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املقدمة 

السياســية  للتنميــة  التــي اعتمدهــا مركــز رؤيــة  البحثيــة  للسياســة  اســتنادا         
بحثيــة  مؤسســات  مــن  املبذولــة  البحثيــة  الجهــود  مــع  التكامــل  علــى  والقائمــة 
وأكاديميــة مختلفــة، والتركيــز علــى مــا نعتقــد بأهميتــه مــن امللفــات الفلســطينية، 
الــذي توليــه هــذه املؤسســات بالقضيــة الفلســطينية،  وفــي ظــل االهتمــام الكبيــر 
اجتهــد فريــق املركــز فــي اختيــار مجموعــة مــن املوضوعــات وامللفــات بهــدف تكثيــف 
البحــث حولهــا، وتعميــق معرفــة القــارئ الفلســطيني والعربــي بهــا، لــذا أولــى املركــز 
اهتمامــا خاصــا بالنخــب الفلســطينية علــى اختــالف مكوناتهــا الفكريــة واأليدلوجيــة 
والثقافيــة  السياســية  املختلفــة؛  اختصاصهــا  بمجــاالت  وكذلــك  والسياســية، 
واالجتماعيــة 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  فــي  بالرغبــة  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  مرتبطــا  أو  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  بخصوصيــة  مرتبطــة  خصوصيــة 
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طويــل نحــو التحــرر واالســتقالل والبحــث عــن العدالــة، فقــد كانــت ســيرة غالبيــة 
مشــروع  مواجهــة  فــي  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.

اعتمــد مركــز رؤيــة ومنــذ تأسيســه املعيــار الوطنــي فــي التعامــل مــع كافــة القضايــا، 
فقــد حــرص علــى تغطيــة متوازنــة لهــذا امللــف سياســيا وجغرافيــا وفكريــا، وبــذل 
االنتمــاء  عــن  النظــر  الفلســطينية بصــرف  النخبــة  إلــى  للوصــول  كل جهــد ممكــن 
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 
النخبــة  تصنيــف  ضمــن  يقــع  مــن  كل  إلــى  الوصــول  علــى  القريــب  املســتقبل  فــي 
واملجتمعيــة  النقابيــة  والقيــادات  فاألكاديميــون  البحثــي،  فريقــه  اعتمدهــا  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

فــي مجــاالت الحيــاة املتخلفــة،        النخبــة مفهــوم واســع يمتــد ليشــمل املتميزيــن 
ففــي كل مجتمــع تبــرز نخــب سياســية واقتصاديــة وأكاديميــة واجتماعيــة ومهنيــة ... 
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 العشــرين والحــادي 

والعشــرين. 

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،  وغيــر  الرســمية  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  املحطــات  فــي  وعلميــة 
وللحركــة  وتفاعالتهــا  الفلســطينية  للقضيــة  وكان  املجــاالت،  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 
الــذي  الوقــت  وفــي  واحــد،  كتــاب  فــي  تراجمهــا  ضبــط  العســير  مــن  يجعــل  الــذي 
اقتصــر اإلصــدار األول والثانــي والثالــث والرابــع مــن السلســلة علــى جــزء مــن النخبة 
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تنــا قائمــة بهــا فــي نهايــة هــذا الكتــاب(، والتــي بــرزت فــي  الفلســطينية السياســية )ثبَّ
الفتــرة املمتــدة مــن منــذ االحتــالل البريطانــي حتــى يومنــا هــذا، فــإن هــذا الكتــاب يأتــي 

 .
ً
 لألجــزاء الســابقة، واألمــل معقــود علــى إتمــام أجــزاء أخــرى مســتقبال

ً
اســتكماال

أخــذ  وقــد  الفلســطينية،  النخبــة  مــن سلســلة  الخامــس  الجــزء  هــو  الكتــاب  هــذا 
باالعتبــار عنــد اختيــار شــخوصه انخراطهــا فــي العمــل الوطنــي بأبعــاده املختلفــة، 
ــا وتجــارب فــي هــذا املضمــار، كمــا 

ً
السياســية والنضاليــة واملدنيــة، وامتالكهــا تاريخ

والفصائليــة  السياســية  للشــخصيات  والفصائلــي  السيا�ســي  االنتمــاء  تنــوع  راعــى 
الفاعلــة علــى الســاحة السياســية، وتلــك التــي كان لهــا تاريــخ فــي العمــل السيا�ســي، 
وحــرص الكتــاب علــى تغطيــة األبعــاد املختلفــة للشــخصيات املدروســة؛ فتضمــن 
السيا�ســي  والكســب  والثقافيــة  والتعليميــة  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  الحالــة 
قضاياهــا  مــن  وموقفهــا  الراهنــة  الفلســطينية  للحالــة  تصورهــا  م  وقــدَّ والنضالــي، 
مــن  الجــزء  هــذا  فــي  مكانــة  والفكريــة  الثقافيــة  للشــخصيات  وكان  املختلفــة، 
السلســلة، إذ اشــتمل علــى عــدد مــن املشــتغلين بالحقليــن األكاديمــي والفكــري ومــن 
ــاب وشــعراء وروائييــن ومؤرخيــن، وقــد وضعــت  تَّ

ُ
الذيــن بــرزوا فــي إنتاجاتهــم مــن ك

ترتيــٍب هجائــٍي واضــح.  الشــخصيات ضمــن  أســماء 

اســتندت املعلومــات الــواردة فــي هــذا الجــزء بشــكٍل أســاٍس علــى عــدد مــن املصــادر 
ِســيٍر وتراجــم ودراســاٍت وأبحــاث،  واملراجــع شــملت موســوعاٍت ومذكــراٍت وكتــب 
شــرت علــى مواقــع إلكترونيــة رصينــة وبرامــج وثائقيــة 

ُ
باإلضافــة إلــى تقاريــر ومقــاالٍت ن

تنــا املصــادر واملرجــع   فــي نهايــة الكتــاب. كمــا ُجمعــت  تهــا فضائيــات وغيرهــا، وقــد ثبَّ
َّ
بث

باحثــو  أجراهــا  مطولــة  مقابــالت  خــالل  مــن  الشــخصيات  بعــض  عــن  املعلومــات 
َســِرها. 

ُ
املركــز معهــا أو مــع أ
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)2021-1941(

• ولــد يف قريــة بيــت دراس 	
ــرة قضــاء غــزة. املهجَّ

• عضــو املكتــب اإلداري لإلخوان 	
فلســطين  يف  املســلمين 

ــابقا. س

• حركــة 	 يف  مؤســس  قائــد 
حمــاس.

• املجمــع 	 مؤسســي  أحــد 
اإلســامي يف غــزة ونائــب 

ســابقا.  رئيســه 

ــرة قضــاء غــزة عــام 1941.  هجَّ
ُ
ولــد إبراهيــم فــارس اليــازوري فــي قريــة بيــت دراس امل

خانيونــس  مخيــم  مدرســة  وفــي  دراس  بيــت  مدرســة  فــي  األساســية  املرحلــة  درس 
التابعــة لألونــروا، وأنهــى الثانويــة العامــة عــام 1960، ونــال درجــة البكالوريــوس فــي 
الصيدلــة مــن جامعــة القاهــرة فــي مصــر عــام 1965. عمــل فــي مستشــفى الشــفاء 
فــي غــزة بيــن عامــي )1965-1975(، وعمــل فــي صيدليــة لــه، كمــا عمــل محاضــرا فــي 

الجامعــة اإلســالمية فــي غــزة.   

انتمــى اليــازوري لجماعــة اإلخــوان املســلمين فــي شــبابه املبكــر فــي مدينــة خانيونــس، 
ومــارس  واملؤسســاتية،  والثقافيــة  واالجتماعيــة  الدعويــة  فعالياتهــا  فــي  وشــارك 
العمــل املؤسســاتي  فــي  أثنــاء دراســته الجامعيــة، وانخــرط  نشــاطا طالبيــا ودعويــا 
والنقابــي فــي قطــاع غــزة  فــي ســبعينيات وثمانينيــات القــرن العشــرين؛ فــكان أحــد 
مؤس�ســي املجمــع اإلســالمي فــي غــزة، ونائــب رئيــس هيئتــه اإلداريــة لعــدة ســنوات، 
ســر  وأميــن  غــزة،  قطــاع  فــي  األحمــر  الهــالل  لجمعيــة  التنفيذيــة  اللجنــة  وعضــو 
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املكتــب  فــي  عضــوا  وكان  ســنوات،  لعــدة  غــزة   لقطــاع  العربيــة  الطبيــة  الجمعيــة 
اإلداري لإلخــوان املســلمين فــي فلســطين فــي النصــف الثانــي مــن ثمانينيــات القــرن 
العشــرين، ومــن مؤس�ســي حركــة حمــاس أواخــر عــام 1987، ورئيــس مجلــس شــورى 

منطقــة الزيتــون فــي غــزة.

عانــى اليــازوري أثنــاء مســيرة نضاليــة؛ إذ اضطــر لالنتقــال مــع عائلتــه أثنــاء أحــداث 
النكبــة إلــى بلــدة أســدود ثــم إلــى مدينــة املجــدل ثــم إلــى مخيــم خانيونــس، وتعــرض 
فــي كانــون األول / ديســمبر عــام 1965م،  لالعتقــال مــن قبــل الســلطات املصريــة 
مــن ســجن مصــري  أكثــر  بيــن  ــل  وتنقَّ عــام 1966،  فــي صيــف  أخــرى  مــرة  واعتقــل 
مــن  أبــو زعبــل وليمــان طــرة والســجن الحربــي، وفصلتــه ســلطات االحتــالل  مثــل 
وظيفتــه فــي مستشــفى الشــفاء ألســباب سياســية، واعتقلتــه عــام 1988، وتعــرَّض 
للتعذيــب، وبقــي فــي الســجن مــدة 27 شــهرا، واستشــهد نجلــه مؤمــن برفقــة الشــيخ 
أحمــد ياســين فــي الثانــي والعشــرين مــن آذار/ مــارس عــام 2004، وأصيــب بفايــروس 

كورونــا وتوفــي فــي الحــادي عشــر مــن شــباط/ فبرايــر عــام 2021. 
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إبراهيم طوقان
)1941-1905(

• ولد يف مدينة نابلس. 	

• مســرحي 	 وكاتــب  شــاعر 
أدبــي.  وناقــد 

• ــعرية 	 ــة الش ــوز الحرك ــن رم م
القــرن  يف  فلســطين  يف 

العشــرين. 

وهــو  عــام 1905،  نابلــس  فــي مدينــة  آغــا طوقــان  داود  الفتــاح  عبــد  إبراهيــم  ولــد 
متــزوج ولــه ولــد وبنــت. درس املرحلــة األساســية فــي املدرســة الرشــادية الغربيــة فــي 
نابلــس، والثانويــة فــي مدرســة املطــران فــي مدينــة القــدس، وحصــل منهــا علــى الثانويــة 
العامــة عــام 1923، ونــال درجــة البكالوريــوس فــي اآلداب مــن الجامعــة األمريكيــة 
فــي لبنــان عــام 1929. عمــل مدّرســا للغــة العربيــة فــي مدرســة النجــاح الوطنيــة فــي 
نابلــس بيــن عامــي )1929-1930(، ومحاضــرا فــي قســم األدب العربــي فــي الجامعــة 
الرشــيدية  مدرســة  فــي  ومدّرِســا   ،)1933-1931( عامــي  بيــن  بيــروت  فــي  األمريكيــة 
ًفــا فــي قســم إدارة امليــاه فــي بلديــة نابلــس بيــن عامــي 

َّ
فــي القــدس عــام 1933، وموظ

)1934-1935(، ومراقًبــا عاًمــا للقســم العربــي فــي إذاعــة القــدس بيــن عامــي )1936-
1940(، ومحاضــًرا فــي دار املعلميــن الريفيــة فــي الرســتمية فــي العــراق عــام 1940. 

يعتبــر طوقــان مــن أهــم الشــعراء الفلســطينيين فــي القــرن العشــرين، فقــد بــدأ نظــم 
الشــعر متأثًرا بأخيه أحمد، ومطالعاته في كتب األدب العربي ومخالطته للشــعراء 
واألدبــاء فــي فلســطين ولبنــان، وقــد اتســم شــعره بالحــس الوطنــي وتمجيــد املقاومــة 
والشــهداء ونقــد الفســاد فــي الحركــة الوطنيــة ومحاربــة باعــة األرا�ســي للصهاينــة. 
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فــي صحــٍف منهــا: الشــورى  نشــر أولــى قصائــده عــام 1923، وأخــذ ينشــر أشــعاره 
الفلســطينية،  والدفــاع  البيروتيــة،  واملعــرض  الدمشــقية،  واألضاحــي  املصريــة، 
ونشــر فــي مجلــة كوكــب الشــرق القاهريــة، ومــن قصائــده الشــهيرة: مالئكــة الرحمــة 
)1924(، وحطيــن )1928(، والثالثــاء الحمــراء )1930(، والشــاعر املعلــم )1933(، 
وموطنــي )1934(، والشــهيد )1934(، ومرابــع الخلــود )1935(، وقــد صــدر ديوانــه 
بــع الحًقــا أكثــر مــن مــرة، 

ُ
الشــعري باســم »ديــوان إبراهيــم طوقــان« عــام 1955، وط

دمــت ســيرة حياتــه فــي مسلســل عراقــي بعنــوان »إبراهيــم طوقــان«، وأعلــن اتحــاد 
ُ
وق

حياتــه  حــول  وصــدر   ،2005 عــام  منــذ  باســمه  ســنوية  جائــزة  األردنييــن  الكتــاب 
وشــعره عــدد مــن الكتــب والدراســات واألبحــاث، وأعتبــره بعــض األدبــاء واملهتمــون 
بالحركــة الشــعرية فــي فلســطين والوطــن والعربــي أنــه كان شــاعًرا مجــدًدا، وأطلقــوا 

عليــه عــدة ألقــاب منهــا: شــاعر الجامعــة، وشــاعر الوطــن، وشــاعر فلســطين.

األمانــي  مجلــة  فــي  مقاالتــه  ونشــر  األدبــي،  والنقــد  واملقالــة  القصــة  طوقــان  كتــب 
البيروتيــة وفــي الصحــف الفلســطينية مثــل: فلســطين والجامعــة اإلســالمية، وكتــب 
م أحاديــث إذاعيــة فــي إذاعــة القــدس شــملت مواضيــع فــي الشــؤون  تمثيليــات، وقــدَّ
فــي  محاضــرات  سلســلة  م  قــدَّ كمــا  والفكريــة،  والدينيــة  واالجتماعيــة  السياســية 

والثقافيــة.  األدبيــة  املنتديــات 

أقيــل طوقــان مــن عملــه فــي إذاعــة القــدس ألســباب سياســية فــي األول مــن تشــرين 
إلــى  للدخــول  واضطــر  املــرض  مــن  حياتــه  فــي  وعانــى   ،1940 عــام  أكتوبــر  األول/ 
املستشــفى عــدة مــرات، كان آخرهــا املستشــفى الفرن�ســي فــي القــدس، حيــث أصيــب 
قــل جثمانــه إلــى نابلــس 

ُ
بنزيــف حــاد وتوفــي فــي الثانــي مــن شــهر أيــار/ مايــو 1941، ون

وُدفــن فيهــا.
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إبراهيم ادعيق

• ولــد يف بلــدة العوجــا يف 	
محافظــة أريحــا عــام 1960.

• املزارعيــن 	 اتحــاد  رئيــس 
 الـفـلـسـطـيـنيـيــــن عــــام

.)2015 – 1997(

• نائــب رئيــس بلديــة أريحــا 	
.)2009-2005 (

• النخيــل 	 مجلــس  رئيــس 
والتمــور الفلســطينية منــذ 

 .2011 عــام 

ولــد إبراهيــم حســن عبــد هللا ادعيــق فــي بلــدة العوجــا عــام 1960، ألســرة مهجــرة 
مــن بلــدة بيــت جيــز قضــاء الرملــة، وهــو متــزوج ولديــه خمســة أبنــاء. أنهــى تعليمــه 
فــي  البكالوريــوس واملاجســتير  ونــال درجتــي  أريحــا،  مــدارس  فــي  األسا�ســي والثانــوي 
فــي مجــال  العالقــات االقتصاديــة الدوليــة مــن جامعــة روســية عــام 1987. عمــل 

الزراعــة، كمــا أنــه يملــك مصنعــا لتعبئــة التمــور.

تأثــر ادعيــق بالحالــة الوطنيــة العامــة، وبنشــاطات الحــزب الشــيوعي الفلســطيني 
للحــزب  تأســيس مجموعــة طالبيــة  فــي  املا�ســي، فســاهم  القــرن  ثمانينيــات  بدايــة 
أســس  روســيا.  فــي  للدراســة  ويتجــه  املعهــد  يتــرك  أن  قبــل  قلنديــا،  معهــد  داخــل 
مــع آخريــن الشــركة الزراعيــة املتحــدة وهــي شــركة غيــر ربحيــة تقــدم املســاعدات 
فــي  ونشــط  األغــوار،  فــرع  الفلســطينيين  املزارعيــن  اتحــاد  أســس  كمــا  للمزارعيــن، 
رئيســا  وانتخــب  والصحيــة،  املدنيــة  بحقوقهــم  واملطالبــة  املزارعيــن  عــن  الدفــاع 
التحــاد املزارعيــن الفلســطينيين فــي الفتــرة بيــن عــام )1997 – 2015(، حيــث ســاهم 
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خــالل تلــك الفتــرة فــي تأســيس 76 جمعيــة تعاونيــة تخصصيــة فــي مجــال املحاصيــل 
الزراعيــة، وطــور عالقاتــه اإلقليميــة فــي املجــال الزراعــي، حيــث انفتــح علــى األتــراك، 
املزارعيــن  واتحــاد  الســوري،  الفالحيــن  واتحــاد  األردنــي،  الزراعــي  العمــل  واتحــاد 
اليمنــي وغيرهــا مــن االتحــادات الزراعيــة العربيــة. واهتــم بتوفيــر مســتلزمات اإلنتــاج 
الزراعــي للمزارعيــن، خصوصــا زراعــة النخيــل املحســن، حيــث يشــرف علــى 25% 
مــن أشــتال النخيــل فــي األغــوار، وانتخــب عــام 2005 نائًبــا لرئيــس بلديــة أريحــا مــدة 
أربــع ســنوات، وانتخــب عــام 2011 رئيًســا ملجلــس النخيــل والتمــور الفلســطينية 
منتجــات  ومقاطعــة  محاربــة  لجنــة  تأســيس  علــى  وعمــل  الغربيــة،  الضفــة  فــي 

املســتوطنات. 

يرى ادعيق بأنَّ مستقبل القضية الفلسطينية مبهم، والواقعين العربي واإلسالمي 
ال يبشــران بخيــر، ومــن املمكــن أن يمنــح االحتــالل بعــض التســهيالت للفلســطينيين 
لكنــه لــن يقــدم حــال نهائيــا، بــل ســيبقي الصــراع قائمــا، ويــرى أن اتفــاق أوســلو وضــع 
الفلســطينيين علــى مفتــرق طــرق، فإمــا قيــام دولــة فلســطينية أو إشــعال املنطقــة، 
لكــن الخيــار الثانــي هــو الــذي حــدث بســبب تغيــر املوقــف اإلســرائيلي وتغيــر الظروف 
اإلقليميــة التــي أصبحــت فــي صالــح االحتــالل، ومــع ذلــك فــإن االحتــالل علــى قناعــة 
بــأن  لــن يغيــروا رأيهــم باملطالبــة بوطنهــم وحــق العــودة. يعتقــد  بــأن الفلســطينيين 
بهــا الشــعب الفلســطيني وكان لالحتــالل  اســتمرار االنقســام نتــج عــن ظــروف مــر 
الفلســطيني كفلتــه  للشــعب  املقاومــة حــق شــرعي  أن  فيهــا، ويعتبــر  واإلقليــم دور 
االتفاقيــات الدوليــة، لكــن شــكل النضــال تحــدده الظــروف، ويتطلــب االتفــاق بيــن 
الفصائل على كيفية استخدام هذا الحق املشروع، ويؤمن بأن املصلحة الوطنية 
الفصائــل  مشــاركة  عــدم  وأن  السيا�ســي،  القــرار  فــي  الجميــع  مشــاركة  تقت�ســي 

الفلســطينية كافــة فــي منظمــة التحريــر يبقــى تمثيلهــا للفلســطينيين ناقًصــا. 

اعتقــل االحتــالل ادعيــق عــام 1988 ملــدة ســتة أشــهر إداريــا وُمنعــه مــن التنقــل بيــن 
املــدن الفلســطينية مــدة عاميــن.
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أمحد جبارة )أبو السكر(
)2013-1936(

• ولــد يف بلــدة ترمســعيا يف 	
ــرة.  ــة رام اهلل والبي محافظ

• أمضــى ســبعة وعشــرين عاما 	
ــجون االحتال.  يف س

• الثــوري	 املجلــس   عضــو 
لحركة فتح )2013-2003(. 

• الرئيــس لشــؤون	  مستشــار 
األسرى )2013-2003(. 

ولــد أحمــد إبراهيــم جبــارة املعــروف بـــ »أبــو الســكر« فــي بلــدة ترمســعيا فــي محافظــة 
رام هللا والبيــرة فــي الرابــع والعشــرين مــن آب/ أغســطس عــام 1936، وهــو متــزوج 
ولــه ثالثــة أوالد وثــالث بنــات. درس املرحلــة األساســية فــي مدرســة ترمســعيا، وأنهــى 
الثانويــة العامــة فــي الســجن. عمــل فــي التجــارة فــي البرازيــل عــام 1953، وبيــن عامــي 
 ،)1965-1961( عامــي  وبيــن   ،1954 عــام  كوملبيــا  فــي  وعمــل   ،)1957-1956(
والواليــات املتحــدة بيــن عامــي )1965-1974(، وعمــل فــي تجــارة الســيارات بيــن عامــي 
ــن مستشــارا للرئيــس لشــؤون األســرى منــذ عــام 2003، وُمنــح  )1975-1976(، وُعيَّ

رتبــة عميــد فــي قــوى األمــن الفلســطينية.  

فــي  وانخــرط  املتحــدة،  الواليــات  فــي  وجــوده  أثنــاء   1969 عــام  فتــح  لحركــة  انتمــى 
فعاليــات ُمناِصــرة للقضيــة الفلســطينية مثــل املظاهــرات ضــد سياســات االحتــالل، 
وجمــع التبرعــات ملنظمــة التحريــر والفصائــل املقاِوَمــة، وســاهم فــي تجنيــد عناصــر 
جديــدة لحركــة فتــح. ســافر إلــى بيــروت عــام 1974، والتقــى أبــو فــراس اللفتــاوي 
وتلقــى دورة  فتــح،  داخــل حركــة  الغربــي  القطــاع  فــي  املســؤول  )مصطفــى عي�ســى( 
إلــى فلســطين، وبــدأ باســتالم الســالح مــن الحركــة وتوزيعــه ســرا  عســكرية، وعــاد 
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ــط لتنفيــذ عمليــة فدائيــة 
َّ
علــى الخاليــا املقاِومــة فــي محافظــة رام هللا والبيــرة. خط

ضــد أهــداف صهيونيــة عبــر وضــع 35 كيلوغــرام مــن املتفجــرات فــي ثالجــة وإيصالهــا 
للموقــع املســتهدف بواســطة ســيارة فولكــس فاجــن كابينــا وتفجيرهــا، وقــد زار لبنــان 
قبــل تنفيــذ العمليــة، والتقــى خليــل الوزيــر أبــو جهــاد وأبــو فــراس اللفتــاوي، وأخــذ 
موافقتهمــا عليهــا، ثــمَّ عــاد إلــى فلســطين، واتفــق مــع خليتــه علــى تفاصيــل العمليــة، 
وســافر إلــى لبنــان يــوم تنفيذهــا فــي مدينــة القــدس املحتلــة فــي الخامــس مــن تمــوز/ 

يوليــو عــام 1975، وقــد أوقعــت حوالــي 13 قتيــال صهيونيــا و78 جريحــا.

كافــح أبــو الســكر ضــد االحتــالل أثنــاء وجــوده فــي األســر، وشــارك األســرى خطواتهــم 
النضاليــة بهــدف تحســين ظــروف اعتقالهــم، وخــاض معهــم ثالثــة عشــر إضرابــا عــن 
الطعــام، وأصبــح أحــد رمــوز املعتقليــن خصوصــا مــع اســتمرار اعتقالــه لســنوات 
طويلــة. أطلــق االحتــالل ســراحه فــي إطــار املفاوضــات مــع الســلطة فــي الثالــث مــن 
الثــوري لحركــة فتــح فــور  فــي املجلــس  ــن عضــوا  حزيــران/ يونيــو عــام 2003، وُعّيِ

اإلفــراج عنــه.

العشــرين  فــي  االحتــالل  اعتقلــه  إذ  النضاليــة؛  مســيرته  أثنــاء  الســكر  أبــو  عانــى 
إلــى  فــي طريــق العــودة  أيلــول/ ســبتمبر عــام 1976، علــى جســر الكرامــة وهــو  مــن 
فلســطين، وتعــرض للتعذيــب فــي مركــزي تحقيــق املســكوبية فــي القــدس والخليــل 
مــن  والعشــرين  الســابع  فــي  عليــه  االحتــالل  محاكــم  وحكمــت  الخليــل،  مدينــة  فــي 
حزيــران/ يونيــو عــام 1977 بالســجن املؤبــد وثالثيــن ســنة، وأصيــب بجلطــة قلبيــة 
وهــو فــي الســجن، وواجــه مــع األســرى الكثيــر مــن ممارســات القمــع والتنكيــل منهــا 
الضــرب ورش الغــرف بالغــاز، كمــا اعتقــَل االحتــالل زوجتــه عــام 1977 ملــدة ثمانيــة 
أشــهر بتهمــة مســاعدته فــي محاولتــه الهــرب مــن الســجن، ومنعهــا مــن الســفر ملــدة 

عشــرين ســنة. 

توفي أبو السكر في السادس عشر من تموز/ يوليو عام 2013. 
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إدوارد سعيد
)2003-1935(

• ــة يف 	 ــي الطالبي ــد يف ح ول
ــة. ــدس املحتل ــة الق مدين

• الوطنــي 	 املجلــس  عضــو 
. )1991 -1977 (

• مــن مؤسســي حركــة املبادرة 	
الوطنية الفلســطينية. 

• ــب 	 ــي وكات ــد أدب ــر وناق مفك
ــي.  ــط سياس وناش

فــي حــي  فــي األول مــن تشــرين الثانــي/ نوفمبــر عــام 1935  ولــد إدوارد وديــع ســعيد 
املرحلــة  ولــد وبنــت. درس  ولــه  متــزوج  القــدس املحتلــة، وهــو  فــي مدينــة  الطالبيــة 
األساســية فــي مــدارس الجزيــرة واإلعداديــة فــي مدرســة القاهــرة لألطفــال األمريكييــن 
فــي مدينــة القاهــرة ومدرســة وســان جــورج فــي القــدس، والثانويــة فــي كليــة فيكتوريــا 
فــي القاهــرة ومدرســة ماونــت هيرمــون Mount Hermon فــي واليــة ماساشوســتس 
Massachusetts فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة، والتــي حصــل منهــا علــى الثانويــة 
 Princeton العامــة عــام 1953، ونــال درجــة البكالوريــوس مــن جامعــة برنســتون
ودرجتــي   ،1957 عــام   New Jersey األمريكيــة  نيوجيــرزي  واليــة  فــي   University
مــن جامعــة هارفــرد  فــي األدب اإلنكليــزي )1964(  املاجســتير )1960( والدكتــوراه 
Harvard University فــي واليــة ماساتشوســتس Massachusetts األمريكيــة. عمــل 
 Columbia University محاضًرا في األدب اإلنجليزي واملقاَرن في جامعة كولومبيا
مــن  عــدٍد  فــي  زائــًرا  ا 

ً
وأســتاذ األمريكيــة،  املتحــدة  الواليــات  فــي  نيويــورك  مدينــة  فــي 

وييــل    ،1974 عــام   Harvard University هارفــرد  منهــا:  األمريكيــة  الجامعــات 
 Johns Hopkins هوبكينــز  وجونــز   ،)1976-1975( عامــي  Yale Universityبيــن 
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عــام 1979 وغيرهــا.   University

تعتبــر حــرب عــام 1967 نقطــة تحــول فــي مســار ســعيد السيا�ســي؛ إذ اندفــع نحــو 
التركيــز أكثــر علــى نضــال الفلســطينيين مــن أجــل التحــرر واالســتقالل، بتشــجيع 
مــن صديقــه إبراهيــم أبــو لغــد األســتاذ الجامعــي والناشــط السيا�ســي، فانخــرط فــي 
نشــاطات أكاديميــة وجماهيريــة لصالــح القضيــة الفلســطينية، وقــد ترجــم خطــاب 
أبــو عمــار الشــهير فــي األمــم املتحــدة عــام 1974، والتقــى الشــاعر محمــود درويــش 
فــي  ثــمَّ أصبــح عضــًوا  العــام،  نفــس  فــي  لبنــان  فــي  املنظمــة  ممثــل  الحــوت  وشــفيق 
املجلــس الوطنــي الفلســطيني عــام 1977، وناصــر حــل الدولتيــن، ثــم عــدل عنهــا إلــى 
حــل الدولــة الواحــدة، وشــارك فــي عــدد كبيــر مــن النــدوات والحــوارات السياســية 
التــي دافــع فيهــا عــن الروايــة الفلســطينية ملــا جــرى فــي فلســطين منــذ النكبــة عــام 
فــي  خصوًصــا  العربيــة  املنطقــة  فــي  األمريكيــة  السياســة  منتقــًدا  وكتــب   ،1948
فلســطين والعــراق وإجــراءات االحتــالل الوحشــية بحــق الفلســطينيين، وعــارض 
باســتقالته  ذلــك  عــن  ــر  عبَّ وقــد  السياســية،  التســوية  فــي  التحريــر  منظمــة  نهــج 
مــن املجلــس الوطنــي الفلســطيني عــام 1991، وانتقاداتــه املتكــررة للمفاوضــات، 
والتفــاق أوســلو عــام 1993، وألداء الســلطة الفلســطينية الداخلــي. تقــدم ســعيد 
خطــوة باتجــاه االنخــراط فــي الشــأن السيا�ســي الفلســطيني، حيــن شــارك فــي تأســيس 

     .2002 حركــة املبــادرة الوطنيــة الفلســطينية عــام 

ولــه  العشــرين،  القــرن  فــي  العالــم  فــي  ثقافًيــا  املهمــة  العناويــن  مــن  ســعيد  يعتبــر 
مســاهمات أساســية فــي عــدد مــن العلــوم اإلنســانية مثــل: التاريــخ وعلــم االجتمــاع 
بعــد  مــا  ودراســات  الحداثــة  ودراســة  اإلقليميــة،  والدراســات  واألنثروبولوجيــا 
االســتعمار، والنقــد املوســيقي، ويعتبــر كتابــه االستشــراق مــن أهــم كتبــه النقديــة 
كمــا  الغربيــة،  غيــر  املجتمعــات  عــن  الغربيــة  املعرفــة  مصــادر  فيهــا  تنــاول  التــي 
فــي كتاباتــه علــى  ــز 

َّ
فــي الثقافــة الغربيــة، ورك تنــاول بالنقــد صــورة العربــي واملســلم 

دور املثقــف فــي مواجهــة الســلطة وإغراءاتهــا، وكان عضــًوا فــي أكثــر مــن مؤسســة 
ونــادي  والعلــوم،  للفنــون  األميركيــة  األكاديميــة  منهــا؛  أمريكيــة  وبحثيــة  أكاديميــة 
القلــم الدولــي، والجمعيــة امللكيــة لــألدب، والجمعيــة األميركيــة للفلســفة، وجمعيــة 

الحديثــة. اللغــة 
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كتــب مئــات املقــاالت والدراســات واملداخــالت واملراجعــات، وصــدر لــه ثالثيــن كتاًبــا 
املعرفــة،  واالستشــراق:   ،)1966( الذاتيــة  الســيرة  وروايــة  كونــراد  جوزيــف  منهــا: 
واملجتمــع  واألدب   ،)1979( فلســطين  ومســألة   ،)1978( واإلنشــاء  والســلطة، 
وبعــد   ،)1983( الناقــد  النــص-   – والعالــم   ،)1981( اإلســالم  وتغطيــة   ،)1980(
الســماء األخيــرة: حيــوات فلســطينية ) 1986(، ولــوم الضحيــة )1988(، ومتتاليــات 
موســيقية ) 1991(، والثقافــة واإلمبرياليــة )1993(، وسياســة التجريــد )1994(، 
وتمثيــالت املثقــف )1994(، وغــزة أريحــا: ســالم أمريكــي )1995(، وأوســلو 2: ســالم 
واإلمبرياليــة  والثقافــة   ،)1996( االستشــراق  علــى  وتعقيبــات   ،)1995( أرض  بــال 

. فــي املنفــى )2004(، ومقــاالت وحــوارات )2004(  )1997(، وتأمــالت 

رجمــت كتبــه إلــى خمــس وثالثيــن لغــة، وحصــل علــى عــدد مــن الجوائــز التقديريــة 
ُ
ت

فخريــة  دكتــوراه  شــهادات  ونــال  العربــي،  والوطــن  وأوروبــا  املتحــدة  الواليــات  مــن 
نتــج عنــه العديــد مــن األفــالم الوثائقيــة العربيــة والغربيــة، 

ُ
مــن أكثــر مــن جامعــة، وأ

كمــا تناولــت العديــد مــن الكتــب ســيرته ونتاجاتــه الفكريــة منهــا: إدوارد ســعيد ناقــد 
االستشــراق.. قــراءة فــي فكــره وتراثــه )2011(، وإدوارد ســعيد االنتفاضــة الثقافيــة 
)2017(، وإدوارد ســعيد.. روايــة فكــره )2017(، وإدوارد ســعيد مــن نقــد خطــاب 
املثقــف  ســعيد..  وإدوارد   ،)2020( الكولونياليــة  خطــاب  نقــد  إلــى  االستشــراق 

 .)2021( الراديكالــي 

الــدم »اللوكيميــا« عــام 1991، وباشــر  اكتشــف ســعيد إصابتــه بمــرض ســرطان 
العــالج الكيمــاوي عــام 1994، وتوفــي فــي مدينــة نيويــورك فــي الخامــس والعشــرين 
مــن أيلــول/ ســبتمبر عــام 2003، وُدفــن فــي لبنــان، وقــد تأســس بعــد وفاتــه »معهــد 
إدوارد ســعيد الوطنــي للموســيقى« فــي رام هللا، وأطلقــت بلديــة رام هللا اســمه علــى 

أحــد شــوارع املدينــة.  
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إسحق درويش
)1974-1896(

• القــدس 	 مدينــة  يف  ولــد 
 . ملحتلــة ا

• عضــو الهيئــة العربيــة العليــا 	
منــذ تأسيســها عــام 1946. 

• مــن مؤسســي الحــزب العربي 	
ــطيني عام 1935. الفلس

• عضــو لجنــة الجهــاد املركزيــة 	
»قيــادة ثــورة 36 يف الخــارج«.

•  مــن مـؤسـســـي الـهـــيئة	
اإلسامية العليا عام 1967. 

ولد »محمد إســحق« مصطفى درويش في مدينة القدس املحتلة عام 1896، وهو 
ابــن شــقيقة الزعيــم الفلســطيني محمــد أميــن الحســينّي. درس املرحلــة األساســية 
فــي القــدس، واملرحلــة الثانويــة فــي بيــروت، ثــم التحــق بالكليــة الحربيــة فــي األســتانة 
فــي تركيــا، ونــال رتبــة ضابــط احتياطــي فــي الجيــش العثمانــي أثنــاء الحــرب العامليــة 
املجلــس  فــي  موظفــا  ثــمَّ  الوطنيــة،  املعــارف  روضــة  كليــة  فــي  مدّرِســا  عمــل  األولــى. 
للمجلــس  التابعــة  اإلســالمية  للمــدارس  مفتشــا  ثــمَّ  األعلــى،  الشــرعي  اإلســالمي 
اإلســالمي الشــرعي األعلــى، ثــمَّ مأمــورا ألوقــاف القــدس عــام 1932، ثــمَّ مديــرا لــدار 

األيتــام اإلســالمية فــي القــدس حتــى عــام 1937.

البريطانــي لفلســطين، وكان  أثنــاء االحتــالل  فــي الحركــة الوطنيــة  انخــرط درويــش 
حتــى  العشــرين  القــرن  عشــرينيات  منــذ  الحســيني  أميــن  للحــاج  األيمــن  الســاعد 
إحيــاء  إعــادة  وفــي  عــام 1918،  العربــي  النــادي  تأســيس  فــي  أواخــر حياتــه. شــارك 
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األول  الســكرتير  وأصبــح   ،1918 عــام  القــدس  فــي  الوطنيــة  املعــارف  روضــة  كليــة 
للجمعيــة اإلســالمية املســيحية فــي القــدس، وكان عضــوا فــي املؤتمــر الســوري الثانــي 
فــي مدينــة حيفــا  فــي املؤتمــر الفلســطيني الثالــث  فــي القــدس عــام 1920، وعضــوا 
عــام 1920، وعضــوا فــي املؤتمــر الفلســطيني الخامــس فــي مدينــة نابلــس عــام 1922، 
وعضــوا فــي املؤتمــر الفلســطيني الســابع فــي القــدس عــام 1928، وقــد أفــرزت هــذه 
املؤتمرات القيادة السياســية للشــعب الفلســطيني في حينه ممثلة بأعضاء اللجنة 

العربيــة. التنفيذيــة 

شــارك فــي املؤتمــر اإلســالمي للدفــاع عــن األق�ســى عــام 1928، ومؤتمــر التســليح فــي 
نابلــس عــام 1931، والــذي ُعقــد للتنديــد بســماح بريطانيــا بتســليح املســتوطنات، 
فــي  مؤسســا  عضــوا  وكان   ،1931 عــام  القــدس  فــي  العــام  اإلســالمي  املؤتمــر  وفــي 
الحــزب العربــي الفلســطيني وعضــوا فــي لجنتــه التنفيذيــة عــام 1935، وعضــوا فــي 
مؤتمــر بلــودان فــي ســوريا عــام 1937 الــذي رفــض قــرار التقســيم الصــادر عــن لجنــة 
بيــل امللكيــة، وعضــوا فــي لجنــة الجهــاد املركزيــة التــي كانــت تديــر الثــورة الفلســطينية 

الكبــرى )1936-1939( مــن الخــارج. 

اختيــر عضــوا فــي اللجنــة القوميــة فــي القــدس، وكان رســول الحــاج أميــن الحســيني 
مــع  اســتقر   .)36 ثــورة  فــي  العــرب  العســكريين  القــادة  )أحــد  القاوقجــي  فــوزي  إلــى 
تأســيس  فــي  وشــارك  العــراق،  ثــم  لبنــان  فــي   36 ثــورة  وكــوادر  قــادة  مــن  مجموعــة 
ثــورة رشــيد  فــي  املاليــة  بغــداد عــام 1941، وكان مســؤول  فــي  العربيــة  حــزب األمــة 
فشــل  بعــد  العــراق  غــادر   .1941 عــام  العــراق  فــي  بريطانيــا  ضــد  الكيالنــي  عالــي 
الثــورة، واســتقر فــي تركيــا، وكان وســيطا بيــن الالجئيــن العــرب فيهــا والحــاج أميــن 
الحســيني، ووصــل أوروبــا أثنــاء الحــرب العامليــة الثانيــة، واســتلم امللــف الســوري 
فــي املفاوضــات مــع دولتــي املحــور أملانيــا وإيطاليــا، وأصبــح عضــوا فــي الهيئــة العربيــة 
العليــا عــام 1946 والتــي أوكلــت لهــا مهمــة قيــادة الشــعب الفلســطيني أثنــاء أحــداث 
النكبــة، واســتقر مــع الحــاج أميــن الحســيني فــي مصــر بعــد النكبــة ثــم فــي بيــروت، 
فــي تأســيس الهيئــة اإلســالمية العليــا بعيــد احتــالل  ثــم عــاد إلــى القــدس، وشــارك 

عــام 1967.  القــدس  لشــرقي  الصهاينــة 
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كان  الــذي  راتبــه  بريطانيــا  أوقفــت  فقــد  النضاليــة؛  مســيرته  أثنــاء  درويــش  عانــى 
يتقاضــاه بوصفــه مديــرا لــدار األيتــام اإلســالمية فــي القــدس، واعتقلتــه الســلطات 
السيا�ســي لصالــح فلســطين، واعتقلتــه  نشــاطه  عــام 1943 علــى خلفيــة  التركيــة 
الســلطات الفرنســية مــع الحــاج أميــن وراســم الخالــدي ملــدة عــام فــي فرنســا، إلــى أن 
هربــوا مــن مقــر احتجازهــم بمعاونــة جماعــة اإلخــوان املســلمين فــي مصــر، واســتقر 
درويــش فــي القاهــرة حتــى عــام 1959، ثــمَّ منعــه النظــام املصــري مــن دخــول مصــر 

عــام 1964، فعــاد إلــى فلســطين، وعــاش فــي القــدس إلــى أن توفــي عــام 1974.
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إصالح جاد

• ولــدت يف مدينــة القاهــرة 	
يف مصــر عــام 1951.

• كاتبــة وباحثــة متخصصة يف 	
دراســات التنميــة واملرأة.

• مــن 	 عــدد  يف  ناشــطة 
املجتمعيــة. املؤسســات 

• أستاذة جامعية. 	

فــي الثانــي عشــر  فــي مصــر  فــي مدينــة القاهــرة  ولــدت إصــالح محمــد حســنين جــاد 
مــن نيســان/ إبريــل عــام 1951، وهــي متزوجــة ولهــا ثالثــة أبنــاء. درســت املرحلتيــن 
األساســية والثانويــة فــي مدرســة طلعــت حــرب الثانويــة فــي القاهــرة، ونالــت درجــة 
والعلــوم  االقتصــاد  كليــة  مــن  السياســية  والعلــوم  االقتصــاد  فــي  البكالوريــوس 
السياســية فــي جامعــة القاهــرة عــام 1974، ودرجــة املاجســتير فــي العلــوم السياســية 
ودرجــة   ،1979 عــام   Paris X Nanterre Universityنانتيــر باريــس  جامعــة  مــن 
 )University of London )SOAS الدكتوراه في دراسات التنمية من جامعة لندن

عــام 2004.

عملــت جــاد فــي ســكرتارية القســم العربــي فــي منظمــة اليونســكو بيــن عامــي )1978-
نــت محاضــرة فــي جامعــة بيرزيــت عــام 1983، وأصبحــت مديــرة معهــد  1979(، وُعّيِ
-2008( وعامــي   ،)1996-1995( عامــي  بيــن  بيرزيــت  جامعــة  فــي  املــرأة  دراســات 

وأســتاذا   ،)2017-2014( عامــي  بيــن  قطــر  جامعــة  فــي  مشــاركا  وأســتاذا   ،)2013
مشــاركا فــي جامعــة بيرزيــت منــذ عــام 2017. 

نشــطت جــاد سياســيا فــي شــبابها املبكــر؛ فانضمــت ملنظمــة الشــباب الناصريــة بيــن 
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عامــي )1966-1967(، وكانــت عضــوة فــي أحــزاب يســارية بيــن عامــي )1973-1969(. 
مثــل  فلســطين،  فــي  البحثيــة  واملراكــز  املؤسســات  مــن  عــدد  تأســيس  فــي  شــاركت 
مركــز شــؤون املــرأة فــي مدينتــي نابلــس وغــزة بيــن عامــي )1988-1989(، ومشــروع 
ركــن الطفــل لتحويــل »الحواكيــر« املهملــة إلــى مالعــب لألطفــال بيــن عامــي )1988-

1989(، ومركــز بيســان للبحــوث واإلنمــاء عــام 1989، والهيئــة املســتقلة لحقــوق 
املــرأة  دراســات  ومعهــد   ،1994 عــام  املــرأة  شــؤون  وطاقــم   ،1994 عــام  اإلنســان 
 Arab العربيــة  العائلــة  عــن  العاملــة  واملجموعــة   ،1994 عــام  بيرزيــت  جامعــة  فــي 
فــي جامعــة كاليفورنيــا- ديفيــس UC Davis، وشــغلت   Family Working Group
أيضــا عضويــة مجلــس أمنــاء معهــد دراســات املــرأة، وعضويــة الهيئــة االستشــارية 
وترأســت   ،)2008-2004( عامــي  بيــن  وبيــروت  عمــان  فــي  العربــي  التنميــة  لتقريــر 
بيــن  نيويــورك  فــي  العربيــة  املنطقــة  عــن  املفتــوح  املجتمــع  مؤسســة  أمنــاء  مجلــس 
للعلــوم  العربــي  للمجلــس  العاملــة  الهيئــة  فــي  عضــوة  وهــي   ،)2012-2008( عامــي 
االجتماعيــة منــذ عــام 2011، ولهــا عالقــات مــع العديــد مــن املؤسســات األكاديميــة 
العربيــة  والشــبكة  القاهــرة،  فــي  العربيــة  املــرأة  منظمــة  منهــا:  والدوليــة  العربيــة 
أوســطية  الشــرق  للدراســات  البريطانيــة  والهيئــة  العربيــة،  النســوية  للمؤسســات 

.)BRISMES )British Society for Middle Eastern Studies

حصلــت علــى عــدد مــن الجوائــز التقديريــة مــن مؤسســات عربيــة وأجنبيــة، ونالــت 
عــددا مــن منــح الزمالــة البحثيــة مــن جامعــات فــي قطــر وبريطانيــا والواليات املتحدة.  

والدوليــة،  والعربيــة  املحليــة  األكاديميــة  املؤتمــرات  مــن  عــدد  فــي  جــاد  شــاركت 
شــرت مقــاالت وأبحــاث ودراســات 

َ
وأشــرفت علــى عــدد مــن رســائل املاجســتير، ون

متخصصــة فــي شــؤون املــرأة والنــوع االجتماعــي والتربيــة والهويــة والتنميــة والقضيــة 
الفلســطينية، ومــن كتبهــا: املــرأة واالنتخابــات )1995(، والنــوع والسياســات العامــة 
َســر التي ترأســها نســاء النقاش العالمي والواقع الفلســطيني )1999(، 

ُ
)1996(، واأل

الشــرق  فــي  واملواطنيــة  والجنــدر   ،)2000( الراهــن  الوضــع  الفلســطينية-  واملــرأة 
األوســط )2003(، وتقريــر التنميــة البشــرية العربــي- تمكيــن املــرأة )2006(، ونســاء 
علــى تقاطــع طــرق - الحــركات النســوية الفلســطينية بيــن الهويــة الوطنيــة والعلمانيــة 

.)2014( واإلســالمية 
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ولهــا  اإلســالمي،  للبعــد  تقديرهــا  مــع  اليســاري  العربــي  القومــي  الفكــر  جــاد  تتبنــى 
عالقــات طيبــة مــع التياريــن الوطنــي الديمقراطــي واإلســالمي مبينــة علــى االحتــرام 
املتبــادل، وتؤمــن بتحريــر كامــل فلســطين التاريخيــة، وإنهــاء الســيطرة الصهيونيــة، 
وعــودة الالجئيــن إلــى ديارهــم، وتديــن اتفــاق أوســلو وترفضــه رفضــا كامــال، وتؤمــن 
االســتعمار،  تحــت  الواقعــة  للشــعوب  حــق مشــروع  بكافــة وســائلها  املقاومــة  بــأن 
يوجــد  بــل  التحريــر،  ومنظمــة  الوطنيــة  الســلطة  فــي  شــراكة  يوجــد  ال  أنــه  وتــرى 
اســتتباع للســلطة وهيمنــة علــى مفاصــل قــرار منظمــة التحريــر مــن قبــل الســلطة 
املتنفــذة، وتعتقــد أن النظــام السيا�ســي الفلســطيني الحالــي هــو نظــام أمنــي وظيفــي 
يخــدم الــدور اإلســرائيلي فــي زيــادة االســتيطان، ومصــادرة األرا�ســي، وطمــس الهويــة 
العربيــة ملدينــة القــدس، ويســاهم فــي فــرض الســيطرة األمنيــة علــى الفلســطينيين، 
بمــا  واإلســالمية  الوطنيــة  التيــارات  بعــض  بيــن  محمــود  تقــارب  يوجــد  املقابــل  فــي 

يخــدم اســتمرارية النضــال الوطنــي بكافــة أشــكاله.
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إهلام أبو غزالة
)2021-1939(

• يافــا 	 مدينــة  يف   ولــدت 
املحتلة. 

• كاتبة وناقدة.	

• باحثة وأكاديمية ومترجمة. 	

• ناشطة نسوية. 	

فــي األول مــن كانــون  فــي مدينــة يافــا املحتلــة  أبــو غزالــة  ولــدت إلهــام نايــف طاهــر 
فــي  املأمونيــة  فــي مدرســتي  األول/ ديســمبر عــام 1939. درســت املرحلــة األساســية 
مدينــة القــدس، والفاطميــة فــي نابلــس، واملرحلــة الثانويــة فــي املدرســة العائشــية فــي 
نابلــس، وحصلــت مــن األخيــرة علــى الثانويــة العامــة فــي الفــرع العلمــي عــام 1958، 
ونالــت درجــة البكالوريــوس فــي اللغــة اإلنجليزيــة وآدابهــا مــن جامعــة القاهــرة عــام 
 The University إنجلتــرا  أدنبــره/  جامعــة  مــن  اإلنجليزيــة  تعليــم  ودبلــوم   ،1964
of Edinburghعــام 1973، ودبلــوم تعليــم الكبــار مــن ذات الجامعــة عــام 1976، 
 Bangor  ويلــز بانجــور/  مــن جامعــة  التطبيقيــة  اللغويــات  فــي  املاجســتير  ودرجــة 
University فــي بريطانيــا عــام 1977، ودرجــة الدكتــوراه فــي علــم لغــة النــص وتحليــل 
الخطــاب مــن جامعــة جينزفيــل/ فلوريــداUniversity   Gainesville  فــي الواليــات 
املتحــدة عــام 1983. عملــت مدّرِســة فــي مدرســة وكالــة الغــوث لالجئيــن لإلنــاث فــي 
جنيــن، ومدرســة بنــات رام هللا الثانويــة فــي رام هللا، ومــدارس الفاطميــة، وجمــال 
عبــد الناصــر لإلنــاث، والعائشــية فــي مدينــة نابلــس بيــن عامــي )1964-1976(، وفــي 
كليــة النجــاح الوطنيــة فــي نابلــس بيــن عامــي )1972-1974(، ثــم عملــت محاضــرة فــي 
دائــرة اللغــة اإلنكليزيــة وآدابهــا فــي كليــة اآلداب فــي جامعــة بيرزيــت بيــن عامــي )1970-
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1985(، ومحاضــرة فــي الكليــة اإلبراهيميــة فــي القــدس بيــن عامــي )1991-1984(.

بــة مــن الحــزب  نشــطت أبــو غزالــة سياســيا فــي مرحلــة الدراســة الثانويــة، وكانــت مقرَّ
دراســاتها  أثنــاء  وانخرطــت  املختلفــة،  الوطنيــة  فعالياتــه  فــي  وتشــارك  الشــيوعي، 
املــرأة  ورابطــة  الفلســطينيين،  الطلبــة  رابطــة  نشــاطات  فــي  القاهــرة  فــي  الجامعيــة 
الفلســطينية، وعملــت مــع اتحــاد املــرأة فــي نابلــس، وانتمــت للجبهــة الشــعبية لتحريــر 
ِسســة فــي مســرح الزيتونــة فــي نابلــس عــام 

َ
فلســطين عــام 1976، وكانــت عضــوة ُمؤ

1976، ومــن مؤس�ســي رابطــة الطلبــة العــرب فــي واليــة فلوريــدا فــي الواليــات املتحــدة 
عــام 1979، ومــن مؤس�ســي معهــد دراســات املــرأة فــي واشــنطن فــي الواليــات املتحــدة 
فــي جامعــة بيرزيــت  عــام 1989، وعضــوة لجنــة تأســيس برنامــج تحليــل الخطــاب 
فــي  مــع جامعــة أمســتردام( عامــي )1993-1994(، وعضــوة استشــارية  )بالتعــاون 
برنامــج  مؤس�ســي  ومــن   ،1995 عــام  منــذ  الفلســطيني  للمســرح  الوطنيــة  اللجنــة 
ل إلــى معهــد دراســات املــرأة  دراســات املــرأة فــي جامعــة بيرزيــت عــام 1995، الــذي تحــوَّ

عــام 1997.

اللغويــات واألدب والنقــد  فــي مجــاالت  الكتابــة والتأليــف  فــي  أبــو غزالــة  انخرطــت 
للمنظــر  الناقــد  الوعــي  أجــل  مــن  التربيــة  كتــاب  وترجمــت  الذاتيــة،  والســيرة 
أنــا أنــت  التربــوي البرازيلــي باولــو فريــري Paulo Freire )1990(، ومــن إصداراتهــا: 
النــص  لغــة  علــم  إلــى  ومدخــل   ،)1987( الثالــث  العالــم  فــي  املــرأة  شــعر   - والثــورة 
)مشــترك، 1992(، وصــورة املــرأة فــي شــعر االنتفاضــة )1995(، ونســاء مــن صمــت 
)مجموعــة قصصيــة،1997(، الكتابــة النســوية وكتابــة املــرأة )1997(، ولــوزة تغنــي 
للشــجر)قصة لألطفــال، 1998(، وباقيــة هنــا: شــهيدة فلســطين شــادية أبــو غزالــة 
)1998( ، ونســاء رياديــات: الدكتــورة هالــة عطــا هلل )مشــترك، 1998(، واإلبــداع 
فــي خطــاب الروايــة الفلســطينية املعاصــرة )1998(،  – اللغــة – املــرأة - األلقــاب 
والعنقــاء أبــدا: الخــروج مــن يافــا بــدءا )ســيرة ذاتيــة، ج1، 2009(، ورفرفــات العنقــاء 

- ســيرة فلســطينية )ســيرة ذاتيــة، ج2، 2012(. 

عانــت أبــو غزالــة أثنــاء مســيرة حياتهــا؛ فقــد فقــدت أســرتها بيتهــم وأمالكهــم فــي يافــا 
ر اســتدعاؤها مــن قبــل الحاكــم العســكري  أثنــاء أحــداث النكبــة عــام 1948، وتكــرَّ
الســفر  مــن  وتــم منعهــا  عــام 1968،  منــذ استشــهاد شــقيقتها شــادية  الصهيونــي 
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عليهــا  وفــرض  شــهرين،  ملــدة   1976 عــام  االحتــالل  واعتقلهــا  الزمــن،  مــن  لفتــرة 
اإلقامــة الجبريــة ملــدة شــهرين.   

توفيت في الكويت في الثامن عشر من أيلول/ سبتمبر عام 2021. 
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إلياس اجللدة 

• ولــد يف مدينــة غــزة عــام 	
.1966

• املركزيــة 	 اللجنــة  عضــو 
للجبهــة الشــعبية يف قطــاع 

.)2020-2016( غــزة 

• نائــب رئيــس نقابــة العاملين 	
ــذ  ــة من ــات الصحي يف الخدم

عــام 2006.

• ــة 	 ــس يف جمعي ــو مؤس عض
املــرأة  لحمايــة  عائشــة 

والطفــل. 

• عضــو الهيئــة اإلداريــة للكنيســة األرثوذكســية يف 	
ــام 2017.  ــذ ع ــزة من ــة غ مدين

ُولــد إليــاس عــودة نخلــة الجلــدة فــي مدينــة غــزة فــي األول مــن آب/ أغســطس عــام 
ــرة قضــاء غــزة املحتلــة،  1966، ألســرة فلســطينية الجئــة مــن مدينــة املجــدل املهجَّ
وله ثالثة أوالد وبنت. درس املرحلة األساســية في مدرســتي اإلمام الشــافعي والفالح 
واملرحلــة  )األونــروا(،  الفلســطينيين  الالجئيــن  وتشــغيل  غــوث  لوكالــة  التابعتيــن 
الثانويــة فــي مدرســة يافــا، وحصــل منهــا علــى الثانويــة العامــة فــي الفــرع العلمــي عــام 
1984، ونــال درجــة الدبلــوم فــي الصحافــة واإلعــالم مــن مركــز الخليــل عــام 1990، 
ودرجــة البكالوريــوس فــي الخدمــة االجتماعيــة مــن جامعــة القــدس املفتوحــة/ فــرع 
غــزة عــام 2002، ودرجــة الدبلــوم العالــي فــي علــم االجتمــاع مــن جامعــة األق�ســى فــي 
غــزة عــام 2004. عمــل فــي أحــد مصانــع الذهــب فــي مدينــة غــزة عــام 1986، ثــم عمــل 
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رئيســا  ثــمَّ   ،)1986-1985( عامــي  بيــن  امليثــاق  لصحيفــة  وموزعــا  صحفيــا  محــررا 
لقســم النقابــات العماليــة فــي وزارة العمــل بيــن عامــي )1996-2003(، ثــمَّ عمــل فــي 

االتحــاد العــام لنقابــات عمــال فلســطين منــذ 2003.

التحــق الجلــدة فــي صفــوف الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين بدايــة االنتفاضــة 
الفلســطينية األولــى عــام 1987، وتــدرَّج فــي العمــل التنظيمــي داخلهــا، حتــى شــغل 
منصــب عضــو اللجنــة املركزيــة فيهــا فــي قطــاع غــزة بيــن عامــي )2016 – 2020(، كما 
انخــرط فــي العمــل النقابــي واملؤسســاتي؛ فــكان نائــب رئيــس نقابــة عمــال الخدمــات 
بيــن عامــي )1987-1994(، وأميــن ســر مجموعــة الكشــافة األرثوذكســية  العامــة 
فــي غــزة فــي تســعينات القــرن العشــرين، ونائــب رئيــس نقابــة العامليــن فــي الخدمــات 
املــرأة  لحمايــة  عائشــة  جمعيــة  تأســيس  فــي  وشــارك   ،2006 عــام  منــذ  الصحيــة 
 ،)2021-2012( عامــي  بيــن  إدارتهــا  مجلــس  رئيــس  وأصبــح   ،2009 عــام  والطفــل 
ثــمَّ أمينــا لصندوقهــا، وأمينــا لصنــدوق الجمعيــة الفلســطينية للتنميــة واإلعمــار 
الشــبان  إدارة جمعيــة  فــي مجلــس  )2009 – 2015(، وعضــوا  بيــن عامــي  »بــادر« 
للكنيســة  اإلداريــة  الهيئــة  وعضــو   ،2012 عــام  منــذ  لســرها  وأمينــا  املســيحية، 

األرثوذكســية العربيــة فــي غــزة منــذ عــام 2017. 

واقــع  حــول  عمــل  ورقــة  منهــا:  العمــل،  وأوراق  الدراســات  مــن  عــددا  الجلــدة  أعــدَّ 
العمــل النقابــي فــي ظــل االنقســام السيا�ســي )2008(، ودراســة حــول أثــر كورونــا علــى 
النســاء العامــالت فــي قطــاع الخدمــات العامــة )2021(، ودراســة حــول واقــع املــرأة 

فــي النقابــات العماليــة )2021(.

يؤمــن الجلــدة بــأن االحتــالل إلــى زوال مهمــا طــال الزمــن، ويؤمــن أيضــا بحــق الشــعب 
الفلســطيني بالحريــة واالســتقالل علــى كامــل التــراب الفلســطيني، وبعــودة الالجئيــن 
ــروا منهــا، وبحــق الشــعب الفلســطيني االســتفادة مــن مقدراتــه  إلــى ديارهــم التــي ُهّجِ
دون  أوســلو  باتفــاق  والقبــول  االحتــالل  بدولــة  االعتــراف  أن  ويعتقــد  وخيراتــه، 
الحصــول علــى اعتــراف بالدولــة الفلســطينية خطــأ تاريخــي، وإخــالل بامليــزان الدولــي 
لصالح االحتالل، ويعتبر أن االنقســام الفلســطيني خطر كبير، وهو جريمة ناتجة 
ــٌض للشــكل الديمقراطــي الــذي 

ْ
عــن زيــادة التعصــب الفئــوي والحزبــي الداخلــي، وَرف

نجــم عــن انتخابــات عــام 2006، ويــرى أن للشــعب الفلســطيني الحــق فــي اســتخدام 
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الطــرق والوســائل كافــة لنيــل حقــه، ويؤكــد علــى أن منظمــة التحريــر املمثــل الشــرعي 
للفلســطينيين، ولكــن ال يجــوز حرمــان أي لــون سيا�ســي مــن الدخــول فــي منظمــة 

التحريــر.

التــي  أثنــاء مســيرته النضاليــة؛ إذ أغلــق االحتــالل صحيفــة امليثــاق  عانــى الجلــدة 
كان يعمــل بهــا عــام 1986، واعتقلــه مرتيــن بيــن عامــي )1988-1991(، ومنعــه مــن 

الســفر لســنوات طويلــة. 

 



34

إلياس شوفاني
)2018-1932(

• يف 	 معليــا  بلــدة  يف  ولــد 
األىلع.  الجليــل 

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

• الوطنــي 	 املجلــس  عضــو 
 . بقا ســا

• ــح - 	 ــة فت ــادات حرك ــن قي م
ــام 1992.   ــى ع ــة حت االنتفاض

• أكاديمي ومؤرخ.	

ُولــد إليــاس شــكري ســليم شــوفاني فــي قريــة معليــا فــي الجليــل األعلــى فــي األول مــن 
فــي  نيســان/ إبريــل عــام 1932، وهــو متــزوج ولــه ابنتــان. درس املرحلــة األساســية 
املعلميــن  دار  مــن  دورة  وأنهــى  للبنيــن،  عــكا  ثانويــة  فــي  والثانويــة  معليــا،  مدرســة 
العــرب فــي يافــا عــام 1949، ودورة أخــرى متخصصــة فــي معالــم  فلســطين التاريخيــة 
والجغرافيــة عــام 1953، ونــال درجــة البكالوريــوس فــي التاريــخ اإلســالمي مــن كليــة 
الدراســات الشــرقية فــي الجامعــة العبريــة فــي مدينــة القــدس املحتلــة عــام 1962، 
 Princeton برنســتون  جامعــة  مــن  الشــرقية  الدراســات  فــي  املاجســتير  ودرجــة 
الدراســات  فــي  الدكتــوراه  ودرجــة   ،1965 عــام  املتحــدة  الواليــات  فــي   University
اإلســالمية الحديثــة والشــرق األدنــى مــن نفــس الجامعــة عــام 1968. عمــل مدرســا 
بين عامي )1949-1959(، وأســتاذا مســاعدا للدراســات الشــرقية في جامعة جورج 
 University of Maryland ماريالنــد  Georgetown Universityوجامعــة  تــاون  
مؤسســة  فــي  اإلســرائيلية  الدراســات  لقســم  ورئيســا   ،)1973-1967( عامــي  بيــن 
لدائــرة  ورئيســا   ،)1983-1973( عامــي  بيــن  بيــروت  فــي  الفلســطينية  الدراســات 
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األبحــاث فــي ذات املؤسســة لعــدة ســنوات، ورئيســا لقســم التخطيــط السيا�ســي فــي 
مركــز التخطيــط الفلســطيني بيــن عامــي )1973-1982(، ومديــرا ملركــز الدراســات 
الفلســطينية ومجلــة فتــح الصــادرة فــي مدينــة دمشــق بيــن عامــي  )1992-1983(. 

نشــط شــوفاني فــي العمــل الطالبــي أثنــاء دراســته الجامعيــة فــي الواليــات املتحــدة 
فــي إطــار منظمــة الطلبــة العــرب، والتحــق بحركــة فتــح بعيــد حــرب حزيــران عــام 
الفكريــة  التعبئــة  عــن  مســؤوال  وأصبــح  الوطنيــة،  فعالياتهــا  فــي  وشــارك   ،1976
فــي تنظيــم فتــح إقليــم أمريــكا، وقــد أصــدر مــع وليــد خــدوري نشــرة دوريــة باللغــة 
اإلنجليزيــة متخصصــة فــي شــرح القضيــة الفلســطينية للجمهــور األمريكــي بحملــت 
اســم فلســطين حــرة Free Palestine، والتحــق بالقطــاع الغربــي داخــل فتــح عــام 

1972 عــن طريــق حنــا مخائيــل )أبــو عمــر(. 

غــادر الواليــات املتحــدة فــور انــدالع حــرب عــام 1973، واشــتغل فــي إعــداد تقريــر 
بشــكل  وحاضــر  االحتــالل،  دولــة  حالــة  عــن  التحريــر  منظمــة  لقيــادة  أســبوعي 
مســتمر فــي مدرســة الــكادر الفتحــاوي، وفــي مــدارس الــكادر لعــدد مــن الفصائــل منهــا 
الجبهــة الشــعبية وجبهــة تحريــر فلســطين بيــن عامــي )1973-1982(، واختيــر عضــوا 
فــي املجلــس الوطنــي عــام 1977، ثــمَّ انتخــب عضــوا فــي املجلــس الثــوري لحركــة فتــح 
عــام 1980، وحــاول مــع حنــا ميخائيــل بنــاء حــزب يســاري قومــي عربــي ثــوري علــى 
الطريقة الفيتنامية داخل فتح، يؤمن بفكرة حرب الشعب حتى التحرير ويرفض 
التســويات السياســية واملرحليــة، وصــار عضــوا فــي اللجنــة القياديــة للقطــاع الغربــي 
عــام 1982، وكان ضمــن القيــادات الفتحاويــة التــي انشــقت عــن فتــح عــام 1983، 
وأسســت مــا ُعــرف بفتــح االنتفاضــة، والتــي أصبــح فيهــا أمينــا لســر املجلــس الثــوري، 
ــه اختلــف مــع قيادتهــا الحقــا، ففصلتــه منهــا عــام  ثــم مفــوض التعبئــة والتنظيــم، لكنَّ

1992، ثــم اســتقال مــن العمــل السيا�ســي فــي ذات العــام.      

كان شــوفاني عضــوا فــي االتحــاد العــام للكتــاب واألدبــاء والصحفييــن الفلســطينيين 
منــذ تأسيســه عــام 1972،  وقــد ألقــى عــددا مــن املحاضــرات السياســية والفكريــة 
وجــوده  منــذ  الكتابــة  ومــارس  تلفزيونيــة،  لقــاءات  فــي  وشــارك  ولبنــان،  ســوريا  فــي 
فلســطينية،  شــؤون  مجلــة  خصوصــا  دوريــة  مــن  أكثــر  فــي  املتحــدة  الواليــات  فــي 
والقضيــة  والسياســة  والفكــر  التاريــخ  فــي  كتابــا  وعشــرين  اثنيــن  عنــه  صــدر  وقــد 
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الفلســطينية والشــأن اإلســرائيلي، ومــن كتبــه: حــروب الــردة )1972(، ومــن تســوية 
إلــى حلــف- طريــق بيغــن إلــى القاهــرة )1979(، وإســرائيل ومشــروع كارتــر )1980(، 
مرِحــل 

ُ
ت الثكنــة   - الصهيونــي  والكيــان   ،)1983( املحطــة  والتســوية  وإســرائيل 

أهدافهــا )1990(، واملشــروع الصهيونــي وتهويــد فلســطين )1990(، والعالقــة بيــن 
الثكنــة واملركــز- الكيــان الصهيونــي والواليــات املتحــدة األميركيــة )1992(، واملوجــز 
فــي  وإســرائيل   ،)2001( املتــاح  فــي  وبحــث   ،)1996( السيا�ســي  فلســطين  تاريــخ  فــي 
 ،)2002( أجــزاء(  امللمــوس )3  إلــى  مــن املجــرد  خمســين عامــا املشــروع الصهيونــي 
ودروب التيــه - أزمــة العمــل الوطنــي الفلســطيني)2002(، ومنصــور نامــه - حلقــة 
مــن الحكايــة )2006(، ومرثيــة الصفــاء - ســيرة ذاتيــة )2008(، والتقصيــر- الخلــل 
فــي إدارة الصــراع العربــي الصهيونــي )2009(، وأمــن إســرائيل االســتراتيجي )2009(، 

.)2009( العربيــة  والحــروب اإلســرائيلية – 

عانــى شــوفاني أثنــاء حياتــه؛ إذ نســف االحتــالل بيــت أســرته عــام 1948، وأبعــده 
مــع أمــه وأخيــه إلــى الضفــة الغربيــة أوائــل عــام 1949، ثــم عــاد إلــى فلســطين تســلال، 
وأصبــح الجئــا فــي بلــده، ولــم يحصــل علــى أوراق ثبوتيــة )هويــة وجــواز ســفر( إال بعــد 
صراع قضائي في محاكم االحتالل استمر ملدة عام، كما راقبه مكتب التحقيقات 
الفيدراليــة )FBI( خــالل عامــي )1971-1973(، واســتجوبه أكثــر مــن مــرة. أصيــب 
بعــدد مــن األمــراض منــذ عــام 2004، وخضــع لعــدد مــن العمليــات الجراحيــة. توفــي 

فــي دمشــق فــي الســادس والعشــرين مــن كانــون الثانــي/ ينايــر عــام 2013.

 



37

أمري رصرص
)2021-1935(

• الفالوجــة 	 بلــدة  يف  ولــد 
غــزة. قضــاء 

• رابطــة 	 عضــو مؤســس يف 
فلســطين.  علمــاء 

• اإلخــوان 	 قيــادات  مــن 
فلســطين يف   املســلمين 

سابقا. 

• أكاديمــي وباحــث يف التاريخ 	
اإلسامي.

ولــد أميــر عبــد العزيــز أحمــد صالــح رصــرص فــي بلــدة الفالوجــة املهجــرة قضــاء غــزة 
عام 1935، وهو متزوج وله ولدان وأربع بنات. والده املناضل عبد العزيز رصرص 
الشــهير بـــ » العجــام«. درس املرحلــة األساســية فــي الفالوجــة والخليــل والثانويــة فــي 
الخليــل، وحصــل علــى الثانويــة العامــة مــن مدرســة الحســين بــن علــي الثانويــة، ونــال 
درجــة البكالوريــوس فــي الشــريعة مــن جامعــة دمشــق عــام 1967، واملاجســتير مــن 
جامعــة األزهــر عــام 1975، والدكتــوراه مــن نفــس الجامعــة عــام 1977، وحصــل 
ًســا فــي وزارة التربيــة والتعليــم مــدة 22 ســنة، ثــم  علــى درجــة األســتاذية. عمــل مدّرِ
محاضــًرا فــي أكثــر مــن جامعــة منهــا جامعــة القــدس/ أبــو ديــس، والجامعــة اإلســالمية 
فــي غــزة، وجامعــة الخليــل، وحاضــر فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة فــي نابلــس فــي الفتــرة 

بيــن عــام )2010-1980(.

 نشــأ رصرص متديًنا، والتحق بجماعة اإلخوان املســلمين في ســن مبكرة، وانخرط 
فــي فعالياتهــا فــي الضفــة الغربيــة واألردن، وأصبــح مــن قياداتهــا، وشــهد مرحلــة إعــادة 
إحياء نشاطاتها في الخليل بعد حرب عام 1967، وكان له نشاط في العمل العلمي 
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املؤسســاتي؛ فــكان عضــوا مؤسســا فــي رابطــة علمــاء فلســطين، وعضــوا فــي مجمــع 
البحــوث الفكريــة واإلســالمية، وعضــوا فــي مجمــع بحــوث آل البيــت فــي األردن، كمــا 

ــه عضــو مجلــس الفتــوى األعلــى فــي فلســطين. أنَّ

أشــرف رصــرص علــى عــدٍد مــن رســائل املاجســتير، وصــدر لــه العشــرات مــن الكتــب 
فــي الفقــه والفكــر اإلســالمي والتاريــخ منهــا: حقــوق اإلنســان فــي اإلســالم )1997(، 
فــي تاريــخ اإلســالم واملســلمين  وفقــه الكتــاب والســنة )2000(، وموســوعة الوجيــز 
)ثالثــة مجلــدات 2003(، وفقــه اإليمــان والنــذور )2005(، وافتــراءات علــى اإلســالم 
واملســلمين ) 2005(، والفقــه الجنائــي فــي اإلســالم ) 2010(، وموســوعة التفســير 
فــي  عنهــا  املنهــي  الفاســدة  واألنكحــة   ،)2012 مجلــدات  )ســتة  للقــرآن  الشــامل 
)مجلــدان  اإلســالمي  الفقــه  أصــول  وموســوعة   ،)2013  ( اإلســالمية  الشــريعة 
اإلســالمية  والفــرق  املستشــرقين،  هذيــان  منهــا:  الطبــع  تحــت  كتــب  ولــه   ،)2015
الفقــه  فــي  ودراســات  اإلســالم،  ميــزان  فــي  اإلنســانية  والنفــس  األديــان،  ومقارنــة 
املقــارن، وصلــوح اإلســالم لــكل زمــان ومــكان. وقــد كان مستشــارا للبنــوك اإلســالمية

توفي في التاسع  من أيلول/ سبتمبر عام 2021.
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أنيس صايغ
)2009-1931(

• ولد يف مدينة طبريا. 	

• أبحــاث 	 مركــز  عــام  مديــر 
منظمــة التحريــر )1976-1966(.

• العــام 	 األميــن  مستشــار 
العربيــة  الــدول  لجامعــة 

. )1982 -1980 (

• القومــي 	 املؤتمــر  عضــو 
 .1992 عــام  منــذ  العربــي 

• وأسـتـــاذ	 ومــؤرخ   مـفـكـــر 
جامعي. 

