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املقدمة 

السياســية  للتنميــة  رؤيــة  مركــز  اعتمدهــا  التــي  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 
جمهــور  حاجــة  وتلبــي  املختلفــة،  نخبهــا  ومواقــف  ســير  مــن  مهمــا  جانبــا  القادمــة 
فــي  املنخرطــة  الشــخصيات  علــى  للتعــرف  السيا�ضــي  للشــأن  واملتابعيــن  القــراء 
الشــأن العــام، فالفلســطيني ينبغــي أن يكــون لديــه معرفــة ولــو بالحــد األدنــى عــن 
فــي  وفــي مســتقبله ومصيــره  بــل  اليومــي،  فــي مســار حياتــه  تؤثــر  التــي  النخبــة  هــذه 
بعــض األحيــان، كمــا أن مــن حــق هــذه النخــب أن تــدون ســيرها ولــو بالحــد األدنــى، 
ممــن  محــدود  عــدد  بذاكــرة  مرتبطــا  أو  الكتمــان  طــي  ودورهــا  جهدهــا  يبقــى  وأال 
عاصروهــا أو عملــوا معهــا، 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�ضــي 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�ضــي 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 
فــي سلســلة النخبــة التــي ســيتوالى تقديمهــا تباعــا. وقــادة العمــل الوطنــي والحزبــي 

                                                                                   د. أحمد عطاونة

مدير مركز رؤية للتنمية السياسية
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تمهيد

          النخبة مفهوم واسع يمتد ليشمل املتميزين في مجاالت الحياة املتخلفة، ففي كل 
مجتمــع تبــرز نخــب سياســية واقتصاديــة وأكاديميــة واجتماعيــة ومهنيــة ... وغيرهــا، 
ومع اتساع داللة املفهوم فضال عن شموله شرائح واسعة من النخب التي تفرزها 
املجتمعــات، جــاء هــذا الكتــاب لتســليط الضــوء علــى شــرائح محــددة مــن النخــب 
التــي أفرزتهــا الحالــة الفلســطينية خــالل القرنيــن العشــرون والحــادي والعشــرون. 

هذا الكتاب يركز على النخبة كفئة لديها النفوذ والقوة واملؤهالت والتأثير، والتي 
تشــغل أحــد املجاليــن العــام أو الخــاص أو كليهمــا، ووصلــت إلــى مناصــب ومواقــع 
مجــاالت  فــي  تبــرز  قــد  إنهــا  حيــث  الرســمية،  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 
الحيــاة.  مجــاالت  مــن  وغيرهــا  واملهنيــة  والعلميــة  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  أو 

واقتصاديــة  واجتماعيــة  وسياســية  ثقافيــة  نخــب  الفلســطيني  املجتمــع  فــي  بــرزت 
وحظيــت  العــام،  املشــهد  وتصــدرت  املختلفــة،  التاريخيــة  املحطــات  فــي  وعلميــة 
وتفاعالتهــا  الفلســطينية  للقضيــة  وكان  املجــاالت،  مختلــف  فــي  بنفــوذ 
مســتمرة  نضاليــة  حالــة  مــن  ذلــك  واكــب  ومــا  وتطلعاتهــا  الوطنيــة  وللحركــة 
املنطقــة  نخــب  عــن  متميــزة  فلســطينية  نخبــة  إفــراز  فــي  دورهــا  عقــود  منــذ 
الرئيــس  الشــعار  املحتــل  مــن  التحــرر  كان  إذ  االســتقالل،  بعــد  مــا  العربيــة 
اآلن.  إلــى  تجاربهــا  فيــه  ُوزنــت  الــذي  امليــزان  ل 

َّ
وشــك تحملــه،  وهــي  ولــدت  الــذي 

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 مــن السلســلة علــى جــزء مــن النخبــة الفلســطينية 
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تنا قائمة بها في نهاية هذا الكتاب(، والتي برزت في الفترة املمتدة من  السياســية )ثبَّ
انــدالع الثــورة الفلســطينية حتــى يومنــا هــذا، والتــي الزال العمــل جاريــا الســتكمالها.

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

ً
والنضاليــة واملدنيــة، وامتالكهــا تاريخ

االنتمــاء السيا�ضــي والفصائلــي للشــخصيات مــن مختلــف االنتمــاءات السياســية 
والفصائليــة الفاعلــة علــى الســاحة السياســية، وتلــك التــي كان لهــا تاريــخ فــي العمــل 
السيا�ضي، وقد حرص الكتاب على تغطية األبعاد املختلفة للشخصيات املدروسة؛ 
والكســب  والثقافيــة  والتعليميــة  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  الحالــة  فتضمــن 
السيا�ضي والنضالي، وقد وضعت أسماء الشخصيات ضمن ترتيٍب هجائٍي واضح. 
مطولــة  مقابــالت  علــى  أسا�ضــي  بشــكٍل  الكتــاب  فــي  الــواردة  املعلومــات  واســتندت 
فــي ســجون االحتــالل  مــع الشــخصيات، باســتثناء نخبــة األســرى  أجراهــا باحثونــا 
ذويهــم. مقابلــة  أو  واملراجــع،  املصــادر  علــى  باالعتمــاد  نصوصهــا  إعــداد  تــم  التــي 
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إبراهيم حامد

• ولــد يف بلــدة ســلواد يف 	
والبيــرة  اهلل  رام  محافظــة 

.1965 عــام 

• قائــد مؤســس يف كتائــب 	
القســام يف الضفــة الغربيــة، 
وقائــد القســام يف الضفــة 

ــى. ــة األقص ــال انتفاض خ

• مــن قيــادات العمــل الطابــي 	
يف جامعــة بيرزيــت. 

• الشــأن 	 يف  وباحــث  كاتــب 
الفلســطيني. 

ولــد إبراهيــم جميــل عبــد الغنــي حامــد فــي بلــدة ســلواد فــي محافظــة رام هللا والبيــرة 
فــي الرابــع عشــر مــن تشــرين الثانــي/ نوفمبــر عــام 1965، وهــو متــزوج ولــه ولــد وبنــت. 
درس املرحلــة األساســية فــي مدرســة ذكــور ســلواد الثانويــة، واملرحلــة الثانويــة فــي 
وأنهــى   ،1985 عــام  العامــة  الثانويــة  علــى  وحصــل  الثانويــة،  يبــرود  عيــن  مدرســة 
درجــة البكالوريــوس فــي التاريــخ والعلــوم السياســية مــن جامعــة بيرزيــت عــام 1992، 
ــا 

ً
والتحــق ببرنامــج املاجســتير فــي العالقــات الدوليــة فــي جامعــة بيرزيــت. عمــل باحث

فــي أكثــر مــن مركــٍز لألبحــاث منهــا: مركــز دراســة وتوثيــق املجتمــع الفلســطيني التابــع 
فــي  العلمــي  البحــث  لعمــادة  التابــع  الالجئيــن  دراســات  ومركــز  بيرزيــت،  لجامعــة 

جامعــة القــدس املفتوحــة، ومركــز خليــل الســكاكيني الثقافــي.

انضــم حامــد إلــى جماعــة اإلخــوان املســلمين فــي شــبابه املبكــر، وانخــرط فــي نشــاطاتها 
الدعوية واالجتماعية واملؤسساتية، وكان من قيادات الكتلة اإلسالمية في جامعة 
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بيرزيــت، والتحــق بحركــة حمــاس فــور تأسيســها، وشــارك فــي فعالياتهــا الوطنيــة، 
فــي  القســام  تأســيس كتائــب  العــاروري وعــادل عــوض هللا علــى  مــع صالــح  وعمــل 
الضفــة الغربيــة عــام 1992، وقــاد كتائــب القســام أثنــاء االنتفاضــة الثانيــة، وكان 
 عــن تشــكيل عــدٍد مــن الخاليــا العســكرية مثــل خاليــا بلــدات كوبــر وســلواد 

ً
مســؤوال

واملزرعــة الشــرقية املعروفــة بمجموعــات عــادل وعمــاد عــوض هللا، والتــي نّفــذت 
عــدًدا مــن عمليــات إطــالق النــار الناجحــة علــى قــوات االحتــالل واملســتوطنين مثــل 
عمليــة عيــن يبــرود الشــهيرة فــي التاســع عشــر مــن تشــرين أول/ أكتوبــر عــام 2003. 
اتهمــه االحتــالل بتجنيــد عــدٍد مــن كبــار الفدائييــن فــي صفــوف كتائــب القســام منهــم 
املهنــدس عبــد هللا البرغوثــي ومحمــد عرمــان، وباملســؤولية عــن عــدد مــن العمليــات 
االستشــهادية فــي القــدس املحتلــة والداخــل املحتــل، منهــا سلســلة عمليــات نّفذتهــا 
املحتلــة،  القــدس  فــي  »مومنــت«  مقهــى  عمليــة  مثــل:   2002 عــام  القســام  كتائــب 
وعمليــة الجامعــة العبريــة فــي القــدس املحتلــة، وعمليــة »ريشــون ليتســون«، وعمليــة 
ســكة قطــار »تــل أبيــت«، ومحاولــة تفجيــر صهريــج للوقــود فــي محطــة »بــي غليلــوت« 

فــي » تــل أبيــب«. 

ُعرف عن حامد حسه األمني العالي ومهارته العالية في التخفي، وجلده في مواجهة 
تحديــات العيــش مطــارًدا، األمــر الــذي أبقــاه حــًرا قرابــة عشــر ســنوات رغــم كونــه فــي 
دائــرة االســتهداف الصهيونــي، وُعــرف أيًضــا بعملــه وفــق رؤيــة اســتراتيجية بعيــدة 
ات الفعــل، وبقراءتــه الدقيقــة لواقــع الصــراع فــي فلســطين،  املــدى ال تخضــع لــردَّ
وبصمــوده فــي مراكــز التحقيــق الصهيونيــة وعــدم اعترافــه بالتهــم التــي وجهــت إليــه.

مثقفــي  كبــار  ومــن  االحتــالل،  ســجون  فــي  الوازنــة  الشــخصيات  مــن  حامــد  يعتبــر 
ــزت فــي مجملهــا 

َّ
الحركــة الفلســطينية األســيرة، ولــه عــدد مــن الدراســات والكتــب ترك

علــى القضيــة الفلســطينية ومحطاتهــا املختلفــة وتاريــخ الحركــة الوطنيــة ورجاالتهــا 
واملشــروع الصهيونــي، ولــه اهتمــام فــي الجوانــب الفكريــة وتاريــخ املنطقــة العربيــة، 
ومــن أولــى مؤلفاتــه كتــاب شــعارات االنتفاضــة دراســة وتوثيــق )مشــترك مــع طــارق 
الدراســات  مــن  عــدًدا  كتــب  كمــا   ،)1994( زرعيــن  قريــة  وكتــاب   ،)1993 محمــد، 
واألبحــاث واملقــاالت التحليليــة فــي أكثــر مــن مجلــة فلســطينية وعربيــة متخصصــة.

عانــى حامــد فــي مســيرة حياتــه؛ إذ اغتــال االحتــالل أخيــه الفدائــي عبــد الرحيــم فــي 
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املناضــل  عــام 1972، واعتقــل أخيــه  فــي غــور الصافــي  املقاومــة  غــارة علــى مواقــع 
أديــب بيــن عامــي )1981-1985(، واعتقلــه للمــرة األولــى عــام 1989، ومــرة أخــرى 
عــام 1994، كمــا اعتقلــه جهــاز األمــن الوقائــي عــام 1998 وتعــرَّض لتعذيــب قــاٍس، 
االحتــالل  وطــارده   ،2000 عــام  الثانيــة  االنتفاضــة  بدايــة  حتــى  ســجونه  فــي  وبقــي 
عشــر ســنوات، وهــدم منزلــه واعتقــل زوجتــه مــدة ثمانيــة أشــهر فــي محاولــة للضغــط 
عــدة  للمداهمــة  العائلــة  بيــت  إلــى األردن، وتعــرض  مــع طفليهــا  أبعدهــا  ثــمَّ  عليــه، 
مــرات، واعتقــل إخوانــه وأبنائهــم للتحقيــق معهــم، كمــا تعــّرض حامــد ألكثــر مــن 
أيــار/  الثالــث والعشــرين مــن  فــي  فــي رام هللا  محاولــة اغتيــال، واعتقلــه االحتــالل  
لــه للتحقيــق مــدة خمســة أشــهر، تعــرض خاللهــا لتعذيــب  مايــو عــام 2006، وحوًّ
قــاٍس، وحكــم عليــه بالســجن املؤبــد أربعــة وخمســين مــرة، وعزلــه انفرادًيــا مــدة ســبع 
ســنوات، ومنــع أهلــه مــن زيارتــه لفتــرة طويلــة، ورفــض اإلفــراج عنــه فــي صفقــة وفــاء 
األحــرار، وتوفيــت والدتــه الحاجــة زينــب فــي الثانــي مــن نيســان/ إبريــل عــام 2020 

دون أن يتمكــن مــن وداعهــا. 
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إبراهيم خريشة

• ولــد يف مدينــة طولكــرم عــام 	
 .1966

• املجلــس 	 عــام  أميــن 
التشــريعي الفلســطيني منــذ 

.2006 عــام 

• عضــو املجلــس الثــوري لحركــة 	
. فتح

• مــن قيــادات الحركــة الطابيــة 	
. بًقا سا

فــي األول مــن  فــي مدينــة طولكــرم،  فــي ضاحيــة ذنابــة  ولــد إبراهيــم شــاكر خريشــة 
وأنهــى   ،1984 عــام  العامــة  الثانويــة  عــام 1966. حصــل علــى  ينايــر  ثانــي/  كانــون 
ودرجــة   ،1996 عــام  بيرزيــت  جامعــة  مــن  األعمــال  إدارة  فــي  البكالوريــوس  درجــة 
حصــل  كمــا   ،2001 عــام  الجامعــة  نفــس  مــن  الدوليــة  الدراســات  فــي  املاجســتير 
بعدهــا علــى درجــة البكالوريــوس فــي الحقــوق مــن جامعــة القــدس/ أبــو ديــس عــام 
املجلــس  وتعزيــز  لدعــم  خاصــة  مؤسســة  فــي  مباشــرة  تخرجــه  بعــد  عمــل   .2012
التشــريعي الفلســطيني بيــن العاميــن )1997 – 1998(، ثــّم منســًقا للجــان املجلــس 
عــام 2000، ثــم مقــرًرا عامــا للمجلــس عــام 2006، إلــى أن تســلم منصــب أميــن عــام 

.2006 عــام  التشــريعية  االنتخابــات  بعيــد  التشــريعي  املجلــس 

ثــم  فــي أنشــطتها،  1982، وشــارك  التحــق خريشــة بحركــة الشــبيبة الطالبيــة عــام 
قــاد حركــة الشــبيبة فــي جامعــة بيرزيــت، وكان رئيًســا ملجلــس الطلبــة عــام 1995، 
وكان مــن منظمــي أولــى املظاهــرات الطالبيــة التــي انطلقــت مــن جامعــة بيرزيــت ضــد 
االعتقــال السيا�ضــي، وقــد أصبــح عضــًوا فــي املجلــس الثــوري لحركــة فتــح، وترشــح فــي 
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انتخابــات املجلــس التشــريعي عــام 2006 عــن قائمــة حركــة فتــح.

الشــعب  علــى  ويراهــن  االحتــالل،  وزوال  االنتصــار  بحتميــة  خريشــة  يؤمــن 
ُيــدرك أن االحتــالل  الفلســطيني وقدرتــه علــى املواجهــة، ويــرى بــأن العالــم أصبــح 
ســبب فــي انعــدام االســتقرار واألمــان، واملؤشــرات علــى ذلــك فــي التأييــد واالعتــراف 
بالدولــة الفلســطينية، ويعتبــر بــأن اتفــاق أوســلو غيــر موجــود اآلن واقعيــا، وميزتــه 
الفلســطيني، ُمشــدًدا علــى  القانونــي والسيا�ضــي للوجــود  فــي تنظيــم املســار  فقــط 
بــأن االنقســام مصيبــة وكارثــة  الحالــي، ويعتقــد  املســار السيا�ضــي  ضــرورة تعديــل 
ال بــد أن تنتهــي، وأن أخطــر مــا فيــه عرقلــة تحريــر الوطــن وتحقيــق االســتقالل، 
الــذي  التشــريعي  املجلــس  وتعطيــل  لالحتــالل،  جديــة  مقاومــة  فكــرة  أّيــة  وتعطــل 
يدفــع ثمنــه املواطــن بســبب غيــاب الرقابــة، األمــر الــذي يــؤدي إلــى نســبة كبيــرة مــن 

األخطــاء.

يؤمــن خريشــة بضــرورة إشــراك الفصائــل كافــة فــي منظمــة التحريــر وفــي الســلطة، 
مــن أجــل بنــاء دولــة ديمقراطيــة، ويــرى أن للشــعب الفلســطيني الحــق فــي مقاومــة 

االحتــالل بكافــة الوســائل املشــروعة، والتــي أصبحــت شــرعة دوليــة.

أثنــاء  اعتقــل  ابــن ســتة عشــر عاًمــا، كمــا  أســبوعين وهــو  مــدة  اعتقلــه االحتــالل 
فــي الجامعــة ملــدة ســت ســنوات، وُمنــع مــن الســفر، وتــم اســتدعاءه مــن  دراســته 

مــرات.  عــدة  االحتــالل  مخابــرات  قبــل 
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أمحد املغربي

• ولــد يف مخيــم عيــن الحلــوة 	
يف لبنــان عــام 1974.

• ــهداء 	 ــب ش ــادي يف كتائ قي
ــم يف  ــت لح ــى يف بي األقص

ــة.  ــة الثاني االنتفاض

• مــن عمــداء األســرى داخــل 	
االحتــال. ســجون 

ولــد أحمــد يوســف املغربــي فــي مخيــم عيــن الحلــوة فــي لبنــان فــي الرابــع والعشــرين 
مــن تشــرين األول/ أكتوبــر عــام 1974، لعائلــة فلســطينية مهجــرة تعــود أصولهــا 
ولــه ولــد وبنتــان. درس  القــدس املحتلــة، وهــو متــزوج  البريــج جنــوب غــرب  لقريــة 
املرحلــة األساســية فــي لبنــان والســودان والثانويــة فــي ليبيــا، وحصــل منهــا علــى شــهادة 

العامــة.  الثانويــة 

انتمــى املغربــي فــي بدايــة شــبابه إلــى حركــة فتــح، ونشــط فــي صفوفهــا خصوًصــا بعــد 
عودته إلى فلسطين عام 1996، والتحق بكتائب شهداء األق�ضى أثناء االنتفاضة 
لالحتــالل  مطلوًبــا  وأصبــح  لحــم،  بيــت  محافظــة  فــي  قادتهــا  أحــد  وكان  الثانيــة، 
الصهيونــي بعــد اغتيــال االحتــالل أخيــه محمــود عــام 2000. خطــط املغربــي لعــدة 
التــي  االستشــهادية  األخــرس  آيــات  عمليــة  منهــا  صهيونيــة،  أهــداف  ضــد  عمليــات 
ذتهــا فــي أحــد املراكــز التجاريــة فــي مدينــة القــدس املحتلــة فــي التاســع والعشــرين  نفَّ

مــن آذار/ مــارس آذار عــام 2002.

انضــم بعــد اعتقالــه فــي ســجون االحتــالل ألســرى حركــة حمــاس، وشــارك فــي أكثــر 
مــن محطــة مواجهــة مــع إدارة مصلحــة الســجون الصهيونيــة، وكان ممــن خاضــوا 
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للمطالبــة بتحســين ظــروف األســرى، وُرزق بطفلتيــن عــن  الطعــام  إضرابــات عــن 
طريــق النطــف املهربــة أواخــر عــام 2013. 

عانــى املغربــي أثنــاء مســيرته النضاليــة مــن املطــاردة مــن قبــل قــوات االحتــالل ملــدة 
خمســة أشــهر،  وتعــرض خاللهــا لعــدة محــاوالت اغتيــال، وأصابتــه قــوات االحتــالل 
عائلتــه  منــزل  االحتــالل  هــدم  كمــا  الظهــر،  أســفل  رصاصــات  بثــالث  إحداهــا  فــي 
2002، واعتقلــه مــع شــقيقه  فــي مخيــم الدهيشــة ببيــت لحــم مرتيــن عــام  الكائــن 
علــي فــي الســابع والعشــرين مــن حزيــران/ يونيــو عــام 2002، وحكــم عليــه بالســجن 
18 مؤبــًدا، ثــمَّ أضــاف ثمانــي ســنوات علــى الحكــم عــام 2017، ووضعــه فــي العــزل 
تســع أعــوام متواصلــة بيــن عامــي )2004م - 2012م(، وأعــاد عزلــه مجــدًدا فــي األول 
مــن  زوجتــه  تتمكــن  فلــم  ذويــه،  زيــارة  مــن  2017، وحرمــه  عــام  يوليــو  تمــوز/  مــن 
رؤيتــه ألكثــر مــن 13 عاًمــا، باإلضافــة لتعرضــه لإلهمــال الطبــي، رغــم حاجتــه املاســة 
للعنايــة الطبيــة، واعتقــال زوجتــه عــام 2016، ومصــادرة ســيارتها الخاصــة فــي عــام 

2017، واعتقــال نجلــه محمــود عــام 2019.
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أمحد بيوض التميمي

• ولــد يف مدينــة الخليــل عــام 	
 .1948

• التنفيذيــة 	 اللجنــة  عضــو 
ــطينية  ملنظمةالتحرير الفلس

ــابقا. س

• الداخليــة 	 وزارتــي  وكيــل 
والشــؤون االجتماعية ســابقا. 

• الجامعييــن 	 رابطــة  رئيــس 
ســابقا. الخليــل  يف 

• عضو املجلس الثوري لحركة فتح سابًقا.	

ولــد أحمــد ســعيد بيــوض التميمــي فــي الســابع مــن أيــار/ مايــو عــام 1948 فــي مدينــة 
إنــاث وثالثــة ذكــور. درس املرحلتيــن األساســية  الخليــل، وهــو متــزوج ولديــه ســبع 
والثانويــة فــي مــدارس مدينــة الخليــل، وحصــل علــى الثانويــة العامــة مــن مصــر عــام 
1967، ونــال درجــة البكالوريــوس فــي اإلدارة واالقتصــاد مــن جامعــة بيــروت العربيــة 
عــام 1973. عمــل محاســًبا فــي مديريــة أوقــاف القــدس عــام 1974، ثــمَّ رئيســا لقســم 
املحاســبة فيهــا، ومديــًرا مالًيــا ألوقــاف الضفــة الغربيــة عــام 1982، ومديــًرا لدائــرة 
فــي  اإلســالمية  األيتــام  لــدار  لألوقــاف ومديــرا  إدارًيــا  مديــًرا  ثــم  عــام 1987،  الحــج 
الفتــرة  فــي  الفلســطينية  الداخليــة  لــوزارة   

ً
ووكيــال  ،1989 عــام  والقــدس  العيزريــة 

بيــن عــام )-1994 2006(، ثــم وكيــال لــوزارة الشــؤون االجتماعيــة بيــن عــام )2006-
 .)2008

انضم التميمي لحركة فتح عام 1968، وشارك في فعالياتها، وتدرج في املسؤوليات 
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املجلــس  فــي  عضــًوا  واختيــر  للحركــة،  الثــوري  املجلــس  فــي  عضــًوا  فــكان  داخلهــا، 
فــي  ممثلهــا  ليكــون  فتــح  لحركــة  املركزيــة  اللجنــة  واختارتــه  الفلســطيني،  الوطنــي 
اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر عــام 2008، حيــث َرِئــس دائــرة حقــوق اإلنســان 
ــه نشــيط علــى املســتوى األهلــي، وهــو عضــو فــي عــدٍد  واملجتمــع املدنــي فيهــا، كمــا أنَّ
الهيئــة  عضويــة  وشــغل  الخليــل،  محافظــة  مســتوى  علــى  املؤسســات  مــن  كبيــٍر 
1983، ثــم أصبــح نائًبــا لرئيــس  اإلداريــة لرابطــة الجامعييــن فــي الخليــل منــذ عــام 
1991، كمــا أنــه رئيــس مجلــس أمنــاء  الرابطــة عــام 1986، ورئيســا للرابطــة عــام 

 .1991 جامعــة بوليتكنــك فلســطين منــذ عــام 

يعتبــر التميمــي بــأنَّ القضيــة الفلســطينية غيــر عاديــة، وهــي ربانيــة، والصــراع مــع 
االحتــالل سيســتمر إلــى أن يشــاء هللا. ويــرى أن اتفــاق أوســلو لــم يلــب طموحــات 
إلــى  الشــعب الفلســطيني، وكان مــن أهــداف توقيعــه عــودة القيــادة الفلســطينية 
علــى  عمــل  حيــث  بالتزاماتــه،  االحتــالل  إيفــاء  عــدم  إلــى  فشــله  ويعــود  فلســطين، 
إنهائــه مــن طــرف واحــد، ويعتقــد بــأّن االنقســام خطــر علــى القضيــة الفلســطينية 
الســالح  اســتخدمت  التــي  حمــاس،  حركــة  علــى  تقــع  مســؤوليته  وأن  ومســتقبلها، 
للســيطرة علــى قطــاع غــزة، مضيفــا أن حركــة فتــح تتحمــل جــزءا مــن املســؤولية.

مكتســبات  علــى  للحفــاظ  االحتــالل  مقاومــة  فــي  الســلمي  النهــج  التميمــي  يؤيــد   
املســلح  النهــج  الفلســطينيين جربــوا  إلــى أن  الفلســطيني وحياتــه، مشــيًرا  الشــعب 
البطــش  العربــي تشــجع االحتــالل علــى  العالــم  فــي  وفشــلوا فيــه، كمــا أن األحــوال 

املســلحة. للمقاومــة  اتجــه  إذا  الفلســطيني  الشــعب  بأبنــاء 

اعتقــل االحتــالل التميمــي إدارًيــا لعــدة أشــهر بيــن عامــي 1974-1975، ومنعــه مــن 
الســفر فــي عقــد الثمانينيــات مــن القــرن املا�ضــي. 
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أمحد سعدات

• ــام 	 ــرة ع ــة البي ــد يف مدين ول
.1953

• املركزيــة 	 اللجنــة  عضــو 
ــب السياســي للجبهــة  واملكت

 .1993 عــام  منــذ 

• األميــن العام للجبهة الشــعبية 	
ــام  ــذ ع ــطين من ــر فلس لتحري

.2001

• انتخــب عضــوا يف املجلــس 	
التشــريعي عن قائمة الشــهيد 
يف  مصطفــى  علــي  أبــو 

انتخابــات عــام 2006. 

• أحد رموز الحركة الفلسطينية األسيرة.	

ولــد أحمــد ســعدات يوســف عبــد الرســول فــي مدينــة البيــرة فــي الثالــث والعشــرين 
ديــر  إلــى قريــة  تعــود أصولهــا  لعائلــة فلســطينية   ،1953 عــام  مــن شــباط/ فبرايــر 
درس  وبنتيــن.  ولديــن  ولــه  متــزوج  وهــو  املحتلــة،  الرملــة  قضــاء  املهجــرة  طريــف 
املرحلــة األساســية فــي مدرســة األمعــري التابعــة لألونــروا ومدرســة البيــرة الجديــدة، 
والثانويــة فــي مدرســة الهاشــمية فــي مدينــة البيــرة، وحصــل منهــا علــى الثانويــة العامــة 
فــي الفــرع العلمــي، وأنهــى درجــة الدبلــوم فــي الرياضيــات مــن معهــد دار املعلميــن فــي 
ًســا فــي إحــدى مــدارس مدينــة أريحــا، ثــم فــي دار  مدينــة رام هللا عــام 1975. عمــل مدّرِ

األيتــام اإلســالمية فــي مدينــة القــدس حتــى عــام 1989. 

انخــرط ســعدات فــي العمــل الوطنــي منــذ شــبابه املبكــر، ونشــط فــي العمــل الطالبــي 
فــي املرحلــة الثانويــة وأثنــاء دراســته الجامعيــة، والتحــق بالجبهــة الشــعبية لتحريــر 
انتخــب  التنظيمــي داخلهــا، حيــث  الســلم  فــي  فلســطين عــام 1969، وأخــذ يرتقــي 
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س فرعها 
َّ
عضًوا في لجنتها املركزية عام 1981، ومكتبها السيا�ضي عام 1993، وترأ

فــي الضفــة الغربيــة عــام 1994، وأعيــد انتخابــه عضــوا فــي اللجنــة املركزيــة واملكتــب 
السيا�ضــي عــام 2000، واختارتــه الجبهــة أميًنــا عاًمــا لهــا بعــد اغتيــال االحتــالل ألمينها 
العــام أبــو علــي مصطفــى عــام 2001، وفــاز بعضويــة املجلــس التشــريعي عــن قائمــة 

الشــهيد أبــو علــي مصطفــى التابعــة للجبهــة فــي انتخابــات عــام 2006.

فــي  نضاليــة  تجــارب  الذيــن خاضــوا  األســيرة  الفلســطينية  الحركــة  رمــوز  مــن  ُيعــد 
نــوا 

ًّ
مواجهــة إدارة مصلحــة الســجون، وفــي مقدمتهــا اإلضــراب عــن الطعــام، وتمك

مــن تحقيــق إنجــازات خففــت مــن وطــأة الســجن وممارســات الســجانين. 

 لتحريــر فلســطين، ويدعــو إلــى التحلــل مــن كافــة 
ً

يؤمــن ســعدات باملقاومــة ســبيال
خصوًصــا  أوســلو،  اتفاقيــة  فرضتهــا  التــي  واالقتصاديــة  السياســية  االلتزامــات 
االعتــراف بدولــة االحتــالل والتنســيق األمنــي معهــا، وينــادي بالوحــدة الفلســطينية 
وإنهــاء االنقســام علــى أســس جــادة ومســؤولة، تمهــد لبرنامــج وطنــي موحــد قــادر علــى 

مقاومــة محــاوالت تصفيــة القضيــة الفلســطينية. 

كتــب عــدًدا مــن الدراســات واملقــاالت السياســية ونشــرها فــي مجــالت وصحــف، كمــا 
صــدر لــه كتــاب صــدى القيــد )2017(. 

عانــى ســعدات خــالل مســيرته النضاليــة؛ إذ حرمــه االحتــالل مــن الســفر إلكمــال 
اعتقاالتــه  توالــت  ثــمَّ   ،1969 عــام  مــرة  أول  واعتقلــه  فلســطين،  خــارج  تعليمــه 
حتــى بلغــت تســع مــرات، كان آخرهــا فــي الرابــع عشــر مــن آذار/مــارس عــام 2006، 
حيــن اختطفــه مــن ســجن أريحــا التابــع للســلطة الفلســطينية فــي عمليــة عســكرية 
خاصــة، وحكــم عليــه بالســجن ثالثيــن عاًمــا، كمــا مارســت إدارة مصلحــة الســجون 
مــن  والحرمــان  الطبــي  واإلهمــال  االنفــرادي  العــزل  سياســات  بحقــه  الصهيونيــة 
األجهــزة  واعتقلتــه  االحتــالل،  ســجون  فــي  عاًمــا  الثالثيــن  قرابــة  وأم�ضــى  الزيــارة، 
أمريكيــة  رقابــة  تحــت  أريحــا  ســجن  فــي  آخرهــا  مــرات  ثــالث  الفلســطينية  األمنيــة 
وبريطانيــة عــام 2002 بعيــد اغتيــال الجبهــة الشــعبية للوزيــر الصهيونــي رحبعــاب 
زئيفــي عــام 2001، واغتــال االحتــالل أخــاه محمــد ســعدات عــام 2002، واعتقــل 

 .2003 عــام  زوجتــه 
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أمحد قطامش

• البيــرة 	 مدينــة  يف  ولــد 
.1951 عــام

• قيادي يف الجبهة الشعبية.	

• الوطنــي 	 املجلــس  عضــو 
لفلســطيني. ا

• الحركــة 	 قيــادات  مــن 
األســيرة.   الفلســطينية 

• ــر يســاري، وباحــث يف 	 ُمَنظِّ
الشــؤون الفكرية والسياســية. 

عــام  إبريــل  نيســان/  مــن  فــي األول  البيــرة  فــي مدينــة  ولــد أحمــد ســليمان قطامــش 
1951، ألســرة فلســطينية تعــود أصولهــا إلــى قريــة املالحــة املهجــرة قضــاء القــدس 
عــام  العالــم  جامعــة  مــن  املاجســتير  درجــة  نــال  بنــت.  ولــه  متــزوج  وهــو  املحتلــة، 
فــي العلــوم السياســية مــن الجامعــة الحــرة الهولنديــة،  2006، ودرجــة الدكتــوراه 

 عــن عملــه كاتبــا صحفيــا. 
ً
القــدس، فضــال فــي جامعــة   

ً
وعمــل محاضــرا

القــرن  ســبعينيات  بدايــة  فلســطين  لتحريــر  الشــعبية  للجبهــة  قطامــش  انتمــى 
فــي  واالنخــراط  األنظــار  عــن  االختفــاء  مــن  ــن 

َّ
وتمك صفوفهــا،  فــي  ونشــط  املا�ضــي، 

العمل السري ضد االحتالل ملدة 17 عاًما، وقد اتهمه االحتالل عام 1992 بقيادة 
ــه عضــو فــي مكتبهــا  الجبهــة الشــعبية فــي الضفــة الغربيــة خــالل االنتفاضــة األولــى، وأنَّ
ورفــض  االحتــالل،  ســجون  فــي  التحقيــق  فــي  صمــوده  فــي   

ً
صالبــة أظهــر  السيا�ضــي. 

االعتــراف بالتهــم املوجهــة لــه، رغــم مصــادرة االحتــالل ألرشــيف الجبهــة الشــعبية مــن 
ه جــورج حبــش مرشــًحا مناســًبا ليكــون األميــن العــام للجبهــة ملــا أظهــره  منزلــه، وعــدَّ
مــن مهــارات تنظيميــة عاليــة، وامتالكــه لرؤيــة فكريــة متماســكة منــذ االنتفاضــة 

ــف علــى تركــه التنظيــم الحقــا.   األولــى، وتأسَّ
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لكنــه  لينينــي  مارك�ضــي  ــه  أنَّ علــى  نفســه  ويعــرف  لليســار،  ــًرا 
َّ
منظ قطامــش  يعتبــر 

متجــاوز لهمــا، ويقــدم رؤيــة إلعــادة بنــاء الحركــة الوطنيــة والتقــدم باتجــاه تحقيــق 
أهدافهــا، تجمــع بيــن الخــط التحــرري الــذي يقــوم علــى االشــتباك الدائــم مــع العــدو 
تعليــم  إيجــاد  علــى  والعمــل  األمــد،  طويــل  النضــال  ومتطلبــات  تتناســب  بوتائــر 
عصــري تحليلــي، ومشــروع ثقافــي توحيــدي مقــاوم، وتنميــة اقتصادية-اجتماعيــة، 
وقضــاء مســتقل، وبنــاء مجتمــع مدنــي، وينــادي باملطالبــة بحمايــة دوليــة مؤقتــة، 
بعــودة  القا�ضــي   194 القــرار  لتطبيــق  الســعي  ظــل  فــي  االحتــالل  لدحــر  تمهيــدا 
الالجئيــن، ألن عودتهــم برأيــه، هــي املقدمــة لحــل جــذري للصــراع، يف�ضــي إلــى دولــة 

ومنفصليــن. متداخليــن  بمجتمعيــن  واحــدة 

وجدانيــة،  عنــاق  بلحظــات  يعالــج  وال  عميــق  الفلســطيني  االنقســام  أن  يعتقــد   
املمارســة  فــي   « االنصيــاع  غيــري  وعلــى  أريــد  »أنــا  عقليــة  مــن  بالتخلــص  ويطالــب 
وتســويات،  تنازعــات  برأيــه  السياســة  ألن  فلســطين،  فــي  الداخليــة  السياســية 
وليســت إقصــاء وإمــالءات، ويــرى أن ميــزان القــوى الداخلــي فلســطينًيا لــه كفتيــن 
متعادلتيــن تقريبــا بيــن القائليــن بالشــرعية التاريخيــة والقائليــن بشــرعية املقاومــة، 
املشــتركة،  األهــداف  وراء  ســعيا  الفلســطيني   – الفلســطيني  الحــوار  إلــى  ويدعــو 
م اقتراحــات فــي هــذا للحــل تقــوم علــى انتخــاب مرجعيــة تشــريعية شــاملة  وقــد قــدَّ
للشــعب الفلســطيني فــي الداخــل والخــارج، أي مجلســا وطنيــا علــى قاعــدة الحجــم 
االنتخابــي للتجمعــات والتمثيــل النســبي، بمــا يتجــاوز »وضعيــة ســلطتين، قيادتيــن، 
داخــل وخــارج«، وينهــي تشــرذم املرجعيــات ويف�ضــي لتوحيــد اإلرادة الفلســطينية فــي 
مجلــس منتخــب ديمقراطــي، ومواجهــة أيــة عقبــات فلســطينية داخليــة بالتوافــق، 
بمثابــة  اآلليــة  هــذه  أن  إلــى  ويشــير  بهــا،  معتــرف  فلســطينية  قــرار  هيئــة  وإنشــاء 
خطــوة عمليــة جديــة علــى طريــق إعــادة بنــاء م.ت.ف، وتكريــس جهــود الســلطة فــي 
 إلــى إنهــاء التنــازع علــى الســلطة، وإنهــاء وجــود 

ً
الضفــة وغــزة للشــأن الحياتــي، وصــوال

ســلطتين، والتخلــص مــن أدران عــدم الكفــاءة وازدواجيــة الوظيفــة، ونهايــة بتحريــر 
يطالــب  بأوســلو، كمــا  املرتبطــة  السياســية واألمنيــة  مــن االســتحقاقات  الســلطة 
إطــار مجلــس عســكري  فــي  فــي م.ت.ف،  ربــط األجهــزة األمنيــة بمرجعياتهــا  بإعــادة 

مركــزي أو فصائلــي، كمقدمــة لصيــغ أكثــر تطــورا مســتقبال.
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يعــارض قطامــش مســار التســوية، ويــرى بــأن حــل الدولتيــن خدعــة تخــدر الوعــي 
الفلســطيني، وأن أوســلو مشــروع مدمــر، وأن مشــروع الكونفدراليــة اإلســرائيلية 
الشــعب  ويحــول  االســتيطان  بتوســع  يســمح  ــه  ألنَّ تدميــًرا  أكثــر  الفلســطينية 

املجــاورة.  والــدول  االحتــالل  منهــا  يســتفيد  عاملــة  قــوى  ملجــرد  الفلســطيني 

صــدر لقطامــش اثنــي عشــر كتاًبــا ونصــان أدبيــان، منهــا: ال لــن ألبــس طربوشــكم 
صفحــات مــن تجربتــي داخــل أقبيــة التحقيــق )1995( )ترجــم لإليطاليــة(، ومداخــل 
لصياغــة البديــل )1997(، ومقاربــة الدولــة الواحــدة الديمقراطيــة نحــو مجتمعيــن 
منفصليــن متشــابكين )2007( )ترجــم لإلنجليزيــة(، وفــي التنظيــم الثــوري الســري 
 1967- حزيــران   

ً
نموذجــا املحتــل  الوطــن  فــي  فلســطين  لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة 

1993 )2011(، ومقاربــة فكريــة راهنــة )2019(، وروايتــا الرحلــة )1999(  أوســلو 
النهــر)2002(. وعبــور 

عانــى قطامــش أثنــاء مســيرته النضاليــة؛ إذ اعتقلــه االحتــالل أول مــرة عــام 1972 
ملــدة ســتة أشــهر، ثــم اعتقــل بعــد ســنة ملــدة أربــع ســنوات، وتعــرض لتحقيــق قــاٍس 
ملــدة ثالثــة أشــهر عــام 1992، ثــم توالــت اعتقاالتــه، وكان أطولهــا اعتقالــه اإلداري 
املتواصــل بيــن عامــي )1992-1998(، أمــا آخــر اعتقــال لــه فتــم فــي الرابــع والعشــرين 
مــن كانــون أول عــام 2019، وتوفــي والــده وأخــوه وهــو متخــٍف ولــم يحضــر جنازتهمــا، 
منــذ ســبعينيات  الســفر  مــن  ممنــوع  أنــه  كمــا  الســجن،  فــي  وهــو  والدتــه  وتوفيــت 

القــرن املا�ضــي. 
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أمحد مبارك

• ولــد يف مخيــم ديــر عمــار 	
رام  محافظــة  يف  لاجئيــن 

.1962 عــام  والبيــرة  اهلل 

• ــس 	 ــوا يف املجل ــب عض انتخ
حركــة  عــن  التشــريعي 

 .2006 عــام  حمــاس 

• قيــادي يف حمــاس يف رام 	
اهلل. 

• أبعــده االحتــال إلــى مــرج 	
الزهــور أواخــر عــام 1992. 

ولــد أحمــد عبــد العزيــز صالــح مبــارك فــي مخيــم ديــر عمــار لالجئيــن فــي محافظــة رام 
هللا والبيــرة، وهــو متــزوج ولــه ســتة مــن األبنــاء. نــال درجــة البكالوريــوس فــي الدعــوة 
وأصــول الديــن مــن جامعــة القــدس/ أبــو ديــس. عمــل فــي ســلك التربيــة والتعليــم، ثــم 

ــن رئيًســا للديــوان فــي املحكمــة الشــرعية فــي مدينــة البيــرة ملــدة 14 عاًمــا.  ُعّيِ

انتمى لجماعة اإلخوان املسلمين منذ كان طالًبا في الثانوية، وانخرط في نشاطاتها 
فــي الفعاليــات الوطنيــة مــن مظاهــرات  الدعويــة والتربويــة واالجتماعيــة، وشــارك 
ومســيرات وغيرهــا، وانتمــى للكتلــة اإلســالمية أثنــاء دراســته الجامعيــة وشــارك فــي 
 فــي املؤسســات املحليــة مــن خــالل عضويتــه فــي الهيئــة اإلداريــة 

ً
أنشــطتها، وكان فاعــال

إدارة الجمعيــة الخيريــة  الجلــزون، ومجلــس  فــي مخيــم  الشــباب االجتماعــي  ملركــز 
اإلســالمية فــي مدينــة البيــرة، ومجلــس إدارة جمعيــة بيرنبــاال الخيريــة التــي كان نائبــا 
واللجنــة  فلســطين،  علمــاء  رابطــة  فــي  مؤســس  عضــو  وهــو   ،2004 عــام  لرئيســها 

الشــعبية ملقاومــة التطبيــع.
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ضمــن   2006 عــام  الفلســطيني  التشــريعي  املجلــس  انتخابــات  فــي  مبــارك  شــارك 
الوطنــي  املجلــس  فــي  بموجبهــا عضــًوا  وأصبــح  فيهــا،  وفــاز  واإلصــالح  التغييــر  كتلــة 

   . لفلســطيني ا

يرى مبارك أن الواقع الحالي صعب، وال زال األفق املنظور غير واضح، وال ينفصل 
واقــع القضيــة الفلســطينية عــن األبعــاد العربيــة أو الدوليــة أو اإلســالمية، لكــن 
الثقــة بــاهلل بــأن يحــدث تغييــر إيجابــي تســتفيد منــه، كمــا أن هنالــك مؤشــًرا إيجابًيــا 
 عــن مؤشــرات 

ً
يتمثــل فــي تراجــع القــوى املســاندة لالحتــالل عــن مســاندته، فضــال

األزمــة التــي تحياهــا بعــض الــدول الغربيــة الكبــرى، والتــي ســيكون لهــا ارتــدادات علــى 
الواقــع الفلســطيني والعربــي واإلســالمي، فرفــع يــد الــدول الكبــرى املعاديــة لإلســالم 

عــن القضيــة الفلســطينية هــو أول الحــل.

يرفــض مبــارك اتفاقيــة أوســلو، ويعتبرهــا منحــت االحتــالل وقًتــا وتفويًضــا ملصــادرة 
األرا�ضــي، وورقــة سياســية للتغلغــل فــي العالــم العربــي واإلســالمي، ولــم يكــن أبــًدا 
محــل توافــق بيــن أبنــاء الشــعب الفلســطيني، وانفــردت بتوقيعــه فئــة قليلــة كانــت 
مهيمنــة علــى منظمــة التحريــر دون أخــذ رأي شــركائها داخــل املنظمــة فضــال عــن 
التيــار اإلســالمي، ويعتقــد بــأنَّ االنقســام لــم يكــن وليــد عــام 2007، بــل بــدأ الشــرخ 
الحقيقــي مــع توقيــع اتفــاق أوســلو، فضــال عــن وجــود تيــار متنفــذ لــم يعتــد علــى 
فــي القــرار، فوجــئ بنتائــج انتخابــات عــام 2006، ولــم يتقبلهــا، لــذا فهــو  الشــراكة 
يتحمــل مســؤولية االنقســام، ال ســيما أنــه مــن بــدأ باســتخدام العنــف. ويــرى بــأن 
اإلســالميين الفلســطينيين قبلــوا بالشــراكة الوطنيــة، وبدخــول منظمــة التحريــر، 
فــي  التجربــة  لكــن  الفلســطيني،  الشــعب  أبنــاء  يجمــع  الــذي  البيــت  تكــون  وبــأن 
فلســطين والعالــم العربــي واإلســالمي أثبتــت أن اإلســالميين هــم فقــط مــن يؤمنــون 
باحتــرام الصنــدوق، وال زال اإلســالميون بانتظــار فتــح أبــواب املنظمــة للمشــاركة.

اعتقلــه االحتــالل أول مــرة عــام 1978، ثــمَّ توالــت اعتقاالتــه لتصــل أكثــر مــن 10 
 ،1992 عــام  أواخــر  لبنــان  الزهــور جنوبــي  مــرج  إلــى  االحتــالل  أبعــده  كمــا  مــرات، 
وطــارده عــام 1997، ومــا زال يمنعــه مــن الســفر منــذ ســنوات طويلــة، كمــا اعتقلتــه 
األجهزة األمنية الفلســطينية ســتة أشــهر عام 1996، وخضع للتحقيق في ســجونها 

ملــدة شــهر عــام 2000.
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أمل اجلعبة

• ولــدت يف مدينــة الخليــل 	
 .1955 عــام 

• املركزيــة 	 القيــادة  عضــو 
للجبهــة الديمقراطية ســابقا. 

• عضــو اللجنــة املركزيــة لاتحاد 	
الفلســطيني  الديمقراطــي 

ــدا(. )ف

• املــرأة 	 مركــز  مســؤولة 
فــرع  االجتماعــي/  لإلرشــاد 

. لخليــل ا

• عضو االتحاد العام للمرأة الفلسطينية. 	

مــن آب/  الخامــس عشــر  فــي  الخليــل  فــي مدينــة  الجعبــة  أمــل محمــد عطــا  ولــدت 
أغســطس عــام 1955، وهــي متزوجــة ولديهــا خمســة أبنــاء. تلقــت تعليمهــا االبتدائــي 
فــي مــدارس مدينــة أريحــا، واإلعــدادي والثانــوي فــي مــدارس مدينــة رام هللا، ونالــت 
ودرجــة   ،1979 عــام  بيرزيــت  جامعــة  مــن  االجتمــاع  علــم  فــي  البكالوريــوس  درجــة 
مســؤولة  عملــت   .2001 عــام  الجامعــة  ذات  مــن  االجتمــاع  علــم  فــي  املاجســتير 
اإلرشــاد االجتماعــي والعمــل البحثــي فــي مركــز األميــة وتعليــم الكبــار التابــع لجامعــة 
بيرزيــت، ثــمَّ عملــت أخصائيــة اجتماعيــة فــي مركــز الهــالل األحمــر فــي الخليــل، ثــم 
منســقة برامــج اتحــاد لجــان العمــل النســائي حتــى عــام 1990، ثــمَّ مســؤولة مركــز 

املــرأة لإلرشــاد االجتماعــي/ فــرع الخليــل.

تأثــرت فــي بدايــة حياتهــا بالفكــر القومــي، وبصعــود العمــل الوطنــي، وانتمــت للجبهــة 
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الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين عــام 1977، ونشــطت فــي العمــل الطالبــي ضمــن 
إطارهــا، وكانــت مــن الداعيــن لتأســيس مجلــس التنســيق النســوي مدفوعــة بإيمانهــا 
بالعمــل النســوي املوحــد مــن أجــل حشــد الجهــود ملقاومــة االحتــالل، وهــي عضــو 
القيــادة  فــي  عضــوا  وكانــت  تأسيســه،  منــذ  الفلســطينية  للمــرأة  العــام  االتحــاد 
املركزيــة فــي الجبهــة الديمقراطيــة، وعضــوا فــي اللجنــة املركزيــة لالتحــاد الديمقراطــي 
هــا نشــطت ضمــن العديــد مــن الجمعيــات النســوية فــي  الفلســطيني )فــدا(، كمــا أنَّ
هــا عضــو فــي اللجنــة النســائية ملقاطعــة البضائــع  محافظــة الخليــل، إضافــة إلــى أنَّ

اإلســرائيلية. 

فــي ظــل ظــروف ضاغطــة مــرت بهــا القضيــة  بــأن اتفــاق أوســلو جــاء  تــرى الجعبــة 
كانــت  الــذي  الصعــب  والوضــع  الســوفياتي،  االتحــاد  انهيــار  مثــل  الفلســطينية؛ 
تعيشــه منظمــة التحريــر، وقــد رأى فيــه البعــض تحقيًقــا لحلــم العــوة لــدى جــزء 
الســاحة  مســتوى  علــى  إنجــاز  أي  يحقــق  لــم  االتفــاق  لكــنَّ  الفلســطينيين،  مــن 
إجــراءات  وزادت  االســتيطان  تصاعــد  العكــس  علــى  بــل  الفلســطينية،  الداخليــة 
االحتــالل القمعيــة وارتفــع عــدد األســرى والشــهداء، وآن أوان العمــل علــى مراجعــة 
الجميــع  يتحمــل  وأن  جديــدة،  نضاليــة  معالــم  لوضــع  الســابقة  االتفاقيــات  كل 

االتجــاه.  بهــذا  مســؤوليته 

ــر تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات الوطنيــة،  تعتقــد أن االنقســام نكبــة جديــدة أخَّ
الشــعب  بحــق  القمعيــة  إجراءاتــه  فــي  ليمعــن  اإلســرائيلي  للعــدو  املجــال  وأعطــى 
ــه  بأنَّ وتــرى  إنهائــه،  إلــى  داعيــة  وغــزة،  والضفــة  بالقــدس  فاســتفرد  الفلســطيني، 
للمصالحــة،  للوصــول  برامجهــا  تغييــر  وحمــاس  فتــح  حركتــي  مــن  مطلوبــا  ليــس 
التحديــات  مــع  يتــالءم  نضالــي  برنامــج  علــى  االلتقــاء  الجميــع  مــن  املطلــوب  وإنمــا 
الحاليــة التــي فرضهــا االحتــالل واالســتيطان وحمايــة الثوابــت الفلســطينية. وتؤكــد 
الجعبــة علــى حــق الشــعب الفلســطيني فــي اســتخدام الوســائل كافــة للتخلــص مــن 
االحتــالل بمــا فيهــا املقاومــة املســلحة، خصوًصــا أن القانــون الدولــي وكافــة شــرائع 
العالــم تعطــي الحــق ألي شــعب محتــل ممارســة كل الطــرق والوســائل للتخلــص 
مــن املحتــل، ولكــن القضيــة يجــب أن تكــون باتفــاق واســتراتيجية واضحــة بيــن كل 
الفصائــل الفلســطينية، والبــد مــن الدعــوة لعقــد مؤتمــر وطنــي شــامل يضــم أطيــاف 
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النضــال الفلســطيني كافــة، والتوافــق علــى برنامــج نضالــي موحــد. وتدعــو إلى إشــراك 
التوجهــات السياســية كافــة فــي منظمــة التحريــر الفلســطينية ومؤسســاتها، ليحقــق 
الشــعب الفلســطيني حقوقــه الوطنيــة فــي إطــار قيــادي موحــد، وتكــون املنظمــة هــي 

املمثــل الوحيــد لحقوقــه الوطنيــة.
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أنطون سلمان

• ــم 	 ــت لح ــة بي ــد يف مدين ول
عــام 1957.

• لحــم 	 بيــت  بلديــة  رئيــس 
.2017 عــام  منــذ 

• عضــو املؤتمريــن الســادس 	
والســابع لحركــة فتــح.

• ــة 	 ــاء جامع ــس أمن ــو مجل عض
ــة. ــطين األهلي فلس

ولــد أنطــون جــورج ســلمان فــي مدينــة بيــت لحــم فــي األول مــن كانــون األول/ ديســمبر 
عــام 1957، وهــو متــزوج ولــه أربعــة أبنــاء. حصــل علــى الثانويــة العامــة مــن مدرســة 
تراســنطة الثانويــة فــي بيــت لحــم عــام 1975، وعلــى البكالوريــوس فــي الحقــوق مــن 
بيــن  القــدس  مدينــة  فــي  بنــك  موظــف  عمــل   .1986 عــام  العربيــة  بيــروت  جامعــة 
األعــوام )-1976 1984(، ثــم انتقــل لقطاعــي التأميــن والتجــارة، ثــم تفــرغ للعمــل فــي 

املحامــاة عــام 1986، إلــى أن انتخــب رئيًســا لبلديــة بيــت لحــم عــام 2017.

الطالبــي  العمــل  فــي  ونشــط  والرياضيــة،  االجتماعيــة  املجــاالت  فــي  ســلمان  نشــط 
ســر  أميــن  وكان   ،)1983-1982( عامــي  بيــن  تراســنطة  كشــافة  وقــاد  املدر�ضــي، 
الجمعيــة األنطونيــة عــام 1985، ثــم رئيســها منــذ عــام 1993. انضــم لحركــة فتــح 
ــن  عــام 1988، وانخــرط مــن خاللهــا فــي العمــل املؤس�ضــي والنقابــي واالجتماعــي، فُعّيِ
عضــًوا فــي املجلــس االستشــاري ملحافظــة بيــت لحــم عــام 1998، وعضــًوا فــي لجنــة 
التكافــل املنبثقــة عــن املحافظــة، كمــا اختيــر رئيًســا للجنــة الطــوارئ فــي محافظــة 
بيــت لحــم بيــن عامــي )2002 – 2003(، وعضــًوا فــي مجلــس بلديــة بيــت لحــم عــام 
2005، وعضــًوا فــي مجلــس إدارة اتحــاد الجمعيــات الخيريــة بيــن أعــوام )1992– 
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 ،)2016( والســابع   ،)2009( الســادس  فتــح  حركــة  مؤتمــري  فــي  وعضــًوا   ،)2007
وعضــًوا فــي مجلــس أمنــاء جامعــة فلســطين األهليــة. 

سيســتمر  فلســطين  فــي  الصــراع  بــإن  ويعتقــد  االشــتراكي،  الفكــر  ســلمان  يتبنــى 
لســنوات طويلــة إذا لــم يكــن هنــاك متغيــر يفــرض علــى االحتــالل القبــول بالدولــة 
الفلســطينية، ويــرى أن اتفاقيــة أوســلو جــاءت ضمــن ظــروف أدت إلــى فرضــه علــى 
الشــعب الفلســطيني، ولــم يكــن طموًحــا بحــد ذاتــه، ولالتفــاق ســلبيات وإيجابيــات، 
بجانبيــن؛  مرتبــط  االنقســام  أن  ويعتبــر  ضــد،  أو  مــع  بكلمتــي  تقييمــه  يجــوز  وال 
أحدهمــا أمنــي، واآلخــر سيا�ضــي، وال يمكــن معالجــة الجانــب السيا�ضــي واســتعادة 

الوحــدة إال بمعالجــة الجانــب األمنــي. 

يؤمــن ســلمان بحــق الشــعب الفلســطيني فــي مقاومــة االحتــالل، ويــرى أن املقاومــة 
يجــب أن تســتمر مــا دام هنالــك احتــالل، أمــا شــكلها، فيجــب مراعــاة ظــروف كل 
مرحلــة، والتكيــف الذاتــي حســب الواقــع الــذي يعيشــه الفلســطينيون، فمــا قبــل 
أوســلو يختلــف عمــا بعــده، وعلــى الحركــة الوطنيــة تبنــي نهــج مقاومــة جديــد بعيــًدا 
عــن الكفــاح املســلح، تســتطيع مــن خاللــه انتــزاع الحــق الفلســطيني، والوصــول إلــى 
قيــام الدولــة عبــر املنظمــات الدوليــة، فاعتمــاد وســائل غيــر عنيفــة ســيحول دون 
إعطــاء مبــرر لالحتــالل للقتــل والتدميــر، ويؤمــن ســلمان بالتعدديــة وقبــول اآلخــر، 
فــي منظمــة التحريــر الفلســطينية، علــى قاعــدة  بــأن علــى الجميــع الدخــول  ويــرى 
حركتــي  فيهــا  بمــا  السياســية  فالحــركات  الفلســطينية،  الدولــة  وإقامــة  التحــرر 
حمــاس والجهــاد هــي حــركات وطنيــة، يجــب أن تكــون شــريكة فــي املشــروع الوطنــي.

اعتقلــه االحتــالل لفتــرة وجيــزة بســبب نشــاطه الطالبــي عــام 1974، وكان ضمــن مــن 
حاصرهــم االحتــالل فــي كنيســة املهــد ملــدة 39 يوًمــا عــام 2002. 



32

أنور أبو عيشة

• ولــد يف مدينــة الخليــل عــام 	
 .1951

• وزيــر الثقافــة الفلســطيني 	
.)2014-2013(

• بلديــة 	 يف  ســابق  عضــو 
 . لخليــل ا

• التعــاون 	 جمعيــة  رئيــس 
الثقــايف، ورئيــس جمعيــة 
املكتبــة املتنقلــة مــن أجــل 

والســام.  الاعنــف 

• أستاذ القانون يف جامعة القدس. 	

ولــد أنــور جمــال عبــد املحســن أبــو عيشــة فــي مدينــة الخليــل، فــي الثالثيــن مــن تمــوز/ 
يوليــو عــام 1951، وهــو متــزوج ولديــه اثنيــن مــن األبنــاء. درس املرحلتيــن األساســية 
مــن  القانــون  فــي  البكالوريــوس  ونــال درجــة  الخليــل،  مــدارس مدينــة  فــي  والثانويــة 
جامعــة وهــران فــي الجزائــر عــام 1977، ودرجــة املاجســتير فــي القانــون املدنــي مــن 
جامعــة باريــس العاشــرة فــي فرنســا عــام 1980، ودرجــة دكتــوراه الدولــة فــي القانــون 
املدنــي مــن نفــس الجامعــة عــام 1989. يعمــل محاضــًرا فــي كليــة الحقــوق فــي جامعــة 

ــن وزيــًرا للثقافــة عــام 2013 ملــدة عــام.  القــدس/ أبــو ديــس منــذ عــام 1996، وُعّيِ

انتمــى أبــو عيشــة فــي شــبابه املبكــر لحــزب التحريــر، ثــمَّ حــاول االنضمــام للحــزب 
الشــيوعي بعــد احتــالل الضفــة الغربيــة، لكــنَّ طلبــه ُرفــض بســبب تدينــه، والتحــق 
بمنظمــة التحريــر بعيــد معركــة الكرامــة، ثــمَّ بحركــة فتــح إبــان دراســته الجامعيــة 



33

سلسلة النخبة الفلسطينية 3

فــي الجزائــر، وانخــرط فــي أنشــطتها الطالبيــة هنــاك، وتســلم رئاســة مجلــس اتحــاد 
الســكرتير  وأصبــح  فرنســا،  فــي  الجامعيــة  دراســته  أثنــاء  الفلســطينيين  الطلبــة 
الخــاص لعصــام الســرطاوي الــذي كان مكلفــا مــن منظمــة التحريــر باملفاوضــات 
ــن  واالتصــاالت الســرية مــع االشــتراكية الدوليــة ومــع شــخصيات إســرائيلية، ثــمَّ ُعّيِ

موظًفــا رســمًيا فــي منظمــة التحريــر عــام 1983.

 للمجلس 
ً

 انضم لعضوية اللجنة األوملبية الفلسطينية عام 1982، وأصبح ممثال
 ،)1994-1983( األعــوام  بيــن  أوروبــا  فــي  الفلســطيني  والرياضــة  للشــباب  األعلــى 
 ،)2008-2005( األعــوام  بيــن  الشــعبية  للرياضــة  الفلســطيني  االتحــاد  ورئــس 
كمــا انتخــب عضــًوا فــي مجلــس بلديــة الخليــل عــام 2012، وكان مســؤول الدائــرة 
ــه رئيــس  القانونيــة والعالقــات الدوليــة والنشــاطات الثقافيــة داخــل البلديــة، كمــا أنَّ
جمعيــة التعــاون الثقافــي )الخليــل/ فرنســا(، ورئيــس جمعيــة املكتبــة املتنقلــة مــن 

أجــل الالعنــف والســالم.  

صياغــة  لجنــة  ضمــن  فــكان  األكاديميــة،  املواقــع  مــن  العديــد  عيشــة  أبــو  تقلــد 
فــي  العلمــي  البحــث  لجنــة  وعضــو   ،)2000-1998( الفلســطيني  املدنــي  القانــون 
القــدس  دراســات  مركــز  إدارة  مجلــس  وعضــو   ،)2004-2003( القــدس  جامعــة 
جامعــة  فــي  األكاديمــي  املجلــس  وعضــو   ،)2005-2003( القــدس  لجامعــة  التابــع 
القــدس )2005-2006(، نشــر العديــد مــن الكتــب واألبحــاث منهــا؛ كتــاب الحركــة 
األوملبيــة الــذي صــدر عــام 1990، وكتــاب »ذكريــات فلســطينية –األرض فــي الــرأس« 

.1982 عــام  الفرنســية  باللغــة 

مصلحــة  هــو  الســالم  أن  ويعتبــر  العنــف،  ويرفــض  بالســالم  عيشــة  أبــو  يؤمــن 
هــو  الفلســطينية  القضيــة  مســتقبل  وأن  واإلســرائيلي،  الفلســطيني  للطرفيــن 
االنتصــار علــى املحتــل، علــى الرغــم مــن عــدم وجــود حــل فــي األفــق القريــب. ويــرى 
بــأن اتفــاق أوســلو هــو أفضــل مــا حققتــه منظمــة التحريــر، ويشــير إلــى أن االحتــالل 
برفضــه لعمليــة الســالم قتــل االتفــاق وهمــش بنــوده، ويعتقــد أن الحمايــة الدوليــة 
أصبحــت اليــوم أكثــر أهميــة مــن كل االتفاقيــات، وألول مــرة ُيعتــرف أممًيــا بحقــوق 
الشــعب الفلســطيني، وهــذا االعتــراف يحمــي الفلســطينيين مــن القتــل. ويعتبــر أن 
املواطــن  ثقــة  وأفقــد  التحريــر،  منظمــة  إضعــاف  إلــى  أدى  الفلســطيني  االنقســام 
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الفلســطيني بــأي فصيــل سيا�ضــي، خصوًصــا وأن الجميــع يعمــل ضمــن مصالحــه 
الشــخصية، وبالتالــي البــد مــن وجــود التفاهــم بيــن الفلســطينيين، وأن يكــون ضمــن 

قواســم وطنيــة متفــق عليهــا.

املواثيــق واألعــراف  فــي مقاومــة االحتــالل كفلتــه كل  الفلســطينيين  بــأن حــق  يــرى 
الدوليــة، ويدعــو إلــى مشــاركة الشــعب الفلســطيني بــكل الخطــوات الســلمية مــن 
انتــزاع حقوقــه عبــر املحافــل الدوليــة، وإلــى إشــراك الفصائــل الفلســطينية  أجــل 
كافــة فــي منظمــة التحريــر، داعيــا منظمــة التحريــر إلــى املبــادرة فــي حشــد األحــزاب 

جميعهــا فــي ظلهــا.

اعتقــل االحتــالل أبــو عيشــة أثنــاء عودتــه مــن الجزائــر، وحكــم عليــه بالســجن عاًمــا 
كامــال، وإقامــة جبريــة ملــدة عــام.
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أنور الزبون

• ولــد يف مدينــة بيــت ســاحور 	
عــام 1968. 

• ــس 	 ــوا يف املجل ــب عض انتخ
حركــة  عــن  التشــريعي 

 .2006 عــام  حمــاس 

• اإلصــاح 	 جمعيــة  رئيــس 
ســابًقا. الخيريــة 

• عــدة 	 أمضــى  محــرر  أســير 
ســنوات يف ســجون االحتال.

ولــد أنــور محمــد عبــد الرحمــن الزبــون فــي مدينــة بيــت ســاحور فــي التاســع عشــر مــن 
تشــرين أول/ أكتوبــر عــام 1968م، وتعــود أصولــه إلــى قريــة عــالر املهجــرة، والواقعــة 
تعليمــه  تلقــى  أبنــاء.  خمســة  ولديــه  متــزوج  وهــو  القــدس،  مدينــة  غــرب  جنــوب 
البكالوريــوس  درجــة  علــى  وحصــل  ســاحور،  بيــت  مــدارس  فــي  والثانــوي  األسا�ضــي 
فــي الفيزيــاء وعلــوم الحاســوب مــن جامعــة القــدس/ أبــو ديــس عــام 1993م، وعلــى 
  Keele Universityاملاجســتير فــي الفيزيــاء متخصصــا فــي الليــزر مــن جامعــة كيلــي
1995م. عــام  ديــس  أبــو  القــدس/  مــع جامعــة  برنامــج مشــترك  البريطانيــة ضمــن 

عمــل فــي مهنــة التدريــس فــي مــدارس محافظــة بيــت لحــم، كمــا عمــل محاضــرا فــي 
جامعتــي القــدس/ أبــو ديــس والقــدس املفتوحــة منــذ منتصــف التســعينيات وحتــى 

.2005 عــام 

لالهتمــام  دفعــه  الــذي  األمــر  االحتــالل،  وممارســات  اللجــوء  بواقــع  زبــون  تأثــر 
بالشــأنين الفكــري والسيا�ضــي منــذ ســنوات عمــره املبكــرة، فتبنــى الفكــر اإلســالمي 
فــي فعالياتهــا  الوســطي املعتــدل، وانتمــى لحركــة حمــاس منــذ انطالقتهــا، وشــارك 
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فــي املجــاالت املختلفــة، كمــا انخــرط فــي الحركــة الطالبيــة، فــكان عضــًوا فــي مجلــس 
الطلبــة فــي جامعــة القــدس عــن الكتلــة اإلســالمية. تــرأس جمعيــة اإلصــالح الخيريــة 
فــي بيــت لحــم، وانتخــب عضــًوا فــي املجلــس التشــريعي عــن قائمــة التغييــر واإلصــالح 
ممارســات  لكــنَّ  انتخابــه،  منــذ  واجتماعيــة  وطنيــة  أداوًرا  ومــارس   ،2006 عــام 
االحتــالل التعســفية بحــق النــواب وتعطيــل املجلــس حــاال دون اتســاع هــذه األدوار، 

وحــّد مــن تأثيرهــا اإليجابــي. 

يعتقــد الزبــون أن الصــراع مــع االحتــالل لــه أبعــاد سياســية ودينيــة، وأن االحتــالل 
ال يمكنــه أن يســتمر مــا دام هنــاك شــعب يطالــب بحقــه، فســيبقى مرهًقــا وخائًفــا، 
عــدم  فــي  املتمثلــة  الداخليــة،  مشــاكله  نتيجــة  داخلــه  فنائــه  ســر  يحمــل  ــه  أنَّ كمــا 
التجانــس والعنصريــة، ويــرى بــأنَّ مســار أوســلو هــو أكبــر كارثــة فلســطينية تمــت 
عليــه  عــادت  بــل  فائــدة،  أيــة  الفلســطيني  للشــعب  تجلــب  ولــم  فلســطينية،  بأيــٍد 
وتهويــد  االقتصاديــة  األوضــاع  وتراجــع  االســتيطان  كزيــادة  األضــرار  مــن  بالكثيــر 
ــه مؤقــت، وقــد عفــى عليــه الزمــن  لــذا فهــو اتفــاق باطــل، خصوًصــا وأنَّ القــدس، 
ويحّمــل  إنهائــه،  فــي  ويأمــل  االنقســام،  الزبــون  ويرفــض  االحتــالل،  بــه  يلتــزم  ولــم 
مســؤوليته لحركــة فتــح، التــي يحملهــا أيضــا املســؤولية عــن تعطيــل املصالحــة وعــدم 
تنفيذهــا لالتفاقيــات، ويشــدد علــى أنــه ال توجــد إرادة فتحاويــة إلنهــاء االنقســام، 
ويــرى أن مــن حــق الشــعب الفلســطيني اســتخدام كل وســائل املقاومــة للتخلــص 
والشــرائع  القوانيــن  عليــه  نصــت  كمــا  املســلحة،  املقاومــة  فيهــا  بمــا  االحتــالل  مــن 
الدوليــة، ويدعــو إلــى تكريــس ثقافــة املقاومــة وتذكيــر العالــم دومــا بــأن فلســطين 
تحــت االحتــالل، واالســتمرار باملطالبــة بالحقــوق الفلســطينية، ويؤيــد إشــراك كافــة 
فــي صنــع القــرار الفلســطيني مــن خــالل الســلطة  القــوى والفصائــل الفلســطينية 

بمــا فيهــا الحــركات اإلســالمية. الفلســطينية  الفلســطينية ومنظمــة التحريــر 

اعتقلــه االحتــالل أول مــرة عــام 1994، ثــم توالــت اعتقاالتــه، وُمنــع مــن الســفر، 
وطــارده االحتــالل فــي الفتــرة مــا بيــن عــام )2003-1997(.
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أنور اعمري

• يف 	 بلعــا  بلــدة  يف  ولــد 
محافظــة طولكــرم عــام 1963. 

