية السياسية
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تمهيد

النخبــة مفهــوم واســع يمتــد ليشــمل املتميزيــن فــي مجــاالت الحيــاة املتخلفــة، ففــي 
 ... ومهنيــة  واجتماعيــة  وأكاديميــة  واقتصاديــة  سياســية  تبــرز  نخــب  مجتمــع  كل 
وغيرهــا، ومــع اتســاع داللــة املفهــوم  فضــال عــن شــموله شــرائح واســعة مــن النخــب 
التــي تفرزهــا املجتمعــات، جــاء هــذا الكتــاب لتســليط  الضــوء علــى شــرائح محــددة 
مــن النخــب التــي أفرزتهــا الحالــة الفلســطينية خــالل القرنيــن  العشــرون والحــادي 

والعشــرون.  

هذا الكتاب يركز على النخبة كفئة لديها النفوذ والقوة واملؤهالت والتأثير، والتي 
تشــغل أحــد  املجاليــن العــام أو الخــاص أو كليهمــا، ووصلــت إلــى مناصــب ومواقــع 
مجــاالت  فــي  تبــرز  قــد  إنهــا  حيــث  الرســمية،  الرســمية  وغيــر  املؤسســات  فــي  مهمــة 
التحكــم فــي الســلطة، أو حظيــت بقــدرات تأثيريــة  فــي الشــارع مــن خــالل نشــاطها أو 
فــي  جماعــة مــا،  فــي الشــأن العــام أو مــن الذيــن يحتلــون مواقــع ســامية  انخراطهــا 
أو فــي منظمــة أو مؤسســة، ويســهمون فــي التأثيــر فــي تغييــر بنيــة املجتمــع وفــي وضــع 
 املعاييــر التــي تتحكــم فيــه، وتؤهلهــم مكانتهــم ليكونــوا نموذجــا لالقتــداء والتأثيــر فــي 
أفــراد  جماعاتهــم، وتتنــوع هــذه النخــب فــي املجــاالت كافــة؛ ســواء تلــك السياســية أو 

االجتماعيــة  واالقتصاديــة والعلميــة واملهنيــة وغيرهــا مــن مجــاالت الحيــاة.  

واقتصاديــة  واجتماعيــة  وسياســية  ثقافيــة  نخــب  الفلســطيني  املجتمــع  فــي  بــرزت 
وحظيــت  العــام،  املشــهد  وتصــدرت  املختلفــة،  التاريخيــة  فــي  املحطــات  وعلميــة 
وللحركــة  وتفاعالتهــا  الفلســطينية  للقضيــة  املجــاالت،  وكان  مختلــف  فــي  بنفــوذ 
الوطنيــة وتطلعاتهــا ومــا واكــب ذلــك مــن حالــة  نضاليــة مســتمرة منــذ عقــود دورهــا 
فــي إفــراز نخبــة فلســطينية متميــزة عــن نخــب املنطقــة العربيــة  مــا بعــد االســتقالل، 
ل  امليــزان 

َّ
إذ كان التحــرر مــن املحتــل الشــعار الرئيــس الــذي ولــدت وهــي تحملــه، وشــك

الــذي ُوزنــت فيــه تجاربهــا إلــى اآلن.  

لقــد خلــق النضــال الوطنــي الطويــل زخًمــا فــي النخــب الوطنيــة كًمــا ونوًعــا، األمــر 
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الــذي يجعــل مــن  العســير ضبــط تراجمهــا فــي كتــاب واحــد، وفــي الوقــت الــذي اقتصــر 
تنــا  اإلصــدار األول مــن السلســلة  علــى جــزء مــن النخبــة الفلســطينية السياســية )ثبَّ
قائمــة بهــا فــي نهايــة هــذا الكتــاب(، والتــي بــرزت  فــي الفتــرة املمتــدة مــن انــدالع الثــورة 
الفلســطينية املعاصــرة حتــى يومنــا هــذا، والتــي الزال العمــل  جاريــا الســتكمالها، فــإن 
هــذا اإلصــدار يغطــي نخًبــا عاشــت فــي فلســطين التاريخيــة  والشــتات  الفلســطيني، 
 ومؤثــرة فــي الحالــة الوطنيــة الفلســطينية قبــل رحيلهــا، ضمــن محطــة 

ً
وكانــت فاعلــة

 تاريخيــة طويلــة بــدأت منــذ االحتــالل البريطانــي لفلســطين حتــى وقــٍت قريــب. 

باالعتبــار  أخــذ  وقــد  الفلســطينية،  النخبــة  سلســلة  فــي  الثانــي  هــو  الكتــاب  هــذا 
عنــد اختيــار  شــخوصه انخراطهــا فــي العمــل الوطنــي بأبعــاده املختلفــة، السياســية 
ــا وتجــارب فــي هــذا املضمــار، كمــا راعــى تنــوع 

ً
والنضاليــة واملدنيــة،  وامتالكهــا تاريخ

االنتمــاء السيا�ســي والفصائلــي  للشــخصيات مــن مختلــف االنتمــاءات السياســية 
والفصائليــة الفاعلــة علــى الســاحة السياســية،  وتلــك التــي كان لهــا تاريــخ فــي العمــل 
السيا�ســي ســابًقا، وقــد حــرص الكتــاب علــى تغطيــة األبعــاد  املختلفــة للشــخصيات 
والتعليميــة  والثقافيــة  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  الحالــة  فتضمــن  املدروســة؛ 
ترتيــٍب  الشــخصيات ضمــن  أســماء  وقــد وضعــت  والنضالــي،  السيا�ســي  والكســب 

هجائــٍي  واضــح. 

الشــعب الفلســطيني ملــيء بنمــاذج التضحيــة والتأثيــر علــى كافــة الصعيــد؛ فالنخب 
كثيــرة فــي  املجــال النضالــي والوطنــي، وقــد ال تشــمل املعاييــر التــي أخــذت فــي الكتــاب 
بالضــرورة التضحيــات  التــي قدمتهــا فئــات واســعة مــن الشــعب الفلســطيني، فهــذا 
الجهــد ال يتســع لحجــم التضحيــات  الكبيــرة التــي قدمهــا الشــعب الفلســطيني، بــل 
وإضافــة  املزيــد  لتحقيــق  والســعي  املتواصــل  الفجــوة،  لســد  محاولــة  مجــرد  هــو 

الجديــد مــن الشــخصيات لألعــداد القادمــة مــن السلســلة.  

اعتمــد هــذا الكتــاب بشــكل كلــي علــى املصــادر واملراجــع، والتــي تضمنــت موســوعات 
َير ومذكرات ودراسات ووثائق وأفالم وثائقية ومقابالت مسجلة،  وكتب تراجم  وّسِ
واحتــوى علــى ِســَير بعــض  الشــخصيات ممــن لــم يأخــذوا حقهــم فــي التوثيــق أو ممــن 
لــم يتســن للجمهــور املعاصــر معرفتهــم،  رغــم تجاربهــم الثريــة فــي التاريــخ الفلســطيني 
املعاصر، ودورهم في القضية الفلسطينية سواًء في  النضال السيا�سي أو املقاومة 
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املســلحة.  

بــذل القائمــون علــى الكتــاب جهــدا كبيــرا فــي جمــع املصــادر ومراجعتهــا وتمحيصهــا، 
  كبيــًرا مــن املعلومــات املتضاربــة حــول بعــض الشــخصيات، لــذا قامــوا 

ً
ــا ووجــدوا كمَّ

بمقابلــة الروايــات واختبارهــا  واختيــار أصحهــا، مســتعينين أحياًنــا ببعــض املؤرخيــن 
والباحثين املتخصصين، فلهم كل الشكر،  كما حرص الكتاب على تضمين بعض 
نشــر ألول مــرة ممــا تســنى  الحصــول عليــه مــن وثائــق، 

ُ
الِســَير معلومــاٍت جديــدٍة ت

فضــال عــن تضميــن النصــوص تقييمــات لتجــارب بعــض الشــخصيات  املهمــة علــى 
الصعيــد الوطنــي، ممــا يســاهم فــي فهــم أعمــق للنخبــة ودورهــا. 
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إبراهيم املقادمة
)2003-1952(

• الشــوا 	 مخيــم  يف  ولــد 
لالجئيــن وســط مدينــة غزة.

• العمــل 	 مؤسســي  مــن 
العســكري لحركــة حمــاس 

غــزة. يف 

• عضــو ســابق يف املكتــب 	
ــاس. ــة حم ــي لحرك السياس

• للمكتــب 	 ســابق  رئيــس 
غــزة. يف  لحمــاس  اإلداري 

• كاتب وشاعر.	

ولــد إبراهيــم أحمــد عبــد الجــواد املقادمــة فــي مخّيــم الشــوا لالجئيــن الفلســطينيين 
وســط مدينــة غــزة فــي الرابــع عشــر مــن أيــار/ مايــو عــام 1952، لعائلــة تعــود أصولهــا 
ذكــور  أبنــاء  أربعــة  ولــه  متــزوج  وهــو  غــزة،  قضــاء  املهجــرة  داراس  بيــت  قريــة  إلــى 
جباليــا،  مخيــم  فــي  الغــوث  وكالــة  مــدارس  مــن  األساســية  املرحلــة  أنهــى  وابنتيــن. 
1971، ونــال  الثانويــة عــام  الثانويــة العامــة مــن مدرســة الفالوجــة  وحصــل علــى 
عــام  القاهــرة  جامعــة  فــي  الطــب  كليــة  مــن  األســنان  طــب  فــي  البكالوريــوس  درجــة 
ــَن أخصائًيــا لألشــعة  1976. عمــل فــي مديريــة الصحــة فــي مستشــفى العريــش، ثــمَّ ُعّيِ
فــي مستشــفى النصــر فــي مدينــة خانيونــس، ثــم طبيًبــا لألســنان فــي مستشــفى الشــفاء 
فــي مدينــة غــزة، كمــا افتتــح عيــادة خاصــة لــه فــي مخيــم البريــج، وعمــل طبيًبا لألســنان 

فــي الجامعــة اإلســالمية.

فــي مرحلــة  فــي أســرة متدينــة، والتصــق بالشــيخ أحمــد ياســين وهــو  نشــأ املقادمــة 
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الثانويــة، وانضــم إلــى جماعــة اإلخــوان املســلمين خــالل دراســته الجامعيــة، وأصبــح 
أحــد املســؤولين عــن الطــالب الفلســطينيين فــي الجامعــات املصريــة، ونشــط نقابًيــا 
فــكان عضــًوا فــي مجلــس إدارة الجمعيــة الطبيــة فــي غــزة، وكان قيادًيــا فــي اإلخــوان 
العســكري  للعمــل  األولــى  النــواة  تأســيس  فــي  وســاهم  غــزة،  قطــاع  فــي  املســلمين 
اإلســالمي املقــاوم فــي القطــاع أوائــل ثمانينيــات القــرن املا�ســي، حيــث كان عضــًوا 
فــي الجهــاز األمنــي »مجــد«، وكان مــن واضعــي املنهــاج التربــوي والثقافــي ألســرى التيــار 

اإلســالمي فــي ســجون االحتــالل.

عمــل علــى إعــادة تنظيــم صفــوف حركــة حمــاس فــي النصــف األول مــن تســعينيات 
العســكري  الجهازيــن  ترميــم  وتــرأس مكتبهــا اإلداري، وعمــل علــى  املا�ســي،  القــرن 
واألمنــي، وكان مــن أهــم املنظريــن للعمــل املقــاوم، ومــن أشــد املعارضيــن للتســوية 
السياســية، وقد دفع باتجاه تكثيف العمل املقاوم رًدا على اتفاق أوســلو، وأصبح 

عضــًوا فــي املكتــب السيا�ســي للحركــة.

مهــم  دور  ولــه  فلســطين،  فــي  اإلســالمي  التيــار  مثقفــي  كبــار  مــن  املقادمــة  يعتبــر 
مــن  عــدًدا  ألــف  وقــد  املقاومــة،  فــي  وخياراتهــا  حمــاس  حركــة  ملبــادئ  التنظيــر  فــي 
الدراســات والكتب منها؛ معالم في الطريق إلى تحرير فلســطين، والصراع الســكاني 
فــي فلســطين. ولــه ديــوان شــعري »ال تســرقوا الشــمس«، وكتــب عشــرات املقــاالت فــي 
ه »نووي« حركة حماس، في حين  الصحف الفلسطينية، وقد وصفه االحتالل بأنَّ

.»M75« ــده تالميــذه فــي كتائــب القســام بإطــالق اســمه علــى أحــد صواريخهــم
َّ
خل

عانى املقادمة من آثار النكبة وواجه قساوة الحياة في املخيم، وقد هدم االحتالل 
ثــم اعتقلــه عــام  1971، وطــارده لفتــرة وجيــزة  فــي مخيــم جباليــا عــام  بيــت أســرته 
1984 ملــدة ثمانــي ســنوات، وفصلــه مــن العمــل فــي مستشــفى الشــفاء، واعتقلتــه 
فــي  أعــوام  األربعــة  يقــارب  مــا  وأم�ســى   1996 عــام  الفلســطينية  الســلطة  أجهــزة 
ســجونها، وبقــي مطــارًدا لعــاٍم كامــٍل إلــى أن اغتالــه االحتــالل فــي الثامــن مــن شــهر 

أذار/ مــارس عــام 2003، بقصــف مــن الجــو اســتهدف ســيارته فــي مدينــة غــزة.
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إبراهيم بكر
)1997-1924(

• الناصــرة 	 مدينــة  يف  ولــد 
. ملحتلــة ا

• عصبــة 	 يف  ســابق  قيــادي 
الوطنــي. التحــرر 

• الوطنــي 	 املجلــس  عضــو 
. لفلســطيني ا

• التنفيذيــة 	 اللجنــة  عضــو 
ونائــب  التحريــر  ملنظمــة 

.1969 عــام  رئيســها 

• نقيب املحامين األردنيين )1981-1977(.	

ولد إبراهيم بكر إبراهيم في مدينة الناصرة املحتلة عام 1924، لعائلة فلسطينية 
مــن بلــدة املزرعــة الشــرقية فــي محافظــة رام هللا والبيــرة، وهــو متــزوج ولــه ولــدان. 
درس املرحلــة األساســية فــي مدينــة الناصــرة، والثانويــة فــي املدرســة الرشــيدية فــي 
القــدس، وحصــل منهــا علــى الثانويــة العامــة عــام 1944، ونــال دبلومــا فــي املحامــاة 
مــن معهــد الحقــوق فــي القــدس عــام 1951. عمــل محامًيــا منــذ عــام 1952، ورئيًســا 

للدائــرة القانونيــة فــي البنــك العربــي بيــن عامــي )1976-1971(.

انتســب إبراهيــم فــي بدايــة شــبابه إلــى عصبــة التحــرر الوطنــي، وأصبــح عضــًوا قيادًيــا 
فيهــا عــام 1947، واســتقال منهــا عقــب موافقتهــا علــى قــرار التقســيم )181( الصــادر 
ــا فــي العمــل السيا�ســي أثنــاء الحكــم األردنــي 

ً
ــه بقــي منخرط عــن األمــم املتحــدة، لكنَّ

الغربيــة،  الضفــة  فــي  الوطنــي  التجمــع  تأســيس  فــي  أســهم  الغربيــة، حيــث  للضفــة 
وترأس مؤتمره املحوري املنعقد في نابلس عام 1955، وشــارك في الحراك الشــعبي 
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لالحتــالل  الشــعبية  املقاومــة  فــي  ونشــط   ،1956 عــام  بغــداد  لحلــف  املناهــض 
الصهيونــي للضفــة الغربيــة عــام 1967، حيــث أســس مــع آخريــن اللجنــة الوطنيــة 
ملقاومــة االحتــالل، والهيئــة اإلســالمية العليــا فــي القــدس عــام 1967، وأصبــح عضــًوا 
فــي املجلــس الوطنــي الفلســطيني، وأعــد مشــروع تعديــل امليثــاق القومــي الفلســطيني 
فــي  1968، وأصبــح عضــًوا  عــام  الفلســطيني  الوطنــي  امليثــاق  اســمه  الــذي أصبــح 
التجمــع  تأســيس  فــي  وأســهم  الفلســطينية،  التحريــر  ملنظمــة  املركــزي  املجلــس 
الوطنــي األردنــي عــام 1968، وشــغل عضويــة اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر 
الفلســطينية، ثــم صــار نائًبــا لرئيســها خــالل الــدورة الخامســة فــي أوائــل عــام 1969 
وتــرأس   ،1969 عــام  أواخــر  السادســة  الــدورة  منهــا خــالل  قــّدم اســتقالته  إلــى أن 
وفــد منظمــة التحريــر الفلســطينية خــالل محــاوالت ترميــم العالقــات مــع الحكومــة 
ــل املقاومــة فــي لجنــة املتابعــة العربيــة املنبثقــة عــن جامعــة 

ّ
األردنيــة عــام 1969، ومث

الفلســطينية  املقاومــة  بيــن  النــار  إطــالق  لوقــف  توســطت  والتــي  العربيــة،  الــدول 
والجيــش األردنــي خــالل حــرب أيلــول عــام 1970، وتقلــد منصــب نقيــب املحامييــن 
للجنــة  رئيًســا  وكان   ،)1981-1977( عامــي  بيــن  متتاليتيــن  لدورتيــن  األردنييــن 
الوفــاق )لجنــة الـــ18( لحــل النــزاع بيــن جماعتــي أبــو عمــار وأبــو مو�ســى، إثــر أحــداث 

االنشــقاق داخــل حركــة فتــح فــي لبنــان فــي آب عــام 1983. 

 كان إبراهيــم مــن األصــوات املعارضــة للقيــادة الرســمية ملنظمــة التحريــر؛ ســواًء 
الــذي  السيا�ســي  املســار  فــي  أو  الداخليــة،  املنظمــة  لشــؤون  بإدارتهــا  يتعلــق  فيمــا 
املجلــس  أعضــاء  عريضــة  علــى  ــع 

ّ
وق وقــد  الفلســطينية،  القضيــة  لحــل  اختطتــه 

الوطنــي الرافضيــن لزيــارة ياســر عرفــات ملصــر عــام 1983، وعــارض اتفــاق أوســلو، 
 بالحالــة السياســية داخــل األردن، إذ كان ضمــن اللجنــة 

ً
فــي املقابــل بقــي منشــغال

التــي شــكلها امللــك حســين إلعــداد امليثــاق الوطنــي األردنــي عــام 1989.

بيــن الدولــة  فــي األردن، وفلســطين  مــن الكتــب منهــا: حقــوق اإلنســان  ألــف عــدًدا 
الصليبيــة والدولــة الصهيونيــة، وآداب مهنــة املحامــاة وقواعــد الســلوك الواجبــة 

علــى املحامــي، ومؤتمــر الســالم واملفاوضــات املباشــرة مــع إســرائيل.

عانــى أثنــاء مســيرته النضاليــة؛ فعايــش النكبــة، واعتقلتــه األجهــزة األمنيــة األردنيــة 
عــام 1959، وقبــع فــي ســجن الجفــر الصحــراوي حتــى عــام 1963، وحضــر ســقوط 
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الضفــة الغربيــة بيــد االحتــالل الصهيونــي فــي حزيــران عــام 1967، حيــث اعتقلــه 
ثــم  إلــى مدينــة أريحــا، ووضعــه تحــت اإلقامــة الجبريــة،  االحتــالل بعيدهــا وأبعــده 
أبعــده إلــى األردن أواخــر كانــون أول عــام 1967، واعتقلتــه الســلطات األردنيــة عقــب 

أحــداث أيلــول عــام 1970.

توفي في األردن في الخامس عشر من شباط/ فبراير عام 1997 ودفن في عّمان.
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أمحد اجلعربي
)2014-1960(

• الشــجاعية 	 حــي  يف  ولــد 
غــزة.  مدينــة  شــرق 

• ــب 	 ــام لكتائ ــد الع ــب القائ نائ
الشــهيد عــز الديــن القســام.

• أحــد أهــم مهندســي صفقــة 	
وفــاء األحــرار عــام 2011.

• الحركــة 	 يف  قيــادي 
األســيرة.  الفلســطينية 

• أسير محرر أمضى 13 عاًما يف سجون االحتالل. 	

ولــد أحمــد ســعيد خليــل الجعبــري فــي حــي الشــجاعية شــرق مدينــة غــزة فــي الرابــع 
مــن كانــون األول/ ديســمبر عــام 1960، ألســرة فلســطينية تعــود جذورهــا إلــى مدينــة 
الخليــل جنــوب الضفــة الغربيــة. درس املرحلتيــن األساســية والثانويــة فــي مــدارس 
قطــاع غــزة، وأنهــى درجــة البكالوريــوس فــي التاريــخ مــن الجامعــة اإلســالمية فــي غــزة.

انخــرط الجعبــري فــي فعاليــات الحركــة الوطنيــة فــي شــبابه املبكــر، وانتمــى لحركــة 
 في صفوفها، والتحق بإحدى مجموعاتها العسكرية بداية ثمانينيات 

َ
ِشط

َ
فتح، ون

القــرن املا�ســي، ثــم تركهــا وانتمــى لحركــة حمــاس فــي ثمانينــات القــرن املا�ســي أثنــاء 
وجــوده فــي ســجون االحتــالل، والزم عــدًدا مــن قادتهــا مثــل صــالح شــحادة وإبراهيــم 
 

ً
املقادمــة، وتولــى عــدًدا مــن املســؤوليات التنظيميــة داخــل الســجن، فــكان ممثــال
لألســرى الفلســطينيين أمام إدارة مصلحة الســجون الصهيونية، وشــارك في قيادة 
بعــض محطــات املواجهــة معهــا، مــن بينهــا تخطيــط وتنفيــذ معــارك اإلضــراب عــن 
ــَض التوقيــع علــى وثيقــة التوقــف عــن ممارســة املقاومــة التــي اشــترط 

َ
الطعــام، وَرف

االحتــالل علــى األســرى املفــرج عنهــم فــي إطــار اتفــاق أوســلو توقيعهــا، واختــار البقــاء 
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1995. أدار جمعيــة النــور لرعايــة األســرى  فــي األســر حتــى انتهــاء محكوميتــه عــام 
قطــاع  فــي  لحمــاس  السياســية  القيــادة  مكتــب  فــي  وعمــل   ،1995 عــام  واملحرريــن 
غــزة، ثــمَّ تفــرَّغ فــي الجنــاح العســكري للحركــة، وســاهم فــي تطويــر قــدرات كتائــب 
القســام القتاليــة، لتصبــح أشــبه مــا يكــون بالجيــش النظامــي، وأشــرف علــى العديــد 
مــن عملياتهــا النوعيــة ضــد قــوات االحتــالل، وشــارك فــي مختلــف محطــات املواجهــة 
بيــن الكتائــب وجيــش االحتــالل منــذ النصــف الثانــي مــن تســعينيات القــرن املا�ســي، 
بمــا فيهــا املواجهــات التــي أدت إلــى انســحاب قــوات االحتــالل مــن قطــاع غــزة وهــدم 
املســتوطنات عــام 2005، وعمليــة الوهــم املتبــدد عــام 2006 التــي أدت إلــى وقــوع 
لحــرب  إضافــة  املقاومــة،  أيــدي  فــي  أســيًرا  شــاليط  جلعــاد  الصهيونــي  الجنــدي 
االحتــالل علــى القطــاع التــي بــدأت فــي الســابع والعشــرين مــن  كانــون أول/ ديســمبر 
2008 وامتــدت إلــى الثامــن عشــر مــن كانــون ثانــي/ ينايــر عــام 2009، وأطلقــت عليهــا 

املقاومــة تســمية »حــرب الفرقــان«.

 كان الجعبري عضًوا في املجلس العسكري لكتائب القسام، ونائب قائدها العام، 
مهند�ســي  وأهــم  شــاليط،  جلعــاد  الصهيونــي  باألســير  االحتفــاظ  عــن  واملســؤول 
صفقــة وفــاء األحــرار، والــذي أشــرف بشــكل مباشــر علــى عمليــة التبــادل وتســليم 
شــاليط للجانــب املصــري فــي الثامــن عشــر مــن تشــرين أول/ أكتوبــر عــام 2011. 

عانى الجعبري لســنوات طويلة أثناء مشــواره النضالي؛ إذ اعتقلته قوات االحتالل 
عــام 1982، وأم�ســى فــي الســجن ثالثــة عشــرة عاًمــا، واعتقلــه جهــاز األمــن الوقائــي 
لقــوات  مطلوًبــا  وأصبــح  عاميــن،  ملــدة   1998 عــام  الفلســطينية  للســلطة  التابــع 
االحتــالل، وتعــرض لعــدٍد مــن محــاوالت االغتيــال، أصيــب فــي إحداهــا بجــروح بعــد 
اســتهداف طائــرات االحتــالل لديــوان آل الجعبــري فــي حــي الشــجاعية عــام 2004، فــي 
حيــن استشــهد ابنــه محمــد الــذي كان مرافًقــا شــخصًيا لــه، وأخويــه فتحــي وحســين. 

اغتــال االحتــالل الجعبــري بصــاروخ اســتهدف ســيارته فــي الرابــع عشــر مــن تشــرين 
الثانــي/ نوفمبــر عــام 2012، وقــد أشــعل اغتيالــه حرًبــا بيــن املقاومــة الفلســطينية 
واالحتالل، لتطلق عليه الكتائب في بيان نعيه برئيس أركان املقاومة في فلسطين، 
عــة محلًيــا )J80( والــذي يصــل مــداه  كمــا أطلقــت اســمه علــى أحــد صواريخهــا املصنَّ

إلى 80 كم، وقد قامت بإطالقه صوب »تل أبيب« في حرب عام 2014.  
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أمحد الشقريي
)1980-1908(

• ولــد يف قلعــة تبنيــن يف 	
ــان.  لبن

• أميــن عــام مســاعد للجامعــة 	
ــل  ــة )1951-1957(، وممث العربي

فلســطين فيهــا عــام 1963. 

• وزيــر دولــة لشــؤون األمــم 	
الحكومــة  يف  املتحــدة 
الســعودية، وســفيًرا دائًمــا 
املتحــدة. األمــم  يف  لهــا 

• التحريــر 	 منظمــة  مؤســس 
ــة ومجلســها الوطنــي  وأول رئيــس للجنتهــا التنفيذي

.)1967-1964(

ولــد أحمــد أســعد الشــقيري فــي قلعــة تبنيــن فــي لبنــان عــام 1908، وهــو متــزوج ولــه 
ثالثــة أوالد وثــالث بنــات، كان والــده مفتيــا للجيــش العثمانــي الرابــع وأحــد معار�ســي 
الحــاج أميــن الحســيني فــي فتــرة االحتــالل البريطانــي. درس فــي جامــع الجــزار علــى يــد 
مفتــي عــكا عبــد هللا الجــزار، وأنهــى املرحلــة األساســية فــي طولكــرم وعــكا، والثانويــة 
القــدس،  فــي  اإلنجليزيــة  صهيــون(  )مدرســة  للبنيــن  غوبــات  املطــران  مدرســة  فــي 
فــي  فــي الجامعــة األمريكيــة  1926، ودرس  وحصــل منهــا علــى الثانويــة العامــة عــام 
مــن  الحقــوق  فــي  البكالوريــوس  درجــة  وأنهــى   ،)1927-1926( عامــي  بيــن  بيــروت 
ــن  معهــد الحقــوق فــي القــدس عــام 1932. عمــل فــي الصحافــة ثــمَّ فــي املحامــاة، وُعّيِ
عضــًوا فــي البعثــة الســورية فــي األمــم املتحــدة عامــي )1949-1950(، وأمينــا عاًمــا 
املتحــدة  األمــم  لشــؤون  دولــة  )1951-1957(، ووزيــر  العربيــة  للجامعــة  مســاعًدا 
فــي الحكومــة الســعودية، وســفيًرا دائًمــا لهــا لــدى األمــم املتحــدة حتــى عــام 1963، 
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وممثــال لفلســطين فــي جامعــة الــدول العربيــة ســنة 1963.

انخــرط فــي الحركــة الوطنيــة منــذ شــبابه املبكــر، وكان عضــًوا فــي مؤتمــر جمعيــات 
وكان  االســتقالل  حــزب  مــن  مقربــا  وكان   ،1928 عــام  يافــا  فــي  املســلمين  الشــبان 
فــي  باالنخــراط  للشــباب  املجــال  بفتــح  ومطالًبــا  الحســيني  أميــن  للحــاج  معارًضــا 
الســجون  فــي  املعتقليــن  عــن  دافــع  محامًيــا  عملــه  خــالل  ومــن  العامــة،  الحيــاة 
اإلعــالم  مكتــب  أســس  الفالحيــن.  أرا�ســي  مصــادرة  وجــه  فــي  ووقــف  البريطانيــة، 
العربــي فــي واشــنطن عــام 1945 بهــدف الدعايــة للقضيــة الفلســطينية، وكان مديــًرا 
العــرب  الرؤســاء  وكلفــه   ،)1947-1946( عامــي  بيــن  القــدس  فــي  العربــي  للمكتــب 
ببعــث الكيانيــة الفلســطينية؛ فأشــرف علــى عقــد املؤتمــر العربــي الفلســطيني األول 
فــي القــدس عــام 1964، والــذي انبثقــت عنــه منظمــة التحريــر الفلســطينية، حيــث 
أشــرف علــى وضــع ميثاقهــا القومــي وأهــم هياكلهــا املؤسســاتية، وفــي مقدمتهــا جيــش 
منظمــة  أبحــاث  ومركــز  الفلســطيني،  القومــي  والصنــدوق  الفلســطيني،  التحريــر 
التحريــر، وكان أول رئيــس للجنتهــا التنفيذيــة وملجلســها الوطنــي، وســارع للتواصــل 
مــع املحيــط اإلقليمــي ودول العالــم باســم منظمــة التحريــر مــن أجــل نصــرة القضيــة 
الفلســطينية، وعــرف عنــه الــالءات الثــالث؛ ال صلــح، ال تفــاوض، ال اعتــراف، والتــي 

أعلنهــا مؤتمــر القمــة العربــي فــي الخرطــوم بعيــد نكســة حزيــران عــام 1967 .

ــر فــي خطاباتــه الكثيــرة عــن إيمانــه بهــدف تحريــر فلســطين،  كان خطيًبــا مفوًهــا، وعبَّ
وبالكفــاح املســلح طريًقــا لتحقيــق ذلــك. فيمــا انتقــده كثيــرون لتفــرده فــي صناعــة 
القرار وتهوره في تصريحاته الصحفية، وقد أحدثت بعض خطاباته أزمة سياسية 
خصوًصــا مــع األردن، كمــا اعتبــره كثيــرون إفــراًزا لقناعــات النظــام اإلقليمــي العربــي 
ــل خياراتــه وجلــب لــه عــداء قــوى املقاومــة املســلحة  حــول فلســطين، األمــر الــذي كبَّ
الناشــئة ال ســيما حركــة فتــح وغيرهــا، فاســتقال مــن منصبــه تحــت وطــأة نكســة 

عــام 1967 ومطالبــات أقرانــه. 

عــاش الشــقيري مأســاة الحــرب العامليــة األولــى واحتــالل بريطانيــا لفلســطين عــام 
ــرد مــن الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت ملشــاركته فــي تظاهــرة سياســية عــام 

ُ
1917، وط

رضــت عليــه اإلقامــة الجبريــة فــي 
ُ
1927، واعتقــل إبــان ثــورة البــراق عــام 1929 وف

عــكا فتــرة مــن الزمــن، وســجن إبــان الثــورة الفلســطينية الكبــرى عــام 1936 مرتيــن، 
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وتجــرَّع مــرارة النكبــة عــام 1948، والنكســة عــام 1967.  

تــرك الشــقيري نيفــا وعشــرين كتاًبــا منهــا كتــاب أربعــون عاًمــا مــن الحيــاة العربيــة 
)1970(، وكتــاب  امللــوك والرؤســاء  مــع  )1969(، وكتــاب حــوار وأســرار  والدوليــة 
فــي  كتبــه  كل  جمعــت  وقــد   ،)1972( والرؤســاء  امللــوك  مــع  الهزيمــة  طريــق  علــى 
ســت مجلــدات، وصــدرت عــن مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ســنة 2006. توفــي 

.1980 عــام  فــي عمــان  الشــقيري 
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أمحد اليماني
)2011-1924(

• ولــد يف قريــة ســحماتا قضاء 	
ــكا املحتلة. ع

• حركــة 	 يف  ســابق  قيــادي 
العــرب. القوميــن 

• ــة 	 ــس يف الجبه ــد مؤس قائ
ــطين  ــر فلس ــعبية لتحري الش
ــي. ــا السياس ــو مكتبه وعض

• التنفيذيــة 	 اللجنــة  عضــو 
التحريــر  ملنظمــة 
ســابقا. الفلســطينية 

• عضو املجلس الوطني الفلسطيني سابقا.	

عــام  املحتلــة  عــكا  قضــاء  املهجــرة  ســحماتا  قريــة  فــي  اليمانــي  حســين  أحمــد  ولــد 
1924، وهــو متــزوج ولــه ثمانيــة أبنــاء. درس املرحلــة األساســية فــي مدرســتي ســمحاتا 
وعــكا  الثانويــة  صفــد  مدرســتي  فــي  والثانويــة  االبتدائيــة،  وترشــيحا  االبتدائيــة 
الثانويــة والكليــة العربيــة فــي القــدس، وحصــل مــن األخيــرة علــى الثانويــة العامــة. 
عمــل فــي دائــرة الزراعــة الحكوميــة فــي مدينــة عــكا، ودائــرة األشــغال العامــة فــي مدينــة 
حيفــا، وُمنظــم النقابــات فــي مجلــس النقابــات فــي حيفــا، وكاتًبــا للحســابات فــي شــركة 
وكاتــب  لبنــان،  فــي  فــي مدينــة طرابلــس  الكيماويــة  للصناعــات  عــذرة  منــح وســميح 
إحصــاء فــي وكالــة الغــوث فــي طرابلــس، ومديــًرا لعــدة مــدارس تابعــة لوكالــة الغــوث 
بــرج البراجنــة ومدرســة مخيــم عيــن الحلــوة، ومديــًرا ملدرســة  منهــا مدرســة مخيــم 
مبــرة امللــك ســعود فــي بــرج البراجنــة، ومدرســة خالــد بــن الوليــد الثانويــة فــي بيــروت، 

ومدرًســا فــي كليــة التربيــة والتعليــم فــي مدينــة طرابلــس. 
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انخرط اليماني في الحركة النقابية في فلســطين، فكان أميًنا لســر النقابة املركزية 
املحليــة  الشــعبية  اللجنــة  لســر  وأميًنــا  العامــة،  األشــغال  دائــرة  وموظفــي  لعمــال 
لقريــة ســحماتا، وأميــن ســر فــرع جمعيــة العمــال العربيــة الفلســطينية فــي يافــا بيــن 
عامــي )1943-1948(، وشــارك فــي أعمــال اللجــان القوميــة فــي يافــا وحيفــا وعــكا، 
وأميًنــا لســر اللجنــة املركزيــة فــي لــواء الجليــل األعلــى، وتعــاون مــع جيــش اإلنقــاذ، 
وشــرع بعــد النكبــة باملشــاركة فــي تأســيس أطــر تنظيميــة إلحــدى عشــرة مؤسســة 
وروابــط  عســكرية  تنظيمــات  منهــا  لبنــان،  فــي  الفلســطينية  التجمعــات  داخــل 
للمعلميــن والطلبــة واتحــادات عماليــة ونســوية وأنديــة ثقافيــة، فشــارك فــي تأســيس 
املنظمــات  أوائــل  مــن  وهــي   ،1949 عــام  فلســطين  لتحريــر  العســكرية  املنظمــة 
لبنــان،  فــي  الفلســطينيين  الطــالب  رابطــة  علــى  وأشــرف  الفلســطينية،  الفدائيــة 

.1963 فــي لبنــان، واتحــاد عمــال فلســطين عــام  ورابطــة املعلميــن الفلســطينيين 

التحــق بحركــة القومييــن العــرب عــام 1953، وكان عضــوا فــي قيــادة جنــاح الحركــة 
العســكري فــي لبنــان، وعضــوا فــي املؤتمــر القومــي العــام للحركــة، وأميــن ســر قيــادة 
إقليــم فلســطين فيهــا، وعضــو املؤتمــر الفلســطيني األول الــذي انبثقــت عنــه منظمــة 
عــام  أواخــر  لتحريــر فلســطين  الشــعبية  الجبهــة  تأســيس  فــي  ثــمَّ شــارك  التحريــر، 
1967، وفــي تشــكيل جناحهــا العســكري، وكان عضــًوا فــي مؤتمرهــا األول، وعضــوا 
بيــن منظمــة  فــي محــاوالت التهدئــة  فــي لجنتهــا املركزيــة ومكتبهــا السيا�ســي، وشــارك 
التحريــر الفلســطينية والحكومــة األردنيــة عقــب أحــداث أيلــول عــام 1970، كمــا 
للحلــول االستســالمية«  الرافضــة  الفلســطينية  القــوى  لســر »جبهــة  أميًنــا  أصبــح 
عــام  حتــى  الفلســطيني  الوطنــي  املجلــس  فــي  وعضــوا   ،)1979-1974( عامــي  بيــن 
1984، وأصبــح عضــًوا فــي اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر الفلســطينية حتــى 
عــام 1987، وتــرأس دائــرة التنظيــم الشــعبي، ودائــرة شــؤون العائديــن فــي املنظمــة، 
وكان أحــد أعضــاء الوفــد الفلســطيني فــي قمــة فــاس عــام 1981، كمــا تولــى أمانــة 
1986، وشــغل عضويــة العديــد مــن  ســر جبهــة اإلنقــاذ الوطنــي الفلســطيني عــام 
أطلــق  وقــد  العربــي،  القومــي  واملؤتمــر  اإلســالمي  القومــي  املؤتمــر  مثــل  املؤتمــرات 

عليــه أبــو عمــار لقــب »ضميــر الثــورة«. 

الفلســطيني، وشــغل  الثقافــي  اللقــاء  فــي  الثقافــي؛ فشــارك  بالجانــب  اليمانــي  اهتــم 
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عضويــة مؤسســة القــدس، وألــف كتابــي جمعيــة العمــال العربيــة الفلســطينية فــي 
حيفــا، وتجربتــي مــع األيــام الــذي حــوى مذكراتــه.

رهــا،  ودمَّ قريتــه  أهــل  االحتــالل  ــر  فهجَّ النضاليــة؛  مســيرته  أثنــاء  اليمانــي  عانــى 
ســجن  فــي  وأم�ســى   ،1948 عــام  النكبــة  خــالل  الصهيونيــة  العصابــات  واعتقلتــه 
»نهــالل« الصهيونــي عــدة أشــهر، ثــم أبعدتــه إلــى لبنــان عــام 1949، وتعــرض خــالل 
تواجــده فــي لبنــان لالعتقــال علــى يــد الســلطات اللبنانيــة عــدة مــرات علــى خلفيــة 

.1955 عملــه الوطنــي، كانــت أوالهــا عــام 

توفــي بعــد صــراع مــع املــرض فــي بيــروت فــي الرابــع مــن كانــون الثانــي/ ينايــر عام 2011، 
ودفن في مقبرة الشــهداء.

 



28

أمحد صدقي الدجاني
)2003-1936(

• يافــا 	 مدينــة  يف  ولــد 
. ملحتلــة ا

• التنفيذيــة 	 اللجنــة  عضــو 
التحريــر  ملنظمــة 
.)1984-1977( الفلســطينية 

• الوطنــي 	 املجلــس  عضــو 
.1971 عــام  الفلســطيني 

• املركــزي 	 املجلــس  عضــو 
ــام 1971. ــر ع ــة التحري ملنظم

• أستاذ جامعي وكاتب فلسطيني.	

ولــد أحمــد صدقــي الدجانــي فــي مدينــة يافــا املحتلــة فــي الســابع مــن أيــار/ مايــو عــام 
1936. وهــو متــزوج ولــه ولديــن وبنتيــن. درس املرحلــة األساســية فــي مدرســتي النهضــة 
اإلســالمية والعامريــة فــي مدينــة يافــا، واملرحلــة الثانويــة فــي مــدارس مدينــة الالذقيــة 
فــي ســوريا، وحصــل علــى الثانويــة العامــة عــام 1951، وأنهــى درجــة البكالوريــوس فــي 
التاريخ من كلية اآلداب في جامعة دمشق عام 1958، ودرجة املاجستير في التاريخ 
الحديــث مــن جامعــة القاهــرة عــام 1963، ودرجــة الدكتــوراه مــن نفــس الجامعــة 
عــام 1970. عمــل مدرًســا فــي ســوريا، وموظًفــا فــي اإلذاعــة الليبيــة، ومحاضــًرا فــي عــدد 
مــن الجامعــات واملعاهــد العربيــة مثــل معهــد املعلميــن فــي مدينــة طرابلــس الليبيــة، 
عامــي  بيــن  العربيــة  الــدول  لجامعــة  التابــع  العربيــة  والدراســات  البحــوث  ومعهــد 
)1972-1974(، وجامعــة القاهــرة التــي أصبــح رئيًســا لدائــرة التاريــخ فيهــا بيــن عامــي 

)1974-1979(، والجامعــة اللبنانيــة بيــن عامــي )1982-1979(.
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انخــرط الدجانــي فــي الشــأن الوطنــي منــذ شــبابه املبكــر، ونشــط فــي صفــوف جماعــة 
اإلخــوان املســلمين خــالل دراســته الجامعيــة، وشــارك فــي تأســيس منظمــة التحريــر 
 ،1966 عــام  فيهــا  الشــعبي  التنظيــم  لدائــرة  عاًمــا  مديــًرا  وأصبــح  الفلســطينية، 
وعضــًوا فــي املجلــس الوطنــي الفلســطيني عــام 1971، وعضــًوا فــي املجلــس املركــزي 
فــي  1974، وعضــًوا  فــي الصنــدوق القومــي الفلســطيني عــام  1971، وعضــًوا  عــام 
 ،)1984-1977( عامــي  بيــن  الفلســطينية  التحريــر  ملنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة 
فــي الوفــد  ومســؤول الحــوار العربــي األوروبــي بيــن عامــي )1975-1985(، وعضــًوا 
تأســيس  فــي  ســاهم  كمــا   ،)1984-1977( عامــي  بيــن  املتحــدة  لألمــم  الفلســطيني 
لرئيســها، وعضــًوا  نائًبــا  1982، وأصبــح  عــام  اإلنســان  لحقــوق  العربيــة  املنظمــة 
املؤتمــرات  مــن  عــدٍد  إطــالق  فــي  وشــارك  التنفيذيــة،  ولجنتهــا  أمنائهــا  مجلــس  فــي 
مثــل: املؤتمــر القومــي العربــي، حيــث أصبــح عضــًوا فــي أمانتــه العامــة عــام 1989، 
وكان   ،)1997-1994( عامــي  بيــن  منســقه  كان  الــذي  اإلســالمي  القومــي  واملؤتمــر 
ممثــل األحــزاب الفلســطينية فــي لجنــة الصياغــة التابعــة لألمانــة العامــة التأسيســية 

.)1999-1996( بيــن عامــي  العربيــة  العــام لألحــزاب  للمؤتمــر 

لعــب الدجانــي دوًرا هاًمــا فــي املؤسســات الثقافيــة والفكريــة الفلســطينية والعربيــة، 
التحريــر  منظمــة  فــي  والعلــوم  والثقافــة  للتربيــة  األعلــى  املجلــس  مســؤول  كان  إذ 
الفلســطينية بيــن عامــي )1977-2002(، ومديــر مركــز أبحــاث منظمــة التحريــر، 
وعضــو مجلــس أمنــاء معهــد تاريــخ العلــوم العربيــة اإلســالمية فــي جامعــة فرانكفورت 
عــام 1979، وعضــًوا عــن فلســطين فــي أكاديميــة اململكــة املغربيــة بيــن عامــي )1980-

عــام  األردن  فــي  اإلســالمية  الحضــارة  لبحــوث  امللكــي  املجمــع  فــي  وعضــًوا   ،)2003
فــي  1985، وعضــًوا  فــي مجلــس أمنــاء منتــدى الفكــر العربــي عــام  1982، وعضــًوا 
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة فــي بيــروت، وعضــًوا مراقًبــا فــي مجمــع اللغــة العربيــة 
أبــو  القــدس/  جامعــة  مؤس�ســي  وأحــد   ،1994 عــام  العربيــة  الــدول  مــن  عــدٍد  فــي 

ديــس، وعضــو مجلــس أمنــاء مؤسســة القــدس الدوليــة.

ألــف أكثــر مــن ســتين كتاًبــا تنوعــت فــي مواضيعهــا بيــن السياســة واألدب والديــن 
 ،)1963( التاســع عشــر  القــرن  فــي  وانتشــارها  نموهــا  السنوســية..  الحركــة  ومنهــا: 
العربــي اإلســرائيلي ومســيرة  )1979(، والصــراع  فــي مواجهــة عالــم متغيــر  والعــرب 
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الشــعب الفلســطيني فــي الثمانينيــات )1980(، ولقــاء الكهــل بالشــباب الــذي كانــه 
)1999(، والخطــر يتهــدد بيــت املقــدس )2001(، وانتفاضــة األق�ســى وتفجيــر الحــل 
العنصــري فــي فلســطين )2001(، وزلزلــة فــي العوملــة وســعي نحــو العامليــة )2003(، 
وألــف مســرحية هــذه الليلــة الطويلــة )1972(، وكان مــن مؤس�ســي مجلــة شــؤون 
الدراســات  مئــات  ونشــر  التحريــر،  منظمــة  أبحــاث  ملركــز  التابعــة  فلســطينية 

فــي الصحــف واملجــالت العربيــة. واملقــاالت 

انتمــى الدجانــي للتيــار القومــي واتخــذ مــن اإلســالم مرجًعــا فكرًيــا وعقدًيــا، والتــزم 
فــي  هاًمــا  دوًرا  ولعــب  الفصيحــة،  العربيــة  باللغــة  بالحديــث  املبكــر  شــبابه  منــذ 
التقــارب بيــن التياريــن القومــي واإلســالمي فــي الســاحة العربيــة، ورفــض تبنــي منظمــة 
ــه اســتقال مــن لجنتهــا التنفيذيــة فــي  التحريــر الفلســطينية لخيــار التســوية حتــى أنَّ

ثمانينيــات القــرن املا�ســي احتجاًجــا علــى ذلــك وعــارض بشــدة اتفــاق أوســلو.

 ،2003 عــام  ديســمبر  األول/  كانــون  مــن  والعشــرين  التاســع  فــي  القاهــرة  فــي  توفــي 
فيهــا.  ودفــن 
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أمحد عبد الرمحن
)2019-1943(

• ولــد يف بلــدة بيــت ســوريك 	
قضــاء القــدس.

• املوحــد 	 اإلعــالم  مســؤول 
منظمــة  باســم  والناطــق 

.)1994-1982( التحريــر 

• الثــوري 	 املجلــس  عضــو 
لحركــة فتــح منــذ عــام 1980.

• أميــن عــام مجلــس الــوزراء 	
 ،)2003-1996 (

• الناطــق الرســمي باســم الســلطة الفلســطينية )1996-	
2003(، ومستشــار رئيــس الســلطة )2004-2002(.

فــي بلــدة بيــت ســوريك قضــاء القــدس عــام  ولــد أحمــد محمــد جبــر عبــد الرحمــن 
بيــت  فــي مدرســة  األساســية  املرحلــة  درس  أبنــاء.   أربعــة  ولــه  متــزوج  وهــو   ،1943
الثانويــة  منهــا علــى  القــدس، وحصــل  فــي  الرشــيدية  املدرســة  فــي  والثانويــة  إكســا، 
العامــة عــام 1961، وأنهــى درجــة البكالوريــوس فــي الحقــوق مــن كليــة الحقــوق فــي 
فــي  السياســية  للعلــوم  املاجســتير  ببرنامــج  والتحــق   ،1969 عــام  دمشــق  جامعــة 

بيــروت.   فــي  األمريكيــة  الجامعــة 

التحــق فــي شــبابه املبكــر بالشــيوعية، ثــم انضــم لحركــة فتــح أواخــر حزيــران عــام 
1967، وانخــرط فــي أنشــطتها الطالبيــة، فــكان أول ممثــل لفتــح فــي االتحــاد العــام 
لطلبــة فلســطين فــرع ســوريا، ومــن مســؤولي التنظيــم الطالبــي لهــا فــي ســوريا ولبنــان 
واألردن بيــن عامــي )1967-1968(، كمــا كان ممثــل فتــح فــي الســودان عــام 1968. 
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ومــن طاقــم إذاعــة صــوت العاصفــة فــي القاهــرة بيــن عامــي )1969-1970(، وعضــو 
لجنــة منطقــة فــي مصــر وهــي اإلطــار امليدانــي الــذي يتبــع لجنــة اإلقليــم، ومبعــوث 
حركــة فتــح إلــى أميــركا الالتينيــة عــام 1969، ومســؤول صــوت العاصفــة فــي مدينــة 
درعــا فــي ســوريا عــام 1970، وأحــد مســؤولي اإلعــالم املركــزي عــام 1970، ومفــوض 
سيا�ســي لقــوات التقــدم )إحــدى تشــكيالت فتــح العســكرية فــي ســوريا( عــام 1970، 

وعضــو املؤتمــر الثالــث للحركــة عــام 1971.

 ،1973 فــي برليــن برفقــة ياســر عرفــات عــام  فــي مهرجــان الشــباب العالمــي  شــارك 
 تنفيذًيــا لــه عــام 1974، كمــا 

ً
ــن مســؤوال وســاهم فــي تأســيس اإلعــالم املوحــد، وُعّيِ

شــارك فــي صياغــة خطابــات عرفــات، وأصبــح رئيــس تحريــر مجلــة فلســطين الثــورة 
بيــن عامــي )1974-1994(، وعضــًوا فــي املجلــس الثــوري لحركــة فتــح عــام 1980، 
 لإلعــالم املوحــد والناطــق الرســمي باســم منظمــة التحريــر الفلســطينية 

ً
ومســؤوال

الجزائــر  فــي  الفلســطيني  الوطنــي  املجلــس  فــي  )1982-1994(، وعضــًوا  بيــن عامــي 
الفلســطيني،  املركــزي  املجلــس  فــي  وعضــًوا  باســمه،  رســمًيا  وناطًقــا   1983 عــام 
وشــارك فــي حــوارات الفصائــل الفلســطينية عــام 1984، وكان األميــن العــام للكتــاب 

 .2004-1984 الفتــرة  خــالل  الفلســطينيين  والصحفييــن 

الفلســطينية  الســلطة  فــي  مناصــب  عــدة  وشــغل   ،1994 عــام  فلســطين  إلــى  عــاد 
وفــي منظمــة التحريــر وحركــة فتــح منهــا: وزيــر دولــة عــام 1996، وأميــن عــام مجلــس 
الــوزراء بيــن عامــي )1996-2003(، والناطــق الرســمي باســم الســلطة الفلســطينية 
للشــؤون  ياســر عرفــات  الســلطة   رئيــس  ومستشــار   ،)2003-1996  ( عامــي  بيــن 
السياســية بيــن عامــي )2002-2004(، ومستشــار رئيــس الســلطة محمــود عبــاس 
التحريــر،  ملنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة  ومقــرر   ،2004 عــام  السياســية  للشــؤون 
وعضــو مراقــب فــي اجتماعاتهــا عــام 2005، وعضــو مشــارك فــي اجتماعــات اللجنــة 
املركزيــة لحركــة فتــح، ومستشــار للرئيــس عبــاس لشــؤون اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة 

التحريــر الفلســطينية، وعضــو فــي املجلــس االستشــاري لحركــة فتــح عــام 2010.

كان عبــد الرحمــن واحــًدا مــن يســاريي حركــة فتــح، وقــد قــام بتكويــن شــبكة يســارية 
داخــل الحركــة عرفــت باســمها الحركــي »رضــوان« أوائــل ســبعينات القــرن املا�ســي، 
ــا سياســًيا فــكان مــن أوائــل مــن تبنــى فكــرة الحــل املرحلــي ثــم حــل الدولتيــن، وقــد  أمَّ
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واكــب مســيرة التســوية منــذ بداياتهــا، فالتقــى بصحبــة أبــي عمــار بأعضــاء مــن حــزب 
راكاح اإلســرائيلي ســًرا فــي برليــن عــام 1973، وشــارك فــي وفــد منظمــة التحريــر إلــى 

مؤتمــر مدريــد للســالم )وفــد مــواٍز لوفــد الداخــل(.

كتــب عبــد الرحمــن عــدًدا كبيــًرا مــن املقــاالت السياســية والتحليــالت وألــف عــدًدا 
زمــن  فــي  وعشــت   ،)2006( عرفــات  ياســر  مــع  ســنوات  الرئيــس  منهــا:  الكتــب  مــن 

.)2013( عرفــات 

قــاس.  لتحقيــق  وتعــرض  و1978،   1973 عامــي  مرتيــن  الســوري  النظــام  اعتقلــه 
2019، ودفــن فيهــا.  فــي الثانــي مــن كانــون األول/ ديســمبر عــام  فــي رام هللا  توفــي 
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أمحد ياسني
)2004-1936(

• جــورة 	 قريــة  يف  ولــد 
قضــاء  املهجــرة  عســقالن 

غــزة.

• حمــاس، 	 حركــة  مؤســس 
للحركــة. الروحــي  والزعيــم 

• التاريخيــة 	 القيــادات  مــن 
يف  املســلمين  لإلخــوان 

 . فلســطين

• يف 	 البــارزة  القيــادات  مــن 
ــي  ــف الثان ــطينية يف النص ــة الفلس ــة الوطني الحرك

مــن القــرن العشــرين. 

• مؤســس أولــى الخاليــا العســكرية اإلخوانيــة املقاومــة 	
يف غــزة عــام 1982.

ولــد أحمــد إســماعيل حســن ياســين فــي قريــة جــورة عســقالن املهجــرة قضــاء غــزة 
1936، وهــو متــزوج ولديــه ثالثــة  فــي الثامــن والعشــرين مــن حزيــران/ يونيــو عــام 
أوالد وثماني بنات، درس املرحلة األساســية في مدرســة قريته وفي مدرســتي الكرمل 
فــي غــزة، وحصــل علــى الثانويــة العامــة مــن مدرســة  اإلعداديــة واإلمــام الشــافعي 
مصــر  فــي  شــمس  عيــن  بجامعــة  والتحــق   ،1958 عــام  غــزة  فــي  الثانويــة  فلســطين 
عــام 1964. عمــل مدرًســا للغــة العربيــة والتربيــة اإلســالمية فــي مدرســة الرمــال عــام 

1958، كمــا عمــل إماًمــا وخطيًبــا فــي مســاجد قطــاع غــزة.

انخــرط ياســين فــي النشــاط الوطنــي فــي مرحلــة مبكــرة مــن حياتــه، وعلــى الرغــم مــن 
تعرضــه لإلصابــة بالشــلل إثــر ممارســته للرياضــة علــى شــاطئ بحــر غــزة عــام 1952، 
الثالثــي علــى مصــر عــام  العــدوان  إثــر  القطــاع  التــي عمــت  التظاهــرات  فــي  شــارك 
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1956، وانضــم لجماعــة اإلخــوان املســلمين عــام 1958، وكان مــن أهــم شــخصياتها 
الذيــن عملــوا علــى تدعيــم مكانتهــا اجتماعًيــا وفكرًيــا، وســاهم فــي تخطيــط أنشــطتها 
إلــى  ليصــل  نشــاطه  ــع  وسَّ ثــم  غــزة،  قطــاع  فــي  واالجتماعيــة  والثقافيــة  الدعويــة 

الضفــة الغربيــة واألرا�ســي املحتلــة عــام 1948.

حــرض علــى تعزيــز خطــاب مقاومــة االحتــالل فــي خطبــه ودروســه الدينيــة فــي مســجد 
العبــاس فــي غــزة، وقــاد مظاهــرة مشــهورة ضــد حصــار مخيــم الشــاطئ عــام 1970، 
بعيــد  املســلح  العمــل  فــي  املســلمين  اإلخــوان  النخــراط  الداعيــن  أوائــل  مــن  وكان 
النكبــة الثانيــة عــام 1967، فأســس أولــى الخاليــا العســكرية اإلخوانيــة املقاومــة فــي 
القطــاع عــام 1982، وســاهم فــي جمــع الســالح والتدريــب عليــه، ولعــب دوًرا بــارًزا 
مــن  األول  النصــف  فــي  االحتــالل  ســجون  داخــل  اإلســالمية  الظاهــرة  ترشــيد  فــي 

القــرن املا�ســي.   ثمانينيــات 

أســس ياســين مــع آخريــن حركــة حمــاس عــام 1987، وســاهم فــي وضــع اســتراتيجيتها 
املحطــات  فــي  قراراتهــا  فــي  مركــزي  دور  لــه  وكان  السيا�ســي،  وخطابهــا  النضاليــة 
املختلفــة. قــام بجولــة خارجيــة بيــن عامــي )1997-1998( زار فيهــا عــدًدا مــن الــدول 
والســودان  واليمــن  وإيــران  والكويــت  وقطــر  الســعودية  منهــا  واإلســالمية  العربيــة 

وســوريا، واجتمــع مــع أعضــاء املكتــب السيا�ســي للحركــة وكوادرهــا فــي الخــارج.

املجمــع  آخريــن  مــع  أســس  حيــث  املؤسســاتي؛  العمــل  فــي  مهمــة  مســاهمات  لــه 
اإلســالمي 1973، الــذي أصبــح عنواًنــا بــارًزا لنشــاطات الحركــة اإلســالمية الفكريــة 
اإلســالمية  الجامعــة  تأســيس  فــي  وشــارك  غــزة،  قطــاع  فــي  والخدماتيــة  والدعويــة 
عــام 1978، والجمعيــة اإلســالمية عــام 1976، ولجــان اإلصــالح فــي القطــاع نهايــة 

.2000 عــام  األرقــم  ومــدارس  املا�ســي،  القــرن  تســعينيات 

املقــاوم،  برنامجــه  لصالــح  الشــابة  الكــوادر  اســتثمار  علــى  بقدرتــه  ياســين  امتــاز 
األمــر الــذي كان لــه أثــر إيجابــي علــى مســتقبل حركتــه، بالرغــم مــن عــدم تمكنــه مــن 
احتــواء املجموعــة اإلخوانيــة الشــابة التــي أسســت أوائــل ثمانينيــات القــرن املا�ســي 
حركــة الجهــاد اإلســالمي، والتــي اتســمت عالقاتهــا باإلخــوان بالتوتــر واالحتــكاكات 

حتــى تأســيس حمــاس عــام 1987. 
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كمــا امتــاز بارتــكازه إلــى عقــل اســتراتيجي قــادٍر علــى الجمــع بيــن املرونــة السياســية 
والثبــات علــى املبــادئ؛ فعــرض أواخــر ثمانينيــات القــرن املا�ســي مبــادرة للهدنــة مــع 
االحتــالل مقابــل االنســحاب مــن الضفــة والقطــاع، وكان مــن الداعيــن للتعامــل مــع 
الســلطة الفلســطينية بمزيــد مــن املرونــة والواقعيــة، فــي الوقــت نفســه عمــل علــى 
تعزيــز قــدرات حركتــه القتاليــة فــي مواجهــة االحتــالل اإلســرائيلي، وعلــى الثبــات علــى 
اســتراتيجية الحركــة القائمــة علــى املقاومــة املســلحة لتحريــر فلســطين، بالرغــم مــن 
اعتبــار البعــض مبادرتــه الشــهيرة حــول الهدنــة اقترابــا مــن الخــط السيا�ســي لحركــة 
إلــى مزيــد مــن املقاربــات ذات الصلــة بالتســوية  فتــح، خوفــا مــن أن يف�ســي األمــر 

السياســية.

ر مع عائلته قســًرا من بلدته،  عانى ياســين في مســيرته النضالية الطويلة؛ فقد ُهّجِ
الخمســينيات  فــي  املصــري  النظــام  يــد  علــى  مرتيــن  لالعتقــال  شــبابه  فــي  وتعــرض 
طــع راتبــه قبيــل حــرب عــام 

ُ
والســتينيات، وُحــرم مــن إكمــال تعليمــه الجامعــي، وق

1970، واعتقلــه  1967، واســتدعته مخابــرات االحتــالل أكثــر مــن مــرة منــذ عــام 
االحتــالل عــام 1984، وحكــم عليــه بـــ13 عاًمــا، لكنــه مــا لبــث أن خــرج مــن الســجن 
تبــادل األســرى التــي نفذتهــا الجبهــة الشــعبية القيــادة العامــة عــام  ضمــن صفقــة 
1985، ثــمَّ اعتقــل مــرة أخــرى عــام 1989، وحكــم عليــه بالســجن املؤبــد باإلضافــة 
قــل إلــى املستشــفى 

ُ
إلــى 15 عاًمــا، عانــى أثنــاء اعتقالــه مــن تدهــور حالتــه الصحيــة، ون

أكثــر مــن مــرة، وحاولــت حركــة حمــاس إطــالق ســراحه بشــتى الســبل كاختطــاف 
جنــدي صهيونــي عــام 1992 للمطالبــة بمبادلتــه بــه وبمجموعــة مــن األســرى، ولــم 
يفــرج عنــه إال فــي األول مــن تشــرين أول / أكتوبــر عــام 1997، فــي إطــار صفقــة مــع 
النظــام األردنــي أعقبــت محاولــة االغتيــال الفاشــلة لرئيــس املكتــب السيا�ســي لحركة 
حماس خالد مشــعل في األردن. تعرض للمضايقة من قبل الســلطة الفلســطينية، 
وفرضــت عليــه اإلقامــة الجبريــة، وأدرج الرئيــس األمريكــي جــورج بــوش االبــن اســمه 
فــي قوائــم الواليــات املتحــدة لإلرهــاب عــام 2003، وتعــرض ملحاولتــي اغتيــال من قبل 
مروحيــات االحتــالل؛ األولــى فــي رمضــان 2002، والثانيــة فــي الســادس مــن أيلــول/ 
ســبتمبر عــام 2003، لكنــه اســتمر فــي نشــاطه املقــاوم إلــى أن اغتالــه االحتــالل فــي 
22 آذار 2004، بإطــالق صــاروخ عليــه أثنــاء خروجــه مــن صــالة الفجــر فــي مســجد 

املجمــع اإلســالمي فــي حــي صبــرة فــي مدينــة غــزة.  
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إمساعيل أبو شنب
)2003-1950(

• ولد يف مدينة غزة. 	

• حركــة 	 يف  مؤســس  قائــد 
حمــاس.

• اإلداريــة 	 الهيئــة  عضــو 
ــلمين  ــوان املس ــة اإلخ لجماع

 .1984 عــام 

• رئيــس نقابــة املهندســين 	
يف قطــاع غــزة ألكثــر مــن 

دورة.

• رئيس حزب الخالص عام 1996.	

ولــد إســماعيل حســن محمــد أبــو شــنب فــي الثامــن والعشــرين مــن آذار/ مــارس عــام 
ــة املهجــرة قضــاء  1950 فــي مدينــة غــزة، لعائلــة الجئــة تعــود أصولهــا إلــى قريــة الجيَّ
غــزة، وهــو متــزوج ولــه ثالثــة أوالد وخمــس بنــات. درس املرحلــة األساســية فــي مدرســة 
وكالــة الغــوث فــي مخيــم النصيــرات ومدرســة غــزة الجديــدة التابعــة لوكالــة الغــوث 
فــي مخيــم الشــاطئ، والثانويــة فــي مدرســة فلســطين الثانويــة فــي غــزة، وحصــل منهــا 
علــى الثانويــة العامــة عــام 1967، ودرس اللغــة اإلنجليزيــة فــي معهــد املعلميــن بيــن 
عامــي )1967-1969(، وأنهــى درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة املدنيــة مــن جامعــة 
مــن  اإلنشــاءات  هندســة  فــي  املاجســتير  ودرجــة   ،1975 عــام  مصــر  فــي  املنصــورة 
جامعــة كولــورادو فــي الواليــات املتحــدة عــام 1983، والتحــق ببرنامــج الدكتــوراه فــي 
الواليــات املتحــدة. عمــل مديــًرا لقســم املشــاريع فــي بلديــة غــزة ونائًبــا ملديــر اإلدارة 
الهندســة  قســم  رئيــس  بأعمــال  وقائًمــا   ،)1980-1975( عامــي  بيــن  فيهــا  الفنيــة 
)1983-1984(، ومحاضــًرا فيهــا حتــى عــام  بيــن عامــي  النجــاح  فــي جامعــة  املدنيــة 



38

سلسلة النخبة الفلسطينية 2

1988، ومهندًســا فــي وكالــة الغــوث بيــن عامــي )1988-1989(، ومحاضــًرا فــي كليــة 
الهندســة فــي الجامعــة اإلســالمية فــي غــزة، وعميــًدا لكليــة املجتمــع والتعليــم املســتمر 
فــي الجامعــة، ورئيًســا لكليــة العلــوم التطبيقيــة، ومديــًرا ملركــز أبحــاث املســتقبل فــي 

غــزة بيــن عامــي )-2000 2003(.

انتمــى أبــو شــنب لجماعــة اإلخــوان املســلمين عــام 1968، وانخــرط فــي أنشــطتها، 
وأصبــح أحــد كوادرهــا الرئيســين فــي القطــاع منــذ النصــف الثانــي مــن ســبعينيات 
)بــالد  اإلخــوان  تنظيــم  عقــده  الــذي  الســري  االجتمــاع  وحضــر  املا�ســي،  القــرن 
الشــام( فــي َعمــان أوائــل ثمانينيــات القــرن املا�ســي ضمــن وفــد الجماعــة مــن الداخــل 

فــي فلســطين.  املحتــل لدراســة اســتئناف اإلخــوان ملشــروع املقاومــة 

كان ألبي شنب دور نقابي بارز؛ فهو من قيادات العمل الطالبي اإلسالمي في معهد 
املعلميــن فــي رام هللا ، وهمــزة وصــل بيــن اإلخــوان املســلمين فــي الضفــة وغــزة، ومــن 
مؤس�ســي نــواة تنظيــم اإلخــوان الفلســطينيين فــي مصــر أثنــاء دراســته الجامعيــة، 
لرئيســها،  ونائًبــا   ،1976 عــام  غــزة  فــي مدينــة  الجمعيــة اإلســالمية  ومــن مؤس�ســي 
ومــن مؤس�ســي جمعيــة املهندســين الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة عــام 1976، وعضــو 
عامــي  بيــن  إدارتهــا  مجلــس  ورئيــس   ،)-1980  1976( عامــي  بيــن  إدارتهــا  مجلــس 
)1979-1980( وعامــي )1997-2003(، ومــن املســاهمين فــي إعــادة تأســيس نقابــة 
فــي أكثــر مــن دورة  1976، وعضــو هيئتهــا اإلداريــة  فــي قطــاع غــزة عــام  املهندســين 
بيــن عامــي )1978-1989(، ونقيبهــا عــام 1979 وبيــن عامــي) 1998-1999(، وعضــو 
الكتلــة  مرجعيــات  وأحــد   ،1977 عــام  الفلســطينية  األنديــة  رابطــة  فــي  مؤســس 
اإلســالمية فــي جامعــة النجــاح بيــن عامــي )1983-1987(، وعضــو الهيئــة اإلداريــة 
لجماعــة اإلخــوان املســلمين فــي القطــاع، وعضــو مجلــس الشــورى، وعضــو لجنتهــا 
السياســية عــام 1984، وعضــو مؤســس لكليــة املجتمــع فــي الجامعــة اإلســالمية عــام 

1998، وعضــو مؤســس ملركــز أبحــاث املســتقبل فــي غــزة عــام 2000.  

كان أبــو شــنب مــن جيــل املؤسســين لحركــة حمــاس، وشــارك فــي تخطيــط وتنفيــذ 
فــكان  فيهــا،  بمســؤولية مركزيــة  وأطلــع  لتأسيســها،  األولــى  اللحظــة  منــذ  أنشــطتها 
أحمــد  للشــيخ  ونائًبــا  القطــاع،  داخــل  للحركــة  السياســية  اللجنــة  مســؤولي  أحــد 
جــزًءا  وكان   ،)1989-1988( عامــي  بيــن  القطــاع  داخــل  للحركــة  وقائــًدا  ياســين، 



39

سلسلة النخبة الفلسطينية 2

مــن القيــادة املركزيــة للحركــة فــي الضفــة وغــزة منــذ عــام 1988، وســاهم فــي تعزيــز 
الضفــة وغــزة، وإفــراز  فــي  أثنــاء االنتفاضــة، وتوحيــد جهودهــا  جماهيريــة حركتــه 
املزيــد مــن الهيــاكل التنظيميــة الحمســاوية العاملــة ضمــن االنتفاضــة، كمــا شــارك 
املعتقــالت  داخــل  بــارز  دور  لــه  وكان  الرســمية،  بياناتهــا  مــن  العديــد  صياغــة  فــي 
فــي  وســاهم   ،1990 عــام  الرملــة  ســجن  فــي  للمعتقليــن   

ً
ممثــال فــكان  الصهيونيــة، 

أثنــاء  حمــاس  حركــة  واختارتــه  الطعــام،  عــن  إضــراب  مــن  أكثــر  وإنجــاح  إدارة 
اعتقالــه رئيًســا لحــزب الخــالص عنــد إعــالن تأسيســه الرســمي أوائــل عــام 1996، 
 لحركــة حمــاس فــي لجنــة املتابعــة العليــا للقــوى الوطنيــة واإلســالمية، 

ً
وكان ممثــال

ونــاب عــن حركتــه فــي العديــد مــن اللقــاءات مــع الســلطة الفلســطينية والفصائــل، 
وقــد عــِرف فــي تلــك املرحلــة بآرائــه املعتدلــة فــي فتــرة شــهدت فيهــا عالقــة حمــاس مــع 
الســلطة الفلســطينية توتــًرا شــديًدا بســبب اعتقــال عــدد كبيــر مــن قيــادات الحركــة 

الفلســطينية. الســلطة  فــي ســجون 

ومــن  الصعبــة،  املخيمــات  حيــاة  مــن  وعانــى  النكبــة،  تداعيــات  شــنب  أبــو  عــاش 
ممارســات االحتــالل؛ إذ اســتدعته مخابراتــه أكثــر مــن مــرة، واعتقــل عــام 1989، 
مــع  أربــع ســنوات  )منهــا  باثنتــي عشــرة ســنة  قــاٍس، وحكــم عليــه  وخضــع لتحقيــق 
الســفر،  مــن  وُمنــع  شــهًرا،   17 مــدة  االنفــرادي  للعــزل  واخضــع  التنفيــذ(،  وقــف 
واغتيــل مــع اثنيــن مــن مرافقيــه بقصــف مروحيــة عســكرية صهيونيــة ســيارته فــي 

  .2003 عــام  أغســطس  آب/  مــن  والعشــرين  الحــادي 

   

 



40

أكرم زعيرت
)1996-1909(

• ولد يف مدينة نابلس.	

• حــزب 	 مؤسســي  مــن 
فلســطين  يف  االســتقالل 

.1932 عــام 

• الثــورة 	 إعــالم  مســؤول 
ــرى )1936- ــطينية الكب الفلس

. )1939

• عــام 	 األردن  خارجيــة  وزيــر 
ــي  ــالط امللك ــر الب 1966، ووزي

.)1968-1967 (

• ســفير األردن يف عــدة دول )1962-1975(، وعضــو مجلس 	
ــدة دورات.  األعيان لع

ولــد أكــرم عمــر زعيتــر فــي مدينــة نابلــس عــام 1909، وهــو متــزوج ولــه ولــدان وابنتــان، 
كان والــده رئيســا لبلديــة نابلــس. درس املرحلتيــن األساســية والثانويــة فــي مــدارس 
نابلــس، وحصــل علــى شــهادة الثانويــة العامــة مــن كليــة النجــاح، والتحــق بالجامعــة 
األمريكيــة فــي بيــروت، ودرس الحقــوق فــي كليــة الحقــوق فــي القــدس، وحصــل علــى 
 ،1923 فــي دائــرة األشــغال عــام  1926. عمــل موظًفــا  دبلــوم املعلميــن األعلــى عــام 
فــي  االبتدائيــة  الهاشــمية  مدرســة  منهــا؛  مــدارس  عــدة  فــي  التدريــس  مهنــة  ومــارس 
نابلــس )1925(، واملدرســة الصالحيــة الثانويــة فــي نابلــس )1926(، ومدرســة عــكا 
مــدارس  فــي  ودرَّس  نابلــس،  فــي  النجــاح  وكليــة   ،)1929-1927( للذكــور  الثانويــة 
العلــوم  دار  وكليــة  املركزيــة،  الثانويــة  واملدرســة  الثانويــة،  الكــرخ  منهــا،  بغــداد 
)1933-1935(، وأصبــح مســؤوال عــن التوجيــه القومــي فــي وزارة املعــارف العراقيــة 
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عــام 1939، وعمــل فــي الصحافــة لفتــرة طويلــة؛ فتــرأس تحريــر جريــدة مــرآة الشــرق 
فــي القــدس عــام 1930، ثــم جريــدة الحيــاة فــي القــدس.

وســاهم  الوطنيــة،  واملظاهــرات  الفعاليــات  فــي  املبكــر  شــبابه  منــذ  زعيتــر  انخــرط 
فــي تأســيس جمعيــة الشــبان املســلمين فــي عــكا عــام 1928، وتفــرَّغ للعمــل الوطنــي 
بعــد هبــة البــراق عــام 1929، وقــاد املظاهــرات فــي نابلــس رًدا علــى إعــدام الشــهداء 
1931، وعمــل علــى  الثالثــة؛ محمــد جمجــوم، وفــؤاد حجــازي، وعطــا الزيــر عــام 
تأجيــج الشــارع الفلســطيني ضــد االحتــالل البريطانــي وممارســاته الراميــة لتوطيــد 
الوجــود الصهيونــي، وشــارك فــي تأســيس جمعيــة العنايــة باملســاجين العــرب، ويعــد 
تأســيس  فــي  وشــارك   ،1932 عــام  فلســطين  فــي  االســتقالل  حــزب  مؤس�ســي  أحــد 
عصبــة العمــل القومــي فــي ســوريا، وأصبــح نائًبــا لرئيــس مؤتمرهــا األول عــام 1933، 
وعمــد إلــى تأســيس اللجنــة القوميــة فــي نابلــس وأصبــح أميًنــا لســرها، وكانــت اللجنــة 
أحــد أعمــدة اإلضــراب العــام الــذي اســتمر ســتة أشــهر عــام 1936، وأدار إعــالم 
ثــورة رشــيد  فــي  فــي دمشــق، وشــارك  الثــورة الفلســطينية الكبــرى مــن مقــر إقامتــه 
عالــي الكيالنــي عــام 1941، ولجــأ بعــد فشــلها إلــى الشــام ثــم تركيــا، وبقــي فيهــا حتــى 
انتهــت الحــرب العامليــة الثانيــة، وغــادر إلــى ســوريا عــام 1945، وانخــرط فــي الحيــاة 
الفلســطينية  الوفــود  مــن  العديــد  وتــرأس  النكبــة،  بعــد  األردن  فــي  السياســية 
والعربيــة الخاصــة بالقضيــة الفلســطينية والقضايــا العربيــة؛ منهــا الوفــد العربــي 
وشــارك   ،1947 عــام  الفلســطينية  القضيــة  لعــرض  الالتينيــة  ألمريــكا  املتوجــه 
فــي النــدوة اإلســالمية وتولــى أمانــة ســرها فــي دوراتهــا الثــالث فــي القــدس بيــن عامــي 

.)1962-1959(

بالقاهــرة،  العربيــة  الــدول  جامعــة  لــدى  الســوري  للوفــد   
ً
مستشــارا زعيتــر  كان 

للرئيــس الســوري  بالجامعــة ذاتهــا، ومستشــاًرا  فــي لجنــة فلســطين   
ً
 دائمــا

ً
وعضــوا

-1962( عامــي  بيــن  ســوريا  منهــا:  دول  عــدة  فــي  لــألردن  وســفيًرا  القوتلــي،  شــكري 
 ،)1975-1971( عامــي  بيــن  ولبنــان   ،)1966-1964( عامــي  بيــن  وإيــران   ،)1963
ووزيــًرا للخارجيــة األردنيــة عــام 1966، وعضــًوا فــي مجلــس األعيــان لعــدة دورات، 
فــي اللجنــة القانونيــة فيــه، ووزيــًرا للبــالط امللكــي األردنــي، ورئيًســا للجنــة  وعضــًوا 

.)1968-1967( عامــي  بيــن  بعمــان  القــدس  لشــؤون  امللكيــة 
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تبنــى زعيتــر فكــًرا قومًيــا وعروبًيــا، وكتــب مئــات املقــاالت فــي الصحــف الفلســطينية 
القــرن املا�ســي مثــل؛ الشــورى القاهريــة، واالســتقالل  والعربيــة منــذ عشــرينيات 
العراقيــة، ومجلــة املنتــدى اإلماراتيــة، ومجلــة الدوحــة القطريــة،  وصــوت الحــق 
والكرمــل  الحيفاويــة،  واليرمــوك  اليافاويــة،  املســتقيم  والصــراط  اليافاويــة، 
الحيفاويــة، ونشــط فــي إلقــاء املحاضــرات فــي املــدن الفلســطينية، كمــا نشــط علــى 
 

ً
الصعيــد الثقافــي؛ فاختيــر عضــًوا فــي مجمــع اللغــة العربيــة األردنــي، وعضــًوا مراســال
فــي مجمــع اللغــة العربيــة فــي دمشــق، ورئيًســا للمركــز الثقافــي اإلســالمي الشــرقي فــي 
بيــروت، وعضــًوا فــي املجمــع امللكــي لبحــوث الحضــارة اإلســالمية، وعمــد إلــى كتابــة 
يومياتــه طــوال ســتين عاًمــا، ورفــد املكتبــة الفلســطينية والعربيــة بعــدٍد مــن الكتــب 
أمتــي  أجــل  ومــن   ،)1979( أمانــة  والحكــم   ،)1955( الفلســطينية  القضيــة  منهــا: 
)1979(، ووثائــق الحركــة الوطنيــة الفلســطينية )1918-1940( )بيــروت، 1979(، 
والحركــة الوطنيــة الفلســطينية )1935-1939( )بيــروت، 1980(، وبــدوي الجبــل 
.)1993  )1987(، وبواكيــر النضــال )1909-1935( )بيــروت، 

ً
وإخــاء أربعيــن عامــا

عانــى فــي مســيرة حياتــه؛ حيــث اســتدعته مخابــرات االحتــالل البريطانــي عــدة مــرات 
 ،1930 عــام  مــرة  أول  البريطانيــة  االحتــالل  قــوات  واعتقلتــه   ،1930 عــام  منــذ 
 عــام 1931، 

ً
وأبعدتــه مــن القــدس إلــى نابلــس عــام 1930 لعــام كامــل، واعتقــل ثانيــة

مــن  وأبعــدوه  يحررهــا،  كان  التــي  املقدســية  الحيــاة  جريــدة  البريطانيــون  وأغلــق 
القــدس إلــى نابلــس، وكان مــن أوائــل املعتقليــن إبــان اإلضــراب الكبيــر عــام 1936، 
رضــت عليــه اإلقامــة الجبريــة فــي تركيــا خــالل 

ُ
وأبعــده الفرنســيون عــن ســوريا، وف

الحــرب العامليــة الثانيــة. توفــي فــي الحــادي عشــر مــن نيســان/ إبريــل عــام 1996 فــي 
األردن، إثــر نوبــة قلبيــة ودفــن فــي املقبــرة اإلســالمية فــي عّمــان.
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الطيب عبد الرحيم
)2020-1944(

• يف 	 عنبتــا  بلــدة  يف  ولــد 
طولكــرم. محافظــة 

• الوطنــي 	 املجلــس  عضــو 
الفلســطيني منــذ عــام 1977.

• املركزيــة 	 اللجنــة  عضــو 
 ،2009 عــام  فتــح  لحركــة 
وعضــو املجلــس الثــوري منــذ 

.1980 عــام 

• عضــو املجلــس التشــريعي 	
.)2005-1996 (

• أمين عام الرئاسة الفلسطينية.	

ولــد الطيــب عبــد الرحيــم محمــود عبــد الحليــم فــي بلــدة عنبتــا فــي محافظــة طولكــرم 
عــام 1944، وهــو متــزوج ولــه ثالثــة أبنــاء مــن الذكــور، ووالــده الشــاعر عبــد الرحيــم 
محمــود الــذي استشــهد فــي معركــة قريــة الشــجرة فــي الجليــل إبــان أحــداث النكبــة 
عام 1948. درس املرحلتين األساســية والثانوية في مدارس عنبتا وطولكرم، وأنهى 

درجــة البكالوريــوس فــي التجــارة مــن جامعــة األزهــر فــي مصــر عــام 1967. 

انخــرط عبــد الرحيــم فــي األنشــطة الوطنيــة فــي شــبابه املبكــر، فنشــط فــي العمــل 
الطالبــي أثنــاء دراســته الجامعيــة، وكان قياديــا فــي اتحــاد طلبــة فلســطين، وانضــم 
فــي  وأنهــى دورة عســكرية   ،1967 عــام  نكســة حزيــران  أعقــاب  فــي  فتــح  الــى حركــة 
الفتحــاوي،  العمــل اإلعالمــي  وانكــب علــى   ،1967 عــام  الصيــن  فــي  نانكيــن  مدينــة 
فــكان مذيًعــا فــي »صــوت العاصفــة« وهــي موجــة إذاعيــة تشــرف عليهــا فتــح وتبــث مــن 



44

سلسلة النخبة الفلسطينية 2

أســتوديوهات إذاعــة صــوت العــرب مــن القاهــرة ملــدة ســاعتين يومًيــا، ثــم أصبــح 
 علــى 

َ
نائًبــا ملســؤولها عــام 1969، ثــمَّ مديــًرا لهــا بيــن عامــي ) 1972-1977(، وأشــرف

فروعهــا فــي أكثــر مــن مــكان مثــل درعــا فــي ســوريا وبغــداد فــي العــراق، وقــد اضطــر 
لالنتقــال إلــى مقــر اإلذاعــة الجديــد فــي بيــروت بعــد إغــالق الســلطات املصريــة مقرهــا 
لبثهــا موقًفــا معارًضــا التفاقيــة   1973 عــام  أكتوبــر  أعقــاب حــرب  فــي  القاهــرة  فــي 
مؤسســات  فــي  العمــل  فــي  ارتقــى  ثــم  والصهاينــة،  مصــر  بيــن  النــار  إطــالق  وقــف 
ــل املنظمــة 

َّ
منظمــة التحريــر الفلســطينية وداخــل الهيــاكل التنظيميــة فــي فتــح؛ فمث

صبــح عضــًوا 
ً
فــي العديــد مــن الــدول مثــل الصيــن عــام 1977 ومصــر ويوغســالفيا، وا

عــام  فتــح  لحركــة  الثــوري  املجلــس  فــي  وعضــًوا   ،1977 عــام  الوطنــي  املجلــس  فــي 
ــن مفوًضــا سياســًيا لقــوات العاصفــة عــام 1983، وممثــال لحركــة فتــح  1980، وُعّيِ

فــي املجلــس املركــزي ملنظمــة التحريــر الفلســطينية عــام 1989.

عــاد الــى فلســطين عــام 1994، وشــارك فــي تأســيس الســلطة الفلســطينية وبنيتهــا 
ــن ســفيًرا  املؤسســاتية خصوًصــا اإلعالميــة، وتولــى مناصــب رســمية رفيعــة فيهــا، فُعّيِ
دوًرا  ولعــب  الســلطة،  فــي  الرئاســية  للشــؤون  عاًمــا  وأميًنــا   ،1995 عــام  األردن  فــي 
محورًيــا فــي بلــورة موقــف الســلطة مــن حــركات املقاومــة وتحديــًدا حركتــي حمــاس 
والجهــاد اإلســالمي فــي أكثــر مــن محطــة، دافعــا تجــاه موقــف متشــدد فــي التعامــل 
معهــا، وكان ضمــن وفــد الســلطة الــذي شــكله ياســر عرفــات للحــوار مــع الفصائــل 
ينايــر  الثانــي/  كانــون  فــي  األولــى  التشــريعية  االنتخابــات  فــي  وشــارك   ،1995 عــام 
عــام 1996 عــن قائمــة حركــة فتــح فــي دائــرة طولكــرم وفــاز فيهــا، وأصبــح عضــًوا فــي 
ــن رئيًســا للجنــة تق�ســي الحقائــق  املجلــس التشــريعي وتولــى عــدًدا مــن لجانــه، وُعّيِ
الرســمية التــي حققــت فــي ملــف الفســاد فــي الســلطة فــي حزيران/يونيــو عــام 1997، 
وتولــى مســؤولية الحملــة االنتخابيــة ملحمــود عبــاس لرئاســة الســلطة عــام 2005، 
اللجنــة  فــي  خــرى، وأنتخــب عضــًوا 

ُ
أ مــرة  الفلســطينية  للرئاســة  أميًنــا عاًمــا  وعّيــن 

املركزيــة لحركــة فتــح فــي مؤتمرهــا الســادس املنعقــد فــي بيــت لحــم عــام 2009.

توفي في مصر في الثامن عشر من أذار/ مارس عام 2020.
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أميل الغوري
)1984-1907(

• القــدس 	 مدينــة  يف  ولــد 
  .1907 عــام  املحتلــة 

• عضــو اللجنــة العربيــة العليــا 	
والهيئــة العربيــة العليــا. 

• الدبلوماســيين 	 أوائــل  مــن 
القــرن  يف  الفلســطينيين 

العشــرين. 

• النــواب 	 نائــب يف مجلــس 
األردنــي عــن مدينــة القــدس 

عــام 1966.

• وزير سابق يف الحكومة األردنية )1971-1969(.	

ولــد أميــل أنضونــي ســابا الغــوري فــي مدينــة القــدس املحتلــة فــي الرابــع والعشــرين 
مــن شــهر آذار/ مــارس عــام 1907. درس املرحلــة األساســية فــي مدرســة ديــر الــروم 
القــدس، وحصــل  فــي  املطــران )ســانت جــورج(  فــي مدرســة  األرثوذكــس، والثانويــة 
علــى شــهادة الثانويــة العامــة عــام 1922، ونــال درجــة البكالوريــوس فــي تاريــخ الشــرق 
فــي   Cincinnati University سنســناتي  جامعــة  مــن  الوســطى  والقــرون  األوســط 
فــي العلــوم السياســية مــن نفــس الجامعــة عــام  Ohio، واملاجســتير  واليــة أوهايــو 
1933، ونــال دبلــوم الحقــوق مــن معهــد الحقــوق الفلســطيني عــام 1934، وحصــل 
على إجازة في املحاماة. عمل في مكتب شــركة كوك للســياحة في القدس، ثمَّ انتقل 
 ،Arab Federation هــي  أســبوعية  أصــدر صحيفــة  الصحافــة، حيــث  فــي  للعمــل 
 ،1935 ثــمَّ مجلــة الشــباب عــام   ،1933 ثــم أصــدر جريــدة الوحــدة العربيــة عــام 
وصحيفــة اللــواء املقدســية، ورئــس تحريــر الشــؤون السياســية فــي جريــدة الوحــدة 
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املقدســية بيــن عامــي )1946-1947(، وزاول مهنــة املحامــاة فــي القــدس فــي ســتينيات 
القــرن املا�ســي، وأصبــح وزيــًرا للشــؤون االجتماعيــة والعمــل فــي الحكومــة األردنيــة 

عــام 1969، ثــمَّ وزيــر دولــة عــام 1971.

بــدأ الغــوري نشــاطه الوطنــي باملشــاركة فــي التظاهــرات ضــد وعــد بلفــور وسياســة 
بريطانيــا تجــاه فلســطين منــذ عــام 1919، وشــارك فــي إحــدى اللجــان الفرعيــة لجمــع 
التبرعــات للثــورة الســورية فــي عشــرينيات القــرن املا�ســي، ثــمَّ انتســب للنــادي العربــي 
عــام 1924، وانخــرط فــي فعالياتــه، وأصبــح ســكرتيًرا للنــادي العربــّي األرثوذك�ســي 
أهــم أعوانــه،  مــن  أميــن الحســيني، وأصبــح  مــع الحــاج  العــام، وتواصــل  نفــس  فــي 
وانُتِخــب عضــًوا فــي اللجنــة التنفيذّيــة للمؤتمــر الفلســطينّي الســابع، وســكرتيًرا عاًمــا 
للحــزب العربــي الفلســطيني، واختيــر عضــًوا فــي الهيئــة العربيــة العليــا عــام 1946، 
وقــد شــارك فــي أحــداث النكبــة، خصوًصــا فــي معــارك القــدس، وكان ضمــن قيــادة 
الفلســطينّي  الوطنــّي  للمجلــس  عاًمــا  ســكرتيًرا  وانتخــب  املقــدس،  الجهــاد  جيــش 

املنعقــد فــي مدينــة غــّزة عــام 1948.

