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إبراهيم،جورج)1945-(
ولد في مدينة الرملة عام 1945؛ عمل كفنان محترف وشارك 

ومدير  )1964-1967(؛ مؤسس  ومسرحية  إذاعية  أعمال  في 

عام  فرقة الفنون املسرحية في القدس )1970-1986(؛ رئيس 

رابطة املمثلني الفلسطينيني )1983- 1993 و 1999-   2005(؛ 

مؤسس ومدير عام مسرح القصبة في القدس منذ عام 1986 

و مسرح وسينماتك القصبة في رام الله منذ عام 2000؛  كتب 

من  العديد  أنتج وعرض  املسرحية؛  األعمال  من  عددًا  وأخرج 

والتلفزيونية وشارك في عدد من املسرحيات  اإلذاعية  البرامج 

 والبرامج التلفزيونية لألطفال؛ شارك في عدة مهرجانات دولية.  

أبوبكر،توفيق)2004-1942(
درجة  على  حصل  1942؛  عام  جنني(  )قضاء  يعبد  في  ولد 

البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها من جامعة دمشق عام 

1966؛ عاش   وعمل في مهنة الصحافة في الكويت ) 1969 – 

1990( ؛ كتب في عدد من الصحف العربية والفلسطينية؛ صحيفة 

الدستور  األردنية واأليام و الشرق األوسط؛ املدير التنفيذي مللف 

وكالة العفو الدولية )أمنسيتي( في األردن في أوائل التسعينيات؛ 

أنشأ مركز  جنني للدراسات اإلستراتيجية في عمان، األردن عام 

1997؛ عضو املجلس الوطني الفلسطيني؛ منح جائزة الصحافة 

العربية من قبل  االحتاد األوروبي عام 2003؛ حرر عددًا من 

املقابالت الصحفية مع عدد كبير من املسئولني العرب ونشرها في مختلف الصحف كما  أصدر 

عددًا من الكتب منها فلسطني والعالم )1977(، قضايا اإلصالح والدميقراطية في األراضي 

الفلسطينية )1994(؛ توفي في   10 كانون األول/ديسمبر 2004.  

أبوحجلة،عبداملجيد)1972-1919(
ولد في دير استيا )قضاء نابلس( عام 1919؛ درس في قريته 

وفي مدارس نابلس ثم انتسب إلى اجلامعة األمريكية في بيروت 

وتخرج  طبيبًا عام 1946؛ افتتح عيادة خاصة في نابلس والتي 

أصبحت ملتقى اجتماعيًا للشخصيات العامة في نابلس؛ عضو 

منتخب في مجلس  النواب األردني لفترتني  1950 و 1952؛ 

كان ناشطًا في احلزب الشيوعي الذي كان له دورًا في تأسيس 

رابطة اإلصالح للفالح  واحتاد الشباب وحركة أنصار السالم 

وكان معنيًا بالقضايا الدولية، وكان من أبرز نشاطاته جتميع 

140 ألف توقيع  الستنكار انتشار  األسلحة النووية؛ مت انتخابه 

في مجلس النواب األردني للمرة الثالثة عام 1956؛ غادر مع 

عدد من الشخصيات احلزبية إلى مصر عام   1957؛ ثم عاد إلى فلسطني في مطلع الستينات 

وعمل طبيبًا في غزة حتى عام 1965 ، انضم الى جلنة التوجيه الوطني بعد االحتالل  اإلسرائيلي 

عام 1967 وعرفت عيادته مبلتقى سياسي ملن يشغلهم الشأن العام حتى وفاته في نابلس عام 

 .1972

أبوحجلة،عمرانأحمد)1928-(
ولد في دير إستيا، بالقرب من نابلس، في عام 1928؛ التحق 

مبدرسة الفرندز في رام الله؛ أكمل دراسته الثانوية في كلية 

العراقي  الرشيدية في  القدس في 1948؛ تطوع في اجليش 

خالل حرب 1948؛ جرح خالل املجابهات واستقال من اخلدمة 

في اجليش في   1949؛ عني أستاذًا للغة اإلجنليزية في مدرسة 

الفضيلية في طولكرم؛ انتقل إلى السعودية في عام 1950 وعمل 

مدرسًا للغة العربية  للطالب األجانب؛ عاد إلى فلسطني في عام 

1953 وأصبح مدرسًا في مدرسة السعدية في قلقيلية والحقًا 

في مدرسة الفضيلية في  طولكرم؛ غادر إلى سوريا وانضم إلى 

جهاز التعليم فيها عام 1957؛ ثم انتقل إلى بيروت في عام 1959 

وكتب في الصحف اللبنانية  حتت االسم املستعار عمر الديراوي؛ عمل مترجمًا إلصدارات دار العلم 

للماليني دار النشر التعليمية في بيروت؛ ثم سكرتيرًا للمجلة  العلمية 1964- 1965 ومحررًا للقسم 

اإلجنليزي ملجلة الرسالة في بيروت من 1962- 1966؛ حصل على شهادة البكالوريوس  في التاريخ 

ودبلوم في التربية من جامعة بيروت العربية في 1968؛ ألف وترجم ثالثة وثالثون كتابًا في حقول 

 األدب والسياسة  والتاريخ، منها رواية “امرأتني” للكاتب اإليطالي ألبيرتو مورافيا )بيروت 1962(. 

أبوحمدة،شوكتمحمود)2007-1931(
  ولد في قرية خربثا قرب الرملة في عام 1931؛ نشأ ودرس 

هناك حتى النكبة الفلسطينية األولى عام 1948، وبعدها أصبح 

الجئًا  يقيم في مدينة القدس؛ درس في الكلية اإلبراهيمية في 

القدس من 1948- 1951؛ انضم إلى الكلية العسكرية امللكية 

الشرطة  في  األردن من 1951- 1956، وتخرج ضابطًا في 

إلى  انضم  ثم  عام 1962،  أجهزتها حتى  في  وعمل  األردنية 

جهاز املخابرات  األردنية كمدير ملكتب اخلليل حتى حرب 1967، 

عني مدير تنفيذي ملكتب شؤون األرض احملتلة في األردن عام 

1971؛ عمل عضوًا  في اللجنة الفلسطينية األردنية املشتركة 

منذ تأسيسها في عام 1979 وحتى عام 1985؛ عني وكياًل لوزارة شؤون األراضي احملتلة في 

 عام   1980، ثم وزيرها في عام 1984 حتى تقاعده في عام 1985 و توفي في عمان عام 2007 .

أبواحلمص،نعيم)1955-(
نال  اللد؛  لعائلة الجئة من  بيرزيت عام 1955  ولد في مدينة 

درجة البكالوريوس في التربية من اجلامعة األردنية عام 1976 

ثم درجة  املاجستير في التربية اخلاصة من جامعة والية  سان 

فرانسيسكو عام 1980؛ محاضر في دائرة التربية وعلم النفس 

في جامعة النجاح  الوطنية في الفترة بني كانون الثاني/يناير 

1982 و أيلول/سبتمبر 1988؛ في نفس الفترة أكمل حتصيله 

األكادميي ونال درجة  الدكتوراه في التربية/املناهج من جامعة 

سان فرانسيسكو في الواليات املتحدة عام 1985؛ أمني عام 

مجلس التعليم العالي بني  شباط/فبراير 1989 – آب/أغسطس 

1994؛ وكيل وزارة التربية والتعليم بني آب/أغسطس 1994 وحزيران/يونيو 2002؛ مت  تعيينه 

وزيرًا للتربية والتعليم العالي في حزيران/يونيو 2002 ووزير التربية والتعليم في شباط )فبراير( 

2005 ، وأيضًا وزير التربية  والتعليم في حكومة الطوارئ في تشرين األول/أكتوبر 2003؛ 

عضو املجلس الوطني الفلسطيني؛ عضو مراقب في املجلس الثوري حلركة  فتح؛ عضو في جلنة 

االنتخابات املركزية؛ رئيس مجلس انتخابات الثانوية العامة )التوجيهي( وجلنة تطوير املناهج 

الفلسطينية؛ ألف عددًا  من الكتب حول التربية والسياسة منها الفلسطينيون: جيل االنتفاضة 

)1990(؛ نال عدة جوائز تقديرية مثل وسام احلكومة الفرنسية  األكادميي عام 1994.  
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أبوحنا،حنا)1928-(
ولد في الرينة، قرب الناصرة عام 1928؛ درس في الناصرة ثم 

تخرج من دار املعلمني في القدس عام 1948؛ نشر عددًا من 

املقاالت  في الصحف الفلسطينية مثل االحتاد، الدفاع وفلسطني 

والتي عبر فيها عن أفكاره اليسارية داعيًا إلى املقاومة والتحرر 

السلطات  اعتقلته  وإفريقيا؛  كوبا  في  الثورات  العاملية  ومؤيدًا 

درجة  نال  عام 1958؛  الرملة  في سجن  وأودعته  اإلسرائيلية 

البكالوريوس في األدب  اإلجنليزي من جامعة حيفا؛ عمل مديرًا 

للكلية الوطنية األرثوذكسية في حيفا؛ حاضر في اللغة واألدب 

العربي في جامعة حيفا؛ شاعر،  كاتب ومترجم عن الرومانية؛ من 

أعماله الشعرية: نداء اجلراح )مكتبة عمان، 1969(؛ ألف سيرته الذاتية بعنوان: ظل الغيمة )دار 

 الثقافة، الناصرة، 1997(.  

   

أبوخضرا،سلوى)1929-(
ولدت في مدينة يافا عام 1929؛ أنهت دراستها الثانوية في 

مدرسة راهبات مار يوسف الثانوية للبنات في يافا )1945(، 

في  تخصص  أكسفورد  جامعة  من  دراستها  اجلامعية  ثم 

التربية؛ ثم دبلوم في الدراسات األدبية من اجلامعة اليسوعية 

في بيروت )1952(؛ تطوعت  للعمل في قسم الفتيات اجلانحات 

في اللجنة االجتماعية السورية في دمشق بني 1952-1953؛ 

مديرة مركز تابع لوكالة الغوث يعنى  بتعليم الفتيات في قطاع 

غزة في الفترة بني 1955 – 1957؛ سكرتيرة تنفيذية في دائرة 

اخلدمات الطبية التعليمية في الكويت في  الفترة بني 1960 – 

1963؛ أسست حضانة عامة في الكويت عام 1965 وعملت هناك حتى عام 1990؛ عضو مجلس 

إدارة  في االحتاد العام للمرأة الفلسطينية منذ عام 1967؛ عضو املجلس الوطني الفلسطيني منذ 

عام 1972 )وحتى عام  1997(؛ ترأست  املؤمتر الثاني )1974( والثالث )1980( الذي نظمه 

االحتاد العام للمرأة الفلسطينية؛ عضو املجلس الفلسطيني العالي للثقافة والعلوم  والتربية منذ عام 

1976؛ عضو في املجلس الثوري الفلسطيني منذ عام 1980؛ ترأست الوفد الفلسطيني مللتقى 

املنظمات غير  احلكومية في املؤمتر الدولي الثاني للنساء في كوبنهاجن، الدامنرك عام 1980؛ 

ترأست الوفد الفلسطيني الرسمي في املؤمتر الدولي الثالث  للنساء في نابلس عام 1985؛ عضو 

الفلسطينية؛  للمرأة  العام  الفلسطينية؛ أمني عام االحتاد  التحرير  في املجلس املركزي ملنظمة 

أمني عام  هيئة التنسيق النسائية في حركة فتح؛ عضو اللجنة االستشارية لصياغة الدستور 

الفلسطيني.  

أبورحمة،فايز)1929-(
في  العربية  الكلية  من  تخرج  عام 1929؛  غزة  مدينة  في  ولد 

األول  فؤاد  جامعة  في  احلقوق  درس  1947؛  عام  القدس 

املدعي  مكتب  في  عمل  عام 1951؛  القاهرة(  وتخرج  )جامعة 

مهنة  وزاول   1955 عام  استقال  1953؛  عام  غزة  في  العام 

اآلسيوي- التضامن  مؤمتر  في  عضوية  تعيينه  مت  احملاماة؛ 

العليا  اللجنة  في  عضو  1957؛  عام  القاهرة  في  اإلفريقي 

1967؛   – بني   1961  غزة  في  الفلسطيني  الوطني  لالحتاد 

رئيس نقابة احملامني في غزة )1976 - 1985 ثم بني 1987 

األحمر  الفلسطيني  الهالل  جمعية  رئيس  نائب  -1989(؛ 

في  حنا سنيورة  الصحفي   مع  الفلسطينية  التحرير  منظمة  عينته  عام 1979؛  منذ  غزة  في 

من  جولة  أول  في  املشارك  الفلسطيني-األردني  الوفد  كعضوين  في   1985 آب/أغسطس 

احملادثات املشتركة مع اجلانب األمريكي برئاسة جورج شولتز وزير اخلارجية؛  عضو مجلس 

أمناء جامعة النجاح الوطنية منذ عام 1986؛ عمل مستشارًا قانونيًا للسلطة الفلسطينية بعد 

 تأسيسها عام 1994ثم نائبًا عامًا في  متوز/يوليو 1997 حتى استقالته في أيار/مايو 1998. 

أبوالريش،سعيدخليل)1935-(
الواليات  في  درس  1935؛  عام  )القدس(  العيزرية  في  ولد 

املتحدة؛ أصبح مراساًل إلذاعة أوروبا احلرة ثم أصبح مراساًل 

التجارة  البريطانية؛ عمل في مجال  في صحيفة  الديلي ميل 

والتسويق وأصبح مستشارًا حول التجارة مع الشرق األوسط 

ملدة 12 عامًا؛ كان  مستشارًا للحكومة العراقية في السبعينات 

لألسلحة  العراقيني  استخدام  ملعارضته  استقال  والثمانينات 

الكيماوية وكتب تقريرًا صحفيًا  حول األسلحة )صدام حسني( 

للكتابة  وتفرغ  البريطانية؛ عاد  األوبزيرفر   نشره في جريدة 

عام 1983 وعمل مراساًل لدى عدد من  الصحف مثل سنداي 

تاميز، األوبزيرفر ، واشنطن بوست وغيرها؛ كاتب عمود في صحيفة القدس العربي ملدة ثالثة 

أعوام؛ من كتاباته:  بار السان جورج، وكر اجلواسيس في بيروت )1998(، السيرة الذاتية 

لصدام حسني: سياسة االنتقام  )1999، مترجم إلى العربية،   2001(؛ عرفات: من مقاوم إلى 

ديكتاتور )1999( وجمال عبد الناصر آخر العرب )2004، مترجم إلى العربية، مركز دراسات 

 الوحدة العربية، 2005( ؛ كاتب وصحفي. 

أبوالريش،محمدخليل)أبوالسعيد– يعرفبأبوالسعيدأبوالريش()2005-1909(
ولد في العيزرية، القدس عام 1909؛ درس في املدرسة احمللية 

القدس؛  الثانوية في  الفرير  في )العيزرية( وسنتني في كلية 

فوت  هيوغ  البريطاني  احلاكم  محاولة  اغتيال  في  شارك 

العربية عام 1936، غير أن املهمة فشلت بعد  الثورة  خالل 

أن رشحت معلوماتها للمخابرات  البريطانية )وقد قام هيوغ 

فوت، أو اللورد كرادو   كما أصبح يعرف الحقا، بصياغة قرار 

الدولي 242 عام 1967؛  افتتح، مع صديقني  األمن  مجلس 

الذين  الصحفيني  من  عدد  على  تعرّف من خاللها  التي  األجرة،  لسيارات  الشرق  له، شركة 

تابع معهم تطور أحداث  القضية الفلسطينية؛ وسرعان ما انتقل إلى سلك الصحافة، حيث 

عمل مساعدًا ملراسل صحيفة الديلي ميل ثم أقيل من عمله بدعوى  إخفاء معلومات عن عملية 

نيويورك  مجلة  ملراسل  مساعدًا  عمل  1948؛  عام  بوست  باالستاين  مكاتب صحيفة  تفجير 

تاميز في بيروت؛  انتقل إلى مجلة التاميز عام 1952؛ تقاعد من صحيفة التاميز عام 1989 

 وانتقل إلى والية سياتل في الواليات املتحدة األمريكية وتوفي  هناك في 3 أيار/مايو 2005.

  

أبوالزلف،محمود)2005-1924(
من  اإلعالم  في  إجازة  نال  1924؛  عام  يافا  مدينة  في  ولد 

اجلامعة األمريكية في بيروت؛ عاد إلى يافا وعمل صحفيًا في 

جريدة الدفاع   )التي كان يرأس حتريرها إبراهيم الشنطي(؛ 

في  يعيش  ومحمود  الشريف  سليم  الصحفيني  مع  شارك 

تأسيس صحيفة اجلهاد في مدينة  القدس عام 1951؛ مت دمج 

صحيفتي اجلهاد والدفاع بحيث شكال صحيفة القدس في 21 

املطبوعات  قانون  بعد  صدور  وذلك  عام 1967  آذار/مارس 

األردني )توقفت صحيفة القدس اليومية عن الصدور بسبب 

تشرين  في   19  للصدور  وعادت   1967 عام  حزيران  حرب 

الثاني/نوفمبر 1968( وأصبح مالكًا ورئيسًا لتحرير الصحيفة حتى وفاته في القدس بتاريخ 

28 آذار/مارس 2005.  

أبوزهري،سامي)1967-(
اجلامعة  في  الدراسة  بدأ  عام 1967؛  رفح  مدينة  في  ولد 

اإلسالمية في غزة؛ اعتقلته قوات االحتالل ملدة خمسة أعوام 

لنشاطه السياسي؛  مت اإلفراج عنه عام 1994؛ أكمل تعليمه 

اجلامعة  من  البكالوريوس  درجة  ونال  التاريخ  مجال  في 

في  الطلبة  رئيسًا  ملجلس  انتخابه  مت  غزة؛  في  اإلسالمية 

اجلامعة اإلسالمية )1994 -1997( ورئيسًا للكتلة اإلسالمية 
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في اجلامعة )1994-2002(؛ عمل منسقًا لدائرة  التعليم املستمر في اجلامعة اإلسالمية )1998-

2001(؛ عمل محاضرًا في التاريخ في اجلامعة اإلسالمية ونال درجة املاجستير فيها عام   2004؛ 

كلف مبهمة الناطق اإلعالمي حلركة حماس في غزة وممثل احلركة أمام جلنة املتابعة الوطنية 

العليا منذ صيف عام 2005. 

أبوزّياد،زياد)1940-(
ولد في العيزرية )القدس( عام 1940؛ أنهى دراسته اجلامعية 

في كلية احلقوق )بكالوريوس( من جامعة دمشق عام 1964؛ 

عمل  مشرفًا في دائرة اجلوازات األردنية )حتى عام 1967(؛ 

ثم أستاذًا غير متفرغ بعد عام  1969 وكاتب عمود في جريدة 

نهاية  في  القدس  جلريدة  الترجمة  مجال  عمل  في  القدس؛ 

السبعينات؛ محرر األخبار اإلسرائيلية في صحيفة الفجر بني 

1977-1986؛ عمل في مجال  القضاء في مدينة رام الله بني 

)باللغة العبرية(  1983-1986؛ حرر ونشر جريدته “اجلسر” 

ملدة ستة  باعتقاله  القوات  اإلسرائيلية  قامت  عام 1986؛  منذ 

أشهر عام 1990؛ انتخب عضوًا في املجلس التشريعي )قائمة فتح( حملافظة القدس في انتخابات 

كانون  الثاني/يناير 1996؛ عني وزيرًا )دون حقيبة( في السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيسًا ملكتب 

شؤون القدس - أبو ديس حتى عام   1999؛ ترشح النتخابات املجلس التشريعي في انتخابات 

عام 2006، ولكن لم يحالفه احلظ بالفوز؛ واصل كتاباته األسبوعية في الصحف احمللية عامي 

 .2008/2006

أبوسالم،إبراهيمسعيدحسن)أبواسحق()1948-(
ولد في قرية سيدره قرب الرملة في عام 1948؛ تخرج من مدرسة 

األقصى الثانوية في 1967؛ حصل على شهادة البكالوريوس في 

 الشريعة من اجلامعة األردنية في 1971؛ عاد وعمل مدرسًا في 

معهد املعلمني في رام الله من 1976- 1980؛ عمل محاضرًا 

في  جامعة القدس منذ 1980؛ حصل على شهادة املاجستير 

في الفقه والشريعة من األزهر الشريف في مصر عام 1981؛ 

اعتقلته  السلطات اإلسرائيلية 13 مرة منذ 1986؛ أكمل دراسته 

جامعة  من  املقارن  الفقه  في  الدكتوراه  على شهادة  و حصل 

اجلنان، طرابلس  ، ليبيا عام 1992؛ كان من بني املبعدين إلى 

من  األبحاث  عددًا  نشر  وقد  ديسمبر 1992؛  أول/  كانون  في  لبنان  في جنوب  الزهور  مرج 

واملقاالت في الفقه اإلسالمي؛ انتخب عضوًا في املجلس التشريعي الفلسطيني )قائمة التغيير 

واإلصالح، محافظة القدس( في  انتخابات كانون ثاني/يناير 2006؛ أطلق سراحه من اعتقاله 

في أيلول/سبتمبر 2005 وذلك في 2 آذار/مارس 2006 ولكن أعيد  اعتقاله )مع وزراء فلسطينيني 

آخرين وبعض أعضاء من املجلس التشريعي( في حملة عسكرية إسرائيلية في 29 حزيران/يونيو 

 .2006

أبوستة،حامدمحمود)2008-1925(
ولد في خربة معني قضاء بئر السبع عام 1925؛ نال شهادة 

البكالوريوس في الهندسة املدنية من جامعة فؤاد األول )جامعة 

من  عدد  مع  العسكري  التدريب  تلقى  1949؛  القاهرة(  عام 

املتطوعني للدفاع عن األراضي أيار/مايو 1948؛ عمل مهندسًا 

مدنيًا ومتعهدًا  في اململكة العربية السعودية في اخلمسينيات؛ 

تبرع بنصف عوائد أعماله لتأسيس جبهة التحرير الفلسطيني في 

أوائل الستينيات؛ رافق  أحمد الشقيري بزيارة عدد من التجمعات 

الفلسطينية في البلدان العربية متهيدًا لتأسيس منظمة التحرير 

الفلسطينية؛ عضو في املجلس  الوطني الفلسطيني األول املنعقد في القدس عام 1964؛ عضو 

في أول جلنة تنفيذية ملنظمة التحرير منذ نهاية الستينيات؛ لعب دور  الوسيط أثناء النزاعات بني 

منظمة التحرير واحلكومة األردنية في السبعينات؛ ترأس دائرة الوطن احملتل في منظمة التحرير 

الفلسطينية ملدة  عشرين عامًا؛ تقاعد من العمل السياسي واستقر في دمشق منذ اتفاقيات أوسلو 

في 1993؛ وتوفي في شهر متوز )يوليو(. 2008 

أبوستة،سلمانحسني)1937-(
ولد في خربة معني قضاء بئر السبع عام 1937؛ درس الهندسة 

املدنية؛ وحصل على شهادة البكالوريوس من جامعة القاهرة 

عام   1959 ونال شهادة الدكتوراه من جامعة لندن عام 1964؛ 

أصبح مهندسًا مجازًا وعضوًا في مؤسسة للمهندسني البنائيني 

في  بريطانيا؛ عضو في رابطة املهندسني املهنيني   في أونتاريو، 

كندا؛ عضو مؤسس في االحتاد العربي الكندي عام 1967؛ 

األمريكية  واجلمعية  للتحكيم،  املعهد  البريطاني  في  عضو 

للمهندسني املدنيني، املجلس التنفيذي للمؤسسة الدولية لإلنشاء 

؛  الطاقة  مبنى  وبناء  )األمريكية(  لتصميم  الفضائي   واللجنة 

عضو في املجلس الوطني الفلسطيني )مستقل( منذ عام 1974؛ رئيس اللجنة املشتركة بني 

في جنيف؛ عضو  وكالة الغوث -  مؤسسة “الرعاية”؛ عضو مجلس أمناء مؤسسة “الرعاية” 

في املجلس االستشاري لعدد من املؤسسات مثل املركز  الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة 

والالجئني )بديل(  في بيت حلم، مركز العودة الفلسطيني في لندن؛ عضو مؤسس ورئيس هيئة 

واألراضي  السكان  واملعلومات حول  للبحث  فلسطينية مستقلة مكرسة  )هيئة  أرض  فلسطني 

الفلسطينية(؛ منسق عام مجلس حق العودة )جماعة  ضغط فلسطينية دولية هادفة إلى الدفاع عن 

حق العودة(؛ نشر عددًا من اخلرائط والكتب املتعلقة بالنكبة وقضايا الالجئني مثل: حق  العودة 

مقدس وقانوني وممكن )لندن، مركز العودة الفلسطيني، 1998(؛ أطلس فلسطني 1948)هيئة 

أرض فلسطني، 2004(   

أبوستة،عبداللهموسى)أبوماجد()1970-1918(
ولد في خربة معني قضاء بئر السبع عام 1918؛ درس في كلية 

الروضة في القدس؛ انضم إلى ثورة عام 1936 وأصبح قائدًا 

في  اإلقليم اجلنوبي لبئر السبع؛ انتقل إلى مصر كالجئ سياسي 

عام 1938؛ عاد إلى فلسطني في األربعينيات وعمل مع متطوعني 

من  جماعة اإلخوان املسلمني، على الدفاع عن بئر السبع حتى 

دخول اجليش املصري إلى فلسطني في 15 أيار/مايو 1948؛ 

قام بتشكيل  منظمة سياسية لالجئني وأصبح سكرتيرًا عاما 

للجنة التنفيذية ملؤمتر الالجئني بعد حرب عام 1948؛ ساهم في 

أعمال الفدائيني داخل  فلسطني في اخلمسينيات؛ مت انتخابه في 

أول مجلس تشريعي في غزة عام 1961؛ مّثل فلسطني في عدد من املؤمترات واحملافل الدولية؛ 

 عاد إلى األردن وقتل في أحداث أيلول/سبتمبر عام 1970. 

أبوالسعود،توفيق)1981-1902(
ولد في مدينة القدس عام 1902؛ تخصص في علم اللغويات؛ 

كتب عددًا من املسرحيات إلذاعة القدس في الفترة بني 1935 

 و1960؛ كتب في قواعد اللغة العربية )النحو والصرف( إضافة 

إلى سبعة مجلدات؛ انتخب أمينًا عامًا للجنة الوطنية في اللد 

في الفترة  بني 1947-1948 ؛ عمل معلمًا ثم مديرًا ومشرفًا 

على التعليم في القدس وغيرها من املدن الفلسطينية؛ حاضر 

في قسم اللغة العربية  في كلية بيرزيت؛ أصبح أول رئيس ملجلس 

أمناء جامعة بيرزيت بني 1976 و1981؛ أشترك في تأسيس 

جمعية الهالل األحمر  الفلسطيني في القدس وعضو مجلس إدارة فيها عام 1949 ثم جمعية 

عام  القدس  في  توفي  عام   1967؛  األعلى  اإلسالمي  واملجلس  عام 1962  اخليرية  املقاصد 

 .1981
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أبوالسعود،حسامالدين)1938-1874(
الطب في اسطنبول  عام 1874؛ درس  القدس  مدينة  ولد في 

في نهاية القرن التاسع عشر ؛ عمل كطبيب للسلطان العثماني 

العيادة  في  طبيبًا  عمل  حيث  فلسطني  إلى  احلميد؛  عاد  عبد 

اإلسالمية في القدس؛ عضو في جلنة التضامن مع السوريني 

املتضررين جراء الهجوم الفرنسي  على دمشق عام 1925؛ مثل 

أمام احملكمة العسكرية في عاليه، لبنان مع أعضاء آخرين من 

 1910 عام  دمشق  في  في  تأسس  الذي  العربي”،  “املنتدى 
خالل حكم جمال باشا؛ عضو في املجلس البلدي في القدس 

في العشرينات وشارك في العديد من املؤمترات والوفود  الفلسطينية في عهد االنتداب البريطاني؛ 

توفي عام 1938. 

أبوالسعود،)الشيخ(حسن)1957-1896(
ولد في مدينة القدس عام 1896؛ درس في الكلية الصالحية التي 

كان قد أسسها جمال باشا لتنشئة الشباب العرب املساهمني 

في حتسني  أحوال العالم العربي واإلسالمي بعد احلرب العاملية 

األولى؛ أكمل دراسته العليا في األزهر الشريف في القاهرة؛ 

عام  القدس  في  املعارف  مدرسة  روضة  تأسيس  في  ساهم 

1916؛ شارك في ثورة البراق )احلائط الغربي للمسجد األقصى 

املبارك( التي انطلقت قرب منزله عام   1929؛ أتقن فن اخلطابة 

وكان عضوًا في احلزب العربي الفلسطيني والذي تأسس عام 

1935 برئاسة جمال عبد الناصر؛ تولى  منصب اإلفتاء للمذهب 

الشافعي في فلسطني؛ عمل قاضيًا في  احملكمة الشرعية في الرملة؛ ثم مفتشًا للمحاكم الشرعية 

اإلسالمية؛ اعتقل  في برلني مع عدد من القادة الفلسطينيني عام 1945 من قبل قوات احللفاء؛ نفي 

إلى جزيرة سيشل مع زعماء فلسطني ثم إلى مصر؛  عني نائبًا لرئيس حكومة عموم فلسطني التي 

تأسست في غزه عام 1948؛ توفي في القاهرة عام 1957.  

أبوالسعود،)الشيخ(طاهر)1920-1855(
ولد في مدينة القدس عام 1855؛ درس في اسطنبول واألزهر 

وتولى  الشرعي  القضاء  سلك  في  عمل  القاهرة؛  في  الشريف 

منصب  اإلفتاء للمذهب الشافعي في فلسطني بني أعوام 1902 

- 1920؛ من هواة علم احلساب والفلك؛ ألف عددًا من الكتب 

باللغتني  التركية والعربية؛ كان وراء فكرة بناء الساعتني املوجودتني 

على احلائط اجلنوبي للمسجد األقصى املبارك في القدس.  

أبوالسعود،عزام)1948-(
ولد في مدينة القدس عام 1948؛ نال شهادة البكالوريوس في 

املاجستير  ثم شهادة  القاهرة عام 1971  التجارة من جامعة 

في إدارة  املؤسسات من اجلمعية األمريكية إلدارة املؤسسات 

اجلامعة  في  تدريسية  هيئة  عضو  2003؛  عام  واشنطن  في 

التجهيزات  شركة  ومدير  املؤسسات؛  صاحب  إلدارة  الدولية 

لشركة  التجاري  املدير  )1971-1983(؛  الله  رام  في  الفنية 

البيرة للتجارة )1971-1980(؛  مدير دائرة العطاءات واللوازم 

في جامعة بيرزيت في الفترة بني 1982 -1996 ؛ ممثل دور 

نشر عاملية  )1996 – 1999 (  حيث مثل 32 موزعا دوليا في 

فلسطني واألردن وعمل على تسويق كتب منهجية ومجالت أكادميية وثقافية ؛ مدير الغرفة التجارية 

 الصناعية العربية في القدس منذ كانون الثاني/ يناير 1999؛ عضو في العديد من املؤسسات 

املقدسية؛ كاتب عامود في جريدة القدس  وغيرها من الصحف الفلسطينية؛ كاتب مسرحي؛ من 

أعماله مسلسل خربة مبروكة وباب السلسلة؛ لديه عدد من الكتابات املسرحية  حولواقع املواطنني 

املقدسني مثل: مش هيك يا بلد )1999(، طار احلمام )2004(، ومعالي الوزير )2005(.   

أبوسمهدانة،جمالعطيةزايد)أبوالعطايا()1963-2006(
ولد في عام 1963 في )املغازي( رفح؛ أنهى دراسته الثانوية؛ 

أمضى بعض الوقت في دمشق واملغرب؛ فقد شقيقيه، األول 

في  املواجهات في لبنان في 1975 والثاني خالل االنتفاضة 

األولى؛ أصبح مطلوبًا لدى إسرائيل في 1982، ولكنه هرب 

إلى مصر، ثم إلى  دمشق، ثم املغرب، وتونس حيث بقي ملدة 

عامني؛ انتقل للعيش في اجلزائر وبغداد، حيث كان هناك في 

إلى  ثم  إلى اجلزائر،  األولى في   1991؛ عاد  حرب اخلليج 

غزة في 1994، عضو في حركة فتح؛ عني مديرًا عامًا لقوات 

الشرطة في غزة في وزارة الداخلية في  نيسان/أبريل 2006؛ اعتبر الرقم الثاني )بعد محمود 

ضيف( على الئحة أكثر املطلوبني إلسرائيل؛ وجنا من عدة محاوالت اغتيال  إسرائيلية، ولكنه 

استشهد بغارة جوية إسرائيلية على رفح في 8 حزيران/يونيو 2006. 

أبوسنينة،سليمان)1945-(
ولد في مدينة اخلليل عام 1945؛ انتسب إلى جامعة القاهرة 

في مصر عام 1964 ونال شهادة البكالوريوس في احلقوق عام 

  1969؛ قامت السلطات اإلسرائيلية باعتقاله ملدة سنة؛ زاول 

مهنة احملاماة في مكتبه اخلاص في مدينة اخلليل في الفترة 

بني 1970-  1995؛ انتخب عضوًا في مجلس رابطة اجلامعيني 

في مدينة اخلليل في عامي  1986 و1991؛ أمني سر جلنة 

املؤسسات احلركية   )حلركة فتح( في جنوب األراضي احملتلة 

بني 1987- 1993؛ سكرتير جلنة إعمار اخلليل منذ عام 1994؛ مدير عام وزارة  الداخلية 

الفلسطينية منذ آب/أغسطس 1995 وحتى آذار/مارس 1996؛ مت انتخابه عضوًا في املجلس 

التشريعي )قائمة فتح( ملنطقة  اخلليل في انتخابات كانون الثاني/يناير 1996؛ عضو ومقرر في 

اللجنة القانونية التابعة للمجلس التشريعي في الفترة بني آذار/مارس   1996 - نيسان 2002؛ 

رئيس اللجنة القانونية التابعة للمجلس التشريعي بني نيسان/ابريل 2002 وتشرين الثاني/

نوفمبر   2003؛ عضو مجلس إدارة مجلس اإلسكان الفلسطيني في القدس )أيلول/سبتمبر 

2003(؛ وزير دولة في السلطة الوطنية الفلسطينية  ) 2003 حتى 2005(. 

أبوشباك،رشيد)أبوحامت()1954-(
من  الجئة  لعائلة   1954 عام  غزه  في  جباليا  مخيم  في  ولد 

عسقالن؛ نال درجة املاجستير في العلوم السياسية؛ اعتقلته 

وأطولها   1971 عام  أولها  مرات  كان  عدة  االحتالل  قوات 

االحتالل(؛  سجون  في  عامًا   14 قضى  )عندما   1973 عام 

عام  عنه  بعد  اإلفراج  شهور  ستة  ملدة  اعتقاله  إعادة  مت 

التحق  شهرا؛   27 ملدة  اإلداري  لالعتقال  تعرض  1988؛ 

صقور  ثم  السود،  )الفهود  فتح  حلركة  العسكري  باجلناح 

إلى  عاد  1991؛  عام  تونس  إلى  انتقل  1990؛  عام   فتح( 

فلسطني بعد إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994؛ 

رئيسًا  ثم  الوقائي  األمن  لرئيس  نائبًا  لعدة  سنوات  عمل 

لألمن الوقائي في غزة في حزيران/يونيو 2002؛  قدم استقالته في 16 متوز/يوليو   2004؛ 

الضفة  في  الفلسطيني  الوقائي  األمن  جلهاز  مديرًا  بتعيينه  عباس  محمود  الرئيس  قام 

 الغربية وقطاع غزة في نيسان/ابريل 2005؛  استقال من عمله في حزيران/ يونيو 2006. 

أبوشرار،ماجد)1981-1936(
ولد في دورا )قضاء اخلليل( عام 1936؛ نال تعليمه االبتدائي 

املصري  والده مع اجليش  غزة )حيث عمل  في  واإلعدادي 

األربعينات(؛  في  املقدس  اجلهاد  إلى  جيش  انضم  ثم 

شهادة  ونال  اإلسكندرية  جامعة  في  احلقوق  بكلية  التحق 

البكالوريوس في احلقوق عام 1958؛  وكان عضوًا في حركة 

اإلخوان املسلمني؛ عاد إلى دورا وانضم إلى وزارة املعارف 
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وعني معلمًا في مدرسة قضاء الكرك ثم أصبح مديرًا  لها؛ عمل منذ عام 1959 محررا لصحيفة 

األيام اليومية في اململكة العربية السعودية؛ التحق بحركة فتح عام 1962؛ انتقل إلى األردن  بعد 

حرب عام  1967 وتفرغ للعمل في جهاز اإلعالم التابع للحركة مع كمال عدوان كما تولى رئاسة 

حترير صحيفة فتح اليومية؛  أمني سر املجلس الثوري حلركة فتح منذ أيلول/سبتمبر 1971؛ رئيس 

دائرة اإلعالم املركزي ثم اإلعالم املوحد لدى احلركة بعد  استشهاد كمال عدوان عام 1973؛ عضو 

في املجلس الوطني الفلسطيني؛ مت انتخابه في اللجنة املركزية حلركة فتح في أيار/مايو   1980؛ 

عضو في االحتاد العام للكتاب والصحفيني الفلسطينيني منذ عام 1972؛ قتل إثر انفجار في 

غرفته في فندق كان يقيم فيه  خالل فعاليات مؤمتر التضامن مع الشعب الفلسطيني في روما 

عشية 9 تشرين األول/أكتوبر 1981 من قبل عمالء املوساد؛ دفن في  بيروت عام 1981.  

أبوشريف،بسامتوفيق)أبوعمر()1946-(
ولد في مدينة القدس عام 1946؛ تخرج من كلية الفرير الثانوية 

في القدس؛ انتقل إلى بيروت عام 1963 وتخرج من اجلامعة 

الطالبية  املجالس  بيروت عام 1967؛ نشط في   األمريكية في 

واالحتاد العام للطلبة الفلسطينيني؛ انخرط في حركة القوميني 

العرب أثناء  تواجده في بيروت؛ عضو مؤسس للجبهة الشعبية 

لتحرير فلسطني وعضو مجلسها املركزي منذ عام 1968 وفي 

مكتبها السياسي عام   1972؛ انتخب سكرتيرًا لالحتاد العام 

للكتاب والصحفيني الفلسطينيني عام 1972؛ نائب رئيس حترير 

ثم رئيس حترير مجلة  الهدف  اللبنانية؛ أصيب بجروح دامية وفقدان البصر بعد أن قامت قوات 

املوساد بإرسال رسالة ملغومة له في بيروت في 25 متوز/يوليو   1972 في محاولة الغتياله؛ بعد 

أشهر من العالج والتأهيل، عاد إلى عمله في صحيفة الهدف وفي املكتب السياسي للجبهة الشعبية 

 لتحرير فلسطني حيث كان مسئوالً عن دائرة اإلعالم التابعة للجبهة عام 1973؛ عضو منتخب في 

املجلس الوطني الفلسطيني عام   1974؛ سكرتير منظمة الصحفيني العاملية عام 1974؛ عضو في 

االحتاد العام للكتاب والصحفيني الفلسطينيني عام 1978 ونائب  رئيسها وعضو مجلس إدارتها؛ 

ترك عضويته املكتب السياسي للجبهة عام 1981؛ تولى دائرة اإلعالم للقيادة الفلسطينية-اللبنانية 

أثناء  االجتياح اإلسرائيلي للبنان عام 1982؛ ترك لبنان مع بقية القادة الفلسطينيني في أيلول 

1982؛ مت عزله من اجلبهة الشعبية عام   1987 وأصبح مستشارًا خاصًا للرئيس عرفات، ودعا 

إلى حل الدولتني واملقاومة السلمية في حل املشكلة الفلسطينية؛ نشر تصريحًا  حول التفاوض 

السلمي في الشرق األوسط في 5 حزيران/يونيو 1988 )وثيقة أبو شريف( األمر الذي أثار جداًل 

سياسيًا بني  األوساط الفلسطينية وساهم في تبني املجلس الوطني برنامجًا سياسيًا يتضمن حل 

الدولتني؛ ألّف عددًا من الكتب حول احلركات التحررية  وسياسات الشرق األوسط منها أوراق 

أيلول )1979(؛ وأفضل األعداء )مع ضابط إسرائيلي سابق( )1995(؛ عاد إلى رام الله عام 

  1996 بعد 28 سنة من الغربة عن الوطن؛ عمل مستشارًا خاصًا للرئيس ياسر عرفات وعضو 

املجلس الوطني الفلسطيني؛ يكتب  مقاالت في الصحف بالعربية واإلجنليزية مثل الشرق األوسط 

الصادرة في لندن؛ رئيس حترير الصفحة اإللكترونية فلسطني واحدة )منذ  عام 2002( ومجلة 

الدميقراطي في رام الله )منذ عام 2005(. 

أبوشلباية،محمد)1995-1926(
ولد في قرية العباسية )قضاء يافا( عام 1926؛ نشأ في مخيم 

عقبة جبر بعد تدمير العباسية عام 1948؛ درس في مدرسة فؤاد 

األول   )جامعة القاهرة( وتخرج عام 1950 بإجازة في اآلداب 

حلب  مدارس  في  مدرسًا  عمل  السياسية؛  والعلوم  والصحافة 

وبيرزيت وقلقيلية  ثم في املدرسة اإلبراهيمية في القدس )الكلية 

اإلبراهيمية اآلن(، نشر مقاالته في عدد من الصحف احمللية 

“هكذا  عنوان  املنار حتت  في  صحيفة  عمود  كاتب  والعربية؛ 

ضاعت بالدي” في الفترة بني 1964-1967؛ عمل محررًا في  

جريدة القدس؛ أسس جريدة  أسبوعية سياسية بعنوان صوت 

اجلماهير؛ ترجم عددًا من الكتب مثل تاريخ كوكب األرض جلورج 

جامو )1951(؛ عرف بأسلوبه  الساخر في روايته للتاريخ الفلسطيني؛ كان من أول الداعني إلى دولة 

ثنائية القومية وعاصمتها القدس الشريف في كتابه ال سالم بغير  دولة فلسطينية حرة )1971(، من 

أعماله األخرى: واحسرتاه يا قدس)1973(، فلسطيني يرد على خريف هيكل )1984(  ومسلسل 

.1995 آذار/مارس   24 في  القدس  ودفن  توفي  1990(؛  أجزاء،  )ثالثة  واخليانة   التقصير 

أبوشنب؛إسماعيل)2003-1950(
ولد في مخيم النصيرات في غزة عام 1950 لوالدين الجئني من 

قرية “اجلية” قرب املجدل؛  التحق مبعهد املعلمني في رام الله- 
تخصص  لغة إجنليزية؛ درس في املعهد العالي في املنصورة 

كلية  من  وتخرج  املنصورة(،  بجامعة  تعرف  أصبحت  )التي 

الهندسة فيها عام 1975؛  عمل مهندسًا للمشاريع في بلدية غزة 

مدة خمسة سنوات، ساهم خاللها في تأسيس جمعية املهندسني 

الفلسطينيني واجلمعية اإلسالمية في  غزة عام 1976؛  نال بعثة 

لدراسة املاجستير في هندسة اإلنشاءات بجامعة كولورادو في 

الواليات املتحدة وتخرج عام 1982؛ عنّي  محاضرًا في جامعة 

النجاح؛ بدأ بإكمال الدكتوراه في الواليات املتحدة، لكنه عاد 

1989 )حني  ليعمل رئيسًا لقسم الهندسة املدنية في جامعة النجاح  للفترة ما بني 1983 – 

استقال من اجلامعة بعد إغالقها خالل االنتفاضة األولى عام 1988(؛ عمل مهندسًا في  وكالة 

الغوث )األونروا( منذ عام 1988 وحتى قيام سلطات االحتالل باعتقاله في 30 أيار/مايو 1989 

لدوره في تأسيس حركة  حماس وعالقته مع الشيخ أحمد ياسني؛ أفرج عنه في 2 نيسان/ابريل 

1997؛ انتخب رئيسًا جلمعية املهندسني الفلسطينيني عام   1996 كما عمل محاضرًا في كلية 

الهندسة في اجلامعة اإلسالمية بغزة ورئيس قسم العلوم التطبيقية فيها؛  عمل كمراقب ممثاًل 

حلركة  حماس في املجلس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية؛ أحد القادة واملتحدثني عن حركة 

حماس في غزة؛ ممثل احلركة في محادثات عام   2002 في غزة التي شاركت فيها كافة الفصائل 

الرئيسية والداعية إلى موقف فلسطيني موحد؛ شارك في محادثات الفصائل الفلسطينية  مع 

الرئيس محمود عباس في صيف عام 2003؛ استشهد مع اثنني من مرافقيه بقصف سيارة كانت 

تقله إلى حي الرمال في غزة من  قبل قوات االحتالل في 21 آب/أغسطس 2003 

أبوصفية،يوسف)1949-(
ولد في مدينة غزة عام 1949؛ انتسب إلى اجلامعة األمريكية 

في بيروت ثم نال شهادة البكالوريوس في الصحة العامة عام 

1972  وشهادة املاجستير في علم الطفيليات عام 1977؛ أكمل 

تعليمه في جامعة تكساس في الواليات املتحدة، حيث نال درجة 

في  البيئة  وزير شؤون  عام 1986؛  البيئة  علم  الدكتوراه  في 

السلطة الوطنية الفلسطينية في آب/أغسطس 1998؛ رئيس 

آب/ في  التشريعي  للمجلس  الطبيعية  التابعة  املوارد  جلنة 

أغسطس 1998؛ من أعضاء الوفد الفلسطيني املفاوض في 

محادثات السالم وعضو مجموعة العمل في  اللجان الفنية الفلسطينية حول قضايا البيئة؛ اصدر 

عددًا من املؤلفات حول قضايا املاء والبيئة في فلسطني. 