• قيادي يف حركة حماس. 	

• بلعــا 	 بلــدة  بلديــة  رئيــس 
ســابًقا. 

• اإلداريــة 	 الهيئــة  عضــو 
الخيريــة  بلعــا  لجمعيــة 

 . بًقا ســا

• أبعــده االحتــال إلــى مــرج 	
الزهــور جنــوب لبنــان أواخــر عــام 1992.

ولد أنور أحمد داوود اعمير في بلدة بلعا في محافظة طولكرم في الثالث والعشرين 
مــن نيســان/ إبريــل عــام 1963، وهــو متــزوج ولديــه ســتة مــن األبنــاء. درس املرحلــة 
األساســية فــي مدرســة بلعــا االبتدائيــة ومدرســة عنبتــا، واملرحلــة الثانويــة فــي مدرســة 
الفاضليــة فــي مدينــة طولكــرم، وحصــل منهــا علــى الثانويــة العامــة عــام 1981، ونــال 
درجــة البكالوريــوس فــي الدعــوة وأصــول الديــن مــن جامعــة القــدس / أبــو ديــس عــام 
1985، ودرجــة املاجســتير فــي أصــول الديــن مــن كليــة الدراســات العليــا فــي جامعــة 
وزارة  فــي  ثــم  ســنوات،  عــدة  الحــرة  املهــن  فــي  عمــل   .2004 عــام  الوطنيــة  النجــاح 
قــل بعدهــا بســنة إلــى وزارة التربيــة والتعليــم، حيــث درَّس فــي 

ُ
األوقــاف عــام 1994، ون

أكثــر مــن مدرســة منهــا مدرســة ذكــور شــهداء بلعــا الثانويــة.

التحــق اعميــر بجماعــة اإلخــوان املســلمين عــام 1978، متأثــرا بالقيــادي اإلخوانــي 
أثنــاء دراســته الجامعيــة  ناجــي صبحــة والشــيخ طــالل جيتــاوي، باإلضافــة لتأثــره 

بالدكتــور إبراهيــم أبــو ســالم واألســتاذ حســن القيــق.
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انخــرط أثنــاء دراســته الجامعيــة بالنشــاطات الطالبيــة للكتلــة اإلســالمية، ونشــط 
وانتمــى  طولكــرم،  محافظــة  فــي  واالجتماعيــة  والتوعويــة  الدعويــة  املجــاالت  فــي 
لحركــة حمــاس فــور تأسيســها، وشــارك فــي فعالياتهــا الوطنيــة املختلفــة، وكان لــه 
دور فــي العمــل املؤس�ضــي، حيــث كان عضــًوا فــي لجــان اإلصــالح، وعضــوا فــي الهيئــة 
اإلداريــة لجمعيــة بلعــا الخيريــة، وهــو مــن مؤس�ضــي لجنــة زكاة بلعــا، وأصبــح نائًبــا 

لرئيــس بلديــة بلعــا، ثــمَّ رئيًســا لهــا لعــدة ســنوات.  

الفلســطينية  للقــدرات  ويحتــاج  طويــل  املحتــل  مــع  الصــراع  بــأنَّ  اعميــر  يؤمــن 
نظــام فلســطيني  مــن خــالل  الوطنيــة  الوحــدة  تثبيــت دعائــم  ويتطلــب  والعربيــة، 
مجمــع عليــه، وطريقــة جديــدة التخــاذ القــرار، ويعتقــد بــأنَّ قطــار التســوية وضــع 
الســكة بـ«املقلــوب«، وأصبــح أصحابــه ُيطالبــون بإعــادة تقييمــه وتغييــره، ويعلنــون 
عــن فشــله صبــاح مســاء، ويــرى أنَّ املطلــوب مــن الجميــع االتفــاق علــى حــد أدنــى مــن 
العمــل السيا�ضــي والدبلوما�ضــي، ويعتبــر أنَّ االنقســام أضــر بالقضيــة الفلســطينية 
علــى مســتويات عــدة أخطرهــا االجتماعــي، وكان لــه تأثيــر ســلبي علــى املقاومــة، مشــيرا 
ــذون فــي منظمــة  ــرَض علــى الجميــع، ويتحمــل مســؤولية اســتمراره املتنّفِ

ُ
ــه ف إلــى أنَّ

التحريــر والســلطة، داعيــا إلــى تجــاوزه وفــق اتفاقيــات واضحــة تشــمل أســس العمــل 
املشــترك وعــدم تفــرد أي فصيــٍل بالقــرار.

 يعتبــر املقاومــة حــق طبيعــي ألي شــعب يتعــرض الحتــالل، فلــم يــزل احتــالل مــن 
وُيربــي  بالقــوة  إال  يؤمــن  الجــوار، واالحتــالل اإلســرائيلي ال  خــالل عالقــات ُحســن 
بــكِل  ُيقــاوم  أن  ينبغــي  النــوع  هــذا  مــن  واحتــالل  االســتعالء،  عقــدة  علــى  جيشــه 
ســلحة، لكــن بحســب الظــروف واملعطيــات، ويــرى 

ُ
أشــكال املقاومــة وعلــى رأســها امل

بــأنَّ االنضمــام إلــى منظمــة التحريــر والســلطة ضــرورة ُملحــة، علــى أن تكــون وفــق 
أســس عمــل وحدويــة حديثــة ُمتفــق عليهــا، خصوًصــا وأن إلغــاء هــذه املؤسســات أو 

واســتبدالها مســتحيل وفــق النظــام العربــي والدولــي.

أبعــد االحتــالل اعميــر إلــى مــرج الزهــور أواخــر عــام 1992، ثــم اعتقــل بعــد عودتــه، 
لعــدة  والثانيــة  األولــى  االنتفاضتيــن  أثنــاء  وطــورد  بعدهــا،  اعتقاالتــه  توالــت  ثــم 
ســنوات، كمــا منعــه االحتــالل مــن الســفر منــذ عــام 1985 حتــى اآلن، باإلضافــة إلــى 

اعتقالــه لــدى أجهــزة األمــن الفلســطينية. 
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باسم الزعارير

• ــموع يف 	 ــدة الس ــد يف بل ول
ــام 1962.  ــل ع ــة الخلي محافظ

• ــس 	 ــًوا يف املجل ــب عض انتخ
حركــة  عــن  التشــريعي 

 .2006 عــام  حمــاس 

• ناشــط يف العمل املؤسســي 	
الخليل. يف 

• عــدة 	 أمضــى  محــرر  أســير 
ســنوات يف ســجون االحتال. 

عــام 1962،  الخليــل  الســموع قضــاء  بلــدة  فــي  الزعاريــر  باســم أحمــد مو�ضــى  ولــد 
وهــو متــزوج ولديــه ثالثــة عشــر ابًنــا. درس املرحلــة األساســية فــي مدرســة الســموع، 
والثانويــة فــي مدرســة الحســين بــن علــي الثانويــة فــي مدينــة الخليــل، وحصــل منهــا 
علــى الثانويــة العامــة عــام 1980، ونــال درجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن 
كليــة التجــارة فــي جامعــة بيرزيــت عــام 1986. عمــل عقــب تخرجــه مــن الجامعــة فــي 
التجــارة الحــرة مــدة ســنتين، ثــم عمــل موظًفــا فــي مجلــس قــروي الســموع، ثــمَّ مديــًرا 

مالًيــا وإدارًيــا فــي بلديــة الســموع فــي الفتــرة بيــن عــام )2005-1997(.

التحــق الزعاريــر بالكتلــة اإلســالمية فــي ســنته الجامعيــة الثانيــة، وانضــم إلــى جماعــة 
اإلخــوان املســلمين عــام 1983، وســاهم فــي تأســيس شــعبة لإلخــوان فــي بلدتــه، ثــمَّ 
انخــرط فــي صفــوف حركــة حمــاس وقــت تأسيســها، وشــارك فــي فعالياتهــا، ومــارس 
العمــل االجتماعــي املؤس�ضــي، فــكان أميــن صنــدوق لجنــة الــزكاة فــي بلدتــه، وســاهم 
فــي إنشــاء نــادي الهــالل الريا�ضــي وتشــييد مقــره، وإنشــاء جمعيــة الريــف للتنميــة 
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فــي  واإلصــالح  التغييــر  كتلــة  عــن  التشــريعية  االنتخابــات  فــي  وشــارك  املســتدامة، 
محافظــة الخليــل عــام 2006 وفــاز فيهــا. 

أرادت  إذا  حســاباتها  إعــادة  الفلســطينية  الفصائــل  واجــب  مــن  أن  الزعايــر  يــرى 
أن تصــوب اتجاههــا نحــو التحريــر، الســيما فيمــا يتعلــق بإنهــاء االنقســام وإنجــاز 
الفلســطيني،  والقانــون  الدســتور  واحتــرام  اإلقصــاء،  سياســة  وإنهــاء  الوحــدة، 
 عــن دعــم جهــود املقاومــة التــي مــن خاللهــا ســيكون التحريــر، ويصــف مســار 

ً
فضــال

الفلســطينية، حيــث ضاعــت  القضيــة  مــرت علــى  التــي  املراحــل  بأســواء  التســوية 
مــن خاللــه الكثيــر مــن الحقــوق الفلســطينية، وثبــت لالحتــالل مــا ليــس لــه، واصفــا 
اتفاقيــة أوســلو بأخطــر مــا تعرضــت لــه القضيــة الفلســطينية، وبمثابــة كارثــة علــى 
املســتويات السياســية واألمنيــة واالقتصاديــة، ومــا زال الشــعب الفلســطيني يعانــي 

مــن آثارهــا.

يعتقــد الزعاريــر أن االنقســام الفلســطيني مــن العالمــات الســوداء التــي ســجلت فــي 
صفحــة الشــعب الفلســطيني فــي العصــر الحديــث، حيــث أدى إلــى تشــتيت القــوى 
والتطــور  التقــدم  مــن  الكثيــر  وأعــاق  االحتــالل،  لصالــح  الفلســطينية  والجهــود 
علــى صعيــد التحــرر الوطنــي، ويؤمــن بحــق الفلســطينيين فــي اســتخدام الوســائل 
كافــة للتخلــص مــن االحتــالل، واعتبــار املقاومــة حــق مشــروع فــي القانــون الدولــي، 
الفلســطينية  التحريــر  فــي منظمــة  كافــة  السياســية  التوجهــات  إلــى إشــراك  داعيــا 

ومؤسســاتها، وإعــادة هيكلتهــا لتحقيــق ذلــك. 

أن  إلــى  اعتقاالتــه  تكــررت  ثــمَّ   ،1993 عــام  مــرة  أول  الزعاريــر  االحتــالل  اعتقــل 
شــهًرا.   70 الـــ  تجــاوزت 
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تيسري أبو سنينة

• ولــد يف مدينــة الخليــل عــام 	
.1954

• أحــد أعضــاء مجموعــة عمليــة 	
عــام  الفدائيــة  »الدبويــا« 

.1980

• ــذ 	 ــل من ــة الخلي ــس بلدي رئي
عــام 2017. 

• الوطنــي 	 املجلــس  عضــو 
. لفلســطيني ا

ولــد تيســير محمــود مو�ضــى طــه أبــو ســنينة فــي مدينــة الخليــل فــي الخامــس والعشــرين 
مــن تشــرين أول/ أكتوبــر عــام 1954، وهــو متــزوج ولديــه ثمانيــة أبنــاء. تلقــى تعليمــه 
االبتدائــي واإلعــدادي والثانــوي فــي مــدارس الخليــل، وحصــل علــى الثانويــة العامــة 
مــن مدرســة الحســين بــن علــي الثانويــة عــام 1973، ونــال درجــة البكالوريــوس فــي 
وكالــة  مــدارس  فــي  مدرًســا  عمــل   .1977 عــام  األردنيــة  الجامعــة  مــن  الرياضيــات 
الغــوث« األونــروا« فــي مدينــة أريحــا، وفــي مــدارس محافظــة الخليــل حتــى عــام 1980، 
ثــم عمــل خــالل تســعينيات القــرن املا�ضــي فــي وزارة األوقــاف، وشــغل عــدة مناصــب 
منهــا مديــر عــام منطقــة الجنــوب، ومديــر عــام املســاجد فــي الضفــة الغربيــة، ومديــر 

عــام املديريــات، ومديــر عــام أوقــاف الخليــل حتــى تقاعــده عــام 2014.

نشــأ أبــو ســنينة متديًنــا، والتحــق بجماعــة اإلخــوان املســلمين، وشــارك فــي أنشــطتها، 
وانخــرط فــي الحركــة الطالبيــة إبــان دراســته الجامعيــة، وكان ضمــن أعضــاء مجلــس 
إلــى االتصــال بحركــة فتــح عــام 1973  الطلبــة، وقــد دفعــه توقــه للعمــل الفدائــي 
واالنتظــام فــي صفوفهــا، حيــث تلقــى تدريًبــا عســكرًيا فــي معســكر درعــا فــي ســوريا، 



42

سلسلة النخبة الفلسطينية 3

واملتفجــرات،  الرســائل  نقــل  منهــا  املحتلــة،  األرض  داخــل  العمليــات  بعــض  ــذ  ونفَّ
وخــالل الحــرب األهليــة فــي لبنــان عــام 1975 شــارك فــي القتــال فــي صفــوف املنظمــة، 
ــذ مــع مجموعتــه املســلحة عمليــة الدبويــا الشــهيرة عــام 1980، تأكيــًدا علــى  ثــمَّ نفَّ
رفــض محادثــات كامــب ديفيــد ومحاولــة لتفعيــل العمــل املقــاوم فــي فلســطين. انضــم 
إلــى لجنــة تنظيــم 77 التابعــة لحركــة فتــح فــي األردن، وعــاد إلــى فلســطين عــام 1998، 
وخــاض انتخابــات مجلــس بلديــة الخليــل عــام 2017 علــى رأس كتلــة حركــة فتــح، 

وأصبــح رئيًســا للبلديــة.

األمــة  بيــن  املعركــة  عنــوان  ســتبقى  الفلســطينية  القضيــة  بــأن  ســنينة  أبــو  يؤمــن 
ووحدتهــا وبيــن الطامعيــن فيهــا، وحــال األمــة مرتبــط بحــال فلســطين، فــإن كانــت 
األمــة موحــدة ففلســطين محــررة والعكــس صحيــح، ومــا تعانيــه األمــة مــن مخــاض 
إلــى  واالحتــالل  قــادم،  والتغييــر  فيهــا،  جوهــري  ل�ضــيء  سيؤســس  دمــاء  وشــالالت 
زوال، والشــعب الفلســطيني ســيبقى عنــوان املرحلــة. عــارض مســار التســوية منــذ 
ه مقدمــة للتنــازل، ورأى بــأن  إقــرار برنامــج النقــاط العشــر عــام 1974، الــذي عــدَّ
الفلســطينيين،  لصالــح  ليســت  قــوى  موازيــن  عــن  تعبيــًرا  كان  مدريــد  إلــى  التوجــه 
وبــأن الفلســطينيين لــم يكــن بوســعهم فــي أوســلو ســوى االعتــراف بدولــة االحتــالل، 
جريمــة،  االحتــالل  جــالء  قبــل  الدولــة  لفكــرة  الفلســطينيين  طــرح  بــأن  واعتبــر 
ويعتقــد بــأن االنقســام الفلســطيني جــاء نتيجــة للتعصــب التنظيمــي، لكــن الشــعب 
الفلســطيني يضــم مجموعــة مــن القــوى والفصائــل التــي تحتــم عليــه التعــدد وقبــول 
خاللهــا  مــن  يمكــن  التــي  الوحيــدة  الطريقــة  هــي  وهــذه  لبعضهــا،  األطــراف  جميــع 
يفاوضــه  أن  يريــد  ومــن  فليقاتلــه،  االحتــالل  يقاتــل  أن  يريــد  فمــن  الخــالف،  حــل 

الفلســطيني. الشــعب  التنــازل عــن حقــوق  فليفاوضــه، ولكــن دون 

كافــة  الوســائل  اســتخدام  فــي  الفلســطيني  الشــعب  حــق  علــى  ســنينة  أبــو  يؤكــد   
للتخلص من االحتالل بما فيها املقاومة املســلحة، وهو حق مطلق كفلته الشــرائع 
الســماوية كافــة والقوانيــن الدوليــة، ومــا دام هنــاك احتــالل فســتبقى هنــاك مقاومــة 
وبــكل أشــكالها، لكــنَّ املقاومــة املســلحة تحتــاج إلــى شــبه إجمــاع شــعبي وحاضنــة 
إقليميــة وغطــاء دولــي، وبــدون هــذه الثالثــة مجتمعــة تصبــح »إرهاًبــا«، وفــي هــذه 
واملفاوضــات  العســكري  العمــل  حــول  الفلســطينيين  بيــن  خــالف  هنــاك  املرحلــة 
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كأداة للمقاومة، وال يمكن أن تعتمد واحدة منهما كأنها الخيار الوحيد واملناســب، 
ولكــن فــي نهايــة األمــر ال يمكــن أن تتحــرر فلســطين دون مقاومــة عســكرية مســلحة. 
ويــرى بــأن منظمــة التحريــر اكتســبت حــق تمثيــل الشــعب الفلســطيني مــن خــالل 
فلســطيني سيا�ضــي،  كإطــار  عليهــا  الحفــاظ  يجــب  لــذا  الشــهداء،  آالف  تضحيــات 
وحتــى تكــون ممثلــة للشــعب الفلســطيني ومعبــرة عــن نضاالتــه وتضحياتــه فعليهــا 
أن تطــور ذاتهــا، والســاحة الفلســطينية طــرأ عليهــا الكثيــر مــن التطــورات، وحركــة 
تراجــع  الــذي  اليســار  عكــس  علــى  كبيــرة،  حالــة  تشــكل  اليــوم  أصبحــت  حمــاس 
حجمــه، وبالتالــي يجــب أن تدخــل جميــع الفصائــل تحــت لــواء املنظمــة لتبقــى املمثــل 

الشــرعي والوحيــد للشــعب الفلســطيني.

مــن  أشــهر  بعــد  االحتــالل  اعتقلــه  حيــث  النضاليــة؛  حياتــه  فــي  ســنينة  أبــو  عانــى 
عمليــة الدبويــا عــام 1980، وحكــم عليــه باإلعــدام، ثــمَّ خفضــه إلــى املؤبــد، وأفــرج 

.1983 عنــه ضمــن عمليــة تبــادل األســرى عــام 
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تيسري فتوح

• ولــد يف مخيــم باطــة شــرق 	
مدينــة نابلــس عــام 1964.

• األميــن العــام لحــزب العدالــة 	
ــطيني. الفلس

• رئيــس مركــز عدالــة ومســاواة 	
للتعايــش اإلنســاني وحقــوق 

اإلنســان.

• محاكــم 	 ثــاث  رئيــس 
عســكرية يف الضفــة الغربية 

.)2010  –  2008(

شــرق  الفلســطينيين  لالجئيــن  بالطــة  مخيــم  فــي  حجــة  إبراهيــم  فتــوح  تيســير  ولــد 
مدينــة نابلــس، فــي الخامــس عشــر مــن أيــار/ مايــو عــام 1964، لعائلــة فلســطينية 
وولــد. درس  بنــات  ولــه خمــس  متــزوج  وهــو  املحتلــة،  العباســية  قريــة  مــن  ة  مهجــرَّ
املرحلــة األساســية فــي مدرســة وكالــة الغــوث فــي مخيــم بالطــة، والثانويــة فــي مدرســتي 
الفــرع  فــي  العامــة  الثانويــة  علــى  نابلــس، وحصــل  مدينــة  فــي  واإلســالمية  العامريــة 
األدبــي عــام 1986 داخــل ســجون االحتــالل، ونــال درجــة البكالوريــوس فــي القانــون 
القانــون  فــي  1995، ودرجــة املاجســتير  اليمــن عــام  فــي  مــن جامعــة صنعــاء  العــام 
الدولــي اإلنســاني مــن جامعــة فكتوريــا الحكوميــة فــي الواليــات املتحــدة عــام 2005، 

وعلــى درجــة الدكتــوراه عــام 2007 مــن ذات الجامعــة وفــي نفــس االختصــاص.

 لجريــدة 
ً
 أنشــأ مؤسســة »الكرمــا« للصحافــة واإلعــالم عــام 1991، وعمــل مراســال

الشعب، وإذاعة القدس، وصحيفة القلم، وجريدة الصدى في الواليات املتحدة، 
ثــم انتقــل للعمــل فــي األجهــزة األمنيــة الفلســطينية؛ فعمــل فــي جهــاز االســتخبارات 
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العســكرية بيــن أعــوام ) 1996-2008(، وفــي ســلك القضــاء العســكري بيــن أعــوام 
هــي  الغربيــة  الضفــة  فــي  عســكرية  محاكــم  ثــالث  خاللهــا  تــرأس   ،)2010-2008  (
الفلســطينية  للســجون  عاًمــا  ــا 

ً
ومفتش وجنيــن(،  وســلفيت،  طوبــاس،  )محكمــة 

فــي القضــاء  فــي الفتــرة بيــن عامــي )2010-2012(، ومديــًرا عاًمــا للعالقــات العامــة 
العســكري لعــدة أشــهر، ثــم انتقــل بعدهــا للتوجيــه السيا�ضــي بيــن عامــي )2012-

2014(، حيــث عمــل نائًبــا ملديــر التوجيــه السيا�ضــي فــي محافظــة نابلــس، ثــم مديــًرا 
مكتــب  فــي  قانونًيــا  مستشــاًرا  ــن  ُعّيِ ثــمَّ  ســلفيت،  محافظــة  فــي  السيا�ضــي  للتوجيــه 
رئيــس منظمــة التحريــر الفلســطينية بيــن أعــوام ) 2014-2017(  ثــمَّ رجــع للتوجيــه 
السيا�ضــي مــرة أخــرى عــام 2017، وتقاعــد فــي ذات العــام برتبــة عميــد، واتجــه نحــو 

العمــل الخــاص فــي املحامــاة. 

تأثــر فتــوح بالجــو الوطنــي ومواجهــة االحتــالل مطلــع الثمانينــات، وانتمــى فــي شــبابه 
لحركــة فتــح خــالل اعتقالــه لــدى االحتــالل عــام 1981، وتولــى مهمــة قيــادة الهيئــة 
العدالــة  لحــزب  انضــم   .)1990-1989( عامــي  بيــن  بالطــة  مخيــم  فــي  التنظيميــة 
ثــم  التالــي،  العــام  فــي  فــي لجنتــه املركزيــة  2014، وأصبــح عضــوا  الفلســطيني عــام 
انتخــب أمينــا لســر املكتــب السيا�ضــي للحــزب، ثــم نائبــا لألميــن العــام عــام 2016، 

ثــم أميًنــا عاًمــا عــام 2019. 

الــوادي للدراســات والبحــوث االســتراتيجية منــذ  العزيــز  يــرأس فتــوح مركــز عبــد 
وحقــوق  اإلنســاني  للتعايــش  ومســاواة  عدالــة  مركــز  أيًضــا  ويــرأس   ،2010 عــام 
العامليــة، وهــو  الســالم  لقــب ســفير مؤسســة  2018، ويحمــل  عــام  اإلنســان منــذ 
عضــو مؤســس للجنــة اإلداريــة لجمعيــة أصدقــاء مستشــفى ثابــت ثابــت فــي مدينــة 
طولكرم. ولفتوح بعض اإلصدارات منها كتابه حقوق املرأة في الشــريعة اإلســالمية 

الدوليــة. واملواثيــق 

يــرى فتــوح أن القضيــة الفلســطينية تســير باتجــاه مظلــم، خصوًصــا مــع انتشــار 
روح االنهزاميــة بســبب مصــادرة حــق التعبيــر عــن الــرأي واحتــكار الوطــن فــي فصيــل 
أو فصيليــن، ويعتقــد بــأن اتفــاق أوســلو دمــر القضيــة الفلســطينية، وأنهــى مفهــوم 
بشــكل  الفلســطيني  الشــعب  تكبيــل  فرصــة  االحتــالل  ومنــح  الحقيقيــة،  املقاومــة 
فــي  املناســب  الخيــار  هــي  واملتطــورة  املســتمرة  الشــعبية  املقاومــة  أن  يعتبــر  كامــل. 
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القضيــة  تاريــخ  فــي  ســوداء  نقطــة  باعتبــاره  االنقســام  إلــى  وينظــر  الظــروف،  هــذه 
الفلســطينية، ويحمل الجميع مســؤوليته، وينادي بالشــراكة السياســية التي تقوم 
التيــارات  كافــة  مــن دخــول  لديــه  مانــع  الوطنيــة، وال  املشــاركة  مبــدأ  أساًســا علــى 

واألطــر إلــى منظمــة التحريــر الفلســطينية. 

اعتقل االحتالل فتوح عام 1981 ملدة عام، ثم تكررت اعتقاالته الحقا.
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مجال اهلور

• ولــد يف بلــدة صوريــف يف 	
ــام 1974م. ــل ع ــة الخلي محافظ

• ــطينية 	 أحد قادة الحركة الفلس
ــجون االحتال. األسيرة يف س

• عضــو الهيئــة القياديــة العليــا 	
ألســرى حركــة حمــاس.

• صوريــف 	 خليــة  عضــو 
. مية لقســا ا

• كاتب وقاص.	

ولــد جمــال عبــد الفتــاح صبيــح الهــور فــي بلــدة صوريــف فــي محافظــة الخليل في الرابع 
أيــار/ مايــو عــام 1974، وهــو متــزوج ولــه ولــدان. درس املرحلتيــن  والعشــرين مــن 
األساســية والثانويــة فــي املدرســة الشــرعية فــي مدينــة الخليــل وفــي مــدارس صوريــف، 
وحصــل علــى شــهادة الثانويــة العامــة داخــل ســجون االحتــالل عــام 2004، وعلــى 
شــهادة الدبلــوم فــي التربيــة االجتماعيــة عــام 2001، ونــال درجــة البكالوريــوس فــي 

التاريــخ مــن جامعــة األق�ضــى فــي غــزة عــام 2016. 

انتمــى فــي شــبابه املبكــر لحركــة حمــاس، وانخــرط فــي نشــاطاتها الوطنيــة، والتحــق 
بجناحهــا العســكري عــام 1993 عــن طريــق القســامي محمــد عزيــز رشــدي، وشــارك 
فــي إيــواء عــدد مــن املطارديــن منهــم ماهــر ســرور وصــالح عثمــان ومحمــد الهنــدي، 
ل مــع عبدالرحمــن غنيمــات »خليــة صوريــف« القســامية عــام 1995، والتــي 

َّ
وشــك

ــذت ســبع عمليــات ضــد أهــداف صهيونيــة، أدت إلــى مقتــل أحــد عشــر جندًيــا،  نفَّ
وكان مــن أبــرز عملياتهــا: خطــف الجنــدي الصهيونــي شــارون أدري فــي التاســع مــن 
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مــع األســرى الفلســطينيين داخــل  مــن أجــل مبادلتــه  أيلــول/ ســبتمبر عــام 1996 
ســجون االحتــالل، فقامــوا بقتلــه واالحتفــاظ بجثتــه ملــدة ســبعة أشــهر، باإلضافــة 
لعمليــة تفجيــر مقهــى أبروبــو فــي »تــل أبيــب« مــن خــالل االستشــهادي مو�ضــى غنيمــات 

فــي الحــادي والعشــرين مــن آذار/ مــارس عــام 1997.

 بــرز الهــور كأحــد قــادة الحركــة الفلســطينية األســيرة فــي ســجون االحتــالل، وهــو 
ــل أســرى حركــة 

ّ
أحــد أعضــاء الهيئــة القياديــة العليــا ألســرى حركــة حمــاس، وممث

حمــاس فــي ســجن نفحــة عــام 2012، وأحــد قــادة إضــراب الكرامــة عــام 2012 الــذي 
حقــق فيــه األســرى عــددا مــن اإلنجــازات منهــا؛ إخــراج األســرى املعزوليــن مــن العــزل، 

وإلغــاء قانــون شــاليط، والســماح لــذوي أســرى قطــاع غــزة بالزيــارة.  

يعتبــر الهــور كاتبــا وقاصــا صــدر لــه عــدٌد مــن الروايــات منهــا: أعواد البرتقال )2016(، 
وكوني أنِت )2016(، وجمرات من عنب )2017(، ونقاط وحروف )2017(.

عانى الهور خالل مســيرته النضالية؛ فقد اعتقله االحتالل عام 1992 ملدة شــهر، 
 ،)1994-1993( عامــي  بيــن  أخــرى  مــرة  واعتقلــه  قــاٍس،  لتحقيــٍق  خاللــه  تعــرض 
واعتقلــه جهــاز األمــن الوقائــي عــام 1997، ثــمَّ اعتقلتــه قــوة مــن مخابــرات االحتــالل 
أثنــاء نقلــه مــن قبــل عناصــر األمــن الفلســطيني مــن ســجن الخليــل إلــى ســجن جنيــد 
فــي الثالــث عشــر مــن كانــون أول/ نوفمبــر عــام 1997، وقــد اتهمــت حركــة حمــاس 
جهــاز األمــن الوقائــي بتســليمه لالحتــالل، ومكــث فــي التحقيــق مــدة أربعــة أشــهر، 
وحكمــت عليــه محاكــم االحتــالل بالســجن املؤبــد 5 مــرات، إضافــة إلــى 18 عاًمــا، 
وعزلتــه إدارة مصلحــة الســجون الصهيونيــة انفرادًيــا أكثــر مــن مــرة، منهــا عزلــه ملــدة 
عشــرة أشــهر عــام 2004، كمــا تعــرض للقمــع والضــرب مــن قبــل وحــدات القمــع 
الصهيونيــة داخــل الســجون مــرات عــدة، وأعيــد للتحقيــق أكثــر مــن مــرة، واعتقــل 
االحتــالل ولــداه تقــي الديــن عــام 2010، وأحمــد عــام 2015، كمــا توفيــت والدتــه 
عــام 2013 وهــو فــي الســجن ولــم يســمح لــه االحتــالل باملشــاركة فــي تشــيع جثمانهــا. 
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جهاد أبو العسل

• ــر 	 ــة جب ــم عقب ــد يف مخي ول
ــوار  ــا واألغ ــة أريح يف محافظ

ــام 1956.  ع

• ــن ســر حركــة فتــح يف 	 أمي
إقليــم أريحــا واألغــوار عــام 

 .2012

• أريحــا 	 محافظــة  محافــظ 
 .2018 عــام  واألغــوار 

ولــد جهــاد علــي محمــد يوســف أبــو العســل فــي مخيــم عقبــة جبــر فــي محافظــة أريحــا 
واألغوار في الســادس عشــر من تشــرين الثاني / نوفمبر عام 1956، في أســرة الجئة 
تعــود أصولهــا إلــى قريــة البريــة قضــاء مدينــة الرملــة املحتلــة، وهــو متــزوج ولديــه 11 
مــن األبنــاء. انتســب إلــى جهــاز األمــن الوقائــي عقــب إنشــاء الســلطة الفلســطينية، 
فــي  البتــرول  أمــن هيئــة  عــن   

ً
ثــم مســؤوال أريحــا،  فــي مدينــة  للجهــاز  وأصبــح مديــًرا 

ــا ملحافظــة أريحــا واألغــوار 
ً
ــن محافظ الضفــة الغربيــة حتــى تقاعــد عــام 2008. ُعّيِ

عــام 2018.  

انخــرط أبــو عســل فــي الفعاليــات الوطنيــة فــي ســن مبكــرة مــن حياتــه، وانتمــى لحركــة 
فتــح أثنــاء تواجــده فــي األردن عــام 1981، والتقــى القيــادة الفلســطينية فــي تونــس، 
وارتقــى فــي املراتــب التنظيميــة داخــل حركتــه حتــى أصبــح أميــن ســرها فــي إقليــم أريحــا 

واألغــوار عــام 2012.

بــأن املســتقبل للفلســطينيين ولقضيتهــم العادلــة، وال يمكــن  أبــو العســل  يعتقــد 
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بــأن اتفــاق أوســلو كان الخيــار الوحيــد  للعالــم أن يبقــى منحــاًزا لالحتــالل، ويــرى 
أمــام القيــادة الفلســطينية، ويعتبــر بــأنَّ االنقســام وصمــة عــار فــي جبيــن الشــعب 
الفلســطيني، حيــث شــتت الشــعب الفلســطيني وأصبحنــا نخجــل مــن أنفســنا بعــد 
الوحــدة،  وتحقيــق  تجــاوزه  إلــى  داعيــا  الفلســطينية،  والثــورة  النضــال  بخــس  أن 
كانــت  وســيلة  بأيــة  االحتــالل  دحــر  الفلســطيني  الشــعب  حــق  مــن  بــأن  ويؤمــن 
آخــر  وهــو  الفلســطيني  الشــعب  بغيــض جاثــم علــى صــدر  احتــالل  مــن  للتخلــص 
التوجهــات  كافــة  تدخــل  وبــأن  السياســية  بالشــراكة  وينــادي  العالــم،  فــي  احتــالل 

التحريــر. منظمــة  إلــى  السياســية 

عانى أبو عسل من سلطات االحتالل؛ حيث اعتقل عام 1976 ملدة عام ونصف، 
ثم تكررت اعتقاالته عدة مرات. 
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جهاد رمضان

• يف 	 تــل  بلــدة  يف  ولــد 
ــام 1968. ــس ع ــة نابل محافظ

• أميــن ســر حركــة فتــح يف 	
ــام  ــذ ع ــس من ــة نابل محافظ

.2014

• مديــر عــام يف وزارة الشــؤون 	
املدنيــة.

• أميـــن ســر ســابــق التحـاد 	
الجمعيات التعاونية الزراعيـة 

وعضو يف مجلس إدارتها 
حاليا. 

ولــد جهــاد عبــد الفتــاح صالــح رمضــان فــي الســابع والعشــرين مــن تشــرين الثانــي/ 
نوفمبــر 1968، لعائلــة فلســطينية مــن بلــدة تــل فــي محافظــة نابلــس، وهــو متــزوج 
ولــه ولــدان وثــالث بنــات. درس االبتدائيــة واإلعداديــة فــي مدرســة تــل، والثانويــة فــي 
مدرســتي قــدري طوقــان والفــاروق فــي مدينــة نابلــس، وحصــل علــى شــهادة الثانويــة 
العامــة فــي الفــرع األدبــي عــام 1988، وعلــى بكالوريــوس التربيــة مــن جامعــة النجــاح 
الوطنيــة عــام 1995، واملاجســتير فــي اإلدارة مــن نفــس الجامعــة عــام 1999. عمــل 
رمضــان فــي جهــاز األمــن الوقائــي فــي أريحــا لعــدة أشــهر عــام 1995، ثــمَّ انتقــل للعمــل 
فــي وزارة الشــؤون املدينــة فــي نفــس العــام وهــو اآلن مديــر عــام فــي الشــؤون املدنيــة 

بدرجــة.

بــدأ جهــاد مشــواره النضالــي فــي ســن مبكــرة مــن حياتــه، متأثــرا بواقــع الفلســطينيين 
املــر ومســيرتهم الوطنيــة الطويلــة، حيــث اختــار أن يكــون منــذ البدايــة فــي صفــوف 
الفعاليــات الوطنيــة الطالبيــة ضــد االحتــالل منــذ عــام  فــي  حركــة فتــح، وانخــرط 

 .1983
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املســؤولية  تحمــل  حيــث  حركتــه،  داخــل  التنظيميــة  املناصــب  فــي  رمضــان  تــدرج 
الشــبيبة  حركــة  مســؤولي  مــن  وكان  نابلــس،  غــرب  جنــوب  ملنطقــة  التنظيميــة 
الطالبيــة فــي جامعــة النجــاح بدايــة تســعينيات القــرن املا�ضــي، ومــن أعضــاء مجلــس 
طلبتهــا، وأصبــح عضــًوا فــي الهيئــة اإلداريــة ملنظمــة الشــبيبة الفتحاويــة منــذ عــام 
فــي  فتــح  2014، وأميــن ســر حركــة  عــام  فتــح  إقليــم حركــة  2000، وعضــو لجنــة 

 .2014 عــام  منــذ  نابلــس  محافظــة 

 2012 عــام  آخريــن  مــع  فأســس  التعاونيــة،  الجمعيــات  مجــال  فــي  رمضــان  نشــط 
اتحــاد  ســر  أميــن  وكان  رئيســها،  وأصبــح  الحيوانيــة  للثــروة  التعاونيــة  تــل  جمعيــة 
عضــو  وهــو   ،2015-2013 عــام  بيــن  الفتــرة  فــي  الزراعيــة  التعاونيــة  الجمعيــات 

.2018 عــام  منــذ  الزراعيــة  التعاونيــة  الجمعيــات  اتحــاد  مجلــس 

يــرى رمضــان بــأن أوســلو كان ممــرا إجباريــا، وكان يمكــن للفلســطينيين لــو أحســنوا 
التصــرف أن يحقــق لهــم االســتقالل والدولــة، ويحمــل حركــة حمــاس املســؤولية 
الكاملــة عــن االنقســام السيا�ضــي، ويؤيــد دخــول حركتــي حمــاس والجهــاد اإلســالمي 
ونضالــي  سيا�ضــي  برنامــج  أســاس  علــى  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  ملؤسســات 
واحــد والذهــاب إلــى انتخابــات للمجلــس الوطنــي حيثمــا أمكــن ذلــك، والتوافــق فــي 

املناطــق والســاحات التــي يصعــب إجــراء االنتخابــات فيهــا.

ويعتقــد بــأن املقاومــة بكافــة الوســائل حــق مشــروع للفلســطينيين كفلتــه املواثيــق 
والظــروف  املقاومــة،  شــكل  تحــدد  التــي  هــي  واملتغيــرات  الظــروف  لكــن  الدوليــة، 
الحالية تحتم التركيز على املقاومة الشــعبية دون ســواها. وينادي بضرورة تحقيق 
الوحــدة الوطنيــة خصوصــا وأن القضيــة الفلســطينية تمــر فــي ظــروف صعبــة جــدا، 
وقــد تــؤدي الحالــة الســائدة اآلن إلــى تأبيــد انقســام قطــاع غــزة عــن الضفــة الغربيــة، 
وزيــادة خطــورة مســتقبل الضفــة الغربيــة مــع تصاعــد وتيــرة االســتيطان والتهويــد 

فيهــا.  

بـــعام  عليــه  وحكــم  للتحقيــق،  وتعــرض   ،1985 عــام  رمضــان  االحتــالل  اعتقــل 
عــام  ثالثــة  مــرة  اعتقــل  ثــم  عــام،  ملــدة   1988 عــام  أخــرى  مــرة  واعتقــل  ونصــف، 
2003، بعــد شــهرين مــن استشــهاد أخيــه أحمــد، حيــث ق�ضــى فــي األســر ســتة أشــهر. 



53

 حسام بدران 

• ولــد يف مخيــم عســكر يف 	
مدينــة نابلــس عــام 1966.

• القســام 	 كتائــب  يف  قائــد 
الغربيــة  الضفــة   شــمال 

.)2002 - 2000(

• السياســي 	 املكتــب  عضــو 
لحركــة حمــاس منذ عــام 2017.

• العاقــات 	 مكتــب  رئيــس 
ــاس  ــة حم ــة يف حرك الوطني

منــذ عــام 2017.

• عضــو ســابق يف الهيئــة القياديــة العليــا ألســرى حركــة 	
حمــاس يف ســجون االحتــال. 

ولــد حســام عاطــف علــي بــدران فــي مخيــم عســكر القديــم لالجئيــن الفلســطينيين 
فــي مدينــة نابلــس فــي الحــادي عشــر مــن كانــون الثانــي/ ينايــر عــام 1966، لعائلــة 
فلســطينية تعــود أصولهــا ملدينــة اللــد، وهــو متــزوج ولــه أربعــة أبنــاء. درس املرحلــة 
األساســية فــي مدرســة وكالــة الغــوث فــي مخيــم عســكر القديــم، واملرحلــة الثانويــة فــي 
املدرســة الثانويــة اإلســالمية فــي مدينــة نابلــس، وحصــل منهــا علــى الثانويــة العامــة 
النجــاح  جامعــة  مــن  واآلثــار  التاريــخ  فــي  البكالوريــوس  درجــة  ونــال   ،1984 عــام 
الوطنيــة عــام 1991. عمــل مدرًســا ملــادة التاريــخ فــي مدرســة امللــك طــالل الحكوميــة، 

ومديــًرا ملكتــب نابلــس للصحافــة.

التحــق بــدران بجماعــة اإلخــوان املســلمين بدايــة ثمانينــات القــرن املا�ضــي، وشــارك 
فــي نشــاطاتها املختلفــة، ونشــط فــي العمــل الطالبــي اإلســالمي فــي املرحلــة الثانويــة، 
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وانتمــى للكتلــة اإلســالمية فــي جامعــة النجــاح وأصبــح أحــد قادتهــا منــذ عــام 1985، 
وانخــرط فــي صفــوف حركــة حمــاس فــور تأسيســها، وشــارك فــي تنفيــذ فعالياتهــا، 
واإلداريــة  والتنظيميــة  والثقافيــة  التربويــة  املختلفــة  املجــاالت  فــي  داخلهــا  ِشــط 

َ
ون

النجــاح  جامعــة  فــي  اإلســالمية  الكتلــة  تأســيس  إعــادة  علــى  وأشــرف  واإلعالميــة، 
عــام 1991، وتولــى مســؤولية حركــة حمــاس فــي شــمال الضفــة بيــن عامــي )1993-

بقيــادة  االحتــالل  واتهمــه  حمــاس،  لحركــة  العســكري  الجنــاح  فــي  وعمــل   ،)1994
كتائــب القســام فــي شــمال الضفــة الغربيــة بيــن عامــي )2002-2000(.

كان بــدران أحــد أعضــاء الهيئــة القياديــة العليــا ألســرى حركــة حمــاس، ومســؤول 
امللــف اإلعالمــي فيهــا، كمــا شــغل منصــب األميــر العــام فــي ســجن النقــب الصحــراوي 
عــام 2010، وأصبــح بعــد خروجــه مــن الســجن ناطًقــا باســم حركــة حمــاس، واختيــر 
عضــًوا فــي املكتــب السيا�ضــي للحركــة عــام 2017، وتولــى رئاســة مكتــب العالقــات 

الوطنيــة فيهــا. 

الجنــة  إلــى  اقون  الســبَّ  – الشــمال  كتيبــة  منهــا:  الكتــب  مــن  عــدد  لبــدران  صــدر 
)2010(، والفتــات علــى طريــق املقاومــة )2015(، وخطــب تحــت الحــراب، ولــه كتــب 
مخطوطة منها: مواعظ في القيد، ومحاور في فقه السياســة والجهاد، وحماســيات 
ــه كتــب العشــرات مــن املقــاالت التــي تتنــاول  فــي الفكــر والدعــوة السياســية، كمــا أنَّ

القضيــة الفلســطينية وتطوراتهــا. 

عانــى بــدران خــالل مســيرته النضاليــة؛ حيــث تعــرض لالعتقــال خمــس مــرات، وكان 
اعتقالــه األول عــام 1990، ثــمَّ توالــت اعتقاالتــه حتــى ق�ضــى فــي األســر أربعــة عشــر 
عاًمــا، وقــد تعــرض ملحاولــة اغتيــال أثنــاء اعتقالــه األخيــر فــي منطقــة النصاريــة فــي 
األغــوار فــي الضفــة الغربيــة فــي الثامــن عشــر مــن أبريــل/ نيســان عــام 2002، وخضــع 
للتحقيــق ملــدة أربعــة أشــهر، وحكــم عليــه بالســجن مــدة ثمانيــة عشــر عاًمــا، ومنــع 
االحتــالل زوجتــه مــن زيارتــه طيلــة فتــرة اعتقالــه، وأفــرج عنــه مــن ســجون االحتــالل 
فــي إطــار صفقــة وفــاء األحــرار عــام 2011 وأبعــد إلــى ســوريا، ثــم انتقــل للعيــش فــي 

قطــر.  
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 حسن خريشة 

• ــة يف 	 ــة ذناب ــد يف ضاحي ول
ــام 1955.  ــرم ع ــة طولك مدين

• ــس 	 ــًوا يف املجل ــب عض انتخ
التشــريعي عــام 1996، وعــام 

 .2006

• لرئيــس 	 نائًبــا  انتخــب 
عــام  التشــريعي  املجلــس 

 .2006 وعــام   ،2004

• املركــزي 	 املجلــس  عضــو 
التحريــر.  ملنظمــة 

ولــد حســن عبــد الفتــاح خريشــة عــام 1955 فــي ضاحيــة ذنابــة بمدينــة طولكــرم، 
ألســرة الجئــة مــن مدينــة يافــا املحتلــة. أنهــى دراســته الثانويــة مــن مدرســة الفاضليــة 
امللــك  جامعــة  مــن  الطــب  فــي  البكالوريــوس  درجــة  ونــال   ،1967 عــام  طولكــرم  فــي 
وأمــراض  توليــد  تخصــص  املاجســتير  ودرجــة   ،1980 عــام  باكســتان  فــي  ادوارد 
طبيًبــا  عمــل   .1983 عــام  إيرلنــدا  فــي   Trinity College ترينتــي  كليــة  مــن  نســائية 
لــع فــي مدينــة القــدس املحتلــة بيــن عامــي )-1980 1982(، 

ّ
 فــي مستشــفى املط

ً
متدربــا

ثــم عمــل فــي مستشــفى الزرقــاء الوطنــي فــي األردن، ثــمَّ فــي مستشــفى رام هللا الحكومــّي 
أريحــا. ومستشــفى 

فــي فعالياتهــا  فــي شــبابه املبكــر بصعــود الحركــة الوطنيــة، فشــارك  تأثــر خريشــة   
دراســته  خــالل  فلســطين  طــالب  اتحــاد  فــي  ونشــط  وخارجهــا،  املحتلــة  األرض  فــي 
الجامعيــة، وتطــوع فــي الثــورة الفلســطينية فــي لبنــان عــام 1976 مــدة ســبعة أشــهر 
فــي صفــوف حركــة فتــح واملجلــس الثــوري، وشــهد عــدة معــارك أبرزهــا معركــة الجبــل 
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االجتيــاح  أثنــاء  الفلســطيني  األحمــر  الهــالل  مــع  وتطــوع  اللبنانيــة،  الكتائــب  مــع 
انتخابــات  فــي  التشــريعي  املجلــس  بعضويــة  فــاز   .1982 عــام  للبنــان  اإلســرائيلي 
جنــة 

ّ
ابــة وحقــوق اإلنســان فيــه، وعضويــة الل

ّ
ــى رئاســة لجنــة الرق

ّ
عــام 1996، وتول

 لعــدد 
ً
السياســّية، وكان عضــًوا فــي كتلــة التحالــف الديمقراطــي البرملانيــة، ورئيســا

واإلســمنت  الدولــي،  فلســطين  وبنــك  ميــن، 
ّ
املعل ملــف  مثــل  التحقيــق؛  لجــان  مــن 

فــي  ــون 
ّ
واملتوف السياســّيين،  واملعتقليــن  العاّمــة  والحرّيــات  والطحيــن،  املصــري، 

عيــن علــى بيــان العشــرين الشــهير 
ّ
ســجون الّســلطة وغيرهــا، كمــا كان ضمــن املوق

 لرئيــس املجلــس التشــريعي، وبعــد وفــاة 
ً
 أّوال

ً
عــام1997. فــي عــام 2004 انتخــب نائبــا

الرئيــس  ياســر عرفــات وتولــي رئيــس املجلــس التشــريعي روحــي فتــوح الرئاســة مؤقتــا 
شــغل خريشــة منصــب رئاســة املجلــس التشــريعي باإلنابــة، واختيــر لعضويــة اللجنــة 
التنفيذية لرابطة البرملانّيين الدولّيين املدافعين عن القضية الفلسطينية ومقّرها 
بيــروت، ونائبــا لرئيــس اللجنــة السياســّية فــي الجمعّيــة البرملانّيــة األورومتوســطّية، 
رئاســة  النتخابــات  ترشــح  التحريــر.  ملنظمــة  املركــزي  املجلــس  فــي  عضــًوا  ــن  وُعّيِ
الســلطة عــام 2005، لكنــه انســحب منهــا، وخــاض عــام 2006 انتخابــات املجلــس 
لرئيــس  ثانًيــا  نائًبــا  وانتخــب  فيهــا،  وفــاز  حمــاس  حركــة  مــع  بالتحالــف  التشــريعي 
الشــعبّية  الحملــة  س 

ّ
تــرأ الفلســطيني  االنقســام  وعقــب  التشــريعي،  املجلــس 

للمصالحــة الوطنّيــة وتقــّدم باســتقالته مــن هيئــة مكتــب رئاســة التشــريعي بســبب 
الفشــل فــي جمــع طرفــي االنقســام النعقــاد جلســات املجلــس. 

الســلطة  وجــود  لضــرورة  جــدوى  دراســة  إعــداد  مــن  البــد  ــه  أنَّ خريشــة  يعتقــد 
الفلســطينية، مع انحيازه لخيار حلها كونها فاســدة، ويعتبر بأنَّ مســار املفاوضات 
والتســوية لــم يجلــب للفلســطينيين ســوى الدمــار والخــراب واالســتيطان والتهويــد، 
وأن الحســنة الوحيــدة التفــاق أوســلو هــي تمكيــن الفلســطيني مــن اختيــار قيادتــه 
عبــر صنــدوق االقتــراع، ويــرى بــأن املقاومــة حــق مشــروع للشــعب الــذي يقــع تحــت 
منظمــة  علــى  الحفــاظ  ضــرورة  علــى  مؤكــدا  املتاحــة،  الوســائل  وبــكل  االحتــالل 
التحريــر املمثــل الوحيــد للشــعب الفلســطيني، ولكــن بعــد انضمــام حركتــي حمــاس 
 فــي 

ً
والجهــاد اإلســالمي إليهــا، وإعــادة االعتبــار للميثــاق الوطنــي الفلســطيني ممثــال

الكفــاح املســلح وتحريــر فلســطين.
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عانــى خريشــة فــي حياتــه النضاليــة؛ فقــد اعتقلتــه املخابــرات األردنيــة عــام 1983 
مــدة أربعــة أشــهر، ثــمَّ اعتقلــه االحتــالل اإلســرائيلي مــدة ثــالث ســنوات، وتكــررت 
املستشــفيات  فــي  العمــل  مــن  االحتــالل  وحرمــه  مــرات،  عــدة  بعدهــا  اعتقاالتــه 
الحكوميــة لفتــرة مــن الزمــن، وطــارده خــالل االنتفاضــة األولــى، ومنعــه مــن الســفر 
2014، حيــن أطلــق  2015(، وتعــرض ملحاولــة اغتيــال عــام  بيــن األعــوام )-2008 

مســلحون النــار صــوب ســّيارته، علــى بعــد أمتــار مــن املقاطعــة فــي طولكــرم.
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• ــام 	 ــا ع ــة أريح ــد يف مدين ول
 .1951

• أريحــا 	 بلديــة   رئيــس 
.)2012 - 2005(

• ــه 	 ــابق للتوجي ــؤول الس املس
ــح. ــة فت ــي يف حرك السياس

• شاعر   وقاص. 	

ولــد حســن صالــح إســماعيل حســين فــي مدينــة أريحــا عــام 1951، وهــو متــزوج ولديــه 
ثالثــة أبنــاء. تلقــى تعليمــه األسا�ضــي فــي مدينــة أريحــا، وحصــل علــى الثانويــة العامــة 
فــي األردن عــام 1969، وعلــى درجــة البكالوريــوس فــي الحقــوق مــن جامعــة بيــروت 
العربيــة عــام 1974. عمــل صالــح فــي الصحافــة التابعــة لحركــة فتــح؛ فــكان رئيًســا 
لتحريــر مجلــة صــوت العاصفــة فــي لبنــان عــام 1980، كمــا كان رئيســا لتحريــر مجلــة 
وطنــي منــذ عــام 1982 وحتــى نهايــة التســعينيات، ورئيســا لتحريــر مجلــة الرصيــف 

بعــد عودتــه إلــى أريحــا عــام 1993. 

وانتمــى  حياتــه،  مــن  مبكــرة  مرحلــة  فــي  وفعالياتهــا  الوطنيــة  بالحركــة  صالــح  تأثــر 
رســمًيا لحركــة فتــح فــي بيــروت عــام 1969، وأصبــح عضــًوا فــي التوجيــه السيا�ضــي 
ــز اهتمامــه علــى قطــاع الطــالب، فســاهم فــي تأســيس اتحــاد الطلبــة 

َّ
للحركــة، ورك

الفلســطينيين فــي لبنــان. عايــش الحــرب األهليــة فــي لبنــان، وصعــود تيــار الكتيبــة 
مفوًضــا  عمــل  الحركــة.  فــي  املاوييــن  لتيــار  وانتمــى  فتــح،  لحركــة  التابــع  الطالبيــة 
سياســًيا للكليــة العســكرية الفلســطينية فــي ســوريا عــام 1977 ملــدة عــام، ثــم عمــل 
 1994 1993، وفــي عــام   للتوجيــه السيا�ضــي فــي فتــح. عــاد إلــى أريحــا عــام 

ً
مســؤوال
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تســلم رئاســة بلديــة أريحــا ملــدة عــام، ثــمَّ تســلمها مــرة أخــرى بيــن أعــوام )2005-
2012). لــه العديــد مــن املســاهمات األدبيــة، وقــد تفــرغ لألعمــال الثقافيــة والفكريــة 

 .2012 بعــد 

االحتــالالت  زالــت  كمــا  إســرائيل  وســتزول  ســتنتصر،  فلســطين  أن  صالــح  يــرى 
الســابقة لفلســطين، ويعتقــد أن إســرائيل اآلن فــي أســوأ مراحلهــا، وأن نقطــة قوتهــا 
عــدة  نتيجــة  الصهيونــي  املشــروع  وســينتهي  والعــرب،  الفلســطينيين  ضعــف  هــي 
عوامــل منهــا اختــالل امليــزان الديموغرافــي، ويــرى بــأن الحالــة العربيــة فــي هــذا املرحلــة 

تبعــث علــى األمــل. 

يعتقــد صالــح أن اتفــاق أوســلو كان األمــل للفلســطينيين واإلســرائيليين علــى حــد 
لكــن  وطنهــم،  مــن  جــزء  إلــى  الفلســطينيين  أعــاد  أنــه  واحــدة  إيجابيــة  ولــه  ســواء، 
عــدم ر�ضــى وخيبــة  هنــاك  لــذا  فــي نصوصــه،  وليــس  تطبيقــه،  فــي  تكمــن  مشــكلته 
أمــل مــن االتفــاق ومخرجاتــه. يــرى أن حركــة حمــاس تتحمــل مســؤولية االنقســام 
معتبــرا أنــه صناعــة حمســاوية، ومــع ذلــك تتحمــل فتــح جــزًءا مــن املســؤولية. ويؤيــد 
املــوارد  علــى  االحتــالل  وســيطرة  االســتيطان  مواجهــة  فــي  أشــكالها،  بــكل  املقاومــة 
الطبيعيــة لفلســطين، ويرحــب بالشــراكة السياســية فــي صنــع القــرار الفلســطيني، 

ويــرى ضــرورة اســتيعاب مختلــف التيــارات داخــل منظمــة التحريــر.
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حسني بوريني 

• عصيــرة 	 بلــدة  يف  ولــد 
محافظــة  يف  الشــمالية 

 .1951 عــام  نابلــس 

• عضــو املكتــب اإلداري لحركــة 	
الضفــة  شــمال  حمــاس 
اإلعامــي  املكتــب  وعضــو 
يف فلســطين يف االنتفاضــة 

األولــى.

• ــس 	 ــًوا يف املجل ــب عض انتخ
حركــة  عــن  التشــريعي 

 .2006 عــام  حمــاس 

• عضو رابطة علماء فلسطين. 	

ولد حســني محمد بوريني ياســين في بلدة عصيرة الشــمالية في محافظة نابلس عام 
1951، وهــو متــزوج ولديــه ســبع بنــات وولديــن. درس املرحلــة األساســية فــي مدرســة 
الثانويــة  علــى  منهــا  وحصــل  الصالحيــة  املدرســة  فــي  والثانويــة  الشــمالية،  عصيــرة 
معهــد  مــن  الرياضيــات  فــي  الدبلــوم  ونــال   ،1973 عــام  العلمــي  الفــرع  فــي  العامــة 
تدريــب املعلميــن التابــع لوكالــة الغــوث فــي رام هللا عــام 1975، وحصــل علــى درجــة 
البكالوريــوس فــي الشــريعة اإلســالمية مــن جامعــة الخليــل عــام 1979، وعلــى درجــة 
املاجســتير فــي الدراســات اإلســالمية املعاصــرة مــن جامعــة القــدس/ أبــو ديــس عــام 
2004، باإلضافــة لحصولــه علــى إجــازة فــي املحامــاة الشــرعية عــام 1989، ودبلــوم 
فــي التأهيــل التربــوي مــن جامعــة القــدس املفتوحــة عــام 1999. َعمــل البورينــي فــي 
، باإلضافــة لعملــه خطيًبــا فــي 

ً
مــدارس وكالــة الغــوث مدرًســا ومديــًرا ملــدة 31 عامــا

مســاجد نابلــس فــي الفتــرة مــا بيــن عــام )1978-1996(، ثــم عمــل محاضــًرا فــي جامعــة 
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القــدس املفتوحــة بيــن عامــي )2005-2004(. 

فــي الجانــب الدعــوي  تأثــر البورينــي بالتيــار اإلســالمي منــذ شــبابه املبكــر، فنشــط 
نابلــس. وفــي املجــال السيا�ضــي كان عضــًوا  فــي مســاجد  التوعــوي، وبــرز كخطيــب 
فــي املكتــب اإلداري لحركــة حمــاس فــي شــمال الضفــة الغربيــة، وعضــًوا فــي املكتــب 
اإلعالمــي للحركــة منــذ انــدالع االنتفاضــة األولــى، حيــث شــارك فــي صياغــة البيانــات 
الرســمية للحركــة. ســاهم فــي تأســيس جمعيــة عصيــرة الشــمالية الخيريــة، وســاهم 
أيضــا فــي تأســيس لجنــة زكاة بلــدة عصيــرة الشــمالية عــام 1987 وترأســها، ونشــط 
فــي اإلصــالح االجتماعــي. فــاز فــي االنتخابــات التشــريعية عــن قائمــة التغييــر واإلصــالح 
عــام 2006، وكان عضــًوا فــي لجــان التربيــة والتعليــم والرقابــة وحقــوق اإلنســان، 

وأصبــح عضــًوا فــي املجلــس الوطنــي بحكــم عضويتــه فــي املجلــس التشــريعي. 

صدر للبويني كتاب »مرج الزهور محطة في تاريخ الحركة اإلسالمية في فلسطين«، 
فــي  القصائــد  مــن  العديــد  نظــم  حيــث  اإلســالمية،  الحركــة  شــعراء  أحــد  أنــه  كمــا 

موضوعــات مختلفــة.

ينظــر البورينــي ملســتقبل القضيــة الفلســطينية مــن منظــور عقــدي وتربــوي، ويــرى 
املوقــف  مــن  الرغــم  علــى  زوال،  إلــى  واالحتــالل  ســينتصر  الفلســطيني  الحــق  بــأن 
اتفــاق  أمــام االحتــالل فلســطينًيا وعربًيــا.  ويصــف  السيا�ضــي الرســمي الضعيــف 
، معتبــرا 

ً
أوســلو باملجحــف بحــق الشــعب الفلســطيني، والــذي لــم يحقــق لــه شــيئا

أن االنقســام الفلســطيني جــاء بفعــل االنقــالب علــى نتائــج االنتخابــات التشــريعية، 
االحتــالل،  تحــت  الواقــع  للشــعب  مشــروٌع  حــٌق  أشــكالها  بــكل  املقاومــة  أن  ويــرى 
ويعتبــر أن منظمــة التحريــر تعانــي حالــة مــن االســتفراد فــي صناعــة القــرار داخلهــا، 
تمثــل  أن  يتوجــب  الفلســطيني،  للشــعب  والوحيــد  الشــرعي  املمثــل  تكــون  وحتــى 

أطيــاف الشــعب كافــة بعدالــة ونزاهــة. 

اعتقــل االحتــالل البورينــي عــدة مــرات وصــل مجموعهــا 11 ســنة، وأبعــده إلــى مــرج 
عــام  منــذ  الفلســطينية  األرا�ضــي  خــارج  الســفر  مــن  وُمنعــه   ،1992 عــام  الزهــور 

اليــوم. 1979 حتــى 
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حكم طالب

• ولــد يف مخيــم طولكــرم 	
 .1961 عــام  لاجئيــن 

• عضــو املكتــب السياســي 	
لجبهــة النضــال الشــعبي 

منــذ عــام 2006.

• املركزيــة 	 اللجنــة  عضــو 
النضــال. لجبهــة 

• الوطنــي 	 املجلــس  عضــو 
ســابقا.  

 ولــد حكــم طالــب خضــر ذيــاب فــي مخيــم طولكــرم لالجئيــن، فــي الســادس عشــر مــن 
أيلــول / ســبتمبر عــام 1961، ألســرة فلســطينية تعــود أصولهــا إلــى قريــة صباريــن 
حتلــة، وهــو متــزوج ولــه خمســة أبنــاء. درس املرحلــة 

ُ
املهجــرة قضــاء مدينــة حيفــا امل

مدرســة  فــي  والثانويــة  طولكــرم،  مخيــم  فــي  الغــوث  وكالــة  مدرســة  فــي  األساســية 
طولكــرم، وحصــل منهــا علــى الثانويــة العامــة عــام 1977، ونــال درجــة البكالوريــوس 
فــي االقتصــاد والعلــوم اإلداريــة مــن جامعــة النجــاح عــام 1986. عمــل فــي األعمــال 
ــن فــي وزارة العمــل عــام 1994، وأصبــح مديــر عــام لجنــة السياســات  الحــرة، ثــم ُعّيِ
العماليــة فيهــا، ثــمَّ انتقــل للعمــل فــي مركــز التخطيــط التابــع ملنظمــة التحريــر بدرجــة 

مديــر عــام.  

فــي مواقعهــا  وتــدرَّج  عــام 1979،  الشــعبي  النضــال  التحــق طالــب بصفــوف جبهــة 
التنظيميــة حتــى حصــل علــى عضويــة اللجنــة املركزيــة، وأصبــح عضــًوا فــي املكتــب 
السيا�ضــي عــام 2006، وكان عضــًوا فــي املجلــس الوطنــي الفلســطيني عــام 1996، 
ومــن املرشــحين فــي االنتخابــات التشــريعية عــام 1996 عــن محافظــة طولكــرم. وهــو 
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عضــو فــي لجنــة املتابعــة العليــا لـــ »وطنيــون إلنهــاء االنقســام«.

يتبنــى طالــب موقــف جبهتــه مــن اتفــاق أوســلو، حيــث وافقــت عليــه مــع تســجيل 
علــى طريــق  الفلســطينية خطــوة  الســلطة  تأســيس  واعتبــرت  التحفظــات،  بعــض 
الدولــة، ويــرى بــأن »إســرائيل« أخــذت تتنصــل مــن التزاماتهــا حتــى أفرغــت االتفــاق 
كلفــة  مــن  التخلــص  أجــل  مــن  ســلطة،  بــدون  ســلطة  تريــد  فهــي  مضمونــه،  مــن 
االحتــالل، واســتغلت اتفــاق باريــس االقتصــادي للضغــط علــى الشــعب الفلســطيني 
الحيــن واآلخــر، وتعمــل علــى مصــادرة  بيــن  العائــدات الضريبيــة  مــن خــالل وقــف 
وارتــكاب  املســتوطنات،  وتوســيع  املقدســات،  وتهويــد  املنــازل،  وهــدم  األرا�ضــي، 
ــرت املفاوضــات لصالحهــا وحولتهــا غطــاًء لسياســاتها. يدعــو طالــب  الجرائــم، وجيَّ
إلــى عــدم العــودة إلــى املفاوضــات إال بالتأكيــد علــى املرجعيــات الدوليــة، مثــل األرض 
مقابــل الســالم وقــرارات الشــرعية الدوليــة، ووضــع خطــة اســتراتيجية تفاوضيــة، 

واختيــار وفــد ُمفــاوض ُمحّنــك لــه مرجعيــة مثــل املركزيــة ومنظمــة التحريــر.

ينــادي بطــي صفحــة االنقســام الفلســطيني واســتعادة الوحــدة الوطنيــة علــى قاعــدة 
مؤسســاتها  إصــالح  خــالل  مــن  التحريــر  منظمــة  وتفعّيــل  السياســية،  الشــراكة 
وجمــع الــكل الوطنــي فيهــا، والتوجــه إلــى انتخابــات شــاملة مــن أجــل تعزيــز الشــرعية 
 
ً
الفلسطينية، ويطالب بتفعّيل سالح مقاطعة االحتالل أكاديميا واقتصاديا وفنيا

وباقــي الجوانــب التــي ترهــق االحتــالل، وتفعيــل املقاومــة الشــعبية وعــدم عســكرة أي 
فعــل جماهيــري ضــد االحتــالل. 

اعتقــل االحتــالل طالــب عــام 1982 ثــم توالــت اعتقاالتــه، ومنعــه مــن الســفر فــي 
1982-1993، واستشــهد أخــواه يوســف وخضــر أبــان انتفاضــة  الفتــرة بيــن عــام 

األق�ضــى.
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حلمي األعرج

• يف 	 عنبتــا  بلــدة  يف  ولــد 
محافظــة طولكــرم عــام 1958.

• السياســي 	 املكتــب  عضــو 
ــذ  ــة من ــة الديمقراطي للجبه

.2017

• الجبهــة يف تجمــع 	 ممثــل 
القــوى الوطنيــة واإلســامية 
يف محافظــة رام اهلل والبيرة. 

• ملركــز 	 التنفيــذي  املديــر 
الدفــاع عــن الحريــات والحقوق 

»حريــات«. املدنيــة 

• عضو املجلس الوطني الفلسطيني منذ 2017.	

ولــد حلمــي محمــد محمــود عبــد أعــرج فــي بلــدة عنبتــا فــي محافظــة طولكــرم شــمال 
الضفــة الغربيــة فــي الرابــع والعشــرين مــن تشــرين الثانــي/ نوفمبــر عــام 1958، وهــو 
متــزوج ولديــه ثــالث بنــات. درس املرحلتيــن األساســية والثانويــة فــي مــدارس عنبتــا، 
عــام  الثانويــة  عنبتــا  مــن مدرســة  األدبــي  الفــرع  فــي  العامــة  الثانويــة  علــى  وحصــل 
فــي جامعــة  مــن كليــة اآلداب  فــي علــم االجتمــاع  البكالوريــوس  1978، ونــال درجــة 
بيرزيــت عــام 1996، ودرجــة املاجســتير فــي الدراســات العربيــة املعاصــرة مــن جامعــة 
بيرزيــت عــام 2003.  أســس مركــز الدفــاع عــن الحريــات والحقــوق املدنيــة »حريــات« 

فــي رام هللا عــام 2003، وتولــى منصــب املديــر التنفيــذي فيــه.  

الفعاليــات  فــي  باملشــاركة  فبــدأ  الوطنيــة،  الحركــة  صعــود  أجــواء  األعــرج  عــاش 
الوطنيــة فــي ســن مبكــر مــن حياتــه، وانتمــى للجبهــة الديمقراطيــة عــام 1976، التــي 
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فتــه أثنــاء دراســته الجامعيــة فــي ســوريا بنقــل الرســائل التنظيميــة بيــن دمشــق 
َّ
كل

وعمان وفلسطين، كما انخرط في العمل الطالبي إبان دراسته في جامعة بيرزيت؛ 
فــكان مــن قيــادات كتلــة الوحــدة الطالبيــة- الجنــاح الطالبــي للجبهــة الديمقراطيــة-، 
ونشــط فــي املقاومــة املســلحة، حيــث شــكل مــع آخريــن خليــة عســكرية تابعــة للجبهــة 

ــذت هجمــات ضــد قــوات االحتــالل.  الديمقراطيــة عــام 1983 نفَّ

 كان االعــرج عضــًوا فــي اللجنــة املركزيــة للجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين بيــن 
األعــوام )1991-2017(، وانتخــب عضــًوا فــي مكتبهــا السيا�ضــي عــام 2017، ويشــغل 

 عنهــا.
ً
عضويــة املجلــس الوطنــي الفلســطيني ممثــال

يشــارك األعرج في املؤتمرات والندوات وحلقات النقاش، ويحل ضيفا على وســائل 
الفلســطينية  بالقضيــة  تتعلــق  التــي  الحقوقيــة  القضايــا  عــن  للحديــث  اإلعــالم 

واألســرى، وينشــر املقــاالت فــي الصحــف واملواقــع اإللكترونيــة.