الســاحتين  فــي  العامليــن  الفلســطينيين  الدبلوماســيين  أوائــل  مــن  الغــوري  يعــد 
اإلقليمية والدولية؛ فقد أشرف على أعمال مكتب الدعاية والنشر الذي أسسته 
اللجنــة العربيــة العليــا فــي مصــر وملــدة أربعــة أعــوام، وانتدبتــه اللجنــة العربّيــة العليــا 
ليكــون عضــًوا فــي وفدهــا إلــى جنيــف للدفــاع عــن القضّيــة الفلســطينّية أمــام عصبــة 
األمم املتحدة عام 1937، ولتأســيس املكتب العربّي الفلســطينّي للدعاية واإلعالم 
فــي لنــدن، والــذي يعــد أول مكتــب عربــي أن�ســئ للدعايــة للقضيــة الفلســطينية فــي 
وبلغاريــا  ورومانيــا  واليونــان  تركيــا  مــن  كل  فلســطيني  وفــد  ضمــن  وزار  الخــارج، 
والصــرب لشــرح القضيــة الفلســطينية وملقاومــة مشــروع التقســيم الــذي اقترحتــه 
ــل اللجنــة العربيــة العليــا فــي املؤتمــر البرملانــّي العربــي 

َّ
لجنــة اللــورد )بيــل( امللكيــة، ومث

املنعقد في القاهرة عام 1938، وزار الواليات املتحدة عام 1939، وكان من ممثلي 
الهيئــة العربيــة العليــا فــي مؤتمــر »املائــدة املســتديرة« املنعِقــد فــي لنــدن عــام 1947، 
وانتدبتــه الهيئــة ســكرتيًرا لوفدهــا إلــى األمــم املّتحــدة لحضــور دورتهــا االســتثنائّية 
وكان  املتحــدة،  األمــم  يصــل  فلســطينّي  وفــد  أول  وهــو  1947م،  مايــو  أيــار/  فــي 
ســكرتيًرا لوفدهــا إلــى األمــم املتحــدة عــام 1949، وعلــى رأس وفدهــا إلــى دول أمريــكا 
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 رســمًيا 
ً
ــال

ّ
الالتينيــة عــام 1950، وأصبــح قائًمــا بأعمــال الهيئــة فــي بيــروت، ثــم ممث

لهــا بيــن عامــي )1950-1952(، ثــّم انتقــل إلــى مصــر وعمــل رئيًســا لـــدائرة الدعايــة 
ــل فلســطين فــي عــّدة مؤتمــرات 

ّ
وللدائــرة السياســّية فــي الهيئــة حّتــى عــام 1966، ومث

دوليــة، منهــا مؤتمــر باندونــج فــي أندونيســيا عــام 1955، ومؤتمــر الــدول غيــر املنحــازة 
املنعقــد فــي بلغــراد عــام 1961، وكان عضــًوا للوفــد الفلســطيني لــدى األمــم املتحــدة 
بيــن عامــي )1960-1968(. انتخــب نائًبــا فــي البرملــان األردنــي عــن مدينــة القــدس عــام 

 .1967

فلســطين  واغتيــال  الكبــرى  املؤامــرات  منهــا:  الكتــب  مــن  عــدًدا  للغــوري  صــدر 
)القاهــرة، 1955(، والصــراع بيــن القوميــة العربيــة واالســتعمار )القاهــرة، 1957(، 
 ،)1964 )القاهــرة،  الفلســطيني  والكيــان   ،)1961( العــرب  أرض  فــي  بــون 

ّ
واملعذ

عاًمــا. ســتين  عبــر  وفلســطين 

عانــى الغــوري أثنــاء مســيرته النضاليــة؛ فقــد حرمتــه مدرســة املطــران مــن شــهادة 
الثانويــة بســبب مشــاركته فــي املظاهــرات ضــد بريطانيــا، والتــي أصيــب فــي إحداهــا 
بجــراح عــام 1923، وأغلقــت الســلطات البريطانّيــة جريدتــه« الوحــدة العربيــة«، 
ومجلــة الشــباب وصــادرت مطبعــة تابعــة لــه، واعتقلتــه لفتــرة وجيــزة، واضطــر إلــى 
مغــادرة فلســطين يــوم زفافــه خشــية اعتقالــه، ومنعــه البريطانيــون مــن العــودة إلــى 
1943، وتعــرض ملحاولــة اغتيــال  1939، وبقــي خارجهــا حتــى عــام  فلســطين عــام 

بدايــة خمســينيات القــرن املا�ســي، وتوفــي فــي عمــان عــام 1984، ودفــن فيهــا.  
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بسام الشكعة
)2019-1930(

• ولد يف مدينة نابلس.	

• رئيــس بلديــة نابلــس )1976-	
.)1982

• البعــث 	 حــزب  يف  قيــادي 
العربــي االشــتراكي ســابًقا. 

• التوجيــه 	 لجنــة  عضــو 
ــة  ــي يف األرض املحتل الوطن

  .1978 عــام 

ولــد بســام أحمــد محمــد حســن الشــكعة فــي مدينــة نابلــس عــام 1930، وهــو متــزوج 
ولــه ابنــان وبنتــان. درس املرحلــة األساســية فــي مدرســة النجــاح فــي نابلــس.

ــه مــا لبــث أن تركهــا بســبب  فــي بدايــات شــبابه بعصبــة التحــرر الوطنــي، لكنَّ تأثــر 
قبولهــا بقــرار التقســيم )181(، وتطــوع فــي جيــش اإلنقــاذ عــام 1947، وحــارب فــي 
صفوفــه فــي منطقــة نابلــس، ثــمَّ انضــم لحــزب البعــث العربــي االشــتراكي عــام 1952، 
ــذ العديــد مــن نشــاطاته، وأصبــح مــن رمــوزه فــي الضفــة الغربيــة، إلــى أن  وخطــط ونفَّ
استقال منه عام 1959، وحضر املؤتمر الفلسطيني األول في القدس عام 1964، 
فــي أعقــاب  الــذي عمــل علــى الحــد مــن الهجــرة الفلســطينية مــن الضفــة الغربيــة 
الفلســطينية،  التحريــر  انبثقــت عنــه منظمــة  1967، والــذي  حــرب حزيــران عــام 
ــه مــا لبــث أن  ودعــا فــي وقــٍت مبكــٍر إلــى مقاطعــة االحتــالل اقتصادًيــا وإدارًيــا، لكنَّ
فيهــا،  وفــاز   1976 عــام  البلديــة  االنتخابــات  فــي  شــاركت  انتخابيــة  قائمــة  تــرأس 
وأصبــح رئيًســا لبلديــة نابلــس، وقــاوم خــالل رئاســته سياســات االحتــالل الهادفــة إلــى 
ــَض قانــون الضريبــة الصهيونــي 

َ
َرف

َ
التضييــق علــى البلديــات وفــرض قراراتــه عليهــا، ف

الــذي حــاول االحتــالل فرضــه علــى الفلســطينيين، وأبقــى علــى التنســيق املشــترك 
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بيــن البلديــات الفلســطينية رغــم منــع االحتــالل ذلــك.

كان الشــكعة عضــًوا فــي لجنــة التوجيــه الوطنــي فــي األرض املحتلــة عــام 1978، ومــن 
املعارضيــن لزيــارة الســادات للكيــان الصهيونــي، وقــد نشــط فــي مقاومــة االســتيطان 
ــم مظاهــرات رافضــة 

َّ
 الفلســطينيين علــى البقــاء فــي أراضيهــم واســتثمارها، ونظ

َّ
وحــث

1979، كمــا  إلقامــة مســتوطنة ألــون موريــه علــى أراٍض فــي محافظــة نابلــس عــام 
عــارض تغييــر االحتــالل ألوقــات الدخــول إلــى املســجد اإلبراهيمــي، وقــاوم تشــكيل 
روابــط القــرى التابعــة لحكومــة االحتــالل، وكان مــن مرجعيــات االنتفاضــة األولــى، 
وُعــرف بمعارضتــه الشــديدة ملســيرة التســوية وخصوًصــا اتفــاق أوســلو، وكان مــن 
موقعــي بيــان العشــرين الشــهير عــام 1999، والــذي انتقــد الفســاد فــي مؤسســات 
السلطة الفلسطينية، وكان على رأس العديد من املؤتمرات الشعبية والفصائلية 
فــي الخــارج، وقــد تــرأس املؤتمــر الفلســطيني العــام للفصائــل الفلســطينية املنعقــد 

فــي دمشــق عــام 2008.  

عانــى الشــكعة كثيــًرا فــي مســيرته النضاليــة؛ إذ اعتقلتــه قــوات االحتــالل البريطانــي، 
1957 وحكمــت عليــه غيابًيــا بالســجن خمســة  وطاردتــه الســلطات األردنيــة عــام 
عشــر عاًمــا، كمــا اعتقلتــه الســلطات الســورية خــالل مشــاركته فــي مظاهــرة رافضــة 
الســلطات  اعتقلتــه  ثــمَّ  مصــر،  إلــى  وأبعدتــه   ،1962 عــام  مصــر  عــن  لالنفصــال 
وصــدر   ،1979 عــام  االحتــالل  ســلطات  أيًضــا  واعتقلتــه   ،1966 عــام  األردنيــة 
بعــد تدخــل  إلغــاؤه  القــرار وتــم  ــه رفــض  قــرار باإلبعــاد عــن فلســطين، لكنَّ بحقــه 
األمــم املتحــدة. تعــّرض ملحاولــة اغتيــال مــن قبــل عناصــر مــن حركــة غــوش أمونيــم 
الصهيونيــة املتطرفــة عبــر تفجيــر قنبلــة فــي ســيارته أدت إلــى بتــر ســاقيه فــي الثانــي مــن 
حزيــران/ يونيــو عــام 1980، ومنعــه االحتــالل مــن الســفر عــام 1981، وأقالــه مــن 
رئاســة البلديــة عــام 1982، وتعــرض لحصــار منزلــي وفرضــت عليــه اإلقامــة الجبريــة 
ســتة أشــهر متواصلــة، كمــا اعتقلتــه أجهــزة أمــن الســلطة الفلســطينية ووضعتــه 

تحــت اإلقامــة الجبريــة عــام 1999.

توفي في الثاني والعشرين من تموز/يوليو عام 2019 ودفن في نابلس.
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بشري الربغوثي
)2000-1931(

• ــانة 	 ــر غس ــة دي ــد يف قري ول
يف محافظــة رام اهلل والبيرة. 

• قيــادي يف الحزب الشــيوعي 	
األردني.

• مؤســس وأميــن عــام الحــزب 	
الشــيوعي الفلســطيني عــام 

.1982

• التنفيذيــة 	 اللجنــة  عضــو 
ــام  ــذ ع ــر من ــة التحري ملنظم

 .1987

• ــة، 	 ــطينية الثاني ــة الفلس ــة يف الحكوم ــر الّصناع وزي
ــه. ــى وفات ــة حّت ــر دول ــم وزي ث

ولــد بشــير عبــد الكريــم البرغوثــي فــي قريــة ديــر غّســانة فــي محافظــة رام هللا والبيــرة 
عام 1931. درس املرحلة األساســية في مدرســة القرية وفي مدرســة البيرة الثانوّية، 
وحصــل علــى الثانويــة العامــة مــن مدرســة الفرنــدز فــي رام هللا عــام 1949، ونــال 
درجــة البكالوريــوس فــي العلــوم السياســّية واالقتصــاد مــن الجامعــة األمريكيــة فــي 
ثــم   ،)1953-1949( األعــوام  بيــن  الكويــت  فــي  ًســا  مدّرِ عمــل   .1956 عــام  القاهــرة 
انتقــل للعمــل فــي الصحافــة؛ فــكان محــرًرا فــي صحيفــة الجماهيــر )1957-1956(، 
وزيــًرا  عيــن  كمــا   ،)1994-1978( والطليعــة   ،)1977-1975( املقدســية  والفجــر 
للصناعــة فــي الحكومــة الفلســطينية الثانيــة عــام 1996، ثــم وزيــر دولــة حتــى وفاتــه 

فــي التاســع مــن أيلول/ســبتمبر عــام 2000.

 في صفوف 
َ
لبة الفلسطينيين إبان دراسته الجامعية، وانخرط

ّ
نشط في رابطة الط
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ــًرا بيــن األعــوام 
ّ
الحــزب الشــيوعي األردنــّي، ثــم تفــّرغ داخــل الحــزب كاتًبــا ومؤلًفــا ومنظ

)1965-1974(. عــاد إلــى فلســطين عــام 1974، وتولــى رئاســة الحــزب الشــيوعي عــام 
1975، وســاهم فــي تثبيــت نهجــه الســلمي فــي النضــال ضــد االحتــالل، ولعــب دوًرا فــي 
إنجــاح القوائــم الوطنيــة املناصــرة ملنظمــة التحريــر فــي انتخابــات املجالــس البلديــة 
عــام 1976، وكان مــن مؤس�ســي لجنــة التوجيــه الوطنــي عــام 1978، وأســس الحــزب 
الشــيوعي الفلســطيني فــي العاشــر مــن شــباط /فبرايــر عــام 1982 وكان أّول أميــن 
البرغوثــي  وأصبــح  التحريــر  منظمــة  الشــيوعي  الحــزب  دخــل  عهــده  وفــي  لــه،  عــام 

عضــًوا فــي لجنتهــا التنفيذيــة عــام 1987. 

األمميــة  القــرارات  أســاس  علــى  الفلســطينية  القضيــة  لحــل  مبكــر  وقــت  فــي  دعــا 
وإقامــة الدولــة الفلســطينية فــي األرا�ســي الفلســطينية املحتلــة منــذ حزيــران عــام 
1967، انســجاًما مــع موقــف الحــزب الشــيوعي تاريخًيــا مــن قــرار التقســيم 181، 
وقــد ضّمــن دعوتــه تلــك فــي برنامــج حزبــه، وكان لــه دور فــي تطويــع برنامــج منظمــة 
التحريــر ليناســب التوجــه نحــو التســوية، كمــا كان مــن الداعيــن لنقــل مقــر قيــادة 
أنــه كان ضمــن املجموعــة  إلــى الداخــل، وذكــرت بعــض املراجــع  منظمــة التحريــر 
الضيقــة داخــل املنظمــة التــي عرفــت بتفاصيــل مفاوضــات أوســلو قبــل إعالنهــا. 

كتــب البرغوثــي عــدًدا كبيــًرا مــن املقــاالت، وســاهم فــي العديــد مــن املؤلفــات منهــا؛ 
كتــاب »العــرب واالتحــاد الســوفياتي« )1977(، و«فــؤاد نصــار: الرجــل والقضيــة« 
كامــب  و«ضــد   ،)1977( السياســية«  والتحالفــات  العاملــة  و«الطبقــة   ،)1977(

.)1978( ديفيــد« 

اعتقلــت األجهــزة األمنيــة األردنيــة البرغوثــي عــام 1957، وأم�ســى ثمانــي ســنوات فــي 
ســجن الجفــر الّصحــراوي، وأفــرج عنــه بعفــو ملكــي عــام، كمــا تعــرض لالحتجــاز 
والتوقيــف مــن قبــل االحتــالل ألكثــر مــن مــرة، وفرضــت عليــه اإلقامــة اإلجباريــة مــدة 
ثــالث ســنوات، وُمنــع مــن الســفر حتــى عــام 1988. توفــي فــي عمــان فــي التاســع مــن 

أيلــول/ ســبتمبر عــام 2000.



52

ة 
ّ
بهجت أبو غربي

)2012-1916(

• ولد يف مدينة خان يونس.	

• الجهــاد 	 جيــش  يف  قاِئــد 
 .)1949-1947( املقــّدس 

• منظمــة 	 مؤسســي  مــن 
لجنتهــا  وعضــو  التحريــر 
 ،)1965-1964( التنفيذيــة 

. )1969 -1967 (

• املركــزي 	 املجلســين  عضــو 
.)1991  –  1964( والوطنــي 

• جبهــة 	 يف  ســابق  قائــد 
الشــعبي.  الّنضــال 

 ،1916 عــام  يوِنــس  خــان  مدينــة  فــي  غربيــة  أبــو  العزيــز  عبــد  عليــان  بهجــت  ولــد 
لعائلــة فلســطينّية تعــود أصولهــا ملدينــة الخليــل، وهــو متــزوج ولــه ولــدان وبنتــان. 
درس املرحلــة األساســية فــي مدرســة املعــارف فــي مدينــة الخليــل، ومدرســة التمريــن 
الرشــيدية  املدرســة  فــي  والثانويــة  حيفــا،  فــي  اإلســالمية  واملدرســة  القــدس،  فــي 
عــام  ملــدة  الســاعات  فــي حرفــة صنــع  1932. عمــل  عــام  منهــا  وتخــرج  القــدس،  فــي 
ًســا فــي املدرســة اإلبراهيمّيــة فــي القــدس )1934-1957(، ثــمَّ أســس  ونصــف، ثــم مدّرِ
ا فيهــا حتــى 

ً
ــل شــريك

َّ
مــع آخريــن شــركة الّتوفيــق للطباعــة والنشــر عــام 1971، وظ

وفاتــه. 

فــي شــبابه املبكــر، وأســس مــع ســامي األنصــاري  أبــو غربيــة حياتــه الّنضالّيــة  بــدأ 
والشــيخ عبــد الحفيــظ بــركات وياســين البكــري وآخريــن خليــة عســكرية عــام 1934 
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القــوات  ضــد  الهجمــات  مــن  عــددا  نفــذت  البريطانــي،  االحتــالل  مقاومــة  هدفهــا 
ثــمَّ   ،)1939-1936( الكبــرى  الفلســطينية  الثــورة  أثنــاء  والصهيونيــة  البريطانيــة 
نــه عــام 1947  انضــم إلــى الجهــاد املقــدس بقيــادة عبــد القــادر الحســيني الــذي عيَّ
الســاهرة  بــاب  أحيــاء  عــن  الدفــاع  مهمــة   لــه  وأوكل  القــدس،  فــي  عســكرًيا  قائــًدا 
ــن مــن االحتفــاظ 

َّ
واملصــرارة وســعد وســعيد والشــيخ جــّراح ووادي الجــوز، وقــد تمك

ثانــي  كانــون   1 بيــن  الفتــرة  طــوال  عنهــا  الصهيونيــة  الهجمــات  وصــدَّ  األحيــاء  بهــذه 
1947 و 15 أيــار 1948، علــى الرغــم مــن النقــص الحــاد فــي الســالح وقلــة الرجــال.  

انتســب إلــى حــزب البعــث العربــي االشــتراكي عــام 1949، وكان أول شــخصية مــن 
الضفــة الغربيــة ينتســب لــه بشــكل رســمي، وانتخــب عضــًوا فــي قيادتــه القطريــة، 
وشارك في تأسيس منظمة التحرير عام 1964، وأصبح عضًوا في لجنتها التنفيذية 
املجلســين  فــي  عضــًوا  وكان   ،)1969-1967( وعامــي   )1965-1964( عامــي  بيــن 
الوطنــي واملركــزي للمنظمــة منــذ تأسيســهما، وشــارك فــي تأســيس جيــش التحريــر 
الفلســطيني وقــوات التحريــر الشــعبية، وانضــم إلــى جبهــة الّنضــال الشــعبي، وأصبــح 
فــي عّمــان  1970، وظــّل مقيًمــا  فــي األردن عــام  قيادًيــا فيهــا. عاصــر أحــداث أيلــول 
ــا فــي العمــل لصالــح القضيــة 

ً
بعــد خــروج املقاومــة الفلســطينية منهــا، وبقــي منخرط

وانتســب   ،1977 عــام  الوطنــي  املجلــس  لرئاســة  نفســه  ــح  رشَّ وقــد  الفلســطينية، 
بيــن عامــي )1991-1992(، وتــرأس اللجنــة العربيــة  للّتجمــع العربــي الديمقراطــي 

األردنيــة ملجابهــة اإلذعــان والتطبيــع بيــن عامــي )-1993 1995(.  

آمــن أبــو غربيــة بتحريــر فلســطين بقــوة الســالح، ورفــض مســار التســوية، وقــّدم 
1991، بســبب  مــن املجلســين الوطنــي واملركــزي ملنظمــة التحريــر عــام  اســتقالته 
مفاوضــات  فــي  ودخولهــا   ،242 األممــي  بالقــرار  قبولهــا  التحريــر  مــة 

ّ
منظ إعــالن 

للفلســطينيين،  األساســّية  بالحقــوق  فّرطــت  أّنهــا  معتبــًرا  االحتــالل،  مــع  مباشــرة 
أوســلو  فــاق 

ّ
ات وأن  الفلســطيني،  ــعب 

ّ
الش رأي  عــن  يعّبــر  ال  الجديــد  موقفهــا  وأنَّ 

أكبــر تفريــط فــي الحــّق الفلســطيني، وظــلَّ موقفــه ضــد الّتطبيــع واالعتــراف بدولــة 
ــده الرئيــس الفلســطيني محمــود عّبــاس وســام 

ّ
االحتــالل ثابًتــا حتــى وفاتــه، وقــد قل

اســتالمه.   أســرته رفضــت  لكــن  بعــد وفاتــه،  القــدس 

راتــه عــام 1993 بعنــوان: »فــي خضــم الّنضــال العربــي 
ّ

نشــر الجــزء األول مــن مذك
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الفلســطيني«، والجــزء الثانــي عــام 2004، بعنــوان: »مــن النكبــة إلــى االنتفاضــة«، 
أبــو  مــع بهجــت  الّنجــار  لــه كتــاب: مرافــئ الذاكــرة، حــوار الّصحفــي ســليم  وصــدر 

غربّيــة.

عانى أبو غربّية في مسيرته النضالية؛ إذ اعتقله البريطانيون أول مرة عام 1936، 
ومــرة أخــرى عــام 1948، وأصيــب فــي معــارك النكبــة عــام 1948 ثــالث مــرات، كمــا 
بعــد   1959 عــام  اعتقالــه  آخرهــا  كان  مــرات  عــدة  األردنيــة  الســلطات  اعتقلتــه 
مطــاردة اســتمرت عاميــن، وعانــى مــن املضايقــات مــن قبيــل منــع الرقابــة األردنّيــة 

نشــر الجــزء الثانــي مــن مذكراتــه بحّجــة مساســه بدولــة األردن وجيشــها.

العاصمــة  فــي   2012 عــام  ينايــر  ثانــي/  كانــون  مــن  والعشــرين  الســادس  فــي  ــي 
ّ
توف

عّمــان.  األردنّيــة 
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تقي الدين النبهاني
)1977-1909( 

• ولــد يف قريــة إجــزم املهجرة 	
ــاء حيفا. قض

• ــام 	 ــر ع ــزب التحري ــس ح مؤس
.1953

• ــة 	 ــس يف جمعي ــو مؤس عض
 .1941 االعتصــام 

• وسياســي 	 ومفكــر  كاتــب 
 . مي ســال إ

ولــد محمــد تقــي الديــن إبراهيــم مصطفــى النبهانــي فــي قريــة إجــزم املهجــرة قضــاء 
حيفــا املحتلــة عــام 1909، وهــو متــزوج ولــه ثالثــة أبنــاء ذكــور وابنــة. تلقــى تعليمــه 
األسا�ســي فــي قريــة إجــزم، والثانــوي فــي مدرســة عــكا للذكــور فــي حــرم الجامــع الجــزار، 
جيــز فــي القضــاء الشــرعي مــن 

ُ
وحصــل علــى شــهادة العامليــة مــن األزهــر عــام 1932، وأ

املعهــد العالــي للقضــاء الشــرعي فــي القاهــرة، وحصــل علــى دبلــوم فــي اللغــة العربيــة 
مــن كليــة العلــوم فــي القاهــرة عــام 1932. عمــل مدرًســا للعلــوم الشــرعية فــي مــدارس 
حيفــا والخليــل إبــان االحتــالل البريطانــي، ثــمَّ عمــل فــي املحاكــم الشــرعية منــذ عــام 
الشــرعية،  طبريــا  محكمــة  ثــم  الشــرعية  بيســان  محكمــة  فــي  كاتًبــا  فــكان  1938؛ 
الشــرعية،  حيفــا  محكمــة  فــي  )ُمشــاور(  قــاض  مســاعد  ثــم  ّتــاب 

ُ
ك رئيــس  وأصبــح 

االســتئناف  محكمــة  وفــي   ،1945 عــام  الشــرعية  الرملــة  محكمــة  فــي  وقاضًيــا 
الشــرعية فــي القــدس عــام 1949، ومعلًمــا فــي املــدرس اإلبراهيميــة فــي القــدس وفــي 

الكليــة العلميــة اإلســالمية فــي عمــان.

املبكــر، حيــث  شــبابه  منــذ  والدعويــة  السياســية  النشــاطات  فــي  النبهانــي  انخــرط 
صــاغ مــع ســتة عشــرة أزهرًيــا فــي رســالة إلــى املنــدوب الســامي البريطانــي مطالبيــن 
بوقــف مؤتمــر املبشــرين الــذي كان ســيعقد فــي القــدس عــام 1928، وتعــرف علــى 
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الشــيخ عــز الديــن القســام فــي حيفــا وأصبــح مــن مريديــه، وكان مــن مؤس�ســي جمعيــة 
االعتصــام ونائبــا لرئيســها عــام 1941، كان قريبــا مــن جماعــة اإلخــوان املســلمين 
حيــن تأسيســها فــي حيفــا، ونهــل مــن أدبياتهــا، ونشــط فــي املجــال التوعــوي خصوًصــا 
فــي الحــث علــى مواجهــة املشــروع الصهيونــي واالمتنــاع عــن بيــع األرا�ســي للصهاينــة، 
ــه  ومــال منــذ األربعينيــات إلــى التوفيــق بيــن الفكريــن القومــي واإلســالمي، ويذكــر بأنَّ
ــح النتخابــات مجلــس النــواب األردنــي 

ّ
شــارك فــي املقاومــة إبــان أحــداث النكبــة. ترش

عــام 1951 لكّنــه لــم يفــز.

 أســس مــع آخريــن حــزب التحريــر فــي القــدس عــام 1953، وترأســه وســاهم بوضــع 
م طلًبــا لترخيصــه للحكومــة األردنيــة فُرفــض طلبــه وأغلــق مقــره فــي  دســتوره، وقــدَّ
رضــت عليــه اإلقامــة الجبريــة فــي القــدس لفتــرة مــن الزمــن، 

ُ
القــدس واعتقــل، ثــمَّ ف

الفلســطينية،  املــدن  مــن  عــدد  فــي  ســرية  خاليــا   
ً

الســري مشــكال العمــل  إلــى  فلجــأ 
ُمنــح  حيــن  فــي   ،1954 عــام  الحــزب  ترخيــص  ُرفــض  حيــث  دمشــق  إلــى  وانتقــل 

 .1959 عــام  بيــروت  فــي  الترخيــص 

تــرك عــدًدا مــن املؤلفــات منهــا إنقــاذ فلســطين )1950(، باإلضافــة إلــى سلســلة مــن 
فــي اإلســالم،  املؤلفــات الفكريــة والحزبيــة منهــا الدولــة اإلســالمية، ونظــام الحكــم 
فــي اإلســالم، والشــخصية  فــي اإلســالم، والنظــام االقتصــادي  والنظــام االجتماعــي 
اإلســالمية، والتكتــل الحزبــي، والتفكيــر، وســرعة البديهــة، وجلهــا مــن أدبيــات حــزب 

التحريــر. 

تمّيــز بشــخصيته القويــة، وكان ذا مــزاح حــاد، كمــا وصفــه البعــض باملجــادل البــارع، 
العربيــة  السياســية  لألنظمــة  املناهــض  الجــذري  ملوقفــه  كثيريــن  نظــر  لفــت  وقــد 
اإلخــوان  جماعــة  ســيما  اإلســالمية  الحــركات  مــع  الفكــري  ولصراعــه  واإلســالمية 

املســلمين، فضــال عــن معاداتــه للتيــارات العلمانيــة والقوميــة والوطنيــة.  

فــي معظــم تحليالتــه السياســية وســرديته حــول  ارتــكازه علــى نظريــة املؤامــرة  بــرز 
والحــركات  األحــزاب  مــن  موقفــه  يــة  لحّدِ وانتقــد  واإلقليميــة،  الدوليــة  األحــداث 
»الخالفــة«  الســلطة  إلــى  الوصــول  فــي  برنامجــه  تحقيــق  عــن  ولعجــزه  اإلســالمية، 

.1977 بيــروت عــام  فــي  توفــي  الــذي حــدده.   الزمنــي  ضمــن اإلطــار 



57

تيسري قبعة
)2016-1938(

• ولد يف مدينة قلقيلية.	

• التنفيذيــة 	 اللجنــة  عضــو 
التحريــر  ملنظمــة 
 .)1977-1971( الفلســطينية 

• املجلــس 	 رئيــس  نائــب 
الوطنــي الفلســطيني )1991-

. )2016

• ــة 	 ــس يف الجبه ــد مؤس قائ
ــطين  ــر فلس ــعبية لتحري الش

ــام 1993. ــى ع ــي حت ــا السياس ــو مكتبه وعض

• قائد مؤسس يف حركة القوميين العرب.	

ولــد تيســير يوســف قبعــة فــي مدينــة قلقيليــة فــي العشــرين مــن آب/ أغســطس عــام 
مــدارس  فــي  األساســية  املرحلــة  درس  وابــن.  بنــات  ثــالث  ولــه  متــزوج  وهــو   ،1938
قلقيليــة، والثانويــة فــي مدرســة قلقيليــة الثانويــة، وحصــل منهــا علــى الثانويــة العامــة 
عــام 1958، والتحــق بكليــة الحقــوق فــي جامعــة دمشــق عــام 1962، ونــال درجــة 
البكالوريــوس فــي التاريــخ مــن كليــة اآلداب فــي جامعــة القاهــرة، ودرجــة املاجســتير فــي 

نفــس التخصــص ومــن نفــس الجامعــة.

 انتســب قبعــة إلــى حركــة القومييــن العــرب فــي شــبابه املبكــر، وشــارك فــي مؤتمرهــا 
فــي  عضــًوا  انتخــب  حيــث  داخلهــا  املناصــب  فــي  وتــدّرج   ،1956 عــام  التأسي�ســي 
فــي  ونشــط   ،1964 عــام  السيا�ســي  فــي مكتبهــا  ثــم   ،1959 عــام  التنفيذيــة  لجنتهــا  
فــي ســوريا  الفلســطينيين  الطلبــة  لرابطــة  رئيًســا  فــكان  الطالبــي والنقابــي،  العمــل 
 ،1965-1962( عامــي  بيــن  فلســطين  لطلبــة  العــام  لالتحــاد  ورئيًســا   ،1958 عــام 
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حيــث كان لالتحــاد فــي تلــك الفتــرة ســتين فرًعــا فــي مختلــف دول العالــم، وزار أثنــاء 
رئاســته لالتحــاد العديــد مــن الــدول العربيــة واألوروبيــة واآلســيوية، وأصبــح عضــًوا 
فــي العديــد مــن اللجــان التنفيذيــة فــي االتحــادات الدوليــة مثــل؛ اللجنــة التنفيذيــة 
التحاد الطلبة العالمي، واللجنة التنفيذية التحاد الشباب الديمقراطي العالمي، 

التضامــن اآلفرو-آســيوي. العالمــي، ومنظمــة  الســلم  ومجلــس 

 حضــر قبعــة املؤتمــر الفلســطيني األول فــي القــدس عــام 1964 والــذي انبثقــت عنــه 
 فيــه عــن االتحــاد العــام لطلبــة فلســطين، وشــارك 

ً
منظمــة التحريــر، وكان ممثــال

فــي  عضــًوا  وأصبــح   ،1967 عــام  فلســطين  لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  تأســيس  فــي 
مكتبهــا السيا�ســي ومســؤول تنظيمهــا فــي الخــارج، ثــم دخــل فلســطين ســًرا وحــاول 
لبنــان وســوريا  بيــن  تابعــة للجبهــة الشــعبية، وتنقــل  نــواة لخاليــا مســلحة  تشــكيل 
والعــراق وتونــس والجزائــر، وأصبــح عضــًوا فــي اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر 
 عــن الجبهــة الشــعبية بيــن عامــي )1971-1973(، وتــرأس الوفــد 

ً
الفلســطينية ممثــال

الفلســطيني خــالل مؤتمــر الشــباب العالمــي فــي برليــن عــام 1973 وكوبــا عــام 1978، 
وانتخــب نائًبــا لرئيــس املجلــس الوطنــي الفلســطيني فــي أيلــول/ ســبتمبر عــام 1991، 
وشــارك فــي قمــم عربيــة وأفريقيــة، وحضــر دوراٍت للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة.

ــه عــارض  تــه منظمــة التحريــر عــام 1974، لكنَّ
َّ
ــد قبعــة الحــل املرحلــي الــذي تبن أيَّ

االســتراتيجية التفاوضيــة للمنظمــة  ومآالتهــا ســيما اتفــاق أوســلو، ورغــم ذلــك عــاد 
إلى فلسطين عام 1996، وشارك في أعمال الدورة الحادية عشرة للمجلس الوطني 
فــي غــزة عــام 1996 والتــي ُحذفــت فيهــا بعــض بنــود امليثــاق الوطنــي بنــاًء علــى ضغــوط 
أمريكيــة وصهيونيــة، وقــد أعيــد فيهــا انتخابــه نائًبــا لرئيــس املجلــس الوطنــي، وبقــي 
فــي فلســطين حتــى غادرهــا ســًرا فــي طوافــٍة أقلتــه بصحبــة ياســر عرفــات إلــى َعمــان، 
بعيــد اجتيــاح االحتــالل الضفــة الغربيــة عــام 2002، واســتمر بممارســة مهامــه مــن 
لــع بــأدوار جديــدة؛ حيــث انتخــب نائًبــا لرئيــس البرملــان العربــي االنتقالــي 

َّ
الخــارج واط

عــام 2005، ونائًبــا لرئيــس الجمعيــة البرملانيــة األورو-متوســطية عــام 2006.

عانــى قبعــة أثنــاء مســيرته النضاليــة، إذ اعتقلتــه الســلطات الســورية لعــدة أشــهر 
وأبعدتــه إلــى مصــر عــام 1961، كمــا اعتقلتــه ســلطات االحتــالل عــام 1967 مــدة 
ثالثة أعوام، وأطلقت خاللها حملة عاملية ُمطالبة باإلفراج عنه، وزارته في سجنه 
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بعــده الــى األردن عــام 
ُ
العديــد مــن الوفــود الدوليــة، وقــد أطلــق االحتــالل ســراحه وأ

1971، كمــا تعــّرض لعــدة محــاوالت اغتيــال مــن قبــل املوســاد الصهيونــي.

توفي في َعمان في الحادي والعشرين من تموز/ يوليو عام 2016.
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مجال أبو مسهدانة
)2006-1963(

• املغــازي 	 مخيــم  يف  ولــد   
غــزة. قضــاء قطــاع 

• أميــن ســر حركــة فتــح إقليــم 	
رفــح عــام 1996.

• لجــان 	 يف  مؤســس  قائــد 
الشــعبية  املقاومــة 
.2000 عــام  الفلســطينية 

• للجــان 	 العــام  األميــن 
الشــعبية  املقاومــة 
ومســؤول جناحها العســكري.

 1963 فــي الثامــن مــن شــباط/ فبرايــر عــام  ولــد جمــال عطايــا زايــد أبــو ســمهدانة 
فــي مخيــم املغــازي لالجئيــن فــي محافظــة ديــر البلــح فــي قطــاع غــزة، وهــو متــزوج ولــه 
خمســة أبنــاء )أربعــة أوالد وبنــت(. درس املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة فــي مــدارس 
فــي  الســبع  بئــر  مدرســة  فــي  الثانويــة  واملرحلــة  الالجئيــن،  وتشــغيل  الغــوث  وكالــة 
بالكليــة العســكرية، وحصــل منهــا علــى درجــة  أملانيــا والتحــق  إلــى  ثــم ســافر  رفــح، 
البكالوريــوس فــي هندســة الدبابــات عــام 1989. عمــل بعــد عودتــه إلــى قطــاع غــزة 
عقــب اتفــاق أوســلوا عــام 1993 فــي صفــوف األجهــزة األمنيــة الفلســطينية، ثــم عيــن 

مراقبــا عامــا لــوزارة الداخليــة واألمــن الوطنــي برتبــة عقيــد عــام 2006.

تأثــر أبــو ســمهدانة بالحالــة الوطنيــة مطلــع الثمانينــات، فشــارك فــي الهبــة الشــعبية 
فــي قطــاع غــزة عــام 1981م، والتحــق بصفــوف حركــة فتــح فــي ذات العــام، وأثنــاء 
تواجــده فــي الجزائــر التحــق بجهــاز األمــن املوّحــد التابــع لقــوات الثــورة الفلســطينية 
بقيــادة صــالح خلــف )أبــو إيــاد( عــام 1985، ثــّم عمــل ضمــن املرافقــة الشــخصية 
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 لقــوات القادســّية 
ً
لخليــل الوزيــر أبــو جهــاد، وأثنــاء تواجــده فــي العــراق كان مدّربــا

فــرع جيــش التحريــر الفلســطيني، كمــا نشــط بشــكٍل ســّرّيٍ مــع املجموعــات األولــى 
الجهــاد  لحركــة  العســكري  الجنــاح  وهــي  »قســم«،  املجاهــدة  اإلســالمية  للقــوى 

اإلســالمي فــي فلســطين، والتــي باتــت تعــرف الحقــا باســم »ســرايا القــدس«.

انُتِخــب أبــو ســمهدانة أمينــا لســر حركــة فتــح إقليــم رفــح بعــد فــوزه فــي االنتخابــات 
األمنيــة  األجهــزة  علــى  املحســوبين  مــن  عــدد  مــع  وأســس   ،1996 عــام  الداخليــة 
عــام  األق�ســى  انتفاضــة  مطلــع  الشــعبية  املقاومــة  لجــان  اســم  طلــق 

ُ
أ تشــكيال 

2000م، وشــغل األميــن العــام لــه، ثــم ســاهم فــي تشــكيل الجنــاح العســكري للجــان 
وأطلــق عليــه ألويــة الناصــر صــالح الديــن، حيــث ضــمَّ نشــطاء مــن فصائــل مختلفــة 

جلهــم مــن حركــة فتــح وبعضهــم مــن حركتــي حمــاس والجهــاد اإلســالمي.

اعتقلت سلطات االحتالل أبو سمهدانة مدة أربعة أشهر عام 1982، ثم اعتقلته 
املخابــرات املصريــة عــدة أشــهر أثنــاء ســفره خــارج قطــاع غــزة، ثــم اعتقلتــه األجهــزة 
1997م ملــدة ســنة وســبعة أشــهر علــى خلفيــة دوره فــي  األمنيــة الفلســطينية عــام 
عمليــات ضــد أهــداف إســرائيلية، وتــم فصلــه مــن حركــة فتــح عقــب مشــاركته فــي 
مظاهــرة مناهضــة للســلطة واحتجاجــا علــى الغــالء، كمــا تعــرض ألربــع محــاوالت 
امليركافــاة  الصهيونيــة  الدبابــة  تفجيــر  عمليــة  عقــب  االحتــالل  قبــل  مــن  اغتيــال 
الشــهيرة فــي الرابــع عشــر مــن شــباط/ فبرايــر عــام 2002. ثــم اغتالــه االحتــالل فــي 
غــارة علــى موقــع تدريبــي أللويــة الناصــر صــالح الديــن فــي الثامــن مــن حزيــران عــام 

 .2006
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)1982-1892(

• القــدس 	 مدينــة  يف  ولــد 
. ملحتلــة ا

• العربــي 	 الحــزب  رئيــس 
.1935 عــام  الفلســطيني 

• نائــب رئيــس الهيئــة العربية 	
. لعليا ا

• ــة 	 ــة يف حكوم ــر الخارجي وزي
ــام 1948. ــطين ع ــوم فلس عم

• عضو الوفد الفلسطيني ملفاوضة بريطانيا. 	

ولــد جمــال صالــح الحســيني فــي مدينــة القــدس عــام 1892، وهــو متــزوج ولــه خمســة 
أبناء وست بنات. درس املرحلة األساسية في القدس، واملرحلة الثانوية في مدرسة 
املطــران غوبــات فــي القــدس، والتحــق بكليــة الطــب فــي الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت 
عــام 1912. عمــل ســكرتيًرا لدائــرة الصحــة فــي القــدس زمــن االحتــالل البريطانــي، 
ومستشــاًرا لحاكــم نابلــس، ومســاعًدا لحاكــم الرملــة حتــى عــام 1920، وســكرتيًرا 
للمجلــس الشــرعي اإلســالمي األعلــى، وافتتــح مكتًبــا للترجمــة فــي القــدس، وســاهم فــي 
إصــدار جريــدة اللــواء عــام 1936، وعمــل مستشــاَرا للملــك ســعود مــن أواخــر عــام 

1950 حتــى ســبعينيات القــرن املا�ســي. 

ــن  فُعّيِ لفلســطين؛  بريطانيــا  احتــالل  بعــد  الوطنــي  النشــاط  فــي  الحســيني  انخــرط 
فــي  عضــوا  وأصبــح   ،1921 عــام  الرابــع  الفلســطيني  العربــي  للمؤتمــر  ســكرتيًرا 
والســابعة،  والسادســة  الخامســة  دوراتــه  فــي  للمؤتمــر  التنفيذيــة  اللجنــة  أمانــة 
وشــارك ضمــن وفــد فلســطيني جــاب عــدًدا مــن الــدول العربيــة للتعريــف بالقضيــة 
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سيا�ســي  )جســم  العربيــة  التنفيذيــة  اللجنــة  وفــد  فــي  عضــًوا  وكان  الفلســطينية، 
املقدســات  لحمايــة  العــام  اإلســالمي  املؤتمــر  فــي  وشــارك  للفلســطينيين(،  تمثيلــي 
لصنــدوق  العليــا  اللجنــة  فــي  عضــًوا  وأصبــح   ،1931 عــام  القــدس  فــي  اإلســالمية 
ــل 

ّ
1935، ومث 1932، وأســس ورئــس الحــزب العربــي الفلســطيني عــام  األمــة عــام 

عــام  للفلســطينيين(  تمثيلــي  سيا�ســي  جســم   ( العليــا  العربيــة  اللجنــة  فــي  الحــزب 
1936، وشــارك فــي املؤتمــر القومــي العربــي الرافــض ملشــروع التقســيم التــي أوصــت 
بــه لجنــة بيــل عــام 1937، ورئــس الوفــد الفلســطيني فــي مؤتمــر املائــدة املســتديرة 
فــي لنــدن عــام 1939، وعــاش فــي العــراق ثــمَّ توجــه إلــى إيــران بعــد فشــل ثــورة رشــيد 
قيــادة  فــي  وباشــر   ،1946 عــام  فلســطين  إلــى  وعــاد   ،1941 عــام  الكيالنــي  عالــي 
الحــزب العربــي الفلســطيني، وأصبــح رئيًســا ملنظمــة الفتــوة )منظمــة كشــفية شــبه 

فلســطين. فــي  املســلمين  اإلخــوان  علــى جماعــة  وانفتــح  عســكرية(، 

شــارك فــي اإلدالء بشــهادته للجنــة التحقيــق األنجلو-أمريكيــة عــام 1946، وأصبــح 
نائًبــا لرئيــس الهيئــة العربيــة العليــا )جســم سيا�ســي تمثيلــي للفلســطينيين(، وتــرأس 
الوفــد الفلســطيني أمــام مؤتمــر لنــدن فــي بريطانيــا لتتبــع القضيــة الفلســطينية عــام 
السياســية  اللجنــة  اجتمــاع  فــي  املشــارك  الفلســطيني  الوفــد  ضمــن  وكان   ،1947
ــن وزيــًرا للخارجيــة فــي حكومــة  لجامعــة الــدول العربيــة فــي القاهــرة عــام 1947، وُعّيِ
املؤتمــرات  مــن  عــدد  وفــي  املتحــدة  األمــم  فــي  1948، ومثلهــا  عــام  عمــوم فلســطين 

العامليــة. 

البريطانــي  االحتــالل  قــوات  فاعتقلتــه  السياســية؛  مســيرته  فــي  الحســيني  عانــى 
القــدس ويافــا، وحكمــت عليــه عشــرة أشــهر،  فــي مدينتــي  بعــد قيادتــه ملظاهــرات 
ثــمَّ أفرجــت عنــه بكفالــة ماليــة، واضطــر لالســتقرار فــي لبنــان هرًبــا مــن املالحقــة 
أربعــة  إيــران وق�ســى  فــي  البريطانيــة  الســلطات  واعتقلتــه   ،1937 عــام  البريطانيــة 

.1946 عــام  عنــه  وأفــرج  وروديســيا،  األهــواز  معتقلــي  فــي  أعــوام 

روايتيــن  لــه  صــدر  حيــث  بالثقافــة،  واهتــم  السياســية،  املقالــة  الحســيني  كتــب 
)القــدس1934-(. ثريــا  )القــدس1932-(،  الحجــاز  ســكة  علــى  همــا:  أدبيتيــن 

توفي في الرياض في الخامس من تموز/ يوليو عام 1982 ودفن فيها.
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 مجال الصوراني
)2008-1923(

• الصورانــي يف 	 ولــد جمــال 
مدينــة غــزة.

• منظمــة 	 مؤسســي  مــن 
التحريــر الفلســطينية، ومديــر 

القاهــرة. يف  مكتبهــا 

• التنفيذيــة 	 اللجنــة  عضــو 
-1966( التحريــر  ملنظمــة 
1996(، وأميــن ســرها لعــدة 

دورات.

• عضو املجلس الوطني الفلسطيني منذ عام 1964. 	

• نقيب املحامين الفلسطينيين عام 1967.	

1923. درس املرحلــة األساســية  عــام  فــي مدينــة غــزة  ولــد جمــال عمــر الصورانــي 
القــدس،  فــي  اإلنجليزيــة  صهيــون  مدرســة  فــي  الثانويــة  واملرحلــة  غــزة،  مــدارس  فــي 
وحصــل منهــا علــى الثانويــة العامــة عــام 1942، وأنهــى درجــة البكالوريــوس فــي العلــوم 
السياســية مــن الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت عــام 1946، ودرجــة البكالوريــوس فــي 

الحقــوق مــن جامعــة عيــن شــمس فــي القاهــرة عــام 1961. مــارس مهنــة املحامــاة.

فــي مكتــب الهيئــة العربيــة العليــا  بــدأ نشــاطه الوطنــي منــذ شــبابه املبكــر، فعمــل 
فــي القــدس، وأصبــح ممثــل الهيئــة فــي لــواء غــزة، والتحــق بقــوات الجهــاد املقــدس، 
عمــوم  حكومــة  باســم   

ً
ومســؤوال فلســطين،  جنــوب  فــي  لقائدهــا  مســاعًدا  وكان 

فلســطين أمــام قــوات الجهــاد املقــدس. شــارك فــي تنفيــذ عمليــات ضــد املســتوطنات 
الصهيونيــة أثنــاء أحــداث النكبــة عــام 1948، وكان ضمــن املقاتليــن الفلســطينيين 
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فــي معــارك عــراق ســويدان فــي منطقــة قطــاع غــزة فــي ذات الفتــرة، واســتلم ســكرتاريا 
مــن  عــدد  تأســيس  فــي  وشــارك   ،1948 عــام  غــزة  فــي  األعلــى  اإلســالمي  املجلــس 
املؤسسات في القطاع مثل؛ جمعية املناضل الجريح عام 1949، والنادي الشعبي 
الفلســطيني فــي نفــس العــام، حيــث ترأســه حتــى عــام 1954، ووقــف ضــد مشــاريع 
توطيــن الالجئيــن، وشــارك فــي املظاهــرات الرافضــة للعــدوان الثالثــي علــى مصــر عــام 
1956 وضــد تدويــل إدارة قطــاع غــزة، وأصبــح عضــًوا فــي اللجنــة التنفيذيــة لالتحــاد 
القومي العربي الفلســطيني عام 1962، وعضًوا في املجلس التشــريعي عام 1962، 

 عــن اللجنــة القانونيــة فيــه.
ً

ومســؤوال

املؤتمــر  وحضــر  الفلســطينية،  التحريــر  منظمــة  تأســيس  فــي  الصورانــي  أســهم 
وأصبــح  املنظمــة،  عنــه  انبثقــت  الــذي   1964 عــام  القــدس  فــي  األول  الفلســطيني 
مديــًرا ملكتبهــا فــي القاهــرة، وعضــًوا فــي املجلــس الوطنــي الفلســطيني منــذ نشــأته عــام 
عامــي  بيــن  الفلســطينية  التحريــر  ملنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة  فــي  وعضــًوا   ،1964
)1966-1996(، وأميًنــا لســرها فــي عــدة دورات، وممثلهــا فــي جامعــة الــدول العربيــة، 

ورئيــس وفدهــا فــي أكثــر مــن مؤتمــر إقليمــي ودولــي.

ورئيســه  الفلســطينيين  للحقوقييــن  العــام  االتحــاد  مؤس�ســي  مــن  الصورانــي  كان 
عــام 1971، واألميــن املســاعد التحــاد املحاميــن العــرب، وعضــو اتحــاد الحقوقييــن 
الفلســطينية  القضيــة  حــول  والدراســات  املقــاالت  مــن  العديــد  كتــب  الدولــي. 
والقضايــا العربيــة مــن وجهــة نظــر قوميــة ونشــرها فــي عــدٍد مــن الصحــف واملجــالت 

العربيــة.

فــي  الفلســطيني  الوطنــي  املجلــس  مؤتمــر  فــي  االســتقالل  وثيقــة  إعــالن  فــي  شــارك 
مــن  الــذي دفعــه لالســتقالة  األمــر  أوســلو،  اتفــاق  1988، وعــارض  عــام  الجزائــر 

توقيعــه.  علــى  احتجاًجــا  التحريــر  منظمــة 

عانى الصوراني أثناء مســيرته الوطنية؛ فقد اعتقله االحتالل ضمن حملة شــملت 
قيــادات وطنيــة فــي قطــاع غــزة خــالل العــدوان الثالثــي عــام 1956، وأوقفتــه اإلدارة 
املصريــة عــن عملــه فــي املجلــس التشــريعي، ونفتــه الحًقــا إلــى دمشــق عقــب اعتراضــه 

علــى قــرار الرئيــس املصــري أنــور الســادات زيــارة القــدس عــام 1977.
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توفــي بعــد صــراع مــع مــرض الزهايمــر فــي مصــر فــي الثانــي والعشــرين مــن نيســان/ 
أبريــل عــام 2008، ودفــن فــي محافظــة الفيــوم.
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مجال سليم
)2001-1958(

• ــت 	 ــن بي ــم عي ــد يف مخي ول
املــاء يف مدينــة نابلــس.

• قيــادي يف حركــة حمــاس 	
الغربيــة.  الضفــة  يف 

• ــاء 	 ــة علم ــس رابط ــب رئي نائ
ــام 1992. ــذ ع ــطين من فلس

• لجنــة 	 يف  مؤســس  عضــو 
يف  الفصائلــي  التنســيق 

.2000 عــام  نابلــس 

• ــام 	 ــر ع ــان أواخ ــوب لبن ــور جن ــرج الزه ــدي م ــن مبع م
.1992

ولــد جمــال ســليم الدامونــي فــي مخيــم عيــن بيــت املــاء غربــي مدينــة نابلــس شــمال 
الضفــة املحتلــة عــام 1958، ألســرة تعــود أصولهــا إلــى قريــة الدامــون جنوبــي شــرق 
عــكا، وهــو متــزوج ولــه أربعــة مــن األبنــاء. درس املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة فــي 
مــدارس وكالــة الغــوث، والثانويــة فــي املدرســة الصالحيــة فــي نابلــس عــام 1977، ثــم 
التحــق بكليــة الشــريعة فــي الجامعــة األردنيــة وحصــل منهــا علــى درجــة البكالوريــوس 
فــي الشــريعة اإلســالمية عــام 1982، ونــال شــهادة املاجســتير فــي الشــريعة اإلســالمية 
مــن جامعــة النجــاح الوطنيــة عــام 1996، وكانــت رســالته بعنــوان »أحــكام الشــهيد 
نابلــس وقراهــا، كمــا عمــل  فــي مســاجد  فــي اإلمامــة والخطابــة  فــي اإلســالم«. عمــل 

 للتربيــة اإلســالمية فــي املدرســة الثانويــة اإلســالمية فــي نابلــس. 
ً
مدرســا

نشــأ ســليم فــي أســرة متدينــة، وانضــم إلــى جماعــة اإلخــوان املســلمين أثنــاء دراســته 
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الجامعية في األردن عام 1978، وكان من أوائل الذين التحقوا بحركة حماس منذ 
ــا علــى مســتوى  انطالقهــا، وأســس مــع مجموعــة مــن القيــادات الطالبيــة إطــاًرا نقابيًّ

فلســطين عــرف باســم )الرابطــة اإلســالمية لطلبــة فلســطين( ومقــره القــدس. 

املؤسســات  لجنــة  فــي   
ً
عضــوا وكان  واإلصــالح،  التوعيــة  لجــان  فــي  ســليم  نشــط 

اإلســالمية والوطنيــة فــي نابلــس، وشــارك فــي تأســيس »لجنــة التوعيــة اإلســالمية فــي 
نابلــس وكان أميــن ســرها عــام 1998، وانتخــب أثنــاء إبعــاده إلــى مــرج الزهــور جنــوب 
رابطــة  تأســيس  فــي  شــارك  كمــا  املبعديــن،  باســم  املتحدثيــن  فريــق  ضمــن  لبنــان 
علمــاء فلســطين عــام 1992، واشــتهر بخطاباتــه ومحاضراتــه فــي مســجد »معــزوز« 
فــي مدينــة نابلــس، كمــا أشــرف علــى إصــدار نشــرتين بعنــوان »هــدى اإلســالم«، و 
»مــن توجيهــات اإلســالم«، شــارك فــي الحــوار الــذي جــرى فــي القاهــرة بيــن الســلطة 
الفلســطينية وحركــة حمــاس عــام 1994، وكان الناطــق اإلعالمــي لوفــد الحركــة، 
ونشــط فــي اللجنــة العليــا لالحتفــاالت الوطنيــة والدينيــة فــي محافظــة نابلــس، وترأس 
العديــد مــن اللجــان والفعاليــات الوطنيــة خاصــة مــع انــدالع انتفاضــة األق�ســى عــام 
2000، فــكان مــن األعضــاء املؤسســين للجنــة »التنســيق الفصائلــي« فــي محافظــة 

نابلــس. 

اهتــم ســليم فــي لقاءاتــه الجماهيريــة بفكــرة قبــول اإلســالميين لآلخــر، ومعارضتهــم 
اعتبــر قضيــة  الشــعوب، كمــا  السيا�ســي وظلــم  الديكتاتــوري واالســتبداد  الحكــم 
اإلنســان  ضــد  جريمــة  أكبــر  كونهــا  الصهيونــي  العربــي  الصــراع  لــب  الالجئيــن 
الفلســطيني، وأن فكــرة العــودة الجزئيــة لبعــض الفلســطينيين إلــى مناطــق الســلطة 
الفلســطينية أمــر مرفــوض، والتفــاف علــى حــق الالجئيــن فــي العــودة، ذاهبــا لضــرورة 
التفريــق بيــن حــق العــودة وحــق التعويــض )املــادي واملعنــوي( ملــا لحــق بالالجئيــن، 

فيــرى أن التعويــض بــدال عــن حــق العــودة هــو بيــع للوطــن وتفريــط فيــه.

اعتقــل االحتــالل ســليم ثمانــي مــرات بيــن األعــوام )1975 - 1995(، كمــا اعتقلتــه 
ثــالث ســنوات، ليفــرج عنــه بدايــة  1997 مــدة  األجهــزة األمنيــة الفلســطينية عــام 
انتفاضــة األق�ســى عــام 2000، وأبعــده االحتــالل إلــى مــرج الزهــور جنــوب لبنــان عــام 

.1992
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اغتالــه االحتــالل بقصــف مــن طائــرة أبات�ســي ملكتــب املركــز الفلســطيني للدراســات 
واإلعــالم، حيــث كان برفقــة جمــال منصــور وعــدد مــن كــوادر حمــاس فــي الحــادي 

والثالثيــن مــن تموز/يوليــو عــام 2001.
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مجال منصور
)2001-1960(

• ــة يف 	 ــم بالط ــد يف مخي ول
ــس. ــة نابل محافظ

• املكتــب 	 يف  ســابق  عضــو 
السياســي لحركــة حمــاس.

• متحــدث ســابق باســم حركــة 	
حمــاس يف الضفــة الغربيــة.

• لجنــة 	 يف  حمــاس  ممثــل 
التنســيق الفصائلــي ســابقا.

• القياديــة 	 اللجنــة  عضــو 
ملبعــدي مــرج الزهــور ورئيــس اللجنــة اإلعالميــة عــام 

.1992

 

ولــد جمــال عبــد الرحمــن محمــد منصــور فــي الخامــس والعشــرين مــن شــباط/ فبرايــر 
عــام 1960، فــي مخيــم بالطــة لالجئيــن الفلســطينيين فــي محافظــة نابلــس، ألســرة 
ــرة قضــاء يافــا، وهــو متــزوج ولــه ولــدان  الجئــة تعــود جذورهــا إلــى قريــة ســلمة املدمَّ
وثــالث بنــات. تلقــى تعليمــه األسا�ســي فــي مــدارس األونــروا فــي املخيــم، والثانــوي فــي 
مدرســة قدري طوقان في مدينة نابلس، ومنها حصل على الثانوية العامة في الفرع 
العلمــي عــام 1979، وحــاز درجــة البكالوريــوس فــي املحاســبة والعلــوم اإلداريــة مــن 
جامعــة النجــاح عــام 1983. عمــل محاســًبا فــي مدينــة نابلــس وفــي الداخــل املحتــل، 
ثــمَّ عمــل مديــًرا ملكتــب رجــل األعمــال الحــاج صبحــي العنبتــاوي، وأســس وأدار فرًعــا 
للجنــة اإلغاثــة اإلســالمية فــي نابلــس، وعمــل فــي الصحافــة؛ فأســس مكتــب نابلــس 

للصحافــة واإلعــالم، واملركــز الفلســطيني للدراســات واإلعــالم.
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انخــرط فــي العمــل الدعــوي والسيا�ســي فــي فتــرة مبكــرة مــن حياتــه متأثــًرا بالشــيخ 
حامد البيتاوي، فانضم لجماعة اإلخوان املســلمين في املرحلة الثانوية، وأنشــأ مع 
آخريــن الكتلــة اإلســالمية فــي جامعــة النجــاح عــام 1978، وترأســها لثــالث دورات، 
وشــارك فــي تأســيس الرابطــة الفلســطينية لطلبــة فلســطين ومقرهــا القــدس، وهــي 
الفاعليــن منــذ  كــوادر حركــة حمــاس  مــن  نقابــي ضــّم عــدة جامعــات، وكان  إطــار 
تأسيســها، ومــن أوائــل مــن ســاهموا فــي إشــعال االنتفاضــة األولــى فــي الضفــة الغربيــة 
عبــر مشــاركته املحوريــة فــي تنظيــم مســيرات جماهيريــة فــي مخيــم بالطــة وفــي مدينــة 
مــت 

ّ
نظ التــي  الالئحــة  مهند�ســي  ومــن  حمــاس،  حركــة  شــعار  راســم  وهــو  نابلــس، 

العالقــة بيــن حركــة حمــاس وباقــي فصائــل منظمــة التحريــر داخــل ســجون االحتــالل 
أواخــر ثمانينيــات القــرن املا�ســي.  

أبعــده االحتــالل إلــى مــرج الزهــور فــي جنــوب لبنــان أواخــر عــام 1992، فــكان عضــًوا 
فــي اللجنــة القياديــة للمبعديــن، ورئيســا للجنــة اإلعالميــة ولجنــة العالقــات العامــة 
ــا باســم حركــة حمــاس فــي الضفــة الغربيــة، 

ً
داخــل مخيــم املبعديــن، وأصبــح متحدث

وعضــًوا فــي مكتبهــا السيا�ســي، ورئيًســا لوفدهــا مــن الضفــة الغربيــة فــي الحــوارات 
الفصائلــي،  التنســيق  لجنــة  فــي  وممثلهــا   ،1994 عــام  الفلســطينية  الســلطة  مــع 
ولجنــة املؤسســات والفعاليــات الوطنيــة واإلســالمية، واللجنــة الوطنيــة واإلســالمية 

ملواجهــة االســتيطان. 

كان ملنصــور دور مركــزي فــي قــرار حركــة حمــاس االنخــراط فــي االنتفاضــة الثانيــة 
فــي  لحمــاس  العســكري  الجهــاز  برئاســة  حينهــا  االحتــالل  اتهمــه  وقــد   ،2000 عــام 

الغربيــة.  الضفــة 

مــن  الفلســطيني  الديمقراطــي  التحــول  منهــا؛ كتــاب  املؤلفــات  مــن  عــدد  لــه  صــدر 
وجهة نظر إسالمية )1999(، وكتاب أجنحة املكر الثالث، باإلضافة إلى مجموعة 
مــن األبحــاث والدراســات واملقــاالت التــي تعنــى بالشــأن الفلســطيني، ولــه اهتمامــات 

فكريــة أيًضــا.     

الســفر  مــن  االحتــالل  منعــه  إذ  الطويــل؛  النضالــي  مشــواره  أثنــاء  منصــور  عانــى 
منــذ بدايــة ثمانينيــات القــرن املا�ســي، واعتقلــه أول مــرة عــام 1982، ثــم اعتقلــه 
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 ،
ً

للمــرة الثانيــة عــام 1988، ثــم توالــت اعتقاالتــه لتصــل إلــى أربعــة عشــر اعتقــاال
وأغلــق مكتــب نابلــس للصحافــة واإلعــالم الــذي كان يديــره، وقصــف مقــر املركــز 
الفلســطينية،  األمنيــة  األجهــزة  وطاردتــه  واألبحــاث،  للدراســات  الفلســطيني 
واعتقلتــه ملــدة ثالثــة أشــهر عــام 1996، ثــم عــام 1997 ملــدة ثــالث ســنوات، عانــى 
هــا أغلقــت مركــز األبحــاث الــذي كان يديــره.  خاللهــا مــن وضــع صحــي صعــب، كمــا أنَّ
الواحــد  فــي  حمــاس  حركــة  كــوادر  مــن  وعــدد  ســليم  جمــال  مــع  االحتــالل  اغتالــه 
والثالثيــن مــن تمــوز/ يوليــو عــام 2001، فــي قصــٍف مــن الجــو للمركــز الفلســطيني 

واإلعــالم. للدراســات 

 



73

مجيلة صيدم
)2011-1947(

• عاقــر 	 قريــة  يف  ولــدت 
الرملــة  قضــاء  املهجــرة 

. ملحتلــة ا

• ســات االتحــاد العــام 	 مــن مؤسِّ
عــام  الفلســطينية  للمــرأة 

 .1974

• الثــوري 	 املجلــس  عضــو 
.1989 عــام  فتــح  لحركــة 

• عضــو املجلــس التشــريعي 	
ــام 1996. ــح ع ــة فت ــن حرك ع

• ــام 	 ــح ع ــة فت ــا لحرك ــة العلي ــة القيادي ــة اللجن رئيس
.2007

ولــدت جميلــة أحمــد خميــس صيــدم فــي قريــة عاقــر املهجــرة قضــاء الرملــة املحتلــة 
لحركــة  املؤسســين  القــادة  أحــد  صيــدم  ممــدوح  مــن  متزوجــة  وهــي   ،1947 عــام 
فتــح ولهــا ابــن وابنــة، ووالــدة صبــري صيــدم عضــو اللجنــة املركزيــة لحركــة فتــح. 
درســت املرحلــة األساســية فــي مــدارس وكالــة الغــوث، والثانويــة فــي إحــدى مــدارس 
رفــح الثانويــة، وحــازت علــى درجــة البكالوريــوس فــي التاريــخ مــن جامعــة دمشــق عــام 

نــت مديــر عــام التأمينــات االجتماعيــة فــي وزارة العمــل عــام 1995.  1981. ُعّيِ

انضمــت صيــدم فــي وقــت مبكــر مــن حياتهــا إلــى حركــة فتــح، وأصبحــت عضــًوا فــي 
العــام  لالتحــاد  التأسي�ســي  املؤتمــر  فــي  وشــاركت  الســورية،  الســاحة  علــى  قيادتهــا 
للمــرأة الفلســطينية عــام 1968، وأصبحــت عضــًوا فــي أمانتــه العامــة عــام 1974، 
الوطنــي  املجلــس  اجتمــاع  فــي  الخارجيــة، وشــاركت  تأســيس فروعــه  فــي  وســاهمت 
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الفلســطيني فــي عّمــان عــام 1984، وأصبحــت عضــًوا فــي املجلــس الثــوري لحركــة 
فتــح عــام 1989، وعملــت فــي مكتــب التعبئــة والتنظيــم التابــع للحركــة.

عــام  انتخابــات  فــي  فتــح  حركــة  عــن  التشــريعي  املجلــس  بعضويــة  صيــدم  فــازت 
1996، وكانــت عضــًوا فــي لجنتــي االقتصــاد والرقابــة وحقــوق اإلنســان، كمــا أنهــا 
ترأســت لجنــة الالجئيــن بيــن عامــي )2005-2006(، وتولــت رئاســة اللجنــة القياديــة 
العليــا لحركــة فتــح فــي غــزة عــام 2007، وترشــحت لعضويــة اللجنــة املركزيــة لحركــة 

فتــح فــي املؤتمــر الســادس للحركــة عــام 2009.  

عايشــت صيــدم النكبــة وحيــاة اللجــوء، وانتقلــت للعيــش فــي األردن عــام 1968م، 
ومــن ثــم إلــى ســوريا ولبنــان وتونــس، وُمنعــت مــن قبــل النظــام الســوري مــن دخــول 
ســوريا عــام 1984، وعــادت لتســتقر فــي قطــاع غــزة بعــد توقيــع اتفــاق أســلو. توفيــت 

فــي الثالثيــن مــن تمــوز/ يوليــو عــام 2011 ودفنــت فــي رام هللا.
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جورج حبش
)2008-1925(

• ولد يف مدينة اللد.	

• يف 	 مؤســس  قيــادي 
ــر  ــعبية لتحري ــة الش الجبه
ــام  ــا الع ــطين، وأمينه فلس

.)2000 -1967 (

• عضــو مؤســس يف حركــة 	
القومييــن العرب عــام 1956. 

•  أحــد أهــم رمــوز اليســار 	
والعربــي. الفلســطيني 

• الوطنيــة 	 للحركــة  التاريخيــة  القيــادات  مــن 
النكبــة.  بعــد  مــا  الفلســطينية 

ولد جورج نقوال رزق حبش في مدينة اللد في األول من آب/ أغسطس عام 1925، 
وهــو متــزوج ولــه بنتــان. درس املرحلــة األساســية فــي املدرســة اإلنجليكانيــة فــي اللــد، 
وفــي املدرســة األرثوذكســية للبنيــن فــي يافــا، والثانويــة فــي مدرســة تيــرا ســانتا فــي مدينــة 
القــدس، ونــال شــهادة البكالوريــوس فــي الطــب مــن الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت 
ا 

ً
عــام 1951. عمــل مدرًســا فــي املدرســة األرثوذكســية فــي يافــا مــدة عاميــن، وأســتاذ

مســاعًدا فــي قســم علــم األنســجة فــي الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت، ثــمَّ افتتــح عيــادة 
خاصــة فــي مدينــة عمــان عــام 1952.  

تأثــر حبــش باألحــداث السياســية التــي عاشــتها فلســطين أيــام االحتــالل البريطانــي، 
وبتهجيــره مــن اللــد فــي تمــوز عــام 1948، فانخــرط فــي العمــل السيا�ســي أثنــاء دراســته 
بيــن  الطالبــي  الوثقــى«  »العــروة  نــادي  ورئــس  طالبًيــا،  ناشــطا  وأصبــح  الجامعيــة، 



76

سلسلة النخبة الفلسطينية 2

األعــوام 1949-1951، وأســس نــواة حركــة القومييــن العــرب فــي بيــروت عــام 1951، 
وعقــد مؤتمرهــا األول فــي عمــان 1956، وكثــف نشــاطه فــي متابعــة شــؤون الالجئيــن 
ــح نفســه فــي االنتخابــات النيابيــة األردنيــة  الفلســطينيين فــي لبنــان ثــمَّ األردن، ورشَّ
ــه لــم يفــز، وأقــام عالقــات مــع الرئيــس املصــري جمــال عبــد الناصــر،  عــام 1956 لكنَّ
وأســس الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين عــام 1967 مــع وديــع حــداد ومصطفــى 
عــام  العامــة  األمانــة  مــن  اســتقال  أن  إلــى  العــام  أمينهــا  وأصبــح  وآخريــن،  الزبــري 

.2000

يهوديــة )مدرســة وكنيــس( داخــل  أهــداف  مــع زمالئــه سلســلة هجمــات ضــد  ــذ  نفَّ
ــذ هجمــات ضــد أهــداف يهوديــة  ســوريا وأخــرى عبــر الحــدود مــع فلســطين، كمــا نفَّ
فــي لبنــان )مدرســة(، وأطلــق العنــان أواخــر ســتينيات القــرن املا�ســي ألعضــاء الجبهــة 
للعمــل العســكري الخارجــي، فاختطفــت جبهتــه بعــض الطائــرات الغربيــة وهاجمــت 

بعــض الســفارات اإلســرائيلية فــي الخــارج.

 اعتقــل أكثــر مــن مــرة فــي كل مــن لبنــان واألردن وســوريا، وعــاش مختفًيــا فــي األردن 
وتعــرض   ،)1963-1962( أعــوام  بيــن  ســوريا  وفــي   ،)1959-1957( األعــوام  بيــن 

قــوات االحتــالل ومخابراتــه.  مــن قبــل  للمالحقــة 

 تأثــر فــي شــبابه بأفــكار قســطنطين زريــق وعلــي نصــر الديــن، فتبنــى الفكــر القومــي، 
ثــمَّ اعتنــق املاركســية، ُعــرف بعدائــه لألنظمــة العربيــة امللكيــة والخليجيــة، وشــاع 
خالفه الشديد مع ياسر عرفات في أغلب املحطات التي مرت بها منظمة التحرير، 
 آخــر بعــد انخراطــه 

ً
ــب بالحكيــم نســبة إلــى تخصصــه، لكنــه أخــذ مدلــوال ّقِ

ُ
وقــد ل

فــي العمــل السيا�ســي، إذ أصبــح يشــير لــدى مؤيديــه إلــى حكمتــه فــي اتخــاذ املواقــف 
ر بتخليــه عــن األمانــة العامــة للجبهــة الشــعبية نموذًجــا متمايــًزا 

َّ
السياســية، وســط

عــن أقرانــه مــن األمنــاء العاميــن لفصائــل منظمــة التحريــر فــي التخلــي عــن املنصــب.    

عــارض التصالــح مــع املشــروع الصهيونــي، وعقــد تحالفــات داخــل الحركــة الوطنيــة 
الفلســطينية مــن أجــل ثنــي منظمــة التحريــر عــن الدخــول فــي مفاوضــات مــع دولــة 
للحلــول  الرافضــة  الفلســطينية  القــوى  جبهــة  حلفائــه  مــع  فأســس  االحتــالل؛ 
اإلنقــاذ  وجبهــة   ،1977 والتصــدي  الصمــود  وجبهــة   ،1974 عــام  االستســالمية 
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رفــض  ــه  أنَّ كمــا   ،1993 عــام  الفلســطينية  القــوى  وتحالــف   ،1983 عــام  الوطنــي 
أوســلو.  اتفاقيــة  توقيــع  بعــد  إلــى فلســطين  العــودة 

أعطــى حبــش الصــراع اإليديولوجــي مســاحة كبيــرة مــن االهتمــام، مــا انعكــس ســلًبا 
علــى مكانــة جبهتــه ودورهــا، فوســمت الجبهــة بالنخبويــة رغــم خطابهــا الجماهيــري، 
كمــا  ومثقفــة،  ومســيحية  برجوازيــة  خلفيــات  مــن  عناصرهــا  مــن  الكثيــر  فجــاء 
القيــادة  مــن منــع االنشــقاقات داخــل حركتــه، فضــال عــن تمكــن  لــم يتمكــن  أنــه 

الفلســطينية الرســمية مــن تحجيــم دورهــا وابتزازهــا فــي أكثــر مــن موقــف. 

اعتقــل أكثــر مــن مــرة فــي كل مــن لبنــان واألردن وســوريا، وعــاش مختفًيــا فــي األردن 
وتعــرض   ،)1963-1962( أعــوام  بيــن  ســوريا  وفــي   ،)1959-1957( األعــوام  بيــن 
للمالحقــة مــن قبــل قــوات االحتــالل ومخابراتــه. عانــى مــن وعــكات صحيــة متتاليــة 
منــذ عــام 1972، اضطرتــه للدخــول إلــى املستشــفى عــدة مــرات. توفــي فــي عمــان إثــر 

جلطــة قلبيــة فــي الســادس والعشــرين مــن كانــون الثانــي / ينايــر عــام 2008. 
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جورج كابوجي )هيالريون كابوجي(
)2017-1925(

• حلــب 	 مدينــة  يف  ولــد 
 . ية ر لســو ا

• للــروم 	 القــدس  مطــران 
.1965 عــام  الكاثوليــك 

• القاصــد الرســولي للكاثوليــك 	
يف أمريــكا الالتينيــة. 

• أســير محــرر، ومبعــد خــارج 	
 .1977 عــام  فلســطين 

ولــد جــورج بشــير كابوجــي املعــروف بـــ »املطــران هيالريــون كابوجــي« فــي مدينــة حلــب 
فــي ســوريا فــي الثانــي مــن آذار/ مــارس عــام 1925. درس املرحلــة األساســية والثانويــة 
فــي مــدارس حلــب وتخــرج منهــا عــام 1933، ثــم انتقــل لديــر الشــير فــي لبنــان حتــى عــام 
1944، ثمَّ دير القديسة آن في مدينة القدس املحتلة، وأصبح الكاهن الكاثوليكي 
للرهبانيــة الباســيلية الحلبيــة عــام 1947. عمــل مديــًرا ملدرســة النهضــة الوطنيــة فــي 
 عــن أبرشــيات دمشــق 

ً
لبنــان، ثــمَّ مســاعًدا للبطريــرك مكســيموس صايــغ ومســؤوال

وجوارهــا، ثــم رئيًســا عاًمــا لــكل أديــرة الرهبانيــة الباســيلية الشــويرية عــام 1962، 
ثــمَّ رئيًســا عاًمــا للرهبانيــة الحلبيــة عــام 1963، ورقــي ملرتبــة املطرانيــة عــام 1965، 
ثــمَّ  العــام،  نفــس  فــي  الكاثوليــك  الــروم  لطائفــة  القــدس  فــي  بطريركًيــا  نائًبــا  ــن  وُعّيِ
قاصــًدا رســولًيا للكاثوليــك فــي أمريــكا الالتينيــة حتــى عــام 1999، وقــد أطلــق علــى 
نفســه اســم هيالريــون تيمًنــا بهيالريــون الناســك املســيحي الــذي اســتقر فــي غــزة فــي 

القــرن الرابــع امليــالدي.

فــي  القــدس  1948، واحتــالل شــرقي  عــام  النكبــة  بأحــداث  املبكــر  فــي شــبابه  تأثــر 
حزيــران عــام 1967، فاندفــع للمشــاركة فــي تشــييع شــهداء نكســة حزيــران، ورفــض 
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عي�ســى،  ومصطفــى  الوزيــر  خليــل  مــع  وتواصــل  يهوديــة،  مناســبة  أي  فــي  التواجــد 
فتــح  خاليــا  إلــى  واملتفجــرات  األســلحة  إيصــال  مهمــة  وتولــى  فتــح،  لحركــة  وانضــم 

الناقــورة شــمال فلســطين. داخــل فلســطين عبــر معبــر 

القضيــة  لنصــرة  العمــل  علــى  االحتــالل  ســجون  مــن  خروجــه  بعــد  كابوجــي  ــز 
ّ

رك
والفاتيــكان، وحضــر جلســات  التحريــر  بيــن منظمــة  ا 

ً
الفلســطينية، وكان وســيط

املجلــس الوطنــي الفلســطيني املنعقــد فــي ســوريا عــام 1979، وشــارك فــي التظاهــرات 
واملؤتمــرات الداعمــة للقضيــة الفلســطينية، وكان علــى متــن ســفن الحريــة املتجهــة 

نحــو غــزة بهــدف كســر حصارهــا عامــي 2009 و2010.

بعــت صــوره 
ُ
 شــعبًيا فــي فلســطين والوطــن العربــي، حيــث ط

ً
القــت شــخصته قبــوال

علــى طوابــع بريديــة فــي عــدد مــن البلــدان العربيــة، وكتــب كثيــرون مقــاالت حــول 
وثائقيــة،  أعمــال  عــدة  فــي ســبيل حريــة فلســطين، وصــدرت حــول ســيرته  نضالــه 

القــدس«. »حــارس  بعنــوان  ومسلســل ســوري 

عانــى املطــران كابوجــي أثنــاء مســيرته النضاليــة؛ حيــث خضــع للمراقبــة مــن قبــل 
مخابــرات االحتــالل، فاعترضــت ســيارته وصادرتهــا فــي الثامــن مــن آب/ أغســطس 
عــام 1974، واعتقلتــه فــي التاســع عشــر مــن نفــس الشــهر، وحكمــت عليــه بالســجن 
اثنــي عشــر عاًمــا، ق�ســى منهــا ثالثــة أعــوام وثالثــة أشــهر فــي ســجن الرملــة املركــزي، 
فــرج 

ُ
 لظــروف املعتقــل الصعبــة، وأ

ً
وأضــرب خاللهــا عــن الطعــام عــدة مــرات نتيجــة

تشــرين  مــن  الســادس  فــي  والفاتيــكان  االحتــالل  دولــة  بيــن  اتفــاق  بموجــب  عنــه 
1977، بشــرط إبعــاده خــارج فلســطين، وقــد قــام االحتــالل  الثانــي/ نوفمبــر عــام 
باعتقالــه مجــدًدا أثنــاء إبحــاره إلــى غــزة عبــر أســطول الحريــة عــام 2009، وأصيــب 
أثنــاء تواجــده علــى متــن ســفينة مافــي مرمــرة MV Mavi Marmara   بعــد اعتــداء 
قــوات االحتــالل عليهــا عــام 2010، واعتقــل وأبعــد إلــى األردن، وتوفــي فــي األول مــن 

كانــون الثانــي/ ينايــر عــام 2017، ودفــن فــي ديــر املخلــص فــي لبنــان.
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حامد أبو ستة
)2008-1924(

• ولــد يف خربــة أبــو معيــن 	
الســبع  بئــر  مدينــة  يف 

. ملحتلــة ا

• منظمــة 	 مؤسســي  مــن 
التحريــر الفلســطينية عــام 

.1 9 6 4

• التنفيذيــة 	 اللجنــة  عضــو 
التحريــر  ملنظمــة 
 ،)1966-1964( الفلســطينية 

. )1 9 8 4 -1 9 6 8 (

• ــذ 	 ــزي من ــذ 1964. واملرك ــي من ــين الوطن ــو املجلس عض
.1973

ولــد حامــد محمــود صقــر أبــو ســتة فــي خربــة أبــو معيــن فــي مدينــة بئــر الســبع املحتلــة 
ســرة بدويــة مــن عائلــة الترابيــن، وهــو متــزوج ولــه ثالثــة أوالد. درس 

ُ
عــام 1924، أل

املرحلتيــن األساســية والثانويــة فــي مدرســة خانيونــس، وحصــل علــى الثانويــة العامــة 
مــن الكليــة العربيــة فــي القــدس، ونــال درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة املدنيــة مــن 
جامعــة القاهــرة فــي مصــر عــام 1949. عمــل مهندًســا فــي الســعودية فــي خمســينيات 

القــرن املا�ســي، وأدار مشــاريع واســتثمارات خاصــة فــي عــدد مــن البلــدان العربيــة.

فــي  وشــارك  املبكــر،  شــبابه  فــي  الوطنيــة  الحركــة  نشــاطات  فــي  ســتة  أبــو  انخــرط 
املقاومــة  وفــي عمليــات   ،1948 عــام  النكبــة  أحــداث  أثنــاء  فلســطين  عــن  الدفــاع 
ضــد القــوات البريطانيــة قــرب قنــاة الســويس أثنــاء دراســته الجامعيــة، وتعــرَّف علــى 
م  ياســر عرفــات فــي تلــك الفتــرة، وكان قريًبــا مــن جماعــة اإلخــوان املســلمين، وقــدَّ
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الســعودية  فــي  الفلســطينيين  وللطلبــة  الفلســطينيين  لالجئيــن  ماليــة  مســاعدات 
الفلســطينية، وكان  التحريــر  تأســيس منظمــة  فــي  الخليــج ومصــر، وشــارك  ودول 
التجمعــات  وقصــدت  الشــقيري  أحمــد  ترأســها  التــي  الفلســطينية  الوفــود  ضمــن 

العربيــة ألقناعهــا بدعــم فكــرة إنشــاء املنظمــة. الــدول  فــي  الفلســطينية 

انبثقــت  والــذي  القــدس،  فــي  املنعقــد  األول  الفلســطيني  الوطنــي  املؤتمــر  حضــر 
أول مجلــس  فــي  وأصبــح عضــًوا   ،1964 عــام  الفلســطينية  التحريــر  عنــه منظمــة 
وطنــي فلســطيني فــي نفــس العــام، وعضــًوا فــي اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر 
الرئيســة  إنشــاء املؤسســات  فــي  )1964-1966(، وســاهم  بيــن عامــي  الفلســطينية 
لتأســيس  دوالر  آالف  خمســة  منهــا  املاديــة،  تكاليفهــا  مــن  بجــزء  وتبــرَّع  للمنظمــة، 
جيــش التحريــر الفلســطيني، واختيــر عضــًوا فــي اللجنــة التنفيذيــة مجــدًدا بيــن عامــي 
)1968-1984(، وتولــى عــدًدا مــن املهــام داخلهــا منهــا دائــرة شــؤون األرض املحتلــة، 
وأشــرف علــى تنســيق العالقــات بيــن منظمــة التحريــر والحكومــة األردنيــة خصوًصــا 
املجلــس  فــي  عضــًوا  وأصبــح  املا�ســي،  القــرن  ســبعينيات  بدايــة  توترهــا  فتــرات  فــي 
منظمــة  أرســلتها  وفــود  عــدة  فــي  وعضــًوا   ،1973 عــام  للمنظمــة  التابــع  املركــزي 
التحريــر للــدول العربيــة، وبقــي يمثــل املنظمــة إلــى أن اســتقال مــن كافــة لجانهــا قبيــل 

اتفاقيــة أوســلو فــي أيلــول عــام 1993، واســتقر فــي دمشــق.

عــرف أبــو ســتة بتواضعــه، كمــا أنــه لــم يتقــاض راتبــه طــوال فتــرة عضويتــه فــي لجــان 
منظمــة التحريــر.

توفي في األردن في السابع والعشرين من حزيران/يونيو عام 2008 ودفن في عّمان.
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حامد البيتاوي
)2012-1944(

• يف 	 بيتــا  بلــدة  يف  ولــد 
نابلــس. محافظــة 

• األقصــى 	 املســجد  خطيــب 
منــذ عــام 1985.

• علمــاء 	 رابطــة  رئيــس 
.)2010-1991( فلســطين 

• عضــو املجلــس التشــريعي 	
عــام  حمــاس  حركــة  عــن 

.2006

• ومــن 	 حمــاس،  يف  قيــادي 
أواخــر عــام 1992. لبنــان  الزهــور جنــوب  مبعــدي مــرج 

فــي  نابلــس  محافظــة  فــي  بيتــا  بلــدة  فــي  البيتــاوي  خضيــر  جبــر  ســليمان  حامــد  ولــد 
أوالد  ســتة  ولــه  متــزوج  وهــو   ،1944 عــام  األول/ديســمبر  كانــون  مــن  الســادس 
الجاحــظ  فــي مدرســة  بيتــا، والثانويــة  فــي مدرســة  املرحلــة األساســية  وبنــت. درس 
فــي نابلــس، وحصــل منهــا علــى الثانويــة العامــة فــي الفــرع األدبــي عــام 1964، وأنهــى 
درجــة البكالوريــوس مــن كليــة الشــريعة فــي الجامعــة األردنيــة عــام 1968، ودرجــة 
املاجســتير فــي الفقــه والتشــريع مــن كليــة الشــريعة فــي جامعــة النجــاح عــام 1991. 
محكمــة  فــي  كاتًبــا  فــكان  الغربيــة  الضفــة  فــي  الشــرعية  املحاكــم  فــي  موظًفــا  ــن  ُعّيِ
نابلــس  محكمــة  فــي  شــرعًيا  قاضًيــا  ثــمَّ  ــاب،  تَّ

ُ
للك رئيًســا  ثــمَّ  الشــرعية  طولكــرم 

الشــرعية فرئيًســا ملحكمــة االســتئناف الشــرعية فيهــا، وعضــًوا فــي املجلــس األعلــى 
ًســا فــي املدرســة اإلســالمية الثانويــة فــي  للقضــاء الشــرعي، كمــا عمــل بــدوام جزئــي مدّرِ

النجــاح.  وجامعــة  الروضــة  كليــة 

عــام  نابلــس  فــي  املســلمين  اإلخــوان  جماعــة  علــى  وتعــرَّف  متديًنــا،  البيتــاوي  نشــأ 
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فــي األردن عــام  الشــيوخ  1965، وتــردد علــى معســكرات  بهــا عــام  1962، والتحــق 
1968، وســاهم بشــكٍل فاعــٍل فــي نشــر فكــر اإلخــوان بيــن الفلســطينيين فــي الضفــة 
الغربيــة واألرا�ســي املحتلــة عــام 1948، وقــد ُعــرف بمهارتــه فــي الخطابــة، حيــث بــدأ 
خطيًبــا فــي مســاجد نابلــس منــذ أوائــل الســبعينيات، ثــمَّ أخــذ يخطــب فــي املســجد 
األق�ســى منــذ عــام 1985، وكان لــه جهــد فــي العمــل املؤس�ســي؛ فســاهم فــي تأســيس 
لجنــة الــزكاة فــي نابلــس عــام 1977، وكان عضــًوا فــي لجنــة إعمــار املســاجد، وعضــًوا 
مــن  وهــو  اإلســالمية،  التوعيــة  لجنــة  فــي  وعضــًوا  الخيريــة،  التضامــن  جمعيــة  فــي 
فــي انتخابــات  1991 ورئيســها، وقــد شــارك  مؤس�ســي رابطــة علمــاء فلســطين عــام 
التابعــة لحركــة حمــاس عــام  التشــريعي ضمــن قائمــة التغييــر واإلصــالح  املجلــس 

2006 وفــاز فيهــا. 

نشــاطاتها  التأســيس لحركــة حمــاس، وكان علــى رأس  مــن جيــل  البيتــاوي  يعتبــر   
فــي الضفــة  نابلــس، وهــو مــن أشــهر خطبائهــا  فــي محافظــة  الجماهيريــة خصوًصــا 
األمنــي،  للتنســيق  وبتجريمــه  أوســلو،  املعــارض التفــاق  بموقفــه  وُعــرف  الغربيــة، 
لبيــع  واملحرمــة  االستشــهادية،  للعمليــات  واملجيــزة  للمقاومــة  الداعيــة  وبفتاويــه 

فــي خطبــه وكتاباتــه.   املوقــف  هــذا  ر  للصهاينــة، وقــد صــدَّ األرا�ســي 

بــدأت معانــاة البيتــاوي مــع االحتــالل باســتدعائه مــن قبــل مخابراتــه منــذ النصــف 
الثانــي مــن ســبعينيات القــرن املا�ســي، وفرضــت عليــه اإلقامــة الجبريــة عــدة مــرات 
منــذ عــام 1979، ومنعتــه مــن الســفر منــذ عــام 1982، واعتقلتــه االحتــالل أول مــرة 
قــل أثنــاء اعتقالــه إلــى املستشــفى أكثــر مــن 

ُ
عــام 1989 ثــمَّ توالــت اعتقاالتــه، وقــد ن

مــرة بســبب مرضــه، وكان ضمــن املبعديــن إلــى مــرج الزهــور فــي جنــوب لبنــان أواخــر 
1998، وتعــرض ملحاولتــي  الفلســطينية عــام  1992، كمــا اعتقلتــه الســلطة  عــام 
اغتيــال بإطــالق نــار عليــه مــن قبــل مجهوليــن؛ األول فــي الثامــن مــن أيلول/ســبتمبر 

عــام 2008، والثانــي فــي نيســان/ أبريــل عــام 2010، حيــث أصيــب فيهــا بجــراح. 

داعيــة،  خطــب  شــيخ،  ذكريــات  مثــل:  املنشــورة  الكتــب  مــن  عــدًدا  البيتــاوي  تــرك 
مثــل:  مخطوطــة  كتــب  ولــه  اإلســالم،  فــي  املــرأة  حقــوق  الزنــى،  تقربــوا  وال  التوبــة، 
انتفاضة األق�سى.. أسبابها ونتائجها، ذكريات املبعدين، صفات اليهود في القرآن. 

 توفي البيتاوي في الرابع من نيسان/ أبريل عام 2012، ودفن في بلدته بيتا.
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حسن القيق
)2006-1943(

• يف 	 البــرج  قريــة  يف  ولــد 
الخليــل. محافظــة 

• التاريخيــة 	 القيــادة  مــن 
ــو  ــلمين وعض ــوان املس لإلخ
مكتبهــا اإلداري يف الضفــة 

ســابقا.  والقطــاع 

• حركــة 	 يف  مؤســس  قائــد 
حمــاس. 