ولــد أنيــس عبــد هللا يوســف صايــغ فــي مدينــة طبريــا فــي الثالــث مــن تشــرين الثانــي/ 
نوفمبــر عــام 1931. درس املرحلــة األساســية فــي مدرســة طبريــا الحكوميــة، والثانويــة 
والفنــون  القــدس،  مدينــة  فــي  صهيــون(  )مدرســة  غوبــات  املطــران  مدرســتي  فــي 
الثانويــة  علــى  األخيــرة  مــن  حصــل  وقــد  صيــدا،  مدينــة  فــي  )األمريــكان(  اإلنجيليــة 
العامــة عــام 1949، ونــال درجــة البكالوريــوس فــي العلــوم السياســية مــن الجامعــة 
األمريكيــة فــي لبنــان عــام 1953، ودرجــة املاجســتير فــي دراســات الشــرق األوســط 
 University of كامبــردج  جامعــة  فــي   Pembroke College بمبــروك  كليــة  مــن 
Cambridge فــي بريطانيــا عــام 1959، ودرجــة الدكتــوراه فــي نفــس التخصــص ومــن 
نفــس الجامعــة عــام 1964. عمــل كاتًبــا فــي الصحــف واملجــالت بيــن عامــي )1954-

 ،1959 عــام  كامبــردج  جامعــة  فــي  املشــرقية  العلــوم  دائــرة  فــي  ومحاضــًرا   ،)1959
ومديــًرا لتحريــر القامــوس اإلنجليــزي- العربــي بيــن عامــي )1964-1966(، ومديــًرا 
لعمــادة  )1966-1976(، ومديــًرا  بيــن عامــي  التحريــر  أبحــاث منظمــة  ملركــز  عاًمــا 
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القاهــرة  فــي  العربيــة  الــدول  لجامعــة  التابــع  العربيــة  والدراســات  البحــوث  معهــد 
العربيــة  الــدول  جامعــة  فــي  فلســطين  لدائــرة  ومديــًرا   ،)1969-1968( عامــي  بيــن 
فــي الجامعــة  التاريــخ  فــي قســم  بيــن عامــي )1977 1978-(، ومحاضــًرا  القاهــرة  فــي 
الــدول  لجامعــة  العــام  لألميــن  ومستشــاًرا   ،)1980-1979( عامــي  بيــن  اللبنانيــة 

 .)1982-1980( عامــي  بيــن  العربيــة 

فــي  وانخــرط   ،1948 عــام  االجتماعــي  القومــي  الســوري  للحــزب  صايــغ  انتمــى 
الجامعيــة،  دراســته  أثنــاء  الطالبيــة  قياداتــه  مــن  وأصبــح  السياســية،  فعالياتــه 
وكان مــن كــوادره فــي انتخابــات بلديــة بيــروت واالنتخابــات البرملانيــة فــي لبنــان أوائــل 
خمســينيات القــرن املا�ســي، ومــن منظريــه أيًضــا، كمــا انضــم إلــى جمعيــة العــروة 
الوثقــى ذات التوجهــات القوميــة، وأصبــح رئيًســا لجمعيــة إنعــاش القريــة، وكذلــك 
ــه تــرك الحــزب عــام 1955، وتبنــى  لجمعيــة الخطابــة فــي الجامعــة عــام 1951، لكنَّ
الفكــر الناصــري وقابــل الرئيــس املصــري جمــال عبــد الناصــر ثــالث مــرات فــي أعــوام 
فــي املجلــس الوطنــي الفلســطيني، وعضــًوا  1963،1954، 1969، وأصبــح عضــًوا 
مؤسًســا ملنتــدى اللقــاء الثقافــي الفلســطيني عــام 1992، وعضــًوا فــي املؤتمــر القومــي 

العربــي منــذ عــام 1992، ونائًبــا لرئيــس املؤتمــر الوطنــي الفلســطيني عــام 1998.

كان لصايــغ دور محــوري فــي رفــد املكتبــة الفلســطينية والعربيــة والعامليــة باألدبيــات 
أثنــاء  أشــرف  فقــد  ومســتجداتها،  وتاريخهــا  الفلســطينية  بالقضيــة  املتخصصــة 
عملــه فــي مركــز أبحــاث منظمــة التحريــر علــى إصــدار ثالثمائــة كتــاب حــول فلســطين 
اليوميــات  مجلــد  بانتظــام  وأصــدر  الصهيونــي،  املشــروع  مــع  الصــراع  وقضايــا 
الفلسطينية السنوي منذ عام 1966، ومجلة شؤون فلسطينية منذ عام 1971، 
ونشــرة رصــد إذاعــة »إســرائيل« التــي كانــت تصــدر مرتيــن يوميــا، وكان صاحــب فكــرة 
فــي  املوســوعة  مــن  األول  القســم  طباعــة  علــى  وأشــرف  الفلســطينية،  املوســوعة 
أربعــة مجلــدات عــام 1984، وتولــى رئاســة تحريــر القســم الثانــي الصــادر عــام 1990 
فــي ســتة مجلــدات. أشــرف علــى إصــدار مجلــة املســتقبل العربــي بيــن عامــي )1978-

1979(، ومجلــة قضايــا عربيــة الشــهرية بيــن عامــي )1979-1981(، ومجلــة شــؤون 
ــن مستشــاًرا ملشــروعي املوســوعة العربيــة فــي  عربيــة بيــن عامــي )1981-1982(، وُعّيِ
فــي عمــان عــام 2012، وكان  دمشــق، واملوســوعة الفلســطينية امليســرة الصــادرة 
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مستشــاًرا لعــدد مــن املراكــز البحثيــة الفلســطينية والعربيــة.

بــدأ صايــغ بنشــر مقاالتــه فــي الصحــف واملجــالت اللبنانيــة منــذ عــام 1948، وكتــب 
 فــي مجلتــي الجمهــور وكل �ســيء، والحًقــا فــي مجــالت: أصــوات، وحــوار، والصيــاد، 

ً
أوال

واألسبوع العربي، والثقافة العربية، ومن الصحف التي كتب فيها: الحياة، وصدى 
باســم مســتعار  املا�ســي  القــرن  فــي خمســينيات  وكتــَب  والســفير،  والنهــار،  لبنــان، 
»ســمير جوهــري« تجنًبــا للمالحقــة السياســية مــن قبــل الســلطات اللبنانيــة، وترجــم 
عــدًدا مــن الكتــب، وأشــرف وناقــش ثالثيــن رســالة ماجســتير ودكتــوراه فــي جامعــات 
الطائفــي  لبنــان  منهــا:  كتاًبــا  عشــرين  وأصــدر  وأردنيــة،  ومصريــة  وســورية  لبنانيــة 
ســطول الحربــي األمــوي فــي البحــر األبيــض املتوســط، والفكــرة العربيــة 

ُ
)1955(، واأل

العــار  )1962(، وجــدار  العــرب  عنــد  القومــي  املفهــوم  وتطــور   ،)1958( فــي مصــر 
الزعامــة السياســية  )1965(، والهاشــميون وقضيــة فلســطين )1966(، ومفهــوم 
مــن فيصــل إلــى جمــال عبــد الناصــر )1966(، والهاشــميون والثــورة العربيــة الكبــرى 
بيــن  العســكرية  القــوى  وميــزان   ،)1967( العربيــة  والقوميــة  وفلســطين   ،)1966(
 1967-1948 املحتلــة  فلســطين  وبلدانيــة   ،)1967( و«إســرائيل«  العربيــة  الــدول 
و13   ،)1970( الفلســطينية  بالقضيــة  والجهــل   ،)1969( املقاومــة  وفــي   ،)1968(
للحركــة  العشــر  والوصايــا   ،)1996( الصهيونــي  اإلرهــاب  وملــف   ،)1994( أيلــول 
الصهيونيــة )1998(، ونصــف قــرن مــن األوهــام )1999(، وأنيــس صايــغ عــن أنيــس 

صايــغ )2006(.

ُعــرف عــن صايــغ موقفــه الجــذري املعــارض ملســار التســوية، فانتقــد اتفاقيــة كامــب 
ديفيــد، ومؤتمــر مدريــد واتفــاق أوســلو، ونــادي بتحريــر فلســطين مــن بحرهــا إلــى 
»حــارس  بـــ  كثيــرون  وصفــه  وقــد  القوميــة،  للقضايــا  بتبنيــه  أيضــا  وُعــرف  نهرهــا، 
الذاكــرة الفلســطينية«، و«عاشــق طبريــا« و«املثقــف املحتــرف« و«املثقــف الوطنــي 

النقــدي«.

 ،1948 عــام  بيتــه  مــن  االحتــالل  ه  هجــرَّ فقــد  حياتــه؛  مســيرة  أثنــاء  صايــغ  عانــى 
وأصبــح الجًئــا فــي لبنــان، ومنعتــه الســلطات األردنيــة مــن دخــول األردن بيــن عامــي 
فــي  كتبــه  بعــض  وُمنعــت  طويلــة،  لفتــرة  فيهــا  كتاباتــه  وُحظــرت   ،)1982-1966(
ــر  العــراق وســوريا، وحــاول االحتــالل اغتيالــه ثــالث مــرات، كانــت األولــى عندمــا فجَّ
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مدخــل مركــز األبحــاث برزمــة مــن أصابــع الديناميــت عــام 1971، وحدثــت الثانيــة 
فــي التاســع عشــر مــن تمــوز/ يوليــو عــام 1972 عبــر رســالة ملغومــة انفجــرت بيــن 
كبيــر، والزمــه  بشــكل  بصــره وســمعه  وتأثــر  وكتفــه ووجهــه  يــده  فــي  وأصيــب  يديــه 
ــت  طنيــن األذن طــول حياتــه، وفقــد بصــره فــي أواخــر حياتــه متأثــًرا باإلصابــة، وتمَّ
الثالثــة عندمــا قصــف  االحتــالل مقــر مركــز أبحــاث منظمــة التحريــر عــام 1974، 

فــي صيــف 1982 وحققــت معــه.  )الكتائــب(  اللبنانيــة  القــوات  وأوقفتــه 

توفــي فــي مدينــة عّمــان فــي الســادس والعشــرين مــن كانــون األول/ ديســمبر 2009، 
قــل جثمانــه إلــى بيــروت وُدفــن فيهــا. 

ُ
ون
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باسل األعرج
)2017-1984(

• ولــد يف قريــة الولجــة يف 	
ــم.  ــت لح ــة بي محافظ

• مدوِّن وكاتب وباحث.  	

• الِحـراكـــات	 فـــي   قـيـــادي 
الشبابية.  

• ناشط سياسي.	

فــي  لحــم  بيــت  محافظــة  فــي  الولجــة  قريــة  فــي  األعــرج  إبراهيــم  محمــود  باســل  ولــد 
الســابع والعشــرين مــن كانــون الثانــي/ ينايــر عــام 1984. درس املرحلــة األساســية 
فــي مدرســة قريــة الولجــة، والثانويــة فــي مدرســة ذكــور بيــت لحــم الثانويــة، وحصــل 
منهــا علــى الثانويــة العامــة عــام 2002، ونــال درجــة البكالوريــوس فــي الصيدلــة مــن 
جامعــة 6 أكتوبــر فــي مصــر عــام 2007. عمــل صيدلّيــا فــي مخيــم شــعفاط بيــن عامــي 
)2009-2011(، وباحثــا مــع فريــق املتحــف الفلســطيني فــي بلــدة بيرزيــت عــام 2014.  

نشط األعرج في حقل املقاومة الثقافية، فشارك مطلع 2011 في مشروع للتجوال 
للتعــرف علــى أرض فلســطين، وتوثيــق تجــارب املقاومــة الفلســطينية منــذ ثالثينيــات 
القــرن املا�ســي، وكان مــن الــكادر األسا�ســي فــي مشــروع الجامعــة الشــعبية املجانيــة 
املعروفــة باســم دائــرة ســليمان الحلبــي للدراســات االســتعمارية والتحــرر املعرفــي، 
م مســاق تاريــخ املقاومــة فــي فلســطين، وهــو مــن  وكان أحــد محاضريهــا، حيــث قــدَّ
مؤس�ســي موقــع بــاب الــواد اإللكترونــي. لــم يتوقــف عنــد حــدود املقاومــة الثقافيــة، 
والعمــل  واالعتصــام،  واملظاهــرة،  املســيرة،  مــن  املتاحــة  الكفــاح  أشــكال  فمــارس 
فــي حــراٍك شــبابٍي شــعبٍي ضــد االحتــالل وممارســاته، وشــارك  التطوعــي، وانخــرط 
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الولجــة ضــد  فــي قريــة  املظاهــرات  مثــل  املظاهــرات ضــد مشــاريع االســتيطان،  فــي 
االســتيطان والجــدار، واملظاهــرات ضــد مشــروع برافــر Prawer plan  االســتيطاني 
فــي النقــب عــام 2013، كمــا اعتــاد املشــاركة فــي مســيرات تشــييع الشــهداء فــي مــدن 
الضفــة الغربيــة وبلداتهــا وقراهــا ومخيماتهــا، وشــارك فــي الحــراك ضــد االنقســام فــي 

مدينــة رام هللا عــام 2011، ومســيرات العــودة فــي ذكــرى النكبــة.

خــاض تجربــة اقتنــاء الســالح والتــدرب عليــه واالســتعداد الســتخدامه فــي مقاومــة 
مــع صديقيــه محمــد  فــي االختفــاء، إذ اختفــى عــن األنظــار  االحتــالل، ولــه تجربــة 
حــرب وهيثــم ســياج فــي الفتــرة بيــن األول – الثامــن مــن نيســان/ إبريــل عــام 2016، 
إلــى أن اعتقلتهــم أجهــزة أمــن الســلطة الفلســطينية مــن إحــدى وديــان قريــة عــارورة 
فــي محافظــة رام هللا، وقــد عــاش األعــرج مطــاردا فــي الفتــرة بيــن الثامــن مــن أيلــول 

عــام 2016 إلــى الســادس مــن آذار/ مــارس عــام 2017.      

كتب األعرج عددا من املقاالت والدراسات، وألقى سلسلة من املحاضرات، وعقد 
مــن الفضائيــات  الثقافيــة، وكان يحــلُّ ضيفــا علــى عــدد  اللقــاءات  مــن  مجموعــة 
واملحطــات اإلذاعيــة فــي مناســبات مختلفــة، وقــد ُجمعــت أدبياتــه فــي كتــاب بعنــوان 

»وجــدُت أجوبتــي، هكــذا تكلــم الشــهيد باســل األعــرج«.

 آمــن األعــرج بفلســطين مــن بحرهــا إلــى نهرهــا، ودعــا إلــى مقاومــة االحتــالل بشــتى 
الوســائل، وفــي مقدمتهــا املقاومــة املســلحة التــي اعتــاد اإلشــادة بتاريخهــا وبرموزهــا، 
التســوية  وعــارض  ووجدانيــا،  وثقافيــا  اقتصاديــا  االحتــالل  بمقاطعــة  ونــادى 
ونــادى  وتبعياتــه،  أوســلو  اتفــاق  خصوصــا  ونتائجهــا،  ومرجعياتهــا  واملفاوضــات 

والتحريــر.  املقاومــة  برنامــج  أســاس  علــى  الوحــدة  وتحقيــق  االنقســام  بإنهــاء 

ــي قــد 
ّ
 جــاء فــي وصيتــه التــي كتبهــا قبــل اغتيالــه: » ... إن كنــت تقــرأ هــذا فهــذا يعنــي أن

مــت، وقــد صعــدت الــروح إلــى خالقهــا، وأدعــو هللا أن أالقيــه بقلــٍب ســليم، مقبــل 
 وجــدت 

ً
 مقتنعــا

ً
غيــر مدبــر، بإخــالص بــال ذرة ريــاء.. وأنــا اآلن أســير إلــى حتفــي راضيــا

أجوبتــي، يــا ويلــي مــا أحمقنــي، وهــل هنــاك أبلــغ وأفصــح مــن فعــل الشــهيد، وكان مــن 
املفــروض أن أكتــب هــذا قبــل شــهور طويلــة إال أن مــا أقعدنــي عــن هــذا هــو أن هــذا 
ســؤالكم أنتــم األحيــاء، فلمــاذا أجيــب أنــا عنكــم، فلتبحثــوا أنتــم، أمــا نحــن أهــل 
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القبــور ال نبحــث إال عــن رحمــة هللا«. 

عانــى األعــرج أثنــاء مســيرته النضاليــة؛ إذ اعتقلــه االحتــالل عــام 2011، وتعــرض 
ســرت فــي صــدره ثالثــة أضــالع، كمــا تــم االعتــداء عليــه 

ُ
للضــرب مــن قبــل االحتــالل وك

مــن أجهــزة أمــن الســلطة خــالل مشــاركته فــي مظاهــرة ضــد العــودة للمفاوضــات عــام 
2013، وُجــرح فــي رأســه، واعتقلــه جهــاز األمــن الوقائــي مــع خمســة مــن رفاقــه فــي 
نيســان عــام 2016، بتهمــة التخطيــط لعمليــات ضــد االحتــالل، وتعــرض للتعذيــب، 
وخــاض مــع أصدقائــه الخمســة إضرابــا عــن الطعــام للمطالبــة بإطــالق ســراحهم 
مــن ســجون الســلطة بيــن الثامــن والعشــرين مــن آب/ أغســطس – الســادس مــن 
أيلــول/ ســبتمبر عــام 2016، وتــم إطــالق ســراحهم مــن ســجن بيتونيــا فــي الثامــن مــن 
أيلــول/ ســبتمبر عــام 2016، وقــد أعــاد االحتــالل اعتقــال مجموعتــه بينمــا اســتمرت 
عائلتــه،  د  وهــدَّ مــرات،  عــدة  منزلــه  االحتــالل  واقتحــم  أشــهر،  لســتة  فــي مطاردتــه 
وحاصــر منــزال فــي محيــط مخيــم قــدورة كان يتحصــن فيــه، واغتالــه فــي الســادس مــن 
م جثمانــه لذويــه بعــد اثنــي عشــر يومــا مــن احتجــازه، 

َّ
آذار/ مــارس عــام 2017، وســل

وتــم دفنــه فــي قريتــه فــي الســابع عشــر مــن آذار/ مــارس عــام 2017. 
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باسم عيسى
)2021-1965(

• ولد يف قطاع غزة. 	

• ــب 	 ــزة يف كتائ ــواء غ ــد ل قائ
 .)2021-2017( القســام 

• الظــل يف 	 وحــدة  مؤســس 
القســام.  كتائــب 

• العســكري 	 املجلــس  عضــو 
القســام. لكتائــب  األىلع 

ولد باســم صبحي شــعبان عي�ســى في قطاع غزة في الســادس والعشــرين من شــباط/ 
حمامــة  قريــة  إلــى  أصولهــا  تعــود  الجئــة  فلســطينية  لعائلــة   ،1965 عــام  فبرايــر 
املرحلتيــن  درس  بنــات.  وأربــع  أوالد  ثالثــة  ولــه  متــزوج  وهــو  غــزة،  قضــاء  ــرة  هجَّ

ُ
امل

األساســية والثانويــة فــي مــدارس القطــاع، ونــال درجــة الدبلــوم فــي التربيــة، ثــم درجــة 
البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة القــدس املفتوحــة، ودرجــة البكالوريوس 

فــي الدراســات العســكرية مــن األكاديميــة العســكرية فــي قطــاع غــزة.  

انتمــى لجماعــة اإلخــوان املســلمين فــي شــبابه املبكــر، وانخــرط فــي نشــاطاتها الدعويــة 
والتربوية واالجتماعية، والتحق بحركة حماس فور تأسيسها، وشارك في فعالياتها 
الوطنيــة أثنــاء االنتفاضــة األولــى، والتحــق بكتائــب القســام منــذ تأسيســها، وتــدرج 
فــي املســؤوليات داخلهــا حتــى أصبــح عضــوا فــي املجلــس العســكري األعلــى للكتائــب، 

وقائــدا للــواء غــزة بيــن عامــي )2021-2017(.

يحيــى عيــاش  مثــل:  القســام  قــادة  أبــرز  مــع  املا�ســي  القــرن  تســعينيات  منــذ  عمــل 
تنفيــذ  فــي  مــع عمــاد عقــل وماهــر زقــوت  وعمــاد عقــل ومحمــد الضيــف، وشــارك 
فــي  القســام  كتائــب  نفذتهــا  الصفــر  نقطــة  مــن  صهاينــة  لجنــود  قتــل  عمليــة  أول 
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حــي الزيتــون فــي الثانــي عشــر مــن أيلــول/ ســبتمبر  عــام 1993، فيمــا ُعــرف بعمليــة 
مســجد مصعــب بــن عميــر، وواكــب تطويــر عمليــات تصنيــع الصواريــخ والقذائــف 
قــب بالتســتري لــدوره املتميــز فــي تصنيــع الســالح، 

ُ
داخــل الكتائــب منــذ بداياتهــا، ول

األســرى  علــى  الحفــاظ  مهمــة  تتولــى  التــي  القســام  فــي  الظــل  وحــدة  مؤســس  وهــو 
 Gilad ل فريــق االحتفــاظ بالجنــدي الصهيونــي جلعــاد شــاليط

َّ
الصهاينــة، وقــد شــك

فــي مراحــل األســر األولــى.    Shalit خصوصــا 

لعــدة  مــرات  عــدة  االحتــالل  اعتقلــه  إذ  الكفاحيــة؛  مســيرته  أثنــاء  عي�ســى  عانــى 
سنوات، وتعرض للتحقيق، وطارده االحتالل منذ عام 1993، وأصيب بالرصاص 
إصابــة خطيــرة أثنــاء محاولــة اعتقالــه مــن قبــل أجهــزة أمــن الســلطة عــام 1995، 
ومكــث فــي املستشــفى لفتــرة طويلــة، وقصــف االحتــالل منزلــه عــدة مــرات كان آخرهــا 
فــي حــرب ســيف القــدس فــي أيــار/ مايــو عــام 2021، وتــم اغتيالــه مــع مجموعــة مــن 
قــادة القســام فــي قصــف صاروخــي علــى منــزل كانــوا يتحصــون فيــه فــي الثانــي عشــر 

مــن أيــار/ مايــو عــام 2021. 
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بسام السايح
)2019-1973(

• ولد يف مدينة نابلس. 	

• قائــد ميدانــي يف كتائــب 	
القســام يف الضفــة الغربيــة.  

• النقابــة 	 مؤسســي  مــن 
للعـمـــال يف  اإلسـامـيـــة 

نابلس.  

• اسـتـشـهـــد فـــي سـجـــون 	
ــه ــزال جثمان ــا ي ــال وم  االحت

محتجزا.

فــي الحــادي والثالثيــن مــن آب/  فــي مدينــة نابلــس  ولــد بســام أميــن محمــد الســايح 
أغســطس عــام 1973. درس املرحلــة األساســية فــي مدرســتي جعفــر بــن أبــي طالــب 
نابلــس، وحصــل مــن  فــي  فــي مدرســة قــدري طوقــان  بــن العــاص والثانويــة  وعمــرو 
األخيــرة علــى الثانويــة العامــة فــي الفــرع العلمــي عــام 1992، ونــال درجــة البكالوريــوس 
في الصحافة والعلوم السياسية من جامعة النجاح عام 1998، ودرجة املاجستير 
فــي التخطيــط والتنميــة السياســية مــن الجامعــة ذاتهــا عــام 2003، ودرجــة الدبلــوم 
 ملكتــب صحيفــة فلســطين فــي الضفــة الغربيــة، 

ً
فــي إدارة األعمــال. عمــل مديــرا ماليــا

وعمــل أيضــا فــي مجــال الدعايــة واإلعــالم، وأدار مطبعــة فــي مدينــة نابلــس اســمها 
املطبعــة العصريــة.

انتمــى الســايح لحركــة حمــاس مبكــرا، وانخــرط فــي فعالياتهــا الوطنيــة واالجتماعيــة، 
ونشــط فــي الكتلــة اإلســالمية فــي جامعــة النجــاح، وعمــل فــي املجــال النقابــي، حيــث 
فــي مدينــة نابلــس، وانتمــى لكتائــب  فــي تأســيس النقابــة اإلســالمية للعمــال  شــارك 
الشــهيد عز الدين القســام الجناح العســكري لحركة حماس، وشــارك في تخطيط 
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وتنفيــذ عمليــة »ايتمــار« الشــهيرة قــرب قريــة عورتــا فــي محافظــة نابلــس فــي مســاء 
األول مــن تشــرين أول/ أكتوبــر عــام 2015، حيــث أطلــق القســاميون النــار علــى 
وجــاءت  وزوجتــه،  مســتوطن  بمقتــل  االحتــالل  واعتــرف  للمســتوطنين،  ســيارة 
العمليــة انتقامــا إلحــراق املســتوطنين لعائلــة دوابشــة فــي قريــة دومــا فــي محافظــة 
انتفاضــة  بانــدالع  إيذانــا   ،2015 يوليــو  تمــوز/  مــن  والثالثيــن  الحــادي  فــي  نابلــس 

القــدس.  

عانــى الســايح أثنــاء مســيرته النضاليــة؛ إذ اعتقلتــه أجهــزة أمــن الســلطة أول مــرة 
عــام 1996، ثــمَّ توالــت اعتقاالتــه لديهــا، فاعتقلتــه أعــوام )1998، 2001، 2007، 
2008، 2009، 2011(، وتعــرض للتعذيــب الشــديد، كمــا اعتقلتــه قــوات االحتــالل 
عــام 2002 ملــدة عــام ونصــف، واعتقلتــه مــرة أخــرى فــي الثامــن مــن تشــرين أول/ 
زوجتــه،  محاكمــة  جلســات  إحــدى  لحضــور  ذهابــه  خــالل   ،2015 عــام  أكتوبــر 
التــي كانــت معتقلــة لــدى االحتــالل، وطالبــت النيابــة العســكرية اإلســرائيلية أثنــاء 
أمجــد  أخــاه  أن  لــه  كمــا  عامــا.  و30  بمؤبديــن  عليــه  بالحكــم  محاكمتــه  جلســات 
محكــوم بالســجن عشــرين عامــا فــي ســجون االحتــالل، علــى خلفيــة انتمائــه لكتائــب 
القســام. اكتشــفت إصابــة الســايح بســرطان العظــام عــام 2011 أثنــاء وجــوده فــي 
ســجون الســلطة، وبســرطان الــدم عــام 2013، وكان لديــه قصــور فــي عضلــة القلــب 
بنســبة %80، وتعــرض النتكاســة صحيــة كبيــرة أواخــر تمــوز/ يوليــو عــام 2019، 
فنقلــه االحتــالل مــن ســجن جلبــوع إلــى مستشــفى العفولــة ثــم إلــى ســجن »مستشــفى 
الرملــة«، ثــم إلــى مستشــفى صرفنــد »آســاف هاروفيــه« التــي ارتقــى فيهــا شــهيدا فــي 

الثامــن مــن أيلــول/ ســبتمبر عــام 2019، ومــا يــزال االحتــالل يحتجــز جثمانــه. 
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بسام جرار 

•  ولـــد فـــي مـديـنـــة رام اللـه	
عام 1948. 

• ــون 	 ــز ن ــر مرك ــس ومدي مؤس
للدراســات واألبحــاث القرآنيــة 
ــذ ــرة من ــة البي ــي مـدينـ  فـ

عام 1998. 

• باحث ومفكر إسامي. 	

• مفسر للقرآن. 	

• ــدي 	 ــد مبع ــرر، وأح ــير مح أس
مــرج الزهــور يف جنــوب لبنــان أواخــر عــام 1992.  

ولــد بســام نهــاد إبراهيــم جــرار فــي مدينــة رام هللا فــي التاســع والعشــرين مــن حزيــران/ 
يونيــو عــام 1948، لعائلــة فلســطينية تعــود أصولهــا إلــى مدينــة جنيــن، وهــو متــزوج 
ولــه ثالثــة أوالد وابنتــان. درس املرحلــة األساســية فــي مــدارس جنيــن، وفــي مدرســة 
الهاشــمية، حيــث حــاز منهــا علــى  فــي املدرســة  الثانويــة  البيــرة الجديــدة، واملرحلــة 
كليــة  مــن  الشــريعة  فــي  البكالوريــوس  درجــة  ونــال   ،1968 عــام  العامــة  الثانويــة 
الشــريعة فــي جامعــة دمشــق عــام 1973. عمــل مدرســا للتربيــة اإلســالمية فــي مدرســة 
بيتونيــا الثانويــة بيــن عامــي )-1973 1980(، ومحاضــرا فــي مادتــي الفكــر اإلســالمي 
بيــن عامــي  ســابقا(  املعلميــن  )دار  التربويــة  رام هللا  كليــة  فــي  اإلســالمية  والشــريعة 

 .)2009-1977(

نشــط جــرار فــي الدعــوة اإلســالمية فــي شــبابه املبكــر، وألقــى دروســا ومحاضــرات فــي 
فــي املســاجد والنــوادي وامللتقيــات الثقافيــة  الفقــه والتفســير والفكــر والسياســة 
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والجامعــات منــذ ســبعينيات القــرن العشــرين، خصوصــا فــي مســاجد مدينــة البيــرة 
مثــل: البيــرة الكبيــر والعيــن وعلــي، ومســجد بلــدة بيرزيــت، وجامعــة بيرزيــت، وأســس 
وأدار دار القــرآن الكريــم فــي مدينــة البيــرة بيــن عامــي )1976-1988(، وأنشــأ وأدار 
مركــز نــون للدراســات واألبحــاث القرآنيــة فــي مدينــة البيــرة منــذ عــام 1998، كمــا 
عــام  بانتظــام منــذ  البيــرة  فــي  العيــن  فــي مســجد  التفســير  فــي  يلقــي درســا أســبوعيا 

 .2011

اهتــم فــي دراســة اإلعجــاز العــددي فــي القــرآن الكريــم منــذ مطلــع تســعينات القــرن 
الــدروس  مئــات  ولــه   ،2022 عــام  »إســرائيل«  زوال  بنبــوءة  واشــتهر  العشــرين، 
مــن  عــدد  فــي  دينيــة  برامــج  م  وقــدَّ ويوتيــوب،  اإللكترونيــة  املواقــع  علــى  املرفوعــة 
العلميــة  املؤتمــرات  مــن  عــدد  فــي  وشــارك  والعربيــة،  الفلســطينية  الفضائيــات 
املتخصصــة، وقــد ُعــرف بدفاعــه عــن الفكــر اإلســالمي، ومســاجالته مــع التياريــن 
للمفاوضــات  ومعارضتــه  للمقاومــة،  وتأييــده  فلســطين،  فــي  والعلمانــي  اليســاري 
والتطبيــع والسياســات الرســمية للحكومــات العربيــة، ومناصرتــه للربيــع العربــي. 

تســعة  عجيبــة  كتبــه:  ومــن  والرســائل،  والدراســات،  الكتــب  مــن  عــدد  لــه  صــدر 
 19 الرقــم  وإعجــاز   ،)1990( عيــن  املدَّ وضــالالت  املســلمين  تخلــف  بيــن  عشــر: 
2022م:  إســرائيل  وزوال   ،)1993( النتائــج  تنتظــر  مقدمــات  الكريــم:  القــرآن  فــي 
نبــوءة أم صــدف رقميــة )1996(، وإرهاصــات اإلعجــاز العــددي فــي القــرآن الكريــم 
 ،)2000( نــون  ورســائل   ،)1999( والحســاب  الســنين  عــدد  ولتعلمــوا   ،)1998(
وامليــزان 456 بحــوث فــي العــدد القرآنــي )2002(، ومــن أســرار األســماء فــي القــران 
الكريــم )2003(، ونظــرات فــي كتــاب هللا الحكيــم )2004(، وصخــرة بيــت املقــدس 
وأصحــاب الكهــف )2006(، وحصــاد النظــر)2008(، وســياحة الفكــر مقــاالت فــي 
التفســير)2013(، واملقتطــف مــن بينــات اإلعجــاز العــددي )2015(، ودراســات فــي 
الفكــر اإلســالمي )2017(، وقــام محمــود مهنــا بجمــع وإعــداد مختــارات مــن دروس 
جــرار فــي التفســير، ونشــرها فــي ثالثــة أجــزاء بعنــوان مختــارات مــن دروس التفســير 

جــرار)2021(. بســام  للشــيخ 

عانــى جــرار فــي مســيرة حياتــه؛ حيــث اعتقلتــه قــوات االحتــالل إداريــا ســبع مــرات بيــن 
بعده إلى مرج الزهور أواخر عام 1992 ملدة عام، وتمنعه 

ُ
عامي )1988-2005(، وأ
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قــوات االحتــالل مــن الســفر منــذ ســنوات طويلــة، وتمنعــه الســلطات األردنيــة مــن 
دخــول أراضيهــا منــذ عــام 1993، كمــا اقتحمــت قــوات االحتــالل مركــز نــون عــام 
رت اقتحامــه الحقــا.  2008، وصــادرت محتوياتــه، وأمــرت بإغالقــه ملــدة ســنتين، وكــرَّ

 



53

تامر حسن )تامر عزيز(

• ولــد يف مخيــم الرشــيدية 	
.1954 عــام 

• النضــال 	 جبهــة  مســؤول 
الفلســطيني يف  الشــعبي 

لبنــان.

• عضــو قيــادة سياســية يف 	
ــان. ــر يف لبن ــة التحري منظم

• مــن قــادة العمــل الوطنــي 	
لبنــان.   يف 

ولــد تامــر أحمــد حســن املعــروف بـــ »تامــر عزيــز« عــام 1954 فــي مخيــم الرشــيدية فــي 
وْيــكات قضــاء 

ُ
جنــوب لبنــان، لعائلــة فلســطينية مهجــرة تعــود أصولهــا إلــى قريــة ك

عــكا، وهــو متــزوج ولــه أربعــة أوالد وبنــت. تلقــى تعليمــه األسا�ســي فــي مــدارس وكالــة 
الغــوث، حصــل علــى درجــة فــي العلــوم السياســية واالقتصــاد عــام 1989.  

تأثــر حســن بالحالــة الوطنيــة فــي لبنــان، وانضــم إلــى شــبيبة جبهــة النضــال الشــعبي 
 فــي صفوفهــا، وتــدرج فــي املهــام التنظيميــة 

ً
الفلســطيني عــام 1970، وأصبــح مقاتــال

داخلها حتى أصبح عضو مكتبها السيا�سي وأمين سرها ومسؤولها في لبنان، وأمين 
السياســية ملنظمــة  القيــادة  لبنــان، وعضــو  فــي  الفلســطينية  اللجنــة األمنيــة  ســر 
التحريــر فــي لبنــان، وعضــو املجلــس الوطنــي الفلســطيني. ينخــرط حســن فــي الشــأن 
الفلســطيني العــام فــي لبنــان ويشــارك فــي اللجــان التــي تفرزهــا القــوى الفلســطينية 

لحــل مشــاكل الفلســطينيين ومواجهــة التحديــات التــي يتعرضــون لهــا. 

ويعتبــر فصيلــه  املعتــدل،  االشــتراكي  التقدمــي  الديمقراطــي  الفكــر  يحمــل حســن 
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جــزًءا مــن حركــة تحــرر تعمــل لقيــام دولــة فلســطينية وعاصمتهــا القــدس الشــريف، 
وفــق البرنامــج املرحلــي وتمهيــًدا لتحريــر كامــل التــراب الوطنــي الفلســطيني، ويــرى 
فــي لبنــان والــذي يجــري علــى  بأنــه ال يوجــد قواعــد عســكرية للثــورة الفلســطينية 
بحــق  للتمســك  لبنــان  فــي  الفلســطيني  الشــباب  وتثقيــف  تعبئــة  هــو  الواقــع  أرض 
العــودة، والوقــوف فــي وجــه محــاوالت التهجيــر وإنهــاء قضيــة الالجئيــن، واملحافظــة 
علــى املخيمــات، واملســاهمة فــي تحقيــق بنــاء دولــة فلســطين خاليــة مــن املســتوطنات 

واملســتوطنين، وعــودة الالجئيــن إلــى ديارهــم التــي هجــروا منهــا. 

يــرى حســن بــأن منظمــة التحريــر تتســع للجميــع، وعلــى الفصائــل التــي خــارج منظمــة 
التحريــر أن تدخــل فيهــا، ثــم تجــري عمليــة إصالحهــا. 
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ثابت ثابت
)2000-1950(

• يف 	 راميــن  بلــدة  يف  ولــد 
طولكــرم.  محافظــة 

• ــح يف 	 ــة فت ــر حرك ــن س أمي
محافظــة طولكــرم ســابقا.

• رئيــس نقابــة أطبــاء األســنان 	
يف  الغربيــة  الضفــة  يف 

الثمانينيــات.

• منظمــة 	 مكتــب  مســؤول 
التحريــر يف طولكــرم ســابقا. 

ولــد ثابــت أحمــد عبــد هللا ثابــت فــي بلــدة راميــن فــي محافظــة طولكــرم فــي العشــرين 
مــن كانــون أول/ ديســمبر عــام 1950، وهــو متــزوج ولــه ولــدان وبنــت. درس املرحلــة 
ونابلــس،  طولكــرم  مــدارس  فــي  الثانويــة  واملرحلــة  راميــن  مدرســة  فــي  األساســية 
طــب  فــي  البكالوريــوس  درجــة  ونــال   ،1968 عــام  العامــة  الثانويــة  علــى  وحصــل 
فــي الصحــة  فــي جامعــة بغــداد عــام 1974، واملاجســتير  األســنان مــن كليــة الطــب 
العامــة مــن جامعــة القــدس/ أبــو ديــس. افتتــح عيــادة أســنان خاصــة فــي طولكــرم، 
ــن مديــًرا عاًمــا للرقابــة  وعمــل فــي عيــادة أســنان تابعــة للوكالــة فــي مخيــم طولكــم، وُعّيِ
القــدس  جامعــة  فــي  العامــة  الصحــة  فــي  ومحاضــًرا  الصحــة،  وزارة  فــي  والتفتيــش 

طولكــرم.  فــرع  املفتوحــة 

فعالياتهــا  تنفيــذ  فــي  وانخــرط   ،1966 عــام  فتــح  حركــة  صفــوف  فــي  ثابــت  التحــق 
الوطنيــة، وكان مــن كوادرهــا فــي جامعــة بغــداد، حيــث تــرأس االتحــاد العــام لطلبــة 
فــرع  عــن  مســؤوال  فــكان  الغربيــة؛  الضفــة  فــي  نقابًيــا  نشــط  كمــا  فيهــا،  فلســطين 
الضفــة  فــي  للنقابــة  رئيســا  ثــمَّ  الفلســطينيين،  األســنان  أطبــاء  نقابــة  فــي  طولكــرم 
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الغربيــة فــي ثمانينيــات القــرن املا�ســي، وكان ضمــن فريــق منظمــة التحريــر ملؤتمــر 
مدريــد عــام 1991، وتولــى منــذ تســعينيات القــرن املا�ســي مســؤولية مكتــب منظمــة 
التحريــر فــي طولكــرم، كمــا أصبــح عضــو حركيــة عليــا فــي فتــح، وأميــن ســر فتــح فــي 

طولكــرم. محافظــة 

عانــى ثابــت أثنــاء مســيرته النضاليــة؛ فقــد اعتقلتــه قــوات االحتــالل أثنــاء عودتــه 
مــن بغــداد عــام 1974، وخضــع لتحقيــق قــاٍس، وأم�ســى خمســة أشــهر فــي ســجون 
االحتــالل، ثــمَّ فــرض االحتــالل عليــه اإلقامــة الجبريــة ملــدة عاميــن، وأعــاد اعتقالــه 
ــر مكتبــه فــي الســادس عشــر مــن تشــرين  فــي األعــوام 1987، 1988، 1990، كمــا دمَّ
الثانــي/ نوفمبــر عــام 2000 أثنــاء انتفاضــة األق�ســى، ثــمَّ اغتالتــه وحــدات خاصــة 
صهيونيــة أثنــاء مغادرتــه منزلــه متجًهــا إلــى طولكــرم فــي الحــادي والثالثيــن مــن كانــون 

أول/ ديســمبر عــام 2000.
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جربا إبراهيم جربا
)1994-1920(

• ولد يف مدينة بيت لحم. 	

• روائي وشاعر وناقد أدبي. 	

• وزارة 	 ثقــايف يف  مستشــار 
ــة  ــام العراقي ــة واإلع الثقاف

.)1984-1977(

• رئيــس رابطــة نقــاد الفــن 	
.1982 عــام  العــراق  يف 

ولد جبرا إبراهيم جبرا في مدينة بيت لحم في الثامن والعشــرين من آب/ أغســطس 
عــام 1920، وهــو متــزوج ولــه ولــدان. درس املرحلــة األساســية فــي مدرســتي الــروم 
مدينــة  فــي  الرشــيدية  ومدرســة  لحــم،  بيــت  فــي  الوطنيــة  لحــم  وبيــت  األرثوذكــس 
القدس، واملرحلة الثانوية في الكلية العربية في القدس، وحصل منها على الثانوية 
العامــة عــام 1938، والتحــق بجامعتــي إكســتر University of Exeter وأكســفورد 
The University      of Oxford فــي بريطانيــا عــام 1939، ونــال درجــة البكالوريــوس 
فــي األدب اإلنجليــزي مــن جامعــة كامبــردج University of Cambridge فــي بريطانيــا 
عــام 1943، ودرجــة املاجســتير فــي األدب اإلنكليــزي مــن ذات الجامعــة عــام 1944، 
 Harvard University وحصــل علــى زمالــة بحــث فــي النقــد األدبــي فــي جامعــة هارفــرد
فــي الواليــات املتحــدة بيــن عامــي )1952-1954(. عمــل محاضــرا لــألدب اإلنجليــزي 
فــي الكليــة الرشــيدية فــي القــدس بيــن عامــي )1944-1948(، وفــي الكليــة التوجيهيــة 
فــي مدينــة بغــداد بيــن عامــي )1948-1949(، وفــي كليــة اآلداب والعلــوم فــي جامعــة 
فــي  فــي تأســيس قســم األدب اإلنكليــزي  بغــداد بيــن عامــي )1949-1964(، وشــارك 
امللكــة  كليــة  وفــي  العاليــة،  املعلميــن  دار  فــي  وحاضــر   ،1949 عــام  بغــداد  جامعــة 
ــن موظفــا فــي دائــرة العالقــات العامــة فــي شــركة نفــط العــراق  عاليــة للبنــات، وُعيُّ
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)IPC( بيــن عامــي )1954-1959(، ثــمَّ ارتقــى فيهــا إلــى مديــر لدائــرة مواصــالت اإلدارة 
اإلعــالم  مكتــب  رئيــس  وأصبــح  املنشــورات،  دائــرة  مديــر  إلــى  ثــم  واملســتخدمين، 
والنشــر والترجمــة فــي شــركة النفــط الوطنيــة العراقيــة عــام 1972، وعمــل أســتاذا 
ومستشــارا   ،1975 عــام   University of California كاليفورنيــا  جامعــة  فــي  زائــرا 

ثقافيــا فــي وزارة الثقافــة واإلعــالم العراقيــة بيــن عامــي )1984-1977(.

الشــبان  لجمعيــة  التابــع  الفنــون  نــادي  بترأســه  القــدس  فــي  الثقافــي  نشــاطه  بــدأ 
عــام  الحديــث  للفــن  بغــداد  جماعــة  تأســيس  فــي  وشــارك   ،1944 عــام  املســيحية 
ُيشــرف  وبقــي   ،1961 عــام  العــراق  نفــط  لشــركة  األدبيــة  املجلــة  وأســس   ،1951
النفــط والعالــم عــام 1972، وتــرأس هيئــة  عليهــا حتــى عــام 1972، وأنشــأ مجلــة 
تحريــر مجلــة فنــون عربيــة بيــن عامــي )1980-1983(، وتــرأس رابطــة نقــاد الفــن فــي 

.1982 عــام  العــراق 

بالنقــد  وانشــغل  واملســرحية،  واملقالــة،  والشــعر،  والروايــة،  القصــة،  جبــرا  كتــب 
األدبــي، وأتقــن الرســم والترجمــة عــن اإلنكليزيــة، وقــد بــدأ بنشــر إنتاجاتــه فــي فتــرة 
مبكــرة مــن حياتــه فــي مجلتــي الرســالة والهــالل املصريتيــن، واألمالــي اللبنانيــة، وخلــف 
رَجم، ومن قصصه ورواياته: صراخ في ليل 

َ
وراءه ستين مؤلفا بين رواية وكتاب وُمت

طويــل )1955(، وعــرق وقصــص أخــرى )1956(، والســفينة )1970(، وصيــادون 
فــي شــارع ضيــق )1974(، والبحــث عــن وليــد مســعود )1978(، وعالــم بــال خرائــط 
 ،)1992( عفــان  ويوميــات ســراب   ،)1986( األخــرى  والغــرف   ،)1982 )مشــتركة، 
 ،)1967( الثامنــة  والرحلــة   ،)1960( والطوفــان  الحريــة  النقديــة:  دراســاته  ومــن 
وجــواد ســليم ونصــب الحريــة )1974(، والنــار والجوهــر )1975(، وينابيــع الرؤيــا 
الخيــال  وأقنعــة  الحقيقــة  وأقنعــة   ،)1989( مرمــري  بنيــان  فــي  وتأمــالت   ،)1979(
)1992(، ومعايشــة النمــرة وأوراق أخــرى )1992(، ومــن دواوينــه الشــعرية: تمــوز 
فــي املدينــة )1960(، واملــدار املغلــق )1964(، ولوعــة بغــداد )1969(، وســبع قصائــد 
)1990(، واملجموعــات الشــعرية الكاملــة )1990(، ومــن أعمالــه الدراميــة : امللــك 
الشــمس / ســيناريو روائــي يتنــاول شــخصية امللــك اآلشــوري نبوخــذ نصــر، وأيــام 
العقــاب/ ســيناريو روائــي يتنــاول معركــة اليرمــوك وعبقريــة القائــد خالــد بــن الوليــد، 
وحــوار فيلــم عمــر املختــار للمخــرج مصطفــى العقــاد، وقــد ترجــم عــن اإلنجليزيــة 
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املعاصــر)1955(،  اإلنجليــزي  األدب  مــن  قصــص  منهــا:  كتابــا  وعشــرين  ســبعة 
أدونيــس لفريــزر )1957(، وهاملــت لوليــام شكســبير )1960(، ومــا قبــل الفلســفة 
لهنــري فرانكفــورت وثوركيلــد جاكســون وجــون ولســون)1960(، واألديــب وصناعتــه 
لعشــرة نقــاد أميركييــن )1962(، والصخــب والعنــف لوليــم فوكنــر )1963(، وثالثــة 
قــرون مــن األدب )أربعــة أجــزاء،1965(، وفــي انتظــار غــودو )1966(، واألســطورة 
لوليــام  وُعطيــل   ،)1976( ويلســون  ألدمونــد  إكســل  وقلعــة   ،)1973( والرمــز 
 ،)1987( الفونتيــن  مــن  وحكايــات   ،)1982( تومــاس  وديــالن   ،)1978( شكســبير 

واملآ�ســي الكبــرى لوليــام شكســبير )2000(. 

رجمــت بعــض كتبــه ودراســاته إلــى عــدة لغــات منهــا اإلنكليزيــة والفرنســية واألملانيــة 
ُ
ت

تبــت حــول حياتــه 
ُ

واإليطاليــة، وحــاز علــى عــدد مــن الجوائــز العربيــة والدوليــة، وك
وأدبياتــه أبحــاث ودراســات ورســائل علميــة. توفــي فــي بغــداد فــي الحــادي عشــر مــن 

كانــون األول / ديســمبر عــام 1994، وُدفــن فيهــا. 
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مجال الزبدة
)2021-1956(

• ولد يف مدينة غزة.	

• قائــد عســكري يف كتائــب 	
القســام الجنــاح العســكري 

لحركــة حمــاس. 

• تطويــر 	 مشــروع  مســؤول 
صناعــة الصواريــخ يف وحــدة 
للقســام.  التابعــة  التصنــع 

•  عـالـــم فـــي الـهـنـدســـة	
امليكانيكية وأستاذ جامعي. 

 ولــد جمــال محمــد ســعيد الزبــدة فــي مدينــة غــزة عــام 1956، لعائلــة فلســطينية 
الجئــة تعــود أصولهــا إلــى مدينــة يافــا املحتلــة، وهــو متــزوج ولــه ثالثــة أوالد وبنتــان. 
البكالوريــوس  ونــال درجــة  مــدارس غــزة،  فــي  درس املرحلتيــن األساســية والثانويــة 
 Virginia فــي الهندســة املدنيــة مــن معهــد بوليتكنــك فيرجينيــا فــي جامعــة فيرجينيــا
Polytechnic Institute and State University )VPI & SU( فــي الواليــات املتحــدة 
عــام 1981، واملاجســتير فــي العلــوم الهندســية وامليكانيــكا مــن ذات الجامعــة عــام 
1982، والدكتــوراه فــي الهندســة امليكانيكيــة فــي تخصــص الطيــران املدنــي مــن نفــس 
الجامعــة عــام 1986. عمــل مســاعًدا للبحــث والتدريــس فــي دائــرة العلــوم الهندســية 
ا مســاعًدا فــي نفــس الدائــرة 

ً
وامليكانيــكا فــي جامعــة فيرجينيــا )1981-1986(، وأســتاذ

ــا فــي اإلدارة الوطنيــة للمالحــة الجويــة والفضــاء 
ً
بيــن عامــي )1987-1989(، وباحث

ا فــي العلــوم الهندســية 
ً
ــا مشــارك

ً
»ناســا« فــي الواليــات املتحــدة )1987-1989(، وباحث

فــي  ومحاضــًرا   ،1991 عــام  التطبيقيــة  للفنــون  فيرجينيــا  جامعــة  فــي  وامليكانيــكا 
التكنولوجيــا امليكانيكيــة فــي جامعــة اإلمــارات بيــن عامــي )1989-1991(، ومنســًقا 
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للمناهــج فــي ذات الجامعــة بيــن عامــي )1995-1991(.

التحق بالجامعة اإلسالمية عام 1994، وأسس وترأس قسم الهندسة امليكانيكية 
بيــن  الهندســة  كليــة  فــي  املدنيــة  الهندســة  فــي قســم  ا مســاعًدا 

ً
فيهــا، وعمــل أســتاذ

لبرنامــج  وعميــًدا  وامليكانيــكا،  الهندســية  للعلــوم  ا 
ً
وأســتاذ  ،)2001-1994( عامــي 

 عــن 
ً
خدمــة املجتمــع والتعليــم املســتمر بيــن عامــي )2000-2005(، وكان مســؤوال

عــدٍد مــن مشــاريع التدريــب والتطويــر داخــل قطــاع غــزة فــي قطاعــات مختلفــة منهــا: 
اإلدارة الصحيــة واآلثــار والبيئــة والتعليــم الجامعــي.

أعــد الزبــدة عــدًدا مــن األبحــاث والدراســات فــي مجــاالت ميكانيــكا املوائــع واملكونــات 
والهندســة  الهوائيــة،  والديناميــكا  الحســابية  املوائــع  وديناميــكا  الهيدروليكيــة، 
ــن مــن 

َّ
اإلنشــائية، وتطويــر البرمجيــات، وبــرع فــي مجــال محــّرِكات الطائــرات، وتمك

تطوير نموذًجا تحليلًيا جديًدا حول تأثير الحركة وسرعة الصوت ألجنحة دلتا   ) 
Delta Wings(. بــدأ بنشــر أبحاثــه ودراســاته فــي مجــالت علميــة محكمــة فــي الواليــات 
محاضــرات  وألقــى  العمــل،  أوراق  مــن  عــدًدا  م  وقــدَّ  ،1985 عــام  منــذ  املتحــدة 
رســائل  مــن  عــدًدا  وناقــش  وأشــرف  وخارجهــا،  فلســطين  فــي  علميــة  مؤتمــرات  فــي 
فيرجينيــا  مــن جامعــة  املتميــز  التدريــس  علــى جائــزة  وحــاز  الجامعيــة،  املاجســتير 
للفنــون التطبيقيــة فــي الســنة الدراســية )1987-1988(، وجائــزة التدريــس املتميــز 

مــن جامعــة اإلمــارات فــي الســنة الدراســية )1990-1989(. 

فــي  عــاد إلــى قطــاع غــزة عــام 1994، بعــد أن رفــض عروًضــا كثيــرة مربحــة للعمــل 
القطــاع.  داخــل  مــن  التحــرري  الفلســطيني  املشــروع  خدمــة  علــى  وأصــرَّ  الخــارج، 
انضــم لحركــة حمــاس مــن خــالل عبــد العزيــز الرنتي�ســي، وأصبــح عضــًوا فــي كتائــب 
العســكرية  القــدرات  تطويــر  فــي  وعمــل  املا�ســي،  القــرن  تســعينيات  فــي  القســام 
لكتائــب القســام منــذ عــام 2006، ولــه مســاهمة رئيســة فــي توســيع مــدى صواريــخ 
 علــى الصعيــد 

َ
ِشــط

َ
ن 250 كــم عــام 2021.  إلــى  القســام مــن 30 كــم عــام 2006، 

النقابــي، وكان أميــن صنــدوق نقابــة املهندســين فــي قطــاع غــزة ملــدة ثــالث ســنوات.

الفلســطينية  إذ اعتقلتــه األجهــزة األمنيــة  النضاليــة؛  أثنــاء مســيرته  الزبــدة  عانــى 
عــام 2004، وأصبــح فــي دائــرة االســتهداف الصهيونــي منــذ عــام 2007، وكان يضطــر 
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وأهــل بيتــه ملغــادرة منزلــه كلمــا حــدث تصعيــد ميدانــي مــن االحتــالل تجنًبــا لقصفــه 
أثنــاء معركــة حجــارة الســجيل عــام  وهــم فيــه، وقــد جــرت أول محاولــة الغتيالــه 
2012، حيــث قصــف االحتــالل منزلــه، ثــم حــاول اغتيالــه مــرة أخــرى حيــن قصــف 
منزلــه فــي معركــة العصــف املأكــول عــام 2014، واغتالــه وابنــه القســامي أســامة فــي 
قصــف ملنــزل كانــا يتواجــدان فيــه أثنــاء حــرب معركــة ســيف القــدس فــي الثانــي عشــر 

مــن أيــار عــام 2021.
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مجال حميسن
)2022-1949(

• عــراق 	 قريــة  يف  ولــد 
قضــاء  ــرة  املهجَّ املنشــية 

املحتلــة.  غــزة 

• املركزيــة 	 اللجنــة  عضــو 
لحركــة فتــح منــذ عــام 2009.

• املركــزي 	 املجلــس  عضــو 
 ملـنـظـمـــة التحـريـــر منــذ

عام 2009.  

• نابلــس	 محافظــة   محافــظ 
.)2009 - 2007(

• عضو املجلس الثوري لحركة فتح منذ عام 1989.	

ولــد جمــال أحمــد محيســن فــي مرتفعــات جبــال الخليــل فــي الخامــس عشــر مــن آذار 
/ مــارس عــام 1949 لعائلــة مهجــرة مــن قريــة عــراق املنشــية قضــاء غــزة املحتلــة. 
درس املرحلــة األساســية فــي املدرســة األساســية التابعــة لألونــروا فــي مخيــم عقبــة 
فــي مدرســة عمــان الثانويــة، وأنهــى الثانويــة العامــة عــام  جبــر، واملرحلــة الثانويــة 
1967، ونــال درجتــي البكالوريــوس والدبلــوم العــام فــي التربيــة مــن جامعــة بيــروت 
العربيــة فــي لبنــان عــام 1972، ودرجــة الدبلــوم العالــي فــي الدراســات اإلســالمية مــن 
جامعــة الفاتــح فــي ليبيــا عــام 1978، ودرجــة الدكتــوراه فــي الفلســفة والتربيــة املقارنــة 
فــي الجمهوريــة   Prague بــراغ فــي مدينــة   Charles University مــن جامعــة شــارلز
ــَن وكيــال مســاعدا لــوزارة الشــباب والرياضــة عــام 1994،  التشــيكية عــام 1988. ُعّيِ

ثــم وكيــال للــوزارة ذاتهــا، ومحافظــا ملحافظــة نابلــس بيــن عامــي )-2007 2009(.
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التحــق محيســن فــي حركــة فتــح عــام 1967، وأصبــح مســؤول التنظيــم فــي مخيــم 
الطالبــي،  القطــاع  فــي  ونشــط  البــداوي،  مخيــم  فــي  ثــمَّ   ،1969 عــام  الرشــيدية 
فــي  فــي مجلــس طلبــة جامعــة بيــروت العربيــة عــام 1969، وتنقــل  وانتخــب عضــوا 
ــن أمينــا  مواقــع الحركــة فــي األغــوار ولبنــان وســوريا بيــن عامــي )1969-1972(، وُعّيِ
لســر إقليــم فتــح فــي ليبيــا، ونائبــا ألميــن ســر االتحــاد العــام للمعلميــن الفلســطينيين/ 
فــرع ليبيــا بيــن عامــي )1974 – 1975(، وعضــوا فــي مجلــس التعبئــة والتنظيــم فــي 
دمشــق عــام 1975، وانتخــب عضــوا فــي املجلــس الوطنــي عــام 1975، وعضــوا فــي 
فــي  وعضــوا   ،1975 عــام  الفلســطينيين  للمعلميــن  العــام  لالتحــاد  العامــة  األمانــة 
مكتــب التعبئــة والتنظيــم فــي تونــس عــام 1983، ونائبــا لألميــن العــام لالتحــاد العــام 
للمعلميــن الفلســطينيين عــام 1983، وعضــوا فــي مجلــس اتحــاد املعلميــن العــرب 
للمعلميــن  العالمــي  الهيئــة اإلداريــة لالتحــاد  فــي  إلــى جانــب عضويتــه  عــام 1983، 

)فيــزا( عــام 1989.

لجنــة  فــي  وعضــوا   ،1989 عــام  فتــح  لحركــة  الثــوري  املجلــس  فــي  عضــوا  انتخــب 
الرقابــة املاليــة فــي الحركــة بيــن عامــي )1989 – 1995(، وعضــوا فــي لجنــة تق�ســي 
بيــن عامــي )1991 – 1994(،  الفلســطينية  التحريــر  فــي منظمــة  املاليــة  الحقائــق 
ورئيســا للجنــة الرقابــة الحركيــة وحمايــة العضويــة بيــن عامــي )1995 – 2009(، 
ورئيسا ملجلس األوملبياد الخاص الفلسطيني بين عامي )2003 – 2013(، وعضوا 
فــي املحكمــة الحركيــة بيــن عامــي )2004 – 2008(، وفــاز بعضويــة اللجنــة املركزيــة 
لحركــة فتــح فــي املؤتمــر العــام الســادس للحركــة عــام 2009، وكان مفوضــا لألقاليــم 
الخارجيــة، وعضــوا  فــي املجلــس املركــزي ملنظمــة التحريــر الفلســطينية عــن حركــة 
فتــح عــام 2009، وأعيــد انتخابــه للمــرة الثانيــة عضــوا فــي اللجنــة املركزيــة لحركــة 

فتــح  فــي املؤتمــر العــام الســابع للحركــة عــام 2016.

إلــى  إلــى تحقيــق الدولــة الفلســطينية املســتقلة، وعــودة الالجئيــن  يدعــو محيســن 
ــر حــل الدولتيــن  بيوتهــم وتعويضهــم عــن ســنوات العــذاب، ويعتقــد أنَّ االحتــالل دمَّ
ويريــد دولــة واحــدة عنصريــة بنظاميــن، وهــذا، برأيــه مســتحيال، وينــادي بتفعيــل 
وأن  خصوصــا  االنجــازات،  لتحقيــق  السيا�ســي  والنضــال  الشــعبية  املقاومــة 
االحتــالل يريــد جــر الفلســطينيين ملربــع العنــف، مســتغال الصراعــات فــي املنطقــة، 
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فــي مواجهــة  املســؤولية  مــن  يتحمــالن جــزءا  العربــي واإلســالمي  العامليــن  أن  ويــرى 
وسياســاته. االحتــالل 

توفي في السابع من شباط/فبراير عام 2022 في مدينة القدس.
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مجيل سرحان 

• جباليــا 	 مخيــم  يف  ُولــد 
ــزة  ــاع غ ــمال قط ــن ش لاجئي

                    .1972 عــام 

• املســتقلة 	 الهيئــة  مديــر 
ــاع  ــان يف قط ــوق اإلنس لحق

ــزة.  غ

• ــة 	 ــام للهيئ ــر الع ــب املدي نائ
ــان  ــوق اإلنس ــتقلة لحق املس

يف فلســطين. 

• كاتــب متخصــص يف الشــؤون 	
القانونيــة وحقوق اإلنســان.  

ُولــد جميــل مو�ســى محمــد ســرحان فــي مخيــم جباليــا لالجئيــن الفلســطينيين شــمال 
قطــاع غــزة فــي الســادس عشــر مــن أيلــول/ ســبتمبر عــام 1972، لعائلــة فلســطينية 
ــرة قضــاء غــزة، وهــو متــزوج ولــه أربعــة أوالد  الجئــة تعــود أصولهــا إلــى قريــة بريــر املهجَّ
وبنــت. درس املرحلــة األساســية فــي مــدارس وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن فــي مخيــم 
جباليــا، والثانويــة فــي مدرســة الفالوجــا فــي مخيــم جباليــا، ونــال درجــة البكالوريــوس 
في الشريعة والقانون من جامعة األزهر في مدينة غزة عام 1995، وشهادة مزاولة 
مهنــة املحامــاة عــام 1996، ودبلــوم دراســات عليــا مــن معهــد الدراســات والبحــوث 
فــي مصــر عــام 2000، واملاجســتير فــي القانــون مــن ذات املعهــد عــام 2003. عمــل 
موظفــا فــي مركــز الديمقراطيــة وحقــوق العامليــن فــي مدينــة غــزة عــام 1997م، ثــمَّ 
محاميــا عــام 1999، ثــمَّ موظفــا فــي مركــز امليــزان لحقــوق اإلنســان عــام 2000م، 
ــن مديــرا للهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان/ فــرع غــزة عــام 2008، كمــا أصبــح  وُعّيِ

نائبــا للمديــر العــام للهيئــة بفرعيهــا فــي الضفــة وغــزة. 
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والعمــال،  العمــل  قضايــا  فــي  املتخصصــة  الدراســات  مــن  عــددا  ســرحان  كتــب 
والديمقراطيــة، وحقــوق اإلنســان منهــا: ســيادة القانــون والحريــات العامــة )2000(، 

العمــل الفلســطيني )2001(.  العمــل الجماعيــة وفــق قانــون  وعالقــات 

يرتبــط ســرحان بعالقــات وطنيــة مــع الرمــوز الوطنيــة، ومــع قيــادات العمل الحقوقي 
إقليميــا ودوليــا، وشــارك فــي عشــرات املؤتمــرات الدوليــة واإلقليميــة بشــأن قضايــا 
فــي  فــي فلســطين، وحــاز علــى عضويــة عشــرات اللجــان الوطنيــة  حقــوق اإلنســان 
إطــار متابعــة ورصــد وتوثيــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان. ينــادي ســرحان بضــرورة 
تطبيــق الحقــوق والحريــات، ويشــارك فــي جميــع األنشــطة املســاندة لحريــة الــرأي 
والتعبيــر، ويرفــض اتفــاق أوســلو علــى قاعــدة املوقــف الحقوقــي الرافــض ألي تجزئــة 
فــي حقــوق اإلنســان األساســية كحــق العــودة وتقريــر املصيــر، ويؤيــد اســتخدام كافــة 
ها القانون الدولي ملقاومة االحتالل، ويعارض االنقســام  الطرق والوســائل التي أقرَّ
ــر عــددا مــن اللقــاءات التــي تدعــم العدالــة االنتقاليــة وتحقيــق  الفلســطيني، وقــد يسَّ
املصالحة املجتمعية، مع دعواته لوضع أســس إلصالح وترميم البيت الفلســطيني 
علــى أســاس ديمقراطــي، ويــرى بــأنَّ فلســطين كلهــا أرض للفلســطينيين، وأن حــق 
العــودة غيــر قابــل للتصــرف، وال يســقط بالتقــادم، وأن مصيــر الالجئيــن العــودة إلــى 
ديارهــم التــي هجــروا منهــا طــال الزمــان أم قصــر، ويؤكــد أن الحــراك العربــي بالرغــم 
ــه ينطــوي تحــت مســمى  مــن انعكاســاته املختلفــة علــى القضيــة الفلســطينية، فإنَّ

»ربيــع عربــي«. 

عانــى ســرحان خــالل حياتــه؛ إذ اعتقلتــه قــوات االحتــالل إداريــا عــام 1988، ثــم 
أعيــد اعتقالــه ثــالث مــرات مــا بيــن أعــوام 1989 – 1993. 
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حسام أبو هربيد
)2021-1984(

• بيــت 	 مدينــة  يف  ولــد 
محافظــة  يف  حانــون 

غــزة.  شــمال 

• يف 	 الشــمال  لــواء  قائــد 
ســرايا القــدس منــذ عــام 

.2019

• مسؤول وحدة االستشهاديين 	
ــرايا القدس. يف س

• ــد 	 ــهيد عب ــة الش ــد كتيب قائ
اهلل الســبع يف بيــت حانــون 

ــام 2008.   ع

ولــد حســام محمــد عثمــان أبــو هربيــد فــي مدينــة بيــت حانــون فــي محافظــة شــمال 
قطــاع غــزة فــي التاســع مــن آب/ أغســطس عــام 1984، وهــو متــزوج ولــه أربعــة أوالد 
وخمــس بنــات. درس املرحلتيــن األساســية والثانويــة فــي مــدارس بيــت حانــون، ونــال 

درجــة الدبلــوم فــي الشــريعة اإلســالمية.  

انتمــى أبــو هربيــد لحركــة الجهــاد اإلســالمي متأثــرا بالقيــادي فــادي أبــو مصطفــى عام 
2002، والتحــق بســرايا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد اإلســالمي عــام 
2003، وخــاض أول اشــتباك مســلح ضــد قــوات االحتــالل فــي شــارع الســكة فــي بيــت 
ــن قائــدا لكتيبــة الشــهيد عبــد هللا الســبع فــي بيــت حانــون عــام  حانــون عــام 2003. ُعّيِ
2008، ثــمَّ أصبــح مســؤول وحــدة االستشــهاديين فــي ســرايا القــدس، وقــد أشــرف 
خــالل مســؤوليته عليهــا علــى متابعــة وتجهيــز العديــد مــن العمليــات االستشــهادية 
وكلــت لــه مهمــة اإلشــراف علــى مرابــض صواريــخ 

ُ
التــي اســتهدفت قــوات االحتــالل، وأ
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الفجــر والبــراق التابعــة للســرايا والتــي ضربــت بهــا مدينــة »تــل أبيــب«، وتــم تكليفــه 
فــي  أبــو العطــا  بهــاء  لــواء الشــمال بعــد اغتيــال القيــادي  مــن قبــل الســرايا بقيــادة 
تشــرين الثانــي/ نوفمبــر عــام 2019، وكان أبــو هربيــد املســؤول املباشــر عــن إطــالق 
عــدد مــن الصواريــخ تجــاه مدينــة أســدود املحتلــة، واملســؤول املباشــر عــن إطــالق 
صــاروخ كورنيــت تجــاه جيــب عســكري صهيونــي يتبــع شــعبة املخابــرات الصهيونيــة. 

عانــى أبــو هربيــد أثنــاء حياتــه النضاليــة؛ فقــد تعــرَّض ملحاولــة اغتيــال أثنــاء حــرب 
الفرقــان أواخــر عــام 2008 وأوائــل عــام 2009، حيــث قصفــت طائــرات االحتــالل 
منزلــه فــي بيــت حانــون، وتعــرض ملحاولــة أخــرى عبــر قصــف ســيارته فــي أيــار/ مايــو 
عــام 2019، ممــا أدى علــى إصابــة مرافقــه، وبقــي مطلوبــا لالحتــالل إلــى أن تمكــن مــن 
اغتيالــه فــي الســابع عشــر مــن أيــار/ مايــو عــام 2021 عبــر قصــف جــوي اســتهدف 
منــزال كان يتحصــن فيــه فــي حــي تــل الزعتــر شــمال قطــاع غــزة خــالل معركــة ســيف 

القــدس.
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 حسن الورديان

• ــم 	 ــت لح ــة بي ــد يف مدين ول
عــام 1954.

• قيــادي يف حركــة حمــاس 	
يف بيــت لحــم.

• مرشــح عــن كتلــة القــدس 	
موعدنا لانتخابات التشــريعية 

ــام 2021. ع

• ــم 	 ــق بـاسـ ــدث سـابـ مـتـحـ
حـمـــاس يف بيــت لحــم.

ولــد حســن محمــد الورديــان فــي مدينــة بيــت لحــم فــي الثامــن والعشــرين مــن كانــون 
املرحلتيــن  درس  أبنــاء.  تســعة  ولديــه  متــزوج  وهــو   ،1954 عــام  ديســمبر  أول/ 
مــن  العامــة  الثانويــة  علــى  وحصــل  لحــم،  بيــت  مــدارس  فــي  والثانويــة  األساســية 
مدرســة تيرا ســانطة عام 1973، ونال درجة البكالوريوس في التربية اإلســالمية من 
جامعــة القــدس املفتوحــة عــام 2018، ثــم التحــق ببرنامــج املاجســتير فــي الدراســات 

اإلســالمية املعاصــرة فــي جامعــة القــدس/ أبــو ديــس. عمــل فــي األعمــال الحــرة.

أنشــطتها  فــي  وشــارك   1979 عــام  املســلمين  اإلخــوان  بجماعــة  الورديــان  التحــق 
االجتماعيــة والدعويــة والثقافيــة، وانتمــى لحركــة حمــاس فــور تأسيســها، وشــارك 
ــا 

ً
لحــم، وكان متحدث بيــت  فــي  قيــادات حمــاس  أحــد  الوطنيــة، ويعــد  فــي فعالياتهــا 

باســم الحركــة فــي املحافظــة إبــان انتفاضــة األق�ســى، وممثلهــا فــي لجنــة التنســيق 
الفصائلــي.

لالنتخابــات  ــح 
ّ

وترش واإلصــالح،  الدعــوة  ومجالــي  السيا�ســي  العمــل  فــي  نشــط 
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التشــريعية عــام 2021 عــن كتلــة القــدس موعدنــا التابعــة لحمــاس، كمــا أنــه كان 
االحتــالل. ســجون  فــي  األســيرة  الفلســطينية  الحركــة  قيــادات  مــن 

يرفــض الورديــان التســوية السياســية مــع االحتــالل، ويعتبــر أن اتفــاق أوســلو ســبب 
املصائــب التــي حلــت بالشــعب الفلســطيني، ويــرى أن مقاومــة االحتــالل يجــب أن 
تكــون بــكل الســبل، ويــرى أن حــل التحريــر يتمثــل بقبــول دولــة كاملــة الســيادة علــى 
حــدود 1967 بشــكل مرحلــي وكجــزء مــن التوافــق الوطنــي حتــى اســتكمال تحريــر 

كامــل فلســطين التاريخيــة، وعــودة الالجئيــن إلــى ديارهــم التــي هجــروا منهــا.

عانــى الورديــان أثنــاء مســيرة حياتــه؛ حيــث اعتقلــه االحتــالل 13 مــرة بمــا مجموعهــا 
أكثــر مــن 14عاًمــا، وتعــرض منزلــه للهــدم أثنــاء اجتيــاح قــوات االحتــالل   لبيــت لحــم 
عــام 2002، كمــا أنــه ممنــوع مــن الســفر منــذ ســنوات طويلــة، واعتقــل االحتــالل 
رت  ابنيــه محمــود وأســيد، واعتقلتــه أجهــزة أمــن الســلطة وابنيــه أكثــر مــن مــرة، وكــرَّ

اســتدعاءهم ملقراتهــا.  
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حسني املغني )أبو سلمان(

• ُولــد يف حــي الشــجاعية يف 	
مدينــة غــزة عــام 1941. 

• للهيئــة 	 العــام  املنســق 
ــائر يف  ــؤون العش ــا لش العلي
ــام 2005. ــذ ع ــزة من ــاع غ قط

• العليــا 	 الهيئــة  عضــو 
وكســر  العــودة  ملســيرات 

.2018 عــام  الحصــار 

• ــائري 	 ــع العش ــس التجم مؤس
ــة  ــدة الوطني ــل الوح ــن أج م

عــام 2018.