أبوصوي،مصطفى)1958-(
ولد في مدينة القدس عام  1958؛ أكمل تعليمه الثانوي في 

املعهد العربي-  األردني في القدس عام 1975؛ نال دبلوم في 

التربية  وبكالوريوس في األدب اإلجنليزي من جامعة بيت حلم عام 

1984؛ أكمل تعليمه اجلامعي وحصل على شهادة املاجستير 

)1985-  1988( ثم دكتوراه )1988-1993( في الفلسفة من 

في  تدريسية  هيئة  املتحدة؛ عضو  الواليات  في  بوسطن  كلية 

دائرة الفلسفة في  كلية بوسطن من سنة 1989-1993؛  رئيس 

اجلمعية اإلسالمية في بوسطن في الفترة بني 1990-1992؛ 

1999؛  و   1993 عامي  بني  األمريكية  رابطة  الفلسفة  عضو 

العاملية في ماليزيا من سنة 1993 - 1995  ورئيس  أستاذ مساعد في اجلامعة اإلسالمية 

دائرة الفلسفة فيها من سنة 1994-1995؛ أستاذ مساعد )بحث وتدريس( في املعهد الدولي 
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للفكر واحلضارة اإلسالمية،  واجلامعة اإلسالمية العاملية في ماليزيا )1995-1996(؛ مدير دائرة 

الدراسات اإلسالمية في جامعة القدس )منذ عام 2000(  ومنسق برنامج املاجستير في الدراسات 

اإلسالمية املعاصرة )2000-2002(؛ حاز على جائزة “العلم والدين” من مركز الالهوت  والعلوم 

الطبيعية في بيركلي، والية كاليفورنيا، عام 2001؛ عضو األكادميية األمريكية لدراسات األديان 

منذ عام 2001؛ عضو  الهيئة االستشارية ملجلس حترير مجلة اإلسالم والعلم؛ نشر العديد من 

الدراسات حول  نظرية املعرفة )االبستمولوجيا اإلسالمية( وحقق  مخطوط فتاوى الغزالي وغيرها 

من املواضيع اإلسالمية املعاصرة.

أبوطير،)الشيخ(محمدحسن)1951-()االسمالرسمي:محمدمحمودحسن(
ولد في قرية أم طوبى شرقي القدس في عام 1951؛انضم إلى 

حركة اإلخوان املسلمني؛ أمضى في السجون اإلسرائيلية أكثر 

من خمسة  وعشرين عامًا؛ أطلق سراحه في 2005؛ رشح نفسه 

انتخابات  في  حماس(  )حركة  والتغيير  اإلصالح  قائمة  على 

املجلس التشريعي   2006 وانتخب عضوًا في كانون ثاني/ يناير 

2006؛ اعتقل )مع وزراء فلسطينيني آخرين وبعض من أعضاء 

إسرائيلية  عسكرية  حملة  في  التشريعي  الفلسطيني(  املجلس 

املجلس  من  االستقالة  رفض  2006؛  حزيران/يونيو   29 في 

التشريعي الفلسطيني بطلب من  إسرائيل، بعد ذلك قام وزير 

الداخلية اإلسرائيلي بإلغاء وثيقة مواطنته و إقامته في القدس 

وسحب هوية اإلقامة اإلسرائيلية منه في 30  حزيران/يونيو 2006. 

أبوعرفة،خالد)1961-(
ولد في القدس في عام 1961؛ حصل على شهادة البكالوريوس 

في الهندسة االلكترونية من جامعة التكنولوجيا في بغداد في 

1983؛  اعتقلته القوات اإلسرائيلية وسجنته عدة مرات في بداية 

الثمانينات وفي 1995؛ عمل رئيسًا للعالقات العامة في جمعية 

سلوان اخليرية؛  كما وترأس أيضًا مركز بيت القرآن في حي 

رأس العامود في القدس؛ عضو جلنة عقارات سلوان والدفاع 

عن األرض؛ عني وزيرًا  لشؤون القدس في آذار/مارس 2006؛ 

اعتقل )مع وزراء آخرين وعدد من أعضاء املجلس التشريعي( 

في حملة عسكرية إسرائيلية في   29 حزيران/يونيو 2006؛ رفض 

طلب السلطات اإلسرائيلية االستقالة من احلكومة الفلسطينية؛ 

وقد قام وزير الداخلية اإلسرائيلي  بعد ذلك بإلغاء هوية اإلقامة اإلسرائيلية اخلاصة به في 30 

حزيران/يونيو 2006. 

أبوعرفة،خليل)1957-(
املاجستير في  نال شهادة  القدس عام 1957؛  ولد في مدينة 

الهندسة املعمارية من جامعة كييف في أوكرانيا عام 1983؛ 

كمهندس   – الكاريكاتير  رسم  احترافه  إلى  –  إضافة  عمل 

السياسي واالجتماعي  الكاريكاتير  بدأ بنشر رسوم  معماري؛ 

في الصحافة الفلسطينية  منذ عام 1984؛ اعتقل أكثر من مرة 

من قبل السلطات اإلسرائيلية لنشاطه السياسي وأمضى نحو 

 -1986 األعوام  بني  اإلسرائيلية  ما  السجون  في  شهرا   14

1992؛تبنى االسم املستعار )غسان( بني 1985-1992؛ رسام 

كاريكاتير يومي لصحيفة القدس منذ  عام 1994؛ نال جائزة 

غسان كنفاني لالمتياز في أعماله الفنية عام 1996؛ عمل محاضرا في دائرة الهندسة املعمارية 

في جامعة  بيرزيت حتى عام 1997؛ نظم عددا من املعارض احمللية والدولية؛ جمع عددا من أعماله 

في كتاب بعنوان كاريكاتير سياسي عام   1996؛ كاتب سيناريو برنامج شارع سمسم التلفزيوني 

عام 1997؛ قامت سلطات االحتالل اإلسرائيلية مبنع بعض أعماله. 

أبوعرفة،عبدالرحمن)1948-(
ولد في مدينة القدس عام 1948؛ نشط في احلركة الطالبية 

آذار/ في  اعتقل   ،  1969/1968 الفترة  خالل  الفلسطينية 

مارس عام 1969 وحكم بالسجن ملدة 18 شهرا؛ حصل على 

شهادة البكالوريوس في العلوم الزراعية من جامعة املوصل في 

العراق عام 1975، وشهادة املاجستير في التنمية االقتصادية 

من جامعة كولورادو في الواليات املتحدة األمريكية عام 1987؛ 

رئيس او عضو مجالس ادارة عدة مؤسسات فلسطينية، عمل  

في عدة مؤسسات تنموية قبل التفرغ منذ عام 1996 لشغل 

منصب مدير عام جمعية امللتقى الفكري العربي في القدس؛ 

محرر التقرير السنوي عن التحول الدميقراطي في فلسطني الصادر عن امللتقى الفكري العربي، 

ورئيس حترير فصلية شؤون تنموية التي يصدرها امللتقى الفكري العربي. مؤلف عدة كتب 

وكتاب  اجلليل-عمان 1981(  دار  )اصدار  للصهيونية”  العملي  التطبيق  “االستيطان  منها: 

“وادي األردن”  )اصدار جمعية الدراسات العربية( ، 1982 وكتاب “قناة البحار” )اصدار 
)اصدار جمعية  للمدينة”   “القدس: تشكيل جديد  وكتاب  العربية(،1983  الدراسات  جمعية 

الدراسات واألبحاث واملقاالت في مواضيع  للعديد من  العربية(،1984، باإلضافة  الدراسات 

سياسية وتنموية مختلفه. ميارس الرسم بااللوان الزيتية وله العديد من اللوحات عن مدينة القدس 

ومناظر طبيعية من فلسطني. 

أبوالعسل،رياححنا)1937-(
إلى  عائلته  مع  نزح  1937؛  عام  الناصرة  مدينة  في  ولد 

بيروت عام 1948؛ عاد إلى الناصرة عام 1949؛ درس في 

كلية املطارنة  الدينية في بريطانيا في الستينات؛ مت سيامته 

عام  وقسيسًا  عام 1965  األجنليكانية  الكنيسة  في  شماسًا 

1966؛ راعي الكنسية املسيحية  األسقفية في الناصرة بني عام 

1967 ملدة ثالثني عامًا؛ اشترك في تأسيس جبهة الناصرة 

عن  للجنة  الدفاع  مؤسس  عضو  1975؛  عام  الدميقراطية 

 1981 عام  التقدمية  واحلركة   1976 عام  العربية  األراضي 

إضافة إلى القائمة التقدمية للسالم عام 1984 وخدم  كأمينها العام منذ عام 1985؛ منعته 

قوات االحتالل اإلسرائيلية من السفر خالل األعوام 1986-1990؛ أصبح رئيس  الشمامسة 

في الكنيسة األجنليكانية في القدس في آذار/مارس 1989؛ أصبح أسقف مطرانية الكنيسة 

األجنليكانية في القدس في  حزيران/يونيو 1995 واملطران الثالث عشر للكنيسة األسقفية في 

القدس والشرق األوسط في آب/أغسطس 1998؛ نشر سيرته  الذاتية عام 1999، تقاعد في 

أيار )مايو( 2007. 

أبوعمرو،زياد)1950-(
ولد في مدينة غزة عام 1950؛ تعلّم في مدارس غزة والقاهرة؛ 

نال شهادة البكالوريوس في اللغة واألدب اإلجنليزي من جامعة 

السبعينات؛  ودمشق خالل  وعمان  البحرين  في  دمشق؛  علّم 

التحق بجامعة )جورج تاون( في العاصمة األمريكية واشنطن 

ونال شهادة املاجستير  في الدراسات العربية عام 1980 ثم 

دكتوراه في السياسات املقارنة عام 1986؛ حاضر في جامعة 

وبني 1990   1983  – بني   1979  الفترة  في  تاون(  )جورج 

-1991؛ أستاذ في العلوم السياسية والدراسات الدولية في 

جامعة بيرزيت بني 1988-  1989 ومنذ عام 1993؛ ألّف عددًا 

من الدراسات واألبحاث مثل: األصولية اإلسالمية في الضفة الغربية وغزة )منشورات  بلومنغتون، 

1994(؛ مت انتخابه عضوًا في املجلس التشريعي ملدينة غزة عام 1996؛ عني وزيرًا للثقافة في 

30 نيسان 2003   )وحتى تشرين األول/أكتوبر 2003(؛ رئيس اللجنة السياسية في املجلس 

للعالقات  الفلسطيني  التحرير؛ رئيس  املجلس  ملنظمة  املركزي  املجلس  التشريعي؛ عضو في 

اخلارجية في غزة، عني وزيرًا للخارجية في حكومة الوحدة الوطنية في عام 2007.  
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فلـســطينيـة

أبوعودة،عدنان)1933-(
ولد في مدينة نابلس عام 1933؛ أنهى دراسته الثانوية في نابلس 

عام 1952 ثم دبلوم من دار املعلمني في عمان عام 1954؛ عمل 

 مدرسًا في األردن حتى عام 1958؛ نال شهادة البكالوريوس 

في اآلداب من جامعة دمشق )1959(؛ عمل مدرسًا في الكويت 

 واإلمارات العربية املتحدة من سنة 1959-1966؛ انضم إلى 

دائرة املخابرات العامة األردنية كمحلل سياسي عام 1965؛ عني 

 وزيرًا للثقافة واإلعالم )في الفترة بني 1970-1972 و 1973 – 

1974(؛ عضو في مجلس أمناء اجلامعة األردنية منذ عام   1972 

وحتى عام 1985؛ باحث زائر لدى مركز الدراسات الدولية في 

جامعة هارفارد )1975- 1976(؛ وزير اإلعالم  األردني )1976-1979 وعام 1984-1980( 

ووزير البالط امللكي األردني )1984-1988(؛ عضو مجلس التعليم العالي  في األردن في )1985 

رئيس  )1988-1991(؛  طالل  بن  امللك حسني  األردني  للعاهل  سياسي  مستشار  -1991(؛ 

الديوان  امللكي األردني في عمان في تشرين الثاني/نوفمبر 1991 )وحتى آذار/مارس 1992(؛ 

ممثل األردن الدائم لدى األمم املتحدة في  نيويورك بني آذار/مارس 1992 ومتوز/يوليو 1995؛ 

ممثل )غير مقيم( لألردن  في كوبا )بني شباط/فبراير 1993 ومتوز/يوليو   1995(؛ باحث زائر 

في معهد السالم األمريكي في واشنطن عام 1995؛ باحث زائر في مركز )ودرو ويلسون( الدولي 

للعاهل  عام 1997؛ مستشار سياسي  واشنطن  في  والدولية  اإلستراتيجية  ومركز  الدراسات 

األردني امللك عبد الله الثاني عام 1999 حتى  استقالته عام 2000؛ عضو في منتدى الفكر العربي 

منذ الثمانينات وفي عدد من املؤسسات احمللية والدولية منها مجلس أمناء مجموعة  االستشارة 

الدولية حول الشرق األوسط؛ نشر العديد من الدراسات مثل إشكاليات السالم في الشرق األوسط 

)املؤسسة العربية  للدراسات والنشر، عمان، 1999(، و األردنيون الفلسطينيون واململكة الهاشمية 

من إصدار معهد الواليات املتحدة للسالم في واشنطن  عام 1999 )باالجنليزية(؛ كاتب ومحلل 

سياسي ويعتبر مرجعية في تاريخ وتطور العالقات الفلسطينية – األردنية واالقليمية والدولية ألكثر 

من خمس  حقب تاريخية.   

أبوعياش،رضوان)1950-(
ولد عام 1950 في مخيم الالجئني “عسكر” في نابلس لعائلة 

الجئة؛ انتقل إلى رام الله عام 1965 ليدرس في مركز تدريب 

املعلمني،  حيث نال درجة الدبلوم عام 1970؛ عمل محررًا في 

شهادة  نال  1975؛  العام  منذ  القدس  في  الشعب  صحيفة 

البكالوريوس في اللغة  اإلجنليزية وآدابها من جامعة بير زيت 

عام 1982؛ رئيس حترير مجلة العودة )1982-1986(؛ رئيس 

رابطة الصحفيني العرب في  األراضي احملتلة من سنة 1985 

– 1991 ثم ترأس رابطة الصحفيني الفلسطينيني؛ رئيس املركز 
العربي لإلعالم في القدس منذ عام   1988؛ رئيس هيئة اإلذاعة 

 والتلفزيون الفلسطينية في رام الله منذ عام 1993 وحتى إحالته على التقاعد في متوز/يوليو 2005. 

أبوعيشة،سمير)1960-(
في  الدكتوراه  على  حصل  نابلس؛  في   1960 عام  في  ولد 

التخطيط احلضري من جامعة بنسلفانيا في الواليات املتحدة؛ 

عمل نائب  رئيس اجلامعة للتنمية والتخطيط في جامعة النجاح 

الوطنية في نابلس؛ وعميدًا لكلية الهندسة؛ أصدر ما يزيد على 

60 دراسة بالتخطيط  وقضايا التنمية؛ عني وزيرًا للتخطيط في 

السلطة الوطنية الفلسطينية في آذار/مارس 2006؛ اعتقل )مع 

وزراء فلسطينيني آخرين وبعض  أعضاء من املجلس التشريعي( 

في حملة عسكرية إسرائيلية في 29 حزيران/يونيو 2006. 

أبوعيطة،متريطناسجريس)1941-(
ولد في مدينة بيت حلم عام 1941؛ نال شهادة البكالوريوس 

في احلقوق من جامعة دمشق؛ زاول مهنة احملاماة وترأس نقابة 

احملامني في  الضفة الغربية بني 1994- 1998؛ عمل في قطاع 

الفنادق والسياحة ألكثر من عشرين عامُا؛ عضو في املجلس 

التشريعي الفلسطيني  في انتخابات كانون الثاني/يناير 1996؛ 

نائب رئيس املجلس التشريعي الفلسطيني في الفترة بني 1996 

و 1998؛ وزير السياحة  الفلسطيني عام 1998 وحتى حزيران/

يونيو 2002 عندما مت تعينه وزيرًا للمواصالت؛ وزير السياحة 

واآلثار الفلسطينية في 30  نيسان/أبريل 2003 حتى شباط/

فبراير 2005.  

أبوغربية،بهجت)1916-(
ولد في مدينة خان يونس عام 1916؛ شارك في ثورات عام 

1936- 1939 وكان أحد أركان جيش اجلهاد املقدس ومعركة 

 القسطل عام 1948؛ انضم إلى حزب البعث العربي في األردن 

وعضو في قيادتها القطرية منذ عام 1949 – 1959؛ أسس 

في  للحزب  فرع  نعواس(  الله  وعبد  الرمياوي  الله  )مع  عبد 

النضال  قاد  عام 1952؛  النهضة”  “حزب  ب  عرف  الله  رام 

اللجنة  في  عضو  1957-1960؛  البعث  عام  حلزب  السري 

التي تأسست في آب/ الفلسطينية  التحرير  التنفيذية ملنظمة 

الفلسطيني؛  املجلس  الوطني  عضو  1964؛  عام  أغسطس 

أيار/مايو  في  القدس  في  املدنية  املقاومة  الدزدار( جلنة  واسحق  )مع صبحي غوشه  أسس 

1967؛ عضو مرة أخرى  في اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير في الفترة بني 1971 – 1972؛ 

عام  الفلسطيني  املجلس  الوطني  لرئاسة  نفسه  رشح  عام 1974؛  الرفض  جبهة  إلى  انضم 

1977 ولكنه خسر لصالح خالد الفاهوم؛ عمل لفترة وجيزة  مديرًا للمدرسة اإلبراهيمية في 

القدس؛ نشر  مذكراته بعنوان: في خضم النضال العربي الفلسطيني: مذكرات بهجت أبو غربية، 

1916-1949 )التي نشرتها مؤسسة الدراسات  الفلسطينية عام 1993( استقال من املجلس 

املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية احتجاجًا على قبول املنظمة لقرار مجلس األمن 242؛  قاد 

مسيرة جماهيرية في العاصمة األردنية عمان حتت شعار حق العودة لالجئني الفلسطينيني 

النكبة  خالل  مذكراته  من  الثاني  العدد  ونشر  عام   2001؛  األول/ديسمبر  كانون  في  وذلك 

 واالنتفاضة )1949-2000( بالعربية من قبل املعهد العربي لألبحاث  واملنشورات عام 2005.    

أبوغربية،عثمان)أبوعبدالله()1946-(
ولد في مدينة القدس عام 1946؛ انتقل مع عائلته في بداية 

اخلمسينات للسكن في مدينة اخلليل، حيث أكمل تعليمه الثانوي؛ 

التحق  بكلية احلقوق في جامعة دمشق؛ ترك اجلامعة بعد حرب 

حزيران/يونيو عام 1967 وانضم إلى قوات العاصفة؛ التحق 

بالكلية  العسكرية في مدينة نانكني في جمهورية الصني الشعبية 

وتخرج برتبة مالزم أول عام 1969؛ مت تعيينه ضابطًا إلدارة 

القيادة العامة  لقوات العاصفة في األردن؛ مساعد آمر قطاع 

)كتيبة 201( في منطقتي جرش واألغوار ومفوضًا سياسيًا في 

القطاع؛ اشترك في املعارك  بني القوات اللبنانية والفدائيني الفلسطينيني في خريف عام 1969؛ 

أسس مدرسة لتدريب الكوادر العسكرية في قوات العاصفة في  لبنان؛ شارك في معارك جنوب 

لبنان عام 1973 ثم في جبهة اجلوالن؛ تخرج من األكادميية العسكرية في االحتاد السوفياتي 

عام   1976 وعاد ملهامه العسكرية في حركة فتح في لبنان؛ انضم إلى مكتب التعبئة والتنظيم في 

حركة فتح عام 1977 في نفس الوقت  مؤديا مهامه في مدرسة الكوادر العسكرية؛ تولى مهاما 

تنظيمية حلركة فتح على الساحتني األوروبية واآلسيوية؛ جنا من محاولة اغتيال في  اسطنبول؛ 

عضو منتخب في املجلس الثوري حلركة فتح عام 1980؛ أشرف على قوات فتح في سوريا بعد 

انتقال قيادة منظمة التحرير  إلى تونس عام 1982؛ انتقل إلى مكتب املنظمة في تونس في أواخر 

عام 1983؛ عضو املجلس الوطني الفلسطيني منذ عام 1984  واملجلس املركزي ملنظمة التحرير؛ 
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عمل مساعدًا للرئيس ياسر عرفات في شؤون التوجيه السياسي والوطني؛ جنا من محاولة اغتيال 

ثانية  قرب منزله في مدينة رام الله؛ انتخب رئيسًا للجنة العالقات اخلارجية والشؤون البرملانية 

في املجلس الوطني الفلسطيني؛ انتخبه املجلس  الثوري حلركة فتح رئيسًا للجنة العضوية للمؤمتر 

العام السادس في شباط/فبراير 2005.

   

أبوغربية،نهادعليان)1913-(
واملدرسة  اخلليل  في  تعلم  عام 1913؛  القدس  مدينة  في  ولد 

1929؛  عام  الثانوية  دراسته  وأنهى  القدس  في  اإلبراهيمية 

نال إجازة من  الكلية العربية عام 1931؛ عمل مديرًا للمدرسة 

اإلبراهيمية في القدس من سنة 1931- 1945 )وأصبح مالكها 

الوحيد عام   1935(؛ قام بتطوير املدرسة إلى كلية عام 1945 

وأصبح رئيسها؛ عضو املجلس البلدي ملدينة القدس من سنة 

من  التاريخ  في  البكالوريوس  شهادة  نال  -   1967؛   1951

جامعة لندن في بريطانيا عام 1955؛ مدير املزارع العربية عام 

1966؛ عضو  املجلس اإلسالمي من سنة 1967 - 1973؛ عضو جمعية الشبان املسلمني من 

سنة 1967 – 1973؛ رئيس جلنة املدارس  اخلاصة في القدس منذ عام 1991؛ عضو مجلس 

أمناء كلية العلوم والتكنولوجيا في جامعة القدس، أبوديس والكلية املهنية التابعة للجنة  اليتيم 

العربي؛ رئيس مجلس أمناء الكلية اإلبراهيمية منذ عام 1983. 

أبوغزالة،إلهام)1939-(
ولدت في مدينة يافا عام 1939؛ نالت شهادة البكالوريوس في 

اللغة اإلجنليزية وآدابها من جامعة القاهرة عام 1964؛ علّمت 

في  مدرسة بنات رام الله الثانوية ومدرسة العائشية في نابلس 

من سنة 1964-1976؛ مدرسة لغة إجنليزية في كلية النجاح 

شهادة  نالت  1972-1974؛  سنة  من  في  نابلس  الوطنية 

املاجستير في اللغويات التطبيقية من جامعة شمال ويلز في 

بريطانيا عام 1977؛  أستاذة وباحثة في دائرة اللغة اإلجنليزية 

وآدابها في جامعة بيرزيت )1970-1977 و 1983(؛ عضو 

مؤسس ملسرح الزيتونة في  نابلس عام 1976؛ من مؤسسي رابطة الطلبة العرب في فلوريدا عام 

1979؛ نالت درجة الدكتوراه في علم لغة النص/حتليل  اخلطاب من جامعة فلوريدا في الواليات 

املتحدة عام 1983؛ عملت بعد عودتها رئيسة لدائرة اللغة اإلجنليزية وآدابها في جامعة  بيرزيت 

عام 1984-1985 والكلية اإلبراهيمية في القدس من سنة 1984-1991؛ رئيسة جلنة برنامج علم 

اللغات في جامعة  بيرزيت من سنة 1983-1990؛ عضو في دائرة اللغة اإلجنليزية وآدابها في كلية 

الناصرة/روشستر في نيويورك من سنة 1990-  1991؛ عضو مؤسس لبرنامج دراسات املرأة في 

جامعة بيرزيت )منذ عام 1990(؛ عضو مؤسس لعدد من املؤسسات مثل معهد  دراسات املرأة في 

واشنطن عام 1989 وجلنة تأسيس برنامج حتليل اخلطاب في جامعة بيرزيت )بالتعاون مع جامعة 

أمستردام( عام   1993-1994؛ عضو استشارة في اللجنة الوطنية للمسرح الفلسطيني منذ عام 

 1995؛ من بني منشوراتها نساء من صمت    )مجموعة قصصية، احتاد الكتاب الفلسطينيني، 1997(. 

أبوغزالة،حامت)1935-(
ولد في مدينة القدس عام 1935؛ نال شهادة البكالوريوس في 

الطب من كلية امللك )كينغز( في جامعة كامبردج عام 1960؛ 

نفس  من  اجلراحة  في  واملاجستير  البكالوريوس  نال  درجتي 

إدارة  مجلس  رئيس  نائب  و 1962؛  عامي 1960  في  الكلية 

رئيس  ونائب  مؤسس  عضو  فلسطني   )1967-1984(؛  بنك 

احتاد منتجي احلمضيات من سنة 1967-1984 وعضو في 

املعاقني  األطفال  جمعية  رئيس  احلمضيات  التعاوني؛  سوق 

حركيًا في غزة منذ عام 1975؛ أشرف على برنامج قائم على 

إرسال مدرسني لربات املنازل؛  ناشط في القضايا االجتماعية؛ من بني أبحاثه دراسة يحلل فيها 

احتياجات أطفال قطاع غزة. 

أبوغزالة،حامتصديقعبداخلالق)1932-(
االبتدائي  تعليمه  تلقى  1932؛  عام  نابلس  مدينة  في  ولد 

والثانوي في مدارس نابلس؛ تخرج عام 1948 من املدرسة 

الثانوية الصالحية  حاصاًل على الشهادة الثانوية الفلسطينية؛ 

عام 1956 حيث  وتخرج  عام 1949  بجامعة دمشق  التحق 

الطب؛  في  والدكتوراه  في  العلوم  البكالوريوس  نال شهادتي 

اعتقل عدة مرات في سوريا في عهد الرئيس أديب الشيشكلي؛ 

انضم إلى صفوف الثورة اجلزائرية وعمل  طبيبًا في مستشفى 

غاليزان في اجلزائر؛ عاد إلى األردن عام 1962 بعد استقالل 

اجلزائر؛ انتخب نائبًا عن مدينة نابلس في البرملان  األردني عام 

1963 ثم اعتقل ونفي إلى معتقل اجلفر الصحراوي وأفرج عنه بعد ثمانية أشهر؛ غادر األردن 

إلى السعودية عام 1965  وعمل طبيبًا في شركة سعودية كويتية إال أنه اعتقل بعد عشرة أشهر  

وأودع سجن الدّمام ثم أبعد عن السعودية؛ اعتقل سنة 1967  بعد االحتالل اإلسرائيلي وأفرج 

عنه عام 1968؛ قامت قوات االحتالل بإعادة اعتقاله عام 1969 وحكم بالسجن ملدة ثالث  سنوات 

ثم اعتقل وأدخل السجن إثر حوادث أيلول في األردن 1970؛ منع من  مغادرة الضفة الغربية 

ملدة عشر سنوات منذ عام   1967 – 1977؛ عمل في عيادته في مدينة نابلس؛ كتب في عدة 

مواضيع كاالقتصاد والتاريخ والسياسة واالجتماعيات وفي  الصحف الفلسطينية.  

أبوغزالة،داودسليمان)1972-1913(
ولد في مدينة عمان عام 1913؛ درس في كلية النجاح بنابلس 

والعلوم  التاريخ  في  البكالوريوس  شهادة  نال  1931؛  عام 

ثم  عام 1935؛  بيروت  في  األمريكية  السياسية  من اجلامعة 

حصل على إجازة في احلقوق من معهد لنكولن في لندن ومن 

جامعة لندن عام   1940؛ أكمل تعليمه العالي في مجال القانون 

من معهد لنكولن في بريطانيا عام 1942؛ زاول مهنة احملاماة 

في  قاضيًا  عمل  1948؛   - سنة   1944  من  فلسطني  في 

احملاكم النظامية في القدس من سنة 1948 - 1951؛ عضوًا 

في محكمة استئناف القدس من  سنة 1951 - 1952؛ قاضي في احملكمة العليا في اخلرطوم، 

السودان )1956-1959(؛ مدير عام لسلطة ميناء العقبة في الفترة  بني 1959-1961؛ محافظ 

القدس عام 1961؛ مت تعيينه وزيرًا للنقل في احلكومة األردنية في كانون األول/ديسمبر 1962؛ 

مت  إعادة تعيينه محافظًا للقدس عام 1963 )حتى كانون األول/ديسمبر 1965(؛ عني سفيرًا 

لألردن لدى اسبانيا وإيران منذ عام   1967؛ عاد للعمل في سلك القضاء وعني عضوًا في محكمة 

التمييز العليا بعمان في تشرين الثاني/نوفمبر 1971؛ توفي في القدس عام   1972.  

أبوغزالة،رجاء)1942-1994(
ولدت في بيروت عام 1942؛ وأنهت دراستها الثانوية في بيروت؛ 

ثم انتقلت إلى عمان مع العائلة؛ درست األدب اإلجنليزي في 

جامعة  لندن؛ وعملت ككاتبة وفنانة ومترجمة؛ شاركت مبقالة 

في  عضوًا  كانت  األردن؛  في  الرأي  صحيفة  في  أسبوعية 

االحتاد العام للكتاب  األردنيني؛  فازت بثالث جوائز من وزارة 

الثقافة والفنون األردنية؛ أصدرت العديد من األشعار ومجموعة 

من القصص القصيرة ورواية   )امرأة خارج احلصار( والتي 

نشرت بعد عام واحد من وفاتها عام 1994. 

أبوغزالة،سميرة)1928-(
والقدس؛  الرملة  في  درست  1928؛  عام  نابلس  في  ولدت 

تخرجت من كلية دار املعلمات في القدس عام 1947؛ تطوعت 

1948؛  عام  الرملة  في  املصري  األحمر  جمعية  الهالل  في 

أسست جمعية الشابات العربيات عام 1950 وأصبحت أمينة 

سر جمعية الهالل األحمر  الفلسطيني في القدس؛ عملت مدرسة 

في دار املعلمات في رام الله؛ التحقت باجلامعة األمريكية في 
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لنشاطها  نتيجة  ولكن مت فصلها من اجلامعة  النفس  التربية  وعلم  لدراسة  بيروت عام 1952 

السياسي؛ انتقلت للقاهرة وأنهت دراستها حيث نالت شهادة البكالوريوس في  األدب العربي من 

جامعة القاهرة عام 1956 ثم شهادة املاجستير في األدب العربي عام 1962؛ أسست رابطة 

املرأة الفلسطينية في  القاهرة عام 1963؛ من بني مؤسسي االحتاد العام للمرأة الفلسطينية في 

القدس عام 1964؛ عضو في املجلس الوطني الفلسطيني ثم في  املجلس املركزي ملنظمة التحرير 

الفلسطينية عام 1985؛ من أعمالها مذكرات فتاة عربية )القاهرة، 1962(.


أبوغزالة،سهام)1940-(

ولدت في مدينة يافا عام 1940؛ انتقلت إلى نابلس عام 1947؛ 

درست االقتصاد والعلوم السياسية في كلية دارمتاوث في الواليات 

 املتحدة عام 1965؛ نالت درجة البكالوريوس - تخصص الفلسفة 

وعلم النفس وعلم االجتماع من جامعة الكويت عام 1970؛  مديرة 

مساعدة في الدائرة الثقافية في جامعة الكويت من سنة 1972 

- 1980؛ تطوعت في االحتاد العام للمرأة الفلسطينية كرئيسة 

 للجنة الفولكلورية في الكويت من سنة 1975 - 1990 وتولت 

مسؤولية تنظيم عدد من النشاطات الثقافية والفنية محليًا ودوليًا؛ 

 عملت مستشارة للمعهد الكويتي لألبحاث العلمية عام 1979؛ عملت منذ عام 1991 كمتطوعة في 

اللجان الثقافية الفلسطينية في  األردن. 

أبوغزالة،شادية)1968-1949(
ولدت في نابلس عام 1949؛ درست في املدرسة الفاطمية في 

نابلس ثم إلى املدرسة العائشية؛ انضمت إلى حركة القوميني 

العرب عام   1964؛ درست علم النفس والعلوم االجتماعية ملدة عام 

واحد في جامعة عني شمس في مصر قبل أن تترك اجلامعة بعد 

احتالل الضفة  الغربية عام 1967 وتنضم إلى اجلبهة الشعبية 

للفتيات  املسلح  الكفاح  خاليا  تنظيم  قادت  فلسطني؛  لتحرير 

داخل اجلبهة الشعبية في  نابلس؛ من أوائل النساء الفلسطينيات 

اللواتي شاركن في الكفاح املسلح بعد احتالل الضفة الغربية 

عام 1967؛ استشهدت في منزلها  في نابلس أثناء حتضير عبوة 

ناسفة في تشرين الثاني/نوفمبر 1968.  

أبوغزالة،طالل)1938-(
ولد في مدينة يافا عام 1938؛ درس إدارة األعمال في اجلامعة 

البكالوريوس عام 1960؛  بيروت وتخرج بدرجة  األمريكية في 

عمل  في مكتب سابا وشركاه من سنة 1960 -1970؛ عضو 

مجلس أمناء اجلامعة األمريكية في بيروت بني 1970 -1982؛ 

ساهم  في ميادين تطوير املعرفة والتنمية عربيا ودوليا، فقد أسس 

“أبو غزالة للملكية الفكرية” في الكويت عام 1972 وترأس مجلس 
إدارتها،  تبلورت جهوده في تأسيس “مجموعة طالل أبو غزالة”، 

تعمل في حقول احملاسبة واالستشارات  وهي مجموعة عربية 

واخلدمات   القانونية  الفكرية  امللكية  والتدريب  وحقوق  اإلدارية 

والترجمة  االئتمان  ومعلومات  القدرات  وبناء  املعلومات  وتقنية 

القانونية، أسس كلية طالل  أبو غزالة للدراسات العليا في األعمال واإلدارة في اجلامعة األمريكية 

في بيروت عام 1980 إضافة إلى مركز طالل أبو غزالة للبحوث  في جامعة كانيسيوس في الواليات 

املتحدة عام 1988 ومركز أبو غزالة كامبردج لتقنية املعلومات في عمان، األردن عام 2001؛ 

 يترأس مجالس إدارة عدد من املؤسسات مثل جمعية خبراء التراخيص الدول العربية في عمان، 

مجلس إدارة املجمع العربي إلدارة املعرفة في  نيويورك، املجمع العربي للملكية الفكرية في ميونيخ، 

واملجمع العربي للمحاسبني القانونيني في لندن؛ نائب رئيس فريق األمم املتحدة لتقنية  املعلومات 

واالتصاالت في نيويورك؛ عضو مجلس في عدد من املنظمات العربية والدولية مثل ورلد لينكس 

الدولية في واشنطن، مركز  احلسني للسرطان في عمان، املعهد الوطني املوسيقي في عمان، 

بوابة التنمية ملجتمع املعرفة التابع للبنك الدولي في واشنطن، وهيئة التجارة  اإللكترونية وتقنيات 

املعلومات واالتصاالت التابع لغرفة التجارة الدولية في باريس؛ حائز على عدد من اجلوائز العاملية 

مثل وسام  االستقالل األردني )1967(، وسام جوقة الشرف الفرنسي برتبة فارس )1985(، 

في  كانسيوس  جامعة  من  اآلداب  في  ودكتوراه  فخرية   ،)1985( التونسي  اجلمهورية  وسام 

الواليات املتحدة )1988( وغيرها.  

أبوغزالة،هيام)1934-(
البكالوريوس  نالت شهادة  عام 1934؛  يافا  مدينة  في  ولدت 

في علم االجتماع من جامعة بيرزيت عام 1976؛ ثم شهادة 

املاجستير  في التربية/ تعلم الكبار وتنمية املجتمع من جامعة 

مانشستر، بريطانيا )1987(؛ عملت مرشدة اجتماعية ومديرة 

لوزارة الشؤون االجتماعية  تابعة  لتعليم  الفتيات  في مؤسسة 

األردنية؛ مؤسسة ومديرة دائرة تعلم الكبار في جامعة بيرزيت 

الشبكة  ورئيسة  مؤسسة  1976-   1999؛  األعوام  بني  ما 

عام  تشكيلها  التي مت  الكبار  وتعليم  األمية  الفلسطينية حملو 

1999؛ عضو املجلس التنفيذي للشبكة  العربية حملو األمية وتعليم الكبار في القاهرة )ممثلة 

فلسطني( منذ عام 1999؛ مستشارة لبرنامج “التعلم عن بعد” التابع لبرنامج  دراسات التنمية 

في جامعة بيرزيت )1999-2000(؛ ألّفت عددًا من الكتب في مجال محو األمية وتعليم الكبار 

وأشرفت على نشر  بعض الكتب التعليمية للكبار؛ من بني اجلوائز التي تسلمتها جائزة تكرميية 

من جامعة بيرزيت عام 1999 وجائزتني تقديريتني من  املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 

.)2000(

   

أبوكشك،)الشيخ(شاكر)1900-أوائلاخلمسينات(
ولد في مدينة يافا عام 1900؛ درس في مدرسة الرشيدية في 

يافا؛ أصبح زعيمًا لعائلة أبو كشك بعد وفاة والده وكان ال يزال 

يبلغ  من العمر 16 عاما؛ حكم عليه بالسجن ملدة 15 عاما وذلك 

ملشاركته في املظاهرات الفلسطينية في عهد االنتداب البريطاني 

عام   1929 ولكن بعد احتجاج القادة العرب قام املندوب السامي 

البريطاني باستبدال حكم السجن بغرامة مالية قدرها 2500 

جنيه  مصري؛ كان عضوًا في الكتلة الوطنية ورئيس اجلمعية 

القروية في يافا؛ توفي في أوائل اخلمسينات.   

أبولبدة،حسن)1954-(
ولد في عرابة )قضاء جنني( عام 1954؛ أنهى دراسته اجلامعية 

في جامعة بيرزيت )بكالوريوس في الرياضيات(، ثم نال شهادة 

 الدكتوراه في اإلحصاء من جامعة كورنيل؛ نائب مدير اللجان 

الفنية التي دعمت الفريق الفلسطيني املفاوض خالل محادثات 

عام  برنامج خدمة طوارئ  بدأ  عام 1991؛  مدريد  وواشنطن 

1994؛ مؤسس ورئيس اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 

للمجلس  بالوكالة  عام  ومدير  مشارك  عامًا؛  مؤسس  ملدة 13 

عامًا  أمينًا  تعيينه  ؛ مت  )بكدار(  واإلعمار  للتنمية  الفلسطيني 

ملجلس الوزراء عام 2004؛ ثم  وزيرًا للعمل والشؤون االجتماعية في السلطة الوطنية في 16 

شباط/فبراير 2005 ، ُعني رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي  لسوق فلسطني لألوراق 

املالية في بورصة فلسطني عام 2006.
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أبولغد،إبراهيم)2001-1929(
في  الثانوية  دراسته  أنهى  1929؛  عام  يافا  مدينة  في  ولد 

املدرسة األميرية في يافا؛ اضطر إلى ترك يافا عام 1948 

وانتقل إلى الواليات  املتحدة؛ نال شهادة البكالوريوس )1953( 

في  الدكتوراه  ثم  إلينويز  جامعة  من   )1954( واملاجستير 

الدراسات الشرق أوسطية من  جامعة برينستون في الواليات 

مع  ميدانيا  خبيرا  سنوات  ثالث  عمل  1957؛  عام  املتحدة 

منظمة األمم املتحدة للتربية والتعليم والثقافة   )اليونسكو( في 

مصر ثم عاد إلى الواليات املتحدة؛ أسس وقاد رابطة خريجي 

العلوم  في  حاضر  1968؛  عام  العرب  األمريكية  اجلامعات 

 السياسية في عدد من اجلامعات األمريكية في السبعينات؛ عضو منتخب في املجلس الوطني 

الفلسطيني منذ عام 1977؛ بادر، بالتعاون  مع اليونسكو؛ بإنشاء جامعة فلسطينية مفتوحة في 

بيروت )مت جتميد املشروع بعد االجتياح اإلسرائيلي للبنان عام 1982(؛ كان أحد  أعضاء املجلس 

الوطني الفلسطيني )مع البروفيسور إدوارد سعيد( اللذين التقيا   وزير اخلارجية األمريكي جورج 

شولتز في آذار/مارس   1988 ملناقشة املبادرة األمريكية للحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية ؛ 

استقال من املجلس الوطني الفلسطيني عام 1991؛ عاد  لفلسطني وأقام في مدينة رام الله، وعمل 

نائبًا لرئيس جامعة بيرزيت وساهم في تأسيس كلية الدراسات العليا في بيرزيت؛ ألّف عددًا من 

 الكتب حول القضية الفلسطينية مثل تهويد فلسطني )1972( ؛ عضو مؤسس لعدد من املراكز 

الفلسطينية مثل الهيئة الفلسطينية  املستقلة حلقوق املواطن ومركز تطوير املناهج ومؤسسة عبد 

احملسن قطان في رام الله؛ توفي في 23 أيار/مايو 2001 في رام الله؛ دفن  قرب والده في مقبرة 

العجمي في يافا.  

أبومدين،فريح)1944-(
في  البكالوريوس  نال شهادة  عام 1944؛  غزة  مدينة  في  ولد 

غزة  إلى  عاد  1971؛  عام  اإلسكندرية  جامعة  من  احلقوق 

ومارس  مهنة  احملاماة؛ عضو في عدد من املجالس واملؤسسات 

الفلسطينية؛ انتخب رئيسًا لنقابة )جمعية( احملامني الفلسطينيني 

في الفترة بني 1989 -  1994؛ عضو الفريق الفلسطيني املفاوض 

في مؤمتر مدريد للسالم عام 1991 ومحادثات واشنطن؛ عضو 

منتخب في املجلس  التشريعي الفلسطيني عام 1996 ملنطقة دير 

البلح )قائمة فتح(؛ عني وزيرًا للعدل الفلسطيني منذ عام 1994 

)حتى التعديالت  الوزارية عام 2002(؛ رئيس سلطة األراضي الفلسطينية منذ 2003.    

أبومدين،)الشيخ(فريح)1955-1871(
رئيس  وغزة؛  النقب  السبع،  بئر  قبيلة  شيخ  1871؛  عام  ولد 

احملكمة العشائرية في النقب؛ شارك في الثورة العربية الكبرى 

بئر  لعشائر  الشورى  مجلس  أعضاء  أحد  كان  عام   1916؛ 

السبع؛ أول رئيس بلدية في بئر السبع عام 1922؛ جلأ إلى غزة 

بعد أحداث  النكبة الفلسطينية عام 1948؛ كان ميلك قطاعات 

واسعة من األرض؛ توفي عام 1955.  

أبومرزوق،موسى)1951-(
قرب  يبنا  من  لعائلة   1951 عام  غزة  قطاع  في  رفح  في  ولد 

القاهرة  في  شمس  عني  جامعة  في  الهندسة  درس  املجدل؛ 

وتخرج عام   1977؛ أدار مصنعًا في اإلمارات العربية املتحدة 

حتى عام 1981؛ نال شهادة الدكتوراه في الهندسة الصناعية 

في الواليات املتحدة  عام 1991؛ حصل على اإلقامة األمريكية؛ 

متوز/يوليو  في  األردن  من  بإبعاده  األردنية  السلطات  قامت 

1995 وقامت السلطات  األمريكية بإلقاء القبض عليه في مطار 

أمريكي ؛ وأمضى 18 شهرًا في احلبس االنفرادي ومت إطالق 

سراحه لعدم وجود أدلة ضده؛ عاد  إلى عمان في أيار/مايو 1997؛ مت إعادة إبعاده إلى األردن 

في أيار/مايو 1997؛ مت إعادة اعتقاله وإبعاده عندما قامت احلكومة  األردنية بإغالق مكاتب 

حركة حماس في آب/أغسطس 1999؛ أحد قادة حركة حماس الستة الذين أدرجهم الرئيس 

األمريكي  جورج بوش في قائمة اإلرهاب الدولي في آب/أغسطس 2003  داعيا إلى جتميد 

أرصدتهم في الواليات املتحدة ومنع التعامل معهم  من قبل املواطنني األمريكيني، نائب رئيس 

املكتب السياسي حلركة حماس. 

أبوميزر،عبداحملسن)1931-1989(
ولد في مدينة اخلليل عام 1931؛ يحمل إجازة في احلقوق من 

مهنة  زاول  عام 1951؛  القاهرة(  األول )جامعة  فؤاد  جامعة 

احملاماة  وعضو منتخب في مجلس بلدية )أمانة( مدينة القدس 

في  العربي  البعث  حلزب  منتخب  سكرتير  1955؛  عام  منذ 

القدس منذ عام   1956؛  انتقل إلى سوريا وعمل في الصحافة، 

محرر صحيفة الوحدة )1958-1960( والصحافة )1961-

1962( والبعث   )1963-1965(؛ عضو جلنة صياغة مسودة 

القدس عام 1965؛  إلى  الدستور السوري عام 1964؛ عاد 

عضو في الهيئة  اإلسالمية العليا بعد عام 1967 وعضو أول جلنة توجيه وطني في األرض 

احملتلة؛ أبعدته السلطات اإلسرائيلية لعضويته في اجلبهة  الوطنية الفلسطينية في كانون األول/

تعيينه  مت  1987؛    – عام 1973  بني  الفلسطيني  الوطني  املجلس  عضو  ديسمبر 1973؛ 

عضوا  في اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير في حزيران/يونيو 1974 )حتى عام 1984( والناطق 

الرسمي لها وللجبهة الوطنية الفلسطينية عام   1984؛ توفي في عام 1989.  

أبوالنجا،إبراهيمموسى)1943-(
شهادة  نال  1943؛  عام  غزة(  )قطاع  يونس  خان  في  ولد 

جامعة  من  التربية  في  ودبلوم  النفس  علم  في  البكالوريوس 

اإلسكندرية عام   1965؛ عاد إلى األراضي احملتلة عام 1994؛ 

في  الفلسطينية  األمنية  لألجهزة  سياسيًا  مفوضًا  تعيينه  مت 

غزة بني آب/أغسطس   1994-1996؛ حمل رتبة عميد؛ عضو 

منتخب في املجلس التشريعي )قائمة فتح( حملافظة خان يونس 

في انتخابات كانون  الثاني/يناير 1996؛ نائب رئيس للمجلس 

التشريعي الفلسطيني بني 1996-2003؛ رئيس جلنة املتابعة 

العليا لالنتفاضة منذ تشرين  األول/أكتوبر 2000؛ عني وزيرًا 

للزراعة في 10 حزيران/يونيو  2004 حتى التعديالت الوزارية في شباط/فبراير 2005؛ انتخب 

 سكرتيرًا للجنة املتابعة العليا للجان الوطنية منذ صيف 2005. 