اختــالل  بفعــل  مراحلهــا  بأصعــب  تمــر  الفلســطينية  القضيــة  بــأن  األعــرج  يعتقــد 
الداخلــي،  االنقســام  حالــة  واســتمرار  والدوليــة،  اإلقليميــة  القــوى  بيــن  التــوازن 
وصعــود اليميــن الفا�ضــي داخــل املجتمــع اإلســرائيلي، ويعتبــر بــأن هــذه التحــوالت 
ترتيــب  يتطلــب  الــذي  األمــر  خطيــر،  منعطــف  أمــام  الفلســطينية  القضيــة  تضــع 
البيت الفلســطيني الداخلي وإنهاء حالة االنقســام وبناء الوحدة الوطنية، والعمل 
وإعــادة  الفلســطينية،  التحريــر  منظمــة  مؤسســات  جميــع  وتطويــر  تفعيــل  علــى 
االعتبــار ملكانتهــا النضاليــة بصفتهــا املمثــل الشــرعي والوحيــد للشــعب الفلســطيني، 
وأن ينضــوي الــكل الفلســطيني تحــت أطرهــا وبنــاء حالــة مــن الوفــاق، ويدعــو إلــى 
التخلص من اتفاق أوســلو وإطالق العنان لطاقات الشــعب الفلســطيني الزاخرة، 
والتحضيــر النتفاضــة شــعبية شــاملة مــن شــأنها إعــادة االعتبــار للنضــال الوطنــي 
ومكانتــه، ودفــع الشــعوب العربيــة واإلســالمية للقيــام بدورهــا القومــي املســاند لهــذا 
النضــال ومعهــم كل أحــرار العالــم. ويــرى بــأن اإلنقســام مرحلــة يجــب أن تطــوى ألنهــا 
أحدثــت إربــاكا فــي الحالــة السياســية الداخليــة، وأضعفــت املوقــف الفلســطيني، 
االتهــام  مــن  مفرغــة  حلقــة  فــي  الــدوران  وعــدم  مســؤولياته  تحمــل  الجميــع  وعلــى 

واالتهــام املتبــادل.
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اعتقــل االحتــالل األعــرج أول مــرة عــام 1976، ثــم إعيــد اعتقالــه عــام 1981 وحكــم 
 8 عليــه بالســجن مــدة عــام ونصــف، وفــي عــام 1987 حكــم عليــه بالســجن مــدة 

ســنوات، ومنعــه مــن الســفر لفتــرة طويلــة وأعــاق انتظــام دراســته الجامعيــة. 
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محدان سعيفان 

• ــون 	 ــر الغص ــدة دي ــد يف بل ول
ــام  ــرم ع ــة طولك يف محافظ

.1950

• ــن ســر حركــة فتــح يف 	 أمي
طولكــرم ســابقا.

• عضــو اللجنــة الحركيــة العليــا 	
ألســرى فتــح ســابقا.

• ــا 	 ــى 13 عام ــرر، أمض ــير مح أس
ــال.  ــجون االحت يف س

 ولد حمدان علي محمود سعيفان في قرية دير الغصون في محافظة طولكرم عام 
1950، ودرس املرحلــة األساســية فــي مدرســة ديــر الغصــون، والثانويــة فــي مدرســة 
عتيــل، وحصــل منهــا علــى الثانويــة العامــة عــام 1970، ونــال درجــة البكالوريــوس 
فــي األدب اإلنجليــزي مــن جامعــة النجــاح عــام 1990. َعِمــل فــي االرتبــاط املدنــي فــي 
مدينــة رام هللا، وأصبــح مديــر االرتبــاط املدنــي فــي محافظتــي ســلفيت وطولكــرم حتــى 

تقاعــده عــام 2012.  

انتمــى ســعيفان لحركــة فتــح خــالل دراســته الجامعيــة فــي ســوريا، والتحــق بإحــدى 
طلبــة  ملجلــس  رئيًســا  فــكان  الطالبيــة،  الحركــة  فــي  ونشــط  العســكرية،  خالياهــا 
جامعــة النجــاح لدورتيــن متتاليتيــن، وكان عضــوا فــي اللجنــة الحركيــة العليــا ألســرى 
ــح نفســه فــي االنتخابــات التشــريعية  حركــة فتــح بيــن عــام )1990-1994(، وقــد رشَّ

 لســر حركــة فتــح فــي محافظــة طولكــرم عــام 2017.    
ً
عــام 1996، وأصبــح أمينــا

يعتقد ســعيفان أن فلســطين على مر تاريخها واجهت العديد من الغزاة واملحتلين 
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الذيــن تحطمــوا علــى صخــرة صمــود الشــعب الفلســطيني، ويعتبــر بأنــه ال مفــر مــن 
إقامــة الدولــة الفلســطينية، معتبرهــا مصلحــة عربيــة ودوليــة، والســلطة أسســت 
لهــا مــن خــالل بنــاء مؤسســات الدولــة وعــدم االعتمــاد علــى املســاعدات الدوليــة 
ــه كان باإلمــكان الحصــول علــى اتفــاق أفضــل مــن أوســلو،  بشــكل أسا�ضــي. ويــرى بأنَّ
لكــنَّ الظــروف كانــت أقــوى مــن القيــادة الفلســطينية التــي بدورهــا أخطــأت التقديــر 
ــه  حينمــا اعتقــدت بــأن االتفــاق يمكــن أن يــؤدي إلــى دولــة فلســطينية، خصوًصــا وأنَّ
جعل الشعب الفلسطيني تابًعا لدولة االحتالل على األقل في املجال االقتصادي، 
ركــت األمــور 

ُ
ولــم تــرد فــي االتفــاق كلمــة دولــة أو انســحاب أو إيقــاف االســتيطان، وت

 ،
ً
نهائــي، وأن غــزة وأريحــا أوال وأخيــرا أنــه ال يوجــد حــل  النهائــي، واكتشــفنا  للحــل 

وتضاعــف عــدد املســتوطنات واملســتوطنين فــي الضفــة الغربيــة. 

يعتبــر بــأن جــذور االنقســام قديمــة، حيــث أراد االحتــالل عــزل غــزة منــذ احتاللهــا، 
ويؤكــد بــأن إنهــاء االنقســام ال ُيقــدم وال يؤخــر فــي حــال بقــاء قطــاع غــزة يعيــش فــي 
ســلحة هــي نقطــة ضعــف 

ُ
هــذه العزلــة عــن الضفــة الغربيــة. ويؤمــن بــأن املواجهــة امل

ُيقابلــه  الفلســطيني  الطــرف  مــن  والحجــر  واإلســرائيلي،  الفلســطيني  للطرفيــن 
الرصــاص مــن طــرف االحتــالل، والرصــاص تقابلــه طائــرات األبات�ضــي، ومقاطعــة 
بضائــع االحتــالل ليســت عمليــة، ألن اتفاقيــة أوســلو وباريــس االقتصاديــة جعلــت 
الشــعب يعتمــد علــى االحتــالل فــي االحتياجــات األساســية، لــذا مــن املهــم فــي هــذه 
املخــدرات.  وحــل  فــي  والســقوط  االختراقــات  مــن  األجيــال  علــى  الحفــاظ  املرحلــة 
منظمــة  إلــى  كافــة  السياســية  التوجهــات  انضمــام  ضــرورة  إلــى  ســعيفان  ويدعــو 
التحريــر الفلســطينية والســلطة، خصوًصــا أن الجميــع يتبنــى فكــرة إقامــة الدولــة 

الشــريف علــى حــدود 67. القــدس  الفلســطينية وعاصمتهــا 

اعتقــل االحتــالل ســعيفان أول مــرة عــام 1971، ثــم توالــت اعتقاالتــه لتصــل إلــى 13 
عاًمــا، وهــدم االحتــالل بيتــه، وفــرض عليــه اإلقامــة الجبريــة ملــدة ســنة عــام 1986، 

ومنعــه مــن الســفر فــي الفتــرة بيــن عــام )1993-1983(.
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خالد أبو حسن

• ــون يف 	 ــدة اليام ــد يف بل ول
ــام 1967. ــن ع ــة جني محافظ

• ــس 	 ــًوا يف املجل ــب عض انتخ
حركــة  عــن  التشــريعي 

 .2006 عــام  حمــاس 

• كاتب وخطيب.  	

• عــدة 	 أمضــى  محــرر  أســير 
ســنوات يف ســجون االحتال.   

فــي  جنيــن  محافظــة  فــي  اليامــون  بلــدة  فــي  حســن  أبــو  فايــز  ســليمان  خالــد  ولــد   
فــي  درس  أبنــاء.  خمســة  ولــه  متــزوج  وهــو   ،1967 عــام  مايــو  أيــار/  مــن  العشــرين 
مدرســة اليامــون الثانويــة، وحصــل منهــا علــى شــهادة الثانويــة العامــة عــام 1985، 
ونــال درجــة البكالوريــوس مــن كليــة الدعــوة وأصــول الديــن فــي جامعــة القــدس عــام 
1991، ودرجــة املاجســتير فــي التخطيــط والتنميــة السياســية مــن جامعــة النجــاح 
األعــوام  بيــن  فــي مدينــة جنيــن  القا�ضــي  إماًمــا وخطيًبــا ملســجد  2004. عمــل  عــام 

  .)2005-1986(

نشــأ أبــو حســن فــي بيئــة متدينــة، وكان ألدبيــات املفكريــن اإلســالميين املعاصريــن 
واالجتماعيــة  السياســية  وتوجهاتــه  لشــخصيته  املعرفــي  البنــاء  فــي  الكبيــر  تأثيرهــا 
واالقتصاديــة. انتخــب عــام 2006 عضــًوا فــي املجلــس التشــريعي عــن كتلــة التغييــر 
واإلصــالح عــن محافظــة جنيــن، وأصبــح بموجــب ذلــك عضــًوا فــي املجلــس الوطنــي 

الفلســطيني. 

يتبنــى أبــو حســن الفكــر اإلســالمي الوســطي، وينشــط فــي كتابــة املقــاالت السياســية 
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والفكريــة وفــي الخطابــة فــي مســاجد مدينــة جنيــن. 

يــرى أن قيــادة منظمــة التحريــر دخلــت التســوية مــع االحتــالل دون اســتراتيجية وال 
رؤيــة، وبــأنَّ االحتــالل تمكــن فــي نهايــة املطــاف مــن فــرض معادلتــه، فتخلــص مــن أبــو 
عمــار، وتعامــل مــع الســلطة الفلســطينية ضمــن معادلــة التقــدم فــي امللــف األمنــي 
دون امللــف السيا�ضــي، وعمــل علــى تحويــل الضفــة الغربيــة إلــى ثالثــة معــازل وفصلهــا 
عــن مدينــة القــدس املحتلــة. يرفــض أبــو حســن اتفــاق أوســلو، ويعتقــد أن االحتــالل 
يســعى لتثبيــت االنقســام بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة إلظهــار الفلســطينيين 
مــت الكثيــر  بــدون قيــادة موحــدة أمــام املجتمــع الدولــي، ويــرى بــأن حركــة حمــاس قدَّ
مــن التنــازالت إلنجــاح املصالحــة، لكــن الســلطة الفلســطينية ال تســتطيع تحقيــق 
املصالحــة معهــا ألن ثمــن ذلــك ســيكون فــرض الحصــار عليهــا.  يؤمــن بــأن مــن حــق 
 أن هــذا 

ً
الشــعب الفلســطيني اســتخدام كافــة الوســائل ملقاومــة االحتــالل، معتبــرا

سياســات  بحكــم  املقاومــة  أمــام  صعوبــة  يــزداد  الواقــع  برأيــه،  لكــن  بديهــي،  أمــر 
انضمــام  ويؤيــد  واإلقليمــي،  املحلــي  الواقعيــن  فــي  التحــوالت  وطبيعــة  االحتــالل 
كافــة التوجهــات السياســية إلــى منظمــة التحريــر الفلســطينية، وذلــك علــى أســس 

واضحــة، وبعيــًدا عــن االســتئثار بالقــرار السيا�ضــي داخــل مؤسســاتها. 

اعتقــل االحتــالل أبــو حســن أول مــرة عــام 1983، ثــمَّ توالــت اعتقاالتــه، وُمنــع مــن 
الســفر، كمــا اعتقلتــه األجهــزة األمنيــة الفلســطينية عــام 1996 ملــدة أربعــة أشــهر. 
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خالد القوامسي

• الخليــل 	 مدينــة  يف  ولــد 
.1964 عــام 

• يف 	 املهندســين  نقيــب 
-2003( الغربيــة  الضفــة 

. )2005

• املحلــي	 الحكــم   وزيــر 
)2002-2006( و )2013-2009(.

• أكـاديـمــي يـحـمــل درجــة 	
الدكتــوراه يف الهندســة املدنيــة. 

ولــد خالــد فهــد داود القواســمي فــي الخامــس والعشــرين مــن حزيــران/ يونيــو عــام 
املرحلــة  درس  األبنــاء.  مــن  ســتة  ولديــه  متــزوج  وهــو  الخليــل،  مدينــة  فــي   1964
مدرســة  مــن  العامــة  الثانويــة  وأنهــى  هللا،  ورام  والخليــل  القاهــرة  فــي  األساســية 
الحســين بــن علــي فــي الخليــل، وحصــل علــى شــهادة الدبلــوم العالــي فــي الهندســة مــن 
كليــة أوديســا للهندســة املدنيــة فــي أوكرانيــا عــام 1987، وعلــى درجــة الدكتــوراه مــن 
ملــدة ســت  فــي مركــز أبحــاث رابطــة الجامعييــن  نفــس الجامعــة عــام 1997. عمــل 
بيــن األعــوام )1996- لهــا  ثــمَّ مديــًرا  فــي لجنــة إعمــار الخليــل،  ســنوات، ومهندًســا 
2009(، ومحاضــًرا غيــر متفــرغ فــي جامعــة القــدس/ أبوديــس بيــن أعــوام )2002-
2005(. اختيــر وزيــًرا للحكــم املحلــي فــي الحكومــات الفلســطينية التاســعة )2005-

2006( والثالثــة عشــرة )2009-2012( والرابعــة عشــرة )2012-2013(، وفــي عــام 
2013 افتتــح مكتًبــا هندســًيا خاًصــا.

فانضــم  السيا�ضــي،  والــده  بأجــواء عائلتــه ونشــاط  منــذ طفولتــه  القواســمي  تأثــر 
ا نقابًيــا طالبًيــا إبــان دراســته الجامعيــة، 

ً
1981، ومــارس نشــاط لحركــة فتــح عــام 
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فــكان عضــو لجنــة منطقــة فــي أوكرانيــا فــي حركــة فتــح، ونشــط فــي العمــل االجتماعــي 
واملؤس�ضــي فــي مدينــة الخليــل، كمــا أنــه مــن مؤس�ضــي املكتــب الحركــي للمهندســين، 
وانتخبــت نقيًبــا للمهندســين فــي الضفــة الغربيــة فــي الفتــرة بيــن عــام 2005-2003، 
كمــا أنــه منســق الحملــة الوطنيــة لدعــم أهالــي مخيــم نهــر البــارد، ومؤســس ورئيــس 
الهيئــة اإلداريــة لجمعيــة الحفــاظ علــى التــراث الثقافــي فــي الخليــل، وعضــو مجلــس 
فــي جنيــن، وعضــو لجنــة جائــزة ياســر عرفــات  أمنــاء الجامعــة العربيــة األمريكيــة 
لإلنجــاز. فصلتــه حركــة فتــح مــن صفوفهــا عــام 2016، بعــد ترشــحه علــى قوائــم 

غيــر تابعــة لهــا فــي االنتخابــات املحليــة.  

شــارك القواســمي فــي العديــد مــن املؤتمــرات األكاديميــة التــي عنيــت بإعمــار البلــدة 
القديمــة فــي الخليــل، وقــدم عــدًدا مــن األوراق البحثيــة.  

يؤكــد القواســمي أن القضيــة الفلســطينية تمــر فــي الفتــرة الحاليــة بمنعطــف خطــر، 
وقــد تضيــع الخالفــات الجانبيــة حــق الفلســطينيين األســاس، وبالتالــي يتوجــب أن 
تكــون الرؤيــة والبوصلــة واضحــة فــي إقامــة دولــة علمانيــة فيهــا تعدديــة، ويعتقــد بــأن 
اتفــاق أوســلو لحظــة توقيعــه كان فرصــة أمــام الشــعب الفلســطيني مــن أجــل وقــف 
االحتــالل، ولــو كانــت هنــاك نوايــا صادقــة لــدى اإلســرائيليين لشــكل خطــوة لتحقيــق 
فــي التحريــر، ولكــن كان واضحــا أن هــذا االتفــاق أصبــح أداة  الحلــم الفلســطيني 
إلطالــة االحتــالل، وفــرض سياســيات علــى األرض صعبــت حــل الدولتيــن وجعلتــه 
يــزداد  الــذي  والتطــرف  األرا�ضــي  ومصــادرة  االســتيطان  ظــل  فــي   

ً
مســتحيال اليــوم 

داخــل املجتمــع اإلســرائيلي، ويــرى القواســمي أن وجــود أبعــاد أيديولوجيــة تقــف 
خلــف االنقســام، وواقــع الفصــل الجغرافــي بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة أســهما 
فــي تعزيــزه وزيــادة تأثيــره، وطاملــا هنــاك انقســام فاالحتــالل يبــرئ نفســه مــن تبعــات 
القضيــة الفلســطينية، وهــذا مــا كــرره نتنياهــو فــي كل خطاباتــه فــي األمــم املتحــدة 

بــأن الفلســطينيين ليســوا متفقيــن. 

ويعتبــر أن القوانيــن الدوليــة كفلــت حــق الفلســطينيين فــي مقاومــة االحتــالل بكافــة 
الوســائل، بالرغــم مــن ربــط الــدول الكفــاح املســلح باإلرهــاب إال أنــه حــق مكفــول 
بالقانــون الدولــي، ويــرى ضــرورة وجــود صياغــات تجمــع الــكل الفلســطيني؛ فمنظمــة 
ظــل  وفــي  الحيــن،  ذلــك  فــي  املوجــودة  الفصائــل  ضمــت  تأسيســها  عنــد  التحريــر 
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التطــورات التــي حدثــت ظهــرت فصائــل جديــدة ينبغــي أن تكــون موجــودة فيهــا، كمــا 
يجــب أن يبنــى العمــل الوطنــي علــى االتفــاق والشــراكة بيــن الجميــع.
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خالد حييى

• ولــد يف بلــدة كفــر راعــي يف 	
محافظــة جنين عــام 1959. 

• ــس 	 ــًوا يف املجل ــب عض انتخ
حركــة  عــن  التشــريعي 

 .2006 عــام  حمــاس 

• عــدة 	 أمضــى  محــرر  أســير 
ســنوات يف ســجون االحتال. 

• كاتب وشاعر.	

ولــد خالــد ســعيد عبــد هللا يحيــى فــي قريــة كفــر راعــي فــي محافظــة جنيــن، فــي الثالــث 
1959، وهــو متــزوج ولــه ســبعة مــن األبنــاء.  عشــر مــن كانــون أول/ ديســمبر عــام 
درس املرحلــة االبتدائيــة فــي مدرســة كفــر راعــي، واإلعداديــة والثانويــة فــي مدرســة 
درجــة  علــى  وحصــل   ،1978 عــام  العامــة  الثانويــة  علــى  وحصــل  الثانويــة،  عرابــة 
1983، وعلــى  فــي اللغــة العربيــة وآدابهــا مــن الجامعــة األردنيــة عــام  البكالوريــوس 
درجــة املاجســتير مــن نفــس الجامعــة عــام 1985. عمــل محاضــًرا فــي كليــة اآلداب 
فــي الجامعــة اإلســالمية فــي مدينــة غــزة حتــى عــام 1994 ورئــس قســم اللغــة العربيــة 
فيهــا، كمــا عمــل محاضــًرا فــي كليــة الدعــوة فــي مدينــة أم الفحــم فــي الداخــل املحتــل، 
 فــي إحــدى مــدارس مدينــة جنيــن عــام 1994، وعمــل محاضــًرا بــدوام 

ً
ــن ُمدرســا ّيِ

ثــم عُّ
جزئــي فــي جامعتــي النجــاح والعربيــة األمريكيــة فــي جنيــن، ثــم محاضــًرا فــي جامعــة 

القــدس املفتوحــة فــي مدينــة جنيــن عــام 2005. 

تأثــر يحيــى بالفكــر اإلســالمي فــي مرحلــة مبكــرة مــن حياتــه، وكان لفتــرة دراســته فــي 
الجامعــة أثــر فــي صقــل شــخصيته وتعميــق فكــره وتجربتــه فــي العمــل الطالبــي. نشــط 
ا علــى مراكــز 

ً
ــا ومشــرف

ً
فــكان خطيًبــا وواعظ التوعــوي  الدعــوي  الجانــب  فــي  يحيــى 
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تحفيــظ القــرآن، كمــا نشــط فــي العمــل املؤسســاتي األهلــي خصوًصــا فــي لجــان الزكاة. 
انتخــب يحيــى نائًبــا فــي املجلــس التشــريعي عــن كتلــة التغييــر واإلصــالح فــي محافظــة 
جنيــن عــام 2006، وكان رئيًســا للجنــة التربيــة والتعليــم فــي املجلــس، وأصبــح عضــًوا 

فــي املجلــس الوطنــي بموجــب عضويتــه فــي التشــريعي. 

األفغانــي  الديــن  جمــال  وتجــارب  بأفــكار  تأثــر  وقــد  الوســطي،  الفكــر  يحيــى  يتبنــى 
كاتــب  وهــو  الخطيــب،  الديــن  ومحــب  البنــا  وحســن  رضــا  ورشــيد  عبــده  ومحمــد 
لــه ثالثــة دواويــن منشــورة هــي: كيــف الســبيل، وحجــر وشــجر، واألســرى  وشــاعر 

واألســطورة«.    امللحمــة  واملخيــم-  »جنيــن  لكتــاب  باإلضافــة   ،
ً
أوال

يــرى يحيــى بــأن واقــع القضيــة الفلســطينية صعــب جــًدا فــي هــذه املرحلــة التاريخيــة 
الحساســة والبــد مــن التحــرك لتغييــر هــذا الواقــع عبــر إصــالح منظمــة التحريــر، 
وإيجــاد قواســم ُمشــتركة، وآليــة جديــدة قائمــة علــى رفــض االحتــالل واالســتيطان، 
رؤيــة  إلــى  والبرامــج،  والقــرار  القيــادة  أزمــة  مــن  والخــروج  جديــدة،  قيــادة  وإيجــاد 
وحدويــة ُمشــتركة، وقيــادة جامعــة، وتوحيــد الشــعب الفلســطيني، والحفــاظ علــى 
الثوابــت وحقــوق الشــعب، وحشــد كل الطاقــات مــن أجــل تحقيــق هــذه الحقــوق 

علــى كل املســتويات السياســية واإلعالميــة والقانونيــة 

يصــف اتفــاق أوســلو بال�ضــيء، رغــم مــا فيــه مــن إيجابيــات ورغــم تفهــم الظــروف 
التــي دفعــت منظمــة التحريــر لتوقعيــه، وهــو يحمــل فــي طياتــه مــن البدايــة بــذور 
 فــي العالــم العربــي. 

ً
 سياســيا

ً
انتهائــه، وهــو اتفــاق اليائــس الــذي لــم يجــد لــه مــالذا

ســعد أي إنســان وطنــي، وهنــاك 
ُ
ريــح وال ت

ُ
ويعتقــد بــأن االنقســام هــو حالــة ســيئة ال ت

ظــروف كثيــرة أدت إلــى هــذا االنقســام، منهــا اختــالف املناهــج والبرامــج السياســية، 
وضغــط االحتــالل والحصــار واملقاطعــة التــي حصلــت بعــد فــوز حركــة حمــاس فــي 
االنتخابــات التشــريعية عــام 2006، باإلضافــة إلــى االنقــالب علــى االنتخابــات وعــدم 
انصيــاع املؤسســات واملوظفيــن للــوزراء فــي الحكومــة الجديــدة. يــرى بــأن القانــون 
الدولــي واملواثيــق الدوليــة تقــر حــق تقريــر املصيــر ورفــض االحتــالل، وحــق الشــعب 
املحتــل فــي الدفــاع عــن نفســه وتحــرر أرضــه بــكل الوســائل املشــروع، ويؤيــد دخــول 
البيــت  تمثــل  بدورهــا  والتــي  التحريــر،  منظمــة  إلــى  الفلســطينية  الفصائــل  كافــة 
الجامــع للشــعب الفلســطيني، داعيــا إلــى إصالحهــا علــى مســتوى البرامــج واملواثيــق 
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والهيــاكل والشــخوص، حتــى ال يســتفرد أي فصيــل فــي القــرار الوطنــي ســواء بالســلم 
أو الحــرب.

خمــس  بلغــت  حتــى  اعتقــاالت  توالــت  ثــمَّ   ،1990 عــام  يحيــى  االحتــالل  اعتقــل 
األجهــزة  أعتقلتــه  كمــا   .1987 عــام  منــذ  الســفر  مــن  منعــه  عــن  فضــال  ســنوات، 

أشــهر. ســتة  ملــدة   1996 عــام  الفلســطينية  األمنيــة 
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ختام سعافني 

• ولدت يف رام اهلل عام 1963. 	

• ــرأة 	 ــان امل ــاد لج ــة اتح رئيس
الفلســطينية.

• عضــو األمانــة العامــة لاتحــاد 	
العــام للمــرأة الفلســطينية. 

• ســكرتارية 	 رئيــس  نائــب 
ــاء.  ــة للنس ــيرة العاملي املس

جنــوب  الفالوجــة  قريــة  مــن  الجئــة  ألســرة   1963 عــام  ســعافين  ختــام  ولــدت 
فلســطين، وهــي متزوجــة ولهــا ولــد وبنتــان. درســت فــي مــدارس مدينــة رام هللا، ونالــت 

الرياضيــات.  فــي  البكالوريــوس  درجــة 

بــدأ انخــراط ســعافين فــي العمــل الوطنــي منــذ كانــت طالبــة فــي املدرســة، حيــث كانــت 
الطالبيــة  الحركــة  فــي  ونشــطت  واالعتصامــات،  الطالبيــة  املظاهــرات  فــي  تشــارك 
أثنــاء دراســتها الجامعيــة، وكانــت عضــًوا فــي اتحــاد مجلــس الطلبــة عــام 1982، كمــا 
نشــطت فــي العمــل النســوي النقابــي، فترأســت اتحــاد لجــان املــرأة الفلســطينية عــام 
وعضــو  الفلســطينية،  للمــرأة  العــام  لالتحــاد  العامــة  األمانــة  عضــو  وهــي   ،2010
التحالــف اإلقليمــي للمدافعــات عــن اإلنســان فــي الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، 
ونائــب رئيــس ســكرتارية املســيرة العامليــة للنســاء ) تجمــع نســوي عالمــي(، ومنســقته 

فــي فلســطين، وعضــو فــي الهيئــة العامــة التحــاد لجــان العمــل الزراعــي. 

تؤمــن ســعافين باأليديولوجيــة اليســارية، واملســاواة بيــن النــاس وعــدم االضطهــاد 
الطبقــي، وشــاركت فــي عــدد مــن املؤتمــرات والنــدوات املتخصصــة بشــؤون املــرأة 
شــرت فــي عــدد مــن املجــالت، 

ُ
والحركــة النســوية، وصــدر لهــا عــدد مــن الدراســات ن
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منهــا دوريــة دراســات املــرأة الصــادرة عــن مركــز دراســات املــرأة فــي جامعــة بيرزيــت.  

تؤمــن ســعافين بــأنَّ القضيــة الفلســطينية ال زالــت القضيــة األولــى، وهــي باألســاس 
قضيــة عربيــة، وأي نهــوض فــي املنطقــة العربيــة، هــو لصالــح القضيــة الفلســطينية، 
أطــراف  داميــة ومحاولــة  يوميــة  أحــداث  مــن  العربيــة  الســاحة  تشــهده  مــا  أن  إال 
فلســطين،  تجــاه  العربــي  املشــروع  أضعــف  عليهــا،  والســيطرة  التدخــل  خارجيــة 
تبنــي  مــن  البــد  لكــن  الفلســطيني،  الشــعب  حليــف  ســيكون  النصــر  بــأن  وتــرى 
منظمــة  بنــاء  وإعــادة  الصهيونــي،  املشــروع  ملواجهــة  موحــدة  وطنيــة  اســتراتيجية 
االتفاقيــات  مــن  والتخلــص  واضحــة،  وديمقراطيــة  وطنيــة  أســس  علــى  التحريــر 
املوقعــة مــع االحتــالل ال ســيما اتفاقيتــي أوســلو وباريــس، وتصــف اتفاقيــة أوســلو 
بالغلطــة التاريخيــة التــي يجــب التخلــص منهــا ومــن آثارهــا، حتــى يســتطيع الشــعب 
الفلســطيني إعــادة بنــاء نفســه وتوحيــد جهــوده فــي مشــروعه الوطنــي، وتعتبــر بــأنَّ 
االتفــاق صاحبــه تغييــر بنيــوي، حيــث تحولــت البنيــة الثوريــة إلــى بنيــة مؤسســاتية، 
االتفــاق  وكان  والجماهيــري،  الشــعبي  الــدور  تهميــش  فــي  أســاس  بشــكل  ســاهمت 
اســتغلت  خاصــة،  بصــورة  وأمريــكا  الغــرب  يقودهــا  سياســية  لعمليــة  بدايــة 
الســلطة  فتشــكلت  لالحتــالل،  وقــت  إعطــاء  مقابــل  الفلســطيني  املحتــوى  إلفــراغ 
الفلســطينية املكبلــة باتفاقيــات سياســية وأمنيــة ال تعطيهــا القــدرة علــى تمثيــل دور 
تحــرري، وأضعفــت منظمــة التحريــر، كمــا أنشــئت مؤسســات أهليــة تمــول حســب 
البرامــج التــي تطرحهــا، ممــا أضعــف قاعــدة التفاعــل الشــعبي، فأضحــى االحتــالل 
، ولكــنَّ االتفــاق فشــل فــي الســيطرة علــى األجيــال الشــابة التــي وجــدت أن 

ً
 واقعــا

ً
أمــرا

مــا تــم التوصــل إليــه ال يلبــي طموحاتهــا، فشــكل الشــباب مجموعــات وطنيــة تحركــت 
مختلفــة.  بأشــكال 

مــع  باألســاس،  سياســية  الختالفــات  نتيجــة  جــاء  االنقســام  أنَّ  ســعافين  تعتبــر 
مصالــح فئويــة غيــر مســؤولة لــدى طرفيــه، فيمــا االحتــالل هــو املســتفيد الوحيــد 
ــر االنقســام ســلًبا علــى املشــروع الوطنــي والقضيــة الفلســطينية، وحتــى 

َّ
منــه، وقــد أث

غائبــة.  الفلســطينية  املصالحــة  لتحقيــق  الحقيقيــة  اإلرادة  فــإن  اللحظــة  هــذه 
باعتبارهــا  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  تلعبــه  الــذي  املهــم  الــدور  علــى  وتؤكــد 
ممثلــة وحيــدة للشــعب، وتــرى أن هنــاك حاجــة إلصالحهــا وفــق أســس ديمقراطيــة، 
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وتطويــر مؤسســاتها، وانعقــاد مجلــس وطنــي جديــد متوافــق عليــه، وإدخــال القــوى 
كافــة فيهــا.  

اعتقل االحتالل سعافين عام 2017 ملدة ثالثة أشهر. 
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خليل ربعي

• ولــد يف مدينــة يطــا عــام 	
.1959

• ــس 	 ــوا يف املجل ــب عض انتخ
حركــة  عــن  التشــريعي 
حمــاس يف انتخابــات عــام 

 .2006

• عــدد 	 تأســيس  ســاهم يف 
مــن املؤسســات األهليــة يف 

ــا.  يط

• الزهــور 	 مــرج  مبعــدي  مــن 
.1992 عــام  أواخــر  لبنــان  جنــوب 

ولــد خليــل مو�ضــى ربعــي فــي بلــدة يطــا فــي محافظــة الخليــل عــام 1959، وهــو متــزوج 
يطــا، وحصــل علــى  مــدارس  فــي  املرحلــة األساســية  األبنــاء. درس  مــن  ولديــه ســتة 
الثانويــة العامــة مــن مدرســة الحســين بــن علــي فــي مدينــة الخليــل عــام 1976، ونــال 
جامعــة  فــي  التجــارة  كليــة  مــن  األعمــال  وإدارة  املحاســبة  فــي  البكالوريــوس  درجــة 
النجــاح فــي مدينــة نابلــس عــام 1982. عمــل محاضــًرا فــي كليــة مجتمــع القادســية 
فــي مدينــة البيــرة  فــي كليــة املجتمــع العصريــة  ثــم  1983 ملــدة عــام،  فــي األردن عــام 
مــدة أربعــة أعــوام، ثــم عمــل محاســًبا فــي الجمعيــة الخيريــة اإلســالمية بيــن األعــوام 

)1990 – 2003(، ثــمَّ مديــًرا إدارًيــا لشــركة كهربــاء الجنــوب حتــى عــام 2006. 

الجامعيــة  إبــان دراســته  اإلســالمية  للكتلــة  وانضــم  متدينــة،  أســرة  فــي  ربعــي  نشــأ 
 
َ
ــط

َ
ش

َ
وانخــرط فــي نشــاطاتها، والتحــق بجماعــة اإلخــوان املســلمين عــام 1983، ون

فــي الجانبيــن الدعــوي واالجتماعــي، وســاهم فــي تأســيس الجمعيــة اإلســالمية لرعايــة 



81

سلسلة النخبة الفلسطينية 3

املؤسســتين.  فــي  أميــن صنــدوق  يطــا، وكان  يطــا ولجنــة زكاة وصدقــات  فــي  األيتــام 
فــي  وانتخــب عضــًوا  فعالياتهــا،  فــي  وشــارك  انطالقتهــا  فــور  حمــاس  لحركــة  انضــم 

فــي انتخابــات عــام 2006.  املجلــس التشــريعي عــن كتلــة التغييــر واإلصــالح 

كرت في القرآن، وسنة 
ُ
يؤمن ربعي أن القضية الفلسطينية قضية ربانية مباركة ذ

هللا عــز وجــل أن يأخــذ كل األطــراف دورهــم حتــى يســتنفذونه، مــا يؤكــد أن االحتــالل 
ســيندحر وتتحــرر فلســطين مهمــا طــال الزمــن. يعتبــر أن اتفــاق أوســلو مثابــة إجهــاز 
علــى القضيــة الفلســطينية، ملــا فيــه مــن اعتــراف بدولــة االحتــالل والتنــازل عــن جــزء 
كبيــر مــن أرض فلســطين، ويعيــد ربعــي جــذور االنقســام إلــى رفــض التيــارات الوطنيــة 
الفلســطينية،  الجامعــات  فــي  ه  ضــدَّ العنــف  وممارســة  اإلســالمي،  التيــار  صعــود 
وعــدم قبــول حركــة فتــح بنتائــج االنتخابــات التشــريعية عــام 2006، ويؤكــد علــى 
حــق الشــعب الفلســطيني باســتخدام كافــة الوســائل للتخلــص مــن االحتــالل، ويــرى 

بأنــه البــد مــن إشــراك كافــة التيــارات السياســية فــي منظمــة التحريــر الفلســطينية.

بــدأت معانــاة ربعــي مــع االحتــالل باالســتدعاءات املتكــررة ملقــر الحاكــم العســكري 
فــي يطــا منــذ عــام 1987، ثــم االعتقــال واإلبعــاد إلــى مــرج الزهــور أواخــر عــام 1992، 
وتكــرار االعتقــال ملــرات عديــدة، ووفــاة والــده وهــو فــي ســجون االحتــالل، باإلضافــة 
إلــى االعتقــال مــن قبــل جهــاز األمــن الوقائــي مــدة أربعــة أشــهر عــام 2001، والتعــرض 
لالختطــاف مــن قبــل مجهوليــن فــي مدينــة رام هللا عــام 2006 واالعتــداء عليــه ونقلــه 

إلــى املستشــفى.  
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خولة عليان

• ولدت يف مدينة البيرة. 	

• التنفيذيــة 	 اللجنــة  عضــو 
لنقابــات  العــام  لاتحــاد 
.2015 عــام  منــذ  العمــال 

• عضــو اللجنــة املركزيــة لحزب 	
الشــعب الفلســطيني منــذ 

ــام 2008. ع

• ــرة 	 ــة البي ــس بلدي ــو مجل عض
ــابقا. س

ولــدت خولــة عليــان فــي مدينــة البيــرة، لعائلــة مهجــرة أصولهــا مــن قريــة أبــو شوشــة 
مــن  العامــة  الثانويــة  أنهــت  األبنــاء.  مــن  أربعــة  ولهــا  متزوجــة  وهــي  الرملــة،  قضــاء 
مدرســة بنــات رام هللا الثانويــة فــي الفــرع العلمــي، ودرســت إدارة األعمــال فــي معهــد 
مــن  االجتمــاع  علــم  فــي  البكالوريــوس  درجــة  علــى  وحصلــت  الطيــرة،  فــي  املعلمــات 

فــي صحيفــة الطليعــة املقدســية.  أبــو ديــس. عملــت  جامعــة القــدس/ 

انتســبت للحــزب الشــيوعي الفلســطيني منــذ كانــت طالبــة فــي الثانويــة، ونشــطت فــي 
العمــل الطالبــي وفــي لجــان العمــل التطوعــي فــي ســبعينيات القــرن املا�ضــي. انخرطــت 
اتحــاد لجــان  فــي تشــكيل  الفلســطينية األولــى، وســاهمت  فــي فعاليــات االنتفاضــة 

املــرأة العاملــة فــي الضفــة والقطــاع، وفــي تشــكيل الكتلــة العماليــة التقدميــة. 

انتخبــت عضــًوا فــي اللجنــة املركزيــة لحــزب الشــعب الفلســطيني عــام 2008، ويعــد 
مــن القياديــات فــي االتحــاد العــام للمــرأة الفلســطينية، وعضــو الهيئــة العموميــة 
لطاقم شؤون املرأة، وعضو مجلس اإلدارة لجمعية تنمية املرأة الريفية وجمعية 
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رعايــة الطفــل. انتخبــت عضــًوا فــي مجلــس بلديــة البيــرة عــام 2012، ومثلــت حزبهــا فــي 
اللجنــة التنفيذيــة لالتحــاد العــام لنقابــات عمــال فلســطين عــام 2015، وســاهمت 

فــي تأســيس التجمــع الديمقراطــي الفلســطيني.

تؤمــن عليــان بمنهــج املاديــة الجدليــة وباالشــتراكية، وتــرى أن املرحلــة الراهنــة فــي 
حيــاة الشــعب الفلســطيني هــي مرحلــة التحــرر الوطنــي وإنجــاز األهــداف الوطنيــة 
الكبــرى، وفــي مقدمتهــا تحريــر أرضــه مــن االحتــالل، وعــودة الالجئيــن وبنــاء الدولــة 

الســيادة. املســتقلة ذات  الديمقراطيــة  الفلســطينية 

ــه  بأنَّ الفلســطينية، وتــرى  للقضيــة  اتفــاق أوســلو وتعتبــره كمينــا  تعــارض عليــان   
األولــى،  االنتفاضــة  احتــواء  نتائجــه  مــن  وكان  الثغــرات،  مــن  الكثيــر  معــه  حمــل 
ووضــع األهــداف الوطنيــة الفلســطينية تحــت رحمــة االحتــالل والواليــات املتحــدة، 
وقــد وصــل إلــى طريــق مســدود. وتعتقــد أن مــن حــق الشــعب الفلســطيني مقاومــة 
 للمعاييــر والشــرائع الدوليــة، واملقاومــة الشــعبية 

ً
االحتــالل بكافــة الوســائل اســتنادا

ــه ال يوجــد وطنــي فلســطيني أو  هــي الوســيلة املناســبة ملواجهــة االحتــالل، وتــرى بأنَّ
ــر التجربــة الديموقراطيــة  محــب لفلســطين إال ويرغــب فــي إنهــاء االنقســام الــذي دمَّ
ــس النظــام السيا�ضــي برمتــه، وأن مهمــة إنهــاء االنقســام 

ُّ
الفلســطينية وأدى إلــى تكل

 مــن الجماهيــر الشــعبية للضغــط 
ً

ا قوًيــا وفاعــال
ً
واســتعادة الوحــدة تتطلــب تحــرك

علــى طرفــي االنقســام، علــى أن يقــود هــذا التحــرك جســم تنظيمــي مــرن لــه قيــادة 
تحمــل رؤيــا واضحــة، وموثــوق بهــا.

تدعــو عليــان إلــى إعــادة بنــاء أجهــزة منظمــة التحريــر علــى أســس ديمقراطيــة تضــم 
الــكل الفلســطيني بكافــة اتجاهاتــه وألوانــه السياســية، والوقــوف فــي وجــه محــاوالت 
تهميشــها وتجميــد دورهــا، وتحديــد مهامهــا علــى أســس تراعــي خصوصيــات املرحلــة 
دون  وتحــول  اســتقالليتها،  علــى  وتحافــظ  النهائــي،  الوضــع  ومفاوضــات  الحاليــة، 
الكفاحــي، وتوثيــق  أدائهــا  رفــع مســتوى  والعمــل علــى  الســلطة،  أجهــزة  فــي  ذوبانهــا 

عالقــات التفاعــل الحــي بيــن جناحــي شــعبنا فــي الداخــل والشــتات. 
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 خريي حنون

• يف 	 عنبتــا  بلــدة  يف  ولــد 
محافظــة طولكــرم عــام 1959.

• املركزيــة 	 اللجنــة  عضــو 
التحريــر  حــرب  لطائــع 
ــة  ــوات الصاعق ــعبية - ق الش

.2006 عــام  منــذ 

• التنســيق 	 لجنــة  عضــو 
محافظــة  يف  الفصائلــي 
طولكــرم، ومــن النشــطاء يف 
الجــدار.  مقاومــة  فعاليــات 

• أسير محرر أمضى عدة سنوات يف سجون االحتال. 	

ولــد خيــري ســعيد حنــون فــي بلــدة عنبتــا فــي محافظــة طولكــرم، فــي الثانــي والعشــرين 
أنهــى  أبنــاء.  متــزوج ولديــه خمســة  1959، وهــو  عــام  نوفمبــر  الثانــي/  مــن تشــرين 
فــي مــدارس عنبتــا، وحصــل علــى الثانويــة العامــة مــن مدرســة  املرحلــة األساســية 
نابلــس الصناعيــة عــام 1980. عمــل فــي الصحافــة عــام 1986، وأصــدر مــع عــدد 

مــن زمالئــه صحيفــة امليثــاق، ثــم عمــل فــي التجــارة.

فــي  1981، وتــدرج  انتمــى ملنظمــة الصاعقــة املواليــة لحــزب البعــث الســوري عــام 
الســلم التنظيمــي داخلهــا؛ بــدًءا مــن مســؤول العمــل الشــعبي فــي محافظــة طولكــرم، 
ثــم ممثــال للحــزب فــي املحافظــة وممثــال للحــزب فــي لجنــة األســرى، ثــمَّ انتخــب عضــًوا 
 ،2006 عــام  دمشــق  فــي  ُعقــد  الــذي  الحزبــي  املؤتمــر  خــالل  املركزيــة  اللجنــة  فــي 
كمــا أنــه عضــو فــي لجنــة التنســيق الفصائلــي فــي محافظــة طولكــرم، ومــن نشــطاء 

الجــدار. فعاليــات 
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يتبنــى حنــون الفكــر العربــي القومــي القائــم علــى أســاس وحــدة الجماهيــر العربيــة 
اشــتراكية«  »وحــدة، حريــة،  البعــث  حــزب  مبــادئ  وفــق  واحــدا،  شــعبا  باعتبارهــا 
ــه طاملــا ســوريا وجبهــة املقاومــة قويــة، فهنــاك أمــل بالتخلــص من االحتالل،  ويؤمــن أنَّ
معتبــرا انتصــارات املقاومــة بمثابــة الطريــق إلنهــاء االحتــالل. ويــرى أن أوســلو كان 
اتفــاق خــذالن وخيانــة والتفــاف مــن أجــل شــرعنة االحتــالل وســلب الــروح الوطنيــة 
ُيلبــي الحــد األدنــى مــن حقــوق  مــن اإلنســان الفلســطيني وإنهــاء املقاومــة، وهــو ال 
ــا الســلطة فيــرى أنهــا أصحبــت غطــاًء إلنهــاء الهــم الوطنــي. الشــعب الفلســطيني، أمَّ

يعتبــر بــأن الــكل ُمــدان فــي االنقســام الفلســطيني؛ ســواء مــن شــارك أو لــم ُيشــارك، 
مشــددا بــأنَّ املصلحــة العامــة تتطلــب الوحــدة وإنهــاء االحتــالل، وال يوجــد أي ُمبــرر 
بمشــاركة  ومؤسســاتها  التحريــر  منظمــة  تفعيــل  إلــى  داعيــا  االنقســام،  الســتمرار 
الجميــع. ويــرى أن للشــعب الفلســطيني الحــق فــي اســتخدام الوســائل كافــة بمــا فيهــا 
املســلحة ملقاومــة االحتــالل اإلســرائيلي، خصوًصــا أنَّ هنــاك شــرعنة دوليــة لجميــع 
أشــكال النضــال، وال يوجــد داٍع أو مبــرٍر لرفــض هــذه الشــريعة الدوليــة التــي تعطــي 
هــذا الحــق مــن أجــل اســترداد الحقــوق، داعيــا الســتمرار املقاومــة الشــعبية مــن 

خــالل املظاهــرات ومقاطعــة البضائــع اإلســرائيلية.

اعتقلــه االحتــالل عــام 1981، وحكــم عليــه بالســجن عشــرين عاًمــا، وأفــرج عنــه فــي 
صفقــة تبــادل األســرى عــام 1985، وأعــاد االحتــالل اعتقالــه بعدهــا عــدة مــرات، 
وحرمــه مــن إتمــام دراســته فــي رومانيــا وفــي كليــة الروضــة فــي نابلــس، وأغلــق مكتبــه 
ــه تابــع للصاعقــة والجبهــة الشــعبية القيــادة العامــة،  الصحفــي عــام 1987 بحجــة أنَّ
ومنعه من السفر في الفترة بين عام )1981-1994(، وأصابه في إحدى املظاهرات 

فــي محافظــة طولكــرم عــام 2017.
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ركاد سامل

• ولــد يف قريــة الكابــري قضــاء 	
عــكا عــام 1944. 

• أميــن عــام جبهــة التحريــر 	
العربيــة منــذ عــام 1995. 

• املركــزي 	 املجلــس  عضــو 
التحريــر.   ملنظمــة 

• عضــو القيــادة القوميــة لحزب 	
البعــث العربي االشــتراكي.

فــي الداخــل املحتــل  فــي قريــة الكابــري قضــاء عــكا  ولــد ركاد محمــود ســالمة ســالم 
عــام 1944، وهــو متــزوج ولــه ثالثــة أوالد. درس فــي مــدارس مخيــم بــرج البراجنــة فــي 
لبنــان، ونــال درجــة البكالوريــوس فــي العلــوم السياســية واالقتصاديــة مــن الجامعــة 

اللبنانيــة - بيــروت 1969.

انتســب لحــزب البعــث أثنــاء تواجــده فــي لبنــان عــام 1962، وشــارك فــي أنشــطته، ثــمَّ 
انضــم لجبهــة التحريــر العربيــة، وأوكلــت لــه مهــام ومســؤوليات فيهــا منــذ عــام1969، 
تنظيــم  ســر  ألميــن  ونائبــا   ،1974 عــام  للجبهــة  املركزيــة  اللجنــة  فــي  عضــوا  فــكان 
فلســطين فــي حــزب البعــث عــام 1974، ونائبــا ألميــن عــام الجبهــة عــام 1974، ثــم 
أمينــا عامــا للجبهــة عــام 1995، وعضــوا فــي القيــادة القوميــة لحــزب البعــث العربــي 
االشــتراكي عــام 2015، وانتخــب مجــدًدا أميًنــا عاًمــا لجبهــة التحريــر العربيــة عــام 

 .2016

1982، ومعــارك طرابلــس عــام  بيــروت عــام  فــي معــارك الدفــاع عــن  شــارك ســالم 
1983، وعــاد إلــى فلســطين عــام 1996، وأصــدر مجلــة صــوت الجماهيــر الناطقــة 
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باســم حزب البعث في فلســطين، وأشــرف على توزيع مكرمة الرئيس صدام حســين 
علــى أســر الشــهداء والجرحــى والبيــوت املهدمــة إبــان انتفاضــة األق�ضــى.

يتبنــى ســالم فكــر حــزب البعــث وشــعاراته )الوحــدة والحريــة واالشــتراكية(، ويعتقــد 
بــأنَّ توجــه العــرب لفلســطين يحــرر فلســطين ويوحــد األمــة العربيــة، ويؤمــن بــأن 
»إســرائيل« كيــان غريــب زرع فــي أرض فلســطين علــى حســاب الشــعب الفلســطيني 
وتاريخــه، ويــرى بــأن الوضــع القائــم بحاجــة إلــى مراجعــة سياســية، ووضــع الســلطة 

الفلســطينية الحالــي مقابــل التعنــت اإلســرائيلي يجــب أال يســتمر.

ــه وصــل إلــى طريــق مســدود، وألغــي عملًيــا بعــد  يعــارض اتفــاق أوســلو، ويعتبــر بأنَّ
اقتحــام مناطــق )أ( فــي الضفــة الغربيــة خــالل اجتيــاح عــام 2002، أمــا االنقســام 
فهــو برأيــه نتيجــة تأثيــرات خارجيــة علــى حركــة حمــاس، وهنــاك مــن يمولــه، وعندمــا 
الفصائــل  بمشــاركة  ويطالــب  الوحــدة،  تعــود  أن  يمكــن  الدوليــة  الظــروف  تتغيــر 
والجهــاد  فيهــا حركتــي حمــاس  بمــا  الفلســطينية،  التحريــر  إطــار منظمــة  فــي  كافــة 
اإلســالمي، وبضــرورة عقــد املجلــس الوطنــي، وأن يضــم الفصائــل كافــة، ومــن ثــم 
إجــراء انتخابــات رئاســية وتشــريعية ومجلــس وطنــي، ويدعــو إلــى تعزيــز مؤسســات 
مــن  للخــالص  كافــة  الوســائل  باســتخدام  ســالم  ويؤمــن  الفلســطينية.  الســلطة 

االحتــالل والتحــرر بمــا فيهــا الكفــاح املســلح.

اقتحم االحتالل مكتب سالم في رام هللا خالل اجتياح محافظات الضفة الغربية 
عــام 2002، وحطــم محتوياتــه، ثــم اعتقلــه وحكــم عليــه بالســجن مــدة 8 ســنوات، 
وغرامــة ماليــة بـــ 5 مليــون شــيقل، وأفــرج عنــه عــام 2007 ضمــن الدفعــة الثالثــة 

فيمــا أطلــق عليــه فــي حينــه ببــادرة »حســن النوايــا«. 
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رياض رداد

• يف 	 صيــدا  قريــة  يف  ولــد 
محافظــة طولكــرم عــام 1960.

• ــس 	 ــوا يف املجل ــب عض انتخ
التشــريعي عــن حركــة حماس 

ــام 2006.  ع

•  داعية إسامي وخطيب.	

• أســير محــرر أمضــى ثمانــي 	
ســنوات يف ســجون االحتال.  

فــي الحــادي عشــر  فــي محافظــة طولكــرم  فــي قريــة صيــدا  ولــد ريــاض محمــود رداد 
املرحلــة  أنهــى  أبنــاء.  ولــه ســبعة  متــزوج  عــام 1960، وهــو  ينايــر  ثانــي/  كانــون  مــن 
عــام  الثانويــة  عتيــل  مدرســة  فــي  العامــة  والثانويــة  صيــدا،  مدرســة  فــي  األساســية 
1979، وحصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الفقــه والتشــريع مــن الجامعــة األردنيــة 
عــام 1983. عمــل مدرًســا فــي مدرســة عــالر الثانويــة للذكــور شــمال طولكــرم لعــدة 
أشــهر، ثــم خطيًبــا فــي مســجد قريــة يّمــا بالداخــل الفلســطيني املحتــل عــام 1948 
بيــن األعــوام )1985-1990(، ثــم إماًمــا وخطيًبــا ملســجد عثمــان بــن عفــان فــي مدينــة 
ًســا فــي املــدارس الحكوميــة فــي الفتــرة بيــن عــام )-1994  طولكــرم عــام 1990، ثــمَّ مدّرِ

.)2006

بــدأ رداد مشــواره فــي العمــل الوطنــي أثنــاء دراســته الجامعيــة، فنشــط فــي الحركــة 
الطالبيــة، وكان مســؤوال عــن الكتلــة اإلســالمية فــي كليــة الشــريعة، كمــا انخــرط فــي 
العمــل االجتماعــي والدعــوي بعــد تخرجــه، وانتمــى لحركــة حمــاس فــور تأسيســها، 
كتلــة  عــن  التشــريعي  املجلــس  انتخابــات  فــي  وفــاز  فعالياتهــا،  تنفيــذ  فــي  وســاهم 
الفلســطيني  الوطنــي  املجلــس  فــي  عضــوا  فأصبــح   ،2006 عــام  واإلصــالح  التغييــر 
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التشــريعي.  فــي املجلــس  بحكــم عضويتــه 

يتبنــى رداد الفكــر اإلســالمي املعتــدل الوســطي، ولديــه إيمــان قطعــي بــأن فلســطين 
ال يمكــن أن تعــود إال مــن خــالل اإلســالم، وبــأن الصــراع مــع االحتــالل هــو صــراع 
ــا نحــن وإمــا هــم، وأن االحتــالل ال يؤمــن بالســالم وهــو يســتعد  وجــود علــى قاعــدة إمَّ

دائًمــا للحــرب، والتحــرر ال يتحقــق إال بمقاومــة فاعلــة قــادرة علــى املواجهــة.

وتصفيــة  دمــارا  يعتبــره  الــذي  أوســلو  اتفــاق  الســيما  التســوية  نهــج  رداد  يعــارض 
لصالــح  يعمــل  كيــان  للفلســطينيين  ظلــه  فــي  يكــون  ولــن  الفلســطينية،  للقضيــة 
بــأنَّ  ويــرى  االتفــاق،  لهــذا  ثمنــا  يومــه  قــوت  مــن  يدفــع  فالفلســطيني  قضيتهــم، 
االنقســام دمــار سيا�ضــي واقتصــادي واجتماعــي وثقافــي علــى الشــعب الفلســطيني، 
يجــب العمــل علــى وقفــه، محمــال حركــة فتــح املســؤولية الكاملــة عنــه، ومؤكــدا أن 
فتح والســلطة ال تملكان ثمن املصالحة والقرار الجريء النابع من صلب القضية 
الفلســطينية. ويعتبــر أنَّ مــن حــق الشــعب الفلســطيني اختيــار أدواتــه النضاليــة 
بمــا يتناغــم وطريقــة تعامــل االحتــالل، فعندمــا يذهــب االحتــالل إلــى القتــل والدمــار 
وســلب األرض فمــن الطبيعــي أن تكــون هنــاك مقاومــة مســلحة تواجــه ممارســاته 
علــى األرض، واالحتــالل نفســه يجبــر الفلســطيني للبحــث عــن الوســائل واألدوات 
األخــرى للمقاومــة، وهــو يضغــط علــى الشــعب الفلســطيني بشــتى الوســائل ويحاربــه 

فــي قوتــه وحياتــه.

يؤمــن رداد بالشــراكة السياســية علــى أســاس الكفــاءة، وأن تخضــع القيــادة ملعيــار 
وتوجهــه  اإلنســان  جنــس  تحديــد  دون  املناســب«،  املــكان  فــي  املناســب  »اإلنســان 
الفكــري، وبمــا أن الشــعب الفلســطيني يعيــش تحــت االحتــالل فــإنَّ قيادتــه هــي مــن 

تقــوده باتجــاه التخلــص مــن االحتــالل والعمــل لصالــح الوطــن واملواطــن.

واعتقلــه  ســنوات،  عشــر  ملــدة   1984 عــام  التدريــس  مهنــة  مــن  االحتــالل  فصلــه 
االحتــالل أول مــرة عــام 1994 ملــدة خمســين شــهًرا، خضــع خاللهــا لتحقيــق قــاٍس 
ملــدة 120 يوًمــا فــي مركــز تحقيــق عســقالن، ثــمَّ توالــت اعتقاالتــه لتصــل إلــى ثمانــي 
ســنوات، وقــد توفيــت والدتــه وهــو فــي األســر عــام 2015، كمــا أن االحتــالل منعــه 

مــن الســفر منــذ عــام 1986. 
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زهران أبو قبيطة
)2020-1948(

• يف 	 يطــا  مدينــة  يف  ولــد 
الخليــل.  محافظــة 

• عضــو املجلــس التشــريعي 	
عن حركــة فتــح )2006-1996(.  

• رئيس بلدية يطا  )2012-2009(.	

• املقاتليــن 	 رابطــة  رئيــس 
ســابًقا.  القدامــى 

• إقليــم 	 فتــح  ســر  أميــن 
ــع التســعينيات.  الخليــل مطل

ولــد زهــران خليــل صالــح أبــو قبيطــة فــي مدينــة يطــا فــي محافظــة الخليــل، فــي األول 
مــن آب/ أغســطس عــام 1948، وهــو متــزوج ولــه ســتة أبنــاء. تلقــى تعليمــه األسا�ضــي 

فــي مــدارس مدينــة يطــا.

التحق بالعمل الوطني وهو على مقاعد الدراسة، فانضم لحركة فتح عام 1969، 
ل خليــة عســكرية تابعــة لهــا نفــذت عــدة هجمــات ضــد 

َّ
وشــارك فــي فاعليتهــا، وشــك

قــوات االحتــالل فــي الفتــرة بيــن عــام )1969-1975( منهــا؛ تفجيــر القطــار الصهيونــي 
فــي منطقــة بتيــر غربــي بيــت لحــم، ووضــع عبــوات ناســفة فــي أكثــر مــن مــكان فــي مدينــة 
القــدس، وإطــالق النــار علــى عــدة مواقــع عســكرية، وكان ممثــال لألســرى فــي ســجون 

االحتــالل فتــرة مطلــع الثمانينــات.

 أصبــح أميــن ســر حركــة فتــح فــي إقليــم محافظــة الخليــل مطلــع التســعينات، وفــاز 
بعضويــة املجلــس التشــريعي عــن حركــة فتــح فــي انتخابــات عــام 1996، ثــمَّ ترشــح 
ثانيــة عــام 2006 ولكنــه لــم يفــز، وتــرأس بلديــة يطــا بيــن األعــوام )2012-2009(، 
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كمــا كان رئيســا لرابطــة املقاتليــن القدامــى.  

نبــئ بإمكانيــة 
ُ
يــرى أبــو قبيطــة بــأن القضيــة الفلســطينية بتعقيداتهــا الحاليــة ال ت

بــه  فــي الزمــن املنظــور، ولكــن الحــراك الدبلوما�ضــي الــذي يقــوم  إيجــاد حلــول لهــا 
الرئيــس محمــود عبــاس مــن املمكــن أن يخــرج ببعــض األمــور اإليجابيــة. ويعتقــد 
بــأن اتفــاق أوســلو جريمــة بحــق الشــعب الفلســطيني، ويعتبــر بــأن الفلســطينيين 
علــى  للحصــول  املســاعي  كل  فشــل  مــع  خصوًصــا  عقيمــة،  مفاوضــات  يخوضــون 
مــع  املفاوضــات  مــن  الشــعب  لــدى  اليــأس  وحالــة  غــزة،  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة 
االحتــالل. ويــرى بــأن االنقســام وصمــة عــار فــي جبيــن كل فلســطيني، معتبــرا أن طرفــي 
ضعف 

ُ
ركت فيه القدس تنهب، وأ

ُ
االنقسام يقتتالن على ال �ضيء، في الوقت الذي ت

املوقــف الفلســطيني، ويفتــرض بــأن الخــروج مــن مــأزق االنقســام يتــم عبــر صنــدوق 
الحكوميــة  واملناصــب  املؤسســات  فــي  ممثلــه  الفلســطيني  يختــار  حيــث  االقتــراع، 
فــي  الفلســطينيين  يفــرض أحــد ذاتــه علــى �ضــيء، ويؤكــد علــى حــق  كافــة، دون أن 
املســلحة،  املقاومــة  فيهــا  بمــا  االحتــالل  مــن  للتخلــص  كافــة  الوســائل  اســتخدام 
ــرض عليــه األمــر 

ُ
ف إذا  خصوًصــا وأن االحتــالل ال يعطــي الفلســطينيين شــيًئا إال 

فرًضــا. 

يدعو أبو قبيطة إلى أن تحوي منظمة التحرير تحت مظلتها األطياف الفلسطينية 
مــن  إلــى أن حمــاس  املنظمــة، مشــيرا  ببرامــج  الفصائــل  هــذه  تلتــزم  أن  كافــة، علــى 
املســلمين،  اإلخــوان  صــف  مــن  يخرجهــا  التزامهــا  كــون  بذلــك،  تلتــزم  أن  الصعــب 

فحمــاس لــن تضحــي مــن أجــل دخــول منظمــة التحريــر.

اعتقــل االحتــالل أبــو قبيطــة عــام 1975، وحكــم عليــه بســتة مؤبــدات وعشــرين 
عــام، وأفــرج عنــه فــي صفقــة التبــادل عــام 1985، ثــم أعيــد اعتقالــه أثنــاء االنتفاضة 

األولــى . توفــي فــي الرابــع مــن كانــون ثانــي/ ينايــر عــام 2020. 
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زهرية كمال

• ولــدت يف مدينــة القــدس 	
املحتلــة عــام 1945. 

• االتحــاد 	 حــزب  عــام  أميــن 
ــطيني فدا  الديمقراطي الفلس

منــذ عــام 2011.

• الــمـــرأة 	 شـــؤون   وزيـــرة 
.)2006-2003(

• رئيســة اتحــاد العمل النســائي 	
سابقا.

ولــدت زهيــرة أحمــد بــدوي كمــال فــي مدينــة القــدس املحتلــة، فــي الرابــع عشــر مــن 
عــام  األردنيــة  الجامعــة  مــن  التربيــة  دبلــوم  علــى  حــازت   .1945 عــام  يوليــو  تمــوز/ 
 .1968 شــمس  عيــن  جامعــة  مــن  الفيزيــاء  فــي  البكالوريــوس  درجــة  وعلــى   ،1978
-1968( عــام  بيــن  الطيــرة  فــي  املعلمــات  تدريــب  معهــد  فــي  فيزيــاء  مدّرِســة  عملــت 

 UNDP 1989(، ثــم مديــرا لوحــدة املــرأة والتوثيــق فــي برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمائــي
بيــن عــام )1993-1995(، كمــا شــغلت عــدة مناصــب منهــا حكوميــة، منهــا؛ مديــر عــام 
إدارة تخطيط وتطوير مشــاركة املرأة في وزارة التخطيط بين عام )2006-1996(، 

وزيــرة شــؤون املــرأة بيــن عــام )2006-2003(.

عــام 1960،  الثانويــة  فــي  كانــت طالبــة  منــذ  الوطنــي  النشــاط  فــي  كمــال  انخرطــت 
العمــل  حركــة  إنشــاء  فــي  وســاهمت   ،1969 عــام  الديمقراطيــة  للجبهــة  فانتمــت 
التطوعــي فــي األرض املحتلــة فــي ســبعينيات القــرن املا�ضــي، وشــاركت فــي الفعاليــات 
املفــاوض  الفريــق  فــي  وشــاركت  ديفيــد.  كامــب  التفاقيــة  املناهضــة  الوطنيــة 
الفلســطيني فــي مؤتمــر مدريــد للســالم ضمــن اللجنــة التوجيهيــة، واختيــرت ملنصــب 
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.2011 عــام  )فــدا(  الفلســطيني  الديمقراطــي  االتحــاد  لحــزب  العــام  األميــن 

شــاركت كمال في تأســيس عدد من املراكز واالتحادات والجمعيات النســوية منها؛ 
اتحــاد العمــل النســائي عــام 1978 والــذي ترأســته مــدة 13عــام، ومركــز الدراســات 
 ،1990 عــام  واالجتماعــي  القانونــي  لإلرشــاد  املــرأة  ومركــز   ،1989 عــام  النســوية 
األعمــال-  الفلســطينية لصاحبــات  والجمعيــة   ،1991 عــام  املــرأة  وطاقــم شــؤون 
إقليميــة ودوليــة كمؤسســة  فــي عــدة مؤسســات  تنشــط  عــام 1996، كمــا  أصالــة 

تضامــن ومركزهــا األردن ومؤسســة Rising Women Rising World العامليــة.

وهــي  ودوليــة،  وإقليميــة  عربيــة  أبعــاد  الفلســطينية  للقضيــة  بــأن  كمــال  تــرى   
متشــابكة ويتدخــل فيهــا أكثــر مــن طــرف، وتؤمــن بالتســوية وبخيــار الســالم، وتنتقــد 
قيــادة  كعــودة  اإلنجــازات  بعــض  حقــق  تعتبــره  فيمــا  أوســلو،  اتفــاق  بنــود  بعــض 
فــي  ســوداء  نقطــة  الفلســطيني  االنقســام  وتعتبــر  الداخــل،  إلــى  التحريــر  منظمــة 
تاريــخ الشــعب الفلســطيني، وهنــاك غيــاب لــإلرادة لــدى طرفــي االنقســام بإنهائــه، 
خصوًصــا مــع وجــود مســتفيدين منــه، والبــد مــن العمــل الجــاد لتجــاوزه، وتــرى بــأن 
الوســائل  اســتخدام كل  ومــن حقــه  الفلســطيني،  للشــعب  حــق مشــروع  املقاومــة 
إلــى أن األفضــل للفلســطينيين  لتحصيــل حريتــه، لكــن الواقــع والتجربــة يشــيران 
تبنــي املقاومــة الشــعبية الســلمية كونهــا أكثــر نجاعــة ومناســبة للحالــة التــي تمــر بهــا 
القضيــة الفلســطينية، وتعتقــد بــأن مشــاركة كافــة الفصائــل فــي منظمــة التحريــر 
أمــران  مشــتركة  اســتراتيجية  خطــة  ووضــع  الوطنيــة  الوحــدة  ألن  ملحــة،  ضــرورة 

التحــرر وإقامــة الدولــة الفلســطينية.  إلــى مرحلــة  مهمــان للوصــول 

ســبع  مــدة  الجبريــة  اإلقامــة  عليهــا  وفــرض   ،1978 عــام  إدارًيــا  االحتــالل  اعتقلهــا 
ســنوات ونصــف فــي الفتــرة بيــن عــام )1980-1987( متهمــا إياهــا بعضويــة املكتــب 

الديمقراطيــة، للجبهــة  السيا�ضــي 
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سليم حجة

• يف 	 برقــة  بلــدة  يف  ولــد 
ــام 1972. ــس ع ــة نابل محافظ

• قيــادي يف كتائــب عــز الديــن 	
القســام يف الضفــة الغربيــة. 

• املقاومــة 	 كــوادر  مــن 
ــلحة يف  ــطينية املس الفلس

الثانيــة. االنتفاضــة 

• القياديــة 	 الهيئــة  عضــو 
العليــا ألســرى حركــة حمــاس 

.)2022 -2021 (

الواحــد  فــي  نابلــس  محافظــة  فــي  برقــة  بلــدة  فــي  حجــة  ســعيد  محمــد  ســليم  ولــد 
املراحــل  درس  ولــد.  ولــه  متــزوج  وهــو   ،1972 عــام  يوليــو  تمــوز/  مــن  والعشــرين 
شــهادة  علــى  منهــا  وحصــل  برقــة،  مدرســة  فــي  والثانويــة  واإلعداديــة  األساســية 
الثانويــة العامــة فــي الفــرع العلمــي عــام 1991، والتحــق بكليــة الشــريعة فــي جامعــة 
فــي  فــي ســجون االحتــالل درجــة الدبلــوم  1991، ونــال أثنــاء اعتقالــه  النجــاح عــام 
تأهيــل الدعــاة مــن كليــة العلــوم التطبيقيــة فــي غــزة، ودرجــة البكالوريــوس فــي التاريــخ 

فــي غــزة. مــن جامعــة األق�ضــى 

التحــق حجــة بصفــوف حركــة املقاومــة اإلســالمية حمــاس عــام 1989، وانخــرط فــي 
ــذت عــدًدا مــن  فعالياتهــا الوطنيــة، وكــّون خليــة عســكرية خــالل االنتفاضــة األولــى نفَّ
العمليــات ضــد قــوات االحتــالل ومواقعــه حتــى عــام 1994، وأســهم مــع القائديــن 
القســاميين صــالح دروزة وأيمــن أبــو حــالوة فــي إعــادة بنــاء الجنــاح العســكري لحركــة 
الثانيــة،  االنتفاضــة  أثنــاء  الغربيــة  الضفــة  وشــمال  نابلــس  منطقــة  فــي  حمــاس 



95

سلسلة النخبة الفلسطينية 3

وشــارك فــي تشــكيل عــدٍد مــن الخاليــا العســكرية التابعــة لكتائــب القســام، والتــي 
نفــذت عمليــات استشــهادية منهــا عمليــة »ميحــوال« عــام 2000، وعمليــة حيفــا عــام 
عــام  املحتلــة  القــدس  فــي  الفرنســية« و«مطعــم ســبارو«   »التلــة  2001، وعمليتــا 
2001، وعمليــة » ملهــى الدلفناريــوم« فــي » تــل أبيــب« عــام 2001. انتخــب عضــًوا فــي 
الهيئــة القياديــة العليــا ألســرى حركــة حمــاس فــي الــدورة التنظيميــة )2022-2021(.