ُولــد حســني ســلمان حســين املغنــي فــي حــي الشــجاعية فــي مدينــة غــزة فــي العشــرين 
مــن تشــرين الثانــي/ نوفمبــر عــام 1941، وهــو متــزوج ولــه ولــد وســت بنــات. درس 
املرحلــة األساســية فــي مدرســة حطيــن فــي حــي الشــجاعية، ونــال دبلــوم املعلميــن فــي 
التربيــة الرياضيــة فــي مدينــة غــزة عــام 1960، ودرجــة البكالوريــوس فــي اللغــة العربيــة 
مــن كليــة اآلداب فــي جامعــة بيــروت العربيــة عــام 1985. عمــل مدرســا فــي مصــر بيــن 
عامي )1960 – 1968(، ثمَّ مدّرِسا في الكويت بين عامي )1969-1992(، ثمَّ عمل 
إلــى أن تقاعــد برتبــة عميــد عــام  فــي الســلطة الفلســطينية  فــي التوجيــه السيا�ســي 

  .2005

انتمــى املغنــي لحركــة فتــح عــام 1968، ونشــط فــي العمــل الوطنــي املؤس�ســي؛ فــكان 
أمينــا لســر املجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة بيــن عامــي )-1970 1991(، وعضــوا 
فــي جمعيــة املعلميــن الفلســطينيين بيــن عامــي )1970 – 1991(، وعضــوا متفرغــا 
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العمــل  فــي  انخــرط  بيــن عامــي )-1982 1992(.  الكويــت  فــي  فــي مكتــب حركــة فتــح 
العليــا  للهيئــة  عامــا  منســقا  ــن  وُعّيِ  ،2005 عــام  والوطنــي  واملجتمعــي  العشــائري 
شــعبية  مؤتمــرات  ثالثــة  الهيئــة  عقــدت  وقــد  غــزة،  قطــاع  فــي  العشــائر  لشــؤون 
ــذت عــدة  بيــن عامــي )2016-2019(، ونفَّ الفلســطيني  إنهــاء االنقســام  اســتهدفت 
املغنــي  أســس  العائلــي.  والترابــط  األهلــي،  الســلم  علــى  الحفــاظ  أجــل  مــن  أنشــطة 
أعضــاء  أحــد  وكان   ،2018 عــام  الوطنيــة  الوحــدة  أجــل  مــن  العشــائري  التجمــع 

عــام 2018.  العــودة لكســر الحصــار  العليــا ملســيرات  القياديــة  الهيئــة 

األرض،  بتحريــر  األمانــي  ــر  ودمَّ فتــح،  حركــة  مــزَّق  أوســلو  اتفــاق  بــأن  املغنــي  يــرى 
الضفــة  علــى  العــدو  وســيطر  القــدس،  وتحريــر  الفلســطينية،  الدولــة  وإقامــة 
الغربيــة بأكملهــا، وحاصــر غــزة، ويعمــل علــى تهويــد املدينــة املقدســة، ويعتبــر أن 
ــذة فــي الســلطة مــا هــي إال  مــا فــرض علــى غــزة مــن حصــار بمســاعدة قيــادات متنّفِ
مؤامــرة إلنهــاء القضيــة الفلســطينية، ويعتقــد أن االنقســام الفلســطيني أخطــر مــا 
مــر علــى القضيــة الفلســطينية منــذ النكبــة، وتتحمــل مســؤولية وقوعــه حركتــا فتــح 
الفلســطينية  الســلطة  ويدعــو  مقدســة،  الوطنيــة  الشــراكة  أن  ويعتبــر  وحمــاس. 
واســتعادة  األرض،  تحريــر  يمكــن  ال  ــه  أنَّ ويــرى  الحقيقيــة،  الشــراكة  تحقيــق  إلــى 
مــن  والبــد  االنقســام،  وإنهــاء  بالوحــدة  إال  الوطنيــة  اللحمــة  وتحقيــق  املقدســات 
التجــرد مــن الــذات ومــن تحقيــق املصالــح الشــخصية، وأن تكــون مصلحــة الوطــن 
فــوق الجميــع، ويؤمــن املغنــي بــأن فلســطين ســتعود حــرة أبيــة إلــى شــعبها مهمــا طغــى 
أي  ويســاند  املســلحة،  املقاومــة  فيهــا  بمــا  املقاومــة  ويؤيــد  العــدو،  وتجبــر  الطغــاة 
حــل مرحلــي يؤســس لتحريــر كامــل تــراب فلســطين التاريخيــة، مــع عــودة الالجئيــن 

ــروا منهــا.  لديارهــم التــي ُهّجِ

عــام  ــجيل  الّسِ حجــارة  حــرب  أثنــاء  منزلــه  َهــَدَم  فقــد  االحتــالل؛  مــن  املغنــي  عانــى 
2012، وهدمــه مــرة أخــرى أثنــاء حــرب العصــف املأكــول عــام 2014، وجــرَّف أرضــه 

الزراعيــة. 
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حكم بلعاوي
)2020-1938(

• يف 	 بلعــا  بلــدة  يف  ولــد 
طولكــرم.  محافظــة 

• املركزيــة 	 اللجنــة  عضــو 
لحركــة فتــح منــذ عــام 1989. 

• وزير الداخلية )2005-2003(.  	

• ــر يف 	 ــة التحري ــل منظم ممث
ليبيــا )1973-1975(، وتونــس 

  .)1994-1983(

• املجلــس 	 بعضويــة  فــاز 
التشــريعي عــن حركــة فتــح يف انتخابــات عامــي 1996 

  .2006 و

ولــد حكــم عمــر أســعد بلعــاوي فــي بلــدة بلعــا فــي محافظــة طولكــرم عــام 1938، وهــو 
 

ً
ــن ممثــال ُعّيِ فــي اإلدارة والتربيــة.  نــال درجــة البكالوريــوس  أبنــاء.  متــزوج ولــه أربعــة 
ملنظمــة التحريــر فــي ليبيــا بيــن عامــي )1973-1975( ثــم فــي تونــس بيــن عامــي )1983-

عــام 1991، وســكرتيًرا  التحريــر  فــي منظمــة  األمــن  عــن   
ً

1994(، وأصبــح مســؤوال
ملجلــس األمــن القومــي الفلســطيني بيــن عامــي )1994 1996-(، وأميــن ســر مجلــس 
الــوزراء فــي حكومــة محمــود عبــاس عــام 2003، وقائًمــا بأعمــال وزيــر الداخليــة فــي 
حكومــة أحمــد قريــع األولــى عــام 2003، ووزيــًرا للداخليــة فــي حكومــة أحمــد قريــع 

الثانيــة بيــن عامــي )-2003 2005(.

انخــرط بلعــاوي فــي صفــوف حركــة فتــح فــي مرحلــة مبكــرة مــن حياتــه، وعمــل داخلهــا 
التنظيميــة  نشــراتها  إصــدار  فــي  وســاهم  السيا�ســي  والتثقيــف  اإلعــالم  مجالــي  فــي 



75

سلسلة النخبة الفلسطينية 5

املعلومــات  لجنــة  لرئيــس  نائًبــا  ــن  فُعّيِ التنظيمــي،  مها 
َّ
ُســل فــي  وتــدرج  والتوعويــة، 

عــام  الثــوري  مجلســها  فــي  عضــًوا  وانتخــب   ،)1978-1968( عامــي  بيــن  املركزيــة 
ــا رســمًيا باســم 

ً
1986، وعضــًوا فــي لجنتهــا املركزيــة منــذ عــام 1989، وكان متحدث

 عــن 
ً

أمانــة اللجنــة املركزيــة، وأميًنــا لســر حركــة فتــح فــي الضفــة الغربيــة، ومســؤوال
لجنــة التعبئــة والتنظيــم داخــل الحركــة، كمــا انتخــب عضــًوا فــي املجلــس التشــريعي 

عــن قائمــة الحركــة فــي االنتخابــات التشــريعية عــام 1996 وعــام 2006. 

اهتــم بلعــاوي بــاألدب منــذ خمســينيات القــرن املا�ســي وكتــب فــي املجــالت والصحــف 
لــه عــدد مــن املؤلفــات منهــا: مــوال  مثــل األفــق الجديــد واألديــب واآلداب، وصــدر 
 ،)1977 )قصــص،  الشــمس  عــن   

ً
دفاعــا  ،)1976 )قصــص،  والثــورة  لــألرض 

املســتحيل )مســرحية، 1980(، شــهادة ميــالد )قصــص، 1983(، الحاجــة رشــيدة 
)قصــص، 1986(، شــجرة الزيتــون الرميــة )قصــص، 2010(، ذاكــرة وطنيــة )مــن 

.)2010 جزأيــن، 

وفي في الثامن والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2020.
ُ
ت
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خضر غنيمات )خضر اليف(
 )2021-1959(

• ولد يف قرية صوريف.	

• ــاس 	 ــة حم ــادات حرك ــد قي أح
ــل. يف الخلي

• رئيــس لجنــة زكاة صوريــف 	
ســابقًا.

•  داعـيـــة ومـــربٍّ ومـصـلـــح 	
اجتماعي.

مــن  الثالــث  فــي  قريــة صوريــف  فــي  الفــي(  الفــي غنيمــات )خضــر  أحمــد  ولــد خضــر 
أغســطس/آب عــام 1959، وهــو متــزوج ولديــه ســتة أبنــاء. درس املرحلــة األساســية 
فــي مدرســة صوريــف، وأنهــى الثانويــة العامــة مــن مدرســة بيــت أمــر الثانويــة عــام 
الجامعــة  مــن  اإلســالمية  الشــريعة  فــي  البكالوريــوس  درجــة  علــى  وحصــل   ،1979
األردنيــة عــام 1982. عمــل مدرســا فــي اليمــن بيــن عامــي )-1983 1994(، ثــم عــاد إلــى 
أرض الوطــن فعمــل ملــدة عاميــن فــي أعمــال حــرة، ثــم عمــل مدرســا فــي ســلك التربيــة 

والتعليــم إلــى تقاعــده عــام 2018.

فــي الجامعــة األردنيــة عــام   انتمــى الفــي لجماعــة اإلخــوان املســلمين أثنــاء دراســته 
1979، متأثــرا بأســاتذته فــي كليــة الشــريعة، نشــط فــي مجــال الدعــوة اإلســالمية فــي 
محافظــة الخليــل، وبعــد عودتــه مــن اليمــن انتمــى إلــى حركــة حمــاس، وأصبــح مــن 
قياداتهــا فــي الخليــل، كمــا نشــط فــي لجــان اإلصــالح األهلــي فــي املحافظــة، وكان عضــوا 
فــي لجنــة زكاة وصدقــات صوريــف، وتولــى رئاســتها لعــدة ســنوات، وكان مــن مؤس�ســي 
وأشــرف  األحمــر،  الهــالل  جمعيــة  مؤس�ســي  ومــن  صوريــف،  فــي  األيتــام  جمعيــة 
علــى دار القــرآن واملراكــز الصيفيــة فــي بلدتــه، إضافــة إلــى مســاهماته فــي أنشــطة 
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خدماتيــة مختلفــة فــي بلدتــه. 

 عانــى الفــي أثنــاء مســيرة حياتــه؛ فقــد اعتقلــه االحتــالل خمــس مــرات أوالهــا عــام 
ولفتــرات   2010 عــام  وآخرهــا   2007 وعــام   2006 وعــام   2005 عــام  ثــم   ،2004
بتهمــة  االحتــالل  ســجون  فــي  أعــوام  ســبعة  مــن  أكثــر  خاللهــا  ق�ســى  متفاوتــة، 
االنتمــاء لحركــة حمــاس ونشــاطه فــي لجنــة زكاة وصدقــات صوريــف، كمــا اعتقــل 
االحتــالل ابنتــه إســراء عــام 2018 وقضــت عشــرة شــهور فــي ســجون االحتــالل، كمــا 
األمنيــة  لــدى األجهــزة  السيا�ســي  وتعــرض لالعتقــال  الســفر،  مــن  منعــه االحتــالل 
الفلســطينية عــدة مــرات. توفــي فــي العاشــر مــن ابريل/نيســان 2021 إثــر إصابتــه 

كورونــا. بفيــروس 
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خليل السكاكيني
)1953-1878(

• ولد يف مدينة القدس. 	

• ــة 	 ــة التنفيذي ــكرتير اللجن س
مكتبهــا  ومديــر  العربيــة 

.)1931 -1923 (

• الوطنــي 	 املجلــس  رئيــس 
  .1948 عــام  الفلســطيني 

• العلمــي 	 املجمــع  عضــو 
عــام  دمشــق  يف  العربــي 
1925، ومجمــع اللغــة العربيــة 

.1947 عــام  القاهــرة  يف 

• أديب، وكاتب، وشاعر.   	

مــن  والعشــرين  الثالــث  فــي  القــدس  مدينــة  فــي  الســكاكيني  قســطندي  خليــل  ولــد 
فــي  األساســية  املرحلــة  درس  وابنتــان.  ولــد  ولــه   ،1878 عــام  ينايــر  الثانــي/  كانــون 
مدرســتي الــروم األرثوذكــس والجمعيــة اإلنجليكانيــة التبشــيرية فــي القــدس، وحصــل 
ًســا فــي القــدس، وســافر  الثانويــة فــي كليــة الشــباب فــي القــدس عــام 1893. عمــل مدّرِ
إلــى الواليــات املتحــدة عــام 1907، وعمــل ملــدة عــام فــي التعليــم والترجمــة والتجــارة، 
وأســس وأدار املدرســة الدســتورية فــي القــدس عــام 1909، وكان عضــًوا فــي لجنــة 
ًســا للغــة العربيــة فــي املدرســة الصالحيــة  معــارف لــواء القــدس عــام 1914، ثــم مدّرِ
فــي القــدس. ُعّيــن عضــًوا فــي هيئــة املعــارف مــن جديــد عــام 1919، ثــم مديــًرا لـــ دار 
املعلميــن بيــن عامــي )1991-1920(، ومديــًرا للقســم العربــي فــي مدرســة العبيديــة 
-1920( عامــي  بيــن  القاهــرة  مدينــة  فــي  األرثوذكســية  الســورية  للجمعيــة  التابعــة 

1922(. انتقــل إلــى القــدس وعمــل فــي الصحافــة عــام 1922، والتحــق مــن جديــد 
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ــا عاًمــا للغــة العربيــة عــام 1925، واختيــر عضــًوا فــي 
ً

بــإدارة املعــارف بصفتــه مفتش
املجمــع العلمــي العربــي فــي دمشــق فــي الســنة نفســها، وعمــل فــي إذاعــة القــدس عــام 
-1938( عامــي  بيــن  القــدس  فــي  النهضــة  كليــة  وإدارة  تأســيس  فــي  وشــارك   ،1936

  .)1948

انخــرط الســكاكيني فــي النشــاط السيا�ســي منــذ شــبابه املبكــر؛ فانتســب لجمعيــة 
جمعيــة  لفــرع  العاملــة  الهيئــة  فــي  عضــوا  وانتخــب   ،1908 عــام  والترقــي  االتحــاد 
اإلخــاء العربــي العثمانــي فــي القــدس، وصــبَّ جــزًءا مــن جهــده فــي تعريــب الكنيســة 
عليهــا،  اليونانيــة  البطريركيــة  رجــال  ســيطرة  وإنهــاء  فلســطين  فــي  األرثوذكســية 
والتحــق بقــوات األميــر فيصــل بــن الحســين فــي آب/ أغســطس 1918، وَوَضــَع نشــيد 
الثــورة العربيــة، وكان عضــًوا فــي املؤتمــر العربــي الفلســطيني الخامــس املنعقــد فــي 
العربيــة )جســم سيا�ســي  التنفيذيــة  للجنــة  عــام 1922، وســكرتيًرا  نابلــس  مدينــة 
بيــن  الفلســطينية(  والجمعيــات  والهيئــات  األحــزاب  عــن  ممثليــن  يضــم  تمثيلــي 
املنعقــد  الســابع  الفلســطيني  العربــي  املؤتمــر  فــي  وعضــًوا   ،)1924-1923( عامــي 
 ،1931 عــام  العربيــة  التنفيذيــة  اللجنــة  ملكتــب  ومديــًرا   ،1928 عــام  القــدس  فــي 
ورئيًســا للمجلــس الوطنــي الفلســطيني عــام 1948، وكان للســكاكيني نشــاط ثقافــي 
مؤسســاتي؛ فانتســب لجمعيــة زهــرة اآلداب عــام 1898، واختيــر عضــًوا فــي املجمــع 
العلمــي العربــي فــي دمشــق عــام 1925، وعضــًوا فــي مجمــع اللغــة العربيــة فــي القاهــرة 
عــام 1947، وعضــًوا فــي املؤتمــر الثقافــي العربــي األول املنعقــد فــي لبنــان فــي نفــس 

العــام.  

بدأ كتابة املقاالت منذ عام 1907 في مجلة الجامعة التي كان يشرف على تحريرها 
فــرح أنطــون فــي الواليــات املتحــدة، وأســس صحيفــة الدســتور عــام 1908، ونشــر 
فــي عــدٍد مــن الصحــف واملجــالت الفلســطينية واملصريــة مثــل: القــدس،  مقاالتــه 
والنفيــر، والكرمــل، والدفــاع، والسياســة، واملقتطــف، والشــورى، والهــالل، وصــدر 
لــه عــدد مــن الكتــب منهــا: االحتــذاء بحــذاء الغيــر )1896(، والنهضــة األرثوذكســية 
بعــد  وفلســطين   ،)1920( واألدب  اللغــة  فــي  ومطالعــات  فلســطين)1913(،  فــي 
الحــرب الكبــرى )1925(، والدليــل األول فــي تعليــم اللغــة العربيــة )1934(، وِســري 
)1934(، ومبــادئ وأصــول فــي تعليــم اللغــة العربيــة )1936(، وحاشــية علــى تقريــر 
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لجنــة النظــر فــي تيســير قواعــد اللغــة العربيــة )1938(، ولذكــراِك )1940(، ومعالــم 
التاريــخ القديــم )مشــترك، 1942(، ومــا تيســر )فــي جزأيــن، 1943-1946(، وعليــه 
قــس )1943(، والدليــل الثانــي فــي تعليــم اللغــة العربيــة )1946(، واألصــول فــي تعليــم 
 ،)1955( الســكاكيني  خليــل  يوميــات  دنيــا  يــا  أنــا  وكــذا   ،)1952( العربيــة  اللغــة 
تــب 

ُ
ويوميــات – رســائل - تأمــالت ]1907-1952[ )ثمانيــة أجــزاء، 2003-2010(. ك

حــول الســكاكيني عــدد مــن الدراســات واألبحــاث والرســائل العلميــة الجامعيــة. 

اعتقلتــه الســلطات العثمانيــة عــام 1917 فــي ســجن الجامــع املعلــق فــي بــاب الجابيــة 
فــي دمشــق ثالثــة عشــر شــهًرا، وتوفــي فــي مدينــة القاهــرة فــي الثالــث عشــر مــن آب/ 
القاهــرة،  فــي  األرثوذكســية  جرجــس  مــار  مقبــرة  فــي  وُدفــن   1953 عــام  أغســطس 
إحــدى  وعلــى  شــوارعها  إحــدى  علــى  اســمه  العربيــة  القــدس  بلديــة  أطلقــت  وقــد 
 مدارســها بعد فترة وجيزة من وفاته، كما تأســس باســمه مركز ثقافي وســط رام هللا

عام 1996.   
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راجي الصـوراني

• ولــد يف مدينــة غــزة عــام 	
 .1953

• الفلســطيني 	 املركــز  مديــر 
ــام  ــذ ع ــان من ــوق اإلنس لحق

.1995

• الفيدراليــة 	 رئيــس  نائــب 
اإلنســان  لحقــوق  الدوليــة 

.1996 عــام 

• االنتخابــات 	 لجنــة  عضــو 
املفوضيــة  يف  املســتقلة 

.2003 عــام  اإلنســان  لحقــوق  الدوليــة 

• رئيس املنظمة العربية لحقوق اإلنسان )2009- 2015(.	

ولــد راجــي خضــر مو�ســى الصورانــي فــي مدينــة غــزة فــي الثامــن والعشــرين مــن شــهر 
كانــون األول/ ديســمبر 1953، وهــو متــزوج ولــه ولــد وبنــت. درس املرحلــة األساســية 
املدرســة  فــي  الثانويــة  واملرحلــة  غــزة،  فــي  واليرمــوك  والكرمــل  الفــالح  مــدارس  فــي 
اللوثريــة فــي مدينــة بيــت لحــم، وحصــل منهــا علــى الثانويــة العامــة فــي الفــرع العلمــي 
عــام 1971، ونــال درجــة البكالوريــوس فــي القانــون مــن جامعــة اإلســكندرية فــي مصــر 
عــام 1977، وأنهــى دورة تدريبيــة فــي املحامــاة فــي كليــة القانــون فــي جامعــة كولومبيــا  
مــن  لفتــرة  زائــرا  باحثــا  فيهــا  وبقــي  املتحــدة،  الواليــات  فــي   Columbia University
ــس  الزمــن. عمــل محاميــا، وتــرأس مركــز غــزة لحقــوق اإلنســان عــام 1990، وأسَّ

وأدار املركــز الفلســطيني لحقــوق اإلنســان منــذ عــام 1995.

انخــرط الصورانــي فــي العمــل الحقوقــي املؤس�ســي؛ فــكان عضــوا تنفيذيــا فــي لجنــة 
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الحقوقييــن الدوليــة فــي جنيــف عــام 1994، وعضــوا تنفيذيــا فــي املنظمــة العربيــة 
الدوليــة  الفيدراليــة  لرئيــس  ونائبــا   ،)2015-1995( عامــي  بيــن  االنســان  لحقــوق 
لحقــوق اإلنســان عــام 1996، وعضــوا فــي مجلــس إدارة املنظمــة العربيــة لحقــوق 
مؤسســا  وعضــوا   ،)2015  2009-( عامــي  بيــن  لهــا  ورئيســا   ،1997 عــام  اإلنســان 
لجنــة  فــي  وعضــوا   ،1998 عــام  اإلنســان  لحقــوق  األورومتوســطية  الشــبكة  فــي 
االنتخابــات املســتقلة فــي املفوضيــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان عــام 2003، وعضــوا 

فــي مجموعــة املســاعدة القانونيــة الدوليــة ILAC عــام 2021. تنفيذيــا 

حــاز صورانــي علــى عــدد مــن الجوائــز الدوليــة منهــا: جائــزة الجمهوريــة الفرنســية 
Bruno- لحقــوق اإلنســان عــام 1995، وجائــزة برونوكرايســكي لحقــوق اإلنســان

 Kreisky-Preis für Verdienste um die Menschenrechte

 ،2003 عــام  اإلنســان  لحقــوق  الدوليــة  الخدمــات  منظمــة  وجائــزة   ،2002 عــام 
وجائــزة رايــت ليفيلهــوود Right Livelihood Award »نوبــل البدليــة »عــام 2013.

أحــد،  علــى  حكــرا  ليســت  والوطنيــة  شــراكة،  يعنــي  الوطــن  بــأن  الصورانــي  يؤمــن 
للشــعب  ســيكتب  مــا  ويومــا  ومشــروعة،  عادلــة  قضيــة  الفلســطينيين  لــدى  وأن 
تــراب فلســطين،  الفلســطيني وقضيتــه االنتصــار، ويقــف مــع خيــار تحريــر كامــل 
برمتــه،  أوســلو  اتفــاق  ويعــارض  منهــا،  ــروا  ُهّجِ التــي  ديارهــم  إلــى  الالجئيــن  وعــودة 
لفكــرة  وجــود  ال  ــه  أنَّ ويــرى  الدولــي،  القانــون  وفــق  االحتــالل  ضــد  للعمــل  ويدعــو 
الحكــم الذاتــي للفلســطينيين، وال وجــود للســالم مــع إســرائيل، وينــادي بتوظيــف 
إلبقــاء  الدوليــة  الجنائيــة  واملحكمــة  اإلنســاني  الدولــي  والقانــون  الدولــي  القانــون 

الفلســطينية.  للقضيــة  واألخالقــي  اإلنســاني  التفــوق  حالــة 

بيــن عامــي  املركــزي  غــزة  فــي ســجن  اعتقــل  مــن االحتــالل؛ حيــث  الصورانــي  عانــى 
)1974-1982(، ومنعــه االحتــالل مــن الســفر حتــى عــام 1990، وتوالــت اعتقاالتــه، 
العمــل  مــن  االحتــالل  ومنعــه  أعــوام 1985، و1986، و1988،   فــي  اعتقالــه  منهــا 
محاميــا للمعتقليــن داخــل ســجون االحتــالل حتــى عــام 1986، وقــد ســمح االحتــالل 
لــه بالســفر إلــى الواليــات املتحــدة عــام 1990 لكــن اشــترط عليــه مغــادرة األرا�ســي 
الفلســطينية مباشــرة »ترحيــل«، وعــدم مغــادرة واليــة نيويــورك، وعــدم اإلدالء بأيــة 
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تصريحــات صحفيــة، وعــدم إعطــاء أي محاضــرات، وعــدم االلتقــاء بمؤسســات أو 
جمعيــات لهــا عالقــة بمنظمــة التحريــر الفلســطينية، وعــدم القيــام بــأي كتابــات أو 

تصريحــات ضــد الســامية. 
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رائد العطار
)2014-1974(

• ولــد يف مخيــم يبنــا لاجئين 	
 الفلســطينيين يف محافظــة

رفح. 

• ــب 	 ــح يف كتائ ــواء رف ــد ل قائ
ــابقا.  ــام س القس

• عضــو ســابق يف املجلــس 	
لكتائــب  العــام  العســكري 

القســام. 

• ــات أســر 	 مــن مخططــي عملي
جنــود االحتــال واالحتفــاظ 

.)2014-2006( بهــم 

• من واضعي استراتيجية األنفاق يف كتائب القسام. 	

 ولــد رائــد صبحــي أحمــد العطــار فــي مخيــم يبنــا لالجئيــن الفلســطينيين فــي محافظــة 
يبنــا  مــن قريــة  ــرت  ُهّجِ عــام 1974، ألســرة فلســطينية الجئــة  مايــو  أيــار/  فــي  رفــح 
مــدارس  فــي  والثانويــة  األساســية  املرحلتيــن  درس  املحتلــة.  الرملــة  قضــاء  املدمــرة 

العامــة عــام 1992.   الثانويــة  القطــاع، وأنهــى 

ــم 
َّ
فنظ الوطنيــة،  فعالياتهــا  فــي  وشــارك  تأسيســها،  فــور  حمــاس  لحركــة  انتمــى 

للحركــة  التابعــة  الســرية  املجموعــات  مــع  وعمــل  واإلضرابــات،  املظاهــرات 
واملتخصصــة بمالحقــة العمــالء، وانتمــى لكتائــب عــز الديــن القســام عــام 1993، 
تــا طريــق  وشــارك فــي تخطيــط وتنفيــذ عــدد مــن عمليــات إطــالق النــار منهــا؛ عمليَّ
ــلم  كيســوفيم وكفــار داروم عــام 1993، وعمليــة خزاعــة عــام 1994، وعمليــة السُّ
علــى الحــدود املصريــة عــام 1994، وكان لــه دور فــي تطويــر كتائــب القســام تســليحا 



85

سلسلة النخبة الفلسطينية 5

دورا  ولعــب   ،)2005-2000( الثانيــة  االنتفاضــة  فــي  وتنفيــذا  وتخطيطــا  وتدريبــا 
مركزيــا فــي إعــادة ترتيــب صفــوف الكتائــب فــي محافظــة رفــح بعــد عــام 2000، وكان 
لــه دور فــي وضــع اســتراتيجية القســام فــي حــرب األنفــاق أثنــاء االنتفاضــة الثانيــة، 
ــط خاللهــا لسلســلة عمليــات تفجيــر نوعيــة للمواقــع اإلســرائيلية باســتخدام 

َّ
وخط

األنفــاق، مثــل عمليــة موقــع ترميــد العســكري فــي رفــح عــام 2001، وعمليــة حــردون 
علــى الحــدود الفلســطينية املصريــة عــام 2003، وعمليتــا براكيــن الغضــب فــي معبــر 
أبــو  محمــد  مــع  وأشــرف   ،2004 عــام  خانيونــس  شــمال  محفوظــة  وموقــع  رفــح، 
ســر خالهــا الجنــدي اإلســرائيلي جلعــاد 

ُ
أ التــي  د  شــمالة علــى عمليــة الوهــم املتبــّدِ

شــاليط شــرق مدينــة رفــح عــام 2006، وشــارك فــي إتمــام صفقــة وفــاء األحــرار عــام 
فــرج بموجبهــا عــن 1027 أســيرا فلســطينيا فــي ســجون االحتــالل مــن 

ُ
2011، والتــي أ

العاليــة. املؤبــدات واألحــكام  ذوي 

شــغل العطار قائد لواء رفح في كتائب القســام، وكان عضوا في املجلس العســكري 
فــي حــروب  لعــدوان االحتــالل  التصــدي  فــي  لــه دور مركــزي  للكتائــب، وكان  العــام 
الفرقــان )2008-2009(، وحجــارة الســجيل )2012(، والعصــف املأكــول )2014(، 
املأكــول عمليــة موقــع صوفــا  العصــف  أثنــاء  العطــار  التــي قادهــا  العمليــات  ومــن 
شــرق رفــح، ومــن الكمائــن التــي أشــرف عليهــا كميــن أبــو الــروس شــرق رفــح الــذي 

قــد خاللــه الضابــط اإلســرائيلي هــدار غولــدن.
ُ
ف

عانــى العطــار أثنــاء مســيرته النضاليــة؛ إذ أصبــح مطلوبــا لــدى االحتــالل منــذ عــام 
1991، وبذلك حرمه االحتالل من إكمال مسيرته التعليمية، واعتقله مدة تسعة 
أشــهر، واعتقلتــه أجهــزة أمــن الســلطة عــام 1995 مــدة ســبعة أشــهر، وعــام 1996 
مــدة خمســة أشــهر ونصــف، وحكمــت عليــه محكمــة أمــن الدولــة التابعــة للســلطة 
باإلعــدام عــام 1999، األمــر الــذي أثــار الــرأي العــام فاضطــرت الســلطة للتراجــع 
عــن القــرار، وحــاول االحتــالل اغتيالــه ثــالث مــرات عبــر قصــف ســيارته مــن الجــو 
يبنــا وتدميــره عــام 2004، وحــاول أيضــا  فــي مخيــم  عــام 2003، ومحاصــرة منزلــه 
 بيتــه فــي أعــوام 2008، 

َ
اختطافــه ُبعيــد أســر الجنــدي جلعــاد شــاليط، كمــا قصــف

ــَن مــن اغتيالــه فــي رفــح مــع القائديــن محمــد أبــو شــمالة 
ّ

2012، 2014، وقــد تمك
ومحمــد برهــوم بعــد أن اســتهدفت طائــرات االحتــالل منــزال بحــي تــل الســلطان غــرب 
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املدينــة بعــدة صواريــخ، وقــد أدى القصــف إلــى استشــهاد خمســة مواطنيــن آخريــن، 
وإصابــة أكثــر مــن أربعيــن، وذلــك فــي الحــادي والعشــرين مــن آب/ أغســطس عــام 
2014، وكشــفت القســام عــام 2015 عــن صــاروخ جديــد باســم العطــار )A( تخليــدا 

لذكــراه، وتــم اســتخدامه بكثافــة فــي معركــة ســيف القــدس عــام 2021.  
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ربيحة ذياب
)2016 - 1954(

• ــرع 	 ــدة دورا الق ــدت يف بل ول
يف محافظــة رام اهلل والبيرة.

• اتحــاد 	 يف  مؤســس  عضــو 
للعمــل املــرأة   لجــان 

االجتماعي عام 1981.

• ــة 	 ــوري لحرك ــس ث ــو مجل عض
ــام 1996.  ــذ ع ــح من فت

• عضــو املجلــس التشــريعي 	
ــام 2006. ــح ع ــة فت ــن حرك ع

• وزيرة شؤون املرأة )2013-2009(.	

ولــدت ربيحــة ذيــاب حســين حمــدان فــي بلــدة دورا القــرع فــي محافظــة رام هللا والبيــرة 
فــي الخامــس والعشــرين مــن كانــون األول/ ديســمبر عــام 1954، وهــي متزوجــة ولهــا 
فــي مخيــم  فــي مدرســة وكالــة الغــوث  ثالثــة أوالد وبنــت. درســت املرحلــة األساســية 
الجلــزون، والثانويــة فــي مدرســة بنــات البيــرة الثانويــة، وحصلــت منهــا علــى الثانويــة 
والخدمــة  االجتمــاع  علــم  فــي  البكالوريــوس  درجــة  ونالــت   ،1972 عــام  العامــة 
نــت مديــًرا عاًمــا فــي وزارة الشــباب  االجتماعيــة مــن جامعــة بيــت لحــم عــام 1999. ُعّيِ

 مســاعًدا فــي الــوزارة عــام 2005.
ً

والرياضــة، ثــمَّ وكيــال

انتمت لحركة فتح في شبابها املبكر، وانخرطت في نشاطاتها الوطنية واملؤسساتية، 
وكانــت مــن قيــادات العمــل الطالبــي فــي جامعــة بيــت لحــم أواخــر ســبعينيات القــرن 
املا�ســي، وضمــن قيــادة حركــة فتــح فــي الضفــة الغربيــة والقيــادة الوطنيــة املوحــدة 
عــام  الفلســطيني  األســير  نــادي  فــي  مؤســس  عضــو  وهــي  األولــى،  االنتفاضــة  أثنــاء 
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فــي  وعضــو   ،1993 عــام  فتــح  لحركــة  العليــا  الحركيــة  اللجنــة  فــي  وعضــو   ،1993
املجلــس الثــوري لحركــة فتــح منــذ عــام 1996، وعضــو فــي املجلــس التشــريعي عــن 
حركــة فتــح بيــن عامــي )2006-2016(، وعضــو فــي املجلــس االستشــاري لحركــة فتــح 

منــذ 2011، وشــغلت وزيــرة شــؤون املــرأة بيــن عامــي )2013-2009(.

للعمــل  املــرأة  لجــان  اتحــاد  تأســيس  فــي  وشــاركت  النســوي،  العمــل  فــي  نشــطت 
االجتماعــي عــام 1981 وفــي قيادتــه حتــى وفاتهــا، وفــي تأســيس طاقــم شــؤون املــرأة 
عــام 1992، واختيــرت نائبــا لرئيــس لجنــة املــرأة فــي منظمــة املؤتمــر اإلســالمي عــام 

التنفيــذي.  املكتــب  فــي  وعضــوا   2010

عانــت ذيــاب خــالل مســيرتها النضاليــة؛ إذ عايشــت نكســة حزيــران عــام 1967، 
واعتقلهــا االحتــالل أول مــرة عــام 1968، ثــمَّ توالــت اعتقاالتهــا وقضــت فــي األســر 
ســبعة أعــوام، ووضعهــا االحتــالل تحــت اإلقامــة الجبريــة لعــام كامــل، ومنعهــا مــن 
أنهــت  حتــى  الجامعيــة  دراســتها  إكمــال  وأعــاق  عاًمــا،  عشــر  تســعة  طــوال  الســفر 
البكالوريــوس بعــد اثنيــن وعشــرين عامــا مــن التحاقهــا بالجامعــة، واعتقــل زوجهــا 
ســتة أعــوام. توفيــت فــي الثانــي والعشــرين مــن نيســان/ أبريــل عــام 2016 ودفنــت 

فــي مســقط رأســها.
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رضوان أبو عياش
 )2013-1950(

• عســكر 	 مخيــم  يف  ولــد 
ــطينيين يف  ــن الفلس لاجئي

نابلــس.  محافظــة 

• هيئــة 	 ورئيــس  مؤســس 
والـتـلـفـزيـــون  اإلذاعـــة 

 .)2005 - 1993(

• الصحفييــن 	 رابطــة  رئيــس 
.)1990-1985( العــرب 

• الوطنيــة 	 القيــادة  عضــو 
االنتفاضــة  يف  املوحــدة 

األولــى. 

• عضو الوفد املفاوض إلى مؤتمر مدريد للسام )1991(.	

ولــد رضــوان إبراهيــم عبــد هللا أبــو عيــاش فــي مخيــم عســكر لالجئيــن الفلســطينيين 
لعائلــة  عــام 1950،  يونيــو  مــن حزيــران/  الخامــس عشــر  فــي  نابلــس  فــي محافظــة 
ــرة قضــاء يافــا املحتلــة،  اســين الشــرقي املهجَّ فلســطينية تعــود أصولهــا إلــى قريــة الجمَّ
فــي مدرســة وكالــة  املرحلــة األساســية  بنــات وولــدان. درس  ثــالث  ولــه  متــزوج  وهــو 
مدينــة  فــي  الثانويــة  الجاحــظ  مدرســة  فــي  والثانويــة  عســكر،  مخيــم  فــي  الغــوث 
فــي  الدبلــوم  ونــال درجــة  عــام 1968،  العامــة  الثانويــة  منهــا علــى  نابلــس، وحصــل 
اللغــة اإلنجليزيــة مــن مركــز تدريــب املعلميــن التابــع لوكالــة الغــوث فــي مدينــة رام هللا 
عــام 1970، والبكالوريــوس فــي اللغــة اإلنجليزيــة مــن كليــة اآلداب فــي جامعــة بيرزيــت 
 University of Leicester عــام 1982، واملاجســتير فــي اإلعــالم مــن جامعــة ليســتر
ًســا  البريطانيــة، والدكتــوراه فــي اإلعــالم مــن جامعــة عيــن شــمس املصريــة. عمــل ُمدّرِ
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للغة اإلنجليزية في عدة مدارس منها: ذكور ســلواد الثانوية، وذكور البيرة الثانوية، 
فــي  مترجًمــا  ــن  فُعّيِ الصحافــة،  فــي  للعمــل  انتقــل  ثــمَّ  هللا،  رام  فــي  اللوثــري  ومعهــد 
صحيفــة الشــعب اليوميــة عــام 1975، ثــمَّ محــرًرا فيهــا، وســكرتيًرا ملجلــة العــودة بيــن 
عامــي )1982-1986(، ومديــًرا لعــدة مراكــز إعالميــة فــي مدينــة القــدس مثــل املركــز 
العربــي لإلعــالم عــام 1988، واملكتــب الفلســطيني للخدمــات الصحفيــة، ومكتــب 
بيــن عامــي )1991-1993(، وأســس هيئــة اإلذاعــة والتلفزيــون  العــرب للصحافــة 
ــن وكيــال لــوزارة الثقافــة بيــن  عــام 1993، وترأســها بيــن عامــي )1995-2005(، وُعّيِ
2009(، وعمــل محاضــًرا لإلعــالم فــي جامعــة القــدس/ أبــو ديــس،  عامــي )-2005 

ومحاضــًرا غيــر متفــرغ فــي جامعــة بيرزيــت بيــن عامــي )2006-2001(.

فــي فعالياتهــا  فــي وقــٍت مبكــٍر مــن حياتــه، وانخــرط  أبــو عيــاش لحركــة فتــح  انتمــى 
ا طالبًيــا 

ً
ناشــط واملؤسســاتية، وكان  والثقافيــة واالجتماعيــة واإلعالميــة  الوطنيــة 

فــي  الفلســطينيين  املعلميــن  صفــوف  فــي  نقابًيــا  وكادًرا  الجامعيــة،  دراســته  أثنــاء 
بدايــة  الغربيــة  الضفــة  فــي  الشــبيبة  حركــة  مؤس�ســي  ومــن  الحكوميــة،  املــدارس 
األرض  فــي  العــرب  الصحفييــن  رابطــة  مؤس�ســي  ومــن  املا�ســي،  القــرن  ثمانينيــات 
املحتلــة عــام 1982 ورئيســها بيــن عامــي )-1985 1990(، ورئيــس لجنــة التنســيق 
 ،1986 عــام  املتحــدة  لألمــم  التابعــة  الحكوميــة  غيــر  للمنظمــات  الفلســطينية 
ومؤســس ورئيــس جمعيــة التكافــل االجتماعــي بيــن عامــي )1988-1992(، وعضــو 
الوطنــي  املجلــس  وعضــو  األولــى،  االنتفاضــة  أثنــاء  املوحــدة  الوطنيــة  القيــادة 

.1991 عــام  للســالم  مدريــد  ملؤتمــر  املفــاوض  الفريــق  وعضــو  الفلســطيني، 

كتــب أبــو عيــاش عــدًدا كبيــًرا مــن املقــاالت السياســية، ونشــر مجموعــة مــن األبحــاث 
والدراســات، وأجــرى عــدًدا مــن املقابــالت الصحفيــة مــع وســائل إعــالم مختلفــة، 
فلســطيني  صحفــي  عذابــات  تحتــرق:  أصابــع  منهــا:  الكتــب  مــن  عــدًدا  لــه  وصــدر 
)شــعر،  الحزيــن  الوتــر  وترانيــم   ،)1987( املحتلــة  األرض  وصحافــة   ،)1985(
مــن  فلســطين  وكلمــات   ،)1990  (1989-1987 واالنتفاضــة  والصحافــة   ،)1988
غزة )2000(، ونسمات من أرض الرساالت) 2001(، واإلعالم الدولي والسياسات 
للمفاوضــات  ذاتيــة  ســيرة  االختــراق:  همــا:  كتابيــن  وترجــم   ،)2005( اإلعالميــة 

إســرائيل.   فــي  الجاسوســية  وقــادة   ،)1982 اإلســرائيلية)  املصريــة 
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عانــى أبــو عيــاش أثنــاء مســيرة حياتــه؛ إذ اعتقلــه االحتــالل إدارًيــا عــام 1982 ملــدة 
شــهر، ومــرة أخــرى أواخــر عــام 1987 ملــدة ســتة أشــهر، وعــام 1990 ملــدة خمســة 
أشــهر، وفــرض عليــه اإلقامــة الجبريــة املنزليــة لســتة أشــهر عــام 1984، كمــا أغلــق 
مكتبــه الصحفــي فــي القــدس ومنعــه مــن دخــول املدينــة عــام 1993. توفــي فــي األول 

مــن آذار/ مــارس عــام 2013. 
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رياض بدير
)2002-1947(

• ولــد يف قريــة فرعــون يف 	
محافظــة طولكــرم. 

• الجهــاد 	 حركــة  يف  قائــد 
 اإلسـامـــي فـــي الضـفـــة

الغربية.

• القــدس 	 ســرايا  يف  قائــد 
للجهــاد  العســكري  الجنــاح 
االنتفاضــة  يف  اإلســامي 

الثانيــة.  

• ــم 	 ــة مخي ــادات معرك ــن قي م
ــام 2002.  ــن ع جني

ولــد ريــاض محمــد علــي بديــر فــي قريــة فرعــون فــي محافظــة طولكــرم فــي الثامــن مــن 
املرحلــة  بنــت. درس  وثــالث  أوالد  أربعــة  ولــه  متــزوج  وهــو  عــام 1947،  مايــو  أيــار/ 
األساســية فــي مدرســة فرعــون، والثانويــة فــي املدرســة الفاضليــة فــي مدينــة طولكــرم، 
درجــة  ونــال   ،1964 عــام  العلمــي  الفــرع  فــي  العامــة  الثانويــة  علــى  منهــا  وحصــل 
عــام 1966. عمــل  فــي طولكــرم  الزراعــي  مــن معهــد خضــوري  الزراعــة  فــي  الدبلــوم 
مدرًســا للرياضيــات والتربيــة اإلســالمية فــي مدرســة الفاضليــة بيــن عامــي )1966-

ًســا فــي مدرســة شــويكة الثانويــة بيــن عامــي )1979-1988(، وانتقــل  1979(، ومدّرِ
بعدهــا للعمــل موظًفــا فــي أكثــر مــن مؤسســة منهــا؛ املؤسســة اإلســالمية للصناعــات 
للعمــل  عــاد  ثــمَّ  طولكــرم،  زكاة  ولجنــة  العربــي،  اليتيــم  دار  وجمعيــة  الغذائيــة، 
مدرًســا فــي مدرســة طــه حســين األساســية فــي طولكــرم بيــن عامــي )2002-1994(. 

الدعويــة  نشــاطاتها  فــي  وشــارك  املســلمين،  اإلخــوان  لجماعــة  بديــر  انتمــى 
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لحركــة  األولــى  النــواة  إلــى  وانضــم  الشــقاقي  فتحــي  علــى  تعــرف  ثــم  واالجتماعيــة، 
االنتفاضــة  فــي  الوطنيــة  الفعاليــات  فــي  انخــرط  فلســطين.  فــي  اإلســالمي  الجهــاد 
األولــى، ومــارس الخطابــة فــي املســاجد وفــي املناســبات الوطنيــة واالجتماعيــة، وبــرز 
فــي االنتفاضــة الثانيــة كأحــد قــادة ســرايا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد 
 للجهــاد اإلســالمي فــي لجنــة التنســيق الفصائلــي فــي محافظــة 

ً
اإلســالمي، وكان ممثــال

فــي  املقــاوم. شــارك  العســكري  نشــاطه  لتمويــل  بيتــه وســيارته  بــاع  وقــد  طولكــرم، 
الدفــاع عــن مدينــة طولكــرم أثنــاء اجتياحهــا مــن قبــل قــوات االحتــالل عــام 2002، 
ثــم انضــم إلــى املقاوميــن فــي مخيــم جنيــن قبيــل اجتياحــه الكبيــر عــام 2002، وكان 

القــدس داخــل املخيــم.   عــن مجموعــة مــن ســرايا 
ً

مســؤوال

عانــى بديــر مــن االحتــالل؛ إذ اعتقلــه أول مــرة عــام 1988 ملــدة تســعة أشــهر، وكان 
مــن أوائــل املعتقليــن فــي ســجن النقــب الصحراوي)أنصــار3( فــي االنتفاضــة األولــى، 
وأعــاد  ســراحه،  إطــالق  بعــد  مباشــرة  الحكوميــة  وظيفتــه  مــن  االحتــالل  وفصلــه 
اعتقالــه مجــدًدا فــي األعــوام 1989، 1990، 1991، 1992، وخضــع لتحقيــق قــاٍس 
ــه كان صلًبــا ولــم يعتــرف، واعتقلتــه أجهــزة أمــن الســلطة عــام  أكثــر مــن مــرة، لكنَّ
قــل إلــى املستشــفى 

ُ
1995 ملــدة ســتة أشــهر، وتدهــورت حالتــه الصحيــة حينهــا، ون

مــن  وَمنعتــه   ،2001 عــام  أخــرى  مــرة  واعتقلتــه  جراحيــة،  عمليــة  لــه  وأجريــت 
أثنــاء اجتيــاح  فــي ســاقه  فــي املســاجد، كمــا أصابــه االحتــالل بالرصــاص  الخطابــة 
ملبنــى  االحتــالل  قصــف  فــي  شــهيًدا  يرتقــي  وكاد   ،2002 عــام  شــمس  نــور  مخيــم 
 

ً
املقاطعــة فــي طولكــرم فــي الســادس مــن كانــون الثانــي عــام 2002، حيــث كان معتقــال
فــي ســجنها، وقــد اعتقــل االحتــالل أوالده أكثــر مــن مــرة، وتعــرض بيتــه للتفتيــش، 
واغتالــه االحتــالل بإطــالق الصواريــخ علــى منــزٍل كان يتحصــن فيــه داخــل مخيــم 
عــن  أهلــه  يعــرف  ولــم   ،2002 عــام  إبريــل  نيســان/  مــن  عشــر  الحــادي  فــي  جنيــن 

فــي الثانــي والعشــرين مــن شــهر نيســان. استشــهاده إال 
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زهري لبادة
)2012-1961(

• ولد يف مدينة نابلس.	

• قائــد ميدانــي يف كتائــب 	
القســام يف الضفــة الغربيــة.  

• أســير محــرر ومبعــد إلــى مــرج 	
ــر  ــان أواخ ــوب لبن ــور جن الزه

عــام 1992.

• رجــل إصــاح يف محافظــة 	
نابلــس.

ولــد زهيــر رشــيد حامــد لبــادة فــي منطقــة رأس العيــن فــي مدينــة نابلــس فــي األول مــن 
آذار/ مــارس عــام 1961، وهــو متــزوج ولــه أربعــة أوالد. درس املرحلتيــن األساســية 
والثانويــة فــي مــدارس نابلــس، وحصــل علــى الثانويــة العامــة فــي الفــرع العلمــي مــن 
فــي  البكالوريــوس  درجــة  ونــال   ،1981 نابلــس  فــي  الثانويــة  طــالل  امللــك  مدرســة 

املحاســبة مــن كليــة التجــارة فــي جامعــة النجــاح عــام 1985.

التحــق فــي صفــوف جماعــة اإلخــوان املســلمين فــي ســبعينيات القــرن املا�ســي علــى 
جي، وشــارك فــي تنفيــذ فعالياتهــا الدينيــة واالجتماعيــة والنقابيــة، 

ْ
ــَرك يــد يوســف السُّ

واهتــم بالعنايــة بالقــرآن الكريــم وتحفيظــه، وأســس جمعيــة اقــرأ لتحفيــظ القــرآن 
فــي نابلــس، ونشــط فــي اإلصــالح بيــن النــاس، وكان مــن قيــادات الكتلــة اإلســالمية 
إلــى حركــة حمــاس  فــي جامعــة النجــاح ومرشــحها لرئاســة مجلــس الطلبــة. انضــم 
والدعويــة  الجماهيريــة  فعالياتهــا  وتنفيــذ  تخطيــط  فــي  وشــارك  تأسيســها،  فــور 
ســيطرة  أثنــاء  حكوميــة  بوظيفــة  االلتحــاق  ورفــض  والسياســية،  واالجتماعيــة 

الفلســطينية.    الحكوميــة  املرافــق  علــى  الصهيونيــة  املدينــة  اإلدارة 
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بــدأ مشــواره فــي املقاومــة املســلحة ضــد االحتــالل بدايــة تســعينيات القــرن املا�ســي، 
حيــث شــهد والدة كتائــب القســام فــي الضفــة الغربيــة، وعمــل مــع القائــد القســامي 
صالح دروزة، ومع يحيى عياش املهندس األول في كتائب القســام، حيث مدَّ األخير 
مــن  عــدد  وبيــن  بينــه  التصنيــع، وكان حلقــة وصــل  فــي  املســتخدمة  املــواد  ببعــض 
ــد ســاهر  ــامية، وآواه فــي منزلــه قبيــل انتقالــه إلــى قطــاع غــزة، وجنَّ املجموعــات القسَّ
تمــام لصالــح كتائــب القســام والــذي أصبــح أول استشــهادي قســامي باســتخدام 
ســيارة مفخخــة. ســاعد عــددا مــن القســاميين مثــل علــي العا�ســي وبشــار العمــودي، 
القســامية،  املجموعــات  بعــض  واحتياجــات  تحــركات  تأميــن  عــن  مســؤوال  وكان 
العمــل  وتفعيــل  املقاومــة،  ســالح  حمايــة  علــى   2007 عــام  بعــد  مهمتــه  ــزت 

َّ
وترك

القســامي فــي الضفــة الغربيــة.

مــرة عــام 1987،  إذ اعتقلــه االحتــالل أول  أثنــاء مســيرته النضاليــة؛  لبــادة  عانــى 
وأبعــده إلــى مــرج الزهــور أواخــر عــام 1992، وأصيــب بالفشــل الكلــوي أثنــاء إبعــاده، 
ر اعتقالــه حتــى  فاضطــر االحتــالل إلــى إعادتــه إلــى فلســطين بعــد عشــرة أشــهر، وتكــرَّ
عــام 2012، حيــث أم�ســى فــي ســجون االحتــالل قرابــة عشــر ســنوات، وقــد عــاش 
فــي مستشــفى ســجن الرملــة جــزءا مــن حياتــه االعتقاليــة، واعتقلتــه أجهــزة أمــن 
الســلطة فــي أواخــر تســعينيات القــرن املا�ســي، واعتقلــت إخوتــه للضغــط عليــه، 
2008، وقــد تعــرض خــالل اعتقاالتــه للتعذيــب  وكان آخــر اعتقاالتــه لديهــا عــام 
القا�ســي، وتــم تفتيــش بيتــه عــدة مــرات، ومصــادرة جــزء مــن أموالــه. اشــتد املــرض 
أ االحتــالل فــي معالجتــه، رغــم إصابتــه 

َّ
عليــه أثنــاء وجــوده فــي ســجون االحتــالل، وتلــك

فــي الرئتيــن، وقــد أدخــل املستشــفى الوطنــي فــي  فــي الكبــد والتهابــات حــادة  بتشــمع 
غرفــة  فــي  للمكــوث  واضطــر  االحتــالل،  ســجون  مــن  ســراحه  إطــالق  فــور  نابلــس 
العنايــة املركــزة أليــام، إلــى أن توفــي فــي الحــادي والثالثيــن مــن أيــار/ مايــو عــام 2012.
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زياد الظاظا
)2022-1955(

• ولــد يف مدينــة غــزة عــام 	
.1955

• الحـكـومتيـــن 	 فـــي  وزيـــر 
والحاديــة عشــرة،  العاشــرة 
يف  الــوزراء  رئيــس  ونائــب 
 حكومــة تســيير األعمــال يف

قطاع غزة )2008 – 2014(.

• السياســية 	 القيــادة  عضــو 
ــزة  ــاس يف غ ــة حـمـ  لحـركـ

.)2017 - 2012(

• عضو مجلس شورى حماس )2022-2021(.	

تشــرين  مــن  الثامــن والعشــرين  فــي  غــزة  فــي مدينــة  الظاظــا  زيــاد شــكري عبــد  ُولــد 
قريــة  إلــى  أصولهــا  تعــود  الجئــة  فلســطينية  لعائلــة   ،1955 عــام  نوفمبــر  الثانــي/ 
الكوفخــة املهجــرة قضــاء غــزة املحتلــة، وهــو متــزوج ولــه أربعــة ذكــور وخمــس إنــاث. 
درس املرحلــة األساســية فــي مدرســتي غــزة الجديــدة وصــالح الديــن التابعتيــن لوكالــة 
فــي مدرســة  غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين )األونــروا(، واملرحلــة الثانويــة 
يافــا فــي مدينــة غــزة، وحصــل منهــا علــى الثانويــة العامــة فــي الفــرع العلمــي، ونــال درجــة 
البكالوريــوس فــي الهندســة املدنيــة مــن جامعــة االســكندرية فــي مصــر عــام 1978. 
عمــل مهندســا فــي العــراق والســعودية بيــن عامــي )1978-1991(، وعمــل فــي قطــاع 
املقــاوالت فــي قطــاع غــزة، ومديــرا للمشــروعات الهندســية فــي وكالــة غــوث وتشــغيل 
وزيــرا  ــن  ُعّيِ ثــمَّ   ،)2006  –1992( عامــي  بيــن  )األونــروا(  الفلســطينيين  الالجئيــن 
فــي الحكومــة العاشــرة عــام 2006، ووزيــرا لالقتصــاد الوطنــي  للنقــل واملواصــالت 
فــي حكومــة الوحــدة الوطنيــة عــام 2007، ونائبــا لرئيــس الــوزراء، ووزيــرا للماليــة فــي 
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حكومــة تســيير األعمــال فــي قطــاع غــزة بيــن عامــي )2008 – 2014(، وأصبــح رئيــس 
اللجنــة الحكوميــة فــي قطــاع غــزة والتــي أخــذت علــى عاتقهــا إدارة العمــل الحكومــي 

فــي القطــاع عــام 2014. 

ونشــط  العامــة،  الثانويــة  فــي  وهــو  املســلمين  اإلخــوان  فــي جماعــة  الظاظــا  التحــق 
فــكان مؤسســا ورئيســا لجمعيــة  النقابــي؛  العمــل  فــي حركــة حمــاس، وتــرأس فيهــا 
مبــرة الرحمــة بيــن عامــي )1991 – 2020(، ورئيســا لنقابــة املهندســين/ فــرع غــزة 
بيــن عامــي )2003 – 2020(، ورئيســا لتجمــع املؤسســات الخيريــة فــي قطــاع غــزة، 
ورئيســا لتجمــع النقابــات الفلســطينية فــي قطــاع غــزة، وتولــى قيــادة حركــة حمــاس فــي 
منطقــة غــرب غــزة، وانتخــب عضــوا فــي قيادتهــا السياســية فــي غــزة بيــن عامــي )2012 
– 2017(، وعضــوا فــي مجلــس الشــورى العــام عــام 2021، وكان مــن بيــن مرشــحي 
رئاســة املكتــب السيا�ســي للحركــة فــي القطــاع عــام 2021. أشــرف علــى إدارة لجنــة 
الطــوارئ املركزيــة الخاصــة بــإدارة شــؤون املواطنيــن خــالل حــروب االحتــالل علــى 
قطــاع غــزة بيــن عامــي )2008 – 2017(، وتولــى رئاســة الوفــد املفــاوض عــن حركــة 
حمــاس إلــى جانــب خليــل الحيــة فــي القاهــرة إثــر حــرب العصــف املأكــول عــام 2014. 

االنقســام  إلنهــاء  األفضــل  املخــرج  هــي  الوطنيــة  الشــراكة  بــأن  الظاظــا  يؤمــن 
اتفــاق  ويرفــض  التســوية،  ومشــاريع  االحتــالل  مواجهــة  فــي  وللتوحــد  الفلســطيني 
أوســلو والحلــول السياســية التــي تهــدف لتصفيــة القضيــة الفلســطينية، ويعتقــد 
بــأن العــودة ال تتحقــق إال بالعــودة لكامــل تــراب فلســطين التاريخيــة، وأن عــودة 
التفــاوض،  أو  للتصــرف  قابــل  بالتقــادم، وغيــر  يســقط  الالجئيــن حــق مشــروع ال 
ويــرى بــأن الســلطة الفلســطينية تمثــل بوضعهــا الحالــي تصفيــة ملشــروع التحريــر 
فلســطينية  دولــة  ظــل  فــي  االحتــالل  مــع  التعايــش  بمشــروع  واســتبداله  والعــودة 
منزوعــة الســيادة، ويعتقــد بــأن حســن إدارة املــواد البشــرية والطبيعيــة علــى قلتهــا 
يمكــن أن توفــر بيئــة اقتصاديــة مقاومــة تدعــم خيــار الشــعب الفلســطيني، وأن 
الدعــم العربــي واإلســالمي يمثــل رافــدا لتحســين هــذه البيئــة، وأن التزامــات املجتمــع 
االحتــالل  فرضــه  سيا�ســي  بواقــع  مرتبطــة  التزامــات  هــي  األونــروا  وبالــذات  الدولــي 
»اإلســرائيلي« منــذ عــام 1948، وعليهــا الوفــاء بــه إلــى حيــن انتهــاء االحتــالل، وإقامــة 

الشــريف. القــدس  وعاصمتهــا  الفلســطينية  الدولــة 
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عانى الظاظا أثناء مسيرته النضالية؛ إذ اعتقلته أجهزة أمن السلطة عام 1998، 
وأصيــب   ،2014 عــام  املأكــول  العصــف  حــرب  خــالل  منزلــه  االحتــالل  وقصــف 
بفايــروس كورونــا، وتوفــي فــي مدينــة غــزة فــي التاســع مــن شــباط / فبرايــر عــام 2022.
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زياد شعيبات
)2017-1962(

• ولــد يف مدينــة بيــت ســاحور 	
يف محافظــة بيــت لحــم.  

• قيــادي يف حركــة الجهــاد 	
 اإلسـامـــي يف محـافظـــة

بيت لحم. 

• وناشــط	 وخطيــب   داعيــة 
اجتماعي. 

• أسير محرر. 	

ولــد زيــاد أحمــد محمــد عــوض هللا شــعيبات فــي مدينــة بيــت ســاحور فــي محافظــة 
بيــت لحــم فــي الرابــع عشــر مــن حزيــران/ يونيــو عــام 1962، وهــو متــزوج ولــه أربعــة 
أوالد وخمــس بنــات. درس املرحلــة األساســية فــي مدرســة بيــت ســاحور، والثانويــة 
فــي مدرســة األق�ســى الثانويــة فــي مدينــة القــدس، وحصــل مــن األخيــرة علــى الثانويــة 
العامــة فــي الفــرع الشــرعي عــام 1982، ونــال درجــة البكالوريــوس فــي الشــريعة مــن 
مــدارس  إحــدى  فــي  اإلســالمية  للتربيــة  مدّرِســا  عمــل   .1985 عــام  الخليــل  جامعــة 
مدينــة أريحــا ملــدة عــام، ثــمَّ موظفــا فــي مكتبــة لبيــع الكتــب فــي بيــت لحــم، ثــمَّ إمامــا 
ملسجد بلدة تقوع عام 1994، ثم إماما ملسجد عمر بن الخطاب في بيت ساحور، 

وعمــل أيضــا مأذونــا شــرعيا بيــن عامــي )2016-1987(.

فــي األنشــطة الدعويــة واالجتماعيــة، وألقــى دروســا  فــي املشــاركة  نشــط شــعيبات 
وأشــرف  لحــم،  بيــت  محافظــة  فــي  وجمعيــات  مســاجد  عــدة  فــي  وخطبــا  ومواعــظ 
علــى بنــاء مســجد محمــود جابــر فــي بيــت ســاحور عــام 2007. التحــق بحركــة الجهــاد 
فــي تخطيــط وتنفيــذ نشــاطاتها الوطنيــة، وأصبــح أحــد  اإلســالمي مبكــرا، وشــارك 

قادتهــا فــي محافظــة بيــت لحــم.
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مــن  تعســفيا  االحتــالل  فصلــه  فقــد  الكفاحيــة؛  مســيرته  أثنــاء  شــعيبات  عانــى 
مكتبــة  وأغلــق  املا�ســي،  القــرن  ثمانينيــات  فــي  الحكوميــة  املــدارس  فــي  التدريــس 
بيــع الكتــب التــي كان يعمــل فيهــا وصــادر محتوياتهــا عــام 1992، وحــاول اعتقالــه 
أثنــاء عمليــة اإلبعــاد إلــى مــرج الزهــور فــي جنــوب لبنــان أواخــر عــام 1992، وفشــل 
فــي ذلــك بســبب وجــوده خــارج املنــزل، ثــم اعتقلــه عــام 2005، وتوالــت اعتقاالتــه 
أمــن  أجهــزة  واعتقلتــه  ســنوات،  خمــس  قرابــة  االحتــالل  ســجون  فــي  أم�ســى  حتــى 
الســلطة ملــدة ســتة أشــهر عــام 1995، ثــم توالــت اعتقاالتــه لديهــا، وأضــرب عــن 
الطعــام فــي ســجونها عــدة مــرات، وعانــى خــالل وجــوده فــي املعتقــالت الصهيونيــة مــن 
عــدة أمــراض منهــا االنــزالق الغضروفــي )الديســك(، وأوجــاع فــي الجهــاز الهضمــي، 
وقــد اكتشــفت إصابتــه بســرطان املــريء واألمعــاء عــام 2016، وأجريــت لــه عمليــات 
فــي مستشــفى املقاصــد عــام 2016، وظــلَّ  اســتئصال للمــريء وأجــزاء مــن املعــدة 
يصــارع املــرض إلــى أن توفــي فــي الثامــن والعشــرين مــن أيلــول/ ســبتمبر عــام 2017. 
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سعيد محامي
 )1978-1941(

• ولد يف مدينة يافا املحتلة.	

• الوطنــي 	 املجلــس  عضــو 
. )1978 -1969 (

• مسؤول مكتب منظمة التحرير 	
يف لندن )1978-1972(. 

• منظمــة 	 إعــام  مســؤول 
يف  أوروبــا  يف  التحريــر 
ــي.   ــرن املاض ــبعينيات الق س

املرحلتيــن  درس   .1941 عــام  املحتلــة  يافــا  مدينــة  فــي  حمامــي  عــادل  ســعيد  ولــد 
األساســية والثانويــة فــي مــدارس مدينــة عمــان فــي األردن، ونــال درجــة البكالوريــوس 
فــي األدب اإلنجليــزي مــن جامعــة دمشــق عــام 1964. عمــل مدّرِســا فــي الســعودية، 

وعمــل فــي الصحافــة فــي دمشــق، وتــرأس تحريــر صحيفــة اتحــاد العمــال.   

انخــرط فــي العمــل السيا�ســي مبكــرا، حيــث انضــم إلــى حــزب البعــث العربــي االشــتراكي 
أثنــاء دراســته الجامعيــة، ثــمَّ انضــم إلــى حركــة فتــح عــام 1967، وعمــل فــي التوجيــه 
السيا�ســي داخــل قواعدهــا، وأصبــح عضــوا فــي املجلــس الوطنــي فــي الــدورة الخامســة 
ــن إعالميــا فــي مكتــب جامعــة الــدول العربيــة فــي  املنعقــدة فــي القاهــرة عــام 1969، وُعّيِ
مدينة لندن عام 1972، وترأس أول مكتب ملنظمة التحرير في لندن، لكن صفته 
الفلســطيني  املعلومــات  مكتــب  رئيــس  كانــت  البريطانيــة  الحكومــة  لــدى  الرســمية 
فــي  الــدول العربيــة، وأصبــح مســؤوال عــن إعــالم منظمــة التحريــر  التابــع لجامعــة 
أوروبــا، واهتــم بنقــل وجهــة نظــر منظمــة التحريــر للصــراع فــي فلســطين للشــعوب 
لقــاءات  وأجــرى  الصحفيــة  املقــاالت  مــن  عــددا  ذلــك  أجــل  مــن  وكتــب  الغربيــة، 

إذاعيــة، وألقــى محاضــرات وخطــب، وشــارك فــي اجتماعــات رســمية وشــعبية.  
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مــن الداعيــن للحــل الســلمي للقضيــة الفلســطينية عبــر املفاوضــات  كان حمامــي 
مــن  الرابــع  حــدود  علــى  فلســطينية  دولــة  وإقامــة  الدولتيــن،  حــل  أســاس  وعلــى 
حزيــران عــام 1967، وأجــرى اتصــاالت مــع دعــاة ســالم مــن دولــة االحتــالل منــذ عــام 
عــام  أواخــر  الفلســطينيين واإلســرائيليين  بيــن  املتبــادل  باالعتــراف  ونــادى   ،1972
1973، وتحقيــق اتحــاد فيدرالــي بيــن الدولتيــن الفلســطينية واليهوديــة، وقــد اجتمــع 
مــع عضــو »الكنيســت« أوري أفنيــري Uri Avnery عــام 1974، ويعتبــر هــذا اللقــاء 

األول بيــن مســؤول فــي منظمــة التحريــر وعضــو »كنيســت«.

اغتيــل حمامــي فــي مكتبــه فــي مقــر جامعــة الــدول العربيــة فــي لنــدن يــوم الرابــع مــن 
بالحادثــة  اتهــم  أطلقــت عليــه، وقــد  عــام 1978 برصاصــات  ينايــر  الثانــي/  كانــون 
قــل جثمــان حمامــي 

ُ
عنصــر تابــع ملنظمــة فتــح املجلــس الثــوري بزعامــة أبــو نضــال. ن

إلى األردن وُدفن فيها.  
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سفيان تايه

• ُولــد يف مدينــة غــزة عــام 	
.1971

• باحــث يف الفيزيــاء النظريــة 	
والرياضيــات التطبيقيــة.

• مــن أفضــل 2% مــن الباحثيــن 	
العـالـــم  مسـتـــوى  عـــلى 
 )تصنيــف دار النشــر العامليــة
وجامعــة   ،Elsevier إلســيفر 
 S t a n f o r d د ر نـفـــو سـتـا
األمـريـكـيـــة،  Universit y 

عام 2021(.

• 	.)APS( عضو الجمعية الفيزيائية األمريكية

آب/ مــن  العشريــــــــــــن  فــي  غــــــــزة  مدينــة  فــي  تايــه  عثمــان  الرحمــن  عبــد  ســفيان  ُولــد 
ــرة  أغســطس عــام 1971، لعائلــة الجئــة، تعــود أصولهــا إلــى قريــة بيــت درَّاس املهجَّ
قضــاء غــزة املحتــل، وهــو متــزوج ولــه ولــدان وثــالث بنــات. درس املرحلــة األساســية في 
مــدارس وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين فــي مخيــم جباليــا، والثانويــة 
فــي مدرســة الفالوجــة الثانويــة للبنيــن فــي غــزة، وحصــل منهــا علــى الثانويــة العامــة 
مــن جامعــة  الفيزيــاء  فــي  البكالوريــوس  ونــال درجــة  عــام 1988،  العلمــي  الفــرع  فــي 
فــي الفيزيــاء النظريــة )النظريــة  فــي ليبيــا عــام 1994، ودرجــة املاجســتير  قاريونــس 
الكهرومغناطيســية( مــن الجامعــة اإلســالمية فــي غــزة عــام 2000، والدكتــوراه فــي 
عــام  مصــر  فــي  شــمس  عيــن  جامعــة  مــن  ضوئيــة(  )إلكترونيــات  النظريــة  الفيزيــاء 
فــي الجامعــة اإلســالمية منــذ عــام 1994،  الفيزيــاء  فــي قســم  2007. عمــل مدّرِســا 
وشــغل فــي ذات الجامعــة أكثــر مــن منصــب؛ فــكان رئيســا لقســم الفيزيــاء بيــن عامــي 
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 ،)2013-2011( عامــي  بيــن  والتســجيل  القبــول  لعميــد  ونائبــا   ،)2011-2008(
ومســاعدا لنائــب الرئيــس للشــؤون األكاديميــة بيــن عامــي )2013-2015(، وعميــدا 
للقبــول والتســجيل بيــن عامــي )2015-2019(، ومســاعدا لنائــب الرئيــس للشــؤون 
 ،2018 عــام  البروفيســور  درجــة  ونــال   ،)2020  –  2019( عامــي  بيــن  األكاديميــة 

وعمــل أســتاذا زائــرا فــي جامعــة واترلــو Waterloo فــي كنــدا عــام 2021. 

حصــل تايــه علــى عــدد مــن الجوائــز العلميــة والتقديريــة، منهــا: جائــزة عبــد الحميــد 
شــومان للباحثيــن العــرب الشــبان عــام 2012، وجائــزة أفضــل بحــث لــدى الجامعــة 
اإلســالمية عــام 2017، وجائــزة البنــك اإلســالمي الفلســطيني للبحــث العلمــي علــى 
مســتوى فلســطين عــام 2019، وتــم تصنيفــه ضمــن أفضــل %2 مــن الباحثيــن حــول 
فــي أمســتردام – هولنــدا،   Elsevier العالــم مــن قبــل دار النشــر العامليــة إلســيفر

وجامعــة ســتانفورد Stanford University )الواليــات املتحــدة( عــام 2021. 

بحثــا  عــام 2014، ونشــر 150  منــذ  الهنديــة  الجامعــات  مــن  بحثــي  لفريــق  انضــم 
فــي املجــالت العلميــة، ولــه مشــاركة فــي كتابيــن فــي موضــوع اإللكترونيــات الضوئيــة 
)2021(، حيــث صــدر األول عــن دار النشــر Taylor and Francis والثانــي عــن دار 

 .Elsevier النشــر 

املختــار  منهــا: مجلــة  الدوليــة  العلميــة  والتقاريــر  املجــالت  مــن  لعــدد  عمــل محــررا 
النشــر  )مجموعــة  والضوئيــات  للبصريــات  األمريكيــة  واملجلــة  )ليبيــا(،  للعلــوم 
العلمــي(، ومجلــة SCIREA للفيزيــاء )جمعيــة البحــوث العلميــة(، وتقاريــر أبحــاث 
الفيزيــاء املتقدمــة )دار النشــر األمريكيــة(، وشــارك فــي العديــد مــن اللجــان العلميــة 

الدوليــة. املؤتمــرات  مــن  لعــدد  والتحضيريــة 

يــرى تايــه أن علــى الجميــع العمــل مــن أجــل رفعــة القضيــة الفلســطينية، وتقديــم 
الشــعب  طموحــات  عــن  يعبــر  الــذي  الحقيقــي  بالوجــه  العالــم  إلــى  فلســطين 
الفلســطيني وأصالته، ويقف على مســافة واحدة من جميع األحزاب على الســاحة 
لــت فــي عــودة عــدد 

َّ
الفلســطينية، ويعتقــد بــأن التفــاق أوســلو جوانــب إيجابيــة، تمث

مــن األســر الفلســطينية الالجئــة والنازحــة إلــى فلســطين، وإعــادة إحيــاء القضيــة 
الفلســطينية، وتمكيــن الفلســطينيين مــن إقامــة ســلطة للحكــم الذاتــي فــي الضفــة 
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االحتــالل،  مــع  األمنــي  التنســيق  مثــل  ســلبية،  جوانــب  ولــه  غــزة،  وقطــاع  الغربيــة 
الحقــوق  وانتهــاك  اإلســرائيلي،  االحتــالل  بســيطرة  الفلســطينيين  مصيــر  وارتبــاط 

مــن قبــل املحتليــن.  الفلســطينية واســتباحتها 

يؤمــن بــأنَّ كافــة أشــكال املقاومــة التــي أقرتهــا الشــرائع واملواثيــق الدوليــة هــي الحــل 
إلنهاء االحتالل، واستعادة الحقوق الفلسطينية املسلوبة، ويدعم أي حل مرحلي 
يضمــن حقــوق الفلســطينيين، ويــرى أنــه فــي النهايــة البــد أن يســتعيد الفلســطينيون 
كامــل تــراب فلســطين التاريخيــة، وبأنــه ال حــل لقضيــة الالجئيــن، وإنهــاء معاناتهــم، 

ــروا منهــا. ســوى عودتهــم لديارهــم التــي ُهّجِ

عانــى تايــه مــن االحتــالل؛ حيــث اعتقلــه أثنــاء ســفره عبــر معبــر رفــح للمشــاركة فــي 
إحــدى املؤتمــرات العلميــة فــي باكســتان عــام 2005، ومكــث فــي الســجن شــهرين، 

ــر بيتــه أثنــاء العــدوان علــى قطــاع غــز ســنة 2014. كمــا َدمَّ
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سالفة حجاوي
)2021-1934(

• ولدت يف مدينة نابلس.	

• مديــرة الشــؤون السياســية 	
يف مكتــب رئيــس منظمــة 

ــر.  التحري

• التخطيــط	 مركــز   مديــرة 
الفلسطيني )2005-1991(. 

• عضــو األمانــة العامــة لاتحــاد 	
العــام للكتــاب والصحفييــن 

ــطينيين. الفلس

• باحثة ومترجمة وشاعرة.	