أبوالهدى،توفيق)1895-1956(
التاجي  آل  إلى  نسبه  يعود  1895؛  عام  في  عكا  في  ولد 

تعليمه  أكمل  ثم  عكا  في  الثانوية  باملدرسة  التحق  الفاروقي؛ 

الثانوي في مدرسة  السلطاني في بيروت؛ بدأ بدراسة القانون 

في اسطنبول ولكنه لم يستطع أن يكمل بسبب احلرب العاملية 

األولى واضطر لالنضمام إلى  اجليش العثماني كجندي احتياط 

في عام 1915 وكان في احلادية والعشرين من عمره؛ تدرب 

في املدرسة العسكرية وأصبح نائب  ضابط وعني كاتبًا “مأمورًا 

انسحبت  حتى  وحلب  إيران،  العراق،  جبهة  في  للحسابات” 

القوات العثمانية من سوريا في تشرين األول عام   1918؛ كان عضوًا ناشطًا في املنتدى األدبي 

)أسس في اسطنبول في عام 1909(، والذي سرعان ما حظره العثمانيون للمبادئ  القومية  

العربية التي يقوم عليها؛ عاد بعد أن وضعت احلرب أوزارها لإلقامة مع أسرته في عكا؛ في تلك 

األثناء، كان األمير فيصل بن  احلسني قد أسس الدولة العربية في سوريا، فالتحق بخدمتها كاتبًا 

في مدرسة احلقوق من 1919- 1922 في دمشق؛ انتقل إلى عمان  وعني رئيسًا إلدارة الواردات 

في إمارة األمير عبد الله )شرق األردن(، ثم رئيسًا لقسم احلسابات في وزارة املالية؛ أصبح 
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املدير العام  لقسم تسجيل األراضي؛ وعضو في املجلس التنفيذي )11 أيلول/ سبتمبر 1928( 

ثم عني سكرتيرًا عامًا للحكومة في نيسان/ أبريل   1929؛ عني مديرًا للمصرف الزراعي األردني 

في تشرين أول/أكتوبر 1933؛ منحه األمير عبد الله لقب “باشا”؛ تولى رئاسة املجلس  التنفيذي 

في أيلول 1938 )رئيس الوزراء(؛ ثم تولى عدة مناصب وزارية منها وزير اخلارجية، ووزير العدل؛ 

وترأس الوفد األردني إلى  مؤمتر قصر سانت جيمس في لندن عام 1939؛ أصبح رئيس مشروع 

اإلنشاء العربي في القدس في 1945؛ عني عضوًا ثم رئيسًا  ملجلس األعيان في تشرين األول/ 

أكتوبر 1947 اشترك في احملادثات التي قادت إلى املعاهدة األجنلو-األردنية في 1948 عقد 

مع وزير  اخلارجية البريطاني ارنست يتفن اتفاقًا لتعديل املعاهدة األردنية – البريطانية وموافقة 

احلكومة البريطانية على ضم األردن للضفة الغربية  إثر قرار التقسيم آنذاك في شباط/ فبراير 

1948؛ شكل الوزارة األردنية بعد مقتل امللك عبد الله واستمر في احلكم حتى عام 1952،  ثم 

عاد وشكل الوزارة عام 1954؛ انتحر في بيته في عمان بسبب أمراضه اجلسدية املزمنة وصعوبة 

عالجها في 2 متوز/يوليو 1956. 

أبوهالل،عليعبداللهمحمد)1955-(
 1974 عام  اعتقل  1955؛  عام  القدس  ديس،  أبو  في  ولد 

في  بتهمة عضويته  الثانوية  املرحلة  في  دراسته  أثناء  و1985 

اجلبهة  الوطنية، أنهى دراسته اجلامعية حيث حصل على شهادة 

البكالوريوس في احلقوق من جامعة القاهرة؛ عضو في اجلبهة 

الدميقراطية لتحرير  فلسطني؛ عضو مؤسس لنقابة املؤسسات 

العامة في أبوديس عام 1979 وأمني سرها لغاية عام 1985؛ 

عضو مؤسس وأمني سر  كتلة الوحدة العمالية في الضفة الغربية 

إلى  أدى  الذي  األمر   )1985-1980 عام  )من  غزة   وقطاع 

اعتقاله من قبل السلطات  اإلسرائيلية؛ عضو في االحتاد العام 

اعتقل  )1982-1985(؛  الغربية  الضفة  في  العمال  لنقابات 

إداريا عام 1985 بتهمة تنظيم خاليا  وطنية ومت إبعاده إلى األردن عام 1986 حيث عمل في 

دوائر منظمة التحرير؛ عضو في املجلس الوطني الفلسطيني منذ عام 1989؛  عاد إلى فلسطني 

في أيلول/سبتمبر 1991 مبوجب عملية تبادل بني اجلبهة الدميقراطية وإسرائيل؛ مؤسس مركز 

الدفاع عن احلريات في  القدس منذ عام  1992 و ومديرها حتى عام 2000؛ مؤسس ومنسق 

مركز القدس للدميقراطية وحقوق اإلنسان منذ عام   2003؛ كتب ونشر سلسلة من املقاالت حول 

قضايا الدميقراطية وحقوق اإلنسان في الصحف احمللية. 

أبوهنود،محمود)االسمالكامل:محمودمحمدأحمدأبوهنودالشولي()2001-1967(
ولد في عصيرة الشمالية عام 1967؛ درس في عصيرة الشمالية  

ثم التحق بجامعة القدس عام 1995؛ ناشط خالل االنتفاضة 

األولى  وأصيب بجراح من أثر رصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي؛ 

نال شهادة البكالوريوس في الشريعة من كلية الدعوة وأصول 

الدين، جامعة  القدس؛ من بني املبعدين إلى مرج الزهور، جنوب 

لبنان في كانون األول/ديسمبر 1992؛ كان املطلوب رقم واحد 

باعتباره  التسعينات  أواخر  في  األمن  اإلسرائيلية  أجهزة  لدى 

الدين القسام؛ جنا من محاولة اغتيال  عن كتائب عز  مسئوالً 

نفذتها وحدات خاصة إسرائيلية من  خالل مروحية قرب عصيرة 

الشمالية في 26 آب/أغسطس 2000 وسلّم نفسه إلى الشرطة الفلسطينية؛ في 1 أيلول/سبتمبر 

2000  حكمت عليه محكمة أمن الدولة الفلسطينية باثنتي عشرة عامًا في السجن بتهمة تنظيم 

خاليا عسكرية؛ بقي في السجن حتى 18  أيار/مايو 2001 عندما قامت مروحيات إسرائيلية 

بقصف سجن نابلس وأسرعت السلطة الوطنية الفلسطينية باإلفراج عن السجناء  لضمان أمنهم؛ 

قتل في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2001 مع اثنني من رفاقه )أمين ومأمون عويصة( جراء قصف 

إسرائيلي للسيارة  كان يقودها قرب نابلس.  

أحمد،عبدالرحيم)االسمالكامل:عبدالرحيمأحمدعبدالغني()1991-1944(
ولد في قرية احلديثة قرب اللد عام 1944؛ عاش مع عائلته في 

منطقة رام الله بعد أحداث النكبة الفلسطينية عام 1948؛ ثم 

انتقل  إلى األردن وأنهى تعليمه االبتدائي والثانوي في عمان؛ 

درس الهندسة املدنية في جامعة دمشق؛ كان ناشطًا سياسيًا 

واضطر إلى ترك  تعليمه لتجنب قيام سلطات االحتالل باعتقاله 

ولكنه عاد وأكمل تعليمه وتخرج كمهندس زراعي عام 1970؛ 

عمل أستاذًا في جامعة  دمشق ملدة عام واحد؛ مسئول عن مكتب 

جبهة التحرير الفلسطينية في بغداد في بداية السبعينات إلى أن انتقل إلى بيروت عام 1974 

 حيث عمل أمينًا عامًا جلبهة التحرير الفلسطينية؛ مت انتخابه عضوًا في اللجنة التنفيذية ملنظمة 

التحرير في اجتماع املجلس الوطني  الفلسطيني في القاهرة عام 1977؛ توفي في عمان بتاريخ 

30 حزيران/يونيو  1991.  

األحمد،عزامجنيب)1947-(
ولد في رمانة )قرب جنني( عام 1947؛ درس في جنني ثم في كلية 

التجارة واالقتصاد في جامعة بغداد؛ عمل رئيسًا لالحتاد العام 

 للطلبة الفلسطينيني في العراق في الفترة بني 1971-1974 ثم 

كنائب رئيس اللجنة التنفيذية لالحتاد بني 1974-1980؛ عضو 

االحتاد  رئيس  عام 1974؛  منذ  الفلسطيني  الوطني   املجلس 

العام للطلبة العرب بني 1976 و1980؛ مت اعتقاله في األردن 

وسوريا  عام 1976 وفي مصر بعد زيارة السادات إلى القدس 

العراق عام  التحرير في  تعيينه ممثاًل ملنظمة  عام 1977؛ مت 

1979 وحتى عام   1994؛ انتخب عضوًا في املجلس الثوري حلركة فتح في مؤمتر احلركة في 

تونس عام 1989؛ عاد إلى فلسطني عام 1994؛ انتخب  عضوًا في املجلس التشريعي )قائمة 

فتح( ملنطقة جنني في انتخابات كانون الثاني/يناير 1996؛ عني وزيرًا لألشغال العامة لدى 

السلطة  الوطنية من أيار/مايو 1996- حزيران/يونيو  2002؛ وأعيد تعيينه وزيرًا لألشغال 

العامة واإلسكان لدى السلطة الوطنية في  حكومة حزيران/يونيو  2002 )وحتى تشرين األول/

أكتوبر 2002(؛ أصبح وزيرا لالتصاالت والتكنولوجيا في احلكومات املتشكلة  في نيسان/أبريل 

وتشرين الثاني/نوفمبر 2003 )وحتى التعديالت الوزارية في شباط/فبراير 2005( عني نائبًا 

لرئيس الوزراء في  حكومة الوحدة الوطنية عام في 2007؛ رئيس كتلة حركة فتح في املجلس 

التشريعي الفلسطيني منذ انتخابات كانون أول/يناير   2006. 

األحمد،جنيب)1995-1920(
ولد في رمانة )قرب جنني( عام 1920؛ درس في جنني وكلية 

النجاح في نابلس؛ شارك في الثورة الفلسطينية عام 1935-

  1936؛ عمل ضابطًا احتياطيًا في اجليش العراقي وكان من 

بني املشاركني في املقاومة خالل النكبة الفلسطينية عام 1948؛ 

جلنة  في  محققا  ثم  الالجئني  شؤون  للجنة  أصبح  سكرتيرا 

الصليب األحمر الدولية عام 1949؛ عضو في احلزب الوطني 

مت  النابلسي(؛  سليمان  قيادة  األردن   )حتت  في  االشتراكي 

انتخابه ممثاًل جلنني في البرملان األردني ألربعة دورات برملانية 

وحتى نهاية عام 1963؛ مت سجنه من  قبل احلكومة األردنية عام 

1957  عام 1957؛ مت إرساله مع عدد من أعضاء البرملان األردني إلى معتقل اجلفر في 21 

أبريل/نيسان   1963؛ مت اإلفراج عنه في تشرين األول/أكتوبر 1963؛ عضو املجلس الوطني 

الفلسطيني بني 1964-1995؛ مت اعتقاله من قبل  السلطات اإلسرائيلية عام 1968 وسجنه 

ملدة عامني ثم إبعاده إلى األردن؛ أصبح مدير مكتب رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير في 

 األردن؛ عاد إلى فلسطني بعد اتفاقيات أوسلو عام 1994؛ عمل مستشارًا للرئيس ياسر عرفات؛ 

توفي عام 1995.   
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األدهمي،عليناجيعوض)ناجيالعلي()1987-1937(
ولد في قرية الشجرة )اجلليل( عام 1937؛  نزحت عائلته إلى 

لبنان أثناء النكبة الفلسطينية عام 1948؛ نشأ في مخيم عني 

احللوة   )قرب صيدا(؛ كان من بني مدرسيه أحمد اليماني )أبو 

متابعة  عليه  تعذر  صيدا؛  في  الثانوية  دراسته  أكمل  ماهر(؛ 

دراسته لظروف عائلته  الصعبة فعمل في مجال الزراعة ثم تدرب 

امليكانيكا؛  دبلوم  في مدرسة مهنية في طرابلس وحصل على 

أعماله  الذي  شجعه على نشر  إلى غسان كنفاني  كان مقربًا 

الفنية؛ سافر للعمل في السعودية عام 1957 وعاد إلى لبنان 

لبنان  لكنه عجز  في  الفنون  أكادميية  إلى  انضم  بعد سنتني؛ 

عن االستمرار نتيجة ملالحقته من قبل الشرطة واعتقاله؛ انتقد 

العالم  املساواة في  وانتشار  الفساد وعدم  الدميقراطية  العربية وغياب  القيادات  في رسوماته 

العربي، األمر الذي عرّضه لالعتقال وفرض الرقابة على أعماله من قبل بعض األنظمة العربية في 

 اخلمسينات والستينات؛ انتقل إلى الكويت عام 1963 وباشر العمل في صحيفة الطليعة )التي 

كانت متثل تيار القومية العربية( كما  نشر في صحفية السياسة )الكويتية( وغيرها؛ عاد إلى بيروت 

عام 1971 وانضم إلى هيئة حترير صحيفة السفير؛  بعد االجتياح  اإلسرائيلي للبنان قرر العودة 

إلى الكويت حيث عمل مع جريدة  القبس الكويتية وفي صحيفة اخلليج اإلماراتية؛ مت إبعاده من 

الكويت  ألسباب سياسية عام 1985 واستقر في لندن، حيث أكمل نشر أعماله في صحف القبس 

)الدولية( واخلليج؛ نشر رسوماته  الكاريكاتورية في عدد من الصحف احمللية والدولية؛ اشتهر 

بالكاريكاتير الذي يرسم معاناة الشعب الفلسطيني بعيون شخصية “حنضلة”  التي ابتكرها؛ 

أصدر ثالثة كتب جمعت بعض رسومه في أعوام 1976، 1983و 1985؛ أطلق 

مجهول النار عليه في 22  متوز/يوليو عام 1987 في لندن أثناء مغادرته ملكتب 

القبس؛ توفي بعد غيبوبة دامت ثالثة أيام في مستشفى لندن في 30 آب/أغسطس 

  1987؛ مت منحه العديد من اجلوائز احمللية والدولية تخليدا لذكراه؛ وتبقى رسوم 

ناجي العلي وشخصية حنضلة حية في وجدان الشعب  الفلسطيني وإحدى رموز 

املقاومة الوطنية.  

األزعر،محمدخالد)1955-(
غزة؛  في  نشأ  عام 1955؛  غزة(  )قطاع  يونس  خان  في  ولد 

انتقل إلى القاهرة حيث يعيش منذ ذلك الوقت؛ درس في جامعة 

والعلوم  االقتصاد  في  البكالوريوس  بدرجة  القاهرة  وتخرج 

السياسية عام 1977 ، حصل على دبلوم في الدراسات القومية 

عام 1980 من  معهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة، 

وماجستير في الدراسات السياسية والعالقات الدولية من كلية 

االقتصاد والعلوم السياسية  بجامعة القاهرة عام 1986؛ عمل 

في مجال التدريس في ليبيا بني 1980-1983؛ ؛ عمل باحثا 

في املجلس األعلى للثقافة والفنون  التابع ملنظمة التحرير في القاهرة عام 1985؛ كتب حول عدد 

من املواضيع السياسية والتاريخية 12 كتابًا آخرها كتاب “القدس بني  األنقاض والتفاوض” ؛ 

من أعماله ودراساته: اجلماعة األوروبية والقضية الفلسطينية )دار اجلليل للدراسات واألبحاث 

الفلسطينية،  عمان 1991(، وحكومة عموم فلسطني في ذكراها اخلمسني )دار الشروق، 1998( 

ومتفرغ للكتابة والتحليل السياسي ومختص  في العالقات الدولية.   

اسحق،جاد)1947-(
البكالوريوس في  نال درجة  بيت ساحور عام 1947؛  ولد في 

الهندسة الغذائية من جامعة القاهرة، )1968(؛ عمل وكياًل في 

مجال  املنتجات الزراعية في رام الله )1968-1969(؛ أشرف 

على التربية العلمية والزراعية في مديرية التعليم في بيت حلم 

وأريحا   )1971-1976(؛ أكمل حتصيله األكادميي ونال درجة 

املاجستير في علم الغذاء من جامعة رجترز في نيو جيرسي عام 

1974؛ ثم  نال شهادة الدكتوراه في علم األحياء من جامعة إيست 

أجنليا في بريطانيا )1978(؛ أستاذ في دائرة العلوم احلياتية 

في جامعة بيت حلم  عام 1983؛ عضو اجلمعية األمريكية ألطباء 

فيزيولوجيا النباتات منذ عام 1984؛ عضو في جمعية الكيمياء النباتية في أوروبا منذ عام 

  1985؛ مدير عام معهد األبحاث التطبيقية )أريج( في بيت حلم منذ عام 1991. 

األسعد،أسعد)1948-(
ولد في بيت محسير )قرب القدس( عام 1948؛ نزح مع عائلته 

خالل النكبة الفلسطينية عام 1948 حتى وصلوا إلى مخيم عقبة 

جبر  لالجئني بالقرب من أريحا و بعدها إلى مخيم قلنديا؛ انتقل 

إلى لبنان للدراسة حيث حصل على إجازة في الطبوغرافيا من 

كلية بيروت عام   1967 ثم عاد إلى البالد و عمل مدرسا في 

مدينة رام الله؛ أصبح محررا للصفحة األدبية في جريدة محلية 

ملدة ثالثة أعوام ابتداء من عام    1973 ثم انضم إلى مجلة 

العربي  األدب  في  البكالوريوس  درجة  على  البيادر؛  حصل 

)مجلة  الكاتب  مجلة  الله  رام  إلى  تخرجه  وعودته  بعد  أصدر  عام 1979؛  حلب  جامعة  من 

ثقافية شهرية تقدمية أخذت تصدر عام  1979 وكان لها شعبية واسعة بني أوساط املثقفني 

 الفلسطينيني(؛ عضو مجلس إدارة في مجلس مسرح احلكواتي في القدس في الثمانينات؛ 

انتخب عام 1992 أمينا عاما الحتاد الكتاب  الفلسطينيني  ورئيسا للمركز الفلسطيني للثقافة 

و اإلعالم؛  نشر مجلة البالد في رام الله منذ العام 1995 )وحتى إغالقها عام 1998  ملشاكل 

مالية(؛ كان مسئول العالقات اخلارجية واملشاريع في وزارة الثقافة الفلسطينية؛ كاتب وشاعر 

وروائي؛ من أعماله: امليالد في  الغربة )شعر، القدس، 1974(، كلمات عن البقاء والرحيل )شعر، 

القدس، 1978(، ليل البنفسج )رواية، القدس، 1989( و  عري الذاكرة )رواية، رام الله، 2003(، 

عني سفيرًا في وزارة اخلارجية الفلسطينية عام 2006 في أزخستان. 

األسود،محمدمحمودمصلح)جيفاراغزة()1973-1946(
النكبة  بعد  عائلته  مع  نزح  عام 1946؛  حيفا  مدينة  في  ولد 

الفلسطينية األولى عام 1948 إلى قطاع غزة وسكن في إحدى 

مخيمات  وكالة الغوث؛ عضو حركة القوميني العرب منذ عام 

في قطاع غزة  الشعبية”  املقاومة  “طالئع  قائد  كان  1963؛ 

الشعبية  للجبهة  السياسي  املكتب  1967؛  عضو  عام  بعد 

لتحرير فلسطني؛ يعرف بلقب جيفارا غزة؛ نشط في املجالني 

الفكري والتنظيمي؛ اعتقل ملدة  سنتني )1968-1970( ملقاومته 

لالحتالل اإلسرائيلي؛ بعد اإلفراج عنه عام 1970 تلقى تدريبا 

عسكرية  خاليا  تدريب  ليعمل  في  وعاد  الصني  في  عسكريا 

سرية؛ مسئول عن قيادة العمل العسكري لعدة عمليات فدائية داخل إسرائيل؛ استشهد بعد 

معركة مع  اجليش اإلسرائيلي في غزة في 8 آذار/مارس 1973.  

اشتيه،محمد)1958-(
من مواليد القدس عام 1958؛ درس في جامعة بيرزيت خالل 

السنوات )1976 - 1981( وحصل على شهادة البكالوريوس 

في  إدارة األعمال؛ عمل كمساعد أبحاث في مركز األبحاث في 

جامعة بيرزيت ملدة عامني )1981 - 1983(؛ تابع دراسته في 

جامعة  ساسكس في اململكة املتحدة، وحصل على شهادة دبلوم 

في الدراسات التنموية عام 1983 وعلى شهادة الدكتوراه عام 

1989؛  عضو مؤسس لصندوق التعاون التنموي الفني/اإلمناء 

الفلسطيني عام 1990؛ أستاذ مساعد في دائرة االقتصاد في 

جامعة بيرزيت ملدة  عامني )1990 - 1992(؛ عضو مجلس 

اإلسكان الفلسطيني )1991 - 2000(؛ عميد شؤون الطلبة في جامعة بيرزيت   )1992 - 

1994(؛ عضو في الوفد الفلسطيني حول املفاوضات االقتصادية مع إسرائيل )عام 1993( 

والتي أدت إلى توقيع اتفاقية  باريس االقتصادية؛ شارك في املفاوضات مع إسرائيل حول قضايا 

االنتخابات التشريعية الفلسطينية وعني أمينًا عامًا للجنة االنتخابات  املركزية الفلسطينية في 

كانون الثاني/يناير 1996؛ عني رئيسًا للجنة السياحة اإلقليمية والتي أسست نقابة السياحة 
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والسفر في حوض  البحر األبيض املتوسط؛ عني مديرًا عامًا للمجلس االقتصادي الفلسطيني 

للدراسات  الفلسطيني  مركز  األبحاث  مؤسس  )عام 2003(؛  )بكدار(  اإلعمار  وإعادة  للتنمية 

اإلقليمية في البيرة عام 1997؛ مؤسس املؤسسة الوطنية لتكنولوجيا املعلومات في البيرة عام 

2001؛  عضو مجلس أمناء جامعة القدس وجامعة النجاح الوطنية والعديد من املؤسسات األخرى؛ 

 Le Chevalier de L’Ordre National du  منحه الرئيس الفرنسي جاك شيراك جائزة

 The  Benelux: A Paradigm for  the  ؛ اصدر عدد من الدراسات، مبا فيها  Merite 

Middle East  )املركز الفلسطيني للدراسات اإلقليمية، 1998(؛ عني وزيرًا  لألشغال العامة 
واإلسكان في مجلس وزراء السلطة الفلسطينية في شباط/فبراير 2005. 

األشقر،عبداحلليم)1958-(
ولد في قرية صيدا )محافظة طولكرم( عام 1958؛ حصل على 

أحد  كان  عام 1982؛  بيرزيت  من جامعة  البكالوريوس  درجة 

 قيادات اجلماعة اإلسالمية في جامعة بيرزيت؛ ذهب إلى اليونان 

وحصل على درجة املاجستير في إدارة األعمال عام 1989، ثم 

انتقل  إلى الواليات املتحدة حيث حصل على درجة الدكتوراه في 

إدارة األعمال من جامعة ميسيسيبي؛ علّم في جامعة واشنطن 

ثم عمل أستاذا  في جامعة هوارد في واشنطن؛ احتجز من قبل 

سلطات األمن األمريكية ملدة 6 أشهر عام 1988 بتهمة متويل 

حركة حماس؛ اعتقل في  والية فيرجينيا في أيار/مايو 2004، 

حيث وضع حتت اإلقامة اجلبرية منذ ذلك الوقت؛ بعد وفاة الرئيس ياسر عرفات رشح نفسه 

 النتخابات الرئاسة الفلسطينية كمرشح مستقل، وحصل عام 2005 على 2.68% من األصوات. 

األشهب،حسنيسليمانمحمدمكي)1915-1998(
ولد في القدس في عام 1915؛ تلقى تعليمه فيها، وحصل على 

شهادة الثانوية عام 1932؛ حصل على شهادة التربية والتعليم 

من  الكلية العربية عام 1934 وعلى الشهادة العليا ملعلمي املدارس 

لدراسة احلقوق إال  بغداد  التحق بجامعة  الثانوية في 1941؛ 

أنه لم  يكمل تعليمه بسبب ظروف النكبة الفلسطينية األولى عام 

1948، حيث عاد إلى الوطن؛ كان مدرسًا في املدرسة الرشيدية 

في القدس  في 1934؛ كان مديرًا ملدرسة احلسني الثانوية في 

اخلليل، ثم مساعدًاَ ملدير التربية والتعليم، حيث فتح املدارس لياًل 

ألبناء الفقراء من  اخلليل والقرى املجاورة لكي يستطيعوا الدراسة 

واملبيت لعدم وجود كهرباء في األربعينات واخلمسينات؛ في بداية 

اخلمسينات انضم إلى  حزب البعث فاعتبرته السلطات احلكومية من أقطاب املعارضة ونقل إلى 

للتربية والتعليم في عدة  محافظات في أواخر اخلمسينات؛  جنوب األردن؛ عاد وأصبح مديرًا 

كان رئيسًا لقسم املناهج حيث أمم الكتب الدراسية وجعلها مجانية للطالب، ثم رئيسًا لقسم 

 االمتحانات؛ استقر في مدينة القدس كمدير للتربية والتعليم فيها عام 1965 بدرجة وزير مفوض 

حتى وفاته؛ بعد حرب  حزيران/يونيو عام 1967 شكل مع عدد من رجاالت القدس جلنة سرية 

للعمل الوطني وإعالن اإلضرابات برئاسة الشيخ عبد احلميد  السائح، وأعلن إضراب املدارس 

الشهير بعد االحتالل مباشرة إال إن سلطات االحتالل اعتقلته؛ حصل على وسام االستقالل من 

 الدرجة األولى في األردن لدوره في تطوير ونشر التعليم في الضفتني، كما وحصل على وسام 

تربوي من الدرجة األولى في فلسطني؛ قام  بتأسيس العديد من املؤسسات التعليمية والثقافية منها، 

رابطة اجلامعيني في مدينة اخلليل أواسط اخلمسينات ومدار القدس اخلاصة ومعهد  البولتيكنيك 

على  للمحافظة  القدس  في  العقارات  لشراء  الوطنية  باحلملة  بدأ  من  أول  وغيرها؛  اخلليل  في 

عروبتها؛ عضو في العديد من  الهيئات اإلدارية ومجالس أمناء العديد من املؤسسات منها الهيئة 

اإلسالمية ورابطة اجلامعيني وجامعة القدس ومؤسسة دار األوالد وجلنة  إعمار املسجد األقصى؛ 

ألف العديد من الكتب العلمية املنهجية في الكيمياء واجلغرافيا، وكانت كتبه تدرس في فلسطني 

واألردن وقطر؛  من كتبه كراسات في الكيمياء درست في أواخر الثالثينات وأوائل األربعينات، 

كتاب اجلغرافيا العلمية )القارات( في اخلمسينات،  العديد من األطالس اجلغرافية العلمية مع عدد 

آخر من املؤلفني للصفوف اإلعدادية؛ توفي في القدس في 25 أيلول/سبتمبر 1998.     

األشهب،نعيم)أبوبشار()1929-(
ولد في مدينة اخلليل عام 1929؛ انتقل مع عائلته للسكن في 

منذ  البريطانية  اإلدارة  لدى  عام 1934؛ عمل موظفا  القدس 

الفلسطينية  النكبة  بعد  اخلليل  مدينة  إلى  عاد  عام   1945؛ 

عام 1948؛  انضم إلى عصبة التحرر الوطني ثم إلى احلزب 

في سنوات  مرات  عدة  اعتقل  األردني  عام 1948؛  الشيوعي 

اخلمسينيات والستينات؛  عمل في اخلفاء في تنظيم احلزب 

الشيوعي ملدة عامني ابتداء من  شهر تشرين األول/أكتوبر عام 

عام  للوزراء  رئيسا  النابلسي  سليمان  أصبح  أن  إلى   1954

1956؛ اختبأ مرة أخرى بعد   أن قام  امللك حسني بحل حكومة سليمان النابلسي في نيسان/

ابريل 1957؛ اعتقلته قوات األمن األردنية في 30 آب/أغسطس 1966؛  أمضى 10 شهور في 

احلبس االنفرادي في سجن الزرقاء؛ بعد العام 1967 رجع إلى القدس وأشرف على فرع احلزب 

الشيوعي  األردني في الضفة الغربية؛ دعا إلى املقاومة الالعنفية؛ بعد احتالل عام 1967 اعتقل 

مرارا من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلية بسبب  عمله السياسي وكانت من بني التهم املوكلة إليه 

توزيع املناشير في املظاهرات؛ حاول أن يتكيف مع احلياة في املعتقل فتعلّم العبرية؛  تعرّض 

إلى التعذيب في السجون األمر الذي أدى إلى إصابته باملرض وتراجع بصره؛ أطلق سراحه 

في آب/أغسطس 1971 بعد حملة  دولية لإلفراج عنه ومت إبعاده فور خروجه من السجن؛ ذهب 

إلى موسكو للعالج الطبي؛ عاش في براغ حيث كان ممثال للحزب  الشيوعي األردني؛ انتخب 

عضوا في املجلس الوطني الفلسطيني  واملجلس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية عام 1987 

الفلسطيني  الشيوعي  احلزب  من  لكل  السياسي  واملكتب  املركزية  اللجنة  باعتباره ممثال  عن 

واألردني؛ اعتزل من العمل في مؤسسات منظمة التحرير  الفلسطينية و من مناصب رسمية أخرى 

عام 1991 و لكنه واصل متثيل حزب الشعب الفلسطيني في بعض املناسبات؛ رجع إلى الضفة 

 الغربية عام 1993؛ كتب سلسلة من املقاالت في جريدة األيام؛  ناشط في قضايا حقوق اإلنسان 

و الدميقراطية؛ عضو مجلس العدل  والسالم في رام الله منذ عام 1997. 

األعرج،عالءالدين)1964-(
ولد في غزة في عام 1964؛ تخرج من جامعة النجاح الوطنية 

متخصصًا في الهندسة املدنية في 1987؛ عمل رئيسًا ملجلس 

واملقاوالت،  التجارة  مجال  في  الشركات  من  إدارة  مجموعة 

ورئيسًا الحتاد املقاولني الفلسطينيني في غزة، أمني مجلس نقابه 

املهندسني في غزة؛  عضو في جمعية رجال األعمال الفلسطينيني 

وعضو سابق في مجلس إدارتها، عضو في املجلس التنسيقي 

ملؤسسات القطاع اخلاص  الفلسطينية؛ عني وزيرًا لالقتصاد في 

حكومة الوحدة الوطنية في آذار/مارس 2006. 

األعرج،ليديا)1930-(
جاال؛  بيت  من  لعائلة  عام 1930  الوسطى  أمريكا  في  ولدت 

دبلوم  نالت  القدس؛  في  للبنات  الشميدت  مدرسة  في  درست 

في التربية؛  عملت ملدة سنتني معلمة في مدرسة بنات التشيلي 

في بيت جاال؛ عضو في جمعية السيدات لرعاية الطفل في بيت 

جاال منذ عام 1954  ومديرتها منذ عام 1960؛ عملت مع زليخة 

القدس؛  في  اخليرية  اجلمعيات  احتاد  تأسيس  في  الشهابي 

أول  عام 1965؛  الفلسطيني  منذ  الوطني  املجلس  في  عضو 

أمينة صندوق لالحتاد العام للمرأة الفلسطينية منذ عام 1965؛ 

أسست أول فرع ملؤسسة تنظيم األسرة في  بيت حلم؛ مؤسسة 

ورئيسة جلنة املبادرة النسائية للتنمية منذ عام 1993 الهادفة إلى تدريب الفتيات في مشاريع 

مدرة للدخل )مثل  تصنيع األحذية وغيرها(؛  ناشطة في قضايا املرأة. 
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اآلغا،زكريا)1942-(
الكيمياء  درس  عام 1942؛  غزة(  )قطاع  يونس  في خان  ولد 

والطب في جامعة القاهرة وتخرج عام 1965؛ عمل طبيبًا وتولى 

 مسؤولية اجلناح الطبي في مستشفى النصر في خان يونس 

حتى عزله من عمله من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلية لقيامه 

بعمل  تصريحات سياسية أمام الصحافة دون إذن عسكري في 

آب/أغسطس 1987؛ عضو جلنة تنفيذية في اجلمعية الطبية 

1992؛   -  1985 بني  ورئيسها  و1985  بني   1977  العربية 

املستشفى  في  عمل  فتح؛  حلركة  املركزية  اللجنة  في  عضو 

األهلي العربي منذ  عام 1989 وأصبح عضوا في إدارتها؛ رئيس مجلس اخلدمات الصحية في 

غزة منذ عام 1990؛ عضو الوفد الفلسطيني املفاوض في  مؤمتر مدريد عام 1991 ومحادثات 

واشنطن؛ عّينه الرئيس ياسر عرفات مسئوال عن اللجنة احلركية العليا حلركة فتح في غزة عام 

  1994؛ وزير اإلسكان الفلسطيني من 1994-1996؛ مرشح في انتخابات املجلس التشريعي 

)حركة فتح( في كانون الثاني/يناير   1996؛ عضو اللجنة التنفيذية التابعة ملنظمة التحرير منذ 

نيسان/أبريل 1996. 

أغاالنمر،راشد)1911-1974(
في  والثانوية  اإلعدادية  دراسته  وأنهى  نابلس  مدينة  في  ولد 

مدارسها؛ التحق مبدرسة نيتر الزراعية في  فلسطني، وحصل على 

شهادة الدبلوم في الزراعة؛ عينته سلطات االنتداب البريطاني 

مسؤوالً “ضابط  زراعة” في عدة مواقع في فلسطني؛ بعد النكبة 

الفلسطينية عام 1948 عينته احلكومة األردنية مساعدًا  فنيًا في 

وزارة الزراعة في الضفة الغربية ومركزها القدس؛ أصبح وزيرًا 

للشؤون االجتماعية في احلكومة  األردنية عام 1958؛ توفي في نابلس عام 1974. 

أغازريان،البرت)1950-(
كلية  في  تعلم  عام 1950؛  القدس  في  القدمية  البلدة  في  ولد 

الفرير الثانوية في القدس؛ نال درجة دبلوم في الدراسات الشرق 

العلوم  في  البكالوريوس  شهادة  ثم  بيرزيت  من  كلية  أوسطية 

السياسية من اجلامعة األمريكية في بيروت عام 1972؛ عمل 

محررا في صحيفة القدس  بني 1973 و1976 ثم موظفًا في 

إحدى البنوك املقدسية؛ عضو مؤسس في جمعية امللتقى الفكري 

العربي في القدس عام 1977؛  أكمل تعليمه في جامعة جورج 

الدراسات  تاون في واشنطن وحاز على درجة املاجستير في 

العربية املعاصرة عام 1979؛ عمل مديرا  للعالقات العامة في 

جامعة بيرزيت عام 1980 حتى استقالته عام 2003؛ عمل على 

الدفاع عن حرية التعليم اجلامعي خاصة مع  سياسات اإلغالق واعتقال الطلبة من قبل سلطات 

االحتالل اإلسرائيلية؛ كان مديرا للمركز الفلسطيني لإلعالم في مؤمتر مدريد للسالم  عام 1991؛ 

عمل مستشارًا وكاتبًا ومترجمًا ومحاضرًا؛ خبير في تاريخ القدس واإلرث الثقافي للمدينة.     

االكحل،متامعارف)1935-(
يافا  من  اهلها  مع  وشردت  عام 1935  يافا  مدينة  في  ولدت 

الى بيروت خالل احداث النكبة الفلسطينية  عام 1948؛ منحتها 

العالي  املعهد  الفن في  لدراسة  بعثة  بيروت  املقاصد في  كلية 

للفنون اجلميلة  بالقاهرة عام 1953؛ وحصلت على شهادة الفنون 

اجلميلة وشهادة اجازة تدريس الفن من املعهد العالي  ملعلمات 

الفنون بالقاهرة عام 1957؛ شاركت في املعرض الذي اقامه 

زميلها الفنان اسماعيل شموط  وافتتحه ورعاه الرئيس جمال عبد 

الناصر عام 1954؛ وفي عام 1959 تزوجت من زميلها الفنان 

اسماعيل  شموط وشاركته في كافة املعارض التي اقيمت ألعمالهما في معظم البالد العربية؛ 

وعاشا في بيروت  وعمال في مجاالت فنيه وثقافية عديده بني عام 1959-1983؛ ثم اضطرا 

ملغادرة لبنان واالقامة في  الكويت بني 1983-1992؛ ثم غادراها الى املانيا واقاما في مدينة 

كولون بني عام 1992-1994؛ ثم عادا  الى عمان وتفرغا للعمل الفني؛ ومن أبر املعارض التي 

اقاماها حوالي مائة وواحدة وعشرين معرضًا في  اثني عشرة والية أمريكية خالل أربعة أشهر 

عام 1964؛ ثم معارض في معظم العواصم العربية واألوروبية  واملدن الفلسطينية كان آخرها 

»معرض السيرة واملسيرة« في الدوحة وابو ظبي والشارقة ودبي  والقاهرة ودمشق وحلب وبيروت 

2002-2003؛ وتعتبر ريشة الفنانة التشكيلية التي حملتها وأتقنتها متام  االكحل من التراث 

الوطني الذي سجل نضال شعب فلسطني.

الياس،حناإبراهيم)1927-(
ولد في قرية البعنة في منطقة الشاغور في اجلليل عام 1927؛ 

درس في الرامة وعكا؛ انتسب إلى مدرسة الشرطة في بيت 

البريطاني  االنتداب  عهد  في  عمل  وتخرج  عام 1944؛  حلم 

في دوائر الشرطة منذ عام 1945؛ مت تعيينه مدرسًا لقانون 

املنشورات في معهد  احلقوق الفلسطيني في القدس حتى عام 

1948؛ انتسب إلى عصبة التحرر الوطني ثم نشط في احلزب 

الشيوعي اإلسرائيلي؛ وعمل في  البناء حتى عام 1969؛ عمل 

محررا في صحيفة االحتاد حتى عام 1978؛ مت انتخابه رئيسا 

ملجلس البعنة احمللي لدورة واحدة عام   1978؛ عمل مع مجلة األسوار في عكا؛ انضم عام 

1989 إلى احلزب الدميقراطي العربي، ورأس حترير صحيفة )الديار( حتى   1993؛ كلف مبهام 

الناطق الرسمي للحزب الدميقراطي العربي والرئيس الفخري ملؤسسة األسوار العكية للثقافة 

والنشر؛ نشر  مجموعات قصصية وشعرية إضافة إلى رواية؛ تعكس كتاباته املناخ االجتماعي 

والنفسي بني الفلسطينيني قبل عام 1948 إضافة إلى  حياة الفلسطينيني داخل اخلط األخضر؛ 

من مجموعاته أزهار برية )1972(؛ نشر سيرته الذاتية عام 1996.   

أنضوني،غسان)1956-(
ولد في مدينة بيت ساحور عام 1956؛ نال شهادة البكالوريوس 

في الفيزياء من جامعة بغداد في العراق عام 1977 ثم شهادة 

عام  بريطانيا  في  ريدينغ  من جامعة  الفيزياء  في   املاجستير 

االنتفاضة  خالل  باعتقاله  االحتالل  سلطات  قامت  1984؛ 

األولى لنشاطه في  حملة العصيان املدني في بيت ساحور؛ من 

رواد املقاومة السلمية الفلسطينية؛ عضو مؤسس ومدير تنفيذي 

للمركز الفلسطيني للتقارب  بني الشعوب  في بيت ساحور منذ 

عام 1990؛ عضو مجموعة السياحة الفلسطينية البديلة في 

بيت ساحور منذ عام 1990؛ عضو  مؤسس في حركة التضامن 

الدولية مع الشعب الفلسطيني؛ مدير عام مركز الشرق األوسط 

الدولي لإلعالم )مجلة تعالج الصراع  الفلسطيني-اإلسرائيلي تصدر باللغة اإلجنليزية على شبكة 

االنترنت(، تولى منصب مدير العالقات العامة في جامعة بير زيت من شهر  آب عام 2005.  

أنطونيوس،جورجحبيب)1942-1892(
ولد في دير القمر في لبنان عام 1892؛ تعلم قي كلية فكتوريا في 

اإلسكندرية؛ تخرج بدرجة البكالوريوس في العلوم امليكانيكية 

من  جامعة كمبردج في بريطانيا عام 1913؛ عمل نائبًا ملدير 

الرقابة الصحفية في اإلسكندرية خالل احلرب العاملية األولى؛ 

عاد إلى  فلسطني عام 1921 وبدأ العمل في اخلدمة املدنية 

في حكومة فلسطني حيث كان مساعدًا ملدير املعارف ثم نقل 

مساعدًا للسكرتير  البريطاني العام )بعد عام 1927(؛ اختير 

جلبرت  السير  فلسطني،  حلكومة  العام  للسكرتير  مترجمًا 

عمل  1925؛  عام  الفلسطينية  منذ  املواطنة  يحمل  كاليتون؛ 

من  استقال  احلسيني؛  أمني  احلاج  القدس  ملفتي  مستشارًا 
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اخلدمة لدى احلكومة البريطانية عام 1930 نظرا  ملعارضته للسياسة التي انتهجتها بريطانيا 

ضد الفلسطينيني؛ عمل لدى معهد تشارلز كرين للشؤون الدولية في نيويورك في الثالثينات  وكان 

بصحبة كرين في عدد من جوالته إلى املنطقة وأخذ يجمع مالحظاته حول مسائل القومية واألمة 

العربية؛  أدلى بشهادة أمام جلنة  بيل )1936-1937( لتقصي احلقائق في أعقاب الثورة الكبرى 

للعام  الدراسي 1936-1937 وذلك  )1936(؛ رفض منصب أستاذ زائر في جامعة كولومبيا 

ليتفرغ لكتابه الشهير  “يقظة العرب” )الذي ُنشر عام 1938(؛ كان عضوا في الوفد الفلسطيني 

 ملؤمتر لندن املنعقد في قصر سان جيمس في شباط/فبراير 1939 وسكرتيرا عاما للوفود العربية؛ 

انتقل إلى بيروت عام 1939 ومنها  إلى بغداد في نيسان/ابريل 1941 وعمل كوسيط محاواًل 

الدفاع عن األطراف املتنازعة اثر انقالب رشيد عالي الكيالني في العراق؛ عاد  مريضًا )بالقرحة( 

إلى بيروت ثم ملدة وجيزة إلى القدس، حيث توفي ودفن في القدس في 21 أيار/مايو 1942. 

اإليراني،محمودسيف)1974-1914(
ولد في مدينة يافا عام 1914؛ تخرج من كلية الفرير الثانوية 

االنتداب  عهد  في  حكوميًا  موظفًا  عمل  1929؛  عام  يافا  في 

من  عدد  في  وكتب  الصحافة،  في  للعمل  توجه  البريطاني  ثم 

الصحف واملجالت الفلسطينية مثل فلسطني، الدفاع، اجلامعة 

اإلسالمية والطليعة؛  شارك في إصدار مجلة الفجر األسبوعية 

األدبية في يافا مع عارف العزوني عام 1935 وقد صدر منها 

)50( عددًا؛ عمل بعد ذلك  مدرسًا للغة العربية في مدارس األردن 

منذ عام 1940؛ وأصبح مديرًا ملدرسة ثانوية ثم مفتشا في وزارة 

التربية والتعليم األردنية؛ عمل  مع جلنة اليونسكو عام 1961 ومت 

تعيينه فور عودته  باريس؛ مت  اليونسكو في  إلى مكتب  إيفاده 

مديرًا للدائرة العربية في وزارة الثقافة  واإلعالم األردنية؛ مستشار ثقافي في الوزارة عام 1971 

ورئيس حترير مجلة أفكار؛ ألف عددًا من الكتب التعليمية واألدبية منها  أول  الشوط )1937( 

التي تدور حول مؤلفني ثوريني غربيني مثل د.هـ. لورنس وكاثرين مانسفيلد؛ من رواد كتابة القصة 

القصيرة في  فلسطني؛ من بني مجموعاته القصصية مع الناس )عمان،1956( و األردن واليونسكو 

)عمان، 1965(؛ ترجم مجموعة أقاصيص  من الشرق والغرب)1969( وبعض األعمال املسرحية 

لوليام سارويان     وسامويل بيكيت إلى العربية؛ توفي في عمان في 31 أيار/مايو  عام 1974.  

 ب
بحر،أحمد)أبوأكرم()1950-(

ولد في خان يونس عام 1950 لوالدين أصلهما من قرية اجلورة 

)قرب عسقالن(؛ أصبح عضوًا في جماعة  اإلخوان املسلمني؛ 

التقى بالشيخ أحمد ياسني عام 1968 في مسجد الشمالي في 

مخيم الشاطئ  لالجئني الفلسطينيني في غزة؛ أصبح ناشطًا 

في حلقات العلم والنشاطات الشبابية التي كان ينظمها  الشيخ 

اخلليل  منطقة  في  الشرعي  املعهد  من  تخرج  ياسني؛  أحمد 

وحصل على شهادة الثانوية  الشرعية والشهادة العامة املصرية؛ 

عمل إمامًا ملسجد بيت أمر )قرب اخلليل( ومأذونًا ملنطقة بيت 

أمر  والعروب وبيت صوريف؛ أحد مؤسسي حركة املقاومة اإلسالمية )حماس(؛ عمل كمتحدث 

الفلسطينية عام 1998؛ مدير  السلطة  اعتقلته  التسعينات؛  أواسط  منذ  باسم حركة  حماس 

اجلمعية اإلسالمية في  قطاع غزة؛ تولى رئاسة املجلس اإلسالمي في غزة ومجلس الشورى 

حلزب اخلالص اإلسالمي؛ ناشط  في عدة مؤسسات خيرية في قطاع غزة؛ إمام جامع فلسطني 

في مدينة غزة؛ تعرض لالعتقال  التعسفي من قبل قوات االحتالل العسكري اإلسرائيلي؛ انتخب 

عضوًا في املجلس التشريعي  الفلسطيني وأيضًا انتخب نائبًا أول لرئيس املجلس التشريعي في 

انتخابات 2006. 

البحري،جميلحبيب)-1930(
من مواليد مدينة حيفا؛ عمل في مجال التعليم؛ نشط في األوساط 

األدبية في حيفا؛ مؤسس مجلة  زهرة اجلميل، والتي أصبحت 

الزهور )1927(؛  ثم  الزهرة )1922(،  بـ  أدبية تعرف  جريدة 

كتب القصص  والروايات واملسرحيات ويعتبر من رواد كتابة 

القصة في فلسطني؛ من أعماله: سجني القصر )ثالثة أجزاء، 

أجزاء، نشرت  ثالثة  )رواية مأساوية في  أخيه  وقاتل   )1922  

مسرحية  في سوريا  إلى  بعد  فيما  تطويرها  ومت  عام 1919 

قصص  بترجمة  قام  العربية(؛  البلدان  من  وغيرها  وفلسطني 

 بوليسية إلى اللغة العربية؛ توفي  إثر حادث في حيفا عام 1930. 