ملراحــل  فيــه  أّرخ  الــذي   )2015( األشــواك  درب  كتــاب  األســر  داخــل  حجــة  ألــف 
إعــادة بنــاء وتطويــر الجنــاح العســكري لحركــة حمــاس فــي االنتفاضــة الثانيــة، وأبــرز 
العمليــات التــي نّفذهــا، واســتعرض ســيرة عــدٍد مــن أهــم رجــاالت ومهند�ضــي العمــل 

املقــاوم فــي شــمال الضفــة الغربيــة.

بــدأت معانــاة حجــة مــع االحتــالل عندمــا اعتقلــه عــام 1993، وقبــع فــي التحقيــق 49 
يوًمــا ثــم أفــراج عنــه، ثــمَّ أعــاد اعتقالــه عــام 1994، وُحقــق معــه وُعــذب فــي ســجن 
نابلــس املركــزي مــدة 46 يوًمــا، لــم يعتــرف خاللهــا، وحكمــت عليــه محاكــم االحتــالل 
فــي  الجامعيــة  دراســته  إكمــال  مــن  بذلــك  وحرمتــه  ســنوات،  تســع  مــدة  بالســجن 
كليــة الشــريعة، وطــارده االحتــالل خــالل انتفاضــة األق�ضــى، واعتقلــه جهــاز األمــن 
الوقائــي فــي الثانــي عشــر مــن كانــون الثانــي/ ينايــر عــام 2002، واحتجــزه فــي ســجن 
بيتونيــا، وبقــي فيــه إلــى أن اعتقلتــه قــوات االحتــالل مــع القســامَيْين بــالل البرغوثــي 
وأحمــد أبــو طــه مــن داخلــه فــي الثانــي مــن نيســان/ أبريــل عــام 2002 أثنــاء اجتياحهــا 
للضفــة الغربيــة، وأخضعتــه للتحقيــق مــدة أربعــة أشــهر، وحكمــت عليــه بالســجن 
املؤبــد ســتة عشــر مــرة وثالثــون عــام، وقــد أعــاده االحتــالل للتحقيــق أكثــر مــن مــرة 

خــالل ســجنه، ومنــع أهلــه مــن زيارتــه أكثــر مــن مــرة. 
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مسري القاضي

• ــف يف 	 ــدة صوري ــد يف بل ول
ــام 1956. ــل ع ــة الخلي محافظ

• لبلديــة 	 رئيًســا  انتخــب 
.2005 عــام  صوريــف 

• ــس 	 ــوا يف املجل ــب عض انتخ
حركــة  عــن  التشــريعي 
حمــاس يف انتخابــات عــام 

 .2006

• يف 	 األطبــاء  نقابــة  عضــو 
ــة زكاة  ــي لجن ــن مؤسس ــابقا، وم ــة س ــة الغربي الضف
الخليــل. يف  املســلمين  الشــبان  وجمعيــة  صوريــف 

• أبعده االحتال إلى مرج الزهور أواخر عام 1992.	

عــام  الخليــل  فــي محافظــة  بلــدة صوريــف  فــي  القا�ضــي  إبراهيــم  ولــد ســمير صالــح 
1956، وهــو متــزوج ولديــه أربعــة مــن األبنــاء والبنــات. درس املرحلــة األساســية فــي 
مــدارس صوريــف، وأتــم الثانويــة العامــة فــي الفــرع العلمــي مــن مدرســة الحســين فــي 
الخليــل عــام 1973، حاصــال علــى املرتبــة األولــى علــى مســتوى الضفــة الغربيــة، ونــال 
درجــة البكالوريــوس فــي الطــب مــن كليــة الطــب فــي جمهوريــة أوكرانيــا عــام 1981، 
قســم  فــي  عمــل   .1983 عــام  الكليــة  نفــس  فــي  الباطنيــة  األمــراض  فــي  وتخصــص 
األمــراض الباطنيــة والقلــب فــي مستشــفى املقاصــد فــي القــدس املحتلــة عــام 1984 
ملــدة عاميــن، وفــي مستشــفى األميــرة عاليــة الحكومــي فــي الخليــل بيــن عامــي )1986-
1988(، وفــي جمعيــة أصدقــاء املريــض فــي العيــادة الباطنيــة بيــن األعــوام )1988-

1992(، وفــي املستشــفى األهلــي فــي الخليــل بيــن األعــوام )1994-1998(، ثــمَّ تفــرَّغ 
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للعمــل فــي عيادتــه املتخصصــة فــي األمــراض الباطنيــة وتنظيــر الجهــاز الهضمــي فــي 
مدينــة الخليــل حتــى عــام 2005.  

إمــام  حلبيــة  أبــو  أحمــد  الغــزي  الشــيخ  بتأثيــر  اإلســالمي  بالتيــار  القا�ضــي  التحــق 
الطلبــة  صفــوف  فــي  ونشــط  املا�ضــي،  القــرن  ســبعينات  بدايــة  صوريــف  مســجد 
فــي  عملــه  أثنــاء  النقابــي  العمــل  فــي  وانخــرط  الجامعيــة،  دراســته  إبــان  املســلمين 
 ،1986 عــام  الخليــل  فــرع  األطبــاء  نقابــة  بعضويــة  وفــاز  املقاصــد،  مستشــفى 
املا�ضــي،  القــرن  تســعينات  أوائــل  الغربيــة  الضفــة  فــي  الرئيــس  مكتبهــا  وبعضويــة 
األولــى. الفلســطينية  االنتفاضــة  لجرحــى  الخدمــات  تقديــم  فــي  كبيــًرا  جهــًدا  وبــذل 

الشــبان  وتأســيس جمعيــة   ،1985 عــام  زكاة صوريــف  لجنــة  تأســيس  فــي  ســاهم   
املســلمين فــي الخليــل، وانتخــب عضــًوا فــي هيئتهــا اإلداريــة عــام 1986، وهــو عضــو 
جمعيــة  فــي  مؤســس  وعضــو  القــدس،  فــي  الطبيــة  العلميــة  الجمعيــة  فــي  مؤســس 

بلــدة صوريــف. فــي  األيتــام الخيريــة 

مــن منصبــه  اســتقال  ثــم   ،2005 عــام  لبلديــة صوريــف  رئيًســا  القا�ضــي  انتخــب   
وترشــح لالنتخابــات التشــريعية ضمــن كتلــة التغييــر واإلصــالح عــام 2006، وفــاز 
فيهــا، وكان عضــًوا فــي لجنــة الصحــة والقضايــا االجتماعيــة ولجنــة حقــوق اإلنســان 
والحريــات العامــة فــي املجلــس التشــريعي، وأصبــح عضــًوا فــي املجلــس الوطنــي بنــاًء 

علــى فــوزه فــي التشــريعي.

 يــرى القا�ضــي أن القضيــة الفلســطينية تراجعــت إلــى مســتويات كبيــرة، ومــع ذلــك 
فهــو يؤمــن بــأن التغييــر حتمــي، واالنقســام ال بــد أن ينتهــي وأن يتوحــد الشــعب علــى 
هــدف واحــد، ويعتقــد أن التفــاق أوســلو آثــارا مدمــرة علــى القضيــة الفلســطينية، 
وأبعدهــا عــن مســارها الصحيــح، ويــرى أنَّ االنقســام ســببه الجرائــم التــي وقعــت 
فــي اســتخدام كافــة الوســائل مــن  فــي غــزة، ويؤكــد علــى حــق الشــعب الفلســطيني 
أجــل تحقيــق أهدافــه بالتحــرر واالســتقالل، ويعتبــر بأنــه إذا أعيــد تشــكيل منظمــة 
التحريــر علــى أســاس قــوي وجديــد يضمــن الحقــوق للــكل، فمــن الضــرورة أن تكــون 
كل الفصائــل داخلهــا، معتبــرا أن فــي تحقيــق ذلــك بثــا للقــوة والشــرعية الصحيحــة 

فيهــا.
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منــع االحتــالل القا�ضــي مــن الســفر منــذ عــام 1989، وأبعــده إلــى مــرج الزهــور أواخــر 
عــام 1992، واعتقلــه عــام 1997 ثــمَّ توالــت اعتقاالتــه حتــى بلــغ مجموعهــا مــا يزيــد 

عــن خمــس ســنوات.
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سهام الربغوثي

• ولــدت يف مدينــة الخليــل 	
 .1948 عــام 

• املركزيــة 	 اللجنــة  عضــو 
للجبهــة الديمقراطيــة مطلــع 

لثمانينيــات. ا

• نائــب األميــن العــام لحــزب 	
ــدا. ــزب ف ح

• وزيرة الثقافة )2013-2009(.	

ولــدت ســهام محمــد عبــد الســالم البرغوثــي فــي مدينــة الخليــل فــي الحــادي والثالثيــن 
مــن شــهر كانــون الثانــي / ينايــر عــام 1948. درســت املرحلتيــن األساســية والثانويــة 
فــي مــدارس رام هللا، وحصلــت علــى البكالوريــوس فــي املحاســبة مــن كليــة التجــارة 
بيــن  فــي فلســطين  التدريــس  فــي حقــل  عــام 1970. عملــت  فــي جامعــة اإلســكندرية 
أعــوام )1971-1976(، ثــمَّ محاِســبة فــي مكتــب الشــؤون الفنيــة فــي التربيــة والتعليــم 
بيــن أعــوام )-1976 1981(، وشــغلت منصــب مديــر عــام التنميــة الريفيــة فــي وزارة 

الحكــم املحلــي عــام 1996، ثــمَّ عينــت وزيــرة للثقافــة بيــن أعــوام )2013-2009(. 

بــدأت البرغوثــي نشــاطها الوطنــي وهــي فــي املدرســة الثانويــة، فانخرطــت فــي العمــل 
املناطــق  فــي  الطــرق  شــق  مثــل  خيريــة  مشــاريع  أخريــات  مــع  ــذت  ونفَّ التطوعــي، 
الريفيــة، وتنظيــف البلــدات، وإضافــة غــرف صفيــة للمــدارس، ومســاعدة الفالحين 
الديمقراطيــة عــام 1975،  للجبهــة  انتمــت  الزيتــون.  فــي مواســم الحصــاد وقطــف 
املركزيــة  اللجنــة  فــي  عضــوة  أصبحــت  حتــى  داخلهــا  التنظيمــي  الســلم  فــي  وارتقــت 
بدايــة الثمانينيــات. انتقلــت إلــى األردن إثــر إبعــاد زوجهــا، وعــادت إلــى فلســطين عــام 
1990. انشــقت عــن الجبهــة الديمقراطيــة وســاهمت مــع آخريــن فــي تأســيس االتحــاد 



100

سلسلة النخبة الفلسطينية 3

الديمقراطــي الفلســطيني »فــدا« عــام 1990، وكانــت عضــوة فــي مكتبــه السيا�ضــي، 
كمــا شــغلت منصــب نائــب أمينــه العــام. ســاهمت فــي تأســيس وإدارة العديــد مــن 
النســائي،  العمــل  لجــان  كاتحــاد  واإلعالميــة  واملجتمعيــة  النســوية  املؤسســات 
لــت املــرأة الفلســطينية 

َّ
وطاقــم شــؤون املــرأة، وجمعيــة العمــل النســوي وغيرهــا، ومث

فــي العديــد مــن املؤتمــرات النســوية العربيــة والدوليــة.

تؤمــن البرغوثــي باملاركســية، وتــرى أن القضيــة الفلســطينية تواجــه وضًعــا معقــًدا، 
فــي  فحكومــة االحتــالل تريــد االســتيالء علــى األرض والقضــاء علــى حــل الدولتيــن، 
املقابل ما زال الفلســطينيون صامدون على أرضهم ومتمســكون بحقهم في الحرية 

واالســتقالل.

أطلقهــا  التــي  الفلســطينية  الســالم  بمبــادرة  واقتنعــت  الســلمية  املســيرة  تبنــت 
املجلــس الوطنــي الفلســطيني عــام 1988، ورأت فــي اتفاقيــة أوســلو بدايــة املشــوار 
إلــى  أدى  باالتفــاق  التزامــه  تطــرف االحتــالل وعــدم  لكــن  الدولتيــن،  لتحقيــق حــل 
إنهائــه، وتعتقــد البرغوثــي أن منظمــة التحريــر هــي البيــت الفلســطيني الــذي يجمــع 
هــا قبلــت بهــا كإطــار  الــكل، ومــن الضــروري إدخــال حركــة حمــاس فيــه، خصوًصــا أنَّ
جامــع لــكل الفلســطينيين، وتــرى بــأن املســتفيد الوحيــد مــن االنقســام واســتمراره 
هــو االحتــالل اإلســرائيلي، والبــد مــن توفــر اإلرادة السياســية لــدى طرفــي االنقســام 
إلنهائــه، والعمــل علــى تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة وإجــراء االنتخابــات، وتعهــد 
كافــة األطــراف باحتــرام النتائــج، وتعتقــد أن مــن حــق الشــعب الفلســطيني مقاومــة 
األداة  اختيــار  يجــب  بأنــه  يعلمنــا  الوطنيــة  الحركــة  تاريــخ  بــأن  وتــرى  االحتــالل، 
والشــكل واألســلوب املناســب فــي الوقــت املناســب، حتــى نتمكــن مــن تحقيــق الهــدف.

اإلقامــة  عليهــا  وفــرض  ســنوات،  مــدة عشــر  الســفر  مــن  البرغوثــي  االحتــالل  منــع 
الجبريــة فــي منزلهــا بيــن أعــوام )-1980 1982(، ثــمَّ اعتقلهــا عــام 1982 ملــدة عاميــن 

ونصــف، وانتقلــت عــام 1987 للســكن فــي األردن ملتحقــة بزوجهــا املبعــد.
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شاكر عمارة

• ــر 	 ــة جب ــم عقب ــد يف مخي ول
ــوار  ــا واألغ ــة أريح يف محافظ

ــام 1960.  ع

• قيــادي يف حركــة حمــاس 	
وممثلهــا يف لجنة التنســيق 
محافظــة  يف  الفصائلــي 

أريحــا واألغــوار.

• أحــد مبعــدي مــرج الزهــور 	
أواخــر  لبنــان  إلــى جنــوب 

.1992 عــام 

• أسير   محرر، أمضى يف سجون االحتال 11 عاما. 	

أريحــا  محافظــة  فــي  جبــر  عقبــة  مخيــم  فــي  عمــارة  مصطفــى  حســن  شــاكر  ولــد 
واألغــوار عــام 1960، ألســرة الجئــة تعــود أصولهــا إلــى قريــة صرفنــد الخــراب قضــاء 
فــي مدرســة  الرملــة املحتلــة، وهــو متــزوج ولــه أربعــة أبنــاء. تلقــى تعليمــه األسا�ضــي 
وكالــة الغــوث فــي مخيــم عقبــة جبــر، وحصــل علــى الثانويــة العامــة داخــل ســجون 
القــدس  جامعــة  مــن  اإلســالمية  التربيــة  فــي  البكالوريــوس  درجــة  ونــال  االحتــالل، 
املفتوحــة عــام 2004. عمــل إمــام وخطيًبــا ملســجد مخيــم عقبــة جبــر فــي الفتــرة بيــن 
عــام )1987-2017(، ثــمَّ مديــًرا فــي مديريــة أوقــاف شــؤون القــدس التابعــة للســلطة 

الفلســطينية. 

تأثــر عمــارة بنشــاطات التيــار اإلســالمي، فالتحــق بجماعــة اإلخــوان املســلمين مطلــع 
والتحــق  والتوعويــة واالجتماعيــة،  الدعويــة  نشــاطاتها  فــي  وانخــرط  الثمانينيــات، 
لجنــة  فــي  ممثلهــا  وأصبــح  فعالياتهــا،  فــي  وشــارك  تأسيســها،  فــور  حمــاس  بحركــة 
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التنســيق الفصائلــي فــي محافظــة أريحــا واألغــوار، كمــا أنــه مــن وجــوه اإلصــالح فــي 
الفلســطينية،  القضيــة  فــي  املهتمــة  والنــدوات  املؤتمــرات  فــي  ويشــارك  املحافظــة، 

ويســتضاف فــي وســائل اإلعــالم للتعليــق علــى األحــداث.  

ــه مــا دام االحتــالل قائمــا فالصــراع مســتمر حتــى يندحــر االحتــالل  يؤمــن عمــارة بأنَّ
عــن األرض الفلســطينية، ويــرى أنَّ اتفــاق أوســلو كانــت لــه ســلبيات وإيجابيــات، 
لكــن الفلســطينيين لــم يحصلــوا منــه إال علــى الســلبيات، وقــد لعبــت الظــروف التــي 
رض على الشــعب الفلســطيني 

ُ
مروا بها دوًرا محورًيا في ذلك، ويعتبر أن االنقســام ف

شــعبية  إرادة  مــن  والبــد  الفلســطينية،  الســاحة  علــى  البعــض  تصرفــات  بســبب 
فلســطينية تتحــدى الظــروف والضغوطــات الداخليــة والخارجيــة لتجــاوزه وإتمــام 
الوســائل  كافــة  اســتخدام  الفلســطيني  الشــعب  مــن حــق  أن  ويعتقــد  املصالحــة، 
للتخلــص مــن االحتــالل بمــا فيهــا املقاومــة املســلحة التــي تعــد حقــا مشــروعا، ويمكــن 
للفصائــل الفلســطينية االتفــاق علــى نــوع املقاومــة، مســتدركا أن اتفاقيــات الســالم 
ــد الفعــل املقــاوم، مضيفــا أن إشــراك جميــع التوجهــات  تقّيِ وسياســات الســلطة 

السياســية فــي منظمــة التحريــر بحاجــة إلــى إصــالح املنظمــة وإجــراء االنتخابــات.

اعتقلــه االحتــالل عــدة مــرات وصــل مجموعهــا إلــى عشــر ســنوات، وأبعــده إلــى مــرج 
مــن الســفر منــذ ســنوات  1992، وهــو ممنــوع  لبنــان أواخــر عــام  الزهــور جنــوب 

طويلــة. 
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شامي الشامي

• جنيــن 	 مخيــم  يف  ولــد 
.1965 عــام  لاجئيــن 

• ــس 	 ــوا يف املجل ــب عض انتخ
ــح  ــة فت ــن حرك ــريعي ع التش

ــام 2006. ــات ع يف انتخاب

• الثــوري 	 املجلــس  عضــو 
.)2016-2009( فتــح  لحركــة 

• رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة 	
االستشارية لتطوير املؤسسات 

غيــر الحكوميــة.

ولــد شــامي يوســف محمــد الشــامي فــي مخيــم جنيــن لالجئيــن فــي محافظــة جنيــن، 
فــي الثالــث مــن نيســان/ ابريــل عــام 1965، لعائلــة الجئــة مــن بلــدة املن�ضــي قضــاء 
حيفــا، وهــو متــزوج ولــه ثالثــة أوالد وثــالث بنــات. درس املرحلــة األساســية فــي مــدارس 
وكالــة الغــوث فــي مخيــم جنيــن، والثانويــة فــي مدرســة حيفــا فــي مدينــة جنيــن، وحصــل 
علــى الثانويــة العامــة فــي الفــرع األدبــي داخــل ســجون االحتــالل عــام 1985، ونــال 
درجــة البكالوريــوس فــي العلــوم السياســية مــن جامعــة العالــم املفتوحــة فــي الواليــات 
األحمــر  الهــالل  لجمعيــة  التابعــة  الخدمــات  لجنــة  فــي  عمــل   .2009 عــام  املتحــدة 
الفلســطيني عــام 1993، ثــمَّ التحــق بجهــاز األمــن الوقائــي فــي جنيــن، وتولــى مســؤولية 
فــي الجهــاز إلــى أن اســتقال  القــوة التنفيذيــة، ومســؤولية العمليــات، وبقــي يعمــل 

منــه عــام 2006 برتبــة رائــد.

شــارك فــي شــبابه املبكــر فــي الفعاليــات الوطنيــة مــن مســيرات واعتصامــات وغيرهــا، 
والتحــق بحركــة فتــح بدايــة ثمانينيــات القــرن املا�ضــي، وســاهم فــي تشــكيل الهيئــة 
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اإلداريــة لحركــة الشــبيبة فــي مخيــم جنيــن، وانخــرط بقــوة فــي فعاليــات االنتفاضــة 
خــالل  انتخــب  االحتــالل،  ســجون  فــي  األســيرة  الحركــة  كــوادر  أحــد  وكان  األولــى، 
اعتقالــه عضــًوا فــي املجلــس الثــوري لحركــة فتــح عــام 1988، وانتخــب عضــًوا فــي 
اللجنــة اللوائيــة لحركــة فتــح فــي محافظــة جنيــن، ومســؤوال للعمــل امليدانــي فيهــا، 
عــام  بيــن  الفتــرة  فــي  جنيــن  محافظــة  فــي  الفتحاويــة  الشــبيبة  ملنظمــة  رئيســا  وكان 
)-1999 2006(، واختيــر عضــوا فــي لجنــة الخدمــات الشــعبية فــي مخيــم جنيــن فــي 
الفتــرة بيــن عــام )-2000 2010(، كمــا انتخــب عضــًوا فــي املجلــس الثــوري لحركــة 
عــن  التشــريعي  املجلــس  )2009-2016(، وفــاز بعضويــة  عــام  بيــن  الفتــرة  فــي  فتــح 
 فــي لجنتــي 

ً
حركــة فتــح فــي محافظــة جنيــن فــي انتخابــات عــام 2006، وأصبــح عضــوا

الوطنــي  املجلــس  عضويــة  علــى  وحصــل  املجلــس،  فــي  والداخليــة  واألمــن  الرقابــة 
التشــريعي. فــي  الفلســطيني بموجــب عضويتــه 

ســاهم الشــامي فــي العمــل االجتماعــي العــام مــن خــالل رئاســته ملجلــس إدارة الهيئــة 
فــي  2009، وعضويتــه  االستشــارية لتطويــر املؤسســات غيــر الحكوميــة منــذ عــام 

جمعيــة التكافــل الخيريــة فــي جنيــن منــذ عــام 2014.

 يــرى أن القضيــة الفلســطينية تمــر بأصعــب مراحلهــا فــي ظــل حالــة الضعــف التــي 
يعيشــها الوطــن العربــي، وتراجــع مكانتهــا لــدى ساســته وشــعوبه، وحالــة االنقســام 
فتــح  وحركــة  التحريــر  منظمــة  علــى  الســلبية  وتداعياتهــا  الداخلــي،  الفلســطيني 
وباقــي املكونــات السياســية، األمــر الــذي ســيجعل املرحلــة املقبلــة األصعــب، ولــن 
يكــون بمقــدور الشــعب الفلســطيني  مواجهــة التحديــات إذا بقــي الحــال علــى مــا 
هــو عليــه اآلن. ويعتقــد بــأن اتفــاق أوســلو كان ُمْر�ضــي حيــن توقيعــه، لكــن نتائجــة 
خيبــت اآلمــال، وكان هنــاك أمــل لكنــه ضــاع نتيجــة عــدم وجــود قــدرة علــى إدارة 
جميــع  حــول  النظــر  إعــادة  اآلن  واملطلــوب  صحيــح،  بشــكل  فلســطينيا  االتفــاق 
تاريــخ  فــي  فهــو صفحــة ســوداء  االنقســام  ــا  أمَّ االحتــالل،  مــع  املوقعــة  االتفاقيــات 
ويعتبــر  عنــه.  املســؤولية  يتحملــون  اســتثناء  والجميــع دون  الفلســطيني،  الشــعب 
بــأن املشــاركة السياســية أمــر مهــم ومطلــوب، ويجــب أن تكــون كل الفصائــل جــزءا 
من منظمة التحرير الفلســطينية التي تشــكل مظلة القضية الفلســطينية، ويجب 
إعــادة تفعيلهــا علــى أســاس مشــاركة الجميــع وفــق انتخابــات ديمقراطيــة حــرة، أمــا 
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املقاومــة فيمكــن الحديــث عــن أكثــر مــن آليــة وطريقــة للعمــل بهــا فــي ظــل االنقســام، 
لكافــة  مؤيــد  وشــخصيا  املقاومــة،  وحــدة  تنتــج  املوقــف  وحــدة  أن  األصــل  ولكــن 

أشــكالها دون تحديــد أو اقتصــار علــى شــكل واحــد.

ر اعتقاله  اعتقلته قوات االحتالل أول مرة عام 1982 ملدة خمســة أعوام، ثم تكرَّ
أكثــر مــن مــرة، وطــورد إبــان االنتفاضــة األولــى، وأصــدر الرئيــس محمــود عبــاس قــراًرا 
بتجميــد عضويتــه مــن حركــة فتــح عــام 2018 وقطــع راتبــه مــن التشــريعي، بحجــة 

عالقاتــه مــع القيــادي محمــد دحــالن، وتــم منعــه مــن الســفر فــي إحــدى املــرات. 
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صاحل العاروري

• ولــد يف بلــدة عــارورة يف 	
والبيــرة  اهلل  رام  محافظــة 

.1966 عــام 

• القســام 	 كتائــب  مؤســس 
لحركــة  العســكري  الجنــاح 
حمــاس يف الضفــة الغربيــة.

• الضفــة 	 مكتــب  رئيــس 
ــاس. ــة حم ــة يف حرك الغربي

• املكتــب 	 رئيــس  نائــب 
حمــاس  لحركــة  السياســي 

.2017 عــام  منــذ 

• مــن قــادة الحركــة األســيرة، أمضــى 18 عامــا يف ســجون 	
االحتال.

ولــد صالــح محمــد ســليمان العــاروري فــي بلــدة عــارورة فــي محافظــة رام هللا والبيــرة 
فــي التاســع عشــر مــن آب/ أغســطس عــام 1966، وهــو متــزوج ولــه ولــد وابنتــان. 
درس املرحلــة األساســية فــي مدرســة عــارورة، وحصــل منهــا علــى الثانويــة العامــة عــام 
1984، ونــال درجــة البكالوريــوس فــي الشــريعة اإلســالمية مــن جامعــة الخليــل عــام 

 .1992

انتمــى لجماعــة اإلخــوان املســلمين فــي شــبابه املبكــر، وشــارك فــي نشــاطاتها الدعويــة 
منــذ  الخليــل  جامعــة  فــي  اإلســالمية  الكتلــة  فــي  وانخــرط  والوطنيــة،  واالجتماعيــة 
لحركــة  وانضــم  مســؤولها،  وأصبــح   ،1985 عــام  الجامعيــة  بالدراســة  التحاقــه 
حمــاس فــور تأسيســها، وشــارك فــي فعالياتهــا الوطنيــة، وكان علــى رأس املؤسســين 
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لكتائــب القســام الجنــاح العســكري لحركــة حمــاس فــي الضفــة الغربيــة عــام 1992 
برفقــة عــادل عــوض هللا وإبراهيــم حامــد، وشــارك فــي تنفيــذ أول عمليــة للقســام فــي 
القــدس فــي ســبتمبر 1992، بالرغــم مــن محــاوالت ســابقة لتنفيــذ عمليــات مقاومــة 
مــن قبــل عناصــر مــن حركــة حمــاس، إال أن هــذه العمليــة جــاءت بعــد التأســيس 
الفعلــي للقســام فــي الضفــة، ثــم أصبــح مــن قيــادات حركــة حمــاس داخــل ســجون 
مــن  الفلســطينية األســيرة، وكان علــى رأس عــدٍد  االحتــالل ومــن قيــادات الحركــة 
محطــات املواجهــة مــع إدارة مصلحــة الســجون الصهيونيــة، وقــد أعلنــت الحركــة 
عــن انتخابــه عضــًوا فــي مكتبهــا السيا�ضــي عــام 2010، ثــمَّ نائًبــا لرئيســها عــام 2017.

تسلم العاروري عدًدا من املهام داخل حركة حماس منها: مسؤولية ملف الشهداء 
واألســرى فــي ســجون االحتــالل، ومســؤولية مكتــب الضفــة الغربيــة، والعضويــة فــي 
فريــق مفاوضــات صفقــة وفــاء األحــرار إلــى جانــب أحمــد الجعبــري ومــروان عي�ضــى 
ونــزار عــوض هللا، واملشــاركة فــي جهــود الحركــة إلنهــاء االنقســام وتحقيــق املصالحــة 
املســؤولية  فلســطين  خــارج  إبعــاده  بعــد  االحتــالل،  لــه  حمَّ وقــد  الفلســطينية، 
املباشــرة عــن توجيــه عــدٍد مــن عمليــات املقاومــة ضــد جنــود االحتــالل ومســتوطنيه 

فــي الضفــة الغربيــة.   

يــرى العــاروري أن مســتقبل الصــراع علــى فلســطين ســيكون لصالــح الفلســطينيين، 
أشــكالها  كافــة  واســتخدام  الفلســطينية،  املقاومــة  بنيــة  تعزيــز  بضــرورة  وينــادي 
ضــد االحتــالل، مــع تأكيــده علــى أولويــة املقاومــة العســكرية، ويتبنــى موقًفــا معارًضــا 
مــن مســار التســوية ســيما اتفــاق أوســلو وملحقاتــه، ويدعــو إلــى تحقيــق املصالحــة 
الفلســطينية، ويعتقــد بــأن التوافــق الداخلــي والوحــدة الوطنيــة الفلســطينية مــن 

ضــرورات التقــدم فــي القضيــة الفلســطينية.

عانــى العــاروري أثنــاء مســيرته النضاليــة؛ إذ اعتقلــه االحتــالل أول مــرة عــام 1990، 
ووصــل  مــرات،  عــدة  االنفــرادي  للعــزل  خاللهــا  وتعــرض  اعتقاالتــه،  توالــت  ثــمَّ 
مجمــوع مــا قضــاه فــي ســجون االحتــالل ثمانيــة عشــر عاًمــا، وأبعــده االحتــالل خــارج 
الواليــات  2014، ووضعتــه  عــام  بيتــه  بهــدم  قــرارا  2010، وأصــدر  عــام  فلســطين 
بخمســة  عــن جائــزة  إعالنهــا  مــع   ،2018 عــام  لهــا  املطلوبيــن  قائمــة  علــى  املتحــدة 

مالييــن دوالر ملــن يدلــي بمعلومــات عنــه.
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• ــون 	 ــر الغص ــدة دي ــد يف بل ول
ــام  ــرم ع ــة طولك يف محافظ

.1949

• املركزيــة 	 القيــادة  عضــو 
الديمقراطيــة.  للجبهــة 

• مـسـؤول لـجـنـة التنـسـيـق 	
الفـصـائـلـي فـي طـولـكـرم، 
ومنسق الجبهة الديمقراطية 

يف اللجنة.

ولــد صايــل عــارف خليــل فــي بلــدة ديــر الغصــون فــي محافظــة طولكــرم، فــي الســادس 
والعشــرين مــن كانــون أول/ ديســمبر عــام 1949، وهــو متــزوج وأب لخمســة أبنــاء. 
أنهــى الثانويــة العامــة عــام 1968، ودرس فــي املعهــد الزراعــي فــي كليــة خضــوري، ونــال 
2014. عمــل  فــي التاريــخ مــن جامعــة القــدس املفتوحــة عــام  درجــة البكالوريــوس 

مدرًســا فــي مدرســتي عتيــل وديــر الغصــون ملــدة 19 عامــا. 

انتمى خليل للجبهة الديمقراطية عام 1975، وشارك في أنشطتها منذ ذلك الحين، 
ــز علــى النشــاط النقابــي خصوًصــا داخــل اتحــاد املعلميــن الديمقراطييــن، وكان 

َّ
ورك

أحــد قــادة إضــراب املعلميــن الشــهير فــي محافظــة طولكــرم عــام 1982، وأحــد كــوادر 
ــذ مــع رفاقــه العديــد مــن الفعاليــات  منطقتــه فــي االنتفاضــة األولــى، حيــث خطــط ونفَّ

النضاليــة ضــد االحتالل اإلســرائيلي. 

الهيئــة  عضــو  فــكان  الديمقراطيــة؛  الجبهــة  داخــل  مناصــب  عــدة  خليــل  شــغل 
وعضــو  الشــعراوية،  منطقــة  ومســؤول  طولكــرم،  محافظــة  فــي  للجبهــة  القياديــة 
القيــادة املركزيــة للجبهــة الديمقراطيــة ومنســقها فــي لجنــة التنســيق الفصائلــي فــي 
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طولكــرم. فــي  الوطنــي  العمــل  لفصائــل  التنســيق  لجنــة  ومســؤول  املحافظــة، 

يتبنى خليل الفكر املارك�ضي اللينيني، ويعارض اتفاق أوسلو ويصفه بالكارثة بحق 
الشــعب الفلســطيني بعــد نكبــة 48، حيــث ســمح لالحتــالل أن يقتطــع مســاحات 
قيــم عليهــا الدولــة 

ُ
واســعة تصــل لـــ %60 مــن أرا�ضــي الضفــة الغربيــة التــي نحلــم أن ن

أن  ســلبياته  ومــن  الشــعب،  لــدى  للمقاومــة  الدافعيــة  وتراجعــت  الفلســطينية، 
علــى  معــوال  الســلطة،  وجــود  قبــل  كان  كمــا  االســتيطان  ملقاومــة  يهــب  لــم  شــعبنا 
اإلمكانيــات  تملــك  ال  بدورهــا  والتــي  االحتــالل،  ملمارســات  التصــدي  فــي  الســلطة 
ملقاومــة هــذا االســتيطان. يــرى أن االنقســام الفلســطيني متســاٍو مــن حيــث الضــرر 
علــى الشــعب واملشــروع الوطنــي كمــا النكبــة والنكســة وأوســلو، وهــو خــالف علــى 
الكرا�ضي، وال يوجد مبررات الستمراره، خصوًصا بعد توقيع االتفاقيات والتأكيد 
علــى الثوابــت مــن قبــل جميــع الفصائــل، لــذا البــد مــن إعــادة توحيــد الفلســطينيين 
واالتفــاق علــى برنامــج موحــد لخدمــة املصلحــة العليــا للشــعب الفلســطيني، تحــت 
ســقف منظمــة التحريــر باعتبارهــا اإلطــار الجامــع الجبهــوي الــذي يضــم كل فصائــل 
فيهــا،  اإلســالمي  والجهــاد  حمــاس  حركتــي  إدخــال  ضــرورة  مــع  الوطنــي،  العمــل 
والقبــول بإجــراء انتخابــات تشــريعية ورئاســية ومحليــة وللمجلــس الوطنــي، ومــن 
حــق الفائــز فــي االنتخابــات تطبيــق برنامجــه االنتخابــي. يؤمــن خليــل باملقاومــة ضــد 
االحتــالل التــي يتيحهــا القانــون الســماوي واألر�ضــي، والتــي تبــدأ مــن املقاطعــة إلــى 
الحجــر والرصاصــة واملدفعيــة والطائــرة إن وجــدت، ولكــن لــكل محطــة خصوصيــة 

ونــوع معيــن مــن املقاومــة حســب الوضــع اإلقليمــي والعالمــي. 

عانــت عائلــة خليــل مــن االحتــالل؛ حيــث اســتولى علــى منزلهــا وأراضيهــا عــام 1948، 
بهــدم  وأخطــر  وأثنائهــا،  األولــى  االنتفاضــة  انــدالع  قبيــل  مــرات  عــدة  اعتقــل  ثــمَّ 
 عــام 1989، 

ً
صــل مــن عملــه تعســفيا

ُ
منزلــه عــام 1989 بحجــة عــدم الترخيــص، وف

وفرضــت عليــه اإلقامــة الجبريــة أكثــر مــن مــرة، كمــا أنــه ممنــوع مــن الســفر منــذ فتــرة 
طويلــة. 
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• ولــد يف بلــدة نعليــن يف 	
والبيــرة  اهلل  رام  محافظــة 

 .1968 عــام 

• الشــعبية 	 اللجنــة  منســق 
ملقاومــة الجدار واالســتيطان.

• ــادرة 	 ــة املب ــادي يف حرك قي
الوطنيــة الفلســطينية.

• ــا 	 ــى 11 عام ــرر، أمض ــير مح أس
يف ســجون االحتــال. 

بلــدة  فــي   1968 عــام  يوليــو  تمــوز/  مــن  الخامــس  فــي  الخواجــا  حســين  صــالح  ولــد 
َهيريــة 

ُّ
نعليــن غــرب مدينــة رام هللا، ألســرة فلســطينية تعــود أصولهــا إلــى خربــة الظ

املهجــرة قــرب الرملــة، وهــو متــزوج ولــه ولــد وبنــت. تلقــى تعليمــه األسا�ضــي فــي مدرســة 
ونــال   ،1985 عــام  بيتونيــا  مدرســة  مــن  العامــة  الثانويــة  علــى  وحصــل  نعليــن، 
درجــة البكالوريــوس فــي العلــوم السياســية مــن جامعــة القــدس املفتوحــة، ودرجــة 
املاجســتير فــي القانــون الدولــي مــن جامعــة القــدس/ أبــو ديــس عــام 2015، وحصــل 
على ماجســتير آخر من جامعة العالم العربي بلبنان. عمل في التجارة عام 1996، 

ثــمَّ عمــل فــي معهــد اإلعــالم والسياســات الصحيــة والتنمويــة فــي رام هللا. 

تأثر الخواجا في بداية شــبابه بالحالة الوطنية العامة وبالجبهة الشــعبية التي تبنى 
ــز نشــاطه الوطنــي علــى تطويــر العمــل التطوعــي فــي 

َّ
خطهــا السيا�ضــي عــام 1984. رك

 ،BNC فلسطين، وهو عضو في سكرتاريا اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة
وهــي أكبــر ائتــالف أهلــي فلســطيني، ومشــارك رئيــس فــي حركــة مقاطعــة »إســرائيل« 
وســحب االســتثمارات منهــا BDS، كمــا أنــه مــن مؤس�ضــي الحملــة الوطنيــة ملقاومــة 
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الجــدار واالســتيطان، وعضــو فــي الهيئــة العليــا ملتابعــة شــؤون األســرى واملحرريــن، 
وعضــو فــي لجــان التحضيــر ملســيرات النكبــة والعــودة، وقيــادي فــي حركــة املبــادرة 

الفلســطينية، وشــارك أحــد حــوارات القاهــرة إلنهــاء االنقســام.

يتبنــى الخواجــا الفكــر القومــي التقدمــي، ويكتــب فــي الشــأن الفلســطيني ال ســيما 
فــي اإلذاعــات  فــي مداخــالت  فــي قضيتــي األســرى واالســتيطان، ويشــارك باســتمرار 

والفضائيــات. املحليــة 

يرى الخواجا أن حل القضية الفلسطينية وتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني 
يمــران عبــر اســتراتيجية تتكــون مــن أربعــة عناصــر، هــي؛ الوحــدة، وقيــادة وطنيــة، 
وتعزيــز  لالحتــالل  مناهــض  أممــي  تحالــف  تحقيــق  تتبنــى  كفاحيــة  واســتراتيجية 
صمــود الشــعب الفلســطيني، وخلــق النمــوذج املتبــع، ويعتبــر أن اتفــاق أوســلو هــو 
الســبب الرئيس في االنقســام الداخلي الفلســطيني، ولعب دوًرا في الدفع باســتفراد 
جهــة بعينهــا فــي اتخــاذ القــرار الوطنــي علــى قاعــدة املصالــح الحزبيــة الذاتيــة بــدال 
مــن املصلحــة الوطنيــة، وقــد وضــع االتفــاق القيــادة الفلســطينية بيــن فكــي كماشــة، 
واســتند عليــه االحتــالل لتثبيــت سياســاته علــى األرض، ويطالــب الخواجــا بالتخلــي 
عــن االتفــاق، والعــودة لبنــاء حركــة تحــرر وطنــي، وليــس حركــة للتعايــش مــع الواقــع 
املوجــود، ويعتقــد أن االنقســام هــو تحقيــق لحلــم الحركــة الصهيونيــة، خصوًصــا 
مــع تحولــه مــن انقســام سيا�ضــي النقســام جغرافــي، مطابــق فــي نتائجــه ملــا نــصَّ عليــه 
مشــروع أيلــون االســتيطاني الــذي قــام علــى تقســيم الضفــة الغربيــة إلــى 11 كانتــون، 

والتعامــل معهــا علــى أنهــا أراٍض متنــازع عليهــا وليســت محتلــة. 

يــرى الخواجــا أن القانــون الدولــي يكفــل الحــق باملقاومــة بكافــة أشــكالها، ويحــق ألي 
طرف اتخاذ الشكل املناسب في املقاومة، معتبرا املقاومة الشعبية الطريقة األكثر 
فعاليــة فــي الحالــة الفلســطينية، والتــي مــن املمكــن أن تقــدم القضيــة الفلســطينية 
باعتبارها قضية شــعب يطالب بالحرية والعدالة، وتنجح في اســتمالة كل الجهات 
فــي العالــم لصالــح القضيــة الفلســطينية وبنــاء تحالفــات محليــة وإقليميــة ودوليــة 
ملواجهــة االحتــالل، ويعتقــد الخواجــا أن علــى الجميــع املشــاركة فــي القــرار الوطنــي، 
ففلســطين ليســت مســؤولية طــرف بعينــه، وليــس هنــاك شــعب فــي العالــم تحــرر مــن 
 ،

ً
 أم آجــال

ً
االســتعمار دون أن يكــون موحــًدا، مؤكــدا أن الشــعب ســيتوحد عاجــال
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فليــس هنالــك خيــار إال بالوحــدة، وفــق برنامــج واســتراتيجية موحــدة يجمــع عليهــا 
الــكل الفلســطيني.

اعتقلــه االحتــالل أول مــرة عــام 1984، ثــمَّ توالــت اعتقاالتــه لتصــل إلــى أحــد عشــر 
عامــا، ومنعــه مــن الســفر لفتــرة طويلــة.
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عاهد أبو غلمة

• ــك 	 ــت فوري ــدة بي ــد يف بل ول
يف محافظــة نابلــس عــام 

.1968

• املركزيــة 	 اللجنــة  عضــو 
لتحريــر  الشــعبية  للجبهــة 
منــذ  املركزيــة  فلســطين 

 .2000 عــام 

• ــكري 	 ــاز العس ــادة الجه ــن ق م
خــال  الشــعبية  للجبهــة 

الثانيــة. االنتفاضــة 

• الشــعبية 	 بالجبهــة  رام اهلل  عضــو قيــادة منطقــة 
 .)2002-1997(

• مسؤول الجبهة الشعبية يف سجون االحتال. 	

ولــد عاهــد يوســف أبــو غلمــة فــي بلــدة بيــت فوريــك فــي محافظــة نابلــس عــام 1968، 
وهــو متــزوج ولــه ولــد وبنــت. درس املرحلتيــن األساســية والثانويــة فــي مدرســة بيــت 
فوريك الثانوية، وحصل على الثانوية العامة عام 1986، ونال درجة البكالوريوس 
فــي علــم االجتمــاع مــن كليــة اآلداب فــي جامعــة بيرزيــت. عمــل فــي مؤسســة الضميــر 

لرعايــة األســرى بيــن عامــي )1996 – 2001(.  

بــدأ أبــو غلمــة نشــاطه الوطنــي منــذ كان طالًبــا فــي املدرســة، فأســس فــي مدرســته مــع 
مجموعــة مــن الطــالب فرًعــا التحــاد لجــان الطلبــة الثانوييــن عــام 1982، وشــارك 
عــام  الشــعبية  الجبهــة  لصفــوف  وانضــم  التطوعــي،  العمــل  لجــان  نشــاطات  فــي 
نابلــس  فــي منطقــة  فــي نشــاطاتها الوطنيــة، وأصبــح مــن كوادرهــا  1984، وانخــرط 
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أثنــاء االنتفاضــة األولــى، حيــث ســاهم بشــكل مركــزي فــي تشــكيل اللجــان الشــعبية 
واملجموعــات الضاربــة، وكان مــن قيــادات جبهــة العمــل الطالبــي فــي جامعــة بيرزيــت، 
فــي منطقــة أريحــا  وهــي إطــار طالبــي تابــع للجبهــة الشــعبية، ومــن مســؤولي الجبهــة 
عــام 1995، ومــن مســؤوليها فــي منطقــة رام هللا بيــن عامــي )1997-2002(، وعضــو 
لجنتهــا املركزيــة/ فــرع الضفــة الغربيــة منــذ عــام 1997، وعضــو لجنتهــا املركزيــة منــذ 
لهــا فــي اللجنــة الوطنيــة واإلســالمية العليــا ملتابعــة شــؤون األســرى 

ّ
عــام 2000، وممث

واملعتقليــن، ومســؤولها األول فــي ســجون االحتــالل. 

وتدريــب  قيــادة  عــن   
ً

مســؤوال وكان  للجبهــة،  العســكري  الجنــاح  غلمــة  أبــو  قــاد 
فــي  الســياحة الصهيونــي  التــي اغتالــت رحبعــام زئيفــي وزيــر  العســكرية  املجموعــة 
 علــى اغتيــال 

ً
2001، ردا فــي الســابع عشــر مــن تشــرين أول عــام  القــدس املحتلــة 

مصطفــى. علــي  أبــو  الشــعبية  للجبهــة  العــام  لألميــن  االحتــالل 

عــام  نهايــة  األولــى  للمــرة  اعتقلــه  عندمــا  االحتــالل  مــع  غلمــة  أبــو  معانــاة  بــدأت 
1984، وق�ضــى فــي ســجن الفارعــة خمســة أشــهر، ثــمَّ توالــت اعتقاالتــه، وخــاض 
بيــن  مجــدًدا  خاضهــا  ثــمَّ  األولــى،  االنتفاضــة  إبــان  ونصــف  لعــام  املطــاردة  تجربــة 
عامــي )1994-2002(، وفــرض االحتــالل اإلقامــة الجبريــة علــى زوجتــه، واعتقلتــه 
أجهــزة األمــن الفلســطينية للمــرة األولــى عــام 1996، ثــمَّ اعتقلتــه مــرات أخــرى، وكان 
اعتقالهــا األخيــر لــه مــن مخبئــه فــي مدينــة نابلــس فــي الحــادي والعشــرين مــن شــباط 
مقــر  فــي  اعتقالــه  فتــرة  وق�ضــى  االعتقــال،  أثنــاء  رجلــه  ســرت 

ُ
ك وقــد   ،2002 عــام 

املقاطعــة فــي مدينــة البيــرة ثــمَّ فــي ســجن أريحــا، وبقــي فيــه إلــى أن اقتحمتــه قــوات 
االحتــالل فــي الرابــع عشــر مــن آذار عــام 2006 واعتقلتــه، واقتادتــه للتحقيــق، ثــم 
حكمت عليه بالســجن املؤبد وخمس ســنوات، وعزلته انفرادًيا بين عامي )2010-

2012(، ومنعــت ذويــه مــن زيارتــه لفتــرة طويلــة. 
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عائشة عودة

• ــر 	 ــر جري ــدة دي ــدت يف بل ول
شــرق رام اهلل عــام 1944. 

• الوطنــي 	 املجلــس  عضــو 
الفلســطيني منــذ عــام 1981.

• املركزيــة 	 اللجنــة  عضــو 
ــة )1989  ــة الديمقراطي للجبه

.)1991  –

• عضــو اللجنــة املركزيــة لحزب 	
ــابقا. فدا س

• أسيرة محررة أمضت 10 سنوات يف سجون االحتال.	

عــام  فــي محافظــة رام هللا  ديــر جريــر  بلــدة  فــي  عــودة  عــودة أحمــد  ولــدت عائشــة 
ديــر جريــر، واملرحلتيــن اإلعداديــة  فــي مدرســة  1944. درَســت املرحلــة االبتدائيــة 
فــي  الدبلــوم  درجــة  علــى  وحصلــت  الثانويــة،  هللا  رام  بنــات  مدرســة  فــي  والثانويــة 
مــة  ِ

ّ
فــي رام هللا عــام 1966. عملــت معل التربيــة مــن معهــد دار املعلمــات الحكومــي 

فــي مدرســة  مــة  ِ
ّ
معل ثــم   ،)1969-1966( أعــوام  بيــن  يبــرود  عيــن  بنــات  فــي مدرســة 

الزبيديــة اإلعداديــة فــي عمــان بيــن أعــوام )-1979 1982(، ثــم موظفــة فــي مؤسســة 
أســر الشــهداء والجرحــى واألســرى التابعــة ملنظمــة التحريــر الفلســطينية بيــن أعــوام 
)-1982 1994(، ثــم انتقلــت إلــى وزارة الشــئون االجتماعيــة لتعيــن مســؤولة وحــدة 
املــرأة فيهــا بيــن أعــوام )1994-1998(، ثــم أصبحــت مديــرة وحــدة النــوع االجتماعــي 

فــي وزارة العمــل عــام 1998 حتــى تقاعدهــا عــام 2005.

تأثــرت عــودة بالنكبــة ومــا واكبهــا مــن مجــازر وتهجيــر، وبتجربــة عائلتهــا النضاليــة، 
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الجبهــة  لصفــوف  انضمــت  ثــمَّ   ،1963 عــام  العــرب  القومييــن  لحركــة  فانتمــت 
فــي  الفدائييــن  قواعــد  فــي  األســلحة  علــى  تدريًبــا  وتلقــت   ،1967 عــام  الشــعبية 
األردن. شــاركت فــي عمليــة »الســوبر ســول« الفدائيــة فــي القــدس، أصبحــت عضــًوا 
األرض  متابعــة  لجنــة  فــي  وعضــوا   ،1981 عــام  الفلســطيني  الوطنــي  املجلــس  فــي 
هــا  املحتلــة ممثلــة عــن الجبهــة الديمقراطيــة خــالل فتــرة وجودهــا فــي األردن، كمــا أنَّ
إلــى  تحولــت  األولــى.  الفلســطينية  االنتفاضــة  لدعــم  األردنيــة  اللجنــة  فــي  نشــطت 
للجبهــة  املركزيــة  اللجنــة  فــي  1989، وأصبحــت عضــوا  عــام  الديمقراطيــة  الجبهــة 
الديمقراطيــة بيــن أعــوام 1989-1991. تحولــت بعدهــا إلــى حــزب فــدا، واختيــرت 
لعضويــة لجنتــه املركزيــة، لكنهــا تركتــه إثــر توقيــع اتفــاق أوســلو. نشــطت عــودة فــي 
العمل النســوي املؤس�ضــي؛ فترأســت رابطة نســاء أســرن من أجل الحرية )مســيرة(، 
وأسســت مــع أخريــات منتــدى )جــذوة عســقالن الثقافيــة(، كمــا أسســت جمعيــة 
اإلبداعيــة  للكتابــة  متفرغــة  اآلن  وهــي   ،2002 عــام  للتنميــة  جريــر  ديــر  ســيدات 
وكتابــة املقــاالت فــي الصحــف واملواقــع اإللكترونيــة باإلضافــة إلــى العمــل االجتماعــي.

لتجربــة  يوثــق  والــذي   ،)2004( بالحريــة  أحــالم  هــي؛  كتــب  ثالثــة  لعــودة  صــدر 
التحقيــق فــي ســجون االحتــالل، و«يــوم مختلــف« )2007( وهــو عبــارة عــن مجموعــة 
قصصيــة، و«ثمنــا للشــمس« )2012( يتنــاول تجربــة األســر فــي ســجون االحتــالل.

تصــف عــودة دولــة االحتــالل بالكيــان املجــرم والعنصــري الــذي يعمــل علــى تحطيــم 
فــي  معــه  للتعايــش  إمكانيــة  ال  أنــه  معتبــرة  أرضــه،  وســلبه  الفلســطيني  الشــعب 
ــه  الوقــت الحاضــر، وتتحفــظ عــودة علــى بعــض تفاصيــل اتفــاق أوســلو، وتــرى أنَّ
من املفترض أن يكون األداء الفلســطيني أفضل، وأن الشــعب الفلســطيني بحاجة 
لبنــاء كينونــة، وهــو بحاجــة للســلطة الفلســطينية، فوجودهــا يســاعد علــى بلــورة 
االحتــالل  مــع  املعركــة  أن  عــن  فضــال  أفضــل،  بشــكل  الفلســطينية  الشــخصية 
طويلــة وال بــد مــن توظيــف بعــض النقــاط ومراكمتهــا، لكــن فــي النهايــة هنالــك واقــع 

جديــد تجــاوز أوســلو.

هــا حدثــت بأيــٍد  تــرى عــودة بــأنَّ االنقســام قضيــة مؤملــة ال تحبــذ الحديــث عنهــا ألنَّ
فلســطينية، محملــة حركــة حمــاس املســؤولية عنــه، كمــا أنَّ حركــة فتــح لــم تــدرك 
كيفيــة منــع الوصــول ملرحلــة االنقســام، وتعتقــد بــأن حــق املقاومــة فــي اســتخدام كل 
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الوســائل ملواجهــة االحتــالل مكفــول، لكــن اختيــار الوســيلة واألداة يجــب أن يكــون 
محــل اتفــاق، فمثــال العمليــات االستشــهادية كانــت مهمــة ومؤثــرة حتــى أحــداث 11 
أيلــول /2001، حيــث اختلفــت نظــرة العالــم لهــذه األداة، ومــا هــو مهــم اآلن هــو 
التقــدم خطــوة لألمــام نحــو األهــداف. تــرى عــودة ضــرورة أن تكــون حركــة حمــاس 
داخــل منظمــة التحريــر ألنَّ املنظمــة يجــب أن تضــم الجميــع، والبــد مــن االلتقــاء 

علــى برنامــج نضالــي موحــد يصــب فــي مصلحــة القضيــة الفلســطينية.

اعتقلهــا االحتــالل عــام 1969 وحكــم عليهــا بمؤبديــن، وهــدم بيــت أســرتها، أفــرج 
عنهــا عــام 1979 ضمــن صفقــة تبــادل األســرى التــي تمــت بيــن الجبهــة الشــعبية – 

القيــادة العامــة واالحتــالل، والتــي ُعرفــت بعمليــة »النــورس«. 
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عباس السيد

• طولكــرم 	 مدينــة  يف  ولــد 
.1966 عــام 

• ــن 	 ــز الدي ــب ع ــد يف كتائ قائ
لحركــة  التابعــة  القســام 

حمــاس.

• ــاس يف 	 ــة حم ــؤول حرك مس
ــابًقا.  ــرم س ــة طولك محافظ

• القياديــة 	 الهيئــة  رئيــس 
ــر  ــاس أكث ــرى حم ــا ألس العلي

ــرة.  ــن م م

• أحــد قــادة الحركــة الفلســطينية األســيرة يف ســجون 	
االحتــال. 

الغربيــة  الضفــة  فــي مدينــة طولكــرم شــمال  الســيد  ولــد عبــاس محمــد مصطفــى 
األساســية  املرحلتــان  درس  وبنــت.  ابــن  ولــه  متــزوج  وهــو  1966م،  عــام  املحتلــة 
والثانويــة فــي مــدارس طولكــرم، وحصــل منهــا علــى الثانويــة العامــة فــي الفــرع العلمــي، 
ونــال درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة امليكانيكيــة مــن كليــة الهندســة فــي جامعــة 
الطبيــة خــارج  أعمــال صيانــة األجهــزة  فــي  تدريبيــة  وأنهــى دورة  األردنيــة،  اليرمــوك 
فــي  الصيانــة  أقســام  وإدارة  الطبيــة  األجهــزة  مجــال  فــي  عــام. عمــل  ملــدة  فلســطين 

الحــرة. انتقــل لألعمــال  ثــم  شــركة »األنترميــد«، 

انتمــى لجماعــة اإلخــوان املســلمين فــي شــبابه املبكــر، ونشــط فــي الحركــة الطالبيــة، 
فــور  حمــاس  بحركــة  والتحــق  اليرمــوك،  جامعــة  طلبــة  مجلــس  فــي  عضــًوا  وكان 
تأسيســها عــام 1987م، وشــارك فــي أنشــطتها الجماهيريــة والسياســية، وقــاد حركــة 
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حماس في محافظة طولكرم، وانضم لكتائب القســام الجناح العســكري للحركة، 
 عــن العديــد مــن عمليــات املقاومــة ضــد االحتــالل أثنــاء االنتفاضــة 

ً
وكان مســؤوال

الصهيونــي  التجــاري  املجمــع  فــي  االستشــهاديتان  العمليتــان  أشــهرها  الثانيــة، 
»كينيــون هشــارون« فــي »نتانيــا« عــام 2001 وفــي » فنــدق البــارك« فــي »نتانيــا« عــام 

2002، وقــد تزامنــت العمليــة الثانيــة مــع عقــد القمــة العربيــة فــي بيــروت.

الهيئــة  رأس  علــى  وكان  األســيرة،  الفلســطينية  الحركــة  قــادة  مــن  الســيد  ُيعتبــر   
القياديــة العليــا لحركــة حمــاس فــي ســجون االحتــالل فــي أكثــر مــن دورة انتخابيــة، 
الســجون  مصلحــة  إدارة  مــع  املواجهــة  جــوالت  مــن  العديــد  ذلــك  خــالل  وأدار 
م عدًدا من اإلضرابات الناجحة عن الطعام، وكان الفًتا تواصله 

َّ
الصهيونية، ونظ

مــع نيكــوالي مالدينــوف مبعــوث األمــم املتحــدة لعمليــة الســالم عبــر خلــوي مهــرب فــي 
أعقــاب تهديــد األســرى إلدارات الســجون بخــوض إضــراب عــن الطعــام عــام 2019، 
وهــي املــرة األولــى التــي يتحــدث فيهــا أحــد قــادة األســرى مــع مســؤول أممــي رفيــع. ُيعــرف 
بقصــة صمــوده فــي التحقيــق لخمســة أشــهر دون أن يدلــي باعترافــات لضبــاط جهــاز 
األمــن الصهيونــي »الشــاباك«، ممــا اضطــر االحتــالل لتقديمــه للمحاكمــة اســتناًدا 
علــى اعترافــات الغيــر، كمــا ُيعــرف برفضــه التواصــل مــع اإلعــالم الصهيونــي املرئــي 

ًمــا. واملســموع واملكتــوب، معتبــًرا ذلــك تطبيًعــا ُمَجرَّ

املصالحــة  تحقيــق  علــى  حمــاس  حركــة  لــدى  إجماعــا  هنالــك  بــأن  الســيد  يــرى 
ويدعــو  العادلــة،  الفلســطيني وقضيتــه  للشــعب  اســتراتيجية  باعتبارهــا مصلحــة 
وضــع  بضــرورة  وينــادي  الشــامل،  التحريــر  تحقيــق  حتــى  املقاومــة  اســتمرار  إلــى 
تحريــر األســرى فــي ســجون االحتــالل علــى رأس أولويــات الحركــة الوطنيــة وفصائلهــا 
املقاِوَمــة، ويعتبــر أن املقاومــة الشــعبية ومســيرات العــودة فــي قطــاع غــزة هــي شــكل 
نضالــي راق، علــى أن ال تكــون الخيــار الوحيــد لــدى الشــعب الفلســطيني، ويــرى أن 
مبــادرة الســالم العربيــة التــي تبناهــا قــادة الــدول العربيــة عــام 2002 أســوأ مــن وعــد 
بلفــور؛ إلعطائهــا الشــرعية للمحتــل الصهيونــي علــى أرض فلســطين، ويعتقــد بــأن 
الربيــع العربــي قــد مــر بمخــاض عســير ويحتــاج إلــى فتــرة طويلــة للوصــول إلــى واقــٍع 
الســلمي  والتــداول  والشــراكة  بالتعدديــة  واألحــزاب  الشــعوب  فيــه  تؤمــن  جديــٍد 

للســلطة.    
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أثنــاء مســيرته النضاليــة مــن االحتــالل؛ فقــد اعتقلــه أول مــرة عــام  عانــى الســيد 
تســعة  ملــدة  1994م  عــام  ثانيــة  مــرة  اعتقلــه  ثــم  شــهًرا،  عشــر  أحــد  ملــدة   1993
عشــر شــهًرا، وطــارده ملــدة ثمانيــة أشــهر، واعتقــل زوجتــه للضغــط عليــه لتســليم 
2002م، ومــارس  عــام  أيــار/ مايــو  مــن  الثامــن  فــي  الثالثــة  للمــرة  نفســه، واعتقلــه 
بحقــه العديــد مــن أشــكال التنكيــل والتضييــق، فقــد تعــرض لتحقيــق قــاٍس ملــدة 
خمســة أشــهر؛ وُحكــم بالســجن 36 مؤبــًدا و200 ســنة أخــرى، وتعــرض ملحاولــة 
قــل علــى إثرهــا إلــى املستشــفى فــي شــهر آذار/ مــارس 

ُ
اغتيــال علــى يــد الســجانين؛ ن

عــام 2012م، وعزلــه االحتــالل انفرادًيــا بيــن عامــي )2002 – 2012(، وحرمــه مــن 
الزيــارات لفتــرات طويلــة، وتوفيــت والدتــه عــام 2007م، ولــم تكــن زارتــه طــوال فتــرة 

اعتقالــه ســوى مرتيــن.
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عبد اجلبار جرار

• ــدة يف 	 ــة الجدي ــد يف قري ول

ــام 1966.  ــن ع ــة جني محافظ

• قيادي يف حركة حماس. 	

• ــا 	 ــى13 عاًم ــرر أمض ــير مح أس

االحتــال.  ســجون  يف 

ولــد عبــد الجبــار محمــد أحمــد جــرار فــي الســابع والعشــرين مــن آب/ أغســطس عــام  
فــي محافظــة جنيــن، وهــو متــزوج ولديــه ولــدان وبنتــان.  فــي قريــة الجديــدة   1966
درس املرحلــة األساســية فــي مدرســة الجديــدة، والثانويــة فــي املدرســة الشــرعية فــي 
مدينــة نابلــس، وحصــل منهــا علــى الثانويــة العامــة فــي الفــرع الشــرعي عــام 1985، 
ونــال درجــة البكالوريــوس فــي الشــريعة اإلســالمية مــن جامعــة الخليــل عــام 1995. 

يعمــل مدرًســا للتربيــة اإلســالمية فــي مدرســة جنيــن األساســية منــذ عــام 1998.

نشــأ جــرار فــي أســرة متدينــة، وتبنــى الفكــر اإلســالمي فــي عمــر مبكــر متأثــًرا بالشــيخ 
أحمــد نمــرة أبــو عــرة، والتحــق بجماعــة اإلخــوان املســلمين وهــو فــي املرحلــة الثانوية، 
وانخــرط فــي فعالياتهــا االجتماعيــة والدعويــة والسياســية، وشــارك فــي املظاهــرات 
جامعــة  فــي  دراســته  أثنــاء  اإلســالمية  الكتلــة  فــي  ونشــط  االحتــالل،  قــوات  ضــد 
الخليــل، والتحــق بحركــة حمــاس فــور تأسيســها عــام 1987،  وشــارك فــي أنشــطتها 
لهــا فــي أكثــر مــن مناســبة فــي محافظــة جنيــن، وكان مســؤلها فــي منطقــة 

َّ
الوطنيــة، ومث

الجديــدة. 
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ويعتقــد  ألهلهــا،  ســتعود  فلســطين  وأن  فلســطين  قضيــة  بعدالــة  جــرار  يؤمــن 
وبــأن  األرض،  علــى  األحــداث  تغييــر  فــي  األمــان  صمــام  هــو  األق�ضــى  املســجد  بــأن 
يمــر  مــا  رغــم  الفلســطينية  القضيــة  لصالــح  اإليجابــي  بالتغييــر  يبشــر  املســتقبل 
واألمــة  للشــعوب  بالتعافــي  متفائــال  ضيــق،  مرحلــة  مــن  الفلســطيني  الشــعب  بــه 
العربيــة واإلســالمية. ويــرى بــأن اتفــاق أوســلو مجحــف بحــق الشــعب الفلســطيني 
كلــه، وال يطبــق منــه إال مــا هــو لصالــح االحتــالل، كمــا أنَّ أوســلو ولــد ميًتــا، وهــو 
مســار ال يمكــن القبــول بــه، ويعتبــر بــأن االنقســام بمثابــة الخنجــر الــذي طعنــت بــه 
القضية الفلســطينية، وعمل على تأخير العمل الوطني وضياع مســتقبل الشــباب 
الفلســطيني خاصــة فــي الضفــة الغربيــة، وفــي ذات الوقــت عمــل علــى التمايــز بيــن 
مــن يعمــل لصالــح القضيــة ويعتبرهــا مهمــه، وبيــن املنتفــع والباحــث عــن املصالــح 
الذاتيــة، ويعتقــد بــأنَّ هنــاك فئــة تســعى الســتمرار االنقســام ألنهــا مســتفيدة منــه، 

وعلــى الــكل أن يســعى إلنهائــه والتمســك بالثوابــت الوطنيــة.

فــي تفعيــل  أمــًرا ضرورًيــا، وتكمــن  إلــى الشــراكة السياســية باعتبارهــا  ينظــر جــرار 
الفلســطينية  التحريــر  وفــي مقدمتهــا مؤسســات منظمــة  الوطنيــة  كل املؤسســات 
هــذه  إصــالح  بالعمــل علــى  القــوى، ويطالــب  لــكل  والتمثيــل  االحتــرام  قاعــدة  علــى 
املؤسســات مــن خــالل انتخابــات تراعــي األوزان الوطنيــة، ويعتبــر بــأن املقاومــة بــكل 
أشــكالها مشــروعة، ويجــب عــدم التنــازل عــن أي شــكل منهــا، علــى أن يبقــى اختيــار 

الزمــان واملــكان املناســب لهــا بمــا يتما�ضــى مــع ظــروف الواقــع فــي كل مرحلــة. 

تعــرض لالســتدعاء مــن قبــل قــوات االحتــالل أول مــرة عــام 1983، واعتقــل للمــرة 
األولــى عــام 1990، ثــمَّ توالــت اعتقاالتــه لتصــل لـــ29 مــرة ولتبلــغ أكثــر مــن 13 عاًمــا، 
عانــى خاللهــا مــن ظــروف صحيــة، فضــال عــن أنــه لــم يشــهد والدة أي مــن أبنائــه، 
وُحــرم مــن املشــاركة فــي ُعــرس ولــده البكــر،  وتضــرر منزلــه بشــكل كبيــر إثــر قصــف 
االحتــالل لســيارة كانــت تقــف بجانــب املنــزل، ومــا يــزال االحتــالل يمنعــه مــن الســفر 
منــذ فتــرة طويلــة، كمــا أن االحتــالل اعتقــل ولدْيــه أكثــر مــن مــرة، واعتقلــه األجهــزة 

األمنيــة الفلســطينية عــدة مــرات تعــرض خاللهــا للتعذيــب. 
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• ولــد يف مخيــم الجلــزون يف 	
والبيــرة  اهلل  رام  محافظــة 

عــام 1963.   

• قيــادي يف الجبهة الشــعبية 	
ــطين. لتحرير فلس

• الحركــة 	 كــوادر  مــن 
األســيرة.  الفلســطينية 

• كاتب وباحث وصحفي.	

فــي مخيــم الجلــزون لالجئيــن الفلســطينيين  اج  ولــد عبــد الــرازق حســن ياســين فــرَّ
فــي محافظــة رام هللا والبيــرة فــي الســابع عشــر مــن كانــون الثانــي/ ينايــر عــام 1963، 
ألســرة فلســطينية الجئــة تعــود أصولهــا إلــى مدينــة اللــد املحتلــة، وهــو متــزوج ولــه 
الجلــزون  مخيــم  فــي  الغــوث  وكالــة  مدرســة  فــي  األساســية  املرحلــة  درس  ولــدان. 
والثانويــة فــي املدرســة الهاشــمية فــي البيــرة، والتحــق بجامعــة بيــت لحــم، ونــال درجــة 
البكالوريــوس فــي االقتصــاد مــن جامعــة بيرزيــت، ودرجــة الدبلــوم العالــي فــي إدارة 
املؤسســات غيــر الربحيــة مــن نفــس الجامعــة. عمــل فــي الصحافــة، ثــم مديــًرا مالًيــا 

وإدارًيــا فــي اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي.