ولــدت ســالفة حســن طاهــر حجــاوي فــي مدينــة نابلــس عــام 1934، وهــي متزوجــة 
فــي  العائشــية  املدرســة  فــي  والثانويــة  األساســية  املرحلتيــن  درســت  ولــدان.  ولهــا 
ونالــت  بغــداد،  فــي  الرشــيد  مدرســة  مــن  العامــة  الثانويــة  علــى  وحصلــت  نابلــس، 
درجــة البكالوريــوس فــي األدب االنجليــزي مــن كليــة اآلداب والعلــوم فــي جامعــة بغــداد 
عــام 1956، ودرجــة املاجســتير فــي العلــوم السياســية عــام 1987. عملــت مترجمــة 
وباحثة في مركز الدراســات الفلســطينية التابع لكلية العلوم السياســية في جامعة 
بغــداد، وكانــت ضمــن هيئــة تحريــر مجلــة الدراســات الفلســطينية الصــادرة عنــه 
)1974-1980(، وعملــت محاضــرة فــي دائــرة العلــوم السياســية فــي جامعــة بغــداد 
نــت مديــرة للشــؤون السياســية فــي مكتــب رئيــس اللجنــة  حتــى عــام 1988، ثــم عّيِ
بيــن عامــي  الفلســطيني  التخطيــط  ثــمَّ مديــرة ملركــز  التحريــر،  التنفيذيــة ملنظمــة 

 .)2005  1991-(
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الصعيديــن  علــى  ونشــطت   ،1968 عــام  فتــح  حركــة  بصفــوف  حجــاوي  التحقــت 
للكتــاب  العــام  لالتحــاد  العامــة  األمانــة  فــي  عضــوا  وكانــت  واملؤسســاتي،  الثقافــي 
والصحفييــن الفلســطينيين، وشــاركت فــي تأســيس فــرع االتحــاد فــي العــراق، وكانــت 
العــام  االتحــاد  انتدبهــا  كمــا  العــرب،  للصحفييــن  العــام  االتحــاد  لــدى  ممثلتــه 
للصحفييــن العــرب لتمثيلــه فــي منظمــة الصحفييــن العامليــة لعــدة ســنوات. أنشــأت 

فــي بغــداد.  للمــرأة الفلســطينية  العــام  فرعــا لالتحــاد 

وترجمــت  اللبنانيــة،  األدب  مجلــة  فــي  قصائدهــا  ونشــرت  الشــعر  حجــاوي  كتبــت 
 ،1969 عــام  اإلنجليزيــة  اللغــة  الــى  الفلســطينية  املقاومــة  قصائــد  مــن  مجموعــة 
وترجمــت إلــى العربيــة عــددا مــن الكتــب منهــا: التجربــة الخالقــة )1982(، وكاتريــن 
فــي  واملقــاالت  والدراســات  األبحــاث  مــن  عــددا  ونشــرت   ،)1989( ستيمبســون 
الشــأنين األدبــي والسيا�ســي، وأصــدرت عــددا مــن الكتــب منهــا: لــوركا قيثــارة غرناطــة 
واليهــود   ،)1977( فلســطينية  وأغنيــات   ،)1957 ورســوم،  ومســرحية،  )شــعر، 
الســوفييت دراســة فــي الواقــع االجتماعــي )1980(، وســفن الرحيــل )شــعر، 1999(، 
وفلســطين اإلقليــم فــي صراعــات القــوى، والهويــة الوطنيــة الفلســطينية – مفاهيــم 

باإلعــدام.  والحكــم  فلســطين،  وتطبيقــات- حالــة 

عــادت ســالفة إلــى فلســطين عــام 1994، وتوفيــت فيهــا فــي الرابــع عشــر مــن شــهر 
عــام 2021. أيلــول/ ســبتمبر 
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مسيح القاسم
)2014-1939(

• الزرقــاء 	 مدينــة  يف  ولــد 
األردنيــة. 

• ــاب العــرب 	 رئيــس اتحــاد الُكتَّ
املحتــل«  »الداخــل  يف 

.)1994 -1986 (

• عضــو مؤســس يف »الجبهــة 	
الشــعبية للســام واملساوة« 

عــام 1977. 

• شاعر، وروائي، وكاتب صحفي. 	

ولــد ســميح محمــد القاســم فــي مدينــة الزرقــاء األردنيــة فــي الحــادي عشــر مــن أيــار/ 
مايــو عــام 1939، وهــو متــزوج ولــه أربعــة أوالد. درس املرحلــة األساســية فــي مدرســة 
الرامــة فــي الجليــل األعلــى، والثانويــة فــي مدرســتي تراســنطة والناصــرة الثانويــة فــي 
مدينــة الناصــرة املحتلــة، وحصــل مــن األخيــرة علــى الثانويــة العامــة عــام 1957، 
ًســا في مدارس  والتحق بمعهد العلوم االجتماعية في موســكو عام 1971. عمل مدّرِ
 فــي املنطقــة الصناعيــة فــي 

ً
الجليــل والكرمــل بيــن عامــي )1958-1963(، ثــمَّ عامــال

فــي  ومحــرًرا  الناصــرة،  فــي  املــدن  تنظيــم  دائــرة  فــي  ــا 
ً

ومفتش املحتلــة،  حيفــا  مدينــة 
الصــادرة  الغــد  الشــيوعي »اإلســرائيلي«، مثــل صحيفــة  الحــزب  صحــف ومجــالت 
فــي حيفــا بدايــة ســتينيات القــرن املا�ســي، والطبعــة العربيــة مــن صحيفــة »هعــوالم 
هازيــه« الصــادرة فــي »تــل أبيــب« عــام 1966، وصحيفــة االتحــاد الصــادرة فــي حيفــا 
عــام 1966، ورئــَس تحريــر مجلــة الجديــد، وأســس مــع عصــام خــوري منشــورات 

عربســك فــي حيفــا عــام 1973.

ِشط القاسم سياسًيا منذ شبابه املبكر، فأسس منظمة الشباب الدروز األحرار 
َ
ن
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عــام 1958، ورفــض التجنيــد اإلجبــاري فــي الجيــش الصهيونــي عــام 1960، وشــارك 
فــي نشــاطات حركــة األرض بدايــة ســتينيات القــرن املا�ســي )حركــة سياســية عربيــة 
فــي الداخــل املحتــل ذات توجهــات قوميــة(، وانتمــى للحــزب الشــيوعي »اإلســرائيلي« 
عام 1967، وشــارك في تأســيس الجبهة الديمقراطية للســالم واملســاواة عام 1977 
يهــودي(،  عربــي-  يســاري  تحالــف  مــن  ن  مكــوَّ املحتــل  الداخــل  فــي  سيا�ســي  )جســم 
س لجنــة 

َّ
وانتخــب عضــًوا فــي مجلــس محلــي بلــدة الرامــة فــي الجليــل عــن الجبهــة، وتــرأ

القطريــة  واللجنــة  الدرزيــة،  املبــادرة  لجنــة  فــي  املجلــس، وكان عضــًوا  فــي  الشــباب 
اللجنــة  فــي  عضــوا  وكان  الســجين.  أنصــار  ولجنــة  العربيــة،  األرا�ســي  عــن  للدفــاع 
القــرن  الحــزب مطلــع تســعينيات  مــن  اســتقال  إلــى أن  الشــيوعي  للحــزب  املركزيــة 

املا�ســي.

 القاســم علــى الصعيــد الثقافــي املؤس�ســي؛ فأســس وأدار املؤسســة الشــعبية 
َ
ِشــط

َ
ن

للفنــون فــي حيفــا بدايــة ثمانينيــات القــرن املا�ســي، وتــرأس اتحــاد الكتــاب العــرب 
 « فصليــة  وأصــدر   ،)1994-1986( عامــي  بيــن   1948 عــام  املحتــل  الداخــل  فــي 
العصــر  فــي  أبــرز شــعراء فلســطين  مــن  يعتبــر  عــام 1996.  الناصــرة  فــي  إضــاءات« 
ورافضــة  االحتــالل  علــى  متمــردة  فلســطينية  بــروح  شــعره  امتــاز  وقــد  الحديــث، 
ــف  لسياســاته، وباحتوائــه قيــم الصمــود والتحــدي والبقــاء علــى األرض، حتــى ُصّنِ
فــي األوســاط الفلســطينية والعربيــة ضمــن أهــم شــعراء املقاومــة فــي األرض املحتلــة، 
وقــد نــال العديــد مــن الجوائــز املحليــة والعربيــة والدوليــة. صــدر لــه أكثــر مــن 70 
رجمــت أعمالــه إلــى أكثــر مــن عشــر لغــات، 

ُ
كتاًبــا فــي الشــعر والقصــة واملســرح، وت

ومن إصداراته: مواكب الشــمس )شــعر، 1959(، وأغاني الدروب )شــعر، 1964(، 
وســقوط   ،)1968 )شــعر،  البراكيــن  ودخــان   ،)1967 )شــعر،  ــي  كِفّ علــى  ودمــي 
األقنعــة )شــعر، 1969(، وقرقــاش )مســرحية، 1970(، وعــن املوقــف والفــن )نثــر، 
1970(، وديوان سميح القاسم )1970(، واملوت الكبير )شعر، 1972(، من فمك 
أدينــك )نثــر، 1974(، ومــا قتلــوه ومــا صلبــوه ولكــن شــبه لهــم! ) شــعر، 1974(، إلــى 
الجحيــم أيهــا الليلــك )حكايــة، 1977(، ديــوان الحماســة )شــعر، 1978(، أحبــك 
كمــا يشــتهي املــوت )شــعر، 1980(، الصــورة األخيــرة فــي األلبــوم )حكايــة، 1980(، 
جهــات الــروح )شــعر، 1983(، ال اســتأذن أحــًدا )شــعر، 1988(، الرســائل )نثــر مــع 
محمــود درويــش، 1989(، مطالــع مــن أنثولوجيــا الشــعر الفلســطيني فــي ألــف عــام 
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ــدات، 
ّ
)دراســة، 1990(، دخــان األغنيــة )نثــر، 1990م(، األعمــال الناجــزة )7 مجل

1991(، الكتــب الســبعة )شــعر، 1994م(، ســأخرج مــن صورتــي ذات يــوم )شــعر، 
2000(، حســرة الزلــزال ) نثــر، 2000(، بغــداد وقائــد آخر)شــعر، 2008(، كتــاب 

  .)2009 القــدس )شــعر، 

عــام  فلســطين  نكبــة  أحــداث  عايــش  فقــد  حياتــه؛  مســيرة  أثنــاء  القاســم  عانــى 
1948، وطــارده االحتــالل، ثــم اعتقلــه أول مــرة عــام 1960، ثــم توالــت اعتقاالتــه، 
ِمــن  أكثــر  عــّدة، وواَجــَه  ات  مــرَّ ِمــن عملــه  الجبريــة، وطــرده  ووضَعــه رهــن اإلقامــة 
تهديــد بالقتــل فــي الوطــن وخارجــه. مــرض بســرطان الكبــد وتوفــي فــي التاســع عشــر 

عــام 2014. مــن آب/ أغســطس 
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مسرية عزام
)1967-1927(

• ولدت يف مدينة عكا املحتلة. 	

• عضــو مؤســس يف جبهــة 	
التحريــر الفلســطينية )طريــق 

ــام 1961.  ــودة( ع الع

• الوطنــي 	 املجلــس  عضــو 
الفلســطيني األول عــام 1964. 

• كاتبة وقاّصة ومترجمة. 	

أيلــول/ مــن  الثالــث عشــر  فــي  عــكا املحتلــة  فــي مدينــة  ُولــدت ســميرة قيصــر عــزام 
الحكوميــة،  عــكا  مدرســة  فــي  األساســية  املرحلــة  درســت   .1927 عــام  ســبتمبر 
واملرحلــة الثانويــة فــي تكميليــة الراهبــات فــي مدينــة حيفــا. عملــت مدّرِســة ثــمَّ مديــرة 
ملدرســة الــروم األرثوذكــس فــي عــكا بيــن عامــي )1943-1948(، وعملــت مدّرِســة فــي 
إحــدى مــدارس مدينــة »الحلــة« فــي العــراق ملــدة عاميــن، وعملــت مذيعــة فــي إذاعــة 
ثــم انتقلــت للعمــل  بيــن عامــي )1956-1952(،  فــي قبــرص وبيــروت  الشــرق األدنــى 
مراقبــة ومعــدة للبرامــج األدبيــة فــي اإلذاعتيــن العراقيــة والكويتيــة بيــن عامــي )1957-

1959(، وشــاركت فــي تحريــر صحيفــة »الشــعب«، ثــمَّ عملــت فــي مؤسســة فرانكليــن 
للترجمــة والنشــر فــي لبنــان.

انخرطت عزام في العمل الوطني؛ فشاركت في تأسيس جبهة التحرير الفلسطينية 
)طريــق العــودة( عــام 1961، وأصبحــت مســؤولة الفــرع النســائي فيهــا، واختيــرت 

عضــوا فــي املجلــس الوطنــي الفلســطيني األول عــام 1964.

بــدأت كتابــة املقــاالت األدبيــة منــذ النصــف األول مــن أربعينــات القــرن العشــرين 
والحــوادث  األديــب واآلداب  فــي مجــالت  لبنــان  فــي  فــي صحيفــة فلســطين، وكتبــت 
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األســبوعية، وصــدرت لهــا عــدة مجموعــات قصصيــة منهــا: أشــياء صغيــرة )1954(، 
والظــل الكبيــر )1956(، وقصــص أخــرى )1960(، والســاعة واإلنســان )1963(، 
وأصــداء   ،)1971( الغربيــة  النافــذة  مــن  والعيــد   ،)1964( حــدود  بــال  وســيناء 
رَجَمــت عــددا مــن الروايــات والكتــب منهــا كانديــدا )1955(، والقصــة 

َ
)1997(، وت

والقصــة   ،)1962( وولــف  تومــاس  قصــص  مــن  ومختــارات   ،)1961( القصيــرة 
عــدة  حولهــا  وصــدرت   ،)1963( البــراءة  وعصــر   ،)1962( القصيــرة  األمريكيــة 
القص�ســي  عــزام  ســميرة  فــن  فــي  دراســة  البرتقــال:  ربيــع  فــي  أحــزان  منهــا:  دراســات 
)1985(، والشــخصية والقيمــة واألســلوب: دراســة فــي أدب ســميرة عــّزام )1991(، 

.)1999( الفلســطينية  القصــة  رائــدة  عــزام:  وســميرة 

بعــدت 
ُ
وأ  ،1948 عــام  لبنــان  إلــى  عائلتهــا  مــع  ــرت  ُهّجِ إذ  حياتهــا؛  فــي  عــزام  عانــت   

قــرب  ســيارة،  داخــل  قلبيــة  نوبــة  إثــر  وتوفيــت   ،1959 عــام  العــراق  عــن  وزوجهــا 
مدينــة جــرش األردنيــة، وهــي فــي طرقهــا إلــى عمــان فــي الثامــن مــن آب/ أغســطس عــام 

بيــروت.  فــي  1967، ودفنــت 
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طالل سدر
)2007-1953(

• ولد يف مدينة الخليل. 	

• جمعيــة 	 مؤسســي  مــن 
يف  املســلمين  الشــبان 
لثاثــة  ورئيســها  الخليــل 

عامــا.  عشــر 

• وزير الشبــاب والرياضــة يف 	
الحكومة الثانية )1998-1996(، 
ووزيـر الدولــة يف الحكومــة 

الثالثة )2002-1998(. 

• الرئيــس لشــؤون 	 مستشــار 
األديــان عــام 1997. 

• أسير محرر ومبعد إلى مرج الزهور أواخر عام 1992.  	

ولــد طــالل محمــد عبــد الــرزاق ســدر فــي مدينــة الخليــل فــي التاســع عشــر مــن تمــوز/ 
يوليــو عــام 1953، وهــو متــزوج ولــه ثمانيــة أبنــاء وابنتــان. درس املرحلــة األساســية 
فــي مــدارس الخليــل، والثانويــة فــي املدرســة الصناعيــة فــي بيــت لحــم. عمــل فــي مجــال 
التجــارة  فــي  عمــل  ثــم  وســلفيت،  أريحــا  مدينتــي  فــي  ســنوات  ثــالث  مــدة  التدريــس 

وقطــاع العقــارات.  

انتمــى ســدر فــي شــبابه املبكــر لجماعــة اإلخــوان املســلمين، وانخــرط فــي فعالياتهــا 
الشــبان  لجمعيــة  املؤسســين  ضمــن  وكان  واملؤسســاتية،  والدعويــة  االجتماعيــة 
عشــر  ثالثــة  ملــدة  ورئيســها  اإلداريــة  هيئتهــا  أعضــاء  وأحــد  الخليــل،  فــي  املســلمين 
عامــا، وكان مــن الراعيــن للنشــاط الريا�ســي علــى مســتوى محافظــة الخليــل. يعتبــر 
ــذوا فعاليــات الحركــة  طــوا ونفَّ

َّ
مــن جيــل التأســيس فــي حركــة حمــاس، وممــن خط
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الوطنيــة، وقــد أصبــح مــن وجوههــا فــي محافظــة الخليــل، وكان مــن قيــادات مخيــم 
ب  تقــرَّ  .1992 عــام  أواخــر  لبنــان  جنــوب  الفلســطينيين  للمبعديــن  الزهــور  مــرج 
مــن أبــي عمــار رئيــس الســلطة الفلســطينية ورئيــس منظمــة التحريــر، وانضــم إلــى 
التشــكيلة الحكوميــة للســلطة الفلســطينية، فــي خطــوة معاكســة لتوجهــات حركــة 
إلــى انفصالــه عــن الحركــة عــام 1996، عيــن  الــذي أدى  فــي حينــه، األمــر  حمــاس 
وزيــرا للشــباب والرياضــة فــي الحكومــة الثانيــة بيــن عامــي )1996-1998(، ومستشــارا 
للرئيــس لشــؤون األديــان عــام 1997، ووزيــر دولــة فــي الحكومــة الثالثــة بيــن عامــي 
ــه أعلــن اعتزامــه خــوض االنتخابــات الرئاســية عــام 2005.   )1998-2002(، كمــا أنَّ

عانــى ســدر أثنــاء مســيرة حياتــه؛ إذ اعتقلــه االحتــالل ثــالث مــرات، وأبعــده إلــى مــرج 
مــن شــباط/ فبرايــر عــام  التاســع  فــي  الخليــل  فــي  توفــي  أواخــر عــام 1992.  الزهــور 

2007 بعــد صــراع مــع املــرض. 
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عاكف املصري

• ولــد يف مدينــة بيــت حانــون 	
غــزة  شــمال  محافظــة  يف 

عــام 1972. 

• ــا 	 ــة العلي ــام الهيئ ــوض ع مف
ــاع  ــائر يف قط ــؤون العش لش

ــام 2016.  ــذ ع ــزة من غ

• ــؤول الجبهة الديمقراطية 	 مس
غــزة  شــمال  محافظــة  يف 

ــام 1991.  ــى ع حت

• لاتحــاد 	 مؤســس   عضــو 
الديمقراطي »فدا« عام 1991.

• عضــو الهيئــة القياديــة العليــا ملســيرات العــودة 	
وكســر الحصــار عــام 2018.

ولــد عاكــف محمــد عبــد الجليــل املصــري فــي مدينــة بيــت حانــون فــي محافظــة شــمال 
غــزة فــي العشــرين مــن تمــوز/ يوليــو عــام 1972، وهــو متــزوج ولــه ثالثــة أوالد. درس 
املرحلــة األساســية فــي مدرســة ذكــور بيــت حانــون، والثانويــة فــي مدرســة بيــت حانــون 
الثانويــة، ونــال درجــة الدبلــوم فــي اإلعــالم مــن جامعــة القــدس املفتوحــة فــي مدينــة 

غــزة عــام 2005.

محافظــة  فــي  مســؤولها  وكان   ،1987 عــام  الديمقراطيــة  للجبهــة  املصــري  انضــم 
فــي تأســيس حــزب االتحــاد الديمقراطــي »فــدا«  شــمال غــزة عــام 1991، وشــارك 
عــام 1991، وأصبــح مفوضــا عامــا للهيئــة العليــا لشــؤون العشــائر منــذ عــام 2016، 
ومقــررا للمؤتمــر الشــعبي إلنهــاء االنقســام بيــن عامــي )2016-2018(، وعضــوا فــي 
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تــرك  الهيئــة الوطنيــة العليــا ملســيرات العــودة وكســر الحصــار عــام 2018. أعلــن 
الفلســطيني،  يعمــل لخدمــة املجتمــع  ــه  أنَّ ــد علــى 

ّ
عــام 2016، وأك الحزبــي  العمــل 

واحــدة  مســافة  علــى  وأنــه  املجتمعــي،  والتالحــم  الوطنيــة  الوحــدة  مبــدأ  وترســيخ 
مــن الفصائــل الفلســطينية كافــة، وأن لديــه عالقــات مــع أعضــاء برملانــات عربيــة، 

ورؤســاء مؤسســات ونقابــات شــعبية عربيــة. 

ــم  وقسَّ الفلســطيني،  الوطنــي  املشــروع  أضعــف  أوســلو  اتفــاق  أن  املصــري  يــرى 
م تنــازال تاريخيــا عــن الحقــوق الفلســطينية املشــروعة، ولــم يفلــح فــي  الشــعب، وقــدَّ
ــر لهــذا 

َّ
تحقيــق أي مــن الحقــوق أو التطلعــات الفلســطينية، حتــى أن االحتــالل تنك

االتفــاق علــى الرغــم مــن إجحافــه وظلمــه للشــعب الفلســطيني. 

الشــعب  نكبــات  إلــى  جديــدة  نكبــة  أضــاف  الفلســطيني  االنقســام  أن  يــرى 
هنــاك  طاملــا  ــه  أنَّ إلــى  ويشــير  الوحــدة،  واســتعادة  بإنهائــه  ويطالــب  الفلســطيني، 
احتــالل فمــن الطبيعــي أن تكــون هنــاك مقاومــة بكافــة أشــكالها، الســتعادة حقــوق 
علــى  التوافــق  قاعــدة  علــى  الوطنيــة  للشــراكة  ويدعــو  املســلوبة،  الفلســطينيين 
اســتراتيجية وطنيــة كفاحيــة، واالنتقــال إلــى مرحلــة وطنيــة جديــدة عنوانهــا الوحــدة 
لكنــه  الشــمس،  وضــوح  واضــح  الفلســطيني  الحــق  أن  ويــرى  واملقاومــة،  الوطنيــة 
فــي عمقهــا  الفلســطينية  القضيــة  الفلســطيني، وبقــاء  الشــعب  إلــى وحــدة  بحاجــة 
ــه ســيأتي  ــت موازيــن القــوى فــي هــذه األيــام، فإنَّ

َّ
العربــي واالســالمي، وحتــى لــو اختل

اليــوم الــذي ينتــزع فيــه الفلســطيني حقــه املشــروع، ويعتقــد أنــه باإلمــكان القبــول 
بحــل مرحلــي أساســه إقامــة دولــة فلســطينية علــى حــدود 67 وعاصمتهــا القــدس 
الشــريف، تؤســس لكيــان فلســطيني قــوي يطالــب باســتعادة كافــة حقــوق الشــعب 
ــا عــودة الالجئيــن فهــي حــق مقــدس ال يســقط بالتقــادم،  الفلســطيني التاريخيــة، أمَّ

ــر منهــا. والبــد أن يعــود الفلســطيني إلــى ديــاره التــي ُهّجِ

عانــى املصــري مــن االحتــالل؛ فقــد اعتقلــه ملــدة ســتة أشــهر عــام 1990، وهدمــت 
منزلــه عامــي 2003، و2014. 

 



117

عبد اجلواد صاحل

• ولد يف مدينة البيرة عام 1931.	

• رئيس بلدية البيرة )1973-1967(.	

• التنفيذيــة 	 اللجنــة  عضــو 
ــر )1982-1974(. ملنظمة التحري

• عضــو املجلــس التشــريعي 	
.)2005-1996 (

• وزير الزراعة )1998-1996(.	

ولد عبد الجواد صالح حمايل في مدينة البيرة في الثالث من كانون الثاني/ ديسمبر 
عــام 1931، وهــو متــزوج ولــه ســتة أبنــاء. درس املرحلــة األساســية فــي مدرســة جامــع 
البيــرة القديــم، واملرحلــة الثانويــة فــي املدرســة الهاشــمية، وحصــل منهــا علــى الثانويــة 
العامــة عــام 1951، ونــال درجــة البكالوريــوس فــي االقتصــاد السيا�ســي مــن الجامعــة 
األمريكيــة فــي مدينــة القاهــرة عــام 1955. عمــل أســتاذا فــي مدرســة القــدس الثانويــة 
التابعــة لوكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين )األونــروا( فــي مدينــة القــدس 
عــام 1955، وأســتاذا فــي دار املعلميــن فــي ليبيــا، وكاتبــا فــي جريــدة االتحــاد بيــن عامــي 

)1957-1962(، وافتتــح مشــروعا لبيــع مــواد البنــاء فــي فلســطين عــام 1962.

بدايــة  عنــه  انفصــل  لكنــه  البعــث،  حــزب  صفــوف  فــي  املبكــر  شــبابه  فــي  انخــرط 
فــي  وبقــي   ،1967 عــام  البيــرة  لبلديــة  رئيســا  وانتخــب  العشــرين،  القــرن  ســتينات 
منصبــه حتــى عــام 1973، وشــارك فــي تأســيس الجبهــة الوطنيــة الفلســطينية )إطــار 
سيا�ســي واســع مناهــض لالحتــالل فــي األرض املحتلــة( عــام 1973، واختيــر عضــوا فــي 
املجلــس الوطنــي الفلســطيني منــذ عــام 1974، وعضــوا مســتقال فــي املجلــس املركــزي 
التنفيذيــة  اللجنــة  فــي  وعضــوا  نفســه،  العــام  فــي  الفلســطينية  التحريــر  ملنظمــة 
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مكتــب  علــى  ذلــك  خــالل  وأشــرف   ،)1982-1974( عامــي  بيــن  التحريــر  ملنظمــة 
الشــؤون الداخليــة فــي بيــروت، وأصبــح نائبــا لرئيــس اللجنــة التنفيذيــة للمنظمــة، 
فــي  فــي املخيمــات واملستشــفيات واملــدارس الفلســطينية  وقــاد فعاليــات خدماتيــة 
لبنــان، وعــارض سياســات قيــادة منظمــة التحريــر، وانتقــل إلــى األردن عــام 1981، 

وأنشــأ وتــرأس مركــز القــدس للدراســات التنمويــة فــي العاصمــة َعمــان. 

املجلــس  فــي  عضــوا  وانتخــب   ،1993 عــام  أبريــل  نيســان/  فــي  فلســطين  إلــى  عــاد 
ــن وزيــرا للزراعــة فــي نفــس  التشــريعي عــن محافظــة رام هللا والبيــرة عــام 1996، وُعّيِ
العمــل  هيئــة  فــي  عضــوا  وكان   ،1998 عــام  منصبــه  مــن  اســتقال  لكنــه  العــام، 

الفلســطيني. التطوعــي 

عــي »بيــان العشــرين« وهــو بيــان 
ّ
انتقــد أداء الســلطة الفلســطينية، وكان مــن موق

لشــخصيات عامة انتقدت فســاد الســلطة صدر في الســابع والعشــرين من تشــرين 
م اســتقالته مــن املجلــس املركــزي ملنظمــة التحريــر  الثانــي/ نوفمبــر عــام 1999، وقــدَّ

الفلســطينية عــام 2020.

العالــي  التعليــم  ملؤسســات  الذاتيــة  املشــكالت  منهــا:  الكتــب  مــن  عــدد  لــه  صــدر 
علــى  وأثــره  اإلســرائيلي:  واالحتــالل   ،)1982( غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  فــي 
املؤسســات الثقافيــة والتربويــة فــي فلســطين املحتلــة )1985(، وسياســة إســرائيل 
فــي املأسســة: األوامــر العســكرية اإلســرائيلية )أربعــة أجــزاء، 1986(، وفلســطين- 
التدميــر الجماعــي للقــرى الفلســطينية واالســتعمار االســتيطاني الصهيونــي خــالل 
دور  حــول  واملخــدرات-  واالحتــالل   ،)1987 )مشــترك،   1982-1882 عــام  مئــة 
االحتــالل اإلســرائيلي فــي نشــر املخــدرات بيــن صفــوف املواطنيــن العــرب فــي األرا�ســي 
الفلســطينية املحتلــة )1990(، وســبل مواجهــة الهجــرة اليهوديــة )1990(، وحــول 
 ،)1990( لالنتفاضــة  الجماهيــري  الدعــم  أســاليب  القادمــة:  املرحلــة  مهمــات 
واالســتيطان اليهــودي أبعــاده وعواقبــه )1992(، والزراعــة الفلســطينية إلــى أيــن؟ 

 .)1997 )مشــترك، 

الفصائــل  أن  ويــرى  أوســلو،  اتفاقيــة  ويعــارض  العربيــة،  بالوحــدة  صالــح  يؤمــن 
الفلســطينية متأخــرة عــن لعــب دور أسا�ســي فــي تغييــر الحالــة الفلســطينية، وأن 
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منظمــة التحريــر لــم يعــد لهــا دور يذكــر، ويعتقــد أن الحالــة الفلســطينية وصلــت 
إلــى طريــق مســدود، وهــي فــي أســوأ مراحلهــا، ويدعــو إلــى تغييــر جــذري خصوصــا فــي 
األوضــاع االقتصاديــة والتنمويــة، ويشــجع علــى اســتخدام كافــة أشــكال املقاومــة 

املتاحــة دون أيــة تحفظــات.

عانــى فــي مســيرة حياتــه؛ حيــث أبعدتــه قــوات االحتــالل إلــى األردن فــي العاشــر مــن 
كانــون األول/ ديســمبر عــام 1976.
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عبد الرمحن عباد
)2015-1945(

• رة 	 ولــد يف قريــة زكريــا امُلهجَّ
ــاء الخليل. قض

• األميــن العــام لهيئــة العلمــاء 	
يف املســلمين   والدعــاة 

فلسطين.

• العاملــي	 االتحــاد   عضــو 
لعلماء املسلمين.

• ــاب واألدبــاء 	 عضــو اتحــاد الُكتَّ
الفلســطينيين. 

• روائي وكاتب. 	

ولــد عبــد الرحمــن أحمــد عبــاد فــي الخامــس مــن أيــار/ مايــو عــام 1945 فــي قريــة زكريــا 
ــرة قضــاء الخليــل. درس املرحلــة األساســية فــي مدرســة وكالــة الغــوث فــي مخيــم  املهجَّ
الدهيشــة، والثانويــة فــي مــدارس بيــت لحــم والخليــل، ونــال درجــة الدبلــوم مــن دار 
املعلميــن- معهــد ســبلين التابــع لألونــروا فــي لبنــان، ودرجــة البكالوريــوس فــي اللغــة 
العربيــة وآدابهــا مــن جامعــة بيــروت العربيــة عــام 1977، ودرجــة املاجســتير فــي ذات 
فــي  فــي لبنــان عــام 1982، ودرجــة الدكتــوراه  التخصــص مــن الجامعــة اليســوعية 
فــي  للغــة العربيــة  ًســا  نفــس الجامعــة عــام 1990. عمــل مدّرِ مــن  ذات التخصــص 
عــدٍد مــن املــدارس بيــن عامــي )1966-1982(، ثــمَّ عمــل محاضــرا فــي جامعــة الخليــل 
بيــن عامــي )1982-1990(، ومحاضــرا فــي جامعــة القــدس املفتوحــة/ فــرع بيــت لحــم 
بيــن عامــي )1990-1992(، ومحاضــرا فــي جامعــة القــدس فــي قســم الدراســات العليــا 
بيــن عامــي  القــدس  /فــرع  ليــدز  فــي جامعــة  بيــن عامــي )1996-1999(، ومحاضــرا 
)1998-2002(، ورئيســا لدائــرة اللغــة العربيــة والثقافــة اإلســالمية فــي كليــة العلــوم 
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التربويــة فــي مدينــة رام هللا، وقــد نــال درجــة األســتاذية.

وكان  فلســطين،  فــي  املســلمين  والدعــاة  العلمــاء  لهيئــة  العامــة  األمانــة  عبــاد  تولــى 
عضــوا فــي االتحــاد العالمــي لعلمــاء املســلمين، وعضــوا فــي الهيئــة اإلســالمية العليــا 
فــي القــدس، وعضــوا فــي املجلــس اإلســالمي الصوفــي األعلــى فــي فلســطين، وعضــوا 
فــي األرض املقدســة،  الدينيــة والتراثيــة  اللقــاء للدراســات  أمنــاء مركــز  فــي مجلــس 
وعضــوا فــي اللجنــة التنفيذيــة التحــاد املؤرخيــن العــرب، وعضــوا فــي االتحــاد العــام 

الفلســطينيين. واألدبــاء  للكتــاب 

شــارك عبــاد فــي عــدد مــن املؤتمــرات األكاديميــة والحواريــة فــي فلســطين وفــي الخــارج، 
مجلــة  تحريــر  تــرأس  الفلســطينية.  الفضائيــات  علــى  البرامــج  مــن  عــددا  م  وقــدَّ
املجــالت  مــن  عــدد  فــي  مقــاالت  ونشــَر  اإلســالم،  هــدى  مجلــة  فــي  َتــَب 

َ
وك اإلســراء، 

والصحــف العربيــة، وســاهم فــي وضــع منهــاج الصــف التاســع فــي مــادة اللغــة العربيــة 
فــي فلســطين، وشــارك فــي مراجعــة بعــض الكتــب التدريســية فــي التربيــة اإلســالمية. 
وفكريــة  أدبيــة  قضايــا  تناولــت  بحثــا  وأربعيــن  كتابــا،  وثالثيــن  تســعة  لــه  صــدر 
رجمــت أعمالــه إلــى اإلنجليزيــة 

ُ
ــزت علــى القــدس تاريخــا وواقعــا، وت

َّ
وسياســية، ورك

والفرنســية والروســية والتشــيكية والتركيــة والعبريــة واإلســبانية، ومــن إصداراتــه: 
)مجموعــة  والنافعــون  واملغفلــون   ،)1975 قصصيــة،  )مجموعــة  شــمل  جمــع 
قصصيــة، 1981(، ونمــوت وال نرحــل )مجموعــة قصصيــة، 1982(، وجمهوريــة 
التجريــب  بيــن  املعاصــر  العربيــة  والشــعر  كلــب )قصــص مســرحية، 1984(،  بنــي 
الجســور عبــر  ورحلتــي   ،)1985( والتعبيــر  الكتابــة  وفــن   ،)1984(  والتجديــد 

لألطفــال،  قصصيــة  )مجموعــة  البرتقــال  وذاكــرة   ،)1986 قصيــرة،  )قصــص 
،)1990( الناصــرة  فــي  األدبيــة  والحركــة   ،)1988 )روايــة،  الهمــج   ،)1988 

)مجموعــة  النخيــل  وذاكــرة   ،)1990 قصيــرة،  )قصــص  الزيتــون  وذاكــرة 
اإلســالم  فــي  والالعنــف   ،)1995( معاصــرة  إســالمية  وقضايــا  قصصيــة،1991(،  
االنســان  وحقــوق   ،)1996 قصصيــة،  مجموعــة  العصافيــر)  وذاكــرة   ،)1996(
الســعيدة  واألســرة   ،)1999( العربيــة  القــدس  ومســتقبل   ،)1996( اإلســالم  فــي 
 ،)2003 قصصيــة،  اللوز)مجموعــة  وأحــالم   ،)2000 قصصيــة،  )مجموعــة 
2009(، وأم  2005(، وأقصانــا ال هيكلهــم)  املــكان )مجموعــة قصصيــة،  وذاكــرة 
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أحمــد عاشــقة فلســطين )2010(، والديمقراطيــة والشــورى فــي اإلســالم، والســالم 
اإلســالمية.  العقيــدة  فــي  والقــدس  اإلســالم،  فــي  االجتماعــي 

نــال عبــاد عــددا مــن الجوائــز التقديريــة منهــا: جائــزة فلســطين األولــى لــآداب )مــن 
فــي تكريــم العلمــاء )مــن  مؤسســة البيــادر الصحفيــة( )1989(، ووســام فلســطين 
ووســام   ،)2004( بيــروت  فــي  القــدس  ووســام   ،)1997 عرفــات،  ياســر  الرئيــس 
الصداقــة )مــن البابــا شــنودة الثالــث رئيــس الكنيســة القبطيــة(، ووســام الدولــة 

 .)2015 عبــاس،  محمــود  الرئيــس  )مــن  والفنــون  والعلــوم  للثقافــة 

توفــي فــي الســابع والعشــرين مــن أيــار/ مايــو عــام 2015، ودفــن فــي مخيــم الدهيشــة 
لالجئيــن الفلســطينيين.  
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عبد الرحيم حممود
)1948-1913(

• يف 	 عنبتــا  بلــدة  يف  ولــد 
طولكــرم. محافظــة 

• شاعر وكاتب مسرحي. 	

•  مقاتــل يف صفــوف الثــورة	
الفلسطينية )1939-1936(.

• اإلنقــاذ 	 جيــش  ضابــط يف 
ــاء أحــداث النكبــة )1948(. أثن

ولــد عبــد الرحيــم محمــود عبــد الحليــم عبــد هللا فــي بلــدة عنبتــا فــي محافظــة طولكــرم 
عــام 1913، وهــو متــزوج ولــه ولــدان وبنــت. درس املرحلــة األساســية فــي مدرســتي 
عنبتــا االبتدائيــة وطولكــرم املتوســطة، والثانويــة فــي مدرســة النجــاح الوطنيــة فــي 
مدينــة نابلــس، وحصــل منهــا علــى الثانويــة العامــة عــام 1931، وأنهــى دورة تدريبيــة 
فــي مدرســة الشــرطة فــي مدينــة بيــت لحــم فــي األول مــن شــباط/ فبرايــر 1933، ونــال 
تدريبيــة  دورة  وأنهــى   ،1940 عــام  العراقيــة  العســكرية  الكليــة  مــن  مــالزم  درجــة 
للضبــاط فــي معســكر قطنــا فــي ســوريا عــام 1948. عمــل فــي جهــاز الشــرطة فــي مدينــة 
الوطنيــة  النجــاح  مدرســة  فــي  العربيــة  للغــة  مدرًســا  ــن  وُعّيِ  ،1933 عــام  الناصــرة 
ــار« فــي مدينــة البصــرة بيــن عامــي 

ّ
)1933-1937(، ثــمَّ مدرًســا ومديــًرا ملدرســة »العش

ًســا في مدرســة النجاح الوطنية بين عامي )1947-1942(،  )1940-1941(، ثم مدّرِ
ــن آمــًرا لالنضبــاط فــي طولكــرم،  ــا فــي جيــش اإلنقــاذ عــام 1948، وُعّيِ

ً
وأصبــح ضابط

وأصبــح مســاعًدا لقائــد فــوج حطيــن التابــع لجيــش اإلنقــاذ فــي الناصــرة.

انخــرط فــي الحركــة الوطنيــة فــي شــبابه املبكــر، واســتقال مــن جهــاز الشــرطة بعــد أن 
لــب منــه مالحقــة أحــد املقاوميــن، وتــرك وظيفتــه فــي التعليــم ليلتحــق فــي صفــوف 

ُ
ط
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 ،)1939-1936( عامــي  بيــن  الكبــرى  الفلســطينية  الثــورة  أثنــاء  املســلحة  املقاومــة 
تحــت قيــادة عبــد الرحيــم الحــاج محمــد، وغــادر فلســطين ســًرا إلــى ســوريا ومنهــا إلــى 
العــراق عــام 1940، وتعــرف فــي بغــداد علــى عبــد القــادر الحســيني، وانضــم إلــى ثــورة 
رشــيد عالــي الكيالنــي فــي العــراق عــام 1941، وشــارك فــي عــدة معــارك أثنــاء أحــداث 

النكبــة فــي منطقــة مــرج ابــن عامــر والجليــل.

ســتاذيه عبــد الرحيــم الخطيــب 
ُ
بــدأ بنظــم الشــعر وهــو طالــٌب فــي املدرســة، متأثــًرا بأ

البيتــاوي وإبراهيــم طوقــان، وكانــت أولــى أشــعاره الشــهيرة قصيــدة »نجــم الســعود« 
التــي ألقاهــا بمناســبة زيــارة األميــر ســعود بــن عبــد العزيــز لفلســطين ومــروره ببلــدة 
عنبتا عام 1935، وله قصائد أخرى القت رواًجا كبيًرا مثل »وعد بلفور« )1935(، 
و«الشــهيد« )1937(، والبطل الشــهيد )1939(، وقد نظم أغلب قصائده ونشــرها 
فــي الصحــف واملجــالت الفلســطينية بيــن عامــي )1942-1948(، وكتــب عــدًدا مــن 
املقــاالت واملســرحيات، ونــال لقــب الشــاعر الشــهيد والشــاعر املقاتــل. صــدر ديوانــه 
الشــعري أول مــرة فــي عمــان عــام 1958، ثــمَّ صــدر مجــدًدا مــع إضافــات فــي أعــوام 
نجــزت 

ُ
1974، 1985، 1988، كمــا تناولــت إنتاجــه بعــض الدراســات واألبحــاث، وأ

أحــد  تســمية  نابلــس  فــي  البلــدي  املجلــس  ر  وقــرَّ ماجســتير،  رســائل  شــعره  حــول 
شــوارع املدينــة باســمه، وكذلــك فعــل املجلــس البلــدي فــي عنبتــا، وأطلــق اســمه علــى 

مدرســة عنبتــا الثانويــة. 

عانــى محمــود فــي حياتــه؛ فقــد الحقتــه القــوات البريطانيــة أثنــاء الثــورة الفلســطينية 
الكبــرى، واضطــر إلــى مغــادرة فلســطين واللجــوء إلــى العــراق عــام 1940، وأصيــب 
بقذيفــة أثنــاء الهجــوم علــى مســتعمرة »الســجرة« قــرب قريــة الشــجرة قضــاء طبريــا، 

وارتقــى شــهيًدا فــي الثالــث عشــر مــن تموز/يوليــو عــام 1948، ودفــن فــي الناصــرة. 
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عبد الرزاق اليحيى
)2020-1929(

• الطنطــورة 	 قريــة  يف  ولــد 
حيفــا  قضــاء  ــرة   املهجَّ

املحتلة. 

• الوطنــي 	 املجلــس  عضــو 
الفلســطيني منــذ عــام 1968. 

• التنفيذيــة 	 اللجنــة  عضــو 
ــر )1991-1984(. ملنظمة التحري

• قائــد عــام جيــش التحريــر 	
التحريــر  ملنظمــة  التابــع 

 .1 9 6 9

• والثالثــة 	 الرابعــة  الحكومتيــن  يف  الداخليــة  وزيــر 
عشــرة.   

ُولــد عبــد الــرزاق عقــاب محمــود اليحيــى فــي الخامــس عشــر مــن آذار/ مــارس عــام 
ــرة قضــاء حيفــا املحتلــة، وهــو متــزوج ولــه خمــس  1929 فــي بلــدة الطنطــورة املهجَّ
وحيفــا،  والطيــرة،  الطنطــورة،  مــدارس  فــي  األساســية  املرحلــة  درس  وولــد.  بنــات 
القــدس  مدينــة  فــي  العربيــة  والكليــة  عــكا،  فــي  الثانويــة  عــكا  مدرســة  فــي  والثانويــة 
املحتلــة، وحصــل مــن األخيــرة علــى الثانويــة العامــة عــام 1947، وأنهــى دورة تدريبيــة 
فــي  دبلــوم  ونــال   ،)1949-1948( عامــي  بيــن  ســوريا  فــي  الفلســطينيين  للضبــاط 
عــام 1952، ودرجــة  فــي حمــص  الســورية  الكليــة الحربيــة  مــن  العســكرية  العلــوم 
عــام  دمشــق  جامعــة  مــن  والجغرافيــا  األعمــال  وإدارة  اإلحصــاء  فــي  البكالوريــوس 
فــي  واألركان  القيــادة  كليــة  مــن  العســكرية  العلــوم  فــي  املاجســتير  ودرجــة   ،1963
ــن موظفــا فــي قســم اإلحصــاء فــي إدارة الجمــارك العامــة فــي  دمشــق عــام 1965. ُعّيِ
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حيفــا عــام 1947، وخــدم فــي الجيــش الســوري بيــن عامــي )1949-1958( فــي عــدة 
مواقــع منهــا الالذقيــة وقطنــا والجــوالن وشــمال األردن، وأصبــح رئيــس دائــرة اإلرشــاد 
والنشــر ودائــرة التعليــم فــي املديريــة العامــة لالجئيــن الفلســطينيين فــي دمشــق عــام 
ــن منســقا لقــوات األمــن الفلســطينية عــام 2002، ووزيــرا للداخليــة فــي  1964، وعّيِ
الحكومــة الرابعــة برئاســة ياســر عرفــات عــام 2002، ووزيــرا للداخليــة فــي الحكومــة 

الثالثــة عشــرة برئاســة ســالم فيــاض بيــن عامــي )2009-2007(. 

شــارك اليحيــى فــي الدفــاع عــن حيفــا أثنــاء أحــداث النكبــة، وانتمــى لجيــش اإلنقــاذ، 
فــي تأســيس جيــش التحريــر الفلســطيني التابــع ملنظمــة التحريــر عــام  ولعــب دورا 
1964، وتولــى عــدة مناصــب فيــه منهــا: مديــر التدريــب والعمليــات فــي األركان العامــة 
واإلعــالم  العمليــات  ومســؤول   ،1967 عــام  حطيــن  قــوات  وقائــد   ،1964 عــام 
لجيــش  تابــع  مقــاوم  )فصيــل  الشــعبية  التحريــر  قــوات  فــي  املعنــوي  والتوجيــه 
التحريــر( عــام 1967، ونائــب رئيــس األركان عــام 1967، ورئيــس األركان أواخــر عــام 

عــام 1969. العــام  1967، والقائــد 

 ،1968 عــام  التحريــر  ملنظمــة  التنفيذيــة  للجنــة  عســكريا  مستشــارا  ــن  ُعِيّ
بيــن عامــي للمنظمــة  التابــع  التخطيــط  فــي مركــز  للدراســات العســكرية   ومســؤوال 

)1968-1969(، واختيــر عضــوا فــي املجلســين الوطنــي واملركــزي منــذ عــام 1968، 
ألركان  رئيســا  ثــمَّ   ،1969 منــذ  الفلســطيني  املســلح  الكفــاح  قيــادة  ألركان  ورئيســا 
جميــع القــوات الفلســطينية عــام 1970، ثــمَّ أصبــح مديــرا للدائــرة السياســية فــي 
منظمــة التحريــر بيــن عامــي )1972-1984(، وممثــال ملنظمــة التحريــر فــي األردن بيــن 
عامــي ) 1979-1999(، وعضــوا فــي اللجنــة التنفيذيــة للمنظمــة بيــن عامــي )1984-
-1991( والدراســات  لألبحــاث  التحريــر  منظمــة  ملركــز  عامــا  ومشــرفا   ،)1991

1994(، ورئيســا للجنــة األمــن العليــا منــذ عــام 1994، كمــا تــرأس امللــف األمنــي فــي 
املفاوضــات التــي أجرتهــا منظمــة التحريــر مــع دولــة االحتــالل فــي الفتــرة بيــن عامــي 
)1993-1999(، وكان لــه دور فــي توقيــع  منظمــة التحريــر لسلســلة مــن االتفاقيــات 
عــام  الخليــل  اتفاقيــة  اتفاقيــات املرحلــة االنتقاليــة مثــل  مــع دولــة االحتــالل منهــا 
1997، ومذكــرة واي ريفــرWye River Memorandum عــام 1998،  باإلضافــة 
إلــى املفاوضــات املتعلقــة باملمــر اآلمــن بيــن الضفــة وغــزة  واملطــار واملينــاء فــي غــزة، 
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وتــرأس لجــان الحــدود واألمــن واالنســحاب فــي مفاوضــات الوضــع الدائــم. 

وفي في مدينة َعمان في التاسع من آذار/ مارس عام 2020.
ُ
ت
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عبد القادر جرادات )سعد جرادات(
)1976-1944(

• يف 	 ســعير  بلــدة  يف  ولــد 
الخليــل.  محافظــة 

• الطابيــة 	 الســرية  قائــد 
 »العســكرية« يف حركــة فتــح 

يف لبنان )1976-1975(.

• ــام 	 ــاد الع ــس االتح ــب رئي نائ
 لطلـبـــة فـلـسـطـيـــن يف

السبعينات. 

• األردن 	 شــؤون  لجنــة  عضــو 
 التـابـعـــة لـفـتـــح حـــتى

عام 1973.  

ولــد عبــد القــادر علــي داود جــرادات املعــروف بـــ »ســعد جــرادات« فــي بلــدة ســعير فــي 
محافظــة الخليــل عــام 1944. درس املرحلــة األساســية فــي مدرســة ســعير، واملرحلــة 
الثانويــة فــي مدرســة الحســين بــن علــي الثانويــة فــي مدينــة الخليــل، وحصــل منهــا علــى 
الثانويــة العامــة عــام 1963، ونــال درجــة البكالوريــوس فــي اللغــة العربيــة مــن جامعــة 

بيــروت العربيــة عــام 1975. عمــل مدّرِســا فــي مدرســة النصــر فــي مدينــة عمــان. 

»ســعد  حركيــا  اســما  لنفســه  واتخــذ   ،1967 عــام  فتــح  لحركــة  جــرادات  انتمــى 
جــرادات«، وانخــرط فــي تثقيــف أشــبال فتــح فــي جبــل النصــر فــي مدينــة عمــان بيــن 
العســكري، وأصبــح  املجــال  فــي  تدريبيــة  عــدة دورات  تلقــى  عامــي )1970-1968(. 
األردن  فــي  أيلــول  أحــداث  فــي  وشــارك  األردن،  فــي  لفتــح  العســكرية  الكــوادر  مــن 
عــام 1970، وفــي القتــال الــذي جــرى فــي أحــراش جــرش بيــن قــوات النظــام األردنــي 
ســوريا،  فــي  فتــح  تنظيــم  فــي  ونشــط   ،1971 عــام  الفلســطينية  املقاومــة  وفصائــل 
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والتحــق بتنظيــم فتــح الطالبــي فــي لبنــان، وانتخــب عضــوا فــي املؤتمــر العــام لالتحــاد 
العــام لطلبــة فلســطين، ثــم أصبــح نائبــا لرئيــس االتحــاد، واختيــر عضــوا فــي لجنــة 
شــؤون األردن التابعــة لحركــة فتــح ومقرهــا بيــروت، وبقــي فيهــا حتــى عــام 1973. 

منطقــة  فــي  اللبنانيــة  الكتائــب  قــوات  ضــد  فتــح  حركــة  قــوات  صفــوف  فــي  حــارب 
جامعــة بيــروت العربيــة وموقــع البرجــاوي فــي مدينــة بيــروت فــي أيــار/ مايــو 1973، 
وشــارك فــي تأســيس الســرية الطالبيــة فــي صيــف عــام 1975، وهــي الــذراع العســكري 
فتــح  تشــكيالت  قائمــة  إلــى  ُضمــت  وقــد  فتــح،  حركــة  داخــل  الطالبــي  للتنظيــم 
العســكرية فــي لبنــان، وأصبــح جــرادات قائدهــا. ســاهم فــي بلــورة تيــار يســاري داخــل 
ــره بالتجربتيــن الفيتناميــة والصينيــة، 

ُّ
حركــة فتــح، وقــد ُعــرف عــن هــذا التيــار تأث

للبرنامــج  ومعارضتــه  الصهيونــي،  االحتــالل  مــع  السياســية  للتســوية  ومناهضتــه 
السيا�ســي ملنظمــة التحريــر فيمــا ُســمي فــي حينــه ببرنامــج النقــاط العشــر، ورفضــه 
التضامــن  لفكــرة  وتأييــده  العربيــة،  املحــاور  فــي سياســة  املقاومــة  دخــول فصائــل 
تحريــر  حــرب  لخــوض  لبنــان، ودعوتــه  فــي  األهليــة  الحــرب  العربــي، ووقوفــه ضــد 

شــعبية طويلــة األمــد ضــد االحتــالل الصهيونــي حتــى تحريــر فلســطين.  

عــدة  اللبنانيــة  املخابــرات  اعتقلتــه  إذ  النضاليــة؛  مســيرته  أثنــاء  جــرادات  عانــى 
مــرات، واغتالتــه قــوات الكتائــب اللبنانيــة علــى مشــارف مخيــم تــل الزعتــر فــي لبنــان 

فــي الســادس والعشــرين مــن حزيــران/ يوليــو عــام 1976، ودفــن فــي بيــروت.
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عبد اهلل القوامسي
)2003-1960(

• ولد يف مدينة الخليل.	

• يف 	 القســام  كتائــب  قائــد 
الغربيــة. الضفــة  جنــوب 

• املطلــوب رقــم 1 لــدى االحتال 	
الصهيوني عــام 2003. 

• سلســلة 	 عــن  مســؤول 
 عمليــات فدائيــة ضــد قــوات

االحتال ومستوطنيه. 

• أســير محــرر ومبعــد إلــى مــرج 	
الزهــور يف لبنــان أواخــر عــام 1992. 

ولــد عبــد هللا عبــد القــادر القواســمي فــي مدينــة الخليــل فــي التاســع عشــر مــن تمــوز/ 
يوليــو عــام 1960، وهــو متــزوج ولــه ثالثــة أوالد وأربــع بنــات. درس املرحلــة األساســية 
فــي مدرســة ابــن املقفــع، والثانويــة فــي مدرســة الحســين الثانويــة فــي الخليــل، وحصــل 
علــى الثانويــة العامــة فــي الفــرع العلمــي عــام 1978، والتحــق بكليــة اآلداب فــي جامعــة 
الخليــل لدراســة اللغــة العربيــة. عمــل فــي قطــاع البنــاء، ثــم أدار مــع شــقيقه مصنًعــا 

لألملنيوم. 

الدعويــة  فعالياتهــا  فــي  وشــارك   ،1978 عــام  املســلمين  اإلخــوان  لجماعــة  انتمــى 
جامعــة  فــي  اإلســالمية  الكتلــة  كــوادر  أوائــل  مــن  وكان  والخيريــة،  واالجتماعيــة 
الخليــل، ومــن املهتميــن برعايــة الطلبــة وتوفيــر احتياجاتهــم. التحــق بحركــة حمــاس 
فــور تأسيســها، ونشــط فــي تخطيــط وتنفيــذ نشــاطاتها الوطنيــة، ثــمَّ التحــق بكتائــب 
القســام الجنــاح العســكري لحركــة حمــاس وتعــاون مــع عــدد مــن قاداتهــا مثــل علــي 
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ــط لعــدد مــن العمليــات االستشــهادية فــي القــدس 
َّ
عــالن ومحمــود أبــو هنــود، وخط

ثانــي/  تشــرين  مــن  والعشــرين  الحــادي  فــي  صهيونيــة  حافلــة  تفجيــر  منهــا  املحتلــة 
نوفمبــر عــام 2002، وحافلــة أخــرى فــي شــارع موريــا فــي الخامــس مــن آذار/ مــارس 
عــام 2003، والعمليــة املزدوجــة قــرب التلــة الفرنســية فــي الثامــن عشــر مــن أيــار/ 
فــي  مايــو عــام 2003، وعمليــة االستشــهادي عبــد املعطــي شــبانة فــي مدينــة حيفــا 
ســب لــه اإلعــداد لعــدد مــن 

ُ
الحــادي عشــر مــن حزيران/يونيــو عــام 2003، كمــا ن

عمليــات االشــتباك الناجحــة واالقتحامــات ملســتوطنات محافظــة الخليــل، والتــي 
أدت إلــى مقتــل وإصابــة عــدد مــن جنــود االحتــالل ومســتوطنيه بيــن عامــي )2002-

 .)2003

عانــى القواســمي أثنــاء مســيرته النضاليــة؛ إذ اعتقلــه االحتــالل أول مــرة فــي الخامــس 
والعشــرين مــن آذار/ مــارس عــام 1988 وأم�ســى فــي األســر شــهرين، واعتقلــه مــرة 
ثانيــة عــام 1991، وثالثــة عــام 1992، وأبعــده أواخــر عــام 1992 إلــى مــرج الزهــور 
مــع شــقيقه عمــر، وأعــاد اعتقالــه مــرة أخــرى بعــد عودتــه إلــى فلســطين، وخضــع 
األجهــزة  اعتقلتــه  كمــا  شــهًرا،  اثنــي عشــر  بالســجن  عليــه  وحكــم  قــاٍس،  لتحقيــق 
أربعــة أشــهر  مــدة  للتحقيــق  مــرة عــام 1998، وتعــرض  الفلســطينية أول  األمنيــة 
ونصف، وظل في سجونها حتى اندالع انتفاضة األق�سى، وأصبح مطارًدا لالحتالل 
بعــد عمليــة مســتوطنة أدورا غــرب الخليــل التــي نفذهــا االستشــهادي طــارق دوفــش 
فــي التاســع والعشــرين مــن نيســان/ ابريــل عــام 2002، واعتبــره االحتــالل املطلــوب 
رقــم 1 منــذ آذار 2003، واقتحــم منزلــه مــرات كثيــرة، وعبــث بمحتوياتــه واســتجوب 
عائلتــه، وقامــت قــوات خاصــة صهيونيــة باغتيالــه أمــام مســجد األنصــار فــي مدينــة 
الخليــل فــي الحــادي والعشــرين مــن حزيــران 2003، وحجــز االحتــالل جثمانــه مــدة 
مه لعائلتــه وُدفــن فــي مقبــرة العائلــة بجانــب مســجد الحــرس 

َّ
تســع ســنوات، ثــمَّ ســل

فــي الخليــل.   
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عبد احملسن القطان
)2017-1929(

• ولد يف مدينة يافا املحتلة.	

• الوطنــي 	 املجلــس  رئيــس 
دورتــه  يف  الفلســطيني 

 .1968 عــام  الرابعــة 

• لــدى 	 فلســطين  ممثــل 
لإلنمــاء  العربــي  الصنــدوق 
واالقتـصـــادي  االجتمـاعـــي 

حتى عام 2007.

• مَؤِســس مؤسســة القّطــان 	
للبحــث والتطويــر التربــوي.

• الثقافيــة	 املراكــز  مــن  عــدد  تأســيس   شــارك يف 
واملؤسسات البحثية. 

ولــد عبــد املحســن حســن القطــان فــي مدينــة يافــا املحتلــة فــي الخامــس مــن تشــرين 
الثاني/ نوفمبر عام 1929، وهو متزوج وله ولدان وبنتان. درس املرحلة األساسية 
فــي املدرســة األيوبيــة فــي يافــا، والثانويــة فــي كليــة النهضــة فــي مدينــة القــدس، ونــال 
درجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت عــام 1951. 
بيــن عامــي )1951- َعمــان  فــي مدينــة  العلميــة اإلســالمية  الكليــة  فــي  عمــل مدّرِســا 

ــن موظفــا فــي وزارة املــاء والكهربــاء فــي الكويــت عــام 1953، وتــدرج فــي  1953(، وُعّيِ
لإلنشــاءات  الهانــي  شــركة  وأســس  للــوزارة،  العــام  املديــر  أصبــح  حتــى  مناصبهــا 

والتجــارة، بالشــراكة مــع خالــد املطــوع عــام 1963.

تأسيســها  منــذ  التحريــر  ملنظمــة  وانتمــى  السيا�ســي،  العمــل  فــي  القطــان  انخــرط 
عــام 1964، وكان عضــوا فــي عــدة وفــود فلســطينية زارت دوال ومؤسســات بقصــد 
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الحصول على الدعم والتأييد للقضية الفلسطينية ومنظمة التحرير، منها زيارته 
الشــقيري،  أحمــد  التحريــر  منظمــة  رئيــس  برفقــة   1964 عــام  الصيــن  لجمهوريــة 
لــه  عــام 1964، وانتخــب رئيســا  إنشــائه  الوطنــي منــذ  فــي املجلــس  واختيــر عضــوا 
ــه اســتقال بعــد أيــام بســبب 

ّ
خــالل اجتمــاع املجلــس فــي القاهــرة عــام 1968، إال أن

رفــض فصائــل منظمــة التحريــر االتفــاق علــى قيــادة موحــدة للفصائــل املســلحة 
ــه بقــي عضــوا فــي املجلــس حتــى عــام 1990، حيــن  وللشــؤون املاليــة للمنظمــة، لكنَّ
اســتقال احتجاجــا علــى موقــف منظمــة التحريــر املســاند الجتيــاح صــدام حســين 

للكويــت.

ــان العمــل االجتماعــي والخيــري والتنمــوي علــى مســتويات مختلفــة منــذ 
ّ
مــارس القط

ســتينيات القــرن املا�ســي؛ فــكان أحــد مؤس�ســي مؤسســة الدراســات الفلســطينية 
فــي جنيــف عــام 1983، وهــو مؤســس  فــي بيــروت عــام 1963، ومؤسســة التعــاون 
مؤسســة عبــد املحســن القطــان فــي لنــدن عــام 1993، واملركــز الفلســطيني ألبحــاث 
فلســطين  ممثــل  أصبــح  )مســارات(2011.  االســتراتيجية  والدراســات  السياســات 
العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي منــذ عــام 1985، وعضــو  فــي الصنــدوق 
فــي بيــروت، كمــا اهتــم بتقديــم املنــح الدراســية  مجلــس أمنــاء الجامعــة األمريكيــة 
م دعمــا ماديــا لعــدة مراكــز ومؤسســات ثقافيــة  للطلبــة الفلســطينيين والعــرب، وقــدَّ
الديــن،  بهــاء  أحمــد  العربيــة، ومؤسســة  الوحــدة  دراســات  مثــل مركــز  وجامعــات 

وجامعــة بيرزيــت.

أعلــن عــن تخصيــص ربــع ثروتــه إلنشــاء صنــدوق لضمــان اســتدامة واســتقاللية 
مؤسســة القطــان، وأنشــأ مركــزي القطــان الثقافــي فــي مدينتــي رام هللا وغــزة. 

توفي في مدينة لندن في الرابع من كانون األول/ ديسمبر عام 2017.
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عبد الناصر النجار
)2021-1960(

• ولــد يف مخيــم الفــوار يف 	
محافظــة الخليــل. 

• نقيب الصحفيين الفلسطينيين 	
.)2016-2012(

• املســاعد 	 العــام  األميــن 
العــرب. الصحفييــن  التحــاد 

• التنفيذيــة 	 اللجنــة  عضــو 
لاتحــاد الدولــي للصحفييــن. 

• ــام 	 ــة األي ــر صحيف ــر تحري مدي
الفلســطينية. 

ُولــد عبــد الناصــر محمــود مصطفــى قاســم النجــار فــي مخيــم الفــوار فــي محافظــة 
الخليــل فــي العاشــر مــن شــباط/ فبرايــر عــام 1960 لعائلــة فلســطينية الجئــة تعــود 
ــرة قضــاء غــزة، وهــو متــزوج ولــه ثالثــة أوالد وثــالث  أصولهــا إلــى قريــة الفالوجــة املهجَّ
بنــات. درس املرحلتيــن األساســية والثانويــة فــي مــدارس مدينــة الخليــل، ونــال درجــة 
البكالوريــوس فــي التجــارة مــن كليــة التجــارة فــي جامعــة بيرزيــت، ودرجــة املاجســتير 
فــي العالقــات الدوليــة مــن كليــة اآلداب مــن نفــس الجامعــة، ونــال درجــة الدكتــوراة 
فــي اإلعــالم عــام 2009. عمــل مديــرا لتحريــر صحيفــة الشــعب الصــادرة فــي القــدس، 
وشــارك فــي تأســيس صحيفــة األيــام عــام 1995، وأصبــح منــذ ذلــك الوقــت مديــرا 

لتحريرهــا، وعمــل محاضــرا فــي جامعتــي بيرزيــت والقــدس/ أبــو ديــس. 

انخــرط النجــار فــي العمــل النقابــي؛ إذ انتخــب فــي نيســان/ أبريــل عــام 2012 نقيبــا 
للصحفييــن الفلســطينيين واســتمر فــي منصبــه حتــى اســتقالته فــي كانــون الثانــي/ 
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الدولــي  واالتحــاد  العــرب  الصحفييــن  اتحــاد  فــي  عضــوا  وكان   ،2016 عــام  ينايــر 
للصحفيين، وعضوا في اللجنة التنفيذية لالتحاد الدولي للصحفيين، وأمينا عاما 
مســاعدا التحــاد الصحفييــن العــرب، وعضــوا فــي مجلــس إدارة جائــزة الصحافــة 
الصحفييــن  اتحــاد  مــن  العربيــة«  للصحافــة  االتحــاد  »درع  علــى  حصــل  العربيــة. 

العــرب فــي التاســع والعشــرين مــن حزيــران/ يونيــو عــام 2013.   

م عــددا مــن األوراق  اعتــاد النجــار كتابــة مقالــة أســبوعية فــي صحيفــة األيــام، وقــدَّ
كتــاب  لــه  وصــدر  وخارجهــا،  فلســطين  فــي  األكاديميــة  املؤتمــرات  فــي  واملداخــالت 

  .)2009( للصحافــة  اإلبداعيــة  الكتابــة  بعنــوان 

منــه  وســحَبت  األولــى،  االنتفاضــة  فتــرة  فــي  النجــار  االحتــالل  مخابــرات  اعتقلــت 
بطاقتــه الصحفيــة، ومنعتــه مــن مزاولــة مهنتــه لفتــرة. أصيــب بفايــروس كورونــا، 
وتوفــي فــي مدينــة رام هللا فــي الثالــث والعشــرين مــن حزيــران / يونيــو عــام 2021، 

الخليــل.  فــي  وُدفــن 
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عز الدين الشيخ خليل
)2004-1962(

• ولــد يف حــي الشــجاعية يف 	
مدينــة غــزة. 

• قائــد مؤســس يف كتائــب 	
الشــهيد عــز الديــن القســام. 

• السياســية 	 القيــادة  عضــو 
قطــاع  لحركــة حمــاس يف 

غــزة ســابقا. 

• الكـتـلـــة 	 مؤسـســـي  مــن 
الجامعــة يف   اإلســامية 

اإلسامية يف غزة. 

• أحد مبعدي مرج الزهور أواخر عام 1992. 	

فــي  غــزة  مدينــة  شــرق  الشــجاعية  حــي  فــي  خليــل  الشــيخ  صبحــي  الديــن  عــز  ولــد 
الســادس والعشــرين مــن تمــوز/ يوليــو عــام 1962، وهــو متــزوج ولــه ثالثــة أبنــاء. 
درس املرحلتيــن األساســية والثانويــة فــي مــدارس غــزة، وحصــل علــى الثانويــة العامــة 
الشــريعة  فــي  البكالوريــوس  درجــة  ونــال  غــزة،  فــي  الثانويــة  فلســطين  مدرســة  مــن 
اإلسالمية من كلية أصول الدين في الجامعة اإلسالمية في غزة، ودرجة املاجستير 

فــي الشــريعة مــن الباكســتان. عمــل مــع والــده فــي مهنــة التجــارة.

فــي نشــاطاتها الدعويــة  التحــق بجماعــة اإلخــوان املســلمين عــام 1980، وانخــرط 
والتربويــة واالجتماعيــة، ونشــط فــي العمــل الطالبــي أثنــاء دراســته الجامعيــة، وكان 
فــي  املســلمين  اإلخــوان  لجماعــة  الطالبــي  الــذراع  اإلســالمية  الكتلــة  مؤس�ســي  مــن 

اإلســالمية.  الجامعــة 
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ســافر إلــى اإلمــارات عــام 1986، وتوجــه منهــا إلــى الباكســتان وأفغانســتان، وتعــرف 
فــي  لــه دور مركــزي  عــام 1990، وكان  غــزة  إلــى  وعــاد  عــزام،  عبــد هللا  علــى  هنــاك 
التأســيس للعمــل العســكري لحركــة حمــاس وإعــادة ترتيــب مجموعاتهــا املســلحة، 
القــرن  بدايــة تســعينيات  القســام  الديــن  عــز  الشــهيد  اســم كتائــب  ــق عليهــا 

َ
لُيطل

وفــي  والســالح،  باملــال  وإمدادهــا  فيهــا،  التســليح  منظومــة  تأســيس  وفــي  املا�ســي، 
التخطيــط لعــدد مــن عملياتهــا الكبــرى ضــد قــوات االحتــالل ومســتوطنيه، وكان لــه 
دور فــي العمــل السيا�ســي مــن خــالل عضويتــه فــي القيــادة السياســية لحركــة حمــاس 

فــي قطــاع غــزة.

عانــى الشــيخ خليــل أثنــاء مســيرته الكفاحيــة؛ إذ اعتقلــه االحتــالل عــام 1985، ثــم 
 Nissim  اعتقلــه عــام 1992 بعــد اختطــاف الجنــدي الصهيونــي نســيم توليدانــو
Toledano، وأبعده إلى مرج الزهور أواخر عام 1992، واغتاله املوساد الصهيوني 
عبــر تفجيــر ســيارته فــي العاصمــة الســورية دمشــق، مــن خــالل عبــوة ناســفة وضعــت 
أســفل ســيارته فــي الســادس والعشــرين مــن أيلــول/ ســبتمبر عــام 2004، وهــو أول 

قيــادي فــي حمــاس يتــم اغتيالــه فــي الخــارج، وقــد ُدفــن فــي مخيــم اليرمــوك. 
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عصام يونس

• يف 	 رفــح  مخيــم  يف  ولــد 
.1964 عــام  رفــح  محافظــة 

• ــوق 	 ــزان لحق ــز املي ــر مرك مدي
ــام  ــذ ع ــزة من ــان يف غ اإلنس

.2000

• العربيــة 	 الشــبكة  رئيــس 
للمؤسســات الوطنيــة لحقوق 

.)2021  -  2019( اإلنســان 

• التعليــم 	 مجلــس   عضــو 
العالي )2019 – 2021(. 

•  مفــوض عــام الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان	
.)2021 – 2018(

ُولــد عصــام حســن حســين يونــس فــي مخيــم رفــح لالجئيــن الفلســطينيين فــي محافظــة 
رفــح فــي الســادس مــن شــباط/ فبرايــر عــام 1964، ألســرة فلســطينية الجئــة، تعــود 
ثالثــة  ولــه  متــزوج  وهــو  املحتــل،  غــزة  قطــاع  فــي  ــرة  هجَّ

ُ
امل بربــرة  قريــة  إلــى  أصولهــا 

أوالد وبنــت. درس املرحلــة األساســية فــي مــدارس وكالــة الغــوث وتشــغيل الالجئيــن 
الســبع  بئــر  مــن مدرســة  العامــة  الثانويــة  رفــح، وحصــل علــى  فــي مخيــم  )األونــروا( 
الثانويــة فــي مدينــة رفــح عــام 1981، ونــال درجــة البكالوريــوس فــي علــم االجتمــاع مــن 
كليــة اآلداب فــي جامعــة بيرزيــت عــام 1987، ودرجــة املاجســتير فــي القانــون الدولــي 
مــن جامعــة إســكس University of Essex فــي بريطانيــا عــام 1994. عمــل موظفــا 
فــي مؤسســة الحــق لحقــوق اإلنســان فــي مدينــة رام هللا منــذ عــام 1988، ثــمَّ موظفــا 
فــي املركــز الفلســطيني لحقــوق اإلنســان عــام 1995، وأصبــح مديــرا ملؤسســة امليــزان 

لحقــوق اإلنســان فــي غــزة عــام 2000.
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نشــط يونــس فــي العمــل املؤس�ســي؛ فــكان عضــوا فــي مجلــس أمنــاء جامعــة األزهــر 
فــي اللجنــة العليــا للمتابعــة  فــي مدينــة غــزة بيــن عامــي )2008 – 2018(، وعضــوا 
مــع املحكمــة الجنائيــة الدوليــة منــذ عــام 2014، ومفوضــا عــام للهيئــة املســتقلة 
فــي مجلــس  بيــن عامــي )2018 – 2021(، وعضــوا  فــي فلســطين  لحقــوق اإلنســان 
التعليــم العالــي بيــن عامــي )2019 – 2021(، ومديــرا للجنــة العربيــة للمؤسســات 
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ومقرهــا الدوحــة بيــن عامــي )-2019 2021(، وعضــوا فــي 

مجلــس أمنــاء املنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان منــذ عــام 2019. 

الطواقــم  دور  حــول  دراســته  مثــل  واألبحــاث  الدراســات  مــن  عــددا  يونــس  نشــر 
»اإلســرائيلية«  الســجون  فــي  الفلســطينيين  تعذيــب  فــي  »اإلســرائيلية«  الطبيــة 
أخــرى حــول دالالت  والفرنســية، ودراســة  اإلنجليزيــة  إلــى  رجمــت 

ُ
ت وقــد   ،)1995(

قــرار ضــم القــدس وفــق القانــون الدولــي )2018(، وحصــل علــى عــدة جوائــز منهــا: 
الفرنســية  والجائــرة   ،)2008 )أملانيــا،  اإلنســان  لحقــوق  الدوليــة  فايمــار  جائــزة 

.)2020( القانــون  وســيادة  اإلنســان  لحقــوق  األملانيــة 

ــه ليبرالــي وديمقراطــي، ويقــف علــى مســافة واحــدة مــن الــكل  ُيعــّرِف يونــس نفســه بأنَّ
والحريــات  اإلنســان  وحقــوق  القانــون  ســيادة  احتــرام  علــى  ويعمــل  الفلســطيني، 
ــه أضــرَّ كثيــرا بالقضيــة الوطنيــة، وشــروطه  العامــة. يعــارض اتفــاق أوســلو ويعتبــر أنَّ
بالقضيــة  خطيــر  عبــث  السيا�ســي  االنقســام  أن  ويعتقــد  للفلســطينيين،  ظاملــة 
الوطنيــة الكبــرى، وتفتيــت لوحــدة الشــعب الفلســطيني، ووحــدة أراضيــه، والجميــع 
فهنــاك مقاومــة علــى  احتــالل  ــه طاملــا هنالــك  أنَّ ويــرى  يتحمــل مســؤولية وقوعــه، 
الســماوية،  الدولــي والشــرائع  القانــون  نــص عليهــا  التــي  الضوابــط  تكــون وفــق  أن 
ويعتقــد أن حــل القضيــة الفلســطينية يتجــه نحــو حــل الدولــة الواحــدة، خصوصــا 
أرا�ســي  علــى  واالســتيالء  االســتيطان  عبــر  الدولتيــن  حــل  أفشــل  االحتــالل  وأن 

ــروا منهــا. الفلســطينيين، والبــد  أن يعــود الالجئــون إلــى ديارهــم التــي ُهّجِ

مايــو  أيــار/  فــي  الجبريــة  اإلقامــة  عليــه  فــرض  حيــث  االحتــالل؛  مــن  يونــس  عانــى 
عــام 1985، ومنعــه مــن دخــول الضفــة الغربيــة ملــدة ســتة أشــهر بحجــة نشــاطاته 
مــن  تخرجــه  موعــد  تأخيــر  تســبب  الــذي  األمــر  لالحتــالل،  املناهضــة  الطالبيــة 

الجامعــة. 
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عطاف عليان

• ولــدت يف مدينــة بيــت لحــم 	
عــام 1962.