بحور،سام)1964-(
ولد عام 1964 لعائلة فلسطينية – لبنانية في مدينة ينغستون 

وترعرع  األمريكية؛  نشأ  أوهايو  والية  في    Youngstown 

في أوهايو في الواليات املتحدة األمريكية، وحصل على دبلوم 

ينغستون،  جامعة  من  تكنولوجيا  احلاسوب  في  وبكالوريوس 

في  املاجستير  شهادة  على  حصل  )1987-1989(؛  أوهايو 

أبيب  تل  جامعتي  نظمته  مشترك  برنامج  األعمال  من  إدارة 

ونورث ويسترن في عام 1998؛ شغل منصب رئيس االحتاد 

الفترة  خالل  بينغستون  جامعة  فرع   – فلسطني  لطلبة   العام 

الشباب  الوطني  ملؤسسة  املنسق  وكان   ،1989  -1984

نظم  مبرمج/محلل  بوظيفة  عمل  األمريكيني؛   – الفلسطينيني 

   Nashbar & Associatesكمبيوتر، ومن ثم  مسؤول فريق في شركة نشبار آند أسوشييتس

   للبرمجيات في أوهايو ملدة  ثالث سنوات )1989-1992(؛ أصبح مدير مشاريع رئيسي في 

ب
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شركة تيرنو آند اسوشييتس في بوردمان  بوالية أوهايو ملدة عامني )1994-1995(؛ انتقل وأسرته 

إلى مسقط رأس والده في مدينة البيرة بالضفة  الغربية، واستقر فيها منذ عام 1995 ، كان أحد 

  Pal-املؤسسني ألول شركة اتصاالت في القطاع اخلاص  الفلسطيني )عرفت الحقا باسم بال تل

Tel (، وشغل فيها منصب مساعد املدير العام )1995-1996(  ومدير أنظمة املعلومات )1995-
1997(؛ أسس شركة إدارة املعلومات التطبيقية في البيرة/رام الله،  وعمل فيها مديرًا عامًا عام 

1997، كما شغل منصب مدير أنظمة املعلومات في الشركة العربية  الفلسطينية لالستثمار )أيبك( 

في رام الله )1998- 1999(، ومن ثم أسس وشغل منصبي املدير العام  ورئيس مجلس اإلدارة 

في الشركة العربية - الفلسطينية ملراكز التسوق م.ع.م. التابعة لها )1998-2004(؛  عضو مجلس 

إدارة جلمعية الشرق األوسط االفتراضية في القدس منذ عام 1998؛ أسس شركة  فلسطينيي 

الشتات لالستثمار في البيرة عام 1999؛ عضو مجلس إدارة في اللجنة االستشارية لبرنامج 

 كيلوج- ريكانتي الدولي الذي مينح شهادة املاجستير في إدارة األعمال منذ عام 1999؛ عضو 

مجلس  أمناء مكتبة البيرة العامة ملدة عامني )1997-1999(؛ عضو مجلس إدارة البنك العربي 

اإلسالمي في  البيرة عام 2003 ومجلس أمناء جامعة بيرزيت عام 2004؛ نشر العديد من املقاالت 

في الشأن  الفلسطيني؛ مؤلف مشترك لكتاب: الوطن: التاريخ الشفوي لفلسطني والفلسطينيني 

)باإلجنليزية(   )1994(.   

البحيري،حسن)1919-1998(
املدرسة  في  تعليمه  تلقى  عام 1919؛  مدينة حيفا  مواليد  من 

األميرية في حيفا؛ عمل في محطة سكة  احلديد في حيفا؛ كتب 

سلسلة مقاالت في جريدة الدفاع )الصادرة في يافا( وغيرها 

من املجالت العربية؛  كان ناشطًا في احلركة القومية الفلسطينية؛ 

نزح إلى دمشق بعد النكبة الفلسطينية عام 1948؛ عمل  في 

القسم األدبي بإذاعة دمشق وبث برنامجًا بعنوان “مع القاموس” 

دائرة  العربي؛  شغل منصب رئيس  التراث  وبرنامجًا آخر عن 

أيضًا  عمل  السوري؛  والتلفزيون  اإلذاعة  في  الثقافية  البرامج 

دواوين  عدة  نشر  دمشق؛  مدارس  في  لألدب  العربي  أستاذًا 

شعرية مثل أفراح الربيع )القاهرة، 1944(؛ توفي عام   1998.

بخاري،بهاءالدين)1944-(
من مواليد مدينة القدس عام 1944؛ نزح مع عائلته إلى سوريا 

عام 1949 بعد النكبة الفلسطينية؛ برع  في رسم الكاريكاتير 

السياسي ونشر أول رسوماته في جريدة األيام السورية اليومية 

في عام 1962؛  انتقل الحقًا إلى الكويت وعمل في جريدة الرأي 

في  األنباء  جريدة  وفي   1980  -  1964 األعوام  خالل  العام 

 الفترة من 1981 - 1988؛ نشر كتابًا عن أعماله الكاريكاتيرية 

والذي  عام   1984  بخاري  بهاء  كاريكاتير  بعنوان  الكويت  في 

الفترة  في  تونس  في  عاش  رسوماته؛  من  لوحة   400 تضمن 

1989 – 1994 وساهم في  الكتابة في صحف تونسية وليبية؛ 

عاد إلى القدس عام 1994 وعمل في جريدة القدس )1994 - 1999(  ثم في جريدة األيام في 

رام الله منذ عام 1999؛ رسام كاريكاتير سياسي؛ شارك في عدة معارض محلية  ودولية؛ نالت 

شخصياته الكاريكاتورية الرئيسية، )أم العبد وأبو العبد(، شعبية عامة في التعبير السياسي 

احتاد  الفلسطينيني،  والصحفيني  الكتاب  احتاد  منها  مؤسسات،  عدة  في   الفلسطيني؛ عضو 

الكتاب  والصحفيني العرب، االحتاد العام للفنانني الفلسطينيني ورابطة رسامي الكاريكاتير العرب، 

إضافة إلى  عضويته في احتاد الكتاب والرسامني الكاريكاتيريني في الواليات املتحدة األمريكية؛ 

نشر مجموعة  رسومات زيتية عن القدس. 

بدر،عصام)1948-2003(
من مواليد مدينة اخلليل عام 1948؛ خريج أكادميية الفنون 

اجلميلة في جامعة بغداد عام 1973؛ عمل  مدرسا للفنون في 

معهد املعلمات احلكومي في رام الله )1973 - 1977(، ثم 

)الطيرة( في  الدولية  الغوث  التابع  لوكالة  املعلمات  في معهد 

رام الله )1977-1981(؛ حصل على شهادة املاجستير من 

أكادميية  الفنون التطبيقية في تبليسي، جورجيا عام 1983؛ 

عمل كرسام وأقام العديد من املعارض محليًا ودوليًا؛  كان أحد 

املساهمني الرئيسيني في تأسيس حركة الفنون التشكيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة في 

 السبعينات؛ أحد مؤسسي رابطة الفنانني التشكيليني الفلسطينيني عام 1974؛ عمل في ترميم 

 الشبابيك اجلبصية حتت إشراف جلنة إعمار املسجد األقصى املبارك عام 1976؛ عمل محررًا 

لصفحة  الفنون التشكيلية في جريدتي الفجر والقدس )من عام 1979 - 1981(؛ أسس أول 

صالة عرض تعنى  بالفن التشكيلي في فلسطني عام 1979 )جاليري 79( في البيرة/رام الله عام 

1979؛ قامت قوات  االحتالل اإلسرائيلية مبداهمة اجلاليري عدة مرات ومصادرة األعمال الفنية 

املعروضة وإغالق الصالة عام   1980 بحجة عدم حصولها على “ترخيص”؛ عمل مديرًا ملشروع 

تطوير الصناعات التقليدية التابع ملركز  األبحاث في جامعة بيرزيت )1983 - 1988(؛ أسس 

شركة “الدار” احلرفية العربية في البيرة؛ أقام العديد  من النصب التذكارية واجلداريات ألبنية 

خاصة وعامة، مبا فيها بلدية رام الله وفندق “اجلراند بارك” في رام  الله ومبنى جريدة األيام 

في رام الله، إضافة إلى قيامه بإهداء جدارية إلى مستشفى رام الله؛ عمل  مستشارًا لألنشطة 

الفنية في وزارة الثقافة الفلسطينية في رام الله؛ ألّف كتابًا عن الفن التشكيلي  الفلسطيني في 

األراضي احملتلة )مع زميله الفنان نبيل عناني عام 1993(؛ توفي في رام الله في  تشرين الثاني/

نوفمبر عام 2003. 

بدر،ليانا)1950-(
في  وترعرعت  نشأت  1950؛  عام  القدس  مدينة  في  ولدت 

أريحا؛ في أعقاب االحتالل اإلسرائيلي للضفة  الغربية وغزة 

عام 1967 نزحت مع عائلتها إلى األردن ثم إلى بيروت بعد 

أحداث أيلول األسود عام 1970؛  التحقت باجلامعة األردنية ثم 

بجامعة بيروت العربية، حيث حصلت على شهادة البكالوريوس 

في الفلسفة  وعلم النفس عام 1973؛ تطوعت في مؤسسات 

كصحفية  ومحررة  عملت  الشتات؛  في  فلسطينية  نسويه 

بعد  بيروت؛  في  الصادرة  احلرية  مجلة  في  الثقافي  للقسم 

خروج القيادة الفلسطينية من لبنان  عام 1982، عاشت في 

دمشق وتونس وعمان وعملت في دائرة الثقافة التابعة ملنظمة التحرير؛ عادت  إلى فلسطني عام 

1994؛ مديرة عامة للفنون في وزارة الثقافة الفلسطينية وكانت من مؤسسي  ومحرري مجلة 

واملسموع  املرئي  دائرة  تدير  الفلسطينية؛  الثقافة  وزارة  الصادرة عن  الشهرية  ثقافية  دفاتر 

 والسينما في وزارة الثقافة الفلسطينية في رام الله؛ كتبت عدة روايات منها: بوصلة من أجل 

عباد  الشمس )1979(، شرفة على الفاكهاني )1983( )حول أزمة الفلسطينيني في لبنان(، 

عني املرآة   )1991( وجنوم أريحا )1993(؛ لها كتب لألطفال مثل رحلة في األلوان )بيروت، 

أريد  أنا   ،)1983( واملالحقة  احلب  قصص  مثل  القصيرة  من  القصص  ومجموعة   )1980

النهار )1985(؛ من مجموعاتها الشعرية  زنابق الضوء )1998(؛ قامت بتوثيق مقابلة تضمنت 

 .)1996( املسرودة  الكلمات  -  ظل  طوقان  فدوى  بعنوان:  طوقان  فدوى  الشاعرة   مذكرات 

بدران،جمال)1909-1999(
من مواليد مدينة حيفا عام 1909؛ درس في مدرسة الفنون 

والزخارف باحلمزاوي في القاهرة )1922-   1927( متخصصًا 

بالزخرفة على اجللد؛ عاد إلى فلسطني وبدأ العمل على مشروع 

ترميم املسجد  األقصى املبارك وقبة الصخرة املشرفة في القدس 

من عام 1927-1928؛ أوفده مفتش االنتداب  البريطاني للتربية 

والفنون إلى اململكة املتحدة لدراسة الفنون واحلرف في مدرسة 

 Central College of Arts  واحلرف  املركزية الفنون 
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and Crafts  في بريطانيا )1934- 1937(، متخصصًا في عدة تقنيات  كاخلزف والطرق على 
النحاس؛ عاد إلى فلسطني وعمل في التدريس في الكلية العربية والكلية  الرشيدية في القدس؛ 

مت تفويضه من قبل اليونسكو لتدريس الفن في ليبيا؛ بعد أحداث النكبة  الفلسطينية عام 1948، 

هاجر إلى دمشق حيث درّس الفن واألشغال اليدوية في دار املعلمني ومعهد  املعلمات؛ عمل كخبير 

في التربية الفنية لليونسكو في ليبيا )1952 – 1962(؛ عاد إلى فلسطني عام   1962 وأدار مشغاًل 

خاصًا للصناعات التقليدية والزخارف في رام الله؛ مت تفويضه من قبل دائرة األوقاف  اإلسالمية 

لرئاسة الفريق القائم بترميم منبر صالح الدين األيوبي املصنوع من اخلشب والعاج في  املسجد 

األقصى )بعد أن مت احرِاقه من قبل متطرف إسرائيلي عام 1969( واستغرق ذلك ستة أعوام، 

 ومتكن من إعادة اخلشب املنحوت واألعمال اخلزفية واخلطوط العربية الكوفية إلى احلياة؛ عمل 

أيضًا مدة  عامني على زخارف مسجد اجلامعة األردنية وأعد عدة أعمال زخرفية ملنازل خاصة 

وقصور ملكية في  العالم العربي؛ حاز على عدة جوائز، مبا فيها ميدالية شرف من امللك عبد الله 

بن احلسني في األردن  وميدالية اليونسكو عام 1994؛ توفي في عمان عام 1999؛ كانت حياته 

وعمله موضوع رسالة ف. عويس  بعنوان عناصر الوحدة في الفن اإلسالمي من خالل عمل جمال 

بدران )2000(.

بدران،راسم)1945-(
من مواليد مدينة القدس عام 1945؛ جنل جمال بدران؛ تلقى 

تعليمه في مدينة رام الله؛ عمل مع أبيه  في األستوديو اخلاص 

للرسم  جائزة  أول  على  حاز  الله؛  رام  في  ثم  القدس  في  به 

عندما كان يبلغ اثنا  عشر عامًا )في الهند(؛ حاز على شهادة 

 Technical  املاجستير في فن العمارة من جامعة درامستادت

أوائل  في  أملانيا  في     University of Darmstadt  

في  السبعينات؛  شارك  بداية  في  أملانيا  في  عمل  السبعينات؛ 

معرض  Elementa’  1972’   في مدينة بون األملانية؛ عاد إلى 

رام الله في وقت الحق عام   1972؛ انتقل إلى عمان عام 1973 

وافتتح مكتبًا معماريًا خاصًا به عرف ب “دار العمران”؛ عمل كفنان  وخطاط ومهندس معماري؛ 

أقام عدة معارض معمارية في برلني وشتوتغارت في أملانيا عام 2005؛ يعتبر  أحد أهم املهندسني 

املعماريني من أصحاب النفوذ في العالم العربي؛ تتضمن أعماله عددًا من البيوت  املميزة في عمان، 

مجمع أبو غويلة لإلسكان، مسجد امللك عبد الله في عمان )1979(، مسجد بغداد   )1980(، 

قصر العدل في الرياض )1984(، مسجد الدوحة )1985(، شقة بيت الكامل ومبنى دار العدل 

في  صنعاء )1987(، هذا إضافة إلى مركز جتاري في عمان )1987(، اجلامع الكبير وقصر 

احلكم في مركز  البلدة القدمية في الرياض، املتحف الوطني في األردن )1991(، املتحف الوطني 

السعودي في الرياض   )1994(، ومتحف قطر للفنون اإلسالمية في الدوحة )1997(؛ عمل على 

مشروع املكتبة املركزية في  جامعة دمشق ومشروع جبل عمر لإلسكان في مكة؛ عضو دائم في 

املجلس األكادميي التابع  لألكادميية الدولية للفن املعماري في صوفيا منذ عام 1990؛ حاز على 

عدة جوائز، مبا فيها جائزة فن  العمارة العربية في املغرب عام 1990، جائزة اآلغا خان للعمارة 

اإلسالمية عام 1995، جائرة الفن  املعماري الفلسطيني عام 1997، واجلائزة األولى للمهندسني 

املعماريني العرب التابعة جلامعة الدول  العربية عام 1997؛ أستاذ فن العمارة؛ نشر جيمس ستيل 

كتابًا عن فنه )باإلنكليزية( بعنوان: فن عمارة  راسم بدران - حكايات الناس والقصور )2005(.

البديري،اسحق)1878-1940(
من مواليد مدينة القدس عام 1878؛ درس احلقوق في اسطنبول؛ 

عمل في احملكمة العثمانية؛ انتقل  بني سوريا والعراق وتركيا؛ 

عمل في جهاز احلكومة العربية األول في دمشق عامي 1919- 

وعمل  فلسطني  إلى  العربية  احلكومة  سقوط  عاد  بعد  1920؛ 

محاميًا في عهد االنتداب البريطاني؛ ثم قاضيًا متخصصًا  في 

قضايا األراضي؛ كان عضوًا في حزب اإلصالح الوطني؛ توفي 

عام 1940. 

البديري،اسحق)1943-(
من مواليد مدينة القدس عام 1943 ودرس في مدارسها؛ حصل 

عام  القاهرة  من  جامعة  احلقوق  في  الليسانس  شهادة  على 

1967؛ زاول احملاماة؛ عمل في الصحافة زهاء عشرة أعوام 

رئاسة  تولى  والفجر؛  القدس  في  جريدتي   )1980 - 1970(

حترير صحيفة الفجر؛ أحد مؤسسي جمعية الدراسات العربية 

منصب  شغل  1980؛  عام  القدس  في  احلسيني  مع  فيصل 

التابعة  دائرة  التوثيق  في  باحثًا  وعمل  اجلمعية  عام  سكرتير 

للجمعية؛ رئيس حترير مجلة املوقف )1991 - 1993(؛ شغل 

منصب املدير العام جلمعية  الدراسات العربية وبيت الشرق في القدس خالل األعوام )1998 - 

2002( )مت إغالق بيت الشرق من  قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلية عام 2001(؛ استمر في 

إدارة جمعية الدراسات العربية ونشر سلسلة  من املقاالت في الصحف احمللية. 

البديري،خليل)1906-1983(
أملانيا  الطب في  القدس عام 1906؛ درس  مواليد مدينة  من 

)1922 - 1923( ومصر )1924 - 1925(،  وجنيف )1925 

- 1929(؛ تخصص في طب العيون في لندن؛ أصبح ناشطًا 

اعتقله  الفلسطيني؛  احلزب  الشيوعي  إلى  وانضم  يساريًا 

البريطانيون ملساهمته في اإلضراب العام سنة 1936 وسُجن 

عام  العليا  العربية  الهيئة  ملدة ستة  أشهر؛ أصبح عضوًا في 

1946 وعنّي عضوًا في الوفد الفلسطيني لألمم املتحدة   )رغم 

رفض الواليات املتحدة بالسماح له بالدخول(؛ سجنته السلطات 

في  طبيبًا  عمل  عام   1948؛  غزة  في  قصيرة  لفترة  املصرية 

مستشفى العيون في القدس وحصل على لقب “ Sir  “ من ملكة 

بريطانيا؛ من  منشوراته ستة وستون عامًا مع احلركة الوطنية الفلسطينية عام 1982؛ توفي في 

القدس عام 1983. 

البديري،موسى)1946-(
شهادة  على  حاصل  1946؛  عام  القدس  مواليد   من 

درهام        جامعة  من  السياسية  العلوم  في  البكالوريوس 

شهادة  على  ثم  بريطانيا،   Durham Universityفي 

املاجستير في الدراسات العسكرية من King’s  College  في 

لندن عام 1971؛ نال شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية 

له  يسمح  لم  منLondon School of  Economics؛ 

»إسرائيلي«  )بادعاء  الغائبني  لقانون  وفقا  البالد  إلى  بالعودة 

مقيمني  )والديه(  عائلته  في حني  في  اخلارج  يدرس  كان  أنه 

في القدس؛ أثناء االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وغزة عام 

  1967(؛ أجازت السلطات اإلسرائيلية له بالعودة عن طريق برنامج جمع الشمل عام 1971؛ عمل 

أستاذًا  في الفلسفة والدراسات الثقافية في جامعة بيرزيت عام 1974؛ قضى عامًا في جامعة 

برنستون  Princeton University؛ مدير مركز الدراسات اإلسرائيلية في جامعة القدس 

خالل األعوام 1997 - 2003؛  عضو في املجلس االستشاري مللف القدس الرباعي؛ مت تهديده 

بالطرد من القدس بعد رفض وزير  الداخلية اإلسرائيلية جتديد إقامته الدائمة، ونالت القضية  

اهتمامًا إعالميًا ومت جتديد هوية االقامة له؛  نشط في احلوار اإلسرائيلي - الفلسطيني؛ يكتب في 

 Palestine –  العديد من املجالت، مثل مجلة حوليات القدس،  املجلة الفلسطينية - اإلسرائيلية

Israel Journal، ومجلة الدراسات الفلسطينية؛ يدرّس  العلوم السياسية في جامعة القدس؛ 
من مؤلفاته باللغة العربية: تطور احلركة العمالية العربية في  فلسطني - مقدمة تاريخية ومجموعة 

وثائق: 1919 ـ 1948 )1989(، الدميقراطية الفلسطينية:  أوراق نقدية )مع جورج جقمان، 

عزمي بشارة وجميل هالل )1994(( إضافة إلى مشاركته في كتاب  القدس 1948: األحياء 

العربية ومصيرها في حرب 1948 )حترير سليم متاري، 2002(.  
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البديري،كامل)-1923(
من مواليد مدينة القدس؛ رئيس احملافظات الفرعية لبئر السبع 

والرملة في أواخر العهد العثماني؛ ساعد  في الكشف عن حلقة 

التجسس اليهودية  Jewish NILI spy ring  التي عملت 

ضد العثمانيني خالل  احلرب العاملية الثانية؛ اعتقلته السلطات 

البريطانية عندما احتلت الرملة واللد ويافا عام 1918 وتعرض 

عنه  أفرج  في مصر؛  االعتقال  معسكرات  في  املبرح   للتعذيب 

عام 1919 وعاد إلى القدس؛ انضم إلى  النادي العربي وحضر 

املؤمتر السوري العام الذي انعقد في دمشق عام 1919؛ أصدر 

جريدة الصباح  املقربة من اللجنة التنفيذية العربية في القدس 

عام 1921؛ قتل خالل رحلته إلى جند في اململكة  العربية السعودية عام 1923. 

برامكي،جابي)1929-(
من مواليد مدينة القدس عام 1929؛ قضى طفولته في القدس، 

ثم أرسل كطالب داخلي إلى مدرسة  بيرزيت حتى تخرجه عام 

1946؛ حاصل على شهادة البكالوريوس في الكيمياء من اجلامعة 

األمريكية في  بيروت )عام 1949( وعلى شهادة املاجستير )عام 

1953(؛ عمل كأستاذ في الكيمياء وعميد كلية بيرزيت  من عام 

عام  منذ  القدس  كورال  في  منتظم  عضو  1974؛   -  1953

 McGill  بجامعة  مكغيل التحق  الوقت،  ذلك  وخالل  1955؛ 

University  حيث حصل على شهادة الدكتوراه في الكيمياء 
العضوية  Physical Organic  Chemistry  عام 1959؛ 

عني أستاذًا زائرًا في جامعة مكغيل  McGill University  خالل األعوام 1972 -   1973؛ 

شغل منصب مدير دائرة اخلدمات لالجئني الفلسطينيني في مجلس كنائس الشرق األوسط،  جلنة 

القدس )1973 - 1996(؛ بعد ابعاد رئيس اجلامعة حنا ناصر، عني رئيسًا جلامعة بيرزيت 

بالوكالة   )1974 - 1993(؛ لعب دورًا هامًا في تطوير وصمود اجلامعة خالل وقت حرج )مثل 

للجامعة، خاصة خالل األعوام 1988 - 1992(؛  االحتالل اإلسرائيلي  واإلغالقات العسكرية 

رئيس اللجنة التنفيذية ملجلس  التعليم العالي )1977 - 1982( )ومرة أخرى خالل 1987 - 

1992(؛ عضو في مجلس مؤمترات جمعية  بغواش للحوار العاملي )1992 - 2002(؛ مستشار 

لوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية منذ عام   1994؛ عضو املجلس الوطني الفلسطيني منذ 

عام 1996؛ رئيس املجلس الفلسطيني للعدالة والسالم  منذ عام 1998.

برامكي،هيفاءالترزي)1948-(
من مواليد مدينة غزة؛ قضت طفولتها املبكرة في غزة وتخرجت 

من مدرسة الزهراء الثانوية؛ حاصلة على  شهادة البكالوريوس في 

اخلدمة االجتماعية من اجلامعة األمريكية اللبنانية في لبنان عام 

1958؛ عملت  كمدرسة لغة اجنليزية في مدارس الالجئني التابعة 

لألنروا في قطاع غزة ملدة خمسة أعوام )1958 -   1963(، ثم 

التحقت بكلية بيرزيت كمدرسة ملادة علم االجتماع )1963 - 

1972(؛ عضو في كورال القدس  منذ عام 1964؛ تطوعت في 

إدارة قسم الصناعات البيتية في جمعية إنعاش األسرة في رام 

الله ملدة  عام )1973- 1974(؛ كانت مسئولة عن مكتب شؤون 

املوظفني في جامعة بيرزيت، مبا فيها منح الطالب   )1974 - 1976(؛ عملت كمسجلة ومديرة 

دائرة القبول في جامعة بيرزيت )1976- 1991(؛ عضو في  جمعية الشابات املسيحية في القدس 

منذ عام 1985؛ عضو مؤسس ملجلس أمناء مدارس الفرندز في  رام الله )1985 - 1991( 

وترأست املجلس )1988 - 1991(؛ عضو في املجلس األكادميي للمؤسسة  القبرصية الدولية 

لإلدارة )1985 - 1995(؛ حاصلة على شهادة املاجستير في “التخطيط واإلدارة  والسياسة 

األمريكية  املتحدة  بالواليات    Massachusetts  ،كامبردج هارفرد،  جامعة  من  االجتماعية” 

عام   1986؛ عضو في مؤمترات جمعية بغواش للحوار العاملي منذ عام 1987؛ عملت كمستشارة 

لبرنامج  املرأة التعاوني ملشروع التطوير التعاوني، القدس من عام 1990 - 1991، ولبرنامج املرأة 

في التنمية  القدس من عام 1991 - 1994؛ أصبحت املديرة العامة لدائرة التعليم املستمر التابع 

جلامعة بيرزيت عام   1991 وبقيت في املنصب حتى عام 2002؛ مساعدة أبحاث في جامعة 

هارفرد، كامبردج، عام 1996؛  عضو في املجلس التنفيذي جلمعية الشابات املسيحية في رام 

الله واملجلس احمللي جلمعية  الشابات املسيحية في فلسطني، منذ عام 2002؛ عملت كمستشارة 

حرة في مجال اإلدارة، التدريب  وتقييم املشاريع ملدة عامني )2002 - 2004(؛ مديرة الفرع 

الفلسطيني ملؤسسة التربية ألجل احلياة   )2003 - 2005(؛ تعمل حاليًا كمستشارة رئيسية في 

مكتب لالستشارات التربوية التنموية. 

البربري،يسرىإبراهيم)1923-(
تعليمها  تلقت  1923؛  عام  غزة  في  الدرج  محلة  مواليد  من 

الشميدت  في  مدرسة  الثانوي  وتعليمها  غزة  في  األساسي 

للبنات في القدس؛ نشطت منذ طفولتها ضد االنتداب ثم ضد 

الصهيونية؛ عضو جمعية  الصليب األحمر الدولي أثناء احلرب 

العاملية الثانية؛ نالت شهادة البكالوريوس )عام 1949( من كلية 

اآلداب  بجامعة القاهرة ثم شهادة املاجستير؛ عملت مدرسة 

في مدرسة بنات بئر السبع االبتدائية؛ أصبحت  مديرة وناظرة 

مدرسة الزهراء الثانوية للبنات في قطاع غزة )1949 - 1951(، 

ثم مديرة معهد املعلمات  بقطاع غزة بعد عام 1951، واجلامعة الشعبية )اجلامعة املفتوحة( – فرع 

السيدات بقطاع غزة؛ عضو  سابق في مجلس التعليم العالي؛ عملت مدرسة للتاريخ واجلغرافية 

وأشرفت على تعليم االجتماعيات  في مدارس قطاع غزة؛ عضو مجلس إدارة جمعية احملاربني 

القدماء بقطاع غزة )1957 - 1967(؛ رئيسة  االحتاد النسائي الفلسطيني بقطاع غزة منذ عام 

1964؛ عضو الوفد الفلسطيني لهيئة األمم عام 1963؛  رئيسة احتاد املرأة الفلسطينية في غزة 

منذ عام 1964؛ عضو في املجلس الوطني الفلسطيني منذ  عام 1964؛ عضو مجلس إدارة جمعية 

الهالل األحمر الفلسطيني بقطاع غزة منذ عام 1972 والسكرتيرة  التنفيذية للجمعية منذ عام 

1973؛ عضو مجلس إدارة اجلمعية الوطنية لتأهيل املعاقني في قطاع غزة؛  مستشارة سياسية 

للوفود الرياضية الفلسطينية إلى األردن ومصر والسويد والصني الشعبية؛ منعتها  السلطات 

اإلسرائيلية من السفر منذ عام 1974 لنشاطها السياسي؛ إحدى ثمانية نساء فلسطينيات 

. للعام 2005  للسالم  نوبل  امرأة جلائزة  ملشروع 1000  للسالم  نوبل  جائزة  لنيل    رشحت 

البرغوثي،بشيرعبدالكرمي)1931-2000(
ولد في دير غسانة )قرب رام الله( عام 1931؛ درس في دير 

غسانة، ثم في مدرسة البيرة الثانوية،  ومدرسة الفرندز في رام 

الله وتخرج منها عام 1949؛ التحق باجلامعة األمريكية بالقاهرة 

ونال شهادة  البكالوريوس في االقتصاد والعلوم السياسية عام 

1956؛ أصبح عضوًا في رابطة الطلبة الفلسطينيني أثناء  دراسته 

في القاهرة؛ انتقل إلى األردن حيث نشط في احلزب الشيوعي 

األردني؛ صاحب جريدة  اجلماهير )الشيوعية( من عام 1956 

في شباط/فبراير  األردنية  السلطات  قبل  من  إغالقها  وحتى 

عام   1957 واعتقاله لعضويته في احلزب ملدة ثماني سنوات 

في سجن اجلفر الصحراوي؛ لم ُيسمح له  باحلصول على ترخيص للنشر بعد اإلفراج عنه عام 

1965 واضطر الكتابة حتت اسم مستعار؛ عاد إلى  الضفة الغربية عام 1974 الذي تسنى له 

بفعل قانون جمع الشمل؛ وبعد إبعاد سليمان النجاب عام   1975 تولى رئاسة احلزب الشيوعي 

األردني؛ أصبح رئيس حترير صحيفة  الفجر ملدة عامني )1975 -   1977(؛ رئيس حترير 

اجلريدة األسبوعية الطليعة في القدس )1978 - 1994(؛ مؤسس احلزب الشيوعي  الفلسطيني 

)اآلن يعرف بحزب الشعب الفلسطيني( في األراضي الفلسطينية احملتلة في 10   شباط/فبراير 

عام 1982 وأمني سره حتى وفاته؛ وضع حتت اإلقامة اجلبرية من قبل السلطات اإلسرائيلية 

 في أوائل الثمانينات ومنع من السفر إلى اخلارج حتى عام 1988؛ أصبح عضوًا في اللجنة 

التنفيذية  ملنظمة التحرير الفلسطينية عام 1987؛ أصبح وزيرًا للصناعة في حكومة السلطة 

الوطنية الفلسطينية  في حزيران/يونيو عام 1996؛ عانى من جلطة دماغية عام 1997؛ أعيد  

تعيينه وزيرًا )بدون حقيبة( عام   1998؛ توفي في عمان في 9 أيلول/سبتمبر عام 2000. 
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  شــخـصـيـات
فلـســطينيـة

البرغوثي،متيممريد)1977-(
الفلسطيني  الشاعر  ابن  وهو  1977؛  عام  القاهرة  في  ولد 

األولى  متخصصًا  اجلامعية  دراسته  أنهى  البرغوثي؛  مريد 

القاهرة عام  السياسية من اجلامعة األمريكية في  العلوم  في 

1977؛ وحصل على شهادة  الدكتوراه في العلوم السياسية من 

جامعة بوسطن في الواليات املتحدة عام 2004؛ عمل استاذًا 

 مساعدًا في دائرة العلوم السياسية في اجلامعة األمريكية في 

القاهرة؛ ثم محاضرًا في جامعة برلني؛  كما عمل بقسم الشؤون 

السياسية باألمانة العامة لألمم املتحدة بنيويورك وبعثة االمم 

املتحدة في  السودان؛ ثم عاد ليعمل باحثًا في معهد برلني للدراسات املتقدمة؛ أصدر كتابني في 

العلوم السياسية؛  األول باللغة العربية بعنوان »الوطنية األلفية ، الوفد وبناء الدولة الوطنية في 

ظل االستعمار« صدر عن دار  الكتب والوثائق القومية بالقاهرة عام 2007؛ وكتابه الثاني باللغة 

االجنليزية بعنوان »مفهوم األمة في  العالم العربي«صدر عن دار بلوتو للنشر في لندن عام 2008؛ 

اشتهر في برنامج أمير الشعراء الذي أذيع  في تلفزيون أبو ظبي الفضائي عام 2008؛ وعرف 

بحضور القدس الدائم في شعره وانتصاره لقضية شعبه؛  وأصدر عدة دواوين ومنها؛  ميجنا، 

عن بيت الشعر الفلسطيني برام الله عام 1999 وهو ديوان منشور  باللهجة الفلسطينية؛ املنظر، 

عن دار الشروق بالقاهرة عام 2002 وهو ديوان منشور باللهجة املصرية؛  قالوا لي بتحب مصر 

قلت مش عارف، عن دار الشروق بالقاهرة عام 2005 وهو ديوان منشور  باللهجة املصرية؛ مقام 

عراق، عن دار أطلس للنشر بالقاهرة عام 2005 وهو ديوان منشور باللغة  الفصحى.  

البرغوثي،حسنيجميل)1954-2002(
من مواليد كوبر )قضاء رام الله( عام 1945؛ تلقى تعليمه الثانوي 

في بيرزيت؛ درس اللغة املجرية  واالقتصاد في بودابست؛ عمل 

 1983( عامني  ملدة  بيرزيت  جامعة  في  أكادمييًا  مستشارًا 

في  الدكتوراه  على شهادة  تابع  دراساته وحصل  - 1985(؛ 

األدب املقارن من جامعة واشنطن بالواليات املتحدة  األمريكية؛ 

وجامعة   )1997  -  1994( بيرزيت  جامعة  في  أستاذًا  عمل 

القدس )1994 - 1998(؛ عضو مجلس  إدارة احتاد الكتاب 

الفلسطينيني من عام 1999 وحتى وفاته؛ من أعماله الشعرية: 

توجد ألفاظ أوحش من  هذه )1998( ومرايا سائلة )2000(؛ له 

عدة نصوص إبداعية مثل  حجر الورد )1996(، السادن )1999( ،  سأكون بني اللوز )2001( و 

قصص عن زمن وثني )2002(؛ من رواياته: الضوء األزرق )2000(؛ كتب أيضًا  مسرحيات مثل 

قصة ساحة الورد )1995( وموسم للغرائب )1997( و ما قالته الغجرية؛ شارك في إنتاج  بعض 

األفالم كما كتب كلمات بعض األغاني لفرقة صابرين في القدس؛ توفي في رام الله بعد كفاح مع 

 مرض السرطان في 1 أيار/مايو عام 2002. 

البرغوثي،عبدالكرمي)1914-1985(
ولد في بلدة دير غسانة قضاء رام الله عام 1914؛ أنهى دراسته 

الثانوية في املدرسة الرشيدية بالقدس  عام 1932؛ انضم لقوة 

الشرطة الفلسطينية، ورقي إلى رتبة ضابط عام 1937، التحق 

بقسم حتقيق  اجلرائم حيث عمل في مدن عديدة في فلسطني، 

ورقي إلى درجة مساعد مدير شرطة عام 1948؛ كما  انتسب 

ملعهد احلقوق الفلسطيني في القدس؛ بعد النكبة الفلسطينية 

قائد،  برتبة وكيل  للجيش  العربي األردني  عام 1948؛ انضم 

ثم رقي إلى رتبة قائد وعمل في ألوية الضفة الشرقية؛ في عام 

1956  عهد إليه مبنصب مساعد مدير األمن العام ثم رقي إلى 

رتبة عقيد وترأس احملكمة العسكرية عام   1957؛ كلف مبهام رئاسة جلنة الهدنة األردنية، ثم قيادة 

منطقة اخلليل ثم البلقاء؛ أنهيت خدمته  العسكرية عام 1959، ثم أعيد تعيينه عام 1960 مساعدًا 

ملدير األمن العام؛ تقاعد عام 1961؛ عمل مديرًا  عامًاً لشركة الفنادق والسياحة األردنية؛ أشرف 

على إنشاء فندق عمان الكبير الذي أصبح فندق  االنتركونتنتال وأيضًا فندق القدس ومديرًا له في 

عمان؛ توفي في كانون الثاني 1985 في عمان.  

البرغوثي،عبداللطيف)1928-2002(
شهادة  على  حاصل  الله(؛  رام  )منطقة  عني  كفر  مواليد  من 

في  املاجستير  عام 1958  وشهادة  عام 1956  البكالوريوس 

شهادة  نال  لندن؛  جامعة  من  واإلسالمية  العربية  الدراسات 

الدكتوراه في األدب املقارن  من اجلامعة نفسها عام 1963؛ 

عاد إلى فلسطني وعمل مدرسًا في مدرسة دير جرير الثانوية 

)1947-  1950( ثم موجهًا تربويًا ومديرًا لتدريب املعلمني في 

مدراس وكالة الغوث )األونروا(؛ عمل مذيعًا في  القسم العربي 

في هيئة اإلذاعة البريطانية  BBC؛ مدير برنامج تدريب املعلمني التابع لألنروا بالقدس؛  عمل 

مستشارًا لليونسكو في تدريب املعلمني في البحرين وليبيا واإلمارات العربية املتحدة؛ عمل بعد 

 عودته في جامعة بيرزيت حيث أصبح نائبًا لرئيس اجلامعة للشؤون األكادميية  من عام 1982 - 

1984  وأستاذًا في الدارسات العربية اإلسالمية )أدب عربي جاهلي، أموي وأندلسي وحضارة 

القدس  إسالمية وأدب  شعبي فلسطيني( من عام 1985 - 1997؛ مستشار رئيس جامعة 

)1998-2000(؛ عضو في  مركز اللقاء للدارسات الدينية والتراثية في األراضي املقدسة في 

بيت حلم ورئيس املجلس األعلى  للفولكلوريني الفلسطينيني؛ نشر عدة كتب عن التاريخ والثقافة 

الشعبية والفلكلور الفلسطيني، منها:  األغاني العربية الشعبية في فلسطني واألردن )1979(، 

حكايات جان من بني زيد )1979(، القاموس  الشعبي الفلسطيني )3 مجلدات، 1987، 1993 

و1998(، ديوان االنتفاضة الشعبي )1997(؛ توفي في  رام الله في 7 أيار/مايو عام 2002. 

البرغوثي،عمرالصالح)1894-1965(
من مواليد دير غسانه )قضاء رام الله( عام 1894؛ تلقى تعليمه 

في مدرسة سانت جورج )املطران( في  القدس، ثم في املدرسة 

اإلجنليزية؛ توجه إلى مدرسة سلطاني في بيروت عام 1907؛ 

عاد إلى دير  غسانه وانتقل إلى القدس حيث أسس اجلمعية 

السرية العربية )أغلقها احملافظ العثماني(؛ شارك في  احلركة 

الوطنية املعارضة لسياسات االحتالل البريطاني معارضًا تعيني 

هربرت صموئيل مفوضًا ساميًا  لفلسطني؛  مت ترحيله إلى عكا؛ 

بالقدس عام 1924 ثم  الفلسطيني  تخرج من معهد احلقوق 

عمل  محاضرًا في معهد احلقوق)1933 - 1948(؛ انتقل إلى 

رام الله بعد أحداث النكبة الفلسطينية عام 1948؛  عنّي عضوًا في مجلس األعيان األردني عام 

1952؛ انتخب في البرملان األردني في 1 أيار/مايو عام 1954  وشغل منصب وزير التربية 

والتعليم عام 1955؛ له عدة مقاالت وكتب، منها تاريخ فلسطني )1923(،   اليازوري )1948(؛ 

توفي ودفن في القدس عام 1965. 

البرغوثي،مروان)1959-(
من مواليد كوبر بالقرب من رام الله عام 1959؛ انضم الى حركة 

التحرير الوطني الفلسطيني )فتح( وملل  يبلغ من العمر خمسة 

)التابعة  الشبيبة     الطالبية  حركة  مؤسسي  من  عامًا؛  عشرة 

حلركة فتح( في  الضفة الغربية في أواسط السبعينات؛ سجن 

عام 1978 ملدة أربع سنوات ونصف في السجون  اإلسرائيلية 

بيرزيت عام 1983  لنشاطه في حركة فتح؛ درس في جامعة 

وترأس حركة الشبيبة الطالبية  في جامعة بيرزيت وانتخب رئيسًا 

في  اعتقل  الثمانينات؛  أوائل  في  بيرزيت  طلبة جامعة  ملجلس 

 أيلول/سبتمبر عام 1985 ووضع حتت االعتقال اإلداري ملدة 

تنظيم  في  دورًا  لعب  عام 1987؛  أيار/مايو  األردن  في  إلى  ترحيله  ثم مت  ومن  أشهر  ستة 

االنتفاضة األولى من منفاه في عمان؛ أصبح عضوًا منتخبًا  في املجلس الثوري حلركة فتح 

الفلسطينية في  التنسيق بني قيادة منظمة  التحرير  في آب/أغسطس 1989؛ لعب دورًا في 

الشتات وحركة فتح في الداخل؛ عضو في املجلس املركزي ملنظمة التحرير  الفلسطينية؛ سمح 

له بالعودة إلى الضفة الغربية في نيسان/إبريل 1994؛ نال شهادة البكالوريوس في  التاريخ 

والعلوم السياسية في العام نفسه )أجرت جامعة بيرزيت ترتيبًا خاصًا له، حيث سمحت له بأخذ 

 مساقات جامعية في األردن إلنهاء الساعات املعتمدة املطلوبة، ثم حضر حفل التخرج في بيرزيت 
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عام   1994(؛ أصبح أمني سر اللجنة احلركية العليا حلركة فتح في الضفة الغربية؛ حاز على مقعد 

عن منطقة  رام الله في االنتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت في كانون الثاني/يناير عام 

1996؛ أكمل  دراسته في جامعة بيرزيت وحصل على شهادة املاجستير في العالقات الدولية 

عام 1998؛ قدم ورقة  سحب الثقة في املجلس التشريعي الفلسطيني منتقدًا فيها املوازنة املالية 

للسلطة الفلسطينية؛ قاد  مظاهرات وطنية مركزًا على ضرورة إنهاء االحتالل اإلسرائيلي؛ من أبرز 

قادة االنتفاضة الثانية )منذ  أيلول/سبتمبر 2000(؛ جنا من محاولة اغتيال في آب/أغسطس 

عليه  وحكم  نيسان/إبريل 2002  بتاريخ 15  الله  في  رام  اإلسرائيلي  اجليش  اعتقله  2001؛ 

بالسجن املؤبد في 6 حزيران/يونيو 2004 خلمس مرات  متتالية باإلضافة إلى أربعني سنة بتهمة 

قيادته لكتائب شهداء األقصى؛ بعد وفاة الرئيس ياسر عرفات،  طرح فكرة “قائمة املستقبل” 

 النتخابات املجلس التشريعي 2006 ولكنه تراجع عن الفكرة للمحافظة  على وحدة حركة فتح.

البرغوثي،مريد)1944-(
أنهى  الله عام 1944؛  بالقرب من رام  من مواليد دير غسانة 

تعليمه الثانوي في رام الله؛ درس األدب  اإلجنليزي في جامعة 

أرض  إلى  العودة  من  يتمكن  لم  1967(؛   -  1963( القاهرة 

الوطن بعد احتالل إسرائيل  للضفة الغربية وغزة عام 1967؛ 

عمل كمدرس في الكويت؛ عاد إلى القاهرة في أوائل السبعينات 

ودرّّس  اإلجنليزية لطالب احلقوق؛ عمل كمعلّق سياسي في راديو 

عام  تشرين  الثاني/نوفمبر  في 17  اعتقل  بالقاهرة؛  فلسطني 

1977 ومت ترحيله من القاهرة مع غيره من النشطاء السياسيني 

الفلسطينيني؛ عاش  اثني عشر عامًا في بودابست حيث كان 

ممثل ملنظمة التحرير الفلسطينية؛ عاد إلى القاهرة عام   1995؛ نشر عدة مجموعات من القصائد 

الشعرية، مبا  فيها نشيد للفقر املسلح )1977(، قصائد  الرصيف)1980( و الطوفان وإعادة 

التكوين )1982(؛ نال جائزة جنيب محفوظ للعام 1997 من اجلامعة  األمريكية بالقاهرة لسيرته 

الذاتية رأيت رام الله عن عودته إلى مدينة رام الله عام 1996 بعد غياب دام  ثالثني عامًا )الذي 

الفلسطينية  جائرة  الثقافة  ُنشر عام 1997(؛ في كانون األول/ديسمبر 2000، منحته وزارة 

القصيدة الفلسطينية كجزء من جوائز فلسطني الثقافية للعام 2000.  

البرغوثي،محمد)1968-(
ولد في قرية كوبر قضاء رام الله في عام 1968؛ حصل على 

جامعة  والكمبيوتر  من  الرياضيات  في  البكالوريوس  شهادة 

جامعة  في  العليا  للدراسات  انتسب  1998؛  عام  في  القدس 

النجاح الوطنية بنابلس ليتخصص  في اإلدارة؛ انتخب رئيسًا 

للجمعية  رئيسًا  عمل  متتاليتني؛  لفترتني  اجلامعة  كلية  ملجلس 

اخليرية  اإلسالمية في البيرة؛ اعتقلته قوات االحتالل عدة مرات؛ 

وجرح  حوالي خمس  سنوات  اإلسرائيلية  السجون  في  قضى 

في االنتفاضة األولى عام 1989؛ عني وزيرا للعمل في حكومة 

اسماعيل هنيه األولى في  شهر آذار )مارس( 2006؛ اعتقلته 

السلطات االسرائيلية مرة اخرى لعدة أشهر؛ يقيم في البيرة وناشط  في جلنة الزكاه في احملافظة. 