فــي  ونشــط  املبكــر،  شــبابه  فــي  فلســطين  لتحريــر  الشــعبية  بالجبهــة  فــراج  التحــق 
العمــل الطالبــي والنقابــي، وانخــرط فــي العمــل التنظيمــي التابــع للجبهــة، حتــى أصبــح 
ل عمليــة عيــن بوبيــن بالقرب  ــه مــوَّ مــن قياداتهــا فــي فلســطين، وقــد اتهمــه االحتــالل بأنَّ
فــي  الشــعبية  للجبهــة  تابعــة  نّفذتهــا خليــة  والتــي  مــن مدينــة رام هللا ووافــق عليهــا، 
الثالــث والعشــرين مــن آب/ أغســطس عــام 2019، وأســفرت عــن مقتــل مســتوطنة 

وإصابــة مســتوطنْين.
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األســرى  مــع  شــارك  وقــد  األســيرة،  الفلســطينية  الحركــة  كــوادر  مــن  فــراج  يعتبــر 
منــذ  الصهيونيــة  الســجون  إدارة مصلحــة  مــع  املواجهــة  مــن محطــات  العديــد  فــي 

الطعــام.    عــن  إضرابــات  عــدة  وخــاض  املا�ضــي،  القــرن  ثمانينيــات 

ــزت حــول قضيــة األســرى فــي 
َّ

اج عــدًدا مــن الدراســات واملقــاالت التــي ترك نشــر فــرَّ
 ،)2003( الصحــراوي«  النقــب  معتقــل  مــن  »شــهادات  منهــا:  االحتــالل  ســجون 
 ،)2007( اإلســرائيلية«  الســجون  فــي  والعــرب  الفلســطينيين  األســرى  و«أحــوال 
كتــاب  لــه  صــدر  كمــا   ،)2016( القضبــان«  خلــف  مــن  وحكايــة  ليلــة  و«3000 
الجهــاز  االســتعمارية:  املنظومــة  مــن  كجــزء  فلســطين  فــي  اإلداري  »االعتقــال 

.)2020( العــام«  األمــن  خدمــة  فــي  القضائــي 

عانــى فــراج خــالل مســيرته النضاليــة؛ فقــد اعتقلــه االحتــالل أول مــرة عــام 1985، 
وحكــم عليــه بالســجن 11 عاًمــا، ثــمَّ توالــت اعتقاالتــه اإلداريــة منــذ عــام 1994، 
حتــى بلغــت أكثــر مــن 11 عاًمــا، وعزلــه االحتــالل انفرادًيــا ومنعــه مــن الســفر منــذ 
اعتقالــه األول، واعتقــل ولــده وديــع عــام 2019، وحــرم والدتــه مــن زيارتــه لســنوات، 
وقــد توفيــت وهــو رهــن االعتقــال عــام 2019، وفــي اعتقالــه األخيــر 27 أيلــول عــام 
2019 كان الحالــة األولــى لفلســطيني فــي ســنه يتعــرض لتحقيــٍق عســكرٍي قــاٍس منــذ 

عــام 2002.  
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• أبــو كشــك 	 قريــة  ولــد يف 
يافــا. قضــاء  املهجــرة 

• من مؤسســي الجبهة الشعبية 	
لتحرير فلســطين عام 1967.

• ــة 	 ــام للجبه ــن الع ــب األمي نائ
الشــعبية لتحريــر فلســطين 

ســابقا.

• التنفيذيــة 	 اللجنــة  عضــو 
ملنظمــة التحرير الفلســطينية 

. )2 0 1 8 -1 9 9 1 (

ولــد عبــد الرحيــم محمــود ملــوح فــي قريــة أبــو كشــك املهجــرة قضــاء مدينــة يافــا، 
فــي الثالــث والعشــرين مــن آب/ أغســطس عــام 1945، وهــو متــزوج ولــه ثالثــة أوالد 
درجــة  ونــال  األغــوار،  فــي  الجفتلــك  مدرســة  فــي  األساســية  املرحلــة  درس  وبنــت.  

العربيــة. بيــروت  مــن جامعــة  التاريــخ  فــي  البكالوريــوس 

لجيــش  وانتســب  الســتينيات،  أواســط  العــرب  القومييــن  بحركــة  ملــوح  التحــق 
التحريــر الفلســطيني عــام 1965، وكان مــن املؤسســين للجبهــة الشــعبية لتحريــر 
القــرن  ســتينيات  أواخــر  األغــوار  فــي  الفدائييــن  معــارك  فــي  وشــارك  فلســطين، 
بيــروت  إبــان حصــار  املا�ضــي وبدايــة ســبعينياته، وقــاد فدائييــي الجبهــة الشــعبية 
عــام 1982، وعــاد إلــى فلســطين عــام 1999، وأصبــح عضــًوا فــي اللجنــة التنفيذيــة 

 .2018 حتــى  عــام1991  الفلســطينية  التحريــر  ملنظمــة 

تــدرج فــي املراتــب التنظيميــة داخــل الجبهــة، فشــغل مســؤول قيــادة األرض املحتلــة 
 ،2000 عــام  السياســية  لدائرتهــا  رئيســا  ثــم  املركزيــة،  فــي لجنتهــا  ثــمَّ عضــوا  فيهــا، 

وأخيــًرا نائًبــا لألميــن العــام عــام 2001.  



126

سلسلة النخبة الفلسطينية 3

يعتبــر ملــوح أحــد منظــري الجبهــة الشــعبية، ولــه مجموعــة دراســات تتعلــق بالعمــل 
َتَب في العديد من الصحف واملجالت العربية خصوًصا 

َ
الوحدوي الفلسطيني، وك

مجلــة الهــدف الناطقــة باســم الجبهــة الشــعبية.

يحمــل  املســتقبل  بــأن  ويؤمــن  اليســارية،  املاركســية  األيديولوجيــا  ملــوح  يتبنــى 
الفلســطينية  األوضــاع  مجمــل  أن  إال  وقضيتــه،  الفلســطيني  للشــعب  النصــر 
الداخليــة وفــي املحيــط العربــي تجعــل مــن الصعــب تحقيــق إنجــازات كبيــرة تقــود 
إلــى الحريــة فــي هــذه املرحلــة. يــرى بــأن اتفــاق أوســلو شــكل كارثــة حقيقــة للقضيــة 
الفلســطينية، كونــه يتناقــض مــع طموحــات الفلســطينيين ونضاالتهــم، وأصبحــت 
ــل حركــة  الحيــاة الفلســطينية بعــد توقيعــه أســوأ ممــا كانــت عليــه مــن قبــل، وُيحّمِ
حمــاس ثــم حركــة فتــح مســؤولية االنقســام، ويــرى أن املســتفيد األول واألخيــر منــه 
هــو االحتــالل اإلســرائيلي، داعيــا الحركتيــن إلــى تنحيــة صراعاتهمــا جانبــا، والعمــل 

علــى تحقيــق املصالحــة الوطنيــة.

يعتقــد أن مــن حــق الفلســطينيين فــي الدفــاع عــن أنفســهم وأرضهــم حــق مشــروع 
وثابــت، معتبــرا أن كل وســائل املقاومــة مشــروعه فــي مواجهــة االحتــالل، ويــرى بــأن 
مــا  للفلســطينيين،  والوحيــد  الشــرعي  املمثــل  هــي  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة 
يســتوجب املحافظــة علــى مؤسســاتها وتطويرهــا حتــى تتمكــن مــن اســتيعاب كافــة 

السياســية داخلهــا. األطيــاف واألحــزاب 

اعتقلتــه الســلطات األردنيــة بيــن عامــي )-1977 1978(، واعتقلــه االحتــالل عــام 
2002 وبقــي فــي الســجن عــدة ســنوات، وقــد ســاهم أثنــاء ذلــك فــي صياغــة وثيقــة 
الوفــاق الوطنــي والتوقيــع عليهــا عــام 2006. توفــي ملــوح فــي الثالــث والعشــرين كانــون 

األول 2020 فــي مدينــة رام هللا.
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عبد اهلل الربغوثي

• ولد يف الكويت عام 1972.	

• مــن قــادة كتائــب القســام 	
االنتفاضــة  يف  الضفــة  يف 

الثانيــة.

• أســير وصاحــب أىلع محكومية 	
يف تاريــخ املحاكم الصهيونية.

• كاتب ومؤلف.	

تعــود  فلســطينية  لعائلــة   ،1972 عــام  الكويــت  فــي  البرغوثــي  غالــب  هللا  عبــد  ولــد 
أصولهــا إلــى بلــدة بيــت ريمــا فــي محافظــة رام هللا والبيــرة، وهــو متــزوج ولــه ولــد وبنتــان. 
درس املرحلتيــن األساســية والثانويــة فــي الكويــت، وحصــل علــى الثانويــة العامــة فــي 
الفــرع الصناعــي« قســم امليكانيــك« فــي األردن عــام 1991، ونــال درجــة البكالوريــوس 
فــي الهندســة اإللكتروميكانيكيــة مــن كوريــا الجنوبيــة. عمــل فــي مجــال الصيانــة فــي 

األردن، وعــاد إلــى فلســطين عــام 1998. 

بــدأ البرغوثــي مشــواره النضالــي فــي فتــرة مبكــرة مــن حياتــه، فأثنــاء وجــوده فــي الكويــت 
أتقــن مهارتــي الجــودو واملالكمــة وتــدرب علــى اســتخدام الســالح فــي الصحــراء، وفــي 
ر  ــف قراءاتــه حــول صناعــة املتفجــرات والعبــوات الناســفة، وطــوَّ

َّ
كوريــا الجنوبيــة كث

تجــارب  ببعــض  وقــام  االتصــاالت،  وشــركات  الحاســوب  أجهــزة  اختــراق  مهــارات 
التفجيــر فــي الغابــات.  

البرغوثــي  بــالل  طريــق  عــن  حمــاس  لحركــة  العســكري  بالجنــاح  البرغوثــي  التحــق 
فــي كانــون األول عــام 2000، وتعــاون مــع املهنــدس أيمــن أبــو حــالوة وســليم حجــة، 
كــوادره  مــن  عــدًدا  ب  رام هللا، ودرَّ فــي مدينــة  للقســام  العســكري  للجنــاح  وانضــم 
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مثــل محمــد عرمــان وســيد الشــيخ قاســم ومحمــود شــريتح، وكان لــه دور مهــم فــي 
اإلعــداد لعــدٍد مــن العمليــات االستشــهادية والتفجيريــة منهــا: عمليــة مطعــم ســبارو 
فــي القــدس املحتلــة فــي آب 2001، وعمليــة القــدس املزدوجــة فــي كانــون األول عــام 
منــزل  مــن  أمتــار  بعــد  علــى  املحتلــة  القــدس  فــي  2001، وعمليــة مقهــى »مومنــت« 
رئيــس الــوزراء الصهيونــي شــارون فــي آذار 2002، وعمليــة »ريشــون ليتســيون« فــي 
أيــار 2002، وعمليــة ســكة قطــار »تــل أبيــت« فــي حزيــران 2002، عمليــة الجامعــة 

العبريــة فــي تمــوز 2002.

انكب البرغوثي في سجنه على املطالعة والتأليف، وقد صدر له: »املاجدة ذكريات 
الطريــق«)2013-2012(،  علــى  مهنــدس  الظــل:  »أميــر   ،)2012( وورق«  حبــر  بــال 
الدعــوة  جهــاد  »امليــزان   ،)2013( الصهيونــي«  الشــاباك  وجواســيس  »املقصلــة 
ودعــوة املجاهديــن«)2013(، »فلســطين العاشــقة واملعشــوق« )2015(، املقد�ضــي 
الحــي«  الشــهيد   :2 الطريــق  علــى  »مهنــدس   ،)2015( املزعــوم«  الهيــكل  وشــياطين 

الرحمــة«)2017(. مــالك  »املهندســة:  املقاومــة«)2015(،  »بوصلــة   ،)2016(

األجهــزة  لــدى  يوًمــا   15 ملــدة  اعتقــل  إذ  النضاليــة؛  مســيرته  أثنــاء  البرغوثــي  عانــى 
لتــه  األمنيــة الكويتيــة أثنــاء حــرب الخليــج الثانيــة، واعتقلتــه الســلطات الكوريــة ورحَّ
إلــى األردن، واعتقلتــه األجهــزة األمنيــة الفلســطينية فــي الفتــرة بيــن )9-27 آب عــام 
والحقتــه  هللا،  رام  وســط  شــعبية  احتجاجــات  بعــد  ســراحه  وأطلقــت   ،)  2001
قــوات االحتــالل ومخابراتــه، وهدمــت بيــت عائلتــه، وأصابتــه بالرصــاص مرتيــن فــي 
نــت 

َّ
اشــتباكات معهــا فــي حــي أم الشــرايط وفــي ســوق الخضــار فــي مدينــة البيــرة، وتمك

مــن اعتقالــه فــي مدينــة البيــرة فــي الخامــس مــن آذار/ مــارس عــام 2003 عندمــا كان 
فــي طريقــه إلرســال ابنتــه للطبيــب، وتعــرض لتعذيــٍب قــاٍس علــى مــدار ســتة أشــهر، 
وحكمــت عليــه محاكــم االحتــالل بالســجن املؤبــد 67 مــرة، وهــو الحكــم األعلــى فــي 
تاريخهــا، وعزلتــه منــذ اعتقالــه حتــى عــام 2012، ومنعــت ذويــه مــن زيارتــه، وأعادتــه 
للتحقيــق عــدة مــرات، واعتقلــت زوجتــه وعــدًدا مــن أقاربــه، ورفضــت إدراج اســمه 

فــي صفقــة وفــاء األحــرار.  
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عبد اهلل العارضة

• يف 	 عرابــة  بلــدة  يف  ولــد 
محافظــة جنيــن عــام 1979.

• القــدس 	 ســرايا  يف  قائــد 
لحركــة  العســكري  الجنــاح 

اإلســامي. الجهــاد 

• القياديــة 	 الهيئــة  مســؤول 
العليا ألســرى الجهاد اإلســامي 

يف ســجون االحتــال.

• أحد قيادات الحركة األسيرة.	

ولــد عبــد هللا أحمــد فــارس العارضــة فــي بلــدة عرابــة فــي محافظــة جنيــن فــي التاســع 
إمــام  العارضــة  الشــيخ أحمــد  عــام 1979، والــده  مــن آب/ أغســطس  والعشــرين 
وخطيــب مســجد عرابــة. درس املرحلــة األساســية فــي مدرســة عرابــة، وحصــل أثنــاء 
اعتقالــه فــي ســجون االحتــالل علــى الثانويــة العامــة، ونــال درجــة البكالوريــوس فــي 

التاريــخ مــن جامعــة األق�ضــى. 

التحــق بحركــة الجهــاد اإلســالمي فــي شــبابه املبكــر وانخــرط فــي فعالياتهــا الوطنيــة، 
تخطيــط  فــي  وشــارك  الحــردان،  إيــاد  القيــادي  عبــر  العســكري  لجناحهــا  وانتمــى 
عمليــات  منهــا  ومســتوطنيه،  االحتــالل  قــوات  ضــد  العمليــات  مــن  عــدٍد  وتنفيــذ 
داخــل  الجهــاد  تنظيــم  فــي  أربعــة مســتوطنين، وعمــل  إصابــة  إلــى  أدت  نــار  إطــالق 
للهيئــة  األول  املســؤول  وأصبــح  تنظيميــة،  مناصــب  وتقلــد  االحتــالل،  ســجون 
القياديــة العليــا ألســرى حركــة الجهــاد اإلســالمي فــي ســجون االحتــالل عــام 2019، 
ومســؤول أســرى الحركة في ســجن النقب الصحراوي، وشــارك مع الحركة األســيرة 
منــذ اعتقالــه فــي أغلــب محطــات املواجهــة مــع إدارة مصلحــة الســجون، بمــا فيهــا 
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الطعــام.  عــن  اإلضرابــات 

 ،1999 عــام  أغســطس  آب/  مــن  عشــر  التاســع  فــي  العارضــة  االحتــالل  اعتقــل 
وتعــرض لتحقيــٍق قــاٍس ألكثــر مــن ســتين يوًمــا، وحكمــت عليــه محاكــم االحتــالل 
فتــرات  االنفــرادي  للعــزل  اعتقالــه  خــالل  تعــّرض  عاًمــا،  بالســجن ســتة وعشــرين 
متفاوتــة، وتنقــل بيــن ســجون االحتــالل مثــل جلبــوع والنقــب ومجــدو، وتوفــي والــده 
فــي الخامــس عشــر مــن تشــرين الثانــي/ نوفمبــر عــام 2011 بعــد أدائــه فريضــة الحــج 
ولــم يتمكــن مــن وداعــه، ثــم توفيــت والدتــه فــي الثانــي مــن كانــون الثانــي/ ينايــر عــام 
2017، كمــا حرمــه االحتــالل مــن زيــارة ذويــه لــه فتــرة طويلــة، كمــا أنــه يعانــي مــن عــدة 

أمــراض مزمنــة.
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عبد اهلل الكاهن

• ولــد يف مدينــة نابلــس عــام 	
.1935

• للطائفــة 	 األكبــر  الكاهــن 
 . ية مر لســا ا

• املركــزي 	 املجلــس  عضــو 
ملنظمــة  الفلســطيني 
عــام2018. منــذ  التحريــر 

ولــد عبــد هللا واصــف توفيــق الكاهــن فــي الخامــس مــن أيــار/ يوليــو 1935 فــي مدينــة 
درس  وبنتــان.  ولــدان  ولــه  متــزوج  وهــو  الســامرية،  الطائفــة  مــن  لعائلــة  نابلــس، 

الخالديــة. املدرســة  فــي  املرحلــة االبتدائيــة 

 انخــرط الكاهــن فــي ســوق العمــل فــي ســن مبكــرة مــن حياتــه إلعالــة أســرته، فعمــل 
 لتجليــد الكتــب وتغليفهــا حتــى عــام 1967، ثــم 

ً
فــي مطبعــة حجــاوي، ثــمَّ افتتــح محــال

عمــل مراقًبــا فــي ســوق نابلــس املركــزي ملــدة عاميــن، ثــمَّ عمــل فــي الوســاطة التجاريــة 
لشــراء الزيــت املخصــص لصناعــة الصابــون ملــدة ســتة عشــر عاًمــا، ثــمَّ اشــتغل فــي 
فــي  تجــارة السمســم وصناعــة الطحينــة والحــالوة، كمــا افتتــح معصــرة للسمســم 

مدينــة نابلــس عــام 2008.

فــي مطبعــة  النقابــي عندمــا كان يعمــل  النشــاط  فــي  بدايــة حياتــه  الكاهــن  انخــرط 
حجــاوي، حيــث نشــط فــي نقابــة عمــال املطابــع، وهــو مــا عرضــه فــي بدايــة الســتينيات 
دعــا  بحقوقهــم.  للمطالبــة  للعمــال  تحريضــه  خلفيــة  علــى  العمــل  مــن  للفصــل 
وقــد  والصهاينــة،  الفلســطينيين  بيــن  الســالم  إلــى  مناســبة  مــن  أكثــر  فــي  الكاهــن 
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شــجعته حقبــة التســعينيات ومــا واكبهــا مــن أمــل بنجــاح التســوية علــى إعــالء صوتــه 
مطالًبــا بحــل الصــراع فــي فلســطين بالطــرق الســلمية. وأصبــح مــن مؤيــدي حركــة 
ــه كان  فتــح واســتراتيجيتها السياســية الســلمية، وأخــذ يشــارك فــي فعالياتهــا، كمــا أنَّ
ضمــن وفــود الطائفــة الســامرية للقــاء الرئيــس الفلســطيني الراحــل ياســر عرفــات، 

وكذلــك الرئيــس محمــود عبــاس. 

ترشــح الكاهــن النتخابــات املجلــس التشــريعي عــام 1996 والتــي فــاز فيهــا عــن املقعــد 
يتقلــد منصــب  2005 أن  الســامري، وُعــرض عليــه عــام  النائــب ســلوم  الســامري 
ســفير فلســطين فــي أوروبــا، إال أنــه رفــض ذلــك مــن منطلــق عــدم قدرتــه علــى القيــام 
بــدوره الدينــي خــالل عملــه فــي جــو ثقافــي واجتماعــي مختلــف عــن الــذي عــاش وتربــى 
ــن فــي منصــب »الكاهــن األكبــر« للطائفــة الســامرية فــي فلســطين عــام 2013،  فيــه. ُعّيِ
وبذلــك يكــون هــو الكاهــن األكبــر رقــم 137 ضمــن سلســلة كهــان الطائــف منــذ عهــد 
هــارون عليــه الســالم. اختيــر الكاهــن عضــًوا فــي املجلــس املركــزي الفلســطيني التابــع 

ملنظمــة التحريــر الفلســطينية عــام 2018.

الدولــة  تحقيــق  طريــق  علــى  وخطــوة  جيــًدا  كان  أوســلو  اتفــاق  بــأن  الكاهــن  يــرى 
الفلســطينية، وأنَّ االنقســام مرحلــة ســلبية فــي تاريــخ القضيــة الفلســطينية، وهــي 
خطوة استفادت منها إسرائيل، ومن الضروري استعادة الفلسطينيين لوحدتهم. 
ويعتقــد بــأنَّ الشــراكة السياســية أمــر مهــم، ويجــب أن يكــون هنــاك مشــاركة مــن 
جميــع األطيــاف فــي العمــل السيا�ضــي مــن منطلــق االســتقرار وتعزيــز إقامــة الدولــة 
الفلســطينية، وتعزيــز العمــل الديمقراطــي، ويتوجــب علــى حركتــي حمــاس والجهــاد 
اإلســالمي أن تكونــا تحــت مظلــة برنامــج منظمــة التحريــر. يؤيــد الكاهــن املقاومــة 

الســلمية الشــعبية ويرفــض املقاومــة املســلحة. 
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عبد اهلل عبد اهلل

• ولــد يف مدينــة القــدس عام 	
.1939

• ــس 	 ــوا يف املجل ــب عض انتخ
ــح  ــة فت ــن حرك ــريعي ع التش

ــام 2006.  ــات ع يف انتخاب

• نائــب مفــوض عــام مفوضيــة 	
لحركــة  الدوليــة  العاقــات 

ــام 2021.  ــذ ع ــح من فت

• عضــو املجلــس الثــوري لفتــح 	
منــذ عــام 2009. 

• سفير سابق لفلسطين يف اليونان ولبنان سابًقا. 	

نيســان/  مــن  فــي األول  القــدس  فــي مدينــة  إبراهيــم عبــد هللا  ولــد عبــد هللا محمــد 
إبريــل عــام 1939، وهــو متــزوج ولــه ولــدان وبنــت. درس فــي مدرســة الرشــيدية فــي 
القــدس، ونــال درجــة البكالوريــوس فــي الفلســفة مــن جامعــة دمشــق عــام 1965، 
والدبلــوم فــي علــم نفــس مــن الجامعــة العربيــة فــي بيــروت عــام 1969، واملاجســتير 
فــي علــم االجتمــاع مــن جامعــة كارلتــون )Calrton( فــي كنــدا عــام 1982، والدكتــوراه 
فــي العالقــات الدوليــة عــام 1992. عّيــن مديــًرا ملكتــب منظمــة التحريــر فــي كنــدا فــي 
الفتــرة بيــن عــام )1972-1990(، ثــم ســفيًرا لفلســطين فــي اليونــان بيــن عــام )1990-

 لــوزارة الخارجيــة الفلســطينية بيــن عــام )2003-2006(، وســفيًرا 
ً

2003(، ثــم وكيــال
لفلســطين فــي لبنــان بيــن عامــي )2011-2010(.

االشــتراكي،  العربــي  البعــث  لحــزب  الثانويــة  دراســته  مرحلــة  فــي  هللا  عبــد  انتمــى 



134

سلسلة النخبة الفلسطينية 3

عــام  فيهــا  وتفــرغ  فتــح  بحركــة  التحــق  هللا،  ورام  القــدس  منطقــة  فــي  فيــه  ونشــط 
1968، وحصــل علــى تدريــب عســكري خــالل تواجــده فــي بيــروت، ثــم اختيــر عضــًوا 
فــي  عضــًوا   2006 عــام  وانتخــب  بيــروت،  فــي  لفتــح  الدوليــة  العالقــات  مكتــب  فــي 
املجلــس التشــريعي وشــغل مســؤولية اللجنــة السياســية فيــه، كمــا انتخــب عضــًوا 
العالقــات  نائــب مفوضيــة  2009، وأصبــح  عــام  الثــوري لحركــة فتــح  فــي املجلــس 

.2012 عــام  الحركــة  فــي  الدوليــة 

ــه يؤمــن بأنــه ينتمــي لحركــة تحــرر وطنــي  ال يتبنــى عبــد هللا أيديولوجيــا محــددة، ولكنَّ
تاريــخ  فــي  إيجابيــة  ونقلــة  مهًمــا  ــا 

ً
اتفاق أوســلو  اتفــاق  ويعتبــر  لالســتقالل،  تســعى 

إليــه  ترنــو  كانــت  مــا  تحقيــق  فــي  نجاحــه  عــدم  مــن  بالرغــم  الفلســطيني،  النضــال 
منظمــة التحريــر، ويــرى بــأنَّ الســلطة الفلســطينية ضــرورة أفرزتهــا حاجــة الشــعب 
الفلســطيني، وأنــه بعــد توقيــع أوســلو كان ال بــد مــن مؤسســة تنقــل الشــعب مــن 
االحتــالل لالســتقالل، وحتــى اآلن لــم تفقــد الســلطة مدلولهــا بالرغــم أنهــا لــم تحقــق 

الهــدف الــذي أسســت مــن أجلــه.

ــه ال بــد مــن دراســة  يؤيــد عبــد هللا حــق الشــعب الفلســطيني فــي املقاومــة، ويــرى بأنَّ
كل وســيلة للنضــال، معتبــرا أن نوعيــة األســلوب النضالــي تعتمــد بالدرجــة األولــى 
علــى الظــروف املحليــة والدوليــة، ويجــب االســتمرار فــي النضــال ليــزول االحتــالل، 
ويعتبــر أن ملنظمــة التحريــر الــدور األول واألســاس فــي تجميــع الفلســطينيين حــول 
رابــح  هنــاك  وليــس  للجميــع،  مدمــر  االنقســام  وأن  االســتقالل،  هــو  واحــد  هــدف 
الشــمل وتصليــب  للــم  الجهــد  لبــذل كل  الجميــع  داعيــا  فالــكل خاســر،  وخاســر، 

الداخليــة. الجبهــة 

اعتقــل عبــد هللا عــام 1959 علــى خلفيــة نشــاطه السيا�ضــي فــي حــزب البعــث العربــي 
االشــتراكي.
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عبد الناصر عيسى

• ــة يف 	 ــم باط ــد يف مخي ول
ــام 1968. ــس ع ــة نابل مدين

• قائــد يف كتائــب الشــهيد 	
عــز الديــن القســام.

• القياديــة 	 الهيئــة  رئيــس 
العليــا ألســرى حركــة حمــاس 

ســابقا.

• الشــأن 	 يف  وباحــث  كاتــب 
الصهيونــي. 

ولــد عبــد الناصــر عطــا هللا شــاكر عي�ضــى فــي مخيــم بالطــة لالجئيــن الفلســطينيين فــي 
مدينــة نابلــس فــي األول مــن تشــرين األول/ أكتوبــر عــام 1968، ألســرة فلســطينية 
درس  املحتلــة.  حيفــا  قضــاء  املهجــرة  دنــدن  طيــرة  قريــة  إلــى  أصولهــا  تعــود  الجئــة 
املرحلــة األساســية فــي مدرســة مخيــم عســكر التابعــة لوكالــة الغــوث، والثانويــة فــي 
املدرســة اإلســالمية فــي مدينــة نابلــس، وحصــل منهــا علــى الثانويــة العامــة، والتحــق 
السياســية  العلــوم  فــي  البكالوريــوس  درجــة  ونــال  نابلــس،  فــي  النجــاح  بجامعــة 
والعالقــات الدوليــة مــن جامعــة »تــل أبيــب املفتوحــة« عــام 2007 وهــو فــي ســجون 
االحتــالل، ودرجــة املاجســتير فــي دراســات الديمقراطيــة مــن نفــس الجامعــة عــام 
2009، ودرجــة املاجســتير الثانيــة فــي الدراســات اإلســرائيلية مــن جامعــة القــدس/ 

أبــو ديــس عــام 2014. 

 ،1983 عــام  يــد جمــال منصــور  علــى  املســلمين  اإلخــوان  بجماعــة  التحــق عي�ضــى 
وأصبــح عضــًوا فــي اللجنــة الطالبيــة املســؤولة عــن املدرســة اإلســالمية فــي نابلــس، 
وانتمــى لحركــة حمــاس فــور انطالقهــا، وشــارك فــي أنشــطتها وفعالياتهــا فــي مقاومــة 
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النجــاح  جامعــة  فــي  اإلســالمية  الكتلــة  صفــوف  فــي  ونشــط  الصهيونــي،  االحتــالل 
الوطنيــة، وأصبــح مســؤولها األول، وانتمــى لخليــة عســكرية تابعــة لحركــة حمــاس 
داخــل مخيــم بالطــة عــام 1988، ثــم انضــم لصفــوف »كتائــب القســام« الجنــاح 
والتصــق  الضيــف،  محمــد  مــع  وتواصــل   ،1994 عــام  حمــاس  لحركــة  العســكري 
باملهنــدس يحيــى عيــاش، وتنقــل ســًرا بيــن الضفــة الغربيــة  وقطــاع غــزة، وتعــاون مــع 
محيــي الديــن الشــريف، وســاهم فــي تشــكيل عــدٍد مــن الخاليــا العســكرية التــي نفــذت 
عمليتــان استشــهاديتان فــي حافلتيــن؛ إحداهــا كانــت تمــر فــي إحــدى شــوارع مدينــة 
»رامــات غــان«، والثانيــة فــي حــي »رامــات أشــكول« فــي القــدس املحتلــة، وقــد حدثتــا فــي 
ــه حــاول الفــرار مــن ســجن عســقالن عبــر حفــر  شــهري تمــوز وآب عــام 1995، كمــا أنَّ

نفــق مــن داخــل الغرفــة 2 طولــه عشــرة أمتــار. 

فــي ســجون االحتــالل، وقــد  يعتبــر عي�ضــى مــن قــادة الحركــة الفلســطينية األســيرة 
ســاهم فــي تشــكيل أول هيئــة قياديــة عليــا ألســرى حمــاس فــي ســجون االحتــالل، وتــم 
انتخابــه رئيســا لهــا عــام 2005، ويعتبــر مــن مهند�ضــي وثيقــة األســرى عــام 2006، 
بيــن عامــي  السادســة  الــدورة  فــي  للرئيــس  للهيئــة ونائبــا  انتخــب منســًقا عاًمــا  كمــا 

.2019 )2015-2017(، ويتــرأس اللجنــة السياســية فــي الهيئــة منــذ عــام 

فــي  خصوًصــا  االحتــالل،  ســجون  داخــل  الثقافيــة  الحيــاة  فــي  دوًرا  عي�ضــى  مــارس 
مجــال التعليــم، وهــو املســؤول عــن امللــف األكاديمــي فــي ســجون االحتــالل داخــل 
مــة منهــا كتــاب 

َّ
حركــة حمــاس. نشــر عــدًدا مــن الكتــب والدراســات واألبحــاث املحك

فــي  الجديــدة  »الليبراليــة  األبحــاث:  ومــن  مشــترك(،   ،2011( االعتقــال«  »مقاومــة 
االقتصاد واحتجاجات 2011 في إسرائيل« )2015(، و»تراجعات في الديمقراطية 
الضفــة  مــن  ألجــزاء  اإلســرائيلي  و»الضــم   ،)2018(  »2017-2015 اإلســرائيلية 
الغربيــة، الدوافــع، والســيناريوهات، والتداعيــات« )2020(، كمــا نشــر عــدًدا آخــر 

مــن املقــاالت التــي تعنــى بالقضيــة الفلســطينية والشــأن الصهيونــي. 

عانــى عي�ضــى خــالل مســيرته النضاليــة مــن األســر واملطــاردة؛ فقــد أصيــب برصــاص 
االحتــالل مرتيــن: األولــى أثنــاء مشــاركته فــي االحتجــاج ضــد مذبحــة صبــرا وشــاتيال 
 ،1988 عــام  بالطــة  مخيــم  قــرب  اندلعــت  مواجهــات  إثــر  والثانيــة   ،1982 عــام 
واعتقلتــه قــوات االحتــالل أول مــرة عــام 1986، والثانيــة عــام 1988 ملــدة عاميــن 
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ونصــف، كمــا هــدم االحتــالل الصهيونــي منزلــه واعتقلــه للمــرة الثالثــة عــام 1993 
ملــدة عــام كامــل، وحرمــه مــن إتمــام دراســته فــي جامعــة النجــاح، وطــارده ملــدة عــام، 
 ،1995 عــام  أغســطس  آب/  مــن  عشــر  التاســع  فــي  نابلــس  مدينــة  مــن  واعتقلــه 
وحكــم عليــه بالســجن مــدى الحيــاة مرتيــن، وتعــرض خــالل اعتقالــه لتحقيــق قــاس 
عامــي بيــن  ونصــف  عاميــن  مــدة  االنفــرادي  العــزل  فــي  وق�ضــى  أشــهر،  أربعــة   ملــدة 

)1997 - 1999(، إضافــة إلــى العديــد مــن مــرات العــزل علــى فتــرات مختلفــة، وأعــاده 
االحتــالل للتحقيــق أثنــاء ســجنه أكثــر مــن مــرة، وتوفــي والــداه عــام 2012 دون أن 

يلقــي عليهمــا نظــرة الــوداع األخيــر. 
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عزام سلهب 

• ولــد يف مدينــة الخليــل عــام 	
 .1956

• ــس 	 ــوا يف املجل ــب عض انتخ
التشــريعي عــن حركــة حماس 

ــام 2006.  ــات ع يف انتخاب

• نائــب رئيس الجمعيــة الخيرية 	
اإلسامية.  

• ــن 	 ــر م ــر أكث ــى يف األس أمض
ــرج  ــدي م ــد مبع ــا، وأح 13 عاًم
ــى  ــام 1992 إل ــر ع ــور أواخ الزه

ــان. ــوب لبن جن

• أستاذ جامعي يف الشريعة وداعية إسامي وخطيب.	

ولد عزام نعمان عبد الرحمن سلهب في مدينة الخليل في العشرين من تموز/ يوليو 
عــام 1956، وهــو متــزوج ولديــه ثمانيــة أوالد وثــالث بنــات. أنهــى املرحلتيــن األساســية 
فــي الفرعيــن الشــرعي  فــي مــدارس الخليــل وحصــل علــى الثانويــة العامــة  والثانويــة 
واألدبــي مــن املدرســة الشــرعية فــي الخليــل عــام 1975، ونــال درجــة البكالوريــوس 
واملاجســتير والدكتــوراه فــي العقيــدة اإلســالمية مــن الجامعــة اإلســالمية فــي املدينــة 
املنــورة عــام 1986. عمــل محاضــًرا فــي كليــة الشــريعة فــي جامعــة الخليــل منــذ عــام 
مجلــس  فــي  الخليــل  لجامعــة  ومندوبــا  ســنتين،  ملــدة  للكليــة  عميــًدا  ــن  وُعّيِ  ،1986
التعليــم العالــي )1990-1991(، كمــا عمــل محاضــًرا فــي جامعــة القــدس املفتوحــة.

 نشــأ في أســرة متدينة، وانتمى لجماعة اإلخوان املســلمين عام 1976 أثناء دراســته 
م  وقــدَّ فعالياتهــا،  فــي  وشــارك  تأسيســها،  فــور  حمــاس  لحركــة  وانتمــى  الجامعيــة، 
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مســاهمات فــي الجوانــب الوعظيــة والتوعويــة واالجتماعيــة، ثــم توســع نشــاطه إلــى 
الجانــب النقابــي املؤسســاتي، فأســس مــع آخريــن رابطــة علمــاء فلســطين، وأصبــح 
نائًبــا لرئيــس الجمعيــة الخيريــة اإلســالمية، وقــد فــاز بعضويــة املجلــس التشــريعي 
عــن قائمــة التغييــر واإلصــالح فــي انتخابــات عــام 2006، وأصبــح بموجبهــا عضــًوا فــي 

املجلــس الوطنــي الفلســطيني. 

فــي  الحــق  انتصــار  وحتميــة  الفلســطينية  للقضيــة  املســتقبل  بــأن  ســلهب  يؤمــن 
اتفــاق  عــارض  واألتقــى.  واألفضــل  لألصلــح  البقــاء  ألن  الباطــل،  واندحــار  النهايــة 
أوســلو، واعتبــره كارثًيــا علــى القضيــة الفلســطينية والشــعب الفلســطيني، ويــرى أن 
ــض حركــة 

ْ
إلــى َرف أثــر االنقســام كان كبيــًرا علــى الشــعب والقضيــة، مرجعــا األمــر 

فتــح لنتائــج االنتخابــات وانقالبهــا علــى الشــرعية الــذي تســبب فــي االنقســام، مؤكــدا 
أن مصيــر الشــعب فــي العــودة إلــى الوحــدة ولــّم الشــمل، ويــرى أن مــن حــق الشــعب 
الفلســطيني اســتخدام الوســائل كافــة للتخلــص مــن االحتــالل، وهــذا ُمقــر فــي كل 
كافــة  السياســية  التوجهــات  بإشــراك  وينــادي  الســماوية،  والشــرائع  املعتقــدات 
علــى  ترتيبهــا  يعــاد  أن  بعــد  ولكــن  ومؤسســاتها،  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  فــي 
أســس جديــدة، تتســع لهــذه التوجهــات وحجــم تضحياتهــا ونضالهــا علــى الســاحة 

الفلســطينية. 

اعتقله االحتالل أول مرة عام 1989، ثمَّ توالت اعتقاالته حتى أم�ضى في الســجن 
مــرج  إلــى  االحتــالل  أبعــده  كمــا  اعتقالــه،  أثنــاء  والــداه  وتوفــي  عاًمــا،   13 مــن  أكثــر 
الزهــور جنــوب لبنــان أواخــر عــام 1992، وأصبــح مطلوًبــا لالحتــالل مــا بيــن األعــوام 
مــن قبــل جهــات مجهولــة، حيــث  بيتــه  )1998-2002( وتكــررت االعتــداءات علــى 
تعــرض بيتــه وســيارته إلطــالق النــار، كمــا أنــه ممنــوع مــن الســفر منــذ فتــرة طويلــة.
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عصام بكر 

• ــن يف 	 ــة بروقي ــد يف قري ول
محافظــة ســلفيت عــام 1967.

• عضــو اللجنــة املركزيــة لحزب 	
ــعب الفلسطيني.  الش

• ممثل حــزب الشــعب يف لجنة 	
الفصائــل الوطنيــة يف الضفــة 

الغربية.

• اللجنــة 	 ســكرتاريا  عضــو 
ــرائيل«. الوطنية ملقاطعة »إس

• منســق القــوى الوطنية واإلســامية يف محافظــة رام اهلل 	
والبيرة. 

ولــد عصــام بكــر عبــد الرحمــن فــي قريــة بروقيــن فــي محافظــة ســلفيت فــي األول مــن 
أبنــاء. حصــل علــى درجــة  أربعــة  متــزوج ولديــه  عــام 1967، وهــو  / أغســطس  آب 
وعلــى  بيرزيــت،  جامعــة  مــن  السياســية  والعلــوم  االجتمــاع  علــم  فــي  البكالوريــوس 

القــدس. مــن جامعــة  اإلســرائيلية  الدراســات  فــي  املاجســتير 

تأثــر بكــر بشــخصية والــده الــذي كان أحــد كــوادر الحــزب الشــيوعي، فبــدأ ممارســة 
عــام  الفلســطيني  الشــيوعي  للحــزب  وانتمــى  حياتــه،  بواكيــر  فــي  الوطنــي  النشــاط 
1983، وشــارك فــي فعالياتــه، ونشــط فــي الحركــة الطالبيــة إبــان دراســته الجامعيــة، 
جامعــة  فــي  الشــعب  لحــزب  الطالبــي  الــذراع  الطلبــة  اتحــاد  كتلــة  ســكرتير  فــكان 

بيرزيــت.

 تــدرج فــي العمــل الحزبــي مــن عضــو خليــة حزبيــة إلــى رئيــس لجنــة محليــة، ثــم عضــو 
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لجنــة منطقــة فــي ســلفيت، فنائــب ســكرتير ســلفيت، ثــم عضــوا فــي الهيئــة القياديــة 
فــي حــزب الشــعب فــي محافظــة رام هللا، ثــمَّ نائبــا لســكرتير الحــزب فــي محافظــة رام 
هللا والبيــرة، ومســؤول العالقــات الوطنيــة فــي الحــزب، ثــم عضــوا فــي اللجنــة املركزيــة 
للحــزب، وممثــل الحــزب فــي لجنــة القــوى الوطنيــة واإلســالمية فــي الضفــة الغربيــة 
منــذ عــام 2000، ومنســق قــوى رام هللا والبيــرة، وعضــو ســكرتاريا اللجنــة الوطنيــة 

.BDS ملقاطعــة إســرائيل وفــرض العقوبــات عليهــا وســحب االســتثمارات منهــا

املاديــة  النظريــة  ويتبنــى  لينينيــا،  ماركســيا  شــيوعيا  باعتبــاره  نفســه  بكــر  يقــدم 
الديــن  بفصــل  يؤمــن  علمانــي  وهــو  أساســها،  علــى  الحــزب  يقــوم  التــي  الجدليــة 
عــن الدولــة، ويكتــب املقــاالت فــي الصحــف واملواقــع اإللكترونيــة، وُيســتضاف فــي 

السيا�ضــي. الشــأن  علــى  للتعليــق  الفضائيــات 

بــكل  ــه  وأنَّ واحــدة،  وحــدة  تواجــده  أماكــن  كل  فــي  الفلســطيني  الشــعب  أن  يؤمــن 
الفلســطينية  الثــورة  وأنَّ  االســتقالل،  حتــى  معركتــه  يواصــل  حــي  شــعب  مكوناتــه 
ــه لــن يقــود  املعاصــرة حولــت اللجــوء إلــى هويــة، ويعــارض اتفــاق أوســلو ويــرى بأنَّ
لبنــاء دولــة ولــن يحقــق األهــداف الفلســطينية، وقــد اســتغله االحتــالل ملحــو الهويــة 
بــأنَّ االنقســام السيا�ضــي كارثــي ومدمــر للقضيــة  والكيانيــة الفلســطينية، ويعتبــر 
الفلســطينية، وهــو ضربــة للمشــروع الوطنــي برمتــه، وقــد نمــت فــي ظلــه جماعــات 
مصالــح داخــل حركتــي حمــاس وفتــح، لهــا مصلحــة فــي اســتمراره، وهنــاك ترســيخ 
طــي  الصعــب  مــن  بــات  حتــى  وغــزة،  الضفــة  بيــن  لالنفصــال  وتكريــس  لالنقســام 

صفحتــه فــي هــذه املرحلــة.

 يدعــم بكــر كل أشــكال املقاومــة بمــا فيهــا الكفــاح املســلح املكفــول بالقانــون الدولــي، 
لكــنَّ اســتخدام أي وســيلة تخضــع لعــدة عوامــل؛ منهــا التوافــق الوطنــي، ووجــود 
مرجعيــات واضحــة للعمــل العســكري، مــع ميلــه أكثــر للمقاومــة الشــعبية املفتوحــة 
بــكل أشــكالها، ويعــارض تفكيــك الســلطة ويدعــو إلــى إعــادة تعريــف بنيتهــا وأهدافهــا 
 أمنًيــا لالحتــالل، إلــى ســلطة 

ً
يــراد لهــا أن تكــون وكيــال وتغييــر وظيفتهــا مــن ســلطة 

تدعــم صمــود النــاس واملزارعيــن، تحديــًدا فــي القــدس ومناطــق ج، ويعتقــد أن علــى 
برنامــج كفاحــي واضــح، وأن  أســاس  التحريــر علــى  فــي منظمــة  االنخــراط  الجميــع 
يتــم تفعيــل مؤسســات منظمــة التحريــر واالتفــاق علــى اســتراتيجية وطنيــة جديــدة 
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بمشــاركة الفصائــل اإلســالمية، والتوافــق علــى انتخابــات للمجلــس الوطنــي، وإعادة 
تشــكيله على أســاس اســتراتيجية وطنية جديدة، معتبرا أن التناقض األســاس هو 

مــع االحتــالل فــي ظــل مرحلــة التحــرر الوطنــي.

اعتقــل االحتــالل بكــر أول مــرة عــام 1984 لعــدة أيــام، ثــم اعتقلــه عــام 1987 إداريــا 
ملــدة 3 أشــهر تبعــه اعتقــال آخــر مــدة 7 أشــهر، وطــارده االحتــالل مــدة عــام ونصــف، 

كمــا تعــرض للمنــع مــن الســفر بيــن األعــوام )1996-1990(.
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علي جرادات

• يف 	 ســعير  بلــدة  يف  ولــد 
ــام 1955. ــل ع ــة الخلي محافظ

• قيــادي يف الجبهة الشــعبية 	
ــطين.  لتحرير فلس

• الكتــاب 	 اتحــاد  عضــو 
الفلســطينيين.

• من كوادر الحركة الفلســطينية 	
األسيرة. 

• كاتب وباحث وصحفي. 	

ولــد علــي عبــد الرحمــن جــرادات فــي بلــدة ســعير فــي محافظــة الخليــل فــي الثالــث مــن 
تمــوز/ يوليــو عــام 1955، وهــو متــزوج ولــه بنــت وولــد. درس املرحلتيــن األساســية 
والثانويــة فــي مدرســة ســعير، والتحــق بجامعــة دمشــق، ونــال درجــة البكالوريــوس 
دائــرة  فــي  أكاديمًيــا  عمــل مســاعًدا   .1981 بيرزيــت  مــن جامعــة  االجتمــاع  علــم  فــي 
 فــي مؤسســة الحــق »القانــون مــن 

ً
 ميدانيــا

ً
علــم االجتمــاع فــي جامعــة بيرزيــت، وباحثــا

أجــل اإلنســان«، كمــا عمــل صحفًيــا، وتــرأس تحريــر مجلــة الهــدف، وكتــب بشــكل 
مســتمر فــي صحيفــة األيــام الفلســطينية.  

 بــدأ جــرادات نشــاطه الوطنــي فــي فتــرة مبكــرة مــن حياتــه، ونشــط فــي العمــل الطالبــي 
أثنــاء دراســته الجامعيــة، فــكان عضــًوا فــي اتحــاد الطلبــة الفلســطينيين فــي جامعــة 
فــي جامعــة بيرزيــت، وانتمــى للجبهــة الشــعبية لتحريــر  ا طالبًيــا 

ً
ثــم ناشــط دمشــق، 

فلســطين، وأصبــح قيادًيــا فيهــا، وهــو مــن كــوادر الحركــة الفلســطينية األســيرة.

ُعــرف جــرادات بشــخصيته الصلبــة؛ إذ لــم يعتــرف فــي التحقيــق التــي تعــرض لهــا فــي 
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أكثــر مــن مركــز تحقيــٍق صهيونــي، وُعــرف بيــن األســرى بزهــده، ونهمــه فــي القــراءة 
الواســعة.  وثقافتــه 

»شــمس  روايــة  لــه  وصــدر  الفلســطينيين،  الكتــاب  اتحــاد  عضويــة  جــردات  نــال 
 ،)1998( الديمقراطيــة«  الفلســطيني: هزيمــة  »اليســار  )1998(، وكتــاب  األرض« 
باإلضافــة   ،)2019 )مذكــرات،  تتدفــق«،  حريــة  ذاكــرة  وحــدك:  »لســت  وكتــاب 
فــي  السياســية  والتحليــالت  والدراســات  املقــاالت  مــن  كبيــًرا  عــدًدا  نشــره  إلــى 
مجــالت وصحــف ومواقــع إلكترونيــة، تناولــت فيهــا مختلفــة موضوعــات القضيــة 

 . لفلســطينية ا

مــن  أكثــر  االحتــالل  ســجون  فــي  فق�ضــى  النضاليــة؛  مســيرته  أثنــاء  جــرادات  عانــى 
15 عاًمــا، منهــا مــا يزيــد عــن 13 عاًمــا فــي االعتقــال اإلداري، وكان اعتقالــه األول فــي 
الخامــس عشــر مــن آب عــام 1976 بعــد شــهرين مــن عودتــه مــن جامعــة دمشــق فــي 
زيــارة ألهلــه، وقــد اتهمــه االحتــالل فــي حينــه باالنضمــام إلــى تنظيــم محظــور وتنظيــم 
آخريــن وتلقــي تدريبــات علــى الســالح، وخضــع لتحقيــق قــاٍس فــي أربعــة اعتقــاالت 
لــدى االحتــالل، وكان آخــر اعتقــال لــه فــي الحــادي والثالثيــن مــن تشــرين األول عــام 
2019، كمــا منعــه االحتــالل مــن الســفر منــذ عــام 1977، وحرمــه مــن إتمــام تعليمــه 
فــي جامعــة دمشــق، وفــرض عليــه اإلقامــة الجبريــة فــي بلدتــه ملــدة ســتة أشــهر عــام 
بيــن  أربــع ســنوات  مــدة  بيرزيــت، وطــارده  فــي  الجامعيــة  ــل دراســته 

َّ
مــا عط  ،1980

عامــي )1985-1989(، وحرمــه مــن زيــارة األهــل أثنــاء االعتقــال لســنوات، وأصيــب 
بجلطــة قلبيــة كادت تنهــي حياتــه وهــو فــي معتقــل عوفــر الصهيونــي فــي األول مــن 
ِقــل بعــد مماطلــة مــن إدارة الســجن إلــى مستشــفى »شــعاري 

ُ
نيســان عــام 2004، ن

تســيدك« وســط القــدس املحتلــة.
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علي القوامسي 

• ولــد يف مدينــة الخليــل عــام 	
 .1940

• عضــو املجلــس التشــريعي 	
 .)2006-1996(

• واملواصــات 	 النقــل  وزيــر 
ــباب  ــر الش )1996-2002( ووزي

.2002 عــام  والرياضــة 

• ــل 	 ــار الخلي ــة إعم ــس لجن رئي
  .)2016-1996(

متــزوج  وهــو   ،1940 عــام  الخليــل  مدينــة  فــي  القواســمي  غــزال  إبراهيــم  علــي  ولــد 
ولديــه ولــدان. درس فــي مــدارس الخليــل وأنهــى الثانويــة العامــة عــام 1958، وحصــل 
فــي جامعــة  كليــة الصيدلــة  مــن  الكيميــاء والصيدلــة  فــي  البكالوريــوس  علــى درجــة 
اإلســكندرية عــام 1964. عمــل بعــد تخرجــه مــن الجامعــة فــي صيدليــة خاصــة فــي 

مدينــة الخليــل ومــا زال يعمــل فيهــا حتــى اآلن.

انتمــى فــي شــبابه لحــزب البعــث، وشــارك فــي نشــاطاته حتــى عــام 1961، حيــث تــرك 
الحــزب بعــد انفصــال ســوريا عــن مصــر، وأيــد منظمــة التحريــر بتأثيــر والــد زوجته د. 
عبــد الخالــق يغمــور، الــذي كان عضــًوا فــي أول لجنــة تنفيذيــة ملنظمــة التحريــر، كمــا 
بــادر مــع آخريــن فــي إنشــاء لجنــة للتوجيــه الوطنــي فــي محافظــة الخليــل عــام 1968، 

ــن أميًنــا لســرها، وفــي نفــس العــام انضــم إلــى حركــة فتــح.  وعّيِ

فــه الرئيــس الراحــل ياســر عرفــات بــإدارة الهــالل األحمــر الفلســطيني، وضغــط 
َّ
كل

ــه رفــض ذلــك. فــاز بمقعــد فــي  عليــه االحتــالل لتعيينــه رئيًســا لبلديــة الخليــل، لكنَّ
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انتخابــات املجلــس التشــريعي عــام 1996، وعيــن وزيــًرا للنقــل واملواصــالت فــي الفتــرة 
بيــن عــام )1996-2002(، ثــمَّ وزيــًرا للشــباب والرياضــة لعــدة أشــهر عــام 2002، كمــا 
ــن رئيســا للجنــة إعمــار الخليــل عــام 1996، وبقــي فــي هــذا املنصــب حتــى منتصــف  ُعّيِ

عــام 2016.

للوحــدة  إال  يحتاجــون  ال  وأنهــم  للفلســطينيين  املســتقبل  بــأنَّ  القواســمي  يؤمــن 
تعتقــد  كانــت  الفلســطينية  القيــادة  بــأن  ويــرى  النصــر.  تحقيــق  حتــى  والصبــر 
االحتــالل  لكــن  فلســطين،  فــي  للوضــع  انتقاليــة  مرحلــة  هــو  أوســلو  اتفــاق  بــأن 
ــا االنقســام فهــو دمــار فــي طريــق حــل القضيــة  اإلســرائيلي تنكــر لالتفــاق وبنــوده، أمَّ
أن  ويجــب  الفلســطيني،  الشــعب  خاصــرة  فــي  ضعــف  نقطــة  وهــو  الفلســطينية، 
تنتهــي هــذه الفتــرة الســوداء فــي تاريــخ القضيــة، وأن يكــون هدفنــا ووجهتنــا هــي إنهــاء 
االحتــالل. ويعتقــد بــأن مــن حــق الشــعب الفلســطيني مقاومــة االحتــالل بالوســائل 
كافــة، مــع األخــذ باالعتبــار بــأن لــكل مرحلــة مــن مراحــل الصــراع مــع املحتــل طريقتهــا 
ووســائلها الخاصــة، ويــرى بــأن الخيــار الوحيــد أمــام الشــعب الفلســطيني فــي الفتــرة 
الحاليــة هــو الســاحة السياســية الدوليــة واملقاومــة الســلمية. ويــرى القواســمي أنــه 
من الضروري إشــراك التوجهات السياســية كافة في منظمة التحرير الفلســطينية 
أبنــاء  لكافــة  والوحيــد  الشــرعي  املمثــل  هــي  املنظمــة  هــذه  إن  حيــث  ومؤسســاتها، 

الفلســطيني. الشــعب 

عــام  واعتقلــه   ،1972 عــام  فلســطين  إلــى  عــاد  ثــم   ،1969 عــام  االحتــالل  أبعــده 
الزمــن. مــن  لفتــرة  الســفر  مــن  ومنعــة  مــرات،  عــدة  بعدهــا  اعتقلــه  ثــم   ،1975
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عماد نوفل 

• قلقيليــة 	 مدينــة  يف  ولــد 
 .1970 عــام 

• ــس 	 ــوا يف املجل ــب عض انتخ
التشــريعي عــن حركــة حماس 

يف انتخابــات عــام 2006. 

• عضــو لجنــة اإلصــاح املركزية 	
قــادة  ومــن  قلقيليــة  يف 
العمــل االجتماعــي اإلســامي 

ــا. فيه

• من مؤسسي جمعية قلقيلية للتأهيل عام 1993.   	

ثانــي/  كانــون  مــن  الرابــع  فــي  قلقيليــة  مدينــة  فــي  نوفــل  راجــح  محمــود  عمــاد  ولــد 
ينايــر عــام 1970، وهــو متــزوج وأب ألربعــة أوالد وبنــت. درس املرحلتيــن األساســية 
والثانويــة فــي مــدارس املدينــة، وحصــل علــى الثانويــة العامــة فــي الفــرع العلمــي مــن 
مدرســة الســعدية عــام 1988، ونــال درجــة البكالوريــوس فــي الدعــوة وأصــول الديــن 
مــن كليــة الدعــوة وأصــول الديــن فــي جامعــة القــدس/ أبــو ديــس عــام 1992، ودرجــة 
عمــل   .2002 عــام  الوطنيــة  النجــاح  جامعــة  مــن  والتشــريع  الفقــه  فــي  املاجســتير 
)1995-2005(، وعمــل محاضــًرا  بيــن األعــوام  التربيــة والتعليــم  فــي ســلك  مدرســا 
غيــر متفــرغ فــي جامعــة القــدس املفتوحــة/ فــرع قلقيليــة فــي الفتــرة بيــن عــام )2002-

  .)2005

تأثــر بالتيــار اإلســالمي فــي مرحلــة مبكــرة مــن حياتــه، وانخــرط فــي نشــاطاته العامــة، 
فــي مجلــس اتحــاد  ا طالبًيــا أثنــاء دراســته الجامعيــة، وانتخــب عضــًوا 

ً
وكان ناشــط

الطلبــة، كمــا بــرز فــي العمــل األهلــي؛ فأســس مــع آخريــن جمعيــة قلقيليــة للتأهيــل 
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فــي  )1993-1995(، وكان عضــًوا  بيــن األعــوام  1993، وكان مديرهــا اإلداري  عــام 
فــي  الخطابــة  فــي  ومتطوًعــا   ،)2005-1995( عــام  بيــن  املدينــة  فــي  اإلصــالح  لجنــة 
مســاجدها، وترشــح لالنتخابات التشــريعية عام 2006 عن كتلة التغيير واإلصالح 
فــي املجلــس الوطنــي، واختيــر  فــي عضويــة املجلــس، وبموجبــه أصبــح عضــًوا  وفــاز 
مقــرًرا للجنــة الجــدار واالســتيطان وعضــًوا فــي لجنتــي التربيــة والتعليــم والسياســية 

فــي املجلــس التشــريعي. 

يؤمــن نوفــل بــأن الصــراع مــع االحتــالل مســتمر، واالحتــالل يســعى لفــرض وجــوده 
األغــوار  بضــم  األخيــرة  قراراتــه  ومــا  الفلســطينية،  لــألرض  اســتهدافه  عبــر  املــادي 
واملســتوطنات إال تأكيــد علــى ذلــك، وبالتالــي يجــب أن يكــون املوقــف املقابــل مــن 

الفلســطيني. الــكل  يمثــل  الفلســطينيين موقــف موحــد 

الســلبيات  وأكثــر  الفلســطيني،  الشــعب  علــى  كارثــة  كان  أوســلو  اتفــاق  بــأن  يــرى   
الســلطة  أن  معتبــرا  نتائجــه،  مــن  هــي  اآلن  الفلســطيني  الشــعب  منهــا  يعانــي  التــي 
ــا املقاومــة فيــرى أنهــا أمــر جامــع،  الفلســطينية غيــر قــادرة علــى االنفــكاك منــه، أمَّ
. ويعتبــر 

ً
وحــق مكفــول، وأي وســيلة يمكــن أن تنهــي االحتــالل تمثــل خيــاًرا مطلوبــا

الحــزب  وحكــم  ناقًصــا،  الجهــد  يبقــى  وبدونهــا  ضــرورة  السياســية  الشــراكة  بــأن 
والتفــرد أمــر مرفــوض، فيمــا دخــول التيــارات السياســية إلــى منظمــة التحريــر يعــزز 
القضيــة الفلســطينية، علــى أن يســبق ذلــك بعــض الترتيبــات. ويؤكــد بــأن االنقســام 
، ومســؤوليته تقع على عاتق 

ً
صفحة يجب أن تطوى، وال يجب أن يتكرر مســتقبال

الطــرف الــذي يســعى دوًمــا لتعطيــل املصالحــة، أمــا فيمــا يتعلــق بآليــة إنهائــه فهــذا 
واضــح وتــم التوافــق عليــه مــراًرا، لكــن مــا ينقــص هــو اإلرادة.

اعتقله االحتالل للمرة األولى عام 1999، ثم توالت اعتقاالته لتبلغ عدة سنوات، 
كمــا تعــرض أثنــاء عملــه فــي التشــريعي إلطــالق النــار علــى مكتبــه مــن مســافة قريبــة 
وإصابتــه بأضــرار ماديــة عــام 2010، كمــا أصــدر االحتــالل قــراًرا بإغــالق مكتبــه، 
ومداهمتــه ومصــادرة محتوياتــه كافــة عــام 2012، فضــال عــن منعــه مــن الســفر منــذ 

مــدة طويلــة.  
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عمر اشتية

• ولــد عــام 1965 يف قريــة تــل 	
غــرب مدينــة نابلــس.

• رئيــس بلديــة تــل عــن كتلــة 	
التغيير واإلصــاح )2012-2005(.

• العــب ومــدرب كراتيــه ىلع 	
املســتويين املحلــي والدولي. 

• مبعــد إلــى مــرج الزهــور جنوب 	
لبنــان أواخر عــام 1992.

ولــد عمــر عبــد اللطيــف مصطفــى اشــتية فــي األول مــن آذار/ مــارس عــام 1965 فــي 
قريــة تــل غــرب مدينــة نابلــس، وهــو متــزوج ولــه ولــدان. درس فــي مدرســة تــل وحصــل 
منهــا علــى الثانويــة العامــة فــي الفــرع األدبــي عــام 1983، وحصــل علــى البكالوريوس في 
الشــريعة مــن جامعــة الخليــل عــام 1996، وعلــى املاجســتير فــي التنميــة والتخطيــط 
السيا�ضــي مــن جامعــة النجــاح الوطنيــة عــام 2012، التحــق ببرنامــج الدكتــوراه فــي 
العلــوم السياســية فــي جامعــة البطانــة فــي الســودان عــام 2016 وينتظــر مناقشــة 
فــي مكتــب  العمــل السيا�ضــي. عمــل  فــي  الفلســطينية  املــرأة  رســالته حــول مشــاركة 
نابلــس للصحافــة بيــن عامــي 1996-1998، وعمــل أيضــا مــدرب ســياقة مركبــات 
 3 ملــدة   1998 املــدارس الحكوميــة عــام  فــي  التربيــة اإلســالمية  عــام 1997، ودّرس 
أعــوام، ثــمَّ اســتقال وتفــرغ للعمــل الخــاص، وبــدأ فــي التدريــس فــي جامعــة القــدس 

املفتوحــة فــرع نابلــس منــذ عــام 2015.

الكتلــة  كــوادر  الخليــل، وكان أحــد  فــي جامعــة  إبــان دراســته  نقابيــا  نشــط اشــتية 
أعــوام  بيــن  مــا  الفتــرة  فــي  الجامعــة  طلبــة  ملجلــس  رئيســا  واختيــر  فيهــا،  اإلســالمية 
العامــة  العالقــات  فــي لجنــة  الزهــور  مــرج  إلــى  إبعــاده  1990. نشــط خــالل   1986-
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ســر  أميــن  اختيــر  حيــث  األهلــي،  بالعمــل  اهتــم  باملبعديــن،  الخاصــة  واإلعــالم 
للمجلــس القــروي لبلــدة تــل فــي الفتــرة بيــن 1996-1999، وكان فــي نفــس الفتــرة نائبــا 
لرئيــس جمعيــة تــل الخيريــة، وفــاز فــي انتخابــات البلديــة عــن كتلــة التغييــر واإلصــالح 

.2012-2005 بيــن  فــي الفتــرة مــا  2005، وأصبــح رئيســها  عــام 

يمــارس اشــتية رياضــة الكراتيــه منــذ عــام 1979، وهــو حائــز علــى الحــزام األســود 
فلســطين  فــي  اليابانيــة  الكراتيــه  جمعيــة  وممثــل  دولــي،  تحكيــم  وعضــو   ،7 دان 
واملنطقــة العربيــة فــي الفتــرة بيــن 2000-2006، وممثــل جمعيــة الكراتيــة التقليديــة 
العامليــة فــي فلســطين واملنطقــة العربيــة منــذ عــام 2006، وممثــل االتحــاد العالمــي 
للبوشــيدوكان ســاموراي بــودو I.B.S.B.F. منــذ عــام 2014، وقــد شــارك فــي تأســيس 
علــى  وأشــرف   ،1999 عــام  حتــى  ســره  أميــن  وكان  للكراتيــه  الفلســطيني  االتحــاد 
وبولنــدا  وفرنســا  والســويد  والنرويــج  ورومانيــا  أملانيــا  فــي  للكراتيــه  تدريبيــة  دورات 

الفلســطيني.  الشــوتوكان  وإيرلنــدا، ويتولــى مســؤولية تدريــب منتخــب 

يعتقد اشتية بأن اتفاق أوسلو من أخطر املراحل في تاريخ القضية الفلسطينية، 
ولــم يكــن خيــار الشــعب الفلســطيني فــي يــوم مــن األيــام، وقــد أثبــت فشــله، كمــا أن 
االنقســام مرحلــة قاتمــة، وقــد انعكــس علــى مجمــل الحيــاة الفلســطينية واملطلــوب 
الوطنيــة  الشــراكة  ويــرى ضــرورة  الوطنيــة،  الوحــدة  إنهائــه وتحقيــق  العمــل علــى 
جامعــا  إطــارا  التحريــر  منظمــة  تصبــح  وأن  اآلخــر،  قبــول  علــى  القائمــة  الحقيقــة 
مشــروع  حــق  املقاومــة  بــأن  ويعتقــد  والسياســية.  الوطنيــة  األطــر  لكافــة  وممثــال 
للفلسطينيين، وقد مارسها الفلسطينيون عبر تاريخهم النضالي الطويل بأشكالها 
املختلفــة، ومــن الواضــح أن شــكلها وأدواتهــا تحــدده ظــروف املــكان والزمــان وطبيعــة 

املرحلــة. 

اعتقــل االحتــالل شــتية عــام 1988، وتعــرض للتحقيــق ملــدة 18 يومــا ثــمَّ أفــرج عنــه، 
واعتقــل مــرة أخــرى عــام 1991 ووجهــت لــه تهــم االنتمــاء لحركــة حمــاس واملشــاركة 
فــي فعاليــات االنتفاضــة وحكــم عليــه حينهــا بـــ 16 شــهرا، ثــم َّ أبعــد أواخــر عــام 1992 
إلــى مــرج الزهــور فــي لبنــان وأم�ضــى هنــاك عامــا كامــال، ثــمَّ اعتقــل مباشــرة بعــد عودته 
إلــى فلســطين وخضــع للتحقيــق ملــدة 30 يومــا ثــم أفــرج عنــه. واعتقــل مــرة رابعــة عــام 
1997 ملــدة شــهرين، وخامســة عــام 2007 ملــدة ثالثــة أشــهر. ومنــع مــن الســفر مــن 

قبــل قــوات االحتــالل فــي الفتــرة مــا بيــن 1987 - 2004.
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 عمر عساف 

• ولــد يف بلــدة رنتيــس يف 	
والبيــرة  اهلل  رام  محافظــة 

.1949 عــام 

• عضو بلدية رام اهلل. 	

• نقابــي وناشــط سياســي يف 	
مجــاالت وطنيــة عــدة.

• كاتب ومحلل سياسي. 	

ولــد عمــر عســاف فــي قريــة رنتيــس فــي محافظــة رام هللا والبيــرة عــام 1949، ألســرة 
فلســطينية الجئــة تعــود أصلهــا إلــى قريــة بيــت نبــاال قــرب مدينــة اللــد املحتلــة، وهــو 
متــزوج ولــه ثــالث بنــات وولــد. ســكن فــي طفولتــه فــي مخيــم دار عمــار شــمال غــرب 
دراســته  أكمــل  ثــم  املخيــم  مدرســة  فــي  األساســية  املرحلــة  درس  هللا.  رام  مدينــة 
الثانويــة فــي مدرســة الهاشــمية، ونــال الثانويــة العامــة مــن مدرســة رام هللا الثانويــة 
عــام 1967، وحصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي اللغــة العربيــة مــن جامعــة دمشــق 
عــام 1972، وعلــى درجــة املاجســتير فــي الدراســات العربيــة املعاصــرة مــن جامعــة 
بنــي  مدرســتي  فــي  درَّس  حيــث   ،1974 عــام  منــذ  التعليــم  قطــاع  فــي  عمــل  بيرزيــت. 
زيــد ونعليــن، ثــم انتقــل للتدريــس فــي الكليــة األهليــة فــي رام هللا عــام 1980، وعمــل 
إلــى  1985، وعــاد  فــي الجامعــة عــام  1982 ودّرس  بيرزيــت عــام  فــي مكتبــة جامعــة 
األعــوام  بيــن  الخــاص  القطــاع  ثــمَّ   ،1997 عــام  الحكومــي  القطــاع  فــي  التدريــس 

 .)2012  -  2000(

تأثــر عســاف بصعــود الحركــة الوطنيــة، فانخــرط فــي نشــاطاتها السياســية مبكــرا، 
فــي الســبعينات، فعمــل مــع آخريــن علــى تشــكيل  فــي إطــار العمــل النقابــي  ونشــط 
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إطــار نقابــي وطنــي ضــم معلمــي املــدارس الحكوميــة، وكان عضــًوا فــي لجنــة ســرية 
انتخــب  املعلميــن«.  التحــاد  التحضيريــة  بـ«اللجنــة  ســميت  الغــرض  لهــذا  تشــكلت 
فــي تشــكيل  فــي الثمانينــات، وشــارك  فــي جامعــة بيرزيــت  ســكرتيًرا لنقابــة العامليــن 
اتحــاد العامليــن فــي قطاعــات التعليــم، والــذي ضــم فــي صفوفــه معلمــي الجامعــات 
ــذ مــع آخريــن عــدًدا مــن  ووكالــة الغــوث ونقابــة العامليــن فــي املــدارس الخاصــة، ونفَّ
الفعاليــات منهــا اإلضــراب الــذي خاضتــه نقابــة العامليــن فــي جامعــة بيرزيــت واســتمر 

ملئــة يــوم.

ســاهم عســاف فــي تأســيس »القيــادة الوطنيــة املوحــدة« بدايــة االنتفاضــة األولــى، 
عــن  الدفــاع  حركــة  فــي  نشــط  كمــا   ،1991-1990 عامــي  بيــن  االحتــالل  وطــارده 

الفلســطينية،  الســلطة  تأســيس  بعــد  الحكومييــن  املعلميــن 

مقاطعــة  وحملــة  العــودة،  حــق  عــن  املدافعــة  اللجــان  إطــار  فــي  عســاف  ينشــط 
أنــه خــاض  كمــا  االنقســام،  إنهــاء  التطبيــع، وحمــالت  االحتــالل BDS، ومناهضــة 
االنتخابــات التشــريعية عــام 2006 ولــم يفــز، فــي حيــن فــاز بعضويــة مجلــس بلديــة 
مدينــة رام هللا عــام 2012. شــارك فــي العديــد مــن املؤتمــرات الفلســطينية والعربيــة 

الفلســطينية.  بالقضيــة  املهتمــة  والدوليــة 

واإلذاعــات  الفضائيــات  علــى  ويســتضاف  السياســية،  املقالــة  عســاف  يكتــب 
للحديــث حــول مســتجدات القضيــة الفلســطينية، وصــدر لــه العديــد مــن املؤلفــات 
منهــا: حركــة معلمــي املــدارس الحكوميــة فــي الضفــة 1967-2000، والديمقراطيــة 
ظــل  فــي  والديمقراطيــة   ،1993-1994 واملمارســة  الخطــاب  بيــن  الفلســطينية 

الســلطة. 