• أســيرة محــررة قضــت 14 عامــا 	
يف ســجون االحتــال.

• النقــاء	 جمعيــة   رئيســة 
الخيرية )2020-1997(.

• ناشطة نسوية. 	

فــي العشــرين مــن تشــرين األول/  فــي مدينــة بيــت لحــم  ولــدت عطــاف داود عليــان 
ــرة قضــاء  املهجَّ إلــى قريــة خلــدة  تعــود أصولهــا  عــام 1962، ألســرة الجئــة  أكتوبــر 
مدرســة  فــي  األساســية  املرحلــة  درســت  ابنــة.  ولهــا  متزوجــة  وهــي  املحتلــة،  الرملــة 
بيــت لحــم املختلطــة التابعــة لألونــروا، ومدرســة عايــدة اإلعداديــة، ومدرســة بيــت 
لحــم اإلعداديــة، ودرســت املرحلــة الثانويــة فــي مدرســة بنــات بيــت لحــم الثانويــة، 
وحصلــت منهــا علــى الثانويــة العامــة عــام 1982، ونالــت درجــة البكالوريــوس فــي علــم 

االجتمــاع/ فرعــي علــم النفــس مــن جامعــة بيــت لحــم عــام 2002.

علــى  عســكريا  تدريبــا  وتلقــت  املبكــر،  شــبابها  فــي  الفلســطينية  بالثــورة  التحقــت 
اســتخدام األســلحة والعبوات الناســفة في معســكرات تدريب القطاع الغربي )أحد 
أجهــزة حركــة فتــح( فــي بيــروت علــى يــد مجموعــة باســم ســلطان )حمــدي( ومحمــد 
عــام 1982،  مــع مجموعتهــا  تواصلهــا  عــام 1980، وانقطــع  )أبــو حســن(  بحيــص 
واســتطاعت إعــادة التواصــل مــع املجموعــة تحــت مســمى ســرايا الجهــاد اإلســالمي 
ــت هــذه املجموعــة لتنفيــذ عمليــة استشــهادية تقــود فيهــا عليان 

َ
ط

َّ
عــام 1984، وخط

رهــا فــي مقــر رئاســة الــوزراء الصهيونيــة فــي القــدس املحتلــة.  فّجِ
ُ
ســيارة مفخخــة، وت
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نشــطت علــى الصعيــد الوطنــي واالجتماعــي واملؤسســاتي؛ فترأســت جمعيــة النقــاء 
بيــن عامــي )1997-2020(، حيــث افتتحــت الجمعيــة روضــة  اإلســالمية النســوية 
االنتفاضــة  خــالل  اليوميــة  الجراحيــة  للعمليــات  ومركــزا   ،2002 عــام  ومدرســة 
ِســْرَن 

ُ
الثانية، وكانت تزور عائالت الشــهداء واألســرى، وهي عضوة في رابطة نســاء أ

مــن أجــل الحريــة، وعضــوة فــي مركــز بيــت املقــدس لــألدب. 

تتبنــى عليــان الفكــر اإلســالمي، وتــرى أن عالقاتهــا الوطنيــة مفتوحــة مــع كل مــن 
يجاهــد مــن أجــل الوطــن بغــض النظــر عــن االختالفــات األيديولوجيــة، وترفــض 
الفصائــل  أن  وتــرى  فشــله،  أثبــت  التســوية  مســار  أن  وتعتبــر  أوســلو،  اتفــاق 
الفلســطينية تعانــي مــن ترهــل داخلــي، وافتقــار للرؤيــة القويــة فــي مواجهــة املحتــل، 
الســلطة  أن  إلــى  وتنظــر  كافــة،  بأشــكالها  املقاومــة  وتؤيــد  أوســلو،  بعــد  خصوصــا 
الفلســطينية قضــت علــى منظمــة التحريــر، ونفــت فعاليتهــا ووجودهــا، لكنهــا تؤيــد 
أي نــوع مــن أنــواع الشــراكة الفلســطينية الحقيقيــة التــي تســعى إلــى إنهــاء االحتــالل 

بغــض النظــر عــن مســماها.

لديارهــم  الفلســطينيين  الالجئيــن  وعــودة  التاريخيــة،  فلســطين  بتحريــر  تؤمــن 
بالســلطة  املتمثــل  الفلســطيني  السيا�ســي  النظــام  أن  وتعتقــد  منهــا،  ــروا  ُهّجِ التــي 
الفلســطينية قائــم لخدمــة أهــداف االحتــالل، وتؤكــد علــى أن تحريــر فلســطين وعــد 
إلهــي ال بــد منــه مهمــا طــال الزمــن، وأن التســابق العربــي للتطبيــع هــو دليــل علــى 

اقتــراب تحقــق هــذا الوعــد.

كتــاب  فــي  مــن تجربتهــا  لتأريــخ تجربتهــا، وكَتبــْت جــزءا  لهــا محــاوالت كتابيــة  كانــت 
.2021 عــام  بيتونيــا  بلديــة  عــن  الصــادر  اليمامــة  ترانيــم 

عانــت عليــان فــي مســيرة حياتهــا؛ حيــث تــم اعتقالهــا قبــل أســبوع مــن موعــد تنفيــذ 
عمليتهــا، وبعــد أيــام مــن اعتقــال املســؤول عــن إعــداد الســيارة املفخخــة فــي شــهر 
فــي  يومــا  األربعيــن  تجــاوز  قا�ســي  لتحقيــق  وخضعــت   ،1987 عــام  أغســطس  آب/ 
مركــز تحقيــق املســكوبية فــي القــدس املحتلــة، وخاضــت أولــى تجاربهــا فــي اإلضــراب 
عــن الطعــام والشــراب والــكالم مــدة 12 يومــا رفضــا ملعاملــة املحققيــن الصهاينــة 
الســيئة لهــا والتهديــد الــذي تعرضــت لــه، وحكمــت عليهــا محاكــم االحتــالل بالســجن 
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خمــس ســنوات، وأضيــف لهــا عشــر ســنوات بتهمــة مشــاركتها فــي التصــدي إلحــدى 
أخــرى  مــرة  الطعــام  عــن  وأضربــت  الرملــة،  ســجن  فــي  الصهيونيــات  انات  الســجَّ
إدارة مصلحــة  الرملــة، وعزلتهــا  إلــى ســجن  أبــو كبيــر  مــن ســجن  بنقلهــا  للمطالبــة 
الســجون الصهيونيــة انفراديــا مــدة أربــع ســنوات تعرضــت خاللهــا ملضايقــات تتعلــق 
بزيــارات األهــل ومصــادرة املقتنيــات، وقــد أضربــت مــدة أربعــة وثالثيــن يومــا لكســر 
عزلهــا، واســتطاعت العــودة إلــى األقســام، وانضمــت برفقــة األســيرات إلــى إضــراب 
الحركــة األســيرة عــام 1992، وأفــرج عنهــا فــي شــهر شــباط/ فبرايــر عــام 1997. أعــاد 
االعتقــال  إلــى  وحولهــا   ،1997 عــام  أكتوبــر  أول/  تشــرين  فــي  اعتقالهــا  االحتــالل 
اإلداري، ومــا لبثــت أن أضربــت عــن الطعــام رفضــا لالعتقــال اإلداري، واســتطاعت 
نيــل حريتهــا، وأعيــد اعتقالهــا بتهمــة نشــاطها فــي جمعيــة النقــاء الخيريــة مــدة تســعة 
افتتــاح  بتهمــة   ،2005 عــام  آخــر  أخــرى  مــرة  اعتقالهــا  وأعيــد   ،2002 عــام  أشــهر 
الســجن  فــي  وبقيــت  للمطلوبيــن،  الخدمــات  وتقديــم  الجراحيــة،  للعمليــات  مركــز 
حتــى 2008، حيــث قضــت منهــا ســنة فــي االعتقــال اإلداري، وأعلنــت إضرابهــا عــن 
الطعــام إلدخــال ابنتهــا الرضيعــة إليهــا عــام 2006، وتمكنــت مــن احتضــان ابنتهــا 
ْســر مــدة عــام ونصــف، ومنعهــا االحتــالل مــن الســفر منــذ اعتقالهــا األول، 

َ
داخــل األ

وداهــم بيتهــا أكثــر مــن مــرة، واعتقــل زوجهــا الروائــي وليــد الهودلــي لســنوات طويلــة، 
ومنعــه مــن الســفر. 
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علي عتيق

• ــن قضــاء 	 ــدة برقي ــد يف بل ول
ــام 1959. ــن ع ــة جني مدين

• ــدة 	 ــة بل ــابق لبلدي ــس س رئي
ــن.  برقي

• وخطيــب 	 إســامي  داعيــة 
ــة  ــاح يف محافظ ــل إص ورج

جنيــن. 

ولــد علــي عبــد القــادر قاســم عتيــق فــي الخامــس مــن أغســطس/ آب عــام 1959، 
بلــدة برقيــن قضــاء محافظــة جنيــن شــمال الضفــة الغربيــة، وهــو متــزوج ولــه  فــي 
أربعــة مــن الذكــور وأربــع إنــاث. درس املرحلتيــن االبتدائيــة واإلعداديــة فــي مــدارس 
برقيــن، وأنهــى الثانويــة العامــة مــن مدرســة جنيــن الشــرعية عــام 1978، وحصــل 
ــن  علــى الدبلــوم الشــرعي مــن املعهــد الشــرعي التابــع للجامعــة األردنيــة عــام 1980. ُعّيِ
إمامــا ملســجد ســيلة الظهــر فــي محافظــة جنيــن عــام 1981، ثــم إمامــا ملســجد برقيــن 

الكبيــر عــام 1990 إلــى أن تقاعــد عــام 2016. 

فــي  يشــارك  كان  إذ  حياتــه،  مــن  مبكــر  وقــت  فــي  الوطنــي  بالعمــل  عتيــق  انخــرط 
بصفــوف  التحــق  الثانويــة.  دراســته  أثنــاء  االحتــالل  ضــد  واملظاهــرات  املســيرات 
لــع بــدور توعــوي وتثقيفــي فــي محافظــة 

َّ
جماعــة اإلخــوان املســلمين عــام 1979، واط

بتنظيــم  وقــام  الدينــي،  االنتمــاء  وترســيخ  اإلســالمي  الفكــر  بنشــر  واهتــم  جنيــن، 
إلقــاء  مثــل  املســاجد  مــن  انطالقــا  والرياضيــة  الثقافيــة  الفعاليــات  مــن  العديــد 
الــدروس واملحاضــرات وإنشــاء الفــرق الرياضيــة وعمــل مســابقات ثقافيــة وتنظيــم 

الترفيهيــة.   الرحــالت 
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كان لعتيــق دور بــارز فــي تأســيس لجنــة زكاة برقيــن، حيــث أشــرف علــى إدارتهــا فــي 
لصالــح  املشــاريع  مــن  عــددا  اللجنــة  ــذت  ونفَّ  ،2007-1990 أعــوام  بيــن  الفتــرة 
اإلســالمية  األق�ســى  روضــة  افتتــاح  مثــل  برقيــن  أبنــاء  مــن  واملحتاجيــن  الفقــراء 
وإنشــاء مشــروع تربيــة النحــل عــام 1996 ومشــروع املخبــز الخيــري عــام 2004، وقــد 
توقفــت هــذه املشــاريع عــام 2007 بفعــل تداعيــات االنقســام السيا�ســي فــي الضفــة 
فــي  فــي تأســيس لجنــة زكاة جنيــن وكان عضــوا  الغربيــة وقطــاع غــزة. ســاهم عتيــق 
هيئتهــا اإلداريــة فــي الفتــرة مــا بيــن 1990-2007، وهــو عضــو بــارز فــي لجنــة اإلصــالح 
فــي محافظــة جنيــن منــذ عــام 2000. ترشــح لالنتخابــات البلديــة فــي بلــدة برقيــن عــام 
2005 ضمــن قائمــة اإلصــالح والتغييــر وفــاز برئاســة البلديــة، وبقــي علــى رأس عملــه 

حتــى عــام 2009.

إلــى زوال،  بأنــه ال مســتقبل لالحتــالل علــى األرض الفلســطينية، وأنــه  يــرى عتيــق 
علــى  الســلبية  وتداعياتــه  أوســلو  التفــاق  الفلســطينيين  تجــاوز  بضــرورة  وينــادي 
نتيجــة  جــاء  الفلســطيني  االنقســام  بــأن  ويــرى  ومســتقبلهم،  الفلســطينيين  حيــاة 
لتراكمــات ســلبية كثيــرة يأتــي فــي مقدمتهــا فقــدان الفلســطينيين لثقافــة االختــالف 
واســتيعاب اآلخــر، ويعتقــد بــأن الشــراكة الوطنيــة مهمــة خصوصــا فــي هــذه املرحلــة، 
وأن اســتيعاب حركتــي حمــاس والجهــاد اإلســالمي فــي مؤسســات منظمــة التحريــر 
علــى أســس توافقيــة وواقعيــة أمــر أســاس فــي تحقيــق الشــراكة الوطنيــة، كمــا أن 
كفلتــه  االحتــالل  تحــت  الواقعــة  الشــعوب  لجميــع  حــق  أشــكالها  بكافــة  املقاومــة 
التــي  املناســبة  أداوتــه  وقــت  لــكل  ولكــن  األرضيــة،  والقوانيــن  الســماوية  الشــرائع 

تتــالءم مــع املرحلــة.  

عانــى عتيــق أثنــاء مســيرة حياتــه؛ إذ اعتقلــه االحتــالل أول مــرة فــي مــارس/ آذار عــام 
ل لالعتقــال اإلداري ملــدة ســتة أشــهر، تــال ذلــك  1988، وخضــع للتحقيــق ثــم ُحــّوِ
فــي  سلســلة مــن االســتدعاءات لــدى مخابــرات االحتــالل. أعــاد االحتــالل اعتقالــه 
أكتوبــر/ تشــرين أول 1993، وصــدر بحقــه حكمــا بالســجن ملــدة عــام بتهمــة االنتمــاء 
ل لالعتقال اإلداري  لحركة حماس. ثمَّ اعتقل مرة أخرى في مارس/ آذار 1996 وُحّوِ
أثنــاء  القســام(  كتائــب  نشــطاء  )أحــد  أحمــد  ابنــه  استشــهد  أشــهر.  خمســة  ملــدة 
تنفيــذه لهجــوم علــى معســكر تياســير التابــع لقــوات االحتــالل فــي منطقــة طوبــاس 
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فــي التاســع عاشــر مــن مــارس/ آذار عــام 2002، وهدمــت قــوات االحتــالل منزلــه فــي 
الثانــي مــن نوفمبــر/ كانــون أول 2002. ومنعتــه الســلطات األردنيــة مــن الســفر عــام 
2006 ضمــن وفــد يمثــل بلديــة برقيــن للمشــاركة فــي مؤتمــر فــي دولــة اإلمــارات بهــدف 
توفيــر دعــم ملشــاريع البلديــة، وتعــرض للمضايقــة مــن قبــل أجهــزة أمــن الســلطة، 
واعتقــل لديهــا ملــدة 10 أيــام عــام 2007، ومنعتــه وزارة األوقــاف الفلســطينية مــن 
الخطابــة عــام 2014 بســبب مواقفــه السياســية، وأصــدر االحتــالل أمــرا بمنعــه مــن 
الســفر عــام 2015، واعتقلــت قــوات االحتــالل ولديــه محمــد وعبــد القــادر عــدة 
مــرات وتعرضــا لالســتدعاء واالعتقــال مــن قبــل أجهــزة أمــن الســلطة أكثــر مــن مــرة.
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علي فيصل

• ُولــد يف بلــدة ترشــيحا قضــاء 	
عــكا عــام 1948.

• الوطنــي 	 املجلــس  عضــو 
الفلســطيني منــذ عــام 1998. 

• السياســي 	 املكتــب  عضــو 
للجـبـهـــة الديـمـقـراطـيـــة 
 لتـحـريـــر فـلـسـطـيـــن منــذ

عام 1995.

• ــؤول الجبهة الديمقراطية 	 مس
يف لبنــان منذ عــام 1996.

مــن تموز/يوليــو  فــي األول  عــكا،  بلــدة ترشــيحا قضــاء  فــي  ُولــد علــي أحمــد فيصــل 
فــي مدرســتي  ابنتــان وولــد. درس املرحلــة األساســية  عــام 1948، وهــو متــزوج ولــه 
قانــا والقــدس التابعتيــن لألونــروا، واملرحلــة الثانويــة فــي مدرســة اآلداب فــي مخيــم 
ســبلين  معهــد  فــي  املعلميــن  دار  فــي  التربيــة  دبلــوم  ونــال  بيــروت،  فــي  البراجنــة  بــرج 
التابــع لألونــروا عــام 1971، والتحــق بالجامعتيــن العربيــة واللبنانيــة فــي بيــروت بيــن 
عامــي )1972-1973(. عمــل مدّرِســا فــي مدرســة الفــداء التابعــة لألونــروا بيــن عامــي 

.)1984-1971(

تبنى فيصل الفكر اليساري منذ عام 1968، وانضم للجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلســطين منــذ انطالقتهــا عــام 1969، وأصبــح مســؤولها فــي مخيــم بــرج البراجنــة عــام 
1973، واملفــوض السيا�ســي لقواتهــا فــي الضاحيــة الجنوبيــة خــالل اجتيــاح جيــش 
بيــروت عــام 1989، وعضــو لجنتهــا  فــي  لبيــروت عــام 1982، ومســؤولها  االحتــالل 
فــي لبنــان  املركزيــة عــام 1989، وعضــو مكتبهــا السيا�ســي عــام 1995، ومســؤولها 
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عــام 1996، وعضــو املجلــس الوطنــي الفلســطيني منــذ عــام 1998، وعضــو األمانــة 
العامــة ملؤتمــر األحــزاب العربيــة منــذ عــام 2004، وعضــو مجلــس أمنــاء التجمــع 
العالمــي لدعــم خيــار املقاومــة عــام 2015، وعضــو املؤتمــر القومــي العربــي منــذ عــام 

2017، وعضــو التنســيقية العربيــة ملقاومــة التطبيــع عــام 2021. 

وتســتضيفه  واملكتوبــة،  واملرئيــة  املســموعة  اإلعــالم  وســائل  علــى  فيصــل  يظهــر 
عــن  للحديــث  إلكترونيــة  ومواقــع  الفلســطيني  بالشــأن  متخصصــة  مجــالت 
حــول  والتحليليــة  السياســية  املقالــة  ويكتــب  الفلســطيني،  الشــأن  فــي  التطــورات 
القضيــة الفلســطينية، ووضــع الفلســطينيين فــي لبنــان، وصــدر لــه عــدد مــن الكتــب 
العــودة  الغــوث )1996(، والالجئــون وحــق  منهــا: الالجئــون الفلســطينيون ووكالــة 
)2000(، وشــرم الشــيخ.. الالجئــون.. الحــل الدائــم )2000(، وخطــة فــك االرتبــاط 
)مشــترك، 2005(، والقضيــة الفلســطينية بيــن الضــم والتطبيــع )مشــترك، 2021(.

فلســطينية  قاعــدة  علــى  االنقســام  إنهــاء  أجــل  مــن  النضــال  ضــرورة  فيصــل  يــرى 
االرتبــاط  وفــك  الشــعبية،  واملقاومــة  املســلحة،  املقاومــة  هــي:  عناصرهــا  موحــدة 
باتفــاق أوســلو، وســحب االعتــراف بدولــة االحتــالل، ومقاطعتهــا اقتصاديــا، وعزلهــا 
دوليــا، ومحاكمتهــا قانونيــا باعتبارهــا دولــة جرائــم حــرب وتمييــز، ويرفــض اتفــاق 
أوســلو وملحقاتــه األمنيــة واالقتصاديــة »ألنهــا تشــكل انقالبــا علــى البرنامــج املرحلــي 
ملنظمــة التحريــر الفلســطينية«، ويدعــو إلــى إلغائــه، وإلغــاء اتفــاق باريــس والتنســيق 

األمنــي.

 



148

عماد الربغوثي

• ولــد يف بلــدة بيــت ريمــا يف 	
والبيــرة  اهلل  رام  محافظــة 

عــام 1962.

• بروفيســور يف فيزيــاء بازمــا 	
الفضــاء يف جامعــة القــدس.

• الــذي 	 العاِلــم  لقــب  ُمنــح 
مــن  الحريــات  عــن  يدافــع 
 قبــل أكاديميــة كارتــا الدولية

.Carta Academica

• ناشط سياسي.	

ولــد عمــاد أحمــد البرغوثــي فــي بلــدة بيــت ريمــا فــي محافظــة رام هللا والبيــرة فــي الثالثيــن 
مــن نيســان/ أبريــل عــام 1962، وهــو متــزوج ولــه ولــدان وثــالث بنــات. درس املرحلــة 
ســيدة  مدرســة  فــي  الثانويــة  واملرحلــة  الثانويــة،  زيــد  بنــي  مدرســة  فــي  األساســية 
العلمــي  الفــرع  فــي  العامــة  الثانويــة  علــى  منهــا  وحصــل  الكاثوليــك،  للــروم  البشــارة 
عــام 1980، ونــال درجــة البكالوريــوس فــي الفيزيــاء مــن الجامعــة األردنيــة فــي مدينــة 
عمــان عــام 1985، ودرجــة املاجســتير فــي الفيزيــاء النوويــة مــن ذات الجامعــة عــام 
 Utah State 1988، ودرجــة الدكتــوراه فــي فيزيــاء الفضــاء مــن جامعــة واليــة يوتــا
University فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة عــام 1994. عمــل معيــدا فــي الجامعــة 
عامــي  بيــن  يوتــا  واليــة  جامعــة  فــي  ومعيــدا   ،)1988-1985( عامــي  بيــن  األردنيــة 
بيــن عامــي )1994-1991(،  فــي ذات الجامعــة  )1989-1991(، ومســاعدا للبحــث 
وأســتاذا مســاعدا فــي معهــد الفلــك وعلــوم الفضــاء فــي جامعــة آل البيــت األردنيــة 
-1997( عامــي  بيــن  املعهــد  ذات  فــي  مســاعدا  ومديــرا   ،)1999-1994( عامــي  بيــن 
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األردنيــة  البيــت  آل  جامعــة  فــي  الطلبــة  شــؤون  عمــادة  لعميــد  ومســاعدا   ،)1999
بيــن عامــي )1997-1998(، وأســتاذا زائــرا فــي مرصــد باريــس فــي فرنســا عــام 1998، 
وأســتاذا مســاعدا في كلية املعلمين في مدينة الرياض في الســعودية، ورئيســا لفريق 
الفيزيــاء فــي وزارة التربيــة والتعليــم الســعودية بيــن عامــي )1999-2000(، وأســتاذا 
مســاعدا فــي الفيزيــاء فــي جامعــة القــدس/ أبــو ديــس منــذ عــام 2000، ورئيســا لقســم 
الفيزيــاء فيهــا بيــن عامــي )2004-2006(، وأســتاذا زائــرا فــي معهــد التحليــل العــددي 
فــي جامعــة ماغدبــورغ )Magdeburg University( فــي أملانيــا، وأســتاذا متفرغــا فــي 
قســم الفيزيــاء فــي الجامعــة العربيــة األمريكيــة فــي جنيــن بيــن عامــي )2008-2007(، 
فــي   Kiruna فــي مدينــة كيرونــا فــي املعهــد الســويدي لفيزيــاء الفضــاء  وأســتاذا زائــرا 

أعــوام )2010،2011،2012(.  الســويد خــالل صيــف 

حــاز البرغوثــي علــى عضويــة عــدد مــن املؤسســات اإلســالمية والعربيــة املتخصصــة 
فــي علــم الفلــك منهــا: مركــز البحــوث اإلســالمية منــذ عــام 2005، واالتحــاد العربــي 
للفلــك والفضــاء منــذ عــام 2003، وكان ممثــل فلســطين فيــه بيــن عامــي )2003-

2012(، أمــا علــى صعيــد جامعــة القــدس / أبــو ديــس، فقــد كان عضــوا فــي برنامــج 
ماجستير الدراسات البيئية بين عامي )2001-2004(، ومنسقا لبرنامج ماجستير 
عامــي  بيــن  العلــوم  كليــة  مجلــس  فــي  وعضــوا   ،)2006-2004( عامــي  بيــن  الفيزيــاء 
)2004-2006(، ورئيســا لقســم املناهــج فــي كليــة العلــوم بيــن عامــي )2006-2004(، 
وممثال لكلية العلوم في املجلس األكاديمي بين عامي )2005-2006(، ونائبا لرئيس 
فــي  لجنــة الترقيــات الجامعيــة بيــن عامــي )2008-2009(. كمــا أنــه محكــم معتمــد 
 )geophysical( الجيوفيزيائيــة  البحــوث  مجلــة  مثــل:  العامليــة  املجــالت  مــن  عــدد 
التابعة لالتحاد الجيوفيزيائي األمريكي، ومجلة )Annales geophysicae( التابعة 
لالتحــاد األوروبــي لعلــوم األرض، وقــد صــدر لــه ســبعة وخمســون بحثــا، نشــر منهــا 
اثنــان وأربعــون  فــي مجــالت علميــة رائــدة، تنــاول فيهــا مجــال فيزيــاء بالزمــا الفضــاء 
النظريــة، خصوصــا مجــال نمذجــة تدفــق أيونــات األوكســجين والهيدروجيــن علــى 
طــول خطــوط املجــال املغناطي�ســي املفتوحــة )الريــاح القطبيــة( باســتخدام تقنيــة 
مونــت كارلــو منــذ عــام 1989، وتمكــن مــن نشــر نمــوذج باســمه )نمــوذج البرغوثــي( 
عــام 2008، واســتخدامه فــي تفســير أرصــاد فضائيــة مختلفــة فــي مناطــق مختلفــة 
مــن الفضــاء )األيونوســفير، الغــالف املغناطي�ســي، الشــفق القطبــي(، فــي حيــن نشــر 
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خمســة عشــر بحثــا فــي قضايــا ثقافيــة متعــددة مثــل: التعليــم واإلســالم والعلــم. 

املركــز  منهــا:  والعامليــة،  واالقليميــة  املحليــة  الجوائــز  مــن  عــددا  البرغوثــي  حصــد 
 NSF CEDAR وورشــة   ،CEDAR Student Poster بجائــزة  الفائزيــن  بيــن  الثانــي 
الســابعة عشــر فــي كولــورادو Colorado فــي الواليــات املتحــدة  عــام 1992، وجائــزة 
2008، وجائــزة جمعيــة الســبق للتفكيــر  فلســطين الدوليــة للتميــز واإلبــداع عــام 
إلهــام  برنامــج  فــي  للمســاهمة  تقديــر  وشــهادة   ،2009 عــام  هللا  رام  فــي  اإلبداعــي 
وتعليــم األطفــال فــي فلســطين بإشــراف األونــروا واالتحــاد الدولــي لعلــم الفلــك عــام 
2009، وشــهادة تقديــر للعــام الدولــي للفلــك 2009 مــن االتحــاد الفلكــي الدولــي عــام 
2010، ومنحتــه أكاديميــة كارتــا Carta Academica  لقــب العاِلــم الــذي يدافــع عــن 

الحريــات عــام 2021.

نشــط البرغوثي وطنيا، وشــارك في الوقفات الداعية إلى مكافحة الفســاد والرشــوة 
عقــد  إلــى  الداعيــة  الفعاليــات  فــي  مشــاركته  عــن  فضــال  الســلطة،  مؤسســات  فــي 

االنتخابــات الرئاســية والتشــريعية واملجلــس الوطنــي.

يؤمن البرغوثي بتحرير فلسطين التاريخية وعودة الالجئين إلى ديارهم التي هّجروا 
الســلطة  فــي  الوطنيــة  الشــراكة  وأن  مناســب،  غيــر  أوســلو  اتفــاق  أن  ويــرى  منهــا، 
ومنظمــة التحريــر غيــر موجــودة، ويؤمــن باملقاومــة بكافــة أشــكالها بمــا يســمح بــه 
القانــون الدولــي، وينظــر إلــى الحالــة الفلســطينية مــن منظــور اختصاصــه علــى أنهــا 
تعانــي مــن تراجــع كبيــر فــي التعليــم علــى كافــة املســتويات، إلــى جانــب انعــدام البحــث 
العلمــي، ويــرى أن الحالــة العربيــة الحاليــة تشــكل ضــررا علــى القضيــة الفلســطينية.

عانى البرغوثي في مسيرة حياته؛ فقد اعتقلته قوات االحتالل ثالث مرات في أعوام 
2014، 2016، 2020 بمجمــوع عشــرين شــهرا معظمهــا فــي االعتقــال اإلداري، كمــا 
اعتقلتــه األجهــزة األمنيــة الفلســطينية أثنــاء مشــاركته فــي إحــدى الوقفــات الرافضــة 
الغتيال الناشــط السيا�ســي نزار بنات في الثاني والعشــرين من آب/ أغســطس عام 

2021، وبســبب أنشــطته املختلفة.
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عمر سعادة
)2001-1956(

• ولد يف مدينة بيت لحم. 	

• قائــد مؤســس يف كتائــب 	
الـقـســـام جـنـــوب الضـفـــة 

الغربيــة.

• قيــادي يف حركــة حمــاس 	
يف بيــت لحــم. 

• عــدة 	 أمضــى  محــرر،  أســير 
ســنوات يف ســجون االحتال. 

فــي األول مــن تشــرين أول/ أكتوبــر  بيــت لحــم  فــي مدينــة  ولــد عمــر أحمــد ســعادة 
ــرة جنــوب القــدس  عــام 1956، ألســرة الجئــة تعــود أصولهــا إلــى قريــة املالحــة املهجَّ
املحتلــة، وهــو متــزوج ولــه تســع بنــات وولــدان. درس املرحلتيــن األساســية والثانويــة 
فــي مــدارس مدينــة بيــت لحــم، وحصــل علــى الثانويــة العامــة عــام 1975. عمــل فــي 

ليبيــا، وعــاد إلــى فلســطين وعمــل فــي التجــارة. 

التحق ســعادة في شــبابه بجماعة اإلخوان املســلمين، ونشــط في فعالياتها الدعوية 
تأسيســها،  فــور  حمــاس  حركــة  صفــوف  فــي  وانخــرط  واالجتماعيــة،  والتربويــة 
بيــت لحــم، وأصبــح مــن  فــي مدينــة  ــذ العديــد مــن فعالياتهــا الوطنيــة  ــط ونفَّ

َّ
وخط

قادتهــا فــي محافظــة بيــت لحــم، وانضــم لكتائــب القســام الجنــاح العســكري لحركــة 
حمــاس بدايــة تســعينيات القــرن املا�ســي، وكان مــن مؤسســيها فــي جنــوب الضفــة 
ســالمة،  وحســن  الشــريف  الديــن  ومحــي  هللا  عــوض  عــادل  مــع  وعمــل  الغربيــة، 
ــذ عــدًدا مــن العمليــات  ــط ونفَّ

َّ
ن مجموعــاٍت عســكريٍة تابعــة للمقاومــة، وخط وكــوَّ

القنابــل  إلقــاء  بينهــا  مــن  الضفــة،  جنــوب  فــي  واملســتوطنين  االحتــالل  قــوات  ضــد 
اليدويــة وإطــالق النــار علــى نقــاط عســكرية عــدة فــي بيــت لحــم، وإلقــاء قنابــل علــى 
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بــاص للجنــود الصهاينــة فــي رمضــان عــام 1992، واقتحــام معســكر بيــت ســاحور 
عبــوات  وتصنيــع  )الو(،  قذيفــة  وعشــرين  يدويــة  قنبلــة  ســتين  علــى  واالســتيالء 
ناســفة. مــع انــدالع االنتفاضــة الثانيــة عــام 2000 أعــاد تفعيــل كتائــب القســام فــي 

 عــدًدا مــن العمليــات ضــد قــوات االحتــالل.  
َّ

محافظــة بيــت لحــم، ونفــذ

عانــى ســعادة أثنــاء مســيرته النضاليــة؛ إذ اعتقلــه االحتــالل أول مــرة عــام 1989، 
ومــرة ثانيــة عــام 1990، ومــرة ثالثــة عــام 1992، وتعــرض حينهــا لتحقيــٍق قــاٍس، 
وحكمتــه املحاكــم الصهيونيــة بـــثالثين شــهًرا، وقــد ضعــف بصــره فــي الســجن، وأعــاد 
االحتــالل اعتقالــه مجــدًدا بعــد خروجــه مــن الســجن بعشــرة أيــام وخضــع لالعتقــال 
اإلداري، كمــا اعتقلتــه األجهــزة األمنيــة الفلســطينية عــام 1995 وعــام 1997، وبقــي 
فــي ســجونها حتــى انــدالع االنتفاضــة الثانيــة، حيــث طــارده االحتــالل، إلــى أن اغتالــه 
بخمســة صواريــخ أطلقهــا علــى منزليــن آلل ســعادة فــي منطقــة جبــل املوالــح فــي بيــت 
تيــن، فــي الســابع عشــر مــن تمــوز/ يوليــو عــام  لحــم مــن مروحيتــي أبات�ســي صهيونيَّ
2001، وقــد اغتيــل معــه مســاعده طــه عي�ســى العــروج وأخيــه إســحاق وابــن عمــه 
محمــد صالــح ســعادة، وأصيــب خمســة عشــر شــخًصا بجــراح معظمهــم مــن النســاء 

واألطفــال.  
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عيسى النشار

• ــح 	 ــر البل ــة دي ــد يف مدين ول
البلــح  يف محـافظـــة ديــر 

عام 1954. 

• مــن مؤسســي حركــة حمــاس 	
أواخــر عــام 1987. 

• أســير محــرر ومبعــد إلــى مــرج 	
الزهــور أواخــر عــام 1992. 

• ــح 	 ــة رف ــة مدين ــس بلدي رئي
 .)2010-2005 (

•  مستشــار رئيــس الــوزراء إســماعيل هنيــة لشــؤون	
املؤسسات )2014-2010(. 

الخامــس  فــي  غــزة  فــي قطــاع  البلــح  ديــر  فــي مدينــة  النشــار  ولــد عي�ســى علــي خليــل 
والعشــرين مــن تشــرين أول/ أكتوبــر عــام 1954، ألســرة الجئــة تعــود أصولهــا إلــى 
ــرة قضــاء الرملــة املحتلــة. درس املرحلــة األساســية فــي مــدارس  هجَّ

ُ
قريــة زرنوقــة امل

وكالــة الغــوث فــي مدينــة رفــح، واملرحلــة الثانويــة فــي مدرســة بئــر الســبع الثانويــة فــي 
ذات املدينــة، ونــال درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة مــن كليــة الهندســة فــي جامعــة 
عيــن شــمس فــي مدينــة القاهــرة. افتتــح مكتبــا هندســيا، ثــم أصبــح رئيســا للقســم 
الالجئيــن  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  فــي  مهندســا  ثــم  خانيونــس،  بلديــة  فــي  الهند�ســي 
وبقــي   ،2005 عــام  غــزة  قطــاع  جنــوب  رفــح  لبلديــة  رئيســا  انتخــب  ثــمَّ  األونــروا، 
ــن مستشــارا لرئيــس الــوزراء إســماعيل هنيــة  فــي منصبــه حتــى عــام 2010، ثــمَّ ُعّيِ
لشــؤون املؤسســات بيــن عامــي )2010– 2014(، وأصبــح رئيــس ســلطة امليــاه عــام 

.2014
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غــزة،  قطــاع  جنــوب  رفــح  مدينــة  فــي  املســلمين  اإلخــوان  بجماعــة  النشــار  التحــق 
وشــارك فــي نشــاطاتها الدعويــة واالجتماعيــة، وأصبــح مســؤولها فــي محافظــة رفــح، 
ونشــط فــي املجاليــن النقابــي واملؤس�ســي؛ فــكان عضــوا فــي مجلــس أمنــاء الجامعــة 
اإلســالمية، وعضــوا فــي مجلــس أمنــاء جامعــة بوليتكنــك فلســطين، وعضــوا مجلــس 
إدارة نقابة املهندســين في قطاع غزة لعدة دورات، وعضوا في مجلس إدارة املجمع 

اإلســالمي، ورئيســا لجمعيــة أصدقــاء مجمــع رفــح الطبــي.

شــارك النشــار فــي تأســيس حركــة حمــاس فــي الرابــع عشــر مــن كانــون األول/ ديســمبر 
فــي لجنــة املتابعــة  عــام 1987، وفــي التخطيــط لنشــاطاتها الوطنيــة، وكان عضــوا 

العليــا الوطنيــة واإلســالمية. 

عانى النشــار أثناء مســيرته النضالية؛ إذ اعتقله االحتالل أول مرة عام 1973، ثم 
اعتقــل عــام 1988 ملــدة عاميــن، ثــم اعتقــل عــام 1990 ملــدة أربعــة أشــهر، وأبعــده 
االحتــالل إلــى مــرج الزهــور فــي جنــوب لبنــان أواخــر عــام 1992، واعتقلتــه أجهــزة أمن 
الســلطة عــام 1995 ملــدة أربعــة أشــهر، واغتــال االحتــالل ابنــه علــي )أحــد كــوادر 
كتائــب القســام( فــي الخامــس مــن أيلــول/ ســبتمبر عــام 2006 باســتهداف ســيارته 
بصاروخيــن مــن طائــرة حربيــة بــدون طيــار فــي حــي البرازيــل بمدينــة رفــح جنــوب قطــاع 

غــزة.
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عبد الفتاح احلسيني )فتحي عرفات(
)2004-1933(

• ولد يف مدينة القدس املحتلة. 	

• الوطنــي 	 املجلــس  عضــو 
. )2004 -1967 (

• رئـيـــس اتـحـــاد األطـبـــاء 	
الفلســطينيين  والصيادلــة 

سابقا. 

• ــال 	 ــة الهـ ــيس جـمـعـيـ رئـ
 األحـمـــر الـفـلـسـطـيـنـــي

.)2001-1978(

• عضو املجلس الثوري لحركة فتح.	

فــي  بـــ »فتحــي عرفــات«  ولــد عبــد الفتــاح عبــد الــرؤوف القــدوة الحســيني املعــروف 
مدينــة القــدس املحتلــة فــي األول مــن كانــون الثانــي/ ينايــر عــام 1933، وهــو شــقيق 
مدينــة  فــي  والثانويــة  األساســية  املرحلتيــن  درس  عرفــات.  ياســر  الراحــل  الرئيــس 
القاهــرة، ونــال درجــة البكالوريــوس فــي الطــب مــن كليــة الطــب فــي جامعــة القاهــرة 
عــام 1957. عمــل طبيبــا لألطفــال فــي القاهــرة، ثــم فــي الكويــت بيــن عامــي )1962-

1966(، ثــمَّ فــي مخيمــات الالجئيــن فــي الضفــة الغربيــة عــام 1967.  

نشــط فــي اتحــاد الطلبــة الفلســطينيين فــي القاهــرة فــي خمســينيات القــرن املا�ســي، 
وانضــم لحركــة فتــح مبكــرا، وتــرك العمــل فــي الكويــت، وتوجــه إلــى قواعــد فتــح فــي 
مؤسســات  وفــي  فتــح  حركــة  داخــل  التنظيمــي  الســلم  فــي  وارتقــى  واألردن،  ســوريا 
فــي  وعضــوا  فتــح،  لحركــة  الثــوري  املجلــس  فــي  عضــوا  فأصبــح  التحريــر،  منظمــة 
املجلــس الوطنــي عــام 1967، وعضــوا فــي املجلــس املركــزي التابــع ملنظمــة التحريــر، 
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ومــارس دورا نقابيــا، حيــث أصبــح رئيســا التحــاد األطبــاء والصيادلــة الفلســطينيين 
عــام 1968. 

الفلســطينيين  إلــى  واالجتماعيــة  الصحيــة  الخدمــات  تقديــم  فــي  اهتمامــه  ــز 
َّ

رك
فــي الشــتات، وأســس نــواة الخدمــات الطبيــة فــي حركــة فتــح، وشــارك فــي تأســيس 
جمعيــة الهــالل األحمــر الفلســطيني فــي كانــون األول/ ديســمبر عــام 1968، وَرِئســها 
ر( 

َّ
بيــن عامــي )1978-2001(، وافتتــح أولــى عيــادات الهــالل فــي مخيــم مــاركا )شــنل

داخــل  واملستشــفيات  الصحيــة  واملراكــز  العيــادات  افتتــاح  توالــى  ثــم  األردن،  فــي 
التجمعــات الفلســطينية فــي األردن ولبنــان وســوريا ومصــر وفلســطين، مثــل مجمــع 
عــكا ومجمــع حيفــا ومستشــفى غــزة ومستشــفى الهمشــري فــي لبنــان، ومجمــع ديــر 
ياســين ومستشــفى يافــا فــي دمشــق، ومستشــفى فلســطين فــي مصــر، ومدينــة األمــل 

الطبيــة فــي خــان يونــس، ومجمــع مدينــة النــور فــي مدينــة غــزة.

عــام  العــرب  الصحــة  وزراء  ملجلــس  التنفيــذي  للمجلــس  الفخــري  األميــن  أصبــح 
1972، واختيــر نائبــا لرئيــس مجلــس وزراء الصحــة العامــة فــي بلــدان عــدم االنحيــاز 
عام 1982، وكان مبعوث فلسطين لدى منظمة الصحة العاملية منذ عام 1982، 
ورئيــس األكاديميــة الفلســطينية للبحــث العلمــي منــذ عــام 1992، ورئيــس املجلــس 

الفلســطيني األعلــى للصحــة.  

أصيب بسرطان املعدة وتوفي في األول من كانون األول/ ديسمبر عام 2004.  
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فتحي عمرو
)2012-1950(

• يف	 دورا  مدينــة  يف   ولــد 
محافظة الخليل. 

•  قيــادي يف حركــة حمــاس	
يف الخليل.

• أميــن ســر الجمعيــة الخيريــة 	
اإلســامية يف الخليل ســابقا. 

• أبعــده االحتــال إلــى مــرج 	
لبنــان  جنــوب  يف  الزهــور 

.1992 عــام  أواخــر 

• داعية إسامي وخطيب ورجل إصاح. 	

ولــد فتحــي عبــد العزيــز عبــد عمــرو فــي مدينــة دورا فــي محافظــة الخليــل فــي الســادس 
والعشــرين مــن نيســان/ إبريــل عــام 1950، وهــو متــزوج ولــه خمســة أوالد وابنتــان. 
فــي مدرســة دورا الثانويــة،  فــي مدرســة الــرازي، والثانويــة  درس املرحلــة األساســية 
درجــة  ونــال   ،1968 عــام  األدبــي  الفــرع  فــي  العامــة  الثانويــة  علــى  منهــا  وحصــل 
البكالوريــوس فــي الشــريعة اإلســالمية مــن الجامعــة األردنيــة عــام 1973، وحصــل 
مــدارس  فــي  اإلســالمية  للتربيــة  ُمدّرِســا  عمــل  الشــرعية.  املحامــاة  فــي  اإلجــازة  علــى 
الثانويــة  والحســين  زيــاد  بــن  طــارق  مدرســتي  فــي  ثــمَّ  األردن،  فــي  املفــرق  محافظــة 
فــي  فــي دورا، كمــا عمــل محاضــرا  الثانويــة  فــي مدرســة دورا  ثــم  فــي مدينــة الخليــل، 
ــن إمامــا ملســجد دورا الكبيــر، ثــمَّ إمامــا  جامعــة بوليتكنــك فلســطين فــي الخليــل، وُعّيِ
ملســجد أبــو جيــاش فــي مدينــة دورا، وواعظــا وخطيبــا فــي مســاجد محافظــة الخليــل، 
فــي  الوعــظ واإلرشــاد  عــام 1995، كمــا شــغل وظيفــة مديــر  منــذ  ومأذونــا شــرعيا 
مديريــة أوقــاف الخليــل، ورئيســا لقســم التوجيــه االســالمي فيهــا، ثــم مديــرا للشــئون 
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اإلداريــة، ثــمَّ رئيســا لقســم املكتبــات فــي أوقــاف دورا، ثــمَّ مديــر عــام فــي وزارة األوقــاف 
بيــن عامــي )2006-2007(، ثــم موظفــا فــي هيئــة الحــج والعمــرة.  

فــي فعالياتهــا  فــي شــبابه املبكــر، وشــارك  انتمــى عمــرو لجماعــة اإلخــوان املســلمين 
الدعويــة والتربويــة واالجتماعيــة واملؤسســاتية، وأصبــح مــن وجوههــا البارزيــن فــي 
فــي املحافظــة، ومــن مؤس�ســي  محافظــة الخليــل، فضــال عــن كونــه مــن مؤسســيها 
لجنــة زكاة جنــوب الخليــل عــام 1983 ومديرهــا لفتــرة مــن الزمــن، ومــن مؤس�ســي 
املدرســة الشــرعية فــي جنوبــي الخليــل، وعضــو الهيئــة االداريــة للجمعيــة الخيريــة 
االســالمية فــي الخليــل، وأميــن ســرها. وانتمــى لحركــة حمــاس فــور تأسيســها، وكان لــه 

دور فــي تخطيــط وتنفيــذ فعالياتهــا الوطنيــة، خصوصــا فــي محافظــة الخليــل. 

توالــت  ثــمَّ  عــام 1989،  مــرة  أول  االحتــالل  اعتقلــه  إذ  أثنــاء حياتــه؛  عانــى عمــرو 
اعتقاالتــه، وأبعــده إلــى مــرج الزهــور فــي جنــوب لبنــان أواخــر عــام 1992 مــع 415 
مــن قيــادات وكــوادر حركتــي حمــاس والجهــاد اإلســالمي، وكان أحــد قيــادات مخيــم 
مــرج الزهــور، ومــن ممثلــي محافظــة الخليــل فيــه، كمــا اعتقــل لــدى أمــن الســلطة 

مرتيــن عــام 2011.  

أصيب بنوبة قلبية حادة وتوفي إثرها في الثامن من حزيران/ يونيو عام 2012. 
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فخري العمري
)1991-1936(

• ولد يف مدينة يافا املحتلة. 	

• ــد 	 ــاز الرص ــي جه ــن مؤسس م
ــح.  ــة فت ــع لحرك التاب

• جهــاز 	 يف  الثانــي  الرجــل 
التـابـــع الـمـوحـــد   األمـــن 

ملنظمة التحرير. 

• أحــد قــادة منظمــة أيلــول 	
األســود.

• مخطــط لعــدد مــن العمليــات 	
ضــد جهــاز املوســاد حــول العالــم، وصاحــب فكــرة 

ــام 1972.   ــهيرة ع ــخ الش ــة ميون عملي

ولــد فخــري علــي محمــود العمــري فــي حــي العجمــي فــي مدينــة يافــا املحتلــة عــام 1936، 
وهــو متــزوج ولــه ثالثــة أبنــاء. درس املرحلتيــن األساســية والثانويــة فــي مــدارس قطــاع 

غــزة. عمــل فــي الســعودية عــام 1959. 

انتمــى لحركــة فتــح عــن طريــق القيــادي صــالح خلــف أبــو إيــاد، وبــدأ باســتقطاب 
عناصــر لهــا علــى أرض الســعودية، وتفــرغ فــي العمــل التنظيمــي أوائــل عــام 1967، 
وعمــل معاونــا ألبــي إيــاد، وشــارك فــي أول دورة أمنيــة لحركــة فتــح ملــدة شــهرين فــي 
التابعــة  االســتراتيجية  البحــوث  معهــد  فــي  أقيمــت  والتــي   ،1968 عــام  منتصــف 
للمخابــرات املصريــة، وضمــت عشــرة أشــخاص ممــن ســاهموا الحقــا فــي تأســيس 
التابــع  الرصــد  جهــاز  تأســيس  فــي  وشــارك  فتــح،  لحركــة  التابعــة  األمنيــة  األجهــزة 
ــن مســؤوله  إيــاد، وُعّيِ أبــو  فــي حينــه صــالح خلــف  يقــوده  لحركــة فتــح والــذي كان 
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فــي مدينــة إربــد شــمال األردن، وأصبــح الرجــل الثانــي فــي جهــاز األمــن املوحــد التابــع 
ملنظمــة التحريــر الفلســطينية، وخطــط لعمليــات مالحقــة شــبكات املوســاد حــول 
خــروج  بعيــد  تأسســت  التــي  األســود  أيلــول  منظمــة  قيــادات  ضمــن  وكان  العالــم، 
ــذت عــددا مــن العمليــات االنتقاميــة فــي الوطــن  منظمــة التحريــر مــن األردن، ونفَّ
فــي  ــذت  ّفِ

ُ
ن التــي  العربــي وفــي أوروبــا. يعتبــر صاحــب فكــرة عمليــة ميونيــخ الشــهيرة 

الخامــس والســادس مــن أيلــول/ ســبتمبر عــام 1972، وقــد خطــط لهــا بالتعــاون مــع 
صــالح خلــف أبــو أيــاد ومحمــد داود أبــو داود، وكان املســؤول املباشــر للمجموعــة 

ــذة وحمــل االســم الحرـكـي »طــالل«. املنّفِ

ــر مــع أســرته إلــى  عانــى العمــري أثنــاء مســيرته النضاليــة؛ إذ عايــش النكبــة، وُهّجِ
مدينــة بورســعيد فــي مصــر، ثــم انتقــل إلــى قطــاع غــزة، وســكن مخيــم البريــج لالجئيــن 
األمنيــة،  املهمــات  إحــدى  علــى  إشــرافه  أثنــاء  املغــرب  فــي  واعتقــل  الفلســطينيين، 
وتعــرض ألول محاولــة الغتيالــه مــن قبــل مخابــرات االحتــالل فــي لبنــان عبــر ســيارة 
مفخخــة عــام 1978، ثــمَّ تعــرض ملحاولــة أخــرى فــي يوغوســالفيا عــام 1979، وقــد 
فقــد علــى إثرهــا القــدرة علــى الســمع فــي األذن اليمنــى، إلــى إن اغتالــه حمــزة أبــو زيــد 
مــن  الرابــع عشــر  تونــس مســاء  فــي  الهــول،  أبــو  الحميــد  هايــل عبــد  أحــد مرافقــي 
إيــاد  أبــو  كانــون الثانــي/ ينايــر عــام 1991، واغتيــل معــه القيادييــن صــالح خلــف 
وهايــل عبــد الحميــد أبــو الهــول، وكان القاتــل عنصــرا ســريا مــن عناصــر حركــة فتــح 

املجلــس الثــوري التــي انشــقت عــن حركــة فتــح وقادهــا صبــري البنــا أبــو نضــال.  
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فدوى طوقان
 )2003-1917(

• ولدت يف مدينة نابلس.	

• شاعرة وكاتبة.	

• مــن أهــم الشــاعرات العربيات 	
ــرين.  يف القرن العش

• ــة 	 ــاء جامع ــس أمن ــو مجل عض
ــابقا.  ــاح س النج

ولــدت فــدوى عبــد الفتــاح آغــا طوقــان فــي مدينــة نابلــس عــام 1917. درســت املرحلــة 
األساســية فــي مدرســتي الفاطميــة والعائشــية فــي نابلــس، وحصلــت علــى دوراٍت فــي 
 Christ Church اللغــة اإلنجليزيــة واألدب اإلنجليــزي مــن كليــة كريســت تشــيريش
ســانت  ومدرســة   University of Oxford أكســفورد  لجامعــة  التابعــة   College

كليرزهــول St Clare›s Hall فــي بريطانيــا بيــن عامــي )1963-1962(. 

 بأخيهــا إبراهيــم طوقــان، وبالواقــع االجتماعــي الــذي 
ً
ظمــت طوقــان الشــعر متأثــرة

َ
ن

عاشــته فــي طفولتهــا وشــبابها املبكــر، وباألحــداث السياســية التــي عصفــت بفلســطين 
فــي بدايــة مشــوارها الشــعري علــى  خصوًصــا نكســة حزيــران عــام 1967. تعرفــت 
الشــاعرين كمــال ناصــر وعبــد الكريــم الكرمــي، والتقــت فــي حيفــا بالشــاعرين ســميح 
هــا حــاورت  القاســم ومحمــود درويــش، واجتمعــت بغســان كنفانــي فــي بيــروت، كمــا أنَّ

عــدًدا مــن الشــعراء، واألدبــاء، واملفكريــن العــرب واألجانــب. 

وفــي   ،1930 عــام  املقدســية  الشــرق  مــرآة  صحيفــة  فــي  قصائدهــا  أولــى  نشــرت 
مجــالت عربيــة مثــل األمالــي البيروتيــة والرســالة القاهريــة، وكانــت توقعهــا بأســماء 
قــة«، ثــمَّ نشــرت قصائدهــا فــي صحيفــة  مســتعارة مثــل »أم تمــام« و«دنانيــر« و«املطوَّ
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االتحــاد ومجلــة الجديــد فــي حيفــا عــام 1967، ومجلــة اآلداب فــي بيــروت وغيرهــا، 
وألقــت قصائــد فــي مهرجانــات ولقــاءات أدبيــة وفــي محطــات إذاعيــة عربيــة، وصــدر 
 ،)1956( ووجدتهــا   ،)1952( األيــام  مــع  وحــدي  هــي:  شــعرية،  دواويــن  ثمانيــة  لهــا 
وأْعِطنــا حًبــا )1960(، وأمــام البــاب املغلــق )1967(، والليــل والفرســان )1969(، 
وعلــى قمــة الدنيــا وحيــًدا)1973(، وتمــوز وال�ســيء اآلخــر)1989(، واللحــن األخيــر 
شــر لهــا أيًضــا: فــدوى طوقــان املختــارات الشــعرية )2001(، وقصائــد 

ُ
)2000(، ون

فــي  صــدرت 
ُ
وأ دواوينهــا  ُجمعــت  ثــمَّ   ،)2004( املحــذوف  قــراءة  فــدوى  تنشــرها  لــم 

شــرَت عــدًدا مــن املؤلفــات 
َ
كتــاب بعنــوان األعمــال الشــعرية الكاملــة )2004(، كمــا ن

 ،)1985( ذاتيــة  ســيرة  صعبــة:  رحلــة  جبليــة  ورحلــة   ،)1946( إبراهيــم  أخــي  منهــا: 
رجمــت أعمالهــا إلــى اإلنجليزيــة واألملانيــة 

ُ
والرحلــة األصعــب: ســيرة ذاتيــة )1993(، وت

الكتــب  مــن  عــدٌد  حولهــا  تــب 
ُ

وك والعبريــة،  والفارســية  واإليطاليــة  والفرنســية 
فــي  واملاجســتير  الدكتــوراه  رســائل  مــن  عــدٍد  موضــوع  شــعرها  وكان  والدراســات، 
جامعــاٍت عربيــة وغربيــة، وأخــرج عنهــا فيلــم وثائقــي عــام 1999، ونالــت عــدًدا مــن 

والعامليــة.  املحليــة  الجوائــز 

آمنــت طوقــان باألفــكار الليبراليــة التحرريــة، ودافعــت عــن حــق املــرأة فــي التعليــم 
الوطــن  وفــي  فلســطين  فــي  وأدبيــة  فكريــة  منتديــات  عــدة  فــي  وشــاركت  والعمــل، 
 فــي مجلــس 

ً
العربــي، منهــا النــادي الثقافــي فــي نابلــس عــام 1956، وانتخبــت عضــوة

للجامعــة.   الرســمي  النشــيد  مــت 
ّ
نظ هــا  أنَّ كمــا  عــام 1977،  النجــاح  أمنــاء جامعــة 

األردنــي  الوفــد  ضمــن  فشــاركت  النكبــة،  بعــد  السيا�ســي  النشــاط  فــي  انخرطــت 
لحضــور مؤتمــر حــول الســالم فــي مدينــة ســتوكهولم Stockholm فــي الســويد عــام 
1956، وآوت عبــد الرحمــن شــقير )قيــادي فــي حــزب البعــث( فــي منزلهــا، عندمــا كان 
 ،1967 عــام  حزيــران  نكســة  وعايشــت   ،1957 عــام  األردنــي  النظــام  مــن  مطــارًدا 
عــام 1968، ونقلــت ألبــي عمــار  القاهــرة  فــي مدينــة  الناصــر  والتقــت جمــال عبــد 
رغبــة مو�ســي ديــان االجتمــاع بــه عــام 1969، وحــاورت عــدًدا مــن »اإلســرائيليين« 
مــن بينهــم شــعراء وأدبــاء، وتبادلــت معهــم الدواويــن الشــعرية، وأيــدت مفاوضــات 

الســالم فــي مدريــد عــام 1991. 

جــرت عمليــة جراحيــة فــي لنــدن عــام 1970، 
َ
عانــت فــي طفولتهــا مــن مــرض املالريــا، وأ
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وتعرضــت فــي ســنوات حياتهــا األخيــرة لجلطــة دماغيــة أفقدتهــا جــزًءا مــن بصرهــا، ثم 
توفيــت فــي الثانــي عشــر مــن كانــون األول/ ديســمبر عــام 2003، ودفنــت فــي مدينــة 

نابلــس.

 



164

فراس الشوملي

• ــم 	 ــت لح ــة بي ــد يف مدين ول
عــام 1971.

• الثــوري	 املجلــس   عضــو 
لحركة فتح عام 2016.

• التنســيق 	 لجنــة  عضــو 
محافظــة يف   الفصائلــي 

بيت لحم.

ولــد فــراس أنطــون الشــوملي فــي الرابــع مــن أيــار/ مايــو عــام 1971 فــي بيــت لحــم، 
بيــت ســاحور، وحصــل  مــدارس  فــي  تعليمــه  تلقــى  أبنــاء.  ثالثــة  متــزوج ولديــه  وهــو 
علــى الثانويــة العامــة عــام 1990، ثــم حصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي اإلدارة 
واملحاســبة مــن جامعــة القاهــرة عــام 1994. عمــل فــي مجــال التدفئــة والتكييــف، 

ثــم مديــًرا للمبيعــات فــي شــركة للعائلــة. 

ــذ فعاليــات وطنيــة إبــان االنتفاضــة  انضــم الشــوملي لحركــة فتــح عــام 1987، ونفَّ
بيــت  فــي  فــكان مســؤول الشــبيبة  األولــى. تولــى مناصــب تنظيميــة داخــل الحركــة، 
بيــت لحــم،  ثــم عضــو لجنــة تنظيميــة للشــبيبة علــى مســتوى محافظــة  ســاحور، 
وأميًنــا لســر التنظيــم فــي بيــت ســاحور ملــدة عاميــن، وعضــو لجنــة إقليــم بيــت لحــم 
الســادس والســابع، وعضــو  ونائبــا ألميــن ســر اإلقليــم، وعضــو مؤتمــري الحركــة 
فــي  الفصائلــي  التنســيق  عــام 2016، وعضــو لجنــة  الثــوري لحركــة فتــح  املجلــس 

محافظــة بيــت لحــم.

يتبنــى الشــوملي فكــًرا سياســًيا يقــوم علــى االنتمــاء للعروبــة وفلســطين، ويــرى أن 
الصــراع مــع االحتــالل طويــل وسيســتمر مــا دام الشــعب الفلســطيني متواجــدا علــى 
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هــذه األرض، ويجــب أن يحصــل الشــعب الفلســطيني علــى حقوقــه وفــق قــرارات 
الشــرعية الدوليــة، ويــرى بــأن اتفــاق أوســلو نتــاج لوضــع عربــي ودولــي فــي غيــر صالــح 
تتحمــل  انقالبــا   2007 عــام  غــزة  فــي  جــرى  مــا  أن  ويعتبــر  الفلســطينية،  القضيــة 
حركــة حمــاس مســؤوليته، ويأمــل أن تتــم الوحــدة الوطنيــة. يعتقــد الشــوملي أن 
القوانيــن والشــرائع الدوليــة كفلــت للشــعب الفلســطيني الحــق فــي اســتخدام كافــة 
الوســائل للتخلــص مــن االحتــالل بمــا فيهــا املقاومــة املســلحة، والبــد مــن دراســة هــذا 
فــي  الخيــار، وال يجــوز إســقاط هــذا الحــق أبــدا، ويــرى أن علــى الجميــع االشــتراك 
صنــع القــرار الفلســطيني واملشــاركة فــي منظمــة التحريــر واملجلــس الوطنــي، ســواء 
الفصائــل الوطنيــة أو اإلســالمية، وإشــراك املســتقلين لضمــان تمثيــل أكبــر شــريحة 

مــن الشــعب الفلســطيني.

طــارده االحتــالل الشــوملي مــدة ثــالث أعــوام خــالل االنتفاضــة األولــى، ثــم اعتقلــه 
صــف بيتــه، وُمنــع 

ُ
عــام 1990، واعتقلــه مــرة ثانيــة عــام 1993، وأصيــب مرتيــن، وق

مــن الســفر مــدة 3 ســنوات. 
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فرحان السعدي
)1937-1858(

• املـــزار 	 قـريـــة  يف   ولــد 
رة قضاء جنين. املهجَّ

• الجليــل يف 	 لــواء  مســؤول 
العثمانــي. الــدرك 

• قائــد عصبــة القســاميين يف 	
ــرى  ــطينية الكب ــورة الفلس الث

عــام 1937.

• الـثـــورة 	 قـيـــادات  مـــن 
ــرى ــة الكـبـ  الفـلـسـطـيـنـيـ

.)1937-1936(

عــام  قضــاء جنيــن  ــرة  املهجَّ املــزار  قريــة  فــي  الســعدي  إبراهيــم  أحمــد  فرحــان  ولــد 
ّتــاب قريتــه، وفــي مدرســة جنيــن االبتدائيــة. 

ُ
فــي ك 1858. درس املرحلــة األساســية 

عمــل مزارعــا ثــم انضــم لقــوات »الجندرمــا/ الــدرك« العثمانيــة، واســتلم مســؤولية 
لــواء الجليــل فيهــا، وشــارك مــع العثمانييــن فــي الحــرب العامليــة األولــى، وعمــل إمامــا فــي 
أحــد مســاجد مدينــة بيســان، ثــم صــار ضابطــا فــي الشــرطة فــي اللــواء الشــمالي برتبــة 

عريــف بيــن عامــي )1929-1925(.

انخــرط الســعدي فــي الشــأن العــام أثنــاء الحكــم العثمانــي؛ فــكان مــن املعترضيــن 
علــى سياســات والــي جنيــن حافــظ باشــا، وقــاوم االحتــالل البريطانــي فــي عشــرينيات 
الشــمال عــام  لــواء  فــي شــرطة  مــن منصبــه  القــرن املا�ســي، واســتقال  وثالثينيــات 
ل مجموعــة مــن املقاوميــن 

ّ
1929 اعتراضــا علــى ســلوك بريطانيــا فــي فلســطين، وشــك

فــي منطقــة جنيــن، وأخــذ بمهاجمــة اإلنجليــز والصهاينــة فــي أعقــاب ثــورة البــراق عــام 
إلــى  فــي حيفــا، وواظــب علــى االســتماع  الديــن القســام  1929. َصِحــَب الشــيخ عــز 
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فــي مســجد االســتقالل، وكان ضمــن مجموعاتــه الســرية األولــى، وشــاركه  دروســه 
فــي زياراتــه للبلــدات والقــرى فــي الريــف الفلســطيني داعًيــا إلــى الثــورة علــى بريطانيــا 
ومحاربــة سماســرة األرا�ســي، وقــد تمركــز مــع مجموعــة مــن املقاوميــن فــي املنطقــة 
الشــمالية الشــرقية من فلســطين على الحدود مع األردن، وعمل على جمع الســالح 
مــن ســوريا واألردن وتدريــب عناصــر املقاومــة فــي الجبــال القريبــة مــن املــزار والبعيــدة 

عــن أنظــار بريطانيــا وأعوانهــا. 

طريــق  علــى  للصهاينــة  قافلــة  علــى  نــار  إطــالق  عمليــة  ومجموعتــه  الســعدي  ــذ  نفَّ
نابلــس- طولكــرم فــي الخامــس عشــر مــن نيســان/ إبريــل عــام 1936، وكانــت هــذه 
العمليــة إيذانــا بانــدالع الثــورة الفلســطينية الكبــرى التــي اســتمرت حتــى عــام 1939، 
س خاللهــا فصيــل »عنبتــا- نــور شــمس«، وقــاد مجموعــة مــن املعــارك منهــا: 

َّ
وقــد تــرأ

معركــة الفنُدقوميــة فــي الثالثيــن مــن حزيــران/ يونيــو عــام 1936، ومعركــة عــالر فــي 
الثالــث مــن أيلــول/ ســبتمبر عــام 1936، وتعــاون مــع فــوزي القاوقجــي أثنــاء الثــورة، 
ــه انفصــل عنــه، وقــاد مجموعــة مــن مئــة وعشــرين مجاهــدا مــن قــرى اليامــون،  إال أنَّ
والســيلة الحارثيــة، وديــر أبــو ضعيــف، وأصبــح قائــدا للقســاميين فــي الثــورة منــذ 

أيلــول/ ســبتمبر عــام 1937.   

فــي مصلحــة  املــال وصرفــه  لجمــع  الثــورة  التــي شــكلتها  اإلعانــات  لجنــة  كان ضمــن 
التعســفية.     بريطانيــا  إجــراءات  مــن  واملتضرريــن  ومقاوميهــا  الثــورة 

إلــى  فــي حياتــه؛ فقــد أصــدرت الســلطات العثمانيــة قــرارا بإبعــاده  عانــى الســعدي 
طرابلــس، واعتقلــه االحتــالل البريطانــي لثــالث ســنوات أمضاهــا فــي ســجني عــكا ونــور 
الفتــرة  الديــن القســام، وتخلــل هــذه  بعــد استشــهاد الشــيخ عــز  شــمس، وطــارده 
ــع االحتــالل تواجــده فيهــا، وُجــرح 

ّ
اقتحامــات لبلدتــه ومنــزل عائلتــه والقــرى التــي يتوق

فــي معركــة عيــن جالــود بدايــة الثــورة الفلســطينية الكبــرى، واضطــر لالنتقــال إلــى 
العــراق فــي الرابــع مــن تشــرين الثانــي/ نوفمبــر عــام 1936، بســبب اشــتداد مالحقــة 
اإلنجليــز  اعتقلــه  فلســطين.  إلــى  بعدهــا  وعــاد  إلــى ســوريا،  ذهــب  ثــمَّ  لــه،  اإلنجليــز 
عــام  نوفمبــر  الثانــي/  تشــرين  مــن  والعشــرين  الثانــي  فــي  املــزار  قريــة  مــن  مجــددا 
معــه  واعتقلــوا  املــال،  مــن  ومبلغــا  ومسدســا  بنــادق  أربعــة  بحوزتــه  وكان   ،1937
خمســة عشــر شــخصا مــن بينهــم أحمــد حســين الســعدي )قضــاء جنيــن(، وأحمــد 
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قاســم الســعدي )قضاء جنين(، وحســين محمد حســين )قضاء غزة(، كما اعتقلوا 
ــال إلــى ســجن عــكا، وعذبــوه، وهدمــوا بيتــه، وبعــد يوميــن مــن  َرَســه، واقتــادوه مكبَّ

َ
ف

عــكا  ســجن  فــي  وأعدمــوه  الســالح،  حيــازة  بتهمــة  باإلعــدام  عليــه  حكمــوا  اعتقالــه 
النــورس،  قريــة  فــي  وُدفــن   ،1937 عــام  الثانــي  تشــرين  مــن  والعشــرين  الســابع  فــي 
ل املقاومــون مجموعــة عســكرية مقاِوَمــة اســموها »إخــوان 

َّ
وعلــى إثــر إعدامــه شــك

فرحــان«، نشــطت فــي مهاجمــة مواقــع البريطانييــن والصهاينــة فــي شــمال فلســطين، 
تبــت 

ُ
وقــد رثــاه عــدد مــن شــعراء فلســطين منهــم عبــد الكريــم الكرمــي أبــو ســلمى، وك

عنــه بعــض األبحــاث والدراســات.   
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فهد القوامسي
)1984-1939(

• ولد يف مدينة الخليل.	

•  رئـيـــس بـلـديـــة الخـلـيـــل	
.)1980-1976(

• عضــو لجنــة التوجيــه الوطني 	
.)1980-1978(

• التنفيذيــة 	 اللجنــة  عضــو 
ســابقا.  التحريــر  ملنظمــة 

•  عضـــو املجلـــس الوطنـــي	
عـام 1984.

ولــد فهــد داود محمــد القواســمي فــي مدينــة الخليــل فــي الثالــث عشــر مــن نيســان/ 
أبريــل عــام 1939، وهــو متــزوج ولــه أربعــة أوالد وبنــت. درس املرحلــة األساســية فــي 
مــدارس الخليــل، والثانويــة فــي القاهــرة، ونــال درجتــي البكالوريــوس واملاجســتير فــي 
الهندســة الزراعيــة مــن كليــة الزراعــة فــي جامعــة عيــن شــمس فــي مدينــة القاهــرة. 
ــن مهندًســا زراعًيــا  ًســا فــي مــدارس وكالــة الغــوث فــي القــدس ورام هللا، ثــم ُعّيِ عمــل مدرَّ

فــي دائــرة الزراعــة فــي الضفــة الغربيــة – قســم البحــث العلمــي حتــى عــام 1976. 

انخــرط القواســمي فــي العمــل الوطنــي، وخــاض انتخابــات بلديــة الخليــل فــي الثانــي 
لجنــة  فــي  عضــوا  وكان  برئاســتها،  وفــاز   ،1976 عــام  ابريــل  نيســان/  مــن  عشــر 
َعد الواجهة السياســية للحركة 

ُ
التوجيه الوطني بين عامي )1978-1980(، والتي ت

الوطنيــة فــي األرض املحتلــة فــي ذلــك الوقــت، وانضــم لكــوادر منظمــة التحريــر فــي 
الحــل  إلــى  العالــم، ودعــا  لعــدة دول حــول  الرســمية  فــي وفودهــا  الخــارج، وشــارك 
الســلمي للقضيــة الفلســطينية. اختيــر عضــًوا فــي املجلــس الوطنــي الفلســطيني فــي 
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دروتــه الســابعة عشــرة فــي عمــان فــي الثانــي والعشــرين مــن تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 
عــام 1984، وتولــى رئاســة اللجنــة القانونيــة فيــه، وتــم انتخابــه عضــًوا فــي اللجنــة 
الوطــن  شــؤون  لدائــرة  رئيًســا  ــن  وُعّيِ الفلســطينية،  التحريــر  ملنظمــة  التنفيذيــة 

املحتــل فيهــا.  

عانــى القواســمي مــن االحتــالل؛ حيــث اســتدعته مخابراتــه عــدة مــرات، ثــمَّ أصــدر 
االحتــالل قــراًرا بإبعــاده إلــى لبنــان مــع الشــيخ رجــب التميمــي قا�ســي الخليــل الشــرعي 
ومحمــد ملحــم رئيــس بلديــة حلحــول فــي الثانــي مــن أيــار/ مايــو 1980، بعــد يــوم مــن 
 قانونًيــا ودبلوماســًيا 

ً
بويــا الفدائيــة، فخــاض مــن خــارج فلســطين نضــاال عمليــة الدَّ

ْيــه، حيــث حصلــوا علــى قراريــن مــن مجلــس األمــن 
َ

وإعالمًيــا مــن أجــل عودتــه ورفيق
أيــار / مايــو عــام 1980 يق�ســي بعودتهــم  فــي الثامــن وفــي الحــادي والعشــرين مــن 
إلــى فلســطين، لكــنَّ االحتــالل رفــض تطبيــق القــرار، فلجــأ القواســمي إلــى محكمــة 
العــدل العليــا الصهيونيــة، فاســتدعته املحكمــة العســكرية للمثــول أمامهــا فــي آب/ 
أغســطس عــام 1980، وعــاد إلــى فلســطين، فتــم اعتقالــه لتســعة وخمســين يوًمــا 
إلــى أن قــرر االحتــالل إبعــاده مجــدًدا إلــى لبنــان فــي الســادس والعشــرين مــن أيلــول/ 

ســبتمبر 1980. 

اغتيــل أمــام منزلــه فــي عمــان فــي التاســع والعشــرين مــن كانــون الثانــي/ ديســمبر عــام 
1984، ودفــن فــي مقبــرة أم الحيــران فــي األردن.
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كريم خلف
)1985-1936(

• ولد يف مدينة رام اهلل. 	

• اللـــه	 رام  بلديـــة   رئيـــس 
.)1982-1972(

• عضــو لجنــة التوجيــه الوطني 	
سابقــا. 

• ــة 	 ــاء جامع ــس أمن ــو مجل عض
ــت.  بيرزي

ولــد كريــم ســمعان حنــا خلــف فــي مدينــة رام هللا فــي نيســان عــام 1936، وهــو متــزوج 
ولــه بنتــان. درس املرحلــة األساســية فــي مدرســة الفرنــدز للبنيــن فــي مدينــة رام هللا، 
والثانويــة فــي الكليــة الوطنيــة فــي رام هللا، وحصــل منهــا علــى الثانويــة العامــة عــام 
 .1965 عــام  القاهــرة  جامعــة  مــن  الحقــوق  فــي  البكالوريــوس  درجــة  ونــال   ،1958
عًيا عاًما في محكمة رام هللا ومحكمة  عمل محامًيا بين عامي )1965-1967(، وُمدَّ

صلــح أريحــا بيــن عامــي )1972-1967(. 