 

البرغوثي،مصطفى)1954-(
من مواليد القدس عام 1954؛ ذهب عام 1971 لدراسة الطب 

في جامعة موسكو وتخرج عام 1978؛ عاد  إلى القدس وعمل 

في  اإلسالمية؛ عضو  اخليرية  املقاصد  مستشفى  في  كطبيب 

احلزب الشيوعي  الفلسطيني )الذي عرف الحقًا بحزب الشعب 

الفلسطيني(؛ أحد مؤسسي احتاد جلان اإلغاثة الطبية  الفلسطينية 

أكمل  1983؛  عام  منذ  لالحتاد  متطوع  ورئيس   1979 عام 

دراسته وحصل على إجازة في  الفلسفة وعلى شهادة املاجستير 

الواليات  في  واإلدارة من جامعة ستانفورد  األعمال  إدارة  في 

املتحدة  األمريكية؛ عاد إلى فلسطني وأصبح مديرًا ملعهد اإلعالم 

والسياسات الصحية والتنموية في رام الله منذ  عام 1990؛ من مؤسسي احلملة الشعبية الدولية 

حلماية الشعب الفلسطيني؛ رّشح نفسه لالنتخابات  التشريعية الفلسطينية في كانون الثاني/يناير 

عام 1996 )عن منطقة رام الله( ولكنه لم ينجح؛ كان من  قيادات حزب الشعب الفلسطيني وممثاًل 

للحزب في املجلس الوطني الفلسطيني؛ قام بتأسيس  املبادرة الوطنية الفلسطينية إلى جانب 

إبراهيم الدقاق وحيدر عبد الشافي والراحل إدوارد سعيد  في حزيران/يونيو عام 2002 ويشغل 

منصب أمني عام املبادرة؛ اعتقل عام 2002 ومنعته السلطات  اإلسرائيلية من دخول القدس؛ 

ُمنح جائزة منظمة الصحة العاملية عام 2002؛ استقال من قيادة حزب  الشعب الفلسطيني 

ليتفرغ للمبادرة الوطنية الفلسطينية في أواخر عام 2003؛ شارك في احلملة  الشعبية ضد 

جدار الفصل العنصري في محكمة العدل الدولية في الهاي عام 2004؛ نشر مقاالت تركز 

 على املجتمع املدني والتنمية الصحية في فلسطني؛ رشح نفسه النتخابات الرئاسة الفلسطينية 

في  كانون الثاني/يناير عام 2005 وحاز على مجموع 19.48% من األصوات؛ عضو املجلس 

 التشريعي  الفلسطيني عام 2006؛ عني وزيرًا لإلعالم في حكومة الوحدة الوطنية عام 2007. 

بركات،تيسير)1959-(
1959؛  عام  غزة(  )قطاع  لالجئني  جباليا  مخيم  مواليد  من 

الفنون  اجلميلة  كلية  من  البكالوريوس  شهادة  على  حصل 

بجامعة اإلسكندرية في مصر عام 1983؛ عاد إلى فلسطني 

وأقام أول معرض له في دير غسانه؛  عضو مؤسس ملجموعة 

لنقابة  اإلدارية  اللجنة  عضو  1987؛  عام  اجلديدة”  “الرؤيا 
الفنانني الفلسطينيني  منذ عام 1990؛ عمل مدرسًا للفنون في 

معهد دار املعلمات/الطيرة في رام الله؛ شارك في العديد من 

في  باولو  في سان  فلسطني  مّثل  والدولية؛  احمللية   املعارض 

البرازيل عام 1996؛ عضو مؤسس )مع  الفنانة فيرا متاري و 

الفنان سليمان منصور( ملركز الواسطي للفنون في القدس عام 1997؛ افتتح  مقهى “زرياب” 

في رام الله في أواخر التسعينات حيث يعرض أعماله وأعمال فنانني فلسطينيني آخرين. 

بركات،عبدالباري)1885-1954(
ولد في القدس؛ نال شهادة العاملية من جامعة األزهر الشريف 

عام 1931؛ انتدب إمامًا ومدرسًا في  املسجد األقصى املبارك؛ 

شارك في مؤمتر اللجان القومية ضمن وفد القدس عام 1936، 

العامة من قبل سلطات  واعتقل مع  آخرين من الشخصيات 

االنتداب البريطاني خالل سنوات الثورة الكبرى عام 1936؛ 

 ترأس املؤمتر العام جلماعة اإلخوان املسلمني في القدس عام 

1946؛ أحد مؤسسي الغرفة التجارية  العربية في القدس؛ عني 

نائبًا للرئيس الفخري للغرفة التجارية أحمد حلمي عبد الباقي 

في الفترة   1936- 1948؛ ثم تولى رئاستها بعد إعادة تشكيلها في أعقاب النكبة الفلسطينية 

عام 1953؛ توفي في  القدس عام 1954. 

بركات،فائقعبدالباري)1924-(
ولد في القدس عام 1924؛ نال شهادة البكالوريوس في التجارة 

واالقتصاد من جامعة بغداد؛ عمل مديرًا  لقسم االستيراد في 

دائرة الصناعة في الفترة )1944- 1948(؛ عني مديرًا للغرفة 

التجارية الصناعية  العربية في القدس عام 1967؛ عضو في 

املجلس  في  عضو  األردني؛  السياحي  االستشاري  املجلس 

 الوطني الفلسطيني األول عن منطقة القدس؛ عضو في جمعية 

العليا  املناضل اجلريح؛ شارك في عضوية  الهيئة اإلسالمية 

في القدس عقب حرب حزيران عام 1967؛ انتخب عضوًا في 

مجلس أمانة القدس   )بلدية القدس العربية( عام 1964؛ تقاعد عن العمل في عام 1998 واستقر 

في مدينة القدس.
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 بركة،السيدحسن)1956-(
ولد في قرية بني سهيلة )خان يونس( عام 1956؛ خريج كلية 

اآلداب من جامعة اإلسكندرية مبصر عام   1979؛ عمل كمدرس 

في اجلزائر، ثم في فلسطني؛ قامت السلطات اإلسرائيلية باعتقاله 

ثالث مرات في  أواخر الثمانينات وبترحيله إلى لبنان عام 1989 

اإلسالمي؛ شارك  في  اجلهاد  السياسية حلركة  القيادة  بتهمة 

تأسيس “شهيد فلسطني” التي ساعدت في إنشاء املستشفيات 

مجلة  خاللها  من  نشر  فلسطني  التي  علماء  هيئة  إلى  إضافة 

لبنان  في  الفلسطينية  املؤسسات  من  وغيرها  املنير،  السراج 

خالل فترة  إبعاده التي دامت عشرة سنوات؛ له عدة منشورات 

ومقاالت؛ عاد إلى فلسطني مع انعقاد املجلس  الوطني الفلسطيني في غزة عام 1998؛ أصبح 

مديرًا عامًا في وزارة الشباب والرياضة الفلسطينية؛  انخرط في النشاطات الثقافية والدينية؛ 

استقال لترشيح نفسه في االنتخابات الفلسطينية عام 2005  كمرشح مستقل ملنصب رئيس 

السلطة الوطنية الفلسطينية حيث حصل على ما نسبته 1.27% من  األصوات. 

بركة،محمد)1955-(
ولد في شفا عمرو عام 1955 لعائلة أصلها من قرية صفوريا 

البكالوريوس  ونال  شهادة  أبيب  تل  بجامعة  التحق  )املدمرة(؛ 

تل  العرب في جامعة  الطلبة  تخصص رياضيات؛ رئيس جلنة 

أبيب؛ أحد مؤسسي  االحتاد القطري للطالب اجلامعيني العرب 

اليهودية  الكامبوس  حركة  من  جزءًا  كان  لها؛  رئيسًا  وانتخب 

-  العربية وفي اللجنة املناهضة للحرب اللبنانية؛ عضو املكتب 

إدارة  مجلس  اإلسرائيلي؛  عضو  الشيوعي  للحزب  السياسي 

جريدة االحتاد ومعهد إميل توما لألبحاث؛ مرّكز جلنة الدفاع 

إغاثة  جلنة  في  ناشط  داخل  إسرائيل؛  العربية  األراضي  عن 

1987(؛  عام  األولى  االنتفاضة  اندالع  )بعد  الفلسطينيني 

عضو املجلس  الدولي للسالم في الشرق األوسط؛ انتخب سكرتيرًا عاما حلزب حداش )اجلبهة 

الدميقراطية للسالم  واملساواة( عام 1992 وترأس احلزب عام 1999؛ انتخب ممثاًل للحزب في 

الكنيست عامي 1999 و   2003؛ نائب املتحدث في الكنيست السادس عشر.   

برناوي،فاطمة)1942-(
القدمية  البلدة  في  اإلفريقية  اجلالية  من  1942؛  عام  ولدت 

بالقدس؛ عملت كممرضة في قلقيلية في  اخلمسينات؛ من نشطاء 

حركة فتح في البلدة القدمية بالقدس عام 1967؛ حكمت عليها 

األول/أكتوبر  املؤبد في تشرين  بالسجن  احلكومة  اإلسرائيلية 

عام 1967؛ مت اإلفراج عنها ألسباب صحية في  تشرين الثاني/

نوفمبر عام 1977 بعد قضاء عشرة سنوات في سجن الرملة ومت 

ترحيلها إلى األردن؛  استقرت بعدها في لبنان كممرضة؛ انتقلت 

إلى تونس مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1982؛ عادت  إلى 

أريحا في متوز/يوليو 1994 عينت أول رئيسة للشرطة النسائية الفلسطينية.  

برهم،غساننعيم)1952-(
من مواليد الزبابدة )بالقرب من جنني( عام 1952؛ تلقى تعليمه 

حيث  العربية  جامعة  بيروت  في  ثم  الثانوية  جنني  مدرسة  في 

لوزارة  قانوني  حصل على إجازة في احملاماة؛ عمل كمسئول 

الداخلية في اإلمارات  العربية املتحدة؛ مؤسس جريدة فلسطني 

اجلديدة في جنني ونشر أول عدد لها في أيار/مايو عام 2000؛ 

 أعلن عام 2001 بأنه سيرشح نفسه لالنتخابات، ولكن سرعان 

ما مت تأجيل إجراء االنتخابات؛ دعا إلى  القضاء على الفساد 

في السلطة الوطنية الفلسطينية، عدم تدخل الواليات املتحدة في عملية السالم،  وتوقيع اتفاقية 

مع إسرائيل استنادًا إلى خطة التقسيم الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام   1947؛ 

كمرشح  نفسه  بترشيح  فكر  الفلسطينيني؛  الالجئني  بقضية  يتعلق  فيما  تنازالت  أية  يعارض 

 مستقل في االنتخابات الرئاسية الفلسطينية التي جرت في كانون الثاني/يناير عام 2005، ولكن 

سرعان  ما سحب ترشيحه؛ يدير مكتب محاماة في جنني؛ يكتب القصص القصيرة والروايات 

واملسرحيات.

البستاني،وديع)1888-1954(
من مواليد الدبية في جبل الشوف في لبنان عام 1888؛ درس 

في اجلامعة األمريكية في بيروت، ثم  استقر في فلسطني؛ عمل 

قصائده  )حتمل  تقدمية  مواقف  له  وكاتب؛  ومترجم  كشاعر 

العديد من  املضامني املتعلقة باالنتداب البريطاني وتعد وثائق 

تاريخية هامة حول تلك احلقبة التاريخية(؛ من أوائل  املفكرين 

العرب الذين نبهوا الرأي العام ألخطار الصهيونية ووعد بلفور 

وسياسة حكومة االنتداب  البريطاني؛ قاد مظاهرة في آذار/

مارس عام 1920 وهتف خاللها أغاني سياسية قام بتأليفها؛ 

من أول من  نقل رباعيات عمر اخليام إلى اللغة العربية )في عام 

1915(؛ من بني مجموعاته ديوان الفلسطينيات    )1946(؛ أجرى أيضًا دراسة تاريخية وقانونية 

حول بطريركية الروم األرثوذكس في القدس؛ توفي عام   1954. 

بسيسو،أحمدصخرخلوصي)بسيسو،صخر()1944-(
االبتدائية  الدراسة  أنهى  1944؛  عام  السبع  بئر  مواليد  من 

واإلعدادية والثانوية في قطاع غزة؛ درس  الهندسة في مصر؛ 

انضم إلى حركة التحرير الوطني الفلسطيني )فتح( عام 1964؛ 

ترأس االحتاد العام  لطلبة فلسطني، فرع أسيوط، عام 1965 

لالحتاد  التنفيذية  الهيئة  عام 1968؛ عضو  اإلسكندرية  وفي 

الوطني  املجلس  عضو  1969؛  عام  فلسطني  العام  لطلبة 

التنفيذية  لالحتاد  الهيئة  رئيس  1969؛  عام  منذ  الفلسطيني 

العام لطلبة فلسطني )1974 - 1981(؛ عضو املجلس املركزي 

ملنظمة التحرير الفلسطينية في  الفترة من 1974 - 1981؛ منذ عام 1977 عضو حركة التحرير 

الوطني الفلسطيني )فتح( )فرع مصر(؛ عضو  املجلس الثوري حلركة فتح منذ عام 1974 وحتى 

اآلن؛ نائب أمني سر املجلس الثوري حلركة فتح؛  ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في املجر في 

الفترة 1982 - 1985؛ عمل كمساعد رئيس الدائرة  السياسية ملنظمة التحرير الفلسطينية؛ مت 

تعيينه محافظًا خلان يونس، غزة، خالل األعوام 1996- 2001  ثم محافظًا لشمال غزة منذ عام 

2001؛ نائب أمني صندوق املجلس الثوري حلركة فتح؛ شارك في  العديد من املؤمترات والندوات 

الطالبية والشبابية على مستوى العالم؛ شارك في تأسيس االحتاد العام  للطلبة والشباب العرب؛ 

مت تعيينه وزيرًا للشباب والرياضية في شباط/فبراير عام 2005. 

بسيسيو،سعدي)1912-1982(
في  األمريكية  اجلامعة  في  درس  1912؛  عام  غزة  في  ولد 

بيروت بعد عام 1930، ثم في جامعة دمشق،  حيث حصل على 

ليسانس في احلقوق عام 1933؛ أكمل دراسته العليا في جامعة 

باريس ونال دبلوم  عالي في االقتصاد والعلوم املالية عام 1936 

وعلى شهادة الدكتوراه في احلقوق عام 1937؛ زاول  احملاماة 

في األردن والقدس؛ في غضون النكبة الفلسطينية عام 1948 

نزح إلى العراق، حيث أصبح  مدرسًا في كلية احلقوق في جامعة 

بغداد؛ أصبح مستشارًا لوزارة العدل السورية ووزارة اخلارجية 

وسوريا(؛  بني مصر  )االحتاد  املتحدة  العربية  في  اجلمهورية 

عمل سفيرًا جلامعة الدول العربية في جنيف  وممثاًل ملنظمة التحرير الفلسطينية فيها؛ عاد إلى 

القانون في جامعة حلب؛ من  مؤلفاته: الصهيونية: نقد وحتليل )1945(،  سوريا حيث درّس 

ومحاضرات في القانون )1949(؛ توفي عام 1982. 
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بسيسو،عاطف)1948-1992(
ولد في غزة عام 1948؛ تخرج من اجلامعة األمريكية في بيروت؛ 

من مؤسسي جلنة تنظيم العمل  الفدائي للطلبة التابعني حلركة 

فتح؛ كان من عناصر قوات األمن الفلسطينية )التي أسسها 

الشابة  الفلسطينية  الكوادر  تدريب  على  عمل  صالح  خلف(؛ 

في مهارات حفظ األمن وإرسالهم إلى أوروبا لتعلم  فنون حفظ 

األمن؛ كان مطلوبًا من قبل إسرائيل كمشتبه من املخططني 

لعمليات ميونيخ عام 1972؛  الضابط الرابع )بعد صالح خلف، 

وليد منر، وهايل عبد احلميد( جلهاز األمن الفلسطيني املوحد 

الذي  تأسس عام 1974؛ تولى دور مسئول األمن في منظمة 

التحرير الفلسطينية بعد اغتيال صالح خلف عام   1991؛ مت تكليفه ليكون مسئوالً عن أمن 

الفلسطينيني املشاركني في مؤمتر مدريد للسالم عام 1991   )بالتعاون مع السلطات االسبانية(؛ 

قائم بأعمال رئيس املخابرات لدى منظمة التحرير الفلسطينية؛ مت  اغتالته من قبل إسرائيل في 

8 حزيران/يونيو عام 1992 خارج الفندق الذي كان يقيم فيه في باريس  حيث كان في مهمة 

لالجتماع مع وكالء االستخبارات الفرنسية ملناقشة أمور أمنية. 

بسيسو،فؤادحمدي)1943-(
من مواليد يافا عام 1943؛ التحق بجامعة اإلسكندرية وحصل 

على شهادة البكالوريوس في التجارة من  كلية االقتصاد والعلوم 

السياسية عام 1964 وعلى شهادة املاجستير في االقتصاد 

األعوام  خالل  األردني  املركزي  في   البنك  عمل  عام 1966؛ 

1968   -   1973؛ عمل كمستشار اقتصادي في سلطنة ُعمان 

ُعمان  بنك  مؤسسي  وأحد   1979  -  1973 بني  في  الفترة 

اإلمنائي، حيث أصبح عضوًا في مجلس أمنائه األول؛  شغل 

منصب األمني العام اللجنة الفلسطينية - األردنية التي أدارت 

صندوقًا لدعم صمود الشعب  الفلسطيني في األراضي احملتلة خالل األعوام 1979- 1989؛ 

أكمل دراسته العليا ونال شهادة الدكتوراه  في العلوم االجتماعية )االقتصاد الدولي( من جامعة 

درهام البريطانية في اململكة املتحدة، وعلى رتبة  بروفسور  Professor  في العلوم االقتصادية 

واملالية عام 1982؛ أشرف على مكتب تخطيط البرامج  والتعاون الفني التابع لألمم املتحدة في 

فلسطني من عام 1989 - 1993؛ ألقى محاضرات عن قضايا  البنوك لطالب الدراسات العليا في 

األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية في عمان وأصبح عضوًا  في مجلس أمناء األكادميية؛ 

عني كأول محافظ لسلطة النقد الفلسطينية في كانون األول/ديسمبر 1994   )حتى عام 2002(؛ 

عضو دائم في مؤسسة جامعة درهام البريطانية للدارسات اإلسالمية والشرق  أوسطية؛ عضو 

مؤسس للجمعية العربية للدراسات االقتصادية؛ رئيس املجموعة االقتصادية الفلسطينية  وعضو 

مجلس إدارة احتاد البنوك العربية؛ متخصص في القضايا االقتصادية في العالم العربي، خاصة 

لالستشارات  االقتصادي  املستقبل  “مركز  مؤسسي  أحد  االقتصادية؛  باملقاطعة  فيما  يتعلق 

في  في عمان، و”مركز املستقبل لالستشارات والدراسات املالية”  والدراسات  اإلستراتيجية” 

فلسطني خالل )2003   - 2005(؛ رئيس حترير مجلة املستقبل االقتصادي التابعة للمركز؛ عينه 

الرئيس الراحل ياسر عرفات  كمستشار اقتصادي عام 2004؛ له عدة مقاالت تتعلق بالتنمية 

االقتصادية. 

بسيسو،معني)1926-1984(
من مواليد غزة عام 1926؛ أكمل دراسته الثانوية في كلية غزة 

التحق باجلامعة األمريكية  بالقاهرة وتخرج عام  عام 1948؛ 

1952 متخصصًا في األدب والصحافة؛ نشر قصائد سياسية 

في الصحف واملجالت  املصرية والفلسطينية في الوقت الذي 

يتابع فيه دراسته اجلامعية؛ عمل كمدرس في مخيمات  كان 

 الالجئني؛ عمل كمحرر ثقافي ملجلة األهرام املصرية منذ عام 

1960؛ ترك القاهرة بعد وفاة جمال عبد  الناصر عام 1970؛ 

كان مقربًا إلى الشيوعيني؛ تولى رئاسة حترير مجلة الثورة في 

سوريا عام 1980؛ له  أعمال شعرية ومسرحية ونثرية منها: ديوان املعركة )1952(، األردن 

واقفة )1966(، عطر  القلب )1964(، األشجار متوت  فلسطني  في  الصليب )1958(،  على 

األرض والناس )1967(، قصائد عن زجاج  النوافذ   )1970( و دفاتر فلسطينية - مذكرات 

)1978(؛ ترجمت مجموعته وطن في القلب باللغة الروسية في  موسكو عام 1970؛ ترجمت 

 بعض أعماله إلى اللغة االجنليزية؛ توفي في لندن إثر سكتة قلبية عام   1984؛ ُدفن في القاهرة.

بشارة،عزمي)1956-(
وترعرع  الرامة في اجلليل عام 1956؛ نشأ  من مواليد كفر 

القطرية  الناصرة؛ أسس في عام 1974 جلنة  الثانويات  في 

ناشط  العرب؛  الطالب  احتاد  مؤسسي  أحد  العرب؛  للطالب 

العبرية  واجلامعة  في  جامعة حيفا  الطلبة  تأسيس جلان  في 

بالقدس، وناشط في جلنة حماية األراضي )التي تأسست عام 

1976( في  معارضة االحتالل العسكري اإلسرائيلي؛ حاصل 

على شهادة الدكتوراه في الفلسفة والعلوم السياسية  من جامعة 

هبولدت  Humboldt University  في برلني الشرقية عام 

1986؛ عمل محاضرًا في جامعة  بيرزيت ملدة عشرة سنوات 

وكان رئيسًا لدائرة الفلسفة والدراسات الثقافية فيها ملدة عامني )1990 -   1992(؛ أسس مع 

زمالء فلسطينيني آخرين املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية )مواطن( في  رام الله إضافة 

إلى تأسيسه )مع بعض زمالء إسرائيليني( مجلة مختصة بقضايا نقدية فكرية اجتماعية؛  عمل 

أيضًا كباحث رئيسي في مؤسسة فان لير بالقدس في األعوام 1990-1996؛ أصبح عضوًا 

في  القائمة الشيوعية اجلديدة )راكاخ( ولكنه ترك احلزب ليساهم في تأسيس اجلمعية الوطنية 

الدميقراطية   - بريت ليئومي )حركة أبناء البلد(؛ انتخب في الكنيست في أيار/مايو عام 1996 

ممثاًل حركة “أبناء البلد”؛  أول عربي داخل اخلط األخضر يرشح نفسه ملنصب رئيس الوزراء 

اإلسرائيلي عام 1999 ولكنه سحب  ترشيحه قبل موعد االنتخابات؛ في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 

2001 صوّت الكنيست على إزالة حصانته  الدبلوماسية كعضو كنيست وذلك للبدء مبقاضاته 

اجلنائية بتهمة “التحريض” وحتديدًا خلطاباته التي  ألقاها في أم الفحم )في حزيران/يونيو 

2000( وسوريا )حزيران/يونيو 2001( معّبرًا عن دعمه ملقاومة  االحتالل اإلسرائيلي لألراضي 

الفلسطينية وجنوب لبنان )وكانت أول مرة يتم فيها جتريد عضو كنيست  من حصانته بسبب 

تصريحاته السياسية(؛ في 1 نيسان/إبريل 2003، قامت محكمة الناصرة بإسقاط  الدعوى 

املرفوعة ضده فيما يتعلق بزياراته إلى سوريا؛ كتب بشكل مكثف حول قضايا الدميقراطية 

 واملجتمع املدني والصراع الفلسطيني-اإلسرائيلي وقدم حتليالت غنية حول الوضع في املنطقة؛ 

 استقال من من الكنيست اإلسرائيلي عام 2007؛ آثر البقاء خارج الوطن حتى ال يتم اعتقاله 

وسجنه  بتهم إسرائيلية حول اتصاالته مع سوريا وحزب الله في لبنان.  

البشتاوي،مصطفىسالم)نصريوسف()1943-(
من مواليد جسر املجامع في وادي األردن )قرب بيسان( عام 

1943؛ انتقل مع عائلته إلى األردن عام   1948؛ تلقى تعليمه 

املبكر في الشونة الشمالية؛ أكمل تعليمه الثانوي في مدرسة 

حسن الصباح في  اربد، األردن، عام 1964؛ انضم إلى حركة 

وبجناحها   1964 عام  )فتح(  الفلسطيني  الوطني  التحرير 

 العسكري عام 1965؛ حاصل على شهادة البكالوريوس في 

التاريخ اإلسالمي من جامعة بيروت العربية؛  درس االقتصاد 

اإلسالمي في جامعة اليرموك في األردن؛ تلقى تدريبًا في كلية 

“نان كني” العسكرية في  الصني )متوز/يوليو - كانون األول/ديسمبر 1967(؛ أصبح مسؤواًل 
للعمليات املركزية حلركة فتح في  السلط، األردن، عام 1968؛ في بداية عام 1969 مت تعيينه نائبًا 

للقطاع الشمالي في اربد؛ أسس قوات  الثورة الفلسطينية في وقت الحق من تلك السنة في 

منطقة العرقوب في لبنان؛ أسس قطاع اجلوالن  في اجلبهة السورية ونشط في معارك أيلول 

األسود عام 1970؛ استلم القوة احملمولة وشارك في حرب  أكتوبر عام 1973 ثم اشترك في 

اجلبهة السورية على أثر تراجع القوات السورية من منطقة “سعسع”؛   التحق، بالنيابة عن 

منظمة التحرير الفلسطينية، في بعثة ميدانية عام 1974 إلى الفيتنام لدارسة الثورة  الفيتنامية؛ 

استلم كتيبة شهداء أيلول في صور أثناء احلرب األهلية في لبنان عام 1975؛ نائب قائد  منطقة 
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شمال لبنان في نفس العام؛ درس في كلية فسترل  College of Vistrel  في موسكو عام 

1978؛  تولى قوات اليرموك عام 1979؛ انتقل مع منظمة التحرير الفلسطينية إلى تونس عام 

1982؛ أصبح قائدًا  لقوات الكرامة في األردن عام 1986؛ انتخب عضوًا في اللجنة املركزية حلركة 

فتح في آب/أغسطس   1989؛ عاد إلى غزة في 8 أيار/مايو 1994 مع قيادة منظمة التحرير وكان 

مدير األمن العام والشرطة  الفلسطينية برتبة لواء، ومقره الرئيسي في غزة؛ عمل منذ عام 1995 

مسئوالً عن احملادثات  اإلسرائيلية - الفلسطينية املشتركة في غزة؛ أشرف على انسحاب اجليش 

اإلسرائيلي من جنني في  تشرين الثاني/نوفمبر 1996؛ بقي رئيسًا لقوات األمن العام الفلسطينية 

في غزة؛ أصبح عضوًا )وزير  الداخلية( في حكومة الطوارئ الفلسطينية التي تشكلت في تشرين 

األول/أكتوبر 2003 )وحتى تشرين  الثاني/نوفمبر 2003(. 

بشير،سليمان)1947-1991(
من مواليد املغار )بالقرب من طبريا( لعائلة درزية؛ تلقى تعليمه 

في مدينة الناصرة؛ التحق باجلامعة  العبرية في القدس وحصل 

على شهادة البكالوريوس في التاريخ وعلم االجتماع عام 1971 

إلى  انضم  1973؛  عام  التاريخ  في  شهادة  املاجستير  وعلى 

احلزب الشيوعي اإلسرائيلي؛ تابع دراسته وحصل على  شهادة 

كأستاذ مساعد  عام 1976؛ عمل  لندن  الدكتوراه من جامعة 

في جامعة بيرزيت، ثم في جامعة  النجاح الوطنية بنابلس عام 

1978، حيث أصبح نائب الرئيس للشؤون األكادميية؛ لقي كتابه 

بعنوان  مقدمة إلى التاريخ اآلخر: نحو قراءة جديدة للتراث اإلسالمي )نشرها بنفسه عام 1984( 

 Rhode  الكثير من  اجلدل؛ استقال من جامعة النجاح وأصبح أستاذًا زائرًا في كلية رود آيالند

Island College in  Providence، ثم أستاذًا زائرًا )بحث وتدريس( في جامعة برنستون 
بالواليات املتحدة األمريكية؛ عاد إلى  القدس، حيث توفى نتيجة إصابته بنوبة قلبية حادة عام 

عام 1977(،  أوالً  )نشرت  الشرق  العربي: 1918- 1928  الشيوعية في  مؤلفاته  1991؛ من 

 جذور الوصاية األردنية: دراسة في وثائق األرشيف  الصهيوني )1981(، توفي عام 1991.  

البطراوي،محمدخالد)1931-(
ولد في قرية أسدود عام 1931؛ درس في مدرسة القرية ثم عمل 

االحتاد  في جريدة  القدس؛   كتب  كهرباء محافظة  في شركة 

الصادرة في يافا، ومجلة الغد وفي عدد من الصحف اللبنانية 

واملصرية؛ ساهم  في اإلشراق على املجلة األدبية األفق اجلديد 

الصادرة في القدس في أوائل الستينات؛ رئيس حترير  مجلة 

لصحيفة  أدبي  ومحرر   )1975  -  1974 الفترة  )في  الفجر 

لطليعة؛ كان ناشطًا في احلزب الشيوعي  الفلسطيني؛ عمل كناقد 

أدبي؛ شغل منصب مدير عام املسرح الوطني الفلسطيني في 

القدس )1990   - 1991(؛ من مؤلفاته خصائص املسرح الفلسطيني قبل النكبة )نشرت في مجلة 

الزاوية، 2002(؛  مستشار في وزارة الثقافة الفلسطينية.

البكري،محمد)1953-(
ولد في البعنة )اجلليل( عام 1953؛ خريج جامعة تل أبيب عام 

1976، تخصص متثيل ومسرح؛ عمل  كممثل سينمائي ومسرحي؛ 

شارك في عدة مسرحيات وأفالم مثيرة للجدل أعدها مخرجون 

 فلسطينيون وإسرائيليون ودوليون، منها حكاية اجلواهر الثالث 

للمخرج  وحيفا  خليفي   )1993(  ميشيل  الفلسطيني  للمخرج 

شارك  التي  الدولية  األفالم  من  )1997(؛  مشهراوي  رشيد 

 ،)1993(    )The Mummy Lives (   املومياء حياة  فيها 

 ،)2000(   Hanna K.   ،)2001(   The Body  اجلسد

وخصوصي  Private      )2004(؛ من أفالمه أيضا فيلم درب 

التبانات )1997(؛ كاتب ومنتج ومخرج فيلم جنني جنني )2002( 

الذي  عالج الغزو اإلسرائيلي ملخيم جنني لالجئني الفلسطينيني في نيسان/إبريل عام 2002، 

والذي ُمنع من  قبل إسرائيل في البداية ولكنه حاز على جائزة أفضل فيلم في مهرجان قرطاجة 

 السينمائي الدولي عام   2002 واجلائزة الدولية لألفالم والتقارير الوثائقية املتوسطية  عام 2003. 

بالطة،تيري)1966-(
ولدت في القدس في 14 آب/أغسطس عام 1966؛ حصلت على 

الشهادة الثانوية من مدرسة راهبات  الوردية في القدس عام 

1983؛ التحقت بجامعة بيرزيت لدراسة علم االجتماع )تخرجت 

بشهادة  البكالوريوس عام 1992؛ اعتقلتها السلطات اإلسرائيلية 

مت  -   1989(؛   1987( األولى  االنتفاضة  خالل  مرات  عدة 

اإلفراج عنها بعد تدخل الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر 

وعقيلة الرئيس الفرنسي  ميتران؛ منحت جائزة اخلدمات املميزة 

)التي مقرها شيكاغو(  الفلسطينية  من حملة حقوق اإلنسان 

عام   1989؛ حصلت على منحة هيوبرت هامفري للدراسات العليا وتعلمت في جامعة مينيسوتا 

 Minnesota   في الواليات املتحدة األمريكية ملدة عام واحد )1994 - 1995(؛ عملت كباحثة 

اإلنسان  الفلسطيني حلقوق  املعلومات  ومركز  بالقدس  العربية  ميدانية في جمعية  الدراسات 

  )Eyewitness Israel ( ؛  منسقة القدس  لبرنامج صيفي)خالل األعوام 1987 – 1991(

نظمته اللجنة العربية - األمريكية للقضاء على  التمييز عام 1988؛ مساعدة مسئولة لألبحاث في 

مكتب وكالة الغوث في القدس )1991 - 1995(؛  منسقة برنامج في طاقم شؤون املرأة في رام 

الله )1995 - 1997(؛ مديرة املركز النمساوي للخدمات  االجتماعية في البلدة القدمية بالقدس 

)1998 - 2000(؛ رئيسة مجلس أمناء مركز الدراسات النسوية  في القدس منذ عام 2000؛ 

إحدى مؤسسات ومديرة مدرسة وروضة “اجليل اجلديد” في أبو ديس  بالقدس منذ عام 2001؛ 

شاركت في أعمال وثائقية خاصة عن القدس  والصراع العربي - اإلسرائيلي منذ  عام 2002؛ 

منسقة في دائرة الضغط للحملة الفلسطينية للحرية والسالم عام 2004؛ عملت في دائرة  احلشد 

واملناصرة في جلان اإلغاثة الزراعية الفلسطينية في رام الله منذ عام 2004؛ من أعمالها إنتاج  فيلم 

 وثائقي بعنوان اجلدار احلديدي )2006(، وفيلم القدس: القصة من اجلانب الشرقي )2007(.  

باّلطة،عيسى)1929-(
من مواليد القدس عام 1929؛ خريج كلية الفرير الثانوية عام 

1947؛ التحق بكلية احلقوق في القدس؛  أصبح مدرسًا للغة 

املطران  ومدرسة   1952 عام  الفرير  كلية  في  العربي  األدب 

في القدس حتى عام   1968؛ أكمل دراساته العليا في مجال 

وآدابها  العربية  اللغة  في  ثم  االجتماعية  والعلوم  االقتصاد 

1970؛  عام  لندن  جامعة  من  دكتوراه  شهادة  وحصل  على 

هاجر إلى الواليات املتحدة األمريكية، ثم إلى كندا عام   1975؛ 

معهد  في  اإلسالمية  والدراسات  العربي  األدب  في  بروفسور 

الدراسات اإلسالمية بجامعة مكغل  في مونتريال، كندا ) McGill University (؛ مترجم 

وكاتب؛ من أعماله: عائد إلى القدس )رواية( )1998(،  نافذة على احلداثة: دراسات في أدب 

جبرا إبراهيم جبرا )2002(، صخر وحفنة من تراب:  مقاالت في النقد األدبي )2005(؛ منحته 

جمعية دراسات الشرق األوسط لشمال أمريكيا جائزة  املعلّم املخلص للعام 2004 تقديرًا لعمله 

في دراسات الشرق األوسط. 

باّلطة،كمال)1942-(
من مواليد القدس عام 1942؛ درس في أكادميية الفنون اجلميلة 

 Corcoran  جاليري  للفنون كوركوران  ومدرسة  روما  في 

Gallery School of Art  في واشنطن؛ انتقل إلى الواليات  
املتحدة األمريكية عام 1968  حيث درّس في جامعة جورجتاون 

 Georgetown University؛ كان مبوضوع اخلط العربي 

منذ الثمانيات؛  حصل على عدة منح إلجراء األبحاث عن الفن 

اإلسالمي في املغرب واألندلس عام 1993 وعام 1994؛  تعرض 
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رسوماته في عدة مراكز ذات اعتبار مثل معهد العالم العربي في باريس واملتحف البريطاني في 

 لندن والبنك الدولي في واشنطن؛ نشر عدة مقاالت عن الفن والتي ظهرت في عدة دوريات عاملية، 

باليد، مثل: كتاب األوائل )1992(،  التي أعدها  الفنانني  لكتيبات  إلى نسخ خاصة   باإلضافة 

رباعيات  ثالث )1994( وطوباويات )1998(؛ من أعماله: استحضار املكان: دراسة في الفن 

التشكيلي  الفلسطيني املعاصر )2000(، ؛ منحته وزارة الثقافة الفلسطينية جائزة الفنون اجلميلة 

في كانون  األول/ديسمبر 2004؛ يعيش ويعمل في مينتون، جنوب فرنسا. 

بلعاوي،حكمعمر)1934-(
من مواليد بلعا )قرب طولكرم( عام 1934؛ حاصل على دبلوم 

في كل من اإلدارة والصحافة والتربية؛ نائب  رئيس جلنة اإلعالم 

املركزي حلركة فتح من سنة 1968- 1978؛ عمل سفيرًا ملنظمة 

التحرير  الفلسطينية في ليبيا من عام 1973- 1975 وتونس من 

عام 1983- 1994؛ عضو اللجنة املركزية حلركة  فتح منذ آب/

أغسطس 1989؛ ممثل حركة فتح في املجلس املركزي ملنظمة 

التحرير الفلسطينية؛ عضو  املجلس الثوري حلركة فتح؛ رشح 

نفسه لرئاسة املخابرات التابعة ملنظمة التحرير بعد وفاة صالح 

وأصبح  أوسلو  اتفاقيات  توقيع  بعد  فلسطني  إلى  عاد   خلف؛ 

املفوض العام لألمن الوطني وسكرتير مجلس  األمن القومي الفلسطيني )1994-1996(؛ انتخب 

عضوًا في املجلس التشريعي الفلسطيني ملنطقة  طولكرم )عن حركة فتح( في االنتخابات التشريعية 

في كانون الثاني/يناير عام 1996؛ عني وزيرا للداخلية  ومثل فلسطني احملتلة في مجلس وزراء 

الداخلية العرب؛ عضو في املجلس الوطني الفلسطيني؛ أصبح  سكرتيرا للحكومة الفلسطينية في 

الثالثني من نيسان/إبريل عام 2003؛ عينه مجلس األمن الوطني  الفلسطيني كقائم بأعمال وزير 

الداخلية في 16 تشرين األول/أكتوبر 2003، ثم كوزير للداخلية في  تشرين الثاني/نوفمبر 2003 

)حتى شباط/فبراير 2005(؛ باإلضافة إلى عمله السياسي، عني سكرتيرًا  الحتاد الصحافيني 

والكتاب الفلسطينيني. 

البنا،رمي)1966-(
األول/ كانون   8 في  اجلليل(  )في  الناصرة  مدينة  في  ولدت 

العالي  في  املعهد  والغناء  املوسيقى  درست  1966؛  ديسمبر 

للموسيقى في موسكو، وتخرجت  )سنة 1991(؛ غنت املوسيقى 

املستوحاة من التراث  والثقافة الفلسطينية التي ترافقت مع كلمات 

شعراء فلسطينيني معروفني؛ أنتجت موسيقى تهاليل   )قصص 

املقاومة؛ رافق صوتها عدة  وأغاني  النوم(  لألطفال عند ساعة 

أفالم ومسرحيات وانتاجات  تلفزيونية؛ مت اختيارها للحصول على 

بركة قداسة البابا يوحنا بولس الثاني في كاتدرائية النودتردام 

في  القدس، ممثلة الفنانني الفلسطينيني؛ حصلت على عدة جوائز 

ومكافآت، مبا فيها الشهادة الفخرية  باعتبارها “شخصية العام” و “سفيرة السالم” في روفيرتو، 

إيطاليا؛ منحتها وزارة الثقافة الفلسطينية  جائزة الغناء في كانون األول/ديسمبر عام 2004 

كجزء من اجلوائز الثقافية الفلسطينية للعام 2000؛ من  ألبوماتها وحدها بتبقى القدس )2002(؛ 

شاركت في العديد من احلفالت املوسيقية احمللية والعاملية  واملهرجانات املوسيقية. 

البنا،صبريخليل)أبونضال()1937-2002(
ولد في مدينة يافا في أيار/مايو عام 1937؛ تلقى تعليمه في 

خالل  غزة  عائلته  إلى  مع  نزح  القدس؛  مدارس  في  ثم  يافا، 

نابلس حيث تخرج  إلى  انتقل  الفلسطينية عام 1948؛  النكبة 

من املدرسة الثانوية عام   1955 وبعد فترة قصيرة انضم حلزب 

البعث؛ بدأ بدراسة الهندسة في القاهرة واضطرته الظروف إلى 

 العودة إلى فلسطني عام 1957 دون أن يتمكن من التخرج؛ عمل 

بعد عام 1958 ككهربائي ومقاول في  اململكة العربية السعودية، 

حيث شكل مجموعة سياسية في أواسط الستينات؛ اعتقل لنشاطاته  السياسية وسجن ثم عاد 

إلى مدينة نابلس عام 1967؛ ثم انتقل إلى عمان، حيث انضم إلى حركة فتح؛  نشط في تأسيس 

أول جهاز أمني فلسطيني مع صالح خلف؛ ممثل حركة فتح في اخلرطوم - السودان  عام 1969 

وبغداد عام 1970؛ نشط في إصدار مجلة فلسطني الثورة؛ ترك حركة فتح بعد اندالع حرب عام 

  1973، وانضم إلى جبهة الرفض؛ شكل إحدى اللجان السياسية للفلسطينيني في العراق في 

أوائل عام   1974 والتي عارضت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية؛ مت فصله من منظمة التحرير 

الفلسطينية؛ أسس  مكتبًا للمجلس الثوري حلركة فتح )معروف أيضًا بجماعة “أبو نضال” 

املعارضة ل ياسر عرفات( عام   1974، وبدأ بتأسيس مجموعة من عناصر املقاومة خالل األعوام 

1976 - 1978؛ مت إبعاده من العراق عام   1983؛ عاش في سوريا حتى عام 1987؛ قامت 

سوريا بإبعاده من أراضيها عام 1987 وانتقل إلى ليبيا؛  طالب أعضاء من جماعته باستقالته 

في متوز/يوليو 1998، واعتقلته السلطات املصرية أثناء توجهه إلى  القاهرة لتلقي العالج ملرض 

سرطان الدم )اللوكيميا(، مت إبعاده أيضًا من مصر؛ انتقل إلى العراق؛ عثر  عليه مقتوالً جراء 

إطالق النار من قبل مجهول في مسكنه في بغداد بتاريخ 19 آب/أغسطس 2002. 

البندك،عيسىبسيل)1891-1984(
في  تعليمه  تلقى  1891؛  عام  حلم  بيت  مدينة  مواليد  من 

املدرسة األرثوذكسية وكلية الفرير ببيت حلم  ثم في كلية الفرير 

مونتبولييه  جامعة  في  الطب  دراسة  على  عزم  القدس؛  في 

بسبب  ذلك  حتقيق  من  لم  يتمكن  ولكنه    Montpellier
اندالع احلرب العاملية األولى؛ وبدالً من الطب درس املخابرات 

التلغرافية  وأصبح مديرًا للتلغراف في سوريا ومأمورا للتلغراف 

في األردن والقدس خالل احلكم العثماني )حتى عام   1917(؛ 

عني مسئواًل عن إدارة التلغراف في القدس؛ عمل مدرسًا في 

مدارس الفرير والروم األرثوذكس  في القدس؛ أصدر جريدة بيت حلم )مع حنا العيسى( عام 

1919، ثم مجلة صوت الشعب عام 1922   )وحتى عام 1957(؛ أصبح ممثاًل ملنطقة بيت حلم 

في اجلمعية اإلسالمية - املسيحية، وفي اللجنة  التنفيذية العربية )التي كان يترأسها موسى 

كاظم احلسيني( عام 1921؛ أسس نادي الشباب  العربي في بيت حلم عام 1922 وترأس 

املؤمتر الوطني األول للشباب الذي عقد في يافا في كانون  الثاني/يناير عام 1932، والذي 

تبنى دستورًا قوميًا يرفض االستعمار ويطالب بجهود موحدة من قبل  البلدان العربية لتحقيق 

االستقالل العربي؛ أحد مؤسسي حزب اإلصالح )مببادرة حسني اخلالدي( عام    1935؛ شغل 

منصب رئيس بلدية بيت حلم ملدة خمسة أعوام )1933 - 1938(؛ مت ترشيحه )مع نيقوال 

 اخلوري ويعقوب جميعان( من قبل اللجنة األرثوذكسية العربية عام 1943 لالجتماع مع امللك 

فاروق  وامللك عبد العزيز آل سعود ملناقشة القضية الفلسطينية؛ أعيد تعيينه مرة أخرى رئيسًا 

لبلدية بيت حلم  من عام 1946 وحتى 18 تشرين األول/أكتوبر 1951؛ انتدب عضوَاً في الوفد 

األردني لألمم املتحدة عام   1950؛ شغل منصب مفوض األردن في مدريد ملدة ثالثة أعوام 

)1951 - 1954(، ثم في تشيلي لثالثة  أعوام أخرى )1954 - 1957(؛ لم يتمكن من العودة 

إلى فلسطني بعد االحتالل اإلسرائيلي لعام 1967؛  توفي في أيار/مايو 1984. 

البيتاوي،الشيخحامد)1944-()حامدسليمانجابرخضير(
من مواليد بيتا )جنوب نابلس( عام 1944؛ حاصل على شهادة 

الشريعة اإلسالمية من كلية الشريعة في  عمان عام 1968؛ انضم 

جلماعة اإلخوان املسلمني؛ عمل في الوعظ واخلطابة والتدريس 

والقضاء؛ أصبح  قاضيا شرعيًا في طولكرم ثم رئيسًا حملكمة 

اإلسالمية  للمدرسة  ومديرًا  نابلس  في  الشرعية  االستئناف 

 ومحاضرًا غير متفرغ في كلية الروضة وجامعة النجاح الوطنية 

كانون  في  االحتالل  اإلسرائيلي  اعتقلته سلطات  نابلس؛  في 

األول/ديسمبر عام 1990 ملدة عام واحد؛ أكمل دراساته العليا 

من  اإلسالمية  الشريعة  في  املاجستير  على  شهادة  وحصل 

جامعة النجاح الوطنية في نابلس عام 1991؛ كان من  بني القيادات اإلسالمية التي مت ترحيلها 

إلى مرج الزهور في جنوب لبنان في كانون األول/ديسمبر عام   1992؛ ترأس احملكمة الشرعية 
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الفلسطينية في نابلس في أواسط التسعينات؛ قيادي في حركة  املقاومة اإلسالمية )حماس( في 

منطقة نابلس؛ عضو في جلنة بناء املساجد في نابلس منذ عام   1968 ورابطة علماء فلسطني 

وجمعية التضامن اخليرية في نابلس وجلنة زكاة نابلس: عضو املجلس  التشريعي عام 2006؛ 

اعتقلته القوات اإلسرائيلية ضمن حملتها باعتقال أعضاء املجلس التشريعي عام   2007.