• ــات 	 ــو يف هيئ ــس وعض مؤس
املؤسســات  مــن  عــدد  أمنــاء  ومجالــس  إداريــة 

والجامعــات. املقدســية 

ولــد حســن ســليمان القيــق فــي قريــة البــرج فــي محافظــة الخليــل عــام 1943، وهــو 
متــزوج ولــه خمســة أوالد. تلقــى تعليمــه األسا�ســي فــي مدرســة قريــة البــرج وفــي مدرســة 
دورا، وحصــل علــى الثانويــة العامــة مــن مدرســة عمــان الصناعيــة فــي األردن، وأنهــى 
البكالوريــوس فــي الهندســة امليكانيكيــة مــن املعهــد الصناعــي العالــي فــي بغــداد عــام 
1966. عمــل مدرًســا فــي املدرســة الصناعيــة الثانويــة »دار اليتيــم العربــي« فــي قريــة 

قلنديــا/ القــدس عــام 1966، ثــم مديــًرا لهــا عــام 1967. 

التحــق بجماعــة اإلخــوان املســلمين نهايــة خمســينات القــرن املا�ســي، وانخــرط فــي 
أنشــطتها، وكان لــه دور بــارز فيهــا فــي مدينــة القــدس ومحيطهــا، وقــد تــدرج فــي املواقــع 
القيادية داخلها، حيث كان عضًوا في املكتب اإلداري لإلخوان املسلمين في الضفة 
الغربيــة، والحًقــا أصبــح عضــًوا فــي املكتــب اإلداري إلخــوان الضفــة والقطــاع، ومــن 
املشــرفين الرئيســين علــى نشــاط الجماعــة النقابــي والتربــوي والدعويــة، وكان بيتــه 
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مقًرا للعديد من االجتماعات لقادة جماعة اإلخوان وفيه أقروا الخطوات األخيرة 
لبــدء انخراطهــم الكلــي ميدانًيــا فــي العمــل املقــاوم وفتــح املواجهــة مــع االحتــالل قبــل 

شــهرين مــن انــدالع االنتفاضــة األولــى عــام 1987. 

وعــى القيــق باكــًرا أهميــة القــدس فــي الصــراع فــي فلســطين، فســاهم فــي تســييجها 
بعــدد كبيــٍر مــن املؤسســات التربويــة والدعويــة واالجتماعيــة، وجعــل جــزًءا مركزًيــا 
نــه مــن 

ُّ
مــن نشــاطه فــي تثبيــت الوجــود الفلســطيني فيهــا، ومــن مآثــره املشــهودة تمك

منــع االحتــالل مــن االســتيالء علــى املدرســة الصناعــة الثانويــة وتحويلهــا إلــى معســكر 
لجيشــه بعيــد احتــالل الضفــة عــام 1967.   

بــرز القيــق باعتبــاره نقابًيــا، حيــث كان عضــًوا فــي الهيئــة اإلداريــة لنقابــة املهندســين 
بيــن األعــوام )1970-1986(، وشــغل فيهــا عــدة مناصــب منهــا أميًنــا للســر وأميًنــا 
للصنــدوق ونائًبــا للرئيــس، وكان مؤسًســا وعضــًوا فــي الهيئــات اإلداريــة للعديــد مــن 
 ،1972 عــام  منــذ  الخاصــة  القــدس  مــدارس  لجنــة  منهــا؛  القــدس  فــي  املؤسســات 
العالــي)  التعليــم  ومجلــس   ،)1991-1979( القــدس  فــي  العــرب  الخريجيــن  ونــادي 
1983-1988(، ولجنــة اليتيــم العربــي منــذ عــام 1981، وعضــوا فــي مجالــس أمنــاء 
عــدد مــن املؤسســات منهــا؛ املؤسســة العامليــة ملســاعدة الطلبــة العــرب عــام 1978، 
وجمعيــة العلــوم والثقافــة اإلســالمية، وجامعــة النجــاح، ومجلــس تنســيق جامعــة 
القــدس املفتوحــة )1986-1988(، وجامعــة القــدس/ أبــو ديــس ) 1998-1992(، 
فــي  اإلســالمية  األوقــاف  ومــدارس   ،1992 عــام  منــذ  غــزة  فــي  اإلســالمية  والجامعــة 
بيــت املقــدس منــذ عــام 1991،  وجمعيــة املعهــد العربــي)1991-1998(، واملجلــس 
االستشــاري للتعليــم املنهــي منــذ عــام 1995، والهيئــة اإلداريــة لجمعيــة مستشــفى 

املقاصــد الخيريــة) 1990-1992(، ومؤسســة تطويــر املجتمــع.

فــي  األساســيين  املســاهمين  ومــن  حمــاس،  حركــة  فــي  مؤسًســا  قائــًدا  القيــق  يعتبــر 
الرئيســة،  مقوالتهــا  وتطريــز  اســمها  ونحــت  ميثاقهــا،  ووضــع  بياناتهــا،  صياغــة 
واإلشــراف عليهــا فــي أكثــر مــن محطــة، كان آخرهــا مشــاركتها فــي االنتخابــات املحليــة 

.2006 عــام  والتشــريعية   2005 عــام 

مواقفــه  صوابيــة  عــن  تعبيــًرا  فلســطين،  حكيــم  لقــب  زمالئــه  بعــض  عليــه  أطلــق 
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وآرائــه، كمــا أطلقــوا عليــه لقــب الرجــل الــذي حمــى تنظيمــه لصمــوده فــي التحقيــق 
فــي ســجون االحتــالل ورفضــه االعتــراف علــى رفقــاء دربــه.     

اعتقله االحتالل مرتين؛ األولى عام 1989، والثانية عام 1996. وتوفي في السادس 
من شباط/ فبراير عام 2006. 
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حسن سالمة
)1948-1905(

• ــدة رنتيــس يف 	 ــد يف بل ول
والبيــرة  اهلل  رام  محافظــة 

ــام 1905.  ع

• مــن القيــادات العســكرية 	
الفلســطينية  للثــورة 

.)1939-1936( الكبــرى 

• ــي يف 	 ــاع الغرب ــد القط قائ
املنطقــة الوســطى أثنــاء 
ــام 1948.  ــة ع ــداث النكب أح

ولــد حســن ســالمة حســن غنــام فــي بلــدة رنتيــس فــي محافظــة رام هللا والبيــرة عــام 
1905، وهــو متــزوج ولــه ولــد وبنــت. 

انخــرط فــي مقاومــة االحتــالل البريطانــي والصهيونــي علــى أرض فلســطين؛ فشــارك 
فــي الثــورة الفلســطينية الكبــرى )1936-1939(، وكان قائدهــا فــي منطقــة يافــا- اللــد. 
غــادر فلســطين عــام 1939 ووصــل لبنــان، والتصــق بالحــاج أميــن الحســيني، وتوجــه 
لتطويــر  وســعى   ،1941 عــام  الكيالنــي  عالــي  رشــيد  ثــورة  فــي  وشــارك  العــراق،  إلــى 
الحــرب  خــالل  أملانيــا  فــي  خاصــة  عســكرية  بــدورة  فالتحــق  العســكرية،  قدراتــه 
فــي الســادس مــن  ــذ عمليــة إنــزال مظلــي علــى أريحــا   ونفَّ

َ
ــط

َّ
العامليــة الثانيــة، وخط

تشــرين األول /أكتوبــر عــام 1944 مــع القائــد ذو الكفــل عبــد اللطيــف برفقــة ثالثــة 
ضبــاط أملــان، وكانــت لديهــم أســلحة وكميــة مــن الذهــب، وقصــد مــن ذلــك التحضيــر 
الســتئناف الثــورة ضــد بريطانيــا والصهاينــة، لكــنَّ العمليــة لــم تنجــح، إذ اعتقــل 
فــت 

َّ
فكث الفــرار،  مــن  ســالمة  ــن 

َّ
وتمك األملــان،  والضبــاط  الكفــل  ذو  البريطانيــون 

بريطانيــا مــن مالحقتــه، فاضطــر إلــى مغــادرة فلســطين مــرة أخــرى.
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عــاد ســالمة إلــى فلســطين قبيــل انــدالع أحــداث النكبــة، وأشــرف علــى تشــكيالت 
وأســس جيــش حمــاة  اللــد،  يافــا –  فــي منطقــة  العســكرية  العليــا  العربيــة  الهيئــة 
فــي  الغربــي  للقطــاع  قائــًدا  1948، وأصبــح  عــام  ينايــر  الثانــي/  كانــون  فــي  األق�ســى 
املنطقــة الوســطى فــي شــباط /فبرايــر مــن نفــس العــام، واتخــذ مــن قريــة العباســية 
مقــًرا لقيادتــه، وســاهم فــي التخطيــط واإلعــداد لعــدد مــن العمليــات النوعيــة التــي 
قامــت بهــا مجموعــات الجهــاد املقــدس ضــد بعــض املواقــع الصهيونيــة فــي القــدس 
وعلــى طريــق القدس-يافــا، وشــارك فــي عــدٍد مــن املعــارك، وكان علــى رأس املدافعيــن 
عــن يافــا واللــد، وقــد اعتــاد إصــدار البيانــات العســكرية التــي توضــح ســير املعــارك، 
كمــا عقــد عــدًدا مــن املؤتمــرات الصحفيــة، واتخــذ فــي أيامــه األخيــرة مــن ملجــأ الرجــاء 

فــي صرفنــد مقــًرا لــه. 

التــي  عملياتــه  إحــدى  فــي  أصيــب  فقــد  البريطانــي؛  االحتــالل  مــن  ســالمة  عانــى 
اســتهدفت قطــاًرا بريطانًيــا فــي ثالثينيــات القــرن املا�ســي، والحقــه البريطانيــون خــالل 
معــارك  فــي  وأصيــب  املا�ســي،  القــرن  أربعينيــات  وفــي  الكبــرى  الفلســطينية  الثــورة 
رأس العيــن أواخــر أيار/مايــو عــام 1948، واستشــهد متأثــًرا بجراحــه فــي الثانــي مــن 

 .1948 عــام  حزيــران 
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حسني اخلالدي
)1962-1894(

• ولد يف القدس املحتلة. 	

• ــام 	 ــدس ع ــة الق ــس بلدي رئي
 .)1937  -1935)

• عضــو اللجنــة العربيــة العليــا 	
والهيئــة العربيــة العليــا.  

• ــام 	 ــي ع ــوزراء األردن ــس ال رئي
1957، ووزيــر الخارجيــة )1953-

.)1955

1894. درس املرحلتيــن  فــي أكتوبــر عــام  فــي القــدس  ولــد حســين فخــري الخالــدي 
األساســية والثانويــة فــي مدرســة املطــران والكليــة اإلنجليزيــة فــي القــدس، والتحــق 
الطبيــة  املدرســة  مــن  وتخــرج  الطــب،  لدراســة  بيــروت  فــي  األمريكيــة  بالجامعــة 
األولــى،  العامليــة  الحــرب  فــي  العثمانــي  الجيــش  فــي  خــدم  إســطنبول.  فــي  العثمانيــة 
ســيناء  فــي  النخــل  قلعــة  فــي  األماميــة  القطعــات  مستشــفى  فــي  العثمانيــون  نــه  وعيَّ
وكذلــك فــي النقــب، وفــي املستشــفيات العســكرية فــي بئــر الســبع والعريــش، وشــهد 
ن  معارك غزة والقدس وطولكرم وقلقيلية بين الجيشين العثماني والبريطاني، وُعّيِ
طبيًبــا لقضــاء العشــارة فــي أعالــي الفــرات، ثــم قضــاء البــاب مــن أعمــال واليــة حلــب، 
وطبيًبــا فــي دائــرة الصحــة العامــة، وطبيًبــا فــي بلديــة حلــب عــام 1920، ثــمَّ عــاد إلــى 
 لرئيــس 

ً
فلســطين وعمــل فــي دائــرة الصحــة بيــن عامــي )-1921 1934(، وأصبــح وكيــال

أطبــاء قضائــي نابلــس والجليــل، ثــم رئيًســا للقومســيون الطبــي العــام فــي القــدس، 
والطبيــب الشــرعي لحكومــة االنتــداب فــي فلســطين، ورئيــس قســم األوبئــة واألمــراض 
الســارية، كمــا عمــل محاضــًرا فــي الطــب الشــرعي فــي معهــد الحقــوق الفلســطيني فــي 
القــدس، وعينتــه الحكومــة األردنيــة »حارًســا علــى األماكــن املقدســة« فــي القــدس 
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 للخارجيــة بيــن عامــي )1953-1955(، ورئيًســا للــوزراء عــام 
ً
عــام 1951، ثــمَّ وزيــرا

1957، وعضــًوا فــي مجلــس األعيــان. 

ســاهم الخالــدي فــي تأســيس حــزب اإلصــالح عــام 1935 وأصبــح ســكرتيره العــام، 
وفاز في انتخابات بلدية القدس وأصبح رئيًسا لها بين عامي )1935-1937(، وكان 
أحــد أعضــاء اللجنــة العربيــة العليــا )جســم سيا�ســي تمثيلــي للفلســطينيين( عــام 
1936، وشــارك فــي الوفــد الفلســطيني الــذي حضــر مؤتمــر لنــدن لبحــث القضيــة 
الفلســطينية، والــذي عقــد فــي قصــر ســانت جيمــس فــي شــهر شــباط/ فبرايــر عــام 
1939، وشــارك فــي تأســيس الجامعــة العربيــة، وانضــم إلــى الهيئــة العربيــة العليــا 
1945، وأصبــح ســكرتيرها، وحضــر مؤتمــر  )جســم سيا�ســي تمثيلــي للعــرب( عــام 
لنــدن الثانــي عــام 1947، وأدار مكتــب الهيئــة العربيــة العليــا فــي القــدس بيــن عامــي 
فــي  بقــوا  الذيــن  القالئــل  الفلســطينيين  السياســيين  مــن  وكان   ،)1948-1947(

فلســطين أثنــاء أحــداث النكبــة. 

كان خــالل مســيرته العلميــة عضــًوا فــي عــدٍد مــن الجمعيــات واملؤتمــرات الطبيــة، 
تحــت  بالعربيــة  مذكراتــه  وصــدرت  الفلســطينية،  الصحــف  فــي  املقــاالت  وكتــب 
عنــوان »وم�ســى عهــد املجامــالت« فــي ثالثــة أجــزاء )2014(، ولــه كتابــان مخطوطــان 
باإلنجليزيــة همــا الخــروج العربــي، القــدس املدينــة الخالــدة، باإلضافــة إلــى عــدٍد مــن 

الدراســات. 

واجــه الخالــدي بعــض الصعــاب فــي حياتــه؛ حيــث ُجــرح مرتيــن أثنــاء الحــرب العامليــة 
األولــى، واعتقلتــه بريطانيــا لعضويتــه فــي اللجنــة العربيــة العليــا ونفتــه إلــى جزيــرة 
سيشــل في آب/ أغســطس عام 1937، وبقي في املنفى حتى عام 1943، كما عايش 
النكبــة وأحداثهــا الكبــرى فــي القــدس، وتوفــي فــي مدينــة الســلط األردنيــة فــي الســادس 

والعشــرين مــن كانــون األول/ ديســمبر عــام 1962، وُدفــن فــي القــدس. 
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حنا ميخائيل )أبو عمر(
)1976-1935(

• ولد يف مدينة رام اهلل.	

• عضــو قيــادة القطــاع الغربــي 	
التابــع لحركــة فتــح عــام 1971.

• ــالم 	 ــاز اإلع ــادة جه ــو قي عض
املركــزي لحركــة فتــح.

• العالقــات 	 دائــرة  عضــو 
فتــح. يف  الخارجيــة 

• أكاديمي وباحث فلسطيني.	

ولــد حنــا إبراهيــم ميخائيــل املعــروف بـــ )أبــو عمــر( فــي رام هللا فــي الرابــع والعشــرين 
مــن شــهر تشــرين أول/ أكتوبــر عــام 1935. درس املرحلتيــن األساســية والثانويــة فــي 
مدرســة الفرنــدز فــي مدينــة البيــرة، وحصــل منهــا علــى الثانويــة العامــة عــام 1952، 
Harvard University  ومنــح درجــة البكالوريــوس فــي الكيميــاء مــن جامعــة هارفــارد

فــي دراســات الشــرق األوســط  فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة، ودرجــة الدكتــوراه 
برينســتون  جامعــة  فــي  مدرًســا  عمــل  الجامعــة.  نفــس  مــن  اإلســالمية  والدراســات 
دراســات  فــي  مســاعًدا  وأســتاذا  املتحــدة،  الواليــات  فــي   Princeton University
ســياتل  فــي   University of Washington واشــنطن  جامعــة  فــي  األوســط  الشــرق 

فــي الواليــات املتحــدة.  Seattle

1967، وبــدأ نشــاطه  التحــق بصفــوف املقاومــة الفلســطينية متأثــًرا بهزيمــة عــام 
العمــل  علــى  ــز 

َّ
ورك املتحــدة،  الواليــات  فــي  فتــح  حركــة  صفــوف  داخــل  السيا�ســي 

املتحــدة  الواليــات  تــرك  ر  قــرَّ ــه  لكنَّ الفلســطينية،  للقضيــة  املناصــر  اإلعالمــي 
عــن  املســؤولين  مــن  األردن، وأصبــح  فــي  الفلســطينية  املقاومــة  بمواقــع  لاللتحــاق 



92

سلسلة النخبة الفلسطينية 2

جهــاز اإلعــالم املركــزي التابــع لحركــة فتــح، وعضــًوا فــي دائــرة العالقــات الخارجيــة 
فيهــا، ونجــح خــالل عملــه فــي نســج عالقــات مــع اليســار األوروبــي واألمريكــي، وتأســيس 
لجــان صداقــة بيــن املقاومــة ودول كثيــرة حــول العالــم، كمــا لعــب دوًرا توعوًيــا داخــل 
صفــوف املقاومــة مــن خــالل عضويتــه فــي جهــاز التفويــض السيا�ســي الــذي اســتغله 
فــي توزيــع النشــرات التثقيفيــة فــي معســكرات التدريــب، وإقامــة الفعاليــات الثقافيــة 
فــي أحــداث أيلــول عــام  مــن محاضــرات ونــدوات ومســابقات وغيرهــا، وقــد شــارك 
عــام  بيــروت  إلــى  وســافر  العــام،  نفــس  فــي  جــرش  معــارك  وشــهد  األردن  فــي   1970
شــؤون  ملجلــة  ومحــرًرا  التحريــر  منظمــة  أبحــاث  مركــز  فــي  ــا 

ً
باحث وعمــل   ،1971

فــي  فــي قيــادة مركــز التخطيــط الفلســطيني، وعضــًوا  فلســطينية، وأصبــح عضــًوا 
 

ً
قيــادة القطــاع الغربــي عــام 1971، وعضــًوا فــي قيــادة إقليــم فتــح فــي لبنــان، ومســؤوال

 عــن 
ً

عــن لجنــة شــؤون املــرأة والطلبــة فيــه بيــن عامــي )1973-1975(، ثــمَّ مســؤوال
التنظيــم املدنــي التابــع لفتــح فــي لبنــان.

ــري الخــط  ِ
ّ
 تلقــى ميخائيــل دورة عســكرية فــي فيتنــام عــام 1975، وأصبــح مــن منظ

الفيتنامــي داخــل فتــح، ومــن كــوادر التيــار الديمقراطــي داخلهــا، ومــن الذيــن أخــذوا 
متهمينهــا  فتــح  وحركــة  التحريــر  ملنظمــة  الرســمية  للقيــادة  انتقاداتهــم  يوجهــون 

والبيروقراطيــة.   والفو�ســى  بالعشــوائية 

ألــف كتــاب »السياســة والوحــي: املــاوردي ومــا بعــده«، وكتــب عــدًدا مــن األبحــاث 
السياســية. واملقــاالت 

قــد أثــر أبــو عمــر فــي البحــر األبيــض املتوســط فــي العشــرين مــن شــهر تموز/يوليــو 
ُ
ف

عــام 1976 بينمــا كان متوجًهــا إلــى مدينــة طرابلــس مــع تســعة مــن كــوادر حركــة فتــح 
علــى متــن زورٍق مطاطــيٍ بهــدف إعــادة ترتيــب أوضــاع الحركــة فــي طرابلــس وللتنســيق 
مــع الحركــة الوطنيــة اللبنانيــة، ولــم َيعــرف أحــد مــاذا حــلَّ بالقــارب ومــن فيــه حتــى 
اآلن، إال أن جهات داخل منظمة التحرير وحركة فتح تعتقد بأنَّ الكوادر العشرة 

وقعــوا فــي قبضــة قــوات الكتائــب اللبنانيــة أو القــوات الســورية وتــم تصفيتهــم.  

 



93

حيدر عبد الشايف
)2007-1919(

• ولد يف مدينة غزة. 	

• التنفيذيــة 	 اللجنــة  عضــو 
ــام 1964. ــر ع ــة التحري ملنظم

• ــريعي 	 ــس التش ــس املجل رئي
ــو  ــزة )1962-1964(، عض يف غ
عــام  التشــريعي  املجلــس 

.1996

• ــادرة 	 ــة املب ــام حرك ــن ع أمي
ــس  ــو مؤس ــام 2002، وعض ــطينية ع ــة الفلس الوطني

ــا. فيه

• الفلســطيني املفــاوض يف مدريــد 	 الوفــد  رئيــس 
 .)1993-1992( واشــنطن  مفاوضــات  ويف   ،)1991( للســالم 

ولــد حيــدر محــي الديــن عبــد الشــافي فــي مدينــة غــزة فــي العاشــر مــن جزيران/يونيــو 
فــي  1919، وهــو متــزوج ولــه ثالثــة أبنــاء ذكــور وابنــة. تلقــى تعليمــه األسا�ســي  عــام 
وأنهــى   ،1936 عــام  منهــا  وتخــّرج  القــدس،  فــي  العربيــة  الكليــة  فــي  والثانــوي  غــزة، 
درجــة البكالوريــوس فــي الطــب العــام مــن الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت عــام 1943، 
مدينــة  فــي   The Miami valley Hospital مستشــفى  فــي  الجراحــة  فــي  وتخصــص 
دايتــون فــي واليــة أوهايــو فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة عــام 1949. عمــل طبيًبــا 
فــي مستشــفى البلديــة فــي مدينــة يافــا، وطبيًبــا فــي الكتيبــة الثانيــة فــي الجيــش العربــي 
األردنــي عــام 1944، ثــم افتتــح عيــادة خاصــة فــي مدينــة غــزة، كمــا عمــل في مستشــفى 
ــن مديــًرا للخدمــات الصحيــة فــي القطــاع  تــل الزهــور فــي مدينــة غــزة عــام 1954، وُعِيّ

عــام 1957.
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انتســب خــالل دراســته الجامعيــة فــي بيــروت إلــى جمعيــة العــروة الوثقــى ذات التوجــه 
بيــن  للقطــاع  الصهيونــي  االحتــالل  ملواجهــة  الشــعبي  الجهــد  فــي  وســاهم  القومــي، 
بيــن عامــي  فــي القطــاع  عامــي )1956-1957(، واختيــر رئيًســا للمجلــس التشــريعي 
)1962-1964(، وكان عضــًوا فــي املؤتمــر الفلســطيني األول فــي القــدس عــام 1964، 
األولــى  التنفيذيــة  اللجنــة  فــي  وعضــًوا  الشــقيري،  أحمــد  مســاعدي  أحــد  وأصبــح 

ملنظمــة التحريــر ملــدة عــام.

اعتقلتــه قــوات االحتــالل اإلســرائيلي عــام 1967، ثــمَّ أبعدتــه إلــى منطقــة نخــل فــي 
ســيناء ملــدة ثالثــة أشــهر عــام 1969، تالهــا إبعــاٌد ثــاٍن إلــى لبنــان عــام 1970. 

شــارك عبــد الشــافي فــي تأســيس جمعيــة الهــالل األحمــر فــي قطــاع غــزة عــام 1972 
وأدارهــا حتــى عــام 2005، وأســهم فــي تأســيس الجبهــة الوطنيــة الفلســطينية عــام 
1973، ولجنــة التوجيــه الوطنــي عــام 1978، وكان علــى رأس لجنــة الشــخصيات 
مؤتمــر  فــي  الفلســطيني  الوفــد  وتــرأس   ،1987 عــام  األولــى  االنتفاضــة  فــي  العامــة 
مفاوضــات  فــي  املفــاوض  الفلســطيني  الفريــق  وقــاد   ،1991 عــام  للســالم  مدريــد 

.)1993-1992( عامــي  بيــن  واشــنطن 

فــاز فــي االنتخابــات التشــريعية عــام 1996 وتــرأس اللجنــة السياســية فــي املجلــس 
فــي  الفســاد  علــى  احتجاًجــا   1998 عــام  املجلــس  مــن  اســتقال  ــه  لكنَّ التشــريعي، 
مؤسســات الســلطة. وقــف فــي صــف االنتفاضــة الثانيــة التــي اندلعــت عــام 2000، 
لكنــه رفــض مظاهــر املقاومــة املســلحة »العســكرة«، ودعــا إلــى تكويــن قيــادة موحــدة 
لالنتفاضــة، وأســهم فــي تأســيس حركــة املبــادرة الوطنيــة الفلســطينية عــام 2002 

وعّيــن أميًنــا عاًمــا لهــا.

الخيريــة،  املقاصــد  جمعيــة  مثــل  الجمعيــات  مــن  عــدد  فــي  إداريــة  مناصــب  شــغل 
وشــبكة  العامليــن،  وحقــوق  الديمقراطيــة  ومركــز  العربــي،  الفكــري  وامللتقــى 
املنظمــات األهليــة الفلســطينية، والهيئــة املســتقلة لحقــوق املواطــن، وكان أحــد 

بيرزيــت. جامعــة  أمنــاء  مجلــس  أعضــاء 

ُعــرف عبــد الشــافي بكونــه صوًتــا معارًضــا للتوجهــات الفلســطينية الرســمية ســواء 
فــي  أو  الفلســطينية  والســلطة  التحريــر  ملنظمــة  الداخليــة  بــاإلدارة  يتعلــق  فيمــا 
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آليــات املواجهــة مــع االحتــالل، وقــد اســتقال مــن املجلــس التشــريعي رفًضــا لتلكــؤ 
املجلــس فــي مواجهــة الفســاد وعــدم العمــل بمبــدأ فصــل الســلطات فــي مؤسســات 
الســلطة وتغــول الســلطة التنفيذيــة. فيمــا حملــه البعــض جــزًءا مــن املســؤولية عــن 
التوتــر الــذي شــاب العالقــة بيــن اليســار الفلســطيني واإلســالميين فــي قطــاع غــزة فــي 
ســبعينيات وثمانينيــات القــرن املا�ســي، والذيــن انتقــدوه أيضــا لدعوتــه القتصــار 
الســالح،  اســتخدام  عــن  بعيــًدا  الشــعبية  املقاومــة  علــى  االحتــالل  مــع  املواجهــة 

والنخراطــه فــي مســار التســوية.  

توفي في غزة في الخامس والعشرين من أيلول/ سبتمبر عام 2007.
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عيد(
ّ
خالد احلسن )أبو الس

)1994-1928(

• ولــد يف مدينــة حيفــا يف 	
الداخــل املحتــل.

• حركــة 	 يف  مؤســس  قائــد 
لجنتهــا  وعضــو  فتــح 

.1964 منــذ  املركزيــة 

• التنفيذّيــة 	 اللجنــة  عضــو 
ــام  ــذ ع ــر من ــة التحري ملنظم

 .1969

• رئيس الدائرة السياسية يف 	
منظمة التحرير )1971-1969(.  

• مفوض التعبئة والتنظيم يف حركة فتح )1974-1971(. 	

ولــد خالــد محمــد ســعيد الحســن »أبــو الســعيد« فــي قريــة »إجــزم« املهجــرة قضــاء 
مدينــة حيفــا املحتلــة، فــي الثالــث عشــر مــن شــباط/ فبرايــر 1928م، وهــو متــزوج وله 
أربعــة أوالد وابنــة. أنهــى املرحلتــان األساســية والثانويــة فــي مــدارس حيفــا، والتحــق 
بكليــة لنــدن لالقتصــاد London School of Economics لدراســة االقتصــاد عــام 
1947. عمــل مدرًســا للغــة اإلنجليزيــة فــي املعهــد العربــي اإلســالمي فــي ســوريا لعــدة 
ســنوات، ثــم عمــل موظًفــا فــي مجلــس اإلنشــاء واإلعمــار الكويتــي، ثــم ســكرتيرا فــي 

بلديــة الكويــت. 

الدينيــة والوطنيــة،  والــده  بتوجهــات  وتأثــر  أســرة متدينــة  فــي  الحســن  نشــأ خالــد 
فانتســب فــي شــبابه املبكــر للنــادي اإلســالمي فــي حيفــا، والتصــق فــي ســوريا باملراقــب 
ثــمَّ أســس تنظيًمــا ســرًيا أســماه  العــام لإلخــوان املســلمين د. مصطفــى الســباعي، 
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»مجموعــة تحريــر فلســطين« عــام 1949، وكان مــن كــوادر حــزب التحريــر األولــى فــي 
مرحلــة التأســيس. 

 انضــم لحركــة فتــح عــام 1960، وشــارك فــي املؤتمــر الوطنــي الفلســطيني األول الــذي 
جنــة املركزيــة لفتــح عــام 

ّ
عقــد فــي مدينــة القــدس عــام 1964، وأصبــح عضــًوا فــي الل

1967م، وأوكلــت لــه مهّمــة رئاســة لجنــة العالقــات الخارجّيــة فــي املجلــس الوطنــي 
الفلســطيني عــام 1968، وســاهم فــي إعــادة صياغــة امليثــاق القومــي الفلســطيني، 
 ،1969 فــي اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر الفلســطينية عــام  وأصبــح عضــًوا 
مفوًضــا  ــن  وُعّيِ  ،)1971-1969( األعــوام  بيــن  السياســية  دائرتهــا  رئاســة  وتولــى 
للتعبئــة والتنظيــم فــي فتــح بيــن األعــوام )1971 – 1974(، ثــم مســؤوال عــن اإلعــالم 

املوحــد التابــع للحركــة منــذ مطلــع الثمانينيــات. 

بنــى الحســن شــبكة عالقــات إقليميــة ودوليــة واســعة؛ فانفتــح علــى األردن ومصــر 
مــن  العديــد  وحكومــات  برملانــات  مــع  وتواصــل  الســعودية،  ســيما  الخليــج  ودول 
ا دبلوماســًيا غنًيا دفع البعض لوصفه بـ«رجل التســويات 

ً
الدول الغربية، وترك إرث

واملصالحــات«.

يعتبــر الحســن مــن كبــار منظــري حركــة فتــح وممــن صاغــوا مقوالتهــا، وقــد نــادى 
بضــرورة تعزيــز النضــال السيا�ســي، والتعاطــي مــع املوقــف الدولــي بشــأن القضيــة 
الفلســطينية، وتبنــي »الواقعيــة« السياســية واملرحليــة فــي النضــال الوطنــي، واقتــرح 
املّتحــدة،  األمــم  حمايــة  تحــت  غــّزة  وقطــاع  الغربّيــة  الضفــة  وضــع   1980 عــام 
وتشــكيل حكومــة فلســطينّية مؤقتــة تتولــى التفــاوض مــع االحتــالل، وتعفــي منظمــة 

الّتحريــر مــن ضــرورة الّتخلــي عــن مبادئهــا وأهمهــا عــدم االعتــراف بإســرائيل.

مــن عمــر حركــة فتــح،  فــي مرحلــة مبكــرة  الراحــل ياســر عرفــات  انتقــد سياســات 
وعــارض آليــات إدارتــه للشــأن الداخلــي ورؤيتــه لحــل القضيــة الفلســطينية، وكان 
واإلمكانيــات  التســوية  مســألة  علــى  انفتاحــه  رغــم  أوســلو  اتفــاق  معار�ســي  مــن 

الفلســطينية.  القضيــة  لحــل  املتاحــة 

الّدولــة  منهــا؛  والّسياســة  الفكــر  فــي  كتاًبــا  عشــرين  عــن  يزيــد  مــا  الحســن  تــرك 
الشــرق  فــي  الســالم  ومســتقبل  العالمــي،  للســالم  أسا�ســي  شــرط  الفلســطينّية 
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الحــروف،  فــوق  األوســط، والقيــادة واالســتبداد، ويوميــات حمــار وطنــي، ونقــاط 
وقبضــة مــن الّســالم الشــاِئك، وعبقرّيــة الفشــل، وإشــكالية الديمقراطيــة والبديــل 
اإلســالمي فــي الوطــن العربــي، وكتــب مئــات املقــاالت فــي الصحــف العربيــة واألجنبيــة، 

مــن املحاضــرات.   عــدًدا كبيــًرا  وألقــى 

توفي في املغرب في السابع من تشرين أّول/ أكتوبر عام 1994.
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خالد الفاهوم
)2006-1922(

• الناصــرة 	 مدينــة  يف  ولــد 
. ملحتلــة ا

• التنفيذيــة 	 اللجنــة  عضــو 
ــن  ــر م ــر ألكث ــة التحري ملنظم
دورة بيــن عامــي )1971-1964(. 

• الوطنــي 	 املجلــس  رئيــس 
.)1984-1968( الفلســطيني 

• اإلنقــاذ 	 جبهــة  رئيــس 
الفلســطينية  الوطنــي 

 . )1 9 8 7 -1 9 8 3 (

ولــد خالــد عبــد املجيــد الفاهــوم فــي مدينــة الناصــرة املحتلــة عــام 1922، وهــو متــزوج 
الناصــرة،  مــدارس  فــي  والثانويــة  األساســية  املرحلتيــن  درس  وبنتــان.  ولــدان  ولــه 
ودرس الثانويــة العامــة فــي بيــروت، ونــال درجــة البكالوريــوس فــي العلــوم الكيمائيــة 
ًســا فــي مدرســة الناصــرة  مــن الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت عــام 1945. عمــل مدّرِ
 ،)1948-1946( عامــي  بيــن  الناصــرة  فــي  العربــي  املــال  لبيــت  ومديــرا   ،1945 عــام 
فــي  والتعليــم  للتربيــة  ومديــًرا  ســنوات،  لعشــر  الثانويــة  درعــا  مدرســة  فــي  ًســا  ومدّرِ
ثمانيــة أشــهر،  ملــدة  التربيــة والتعليــم املصريــة  فــي وزارة  محافظــة درعــا، وموظًفــا 
وملحًقــا ثقافًيــا للجمهوريــة العربيــة املتحــدة )مصــر وســوريا( فــي واشــنطن بيــن عامــي 
-1962( عامــي  بيــن  دمشــق  فــي  جمــال  جــول  ثانويــة  فــي  ًســا  ومدّرِ  ،)1962-1959(

فــي القاهــرة.  1964( ومديــًرا إلذاعــة فلســطين 

التظاهــرات  فــي  وشــارك  البريطانــي،  االحتــالل  املبكــر  شــبابه  فــي  الفاهــوم  عايــش 
الفلســطينية املعارضــة لسياســة بريطانيــا والحركــة الصهيونيــة، ونشــط فــي الحركــة 
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فــي  وشــارك  القومــي،  العمــل  لعصبــة  وانضــم  الجامعيــة،  دراســته  إبــان  الطالبيــة 
الدفــاع عــن الجليــل إبــان أحــداث النكبــة، وانتمــى لحركــة الوحدوييــن االشــتراكيين 

فــي ســوريا حتــى عــام 1964.

1964، وشــغل عضويــة  عــام  الفلســطينية  التحريــر  تأســيس منظمــة  فــي   ســاهم 
التغييــرات  فــي  دوًرا  ولعــب   ،19671 عــام  حتــى  دورة  مــن  ألكثــر  التنفيذيــة  اللجنــة 
التــي حدثــت علــى هيكليــة منظمــة التحريــر واســتراتيجياتها وميثاقهــا خــالل عقــدي 
خصوًصــا  املا�ســي،  القــرن  مــن  الثمانينــات  وأوائــل  والســبعينات  الســتينيات 
فــي مجلــس  فيهــا، وكان عضــًوا  الخارجيــة  للشــؤون  السياســية  الدائــرة  رئــس  ــه  وأنَّ
تخطيطهــا حتــى عــام 1971، ورئيســا للمجلــس الوطنــي بيــن عامــي )1971 1984-(، 

 .)1987-1983( عامــي  بيــن  الفلســطيني  الوطنــي  اإلنقــاذ  لجبهــة  ورئيًســا 

لعــب الفاهــوم دوًرا دبلوماســًيا؛ فــكان ضمــن أكثــر مــن وفــٍد ممثــٍل ملنظمــة التحريــر 
زار عــدًدا مــن الــدول ســيما االتحــاد الســوفياتي، وقــد بــذل جهــًدا فــي رأب الصــدع 
بيــن منظمــة التحريــر والقــوى اإلقليميــة، فــكان لــه مســاهمة فــي محاولــة التقــارب 
وبيــن  املا�ســي،  القــرن  ســبعينيات  أواخــر  األردنــي  والنظــام  التحريــر  منظمــة  بيــن 

النظــام الســوري ومنظمــة التحريــر بعــد انــدالع االنتفاضــة الثانيــة.

الفصائــل  مــن  ألٍي  ينتمــي  ال   
ً

مســتقال سياســًيا  باعتبــاره  نفســه  الفاهــوم  م  قــدَّ
الفلســطينية،  الوطنيــة  للحركــة  التأسيســية  باملقــوالت  ا 

ً
ومتمســك الفلســطينية، 

ومعارًضــا للتغيــرات التــي طــرأت علــى برنامــج منظمــة التحريــر، خصوًصا فيما يتعلق 
بقبولهــا بالتســوية والقــرارات الدوليــة الخاصــة بهــا، لكــنَّ تجربتــه تأثــرت باملواقــف 
اإلقليمية املتعلقة بالقضية الفلســطينية، تحديًدا رؤية النظام الســوري للصراع 

مــع املشــروع الصهيونــي ودور الفصائــل الفلســطينية فيــه.    

توفي الفاهوم في دمشق الخامس من شباط/ فبراير عام 2006.
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خليل الوزير )أبو جهاد( 
)1988-1935(

• الرملــة 	 مدينــة  يف  ولــد 
. ملحتلــة ا

• حركــة 	 يف  مؤســس  قائــد 
لجنتهــا  وعضــو  فتــح 

 .1959 عــام  املركزيــة 

• املركــزي 	 املجلــس  عضــو 
ملنظمة التحرير الفلســطينية.

• العســكري 	 املجلــس  عضــو 
ــطينية. ــورة الفلس األىلع للث

• نائــب القائــد العــام لقــوات الثــورة الفلســطينية منــذ 	
عــام 1980.

عــام  أكتوبــر  األول/  تشــرين  مــن  العاشــر  فــي  الوزيــر  محمــود  إبراهيــم  خليــل  ولــد 
1935 فــي مدينــة الرملــة املحتلــة، وهــو متــزوج ولــه ثالثــة مــن األبنــاء الذكــور وابنتــان. 
درس املرحلــة األساســية فــي مدينــة الرملــة ومدرســة الرمــال التابعــة لوكالــة الغــوث 
وتشــغيل الالجئيــن األونــروا فــي غــزة، والثانويــة فــي مدرســة فلســطين الثانويــة فــي غــزة، 
فــي جامعــة  اآلداب  بكليــة  والتحــق   ،1954 عــام  العامــة  الثانويــة  منهــا  أنهــى  حيــث 
اإلســكندرية عــام 1955. عمــل مدرًســا لعــدة أشــهر فــي مدينــة القنفــذة فــي منطقــة 
عســير فــي اململكــة العربيــة الســعودية عــام 1957، ثــمَّ دّرس فــي مــدارس الكويــت فــي 

الفتــرة مــا بيــن )1963-1957(. 

انضــم لجماعــة اإلخــوان املســلمين عــام 1951، وأصبــح مســؤول مكتبهــا الطالبــي 
علــى  هجمــات  تنظيــم  فــي  وشــرع  العســكري،  الســري  تنظيمهــا  وعضــو  غــزة،  فــي 



102

سلسلة النخبة الفلسطينية 2

مواقــع لالحتــالل قــرب غــزة، بصبحــة عــدد مــن شــباب اإلخــوان، والتحــق بمعســكر 
التدريــب الــذي أقامتــه رابطــة طــالب فلســطين فــي مصــر بعــد االعتــداء علــى غــزة فــي 
فــي صيــف عــام  فــي قطــاع غــزة  م مشــروًعا لقيــادة اإلخــوان املســلمين  1956، وقــدَّ
1957، يقــوم علــى إنشــاء تنظيــم مقــاوم يحمــل شــعار تحريــر فلســطين عــن طريــق 

املســلح. الكفــاح 

أســس مــع آخريــن حركــة فتــح فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر عــام 1959، وعّيــن عضــًوا 
فــي لجنتهــا املركزيــة األولــى، وبقــي فيهــا حتــى استشــهاده، وتــرأس أول مكتــب لحركــة 
فتــح فــي الجزائــر عــام 1963، وزار عــدة دول فــي آســيا وأوروبــا الشــرقية بحثــا عــن 
للقيــادة  مقــًرا  دمشــق  فــي  أســس  ثــم   ،1964 عــام  الفلســطينية  للمقاومــة  الدعــم 
العســكرية التابعــة لفتــح عــام 1965، وشــغل مســؤولية التنظيــم فــي حركــة فتــح، 
 عــن نشــاطاتها داخــل األرا�ســي املحتلــة فيمــا ُعــرف 

ً
ثــم اإلعــالم فيهــا، وكان مســؤوال

النوعيــة داخــل األرض  العمليــات  مــن  العديــد  الغربــي«، وأشــرف علــى  بـ«القطــاع 
املحتلــة، وأصبــح عضــًوا فــي املجلــس العســكري األعلــى للثــورة الفلســطينية، وعضــًوا 

فــي املجلــس املركــزي ملنظمــة التحريــر. 

 أســس العديــد مــن املؤسســات التعليميــة واألطــر النقابيــة واالجتماعيــة والنســوية 
للعمــل  املــرأة  الطالبيــة«، و«لجــان  مثــل حركــة »الشــبيبة  املحتلــة؛  داخــل األرض 

الجماعــي«، ونقابــات للعمــال.

الرابــع  املؤتمــر  خــالل  الفلســطينية  الثــورة  لقــوات  العــام  للقائــد  نائًبــا  انتخــب   
لحركــة فتــح الــذي عقــد فــي دمشــق فــي أيــار/ مايــو 1980، واختيــر رئيًســا للجانــب 
الفلســطيني فــي اللجنــة األردنيــة- الفلســطينية لدعــم صمــود األرا�ســي املحتلــة عــام 
فــي  الفلســطيني  الوطنــي  الحــوار  جلســات  خــالل  فتــح  حركــة  وفــد  وتزّعــم   ،1984
عــدن والجزائــر عــام 1984، وتولــى مــن موقــع قيادتــه فــي فتــح واملنظمــة مســؤولية 

.1987 عــام  اندلعــت  التــي  دعــم وتوجيــه االنتفاضــة األولــى 

الحيــاة-  »نــداء  نشــرة  الرئيســين علــى  املشــرفين  مــن  فــكان  املقاومــة  بإعــالم  اهتــم 
»صرخــة  ونشــرتي  بيــروت،  فــي   1959 عــام  أكتوبــر  األول/  تشــرين  فــي  فلســطيننا« 
مهــم  كــراس  ولــه  الجزائــر،  فــي  تواجــده  فلســطيننا«، و«أخبــار فلســطيننا« خــالل 



103

سلسلة النخبة الفلسطينية 2

ل العديــد  بعنــوان البدايــات يتحــدث فيــه عــن نشــأة حركــة فتــح وتطورهــا، كمــا مــوَّ
مــن املجــالت والصحــف املواليــة ملنظمــة التحريــر. تعــرض ملحــاوالت إضعافــه عبــر 
موازيــة،  قياديــة  لجــان  وإنشــاء  مســاعديه،  كبــار  اســتمالة  أو  ميزانيتــه  تقليــص 

التحريــر ووفودهــا.  عــن مناصــب منظمــة  وإبعــاده 

ــر مــع عائلتــه قســًرا مــن مدينــة  عانــى أبــو جهــاد أثنــاء مســيرته النضاليــة؛ فقــد تهجَّ
قــوات  مــن  برصاصــة  ُيقتــل  وكاد   ،1948 عــام  يوليــو  تمــوز/  فــي  املحتلــة  الرملــة 
الهاغانــا الصهيونيــة، واعتقلتــه الســلطات املصريــة نتيجــة نشــاطه الفدائــي عــام 
إثــر   1966 عــام  شــباط/فبراير  فــي  دمشــق  فــي  الســوري  النظــام  واعتقلــه   ،1955
مقتــل زميلــه فــي فتــح يوســف عرابــي، وحــاول االحتــالل اغتيالــه أكثــر مــن مــرة إلــى أن 
تمكنــت وحــدة »ســيريت متــكال« الصهيونيــة مــن اغتيالــه فــي منزلــه فــي حــي بورســعيد 

فــي تونــس فــي الســادس عشــر مــن نيســان/ أبريــل عــام 1988.
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خليل عجاك )أبو إبراهيم الكبري( 
)ت: 1979(

• ولــد يف مدينــة حيفــا أواخــر 	
القــرن التاســع عشــر.

• التنظيــم 	 مؤسســي  مــن 
املســلح املعــروف بـــ »عصبة 

القســام«.

• الثــورة 	 مفّجــري  مــن 
ــرى )1936- ــطينية الكب الفلس
1939(، وقائدهــا يف شــمال 

 . فلســطين

• أحــداث 	 يف  فلســطين  شــمال  منطقــة  يف  قائــد 
 .1948 عــام  النكبــة 

مدينــة  فــي  الكبيــر«  إبراهيــم  أبــو   « بـــ  املعــروف  عجــاك  عي�ســى  محمــد  خليــل  ولــد 
حيفــا املحتلــة أواخــر القــرن التاســع عشــر، ألســرة تعــود أصولهــا إلــى بلــدة املزرعــة 
الشــرقية فــي محافظــة رام هللا والبيــرة. عمــل موظًفــا فــي البريــد فــي حيفــا، ثــم افتتــح 

ــان.   دكاًنــا فــي حيفــا، والحقــا فــي َعمَّ

تعــرَّف علــى الشــيخ عــز الديــن القســام فــي حيفــا عــام 1927م، وأصبــح مــن مريديــه، 
بـ«ُعصبــة  ُعــرف  فــي فلســطين  ثــوري مســلح  تأســيس أول تنظيــم  فــي  وســاهم معــه 
فــي التخطيــط وتنفيــذ  فــي التدريــب وتأميــن الســالح واملباشــرة  القســام«، وشــاركه 
 25 حوالــي  العصبــة  نّفــذت  حيــث  وبريطانيــة،  صهيونيــة  مواقــع  ضــد  العمليــات 

 .)1934-1931( عامــي  بيــن  هجوًمــا 

قائــًدا  وكان   ،)1939-1936( عامــي  بيــن  الكبــرى  الفلســطينية  الثــورة  فــي  شــارك 
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للمقاومــة فــي شــمال فلســطين »منطقــة الجليــل«، حيــث قــاد عــدة معــارك هنــاك 
 ،1937 عــام  البطــوف  وعرابــة  نعايمــه،  وكفــار  هايميــك،  مشــمار  معــارك  منهــا: 
ــَعب، وعــرب القديريــة عــام 1937، وقــد ُعرفــت منطقتــه باالنضبــاط 

َ
ومعركتــي ش

الداخليــة  امللفــات  مــع  التعامــل  فــي  والدقــة  الوعــي  مــن  عاليــة  والفاعليــة وبدرجــة 
مثــل العمــالء وأفــراد البوليــس الفلســطيني )الشــرطة التابعــة لالنتــداب البريطانــي(، 
ــع رســائله باســم« املتــوكل علــى  ِ

ّ
وتعديــات فصائــل املقاومــة علــى املواطنيــن، وكان ُيوق

هللا أبــو إبراهيــم«، وقــد رصــدت بريطانيــا مبلــغ 500 جنيــه مكافــأة ملــن يســاعد فــي 
القبــض عليــه. 

الكيالنــي عــام  ثــورة رشــيد عالــي  فــي  العــراق، وشــارك  إلــى  الثــورة  انتهــاء  بعــد  توجــه 
1941، وأنهــى دروات عســكرية فــي قواعــد الجيــش األملانــي فــي اليونــان وفــي أملانيــا، 
ــا بنجمتيــن، وقاتــل مــع األملــان فــي الجبهــة الروســية، ثــم غــادر برليــن 

ً
وتخــرَّج ضابط

قبيــل ســقوطها إلــى فرنســا ومنهــا إلــى ســوريا، وكان عــرض علــى الشــيخ تقــي الديــن 
النبهانــي قيــادة الثــورة، لكــنَّ األخيــر رفــض، فالتحــق بجيــش اإلنقــاذ وتولــى قيــادة 
مــن  عــدًدا  وخــاض   ،1941 عــام  الشيشــكلي  أديــب  إمــرة  تحــت  الجليــل  منطقــة 
محــاوالت  فــي  وشــارك   ،1948 عــام  ثانــي  كانــون  فــي  جديــن  معركــة  منهــا:  املعــارك 
الفلســطينيين اســتئناف املقاومــة بعــد النكبــة، حيــث اشــترك مــع صبحــي ياســين 
فــي  نوعيــة  وتنفيــذ عمليــات  التخطيــط  فــي  وآخريــن  ريــة  أبــو  العزيــز  عبــد  ومحمــد 

لالحتــالل.  أهــداف  ضــد  املحتــل  الداخــل 

البريطانــي  االحتــالل  اعتقلــه  إذ  حياتــه؛  مســيرة  خــالل  الكبيــر  إبراهيــم  أبــو  عانــى 
عــام 1932 لالشــتباه بمشــاركته فــي عمليــة مســتعمرة نهــالل، والتــي نفذتهــا عصبــة 
القســام في نيســان عام 1931، ومكث في الســجن تســعة أشــهر إلى أن برأه القضاء 

لعــدم وجــود أدلــة ضــده، توفــي فــي عمــان عــام 1979.     
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خريي األغا
)2014-1934(

• ولد يف مدينة خانيونس.  	

• لإلخــوان 	 العــام  املراقــب 
فلســطين  يف  املســلمين 

 .1973 عــام 

• حركــة 	 يف  مؤســس  قائــد 
حمــاس.

• للمكتــب 	 رئيــس  أول 
حمــاس  لحركــة  السياســي 

 .1993 عــام  حتــى 

• رجل أعمال ومدير هيئة اإلغاثة اإلسالمية. 	

ولــد خيــري حافــظ عثمــان مصطفــى األغــا فــي مدينــة خانيونــس فــي قطــاع غــزة، فــي 
األول مــن كانــون الثانــي / ينايــر عــام 1934، وهــو متــزوج ولــه خمســة أوالد وخمــس 
بنــات. حصــل علــى الدكتــوراه فــي إدارة األعمــال مــن الواليــات املتحــدة. عمــل مدرًســا 
فــي مــدارس وكالــة الغــوث وتشــغيل الالجئيــن »األونــروا«، ثــمَّ موظًفــا فــي دائــرة املعــارف 
الحكوميــة، ثــمَّ انخــرط فــي األعمــال الحــرة فــي جــدة فــي اململكــة العربيــة الســعودية، 

وأصبــح رجــل أعمــال معــروف.   

فــي صفوفهــا، وتولــى  فــي شــبابه املبكــر، ونشــط  انتمــى لجماعــة اإلخــوان املســلمين 
قيــادة منطقــة خــان يونــس والوســطى فــي التنظيــم العســكري الســري املقــاوم، الــذي 
أنشــأه اإلخــوان فــي قطــاع غــزة فــي النصــف األول مــن خمســينيات القــرن املا�ســي، 
ضــم  والــذي   ،)1963-1962( الفلســطينيين  اإلخــوان  تنظيــم  إنشــاء  فــي  وســاهم 
الــدول العربيــة، وأصبــح مســؤول اإلخــوان  فــي  إخــوان القطــاع مــع الفلســطينيين 
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نائًبــا  انتخــب  ثــمَّ  الشــورى،  فــي مجلــس  لهــم   
ً
الســعودية وممثــال فــي  الفلســطينيين 

للمراقــب العــام لإلخــوان الفلســطينيين عــام 1973، ثــمَّ املراقــب العــام عــام 1975. 
عمــل علــى توحيــد اإلخــوان الفلســطينيين مــع إخــوان األردن فــي تنظيــم واحــد عــام 

1978 أطلقــوا عليــه اســم بــالد الشــام.

 قــاد »جهــاز فلســطين«، وهــو أحــد أذرع تنظيــم بــالد الشــام فــي تلــك الفتــرة، حيــث 
ــم مــن خاللــه العالقــة بيــن كــوادر اإلخــوان داخــل فلســطين وخارجهــا، وأوكلــت لــه 

َّ
نظ

مهمة إطالق العمل اإلســالمي الفلســطيني املقاوم، فســاهم بشــكل بارز في تأســيس 
حركــة حمــاس، وانتخــب رئيًســا ملكتبهــا السيا�ســي، واســتفاد مــن عالقاتــه املحليــة 
واإلقليميــة فــي تذليــل الكثيــر مــن املعيقــات الفنيــة واإلداريــة وامليدانيــة فــي ســبيل 
تقديــم  فــي  مركــزي  دور  لــه  وكان  املختلفــة،  وأذرعهــا  حمــاس  حركــة  مكانــة  تعزيــز 
الدعــم املالــي لهــا، وقــد ُعــرف عنــه ابتعــاده عــن األضــواء وحبــه للبقــاء فــي الظــل، األمــر 
 رئيًســا فــي نجاحــه فــي العديــد مــن املهمــات التــي أوكلــت 

ً
الــذي اعتبــره كثيــرون عامــال

لــه. 

 ،1993 عــام  حمــاس  لحركــة  رئيًســا  انتخابــه  تجديــد  حتــى  منصبــه  فــي  األغــا  بقــي 
الفلســطينية  الوطنيــة  الحركــة  لزعمــاء  الســلوك  بهــذا  مقدمــا  االســتقالة،  فقــرر 
بشــقيها اإلســالمي والعلمانــي ولألجيــال القادمــة نموذجــا فــي تــداول الســلطة، وإتاحــة 

والتنظيمــي.      السيا�ســي  املشــهد  ليتصــدروا  للشــباب  الفرصــة 

اإلســالمية،  اإلغاثــة  لهيئــة  فــكان مديــًرا  والتربــوي؛  اإلغاثــي  بالجانبيــن  األغــا  اهتــم 
وســاهم فــي تأســيس الجامعــة اإلســالمية فــي قطــاع غــزة وكان علــى رأس املشــرفين 
الدعويــة  املؤسســات  مــن  العديــد  إنشــاء  فــي  رئيســة  لــه مســاهمات  وكانــت  عليهــا، 

املجمــع اإلســالمي وغيــره.  مثــل  القطــاع  فــي  واالجتماعيــة األخــرى 

تــرك األغــا عــدًدا مــن اإلصــدارات منهــا كتابــي إبهــار العقــول بإنســانية الرســول صلــى 
هللا عليــه وســلم فــي مجلديــن، والتخطيــط فــي حيــاة الرســول صلــى هللا عليــه وســلم.    

 توفي في مدينة جدة في السعودية في األول من حزيران/ يونيو عام 2014.  



108

داود احلسيني
)1993-1903(

• القــدس 	 مدينــة  يف  ولــد 
. ملحتلــة ا

• الثــورة 	 قيــادات  مــن 
ــرى )1936- ــطينية الكب الفلس
مســؤولي  وأحــد   ،)1939

فيهــا.  التســليح 

• جيــش 	 يف  مؤســس  قائــد 
ومديــر  املقــدس  الجهــاد 

اإلداريــة. شــؤونه 

• عضــو اللجنــة التنفيذية ملنظمــة التحرير الفلســطينية 	
 .1965 عام 

• ــي )1961-1956( )1964-1962( 	 ــان األردن ــب يف البرمل نائ
ــي )1970(. ــاد األردن ــر االقتص ووزي

ولــد )محمــد داود( )محمــد صالــح( الحســيني فــي مدينــة القــدس املحتلــة فــي التاســع 
من آب عام 1903. درس املرحلة األساسية في مدارس روضة املعارف والدستورية 
واملطــران ســان جــورج فــي القــدس، والثانويــة فــي املدرســة التوفيقيــة فــي القاهــرة، 
وحصــل منهــا علــى شــهادة الثانويــة العامــة عــام 1923، والتحــق بالجامعــة األمريكيــة 
فــي القاهــرة ملــدة ســنتين، ونــال درجــة البكالوريــوس فــي طــب األســنان مــن الجامعــة 
األمريكيــة فــي بيــروت عــام 1929. عمــل فــي عيادتــه الخاصــة فــي يافــا، ثــم عمــل طبيًبــا 

لألســنان فــي بغــداد )1941-1939(. 

انخــرط فــي صفــوف الحركــة الوطنيــة أثنــاء االحتــالل البريطانــي لفلســطين، وشــارك 
فــي نشــاطات مناهضــة للبريطانييــن وهــو طالــٌب فــي املدرســة فــي القــدس والقاهــرة، 
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وانضــم بعــد عودتــه إلــى فلســطين للنــادي الريا�ســي اإلســالمي فــي يافــا عــام 1928، 
وأصبــح ســكرتيره، قبــل أن يغلقــه البريطانيــون، واشــترك فــي مؤتمــر الشــباب العربــي 

الفلســطيني األول عــام 1932، وأصبــح عضــًوا فــي لجنــة القانــون األساســية فيــه. 

الفلســطينية  الثــورة  إبــان  بريطانيــا  ضــد  املســلحة  املقاومــة  صفــوف  فــي  نشــط 
الكبــرى )1936-1939(، حيــث عمــل علــى جمــع األمــوال لشــراء األســلحة وتوزيعهــا 
علــى القيــادة امليدانيــة للثــورة مثــل عبــد الرحيــم الحــاج محمــد وعــارف عبــد الــرزاق. 
الجليــل  حاكــم  القســاميون  قتــل  أن  بعــد  لبنــان  إلــى  فلســطين  ملغــادرة  اضطــر 
البريطانــي انــدروز، وعمــل مــن هنــاك علــى جمــع الســالح مــن البلــدان العربيــة ونقلــه 
)قيــادة  للجهــاد  املركزيــة  اللجنــة  بيــن  التواصــل  حلقــة  أصبــح  كمــا  فلســطين،  إلــى 
الثــورة فــي الخــارج( فــي دمشــق، وقــادة الثــورة فــي فلســطين بيــن عامــي )1939-1937(، 
وقــد دخــل فلســطين متخفًيــا أكثــر مــن مــرة والتقــى قــادة الثــورة. انتقــل لإلقامــة فــي 
لــواء اإلســكندرونة عــام 1938 بعــد ضغوطــات مــن املديــر الفرن�ســي لألمــن العــام فــي 
لبنــان املســيو كولومبانــي، لكــّن الضغوطــات اشــتدت مــرة أخــرى، فانتقــل إلــى بغداد 
عــام 1939، وشــارك خــالل تواجــده فيهــا فــي ثــورة رشــيد عالــي الكيالنــي عــام 1941، 
ثــم غــادر إلــى طهــران فــي نفــس العــام. عمــل مديــًرا للمكتــب العربــي فــي بيــروت عــام 
1946، وأشــرف علــى قضايــا الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان )الجئــو ثــورة 1936(، 
كمــا عمــل علــى إرســال التقاريــر التــي تتعلــق بالنشــاط الصهيونــي فــي لبنــان إلــى الحــاج 
أميــن الحســيني، وانتقــل إلــى القاهــرة عــام 1947، وباشــر العمــل فــي الهيئــة العربيــة 
العليــا، وأوكلــت لــه مهمــة الســفر إلــى إيــران إلقنــاع مســؤوليها بالوقــوف فــي صــف 
القضيــة الفلســطينية عــام 1947، وعــاد إلــى القــدس بعــد صــدور قــرار التقســيم 
ــا إدارًيــا عاًمــا لــه.

ً
عــام 1947، وشــارك فــي إنشــاء جيــش الجهــاد املقــدس، وعّيــن مفتش

 شــارك فــي مؤتمــر أريحــا الــذي ناقــش ضــّم الضفــة الغربيــة للملكــة األردنيــة عــام 
نائًبــا  1949، وانتخــب  عــام  الحــرب  مــن مســؤولي رابطــة مشــوهي  1948، وأصبــح 
النيابــي  املجلــس  انتخابــات  فــي  والالجئيــن  والقضــاء  القــدس  عــن   

ً
برملانيــا مســتقال

األردنــي عــام 1956، وأصبــح عضــًوا فــي لجنتــي مشــروع امليثــاق القومــي، والطعــون، 
 ،1956 عــام  الصــادر  بيانــه  نابلــس ووقــع علــى  فــي  الوطنــي  املؤتمــر  فــي  كمــا شــارك 
الوطــن  فــي  أمريــكا  األمريكيــة وهاجــم عمــالء  االســتعمارية  السياســة  أدان  والــذي 
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.1962 فــي انتخابــات مجلــس النــواب األردنــي عــام  العربــي، وفــاز مــرة أخــرى 

التحريــر  ملنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة  فــي  عضــًوا  ليكــون  الشــقيري  أحمــد  اختــاره 
الفلســطينية عام 1965، وأصبح مســؤول الدائرة السياســية للشــؤون الخارجية، 
وشــارك فــي وفــود املنظمــة إلــى أمريــكا الالتينيــة عــام 1965، وافتتــح املؤتمــر األول 
للمغتربيــن الفلســطينيين فــي أمريــكا الجنوبيــة عــام 1966، وشــارك فــي وفــد منظمــة 
التحريــر إلــى مؤتمــر القمــة الثالــث فــي الــدار البيضــاء عــام 1965، وزار الجزائــر فــي 
نفــس العــام، كمــا أســهم فــي إنشــاء الهيئــة اإلســالمية العليــا فــي القــدس بعــد هزيمــة 
حزيــران عــام 1967، ووقــع مــع عشــرين شــخصية فلســطينية علــى بيــان رفــض فيــه 

االعتــراف بضــم دولــة االحتــالل ملدينــة القــدس عــام 1967.

عيــن وزيــًرا لالقتصــاد فــي الحكومــة األردنيــة عــام 1970، وشــارك فــي االجتمــاع الــذي 
عقــده امللــك حســين لطــرح مشــروع اململكــة املتحــدة عــام 1972، وعبــر عــن رفضــه 
إلــى لبنــان إبــان  ــع علــى مذكــرة رفــض دخــول القــوات الســورية 

ّ
للمشــروع، كمــا وق

الحــرب األهليــة فيهــا عــام 1976.

إثــر  املطــران  مدرســة  مــن  ــرد 
ُ
ط حيــث  النضاليــة؛  مســيرته  أثنــاء  الحســيني  عانــى 

مســاهمته فــي كتابــة رســالة للــورد البريطانــي أثنــاء زيارتــه للقــدس عــام 1922، كمــا 
تعــّرض لتهديــدات مــن املديــر الفرن�ســي لألمــن العــام فــي لبنــان املســيو كولومبانــي 
دفعتــه للخــروج منهــا، واعتقلتــه القــوات اإلنجليزيــة فــي طهــران عــام 1941، ومكــث 
فــي ســجن األهــواز فــي العــراق شــهًرا قبــل أن ُينقــل إلــى منفــاه فــي روديســيا الجنوبيــة 
)زمبابــوى( عــام 1942، حيــث بقــي فــي ســجونها حتــى عــام 1945، واعتقلتــه القــوات 
1951، وعلــى الرغــم مــن  فــي القــدس عقــب اغتيــال امللــك عبــد هللا عــام  األردنيــة 
تبرأتــه إال أنــه مكــث فــي الســجن بضعــة أشــهر، كمــا اعتقلتــه وهــو نائــب فــي مجلــس 
 ،)1964-1963( بيــن عامــي  الصحــراوي  الجفــر  األردنــي وأودعتــه  ســجن  النــواب 
وعايــش نكســة حزيــران عــام 1967 مــن مقــر إقامتــه فــي أريحــا، ونفــاه االحتــالل إثــر 
نشــاطه فــي الهيئــة اإلســالمية العليــا إلــى مدينــة الخضيــرة عــام 1967 لثالثــة أشــهر، 
ثم نفاه إلى األردن في الســادس من أيلول عام 1968، واعتقلته الســلطات األردنية 

عقــب توقيعــه علــى بيــان رافــض لدخــول القــوات الســورية فــي لبنــان عــام 1976.

توفي نتيجة إصابته بمرض الزنار الناري عام 1993، ودفن في القدس.
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دالل املغربي
)1978-1959(

• ولــدت يف حــي صبــرا يف 	
مدينــة بيــروت.

• ديــر 	 مجموعــة  يف  قائــدة 
التــي  الفدائيــة  ياســين 
ــَذت عمليــة كمــال عــدوان  نفَّ

.1978 عــام 

• مــن كــوادر الكتيبــة الطالبيــة 	
التابعــة لحركــة فتــح. 

• ــطة يف تنظيم الثانويات 	 ناش
التابــع لحركــة فتــح يف لبنان. 

ولــدت دالل ســعيد املغربــي فــي حــي صبــرا فــي مدينــة بيــروت فــي التاســع والعشــرين مــن 
كانــون أول/ ديســمبر عــام 1959، ألســرة فلســطينية الجئــة تعــود أصولهــا إلــى مدينــة 
يافــا املحتلــة. درســت املرحلــة األساســية فــي مدرســتي يعبــد وحيفــا التابعتيــن لوكالــة 
الغــوث وتشــغيل الالجئيــن فــي بيــروت، وأنهــت دورة فــي التمريــض عــام 1973. عملــت 

فــي الهــالل األحمــر الفلســطيني.

لهــا،  التابــع  الثانويــات  تنظيــم  داخــل  ونشــطت  فتــح،  بحركــة  غربــي 
ُ
امل التحقــت 

وانضمــت إلــى الكتيبــة الطالبيــة التابعــة للحركــة، وتلقــت تدريبــات عســكرية علــى يــد 
علــي أبــو طــوق، وقاتلــت فــي أكثــر مــن موقــع ضــد خصــوم املقاومــة الفلســطينية فــي 
بيــروت عــام 1973، وانتقلــت مــع الكتيبــة إلــى جنــوب لبنــان، وعملــت فــي مســتوصف 
فــي  بالقتــال، وقاتلــت  هــا أصــرت علــى االلتحــاق  لكنَّ بنــت جبيــل،  بلــدة  فــي  لهــا  تابــع 
عامــي  بيــن  معــه  واملتعاونيــن  الصهيونــي  االحتــالل  قــوات  ضــد  املقاومــة  صفــوف 

.)1977  1975-(
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اختارهــا خليــل الوزيــر أبــو جهــاد لتكــون ضمــن مجموعــة »ديــر ياســين« الفدائيــة، 
وهــي مجموعــة عســكرية مكونــة مــن اثنــي عشــر فدائًيــا، أنيــط بهــا الوصــول ســًرا إلــى 
فلســطين عبــر البحــر وتنفيــذ عمليــة ضــد أهــداف صهيونيــة، بهــدف تحريــر األســرى 
مــن ســجون االحتــالل، وإعالًنــا عــن رفــض مســار التســوية واتفاقيــات كامــب ديفيــد 
بيــن مصــر ودولــة االحتــالل، وقــد أطلــق علــى العمليــة اســم )عمليــة كمــال عــدوان(، 
إلــى القائــد الفلســطيني كمــال عــدوان الــذي اغتالتــه قــوات االحتــالل عــام  نســبة 
علــى  واالســتيالء  فلســطين  إلــى  الوصــول  مــن  املجموعــة  تمكنــت  حيــث   ،1973

حافلتيــن صهيونيتيــن ورفــع علــم فلســطين علــى إحداهــا.  

غربــي وســبعة مــن أفــراد املجموعــة أثنــاء االشــتباك مــع قــوات االحتــالل 
ُ
ارتقــت امل

التــي حاولــت الســيطرة علــى الحافلتيــن قــرب »هرتســيليا« فــي الرابــع عشــر مــن آذار/ 
مــارس عــام 1978.
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رباح مهنا
)2019-1948(

• ولد يف مدينة غزة.	

• السياســي 	 املكتــب  عضــو 
لتحريــر  الشــعبية  للجبهــة 

.)2019-2000( فلســطين 

• الوطنــي 	 املجلــس  عضــو 
. لفلســطيني ا

• ــعبية 	 ــة الش ــؤول الجبه مس
ــزة. ــاع غ يف قط

• الوطنيــة 	 القيــادة  عضــو 
األولــى. االنتفاضــة  يف  املوحــدة 

ولــد ربــاح حســن عبــد العزيــز مهنــا فــي حــي الشــجاعية فــي مدينــة غــزة عــام 1948، 
لعائلة فلسطينية الجئة تعود أصولها إلى قرية املسمية املهجرة في الداخل املحتل 
عــام 1948، وهــو متــزوج ولــه خمســة أبنــاء. درس املرحلتيــن األساســية والثانويــة فــي 
مــدارس غــزة، وحصــل علــى الثانويــة العامــة مــن مدرســة فلســطين الثانويــة عــام 
فــي جامعــة القاهــرة  فــي الطــب مــن كليــة الطــب  1966، ونــال درجــة البكالوريــوس 
عــام 1972، ودرجــة املاجســتير فــي األمــراض الباطنيــة مــن بريطانيــا. عمــل طبيًبــا فــي 
مستشــفى الشــفاء فــي غــزة عــام 1972، واستشــارًيا ألمــراض الغــدد والســكري فــي 

وزارة الصحــة الفلســطينية. 

انضم مهنا إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 1979، ونشط في صفوفها، 
فــي تأســيس اتحــاد لجــان  فــي العمــل النقابــي واملؤسســاتي، حيــث شــارك  وانخــرط 
العمــل الصحــي عــام 1985، واتحــاد لجــان العمــل الزراعــي عــام 1986، ومؤسســة 
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الضمير لرعاية األســير وحقوق اإلنســان عام 1991، ومستشــفى العودة في جباليا 
عــام 1997، وكان نائًبــا لرئيــس الجمعيــة الطبيــة بيــن عامــي )1981-1991(، ونائًبــا 
لرئيــس جمعيــة الهــالل األحمــر فــي قطــاع غــزة ملــدة عشــر ســنوات، وعضــو مجلــس 

إدارتهــا، وعضــو املجلــس الصحــي الفلســطيني األعلــى بيــن عامــي )1996-1993(.

ــا مــن كــوادر االنتفاضــة األولــى عــام 1987، حيــث اختيــر عضــًوا فــي اللجنــة  كان مهنَّ
السياســية للقيــادة الوطنيــة املوحــدة، وخــالل مســيرته النضاليــة تــدرج فــي الســلم 
السيا�ســي  مكتبهــا  فــي  عضــًوا  انتخــب  أن  إلــى  الشــعبية  الجبهــة  داخــل  التنظيمــي 
ولجنتهــا املركزيــة خــالل مؤتمرهــا الوطنــي الســادس عــام 2000، وأصبــح مســؤولها 
ــه كان عضــًوا فــي املجلــس الوطنــي الفلســطيني، وعضــًوا فــي  فــي قطــاع غــزة، كمــا أنَّ
لجنــة املتابعــة العليــا للقــوى الوطنيــة واإلســالمية، وقــد رشــح نفســه فــي االنتخابــات 

ــه لــم يفــز. التشــريعية عــام 2006 عــن دائــرة غــزة ولكنَّ

الدراســات  مــن  عــدًدا  وألــف  الجماهيريــة،  الدراســات  مركــز  آخريــن  مــع  أســس 
والتنميــة. بالصحــة  املتعلقــة  واألبحــاث 

الســلطة  فســاد  وانتقــد  أوســلو،  اتفاقيــة  وعــارض  التســوية  مســار  مهنــا  رفــض 
إيمانــه  عــن  مناســبة  مــن  أكثــر  فــي  وأعــرب  االنقســام،  ألنهــاء  ودعــا  الفلســطينية، 

فلســطين.  لتحريــر   
ً

ســبيال باملقاومــة 

وفــرض  املدمــرة،  وآثارهــا  النكبــة  عايــش  إذ  االحتــالل؛  ممارســات  مــن  ــا  مهنَّ عانــى 
عليــه االحتــالل اإلقامــة الجبريــة عــدة مــرات بيــن عامــي )1981-1994(، وتعــرض 
مــن  ومنعتــه   ،)1992-1991( عامــي  بيــن  االحتــالل  مخابــرات  قبــل  مــن  لالعتقــال 
الســفر، كمــا اعتقلتــه أجهــزة أمــن الســلطة الفلســطينية إثــر عمليــة اغتيــال وزيــر 
الســياحة الصهيونــي رحبعــام زئيفــي علــى يــد عناصــر الجبهــة الشــعبية عــام 2001. 

مــرض وتوفــي فــي إســبانيا فــي الخامــس مــن أيــار/ مايــو عــام 2019، ودفــن فــي قطــاع 
غــزة.
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رشيد احلاج إبراهيم
)1953-1889(

• حيفــا 	 مدينــة  يف  ولــد 
. ملحتلــة ا

• ــة يف 	 ــة القومي ــس اللجن رئي
ــة  ــداث النكب ــاء أح ــا أثن حيف

ــام 1948. ع

• حــزب 	 مؤسســي  مــن 
االســتقالل العربــي عــام 1932.

• عــام 	 حيفــا  بلديــة  عضــو 
إضــراب  قــادة  وأحــد   ،1934

.1936 عــام 

• رئيــس جمعيــة الشــبان املســلمين يف حيفــا )1928-	
.)1932

ولــد رشــيد إبراهيــم الحــاج إبراهيــم فــي مدينــة حيفــا املحتلــة عــام 1889، وهــو متــزوج 
فــي  فــي الرشــيدية  فــي حيفــا والثانويــة  ابنــان وابنــة. درس املرحلتيــن األساســية  ولــه 
القــدس. عمــل موظًفــا فــي محطــة ســكة حديــد الحجــاز فــي حيفــا، ثــمَّ فــي التجــارة بعــد 
االحتــالل البريطانــي لفلســطين، وأســس مــع آخريــن صحيفــة اليرمــوك عــام 1924، 
وأصبــح مديــًرا للبنــك العربــي فــي حيفــا عــام 1930، ومديــًرا لفــرع بنــك األمــة العربيــة 

فــي القــدس عــام 1940.

لفلســطين، حيــث  البريطانــي  بدايــات االحتــالل  مــع  السيا�ســي  العمــل  فــي  انخــرط  
ــع مــع آخريــن عريضــة موجهــة إلــى مؤتمــر الصلــح فــي باريــس 1919، لالعتــراض 

َّ
وق

ــل حيفــا فــي املؤتمــر 
ّ
علــى اســتيالء اليهــود علــى أرا�ســي الجفتلــك فــي فلســطين، ومث

الســوري العــام عــام 1919، وفــي املؤتمــرات الفلســطينية الســبع بيــن عامــي )1919-
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1928(، وشــارك ضمــن الوفــد الفلســطيني لزيــارة عــدة دول عربيــة لجمــع التبرعــات 
لترميــم املســجد األق�ســى عــام 1924، وكان رئيًســا لجمعيــة الشــبان املســلمين فــي 
حيفــا بيــن عامــي )-1928 1932(، وتولــى اإلشــراف علــى دفــن شــهداء هبــة البــراق 
فــي  صالــح  النبــي  مقبــرة  فــي  الزيــر  وعطــا  حجــازي  وفــؤاد  جمجــوم  محمــد  الثالثــة؛ 
عــكا، بعــد أن أعدمتهــم الســلطات البريطانيــة فــي 17 حزيــران 1930. أصبــح عضــًوا 
اللجنــة  فــي  وعضــًوا   ،1931 عــام  العــام  اإلســالمي  للمؤتمــر  التمهيديــة  اللجنــة  فــي 
العربــي  االســتقالل  حــزب  تأســيس  فــي  شــارك   .1932 عــام  األمــة  لصنــدوق  العليــا 
1934، وحضــر مؤتمــر علمــاء  فــي بلديــة حيفــا عــام  1932، وانتخــب عضــًوا  عــام 

فلســطين فــي القــدس عــام 1935.

ربطــت إبراهيــم عالقــات قويــة مــع الشــيخ عــز الديــن القســام، وكان مطلًعــا علــى 
ــه كان مــن القائميــن علــى اإلضــراب الشــهير عــام  جهــوده فــي مقاومــة بريطانيــا، كمــا أنَّ
1936، حيــث أصبــح رئيًســا للجنــة حيفــا القوميــة عــام 1936، وشــارك فــي املؤتمــر 
القومــي العربــي الرافــض ملشــروع قــرار التقســيم الصــادر عــن لجنــة بيــل عــام 1937. 
عــاد إلــى فلســطين عــام 1940، وســاهم فــي إعــادة بنــاء حــزب االســتقالل عــام 1943، 
1947، وكان علــى  ورفــض قــرار التقســيم الصــادر عــن هيئــة األمــم املتحــدة عــام 
رأس اللجنــة القوميــة فــي حيفــا خــالل أحــداث النكبــة، وشــارك فــي وفــد زار عــدًدا مــن 

الــدول العربيــة لشــرح خطــورة الوضــع فــي حيفــا أثنــاء أحــداث النكبــة عــام 1948.

فــي األردن، وتــم نشــرها بعنــوان: الدفــاع عــن حيفــا  أثنــاء تواجــده  كتــب مذكراتــه 
)بيــروت-   »1953-1891 إبراهيــم،  الحــاج  رشــيد  »مذكــرات  فلســطين:  وقضيــة 

.)2005

 ،1936 عــام  البريطانــي  االحتــالل  قــوات  اعتقلتــه  حيــث  حياتــه؛  مســيرة  فــي  عانــى 
اغتيــال  بعــد  أخــرى  مــرة  واعتقلتــه  صرفنــد،  معتقــل  فــي  أشــهر  خمســة  وأم�ســى 
حاكــم الجليــل البريطانــي أنــدروز ونفتــه إلــى جزيــرة سيشــل فــي املحيــط الهنــدي بيــن 
عامــي )1937-1938(، ومنعتــه مــن دخــول فلســطين حتــى عــام 1940. عقــب النكبــة 

الفلســطينية بقــي فــي حيفــا إلــى أن اضطــر إلــى الهجــرة منهــا واللجــوء إلــى األردن.

توفي في عّمان عام 1953، ودفن في دمشق. 
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ح
َّ
رمضان شل
)2020-1958(

• الشــجاعية 	 حــي  يف  ولــد 
غــزة.  مدينــة  شــرقي 

• حركــة 	 يف  مؤســس  قائــد 
الجهــاد اإلســالمي وأمينهــا 

 .)2018-1995( العــام 

• مجلــس 	 يف  ســابق  عضــو 
الجهــاد  حركــة  شــورى 

العــام.  ومؤتمرهــا 

• ــالمي 	 ــل اإلس ــوز العم ــن رم م
يف املنطقــة العربيــة.

• أكاديمي وباحث وكاتب. 	

ح فــي حــي الشــجاعية شــرقي مدينــة غــزة فــي األول مــن كانــون 
َّ

ولــد رمضــان عبــد هللا شــل
الثانــي/ ينايــر عــام 1958، وهــو متــزوج وأب ألربعــة أبنــاء. درس املرحلــة األساســية 
والثانويــة فــي قطــاع غــزة، ونــال درجــة البكالوريــوس فــي علــم االقتصــاد مــن جامعــة 
الزقازيــق فــي مصــر عــام 1981، ودرجــة الدكتــوراه فــي االقتصــاد مــن جامعــة درهــام 
الجامعــة  فــي  محاضــًرا  عمــل   .1990 عــام  بريطانيــا  فــي   Durham University
ا لدراســات الشــرق األوســط فــي جامعــة جنــوب 

ً
اإلســالمية فــي قطــاع غــزة، وأســتاذ

إدارة  وتولــى  و1995،   1993 عامــي  بيــن   University of South Floridaفلوريــدا
مركــز دراســات اإلســالم والعالــم فــي واليــة فلوريــدا فــي نفــس الفتــرة. 

ح علــى فتحــي الشــقاقي أثنــاء دراســته الجامعيــة فــي مصــر، وأســس معــه 
َّ

تعــرَّف شــل
حركــة الجهــاد اإلســالمي، ومــارس دوًرا مناهضــا لالحتــالل،  مــن خــالل خطبــه التــي 
كان يلقيهــا فــي مســجد الرحمــن فــي حــي الشــجاعية، وشــارك فــي التخطيــط لعــدد مــن 



118

سلسلة النخبة الفلسطينية 2

العمليــات التــي اســتهدفت مواقــع صهيونيــة منــذ ثمانينيــات القــرن املا�ســي، وارتقــى 
فــي املســؤوليات داخــل الحركــة، فــكان قيادًيــا فــي مجلــس شــورى الحركــة ومؤتمرهــا 
العــام، وأصبــح أميًنــا عاًمــا لهــا بعــد اغتيــال االحتــالل فتحــي الشــقاقي فــي مالطــا عــام 
وتطويــر  القتاليــة،  حركتــه  قــدرات  تعزيــز  علــى  الوقــت  ذلــك  منــذ  وعمــل   ،1995
السياســية  القــوى  مختلــف  علــى  انفتاحهــا  وتيــرة  وتســريع  السيا�ســي،  خطابهــا 
التنســيق  مــن  عــاٍل  مســتوًى  وتحقيــق  اإلقليميــة،  القــوى  وبعــض  الفلســطينية 
وبنــاء  مشــعل،  خالــد  السيا�ســي  مكتبهــا  رئيــس  مــع  خصوًصــا  حمــاس  حركــة  مــع 
تحالــٍف اســتراتيجٍي ميدانــي معهــا داخــل قطــاع غــزة، وتقديــم عــدٍد مــن املبــادرات 
إلنهــاء االنقســام الفلســطيني، وتحقيــق الوحــدة علــى أســاس برنامــج نضالــي يهــدف 

للتحريــر. 

امتلــك شــلح رؤيــة فكريــة واضحــة وثقافــة غزيــرة، انعكســت علــى خطابــه السيا�ســي 
ومواقفــه تجــاه الصــراع مــع االحتــالل، حيــث كان مــن الداعيــن إلــى مركزيــة القضيــة 
الفلســطينية فــي الخطــاب اإلســالمي منــذ أواخــر ســبعينيات القــرن املا�ســي، ومــن 
املعارضين ملشــاريع التســوية ســيما اتفاق أوســلو وتوابعه، وقد تبنى طوال مشــواره 
 لتحريــر فلســطين، وكان أحــد رمــوز اإلســالميين 

ً
النضالــي املقاومــة املســلحة ســبيال

فــي املنطقــة العربيــة واملتفاعليــن مــع قضاياهــا العامــة.

أســهم فــي تحريــر عــدٍد مــن املجــالت منهــا: املختــار اإلســالمي، والطليعــة اإلســالمية، 
ومجلــة مركــز اإلســالم الحضــاري، ومجلــة قــراءات سياســية، وكتــب عــدًدا كبيــًرا مــن 
املقــاالت فــي صحيفــة االســتقالل التابعــة للجهــاد اإلســالمي تحــت اســم مســتعار« 

محمــد الفاتــح«.

عانــى شــلح أثنــاء مســيرته النضاليــة؛ إذ فــرض عليــه االحتــالل اإلقامــة الجبريــة فــي 
الثامــن والعشــرين مــن آب/ أغســطس عــام 1983، ومنعــه مــن العمــل فــي الجامعــة 
عــام  األمريكيــة  »اإلرهــاب«  قوائــم  علــى  املتحــدة  الواليــات  ووضعتــه  اإلســالمية، 
2003، وأعلــن موقــع » املكافــآت مــن أجــل العدالــة« األميركــي عــن مكافــأة مقدارهــا 

ح بهــدف اعتقالــه عــام 2017. 
ّ

5 مليــون دوالٍر، لتحديــد مــكان شــل

وفــي فــي بيــروت فــي الســادس مــن حزيــران/ يونيــو عــام 2020، بعــد صــراٍع مــع املــرض 
ُ
ت

اســتمر لســنوات، وُدفــن جثمانــه فــي مخيــم اليرمــوك لالجئيــن فــي ســوريا. 
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زهري حمسن
)1979-1936(

• ولد يف مدينة طولكرم.	

• ملنظمــة 	 العــام  األميــن 
التحريــر  حــرب  طالئــع 

.1971 عــام  )الصاعقــة( 

• املجلــس 	 رئيــس  نائــب 
ــام  ــطيني ع ــي الفلس الوطن

.1 9 6 8

• التنفيذيــة 	 اللجنــة  عضــو 
ــطينية  ملنظمة التحرير الفلس
ــكرية  ــرة العس ــؤول الدائ ومس

.)1979-1971( فيهــا 

ولــد زهيــر حســن ظاهــر محســن فــي مدينــة طولكــرم عــام 1936. وهــو متــزوج ولــه ولــد. 
درس املرحلتيــن األساســية والثانويــة فــي املدرســة الفاضليــة فــي طولكــرم، وحصــل 
دار  مــن  الرياضــات  فــي  الدبلــوم  درجــة  ونــال   ،1954 عــام  العامــة  الثانويــة  علــى 
املعلميــن فــي األردن عــام 1956. عمــل مدرًســا فــي مــدارس معــان فــي األردن بيــن عامــي 
)1956-1959(، ومــدارس الدوحــة فــي قطــر بيــن عامــي )1959-1960(، ومــدارس 

الكويــت بيــن عامــي )1968-1960(.

التحــق بصفــوف حــزب البعــث العربــي االشــتراكي فــي طولكــرم عــام 1953، وأصبــح 
عضــًوا فــي قيــادة الحــزب فــي طولكــرم عــام 1957، ثــم عضــًوا فــي قيــادة الحــزب فــي 
الكويــت بيــن عامــي )1964-1968(، ثــم غادرهــا إلــى دمشــق ليتفــّرع فــي العمــل ضمــن 
القيــادة  فــي  للعمــل  انتقــل  ثــم  املوحــد،  الفلســطيني  للتنظيــم  القطريــة  القيــادة 
العامــة ملنظمــة طالئــع حــرب التحريــر الشــعبية )الصاعقــة(، وعضــًوا فــي القيــادة 
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 ،1971 عــام  عشــر  الحــادي  القومــي  املؤتمــر  قــرارات  ضمــن  للصاعقــة  القوميــة 
 عــن فــرع لبنــان، حيــث كان مــن أشــد موالــي تدخلــه فــي 

ً
نــه حافــظ األســد مســؤوال وعيَّ

األزمــة اللبنانيــة، وأصبــح أميــن ســر الصاعقــة، ثــم أميــن عــام الصاعقــة عــام 1971، 
وأعيــد انتخابــه عضــًوا فــي القيــادة القوميــة للصاعقــة عــام 1975.

أصبــح محســن عضــًوا فــي املجلــس الوطنــي الفلســطيني ونائًبــا لرئيــس املجلــس فــي 
دورتــه الرابعــة عــام 1968، واختيــر عضــًوا فــي اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر 
ــل 

ّ
ومث  ،)1979-1971( عامــي  بيــن  فيهــا  العســكرية  للدائــرة  ورئيًســا  الفلســطينية 

الــدول العربيــة والغربيــة؛  فــي العديــد مــن الوفــود التــي قصــدت  منظمــة التحريــر 
عــام  مــع األردن  العالقــات  ترميــم  التحريــر إلعــادة  وتــرأس وفــود منظمــة  فشــارك 
التــي وضعــت  اللجنــة  أنــه عضــو  فــي العديــد مــن املؤتمــرات، كمــا  1977، وشــارك 

.1974 فــي املجلــس الوطنــي الفلســطيني عــام  ــّص عليــه 
ُ
ن الــذي  البرنامــج املرحلــي 

والصحفييــن  للكتــاب  العــام  االتحــاد  إلــى  فانضــم  ثقافيــا؛  محســن  نشــط 
الفلسطينيين عام 1971، وكتب العديد من املقاالت خصوًصا في مجلة الطالئع، 
واملمارســة  الفكــر  بيــن  الفلســطينية  الثــورة  منهــا:  الكتــب  مــن  العديــد  لــه  وصــدر 
)دمشــق1972-(، والثــورة الفلســطينية بيــن الحاضــر واملســتقبل )دمشــق1973-(، 

.)1977 )دمشــق-  اللبنانيــة  األزمــة  مــن  وموقفنــا 

فــي  القــوات الســورية  آنــذاك، وقــد ســاعد  يعــد أحــد املناصريــن للنظــام الســوري 
فــي األزمــة اللبنانيــة، كمــا كان ممــن وافقــوا علــى دخــول منظمــة التحريــر  تدخلهــا 

التســوية. ملســار 

والحقتــه   ،1957 عــام  االحتــالل  قــوات  اعتقلتــه  حيــث  حياتــه؛  فــي  محســن  عانــى 
الســلطات األردنيــة لعملــه السيا�ســي فــي حــزب البعــث وفصلتــه عــن عملــه فــي قطــاع 
نشــاطه  بســبب  قطــر  خــارج  القطريــة  الســلطات  وأبعدتــه  األردن،  فــي  التعليــم 
السيا�ســي. اغتيــل أثنــاء تواجــده فــي مدينــة كان الفرنســية فــي الســادس والعشــرين 
من تموز/ يوليو عام 1979، ودفن في مقبرة الشــهداء في مخيم اليرموك في ســوريا.
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سعيد بالل
)2005-1934(

• ولــد يف بلــدة طلــوزة يف 	
نابلــس.  محافظــة 

• التاريخييــن 	 القــادة  مــن 
يف  اإلســالمية  للحركــة 

 . فلســطين

• اإلداري 	 املكتــب  عضــو 
ــلمين  ــوان املس ــة اإلخ لجماع

وغــزة.  الضفــة  يف 

• وشــاعر 	 وكاتــب  داعيــة 
 . خطيــب و

ولــد ســعيد أحمــد بــالل فــي بلــدة طلــوزة فــي محافظــة نابلــس عــام 1934، وهــو متــزوج 
فــي  والثانويــة  طوبــاس،  مدرســة  فــي  األساســية  املرحلــة  درس  أوالد.  خمســة  ولــه 
مدرســة ياصيــد، ونــال شــهادة فــي املحاســبة والعلــوم املصرفيــة مــن املعهــد الثقافــي فــي 
نابلــس. عمــل مدرًســا فــي مدرســة ياصيــد ملــدة عاميــن، ثــم عمــل فــي شــركة أملانيــة فــي 
مدينــة ســامراء فــي العــراق بيــن عامــي )1953-1956(، ثــمَّ افتتــح مكتًبــا للتدريــب علــى 
اآللــة الكاتبــة فــي مدينــة جنيــن، كمــا افتتــح مكتبــة لبيــع الكتــب فــي نابلــس، ثــمَّ عمــل 
ــا عاًمــا للمســاجد 

ً
إماًمــا وخطيًبــا ملســجد التينــة فــي حــي القريــون فــي نابلــس، ثــمَّ مفتش

فــي املدينــة، إلــى أن أصبــح مديــًرا عاًمــا فــي وزارة األوقــاف حتــى تقاعــده عــام 1999.  