معــاٍد  ــه  أنَّ علــى  نفســه  ويصنــف  املاركســية،  األيديولوجيــة  عســاف  يتبنــى 
للسياســات الليبراليــة والحركــة الصهيونيــة. يــرى بــأن املســتقبل لصالــح القضيــة 
وبــروز  العالــم،  علــى  األمريكيــة  الهيمنــة  تراجــع  ظــل  فــي  خصوصــا  الفلســطينية، 
أقطــاب أخــرى كالصيــن وروســيا وسياســات ترامــب الجديــدة، باإلضافــة للتحــوالت 
اإلقليميــة خصوًصــا صمــود ســوريا وهزيمــة محــور دول الخليــج، وإفــالس القيــادة 
بــروز  أمــام  الطريــق  فتــح  والــذي  أوســلو،  قيــادات  الراهنــة ال ســيما  الفلســطينية 
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قــوى جديــدة جذريــة فــي الســاحة الفلســطينية تعيــد بنــاء املشــروع الوطنــي وأدواتــه، 
ــن  ــه النكبــة الفلســطينية الثانيــة، معتبــرا أنــه دشَّ ويعــارض اتفــاق أوســلو، ويــرى بأنَّ
ل  نهايــة املشــروع الوطنــي وتراجــع دور اليســار، وَضــَرَب القيــم الفلســطينية، وحــوَّ
وتوســع  االحتــالل،  مــع  العــرب  لتطبيــع  ومهــد  إرهــاب،  إلــى  الفلســطيني  النضــال 
الوجــود  فــي  دولتــه  بحــق  فلســطيني  اعتــراف  علــى  االحتــالل  وحصــل  االســتيطان، 
بنتائــج  فتــح  حركــة  قبــول  عــدم  االنقســام  أســباب  مــن  بــأن  ويــرى  أمنهــا،  وحفــظ 
َفــَس الهيمنــة، إضافــة إلــى العقليــة 

َ
االنتخابــات وتــداول الســلطة، واإلصــرار علــى ن

فــي قــرار الحســم العســكري، فنشــأ  لــدى حركــة حمــاس، واســتعجالها  الشــمولية 
أن  ويعتقــد  املصالحــة،  تحقيــق  تعيــق  وفئويــة  شــخصية  مصالــح  الطرفيــن  لــدى 
إنهــاء االنقســام يتطلــب ضغطــا شــعبيا فــي الضفــة وغــزة يفــوق الضغــوط األمريكيــة 
واإلســرائيلية علــى طرفــي االنقســام، باإلضافــة لتفعيــل دور القــوى األخــرى بمــا فيهــا 
الجهــاد اإلســالمي واليســار للمشــاركة ومغــادرة موقــع املتفــرج، ويؤمــن عســاف بحــق 
الشــعب الفلســطيني فــي ممارســة املقاومــة النتــزاع حقوقــه، ومنهــا املقاومــة املســلحة 
التــي أجازتهــا األمــم املتحــدة، باإلضافــة لألشــكال األخــرى مثــل املقاطعــة، واملقاومــة 

واالنتفاضــة. الشــعبية، 

اعتقلــه االحتــالل عــام 1978، ثــم توالــت اعتقاالتــه، وق�ضــى فــي ســجون االحتــالل 
أكثــر مــن ثمانــي ســنوات، وفصلــه االحتــالل مــن العمــل عــام 1978. صــدر بحقــه 
قراًرا باإلبعاد خارج فلســطين عام 1991، واعتقله الســلطة الفلســطينية لنشــاطه 
الدفــاع عــن املعلميــن عــام 1997 ملــدة أســبوعين، وفــي عــام 2000 أعيــد اعتقالــه 
فيهــا  راديــو »الحــب والســالم«، حّمــل  مــع  إذاعيــة  إثــر مقابلــة  يوًمــا  ملــدة خمســين 
الرئيــس  املعلميــن، واتهــم بوصــف  الفلســطينية املســؤولية عــن إضــراب  الســلطة 

الراحــل ياســر عرفــات بالفســاد. 
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عنان األترية

• ــة 	 ــام 1961 يف مدين ــدت ع ول
ــس. نابل

• محافظــة 	 محافــظ  نائــب 
.2009 عــام  منــذ  نابلــس 

• وعضــو 	 مجتمعيــة  ناشــطة 
يف العديــد مــن املؤسســات 
والجمعيات النســوية والخيرية 

ــة.  والطبي

• عضــو إقليــم فتح يف نابلس 	
.)2006-1999(

مايــو 1961  أيــار/  مــن  الثانــي عشــر  فــي  األتيــرة  الرحمــن  ولــدت عنــان خليــل عبــد 
لعائلــة فلســطينية مــن مدينــة نابلــس شــمال الضفــة الغربيــة، وهــي متزوجــة ولهــا 
ثالثــة أبنــاء. درســت املرحلــة االبتدائيــة فــي مدرســة قرطبــة واإلعداديــة فــي مدرســة 
الكرمــل، وحصلــت علــى الثانويــة العامــة فــي الفــرع العلمــي مــن مدرســة العائشــية 
 ،1984 عــام  بيرزيــت  جامعــة  مــن  الكيميــاء  فــي  البكالوريــوس  وعلــى   ،1980 عــام 
والتحقــت ببرنامــج املاجســتير فــي الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان فــي جامعــة بيرزيــت 
عــام 2018. عملــت فــي مستشــفى االتحــاد النســائي فــي مدينــة نابلــس، ضمــن طاقــم 
التثقيفيــة  البرامــج  بيــن 1986-1993، وتولــت مســؤولية  مــا  الفتــرة  فــي  الــدم  بنــك 
والعالقــات الدوليــة فــي االتحــاد العــام لنقابــات عمــال فلســطين فــي الفتــرة مــا بيــن 
1993-1999، ثــم انتقلــت للعمــل مديــرة للمختبــرات واألغذيــة فــي وزارة التمويــن فــي 
 فــي محافظــة نابلــس عــام 2001، 

ً
الفتــرة مــا بيــن 1999-2000، وعينــت مديــرا عامــا

وهــي نائــب محافــظ محافظــة نابلــس منــذ عــام 2009.  
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بــدأت األتيــرة مشــوارها النضالــي فــي ســن مبكــرة مــن حياتهــا، متأثــرة بدعــم والدتهــا 
وبتجربــة والدهــا، الــذي كان عضــوا فــي بلديــة مدينــة نابلــس وأحــد وجهائهــا، فأخــذت 
فــي املظاهــرات وتكتــب الشــعارات الوطنيــة وتــوزع املنشــورات، وســاهمت  تشــارك 
فــي جامعــة بيرزيــت وحصلــت علــى عضويــة  فــي تأســيس حركــة الشــبيبة الطالبيــة 

مجلــس الطلبــة.

القيــادة  مــع  التواصــل  منهــا  تنظيميــة  مهــام  األولــى  االنتفاضــة  إبــان  األتيــرة  تولــت 
الفلســطينية فــي الخــارج فيمــا يتعلــق بالقطــاع الصحــي، والتشــبيك مــع املؤسســات 
الداعمــة فــي الخــارج، إضافــة ملتابعتهــا مللفــات الجرحــى والشــهداء. انتخبــت عضــو 
إقليــم فــي حركــة فتــح عــن محافظــة نابلــس عــام 1999، وحافظــت علــى عضويتهــا 
حتــى عــام 2006. تطوعــت فــور انــدالع االنتفاضــة الثانيــة عــام 2000 للعمــل ضمــن 
املحافظــة.  خــالل  مــن  الصحــي  للعمــل  بالتنســيق  وبــدأت  نابلــس،  محافظــة  كادر 
لت مــع آخريــن لجنــة 

َّ
تولــت عضويــة اللجنــة األهليــة لدعــم انتفاضــة األق�ضــى، وشــك

الطــوارئ فــي محافظــة نابلــس والتــي عملــت فــي الفتــرة مــا بيــن -2002 2009، وتولــت 
أيضــا مهــام املحافــظ ورئيــس البلديــة إبــان اجتيــاح جيــش االحتــالل ملدينــة نابلــس 
رفيديــا.  مستشــفى  فــي  إقامتهــا  مقــر  مــن  املدينــة  شــؤون  تديــر  وكانــت   2002 عــام 
أوكلــت لهــا مســؤولية اللجــان الشــعبية، التــي شــكلت بقــرار مــن محافــظ نابلــس منــذ 

بدايــة انــدالع االنتفاضــة الثانيــة وال زالــت حتــى اآلن تقــوم بعملهــا. 

لألتيــرة مســاهمة فــي العمــل األهلــي فهــي عضــو فــي العديــد مــن املؤسســات النســوية 
والخيريــة والطبيــة كمــا أنهــا عضــو فــي املجلــس االستشــاري لحركــة فتــح منــذ عــام 

 .2006

تــرى األتيــرة بــأن القضيــة الفلســطينية تمــر بمرحلــة صعبــة وال حــل يلــوح باألفــق 
والصــراع مــع االحتــالل مرشــح للتصاعــد، ولهــذا علــى الفلســطينيين عــدم إســقاط 
خيار املقاومة، وإن كانت املقاومة الشعبية هي الوسيلة األنجع ملواجهة االحتالل. 
وتعتقــد بــأن اتفــاق أوســلو وضعنــا علــى الخريطــة السياســية لكننــا لــم نتمكــن مــن 
االســتفادة منــه ووظفــه االحتــالل لصالحــه، وأن االنقســام وصمــة عــار علــى جبيــن 
فــي حصولــه،  كل فلســطيني وقــد لعبــت بعــض األجنــدات الخارجيــة دورا محوريــا 
للفلســطينيين  هــي املظلــة الجامعــة  التحريــر  مــن تجــاوزه، وبمــا أن منظمــة  والبــد 
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وجــب تفعيلهــا وإصالحهــا وتعزيــز الشــراكة فيهــا، ومــن املهــم دخــول حركتــي حمــاس 
والجهــاد اإلســالمي فيهــا لكــن ليــس مــن بــاب املحاصصــة، وإنمــا مــن خــالل الخيــار 

الديمقراطــي والتوافــق.

تعرضــت األتيــرة ملضايقــات االحتــالل مــذ كانــت طالبــة فــي الصــف التاســع، حيــث 
احتجــزت مــع آخريــن فــي مقــر الحاكــم العســكري الصهيونــي فــي املدينــة مــن الصبــاح 
إلــى املســاء بشــكل يومــي ولفتــرة طويلــة، وكان يتــم التحقيــق معهــا حــول نشــاطاتها، 
وقــد تعرضــت لالعتقــال عــام 1977 ملــدة شــهر عقــب تنظيــم تظاهــرات ضــد إقامــة 
مســتوطنة ألــون موريــه، كمــا تــم نقلهــا تعســفيا مــن مدرســتها إلــى مدرســة أخــرى ملــدة 
عــام درا�ضــي كامــل، وُمنعــت مــن الســفر فــي الفتــرة مــا بيــن 1980-1994، وأصيبــت 
أعقــاب  فــي  انــدالع مظاهــرات طالبيــة  إبــان   1980 عــام  الرقبــة  فــي  إصابــة خطيــرة 
رضــت عليهــا اإلقامــة الجبريــة فــي 

ُ
استشــهاد إحــدى طالبــات جامعــة بيــت لحــم، وف

منزلها عام 1982 ملدة 15 شــهر. تعرضت لإلصابة بشــظية بالرأس خالل جولة لها 
فــي مخيــم بالطــة شــرق املدينــة إبــان االنتفاضــة الثانيــة، وإصابــة أخــرى فــي مواجهــات 
بلــدة بيــت فوريــك شــرق املدينــة. وقــد منعهــا االحتــالل مــن الســفر فــي الفتــرة مــا بيــن 

.2005-2002
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عيسى اجلعربي 

• ولــد يف مدينــة الخليــل عــام 	
 .1966

• يف 	 املحلــي  الحكــم  وزيــر 
العاشــرة. الحكومــة 

• اإلداريــة يف 	 الهيئــة  عضــو 
جمعيتي الشــبان املســلمين، 
والجمعيــة الخيرية اإلســامية 

ــل. يف الخلي

• أســير محــرر قضــى أكثر مــن 10 	
ســنوات يف ســجون االحتال. 

ولــد عي�ضــى خيــري عي�ضــى الجعبــري فــي مدينــة الخليــل فــي الحــادي عشــر مــن كانــون 
أول/ ديســمبر عــام 1966، وهــو متــزوج ولديــه أربــع بنــات. تلقــى تعليمــه األسا�ضــي 
والثانــوي فــي مــدارس الخليــل، وحصــل علــى الثانويــة العامــة مــن مدرســة الحســين 
بــن علــي عــام 1985، ونــال درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة الكيماويــة مــن الجامعــة 
األردنية عام 1990، ودرجة البكالوريوس في التربية اإلســالمية من جامعة القدس 
املفتوحــة، ودرجــة املاجســتير فــي الفقــه وأصولــه مــن جامعــة القــدس/ أبــو ديــس 
عــام 2016 عــن رســالته » اختيــارات اإلمــام الطبــري فــي الحــدود«. عمــل فــي مجــال 
التجــارة، ثــمَّ أدار مصنًعــا لألحذيــة تملكــه عائلتــه فــي مدينــة الخليــل عــام 1996، 

وأصبــح وزيــًرا للحكــم املحلــي فــي الحكومــة العاشــرة عــام 2006. 

التحــق الجعبــري بالحركــة اإلســالمية عــام 1982، وانخــرط فــي نشــاطاتها الدعويــة 
والتوعويــة واالجتماعيــة، واندمــج فــي عملهــا املؤس�ضــي الخدمــي، وانتخــب عضــًوا فــي 
الهيئــة اإلداريــة لجمعيــة الشــبان املســلمين عــام 1991، وعضــًوا فــي الهيئــة اإلداريــة 

للجمعيــة الخيريــة اإلســالمية عــام 2000 وتســلم أمانــة ســرها.



158

سلسلة النخبة الفلسطينية 3

يهتم الجعبري بالدراسات اإلسالمية الشرعية والفكرية، وله عدد من اإلصدارات 
منهــا: اختيــارات اإلمــام الطبــري فــي مســائل الحــدود )دراســة فقهيــة مقارنــة(، وهكــذا 
علمنــي أبــي، واإلمــام برهــان الديــن الجعبــري شــيخ القــراء وشــيخ حــرم الخليــل عليــه 

الســالم حياتــه وآثــاره، وغيرهــا مــن الدراســات.

الدائمــة، ذلــك أن  التســويات  فــي فلســطين ال يحتمــل  يــرى الجعبــري أن الصــراع 
قطاعــا واســعا مــن طرفــي الصــراع الفلســطيني والصهيونــي يتمســكون باملنطلقــات 
العقائديــة للصــراع، مــا يــؤدي إلــى عــدم نجــاح أيــة تســوية قائمــة علــى تنــازل الطرفيــن 
إلــى حلــول مؤقتــة  عــن بعــض مطالبهــم، لكــن هــذا ال يمنــع مــن إمكانيــة الوصــول 
لالســتعداد  اســتراحة  مرحلــة  أنــه  الطرفــان  يــدرك  خيــار  وهــو  طويلــة(،  )هدنــة 
الســتئناف الصــراع، والنتظــار تغييــر فــي موازيــن القــوى، علــى أن الظــروف الدوليــة 
واإلقليميــة الحاليــة ال توفــر األجــواء املناســبة للطرفيــن لالتفــاق علــى هكــذا حلــول. 

ويتحمــل  الفلســطينيين،  وأضعفــت  ســلبية  االنقســام  انعكاســات  بــأن  ويعتقــد   
طرفــاه مســؤولية حدوثــه، كمــا أن البرامــج التــي يتبناهــا الطرفــان تســير فــي خطــوط 
األدنــى  الحــد  علــى  االتفــاق  إمكانيــة  مــن  يمنــع  ال  ذلــك  لكــنَّ  تتقاطــع،  ال  متوازيــة 
 تؤســس موافقــة حركــة حمــاس علــى برنامــج الدولــة علــى حــدود 

ً
املشــترك، فمثــال

ســنة 1967، مــع تأكيدهــا علــى حقهــا فــي املطالبــة ببقيــة فلســطين أرضيــة مناســبة 
إال  تقبــل  ال  اآلخــر  الطــرف  لــدى  املتنفــذة  الجهــة  أن  غيــر  عليهــا،  االتفــاق  يمكــن 
لــن  أمــر  مــع فتــح بشــكل كامــل، وهــو  بالحلــول الصفريــة، أي أن تتماهــى حمــاس 
ينجــح. يعتبــر بــأن مــن حــق أي شــعب يتعــرض لالحتــالل أن يدافــع عــن نفســه بشــتى 
الســبل التــي أباحتهــا الشــرائع الســماوية واالتفاقيــات األرضيــة، بمــا فــي ذلــك املقاومــة 
الســلمية وغيرهــا، ويؤكــد أن دعــوة البعــض لالقتصــار علــى املقاومــة الســلمية لــن 
مــن حقوقــه املشــروعة، فالعالــم  إلــى تحصيــل �ضــيء  الفلســطيني  بالشــعب  تصــل 
ال يفهــم إال لغــة القــوة، واملرفــوض هــو االقتصــار علــى املقاومــة الســلمية ونبــذ مــا 
ســواها مــن أشــكال املقاومــة. ويــرى أن الســلطة واملنظمــة مؤسســات تعــود للشــعب 
 فيهــا، وذلــك 

ً
الفلســطيني كلــه، وبنــاًء عليــه فالواجــب أن يكــون كل الشــعب ممثــال

يقت�ضــي – وفــق األعــراف الديمقراطيــة – حــق األغلبيــة فــي تبنــي هــذه املؤسســات 
لبرنامجهــا، لكــن هنالــك متنفذيــن داخــل املنظمــة والســلطة يتمتعــون بامتيــازات 
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فــي ســبيل  ويمنعــون دخــول بقيــة الحــركات السياســية فيهمــا ويضعــون العراقيــل 
ذلــك.

اعتقــل االحتــالل الجعبــري أول مــرة عــام 1993، ثــمَّ توالــت اعتقاالتــه حتــى تجــاوزت 
العشــر ســنوات. 
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 غادة عبد اهلادي

• نابلــس 	 مدينــة  يف  ولــدت 
.1957 عــام 

• ــة 	 ــواء للثقاف ــز ح ــة مرك رئيس
ــون. والفن

• الوطنــي 	 املجلــس  عضــو 
الفلســطيني منــذ عــام 2006.

• نابلــس 	 زكاة  لجنــة   عضــو 
.)2005 -1999(

• عضــو اللجنــة الوطنيــة العليــا 	
ــس )2000 – 2009(. ــة نابل يف محافظ

الضفــة  شــمال  نابلــس  مدينــة  فــي  الهــادي  عبــد  عــارف  الرحيــم  عبــد  غــادة  ولــدت 
الغربيــة عــام 1957، وهــي متزوجــة ولهــا ثــالث بنــات وولــد. درســت املرحلــة االبتدائيــة 
فــي مدرســة الكرمــل، واإلعداديــة فــي املدرســة الفاطميــة، والثانويــة فــي مدرســة جمــال 

عبــد الناصــر، وحصلــت منهــا علــى الثانويــة العامــة فــي الفــرع األدبــي عــام 1974.

تأثــرت عبــد الهــادي بالحالــة الوطنيــة العامــة وبحادثــة استشــهاد الفتــاة شــادية أبــو 
غزالــة. نشــطت فــي العمــل النســوي املؤس�ضــي؛ فســاهمت فــي إنشــاء مركــز األســرة 
مــع  وأسســت   ،1995 عــام  العمــل حتــى  فــي  اســتمر  والــذي   ،1987 عــام  التنمــوي 
أخريــات مركــز حــواء للثقافــة والفنــون عــام 1994 وترأســته، ونفــذت مــن خاللــه 
العديــد مــن املشــاريع الثقافيــة والتراثيــة واالجتماعيــة، كمــا كانــت عضــوا فــي لجنــة 
زكاة نابلــس )1999-2005(، وفــي اللجنــة الوطنيــة العليــا فــي محافظــة نابلــس عــام 
)2000 – 2009(، وهــي عضــو فــي املجلــس الوطنــي الفلســطيني منــذ عــام 2006، 



161

سلسلة النخبة الفلسطينية 3

وعضــو فــي جمعيــة األســرى واملحرريــن منــذ عــام 2005.

تــرى عبــد الهــادي أنــه طاملــا بقــي فلســطيني واحــد علــى قيــد الحيــاة، فمــن املســتحيل 
القبــول باالحتــالل، وبالتالــي فــإن مواجهــة االحتــالل ومقاومتــه ســتبقى مســتمرة، 
وتعتقــد بوجــود مخــاوف علــى القضيــة الفلســطينية ومســتقبلها نتيجــة للظــروف 
فــي  اتفــاق أوســلو وتعتبــره ســيًئا وســبًبا  الراهنــة محلًيــا وإقليمًيــا ودولًيــا، وترفــض 
الواقــع الــذي تمــر بــه القضيــة، وتــرى أن لالنقســام الفلســطيني انعكاســات ســلبية 
علــى واقــع القضيــة، داعيــة للوحــدة وفــق برنامــج متفــق عليــه وطنًيا، ومطالبة بعقد 
مجلس وطني موحد خارج فلســطين، وتحقيق الشــراكة السياســية بمشــاركة كافة 
التنظيمــات والفصائــل الوطنيــة فــي مؤسســات منظمــة التحريــر بمــا فيهــا حمــاس 
عبــد  وتؤمــن  حقيقيــة،  وشــراكة  وطنــي  توافــق  أســس  علــى  اإلســالمي،  والجهــاد 
الهــادي باملقاومــة بــكل أشــكالها التــي شــرعتها املواثيــق الدوليــة، وتعتبرهــا مــن حــق 

الفلســطيني حتــى ينــال حريتــه.

تعرضــت عبــد الهــادي لالعتقــال مــن قبــل قــوات االحتــالل اإلســرائيلي عــام 1970، 
، وكانــت أصغــر أســيرة فلســطينية داخــل ســجون 

ً
وكان عمرهــا فــي حينــه 13 عامــا

الشــعبية،  الجبهــة  مــع  بالعمــل  االحتــالل  اتهمهــا  وقــد  الوقــت،  ذلــك  فــي  االحتــالل 
فقضــت فــي االعتقــال اإلداري فــي ذلــك الحيــن تســعة أشــهر، واعتقلــت مــرة أخــرى 
عــام 1983 ملــدة ســتة أشــهر، ثــم اعتقلــت مــرة ثالثــة عــام 1992، ملــدة شــهر، ومنعهــا 

االحتــالل مــن الســفر فحرمهــا مــن إكمــال دراســتها فــي جامعــة دمشــق. 
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فايز السقا 

• ولد يف بيت لحم عام 1951.	

• ــس 	 ــًوا يف املجل ــب عض انتخ
ــح  ــة فت ــن حرك ــريعي ع التش

ــام 2006.  ع

• الوطنــي 	 املجلــس  عضــو 
الفلســطيني.

• ــي 	 ــه السياس ــوض التوجي مف
لحــم  بيــت  محافظــة  يف 

.)1999-1995(

ولــد فايــز أنطــون الســقا فــي بيــت لحــم فــي الخامــس عشــر مــن تشــرين أول/ أكتوبــر 
فــي  والثانــوي  األسا�ضــي  تعليمــه  تلقــى  ولــدان.  ولديــه  متــزوج  وهــو  1951م،  عــام 
مــدارس بيــت لحــم، وحصــل علــى الثانويــة العامــة عــام 1970، ثــم حصــل علــى درجــة 
البكالوريــوس فــي الهندســة الجيولوجيــة مــن إحــدى الجامعــات اإلســبانية فــي مدريــد 
عــام 1985م. عمــل مفوًضــا للتوجيــه السيا�ضــي فــي محافظــة بيــت لحــم بيــن األعــوام 

 .)1999-1995(

ا طالبًيــا وطنًيــا 
ً
انتمــى الســقا لحركــة فتــح فــي وقــت مبكــر مــن حياتــه، ومــارس نشــاط

بيــن الطلبــة الفلســطينيين فــي إســبانيا، وتفــرغ للعمــل الوطنــي فــي إطــار حركــة فتــح 
عــام 1985، وأوكلــت لــه مهمــات وطنيــة فــي أكثــر مــن دولــة عربيــة وأوروبيــة والتينيــة. 
عــاد إلــى فلســطين عــام 1995، وانتخــب نائًبــا فــي املجلــس التشــريعي عــن حركــة فتــح 

فــي انتخابــات عــام 2006. 

الصعيــد  علــى  مرحلــة  ألصعــب  تتعــرض  الفلســطينية  القضيــة  بــأن  الســقا  يــرى 
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الدولــي واإلقليمــي، حيــث وِضعــت علــى الهامــش ولــم تعــد محــوًرا للقضايــا العربيــة 
مــا  بســبب  جــدا  صعبــة  بلحظــات  يمــر  الوطنــي  النضــال  أن  مضيفــا  والدوليــة، 
ــر فــي  يحــدث فــي الوطــن العربــي، كمــا أنَّ حــل القضيــة الفلســطينية يحتــاج إلــى تغيُّ
موازيــن القــوى اإلقليميــة والدوليــة، ويعتقــد الســقا أن اتفــاق أوســلو كان يمكــن 
أن يكــون مشــروًعا لتمكيــن الشــعب الفلســطيني فــي تلــك املرحلــة التاريخيــة، لكــن 
تــم تعطيلــه بعــد حادثــة اغتيــال إســحاق رابيــن ومــا تبعهــا مــن أحــداث مفصليــة علــى 
رأســها االنتفاضــة الثانيــة واغتيــال الشــهيد ياســر عرفــات، وقــد أخــذ االحتــالل مــا 
يريــده مــن أوســلو وأكثــر مــن ذلــك، وبالتالــي أصبــح االتفــاق خــارج التاريــخ وال يمثــل 

الفلســطيني. الشــعب  طموحــات 

بــأن االنقســام الفلســطيني هــو مؤامــرة مــن أجــل إضعــاف الشــعب  يؤمــن الســقا 
الفلســطيني، وهــو ســبب تعثــر قضيتــه وســقوط أســهمها أمــام املجتمــع الدولــي، فــال 
يمكــن أن نفهــم أو نســتوعب أن شــعًبا تحــت االحتــالل يمكــن أن ينقســم علــى ذاتــه، 
كانــت  أجــل االســتقالل والحريــة،  مــن   

ً
التــي خاضــت نضــاال العالــم  ففــي كل دول 

تجتمــع كافــة القــوى السياســية ضمــن برنامــج وطنــي عــام، وتتــرك خالفاتهــا إلــى مــا 
بعــد التحريــر. 

فــي  الحــق  الشــعوب  يمنــح  املتحــدة  األمــم  ميثــاق  مــن   51 البنــد  أن  الســقا  يــرى 
فــال  لــه،  تتعــرض  اعتــداء  أي  تجــاه  نفســها  عــن  للدفــاع  الوســائل  كل  اســتعمال 
يســتطيع أحــد فــي العالــم أن يمنــع الشــعب الفلســطيني مــن اســتخدام كل وســائل 
املقاومــة املتاحــة لديــه إلنهــاء االحتــالل، لكــن يجــب التوافــق علــى طبيعــة املقاومــة 
فــي كل مرحلــة مــن املراحــل، والبــد مــن التركيــز علــى املقاومــة الجماهيريــة الشــعبية 
كمــا كانــت فــي االنتفاضــة األولــى، وانخــراط الشــعب الفلســطيني بأكملــه فيهــا. يأمــل 
أن يتــم إشــراك كافــة القــوى والفصائــل الفلســطينية فــي منظمــة التحريــر والســلطة 
بمــا فيهــا الحــركات اإلســالمية، ضمــن برنامــج وطنــي شــامل، يأخــذ بعيــن االعتبــار 

ومعطياتهــا.  املرحلــة  إمكانــات 
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فتحي القرعاوي

• راميــن يف 	 ولــد يف قريــة 
محافظــة طولكــرم عــام 1958. 

• ــس 	 ــوا يف املجل ــب عض انتخ
حركــة  عــن  التشــريعي 
حمــاس يف انتخابــات عــام 

 .2006

• قيــادي يف حركــة حمــاس 	
طولكــرم. يف 

• الزهــور 	 مــرج  إلــى  أبعــد 
أواخــر عــام  لبنــان  جنــوب 

 .1 9 9 2

الثانــي  فــي  طولكــرم  محافظــة  فــي  راميــن  قريــة  فــي  القرعــاوي  محمــد  فتحــي  ولــد 
1958، ألســرة الجئــة تعــود أصولهــا إلــى قريــة  والعشــرين مــن نيســان/ إبريــل عــام 
ــرة قضــاء حيفــا، وهــو متــزوج ولــه ثمانيــة أوالد وبنــت. درس املرحلــة  صباريــن املهجَّ
التابعــة لألونــروا، وحصــل علــى شــهادة  نــور شــمس  فــي مدرســة مخيــم  األساســية 
الثانويــة العامــة مــن املدرســة الفاضليــة الثانويــة فــي مدينــة طولكــرم عــام 1978، 
الجامعــة  فــي  الشــريعة  كليــة  مــن  والتشــريع  الفقــه  فــي  البكالوريــوس  درجــة  وأنهــى 
األردنيــة عــام 1982. عمــل بعــد تخرجــه فــي األعمــال الحــرة، ثــم عمــل محاضــرا ملــدة 
ــن إماًمــا وخطيًبــا ملســجد عثمــان  ســنتين فــي الكليــة العصريــة بمدينــة رام هللا، وُعّيِ
بــن عفــان عــام 1990، ثــمَّ انتقــل إلــى املســجد الرئي�ضــي فــي مخيــم نــور شــمس، كمــا 
عمــل مدرًســا فــي مدرســة األوقــاف الشــرعية فــي طولكــرم بيــن أعــوام )2005-2000(. 

نشــأ القرعــاوي فــي أســرة متدينــة وتبنــى الفكــر اإلســالمي فــي فتــرة مبكــرة مــن حياتــه، 
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ضمــن  ونشــط  املا�ضــي،  القــرن  ســبعينات  أواخــر  مــع  اإلســالمية  للحركــة  وانتمــى 
التيــار اإلســالمي، وكان عضــًوا فــي مجلــس اتحــاد الطلبــة فــي الجامعــة. فــاز بمقعــد فــي 
املجلــس التشــريعي عــن كتلــة التغييــر واإلصــالح عــام 2006، وبموجــب ذلــك أصبــح 

عضــًوا فــي املجلــس الوطنــي. 

عاًمــا..   25 بعــد  الزهــور  مــرج  كتابــه  منهــا  والدراســات  الكتــب  مــن  عــدد  لــه  صــدر 
اإلعالميــة.  املبعديــن  معركــة 

الفرقــة  فعوامــل  األرض،  وتتحــرر  االحتــالل  زوال  بحتميــة  القرعــاوي  يؤمــن 
أوســلو  بــأن  ويــرى  فنــاء االحتــالل،  إلــى  فــي املجتمــع اإلســرائيلي ســتؤدي  الداخليــة 
ــه منــح االحتــالل شــرعية االســتيالء علــى 

ّ
الفلســطيني ألن كان كارثًيــا علــى الشــعب 

ويعتقــد  واقتصادًيــا،  سياســًيا  الفلســطيني  الشــعب  وكبــل  الفلســطينية،  األرض 
االنتخابــات  بنتائــج  فلســطيني  طــرف  اعتــراف  لعــدم  نتيجــة  جــاء  االنقســام  بــأن 
التشــريعية، كمــا أن هنالــك ضغوطــات خارجيــة علــى بعــض القيــادات الفلســطينية 
مــن أجــل اســتدامة االنقســام، ويــرى بــأنَّ خيــار ممارســة الكفــاح املســلح حــق كفلتــه 
وأمــام  الشــعوب،  مــن  بدًعــا  ليــس  الفلســطيني  كافــة، والشــعب  الدوليــة  الشــرائع 
الشــعب أدوات كثيــرة للمقاومــة بمــا فيهــا الكفــاح املســلح، ويؤكــد علــى حــق جميــع 

الفلســطينية.  التحريــر  فــي منظمــة  تمثــل  أن  الفلســطينية  الفصائــل 

قــاٍس  لتحقيــق  خضــع  حيــث   ،1990 عــام  مــرة  أول  القرعــاوي  االحتــالل  اعتقــل 
لحوالــي الشــهرين فــي مركــز تحقيــق طولكــرم، ثــمَّ توالــت اعتقاالتــه حتــى أم�ضــى فــي 
ســجون االحتــالل حوالــي تســع ســنوات، وأبعــده إلــى مــرج الزهــور فــي جنــوب لبنــان 
 1996 عــام  الفلســطينية  األمنيــة  األجهــزة  واعتقلتــه  كامــل،  لعــام   1992 أواخــر 
ملــدة ســتة أشــهر، وفرضــْت عليــه اإلقامــة الجبريــة ملــدة شــهر عــام 2005، كمــا أن 
االحتــالل مــا زال يفــرض عليــه منعــا مــن الســفر منــذ عــام 1987، مــا حرمــه إكمــال 

دراســته الجامعيــة وتأديــة فرضــة الحــج. 
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فؤاد الشوبكي

• ولــد يف قطــاع غــزة عــام 	
 .1940

• ــس 	 ــي للرئي ــار املال املستش
ــات.  ــر عرف ياس

• الوطنــي 	 املجلــس  عضــو 
الفلســطيني. 

• العســكري 	 املجلــس  عضــو 
التحريــر  ملنظمــة  األىلع 

ســابًقا. الفلســطينية 

• أكبر األسرى الفلسطينيين سًنا. 	

ولــد فــؤاد حجــازي محمــد الشــوبكي فــي حــي التفــاح فــي قطــاع غــزة فــي األول مــن كانــون 
الثاني/ يناير 1940، وهو متزوج وله أربع بنات وولدان. درس املرحلتين األساســية 
جامعــة  مــن  املحاســبة  فــي  البكالوريــوس  درجــة  وأنهــى  غــزة،  قطــاع  فــي  والثانويــة 
القاهــرة. تقلــد عــدًدا مــن املناصــب بعــد عودتــه إلــى فلســطين عــام 1995، منهــا مديــر 
اإلدارة املاليــة املركزيــة لقــوات األمــن الوطنــي واألجهــزة األمنيــة، واملستشــار املالــي 
للرئيــس ياســر عرفــات، ورئيــس مجلــس إدارة مؤسســة الصخــرة االقتصاديــة، كمــا 
أســس عــدًدا مــن املشــاريع االقتصاديــة مثــل مزرعــة الصخــرة ومصنــع األلبــان فــي 
ديــر البلــح، وكان رئيًســا لبلديــة الزهــراء فــي قطــاع غــزة، ومــن مؤس�ضــي مينــاء غــزة 

البحــري، وقــد تقاعــد برتبــة لــواء.  

التحــق بحركــة فتــح أثنــاء دراســته الجامعيــة، وتفــرغ للعمــل التنظيمــي، وتواجــد فــي 
مواقــع الحركــة فــي ســوريا واألردن ولبنــان وتونــس، وشــارك فــي محطاتهــا النضاليــة 

املختلفــة منــذ أواخــر الســتينيات حتــى انتفاضــة األق�ضــى عــام 2000. 
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ومنظمــة  فتــح  حركــة  فــي  واملؤسســاتية  التنظيميــة  املناصــب  فــي  الشــوبكي  تــدرج 
التحريــر والســلطة الفلســطينية؛ فــكان عضــوا فــي املجلــس العســكري لحركــة فتــح، 
وعضــوا فــي املؤتمــر العــام لحركــة فتــح، وعضــوا فــي املجلــس الثــوري لحركــة فتــح، 
وعضوا في لجنة لبنان في حركة فتح، وعضوا في املجلس العسكري األعلى ملنظمة 
الســلطة  فــي  القومــي  لألمــن  األعلــى  املجلــس  فــي  وعضــوا  الفلســطينية،  التحريــر 
الســلطة  فــي  االجتماعــي  لإلصــالح  العليــا  املركزيــة  اللجنــة  ورئيــس  الفلســطينية، 
الفلســطينية، وهــو عضــو فــي املجلــس الوطنــي الفلســطيني، وكان لــه نشــاطه علــى 
الصعيــد الشــبابي والريا�ضــي؛ فــكان رئيًســا لالتحــاد الفلســطيني للفروســية، ورئيــس 
مجلــس إدارة نــادي الــدرج الريا�ضــي، والرئيــس الفخــري لنــادي الزيتــون الريا�ضــي، 

والرئيــس الفخــري لنــادي التفــاح الريا�ضــي.

أوكلت للشوبكي منذ التحاقه بحركة فتح العديد من املهمات من أبرزها املسؤولية 
عن مالية الحركة، وتأمين الذخائر واألسلحة وإيصالها إلى مواقع منظمة التحرير 
فــي لبنــان، واملســاهمة فــي اإلشــراف علــى عــودة املقاتليــن الفلســطينيين إلــى فلســطين 
بعــد توقيــع اتفــاق أوســلو، وقــد اتهمــه االحتــالل بمســؤوليته عــن ســفينة األســلحة 
)كاريــن A(، التــي اعترضتهــا الحربيــة اإلســرائيلية فــي البحــر األحمــر فــي الثالــث مــن 

كانــون ثانــي/ ينايــر 2002.

عانــى الشــوبكي خــالل مســيرة حياتــه؛ إذ حوصــر فــي املقاطعــة فــي مدينــة البيــرة عــام 
2002، وُســجن فــي ســجن أريحــا تحــت حراســة أمريكيــة وبريطانيــة إلــى أن اختطفــه 
االحتــالل مــن ســجن أريحــا فــي الرابــع عشــر مــن آذار/ مــارس عــام 2006 مــع أميــن 
عــام الجبهــة الشــعبية أحمــد ســعدات وعــدٍد آخــر مــن املناضليــن الفلســطينيين، 
فــي مركــز تحقيــق املســكوبية ملــدة شــهرين، وأصــدرت محكمــة  وتعــرض للتحقيــق 
صهيونيــة الحكــم عليــه بالســجن ملــدة 20 عاًمــا، ويعانــي الشــوبكي مــن عــدة أمــراض 
منهــا ســرطان البروتســتات وأمــراض القلــب واملعــدة والعيــون، وقــد توفيــت زوجتــه 
عــام 2011 دون أن يتمكــن مــن وداعهــا، ورفضــت محاكــم االحتــالل اإلفــراج عنــه 
هــا خفضــت حكمــه إلــى 17 عــام، ورفضــت  فــي محكمــة« ثلثــي املــدة« عــام 2017، لكنَّ

االســتئناف علــى الحكــم.      
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كايد جرادات

• ــعير يف 	 ــة س ــد يف مدين ول
ــام 1956.  ــل ع ــة الخلي محافظ

• ســفير ســابق لفلســطين يف 	
جيبوتــي ومدغشــقر. 

• مســؤول ســابق لفتــح يف 	
ســر  وأميــن  اليمــن  إقليــم 

الخليــل. شــمال  إقليــم 

• رئيس بلدية سعير سابقا.  	

ولــد كايــد خليــل جــرادات فــي مدينــة ســعير عــام 1956، وهــو متــزوج ولديــه ســتة مــن 
األبنــاء. درس املرحلــة األساســية فــي مــدارس ســعير، وحصــل علــى الثانويــة العامــة 
األدب  فــي  البكالوريــوس  درجــة  ونــال   ،1974 عــام  الثانويــة  حلحــول  مدرســة  مــن 
1980، ودرجــة املاجســتير  فــي جمهوريــة اليمــن عــام  اإلنجليــزي مــن جامعــة عــدن 
عــام   )Hungarian Academy of Sciences( املجاريــة  العلميــة  األكاديميــة  مــن 
 .1997 عــام  األكاديميــة  نفــس  مــن  التربيــة  فلســفة  فــي  الدكتــوراه  ودرجــة   ،1990
 إعالمًيــا فــي منظمــة التحريــر فــي اليمــن بيــن األعــوام )1976 - 1982(، 

ً
ــن مســؤوال ُعّيِ

ثــمَّ ســفيًرا لفلســطين فــي جيبوتــي بيــن األعــوام )1983-1988(، وســفيًرا لفلســطين 
للتوجيــه  سياســًيا  ومفوًضــا   ،)1992-1988( األعــوام  بيــن  مدغشــقر  جزيــرة  فــي 
السيا�ضــي برتبــة عقيــد جنــوب الضفــة الغربيــة بيــن األعــوام )1997-2003(، ومديــًرا 
عاًمــا فــي مكاتــب الداخليــة فــي الخليــل وحلحــول وبيــت لحــم عــام 2003 حتــى تقاعــده 

 .2012 عــام 

فــي  فــي صفوفهــا، وكان مســؤولها  انتمــى جــردات لحركــة فتــح عــام 1975، ونشــط 
إقليــم اليمــن الديمقراطــي، وعضــوا فــي مؤتمرهــا العــام الخامــس عــام 1988. عــاد 
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إلــى فلســطين عــام 1997، وانتخــب أميًنــا لســر إقليــم شــمال الخليــل بيــن األعــوام 
)1999-2007(، وكان عضــًوا فــي املؤتمــر العــام الســادس لفتــح عــام 2008، وعضــًوا 
لبلديــة  فــي محافظــة الخليــل، وأصبــح رئيًســا  التنفيــذي واالستشــاري  فــي املجلــس 

ســعير عــام 2012.

ــه  يعتبــر جــرادات بــأن الشــعب الفلســطيني مهمــا بلغــت بــه حــاالت اإلحبــاط، إال أنَّ
ســيبحث عــن وســائل مختلفــة مــن أجــل تحقيــق أهدافــه وطموحاتــه فــي التحــرر مــن 
االحتالل، ويرى بأن اتفاق أوسلو لم يكن اختيارًيا، بل جاء تزامنا وحالة الضعف 
بهــا الشــعب الفلســطيني وقيادتــه، واالتفــاق ال يمثــل الحــد األدنــى  التــي كان يمــر 
مــن الحلــم الفلســطيني، ويعتقــد بــأن االنقســام جريمــة بحــق الشــعب الفلســطيني 
ل أزمــة فرديــة وأخالقيــة أكثــر ممــا هــي سياســية، واملطلــوب أن تنــزل القيــادة 

َّ
وشــك

 ملصلحــة النــاس، وعليهــا أن تضــع النقــاط علــى الحــروف وتبحــث 
ً
مــن عليائهــا قليــال

عــن مــن يتحمــل مســؤولية اســتمرار االنقســام، ويؤكــد أن الشــعب الفلســطيني لــه 
الحــق فــي اســتخدام الوســائل كافــة لتحريــر وطنــه، وأن ال يوفــر أي طريقــة أو شــكل 
مــن أشــكال املقاومــة فــي ســبيل اســترداد هــذا الحــق، ويؤمــن بــأن الوســيلة النضاليــة 
الضــروري  مــن  ــه  بأنَّ ويعتقــد  الشــعبية،  املقاومــة  هــي  املرحلــة  هــذه  فــي  املناســبة 
إشــراك التوجهــات السياســية كافــة فــي منظمــة التحريــر الفلســطينية ومؤسســاتها، 
فاملنظمــة ليســت حكــرا ألحــد، والبــد مــن الشــراكة السياســية القائمــة علــى مبــدأ 

شــركاء فــي الــدم شــركاء فــي القــرار. 
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كريم يونس

• يف 	 عــارة  بلــدة  يف  ولــد 
الداخــل املحتــل عــام 1956.

• عميــد أســرى الداخــل املحتــل 	
يف ســجون االحتــال. 

• املركزيــة 	 اللجنــة  عضــو 
لحركــة فتــح منــذ عــام 2016. 

• ثانــي أقدم أســير فلســطيني 	
يف ســجون االحتال.

ولــد كريــم يوســف يونــس فــي بلــدة عــارة فــي منطقــة املثلــث فــي الداخــل املحتــل عــام 
1948 فــي الثالــث والعشــرين مــن كانــون أول/ ديســمبر عــام 1956. درس املرحلــة 
األساســية فــي مدرســة عــارة، والثانويــة فــي مدرســة الســيلزيان فــي مدينــة الناصــرة، 
وحصــل منهــا علــى الثانويــة العامــة، والتحــق بجامعــة »بــن غوريــون« فــي مدينــة بئــر 
علــى درجــة  اعتقالــه  خــالل  امليكانيــك، وحصــل  لدراســة هندســة  املحتلــة  الســبع 
البكالوريــوس فــي العلــوم السياســية والصحافــة مــن جامعــة »تــل أبيــب« املفتوحــة، 

وعلــى املاجســتير مــن جامعــة القــدس/ أبــو ديــس.

 انضــم يونــس إلــى حركــة فتــح فــي بدايــة شــبابه، وشــكل مــع ابــن عمــه ماهــر يونــس 
الغربيــة  الضفــة  فــي  الفلســطينية  للمقاومــة  تابعــة  خاليــا  أمــدت  عســكرية  خليــة 
فــي  بــن غوريــون  مــن جامعــة  االحتــالل  اعتقلــه  بالســالح وقتلــت جنديــا صهيونيــا. 
الســادس مــن كانــون ثانــي/ ينايــر عــام 1983، وأصــدرت املحاكــم الصهيونيــة بحقــه 
دتــه  هــا خفضــت حكمــه إلــى املؤبــد املفتــوح مــدى الحيــاة، ثــمَّ حدَّ حكًمــا باإلعــدام، لكنَّ

بـــ أربعيــن عاًمــا.



171

سلسلة النخبة الفلسطينية 3

 يعتبــر يونــس مــن عمــداء األســرى الفلســطينيين فــي ســجون االحتــالل، وثانــي أقــدم 
فــي محافظــة رام هللا  بلــدة كوبــر  البرغوثــي مــن  نائــل  أســير فلســطيني بعــد األســير 
والبيــرة، وهــو مــن األســرى الذيــن مازالــوا فــي املعتقــل منــذ مــا قبــل اتفــاق أوســلو عــام 
1993، ومــن الذيــن عايشــوا نضــال الحركــة األســيرة منــذ ثمانينيــات القــرن املا�ضــي، 
وخاضــوا معهــا العديــد مــن محطــات املواجهــة مــع إدارة مصلحــة الســجون، بمــا فيهــا 
ــه مــن الكــوادر املتعلمــة التــي تشــرف علــى التعليــم  اإلضرابــات عــن الطعــام، كمــا أنَّ
الجامعــي لألســرى داخــل ســجون االحتــالل، وقــد انتخــب عضــًوا فــي اللجنــة املركزيــة 

لحركــة فتــح فــي مؤتمرهــا العــام الســابع عــام 2016.     

والصــراع   ،)1990( إســرائيل  فــي  السيا�ضــي  الواقــع  همــا:  كتابيــن  ليونــس  صــدر 
.)1993( عي�ضــى(  عــادل  مــع  )مشــترك  والتســوية  األيديولوجــي 

القاســية،  مــن ظــروف االعتقــال  فــي ســجون االحتــالل  عانــى يونــس منــذ اعتقالــه 
لتبــادل  صفقــة  أيــة  فــي  اســمه  إدراج  ورفــض  مــرات،  عــدة  االحتــالل  عزلــه  حيــث 
األسرى، بما فيها صفقات أعوام 1983، 1985، 2011، وإفراجات اتفاق أوسلو، 
 بوعــده بإطــالق ســراحه ضمــن إفراجــات الدفعــة الرابعــة مــن التفاهمات بين 

َ
ــث

َ
ك

َ
ون

االحتــالل والســلطة الفلســطينية عــام 2013، وحرمــه مــن زيــارة ذويــه مــن الدرجــة 
الثانيــة، وتوفــي والــده عــام 2007 ولــم يتمكــن مــن وداعــه. 
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مازن العزة

• ولــد يف مخيــم العــزة يف 	
بيــت لحــم عــام 1968.

• ــة يف 	 ــادة املركزي ــو القي عض
الوطنيــة  املبــادرة  حركــة 

. لفلســطينية ا

• مســؤول حركــة املبــادرة يف 	
بيــت لحــم.

• الشــعبية 	 الحملــة  منســق 
الجــدار. ملقاومــة 

ولــد مــازن نبيــل العــزة فــي مخيــم العــزة فــي بيــت لحــم فــي الســادس مــن شــباط/ فبرايــر 
عــام 1968، لعائلــة الجئــة مــن قريــة بيــت جبريــن املهجــرة جنــوب غــرب الخليــل، وهــو 
بيــت لحــم الثانويــة،  فــي مدرســة  متــزوج ولــه أربعــة أبنــاء. أنهــى املرحلــة األساســية 
فــي مدرســة بيــت ســاحور الثانويــة، وحصــل علــى البكالوريــوس  واملرحلــة الثانويــة 
فــي اإلدارة مــن جامعــة القــدس املفتوحــة. يعمــل مديــًرا ملركــز التدريــب املجتمعــي 
وتطويــر  للشــباب  تدريبــي  ــز  ِ

ّ
ُمرك وهــو  الفلســطينية،  الطبيــة  اإلغاثــة  جمعيــة  فــي 

القــدرات البشــرية داخــل املؤسســة.

بحالــة  متأثــًرا  املا�ضــي  القــرن  ثمانينــات  مطلــع  الوطنيــة  نشــاطاته  العــزة  بــدأ 
فــي تشــكيل لجــان  فــي فلســطين واملنطقــة، فســاهم  اللجــوء واألوضــاع السياســية 
العمــل التطوعــي ولجــان الطلبــة الثانوييــن. انضــم العــزة لصفــوف حــزب الشــعب 
الفلســطيني منــذ تأسيســه، وشــارك فــي تأســيس املبــادرة الوطنيــة الفلســطينية عــام 
2002، وأصبــح عضــًوا فــي قياداتهــا املركزيــة، واملســؤول األول للمبــادرة فــي محافظــة 
ويشــغل  الشــعبية،  املقاومــة  فــي  األخيــرة  الســنوات  فــي  نشــاطه  ــز 

َّ
رك لحــم،  بيــت 
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منســق الحملــة الشــعبية ملقاومــة الجــدار، فضــال عــن اهتمامــه بالنضــال املطلبــي 
والخــاص.  الحكومــي  القطاعيــن  فــي  للموظفيــن 

وإحقــاق  واملســاواة  االجتماعيــة  العدالــة  علــى  قائمــة  أيديولوجيــة  العــزة  يتبنــى 
ــه  لكنَّ الدولتيــن  حــل  ويؤيــد  الفلســطيني،  املجتمــع  فــي  املهمشــة  للفئــات  الحقــوق 
يعــارض اتفــاق أوســلو ويعتبــره دمــاًرا علــى الشــعب الفلســطيني، وتســبب فــي فقــدان 
ويــرى  باالســتقالل،  حلمهــم  وســحق  الوطنــي،  التحــرر  فــي  لحقهــم  الفلســطينيين 
القضيــة  يــؤذي  مــا  أكثــر  وتعزيــزه  فاســتمراره  إســرائيلية،  مصلحــة  االنقســام  فــي 
الفلســطينية ونضــال الشــعب الفلســطيني، وال يمكــن الخــالص مــن االحتــالل فــي 
ظــل االنقســام، محمــال املســؤولية لحركتــي فتــح وحمــاس، داعيــا الحركتيــن للترفــع 
عــن املصالــح الخاصــة والتوجــه نحــو املصلحــة الوطنيــة العامــة، ويعتبــر العــزة أن 
القوانيــن والشــرائع الدوليــة كفلــت حــق املقاومــة بكافــة الوســائل، لكــنَّ الطريــق 
األكثر نجاعة هو املقاومة الشعبية الواسعة واملقاطعة والعقوبات ضد االحتالل 
وتعزيــز صمــود الشــعب الفلســطيني خاصــة فــي املناطــق املهــددة باملصــادرة، ويدعــو 
التحريــر،  منظمــة  فــي  واإلســالمية  الوطنيــة  السياســية  القــوى  كافــة  إشــراك  إلــى 
برنامــج  علــى  والتوافــق  الوطنــي،  املجلــس  انتخابــات  وإجــراء  مؤسســاتها  وتفعيــل 

وطنــي موحــد.

اعتقــل االحتــالل العــزة أول مــرة عــام 1982م، ثــمَّ تكــرر اعتقالــه عــدة مــرات، كمــا 
طــارده االحتــالل عــدة أشــهر إبــان االنتفاضــة األولــى، وأصيــب بالرصــاص.  
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ماهر عبيد

• ــام 	 ــان ع ــة عم ــد يف مدين ول
.1958

• السياســي 	 املكتــب  عضــو 
لحركــة حمــاس منــذ عــام 

.2010

• اإلداريــة 	 الهيئــة  عضــو 
فلســطين. علمــاء  لرابطــة 

• الزهــور 	 مــرج  إلــى  مبعــد 
أواخــر عــام  لبنــان  جنــوب 

.1 9 9 2

 ولــد ماهــر ربحــي نمــر عبيــد فــي مدينــة عمــان عــام 1958، وهــو متــزوج ولــه خمســة 
الخليــل،  مدينــة  مــدارس  فــي  والثانويــة  األساســية  املرحلتيــن  درس  وبنتــان.  أبنــاء 
وأنهــى   ،1977 عــام  زيــاد  بــن  طــارق  مدرســة  مــن  العامــة  الثانويــة  علــى  وحصــل 
 ،1981 عــام  األردنيــة  الجامعــة  مــن  اإلســالمية  الشــريعة  فــي  البكالوريــوس  درجــة 
أبــو ديــس  القــدس/  فــي التنميــة وبنــاء املؤسســات مــن جامعــة  ودرجــة املاجســتير 
بيــن عامــي عــام القــدس  فــي مــدارس  للتربيــة اإلســالمية  2009. عمــل مدرًســا   عــام 

)1981-2000(، ثــم مديــًرا للتعليــم فــي جمعيــة الشــباب املســلمين فــي الخليــل، ثــم 
فــي  الكريــم  القــرآن  لــدار  ومديــًرا  الخليــل،  فــي  الثانويــة  الشــرعية  للمدرســة  مديــًرا 

ــا.
ً
فــي الخليــل، كمــا عمــل خطيًبــا وواعظ الجمعيــة الخيريــة اإلســالمية 

 ،1974 عــام  املســلمين  اإلخــوان  بجماعــة  والتحــق  متدينــة،  أســرة  فــي  عبيــد  نشــأ 
وشــارك فــي أنشــطتها الدعويــة والتربويــة واالجتماعيــة، وانخــرط فــي حركــة حمــاس 
فــور تأسيســها، وشــارك فــي العمــل النقابــي واملؤسســاتي، فــكان مــن مؤس�ضــي نقابــة 
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مــن  لعــدٍد  اإلداريــة  الهيئــات  فــي  وعضــوا  القــدس،  مدينــة  مــدارس  فــي  العامليــن 
الجمعيــات واألنديــة، وشــارك فــي تأســيس رابطــة علمــاء فلســطين وأصبــح عضــًوا 
فــي هيئتهــا اإلداريــة، وكان مــن قيــادات حركــة حمــاس فــي ســجن النقــب الصحــراوي، 

وانتخــب عضــًوا فــي املكتــب السيا�ضــي لحركــة حمــاس منــذ عــام 2010.

نشــر عبيــد عــدًدا مــن املقــاالت السياســية املتعلقــة بالقضيــة الفلســطينية فــي عــدٍد 
مــن الصحــف واملواقــع اإللكترونيــة، وصــدر لــه كتــاب »البنــاء التنظيمــي والفصائلــي 

لألســرى الفلســطينيين فــي ســجن النقــب« )2014(. 

يعــارض عبيــد مســار التســوية ويــرى بــأنَّ اتفاقيــة أوســلو هدمــت املحرمــات كافــة، 
الحقائــق،  وبدلــت  الوطــن،  ثلثــي  عــن  وتنازلــت  الحقــوق  عــْت  وضيَّ القيــم  ــرت  وغيَّ
بدولــة االحتــالل  تأسيســها قائمــة علــى االعتــراف  منــذ  الفلســطينية  الســلطة  وأن 
ونبــذ املقاومــة ومالحقــة املقاوميــن بتهمــة اإلرهــاب، ويعتقــد بــأن الوحــدة الوطنيــة 
الحقيقيــة هــي املدخــل األســاس لالتفــاق علــى اســتراتيجية وطنيــة جامعــة ملواجهــة 
 
ٌ
التحديــات التــي تمــر بهــا القضيــة الفلســطينية ومنهــا صفقــة القــرن، كمــا أنهــا شــرط

أسا�ضــي لتحقيــق إنجــازات وطنيــة معتبــرة فــي طريــق التحريــر والعــودة.

 ،1989 مــرة عــام  أثنــاء مســيرته النضاليــة؛ إذ اعتقلــه االحتــالل أول  عانــى عبيــد 
ثــمَّ توالــت اعتقاالتــه حتــى ق�ضــى فــي ســجون االحتــالل ســت ســنوات، وكان ضمــن 
مبعــدي مــرج الزهــور جنــوب لبنــان أواخــر عــام 1992، واعتقلتــه األجهــزة األمنيــة 
الفلسطينية، وأبعدته سلطات االحتالل إلى خارج فلسطين عام 2010، واعتقلت 
أبنــاءه عاصــم بيــن عامــي )2008-2012( ومجــد بيــن عامــي )2008-2011(، وعمــرو 

بيــن عامــي )2012-2011(. 
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 ماهر يونس

• يف 	 عــارة  بلــدة  يف  ولــد 
الداخــل املحتــل عــام 1958.

• من عمداء األسرى الفلسطينيين 	
يف سجون االحتال. 

• ثالــث أقدم أســير فلســطيني 	
ــجون االحتال. يف س

فــي  فــي منطقــة املثلــث  فــي بلــدة عــارة  ولــد ماهــر عبــد اللطيــف عبــد القــادر يونــس 
الداخــل املحتــل عــام 1948، فــي التاســع مــن كانــون ثانــي/ ينايــر عــام 1958، والــده 
أســير محــرر أم�ضــى فــي االعتقــال فــي ســجون االحتــالل ســبع ســنوات. درس املرحلــة 
األساســية فــي مدرســة القريــة، ثــم التحــق باملدرســة الزراعيــة فــي مدينــة »الخضيــرة«. 

عمــل فــي األعمــال الحــرة.

انضــم يونــس إلــى حركــة فتــح فــي بدايــة شــبابه، وشــكل مــع ابــن عمــه كريــم يونــس 
الضفــة  فــي  الفلســطينية  للمقاومــة  تابعــة  خاليــا  بإمــداد  قامــت  عســكرية  خليــة 
الغربيــة بالســالح وقتلــت جنديــا صهيونيــا. اعتقلتــه قــوات االحتــالل فــي الثامن عشــر 
مــن كانــون ثانــي/ ينايــر عــام 1983، بعــد اعتقــال ابــن عمــه كريــم يونــس بأســبوعين، 
هــا خفضــت حكمــه بعــد  وأصــدرت املحاكــم الصهيونيــة بحقــه حكًمــا باإلعــدام، لكنَّ

دت الحكــم عــام 2012 بـــ أربعيــن عاًمــا. شــهر إلــى املؤبــد مــدى الحيــاة، وحــدَّ

بعــد  فلســطيني  أســير  أقــدم  وثالــث  القدامــى،  األســرى  عمــداء  مــن  يونــس  يعتبــر 
األســيرين نائــل البرغوثــي مــن بلــدة كوبــر فــي محافظــة رام هللا والبيــرة، وكريــم يونــس 
مــن بلــدة عــارة فــي الداخــل املحتــل عــام 1948، وهــو مــن األســرى الذيــن مازالــوا فــي 
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املعتقــل منــذ مــا قبــل اتفــاق أوســلو عــام 1993، ومــن الذيــن عايشــوا نضــال الحركــة 
محطــات  مــن  العديــد  معهــا  وخاضــوا  املا�ضــي،  القــرن  ثمانينيــات  منــذ  األســيرة 
وقــد  الطعــام،  عــن  اإلضرابــات  فيهــا  بمــا  الســجون،  مصلحــة  إدارة  مــع  املواجهــة 
خــاض يونــس آخــر إضــراب عــن الطعــام بشــكل فــردي فــي شــهر شــباط/ فبرايــر عــام 
2013 ملدة عشــرة أيام في ســجن »جلبوع« قرب مدينة بيســان املحتلة عام 1948،  

بهــدف تســليط الضــوء علــى معاناتــه وإخوانــه األســرى مــن الداخــل املحتــل.   

القاســية،  مــن ظــروف االعتقــال  فــي ســجون االحتــالل  عانــى يونــس منــذ اعتقالــه 
ــِض االحتــالل إدراج اســمه فــي أيــة صفقــة لتبــادل األســرى، بمــا فيهــا صفقــات 

ْ
ومــن َرف

االحتــالل  ــِث 
ْ

ك
َ
ن ومــن  أوســلو،  اتفــاق  وإفراجــات   2011  ،1985  ،1983 أعــوام 

بيــن  التفاهمــات  مــن  الرابعــة  الدفعــة  إفراجــات  ضمــن  ســراحه  بإطــالق  بوعــده 
مــن  ذويــه  زيــارة  مــن  محــروم  وهــو   ،2013 عــام  الفلســطينية  والســلطة  االحتــالل 
الدرجــة الثانيــة، وحرمــه االحتــالل مــن وداع والــده وتشــييعه إلــى مثــواه األخيــر، كمــا 
أن االحتــالل داهــم منــزل عائلتــه عــدة مــرات كان آخرهــا فــي كانــون ثانــي/ ينايــر عــام 

2020 حيــث اســتولى علــى مبلــغ مــن املــال.
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حممد أبو جحيشة

• يف 	 إذنــا  بلــدة  يف  ولــد 
ــام 1955. ــل ع ــة الخلي محافظ

• ــس 	 ــوا يف املجل ــب عض انتخ
حركــة  عــن  التشــريعي 
حمــاس يف انتخابــات عــام 

 .2006

• ــات 	 ــة زكاة وصدق ــس لجن رئي
ــابقا. ــا س ــدة إذن بل

الثامــن عشــر مــن  فــي  بلــدة إذنــا  فــي  أبــو جحيشــة  ولــد محمــد مطلــق عبــد املهــدي 
نيســان/ إبريــل عــام 1995. درس املرحلــة األساســية فــي مــدارس بلــدة إذنــا وحصــل 
درجــة  ونــال   ،1974 عــام  الثانويــة  ترقوميــا  مدرســة  مــن  العامــة  الثانويــة  علــى 
البكالوريــوس فــي الشــريعة اإلســالمية مــن كليــة الشــريعة فــي الجامعــة اإلســالمية فــي 
املدينة املنورة عام 1978، ودرجة املاجستير في الفقه والتشريع من كلية الشريعة 
فــي جامعــة النجــاح عــام 1997 ودرجــة الدكتــوراه مــن جامعــة العالــم األمريكيــة عــام 
فــي العهــد  فــي الســيرة النبويــة  2006 عبــر املراســلة عــن رســالته )التربيــة النفســية 
املكــي(. عمــل مدرًســا فــي الجمعيــة الخيريــة اإلســالمية فــي الخليــل عــام 1978 ملــدة 
األعــوام  بيــن  وإذنــا  الظاهريــة  مــدارس  فــي  الحكومــي  القطــاع  فــي  مدرًســا  ثــم  عــام، 
ا تربوًيــا بعــد قــدوم الســلطة الفلســطينية حتــى عــام 

ً
)1979-1989(، ومديــًرا ومشــرف

2005، وعمــل أيًضــا محاضــًرا فــي كليــة الرحمــة للبنــات ملــدة عاميــن، ومديــًرا ملكتــب 
رابطــة علمــاء فلســطين فــي الخليــل.

عــام  املســلمين  اإلخــوان  لجماعــة  وانتمــى  متدينــة،  أســرة  فــي  جحيشــة  أبــو  نشــأ 
1974، وســاهم فــي نشــاطاتها التربويــة والدعويــة واالجتماعيــة، وتــرأس لجنــة زكاة 
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وصدقــات بلــدة إذنــا ملــدة 12 عاًمــا، وكان عضــًوا فــي لجنــة العشــائر فــي محافظــة 
الخليــل، وانتخــب عضــوا فــي املجلــس التشــريعي عــن كتلــة التغييــر واإلصــالح عــام 

التشــريعي. املجلــس  فــي  الوطنــي بحكــم عضويتــه  املجلــس  ونــال عضويــة   ،2006

يؤمن أبو جحيشة بأن أي احتالل مهما عال شأنه أو زادت قوته فهو إلى زوال، ويرى 
بــأن قــوة الــردع اإلســرائيلية آخــذة بالتــآكل، وهــذا يبشــر بتحــرر فلســطين وشــعبها 
فــي املســتقبل. عــارض اتفــاق أوســلو، معتبــًرا أن املفاوضــات لــم تنتــج ســوى الشــوك، 
القتــل  وعمليــات  االســتيطان  ســوى  �ضــيء  علــى  منهــا  الفلســطينيون  يحصــل  ولــم 
واالعتقــال، ويــرى بــأن االنقســام حــدث بســبب تعطيــل أعمــال املجلــس التشــريعي 
فــي إنهائــه عبــر الشــراكة وتطبيــق االتفاقيــات، علــى  والحكومــة، داعيــا للمســارعة 
أن يتــم توفيــر األجــواء الصحيــة واملصالحــة املجتمعيــة أوال، ويعتبــر بــأن مــن حــق 
علــى  مؤكــدا  فلســطين،  لتحريــر  كافــة  الوســائل  اســتخدام  الفلســطيني  الشــعب 

ضــرورة إشــراك كافــة التوجهــات السياســية فــي منظمــة التحريــر.

عانــى أبــو جحيشــة مــن االحتــالل؛ حيــث نقلــه تعســفًيا مــن مدرســة إذنــا الثانويــة 
1989، واســتدعته  ثــمَّ فصلــه مــن العمــل عــام   ،1981 إلــى مدرســة ترقوميــا عــام 
مخابــرات االحتــالل بشــكل متكــرر منــذ عــام 1989، واعتقلــه االحتــالل أول مــرة عــام 
1992 ثــم توالــت اعتقاالتــه حتــى ق�ضــى فــي االعتقــال أكثــر مــن أحــد عشــر عامــا، كمــا 

بعــد إلــى مــرج الزهــور أواخــر عــام 1992.
ُ
اعتقــل جميــع أبنائــه، وأ
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حممد أبو عطوان

• يف 	 دورا  مدينــة  يف  ولــد 
ــام 1958.  ــل ع ــة الخلي محافظ

• عضــو لجنــة إقليــم فتــح يف 	
كوبــا ســابًقا. 

• رئيس بلدية دورا )2004-1997(.	

• ــه 	 ــرة التوجي ــوض يف دائ مف
محافظــة  يف  السياســي 

الخليــل ســابًقا.

أول/  مــن تشــرين  الثالــث والعشــرين  فــي  أبــو عطــوان  ولــد محمــد مو�ضــى محمــود 
أكتوبــر عــام 1958 فــي مدينــة دورا فــي محافظــة الخليــل، وهــو متــزوج ولديــه ســتة 
فــي  العامــة  الثانويــة  مــدارس دورا، وأنهــى  فــي  مــن األبنــاء. درس املرحلــة األساســية 
األردن عــام 1977، ونــال درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة املعماريــة مــن كوبــا عــام 
1983. عمــل فــي عــدد مــن املشــاريع اإلنشــائية فــي مكاتــب هندســية فــي األردن، ثــم 
عمــل فــي إعــالم منظمــة التحريــر، ثــمَّ مفوًضــا فــي دائــرة التوجيــه السيا�ضــي والوطنــي 

فــي محافظــة الخليــل حتــى تقاعــده. 