البيتجالي،إسكندراخلوري)1890-1973(
الروم  مدرسة  في  درس  1890؛  عام  كارم  عني  مواليد  من 

الروسية  إلى  املدرسة  أرسل  ثم  جاال؛  بيت  في  األرثوذكس 

ثم  العربي؛  واألدب  اللغة  لدراسة  الناصرة  مدينة  في  الداخلية 

التحق مبدرسة  السالزيان في بيت حلم لدراسة اللغة الفرنسية؛ 

حصل على شهادة البكالوريوس في األدب العربي من  مدرسة 

الفضيلة والعلم في بيروت حيث كان من أساتذته العالمة البارز 

وديع البستاني وبقي في بيروت  من عام 1902 وحتى عام 1906 

عندما عاد إلى بيت جاال، ثم انتقل إلى القاهرة لدراسة احلقوق 

إلى  العودة  مجبرًا  فاضطر  الرسوم  دفع  من  يتمكن  ولكنه  لم 

فلسطني، حيث بقي لفترة قصيرة في بيت جاال؛  كان يتحدث العربية والروسية والتركية واليونانية 

والفرنسية واإلجنليزية؛ نظرًا لقيام السلطات العثمانية  مبطاردة الكتاب في عصره، عاد إلى مصر 

حيث عمل في محطة الترام وفي مكتب البريد إضافة إلى  قيامه بترجمة بعض األعمال ونشرها؛ 

عاد إلى فلسطني عام  1908ودرّس اللغة العربية واألدب الفرنسي  في مدرسة في الكرك في عمان 

ثم في بيت جاال؛ أصبح مدرسًا للغة العربية والفرنسية في مدرسة  املطران وكلية الفرير واملدرسة 

الروسية للبنات؛ أصبح عضوًا في الوفد العربي الذي أرسل إلى اسطنبول  للمطالبة بتمثيل عربي 

أفضل في البطريركية اليونانية في القدس؛ هرب سرًا لتجنب اخلدمة في اجليش  العثماني عام 

1917، وطلب اللجوء في دير بالقدس؛ درس القانون في مدرسة مسائية في القدس عام   1920؛ 

عنّي كموظف حكومي خالل االنتداب البريطاني حتى عام 1945؛ افتتح مكتب محاماة في القدس 

 بعد النكبة الفلسطينية عام 1948؛ أصبح مفتشا في املدارس التابعة لوكالة الغوث إلغاثة وتشغيل 

 الالجئني الفلسطينيني في بيت حلم واخلليل حتى عام 1952؛ أرسل إلى أمريكيا الالتينية في 

بعثة  جلمع التبرعات للملجأ األرثوذكسي العربي للمرضى واملقعدين عام 1952؛ كتب في عدد من 

الصحف  مثل الدفاع و اجلهاد؛ ألّف عدة قصائد مثل دقات قلب )1923(؛ نشر سيرته الذاتية 

عام 1972 بعنوان:  ذكرياتي ناشئًا وقاضيًا ومحاميًا وعاماًل في حقلي األدب والصحافة؛ توفي 

في 7 متوز/يوليو عام 1973. 

بيدس،خليل)1874-1949(
من مواليد مدينة الناصرة عام 1874؛ درس في املدرسة الروسية 

)1887 - 1892( ثم أصبح مدير  املدارس االبتدائية الروسية 

 )1908 )عام  )الكنوز(  النفائس  ناشر  وفلسطني؛  سوريا  في 

أسبوعية  أدبية  مجالت  احلديثة(،  العصرية   )الكنوز  والنفائس 

نشرت في حيفا )عام 1909( ثم في القدس )1911 -1913(؛ 

 توقفت املنشورات خالل احلرب العاملية الثانية ولكنها استؤنفت 

الشغب  أعمال  ناشطًا  في  كان  في حيفا )1919 - 1920(؛ 

التي وقعت عام 1916 ضد احلكم العثماني مطالبًا باملساواة 

للعرب؛ حافظ على  مكتبة غنية وجعل لنفسه اسمًا ككاتب وروائي 

القصة القصيرة، وقام بترجمة عدد من الكتب من اللغة  الروسية إلى اللغة العربية، مبا فيها بعض 

من أعمال تولستوي؛ خالل النكبة الفلسطينية عام 1948، قام  الصهاينة مبداهمة منزله وسرقوا 

مخطوطاته وممتلكاته وأجبروه على ترك البالد؛ فرّ إلى األردن، ثم إلى  بيروت، لبنان، حيث توفي 

هناك عام 1949. 

البيطار،عمر)1880-1948(
من مواليد يافا عام 1880؛ تلقى تعليمه في مدرسة الرشيدية 

في يافا؛ أصبح تاجرًا بارزًا؛ مستشار في  بلدية يافا )1905 

- 1908(؛ انتخب رئيسًا لبلدية يافا عام 1908؛ رئيس اللجنة 

التربوية والبنك الزراعي  واملجلس اإلداري في مدينة يافا خالل 

احلكم العثماني؛ اعتقل في األيام األولي من االنتداب البريطاني 

اإلسكندرية  إلى  ثم  القاهرة  في  عسكري  سجن  إلى   وأرسل 

ملدة عام واحد؛ عاد إلى فلسطني وأسس  اجلمعية اإلسالمية 

- املسيحية األولى في يافا مع أفرع أخرى في عدة مدن؛ رئيس 

اجلمعية اإلسالمة -  املسيحية )1921 - 1938(؛ انتخب في نفس الفترة كأول نائب لرئيس 

اللجنة التنفيذية العربية، موسى  كاظم احلسيني؛ بعد حظر اللجنة التنفيذية العربية من قبل 

السلطات البريطانية في عام 1936،  وتأسيس اللجان القومية لقيادة الثورة الفلسطينية، أصبح 

رئيسًا للجنة يافا؛ عنّي رئيسًا للمجلس البلدي  في يافا عام 1941 )حتى استقالته عام 1945(؛ 

سمي رئيسًا فخريًا للغرفة التجارية الوطنية في يافا عام   1945؛ توفي عام 1948. 

البيطار،فؤاد)1941-2007(
ولد فؤاد البيطار في مدينة يافا في عام 1941؛ جلأ مع عائلته 

إلى األردن؛ استكمل دراسته في مدارس  عمان؛ انتقل إلى العمل 

في الكويت؛ التحق بحركة فتح في العام 1965؛ تفرغ للعمل 

الفدائي في 1967،  عمل في قطاع اجلوالن ثم األغوار، وكان 

من أقرب املناضلني للشهيد أبو علي إياد في مطلع السبعينات؛ 

 عاود متابعة دراسته في بريطانيا، إال أنه اضطر إلى مغادرتها 

بعد عامني إلى فرنسا، وعاد إلى صفوف  املقاومة في لبنان؛ عني 

ممثاًل ملنظمة التحرير الفلسطينية في دار السالم، تنزانيا، كان 

أول سفير  فلسطيني ورفع العلم الفلسطيني رسميًا ألول مرة 

في القارة اإلفريقية؛ كان من أوائل من قام  باالتصاالت والعالقات مع حركات التحرير العاملية 

في أفريقيا وأمريكا الالتينية، وأقام عالقات خاصة مع  املناضلني وحركات التحرير اإلفريقية 

في زامبيا وزميبابوي وناميبيا وموزنبيق وغيرها فبل أن تنال هذه  الدول حريتها واستقاللها؛ 

عني سفيرًا لفلسطني وممثاًل ملنظمة التحرير الفلسطينية في قبرص خالل  اجتياح لبنان العام 

1982، ثم ايطاليا واليونان وأخيرًا سفيرًا لفلسطني في رومانيا، تقاعد من العمل  الدبلوماسي 

عام 2006؛ عضو في املجلس الوطني الفلسطيني؛ توفي في عمان في 5 تشرين  الثاني/نوفمبر 

 .2007
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تراكي،ليزا)1948-(

ولدت في أفغانستان عام 1948 لوالد أفغاني وأم أمريكية؛ أنهت 

تعليمها الثانوي في كابول؛ درست علم  االجتماع في كلية ميلز

Mills College  في كاليفورنيا وتخرجت بدرجة املاجستير 
في  واإلنسان  االجتماع  علم  إلى  دائرة  انضمت  1973؛  عام 

جامعة بيرزيت في فلسطني عام 1976 بعد زواجها من جورج 

جقمان؛  أكملت تعليمها ونالت درجة الدكتوراه في علم االجتماع 

من جامعة والية نيويورك عام 1982؛ تولت عدة  مناصب إدارية 

النسوية؛  الدراسات  ملعهد  مؤسس  وعضو  بيرزيت  جامعة  في 

ركزت أبحاثها على قضايا  التاريخ االجتماعي املدني، احلركة 

الوطنية الفلسطينية، قضايا النوع االجتماعي في الشرق األوسط،  ونظام القضاء غير الرسمي في 

فلسطني وغيرها؛ عضو مجلس إدارة في عدد من املنظمات  الفلسطينية؛ أستاذة علم االجتماع في 

جامعة بيرزيت؛ عضو مؤسس ومنسقة للحملة الفلسطينية  للمقاطعة األكادميية والثقافية إلسرائيل؛ 

مديرة برنامج الدراسات العليا في جامعة بيرزيت.  

ترزي،رمياناصر)1932-(
ولدت في يافا عام 1932؛ درست في كلية بيرزيت عام 1947 ؛ 

أكملت تعليمها بعد عامني في الكلية األمريكية في بيروت )كلية 

باريس  إلى  انتقلت  في  الفنون؛  إجازة  ونالت  للبنات(  بيروت 

 Lucette  لدراسة املوسيقى )البيانو مع مدام لوسيت ديسكاف

كلية  L’ecole Cesar Franck؛    Descaves،  وفي 

إلى ترك  باريس حتى عام 1951 عندما اضطرت  عاشت في 

دراستها  املوسيقية بسبب مرض عمتها نبيهة ناصر )مؤسسة 

كلية بيرزيت( ووفاتها؛ عملت مدرسة للموسيقى  في كلية بيرزيت 

ملدة عام ونصف ثم أكملت دراستها في اجلامعة األمريكية في 

بيروت عام 1952؛  تخرجت في مجال علم النفس واللغة العربية عام 1954؛ كانت نشطة في 

احلياة الطالبية والثقافية األمر  الذي جعلها حتصل على وسام الشعلة من الكلية؛ كانت رئيسة 

منظمة الطالبات في اجلامعة األمريكية؛  علّمت مرة أخرى في جامعة بيرزيت ملدة سنتني؛ انتقلت 

يكمل تخصصه  كندا  عام 1956 حيث كان زوجها  مونتريال،  إلى  أنطوان طرزي  مع زوجها 

النسوية  املؤسسات  في  عدد من  اشتركت  الله؛  رام  في  لالستقرار  عام 1960  عادت  الطبي؛ 

والثقافية والتعليمية، خاصة بعد عام 1967؛ عضو جمعية  إنعاش األسرة في رام الله منذ عام 

1968؛ عضو مجلس أمناء جامعة بيرزيت منذ عام 1972؛ رئيسة جلنة  حقوق اإلنسان في جمعية 

الشابات املسيحية بني 1982-1991 ورئيسة اجلمعية في رام الله بني   1991-1996؛ عضو 

للموسيقى )املعروف اآلن  مبعهد إدوارد  الوطني  للمعهد  مؤسس ورئيسة املجلس االستشاري 

سعيد الوطني للموسيقى( منذ عام 1993؛ كانت منسقة املنظمات غير احلكومية في  مؤمتر بكني 

الدولي للمرأة بني 1994-1995؛ رئيسة جمعية الشابات املسيحية في فلسطني بني 1996-

  1999؛ رئيسة املجلس االستشاري لالحتاد العام للمرأة الفلسطينية منذ عام 1999. 

ترزي،زهديلبيبسليمان)2006-1924(
ولد في القدس عام 1924؛ تخرج من كلية تراسنطة في القدس 

عام 1942؛ عمل في اجليش البريطاني  في القدس عام 1947 

مجال  في  عمل  القدس؛  في  الفلسطيني  احلقوق  معهد  وفي 

السياحة عام   1950؛ عمل مديرًا لوكالة سياحية في اسطنبول 

الفلسطينية  التحرير  منظمة  إلى  انضم  1960-1963؛  بني 

 عام 1965؛ ملحق اجلامعة العربية في البرازيل عام 1966؛ 

بني  التحرير  الفلسطينية  ملنظمة  السياسي  املكتب  عضو 

1968-1970؛ رئيس مكتب اجلامعة العربية في مدريد بني 

1971-1974؛ ممثل منظمة  التحرير في هيئة األمم املتحدة 

عام 1974؛ شارك في املؤمتر املسيحي في أيار/مايو 1979 

حول  القضية الفلسطينية في الغراجن في والية إيلينويس في الواليات املتحدة )وكانت الواليات 

املتحدة قد  وافقت على مشاركته في املؤمتر شرط أال يخاطب الهيئة العامة(؛ منعته الواليات 

املتحدة من السفر  داخل الواليات املتحدة أو حضور اجتماعات أو لقاءات بحجة أن تواجده 

سيؤثر سلبًا على احتمال اعتراف  الواليات املتحدة مبنظمة التحرير في ذلك الوقت؛ ولنفس 

بعد  املتحدة، االستقالة عام 1979  السفير األمريكي في  األمم  يونغ،  اندرو  السبب اضطر 

تسرب األنباء حول االجتماع به سرًا؛ كان مستشارًا لقضايا  األمم املتحدة واملنظمات الدولية 

لدى مكتب منظمة التحرير في تونس عام 1991 ومستشارًا لدى  الدائرة السياسية التابعة 

ملنظمة التحرير الفلسطينية عام 1994؛ حضر اجتماع مجموعة العمل حول  الالجئني في كانون 

الثاني/ديسمبر 1994 في أنطاليا وتركيا نيابة عن منظمة التحرير الفلسطينية؛ عضو  مستقل 

لدى املجلس املركزي التابع ملنظمة التحرير؛ تقاعد في 30 تشرين األول/أكتوبر 2005؛ توفي 

 في عمان في 1 آذار/مارس 2006.   

تركي،فواز)1940-(
ولد في مدينة حيفا عام 1940؛ نزح مع عائلته إلى لبنان بعد 

النكبة الفلسطينية عام 1948 لينتقل إلى  مخيم برج البراجنة 

لالجئني؛ درس في املدرسة اإلجنيلية في لبنان ثم في مدرسة 

تابعة لوكالة الغوث؛  انضم إلى احلزب القومي السوري؛ نال 

بعثة للدراسة في بريطانيا حيث عاش ملدة ثالثة أعوام ونصف؛ 

 عاد إلى سوريا ثم انتقل إلى اململكة العربية السعودية حيث 

التدريب  إلى  مركز  ينضم  أن  قبل  أرامكو  شركة  في  عمل 

الصناعي في راس التنورة كمدرس للغة اإلجنليزية؛ انتقل إلى 

استراليا عام 1959 حيث  عاش كرحالة وعمل في غزل النسيج وصوف اخلراف والغنم وغيرها؛ 

أمضى بعض الوقت في نيبال والهند  ثم عاش كشاعر  في باريس وكاتب ومحاضر في واشنطن؛ 

 State  استقر به األمر في الواليات املتحدة عام   1972 حيث عمل كمحاضر في جامعة ستيت

محاضرًا  أصبح  عام 1987؛  للكتابة  منذ  تفرغ  وغيرها؛  نيويورك  والية  في    University
امليراث  من  الذاتية  احملروم  منشوراته سيرته  بني  ومن  اإلبداعية؛  للفنون  فرجينيا  مركز  ًفي 

)باإلجنليزية( )1972(، تل الزعتر كان تال للزعتر )شعر( )1978(، روح منفية   )باإلجنليزية( 

)1988( وعودة املنفى )باإلجنليزية( )1995(.  

التعمري،صالح)أسعدعبدالقادر()1943-(
شهادة  على  حصل  1943؛  عام  حلم  بيت  مدينة  في  ولد 

البكالوريوس في األدب اإلجنليزي من جامعة  القاهرة؛ انضم 

إلى حركة فتح عام 1965؛ شغل منصب األمني العام لالحتاد 

في  مسؤول  وضابط  القاهرة؛  الفلسطينيني  في  للطلبة  العام 

حركة فتح في األردن، وكلت إليه مهام قواعد الكرامة؛ مسؤول 

أول  مالزم  رتبة  إلى  رقي  لبنان؛  جنوب  في  فتح  عن  شبيبة 

ووكلت إليه مهام عدد من الوحدات العسكرية أثناء  االجتياح 

اإلسرائيلي جلنوب لبنان؛ اعتقلته القوات اإلسرائيلية في صيدا 

عام 1982 وفرض عليه احلبس  االنفرادي ملدة ثالثة أشهر قبل أن ينتقل إلى معتقل األنصار في 

جنوب لبنان؛ مت اإلفراج عنه في نهاية  عام 1983 وتزوج من األميرة دينا عبد احلميد )الزوجة 

العضوية املشاركة في  للملك حسني(؛ واثر خروجه من معتقل  انصار، رئيس جلنة  السابقة 
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منظمة التحرير؛ عاد إلى الضفة الغربية بعد توقيع اتفاقية إعالن  املبادئ عام 1993؛ مت انتخابه 

عضوًا في املجلس التشريعي الفلسطيني عن منطقة بيت حلم في  انتخابات كانون الثاني/يناير 

1996؛ عضو في املجلس املركزي ملنظمة التحرير؛ متحدث باسم “جلنة  الطوارئ للدفاع عن 

األراضي الفلسطينية” )التابعة للسلطة الفلسطينية( ورئيس جلنة األراضي ومقاومة  االستيطان 

في املجلس التشريعي الفلسطيني منذ آب/أغسطس 1998؛ عضو في دائرة شؤون  املفاوضات 

مبهام خاصة ملتابعة قضايا املستوطنات اإلسرائيلية؛ قاد الوفد الفلسطيني املفاوض حول  مصير 

النشطاء الفلسطينيني املختبئني في كنيسة املهد في بيت حلم خالل االجتياح اإلسرائيلي  للضفة 

الغربية في نيسان/ابريل 2002؛ مت تعيينه وزيرًا للشباب والرياضة في السلطة الفلسطينية في 

 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 )حتى التعديالت الوزارية في شباط/فبراير 2005(، عني محافظًا 

لبيت حلم  في 2005.  

تلحمي،داود)1943-(
ولد في الناصرة عام 1943؛ أنهى دراسته االبتدائية والثانوية 

في مدارس نابلس، عمان، رام الله والقدس،  وتخرج عام 1960؛ 

  Montpellier University  درس في جامعات مونتبوليي

وباريس في فرنسا وتخرج  بدبلوم في الهندسة املدنية وماجستير 

في امليكانيكا الصلبة؛ أسس مع غيره من الطلبة االحتاد العام 

 للطلبة الفلسطينيني في فرنسا بني 1965-1969؛ انضم إلى 

منظمة التحرير الفلسطينية في كانون  الثاني/يناير 1968؛ انتقل 

إلى بيروت عام 1972، حيث عمل في مركز األبحاث الفلسطيني 

التحرير  ملنظمة  التابعة  املعلومات  دائرة  وفي  عام   1974  حتى 

حتى عام 1976؛ عضو االحتاد العام للكتاب  والصحفيني الفلسطينيني منذ عام 1974؛ عمل في 

صحيفة احلرية األسبوعية منذ عام 1976؛ عضو  املجلس الوطني الفلسطيني منذ عام 1977؛ 

رئيس حترير مجلة احلرية بني 1981-1994؛ مت انتخابه  عضوًا في املجلس املركزي التابع للجبهة 

الدميقراطية لتحرير فلسطني عام 1981 وعضو في مكتبها  السياسي عام 1988؛ ترك بيروت بعد 

االجتياح اإلسرائيلي لعام 1982 وانتقل إلى اجلزائر ودمشق و  نيقوسيا ثم دمشق مرة أخرى، 

حيث عاش حتى عام 1996، حيث عمل كملحق إعالمي للجبهة  الدميقراطية لتحرير فلسطني؛ عاد 

إلى فلسطني عام 1996 وأسس مركز املسار للدراسات في رام الله   )التابعة للجبهة الدميقراطية(  

بني نيسان/أبريل  ومجلتها املسار التي حملت شعار “من أجل حرية الوطن وكرامة  املواطن” 

1997 وآذار/مارس 2002 )عندما قامت قوات إسرائيلية باجتياح مكتب  املسار(؛ نشر عددًا من 

الدراسات واملقاالت؛ عضو املكتب السياسي للجبهة الدميقراطية لتحرير  فلسطني.


تلحمي،رمي)1968-(

إلى  انتقلت  الغربي( عام 1968؛  ولدت في شفاعمرو )اجلليل 

القدس عام 1987 وانضمت إلى الفريق  املوسيقي “غربة” بني 

1989-1991 ثم مجموعة “وشم” عام 1993؛ وغنت على وقع 

وشم  فرقة  ألبوم  خوري  سهيل  وأحلان  وسيم  الكردي  كلمات 

الوحيد “عاشقة”؛ درست الغناء األوبرالي في أكادميية  املوسيقى 

في القدس بني 1991-1996، ورافق صوتها عددا من األعمال 

املسرحية الفلسطينية؛  انضمت إلى مجموعة “زمار” للموسيقى 

والغناء عام 2002 وال تزال عضوا في املجموعة، حيث شاركت 

 في عروض مع جميل السايح من املجموعة؛ شاركت في عدد من 

األعمال السينمائية واملسرحية مثل  مسك الغزال )مسرح عشتار، 1999( وفي أعمال املخرج أكرم 

الصفدي  والقدس ذهابًا وإيابًا – ذاكرة  مصور  )2001(، اجلدارية )2005(؛ نشطت في املسرح 

الوطني الفلسطيني في القدس وشاركت في  عدد من املهرجانات احمللية وفي مصر وتونس؛ نشرت 

عددًاَ من الكاسيتات واالسطوانات بالتعاون مع  مجموعات موسيقية مثل صابرين وزمار. 

متاري،سليم)1945-(
ولد في مدينة يافا عام 1945؛ درس في جامعة بيرزيت ثم في 

جامعة درو في الواليات املتحدة؛ نال  درجة املاجستير في علم 

االجتماع من جامعة نيو هامبشير عام 1971؛ عمل أستاذًا 

في دائرة علم  االجتماع واإلنسان في جامعة بيرزيت منذ عام 

جامعة  من  االجتماع  علم  في  الدكتوراه  درجة  نال  1971؛ 

 مانشستير عام 1983؛ أستاذ زائر في دائرة علم االجتماع 

في جامعة دراهم )بريطانيا( وفي جامعات  شيكاغو وميشيغان 

وباريس ونيويورك وكورنيل وكاليفورنيا؛ عضو مجموعة العمل 

حول الالجئني في  محادثات السالم املتعددة األطراف عام 1993؛ شارك في اللجنة الرباعية 

الدراسات  مؤسسة  رئيس  األطراف؛  املتعددة  املفاوضات  في  الالجئني  الفلسطينيني  لقضايا 

املقدسية ومجلة آفاق؛ نشر  وحرر العديد من املقاالت والدراسات والكتب مثل )القدس: 1948: 

األحياء العربية ومصيرها في حرب   1948( عام  2002، القدس العثمانية في  املذكرات اجلوهرية 

)مع عصام نصار، 2002(، سلسلة حول  خليل السكاكيني واجلبل ضد البحر )2005(.  

متاري،فيرا)1945-(
في  اجلميلة  الفنون  درست  1945؛  عام  القدس  في  ولدت 

في  1966؛  تخصصت  عام  وتخرجت  للبنات  بيروت  جامعة 

مجال السيراميك في فلورنسا، إيطاليا عام 1972؛ نالت درجة 

جامعة  من  اإلسالمي  والفن  الهندسة  املدنية  في  املاجستير 

أكسفورد في بريطانيا عام 1984؛ عملت مع متحف أشموليون 

للفن  واآلثار في أوكسفورد؛ عضو رابطة الفنانني التشكيليني 

والدولية  املعارض  احمللية  الفلسطينيني؛ شاركت في عدد من 

منذ عام 1974؛ عضو مؤسس ملجموعة “الرؤيا اجلديدة” التي 

برزت خالل االنتفاضة  األولى؛ عضو مؤسس ملركز الواسطي للفنون في القدس؛ عضو الهيئة 

العامة ملركز خليل السكاكيني  في رام الله؛ محاضرة في الفن اإلسالمي والهندسة املعمارية 

في جامعة بيرزيت؛ رئيسة اللجنة  التأسيسية لدائرة املقتنيات األثرية والفنية في جامعة بيرزيت 

“ديانا متاري  ومركز  “القمرية”  للحجب  الفلسطينية وجاليري  وأسست متحف توفيق كنعان 

في جامعة بيرزيت؛ لها أعمال فنية في مجال  السيراميك والرسومات املستوحاة من  صباغ” 

املشهد الفلسطيني؛ كتبت عددًا من املقاالت املتخصصة.

التميمي،أحمدبيوض)1948-(
ولد في اخلليل عام 1948؛ نال درجة البكالوريوس في االقتصاد 

وإدارة األعمال من جامعة بيروت العربية  عام 1973؛ عمل مديرًا 

القدس بني  األعلى في  املجلس اإلسالمي  املالية في  للشؤون 

1977-1983 ثم  رئيسًا للشؤون املالية بني 1983-1987؛ منذ 

عام 1978 عضو مجلس أمناء املجلس اإلسالمي األعلى؛  عضو 

عام 1991( الحتاد خريجي  )منذ  ورئيس  عام 1978(  )منذ 

جامعة اخلليل؛ مدير عام دار األيتام  الصناعية اإلسالمية في القدس منذ عام 1989؛ عضو 

املجلس األعلى لالنتخابات عام 1997؛ نائب وزير  الداخلية آب/أغسطس 1998 وحتى التعديالت 

الوزارية في حزيران/يونيو 2002.    

التميمي،أسعدبيوض)1998-1912(
األزهر  جامعة  في  درس  1912؛  عام  اخلليل  مدينة  في  ولد 

الشريف في القاهرة وتخرج عام 1949؛ إمام  املسجد األقصى 

في القدس؛ انضم إلى جماعة اإلخوان املسلمني ولكنه سرعان 

األردن؛  في  اإلسالمي  التحرير  أقطاب  حزب  أحد  تركها؛  ما 

مؤسس وقائد فرقة جهاد بيت املقدس في األردن عام 1982؛ 
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سجن  أكثر من مرة آلرائه السياسية في الثمانينات؛ نظم خاليا اجلهاد في األراضي احملتلة؛ 

اعتقلته السلطات  األردنية عام 1988 ثم أفرج عنه واستقر في عمان؛ توفي في عمان في 21 

آذار/مارس 1998. 

التميمي،أمني)1944-1892(
ولد في نابلس عام 1892؛ درس في اسطنبول؛ مت انتخابه في 

املجلس اإلداري جلمعية الشبان العرب  عام 1918 وأصبح أمينها 

العام ، عمل في العهد العثماني محافظًا ومفتشًا للحكم احمللي، 

وعمل في  احلكومة العربية األولى في دمشق عام 1920-1918، 

العربية؛  كان عضوًا  لالستخبارات  دائرة  أول  بتأسيس  وكلف 

في الوفد الفلسطيني العربي األول والذي توجه إلى لندن عام 

1921 وسويسرا عام 1923  برئاسة موسى كاظم احلسيني؛ 

مت تعيينه محافظًا مفتشًا خالل احلكم العثماني؛ ممثل نابلس لدى  الهيئة اإلسالمية العليا خلفًا 

ل عبد اللطيف صالح وانتخب نائبا لرئيس الهيئة احلاج أمني احلسيني؛  انتقل إلى لبنان لينضم 

إلى احلركة الوطنية الفلسطينية حتت قيادة احلاج أمني احلسيني؛ عام 1939  انتقل سرًا إلى 

العراق ثم إلى إيران إثر ضغط القوات الفرنسية عليه؛ مت اعتقاله من قبل السلطات  البريطانية 

خالل احلرب العاملية الثانية ومت إبعاده إلى روديسيا، حيث تراجعت حالته الصحية، األمر الذي 

 أدى إلى وفاته عام 1944.  

التميمي،الشيختيسير)1952-(
الدراسات  في  تخصص  1952؛  عام  اخلليل  مدينة  في  ولد 

الدينية اإلسالمية )عام 1970( والقانون  الشرعي )عام 1975( 

في جامعة األزهر الشريف في مصر ونال درجة املاجستير في 

الفقه والتشريع  من جامعة النجاح عام 1997؛ مت اعتقاله من 

قبل السلطات اإلسرائيلية خالل االنتفاضة األولى عام   1989؛ 

عمل قاضيًا في احملاكم الشرعية وإمامًا للمسجد اإلبراهيمي في 

اخلليل؛ رئيس جلنة الدفاع  عن احلقوق اإلسالمية واملسيحية في 

القدس؛ قاضي القضاة في السلطة الفلسطينية؛ عّينه الرئيس 

 ياسر عرفات حلضور اجتماع احلوار حول “الشفاء واملصاحلة” 

في 23 آذار/مارس  2000 في مركز  النوتردام في القدس حتت رعاية قداسة البابا يوحنا بولس 

الثاني أثناء زيارة األخير إلى األراضي  املقدسة؛ مت اعتقاله عدة مرات من قبل قوات االحتالل 

اإلسرائيلي؛ أسس وترأس اجلبهة اإلسالمية  املسيحية في القدس عام 2006. 

التميمي،رشاداخلطيب)1977-1909(
ولد في مدينة اخلليل عام 1909؛ درس في الكلية اإلسالمية في 

القدس عام 1928؛ أصبح مسؤوالً عن  دائرة االقتصاد القومي 

في القدس، والتي كانت مرتبطة بالهيئة العربية العليا عام 1948؛ 

مت تعيينه أمينًا  عامًا للجنة الوطنية في اخلليل؛ في نيسان 1950 

مت انتخابه في البرملان األردني )وحتى حزيران/يونيو   1954(؛ 

الثاني/ تشرين  بني  األردني  األعيان  مجلس  في  عضوًا  عني 

نوفمبر 1955- تشرين األول/أكتوبر   1959 ومت إعادة تعيينه 

في تشرين الثاني 1963؛ مت تعيينه وزيرًا لالقتصاد الوطني بني 

نيسان/أبريل  وتشرين األول/أكتوبر 1963؛ مت تعيينه وزير دولة 

بني آب/أغسطس 1972 وأيار/مايو 1973؛ في  أيلول/سبتمبر 1972 أصبح عضوًا في مجلس 

االحتاد الوطني العربي؛ توفي في 16 شباط/فبراير 1977.  

التميمي،)احلاج(منر)1980-1898(
من  العديد  مؤسسي  بني  من  1898؛  عام  نابلس  في  ولد 

الشركات التجارية في فلسطني ومنها شركة  االسمنت العربية 

وشركة  اليرموك،  وتاكسيات  القدس  في  وشركة  نابلس،  في 

في  للبنزين  شيل  شركة  أحد  وكالء  الفلسطينية؛  البوتاس 

فلسطني؛ صاحب شركة مواصالت للحج والعمرة في الطريق 

بني بغداد  والكويت واململكة العربية السعودية؛ عمل أيضا على 

نقل السياح اإليرانيني واألقباط إلى األراضي  املقدسة؛ كان يقدم التبرعات للتعليم.   

توما،إميل)1985-1919(
ولد في مدينة حيفا عام 1919؛ درس في املدرسة األرثوذكسية 

القدس  في  جورج   )املطران(  سانت  كلية  في  ثم  حيفا  في 

لدراسة  انتسب  ومدرسة بيشوب غوبات )حتى عام 1937(؛ 

يتمكن من االستمرار  لم  ولكنه  احلقوق في جامعة  كامبردج 

نتيجة الندالع احلرب العاملية الثانية عام 1939؛ عاد إلى البالد 

نفسه؛  العام  في  الفلسطيني  الشيوعي  احلزب  إلى   وانضم 

توفيق  مع  في  حيفا  األمل  شعاع  نادي  تأسيس  في  ساعد 

قي  العمالية  للحركة  ملتقى  كانت  )والتي  فرح  وبولس  طوبي 

مع  الوطني”  التحرر  “عصبة  في  تأسيس  فلسطني(؛ شارك 

كل من حيدر عبد الشافي ومخلص عامر ومفيد النشاشيبي  

 وإميل حبيبي والتي كانت مجموعة وطنية تقدمية انبثقت من احلزب الشيوعي اإلسرائيلي وأصبح 

 رئيسا للعصبة؛ أسس ونشر الصحيفة الشيوعية االحتاد عام 1944 والتي كانت منبرًا للحركة 

العمالية  التقدمية العربية في فلسطني؛ بعد النكبة الفلسطينية لعام 1948 جلأ إلى لبنان؛ نشط 

بني الالجئني  في لبنان؛ مت توقيفه من قبل السلطات اللبنانية واعتقاله لعدة أشهر؛ عاد إلى 

حيفا بعد اإلفراج عنه  وانضم إلى احلزب الشيوعي اإلسرائيلي بعد عام 1949 ثم إلى القائمة 

الشيوعية اجلديدة )ركاح( والتي  انشقت عن احلزب الشيوعي اإلسرائيلي عام 1965؛ درس في 

معهد االستشراق في موسكو في  العام نفسه ونال درجة الدكتوراه في التاريخ؛ عضو نشط في 

اجلبهة الدميقراطية للسالم واملساواة   )حداش( التي تأسست عام 1977؛ ألّف عددًا من الكتب 

مثل: جذور القضية الفلسطينية )القدس،   1972(، احلركات االجتماعية في اإلسالم )1981(، 

الصهيونية املعاصرة )1983(، وفلسطني في العهد  العثماني )1983(؛ توفي أثناء تلقيه العالج 

في هنغاريا عام 1985؛ دفن في حيفا      وحفرت على ضريحه  الكلمات التالية: لقد أحببت شعبي 

حبًا ملك علي مشاعري وآمنت بأخوّة الشعوب إميانًا عميقًا ال حتّفظ  فيه”؛ وال زال معهد “إميل 

توما للدراسات الفلسطينية – اإلسرائيلية” يحمل اسمه في حيفا.   

توما،خليل)1945-(
ولد في بيت جاال عام 1945؛ نال درجة البكالوريوس في األدب 

اإلجنليزي من جامعة بيت حلم عام 1985؛  عمل في املجال 

السياحي في بيت حلم وكان نشطًا في طرح قضايا موظفي 

وعمال قطاع الفنادق  واملطاعم في األراضي احملتلة؛ كان عضو 

جلنة توجيهية الحتاد عمال الفنادق الفلسطينية عام 1966  ومت 

انتخابه رئيسًا لها بني عام 1981-1982؛ اعتقل إداريًا من قبل 

سلطات االحتالل اإلسرائيلية ملدة  سنتني ابتداء من نيسان/

ابريل 1974؛ نشر مجموعة شعرية أثناء تواجده في املعتقل 

بعنوان أغنيات  الليالي األخيرة )عام 1975(؛ نشر مجموعة 

أخرى بعنوان جنمة فوق بيت حلم عام 1977؛ عمل مراساًل  لعدد من الصحف واملجالت احمللية 

والدولية؛ نشر مجموعة شعرية ثالثة بعنوان تعالوا جميعكم )عام   1983(؛ كان محررًا لصحيفة 

الطليعة الصادرة في القدس من سنة 1983-1984 ومجلة الفجر الصادرة  باللغة اإلجنليزية بني 

1985-1992؛ أحد مؤسسي احتاد الكتاب الفلسطينيني في بداية الثمانينات؛ من  رواد الصحافة 

في فلسطني؛ محرر صحيفة كانت تصدر باسم احتاد جلان اإلغاثة الزراعية بني 1999-1992 

الفلسطيني  الشعب  الفلسطينيني؛ عضو حزب  والفالحني  القرى  وقضايا  هموم   بهدف طرح 

 ورئيس جلنتها  املركزية عام 1998؛ يعد من أبرز املترجمني الفلسطينيني في األراضي احملتلة.
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تفكجي،خليلمحمدإبراهيم)1950-(
ولد في مدينة القدس عام 1950؛ نال درجة البكالوريوس في 

اآلداب/ اجلغرافية من جامعة دمشق عام   1974؛ عمل مدرسا 

للجغرافية بني 1974-1980 في األردن، ليبيا والقدس؛ اعتقلته 

سلطات االحتالل عام   1981؛ عمل في جمعية الدراسات العربية 

املسح  دائرة  عن  مسؤوال  وكان   1983 عام  من  القدس  في 

 اجلغرافي فيها؛ عضو الوفد الفلسطيني حملادثات الوضع النهائي 

حول القدس، املستوطنات واحلدود؛  رئيس دائرة اخلرائط واملسح 

األنظمة اجلغرافية  املاجستير في  نال درجة  الشرق؛  بيت  في 

املعلوماتية   ) GIS ( من جامعة أريزونا عام 1998؛ عضو اللجنة املركزية لإلعمار والتخطيط في 

القدس، عضو في الوفد  الفلسطيني املفاوض في العديد من اجلوالت التفاوضية حتى طابا عام 

2001؛ من بني إصداراته خريطة  فلسطني )1986(، خارطة املستوطنات اإلسرائيلية في الضفة 

الغربية وقطاع غزة )1994( و  املستوطنات اإلسرائيلية )1994(. 

ث
ثابت،ثابت)2000-1951(

ولد في قرية رامني )قرب طولكرم( عام 1951؛ درس الطب في 

جامعة بغداد؛ كان نشطًا في احلركة  الطالبية الفلسطينية في 

به  افتتح عيادة خاصة  بغداد؛ انضم حلركة فتح عام 1968؛ 

في طولكرم؛ اعتقلته  السلطات اإلسرائيلية ملدة ستة أشهر ثم 

تعرض لإلقامة اجلبرية ملدة ثالث سنوات؛ مت اإلفراج عنه عام 

التحرير في محادثات مدريد؛  تعيينه ممثال ملنظمة    1991؛ مت 

عمل طبيب أسنان لوكالة الغوث الدولية؛  كان رئيس نقابة أطباء 

األسنان الفلسطينيني في الضفة الغربية؛ مدير عام في وزارة 

جامعة  في  العامة  الصحة  في  الفلسطينية؛  محاضر  الصحة 

القدس املفتوحة – فرع طولكرم؛ أمني عام حركة فتح في منطقة  طولكرم؛ مت تدمير مكتب حركة 

فتح )الذي كان يقيم فيه( في طولكرم  في 16 تشرين الثاني/نوفمبر   2000؛ مت اغتياله من قبل 

وحدات إسرائيلية خاصة أثناء مغادرته منزله في رامني )قرب طولكرم( في 31  كانون األول/

ديسمبر 2000.

  ج

جاد،إصالح)1951-(
ولدت في القاهرة عام 1951؛ حصلت على شهادة البكالوريوس 

انتقلت  القاهرة  عام 1974؛  العلوم السياسية من جامعة  في 

إلى باريس، حيث درست العلوم السياسية في نانتير )باريس 

اخلامسة( وتخرجت  بشهادة املاجستير عام 1979؛ انتقلت إلى 

فلسطني بعد زواجها من  صالح عبد اجلواد حمايل  وعاشت 

قضايا  في  مساعدة  كأستاذة  عملت  عام  1979؛  منذ  فيها 

التنمية والنوع االجتماعي في جامعة  بيرزيت منذ عام 1983؛ 

عملت كمديرة مركز دراسات املرأة في جامعة بيرزيت )1997- 

1998(؛ شاركت  في تأسيس معهد دراسات املرأة في جامعة بيرزيت عام 1994؛ شاركت في 

تأسيس طاقم شؤون  املرأة؛ نالت شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة لندن عام 2004، 

متخصصة في دراسات املرأة  والنوع االجتماعي؛ الّفت عددًا من الصحف واملقاالت والدراسات 

عن املرأة والتربية والسياسة، حتاضر  في مجال النوع االجتماعي والسياسة في كل من معهد 

دراسات املرأة ودائرة الدراسات الثقافية في  جامعة بيرزيت. 

جارالله،حسامالدين)الشيخ()1954-1884(
ولد في مدينة القدس عام 1884؛ تخرج من جامعة األزهر في 

القاهرة؛ في عام 1918 أصبح املمثل  اإلسالمي للجنة اإلدارية 

التابعة للجمعية اإلسالمية املسيحية؛ في عام 1921 كان على 

رأس قائمة  املرشحني الذين انتخبتهم هيئة العلماء ليتولى منصب 

مفتي القدس األكبر ولكن السلطات البريطانية  قررت تعيني احلاج 

أمني احلسيني ملنصب املفتي؛ عمل كرئيس محكمة العدل و مفتش 

احملاكم  الشرعية في شرقي األردن لسبع سنوات متتالية؛ و في 

منتصف الثالثينات أصبح مفتشًا ملادتي اللغة  العربية والشريعة 

في دائرة املعارف في القدس؛ عني مفتي القدس وقاضي قضاة 

في 20 كانون  األول/ديسمبر 1948 إثر النكبة الفلسطينية 1948 من قبل احلكومة األردنية؛ 

 دافع عن حقوق املرأة  وخاصة في التعليم؛ توفي في مدينة القدس في 6 آذار/مارس عام 1954؛

جارالله،محمودإسماعيل)1944-(
ولد في مدينة القدس عام 1944، وتخرج من كلية سان جورج 

بشهادة الثانوية العامة عام 1958، ثم  التحق بكلية فيكتوريا 

في القاهرة عام 1962، وتابع دراسته العليا في جامعة لندن 

عام 1965، متخصصًا  في االقتصاد؛ وعاد الى القدس وعمل 

في مجال التجارة وأسس شركته اخلاصة كرجل أعمال متفرغ 

سويسرا  في  وزيورخ  القدس  بني  فيما  واالستثمار   للتجارة 

وعمان في األردن، لغاية عام 1995، ثم انضم  فيما بعد الى 

شركة السالم العاملية )شركة استثمار قطرية( لغايات االستثمار 

في فلسطني من عام   1995-1998، وأصبح عضوا في جمعية 

“البناء من أجل السالم” التي أسسها وترأسها نائب الرئيس  األمريكي ال غور عام 1996، عاد 
الى الواليات املتحدة وأسس شركة عقارية في والية فلوريدا بني   1998-2004؛ عاد الى القدس 

عام 2004 ليواصل أعماله التجارية واالستثمارية  حتى تقاعده عام 2008.

ث ج

ج

ث
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جارالله،نهادعليمحمد)2008-1915(
القاضي  والده   ،1915/6/10 بتاريخ  القدس  مدينة  في  ولد 

علي جار الله من أوائل القضاة الفلسطينيني في  عهد االنتداب 

البريطاني, وجده محمد جار الله قائم مقام بئر السبع في العهد 

العثماني، أنهى دراسته  األولى في كلية املطران )سان جورج ( 

في القدس عام 1933، والتحق باجلامعة األمريكية في بيروت 

 ولكنه لم يتابع دراسته ألسباب عائلية، عمل في مطلع شبابه 

مترجمًا في احملاكم املدنية وانتسب  ملعهد احلقوق الفلسطيني 

في القدس، ثم عمل في دائر تسوية األراضي حتى عام 1948، 

في بداية  العهد األردني، عمل مدعي عام وقاضيًا للصلح في أريحا حتى عام 1954، وتنقل في 

سلك القضاء  األردني بني نابلس وجنني واخلليل وبيت حلم حتى تقلد منصب قاضي محكمة 

االستئناف في القدس  حتى عام 1967، عني رئيسًا حملكمة االستئناف في رام الله، ومفتشًا عام 

حملاكم الضفة الغربية حتت  االحتالل االسرائيلي منذ عام 1967 حتى استقالته في عام 1982، 

توفي في مدينة القدس بتاريخ   2008/7/12 

جبارة،حسنية)1958-(
ميرتس   حركة  في  عضو  نيسان/ابريل 1958؛   11 في  ولدت 

األعوام  نعمات في  الطيبة في  رئيسة احتاد  منذ عام 1989؛ 

)1992-1994(، مديرة دائرة النساء والشباب في املعهد العربي 

اليهودي في بيت  بيرل من عام 1985-1999؛ كانت مرشحة في 

حزب ميرتس اليساري في انتخابات عام 1999 وحازت  على 

مقعد، مما جعلها أول امرأة فلسطينية يتم انتخابها في الكنيست 

اإلسرائيلي؛ خدمت الكنيست  في دورة واحدة )حتى عام 2003( 

شغلت خاللها عضوية كل من جلان املعارف، الثقافة، الرياضة؛ 

اللجنة،  جلنة شؤون املرأة، جلنة العمل وجلنة الصحة والشؤون 

االجتماعية، كما كانت رئيسة اللجنة الفرعية  لتعزيز دور النساء العربّيات؛ عملت كرئيسة دائرة 

الشرق األوسط في املعهد الدولي في بيت بيرل  وكانت عضو هيئة إدارية في مجموعة بات شالوم 

)بيت السالم(. 

جبر،عادل)1953-1885(
ولد في مدينة يافا عام 1885؛ درس في مدرسة الشيخ أحمد 

الفرير؛  ومدرسة  مدرسة  الرشيدية  في  ثم  يافا،  في  الساعاتي 

التحق باملعهد التجاري الفرنسي في اسطنبول ثم عاد وعمل في 

بيارات  البرتقال التابعة لوالده للحصول على املال إلكمال تعليمه؛ 

درس في جامعة لوزان في سويسرا، وتخرّج  بشهادة املاجستير 

في االقتصاد والعلوم االجتماعية عام 1914؛ أثناء إجازة صيفية 

له في فلسطني في  صيف 1912، كان السلطان عبد احلفيظ 

)سلطان مراكش( مارًا بفلسطني في طريقه للحج، فأعجب  بذكائه 

وإتقانه اللغة الفرنسية، وطلب منه مرافقته في رحلته- إلى املغرب 

وعرض عليه منصب أمني  سره، غير أن عادل اعتذر ألنه أراد أن يكمل تعليمه؛ عاد بعد تخرجه من 

سويسرا إلى القدس وقام  بالتدريس في املدرسة الدستورية والكلية الصالحية حتى عام 1918، ثم 

أصبح مساعدًا ملدير املعارف  التابعة لالنتداب عام 1918 حتى استقالته عام 1921؛ كان صديقًا 

خلليل السكاكيني؛ واشترك في  مؤمترات الهندسة املعمارية في القاهرة عام 1921 و 1924؛ قام 

املجلس اإلسالمي األعلى بتعيينه  مديرًا للمتحف اإلسالمي ودار الكتب في املسجد األقصى في 

القدس عام 1923؛ عمل كأستاذ  لالقتصاد والعلوم السياسية في معهد احلقوق الفلسطيني في 

القدس بعد تـأسيسه عام 1923؛ أّسس  وحرّر جريدة احلياة واملجلة األسبوعية االقتصاديات 

العربية في القدس بعد ثورة البراق عام 1929؛ كان  عضوًا في املجلس البلدي في القدس، حيث 

كتب مسوّدة ملشروع إقامة والية فدرالّية دولية)1940-  1941(؛ ُأجبر على ترك منزله في احلي 

األملاني في القدس الغربية، خالل نكبة عام 1948؛ استقر في  مصر و أصبح عضوًا في أكادميية 

اللغة العربية هناك، و عّينه امللك طالل عضوًا في مجلس األعيان  األردني عام 1950؛ توفي في 

أريحا في 19 كانون األول/ديسمبر 1953. 