انخــرط بــالل فــي صفــوف الحــزب الشــيوعي األردنــي فــي خمســينيات القــرن املا�ســي، 
ــه تحــول إلــى جماعــة اإلخــوان املســلمين وهــو فــي العــراق،  واشــترك فــي نشــاطاته، لكنَّ
املؤسســاتية  الواجهــة  كانــت  التــي  اإلســالمية  األخــوة  جمعيــة  إلــى  انضــم  حيــث 
1956،  واســتأنف  إلــى فلســطين عــام  ثــم عــاد  فــي فعالياتهــا،  للجماعــة، وانخــرط 
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الهيكليــة  بنــاء  إعــادة  فــي  مركزًيــا  دوًرا  ومــارس  اإلخــوان،  داخــل  الدعــوي  نشــاطه 
التنظيميــة للجماعــة فــي الضفــة الغربيــة فــي ســبعينيات القــرن املا�ســي، وفــي تأســيس 
وفــي صياغــة مواقفهــا  اإلداري،  باملكتــب  ُيعــرف  فيمــا  لهــا  العليــا  القياديــة  الهيئــة 
والتوعويــة  الدعويــة  الجوانــب  مختلــف  نشــاطاته  وتضمنــت  أدبياتهــا،  ونحــت 
واالجتماعيــة والسياســية، وتوســعت مســاهماته داخــل الجماعــة لتشــمل قطــاع 
فــي األرا�ســي املحتلــة  فــي تأســيس الحركــة اإلســالمية  غــزة، كمــا لعــب دوًرا محورًيــا 

.1948 عــام 

ارتقــى بــالل فــي الســلم التنظيمــي داخــل جماعــة اإلخــوان فــي فلســطين، فــكان عضــوا 
 عاًمــا لهــا لعــدة ســنوات، وعضــوا فــي 

ً
فــي مكتبهــا اإلداري فــي الضفــة الغربيــة، وممثــال

مكتبهــا اإلداري فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وقــد كان بيتــه ومكتبتــه فــي نابلــس 
مقــًرا يلتقــي فيــه قــادة الجماعــة وكوادرهــا، وقــد عاصــر مرحلــة تحضيــر اإلخــوان 
للعمــل املقــاوم داخــل فلســطين بدايــة ثمانينيــات القــرن املا�ســي، حيــث كان عضــًوا 
فــي املكتــب اإلداري الــذي اتخــذ قــراًرا بتأســيس حركــة حمــاس مــع انــدالع االنتفاضــة 
قــادة  علــى  بانفتاحــه  والسيا�ســي  الدعــوي  عملــه  فتــرة  طــوال  ُعــرف  وقــد  األولــى، 
بعــض  تجــاوز  فــي  أثــره اإليجابــي  لهــذا االنفتــاح  الوطنيــة وكوادرهــا، وكان  الحركــة 

التوتــرات التــي أصابــت العالقــة بيــن اإلخــوان وبعــض الفصائــل الفلســطينية.

ــه  لكنَّ حمــاس،  حركــة  ظهــور  بعــد  خصوًصــا  التنظيمــي  العمــل  عــن  بــالل  ابتعــد 
ظــل لصيًقــا بهــا وبنشــاطاتها، وظــل وجًهــا دعوًيــا ومرجعيــة اجتماعيــة وسياســية، 
ــه انخــرط فــي العمــل املقــاوم حيــن صــاغ بنفســه البيــان األول لخليــة شــهداء  حتــى أنَّ
مــن  ــذت عــدًدا  نفَّ 1997، والتــي  القســام عــام  التابعــة لكتائــب  مــن أجــل األســرى 

االحتــالل.  ضــد  العمليــات 

اإللكترونيــة  املواقــع  فــي  بعضهــا  شــر 
ُ
ن الشــعرية،  القصائــد  مــن  الكثيــر  بــالل  تــرك 

ــا.  
ً
مخطوط زال  مــا  وبعضهــا  املختلفــة، 

األردنــي،  الحكــم  إبــان  اعتقــل  فقــد  والنضاليــة؛  الدعويــة  مســيرته  أثنــاء  عانــى 
واســتجوبه االحتــالل أكثــر مــن مــرة منــذ احتــالل الضفــة عــام 1967، واعتقلــه عــام 
بالعالقــة  تهًمــا  االحتــالل  مخابــرات  لــه  ووجهــت  قــاٍس،  لتحقيــق  وتعــرض   ،1981
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مــع خليــة »أســرة الجهــاد« الشــهيرة، وبقــي فــي األســر تســعة أشــهر، وفرضــت عليــه 
1985، واعتقلــت زوجتــه  اإلقامــة الجبريــة فــي مدينــة نابلــس، واعتقــل ثانيــة عــام 
أكثــر مــن مــرة، كمــا تعــرض كل أبنائــه لالعتقــال، منهــم أربعــة اعتقلــوا لفتــرات طويلــة 
التاســع  فــي  توفــي  العســكري لحركــة حمــاس.  الجنــاح  القســام  فــي كتائــب  لدورهــم 

عشر من تشرين أول/ أكتوبر عام 2005.   
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سعد صايل
)1982-1932(

• ــل 	 ــر قلي ــة كف ــد يف قري  ول
نابلــس. يف محافظــة 

• معركــة 	 قــادة  أبــرز  أحــد 
الكرامــة، وحامــل رتبــة عقيــد 

حــرب. أركان 

• الوطنــي 	 املجلــس  عضــو 
الفلســطيني منــذ عــام 1980. 

• املركزيــة 	 اللجنــة  عضــو 
.1980 عــام  فتــح  لحركــة 

ولــد ســعد صايــل ســلمان فــي قريــة كفــر قليــل قضــاء نابلــس فــي الثالثيــن مــن أيلــول/ 
سبتمبر عام 1932، وهو متزوج وله تسعة أبناء )خمسة ذكور وأربعة إناث(. درس 
املرحلــة االبتدائيــة فــي مدرســة بالطــة فــي قريــة عورتــا القريبــة مــن مســقط رأســه، ثــم 
نابلــس،  فــي  فــي مــدارس الهاشــمية والصالحيــة  درس املرحلــة اإلعداديــة والثانويــة 
فــي الهندســة العســكرية مــن الكليــة العســكرية  وحصــل علــى درجــة البكالوريــوس 
األردنيــة عــام 1954م، ثــم أرســل فــي بعثــة مــن قبــل الكليــة فــي دورات عســكرية إلــى 
بريطانيــا ومصــر والعــراق والواليــات املتحــدة بيــن عامــي )1954 – 1966(، فــدرس 
فــي الواليــات املتحــدة فــي كليــة القــادة واألركان عــام 1966. عمــل فــي الجيــش األردنــي 

فــي أعقــاب احتــالل إســرائيل للضفــة الغربيــة عــام 1967.

انخــرط صايــل فــي العمــل الوطنــي العســكري، وكان لــه دور مهــم فــي معركــة الكرامــة 
التــي وقعــت بتاريــخ 1968/3/12، حيــث كان علــى رأس لجنــة التنســيق بيــن الثــوار 
العمليــات  دفــة  إدارة  فــي  شــارك  كمــا  األردنــي،  الجيــش  وضبــاط  الفلســطينيين 
الصهيونــي  االحتــالل  لقــوات  تصديهــا  فــي  الفلســطينية  الثــورة  لقــوات  العســكرية 
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الدفــاع ورؤســاء  فــي مؤتمــرات وزراء  لبنــان، وشــارك  فــي  معــه  املتعاونيــن  وحلفائــه 
األركان العــرب، ومؤتمــرات وزراء دفــاع دول الجبهــة القوميــة للصمــود والتصــدي، 
وعمــل علــى تنظيــم وتدريــب آالف املقاتليــن فــي صفــوف الحركــة، وإرســال بعضهــم 
إلــى دول خارجيــة كاليمــن وروســيا؛ مــن أجــل التدريــب علــى أنــواع مــن الســالح وجلبــه 
إلــى لبنــان، وذلــك قبيــل الغــزو اإلســرائيلي علــى لبنــان عــام 1982، وكان لــه دور كبيــر 

فــي التدريــب والتنظيــم والتســليح والتخطيــط.  

قبــل  وكان   ،1970 عــام  أيلــول  أحــداث  خضــم  فــي  فتــح  حركــة  إلــى  صايــل  انضــم 
انضمامــه آمــر مدرســة الهندســة العســكرية، ثــم أســندت إليــه قيــادة لــواء الحســين 
بــن علــى برتبــة عقيــد ركــن، وتــرأس قيــادة )لــواء اليرمــوك( التــي جمعــت العســكريين 
الذيــن تركــوا الجيــش األردنــي والتحقــوا بالثــورة عــام 1971، وتــرأس قيــادة غرفــة 
هامــة؛  عســكرية  مناصــب  عــدة  إليــه  ســندت 

ُ
وأ  ،1974 عــام  املشــتركة  العمليــات 

 
ً
الثــورة الفلســطينية، وعضــوا  لهيئــة العمليــات املركزيــة لقــوات 

ً
ُعيــن مديــرا فقــد 

 فــي قيــادة جهــاز األرض املحتلــة بعــد 
ً
فــي القيــادة العامــة لقــوات العاصفــة، وعضــوا

إلــى رتبــة عميــد، ورئيــس هيئــة أركان املجلــس األعلــى للشــؤون العســكرية  أن رقــي 
 فــي املجلــس الوطنــي الفلســطيني، وانتخــب 

ً
فــي منظمــة التحريــر، كمــا اختيــر عضــوا

عضــوا فــي اللجنــة املركزيــة لحركــة فتــح فــي مؤتمرهــا األخيــر الــذي عقــد فــي دمشــق 
خــالل آب ســنة 1980.

اعتقــل صايــل مرتيــن فــي الســجون األردنيــة، واتهــم فــي املــرة الثانيــة بمحاولــة اغتيــال 
امللــك حســين بــن طــالل، مــن خــالل زرع األلغــام تحــت الجســر الرابــط بيــن الضفتيــن 
الغربيــة والشــرقية، حيــث كان املشــرف علــى بنائــه، وقــد تمــت تبرئتــه مــن التهمــة 

عــام 1963.

اغتيــل صايــل أثنــاء عودتــه مــن إحــدى القواعــد الفلســطينية فــي البقــاع اللبنانــي 
متوجهــا إلــى ســوريا، بعــد اجتيــازه لحاجــز للقــوات الســورية فــي التاســع والعشــرين 

مــن أيلــول / ســبتمبر عــام 1982، يــوم عيــد األضحــى. 
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)2009-1959(

• الشــاطئ 	 مخيــم  يف  ولــد 
بغــزة. 

• السياســي 	 املكتــب  عضــو 
حمــاس. لحركــة 

• املجلــس 	 بعضويــة  فــاز 
حركــة  عــن  التشــريعي 

.2006 عــام  حمــاس 

• ــر الداخليــة الفلســطينية 	 وزي
.)2009-2006(

• ممّثــل حمــاس يف لجنــة املتابعــة العليــا للقــوى 	
الوطنيــة واإلســالمية ســابقا.

الثانــي  فــي  غــزة  بقطــاع  الشــاطئ  مخيــم  فــي  صيــام  شــعبان  محمــد  ســعيد  ولــد 
والعشــرين يوليو/تمــوز عــام 1959، ألســرة تعــود أصولهــا إلــى قريــة الجــورة املدمــرة 
قضــاء عســقالن جنــوب فلســطين املحتلــة، وهــو متــزوج ولــه مــن األبنــاء ســتة: ولــدان 
وأربــع بنــات. درس فــي مــدارس مخيــم الشــاطئ فــي غــزة، وحصــل علــى درجــة الدبلــوم 
فــي تدريــس العلــوم والرياضيــات مــن دار املعلميــن بــرام هللا عــام 1980، ثــم أكمــل 
البكالوريــوس  شــهادة  علــى  منهــا  وحصــل  املفتوحــة،  القــدس  جامعــة  فــي  دراســته 
مــدارس وكالــة غــوث وتشــغيل  فــي  2000. عمــل معلًمــا  عــام  التربيــة اإلســالمية  فــي 
الالجئيــن فــي غــزة بيــن عامــي )1980– 2003(، كمــا عمــل خطيبــا وإمامــا متطوعــا فــي 

مســجد اليرمــوك فــي مدينــة غــزة. 

املعلميــن  دار  بمعهــد  دراســته  أثنــاء  املســلمين  اإلخــوان  بجماعــة  صيــام  التحــق 
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بــرام هللا عــام 1979، فــكان عضــوا فــي اتحــاد الطــالب عــام 1980، كمــا شــارك فــي 
لجــان اإلصــالح التــي شــكلها الشــيخ أحمــد ياســين لحــل النزاعــات بيــن النــاس مطلــع 
االنتفاضــة األولــى عــام 1987، وكان عضــو اتحــاد املوظفيــن العــرب فــي وكالــة الغــوث 
لعــدة دورات، وتــرأس لجنــة قطــاع املعلميــن مــدة ســبع ســنوات متتاليــة أثنــاء عملــه 
فــي  الجامعــة اإلســالمية  أمنــاء  فــي مجلــس  الغــوث، وكان عضــوا  مــدارس وكالــة  فــي 
عــام  أن�ســئ  الــذي  املســتقبل  أبحــاث  ملركــز  التأسيســية  الهيئــة  فــي  وعضــوا  غــزة، 
رئيــس  وأول  بغــزة،  األمنيــة  للعلــوم  فلســطين  أكاديميــة  مؤس�ســي  وأحــد   ،2001

.2008 ملجلــس أمنائهــا عــام 

ــل صيــام حركــة حمــاس فــي لجنــة املتابعــة العليــا للقــوى الوطنيــة واإلســالمية عــام 
ّ
مث

كمــا شــغل عضويــة  فيهــا،  الخارجيــة  العالقــات  دائــرة  عــن  2007، وكان مســؤوال 
قائمــة  عــن  التشــريعي  املجلــس  فــي  عضــوا  وانتخــب  للحركــة،  السيا�ســي  املكتــب 
التغييــر واإلصــالح التابعــة لحمــاس عــام 2006، حاصــال علــى أعلــى األصــوات علــى 
ســندت إليه وزارة الداخلية الفلســطينية 

ُ
مســتوى مرشــحين الدوائر االنتخابية، وأ

توليــه  خــالل  وأســس   ،)2007-2006( العاشــرة  الحكومــة  فــي  املدنيــة  والشــؤون 
الــوزارة قــوة داعمــة لألجهــزة األمنيــة فــي قطــاع غــزة ســميت بالقــوة التنفيذيــة عــام 
2006، ثــم تــم تعيينــه وزيــرا للداخليــة فــي الحكومــة الحاديــة عشــر فــي 3 يونيــو 2008 

حتــى بدايــة عــام 2009.

 ،1991  ،1990  ،1989( األعــوام  خــالل  مــرات  أربــع  صيــام  االحتــالل  اعتقــل 
1992 مــع مئــات مــن كــوادر  1992(، وأبعــده إلــى مــرج الزهــور جنــوب لبنــان عــام 
حركتــي حمــاس والجهــاد اإلســالمي، كمــا اعتقلــه جهــاز املخابــرات الفلســطيني عــام 
فــي مــدارس وكالــة  1995 علــى خلفيــة انتمائــه السيا�ســي، واضطــر إلــى تــرك عملــه 
الغــوث وتشــغيل الالجئيــن؛ بســبب مضايقــات إدارة الوكالــة لــه علــى خلفيــة انتمائــه 
فــوزه  بعــد   2006 عــام  يونيــو  فــي  اغتيــال  2003. وتعــرض ملحاولــة  عــام  السيا�ســي 
فــي االنتخابــات خــالل العــدوان اإلســرائيلي علــى قطــاع غــزة، إذ قصفــت طائــرات 
االحتــالل مكتبــه، واغتالتــه طائــرات االحتــالل بقصــف اســتهدف منــزل شــقيقه فــي 
حــي اليرمــوك بغــزة، برفقــة نجلــه محمــد وشــقيقه وزوجــة شــقيقه فــي الخامــس عشــر 

كانــون الثانــي/ ينايــر عــام 2009، خــالل حربهــا علــى قطــاع غــزة. 
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سعيد مراغة )أبو موسى(
)2013-1927(

• ولــد يف بلدة ســلوان شــرقي 	
القدس.

• العاصفــة 	 قــوات  قائــد 
التابعــة لحركــة فتــح عــام 

 .1 9 7 2

• الثــوري 	 املجلــس  عضــو 
.)1983-1980( فتــح  لحركــة 

• عضــو ســابق يف املجلــس 	
لفتــح. األىلع  العســكري 

• قائــد مؤســس يف حركــة فتــح االنتفاضــة وأميــن 	
.)1989-1985( ســّرها 

ولــد ســعيد مو�ســى محمــود مراغــة فــي بلــدة ســلوان شــرقي القــدس عــام 1927. درس 
املرحلــة األساســية فــي مدرســة ســلوان االبتدائيــة، وأنهــى دورة للضبــاط فــي الكليــة 
ــان عــام 1954. عمــل موظًفــا فــي وكالــة األنبــاء العربيــة فــي عمــان،  العســكرية فــي َعمَّ

ــا فــي الجيــش األردنــي بيــن عامــي )1970-1954(. 
ً
ــن ضابط ثــمَّ ُعّيِ

التحــق فــي شــبابه املبكــر بالعمــل الوطنــي متأثــًرا بســيرة عائلتــه النضاليــة وبالواقــع 
السيا�ســي الــذي فرضــه وجــود االحتــالل البريطانــي فــي فلســطين، وشــارك فــي حــرب 
ل خليــة مســلحة قامــت 

َّ
عــام1948، وأصيــب فــي إحــدى معاركهــا قــرب القــدس، وشــك

بعدة عمليات ضد أهداف صهيونية في منطقة القدس بين عامي )1953-1949(، 
وانضــم للجيــش األردنــي عــام 1953، وخــدم فــي الكتيبــة العاشــرة ومقرهــا القــدس، 
وحضــر حــرب حزيــران عــام 1967، وشــارك فــي معركــة الكرامــة عــام 1968، وســاعد 
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وغــادر  إليهــا  انضــم  ثــمَّ   ،1970 عــام  أيلــول  أحــداث  إبــان  الفلســطينية  املقاومــة 
معهــا إلــى ســوريا، وســاهم فــي تشــكيل قــوات اليرمــوك وقــاد كتيبتهــا األولــى، وأصبــح 
م قيــادة القــوات الفلســطينية 

ّ
قائــًدا لقــوات العاصفــة فــي لبنــان عــام 1972، وتســل

اللبنانيــة املشــتركة فــي جنــوب لبنــان، وأصبــح عضــًوا فــي املجلــس العســكري األعلــى 
لحركــة فتــح.

التــي  الفلســطينية  القــوات  رأس  علــى  وكان  اللبنانيــة،  األهليــة  الحــرب  فــي  شــارك 
ســيطرت علــى الدامــور وطــردت قــوات الكتائــب املارونيــة منهــا مطلــع عــام 1976، 
فــي  وفتحــت الطريــق بيــن صيــدا وبيــروت الغربيــة، وســيطرت علــى قريــة العيشــية 
نفــس العــام، وفتحــت الطريــق لوصــول عناصــر املقاومــة الفلســطينية إلــى جبــال 
املركزيــة  العمليــات  غرفــة  ملديــر  أول  مســاعًدا  وأصبــح  لبنــان،  جنــوب  العرقــوب 
مؤتمــر  فــي  التحريــر  منظمــة  ــل 

ّ
ومث  ،1978 عــام  الفلســطينية  للمقاومــة  التابعــة 

التضامن مع الشعوب األفريقية والشعب الفلسطيني عام 1979، وأصبح عضًوا 
املقاومــة  بيــن  املواجهــة  فــي  1980، وشــارك  عــام  فتــح  الثــوري لحركــة  املجلــس  فــي 
الفلســطينية والقــوات الصهيونيــة عــام 1981، والتــي انتهــت بتوقيــع اتفاقيــة لوقــف 
إطــالق النــار بينهمــا، وشــارك فــي التصــدي لالجتيــاح الصهيونــي للبنــان عــام 1982، 
ا 

ً
ثــم غــادر لبنــان مــع عناصــر املقاومــة الفلســطينية واســتقر فــي ســوريا، وقــاَد حــراك

اســم االنتفاضــة، فيمــا  أطلــق عليــه   1983 عــام  لياســر عرفــات  داخلًيــا معارًضــا 
وصفــه مناصــرو عرفــات باالنشــقاق، وقــد انبثــق عنــه تنظيــم فتــح االنتفاضــة الــذي 
أصبــح  أميــن ســره بيــن عامــي )1985-1989(، وعضــو لجنتــه املركزيــة عــام 1989.

فتــح،  حركــة  داخــل  الديمقراطــي  الوطنــي  التيــار  علــى  ُيحســب  مو�ســى  أبــو  كان 
ــا للتحــوالت التــي طــرأت علــى البرنامــج السيا�ســي لفتــح، حيــث اعتــرض 

ً
وظــلَّ مناوئ

علــى قــرارات الحــل املرحلــي عــام 1974، وانتقــد موافقــة حركتــه علــى قــرارات قمــة 
واالنخــراط  بالفســاد  واتهمــه  عرفــات  لياســر  نقــًدا  وجــه  كمــا   ،1981 عــام  فــاس 
والكفــاح  الثوريــة  منطلقاتهــا  إلــى  فتــح  بعــودة  ينــادى  وبقــي  التســوية،  مشــاريع  فــي 
هــم مــن قبــل خصومــه مــن اللبنانييــن  فــي املقابــل اتُّ فــي مواجهــة االحتــالل،  املســلح 
األهليــة،  الحــرب  أثنــاء  والعيشــية  الدامــور  فــي  مجــازر  بارتــكاب  والفلســطينيين 

الســوري.   للنظــام  التــام  وبانحيــازه 
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عانــى أبــو مو�ســى فــي حياتــه؛ إذ تعــرَّض لالعتقــال مــن قبــل الســلطات األردنيــة عــام 
1951، وقــّدم ملحكمــة عســكرية حكمــت عليــه بالنفــي إلــى الضفــة الشــرقية وألزمتــه 
عشــرين  مــدة  أخــرى  مــرة  واعتقلتــه  يومًيــا،  مرتيــن  عمــان  مخفــر  إلــى  بالحضــور 
يومــا، وأعفتــه الســلطات األردنيــة مــن الخدمــة العســكرية عــام 1955 ملــدة عــام، 
لفتــرة  الجيــش األردنــي  1970، واحتجــزه  أيلــول عــام  أثنــاء أحــداث  بيــده  وأصيــب 
وجيــزة، وتعــرض لعــدة محــاوالت اغتيــال مــن خصومــه اللبنانييــن والفلســطينيين 
منهــا محاولــة اغتيالــه عــام 1977، حيــث أصيــب فيهــا إصابــة بالغــة نقــل علــى إثرهــا 

للعــالج فــي أملانيــا والنمســا. 

توفــي فــي التاســع والعشــرين مــن كانــون الثانــي/ ينايــر عــام 2013 فــي ســوريا إثــر صــراع 
مــع املرض.
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سليمان احلمد
)2020-1929(

• املغــار 	 قريــة  يف  ولــد 
الرملــة  قضــاء  ــرة  املهجَّ

 . ملحتلــة ا

• من مؤسســي تنظيــم اإلخوان 	
الفلســطينيين  املســلمين 
ــب  ــب املراق ــت ونائ يف الكوي

العــام )1985-1975(.

• حركــة 	 يف  مؤســس  قائــد 
حمــاس. 

• أمين عام الهيئة الخيرية اإلسالمية العاملية. 	

ولد حسن سليمان إسماعيل الحمد في قرية املغار املهجرة قضاء الرملة املحتلة، 
فــي الثامــن عشــر مــن أيــار/ مايــو عــام 1929، وهــو متــزوج ولــه ثمانيــة أوالد وأربــع 
بنات. درس املرحلة األساســية في مدرســة القرية ومدرســة يبنا، والثانوية في روضة 
وأنهــى درجــة   ،1948 عــام  العامــة  الثانويــة  منهــا علــى  بالقــدس، وحصــل  املعــارف 
البكالوريــوس فــي اللغــة العربيــة ودرجــة املاجســتير فــي العلــوم العربيــة واإلســالمية 
مــن جامعــة لنــدن )باالنتســاب(. عمــل مدرًســا فــي مدرســة البريــج االبتدائيــة للبنيــن فــي 
قطــاع غــزة لســنة ونصــف، ثــم مديــًرا ملدرســة النصيــرات االبتدائيــة لثــالث ســنوات، 
ثــمَّ انتقــل للعمــل فــي الكويــت عــام 1953، ودرَّس فــي أكثــر مــن مدرســة، كمــا عمــل 

مراقبــا للشــؤون اإلداريــة فــي الهيئــة الخيريــة اإلســالمية العامليــة.

عايــش الحمــد أحــداث النكبــة عــام 1948، وانتمــى فــي بدايــة حياتــه لعصبــة التحــرر 
ــه مــا لبــث أن تركهــا والتحــق بجماعــة اإلخــوان املســلمين عــام 1950،  الوطنــي، لكنَّ
وكان له دور رئيس في تأسيس شعبة اإلخوان في النصيرات، وفي استقطاب شباب 
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وحمــاد  دخــان،  الفتــاح  عبــد  مثــل  للجماعــة  قــادة  أصبحــوا  مــن  منهــم  لهــا،  جــدد 
ــق مــع الضابــط املصــري “اإلخوانــي” عبــد املنعــم عبــد  الحســنات وغيرهمــا، وقــد نسَّ

الــرؤوف إلجــراء تدريــب عســكري لنخبــة مختــارة مــن شــباب اإلخــوان. 

اإلخــوان  لجماعــة  املؤس�ســي  اإلطــار  وهــي  الكويــت،  فــي  اإلرشــاد  لجمعيــة  أنتســب 
هنــاك، وأنشــأ داخلهــا قســم فلســطين عــام1954، ثــمَّ أســس مــع آخريــن نــواة تنظيــم 
اإلخــوان املســلمين الفلســطينيين فــي الكويــت، ووضــع الئحتــه الداخليــة، ومــا لبــث 
أن انضــم إلــى حركــة فتــح أثنــاء مرحلــة التأســيس، وشــارك فــي اجتماعاتهــا القياديــة، 
بيانهــا األول، ولعــب داخلهــا دوًرا إعالمًيــا  أدبياتهــا األولــى، ومنهــا  فــي وضــع  وســاهم 
»جهــاد  مســتعار  باســم  فيهــا  يكتــب  وكان  فلســطيننا،  مجلــة  إعــداد  فــي  خصوًصــا 
مؤمــن«، ونحــت بعــض شــعارات الحركــة مثــل »ثــورة حتــى النصــر« و »كل البنــادق 

باتجــاه العــدو«.

1966، وانتخــب  1963، وعــاد للنشــاط مــع اإلخــوان عــام  تــرك الحمــد فتــح عــام 
عضــًوا فــي قيــادة التنظيــم اإلخوانــي الفلســطيني فــي الكويــت فــي دورة 1969، ودورة 
تلــك  خــالل  ــر 

َّ
ونظ  ،)1985-1975( عامــي  بيــن  العــام  للمراقــب  نائًبــا  وثــم   ،1973

بهــم،  اســتراتيجيات لالهتمــام  الطلبــة، ووضــع  التركيــز علــى قطــاع  الفتــرة ألهميــة 
حيــث أصبــح عــدد مــن الطلبــة الحًقــا قــادة فــي حركــة حمــاس منهــم خالــد مشــعل 
وجمــال عي�ســى وغيرهمــا، فــي حيــن كان آخــرون علــى رأس العمــل اإلغاثــي والتنمــوي 
دعًمــا للشــعب الفلســطيني وصمــوده خــالل ثمانينيــات وتســعينيات القــرن املا�ســي، 
مثل شــكري أبو بكر املســؤول الســابق ملؤسســة األرض املقدســة لإلغاثة والتنمية.  
كان الحمــد مــن مؤس�ســي الهيئــة الخيريــة اإلســالمية العامليــة فــي ثمانينيــات القــرن 

املا�ســي، وهــو أول أميــن عــام لهــا، ومســؤول قســم الدعــوة والتعليــم فيهــا.

مــع اإلخــوان األردنييــن  فــي دمــج تنظيــم اإلخــوان الفلســطينيين  لعــب الحمــد درًوا 
ثــم  فلســطين،  لجنــة  إدارة  وفــي  الشــام«،  بــالد  »تنظيــم  اســم  تحــت   1978 عــام 
»جهــاز فلســطين« داخــل التنظيــم، وســاهم فــي تأســيس حركــة حمــاس وكان جــزًءا 
مــن قيادتهــا فــي الخــارج حتــى عــام 1990، ورئيًســا للجنــة التخطيــط فيهــا بيــن عامــي 

.)1990-1988(



133

سلسلة النخبة الفلسطينية 2

عــاش الحمــد أحــدث النكبــة وحيــاة املخيمــات، وكان مــن املناديــن بضــرورة انخــراط 
اإلخــوان الفلســطينيين بالعمــل العســكري املقــاوم منــذ ســتينيات القــرن املا�ســي، 
وأطلــق عليــه محبــوه »أحمــد ياســين الخــارج«، تعبيــًرا عــن حيويتــه وأهميــة دوره فــي 

العمــل اإلســالمي الفلســطيني.   

توفي في السادس والعشرين من كانون الثاني/ يناير 2020. 
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سليمان النجاب
)2001-1934(

• ولــد يف قريــة جيبيــا يف 	
والبيــرة. اهلل  رام  محافظــة 

• الحــزب 	 عــام  أميــن  نائــب 
الشــيوعي األردنــي ســابًقا. 

• التنفيذيــة 	 اللجنــة  عضــو 
التحريــر  ملنظمــة 
.)2001-1987( الفلســطينية 

• الوطنــي 	 املجلــس  عضــو 
 . )2001 -1987 (

• ــزب 	 ــي لح ــب السياس ــة واملكت ــة املركزي ــو اللجن عض
ــارج.   ــه يف الخ ــس فرع ــعب ورئي الش

جــاب فــي قريــة جيبيــا فــي محافظــة رام هللا والبيــرة فــي الثالــث  ولــد ســليمان رشــيد النَّ
مــن أيلــول/ ســبتمبر عــام 1934، وهــو متــزوج ولــه ولــد وبنــت.

انخــرط فــي العمــل الوطنــي بدايــة خمســينيات القــرن املا�ســي ضمــن صفــوف الحــزب 
اندلعــت احتجاًجــا علــى  التــي  الشــعبية  الفعاليــات  فــي  الشــيوعي األردنــي، وشــارك 
سياســات النظــام األردنــي وتحالفاتــه اإلقليميــة والدوليــة ســيما حلــف بغــداد، ودعــا 
إلــى تثبيــت الفلســطينيين علــى أرضهــم وعــدم الهجــرة، واعتبــر ذلــك خطــوة مهمــة 
الفعاليــات  فــي  1967، وســاهم  عــام  الكارثيــة لحــرب حزيــران  النتائــج  فــي مواجهــة 
الشــعبية املناهضــة لالحتــالل الصهيونــي، ولعــب درًوا مهمــا فــي إنشــاء نــواة للعمــل 
العســكري املقــاوم التابــع للحــزب الشــيوعي داخــل األرض املحتلــة أوائــل ســبعينيات 
الجبهــة  تشــكيل  أجــل  مــن  املختلفــة  الوطنيــة  األطــر  مــع  وتعــاون  املا�ســي،  القــرن 
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الوطنيــة الفلســطينية عــام 1973، وكان أحــد أبــرز قادتهــا. 

نائًبــا  أصبــح  حتــى  األردنــي  الشــيوعي  للحــزب  التنظيمــي  ــلم  السُّ فــي  ســليمان  تــدرج 
ألمينــه العــام، وشــارك فــي قيــادة الحــزب الشــيوعي الفلســطيني عندمــا انفصــل عــن 
الحــزب الشــيوعي األردنــي عــام 1982، واختيــر عضــًوا فــي اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة 
فــي املجلــس الوطنــي واملجلــس  1987، وأصبــح عضــًوا  التحريــر الفلســطينية عــام 
ــز جهــده إبــان االنتفاضــة األولــى عــام 1987 علــى دعــم 

ّ
املركــزي فــي نفــس العــام، ورك

لجــان األرض ومقاومــة االســتيطان، وســاهم فــي تأســيس حــزب الشــعب الفلســطيني 
لقيــادة  ورئيســا  السيا�ســي  ومكتبــه  املركزيــة  لجنتــه  فــي  عضــًوا  وكان   ،1991 عــام 
فرعــه فــي الخــارج، وقــد أعيــد انتخابــه مجــدًدا للمكتــب السيا�ســي فــي املؤتمــر الثالــث 

للحــزب عــام 1998.

ظــلَّ النجــاب طــوال حياتــه مدافًعــا عــن الخــط السيا�ســي للحــزب الشــيوعي ورؤيتــه 
لحــل القضيــة الفلســطينية، حيــث تبنــى الدعــوة إلــى تطبيــق قــرار التقســيم )181(، 
ع قيــادة منظمــة التحريــر علــى  والتفــاوض مــع االحتــالل وفــق حــل الدولتيــن، وشــجَّ
اتفــاق  لتوقيــع  معارضتــه  أعلــن  ــه  لكنَّ أســاس،  هــذا  علــى  التســوية  مســار  دخــول 

 بالثوابــت الفلســطينية.  
ً

أوســلو، واعتبــره مخــال

عانــى النجــاب أثنــاء الحكــم األردنــي للضفــة الغربيــة وأثنــاء االحتــالل الصهيونــي لهــا؛ 
تــه فــي معتقــل الجفــر الصحــراوي  إذ اعتقلتــه الســلطات األردنيــة عــام 1957 وزجَّ
واعتقلتــه  مطــارد،  وهــو  والدتــه  وماتــت  االحتــالل،  وطــارده  أعــوام،  ثمانيــة  ملــدة 
املخابــرات الصهيونيــة فــي أيــار/ مايــو عــام 1974، ومارســت بحقــه تعذيًبــا قاســًيا، 
وبقــي فــي الســجن تســعة أشــهر، وأطلــق ســراحه إثــر حملــة إعالميــة دوليــة مناصــرة 
ــل بعــد إبعــاده عــن  بعــد إلــى جنــوب لبنــان فــي شــباط/ فبرايــر عــام 1975.تنقَّ

ُ
لــه، وأ

إلــى  وعــاد  وتونــس،  ودمشــق  عمــان  منهــا  عربيــة  عاصمــة  مــن  أكثــر  فــي  فلســطين 
الضفــة الغربيــة عــام 1994 بعيــد توقيــع اتفــاق أوســلو وظــلَّ فيهــا حتــى توفــي بمــرض 
إلــى  عالجيــة  رحلــة  أثنــاء  أغســطس2001  آب/  مــن  عشــر  الحــادي  فــي  الســرطان 

الواليــات املتحــدة ودفــن فــي فلســطين. 
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مسيح أبو كويك
)2020-1942(

• يافــا 	 مدينــة  يف  ولــد 
. ملحتلــة ا

• املركزيــة 	 اللجنــة  عضــو 
 .1980 عــام  فتــح  لحركــة 

• الثــوري 	 املجلــس  عضــو 
فتــح. لحركــة 

• يف 	 فتــح  إقليــم  معتمــد 
األردن.

• ــح 	 ــم فت ــي تنظي ــن مؤسس م
ــام 1983. ــة ع االنتفاض

يافــا  مدينــة  فــي  »قــدري«  بـــ  املعــروف  كويــك  أبــو  محمــد  القــادر  عبــد  ســميح  ولــد 
األساســية  املرحلتيــن  درس  وبنــت.  ولديــن  ولــه  متــزوج  وهــو   ،1942 عــام  املحتلــة 
والثانويــة فــي األردن، وأنهــى درجــة البكالوريــوس فــي الحقــوق مــن كليــة الحقــوق فــي 
جامعــة دمشــق، ودرجــة الدكتــوراه فــي القانــون. عمــل فــي البنــك العقــاري، ومــارس 

.1965 عــام  املحامــاة  مهنــة 

انتمــى فــي شــبابه املبكــر إلــى حــزب البعــث العربــي االشــتراكي، وانخــرط فــي نشــاطاته، 
وأصبــح   ،1960 عــام  غنيــم  محمــد  طريــق  عــن  فتــح  حركــة  بصفــوف  التحــق  ثــم 
ا نقابًيــا، حيــث انضــم إلــى اتحــاد 

ً
عضــًوا فــي إقليــم الحركــة فــي األردن، ومــارس نشــاط

نقابــات العمــال األردنييــن، وأصبــح أميــن عــام نقابــة مســتخدمي املصــارف األردنيــة.

مرحلــة  أثنــاء  مهــم  بــدور  واطلــع  فتــح،  لحركــة  الثــوري  املجلــس  فــي  عضــًوا  أصبــح 
الحــدود  عبــر  بالســالح  الفدائييــن  إمــداد  فــي  شــارك  حيــث  األردن،  فــي  املقاومــة 
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فتــح  بعناصــر  الخــاص  الثــوري  القضــاء  مجلــس  وأســس  الســورية،  األردنيــة- 
وجيــش التحريــر، واملركــز الرئيــس لصــوت العاصفــة فــي جبــل الجوفــة فــي عمــان، 
واملركــز الرئيــس للتمويــن التابــع للمقاومــة الفلســطينية، وقســم تدريــب األشــبال 
فــي املخيمــات الفلســطينية، وعمــل فــي التفويــض السيا�ســي فــي قواعــد الفدائييــن، 
وأصبــح معتمــد إقليــم فتــح فــي األردن، وشــارك فــي أحــداث أيلــول عــام 1970، ثــمَّ 
أصبــح أميــن ســر شــؤون األردن داخــل الحركــة. اســتقر فــي ســوريا وتواصــل ســًرا مــع 
صبــري البنــا )أبــو نضــال( قائــد فتــح املجلــس الثــوري، وأصبــح عضــًوا فــي اللجنــة 

.1980 عــام  لفتــح  املركزيــة 

يعتبــر قــدري مــن املحســوبين علــى اليســار الفتحــاوي، وقــد عــارض سياســات أبــو 
عمــار داخــل فتــح وفــي منظمــة التحريــر وخياراتــه االســتراتيجية خصوًصــا تحالفاتــه 
اإلقليميــة وقبولــه دخــول مســار التســوية مــع االحتــالل، وشــارك فــي االنفصــال عــن 
تيــار أبــو عمــار داخــل فتــح وشــارك فــي تأســيس تنظيــم فتــح االنتفاضــة عــام 1983، 

ــه مــا لبــث أن تــرك فتــح االنتفاضــة واعتــزل الحيــاة السياســية.  لكنَّ

أثنــاء  يافــا  مــن  برفقــة عائلتــه  ــر  ُهّجِ النضاليــة؛ حيــث  أثنــاء مســيرته  قــدري  عانــى 
أحداث النكبة عام 1948، واعتقلته الســلطات األردنية بعد معركة الســموع عام 
1966، وتعــّرض لتحقيــق قــاٍس بتهمــة انتمــاءه لحركــة فتــح والعمــل فــي صفوفهــا، 
واعتقلتــه الســلطات الســورية بتهمــة التخطيــط لعمليــة مهاجمــة فنــدق ســيراميس 
فــي دمشــق واحتجــاز رهائــن داخلــه عــام 1967، رًدا علــى حصــار مخيــم تــل الزعتــر، 

ــن الحًقــا أن جماعــة أبــو نضــال هــي املســؤولة عــن العمليــة. وقــد تبيَّ

توفي في دمشق في الثالث عشر من أيار/ مايو عام 2020، ودفن فيها.
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مسيحة خليل
)1999-1923(

• ــا يف 	 ــدة عنبت ــدت يف بل ول
ــرم.  ــة طولك محافظ

• الوطنــي 	 املجلــس  عضــو 
الفلســطيني منــذ عــام 1965.

• ســة ورئيســة جمعيــة 	 مؤسِّ
ــرة )1999-1965(. ــاش األس إنع

• أمينــة ســر اللجنــة التنفيذية 	
للمــرأة  العــام  لالتحــاد 

.1965 عــام  الفلســطينية 

• مرشحة لرئاسة السلطة الفلسطينية عام 1996.	

 1923 عــام  ربيــع  فــي  خليــل«  »ســميحة  القبــج  مصطفــى  يوســف  ســميحة  ولــدت 
فــي بلــدة عنبتــا فــي محافظــة طولكــرم، وهــي متزوجــة ولهــا أربعــة أبنــاء ذكــور وابنــة، 
ووالدهــا رئيــس بلديــة عنبتــا ســابًقا. درســت املرحلــة األساســية فــي إحــدى مــدارس 
األديــرة فــي نابلــس وفــي مدرســة طولكــرم للبنــات، والثانويــة فــي مدرســة الفرنــدز فــي 
1964، والتحقــت بجامعــة  العامــة عــام  الثانويــة  رام هللا، وحصلــت علــى شــهادة 

 .1964 بيــروت العربيــة لدراســة األدب العربــي عــام 

فــي  فشــاركت  املبكــر،  شــبابها  فــي  والسيا�ســي  الوطنــي  بالعمــل  خليــل  انخرطــت 
إغاثــة  فــي  ونشــطت  الصهيونيــة،  والحركــة  البريطانــي  االحتــالل  ضــد  املظاهــرات 
الالجئيــن فــي قطــاع غــزة بعيــد نكبــة عــام 1948، وانتمــت للفكــر الناصــري، وقــادت 
وحضــرت   ،1956 عــام  بغــداد  حلــف  ضــد  الغربيــة  الضفــة  فــي  نســوية  تظاهــرات 
جلســات املجلــس الوطنــي األول عــام 1964، وأصبحــت عضــًوا فيــه فــي العــام التالــي، 
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ونشــطت فــي تقديــم املســاعدات للعائــالت النازحــة بعيــد نكســة عــام 1967، مــن 
خــالل عضويتهــا فــي لجنــة إغاثــة املتضرريــن، وتحولــت للعمــل السيا�ســي املباشــر، 
فأصبحــت عضــًوا فــي قيــادة الجبهــة الوطنيــة الفلســطينية فــي األرا�ســي املحتلــة عــام 
1973، وعضــًوا فــي لجنــة التوجيــه الوطنــي فــي األرا�ســي املحتلــة عــام 1978، وكانــت 
ــحت  فــي تلــك الفتــرة تتقاطــع فــي آرائهــا مــع الجبهــة الشــعبية بقيــادة جــورج حبــش. رشَّ
خليــل نفســها لالنتخابــات الرئاســية للســلطة الفلســطينية عــام 1996، وهــي أول 

ــح للرئاســة عربًيــا، وحصــدت %12 مــن األصــوات. امــرأة تترشَّ

أولت خليل اهتماًما كبيرا بالعمل النسوي املؤسساتي، فرئست جمعية التضامن 
النســائي فــي قريــة املجــدل املحتلــة عــام 1946، وأسســت االتحــاد النســائي العربــي فــي 
البيــرة عــام 1955 وترأســته، وجمعيــة إنعــاش األســرة فــي البيــرة عــام 1965 وترأســتها 
حتــى وفاتهــا، وشــاركت فــي تأســيس االتحــاد العــام للمــرأة الفلســطينية عــام 1965، 
املحتلــة،  األرا�ســي  فــي  فرعــه  وترأســت  التنفيذيــة،  لجنتــه  ســر  أمينــة  وانتخبــت 
العــام للجمعيــات الخيريــة، واتحــاد الجمعيــات التطوعيــة،  كمــا ترأســت االتحــاد 
وشــاركت فــي عضويــة العديــد مــن الجمعيــات واالتحــادات مثــل جمعيــة الشــابات 
املســيحيات، واتحــاد الجمعيــات الخيريــة فــي القــدس، وجمعيــة املقاصــد الخيريــة، 
ونالــت مراتــب شــرف فــي عــدة اتحــادات، فكانــت عضــو شــرف فــي اتحــاد املحاميــن 

العــرب، واالتحــاد النســائي العربــي. 

 شــاركت فــي العشــرات مــن املؤتمــرات املحليــة والدوليــة الخاصــة باملــرأة ودورهــا، 
وحــازت عــدًدا مــن األوســمة والشــهادات والــدروع. نشــرت عــدًدا مــن املؤلفــات منهــا 
العديــد  لهــا  شــر 

ُ
ألفــت أشــعار زجــل ون الدولــة«، كمــا  الــى  كتــاب »مــن االنتفاضــة 

مــن املقــاالت، وأصــدرت دوريــة التــراث واملجتمــع التــي صــدر منهــا عشــرات األعــداد، 
فــي  والتــراث  االجتماعيــة  األبحــاث  ولجنــة  فلســطينًيا،  شــعبًيا  متحًفــا  وأسســت 
جمعيــة إنعــاش األســرة عــام 1972، وقــد لقبــت مــن محبيهــا بســنديانة فلســطين.

واجهــت ســميحة الكثيــر مــن الصعوبــات أثنــاء عملهــا النســوي، فقــد أغلــق النظــام 
األردنــي مكاتــب اتحــاد املــرأة النســائي عــام 1966، واســتدعيت للتحقيــق مــن قبــل 
ممارســات  مــن  وعانــت  ســفرها،  جــواز  وصــودر  مــرة،  مــن  أكثــر  األمنيــة  أجهزتــه 
مــرات،  ســت  واحتجزهــا  الجامعيــة،  دراســتها  اســتكمال  مــن  فحرمهــا  االحتــالل، 
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الجبريــة  اإلقامــة  عليهــا  وفــرض  ومكتبهــا،  بيتهــا  وداهــم  عــدة،  مــرات  واســتدعاها 
بيــن عامــي )1980-1983(، ومنعهــا مــن الســفر اثنــي عشــر عاًمــا، وأغلــق جمعيتهــا 

عــدة.    مــرات  واقتحمهــا 

توفيت في السادس والعشرين من شباط/فبراير عام 1999 ودفنت في البيرة.
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مسري غوشة
)2009-1937(

• القــدس 	 مدينــة  يف  ولــد 
. ملحتلــة ا

• األميــن العــام لجبهــة النضــال 	
الفلســطيني  الشــعبي 

.)2009 -1974 (

• التنفيذيــة 	 اللجنــة  عضــو 
-1991( التحريــر  ملنظمــة 

. )2 0 0 9

• وزير العمل )1994 – 1998(.	

• رئيــس دائــرة شــؤون القــدس يف منظمــة التحريــر 	
.)2008-2007(  ،)2003  –  2002(

املحتلــة  القــدس  بمدينــة  جــراح  الشــيخ  حــي  فــي  غوشــة  الديــن  ســعد  ســمير  ولــد 
وحصــل  القــدس،  مــدارس  فــي  والثانويــة  األساســية  املرحلــة  درس  1939م،  عــام 
علــى الثانويــة العامــة مــن مدرســة الرشــيدية فــي القــدس عــام 1958، ونــال درجــة 
البكالوريــوس فــي طــب األســنان مــن جامعــة دمشــق فــي ســوريا عــام 1964م. افتتــح 

الزرقــاء. فــي مدينــة  عيــادة خاصــة 

التحــق غوشــة بحركــة القوميــن العــرب بدايــة ســتينيات القــرن املا�ســي، وانخــرط 
فــي العمــل الطالبــي الفلســطيني أثنــاء دراســته الجامعيــة، ثــمَّ أصبــح مــن قيــادات 
االتحــاد العامــة لطلبــة فلســطين، وانضــم إلــى جبهــة النضــال الشــعبي الفلســطيني 
عام 1967، وكان أمين سرها، ثمَّ انتخب أميًنا عاًما لها عام 1974 حتى وفاته عام 
2009، وكان ضمــن قيــادات العمــل الفدائــي فــي األردن بيــن عامــي )1970-1969(، 
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املركــزي  واملجلــس   ،1983 عــام  الفلســطيني  الوطنــي  املجلــس  فــي  عضــًوا  وأصبــح 
الفلســطيني  اإلنقــاذ  لجبهــة  جبهتــه  انضمــت  وقــد  الفلســطينية،  التحريــر  ملنظمــة 
بيــن  اتفــاق عمــان  عــدة فصائــل فلســطينية عارضــت  مــن  1985 وهــي جبهــة  عــام 
ــت فيهــا حتــى عــام 1988، حيــث انحــازت لقيــادة 

َّ
ياســر عرفــات وامللــك حســين، وظل

منظمــة التحريــر، واختيــر غوشــة بعدهــا عضــًوا فــي اللجنــة التنفيذيــة للمنظمــة عــام 
1988، وكان لهــذه التطــورات أثرهــا علــى تماســك جبهتــه، حيــث انشــق عنهــا خالــد 

عبــد املجيــد فــي دمشــق.

للعمــل  وزيــًرا  ــن  وُعّيِ  ،1994 عــام  فلســطين  إلــى  وعــاد  أوســلو  اتفــاق  غوشــة  أيــد   
والشــؤون االجتماعيــة بيــن عامــي )1994-1998(، وتولــى منصــب وزيــر بــال حقيبــة، 
وعمــل مستشــاًرا فــي محادثــات كامــب ديفيــد بيــن منظمــة التحريــر وحكومــة االحتالل 
م ملــف القــدس فــي اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر بيــن عامــي 

َّ
عــام 2000، وتســل

)2002 – 2003( وبيــن عامــي )2007 – 2008(، وبقــي عضــًوا فــي اللجنــة التنفيذيــة 
حتــى وفاتــه. 

عــاش غوشــة أحــداث النكبــة، واضطــرت عائلتــه للهجــرة مــن مــكان ســكنها فــي حــي 
الشــيخ جــراح فــي القــدس إلــى داخــل البلــدة القديمــة عــام 1948 بســبب الهجمــات 
1966، وأجبرتــه  عــام  الحــي، واعتقلتــه األجهــزة األمنيــة األردنيــة  الصهيونيــة علــى 
علــى تقديــم اســتنكار علنــي عــن نشــاطه فــي حركــة القومييــن العــرب ومشــاركته فــي 
ة أخــرى عــام  ثــم اعتقلتــه مــرَّ فعالياتهــا الوطنيــة عبــر وســائل اإلعــالم الحكوميــة، 

.1971

 توفي في عمان في 3 آب/ أغسطس عام 2009.

 



143

شفيق احلوت
)2009-1932(

• يافــا 	 مدينــة  يف  ولــد 
. ملحتلــة ا

• التنفيذيــة 	 اللجنــة  عضــو 
ملنظمــة التحريــر )1967-1966( 

.)1993-1991( و 

• األميــن العــام الســابق لجبهة 	
طريــق  العربيــة-  التحريــر 
مؤسســيها  ومــن  العــودة 

 .1963 عــام 

• الوطنــي 	 املجلــس  عضــو 
  .1964 عــام  منــذ  الفلســطيني 

• مدير مكتب منظمة التحرير يف لبنان )1993-1964(. 	

فــي الثالــث عشــر مــن كانــون  فــي مدينــة يافــا املحتلــة  ولــد شــفيق إبراهيــم الحــوت 
الثانــي / ينايــر عــام 1932، وهــو متــزوج مــن املؤرخــة بيــان نويهــض الحــوت ولهمــا 
ولــد وبنتــان. درس املرحلــة األساســية فــي مدرســة املنشــية االبتدائيــة، وأنهــى الثانويــة 
مــن مدرســة العامريــة فــي يافــا عــام 1948، وحصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي علــم 
ًســا  النفــس وعلــم األحيــاء مــن الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت عــام 1953. عمــل مدّرِ
فــي مدرســة املقاصــد الخيريــة »ثانويــة علــي بــن أبــي طالــب« حتــى عــام 1956، وانتقــل 
إلــى الكويــت للعمــل مدرًســا فــي مدرســة أبــو بكــر الصديــق بيــن عامــي )1958-1956(، 
اللبنانيــة  »الحــوادث«  مجلــة  لتحريــر  مديــًرا  وكان  الصحافــة،  فــي  اشــتغل  كمــا 

)1957-1964(، وكاتًبــا فــي العديــد مــن املجــالت والصحــف العربيــة حتــى وفاتــه. 

انخرط الحوت في العمل السيا�سي مذ كان طالًبا في الجامعة، فانتمى للشيوعيين، 
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وأنشــأ مــع آخريــن تجمًعــا فلســطينًيا شــبابًيا مهتًمــا بالقضيــة الفلســطينية أطلــق 
فــي  ثــمَّ أصبــح مــن الناصرييــن، وشــارك  عليــه »مؤتمــر املشــردين الفلســطينيين«، 
 ،1963 عــام  )ج.ت.ف(  العــودة«  طريــق  الفلســطينية-  التحريــر  »جبهــة  تأســيس 
منظمــة  تأســيس  فــي  ســاهم  كمــا   ،1969 عــام  ــت 

َّ
ُحل أن  إلــى  العــام  أمينهــا  وأصبــح 

التحريــر الفلســطينية، وحضــر مؤتمرهــا التأسي�ســي الــذي عقــد فــي القــدس عــام 
ــن علــى رأس مكتــب منظمــة التحريــر الفلســطينية فــي لبنــان عــام 1964،  1964، وُعّيِ
وهــو أول مكتــب للمنظمــة فــي الــدول العربيــة، وقــد لعــب دوًرا فــي كل األحــداث التــي 
اتصلــت بالوجــود الفلســطيني فــي لبنــان ومنهــا اتفــاق القاهــر عــام 1969، وأحــداث 
الحــرب األهليــة عــام 1975،  والغــزو الصهيونــي للبنــان عامــي 1978 و1982، كمــا 
كان عضــًوا فــي املجلــس الوطنــي، وعضــًوا فــي اللجنــة التنفيذيــة للمنظمــة بيــن عامــي 

-1966 1968( وعامــي )1993-1991(.  (

كان للحــوت مســاهمات فــي الدبلوماســية الفلســطينية خــالل النصــف الثانــي مــن 
 

ً
القــرن العشــرين؛ فتــرأس العديــد مــن الوفــود الفلســطينية الرســمية التــي زارت دوال

ومنظمــات حــول العالــم، ومنهــا الوفــد الفلســطيني املشــارك فــي اجتماعــات الجمعيــة 
العامــة لألمــم املتحــدة فــي نيويــورك عــام 1974، وقــد شــارك فــي إعــداد كلمــات أبــو 
عمــار الرســمية فــي أكثــر مــن مناســبة، منهــا كلمتــه الشــهيرة فــي األمــم املتحــدة عــام 
املتحــدة  األمــم  إلــى  الفلســطيني  للوفــد  الدائــم  اإلعالمــي  الناطــق  وأصبــح   ،1974
)1974-1992(، وقــد زار الكونغــرس األمريكــي وأجــرى حــوارات مــع بعــض أعضائــه 
 عــن منظمــة التحريــر 

ً
عــام 1976، وحضــر أكثــر مــن مؤتمــٍر دولــٍي فــي كنــدا ممثــال

فــي نفــس العــام، وكان عضــًوا فــي لجنــة املتابعــة للمفاوضــات فــي مدريــد وواشــنطن، 
وكان مســؤول ملــف العالقــات الســورية- الفلســطينية بعــد اتفــاق الطائــف عــام 

.1989

 اشــترك الحــوت فــي العديــد مــن املؤسســات املهنيــة واألهليــة، فــكان نائًبــا لألميــن 
العــام التحــاد الصحفييــن العــرب، وعضــًوا فــي اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة الصحافــة 
العامليــة )1964-1976(، وعضــًوا مؤسًســا التحــاد الكتــاب الفلســطينيين، وعضــًوا 
فــي األمانــة العامــة للمؤتمــر القومــي العربــي، واملؤتمــر القومــي اإلســالمي عــام 1994، 

ومؤسســة القــدس الدوليــة عــام 2001، واملؤتمــر العــام لحــق العــودة 2002.
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رغــم قبــول الحــوت بولــوج منظمــة التحريــر مربــع التســوية وتبنيهــا حــل الدولتيــن، 
بـ«صعــود  مذكراتــه  فــي  أســماه  مــا  وانتقــد  بشــدة،  أوســلو  اتفــاق  عــارض  ــه  أنَّ إال 
اســتقالته  وأعلــن  املقــاوم«،  النهــج   « علــى  الحصــار  وازديــاد  االستســالمي«  النهــج 
مــن عضويــة اللجنــة التنفيذيــة فــي منظمــة التحريــر ومــن مســؤوليته عــن مكتبهــا فــي 

1993 احتجاًجــا علــى ذلــك. لبنــان عــام 

ُعــرف الحــوت بمعارضتــه لياســر عرفــات حــول العديــد مــن القضايــا وامللفــات منهــا؛ 
الداخليــة  العالقــات  ملــف  وإدارة  التحريــر،  منظمــة  داخــل  القــرار  اتخــاذ  آليــات 
واإلقليميــة ومســار التســوية، وقــد نالــت مواقفــه الجــادة وصبــره رغــم مــا لحقــه مــن 
أذى إعجــاب الكثيريــن، حيــث مدحــه املفكــر الفلســطيني إدوارد ســعيد بقولــه:« 

هــذا الرجــل يصعــب إفســاده«.

كتــب الحــوت عــدًدا كبيــًرا مــن املقــاالت، وصــدر لــه عــدة كتــب منها: اليســار والقومية 
العربيــة )1959(، وحقائــق علــى طريــق التحريــر )1966(، والفلســطيني بيــن التيــه 
م.ت.ف  فــي   

ً
عامــا وعشــرون   ،)1979( البلــد  ابــن  ويوميــات   ،)1977( والدولــة 

: الحــل املرفــوض )1994(، وبيــن الوطــن واملنفــى 
ً

)1986(، واتفاقيــة غــزة أريحــا أوال
.)2007 )ســيرة 

اللجــوء  مــن حيــاة  فيهــا، وعانــى  أخــوه  النكبــة، واستشــهد  أحــداث  الحــوت  عــاش 
اللبنانيــة بســبب نشــاطه  مــن قبــل األجهــزة األمنيــة  القاســية، وتعــرض لالعتقــال 
فــي الجامعــة مــدة عــام،  1951، وُمنــع مــن الدراســة  1950، وعــام  السيا�ســي عــام 
وصــدر قــرار بترحيلــه مــن لبنــان، وظــلَّ مالحًقــا فــي لبنــان مــدة أربعــة أعــوام، وتعــرض 
همــْت بتنفيــذ بعضهــا جهــات عربيــة وأخــرى فلســطينية،  لعشــر محــاوالت اغتيــال اتُّ

وقــد توفــي فــي العاصمــة اللبنانيــة بيــروت عــام 2009.
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صاحل التالمحة
)2003-1966(

• يف 	 البــرج  قريــة  يف  ولــد 
الخليــل. محافظــة 

• كتائــب 	 يف  ســابق  قائــد 
القســام الجنــاح العســكري 

حمــاس. لحركــة 

• كتائــب 	 مهندســي  أحــد 
االنتفاضــة  يف  القســام 

.2000 عــام  الثانيــة 

• قيــادي يف الكتلة اإلســالمية 	
ــة بيرزيت.  يف جامع

ولد صالح محمود التالحمة في قرية البرج في محافظة الخليل في الرابع والعشــرين 
مــن نيســان/ أبريــل عــام 1966، وهــو متــزوج ولــه ولــدان وثــالث بنــات، درس املرحلــة 
منهــا  الثانويــة، وحصــل  فــي مدرســة دورا  والثانويــة  القريــة،  فــي مدرســة  األساســية 
علــى الثانويــة العامــة فــي الفــرع العلمــي عــام 1984، وكان مــن العشــرة األوائــل فــي 
فلســطين، ونــال درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة الكهربائيــة مــن جامعــة بيرزيــت 
املفتوحــة  القــدس  جامعــة  مــن  املحاســبة  فــي  البكالوريــوس  ودرجــة   ،1993 عــام 
)وهــو مطــارد لــدى االحتــالل، وســجين لــدى األجهــزة األمنيــة الفلســطينية(. عمــل فــي 

إحــدى املكتبــات فــي مدينــة الخليــل.

انتمــى التالحمــة لجماعــة اإلخــوان املســلمين فــي ســٍن مبكــرة، وانخــرط فــي نشــاطاتها، 
الطالبيــة  فعالياتهــا  فــي  وشــارك  بيرزيــت،  جامعــة  فــي  اإلســالمية  للكتلــة  وانضــم 
والوطنيــة، وزامــل املهنــدس يحيــى عيــاش وكانــت تربطهمــا عالقــة صداقــة قويــة، 
وانضــم  الوطنيــة،  نشــاطاتها  فــي  وشــارك  تأسيســها،  فــور  حمــاس  لحركــة  وانتمــى 
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للجنــاح العســكري لحركــة حمــاس عــام 1993، كمــا أصبــح علــى قائمــة املطلوبيــن 
الشــريف،  الديــن  ومحيــي  عيــاش  يحيــى  مــع  وعمــل   ،1996 عــام  منــذ  لالحتــالل 
واألخويــن عــادل وعمــاد عــوض هللا، وإبراهيــم حامــد، وأصبــح أحــد أهــم قياديــي 
الكتائــب خصوًصــا فــي االنتفاضــة الثانيــة، وصنفــه االحتــالل علــى أنــه مــن أخطــر 
بوقوفــه  واتهــم  األق�ســى،  انتفاضــة  إبــان  الغربيــة  الضفــة  فــي  املقاوميــن  القــادة 
رام  محافظــة  فــي  القســام  كتائــب  نفذتهــا  التــي  االستشــهادية  العمليــات  خلــف 
هللا فتــرة االنتفاضــة، والتــي أوقعــت عشــرات القتلــى ومئــات الجرحــى مــن الجنــود 

واملســتوطنين.

عانــى التالحمــة أثنــاء مســيرته النضاليــة؛ فقــد اعتقلــه االحتــالل عــام 1993، مــدة 
أربعة عشــر شــهرا، واعتقلته األجهزة األمنية الفلســطينية في ســجني رام هللا وأريحا 
فــي الفتــرة بيــن  مــدة خمســة أعــوام بيــن عامــي )-1996 2000(، وطــارده االحتــالل 
ــر محتوياتــه، واعتقــل زوجتــه،  عــام )1996-2003(، واقتحــم منزلــه عــدة مــرات ودمَّ
ْين ســيد شــيخ قاســم وحســنين رمانــة فــي عمــارة الرمحــي التــي  واغتالــه مــع القســاِميَّ
كانــوا يتحصنــون فيهــا فــي حــي الشــرفة فــي مدينــة البيــرة صبيحــة األول مــن ديســمبر 

عــام 2003، ودفــن فــي مقابــر الشــهداء فــي قريــة البــرج.
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صبحي ياسني
)1968-1920(

• ولــد يف بلــدة شــفا عمــرو 	
الفلســطيني  الداخــل  يف 

 .1920 عــام  املحتــل 

• لتنظيــم 	 مؤســس  قائــد 
لتحريــر  الفــدا  طالئــع 

 .1963 عــام  فلســطين 

• الثــورة 	 يف  شــارك 
ــرى )1936- ــطينية الكب الفلس
النكبــة  أحــداث  ويف   )1939

 .1948 عــام 

• عضو املجلس الوطني عام 1968. 	

• ر ثوري. 	 كاتب ومنظِّ

ولد صبحي محمد ياســين في مدينة شــفا عمرو في الداخل الفلســطيني املحتل عام 
فــي مدرســة شــفا عمــرو وفــي مدرســة  1920. درس املرحلــة األساســية واإلعداديــة 

البــرج اإلســالمية فــي حيفــا. 

التحق بالعمل الوطني في مرحلة مبكرة من حياته، فشــارك في الثورة الفلســطينية 
الكبــرى )1936-1939( ضمــن فصيــل شــفا عمــرو، وكان ضمــن مجموعــة شــنت 
غــارات علــى املســتعمرات الصهيونيــة فــي الشــمال مثــل كفــار يوحنــان وكفــار حاييــم 
وكفــار حاســديم وتــل النحــل وغيرهــا بيــن عامــي )1938-1939(، وشــارك فــي معركــة 
التــي  املعــارك  فــي  وشــارك  اإلنقــاذ،  بجيــش  والتحــق   ،1939 عــام  الكبــرى  ترشــيحا 
خاضهــا الجيــش أثنــاء أحــداث النكبــة منهــا معركــة جديــن قــرب ترشــيحا فــي كانــون 

الثانــي/ ينايــر عــام 1948. 
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مشــاريع  مواجهــة  فــي  وشــارك  النكبــة،  بعــد  ســوريا  فــي  اليرمــوك  مخيــم  فــي  عــاش 
التوطيــن فــي خمســينيات القــرن املا�ســي، وفــي تأســيس االتحــاد القومــي الفلســطيني 
م عمليات 

َّ
عام 1959، حيث فتح له مكتًبا في غزة ودمشق، وكان من أوائل من نظ

ــا مــن الضفــة الغربيــة وقــد ُعرفــت مجموعتــه 
ً
التســلل إلــى الداخــل املحتــل انطالق

املتســللة باســم » خالــد بــن الوليــد«، وكانــت علــى عالقــة بالنظــام املصــري، وشــرع 
أبــو إبراهيــم  فــي الضفــة الغربيــة بالتعــاون مــع املقاِوَمْيــن  بتشــكيل خاليــا مقاومــة 
الكبيــر ومحمــد عبــد العزيــز أبــو ريــة تحــت اســم  كتيبــة »الفدائييــن«، والتــي تلقــت 
ت هــذه الخاليــا هجمــات علــى مواقــع االحتــالل فــي الداخــل 

َّ
دعًمــا مصرًيــا، حيــث شــن

املحتــل فــي خمســينيات القــرن املا�ســي، كمــا شــارك فــي صــد العــدوان الثالثــي علــى 
مصــر عــام 1956.

ل منظمــة طالئــع الفــدا لتحريــر فلســطين 
َّ
 اســتقر فــي مصــر بعــد عــام 1961، وشــك

األحــرار،  الفدائييــن  منظمــة  منهــا؛  الفلســطينية  املنظمــات  مــن  عــدٍد  اتحــاد  مــن 
عــن  أعلــن  وقــد  فلســطين،  عــرب  ومنظمــة  التوطيــن،  مشــاريع  تحطيــم  ومنظمــة 
 مــن القاهــرة مقــًرا لهــا، وأصــدرت بيانهــا 

ً
انطالقتهــا فــي 29 آذار عــام 1963، متخــذة

األول فــي 15 أيــار عــام 1963، كمــا أصــدرت عــدًدا مــن النشــرات، وكان لهــا قواعدهــا 
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وُعــرف جناحهــا العســكري باســم »فرقــة خالــد بــن 

الوليــد«. 

استقر ياسين في األردن بعد هزيمة حزيران عام 1967، وأقام مع عناصر منظمته 
قاعــدة فدائيــة فــي أحــراج جــرش، وكان عضــًوا فــي املكتــب الدائــم ملؤتمــر املنظمــات 
الفدائيــة الــذي شــكلته بعــض الفصائــل ومنهــا حركــة فتــح فــي إطــار التنافــس مــع 
قيــادة منظمــة التحريــر، وشــاركت إحــدى مجموعاتــه فــي معركــة الكرامــة فــي آذار 
عــام 1968، وشــارك فــي أعمــال املجلــس الوطنــي الفلســطيني فــي تمــوز عــام 1968، 

واندمجــت منظمتــه مــع حركــة فتــح فــي أيلــول مــن ذات العــام.

ــر ثورًيــا، وقــد أصــدر خــالل الســتينيات عــدًدا مــن الكتــب  ِ
ّ
ُيعــد صبحــي ياســين منظ

فلســطين  الســترداد  العمــل  ونظريــة   ،)1960( فلســطين  إلــى  العــودة  طريــق  منهــا: 
فــي  الكبــرى  العربيــة  )1966(، والثــورة  )1964(، والفكــر واملدفــع طريــق فلســطين 

.)1967( فلســطين  فــي  العصابــات  وحــرب   ،)1967(  1939-1936 فلســطين 
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عانــى ياســين أثنــاء مســيرته النضاليــة؛ إذ ألقــى البريطانيــون القبــض عليــه، وحكمــوا 
التقــدم  أعقــاب  فــي  األســرى  عــدٍد  مــع  ســراحه  أطلقــوا  هــم  أنَّ إال  باإلعــدام،  عليــه 
فــي الحــرب العامليــة الثانيــة، وعــاش النكبــة واضطــر للهجــرة مــن  امليدانــي ألملانيــا 
فلســطين والســكن فــي مخيــم اليرمــوك لالجئيــن فــي ســوريا، وُســجن علــى يــد الســوريين 
أثنــاء املحاولــة االنقالبيــة عــام 1963، وقــد اغتيــل فــي ظــروف غامضــة فــي األردن فــي 

التاســع عشــر مــن تشــرين أول/ أكتوبــر عــام 1968، ودفــن فــي القاهــرة.
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الح خلف )أبو إياد(
َ
ص

)1991-1933(

• يافــا 	 مدينــة  يف  ولــد 
 . ملحتلــة ا

• املركزيــة 	 اللجنــة  عضــو 
لحركــة فتــح منــذ عــام 1968. 

• األمــن 	 جهــاز  رئيــس 
منظمــة  يف  املوحــد 
عــام  التحرير)االســتخبارات( 

.1 9 7 3

• ُعــرف إعالمًيــا بالرجــل الثانــي 	
يف منظمــة التحريــر وحركــة فتــح. 

• ُنسَب له تأسيس منظمة أيلول األسود.	

ولــد صــالح مصبــاح خلــف فــي مدينــة يافــا فــي الحــادي والثالثيــن مــن آب/ أغســطس 
عــام 1933، وهــو متــزوج ولــه ثالثــة أوالد وثــالث بنــات. درس املرحلــة األساســية فــي 
مدرســة املروانيــة فــي يافــا، وأنهــى الثانويــة العامــة مــن مدرســة فلســطين الثانويــة فــي 
غزة عام 1951، وحصل على درجة البكالوريوس في الفلسفة من كلية دار العلوم 
فــي جامعــة القاهــرة عــام 1957، وعلــى درجــة الدبلــوم فــي التربيــة وعلــم النفــس. عمــل 
ًســا فــي مدرســة الزهــراء الثانويــة للبنــات، ثــمَّ فــي مدرســة خالــد بــن الوليــد قــرب  مدّرِ

مخيــم النصيــرات فــي قطــاع غــزة، ثــَم مدرًســا فــي مــدارس الكويــت عــام 1959. 

انتســب فــي صبــاه إلــى فــرع األحــداث فــي منظمــة النجــادة قبــل عــام 1948، وانضــم 
لجماعــة اإلخــوان املســلمين وانخــرط فــي أنشــطتها، وأصبــح رئيًســا لرابطــة الطلبــة 
 ،1955 عــام  منــذ  الناصــر  عبــد  بجمــال  متينــة  بعالقــات  وارتبــط  الفلســطينيين، 
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وتطــوع فــي قــوات املقاومــة الشــعبية إبــان العــدوان الثالثــي علــى مصــر عــام 1956 
فــي  عضــًوا  وأصبــح   ،1968 عــام  الكرامــة  معركــة  وحضــر  فتــح،  بحركــة  والتحــق 
لــه مهمــة تشــكيل جهــاز حركتــه  1968،  وأســندت  اللجنــة املركزيــة للحركــة عــام 
األمنــي »الرصــد الثــوري« مســتعيًنا باملخابــرات املصريــة، وتولــى إدارة جهــاز شــؤون 
أيلــول األســود  إليــه تشــكيل منظمــة  ســب 

ُ
)1971-1973(، ون بيــن األعــوام  األردن 

ــذت عمليــات ضــد املصالــح الصهيونيــة فــي العالــم، واســتهدفت عــدًدا مــن  التــي نفَّ
خصــوم املنظمــة ال ســيما فــي الســاحة األردنيــة.

تــرأس اســتخبارات منظمــة التحريــر فيمــا ُعــرف حينهــا بجهــاز األمــن املوحــد عــام 
املشــتركة  العمليــات  غرفــة  فــي  حاضــًرا  ليكــون  الســادات  اســتدعاه  وقــد   ،1973
لحــرب أكتوبــر 1973، ولعــب دوًرا مركزًيــا فــي تنظيــم العالقــة بيــن فصائــل منظمــة 
التحريــر وباقــي مكونــات املشــهد السيا�ســي اللبنانــي فــي ســبعينيات القــرن املا�ســي، 
وكان لــه دور بــارز فــي مواجهــة االنشــقاقات داخــل فتــح خصوًصــا انشــقاق القيــادي 
الفتحــاوي صبــري البنــا »أبــو نضــال« فــي ســبعينيات القــرن املا�ســي، وقــد ســمح لــه 

مركــزه فــي املنظمــة فــي إقامــة عالقــات مــع العديــد مــن األجهــزة األمنيــة فــي العالــم.   

كان أبــو أيــاد مــن أهــم منظــري الحركــة الوطنيــة، وتــرك بصماتــه علــى الكثيــر مــن 
مقــوالت منظمــة التحريــر األساســية خصوًصــا تلــك التــي تتعلــق باالســتراتيجيات، 
ــز عــن غيــره مــن قادتهــا بمعارضتــه لدخــول صــدام حســين الكويــت، وبحماســه  وتميَّ
ملشــروع الدولــة الفلســطينية علــى جــزء مــن فلســطين. ولــه عمــل مســرحي بعنــوان« 
أيــام مجيــدة«)1958( باإلضافــة إلــى كتابــه الشــهير »فلســطيني بــال هويــة« )1978(.

لــه البعــض جــزًءا  تعــرض أبــو إيــاد لنقــد بعيــد أحــداث أيلــول عــام 1970، حيــث حمَّ
الــذي  األمــر  األردنــي،  النظــام  مــع  الصــدام  أزمــة  إدارة  آليــات  عــن  املســؤولية  مــن 
ســاهم الحًقــا فــي اســتقالته مــن جهــاز شــؤون األردن، كمــا انتقــده البعــض بســبب 
لجــوء منظمــة أيلــول األســود ملمارســة االغتيــاالت لخصومهــا العــرب، واســتهداف 
املصالــح الصهيونيــة فــي الخــارج، األمــر الــذي كانــت لــه تداعيــات ســلبية علــى ســمعة 
مــع  والتصالــح  التســوية  ملســار  املبكــر  لتأييــده  انتقــد  وأخيــًرا  التحريــر،  منظمــة 

الصهيونــي.    املشــروع 
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1948، وعــاش مرحلــة  يافــا عــام  أيــاد للتهجيــر القســري عــن مدينتــه  أبــو  تعــرض 
ة، كمــا تعــرض ملضايقــات كثيــرة مــن أكثــر مــن نظــام عربــي؛ فاعتقــل  اللجــوء املــرَّ
 ،1970 عــام  أيلــول  أحــداث  إبــان  وفــي األردن   ،1954 1952 وعــام  عــام  فــي مصــر 
وتعــرض ألكثــر مــن محاولــة اغتيــال، إلــى أن اغتيــل علــى يــد عنصــر مــن جماعــة أبــو 

نضــال فــي تونــس فــي الرابــع عشــر مــن كانــون ثانــي / ينايــر عــام 1991.  
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صالح دروزة
)2001-1966(

• ولد يف مدينة نابلس.	

• السياســية 	 القيــادات  أحــد 
حركــة  يف  والعســكرية 
التســعينيات. يف  حمــاس 

• يف 	 حمــاس  حركــة  ممثــل 
لجنــة التنســيق الفصائلــي 

نابلــس. محافظــة  يف 

• الكتلــة 	 مؤسســي  مــن 
جامعــة  يف  اإلســالمية 
ديــس  أبــو  القــدس/ 
 .)1986-1984( ومســؤولها 

• أحد مبعدي مرج الزهور أواخر عام 1992.	

ولــد صــالح الديــن نــور الديــن دروزة فــي مدينــة نابلــس فــي الخامــس والعشــرين مــن 
أيــار/ مايــو عــام 1966، وهــو متــزوج ولديــه ثالثــة أوالد وثــالث بنــات. درس املرحلتيــن 
األساســية والثانويــة فــي مــدارس نابلــس، وحصــل منهــا علــى الثانويــة العامــة فــي الفــرع 
العلمــي، ونــال درجــة البكالوريــوس فــي األحيــاء مــن جامعــة القــدس/ أبــو ديــس عــام 

1986. عمــل مديــًرا ملصنــع النــور للحقائــب.

التحــق دروزة بجماعــة اإلخــوان املســلمين منــذ شــبابه املبكــر، وشــارك فــي نشــاطاتها 
الدعويــة واالجتماعيــة والنقابيــة، وأصبــح مــن كوادرهــا الطالبيــة، وكان علــى رأس 
مؤس�ســي الكتلــة اإلســالمية فــي جامعــة القــدس/ أبــو ديــس عــام 1984، وقادهــا أثنــاء 
دراســته الجامعيــة، وانضــم لحركــة حمــاس فــور تأسيســها، وكان عضــًوا فــي لجنــة 
أثنــاء االنتفاضــة  نابلــس  فــي  الحركــة  املشــرفة علــى نشــاطات  الســرية  »الطــوارئ« 
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األولــى، وتولــى مســؤولية العمــل االجتماعــي فــي مخيــم مــرج الزهــور للمبعديــن )1992-
ــل حركــة حمــاس فــي لجنــة التنســيق الفصائلــي فــي محافظــة نابلــس.

َّ
1993(، ثــم مث

لحركــة  العســكري  الجنــاح  القســام  الديــن  عــز  الشــهيد  لكتائــب  دروزة  انضــم 
حمــاس فــي تســعينيات القــرن املا�ســي، وأصبــح أحــد أعضــاء الخليــة القســامية التــي 
كــوادر  مــن  1994، وكان  عــام  نخشــون فكســمان  الصهيونــي  الجنــدي  اختطفــت 
الحركــة الفلســطينية األســيرة، حيــث ُعــرف بعنــاده فــي أقبيــة التحقيــق الصهيونيــة، 
وبــدوره فــي أكثــر مــن محطــة مواجهــة مــع إدارة مصلحــة الســجون، كمــا لعــب دوًرا 

رئيًســا فــي إعــادة بنــاء الجنــاح العســكري لحمــاس بدايــة االنتفاضــة الثانيــة. 

عانــى دروزة خــالل مســيرة النضاليــة؛ فقــد اعتقلــه االحتــالل أول مــرة عــام 1989، 
وأعــاد اعتقالــه مــرة أخــرى عــام 1990، وأبعــده إلــى مــرج الزهــور فــي جنــوب لبنــان 
أواخــر عــام 1992، واعتقلــه مــرة ثالثــة عــام 1994، كمــا اعتقلتــه األجهــزة األمنيــة 
الفلســطينية مرتيــن، وتــم اغتيالــه إثــر قصــف طائــرة صهيونيــة لســيارته فــي شــارع 

حيفــا فــي مدينــة نابلــس فــي الخامــس والعشــرين مــن تمــوز/ يوليــو عــام 2001.

 



156

صالح شحادة
)2002-1953(

• ولــد يف مخيــم الشــاطئ يف 	
ــاع غزة. قط

• حركــة 	 يف  مؤســس  قائــد 
حمــاس.

• قائــد كتائــب الشــهيد عــز 	
الجنــاح  القســام  الديــن 
العســكري لحمــاس ســابقا.

• املكتــب 	 يف  ســابق  عضــو 
اإلخــوان  لجماعــة  اإلداري 
ــزة. ــاع غ ــلمين يف قط املس

• قضى يف سجون االحتالل15 عاًما.  	

ولــد صــالح الديــن مصطفــى شــحادة فــي مخيــم الشــاطئ لالجئيــن الفلســطينيين فــي 
لعائلــة فلســطينية الجئــة   ،1953 عــام  فبرايــر  مــن شــباط/  الرابــع  فــي  غــزة  قطــاع 
تعــود أصولهــا إلــى مدينــة يافــا املحتلــة، وهــو متــزوج ولــه ســت بنــات. درس املرحلــة 
األساســية فــي مدرســة األونــروا فــي مخيــم الشــاطئ ومدرســة بيــت حانــون الحكوميــة، 
والثانويــة فــي مدرســتي فلســطين ويافــا الثانويتيــن، وحصــل مــن األخيــرة علــى الثانويــة 
العامــة عــام 1972، ونــال درجــة البكالوريــوس فــي الخدمــة االجتماعيــة مــن املعهــد 
فــي  اجتماعًيــا  ــا 

ً
باحث فــي مصــر. عمــل  اإلســكندرية  فــي  االجتماعيــة  للخدمــة  العالــي 

ــا للشــؤون 
ً

ــا اجتماعًيــا فيهــا، ومفتش
ً

مدينــة العريــش فــي ســيناء عــام 1976، ثــمَّ مفتش
فــي دائــرة شــؤون  بيــن عامــي )1979-1982(، وموظًفــا  فــي قطــاع غــزة  االجتماعيــة 

الطلبــة فــي الجامعــة اإلســالمية بيــن عامــي )1988-1982(. 
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فــي  ياســين  أحمــد  الشــيخ  دروس  حضــور  علــى  املبكــر  شــبابه  فــي  شــحادة   
َ

ــف
َ

َعك
الجامعيــة  ســنته  فــي  املســلمين  اإلخــوان  بجماعــة  والتحــق  غــزة،  قطــاع  مســاجد 
الثالثــة، وانخــرط فــي نشــاطاتها الدعويــة واالجتماعيــة والخيريــة واألمنيــة، وانضــم 
بعــد  غــزة  فــي قطــاع  ُمقاِومــة لالحتــالل  1983 ألول خليــة عســكرية إخوانيــة  عــام 
اســم  عليــه  أطلــق  لإلخــوان  تابًعــا  عســكرًيا  جهــاًزا  وأســس   ،1967 عــام  احتاللــه 
»املجاهــدون الفلســطينيون« عــام 1986، وهــو أيًضــا أول جهــاز عســكري لحركــة 
حمــاس، وأشــرف علــى تشــكيل عــدد مــن املجموعــات العســكرية مثــل؛ املجموعــة 
ــذت هــذه املجموعــات عــدًدا مــن عمليــات املقاومــة؛  44، واملجموعــة 101، وقــد نفَّ
كزرع عبوات ناسفة في مواقع تابعة لالحتالل، وإطالق النار على دورياته وسيارات 
املســتوطنين، واختطــاف جندييــن صهيونييــن وقتلهمــا واالحتفــاظ بجثتيهمــا لفتــرة 

طويلــة.

 شــارك في تأســيس حركة حماس أواخر عام 1987، وفي تطوير جهازها العســكري 
واإلعالمــي، وقــاد كتائــب عــز الديــن القســام قبيــل انــدالع االنتفاضــة الثانيــة عــام 
تنفيــذ  2000، وعمــل علــى تطويــر تســليحها ورفــع كفــاءة مقاتليهــا، وأشــرف علــى 

عــدد مــن العمليــات النوعيــة ضــد أهــداف صهيونيــة.

عانــى شــحادة خــالل مســيرته النضاليــة؛ إذ اعتقلتــه قــوات االحتــالل عــام 1984 
 

ً
خــرى عــام 1988 وقبــع فــي التحقيــق عاًمــا كامــال

ُ
عيــد اعتقالــه مــرة أ

ُ
ملــدة عاميــن، وأ

لهــا  ضيــف 
ُ
أ بالســجن مــدة عشــرة أعــوام،  قــاٍس، وحكــم عليــه  وتعــرض لتعذيــٍب 

اإلداري  االعتقــال  إلــى  محكوميتــه  انقضــاء  بعــد  االحتــالل  حّولــه  كمــا  آخــر،  عــام 
 عــن باقــي األســرى لســنوات، وقــد نجــا مــن عــدة 

ً
مــدة عشــرين شــهًرا، وظــلَّ معــزوال

محــاوالت اغتيــال مــن قبــل قــوات االحتــالل، وظــل مطــارًدا إلــى أن اغتيــل بواســطة 
قنبلــة تــزن طًنــا أطلقتهــا طائــرة أف 16 الصهيونيــة علــى العمــارة التــي كان يتواجــد  

فيهــا ليلــة الثانــي والعشــرين مــن تمــوز/ يوليــو عــام 2002.
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عادل عوض اهلل
)1998-1967(

• ولد يف مدينة البيرة.	

• قيــادي يف حركــة حمــاس 	
يف محافظــة رام اهلل والبيرة.

• كتائــب 	 مؤسســي  أحــد 
القســام يف الضفــة الغربيــة. 

• يف 	 القســام  كتائــب  قائــد 
الضفــة الغربيــة )1998-1996(. 
ــالل  ــم 1 لالحت ــوب رق واملطل

ــنوات.  ــدة س لع

• من قيادات الحركة الفلسطينية األسيرة.	

ولــد عــادل أحمــد عــوض هللا فــي مدينــة البيــرة فــي الرابــع عشــر مــن نيســان/ أبريــل 
عــام 1967، وهــو متــزوج ولــه ثالثــة أوالد وبنــت. درس املرحلــة األساســية فــي مدرســتي 
املغتربيــن والبيــرة الجديــدة، والثانويــة فــي املدرســة الهاشــمية. التحــق بكليــة العلــوم 
والتكنولوجيــا فــي جامعــة القــدس لدراســة الرياضيــات، وبكليــة اآلداب فــي جامعــة 

بيــت لحــم لدراســة اللغــة العربيــة.

فــي  ونشــط  املســلمين،  اإلخــوان  جماعــة  إلــى  املبكــر  شــبابه  فــي  هللا  عــوض  انضــم 
تنفيــذ فعالياتهــا الدعويــة واالجتماعيــة والثقافيــة، والتحــق بحركــة حمــاس فــور 
تأسيسها، وشارك في تخطيط وتنفيذ نشاطاتها في مدينتي رام هللا والبيرة، وساهم 
فــي كتابــة أول بيــان لهــا بعــد اعتقــال قيــادات صفهــا األول عــام 1991، وشــارك فــي 
تأســيس كتائــب القســام فــي الضفــة الغربيــة مــع صالــح العــاروري وإبراهيــم حامــد 
ومســتوطنيه،  االحتــالل  جيــش  ضــد  عمليــات  عــدة  ــذ  ونفَّ وخطــط   ،1992 عــام 
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وعمــل مــع محــي الديــن الشــريف، وســاهم مــع حســن ســالمة فــي التخطيــط لعمليــات 
الثــأر املقــدس بعــد استشــهاد القائــد يحيــى عيــاش عــام 1996، وأصبــح قائــًدا عاًمــا 
1998. خــالل قيادتــه  فــي الضفــة الغربيــة حتــى استشــهاده عــام  لكتائــب القســام 
للقســام شــكل مجموعــات مســلحة فــي كافــة محافظــات الضفــة الغربيــة، وأســس 

لبنيــة عســكرية هــي األولــى مــن نوعهــا فــي الضفــة.

أقبيــة  فــي  صالبتــه  عنــه  وُعــرف  األســيرة،  الفلســطينية  الحركــة  قيــادات  مــن  يعــد 
التحقيــق، وحنكتــه فــي إدارة الصــراع مــع ســلطة مصلحــة الســجون الصهيونيــة، 
وقــد أشــرف علــى عــدٍد مــن محطــات املواجهــة معهــا فــي تســعينيات القــرن املا�ســي.