مــن نكبــة عــام 1948،  بعــد ســنوات قليلــة  النشــاط السيا�ســي  فــي  انخــرط خلــف 
مــن  الثانــي  النصــف  فــي  الغربيــة  الضفــة  شــهدتها  التــي  املظاهــرات  فــي  وشــارك 
خمســينيات القــرن املا�ســي، ونشــط طالبًيــا أثنــاء دراســته الجامعيــة فــي القاهــرة، 
لهــا،  التحريــر  عــام 1972 رغــم مقاطعــة منظمــة  البلديــات  انتخابــات  فــي  وشــارك 
وفــاز فيهــا، وتــرأس مجلــس بلديــة رام هللا، ثــم شــارك فــي االنتخابــات البلديــة عــام 
1976 ضمــن الكتلــة الوطنيــة التــي ضمــت تســعة أشــخاص، وفــاز فيهــا، وأصبــح 
رئيًســا للبلديــة للمــرة الثانيــة حتــى عــام 1982، وكان عضــًوا بــارًزا فــي الجبهــة الوطنيــة 
فــي  مؤسًســا  وقيادًيــا  املا�ســي،  القــرن  ســبعينيات  فــي  تأسســت  التــي  الفلســطينية 
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لجنــة التوجيــه الوطنــي عــام 1978 التــي كانــت واجهــة منظمــة التحريــر فــي األرض 
أهليــة  مؤسســات  إدارات  مجالــس  مــن  عــدٍد  فــي  عضــًوا  كان  ــه  أنَّ كمــا  املحتلــة، 
 

ً
دوال زار  بيرزيــت.  جامعــة  أمنــاء  مجلــس  فــي  عضويتــه  منهــا  واجتماعيــة  تعليميــة 

عربيــة وأجنبيــة منهــا الجزائــر عــام 1977، واالتحــاد الســوفياتي، وحضــر مؤتمــرات 
دوليــة داعمــة للشــعب الفلســطيني مثــل مؤتمــر التضامــن مــع الشــعب الفلســطيني 

فــي سويســرا.  املنعقــد 

دعــا خلــف إلــى دولــة فلســطينية علــى حــدود الرابــع مــن حزيــران، ورفــض اتفاقيــة 
كامــب ديفيــد عــام 1978، ورفــض االجتمــاع مــع وفــٍد أمريكــي زار الضفــة الغربيــة فــي 
نفــس العــام، واعتــرض علــى فكــرة مشــاركة الفلســطينيين فــي مؤتمــر جنيــف للســالم 
مــع  التعــاون  ورفــض  القــرى،  روابــط  وهاجــم  املا�ســي،  القــرن  ســبعينيات  أواخــر 

اإلدارة املدنيــة اإلســرائيلية.

فــي أكثــر مــن صحيفــة ومجلــة  فــي الشــأن السيا�ســي والثقافــي  كتــب خلــف مقــاالت 
السيا�ســي.   البيــادر  مجلــة  خصوًصــا 

عانى خلف أثناء مســيرته النضالية؛ إذ اعتقلته الســلطات األردنية بســبب نشــاطه 
السيا�ســي فــي خمســينيات القــرن املا�ســي، والحقتــه ســلطات االحتــالل لفتــرة طويلــة 
ومنعتــه مــن الســفر، وتعــرض ملحاولــة اغتيــال مــن قبــل جماعــة صهيونيــة متطرفــة 
عبــر تفجيــر ســيارته فــي الثانــي مــن حزيــران/ يونيــو عــام 1980، وقــد أدت املحاولــة 
إلــى بتــر ســاقه األيمــن، ونفــاه االحتــالل إلــى أريحــا، وفــرض عليــه اإلقامــة الجبريــة 
فيهــا بقيــة عمــره، وأقالــه مــن رئاســة البلديــة فــي الثامــن عشــر مــن آذار/ مــارس عــام 
1982. توفــي فــي الثالثيــن مــن آذار/مــارس عــام 1985، وُدفــن فــي رام هللا، وأقامــت 

بلديــة رام هللا ميداًنــا باســمه قــرب قصــر رام هللا الثقافــي عــام 2014. 
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ملى خاطر

• ولــدت يف بلــدة عيــن ســينيا 	
يف محافظــة رام اهلل والبيــرة 

عــام 1976.

• قـائـمـــة 	 عــن  مرشــحـــة 
»القــدس موعدنــا« لانتخابات 
الفلسطينيـــة  التشريعيـــة 

عــام 2021. 

• كاتبــة وإعاميــة وناشــطة 	
نســوية. 

ولــدت لمــى عبــد املطلــب خاطــر فــي بلــدة عيــن ســينيا فــي محافظــة رام هللا والبيــرة 
فــي الثامــن عشــر مــن نيســان/ نيســان عــام 1976، وهــي متزوجــة ولهــا ثالثــة أوالد 
بلــدة عيــن ســينيا،  فــي  فــي مدرســة عيــن ســينيا  املرحلــة األساســية  وبنتيــن. درســت 
ومدرســة خولــة بنــت األزور فــي مدينــة البيــرة، واملرحلــة الثانويــة فــي مدرســة بنــات 
رام هللا الثانويــة فــي مدينــة رام هللا، وحصلــت مــن األخيــرة علــى الثانويــة العامــة عــام 
1994، ونالــت درجــة البكالوريــوس فــي اللغــة العربيــة وآدابهــا مــن جامعــة الخليــل 

.2004 عــام 

ونصــرة  الحريــات،  عــن  الدفــاع  وفــي  واإلعالمــي،  السيا�ســي  املجاليــن  فــي  نشــطت 
»القــدس  قائمــة  فــي  األولــى  الثالثــة  األســماء  ضمــن  وكانــت  الوطنيــة،  القضايــا 
موعدنــا« لالنتخابــات التشــريعية، التــي كان مــن املقــرر عقدهــا فــي شــهر أيــار/ مايــو 

  .2021 عــام 

والفكــر  املــرأة  قضايــا  وفــي  وتطوراتهــا  الفلســطينية  القضيــة  فــي  خاطــر  تكتــب 
اإلسالمي، والتحليل السيا�سي للمشهد الفلسطيني، وتستضاف في وسائل اإلعالم 
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الفلســطينية والعربيــة، وقــد نشــرت عــددا كبيــرا مــن املقــاالت فــي عــدد مــن املجــالت 
فلســطين  مجلــة  مثــل:  والعربيــة،  الفلســطينية  اإللكترونيــة  واملواقــع  والصحــف 
للحــوار، وصحيفــة فلســطين،  نــت، وشــبكة فلســطين  الجزيــرة  املســلمة، وموقــع 
وكانــت عضــوة فــي مجلــس إدارة شــبكة فلســطين للحــوار بيــن عامــي )2013-2001(، 
وفــي مؤسســة الشــيخ أحمــد ياســين الدوليــة، والهيئــة العامليــة لنصــرة النبــي )صلــى 

هللا عليــه وســلم(.

قضيــة  الفلســطينية  القضيــة  أن  وتــرى  املقــاوم،  اإلســالمي  الفكــر  خاطــر  تتبنــى 
أمــة، وليســت فلســطينية فحســب، ويجــب فهمهــا فــي إطــار جوهــر الصــراع الجــذري 
كاملــة،  فلســطين  تحريــر  فــي  يكمــن  الحــل  أن  وتعتقــد  املحتــل،  مــع  والوجــودي 
باســتخدام أشــكال املقاومــة الشــعبية، التــي تديــم حالــة التعاضــد الشــعبي، وتعمــق 
الحــس الوطنــي، إلــى جانــب املقاومــة املســلحة، األكثــر قــدرة علــى تحصيــل اإلنجــازات 

الكبيــرة.

القضيــة  تاريــخ  فــي  ســلبية  مفصليــة  محطــة  أوســلو  اتفاقيــة  خاطــر  عتبــر 
َ
ت  

الفلســطينية، أدت إلــى تراجــع القضيــة الفلســطينية داخليــا باالنشــغال بقضايــا 
ثانويــة كالســلطة علــى حســاب القضيــة األساســية، وعلــى حســاب االهتمــام بالعمــل 
املقــاوم، وتعتقــد أن االتفاقيــة وضعــت لبنــة الشــقاق الفلســطيني األول بيــن نهجــي 
أن  وتــرى  واإلســالمي.  العربــي  املســتويين  علــى  ســلبا  ــرت 

َّ
وأث والتســوية،  املقاومــة 

مفهــوم الشــراكة الوطنيــة يعبــر عــن حالــة رغائبيــة حاملــة، ال تســتند إلــى مقومــات 
حقيقيــة علــى أرض الواقــع، وتقــف بوجههــا عقبــات كاإلقصــاء والهيمنــة وســيطرة 

التحريــر. ومنظمــة  الفلســطينية  الســلطة  علــى  الواحــد  الحــزب 

عانــت خاطــر فــي مســيرة حياتهــا؛ إذ يمنعهــا االحتــالل مــن الســفر منــذ عــام 2012، 
خــالل  وخاضــت   ،2018 عــام  يوليــو  تمــوز/  مــن  والعشــرون  الرابــع  فــي  واعتقلهــا 
اعتقالهــا تجربــة التحقيــق، وحكمتهــا محاكــم االحتــالل بالســجن ملــدة ســنة، وأفــرج 
عنهــا فــي الســادس والعشــرون مــن تمــوز / يوليــو عــام 2019، كمــا اعتقــل االحتــالل 
زوجهــا وابنهــا أســامة أكثــر مــن مــرة، وتعرضــت أســرتها ملضايقــات األجهــزة األمنيــة 

الفلســطينية.   للســلطة  التابعــة 
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ماجد الفرا
)2021-1964(

• ولد يف مدينة خانيونس.	

• الجامعــة	 رئيــس   نائــب 
اإلسامية للشؤون اإلدارية. 

• رئيس مجلس إدارة مستشــفى 	
دار الســام يف خانيونس. 

• أمنــاء 	 مجلــس  ســر  أميــن 
هيئــة الــزكاة الفلســطينية 

غــزة.  قطــاع  يف 

• حاصل ىلع درجة األستاذيــة 	
يف علم اإلدارة والتخطيط.

ولــد ماجــد محمــد الفــرا فــي مدينــة خانيونــس فــي الثالــث مــن كانــون الثانــي/ ينايــر 
عــام 1964، وهــو متــزوج ولــه خمســة أبنــاء. درس املرحلتيــن األساســية والثانويــة 
فــي مــدارس خانيونــس، وحصــل علــى الثانويــة العامــة مــن مدرســة خالــد الحســن 
الجامعــة  مــن  األعمــال  إدارة  فــي  البكالوريــوس  درجــة  ونــال  للبنيــن،  الثانويــة 
اإلســالمية فــي غــزة عــام 1986، ودرجــة املاجســتير فــي نفــس التخصــص مــن جامعــة 
اكســتر University of Exeter فــي بريطانيــا عــام 1992، ودرجــة الدكتــوراه فــي نفــس 
التخصــص مــن ذات الجامعــة عــام 1998، ودرجــة املاجســتير فــي التنميــة اإلداريــة 
مــن املدرســة األوروبيــة العربيــة لــإلدارة فــي إســبانيا عــام 2000، وحصــل علــى درجــة 

األســتاذية فــي علــم اإلدارة والتخطيــط عــام 2004.

الجامعــة  فــي  التجــارة  كليــة  فــي  اإلداريــة  العلــوم  قســم  فــي  محاضــًرا  الفــرا  عمــل 
اإلســالمية فــي غــزة منــذ عــام 1998، وأصبــح رئيًســا لقســم إدارة األعمــال فــي كليــة 
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التجــارة  كليــة  فــي  العليــا  للدراســات  ا 
ً
ومشــرف  ،)2002-2000( عامــي  بيــن  التجــارة 

بيــن عامــي )2003-2006(، ونائًبــا لعميــد كليــة التجــارة بيــن عامــي )2007-2006(، 
وعميــًدا   ،)2009-2007( عامــي  بيــن  الجامعــة  فــي  والتطويــر  للتخطيــط  وعميــًدا 
فــرع  اإلســالمية  للجامعــة  وعميــًدا   ،)2013-2009( عامــي  بيــن  التجــارة  لكليــة 
الجنــوب/ خانيونــس بيــن عامــي )2013-2015(، ونائًبــا لرئيــس الجامعــة اإلســالمية 
للشــؤون اإلداريــة بيــن عامــي )2015-2019(، ورئيًســا ملجلــس إدارة مستشــفى دار 
الخطــط االســتراتيجية  إعــداد  فــي  عــام 2011، وشــارك  منــذ  الســالم / خانيونــس 
والدراســات االستشــارية والتدريــب فــي املهــارات اإلداريــة والبحثيــة والهيكلــة لعــدد 

واألهليــة. الرســمية  الفلســطينية  املؤسســات  مــن 

وتنميــة  تطويــر  جمعيــة  فــي  عضــًوا  فــكان  املؤسســاتي؛  النشــاط  فــي  الفــرا  انخــرط 
املجتمــع فــي خانيونــس، وعضــًوا فــي مجلــس أمنــاء هيئــة الــزكاة الفلســطينية فــي قطــاع 
غــزة منــذ عــام 2011 وأميــن ســره، وعضــًوا فــي مجلــس أمنــاء الهيئــة الوطنيــة لضمــان 
ــه كان رئيًســا  جــودة التعليــم العالــي فــي فلســطين بيــن عامــي )2011-2016(، كمــا أنَّ
وعضــًوا فــي عــدد مــن اللجــان داخــل الجامعــة اإلســالمية منهــا: رئيًســا لفريــق التقييــم 
لجنــة  فــي  وعضــًوا   ،2015 عــام  والسياســية  اإلدارة  أكاديميــة  لبرامــج  الخارجــي 
الجامعــة  للجنــة  ورئيًســا   ،)2017-2016( عامــي  بيــن  للكليــات  املاليــة  الكفــاءات 
جنــة العلميــة 

َّ
إلطــالق وقــف صنــدوق الطالــب بيــن عامــي )2017-2018(، ورئيًســا لل

لســبع مؤتمــرات علميــة ُعقــدت بيــن عامــي )-2008 2017(.

العلميــة  أبحاثــه  بكتابــة  وبــدأ  املتخصــص،  والتأليــف  الكتابــة  فــي  الفــرا  نشــط 
ا وباللغتين العربية 

ً
ا علمًيا منفرًدا ومشترك

ً
املحكمة منذ عام 1999، ونشر 40 بحث

مــن  لعــدٍد  علميــة  ــا 
ً
أوراق م  وقــدَّ وعامليــة،  وعربيــة  محليــة  مجــالت  فــي  واإلنجليزيــة 

املؤتمرات األكاديمية في فلسطين وفي الخارج، وحصل على أفضل بحث منشور في 
EuroMed Journal of Business عــام 1913، ولــه عــدد مــن الكتــب املنشــورة منهــا: 
اإلدارة: املفاهيم واملمارســات )مشــترك، 2003(، ومناهج البحث العلمي والتحليل 
اإلحصائــي فــي العلــوم اإلداريــة )مشــترك، 2011(، كمــا كان عضــًوا فــي هيئــات تحريــر 
وتحكيــم تابعــة ملجــالت عامليــة متخصصــة بــإدارة األعمــال والتجــارة، ومحكًمــا لــدى 
املؤتمــر العربــي الدولــي لضمــان جــودة التعليــم العالــي IACQA، وعضــًوا فــي هيئــة 
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تحريــر مجلــة الجامعــة اإلســالمية للدراســات االقتصاديــة واإلداريــة، وأشــرف علــى 
130 رســالة ماجســتير ودكتــوراه، وكان ممتحــن لـــ 80 رســالة ماجســتير فــي اإلدارة.

أصيــب بفيــروس كورونــا، وتوفــي فــي مدينــة إســطنبول فــي الخامــس والعشــرين مــن 
آذار/ مــارس عــام 2021.
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حممد أبو مشالة
)2014-1974(

• ولــد يف مخيــم يبنــا لاجئين 	
الفلســطينيين يف محافظــة 

 . فح ر

• نائــب قائــد لــواء رفــح يف 	
القســام. كتائــب 

• العســكري	 املجلــس   عضــو 
األىلع لكتائب القسام.

• ــد القســام جنــوب قطــاع 	 قائ
غــزة.

• شــارك يف التخطيــط لعمليــة أســر الجنــدي الصهيوني 	
جلعاد شــاليط عــام 2006.  

ولــد محمــد إبراهيــم صــالح أبــو شــمالة فــي مخيــم يبنــا لالجئيــن فــي محافظــة رفــح فــي 
ــرت مــن قريــة  األول مــن شــباط/ فبرايــر عــام 1974، ألســرة فلســطينية الجئــة ُهّجِ
بيــت دّراس املدمــرة قضــاء الرملــة املحتلــة. درس املرحلتيــن األساســية والثانويــة فــي 

غــزة، والتحــق بكليــة أصــول الديــن فــي الجامعــة اإلســالمية فــي مدينــة غــزة. 

فعالياتهــا  بتنفيــذ  وشــرع  املبكــر،  شــبابه  فــي  حمــاس  لحركــة  شــمالة  أبــو  انتمــى 
ــذ عمليــات  الوطنيــة، وقــاد العديــد مــن العمليــات ضــد قــوات االحتــالل، حيــث نفَّ
مالحقــة للعمــالء وتصفيتهــم. انتمــى لكتائــب عــز الديــن القســام عــام 1993، وشــارك 
فــي تخطيــط وتنفيــذ عــدد مــن عمليــات إطــالق النــار مــع القيــادي فــي القســام رائــد 
وعمليــة   ،1993 عــام  داروم«  و«كفــار  »كيســوفيم«  طريــق  تــا  عمليَّ منهــا؛  العطــار 
الحــدود املصريــة عــام 1994، وشــارك  ــلم علــى  السُّ خزاعــة عــام 1994، وعمليــة 
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عــن  مســؤوال  وكان  الثانيــة،  االنتفاضــة  فــي  القســام  كتائــب  صفــوف  ترتيــب  فــي 
املنطقــة الجنوبيــة فــي قطــاع غــزة، وأشــرف علــى ورش لتصنــع الوســائل القتاليــة، 
ــن قائــدا لدائــرة اإلمــداد والتجهيــز فــي كتائــب القســام، وتواصــل مــع القيــادي فــي  وُعّيِ
القســام محمــود املبحــوح، وأشــرف علــى العديــد مــن العمليــات الكبــرى مثــل عمليــة 
حــردون علــى الحــدود الفلســطينية املصريــة عــام 2003، وعمليــة براكيــن الغضــب 
فــي معبــر رفــح، وعمليــة موقــع محفوظــة شــمال خانيونــس عــام 2004، وأشــرف مــع 
تــل فيهــا 

ُ
د فــي منطقــة كــرم أبــو ســالم والتــي ق رائــد العطــار علــى عمليــة الوهــم املتبــّدِ

ســر خاللهــا الجنــدي اإلســرائيلي جلعــاد شــاليط 
ُ
جنديــان وأصيــب ســتة آخــرون، وأ

Gilad Shalit عــام 2006. كان مــن املخططيــن للعمليــة التــي وقعــت فــي معبــر كــرم 
أبــو ســالم )جنــوب القطــاع( عــام 2008، والتــي تــم فيهــا تفجيــر »جيبــات« )ســيارات 
دفــع رباعــي( وســيارات مفخخــة، ممــا أدى إلــى إصابــة 13 جنديــا، وشــارك فــي إتمــام 
فــرج بموجبهــا عــن 1027 أســيرا فلســطينيا 

ُ
صفقــة وفــاء األحــرار عــام 2011، والتــي أ

فــي ســجون االحتــالل مــن ذوي املؤبــدات واألحــكام العاليــة.

الثالثــة ضــد  الفلســطينية  املقاومــة  حــروب  فــي  العســكريين  القــادة  أبــرز  مــن  كان 
ــجيل عــام  جيــش االحتــالل، وهــي الفرقــان بيــن عامــي )2008-2009(، وحجــارة الّسِ
2012، والعصــف املأكــول عــام 2014، وتولــى قيــادة عمليــات القســام فــي القطــاع 
الجنوبــي، وفــي منطقــة رفــح وخــان يونــس، وأصبــح نائبــا لقائــد لــواء رفــح، وعضــوا فــي 

املجلــس العســكري األعلــى لكتائــب القســام.

عانــى أبــو شــمالة أثنــاء حياتــه النضاليــة؛ إذ أصبــح مطلوبــا لــدى أجهــزة املخابــرات 
مــن إكمــال دراســته الجامعيــة بســبب  ــن 

َّ
الصهيونيــة منــذ عــام 1991، ولــم يتمك

ذلك. اعتقله االحتالل، وأم�سى في سجونه تسعة أشهر، وأصابته قوة تابعة ألمن 
الســلطة بجــراح خطيــرة فــي شــهر أيلــول/ ســبتمبر عــام 1994، واعتقــل فــي ســجون 
باملؤبــد  عليــه  وحكــم  للتعذيــب،  وتعــرض   ،1996 عــام  ثــم   ،1995 عــام  الســلطة 
واألشــغال الشــاقة، ونجــا مــن محاولتــي اغتيــال مــن قبــل قــوات االحتــالل، كانــت 
األولــى عــام 2003 عندمــا تعرضــت ســيارته لقصــف جــوي، وأصيــب بجــراح بعــد أن 
قفــز منهــا بالقــرب مــن املستشــفى األوروبــي بيــن مدينتــي رفــح وخــان يونــس، والثانيــة 
عــام 2004 عندمــا اجتاحــت قــوات االحتــالل مخيــم يبنــا لالجئيــن الفلســطينيين، 
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رتــه عــدة مــرات، كان آخرهــا أثنــاء حــرب  وحاصــرت منزلــه ودمرتــه، ثــمَّ عــادت ودمَّ
اســتهدفت  إســرائيلية  غــارة  فــي  االحتــالل  اغتالــه   .2014 عــام  املأكــول  العصــف 
والعشــرين الحــادي  فــي  رفــح  مدينــة  غــرب  الســلطان  تــل  حــي  فــي  ســكنية   بنايــة 

من آب/ 2014، مع محمد حمدان برهوم ورائد العطار.
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حممد أبو ميزر 

• الخليـــل	 مدينــة  يف   ولــد 
عام 1936.

• مديــر مكتــب حركــة فتــح يف 	
الجزائــر )1967-1965(. 

• ممثــل حركــة فتــح يف أوروبــا 	
.1968 عام 

• العاقــات 	 مكتــب  مديــر 
فـتـــح فـــي   الخارجـيـــة 

عــام 1969.

• مسؤول اإلعام يف فتح سابقا.	

ولــد محمــد ســليمان ســالمة أبــو ميــزر املعــروف بـــ »أبــو حاتــم« فــي مدينــة الخليــل عــام 
1936. درس املرحلــة األساســية فــي املدرســة البكريــة فــي حــي املصــرارة فــي القــدس 
املحتلــة، واملرحلــة الثانويــة فــي املدرســة الرشــيدية فــي بــاب الزاهــرة، وحصــل علــى 
درجــة  ونــال   ،1956 عــام  القــدس  فــي  األقبــاط  ديــر  مــن مدرســة  العامــة  الثانويــة 
عــام 1960. عمــل  القاهــرة  فــي جامعــة  كليــة اآلداب  مــن  التاريــخ  فــي  البكالوريــوس 
بارســونز  شــركة  فــي  وموظفــا  ليبيــا،  فــي  الثانويــة  درنــة  مدرســة  فــي  للتاريــخ  مدّرِســا 
Parsons للتنقيــب عــن امليــاه فــي الكويــت عــام 1962، ومدرســا فــي مدرســتي »دور 

فــي صحيفــة املجاهــد الجزائريــة. فــي الجزائــر، وكاتبــا  دور« و«أيكــول نورمــال« 

 انضــم أبــو حاتــم إلــى حــزب البعــث العربــي االشــتراكي عــام 1951، وتــردد علــى نــادي 
وانتخــب  القــدس،  فــي  أبــو غربيــة  بهجــت  القيــادي  الــذي أسســه  العربــي  الشــباب 
رئيســا للهيئة اإلدارية للواء القدس في مؤتمر طالب األردن الثاني، وشــارك في عدد 
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ــة علــى اعتقــال الســلطان محمــد الخامــس  مــن التظاهــرات مثــل املظاهــرة املحتجَّ
للثــورة الجزائريــة عــام 1955،  الداعمــة  مــن قبــل فرنســا عــام 1953، واملظاهــرة 
وكان مــن العناصــر الفاعلــة فــي رابطــة طــالب فلســطين فــي مصــر، وأحــد ممثلــي حــزب 
البعــث فــي هيئتهــا اإلداريــة عــام 1958، وأحــد املحســوبين علــى التيــار القومــي، ومــن 

مؤيــدي جمــال عبــد الناصــر. 

 لجــأ إلــى مصــر نهايــة عــام 1961، وانفصــل عــن حــزب البعــث فــي ذات العــام، ثــم 
انتقــل إلــى الكويــت وانضــم لحركــة فتــح مــن خــالل فــاروق القدومــي عــام 1962، 
وأصبــح مســاعد خليــل الوزيــر أبــو جهــاد فــي إدارة مكتــب حركــة فتــح فــي الجزائــر، 
ثــم تولــى مســؤولية مكتــب فتــح خلفــا لألخيــر عــام 1965، حيــث عمــل علــى الحــاق 
للقــاء  فتــح  مــن حركــة  وفــدا  وقــاد  الجزائــر،  فــي  فــي دورات عســكرية  فتــح  عناصــر 
أبــرز  وأحــد  األرجنتينــي  الثائــر  والتقــى   ،1964 عــام  الجزائــر  فــي  الشــقيري  أحمــد 
إلــى دمشــق عــام 1967،  . غــادر الجزائــر  الثــورة الكوبيــة أرنســتو غيفــارا  قيــادات 
وتولــى مســؤولية العالقــة مــع الجزائــر وســوريا والعــراق، وزار عــددا مــن الــدول حــول 
العالــم ممثــال لحركــة فتــح مثــل زيارتــه للصيــن، وباريــس، والهنــد. أصبــح أول ممثــل 
لحركــة فتــح فــي أوروبــا عــام 1968، وأســس اللجنــة العربيــة مــن أجــل فلســطين فــي 
باريــس، وأدار مكتــب فتــح فــي باريــس، وصــاغ بيــان »الدولــة الديمقراطيــة العلمانيــة 
فــي فلســطين«، الــذي تبنتــه حركــة فتــح، وتــم إذاعتــه فــي 31 كانــون األول عــام 1968. 
تــرك باريــس عــام 1969، وتولــى إدارة مكتــب العالقــات الخارجيــة برفقــة القيــادي 
الفتحــاوي خالــد الحســن، كمــا كان مســؤوال عــن اإلعــالم داخــل فتــح، وأشــرف علــى 
إصــدار جريــدة فتــح فــي دمشــق عــام 1971. وقــد زار فلســطين مرتيــن، األولــى عــام 

1997 والثانيــة عــام1998.

شــغل عضويــة عــدد مــن املؤتمــرات العربيــة مثــل: األمانــة العامــة للمؤتمــر القومــي 
ملؤتمــر  العامــة  واألمانــة  اإلســالمي،  القومــي-  للمؤتمــر  العامــة  واألمانــة  العربــي، 

الدوليــة. القــدس  أمنــاء  العربيــة، ومجلــس  األحــزاب 

عانــى أبــو حاتــم أثنــاء مســيرة حياتــه؛ حيــث اعتقــل فــي األردن عــام 1953، واعتقــل 
مــرة أخــرى عــام 1955، وصــدر قــرار بإلقــاء القبــض عليــه بعــد اتهامــه بالتخطيــط 

النقــالب عســكري فــي ليبيــا عــام 1961.
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حممد أبو جنم
)2020-1980(

• ولد يف مدينة يافا املحتلة. 	

• ــامية 	 ــة اإلس ــؤول الحرك مس
الشــمالية يف مدينــة يافــا 

.)2015-2012(

• نائب رئيس الحركة اإلساميـة 	
يف يافا )2012-2006(.

• عــدد 	 تأســيس  يف  شــارك 
وجمعيــات  مؤسســات  مــن 

مدينــة يافــا. 

• عضو مجلس شورى الحركة اإلسامية الشمالية. 	

ولد محمد محمود أبو نجم في مدينة يافا في الخامس من كانون الثاني/ يناير عام 
خــوة االبتدائيــة، 

ُ
1980. درس املرحلــة األساســية فــي مدرســتي الفريــر االبتدائيــة واأل

الثانويــة العامــة عــام  الثانويــة الشــاملة، وحصــل منهــا علــى  فــي مدرســة  والثانويــة 
1997، ونــال درجــة البكالوريــوس فــي املحاســبة مــن كليــة إدارة األعمــال فــي »ريشــون 
الحســابات  وتدقيــق  األعمــال  إدارة  فــي  املاجســتير  عــام 2004، ودرجــة  لتســيون« 
مــن  اإلســالمية  الشــريعة  فــي  البكالوريــوس  ودرجــة   ،2019 عــام  الكليــة  ذات  مــن 
كليــة الدعــوة والعلــوم االســالمية فــي مدينــة أم الفحــم. افتتــح وأدار مكتًبــا لتدقيــق 

الحســابات.

فــي  وانخــرط  عــام 1998،  الشــمالي  الجنــاح  اإلســالمية  بالحركــة  نجــم  أبــو  التحــق 
نشــر  لجنــة  وتــرأس  واملؤسســاتية،  والثقافيــة  والدعويــة  االجتماعيــة  نشــاطاتها 
الدعــوة فــي يافــا عــام 2000، وكان مــن مؤس�ســي ونشــطاء عــدة مراكــز وجمعيــات فــي 
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املدينــة منهــا؛ مركــز حــراء لتعليــم القــرآن الكريــم عــام 1999، وجمعيــة يافــا لألعمــال 
الخيريــة عــام 2001، وجمعيــة يافــا لإلغاثــة اإلنســانية عــام 2015، وموقــع يافــا 48 
اإللكتروني عام 2009، وأعاد تنشــيط الهيئة اإلســالمية في يافا، وســاهم في إنجاح 

انتخــاب لجنــة أمنــاء الوقــف اإلســالمي فــي املدينــة عــام 2020.

تــدرج فــي املســؤوليات داخــل الحركــة اإلســالمية؛ فــكان عضــوا فــي مجلــس الشــورى، 
وانتخــب نائبــا لرئيــس الحركــة اإلســالمية فــي يافــا بيــن عامــي )2006-2012(، ورئيســا 

للحركــة فــي يافــا بيــن عامــي )2015-2012(.

مشــروع  وقــاد  اإلســالمية،  العربيــة  يافــا  هويــة  علــى  للحفــاظ  نجــم  أبــو  ســعى 
معســكرات التواصــل مــع مقدســات يافــا عــام 2013، الــذي أشــرفت عليــه الحركــة 
تــم  اإلســالمية الشــمالية بالتنســيق مــع مؤسســة األق�ســى للوقــف والتــراث، وقــد 
خاللهــا تنفيــذ أعمــال ترميــم ملقدســات املدينــة وأماكنهــا اإلســالمية مثــل مســجدي 
السكســك وحســن بيــك، ومقبرتــي الكازاخانــة التاريخيــة وعبــد النبــي، كمــا لعــب دورا 
مهمــا فــي اإلصــالح االجتماعــي وتحقيــق الســلم األهلــي بيــن عائــالت املدينــة، وكان لــه 
دور فــي العمــل اإلســالمي بمختلــف جوانبــه فــي أغلــب مناطــق األرض املحتلــة عــام 
ل تعزيــز صمــود املقدســيين والحفــاظ علــى املســجد األق�ســى جــزءا مــن 

َّ
48، وشــك

اهتماماتــه. 

اغتيل أبو نجم على يد مجهول بإطالق الرصاص عليه أثناء سيره في شارع »هسبا 
مشبوال« في مدينة يافا ظهر الرابع والعشرين من كانون الثاني/ يناير عام 2021، 
وأتــى اغتيالــه فــي إطــار ظاهــرة الجريمــة املنظمــة املنتشــرة فــي الداخــل املحتــل، والتــي 
اســتهدفت عــددا مــن رمــوز الحركــة اإلســالمية، وقــد حّمــل الفلســطينيون ســلطات 

االحتالل املســؤولية عن هذه االســتهدافات.  
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حممد الزواري
)2016-1967(

• مدينــة صفاقــس 	 ولــد يف 
التونســية. 

• قائد يف كتائب القسام.	

• ــيين 	 ــرفين الرئيس ــد املش أح
علـــى مشـــروع الطـائـــرات 
ــب  ــع لكتائ ــار التاب ــدون طي ب

القســام. 

• أستاذ جامعي وباحث ومخترع. 	

ولــد محمــد الــزواري فــي مدينــة صفاقــس فــي جمهوريــة تونــس فــي الثامــن والعشــرين 
بالــي  مدرســة  فــي  األساســية  املرحلــة  درس   .1967 عــام  ينايــر  الثانــي/  كانــون  مــن 
علــى  وحصــل  شــاكر،  الهــادي  الذكــور  معهــد  فــي  الثانويــة  واملرحلــة  االبتدائيــة، 
الثانويــة العامــة عــام 1988، ونــال درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة امليكانيكيــة مــن 
املدرســة الوطنيــة للمهندســين فــي صفاقــس عــام 2013. عمــل فــي منشــأة لتصنيــع 
جــارة فــي الســودان، ثــمَّ فــي التصنيــع الحربــي التابــع للجيــش الســوداني، ثــمَّ  آالت الّنِ
ــن موظفــا فــي شــركة للصيانــة فــي ســوريا، ثــم عمــل أســتاذا جامعيــا فــي املدرســة  ُعّيِ
الوطنيــة للمهندســين فــي صفاقــس. أســس مــع عــدد مــن طلبتــه وبعــض الطياريــن 
الطيــران  نــادي  باســم   2013 عــام  تونــس  فــي  للطيــران  جمعيــة  أول  املتقاعديــن 

بــدون طيــار.   الطائــرات  لتطويــر  بالجنــوب، وحولــه ملختبــر  النموذجــي 

التحــق الــزواري بالعمــل اإلســالمي فــي فتــرة مبكــرة مــن حياتــه، وانتمــى لحركــة النهضــة 
فــي نشــاطاتها الطالبيــة، فــكان مســؤوال عــن العمــل الطالبــي  التونســية، وانخــرط 
اإلســالمي فــي معاهــد صفاقــس، واختيــر عضــوا فــي قيــادة االتحــاد العــام التون�ســي 
1991م،  عــام  »مــراد«  مســتعار  باســم  ســرا  ليبيــا  إلــى  انتقــل  بصفاقــس.  للطلبــة 
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إلــى ســوريا، ومكــث فيهــا ســتة أشــهر، وطلــب  انتقــل  ثــمَّ  ومكــث فيهــا ســتة أشــهر، 
إلــى  انتقــل  ثــم  فيهــا ســت ســنوات،  الســودان، حيــث ق�ســى  فــي  السيا�ســي  اللجــوء 
ســوريا، وعــاش فيهــا حتــى عــام 2011، ثــمَّ غادرهــا إلــى تونــس بعيــد رحيــل رئيســها زيــن 
العابديــن بــن علــي، وزار بعدهــا عــدة بلــدان عربيــة وإســالمية فــي إطــار مهمــات علميــة 

ووطنيــة منهــا لبنــان وتركيــا. 

انتمــى الــزواري لكتائــب القســام أثنــاء إقامتــه فــي ســوريا عــام 2006، وأصبــح الركــن 
األسا�سي لنجاح مشروع الطائرات بدون طيار في ذلك الوقت، وكان ضمن الفريق 
الذي أعد النموذج األول للمشــروع والذي ُعرف باســم »الطائرة العراقية«، حيث 
عمــل مــع أحــد الضبــاط العراقييــن املناصريــن للمقاومــة الفلســطينية. زار الــزواري 
2008، والتقــى بفريــق خبــراء  القســام عــام  مــن مهند�ســي  إيــران برفقــة مجموعــة 
مختــص بالطائــرات بــدون طيــار، وتفاجــأ اإليرانيــون مــن خبــرة الفريــق القســامي، 
وأنــه قــادر علــى تصنيــع الطائــرة وإطالقهــا، وقــد تلقــى الفريــق القســامي تدريبــا فــي 
ــن الــزواري وفريقــه مــن إنجــاز 

َّ
القواعــد العســكرية اإليرانيــة ملــدة ســتة أشــهر، وتمك

نحــو ثالثيــن طائــرة بــدون طيــار فــي إحــدى املنشــآت العســكرية اإليرانيــة قبــل معركــة 
الفرقــان عــام 2008. 

زار الــزواري قطــاع غــزة ثــالث مــرات، ومكــث فيــه تســعة أشــهر بيــن عامــي )2012-
ــن مــن اســتكمال بنــاء وتطويــر مشــروع الطائــرات بــدون طيــار، وكان 

َّ
2013(، وتمك

ضمــن املهندســين الذيــن أشــرفوا علــى مشــروع طائــرات األبابيــل القســامية، والتــي 
ملشــروع  ــط 

َّ
خط كمــا   ،2014 عــام  املأكــول  العصــف  حــرب  فــي  مهمــا  دورا  لعبــت 

غواصــة يتــم التحكــم بهــا عــن بعــد. 

عانــى الــزواري مــن املالحقــة األمنيــة أثنــاء حقبــة الرئيــس التون�ســي بــن علــي، واعتقــل 
عــدة مــرات بتهمــة االنتمــاء لحركــة النهضــة، وُحــرم مــن إكمــال دراســته الجامعيــة 
املســماة  القديمــة  صفاقــس  منــازل  بأحــد  االختفــاء  إلــى  واضطــر  ســنة،  لعشــرين 
علــي،  بــن  أمــن  أجهــزة  قبــل  مــن  مالحقتــه  أثنــاء  مطــاردا  أربعيــن  بصحبــة  »بــرج« 
واضطر للعيش في أكثر من دولة عربية بعيدا عن بلده. اغتال املوســاد الصهيوني 
الــزواري بالرصــاص أمــام منزلــه فــي صفاقــس ظهــر يــوم الخميــس الخامــس عشــر مــن 

كانــون أول/ ديســمبر عــام 2016.
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حممد الشهابي )سعيد العاص(
)1936-1889(

• ولــد يف مدينــة حمــاة يف 	
ــوريا.  س

• مــن قــادة الثــورة الســورية 	
الفرنســي  االحتــال  ضــد 

.)1927 -1925 (

• الــثــــورة 	 قــــادة  مــــن 
ــة الكــبـرى  الفلـسـطـيـنـيــ

عام 1936.

• حلحــول 	 معركتــي  قائــد 
القــوات  ضــد   والخضــر 

البريطانية عام 1936. 

 ولــد محمــد ســعيد الشــهابي املعــروف بـــ »ســعيد العــاص« فــي مدينــة حمــاة فــي ســوريا 
حمــاة  مــدارس  فــي  األساســية  املرحلــة  درس  ابنــة.  ولــه  متــزوج  وهــو   ،1889 عــام 
ودمشــق، وتخــرج ضابطــا مــن املدرســة الحربيــة فــي اآلســتانة عــام 1907، والتحــق 
فــي  العثمانيــة  الدولــة  حــروب  فــي  وشــارك   ،1908 عــام  الحربيــة  األركان  بمدرســة 
دمشــق  فــي  الحربيــة  للمهمــات  مأمــورا  وعيــن   ،)1913-1907( عامــي  بيــن  البلقــان 
عــام 1913، وشــارك فــي الحــرب العامليــة األولــى، ورابــط فــي جنــاق قلعــه، وتولــى عــدة 
مناصــب عســكرية فــي الحكومــة العربيــة فــي دمشــق منهــا مســؤولية الشــعبة الثالثــة 
بدائــرة الشــورى الحربيــة، ثــم دائــرة الزبدانــي، ثــم مفتشــية التجنيــد العــام، وُعيــن 
مســؤوال فــي مواقــع عــدة فــي األردن منهــا قيــادة الســرية االحتياطيــة، وأمانــة الســر 
العــام لألمــن العــام، ومديــرا عامــا لشــرطة عمــان، وُمنــح رتبــة عقيــد، وكان وكيــال 

التعليــم. ملديــر 
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انتمــى العــاص للتيــار العروبــي أثنــاء الحكــم العثمانــي للوطــن العربــي، وكان عضــوا 
فــي دمشــق، وحــارب األتــراك. غــادر  فــي جمعيــة العهــد، وناصــر الحكومــة العربيــة 
عــام  األردن  ووصــل  الفرنســيون،  فيهــا  انتصــر  التــي  ميســلون  معركــة  إثــر  ســوريا 
الفرن�ســي  االحتــالل  ضــد  الســورية  الثــورة  فــي  وشــارك  ســوريا  إلــى  عــاد  ثــم   ،1921
بيــن عامــي )1925-1927(، ثــمَّ عــاد إلــى األردن واســتقر فيهــا عــدة ســنوات، وانتمــى 

البارزيــن. مــن أعضائــه  الســوري االجتماعــي، وأصبــح  القومــي  للحــزب 

اتصــل العــاص بالحركــة الوطنيــة فــي فلســطين أثنــاء االحتــالل البريطانــي، ودخــل 
أردنــي بصحبــة محمــد علــي دروزة  مــرة، وكان علــى رأس وفــد  مــن  أكثــر  فلســطين 
 ،1936 عــام  أوائــل  ســوريا  فــي  الثــورة  لدعــم  نابلــس  فــي  وطنــي  مهرجــان  لحضــور 
ودخــل فلســطين مــرة أخــرى فــي أيلــول عــام 1936 للمشــاركة فــي الثــورة الفلســطينية 
فــي  الحســيني  القــادر  القــدس، وصاحبــه عبــد  فــي منطقــة جنــوب  الكبــرى، وقاتــل 
معركــة حلحــول الشــهيرة أواخــر أيلــول عــام 1936 والتــي انتصــر فيهــا علــى القــوات 

البريطانيــة.  

ِســَر فــي اليونــان فــي منتصــف عــام 1911، 
ُ
عانــى العــاص أثنــاء حياتــه الكفاحيــة؛ إذ أ

ــه فــرَّ مــن األســر وعــاد إلــى اآلســتانة، واعتقلتــه الســلطات العثمانيــة، وحكمــت  لكنَّ
هــا  لكنَّ الترـكـي،  للحكــم  املناهضــة  العربيــة  للجمعيــات  النتســابه  باإلعــدام  عليــه 
فــي إلــى مدينــة 

ُ
خففــت الحكــم عنــه لســنة ونصــف، وبقــي فــي ســجني حلــب وعاليــه، ون

جــوروم Çorum فــي تركيــا، وطاردتــه قــوات االحتــالل الفرن�ســي فــي ســوريا، وقبضــت 
وحاصــره  الســورية،  الثــورة  أثنــاء  مرتيــن  وُجــرح  شــهرين،  ملــدة  وســجنته  عليــه، 
أيــام بمشــاركة ثالثــة آالف جنــدي  ملــدة ثالثــة  مــن مقاتليــه  مــع 120  البريطانيــون 
بريطانــي، فاشــتبك معهــم فــي موقــٍع بيــن قريتــي نحاليــن ورأس أبــو عمــار علــى طريــق 
القــدس الخليــل، حتــى ارتقــى شــهيدا فــي الســادس مــن تشــرين األول/ أكتوبــر عــام 
1936، وأعلنــت إذاعــة لنــدن خبــر استشــهاده، وأطلقــت عليــه لقــب »العــدو رقــم 
تــاب الفلســطينيون والعــرب. ُدِفــَن 

ُ
2 فــي فلســطين«، ورثــاه عــدد مــن الشــعراء والك

فــي بلــدة الخضــر فــي محافظــة بيــت لحــم، وأطلــق اســمه علــى مدرســة ذكــور الخضــر 
األساســية العليــا.   
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حممد مشعة
)2011-1937(

• املجــدل 	 مدينــة  يف  ولــد 
غــزة.  قضــاء  املحتلــة 

• مــن مؤسســي حركــة حمــاس 	
عــام 1987. 

• شــورى	 مجلــس   رئيــس 
حماس يف قطاع غزة. 

• املجمــع 	 مؤسســي  مــن 
ــامي والجامعة اإلسامية  اإلس

غــزة.  مدينــة  يف 

• أسير محرر ومبعد إلى مرج الزهور أواخر عام 1992.	

ولــد محمــد حســن خليــل شــمعة فــي مدينــة املجــدل املحتلــة فــي الخامــس والعشــرين 
من آب/ أغسطس عام 1937، وهو متزوج وله اثني عشر من األبناء. درس املرحلة 
األساســية فــي مدرســة املجــدل وفــي مــدارس وكالــة الغــوث فــي مدينــة غــزة، واملرحلــة 
الثانويــة فــي مدرســة فلســطين الثانويــة فــي غــزة، وحصــل علــى الثانويــة العامــة مــن 
األخيــرة عــام 1955، ونــال دبلــوم املعلميــن مــن معهــد املعلميــن التابــع لألونــروا فــي غــزة 
عــام 1956، ودبلــوم الدراســات التربويــة والســلوكية والثقافــة العامــة وعلــم النفــس 
التطــوري مــن معهــد التربيــة التابــع لألونــروا فــي مدينــة بيــروت عــام 1966، ودبلــوم 
الرياضيــات مــن ذات املعهــد عــام 1969. عمــل مدّرِســا فــي مــدارس وكالــة الغــوث فــي 

قطــاع غــزة بيــن عامــي )1996-1955(. 

 مــع جمعيــة 
َ
ِشــط

َ
التحــق شــمعة بجماعــة اإلخــوان املســلمين فــي شــبابه املبكــر، ون

فــي مطلــع خمســينيات القــرن املا�ســي،  التوحيــد )الواجهــة املؤسســاتية لإلخــوان( 
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واشــترك فــي النشــاطات الدعويــة لإلخــوان خصوصــا إلقــاء املحاضــرات والخطــب 
فــي مســاجد قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة واألرا�ســي املحتلــة عــام 1948، وكان مــن 
املؤسســين لعــدد مــن املؤسســات التعليميــة والدعويــة منهــا؛ الجامعــة اإلســالمية 
عــام 1978، والتــي كان عضــو مجلــس أمنائهــا بيــن عامــي )1993-2011(، واملجمــع 
اإلســالمي عــام 1979 الــذي شــغل فيــه منصــب نائــب الرئيــس بيــن عامــي ) 1985-

األمنــاء  مجلــس  رئيــس  كان  التــي   )2001-2000( األرقــم  دار  ومــدارس   ،)2003
االجتماعيــة  اإلخــوان  نشــاطات  فــي  انخــرط  كمــا   ،)2011-2001( عامــي  بيــن  فيهــا 

والوطنيــة.  

شــارك شــمعة فــي تأســيس حركــة حمــاس فــي الرابــع عشــر مــن كانــون األول/ ديســمبر 
عــام 1987، وفــي التخطيــط لفعالياتهــا الوطنيــة ضــد االحتــالل، وقــد تولــى عــددا مــن 

املناصــب داخلهــا، وكان رئيــس مجلــس شــوراها فــي قطــاع غــزة.

عانــى شــمعة أثنــاء حياتــه؛ إذ اعتقلــه االحتــالل أول مــرة عــام 1988، وحكــم عليــه 
بثالثــة عشــر شــهرا، وأبعــده إلــى مــرج الزهــور فــي جنــوب لبنــان أواخــر عــام 1992، 
واعتقلــه مــرة أخــرى بعــد عودتــه مــن مــرج الزهــور، وضايقتــه أجهــزة أمــن الســلطة.

وفي في غزة في العاشر من حزيران /يونيو عام 2011. 
ُ
ت
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حممود اخلواجا
)1995-1960(

• الشــاطئ 	 مخيــم  يف  ولــد 
ــطينيين يف  ــن الفلس لاجئي

ــزة.  ــاع غ قط

• أحــد مؤسســي وقــادة الجناح 	
الجهــاد  لحركــة  العســكري 

اإلســامي.

• مــن 	 عــدد  عــن  مســؤول 
ضــد املســلحة   العمليــات 

االحتال. 

ولــد محمــود عرفــات إبراهيــم الخواجــا فــي مخيــم الشــاطئ لالجئيــن الفلســطينيين 
غــرب مدينــة غــزة فــي الســابع والعشــرون مــن كانــون الثانــي/ ينايــر عــام 1960، ألســرة 
ــرة قضــاء غــزة. درس املرحلــة األساســية فــي  هجَّ

ُ
الجئــة تعــود أصولهــا لقريــة حمامــة امل

مدرســة الرمــال اإلعداديــة، والثانويــة فــي مدرســة فلســطين الثانويــة فــي مدينــة غــزة، 
وحصــل مــن األخيــرة علــى الثانويــة العامــة فــي الفــرع العلمــي عــام 1981، ونــال درجــة 
البكالوريــوس فــي أصــول الديــن مــن كليــة أصــول الديــن فــي الجامعــة اإلســالمية فــي 
غــزة عــام 1985، ودبلــوم التربيــة مــن قســم الدراســات العليــا فــي ذات الجامعــة عــام 

1993. عمــل موظفــا فــي وكالــة الغــوث.  

انتمــى الخواجــا فــي شــبابه املبكــر لجماعــة اإلخــوان املســلمين متأثــًرا بخليــل القوقــا 
التحــق  ثــمَّ  واالجتماعيــة،  الدعويــة  نشــاطاتها  تنفيــذ  فــي  وشــارك  ياســين،  وأحمــد 
بحركة الجهاد اإلسالمي عام 1981، ونشط في تنفيذ فعالياتها الوطنية، وانخرط 
فــي العمــل الطالبــي أثنــاء دراســته الجامعيــة، حيــث تــرأس كتلــة املســتقلين الطالبيــة 
التابعــة للجهــاد اإلســالمي، وكان مــن قيــادات الجماعــة اإلســالمية )الــذراع الطالبــي 
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لحركــة الجهــاد اإلســالمي(، وانتخــب رئيســا للجنــة الرياضيــة فــي مجلــس الطلبــة فــي 
الجامعــة اإلســالمية فــي النصــف األول مــن ثمانينيــات القــرن املا�ســي. 

كان الخواجــا مســؤول حركــة الجهــاد اإلســالمي فــي مخيــم الشــاطئ، ومــن مؤس�ســي 
)قســم(«  املجاهــدة  اإلســالمية  »القــوى  فلســطين  فــي  للحركــة  العســكري  الجهــاز 
وقائــده عــام 1992، وقــد شــارك فــي التخطيــط لعــدد مــن العمليــات العســكرية ضــد 
قــوات االحتــالل ومســتوطنيه، منهــا عمليــة أســدود فــي الســابع مــن نيســان/ إبريــل 
عــام 1990، وعمليــة معبــر بيــت حانــون »إيــرز« فــي الرابــع مــن أيــار/ مايــو عــام 1994، 
وعمليــة مســتوطنة »نتســاريم« فــي الحــادي عشــر مــن تشــرين الثانــي/ نوفمبــر عــام 
1994، وعمليــة بيــت ليــد املزدوجــة فــي الثانــي والعشــرين مــن كانــون الثانــي/ ينايــر 

عــام 1995، وعمليــة »كفــار داروم« فــي التاســع مــن نيســان/ إبريــل عــام 1995.

عانــى الخواجــة أثنــاء مســيرته الكفاحيــة؛ إذ اعتقلــه االحتــالل أول مــرة عــام 1973 
فــي  ثــمَّ توالــت اعتقاالتــه حتــى بلغــت عشــر مــرات، منهــا اعتقــاالت  ملــدة 21 يومــا، 
األعــوام 1975، و1982، و1983، و1985، و1993، كمــا اعتقلتــه األجهــزة األمنيــة 
الفلســطينية مرتيــن عــام 1994، وطــارده االحتــالل لفتــرة مــن الزمــن، واغتالــه فــي 
الثانــي والعشــرين مــن حزيــران/ يونيــو عــام 1995، بإطــالق النــار عليــه وإصابتــه 

بتســع رصاصــات.
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حممود العارضة

• يف 	 عرابــة  بلــدة  يف  ولــد 
محافظــة جنيــن عــام 1975.  

• مــن كــوادر ســرايا القــدس 	
لحركــة  العســكري  الجنــاح 

اإلســامي.  الجهــاد 

• الهيئــة 	 رئيــس  نائــب 
ألســرى  العليــا  القياديــة 
يف  اإلســامي  الجهــاد 
ســجون االحتال )2021-2019(. 

• ــاد يف 	 ــرى الجه ــؤول أس مس
ــطين.  ــمال فلس ــي ش ــوع الصهيون ــجن جلب س

• ــجن 	 ــن س ــر م ــن اأَلس ــرر م ــة للتح ــة ناجح ــاَد عملي ق
  .2021 عــام  الصهيونــي  جلبــوع 

ولــد محمــود عبــد هللا علــي العارضــة فــي بلــدة عرابــة فــي محافظــة جنيــن فــي الثامــن 
مــن تشــرين الثانــي/ نوفمبــر عــام 1975. درس املرحلــة األساســية فــي مدرســة عرابــة 

الثانويــة، وحصــل علــى الثانويــة العامــة فــي ســجون االحتــالل.

انتمــى لحركــة الجهــاد اإلســالمي فــي شــبابه املبكــر، وشــارك فــي فعاليــات االنتفاضــة 
الجهــاد  لحركــة  العســكري  الجنــاح  القــدس  لســرايا  وانضــم  األولــى،  الفلســطينية 
ــذت مجموعتــه عــدة عمليــات  اإلســالمي »مجموعــات عشــاق الشــهادة«، حيــث نفَّ

تــل فــي إحداهــا مســتوطن صهيونــي. 
ُ
ضــد قــوات االحتــالل، ق

فــي منطقــة  أصبــح مســؤول أســرى الجهــاد اإلســالمي فــي ســجن جلبــوع الصهيونــي 



194

سلسلة النخبة الفلسطينية 5

بيســان شــمال فلســطين، وعضــوا فــي الهيئــة القياديــة العليــا ألســرى حركــة الجهــاد 
اإلســالمي فــي فلســطين فــي عــدة دورات تنظيميــة، ونائبــا لرئيــس الهيئــة فــي الــدورة 
ــن 

َّ
تمك االحتــالل،  ســجون  مــن  تحــرر  محاولتــي   

َ
ــذ فَّ

َ
ن  .)2021-2019( التنظيميــة 

فــي إحداهــا مــن حفــر نفــق فــي ســجن شــطة الصهيونــي فــي منطقــة بيســان شــمال 
فلســطين عــام 2014، ونجــح فــي قيــادة عمليــة تحــرر مــن ســجن جلبــوع فــي الســادس 
مــن أيلــول عــام 2021، مــع خمســة مــن زمالئــه مــن محافظــة جنيــن، وهــم يعقــوب 
قــادري مــن بيــر الباشــا، ومحمــد العارضــة مــن عرابــة، وأيهــم كممجــي مــن كفــر دان، 
روا  تحــرَّ وقــد  يعبــد،  مــن  انفيعــات  ومناضــل  جنيــن،  مخيــم  مــن  الزبيــدي  وزكريــا 
مــن الســجن عبــر نفــق بــدأوا بحفــره مــن زنزانتهــم فــي الرابــع مــن شــهر كانــون األول/ 
شــرق  جنــوب  الناعــورة  بلــدة  إلــى  الوصــول  مــن  نــوا 

َّ
وتمك  ،2020 عــام  ديســمبر 

الناصــرة، ثــم افترقــوا إلــى ثــالث مجموعــات، وقــد تمتعــوا بالحريــة لعــدة أيــام.  

الفكــري  والتنظيــر  القــراءة،  علــى  ســجنه  فــي  وانكــب  بالثقافــة،  العارضــة  اهتــم 
الشــيخ  وتأثيــر  الجهــاد،  فقــه  هــي:  كتــب  ثالثــة  لــه  وصــدر  والتأليــف،  والسيا�ســي، 
الغزالــي علــى حركــة الجهــاد اإلســالمي فــي فلســطين منهجــا وفكــرا، والرواحــل.. الواقــع 

.)2014( واملأمــول 

عانــى العارضــة أثنــاء مســيرته الكفاحيــة؛ إذ اعتقلــه االحتــالل أول مــرة عــام 1992، 
وحكمــت عليــه محكمــة االحتــالل بالســجن ملــدة أربــع ســنوات، بتهمــة إلقــاء زجاجــة 
حارقة على قوات االحتالل، واعتقلته مرة أخرى في الحادي والعشرين من أيلول/ 
ســبتمبر 1996، وحكمــت عليــه باملؤبــد و15 ســنة، وعزلتــه أكثــر مــن مــرة منهــا عــام 
2011 ملــدة ســتة أشــهر، وعــام 2014 ملــدة ســنة، والحقتــه بعــد تنفيــذه عمليــة تحــرر 
ناجحــة، واعتقلتــه مــن منطقــة جبــل القفــزة فــي محيــط مدينــة الناصــرة مــع زميلــه 
يعقــوب القــادري فــي العاشــر مــن أيلــول عــام 2021، وقــد تعــرض لتحقيــق قــاس،  

وتــم عزلــه فــي زنزانــة انفراديــة. 
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حممود املبحوح
)2010-1960(

• جباليــا 	 مخيــم  يف  ولــد 
ــطينيين يف  ــن الفلس لاجئي

قطــاع غــزة.

• القســام 	 كتائــب  يف  قائــد 
لحركــة  العســكري  الجنــاح 

حمــاس. 

• 	 101 عضــــو املــجــمــوعــــة 
العســكرية التابعــة لحمــاس.

• مــن 	 ومطــارد  محــرر،  أســير 
االحتــال لعقديــن مــن الزمن.  

ولــد محمــود عبــد الــرؤوف محمــد املبحــوح فــي مخيــم جباليــا لالجئيــن الفلســطينيين 
فــي قطــاع غــزة فــي الرابــع عشــر مــن شــهر شــباط/ فبرايــر عــام 1960، ألســرة الجئــة 
ــرة قضــاء غــزة، وهــو متــزوج ولــه ولــد وثــالث  تعــود أصولهــا إلــى قريــة بيــت طيمــا املهجَّ
وبيــة فــي مخيــم جباليــا، ونــال درجــة  يُّ

َ
بنــات. درس املرحلــة األساســية فــي مدرســة األ

الدبلــوم فــي امليكانيــكا، وأكمــل دورات تعليميــة فــي الحاســوب وفــي اللغــات. 

نشــاطاتها  فــي  وانخــرط  عــام 1978،  املســلمين  اإلخــوان  بجماعــة  املبحــوح  التحــق 
ًبــا مــن القائديــن أحمــد ياســين وصــالح  الدعويــة واالجتماعيــة والتربويــة، وكان مقرَّ
شــحادة، وشــارك فــي الجهــود األولــى لإلخــوان فــي املقاومــة املســلحة ضــد االحتــالل 
ونقلــه  الســالح  جمــع  فــي  خصوًصــا  املا�ســي،  القــرن  ثمانينيــات  بدايــة  الصهيونــي 
العســكرية  املجموعــات  أوائــل  مــن  وهــي   101 املجموعــة  ضمــن  وكان  وتخزينــه، 
ســر وقتــل جنــود 

َ
أ طــت لعمليــات 

َّ
التابعــة لحمــاس داخــل قطــاع غــزة، حيــث خط

وقتــل  ســر 
َ
أ عمليــة  املبحــوح  ــذ  نفَّ وقــد  فلســطينيين،  بأســرى  ومبادلتهــم  صهاينــة 
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عــام  فبرايــر   / شــباط  مــن  عشــر  الســادس  فــي  ســبورتس  آفــي  الصهيونــي  الجنــدي 
ســر وقتــل الجنــدي إيــالن ســعدون فــي  الثالــث مــن أيــار/ مايــو مــن 

َ
1989، وأتبعــه بأ

ــن املبحــوح مــن مغــادرة 
َّ

نفــس العــام ونجــح فــي دفنهمــا واالســتيالء علــى ســالحهما. تمك
قطــاع غــزة عــام 1989، والتوجــه إلــى مصــر، ثــم انتقــل إلــى ليبيــا ومنهــا إلــى ســوريا، 
ــا فــي العمــل املســلح ضــد االحتــالل، وكان مــن قيــادات كتائــب القســام 

ً
وظــل منخرط

الجنــاح العســكري لحركــة حمــاس، ولعــب دوًرا محورًيــا فــي إمــداد املقاومــة داخــل 
قطــاع غــزة بالســالح.   

عانــى املبحــوح أثنــاء مســيرته النضاليــة؛ إذ اعتقلــه االحتــالل أول مــرة عــام 1987، 
يعتــرف،  أن  دون  شــديد  لتعذيــب  خاللهــا  تعــرض  يوًمــا   46 التحقيــق  فــي  ومكــث 
وحكمــت عليــه ســلطات االحتــالل ملــدة عــام، واعتقلــه مــرة أخــرى، ثــمَّ بــدأ بمطاردتــه 
فــي 8 أيــار/ مايــو عــام 1989، وحــاول اعتقالــه عــدة مــرات، وهــدم بيتــه عــام 1990، 
واعتقــل أخويــه وأصابهمــا بجــراح فــي محاولــة إللقــاء القبــض عليــه، كمــا اعتقلتــه 
الســلطات املصريــة، وحــاول االحتــالل اغتيالــه ثــالث مــرات، كانــت األولــى فــي لبنــان 
ــن مــن اغتيالــه 

َّ
عــام 1991، والثانيــة والثالثــة فــي دمشــق عامــي 2004 و2008، وتمك

فــي إحــدى فنــادق دبــي فــي التاســع عشــر مــن كانــون الثانــي/ ينايــر عــام 2010، وُدفــن 
فــي دمشــق.   
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حممود اهلمشري
)1973-1938(

• خالــد 	 أم  قريــة  يف  ولــد 
طولكــرم. قضــاء  ــرة  املهجَّ

• مســؤول منظمــة التحريــر يف 	
 .)1973-1969( فرنسا 

• يف	 فتــح  حركــة   مســؤول 
فرنسا )1973-1968(.

• ودبلومـاســـي	  سيــاســــي 
فلسطينــي.

ــرة قضــاء طولكــرم  ولــد محمــود أحمــد حمــدان الهمشــري فــي قريــة أم خالــد املهجَّ
عــام 1938، وهــو متــزوج ولــه بنــت. درس املرحلــة األساســية فــي مدرســة أم خالــد 
وفــي مــدارس طولكــرم، وحصــل علــى الثانويــة العامــة فــي الفــرع العلمــي مــن مدرســة 
درجــة  ونــال  األزهــر،  بجامعــة  والتحــق   ،1957 عــام  طولكــرم  مــن  الفاضليــة 
قطــاع  فــي  عمــل  الجزائــر.  فــي  الجزائــر  جامعــة  مــن  االقتصــاد  فــي  البكالوريــوس 

 .1965 عــام  حتــى  الكويــت  فــي  املقــاوالت 

التحــق بحركــة فتــح عــام 1963، وحصــل علــى دورة عســكرية عــام 1964، ونشــط 
فــي العمــل الطالبــي فــي الجزائــر، وأصبــح رئيســا لفــرع اتحــاد الطلبــة الفلســطينيين 
فيهــا، وعمــل فــي مكتــب منظمــة التحريــر فــي الجزائــر، وســافر إلــى فرنســا عــام 1968، 
وأشــرف علــى تأســيس جســم تنظيمــي لحركــة فتــح فيهــا، وترأســه بيــن عامــي )1969-

1973(، وأســس فرعــا التحــاد الطلبــة الفلســطينيين فــي باريــس عــام 1968، وأصبــح 
مســؤول ملنظمــة التحريــر بشــكل غيــر رســمي فــي فرنســا عــام 1969، وكان يعمــل فــي 

ذلــك الوقــت مــن خــالل مكتــب جامعــة الــدول العربيــة. 
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ــره االحتــالل مــع أســرته مــن بلدتــه  عانــى الهمشــري أثنــاء مســيرة حياتــه؛ فقــد هجَّ
أم خالــد فــي أحــداث النكبــة عــام 1948، وخطــط الغتيالــه فــي إطــار عمليــة واســعة 
مقراتهــا  تفجيــر  شــملت   التحريــر،  ملنظمــة  ضربــات  سلســلة  توجيــه  تضمنــت 
واغتيــال سياســييها ضمــن حــرب االحتــالل علــى الحركــة الوطنيــة ورده علــى عملياتهــا 
خصوصــا عمليــة ميونــخ الشــهيرة، التــي حدثــت أثنــاء دورة األوملبيــاد الصيفيــة فــي 
مدينــة ميونــخ فــي أملانيــا فــي أيلــول/ ســبتمبر عــام 1972، وقــد بــدأت هــذه الضربــات 
بتفجيــر مكتبــة فلســطين فــي باريــس فــي األول مــن تشــرين األول/ أكتوبــر عــام 1972، 
ــن جهــاز 

َّ
ثــمَّ اغتيــال وائــل زعيتــر ممثــل املنظمــة فــي إيطاليــا بعــد تســعة أيــام، وقــد تمك

املوســاد الصهيونــي مــن اغتيــال الهمشــري عبــر وضــع قنبلــة متفجــرة أســفل طاولــة 
الهاتــف فــي منزلــه الواقــع فــي شــارع دالســيه 175 فــي باريــس، وقــام بتفجيرهــا فــور رفــع 
الهمشــري ســماعة الهاتــف للــرد علــى اتصــال هاتفــي مــن عنصــر مــن املوســاد انتحــل 
صفــة الصحفــي، وذلــك صبيحــة الثامــن مــن كانــون األول/ ديســمبر عــام 1972، 
 Cochin ممــا أدى إلــى إصابتــه بجــروح بليغــة، نقــل علــى إثرهــا إلــى مستشــفى كوشــن
فــي العاشــر مــن كانــون  فــي باريــس حيــث فــارق الحيــاة متأثــرا بجروحــه    Hospital
الثانــي/ ينايــر عــام 1973، وقــد اتهــم االحتــالل الهمشــري باملشــاركة فــي التخطيــط 
مــن  طريقهــا  فــي  كانــت   1970 عــام   Swiss Air إيــر  ســويس  طائــرة  تفجيــر  لعمليــة 
زيوريــخ إلــى »تــل أبيــب«، وباملشــاركة فــي عمليــة ميونــخ املذكــورة أعــاله، وقــد ماطلــت 
الســلطات الفرنســية فــي تســليم جثمانــه، وَمَنــَع االحتــالل نقــل جثمانــه إلــى طولكــرم 
فدفــن فــي مقبــرة بيــر الشــيز Père Lachaise Cemetery فــي باريــس فــي الســابع عشــر 

مــن كانــون الثانــي.

 تخليــدا لذكــراه تــم افتتــاح مستشــفى باســمه فــي مدينــة صيــدا فــي لبنــان عــام 1974، 
وأطلقــت جمعيــة التضامــن العربيــة الفرنســية جائــزة محمــود الهمشــري فــي فرنســا 
بشــكل دوري منــذ عــام 1979 وهــي جائــزة أدبيــة، وتــم إطــالق اســمه علــى مدرســة 

أساســية عليــا للبنــات فــي مدينــة طولكــرم منــذ تســعينيات القــرن املا�ســي. 
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حممود درويش
)2008-1941(

• البــروة 	 قريــة  يف  ولــد 
ــرة قضــاء عــكا املحتلة.  املهجَّ

• التنفيذيــة 	 اللجنــة  عضــو 
ــر )1993-1987(. ملنظمة التحري

• الوطنــي 	 عضــو املجلســين 
واملركــزي ســابقا.  

• رئيــس مركــز أبحــاث منظمــة 	
ــر )1978-1977(.  التحري

• رئيــس االتحــاد العــام للكتَّــاب 	
واألدبــاء الفلســطينيين ســابقا.   

ــرة قضــاء عــكا املحتلــة فــي  ولــد محمــود ســليم حســين درويــش فــي قريــة البــروة املهجَّ
الثالــث عشــر مــن آذار/ مــارس عــام 1941. درس املرحلــة األساســية فــي مدرســتي 
ــي الثانويــة فــي كفــر ياســيف، والتحــق  البعنــة وديــر األســد، والثانويــة فــي مدرســة يّنِ
 

ً
مراســال عمــل  عــام.  ملــدة   1970 عــام  موســكو  فــي  االجتماعيــة  العلــوم  بمعهــد 
فــي  محــرًرا  ثــمَّ  اإلســرائيلي،  »مبــام«  لحــزب  التابعــة  »املرصــاد«  لصحيفــة  صحفًيــا 
صحافــة الحــزب الشــيوعي »اإلســرائيلي« مثــل صحيفــة االتحــاد الصــادرة فــي حيفــا 
عــام 1961، ومجلــة الجديــد عــام 1961، وعمــل فــي القاهــرة مستشــاًرا فــي إذاعــة 
صــوت العــرب عــام 1971، وموظًفــا فــي مركــز األهــرام للدراســات، ومحــرًرا فــي مجلــة 
الطليعــة، وفــي بيــروت عمــل مديــًرا ملركــز أبحــاث منظمــة التحريــر )1978-1977(، 
منــذ  الكرمــل  ومجلــة   ،)1981-1977( فلســطينية  شــؤون  مجلــة  لتحريــر  ورئيًســا 
للتربيــة والثقافــة والعلــوم  العربيــة  فــي املنظمــة  أيًضــا موظًفــا  عــام 1981، وعمــل 

فــي تونــس عــام 1979.  »األليكســو« 
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ــه لــم يكــن شــيوعًيا  انتمــى درويــش فــي شــبابه للحــزب الشــيوعي »اإلســرائيلي«، لكنَّ
أيديولوجيا. غادر فلســطين عام 1970، ثمَّ التحق بمنظمة التحرير ومؤسســاتها، 
فــي االتحــاد  الوطنــي واملركــزي، وعضــوا  فــي املجلســين  عــام 1984 عضــًوا  فأصبــح 
ملنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة  فــي  وعضــًوا  الفلســطينيين،  واألدبــاء  للكتــاب  العــام 
التحريــر بيــن عامــي )1987-1993(. شــارك فــي صياغــة خطابــات ياســر عرفــات ومنهــا 
َتــَب نــص إعــالن االســتقالل عــام 

َ
خطابــه الشــهير فــي األمــم املتحــدة عــام 1974، وك

 .1998

ــز درويــش اهتمامــه علــى قضايــا الحقــوق املدنيــة والهويــة الثقافيــة للفلســطينيين 
َّ

رك
داخــل أرا�ســي عــام 1948، ثــمَّ تبنــى بدايــة ســبعينيات القــرن املا�ســي حــل الدولــة 
للتنظيــر  بعدهــا  وانتقــل  التحريــر،  منظمــة  وثائــق  فــي  جــاءت  كمــا  الديمقراطيــة 
للدولــة الفلســطينية علــى حــدود الرابــع مــن حزيــران بجانــب دولــة »إســرائيل«، كمــا 
تــاب وشــعراء مــن 

ُ
آمــن بإمكانيــة اختــراق املجتمــع الصهيونــي، فأجــرى حــوارات مــع ك

ــه أبــدى اعتراضــه  ــه عــاد إلــى فلســطين عــام 1995، إال أنَّ دولــة االحتــالل، ورغــم أنَّ
علــى اتفــاق أوســلو، ورفــض الدخــول فــي مؤسســات الســلطة الفلســطينية.   

فــي  طالــب  وهــو  الشــعر  بنظــم  بــدأ  حيــث  مراحــل،  بخمــس  األدبيــة  حياتــه  مــرَّت 
كنفانــي  لغســان  املحتلــة، وكان  األرض  فــي  الشــعرية  دواوينــه  أول  ونشــر  املدرســة 
حينهــا دور مهــم فــي نشــر أعمالــه وترجمتهــا لعــدد مــن اللغــات، وعندمــا انتقــل إلــى 
ونشــر  املصرييــن،  والروائييــن  الشــعراء  كبــار  التقــى   ،1971 عــام  القاهــرة  مدينــة 
املزيــد مــن القصائــد، ثــم انتقــل إلــى مدينــة بيــروت ومكــث فيهــا بيــن عامــي )1973-

فــي مدينــة  ثــم عــاش  1982( وازداد إنتاجــه األدبــي، وأصــدر عــدًدا مــن الدواويــن، 
قصائــده  أهــم  املرحلــة  تلــك  فــي  ظهــرت  حيــث   ،)1995-1985( عامــي  بيــن  باريــس 
هللا  رام  بيــن  وعــاش   ،1995 عــام  فلســطين  إلــى  انتقــل  ثــمَّ  دواوينــه،  أهــم  ونشــر 
وعمــان، وقــد كانــت فلســطين واملظلوميــة التاريخيــة للفلســطينيين والصــراع مــع 
املشــروع الصهيونــي، والحلــم بالحريــة واالســتقالل الوطنــي مــن أهــم املوضوعــات 

فــي مراحلــه املختلفــة.   تناولهــا شــعره  التــي 

اشــتهر شــعر درويــش فــي البدايــات عبــر قصيدتيــن همــا »بطاقــة هويــة« التــي كتبهــا 
عــام 1963، و«عاشــق مــن فلســطين« عــام 1966، وغنــى أشــعاره عــدد مــن الفنانيــن 
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منهــم الفنــان اللبنانــي مارســيل خليفــة، واســتقبله عــدد مــن امللــوك والرؤســاء مثــل 
ملكــة هولنــدا، وملــك املغــرب، ورئيــس وزراء فرنســا، والرئيــس التون�ســي وغيرهــم، 
وحصــد الكثيــر مــن الجوائــز التقديريــة مــن مؤسســاٍت فلســطينية وعربيــة ودوليــة 

رســمية وأهليــة، وُمنــح الدكتــوراه الفخريــة مــن أكثــر مــن جامعــة.  