تأثــر أبــو عطــوان بالجــو النضالــي داخــل أســرته وبنشــاطات حركــة فتــح فــي مرحلــة 
مبكــرة مــن حياتــه، والتحــق بهــا رســمًيا إبــان دراســته الجامعيــة فــي كوبــا، وأصبــح 
عضــو لجنــة إقليــم فيهــا، كمــا كان عضــوا فــي الهيئــة اإلداريــة التحــاد طلبــة فلســطين 
عــام  حتــى  منصبــه  فــي  وبقــي   1997 عــام  دورا  لبلديــة  رئيًســا  واختيــر   ،1981 عــام 

.2004

بــأن اتفــاق أوســلو جريمــة ارتكبــت بحــق الشــعب الفلســطيني،  يــرى أبــو عطــوان 
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وعليــه مآخــذ كبيــرة، ويجــب إعــادة النظــر فــي الكثيــر مــن بنــوده، وهنالــك أخطــاء 
ارتكبتها السلطة الفلسطينية البد من  تصحيحها، لكن يجب األخذ بعين االعتبار 
الظــروف الصعبــة التــي عاشــها الفلســطينيون قبــل  أوســلو والتــي دفعتهــم لتوقيعــه، 
مــع ضــرورة االنتبــاه إلــى أنَّ االتفــاق أعــاد القضيــة الفلســطينية إلــى الواجهــة وإلــى 
البناء داخل األرض املحتلة، وأصبح للفلســطينيين جواز ســفر وحرية في التعليم، 
مســتدركا أنــه مــن املهــم البنــاء علــى االتفــاق مــن أجــل الوصــول إلــى إقامــة الدولــة 
علــى حــدود الرابــع مــن حزيــران بشــكل مبدئــي إلــى حيــن تحقيــق العــودة إلــى كامــل 
فلســطين. يعتبــر أن الخــالف بيــن حركتــي فتــح وحمــاس هــو فــي املحاصصــة حــول 
الســلطة، ولــم يكــن علــى قضيــة الكفــاح املســلح أو األدوار الوطنيــة األخــرى، لــذا 
يجــب علــى الفلســطينيين أن يجلســوا فــي خيمــة واحــدة ويتفقــوا علــى أن يكمــل كل 
طــرف اآلخــر فــي املقاومــة مــن أجــل خدمــة فلســطين وقضيتهــا العادلــة. ويعتقــد بــأن 
كل مــا يســتطيع أن يفعلــه الشــعب الفلســطيني للتخلــص مــن االحتــالل هــو حــق 
شرعي، وال يمكن القول أنَّ املقاومة الشعبية أهم من الكفاح املسلح أو العكس، 
فاملقاومــة لهــا أشــكالها املختلفــة، والعمــل وفالحــة األرض والعلــم والصمــود والصبــر 
الــذي  الفلســطيني  الكيــان  هــي  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  أن  ويــرى  مقاومــة. 
يضــم جميــع التنظيمــات الفلســطينية، داعيــا إلــى الحفــاظ عليهــا وإدخــال جميــع 

الفصائــل الفلســطينية فيهــا.

عانــى أبــو عطــوان مــن إجــراءات االحتــالل؛ حيــث اعتقــل والــده وأبعــد وُهــدم بيــت 
العائلــة مرتيــن، واستشــهد شــقيقة عــام 1974، ثــم اعتقــل عــام 1975 لعــدة أشــهر، 

وتــم اســتدعائه عــدة مــرات. 
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حممد الطل

• ولــد يف مدينــة الظاهريــة 	
يف محافظــة الخليــل عــام 

.1965

• ــس 	 ــوا يف املجل ــب عض انتخ
التشــريعي عــن حركــة حماس 

يف انتخابــات عــام 2006. 

• الهيئــة 	 يف  ســابق  عضــو 
شــباب  لنــادي  اإلداريــة 
الظاهريــة وجمعيــة الظاهرية 

الخيريــة.

ولــد محمــد إســماعيل عثمــان الطــل فــي مدينــة الظاهريــة فــي محافظــة الخليــل فــي 
الســادس مــن حزيــران/ يونيــو عــام 1965، وهــو متــزوج ولديــه ثمانيــة مــن األبنــاء 
والبنات. تلقى تعليمه األسا�ضي في مدارس الظاهرية، وحصل على الثانوية العامة 
مــن مدرســة طــارق بــن زيــاد فــي مدينــة الخليــل، ونــال درجــة الدبلــوم فــي األشــعة مــن 
معهــد املهــن الطبيــة فــي األردن عــام 1986. عمــل بعــد تخرجــه فــي جمعيــة أصدقــاء 
فــي  ــن مديــًرا لقســم األشــعة  ُعّيِ ثــمَّ  املريــض حتــى أوائــل تســعينات القــرن املا�ضــي، 

املستشــفى األهلــي فــي مدينــة الخليــل بيــن األعــوام )1992 2006-(.

فــي  ونشــط  األردن،  فــي  دراســته  أثنــاء  املســلمين  اإلخــوان  بجماعــة  الطــل  التحــق 
املجــاالت الدعويــة والتوعويــة واالجتماعيــة، وكان عضــًوا فــي الهيئــة اإلداريــة لنــادي 
شباب الظاهرية، وعضًوا في الهيئة اإلدارية لجمعية الظاهرية الخيرية، ومسؤول 
النشــاطات الصحيــة فيهــا، وعضــًوا فــي نقابــة العامليــن فــي املستشــفى األهلــي، وهــو 
مــن مؤس�ضــي لجنــة الــزكاة والصدقــات فــي الظاهريــة عــام 1992 وأميــن ســرها ملــدة 
عشرين عاًما، ومن رجاالت اإلصالح في منطقته. شارك في االنتخابيات التشريعية 
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عــام 2006 وفــاز بعضويــة املجلــس التشــريعي عــن حركــة حمــاس، وأصبــح بموجــب 
ذلــك عضــًوا فــي املجلــس الوطنــي. 

 ،
ً

مســتقبال جــًدا  صعبــة  بمراحــل  ســتمر  الفلســطينية  القضيــة  أنَّ  الطــل  يــرى 
خصوًصــا فــي ظــل مــا يحــاك ضــد الفلســطينيين مــن مؤامــرات، داعيــا الفلســطينيين 
لتحقيــق الوحــدة الوطنيــة التــي مــن شــأنها ســحب الذرائــع مــن النخــب السياســية 
فــي الوطــن العربــي التــي تمتنــع عــن دعــم الفلســطينيين بحجــة االنقســام، فالوحــدة 
حقيقــي  دعــم  تقديــم  اتجــاه  فــي  واإلســالمية  العربيــة  الشــعوب  تجمــع  فــي  تســاهم 
القضيــة  تصفيــة  بدايــة  كان  أوســلو  اتفــاق  أن  ويعتبــر  الفلســطينية،  للقضيــة 
مــن  الكبيــرة  باملســاحة  اإلســرائيلي  للعــدو  االعتــراف  خــالل  مــن  الفلســطينية 
بــأن  ويــرى  منهــا،  تبقــى  مــا  علــى  للتفــاوض  الطاولــة  علــى  الجلــوس  ثــم  فلســطين، 
قضيتــه،  وعلــى  الفلســطيني  الشــعب  علــى  كبيــر  وبشــكل  ســلبًيا  ــر 

َّ
أث االنقســام 

الشــعب  حــق  علــى  ويؤكــد  االنتخابــات،  بنتائــج  القبــول  عــدم  بســبب  حــدث  ــه  وأنَّ
الفلســطيني فــي مقاومــة االحتــالل بكافــة الوســائل، وهــذا الحــق ال يمكــن تجزئتــه، 
بل يجب أن ُينتزع وأن تقدم من أجله  التضحيات، ويخلص إلى أنَّ مسألة إشراك 
التوجهــات السياســية كافــة فــي منظمــة التحريــر ومؤسســاتها لــم تكــن مــن الناحيــة 
العمليــة إال دعــوة إلــى االحتــواء، واألهــم برأيــه يكمــن فــي تطبيــق الشــراكة الحقيقيــة 
فــي القــرار السيا�ضــي الفلســطيني، وفــي توجيــه بوصلــة النضــال الفلســطيني، وإيجــاد 
قيــادة وطنيــة موحــدة للشــعب الفلســطيني، والخــروج بقــرار وطنــي جامــع يشــارك 

فيــه الجميــع، كل حســب حجمــه الــذي يمنحــه إيــاه  الشــعب الفلســطيني.

توالــت اعتقاالتــه حتــى أم�ضــى  ثــمَّ   ،1982 عــام  مــرة  أول  الطــل  اعتقــل االحتــالل 
املــرض  مــن  اعتقالــه  خــالل  عانــى  أعــوام،  ثمانيــة  مــن  أكثــر  االحتــالل  ســجون  فــي 
واإلهمــال الطبــي، كمــا منعــه االحتــالل مــن الســفر عــام 1983 ملــدة عــام، وتجــدد 

فــي تســعينات القــرن املا�ضــي ومــا زال املنــع حتــى اآلن.   املنــع 
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حممد العويوي
)2019-1968(

• ولد يف الخليل عام 1968.	

• أميــن ســر حركــة فتــح يف 	

إقليــم وســط الخليــل.  

• مرجعية سابقة لحركة الشبيبة 	

ــة الغربية. الطابية يف الضف

ولد محمد كفاح يوســف ذياب العويوي في الخليل في التاســع والعشــرين من آب / 
أغسطس عام 1968، وهو متزوج ولديه خمسة من األبناء. تلقى تعليمه األسا�ضي 
فــي مــدارس الخليــل، وحصــل علــى الثانويــة العامــة مــن مدرســة الحســين بــن علــي فــي 
الخليــل، ونــال درجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة الخليــل، والدبلــوم 
ــن موظًفــا  العالــي فــي اإلدارة واالقتصــاد مــن معهــد )منيــخ( فــي اليونــان عــام 2000. ُعّيِ
فــي مقــر املجلــس التشــريعي فــي الخليــل، ثــم انتقــل للعمــل فــي مقــر املجلــس فــي رام هللا.

تأثــر العويــوي بواقــع االحتــالل وممارســاته بحــق الفلســطينيين فــي مدينــة الخليــل، 
فشــارك فــي شــبابه املبكــر فــي املظاهــرات واالحتجاجــات. انضــم إلــى حركــة فتــح عــام 
1988، وانتخــب منســقا لحركــة الشــبيبة الطالبيــة فــي جامعــة الخليــل فــي الفتــرة بيــن 
عــام )1993 1998-(، كمــا كان عضــًوا فــي لجنــة حركــة فتــح فــي مدينــة الخليــل فــي 
فــي مرجعيــة حركــة الشــبيبة   

ً
ثــم أصبــح مســؤوال الفتــرة بيــن عــام )1991-1989(، 

الطالبيــة علــى مســتوى الضفــة الغربيــة حتــى عــام 2007، حيــث انتخــب أمينــا لســر 
حركــة فتــح فــي إقليــم وســط الخليــل. 

القضيــة  واقــع  انعكاســات علــى  لهــا  العربيــة ســيكون  الثــورات  بــأن  العويــوي  يــرى 
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الفلســطينية، كمــا أن التغيــرات فــي الــدول األوروبيــة لهــا أهميــة كبيــرة فــي بنــاء الرؤيــة 
املستقبلية للقضية، انطالقا من إدراك العالم أن إنهاء التوتر في املنطقة يأتي من 
حــل القضيــة الفلســطينية، ويعتقــد بــأن أتفــاق أوســلو كان محطــة مهمــة للشــعب 
الفلســطيني لــو تــم اســتثمارها بشــكل حقيقــي، حيــث كان مــن املمكــن أن يبنــى عليهــا 
بنــاء  أعاقــوا  اإلســالمي  والجهــاد  حمــاس  أن  ويــرى  اإليجابيــة،  األمــور  مــن  الكثيــر 
الفكــرة كاملــة بعــدم قبولهــم لهــا، فضــال عــن نقــص الخبــرات الفلســطينية، ويعتبــر 
أن االتفــاق مــأل الفــراغ الوطنــي  وكان ســببا فــي إعــادة القضيــة علــى الخارطــة، ويؤكــد 
التــي تتحمــل  العويــوي علــى أن حركــة حمــاس هــي املســؤولة عــن االنقســام، وهــي 
تبعاتــه، ويــرى أن املصالحــة بحاجــة إلــى حــوار جــدي واتفــاق علــى أســس حقيقيــة 
ودســتور فلســطيني، معتبــرا أن الحــوار الــذي يتــم بيــن فتــح وحمــاس لدخــول األخيــرة 
املنظمــة  إلــى  بدخولهــا  فحمــاس  خاطئــة؛  أســس  علــى  مبنــي  التحريــر  منظمــة  إلــى 
ســتفرض أجندتهــا، وفــي ذات الوقــت ســتركز فتــح علــى كيفيــة االســتحواذ عليهــا، 
ليعــود الفلســطينيون إلــى نفــس الدائــرة، ويؤكــد علــى أن العمــل السيا�ضــي يتطلــب 

فهمــا ودرايــة بــكل مــا يجــري فــي املحيــط العربــي والدولــي.

أعتقلــه االحتــالل العويــوي عــدة مــرات، حيــث اعتقلــه أول مــرة عــام 1988، ومنعــه 
مــن الســفر لعــدة ســنوات. توفــي فــي الخامــس عشــر مــن كانــون ثانــي /ينايــر 2019 

عــن عمــر 51 عامــا.  
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حممد عبوشي

• ولــد يف قريــة كفر عبــوش يف 	

محافظة طولكرم عــام 1954.

• ــادرة 	 ــة املب ــادي يف حرك قي

الوطنيــة الفلســطينية.

• عضــو اللجنــة املركزيــة لحزب 	

الشــعب الفلســطيني سابقا. 

ــوش فــي محافظــة طولكــرم فــي الحــادي  ولــد محمــد محمــود عبو�ضــي فــي قريــة كفــر عبُّ
1954، وهــو متــزوج ولــه ســتة أبنــاء. تلقــى  عشــر مــن تشــرين ثانــي / نوفمبــر عــام 
تعليمــه األسا�ضــي فــي مدرســتي كفــر عبــوش وكفــر زيبــاد، وأنهــى الثانويــة العامــة مــن 
املدرسة الفاضلية في مدينة طولكرم عام 1973، وحصل على درجة البكالوريوس 
فــي الطــب مــن رومانيــا عــام 1983، ودرجــة املاجســتير فــي الصحــة العامــة مــن جامعــة 
بيرزيــت عــام 1996. عمــل فــي اإلغاثــة الطبيــة منــذ عــام 1986، وأصبــح مديرهــا فــي 

منطقتــي قلقيليــة وطولكــرم منــذ عــام 1996. 

تأثــر عبو�ضــي بالجــو الوطنــي العــام منــذ شــبابه املبكــر، وكان مــن نشــطاء االتحــاد 
الحــزب  فعاليــات  فــي  وانخــرط  الجامعيــة،  دراســته  أثنــاء  فلســطين  لطلبــة  العــام 
الشــيوعي فــي الثمانينــات مــن القــرن املا�ضــي. شــغل عضويــة اللجنــة املركزيــة لحــزب 
الشــعب الفلســطيني، ثــمَّ أصبــح قيادًيــا فــي حركــة املبــادرة الوطنيــة الفلســطينية.

يتبنــى عبو�ضــي الفكــر الديمقراطــي التقدمــي، ويرفــض االنغــالق السيا�ضــي ويقبــل 
الطــراز  مــن  إنســانية  هــي قضيــة  الفلســطينية  القضيــة  بــأنَّ  ويــرى  بالــرأي اآلخــر، 
بدولــة فلســطينية مســتقلة  القبــول  إمــا  الدولــي  املجتمــع  بــإن علــى  ويقــول  األول، 
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للمجمــوع  الخيــار  يتــرك  أن  أو  االحتــالل،  دولــة  جانــب  إلــى  القــدس  وعاصمتهــا 
الســكاني لحســم الوضــع املســتقبلي لفلســطين التاريخيــة، ويعتبــر أن اتفــاق أوســلو 
، بــل اعتمــد منطــق التــدرج، واســتغله االحتــالل فــي 

ً
 سياســًيا شــامال

ً
لــم يحمــل حــال

زيــادة االســتيطان، ولــم يجلــب للشــعب الفلســطيني ســوى التشــرذم واالنقســام، 
ــه ال يمكــن  ــل عبو�ضــي حركتــي فتــح وحمــاس مســؤولية االنقســام، ويعتقــد بأنَّ ويحمَّ
الحركتيــن  مطالبــا  االنقســام،  ظــل  فــي  الحقيقــي  باملعنــى  فلســطينية  دولــة  إقامــة 
بتجــاوز كل أشــكال الخــالف، والدعــوة ملؤتمــر وطنــي عــام، لالتفــاق علــى مرجعيــة 
ســتقبلية، ويؤكــد علــى 

ُ
حــدد السياســية الفلســطينية امل

ُ
وطنيــة تشــاركية واحــدة، ت

ضــرورة إشــراك كافــة التوجهــات السياســية فــي منظمــة التحريــر، بعيــًدا عــن منطــق 
إلــى إيجــاد نظــام سيا�ضــي وقيــادة فلســطينية موحــدة، تأخــذ  املحاصصــة، داعيــا 
بــأن حــق املقاومــة مكفــول  علــى عاتقهــا قيــادة املرحلــة النضاليــة القادمــة، ويــرى 
فــي القانــون الدولــي، لكــن البــد مــن ترشــيد املقاومــة املســلحة بســبب حجــم الضــرر 
وغيــاب الدعــم مــن املحيــط العربــي، داعيــا املقاومــة املســلحة لألخــذ بعيــن االعتبــار 
التهلكــة، فيمــا يعتبــر املقاومــة  مصلحــة الشــعب الفلســطيني وعــدم قيادتــه نحــو 
الشــعبية الســالح األسا�ضــي ملقاومــة املحتــل اإلســرائيلي، لتشــكيل حركــة تضامــن 

دوليــة مــع الشــعب الفلســطيني.

ونصــف،  ســنة  مــدة   1986 عــام  الجبريــة  اإلقامــة  عبو�ضــي  علــى  االحتــالل  فــرض 
 .1999 عــام  ثــمَّ   ،1988 عــام  واعتقلــه   ،1993 عــام  حتــى  الســفر  مــن  ومنعــه 
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حممد عرمان

• ــي 	 ــا بن ــدة خربث ــد يف بل ول
ــة رام اهلل     ــارث يف محافظ ح

ــام 1975. ــرة ع والبي

• القســام 	 كتائــب  يف  قائــد 
لحركــة  العســكري  الجنــاح 

حمــاس. 

• القياديــة 	 الهيئــة  رئيــس 
العليــا ألســرى حركــة حمــاس 

منــذ عــام 2015.

فــي محافظــة رام هللا  فــي بلــدة خربثــا بنــي حــارث  ولــد محمــد حســن أحمــد عرمــان 
ثانــي/ نوفمبــر عــام 1975، وهــو متــزوج  مــن تشــرين  الثانــي والعشــرين  فــي  والبيــرة 
ولــه ولــد وبنتــان. درس املرحلتيــن األساســية والثانويــة فــي مدرســة خربثــا الثانويــة، 
االتصــاالت  شــركة  فــي  اتصــاالت  فّنــي  عمــل  املفتوحــة.  القــدس  بجامعــة  والتحــق 

الفلســطينية.

نشــأ عرمــان فــي أســرة متدينــة، وكان يتــردد علــى املســاجد فــي شــبابه املبكــر، والتحــق 
الدعويــة  أنشــطتها  فــي  املا�ضــي، وشــارك  القــرن  تســعينيات  بدايــة  بحركــة حمــاس 
واالجتماعيــة وفــي فعالياتهــا الوطنيــة، وانضــم لكتائــب القســام الجنــاح العســكري 
فــي الضفــة الغربيــة  2001 عــن طريــق قائــد كتائــب القســام  لحمــاس أواخــر عــام 
جنــود  تســتهدف  عســكرية  خليــة  تشــكيل  مهمــة  لــه  أوكل  الــذي  حامــد،  إبراهيــم 
وتطويــر  االلتفافيــة،  والطــرق  العســكرية  الحواجــز  علــى  واملســتوطنين  االحتــالل 
ومواقــع  جنــود  ضــد  عمليــات  عــدة  خليتــه  ــذت  نفَّ وقــد  الصنــع،  محليــة  صواريــخ 

صهيونيــة.
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تلقــى عرمــان تدريبــات عســكرية علــى يــد القائــد القســامي عبــد هللا البرغوثــي، وبــدأ 
ذتهــا  نفَّ استشــهادية  بعمليــات  املحتــل  الداخــل  فــي  الصهيونــي  العمــق  باســتهداف 
أبــو كويــك  فــي حمــاس حســين  ــَر حادثــة اغتيــال عائلــة القيــادي 

ْ
إث خليــة ســلوان، 

40 صهيونًيــا وإصابــة  إلــى مقتــل  2002، وأدت هــذه العمليــات  4 آذار/ مــارس  فــي 
200 آخريــن، منهــا: عمليــة مقهــى »مومنــت« فــي القــدس املحتلــة، والنــادي الليلــي فــي 
»ريشــون ليتســيون«، وعمليــة الجامعــة العبريــة، وعمليــة ســكة قطــار »تــل أبيــت«، 

ومحاولــة تفجيــر صهريــج للوقــود فــي » تــل أبيــب«.

العمــل  م 
َّ
ُســل فــي  وارتقــى  االحتــالل،  ســجون  فــي  اعتقالــه  خــالل  عرمــان  نشــط   

التنظيمــي حتــى أصبــح رئيًســا للهيئــة القياديــة العليــا ألســرى حمــاس عــام 2015، 
األســيرة. الفلســطينية  الحركــة  قيــادات  ومــن 

تجاربــه  فيــه  تنــاول  الــذي   )2006( املــوت  مهندســو  همــا؛  كتابيــن  عرمــان  ألــف   
داخــل املقاومــة والعمليــات التــي نفذهــا ضــد االحتــالل الصهيونــي، وكتــاب نظــرة 
للمقاومــة مــن الداخــل )2010(، قــّدم فيــه مرافعــة حــول أداء املقاومــة وخياراتهــا 

االســتراتيجية.  

مــرة  أول  اعتقلــه  فقــد  االحتــالل؛  مــن  النضاليــة  مســيرته  خــالل  عرمــان  عانــى 
عــام 1994 ملــدة أربعــة أشــهر إداريــا، ثــم اعتقلــه مــرة ثانيــة عــام 1998 ملــدة ســنة 
ملــدة ثالثــة  2002، وتعــرض لتحقيــٍق قــاٍس  الثالثــة عــام  ونصــف، واعتقــل للمــرة 
بالســجن 36  الجلمــة، وحكمــت عليــه محاكــم االحتــالل  فــي مركــز تحقيــق  أشــهر 
مؤبــًدا، وتــم عزلــه انفراديــا مــدة 14 شــهًرا بيــن عامــي )2011 – 2012(، وحرمانــه 
مــن إكمــال تعليمــه الجامعــي، وحرمــان أســرته مــن زيارتــه لفتــرات طويلــة، وتعُمــد 
نقلــه مــن ســجن إلــى آخــر حتــى ال يشــعر باالســتقرار، وقــد توفــي والــده عــام 2019 

ــن مــن وداعــه. 
َّ

دون أن يتمك
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• الخليــل	 مدينــة  يف   ولــد 
عام 1942.

• تولــى وزارات االقتصاد الوطني، 	
واألشــغال العامــة، واالتصــاالت 
وتكنولوجيــا املعلومــات يف 
عشــرة.  الثانيــة  الحكومــة 

• عضــو املجلس التشــريعي عن 	
كتلة فلســطين املستقلة. 

• رجل أعمال وعضو يف جمعيات 	
ونقابات واتحادات مهنية.

الحــادي  فــي  الخليــل  مدينــة  فــي  حســونة  محمــد  إبراهيــم  كمــال(  )محمــد  ولــد 
1942، وهــو متــزوج ولديــه خمســة أبنــاء. تلقــى  والعشــرين مــن آذار/ مــارس عــام 
تعليمــه األسا�ضــي والثانــوي فــي مــدارس الخليــل، وأنهــى الثانويــة العامــة عــام 1963، 
ونــال درجــة البكالوريــوس فــي الحقــوق مــن كليــة الحقــوق فــي جامعــة القاهــرة عــام 
1969. عمــل فــي املحامــاة ملــدة ســنتين، ثــمَّ انتقــل للعمــل فــي التجــارة الحــرة، وأنشــأ 
أول مصنــع فــي فلســطين لصناعــة الليــف املعدنيــة، وأســس مصنعــا آخــر لصناعــة 
التكافــل  شــركة  تأســيس  فــي  آخريــن  مــع  وســاهم   ،1973 عــام  املعدنــي  الســلك 
للزيــوت  الفلســطينية  الشــركة  اإلســالمية وبنــك الصفــا اإلســالمي، وهــو مؤســس 
»بتروبــال«، وتســلم مســؤولية ثــالث وزارات، وهــي؛ وزارة االقتصــاد الوطنــي، ووزارة 
األشــغال العامــة، ووزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات، وبقــي فــي هــذا املنصــب 

.)2009-2007( أعــوام  بيــن 

الهــالل  فــي جمعيــة  فــكان عضــًوا  الخدمــي املؤس�ضــي،  العمــل  فــي  انخــرط حســونة 
املا�ضــي، وأميــن صنــدوق جمعيــة رابطــة  القــرن  فــي ســبعينات  الخليــل  فــي  األحمــر 
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الجامعييــن، ورئيــس جمعيــة تنظيــم األســرة، ورئيــس جمعيــة اإلســكان فــي الخليــل، 
وهو من املؤسسين لجمعية رجال األعمال في رام هللا والقدس، واتحاد الصناعات 
ــه تــرأس اتحــاد الصناعــات املعدنيــة والهندســية فــي فلســطين،  الفلســطينية، كمــا أنَّ
وكان عضــًوا فــي مجلــس أمنــاء معهــد أبحــاث السياســيات االقتصاديــة الفلســطيني 
»مــاس«، وعضــو مجلــس أمنــاء جامعــة بيــت لحــم، وعضــًوا فــي مجلــس أمنــاء جامعــة 
واختيــر  الفلســطينية.  التنميــة  صنــدوق  إدارة  مجلــس  ورئيــس  الوطنيــة،  النجــاح 
لعضوية املجلس التشــريعي الفلســطيني عام 2017 عن كتلة فلســطين املســتقلة، 

مــكان النائبــة راويــة الشــوا التــي وافتهــا املنيــة فــي ذلــك العــام.  

تعــرض حســون إبــان شــبابه لالســتدعاء مــن قبــل املخابــرات اإلســرائيلية، وُمنــع مــن 
الســفر ملدة عامين، وشــارك في العديد من ورشــات العمل السياســية، وقدم أوراق 

عمــل فــي املجــال االقتصــادي السيا�ضــي، وشــارك فــي مؤتمــرات خــارج فلســطين.

جيــل  وإنشــاء  األرض  هــذه  علــى  الصمــود  الفلســطينيين  علــى  أن  حســونة  يعتقــد 
يتربــى علــى الديــن والعلــم والثقافــة ومتابعــة التكنولوجيــا، ويعتقــد أن اتفــاق أوســلو 
جــاء فــي وقــٍت كان فيــه االحتــالل هــو الطــرف األقــوى، ويعتبــر أنَّ االنقســام يعــود إلــى 
سياســات االحتــالل والواليــات املتحــدة التــي ســاهمت فــي زيــادة الهــوة بيــن حركتــي 
فتــح وحمــاس، باإلضافــة إلــى األخطــاء التــي وقعــت مــن حركــة فتــح واختالفهــا الكبيــر 

مــع حركــة حمــاس، ويــرى بــأن الرابــح الوحيــد مــن هــذه الحالــة هــو االحتــالل.  

ويرى حسونة بأنَّ من حق الشعب الفلسطيني استخدام الوسائل كافة للتخلص 
من االحتالل بما فيها املقاومة املسلحة، فهذه األرض هي حق للشعب الفلسطيني، 
ويجــب عليــه أن يضحــي بالغالــي والنفيــس الســتردادها واالســتقالل، ويــرى ضــرورة 
إشــراك الفصائــل الفلســطينية كافــة فــي منظمــة التحريــر ومؤسســاتها، علــى قاعــدة 
الهــدف املشــترك واالحتــرام املتبــادل، خصوًصــا وأننــا شــهدنا مؤخــًرا تحقــق إنجــازات 
فــي صالــح القضيــة مــن خــالل األمــم املتحــدة باالعتــراف بدولــة فلســطيني ورفــع العلــم 

الفلســطيني فــي األمــم املتحــدة.
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حممد مضية

• ولــد يف مدينــة حلحــول يف 	
محافظــة الخليــل عــام 1934.

• السياســي 	 املكتــب  عضــو 
للحــزب الشــيوعي األردنــي 

ســابًقا. 

• عضــو الهيئــة اإلداريــة التحــاد 	
ــطينيين  الُكتاب واألدباء الفلس

  .)2004-1996(

• ــارج 	 ــى خ ــال إل ــده االحت أبع
فلســطين عــام 1970. 

ولــد )محمــد ســعيد( محمــد إبراهيــم مضيــة فــي مدينــة حلحــول فــي محافظــة الخليــل 
خمســة  ولديــه  متــزوج  وهــو   ،1934 عــام  أكتوبــر   / األول  تشــرين  مــن  الثامــن  فــي 
الخليــل،  فــي مدينــة  والثانــوي  مــدارس حلحــول،  فــي  تعليمــه األسا�ضــي  تلقــى  أبنــاء. 
ًســا حكومًيــا حتــى  ثــم أكمــل دراســته فــي معهــد دار املعلميــن عــام 1953. عمــل مدّرِ
عــام 1957، وانتقــل بعدهــا للعمــل فــي صحيفتــي الصبــاح والدســتور األردنيتيــن، ثــمَّ 
أصبــح ســكرتير رابطــة الكتــاب األردنييــن، وعــاد إلــى مهنــة التدريــس بعــد عودتــه إلــى 

فلســطين عــام 1994 حتــى تقاعــده. 

التحــق مضيــة بالحــزب الشــيوعي عــام 1956، وارتقــى فــي الســلم التنظيمــي داخلــه، 
فانتقــل مــن عضويــة قيــادة الحــزب فــي منطقــة الخليــل، إلــى عضويــة لجنــة منطقــة 
اللجنــة املركزيــة  فــي  ثــم أصبــح عضــًوا  إقليــم عمــان،  ثــمَّ عضويــة لجنــة  القــدس، 
السيا�ضــي  املكتــب  فــي  وعضــًوا  املا�ضــي،  القــرن  ســبعينات  فــي  األردن  فــي  للحــزب 
الحــزب  فــي  البقــاء  ــل  الفلســطيني فضَّ الشــيوعي  الحــزب  تشــكل  للحــزب، وعندمــا 



193

سلسلة النخبة الفلسطينية 3

الشــيوعي األردنــي بســبب إقامتــه فــي األردن، حيــث كان أحــد أعضــاء هيئــة تحريــر 
الســرية. الحــزب  جريــدة 

انتخــب  كمــا   ،1993 عــام  األردنييــن  تــاب 
ُ

الك رابطــة  لرئيــس  نائًبــا  انتخــب مضيــة   
األعــوام  بيــن  الفلســطينيين  واألدبــاء  تــاب 

ُ
الك التحــاد  اإلداريــة  الهيئــة  فــي  عضــًوا 

)1996-2004(، وكان عضــًوا فــي الهيئــة اإلداريــة ملركــز أوغاريــت الثقافــي فــي رام هللا.  

الفلســطينية  الثقافــة  هــي؛  الكتــب  مــن  عــددا  وألــف  الثقافــي،  املجــال  فــي  نشــط 
وثقافتنــا  الفنــي،  اإلبــداع  فــي  والبيولوجــي  واالجتماعــي  الصهيونيــة،  واملمارســات 
وجــدل  والحــرت،  الحــرث  فلســطين–  فــي  العربيــة  والثقافــة  املرحلــة،  ومهمــات 
فلســطين.  فــي  التنميــة  رواد  وآخرهــا  العيــون،  فــي  ورمــال  والديمقراطيــة،  الثقافــة 
كمــا لــه عشــرات املقــاالت والدراســات واملداخــالت السياســية والفكريــة والتاريخيــة 

املنشــورة.

يؤكــد مضيــة علــى ثقتــه التامــة بعــودة فلســطين كاملــة للشــعب العربــي الفلســطيني 
فــي نهايــة هــذا الصــراع، ويعتقــد بــأنَّ القضيــة الفلســطينية مرتبطــة بحركــة التحــرر 
العربيــة، فــإذا مــا تالحمــت قضيــة الشــعب الفلســطيني مــع حــركات التحــرر العربيــة 
يمكــن التغلــب علــى االحتــالل اإلســرائيلي وعلــى السياســات األمريكيــة فــي املنطقــة. 
عــارض اتفــاق أوســلو، واعتبــره عقبــة أمــام القضيــة الفلســطينية وتقدمهــا، ويــرى 
فتــح  إســرائيل مســؤولية احتاللهــا، ويحمــل حركتــي  تتحمــل  أن  مــن األفضــل  ــه  أنَّ
مرتاحــا  أصبــح  برأيــه  الــذي  اليســار  إلــى  باإلضافــة  االنقســام  مســؤولية  وحمــاس 
ومعفــى مــن عمــل جــدي ضــد االحتــالل، ويؤكــد بــأنَّ مــن حــق الشــعب الفلســطيني 
أثبتــت  التــي  املناســبة  املقاومــة  أن  معتبــرا  كافــة،  بالوســائل  االحتــالل  مقاومــة 
مــا توفــر الحــس التنظيمــي الحقيقــي  فــإذا  فعاليتهــا هــي العمــل الشــعبي الواســع، 
لــدى األحــزاب اليســارية فســيقودها إلــى تصعيــد النضــال ضــد االحتــالل وصــوال إلــى 
العصيــان املدنــي، وهــذا بــدوره يقهــر االحتــالل أكثــر مــن العمــل املســلح، ويــرى بــأن 

منظمــة التحريــر يجــب أن تكــون شــاملة للقــوى الفلســطينية كافــة.

وبقــي  األردنــي،  الحكــم  إبــان  السيا�ضــي  نشــاطه  بســبب  عملــه  مــن  مضيــة  صــل 
ُ
ف

عامــي  بيــن  أعتقــل  ثــم  ســنوات،  ثمانــي  مــدة  األردنيــة  الحكومــة  قبــل  مــن  مطــارًدا 
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ضــد  بياًنــا  الغربيــة  الضفــة  احتــالل  بعيــد  آخريــن  مــع  وأصــدر   ،)1967-1966(
صــل مــن عملــه، 

ُ
احتاللهــا، فاعتقلــه االحتــالل، وتجــدد اعتقالــه أكثــر مــن مــرة، وف

1985 وعــام  إلــى األردن عــام 1970، واعتقلتــه الســلطات األردنيــة عــام  بعــد 
ُ
أ ثــمَّ 

االعتقاليــن.   كال  فــي  أشــهر  لخمســة   1987
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حممد يوسف )أبو عالء منصور(

• ولــد يف بلــدة بلعيــن يف 	
ــام 1949. ــة رام اهلل ع محافظ

• قيــادي ســابق يف القطــاع 	
ــد  ــح وأح ــة فت ــي لحرك الغرب
مســؤولي لجنــة التنظيــم 77 

يف الحركــة. 

• مديــر مكتــب االنتفاضــة عــام 	
.1990

• ــح يف 	 ــم فت ــر إقلي ــن س أمي
رام اهلل والبيــرة )2007-1998(. 

ولــد محمــد محمــود ســليم يوســف »أبــو عــالء منصــور« فــي بلــدة بلعيــن فــي محافظــة 
فــي  املرحلــة االبتدائيــة  1949. درس  عــام  أيلــول/ ســبتمبر  مــن  التاســع  فــي  رام هللا 
مدرسة بلعين، واإلعدادية في مدرسة اتحاد صفا، والثانوية في املدرسة الهاشمية 
فــي مدينــة البيــرة، وحصــل الثانويــة العامــة فــي الفــرع العلمــي مــن كليــة الحســين فــي 
عمــان عــام 1968، ونــال درجــة البكالوريــوس فــي الرياضيــات مــن جامعــة بغــداد عــام 
1972، ودرجــة الدبلــوم فــي إدارة املؤسســات مــن جامعــة بيرزيــت فــي العــام 1998. 
-1972( عامــي  بيــن  الثانويــة  هللا  رام  بنــات  مدرســة  فــي  للرياضيــات  مدرًســا  عمــل 

1974(، وفــي املدرســة الوطنيــة األرثوذكســية فــي عمــان، وعمــل فــي وزارة الداخليــة 
الفلســطينية حتــى تقاعــده.  

انتمى لحركة فتح عام 1968، وأتم دورة عسكرية في معسكر 99 في جبال السلط 
عــام 1969، ودورة كادر إعالمــي فــي مخيــم الوحــدات عــام 1970، ودورة ثالثــة فــي 
إبــان  العراقيــة  الســاحة  فــي  الحركــة  عــام 1972، ونشــط داخــل صفــوف  العــراق 
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ن خليــة تابعــة للحركــة فــور عودتــه إلــى فلســطين، والتــي  دراســته الجامعيــة، وكــوَّ
ــذت عمليــة طعــن لجندييــن كانــا يحرســان بنــك لئومــي الصهيونــي وســط رام هللا  نفَّ
فــي الثامــن مــن تشــرين الثاني/نوفمبــر عــام 1973، وصــادرت أســلحتهما، واعتقلــت 

ــن أبــو عــالء مــن الفــرار إلــى األردن بعــد أشــهر مــن العمليــة. 
َّ

الخليــة وتمك

مكتــب  مســؤول  فشــغل  فلســطين،  خــارج  الحركــة  أنشــطة  فــي  منصــور  انخــرط   
بيــن  الفتــرة  فــي الحركــة( خــالل  التنظيــم 77 )إحــدى لجــان القطــاع الغربــي  لجنــة 
 ملكتــب االنتفاضــة عــام 1990، وشــغل أميــن ســر 

ً
عــام )1980-1986(، وكان مديــرا

منطقــة وســط الضفــة الغربيــة فــي حركــة فتــح بيــن األعــوام )1990-1996(، وأميــن 
ســر إقليــم حركــة فتــح فــي محافظــة رام هللا والبيــرة بيــن أعــوام )1998-2007(. كان 
ضمــن قيــادة حركــة فتــح فــي االنتفاضــة الثانيــة، وكان أحــد مرشــحي حركــة فتــح فــي 

االنتخابــات التشــريعية عــام 2006. 

ملســيرة  ورؤيتــه  النضاليــة  تجربتــه  تحكــي  التــي  الكتــب  مــن  عــدًدا  منصــور  أصــدر 
الثــورة الفلســطينية، منهــا؛ عبــور النهــر، وعلــى ضفــاف النهــر، ورحلــة لــم تكتمــل، 

واملنســيون.  املقهوريــن،  وانتفاضــة  الشــعبية،  املقاومــة  فــي  وبلعيــن 

واالســتقالل،  بالحريــة  حلمــه  ســيحقق  الفلســطيني  الشــعب  بــأن  منصــور  يؤمــن 
واملســتقبل ســيكون لصالــح القضيــة الفلســطينية بالرغــم مــن األحــداث الداميــة 
كبيــرة  صدمــة  شــكل  أوســلو  اتفــاق  أن  ويــرى  العربيــة،  املنطقــة  تشــهدها  التــي 
لــم يتوقعهــا أحــد، فالثــورة حملــت أحالمــا كبــرى تجــاه تحريــر فلســطين وتحقيــق 
تطلعــات شــعبها واألمــة العربيــة فــي الوحــدة، وســرعان مــا ترجمــت هــذه الصدمــة 
إلــى حقائــق علــى أرض الواقــع، وهــو مــا آلــت إليــه الظــروف هــذه األيــام مــن مصــادرة 
التواصــل  وقطــع  الغربيــة  الضفــة  وتجزئــة  عليهــا،  املســتوطنات  وبنــاء  األرا�ضــي 
بينهــا. يعتقــد بــأنَّ االنقســام أحــد الكــوارث الفلســطينية، وهــو صــراع فئــوي علــى 
الســلطة بيــن حركتــي فتــح وحمــاس، وليــس صراًعــا علــى برامــج سياســية، وأخطــر 
مــا فيــه أنــه مــزق الجســد الفلســطيني، وتــرك النــاس بــال مرجعيــة، وأفقدهــم بقايــا 
أن  ويعتقــد  القــدس،  هبــة  ثــم  األولــى  االنتفاضــة  مــع  تجــدد  الــذي  واألمــل  الحلــم 
 فــي املصالحــة 

ً
 يجبــر الطرفيــن علــى امل�ضــي قدمــا

ً
إنهــاء االنقســام يتطلــب حدثــا كبيــرا

الوطنيــة. يــرى بــأن منظمــة التحريــر شــكلت ردة فعــل علــى قســوة الواقــع العربــي 
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تجــاه الفلســطينيين فــي مرحلــة مــا بعــد النكبــة، وجــد فيهــا الفلســطينيون أنفســهم 
بــال ملجــأ وعنــوان، فنشــأت املنظمــة لجمــع الفلســطينيين والتعبيــر عنهــم والتحــدث 
باســمهم، لكــن دورهــا تراجــع بشــكل كبيــر بعــد الهزائــم التــي لحقــت بالثــورة خاصــة 
عــام 1982، واملشــكلة أنهــا أصبحــت ال تمثــل الســاحة الفلســطينية بقــدر مــا تمثــل 
بقايــا املا�ضــي، لــذا يجــب علــى املنظمــة أن تكــون وعــاًء يســتوعب الجديــد، ويشــعر 

تمثــل تطلعاتهــم وطموحاتهــم. هــا  بأنَّ الفلســطينيون 

عامــي بيــن  عمــان  األردنيــة  العاصمــة  فــي  املحطــة  ســجن  فــي  منصــور   اعتقــل 
األعــوام بيــن  مرتيــن  الســورية  األمنيــة  األجهــزة  اعتقلتــه  كمــا   ،)1978-1976( 

 اغتيالــه، 
ً

)1980-1984(، وقصــف االحتــالل مكتبــه فــي رام هللا عــام 2001 محــاوال
وطــارده بيــن األعــوام )2005-2001(.
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حممود إمساعيل

• كارم 	 عيــن  بلــدة  يف  ولــد 
جنــوب غــرب القــدس املحتلة 

عــام 1942.

• التنفيذيــة 	 اللجنــة  عضــو 
ســابقا. التحريــر  ملنظمــة 

• ــة 	 ــام لجبه ــن الع ــب األمي نائ
ــة.   ــر العربي التحري

القــدس  غــرب  جنــوب  املهجــرة  كارم  عيــن  بلــدة  فــي  خليــل  إســماعيل  محمــود  ولــد 
املحتلــة عــام 1942، وهــو متــزوج ولــه ثالثــة أوالد. درس فــي مــدارس األردن، ونــال 

بغــداد.  جامعــة  مــن  والسياســة  القانــون  فــي  البكالوريــوس  درجــة 

انتمــى لحــزب البعــث فــي ســن مبكــرة مــن حياتــه، وتــدرج فــي املراتــب التنظيميــة فــي 
الحــزب مــن عضــو مكتــب طالبــي حزبــي إلــى قيــادة شــعبة، ثــم صــار عضــوا فــي قيــادة 
فــرع تنظيــم فلســطين عــام 1971، وعضــو مكتــب العالقــات الخارجيــة فــي الحــزب 
علــى املســتوى القومــي، وعضــو قياديــة قطريــة لتنظيــم حــزب البعــث فــي فلســطين، 
ــن عضــًوا  ونائــب أميــن ســر القطــر، ثــم أصبــح قيادًيــا فــي جبهــة التحريــر العربيــة، وُعّيِ
 للجبهــة عــام 1979، كمــا أصبــح نائــب 

ً
فــي اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر ممثــال

األميــن العــام لجبهــة التحريــر العربيــة.

يــرى إســماعيل أنــه البــد مــن العمــل مــن أجــل تحقيــق املشــروع الوطنــي الفلســطيني 
املتمثــل فــي دحــر االحتــالل واالســتيطان، وإقامــة الدولــة وعاصمتهــا القــدس. عــارض 
اتفــاق أوســلو، وجمــد عضويتــه فــي منظمــة التحريــر لفتــرة طويلــة احتجاًجــا علــى 
توقيــع االتفــاق، ويــرى أن االنقســام بمثابــة انقــالب علــى الشــرعية، وجــاء ضمــن 
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املخطــط التفتيتــي للمنطقــة، مطالبــا بانعقــاد املجلــس الوطنــي علــى أن يضــم ممثلــي 
حركــة حمــاس فــي التشــريعي.

الكفــاح  أن  ويعتقــد  واملتاحــة،  املشــروعة  النضــال  أشــكال  كل  إســماعيل  يؤيــد 
املسلح لن يخدم القضية في هذه املرحلة، معتبرا أن املقاومة الشعبية والشرعية 

الدوليــة هــي الســالح الــذي يجــب اســتخدامه حاليــا.
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حممود عيسى

• ــاء 	 ــا قض ــدة عنات ــد يف بل ول
القــدس عــام 1968.

• ــن 	 ــز الدي ــب ع ــد يف كتائ قائ
لحركــة  التابعــة  القســام 

حمــاس. 

• أحــد قادة الحركة الفلســطينية 	
األسيرة يف ســجون االحتال.

• املعزوليــن 	 األســرى  عميــد 
االحتــال ســجون   يف 

.)2012 – 2002(

• كاتب وروائي. 	

فــي الحــادي والعشــرين  بلــدة عناتــا قضــاء القــدس  فــي  ولــد محمــود مو�ضــى عي�ضــى 
مــن أيــار/ مايــو عــام 1968. درس املرحلــة األساســية فــي مدرســة عناتــا، والثانويــة فــي 
مدرســة الرشــيدية فــي القــدس، وحصــل منهــا علــى الثانويــة العامــة فــي الفــرع العلمــي، 
والتحــق بكليــة الدعــوة وأصــول الديــن فــي جامعــة القــدس/ أبــو ديــس. عمــل مديــًرا 

ملكتــب صحيفــة صــوت الحــق والحريــة فــي القــدس.

وشــارك  املبكــر،  شــبابه  فــي  اإلســالمية  بالحركــة  والتحــق  متدينــة،  أســرة  فــي  نشــأ 
فــي فعالياتهــا خصوًصــا داخــل املســجد األق�ضــى، وانضــم للكتلــة اإلســالمية أثنــاء 
دراســته فــي جامعــة القــدس/ أبــو ديــس، وانخــرط فــي صفــوف حركــة حمــاس فــور 
تأسيســها، ثــم انتمــى لكتائــب القســام الجنــاح العســكري لحركــة حمــاس، وأنشــأ 
فــي  للقســام  التابعــة  العســكرية  املجموعــات  أوائــل  مــن  وهــي  الخاصــة،  الوحــدة 
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ــنت مرحلــة جديــدة فــي عمــل املقاومــة الفلســطينية ضــد االحتــالل،  القــدس التــي دشَّ
ــون، 

ُّ
عط ومحمــود  عي�ضــى،  محمــود  هــم؛  مقدســيين  شــباب  أربعــة  مــن  وتكونــت 

صهاينــة  جنــود  أســر  مهمــة  لهــا  أوكلــت  وقــد  عــكاري،  ومو�ضــى  قطيــش،  وماجــد 
فلســطينيين. بأســرى  ومبادلتهــم 

 قامــت الوحــدة باختطــاف الرقيــب أول فــي جيــش االحتــالل نســيم توليدانــو قــرب 
مدينــة اللــد املحتلــة وغنمــت ســالحه صبيحــة الثالــث عشــر مــن كانــون أول عــام 
1992، واحتجزته في إحدى املغارات األثرية قرب قرية حزما شمال شرق القدس، 
بهــدف إطــالق ســراح الشــيخ أحمــد ياســين، فيمــا ُعــرف الحًقــا فــي أدبيــات املقاومــة 
هجمــة  االحتــالل  شــن  ذلــك  إثــر  وعلــى  ياســين«،  أحمــد  للشــيخ  الوفــاء  بـ«عمليــة 
شرســة ضــد حركتــي حمــاس والجهــاد اإلســالمي؛ فاعتقــل اآلالف وأبعــد املئــات إلــى 
مــرج الزهــور فــي جنــوب لبنــان أواخــر عــام 1992، وصنفــت الســلطات الصهيونيــة 
هــذه العمليــة علــى أنهــا أخطــر عمليــة أســر فــي تاريــخ املقاومــة الفلســطينية، وقامــت 
الوحدة بعدها بعدد آخر من العمليات منها دهس الجندي الصهيوني نعوم كولر 
1993، وقتــل الشــرطيين  فــي الســابع عشــر مــن آذار/ مــارس عــام  فــي »الخضيــرة« 
الصهيونييــن »دانئيــل خــروت ومردخــاي إســرائيل« واالســتيالء علــى مسدســيهما فــي 
»الخضيــرة« فــي الثالثيــن مــن آذار/ مــارس عــام 1993، وإطــالق النــار علــى كولونيــل 
وإصابتــه بجــراح خطيــرة علــى مفــرق »بيلــو« فــي مدينــة الرملــة املحتلــة فــي الســادس 

مــن أيــار/ مايــو عــام 1993.

القياديــة  الهيئــة  فــي  فانتخــب عضــًوا  الســجن؛  داخــل  فــي  نشــاطه  واصــل عي�ضــى   
العليــا لحركــة حمــاس ألكثــر مــن دورة تنظيميــة، وشــارك فــي تخطيــط وتنفيــذ عــدد 
األســيرة،  الفلســطينية  الحركــة  قــادة  مــن  وأصبــح  الطعــام،  عــن  اإلضرابــات  مــن 
واتهمــه االحتــالل بالتواصــل مــع عناصــر مــن حركــة حمــاس والعمــل علــى تأســيس 

أهــداف صهيونيــة.  خاليــا عســكرية وتنفيــذ عمليــات ضــد 

ظــل التنظيــر للمقاومــة واســتراتيجياتها وآليــات عملهــا فــي دائــرة اهتمــام عي�ضــى، وقــد 
ــر عــن أطروحاتــه حولهــا فــي مجموعــة مــن املؤلفــات التــي تناولــت حقــول: املقاومــة،  عبَّ
واألدب، والشــريعة، والسياســة، منهــا: املقاومــة بيــن النظريــة والتطبيــق )2000(، 
 ،)2013( وغــدر  وفــاء  القصصيــة  واملجموعــة   ،)2012( صابــر  حكايــة  وروايــة 
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وتأمــالت قرآنيــة )2014(، ونظريــة املؤامــرة فــي القــرآن الكريــم )2015(، والسياســة 
بيــن الواقعيــة والشــرعية: دراســة نقديــة لكتــاب األميــر ملكيافيلــي )2016(.

فــي  املقدســيين  األســرى  أقــدم  أحــد  فهــو  النضاليــة؛  مســيرته  أثنــاء  عي�ضــى  عانــى 
ســجون االحتــالل، إذ اعتقــل فــي الثالــث مــن حزيــران/ يونيــو عــام 1993، وحكــم 
عليــه بالســجن املؤبــد 3 مــرات و46 عاًمــا، وخضــع لتحقيــق قــاس ملــدة شــهرين فــي 
مركــزي تحقيــق القــدس والرملــة، وفــرض عليــه االحتــالل عــدم االســتقرار فــي أي 
ســجن، إذ كان ينقلــه كل ســتة أشــهر، كمــا حرمــه مــن إكمــال تعليمــه الجامعــي، 
لــه للتحقيــق ثــالث مــرات فــي األعــوام )1993، 1998، 2002(، وأخضعــه للعــزل  وحوَّ
االنفــرادي ألكثــر مــن 13 عاًمــا، وأضــاف إلــى حكمــه ســت ســنوات، واعتقــل والدتــه 
للضغــط عليــه مــن أجــل االعتــراف، ومنعهــا مــن زيارتــه لســنوات طويلــة، وتوفــي والده 
وُحــرم مــن وداعــه عــام 1994، كمــا حرمــه االحتــالل مــن فرصــة اإلفــراج عنــه حيــن 
رفــض إدراجــه فــي صفقــة وفــاء األحــرار عــام 2011، ولــم يضمنــه فــي قوائــم أســرى مــا 

قبــل أوســلو الذيــن أفــرج عنهــم عــام 2013.  
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حممود فنون

• ولــد يف بلــدة نحاليــن يف 	
محافظــة بيــت لحــم عــام 

 .1947

• املكتــب 	 يف  ســابق  عضــو 
السياســي للجبهة الشــعبية. 

• الوطنــي 	 املجلــس  عضــو 
الفلســطيني، وعضــو   مراقب 

يف املجلــس املركــزي. 

ولــد محمــود إبراهيــم فنــون فــي الثانــي مــن أيــار/ مايــو عــام 1947 فــي قريــة نحاليــن 
غربــي بيــت لحــم، وهــو متــزوج ولديــه أربعــة أبنــاء. تلقــى تعليمــه األسا�ضــي فــي مدرســة 
نحاليــن، وحصــل علــى الثانويــة العامــة مــن مدرســة بيــت لحــم الثانويــة عــام 1965، 
ونــال درجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة بيــت لحــم عــام 1985، ثــم 

عمــل مدرًســا لفتــرة مــن الزمــن. 

انضــم فنــون للجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين عــام 1967، وتفــرغ فــي صفوفهــا، 
ومــارس داخلهــا أدواًرا تنظيميــة متعــددة، حتــى أصبــح عضــًوا فــي مكتبهــا السيا�ضــي، 
وعضــًوا فــي املجلــس الوطنــي، وعضــًوا مراقًبــا فــي املجلــس املركــزي. عــاد إلــى فلســطين 

عــام 1996 لحضــور جلســة املجلــس الوطنــي التــي ُعقــدت فــي غــزة.

يتبنــى فنــون الفكــر املارك�ضــي اللينينــي، ويمــارس النشــاطات الثقافيــة والكتابــة فــي 
الشــأن السيا�ضــي، وُعــرف بكتاباتــه التوعويــة حــول االعتقــال وفلســفة الصمــود، 

ولــه عــدد مــن اإلصــدارات منهــا؛ كتابــه بيــن حــل الدولتيــن وحــل الدولــة الواحــدة. 

يــرى فنــون بــأن حــال القضيــة الفلســطينية شــبيه بمرحلــة عــام 1948، وعليــه يجــب 
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بــكل الســبل والوســائل املســلحة وغيرهــا، لطــرد  أن يناضــل الشــعب الفلســطيني 
االســتيطان الصهيونــي مــن فلســطين، كمــا أن الواقــع العربــي فــي مرحلــة تراجــع كبيــر 
هــا لــن تســتمر، وســيكون هنــاك نهضــة عربيــة تعــود مــن جديــد، مــن أجــل تحــرر  لكنَّ

األمــة العربيــة وفلســطين.

ه جاء إثر تنازالت قدمها الطرف الفلسطيني،  يرفض فنون اتفاق أوسلو، ويرى أنَّ
ــل مســؤولية االنقســام لحركتــي فتــح  وتخلــى فيهــا عــن فكــرة تحريــر فلســطين، ويحّمِ
وحمــاس، ويرفــض فكــرة إشــراك الفصائــل فــي الســلطة لكونهــا صنيعــة إســرائيلية، 

معتبــرا أن مــن يعمــل معهــا ســيخضع للتوجــه اإلســرائيلي.

وهــدم   ،1969 عــام  االحتــالل  اعتقلــه  إذ  النضاليــة؛  مســيرته  أثنــاء  فنــون  عانــى 
منزلــه ومنــع عائلتــه مــن الســفر، ثــم أعــاد اعتقالــه عــدة مــرات، وفصلــه مــن العمــل، 

وطــارده لســنوات، كمــا أبعــده إلــى خــارج فلســطين مــدة عشــر ســنوات.
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مروان الربغوثي

• يف 	 كوبــر  بلــدة  يف  ولــد 
والبيــرة  اهلل  رام  محافظــة 

            .1959 عــام 

• عضــو املجلــس التشــريعي 	
يف  فتــح  حركــة  عــن 
انتخابــات عــام 1996 وعــام 

.2 0 0 6

• الوطنــي 	 عضــو املجلســين 
واملركــزي منــذ عــام 1996. 

• عضــو اللجنــة املركزيــة لفتــح 	
منــذ عــام 2009. 

• من قادة الحركة الفلسطينية األسيرة. 	

ولــد مــروان حســيب البرغوثــي فــي بلــدة كوبــر فــي محافظــة رام هللا والبيــرة فــي الســادس 
مــن حزيــران/ يونيــو عــام 1959، وهــو متــزوج ولــه ثالثــة أوالد وبنــت. درس املرحلــة 
األساســية فــي بلــدة كوبــر، وحصــل علــى الثانويــة العامــة فــي ســجون االحتــالل، ونــال 
جامعــة  فــي  اآلداب  كليــة  مــن  السياســية  والعلــوم  التاريــخ  فــي  البكالوريــوس  درجــة 
بيرزيــت عــام 1994، ودرجــة املاجســتير فــي العالقــات الدوليــة مــن نفــس الجامعــة 
عام 1998، ودرجة الدكتوراه في العلوم السياسية من معهد البحوث والدراسات 
التابــع لجامعــة الــدول العربيــة عــام 2010 )خــالل اعتقالــه فــي ســجون االحتــالل(. 

عمــل محاضــًرا فــي جامعــة القــدس/ أبــو ديــس. 

ذو  وكان  حياتــه،  مــن  مبكــرة  مرحلــة  فــي  الوطنــي  النضــال  فــي  البرغوثــي  انخــرط 
ــه التحــق بحركــة فتــح داخــل ســجون االحتــالل عــام 1978،  توجهــات يســارية، إال أنَّ



206

سلسلة النخبة الفلسطينية 3

وأصبــح مــن أهــم قيــادات حركــة الشــبيبة الطالبيــة فــي الضفــة الغربيــة، وانتخــب 
وعمــل   ،)1985-1983( عامــي  بيــن  بيرزيــت  جامعــة  فــي  الطلبــة  ملجلــس  رئيًســا 
ــن منســًقا لشــؤون  بجانــب القيــادي الفتحــاوي خليــل الوزيــر »أبــو جهــاد«، حيــث ُعّيِ
التعبئــة والتنظيــم فــي األرض املحتلــة، ثــم أصبــح عضــًوا قيادًيــا فــي القطــاع الغربــي، 
وانتخــب عضــًوا فــي املجلــس الثــوري لحركــة فتــح عــام 1989، وعضــًوا فــي اللجنــة 
العليــا لالنتفاضــة التابعــة ملنظمــة التحريــر. عــاد إلــى فلســطين عــام 1994، واختيــر 
نائًبــا لفيصــل الحســيني وأميًنــا لســر حركــة فتــح فــي الضفــة، كمــا انتخــب عضــًوا 
فــي املجلــس التشــريعي عــن حركــة فتــح فــي انتخابــات عــام 1996، وشــغل عضويــة 
اللجنتيــن القانونيــة والسياســية، وتــرأس أول جمعيــة صداقــة برملانيــة فرنســية – 

فلســطينية.

الحركــة  قيــادات  مــن  وأصبــح  الثانيــة،  االنتفاضــة  قيــادات  مــن  البرغوثــي  كان   
صاغــوا  ممــن  وكان  الســجون،  مصلحــة  إدارة  ضــد  نضالهــا  فــي  وشــارك  األســيرة، 
وثيقــة األســرى للوفــاق الوطنــي مــع مجموعــة مــن زمالئــه األســرى عــام 2006، وأعيــد 
انتخابــه أثنــاء اعتقالــه فــي ســجون االحتــالل عضــًوا فــي املجلــس التشــريعي عــن قائمــة 
حركــة فتــح فــي انتخابــات عــام 2006، وانتخــب عضــًوا فــي اللجنــة املركزيــة لحركــة 

فتــح فــي مؤتمرهــا الســابع عــام 2009. 

الشــعب  بيــن  شــامل  ســالم  لتحقيــق  أساًســا  الدولتيــن  بحــل  البرغوثــي  يؤمــن 
الفلســطيني ودولــة االحتــالل، ويــرى فــي املقاومــة املســلحة خيــاًرا ضرورًيــا ملواجهــة 
االحتــالل بالتــوازي مــع خيــار املفاوضــات، ويدعــو إلــى تحقيــق املصالحــة الوطنيــة 
علــى أســاس برنامــج نضالــي يحقــق دولــة فلســطينية مســتقلة علــى حــدود الرابــع مــن 

الفلســطينيين.   الالجئيــن  وعــودة  القــدس  وعاصمتهــا  حزيــران 

الفلســطينية   – الفرنســية  العالقــات  منهــا:  الكتــب  مــن  عــدد  للبرغوثــي  صــدر 
1967-1997 )1999(، ومقاومــة االعتقــال )مــع عبــد الناصــر عي�ضــى وعاهــد أبــو 
غلمــة، 2010(، وألــف يــوم فــي زنزانــة العــزل االنفــرادي )2011(، ولــه مجموعــة مــن 

متخصصــة.  وعربيــة  فلســطينية  مجــالت  فــي  نشــرها  التــي  واألبحــاث  الدراســات 

عانــى البرغوثــي خــالل مســيرته النضاليــة؛ إذ اعتقلــه االحتــالل أول مــرة عــام 1978، 



207

سلسلة النخبة الفلسطينية 3

ثــمَّ توالــت اعتقاالتــه، وفــرض عليــه اإلقامــة الجبريــة عــام 1985، وطــارده ثــم أبعــده 
إلــى األردن فــي أيــار عــام 1987، ثــمَّ طــارده بعــد انــدالع االنتفاضــة الثانيــة، وحــاول 
اغتيالــه فــي آب عــام 2001، واعتقلــه مجــدًدا فــي الخامــس عشــر مــن نيســان/ إبريــل 
وَعزلــه  عاًمــا،  وأربعيــن  مــرات  خمــس  املؤبــد  بالســجن  عليــه  وحكــم   ،2002 عــام 

انفرادًيــا، واعتقــل ابنــه قســام. 
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مصطفى شاور

• الخليــل	 مدينــة  يف   ولــد 
عام 1958.

• رئيس رابطــة علماء فلســطين 	
ــام 2012.   منذ ع

• أبعــده االحتــال إلــى مــرج 	
ــر  ــان أواخ ــوب لبن ــور جن الزه

عــام 1992.

• داعيــة إســامي وكاتب ومحاضر 	
جامعي.   

 ولــد مصطفــى كامــل خليــل شــاور فــي مدينــة الخليــل فــي الســادس عشــر مــن شــباط/ 
فبرايــر عــام 1958، وهــو متــزوج ولديــه ســبعة مــن األبنــاء. تلقــى تعليمــه األسا�ضــي 
والثانوي في مدارس الخليل، وحصل على الثانوية العامة من مدرسة الحسين بن 
علــي عــام 1976، ونــال درجــة البكالوريــوس فــي الشــريعة مــن الجامعــة اإلســالمية فــي 
املدينــة املنــورة عــام 1982، ودرجــة املاجســتير فــي أصــول الفقــه مــن نفــس الجامعــة 
عــام 1985.  يعمــل محاضــًرا فــي كليــة الشــريعة فــي جامعــة الخليــل منــذ عــام 1986.

جماعــة  فــي  قيادًيــا  كان  الــذي  والــده  بســيرة  وتأثــر  متدينــة،  أســرة  فــي  شــاور  نشــأ 
اإلخــوان املســلمين، فانتمــى للجماعــة مطلــع ســبعينيات القــرن املا�ضــي، وانخــرط 
فــي أنشــطتها الدعويــة والتربويــة، وكان لدراســته فــي الجامعــة األردنيــة ملــدة عــام وفــي 
الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت لعــام آخــر دور فــي صقــل شــخصيته وتعميــق توجهاتــه 
ا نقابًيــا ومؤسســًيا، حيــث فــاز فــي انتخابــات غرفــة تجــارة 

ً
اإلســالمية. مــارس نشــاط

 ،2010 فــي مجلــس إدارتهــا حتــى عــام  1991، وبقــي عضــًوا  وصناعــة الخليــل عــام 
 ،2000 عــام  اإلســالمية  الخيريــة  للجمعيــة  اإلداريــة  الهيئــة  فــي   

ً
عضــوا وانُتخــب 
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وعضــًوا فــي الهيئــة اإلداريــة لجمعيــة الشــبان املســلمين عــام 2002، ورئــس لجنــة 
فــي الخليــل.  الــزكاة والصدقــات 

شــارك شــاور فــي تأســيس رابطــة علمــاء فلســطين عــام 1992، وأصبــح رئيســها عــام 
2012 بعــد وفــاة رئيســها الســابق الشــيخ حامــد البيتــاوي، وهــو عضــو فــي أكثــر مــن 

هيئــة رقابــة شــرعية فــي مؤسســات مصرفيــة فلســطينية.

صدر له عدد من الكتب منها؛ كتاب »النفيس في الشــركات املســاهمة في الشــريعة 
الصحــف  فــي  املقــاالت  مــن  كبيــر  عــدد  ولــه  الخطــب«،  عيــون  و«مــن  اإلســالمية« 
واملواقــع اإللكترونيــة، وهــو ضيــف دائــم علــى عــدد مــن اإلذاعــات املحليــة، كمــا أنــه 

يلقــي محاضــرات دعويــة فــي املســاجد واألنديــة واملراكــز الثقافيــة. 

يبقــى  الضعيــف ال  أن  ويــرى  الفلســطينية،  للقضيــة  املســتقبل  بــأن  يؤمــن شــاور 
ضعيًفــا والخــط البيانــي لألمــة يشــير إلــى الصعــود، وصاحــب الحــق قــوي، وســيأتي 
ــه خطيئــة،   غيــر منقــوص، ويعــارض اتفــاق أوســلو، ويــرى بأنَّ

ً
يــوم يأخــذ حقــه كامــال

القبــول  الفلســطينية  األطــراف  أحــد  امتنــاع  بعــد  حــدث  االنقســام  بــأن  ويعتقــد 
بنتائــج االنتخابــات التشــريعية التــي فــازت بهــا حركــة حمــاس، وســعى ملنــع الفائزيــن 
االحتــالل  تحــت  الواقــع  الشــعب  مقاومــة  بــأن  ويعتبــر  األمــور،  زمــام  امتــالك  مــن 
التيــارات  جميــع  إشــراك  أنَّ  موضحــا  دوليــة،  وشــريعة  ربانــي  وفــرض  فطــري  أمــر 
السياســية فــي منظمــة التحريــر يجــب أن يتــم علــى أســس ديمقراطيــة تحتــرم فيهــا 

األغلبيــة. برنامــج  األقليــة 

 ،1992 عــام  أواخــر  االحتــالل  اعتقلــه  إذ  النضاليــة؛  مســيرته  أثنــاء  شــاور  عانــى 
ليصــل مجمــوع اعتقاالتــه  مــرات  عــدة  اعتقالــه  الزهــور، وأعيــد  مــرج  إلــى  وأبعــده 

 .1992 عــام  منــذ  الســفر  مــن  منعــه  عــن  عشــر ســنوات، فضــال 
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 ممدوح العكر

• نابلــس	 مدينــة  يف   ولــد 
عام 1943. 

• ــز 	 ــاء مرك ــس أمن ــس مجل رئي
ــات  ــاث السياس ــارات ألبح مس

والدراســات االســتراتيجية.

• ــى 	 ــد املفاوضــات إل عضــو وف
ــنطن.  ــد وواش مدري

• املفــوض العــام لــدى الهيئــة 	
املســتقلة لحقــوق اإلنســان. 

العامــة  الثانويــة  علــى  حصــل   .1943 عــام  نابلــس  مدينــة  فــي  العكــر  ممــدوح  ولــد 
البشــري  فــي الطــب  النجــاح الوطنيــة عــام 1962، وحصــل علــى شــهادة  مــن كليــة 
مــن جامعــة القاهــرة عــام 1969، وزمالــة الجراحــة مــن الكليــة امللكيــة البريطانيــة 
Royal College of Surgone  في أدنبرة عام  1977، واختصاص جراحة املسالك 
فــي  1981. عمــل  فــي لنــدن عــام   King›s College Hospital فــي مستشــفى البوليــة 
املقاصــد  مستشــفى  وفــي  املا�ضــي،  القــرن  ســبعينيات  فــي  الكويــت  مستشــفيات 
بيــن أعــوام )1981-1986(، ومستشــفيات  فــي مدينــة القــدس  الخيريــة اإلســالمية 
مــار لوقــا واالتحــاد فــي مدينــة نابلــس ومــار يوســف فــي القــدس، فضــال عــن عيادتــه 

الخاصــة فــي مدينــة رام هللا. 

بالحالــة  متأثــًرا  الســتينات،  مطلــع  الثانويــة  دراســته  إبــان  الوطنــي  نشــاطه  بــدأ 
لتحريــر  الشــعبية  والجبهــة  العــرب  القومييــن  لحركــة  وانتمــى  العامــة،  الوطنيــة 
فلســطين عــام 1967، وانخــرط فــي العمــل الوطنــي بعيــد انــدالع االنتفاضــة األولــى. 
اختيــر عضــًوا فــي الوفــد املفــاوض ملؤتمــر مدريــد للســالم عــام 1991، واملفاوضــات 
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-1991( بيــن عامــي  الفلســطيني واإلســرائيلي  الوفديــن  بيــن  واشــنطن  فــي  الثنائيــة 
فــي  اتفــاق أوســلو، ورفــض حضــور حفــل توقيــع االتفــاق  أنــه عــارض  1993(، إال 

األبيــض.  البيــت 

والثقافــة  اإلنســان  حقــوق  مجــاالت  فــي  األهلــي  املؤس�ضــي  العمــل  العكــر  مــارس 
السياســيين  للســجناء  »مانديــال«  مؤسســة  فــي  مؤســس  عضــو  فهــو  والتعليــم، 
الهيئــة  لــدى  عــام  ومفــّوض  مؤســس  وعضــو   ،1989 عــام  منــذ  الفلســطينيين 
فــي  مؤســس  وعضــو   ،1993 عــام  منــذ  اإلنســان  لحقــوق  املســتقلة  الفلســطينية 
مجلــس  ورئيــس  االســتراتيجية  والدراســات  السياســات  ألبحــاث  مســارات  مركــز 
مجلــس  وعضــو  الديمقراطيــة،  لدراســة  مواطــن  مؤسســة  وعضــو  فيــه،  األمنــاء 
أمنــاء  مجلــس  وعضــو  فيهــا،  األمنــاء  مجلــس  رئيــس  ونائــب  بيرزيــت  جامعــة  أمنــاء 
فــي  وعضــو  الفلســطيني،  العالــي  التعليــم  مجلــس  فــي  وعضــو  التعــاون،  مؤسســة 
مجالــس  فــي  وعضــو  الفســاد،  ملكافحــة  الفلســطينية  للهيئــة  االستشــارية  اللجنــة 

)أمــان(. واملســاءلة  النزاهــة  أجــل  مــن  االئتــالف  أمنــاء 

م العكــر العديــد مــن املشــاركات فــي الشــأن السيا�ضــي الفلســطيني فــي مؤتمــرات  قــدَّ
وندوات أكاديمية محلية وفي الخارج، فضال عن مشاركاته في الدوريات السياسية 
املتخصصــة بالقضيــة الفلســطينية وتطوراتهــا، كمــا أنــه يحــل ضيفــا علــى وســائل 

اإلعــالم املرئــي واملســموع. 