خــالل  مــرات  عــدة  أصيــب  حيــث  النضاليــة؛  مســيرته  أثنــاء  هللا  عــوض  عانــى 
االنتفاضــة األولــى، واعتقلتــه قــوات االحتــالل عــام 1989، تبعتهــا عــدة اعتقــاالت 
1996، وقــد  1992، وأصبــح املطلــوب األول لديهــا عــام  أخــرى منهــا اعتقــال عــام 
قــت ســلطات االحتــالل علــى عائلتــه، وأخضعتهــم للتحقيــق امليدانــي عــدة مرات،  ضيَّ
للتفتيــش  منزلــه  وأخضعــت  مكانــه،  ملعرفــة  محاولــة  فــي  أشــقائه  أحــد  واعتقلــت 
ــه  واملراقبــة، والحقتــه األجهــزة األمنيــة الفلســطينية واعتقلــت شــقيقه عمــاد، لكنَّ
ــن مــن الفــرار مــن ســجونها وااللتحــاق بعــادل، إلــى أن تمكنــت وحــدات اليمــام 

َّ
تمك

الخاصــة الصهيونيــة باغتيالهمــا فــي مزرعــٍة بالقــرب مــن بلــدة ترقوميــا فــي محافظــة 
الخليــل فــي العاشــر مــن أيلول/ســبتمبر عــام 1998، واحتجــز االحتــالل جثمانهمــا 
حتــى عــام 2014، وتــم دفنهمــا فــي مدينــة البيــرة، وقــد أطلقــت كتائــب القســام علــى 
عــادل  اســم مجموعــات  الثانيــة  إبــان االنتفاضــة  فــي رام هللا  العاملــة  مجموعاتهــا 

وعمــاد عــوض هللا تخليــًدا لذكراهمــا. 
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عارف العارف
)1973-1892(

• القــدس 	 مدينــة  يف  ولــد 
 .1892 عــام  املحتلــة 

• ــة 	 ــغال يف الحكوم ــر األش وزي
ــام 1955. ــة ع األردني

• رئيــس بلديــة القــدس )1949-	
.)1955

• ــطيني 	 ــف الفلس ــر املتح مدي
ــام 1963. ــدس ع يف الق

• مــؤرخ متخصــص يف تاريــخ 	
فلســطين ومدنهــا.  

املحتلــة  القــدس  مدينــة  فــي  العــارف  مصطفــى  الرحمــن  عبــد  شــحادة  عــارف  ولــد 
عــام 1892، وهــو متــزوج ولــه ثالثــة أوالد وأربــع بنــات. درس املرحلــة األساســية فــي 
املدرســة املأمونيــة فــي القــدس، والثانويــة فــي مدرســة »نموئــة تراقــي« فــي إســطنبول 
عــام 1909، ونــال درجــة البكالوريــوس فــي االقتصــاد والسياســة واإلدارة مــن كليــة 
واألملانيــة  والروســية  التركيــة  وأتقــن   ،1913 عــام  إســطنبول  جامعــة  فــي  اآلداب 
واإلنجليزيــة والفرنســية والعبريــة. عمــل محــرًرا فــي صحيفــة بيــام )الرســالة( التركيــة، 
ــا فــي الجيــش 

ً
ثــمَّ موظًفــا فــي قلــم الترجمــة التابــع لــوزارة الخارجيــة التركيــة، ثــم ضابط

إبــان  ــن  ُعّيِ كمــا  الجنوبيــة،  ســوريا  صحيفــة  فــي  محــرًرا  ثــمَّ  الخامــس،  العثمانــي 
-1921 ويافــا)  وبيســان  ونابلــس  جنيــن  ألقضيــة  مقــام  قائــم  البريطانــي  االحتــالل 

1926(، وســكرتيًرا عاًمــا لحكومــة األميــر عبــد هللا )1926-1929(، وقائــم مقــام بئــر 
الســبع وغــزة )1929-1943(، وقائــم مقــام رام هللا ولــواء القــدس عــام 1943، ثــم 
ــَن مســاعدا لحاكــم لــواء القــدس البريطانــي حتــى عــام 1948، ثــم أصبــح رئيًســا  ُعّيِ
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لبلديــة القــدس بيــن األعــوام )1949-1955(، ووزيــًرا لألشــغال العامــة عــام 1955، 
 .1963 فــي القــدس  ومديــًرا للمتحــف الفلســطيني 

شــارك فــي شــبابه فــي معــارك العثمانييــن مــع الــروس إبــان الحــرب العامليــة األولــى، 
ووصــل فلســطين عــام 1919، وانضــم إلــى النــادي العربــي فــي القــدس، ونشــط فــي 
إحيــاء املناســبات الدينيــة والوطنيــة، وشــارك فــي أحــداث النبــي مو�ســى عــام 1920، 
وهــرب إلــى األردن، ثــم عــاد إلــى القــدس بعــد تعييــن هربــرت صموئيــل مندوًبــا ســامًيا 
د  لفلســطين، وســاند الثــورة الفلســطينية الكبــرى بيــن عامــي )1936-1939(، وزوَّ
املقاتليــن الفلســطينيين والعــرب فــي بعــض املواقــع باملــؤن واألدويــة وصفائــح لنقــل 
اســتيعاب  عمليــة  علــى  وأشــرف  النكبــة،  أحــداث  إبــان  القــدس  منطقــة  فــي  املــاء 
الالجئيــن فــي منطقتــي القــدس ورام هللا، وعقــد عــدة اجتماعــات مــع مســؤولين عــرب 
منهــم األميــر عبــد هللا األول بــن الحســين )ملــك األردن األســبق(، وقــادة ميدانييــن 
فولــك  الكونــت  الدولــي  املبعــوث  مثــل  أجانــب  ومبعوثيــن  القاوقجــي،  فــوزي  مثــل 
برنــادوت، باإلضافــة إلــى منــدوب الصليــب األحمــر مســيو كروازيــه، وتــرأس اللجنــة 
التنفيذيــة لـــرابطة املناضــل الجريــح فــي القــدس، كمــا كان مــن رعــاة جمعيــة إنعــاش 

األســرة فــي البيــرة.

ق�ســى العــارف جــزًءا مــن حياتــه فــي الكتابــة والتأليــف والنشــر، وقــد بــدأ مشــواره 
فــي الكتابــة إبــان أســره فــي ســيبيريا، حيــث ســاهم فــي إنشــاء مجلــة حائــط اســماها » 
ناقــة هللا«، ثــمَّ مــارس الكتابــة الصحفيــة فــي فلســطين، وبــدأ بنشــر كتبــه فــي تاريــخ 
فلســطين منــذ ثالثينيــات القــرن املا�ســي مثــل كتــب: القضــاء بيــن البــدو )1933(، 
 ،)1943( غــزة  وتاريــخ   ،)1943( ورؤيــاي   ،)1934( وقبائلهــا  الســبع  بيــر  وتاريــخ 
واملوجــز فــي تاريــخ عســقالن )1943(، وتاريــخ الحــرم القد�ســي )1947(، واملســيحية 
في القدس )1951(، وتاريخ قّبة الصخرة املشرفة واملسجد األق�سى املبارك وملحة 
رجمــت 

ُ
ت وقــد   ،)1961( القــدس  تاريــخ  فــي  )1958(، واملفصــل  القــدس  تاريــخ  عــن 

كتبــه إلــى أكثــر مــن لغــة منهــا اإلنجليزيــة والفرنســية، ولــه أعمــال غيــر منشــورة مثــل 
»أيــام فــي ســيبيريا مذكــرات«، و«مذكــرات ثــالث ســنوات فــي عمــان 1929-1926«، 
و«يوميــات غــزة 1934-1936، و« أوراق عــارف العــارف«. وقــد كتــب عنــه عــدد مــن 

املؤرخيــن والباحثيــن الفلســطينيين والعــرب واألجانــب. 
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عانــى عــارف العــارف فــي حياتــه؛ فأســر فــي معركــة أرضــروم الشــهيرة التــي جــرت فــي 
الســادس عشــر مــن شــباط 1916 بيــن القــوات العثمانيــة والجيــش الرو�ســي، وظــل 
فــي ســجن فــي ســيبيريا ثــالث ســنوات، كمــا أن الســلطات البريطانيــة حكمــت عليــه 
غيابًيــا عشــر ســنوات بعــد أحــداث النبــي مو�ســى، وعايــش النكبــة وأحداثهــا الكبــرى، 
واضطــر للعيــش فــي البيــرة بعــد ســقوط شــرقي القــدس عــام 1967، حتــى وفاتــه عــام 

فــي الثالثيــن مــن تمــوز/ يوليــو عــام 1973. 
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عبد احلميد السائح
)2001-1907(

• ولد يف مدينة نابلس.	

• املجلــس 	 عــام  أميــن 
ــام 1939. ــالمي األىلع ع اإلس

• الوطنــي 	 املجلــس  رئيــس 
.)1993-1984( الفلســطيني 

• قاضــي القضــاة يف الضفــة 	
ــس  ــام 1967، ورئي ــة ع الغربي
محكمــة االســتئناف الشــرعية 

ــام 1948. ــدس ع يف الق

• ــالمية يف 	 ــات اإلس ــؤون واملقدس ــاف والش ــر األوق وزي
.)1970  -1967( األردن 

ولــد عبــد الحميــد عبــد الحليــم الســائح فــي مدينــة نابلــس عــام 1907، وهــو متــزوج 
ولــه ثالثــة أبنــاء ذكــور وثالثــة إنــاث. درس املرحلــة األساســية فــي مدرســة الخــان فــي 
نابلــس، والثانويــة فــي املدرســة الرشــادية الشــرقية عــام 1920، وحــاز علــى شــهادة 
األهليــة مــن جامعــة األزهــر عــام 1923، وشــهادة العامليــة مــن نفــس الجامعــة عــام 
1925، وشــهادة التخصــص فــي الشــريعة اإلســالمية »بــراءة« مــن مدرســة القضــاء 
الشــرعي التابعــة لــوزارة املعــارف املصريــة عــام 1927. عمــل مدرًســا للغــة العربيــة 
والديــن اإلســالمي فــي مدرســة النجــاح الوطنيــة بيــن عامــي )1928-1929(، ثــمَّ كاتًبــا  
فــي املحكمــة الشــرعية فــي نابلــس، فرئيًســا للكّتــاب عــام 1930، ثــم قاضًيــا فــي نفــس 
املحكمــة عــام 1935، وعمــل ســكرتيًرا عاًمــا للمجلــس اإلســالمي األعلــى عــام 1939، 
ــن أميًنــا عاًمــا للمجلــس اإلســالمي الشــرعي األعلــى بيــن عامــي )1939 – 1940(،  وُعّيِ
فــي  )1941-1945(، وعضــًوا  األعــوام  بيــن  الشــرعية  القــدس  فــي محكمــة  وقاضًيــا 
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محكمــة االســتئناف الشــرعية فــي القــدس عــام 1946، ورئيًســا ملحكمــة االســتئناف 
ومديــًرا للمحاكــم الشــرعية فــي الضفــة الغربيــة بعــد النكبــة عــام 1948، وعضــًوا فــي 
مجلــس األوقــاف والشــؤون اإلســالمية، وقاضًيــا للقضــاة فــي الضفــة الغربيــة عــام 
1967، ثــم وزيــرا لألوقــاف والشــؤون واملقدســات اإلســالمية فــي الحكومــة األردنيــة 
مرتيــن فــي الفتــرة بيــن عامــي )-1967 1968( ثــم حتــى عــام 1970، كمــا عيــن قاضًيــا 
واالســتثمار  للتنميــة  اإلســالمي  البنــك  تأســيس  فــي  وشــارك  األردن،  فــي  للقضــاة 
كليــة  فــي  محاضــًرا  وكان   ،1971 عــام  للبنــك  شــرعًيا  مستشــاًرا  وعمــل  األردن،  فــي 

الشــريعة فــي الجامعــة األردنيــة.

انخــرط الســائح فــي العمــل السيا�ســي منــذ كان طالًبــا، فقــد ذهــب فــي بعثــة دراســية 
ملواجهــة  اســتعداًدا  الشــرعي  العلــم  علــى  الحصــول  مرســلوه  منهــا  َهــَدف  لألزهــر 
فــي  وقتهــا  فســاهم   ،1929 عــام  البــراق  ثــورة  فــي  شــارك  وقــد  البريطانــي،  االحتــالل 
تأســيس جمعيــة ســرية تهــدف إلــى التحذيــر مــن املطامــع الصهيونيــة فــي فلســطين، 
وتدعــو إلــى مقاومــة املحتــل البريطانــي، وشــارك فــي مؤتمــر التســليح الــذي عقــد فــي 
الشــبان  جمعيــة  تأســيس  فــي  وأســهم   ،1931 عــام  اليهــود  لتســليح  رفًضــا  نابلــس 
1932، والتصــق بحــزب االســتقالل العربــي. كان رئيًســا  فــي نابلــس عــام  املســلمين 
للجنــة التبرعــات فــي اللجنــة القوميــة فــي نابلــس إبــان إضــراب عــام 1936، وكان مــن 
أعضــاء املجلــس الوطنــي الفلســطيني األول املنعقــد فــي القــدس عــام 1964، وســاهم 
فــي تأســيس الهيئــة اإلســالمية العليــا فــي القــدس، والتــي لعبــت دوًرا فــي الدفــاع عــن 
األق�ســى،  املســجد  إعمــار  لجنــة  فــي  عضــًوا  وأصبــح  وأهلهــا،  املدينــة  مقدســات 
دائمــة  لجنــة  بإنشــاء  أو�ســى  والــذي   ،1968 عــام  عمــان  مؤتمــر  عقــد  فــي  وســاهم 

القــدس. إلنقــاذ 

أنتخــب رئيًســا للمجلــس الوطنــي الفلســطيني خــالل الــدورة الســابعة عشــر فــي عمــان 
عــام 1984 وبقــي يشــغله حتــى اســتقالته عــام 1993، وقــد كان لــه دور فــي تقريــب 
وجهــات النظــر بيــن حركتــي فتــح وحمــاس، وقــد تواصــل مــع حركــة حمــاس فــي أكثــر 

مــن محطــة منــذ عــام 1990 مــن أجــل إدخالهــا فــي املجلــس الوطنــي الفلســطيني.

اعتبــر الســائح مــن النخبــة الفلســطينية األزهريــة التــي اندمجــت بالنظــام السيا�ســي 
 للحفــاظ علــى مــا تبقــى مــن فلســطين، 

ً
األردنــي، مفترضــة أن ذلــك سيشــكل مدخــال
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ملتصقــة  بقائهــا  مــع  ضــاع،  مــا  اســترجاع  أجــل  مــن  عليهــا  االتــكاء  يمكــن  ونقطــة 
بالحركــة الوطنيــة الفلســطينية وتطلعاتهــا، بالرغــم مــن انتقــادات الكثيريــن لهــذا 
الوطنيــة  والحركــة  األردنــي  النظــام  أولويــات  بيــن  الكبيــرة  للفجــوة  نظــًرا  املوقــف 
ولكــون  محطــة،  مــن  أكثــر  فــي  بينهمــا  العالقــة  حكــم  الــذي  وللتوتــر  الفلســطينية 
فــي الحركــة الوطنيــة يتطلــب قــدًرا أكبــر مــن االســتقاللية عــن املحيــط  االنخــراط 

اإلقليمــي.  

كان الســائح مــن املؤسســين للمجمــع امللكــي لبحــوث الحضــارة اإلســالمية »مؤسســة 
آل البيت« في عّمان عام 1980، وقد صدر له العديد من الكتب والدراسات منها؛ 
مبــادئ فــي الديــن اإلســالمي، ونهــج اإلســالم، والتربيــة اإلســالمية، ومكانــة القــدس 
فــي اإلســالم، واالنتفاضــة الفلســطينية: مســتقبلها ودورهــا فــي التحريــر، ومــاذا بعــد 
إحــراق املســجد األق�ســى؟، وفلســطين، وال صــالة تحــت الحــراب: مذكــرات الشــيخ 

عبــد الحميــد الســائح، كمــا شــارك فــي العديــد مــن املؤتمــرات والنــدوات الدوليــة.

عانــى الســائح إبــان االحتــالل البريطانــي؛ فقــد اعتقــل ملــدة تســعة أشــهر فــي معتقــل 
مزرعــة عــكا فــي أيلــول/ ســبتمبر عــام 1937، وأبعــد عاًمــا كامــال إلــى مدينــة البيــرة، 
وعايش النكبة والنكســة، وصدر بحقه أول قرار من االحتالل الصهيوني باإلبعاد 

عــن فلســطين بعــد أربعــة أشــهر مــن حــرب حزيــران عــام 1967.  

توفــي فــي الثامــن مــن كانــون الثانــي/ ينايــر عــام 2001 فــي عمــان، ودفــن فــي القــدس 
بنــاًء علــى وصيتــه.
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عبد اخلالق يغمور
)1984-1912(

• ولد يف مدينة الخليل.	

• النــواب 	 مجلــس  عضــو 
.)1957-1956( األردنــي 

• التنفيذيــة 	 اللجنــة  عضــو 
التحريــر  ملنظمــة 
.)1968  -1964( الفلســطينية 

• الوطنــي 	 املجلــس  عضــو 
الفلســطيني منــذ عــام 1964.

• رئيــس بلديــة الخليــل )1962-	
.)1964

املرحلــة  درس   .1912 عــام  الخليــل  مدينــة  فــي  يغمــور  حســين  الخالــق  عبــد  ولــد 
األساســية فــي مــدارس الخليــل، والثانويــة فــي الكليــة العربيــة فــي القــدس، وحصــل 
منهــا علــى الثانويــة العامــة عــام 1928، ونــال درجــة البكالوريــوس فــي القانــون مــن 

التعليــم واملحامــاة.  فــي مهنتــي  1947. عمــل  عــام  فــي مصــر  القاهــرة  جامعــة 

التحــق يغمــور مبكــًرا بصفــوف الحركــة الوطنيــة، وشــارك فــي الثــورة الفلســطينية 
الكبــرى عــام 1936، وأصبــح مستشــاًرا لقائــد منطقــة الخليــل فــي الثــورة عبــد الحليــم 
ــن ســكرتيًرا للجنــة القوميــة فــي الخليــل بيــن عامــي )1947- الجوالنــي عــام 1937، وُعّيِ

1949(. اهتــم بالعمــل املؤسســاتي؛ فشــارك فــي تأســيس جمعيــة املناضــل الجريــح 
عــام 1949، ورابطــة الجامعييــن فــي الخليــل عــام 1953، واالتحــاد العــام للجمعيــات 
كمــا   ،1961 عــام  اإلســالمية  الخيريــة  والجمعيــة   ،1959 عــام  األردن  فــي  الخيريــة 
فــي الحيــاة الحزبيــة والبرملانيــة والنقابيــة، فالتحــق بحــزب البعــث العربــي  انخــرط 
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االشــتراكي بدايــة خمســينيات القــرن املا�ســي، وانتخــب عضــًوا فــي مجلــس النــواب 
األردنــي عــن محافظــة الخليــل عــام 1956، ونشــط فــي معارضــة سياســية األحــالف 
بيــن  األردنييــن  املحاميــن  لنقيــب  نائًبــا  وانتخــب   ،1956 عــام  بغــداد  حلــف  ســيما 
عامــي )1960-1962(، ورئيًســا لبلديــة الخليــل بيــن عامــي )1962-1964(، وأســهم 
فــي تأســيس منظمــة التحريــر الفلســطينية عــام 1964، واشــترك فــي صياغــة ميثاقهــا 
مجلســها  وفــي  األولــى،  التنفيذيــة  لجنتهــا  فــي  عضــًوا  وأصبــح  الفلســطيني،  القومــي 
الوطنــي األول، وأنتخــب مجــدًدا عضــًوا فــي اللجنــة التنفيذيــة خــالل الــدورة الثالثــة 
1968، وســاهم فــي تأســيس مجلــس التخطيــط  1966 والــدورة الرابعــة عــام  عــام 
فــي  وعضــًوا  فيــه،  وأصبــح عضــًوا   ،1968 عــام  املنظمــة،  أذرع  أحــد  الفلســطيني، 
م مســؤولية دائــرة التنظيــم الشــعبي داخــل املنظمــة، وكان 

َّ
املجلــس املركــزي، وتســل

مــا وصفــوه ببيروقراطيــة  التنفيذيــة الذيــن اعترضــوا علــى  اللجنــة  ضمــن أعضــاء 
أحمــد الشــقيري وتفــرده فــي اتخــاذ القــرارات وطالبــوا باســتقالته مــن رئاســة اللجنــة 
التســوية،  مســار  فــي  الدخــول  التحريــر  منظمــة  قبــول  عــارض  كمــا  التنفيذيــة، 

واســتقال مــن عضويــة املجلــس الوطنــي الفلســطيني اعتراًضــا علــى ذلــك.

م يغمــور مســاهماٍت فــي الكتابــة القانونيــة، وصــدرت لــه عــدة دراســات فــي هــذا  قــدَّ
املجــال، وشــارك فــي وضــع الئحــة آداب املهنــة وقواعــد الســلوك لنقابــة املحامييــن 

األردنييــن عــام 1978. 

عانــى خــالل مســيرته النضاليــة؛ إذ اعتقلتــه الســلطات األردنيــة عــام 1957، وأزالــت 
الثانــي/  فــي كانــون  البرملــان األردنــي  فــي  البرملانيــة عنــه، وألغــت عضويتــه  الحصانــة 

ينايــر عــام 1958، وأبقتــه فــي ســجن الجفــر الصحــراوي حتــى عــام 1959.

توفــي فــي األردن فــي الثامــن عشــر مــن تشــرين الثانــي/ نوفمبــر عــام 1984، ودفــن فــي 
عّمــان.
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عبد العزيز الرنتيسي
)2004-1947(

• ولــد يف قريــة يبنــا املهجــرة 	
قضــاء الرملــة املحتلــة.

• أحــد قــادة اإلخوان املســلمين 	
يف قطــاع غــزة يف ثمانينات 

ــرن املاضي.  الق

• حركــة 	 يف  مؤســس  قائــد 
 .1987 عــام  حمــاس 

• يف 	 حمــاس  حركــة  رئيــس 
قطــاع غــزة عــام 2004.

• الناطــق الرســمي باســم مبعــدي مــرج الزهــور يف 	
جنــوب لبنــان عــام 1992. 

ولــد عبــد العزيــز علــي عبــد الحفيــظ الرنتي�ســي فــي قريــة يبنــا املهجــرة قضــاء الرملــة 
املحتلــة فــي الثالــث والعشــرين مــن تشــرين أول/ أكتوبــر عــام 1947، وهــو متــزوج 
الغــوث،  وكالــة  مدرســة  فــي  األساســية  املرحلــة  درس  بنــات.  وأربــع  لولديــن  وأب 
1965، ونــال  وحصــل علــى الثانويــة العامــة مــن مدرســة خانيونــس الثانويــة عــام 
درجــة البكالوريــوس فــي الطــب مــن كليــة الطــب فــي جامعــة اإلســكندرية عــام 1972، 
ودرجــة املاجســتير فــي طــب األطفــال عــام 1976. عمــل طبيًبــا فــي مستشــفى ناصــر فــي 
خانيونــس عــام 1976، ومحاضــًرا فــي الجامعــة اإلســالمية منــذ عــام 1978، وكان 

ا علــى مســتوصف الجامعــة، باإلضافــة لعملــه فــي عيادتــه الخاصــة. 
ً
مشــرف

التحــق الرنتي�ســي بجماعــة اإلخــوان املســلمين فــي مرحلــة مبكــرة مــن حياتــه، وانخرط 
اإلداريــة  الهيئــات  فــي  عضــًوا  وكان  والنقابيــة،  والتوعويــة  الدعويــة  أنشــطتها  فــي 
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للمجمــع اإلســالمي والجمعيــة الطبيــة العربيــة والهــالل األحمــر الفلســطيني، ومــن 
الداعيــن إلــى مقاطعــة االحتــالل عبــر االمتنــاع عــن دفــع الضرائــب عــام 1983، وكان 
أحــد قــادة اإلخــوان املســلمين فــي قطــاع غــزة ومســؤول اإلخــوان فــي خانيونــس، ومــن 
القــادة املؤسســين لحركــة حمــاس أواخــر عــام 1987، والناطــق باســم املبعديــن فــي 
مــرج الزهــور )1992-1993(، كمــا كان الناطــق الرســمي باســم حركــة حمــاس عــام 

1998، ورئيســها فــي قطــاع غــزة عــام 2004. 

امتــاز الرنتي�ســي بمواقفــه الصلبــة والعنيــدة تجــاه املحتــل، وتحديــه لــه فــي أكثــر مــن 
موطــن، وإيمانــه بالقــوة كاســتراتيجية وحيــدة فــي مواجهتــه، كمــا كان منفتًحــا علــى 
بينهــا علــى قاعــدة املقاومــة  الداعيــن للوحــدة فيمــا  الفلســطينية، ومــن  الفصائــل 
ــه »صقــر حمــاس« و«الطبيــب الثائــر«. وبرنامــج التحريــر، وقــد ُوصفــه كثيريــن بأنَّ

للرنتي�ســي إســهامات شــعرية؛ حيــث كتــب ديــوان شــعري منشــور بعنــوان حديــث 
النفــس، باإلضافــة لكتابتــه مقــاالت سياســية فــي عــدة صحــف محليــة وعربيــة.  

احتــالل  وعايــش  القاســية،  املخيمــات  حيــاة  وعــاش  النكبــة  مــن  الرنتي�ســي  عانــى 
الصهاينــة قطــاع غــزة عــام 1956، وعــام 1967، وفــرض عليــه االحتــالل اإلقامــة 
الجبريــة عــام 1981، وأقالــه مــن عملــه فــي مستشــفى ناصــر الحكومــي عــام 1983، 
واعتقلــه أول مــرة عــام 1983، ثــمَّ توالــت اعتقاالتــه لتبلــغ تســع ســنوات، وكان أول 
قيــادٍي مــن حركــة حمــاس يعتقلــه االحتــالل بعــد انــدالع االنتفاضــة األولــى، حيــث 
اعتقــل فــي الخامــس عشــر مــن كانــون ثانــي/ ينايــر عــام 1988، وأبعــد إلــى مــرج الزهور 
فــي جنــوب لبنــان أواخــر عــام 1992، واعتقلتــه أجهــزة األمــن الفلســطينية 4 مــرات 
واعتبــره  فــي ســجونها،  الطعــام  عــن  )1998-2001(، وخــاض إضراًبــا  األعــوام  بيــن 
الرئيــس األمريكــي جــورج بــوش االبــن واحــًدا مــن اإلرهابييــن العاملييــن، وقــد تعــرض 
لخمــس محــاوالت اغتيــال مــن قبــل االحتــالل، كانــت أولهــا فــي الثانــي والعشــرين مــن 
شــباط/ فبرايــر عــام 1993، عندمــا تــرك صحفيــا أجنبيــا حقيبــة متفجــرة فــي خيمتــه 
فــي مــرج الزهــور بعــد إجرائــه مقابلــة معــه، اغتالــه االحتــالل فــي الســابع عشــر مــن 

نيســان عــام 2004، بإطــالق صــاروٍخ موجــٍه مــن مروحيــة صهيونيــة علــى ســيارته. 
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عبد العزيز شاهني )أبو علي شاهني(
)2013-1941(

• بشــيت 	 قريــة  يف  ولــد 
الرملــة  قضــاء  املهجــرة 

. ملحتلــة ا

• الثــوري 	 املجلــس  عضــو 
لحركــة فتــح منــذ عــام 1989، 
ومســؤول فتــح يف قطــاع 

.)1993  -1988( غــزة 

• الوطنــي 	 املجلــس  عضــو 
.)2006-1996( الفلســطيني 

• عضــو املجلــس التشــريعي 	
.)2006-1996 (

• وزير التموين الفلسطيني )2003-1996(.	

ولــد عبــد العزيــز علــي شــاهين املعــروف بـ«أبــو علــي شــاهين« فــي قريــة بشــيت املهجــرة 
قضــاء الرملــة املحتلــة عــام 1941. درس املرحلــة األساســية فــي مــدارس وكالــة الغــوث 
فــي رفــح، والثانويــة فــي املــدارس الحكوميــة فــي خانيونــس، وحصــل منهــا علــى الثانويــة 

العامــة عــام 1960. عمــل فــي قطــر والســعودية.

لــدورة  فــي صفوفهــا، وخضــع  1962، ونشــط  فــي قطــر عــام  إلــى حركــة فتــح  انضــم 
عســكرية فــي معســكر الهامــة فــي ســوريا، ثــم انتقــل إلــى فلســطين ســًرا، وشــارك فــي 
تكويــن الخاليــا العســكرية األولــى لفتــح فــي األرض املحتلــة بعــد حــرب حزيــران عــام 
1967 فــي عــدة مناطــق منهــا نابلــس والخليــل ومــدن الداخــل الفلســطيني املحتــل، 
طــوا 

َّ
وكان مــن القيــادات األولــى للحركــة الفلســطينية األســيرة، ومــن أوائــل مــن خط

ذوا إضرابات عن الطعام داخل ســجون االحتالل، وهو من املؤسســين لحركة  ونفَّ
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الشبيبة الطالبية الذراع الطالبي لفتح في الجامعات واملدارس عام 1982، وممن 
عملــوا فــي القطــاع الغربــي، حيــث أوكلــت لــه مســؤولية مفوضيــة القطــاع الغربــي بيــن 
ــن أميًنــا لســر القيــادة الفلســطينية فــي لبنــان بيــن  ــه ُعّيِ عامــي )-1985 1986(، كمــا أنَّ
عامــي )-1986 1987(، وعــاد للعمــل فــي القطــاع الغربــي مــرة أخــرى خــالل تواجــده 
وانتخــب   ،)1993 1988-( عامــي  بيــن  غــزة  قطــاع  عــن   

ً
فــكان مســؤوال تونــس؛  فــي 

عضــًوا فــي املجلــس الثــوري لفتــح فــي املؤتمــر الخامــس عــام 1989.

عــاد إلــى فلســطين عــام 1995، وأصبــح عضــًوا فــي لجنــة املرجعيــة العليــا لفتــح فــي 
قطاع غزة بين عامي )1995-2005(، وعضًوا في املجلس التشــريعي األول )1996-
-1996( للتمويــن  ووزيــرا   ،)2006-1996( الوطنــي  املجلــس  فــي  وعضــًوا   ،)2006

 .)2003

عانــى شــاهين مــن سياســات االحتــالل؛ إذ اعتقلتــه مخابراتــه عــام 1967، وُحكــم 
عليه بالسجن خمسة عشر عاًما، ق�سى منها اثني عشر عاًما في العزل االنفرادي، 
وفــرض االحتــالل عليــه اإلقامــة الجبريــة فــي منزلــه فــي مخيــم تــل الســلطان فــي رفــح 
بيــن عامــي )1982-1983(، وألزمــه بالحضــور يومًيــا إلــى مقــر الشــرطة مــن الســاعة 
العاشــرة صباًحــا ثــم الثانيــة ظهــًرا، ثــم صــدر قــرار بنفيــه إلــى منطقــة الداهينيــة فــي 
ســيناء بيــن عامــي )-1983 1985(، ثــم أصــدرت املحكمــة العليــا الصهيونيــة قــراًرا 
بإبعــاده إلــى جنــوب لبنــان عــام 1985، ثــم اعتقــل فــي األردن  عــام 1986، وأبعدتــه 

الســلطات األردنيــة إلــى العــراق، وهدمــت قــوات االحتــالل منزلــه عــام 2004.

توفــي شــاهين فــي مستشــفى الشــفاء فــي مدينــة غــزة فــي الثامــن والعشــرين مــن أيــار/
مايــو عــام 2013 بعــد صــراع مــع املــرض، ودفــن فــي رفــح.
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عبد القادر احلسيني
)1948-1910(

• القــدس 	 مدينــة  يف  ولــد 
. ملحتلــة ا

• الجهــاد 	 تنظيــم  قائــد 
فلســطين  يف  املقــدس 

. )1 9 4 8 -1 9 4 7 (

• املقاومــة 	 قــادة  أبــرز  مــن 
 .)1948-1936( الفلســطينية 

• العربــي 	 الحــزب  ســكرتير 
يف  ومديــره  الفلســطيني 

لقــدس.  ا

• ــام 	 ــان ع ــهيرة يف نيس ــطل الش ــة القس ــد معرك قائ
 .1948

ولــد عبــد القــادر مو�ســى كاظــم الحســيني فــي مدينــة القــدس املحتلــة عــام 1910، 
وهــو متــزوج ولــه ثالثــة أوالد وبنــت. كان والــده أحــد قــادة الحركــة الوطنيــة البارزيــن. 
تلقــى تعليمــه األسا�ســي والثانــوي فــي مــدارس الرشــيدية وصهيــون اإلنجليزيــة وروضــة 
بيــروت،  فــي  األمريكيــة  بالجامعــة  والتحــق   ،1927 عــام  منهــا  تخــرج  التــي  املعــارف 
وحصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي العلــوم مــن الجامعــة األمريكيــة فــي القاهــرة عــام 
1932. عمــل موظًفــا فــي دائــرة األرا�ســي فــي فلســطين، ومدرًســا للرياضيــات فــي الكليــة 

ــض املتوســطة فــي بغــداد.  العســكرية امللكيــة فــي الرشــيد، ومدرســة التفّيِ

نشــط الحســيني فــي الحركــة الوطنيــة منــذ شــبابه املبكــر، فشــارك فــي املظاهــرات 
دة بسياســات بريطانيــا فــي فلســطين وبنشــاطات الحركــة الصهيونيــة، وأنشــأ  املنــّدِ
إبــان دراســته الجامعيــة فــي القاهــرة رابطــة طالبيــة لنصــرة فلســطين، وانتمــى للحــزب 
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وتــرأس  القــدس،  فــي  الحــزب، ومديــره  الفلســطيني وشــغل موقــع ســكرتير  العربــي 
ســكرتارية جمعيــة الشــاب املســلم املتعلــم فــي القــدس.

بالثــورة  والتحــق   ،1936 عــام  الكبيــر  اإلضــراب  أعقــاب  فــي  وظيفتــه  مــن  اســتقال 
الفلســطينية الكبــرى )1936-1939(، وأصبــح أحــد أبــرز قادتهــا، ولجــأ إلــى العــراق، 
فــي  اســتقر  ثــمَّ  بريطانيــا،  ضــد  العــراق  فــي  الكيالنــي  عالــي  رشــيد  ثــورة  فــي  وشــارك 
ــى تدريًبــا عســكرًيا فيهــا، ووصــل مصــر فــي  الســعودية، ثــم ســافر ســًرا إلــى أملانيــا وتلقَّ
شــهر شــباط/ فبرايــر 1946، وبــدأ بتأســيس تنظيــم »الجهــاد املقــدس« وهــو أحــد 

فــي فلســطين بيــن عامــي )1948-1947(. أهــم أذرع املقاومــة 

ــذ العديــد  عــاد إلــى فلســطين أواخــر عــام 1947 وقــاد الجهــاد املقــدس فيهــا، حيــث نفَّ
مــن الهجمــات النوعيــة علــى مواقــع القــوات الصهيونيــة، وخــاض معــارك شرســة 

دفاًعــا عــن املــدن والبلــدات والقــرى الفلســطينية. 

مصــر،  فــي  الشــورى  منهــا  صحــف  عــدة  فــي  املقــاالت  مــن  عــدًدا  الحســيني  كتــب 
فلســطين. فــي  واللــواء  اإلســالمية  والجامعــة 

صــل مــن الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت 
ُ
عانــى الحســيني فــي مســيرته النضاليــة؛ إذ ف

 ،1932 عــام  عــن مصــر  املصريــة  الســلطات  وأبعدتــه  السيا�ســي،  نشــاطه  بســبب 
وأصيــب فــي املظاهــرات التــي اندلعــت فــي يافــا ضــد االحتــالل البريطانــي عــام 1933، 
عــام  نعيــم  بنــي  وفــي معركــة   ،1936 عــام  الخضــر  فــي معركــة  أخــرى  مــرة  وأصيــب 
1938، وتعــرض لالعتقــال أكثــر مــن مــرة؛ حيــث اعُتقلــه البريطانيــون وهــو جريــح 
عــام 1936، ثــمَّ اعتقلــوه مــرة أخــرى فــي العــراق، ونفــي إلــى بلــدة زاخــو شــمال العــراق، 
ثــم اعُتقــل مــرة أخــرى بعــد اتهامــه باغتيــال فخــري النشاشــيبي فــي بغــداد، وأفــرج 
عنــه عــام 1943، ووضعــت زوجتــه رهــن اإلقامــة الجبريــة فــي بغــداد مــدة عشــرين 
شــهًرا، واستشــهد فــي معركــة القســطل فــي الثامــن مــن نيســان/ أبريــل 1948، ودفــن 

فــي مقبــرة املســجد األق�ســى. 
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عبد القديم زلوم
)2003-1924(

• ولد يف مدينة الخليل.	

• حــزب 	 يف  مؤســس  قائــد 
لتحريــر. ا

• زعيــم حــزب التحريــر )1977-	
.)2003

• ر إسالمي. 	 كاتب ومنظِّ

املرحلــة  درس  1924م.  عــام  الخليــل  مدينــة  فــي  ــوم 
ّ
زل يوســف  القديــم  عبــد  ولــد 

الخليــل،  فــي  الحســين  مدرســة  فــي  والثانويــة  اإلبراهيميــة،  املدرســة  فــي  األساســية 
وحصــل علــى شــهادة األهليــة مــن جامعــة األزهــر عــام 1942، وشــهادة العاليــة مــن 
تخصــص  فــي  أخــرى  شــهادة  مــع  والعامليــة   ،1947 عــام  األزهــر  فــي  الشــريعة  كليــة 
ــن مدرًســا فــي مــدارس بيــت لحــم  القضــاء الشــرعي مــن نفــس الجامعــة عــام 1949. ُعّيِ

عــام 1949، ثــم فــي مدرســة أســامة بــن املنقــذ فــي مدينــة الخليــل عــام 1951. 

اإلخــوان  بجماعــة  جامعًيــا  طالًبــا  كان  حيــن  ــر 
َّ
وتأث متدينــة،  أســرة  فــي  زلــوم  نشــأ 

بـــ  الفلســطينيين  أقرانــه  قبــل  مــن  ــب  ّقِ
ُ
ل حتــى  البنــا،  حســن  وبزعيمهــا  املســلمين 

الطلبــة  بيــن  األزهــر  جامعــة  داخــل  طالبًيــا  ا 
ً
نشــاط مــارس  وقــد  الصغيــر«،  »البنــا 

ثــمَّ   ،1950 عــام  الخليــل  فــي  اإلخــوان  دار  علــى  وتــردد  والشــاميين،  الفلســطينيين 
التقــى بالشــيخ تقــي الديــن النبهانــي عــام 1952م، وســاهم معــه فــي تأســيس حــزب 
التحريــر عــام 1953، وشــارك فــي رســم منهجــه وصياغــة مقوالتــه الرئيســة، وكان 

لــه.  اليمنــى  الــذراع  ــه  بأنَّ ُوصــف  الحــزب حتــى  مــن مؤســس  قريًبــا 

فــي  فشــارك  الغربيــة؛  للضفــة  األردنــي  الحكــم  إبــان  السيا�ســي  نشــاطه  تصاعــد 
رئيــس  مــع  وتواصــل   ،1956 وعــام   ،1954 عــام  األردن  فــي  البرملانيــة  االنتخابــات 
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الجمهوريــة عبــد الســالم عــارف إبــان إقامتــه فــي العــراق بيــن عامــي )1972-1959(، 
بالعمــل.  ترخيًصــا رســمًيا  الحــزب  منحــت  التــي  لبنــان  فــي  ونشــط 

 للحــزب بعــد وفــاة مؤسســه عــام 1977، وقــد التــزم بفكــر النبهانــي 
ً
 اختيــر زلــوم أميــرا

ــلٌّ للمؤّســس وامتــداٌد لــه، ومــع ذلــك 
ً
ــه ظ وتوجهاتــه وآرائــه، حتــى ُوِصــف عهــده بأنَّ

ــت النظــام الداخلــي   عــن بعــض التعديــالت واإلضافــات التــي مسَّ
ً

فقــد كان مســؤوال
والهيــاكل التنظيميــة واملواقــف الشــرعية، منهــا تعديــل النظــام الداخلــي، وإقــرار 
 انتخــاب لألميــر وديواًنــا للمظالــم، وأحــداث منصــب الناطــق الرســمي باســم 

َ
هيئــة

الحــزب عــام 1990، واإلفتــاء بجــواز الدخــول واملشــاركة فــي االنتخابــات النقابيــة 
الخيريــة. والجمعيــات 

 توســع الحــزب فــي عهــده جغرافًيــا، فأصبــح لــه امتــداد فــي آســيا الوســطى وجنــوب 
مــن قبيــل إقامــة املهرجانــات  شــرق آســيا وأوروبــا، وزادت نشــاطاته الجماهيريــة، 
مــن  عانــى  ــه  أنَّ إال  االحتجاجيــة،  والوقفــات  الصحفيــة  واللقــاءات  والنــدوات 
انشــقاقات  إلــى  ت  أدَّ املا�ســي،  القــرن  تســعينيات  فــي  تحديــًدا  داخليــة،  صراعــات 
عموديــة وأفقيــه فــي أكثــر مــن منطقــة منهــا؛ األردن وفلســطين وأوروبــا، وقــد خــرج 
مــن الحــزب عــدد مــن قياداتــه منهــم؛ أميــن نايــف ذيــاب ومحمــد نافــع عبــد الكريــم فــي 
ــس  األردن، وعمــر البكــري محمــد فــي بريطانيــا، ومحمــد شــويكي فــي فلســطين، وأسَّ
بعضهــم أحزاًبــا جديــدة، ورغــم التأثيــر الكبيــر لهــذه االنشــقاقات علــى مكانــة الحــزب 

وزعيمــه، إال أنَّ زلــوم بقــي أميــًرا إلــى أن تنحــى عــن منصبــه قبــل شــهر مــن وفاتــه. 

تــرك زلــوم العديــد مــن الكتــب منهــا؛ األمــوال فــي دولــة الخالفــة، ونظــام الحكــم فــي 
اإلســالم، والديمقراطيــة نظــام كفــر، ومنهــج حــزب التحريــر فــي التغييــر، وحتميــة 

صــراع الحضــارات، وكيــف هدمــت الخالفــة. 

عانــى زلــوم مــن املالحقــة فــي أكثــر مــن دولــة عربيــة وإســالمية، واعتقــل أثنــاء الحكــم 
األردنــي للضفــة مــدة عاميــن ونفــي مــن الخليــل لفتــرة، وتــم التضييــق عليــه فــي مهنــة 

التدريــس. توفــي فــي التاســع والعشــرين مــن نيســان/ إبريــل عــام 2003. 
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عبد احملسن أبو ميزر
)1992-1929(

• ولد يف مدينة الخليل.	

• التنفيذيــة 	 اللجنــة  عضــو 
ــطينية  ملنظمة التحرير الفلس
والناطــق الرســمي لهــا )1974-

.)1984

• الوطنــي 	 املجلــس  عضــو 
.)1987-1973( الفلســطيني 

• مــن مؤسســي جبهــة التحرير 	
لفلسطينية. ا

• قيادي يف جبهة اإلنقاذ الوطني الفلسطيني.	

ولــد عبــد املحســن حســني أبــو ميــزر فــي مدينــة الخليــل عــام 1929. درس املرحلــة 
األساســية فــي مــدارس الخليــل والثانويــة فــي غــزة، وحصــل علــى درجــة البكالوريــوس 
فــي الحقــوق مــن كليــة الحقــوق فــي جامعــة القاهــرة عــام 1951. زاول مهنــة املحامــاة 
 ،)1960-1958( عامــي  بيــن  الوحــدة  لجريــدة  محــرًرا  وعمــل  القــدس،  مدينــة  فــي 
وجريــدة الصحافــة بيــن عامــي )1961-1962(، وتــرأس تحريــر جريــدة البعــث بيــن 

.)1965-1963( عامــي 

العربــي  البعــث  حــزب  إلــى  فانضــم  الوطنــي؛  العمــل  فــي  املبكــر  شــبابه  منــذ  نشــط 
االشــتراكي أثنــاء دراســته الثانويــة، وغــادر غــزة برفقــة الجيــش املصــري إلــى مصــر 
أثناء انســحابه عام 1949، ونشــط في صفوف الطلبة الفلســطينيين في الجامعات 
فــي تأســيس االتحــاد العــام لطلبــة فلســطين، وأصبــح مســؤول  املصريــة، وســاهم 
اللجنــة الثقافيــة فيــه أثنــاء دراســته الجامعيــة، وانتقــل للعيــش فــي القــدس، وأصبــح 
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القــدس عــام  فــي  البعــث  1955، وســكرتيًرا لحــزب  بلديتهــا عــام  فــي مجلــس  عضــًوا 
1956، وكان مــن مؤس�ســي »جبهــة التحريــر الفلســطينية« عــام 1961 مــع شــفيق 
الحــوت وآخريــن، وعضــًوا فــي األمانــة العامــة التحــاد الصحفييــن العــرب عــام 1962.

 شــارك أبو ميزر في الحياة السياســية في ســوريا، حيث كان عضًوا في لجنة صياغة 
مســودة الدســتور الســوري عــام 1964، وعــاد إلــى القــدس عــام 1965، وســاهم فــي 
النشــاط السيا�ســي ضــد االحتــالل، مــن خــالل عضويتــه فــي الهيئــة اإلســالمية العليــا 
عــام 1967، ولجنــة التوجيــه الوطنــي األولــى فــي األرض املحتلــة، والجبهــة الوطنيــة 

الفلســطينية.

 انتقــل إلــى األردن ثــم لبنــان أواخــر عــام 1973، وأصبــح عضــًوا فــي املجلــس الوطنــي 
ملنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة  فــي  وعضــًوا   ،)1987-1973( عامــي  بيــن  الفلســطيني 
التحريــر الفلســطينية بيــن عامــي )1974-1984( والناطــق الرســمي لهــا منــذ عــام 
ــل 

ّ
وممث الفلســطينية،  التحريــر  ملنظمــة  املركــزي  املجلــس  فــي  وعضــًوا   ،1974

املنظمــة فــي لجنــة القــدس التابعــة ملنظمــة املؤتمــر اإلســالمي عــام 1974، ورئيًســا 
األفــرو  التضامــن  لرئيــس منظمــة  ونائًبــا  للســلم والتضامــن،  الفلســطينية  للجنــة 
آســيوي، وعضــًوا فــي قيــادة جبهــة اإلنقــاذ الوطنــي الفلســطيني التــي تأسســت عــام 
1985 وكانــت معارضــة لدخــول منظمــة التحريــر مســار التســوية، واملســؤول عــن 

لهــا. الرســمي  فيهــا، والناطــق  السياســية والخارجيــة  العالقــات  دائــرة 

القــدس، وفرضــت  عــن  السيا�ســي، وأبعدتــه  لنشــاطه  الحقتــه ســلطات االحتــالل 
أمــام  املثــول  بعــد رفضــه  إلــى خــارج فلســطين  أبعدتــه  ثــمَّ  الجبريــة،  عليــه اإلقامــة 

.1973 عــام  أواخــر  الصهيونيــة  املحكمــة 

توفي في دمشق عام 1992، ودفن فيها.
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عبد الوهاب الكيايل
)1981-1939(

• ولد يف مدينة يافا املحتلة.	

• حــزب 	 يف  ســابق  قيــادي 
ــتراكي. ــي االش ــث العرب البع

• قيــادي يف جبهــة التحريــر 	
ــن  ــرها بي ــن س ــة وأمي العربي

.)1974-1972( عامــي 

• التنفيذيــة 	 اللجنــة  عضــو 
التحريــر  ملنظمــة 
.)1977-1973( الفلســطينية 

• مؤرخ وكاتب.	

ولــد عبــد الوهــاب الكيالــي فــي مدينــة يافــا املحتلــة عــام 1939، لعائلــة ســورية األصــل. 
فــي عّمــان ومدرســة برمانــا التبشــيرية  يافــا، والثانويــة  فــي  درس املرحلــة األساســية 
فــي بيــروت، وحصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي العلــوم السياســية مــن الجامعــة 
األمريكيــة فــي بيــروت عــام 1961، وعلــى درجــة املاجســتير مــن نفــس الجامعــة عــام 
 School 1965، وعلــى درجــة الدكتــوراه مــن كليــة الدراســات اإلفريقيــة والشــرقية
of Oriental and African Studies  فــي جامعــة لنــدن عــام 1970. عمــل فــي وزارة 
اإلرشاد في الكويت عام 1963، وأسس وأدار املؤسسة العربية للدراسات والنشر 
فــي بيــروت منــذ عــام 1969، واملركــز الدولــي الثالــث للدراســات والنشــر فــي لنــدن عــام 

.1976

مؤس�ســي  مــن  فــكان  الجامعيــة،  دراســته  أثنــاء  العــام  الشــأن  فــي  الكيالــي  انخــرط 
ط وشارك في الفعاليات الوطنية 

َّ
االتحاد العام لطلبة فلسطين/ فرع لبنان، وخط
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التــي نظمهــا الطلبــة فــي ذلــك الوقــت. انضــم إلــى حــزب البعــث العربــي االشــتراكي عــام 
فــي مكتــب فلســطين  فــي الســلم التنظيمــي داخلــه، فأصبــح عضــًوا  1958، وتــدرج 
ــعبة فلســطين فــي لبنــان عــام 1961، ومشــرف 

ُ
القومــي عــام 1960، وأميــن ســر ش

القيــادة  وعضــو  للحــزب،  التابعــة  األحــرار  جريــدة  فــي  والــرأي  الدراســات  صفحــة 
فــي املجلــس الوطنــي  1970، كمــا أصبــح عضــًوا  فــي العــراق عــام  القوميــة  للحــزب 
الفلســطيني عــام 1969، وأحــد قيــادات جبهــة التحريــر العربيــة عــام 1970، وأمينهــا 
التحريــر  ملنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة  وعضــو   ،)1974-1972( عامــي  بيــن  العــام 
الفلســطينية ومســؤول دائــرة الشــؤون التربويــة والثقافيــة فيهــا بيــن عامــي )1973-

1977(، وعضــو اللجنــة السياســية العليــا لشــؤون الفلســطينيين فــي لبنــان، وظــلَّ 
ــا فــي الشــأن السيا�ســي بشــكل مباشــر حتــى عــام 1977، حيــث بــدأ بعدهــا 

ً
منخرط

بتقليــص نشــاطه السيا�ســي والتركيــز أكثــر علــى الشــأنين الثقافــي والفكــري. 

تــرأس الكيالــي تحريــر عــدٍد مــن املجــالت منهــا؛ مجلــة الرائــد العربــي فــي الكويــت عــام 
1963، ومجلــة فلســطين الحــرة  Free Paletine)باإلنجليزيــة( فــي لنــدن عــام 1968، 
ومجلــة قضايــا عربيــة عــام 1974، وكان املحــرر املســؤول عــن موســوعة السياســة 
الجماعيــة  املــزارع  أو  الكيبوتــز  الكتــب مثــل:  مــن  عــدّدا  الســبعة، وألــف  بأجزائهــا 
فــي إســرائيل )1966(، واملطامــع الصهيونيــة التوســعية )1966(، وتاريــخ فلســطين 
الحديــث )1970(، وموســوعة السياســة )1979(، ولــه عــدد آخــر مــن الدراســات 

واألبحــاث.

عانــى الكيالــي فــي مســيرة حياتــه؛ فقــد عايــش النكبــة عــام 1948 ولجــأ مــع عائلتــه إلــى 
عمــان، واعتقلتــه األجهــزة األمنيــة األردنيــة لفتــرة وجيــزة عــام 1959، وفصلتــه إدارة 
الجامعــة األمريكيــة لعــدة أيــام عقاًبــا علــى نشــاطه السيا�ســي عــام 1960، واغتيــل 
علــى أيــدي مجهوليــن فــي حــي ســاقية الجنزيــر فــي بيــروت فــي الســابع مــن كانــون أول/ 

ديســمبر عــام 1981، ودفــن فــي مقابــر الشــهداء فــي أم الحيــران فــي عّمــان.
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عبد الفتاح محود
)1978-1933(

• التينــة 	 قريــة  يف  ولــد 
الرملــة  قضــاء  املهجــرة 

. ملحتلــة ا

• حركــة 	 يف  مؤســس  قائــد 
فتــح.

• املركزيــة 	 اللجنــة  عضــو 
.1967 عــام  فتــح  لحركــة 

• أميــن ســر فتــح يف األردن 	
.1967 عــام 

• مسؤول عسكري يف حركة فتح. 	

ولــد عبــد الفتــاح عي�ســى حمــود فــي قريــة التينــة املهجــرة قضــاء الرملــة املحتلــة عــام 
فــي  1933، وهــو متــزوج ولــه ســبعة مــن األبنــاء والبنــات. درس املرحلــة األساســية 
غــزة،  مدينــة  فــي  الشــافعي  اإلمــام  مدرســة  فــي  والثانويــة  الرملــة،  مدينــة  مــدارس 
وحصــل منهــا علــى الثانويــة العامــة، وأنهــى درجــة البكالوريــوس فــي هندســة البتــرول 
مــن جامعــة القاهــرة عــام 1957. عمــل مدرًســا فــي مــدارس وكالــة الغــوث فــي مخيــم 
عقبــة جبــر فــي مدينــة أريحــا، ورئيًســا لشــعبة التكريــر واألنابيــب فــي مؤسســة البتــرول 
فــي وزارة  1958، وموظًفــا  عــام  الســعودية  فــي  الدمــام  فــي مدينــة  املعدنيــة  والثــروة 
البتــرول الســعودية، ثــمَّ فــي شــركة الزيــت العربيــة األمريكيــة )أرامكــو( فــي الظهــران 
فــي الســعودية، ثــمَّ فــي شــركة »ِشــل« فــي قطــر، وشــغل نائــب رئيــس قســم العمليــات 

البحريــة وأول مهنــدس عربــي لبئــر بتــرول فيهــا عــام 1963.

انضــم حمــود إلــى جماعــة اإلخــوان املســلمين خــالل دراســته الثانويــة، وشــارك فــي 
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نشاطاتها، ودعا لتكوين تنظيم عسكري مستقل داخلها يسعى لتحرير فلسطين، 
وشــارك فــي تأســيس رابطــة الطلبــة الفلســطينيين فــي القاهــرة، وأصبــح نائًبــا لرئيســها 
مــدة خمســة ســنوات، وشــارك فــي املظاهــرات الرافضــة النضمــام األردن إلــى حلــف 
بغــداد عــام 1955، وطــرح فكــرة فصــل الضفــة الغربيــة عــن األردن وإقامــة دولــة 
فلســطينية فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وشــارك فــي املؤتمــر التحضيــري األول 
للحركــة،  بيــان  أول  إصــدار  علــى  العمــل  مهمــة  وتولــى   ،1956 عــام  فتــح  لحركــة 
وتعــّرف علــى ســعيد املســحال وكمــال عــدوان خــالل عملــه فــي الســعودية، وأصبــح 
َنا ســًرا علــى 

ُ
عضــًوا فــي لجنــة إقليــم الســعودية، وعمــل علــى توزيــع مجلــة فلســطين

الفلســطينيين املقيميــن فــي الســعودية، والتقــى بقــادة الحركــة فــي الكويــت ملناقشــة 
البرنامــج السيا�ســي الــذي أشــرف علــى إعــداده وتــم تعميمــه علــى أعضــاء الحركــة فــي 
البلــدان العربيــة، وســافر إلــى الدوحــة وأصبــح عضــًوا فــي لجنــة إقليــم قطــر، وكانــت 

اجتماعــات الحركــة الســرية فــي قطــر تتــم فــي منزلــه.

شــارك حمــود فــي تخطيــط وتنفيــذ انطالقــة فتــح عــام 1965، واســتقال مــن عملــه 
ليتفــّرغ للعمــل فــي الحركــة عــام 1967، وحضــر مؤتمرهــا عــام 1967، وســاهم فــي 
وضــع منهجيتهــا فــي مقاومــة االحتــالل، وانتخــب عضــًوا فــي لجنتهــا املركزيــة، وأميًنــا 
لســر الحركــة فــي األردن، وأصبــح مــن أهــم قــادة فتــح العســكريين، حيــث نشــط فــي 
نقــل األســلحة إلــى األردن، وإدخــال كــوادر فتــح إليهــا ســًرا، وإقامــة أولــى قواعدهــا 
لــت منظمــة 

َّ
تــرأس عــدة وفــود مث الفلســطينية.  الحــدود األردنيــة  العســكرية علــى 

التحريــر مثــل رئاســته لوفدهــا إلــى ســوريا ملعرفــة أوضــاع النازحيــن الفلســطينيين 
لجمــع  ليبيــا  إلــى  الفلســطيني  للوفــد  ورئاســته   ،1967 عــام  حــرب  أعقــاب  فــي  إليهــا 

الفلســطينية.  الثــورة  التبرعــات لصالــح 

ُعــرف حمــود بشــخصيته املتقشــفة، وبحســه الوطنــي وحماســه للعمــل العســكري 
ضــد االحتــالل، وخالفــه املبكــر مــع الراحــل ياســر عرفــات. 

 ،1948 عــام  حــرب  إثــر  غــزة  إلــى قطــاع  عائلتــه  مــع  ــر  ُهّجِ فــي حياتــه؛ حيــث  عانــى 
.1963 عــام  األردن  إلــى  وأبعدتــه  اللبنانيــة  الســلطات  واعتقلتــه 

فــي  العراقيــة  األردنيــة  الحــدود  علــى  كبيــرة  بشــاحنة  ســيارته  اصطــدام  إثــر  توفــي 
عّمــان. فــي  ودفــن   ،1978 عــام  فبرايــر  شــباط/  مــن  والعشــرين  الثامــن 
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ة 
ّ
عثمان أبو غربي

)2016-1946(

• ولد يف مدينة القدس املحتلة.	

• الوطنــي 	 املجلــس  عضــو 
. لفلســطيني ا

• املركزّيــة 	 اللجنــة  عضــو 
فتــح. لحركــة 

• املنظمــات 	 عــام  مفــوض 
منظمــة  يف  الشــعبية 

. يــر لّتحر ا

• الدائمــة 	 اللجنــة  رئيــس 
دائمــة  عاصمــة  للقــدس 

العربّيــة. للثقافــة 

ولــد عثمــان عبــد هللا عثمــان أبــو غربيــة فــي مدينــة القــدس املحتلــة عــام 1946م، 
وهــو متــزوج ولــه ولــد وثــالث بنــات. درس املرحلتيــن األساســية والثانويــة فــي مدينــة 
الخليــل، والتحــق بكلّيــة الحقــوق فــي جامعــة دمشــق، وأنهــى دورة عســكرية فــي الكلّيــة 
-1968( عامــي  بيــن  الشــعبية  الصيــن  بجمهوريــة  »نانكيــن«  مدينــة  فــي  العســكرّية 

 College »فســترل«  بأكاديميــة  التحــق  كمــا  أول،  مــالزم  برتبــة  وتخــرج   ،)1969
الرتــب  فــي  تــدرج  ثــّم   ،1976 عــام  منهــا  وتخــرج  موســكو  فــي  العســكرية   of Vistrel

العســكرية حتــى حصــل علــى رتبــة لــواء.

فــي  وشــارك  حياتــه،  مــن  مبكــرة  فتــرة  فــي  الوطنــي  العمــل  فــي  غربّيــة  أبــو  انخــرط   
الفعاليــات الوطنّيــة فــي مدينــة الخليــل، ثــم انضــم لصفــوف حركــة فتــح فــي ســتينيات 
القــرن املا�ســي، وتقلــد عــدًدا مــن املهــام داخلهــا منهــا: ضابــط إدارة القيــادة العامــة 
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لقــوات العاصفــة، ومســاعد آمــر قطــاع »كتيبــة 201« فــي منطقتــي جــرش واألغــوار، 
وأســهم فــي تأســيس مدرســة الكــوادر العســكرّية فــي قــوات العاصفــة وأصبــح آمــًرا 
لهــا، ثــم نائًبــا للمفــوض السيا�ســي العــام، وعضــًوا فــي لجنــة حــركات التحــرر الوطنــي 

ــهيد خليــل الوزيــر أبــو جهــاد.
ّ

مــع الش

اشترك أبو غربية في أحداث أيلول عام 1970، وانتقل إلى لبنان، وأصبح عضًوا في 
قيــادة القــوات الفلســطينية فــي أحــراش »دبيــن« عــام 1971، واســتلم مهــام القيــادة 
فــي القطــاع األوســط جنــوب مدينــة صــور، وشــارك فــي حــرب عــام 1973 مــن موقعــه 
فــي جنــوب لبنــان وفــي جبهــة الجــوالن. انتقــل للعمــل فــي مكتــب التعبئــة والتنظيــم فــي 
حركــة فتــح عــام 1977، وأصبــح مســؤول فتــح فــي أوروبــا وآســيا، وانتخــب عضــًوا 
فــي البقــاع أثنــاء  فــي القتــال  1980، وشــارك  فــي املجلــس الثــوري لحركــة فتــح عــام 
اجتيــاح لبنــان عــام 1982، وأشــرف علــى مشــاركة متطوعــي األقاليــم التنظيمّيــة فــي 
املقاومــة ضــد قــوات االحتــالل عــام 1982، ثــمَّ انتقــل إلــى تونــس أواخــر عــام 1983، 
وتولــى مهــام نائــب مفــوض التعبئــة والتنظيــم فــي الحركــة، وأصبــح عضــًوا فــي املجلــس 

الوطنــي الفلســطيني عــام 1984.

ــد عــّدة مناصــب أبرزهــا نائًبــا 
ّ
فــاق أوســلو، وتقل

ّ
عــاد أبــو غربّيــة إلــى فلســطين إثــر ات

عاًمــا،  سياســًيا  ومفوًضــا  والوطنــي،  السيا�ســي  التوجيــه  لشــؤون  عرفــات  لياســر 
كمــا  »فتــح«،  لحركــة  الســادس  العــام  للمؤتمــر  العضويــة  للجنــة  رئيًســا  وانتخــب 
عّيــن مفوًضــا للمكتــب الحركــي العســكري أوائــل عــام 2005، وشــارك فــي االنتخابــات 
ه لم يفز، وأصبح مفوًضا عاًما  التشريعية عام 2006 مرشًحا عن حركة فتح ولكنَّ
جنــة التحضيريــة 

ّ
للمنظمــات الشــعبية فــي منظمــة الّتحريــر عــام 2008، وتــرأس الل

 ،2008 عــام  للمؤتمــر   
ً
عامــا أميًنــا  وانتخــب  للقــدس،  الشــعبي  الوطنــي  للمؤتمــر 

انتخــب  كمــا   ،2009 عــام  فتــح  لحركــة  الســادس  العــام  للمؤتمــر  رئيًســا  وانتخــب 
املكتــب  مســؤولية  وتســلّم   ،2009 عــام  فتــح  لحركــة  املركزيــة  اللجنــة  فــي  عضــًوا 
جنــة املركزيــة، وأصبــح مفــوض 

ّ
الحركــي العســكري وشــؤون األمــن واملعلومــات فــي الل

عــام شــؤون القــدس فــي الحركــة، وســّمي عضــًوا فــي اللجنــة الوطنيــة العليــا للقــدس، 
ورئيًســا للجنــة الوطنيــة للقــدس عاصمــة دائمــة للثقافــة العربّيــة عــام 2011. 

أدبياتهــا  مــن  الكثيــر  وكتــب  فتــح،  لحركــة  التنظيميــة  النظريــة  صياغــة  فــي  شــارك 
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»مشــارف  ومجلــة  املقدســية،  »العاصمــة«  جريــدة  أســس  كمــا  وتعاميمهــا، 
فــي  والتطبيــق  النظريــة  بيــن  »التنظيــم  منهــا:  فــات 

ّ
املؤل مــن  عــدد  ولــه  مقدســية«، 

الجنــوب«،  التنظيمــي«، وروايــة »طريــق  العمــل  فــي  وآليــات  تجربتنــا«، و«مفاهيــم 
»عدنــا«. وديــوان 

يــد األجهــزة األمنيــة  تعــّرض أبــو غربّيــة لالعتقــال عــّدة مــرات، حيــث اعتقــل علــى 
األخيــرة  ســنته  إكمــال  مــن  االحتــالل  وحرمــه   ،1966 وعــام   ،1963 عــام  األردنيــة 
فــي كليــة الحقــوق بســبب حــرب عــام 1967، وأســرته قــوات الكتائــب اللبنانيــة فــي 
البحــر األبيــض املتوســط قبالــة صيــدا عــام 1973، كمــا تعــرض ملحاولــة اغتيــال فــي 

مدينــة إســطنبول التركّيــة مطلــع ثمانينيــات القــرن املا�ســي. 

توفــي أثنــاء خضوعــه لعمليــة زراعــة قلــب فــي الهنــد فــي الثامــن عشــر مــن نيســان/ 
.2016 عــام  إبريــل 

 



185

عدنان مسودي
)2011-1944(

• ولد يف مدينة الخليل.	

• ــام 	 ــب اإلداري الع ــو املكت عض
يف  املســلمين  لإلخــوان 

.)1990-1980( فلســطين 

• حركــة 	 يف  مؤســس  قائــد 
.1987 عــام  حمــاس 

• املبعديــن 	 مســؤول  نائــب 
جنــوب  الزهــور  مــرج  إلــى 

.1992 عــام  أواخــر  لبنــان 

• ــة 	 ــة الخيري ــة للجمعي ــة اإلداري ــس الهيئ ــي ورئي نقاب
ــالمية. اإلس

مــن  الثالثيــن  فــي  الخليــل  مدينــة  فــي  مســودي  مصبــاح  الحافــظ  عبــد  عدنــان  ولــد 
درس  بنــات.  وخمــس  أوالد  خمســة  ولــه  متــزوج  وهــو   ،1944 عــام  يوليــو  تمــوز/ 
املرحلــة األساســية فــي مــدارس الشــيخ ســعيد ناظــم وابــن رشــد وأســامة بــن منقــذ، 
ونــال   ،1962 عــام  علــي  بــن  الحســين  مدرســة  مــن  العامــة  الثانويــة  علــى  وحصــل 
درجــة البكالوريــوس فــي الطــب مــن جامعــة دمشــق 1969، ثــم حصــل علــى درجــة 
التخصــص فــي جراحــة األذن والحنجــرة مــن نفــس الجامعــة عــام 1980. عمــل طبيًبــا 
فــي مستشــفى أربــد عــام 1969، ثــمَّ فــي دائــرة الصحــة فــي مستشــفى عاليــة فــي الخليــل، 
د رئاســة قســم األذن واألنف والحنجرة ورئاســة قســم الجراحات التخصصية 

ّ
وتقل

فيهــا، كمــا عمــل فــي عيــادة خاصــة لــه، وعمــل فــي مكتــب نقابــة األطبــاء فــي القــدس بيــن 
 .)1983-1981( عــام 
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انتمــى مســودي إلــى جماعــة اإلخــوان املســلمين فــي مرحلــة مبكــرة مــن حياتــه، متأثــًرا 
عرفــات  ســتاذ 

ُ
وباأل الخليــل  فــي  الجماعــة  مؤس�ســي  مــن  كان  الــذي  والــده  بســيرة 

اســتخدام  علــى  وتــدّرب  الجامعيــة،  املرحلــة  فــي  الجماعــة  مــع  ونشــط  التكــروري، 
الســالح فــي دمشــق، وقصــد األردن بهــدف املشــاركة فــي الدفــاع عــن فلســطين أثنــاء 
فــي الفتــرة بيــن عــام  فــي األردن  1967، وكان يتــردد علــى معســكرات الشــيوخ  حــرب 
)1968-1969(، والتــي تكونــت مــن عناصــر إخوانيــة مقاومــة تســتظل بحركــة فتــح، 
والتربيــة  الدعــوة  مــن مرحلــة  االنتقــال  فــي فلســطين  وطــرح علــى جماعــة اإلخــوان 

.1970 واإلعــداد إلــى االنخــراط فــي العمــل العســكري املقــاوم عــام 

ــلم التنظيمــي داخــل الجماعــة حتــى صــار عضــًوا فــي املكتــب اإلداري   تــدرج فــي السُّ
-1980( األعــوام  بيــن  غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  فــي  املســلمين  لإلخــوان  العــام 

1990(، واملمثــل عــن األســر اإلخوانيــة فــي الخليــل، وقــد شــارك فــي اجتمــاع املكتــب 
مــن  الثالــث والعشــرين  فــي  مــع االحتــالل  املواجهــة  بــدء  قــرار  اتخــذ  الــذي  اإلداري 
حركــة  تأســيس  قــرار  اتخــاذ  فــي  شــارك  كمــا    ،1987 عــام  أكتوبــر  األول/  تشــرين 
املقاومــة اإلســالمية حمــاس، وســاهم فــي صياغــة ميثاقهــا، وقــد تولــى مهــام قياديــة 
داخــل مخيــم املبعديــن إلــى مــرج الزهــور أواخــر عــام 1992، فــكان نائًبــا ملســؤول 
إلــى كونــه أحــد أعضــاء اللجنــة الطبيــة،  الــدورة الثانيــة، باإلضافــة  املخيــم خــالل 

وكان رئيًســا ملجلــس شــورى الحركــة فــي مدينــة الخليــل حتــى وفاتــه.  

نشــط مســودي علــى املســتوى النقابــي، فــكان عضــًوا فــي الهيئــة اإلداريــة للجمعيــة 
الخيريــة اإلســالمية عــام 1971، ثــم رئيًســا لهــا، وعضــًوا فــي اللجنــة الفرعيــة لنقابــة 
األطبــاء فــي الخليــل بيــن أعــوام )1972-1975(، ولثــالث دورات أخــرى، وعضــوا فــي 
جمعيــة الجراحيــن، وعضــوا فــي جمعيــة اآلذن والحنجــرة، ومديــًرا للبيــت الخيــري 
لأليتــام، وكان ضمــن لجنــة الطــوارئ التــي تشــكلت بعــد مجــزرة الحــرم اإلبراهيمــي فــي 

التاســع عشــر مــن نيســان/إبريل عــام 1994.

عانــى مســودة أثنــاء مســيرته النضاليــة؛ فاعتقلــه االحتــالل أول مــرة فــي الرابــع مــن 
وتوالــت  يومــا،  أربعيــن  ملــدة  قــاٍس  لتحقيــٍق  وتعــرض   ،1989 عــام  حزيران/يوليــو 
فــي  بعدهــا اعتقاالتــه حتــى بلغــت عــدة ســنوات، وقــد فصلــه االحتــالل مــن عملــه 
اســتدعته  1992، كمــا  عــام  أواخــر  الزهــور  مــرج  أحــد مبعــدي  املستشــفى، وكان 
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األجهــزة األمنيــة الفلســطينية أكثــر مــن مــرة واعتقلــه جهــاز األمــن الوقائــي فــي الثامــن 
إثــر التعذيــب  2010، وتراجعــت حالتــه الصحيــة  مــن كانــون األول ديســمبر عــام 
القا�ســي وأجريــت لــه عمليــة قســطرة خــالل اعتقالــه، وتوفــي فــي الســادس والعشــرين 

مــن أذار/ مــارس عــام 2011.
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عز الدين القسام
)1935-1883(

• ولــد يف مدينــة جبلــة يف 	
محافظــة الالذقيــة. 

• ــس 	 ــاميين ومؤس ــيخ القس ش
تنظيمهــم )1935-1925(.

• ــاذ 	 ــن التخ ــل الداعي ــن أوائ م
الكفــاح املســلح اســتراتيجية 

ــطين. ــر فلس لتحري

• يف 	 املقاومــة  رمــوز  مــن 
فلســطين يف النصــف األول 

العشــرين.  القــرن  مــن 

• خطيب مفوه وداعية إسالمي ومصلح ديني. 	

ولــد محمــد عــز الديــن عبــد القــادر القســام فــي مدينــة جبلــة فــي محافظــة الالذقيــة 
ــاب جبلــة وفــي زاويــة اإلمام  تَّ

ُ
عــام 1883، وهــو متــزوج ولــه ولــد وثــالث بنــات. درس فــي ك

البيروتــي ســالم طبــارة، ونــال شــهادة األهليــة مــن  الغزالــي، وحضــر حلقــة الشــيخ 
األزهــر عــام 1906، بعــد أن ق�ســى فيــه عشــرة ســنوات. عمــل فــي جبلــة إماًمــا ملســجد 
إبراهيــم بــن أدهــم، وخطيًبــا ملســجد املنصــوري، ومعلًمــا فــي املدرســة، ومســتنطًقا فــي 
ًســا فــي مدرســة البــرج عــام 1920، وأماًمــا  املحكمــة الشــرعية، ثــمَّ عمــل فــي حيفــا مدّرِ

ملســجد االســتقالل عــام 1925، ومأذوًنــا شــرعًيا عــام 1930.  

املقاومــة  قــاد حملــة ملســاندة  املبكــر؛ حيــث  فــي شــبابه  املقاومــة  نحــو  نزوعــه  بــرز 
قاومــت  مجموعــة  رأس  علــى  وكان   ،1912 عــام  اإليطالــي  االحتــالل  ضــد  الليبيــة 
أواخــر  فلســطين  ووصــل   ،)1920-1919( عامــي  بيــن  لســوريا  الفرن�ســي  االحتــالل 
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عــام 1920، وانخــرط فــي النشــاط النقابــي املؤسســاتي، فشــارك فــي تأســيس جمعيــة 
ــد بيانهــا التأسي�ســي وأذاعــه مــن جامــع االســتقالل  العمــال العــرب الفلســطينية، وأعَّ
ًبا  عام 1925، وشــارك في تأســيس جمعية الشــبان املســلمين عام 1928، وكان مقرَّ
مــن رجــاالت حــزب االســتقالل ســيما رشــيد الحــاج إبراهيــم، كمــا لعــب دوًرا محورًيــا 
حيفــا  مدينــة  فــي  العامــة  صفــوف  فــي  اإلســالمي  والفكــر  الدينيــة  القيــم  نشــر  فــي 
فــي مســجد االســتقالل محــط إعجــاب كثيريــن، وكتــب  ومحيطهــا، وكانــت دروســه 
مقــاالٍت فــي الصحــف، وأصــدر كتاًبــا فــي قضايــا فقهيــة مــع كامــل القصــاب بعنــوان« 

النقــد والبيــان فــي دفــع أوهــام خيــزران« )1925(. 

يعتبــر القســام مــن أوائــل مــن دعــا للصــدام املســلح مــع االحتــالل البريطانــي، والتخلــي 
1925، وتمكــن مــن  للثــورة عــام  عــن نهــج اســترضائها ومفاوضتهــا، وبــدأ باإلعــداد 
روا بـــ)  ــّدِ

ُ
تشــكيل تنظيــٍم ســرٍي مســلٍح ضــم فــي صفوفــه عــدًدا مــن الفلســطينيين ق

الســالح،  علــى  بهــم  درَّ والعمــال، حيــث  الفالحيــن  مــن  أغلبهــم  -50 200 شــخص(، 
 لإلمــداد والتوعيــة واألمــن، وشــرع أتباعــه بشــن هجمــات علــى 

ً
وأنشــأ لجاًنــا ســرية

ر إشــعال الثــورة،  القــوات البريطانيــة واملســتوطنين الصهاينــة عــام 1931، ثــم قــرَّ
فــي تشــرين  فاندفــع مــع مجموعــة مــن أتباعــه )20-25( شــخًصا نحــو قــرى جنيــن 
بالقــوات  يعبــد، وهنــاك اصطــدم  أحــراج  نحــو  واتجــه   ،1935 عــام  أكتوبــر  أول/ 
البريطانيــة، وخــاض معركــة أدت الستشــهاده ومجموعــة مــن مرافقيــه، ممــا اعتبــر 
ضربــة مؤملــة ملخططــه، لكــن أثــر استشــهاده كان كبيــًرا، إذ بعــد فتــرة بســيطة خــاض 
عارمــة  مســلحة  ثــورة  اندلعــت  ثــم   ،1936 عــام  الشــهير  إضرابهــم  الفلســطينيون 

)1936-1939( كان أتبــاع القســام مــن قادتهــا الرئيســين.

العربــي اإلســالمي علــى  مــن رد تالميــذ حركــة اإلصــالح  القســام جــزًءا  عــد حركــة 
ُ
ت

فــي  لهــا  مثيــالت  اســتراتيجيتها  فــي  تشــابه  وهــي  االســتعمارية،  وسياســاته  الغــرب 
ــخت الكفــاح املســلح خيــاًرا  الوطــن العربــي، كمــا كانــت مــن أوائــل التجــارب التــي رسَّ
فــي  حاضــًرا  القســام  جعــل  مــا  فلســطين،  فــي  االســتعمار  مواجهــة  فــي  اســتراتيجًيا 
أدبيــات املقاومــة الفلســطينية التــي احتفــت بــه فــي أكثــر مــن مناســبة، كمــا أنــه بقــي 
ت حركــة حمــاس جناحهــا العســكري باســمه بعــد 56 عاًمــا  حاضــًرا عملًيــا حيــن ســمَّ

استشــهاده. مــن 
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فــي  الفرن�ســي  االحتــالل  قــوات  طاردتــه  إذ  النضاليــة؛  مســيرته  فــي  القســام  عانــى 
ســوريا، وقصفــت مقــر إقامتــه عــدة مــرات، وحكمــت عليــه باإلعــدام غيابًيــا، وكان 
مراقًبــا مــن قبــل االحتــالل البريطانــي واســتجوب مــن قبــل مخابراتــه، والحقتــه قواتــه 

حتــى استشــهاده فــي العشــرين مــن تشــرين ثانــي/ نوفمبــر عــام 1935.  
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عصام سرطاوي
)1983-1933(

• ولــد يف قريــة ســرطة يف 	
محافظــة ســلفيت.

• لفصيــل 	 مؤســس  قائــد 
لتحريــر  العاملــة  الهيئــة 

.1968 عــام  فلســطين 

• الوطنــي 	 املجلــس  عضــو 
.1971 عــام  الفلســطيني 

• الثــوري 	 املجلــس  عضــو 
فتــح. لحركــة 

فــي عــام  فــي محافظــة ســلفيت  فــي قريــة ســرطة  ولــد عصــام علــي محمــد ســرطاوي 
فــي  والثانويــة  األساســية  املرحلتيــن  درس  وابنتــان.  ولــد  ولــه  متــزوج  وهــو   ،1933
مــدارس جنيــن، وحصــل منهــا علــى شــهادة الثانويــة العامــة، ونــال درجة البكالوريوس 
فــي الطــب مــن جامعــة بغــداد عــام 1958، وتخصــص فــي جراحــة القلــب مــن جامعــة 
أوهايــو فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة. عمــل طبيًبــا فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة.

انضــم ســرطاوي إلــى حركــة القومييــن العــرب خــالل دراســته الجامعيــة فــي بغــداد، 
ضــد  املوصــل  انتفاضــة  فــي  وشــارك  الناصــر،  عبــد  جمــال  املصــري  الرئيــس  ــد  وأيَّ
الرئيــس العراقــي عبــد الكريــم قاســم عــام 1959، وأســس منظمــة فدائيــة ســماها 
ــذت محاولتيــن لخطــف طائــرات  »الهيئــة العاملــة لتحريــر فلســطين« عــام 1968، نفَّ
1968 و1970،  عامــي  وزيــورخ  أثينــا  مطــاري  فــي  الصهيونيــة  العــال  لشــركة  تابعــة 
وطالــب  عنهــا  انفصــل  ثــمَّ   ،1968 عــام  فتــح  حركــة  إلــى  انضــم  أن  لبــث  مــا  ــه  لكنَّ
 عــن فتــح عــام 1969، 

ً
بتشــكيل تنظيــم جديــد يــرأس أجهــزة منظمــة التحريــر بــدال

وأســس منظمــة املســاعدات الطبيــة غيــر املقاتلــة عــام 1969، وأصبــح أحــد أعضــاء 
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للجنــة  منافــس  كإطــار  عرفــات  ياســر  أوجدهــا  التــي  الدائمــة  الطــوارئ  ســكرتاريا 
املركزيــة ملنظمــة التحريــر نهايــة ســتينيات القــرن املا�سي)والتــي حلــت الحقــا(، ثــمَّ 
حــل الهيئــة العاملــة وألحقهــا بحركــة فتــح خــالل الــدورة الســابعة للمجلــس الوطنــي 
عــام 1971، وأصبــح عضــًوا فــي املجلــس الوطنــي الفلســطيني، وعضــًوا فــي املجلــس 
الثــوري لحركــة فتــح، وشــارك فــي تأســيس الهــالل األحمــر الفلســطيني عــام 1972، 

وعيــن مستشــاًرا سياســًيا للشــؤون الخارجيــة لياســر عرفــات.

املا�ســي،  القــرن  ســبعينيات  منــذ  التســوية  مشــروع  ــري  ِ
ّ
منظ مــن  ســرطاوي  يعــد   

وا  وهــو مــن املروجيــن ملقولــة  أن العــرب لــن يســتطيعوا بقوتهــم التقليديــة أن َيَتحــدُّ
االحتــالل الصهيونــي، وأن الحــوار هــو الطريــق لحــل القضيــة الفلســطينية، والبــد 
مــن االتصــال مــع القــوى السياســية املختلفــة داخــل دولــة االحتــالل، وقــد ترجــم 
هــذه القناعــات علــى أرض الواقــع حينمــا أوكل لــه ياســر عرفــات مهمــة فتــح قنــوات 
الســالم  مجلــس  لقــاءات  فــي  بانتظــام  فشــارك  الصهيونــي،  اليســار  مــع  اتصــال 
فــي باريــس بيــن عامــي )1976-1977(، وعقــد  اإلســرائيلي الفلســطيني منــذ بدايتهــا 
اجتماعــات مــع صهاينــة علــى هامــش اجتماعــات منظمــات دوليــة، وكانــت أطروحاتــه 
وما تبعها من خطوات محل نقٍد شديٍد من أغلب القوى والفصائل والشخصيات 
هــا تلحــق ضــرًرا كبيــًرا بالقضيــة الفلســطينية ومســتقبلها. الفلســطينية، والتــي رأت أنَّ

أثنــاء  الثــوري  زيــد أحــد عناصــر منظمــة فتــح املجلــس  أبــو  اغتالــه جمــال توفيــق 
حضــره  والــذي  البرتغــال،  فــي  الدوليــة  لالشــتراكية  الســنوي  املؤتمــر  فــي  مشــاركته 
أيًضــا وفــد صهيونــي بقيــادة شــمعون بيريــز فــي الثانــي عشــر مــن نيســان/ أبريــل عــام 

.1983
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علي أبو طوق 
)1987-1951(

• ولد يف مدينة حمص. 	

• مــن قيــادات كتيبــة الجرمــق 	
التابعــة لحركــة فتــح. 

• قاِئــد مخّيــم شــاتيال إّبــان 	
املخّيمــات. حــرب 

• عضــو يف املجلس العســكري 	
ــة فتح. األىلع لحرك

• اإلداريــة 	 الهيئــة  عضــو 
لطلبــة  العــام  لالتحــاد 

 . فلســطين

ولــد علــي عبــد ســعيد أبــو طــوق فــي مدينــة حمــص عــام 1951، لعائلــة فلســطينّية 
مهّجــرة مــن مدينــة حيفــا املحتلــة. درس املرحلــة األساســية فــي مــدارس وكالــة الغــوث 
الدوليــة فــي دمشــق وحمــص، والثانويــة فــي مدينــة إربــد، والتحــق بالجامعــة اللبنانيــة. 

تأثــر أبــو طــوق بســيرة والــده النضاليــة، والتحــق بحركــة فتــح بعيــد حــرب حزيــران 
حــاد طلبــة الّضفتيــن 

ّ
عــام 1967، ونشــط فــي العمــل الطالبــي، وســاهم فــي تأســيس ات

العمليــات  مــن  عــدًدا  ــذ  فنفَّ املقــاوم،  العســكري  العمــل  فــي  وانخــرط  األردن،  فــي 
الفدائيــة عبــر نهــر األردن إبــان وجــود املقاومــة فــي األردن، وكان يرابــط فــي القطــاع 

الشــمالي، وشــارك فــي أحــداث أيلــول عــام 1970 وفــي معــارك جــرش.

دوًرا  ولعــب  فلســطين،  لطلبــة  العــام  لالتحــاد  اإلداريــة  الهيئــة  فــي  عضــًوا  انتخــب 
 فــي تأطيــر املجموعــات الطالبيــة فــي الثانويــات والجامعــات اللبنانيــة داخــل 

ً
فاعــال

تنظيــم حركــة فتــح، فيمــا بــات ُيعــرف بـــ »أوالد علــي أبــو طــوق« و«بنــات علــي أبــو 
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هــذه املجموعــات  بيــن  مــن  املســلح، وكان  العمــل  فــي  طــوق«، وعمــل علــى دمجهــم 
املغربــي. دالل  الشــهيدة 

حصل أبو طوق على دورة أمنية وعســكرية في الصين »قادة الســرايا« عام 1975، 
وانخرط في القتال في الحرب األهلية في لبنان على أكثر من محور منها، رأس النبع، 
والبرجــاوي، والشــياح، والكحالــة، وصنيــن، وشــارك فــي معــارك كفــر شــوبا، وســاهم 
العســكرية  التشــكيالت  إحــدى  وهــي   ،1975 عــام  الطالبيــة  الســرية  تأســيس  فــي 
التابعــة لحركــة فتــح  وأطلــق عليهــا كتيبــة الجرمــق عــام 1977، وأصبــح مســؤولها 
اإلداري، وكان مركزها في مخيم البرج الشمالي قرب مدينة صور، قاد إبان اجتياح 
الصهاينــة الجنــوب اللبنانــي عــام 1978 عــدًدا مــن املعــارك ضدهــم، وســاهم فــي منــع 
االشــتباك بيــن فرقــاء الحركــة الوطنيــة فــي الجنــوب اللبنانــي، وقــام بتحصيــن قلعــة 
شــقيف الشــهيرة التــي أصبحــت رمــًزا للمقاومــة فــي الجنــوب، وخــاض معــارك طاحنــة 
مــع القــوات الصهيونيــة فــي شــقيف وأرنــون وكفــر تبنيــت وحــرس النبــي الطاهــر عــام 
نــت كتيبتــه مــن أســقاط طائــرة ســكاي هــوك وأســر طيارهــا الصهيونــي 

َّ
1982، وتمك

أهــارون ابخعــازي ونقلــه إلــى بيــروت، كمــا كان ضمــن كــوادر الحركــة الوطنيــة الذيــن 
ــذ  بــدأوا بشــن هجمــات علــى القــوات الصهيونيــة بعــد احتاللهــا بيــروت، فخطــط ونفَّ
عشــرات العمليــات ضدهــا، منهــا عمليــة بــاص عاليــة، وعمليــة عرمــون، وعمليــة ديــر 
قانــون النهــر، وأدت هــذه العمليــات إلــى تحقيــق إصابــات مباشــرة فــي صفــوف العــدو.

شــارك أبــو طــوق فــي معــارك طرابلــس عــام 1983، وأصبــح عضــًوا فــي املجلــس األعلــى 
لحركــة فتــح وعايــش االنشــقاق داخــل حركتــه، وحــارب فــي صفــوف املواليــن لياســر 
عرفــات، وشــارك فــي معــارك الجبــل فــي منطقتــي بحمــدون عاليــة وســوق الغــرب عــام 
1984، وأقــام مقــّر قيادتــه فــي مخيــم شــاتيال عــام 1985، وواجــه حصــار حركــة أمــل 

للمخيمــات، وكان مــن أهــم القــادة العســكريين املدافعيــن عنهــا. 

ن فيهــا يومياتــه وأفــكاره الثوريــة  تــرك أبــو طــوق بعــض الكراســات املخطوطــة التــي دوَّ
رفضــه  عــن  موقــف  مــن  أكثــر  فــي  وأعــرب  للثــورة،  العمليــة  املمارســة  علــى  ــًزا  ِ

ّ
مرك

لخيــارات التســوية وإصــراره علــى التحريــر الكامــل لفلســطين. 

 ،1976 قا�ســى أبــو طــوق مــرارة اللجــوء، وأصيــب بجــراح أكثــر مــن مــرة منــذ عــام 
واغتيــل فــي إحــدى معــارك املخيمــات مــع حركــة أمــل وحلفائهــا بقذيفــة مفخخــة فــي 

الســابع والعشــرين مــن شــهر شــباط/ فبرايــر عــام 1987. 
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علي حسن سالمة
)1979-1941(

• ولد يف مدينة بغداد. 	

• الثــوري 	 املجلــس  عضــو 
فتــح.  لحركــة 

• ــد 	 ــاز الرَّص ــوض جه ــب مف ناِئ
ــح.  ــع لفت ــزي التاب املرك

• ــطينية 	 ــوة الفلس ــس الق مؤس
ـ » القوة  املســلحة املعروفــة بــ

.»17

• الســرية 	 املهمــات  رجــل 
التحريــر. منظمــة  يف  والدبلوماســية  األمنيــة 

ولــد علــي حســن ســالمة فــي بغــداد فــي األول مــن نيســان/ إبريــل عــام 1941، لعائلــة 
ــد املحتلــة، والــده حســن 

ّ
فلســطينية تعــود أصولهــا لقريــة قوِلــة املهجــرة قضــاء الل

ســالمة أحــد أهــم قــادة املقاومــة الفلســطينية فــي ثــورة عــام 1936 وأثنــاء أحــداث 
األساســية  املرحلــة  درس  أوالد.  ثالثــة  ولديــه  متــزوج  وهــو   ،1948 عــام  النكبــة 
والثانويــة فــي بلــدة بيرزيــت، ودرس اللغــات فــي سويســرا، وانتقــل إلــى أملانيــا لدراســة 
الهندســة، ثــم إلــى القاهــرة لدراســة التجــارة عــام 1963، والتحــق بمعهــد الدراســات 

 .1967 االســتراتيجية فــي القاهــرة عــام 

الحســن،  خالــد  الحركــة  فــي  القيــادي  طريــق  عــن   1963 عــام  فتــح  لحركــة  انتمــى 
وحضــر املؤتمــر الفلســطيني األول عــام 1964 الــذي انبثقــت عنــه منظمــة التحريــر، 
التنظيــم  دائــرة  م 

ّ
وتســل  ،1965 عــام  الكويــت  فــي  فلســطين  طلبــة  اتحــاد  وتــرأس 

الشــعبي فــي مكتــب منظمــة التحريــر فــي الكويــت، وشــارك فــي أّول دورة أمنيــة لعناصــر 
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العاّمــة  املخابــرات  لجهــاز  التابــع  االســتراتيجّية  البحــوث  معهــد  فــي  فتــح  حركــة 
 ،1969 عــام  املركــزي  الرصــد  مفــوض جهــاز  نائــَب  1968، وأصبــح  عــام  املصرّيــة 
ــرب مدينــة عمــان، واطلــع بمســؤولية 

ُ
وأشــرف علــى إقامــة قواعــد عســكرية للجهــاز ق

حمايــة ياســر عرفــات إبــان أحــداث أيلــول عــام 1970، وأصبــح عضــًوا فــي املجلــس 
ــذت  طــت ونفَّ

َّ
فــي تأســيس منظمــة أيلــول األســود التــي خط الثــوري لفتــح، وســاهم 

عــدة عمليــات خارجيــة، اســتهدفت شــخصيات ومصالــح صهيونيــة وعربيــة وغربيــة 
منهــا؛ عمليــة اغتيــال رئيــس الحكومــة األردنيــة وصفــي التــل عــام 1971، ومحاولــة 
اغتيــال الســفير األردنــي فــي لنــدن زيــد الرفاعــي عــام 1971، ونســف خزانــات النفــط 
قــرب مدينــة تريســتا اإليطاليــة عــام 1972، وعمليــة ميونــخ الشــهيرة عــام 1972.  