كتبــت مالمــح مــن ســيرته فــي كتــب نثريــة مثــل »يوميــات الحــزن العــادي« أو »ذاكــرة 
للنســيان«، ومــن دواوينــه الشــعرية: عصافيــر بــال أجنحــة )1960(، وأوراق الزيتــون 
الليــل )1967(، ويوميــات جــرح  مــن فلســطين )1966(، وآخــر  )1964(، وعاشــق 
فــي الجليــل) 1969(، والكتابــة علــى ضــوء  فلســطين )1969(،و العصافيــر تمــوت 
أحبــك  ال  أو  وأحبــك   ،)1970( نومهــا  مــن  تنهــض  وحبيبتــي   ،)1970( البندقيــة 
)1972(، ومحاولــة رقــم 7 )1973(، وتلــك صورتهــا وهــذا انتحــار العاشــق )1975 
(،و أعــراس )1977(، ومديــح الظــل العالــي )قصيــدة تســجيلية، 1983 (، وحصــار 
 ،)1986( أقــل  وورد   ،)1986( أغنيــة  هــي   ... أغنيــة  وهــي   ،)1984( البحــر  ملدائــح 
ومأســاة النرجــس ملهــاة الفضــة )1986(، وأرى مــا أريــد )1990(، وأحــد عشــر كوكًبــا 
)1992(،و ملاذا تركت الحصان وحيًدا )1995(،و سرير الغريبة )1999(، وجدارية 
اللــوز  )2000(، وحالــة حصــار )2002(، وال تعتــذر عمــا فعلــت )2004(، وكزهــر 
أو أبعــد )2005(، وال أريــد لهــذي القصيــدة أن تنتهــي )2009(. ومــن كتبــه النثريــة: 
�ســيء عــن الوطــن )خواطــر ومقــاالت،1971(، ويوميــات الحــزن العــادي )خواطــر 
)مقــاالت،1974(،  الســالم  أيهــا   

ً
وداعــا الحــرب...  أيتهــا   

ً
ووداعــا  ،)1973 ومقــاالت، 

وذاكــرة للنســيان )نــص، 1987(، وفــي وصــف حالتنــا )نــص،1987(، وفــي انتظــار 
البرابــرة )1987(، والرســائل محمــود درويــش وســميح القاســم )1989(، وعابــرون 
وحيــرة   ،)2006( الغيــاب  حضــرة  وفــي  ومقــاالت،1991(،  )قصيــدة  عابــر  كالم  فــي 
»اليــوم  ومقــاالت   ،)2008 )يوميــات،  الفراشــة  وأثــر   ،)2007 )مقــاالت،  العائــد 
الســابع« )2019(. كمــا ترجمــت أعمالــه الشــعرية إلــى أكثــر مــن 22 لغــة، منهــا اثنــي 

عشــر ديواًنــا إلــى الفرنســية. 

ــره االحتــالل مــع أهلــه إلــى جنــوب لبنــان  عانــى درويــش أثنــاء مســيرة حياتــه؛ فقــد هجَّ
 بعــد 

ً
أثنــاء أحــداث النكبــة عــام 1948، وملــا عــاد إلــى فلســطين مــع عائلتــه متســلال

ثــم فــرض عليــه االحتــالل  رهــا الصهاينــة فعــاش الجًئــا،  عــام، وجــد قريتــه قــد دمَّ
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اإلقامــة الجبريــة فــي حيفــا ملــدة عشــر ســنوات، ثــم فرضهــا عليــه بيــن عامــي )1967-
1970(، وطارده لفترة، واعتقله خمس مرات في األعوام 1961، و1965، و1966، 
بيــن  وســيناء  غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  دخــول  مــن  ومنعــه  و1969،  و1967، 
عامــي )1967-1968(، ومنــع نشــر العديــد مــن قصائــده. توفــي فــي الواليــات املتحــدة 

األمريكيــة فــي التاســع مــن آب/ أغســطس عــام 2008، وُدفــن فــي رام هللا.  
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حممود عباس

•  ولــد يف مدينــة صفــد يف 	
الداخل املحتل عام 1935. 

• حركــة 	 يف  مؤســس  قائــد 
ــذ  ــة من ــس الحرك ــح ورئي فت

 .2004 عــام 

• أول رئيــس وزراء يف الســلطة 	
الفلســطينية عــام 2003.

• رئيــس منظمــة التحريــر منــذ 	
عــام 2004، ورئيــس الســلطة 
الفلســطينية منذ عــام 2005.

ولــد محمــود رضــا عبــاس فــي مدينــة صفــد فــي الداخــل املحتل في الســادس والعشــرين 
رهــا االحتــالل خــالل أحــداث  مــن آذار/ مــارس عــام 1935، لعائلــة فلســطينية هجَّ
النكبة عام 1948، وهو متزوج وله ثالثة أوالد. درس املرحلة األساسية في مدارس 
صفــد، واملرحلــة الثانويــة فــي ســوريا، وحــاز علــى درجــة البكالوريــوس فــي القانــون مــن 
جامعــة دمشــق عــام 1958، ودرجــة الدكتــوراه مــن معهــد االستشــراق فــي موســكو 
التابــع للجامعــة الروســية لصداقــة الشــعوب عــام 1982، وكان موضــوع رســالته 
فــي  ًســا  مدّرِ عمــل  الصهيونيــة«.  والحركــة  النازيــة  أملانيــا  بيــن  الســرية  »العالقــات 

ســوريا، ثــمَّ مديــًرا لشــؤون املوظفيــن فــي وزارة التربيــة والتعليــم القطريــة.

التحــق فــي شــبابه بالعمــل الوطنــي، وباشــر بتشــكيل مجموعــة ســرية فــي ســوريا تعمــل 
لصالــح القضيــة الفلســطينية، وســاهم بتأســيس حركــة فتــح، وأصبــح عضــًوا فــي 
لجنتهــا املركزيــة عــام 1964، وعضــًوا فــي املجلــس الوطنــي الفلســطيني عــام 1968، 
 عــن التعبئــة والتنظيــم داخــل 

ً
ــن مســؤوال وتفــرغ للعمــل التنظيمــي عــام 1970، وُعّيِ
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األردنيــة  الفلســطينية  اإلداريــة  جنــة 
َّ

لل رئيًســا  واختيــًرا   ،1970 عــام  فتــح  حركــة 
املشــتركة بيــن عامــي )1979-1981(، وأصبــح عضــًوا فــي اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة 
التحرير الفلســطينية عام 1980، وعضًوا في اللجنة االقتصادية ملنظمة التحرير 
الفلســطينية عــام 1981، ورئيًســا لدائــرة العالقــات القوميــة والدوليــة فــي منظمــة 
ملــف األرا�ســي املحتلــة خلًفــا   عــن 

ً
بيــن عامــي )1984-2000(، ومســؤوال التحريــر 

ألبــي جهــاد عــام 1989.

فــي فتــرة مبكــرة مــن مســيرته السياســية، وارتكــز فكــره  تبنــى عبــاس نهــج التســوية 
السيا�ســي علــى املنــاداة بحــل الدولتيــن، واعتبــار املفاوضــات وســيلة الفلســطينيين 
اتفــاق  بعــد  املســلحة  املقاومــة  عــارض  وقــد  فلســطين،  فــي  الصــراع  لحــل  األنجــع 
طــوال  السياســية  ممارســته  وعبــرت  الفلســطينية،  الســلطة  وتأســيس  أوســلو 
عشــرات الســنين عــن كونــه واحــًدا مــن أهــم منظــري التســوية السياســية داخــل 
الحركــة الوطنيــة مــا بعــد النكبــة، وقــد كان شــعار إقامــة الدولــة الديمقراطيــة فــي 
فلسطين الذي تبنته حركة فتح أواخر ستينيات القرن املا�سي وبداية سبعينياته 
مدخلــه لطــرح مشــروعه لحــل القضيــة الفلســطينية علــى أســاس تحقيــق الســالم 
شــخصيات  مــع  الحــوارات  بإجــراء  فبــدأ  االحتــالل،  ودولــة  التحريــر  منظمــة  بيــن 
»إســرائيلية« منــذ أوائــل ســبعينيات القــرن املا�ســي، منهــا الجنــرال الســابق فــي جيــش 
مــع  املفاوضــات  مــن  جديــدة  مرحلــة  وكــّرس   ،1977 عــام  بيليــد  ماتــي  االحتــالل 
ــق شــؤون الوفــد  الشــخصيات الصهيونيــة عبــر وســطاء هولندييــن عــام 1989، ونسَّ
الفلســطيني )ضمــن الوفــد األردنــي( ملؤتمــر مدريــد عــام 1991، وأدار املفاوضــات 
ــع بنفســه اتفاقيــة 

َّ
الســرية التــي أفضــت إلــى توقيــع اتفــاق أوســلو عــام 1993، ووق

 عــن منظمــة التحريــر الفلســطينية فــي أيلــول/ ســبتمبر عــام 
ً

إعــالن املبــادئ ممثــال
1993، واالتفاقيــة االنتقاليــة فــي واشــنطن عــام 1995، وأصــدر مــع وزيــر العــدل 
اإلسرائيلي يو�سي بيلين وثيقة » أبو مازن- بيلين » حول الوضع النهائي عام 1995.

بيــن  املركزيــة  االنتخابــات  للجنــة  رئيًســا  ــن  وُعّيِ  ،1995 عــام  فلســطين  إلــى  عــاد   
التحريــر  ملنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة  لســر  أميًنــا  واختيــر   ،)2002-1996( عامــي 
الفلســطينية بيــن عامــي )1996-2004(، ورئيًســا للوفــد املفــاوض عــام 1996، وكان 
ــن وزيــًرا لشــؤون  أول رئيــٍس للــوزراء فــي الســلطة الفلســطينية عــام 2003، كمــا ُعّيِ
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املفاوضــات عــام 2003، واختيــر رئيًســا ملنظمــة التحريــر الفلســطينية خلًفــا لياســر 
عرفــات عــام 2004، ورئيســا لحركــة فتــح فــي ذات العــام، وانتخــب رئيًســا للســلطة 

 .2005 عــام  الفلســطينية  الوطنيــة 

 ،)2005-2000( األق�ســى  انتفاضــة  توقــف  منهــا  مفصليــة  ــا 
ً
أحداث عهــده  شــهد 

وإجــراء  املقاومــة،  عمليــات  ضغــط  تحــت  غــزة  قطــاع  مــن  االحتــالل  وانســحاب 
لت الحكومة 

َّ
االنتخابات التشــريعية عام 2006 التي فازت فيها حركة حماس وشــك

برئاســة إســماعيل هنيــة، وأحــداث االنقســام عــام 2007 وظهــور حكومتيــن واحــدة 
فــي غــزة وأخــرى فــي رام هللا بيــن عامــي )2007-2014(، وأربعــة حــروب علــى غــزة أعوام 
2008/ 2009، 2012، 2014، 2021، وسلســلة مــن الحــوارات واالتفاقيــات بيــن 
حركتــي حمــاس وفتــح بهــدف إنهــاء االنقســام، وتأجيــل االنتخابــات التشــريعية عــام 

  .2021

صدر له عدة كتب منها: الالجئون الفلسطينيون اليهود )بيروت، 1981(، وقنطرة 
الشــر )عّمــان، 1984(، وطريــق أوســلو )بيــروت، 1994(، واملســيرة السياســية فــي 

الشــرق األوســط )أبــو ظبــي، 2001(.
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حميي الدين الشريف
)1998-1966(

• ولــد يف مدينــة بيــت حنينــا 	
القــدس  مدينــة  شــمال 

املحتلــة. 

• ــن 	 ــز الدي ــب ع ــد يف كتائ قائ
القســام يف الضفــة الغربيــة.

• ــب باملهنــدس رقــم »2« 	 ُلقِّ
يحيــى  للمهنــدس  خلًفــا 

عيــاش.  

• خبيــر تصنيــع عســكري يف 	
كتائــب القســام. 

ولــد محيــي الديــن ربحــي ســعيد الشــريف فــي مدينــة بيــت حنينــا شــمال مدينــة القــدس 
املحتلة في الخامس من كانون الثاني/ يناير عام 1966. درس املرحلتين األساســية 
فــي  فــي البلــدة القديمــة  بيــت حنينــا وفــي مدرســة دار األيتــام  فــي مــدارس  والثانويــة 
فــي  البكالوريــوس  درجــة  ونــال  العامــة،  الثانويــة  علــى  منهــا  حصــل  والتــي  القــدس، 
الهندســة مــن قســم هندســة اإللكترونيــات فــي كليــة العلــوم والتكنولوجيــا فــي جامعــة 

القــدس/ أبــو ديــس.

انضــم لجماعــة اإلخــوان املســلمين أثنــاء دراســته الجامعيــة، وكان مــن كــوادر الكتلــة 
اإلســالمية فــي جامعــة القــدس، ثــمَّ التحــق بحركــة حمــاس وانخــرط فــي فعالياتهــا، 
داخــل  االتصــال  مســؤول  وأصبــح  القســام،  كتائــب  صفــوف  فــي  مبكــًرا  وانتظــم 
عــام 1995،  مــن  النصــف األول  فــي  فــي قطــاع غــزة  التقــى يحيــى عيــاش  الكتائــب. 
وعــاد  الناســفة،  واألحزمــة  املتفجــرات  صناعــة  علــى  تدريبــات  يديــه  علــى  وتلقــى 
إلــى الضفــة الغربيــة فــي تمــوز/ يوليــو عــام 1995، وكان علــى وشــك تنفيــذ عمليــة 
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ــه  استشــهادية بنفســه فــي الثالــث والعشــرين مــن آب/ أغســطس عــام 1995، لكنَّ
عــدل عــن الفكــرة بطلــب مــن قيــادة القســام.

 تعــاون مــع محمــد ضيــف وعــادل عــوض هللا وحســن ســالمة فــي اإلعــداد والتدريــب 
العمليــات،  مــن  عــدد  وتنفيــذ  وتخطيــط  القســام  مهند�ســي  مــن  جديــد  لجيــل 
ومــن   ،1 رقــم  املهنــدس  عيــاش  ليحيــى  خلًفــا   2 رقــم  املهنــدس  لقــب  عليــه  طلــق 

ُ
وأ

ــط  لهــا تفجيــر حافلــة متجهــة إلــى »تــل أبيــب« فــي الرابــع 
َّ
أشــهر العمليــات التــي خط

القــدس  مدينــة  فــي  أخــرى  وحافلــة   ،1995 عــام  يوليــو   / تمــوز  مــن  والعشــرين 
املحتلــة فــي الحــادي والعشــرين مــن آب/ أغســطس  عــام 1995، وكان ضمــن القــادة 
عمليــة  بينهــا  مــن  عيــاش  يحيــى  الغتيــال  ثــأًرا  االستشــهادية  للعمليــات  املخططيــن 
حافلــة خــط 18، وعمليــة مفتــرق عســقالن وكلتاهمــا حدثتــا فــي الســادس والعشــرين 
مــن شــباط / فبرايــر عــام 1996، وعمليــة الحافلــة رقــم 18 فــي  مفتــرق شــارع يافــا 
ــه أشــرف علــى عمليــة  فــي القــدس املحتلــة فــي الثالــث مــن آذار عــام 1996، كمــا أنَّ
موقــف الحافــالت فــي » تــل أبيــب« فــي الخامــس عشــر مــن كانــون ثانــي / ينايــر عــام 
1997، وعمليــة »ســوق محنــاه يهــودا« املزدوجــة فــي الثالثيــن مــن تمــوز /يوليــو عــام 

.1997

أثنــاء  مــرة  أول  االحتــالل  اعتقلــه  إذ  النضاليــة؛  مســيرته  أثنــاء  الشــريف  عانــى 
 
ً
مــرة اعتقلــه  ثــمَّ  الجامعيــة،  دراســته  أثنــاء  شــهًرا  ملــدة عشــرين  األولــى  االنتفاضــة 
قــوات  وحاصــرت  قــاٍس،  لتحقيــٍق  خاللهــا  تعــرض  شــهًرا  عشــر  اثنــي  ملــدة  أخــرى 
ــن 

َّ
ــه تمك االحتــالل بيتــه فــي تمــوز/ يوليــو مــن العــام 1995 فــي محاولــة العتقالــه، لكنَّ

مــن الخــروج مــن املنــزل وأصبــح مطــارًدا، وحاولــت اغتيالــه أكثــر مــن مــرة، منهــا قيــام 
وحــدة مســتعربين صهيونيــة بإطــالق النــار علــى ســيارة كان يســتقلها عــام 1996، 
فــي  استشــهد  منزلــه.  االحتــالل  وهــدم  الفلســطينية،  األمنيــة  األجهــزة  الحقتــه  كمــا 
ظــروف غامضــة فــي املنطقــة الصناعيــة فــي مدينــة بيتونيــا فــي التاســع والعشــرين مــن 

آذار/ مــارس عــام 1998، وتــم دفنــه فــي مقبــرة مدينــة البيــرة. 
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مروان زلوم
)2002-1959(

• ولد يف مدينة الخليل. 	

• مــن قــادة ومؤسســي كتائــب 	
التابعــة  األقصــى  شــهداء 

لحركــة فتــح عــام 2000.  

• مــن قــادة كتيبــة الجرمــق 	
العاصفــة  لقــوات  التابعــة 
يف لبنــان مطلــع ثمانينيــات 

القــرن املاضــي.

• نائــب قائــد قلعــة شــقيف 	
لبنــان عــام 1981.   يف 

ولــد مــروان كايــد مطلــق عبــد الكريــم زلــوم فــي مدينــة الخليــل فــي الســادس مــن أيلــول/ 
ســبتمبر عــام 1959، وهــو متــزوج ولــه ابنتــان. درس املرحلــة األساســية فــي مدرســتي 

بئــر الســبع وابــن رشــد، والثانويــة فــي مدرســة الحســين بــن علــي الثانويــة.

ســبعينيات  فــي  الطالبيــة  للســرية  وانضــم  املبكــر،  شــبابه  فــي  فتــح  بحركــة  التحــق 
القــرن املا�ســي وهــي إحــدى األجنحــة املقاتلــة التابعــة لحركــة فتــح فــي لبنــان )أطلــق 
فــي جنــوب  أرنــون  فــي محــور  عليهــا الحًقــا كتيبــة الجرمــق(، وأصبــح قائــًدا ملقاتليهــا 
لبنــان، ثــمَّ قائــًدا لفصيــل مدفعيتهــا قــرب مدينــة النبطيــة، ثــمَّ نائًبــا لقائــد قلعــة 

فــي جنــوب لبنــان عــام 1981.  الشــقيف »قلعــة أرنــون« 

انضــم لـــ »لجنــة التنظيــم 77« أواخــر ســبعينيات القــرن املا�ســي وهــي إحــدى لجــان 
فــي  وشــارك  املحتلــة،  األرض  فــي  الفدائــي  العمــل  عــن  املســؤول  الغربــي  القطــاع 
اســتقبال فدائيــي األرض املحتلــة، وإيصالهــم إلــى قواعــد التدريــب فــي لبنــان وســوريا، 
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وانخــرط فــي نقــل الســالح مــن ســوريا إلــى األردن ومنهــا إلــى األرض املحتلــة، ووصــل 
فلســطين عبــر نهــر األردن فــي دوريــة فدائيــة بصحبــة جمــال دراغمــة ونســيم عبــد 
الجليــل فــي شــباط/ فبرايــر عــام 1982، وفــي اليــوم التالــي اشــتبك مــع االحتــالل قــرب 
فــي تأســيس ســرايا الجهــاد اإلســالمي  فــي محافظــة طوبــاس، وشــارك  قريــة تياســير 
)ســجى( مــع أبــو حســن قاســم وحمــدي ســلطان فــي ثمانينيــات القــرن املا�ســي، وهــي 

إحــدى التشــكيالت املســلحة التابعــة لحركــة فتــح. 

الوحــدات  لجهــاز  قائــًدا  وأصبــح  أوســلو،  اتفــاق  توقيــع  بعــد  فلســطين  إلــى  عــاد 
الخاصــة فــي جنــوب الضفــة، وهــو تشــكيل عســكري تابــع للســلطة الفلســطينية، 

الخليــل. فــي  فتــح  إقليــم حركــة  فــي  إذ كان عضــًوا  تنظيمًيــا،  ا 
ً
نشــاط ومــارس 

االحتــالل  قــوات  ضــد  الســالح  اســتخدام  إلــى  الثانيــة  االنتفاضــة  بدايــة  دعــا   
واملســتوطنين، وأســس مــع جهــاد العماريــن وآخريــن كتائــب شــهداء األق�ســى أواخــر 
ذ عدًدا من العمليات  ط ونفَّ

َّ
عام 2000، وقاد مجموعاتها في مدينة الخليل، وخط

 عن العملية 
ً

ضد قوات االحتالل واملستوطنين في محافظة الخليل، وكان مسؤوال
ذتهــا االستشــهادية عندليــب طقاطقــة فــي ســوق »محنــي يهــودا« فــي  الفدائيــة التــي نفَّ

القــدس املحتلــة فــي الثانــي عشــر مــن نيســان/ ابريــل عــام 2002.

عانــى زلــوم أثنــاء مســيرته النضاليــة؛ إذ اعتقلــه االحتــالل أواخــر ســبعينيات القــرن 
املا�ســي ملــدة ســتة أشــهر، وأصيــب بجــراح فــي مختلــف أنحــاء جســمه أثنــاء اشــتباكه 
مــع قــوات االحتــالل فــي الضفــة الغربيــة عــام 1982، واعتقلــه االحتــالل وهــو جريــح، 
بـــ25 عامــا، وأطلــق  وتعــرض لتحقيــٍق قــاٍس، وحكمــت عليــه املحاكــم الصهيونيــة 
ســراحه فــي صفقــة تبــادل األســرى »عمليــة الجليــل« بيــن الجبهــة الشــعبية - القيــادة 
تدريبــه  أثنــاء  وُبتــر أصبعــه  بجــراح  عــام 1985، وأصيــب  العامــة ودولــة االحتــالل 
فدائييــن فلســطينيين علــى الســالح، واعتقــل فــي األردن فــي ثمانينيــات القــرن املا�ســي 
لنشــاطه فــي املقاومــة، وطــارده االحتــالل فــي االنتفاضــة الثانيــة، وحــاول اغتيالــه عدة 
ــن مــن ذلــك فــي الثانــي والعشــرين مــن نيســان/ أبريــل عــام 2002، 

َّ
مــرات، إلــى أن تمك

حيــث أطلقــت مروحيــة صهيونيــة مــن نــوع أبات�ســي ثالثــة صواريــخ علــى ســيارٍة كان 
يســتقلها، واغتيــل معــه ســمير التميمــي القائــد فــي جهــاز القــوة 17 فــي مدينــة الخليــل. 
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مصطفى اخلريي
)1950-1880(

• ولد يف مدينة الرملة املحتلة. 	

• ــة	 ــة الـرمـلـ ــس بـلـديـ  رئـيـ
.)1947-1917(

• ــاع 	 ــزب الدف ــي ح ــن مؤسس م
ــام 1934.  ع

• قاضــي املحكمــة الشــرعية 	
يف الرملــة.

ولــد مصطفــى يوســف أحمــد الخيــري فــي مدينــة الرملــة عــام 1880، وهــو متــزوج ولــه 
أربعــة أوالد وبنتــان. درس املرحلــة األساســية فــي املــدارس التركيــة فــي الرملــة، ونــال 
شــهادة العامليــة مــن جامعــة األزهــر فــي مدينــة القاهــرة عــام 1895، ودرجــة الدبلــوم 
فــي تعليــم اللغــة العربيــة مــن دار املعلميــن فــي إســطنبول عــام 1897. عمــل مدرســا 
فــي مدرســة الرملــة االبتدائيــة ملــدة ثالثــة أعــوام، وجابيــا للضرائــب فــي قضــاء الرملــة، 
وقاضيــا فــي املحكمــة الشــرعية فــي الرملــة ملــدة أربــع ســنوات، وعمــل أيضــا فــي مجــال 

التجــارة. 

عــام  حتــى  منصبــه  فــي  وبقــي   ،1917 عــام  الرملــة  لبلديــة  رئيســا  الخيــري  انتخــب 
1947. اختارتــه بريطانيــا ليكــون عضــوا فــي اللجنــة االستشــارية ضمــن 46 شــخصية 
فلســطينية إلنشــاء املجلــس االنتخابــي عــام 1921، حيــث أوكل للجنــة اإلشــراف 
علــى انتخابــات املجلــس التشــريعي التــي اقترحتهــا بريطانيــا ورفضهــا الفلســطينيون. 
انتمــى للتيــار املعــارض للحــاج أميــن الحســيني، وكان مــن بيــن مجموعــة مــن األزهرييــن 
للمجلــس  ورئاســته  القــدس،  مفتــي  ملنصــب  الحســيني  تولــي  علــى  اعترضــوا  الذيــن 
إدارتــه  وانتقــدوا طريقــة  املا�ســي،  القــرن  فــي عشــرينات  الشــرعي اإلســالمي األعلــى 
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للوضــع الفلســطيني الداخلــي، وسياســاته تجــاه بريطانيــا. 

شــارك فــي تأســيس حــزب الدفــاع عــام 1934، وهــو حــزب معــارض داخــل الحركــة 
الثــورة  مــن  األولــى  املرحلــة  بالســالح خــالل  الفلســطينية  املقاومــة  د  الوطنيــة، وزوَّ
الفلســطينية الكبــرى بيــن نيســان/ إبريــل وتشــرين الثانــي/ نوفمبــر مــن عــام 1936، 
أبــرز صفــوف  مــن  كونــه  رغــم  الحســيني،  أميــن  للحــاج  السيا�ســي  املوقــف  وســاند 
ــه اعتــرض علــى تحالفــات الحســيني الدوليــة أثنــاء  املعارضــة فــي تلــك املرحلــة، لكنَّ
الحــرب العامليــة الثانيــة ووقــف بخــالف الحســيني مــع بريطانيــا ضــد أملانيــا ودول 
طبــه 

ُ
ع الفلســطينيين علــى االنضمــام للجيــش البريطانــي، مــن خــالل خ املحــور، وشــجَّ

وأحاديثــه فــي منابــر متعــددة منهــا اإلذاعــة الفلســطينية. 

 Member of the البريطانيــة  اإلمبراطوريــة  فــي  عضــو  ميداليــة  علــى  حصــل 
British Empire Medal مــن الحكومــة البريطانيــة عــام 1924، ووســام ضابــط فــي 
.1941 عــام   Officer of the British Empire Label البريطانيــة  اإلمبراطوريــة 

كان الخيــري مــن أواخــر مــن خرجــوا مــن مدينــة الرملــة أثنــاء أحــداث النكبــة، وقــد 
توفــي فــي مدينــة أريحــا فــي الرابــع مــن كانــون أول/ ديســمبر عــام 1949، وُدفــن فــي مقبــرة 

بــاب الســاهرة فــي مدينــة القــدس.
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مصطفى الصواف

• غـــزة	 مدينـــة  فـــي   ولـــد 
عـام 1955. 

• السياســية 	 القيــادة  عضــو 
غــزة  يف  حمــاس  لحركــة 

. )2010 -2006 (

• عضــو مجلــس الشــورى العــام 	
لحركــة حمــاس عــن قطــاع 

ــام 2006.   ــذ ع ــزة من غ

• الصحفــي	 كتلــة   مؤســس 
الفلسطيني عام 1999.

• كاتب وإعامي ومحلل سياسي.	

آب/  مــن  العشــرين  فــي  غــزة  مدينــة  فــي  الصــواف  محمــود  حســني  مصطفــى  ُولــد 
أغســطس عــام 1955، وهــو متــزوج ولــه ســتة أوالد وبنــت. درس املرحلــة األساســية 
فــي مدرســتي صــالح الديــن االبتدائيــة واليرمــوك اإلعداديــة فــي غــزة، واملرحلة الثانوية 
فــي مدرســة يافــا، وحصــل منهــا علــى الثانويــة العامــة فــي الفــرع األدبــي عــام 1974، 
فــي مصــر عــام 1979،  فــي اإلعــالم مــن جامعــة القاهــرة  ونــال درجــة البكالوريــوس 
ودبلــوم الدراســات العليــا فــي الدراســات اإلســالمية والعربيــة مــن معهــد الباقــوري فــي 
مدينــة القاهــرة عــام 1986. عمــل فــي مجــال الغــزل والنســيج مــدة عشــر ســنوات، ثــم 
عمــل مراســال صحفيــا فــي مكتــب النهــار للصحافــة التابــع لصحيفــة النهــار املقدســية 
بيــن عامــي )1992 – 1999(، ومراســال صحفيــا لصحيفــة القــدس الفلســطينية، 
الجامعــة  فــي  عــام 1999، ومحاضــرا  اللندنيــة   BBC ومراســال غيــر متفــرغ إلذاعــة 
مديــرا  وكان  الجامعــة  صــوت  صحيفــة  وأســس   ،1999 عــام  غــزة  فــي  اإلســالمية 
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وأصبــح   ،2000 عــام  غــزة  مدينــة  فــي  للصحافــة  الجيــل  مكتــب  وأنشــأ  لتحريرهــا، 
مســؤوال عــن مكتــب صابــرون الصحفــي التابــع لحركــة حمــاس فــي دمشــق بيــن عامــي 
)2000 – 2011(، ومراســال إلذاعــة النــور اللبنانيــة بيــن عامــي )2002 – 2008(، 
ومراســال إلذاعــة MBC فــي اإلمــارات بيــن عامــي )2003-2004(، وســاهم فــي تأســيس 
موقــع كتائــب الشــهيد عــز الديــن القســام اإللكترونــي، ومركــز املســتقبل لألبحــاث 
فــي تأســيس صحيفــة  فــي مدينــة غــزة، وشــارك  التابــع لحركــة حمــاس  والدراســات 
ــن وكيــال  فلســطين اليوميــة، وكان رئيــس تحريرهــا بيــن عامــي )2007-2009(، وُعّيِ
لــوزارة الثقافــة فــي غــزة عــام 2010، ووكيــال مســاعدا فــي وزارة التنميــة االجتماعيــة فــي 

غــزة عــام 2013، ووكيــال لــوزارة الثقافــة بيــن عامــي )2015-2014(. 

وتنفيــذ  تخطيــط  فــي  وشــارك  تأسيســها،  فــور  حمــاس  لحركــة  الصــواف  انتمــى 
النقابــي؛ فأســس كتلــة الصحفــي الفلســطيني عــام  فــي املجــال  فعالياتهــا، ونشــط 
1999، كمــا نشــط فــي املجاليــن السيا�ســي والتنظيمــي، فانتخــب عضــوا فــي القيــادة 
السياســية لحركــة حمــاس فــي غــزة بيــن عامــي )2006 – 2010(، وعضــوا فــي مجلــس 

شــوراها العــام عــن قطــاع غــزة منــذ عــام 2006.

عــام  الفلســطيني منــذ  الشــأن  فــي  املقالــة الصحفيــة املتخصصــة  الصــواف  كتــب 
1999، وهــو ضيــف دائــم علــى وســائل اإلعــالم املختلفــة، وقــد صــدر لــه عــدد مــن 
الكتــب منهــا: أيــام الغضــب )2005(، وسلســلة مقــاالت الصــواف مــن ســتة أجــزاء، 
مــن  وحمــاس   ،)2017( بيــت«  ولــي  كان  »هنــاك  سياســية  قصصيــة  ومجموعــة 

 .)2017( الذاكــرة 

يعتبــر الصــواف أن اتفــاق أوســلو جريمــة أكبــر مــن وعــد بلفــور ألنــه أعطــى االحتــالل 
بأيــٍد فلســطينية مــا لــم ُيعطــه وعــد بلفــور، واعتــرف بالكيــان »اإلســرائيلي«، وتعــاون 
معــه، والحــق املقاومــة، وأحــدث انقســامات فــي حركــة فتــح ومــع املجمــوع الوطنــي، 
ويعتقــد بــأن االنقســام بــدأ منــذ لحظــة توقيــع اتفــاق أوســلو، وتأكــد بعــد أحــداث 
عليــه،  متوافــق  وطنــي  مشــروع  دون  حــال  االنقســام  أن  كمــا   ،2007 عــام  غــزة 
فلســطين  تــراب  لكامــل  التحريــر  بمشــروع  يؤمــن  الفلســطينيين.  بنيــان  وأضعــف 
ــروا منهــاـ ويــرى أن تحريــر فلســطين  التاريخيــة، وعــودة الالجئيــن إلــى ديارهــم التــي ُهّجِ
ال يمــر إال عبــر املقاومــة بأشــكالها كافــة، وال يمكــن أن تحــدث أي وحــدة وطنيــة فــي 
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ظــل مشــروع أوســلو واشــتراطات الرئيــس الفلســطيني عبــاس املرفوضــة مــن ِقبــل 
حركتــي حمــاس والجهــاد اإلســالمي.

فــي  العليــا  الجامعيــة  دراســته  إكمــال  مــن  حــرم  فقــد  حياتــه؛  فــي  الصــواف  عانــى 
الخــارج خــالل فتــرة انــدالع االنتفاضــة األولــى عــام 1987، حيــث اعتقلــه االحتــالل 
درج اســمه علــى قوائــم املنــع مــن الســفر لــدى االحتــالل 

ُ
عــام 1990 لســنة كاملــة، وأ

اإلســرائيلي والجانــب املصــري منــذ عــام 1995، واعتقلتــه أجهــزة أمــن الســلطة عــدة 
االحتــالل  وقصــف   ،2002 عــام  الصحفــي  مكتبــه  وأحرقــت  واســتدعته،  مــرات، 

مكتبــه الصحفــي عــام 2004. 
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معني املاضي
)1957-1887(

• ــاء 	 ــزم قض ــة إج ــد يف قري ول
ــة.  ــا املحتل حيف

• التنفيذيــة	 اللجنــة   عضــو 
العربية )1937-1928(.

• حــزب 	 يف  مؤســس  عضــو 
 االســتــقــــال الــعــربــــي

عام 1932. 

• عضــو الهيئــة العربيــة العليــا 	
 .)1948-1946(

• ممثَّــل فلســطين يف أكثــر مــن وفــد إلــى الــدول 	
وبريطانيــا.   العربيــة 

ولــد معيــن املا�ســي فــي قريــة إجــزم قضــاء حيفــا املحتلــة عــام 1887. درس املرحلــة 
فــي  الثانويــة  وأكمــل  حيفــا،  فــي  الرشــيدية  واملدرســة  إجــزم  مدرســة  فــي  االبتدائيــة 
ســتانة وتخــرج منهــا عــام 1912. عمــل موظفــا حكوميــا فــي بلــدة 

َ
الكليــة امللكيــة فــي األ

مدينــة  فــي  مقــام  قائــم  ثــمَّ  عــكا،  لبلديــة  رئيســا  ــن  ُعّيِ ثــم  األناضــول،  فــي  كشــمونة 
بانيــاس، ثــمَّ موظفــا فــي ديــوان الواليــة فــي بيــروت، ورئيســا لدائــرة االســتخبارات فــي 
حكومــة األميــر فيصــل بــن الحســين فــي دمشــق عــام 1920، ومديــرا ملكتــب محامــاة 

فــي حيفــا منــذ عــام 1920.   

بــدأ مشــواره فــي العمــل السيا�ســي باالنتســاب إلــى جمعيــة العربيــة الفتــاة أيــام الحكــم 
العثمانــي، ونشــط مــع الحركــة العربيــة فــي بيــروت، وكان ضمــن الوفــد الفلســطيني 
فــي  وشــارك   ،1919 عــام  ســوريا  اســتقالل  أعلــن  الــذي  العــام  الســوري  للمؤتمــر 
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عــن  الدفــاع  هدفهــا  كان  والتــي   ،1920 عــام  العربيــة  فلســطين  جمعيــة  تأســيس 
الوفــد  ضمــن  وكان  البريطانــي،  واالحتــالل  الصهيونــي  املشــروع  ضــد  فلســطين 
الفلســطيني الــذي قابــل األميــر فيصــل بــن الحســين عــام 1920. عــاد إلــى فلســطين 
املؤتمــر  منهــا  عامــة  واجتماعــات  سياســية  مؤتمــرات  عــدة  فــي  حيفــا  مدينــة  ــل 

َّ
ومث

الفلســطيني الثالــث فــي حيفــا عــام 1920، واملؤتمــر الفلســطيني الرابــع فــي القــدس 
فــي نابلــس عــام 1922،  وكان ضمــن  عــام 1921، واملؤتمــر الفلســطيني الخامــس 
الوفــد الفلســطيني الــذي قابــل وزيــر املســتعمرات البريطانــي ونســتون تشرشــل فــي 
القاهــرة عــام 1921، واختيــر عضــوا فــي الوفــد الفلســطيني إلــى لنــدن عــام 1921، 
وأصبــح عضــوا فــي اللجنــة التنفيذيــة العربيــة منــذ عــام 1928، وهــي اإلطــار التمثيلــي 
لألحــزاب والجمعيــات الفلســطينية، وكان مــن مؤس�ســي حــزب االســتقالل العربــي 

عــام 1932. 

أوفدتــه الحركــة الوطنيــة إلــى بغــداد لجمــع الدعــم للثــورة الفلســطينية عــام 1936، 
الهيئــة  فــي  عضــوا  واختيــر  الغــرض،  لنفــس  الســعودية  زارا  وفديــن  ضمــن  وكان 
العربيــة العليــا التــي كانــت الجســم التمثيلــي السيا�ســي للفلســطينيين فــي النصــف 
الــدول  جامعــة  فــي  اجتماعيــن  فــي  لهــا 

َّ
ومث املا�ســي،  القــرن  أربعينيــات  مــن  الثانــي 

 .1947 عــام  العربيــة 

عانــى املا�ســي أثنــاء مســيرة حياتــه؛ إذ اعتقلتــه الســلطات العثمانيــة أثنــاء الحــرب 
إلــى أن دخلهــا الجيــش  فــي دمشــق،  العامليــة األولــى لفتــرة قصيــرة، وعــاش مختفيــا 
الثــورة  أثنــاء  اإلنجليــز  والحقــه   ،1918 عــام  أكتوبــر   / أول  تشــرين  فــي  العربــي 
أبعدتــه  ثــم  ولبنــان،  ســوريا  فــي  منفيــا  وعــاش   ،1937 عــام  الكبــرى  الفلســطينية 
الســلطات الفرنســية إلــى لــواء اســكندرون عــام 1938، فلجــأ إلــى اســطنبول، وبقــي 
ــه مــا لبــث أن أصبــح الجئــا واســتقر فــي  فيهــا إلــى أن عــاد إلــى فلســطين عــام 1946، لكنَّ

دمشــق، إلــى أن توفــي فيهــا عــام 1957.
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معني بسيسو
)1984-1926(

• ولــد يف حــي الشــجاعية يف 	
مدينــة غــزة. 

• مــن أبــرز شــعراء املقاومــة 	
القــرن  يف   الفلســطينية 

العشرين. 

• العامــة 	 األمانــة  عضــو 
واألدبــاء الكتــاب   التحــاد 

الفلسطينيين. 

• الوطنــي	 املجلــس   عضــو 
الفلسطيني. 

• األميــن العــام للحــزب الشــيوعي يف قطــاع غــزة ســابقا 	
ومن مؤسســي حــزب الشــعب الفلســطيني. 

ولــد معيــن توفيــق بسيســو فــي حــي الشــجاعية فــي مدينــة غــزة فــي العاشــر مــن تشــرين 
أول/ أكتوبــر عــام 1926، وهــو متــزوج ولــه ولــد وابنتــان. درس املرحلــة األساســية فــي 
مدرســة اإلمــام الشــافعي فــي غــزة، والثانويــة فــي كليــة غــزة، وحصــل منهــا علــى الثانويــة 
فــي  فــي الصحافــة مــن كليــة اآلداب  العامــة عــام 1948، ونــال درجــة البكالوريــوس 
الجامعــة األمريكيــة فــي مدينــة القاهــرة عــام 1952. عمــل مدرســا للغــة اإلنجليزيــة 
فــي املدرســة الحكوميــة فــي حــي الشــجاعية فــي غــزة عــام 1952، وفــي مدرســة الشــامية 
فــي محافظــة الديوانيــة فــي العــراق عــام 1953، وفــي مدرســة مخيــم البريــج اإلعداديــة 
 ،1954 عــام  )األونــروا(  الفلســطينيين  الالجئيــن  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  لـــ  التابعــة 
وعمــل مديــرا ملدرســة جباليــا اإلعداديــة عــام 1954، ومديــرا ملدرســة صــالح الديــن 
فــي غــزة عــام 1957، وكاتبــا ومحــررا فــي جريــدة  اإلعداديــة التابعــة لوكالــة األونــروا 
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فــي  ومحــررا   ،)1969-1967( عامــي  بيــن  الســورية  اإلذاعــة  وفــي  الســورية  الثــورة 
صفحــة فكــر وفــن فــي جريــدة األهــرام القاهريــة بيــن عامــي )1969-1972(، وكاتبــا 
مجلــة  فــي  وكاتبــا   ،)1974-1972( عامــي  بيــن  اللبنانيــة  العربــي  األســبوع  مجلــة  فــي 
فلســطين الثــورة التابعــة ملنظمــة التحريــر منــذ عــام 1974، ورئيســا لتحريــر الطبعــة 
ّتــاب آســيا وأفريقيــا، ومستشــارا 

ُ
العربيــة مــن مجلــة اللوتــس الصــادرة عــن اتحــاد ك

ثقافيــا لرئيــس منظمــة التحريــر عــام 1981.

انخــرط بسيســو فــي النشــاط السيا�ســي فــي شــبابه، وانضــم لعصبــة التحــرر الوطنــي 
أواخــر أربعينيــات القــرن املا�ســي، وشــارك فــي عقــد املؤتمــر األول لـــلحزب الشــيوعي 
الفلســطيني فــي قطــاع غــزة، وانُتخــب أمينــا عامــا لــه عــام 1953، وشــارك فــي تحريــر 
نشــرته الســرية الشــرارة، وانتخــب فــي الهيئــة اإلداريــة لنقابــة املعلميــن فــي قطــاع غــزة 
عــام 1954، ونشــط فــي مقاومــة مشــاريع التوطيــن فــي ســيناء عــام 1955، وانُتخــب 
الفلســطينيين،  والصحافييــن  للكتــاب  العــام  لالتحــاد  العامــة  األمانــة  فــي  عضــوا 
املجلــس  فــي  وعضــوا  وإفريقيــا،  آســيا  كتــاب  التحــاد  العامــة  األمانــة  فــي  وعضــوا 
أثنــاء  التــي كانــت تصــدر  فــي تحريــر جريــدة املعركــة  الفلســطيني، وشــارك  الوطنــي 
االجتيــاح الصهيونــي للبنــان عــام 1982. غــادر بيــروت، واســتقر فــي تونــس، وشــارك 

فــي تأســيس حــزب الشــعب الفلســطيني عــام 1982. 

يعتبــر بسيســو مــن أبــرز شــعراء املقاومــة الفلســطينية فــي القــرن العشــرين، ومــن 
الكريــم  عبــد  بالشــاعر  الشــعري  مشــواره  بدايــة  فــي  تأثــر  العربــي.  املســرح  ّتــاب 

ُ
ك

الكرمــي )أبــو ســلمى(، وبــدأ بنشــر قصائــده فــي مجلــة الحريــة اليافاويــة عــام 1944، 
وصحيفــة االتحــاد الحيفاويــة منــذ عــام 1946، وفــي الصحــف املصريــة مثــل األهــرام 
 ،)1952( املســافر  منهــا:  الدواويــن  مــن  عــدد  لــه  صــدر  وقــد  واملالييــن،  والرســالة 
واملعركــة )1952(، ومــارد مــن الســنابل )1955(، واألردن علــى الصليــب )1958(، 
واألشــجار تموت واقفة )1964(، وفلســطين في القلب )1965(، وكراســة فلســطين 
)1966(، وجئــت ألدعــوك باســمك )1971(، واآلن خــذي جســدي كيســا مــن رمــل 
)1976(، والقصيدة )1983(، ومن أعماله املسرحية: مأساة إرنستو ت�سي جيفارا 
)1969(، وثــورة الزنــج )1970(، وشمشــون ودليلــة )1971(، ومــن أعمالــه النثريــة: 
نمــاذج مــن الروايــة اإلســرائيلية املعاصــرة )1970(، ويوميــات غــزة )1971(، وأدب 
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القفز باملظالت )1972(، وباجس أبو عطوان: مات البطل عاش البطل )1974(، 
والبولــدوزر)1975(، ودفاتــر فلســطينية )1978(، و88 يومــا خلــف متاريــس بيــروت 
)1985(، واالتحــاد الســوفييتي لــي )ط2، 2014(، واملجموعــة األدبيــة الكاملــة ملعيــن 
بسيســو ) أعمــال شــعرية / ثــالث مجلــدات، أعمــال مســرحية /مجلديــن، أعمــال 

نثريــة /ســبعة كتــب، 2015(.

رجــم أدبــه إلــى اللغــات الروســية 
ُ
 حــاز بسيســو علــى عــدد مــن الجوائــز التقديريــة، وت

والفيتناميــة  واليابانيــة  واإلســبانية  واإليطاليــة  واألملانيــة  والفرنســية  واإلنكليزيــة 
كانــت  التــي  الوســطى  آســيا  مــن جمهوريــات  عــدد  لغــات شــعوب  وإلــى  والفارســية، 
جــزءا مــن االتحــاد الســوفييتي الســابق، وصــدر حــول شــعره ونثــره أبحــاث ودراســات 

باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة.  

 ،1954 عــام  مــرة  أول  املصريــة  الســلطات  اعتقلتــه  إذ  حياتــه؛  فــي  بسيســو  عانــى 
 ،1954 عــام  السيا�ســي  نشــاطه  بســبب  التدريــس  وظيفــة  مــن  األونــروا  وفصلتــه 
واعتقلتــه الســلطات املصريــة مــرة أخــرى بيــن عامــي )1955-1957(، ومنعتــه مــن 
خطيبتــه،  واعتقلــت   ،)1963-1959( عامــي  بيــن  ثالثــة  مــرة  واعتقلتــه  الســفر، 
الكويتيــة  الســلطات  وطــردت  البيــت،  مــن  اعتقالــه  أثنــاء  الحيــاة  خالتــه  وفارقــت 
والــده وأمــه وإخوتــه مــن الكويــت ألســباب سياســية، وتعــرض لتعذيــب شــديد فــي 
الســجون املصريــة. توفــي فــي لنــدن فــي الثالــث والعشــرين مــن كانــون الثانــي/ ينايــر 

القاهــرة. فــي ضواحــي  فــي مقبــرة األربعينــات  عــام 1984، وُدفــن 
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موفق مطر

• حمــاة 	 مدينــة  يف  ولــد 
.1954 عــام  الســورية 

• ــة 	 ــذي ملفوضي ــر التنفي املدي
اإلعــام والثقافــة يف حركــة 

فتــح.

• عضــو ســابق يف املجلــس 	
الثــوري لحركــة فتــح. 

• كاتب وإعامي. 	

ولــد موفــق تركــي مطــر فــي مدينــة حمــاة الســورية فــي الحــادي والعشــرين مــن أيلــول/ 
فــي  األساســية  املرحلــة  درس  أبنــاء.  ثالثــة  ولــه  متــزوج  وهــو   ،1954 عــام  ســبتمبر 
درجــة  ونــال  ســوريا،  فــي  الفــداء  أبــي  ثانويــة  فــي  والثانويــة  الغــوث،  وكالــة  مــدارس 
فــي  عــام 1972  مــن جامعــة دمشــق. عمــل  البصريــة  االتصــاالت  فــي  البكالوريــوس 
مجلــة فلســطين الثــورة، ثــم فــي اإلعــالم الفلســطيني املوحــد التابــع ملنظمــة التحريــر 
فــي تونــس والســودان، وانتقــل إلــى العمــل فــي التوجيــه املعنــوي فــي اليمــن، ثــّم أصبــح 
موجًهــا سياســًيا لقــوات الـــ 17 فــي ليبيــا، وعمــل بعــد عودتــه إلــى قطــاع غــزة إثــر توقيــع 
اتفاقيــة أوســلو مدرًســا لإلعــالم فــي جامعــات غــزة، ويعمــل مســؤوال إلذاعــة موطنــي 

فــي رام هللا.    

فــي  عســكرية  دورات  وتلقــى  حياتــه،  مــن  مبكــرٍة  ســٍن  فــي  فتــح  بحركــة  التحــق 
معســكراتها، ونشــط فــي صفوفهــا، وانتخــب عضــًوا فــي مجلســها الثــوري عــام 2009، 

لهــا. التابعــة  اإلعــالم  مفوضيــة  فــي  وعمــل 

يكتــب مطــر مقاالتــه فــي الصحــف الفلســطينية ال ســيما فــي الحيــاة الجديــدة، كمــا 
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ــه يحــل ضيفــا علــى وســائل اإلعــالم املحليــة والعربيــة.     أنَّ

يدعــم مطــر موقــف منظمــة التحريــر باالعتــراف بوجــود »إســرائيل« وقيــام دولــة 
فلســطينية علــى حــدود الرابــع مــن حزيــران وعاصمتهــا القــدس، ويــرى بــأن اتفاقيــة 
أوســلو كانــت محطــة مهمــة فــي تكريــس وجــود الكيــان السيا�ســي الفلســطيني علــى 
األرض، وأتــاح االنتقــال مــن موقــع الصــراع خــارج فلســطين إلــى داخلهــا، ويعتقــد بــأن 
منظمــة التحريــر هــي اإلطــار الجامــع للشــعب الفلســطيني واملعبــر عــن طموحاتــه، 
ــه لــم يعــد يؤمــن بالعنــف الثــوري أو املســلح،  ويــرى بــأن املقاومــة حــق مشــروع لكنَّ

ويؤمــن فقــط باملقاومــة الســلمية.

اعتقــل مطــر مــن قبــل النظــام الســوري إثــر انتقــاده للقصــف الســوري للمخيمــات 
الفلســطينية، حيــث تعــرض لتحقيــق قــاٍس أورثــه أوجاًعــا الزمتــه طــوال حياتــه، كمــا 

تعــرض منزلــه للتدميــر خــالل حــرب عــام 2008 علــى غــزة.
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ناجي العلي
)1987-1936(

• الشــجرة 	 قريــة  يف  ولــد 
طبريــا قضــاء   املهجــرة 

املحتلة.

• أشــهر رســام كاريكاتيــر عربي 	
ــرين.  يف القرن العش

• رئيــس رابطــة الكاريكاتيرييــن 	
العــرب عــام 1979.

• عضــو األمانــة العامــة التحــاد 	
ــرب.   ــن الع ــاب والصحفيي الُكتَّ

• معــارض للقيــادة الرســمية ملنظمــة التحريــر والنظــام 	
الرســمي العربــي. 

ولــد ناجــي ســليم حســين العلــي فــي قريــة الشــجرة قضــاء طبريــا املحتلــة عــام 1936، 
فــي مدرســة مخيــم عيــن  وهــو متــزوج ولــه ولــدان وبنتــان. درس املرحلــة األساســية 
الحلــوة فــي لبنــان، ونــال درجــة الدبلــوم فــي ميكانيــكا الســيارات مــن املدرســة املهنيــة 
في مدينة طرابلس اللبنانية عام 1953، والتحق بأكاديمية إلك�ســي بطرس للفنون 
فــي بيــروت عــام 1959. عمــل فــي صيانــة الســيارات فــي الســعودية بيــن عامــي )1957-

ًســا للرســم فــي الكليــة الجعفريــة فــي مدينــة صــور اللبنانيــة بيــن عامــي  1959(، ومدّرِ
ــاًما كاريكاتيرًيــا فــي عــدة مجــالت وصحــف منهــا: مجلــة الطليعــة  )1960-1963(، ورسَّ
وصحيفــة  الحريــة  ومجلــة   ،)1968( وعــام   ،)1966-1963( عامــي  بيــن  الكويتيــة 
عامــي  بيــن  اليوميــة  الكويتيــة  السياســة  وصحيفــة   ،1967 عــام  اللبنانيــة  اليــوم 
)1968-1974(، )1976-1978(، وصحيفــة الســفير اللبنانيــة بيــن عامــي )1974-

1976(، )1978-1983(، وصحيفــة القبــس الكويتيــة بيــن عامــي )1985-1983(، 
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وصحيفــة القبــس الدوليــة بيــن عامــي )1987-1986(. 

تبنــى العلــي الفكــر القومــي، وآمــن بالوحــدة العربيــة والعدالــة االجتماعيــة ومقاومــة 
حركــة  إليهــا  دعــت  التــي  السياســية  الفعاليــات  مــن  عــدٍد  فــي  وشــارك  االســتعمار، 
مــن  الثانــي  النصــف  فــي  لبنــان  فــي  السياســية  القــوى  وبعــض  العــرب  القومييــن 

املا�ســي. القــرن  خمســينيات 

 نشــر أولــى رســوماته الكاريكاتيريــة فــي مجلــة الحريــة الصــادرة فــي لبنــان عــام 1961، 
رت فــي رســوماته منهــا شــخصية  ثــمَّ مــا لبــث أن ابتكــر شــخصيات كاريكاتيريــة تكــرَّ
 ،1969 عــام  الكويتيــة  السياســة  صحيفــة  فــي  مــرة  أول  رســمه  الــذي  »حنظلــة« 
ــل الطفــل الفلســطيني الــذي لــن يكبــر حتــى تتحــرر فلســطين، وشــخصية  ِ

ّ
وهــو يمث

»فاطمــة« املــرأة الفلســطينية القويــة التــي تملــك رؤيــة واضحــة، وشــخصية زوجهــا 
الفاســد  اإلنســان  يمثــل  الــذي  املنتفــخ  الرجــل  وشــخصية  الطيــب،  الفلســطيني 
هــا صريحــة،  ِ

ّ
فــي جل بــاآلالف  واملتعــاون مــع االســتعمار، وكانــت رســوماته التــي تعــد 

ملنظمــة  الرســمية  القيــادة  لخيــارات  ة  بشــدَّ وناقــدة  ة،  وحــادَّ املعانــي،  وواضحــة 
لتحريــر  طريًقــا  املســلح  للكفــاح  وداعيــة  العربــي،  الرســمي  والنظــام  التحريــر 
فــي ثالثــة كتــب  التســوية، وقــد ضــمَّ عــدًدا كبيــًرا منهــا  لتيــار  فلســطين، ومعارضــة 
صــدرت فــي حياتــه فــي أعــوام 1976، 1983، 1985، وترجمــت إلــى اللغتيــن اإلنجليزيــة 

والفرنســية. 

العــرب عــام 1979، وانتخــب عضــًوا  الكاريكاتيرييــن  العلــي رئيًســا لرابطــة  انتخــب 
ــاب والصحفييــن العــرب، واختارتــه جريــدة »آســاهي  تَّ

ُ
فــي األمانــة العامــة التحــاد الك

ــامين للكاريكاتيــر  شــمبون« Asahi Shimbun اليابانيــة واحــًدا مــن أشــهر عشــر رسَّ
قلــم   « جائــزة  باريــس  فــي  الصحــف  لناشــري  الدولــي  االتحــاد  ومنحــه  العالــم،  فــي 

الحريــة الذهبــي« عــام 1988.

أثنــاء أحــداث النكبــة عــام  ــر مــع عائلتــه  ُهّجِ أثنــاء مســيرة حياتــه؛ إذ  عانــى العلــي 
فــي لبنــان، واعتقلــه الجيــش  فــي مخيــم عيــن الحلــوة  البــؤس  1948، وعــرف حيــاة 
قــوات  واعتقلتــه  السياســية،  نشــاطاته  بســبب   1959 عــام  مــرات  ســت  اللبنانــي 
االحتــالل الصهيونــي عــام 1982، وأطلقــت ســراحه دون أن تتعــرف علــى شــخصيته 
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وصحفًيــا  كاتًبــا   26 مــع   1986 عــام  أراضيهــا  عــن  الكويــت  وأبعدتــه  الحقيقيــة، 
وشــاعًرا، ووصلتــه تهديــدات مــن جهــات فلســطينية كانــت غاضبــة مــن فحــوى بعــض 
رســوماته. أطلــق مجهــوٌل عليــه النــار فــي لنــدن فــي الثانــي والعشــرين مــن تمــوز / يوليــو 
عــام 1987، وأصابــه فــي رأســه، ودخــل فــي غيبوبــة حتــى توفــي فــي التاســع والعشــرين 
 Brookwood بروكــوود  مقبــرة  فــي  ودفــن  العــام،  نفــس  مــن  أغســطس  آب/  مــن 
Cemetery فــي لنــدن، وقــد رثــاه عــدد مــن كبــار الشــعراء العــرب منهــم مظفــر النــواب 
وأحمــد مطــر وعبــد الرحمــن األبنــودي، وصــدر عــن ســيرته ورســوماته عــدة كتــب 
منهــا: ناجــي العلــي فــي القاهــرة )1993(، وناجــي العلــي ـكـي ال نن�ســى )1993(، وناجــي 
الذئــب:  وأكلــه   ،)2001( قتلونــي  هــذا  أجــل  مــن  الفلســطيني:  التــراب  كامــل  العلــي 
الســيرة الفنيــة للرســام ناجــي العلــي )2007(، وكاريكاتيــر ناجــي العلــي 1987-1985 
)2008(. وتــم تنــاول قصــة حياتــه وحادثــة اغتيالــه فــي عــدد مــن األفــالم الوثائقيــة 

والســينمائية.
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نادر صوافطة

• طوبــاس 	 مدينــة  يف  ولــد 
.1974 عــام 

• قيادي يف حركة حماس. 	

• الحــركــــة 	 كــــوادر   مــــن 
الفلسطينية األسيرة.

• أســير محــرر، أمضــى أكثــر مــن 	
16 عاًمــا يف ســجون االحتال.

ولــد نــادر مصطفــى محمــد صوافطــة فــي مدينــة طوبــاس فــي الخامــس عشــر مــن شــهر 
ديســمبر/ تشــرين ثانــي عــام 1974، وهــو متــزوج ولــه ولــدان وبنتــان. درس املرحلــة 
فــي مدينــة طوبــاس، وحصــل علــى  النفيــس والبيرونــي  ابــن  فــي مدرســتي  األساســية 
الثانويــة العامــة عــام 1995 مــن داخــل ســجون االحتــالل، ونــال درجــة البكالوريــوس 
فــي الشــريعة مــن جامعــة النجــاح الوطنيــة عــام 2007، واملاجســتير فــي الشــريعة مــن 
نفــس الجامعــة عــام 2015. يعمــل موظًفــا فــي وزارة العمــل الفلســطينية منــذ عــام 

.2000

ل انــدالع االنتفاضــة األولــى عــام 1987 نقطــة تحــول لــدى صوافطــة، فانخــرط 
َّ
شــك

الكتلــة  صفــوف  فــي  ونشــط   ،1992 عــام  حمــاس  لحركــة  وانتمــى  فعالياتهــا،  فــي 
اإلســالمية فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة، وســاهم فــي نشــاطاتها النقابيــة والوطنيــة، 
وانتخــب عضــًوا فــي مجلــس طلبــة الجامعــة فــي الفتــرة بيــن عــام 2001/2000، وكان 
لــه دور بــارز فــي تنفيــذ نشــاطات دعويــة وتربويــة فــي بلدتــه طوبــاس مــع مجموعــة مــن 
طلبــة الجامعــات والثانويــات، تحــت مســمى طلبــة طوبــاس ثــم طلبــة العلــم واإليمــان 
فــي طوبــاس، كمــا كان لــه نشــاطه املؤس�ســي داخــل بلــده، ويعتبــر مــن كــوارد الحركــة 
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األســيرة، حيــث اســتلم أثنــاء اعتقالــه عــدة مهــام تنظيميــة إداريــة وثقافيــة.  

للدراســات  الفتــح  دار  عــن  قرآنيــة«،  »دراســة  الطغيــان  بعنــوان  كتــاب  لــه  صــدر 
عــام2017. عمــان،   – والنشــر 

الفلســطينية تشــهد مؤامــرة لتصفيتهــا تشــارك فيهــا  بــأن القضيــة  يــرى صوافطــة 
هــذه  بوجــه  للوقــوف  فلســطينية  محــاوالت  وهنالــك  وإقليميــة،  دوليــة  أطــراف 
املؤامرة، وأن مســار القضية الفلســطينية شــهد محطات صعبة أثرت عليه ســلبا؛ 
ــه كان فــي صالــح االحتــالل، فضــال عــن التداعيــات  منهــا اتفــاق أوســلو الــذي ثبــت أنَّ
الســلبية لالنقســام الفلســطيني، ويعتقــد بــأن املقاومــة الفلســطينية بأشــكالها كافــة 
تبقــى  ولكــن  الدوليــة،  والقوانيــن  الســماوية  الشــرائع  كفلتــه  للفلســطينيين،  حــق 
مســألة التوقيــت والشــكل واألداة التــي يجــب أن يجمــع عليهــا الــكل الفلســطيني، لــذا 
البــد مــن تحقيــق الشــراكة الوطنيــة، ويــرى أن هنــاك ضــرورة لتطويــر املؤسســات 
الفلســطينية ابتــداء بمؤسســات منظمــة التحريــر، وصــوال إلــى مؤسســات الســلطة 

الفلســطينية بمــا يكفــل حضــور وتمثيــل الــكل الفلســطيني فــي الداخــل والخــارج.

قــوات  مــع  مواجهــات  خــالل  أصيــب  إذ  حياتــه؛  مســيرة  أثنــاء  صوافطــة  عانــى 
االحتــالل عــام 1990، واعتقــل ألول مــرة عــام 1992 مــن داخــل مدرســة طوبــاس، 
عــام 1993، حيــث  أخــرى  مــرة  الفارعــة شــهرا ونصــف، واعتقــل  فــي ســجن  وبقــي 
لــه االحتــالل للتحقيــق فــي ســجن طولكــرم ملــدة شــهرين ثــم أفــرج عنــه، ثــم توالــت  حوَّ
اعتقاالتــه حتــى بلغــت أكثــر مــن 15 عاًمــا، وتدهــورت حالتــه الصحيــة أكثــر مــن مــرة، 
إلــى قطــاع غــزة، وقــد تمكــن محامــوه  وصــدر بحقــه أثنــاء اعتقالــه قــراًرا باإلبعــاد 
مــن إبطــال القــرار، وكان إلقــرار املقاومــة الفلســطينية للتهدئــة حينهــا أثــر إيجابــي 
فــي إبطــال مفعــول القــرار، وهــو ممنــوع مــن الســفر مــن قبــل االحتــالل منــذ ســنوات 
طويلــة، كمــا تعــرض لالعتقــال لــدى جهــاز املخابــرات الفلســطينية ملــدة 3 أشــهر، 
ثــم اعتقــل لــدى جهــاز األمــن الوقائــي ملــدة ســتة أشــهر، تعــرض للمالحقــة مــن قبــل 

الفلســطينية.  األجهــزة األمنيــة 
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نايف أبو شرخ
)2004-1966(

• ولد يف مدينة نابلس.	

• كتائــب 	 مؤسســي  مــن 
ــام2000.  ــى ع ــهداء األقص ش

• قائــد كتائــب شــهداء األقصى 	
– مجموعــات فرســان الليل.

• أول مديــر لفــرع نــادي األســير 	
يف مدينــة نابلــس. 

ولــد نايــف فتحــي أبــو شــرخ فــي البلــدة القديمــة مــن مدينــة نابلــس فــي الرابــع عشــر 
مــن تشــرين أول/ أكتوبــر عــام 1966، وهــو متــزوج ولــه أربعــة أبنــاء. عمــل موظفــا فــي 

االرتبــاط الفلســطيني لفتــرة قصيــرة، ثــم انتقــل للعمــل فــي جهــاز املخابــرات.  

الوطنيــة  فعالياتهــا  فــي  وشــارك  فتــح،  بحركــة  املبكــر  شــبابه  فــي  شــرخ  أبــو  التحــق 
فــي  االحتــالل  ضــد  املســلح  نشــاطها  فــي  وانخــرط  واملؤسســاتية،  واالجتماعيــة 
ثمانينيــات القــرن املا�ســي، وافتتــح أول مكتــب لنــادي األســير الفلســطيني فــي نابلــس 
لألســرى  نصــرة  عديــدة  فعاليــاٍت  ــذ  ونفَّ ــط 

َّ
وخط مديــره،  وأصبــح   ،1993 عــام 

وقضاياهــم، وكان مــن مؤس�ســي كتائــب شــهداء األق�ســى فــي االنتفاضــة الثانيــة عــام 
2000، وقائــدا لكتائــب شــهداء األق�ســى- مجموعــات فرســان الليــل فــي نابلــس، وقــد 

مــن العمليــات ضــد قواتــه ومســتوطنيه.   لــه االحتــالل املســؤولية عــن عــدٍد  حمَّ

فــي  طالــب  وهــو  االحتــالل  اعتقلــه  إذ  الكفاحيــة؛  مســيرته  أثنــاء  شــرخ  أبــو  عانــى 
املدرســة مرتيــن، ثــم اعتقلــه عــام 1986 وحكمــت عليــه محاكــم االحتــالل بالســجن 
انتفاضــة األق�ســى،  ثمانــي ســنوات، وتعــرض ألربــع محــاوالت اغتيــال خــالل  ملــدة 
ــره ثــالث  أصيــب فــي إحداهــا فــي يــده، وداهــم االحتــالل منزلــه عشــرات املــرات، ودمَّ
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فــي  وحاصرهــا  نابلــس  فــي  القديمــة  البلــدة  علــى  عســكرية  حمــالت  وشــن  مــرات، 
محاولــة العتقالــه ومجموعــة مــن املطارديــن، واعتقــَل زوجتــه وشــقيقه وابنــه، وكان 
مخبــأه األخيــر داخــل غرفــة صغيــرة فــي حــوش الجيطــان فــي البلــدة القديمــة برفقــة 

عــدٍد مــن قــادة ونشــطاء املقاومــة الفلســطينية.

الســلطة  مــن  رســميا  اقتراحــا  االحتــالل  قــوات  قبــل  مــن  مطاردتــه  أثنــاء  رفــض 
َد االحتــالل  الفلســطينية يق�ســي بإنهــاء حصــار نابلــس ونقلــه إلــى ســجن أريحــا، فشــدَّ
ــن مــن اغتيالــه عبــر تفجيــر الغرفــة التــي كان يتحصــن فيهــا 

َّ
حصــار املدينــة، وتمك

فــي الســادس والعشــرين مــن حزيــران/ يونيــو عــام 2004، وقــد اغتــال االحتــالل فــي 
نفــس اليــوم ســتة مــن قيــادات وكــوادر املقاومــة فــي نابلــس منهــم جعفــر املصــري مــن 

كتائــب القســام وفــادي البتهــي مــن ســرايا القــدس.   
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جنيب نصار
)1948-1865(

• ــوب 	 ــن عن ــة عي ــد يف قري ول
ــان.  يف لبن

• تحريــر 	 ورئيــس  مؤســس 
ــة  ــل الحيفاوي ــة الكرم صحيف

.)1944 -1908 (

• مــن مؤسســي الحــزب العربي 	
.1918 عام 

• صحفي وكاتب وروائي. 	

ولــد نجيــب نصــار فــي قريــة عيــن عنــوب فــي لبنــان عــام 1865، وهــو متــزوج ولــه ولــد. 
درس املرحلــة األساســية فــي الشــويفات، والثانويــة فــي ســوق الغــرب، ونــال شــهادة 
الصيدلــة مــن الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت. عمــل صيدالنيــا فــي مدينــة صفــد، وفــي 
املستشــفى األســكتلندي فــي مدينــة طبريــا، ومدّرِســا فــي مــدارس القــدس، واشــتغل 

بالزراعــة فــي طبريــا، وأســس فــي حيفــا صحيفــة الكرمــل عــام 1908.  

بــدأ نصــار االهتمــام بالشــؤون السياســية منــذ عــام 1905، وكان مــن أوائــل مــن 
عمــل علــى نشــر الوعــي بيــن الفلســطينيين والعــرب بحقيقــة املشــروع الصهيونــي، 
فــي  حيــن أطلــق حملــة تعريفيــة بالحركــة الصهيونيــة وأهدافهــا عبــر نشــر مقــاالت 
كتابــه  ــَر 

َ
ش

َ
ون الحيفاويــة،  الكرمــل  صحيفــة  وفــي  واللبنانيــة،  املصريــة  الصحــف 

»الصهيونيــة: تاريخهــا، غرضهــا، أهميتهــا« عــام 1911، وقــد دعــا إلــى تأســيس مكاتــب 
الصهيونيــة،  الحركــة  ضــد  الدعايــة  هدفهــا   1920 عــام  أوروبــا  فــي  عربيــة  دعايــة 

وتبيــان أثرهــا املدمــر علــى املجتمــع الفلســطيني.

شــنَّ حملــة ضــد الزعامــات التقليديــة فــي فلســطين عــام 1914، وعــارض انضمــام 
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تركيــا إلــى أملانيــا فــي الحــرب العامليــة األولــى، ودعــا بعيــد احتــالل بريطانيــا لفلســطين 
الحــزب  تأســيس  فــي  وشــارك  العربيــة،  االقتصاديــة  النهضــة  جمعيــة  تأســيس  إلــى 
الوحــدة  وتحقيــق  الصهاينــة،  إلــى  األرا�ســي  بيــع  لعــدم  ودعــا   ،1918 عــام  العربــي 
الوطنيــة فــي فلســطين، وكان عضــوا فــي الجمعيــة اإلســالمية املســيحية فــي طبريــا، ثــمَّ 

فــي الجمعيــة اإلســالمية املســيحية فــي حيفــا. 

كانــون  فــي  حيفــا  مدينــة  فــي  الثالــث  الفلســطيني  املؤتمــر  أعمــال  فــي  نّصــار  شــارك 
األول/ ديســمبر 1920، ودعــا إلــى ضــرورة إنشــاء هيئــات عماليــة وفالحيــة ملواجهــة 
االســتيطان الصهيونــي، وشــارك فــي املؤتمــر الفلســطيني الرابــع فــي القــدس فــي أيــار/ 

مايــو- حزيــران/ يونيــو 1921.

أو  العــرب  ونجــدة   ،)1911( الصهيونيــة  منهــا:  الكتــب،  مــن  عــددا  نصــار  أصــدر 
ذمــة  وفــي   ،)1919 )مســرحية،  العــرب  ووفــاء   ،)1919 )مســرحية،  العــرب  شــيم 
والقضيــة   ،)1922 مذكــرات  )روايــة-  الغســاني  ومفلــح   ،)1921 )روايــة،  العــرب 
الفلســطينية، والرجــل )حــول ســيرة امللــك عبــد العزيــز آل ســعود، 1936(، وترجــم 

.)1927( الجافــة  الزراعــة  كتــاب 

عانــى نصــار أثنــاء مســيرة حياتــه؛ إذ أغلقــت الســلطات العثمانيــة صحيفتــه ملــدة 
شــهرين عــام 1909، ورفعــت الطائفــة اليهوديــة دعــوة ضــده، واتهمتــه بإثــارة التفرقــة 
وتهييــج األفــكار، فتعــرض للمحاكمــة عــام 1910، لكــن املحكمــة برأتــه مــن التهمــة، 
والحقتــه الســلطات العثمانيــة مجــددا، فاختبــأ عنــد آل الفاهــوم فــي الناصــرة، ثــم 
عنــد عــرب الســردية فــي شــرق األردن عمــل خاللهــا فــي رعــي الغنــم لعاميــن ونصــف، 
القبــض  العثمانيــة  الســلطات  وألقــت  الغســاني،  مفلــح  اســم  نفســه  علــى  وأطلــق 
هــا مــا لبثــت أن أطلقــت  عليــه وســجنته فــي ســجن الديــوان العرفــي فــي دمشــق، إال أنَّ
ســراحه، وتعــرض ملضايقــات مــن االحتــالل البريطانــي، حيــث اعتقــل البريطانيــون 
زوجتــه عــام 1938 ملــدة عــام كامــل بتهمــة إمــداد الثــورة بالســالح. وأوقفــوا صحيفتــه 

عــدة مــرات، ثــم أغلقوهــا نهائيــا عــام 1944.

توفي في الناصرة في الثالث من آذار/ مارس عام 1948. 
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نزار بنات
)2021-1978(

• الســلط 	 مدينــة  يف  ولــد 
 .1978 عــام  األردنيــة 

• مرشــح لانتخابات التشــريعية 	
ــة  ــة الحري ــن كتل ــة ع املؤجل

والكرامــة عــام 2021.

• مــن أبــرز املعارضين للســلطة 	
لفلسطينية. ا

• ناشط سياسي وإعامي.	

ولــد نــزار خليــل محمــد بنــات فــي مدينــة الســلط األردنيــة فــي الثامــن والعشــرين مــن 
ــرة قضــاء الخليــل،  آب/ أغســطس عــام 1978، لعائلــة الجئــة مــن بلــدة عجــور املهجَّ
فــي  والثانويــة  املرحلتيــن األساســية  بنــات. درس  ولــدان وثالثــة  متــزوج ولديــه  وهــو 
مــدارس الســلط، وحصــل علــى الثانويــة العامــة مــن مدرســة الســلط الثانويــة عــام 
1996، ونــال درجــة البكالوريــوس فــي اللغــة العربيــة مــن كليــة اآلداب فــي الجامعــة 
األردنيــة عــام 2001. عمــل مدرســا فــي مدرســة مخيــم العــروب التابعــة لوكالــة الغــوث 
وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين )األونــروا(، ثــم عمــل فــي مجــال النجــارة وتصميــم 

الديكــور.

التحــق بنــات بحركــة فتــح فــي شــبابه املبكــر، وشــارك فــي فعالياتهــا الوطنيــة، ونشــط 
فــي إطــار العمــل الطالبــي، وتســلم قيــادة رابطــة أبنــاء فلســطين، وهــي جســم طالبــي 
وبــرز علــى مواقــع   ،2000 عــام  إلــى فلســطين  عــاد  الجامعــة.  أســوار  داخــل  فاعــل 
فــي أوســاط مــن  التواصــل االجتماعــي، وحظيــت مــواده املنشــورة بمتابعــة واســعة 
املجتمــع الفلســطيني خصوصــا فيديوهاتــه التــي كان يعلــق فيهــا علــى املســتجدات 
الشــديد  بنقــده  ُعــرف  وقــد  والثقافيــة،  واالجتماعيــة  واالقتصاديــة  السياســية 
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الحريــات  بتعزيــز  ومطالباتــه  واإلداري،  السيا�ســي  الفلســطينية  الســلطة  ألداء 
العامــة داخــل املجتمــع وفــي املؤسســات الرســمية، ومحاربــة الفســاد، ومعارضتــه 
للمفاوضــات وتجريمــه التنســيق األمنــي، وقــد اعتبــر مــن أبــرز املعارضيــن للســلطة.