جبر،اسماعيل)احلاج()1943-(
ولد في دير البلح )قطاع غزة( عام 1943؛ تعلّم في مدرسة 

دير البلح الثانوية وانضم الى حركة فتح عام   1965؛ اشترك 

السوفيتي؛  تدريبية عسكرية في الصني واالحتاد  في دورات 

تخرج من جامعة لبنان في  صيدا عام 1982؛ كان مسؤوالً عن 

اجلبهة اجلنوبية ملنظمة التحرير الفلسطينية في االردن وشارك  

في  معارك الكرامة؛ اشرف على قوات العاصفة في دمشق؛ 

عاد الى األراضي احملتلة بعد التوقيع على  اتفاقية اوسلو ومت 

تعيينه مسؤوال عن قوات األمن الوطني في الضفة الغربية عام 

1995؛ اشترك في  منتصف التسعينّيات في التنسيق األمني 

مع مسؤولني إسرائيليني في قضايا متعلقة باعادة االنتشار  في 

مدن الضفة الغربية؛ كان عضوًا في املجلس املركزي ملنظمة التحرير؛  عنّي في 19 متوز/يوليو 

2004 قائدًا  جلهاز األمن العام في الضفة الغربية؛ استقال في اذار/مارس  2005؛ عني في 

مطلع عام 2006 مستشارًا عسكريًا للرئيس محمود عباس. 

  

جبرا،جبراإبراهيم)1919-1994(
ولد في بيت حلم عام 1919؛ تعلم في بيت حلم والقدس؛  انتقل 

عام 1939 إلى بريطانيا حيث درس في  كل من جامعات اكستر 

وكامبردج في اجنلترا وتخرج بشهادة البكالوريوس في األدب 

االجنليزي عام   1943؛ حصل على ماجستير في النقد األدبي 

من جامعة كامبردج عام 1948؛ عمل كأستاذ لألدب  االجنليزي 

ومدير جمعية الفنون في القدس؛ بعد أحداث نكبة عام 1948، 

بغداد؛ أسس مجموعة  العراق ودرّس في  جامعة  استقر في 

بغداد للفن احلديث )1948-1952(؛ كتب عددًا من الكتب في 

النقد األدبي  والقصائد الشعرية والقصص القصيرة والروايات، 

إضافة إلى سيرته الذاتية؛ برع أيضا في الترجمة )ترجم 30  كتابًا من اللغة اإلجنليزية إلى اللغة 

العربية، ومنها بعض أعمال شكسبير وفولكنر إضافة إلى عالم  اإلنسان فريزر( ؛ حصل على عدد 

من املكافآت الجنازاته مثل مكافأة ثورتن ويلتر للترجمة )جامعة  كولومبيا، 1991(؛ من مجموعاته  

صيادون في شارع ضيق )1960(، السفينة )1970(، والبحث عن  وليد مسعود )1976(، البئر 

األولى )1986(، عالم بال خرائط )مع عبد الرحمن منيف(؛ توفي في العراق  عام 1994.

جبران،خالدالياس)1961-(
ولد في اجلليل عام 1961 لوالدين من الرامه؛ شقيق كميليا 

جبران؛ تعرف على املوسيقى الكالسيكية العربية من قبل والده 

 إلياس الذي كان يعمل في مجال العود وتدريس املوسيقى؛ 

الشيوعي )اإلسرائيلي(؛ درس  الطب ملدة  إلى احلزب  انضم 

ثالث سنوات في القدس ولكنه عدل عن ذلك وقرر التخصص 

في املوسيقى في أكادميية روبن    )اإلسرائيلية( في القدس من 

عام 1985-1992؛ قام بالتدريس في أكادميية روبن ثم أسس 

وترأس دائرة  املوسيقى العربية في املعهد الوطني للموسيقى 

 2002 عام  الشرقية  األرموي  للموسيقى  مركز  أسس  1994-2000؛  عام  من  الله  رام  في 

التي هدفت إلى حماية املوروث املوسيقي وإنتاج املوسيقى؛ عضو فرقة  صابرين؛ يدرس لنيل 

شهادة ثانية في التأليف املوسيقي في أكادميية روبن للموسيقى؛ مؤلف موسيقي؛  يعزف العود 

والبزق وشارك في عدد من املهرجانات املوسيقية محليًا ودوليًا؛ له عدة أعمال فنية مثل مزامير 

  .)2005(  
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جبران،سمير)1973-(
منذ  والده  يد  على  العود  درس  عام 1973؛  الناصرة  في  ولد 

طفولته؛ وانتقل للدراسة في املعهد املوسيقي  في الناصرة؛ تخرج 

من معهد محمد عبد الوهاب للموسيقى في القاهرة عام 1995؛ 

يعمل كمدرس للعود؛  عزف في عدة مهرجانات موسيقية محليًا 

تقاسيم  مثل  فنية  أعمال  عدة  له  وسام؛  شقيقه  برفقة  ودوليًا 

  )1996(، سوء فهم )2001( ومتاس )مع شقيقه وسام، 2003( 

إضافة إلى رندنة )مع كل من شقيقيه وسام  وعدنان(.  

جبران،كميلياإلياس)1963-(
ولدت في عكا عام 1963 لوالدين من الرامة؛ شقيقة خالد جبران؛ 

تعرفت على املوسيقى العربية  الكالسيكية من خالل والدها إلياس 

الذي كان يعمل في مجال العود وتدريس املوسيقى؛ انتقلت إلى 

اجلامعة  في  االجتماعية  اخلدمة  لدراسة   1981 القدس  عام 

الفلسطينية في  القدس  العبرية؛ انضمت إلى فرقة “صابرين” 

عام 1982 وأصبحت املغنية الرئيسية للفرقة ملدة 20 عامًا )حتى 

عام 2002 عندما بدأت تغني بشكل  مستقل(؛ تعزف أيضا العود 

والقانون وغيرها من اآلالت املوسيقية؛ حصلت على إقامة فنية 

في برن، سويسرا  عام 2002 وتتنقل منذ ذلك الوقت بني بيرن وباريس؛ منذ عام 2002 جتولت 

في عدد من املدن العربية  واألوروبية بأعمالها محطات ووميض.  

جبريل،أحمد)1935-(
خالل  سوريا  إلى  عائلته  مع  نزح  عام 1935؛  الرملة  في  ولد 

النكبة الفلسطينية عام 1948؛ درس في  األكادميية البريطانية 

سوريا  إلى  عاد  ساندهرست  Sandhurst؛  في  العسكرية 

اخلدمة  ترك  السوري؛  في  اجليش  ثم ضابطًا  مالزمَاً  وأصبح 

العسكرية بعد تأسيس اجلمهورية العربية املتحدة عام 1958؛ 

أسس جبهة  التحرير الفلسطينية عام 1959 وانضم إلى اجلبهة 

الشعبية لتحرير فلسطني بعد انبثاقها عن حركة القوميني  العرب 

في كانون األول/ديسمبر 1967؛ كان رئيس اللجنة العسكرية 

التي تولت كسر حصار تل الزعتر عام   1967؛ مؤسس اجلبهة 

انشقاق  اجلبهة  قاد  العام؛  وأمينها  األول/أكتوبر 1968  تشرين  في  العامة  الشعبية–القيادة 

الشعبية–القيادة العامة عام 1977؛ بعد االجتياح اإلسرائيلي للبنان عام 1982؛ غادر لبنان في 

 متوز/يوليو 1993 وانتقل إلى دمشق؛ ترك سوريا وأقام فترة في إيران عام 1996؛ استشهد ابنه، 

جهاد، في  انفجار سيارة بلبنان في أيار/مايو 2002؛ عاد وأقام في دمشق عام 2003.       

جحا،أمية)1972-(
ولدت في غزة في 2 شباط/فبراير 1972 لعائلة أصلها من قرية 

احملرقة؛ أكملت تعليمها الثانوي في اخلليج،  حيث كان والدها 

التعليم؛ عادت إلى غزة بعد حرب اخلليج عام  يعمل في سلك 

الرياضيات؛  األزهر  في غزة ودرست  التحقت بجامعة  1991؛ 

عام  تقاعدت  ثم  ملدة ثالث سنوات  للرياضيات  عملت كمدرسة 

1999 لتكريس  وقتها لرسم الكاريكاتير؛ تعد املرأة األولى التي 

لدى  عملت  والعربية؛  الفلسطينية  للصحف  الكاريكاتير  ترسم 

 جريدة القدس بني عامي 1999 و 2002 ونالت أعمالها شعبية 

أعمالها  في  تظهر  أعمالها(؛  بعض  األخرى  بنشر  العربية  الصحف  بعض  قيام  بعد  )خاصة 

معالم النقد لكل من االحتالل اإلسرائيلي والنظام السياسي العربي  والسلطة الفلسطينية؛ من 

شخصياتها الكاريكاتيرية “أبو عايد”؛ وهي عضو في جمعية ناجي العلي للفنون  ووكالة رسامي 

الكاريكاتير في بريطانيا؛ نالت جائزة من وزارة الثقافة الفلسطينية في آذار/مارس عام 1999؛ 

 فازت بجوائز أخرى مثل “أفضل رسامة كاريكاتير في العالم العربي” عام 2001؛ تنشر أعمالها 

في صحيفة  احلياة اجلديدة وفي صفحتها االلكترونية؛ استشهد زوجها رامي سعد )أبو املهدي( 

)ناشط طالبي( اثر  رصاص سلطات االحتالل اإلسرائيلية في أيار/مايو 2003.  

جدة،عليمحمدأحمد)1950-(
افريقية  جذور  من  فلسطينية  لعائلة  القدمية  البلدة  في  ولد 

)التشاد( بتاريخ 13 كانون الثاني/يناير 1950؛ درس  في كلية 

للقدس  اإلسرائيلي  االحتالل  بعد  القدس؛  في  الثانوية  الفرير 

الشرقية عام 1967 انضم إلى صفوف  املقاومة وكان عضوًا في 

اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني؛ مت أسره في سجون االحتالل 

ملدة 20 عامًا  قضى منها 17 عامًا؛ أكمل دراسته الثانوية في السجن؛ مت اإلفراج عنه في صفقة 

تبادل أسرى عام 1985؛  عمل في مركز املعلومات البديلة بالقدس كمترجم ملدة أربع سنوات 

ونصف؛ يعمل في الصحافة وكدليل  سياحي؛ عمل ملدة وجيزة محررًا جلريدة الكرمل اليومية 

)التي توقفت ألسباب مالية(؛ كان عضوًا في رابطة  الصحفيني العرب بعد عام 1985؛ خالل 

التسعينات كان متحدثًا باسم رابطة الصحفيني الدميقراطيني؛ نشر  سيرته الذاتية بعنوان:  إلى 

ولدي محمد )1998(.  

جرار،برهان)1946-(
األول/ديسمبر  كانون  في 29  )قضاء جنني(  ميثلون  في  ولد 

في  العمل  نشط  الكاسر؛  رشاد  باسم  أيضا  عرف  1946؛ 

الوطني منذ أيام دراسته األولى وأسس مجموعات شبابية وطنية 

شاركت في مظاهرات عام 1963؛  تخرج من املدرسة الثانوية 

عام 1965، ثم انتسب للدراسة في معهد خضوري الزراعي في 

طولكرم ملدة  سنتني لكنه لم يتمكن من استكمال دراسته بسبب 

اندالع حرب عام 1967؛ تلقى التدريب العسكري في  اجلزائر 

و مصر وتولى تدريب مجموعات عسكرية فلسطينية؛ تولى مهام 

قوات فتح في مرتفعات اجلوالن عام   1971 و في اجلزائر    عام 

1972؛   أصبح قائد أركان لقوات البحرية التابعة حلركة فتح في الالذقية عام 1973؛  انتقل إلى 

روسيا عام 1974 لدراسة الهندسة امليكانيكية )مركزًا على الصناعات اإلنتاجية( في جامعة 

صداقة  الشعوب الروسية في موسكو وتخرج عام 1980؛كان ناشطًا في احتاد طلبة فلسطني 

خالل تواجده في  االحتاد السوفيتي؛ انتقل بعد تخرجه إلى لبنان وانضم إلى جيش التحرير 

الفلسطيني في لبنان )1980 ( و  سوريا )1984(؛ عضو في املجلس الوطني الفلسطيني عام 

1984؛ كان مسؤوالً عن تنظيم وإدارة قوات  جيش التحرير الفلسطيني في األردن عام 1986؛ 

انتخب عضوًا في املجلس الثوري حلركة فتح عام 1989؛  القائم بأعمال قائد القوات 17 عام 

1992؛ عاد إلى فلسطني بعد محادثات أوسلو وأصبح عميد/قائد لواء قوات  األمن لدى السلطة 

الفلسطينية عام 1995 حتى مت انتخابه عضوًا في املجلس التشريعي )عن حركة فتح(  عن دائرة 

جنني االنتخابية في انتخابات كانون األول/ديسمبر عام 1996؛ عضو في جلنة الرقابة وحقوق 

 اإلنسان في املجلس التشريعي الفلسطيني في الفترة 1996-2004 وفي جلنة األمن والداخلية 

و جلنة  احلكم احمللي من 1996-2003؛ انتخب عضوًا في املجلس االستشاري في جامعة 

القدس املفتوحة منذ  أواخر التسعينات؛ عضوًا في جلنة التعليم والشؤون االجتماعية في املجلس 

التشريعي الفلسطيني منذ   2004. 

جرار،عالم)1954-(
ولد في منطقة رام الله في عام 1954؛ درس الطب في جامعة 

روستو في االحتاد السوفيتي وتخرج عام   1980؛ عضو في اللجنة 

  UPMRC (التنفيذية الحتاد جلان االغاثة الطبية الفلسطينية

( و مدير لبرنامج اعادة  التاهيل التابعة له؛ نائب مدير رئيس 

الفلسطيني للعدالة والسالم؛ عمل كمدير طبي في وكالة الغوث 

فلسطني،  في  الصحية  والرعاية  التأهيل  العادة  برامج   وأدار 

االردن، املغرب، االمارات العربية املتحدة،  أفغانستان، لبنان، 

العراق، والبحرين؛ ناشط في شبكة املنظمات األهلية الفلسطينية 
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و عضو في جلنتها  التوجيهية؛ أمني عام املبادرة الوطنية الفلسطينية التي تأسست عام 2004؛ 

والتي ترأسها مصطفى البرغوثي وراوية الشوا.   

جرار،خالدةكنعان)1963-(
ولدت في مدينة نابلس في 9 شباط/فبراير عام 1963؛ حتمل 

في  ودرجة  املاجستير  األعمال  إدارة  في  البكالوريوس  درجة 

الدميقراطية و حقوق اإلنسان من جامعة بيرزيت؛  ناشطة في 

اجلبهة الشعبية لتحرير  فلسطني؛ اعتقلت خالل االنتفاضة األولى 

عام 1989 لنشاطاتها في يوم املرأة العاملي؛ خدمت كعضو في 

 جلنة املتابعة التابعة لشبكة املنظمات األهلية الفلسطينية؛ عضو 

منتخب في املجلس الفلسطيني  ملنظمات حقوق اإلنسان؛ عضو 

العام  العربية حلقوق اإلنسان؛ عضو في االحتاد  املنظمة  في 

للمرأة  الفلسطينية؛ مديرة تنفيذية ملؤسسة الضمير في رام الله؛ 

انتخبت في انتخابات املجلس التشريعي 2006  عن قائمة اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني. 

اجلرباوي،تفيدة)1955(
ولدت في طولكرم في الثامن من آذار عام 1955؛ حاصلة على 

شهادة البكالوريوس في الكيمياء من جامعة  بيرزيت في عام 1976 

ودرجة املاجستير والدكتوراه في الكيمياء من جامعة سنسناتي   

  Cincinnati  في  أوهايو )1979 و 1981(؛ عملت كمساعدة 
للبحوث في جامعة سنسناتي   Cincinnati   )1978- 1979(؛ 

من  عام 1975-1993 عملت في جامعة بيرزيت في عدة مناصب 

)مدرسة، مرشدة، مدرسة مختبر، مدرسة  مساعدة، رئيسة قسم 

سنسناتي   في   1994-  1993 األعوام  في  عاشت  الكيمياء(؛ 

لكلية  كمديرة  عملت  زائرة؛  كانت  باحثة    Cincinnatiحيث 
البنات )الطيرة( التابعة لألمم املتحدة في رام الله في عام 1994؛ مدرسة  زائرة في جامعة بون منذ 

آب/أغسطس – تشرين األول/أكتوبر 1995؛ خدمت كعضو مجلس أمناء في الشبكة  األكادميية 

استشاري  )1994-96(؛ عضو مجلس  البيرة  بلدية  مكتبة  وفي   )1999-1993( الفلسطينية 

 ملؤسسة الرفاه )1998-2000(؛  عضو جلنة توجيهية التربية والتدريب التقني في فلسطني )عام 

2003(؛  عضو مجلس إدارة للتحليل النوعي لوزارة التعليم العالي في السلطة الفلسطينية )عام 

2003( لبرنامج تطوير  املدخرات؛ مديرة برامج مؤسسة التعاون في فلسطني في عام 2006؛ 

كتبت في عدة دراسات و أبحاث لها  عالقة بالكيمياء، النوع االجتماعي والتربية وقضايا املرأة 

الفلسطينية والتعليم؛

اجلرباوي،علي)1954-(
علم  في  البكالوريوس  درجة  يحمل  عام 1954؛  في جنني  ولد 

االجتماع من جامعة بيرزيت، ماجستير في  العلوم السياسية، 

وماجستير آخر في اإلدارة العامة، إضافة إلى درجة الدكتوراه 

في العلوم السياسية التي  حاز عليها من جامعة سنسناتي    في 

الواليات املتحدة األمريكية؛ علّم في عدة مؤسسات محلية ودولية؛ 

 عمل كمدرب خبير في حقول اإلدارة العامة والتنمية املؤسساتية 

وحقوق  املدني  والدميقراطية  واملجتمع  البشرية  املوارد  وتنمية 

اإلنسان؛ عمل منسقًا لتربية حقوق اإلنسان بالتعاون مع وكالة 

الغوث؛ تولى  منصب مساعد رئيس جامعة بيرزيت ونائب عميد 

كلية اآلداب وعميد شؤون الطلبة ومدير معهد إبراهيم أبو  لغد 

للدراسات الدولية وأستاذ للعلوم السياسية؛ عنّي كرئيس للجنة االنتخابات املركزية عام 2004 

لتنظيم و  تسجيل االنتخابات الفلسطينية؛ كتب ونشر العديد من املقاالت واألبحاث والدراسات 

والكتب في عدد من  الصحف واملجالت احمللية والدولية ومن أبرز كتبه: الدميقراطية في فلسطني 

)1999( واالنتخابات و النظام  الفلسطيني )1994(؛ واالنتفاضة و القادة السياسيني في الضفة 

الغربية و قطاع غزة )1986(؛ املستقبل  الفلسطيني: و مداخالت قرائية. 

جرجوعي،إميلموسىباسل)2007-1936(
دراسته  أنهى  1936؛  متوز   21 في  القدس  مدينة  في  ولد 

عام   1963  القاهرة  في  عني   شمس  جامعة  من  اجلامعية 

كطبيب متخصص في طب األطفال؛ التحق باجليش األردني 

ملدة سنتني )1964-1966(  في قسم  اخلدمات الطبية؛ عمل 

كطبيب عام في عدة عيادات و مع االحتاد اللوثري العاملي في 

القدس من عام 1965-  1968؛ انتقل إلى بريطانيا و حصل 

على دكتوراه في الكيمياء من جامعة لندن عام 1970؛ أصبح 

عضوًا في  الكلية البريطانية امللكية لألطباء؛ تخصص في مجال 

طب األطفال في مستشفيات لندن واسكتلندا؛ أصبح  منذ عام 

1970 عضوًا في احتاد األطباء العرب؛ عاد وأصبح طبيبًا مقيمًا لألطفال في مركز سبافورد في 

البلدة  القدمية من عام 1974-1979؛ عمل كرئيس في قسم طب األطفال في بطريركية الروم 

الكاثوليك )عام   1979(؛ في عام 1982 أصبح نائبًا للمدير في مستشفى كاريتاس لألطفال في 

بيت حلم وبعدها أصبح مديرًا  طبيًا حتى عام 2002؛ عضوًا في مجلس كنائس الشرق األوسط 

منذ عام 1986؛ خدم كرئيس جمعية القدس  للعالج الطبيعي وإعادة التأهيل؛ انتخب عضوًا  

في املجلس التشريعي الفلسطيني في القدس)قائمة فتح(  في انتخابات كانون الثاني/يناير عام 

1996 )الكوته النسبية املسيحية(؛ عضو في اللجنة التنفيذية ملنظمة  التحرير الفلسطينية منذ 

عام 1996 وفي املجلس الوطني الفلسطيني منذ عام 1997 حيث تولى مسؤولية  ملف الشؤون 

املسيحيني؛ وتولى أيضًا ملف الصحة في القدس التابعة ملنظمة التحرير الفلسطينية؛ شارك  في 

الوفد الفلسطيني في املفاوضات مع الفاتيكان التي متخض عنها توقيع اتفاقية بني الكنيسة 

الكاثوليكية  والسلطة الوطنية الفلسطينية عام 2000؛ رئيس مجمع مستشفيات القدس الشرقية؛ 

توفي في تشرين  ثاني 2007 في القدس. 

جريس،صبري)1938-(
ولد في فسوطة، اجلليل عام 1938؛ التحق باجلامعة العبرية 

في القدس عام 1957 ودرس احلقوق؛ كان عضوًا  في مجلس 

من  )مجموعة  األرض  حركة  مؤسسي  وأحد  العرب  الطلبة 

فلسطينيي الداخل املعارضني  لسياسات مصادرة األراضي من 

قبل احلكومة اإلسرائيلية(؛ بعد تخرجه افتتح مكتبًا للمحاماة 

في حيفا؛ كتب  مذكرة إلى األمم املتحدة حول سياسات التمييز 

ضد املواطنني العرب في إسرائيل؛انضم إلى حركة فتح؛  سجن 

عام 1967 ومت  بعد  “أمنية”  بتجاوزات  القيام  بتهمة  إداريًا 

اإلفراج عنه شرط أال يعود إلى البالد؛ أوفده  ياسر عرفات )رئيس منظمة التحرير الفلسطينية 

لفتح مكتب  عام 1975  املتحدة  إلى  الواليات  بإرساله مع عصام سرطاوي  الوقت(  ذلك  في 

متثيل للمنظمة  في واشنطن )وسرعان ما مت إبعادهما(؛ عمل في  مركز األبحاث الفلسطينية 

في بيروت وكان في البداية يتابع ملف الشؤون اإلسرائيلية ثم أصبح مديرها عام   1978؛ قام، 

مع عصام سرطاوي، مبحادثات مع بعض اإلسرائيليني )ماتي بيليد، أوري افنيري وآري لوفا 

الياف(  في أوروبا والواليات املتحدة )حصل على جائزة السالم من قبل املستشار النمساوي 

برونو كرايسكي(؛ كان  محررًا ملجلة شؤون فلسطينية في بيروت؛ يعد من أوائل قيادات منظمة 

التحرير الذين دعوا إلى سالم مع  إسرائيل؛ وافق على حل إقامة دولتني )فلسطينية وإسرائيلية( 

عندما مت طرح الفكرة؛ استشهدت زوجته عام   1983 في انفجار سيارة في بيروت )التي كانت 

تستهدف قتله(؛ نقل مركز األبحاث الفلسطينية إلى تونس ثم  قبرص حيث كان مديرها ملدة  

عشرة سنوات؛ دعم عملية أوسلو للسالم منذ البداية؛ عاد إلى البالد عام   1994 وأكمل عمله 

في مركز األبحاث الفلسطينية في كل من غزة ورام الله؛ عضو في املجلس الوطني  الفلسطيني؛ 

متكن من استعادة هويته اإلسرائيلية؛ محلل سياسي فلسطيني؛ مختص بالشؤون  اإلسرائيلية 

و قضايا الفلسطينيني داخل اخلط األخضر.  
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اجلزار،عبدالله)الشيخ()1855-1939(
ولد في عكا عام 1955 لعائلة مغربية األصل؛ بعد إكمال 

الشريف في  القاهرة  إلى األزهر  انتقل  االبتدائي،  تعليمه 

لدراسة اللغة العربية و الفقه اإلسالمي؛ عاد و عنّي كمدرس 

و إمام في جامع أحمد باشا اجلزار في  عكا؛ عمل ككاتب 

في احملكمة الشرعية في فترة احلكم العثماني؛ عنّي قاضيًا 

في احملكمة الشرعية في  عكا؛ أصبح مفتي عكا في العهد 

العثماني واالنتداب البريطاني؛ أسس املدرسة األحمدية في 

لتغطية  األوقاف  أموال  وكرّس  اجلزار  أحمد  باشا  جامع 

أقساط تعليم الطلبة؛ يعرف عنه أيضًا براعته في فن التجويد 

وتالوة  القرآن الكرمي؛ توفي في عام 1939 ودفن في مقبرة الشيخ مبارك في عكا. 

اجلعبة،نظمي)1955-(
في  اآلثار  علم  درس  1955؛  عام  القدس  مدينة  في  ولد 

البكالوريوس  بدرجة  وتخرج   1975 عام  بيرزيت  جامعة 

 عام 1980؛ عمل مديرًا للمتحف اإلسالمي التابع للمسجد 

األقصى املبارك في القدس من عام 1980-1984؛  أكمل 

دراسته ونال درجة املاجستير عام 1987 والدكتوراه عام 

في  جامعة  توبنغن  من  اإلسالمية  الدراسات  في   1991

أملانيا؛ عمل كأستاذ مساعد في دائرة التاريخ في جامعة 

بيرزيت عام 1991؛ أسس، مع سعاد  العامري، مؤسسة 

“رواق” )مركز املعمار الشعبي( في رام الله عام 1992؛  يعد خبيرًا في تاريخ مدينة  القدس 
الثقافة والتراث في مشروع الدراسات القطاعية  ومعاملها املعمارية؛ عمل كمنسق لقطاع 

للقدس  الشرقية – جمعية الدراسات العربية؛ شارك في محادثات وثيقة جنيف في كانون 

األول/ديسمبر 2003؛ عضو  مجلس أمناء لعدد من املؤسسات واملشاريع في القدس منها 

مؤسسة يبوس لإلنتاج الفني؛ له أبحاث  متخصصة في التاريخ واآلثار واملوروث الثقافي. 

اجلعبري،سليمان)الشيخ()1912-1994(
ولد في مدينة اخلليل عام 1912؛ أنهى دراسته العليا في 

جامعة األزهر الشريف في القاهرة؛ عاد إلى  فلسطني وعمل 

في  علّم  كما  وصفد  واللد  يافا  في  الشرعية  احملاكم  في 

يافا واللد واخلليل؛ ُعنّي كنائب  مفتي القدس بعد االنتداب 

البريطاني؛ ومفتي اجليش األردني بعد النكبة الفلسطينية؛ 

ثم عمل في التعليم  في اململكة العربية السعودية وقطر؛ عاد 

والتعليم  التربية  قسم  في  كمستشار  وعمل  فلسطني  إلى 

في  القدس واخلليل ورام الله والبيرة حتى تقاعده في عام 

1975؛ عينته احلكومة األردنية مفتيًا للقدس في  شباط/

فبراير 1993 حتى وفاته بتاريخ 11 تشرين األول/أكتوبر 1994 )وخلفه في املنصب الشيخ 

عبد القادر  عابدين(. 

اجلعبري،محمدعلي)الشيخ()1980-1900(
ولد محمد علي ابن أحمد درويش اجلعبري عام 1900 في 

إلى عائلة تعود جذورها  إلى قبيلة  مدينة اخلليل، منتسبًا 

قلعة جبر  العربية في  العدنانية من منطقة اجلزيرة  ربيعة 

وإليها ينتسب آل اجلعبري وجدهم برهان  الدين أبي محمد 

عمر اجلعبري؛ نشأ في كنف والديه وأنهى دراسته االبتدائية 

في اخلليل، أنهى املرحلة  اإلعدادية في حفظ القرءان الكرمي 

غيبًا ثم أدخله والده مع شقيقه درويش للدراسة في األزهر 

الشريف  وتخصص في الوعظ واإلرشاد حتى عام 1922؛ 

انتسب ملعهد احلقوق الفلسطيني بالقدس وتخرج عام   1931، مارس مهنة احملاماة مترافعًا 

عام  حتى  اخلليل  اإلبراهيمي  في  احلرم  في  وواعظًا  ومدرسًا  ومأذونًا  الشرعية  احملاكم  في 

1937؛ بدأ نشاطه السياسي منذ العام 1924 منتسبًا إلى اجلمعية اإلسالمية  املسيحية في 

اخلليل برئاسة الشيخ طالب مرقه، وشارك في عضوية املؤمتر العربي الفلسطيني السابع  في 

القدس )20- 27 حزيران/يونيو 1928(؛ ثم انضم ملؤمتر الشباب العربي الفلسطيني برئاسة 

يعقوب  الغصني )10 أيار/مايو 1935- 18 كانون الثاني/ يناير 1936(؛ كان ضمن أعضاء 

اللجان القومية الذين اعتقلتهم  سلطات االنتداب البريطاني وأودعنهم في معتقل صرفند في أثناء 

اإلضراب العام في 10 تشرين  الثاني/نوفمبر 1936؛ انتسب إلى احلزب العربي الفلسطيني 

برئاسة جمال احلسيني في آذار/مارس 1935،  عينته السلطات البريطانية رئيسًا لبلدية اخلليل 

في 28 تشرين أول/أكتوبر واستمر في رئاسة البلدية حتى   25 نيسان/أبريل 1948؛ شارك 

بوصفه رئيسًا لبلدية اخلليل في مؤمترات رؤساء البلديات األول في يافا 13  متوز/ يوليو 1941، 

والثاني في يافا 5 متوز/يوليو 1944، والثالث في نابلس 27 حزيران/يونيو 1944، والرابع 

في  غزة 22 شباط/فبراير 1945، ثم ترأس مؤمتر رؤساء البلديات العرب للواء القدس وكان 

يضم مدن: بيت حلم  وبيت جاال ورام الله وأريحا والبيرة، الذي عقد في اخلليل في 11 أيار/مايو 

1946، ثم مؤمتر رؤساء البلديات  العرب الذي انعقد للمرة الثانية  في اخلليل في 3 نيسان/

أبريل 1947، وضم يومها رؤساء بلديات غزة والرملة  واملجدل وبيت حلم واللد ونابلس وخان 

يونس ورام الله وبيت جاال والبيرة والفالوجة وبيت ساحور، وآخر هذه  املؤمترات في فترة االنتداب 

البريطاني الذي انعقد في رام الله في 1 حزيران/ يونيو 1947؛ ترأس مؤمتر أريحا  في 31 

تشرين الثاني/نوفمبر 1948 باملناداة بامللك عبد الله بن احلسني ملكًا على دولة الوحدة األردنية 

 الفلسطينية؛ بعد إجراءات الوحدة )الضفة الغربية مع الضفة الشرقية لنهر األردن( أصبح عضوًا 

في مجلس  األعيان في  20 نيسان/أبريل 1950 وتعاقبت عضويته في املجلس بني السنوات 

1963/1959/1958/1951/   1967؛ كما حمل أكثر من حقيبة وزارية من ضمنها وزير العدل 

والزراعة 1955، وزير للعدل 1958 ثم للتربية  والتعليم حتى 1959،  ثم للعدل )1960- 1961(؛ 

وشارك في عضوية املؤمتر الفلسطيني األول املنعقد في  القدس 28 أيار/ مايو 1964 الذي 

انبثقت عنه منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة أحمد الشقيري؛ بعد  االحتالل اإلسرائيلي للضفة 

الغربية مبا فيها القدس في حزيران 1967، طالب بإنشاء كيان فلسطيني  مستقل في الضفة 

الغربية وقطاع غزة وإنشاء مؤسسات فلسطينية مستقلة واملشاركة في االنتخابات  البلدية، كان 

أول من طرح فكرة )احلكم الذاتي(؛ بعد أسبوعني من انتهاء حرب حزيران/يونيو 1967، نشر 

في  منتصف عام 1968 مشروعه إلنشاء دولة فلسطينية في األراضي التي احتلتها إسرائيل 

بعد أن توضع هذه  األراضي حتت إشراف وسلطة هيئة دولية ملدة خمس سنوات، ثم أعاد طرح 

أفكاره حول الكيان الفلسطيني  في أواخر 1969 على مبعوث األمم املتحدة يارنغ؛ وكانت آخر 

 مرة يترأس فيها بلدية اخلليل في انتخابات أيار/  مايو 1972؛ توفي في 29 أيار /مايو 1980.  

اجلعبري،نبيلمحمد)1945-(
ولد في مدينة اخلليل  بتاريخ 22 كانون االول/ديسمبر 1945؛ 

نال شهادة البكالوريوس في طب جراحة  االسنان من جامعه 

لندن في 1973؛ عمل ملدة سنتني كطبيب اسنان في بريطانيا؛ 

عاد إلى البالد عام   1975 وعمل كطبيب اسنان في مستشفى 

رام الله وافتتح في العام نفسه عيادة أسنان في القدس؛  عضو 

مؤسس ورئيس مجلس جمعية أصدقاء املريض منذ عام 1980؛ 

عام 1983  منذ  جامعة  اخلليل  أمناء  مجلس  في  عضوًا  كان 

ورئيسها منذ عام 1984؛ أعتقل من قبل السلطات االسرائيليه 

عام 1988، وبقي  حتت االعتقال االداري ملدة من الزمن )في نيسان/ابريل 1988 تبنته منظمة 

العفو الدولّيه كسجني  ضمير(؛ ُمنع من السفر خارج البالد حتى مؤمتر مدريد عام 1991عندما 

عنّي كعضو الفريق الفلسطيني  املفاوض؛ انضم الى محادثات السالم الالحقة في واشنطن حتى 

استقالته عام 1992؛ عضو املجلس  الوطني الفلسطيني. 
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جقمان،جورج)1946-(
الفرير  من مواليد مدينة بيت حلم عام 1946؛ درس في كلية 

في  برمانة  العالية  مبدرسة  التحق  1964؛  عام  حلم  بيت  في 

لبنان لعام واحد؛ تخرج بشهادة البكالوريوس في الفلسفة من 

عام 1976  عام   1969؛ حصل  بيروت  في  األمريكية  اجلامعة 

على شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة ستيت في نيويورك 

) State  University of New York, Buffalo( ؛ عمل 

أثناء دراسته كموظف مسئول عن إدخال املعلومات في أحد بنوك 

 كاليفورنيا وكأستاذ مساعد في اجلامعة )من أيلول/ سبتمبر 

1973 - 1976(، كما حاضر في خريف عام 1975  في كلية 

ديوفيل في بفالو  D’Youville College, Buffalo؛ عاد إلى البالد بعد تخرجه؛ عمل رئيسًا 

لدائرة  الفلسفة والدراسات الثقافية في جامعة بيرزيت من عام 1977 - 1981؛ عميد كلية اآلداب 

في جامعة بيرزيت  من عام 1981 - 1985 ومرة أخرى من عام 1993 - 1995؛ أستاذ في 

الفلسفة بجامعة بيرزيت منذ عام   1983؛ منسق وحدة األبحاث في مؤسسة احلق عامي )1991 

- 1992(؛ شارك في تأسيس املؤسسة  الفلسطينية لدارسة الدميقراطية )مواطن(؛ عضو مجلس 

إدارة مؤسسة مواطن منذ عام 1992؛ منسق  برامج مواطن في الفترة من 1992 - 1995؛ عضو 

مجلس إدارة مركز القدس حلقوق اإلنسان منذ عام 1994   )ورئيس مجلس إدارتها عام 1996(؛ 

محرر سلسلة ركائز الدميقراطية الصادرة عن مواطن منذ عام 1994؛  عضو مؤسس لشبكة 

املنظمات األهلية الفلسطينية وعضو منتخب في اللجنة التوجيهية للشبكة منذ عام   1995؛ عميد 

كلية الدراسات العليا بجامعة بيرزيت منذ عام 1996؛ عضو مجلس إدارة مجموعة الهيدرولوجيني 

 الفلسطينيني )من عام 1996 - 2000(؛ عضو مجلس إدارة مركز إبداع املعلم برام الله )في 

الفترة 1997 -   2000(؛ رئيس حترير مجلة آفاق برملانية منذ عام 1997؛ عضو مؤسس لبرنامج 

بيرزيت منذ عام 1998؛ يكتب  العليا في  الدميقراطية وحقوق اإلنسان في جامعة  الدراسات 

العديد من املقاالت في الصحف  احمللية ويعتبر محلل سياسي وناقد وأصدر وحرر مجموعة من 

)لندن: صحافة بلوتو، 1998( و  املطبوعات منها “بعد أوسلو: وقائع جديدة،  مشاكل قدمية” 

 . Routledge   - 2004(  :تشكيل الدولة في فلسطني” )لندن“

جقمان،حلوة)1913-(
االبتدائية  أنهت دراستها  بيت حلم في عام 1913؛  ولدت في 

والثانوية في كلية راهبات ماريوسف؛ ثم درست  باملراسلة علم 

االجتماع وعلم النفس مع كلية بنيت اإلجنليزية؛ عملت مرشدة 

 -1953 من  لإلمناء  االعمار  في  مجلس  وتغذية  منزلي  تدبير 

مرشدة  1967؛  عام  حتى  الفتيات  لرعاية  دار  مديرة  1957؛ 

اجتماعية لشؤون  اجلمعيات اخليرية ولشؤون املعاهد في اخلليل 

لغاية عام 1976؛ كانت مبادرة لتأسيس االحتاد النسائي  العربي 

في  العائلي  االحتاد  ونادي   ،1947 سنة  حلم  بيت  مدينة  في 

1969، وجمعية الرعاة اخليرية لإلسكان  في 1960؛ اشتركت 

في مؤمترات لالحتاد النسائي العربي العام في بيروت، ثم مؤمتر اإلسكان في روما ثم  في عمان، 

ثم مؤمتر االحتاد العام للمرأة الفلسطينية في القدس عام 1965؛ اعتقلتها سلطات االحتالل أكثر 

 من مرة؛ شكلت العديد من طواقم املمرضات واألطباء إلسعاف ومعاجلة املجاهدين وجيش اإلنقاذ 

خالل  النكبة الفلسطينية عام 1948.    

جقمان،ريتا)1950-(
آذار/ مارس عام 1950؛  بيت حلم في 21  من مواليد مدينة 

عملت محاضرة ومساعدة أبحاث في مركز سان  فرانسيسكو 

خريجة  1977(؛   -  1973 )من  كاليفورنيا  جامعة  في  الطبي 

إكلينيكية؛  تخصص  صيدلة   -  1977 عام  كاليفورنيا  جامعة 

عملت كطبيبة وأستاذة في املركز الطبي التابع للكنيسة املسيحية 

في سان  فرانسيسكو، كاليفورنيا لعام واحد )1977   -   1978(؛ 

في  دائرة  مساعدة  أستاذة  وعملت  الغربية  الضفة  إلى  عادت 

األحياء بجامعة بيرزيت من عام 1978 - 1984؛ أكملت دراساتها العليا وحازت على شهادة 

جامعة  من  واملرأة  الصحة  تخصص  االجتماعية،  االجتماع/السياسات  علم  املاجستير  في 

إسكس  University of Essex,  Colchester، اململكة املتحدة عام 1985؛ شاركت في 

تأسيس دائرة الصحة املجتمعية بجامعة بيرزيت  ومنسقة أبحاث في الدائرة ملدة عامني )1985 

برنامج  باحثة في  منذ عام 1988؛ عضو مؤسس  ومحاضرة/  الدائرة  ثم مديرة   )1987 -

دراسات املرأة بجامعة بيرزيت؛ عضو في اللجنة التوجيهية لبرنامج اخلدمات  اجلامعية الدولية 

للنساء الفلسطينيات ومقره الرئيسي في لندن؛ عضو في جلنة حتسني وضع املرأة في  املجتمع 

الفلسطيني، التابعة لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي   )UNDP( ؛ أشرفت على تقييم ودراسة عدة 

 مشاريع صحية واجتماعية/تنموية في الضفة الغربية وقطاع غزة ومصر واليمن؛ تكتب بشكل 

متواصل عن  قضايا صحية وأصدرت العديد من الدراسات، مبا فيها الرعاية النفسية/ الصحة 

النفسية في األراضي  الفلسطينية احملتلة: النظام اجلنيني” )معهد الصحة العامة واملجتمعية 

بالتعاون مع مركز التعليم املستمر،  جامعة بيرزيت، 2004(.   

اجلمل،شبلي
من القدس؛  كان عضوًا في “جمعيات األدب الزهيرة” التي 

العيسى  أمثال  عيسى  املقدسيني  املثقفني  من  عدد  أسسها 

وخليل السكاكيني عام 1898؛ عمل في مجال السياسة لفترة 

قصيرة، ومت توكيله من  قبل بعض املجموعات السياسية بأداء 

بعض املهمات املتعلقة بخبرته االقتصادية، متحور معظم عمله 

في  مجال السياحة؛ كان جزءًا من الوفد العربي الفلسطيني 

األول لدى سكرتير الدولة )البريطاني( لشؤون  املستعمرات عام 

1921 و 1922 وعنّي سكرتيرًا للوفد الفلسطيني؛ كان أحد 

األمناء الثالثة حلزب اإلصالح  الذي تأسس عام 1935؛ كان 

عضوًا  في الوفد الفلسطيني الذي سافر إلى لندن بعد ثورة عام 1936؛ توفي  في نهاية احلرب 

العاملية الثانية. 

جوزي،بندليصليبا)1942-1871(
االبتدائية  دراسته  تلقى  1871؛  عام  القدس  مدينة  في  ولد 

إلى  القدس؛  ذهب  في  وروسية  يونانية  مدارس  في  والثانوية 

 1895 عام  قرر  الالهوت؛  علم  ليدرس   1891 عام  روسيا 

اإلسالمية  في  الدراسات  والتخصص  دراسته  مجرى  تغيير 

روسيا  إلى  عاد  1899؛  عام  وتخرج  كازان  أكادميية  في 

حيث أصبح رئيس الدراسات  العربية واإلسالمية في جامعة 

في  اإلسالمي  العربي  الفكر  قسم  مدير  1920؛  عام  باكو  

أكادميية أذربيجان  للعلوم من عام 1930-1933؛ حاضر في 

تاريخ الفكر العربي-اإلسالمي؛ كان يتحدث اللغات العربية، 

السريانية،  العبرية، اليونانية، الفرنسية، األملانية، والروسية بطالقة؛ كتب العديد من املقاالت في 

املجالت )مثل  املقتطف، الهالل و آذار( إضافة إلى عدد من الكتب املتعلقة باللغة والثقافة الروسية 

للعرب، إضافة إلى  دراساته القيمة املتعلقة بالفلسفة والتاريخ العربي-اإلسالمي وخاصة أبحاثه 

حول احلركات الفكرية في  اإلسالم )1928(؛ توفي في باكو في االحتاد السوفيتي عام 1942. 

جوهرية،واصف)1973-1897(
عام  األول/ديسمبر  كانون   14 في  القدس  مدينة  في  ولد 

1897؛ كان والده احملامي جريس جوهرية مقربًا من  احلاج 

سليم أفندي احلسيني الذي كان رئيسًا لبلدية القدس؛ كانت 

له موهبة موسيقية منذ طفولته؛  عمل كملحن وموسيقي على 

وكان  كالربابة  الشرقية  املوسيقية  اآلالت  من  وغيرها  العود 

يعزف في عدة  مناسبات؛ توفي في بيروت عام 1973؛ كشفت 

مذكراته عن حقبة هامة من ذلك الزمن عندما مت نشرها من 

  قبل مركز الدراسات الفلسطينية )مجلدين، 2003 و 2005(.  



ج

35

  شــخـصـيـات
فلـســطينيـة

ج

اجليوسي،سلمىخضرة)1928-(
ولدت في السلط، األردن عام 1928 لوالد فلسطيني و ووالدة 

لبنانية؛ نشأت في عكا والقدس؛ حصلت على  درجة البكالوريوس 

في األدب االنكليزي والعربي من اجلامعة األمريكية في بيروت؛ 

نالت درجة الدكتوراه في  األدب العربي من جامعة لندن؛ حاضرت 

في عدة جامعات عربية وأمريكية؛ أسست مشروع الترجمة  من 

 األدب العربي  )PROTA (؛ كانت من بني النساء الفلسطينيات 

لها  ؛  لنيل جائزة نوبل للسالم عام   2005  الثمانية املرشحات 

عدة دراسات    وأعمال أدبية عربية منها الشعر العربي احلديث 

)1991(، األدب الفلسطيني  املعاصر)1992( ومجلدين حول اجتاهات وحركات الشعر العربي 

احلديث )1995(؛ تقيم في عمان في األردن. 