أصبــح ســالمة مســؤول الحــرس الشــخ�سي لرئيــس منظمــة التحريــر عــام 1973، 
وأوكلــت لــه مهمــة تشــكيل القــوة الفلســطينية املســلحة املعروفــة بالقــوة 17، وهــي 
قــوة حمايــة عســكرية وأمنيــة، األمــر الــذي جعلــه لصيًقــا بياســر عرفــات فــي الكثيــر 
مــن جوالتــه الداخليــة والخارجيــة، ورافقــه فــي خطابــه فــي األمــم املّتحــدة عــام 1974، 
ــرقّية بعــد 

ّ
كمــا أســندت لســالمة مهمــة التفــاوض مــع القيــادة املارونّيــة فــي بيــروت الش

انــدالع الحــرب األهلّيــة اللبنانّيــة، والتواصــل مــع الســفير األمريكــي وإقامــة عالقــات 
مــع املخابــرات األمريكيــة، ولعــب دورا مركزيــا فــي حمايــة الســفارة األمريكيــة والرعايــا 
األمريــكان فــي لبنــان، وتأميــن عمليــة إجالئهــم عــن لبنــان عــام 1976، وقــد وجهــت لــه 
الدعــوة لزيــارة الواليــات املتحــدة مــن قبــل رئيــس CIA فــي ذلــك الوقــت جــورج بــوش 
األب، األمــر الــذي أثــار حفيظــة الصهاينــة واســتنكار بعــض الفصائــل الفلســطينية.

أصبــح ســالمة رجــل املهمــات الســرية األمنيــة والدبلوماســية فــي منظمــة التحريــر، 
داخليــة  واســعة  عالقــات  شــبكة  بنــاء  فــي  الحســاس  املنصــب  هــذا  لــه  وســمح 
إلــى اعتبــاره  وخارجيــة، وأخــذت مكانتــه بالصعــود متجــاوزة كونــه رجــل مخابــرات 
ا فــي تحديــد 

ً
العًبــا سياســًيا لــه وزنــه داخــل املعادلــة الفلســطينية الداخليــة، ومشــارك

والدولــي. اإلقليمــي  املســتويين  علــى  الفلســطيني  املوقــف 

أطلقــت رئيســة وزراء االحتــالل جولــدا مائيــر عليــه لقــب »األميــر األحمــر«، واتخــذ 
ــه املوســاد اإلســرائيلي، وفشــل فــي أكثــر 

َ
الكيــان الصهيونــي قــراًرا بتصفيتــه، فالحق

مــن محاولــة الغتيالــه، منهــا محاولتــه الفاشــلة فــي مدينــة ليلهامــر فــي النرويــج عــام 
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تراخــي  لكــنَّ  بوشــيخي،  أحمــد  املغربــي  النــادل  ســالمة  شــبيه  تــل 
ُ
ق حيــث   ،1973

احتياطاتــه األمنيــة خصوًصــا فــي املرحلــة األخيــرة مــن حياتــه، رغــم تحذيــرات زمالئــه 
ــن املوســاد مــن النجــاح فــي اغتيالــه عبــر تفجيــر ســيارة مفخخــة قبالــة ســيارته 

َّ
لــه، مك

تــل فــي 
ُ
فــي بيــروت فــي الثانــي والعشــرين مــن كانــون الثانــي/ ينايــر عــام 1979، وقــد ق

الحادثــة أربعــة مــن مرافقيــه وأربعــة مــن املــارة.
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عماد عقل
)1993-1971(

• جباليــا 	 مخيــم  يف  ولــد 
غــزة. قطــاع  شــمال 

• قائــد يف كتائــب الشــهيد 	
ــاح  ــام الجن ــن القس ــز الدي ع
العســكري لحركــة حمــاس.

• مــن 	 عــدًدا  ــَذ  ونفَّ ــط  خطَّ
قــوات  ضــد  العمليــات 
االحتــالل يف الضفــة الغربيــة 

غــزة. وقطــاع 

• املطلوب رقم 1 لسلطات االحتالل..  	

• أول قســامي يســتخدم تكتيــك إطــالق النــار ىلع 	
االحتــالل مــن مســافة الصفــر.  

فــي مخيــم جباليــا لالجئيــن الفلســطينيين شــمال  ولــد عمــاد حســن إبراهيــم عقــل 
قطــاع غــزة فــي التاســع عشــر مــن حزيــران/ يونيــو عــام 1971، ألســرة فلســطينية 
املرحلــة  درس  املحتلــة.  غــزة  قضــاء  املهجــرة  بربــرة  قريــة  إلــى  أصولهــا  تعــود  الجئــة 
فــي مدرســة  والثانويــة  املخيــم،  فــي  الغــوث »األونــروا«  فــي مدرســة وكالــة  األساســية 
والتحــق   ،1988 عــام  العامــة  الثانويــة  علــى  منهــا  وحصــل  املخيــم،  فــي  الفالوجــة 
األردن  فــي  حطيــن  كليــة  فــي  ل  ســجَّ ثــمَّ  الصيدلــة،  لدراســة  غــزة  فــي  األمــل  بمعهــد 

   .1991 عــام  اإلســالمية  الشــريعة  لدراســة 

انضــم عقــل إلــى جماعــة اإلخــوان املســلمين فــي ســن مبكــرة مــن حياتــه، وشــارك فــي 
أنشــطتها، وانخــرط فــي حركــة حمــاس فــور تأسيســها، وشــارك فــي فعالياتهــا الوطنيــة 
وكان ضمــن مجموعــات »الســواعد الراميــة«، والتــي كان مــن مهامهــا إلقــاء الحجــارة 
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علــى قــوات االحتــالل وســيارات املســتوطنين وكتابــة الشــعارات الجداريــة وتوزيــع 
البيانــات، والتحــق بصفــوف الجنــاح العســكري لحركــة حمــاس عــام 1990، ضمــن 
مــن العمليــات ضــد قــوات االحتــالل، منهــا  ــذت عــدًدا  نفَّ التــي  مجموعــة الشــهداء 
أيــار/ مايــو عــام  فــي الرابــع مــن  عمليــة اســتهداف موكــب قائــد شــرطة قطــاع غــزة 
1992. انتقــل إلــى الضفــة الغربيــة فــي الثالــث والعشــرين مــن أيــار/ مايــو عــام 1992، 
واســتقر فــي بلــدة أبــو ديــس وتعــاون مــع صالــح العــاروري، وقــاد كتائــب القســام فــي 
مدينــة الخليــل، وقــام بتشــكيل خاليــا مســلحة نفــذت العديــد مــن العمليــات ضــد 
قــوات االحتــالل ومســتوطنيه، منهــا عمليتــا املســجد اإلبراهيمــي وطريــق الظاهريــة 

عــام 1992.

غــادر عقــل مدينــة الخليــل فــي الثالــث والعشــرين مــن تشــرين الثانــي/ نوفمبــر عــام 
مــن  عــدًدا  ــذ  فنفَّ املقــاوم،  فــي عملــه  واســتمر  غــزة،  إلــى قطــاع  ســًرا  واتجــه   1992
العمليــات منهــا عمليــة الشــيخ رضــوان بعــد وصولــه إلــى القطــاع بيوميــن، وعمليــة 
مقبــرة الشــهداء عــام 1993، وعمليــة حــي الزيتــون عــام 1993، وقــد رفــض اقتراًحــا 
مــن رئيــس وزراء االحتــالل إســحاق رابيــن بــأن يســافر إلــى الخــارج مــدة ثــالث ســنوات 

بضمانــة الصليــب األحمــر الدولــي، وأصــر علــى البقــاء فــي فلســطين. 

امتاز عقل بقدرته الفائقة على التخفي، وبعملياته التي نفذها من مسافة صفر، 
ونجاحــه فــي نصــب الكمائــن لقــوات االحتــالل، وإتقانــه عمليــات التجــاوز بالســيارات 
ثــَم إطــالق النــار، وإدخالــه التصويــر فــي عملياتــه، حيــث بــدأ بتصويــر قتلــى جنــود 
ذهــا  االحتــالل ونشــر الصــور، كمــا فعــل فــي عمليــة مســجد مصعــب بــن عميــر التــي نفَّ

فــي الثانــي عشــر مــن أيلــول عــام 1993.   

الثالــث  فــي  االحتــالل  قــوات  اعتقلتــه  إذ  النضاليــة؛  مســيرته  خــالل  عقــل  عانــي 
والعشــرين مــن أيلــول/  ســبتمبر عــام 1988، وق�ســى ثمانيــة عشــر شــهًرا فــي ســجون 
ملــدة  بالســجن  عليــه  وحكــم  العــام  نفــس  فــي  الثانيــة  للمــرة  اعتقــل  ثــم  االحتــالل، 
وأصبــح   ،1991 عــام  الخــارج  فــي  دراســته  إلكمــال  الســفر  مــن  منعــه  وتــم  شــهر، 
مطــارًدا لالحتــالل ملــدة عاميــن فــي الســادس والعشــرين مــن كانــون األول عــام 1991، 
وتمكــن مــن اإلفــالت مــن قبضــة قــوات االحتــالل أكثــر مــن ســبع مــرات حتــى أطلــق 
عليــه العــدو »املطــارد ذي الســبعة أرواح«، وقــد تعــرض ملحاولــة اغتيــال فــي الحــادي 
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عشــر مــن تشــرين الثانــي عــام 1993، وتــم اغتيالــه فــي الرابــع والعشــرين مــن تشــرين 
ثانــي/ نوفمبــر عــام 1993 فــي حــي الشــجاعية فــي قطــاع غــزة، بعــد اشــتباك خاضــه مــع 
قــوات االحتــالل الصهيونــي التــي حاصــرت منــزل أم نضــال مريــم فرحــات )خنســاء 

فلسطين( الذي كان متواجًدا فيه . 
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عمر األشقر
)2012-1940(

• يف 	 برقــة  بلــدة  يف  ولــد 
نابلــس. محافظــة 

• حركــة 	 يف  مؤســس  قائــد 
حمــاس. 

• رئيــس مجلــس شــورى حماس 	
.)1999-1989(

• الشــريعة 	 علمــاء  مــن 
اإلســالمية وأســتاذ يف عــدد 
العربيــة.   الجامعــات  مــن 

• عضــو املكتــب اإلداري لإلخــوان املســلمين يف الكويــت 	
عــام 1978. 

ولــد عمــر ســليمان عبــد هللا األشــقر فــي الســادس والعشــرين مــن تشــرين الثانــي / 
1940، وهــو متــزوج  فــي محافظــة نابلــس عــام  بلــدة برقــة  فــي   ،1940 نوفمبــر عــام 
ولــه خمــس أوالد وبنــت. درس املرحلــة األساســية فــي مدرســة برقــة، وأنهــى الثانويــة 
مــن املعهــد العلمــي فــي مدينــة الشــقراء فــي الســعودية، ونــال درجــة البكالوريــوس فــي 
الشــريعة باالنتســاب مــن كليــة الشــريعة فــي الريــاض عــام 1964، ودرجــة املاجســتير 
املقــارن  الفقــه  فــي  والدكتــوراه   ،1974 عــام  األزهــر  جامعــة  مــن  الفقــه  أصــول  فــي 
مــن نفــس الجامعــة عــام 1980. عمــل أميًنــا ملكتبــة الجامعــة اإلســالمية فــي املدينــة 
للجامعــة  التابــع  الثانــوي  املعهــد  فــي  ودرَّس   ،)1964  1961-( األعــوام  بيــن  املنــورة 
اإلســالمية فــي املدينــة بيــن عامــي )1964-1965(، ثــم درَّس فــي الكويــت فــي مدرســة 
املتنبــي بيــن األعــوام )1965-1970(، وفــي مدرســة خالــد بــن الوليــد )1971-1970(، 
ومدرســة عبــد هللا الســالم عــام 1972، ومعهــد التربيــة للمعلمــات )1980-1977(، 
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وكان محاضــًرا فــي كليــة الحقــوق والشــريعة فــي جامعــة الكويــت بيــن األعــوام )1980-
 1982-( األعــوام  بيــن  الكويــت  جامعــة  فــي  الشــريعة  كليــة  فــي  ومحاضــًرا   ،)1982
-1992( األعــوام  بيــن  األردنيــة  الجامعــة  فــي  الشــريعة  كليــة  فــي  ا 

ً
وأســتاذ  ،)1990

2002(، وعميــًدا لكليــة الشــريعة فــي جامعــة الزرقــاء بيــن األعــوام )2005-2003(.

نشــأ األشــقر في أســرة متدينة، وتأثر بجماعة اإلخوان املســلمين في بدايات شــبابه، 
املا�ســي،  القــرن  فــي ســتينيات  نابلــس وعمــان  فــي مدينتــي  مــرات  فــزار مقرهــا عــدة 
 ،1974 عــام  الكويــت  فــي  الفلســطينيين  املســلمين  اإلخــوان  جماعــة  إلــى  وانضــم 
ونشــط فــي الجانبيــن الدعــوي والتوعــوي بيــن الفلســطينيين والكويتييــن، وقــد كان 
النضمامــه لإلخــوان تلــك الفتــرة تأثيــره فــي العمــل اإلســالمي الفلســطيني، وانتخــب 

عضــًوا فــي املكتــب اإلداري للجماعــة عــام 1978. 

وكان  هنــاك،  اإلســالميين  تجربــة  علــى  لالطــالع   1980 عــام  الســودان  إلــى  ســافر 
منفتًحــا علــى بعــض كــوادر منظمــة التحريــر فاطلــع علــى مســارها، وشــارك فــي املؤتمر 
التأسي�ســي »للعمــل الفلســطيني اإلســالمي املقــاوم« الــذي عقــد ســًرا فــي األردن عــام 
1983، وعمــل ضمــن »جهــاز فلســطين« فــي تنظيــم بــالد الشــام اإلخوانــي الــذي أن�ســئ 
ــل الفلســطينيين املقيميــن الكويــت فــي مجلــس شــورى تنظيــم بــالد 

َ
عــام 1985، ومث

الشــام.

مبادئهــا  وضــع  فــي  فأســهم  حمــاس،  لحركــة  املؤسســين  مــن  واحــًدا  األشــقر  كان 
ومنهجهــا فــي العمــل وضبــط بناهــا املؤس�ســي والشــرعي، كمــا رئــس مجلــس الشــورى 
فيهــا بيــن األعــوام )1989-1999(، وظــلَّ واحــًدا مــن مرجعياتهــا حتــى وفاتــه، وُوصــف 
ــه كان يرغــب دائًمــا فــي العمــل الهــادئ والبعــد عــن األضــواء، وتوريــث املســؤوليات  بأنَّ

للشــباب.

ألــف األشــقر أكثــر مــن خمســين كتابــا فــي العلــم الشــرعي وفــي القضيــة الفلســطينية، 
وشــارك بعــض زمالئــه فــي تأليــف عــدد آخــر، إضافــة إلــى كتابتــه الكثيــر مــن املقــاالت 
املؤتمــرات األكاديميــة  مــن  عــدد  فــي  بــأوراق علميــة  العلميــة املحكمــة، ومشــاركته 
حــول العالــم، كمــا ترجمــت بعــض مؤلفاتــه إلــى أكثــر مــن لغــة. ومــن كتبــه؛ حكــم 
ونحــو  اإلســالمية،  الشــخصية  ومعالــم  النيابيــة،  واملجالــس  الــوزارة  فــي  املشــاركة 
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ثقافــة إســالمية أصيلــة، ودراســات فقهيــة فــي قضايــا طبيــة معاصــرة، وتاريــخ الفقــه 
اإلســالمي، والواضــح فــي شــرح قانــون األحــوال الشــخصية األردنــي، وفقــه االختــالف، 
م استشــارات شــرعية  وأصل االعتقاد، والعقيدة في ضوء الكتاب والســنة. كما قدَّ
فــي القضايــا املتعلقــة بالقضيــة الفلســطينية مثــل؛ حكــم الســالم مــع الصهاينــة، 
وحكــم الدخــول بالكنيســت الصهيونــي وغيرهــا، وكان عضــًوا فــي أكثــر مــن مجمــع 
مــة 

َّ
فقهــي ومجلــس إفتــاء وهيئــة استشــارية ملراكــز أبحــاث، وقــد وصفــه محبــوه بعال

فلســطين وحكيــم حمــاس.   

عايــش األشــقر النكبــة وهمومهــا، وُســجن فــي الســعودية بضعــة أشــهر عــام 1965، 
عــام  النكســة  بعيــد  زيــارة فلســطين  مــن  وُحــرم  لفتــرة طويلــة،  مــن دخولهــا  وُحــرم 

1967، وتوفــي فــي مدينــة عمــان فــي العاشــر مــن آب / 2012.
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عمر القاسم
)1989-1941(

• ولد يف مدينة القدس املحتلة.	

• املركزيــة 	 اللجنــة  عضــو 
لتحريــر  الشــعبية  للجبهــة 

.1968 عــام  فلســطين 

• ــة 	 ــكري يف الجبه ــد عس قائ
.)1968-1967( الشــعبية 

• ــة 	 ــس يف الجبه ــد مؤس قائ
لتحريــر  الديمقراطيــة 
لجنتهــا  وعضــو  فلســطين، 

يــة. املركز

• أول عمــداء األســرى، وقيــادي يف الحركــة الفلســطينية 	
األسيرة.

فــي مدينــة القــدس املحتلــة  فــي حــارة الســعدية  ولــد عمــر محمــود محمــد القاســم 
فــي الثالــث عشــر مــن تشــرين ثانــي/ نوفمبــر عــام1941. درس املرحلــة األساســية فــي 
الثانويــة  علــى  منهــا  الرشــيدية، وحصــل  املدرســة  فــي  والثانويــة  العمريــة،  املدرســة 
العامــة عــام 1958، ونــال درجــة البكالوريــوس فــي اللغــة اإلنجليزيــة مــن كليــة اآلداب 
ثــم  الخيريــة،  املقاصــد  جمعيــة  فــي  موظًفــا  عمــل   .1964 عــام  دمشــق  جامعــة  فــي 

مدرًســا فــي مــدارس القــدس وجنيــن.                            

فــي  فــي املظاهــرات الوطنيــة  اهتــم منــذ شــبابه املبكــر بالقضايــا الوطنيــة، وشــارك 
القــدس أثنــاء دراســته فــي املدرســة الرشــيدية، وانتســب إلــى حركــة القومييــن العــرب 
ا فــي صفوفهــا، ومــن كوادرهــا فــي االتحــاد 

ً
خــالل دراســته الجامعيــة وأصبــح نشــيط

للجيــش  معســكر  فــي  عســكرية  دورة  أنهــى  ســوريا.  فــرع  فلســطين/  لطلبــة  العــام 
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املصــري فــي أنشــاص عــام 1963، وانضــم إلــى الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين 
1968، وفــي  فــي لجنتهــا املركزيــة عــام  1967، وانتخــب عضــًوا  فــور تأسيســها عــام 
مــن املشــرفين علــى تدريــب وتنظيــم عناصرهــا الجــدد،  قيادتهــا العســكرية، وكان 
فــي  الدخــول  فكــرة  عــن  ودافــع   ،1968 عــام  األوســط  القطــاع  مســؤولية  وتســلم 
ــا مــن األردن، ودعــا للصمــود أمــام أي هجــوم 

ً
مواجهــة عســكرية مــع االحتــالل انطالق

ه جيــش االحتــالل علــى منطقــة الكرامــة أوائــل عــام 1968، وضــرورة تأســيس  يشــنُّ
االحتــالل  قــوات  ضــد  هجمــات  لشــن  وإعدادهــا  فلســطين  داخــل  فدائيــة  خاليــا 

ومواقعــه. ومســتوطنيه 

هــا  لكنَّ هللا،  رام  إلــى  واتجهــت  األردن  نهــر  عبــرت  فدائيــة  مجموعــة  القاســم  قــاد 
اصطدمــت بقــوات االحتــالل عنــد بلــدة كفــر مالــك، وألقــي القبــض عليهــا فــي الثامــن 
عــن  االنشــقاق  القاســم  أيــد   .1968 عــام  أكتوبــر  أول/  تشــرين  مــن  والعشــرين 
الجبهــة الشــعبية وإنشــاء الجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين، وانضــم للفصيــل 
 ،1969 عــام  االحتــالل  ســجون  داخــل  لــه  تنظيمــي  وجــود  أول  وأســس  الجديــد، 
للحركــة  األولــى  النــواة  مؤس�ســي  مــن  وكان  املركزيــة،  لجنتــه  فــي  عضــًوا  وانتخــب 
ــف ثقافتــه وخبرتــه فــي تنظيــم 

ّ
الفلســطينية األســيرة فــي ســجون االحتــالل، حيــث وظ

وتعبئــة صفــوف األســرى وتوحيدهــا فــي مواجهــة إدارة مصلحــة الســجون، وقــاد أولــى 
محطــات الصــدام معهــا، وخــاض عــدًدا مــن اإلضرابــات مــع زمالئــه األســرى، منهــا 
إضــراب عســقالن الشــهير عــام 1970، وكان لــه دور كبيــر فــي إعــادة بنــاء الحركــة 
عليــه  أطلقــت  وقــد   ،1985 عــام  التبــادل  عمليــة  بعــد  نشــاطها  وتفعيــل  األســيرة 
الحركــة األســيرة لقــب« مانديــال فلســطين«، واعتبرتــه أول عمــداء األســرى بعــد أن 

فــي ســجون االحتــالل. أم�ســى عشــرين عاًمــا متواصلــة 

لعــدة  الســلطات األردنيــة  اعتقلتــه  النضاليــة؛ فقــد  أثنــاء مســيرته  القاســم  عانــى 
إلــى جنيــن،  التربيــة والتعليــم بحقــه قــراًرا باإلبعــاد التأديبــي  أيــام، وأصــدرت وزارة 
عــام  حزيــران  حــرب  بعيــد  مــرات  عــدة  منزلــه  بمداهمــة  االحتــالل  قــوات  وقامــت 
وتعــرض  أخــرى  مــرة  اعتقلتــه  ثــمَّ  األردن،  إلــى  وأبعدتــه  اعتقلتــه  أن  إلــى   ،1967
الحيــاة  مــدى  املؤبــد  بالســجن  االحتــالل  محاكــم  عليــه  وحكمــت  قــاٍس،  لتحقيــٍق 
مرتيــن وســبعة وعشــرين عاًمــا، وقــد عانــى مــن اإلهمــال الطبــي املتعمــد رغــم إصابتــه 
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بعــدة أمــراض منهــا ســرطان القولــون، وعــاش فتــرة طويلــة فــي مستشــفى الســجن، إلــى 
أن توفــي داخلهــا فــي الرابــع مــن حزيران/يونيــو عــام 1989، ودفــن فــي مقبــرة األســباط 

فــي القــدس.  
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عوني عبد اهلادي
)1970-1882(

• ولد يف مدينة نابلس يف نيسان عام 1882.	

• حــزب 	 مؤسســي  مــن 
االســتقالل العربــي عــام 1932.

• العربيــة 	 اللجنــة  ســكرتير 
.1936 عــام  العليــا 

• القاهــرة 	 يف  األردن  ســفير 
.)1956 -1951 (

• األعيــان 	 مجلــس  عضــو 
ووزيــر   ،1955 عــام  األردنــي 

  .1956 عــام  الخارجيــة 

ولــد عونــي قاســم عبــد الهــادي فــي نابلــس فــي النصــف األول مــن نيســان عــام 1882، 
وهــو متــزوج ولــه ولــدان. درس املرحلــة األساســية فــي مدرســة حــي البســطة فــي بيــروت 
وتخــرج  إســطنبول،  فــي  اإلعداديــة  ســرجان  ومدرســة  نابلــس  مدينــة  مــدارس  وفــي 
مــن املدرســة الســلطانية العليــا )املكتــب امللكــي( فــي إســطنبول عــام 1908، وأنهــى 
فــي  التدريــس  فــي  عمــل   .1914 عــام  باريــس  فــي  الحقــوق  كليــة  فــي  الحقــوق  دراســة 
مدرســتي ســانت لــوري وفولتيــر فــي باريــس، وعمــل محاســًبا فــي إحــدى بنــوك باريــس، 
واشــتغل فــي الصحافــة وفــي الترجمــة مــن التركيــة إلــى الفرنســية، ثــم عمــل مستشــاًرا 
لألميــر فيصــل بــن الشــريف حســين بيــن عامــي)1918-1920(، ورافقــه فــي زياراتــه 
ــن أميــن الخارجيــة فــي حكومــة األميــر فيصــل فــي  الدبلوماســية إلــى لنــدن وباريــس، وُعّيِ
ســوربا عــام 1920، ثــم انتقــل إلــى األردن وعمــل رئيًســا للديــوان األميــري عــام 1921، 
ن سفيًرا لألردن  وعاد بعد أشهٍر إلى نابلس وافتتح مكتًبا للمحاماة في القدس، وُعّيِ
ــن عضــًوا فــي مجلــس األعيــان األردنــي عــام  فــي القاهــرة بيــن عامــي )1951-1956(، وُعّيِ
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1955، ووزيــًرا للخارجيــة عــام 1956، ورئيًســا للجنــة القانونيــة فــي جامعــة الــدول 
العربيــة بيــن عامــي )1970-1966(.

 بــدأ عبــد الهــادي حياتــه السياســية والثقافيــة باكــًرا؛ إذ انتســب للمنتــدى العربــي 
فــي إســطنبول عــام 1909، وأســس مــع آخريــن جمعيــة العربيــة الفتــاة فــي باريــس عــام 
1909، وشــارك فــي اإلعــداد ملؤتمــر باريــس العربــي عــام 1913 بالتعــاون مــع حــزب 
الالمركزيــة فــي القاهــرة، وكان عضــوا فــي الوفــد العربــي ملباحثــات الســالم فــي باريــس 
 مــن املنــدوب الســامي هربــرت 

ً
عــام 1919. عــاد إلــى فلســطين والتقــى فــي القــدس كال

تشرشــل  ونســتون  البريطانــي  املســتعمرات  ووزيــر   Herbert Samuel صموئيــل 
.1921 Winston Churchill عــام 

التنفيذيــة  اللجنــة  عنــه  انبثقــت  الــذي  الســابع  الفلســطيني  املؤتمــر  فــي  شــارك 
وكان ضمــن  أعضائهــا،  أحــد  1928، وصــار  عــام  فلســطين(  قيــادي  )إطــار  العليــا 
الشــخصيات الفلســطينية التــي أدلــت بشــهاداتها أمــام لجــان التحقيــق البريطانيــة 

وتطوراتهــا.  الفلســطينية  القضيــة  بشــأن  والدوليــة 

القضيــة  لشــرح  الخــارج  إلــى  الفلســطينية  الوفــود  ضمــن  مــرة  مــن  أكثــر  ســافر 
الفلســطينية واألخطــار التــي تواجههــا، وشــارك فــي تأســيس حــزب االســتقالل العربــي 
1932، وكان ســكرتير اللجنــة العربيــة العليــا )إطــار قيــادي فلســطيني( عــام  عــام 
فــي غــزة عــام  1946، وحضــر املؤتمــر الوطنــي  بلــودان عــام  1936. حضــر مؤتمــر 

1948، ووقــع علــى ميثــاق حكومــة عمــوم فلســطين وكان أحــد أعضائهــا. 

اعتاد كتابة املقاالت في الصحف العربية واألجنبية، وقد كتب مذكراته وأخرجتها 
إلــى النــور املؤرخــة خيريــة قاســمية تحــت عنــوان عونــي عبــد الهــادي- أوراق خاصــة 
)1974(، وترجــم كتــاب مقــدرات تركيــة التاريخيــة مــن اللغــة التركيــة إلــى الفرنســية.

باإلعــدام  عليــه  فرنســا  إذ حكمــت  حياتــه؛  فــي  املشــاق  بعــض  الهــادي  عبــد  واجــه 
فــي ســجن عوجــا الحفيــر   1936 1920، واعتقلــه البريطانيــون عــام  )غيابًيــا( عــام 
وســجن صرفنــد، واســتقر فــي القاهــرة إلــى أن توفــي فيهــا فــي الخامــس عشــر مــن آذار/ 

مــارس عــام 1970.
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غسان كنفاني
)1972-1936(

• ولد يف مدينة عكا املحتلة.	

• قيــادي يف حركــة القومييــن 	
العــرب.

• السياســي 	 املكتــب  عضــو 
ــق  ــعبية والناط ــة الش للجبه

الرســمي باســمها.

• ــة الهــدف 	 ــر مجل رئيــس تحري
ــعبية. ــة الش ــة للجبه التابع

• روائي وأديب وباحث.	

عــام  أبريــل  نيســان/  مــن  التاســع  فــي  املحتلــة  عــكا  مدينــة  فــي  كنفانــي  غســان  ولــد 
1936، وهــو متــزوج ولديــه ولــد وبنــت. درس املرحلــة األساســية فــي مدرســة الفريــر 
»الفرنســية« فــي يافــا وفــي مــدارس دمشــق، والثانويــة فــي مــدارس دمشــق، وحصــل 
منهــا علــى الثانويــة العامــة عــام 1955، ونــال درجــة البكالوريــوس فــي األدب العربــي 
ملــادة  ًســا  ثــم مدّرِ فــي مطعــم،   

ً
مــن جامعــة دمشــق. عمــل موزًعــا للصحــف وعامــال

دمشــق،  فــي  الالجئيــن  وتشــغيل  الغــوث  لوكالــة  تابعــة  مدرســة  فــي  الفنيــة  التربيــة 
مــن  أكثــر  فــي  وعمــل  الحكوميــة،  الكويــت  مــدارس  فــي  والرياضــة  للرســم  ومدرًســا 
صحيفــة ومجلــة عربيــة منهــا: صحيفــة »الحريــة« التابعــة لحركــة القومييــن العــرب 
عــام 1960، ومجلــة »املحــرر« اللبنانيــة عــام 1963، ومجلــة »األنــوار« بيــن عامــي 

.1969 عــام  حتــى  و«الحــوادث«   ،)1969  1967-(

انضــم كنفانــي إلــى حركــة القومييــن العــرب عــام 1953، وكان قياديــا فيهــا، والتحــق 
فــي وضــع مقوالتهــا األساســية  بالجبهــة الشــعبية لتحريــر منــذ تأسيســها، واشــترك 
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السيا�ســي،  مكتبهــا  وعضــو  الرســمي،  ناطقهــا  وأصبــح  الكفاحيــة،  واســتراتيجيتها 
1969، وقــام بتأســيس مجلــة الهــدف الناطقــة باســمها  ومســؤولها اإلعالمــي عــام 
عــام 1969، وشــغل رئاســة تحريرهــا حتــى عــام 1972، وكان مــن القائليــن بالكفــاح 
 وحيــًدا لتحريــر فلســطين، ومــن املؤمنيــن بالعمليــات الخارجيــة التــي 

ً
املســلح ســبيال

تقــوم بهــا الجبهــة الشــعبية ضــد الصهيونيــة وحلفائهــا الغربييــن ومــن املطلعيــن علــى 
مســارها، وقد انفتح على كثيٍر من الكوادر »التقدمية والثورية« في أوروبا والعالم. 

يعتبــر كنفانــي مــن أهــم الروائييــن الفلســطينيين والعــرب فــي القــرن العشــرين، وكان 
فــي مقدمــة مؤس�ســي مــا بــات ُيعــرف بــاألدب الفلســطيني املقــاوم، حيــث صــدر لــه 
لًفــا مــا بيــن قصــة قصيــرة وروايــة وعمــل مســرحي وبحــث، وقــد 

َ
أكثــر مــن عشــرين مؤ

وبعضهــا  لغــة،   20 إلــى  ترجــم  وبعضهــا  عــدة،  لغــات  إلــى  مؤلفاتــه  معظــم  ترجمــت 
فــي  نالــت جوائــز، ومــن رواياتــه: »رجــال  إذاعيــة وأعمــاٍل ســينمائية  لبرامــج  تحــول 
الشــمس« )1963(، و«مــا تبقــى لكــم« )1966(، و« أم ســعد« )1969(، و« مــن قتــل 
ليلــى الحايــك؟« )1969(، و«عائــد إلــى حيفــا« )1970(، وفــي املجموعــات القصصيــة 
كتــب كنفانــي »مــوت ســرير رقــم ″12 )1961(، و«أرض البرتقــال الحزيــن« )1963(، 
هنــاك:  كنفانــي  تركهــا  التــي  الدراســات  ومــن   ،)1968( والبنــادق«  الرجــال  و«عــن 
»أدب املقاومــة فــي فلســطين« )1966(، و«فــي األدب الصهيونــي« )1967(، و«األدب 
فــي  املقــاالت  مــن  كبيــرة  مجموعــة  إلــى  باإلضافــة   ،)1968( املقــاوم«  الفلســطيني 

الثقافــة السياســية وكفــاح الشــعب الفلســطيني. 

عانــى كنفانــي فــي حياتــه؛ فقــد ذاق مــرارة التهجيــر مــن يافــا أثنــاء أحــداث النكبــة عــام 
1948، وعــاش اللجــوء فــي لبنــان وســوريا، وتعطلــت دراســته الجامعيــة فــي دمشــق 
ألســباٍب سياســية، واختفــى عــن أنظــار األجهــزة األمنيــة اللبنانيــة فتــرة مــن الزمــن 
عــام 1961، وُســجن عــدة مــرات آلرائــه السياســية، واغتالتــه مجموعــة مــن املوســاد 
الصهيونــي فــي بيــروت عبــر زرع عبــوة ناســفة فــي ســيارته فــي الثامــن مــن تمــوز/ يوليــو 

عــام 1972. 
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فائق وراد
)2008-1926(

• ولــد يف قريــة بيتيــن يف 	
والبيــرة. اهلل  رام  محافظــة 

• للحــزب 	 العــام  األميــن 
عــام  األردنــي  الشــيوعي 

 .1 9 7 6

• األردنــي 	 البرملانــي  عضــو 
 .1956 عــام 

• الوطنــي 	 عضــو املجلســين 
واملركــزي ســابقا. 

ولــد فائــق وراد فــي قريــة بيتيــن فــي محافظــة رام هللا والبيــرة عــام 1926، وهــو متــزوج 
االبتدائيــة ومدرســة  بيتيــن  فــي مدرســة  األساســية  املرحلــة  بنــات. درس  ثــالث  ولــه 
البيــرة، والثانويــة فــي املدرســة الرشــيدية فــي القــدس، وتخــرج منهــا عــام 1944. عمــل 
مدرًســا فــي مــدارس مدينــة الخليــل، ثــم فــي مدرســة قريــة بيــت فجــار فــي محافظــة بيــت 

لحــم، وفــي كليــة غــزة فــي مدينــة غــزة.  

فــي شــبابه املبكــر بمطالعتــه لصحيفــة »االتحــاد« األســبوعية ومجلــة »  تأثــر وراد 
فنشــط  الشــيوعية،  إلــى  املنتميــن  مــن  املدرســين  وبزمالئــه  الشــيوعيتان،  الغــد« 
املركزيــة  لجنتهــا  وأصبــح عضــو   ،1946 عــام  الوطنــي  التحــرر  فــي صفــوف عصبــة 
عــام 1947، وتولــى املســؤولية الحزبيــة عــن منطقــة غــزة، وكان لــه دور فــي إصــدار 
منشــورات الشــيوعيين مثــل جريــدة »املقاومــة الشــعبية« عــام 1949 وهــي شــهرية 

إلــى مجلــة الطليعــة.  فــي الصــدور حتــى أوائــل الســتينيات، إضافــة  اســتمرت 

 أســس مــع آخريــن الحــزب الشــيوعي األردنــي فــي أيــار/ مايــو عــام 1951، وشــارك فــي 



212

سلسلة النخبة الفلسطينية 2

االنتخابــات البرملانيــة، وأصبــح عضــًوا فــي البرملــان األردنــي عــام 1956، وكان أصغــر 
األعضــاء الفائزيــن.

 الفلســطينيين علــى عــدم الهجــرة مــن فلســطين بعيــد نكســة 
َّ

ســاهم وراد فــي حــث
1968، وكان  عــام  فــي األردن  املشــكلة  القــدس  إنقــاذ  للجنــة  1967، وانضــم  عــام 
 عــن الحــزب الشــيوعي األردنــي، وعضــًوا 

ً
عضــًوا فــي التجمــع الوطنــي فــي األردن ممثــال

 لقــوات األنصــار الجنــاح 
ً
1971 ممثــال فــي املجلــس الوطنــي الفلســطيني منــذ عــام 

فــي املجلــس املركــزي، وقــد ارتقــى  املســلح للحــزب الشــيوعي، باإلضافــة لعضويتــه 
فــي الســلم التنظيمــي للحــزب الشــيوعي األردنــي حتــى أصبــح عضــو لجنتــه املركزيــة 

.1976 وعضــو مكتبــه السيا�ســي وأمينــه العــام عــام 

ــر للقبــول بــه بحجــة الواقعيــة 
َّ
ــد وراد قــرار التقســيم )181( فــور صــدوره، ونظ أيَّ

السياســية، وكان مــن الداعميــن إلجــراء منظمــة التحريــر مفاوضــات مــع الصهاينــة، 
كمــا أيــد اتفــاق أوســلو، ووافــق علــى تعديــل امليثــاق الوطنــي عــام 1996 بمــا يتناســب 

مــع مســار التســوية.

واجــه وراد العديــد مــن الصعوبــات فــي العمــل السيا�ســي إبــان حكــم األردنــي للضفــة 
فقــد  عــن فلســطين،  إبعــاده  بعــد  مــا  وفــي مرحلــة  لهــا  الصهيونــي  االحتــالل  وأثنــاء 
 ،1949 عــام  األردنيــة  األمنيــة  األجهــزة  قبــل  مــن  مالحقتــه  إثــر  لالختفــاء  أضطــر 
وتعــرض لالعتقــال أول مــرة عــام 1952، وحكــم عليــه باإلقامــة الجبريــة فــي قريتــه 
ملــدة عــام، وأعيــد اعتقالــه عــام 1954، ثــمَّ عــام 1957 وحكــم عليــه بالســجن تســعة 
، أم�ســى منهــا ثمانــي أعــوام فــي ســجن الجفــر الصحــراوي، وأفــرج عنــه 

ً
عشــر عامــا

األجهــزة  قبــل  مــن  ومراقًبــا  وبقــي  الســفر  مــن  منــع  كمــا   ،1965 عــام  ملكــي  بعفــو 
األمنيــة، فاضطــر لالختفــاء عــام 1966، ثــمَّ هــرب إلــى ســوريا، وعــاد إلــى فلســطين 
عــام 1967، فأبعــده االحتــالل فــي شــهر كانــون أول / ديســمبر عــام 1967 ليكــون 
الشــيخ عبــد  بعــد  الغربيــة  الضفــة  فــي  الفلســطينيين  السياســيين  مــن  ثانــي مبعــد 
الحميد الســائح، كما تعرض بيته في عمان للحرق إبان أحداث أيلول عام 1970، 
واعتقــل فــي األردن لفتــرة وجيــزة علــى خلفيــة أحــداث جامعــة اليرمــوك عــام 1986.

 تقاعــد مــن العمــل الحزبــي عــام 1992، وعــاد إلــى فلســطين عــام 1993، واســتقر فــي 
قريتــه بيتيــن حتــى وفاتــه فــي الرابــع والعشــرين مــن تمــوز/ يوليــو عــام 2008. 



213

فتحي الشقاقي
)1995-1951(

• ولــد يف مخيــم رفــح لالجئين 	
ــاع غزة.  يف قط

• الجهــاد 	 حركــة  مؤســس 
العــام  وأمينهــا  اإلســالمي 

 .1995 عــام  حتــى 

•  سياسي ومفكر وشاعر.	

• أســير محــرر، ومبعــد خــارج 	
. فلســطين

الفلســطينيين  لالجئيــن  رفــح  مخيــم  فــي  الشــقاقي  العزيــز  عبــد  إبراهيــم  فتحــي  ولــد 
فــي قطــاع غــزة، فــي الرابــع مــن كانــون ثانــي/ ينايــر عــام 1951، ألســرة الجئــة تعــود 
جذورهــا إلــى قريــة زرنوقــة املهجــرة قضــاء الرملــة املحتلــة، وهــو متــزوج ولــه ولــدان 
مــن  العامــة  الثانويــة  رفــح، وأنهــى  فــي  املرحلتيــن األساســية والثانويــة  وبنــت. درس 
مدرســة بئــر الســبع الثانويــة للبنيــن عــام 1968، ونــال درجــة الدبلــوم فــي الرياضيــات 
والعلــوم مــن جامعــة بيرزيــت عــام 1970، ودرجــة البكالوريــوس فــي الطــب مــن كليــة 
الطب في جامعة الزقازيق عام 1981. عمل مدرًســا في املدرســة النظامية ومدرســة 
دار األيتــام فــي القــدس ملــدة أربــع ســنوات، وطبيًبــا فــي مستشــفى أوغســتا فكتوريــا 
»املطلــع« فــي القــدس ملــدة ســنتين، ثــم عمــل طبيًبــا لألطفــال فــي عيادتــه الخاصــة فــي 

قطــاع غــزة.

انخــرط فــي النشــاط السيا�ســي مــذ كان طالًبــا فــي املدرســة، وتأثــر بالناصريــة وكان 
ــه انضــم لجماعــة اإلخــوان املســلمين بعيــد نكســة عــام 1967،  مــن أنصارهــا، لكنَّ
والتصــق بالشــيخ أحمــد ياســين وزامــل د. مو�ســى أبــو مــرزوق، وانجــذب إليــران بعيــد 
انتصــار ثــورة الخمينــي عــام 1979، وأســس مــع عبــد العزيــز عــودة وآخريــن حركــة 
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الجهــاد اإلســالمي بدايــة ثمانينيــات القــرن املا�ســي، وأصبــح أمينهــا العــام.    

تأثــر الشــقاقي كثيــرا بالثــورة اإليرانيــة، مــا انعكــس علــى عالقــة حركتــه املتينــة مــع 
 
ً
ــر علــى خياراتــه السياســية إقليميــا، عربًيــا وإســالميا

َّ
النظــام اإليرانــي، لكــن ذلــك أث

علــى حــد ســواء، كمــا انعكــس علــى قدرتــه فــي نقــل حركتــه إلــى مربــع الجماهيريــة، 
باســتثناء قطــاع غــزة التــي حظيــت فيــه بحضــوٍر الفــت. 

وسياســية،  فكريــة  قضايــا  فيهــا  عالــج  التــي  الكتابــات  مــن  عــدًدا  الشــقاقي  تــرك 
وطــرح فيهــا شــعاره املحــوري: القضيــة الفلســطينية هــي القضيــة املركزيــة للحركــة 
تحــت  جزئييــن  مــن  كتــاب  فــي  الحًقــا  أدبياتــه  ُجمعــت  وقــد  املعاصــرة،  اإلســالمية 
عنــوان »رحلــة الــدم الــذي هــزم الســيف«، باإلضافــة لتأليفــه لكتابــي »الخمينــي.. 

مفتعلــة«.  ضجــة  والســنة  »الشــيعة  وكتــاب  والبديــل«،  اإلســالمي  الحــل 

عانــى الشــقاقي خــالل مســيرته النضاليــة؛ فقــد اعتقلتــه الســلطات املصريــة مرتيــن 
بيــن األعــوام )1979-1980(، وفــرض االحتــالل عليــه اإلقامــة الجبريــة عــام 1983، 
بعــده االحتــالل 

ُ
واعتقلــه أول مــرة فــي نفــس العــام، ثــم توالــت اعتقاالتــه بعدهــا، ثــم أ

خــارج  إبعــاده  بعــد  واســتقر   ،1988 عــام  أغســطس  آب/  مــن  األول  فــي  لبنــان  إلــى 
فلســطين فــي دمشــق وزار عواصــم عربيــة وإســالمية، واغتالــه املوســاد الصهيونــي فــي 

مالطــا فــي الســادس والعشــرين مــن تشــرين أول / أكتوبــر عــام 1995.  
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فيصل احلسيني 
)2001-1940(

• ولد يف مدينة بغداد.	

• التنفيذيــة 	 اللجنــة  عضــو 
التحريــر  ملنظمــة 
.1996 عــام  الفلســطينية 

• ــطيني 	 ــق الفلس ــس الفري رئي
املفــاوض يف مؤتمــر مدريــد.

• مســؤول ملــف القــدس يف 	
منظمــة التحريــر عــام 1995.

• يف 	 الشــرق«  »بيــت  مديــر 
القــدس.  

ولــد فيصــل عبــد القــادر مو�ســى الحســيني فــي مدينــة بغــداد، فــي الســابع عشــر مــن 
تمــوز/ يوليــو عــام 1940، ألســرة فلســطينية مــن مدينــة القــدس، وهــو متــزوج ولــه 
ابــن وابنــة. أنهــى دراســته األساســية والثانويــة فــي مدينــة القاهــرة، وحصــل هنــاك 
علــى الثانويــة العامــة عــام 1958، ودرس العلــوم فــي القاهــرة وبغــداد، وحــاز علــى 
درجــة البكالوريــوس فــي العلــوم العســكرية مــن الكليــة العســكرية فــي دمشــق عــام 
ا 

ً
1967، والتحــق بجامعــة بيــروت العربيــة لدراســة التاريــخ عــام 1977. عمــل مشــرف

فنًيــا فــي قســم األشــعة الســينية فــي القــدس خــالل األعــوام )1969-1977(، وشــارك 
مجلــس  وأســس  وترأســها،   1979 عــام  العربيــة  الدراســات  جمعيــة  تأســيس  فــي 
القــدس العربــي عــام 1993، وأدار »بيــت الشــرق« مقــر منظمــة التحريــر فــي القــدس 

حتــى إغالقــه عــام 2001.  

القــادر  عبــد  الشــهيد  والــده  ســيما  النضاليــة،  أســرته  بســيرة  الحســيني  تأثــر 
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الحســيني، فبــادر إلــى التطــوع فــي قــوات املقاومــة الشــعبية عشــية العــدوان الثالثــي 
1957، وشــارك  العــرب عــام  القومييــن  1956، وانتســب لحركــة  علــى مصــر عــام 
فــي تأســيس االتحــاد العــام لطلبــة فلســطين فــي القاهــرة عــام 1959، وحصــل علــى 
ثــم   ،1963 عــام  العــرب  القومييــن  حركــة  خــالل  مــن  مصــر  فــي  عســكري  تدريــب 
عمــل نائًبــا ملديــر دائــرة التنظيــم الشــعبي فــي منظمــة التحريــر خــالل عامــي )1964-

1965(، وانضــم إلــى جيــش التحريــر الفلســطيني عقــب حــرب حزيــران/ يونيــو عــام 
الشــعبي، وأشــرف  النضــال  فــي جبهــة  العســكريين  املســؤولين  مــن  1967، وأصبــح 
علــى معســكر تدريبــي للمتطوعيــن الفلســطينيين فــي بلــدة كيفــون اللبنانيــة، وكان 
عضــًوا فــي لجنــة التوجيــه الوطنــي فــي األرا�ســي  املحتلــة، وانتخــب عضــًوا فــي املجلــس 
اإلســالمي األعلــى فــي القــدس عــام 1982. تحــول إلــى حركــة فتــح وأصبــح مــن قياداتهــا 

البــارزة فــي االنتفاضــة األولــى. 

يعتبــر الحســيني مــن رواد التســوية السياســية مــع االحتــالل، حيــث دعــا فــي وقــت 
 ،1948 عــام  النكبــة  نتائــج  فرضتــه  الــذي  الجديــد  بالواقــع  القبــول  إلــى  مبكــر 
الدولتيــن،  حــل  أســاس  علــى  والصهاينــة  الفلســطينيين  بيــن  اتفــاق  إلــى  والوصــول 
الليكــود  حــزب  عضــو  مــع  فاجتمــع  االحتــالل  مســؤولي  مــع  حــوارات  لفتــح  وبــادر 
اإلســرائيلي موشــيه عميــراف فــي أيلــول/ ســبتمبر عــام 1987، وكان علــى رأس الوفــد 
الفلســطيني ملؤتمر الســالم في مدريد عام 1991، وأشــرف على الفريق الفلســطيني 

.)1993-1992( واشــنطن  فــي  الســالم  مفاوضــات  فــي 

 تــرأس قيــادة حركــة فتــح العليــا فــي الضفــة الغربيــة عــام 1994، وتولــى مســؤولية 
عضــًوا  وأنتخــب   ،1995 عــام  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  فــي  القــدس  ملــف 
التصــدي  حملــة  فــي  وشــارك   ،1996 عــام  التحريــر  ملنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة  فــي 
لتدنيــس أرئيــل شــارون باحــات املســجد األق�ســى فــي الثامــن والعشــرين مــن أيلــول/ 

 .2000 عــام  ســبتمبر 

القيــادة  بتوجــس  تتعلــق  تحديــات  السياســية  مســيرته  فــي  الحســيني  واجــه 
فــي  متواجــدة  لهــا  بديلــة  قيــادة  مــن  جــزًءا  يكــوَن  أن  مــن  تونــس  فــي  الفلســطينية 
األرا�ســي املحتلــة، فتعــرض نتيجــة ذلــك ملحــاوالت تحجيمــه، كمــا اصطــدم بزيــادة 
فــي األرا�ســي املحتلــة علــى خلفيــة قبــول  الفلســطينية  الســاحة  بيــن فرقــاء  التوتــر 
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للســالم. مدريــد  مؤتمــر  فــي  لهــا  ممثليــن  ومشــاركة  بالتســوية  املنظمــة 

انتقــد الحســيني مــن كثيريــن كونــه مــن أوائــل القيــادات الفلســطينية فــي األرا�ســي 
ــرت لحــل الدولتيــن، واجتهــدت فــي ســبيل 

َّ
املحتلــة التــي نــادت بقبــول التســوية ونظ

الوصــول إلــى اتفــاق فلســطيني– صهيونــي علــى هــذا األســاس، ورغــم الجهــد الــذي 
بذلــه فــي مدينــة القــدس ومشــاركته فــي تأســيس عــدد مــن املؤسســات الفلســطينية 
فيهــا، إال أن انتقــادات كثيــرة وجهــت لــه انطالقــا مــن ضعــف االهتمــام الفلســطيني 
ســعي  مواجهــة  مــن  تمكنهــا  وعــدم  وأهلهــا،  ومؤسســاتها  القــدس  بمدينــة  الرســمي 

االحتــالل لتهويــد املدينــة.   

األول/  تشــرين  مــن  عشــر  الخامــس  فــي  اإلســرائيلي  االحتــالل  ســلطات  اعتقلتــه 
أكتوبــر عــام 1967 وحكمــت عليــه بالســجن ملــدة عــام، وحرمتــه مــن بطاقــة الهويــة 
املقدســية لعشــر ســنوات، ووضعتــه تحــت اإلقامــة الجبريــة فــي القــدس بيــن أعــوام 

 .1990 فــي االنتفاضــة األولــى عــام  )1982-1987(، وتكــرر اعتقالــه 

توفــي الحســيني فــي الحــادي والثالثيــن مــن أيــار/ مايــو عــام 2001، إثــر نوبــة قلبيــة 
مفاجئــة خــالل زيارتــه للكويــت.
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قاسم الرمياوي
)1982-1918(

• ولــد يف بلــدة بيــت ريمــا يف 	
محافظــة رام اهلل والبيــرة.

• قائــد مؤســس يف تنظيــم 	
الجهــاد املقــدس. 

• تنفيذيــة 	 لجنــة  أول  عضــو 
ــام 1964. ــر ع ــة التحري ملنظم

• األردنــي 	 البرملــان  رئيــس 
.1967 عــام 

• ــام 	 ــي ع ــوزراء األردن ــس ال رئي
.1980

كانــون  مــن  عشــر  الحــادي  فــي  ريمــا  بيــت  قريــة  فــي  الريمــاوي  محمــد  قاســم  ولــد 
الكليــة  فــي  والثانويــة  األساســية  املرحلــة  علــى  حصــل   .1918 عــام  الثاني/ينايــر 
الرشــيدية والكليــة العربيــة فــي القــدس، وأنهــى الثانويــة العامــة عــام 1936، ونــال 
عــام  القاهــرة  فــي  األمريكيــة  الجامعــة  مــن  االجتمــاع  علــم  فــي  البكالوريــوس  درجــة 
1952، ودرجــة املاجســتير فــي اإلدارة والشــؤون االجتماعيــة مــن جامعــة كولومبيــا 
مــن كليــة  1954، والدكتــوراه  فــي الواليــات املتحــدة عــام   Columbia University
فــي  محاســًبا  عمــل   .1956 عــام  الجامعــة  نفــس  فــي   Teachers College املعلميــن 
ــل حكومــة عمــوم فلســطين فــي 

َّ
دائــرة البريــد العامــة بيــن عامــي )1936-1944(، ومث

األمــم املتحــدة، وتولــى إدارة شــركة مناجــم الفوســفات األردنيــة املســاهمة العامــة 
وعلــم  الفلســفة  فــي  محاضــًرا  عمــل  كمــا   ،)1960-1957( عامــي  بيــن  املحــدودة 

املا�ســي.  القــرن  ســبعينيات  فــي  األردنيــة  الجامعــة  فــي  االجتمــاع 
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قــاد  حيــث  حياتــه؛  مــن  مبكــرة  فتــرة  فــي  السيا�ســي  الشــأن  فــي  الريمــاوي  انخــرط 
1935، وتعــرف علــى عبــد القــادر  فــي ذكــرى وعــد بلفــور عــام  مــع زمالئــه مظاهــرة 
مفتــش  اغتيــال  التــي حاولــت  للخليــة  م مســاعدة  وقــدَّ العــام،  نفــس  فــي  الحســيني 
فــي  القــدس  فــي   )Sigrist Edward Alan( سيجرســت  آآلن  يدعــى  إنجليــزي  شــرطة 
حزيــران عــام 1936، وأصبــح مديــر مكتــب الحــزب العربــي فــي القــدس عــام 1945، 
وســاهم فــي تحريــر صحيفــة الوحــدة الناطقــة غيــر الرســمية باســم الحــزب )1945-

.)1947

التحــق بتنظيــم الجهــاد املقــدس منــذ تأسيســه، وأصبــح أحــد أهــم قادتــه، ورافــق 
عبــد القــادر الحســيني فــي العديــد مــن املهمــات الداخليــة والخارجيــة، واســتلم قيــادة 
قــوات الجهــاد املقــدس فــي بيرزيــت بعــد استشــهاد الحســيني، وخــاض معــارك ضــد 
 عــن مقــر القيــادة فــي القــدس مثــل معــارك بــاب الــواد 

ً
القــوات الصهيونيــة منفصــال

ومعــارك رأس العيــن فــي أيــار عــام 1948. اســتقر فــي القاهــرة عــام 1949، وعمــل إلــى 
جــوار الحــاج أميــن الحســيني ســكرتيًرا لحكومــة عمــوم فلســطين، ثــم نشــط أثنــاء 
دراســته فــي الواليــات املتحــدة فــي صفــوف األقليــة العربيــة واملســلمة هنــاك، فــكان 

عضــًوا مؤسًســا فــي اتحــاد الجمعيــات اإلســالمية فــي الواليــات املتحــدة وكنــدا.   

انتخــب عضــًوا فــي مجلــس النــواب األردنــي عــن قضــاء رام هللا عــام 1961، وأصبــح 
عضــًوا فــي لجنــة الالجئيــن فــي املجلــس، وفــاز بعضويــة البرملــان مــرة أخــرى) بالتزكيــة( 
عــام 1963، ورئــس أول وفــد برملانــي أردنــي إلــى االتحــاد البرملانــي الدولــي عــام 1964، 
للبرملــان  رئيًســا  وأصبــح   ،1967 عــام  البرملانيــة  االنتخابــات  فــي  أخــرى  مــرة  وفــاز 
عــام  الفلســطينية  التحريــر  تنفيذيــة ملنظمــة  لجنــة  أول  فــي  األردنــي، وكان عضــًوا 
ــل املنظمــة فــي وفــد رســمي إلــى أمريــكا الالتينيــة فــي نفــس العــام،  وأصبــح 

َّ
1964، ومث

عضــًوا فــي املجلــس االستشــاري األعلــى الــذي عينــه امللــك األردنــي بعــد حــرب عــام 
1967، واللجنــة امللكيــة لشــؤون القــدس عــام 1971. عيــن وزيــًرا للزراعــة واإلنشــاء 
والتعميــر فــي األردن عــام 1962، ووزيــًرا للداخليــة/ الشــؤون البلديــة والقرويــة عــام 
ــن عضــًوا فــي مجلــس األعيــان  1965 وعــام 1970، ووزيــًرا للزراعــة عــام 1979، وُعّيِ

عــام 1980، واختيــر رئيًســا للــوزراء عــام 1980.

حــاول مــع أحمــد الشــقيري وآخريــن اســتعادة دورهــم فــي قيــادة الشــعب الفلســطيني 
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بعيــد خســارة منظمــة التحريــر قواعدهــا فــي األردن واغتيــال الوزيــر األردنــي وصفــي 
التــل، عبــر عقــد اجتمــاع موســع فــي بيــت الشــقيري فــي القاهــرة، وإصــدار بيــان باســم 
لجنــة املتابعــة الجماهيريــة فــي جمهوريــة مصــر العربيــة، لكنهــم لــم ُيوفقــوا، وماتــت 

فكرتهــم فــي مهدهــا.  

كتــب الريمــاوي مجموعــة كبيــرة مــن املقــاالت فــي املجــاالت املختلفــة، ولــه عــدًدا مــن 
منهــا  املؤلفــات  مــن  عــدٍد  إلــى  باإلضافــة  النثريــة،  الشــعرية واملقطوعــات  القصائــد 
روايــة باإلنجليزيــة بعنــوان ناقــوس الخطــرAlarm Signal  )1951(، وكتابيــن همــا: 

الدولــة والعمــل )1952(، والتحــدي الصناعــي فــي مصــر )1956(.  

عــام  مــرة  أول  البريطانيــون  اعتقلــه  فقــد  السياســية؛  فــي مســيرته  الريمــاوي  عانــى 
1935، ثــم اعتقلتــه مــرة أخــرى عــام 1936، وعايــش النكبــة وأحداثهــا واضطــر إلــى 
مغــادرة فلســطين بعيدهــا واالســتقرار فــي القاهــرة، وعايــش أيًضــا هزيمــة حزيــران 
عــام 1967، وتوفــي فــي عمــان فــي التاســع والعشــرين مــن نيســان/ إبريــل عــام 1982.
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كمال عدوان
)1973-1935(

• ولــد يف قريــة َبْرَبــرة املهجرة 	
ــاء غزة. قض

• حركــة 	 يف  مؤســس  قائــد 
فتــح.

• الغربــي 	 القطــاع  مســؤول 
املركزيــة  اللجنــة  وعضــو 
.)1973-1971( فتــح  لحركــة 

• اإلعالمــي 	 الجهــاز  مســؤول 
  .)1973-1968( فتــح  يف 

ولــد »أحمــد كمــال« عبــد الحافــظ علــي عــدوان فــي قريــة َبْرَبــرة املهجــرة فــي قطــاع غــزة 
عــام 1935، وهــو متــزوج ولــه ابــن وابنــة. درس املرحلــة االبتدائيــة فــي مدرســة قريتــه، 
واإلعداديــة فــي مدرســة الرمــال التابعــة لوكالــة الغــوث فــي مدينــة غــزة، والثانويــة فــي 
مدرســتي اإلمــام الشــافعي الثانويــة وفلســطين الثانويــة، وأنهــى دراســة البكالوريــوس 
ر 

َ
ط

َ
 في ق

ً
في هندســة البترول واملعادن من جامعة القاهرة عام 1961. عمل مدّرِســا

 فــي شــركة أرامكــو فــي مدينــة الدمــام فــي الســعودية عــام 
ً
 متدربــا

ً
عــام 1955، ومهندســا

1958، ثــمَّ مهندســا بيــن األعــوام )1961-1963(، كمــا عمــل مهندســا للبتــرول فــي 
قطــر عــام 1963. 

تنظيــم  نــواة  وشــكل   ،1952 عــام  املســلمين  اإلخــوان  لجماعــة  عــدوان  انضــم 
، ووضــع تصــورا 

ً
فلســطيني مســلح ملقومــة االحتــالل ضــّم اثنــى عشــر شــاًبا إخوانيــا

تفصيليــا ملجــاالت العمــل املقــاوم، وارتبــط بعالقــات مــع ضابــط املخابــرات املصــري 
عمليــات  عــدة  فــي  واصطحبــه  عســكرية،  بخرائــط  زوده  الــذي  حافــظ  مصطفــى 
مثــل  عســكرية  عمليــات  عــدة  فــي  واشــترك  املحتلــة،  األرا�ســي  داخــل  اســتطالعية 
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الصهيونــي  للعــدوان  الرافضــة  املظاهــرات  فــي  وشــارك   ،1955 عــام  زوهــر  عمليــة 
م لجماعــة اإلخــوان مقترحــا  طاِلبــة بالتســليح عــام 1955، وقــدَّ

ُ
علــى قطــاع غــزة وامل

مكتوبــا مــن عشــرين صفحــة، وضــع فيــه تصــوره للتعــاون مــع القومييــن واليســاريين 
فــي العمــل الشــعبي وفــي املجــاالت السياســية واإلعالميــة والعســكرية أثنــاء االحتــالل 
الصهيونــي لقطــاع غــزة عــام 1956، ثــم تســلل إلــى مصــر بعــد انكشــافه، مواصــال 

متابعــة املقاومــة إلــى أن خــرج االحتــالل مــن القطــاع عــام 1957.

ســاهم فــي الجلســات التحضيريــة لتأســيس حركــة فتــح التــي ُعقــدت فــي القاهــرة بيــن 
عامي )1956-1957(، وفي صياغة ميثاقها عام 1958، وطباعة منشوراتها األولى، 
ووضــع أهــم مقوالتهــا التأسيســية، وشــارك فــي الــدورة األولــى للمجلــس الوطنــي عــام 
 عن اإلعالم في فتح بين األعوام )1968-1973(، حيث أسس 

ً
1964، وكان مسؤوال

جريــدة فتــح وأشــرف علــى إدارتهــا، وشــارك فــي تأســيس وكالــة األنبــاء الفلســطينية 
وفــا، وانتخــب عضــوا فــي اللجنــة املركزيــة لفتــح، واســتلم مســؤولية القطــاع الغربــي 

فيهــا بيــن األعــوام )1971-1973(، وقــد عمــل علــى إعــادة هيكلتــه وتفعيلــه.  

دعــا عــدوان فــي مرحلــة مبكــرة مــن انطالقــة حركــة فتــح إلــى ضبــط عمــل كوادرهــا، 
للمشــروع  فــا  ِ

ّ
مكل االحتــالل  لجعــل  املحتلــة،  األرض  علــى  التركيــز  بضــرورة  ونــادى 

فــي  الصهيونــي ســواًء بشــرًيا أو مادًيــا، وكان يعتقــد بإمكانيــة إنشــاء ســلطة ثوريــة 
الضفــة والقطــاع بعــد إجبــار االحتــالل علــى الرحيــل، لكــنَّ عــدوان عانــى مــن ضحالة 
املوازنــات املعــدة للقطــاع الغربــي وقلــة العناصــر القــادرة علــى العمــل امليدانــي داخــل 
ألداء  مهمــة  مراجعــات  تحــوي  أفــكارا  أيلــول  أحــداث  بعــد  م  وقــدَّ املحتلــة،  األرض 
فــي األردن، وتبنــى »الحــل الجزائــري« ملســألة تشــرذم  منظمــة التحريــر وفصائلهــا  

الفلســطينية. والفصائــل  القــوى 

ــز علــى  ِ
ّ

اعتبــر عــدوان مــن املناهضيــن للحلــول الســلمية بكافــة أشــكالها، وكان يرك
ضــرورة إســقاط عقليــة التســوية باعتبارهــا أخطــر مــن التســوية نفســها، وقــد كتــب 
عــن أولويــة ذلــك فــي مقالــه الشــهير »البــد مــن إســقاط عقــل التســوية« والــذي نشــره 

قبــل استشــهاده بثالثــة أشــهر. 

فكــر  عــن  كتاباتــه  ــر  وتعّبِ التأسيســية،  فتــح  مقــوالت  مــن  العديــد  عــدوان   
َّ
خــط
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املقــاالت  مــن  عــددا  تــرك  وقــد  تاريخهــا،  مــن  املهمــة  املرحــل  تلــك  فــي  الحركــة 
والدراســات، باإلضافــة لروايــة »إرهــاب وراء الحــدود«، واثنتــي عشــرة قصــة قصيــرة 

مخطــوط. جلهــا 

األمنيــة  األجهــزة  قبــل  مــن  واعتقــل   ،1948 عــام  القســري  التهجيــر  عــدوان  عانــى 
املصريــة، وتعــرض للمراقبــة واملالحقــة واملنــع مــن الســفر، واغتيــل علــى يــد مجموعة 
مــن املوســاد الصهيونــي التــي داهمــت منزلــه فــي شــارع فــردان فــي بيــروت فــي العاشــر 

مــن نيســان/ إبريــل عــام 1973. 

 



224

كمال ناصر
)1973-1924(

• ولد يف مدينة غّزة. 	

• التنفيذّيــة 	 الّلجنــة  عضــو 
الّتحريــر. ملنظمــة 

• داِئــرة 	 ورئيــس  مؤســس 
يف  واإلعــالم  الّتوجيــه 
منظمــة الّتحريــر عــام 1969.

• فــاز بعضويــة مجلــس النــواب 	
األردنــّي عــام 1956.

• وصحفــي 	 وأديــب  شــاعر 
واملجــالت. الصحــف  مــن  عــددا  وأدار  أســس 

ولــد كمــال بطــرس إبراهيــم ناِصــر فــي مدينــة غــّزة فــي العاِشــر مــن نيســان/ إبريــل عــام 
1924، لعاِئلــة مســيحية مــن بلــدة بيرزيــت فــي محافظــة رام هللا والبيــرة. أنهــى تعليمــه 
فــي  1941، ونــال درجــة البكالوريــوس  فــي مدرســة بيرزيــت عــام  األسا�ســي والثانــوي 
1945. عمــل  بيــروت عــام  فــي  اآلداب والعلــوم السياســّية مــن الجامعــة األمريكّيــة 
مدرًســا فــي مدرســة صهيــون اإلنجليزيــة فــي القــدس، وفــي الكليــة األهلّيــة فــي رام هللا 
عــام 1947. وعمــل فــي مجــال الصحافــة عــام 1949، وعمــل فــي الكويــت مستشــاًرا 

ألميرهــا عــام 1952. 

انتســب ناصــر لحــزب البعــث العربــي االشــتراكي عــام 1952م، وأصبــح رئيــس تحريــر 
 لحــزب البعــث عــن محافظــة 

ً
جريــدة البعــث، وخــاض االنتخابــات النيابيــة ممثــال

رام هللا، وفــاز بعضويــة مجلــس النــواب األردنــّي عــام 1956، وغــادر إلــى ســوريا فــي 
 ،

ً
ــده الرئيــس املصــري جمــال عبــد الناصــر وســاما

ّ
أعقــاب أحــداث عــام 1956، وقل
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 لــدوره فــي الوحــدة العربّيــة. اختلــف مــع النظــام الســوري وهــرب إلــى بيــروت 
ً
تقديــرا

ومــن ثــم إلــى باريــس، إلــى أن قــرر العــودة إلــى رام هللا عــام 1966 بعــد صــدور عفــو 
عــام.

بالعــداء  الغربيــة، وجاهــر  للضفــة  الصهيونــي  االحتــالل  ناصــر ضــد  كمــال  وقــف 
فــي   

ً
عضــوا  1969 عــام  لينتخــب   ،1968 عــام  التحريــر  منظمــة  إلــى  وانضــم  لــه، 

 عنهــا حّتــى 
ً

لجنتهــا التنفيذّيــة، فأســس داِئــرة التوجيــه واإلعــالم التــي بقــي مســؤوال
اغتيالــه، إضافــة إلــى تأسيســه جريــدة »فلســطين الثــورة« التابعــة ملنظمــة التحريــر 

اغتيالــه. 1972 حتــى  فــي حزيــران  منــذ صدورهــا  الفلســطينية ورئاســة تحريرهــا 

فــي مدينــة القــدس عــام  ــة »الجيــل الجديــد« 
ّ
أصــدر كمــال ناصــر مــع آخريــن مجل

و«فلســطين«،  »البعــث«  صحيفتــي  تحريــر  ورئاســة  إصــدار  فــي  وشــارك  1949م، 
تغنــي  وجــراح   ،)1959( الثــأر  أنشــودة  منهــا؛  شــعر  ديــوان  مــن  أكثــر  لــه  وصــدر 
)1960(، وأغنيــات مــن باريــس )1967(، ولــه عــدد مــن املســرحيات منهــا؛ مســرح 
املتنبــي، والصــح والخطــأ، والتنيــن، وقــد ُجمعــت أعمالــه الشــعرية فــي كتــاب خــاص 
فــي نفــس العــام،  فــي كتــاب آخــر نشــر  1974، وُجمعــت أعمالــه النثريــة  نشــر عــام 

والدراســات.  الكتــب  مــن  عــدد  تــب حولــه 
ُ

وك

ظــلَّ كمــال ناصــر مؤمًنــا بثوابــت الشــعب الفلســطيني املتمثلــة بحقــه فــي املقاومــة 
حتــى تحريــر فلســطين التاريخيــة وعــودة الالجئيــن، ومؤمًنــا بالوحــدة العربيــة، وكان 
يعبــر عــن ذلــك فــي كل لقاءاتــه الصحفيــة وأدبياتــه، لكــنَّ خطابــه اإلعالمــي اتســم 
بالعاطفيــة أحيانــا؛ فهاجــم فــي أكثــر مــن مــرة بعــض الــدول الوازنــة فــي املنطقــة، مــا 

ســبب حراجــا ملنظمــة التحريــر.  

عانــى ناصــر خــالل مســيرته النضاليــة؛ إذ اعتقلــه النظــام الســوري عــام 1966 ملــدة 
عــام، واعتقــل إبــان الحكــم األردنــي للضفــة الغربيــة، وأغلقــت مجالتــه فــي أكثــر مــن 
 فــي أكثــر مــن دولــة بيــن عامــي 1956-1966، واعتقلتــه 

ً
 سياســيا

ً
مــرة، وأصبــح الجئــا

ســلطات االحتــالل بعــد أشــهر مــن هزيمــة حزيــران، وأبعدتــه فــي الثالــث والعشــرين 
مــن كانــون أول / ديســمبر عــام 1967 إلــى خــارج فلســطين.
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اغتــال جهــاز »املوســاد« الصهيونــي بقيــادة إيهــود بــاراك كمــال ناصــر فــي العاشــر مــن 
نيســان/ إبريــل عــام 1973، بعــد إصابتــه بخمســة عشــر رصاصــة، مــع أبــو يوســف 
الّنجــار وكمــال عــدوان فــي مقــّر ســكنهم فــي شــارع فــردان ببيــروت، ودفــن فــي مقبــرة 

ــهداء اإلســالمّية بجانــب غســان كنفانــي كمــا كاَن أو�ســى. 
ّ

الش
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ماجد أبو شرار
)1981-1934(

• يف 	 دورا  مدينــة  يف  ولــد 
الخليــل. محافظــة 

• ــوري 	 ــس الث ــر املجل ــن س أمي
ــام 1971. ــح ع ــة فت لحرك

• املوحــد 	 اإلعــالم  مســؤول 
التحريــر  منظمــة  يف 
.1973 عــام  الفلســطينية 

• املركزيــة 	 اللجنــة  عضــو 
.1980 عــام  فتــح  لحركــة 

• عضو املجلس املركزي الفلسطيني.	

ولــد ماجــد محمــد عبــد القــادر أبــو شــرار فــي مدينــة دورا فــي محافظــة الخليــل عــام 
1934، وهــو متــزوج ولــه ولــد وبنتــان. تلقــى تعليمــه األسا�ســي فــي دورا وغــزة، والثانــوي 
في غزة، وحصل على شهادة الثانوية العامة عام 1952، وعلى درجة البكالوريوس 
فــي الحقــوق مــن جامعــة اإلســكندرية عــام 1958. عمــل مدرًســا فــي بلــدة الظاهريــة 
فــي محافظــة الخليــل، ثــم عمــل فــي مدينــة العقبــة األردنيــة، ثــم مديــًرا ملدرســتي قريتــي 
فــي صحيفــة األيــام  ًســا ومحــرًرا  فــي محافظــة الكــرك، وعمــل مدّرِ املــزار«  »عــي« و« 

اليوميــة فــي الســعودية عــام 1959.

1962، وأصبــح  إلــى حركــة فتــح عــام  ثــمَّ انضــم  النكبــة،  أبــو شــرار مرحلــة  عــاش 
مســؤولها فــي الســعودية عــام 1966، وتفــّرغ للعمــل فــي جهازهــا اإلعالمــي عــام 1968، 
لســر  أميًنــا  وأصبــح   ،1970 عــام  اليوميــة  فتــح  صحيفــة  تحريــر  رئاســة  وتســلم 
املجلــس الثــوري لحركــة فتــح بيــن األعــوام )1871-1980(، وعضــًوا مؤسًســا التحــاد 



228

سلسلة النخبة الفلسطينية 2

الكتــاب والصحفييــن الفلســطينيين وعضــو األمانــة العامــة بيــن األعــوام )1972-
1980(، ومســؤول اإلعــالم املركــزي فــي حركــة فتــح عــام 1973، ثــم مســؤول اإلعــالم 
املوحــد ملنظمــة التحريــر الفلســطينية فــي نفــس العــام، ومفوًضــا سياســًيا لقــوات 
العاصفــة بيــن أعــوام )1973– 1978(، وعضــًوا فــي املجلــس الوطنــي الفلســطيني، 
وعضــًوا فــي املجلــس املركــزي، وعضــًوا فــي اللجنــة املركزيــة لحركــة فتــح خــالل املؤتمــر 
الرابــع فــي أيــار/ مايــو عــام 1980، وعضــو القيــادة العليــا لــألرض املحتلــة، ورئيًســا 

لجمعيــة الصداقــة الفلســطينية الســوفياتية فــرع لبنــان. 

تبنــى الفكــر اليســاري داخــل فتــح، وكان محســوًبا علــى التيــار الســوفياتي داخلهــا، 
وكانــت لــه مواقــف واضحــة فــي تأييــد االتحــاد الســوفيتي والرغبــة فــي كســب دعمــه، 
اليســاريين  مــن  ولرفاقــه  لــه  أنَّ  كمــا  ومواقفــه،  تصريحاتــه  علــى  ذلــك  وانعكــس 
الفتحاوييــن دور مركــزي فــي تبنــي أدبيــات فتــح الرســمية التحليــل املارك�ســي للتاريــخ 

الفلســطيني ولطبيعــة الصــراع مــع االحتــالل.   

كتب أبو شــرار العديد من املقاالت والدراســات، منها نضال الفلســطينيين، طرقه 
وحلفاؤه )1978(، كما أنَّ له مجموعة قصصية بعنوان »الخبز املر«)1980(.

اغتيــل أبــو شــرار فــي إحــدى فنــادق رومــا فــي التاســع مــن تشــرين أول/ أكتوبــر عــام 
 .1981
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حممد أمني احلسيني
)1974-1897(

• القــدس 	 مدينــة  يف  ولــد 
. ملحتلــة ا

• زعيــم الحركــة الوطنيــة أثنــاء 	
احتــالل بريطانيــا لفلســطين.

• العربيــة 	 اللجنــة  رئيــس 
.)1946-1936( العليــا 

• العربيــة 	 الهيئــة  رئيــس 
.)1974-1946( العليــا 

• ــذ 	 ــر من ــدس األكب ــي الق مفت
عــام 1921. 

ولــد محمــد أميــن محمــد طاهــر الحســيني فــي مدينــة القــدس املحتلــة عــام 1897، 
وهــو متــزوج ولــه ابــن وســت بنــات. درس املرحلــة األساســية فــي فلســطين، والتحــق 
باألزهــر وبــدار الدعــوة واإلرشــاد فــي القاهــرة حتــى عــام 1913. خــدم فــي الفرقــة 46 
التابعــة للجيــش العثمانــي إبــان الحــرب العامليــة األولــى، ورابــط فــي واليــة أزميــر، ثــمَّ 
ــن معاوًنــا لحاكــم قلقيليــة عــام 1918، وكاتًبــا فــي مكتــب الجنــرال غبريــال باشــا  ُعّيِ
ًســا فــي مدرســتي الرشــيدية وروضــة املعــارف، وكاتًبــا فــي جريــدة ســوريا  حــداد، ثــم مدّرِ

الجنوبيــة، ورئيًســا للمجلــس الشــرعي اإلســالمي األعلــى )1937-1921(.

البريطانــي  لالحتــالل  األولــى  األيــام  منــذ  السيا�ســي  العمــل  فــي  الحســيني  نشــط 
لفلســطين، فســاهم فــي إنشــاء الجمعيــات والنــوادي مثــل النــادي العربــي فــي القــدس 
مــن  ــن 

َّ
وتمك  ،1920 عــام  مو�ســى  النبــي  موســم  أحــداث  فــي  وشــارك   ،1918 عــام 

الفلســطينيين  للوطنييــن  حاضنــة  إلــى  األعلــى  اإلســالمي  الشــرعي  املجلــس  تحويــل 
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ومرجًعــا لهــم، وقاعــدة للتثقيــف السيا�ســي، وحاميــة ملؤسســات الوقــف اإلســالمي 
الجمعيــات. وأنشــأ  املســاجد  ــَن  املــدارس ودشَّ مــن خاللــه  بنــى  وقــد  وممتلكاتهــا، 

 كان الحســيني مــن أبــرز املنظميــن للمؤتمــرات الفلســطينية التــي هدفــت فــي حينــه 
القائميــن  ومــن  موحــد،  وطنــي  برنامــج  علــى  والعمــل  السياســية  القــوى  لتجميــع 
علــى املؤتمــرات اإلســالمية مثــل املؤتمــر اإلســالمي الكبيــر فــي القــدس عــام 1928، 
واملؤتمــر اإلســالمي العــام فــي القــدس عــام 1931، وشــارك فــي الوفــود الفلســطينية 
التــي فاوضــت بريطانيــا، وحــاول اســتنهاض العــرب واملســلمين مــن أجــل فلســطين، 
بلــد عربــي وإســالمي، وأقــام عالقــات وطيــدة مــع جماعــة اإلخــوان  فــزار أكثــر مــن 

البنــا.  املســلمين ومؤسســها حســن 

 ،1936 عــام  الكبيــر  اإلضــراب  إعــالن  بعيــد  العليــا  العربيــة  للجنــة  رئيًســا  انتخــب 
وخــرج مــن فلســطين ســًرا عــام 1937، وأدار شــؤون الثــورة الفلســطينية الكبــرى 
مــن مقــر إقامتــه فــي لبنــان، وغــادر لبنــان إلــى بغــداد عــام 1939، وشــارك فــي ثــورة 
رشــيد عالــي الكيالنــي فــي العــراق عــام 1941، وتواصــل مــع أملانيــا النازيــة مــن أجــل 
ــن مــن الفــرار مــن مقــر إقامتــه الجبريــة فــي فرنســا 

َّ
اســتقالل املنطقــة العربيــة، وتمك

بالتعــاون مــع جماعــة اإلخــوان املســلمين ووصــل مصــر ســًرا عــام 1946، وأصبــح 
لألحــزاب  الجامــع  السيا�ســي  )اإلطــار   1946 عــام  العليــا  العربيــة  للهيئــة  رئيًســا 
الفلســطينية(، وأشــرف علــى تأســيس تنظيــم الجهــاد املقــدس عــام 1947 ليكــون 
ورئــس   1948 عــام  غــزة  فــي  فلســطين  عمــوم  حكومــة  ل 

ّ
وشــك العســكري،  ذراعهــا 

علــى  املصــري  النظــام  أجبــره  ثــمَّ  العــام،  نفــس  فــي  الفلســطيني  الوطنــي  املجلــس 
إلــى بيــروت. ثــم غادرهــا   ،1959 فــي القاهــرة حتــى عــام  االنتقــال للعيــش 

اإلقليميــة  القــوى  مــع  وتواصــل  النكبــة  بعــد  السيا�ســي  نشــاطه  الحســيني  ــف 
َّ
كث  

وحضــر  الــدول،  مــن  كبيــًرا  عــدًدا  وزار  الفلســطينية،  للقضيــة  خدمــة  والدوليــة 
العديــد مــن املؤتمــرات اإلســالمية وتــرأس بعضهــا مثــل مؤتمــر العالــم اإلســالمي، 
ــل فلســطين فــي أكثــر مــن مؤتمــر دولــي مثــل مؤتمــر باندونــغ فــي أندونيســيا عــام 

َّ
ومث

1955، والــذي انبثقــت عنــه حركــة عــدم االنحيــاز، وعمــل علــى اســتعادة نشــاط 
فــي وجــه مشــاريع توطيــن  املقاومــة املســلحة ضــد االحتــالل الصهيونــي، والوقــوف 
لضــم  األول  هللا  عبــد  األردنــي  امللــك  مشــروع  وعــارض  الفلســطينيين،  الالجئيــن 
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الغربيــة. الضفــة 

فلســطينية  وأحــزاب  حــركات  صعــود  بعــد  خصوًصــا  الحســيني  مكانــة  تراجعــت   
جديــدة، ووجــه كثيــرون لتجربتــه نقــًدا الذًعــا؛ فاتهــم بالتفــرد فــي صناعــة القــرار، 
واســتخدام االغتيــاالت ضــد خصومــه الفلســطينيين، وعــدم إيمانــه باملؤسســاتية، 
وطموحاتــه  امليدانــي،  وســلوكه  السياســية  خياراتــه  فــي  العائلــي  البعــد  وحضــور 
الشــخصية فــي الزعامــة، ورغــم ذلــك ُيحســب لــه تمســكه بالثوابــت الفلســطينية، 
لفكــرة  وتبنيــه  بدولــة االحتــالل،  االعتــراف  فيهــا  بمــا  التســوية  طروحــات 

ُ
ورفضــه أل

ه ظل مرجًعا للوطنيين  التحرير الشامل لفلسطين التاريخية طوال حياته، كما أنَّ
الفلســطينيين حتــى وفاتــه .

قبــل  مــن  للمالحقــة  تعــرض  فقــد  النضاليــة؛  ســيرته  أثنــاء  كثيــًرا  الحســيني  عانــى 
البريطانييــن، وُحكــم عليــه غيابًيــا عــام 1920 بعشــر ســنوات، ثــم تجــددت مالحقتــه 
بعد اندالع الثورة الفلسطينية الكبرى، وحاول اليهود اغتياله في القدس، وحاولوا 
نســف بيتــه فــي لبنــان عــام 1938، والحقــه الفرنســيون واعتقلــوه فــي أملانيــا، وأودعــوه 
ســجن مــاري ميــدي فــي باريــس ثــم فرضــوا عليــه اإلقامــة الجبريــة، وألقــى املصريــون 
وا مــن تحركاتــه، وضايقــه النظــام األردنــي.   لــوه إلــى القاهــرة، وحــدَّ القبــض عليــه ورحَّ

توفي في بيروت في الرابع من تموز/ يوليو عام 1974. 
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د حبيص )أبو حسن قاسم( 
ّ
حمم

)1988-1944(

• يف 	 يّطــا  مدينــة  يف  ولــد 
الخليــل. محافظــة 

• عضــو ســابق يف املجلــس 	
العســكري لحركــة فتــح. 

• جهــاز 	 يف  ســابق  قيــادي 
األرض املحتلــة التابــع لفتــح.

• الكتيبــة 	 مؤسســي  مــن 
لفتــح.   التابعــة  الطالبيــة 

• ســرايا 	 يف  مؤســس  قائــد 
.1983 عــام  اإلســالمي  الجهــاد 

ا في محافظة 
ّ
ولد محّمد حســن بحيص املعروف بــ«أبو حســن قاســم« في مدينة يط

الخليــل عــام 1944، وهــو متــزوج ولــه أربعــة أبنــاء. درس املرحلــة األساســية فــي مدينــة 
يطــا والثانويــة فــي مدينــة الخليــل، ونــال درجــة البكالوريــوس فــي التجــارة مــن جامعــة 

اإلســكندرية عــام 1967، وعمــل موظًفــا فــي البنــك العربــي. 

فــي مصــر  أمنّيــة وعســكرّية  وأنهــى دورة   ،1967 عــام  فتــح  لحركــة  بحيــص  انضــم 
عــام 1968، والتحــق بـ«جهــاز األرض املحتلــة« عــام 1971، حيــث أســند إليــه قائــده 
مــع رفيقــه  الجهــاز، كمــا عمــل  فــي  تأســيس قســم املعلومــات  كمــال عــدوان مهّمــة 
حمــدي التميمــي علــى تأســيس لجنــة تنظيــم 77 وهــي إحــدى أذرع الجهــاز، وشــارك 
فــي تلــك املرحلــة فــي إرســال عــدد مــن املجموعــات الفدائيــة إلــى فلســطين فيمــا بــات 

ُيعــرف بـــ« دوريــات األرض املحتلــة«.  

عمــل فــي التنظيــم الطالبــي التابــع لحركــة فتــح فــي لبنــان، وكان مــن مؤس�ســي الكتيبــة 
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البّيــة التــي ُعرفــت فيمــا بعــد بـــ »كتيبــة الجرمــق«، وشــارك فــي الحــرب األهليــة 
ّ
الط

اللبنانيــة التــي اندلعــت عــام 1975، وأصبــح عضــًوا فــي املجلــس العســكري فــي فتــح، 
وكان ُيحســب علــى التيــار« املــاوي«  داخــل الحركــة، وقــد خــاض هــذا التيــار سلســلة 
نقاشــات معمقــة أدت إلــى تحــول أغلــب كــوادره إلــى تبنــي الفكــر اإلســالمي، وكان لــه 
دوٌر فــي املعــارك التــي خاضتهــا املقاومــة ضــد االحتــالل الصهيونــي فــي منطقــة جنــوب 
لبنــان منــذ ســبعينيات القــرن املا�ســي، وســاهم فــي التصــدي لالجتيــاح الصهيونــي 
للبنــان عامــي 1978و 1982، وفــي التخطيــط لعــدد مــن عمليــات املقاومــة داخــل 

األرض املحتلــة مثــل عمليــة الدبويــا فــي قلــب مدينــة الخليــل عــام 1980. 

بدايــة  اإلســالمي  الجهــاد  ســرايا  وآخريــن  التميمــي  حمــدي  مــع  بحيــص  أســس 
اســتقطاب  علــى  ــز 

َّ
رك مقــاوم  فلســطيني  إطــار  وهــو  املا�ســي،  القــرن  ثمانينيــات 

عناصــر مــن التيــار اإلســالمي، وشــارك فــي التخطيــط لعــدد مــن عمليــات املقاومــة 
 ،1986 بــاب املغاربــة عــام  ضــد أهــداف صهيونيــة مثــل عمليــة حائــط البــراق، أو 
ومحاولــة تفجيــر مبنــى رئاســة الــوزراء الصهيونيــة بعمليــة استشــهادية عــام 1987، 
وتعاون مع الدكتور عبد هللا عزام لتدريب عناصر من مجموعاته في أفغانستان، 
وأَمدَّ مجموعة الشــهيد مصباح الصوري بالســالح بعد هروبها من ســجن غزة عام 
1987، ورفــض عرًضــا مــن جماعــة أبــو مو�ســى املنشــقة عــن فتــح باالنضمــام إليهــا 
ــه عــرض عليهــا التعــاون فــي مقاومــة االحتــالل  وتولــي مســؤولية األرض املحتلــة، لكنَّ
فرفضــت الفكــرة، وهــرب مــن ســوريا إلــى لبنــان، ثــمَّ انتقــل إلــى األردن ليكــون قريًبــا 

مــن األرض املحتلــة.