الثانــي  فــي  إجراؤهــا  املقــرر  مــن  كان  التــي  التشــريعية  لالنتخابــات  بنــات  ترشــح 
أيــار/ مايــو عــام 2021، عــن قائمــة »الحريــة والكرامــة«، وأجــرى  والعشــرين مــن 
والوقفــات  املؤتمــرات  فــي  وشــارك  اإلعالميــة،  واللقــاءات  املقابــالت  مــن  الكثيــر 
التضامنيــة والحــراكات الشــعبية، وكتــب العديــد مــن املقــاالت التــي تعنــى بالقضيــة 

العربيــة. والوحــدة  الفلســطينية 

لتحريــر  طريقــا  املختلفــة  وأشــكالها  باملقاومــة  وآمــن  القومــي،  الفكــر  بنــات  تبنــى 
فلسطين، ورفع شعار »مؤمن بفلسطين محررة من النهر للبحر«، وناصر فصائل 
املقاومــة الفلســطينية، ورأى أن »األغلبيــة الصامتــة ال تصنــع ضجيجــا لكنهــا تصنــع 
التاريــخ، وهــذا مــا حــدث فــي تونــس ومصــر واليمــن وليبيــا، فالزعمــاء فــي تلــك البــالد 
مــألوا الدنيــا ضجيجــا، فيمــا الجمهــور الصامــت غــاب واســتتر وراء صــورة الزعيــم 
 بعــض 

ّ
عقــودا طويلــة، حتــى ذابــت صــورة تلــك األغلبيــة تمامــا، ولــم نعــد نســمع لهــا إال

الصرخــات، لكنهــا انتفضــت فجــأة وصنعــت التاريــخ«، وقــد دعــا إلــى تفكيــك البنيــة 
السياســية واألمنيــة للســلطة الفلســطينية.

عانــى بنــات خــالل مســيرة حياتــه؛ فقــد اعتقلتــه الســلطات األردنيــة بســبب آرائــه 
للســلطة  التابعــة  فــي األردن، واعتقلتــه األجهــزة األمنيــة  أثنــاء دراســته  السياســية 
ثمانــي مــرات علــى خلفيــة معارضتــه وانتقــاده لسياســة الســلطة وبعــض رموزهــا، 
مايــو  أيــار/  مــن  الثانــي  فــي  مســلحين  قبــل  مــن  النــار  إلطــالق  منزلــه  تعــرض  كمــا 
األمنيــة  بنــات حينهــا علــى حســابه علــى فيســبوك األجهــزة  اتهــم  وقــد  عــام 2021، 
الفلســطينية بالوقــوف خلفهــا، كمــا تعــرض لعــدة محــاوالت اغتيــال بإطــالق النــار 
علــى منزلــه، وطاردتــه األجهــزة األمنيــة عــدة مــرات كان آخرهــا فــي شــهر نيســان 2021 
والتــي انتهــت باعتقالــه صبــاح الرابــع والعشــرين مــن حزيــران/ يونيــو عــام 2021، مــن 
منــزل أحــد أقربائــه الــذي كان يقيــم فيــه فــي املنطقــة الجنوبيــة مــن مدينــة الخليــل، 
الحيــاة،  إلــى مفارقتــه  أدى  ممــا  اعتقالــه،  أثنــاء عمليــة  بالضــرب  عليــه  واالعتــداء 
حيــث كشــف التقريــر الطبــي األولــي أن بنــات »تعــرض لعنــف خارجــي فــي عــدة مناطــق 
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مــن الجســم، وأنــه تعــرض لضــرب فــي أنحــاء جســمه كافــة، وخــالل نقلــه إلــى مركــز 
األمــن الوقائــي، وقبــل وصولــه أغمــي عليــه وفقــد الوعــي، وبالتالــي نقلــه أفــراد القــوة 
األمنيــة إلــى مستشــفى عاليــة الحكومــي فــي الخليــل بســيارات األجهــزة األمنيــة، لكنــه 
وصــل ميتــا«، حيــث خلــص التقريــر إلــى أن ســبب الوفــاة »هــو الصدمــة العصبيــة، 
ممــا تســبب بوقــوع فشــل قلبــي ورئــوي حــاد«، وقــد القــت وفاتــه انتقــادات واســعة 

داخليــا ودوليــا.
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نسيم عنفوص 

• عابــود يف 	 بلــدة  ولــد يف 
والبيــرة  اهلل  رام  محافظــة 

.1954 عــام 

• عضو مؤسس لنقابة املدارس 	
الخاصة وعضو هيئتها اإلداريـة 

.)1986-1982(

• العمــل 	 لجــان  يف  عضــو 
التطوعــي يف محافظــة رام 

ســابقًا.  والبيــرة  اهلل 

• املديــر املالــي واإلداري يف 	
.)2014-1999( املدنيــة  الشــؤون  وزارة 

• ــدس 	 ــة الق ــن قائم ــريعية ع ــات التش ــح لانتخاب مرش
ــام 2021. ــا ع موعدن

ولــد نســيم ســليم مو�ســى عنفــوص فــي الثانــي عشــر مــن آب/ أغســطس عــام 1954 
فــي بلــدة عابــود فــي محافظــة رام هللا والبيــرة، وهــو متــزوج ولــه ولــدان وبنتــان. درس 
املرحلــة األساســية فــي مدرســة عابــود، واملرحلــة الثانويــة فــي مدرســة األميــر حســن 
فــي بيرزيــت، وحصــل منهــا علــى شــهادة الثانويــة العامــة فــي الفــرع األدبــي عــام 1973، 
ونــال درجــة البكالوريــوس فــي األدب اإلنجليــزي مــن جامعــة املوصــل فــي العــراق عــام 
ًســا للغــة اإلنجليزيــة فــي الكليــة األهليــة فــي مدينــة رام هللا، بيــن عامــي  1979. عمــل ُمدّرِ
فــي محافظــة رام هللا  بلــدة الطيبــة  فــي  ثــمَّ مديــًرا ملدرســة الالتيــن   ،)1989-1979(
والبيــرة بيــن عامــي )1994-1996(، ثــمَّ مديــًرا ملدرســة الالتيــن فــي بلــدة عابــود بيــن 
عامــي )-1996 1999(، وعمــل مديــًرا مالًيــا وإدارًيــا فــي وزارة الشــؤون املدنيــة منــذ 
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عــام 1999 حتــى تقاعــده عــام 2014.

انخرط عنفوص في العمل الوطني أثناء دراســته الثانوية، وانتمى للجبهة الشــعبية 
لتحريــر فلســطين، وشــارك فــي نشــاطاتها الوطنيــة، ونشــط فــي العمــل الطالبــي أثنــاء 
دراســته الجامعيــة ضمــن االتحــاد العــام لطلبــة فلســطين، وكان أحــد كــوادر لجــان 
القــرن  وثمانينيــات  ســبعينيات  فــي  والبيــرة  هللا  رام  محافظــة  فــي  التطوعــي  العمــل 
املا�ســي، ومــن قيــادات العمــل النقابــي، حيــث أســس نقابــة املــدارس الخاصــة مــع 
لفترتيــن  اإلداريــة  هيئتهــا  فــي  عضــوا  وكان  النقابــي،  العمــل  نشــطاء  مــن  مجموعــة 
ترشــح   .)1993-1987( األولــى  االنتفاضــة  نشــطاء  مــن  وهــو   ،)1986-1982(
لالنتخابــات التشــريعية ضمــن قائمــة القــدس موعدنــا التابعــة لحركــة حمــاس عــن 

املقعــد املســيحي عــام 2021.

يــرى عنفــوص أن مســتقبل القضيــة الفلســطينية مخيــف جــًدا، والفلســطينيون 
اســة، فــإذا مــا انزلقــت األمــور ســلًبا فــإن القــادم  يعيشــون محطــة مفصليــة وحسَّ
مخيــف، وإذا اســتطاع الفلســطينيون إعــادة ترتيــب األوراق وضبــط البوصلــة فــإن 
األمــل موجــود ملســتقبل أفضــل، والوضــع القائــم فــي هــذه املرحلــة هــو نتــاج تجربــة 
أوســلو التــي أعــادت القضيــة الوطنيــة للخلــف وأوصلــت الشــعب الفلســطيني ملــا 
نحــن عليــه اآلن، وحتــى فــي ظــل االنتــداب البريطانــي لــم يكــن الحــال الفلســطيني بهــذا 
الســوء. ويعتقــد أن الشــراكة السياســية كان مــن املفتــرض أن تتحقــق منــذ زمــن 
طويــل، لكــنَّ الطبقــة الوســطى التــي اســتلمت الســلطة بــدأت تبحــث عــن مصالحهــا 
ــل العمــل الوطنــي، ويطالــب بالتحقيــق الفعلــي 

َّ
وهــذا ََضــَرَب ميثاقنــا الوطنــي وعط

للشــراكة السياســية علــى أســاس إعــادة القضيــة الفلســطينية والبرنامــج الوطنــي 
ته الصحيحــة، ويشــير إلــى أن إحيــاء منظمــة التحريــر أمــر ممكــن، علــى أن 

َّ
إلــى ســك

يكــون وفــق مبــدأ الشــراكة الوطنيــة وإنهــاء أوســلو والتنســيق األمنــي ووضــع أســس 
نضاليــة حقيقيــة، وهــذا ال يلغــي إمكانيــة التعــاون مــع املجتمــع الدولــي ولكــن علــى 

قاعــدة الوصــول للحقــوق الوطنيــة.

يؤمــن بــأن املقاومــة بكافــة أدواتهــا وأشــكالها بمــا فيهــا املســلحة أدوات مهمــة لتحريــر 
علــى  واالعتمــاد  املقاومــة،  هــذه  تبقــى  احتــالل  هنــاك  دام  ومــا  املحتلــة،  األرض 
النضــال الســلمي فقــط يجعــل مــن القضيــة الفلســطينية تــراوح مكانهــا، وبالعكــس 
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الفلســطينية،  للقضيــة  جــًدا  مدمــرة  مرحلــة  فهــو  االنقســام  ــا  أمَّ الكثيــر،  تخســر 
واســتمرار االنقســام يصــب فــي خدمــة مصالــح االحتــالل، ســواء مــن حيــث الفصــل 
ــد 

َّ
الجغرافــي أو ضــرب البرنامــج الوطنــي للقــوى واألحــزاب الفلســطينية وهــو مــا ول

النظــام السيا�ســي ال  ــه إذا كان  أنَّ فــي صفــوف الفلســطينيين. ويــرى  حالــة إحبــاط 
يتســم بالعــدل ويخــدم فئــة بعينهــا فــإنَّ مصيــره الفشــل، ونحــن ليــس لدينــا نظــام 

عــادل ويكفــي تغييــب املجلــس التشــريعي لخمســة عشــر عاًمــا.

عانى عنفوص من االحتالل؛ فقد تعرَّض لالعتقال أول مرة عام 1973، وأصدرت 
املحكمــة الصهيونيــة بحقــه قــراًرا بســجنه تســعة أشــهر وعاميــن مــع وقــف التنفيــذ، 
اعتقاالتــه،  توالــت  ثــمَّ   ،)1979-1978( عامــي  بيــن  الســفر  مــن  االحتــالل  ومنعــه 
خصوًصــا أثنــاء االنتفاضــة األولــى، حيــث اعتقــل عــام 1987 وعــام 1988، وتعــرض 
شــه وعبــث بمحتوياتــه، وتــم 

َّ
لتحقيــق قــاٍس، وداهــم االحتــالل بيتــه عــدة مــرات وفت

اســتدعاءه أكثــر مــن مــرة مــن قبــل مخابــرات االحتــالل، وتعــرض لفقــدان وظيفتــه 
فــي التدريــس فــي الكليــة األهليــة بســبب تكــرار اعتقالــه.

 



237

نظمي اجلعبة

• ولــد يف البلــدة القديمــة يف 	
القــدس املحتلــة عــام 1955.

• مؤرخ وكاتب.	

• للمتحــف 	 ســابق  مديــر 
املســجد  يف  الفلســطيني 
جامعــة  ومتحــف  األقصــى 

يــت. ز بير

• الجانبيــن 	 يف   ناشــط 
الثقايف واملؤسساتي. 

الســادس  فــي  املحتلــة  القــدس  فــي  القديمــة  البلــدة  فــي  الجعبــة  أميــن  نظمــي  ولــد 
عشــر مــن تشــرين األول/ أكتوبــر عــام 1955، وهــو متــزوج ولــه ولــد وبنتــان. درس 
املرحلــة األساســية فــي املدرســة الُعمريــة االبتدائيــة علــى الجــدار الشــمالي للمســجد 
األق�سى، ومدرســة عبد هللا بن الحســين اإلعدادية في حي الشــيخ جراح، والثانوية 
فــي املعهــد العربــي الكويتــي فــي بلــدة أبــو ديــس، واملدرســة الهاشــمية فــي مدينــة البيــرة، 
وحصــل مــن األخيــرة علــى الثانويــة العامــة فــي الفــرع العلمــي عــام 1976، ونــال درجــة 
البكالوريــوس فــي دراســات الشــرق األوســط واآلثــار مــن جامعــة بيرزيــت عــام 1981، 
ودرجــة املاجســتير فــي الدراســات الشــرقية واإليرانيــة والتوراتيــة مــن جامعــة توبنغــن 
فــي أملانيــا الغربيــة عــام 1988، ودرجــة الدكتــوراه مــن   University of Tubingen
فــي  فــي الدراســات الشــرقية عــام 1991. أدار املتحــف الفلســطيني  ذات الجامعــة 
املســجد األق�ســى بيــن عامــي )1981-1984(، وعمــل مســاعدا أكاديميــا فــي جامعــة 
توبنغــن فــي أملانيــا الغربيــة بيــن عامــي )1988-19991(، وعميــدا لشــؤون الطلبــة فــي 
جامعــة بيرزيــت بيــن عامــي )1995-1997(، ومديــرا مشــاركا ملركــز املعمــار الشــعبي 
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»رواق« بيــن عامــي )1994-2010(، ورئيســا لدائــرة التاريــخ فــي جامعــة بيرزيــت بيــن 
عامــي )1997-1999(، ورئيســا لدائــرة التاريــخ واآلثــار فــي جامعــة بيرزيــت بيــن عامــي 

)2011-2013(، ومديــرا ملتحــف جامعــة بيرزيــت بيــن عامــي )2021-2019(.

وتنفيــذ  تخطيــط  فــي  وشــارك   ،1975 عــام  الديمقراطيــة  للجبهــة  الجعبــة  انتمــى 
القــرن  ســبعينات  منــذ  املحتلــة  األرض  داخــل  والسياســية  الوطنيــة  الفعاليــات 
ــه مــا لبــث أن  العشــرين، ثــمَّ تحــول إلــى االتحــاد الديمقراطــي )فــدا( عــام 1991، لكنَّ
ــز نشــاطاته 

َّ
اســتقال منــه، ولــم تعــد لــه أيــة ارتباطــات حزبيــة منــذ عــام 1999، ورك

املجلــة  تحريــر  هيئــة  فــي  عضــوا  فأصبــح  واملؤسســاتي؛  الثقافــي  الجانبيــن  علــى 
أمنــاء  مجلــس  فــي  وعضــوا   ،1998 عــام  منــذ   Jerusalem Quarterly الفصليــة 
جمعيــة الرفــاه االجتماعــي فــي القــدس منــذ عــام 1998، وعضــوا فــي امللتقــى الفكــري 
فيصــل  ملؤسســة  اإلداريــة  الهيئــة  فــي  وعضــوا   ،)2017-2000( عامــي  بيــن  العربــي 
الحســيني منــذ عــام 2002، وعضــوا فــي مجلــس أمنــاء مؤسســة يبــوس لإلنتــاج الفنــي 
ومســؤول   ،)2015-2010( عامــي  بيــن  اإلداريــة  هيئتهــا  ورئيــس   ،2002 عــام  منــذ 
خطــة إعمــار القــدس القديمــة ضمــن فريــق اليونســكو )Action Plan( بيــن عامــي 
)2006-2007(، وعضــوا فــي لجنــة متحــف الشــهيد ياســر عرفــات منــذ عــام 2008، 
ومســؤول الخطــة االســتراتيجية الوطنيــة الفلســطينية لقطــاع الثقافــة فــي مدينــة 
القــدس عــام 2010، ومنســقا للجنــة العلميــة فــي متحــف محمــود درويــش بيــن عامــي 
)2010-2012(، وعضــوا فــي اللجنــة الرئاســية لترميــم كنيســة املهــد منــذ عــام 2012.

يتبنــى الجعبــة الفكــر اليســاري، ويؤمــن بالعدالــة والحريــة واملســاواة وحقــوق املــرأة، 
املعــاش،  الواقــع  مــن  إرهاصــات  وهنالــك  ســينتهى،  االحتــالل  بــأن  أيضــا  ويؤمــن 
 ،Apartheid األبارتهايــد  مــع  صــراع  إلــى  ســيتحول  الوطنــي  النضــال  بــأن  ويعتقــد 
زاد  عليــه  املعتمــد  التســوية  ومســار  اســتراتيجي،  خطــأ  أوســلو  اتفــاق  بــأن  ويعتبــر 
االتفــاق ســوء، ويــرى أنــه يجــب الوصــول إلــى الوســائل التــي تــؤدي إلــى التنصــل منــه، 
فــي املقابــل يــرى أن كل وســائل املقاومــة شــرعية، وشــكلها يتحــدد فــي كل مرحلــة بمــا 
يخــدم طريــق التحــرر واالســتقالل، حيــث بّينــت التجــارب التاريخيــة فــي فلســطين 

وغيرهــا مــآالت االحتــالل وانتصــار حــركات التحــرر.

التحريــر  منظمــة  فــي  تكــون  أن  يجــب  الوطنيــة  الشــراكة  أن  الجعبــة  يعتبــر 
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الفلســطينية، بعــد أن تســترد هويتهــا، واســتراتيجيتها، وتمثيلهــا للــكل الفلســطيني، 
يــد  ّقِ

ُ
ت وبالتالــي تكــون املنظمــة الســاحة الرئيســة للعمــل الوطنــي، ال الســلطة التــي 

النضــال، ويميــل الجعبــة إلــى نظــام تتحــول فيــه الســلطة إلــى بلديــات، وال تتواجــد 
الدولــة  حــل  نحــو  ويتجــه  لالحتــالل،  شــّرِعة 

ُ
وامل الخادعــة  »الدولــة«  مظاهــر  فيــه 

أن  ويــرى  بروزهــا،  منــذ  الدولتيــن  حــل  فكــرة  مــن داعمــي  كان  أنــه  رغــم  الواحــدة، 
الحالــي  النظــام  وأن  فيــه،  االســتقرار  يريــدون  مــكان  أي  إلــى  العــودة  حــق  لالجئيــن 
الفلســطيني هــو نظــام زبائنــي، فيــه نســبة عاليــة مــن املحســوبية والفســاد، وهــو 

الديكتاتوريــة. أعتــاب  وعلــى  الديمقراطيــة  عــن  بعيــد 

تغطــي كتابــات الجعبــة موضوعــات التاريــخ والعمــارة واآلثــار والسياســة، وتركز على 
القــدس تاريخــا وواقعــا، وقــد صــدر لــه تســعة عشــر كتابــا، وكتــب عــددا مــن املقــاالت 
م مجموعــة كبيــرة مــن املحاضــرات العامــة، وأشــرف  العلميــة بلغــات مختلفــة، وقــدَّ
علــى عــدد مــن رســائل املاجســتير، ومــن كتبــه: املؤسســات الثقافيــة والتــراث الثقافــي 
والقــدس   ،)2005( الخالديــة  املكتبــة  مخطوطــات  وفهــرس   ،)2001( القــدس  فــي 
العربيــة: أربعــون عامــا مــن االحتــالل اإلســرائيلي )2008(، واإلســكان فــي القــدس بيــن 
مطرقــة االســتيطان واإلمكانــات املتاحــة )2009(، ورام هللا عمــارة وتاريــخ )مشــترك، 
2012(، والقدس في الكتابات التاريخية اإلسرائيلية )2019(، وحارة اليهود وحارة 
املغاربــة فــي القــدس القديمــة: التاريــخ واملصيــر بيــن التدميــر والتهويــد )2019(، ولفتــا 

 شــعب: التاريــخ والتــراث الثقافــي والنضــال )مشــترك، 2021(.
ْ

ســجّل

فــي  قــوات االحتــالل عــام 1973، وق�ســى  فــي مســيرة حياتــه؛ حيــث اعتقلتــه  عانــى 
عــن عشــرات  أشــهر، فضــال  ثمانيــة  ملــدة  عــام 1978  ســجونها عاميــن، واعتقلتــه 

عــن شــهر. تقــل مدتهــا  التــي  القصيــرة  االعتقــاالت 
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• ولــد يف بلــدة كفــر قليــل 	
ــام  ــس ع ــة نابل ــوب مدين جن

.1962

• فضائيــة 	 مكتــب  مديــر 
 القــدس يف الضفــة الغربيــة

.)2012-2011(

• أبعــده االحتــال إلــى مــرج 	
ــر  ــان أواخ ــوب لبن ــور جن الزه

عــام 1992.

• إعامــي فلســطيني وناشــط 	
يف العمــل املؤسســي. 

ولــد نــواف إبراهيــم محمــد العامــر فــي الثانــي عشــر مــن أغســطس/ آب عــام 1962، 
فــي بلــدة كفــر قليــل جنــوب مدينــة نابلــس. متــزوج ولــه مــن األبنــاء أربعــة ذكــور وأربــع 
إنــاث. أنهــى املرحلتيــن االبتدائيــة واإلعداديــة فــي مدرســة كفــر قليــل، وحصــل علــى 
ُمنــح   .1980 عــام  الثانويــة  حــوارة  مدرســة  مــن  األدبــي  الفــرع  فــي  العامــة  الثانويــة 
عمــان  مدينــة  فــي  املتوســطة  الجامعيــة  الكليــة  مــن  املحاســبة  فــي  الدبلــوم  شــهادة 
عــام 1982. التحــق بجامعــة بيرزيــت عــام 1998 وحصــل منهــا علــى شــهادة دبلــوم 
منهــي فــي الصحافــة. عمــل بعــد تخرجــه مباشــرة محاســبا فــي املستشــفى اإلســالمي فــي 
مدينــة عمــان لعــدة أشــهر، ثــمَّ عــاد إلــى فلســطين، وعمــل فــي ســوق الخضــار املركــزي 
فــي مدينــة نابلــس بصحبــة القيــادي فــي حمــاس جمــال منصــور فــي الفتــرة بيــن عــام 
فــي شــركة عنبتــاوي. اتجــه العامــر للعمــل  ثــم انتقــال معــا للعمــل   ،)1990-1983(
فــي الصحافــة، حيــث انضــم إلــى طاقــم مكتــب نابلــس للصحافــة والــذي كان يديــره 
افتتــح مكتــب »رؤيــة«   .)2002 بيــن عامــي )1994 –  فيــه  جمــال منصــور، وعمــل 
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للصحافــة عــام 2003، وأصبــح ســكرتير تحريــر فــي مكتــب وكالــة رامتــان عــام 2006، 
ثــمَّ منســق فضائيــة القــدس بيــن األعــوام )2009-2011(، ومديــر مكتبهــا فــي الضفــة 
فــي الفتــرة بيــن عامــي )2011-2012(، ومنســق البرامــج فيهــا ومديــر مكتبهــا فــي شــمال 

الضفــة حتــى 2017. ويعمــل اآلن إعالميــا حــرا.  

إبــان  فتــح  لحركــة  التابعــة  الطالبيــة  الشــبيبة  فــي صفــوف حركــة  العامــر  انخــرط 
وانكــب  املســلمين،  اإلخــوان  بجماعــة  والتحــق  تركهــا  لكنــه  املدرســة،  فــي  دراســته 
عمــان،  مدينــة  فــي  الجامعيــة  الكليــة  فــي  دراســته  أيــام  خصوصــا  نشــاطاتها  علــى 
حيــث ترشــح لعضويــة مجلــس الطلبــة عــن قســم املحاســبة ممثــال لإلخــوان. عــاد 
إلــى فلســطين وانخــرط فــي نشــاطات الحركــة اإلســالمية، وكان ضمــن وفــد الحركــة 
اإلســالمية املشــارك فــي االحتفــال املركــزي بالعائديــن مــن الخــارج إثــر توقيــع اتفــاق 

ــم فــي مدينــة أريحــا عــام 1994،  ِ
ّ
ظ

ُ
أوســلو والــذي ن

نــادي كفــر  فــي إطــار بلدتــه؛ فــكان مــن مؤس�ســي  فــي العمــل األهلــي  ســاهم العامــر 
قليــل الريا�ســي عــام 1994، ومــن مؤس�ســي لجنــة اإلصــالح فــي البلــدة عــام 1997. 
ن أثنــاء دراســته فــي األردن  ولــه اهتمامــات فنيــة متعــددة، منهــا  اإلنشــاد، حيــث كــوَّ
فرقــة » أســامة بــن زيــد للنشــيد اإلســالمي » التــي أدت عروضــا فــي عمــان، وبعــض 
أناشــيدها مــن كلماتــه، كمــا أنشــأ مــع جمــال منصــور بعــد عودتــه إلــى فلســطين فرقــة 

الغربــاء للفــن اإلســالمي، وكتــب لهــا عــددا كبيــرا مــن أناشــيدها. 

تولى مسؤولية تحرير مجلة أشواق الحرية في الفترة بين )2000 – 2001(، وصدر 
لــه عــام 2013 كتــاب أيــام الرمــادة حيــث يســرد فيــه جانبــا مــن التجربــة االعتقاليــة، 

ولــه عــدد مــن اإلنتاجــات الفكريــة واألدبيــة التــي تنتظــر النشــر.

رغــم  الفلســطينيين،  صالــح  فــي  الفلســطينية  القضيــة  مســتقبل  أن  العامــر  يــرى 
املخاطــر التــي جلبهــا دخــول منظمــة التحريــر فــي التســوية وتوقيعهــا اتفــاق أوســلو، 
مشــروع  حــق  أشــكالها  بكافــة  املقاومــة  بــأن  ويعتقــد  االنقســام،  أحــداث  وكذلــك 
الفلســطينيين  واجــب  مــن  وأن  بلدهــم،  لتحريــر  وســيلتهم  وهــي  للفلســطينيين 
الوصــول إلــى حالــة إجمــاع وطنــي علــى مشــروعهم التحريــري، بحيــث تكــون منظمــة 
والجهــاد  حمــاس  حركتــي  وإدخــال  إصالحهــا  بعــد  ولكــن  الجامــع،  اإلطــار  التحريــر 
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فيهــا. اإلســالمي 

 ،1972 عــام  مــرة  أول  االحتــالل  اعتقلــه  إذ  حياتــه؛  مســيرة  أثنــاء  العامــر  عانــى 
وألنــه كان صغيــرا، فقــد اكتفــى باحتجــازه ملــدة أســبوعين مــن الصبــاح إلــى املســاء، 
ثــم اعتقــل مــرة أخــرى فــي العــام 1988، وتعــرض لتحقيــق قــاس فــي مركــز تحقيــق 
طولكــرم ملــدة شــهر دون أن يعتــرف بالتهــم املوجــه لــه. أبعــد العامــر إلــى مــرج الزهــور 
فــي الســابع عشــر مــن كانــون األول / ديســمبر عــام 1992 مــع مجموعــة  فــي لبنــان 
كبيــرة مــن الفلســطينيين، وأصيــب بوعكــة صحيــة شــديدة فــي بدايــة اإلبعــاد، األمــر 
الــذي أجبــر االحتــالل علــى إعادتــه إلــى فلســطين مــع مجموعــة أخــرى مــن املبعديــن 
ثــم صــدر حكــم  إلــى التحقيــق ومــن  بعــد مــرور شــهرين علــى إبعــاده، وتــم تحويلــه 
2000 شــيكل، وعــاود  20 شــهرا مــع غرامــة ماليــة مقدارهــا  عليــه باالعتقــال ملــدة 
اعتقالــه عــام 2000، وأحالــه إلــى التحقيــق فــي ســجن ســري قرابــة الـــ 45 يومــا ثــمَّ 
حولــه لالعتقــال اإلداري ملــدة عــام. ثــمَّ تعــرض لالعتقــال مــرة خامســة عــام 2011 
وق�سى باالعتقال اإلداري 14 شــهرا، واعتقل لدى أجهزة أمن الســلطة عام 1996 

ملــدة ســتة أشــهر.    
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وليد شريم )أبو علي إياد(
)1971-1935(

• ولد يف مدينة قلقيلية.	

• يف 	 التأســيس  جيــل  مــن 
فتــح. حركــة 

• املركزيــة	 اللجنــة   عضــو 
لحركة فتح )1971-1968(.

• عضــو القيــادة العامــة لقــوات 	
العاصفــة )1971-1969(. 

• قائــد الفدائييــن يف منطقــة 	
عجلــون عــام 1971. 

ولــد وليــد أحمــد نمــر نصــر شــريم، املعــروف بـــ » أبــو علــي إيــاد«، فــي مدينــة قلقيليــة 
فــي الثامــن عشــر مــن كانــون الثانــي/ ينايــر عــام 1935. درس املرحلتيــن األساســية 
والثانويــة فــي مــدارس مدينــة قلقيليــة، وحصــل علــى الثانويــة العامــة عــام 1953، 
وأتــم دورة إعــداد معلميــن فــي مدينــة بعقوبــة فــي العــراق عــام 1954. عمــل مدّرِســا فــي 
مدرســة الوكالــة االبتدائيــة فــي قلقيليــة، ومدّرِســا فــي الســعودية بيــن عامــي )1954-

1962(، ومدّرِســا فــي الجزائــر بيــن عامــي )1965-1962(.

انتمــى لحركــة فتــح بدايــة ســتينيات القــرن املا�ســي، وشــارك فــي أول دورة عســكرية 
لكوادرهــا فــي الجزائــر صيــف عــام 1964، وتفــرغ للعمــل العســكري داخــل الحركــة 
ومســؤولها  للحركــة،  امليدانيــة  القيــادة  مــن  واحــدا  وأصبــح   ،1965 عــام  منــذ 
علــى  وعمــل  الغربيــة  الضفــة  دخــل   .1966 عــام  الغربيــة  الضفــة  فــي  العســكري 
اســتقطاب عناصــر جديــدة لفتــح، وشــارك فــي تخطيــط وتنفيــذ عــدد مــن العمليــات 
ضــد مواقــع جيــش االحتــالل واملســتوطنين الصهاينــة، منهــا الهجــوم علــى مســتعمرة 
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»بيــت يوســف« قضــاء بيســان ومســتعمرات »املنــارة« و«هونيــن« و«كفــر جلعــادي« 
فــي الجليــل عــام 1966، وأشــرف علــى معســكرات تدريــب مقاتلــي فتــح فــي معســكر 
متقدمــة  قواعــد  وأقــام  والزهــرات،  األشــبال  مخيمــات  وعلــى  ســوريا،  فــي  الهامــة 
ملقاتلــي فتــح بالقــرب مــن الجــوالن املحتــّل، وأنشــأ مقــرا لجهــاز اســتخبارات عســكري 
تابــع لفتــح فــي درعــا عــام 1968، وأوكلــت لــه فتــح مســؤولية ســاحتي ســوريا ولبنــان.

فــي  الثانــي  فــي اللجنــة املركزيــة لحركــة فتــح خــالل املؤتمــر الحرـكـي  انتخــب عضــوا 
العراقــي  النظاميــن  مــع  الجيــدة  عالقاتــه  خــالل  مــن  ــق  وحقَّ  ،1968 عــام  دمشــق 
األغــوار  فــي  الكرامــة  فــي منطقــة  الفدائييــن  إمــداد  منهــا؛  إنجــازات  عــدة  والســوري 
بالســالح، والعمــل بـــ »إجــازة فتــح«، وهــي الورقــة التــي كانــت الدائــرة العســكرية فــي 
فتــح تصدرهــا لتســهيل مــرور مقاتليهــا عبــر نقــاط الحــدود بيــن األقطــار العربيــة، 
 Shmuel روسنواســر  شــموئيل  الصهيونــي  الجنــدي  أســر  عمليــة   

َ
ونّفــذ ــط 

َّ
وخط

Rosenwasser مــن منطقــة املطلــة علــى الحــدود الفلســطينية اللبنانيــة فــي الحــادي 
الصهيونــي  األســير  بقــي  وقــد   ،1969 عــام  ديســمبر   / أول  كانــون  مــن  والثالثيــن 
محتجــزا لــدى فتــح حتــى أطلــق ســراحه فــي عمليــة تبــادل لألســرى تــم فيهــا إطــالق 
ســراح األســير محمــود بكــر حجــازي مقابــل الجنــدي الصهيونــي فــي الثانــي والعشــرين 
مــن شــباط/ فبرايــر عــام 1971. أصبــح قائــدا عامــا للفدائييــن فــي جــرش عــام 1971.

الفدائييــن،  صفــوف  داخــل  العســكري  االنضبــاط  علــى  بحرصــه  علــي  أبــو  عــرف 
إلــى األرض املحتلــة، والوقــوف  الفدائيــة  وتركيــزه علــى اســتمرار إرســال الدوريــات 
واألغــوار،  الجبــال  فــي  بقائهــم  إلــى  ودعــا  األردنيــة،  للمــدن  الفدائييــن  دخــول  ضــد 
لــن  الســوريين  بــأن  يــرى  وكان  األردنيــة،  الســلطات  مــع  الصــدام  تجنــب  وحــاول 
يتدخلــوا لصالــح الفلســطينيين إذا مــا اندلعــت املواجهــة بينهــم وبيــن النظــام األردنــي.

الوفــود  فــي  يشــارك  فــكان  السياســية،  النشــاطات  فــي  إيــاد  علــي  أبــو  انخــرط   
وأجنبيــة.  عربيــة  دوال  زارت  التــي  الفلســطينية 

عانــى أبــو علــي إيــاد أثنــاء مســيرته النضاليــة؛ إذ اعتقلتــه الســلطات الســورية إثــر 
مقتــل عنصريــن مــن فتــح همــا محمــد حشــمة ويوســف عرابــي داخــل إحــدى مقــرات 
فتــح فــي ســوريا عــام 1966، واعتقلتــه املخابــرات اللبنانيــة مــرة أخــرى أثنــاء توجهــه 
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فــي دوريــة اســتطالع إلــى األرض املحتلــة، وتعــّرض لإلصابــة أثنــاء إشــرافه علــى تدريــب 
فدائيين في معســكر الهامة في ســوريا في الثامن والعشــرين من شــباط / فبراير عام 
1968، وتضــررت ســاقه اليســرى وإحــدى عينيــه، وتــم التضييــق عليــه، حيــث صــدر 
قرار من النظام الســوري بإبعاده عن األرا�سي الســورية بعد اســتالم حافظ األســد 
الحكــم أوائــل عــام 1971، فانتقــل إلــى لبنــان، ثــمَّ اضطــر للخــروج منــه واالســتقرار 
األردنــي  الجيــش  بيــن  صدامــات  جــرت  أن  إلــى  هنــاك  وبقــي  األردن،  فــي  جــرش  فــي 

والفدائييــن، وتــم اغتيالــه فــي الســابع والعشــرين مــن تمــوز/ يوليــو عــام 1971.

وأطلقــت   ،1996 عــام  باســمه  ميدانــا  قلقيليــة  بلديــة  دشــنت  لذكــراه  وتخليــدا 
مديريــة التربيــة والتعليــم فــي محافظــة قلقيليــة اســمه علــى مدرســة ثانويــة للبنــات 

داخل املدينة.   
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حييى السراج

• ولد يف مدينة غزة عام 1962. 	

• رئيس بلدية غزة منذ 2019.	

• مفوضــي 	 مجلــس  عضــو 
ــتقلة لحقــوق  الهيئــة املس

اإلنسان منذ 2014.

• املصالحــة	 لجنــة   عضــو 
الفلسطينية )2014-2008(.

• نقابــة	 إدارة  مجلــس   عضــو 
ــزة ــي غـ ــن فـ  املهـنـدسـيـ

.)2007-1998(

ولــد يحيــى رشــدي علــي الســراج فــي مدينــة غــزة فــي الرابــع والعشــرين مــن شــباط / 
فبراير عام 1962، ألســرة فلســطينية الجئة، تعود أصولها إلى مدينة يافا املحتلة، 
مدرســتي  فــي  األساســية  املرحلــة  درس  بنــات.  وثــالث  أوالد  أربعــة  ولــه  متــزوج  وهــو 
اإلمــام الشــافعي والزيتــون فــي مدينــة غــزة، واملرحلــة الثانويــة فــي مدرســة فلســطين 
الثانويــة فــي غــزة، وحصــل منهــا علــى الثانويــة العامــة فــي الفــرع العلمــي عــام 1979، 
النجــاح عــام 1985،  مــن جامعــة  الهندســة املدنيــة  فــي  البكالوريــوس  ونــال درجــة 
 University ليــدز  جامعــة  مــن  املــرور  وتخطيــط  الهندســة  فــي  املاجســتير  ودرجــة 
of Leeds فــي بريطانيــا عــام 1987، ودرجــة الدكتــوراه فــي إدارة املــرور مــن جامعــة 
برادفــورد University of Bradford فــي بريطانيــا عــام 1995. عمــل مســاعد تدريــس 
قســم  فــي  محاضــرا  عمــل  ثــم   ،)1992  1987-( عامــي  بيــن  برادفــورد  جامعــة  فــي 
الهندســة املدنيــة فــي الجامعــة اإلســالمية فــي غــزة عــام 1994، ثــم رئيســا للقســم بيــن 
عامــي )1996 1998-(، ثــم أســتاذا مســاعدا فــي ذات الجامعــة بيــن عامــي )1996 
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ونــال  بيــن عامــي )2019-2011(،  الجامعــة  فــي ذات  أســتاذا مشــاركا  ثــمَّ   ،)-2003
درجــة األســتاذية فــي الهندســة املدنيــة فــي أوائــل عــام 2020، وتقلــد عــدة مناصــب 
للشــؤون  الجامعــة  رئيــس  نائــب  منهــا: مســاعد  اإلســالمية  الجامعــة  داخــل  إداريــة 
للشــؤون اإلداريــة  الجامعــة  رئيــس  ونائــب  بيــن عامــي )1998 – 2003(،  اإلداريــة 
بيــن عامــي )2012 – 2013(، ونائــب رئيــس الجامعــة للشــؤون الخارجيــة بيــن عامــي 
ــن رئيســا للكليــة الجامعيــة للعلــوم التطبيقيــة فــي غــزة  بيــن  )2013 – 2015(، وُعّيِ
عامــي )2003 – 2012(، وشــارك فــي تأســيس شــركة املركــز االستشــاري فــي اإلدارة 
Rai- شــركة  تأســيس  فــي  وشــارك  فيهــا،  استشــاريا  وعمــل   ،1994 عــام  الهندســية 
عــام 2010. للخدمــات االستشــارية والتصميميــة والهندســية واإلداريــة   consult

انخــرط الســراج فــي النشــاط النقابــي واملؤسســاتي؛ حيــث انتخــب عضــوا فــي نقابــة 
املهندســين فــرع غــزة بيــن عامــي )1998 – 2007(، وكان عضــوا فــي مجلــس إدارة 
وتنميــة  للبيئــة  نطــوف  جمعيــة  تأســيس  فــي  وســاهم  األعــوام،  ذات  فــي  النقابــة 
 املجتمع عام 2002، وشــغل عضوية جمعية فلســطين للســالمة املرورية بين عامي

 .)2019 – 2015(

ــف كتابــا حــول إحصــاءات املــرور فــي مدينــة 
َّ
م عــددا مــن األبحــاث العلميــة، وأل قــدَّ

 The International«   »الدولــي فــي معجــم »مــن هــو  غــزة )2019(، وأدرج اســمه 
Who›s Who« عــام 2002، وهــو معجــم متخصــص بِســَير الشــخصيات املؤثــرة فــي 

العالــم.

وتربطــه  الوطنــي،  االنتمــاء  علــى  الحــرص  مــع  اإلســالمي  الفكــر  إلــى  الســراج  يميــل 
عالقــات مميــزة مــع جميــع الفصائــل الفلســطينية. يــرى أن اتفاقيــة أوســلو أثبتــت 
أنهــا غيــر قــادرة علــى تحقيــق الحقــوق والتطلعــات الوطنيــة للفلســطينيين، ويعتقــد 
أن االنقســام الفلســطيني عــام 2007 كان مــن أصعــب املراحــل التــي مــر بهــا الشــعب 
الفلســطينية  والفصائــل  الشــعب  مقــدرة  عــدم  بســبب  حــدث  وقــد  الفلســطيني، 
علــى العمــل الجماعــي، وتجــاوز الخالفــات املرحليــة، واالجتمــاع علــى الهــدف األســمى 
للقضيــة الفلســطينية، وتغليــب املصلحــة الحزبيــة علــى املصلحــة الوطنيــة، وقــد 
وأضعــف  الفلســطيني،  للمواطــن  اليوميــة  الحيــاة  مناحــي  كافــة  علــى  ســلبا  ــر 

َّ
أث

الحضــور العربــي والعالمــي للقضيــة فلســطين. 
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يؤمــن الســراج بــأن مقاومــة االحتــالل حــق مــن حقــوق اإلنســان التــي نصــت عليهــا 
وأن  أساســية،  الوطنيــة  الشــراكة  وأن  الدوليــة،  واملواثيــق  الســماوية  الشــرائع 
يتحقــق  حتــى  الفاعلــة،  القــوى  جميــع  تضــم  أن  يجــب  الفلســطينية  املؤسســات 
ــه  العمــل الجماعــي، وتتوحــد الجهــود نحــو تحقيــق األهــداف الوطنيــة، ويعتقــد بأنَّ
ال منــاص مــن إنهــاء االحتــالل، وحصــول الشــعب الفلســطيني علــى حقوقــه كاملــة 
مهمــا طــال الزمــن؛ ألن قضيــة فلســطين قضيــة عادلــة، ويــرى أن الحــق ال يســقط 
أرض  مــن  بقعــة  أي  فــي  حقــه  عــن  الفلســطيني  يتنــازل  أن  يمكــن  وال  بالتقــادم، 
فلســطين، ويمكــن القبــول بمرحليــة التحريــر حســب اإلمكانيــات املتاحــة والظــروف 
فلســطيني،  الجــئ  لــكل  العــودة  حــق  منــح  بضــرورة  وينــادي  الدوليــة،  السياســية 
وبعدهــا تتــرك حريــة الخيــار لــكل الجــئ لتحديــد املــكان الــذي يريــد أن يعــود إليــه.

للقصــف  بيتــه  وتعــرض   ،1983 عــام  اعتقلــه  فقــد  االحتــالل؛  مــن  الســراج  عانــى 
.2008 عــام  غــزة  قطــاع  علــى  اإلســرائيلي  العــدوان  خــالل 
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جي
ْ
رك

ُّ
يوسف الس

)2002-1961(

• ولد يف مدينة نابلس. 	

• قيــادي يف حركــة حمــاس 	
الغربيــة. الضفــة  يف 

• القســام 	 كتائــب  يف  قائــد 
ــة.  ــة الغربي ــمال الصف يف ش

• أبعــده االحتــال إلــى مــرج 	
ــر  ــان أواخ ــوب لبن ــور جن الزه

عــام 1992. 

جي فــي مدينــة نابلــس فــي الثالثيــن مــن أيــار/ مايــو 
ْ

ــرك ولــد يوســف خالــد يوســف السُّ
عــام 1961، وهــو متــزوج ولــه ولــدان وبنتــان. درس املرحلتيــن األساســية والثانويــة فــي 
مــدارس نابلــس، وحصــل علــى الثانويــة العامــة فــي الفــرع العلمــي مــن مدرســة قــدري 
طوقــان عــام 1979، ونــال درجــة البكالوريــوس فــي الشــريعة اإلســالمية مــن الجامعــة 
األردنيــة فــي مدينــة عمــان عــام 1983، ودرجــة املاجســتير فــي الفقــه والتشــريع مــن 
كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح في نابلس عام 1997. عمل إماما وخطيبا 
فــي مســجد بلــدة عصيــرة القبليــة حتــى عــام 1987، ثــم إمامــا وخطيبــا فــي مســاجد 
نابلــس مثــل مســجد الحاجــة عفيفــة، ومســجد خالــد بــن الوليــد، ومســجد الســالم. 

ــركجي بجماعــة اإلخــوان املســلمين فــي وقــت مبكــر مــن حياتــه، وشــارك  التحــق السُّ
العمــل  قيــادات  ضمــن  وكان  والثقافيــة،  واالجتماعيــة  الدعويــة  فعالياتهــا  فــي 
العمــل  عــن  األول  املســؤول  وأصبــح  األردنيــة،  الجامعــة  فــي  اإلخوانــي  الطالبــي 
التربــوي والدعــوي والطالبــي فــي نابلــس فــي تســعينيات القــرن املا�ســي. انضــم لحركــة 
حمــاس فــور تأسيســها، وشــارك فــي تخطيــط وتنفيــذ فعالياتهــا فــي محافظــة نابلــس، 
وكان أحــد قادتهــا فــي نابلــس خــالل االنتفاضــة األولــى، وأصبــح مــن قيــادة الحركــة 
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ل أولــى املجموعــات العســكرية فــي 
َّ
السياســية والتنظيميــة فــي الضفــة الغربيــة. شــك

الضفــة الغربيــة أواســط عــام 1988، والتــي قامــت بــزرع العبــوات الناســفة فــي طريــق 
وآوى   ،1995 عــام  القســام  بكتائــب  التحــق  ثــم  واملســتوطنين،  االحتــالل  قــوات 
املطارديــن مــن القســاميين، وتــدرب علــى تصنيــع املتفجــرات، واســتخدام األســلحة 
الرشاشــة، ولــه دور رئيــس فــي جمــع القســاميين محمــود أبــو هنــود وخليــل الشــريف 
ومعاذ بالل وتقديم الدعم املالي واملعنوي لهم، كما أســهم في رعاية خلية »شــهداء 
ــذت عــددا مــن العمليــات منهــا  مــن أجــل األســرى« القســامية عــام 1997، والتــي نفَّ
عمليــة »محانيــه يهــودا« فــي تمــوز/ يوليــو عــام 1997، وعمليــة »بنــي يهــودا« فــي أيلــول/ 
ســبتمبر عــام 1997، وأصبــح قائــدا فــي كتائــب القســام فــي شــمال الضفــة، وعــاش 
مــع عــدٍد مــن مطــاردي القســام أثنــاء االنتفاضــة الثانيــة، واعتبــر بمثابــة األب الروحي 

لهــم، وكان صاحــب فكــرة تســجيل وصايــا االستشــهاديين بالفيديــو.

ــركجي أثنــاء مســيرته النضاليــة؛ إذ اعتقلــه االحتــالل أول مــرة عــام 1988،  عانــى السُّ
ســر قرابــة الثمانــي ســنوات، وأبعــده االحتــالل 

َ
ثــم توالــت اعتقاالتــه حتــى ق�ســى فــي األ

اعتقالــه  أثنــاء  الكلــوي  بالفشــل  وأصيــب    ،1992 عــام  أواخــر  الزهــور  مــرج  إلــى 
والتحقيــق معــه فــي مراكــز تحقيــق االحتــالل عــام 1995، وأبعــده االحتــالل إلــى قطــاع 
غــزة لفتــرة قصيــرة، واعتقلتــه أجهــزة أمــن الســلطة عــدة مــرات منــذ عــام 1997، 
ثــم خــرج  فــي ســجونها،  فــي ســجونها ألربــع ســنوات، وتعــرض لتحقيــق طويــٍل  وبقــي 
فــي نيســان عــام 2001، وطــارده  إثــر قصــف االحتــالل للســجن  مــن ســجن جنيــن 
نابلــس  فــي  الشــمالية  فــي شــارع عصيــرة  فــي شــقة ســكنية  اغتالــه  أن  إلــى  االحتــالل 
فــي الثانــي والعشــرين مــن كانــون الثانــي/ ينايــر عــام 2002، وقــد اغتيــل معــه قــادة 

القســام نســيم أبــو الــروس، وجاســر ســمارو، وكريــم مفارجــة.
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يوسف صايغ
)2014-1916(

• البصــة 	 قريــة  يف   ولــد 
املهجرة قضاء عكا املحتلة.  

• التنفيذيــة 	 اللجنــة  عضــو 
الـتـحــريـــر  لـمـنـظـمـــة 

.)1972- 1968(

• عضــو املجلــس الوطنــي عــام 	
 .1964

• التخطيــط 	 مركــز  مؤســس 
ــره ــي ومـديـ  الـفـلـسـطـيـنـ

.)1971 -1968(

• مدير الصندوق القومي الفلسطيني )1974-1971(.	

رة قضاء عكا املحتلة عام 1916،  ولد يوســف عبد هللا صايغ في قرية البصة املهجَّ
رَبــة فــي ســوريا، 

َ
وهــو متــزوج ولــه ولــد. درس املرحلــة األساســية فــي مدرســتي قريــة خ

وقريــة البصــة فــي فلســطين، والثانويــة فــي مدرســة صيــدا فــي مدينــة صيــدا، وحصــل 
منهــا علــى الثانويــة العامــة عــام 1934، ونــال درجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال 
مــن الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت عــام 1938، ودرجــة املاجســتير فــي االقتصــاد مــن 
ذات الجامعــة عــام 1952، ودرجــة الدكتــوراه فــي االقتصــاد السيا�ســي مــن جامعــة 
جونــز هوبكنــز Johns Hopkins University عــام 1957. عمــل محاســبا فــي شــركة 
سوكوني في بيروت عام 1938، وُمدّرِسا في مدرسة التفّيض األهلية في بلدة تكريت 
ــة للينابيــع  فــي العــراق بيــن عامــي )1939-1940(، ومســاعدا ملديــر عــام شــركة الحمَّ
لفنــدق  ومديــرا   ،)1943-1940( عامــي  بيــن  طبريــا  مدينــة  فــي  املحــدودة  املعدنيــة 
طبريــا بيــن عامــي )1943-1944(، ومديــرا لفــرع شــركة »ســابا وشــركاه« فــي مدينــة 
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القــدس، ومســاعدا ملديرهــا العــام فــي العالــم العربــي بيــن عامــي )-1944 1946(، 
ثــمَّ مديــرا لبيــت املــال العربــي )مؤسســة أهليــة تعنــى بدعــم صمــود الفلســطينيين 
ومقاومتهــم( بيــن عامــي )1946-1948(، ومحاضــرا فــي قســم االقتصــاد فــي الجامعــة 
األمريكيــة فــي بيــروت بيــن عامــي )1952-1973(، وأســتاذا زائــرا فــي جامعــة هارفــارد 
جامعــة  فــي  زائــرا  وأســتاذا   ،)1960-1959( عامــي  بيــن   Harvard University
برينســتون Princeton University عــام 1960، ومديــرا ملعهــد أبحــاث االقتصــاد 
فــي الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت بيــن عامــي )1962-1964(، وعمــل أيضــا مستشــارا 
للحكومــة الكويتيــة بيــن عامــي )1964-1965(، ومستشــارا ملنظمــة األوبــك، وملنظمــة 
األغذيــة والزراعــة )الفــاو(، وملنظمــة تطويــر الصناعــة العربيــة، ولدائــرة الشــؤون 

االقتصاديــة والتخطيــط التابعــة ملنظمــة التحريــر.  

املا�ســي،  القــرن  ثالثينيــات  فــي  االجتماعــي  الســوري  القومــي  للحــزب  صايــغ  انتمــى 
وتــرأس فرعــه فــي فلســطين، وكان أحــد أذرعــه الطالبيــة فــي الجامعــة األمريكيــة فــي 
بيــروت، وشــارك فــي الدفــاع عــن القــدس أثنــاء أحــداث النكبــة عــام 1948، وســاهم 
فــي إنشــاء منظمــة التحريــر، وكان أحــد أعضــاء املجلــس الوطنــي الفلســطيني عــام 
1964، وعضــوا فــي اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر الفلســطينية عامــي 1968 
حتــى  ومديــره   1968 عــام  التحريــر  منظمــة  تخطيــط  ملركــز  ومؤسســا  و1972، 
 ،)1974-1971( عامــي  بيــن  الفلســطيني  القومــي  للصنــدوق  وأمينــا   ،1971 عــام 
التحريــر  الفلســطيني عــام 1990، ورئيســا لوفــد منظمــة  التنميــة  لبرنامــج  ا  وُمعــدَّ
فــي املحادثــات متعــددة األطــراف فــي باريــس ورومــا، حيــث تــرأس مجموعــة العمــل 
لوفــد  رئيســا  وكان   ،)1993-1992( والتعــاون  االقتصاديــة  بالتنميــة  الخاصــة 

فــي نفــس الفتــرة.  املنظمــة للتفــاوض مــع البنــك الدولــي والــدول املانحــة 

القــرن  أربعينيــات  منــذ  الفلســطينية  واملجــالت  الصحــف  فــي  الكتابــة  صايــغ  بــدأ 
املا�ســي، ثــمَّ عمــل علــى نشــر عــدد مــن الكتــب واألبحــاث والدراســات املتخصصــة 
النــدوات  مئــات  فــي  وشــارك  الفلســطيني،  واالقتصــاد  العربيــة  التنميــة  بقضايــا 
واملؤتمــرات فــي أكثــر مــن عشــرين دولــة حــول العالــم، ومــن كتبــه: الخبــز مــع الكرامــة: 
التحريــر  بيــن  وفلســطين   ،)1961( العربــي  القومــي  للمفهــوم  االجتماعــي  املحتــوى 
والتســوية )1973(، واقتصاديــات العالــم العربــي )1978(، والنفــط العربــي وقضيــة 
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إلــى االعتمــاد  التبعيــة  مــن  الثمانينــات )1986(، والتنميــة الخادعــة:  فــي  فلســطين 
إلــى  املا�ســي  قصــور  مــن  العربيــة  والتنميــة   ،)1991( العربيــة  املنطقــة  فــي  الذاتــي 

.)1994( املســتقبل  هاجــس 

نشــط صايــغ علــى مســتوى املراكــز البحثيــة فــكان عضــوا مؤسســا فــي مركــز دراســات 
الوحــدة العربيــة فــي بيــروت منــذ 1976، وفــي منتــدى الفكــر العربــي فــي األردن، وفــي 
لألبحــاث  القاهــرة  جمعيــة  وتــرأس  العربيــة،  للــدول  االقتصــادي  البحــث  منتــدى 

االقتصاديــة بيــن عامــي )1995-1992(.

اعتقلــت القــوات الصهيونيــة صايــغ فــي القــدس أثنــاء أحــداث النكبــة 1948 وأم�ســى 
فــي ســجونها تســعة أشــهر. توفــي فــي الثانــي عشــر مــن أيــار/ مايــو عــام 2004.
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والدراســات التابــع لحركــة فتــح، ط1، 1997.

مؤسســة  بيــروت:   .»1939-1935 الفلســطينية  الوطنيــة  »الحركــة  أكــرم.  زعيتــر، 
.1992 الفلســطينية،  الدراســات 

الســايح، أمجــد. »خفقــات رغــم الرحيــل مواقــف حيــة مــن حيــاة الشــيخ الشــهيد 
.2021 الثقافــة،  وزارة  غــزة:  الســركجي«.  يوســف 

دار  بيــروت:  طرابل�ســي،  فــواز  ترجمــة  مذكــرات«.  املــكان-  »خــارج  إدوارد.  ســعيد، 
.2000 اآلداب، 

شــبيب، ســميح. »أنيــس صايــغ واملؤسســة الفلســطينية السياســات، املمارســات، 
اإلنتــاج«. رام هللا: مواطــن: املؤسســة الفلســطينية لدراســة الديمقراطيــة، 2010. 

شوفاني، الياس. مرثية الصفاء سيرة ذاتية، دمشق: دار الحصاد، 2009.

الريــس للكتــب  بيــروت: ريــاض  أنيــس صايــغ«،  أنيــس صايــغ عــن  أنيــس. »  صايــغ، 
.2006 والنشــر، 

صايــغ، يزيــد. »الكفــاح املســلح والبحــث عــن الدولــة الحركــة الوطنيــة الفلســطينية 
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)1949-1993(«. بيــروت: مؤسســة الدراســات الفلســطينية، 2002. 

والنشــر،  للكتــب  الريــس  ريــاض  بيــروت:  مكتملــة«.  غيــر  »ســيرة  يوســف،  صايــغ، 
.2009

دار  عمــان:  االغتيــاالت«.  وسياســة  اإلســرائيلية  الظــالل  »حــروب  أريــج.  صدقــة، 
.2007 للنشــر،  الجليــل 

الطاهــر، معيــن. »تبــغ وزيتــون حكايــات وصــور مــن زمــن مقــاوم«. الدوحــة: املركــز 
.2017 السياســات،  ودراســة  لألبحــاث  العربــي 

الطريفــي، يوســف عطــا. »إبراهيــم طوقــان حياتــه وشــعرة«. عمــان: األهليــة للنشــر 
والتوزيــع، 2008. 

طــه، املتــوكل. »الكنــوز: مــا لــم ُيعــرف عــن إبراهيــم طوقــان«. عمــان: دار الشــروق، 
.1999

طوقان، فدوى.« الرحلة األصعب سيرة ذاتية«. عمان: دار الشروق، 1993.

الشــروق،  دار  عمــان:  ذاتيــة«.  ســيرة  صعبــة:  رحلــة  جبليــة،  »رحلــة   --------------
.1985 ط2، 

-------------. »أخي إبراهيم«. يافا: املكتبة العصرية، 1946.

العــاص  ســعيد  القائــد  مذكــرات  الحمــراء  األيــام  مــن  »صفحــة  ســعيد.  العــاص، 
.1988 والنشــر،  للدراســات  العربيــة  املؤسســة  بيــروت:   .»)1936-1889(

عبــد هللا، غســان. »نظــرة علــى اغتيــال رجــاالت منظمــة التحريــر«. القــدس: وكالــة 
أبــو عرفــة للصحافــة والنشــر.1986.

عنهــا(«،  والدفــاع  الجليليــة  شــعب  )قريــة  وحاميتهــا  »شــعب  أحمــد.  ياســر  علــي، 
.2007 »ثابــت«،  العــودة  لحــق  الفلســطينية  املنظمــة  بيــروت، 
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الغبــرا، شــفيق. »حيــاة غيــر آمنــة: جيــل األحــالم واالخفاقــات«. بيــروت، دار الســاقي، 
  .2012

»فهــد القواســمي شــهيد قضيــة«. الناصــرة: لجنــة إحيــاء ذكــرى الشــهيد القواســمي، 
.1986

القاسم، سميح.« إنها مجرد منفضة«. حيفا: دار راية للنشر، 2011. 

»الكتاب الســنوي للقضية الفلســطينية لعام 1972«. بيروت: منشــورات مؤسســة 
الدراســات الفلسطينية، 1976. 

الكعبي، بسام. »بصمة نسوية«. رام هللا: طاقم شؤون املرأة، 2007.

هــذا  أجــل  مــن  الفلســطيني:  التــراب  كامــل  العلــي  »ناجــي  هللا.  عبــد  محمــود  ــم، 
ّ
كل  

.2001 والتوزيــع،  للنشــر  بيســان  بيــروت:  قتلونــي«. 

مرار، مصطفى. » أوراق الحلواني، سيرة ومسيرة ذاتية ». شفا عمرو: دار املشرق، 
.2010

بيــروت:  العلــي«.  ناجــي  للرســام  الفنيــة  الســيرة  الذئــب:  »أكلــه  شــاكر.  النابل�ســي،   
.2007  ،2 ط  والنشــر،  للدراســات  العربيــة  املؤسســة 

املقاومــة واالغتيــاالت 1965- بيــن  فتــح  الطيــب(. »حركــة  )أبــو  الناطــور، محمــود 
.2014 ج1،  والتوزيــع،  للنشــر  األهليــة  عمــان:   .»1982

تاريــخ –حضــارة ». رام هللا: دار الشــروق،  إبراهيــم.« رام هللا جغرافيــة –  نيــروز. 
 .2004

للنشــر  بيســان  مكتبــة  األعــرج«.  باســل  الشــهيد  تكلــم  هكــذا  أجوبتــي،  »وجــدُت 
.2018 والتوزيــع، 

وزارة شــؤون األســرى واملحرريــن. »أبــو الســكر – رحلــة النضــال الخالــدة«، رام هللا: 
أيلــول 2013.    
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اليحيــى، عبــد الــرزاق.« عبــد الــرزاق اليحيــى بيــن العســكرية والسياســة )ذكريــات(«. 
رام هللا: شــمل مركــز الالجئيــن والشــتات الفلســطيني، 2006.  

»اليوميات الفلسطينية، املجلد السادس عشر )1972/7/1 إلى 1972/12/31(«. 
بيروت: مركز أبحاث منظمة التحرير، 1974. 

رابعا: الدوريات

فــي  السيا�ســي  العمــل  تجربــة  حــول  القاســم  ســميح  مــع  »حــوار  وليــد.  الجعفــري، 
فلســطين املحتلــة«. »صامــد االقتصــادي«، العــدد 50 51-، تموز-تشــرين األول، 

.1984

)مقابلــة  القصيــدة  خدمــة  فــي  عمــري  أفنيــت  القاســم:  »ســميح  عــالء.  حليحــل، 
.2012 صيــف  ربيــع-   ،4-3 العــدد  الجديــد«،  »الكرمــل  خاصــة(«. 

حمودة، ســميح، »شــخصيات وأوراق فلســطينية مذكرات وخواطر محمد اســحق 
درويش«. »مجلة شــؤون فلســطينية«، العدد 256، ربيع 2014. 

اســحق  محمــد  وخواطــر  مذكــرات  فلســطينية  وأوراق  »شــخصيات   ،--------
.2014 صيــف   ،257 العــدد  فلســطينية،  شــؤون  مجلــة  درويــش«. 

-----------. »مــن أعــالم املعارضــة فــي فلســطين الشــيخ مصطفــى الخيــري )-1897 
1949(«، »مجلــة التــراث واملجتمــع«، العــدد 53، شــتاء 2012.

عــن  كفــاءة  يقــل  ال  التلميــذ  الشــريف،  الديــن  محيــي  »املهنــدس  غســان.  دوعــر، 
.1998 مايــو  أيــار/   ،16 الســنة   ،5 العــدد  املســلمة«،  فلســطين  »مجلــة  املعلــم«. 

فّنهــا  فــي  دراســة  الخامســة:  ذكراهــا  فــي  عــزام  »ســميرة  جميــل.  نــادرة  الســراج، 
)أكتوبــر(  األول  تشــرين   ،14 العــدد  فلســطينية«،  شــؤون  »مجلــة  القص�ســي«. 

.1972
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»مجلــة  الرحيــل«.  فــي  الرحلــة  شــوفاني  إليــاس  إلــى  »تحيــة  حســن.  الشــريف، 
.2013 صيــف   ،95 العــدد  الفلســطينية«،  الدراســات 

»مجلــة  الثــورة«.  الدولــة،  الفكــرة،   :2 درويــش  متالزمــة  الرحيــم.«  عبــد  الشــيخ، 
 .2021 شــتاء   ،125 العــدد  الفلســطينية«،  الدراســات 

ســميح  الشــاعر  عــن  ذكريــات  الخيــر:  وصديــق  العمــر  »رفيــق  علــي.  محمــد  طــه، 
.2016 صيــف   ،13 العــدد  فلســطينية«،  »أوراق  القاســم«. 

مــن  ممــارس  ثــوري  مثقــف  الهمشــري:  محمــود  »الشــهيد  زيــاد.  الفتــاح،  عبــد 
.1973 فبرايــر  شــباط/   ،18 العــدد  فلســطينية«،  شــؤون  »مجلــة  طولكــرم«. 

فــي جريدتــه الكرمــل )-1909 1914(: أحــد رواد  نّصــار  قاســمية، خيريــة. »نجيــب 
.1973 يوليــو  تمــوز/   ،23 العــدد  فلســطينية«.  »شــؤون  الصهيونيــة«.  مناهضــة 

مجلــة الدراســات الفلســطينية. »يوســف صايــغ مفكــرا واســتاذا ومناضــال )1916-
2004/5/12(«، العــدد 59، صيــف 2004.

-142 العــدد  باقيــة«،  ملهمــة  ســيرة  القواســمي:  فهــد  فلســطينية.«  شــؤون  مجلــة 
.1985 فبرايــر(  )ينايــر/  شــباط  ثانــي/  كانــون   ،143

 ،76 العــدد  الفلســطينية«،  الدراســات  »مجلــة  الذاكــرة«.  فــي  درويــش  محمــود   «
.2008 خريــف 

املدهون، راســم. »معين بسيســو شــاعر البدايات الصعبة«. »شــؤون فلســطينية«. 
األعداد 235-236-237، تشرين األول- تشرين الثاني- كانون األول 1992.

»ملــف خــاص عــن ســيرة وشــعر محمــود درويــش«. »مجلــة الكرمــل«، العــدد 90، 
 .2009 ربيــع 
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خامسا: الصحف 

تشــرين   25 بتاريــخ  الصــادرة  وفلســطين  اإلســالمية  والجامعــة  الدفــاع  صحــف 
 .1937 عــام  نوفمبــر  الثانــي/ 

اقع إلكترونية:  سادسا: مو

موقع االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة – أمان:

https://www.aman-palestine.org/activities/15531.html 

موقع الجزيرة نت

https://bit.ly/2VTm0Dm

موقع حركة حماس

/https://hamas.ps/ar

موقع عربي 21 

https://bit.ly/3wzB3yU

موقع كتائب القسام

/https://alqassam.ps/arabic

موقع مؤسسة محمود درويش

https://bit.ly/3beHf7p

موقع يافا 48:

https://yaffa48.com/?mod=articles&ID=48646
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الصفحة الرسمية للناشط نزار بنات:

/https://www.facebook.com/nizar.banat.alajouri 

موقع مؤسسة الحق

https://www.alhaq.org/ar/news/18549.html

موقع الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان: 

/https://www.ichr.ps/ar/1/17/3195

خامسا: أفالم وثائقية ومقابالت تلفزيونية

مقابلة مع ناجي العلي/ التلفزيون الكويتي )1986(:

https://www.youtube.com/watch?v=IB5MdcM25UI

مقابلة مع إدوارد سعيد:

 https://www.youtube.com/watch?v=OaByFNTUDB8

وثائقي الجزيرة » خارج املكان.. إدوارد سعيد«:

https://www.youtube.com/watch?v=DK_qyMYn5vI
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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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حامد أبو ستة
حامد البيتاوي

حسن القيق

حسن سالمة

حسين الخالدي

حنا ميخائيل )أبو عمر(

حيدر عبد الشافي

خالد الحسن )أبو الّسعيد(

خالد الفاهوم

خليل الوزير )أبو جهاد( 

خليل عجاك )أبو إبراهيم الكبير( 

خيري األغا

داود الحسيني

دالل املغربي
رباح مهنا

رشيد الحاج إبراهيم
ح

َّ
رمضان شل

زهير محسن

سعيد بالل

سعد صايل

سعيد صيام

سعيد مراغة )أبو مو�سى(

سليمان الحمد

سليمان النجاب

سميح أبو كويك

إبراهيم املقادمة

إبراهيم بكر
أحمد الجعبري
أحمد الشقيري

أحمد اليماني

أحمد صدقي الدجاني

أحمد عبد الرحمن

أحمد ياسين

إسماعيل أبو شنب

أكرم زعيتر

الطيب عبد الرحيم

أميل الغوري

بسام الشكعة

بشير البرغوثي

بهجت أبو غربّية 

تقي الدين النبهاني

تيسير قبعة

جمال أبو سمهدانة

جمال الحسيني

 جمال الصوراني

جمال سليم
جمال منصور

جميلة صيدم

جورج حبش

جورج كابوجي )هيالريون كابوجي(

قائمة سلسلة النخبة الفلسطينية 2
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عمر القاسم

عوني عبد الهادي

غسان كنفاني

فائق وراد

فتحي الشقاقي

فيصل الحسيني
قاسم الريماوي

كمال عدوان

كمال ناصر

ماجد أبو شرار

محمد أمين الحسيني

محّمد بحيص )أبو حسن قاسم( 

محّمد الّتميمي )حمدي(

محمد صيام

محمد طه )أبو أيمن طه(

محمد عباس )أبو العباس(

محمد عبد العزيز أبو رية

محمد عزة دروزة 

محمد عودة )أبو داود(

محمد فؤاد أبو زيد

محّمد يوسف الّنجار )أبو يوسف الّنجار(

محمود أبو هنود

محمود طوالبة

مروان كيالي  

مريم فرحات

مصطفى الزبري )أبو علي مصطفى(

ممدوح صيدم

سميحة خليل

سمير غوشة

شفيق الحوت

صالح التالحمة

صبحي ياسين

َصالح خلف )أبو إياد(

صالح دروزة

صالح شحادة

عادل عوض هللا

عارف العارف

عبد الحميد السائح
عبد الخالق يغمور

عبد العزيز الرنتي�سي

عبد العزيز شاهين )أبو علي شاهين(

عبد القادر الحسيني

عبد القديم زلوم

عبد املحسن أبو ميزر

عبد الوهاب الكيالي

عبد الفتاح حمود

عثمان أبو غربّية 

عدنان مسودي

عز الدين القسام
عصام سرطاوي

علي أبو طوق 

علي حسن سالمة

عماد عقل

عمر األشقر
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ممدوح نوفل

ناجي صبحة

ناجي علوش

نزار ريان

هاني الحسن

هايل عبد الحميد )أبو الهول(

وديع حداد

ياسر عرفات 

يحيى حمودة

يحيى حبش )صخر حبش(

يحيى عياش

يوسف ريحان )أبو جندل( 



269

قائمة سلسلة النخبة الفلسطينية 3

خالد أبو حسن

خالد القواسمي

خالد يحيى

ختام سعافين

خليل ربعي

خولة عليان
 خيري حنون

ركاد سالم
رياض رداد

زهران أبو قبيطة
زهيرة كمال

سليم حجة

سمير القا�سي

سهام البرغوثي

شاكر عمارة

شامي الشامي
صالح العاروري

صايل خليل

صالح الخواجا

عاهد أبو غلمة

عائشة عودة

عباس السيد

عبد الجبار جرار

عبد الرازق فراج

عبد الرحيم ملوح

إبراهيم حامد

إبراهيم خريشة

أحمد املغربي

أحمد بيوض التميمي

أحمد سعدات

أحمد قطامش

أحمد مبارك

أمل الجعبة

أنطون سلمان

أنور أبو عيشة
أنور الزبون

أنور اعمير

باسم الزعارير

تيسير أبو سنينة

تيسير فتوح
جمال الهور

جهاد أبو العسل

جهاد رمضان

 حسام بدران

 حسن خريشة

حسن حسين

حسني بوريني

حكم طالب

حلمي األعرج

حمدان سعيفان
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عبد هللا البرغوثي

عبد هللا العارضة

عبد هللا الكاهن

عبد هللا عبد هللا

عبد الناصر عي�سى

عزام سلهب

عصام بكر

علي جرادات

علي القواسمي

عماد نوفل

عمر اشتية

 عمر عساف

عنان األتيرة
عي�سى الجعبري

 غادة عبد الهادي

فايز السقا
فتحي القرعاوي

فؤاد الشوبكي

كايد جرادات

كريم يونس

مازن العزة

ماهر عبيد

 ماهر يونس

محمد أبو جحيشة

محمد أبو عطوان

محمد الطل
محمد العويوي

محمد عبو�سي

محمد عرمان

محمد كمال حسونة

محمد مضية

محمد يوسف )أبو عالء منصور(

محمود إسماعيل

محمود عي�سى
محمود فنون

مروان البرغوثي
مصطفى شاور

 ممدوح العكر

ناصر أبو حميد

ناصر عبد الجواد

ناصر عويس

نايف الرجوب

نائل أبو العسل

نائل البرغوثي

ندى طوير

نصر أبو جيش

نصوح الراميني

نهاد أبو غوش

وجيه قواس

 وليد دقة
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إبراهيم دحبور

إبراهيم غوشة

أحالم التميمي

أحمد أبو عرة

أحمد األشقر

أحمد الطيبي

أحمد القيق

أحمد جبريل 

أحمد مجدالني

إسماعيل هنية

كرم الخروبي
َ
أ

تيسير خالد

جبريل الرجوب
جميل املجدالوي

حنا ناصر
حنان عشراوي

حنين زعبي

خالد العسيلي

خالد مشعل

خضر كمال

خليل الحية

داود الزير

داود مراغة )أبو أحمد فؤاد( 
راوية الشوا
رائد صالح

زهير العلمي
زياد الرجوب

سامي خاطر

سائد الكوني
سليم الزعنون

سليم ستيتي

سميح طبيلة

صالح أبو لبن

صائب عريقات

صبحي غوشة

صالح اليوسف

طالل ناجي

طه نصار 

عادل الجنيدي

عاطف عالونة

عبد الرحيم الحنبلي

عبد الستار قاسم

عبد العزيز عودة

ان
ّ

عبد الفتاح دخ

عبد اللطيف أبو حجلة

عبد هللا عزام

عبد هللا نمر درويش

عبد املجيد الزير

عدنان أبو تبانة

عدنان مجلي
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عزمي بشارة

عزيز كايد
عكرمة صبري

عالم مو�سى

علي أبو الريش

عماد العلمي

عمر البرغوثي )أبو عاصف(

عمر حمدان

فاروق القدومي

فازع صوافطة

فهمي شاهين

كمال الخطيب

ماهر صالح
محمد البكري

محمد الجعبري

محمد الهندي

محمد بركة

محمد جوابرة

محمد زيدان

محمد صبحة

محمد طوطح

محمد علوش

محمد مسك

محمد غنيم

محمد بدر

محمد نزال

محمود أبو الرب

محمود الزهار
 محمود العالول

محمود زيادة
محمود عدوي

مصطفى أبو عرة
معاوية املصري

منير شفيق

مهيب عواد

مو�سى أبو صبحة
مو�سى أبو مرزوق

مو�سى العلمي

ميرفت أبو شنب

ناصر كتانة

نافذ عزام

نايف حواتمة

نبهان غانم )عثمان(
نبيل البشتاوي

نزار عوض هللا

هاشم النتشة

وليد الهواش

وليم نصار

ياسر دودين

يحيى السنوار
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