الفلســطينية ضلــت طريقهــا وفقــدت بوصلتهــا  بــأن الحركــة الوطنيــة  العكــر  يــرى 
 ،

ً
باعتبارهــا حركــة تحــرر وطنــي، واملطلــوب إعــادة بنــاء املشــروع الوطنــي فكــًرا، وأداة

قــادرة علــى التصــدي للمشــروع الصهيونــي بتحوالتــه األبارتهايديــة، واالســتفادة مــن 
التجربــة  ودروس  االســتيطاني،  االســتعمار  مشــاريع  ألنمــاط  التاريخيــة  التجــارب 
النضاليــة الفلســطينية، واســتعادة الوحــدة الوطنيــة، وتحقيــق املصالحــة وإنهــاء 
، مــع إتاحــة الفرصــة إلعــادة تقييمــه 

ً
االنقســام، وتنحيــة ملــف املفاوضــات جانبــا

ودراســته بعمــق واســتخالص العبــر منــه.

تــوج  الواقــع،  أرض  علــى  نضــال  نتــاج  هــو  املفاوضــات  مســار  أن  العكــر  يعتقــد 
بمجموعــة مــن اإلنجــازات، إال أن توقيــع اتفــاق أوســلو هــو الخطــأ األكبــر، وكارثــة 
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48، خصوًصــا وأن جوهــر الصــراع مــع االحتــالل هــو علــى األرض،  شــبيهة بنكبــة 
والقيــادة الفلســطينية بتوقيعهــا االتفــاق تركــت املجــال لالحتــالل للعبــث بــاألرض 
بــأن  يــرى  الوطنــي.  والتوافــق  السياســية  املرجعيــة  غيــاب  ظــل  فــي  يشــاء،  كيفمــا 
االنقســام الفلســطيني سيا�ضــي، وجغرافــي، ومجتمعــي، وقــد تحــول فــي نهايــة املطــاف 
الوحــدة  وأولويــة  متطلبــات  االعتبــار  بعيــن  األخــذ  دون  الســلطة،  علــى  صــراع  إلــى 
الوطنيــة ألي حركــة تحــرر وطنــي، ويعتقــد بــأن تعاطــي الســلطة الوطنيــة وحركــة 
فتــح مــع االنقســام تنقصــه الحكمــة وااللتــزام بقيــم الديمقراطيــة، باإلضافــة إلــى 

تواطــؤ قــوى إقليميــة ودوليــة فــي هــذا الشــأن.

هــو  االحتــالل  ضــد  الفلســطينية  للمقاومــة  األنســب  الشــكل  بــأن  العكــر  يــرى 
املقاومــة الشــعبية امللتزمــة بالقانــون الدولــي، ويعتقــد بــأن منظمــة التحريــر تعانــي 
مــن التهميــش، حيــث تــم إفراغهــا مــن مضمونهــا، فانحرفــت عــن برنامجهــا الوطنــي 
منــذ اتفــاق أوســلو، ومــع هــذا مــن الضــروري الحفــاظ عليهــا ألنهــا الكيــان املعنــوي 
مــن   

ً
بــدءا لألعلــى،  األســفل  مــن  بنــاء  إلعــادة  بحاجــة  وهــي  الفلســطيني،  للشــعب 

انتخــاب مجلــس وطنــي جديــد وإعــادة هيكلــة االتحــادات املهنيــة والشــعبية لتعبــر 
عــن متطلبــات املرحلــة الحاليــة للقضيــة الفلســطينية، وانضــواء الفصائــل كافــة 
داخلهــا، إضافــة إلــى ضــرورة إعــادة النظــر فــي دور الســلطة الفلســطينية واألجهــزة 

الفلســطينية. للقضيــة  العربــي  للبعــد  االعتبــار  وإعــادة  األمنيــة، 

عانــى العكــر مــن االحتــالل، إذ اعتقلــه عــام 1991، واحتجــزه فــي عــزل منفــرد خمســة 
وأربعيــن يوًما.
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ناصر أبو محيد

• ــد يف مخيــم األمعــري يف 	 ول
مدينــة البيــرة عــام 1972.

• ــهداء 	 ــب ش ــادي يف كتائ قي
العســكري  الــذراع  األقصــى 

ــح. ــة فت لحرك

• مــن قيــادات الحركــة األســيرة 	
يف ســجون االحتــال.

ولد ناصر محمد يوســف أبو حميد في مخيم األمعري في مدينة البيرة عام 1972، 
ألسرة الجئة تعود أصولها إلى قرية السوافير الشمالية قضاء غزة املحتلة. 

انتمى أبو حميد لحركة فتح في شــبابه املبكر، وشــارك في نشــاطاتها الوطنية، وكان 
مــن كواردهــا فــي االنتفاضــة األولــى، ونشــط فــي اســتهداف عمــالء االحتــالل فــي إطــار 
ــع« فــي رام هللا، أفــرج عنــه  مجموعــات فتحاويــة ســرية مثــل مجموعــة » األســد املقنَّ
مــن ســجون االحتــالل عــام 1994 إثــر توقيــع اتفــاق القاهــرة بيــن منظمــة التحريــر 
ودولــة االحتــالل، واســتعاد نشــاطه داخــل حركــة فتــح وفــي مؤسســاتها التنظيميــة، 
فــي الضفــة الغربيــة خــالل االنتفاضــة  وأصبــح مــن قــادة كتائــب شــهداء األق�ضــى 
ــل املعتقليــن فــي أكثــر مــن 

َّ
الثانيــة، ومــن قــادة الحركــة الفلســطينية األســيرة، حيــث مث

محطــة مواجهــة مــع إدارة مصلحــة الســجون. 

عانــى أبــو حميــد أثنــاء مســيرته النضاليــة؛ إذ اعتقلــه االحتــالل أول مــرة عندمــا كان 
يبلــغ مــن العمــر ثالثــة عشــر عاًمــا، وأصابــه إصابــة خطيــرة عــام 1990، وطــارده، 
فــي  فــي مخيــم قلنديــا  وحــاول اغتيالــه أكثــر مــن مــرة، واعتقلــه برفقــة أخيــه نصــر 
الثانــي والعشــرين مــن نيســان/ أبريــل عــام 2002، ورافــق اعتقالــه االعتــداء عليــه 
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ســبع  بالســجن  عليــه  وحكــم  قــاٍس،  لتحقيــٍق  وتعــرض  عــدة،  إصابــات  وإصابتــه 
مؤبــدات وثالثيــن عاًمــا، كمــا أنــه شــقيق الشــهيد القســامي عبــد املنعــم أبــو حميــد 
املعــروف بصائــد الشــاباك، ونصــر املحكــوم بخمســة مؤبــدات، وشــريف املحكــوم 
بأربعــة مؤبــدات، ومحمــد املحكــوم بمؤبديــن وثالثيــن عــام، وإســالم املحكــوم بمؤبــد 
والدتــه  ومنــع  مــرات،  خمــس  عائلتــه  منــزل  االحتــالل  هــدم  وقــد  أعــوام،  وثمانــي 
لقــب خنســاء فلســطين وســنديانة  طِلــَق علــى والدتــه 

ُ
أ وقــد  لســنوات،  زيارتــه  مــن 

فلســطين، فــي حيــن توفــي والــده وهــو داخــل الســجن، ولــم يتمكــن مــن املشــاركة فــي 
تشــييع جثمانــه، وق�ضــى فــي ســجون االحتــالل حتــى اآلن أكثــر مــن 30 عاًمــا. 
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ناصر عبد اجلواد 

• ولــد يف بلــدة ديــر بلــوط يف 	
محافظة ســلفيت عــام 1965. 

• ــس 	 ــوًا يف املجل ــب عض انتخ
حركــة  عــن  التشــريعي 

 .2006 عــام  حمــاس 

• العاملــي 	 االتحــاد  عضــو 
لعلمــاء املســلمين، وعضــو 
ــطين يف  ــاء فلس ــة علم هيئ

الخــارج.

• أمضــى 17 عامــا ونصــف يف 	
ســجون االحتــال.

ولــد ناصــر عبــد هللا عــودة عبــد الجــواد فــي بلــدة ديــر بلــوط فــي محافظــة ســلفيت فــي 
التاســع مــن حزيــران / يونيــو عــام 1965، وهــو متــزوج ولــه ثالثــة أبنــاء. درس املرحلــة 
فــي  العامــة  الثانويــة  علــى  وحصــل  بلــوط،  ديــر  مدرســة  فــي  واإلعداديــة  االبتدائيــة 
الفرعيــن األدبــي والشــرعي مــن املدرســة الثانويــة اإلســالمية فــي مدينــة نابلــس عــام 
1983، ونــال درجــة البكالوريــوس فــي أصــول الديــن مــن كليــة الشــريعة فــي الجامعــة 
األردنيــة عــام 1986، ودرجــة املاجســتير فــي علــوم الحديــث مــن ذات الجامعــة عــام 
1990، ودرجــة الدكتــوراه مــن الجامعــة األمريكيــة املفتوحــة فــي الواليــات املتحــدة 
)باملراســلة مــن داخــل املعتقــل( عــام 2003، وحصــا علــى درجــة الدكتــوراه الثانيــة 
فــي القــرآن والحديــث مــن جامعــة مااليــا فــي ماليزيــا عــام 2016، وكانــت رســالته عــن 
الحقــوق السياســية واملدنيــة لغيــر املســلمين فــي الدولــة اإلســالمية فــي ضــوء القــرآن 
عامــي  بيــن  ــان  َعمَّ مدينــة  فــي  الورديــة  راهبــات  مدرســة  فــي  مدّرســا  عمــل  والســنة. 
 فــي كليــة الدعــوة والعلــوم اإلســالمية فــي مدينــة أم الفحــم 

ً
)1989-1990(، ومحاضــرا
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فــي جامعــة النجــاح عــام  فــي كليــة الشــريعة  بيــن عامــي )1990-1993(، ومحاضــًرا 
.2005

نشــأ عبــد الجــواد فــي أســرة متدينــة، وانتمــى لجماعــة اإلخــوان املســلمين عــام 1981، 
وانخــرط فــي نشــاطاتها الطالبيــة فــي املدرســة والجامعــة، فــكان ضمــن تيارهــا الشــبابي 
فــي الخــارج أواســط  إلــى املقاومــة ضــد االحتــالل. تلقــى تدريًبــا عســكرًيا  الــذي دعــا 
1989، اســتعداًدا لتنفيــذ عمليــات ضــد االحتــالل داخــل فلســطين، ضمــن  عــام 
فــي أوســاط املقاومــة الفلســطينية بكتائــب عبــد هللا عــزام. تمكــن  ُعــرف وقتهــا  مــا 
خــالل اعتقالــه فــي ســجون االحتــالل مــن إعــداد رســالة الدكتــوراه ومناقشــتها مــن 
داخــل الســجن بطريقــة ســرية، فــي خطــوة هــي األولــى مــن نوعهــا فــي تاريــخ الســجون 
إدارة  قبــل  مــن  مــرة  مــن  أكثــر  البحثيــة  أوراقــه  مــن مصــادرة  بالرغــم  الصهيونيــة، 

الســجن.

فــاز عبــد الجــواد فــي انتخابــات املجلــس البلــدي فــي بلدتــه عــام 2005، ثــم فــاز فــي 
عــن  واإلصــالح  التغييــر  قائمــة  ضمــن   2006 عــام  التشــريعي  املجلــس  انتخابــات 
ولجنــة  االســتيطان،  ومقاومــة  الجــدار  لجنــة  عضويــة  وتولــى  ســلفيت،  محافظــة 
الشــئون االجتماعيــة، وأصبــح بموجــب عضويتــه فــي التشــريعي عضــًوا فــي املجلــس 

الوطنــي. 

شــارك أثنــاء إقامتــه فــي ماليزيــا فــي العديــد مــن املؤتمــرات الدوليــة العلميــة والوطنيــة 
فــي أكثــر مــن دولــة حــول العالــم، والتقــى بعــدد كبيــر مــن البرملانييــن والسياســيين 
املؤسســات  مــن  العديــد  عضويــة  ونــال  والدعــاة،  الشــريعة  وعلمــاء  واملفكريــن 
والهيئــات، مثــل هيئــة علمــاء فلســطين فــي الخــارج عــام 2014، وعضويــة املؤتمــر 
القومــي اإلســالمي فــي بيــروت عــام 2015، واالتحــاد العالمــي لعلمــاء املســلمين عــام 
عــام 2016، ومنتــدى  فــي إســطنبول  القــدس  أجــل  مــن  2016، ورابطــة برملانيــون 

عــام 2016.  للفكــر اإلســالمي  كواالملبــور 

الخالفــة  وعــودة  فلســطين  تحريــر  منهــا:  الكتــب  مــن  عــدد  الجــواد  لعبــد  صــدر 
باالشــتراك مــع عزيــز فتــاش )2017(، واألســرى -حقوقهــم- واجباتهــم– أحكامهــم 
)2011(، والديمقراطيــة الزائفــة والحصانــة املســلوبة- زفــرات نائــب عــن الضفــة 

.)2013( الغربيــة 
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 ينظــر عبــد الجــواد ملســتقبل القضيــة الفلســطينية بتفــاؤل كبيــر، ويــرى بــأن تحريــر 
فلســطين أمــر حتمــي منطلًقــا مــن الرؤيــة الدينيــة والتحليــل التاريخــي، ويعتقــد أن 
اتفــاق أوســلو بمثابــة كارثــة حلــت بالشــعب الفلســطيني، وأخطــر مــا فيــه االعتــراف 
والتنســيق  االحتــالل،  باقتصــاد  الفلســطيني  االقتصــاد  وربــط  االحتــالل،  بدولــة 
 من الناحية االستراتيجية لن يكون 

ً
 كامال

ً
األمني، ويرى بأن تحرير فلسطين تحريرا

إال باملقاومــة املســلحة ووحــدة األمــة، وتغييــر حقيقــي فــي واقــع العــرب واملســلمين،  
ويؤيــد تفعيــل كل الوســائل واألســاليب التــي تســاعد فــي تحقيــق أكبــر قــدر ممكــن 
مــن املصالــح، مــع أقــل نســبة مــن الخســائر، بمــا فيهــا املقاومــة الشــعبية واملقاطعــة 
االقتصاديــة والثقافيــة والسياســية، وتكريــس الهويــة الفلســطينية ونشــر ثقافــة 

املقاومــة وتوريثهــا لألجيــال القادمــة.

يؤمــن عبــد الجــواد بالشــراكة السياســية بيــن مكونــات الشــعب الفلســطيني، علــى 
الحقــوق  وانتــزاع  املقاومــة  فكــرة  علــى  ومؤســس  متكامــل،  وطنــي  مشــروع  أســاس 
ومقاومــة التطبيــع واإلصــرار علــى الثوابــت الفلســطينية، وتقديــم املصلحة الوطنية 
على املصالح الحزبية والشــخصية، ويعتبر أن االنقســام عقبة كبيرة أمام املشــروع 
الوطنــي، ال بــد مــن إنهائــه وإعــادة التوافــق بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة علــى 

أســس ســليمة. 

عــام  مــرة  أول  االحتــالل  اعتقلــه  إذ  النضاليــة؛  مســيرته  أثنــاء  الجــواد  عبــد  عانــى 
فــي  أم�ضــى  حتــى  اعتقاالتــه  توالــت  ثــم  عاًمــا،   12 بالســجن  عليــه  وحكــم   ،1993
الســجن أكثــر مــن 17 عاًمــا، وقــد اقتحــم االحتــالل بيتــه أكثــر مــن مــرة وفتشــه وقــام 
مــن قبــل األجهــزة  تعــرض ملضايقــات كثيــرة  ــه  أنَّ بمصــادرة بعــض محتوياتــه، كمــا 

الفلســطينية.  األمنيــة 
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ناصر عويس

• ــة يف 	 ــم باط ــد يف مخي ول
ــام 1970. ــس ع ــة نابل مدين

• قائــد مؤســس يف كتائــب 	
الجنــاح  األقصــى  شــهداء 

فتــح. لحركــة  العســكري 

• الشــبيبة 	 قائــد يف حركــة 
الطابيــة يف جامعــة النجاح.

• ــح يف 	 ــة فت ــادي يف حرك قي
ــال.  ــجون االحت س

ولــد ناصــر محمــود أحمــد عويــس فــي مخيــم بالطــة فــي مدينــة نابلــس فــي األول مــن 
تشــرين الثانــي/ نوفمبــر عــام 1970، ألســرة الجئــة مــن قريــة الشــيخ مؤنــس املهجــرة 
قضــاء يافــا املحتلــة. حصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي علــم االجتمــاع مــن كليــة 

اآلداب فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة.

انضــم إلــى حركــة فتــح فــي شــبابه املبكــر، واشــترك فــي تنفيــذ فعالياتهــا الوطنيــة ســيما 
االنتفاضــة  انــدالع  قبيــل  واملســتوطنين  االحتــالل  لقــوات  مواقــع  اســتهدفت  التــي 
األولى، وكان ضمن تشكيالت القوة الضاربة التي أخذت على عاتقها في االنتفاضة 
واملســتوطنين  االحتــالل  قــوات  علــى  الحارقــة  والزجاجــات  الحجــارة  إلقــاء  األولــى 
وتوزيــع بيانــات املقاومــة والكتابــة علــى الجــدران، وكان مــن قيــادات حركــة الشــبيبة 
الــذراع الطالبــي لحركــة فتــح فــي جامعــة النجــاح، ومــن أعضــاء لجنــة الشــبيبة فــي 
مخيــم بالطــة، ورئيــس دائــرة العالقــات العامــة فيهــا عــام 1996، ومــن قــادة حركــة 

فتــح فــي منطقــة نابلــس. 
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انخــرط عويــس فــي أكثــر مــن محطــة مواجهــة مــع قــوات االحتــالل خــالل تســعينيات 
القــرن املا�ضــي وبعدهــا؛ فشــارك فــي هبــة النفــق عــام 1996، وقــاد مواجهــات قبــر 
فــي  الرئيســة  مســاهمته  وكانــت  لالحتــالل،  مطلوًبــا  وأصبــح   ،2000 عــام  يوســف 
عــدة  عــن  املســؤولية  االحتــالل  حّملــه  وقــد  األق�ضــى،  شــهداء  كتائــب  تأســيس 
عمليــات استشــهادية منهــا؛ عمليــة »قاعــة قصــر داود« فــي »الخضيــرة« فــي كانــون 
ثانــي/ 2002، وفنــدق »جارمــي« فــي »نتانيــا« فــي آذار/ 2002، وعمليــة إطــالق نــار فــي 

القــدس.

 يعتبــر عويــس مــن قــادة الحركــة األســيرة ومــن كبــار املســؤولين عــن عناصــر حركــة 
فتــح داخــل ســجون االحتــالل، وقــد شــارك فــي تخطيــط وتنفيــذ العديــد مــن البرامــج 
النضاليــة ضــد إدارة مصلحــة الســجون لتحســين ظــروف االعتقــال، كمــا خــاض فــي 

ســبيل ذلــك عــدة إضرابــات عــن الطعــام.  

عانــى عويــس أثنــاء مســيرته النضاليــة؛ إذ اعتقلــه االحتــالل أول مــرة عــام 1986، 
أثنــاء  ســاقه  فــي  بالرصــاص  وأصابــه  أعــوام،  خمســة  بالســجن  عليــه  وحكــم 
االنتفاضــة األولــى، وأبعــده إلــى األردن مــدة ثــالث ســنوات بيــن عامــي )1995-1992(، 
عــام  أبريــل  نيســان/  مــن  الثالــث عشــر  فــي  الفارعــة  مــن منطقــة  واعتقلــه مجــدًدا 
2002، وتعــرض للتحقيــق، وحكــم عليــه االحتــالل بالســجن املؤبــد أربــع عشــرة مــرة، 
ووضعــه فــي العــزل االنفــرادي عــدة مــرات ولفتــرات طويلــة، وهــدم منزلــه، واغتــال 

شــقيقه زهيــر وابنــه محمــد وابــن عمــه بشــير. 
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نايف الرجوب 

• يف 	 دورا  بلــدة  يف  ولــد 
ــام 1958. ــل ع ــة الخلي محافظ

• ــس 	 ــوا يف املجل ــب عض انتخ
التشــريعي عــن حركــة حماس 

ــام 2006.  ع

• ــة 	 ــاف يف الحكوم ــر األوق وزي
ــرة. العاش

• وداعيــة 	 وخطيــب  شــاعر 
إســامي.

ولــد نايــف محمــود الرجــوب فــي بلــدة دورا جنــوب مدينــة الخليــل فــي الرابــع عشــر 
1958، وهــو متــزوج ولديــه ثمانيــة مــن األبنــاء. تلقــى تعليمــه  مــن أيــار/ مايــو عــام 
مــن  الشــريعة  فــي  البكالوريــوس  ونــال درجــة  مــدارس دورا،  فــي  والثانويــة  األسا�ضــي 
الجامعــة األردنيــة عــام 1980، ودرجــة املاجســتير فــي القضــاء الشــرعي مــن جامعــة 
الخليــل عــام 2002، والتحــق ببرنامــج الدكتــوراه فــي جامعــة العلــوم التطبيقيــة فــي 
 فــي مديريــة األوقــاف فــي محافظــة الخليــل عــام 

ً
الســويس عــام 2003. عمــل موظفــا

 لألوقــاف فــي الحكومــة 
ً
ــن وزيــرا 1982، ومحاضــًرا فــي جامعــة القــدس املفتوحــة، وُعّيِ

العاشــرة.  الفلســطينية 

الحركــة  فــي  وانخــرط   ،1978 عــام  املســلمين  اإلخــوان  لجماعــة  الرجــوب  انتمــى 
فــي  بعــد تخرجــه  ِشــط 

َ
فــي األردن، ون أثنــاء دراســته الجامعيــة  الطالبيــة اإلســالمية 

املجاليــن الدعــوي واالجتماعــي، وانتمــى لحركــة حمــاس فــور تأسيســها، وشــارك فــي 
الخليــل. فــي محافظــة  املعروفيــن  كوادرهــا  أحــد  وأصبــح  فعالياتهــا،  تنفيــذ 
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 مارس دورا نقابيا مؤسسيا؛ فكان عضًوا في الهيئة اإلدارية في جمعية دورا الخيرية 
لأليتــام، وعضــًوا فــي الهيئــة اإلداريــة فــي جمعيــة الرجــوب التعاونيــة، وانتخــب عضــوا 

في املجلس التشريعي عن كتلة التغيير واإلصالح عام 2006.  

للرجــوب ديوانيــن مــن الشــعر بعنــوان باقــات زهــور مــن مــرج الزهــور، وبــأرض الرملــة 
كانــت ذكرياتــي، ولــه عــدة كتــب منهــا؛ تأمــالت فــي اإلســراء واملعــراج، وكيــف تكــون 

ــا ناجحــا.
ً
خطيًبــا ومتحدث

أســوأ  فــي  تمــر  الفلســطينية  الحالــة  أن  االحتــالل  زوال  بحتميــة  الرجــوب  يؤمــُن 
منعطــف لهــا منــذ وعــد بلفــور عــام 1917، ويــرى أن القضيــة الفلســطينية تســير 
قيــادة منظمــة  لــدى  يكــون  أن  واملطلــوب  الضيــاع،  مــن  مزيــد  ونحــو  املجهــول  إلــى 
التحريــر جــرأة اإلعــالن عــن فشــل برنامجهــا السيا�ضــي، ويِعــدُّ اتفــاق أوســلو نكبــة 
ثانيــة حلــت بالشــعب الفلســطيني بعــد أن ُمنــح االحتــالل بموجبــه شــرعية الوجــود 
باعتبــاره خطــًرا كبيــًرا علــى  إلــى االنقســام  مــن أرض فلســطين، وينظــُر  علــى 80% 
فــي  الفلســطينيين  إضعــاف  إلــى  تكريســه  أدى  ومســتقبله،  الفلســطيني  الشــعب 
فتــح مســؤولية حدوثــه  ــل حركــة  ويحّمِ االحتــالل ومخططاتــه وجرائمــه،  مواجهــة 
لــت عمــل الحكومــة 

َّ
كونهــا رفضــت نتائــج االنتخابــات التشــريعية عــام 2006، وعط

كل  حــق  كفــل  الدولــي  القانــون  أن  يعتقــد  باملقاومــة  يتعلــق  وفيمــا  الفلســطينية، 
املشــروعة،  واإلمكانــات  الوســائل  بــكل  بمقاومتــه  االحتــالل  تحــت  يعيــش  شــعب 
كمــا يــرى أن مــن حــق أي فصيــل فلســطيني أن يكــون جــزًءا مــن منظمــة التحريــر، 
خصوًصــا أن العالــم ينظــر إليهــا باعتبارهــا املظلــة الجامعــة للشــعب الفلســطيني، 
تكــون  بنائهــا والتوافــق علــى برنامــج وميثــاق وطنــي جديديــن، وأن  بإعــادة  مطالبــا 

فــي الشــارع الفلســطيني. املشــاركة علــى قــدر حجــم الفصيــل 

 عانــى الرجــوب أثنــاء مســيرته النضاليــة؛ إذ اســتدعي مــن قبــل الحاكــم العســكري 
اإلســرائيلي أول مــرة عــام 1983، وُمنــع مــن الســفر منــذ عــام 1985، األمــر الــذي 
ــل اســتكماله دراســة الدكتــوراه، كمــا اعتقلــه االحتــالل أول مــرة عــام 1988، ثــمَّ 

َّ
عط

بعــد إلــى مــرج الزهــور جنــوب لبنــان أواخــر عــام 1992، وطــارده 
ُ
توالــت اعتقاالتــه، وأ

االحتــالل بيــن عامــي )2002-2005(، ولــم يســلم بيتــه مــن املداهمــات املتكــررة وفــي 
إحداهــا أحــرق االحتــالل بيتــه وســيارته.
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نائل أبو العسل

• ــم 	 ــت لح ــة بي ــد يف مدين ول

عــام 1981. 

• أميــن ســر حركــة فتــح يف 	

أريحــا واألغــوار.

• أسير محرر. 	

ولــد نائــل جهــاد أبــو العســل فــي التاســع والعشــرين مــن أيلــول/ ســبتمبر عــام 1981 
فــي مدينــة بيــت لحــم، لعائلــة فلســطينية الجئــة مــن قريــة البريــة قضــاء مدينــة الرملــة 
املحتلــة، وهــو متــزوج ولــه ثالثــة مــن الذكــور وبنــت. تلقــى تعليمــه األسا�ضــي في مدرســة 
مخيــم عقبــة جبــر، وحصــل علــى الثانويــة العامــة فــي مــدارس أريحــا عــام 2001، ونــال 
فــي الخدمــة االجتماعيــة مــن جامعــة القــدس املفتوحــة عــام  درجــة البكالوريــوس 

2010، ويعمــل منــذ ذلــك الوقــت فــي دائــرة التســجيل فــي ذات الجامعــة.

نشــط أبــو العســل فــي حركــة فتــح، فــكان منســق حركــة الشــبيبة الطالبيــة فــي جامعــة 
اللجنــة  فــي  عضــًوا  وكان   ،)2007-2005( عامــي  بيــن  الفتــرة  فــي  املفتوحــة  القــدس 
التنظيميــة للحركــة فــي مخيــم عقبــة جبــر، وشــغل أميــن ســر تنظيــم فتــح فــي مخيــم 
عقبــة جبــر بيــن عــام )2009 – 2019(، ثــم أنتخــب أميــن ســر الحركــة فــي إقليــم أريحــا 
واألغــوار، وينشــط فــي الفعاليــات الوطنيــة واالجتماعيــة فــي محافظــة أريحــا واألغــوار 

مــن خــالل موقعــه التنظيمــي. 

يرى أبو العسل أن الشعب الفلسطيني صامد رغم الظروف الصعبة التي يحياها، 
بل يزداد صالبة على موقفه، وُيفشــل املؤامرات ضده، وسيســتمر الصراع ما دام 
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ل نقلــة نوعيــة فــي الحيــاة السياســية 
َّ
االحتــالل موجــودا. يعتبــر أن اتفــاق أوســلو شــك

الفلســطينية، وهــو اتفــاق إيجابــي أعــاد منظمــة التحريــر إلــى الداخــل الفلســطيني، 
ــه حمــل معــه جوانــب ســلبية تتعلــق  ونقــل املقاومــة مــن الخــارج إلــى الداخــل، لكنَّ
بالقضايــا األمنيــة واالقتصاديــة، ويــرى أن حركــة فتــح تســعى إلنهــاء االنقســام فيمــا 
تتهــرب حركــة حمــاس مــن ذلــك، ويؤيــد املقاومــة الشــعبية ضــد االحتــالل فــي هــذه 
القــرار  فــي  الفلســطينية  الفصائــل  جميــع  مشــاركة  أهميــة  علــى  ويؤكــد  املرحلــة، 

السيا�ضــي داخــل املنظمــة والســلطة.

توالــت  ثــم   ،2003 عــام  مــرة  أول  اعتقلــه  إذ  االحتــالل،  مــن  العســل  أبــو  عانــى 
اعتقاالتــه، ومنعــه مــن الســفر بيــن عامــي )2008-2013(، باإلضافــة لالســتدعاءات 

املتكــررة.
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نائل الربغوثي

• يف 	 كوبــر  بلــدة  يف  ولــد 
محافظــة رام اهلل والبيــرة عــام 

.1957

• عميــد األســرى الفلســطينيين 	
ــال. ــجون االحت يف س

• يف 	 سياســي  أســير  أقــدم 
العالــم.

• قــيـــادي فـــي الحـــركـــة 	
الفلسطينية األسيرة.

• عضو مجلس شورى حركة حماس يف سجون االحتال.	

ولــد نائــل صالــح عبــد هللا البرغوثــي فــي بلــدة كوبــر فــي محافظــة رام هللا والبيــرة فــي 
الثالــث والعشــرين مــن تشــرين األول/ أكتوبــر عــام 1957، وهــو متــزوج مــن األســيرة 
املحــررة إيمــان نافــع التــي قضــت فــي ســجون االحتــالل عشــرة أعــوام. درس املرحلــة 

األساســية فــي مدرســة كوبــر، والثانويــة فــي مدرســة بيرزيــت.

الحجــارة  وإلقــاء  مظاهــرات  مــن  الوطنيــة  الفعاليــات  فــي  املبكــر  شــبابه  فــي  شــارك 
والزجاجــات الحارقــة علــى دوريــات االحتــالل وســيارات مســتوطنيه، والتحــق بحركــة 
ل مــع أخــوه عمــر وابــن عمــه فخــري خليــة عســكرية فــي النصــف الثانــي 

َّ
فتــح، وشــك

نّفــذت عــدة عمليــات ضــد جيــش االحتــالل منهــا  القــرن املا�ضــي،  مــن ســبعينيات 
عمليــة قتــل جنــدي صهيونــي شــمال مدينــة رام هللا، وحــرق مصنــع زيــوت داخــل 

األرا�ضــي املحتلــة عــام 1948، وتفجيــر مقهــى فــي القــدس املحتلــة.

ذتهــا  نفَّ التــي  الفعاليــات  أغلــب  فــي  شــارك  حيــث  األســر،  داخــل  البرغوثــي  نشــط 
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الحركــة األســيرة فــي ســبيل تحســين ظــروف االعتقــال منــذ عــام 1977 حتــى اآلن، مــن 
بينهــا اإلضرابــات عــن الطعــام، وقــد أصبــح أحــد رمــوز الحركــة األســيرة، وأقــدم أســير 
ل خــروج املقاومــة مــن بيــروت عــام 1982 ودخــول منظمــة 

َّ
سيا�ضــي فــي العالــم. شــك

 فــي موقــف البرغوثــي مــن القيــادة الرســمية لحركــة 
ً

التحريــر فــي مســار التســوية تحــوال
القيــادي  بقيــادة  االنتفاضــة  فتــح  لحركــة   

ً
أوال فانضــم  التحريــر،  ومنظمــة  فتــح 

الفتحاوي أبو مو�ضى، ثم تحول إلى حركة حماس، وأصبح أحد كواردها، وانتخب 
فــي أكثــر مــن دورة تنظيميــة عضــًوا فــي مجلــس الشــورى العــام للحركــة داخــل ســجون 

االحتــالل.

القويــة،  وبإرادتــه  املتواضعــة،  بشــخصيته  األســرى  أوســاط  فــي  البرغوثــي  عــرف 
وبســعة اطالعــه، وعشــقه للتاريــخ، وقــد دخــل موســوعة جينيــس باعتبــاره أقــدم 
وعربًيــا  محلًيــا  تضامًنــا  قضيتــه  وشــهدت   ،2009 عــام  العالــم  فــي  سيا�ضــي  أســير 
ــم الفلســطينيون 

َّ
ظ

َ
تــب عنهــا العديــد مــن املقــاالت بلغــات مختلفــة، ون

ُ
وعاملًيــا، وك

فــي الضفــة وغــزة والخــارج العديــد مــن املحاضــرات والنــدوات حولــه باإلضافــة إلــى 
عنــه. باإلفــراج  املطالبــة  واملظاهــرات  الوقفــات 

عانــى البرغوثــي خــالل مســيرته النضاليــة؛ حيــث أم�ضــى أكثــر مــن أربعيــن عاًمــا فــي 
ســجون االحتــالل، اعتقلــه االحتــالل أول مــرة فــي الثامــن عشــر مــن كانــون األول / 
ديسمبر عام 1977م ملدة ثالثة أشهر، ثم اعتقله مرة أخرى في الرابع من نيسان/ 
إبريــل عــام 1978، وتعــرض لتحقيــٍق قــاٍس، ثــمَّ حكمــت عليــه املحاكــم الصهيونيــة 
بالســجن املؤبــد باإلضافــة إلــى ثمانيــة عشــر عاًمــا، وتــم اإلفــراج عنــه بعــد 34 ســنة 
أكتوبــر  األول/  تشــرين  مــن  عشــر  الثامــن  فــي  األحــرار  وفــاء  صفقــة  فــي  متواصلــة 
مــن  الثامــن عشــر  فــي  أخــرى  مــرة  اعتقالــه  أعيــد  أعــوام  ثالثــة  وبعــد   ،2011 عــام 
حزيــران/ يونيــو عــام 2014 وحكــم بالســجن ثالثيــن شــهًرا، وبعــد انتهــاء مــدة حكمــه 
أعــاد االحتــالل حكمــه األول باملؤبــد مــدى الحيــاة. تعــرض خــالل اعتقالــه للعــزل 
 ،2005 2004 ووالدتــه عــام  االنفــرادي والحرمــان مــن الزيــارة، وتوفــي والــده عــام 
ولــم يتمكــن مــن وداعهمــا، واغتــال االحتــالل ابــن أخيــه صالــح عمــر البرغوثــي عــام 

2018، كمــا اعتقــل أخــاه عمــر لســنوات طويلــة. 
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ندى طوير

• ــرم 	 ــة طولك ــدت يف مدين ول

ــام 1961.  ع

• السياســي 	 املكتــب  عضــو 

ــذ  ــة من ــة الديمقراطي للجبه

.2018 عــام 

• رئيسة اتحاد العمل النسوي. 	

ولــدت نــدى عرســان مصطفــى طويــر فــي مدينــة طولكــرم فــي الســابع والعشــرين مــن 
مــن قريــة صباريــن  لعائلــة فلســطينية  عــام 1961، وتعــود أصولهــا  مــارس   / آذار 
املهجــرة عــام 1948، وهــي متزوجــة ولهــا ولــد. درســت املرحلــة االبتدائيــة فــي مــدارس 
وكالــة الغــوث لالجئيــن فــي طولكــرم، ثــم انتقلــت إلــى مدرســة العدويــة واألصمعــي، 
عــام  الثانويــة  الناصــر  عبــد  جمــال  مدرســة  مــن  العامــة  الثانويــة  علــى  وحصلــت 
جامعــة  مــن  النفــس  وعلــم  العربيــة  اللغــة  فــي  البكالوريــوس  درجــة  ونالــت   ،1978
بيرزيــت عــام 1984. عملــت فــي جمعيــة اليتيــم العربــي فــي مدينــة رام هللا مــدة ثــالث 

ســنوات، ثــمَّ فــي اتحــاد لجــان العمــل النســائي الفلســطيني.

النشــاطات  فــي  وانخرطــت  الوطنــي،  النضــال  فــي  أســرتها  بمشــاركة  طويــر  تأثــرت 
فــي جامعــة  فــي مجلــس الطلبــة  إبــان دراســتها الجامعيــة، فكانــت عضــوا  الطالبيــة 
بيرزيــت، والتحقــت بالجبهــة الديمقراطيــة عــام 1980، وأسســت مــع أخريــات اتحــاد 
العمــل النســوي الفلســطيني فــي محافظــة طولكــرم، وأصبحــت رئيســته فــي الضفــة 
الغربيــة، وترأســت االتحــاد العــام للمــرأة الفلســطينية فــي محافظــة طولكــرم، وهــي 
عضــو هيئــه إداريــة فــي طاقــم شــؤون املــرأة، ورئيســة فــرع جمعيــة النجــدة للمــرأة فــي 
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محافظــة طولكــرم، واملســؤولة املاليــة لصنــدوق التكافــل االجتماعــي فــي محافظــة 
طولكــرم، وعضــو فــي لجنــة وطنيــون إلنهــاء االنقســام، وعضــو فــي الهيئــة املركزيــة 
طولكــرم،  مخيــم  فــي  العــودة  لجــان  فــي  وعضــو  اإلســرائيلية،  البضائــع  ملقاطعــة 
عنــى بالديمقراطيــة والحكــم الرشــيد. 

ُ
وعضــو فــي لجنــة »اللقــاءات املفتوحــة« التــي ت

اللجنــة  عضويــة  فشــغلت  الديمقراطيــة؛  الجبهــة  فــي  قياديــة  مواقــع  تســلمت 
املركزيــة للجبهــة عــام 1990، ثــم عضويــة املكتــب السيا�ضــي عــام 2018. وترشــحت 

 .2006 عــام  التشــريعية  لالنتخابــات 

عطــي املــرأة حقوقهــا بشــكل كامــل فــي 
ُ
تؤمــن طويــر بالقوانيــن والشــرائع الدوليــة التــي ت

ظــل مجتمــع مدنــي ديمقراطــي، داعيــة إلــى توزيــع عــادل للثــروات واســتيعاب طاقــات 
باتجــاه  تدفــع  ترامــب  وسياســات  ســوريا  فــي  التطــورات  أن  طويــر  تــرى  الشــباب. 
خلــق تــوازن فــي السياســة الدوليــة، األمــر الــذي يــؤدي إلــى وجــود محــور عالمــي فــي 
فــي  ويصــب  لالحتــالل  انحيــاًزا  أقــل  الدولــي  املجتمــع  ويجعــل  اإلمبرياليــة،  مواجهــة 
شــقيه  فــي  خصوًصــا  أوســلو،  اتفــاق  طويــر  وعارضــت  الفلســطينيين،  مصلحــة 
الفلســطيني  االنقســام  بإنهــاء  وتطالــب  الدوليــة،  ومرجعيتــه  واالقتصــادي  األمنــي 
مــن أجــل تفويــت الفرصــة علــى االحتــالل الــذي يســتغل عــدم وجــود قيــادة موحــدة 
للشــعب الفلســطيني ُيمكــن أن يتفــاوض معهــا، وتدعــو إلــى إجــراء انتخابــات محليــة 
الفلســطيني  البيــت  بنــاء  إعــادة  أجــل  مــن  وطنــي،  ومجلــس  ورئاســية  وتشــريعية 
إلــى  السياســية  التوجهــات  كافــة  بضــم  وتنــادي  القادمــة،  للتحديــات  والجهوزيــة 
منظمــة التحريــر ضمــن البرنامــج السيا�ضــي للمنظمــة، وتــرى أن مــن حــق أي شــعب 
مكنــة، فيمــا تــرى فــي املقاومــة 

ُ
تحــت االحتــالل اســتخدام كافــة أشــكال النضــال امل

املمكنــة. النضاليــة  االســتراتيجية  الشــعبية 

عانــت طويــر مــن االحتــالل؛ إذ اعتقلهــا مــدة شــهرين عــام 1982 علــى خلفيــة توزيــع 
 ،1992 منشــورات مناهضــة لــه، وفــرض عليهــا الحبــس املنزلــي ملــدة 6 شــهور عــام 

وداهــم منزلهــا عــدة مــرات، ومنعهــا مــن الســفر لفتــرات طويلــة.
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نصر أبو جيش

• ولــد يف قريــة بيــت دجــن 	
يف محافظــة نابلــس عــام 

 .1969

• السياســي 	 املكتــب  عضــو 
لحــزب الشــعب الفلســطيني.

• الوطنــي 	 املجلــس  عضــو 
الفلســطيني.

• التنســيق 	 لجنــة  منســق 
الفصائلــي يف مدينــة نابلس. 

ولــد نصــر خليــل أبــو جيــش فــي قريــة بيــت دجــن فــي محافظــة نابلــس، فــي الســادس 
والعشــرين مــن تمــوز / يوليــو عــام 1969، وهــو متــزوج ولديــه ســبعة أبنــاء. 

انضــم أبــو جيــش لحــزب الشــعب الفلســطيني عــام 1986، متأثــرا بوالــده الــذي كان 
كادرا فــي الحــزب الشــيوعي، فاعتقلــه االحتــالل إبــان االنتفاضــة األولــى عــدة مــرات. 
م العمــل التنظيمــي داخــل حــزب الشــعب حتــى أصبــح عضــوا فــي اللجنــة 

َّ
ارتقــى ُســل

املركزيــة عــام 2006، ثــم عضــوا فــي املكتــب السيا�ضــي. 

حظــي بعضويــة املجلــس الوطنــي الفلســطيني، وتــرأس مجلــس قــروي بيــت دجــن بيــن 
فــي نابلــس،  عامــي )2012-2015(، ويشــغل منســق لجنــة فصائــل العمــل الوطنــي 
والطــالب  العمــال  فئــات  عــن  بالدفــاع  ويهتــم  االجتماعــي،  اإلصــالح  فــي  وينشــط 
املصالحــة  حــول  الحــوار  للجــان  لقــاء  مــن  أكثــر  فــي  شــارك  أنــه  كمــا  والفالحيــن، 

القاهــرة ورام هللا.  فــي مدينتــي  فتــح وحمــاس  بيــن  السياســية 

يــرى أبــو جيــش أن اتفــاق أوســلو كان مفتــرق طــرق؛ إمــا أن يوصــل إلــى الجحيــم أو 
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إلــى الدولــة املســتقلة، لكنــه أوصــل الفلســطينيين إلــى الجحيــم وفــق تعبيــره، ويعتقــد 
أن االنقســام وصمــة عــار علــى جبيــن كل فلســطيني، وهــو نقطــة ســوداء فــي تاريــخ 
الشــعب الفلســطيني، حيــث صــار الــدم الفلســطيني مباًحــا، ويحمــل مســؤولية ذلــك 
لحركتــي فتــح وحمــاس، معتبــرا أنــه طاملــا بقــي االنقســام موجــودا فــال يمكــن قيــام 
دولــة فلســطينية، فيمــا تحقيــق الوحــدة ال يتــم إال بتقديــم مصلحــة الوطــن علــى 

حســاب املصالــح الحزبيــة. 

يــرى أبــو جيــش أن حركتــي حمــاس والجهــاد اإلســالمي جــزء ال يتجــزأ مــن الشــعب، 
أن  ويعتقــد  واملركــزي،  الوطنــي  واملجلســين  املنظمــة  إطــار  فــي  تكونــا  أن  ويفتــرض 
اســتخدام الوســائل واألســاليب النضاليــة كافــة ملقاومــة االحتــالل هــو حــق شــرعي 

للشــعب الفلســطيني الــذي مــن حقــه الدفــاع عــن حقوقــه وانتزاعهــا.
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نصوح الراميني

• يف 	 راميــن  بلــدة  يف  ولــد 
محافظــة طولكــرم عــام 1944. 

• التاريخيــة 	 القيــادات  مــن 
يف  اإلســامية  للحركــة 

 . فلســطين

• مــن رجــال اإلصــاح يف الضفة 	
الغربية.

• داعية وخطيب. 	

ولــد نصــوح عبــاس برهــم الرامينــي فــي بلــدة راميــن فــي محافظــة طولكــرم، فــي الرابع من 
أيــار/ مايــو عــام 1944. درس املرحلــة األساســية فــي مدرســتي بلدتــي راميــن وبرقــة، 
 ،1962 عــام  نابلــس  مدينــة  فــي  الصالحيــة  املدرســة  مــن  الثانويــة  املرحلــة  وأنهــى 
ونــال درجــة الدبلــوم فــي التربيــة الرياضيــة مــن كليــة دار املعلميــن فــي مدينــة إربــد فــي 
األردن عــام 1964. عمــل مدرًســا فــي العديــد مــن املــدارس الحكوميــة والخاصــة منهــا؛ 
فــي محافظــة جنيــن، ومدرســة  الظهــر  فــي األردن، وعقابــا، وســيلة  املوقــر  مدرســة 

راميــن، واملدرســة اإلســالمية فــي مدينــة نابلــس، إلــى أن تقاعــد عــام 2009.

تأثــر الرامينــي فــي بدايــة حياتــه بســيرة والــده النضاليــة، وبالشــيخين عبــد هللا نمــر 
درويــش وأحمــد ياســين، وبكتابــات الدكتــور يوســف القرضــاوي، وانتمــى للحركــة 
مــن  وكان  واالجتماعيــة،  والتوعويــة  الدعويــة  أنشــطتها  فــي  وانخــرط  اإلســالمية، 
أوائــل كوادرهــا ممــن ألقــوا الخطــب واملواعــظ فــي مســاجد الضفــة الغربيــة والداخــل 
التضامــن  جمعيــة  فــي  عضــًوا  فــكان  املؤسســاتي؛  العمــل  فــي  نشــط  كمــا  املحتــل، 
الخيريــة فــي مدينــة نابلــس، وفــي رابطــة علمــاء فلســطين، وفــي تجمــع األئمــة والدعــاة 
االجتماعيــة  اللجنــة  وفــي  نابلــس،  فــي  اإلســالمية  التوعيــة  لجنــة  وفــي  طولكــرم،  فــي 
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اإلســالمية فــي نابلــس، كمــا أنــه مــن رجــال اإلصــالح املعروفيــن فــي الضفــة الغربيــة. 
ترشــح النتخابــات التشــريعي عــام 2006 ضمــن قائمــة التغييــر واإلصــالح التابعــة 

لحركــة حمــاس.

يــرى الرامينــي بــأن الصــراع مــع االحتــالل سيســتمر، وأن التحريــر ســيتحقق، مؤكــدا 
التفريــط  وعــدم  والوعــي،  الوحــدة  إلــى  داعيــا  ذلــك،  علــى  دينيــة  إشــارات  وجــود 
التســوية منــذ انطالقتهــا،  اتفــاق أوســلو ومســار  يعــارض  الفلســطينية.  بالقضيــة 
ويعتبــره شــق الصــف الفلســطيني ودمــر القضيــة، ويقــف ضــد االنقســام، ويعتبــره 
برنامــج  علــى  واالتفــاق  الوحــدة  إلــى  ويدعــو  الفلســطيني،  للشــعب  ضعــف  نقطــة 
موحد؛ ســواء مقاومة شــعبية أو اقتصادية دون املطالبة بتســليم ســالح املقاومة، 
التــي  الجرائــم  نفســها ضــد  عــن  للدفــاع  كانــت مضطــرة  بــأن حركــة حمــاس  ويــرى 
ارتكبــت بحقهــا. ينــادي بإشــراك الفصائــل الفلســطينية كافــة فــي منظمــة التحريــر 
بعــد إعــادة مــواد امليثــاق امللغــاة، وإحــداث إصــالح شــامل لهــا، وتنفيــذ مــا تــم االتفــاق 
الوســائل  بكافــة  االحتــالل  مقاومــة  ويؤيــد  الشــاطئ،  ومخيــم  القاهــرة  فــي  عليــه 
املتاحــة، فــكل القوانيــن األرضيــة والســماوية كفلــت هــذا الحــق للشــعوب التــي تحــت 

االحتــالل. 

عانــى الرامينــي أثنــاء مســيرته النضاليــة؛ إذ اعتقلــه االحتــالل أول مــرة عــام 1975، 
ثــم اعتقلــه فــي األعــوام 1984 و1991 و1992 و1996، وتعــرض خــالل اعتقاالتــه 
وتعــرض  االحتــالل،  مخابــرات  قبــل  مــن  كثيــرة  مــرات  اســتدعائه  وتــم  للتحقيــق، 
بيتــه للتفتيــش ومصــادرة محتوياتــه عــدة مــرات، وهــو ممنــوع مــن الســفر منــذ عــام 
 ،1982 1980، وفــرض االحتــالل عليــه اإلقامــة الجبريــة ملــدة ســنة ونصــف عــام 
وفصلــه مــن التدريــس فــي نفــس العــام، وطــارده عــام 1992، واعتقلــه جهــاز األمــن 

الوقائــي عــام 2009 ملــدة أربعــة أشــهر. 
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نهاد أبو غوش

• القــدس 	 مدينــة  يف  ولــد 
.1959 عــام  املحتلــة 

• املركزيــة 	 اللجنــة  عضــو 
للجبهــة الديمقراطيــة لتحرير 

ســابًقا. فلســطين 

• الوطنــي 	 املجلــس  عضــو 
الفلســطيني.

• مدير عــام ومستشــار دائــرة 	
شؤون املغتربين يف منظمة 
التحــريــر الفلـسـطـيـنـيــة 

.)2019-2015(

ولــد نهــاد أحمــد حســونة أبــو غــوش فــي العشــرين مــن حزيــران/ يونيــو عــام 1959 
فــي  االبتدائيــة  وبنتــان. درس  ولــدان  ولــه  متــزوج  املحتلــة، وهــو  القــدس  فــي مدينــة 
املعهــد  فــي  واإلعداديــة  املقد�ضــي،  ســلوان  حــي  فــي  الحســيني  القــادر  عبــد  مدرســة 
القــدس  فــي  الثانويــة  الرشــيدية  فــي مدرســة  ديــس، والثانويــة  أبــو  بلــدة  فــي  العربــي 
املحتلــة، وحصــل منهــا علــى شــهادة الثانويــة العامــة فــي الفــرع العلمــي عــام 1977، 
ونــال درجــة البكالوريــوس فــي اإلدارة مــن جامعــة القــدس املفتوحــة/ فــرع رام هللا 
عــام 2007. عمــل فــي جريــدة األهالــي األردنيــة بيــن أعــوام )1992-1994(، وأســس 
مــع آخريــن جريــدة »املســار« عــام 1997 وشــغل مديــر تحريرهــا حتــى عــام 2002، 
 ،)2006-2000( األعــوام  بيــن  اللبنانيــة  املســتقبل  لصحيفــة   

ً
مراســال عمــل  كمــا 

وعمــل فــي املكتــب الوطنــي للدفــاع عــن األرا�ضــي ومقاومــة االســتيطان التابــع ملنظمــة 
ثــمَّ   ،)2015-2011( وأعــوام   )2009-2004( األعــوام  بيــن  الفلســطينية  التحريــر 
عمــل فــي وزارة الشــؤون االجتماعيــة بيــن األعــوام )2009-2011(، ثــم عيــن مديــًرا 
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عاًمــا ومستشــاًرا فــي دائــرة شــؤون املغتربيــن فــي منظمــة التحريــر الفلســطينية حتــى 
 .2019 عــام  تقاعــده 

للجبهــة  فانتمــى  املا�ضــي،  القــرن  فــي ســبعينيات  الوطنيــة  بالحالــة  غــوش  أبــو  تأثــر 
الديمقراطيــة، وانخــرط فــي النشــاطات الطالبيــة املناهضــة لالحتــالل. تــدرب علــى 
إلــى  مــن ســوريا  الســالح  بنقــل  لــف 

ُ
وك للجبهــة،  التابــع  فــي معســكر معلولــة  الســالح 

مجموعــات املقاوميــن فــي فلســطين، واعتقلتــه الســلطات األردنيــة عــام 1979 علــى 
خلفيــة عملــه املقــاوم وُحكــم بالســجن مــدة 10 ســنوات، عقــب اإلفــراج عنــه شــغل 
أميــن عــام رابطــة الشــباب الديمقراطــي األردنــي )رشــاد( بيــن عامــي 1990-1989، 
وتولــى   ،1989 عــام  األردنــي  الديمقراطــي  الشــعب  حــزب  آخريــن  مــع  أســس  كمــا 
عضويــة مكتبــه السيا�ضــي حتــى عــام 1994، ثــم اختيــر لعضويــة اللجنــة املركزيــة 
أول  وأنتخــب   ،1994 عــام  فلســطين  إلــى  عــاد   .1991 عــام  الديمقراطيــة  للجبهــة 
أميــن إقليــم للجبهــة الديمقراطيــة فــي قطــاع غــزة بيــن أعــوام )1994-1996(، وُمِنــح 
عضويــة املجلــس الوطنــي عــام 1996، وأصبــح املســؤول اإلعالمــي املركــزي للجبهــة 
الــكادر  التثقيــف وإعــداد  ثــمَّ مســؤول   ،)2014-2004( أعــوام  بيــن  الديمقراطيــة 

فيهــا، أعلــن مغادرتــه الهيئــات القياديــة للجبهــة عــام 2021.  

انخــرط أبــو غــوش فــي النشــاط املؤس�ضــي النقابــي بعــد عودتــه إلــى فلســطين، فــكان 
عضــًوا فــي مجلــس إدارة نقابــة الصحفييــن الفلســطينيين بيــن عــام )1999 2012-(، 
وعضــًوا فــي مجلــس إدارة مركــز حريــات لحقــوق اإلنســان منــذ عــام 2004، وعضــًوا 
فــي مجلــس إدارة مركــز مــدى للحريــات اإلعالميــة منــذ عــام 2005، ورئيــس مجلــس 

إدارة مركــز واصــل لتنميــة الشــباب بيــن األعــوام )2018-2014(. 

الفلســطينية  بالقضيــة  الخاصــة  املقــاالت  كتابــة  فــي  غــوش  أبــو  نشــاط  يتركــز 
فــي  اســتضافته  عــن  فضــال  واملؤتمــرات،  والنــدوات  العمــل  ورش  فــي  واملشــاركة 
فلســطين.  فــي  األوضــاع  تطــورات  عــن  للحديــث  والفضائيــات  املحليــة  اإلذاعــات 

يــرى أبــو غــوش أن القضيــة الفلســطينية تمــر فــي حالــة مــن التعقيــد، وحلــم الدولــة 
الحركــة  أزمــة داخــل  أن هنــاك  إلــى  الســابق، مشــيرا  فــي  أبعــد ممــا كان عليــه  بــات 
الوطنيــة الفلســطينية نفســها، وكذلــك النظــام السيا�ضــي الفلســطيني، مــا يجعــل 
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الحركــة الوطنيــة عاجــزة عــن القيــام بدورهــا الصحيــح، ويعتبــر أن اتفــاق أوســلو 
كان محطــة ســلبية فارقــة فــي تاريــخ القضيــة ، جــاء للجــم االنتفاضــة األولــى والذهــاب 
أوهــام  علــى  ُبنــَي  وقــد  الشــعب،  مصالــح  حســاب  علــى  معينــة  طبقيــة  ملصالــح 
وحســابات خاطئــة ورهانــات خاســرة، ويعتقــد بــأن الشــراكة السياســية فــي مرحلــة 
التحــرر الوطنــي بحاجــة إلــى كل القــوى الوطنيــة فــي النضــال، فشــركاء النضــال هــم 
قــام علــى أســس واقعيــة 

ُ
شــركاء فــي املســؤولية والقــرار الوطنــي، وعلــى الشــراكة أن ت

بنــاء علــى حجــم هــذه القــوى وتأثيرهــا، ويقــاس ذلــك مــن خــالل صنــدوق االنتخابــات 
فقــط.

يعتقــد أبــو غــوش أن العالقــة الطبيعيــة بيــن االحتــالل وشــعب محتــل هــي املقاومــة 
بكافــة أشــكالها؛ فبعــض املحطــات قــد يكــون للمقاومــة املســلحة أثــر واضــح كمــا 
حــدث فــي الســتينات والســبعينات مــن القــرن املا�ضــي، لكــن فــي الوقــت الحالــي علينــا 
البحــث عــن صيغــة ترشــد مــن اســتخدام أشــكال املقاومــة، ويــرى أن االنقســام بــات 
يهــدد بالتحــول إلــى انفصــال دائــم، وهنــاك مراكــز قــوى محليــة فــي الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة تســتفيد مــن اســتمراره، كمــا أن قــوى إقليميــة تعمــل علــى تأجيجــه 

وإطالــة عمــره.
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وجيه قواس 

• قلقيليــة 	 مدينــة  يف  ولــد 
.1966 عــام 

• قلقيليــة 	 بلديــة   رئيــس 
.)2009 – 2005(

• أميــن ســر اتحــادات الهيئــات 	
املحليــة يف الضفــة الغربيــة 

.)2009-2005(

• أحــد مبعــدي مــرج الزهــور   	
يف جنــوب لبنــان أواخــر عــام 

.1992

• عضو لجان اإلصاح يف محافظة قلقيلية.	

فــي  الثانــي مــن آذار /مــارس عــام 1966،  فــي  نــزال  ولــد وجيــه عبــد الرحيــم قــواس 
مدينــة قلقيليــة شــمال الضفــة الغربيــة، وهــو متــزوج ولديــه أربعــة أوالد وأربــع بنــات. 
فــي مــدارس قلقيليــة، وحصــل علــى الثانويــة  درس املرحلتيــن األساســية والثانويــة 
العامــة مــن مدرســة الســعدية الثانويــة فــي الفــرع العلمــي عــام 1984، ونــال درجــة 
فــي  والبكالوريــوس   ،1995 عــام  النجــاح  جامعــة  مــن  املحاســبة  فــي  البكالوريــوس 
التربيــة اإلســالمية مــن جامعــة القــدس املفتوحــة / فــرع قلقيليــة عــام 1999. عمــل 

فــي التجــارة واألعمــال الحــرة. 

اإلســالمي،  الفكــر  علــى  املبكــر  شــبابه  فــي  وتعــرف  متدينــة،  عائلــة  فــي  قــواس  نشــأ 
والتحــق بالكتلــة اإلســالمية أثنــاء دراســته فــي جامعــة النجــاح، وأصبــح مســؤولها، 
وتولى عضوية بعض املؤسسات املجتمعية في مدينة قلقيلية مثل جمعية قلقيلية 
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للتأهيــل، ونــادي قلقيليــة اإلســالمي، وجمعيــة قلقيليــة األهليــة، وترشــح النتخابــات 
بلديــة قلقيليــة ضمــن قائمــة التغييــر واإلصــالح عــام 2005 وفــاز برئاســتها، كمــا تولــى 

منصــب أميــن ســر اتحــاد الهيئــات املحليــة بيــن عامــي )2005 – 2009(.

يؤمــن قــواس بــأن املســتقبل للشــعب الفلســطيني، ويدعــو قــواه السياســية لتبنــي 
منهجيــة تجمــع بيــن أكثــر مــن خيــار، وإلــى إجــراء حــوارات داخليــة بنوايــا صادقــة، 
أنهــا  إلــى القضيــة الفلســطينية علــى  تأثيــر املحــاور الخارجيــة، والنظــر  بعيــدا عــن 
قضيــة تخــص األمــة العربيــة واإلســالمية وال تخــص تنظيمــا أو فيصــال معينــا، وهــي 
ليســت قضيــة إنســانية فقــط؛ بــل إن الشــعب الفلســطيني بحاجــة إلــى إقامــة دولــة 

ومؤسســات راشــدة تصنــع القــرار وتعتمــد علــى الــذات.

التشــبث  الكارثــي  ومــن  فعلًيــا،  انتهــت  تاريخيــة  محطــة  أوســلو  اتفــاق  بــأن  يعتقــد 
بهــا، وبالتالــي ضــرورة البحــث فــي حلــول إبداعيــة، ويعتبــر بــأن االنقســام كارثــي علــى 
الشــعب الفلســطيني، والــكل يتحمــل مســؤولية مــا جــرى لكــن بنســب متفاوتــه، وال 
بد من استنفاذ كل الطاقات واألفكار واملناهج حتى يتم تجاوز هذه املرحلة. ينظر 
إلــى منظمــة التحريــر الفلســطينية باعتبارهــا مكســًبا فلســطينًيا تاريخًيــا، واملظلــة 
وهيكلتهــا،  تفعيلهــا  وإعــادة  عليهــا  الحفــاظ  ويجــب  الفلســطيني،  الــكل  تضــم  التــي 
ــه ال بــد مــن اســتخدام  واملطلــوب هــو انضمــام الحــركات اإلســالمية لهــا، ويــرى بأنَّ
الوســائل املشــروعة كافــة لدحــر االحتــالل والتحــرر، علــى أن يكــون ذلــك بتوافــق بيــن 
فصائــل املقاومــة التــي يمكــن أن تناقــش األدوات وآليــات املقاومــة بحســب طبيعــة 

املرحلــة. 

االحتــالل  مخابــرات  ملقابلــة  اســتدعي  إذ  النضاليــة؛  مســيرته  أثنــاء  قــواس  عانــى 
أكثــر مــن مــرة ، ثــم اعتقلتــه أواخــر عــام 1992 وأبعدتــه إلــى مــرج الزهــور فــي جنــوب 
قــل إلــى 

ُ
لبنــان، ثــمَّ توالــت اعتقاالتــه، عانــى خاللهــا مــن تدهــور حالتــه الصحيــة ون

املستشــفى أكثــر مــن مــرة، وقــد تعطلــت دراســته الجامعيــة بســبب اعتقاالتــه وُحــرم 
مــن تحقيــق رغبتــه فــي االســتمرار فــي التحصيــل العلمــي بســبب منعــه مــن الســفر منــذ 

مــدة طويلــة. 
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 وليد دقة

• باقــة 	 مدينــة  يف  ولــد 
الغربيــة يف الداخــل املحتــل 

 .1961 عــام 

• املركزيــة 	 اللجنــة  عضــو 
الوطنــي  التجمــع  لحــزب 

 . طــي ا يمقر لد ا

• ســادس أقدم أســير فلسطيني 	
يف ســجون االحتال. 

• ــري الحركــة 	 أحــد أهــم منظِّ
الفلسطينية األســيرة وُكتَّابها.  

ولــد وليــد نمــر دقــة فــي مدينــة باقــة الغربيــة فــي الداخــل املحتــل فــي األول مــن كانــون 
الثانــي/ ينايــر عــام 1961، وهــو متــزوج ولــه بنــت. درس املرحلــة األساســية فــي مــدارس 
عــام  الزراعيــة  الثانويــة  يّمــه  مدرســة  مــن  العامــة  الثانويــة  علــى  وحصــل  املدينــة، 
1979، ونــال درجتــي البكالوريــوس واملاجســتير فــي العلــوم السياســية مــن جامعــة 
محطــات  إحــدى  فــي  عمــل  االحتــالل.  ســجون  داخــل  مــن  املفتوحــة  أبيــب«  »تــل 

فــي الداخــل املحتــل. تســويق املحروقــات وورش البنــاء واملطاعــم والفنــادق 

فــي بدايــة ثمانينيــات القــرن املا�ضــي بالجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين،  التحــق 
ل خلية عسكرية ُمقاِوَمة لالحتالل، وسافر إلى سوريا سًرا عام 1984، وتلقى 

َّ
وشك

ــرب الحــدود األردنيــة، وتــم 
ُ
تدريبــات عســكرية وأمنيــة فــي إحــدى معســكرات الجبهــة ق

اختيــاره ليكــون ضمــن جهــاز عســكري ســري يعمــل فــي الداخــل املحتــل تحــت قيــادة 
إبراهيــم الراعــي مــن قلقيليــة، علــى أن تكــون مهمــة الجهــاز جمــع املعلومــات عــن قــادة 
1982 وارتكبــوا مجــزرة صبــرا  ومســؤولين صهاينــة شــاركوا فــي اجتيــاح لبنــان عــام 
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وشــاتيال، ثــمَّ تصفيتهــم، وأســر الجنــود الصهاينــة ملبادلتهــم بأســرى فلســطينيين، 
ملــدة عاميــن قبــل أن تكتشــفه مخابــرات االحتــالل وتتهــم دقــة  الجهــاز  وقــد عمــل 
الصهيونــي  الجنــدي  بقتــل  بيادســة  وإبراهيــم  مــخ  أبــو  ورشــدي  إبراهيــم  ورفاقــه 

ــام عــام 1984. مو�ضــي تمَّ

 انتســب دقــة لحــزب التجمــع الوطنــي الديمقراطــي بعــد تأسيســه عــام 1995، وهــو 
حــزب فلســطيني فــي الداخــل املحتــل، وانُتخــب غيابًيــا عضــًوا فــي لجنتــه املركزيــة.

كبيــًرا  اهتماًمــا  ويولــي  والعمــق،  بالرصانــة  كتاباتــه  وتتســم   ،
ٌ

مثقــف دقــة  يعتبــر 
كتبــه  ومــن  واألدب،  والتاريــخ  ســر 

َ
واأل واملقاومــة  والسياســة  الحريــة  بموضوعــات 

)2005(، وصهــر  املــوازي  )2004(، والزمــن  فــي جنيــن  املقاومــة  يوميــات  املنشــورة: 
الوعــي: إعــادة تعريــف التعذيــب )2010(، وروايــة حكايــة ســر الزيــت )2018(، ولــه 

الصحفيــة. واملقابــالت  املقــاالت  مــن  عــدد 

ــه ال يســتجيب لقضيــة  يعــارض دقــة حــل الدولتيــن بصيغتــه الحاليــة، ويعتقــد أنَّ
العــودة والالجئيــن، ويمــزق الشــعب الفلســطيني وهويتــه الوطنيــة، وُيخــرج الداخــل 
الشــعب  جــزأت  أوســلو  اتفاقيــة  أن  ويعتبــر  لهويتــه،  الفلســطيني  تعريــف  مــن 
مشــروع  فــي  يكمــن  الحــل  أن  ويــرى  الوطــن،  عــن  صريــح  تنــازل  وهــي  الفلســطيني، 
الــذي يجمــع كال »الشــعبين« علــى أســاس شــكلين مــن الســيادة؛  الوطــن الواحــد 
مناطــق ســيادة كاملــة )ســيادّية( ومناطــق ســيادة وظيفيــة، وينــادي بــأن ال تنشــغل 
الفصائــل الفلســطينية فــي هــذه املرحلــة فــي حــدود الســيادة وإنمــا حــدود الوطــن، 
الوطــن الــذي يمكــن للفلســطيني أن يتحــرك بــه، وأن ينتــج ويبــدع فــي إطــاره، والــذي 
يجــب أن يتطابــق وحــدود الهوّيــة الفلســطينية، بغــض النظــر عــن أشــكال الســيادة، 
كما يطالب بإنهاء االنقسام كونه يشكل خطًرا حقيقًيا على القضية الفلسطينية.

الخامــس  فــي  اعتقلــه االحتــالل  إذ  الطويلــة؛  النضاليــة  دقــة خــالل مســيرته  عانــى 
أضيــف  املؤبــد،  بالســجن  عليــه  وحكــم   1986 عــام  مــارس  آذار/  مــن  والعشــرين 
 30 وضمــن  فلســطيني  أســير  أقــدم  ســادس  وهــو   ،2018 عــام  آخريــن  عاميــن  لــه 
ل الســجن معانــاة 

َّ
أســيًرا فلســطينًيا معتقليــن منــذ مــا قبــل اتفــاق أوســلو، وقــد شــك

مســتمرة لــه؛ فقــد توفــي والــده عــام 1998م، ومنعــْت مخابــرات االحتــالل والدتــه 
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فــي  2020 وهــو  فــي شــباط عــام  لــه طفلــة  وزوجتــه مــن زيارتــه مــدة طويلــة، ولــدت 
األســر مــن خــالل »النطــف املهربــة«، كمــا تراجــع االحتــالل عــن وضعــه علــى قائمــة 
املفــرج عنهــم مــن األســرى القدامــى فــي إطــار التفاهمــات الفلســطينية- الصهيونيــة 
عامــي 2013-2014، وعانــى كثيــًرا مــن اإلهمــال الطبــي، وتعــرض للعــزل االنفــرادي 
عــدة مــرات فــي العاميــن )2017، 2020(، باإلضافــة إلــى مالحقــة كتاباتــه ورســائله 

عليهــا. ومعاقبتــه  ومصادرتهــا 
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