مــة 
ّ
ا بفكــرة تحريــر فلســطين، وعــارض إقــرار منظ

ً
ظــل أبــو حســن قاســم مستمســك

الّتحريــر الفلســطينّية برنامــج الّنقــاط العشــر، وتوجهاتهــا نحــو التســوية، واعتبــر 
ذلــك انقالًبــا علــى مبــادئ فتــح ومنطلقاتهــا وأهدافهــا، ونــادى بضــرورة بقــاء مهّمــة 
تفعيــل  علــى  ــًزا  ِ

ّ
مرك وظــلَّ  االحتــالل،  ضــّد  ح 

ّ
املســل الكفــاح  هــي  األساســية  ــورة 

ّ
الث

املحتلــة.  املقاومــة داخــل األرض 

مــدة  متخفًيــا  للعيــش  واضطــر  النضاليــة،  مســيرته  فــي  قاســم  حســن  أبــو  عانــى 
طويلــة، واعتقلتــه الســلطات الســورية عــام 1985، وتعــرض لتعذيــب شــديد وبقــي 
فــي  ملــدة ثالثــة أشــهر  رضــت عليــه اإلقامــة الجبريــة 

ُ
ثــم ف فــي الســجن ســنة كاملــة، 
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شــقة بحــي املــزة فــي دمشــق، وبقــي علــى قائمــة اغتيــاالت املوســاد الصهيونــي فتــرة مــن 
الزمــن حتــى اغتالــه فــي ليماســول فــي قبــرص عبــر تفجيــر ســيارة كان يســتقلها بصحبــة 

حمــدي التميمــي ومــروان كيالــي فــي الرابــع عشــر مــن شــباط عــام 1988. 
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ميمي )محدي(
ّ
د الت

ّ
حمم

)1988-1951(

• ولد يف مدينة الخليل. 	

• العســكرية 	 الكــوادر  مــن 
ســبعينيات  يف  البــارزة 
وثمانينيــات القــرن املاضــي.  

• عضــو قيــادة القطــاع الغربــي 	
يف   77 التنظيــم  ولجنــة 

حركــة فتــح. 

• مــن مؤسســي ســرايا الجهــاد 	
اإلســالمي عــام 1983. 

مدينــة  فــي  »حمــدي«  بـــ  املعــروف  التميمــي  ســلطان  مصطفــى  باســم  محمــد  ولــد 
الخليــل فــي الّرابــع عشــر مــن شــباط/ فبرايــر عــام 1951، وهــو متــزوج ولديــه ثالثــة 

الخليــل.  فــي  والثانويــة  األساســية  املرحلتيــن  درس  أبنــاء. 

انخــرط  فــي العمــل الوطنــّي خــالل املرحلــة الثانويــة، ثــم انتمــى لحركــة فتــح، وأصبــح 
م دعًمــا لوجســتًيا لدورّيــات  مــن أشــهر مقاتليهــا، وشــارك فــي أنشــطتها الوطنيــة، وقــدَّ
فلســطين  مغادرتــه  ورغــم  فلســطين،  نحــو  األردن  نهــر  مــن  العابــرة  الفدائييــن 
ــه ظــل مســكوًنا بفكــرة العمــل املقــاوم  وانخراطــه فــي العمــل املقــاوم خارجهــا، إال أنَّ
داخلها، ما دفعه لاللتحاق بقيادة القطاع الغربي، وهو أحد أذرع فتح التي قادت 
العمــل املقــاوم فــي األرض املحتلــة، وأن يكــون جــزًءا مــن فــي قيــادة لجنــة التنظيــم 
77، حيــث ســاهم فــي اإلشــراف علــى العديــد مــن عمليــات املقاومــة النوعيــة مثــل 
عمليــة الدبويــا الشــهيرة عــام 1980، وعمليــة حائــط البــراق أو بــاب املغاربــة عــام 
1986، ومحاولــة تفجيــر مبنــى رئاســة الــوزراء الصهيونيــة عبــر عمليــة استشــهادية 
األبــرز  العســكري  الــذراع  الطالبيــة  الكتيبــة  تأســيس  فــي  شــارك  كمــا   ،1987 عــام 



236

سلسلة النخبة الفلسطينية 2

ذا  مقاوًمــا  إطــاًرا  دربــه  رفــاق  مــع  وأســس  اللبنانيــة،  الســاحة  علــى  فتــح  لحركــة 
صبغــة إســالمية ُعــرف بـــ« ســرايا الجهــاد اإلســالمي« عــام 1983، والــذي كان أحــد 
اإلشــارات العمليــة علــى انخــراط إســالميي فلســطين بمشــروع املقاومــة، حيــث لعــب 
هــذا اإلطــار دوًرا محورًيــا فــي إســناد العمــل املقــاوم داخــل األرض املحتلــة، كمــا أن 
حمــدي تعــاون فــي تلــك الفتــرة مــع الدكتــور عبــد هللا عــزام فــي إرســال بعــض املقاوميــن 
ــر الســالح 

َّ
لتلقــي تدريبــات فــي أفغانســتان لالنخــراط فــي املقاومــة فــي فلســطين، ووف

ملجموعــة الشــهيد مصبــاح صــوري التــي هربــت مــن ســجن غــزة عــام 1987، وســاهم 
فــي تقديــم املســاعدة العســكرية للعناصــر األولــى فــي كتائــب القســام. 

املاوييــن«  »جماعــة  علــى  محســوًبا  وكان  فتــح،  فــي  اليســاري  للتيــار  حمــدي  انتمــى 
التــي طرحهــا املفكــر منيــر شــفيق،  الثوريــة  بالتنظيــرات  تأثــرَّ  داخــل حركتــه، وقــد 
نظريــة  ســيما  ال  والفيتناميــة،  الصينيــة  النضاليتيــن  التجربتيــن  مــن  واملســتمدة 
»خــط الجماهيــر«، التــي تقــوم علــى فكــرة أن الجماهيــر مصــدر النظريــات الثوريــة، 
وقــد تحــول إلــى الفكــر اإلســالمي متأثــرا بهــذه النظريــة، فضــال عــن تأثــره بعوامــل 
أخــرى مثــل صعــود الحــركات اإلســالمية فــي املنطقــة العربيــة واإلســالمية، وتجربــة 

إيــران، واملقاومــة األفغانيــة. فــي  فــي األردن، وثــورة الخمينــي  ــيوخ« 
ّ

»قواعــد الش

ألــف ورفيــق دربــه أبــو حســن قاســم كتيًبــا ضــّم رســائلهما الــى األســرى فــي ســجون 
االحتــالل بعنــوان: »أســئلة حــول اإلســالم واملاركســية مــن وراء القضبــان«، نشــر 

 .1990 عــام 

حينهــا  وكان   ،)1969-1968( عامــي  بيــن  اعتقــل  إذ  االحتــالل؛  مــن  حمــدي  عانــى 
ا، وتعــرض للتعذيــب، واعتقــل مــرة أخــرى أثنــاء  أصغــر املعتقليــن الفلســطينيين ســنَّ
عودتــه إلــى فلســطين ســًرا، وأفــرج عنــه بعــد التحقيــق معــه، وأصيــب عــدة مــرات 
أثناء الحرب األهلية اللبنانية في ســبعينيات القرن املا�سي، ووضع اســمه في قائمة 
ًيــا بيــن ســوريا ولبنــان واألردن، إلــى  اغتيــاالت ســلطات االحتــالل، فــكان يتنقــل متخّفِ
أن اغتالــه املوســاد الصهيونــي فــي ليماســول بقبــرص مــع رفيقيــه أبــو حســن قاســم 

ومــروان كيالــي بتفخيــخ ســيارتهم فــي الرابــع عشــر مــن شــباط/ فبرايــر عــام 1988.
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حممد صيام
)2019-1936(

• ــرقية 	 ــة الش ــد يف محافظ ول
ــر. يف مص

• عضــو مجلــس شــورى اإلخــوان 	
الفلســطينيين  املســلمين 

يف الســتينيات. 

• ممثــل ســابق لحركــة حمــاس 	
يف اليمــن ورئيــس رابطــة 

ــا.  ــطين فيه فلس

• خطيب املسجد األقصى. 	

• أديب وشاعر فلسطيني.	

كانــون  مــن  األول  فــي  فــي مصــر  الشــرقية  فــي محافظــة  ولــد محمــد محمــود صيــام 
األول/ ديســمبر عــام 1936، ألب فلســطيني مــن قريــة الجــورة املهجــرة قضــاء غــزة 
املحتلــة وأم مصريــة، وهــو متــزوج ولــه ثمانيــة بنــات وولــد. درس املرحلــة األساســية 
فــي مدرســة قريــة الجــورة، وفــي مــدارس األونــروا فــي غــزة، والثانــوي فــي ثانويــة غــزة، 
وحصــل منهــا علــى الثانويــة العامــة عــام 1955، وأنهــى درجــة البكالوريــوس فــي اللغــة 
العربيــة وآدابهــا مــن كليــة اآلداب فــي جامعــة القاهــرة عــام 1959، ودرجــة املاجســتير 
في اللغة العربية من جامعة أم القرى بمكة املكرمة عام 1979، ودرجة الدكتوراه 
فــي اللغــة العربيــة مــن الجامعــة ذاتهــا عــام 1980. عمــل معلًمــا فــي مــدارس القطــاع 
ملــدة عــام، ثــم مدرًســا ومديــًرا فــي مــدارس الكويــت منــذ عــام 1960، ومحاضــًرا فــي 
جامعــة أم القــرى بمكــة املكرمــة، ثــمَّ محاضــًرا فــي الجامعــة اإلســالمية بغــزة عــام 
 –  1984( عامــي  بيــن  رئيســها  بأعمــال  وقائمــا  فيهــا،  اآلداب  كليــة  وعميــد   ،1983

1988(، وخطيًبــا للمســجد األق�ســى املبــارك فــي نفــس الفتــرة.
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انتمــى صيــام إلــى جماعــة اإلخــوان املســلمين علــى يــد الشــاعر أحمــد فــرح عقيــالن 
الشــريف،  كمــال  بإشــراف  الخــاص  اإلخوانــي  للتنظيــم  وانضــم   ،1951 عــام 
فــي  قــام التنظيــم بتنفيــذ عــدٍد مــن العمليــات ضــد مواقــع قــوات االحتــالل  حيــث 
الفلســطينيين وعضــو  املا�ســي، وكان ضمــن تنظيــم اإلخــوان  القــرن  خمســينيات 
مجلــس الشــورى فيــه منــذ ســتينيات القــرن املا�ســي، ومــن املســاهمين الرئيســين فــي 
تعزيــز نشــاطه فــي أوســاط الطلبــة الفلســطينيين فــي الكويــت، ومــن قيــادات حركــة 
املقاومــة اإلســالمية حمــاس فــي فلســطين وخارجهــا، وممثلهــا فــي اليمــن ورئيــس رابطــة 
فلســطين فيهــا، ومــن املســاهمين فــي بنــاء عالقاتهــا اإلقليميــة والدوليــة، حيــث كان 
ضمــن وفودهــا ألكثــر مــن دولــة حــول العالــم منــذ عــام 1989، ومــن املشــاركين فــي 
فــي تســعينيات القــرن  حواراتهــا مــع فصائــل العمــل الوطنــي خصوًصــا حركــة فتــح 

املا�ســي. 

نــال صيــام عضويــة رابطــة األدب اإلســالمي العامليــة عــام 1986، وأصــدر مجموعــة 
مــن الدواويــن املطبوعــة، أهمهــا: ملحمــة البراعــم )1971(، ودعائــم الحــق )1972(، 
 ،)1990( االنتفاضــة  وديــوان   ،)1990( الرفــاق  وســقوط   ،)1987( أمــة  وميــالد 
واالغتيــال منهــج االحتــالل )2004(، وديــوان ذكريــات فلســطينية )2007(، وديــوان 

يــوم فــي املخابــرات العامــة )2008(. 

إبــان  إلــى قطــاع غــزة  مــع عائلتــه  ــر  ُهّجِ إذ  عانــى صيــام خــالل مســيرته النضاليــة؛ 
أحــداث النكبــة، واغتــال االحتــالل والــده فــي قصــف علــى مركــز تمويــن تابــع لالجئيــن 
الفلســطينيين فــي خانيونــس عــام 1949، وتعــرض لالعتقــال فــي الســجون املصريــة 

أثنــاء دراســته فــي جامعــة القاهــرة، وأبعــده االحتــالل خــارج فلســطين عــام 1988.

 توفي في السودان الخامس عشر من شباط/ فبراير عام 2019. 
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حممد طه )أبو أمين طه( 
)2014-1937(

• ولــد يف قريــة يبنــا املهجــرة 	
قضــاء الرملــة املحتلــة.

• ــوان 	 ــة اإلخ ــادي يف جماع قي
ــطين. ــلمين يف فلس املس

• حركــة 	 يف  مؤســس  قائــد 
حمــاس.

• رئيــس بلديــة البريــج )2005- 	
.)2008

• ــور يف 	 ــرج الزه ــى م ــد إل مبع
ــام 1992.  ــر ع ــان أواخ ــوب لبن جن

املهجــرة قضــاء  يبنــا  فــي قريــة  أيمــن طــه«  »أبــو  بـــ  املعــروف  ولــد محمــد صالــح طــه 
الرملــة فــي الداخــل املحتــل فــي الســابع عشــر مــن تشــرين أول/ أكتوبــر عــام 1937، 
وهــو متــزوج ولــه خمســة أبنــاء. درس املرحلــة األساســية فــي مدرســة يبنــا االبتدائيــة 
ومدرســة وكالــة الغــوث فــي مخيــم البريــج، والثانويــة فــي مدرســة فلســطين فــي مدينــة 
الشــريعة  بكليــة  والتحــق   ،1955 عــام  العامــة  الثانويــة  علــى  منهــا  وحصــل  غــزة، 
درجــة  منهــا  ونــال  غــزة،  مدينــة  فــي  اإلســالمية  بالجامعــة  ثــم  الخليــل،  جامعــة  فــي 
البكالوريــوس فــي الشــريعة اإلســالمية عــام 1990. عمــل مدرًســا فــي مــدارس وكالــة 
الغــوث مــدة اثنيــن وثالثيــن عاًمــا. وعمــل مأذونــا شــرعًيا وخطيًبــا ملســجد التقــوى فــي 

البريــج. مخيــم 

أحمــد  وصاحــب   ،1962 عــام  املســلمين  اإلخــوان  لجماعــة  طــه  أيمــن  أبــو  انضــم 
فــي  وشــارك  ــط 

َّ
وخط وآخريــن،  دخــان  الفتــاح  وعبــد  الحســنات  وحمــاد  ياســين 
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رجــاالت  أحــد  وكان  واملؤسســاتية،  واالجتماعيــة  الدعويــة  الجماعــة  نشــاطات 
ومــن  املقاومــة اإلســالمية حمــاس  أحــد مؤس�ســي حركــة  ويعــد  املجمــع اإلســالمي، 
قيادتهــا فــي قطــاع غــزة، ومــن الــذي ســاهموا فــي تخطيــط وتنفيــذ فعالياتهــا الوطنيــة، 
األجهــزة  ســجون  وداخــل  الصهيونيــة  التحقيــق  مراكــز  فــي  صمــوده  عنــه  وُعــرف 

الفلســطينية.  األمنيــة 

النشــاط االجتماعــي داخــل قطــاع غــزة، وكان أحــد رجــاالت اإلصــالح  فــي  انخــرط   
والتوعيــة فــي القطــاع، وكانــت لــه مســاهمات مؤسســاتية ونقابيــة، وانتخــب رئيًســا 

لبلديــة البريــج بيــن عامــي )2005 – 2008(. 

ألــم  وعــاش  يبنــا،  قريتــه  مــن  أهلــه  مــع  ــر  ُهّجِ إذ  النضاليــة؛  مســيرته  خــالل  عانــى 
اللجــوء، واعتقلــه االحتــالل ســبع مــرات، واعتقلتــه األجهــزة األمنيــة الفلســطينية 
ثمانــي مــرات، وأبعــده االحتــالل إلــى مــرج الزهــور فــي جنــوب لبنــان عــام 1992، وهــدم 
منزلــه فــي مخيــم البريــج فــي آذار/ مــارس عــام 2003، وتــم اغتيــال نجلــه ياســر وهــو 
أحــد خبــراء املتفجــرات فــي كتائــب القســام وزوجتــه وطفلــه فــي حزيــران/ يونيــو عــام 
2003.، واغتيــال ابنــه أيمــن فــي حــرب عــام 2014 علــى غــزة. توفــي فــي الثانــي عشــر مــن 

تشــرين الثانــي/ نوفمبــر عــام 2014 بعــد صــراع طويــل مــع املــرض.
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حممد عباس )أبو العباس(
)2004-1948(

• النيــرب 	 مخّيــم  يف  ولــد 
بالقــرب مــن مدينــة حلــب 

الســورية.

• األميــن العــام لجبهــة التحريــر 	
الفلســطينية عــام 1985.

• الوطنــي 	 املجلــس  عضــو 
. لفلســطيني ا

• التنفيذيــة 	 اللجنــة  عضــو 
التحريــر  ملنظمــة 
.1984 عــام  الفلســطينية 

• عضو املجلس املركزي الفلسطيني 1976.	

ولــد محمــد إســماعيل فهــد عبــاس زيــدان املعــروف بـــ »أبــو عبــاس« فــي مخيــم النيــرب 
 ،1948 قــرب مدينــة حلــب فــي ســوريا فــي العاشــر مــن كانــون األول/ ديســمبر عــام 
املحتلــة.  املهجــرة قضــاء حيفــا  إلــى قريــة طيــرة حيفــا  تعــود أصولهــا  لعائلــة الجئــة 
درس املرحلــة األساســية فــي مــدارس وكالــة الغــوث فــي مخيــم اليرمــوك، والثانويــة فــي 
دمشــق، وأنهــى درجــة البكالوريــوس فــي األدب العربــي واإلنجليــزي مــن كليــة اآلداب فــي 
جامعــة دمشــق عــام 1984. عمــل مدرًســا لــألدب العربــي فــي عــدة مــدارس فــي ســوريا. 

ثــمَّ  املا�ســي،  القــرن  ســتينيات  نهايــة  فلســطين  لتحريــر  الشــعبية  للجبهــة  انضــم 
للجبهة الشعبية القيادة العامة بقيادة أحمد جبريل عام 1973، وأصبح متحدثها 
لبنــان  فــي  الســوري  للتدخــل  املعــارض  بســبب موقفــه  عنهــا  انفصــل  ثــمَّ  الرســمي، 
ل مــع طلعــت يعقــوب جبهــة التحريــر الفلســطينية 

َّ
أثنــاء الحــرب األهليــة فيهــا، وشــك
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عــام 1977، وأصبــح عضــًوا فــي مكتبيهــا املركــزي والسيا�ســي، وناطًقــا باســمها ونائًبــا 
ألمينهــا العــام، ثــمَّ أمينهــا العــام عــام 1985. 

 خطــط أبــو العبــاس لعــدٍد مــن العمليــات العســكرية ضــد أهــداٍف صهيونيــة وأخــرى 
 ،1979 عــام  1974، وعمليــة شــاطئ »نهاريــا«  عــام  الخالصــة  غربيــة منهــا: عمليــة 
وعملية احتجاز الباخرة اإليطالية أكيلي الرو Achille Lauro عام 1985، وعملية 

»تــل أبيــب« عــام 1991.

كان أبــو العبــاس عضــًوا فــي املجلــس الوطنــي الفلســطيني بدايــة ســبعينيات القــرن 
املا�ســي، وعضــًوا فــي املجلــس املركــزي الفلســطيني عــام 1976، وشــارك فــي الدفــاع 
جبهتــه  وتعّرضــت  تونــس،  إلــى  وغــادر   ،1982 عــام  اجتياحهــا  أثنــاء  بيــروت  عــن 
عيــن  وقــد  عرفــات،  لياســر  املواليــن  مــن  وكان   .1983 عــام  داخليــة  النقســامات 
ورغــم   ،1985 عــام  الفلســطينية  التحريــر  ملنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة  فــي  عضــًوا 
ــه شــارك فــي املجلــس الوطنــي الفلســطيني املنعقــد  رفضــه التفاقيــة أوســلو، إال أنَّ
فــي غــزة عــام 1996، وزار فلســطين مــرة أخــرى عــام 2000، وســافر إلــى العــراق بعــد 

فــي بغــداد الجًئــا سياســًيا. مالحقتــه مــن قبــل الواليــات املتحــدة وإيطاليــا وبقــي 

عانــى أبــو العبــاس أثنــاء مســيرته النضاليــة؛ فأصيــب فــي رأســه أثنــاء حصــار بيــروت 
مــن قبــل قــوات االحتــالل الصهيونــي ونقــل إلــى االتحــاد الســوفيتي للعــالج، وحكمــت 
عليــه الســلطات اإليطاليــة باإلعــدام غيابًيــا وأصبــح مطلوًبــا للســلطات األمريكيــة، 
واعتقلتــه القــوات األمريكيــة أثنــاء احتاللهــا للعــراق فــي العاشــر مــن نيســان/ أبريــل 
عــام 2003 وبقــي فــي ســجونها إلــى أن توفــي فــي الثامــن مــن آذار/ مــارس عــام 2004، 

وُدفــن فــي دمشــق.
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حممد عبد العزيز أبو رية
)1966-1920(

• ولــد يف بلــدة ســلواد يف 	
والبيــرة.  اهلل  رام  محافظــة 

• ــام 	 ــة القس ــل يف عصب مقات
الفلســطينية  الثــورة  يف 

.)1939-1936( الكبــرى 

• يف 	 ســلواد  فصيــل  قائــد 
ــة )1948-1947(. ــداث النكب أح

• قائــد مؤســس يف تنظيــم 	
لتحريــر  الفــدا  طالئــع 

 . فلســطين

رام  محافظــة  فــي  ســلواد  بلــدة  فــي  ريــة  أبــو  هللا  عــوض  العزيــز  عبــد  محمــد  ولــد 
بنــات. درس املرحلــة  ولــه ثالثــة أوالد وســبع  1920، وهــو متــزوج  هللا والبيــرة عــام 
فــي  فــي مدينــة حيفــا وفــي املحاجــر  فــي التجــارة  فــي مدرســة ســلواد. عمــل  األساســية 

هللا.  رام  منطقــة 

بالثــورة  واشــترك  القســام،  عصبــة  فــي   
ً

مقاتــال باالنخــراط  النضاليــة  حياتــه  بــدأ 
وكان  درة،  أبــو  يوســف  القائــد  إمــرة  تحــت   )1939-1936( الكبــرى  الفلســطينية 
عنصــًرا فــي فصيــل خالــد بــن الوليــد، وخــاض مــع املقاومــة أثنــاء تلــك الثــورة معركــة 
اليامــون الشــهيرة، ومعركــة فقوعــة، ومعركــة عــزون، ومعركــة الظاهريــة، ومعركــة 
طمرة الكبرى، ومعركة يطا، وشارك في تفجير أنابيب البترول عند بيسان وحيفا، 
وفــي إحــراق معســكر للجيــش البريطانــي قــرب الناصــرة، وفــي نســف الجســور وســد 
الطــرق لشــل حركــة مواصــالت الجيــش البريطانــي، وكان ضمــن مجموعــة املقاتليــن 

روا القــدس ملــدة أســبوع مــن أيــدي البريطانييــن عــام 1938.  الذيــن حــرَّ
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وبعــد  حيفــا،  حاميــة  ضمــن  فــكان  النكبــة؛  أحــداث  أثنــاء  املقاوميــن  إلــى  انضــم 
 باالشــتراك مــع عبــد 

ً
 مقاتــال

ً
ســقوط املدينــة توجــه إلــى ســلواد وأســس فيهــا فصيــال

الــرزاق عبــد الجليــل الدارويــة، حيــث شــارك فــي معــارك الدفــاع عــن القــدس، وفــي 
الــواد وفــي قلنديــا وبــدو والنبــي صموئيــل. بــاب  معــارك 

ل عــدًدا مــن الخاليــا 
َّ
ســاهم أبــو ريــة فــي اســتئناف العمــل املقــاوم بعــد النكبــة؛ فشــك

العســكرية فــي خمســينيات القــرن املا�ســي، وأشــرف علــى جمــع الســالح والتخطيــط 
للعمليــات ضــد أهــداف صهيونيــة فــي الداخــل املحتــل، بالتنســيق مــع صبحــي ياســين 
بالســالح  املقاومــة  تزويــد  علــى  عملــوا  مصرييــن  وضبــاٍط  الكبيــر،  إبراهيــم  وأبــو 
ــا مــن قطــاع غــزة. شــارك فــي تأســيس تنظيــم طالئــع الفــدا لتحريــر فلســطين 

ً
انطالق

وهــو مــن أوائــل التنظيمــات املقاومــة بعــد النكبــة، حيــث أعلــن عــن انطالقتــه عــام 
1963 وكان أبــو ريــة مســؤوله العســكري فــي الضفــة الغربيــة. 

 فــي أكثــر مــن جمعيــة 
ً
نشــط أبــو ريــة علــى الصعيــد املؤس�ســي؛ فــكان عضــًوا فاعــال

ــا فــي ســلواد  فــي حيفــا منهــا؛ االعتصــام والشــبان املســلمين، واإلخــوان املســلمين، أمَّ
 فــي جمعيــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر، وفــي جماعــة اإلخــوان 

ً
فقــد كان فاعــال

ــط 
َّ
املســلمين التــي شــارك فــي تأســيس شــعبة لهــا )فــرع( فــي بلدتــه عــام 1946، وخط

ــذ العديــد مــن نشــاطاتها فــي بلــدة ســلواد، وفــي نــادي اإلصــالح والثقافــة الــذي  ونفَّ
أسســه مــع آخريــن عــام 1950، كمــا نشــط فــي توزيــع املــواد اإلغاثيــة علــى املحتاجيــن.

فــي  تلفــت 
ُ
أ دفاتــر،  عــدة  فــي  الطويلــة  جهــاده  قصــة  عــن  مذكراتــه  ريــة  أبــو  كتــب 

 
ً

االنتفاضــة األولــى، وبقــي منهــا دفتــًرا واحــًدا، ونشــر الباحــث إبراهيــم حامــد مقــاال
.1987 عــام  األول  فــي عددهــا  فــي مجلــة صــوت ســلواد  عــن حياتــه 

عانــى أبــو ريــة أثنــاء حياتــه النضاليــة؛ فقــد الحقــه اإلنجليــز، وتعــرَّض للمالحقــة مــن 
قبــل الســلطات األردنيــة، باإلضافــة الســتجوابه وســجنه أكثــر مــن مــرة، ومنعــه مــن 
الســفر وحرمانــه مــن أداء فريضــة الحــج. توفــي فــي الثالــث والعشــرين مــن كانــون أول 
عــام 1966 ودفــن أمــام منزلــه، واقتحمــت قــوات االحتــالل منزلــه فــي األيــام األولــى 
ــا عنــه، وفتشــوا عــن ســالحه، واعتقلــوا زوجتــه 

ً
مــن احتاللهــا للضفــة الغربيــة بحث

عــام 1971 لســتة أشــهر، أمــا ولــده صــالح فانضــم للمقاومــة الفلســطينية فــي لبنــان 
وأصيــب فــي معــارك بحمــدون فــي شــهر تشــرين ثانــي عــام 1976، واعتقــل االحتــالل 

ابنــه صالــح فــي االنتفاضــة األولــى. 
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حممد عزة دروزة 
)1984-1887(

• ولــد يف مدينــة نابلــس عــام 	
 .1888

• لحــزب 	 مؤســس  قائــد 
االســتقالل العربــي عــام 1932.

• عضــو الهيئــة العربيــة العليــا 	
.)1947-1946(

• الثــورة 	 قيــادات  مــن 
ــرى )1936- ــطينية الكب الفلس

. )1 9 3 9

• كاتب ومؤلف.  	

ولــد محمــد عــزة عبــد الهــادي دروزة فــي مدينــة نابلــس فــي الحــادي والعشــرين مــن 
الشــيخ محمــد  فــي مدرســة  األساســية  املرحلــة  1887. درس  عــام  يونيــو  حزيــران/ 
زعيتــر فــي نابلــس، وتخــرج مــن املدرســة الرشــيدية فــي نابلــس عــام 1903. عمــل فــي 
ــن مديــًرا ملديريــة البــرق والبريــد فــي بيــروت  مديريــة البــرق فــي نابلــس عــام 1903، وُعّيِ
ــا ملراكــز البــرق والبريــد فــي ســيناء وبئــر الســبع، وكاتًبــا فــي ديــوان 

ً
عــام 1915، ومفتش

األميــر عبــد هللا بــن الحســين فــي األردن، ومديــًرا لكليــة النجــاح الوطنيــة بيــن عامــي 
)1921-1928(، ومأمــوًرا لألوقــاف فــي نابلــس عــام 1928، وســكرتيًرا عاًمــا للمجلــس 
اإلســالمي الشــرعي األعلــى، وكاتًبــا فــي الصحافــة املحليــة والعربيــة، ومترجًمــا للوثائــق 

العثمانيــة لــدى دولــة قطــر عــام 1973. 

لنــادي  فانضــم  املبكــر؛  شــبابه  فــي  والثقافــي  السيا�ســي  العمــل  فــي  دروزة  انخــرط 
جمعيــة االتحــاد والترقــي فــي نابلــس عــام 1908، وأصبــح أميًنــا لفــرع حــزب االئتــالف 
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نابلــس  فــي  العلميــة  اللجنــة  وأســس   ،1908 عــام  نابلــس  فــي  )املعــارض(  والحريــة 
عــام  بيــروت  فــي  الســرية  الفتــاة  العربيــة  للجمعيــة  ســكرتيًرا  وأصبــح   ،1910 عــام 
ــن أميًنــا للجمعيــة اإلســالمية املســيحية فــي نابلــس )1918(، وشــارك فــي  1916، وُعّيِ
املؤتمــر الفلســطيني األول فــي القــدس عــام 1919، وفــي تأســيس الجمعيــة العربيــة 
الفلســطينية، وكان أحــد أمنــاء املؤتمــر اإلســالمي العالمــي فــي القــدس عــام 1931، 
ومــن مؤس�ســي حــزب االســتقالل العربــي عــام 1932، ومــن أعضــاء اللجنــة العربيــة 
العليــا )جســم فلســطيني سيا�ســي تمثيلــي( )1936(، وأميــن اللجنــة املركزيــة إلعانــات 

.)1936( املنكوبيــن 

ــل فلســطين فــي عــدد مــن املؤتمــرات مثــل مؤتمــر 
ّ
انتقــل إلــى دمشــق عــام 1937، ومث

اللجنــة  عــن   
ً

مســؤوال وأصبــح  التقســيم،  مشــروع  ملواجهــة   1937 عــام  بلــودان 
املركزيــة للجهــاد فــي دمشــق )قيــادة الثــورة الفلســطينية الكبــرى فــي الخــارج(، وكان 
مــن أعضــاء الهيئــة العربيــة العليــا )جســم فلســطيني سيا�ســي تمثيلــي( بيــن عامــي 
)1946-1947(، وقــد عمــل علــى توطيــد عالقاتــه خــالل املرحلــة األولــى مــن حــرب 
عــام 1948 مــع عــدٍد مــن الزعمــاء واملســؤولين العــرب مثــل الرئيــس الســوري شــكري 
القوتلــي، وطــه الهاشــمي، وكان طــوال ســنوات الثالثينيــات واألربعينيــات مــن القــرن 

ــه كان دائــم النقــد لسياســاته.  املا�ســي ملتصًقــا  بالحــاج أميــن الحســيني، إال أنَّ

نشــط دروزة فــي الســاحة الفكريــة والثقافيــة؛ فــكان عضــًوا فــي مجمــع اللغــة العربيــة 
م خــالل مســيرة  فــي القاهــرة، وفــي املجلــس األعلــى للفنــون واآلداب فــي القاهــرة، وقــدَّ
حياتــه الطويلــة عــدًدا كبيــًرا مــن املحاضــرات العامــة فــي الفكــر والتاريــخ والسياســة 
الصحــف  فــي  املقــاالت  مــن  كثيــًرا  وكتــب  إذاعًيــا،  ــا 

ً
حديث خمســون  ولــه  واألدب، 

ــاب، وكان نتاجــه الفكــري  تَّ
ُ

املحليــة والعربيــة، وتنــاول ســيرته عــدٌد مــن املؤرخيــن والك
عشــرات  لــه  صــدر  الجامعيــة.   العلميــة  الرســائل  مــن  عــدٍد  موضــوع  والسيا�ســي 
الكتــب منهــا: مختصــر تاريــخ العــرب واإلســالم )مجلديــن، 1923(، وتركيــا الحديثــة 
)1946(، وحــول الحركــة العربيــة الحديثــة )ســتة أجــزاء، 1951-1952(، والعــرب 
والعروبــة فــي حقبــة التغلــب التركــي )تســعة أجــزاء، 1961(، وتاريــخ الجنــس العربــي فــي 
مختلــف األدوار واألطــوار واألقطــار )ثمانــي مجلــدات، 1958(، والتفســير الحديــث 
فــي  1961-1963(، والقضيــة الفلســطينية  فــي اثنــي عشــر جــزًءا،  )تفســير للقــرآن 
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مختلــف مراحلهــا )1961(. وضــع روايــات تمثيليــة مثــل وفــود النعمــان علــى كســرى 
انــو شــروان )1911(، والسمســار وصاحــب األرض )1913( وغيرهــا، وترجــم بعــض 
مذكراتــه  صــدرت  كمــا  والتركيــة.  والفرنســية  اإلنجليزيــة  عــن  والروايــات  الكتــب 
بعنــوان محمــد عــزة دروزة 1303ه1404-ه/ 1887-1984: ســجل حافــل بمســيرة 

الحركــة العربيــة والقضيــة الفلســطينية )ســت مجلــدات( )1993(. 

عانــى دروزة فــي حياتــه النضاليــة؛ فقــد حكمــت عليــه الســلطات الفرنســية باإلعــدام 
عام 1920، وأصابه االحتالل البريطاني في رأســه في مظاهرة يافا الشــهيرة واعتقله 
فــي نفــس اليــوم عــام 1933،  واعتقلــه مــرة أخــرى عــام 1936، وعزلــه مــن منصبــه فــي 
إدارة األوقــاف ومنعــه مــن العــودة إلــى فلســطين، كمــا اعتقلتــه الســلطات الفرنســية 
فــي دمشــق بيــن عامــي )1939-1941(، وق�ســى خمســة عشــر شــهًرا فــي ســجني املــزة 
 ،1945 الثانيــة عــام  انتهــاء الحــرب العامليــة  إلــى تركيــا حتــى  فــي 

ُ
وقلعــة دمشــق، ون

وعــاش فــي دمشــق حتــى وفاتــه فيهــا فــي الســادس والعشــرين مــن تمــوز/ يوليــو عــام 
1984، ودفــن فيهــا.
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حممد عودة )أبو داود(
)2010-1937(

• ولــد يف حــي ســلوان يف 	
املحتلــة.  القــدس 

• »منظمــة 	 يف  بــارز  قيــادي 
التابعــة  األســود«  أيلــول 

فتــح.  لحركــة 

• الثــوري 	 املجلــس  عضــو 
لحركــة فتــح منــذ عــام 1970.

• عضــو املجلــس الوطنــي منــذ 	
عــام 1974.

• رئيــس هيئــة الرقابــة الحركيــة وحمايــة العضويــة يف 	
حركــة فتــح. 

ولــد محّمــد داود محمــد عــودة فــي التاســع عشــر مــن أيــار/ مايــو عــام 1937، فــي حــّي 
ســلوان بمدينــة القــدس املحتلــة، وهــو متــزوج ولــه ولــد وخمــس بنــات. تلقــى تعليمــه 
األسا�ســي فــي مــدارس القــدس، وأنهــى املرحلــة الثانويــة مــن املدرســة العمريــة عــام 
عــام  دمشــق  جامعــة  مــن  الحقــوق  فــي  البكالوريــوس  درجــة  علــى  وحصــل   ،1955
1955 وإحــدى ثانويــات  1967. عمــل مدرًســا فــي مدرســتي ســلواد االبتدائيــة عــام 
أريحــا بيــن عامــي )1958-1960(، ثــمَّ انتقــل للتدريــس فــي الســعودية بيــن األعــوام 

)1960-1964(، ثــمَّ عمــل فــي إحــدى املطاحــن فــي الكويــت عــام 1965. 

عايــش أحــداث النكبــة واملواجهــات الســاخنة فــي مدينــة القــدس، وتأثــر فــي شــبابه 
»تحريــر  ســماها  ســرية  منظمــة  وأســس  البعــث،  وبحــزب  بالشــيوعيين  املبكــر 
معهــد  فــي  أمنيــة  دورة   وأنهــى   ،1962 عــام  فتــح  بحركــة  التحــق  ثــمَّ   ،« فلســطين 
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عــام  منتصــف  املصرّيــة  العاّمــة  املخابــرات  لجهــاز  التابــع  االســتراتيجّية  البحــوث 
أول  تأســيس  فــي  فتــح، وشــارك  فــي حركــة  لعناصــر  مــن نوعهــا  األولــى  1968، وهــي 
مليشــيا  قيــادة  وتولــى   ،1968 عــام  الرصــد«  فتــح »جهــاز  لحركــة  تابــع  أمنــي  جهــاز 
 

ً
فتــح فــي األردن عــام 1970، وشــارك فــي أحــداث أيلــول عــام 1970، وأصبــح مســؤوال

عــن »الشــعبة 48« التابعــة لفتــح عــام 1971، وهــي املخولــة باملقاومــة فــي الداخــل 
املتخصصــة  األســود«  أيلــول  »منظمــة  فــي  بــارًزا  قيادًيــا  وكان   ،1948 عــام  املحتــل 
ــذ  ــط ونفَّ

َّ
بالعمليــات الســرية لحركــة فتــح فــي ســبعينيات القــرن املا�ســي، حيــث خط

العديــد مــن العمليــات الســرية والخارجيــة، مــن أشــهرها الهجــوم الــذي اســتهدف 
الفريــق الصهيونــي فــي دورة ميونيــخ األوملبيــة »عمليــة ميونــخ« عــام 1972، ومحاولــة 
الّســيطرة علــى مجلــس الــوزراء األردنــي والســفارة األميركيــة فــي عمــان عــام 1973، 
ومنظمــة  فتــح  تشــكيالت  ضمــن  الغربيــة  بيــروت  ملنطقــة  عســكرًيا  قائــًدا  ــن  وُعّيِ
ــه غــادر لبنــان وعــاش فتــرة مــن الزمــن  1977(، لكنَّ بيــن عامــي )1975–  التحريــر 
فــي أوروبــا الشــرقية إثــر خالفــات مــع أبــو عمــار عــام 1978، ثــم عــاد وشــهد الخــروج 
ا رئيًســا فــي الخــالف الــذي دّب 

ً
الفلســطيني مــن بيــروت عــام 1982، كمــا كان وســيط

داخــل حركــة فتــح عــام 1983 بيــن القيــادي فــي الحركــة أبــو مو�ســى وياســر عرفــات. 

الوطنــي  املجلــس  فــي  عضــًوا  باعتبــاره   1996 عــام  فلســطين  إلــى  داود  أبــو  عــاد 
الفلســطيني الــذي عقــد فــي غــزة بحضــور الرئيــس األمريكــي الســابق بيــل كلينتــون، 
وانتخــب رئيًســا لهيئــة الّرقابــة الحركّيــة وحمايــة العضوّيــة لحركــة فتــح، وبقــي فــي 

.1999 عــام  حتــى  فلســطين 

ُعــرف أبــو داود بعالقاتــه الواســعة داخــل الحركــة الوطنيــة وفــي املحيــط اإلقليمــي، 
وبتواصلــه مــع أبــو نضــال املنشــق عــن حركــة فتــح ثــمَّ بخالفــه معــه، وبعالقاتــه مــع 

املقاتــل الفينزويلــي كارلــوس، وكان ُيحســب علــى اليســار الفتحــاوي.

أصيــب أبــو داود فــي فخــذه فــي أحــداث أيلــول عــام 1970، واعتقــل فــي األردن وحكــم 
ــف إلــى املؤبــد ثــمَّ أفــرج عنــه بعفــٍو  ِفّ

ُ
عليــه باإلعــدام عــام 1973، إال أن الحكــم خ

ملكي في نفس العام، واعتقل فترة وجيزة من قبل قوات فتح في لبنان عام 1974، 
اليونيفيــل،  قــوات  مهاجمــة  حاولــوا  نضــال  ألبــي  تابعيــن  عناصــر  معاونــة  بتهمــة 
وتعــرض ملحاولــة اغتيــال علــى يــد عناصــر تابعيــن ألبــي نضــال فــي وارســو عــام 1981، 
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حيــث أصيــب بســبع رصاصــات فــي أماكــن مختلفــة مــن جســده، ومنعــه االحتــالل مــن 
املكــوث فــي فلســطين منــذ عــام 1999 بحجــة نشــره ملذكراتــه »فلســطين مــن القــدس 
ــل منهــا فعــاش فــي مخيــم اليرمــوك، ووافتــه املنيــة  إلــى ميونــخ«، فلجــأ إلــى عمــان، ثــم ُرّحِ

فــي الثالــث مــن تمــوز/ يوليــو عــام 2010.
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حممد فؤاد أبو زيد
)2011-1934(

• ــة يف 	 ــدة قباطي ــد يف بل ول
ــن. ــة جني محافظ

• قيــادي ســابق يف جماعــة 	
يف  املســلمين  اإلخــوان 
حركــة  ويف  فلســطين 

. س حمــا

• مفتــي محافظــة جنيــن، ومن 	
األقصــى  املســجد  خطبــاء 

ــابقا. س

• شــورى 	 مجلــس  عضــو 
.1992 عــام  أواخــر  لبنــان  جنوبــي  الزهــور  مــرج  مبعديــن 

1934، وهــو  فــي محافظــة جنيــن عــام  فــي بلــدة قباطيــة  ولــد محمــد فــؤاد أبــو زيــد 
قباطيــة،  مدرســة  فــي  األساســية  املرحلــة  درس  بنــات.  وتســع  ولــدان  ولــه  متــزوج 
والثانويــة فــي معهــد البحــوث اإلســالمية التابــع لألزهــر، وحصــل منــه علــى الثانويــة 
العامــة عــام 1952، وأنهــى درجــة الدبلــوم فــي الشــريعة اإلســالمية مــن جامعــة األزهــر 
 .1960 عــام  جامعــة دمشــق  مــن  الشــريعة  فــي  البكالوريــوس  ودرجــة   ،1954 عــام 
ًســا ملــدة 15 عاًمــا، وكانــت بدايتــه فــي املدرســة الثانويــة الشــرعية فــي مدينــة  عمــل مدّرِ
عمــان، حيــث درَّس فيهــا ثــالث ســنوات، ثــمَّ درَّس فــي مدرســتي مأدبــا الثانويــة وجنيــن 
ــن  ُعّيِ ثــمَّ   ،1977 1971، ومدرســة قباطيــة الثانويــة حتــى عــام  الثانويــة حتــى عــام 
مديــًرا ألوقــاف محافظــة نابلــس عــام 1977، ثــمَّ مديــًرا ألوقــاف محافظــة جنيــن حتــى 
ــن مفتًيــا ملحافظــة جنيــن عــام 1996، كمــا كان خطيًبــا للمســجد  عــام 1996، ثــمَّ ُعّيِ

األق�ســى.
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دراســته  خــالل  املســلمين  اإلخــوان  وانضــم لجماعــة  متديًنــا،  زيــد حياتــه  أبــو  بــدأ 
فــي نشــاطاتها، وعايــش انتقــال مصــر مــن  1950، وشــارك  فــي مصــر عــام  الثانويــة 
ونظــام  املســلمين  اإلخــوان  بيــن  الصــراع  وبدايــة  العســكري  النظــام  إلــى  امللكيــة 
 فــي صفــوف الجماعــة أثنــاء دراســته فــي دمشــق، 

َ
ِشــط

َ
جمــال عبــد الناصــر، كمــا ن

ثــمَّ  األردن،  فــي  الصيفيــة  اإلخــوان  فــي معســكرات  املحاضــرات  إعطــاء  فــي  وشــارك 
انخــرط فــي نشــاطات الجماعــة داخــل فلســطين، وأصبــح مــن كوادرهــا الرئيســين، 
وســاهم بشــكل كبيــر فــي تعزيــز القيــم اإلســالمية ونشــر الفكــر اإلســالمي فــي صفــوف 
الفلســطينيين منــذ ســتينيات القــرن املا�ســي، وكان تأثيــره كبيــًرا فــي الداخــل املحتــل 

فــي تهيئــة الظــروف لظهــور الحركــة اإلســالمية هنــاك.   1948 خصوًصــا  عــام 

اهتــم أبــو زيــد فــي مجــال العمــل املؤسســاتي؛ فشــارك فــي تأســيس لجنــة الــزكاة فــي 
محافظــة جنيــن وأشــرف علــى مشــاريعها، وأصبــح عضــًوا فــي مجلــس الفتــوى األعلــى، 
وفــي الهيئــة اإلســالمية العليــا فــي الضفــة الغربيــة، وكان مــن قيــادات حركــة حمــاس 
 في مجال اإلصالح، واشــتغل على فض النزاعات العشــائرية 

َ
ِشــط

َ
منذ تأسيســها، ون

وحــل الخالفــات بيــن التنظيمــات السياســية خصوًصــا بيــن حركتــي حمــاس وفتــح، 
ولعــب دوًرا فــي إدارة شــؤون مخيــم املبعديــن فــي مــرج الزهــور فــي جنــوب لبنــان، حيــث 
انتخــب عضــًوا فــي مجلــس شــورى املبعديــن، وتولــى مســؤولية صياغــة الخطابــات 
والرســائل التــي وجههــا املبعــدون إلــى جهــات رســمية؛ عربيــة، وإســالمية، ودوليــة، 

وكان مــن لجنــة اســتقبال الوفــود الزائــرة للمخيــم. 

مختلفــة  مناســبات  فــي  املحاضــرات  وإعطــاء  طــب 
ُ

الخ إلقــاء  علــى  زيــد  أبــو  انكــب 
لســنوات طويلــة، وُعــرف بشــخصيته االجتماعيــة املؤثــرة. ولــه ديــوان شــعر باســم 
الصحــف  فــي  املقــاالت  مــن  عــدًدا  كتــب  كمــا  الزهــور«،  مــرج  فــي  قلــب  »نبضــات 

الدينيــة.  واملجــالت 

عانــى كثيــًرا خــالل مســيرته الدعويــة والنضاليــة؛ فقــد ســجنته الســلطات املصريــة 
تها ضــد نشــطاء اإلخــوان املســلمين فــي خمســينيات القــرن املا�ســي،  ضمــن حملــة شــنَّ
وتعــرض لتعذيــٍب قــاٍس لعــدة أشــهر فقــد خاللــه الســمع فــي أذنــه اليســرى، ثــمَّ أبعــد 
فــكان اعتقالــه األول  ملــدة ســت ســنوات،  قــوات االحتــالل  عــن مصــر، واعتقلتــه 
عــام 1980، ثــمَّ اعتقــل عــام 1981، وعــام 1988، وعــام 1990، وأبعدتــه ســلطات 
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 .
ً

االحتــالل إلــى مــرج الزهــور أواخــر عــام 1992، ومكــث فــي اإلبعــاد عاًمــا كامــال

مــع  صــراع  بعــد   2011 عــام  ديســمبر  األول/  تشــرين  مــن  عشــر  الثامــن  فــي  توفــي 
جنيــن.  فــي  ودفــن  املــرض، 
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جار(
ّ
جار )أبو يوسف الن

ّ
د يوسف الن

ّ
حمم

)1973-1930(

• ولــد يف قريــة يبنــا املهجــرة 	
قضــاء الرملــة املحتلــة. 

• حركــة 	 يف  مؤســس  قائــد 
لجنتهــا  وعضــو  فتــح 

  .1963 عــام  املركزيــة 

• التنفيذّيــة 	 اللجنــة  عضــو 
التحريــر  ملنظمــة 
.1969 عــام  الفلســطينية 

• لقــّوات 	 عــام  قاِئــد  أّول 
ــكري  ــاح العس ــة الجن العاِصف

 .1965 عــام  فتــح  لحركــة 

• رئيــس الّلجنــة السياســّية لشــؤون الفلســطينيين يف 	
لبنــان عــام 1968.

الّرملــة  قضــاء  املهجــرة  يبنــا  قريــة  فــي  يوســف«  »أبــو  الّنجــار  يوســف  محّمــد  ولــد 
املحتلة عام 1931، وهو متزوج وله ثالثة أوالد وثالث بنات. أتّم املرحلة األساسية 
فــي  ًســا  فــي القــدس. عمــل مدّرِ فــي الكليــة اإلبراهيمّيــة  فــي مدرســة قريتــه، والثانويــة 
مدرســة يبنــا عــام 1947، فموظًفــا فــي مركــز الخدمــات االجتماعيــة بوكالــة الغــوث، 
ثــم مدرًســا فــي مخيــم رفــح لالجئيــن الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة حتــى عــام 1956، 
فــي لجنــة دولــة  فــي دولــة قطــر بيــن األعــوام )1957-1967(، وكان عضــًوا  ومدرًســا 

قطــر إلــى األقطــار العربيــة الختيــار املدرســين.

انضــم أبــو يوســف إلــى جماعــة اإلخــوان املســلمين نهايــة األربعينــات، ونشــط ضمــن 
صفوفها، وانتمى ملنظمة النجادة، وشارك في القتال إبان أحداث النكبة، وشارك 
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اعتــداءات  ملواجهــة  وتجنيدهــم  الفلســطينيين  بتســليح  املطالبــة  التظاهــرات  فــي 
االحتــالل علــى قطــاع غــزة، وكان مــن قــادة النظــام الخاص)تنظيــم عســكري مســلح( 
التابــع لإلخــوان فــي منطقــة رفــح، وقــد دعــا فــي تلــك الفتــرة قيادتــه لتأســيس تنظيــم 
فلســطيني يقــود الكفــاح املســلح ضــد االحتــالل، وقــاد تظاهــرات شــعبية احتجاًجــا 
علــى مشــروع التوطيــن فــي شــمالي ســيناء، وينســب إليــه حــرق مخــازن األونــروا، ويقــال 
ــه نشــط  عــوا النــار فــي هالخيــام وارمــوا كروتــة التمويــن«، كمــا أنَّ

ّ
ــه ناحــُت شــعار »ول بأنَّ

فــي محافظــة  فــي مخيــم عقبــة جبــر  فــي صفــوف اإلخــوان وفــي صفــوف حركــة فتــح 
أريحــا، وقــد تــرك جماعــة اإلخــوان عــام 1962.

بمجموعــة  ُيعــرف  بــات  مــا  ضمــن  فتــح،  لحركــة  التأســيس  خليــة  مــن  جــزًءا  كان 
قطــر، وكان عضــًوا فــي اللجنــة املكلفــة لإلشــراف علــى االســتعدادات النهائيــة إلطــالق 
فــي هــذا املضمــار، وشــغل منصــب املفــوض املالــي  العمــل املســلح، ومراقبــة األداء 
إليــه  وأســندت   ،1963 عــام  للحركــة  املركزيــة  اللجنــة  فــي  عضــًوا  واختيــر  لفتــح، 
كانــون  مــن  فــي األول  العاصفــة وقيــادة عمليــة االنطالقــة  لقــوات  العامــة  القيــادة 
ثانــي/ ينايــر عــام 1965، وتــرأس اللجنــة السياســية العليــا للفلســطينيين فــي لبنــان 
التــي أوكل إليهــا تنظيــم العالقــة اليومّيــة مــع الحكومــة اللبنانيــة عــام 1968، وتــرأس 
جهــاز األمــن واملعلومــات فــي فتــح عــام 1971، واختيــر عضــًوا فــي اللجنــة التنفيذيــة 
ملنظمــة التحريــر، ورئيــس الدائــرة السياســية فيهــا عــام 1969، وكان مــن املؤسســين 

ملنظمــة أيلــول األســود التابعــة لفتــح.  

ــل 
ّ
شــارك أبــو يوســف فــي الكثيــر مــن املؤتمــرات والنــدوات العربيــة والدوليــة، ومث

فلســطين فــي مؤتمــر وزراء الّدفــاع العــرب فــي القاهــرة، وفــي املؤتمــر اإلســالمي الرابــع 
فــي ليبيــا عــام 1973، وُعــرف عنــه رفضــه ملقترحــات التســوية وإصــراره علــى مواصلــة 
ــه عــاد وانتقدهــا، ودعــا إلــى  املقاومــة حتــى التحريــر، وأيــد العمليــات الخارجيــة، لكنَّ
قــاد محاولــة الغتيــال غولــدا  ــه  بأنَّ التركيــز علــى املقاومــة داخــل فلســطين، ويقــال 

مائيــر فــي إيطاليــا عــام 1973.

بـــ   1965 عــام  بعــد  الفلســطينية  الثوريــة  الحالــة  ــل وصــف  يفّضِ أبــو يوســف  كان 
»حركــة املقاومــة«، كــون هــذه الحالــة برأيــه، لــم تكتمــل فيهــا عناصــر الثــورة كمــا فــي 

هــا تقــاوم املحتــل بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة.   دول أخــرى فــي العالــم، لكنَّ
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أصيــب النجــار فــي يــده أثنــاء أحــداث النكبــة، واعتقلتــه الســلطات املصريــة عــام 
1954، ثــمَّ عــام 1955، وُمنــع مــن العمــل، ونجــا مــن أكثــر مــن محاولــة الغتيالــه مــن 
قبــل مخابــرات االحتــالل، إلــى أن تمكــن املوســاد مــن اغتيالــه وزوجتــه فــي مقــر ســكنه 
فــي شــارع فــردان فــي بيــروت، فــي العاشــر مــن نيســان/ إبريــل عــام 1973، فــي نفــس 

الحادثــة التــي اغتيــل فيهــا القيادييــن كمــال ناصــر وكمــال عــدوان. 
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حممود أبو هنود
)2001-1967(

• عصيــرة 	 بلــدة  يف  ولــد 
محافظــة  يف  الشــمالية 

. بلــس نا

• قيــادي ســابق يف كتائــب عز 	
الديــن القســام يف الضفــة 

ــة. الغربي

• أحــد مبعــدي مــرج الزهــور 	
.1992 عــام  أواخــر 

• مــن 	 عــدد  عــن  مســؤول 
العمليــات االستشــهادية ضــد 

االحتــالل.

ولــد محمــود محمــد أبــو هنــود فــي بلــدة عصيــرة الشــمالية فــي محافظــة نابلــس فــي 
األول مــن تمــوز/ يوليــو عــام 1967. درس املرحلتيــن األساســية والثانويــة فــي مــدارس 
مــن  اإلســالمية  الشــريعة  فــي  البكالوريــوس  درجــة  وأنهــى  الشــمالية،  عصيــرة  بلــدة 

كليــة الدعــوة وأصــول الديــن فــي جامعــة القــدس/ أبــو ديــس عــام 1992.

فــي  وانخــرط  املبكــر،  شــبابه  فــي  املســلمين  اإلخــوان  جماعــة  إلــى  هنــود  أبــو  انضــم 
نشــاطاتها الدعويــة واالجتماعيــة، والتحــق بحركــة حمــاس فــور تأسيســها، وشــارك 
فــي فعالياتهــا الوطنيــة، وكان مــن أوائــل املبادريــن لتشــكيل جســم تنظيمــي لحركــة 
حمــاس داخــل ســجون االحتــالل، ومــن قيــادات الكتلــة اإلســالمية فــي كليــة الدعــوة 
وأصــول الديــن فــي جامعــة القــدس. انضــم إلــى الجنــاح العســكري لحركــة حمــاس فــي 
النصــف األول مــن تســعينيات القــرن املا�ســي، وتواصــل مــع املهنــدس يحيــى عيــاش، 
بتشــكيل  لها زاهــر جباريــن، وقــام 

َّ
التــي شــك القســام  املســاعدة ألولــى خاليــا  م  وقــدَّ
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واملســتوطنين  االحتــالل  قــوات  العمليــات ضــد  مــن  عــدًدا  ــذت  نفَّ خليــة عســكرية 
العمليــات  علــى  وأشــرف   ،1997-1995 أعــوام  بيــن  هللا  ورام  نابلــس  منطقتــي  فــي 
العمليــة  منهــا:  األســرى«  أجــل  مــن  »شــهداء  خليــة  نّفذتهــا  التــي  االستشــهادية 
االستشــهادية املزدوجــة  فــي ســوق »محنيــه يهــودا« فــي القــدس املحتلــة فــي تمــوز عــام 
1997، والعمليــة الثالثيــة فــي شــارع »بــن يهــودا« فــي القــدس املحتلــة فــي أيلــول عــام 
1997، كمــا حاولــت مجموعتــه املســلحة خطــف جنــدي صهيونــي فــي تشــرين الثانــي 

عــام 1997 ملبادلتــه بأســرى فلســطينيين فــي ســجون االحتــالل.

اســتأنف أبــو هنــود عملــه املقــاوم بعــد خروجــه مــن الســجن لــدى األجهــزة األمنيــة 
الفلســطينية فــي شــهر آب عــام 2001، والتقــى بعــدٍد مــن قــادة القســام منهــم صــالح 
التــي كان  الخليــة  تفعيــل  أبــو حــالوة وســليم حجــة وغيرهــم، وأعــاد  وأيمــن  دروزة 
يعمــل معهــا قبــل اعتقالــه، وأشــرف علــى عــدٍد مــن العمليــات ضــد قــوات االحتــالل 
ومســتوطنيه فــي منطقــة نابلــس، وأنشــأ خاليــا أخــرى عملــت فــي ريــف نابلــس ونّفــذت 
عدًدا من العمليات ضد أهداف صهيونية، وأصبح في مقدمة املطلوبين ملخابرات 

االحتــالل. 

َبــرِع أبــو هنــود فــي االختفــاء، وأطلــق عليــه محبــوه لقــب قاهــر »الدوفدوفــان« وهــي 
اإلفــالت  مــن  تمكــن  أن  بعــد  اإلســرائيلي،  االحتــالل  جيــش  فــي  مســتعربين  وحــدة 
مــن قبضتهــا خــالل حصارهــا منزلــه، وقتــل منهــا ثالثــة عناصــر وأصــاب آخريــن فــي 
2000، كمــا أطلــق عليــه االحتــالل  الســادس والعشــرين مــن آب/ أغســطس عــام 
املطــاردة طــوال ســبع  فــي  ــنت تجربتــه  الســبعة«، وقــد دشَّ لقــب »صاحــب األرواح 
ســنين املعالــم الرئيســة فيمــا بــات ُيعــرف فــي أدبيــات املقاومــة بـــ »مدرســة الريــف«.   

عانــى أثنــاء مســيرته النضاليــة؛ إذ أصيــب برصــاص االحتــالل عــام 1988 وكاد يفقــد 
فــي  إلــى مــرج الزهــور  حياتــه، واعتقلــه االحتــالل خــالل االنتفاضــة األولــى، وأبعــده 
جنــوب لبنــان أواخــر عــام 1992، ثــمَّ اعتقلــه مجــدًدا بعــد عودتــه مــن مــرج الزهــور، 
واعتقلتــه األجهــزة األمنيــة الفلســطينية عــام 1996، وطــارده االحتــالل عــام 1997، 
وق�ســى هــذه الفتــرة يتنقــل بيــن جبــال الضفــة الغربيــة، وعانــى خاللهــا مــن قلــة توفــر 
الســلطة  أجهــزة  واعتقلتــه  واالختبــاء،  التنقــل  صعوبــة  ظــروف  وكابــد  اإلمكانيــات 
الفلســطينية بعــد إصابتــه إثــر محاولــة اغتيالــه األولــى عــام 2000، وحكمــت عليــه 
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اعتقالــه  املركــزي، وخــالل  نابلــس  فــي ســجن  وقبــع  عاًمــا  اثنــى عشــر  بالســجن 
فــي  الســجن  االحتــالل  طائــرات  قصــف  إثــر  الثانيــة  االغتيــال  ملحاولــة  تعــّرض 
العشــرين مــن أيــار/ مايــو عــام 2001، إلــى أن تمكــن االحتــالل مــن اغتيالــه فــي 
الثالــث والعشــرين مــن تشــرين الثانــي/ نوفمبــر عــام 2001 بعــد إطــالق طائــرة 

صهيونيــة خمســة صواريــخ علــى ســيارة كانــت تقلــه علــى طريــق ياصيــد.

 



260

حممود طوالبة
)2002-1979(

• ولد يف مخيم جنين.	

• القــدس 	 ســرايا  قائــد 
خــالل  جنيــن  مخيــم  يف 

الثانيــة.  االنتفاضــة 

• مخيــم 	 معركــة  رمــوز  أحــد 
جنين الشــهيرة يف نيســان/ 

.2002

ولــد محمــود أحمــد محمــد طوالبــة فــي مخيــم جنيــن لالجئيــن الفلســطينيين ألســرة 
الجئــة مــن قريــة نــورس املهجــّرة قضــاء جنيــن املحتلــة فــي التاســع عشــر مــن آذار/ 
مــارس عــام 1979، وهــو متــزوج ولــه ولــد وبنــت. درس املرحلــة األساســية فــي مدرســة 

وكالــة الغــوث »األونــروا« فــي مخيــم جنيــن. عمــل فــي التجــارة واألعمــال الحــرة. 

الجهــاد  لحركــة  وانتمــى  املســاجد،  رواد  مــن  وكان  متديًنــا،  حياتــه  طوالبــة  بــدأ 
القــدس  بســرايا  والتحــق  الوطنيــة،  فعالياتهــا  فــي  وشــارك   ،1999 عــام  اإلســالمي 
إيــاد الحــردان، حيــث  2000 عــن طريــق  الجنــاح العســكري للجهــاد أواخــر العــام 
طلــب مــن الحــردان أن يســمح لــه بتنفيــذ عمليــة استشــهادية، كمــا اتصــل بثابــت 
مــرداوي فــي نيســان عــام 2001 وحصــل منــه علــى الســالح، وشــارك فــي تشــكيل خاليــا 
عســكرية تابعــة للســرايا قامــت بتنفيــذ عمليــات إطــالق نــار علــى دوريــات االحتــالل 
ومســتوطنيه، وقــام بترشــيح االستشــهاديين التابعيــن للســرايا اللذيــن نفــذا عمليــة 
»الخضيــرة« املزدوجــة فــي أيــار 2001، ثــم توالــت مشــاركته فــي التخطيــط للعمليــات 
االستشــهادية، واختيــر قائــًدا عســكرًيا لســرايا القــدس فــي مدينــة جنيــن ومخيمهــا، 
واألحزمــة  العبــوات  وإعــداد  املقاوميــن،  تجنيــد  علــى  موقعــه  خــالل  مــن  وأشــرف 

الناســفة، وتعــاون مــع الجناحيــن العســكريين لحركتــي حمــاس وفتــح.  
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 ُيعــد طوالبــة مــن رمــوز معركــة مخيــم جنيــن الشــهيرة فــي نيســان عــام 2002، حيــث 
شــارك فــي إعــداد الخطــط لتحصيــن املخيــم، وتوزيــع املقاتليــن واألســلحة، وتفخيــخ 
األزقــة واملواســير وصنابيــر امليــاه املمــددة علــى جــدران املخيــم، وكان مــن املشــرفين 
الرئيســين على ســير املعركة التي اســتمرت أليام، ومســؤوال مباشــًرا عن الدفاع عن 
املنطقــة الجنوبيــة للمخيــم، وكان يحمــل علــى وســطه حزاًمــا ناســًقا، وقــد رفــض 

ــا علــى حياتــه.    
ً
طلًبــا مــن قيادتــه بالخــروج مــن املخيــم حفاظ

خــالل  االحتــالل  قــوات  اعتقلتــه  حيــث  النضاليــة؛  مســيرته  أثنــاء  طوالبــة  عانــى 
االنتفاضــة األولــى رغــم صغــر ســنه، وطاردتــه بدايــة االنتفاضــة الثانيــة، وحاولــت 
عــام  أواخــر  الفلســطينية  الســلطة  أمــن  أجهــزة  واعتقلتــه  مــرات،  أربــع  اغتيالــه 
ــن مــن 

َّ
2001، ومكــث فــي ســجن جنيــد فــي مدينــة نابلــس مــدة مــن الزمــن إلــى أن تمك

الهــرب بعــد قصــف االحتــالل ملبنــى الســجن بقصــد اغتيــال املقاوميــن الذيــن كانــوا 
ــر  ســجناء داخلــه، وأصيــب خــالل محــاوالت االحتــالل اجتيــاح مخيــم جنيــن، وُدّمِ
االحتــالل  قــوات  واغتالتــه  إخوانــه،  مــن  وأربعــة  والــده  االحتــالل  واعتقــل  منزلــه، 
خــالل اجتيــاح مخيــم جنيــن بقصــف البيــت الــذي تحصــن داخلــه فــي الثامــن مــن 

.2002 عــام  أبريــل  نيســان/ 
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مروان كيايل  
)1988-1951(

• ولد يف مدينة بيروت. 	

• العســكري 	 املجلــس  عضــو 
فتــح.  حركــة  يف 

• نائــب قائــد الّســرية الطالبّية 	
ــة لفتح.  التابع

• ــق 	 ــة الجرم ــد كتيب ــب قاِئ نائ
ــح. ــة لفت التابع

• عضــو لجنــة إقليــم لبنــان 	
 .1983 عــام 

ولــد مــروان إبراهيــم كيالــي فــي بيــروت عــام 1951، ألٍب فلســطينّي مــن مدينــة يافــا 
املحتلــة وأم لبنانيــة، وهــو متــزوج ولــه ابنــة. نــال درجــة البكالوريــوس فــي الحقــوق مــن 

بنانيــة.
ّ
الجامعــة الل

التحــق بصفــوف حركــة فتــح عــام 1971، وأصبــح أحــد مســؤولي القطــاع الطالبــي 
الفتحــاوي فــي لبنــان، ومســؤول تنظيــم فتــح داخــل الجامعــة اللبنانيــة، ونشــط فــي 
ــن 

َّ
اســتقطاب الطلبــة الفلســطينيين والعــرب لالنضمــام للثــورة الفلســطينية، وتمك

ــِد مئــات الطلبــة إلعــادة إعمــار بلــدة كفــر شــوبا فــي جنــوب لبنــان بعــد أن 
ْ

مــن َحش
رهــا الطيــران الصهيونــي عــام 1974. انخــرط فــي العمــل العســكري، وســاهم فــي  دمَّ
نائًبــا  وأصبــح  لفتــح،  تابــع  طالبــي  عســكري  ذراع  وهــي  الطالبيــة  الســرية  تأســيس 

لقائدهــا، وبقــي فــي هــذا املنصــب بعــد أن أصبحــت كتيبــة الجرمــق. 

الفلســطينية  املقاومــة  معــارك  وفــي  اللبنانيــة،  األهليــة  الحــرب  فــي  كيالــي  شــارك 
فــي  فــي جنــوب لبنــان  ضــد القــوات الصهيونيــة واملليشــيا اللبنانيــة املتعاونــة معهــا 
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قبيــل  الســوفييتي  حــاد 
ّ
االت فــي  عســكرية  دورة  وتلقــى  املا�ســي،  القــرن  ســبعينيات 

اجتيــاح قــوات االحتــالل الصهيونــي لبنــان عــام 1982، وعندمــا عــاد إلــى لبنــان لعــب 
مواقــع  الهجمــات ضــد  مــن  لعــدٍد  والتخطيــط  املقاومــة  بنــاء  إعــادة  فــي  مهًمــا  دوًرا 
القــوات الصهيونيــة، وأصبــح عضــًوا فــي املجلــس العســكري التابــع لحركــة فتــح، كمــا 
ــه قاتــل ضــد جماعــة أبــو مو�ســى فــي البقــاع اللبنانــي، واختيــر عضــًوا فــي لجنــة لبنــان  أنَّ
ــز علــى الدفــاع عــن املخيمــات 

َّ
فــي حركــة فتــح بعــد معــارك طرابلــس عــام 1983، فرك

وترتيــب عــودة املقاتليــن الفلســطينيين إليهــا.

الجهــاد  ســرايا  تشــكيل  فــي  التميمــي  وحمــدي  قاســم  حســن  أبــو  مــع  كيالــي  ســاهم 
اإلسالمي، وهي إطار واسع ضم في صفوفه عناصر ذات مرجعية فكرية إسالمية، 
ــذت الســرايا عــّدة عملّيــات نوعّيــة ضــد أهــداف صهيونيــة داخــل فلســطين  وقــد نفَّ
منهــا؛ عمليــة بــاب املغاربــة فــي 15 تشــرين أول/ أكتوبــر 1986، ومحاولــة تفجيــر مبنــى 
مــع  قادتهــا  وتعــاون   ،1987 عــام  استشــهادية  بعمليــة  الصهيونيــة  الــوزراء  رئاســة 
وا  الدكتــور عبــد هللا عــزام فــي تدريــب عناصــر مــن مجموعاتــه فــي أفغانســتان، وأَمــدَّ
عــام  غــزة  مــن ســجن  بعــد هروبهــا  بالســالح  الصــوري  الشــهيد مصبــاح  مجموعــة 

.1987

داخــل  التحــوالت  عايــش  وقــد  فتــح،  فــي  املــاوي  التيــار  علــى  ُيحســب  كيالــي  كان 
هــذا التيــار والتــي أدت إلــى تبنــى معظــم كــوادره الفكــر اإلســالمي، وقــد ظــل كيالــي 
مــة الّتحريــر الفلســطينّية 

ّ
ا بفكــرة تحريــر فلســطين، وعــارض إقــرار منظ

ً
مستمســك

ًيــا عــن  ِ
ّ
برنامــج الّنقــاط العشــر، وانخراطهــا فــي مســيرة التســوية، واعتبــر ذلــك تخل

األساســية  الفلســطينية  ــورة 
ّ
الث مهّمــة  تبقــى  بــأن  وطالــب  وأهدافهــا،  فتــح  مبــادئ 

ح ضــّد االحتــالل، وأن تكــون األرض املحتلــة مركــًزا رئيًســا للمقاومــة 
ّ

الكفــاح املســل
ونشــاطاتها. 

فــي  اغتيالــه  مــن  قائمــة االغتيــاالت، وتمكــن  الصهيونــي كيالــي علــى  املوســاد  وضــع 
ليماســول فــي قبــرص فــي الرابــع عشــر مــن شــباط عــام 1988، عبــر تفخيــخ ســيارته 
التــي كان يســتقلها بصحبــة حمــدي التميمــي وأبــو حســن قاســم، ودفــن فــي بيــروت.  
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مريم فرحات
)2013-1949(

• ــجاعية 	 ــي الش ــدت يف ح ول
ــزة. ــة غ يف مدين

• عضــو املجلــس التشــريعي 	
عــن كتلــة التغييــر واإلصــالح 

عــام 2006.

• قيادية يف حركة حماس.	

• الشــموع 	 جمعيــة  رئيســة 
أبنــاء  لرعايــة  املضيئــة 

ســابقا.  الشــهداء 

• داعية إسالمية وسياسية فلسطينية.	

ولــدت مريــم محمــد يوســف محيســن »فرحــات« املعروفــة »بخنســاء فلســطين« فــي 
حــي الشــجاعية فــي مدينــة غــزة فــي الرابــع والعشــرين مــن كانــون األول/ ديســمبر عــام 
فــي  بنــات. درســت املرحلــة األساســية  1949، وهــي متزوجــة ولهــا ســتة أوالد وأربــع 
مــدارس غــزة، والثانويــة قــي مدرســة الزهــراء وحصلــت علــى شــهادة الثانويــة العامــة.

القــرن  بدايــة ســتينيات  القومــي  باملــد  1956 وتأثــرت  عــام  عاشــت فرحــات حــرب 
املا�سي، وشهدت نكسة حزيران عام 1967، وانتمت إلى الحركة اإلسالمية أواخر 
املجمــع  مكتبــة  أمينــة  وأصبحــت  املا�ســي،  القــرن  ســبعينيات  وبدايــات  ســتينيات 
إلــى  فــي نشــاطاته الدعويــة واالجتماعيــة والثقافيــة، وانضمــت   

ً
اإلســالمي، وفاعلــة

حركة حماس فور تأسيســها، وبدأت تأوي مطاردي كتائب القســام في منزلها، مثل 
محمــد الضيــف، وعــوض ســلمي، ومحمــد دخــان، ورائــد الحــالق، وتيتــو مســعود، 
 مختبًئــا عندهــا إلــى أن 

ً
وأيمــن مهنــا، وعمــاد عقــل الــذي بقــي مــا يقــارب عاًمــا كامــال
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استشــهد فــي منزلهــا بعــد اشــتباكه مــع قــوة صهيونيــة عــام 1993، ونشــطت فــي تعبئــة 
الشــعب خصوًصــا الشــباب الفلســطيني فــي مقاومــة االحتــالل، وانضــم أبناؤهــا إلــى 
كتائــب القســام، كمــا أنهــا قدمــت طلًبــا للســماح لهــا بتنفيــذ عمليــة استشــهادية، 
فــي  واشــتركت  املقاومــون،  فيهــا  يتواجــد  كان  التــي  الربــاط  أماكــن  زيــارة  واعتــادت 

إطــالق صواريــخ كتائــب القســام. 

انخرطــت فرحــات بالعمــل النســوي واملؤسســاتي؛ فكانــت رئيســة جمعيــة الشــموع 
املضيئــة لرعايــة أبنــاء الشــهداء، واهتمــت بإغاثــة األســر الفقيــرة، كمــا شــاركت فــي 
انتخابــات املجلــس التشــريعي عــن كتلــة التغييــر واإلصــالح عــام 2006، وفــازت فيهــا، 
وأصبحــت عضــوة فــي لجنــة التربيــة فــي املجلــس، وســافرت ضمــن وفــود املجلــس إلــى 

عــدة دول، وأصبحــت مــن قيــادات الحركــة فــي قطــاع غــزة.

عانــت فرحــات أثنــاء مســيرتها النضاليــة؛ حيــث استشــهد ثالثــة مــن أبنائهــا وهــم؛ 
شــر 

ُ
ن وقــد   ،2002 عــام  عتصمونــا  مســتوطنة  اقتحــام  عمليــة  نّفــذ  الــذي  محمــد 

لهــا فيديــو وهــي تودعــه، واغتــال االحتــالل ابنهــا األكبــر نضــال أحــد قــادة ومهند�ســي 
الصواريــخ األوائــل فــي كتائــب القســام عــام 2003، وابنهــا األصغــر رواد الــذي اغتالتــه 
ابنهــا  قــوات االحتــالل  2005، واعتقلــت  عــام  بقصــف ســيارته  طائــرات االحتــالل 
وســام عام 1994 وحكمت عليه بالســجن 11 عاًما، وأصيب أبنيها مؤمن وحســام، 
وقصفــت طائــرات االحتــالل منزلهــا أربــع مــرات، وعانــت فــي آخــر ســنوات حياتهــا مــن 

األمــراض وتنقلــت بيــن غــزة ومصــر وســوريا للعــالج.

توفيــت بعــد معانــاة مــع املــرض فــي مستشــفى الشــفاء فــي غــزة فــي الســابع عشــر مــن 
آذار/ مــارس عــام 2013، ودفنــت فــي مقبــرة الشــهداء شــرق مدينــة غــزة. 
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مصطفى الزبري )أبو علي مصطفى(
)2001-1938(

• يف 	 عرابــة  بلــدة  يف  ولــد 
جنيــن. محافظــة 

• قيــادي مؤســس يف الجبهــة 	
ــطين  ــر فلس ــعبية لتحري الش
وأمينهــا العــام )2001-2000(.

• الوطنــي 	 املجلــس  عضــو 
.)2001-1968( الفلســطيني 

• التنفيذيــة 	 اللجنــة  عضــو 
ــطينية  ملنظمة التحرير الفلس

.)1991-1987(

• قيادي يف حركة القوميين العرب عام 1955.	

ولــد مصطفــى علــي العلــي الزبــري فــي بلــدة عرابــة فــي محافظــة جنيــن عــام 1938، 
وهــو متــزوج ولــه خمســة أبنــاء. درس املرحلــة األساســية فــي بلــدة عرابــة والثانويــة فــي 

األردن. 

انخــرط فــي شــبابه املبكــر فــي العمــل السيا�ســي، فانتســب إلــى النــادي القومــي العربــي 
العــرب عــام  وتعــرَّف علــى جــورج حبــش ووديــع حــداد، والتحــق بحركــة القومييــن 
دورة  وتلقــى   ،1961 عــام  الغربيــة  الضفــة  شــمال  فــي  مســؤولها  وأصبــح   ،1955
عســكرية لتخريــج الضبــاط مــن مدرســة أنشــاص الحربيــة فــي القاهــرة عــام 1965، 
وعمــل علــى تشــكيل خاليــا عســكرية داخــل األرض املحتلــة، بهــدف شــن هجمــات 

علــى أهــداف تابعــة لالحتــالل الصهيونــي. 

أثنــاء  عــام1967، ونشــط  لتحريــر فلســطين  الشــعبية  الجبهــة  تأســيس  فــي  شــارك 
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وجــوده فــي األردن فــي إرســال مجموعــات فدائيــة إلــى فلســطين، وعمــل علــى إدخــال 
الســالح إلــى الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وتشــكيل خاليــا عســكرية تابعــة للمقاومــة، 
ودخــل خــالل تلــك الفتــرة مرتيــن إلــى فلســطين متخفًيــا، وأصبــح عضــًوا فــي املجلــس 
فــي املكتــب السيا�ســي للجبهــة الشــعبية  1968، وعضــًوا  الوطنــي الفلســطيني عــام 
إبــان  1969، وقائــد عناصرهــا املســلحة  الشــؤون العســكرية فيهــا عــام  ومســؤول 
املواجهــة بيــن املقاومــة الفلســطينية والســلطات األردنيــة بيــن عامــي )1971-1970(.

انتقــل إلــى لبنــان بعــد خــروج املقاومــة مــن األردن، وانتخــب نائًبــا لألميــن العــام للجبهة 
1982، وخــرج  فــي مقاومــة االجتيــاح الصهيونــي للبنــان عــام  1972، وشــارك  عــام 
مــع عناصــر املقاومــة الفلســطينية إلــى ســوريا، ورئــس وفــد الشــعبية فــي حوارهــا مــع 
حركــة فتــح فــي عــدن والجزائــر عــام 1984 وفــي بلغاريــا عــام 1987، وأصبــح عضــًوا 
فــي املجلــس املركــزي، وعضــًوا فــي اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر الفلســطينية 

بيــن عامــي )1991-1987(.

عــاد إلــى فلســطين عــام 1999، وأنتخــب أميًنــا عاًمــا للجبهــة الشــعبية خلًفــا لجــورج 
حبش عام 2000، وكان على رأس جهازها الجماهيري والعسكري خالل االنتفاضة 

الثانيــة عــام 2000.

ُعــرف بزهــده وبشــخصيته الوحدويــة، وقــد دافــع عــن خيــار عودتــه إلــى فلســطين 
فصائــل  فــي  وزمالئــه  رفاقــه  بعــض  مــن  لهــا  تعــرض  التــي  الحــادة  االنتقــادات  أمــام 
املقاومــة، معتبــًرا أن ســاحة املواجهــة املركزيــة مــع االحتــالل هــي الداخــل املحتــل، 
وعليــه التواجــد فيهــا، ولــه عبــارة شــهيرة فــي ذلــك »عدنــا لنقــاوم ال لنســاوم«، وقــد 
أردف ذلــك بعمــل متواصــل لبنــاء تنظيمــه وإعــداده ميدانًيــا ألي مواجهــة قادمــة 

مــع االحتــالل. 

تعــرض فــي حياتــه للمالحقــة واالعتقــال؛ فاعتقلتــه الســلطات األردنيــة عــدة أشــهر 
النظــام وحكمــت  بتهمــة معارضــة  العــام  نفــس  فــي  اعتقالــه  وأعــادت   ،1957 عــام 
عليــه بالســجن خمســة أعــوام قضاهــا فــي معتقــل الجفــر، واعتقلتــه مــرة ثالثــة بعــد 
أشــهر  ثالثــة  مــدة  اإلداري  بالســجن  عليــه  وحكمــت   1966 عــام  الســموع  معركــة 
مــن  اغتيــال  محــاوالت  لعــدة  تعــّرض  كمــا  العســكري،  الزرقــاء  ســجن  فــي  قضاهــا 
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ــن مــن اغتيالــه بقصــف مكتبــه فــي رام هللا 
َّ

قبــل االحتــالل الصهيونــي، إلــى أن  تمك
فــي الســابع والعشــرين مــن آب/ أغســطس عــام 2001، وكان أول قائــد مــن الصــف 

األول فــي فصائــل املقاومــة يتــم اغتيالــه فــي االنتفاضــة الثانيــة.   
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ممدوح صيدم
)1971-1940(

• ولــد يف قريــة عاقــر املهجــرة 	
قضــاء الرملــة املحتلة.

• حركــة 	 يف  مؤســس  قائــد 
فتــح.

• املركزيــة 	 اللجنــة  عضــو 
.1968 عــام  فتــح  لحركــة 

• ــوات 	 ــام لق ــد الع ــب القائ نائ
العاصفــة عــام 1968.

• ــح يف األردن 	 ــوات فت ــد ق قائ
ــام 1970. ع

عــام  املحتلــة  الرملــة  قضــاء  املهجــرة  عاقــر  قريــة  فــي  صيــدم  صبــري  ممــدوح  ولــد 
1940، وهــو متــزوج ولــه ولــد. درس املرحلــة األساســية فــي مــدارس وكالــة الغــوث فــي 
مخيــم النصيــرات، والثانويــة فــي مدرســة خالــد بــن الوليــد فــي ديــر البلــح، وحصــل 
منهــا علــى الثانويــة العامــة عــام 1959، وأنهــى درجــة البكالوريــوس فــي الجغرافيــا مــن 
كليــة اآلداب فــي جامعــة اإلســكندرية فــي مصــر عــام 1963. عمــل مدرًســا فــي مدينــة 

بليــدة فــي الجزائــر.

بــدأ نشــاطه الوطنــي فــي مرحلــة مبكــرة مــن حياتــه، فــكان رئيًســا لفــرع اتحــاد الطلبــة 
الفلســطينيين فــي اإلســكندرية أثنــاء دراســته الجامعيــة، والتحــق بصفــوف حركــة 
فتــح عــن طريــق خليــل الوزيــر أثنــاء وجــوده فــي غــزة عــام 1963، وعمــل فــي مكتــب 
 عــن الدائــرة الثقافيــة فيــه، وأشــرف علــى 

ً
فلســطين فــي الجزائــر، وأصبــح مســؤوال

إصــدار األعــداد األولــى مــن مجلــة حركــة فتــح »فلســطيننا«، وحصــل علــى تدريــب 
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ا علــى تخريــج الضبــاط 
ً
ثــم أصبــح مشــرف فــي الجزائــر،  فــي كليــة شرشــال  عســكري 

الفلســطينيين منهــا، وأرســلته حركــة فتــح الســتكمال دراســته العســكرية فــي كليــة 
نانكيــن الحربيــة فــي الصيــن.

تولــى صيــدم قيــادة منطقــة جنيــن، حيــث توجــه إليهــا ســًرا علــى رأس مجموعــة ضمــت 
عدًدا من مقاتلي فتح القادمين من األردن، وأقام قواعد ارتكاز للمقاومة في جبال 
الجيــش األردنــي  قيــادة  مــع  التنســيق  بيــت فوريــك، وتولــى مهمــة  بلــدة  وفــي  نابلــس 
 1968 1968، واختيــر خــالل مؤتمــر حركــة فتــح عــام  أثنــاء معركــة الكرامــة عــام 
عضــًوا فــي اللجنــة املركزيــة للحركــة، وعضــًوا فــي القيــادة العامــة لقــوات العاصفــة، 
ثــمَّ نائًبــا للقائــد العــام لقــوات العاصفــة، حيــث أنشــأ أول غرفــة عمليــات تشــرف 
علــى تأســيس الخاليــا العســكرية التابعــة للعاصفــة وتوجيههــا، وأصبــح القائــد العــام 
امليدانــي لقــوات فتــح فــي األردن عــام 1970، وقــاد القــوات التابعــة لفصائــل منظمــة 
التحريــر فــي منطقتــي عجلــون وجــرش أثنــاء أحــداث أيلــول عــام 1970، وتــرأس عــدة 
وفــود مثلــت حركــة فتــح ومنظمــة التحريــر الفلســطينية فــي عــدد مــن الــدول العربيــة 

واألجنبيــة. 

عانــى صيــدم فــي حياتــه؛ حيــث ُهّجــر مــن قريتــه إثــر حــرب عــام 1948، واعتقلتــه 
ســلطات االحتــالل عقــب مشــاركته فــي املظاهــرات الرافضــة لالحتــالل الصهيونــي 
قيــادات  مــن  عــدٍد  مــع  الســورية  الســلطات  واعتقلتــه   ،1956 عــام  غــزة  لقطــاع 
حركــة فتــح إثــر مقتــل النقيــب الفتحــاوي يوســف عرابــي الــذي كان مقرًبــا مــن حــزب 

البعــث، وأم�ســى فــي ســجن املــزة فــي دمشــق مــدة ثالثــة أشــهر عــام 1966.

توفــي نتيجــة إصابتــه بمــرض الســرطان فــي بيــروت فــي الرابــع والعشــرين مــن تمــوز/ 
يوليــو عــام 1971، ودفــن فــي مقبــرة الشــهداء فــي مخيــم اليرمــوك.
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)2006-1944(

• قلقيليــة 	 مدينــة  يف  ولــد 
.1944 عــام 

• ــة 	 ــس يف الجبه ــد مؤس قائ
الديمقراطيــة وعضــو مكتبهــا 
ــام 1988. ــى ع ــي حت السياس

• الوطنــي 	 املجلــس  عضــو 
.)2006-1971( الفلســطيني 

• العســكري 	 املجلــس  عضــو 
ــطينية  ــورة الفلس األىلع للث

عــام 1974.

• قائــد مؤســس يف االتحــاد الديمقراطــي الفلســطيني 	
فــدا.

ولــد عمــر عبــد الرحيــم صالــح نوفــل املعــروف بـــ »ممــدوح نوفــل« فــي مدينــة قلقيليــة 
عــام 1944، وهــو متــزوج ولــه ولــد. درس املرحلتيــن األساســية والثانويــة فــي مــدارس 
ًســا فــي  قلقيليــة، وحصــل علــى درجــة الدبلــوم مــن دار املعلميــن فــي رام هللا. عمــل مدّرِ
أكثــر مــن مدرســة فــي الضفــة الغربيــة حتــى عــام 1976، ومحــرًرا فــي صحيفــة األيــام 

الفلســطينية.

نشــاطاتها  فــي  وشــارك   ،1962 عــام  العــرب  القومييــن  حركــة  إلــى  نوفــل  انضــم 
الطالبيــة والسياســية والجماهيريــة فــي الضفــة الغربيــة، وأصبــح كادًرا فــي مجموعتــي 
شــباب الثــأر وأبطــال العــودة العســكريتين التابعتيــن للحركــة عــام 1965، وأســس 
خليــة مســلحة فــي قلقيليــة عــام 1966 بهــدف مقاومــة االحتــالل، والتحــق بالجبهــة 
الشــعبية لتحريــر فلســطين فــور تأسيســها عــام 1967، وشــارك فــي تأســيس جهازهــا 
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ــه مــا لبــث أن انشــق عنهــا وســاهم فــي تأســيس  العســكري فــي األردن عــام 1968، ولكنَّ
فــي  ممثليهــا  أحــد  وأصبــح   ،1969 عــام  فلســطين  لتحريــر  الديمقراطيــة  الجبهــة 
عامــي  بيــن  العســكري  جناحهــا  وقائــد   ،1971 عــام  الفلســطيني  الوطنــي  املجلــس 
1988، وعضــو  عــام  فــي مكتبهــا السيا�ســي حتــى  )1972-1988(، كمــا كان عضــًوا 
لجنتهــا املركزيــة، وأصبــح عضــًوا فــي املجلــس العســكري األعلــى للثــورة الفلســطينية 
عــام 1974، وزار االتحــاد الســوفياتي ضمــن وفــد الجبهــة الديمقراطيــة عــام 1974، 
1982، وغادرهــا  فــي التصــدي الجتيــاح االحتــالل اإلســرائيلي للبنــان عــام  وشــارك 
إلــى ســوريا ثــم عــاد إليهــا لتــوِكل لــه قيــادة منظمــة التحريــر مهمــة قيــادة قــوات الثــورة 
واملشــاركة  مقاتليهــا  بتجميــع  فقــام   ،)1988-1985( عامــي  بيــن  فيهــا  الفلســطينية 
فــي الدفــاع عــن املخيمــات الفلســطينية فــي مواجهــة حركــة أمــل واملتحالفيــن معهــا، 

وانتصــر عليهــم فــي معركــة مغدوشــة الشــهيرة عــام 1986.

غــادر نوفــل لبنــان إلــى تونــس عــام 1988، وأصبــح عضــًوا فــي اللجنــة الفلســطينية 
العليــا لشــؤون الوطــن املحتــل، وعضــًوا فــي قيــادة العمــل اليومــي لالنتفاضــة، ثــمَّ 
انخــرط فــي مســار املفاوضــات مــع االحتــالل، وأصبــح عضــًوا فــي اللجنــة الفلســطينية 
الجبهــة  عــن  وانشــق   ،1991 عــام  فــي مؤتمــر مدريــد  للمفاوضــات، وشــارك  العليــا 
فــي تأســيس وقيــادة االتحــاد الديمقراطــي الفلســطيني فــدا  الديمقراطيــة وشــارك 
األعلــى  املجلــس  فــي  1996، وأصبــح عضــًوا  عــام  فلســطين  إلــى  وعــاد   ،1991 عــام 
للرئيــس  الداخليــة والعســكرية  للشــؤون  الفلســطيني، ومستشــاًرا  القومــي  لألمــن 

ياســر عرفــات.

دعــا نوفــل إلــى عــدم عســكرة االنتفاضــة الثانيــة عــام 2000، وأيــد مبــادرة جنيــف 
عــام 2003.  كمــا صــدر لــه ســتة كتــب وهــي: قصــة اتفاقيــة أوســلو »طبخــة أوســلو« 
واشــنطن   - مدريــد  اإلســرائيلية  الفلســطينية  املفاوضــات  واالنقــالب-   ،)1995(
الســالم  عمليــة  واالنتفاضة-انفجــار   ،)2000( الدولــة  عــن  والبحــث   ،)1996(
)2002(، وليلة انتخاب الرئيس )2005(، ومغدوشــة: قصة الحرب على املخيمات 
والتحليــالت  والدراســات  األبحــاث  مــن  آخــر  عــدًدا  ونشــر   ،)2006( لبنــان  فــي 

السياســية.

توفــي فــي الحــادي والعشــرين مــن تمــوز/ يوليــو عــام 2006 فــي األردن، ودفــن فــي مدينــة 
البيرة.
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ناجي صبحة
)2004-1937(

• يف 	 عنبتــا  بلــدة  يف  ولــد 
طولكــرم.  محافظــة 

• الشــورى 	 مجلــس  عضــو 
العاملــي لإلخوان املســلمين.

• يف 	 اإلداري  املكتــب  عضــو 
وغــزة. الضفــة  لإلخــوان 

• حركــة 	 يف  مؤســس  قائــد 
حمــاس. 

• مؤرخ وشاعر. 	

ولد ناجي مصطفى عبد هللا صبحة في بلدة عنبتا شرق طولكرم، في األول من آب/ 
أغســطس عــام 1937م، وهــو متــزوج ولــه عشــرة مــن األبنــاء والبنــات. تلّقــى تعليمــه 
األسا�ســي فــي عنبتــا، وحصــل علــى الثانويــة العامــة مــن املدرســة الفاضليــة فــي مدينــة 
طولكــرم عــام 1954، ونــال درجــة البكالوريــوس فــي التاريــخ مــن جامعــة دمشــق عــام 
 1999 نابلــس عــام  فــي  النجــاح  مــن جامعــة  التاريــخ  فــي  1964، ودرجــة املاجســتير 
عــن رســالته تاريــخ القضــاء فــي اإلســالم. عمــل مدّرِســا فــي عــدد مــن املــدارس منهــا؛ 
مدرســة تــل الثانويــة )1955(، واالتحــاد الثانويــة فــي بيــت ايبــا )1963(، وطولكــرم 
الثانويــة، والفاضليــة الثانويــة، وعمــل مديــًرا لكليــة النهضــة الوطنيــة فــي طولكــرم 
ثــّم عمــل أمينــا ملكتبــة  فــي نابلــس،  ملــدة ســت ســنوات، وافتتــح مكتبــة دار الفكــر 

 فــي الجامعــة حتــى عــام 2002. 
ً
جامعــة النجــاح منــذ عــام 1982، ومحاضــرا

نشــأ صبحــة فــي أســرة متدينــة، وانتمــى لجماعــة اإلخــوان املســلمين فــي خمســينات 
عنبتــا،  بلــدة  فــي  لإلخــوان  شــعبة  وأســس  نشــاطاتها،  فــي  وانخــرط  املا�ســي،  القــرن 
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 ملنطقــة شــمال الضفــة 
ً

وأصبــح مســؤول الجماعــة فــي محافظــة طولكــرم، ثــمَّ ممثــال
 فــي املكتــب 

ً
 فــي املكتــب اإلداري للجماعــة فــي الضفــة، ثــم عضــوا

ً
الغربيــة، ثــمَّ عضــوا

 في مجلس الشورى العالمي لإلخوان.
ً
اإلداري للجماعة في الضفة وغزة، ثمَّ عضوا

اختيــر مــن قبــل جماعتــه لالنخــراط  فــي منظمــة التحريــر، لكــنَّ اعتقالــه مــن قبــل 
الــذي  للجماعــة  األول  اإلداري  املكتــب  ضمــن  وكان  ذلــك،  دون  حــال  االحتــالل 
فــي توحيــد  بعــد احتاللهــا، وســاهم  الغربيــة  الضفــة  فــي  اســتأنف نشــاط اإلخــوان 
الجماعــة فــي الضفــة والقطــاع ضمــن مكتــب إداري واحــد عــام 1971، وشــارك فــي 
نشــر فكــر اإلخــوان بيــن الفلســطينيين فــي األرا�ســي املحتلــة عــام 1948، وفــي تأســيس 
العديــد مــن املؤسســات الدينيــة واالجتماعيــة التربويــة؛ مــن لجــان الــزكاة، ولجــان 
وتــرأس  وغيرهــا،  خيريــة  وجمعيــات  فلســطين،  علمــاء  ورابطــة  املســاجد،  إعمــار 
بيــن  الغربيــة  الضفــة  فــي  الفلســطينية  الجامعــات  فــي  اإلســالمية  الكتــل  مرجعيــة 
األعــوام )1982-1987(. وتمتــع بعالقــات مــع شــخصيات إخوانيــة معروفــة، حيــث 
زاره فــي منزلــه كل مــن املرشــد العــام حســن الهضيبــي، والشــيخ يوســف القرضــاوي، 
واألســتاذ يوســف العظــم، واملراقــب العــام للجماعــة فــي األردن محمــد عبــد الرحمــن 

خليفــة وغيرهــم قبــل عــام 1967. 

عضــوا  وكان  االحتــالل،  ضــد  املســلح  للعمــل  اإلخــوان  الســتئناف  صبحــة  دعــا 
فــي فلســطين،  املقــاوم  العمــل  فــي  االنخــراط  قــرار  اتخــذ  الــذي  املكتــب اإلداري  فــي 
وتأســيس حركــة حمــاس، وإقــرار ميثاقهــا، وصياغــة بياناتهــا، وظــل عضــوا فيــه حتــى 
عــام 1994، وقــد بنــى خــالل مشــواره النضالــي عالقــة وازنــة مــع قيــادات الفصائــل 
الوطنيــة منهــم القيــادي فــي حركــة فتــح الشــهيد أبــو جهــاد، وكان ضمــن وفــد الحركــة 

ملؤتمــر الوفــاق الوطنــي عــام 1996. 

ــف صبحــة عــدًدا مــن الكتــب منهــا؛ مفكــرة األيــام اإلســالمية )1980(، وصفحــات 
ّ
أل

مــن التاريــخ اإلســالمي، وشــهداء الصحابــة وأعالمهــم فــي فلســطين )1997(، وأضــواء 
علــى الدولــة اإلســالمية، ولــه ديوانــان مطبوعــان همــا جراحــات )1997(، وســرب 

النســور، وتــرك عــددا مــن الكتــب املخطوطــة.  

عانــى صبحــة خــالل مســيرته النضاليــة؛ إذ منعــه االحتــالل مــن الســفر منــذ عــام 
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ً

1967، وحرمــه مــن إكمــال تعليمــه فــي الجامعــة األردنيــة بعــد أن أم�ســى عاًمــا كامــال
واســتدعته   ،1970 عــام  التدريــس  فــي  عملــه  مــن  وفصلــه  املاجســتير،  دراســة  فــي 
 1968( األعــوام  بيــن  مــرات  ســبع  واعتقلــه  بيتــه،  ــش  ِ

ّ
ت

ُ
وف مــرات  عــدة  مخابراتــه 

بشــلل  إحداهــا  فــي  أصيــب  قــاٍس، حتــى  لتحقيــٍق  منهــا  عــدد  فــي  واخضــع   ،)-1996
نصفــي الزمــه فتــرة مــن الزمــن، ووجهــت لــه تهــم تتعلــق بحيــازة األســلحة والنشــاط فــي 
جماعــة اإلخــوان املســلمين، وفرضــت عليــه اإلقامــة الجبريــة عــام 1971، واعتقلــت 
منــه، واعتقلتــه  مــات  الــذي  مــن مرضــه  العــالج  لتلقــي  الســفر  مــن  وُمنــع  زوجتــه، 
األجهــزة األمنيــة الفلســطينية عــام 1997 مــدة شــهرين، كمــا اعتقــل االحتــالل أبنــاءه 
األجهــزة  لــدى  بعضهــم  واعتقــل  االحتــالل،  ســجون  فــي  طويلــة  لســنوات  الخمســة 

الفلســطينية. األمنيــة 

توفي صبحة في التاسع والعشرين من أيار/ مايو عام 2004.
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ناجي علوش
)2012-1935(

• ولــد يف بلــدة بيرزيــت يف 	
رام اهلل والبيــرة. محافظــة 

• حــزب 	 يف  ســابق  قيــادي 
. لبعــث ا

• الثــوري 	 املجلــس  عضــو 
.)1979-1970( فتــح  لحركــة 

• الوطنــي 	 املجلــس  عضــو 
.)1977-1975( الفلســطيني 

• ــة 	 ــام حرك ــن ع ــس وأمي مؤس
ــام 1979. ــة ع ــعبية العربي ــر الش التحري

• كاتــب، واألميــن العــام التحــاد الكتــاب والصحفييــن 	
.)1980-1972( الفلســطينيين 

ولــد ناجــي إبراهيــم ســالم علــوش فــي بلــدة بيرزيــت فــي محافظــة رام هللا والبيــرة عــام 
الثانويــة  بيرزيــت، وأنهــى  مــدارس  فــي  1935. درس املرحلتيــن األساســية والثانويــة 
فــي  الفحيــص  فــي  1955. عمــل معلًمــا  فــي رام هللا عــام  الكليــة األهليــة  مــن  العامــة 
أضــواء  صحيفــة  وفــي   ،1956 عــام  الكويتيــة  الصحــة  وزارة  فــي  وموظًفــا  األردن، 
والنشــر  للطباعــة  الطليعــة  دار  وأدار  1964، وعمــل  عــام  الكويتيــة حتــى  املدينــة 
فــي بيــروت بيــن عامــي )1964-1969(، وعمــل فــي ترجمــة الكتــب بيــن عامــي )1964-
.)1972-1965( عامــي  بيــن  دراســات عربيــة  لتحريــر مجلــة  مديــرا  1970(، وكان 

تأثــر علــوش منــذ شــبابه املبكــر بالفكــر اليســاري، والتحــق بحــزب البعــث، وأصبــح 
تأســيس  فــي  1959، وشــارك  الكويــت حتــى اســتقالته منــه عــام  فــي  مســؤوله األول 
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تنظيــم طالئــع الثــورة العربيــة ذو التوجــه القومــي اليســاري مطلــع ســتينيات القــرن 
املا�ســي، وانضــم إلــى حركــة فتــح بعــد هزيمــة حــرب عــام 1967، وقاتــل خــالل معركــة 
الكرامــة عــام 1968، وأصبــح عضــًوا فــي املجلــس الثــوري بيــن عامــي )1979-1970(، 
أيلــول  أحــداث  إّبــان  األردن  فــي  للحركــة  التابــع  املدنــي  التنظيــم  م مســؤولية 

َّ
وتســل

1971، وأســس اتحــاد الكتــاب والصحفييــن  لبنــان عــام  إلــى  1970، وانتقــل  عــام 
فــي  )1972-1980(، وأصبــح عضــًوا  بيــن عامــي  العــام  أمينــه  الفلســطينيين، وكان 

املجلــس الوطنــي الفلســطيني بيــن عامــي )1977-1975(.

للقيــادة  املعارضيــن  ومــن  فتــح،  داخــل  اليســاري  التيــار  قــادة  مــن  علــوش  يعــد   
الرســمية ملنظمــة التحريــر وتوجهاتهــا السياســية خصوًصــا فيمــا يتعلــق بعالقاتهــا 
معهــا  خالفاتــه  تصاعــدت  وقــد  االحتــالل،  مــع  التســوية  مــن  وموقفهــا  اإلقليميــة 
حتــى أصــدرت قــراًرا باعتقالــه، ممــا اضطــره لالختفــاء مــدة ســته أشــهر عــام 1978، 
والهــروب إلــى العــراق، وااللتحــاق بحركــة فتــح املجلــس الثــوري بقيــادة أبــو نضــال 
مــدة عــام ثــمَّ انفصالــه عنهــا، وتأسيســه حركــة التحريــر الشــعبية العربيــة، واطالعــه 
أن  إلــى  السيا�ســي  العمــل  يمــارس  ظــلَّ  وقــد   ،1979 عــام  العامــة  أمانتهــا  بمنصــب 

أصيــب بشــلل نصفــي عــام 1988 وتفــّرغ بشــكل كامــل للكتابــة. 

موضوعاتهــا  توزعــت  مؤلًفــا  أربعيــن  عــن  يزيــد  بمــا  العربيــة  املكتبــة  علــوش  أثــرى 
املعاصــر  العربــي  الثــوري  كتــب:  منهــا  واألدب،  والفكــر  واملقاومــة  السياســية  بيــن 
العربيــة  القوميــة  والحركــة   ،)1962(  1960-1948 والجماهيــر  والثــورة   ،)1960(
واتفاقــات   ،)1986( والبشــرية  الطبيعيــة  الجغرافيــة  العربــي:  والوطــن   ،)1975(
التــي  والنوافــذ   ،)1967( صغيــرة  هديــة  مثــل:  شــعر  ودواويــن   ،)1996( أوســلو 
تفتحهــا القنابــل )1971(، املجموعــة الشــعرية الكاملــة )1979(، عــن الزهــر والنــار 
كبيــر ومهمــة  نصــر   ،)1967( الشــعبية  املقاومــة  مثــل: حــرب  )1991(، وترجمــات 
عظيمــة )1968(، حربنــا الشــعبية انتصــرت علــى حــرب اإلبــادة األمريكيــة )1970(.

توفي في األردن في التاسع والعشرين من تموز/ يوليو عام 2012، ودفن في عمان. 
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نزار ريان
)2009-1959(

• جباليــا 	 مخيــم  يف  ولــد 
لالجئيــن شــمال قطــاع غــزة.

• حركــة 	 يف  مؤســس  قائــد 
.1987 عــام  حمــاس 

• السياســية 	 القيــادة  عضــو 
ســابقا. حمــاس  لحركــة 

• كتائــب 	 يف  ســابق  قائــد 
الشــهيد عــز الديــن القســام. 

ولــد نــزار عبــد القــادر محمــد ريــان فــي مخّيــم جباليــا لالجئيــن الفلســطينيين شــمال 
قطــاع غــزة فــي الســادس مــن أيــار/ مايــو عــام 1959، ألســرة فلســطينية الجئــة تعــود 
َيــا املهجــرة قضــاء غــزة، وهــو متــزوج ولــه تســعة أوالد وســبع 

ْ
ِنِعل أصولهــا إلــى قريــة 

فــي  والثانويــة  لالجئيــن،  الغــوث  وكالــة  مــدارس  فــي  األساســية  املرحلــة  درس  بنــات. 
مدرسة الفالوجة في مخيم جباليا، وحصل منها على الثانوية العامة، وأنهى درجة 
البكالوريــوس فــي أصــول الديــن مــن جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية فــي 
الســعودية عــام 1982، ودرجــة املاجســتير فــي الحديــث الشــريف مــن كليــة الشــريعة 
فــي الجامعــة األردنيــة فــي األردن عــام 1990، ودرجــة الدكتــوراه مــن جامعــة القــرآن 
الكريــم فــي الســودان عــام 1994. عمــل محاضــًرا فــي قســم الحديــث النبــوي فــي كليــة 
أصــول الديــن فــي الجامعــة اإلســالمية فــي غــزة، ورئيًســا لقســم الحديــث الشــريف 
-2001( عامــي  بيــن  األكاديميــة  للشــؤون  الجامعــة  رئيــس  لنائــب  ومســاعًدا  فيهــا، 

.)2003

انضــم إلــى جماعــة اإلخــوان املســلمين عــام 1977، وشــارك فــي نشــاطاتها، وتــدرب 
فــي  خرجــت  مســيرة  أول  رأس  علــى  وكان  الجامعيــة،  دراســته  أثنــاء  الســالح  علــى 



279

سلسلة النخبة الفلسطينية 2

العســكرية  املجموعــات  أوائــل  إلــى  وانضــم  جباليــا،  مخيــم  فــي  األولــى  االنتفاضــة 
التــي أنشــأتها حركــة حمــاس، وشــارك فــي محــاوالت خطــف الجنــود فــي االنتفاضــة 
األولــى بصحبــة زكريــا الشــوربجي وبتكليــف مــن صــالح شــحادة، وعمــل علــى جمــع 
الســالح للقســام وإيــواء املطارديــن مثــل املهنــدس يحيــى عيــاش ومحمــد الضيــف فــي 
تســعينيات القــرن املا�ســي، وســاهم فــي إعــادة بنــاء كتائــب القســام برفقــة صــالح 
وحــدة  إعــداد  أنهــى دورة  العســكرية، حيــث  الــدورات  تلقــي  فــي  واســتمر  شــحادة، 
ــذ عــدًدا مــن عمليــات إطــالق الصواريــخ علــى  الدفــاع الجــوي التابعــة للقســام، ونفَّ
املســتوطنات، وكان مــن أوائــل مــن حفــروا األنفــاق، وقــاد ابنــه إبراهيــم أول عمليــة 
اقتحــام ملســتوطنة صهيونيــة فــي قطــاع غــزة فــي االنتفاضــة الثانيــة، حيــث نّفذهــا فــي 

.2001 تشــرين أول عــام 

أعضــاء  أحــد  وكان  الحــدود،  علــى  املرابطــة  فــي  األماميــة  الصفــوف  فــي  ريــان  عمــل 
فــي القســام، وبــادر بحملــة شــعبية إلجبــار االحتــالل علــى التوقــف  وحــدة الربــاط 
عــن قصــف منــازل املقاوميــن عبــر اعتصــام املواطنيــن علــى أســطحها، وأفتــى بجــواز 
دخــول حركــة حمــاس فــي االنتخابــات التشــريعية عــام 2006، وكان أحــد أعضــاء 
القيــادة السياســية لحركــة حمــاس لدورتيــن متتاليتيــن، كمــا كان عضــًوا فــي لجنــة 

اإلفتــاء ولجنــة العامليــن بالجامعــة اإلســالمية فــي غــزة.

انكــب ريــان علــى العلــم الشــرعي، وأشــرف علــى عــدد مــن الرســائل العلميــة فــي علــم 
الحديــث، وكان محبــا للكتــب، إذ جمــع فــي مكتبتــه أكثــر مــن 5 آالف كتــاب، وصــدر 
ونســخهما  أســانيدهما  والصحيحــان  الســيرة،  فــي  دراســات  منهــا:  كتــب  عــدة  لــه 

.)2002( وطبعاتهمــا  ومخطوطاتهمــا 

عــرف بشــخصيته االجتماعيــة وقربــه مــن الشــارع الفلســطيني، وبخطبــه الحماســية 
التــي تحــث علــى مقاومــة االحتــالل، وكان أحــد رجــال اإلصــالح فــي النزاعــات، وتطــوع 
عامــي  بيــن  جباليــا  مخيــم  فــي  الراشــدين  الخلفــاء  مســجد  فــي  والخطابــة  لإلمامــة 

.)1996-1985(

فــي ســجون االحتــالل،  عانــى ريــان أثنــاء مســيرته النضاليــة؛ فق�ســى أربــع ســنوات 
واعتقلتــه أجهــزة األمــن الفلســطينية أربــع مــرات بحجــة إيــواءه للمطارديــن، واغتالــه 
االحتــالل وزوجاتــه األربــع وأحــد عشــر مــن أبنائــه بقصــف طائراتــه ملنزلهــم فــي األول 

مــن ينايــر/ كانــون الثانــي عــام 2009 فــي ســادس أيــام حــرب الفرقــان.
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هاني احلسن
)2012-1938(

• ولــد يف قريــة ِإْجــِزْم املهجرة 	
قضــاء حيفــا املحتلة.

• املركزيــة 	 اللجنــة  عضــو 
.)2009-1980( فتــح  لحركــة 

• العالقــات 	 لجنــة  رئيــس 
املجلــس  يف  الخارجيــة 

.)2004-1989( الوطنــي 

• وزيــر الداخليــة يف الحكومــة 	
ــة )2003-2002(. الخامس

• مســؤول مفوضيــة التعبئــة والتنظيــم يف حركــة فتــح 	
.)2007-2000(

ولــد هانــي محمــد ســعيد الحســن فــي قريــة ِإْجــِزْم املهجــرة قضــاء حيفــا املحتلــة عــام 
1938. درس املرحلــة األساســية فــي مــدارس حيفــا ودمشــق، والثانويــة فــي مدرســة 
درجــة  ونــال  العامــة،  الثانويــة  علــى  منهــا  وحصــل  دمشــق،  فــي  الثانويــة  األهليــة 

أملانيــا. مــن  املدنيــة  الهندســة  فــي  البكالوريــوس 

فــي فتــرة  فــي العمــل السيا�ســي  فــي أســرة متدينــة ومناضلــة، وانخــرط  نشــأ الحســن 
صفوفهــا  فــي  وتلقــى  املســلمين،  اإلخــوان  لجماعــة  فانتمــى  حياتــه،  مــن  مبكــرة 
أملانيــا  فــي  الســرية، ونشــط  تدريبــات عســكرية، وأنشــأ مجموعــة شــباب األق�ســى 
الغربيــة فــي الدعــوة لنصــرة القضيــة الفلســطينية خصوًصــا بيــن الطلبــة والعمــال 
العــام  لالتحــاد  فــرع  تأســيس  فــي  محورًيــا  دوًرا  لعــب  كمــا  والعــرب،  الفلســطينيين 
العائديــن« الســرية، وانتخــب  لطلبــة فلســطين هنــاك وتشــكيل منظمــة » طالئــع 
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رئيًســا لالتحــاد العــام لطلبــة فلســطين فــي مؤتمــره العــام املنعقــد فــي غــزة عــام 1963، 
وانتمــى لحركــة فتــح عــن طريــق أبــو جهــاد عــام 1963، وأصبــح حلقــة الوصــل بيــن 
قيادتهــا ومجموعاتهــا فــي أوروبــا بيــن عامــي )1963-1967(، وظــلَّ مســؤولها فــي أملانيــا 

.1967 الغربيــة حتــى عــام 

املجلــس  فــي  عضــًوا  وأصبــح  عــام1967،  الصيــن  فــي  عســكرية  دورة  علــى  حصــل   
ــن أميًنــا لســر إقليــم  العســكري لقــوات العاصفــة بيــن عامــي )1967-1970(، وُعّيِ
األردن، ومفوًضــا سياًســا فيــه حتــى عــام 1969، وشــارك فــي إقامــة أول نــدوة عامليــة 
لفلســطين فــي الجزائــر عــام 1969، وكان أحــد قــادة منطقــة جــرش خــالل أحــداث 
 ،)1975-1972( عامــي  بيــن  العاصفــة  قــوات  قيــادة  واســتلم   ،1970 عــام  أيلــول 
1973، وقــد  وأصبــح نائًبــا ملفــوض جهــاز الرصــد واملعلومــات فــي حركــة فتــح عــام 
أول  ــن  وُعّيِ الخمينــي،  ثــورة  نجــاح  بعــد  طهــران  إلــى  رحلتــه  فــي  عرفــات  ياســر  رافــق 
ممثــل ملنظمــة التحريــر فــي طهــران عــام 1979، وأصبــح عضــًوا فــي اللجنــة املركزيــة 
لفتــح عــام 1980، ومفوًضــا لدائــرة العالقــات الخارجيــة فيهــا، وعضــًوا فــي املجلــس 
ــل منظمــة التحريــر فــي عمــان حتــى 

ّ
املركــزي ملنظمــة التحريــر الفلســطينية، كمــا مث

 .1982 عــام 

نشــط الحســن فــي العمــل الدبلوما�ســي؛ فــكان لــه دوٌر مركــزٌي فــي املفاوضــات التــي 
أجراهــا املبعــوث األمريكــي فيليــب حبيــب مــع منظمــة التحريــر إبــان اجتيــاح لبنــان 
عــام 1982، وتــرأس بعــض اللجــان املشــتركة مــع عــدة دول منهــا اللجنــة الســعودية- 
-1985( عامــي  بيــن  الفلسطينية-الفرنســية  واللجنــة  املشــتركة،  الفلســطينية 

1991(، وكان له دوٌر بارٌز في االتفاقية األردنية- الفلســطينية املوقعة عام 1985، 
وأعيــد انتخابــه عضــًوا فــي اللجنــة املركزيــة لحركــة فتــح عــام 1989، وأصبــح رئيًســا 
للجنــة العالقــات الخارجيــة فــي املجلــس الوطنــي بيــن عامــي )1989-2004(. عــاد إلــى 
فلســطين عــام 1995، وشــغل منصــب املستشــار السيا�ســي لياســر عرفــات، وكان 
مبعوثــه الخــاص ألكثــر مــن جهــة، وعضــو فــي طاقــم األزمــات فــي منظمــة التحريــر، 
نــه وزيــًرا للداخليــة فــي الحكومــة الخامســة بيــن عامــي )2000-2003(، حيــث  وقــد عيَّ
مستشــاًرا  وأصبــح  أجهــزة،  ثالثــة  فــي  األمنيــة  األجهــزة  توحيــد  علــى  خاللهــا  أشــرف 
التعبئــة  مكتــب  وتــرأس   ،2005 عــام  عبــاس  محمــود  الســلطة  لرئيــس  سياســًيا 
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والتنظيــم التابــع لفتــح بيــن عامــي )2007-2000(.

ُعرف عن الحسن انتقاده ملنظمة التحرير في أكثر من محطة في مسيرتها الطويلة؛ 
اســتراتيجيتها  علــى  واعتراضــه   ،1990 عــام  الخليــج  أزمــة  فــي  ملوقفهــا  نقــده  منهــا 

التفاوضيــة ومآالتهــا خصوًصــا اتفــاق أوســلو.  

توفــي فــي األردن إثــر جلطــة دماغيــة فــي الســادس مــن تمــوز/ يوليــو عــام 2012 ودفــن 
فــي رام هللا.
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هايل عبد احلميد )أبو اهلول(
)1991-1937(

• صفــد 	 مدينــة  يف  ولــد 
 . ملحتلــة ا

• املركزّيــة 	 اللجنــة  عضــو 
.1973 منــذ  فتــح  لحركــة 

• األمــن 	 جهــاز  مفــّوض 
ــذ  ــح من ــات يف فت واملعلوم

.1 9 7 3

• األرض 	 قطــاع  مســؤول 
املحتّلــة يف فتــح منــذ 1988.

• معتمد حركة فتح يف مصر ثم لبنان. 	

ولــد هايــل رضــا عبــد الحميــد فــي مدينــة صفــد فــي شــتاء عــام 1937م، وهــو متــزوج وله 
ابنتيــن. درس املرحلــة األساســية فــي مــدارس صفــد ودمشــق، وحصــل علــى الثانويــة 
فــي دمشــق عــام 1958، والتحــق بكليــة االقتصــاد والتجــارة فــي جامعــة فرانكفــورت 

فــي أملانيــا الغربيــة لدراســة االقتصــاد السيا�ســي.  

حياتــه،  مــن  مبكــرة  مرحلــة  فــي  والنقابــي  السيا�ســي  العمــل  فــي  الهــول  أبــو  انخــرط 
فبــدأ بالعمــل فــي صفــوف الالجئيــن الفلســطينيين فــي ســوريا، وأنشــأ تجمًعــا طالبًيــا 
ســرًيا أطلــق عليــه »صــوت فلســطين« عــام 1952، ثــم اســتبدله بـ«عــرب فلســطين«، 
االتحــاد  فــي  عضــوا  وكان  التجمــع،  عــن  لتعبــر  الشــمال«  »بــرق  جريــدة  وأصــدر 
فــي  الفلســطينيين  والعمــال  الطلبــة  بيــن  ونشــط  ســوريا،  فــي  الفلســطيني  القومــي 
أملانيــا الغربيــة، وأســس هنــاك بمســاعدة آخريــن »اتحــاد عمــال فلســطين« و«اتحــاد 
طــالب فلســطين فــرع أوروبــا«، وأصــدر مجلــة العــودة لســان حــال االتحــاد، وأنشــأ 
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فــي أملانيــا تنظيــم »طالئــع العائديــن«، وأصــدر نشــرة ناطقــة باســمه هــي »الكفــاح 
العــودة«. املســلح طريــق 

انضــم لحركــة فتــح عــام 1963، وأصبــح عضــًوا فــي اللجنــة التنفيذيــة التحــاد الطلبــة 
عــام  حتــى  اإلعــالم  لشــؤون  االتحــاد  لرئيــس  نائًبــا  ثــم   ،1963 عــام  الفلســطينيين 
 للعالقــات الداخليــة فــي االتحــاد، وأصــدر مجلــة »جبــل الزيتــون« 

ً
1965، ومســؤوال

لســان حــال االتحــاد، وكان لــه دور فــي تنظيــم شــؤون اتحــاد الطلبــة الفلســطينيين 
فــي الجزائــر عــام 1964، كمــا نشــط فــي الســاحة املصريــة، وكان لــه دور فــي تقــارب 
حركــة فتــح والنظــام املصــري، وأصبــح مســؤول فتــح فــي مصــر عــام 1967، ولعــب 
دوًرا فــي انطــالق إذاعــة »صــوت العاصفــة« عــام  1968م، وأصبــح معتمــًدا لحركــة 
فتــح فــي لبنــان عــام 1972، وأســس مــع آخريــن فــي لبنــان الجبهــة العربيــة املســاندة 
عــام  لفتــح  املركزيــة  اللجنــة  فــي  عضــًوا  وأصبــح   ،1972 عــام  الفلســطينية  للثــورة 
جنــة األمنيــة املشــتركة 

ّ
1973، ومفــوض جهــاز األمــن واملعلومــات فيهــا، وتــرأس الل

للثــورة الفلســطينية والحركــة الوطنيــة اللبنانيــة أيــام اجتيــاح لبنــان عــام 1982.

فدعــا  الّسيا�ســي«،  »الّتعويــض  مبــدأ  لبنــان  مــن  الخــروج  بعــد  الهــول  أبــو  تبنــى   
بالوجــود  تتعلــق  ضمانــات  وتقديــم  رســمي،  فلســطيني  أمريكــي  حــوار  فتــح  إلــى 
الفلســطيني املتبقــي فــي لبنــان مدنًيــا وعســكرًيا، وحــاول فتــح حــوارات مــع الســوريين، 
 ،

ً
ورافــق ياســر عرفــات فــي معركــة طرابلــس عــام 1983، وخرجــا منهــا إلــى تونــس ســوية

وشــارك فــي الحــوارات مــع التنظيمــات الفلســطينية عــام 1984م فــي كل مــن عــدن 
م مســؤولية القطــاع الغربــي فــي 

ّ
والجزائــر وبــراغ عاصمــة جمهوريــة التشــيك، وتســل

فتــح عــام 1988. 

عانــى أبــو الهــول مــن مأســاة النكبــة وقســاوة اللجــوء، وتعــرض خــالل مســيرته داخــل 
حركــة فتــح مــن محــاوالت البعــض إزاحتــه عــن مســؤولياته بالتدريــج؛ فســحبت منــه 

صالحيــات تعييــن ضبــاط األمــن ملندوبــي منظمــة الّتحريــر فــي الخــارج.

اغتيــل أبــو الهــول مــع رفيقيــه أبــو إيــاد وأبــو محمــد العمــري علــى يــد أحــد عناصــر 
فــي   1991 عــام  ينايــر  الثانــي/  كانــون  مــن  عشــر  الرابــع  فــي  نضــال،  أبــو  جماعــة 

هنــاك. ودفــن  تونــس،  العاصمــة 
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وديع حداد
)1978-1927(

• صفــد 	 مدينــة  يف  ولــد 
 . ملحتلــة ا

• حركــة 	 يف  مؤســس  قائــد 
ــام 1956. ــرب ع ــن الع القوميي

• ــة 	 ــس يف الجبه ــد مؤس قائ
ــطين  ــر فلس ــعبية لتحري الش

ــام1967. ع

• مســؤول العمليــات الخارجيــة 	
يف  املاليــة  ومســؤول 
لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة 

. فلســطين

ولــد وديــع إليــاس حــداد فــي الثامــن والعشــرين مــن آذار/ مــارس عــام 1927 فــي مدينــة 
صفــد املحتلــة فــي الداخــل املحتــل عــام 1948، وهــو متــزوج ولــه ولــد. أنهــى املرحلتيــن 
األساســية والثانويــة فــي مدينــة حيفــا املحتلــة، ودرس الطــب فــي الجامعــة األمريكيــة 
فــي بيــروت. عمــل فــي عيادتــه الخاصــة فــي عمــان، كمــا عمــل فــي عيــادات وكالــة الغــوث 

فــي مخيمــي عقبــة جبــر والكرامــة. 

تشــكل حســه الوطنــي بفعــل النكبــة، فانخــراط فــي األنشــطة الوطنيــة أثنــاء دراســته 
الجامعيــة، وشــارك فــي تأســيس جمعيــة العــروة الوثقــى وكان قيادًيــا فيهــا، كمــا كان 
قيادًيــا فــي »هيئــة مقاومــة الصلــح مــع إســرائيل« التــي عملــت فــي صفــوف الالجئيــن 
توطيــن  ضــد  ووقفــت   ،1951 عــام  واألردن  لبنــان  مخيمــات  فــي  الفلســطينيين 

الالجئيــن.
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مــن  هــرب  وقــد   ،1956 عــام  العــرب  القومييــن  حركــة  مؤس�ســي  أحــد  حــداد  كان 
ســجنه فــي األردن وأقــام فــي ســوريا، وأســس »قيــادة العمــل الفلســطيني« التــي تعــد 
أحــد أذرع الحركــة عــام 1963، وأشــرف علــى دورات عســكرية تدريبيــة لعناصرهــا، 
لــكل فــروع حركــة القومييــن  بيــروت مســؤولية العمــل العســكري  فــي  إليــه  وأوكلــت 
العــرب، وقــد حــاور الفصائــل الفلســطينية بعيــد النكســة مــن أجــل إيجــاد جبهــة 

الجزائريــة. التحريــر  بجبهــة  فلســطينية شــبيهة 

فلســطين  لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  وآخريــن  حبــش  جــورج  مــع  حــداد  أســس 
عــام1967، وقــام بعمليــة تهريــب حبــش مــن الســجن فــي ســوريا عــام 1968، تولــى 
فــي الجبهــة مهمــات التدريــب وتهريــب الســالح للداخــل الفلســطيني، ثــم تولــى مهمــة 
ــَل 

َ
ًقــا شــعار »وراء العــدو فــي كل مــكان«، فَنق الجهــاز الخارجــي فيهــا عــام 1968، مطّبِ

ــذ العديــد مــن العمليــات منهــا مهاجمــة  املعركــة مــع االحتــالل إلــى املســرح الدولــي، ونفَّ
مطــارات صهيونيــة وأنابيــب نفــط، واشــتهر بخطــف الطائــرات كمــا حــدث فــي رومــا 
باإلضافــة   ،1970 عــام  األردن  وفــي   ،1969 عــام  زيــورخ  مطــار  وفــي   ،1969 عــام 
بت العمليــات الخارجيــة أزمــة داخــل  لخطــف وزراء األوبــك عــام 1975، وقــد ســبَّ
جبهتــه أدت إلــى فصلــه عــام 1975، دفعتــه لتأســيس مجموعــة ثوريــة خاصــة بــه، 
 واســًعا فــي األوســاط السياســية والفكريــة، 

ً
كمــا أحدثــت عملياتــه الخارجيــة جــدال

هــا أدت إلــى انفتــاح أوروبــا علــى منظمــة التحريــر،  ففــي حيــن يعتقــد مناصروهــا بأنَّ
الفلســطيني  النضــال  وصمــت  هــا  بأنَّ ورأوا  أخالقــي،  منطلــق  مــن  آخــرون  رفضهــا 
باإلرهــاب، ناهيــك عــن اللغــط الــذي دار حــول األمــوال التــي حصلــت عليهــا الجبهــة 

العمليــات.  بفعــل هــذه 

عقــد حــداد تحالفــات مــع مجموعــات ثوريــة حــول العالــم مــن اليســار الجــذري مثــل 
»الجيــش األحمــر« اليابانــي، واأللويــة الحمــراء اإليطاليــة، وبــادر- مينهــوف فــي أملانيــا 
ــه »رجــل فعــل«، كتــوم بامتيــاز، قليــل  الغربيــة، وأمريــكان التينييــن. ُوصــف حــداد بأنَّ
لــه  النظــري والعقائــدي، وكان  للنقــاش  الراحــة وســريع االنفعــال، ال صبــر عنــده 

عالقــات مــع بعــض الــدول العربيــة كاليمــن الجنوبــي والعــراق والجزائــر.

عانى بســبب النكبة وعاش في ظروف قاســية في املخيمات، واعتقله األمن اللبناني 
عــام 1951، واعتقــل فــي األردن عــام 1957، وق�ســى فــي ســحن الجفــر الصحــراوي 
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ثالثــة أعــوام، وعايــش مرحلــة النكســة، وتعــرض ألكثــر مــن محاولــة اغتيــال، منهــا 
واحــدة فــي بيــروت عــام 1970.

قــل إلــى مستشــفى شــاريتيه فــي مدينــة 
ُ
قــل للعــالج فــي الجزائــر ثــمَّ ن

ُ
مــرض حــداد ون

الثامــن  فــي  توفــي  حتــى  أشــهر  ثالثــة  ملــدة  يعانــي  وظــل  الشــرقية،  أملانيــا  فــي  برليــن 
ــه تعــرض الغتيــال علــى  والعشــرين مــن آذار/ مــارس عــام 1978، ويعتقــد كثيــرون بأنَّ
يــد املوســاد الصهيونــي، معززيــن ذلــك بطبيعــة مرضــه ومحــاوالت اغتيالــه الســابقة، 

باإلضافــة ملقــاالت صحفييــن صهاينــة تحدثــت عــن دور املوســاد فــي اغتيالــه.
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ياسر عرفات 
)2004-1929(

• القــدس 	 مدينــة  يف  ولــد 
. ملحتلــة ا

• التنفيذيــة 	 اللجنــة  رئيــس 
-1969( التحريــر  ملنظمــة 

 . )2004

• حركــة 	 يف  مؤســس  قائــد 
فتــح ومســؤولها األول )1969-

.)2004

• ــورة 	 ــوات الث ــام لق ــد الع القائ
الفلســطينية منــذ عــام 1973.  

• رئيس السلطة الفلسطينية )2004-1994(.	

آب/  مــن  الرابــع  فــي  القــدس،  مدينــة  فــي  عرفــات  داود  الــرؤوف  عبــد  ياســر  ولــد 
أغســطس عــام 1929، وهــو متــزوج ولــه بنــت. درس املرحلــة األساســية فــي مدرســة 
مصــر فــي حــي الســكاكيني فــي القاهــرة، والثانويــة فــي مدرســتي مصــر الثانويــة وامللــك 
فــاروق الثانويــة، وأنهــى البكالوريــوس فــي الهندســة مــن كليــة الهندســة فــي جامعــة 
القاهــرة عــام 1955. عمــل مهندًســا فــي شــركة مصــر ألعمــال اإلســمنت املســلح، ثــم 
عمــل مهندســا فــي دائــرة األشــغال العامــة فــي الكويــت، ثــم أســس مــع زمــالء لــه شــركة 

هندســية فــي الكويــت بدايــة ســتينيات القــرن املا�ســي.  

انخــرط فــي النشــاط الوطنــي فــي مرحلــة مبكــرة مــن حياتــه؛ فشــارك فــي التظاهــرات 
الطلبــة  رابطــة  آخريــن  مــع  وأســس  ملصــر،  اإلنجليــزي  االحتــالل  ضــد  الطالبيــة 
الفلســطينيين عــام 1950، وفــاز برئاســتها عــن قائمــة اإلخــوان املســلمين فــي الفتــرة 
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الخريجيــن  رابطــة  ورئيــس  مؤســس  عضــو  ــه  أنَّ كمــا   ،)1955-1951( أعــوام  بيــن 
.1956 عــام  الفلســطينيين 

 فــي معســكرات اإلخــوان الخاصــة بطلبــة الجامعــات 
ً
 عســكريا

ً
تلقــى عرفــات تدريبــا

القــرن  بدايــة خمســينيات  الســويس  قنــاة  فــي  املقاومــة املصريــة لإلنجليــز  فتــرة  فــي 
املا�ســي، وتخــرج مــن كليــة إعــداد الضبــاط االحتياطييــن التابعــة للجيــش املصــري 
عــام  الثالثــي  العــدوان  إبــان  عــن مصــر  للدفــاع  1953، وتطــوع  عــام  مــالزم  برتبــة 
1956. تعــرف علــى الحــاج أميــن الحســيني فــي النصــف الثانــي مــن أربعينيــات القــرن 
املا�ســي، وارتبــط الحًقــا بعالقــات قويــة معــه حتــى وفــاة األخيــر، وحــاول فتــح قنــوات 

اتصــال مــع الحركــة الطالبيــة فــي العالــم خصوًصــا فــي أوروبــا الشــرقية. 

 أســس مــع آخريــن حركــة فتــح عــام 1959، ونشــط فــي بدايــة الســتينيات فــي فتــح 
وســوريا  الجزائــر  فــزار  الفلســطينية؛  القضيــة  لدعــم  العالــم  مــع  اتصــال  قنــوات 
والصيــن، وتســلل إلــى الضفــة الغربيــة عــام 1967 بقصــد تثويرهــا، فالحقتــه قــوات 
قواعــد  إقامــة  فــي  هنــاك  انشــغل  حيــث  األردن،  إلــى  للذهــاب  فاضطــر  االحتــالل، 
املا�ســي  القــرن  ســتينيات  أواخــر  نجمــه  وســطع  األغــوار،  فــي  العاصفــة  لقــوات 
خصوًصــا حيــن شــاع بيــن الفلســطينيين أنــه صاحــب قــرار خــوض معركــة الكرامــة 
قــوات  وقائــد  فتــح  لحركــة  الرســمي  الناطــق  بأنــه  الحًقــا  ُعــرف  وقــد   ،1968 عــام 
الثــورة  قائــد  لقــب  عليــه  أطلــق  كمــا  فتــح،  لحركــة  العســكري  الجنــاح  العاصفــة 

والختيــار.  عمــار  أبــو  الحرـكـي  باســمه  واشــتهر   ،1973 عــام  منــذ  الفلســطينية 

استفاد من عالقاته املتينة بجمال عبد الناصر في توطيد سلطته داخلًيا وتوسيع 
تحالفاتــه خارجًيــا، وصعــدت مكانتــه دولًيــا حيــن اختيــر إللقــاء كلمــة فلســطين فــي 

الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة عــام 1974.

واجــه عرفــات العديــد مــن التحديــات؛ فقــد خــاض صراًعــا عســكرًيا واســتخباراتًيا 
مــع دولــة االحتــالل فــي أكثــر مــن محطــة فــي حياتــه، كمــا فــي أحــداث اجتيــاح لبنــان 
عامــي 1978 و1982، واالنتفاضــة الثانيــة عــام 2000، وتصــدى ملحــاوالت احتوائــه 
الوطنيــة  الحركــة  فرقــاء  مــن  معارضــة  وواجــه  املنطقــة،  فــي  وازنــة  دول  قبــل  مــن 
ومنافســيه داخــل حركــة فتــح، وعانــى مــن تداعيــات االنشــقاقات داخــل حركتــه 
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الســيما فــي نهايــة الســبعينيات وبدايــة الثمانينيــات مــن القــرن املا�ســي، ومــن اغتيــال 
العديــد مــن زمالئــه ومعاونيــه. 

لعــب عرفــات دوًرا تاريخًيــا فــي مســار التســوية، فرعــى فــي مرحلــة مبكــرة االتصــاالت 
وســمح  يســارية،  صهيونيــة  وأخــرى  يهوديــة  وقــوى  التحريــر  منظمــة  بيــن  الســرية 
الخطــاب  ع  وطــوَّ مختلفــة،  صهيونيــة  حكوميــة  مســتويات  مــع  بالتواصــل  لرجالــه 
الفلســطيني الرســمي ليناســب مســار الســالم، وهــو املســؤول األول عــن انخــراط 
الفلســطينيين فــي مفاوضــات مدريــد وواشــنطن وتوقيــع اتفــاق أوســلو ومــا تــاله مــن 

مفاوضــات.

انتخــب رئيًســا لـــ “دولــة فلســطين« التــي أعلــن عــن قيامهــا فــي الجزائــر عــام 1988، 
عنــد  الفلســطينية  للســلطة  رئيــس  أول  وأصبــح   ،1994 عــام  فلســطين  إلــى  وعــاد 
تأسيســها عــام 1994، كمــا أنــه فــاز فــي انتخابــات رئاســة الســلطة الفلســطينية عــام 

1996 أمــام منافســته الســيدة ســميحة خليــل.

ُعــرف ميلــه للزهــد والتقشــف فــي حياتــه اليوميــة، وعملــه لســاعات طويلــة يومًيــا، 
التحالفــات،  وعقــد  السياســية،  املنــاورة  ويعتمــد  براغماتًيــا،  كان  السياســة  وفــي 
ويبقــي الســالح خيــاًرا وارًدا، ومــع ذلــك فقــد وجهــت لــه انتقــادات بتفــرده فــي صناعــة 
القــرار، وعــدم التزامــه املؤسســاتية ســواء داخــل حركــة فتــح أو منظمــة التحريــر 
أو الســلطة الفلســطينية، ولبعــض قراراتــه التــي انعكســت ســلًبا علــى مكانــة وقــوة 
فــي  فــي معــارك منظمــة التحريــر خصوًصــا  منظمــة التحريــر، ولخســائره املتالحقــة 
األردن ولبنان، ودوره في تطويع الحركة الوطنية الفلسطينية للدخول في التسوية 

وفــق الرؤيــة األمريكيــة. 

عانــى عرفــات فــي مســيرة حياتــه الطويلــة؛ إذ اعتقــل فــي مصــر عــام 1954 علــى خلفيــة 
فــي  باملشــاركة  اتهامــه  خلفيــة  علــى  ســوريا  فــي  مرتيــن  واعتقــل  السيا�ســي،  نشــاطه 
تخريــب خــط أنابيــب للنفــط وإثــر مقتــل زميلــه فــي فتــح يوســف عرابــي عــام 1966، 
تحطــم  حادثــة  فــي  حياتــه  يفقــد  وكاد  االغتيــال،  محــاوالت  مــن  للعديــد  وتعــرض 
طائرتــه فــي الصحــراء الليبيــة فــي الســابع مــن نيســان/ إبريــل عــام 1992، وحاصــره 
االحتــالل فــي مقــره فــي املقاطعــة فــي مدينــة البيــرة عــام 2002، حيــث أصيــب أثنــاء 
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ذلــك بمــرض غامــض، نقــل علــى إثــره إلــى مستشــفى بير�ســي العســكري فــي فرنســا، 
واستشــهد هنــاك عــام 2004 فــي ظــل توقعــات كثيريــن أن االحتــالل اغتالــه بالســم. 
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حييى محودة
)2006-1909(

• ولــد يف قريــة لفتــا املهجــرة 	
قضــاء القــدس املحتلــة. 

• الثانــي ملنظمــة 	 الرئيــس   
ــطينية )1967- ــر الفلس التحري

.)1969

• الوطنــي 	 املجلــس  رئيــس 
.1969 عــام  الفلســطيني 

• ــن 	 ــن األردنيي ــب املحامي نقي
 .)1954-1953(

• من مؤسسي حزب الشعب عام 1945.	

ولــد يحيــى إســماعيل مو�ســى حمــودة فــي قريــة لفتــا املهجــرة قضــاء القــدس املحتلــة، 
فــي آذار/ مــارس عــام 1909، وهــو متــزوج ولديــه ثالثــة أوالد وبنــت. درس فــي مدرســة 
ر وروضــة املعــارف واملدرســة الرشــيدية فــي القــدس، وتخــرج مــن دار املعلميــن 

ّ
شــنل

فــي القــدس عــام 1927، وحصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الحقــوق مــن الجامعــة 
األمريكيــة فــي بيــروت عــام 1943. عمــل كاتًبــا فــي دائــرة حاكــم اللــواء فــي القــدس عــام 
1929، ثــمَّ محامًيــا، وعمــل فــي الصحافــة؛ فأصــدر مجلــة الهــدف بيــن عامــي )1950-

1951(، وعمــل محــرًرا لغوًيــا فــي مجلــة »املجلــة« ملــدة ثــالث ســنوات إبــان إقامتــه 
فــي أملانيــا الشــرقية بيــن عــام )1959-1962(، ثــمَّ اســتأنف عملــه فــي املحامــاة حتــى 

تقاعــده عــام 1985.      

مســلًحا  وكان  البريطانــي،  االنتــداب  ضــد  الطالبيــة  املظاهــرات  فــي  حمــودة  شــارك 
بفــرد أثنــاء ثــورة البــراق عــام 1929، وأخفــى عنــده القائــد ســعيد العــاص إبــان ثــورة 
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عــام 1936، وســاعد عبــد القــادر الحســيني فــي الهــرب إلــى العــراق، وشــارك فــي جمــع 
املــال والســالح لصالــح الثــورة حينهــا، وعمــل مــع آخريــن علــى تأســيس حــزب الشــعب 

عــام 1945.  

شــارك فــي مؤتمــري أريحــا ورام هللا عــام 1948 اللذيــن أيــدا اتحــاد الضفتيــن، ونشــط 
فــي قضايــا الالجئيــن، وســاهم فــي تأســيس فــرع لحــزب البعــث فــي رام هللا عــام 1949، 
 سياســيا يســارًيا أطلــق عليــه الجبهــة عــام 1954، ومــارس 

ً
وأســس مــع آخريــن تكتــال

نقابــة  وتــرأس  يســارية،  املعارضــة وبمرجعيــة فكريــة  مــن موقــع  السيا�ســي  العمــل 
املحاميــن األردنييــن بيــن عامــي )1953-1954(، وعمــل فــي دمشــق فــي منظمــة أنصــار 

الســالم املواليــة للســوفيت عــام 1958.   

1966، وأصبــح عضــًوا  عــام  الوطنــي  للمجلــس  الثالثــة  الــدورة  فــي  شــارك حمــودة 
فــي اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر أواخــر عــام 1967، وضغــط علــى الشــقيري 
لتقديــم اســتقالته احتجاًجــا علــى تفــرده فــي صناعــة القــرار وتصريحاتــه الصحفيــة 
التــي أضــرت بعالقــات املنظمــة مــع بعــض األنظمــة العربيــة، وعــدم رغبتــه فــي توســيع 
العمل الجماهيري، فتحقق ذلك، وأصبح حمودة رئيًسا ملنظمة التحرير في الفترة 
 ،1969 عــام  الفلســطيني  الوطنــي  للمجلــس  رئيًســا  ثــم   ،)1969-1967( عــام  بيــن 
وقــد شــارك فــي حينــه فــي إحــداث تغييــرات جوهريــة علــى بنيــة املنظمــة، فضمــت فــي 
ل امليثــاق القومــي الفلســطيني، وأعيــد  عهــده الفصائــل الفلســطينية املقاتلــة، وُعــّدِ
التابعــة  الشــعبية  التحريــر  قــوات  وتأسســت  الفلســطيني،  الوطنــي  املجلــس  بنــاء 
املكلــف  الفلســطيني  التخطيــط  مركــز  وتأســس  فدائًيــا،  رديًفــا  لتكــون  للمنظمــة 
بالتخطيــط االســتراتيجي والعملــي للمقاومــة الفلســطينية، أمــا عربًيــا فقــد حــاول 
حمــودة جســر الهــوة بيــن املنظمــة واألنظمــة العربيــة، وواجــه بقــوة نهــج التســوية 
الــذي بــدأ النظــام الرســمي العــرب التعاطــي معــه، معبــًرا فــي أكثــر مــن مناســبة عــن 
رفــض الفلســطينيين للحلــول البديلــة عــن التحريــر وقــرارات األمــم املتحدة الخاصة 

الفلســطينية. بالقضيــة 

أصبحــت  إذ  التحريــر،  منظمــة  وظيفــة  فــي  أساســًيا   
ً
تحــوال وصفــه  مــا  علــى  احتــج 

مــع  واختلــف  العربــي«،  املــال  وأفســدها  العربيــة  األنظمــة  أيــدي  فــي  »أداة  برأيــه 
عجــز  ــه  لكنَّ  ،1974 عــام  منهــا  فاســتقال  املنظمــة  إدارة  كيفيــة  فــي  عرفــات  ياســر 
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إبــان رئاســته للمنظمــة عــن التأســيس لقواعــد ضابطــة تكفــل الحفــاظ علــى بنيــة 
األمــد. طويلــة  لفتــرة  الرئيســة  وأهدافهــا  املنظمــة 

ســجن أثناء االنتداب البريطاني مدة ثالث ســنوات وماتت والدته وهو في الســجن، 
ــر مــن قريتــه لفتــا عــام 1948، وحوكــم غيابًيــا  وفرضــت عليــه اإلقامــة الجبريــة، وتهجَّ
فــي األردن لعشــرين عاًمــا بتهمــة انتســابه للشــيوعية، ونــزح عــن رام هللا إثــر نكســة 

حزيــران عــام 1967. 

توفي في عمان في السادس عشر من حزيران / يونيو عام 2006.  

 



295

حييى حبش )صخر حبش(
)2009-1939(

• ولــد يف قريــة بيــت دجــن 	
يافــا  قضــاء  املهجــرة 

. ملحتلــة ا

• املركزيــة 	 اللجنــة  عضــو 
.1989 عــام  فتــح  لحركــة 

• ــوري 	 ــس الث ــر املجل ــن س أمي
ــام 1980. ــح ع ــة فت لحرك

• ــان 	 ــم لبن ــح إقلي ــؤول فت مس
ــام 1972. ع

• سفير فلسطين يف روسيا عام 1984. 	

بيــت دجــن  فــي قريــة  ولــد يحيــى عبــد الســالم عبــد الهــادي حبــش »صخــر حبــش« 
 ،1939 عــام  الثاني/نوفمبــر  تشــرين  مــن  العاشــر  فــي  املحتلــة  يافــا  املهجــرة قضــاء 
وهــو متــزوج ولــه ثالثــة أوالد وبنــت. درس املرحلــة األساســية فــي مدرســة بيــت دجــن 
االبتدائيــة ومدرســة وكالــة الغــوث فــي مخيــم بالطــة واملدرســة الخلدونيــة فــي نابلــس، 
العامــة  الثانويــة  نابلــس، وحصــل علــى  فــي  فــي املدرســة الصالحيــة  الثانويــة  ودرس 
مــن كليــة النجــاح فــي نابلــس، ونــال درجــة البكالوريــوس فــي الجيولوجيــا والكيميــاء 
الهندســة  فــي  املاجســتير  ودرجــة   ،1962 عــام  مصــر  فــي  شــمس  عيــن  جامعــة  مــن 
الجيولوجيــة مــن جامعــة أريزونــا فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة عــام 1967. عمــل 
فــي شــركة بارســونز  ثــم موظًفــا   ،1956 فــي مدرســة الســاوية عــام  مدرًســا للفيزيــاء 
األمريكيــة التــي كانــت تعمــل فــي التنقيــب عــن الفوســفات فــي األردن عــام 1962، ثــم 
ا علــى مصــادر 

ً
موظًفــا فــي ســلطة املصــادر الطبيعيــة فــي األردن عــام 1962، ومشــرف

امليــاه فــي الضفــة الغربيــة بيــن عامــي )1964-1965(، كمــا عمــل مــع شــركة للتنقيــب 
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 عــن ســلطة 
ً

عــن البتــرول فــي بلــدة عــزون فــي الضفــة الغربيــة، ثــمَّ أصبــح مســؤوال
مصــادر الطبيعــة فــي األردن.

انضم إلى شبيبة حزب البعث عام 1954، ثم التحق بحركة فتح عام 1962، وزار 
معســكر الهامــة التابــع لهــا فــي ســوريا عــام 1967، وأوكلــت لــه مســؤولية التنظيــم فــي 
املنطقــة الوســطى فــي األردن، وأصبــح عضــًوا فــي إقليــم األردن عــن الضفــة الغربيــة 
عــام 1968، واســتلم معســكرات األشــبال فيــه، وكان مــن املشــرفين علــى اإلذاعــة 
الفلســطينية فــي منطقــة الحســين، وانضــم لقيــادة لجنــة التنظيــم التابعــة للقطــاع 

الغربــي عــام 1971. 

م قيــادة إقليــم 
ّ
انتخــب عضــًوا فــي املجلــس الثــوري لحركــة فتــح عــام 1971، وتســل

لبنان في تشرين األول/أكتوبر عام 1973، واختير أميًنا لسر املجلس الثوري عام 
1980، وأميــن ســر مكتــب القائــد العــام، ورئيًســا لجمعيــة الصداقــة الفلســطينية 
فــي  وأنتخــب   ،1984 عــام  روســيا  فــي  لفلســطين  وســفيًرا   ،1981 عــام  الســوفياتية 
ــن مفوًضــا  املؤتمــر الخامــس لحركــة فتــح عضــًوا فــي اللجنــة املركزيــة عــام 1989، وُعّيِ
للقــوى  منســًقا  وكان   ،1996 عــام  فتــح  حركــة  فــي  والدراســات  الفكريــة  للشــؤون 

الوطنيــة واإلســالمية خــالل االنتفاضــة الثانيــة.

كان حبــش كاتبــا وشــاعرا لــه العديــد مــن الدواويــن الشــعرية منهــا؛ شــهادات للجــرح 
 ،)1978( تزبــط  )1974(، والزم  بالتنشــين  الفلســطيني  والــدرب   ،)1974( املقاتــل 
الذاتــي  والنقــد  النقــد  منهــا؛  املنشــورة  والكتــب  الدراســات  مــن  عــدد  لــه  أن  كمــا 
)1974(، وتطــور الفكــر الفتحــاوي، ولــه أيضــا عــدد مــن القصــص منهــا؛ الوصايــا 
العشــر فــي قانــون فرســان امللــك )1977(، ومســرحية أشــعار فــي زمــن الفتــح، وروايــة 

ســلمى.

عانــى حبــش فــي مســيرة حياتــه؛ فأصيــب بطلــق نــارٍي فــي ســاقه مــن بندقيــة صهيونيــة 
فــي  1948، وســكن املخيمــات، واعتقــل  التهجيــر عــام  1947، وعــاش  أواخــر عــام 
األردن عــام 1970، وعاصــر الحــرب األهليــة فــي لبنــان. توفــي فــي األول مــن تشــرين 

الثانــي/ نوفمبــر عــام 2009، ودفــن فــي البيــرة.
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حييى عياش
)1996-1966(

• رافــات يف 	 ولــد يف قريــة 
ســلفيت. محافظــة 

• العســكري 	 الجنــاح  قائــد 
ــام  ــن القس ــز الدي ــب ع لكتائ

ســابقا.

• قائــد يف حركــة حمــاس يف 	
محافظــة ســلفيت. 

• العســكري 	 التصنيــع  خبيــر 
القســام.  كتائــب  يف 

• يف 	 الفلســطينيين  االستشــهاديين  ظاهــرة  مبتكــر 
األرض املحتلــة ألجيــال مــا بعــد عــام 1967.  

ولــد يحيــى عبــد اللطيــف ســاطي محمــود عيــاش املعــروف بلقــب »املهنــدس« فــي قريــة 
رافــات فــي محافظــة ســلفيت فــي الســادس مــن آذار/ مــارس عــام 1966، وهــو متــزوج 
ولــه ولديــن. درس املرحلــة األساســية فــي مدرســتي قريتــي رافــات والزاويــة، والثانويــة 
فــي مدرســة بديــا الثانويــة، وحصــل منهــا علــى الثانويــة العامــة فــي الفــرع العلمــي عــام 
1984، وأنهــى درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة الكهربائيــة مــن كليــة الهندســة فــي 

جامعــة بيرزيــت عــام 1993.

انتمــى عيــاش لجماعــة اإلخــوان املســلمين فــي فتــرة مبكــرة مــن حياتــه، وشــارك فــي 
 ،1984 عــام  بيرزيــت  فــي جامعــة  اإلســالمية  الكتلــة  والتحــق بصفــوف  نشــاطاتها، 
بمــا فيهــا املســيرات ضــد االحتــالل، وانتمــى لحركــة حمــاس  فــي فعالياتهــا  وانخــرط 
فــور تأسيســها، وكان مــن قادتهــا فــي محافظــة ســلفيت بيــن عامــي )1992-1988(، 
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يــط وتنفيــذ فعالياتهــا، وآوى فــي منزلــه خــالل تلــك الفتــرة عــدًدا مــن 
َّ
وشــارك فــي التخط

املطارديــن مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، والحــق العمــالء، ثــمَّ انضــم للجنــاح 
 
ً
مرحلــة ــن  ودشَّ  ،1992 عــام  جباريــن  زاهــر  يــد  علــى  القســام  لكتائــب  العســكري 

ابتكــر  حيــن  فلســطين،  داخــل  املســلحة  الفلســطينية  املقاومــة  تاريــخ  فــي   
ً
جديــدة

1967، وأدخــل تقنيــة  ظاهــرة االستشــهاديين الفلســطينيين ألجيــال مــا بعــد عــام 
تصنيــع املتفجــرات والعبــوات الناســفة واســتخدامها فــي العمليــات العســكرية ضــد 

قــوات االحتــالل ومســتوطنيه، وأصبــح قائــًدا لكتائــب القســام.  

افتتــح عيــاش عملــه فــي الكتائــب باملشــاركة فــي التخطيــط لعمليــة ضــد املســتوطنين 
علــى مفتــرق بلعيــن تضامًنــا مــع األســرى الفلســطينيين فــي ســجون االحتــالل أثنــاء 
فــي الســابع عشــر مــن تشــرين أول  خوضهــم إلضــراب عــن الطعــام، وتــم تنفيذهــا 
عــام 1992، ثــم إعــداد ســيارة مفخخــة تــمَّ اســتخدامها فــي عمليــة »رامــات أفعــال« 
أعــدَّ  1992، كمــا  عــام  الثانــي  تشــرين  مــن  الحــادي والعشــرين  فــي  أبيــب«  »تــل  فــي 
فــي  فــي غــور األردن  فــي »ميحــوال«  القســام  ذتهــا كتائــب  نفَّ أول عمليــة استشــهادية 
الخامــس عشــر مــن آذار عــام 1993، وأصبــح مطــارًدا لالحتــالل فــي 25 نيســان عــام 
1993، ثــمَّ توالــت عملياتــه االستشــهادية، وتصاعــدت وتيرتهــا بعــد مجــزرة املســجد 
 عــن عــدٍد مــن العمليــات 

ً
اإلبراهيمــي فــي مدينــة الخليــل عــام 1994، فــكان مســؤوال

منهــا »العفولــة« فــي الســادس مــن نيســان عــام 1994، و«الخضيــرة« فــي الثالــث عشــر 
مــن نيســان عــام 1994، وشــارع »ديزنكــوف« فــي »تــل أبيــب« فــي التاســع عشــر مــن 
تشــرين أول عام 1994، و«رامات غان« في الرابع والعشــرين من تموز عام 1995، 
وأظهــر خــالل عملــه قــدرة عاليــة علــى التخفــي، وتطويــر أداء املقاومــة، وتشــكيل 
مجموعــات عســكرية قــادرة علــى تنفيــذ املزيــد مــن العمليــات ضــد مواقــع االحتــالل 
رقــم  املختــارة  والوحــدة  ســتة،  رقــم  املختــارة  الوحــدة  مثــل  ومســتوطنيه،  وقواتــه 

صفــر.  

ــن مــن الوصــول ســًرا إلــى 
َّ

رفــض فكــرة مغــادرة فلســطين للحفــاظ علــى حياتــه، وتمك
التصنيعيــة،  القســام  قــدرات  تطويــر  فــي  شــارك  وهنــاك   ،1995 عــام  غــزة  قطــاع 
وفــي اإلعــداد للمزيــد مــن العمليــات ضــد قــوات االحتــالل ومســتوطنيه فــي الضفــة 
والقطــاع، وكان أعــد خطــة للرجــوع إلــى الضفــة الغربيــة قبــل أيــام مــن اغتيالــه، وقــد 
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اســُتخدمت هــذه الخطــة الحًقــا مــن قبــل حســن ســالمة الــذي قــاد عمليــات الثــأر 
املقــدس.

بعــدة  الكتــب  مــن  عــدد  الفلســطينية  املقاومــة  فــي  وتجربتــه  عيــاش  عــن  تــب 
ُ

ك
لغــات منهــا العربيــة واإلنجليزيــة والعبريــة، وتــم تنــاول ســيرته فــي عشــرات املقــاالت 
باســمه،  منهــا مسلســل وفيلــم  الدراميــة  األعمــال  بعــض  فــي  والدراســات، وظهــرت 
ناهيــك عــن األفــالم الوثائقيــة، وأطلقــت بلديــة رام هللا اســمه علــى إحــدى شــوارعها.  

واعتقــل  لســنوات،  االحتــالل  طــارده  حيــث  النضاليــة؛  مســيرته  فــي  عيــاش  عانــى 
والدتــه فــي عشــرين أيلــول عــام 1995، وأخضعهــا للتحقيــق مــدة 45 يوًمــا، وفــرض 
عليهــا اإلقامــة الجبريــة، واعتقــل شــقيقه مرعــي ملــدة 19 شــهًرا وشــقيقه يونــس ملــدة 
ــر محتوياتــه، والحقتــه األجهــزة األمنيــة  24 شــهًرا، وداهــم منزلــه مــرات عديــدة، ودمَّ

الفلســطينية فــي قطــاع غــزة.  

إثــر عمليــة اغتيــال   ،1996 عــام  ينايــر  الثانــي/  كانــون  مــن  الخامــس  فــي  استشــهد 
اســتخدمه  نقــاٍل  جهــاٍز  فــي  ناســفة  عبــوة  بوضــع  االحتــالل  مخابــرات  بهــا  قامــت 

والــده. مــع  للحديــث 
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يوسف رحيان )أبو جندل( 
)2002-1965(

• يف 	 يعبــد  بلــدة  يف  ولــد 
جنيــن. محافظــة 

• املقاومــة 	 كــوارد  مــن 
لبنــان  يف  الفلســطينية 

 .1982 عــام  حتــى 

• عمليــات 	 غرفــة  رئيــس 
يف  جنيــن  مخيــم  معركــة 

.2002 عــام  نيســان 

ولــد يوســف أحمــد محمــد ريحــان كبهــا املعــروف بـ«أبــي جنــدل« فــي بلــدة يعبــد فــي 
محافظــة جنيــن فــي الثانــي عشــر مــن أيــار/ مايــو عــام 1965، وهــو متــزوج ولــه ثمانيــة 
ــب فــي شــبابه املبكــر بأبــي جنــدل تيمًنــا بالصحابــي الجليــل أبــو جنــدل ســهيل  ّقِ

ُ
أبنــاء. ل

بــن عمــرو. درس املرحلتيــن األساســية والثانويــة فــي مدرســة يعبــد الثانويــة. 

ســافر إلــى األردن وهــو فــي السادســة عشــرة مــن عمــره دون علــم والديــه، والتحــق 
بحركــة فتــح فــي لبنــان، وتلقــى تدريبــات عســكرية مــن بينهــا اســتخدام قذائــف »آر 
بــي جــي« واملدفعيــة، األمــر الــذي أهلــه للعمــل ضمــن صفــوف املقاومــة الفلســطينية 
فــي لبنــان برتبــه رقيــب أول تحــت قيــادة اللــواء ياســين ســعادة، وشــارك فــي عــدٍد مــن 
العمليــات ضــد مواقــع لالحتــالل علــى الحــدود مــع لبنــان، وفــي صــد قــوات االحتــالل 
املغــرب،  إلــى  الفلســطينية  القــوات  مــع  وخــرج   ،1982 عــام  لبنــان  اجتاحــت  التــي 
وتلقــى املزيــد مــن التدريبــات العســكرية ضمــن قــوات الصاعقــة منهــا دورة الضفــادع 
قــوات  ضمــن  املعســكرات  إحــدى  فــي  وعمــل  العــراق،  إلــى  انتقــل  ثــم  البشــرية، 

األق�ســى، وأصبــح يحمــل رتبــة مســاعد أول.

عــاد إلــى فلســطين عــام 1996 بعــد توقيــع اتفــاق أوســلو بيــن منظمــة التحريــر ودولــة 
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ثــم فــي محافظــة بيــت  فــي مدينــة أريحــا،  االحتــالل، والتحــق بقــوات األمــن الوطنــي 
لحــم، وأصبــح مطلوًبــا لــدى االحتــالل بعــد إطالقــه النــار علــى جنــدي صهيونــي خــالل 
االحتــالل  قــوات  طلــب  الفلســطينية  الســلطة  ورفضــت   ،1996 عــام  النفــق  هبــة 
تســليمه لهــا، إلــى أن توصــل الطرفــان التفــاق بنقــل مــكان عملــه مــن بيــت لحــم إلــى 
جنيــن، حيــث أشــرف علــى عــدٍد مــن الــدورات العســكرية، ومنــح رتبــة مــالزم أول، 
األمــن  أفــراد  انخــراط  باتجــاه  ودفــع   ،2000 عــام  الثانيــة  االنتفاضــة  فــي  وشــارك 
املســتوطنات  علــى  النــار  إطــالق  مــن عمليــات  عــدًدا  ــذ  ونفَّ ــط 

َّ
فيهــا، وخط الوطنــي 

ــا صهيونًيــا علــى الطريــق االلتفافــي حــول 
ً
ــه أصــاب ضابط القريبــة مــن جنيــن، كمــا أنَّ

جنيــن.  

 ،2002 يعتبــر أبــو جنــدل القائــد العســكري ملعركــة مخيــم جنيــن فــي نيســان عــام 
إذ انضــم لعناصــر املقاومــة فــي املخيــم، وأعلــن انفصالــه عــن قــوات األمــن الوطنــي 
ووضــع  املخيــم،  عمليــات  غرفــة  وتــرأس  املخيــم،  مــن  االنســحاب  طلبهــا  ــض 

َ
وَرف

خطــة عســكرية للدفــاع عــن املخيــم، فقّســمه إلــى ثمانيــة أقســام، وقــاد الدفــاع عــن 
املنطقــة الغربيــة فيــه.

عانــى أبــو جنــدل فــي مســيرته الوطنيــة؛ حيــث أصيــب إصابــات بالغــة فــي صــدره ويــده 
وفمــه أثنــاء اجتيــاح لبنــان عــام 1982، نقــل علــى إثرهــا إلــى املستشــفى، وتعــرض 
ملحاولــة اغتيــال مــن قبــل أحــد عناصــر جيــش لحــد املتعــاون مــع االحتــالل، وتــم 
نقلــه إلــى إحــدى مستشــفيات منظمــة التحريــر، وأصيــب خــالل معركــة مخيــم جنيــن 
الشــهيرة قبــل أن يقــوم االحتــالل بتصفيتــه فــي الحــادي عشــر مــن نيســان/ أبريــل 

عــام 2002.
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أول

العربيــة  املؤسســة  بيــروت،  السياســية«.  الوهــاب. »املوســوعة  الكيالــي، عبــد 
.1983 الثالــث،  الجــزء  والنشــر،  للدراســات 

املوســوعة  هيئــة  دمشــق:  العــام،  القســم  الفلســطينية«  »املوســوعة 
 .1984 الفلســطينية، 

الفلســطينية  »املوســوعة  والثقافــة.  للفكــر  عــرار  ســليمان  جائــزة  هيئــة 
 .2013 ط2،  والنشــر،  للدراســات  أروقــة  عمــان:  امليســرة«. 

ثانًيا: التراجم والسير

جبــارة، تيســير يونــس، البيشــاوي، ســعيد عبــد هللا. » املؤرخــون الفلســطينيون 
فــي القــرن العشــرين«. رام هللا: دار الشــيماء للنشــر والتوزيــع، 2007.

حمادة، محمد عمر. »أعالم فلسطين«. دمشق- بيروت: دار قتيبة، 1988

والنشــر،  للدراســات  أروقــة  عمــان:  لقيتهــم«.  »رجــال  هللا.  فتــح  الســلوادي، 
.2015

مركــز  القاهــرة:  ودروس(.  )مواقــف  حمــاس  حركــة  فــي  القــادة  الشــهداء  ســير 
2017م.   ،2 ط  والدراســات،  للبحــوث  الرايــة  مــع  بالتعــاون  العربــي  اإلعــالم 

العشــرين«.  القــرن  فــي  فلســطين  تــاب 
ُ

ك »موســوعة  عمــر.  أحمــد  شــاهين، 
 .1992 التحريــر،  منظمــة  فــي  الثقافــة  دائــرة  دمشــق: 

صالح، جهاد أحمد.« الرواد املقدسيون في الحياة الفكرية واألدبية في فلسطين«. 
رام هللا: االتحاد العام للكتاب واألدباء الفلسطينيين، ج2، ط2، 2011. 
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الفلســطينية  الجمعيــة  القــدس:  »فلســطينيون«.  مهــدي.  الهــادي،  عبــد 
.2011 ط2،  الدوليــة،  للشــؤون  األكاديميــة 

د.ن،  عّمــان:  فلســطين«.  فــي  واألدب  الفكــر  أعــالم  »مــن  يعقــوب.  العــودات، 
.1976

وأدبــاء  كتــاب  معجــم  الكاشــف  نضــال.«  أبــو  نزيــه  الفتــاح،  عبــد  القلقيلــي، 
فلســطين«. املجلــس األعلــى للتربيــة والثقافــة – منظمــة التحريــر الفلســطينية، 

 .2011 ط1، 

كلــوب، عرابــي محمــد. »مشــاعل علــى الطريــق قــادة ورمــوز منظمــة التحريــر«. 
ج1. غــزة: مركــز رؤيــة للدراســات واألبحــاث، 2016. 

نويهــض، عجــاج. »رجــال مــن فلســطين مــا بيــن بدايــة القــرن إلــى عــام 1948«. 
بيــروت: مطابــع الكرمــل الحديثــة، 1981.

مــن  النا�ســئ  الجيــل  الجــدد  »الفلســطينيون  جــون، واالش، جانيــت.  واالش، 
.1994 والتوزيــع،  للنشــر  األهليــة  عمــان:  القــادة«. 

ا: الكتب
ً
ثالث

جنيــن  مركــز  عّمــان:  عرفنــاه«.  كمــا  الحســيني  »فيصــل  توفيــق.  بكــر،  أبــو 
.2001 االســتراتيجية،  للدراســات 

أبــو حســنة، نافــذ. » خالــد الفاهــوم يتذكــر«. بيــروت، الــرواد للنشــر والتوزيــع، 
.1999

أبــو شــريف، بســام.« وديــع حــداد«. رام هللا: دار الرعــاة للدراســات والنشــر، 
 .2014

أبــو شــقرا، إبراهيــم. »الحــاج أميــن الحســيني منــذ والدتــه حتــى عــام 1936«. 



305

سلسلة النخبة الفلسطينية 2

.1998 والنشــر،  والترجمــة  للدراســات  املنــارة  دار  الالذقيــة: 

أبــو عبايــة، حافــظ، البيروتــي، محمــد »نصــب تــذكاري«. رام هللا: وزارة شــؤون 
األســرى واملحرريــن، 2013.

أبــو عرفــة، خالــد إبراهيــم. » حســن القيــق صفحــات مقدســية مضيئــة أربعــون 
عاًمــا مــن التربيــة والدعــوة والجهــاد«. رام هللا: دار الفكــر، 2018. 

دار  القــدس:  وأوراق«.  وثائــق  القيــق..  حســن   « إبراهيــم.  خالــد  عرفــة،  أبــو 
 .2017 والتوزيــع،  للنشــر  الجنــدي 

تكتمــل محطــات علــى طريــق  لــم  يوســف. »رحلــة  عــالء منصــور، محمــد  أبــو 
.2018 السياســات«  ودراســة  لألبحــاث  العربــي  املركــز  الدوحــة:  املقاومــة«. 

أبــو عمــرو، زيــاد. »الحركــة اإلســالمية فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة: اإلخــوان 
املســلمون؛ الجهاد اإلســالمي«. عكا: دار األســوار، 1989.

أبو عمرو، زياد. »خليل الوزير أبو جهاد«. عمان: دار الشروق، 2013.

أبــو نضــال، نزيــه. »مذكــرات أبــو إبراهيــم الكبيــر )خليــل محمــد عي�ســى عجــاك( 
والثقافــة  للتربيــة  األعلــى  املجلــس  هللا:  رام   .»39-36 لثــورة  القســامي  القائــد 

التابــع ملنظمــة التحريــر الفلســطينية، 2010.

األعمــال  الســيف:  هــزم  الــذي  الــدم  »رحلــة  )أعــداد(.  ســيد  رفعــت  أحمــد، 
.1997 واألبحــاث،  للدراســات  يافــا  مركــز  القاهــرة:  مجلديــن(«.  )فــي  الكاملــة 

األشقر، عمر. » صفحات من حياتي«. عمان: دار النفائس، 2010.

األغــا، نبيــل خالــد. »قضيــة فلســطين فــي ســيرة بطــل: الشــهيد الحــي عبــد القــادر 
الحســيني«. بيــروت: املؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، 1980.

»بواكيــر النضــال: مــن مذكــرات أكــرم زعيتــر 1909-1935«. بيــروت: املؤسســة 
العربيــة للدراســات والنشــر، 1994. 
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للعصــر  شــهادة  القســام..  شــرايين  مــن  الــدم  »حكايــة  علــي.  زاهــر  جباريــن، 
.2012 ط1،  للثقافــة،  فلســطين  مؤسســة  دمشــق:  والتاريــخ«. 

الجنــدي، عاصــم. »فــارس القســطل عبــد القــادر الحســيني«. ط 2. بيــروت: دار 
الطليعة، 1979.

املســبار  مركــز  دبــي:  الدولــة«.  علــى  والتمــرد  التحريــر  حــزب  الخالفــة  »حلــم 
 .2011 والبحــوث،  للدراســات 

 حــوار مــع جــورج مالبرينــو«. بيــروت: 
ً
حبــش، جــورج. »الثوريــون ال يموتــون أبــدا

دار الســاقي، 2009.

حجة، سليم. »درب األشواك«. ب.م. ن، ب.د.ن، 2015.

»الحركــة الوطنيــة الفلســطينية 1935-1939 يوميــات أكــرم زعيتــر«. بيــروت: 
مؤسســة الدراســات الفلســطينية، ط2، 1992.

حمــزة، محمــد. »أبــو جهــاد: أســرار بداياتــه وأســباب اغتيالــه«. القاهــرة: مكتبــة 
األســرة، ط 1، 1989. 

الديــن  الشــيخ عــز  فــي حيــاة وجهــاد  حمــودة ســميح. »الوعــي والثــورة- دراســة 
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 .1974 مايــو   / أيــار   ،33 العــدد  فلســطينية،  شــؤون  السياســية«. 

الحــوت، بيــان نويهــض. »املؤرخــون الفلســطينيون والنكبــة«. بيــروت: »مجلــة 
الدراســات الفلســطينية«، العــدد 89 )شــتاء 2012(.

مــن  بيــان نويهــض. »محمــد عــزة دروزة الشــاهد.. واملفكــر.. واملــؤرخ  الحــوت، 
.31 العــدد  الفلســطينية،  الدراســات  مجلــة  السداســية«.  مذكراتــه  خــالل 

الخالــدي، وليــد. »عــارف العــارف، النكبــة والفــردوس املفقــود«. بيــروت: »مجلة 
الدراسات الفلسطينية«، العدد 90 )ربيع 2012(.

الدقــاق، إبراهيــم.« فــي الذاكــرة: حيــدر عبــد الشــافي حــي دائمــا فــي الضميــر«. » 
مجلــة الدراســات الفلســطينية«. العــدد 72، خريــف 2007. 

» الســيدة ســميحة ســالمة خليــل رئيســة جمعيــة إنعــاش األســرة فــي ســطور«. 



314

سلسلة النخبة الفلسطينية 2

مجلــة التــراث واملجتمــع، العــدد 33، نيســان 1999.

: ســيرة موجــزة«. »مجلــة 
ً
 ومناضــال

ً
شــبيب، ســميح. »فيصــل الحســيني سياســيا

الدراســات الفلســطينية«، العــدد 48 خريــف 2001.

فلســطينية.  شــؤون  عــدوان«.  كمــال  الشــهيد  كتابــات  »حــول  منيــر.  شــفيق، 
 .1974 إبريــل   / نيســان  العــدد32، 

»شــهادات عــن االحتــالل والتهجيــر. الشــهادة األولــى: خليــل الوزيــر )أبــو جهــاد(«. 
»مجلة الدراســات الفلســطينية«، العدد 34، ربيع 1998.

عــارف، نصــر محمــد.« فلســطين واملشــروع النهضــوي العربــي: قــراءة فــي أفــكار 
خالــد الحســن«. » مجلــة الدراســات الفلســطينية«. العــدد 42، ربيــع 2000. 

الدراســات  مجلــة  الحســيني«.  فيصــل  الذاكــرة:  »فــي  حنــان.  عشــراوي، 
.2001 خريــف   48 العــدد  الفلســطينية، 

»حوليــات  العــارف«.  عــارف  ذاكــرة  فــي  والنكبــة  »القــدس  عونــي.  فــارس، 
.)2013 )ربيع-صيــف   15 العــدد  القــدس«، 

والعشــرين«.  الخامســة  ذكــراه  فــي  الحســيني  القــادر  »عبــد  خيريــة.  قاســمية، 
.1973 أبريــل  نيســان/   ،20 العــدد  فلســطينية«.  »شــؤون 

كيالــي، ماجــد. »رحيــل أحمــد صدقــي الدجانــي رجــل اإلجمــاع«. مجلــة الدراســات 
الفلســطينية، بيروت: مؤسســة الدراســات الفلســطينية، ع57، 2004.

العــدد  الفلســطيني،  التــراث واملجتمــع  البيــرة: مركــز  التــراث واملجتمــع.  مجلــة 
2006. )ملــف خــاص عــن ســيرة ســميحة خليــل(.  ،43

 ،44 العــدد  فلســطينية،  شــؤون  سيا�ســي«.  الجــئ  مذكــرات  كمــال.«  ناصــر، 
.1975 أبريــل  نيســان/ 

حوليــات  ثــورة«.  وقائــد  مصلــح  القســام:  الديــن  عــز  »الشــيخ  بشــير.  نافــع، 
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 .2013 شــتاء  خريــف-   ،14 العــدد  القــدس، 

ميــدان  إلــى  التطــرف  خنــادق  مــن  مدريــد:  بعــد  »عرفــات  ممــدوح.  نوفــل، 
الواقعيــة«. »مجلــة الدراســات الفلســطينية«، العــدد 61/60، خريــف 2004 

 .2005 شــتاء   –

الوزيــر، خليــل. »حركــة »فتــح«: البدايــات«. »مجلــة الدراســات الفلســطينية«، 
العــدد 104، خريــف 2015.

خامًسا: املراجع اإللكترونية

http://www.twtheq.ps مركز التأريخ والتوثيق الفلسطيني

www.thaqafa.org/ :مؤسسة فلسطين الثقافية

املوقع اإللكتروني لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني

https://www.nedalshabi.ps

http://www.ppp.ps :املوقع اإللكتروني لحزب الشعب الفلسطيني

/http://www.odabasham.net  :املوقع اإللكتروني لرابطة أدباء الشام

/https://saraya.ps  :املوقع اإللكتروني لسرايا القدس

https://www.alqassam.ps :املوقع اإللكتروني لكتائب القسام

/https://www.ikhwanonline.com :املوقع اإللكتروني لإلخوان املسلمين

/https://pflp.ps .املوقع اإللكتروني للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

https://bit.ly/37Oyn6b :املوقع اإللكتروني للمركز الفلسطيني لإلعالم

املوقع اإللكتروني ملركز الزيتونة للدراسات واالستشارات.
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www.alzaytouna.net

املوقع اإللكتروني ملنظمة التحرير الفلسطينّية:

http://www.plo.ps/index.php

https://hamas.ps/ar املوقع الرسمي لحركة حماس

https://www.babelwad.com :موقع باب الواد اإللكتروني

/http://shuhadaa-pal.org :موقع شهداء فلسطين

/https://qaweim.com موقع لجان املقاومة

/https://metras.co :موقع متراس اإللكتروني

موقع مركز برق للسياسات واالستشارات/ إسطنبول:

/https://barq-rs.com

https://www.ikhwanwiki.com  :ويكبيديا اإلخوان املسلمين

سادًسا: األفالم الوثائقية 

وثائقيات الجزيرة 

- »ابن القدس.. عبد القادر الحسيني«

https://bit.ly/2Vyfmiz

- » األمير األحمر- قاهر املوساد اإلسرائيلي«:

https://bit.ly/2LYdv1D

- برنامج شاهد على العصر، بهجت أبو غربّية) 10-1(:  
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https://bit.ly/2ULhLX1

- » الجريمة السياسية – علي حسن سالمة«:  

   https://bit.ly/3onLG48

- »شيخ املناضلين.. بهجت أبو غربّية« :  

https://bit.ly/2BcMFAz

- »الصندوق األسود- أبو نضال: البوصلة والبندقية«:  

   https://bit.ly/3oqNHfV

- »املطران كبوجي«:  

 https://bit.ly/3qzMHYP

- »نهايات غامضة/ وديع حداد«:  

https://bit.ly/2JzgPTk

وثائقيات الحوار » مراجعات«:  

https://bit.ly/3gaH9ig :)سعيد مراغة أبو مو�سى )27 حلقة -

https://bit.ly/3g9PK50 :)سليمان الحمد )ثالث حلقات -

وثائقيات رجال حول القدس: 

  https://www.youtube.com/watch?v=o9M2inTKtjk   سعيد بالل   - 

   https://www.youtube.com/  : مســودة  عدنــان    - 
w a t c h ? v = P I G V n g p Z 6 A w
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https://www.youtube.com/   :زيــد أبــو  فــؤاد  محمــد    - 
w a t c h ? v = k 7 A l 8 J 4 j t z M

  https://www.youtube.com/  :صبحــة ناجــي    - 
w a t c h ? v = S W F i b U D 1 i j Y

خرى:  
ُ
وثائقيات أ

  https://bit.  :كويــك أبــو  ســميح  الفلســطينية..  الثــورة  فيديوهــات    - 
l y / 3 l z j v 0 8  

https://bit.ly/3ifqdHy  :وثائقي عن سيرة أبو أيمن طه   - 

  https://bit.ly/3g6PNOS :وثائقي عن سيرة ناجي علوش   - 
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أحمد الحاج علي
ون

ُّ
أحمد عط

أسامة القواسمي
أمين مقبول

أيمن دراغمة

بدران جابر

 بسام الصالحي

بالل الشخشير

تيسير عمران

تيسير نصر هللا

جمال حويل

حاتم عبد القادر

حافظ البرغوثي

حسام خضر

حسن يوسف

ال حسين رحَّ

حنا عميرة

خالد أبو طوس

خالد أبو عرفة

خالد طافش
خالد منصور

خالدة جرار

خضر أبو عّبارة
خضر السامري

خضر عدنان 

خلود املصري

خليل عساف

داوود أبو سير 
رائد طه  

رفيق أبو سيفين
رفيق النتشة

روضة بصير

روك ألفرد روك
زاهر الششتري

زكريا الزبيدي
زياد البندك

ساما عويضة
سامر عنبتاوي

سامي مسلم

سحر القواسمي

سعيد كنعان

سمر األغبر

سمر عوض هللا

سمر هواش

سمير أبو عيشة

سميرة الحاليقة

سهام ثابت

سهيل سلمان

شاهر سعد

صالح الياصيدي

قائمة سلسلة النخبة الفلسطينية 1
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طارق قعدان

عاصم عبد الهادي

عبد اإلله األتيرة

عبد الجابر فقهاء

عبد الخالق النتشة

عبد الرحمن زيدان

عبد العليم دعنا

عدلي يعيش

عدنان حمارشة
عدنان عصفور

عزيز الدويك

عصام األشقر
علي السرطاوي

عمر شحادة
عمر عبد الرازق

غسان حمدان

فدوى البرغوثي

فواز عقل
فيرا بابون

فيصل عرنكي

قدري أبو بكر

قدورة فارس

قيس أبو ليلى

ليلى غنام

ماجد حسن 
ماجدة املصري

ة ماجدة فضَّ

ماهر الخراز

محمد أبو علي »أبو علي يطا«

محمد أبو طير

محمد الحاج قاسم

محمد اللحام

محمود الصيفي

محمود الرمحي

مريم صالح

مصطفى البرغوثي

مناضل حنني
منى منصور

مؤيد شعبان

ناصر الدين الشاعر

نايف أبو خلف

نجاة أبو بكر

نزار رمضان
نزيه أبو عون

نظام الشولي

واصل أبو يوسف

وصفي قبها

وليد الهودلي
ياسر منصور

يونس عمرو
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