اجليوسي،هاشمعبدالله)1903-أواخرالثمانينات(
ولد في طولكرم عام 1903؛ درس في الكلية اإلسالمية العثمانية 

الفلسطيني  مبعهد  احلقوق  التحق  ثم   1916 عام  بيروت  في 

لدراسة احلقوق عام 1923؛ تولى عدة مناصب حكومية مختلفة 

عام  من  طولكرم  محكمة  رئيس  و  بلدية  طولكرم  رئيس  منها 

1938-1948؛ أصبح نائبًا للجنة التعليم احمللي وكان عضوًا 

في  اللجنة القومية العربية ممثاًل طولكرم من عام 1948-1951؛ 

تولى عدة مناصب وزارية في احلكومة األردنية  في اخلمسينات 

األول/أكتوبر  )تشرين  املواصالت  وزير  فيها  مبا  والستينات، 

1950(؛ وزير الزراعة ووزير اإلنشاء  والتعمير )حتى متوز/يوليو 

1951(؛ وزير املواصالت )حتى أيلول/سبتمبر 1952(؛ وزير الداخلية )أيار/مايو -  تشرين أول/

أكتوبر 1954(؛ وزير التجارة )تشرين األول/أكتوبر 1954- أيار/مايو 1955(؛ وزير الزراعة، 

الثاني/يناير  كانون  األول/ديسمبر 1955-   )كانون  املدني  والطيران  و  االتصاالت،  والبريد 

1956(؛ وزير املالية )حتى كانون  الثاني/يناير 1962(؛ عضوًا في البرملان األردني حتى تشرين 

الثاني/نوفمبر 1963؛ تولى وزارة املالية حتى  آذار/مارس 1969؛ تقاعد في تشرين األول/أكتوبر 

1971؛ توفي في أواخر الثمانينات. 
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احلاجإبراهيم،رشيد)1887-1953(

النجاح  مدرسة  في  درس  1911؛  عام  حيفا  مدينة  في  ولد 

الوطنية في مدينة نابلس، وكان من اللجنة  السياسية في ثورة 

السياسي،  االقتصاد  في  خاصة  دروسًا  تلقى  1936؛  عام 

عمل  والراديو؛  الكهرباء  احملاسبة،  الهندسة،  األعمال،  إدارة 

مديرًا للبنك الزراعي العربي في عكا خالل )1934 - 1937(، 

وانضم إلى  حزب االستقالل )بزعامة عوني عبد الهادي(؛ ثم 

مديرًا للبنك العربي في حيفا حتى عام 1940؛ أصبح  مدير عام 

شركة السجائر في حيفا؛ نظم اجتماعًا عام 1946 لتأسيس 

فرع للصندوق العربي في حيفا  بهدف حماية األراضي العربية 

والتصدي حملاوالت تسربها للحركة الصهيونية؛ توفي في عمان ودفن في  دمشق عام 1953. 

احلاجأحمد،عبدالعزيز)1943-(
طب  درس  1943؛  عام  يافا  من  بالقرب  سلمة  قرية  في  ولد 

عمل  سنة   1965؛  وتخرج  اإلسكندرية  جامعة  في  األسنان 

كطبيب في مدينة رام الله؛ ترأس نقابة أطباء األسنان في رام 

آذار/   28 في  بإبعاده  السلطات  اإلسرائيلية  قيام  حتى  الله 

مارس 1976 قبل إجراء انتخابات البلدية في الضفة الغربية؛ 

منذ عام 1976؛ كان  الفلسطيني  الوطني  عضو في  املجلس 

عضوًا في مجلس إدارة الصندوق الوطني  الفلسطيني في عمان 

خالل األعوام )1977 - 1981(؛ مارس مهنة طب األسنان في 

عمان وانتخب  رئيسًا لنقابة أطباء األسنان األردنيني لدورتني 

متتاليتني خالل )1980 - 1984(؛ عضو في املجلس  التشريعي الفلسطيني منذ عام 1980؛ 

انتخب نائبًا لرئيس احتاد أطباء األسنان األردنيني لدورات متتالية  حتى عام 2003؛ عمل أمينًا 

عامًا ملجمع النقابات املهنية في األردن لعدة سنوات )1988 - 1991(؛ عاد  إلى أرض الوطن في 

30 نيسان/ إبريل 1993 بعد إبعاد دام سبعة عشر عامًا؛ ترأس املجلس الصحي  الفلسطيني 

في الضفة الغربية وقطاع غزة خالل )1993 - 1994(؛ عني وزيرًا  للنقل واملواصالت في أول 

 حكومة شكلتها السلطة الوطنية الفلسطينية بعد عودتها إلى أرض الوطن في أيار من العام 

1994 حتى  شهر حزيران 1996؛ عمل مستشارًا في وزارة الصحة الفلسطينية عام 1998. 

احلباشنة،خديجةعبدالرازق)1946-(
تعليمها  تلقت  1946؛  عام  األردن(  )جنوب  الكرك  في  ولدت 

شهادة  حصلت  على  عمان؛  مدارس  في  والثانوي  االبتدائي 

العيادي من جامعة عني شمس  النفس  البكالوريوس في علم 

مع  دراستها  أثناء  كمتطوعة  1968؛  عملت  عام  القاهرة  في 

االحتاد العام لطلبة فلسطني في القاهرة من 1965- 1966؛ 

بدأت  حياتها العملية كأخصائية نفسية في عيادة للطب النفسي 

في عمان من 1968- 1971؛ نالت شهادة  املاجستير في علم 

النفس؛ التحقت بحركة فتح منذ العام 1968؛ شاركت بتأسيس 

سينما الثورة  الفلسطينية؛ بدأت كمتطوعة في قسم التصوير عام 1968 والذي تطور إلى وحدة 

ح
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أفالم فلسطني والتي  تطورت إلى مؤسسة السينما الفلسطينية؛ بعد أن تفرغت للعمل في املؤسسة 

عام 1973 قامت  بتأسيس وإدارة قسم األرشيف والسينماتك فيها عام 1976؛ كما عملت في 

اإلخراج السينمائي وكانت  أول مخرجة سينمائية فلسطينية؛ ساهمت في إعادة تأسيس فرع 

اإلحتاد العام للمرأة الفلسطينية في  لبنان ما بني 1971- 1972، وفي اإلعداد لعقد املؤمتر العام 

التأسيسي الثاني لإلحتاد العام للمرأة  الفلسطينية عام 1974؛ ساهمت في تأسيس تنظيم املرأة 

في حركة فتح ودمجه بالتنظيم العام وفي  تأسيس أول مكتب حركي للمرأة وأصبحت عضو منتخب 

في األمانة العامة للمكتب احلركي للمرأة في  حركة فتح عام 1972؛ شاركت في عدد كبير من 

املؤمترات اإلقليمية والدولية؛ عضو املجلس الوطني  الفلسطيني منذ العام 1980؛ عملت كباحثة 

ومستشارة في قضايا املرأة والتنمية منذ بداية التسعينات؛  قامت بتأسيس عدد من اللجان واملراكز 

وحمالت الضغط من أجل تطوير مشاركة املرأة في االنتخابات  الفلسطينية )2002- 2005(؛ 

وقد مت توثيق احلملة في كتاب بعنوان خطوة إلى األمام )2007(؛  لها  كتابات عديدة في البحث 

العلمي والنص األدبي واملقالة حول قضايا السياسة والثقافة واملرأة؛ عينت  وكيل مساعد في وزارة 

 شؤون املرأة من 2004- 2005؛ محاضرة جامعية غير متفرغة في علم النفس  وقضايا املرأة.  

حبش،آسيا)1936-(
ولدت في القدس عام 1936؛ وحتمل شهادة البكالوريوس في علم 

النفس والتربية من اجلامعة األمريكية  في بيروت وشهادة الدكتوراه 

في التربية من جامعة برادفورد في اململكة املتحدة في بريطانيا؛ 

عملت  كمدرّسة في كلية مجتمع رام الله / معهد املعلمني )األونروا( 

خالل األعوام )1960 - 1972(، ثم عملت  مساعدة مديرة معهد 

املعلمات خالل األعوام )1972 - 1795( ومديرة كلية الطيرة / 

معهد املعلمات في  رام الله )األونروا( خالل األعوام )1975 - 

1983(؛ شاركت في تأسيس جمعية امللتقى الفكري العربي  في 

القدس خالل )1977 - 1982(؛ وجمعية الدراسات العربية في 

القدس عام 1979؛ نائبة رئيس جمعية  الصحة النفسية الوطنية عام 1982؛ عملت مديرة مشاريع 

في مركز مصادر الطفولة املبكرة في القدس  عام 1985؛ عضو في مجلس أمناء مركز اإلرشاد 

 الفلسطيني خالل )1987 - 1991( ومؤسسة تامر  للتعليم املجتمعي في رام الله في التسعينيات. 

حبش،جورج)احلكيم()1925-2008(
  ولد في مدينة اللد عام 1925؛ حاز على منحة دراسية ودرس 

الطب في اجلامعة األمريكية في بيروت  خالل األعوام )1944 - 

1951(؛ شهد الترحيل اجلماعي من اللد بعد سقوط املدينة في 14 

متوز/ يوليو   1948؛ شكل “املنظمة ملعارضة التسوية السياسية 

مع إسرائيل” وأصبح عضوًا مؤسسًا لـحركة  القوميني العرب عام 

1951 مع وديع حداد، وهاني الهندي؛ ممثل احلركة في اللجنة 

التنفيذية للمؤمتر  الوطني؛ انتقل إلى األردن عام 1956، اعتقل 

عام 1963  ونقل  طرد  دمشق،  إلى  غادر  لنشاطات سياسية، 

مكان سكناه في لبنان؛ دعا إلى “قومية النضال” الوطني من 

أجل فلسطني أي نضاالً عربيًا موحدًا؛  شّكل “فروعًا فلسطينية” حلركة القوميني العرب في أيار/ 

مايو 1964 وذلك لتنظيم خاليا   لتنفيذ عمليات  مسلحة واستخبارات جلمع املعلومات وتوثيقها؛ بعد 

حرب حزيران عام 1967، أسس اجلبهة الشعبية  لتحرير فلسطني في كانون األول 1967، وأصبح 

أمني عام اجلبهة في أواخر عام 1968؛ كان صاحب  فلسفة استقطاب الرأي العام العاملي نحو 

القضية، قاد جبهة “الرفض” داخل منظمة التحرير الفلسطينية  بعد حرب أكتوبر 1973؛ اجته 

نحو املصاحلة مع الرئيس ياسر عرفات عام 1979 وانضم مع اجلبهة  الشعبية لتحرير فلسطني 

إلى اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية عام 1981؛ غادر إلى  دمشق عام 1982 )حيث 

مكث هناك إال أنه انتقل إلى عمان بسبب تدهور حالته الصحية عام 1992(؛  قاد جبهة اخلالص 

الوطني؛ عاد وانضم إلى منظمة التحرير الفلسطينية في املؤمتر الذي عقده املجلس  الوطني 

الفلسطيني سنة 1987؛ وفي املجلس الوطني الفلسطيني الذي عقد في نوفمبر عام 1988   )مؤمتر 

االنتفاضة(، أعطى موافقة ضمنية إلعالن اجلزائر )إقرار خيار إقامة دولتني(؛ استقال من منصبه 

 كأمني عام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني في نيسان/ إبريل عام 2000 بعد 33 سنة وأشرف 

 على  تأسيس مركز أبحاث ودراسات في عمان، توفي في عمان في 26 كانون الثاني/يناير 2008. 

حبش،صخر)أبونزار()1939-(
ولد في بيت دجن بالقرب من مدينة حيفا عام 1939؛ أصبح 

الجئًا خالل النكبة الفلسطينية عام 1948،  وانتهى به األمر في 

رام الله وثم في مخيم بالطة لالجئني الفلسطينيني بالقرب من 

نابلس؛ انضم إلى  حزب البعث عام 1952؛ درس علم طبقات 

عام  بالقاهرة  املياه في جامعة عني شمس  األرض ومصادر 

  1958؛ عندما أصبح مسئوالً عن التجنيد في حركة فتح عام 

1963؛ عني القائد اإلقليمي حلركة فتح في  لبنان في تشرين 

لفتح  املركزية حلركة  اللجنة  في  عضو  أكتوبر 1972؛  أول/ 

دائرة  على  باإلشراف  كلف  عام   1989؛  آب/ أغسطس  منذ 

الدراسات الفكرية واألبحاث في حركة فتح منذ قيام السلطة  الفلسطينية عام 1996.  

حبش،كلوديت)1949-(
من مواليد القدس عام 1949؛ حصلت على شهادة الثانوية 

عام  صهيون  بالقدس  راهبات  مدرسة  البريطانية/  العامة 

1956؛ حاصلة على شهادة بكالوريوس في اخلدمة االجتماعية 

في  عمليًا  تدريبًا  تلقت  عام   1960؛  للبنات  بيروت  كلية  من 

اخلدمة االجتماعية الطبية في مستشفى اجلامعة األمريكية في 

بيروت  ملدة عام )1959 - 1960(؛ رئيسة مجلس   املرأة في 

جمعية الشابات املسيحية بالقدس خالل )1971 -   1975(، 

ثم عضو في املجلس الوطني للجمعية )1978 - 1984(، ثم 

رئيسة اجلمعية )1989 - 1993(؛  نائبة رئيس مجلس إدارة 

نادي تراسنطا في القدس )1973 - 1980(؛ عضو في مجلس أولياء أمور الطلبة/  األساتذة 

في مدرسة دي ال سال )مدرسة الفرير( في القدس خالل )1975 - 1978(؛ مديرة وكالة أيوب 

 التجارية خالل )1978 - 1984(؛ األمينة العامة ملؤسسة كاريتاس القدس وعضو في جمعية 

الرسولي؛  الكرسي  ووفود  مجالس  من  العديد  في  عضو  عام 1991؛  منذ  كاريتاس  الدولية 

عضو في املجلس  البابوي    Pontificum Consillium - Cor Unum  )قلب واحد( 

خالل )1990 - 1994( و )1995 - 1999(،  وعضو في وفد الكرسي الرسولي ملؤمتر املرأة 

لألمم املتحدة في بكني، الصني عام 1995؛ عضو في  املجموعة العاملة عن الالجئني في مجلس 

الكنائس في الشرق األوسط منذ عام 1992، عضو في  اللجنة املركزية لدائرة اخلدمات لالجئني 

الفلسطينيني منذ عام 1992، ورئيسة اللجنة )2001 - 2004(؛  عضو في املجلس الكاثوليكي 

العاملي لالجئني، جنيف، منذ عام 1995؛ عضو في الهيئة اإلقليمية  لكاريتاس املنطقة )الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا( خالل )1995 - 1999(؛ عضو في مجلس أمناء جامعة  بيت حلم منذ 

عام 1997؛ رئيسة مؤسسة كاريتاس ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ولدورتني  متتاليتني 

منذ عام 1999؛ نائبة رئيس كاريتاس الدولية ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا منذ عام 

  1999؛ عضو في مجلس إدارة جمعية سانت إيف منذ عام 2002؛ وهبت وسام السيدة القائدة 

في رهبنة  القديس جرجوري مع ميدالية عام 1997؛ أصبحت سفيرة للسالم للحوار بني األديان 

والفدرالية الدولية  للسالم العاملي عام 2003؛ حصلت على جائزة اخلدمات التطوعية الدولية من 

جامعة سانت أنطونيا  الكاثوليكية، إسبانيا، عام 2004.   

حبيب،شفيقصالح)1941-(
ولد في دير حنا، في اجلليل عام 1941؛ أكمل دراسته الثانوية 

التربية  في  على شهادة  الدبلوم  الناصرة؛ حاصل  مدينة  في 

الصحافة  في  البكالوريوس  شهادة  وعلى  حيفا  جامعة  من 

والعالقات العامة من املعهد  البريطاني في القدس؛ يعمل في 

مجال احملاسبة وكتابة الشعر؛ اعتقلته السلطات اإلسرائيلية 

بتهمة   ”التحريض”  ألن مجموعة قصائده بعنوان العودة إلى 

املستقبل )1990( أشادت باالنتفاضة الفلسطينية  عام 1987 

ثالث  ملدة  عليه  حكم  للمقاومة؛  حتريضية”  “مادة  واعتبرته 

سنوات عام 1992 وسرعان ما  حتولت املدة إلى ثمانية أشهر 

“حكم مشروط”، فترة جتريبية ملدة ثالث سنوات، وغرامة مالية خلرقه  قرار “مكافحة اإلرهاب 
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للعام 1949”؛ وفي عام 1993 مت تبرئته من هذه التهم من قبل محكمة استئناف  لوائية ورفضت 

احملكمة العليا النظر في القضية فيما بعد؛ نشر ما مجموعه خمس عشرة مجموعة  شعرية خالل 

األعوام )1971 - 2005(.  

حبيبي،إميل)1921-1996(
ولد في مدينة حيفا عام 1921؛ درس في حيفا وعكا؛ اشتغل 

كعامل بناء في مصفاة حيفا للوقود، ثم  مذيعًا في دار اإلذاعة 

الفلسطينية في القدس خالل )1941 - 1943(؛ انضم إلى 

احلزب الشيوعي  الفلسطيني سنة 1940 وأصبح أحد قياداتها؛ 

عمل في معسكرات اجليش البريطاني في الطيرة في  األربعينيات؛ 

أحد مؤسسي عصبة التحرر الوطني سنة 1943 مع حيدر عبد 

الشافي، مخلص عامر،  إميل توما، ومفيد حبش وخليل البديري؛ 

محرر جريدة املهماز؛ انضم إلى احلزب الشيوعي  اإلسرائيلي 

بعد األربعينيات وتولى رئاسة حترير جريدة احلزب االحتاد؛ مّثل 

احلزب الشيوعي اإلسرائيلي  في الكنيست مدة تسعة عشر عامًا من 1953 ولغاية 1972 )منذ 

1965 مثل ركاخ الذي انشق عن  احلزب الشيوعي اإلسرائيلي(؛ حرر صحيفة االحتاد الناطق 

العربي باسم احلزب الشيوعي في  السبعينيات؛ بدأ كتابة القصص القصيرة في الستينيات؛ 

استقال من الكنيست عام 1972 ليتفرغ لكتابة  روايته األدبية بعنوان الوقائع الغريبة في اختفاء 

سعيد,  املتشائل )عربي، 1974؛ إجنليزي، 1982( التي  تصور حياة وقدر مواطن عربي في 
دولة إسرائيل؛ كان مؤيدًا للتعايش العربي اإلسرائيلي؛ عمل كمؤلف  وكاتب مسرحي وصحافي 

وحاز على العديد من اجلوائز األدبية، مبا فيها وسام منظمة التحرير  الفلسطينية لألدب، وسام 

القدس للثقافة والفنون سنة )1990(، وجائزة إسرائيل لألدب العربي عام   1992؛ غادر ركاخ 

عام 1991 على موقف تبناه احلزب الشيوعي إزاء قائد السوفيت غورباشوف؛ أسس دار  عربسك 

للنشر في حيفا في نفس العام؛ في عام 1995، أصدر املجلة الشهرية األدبية مشارف؛ ألف 

 العديد من الكتب الشهيرة، مبا فيها كفر قاسم - املجزرة والسياسة )حيفا، 1976(، إخطية 

)1985(،  خرافية سرايا بنت الغول )عربي، 1191(، وألف العديد من املسرحيات، مثل الكا بن 

الكا )1980( وأم  الروبابيكيا )1992( ونشر مجموعة من مقاالته املعروفة بــ نحو عالم بدون 

قفص )عربي 1993(؛ توفي  في حيفا في الثاني من أيار سنة 1996 )وبناءًا على طلبه كتب على 

قبره:- “إميل حبيبي - باق في  حيفا”(.  

حجاب،ناديا)1948-(
من مواليد سوريا لوالدين فلسطينيني )األب من نابلس واألم 

من الطيبة في اجلليل(؛ درست األدب  االجنليزي في اجلامعة 

عام  البكالوريوس  على شهادة  بيروت وحصلت  في  األمريكية 

1970 وعلى شهادة  املاجستير عام 1973؛ عملت كصحافية 

مع عدة منشورات؛ شغلت منصب رئيسة حترير مجلة الشرق 

 األوسط في لندن عام 1981؛ انتقلت إلى نيويورك سنة 1989 

لاللتحاق ببرنامج التنمية لألمم املتحدة   ) UNDP ( حيث شغلت 

منصب مديرة التنمية حتى عام 1999؛ ترأست جمعية خريجي 

اجلامعة األمريكية  العرب عام 1997؛ تدير شركتها االستشارية اخلاصة في التحليل التنموي 

وخدمات االتصال منذ عام   1999؛ أحد مؤسسي احلملة األمريكية إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي 

سنة 2002؛ شغلت منصب املديرة  التنفيذية لصندوق القدس للتعليم والتنمية املجتمعية وبرنامجه 

  Senior Fellow  التعليمي في واشنطن، مركز فلسطني،  سنة 2004؛ أصبحت عضو رئيسية

في مؤسسة الدراسات الفلسطينية سنة 2005؛ من  بني منشوراتها املرأة العاملة: اجلدل العربي 

عن املرأة في العمل )كامبردج، 1988(. 

حجاوي،سالفة)1934-(
شهادة  على  حاصلة  1934؛  عام  نابلس  مدينة  مواليد  من 

البكالوريوس في األدب االجنليزي وعلى شهادة  املاجستير في 

العلوم السياسية من جامعة بغداد في العراق؛ عملت كمدرسة؛ 

أحد محرري مجلة مركز  الدراسات الفلسطينية في جامعة بغداد 

خالل األعوام )1974 - 1980(؛ ثم انتقلت إلى تونس حيث 

 عملت في مجال الترجمة، خاصة القصائد الفلسطينية إلى اللغة 

االجنليزية؛ حررت وترجمت قصيدة  املقاومة في فلسطني احملتلة 

 Edgar Allan  وزارة الثقافة والتوجيه العراقية، 1969( و(

Poe  لــ ديفيد  سنكلير )إلى اللغة العربية(؛ ومن مؤلفاتها اخلاصة 
مقاالت سياسية نشرت في صحف عربية ومجموعة  من قصائدها النثرية  أغاني فلسطينية )1977(: 

 عملت مديرة ملركز األرشيف الوطني الفلسطيني بعد  تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1996. 

حداد،أمني)1965-(
ولد في مدينة نابلس عام 1956؛ عمل في األبحاث في جمعية 

الدراسات العربية في القدس خالل  األعوام )1980 - 1982( 

وذلك أثناء دراسته في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، تخرج 

وحصل على  شهادة البكالوريوس في إدارة أعمال واحملاسبة 

عام 1982؛ عمل في جامعة النجاح كمساعد مدرس  في كلية 

االقتصاد وكسكرتير إداري خالل األعوام )1982 - 1983(؛ 

حيث  دراسته،  األمريكية  إلكمال  املتحدة  الواليات  إلى  ذهب 

تخرج وحصل على شهادة املاجستير في احملاسبة من جامعة 

وعلى  تكساس، سنة 1985،  في  أجنلو،  أجنلو،  سانت  والية 

شهادة املاجستير في احملاسبة واإلدارة املالية من  جامعة إلينوي اجلنوبية، كاربونديل، إلينوي، 

الواليات املتحدة األمريكية، عام 1989؛ عمل كمساعد مدير  مكتب املوازنة في جامعة إلينوي 

اجلنوبية خالل األعوام )1986 - 1989(؛ أصبح أستاذًا مساعدًا في دائرة  احملاسبة واملالية في 

كلية إدارة األعمال والصناعة، جامعة ماساتشوستس شمال دارماوث خالل   )1989 - 1990(؛ 

عاد إلى فلسطني والتحق بكلية االقتصاد واإلدارة في جامعة النجاح الوطنية كأستاذ  مساعد 

ورئيس دائرة احملاسبة خالل األعوام )1990 - 1993(؛ شغل منصب نائب محافظ سلطة النقد 

 الفلسطينية ونائب رئيس مجلس اإلدارة خالل األعوام )1999 - 2000(، قائم بأعمال احملافظ 

سنة 2001،  وكمحافظ ورئيس مجلس اإلدارة خالل )2002 - 2005(؛ قائم بأعمال رئيس 

مجلس إدارة شركة تطوير  وترويج مدينة نابلس خالل )1998 - 2000(، ورئيس مجلس إدارة 

األفق للتدريب وتنمية الطفولة في  نابلس خالل )1991 - 1993(؛ عمل كمستشار اقتصادي 

الدراسات  العديد من  الفلسطيني حتى عام 2005؛ أجرى و/ أو ساهم في  الوزراء  لرئيس 

واملشاريع املتعلقة  بالتخطيط، واإلدارة املالية.       

حداد،وديع)أبوهاني()1927-1978(
ولد في مدينة صفد عام 1927؛ تلقى تعليمه االبتدائي واإلعدادي 

والثانوي في مدينة حيفا؛ أصبح الجئًا  إثر النكبة الفلسطينية 

عام 1948؛ تخرج من كلية الطب من اجلامعة األمريكية في 

بيروت؛ أسس مع  جورج حبش عيادة للفقراء الفلسطينيني في 

عمان؛ اشتغل مع وكالة الغوث وتشغيل الالجئني )األونروا(  سنة 

1956؛ شارك في تأسيس حركة القوميني العرب؛ اعتقلته األردن 

عام 1957، ومت اعتقاله ملدة ثالث  سنوات؛ ذهب إلى سوريا عام 

1961؛ تولى العمل الفدائي عام 1963؛ عضو مؤسس في اجلبهة 

 الشعبية لتحرير فلسطني عام 1967 وانخرط مباشرة في تخطيط أول عملية اختطاف طائرة 

من نوع آل  جت نفذتها اجلبهة في متوز/ يوليو 1968؛ اعتبر املنظم الرئيسي لعمليات اختطاف 

الطائرات التي نفذت  في شهر أيلول/ سبتمبر 1970؛ وبعد أحداث أيلول األسود، في األردن عام 

1970، شكل جماعة جديدة   )اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني - العمليات اخلارجية(، بالتنسيق 

مع جماعة أبو نضال؛ نفي رسميًا من  اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني بعد عملية نفذت في شهر 

 حزيران/ يونيو 1976؛ توفي في أملانيا  الشرقية من مرض اللوكيميا في 28 آذار/ مارس 1978. 
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حرب،أحمد)1951-(
من مواليد الظاهرية بالقرب من اخلليل عام 1951؛ حاصل على 

شهادة البكالوريوس في األدب اإلجنليزي  من اجلامعة األردنية 

األدب  في  املاجستير  شهادة  وعلى   ،1974 عام  عمان  في 

اإلجنليزي من جامعة  روزفيلت في الواليات املتحدة األمريكية 

عام 1979، وعلى شهادة الدكتوراه في األدب اإلجنليزي املقارن 

 من جامعة  Lowa  في الواليات املتحدة األمريكية عام 1986؛ 

أصبح أستاذًا مشاركًا في األدب اإلجنليزي  في جامعة بيرزيت؛ 

ثم أصبح عميد كلية اآلداب في جامعة بيرزيت؛ عمل كروائي 

وككاتب ونشر العديد  من الكتب والروايات ومنها: اسماعل )1987(، الوجه اآلخر من أرض 

امليعاد )1990(، والبقايا )1997(. 

احلروب،خالدمحمد)1964-(
ولد مخيم الدهيشة في بيت حلم عام 1964 حيث هّجرت عائلته 

من قريتها األصلية وادي فوكني جنوب غرب بيت حلم أثناء النكبة 

الفلسطينية عام 1948. أنتقلت العائلة إلى السعودية ثم األردن 

مدن  في  والثانوية  واإلعدادية  اإلبتدائية  دراسته  أكمل  وهناك 

املفرق والزرقاء وعمان. وتخرج بكالوريس الهندسة املدنية  في 

فيها  السكانية  الدراسات  دبلوم  ثم   )1987( األردنية  اجلامعة 

)1989(. سافر إلى موريتانيا عام 1989 وعمل في مجال التنمية 

واإلغاثة. وفي عام 1992 أنتقل إلى لندن مع زوجته خلود عمرو 

مديرا ملجلة فلسطني املسلمة املقربة من حركة حماس بني 1992 

سياسيا  الفلسطينية  اإلسالمية  احلركة  ترك  أن  إلى  و1995, 

وماجستير  عام 1995,  كنت  دولية من جامعة  نظريات  أنهى ماجستير  بريطانيا  في  وفكريا. 

ودكتوراة عالقات دولية من جامعة كامبردج خالل سنوات 1997 و 2005. وفي كامبردج حاضر 

في سياسات الشرق األوسط في كلية الدراسات اآلسيوية والشرق أوسطية, وفيها أيضا أسس 

العربي« منذ سنة 2002، من سنوات 2000 وحتى 2006  وأدار »مشروع كامبردج لإلعالم 

قدم برنامج أسبوعي عن الكتب على قناة اجلزيرة الفضائية بعنوان »الكتاب خير جليس«. من 

مؤلفاته: »اإلسالميون في فلسطني« )1994ا - عمان(,  »حماس: الفكر واملمارسة السياسية« 

 ,2006( للمبتدئني«  »حماس  واشنطن(,   -  2000 وباألجنليزية  بيروت,   -  1996 )بالعربية 

بعنوان  شعر  ديوان  والبرتغالية(,  واإليطالية,  واألملانية,  واألسبانية,  والفرنسية,  باألجنليزية, 

»ساحرة الشعر« )2008- القاهرة(, كتاب في األدب بعنوان »شظايا املدن« )2009 - بيروت(, 

وكتاب في العالقات العربية بعنوان »جبروت الهشاشة: مآزق في اإلجتماع السياسي العربي« 

مقاال  يكتب  لندن(.   - )باألجنليزية 2009  العربي«  اإلعالم  »سياسات  و  بيروت(,   –  2008(

 أسبوعيا ينشر في عدة صحف عربية في آن واحد, وينشر بإنتظام في صحيفة »احلياة« اللندنية.

حزبون،جورجيوسف)1943-(
ولد في مدينة بيت حلم عام 1943؛ شغل منصب سكرتير نقابة 

عمال منطقة بيت حلم عام 1965؛ درس  االقتصاد في جامعة 

سلطات  اعتقلته  1967؛  حزيران  حرب  حتى  العربية  بيروت 

االحتالل اإلسرائيلية ثالث  عشرة مرة منذ عام 1967 وقضى ما 

مجموعه أربع سنوات ونصف في السجون اإلسرائيلية؛ عضو 

 مؤسس الحتاد عام النقابات التجارية في الضفة الغربية عام 

1965، كان مسؤوالً عن عالقاتها الدولية  خالل األعوام )1967 

- 1991(؛ عضو في مجلس إدارة سلطة مياه بيت حلم خالل 

)1976 - 1983(  وشركة كهرباء القدس سنة 1977؛ شغل منصب نائب رئيس بلدية بيت حلم 

خالل )1983 - 1997(؛  ترأس مركز حقوق النقابة التجارية في القدس خالل )1988 - 1993( 

وفي بيت حلم من سنة 1994 )بعد  قيام السلطات اإلسرائيلية بإغالق مكتب القدس(؛ عضو 

في املجلس الوطني الفلسطيني منذ عام   1990؛ عضو في مركز بيت حلم للسالم منذ أواخر 

التسعينات؛ ممثل فلسطني للمركز الدولي حلقوق  نقابة التجارة في لندن؛ عني كمدير عام في 

وزارة الداخلية الفلسطينية خالل )1997 - 2004(؛ عضو في  مجلس إدارة بلدية بيت حلم خالل 

)1997 - 2005(؛ يعمل كباحث ومستشار حرّ؛ نشر كتاب عن تاريخ  احلركات النقابية التجارية 

الفلسطينية خالل )1967 - 1990( )القدس: برنامج التنمية لألمم املتحدة،   1994(. 

حساسيان،مناويل)1953-(
ولد في القدس عام 1953؛ تلقى تعليمه في مدرسة الفرير في 

البلدة القدمية في القدس؛ حاصل على  شهادة البكالوريوس في 

العلوم السياسية من اجلامعة األمريكية في بيروت عام 1975، 

وعلى شهادة  املاجستير في العالقات الدولية من جامعة توليدو، 

أوهايو، الواليات املتحدة األمريكية عام 1976؛ عمل  في جامعة 

بيت حلم كمحاضر في العلوم السياسية خالل األعوام )1981 

- 1985(؛ شغل منصب عميد  شؤون الطلبة في جامعة بيت 

حلم خالل األعوام )1983 - 1991(؛ أكمل دراسته وحصل 

على شهادة  الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة سنسيناتي األمريكية عام 1986؛ عاد 

إلى جامعة بيت حلم  أستاذ مساعد )1986 - 1991( في العلوم السياسية والعالقات الدولية؛ 

مدير حترير مجلة جامعة بيت  حلم خالل األعوام )1986 - 1991(؛ رئيس حترير املجلة خالل 

اإلنسانية  العلوم  دائرة  اآلداب ورئيس  كلية  األعوام )1992 - 1993(؛ شغل منصب  عميد 

خالل األعوام )1992 - 1996(؛ تولى منصب نائب الرئيس  التنفيذي جلامعة بيت حلم منذ عام 

1996؛ كان مستشارًا لفريق املفاوضات لقضايا احلل النهائي خالل  األعوام )1997 - 1999(؛ 

مستشار وعضو في اللجنة التوجيهية لبيت الشرق في القدس خالل األعوام   )1997 - 2002( 

؛ متت ترقيته إلى منصب بروفيسور كامل في جامعة بيت حلم في سبتمبر عام 1999؛  نشر 

في سياسة الشرق األوسط؛ من بني كتبه احلركة الوطنية الفلسطينية في خالل فترة االنتداب 

  )القدس: باسيا، 1990(، املعارضة السياسية في احلركة الوطنية الفلسطينية، 1919 - 1939 

)القدس:  البيادر، 1987(: جرى تعينه سفيرًا وممثاًل لفلسطني لدى اململكة املتحدة )لندن( في 

نهاية عام 2006 . 

احلسن،بالل)1944-(
القوميني  حركة  إلى  انضم  1944؛  عام  يافا  مواليد  من 

للفرع  احمللي  قائدًا  أصبح  ما  وسرعان  دمشق  في  العرب 

املتحدة  العربية  اجلمهورية  عن  السوري  “االنفصال”  بعد 

عام 1961؛ انضم إلى أول هيكلية للجنة  العمل الفلسطيني  

 first command structure of the Palestine
القوميني  أسستها  حركة    Action Committeeالتي 

العرب في أيلول/ سبتمبر عام 1964؛ عمل أيضًا في هيئة 

املكتب  في  عام 1965؛  أصبح عضوًا  احلرية  جريدة  حترير 

السياسي للجبهة الشعبية الدميقراطية لتحرير فلسطني )فيما 

بعد أصبحت  اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني( بعد انقسامها عن اجلبهة الشعبية لتحرير 

فلسطني في أوائل عام   1969 وكان ممثلها األول في املجلس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية 

في سبتمبر عام 1969؛  كان عضوًا لفريق منظمة التحرير الفلسطينية الذي فاوض مع الوفد 

اللبناني في مصر “اتفاقية القاهرة”  في نوفمبر عام 1969 والتي تنظم العالقات املتبادلة، 

مبا فيها وجود الفدائيني املسلح في لبنان؛  استقال من اجلبهة الشعبية الدميقراطية واملجلس 

املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية عام 1971؛  عمل كمحرر لصحيفة شؤون فلسطينية والناطق 

الرسمي بلسان منظمة التحرير الفلسطينية، أسس  صحيفة “ اليوم السابع”  في مارس عام 

1984؛ عضو  في اللجنة التأسيسية ملؤمتر حق العودة؛ عضو  في مجلس إدارة جمعية األرض 

الفلسطينية؛ يقيم في باريس ويعمل كمحلل سياسي وصحافي وينشر  مقاالته في صحيفة احلياة 

اللندنية والشرق األوسط. 
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احلسن،خالد)أبوسعيد()1928-1994(
من مواليد مدينة حيفا عام 1928؛ هاجر إلى صيدا في لبنان 

إثر النكبة الفلسطينية عام 1948؛ شّكل  جماعته الفدائية السرية 

حترير فلسطني عام 1949؛ عمل كأستاذ في دمشق في الوقت 

حزب  تأسيس  في  ساهم  جماعات؛  تنظيم  كان  يحاول  الذي 

التحرير اإلسالمي عام 1952؛ غادر إلى الكويت بعد  اعتقاله في 

أواخر عام 1952؛ عمل موظفًا مدنيًا، ثم أمني عام مجلس البلدية 

الكويتية؛ شارك في تأسيس  الكويت؛ حصل على  املواطنة  في 

حركة فتح عام 1959، أصبح عضوًا عاماًل عام 1962؛ أصبح 

رئيسًا  ألول جلنة مركزية لفتح؛ شارك في عضوية اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية عام 

1968   )حتى 1973( ثم أصبح رئيس دائرتها السياسية؛ ترأس جلنة العالقات اخلارجية للمجلس 

وكان  الفلسطينية  التحرير  ملنظمة  خارجية”  “وزير  )أول  عام 1973  بعد  الوطني  الفلسطيني 

املخطط الرئيسي  لسياسة منظمة التحرير الفلسطينية اخلارجية(؛ وضع عرضًا “غير رسمي” من 

خمس نقاط في  إبريل/مايو عام 1980 يدعو فيه لالنسحاب اإلسرائيلي من األراضي الفلسطينية 

احملتلة، إعادة نشر  القوات التابعة لألمم املتحدة، والعمل على ترتيبات إلقامة دولة فلسطينية في 

األراضي الفلسطينية  احملتلة؛ عرف مبعارضته للوسائل العسكرية ومناصر للقيم الدميقراطية؛ 

عارض رئيس منظمة التحرير  الفلسطينية ياسر عرفات خالل أزمة اخلليج )1990 - 1991( 

ودعا في نيسان/ إبريل من عام 1991 إلى  انتخاب حكومة فلسطينية مؤقتة قادرة على إنهاء 

  Grasping the Nettle of Peace  عزلة منظمة التحرير الفلسطينية؛ ألف كتاب بعنوان

)1992( مؤيدًا أسلوب االحتاد الكونفدرالي السويسري وفيه يقوم  مواطنني من إسرائيل، األراضي 

الفلسطينية احملتلة، واألردن بإدالء أصواتهم بحسب أقاليمهم، وبالتالي  ال اعتراف بأراضي ألــ 

1948 التي استولت عليها إسرائيل؛ أيد مؤمتر مدريد عام 1992 ولكنه عارض  اتفاقيات أوسلو 

عام 1993؛ رفض االنضمام إلى السلطة الوطنية الفلسطينية واستمر في معارضته  للرئيس ياسر 

عرفات من اخلارج؛ توفي في الرباط باملغرب في الثامن من تشرين األول/ أكتوبر عام 1994  إثر 

مرض السرطان. 

احلسن،هاني)أبوطارق()1937-(
من مواليد مدينة يافا عام 1937؛ هاجر إلى سوريا بعد النكبة 

لالجئني  مخيم  اليرموك  في  واستقر   1948 عام  الفلسطينية 

الفلسطينيني بالقرب من دمشق؛ انضم إلى اإلخوان املسلمني 

في أوائل اخلمسينات؛  درس الهندسة في اخلمسينات والستينات 

في  Darmstadt  وميونيخ في أملانيا؛ عمل في أملانيا من  خالل 

الرئيس  أوروبا وأصبح  الفلسطينيني في  للطلبة  العام  االحتاد 

املنتخب لالحتاد العام للطلبة  الفلسطينيني عام 1962 في مؤمتر 

عقد في غزة؛ قائد عدة احتادات عمالية في أوائل الستينات؛ 

شّكل  وقاد مجموعته الفدائية؛ انضم إلى حركة فتح عام 1963؛ كان مبثابة حلقة وصل رئيسية 

حلركة فتح في  أوروبا خالل األعوام )1963 - 1967(؛ عضو مؤسس ملنظمة التحرير الفلسطينية 

عام 1964؛ عضو في  املجلس العسكري لقوات العاصفة خالل األعوام )1967 - 1970( وزعيم 

مقاومتها املسلحة خالل األعوام   )1972 - 1975(؛ شغل منصب الرئيس اإلقليمي حلركة فتح 

في األردن؛ ساهم في فتح قنوات ملنظمة  التحرير الفلسطينية في الصني في أوائل السبعينات؛ 

أصبح نائب صالح خلف؛ ومنذ عام 1974 أصبح  املساعد السياسي لرئيس منظمة التحرير 

الفلسطينية ياسر عرفات؛ ثم املمثل السياسي في  طهران، حيث أصبح أول ممثل فلسطيني في 

طهران عام 1979؛ عضو اللجنة املركزية حلركة فتح منذ  أيار/ مايو عام 1980؛ عضو املجلس 

املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية منذ الثمانينات؛ ممثل منظمة  التحرير الفلسطينية في عمان 

عام 1982؛ رئيس اللجنة السعودية-الفلسطينية املشتركة؛ رئيس  اجلانب الفلسطيني في اللجنة 

الفلسطينية - الفرنسية خالل األعوام )1985 - 1991(؛ لعب دورًا هامًا  في االتفاقية األردنية - 

الفلسطينية املوقعة في 11 شباط عام 1985؛ كان ناقدًا ملوقف قيادة منظمة  التحرير الفلسطينية 

من أزمة اخلليج عام 1990، ومن العملية التفاوضية مع إسرائيل؛ عاد إلى غزة في  أواسط شهر 

نوفمبر عام 1995؛ شغل منصب املستشار السياسي الرئيسي للرئيس ياسر عرفات، مبعوثه 

اخلاص واملسؤول عن طاقم األزمات؛ ترأس جلنة العالقات اخلارجية للمجلس الوطني  الفلسطيني 

خالل األعوام )1989 - 2004(؛ عني وزيرًا للداخلية في 29 تشرين األول/ أكتوبر عام 2002 

 وحتى نيسان/ إبريل عام 2003؛ ترأس مكتب التعبئة والتنظيم حلركة فتح، انتقد أجهزة السلطة 

 الفلسطينية وخاصة أجهزة السلطة وقيادة حركة فتح اثر االحداث الدامية )انقالب حماس( في 

حزيران   2007؛ يقيم بني عمان ورام الله والرباط في املغرب. 

حسني،راشد)1936-1977(
كتب  1936؛  عام  الفحم(  أم  من  )بالقرب  مصمص  في  ولد 

قصيدته الشعرية األولي عندما كان تلميذًا في  املدرسة؛ نشر 

مجموعة صغيرة من القصائد بعنوان مع الفجر في الناصرة 

عام 1957 وبعد سنة قام  الشاعر الناصري ميشيل حداد بنشر 

القصائد  من  تشكيلة  بعنوان  رفيع  في مجلد  بعض قصائده 

العربية  في إسرائيل؛ عاجلت معظم قصائده القضايا الوطنية 

ظل  احلكم  في  احلياة  الفلسطينيني،  الالجئني  مأساة  مثل 

كأستاذ  عمل  األراضي؛  ومصادرة  اإلسرائيلي،  العسكري 

مدرسة في مدينة الناصرة؛ قامت  السلطات اإلسرائيلية باعتقاله 

لنشر أفكاره التقدمية عام 1958؛ قام حزب العمال املوحد بتعيينه كمحرر  ملجلتها األدبية الناطقة 

بني  الصحافيني  العربي   - اإلسرائيلي  احلوار  في  نشط  أبيب؛  تل  في  الفجر  العربية  باللغة 

واملفكرين في أواخر اخلمسينيات؛ انتقل إلى باريس عام 1965، ثم إلى نيويورك عام 1967 

 حيث عمل كمترجم من اللغة العبرية إلى اللغة العربية ملنظمة التحرير الفلسطينية وجامعة الدول 

 العربية؛ انتقل إلى سوريا عام 1971 عمل في برنامج األخبار العبرية لإلذاعة السورية؛ عمل 

كمراسل  للوفد الفلسطيني لألمم املتحدة في نيويورك حيث توفي هناك بعد حادث حريق غامض 

في غرفته؛  نشر بعض أعماله من اللغة العبرية إلى اللغة العربية، على سبيل املثال، كتاب عن 

الشاعر اإلسرائيلي  شيم نحمان بيالك )1966(؛ دفن في مزمز في الثامن من شباط عام 1977؛ 

نشرت بعض كتاباته عام   1979 في مجلد بعنوان عالم راشد حسني شاعر فلسطيني في املنفى 

)قام بتحريره كمال بالطة،  ديتريوت: رابطة خريجي اجلامعة األمريكية العرب، 1979(. 

حسني،)الشيخ(محمد)1950-(
من مواليد القدس عام 1950؛ خريج مدرسة األقصى الثانوية 

القدس عام 1969؛ حصل على شهادة  البكالوريوس في  في 

الشريعة اإلسالمية من اجلامعة األردنية في عمان عام 1973؛ 

عمل كمدرس في دار  األيتام )مدرسة األيتام اإلسالمية( في 

القدس ومدرسة األقصى الثانوية، ثم أصبح مدير املدرسة خالل 

اإلسالمي  للتوجيه  كمراقب  عمل  - 1981(؛   1976(  األعوام 

ومدير وواعظ في مؤسسات األوقاف؛ وخطيب   املسجد األقصى 

املبارك منذ عام 1982؛ عضو في املجلس اإلسالمي األعلى منذ 

عام 1986، وسكرتير  املجلس؛ عضو في مجلس األوقاف خالل األعوام )1987 - 1990(؛ حاز 

على ميداليات تقديرًا لعمله من  الرئيس املصري حسنى مبارك عام 1990 ومن الرئيس الفلسطيني 

ياسر عرفات عام 1997؛ منحته  وزارة الثقافة الفلسطينية جائزة القدس )مع األرشمندريت عطا 

الله حنا( في كانون األول/ ديسمبر   2004 كجزء من اجلوائز الثقافية الفلسطينية لعام 2000؛ 

عني مفتيًا للقدس والديار الفلسطينية في  مطلع عام 2006. 

احلسيني،إسحقموسى)1904-1991(
مدارس  في  تعليمه  تلقى  1904؛  عام  القدس  مواليد  من 

الرشيدية، والصالحية والفرير خالل عامي )1918   - 1920(؛ 

أكمل دراسته الثانوية في مدرسة املطران )سانت جورج( في 

القدس عام 1922؛ حصل على  شهادة الدبلوم في الصحافة من 

اجلامعة األمريكية في بيروت عام 1926؛ عمل أستاذًا في مدرسة 

 الرشيدية في القدس؛ انتسب إلى معهد احلقوق الفلسطيني في 

القدس؛ نال  إجازة في اللغة العربية  والدراسات السامية من 

اجلامعة املصرية عام 1930، ثم حصل على شهادة الدبلوم في 

من  الفلسفة  في  الدكتوراه  وعلى شهادة  الدراسات  السامية، 
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كلية الدراسات الشرقية في جامعة لندن عام 1934،  حيث أشرف عليه املفكر الشرقي الشهير 

هاميلتون جب؛ ساهم في املجال التعليمي في فلسطني  خالل عهد االنتداب البريطاني خالل 

األعوام )1934 - 1948( كمدرس في املعهد العربي في القدس  وكمفتش للغة العربية في دائرة 

املعارف في فلسطني؛ درّس في اجلامعة األمريكية في بيروت خالل  األعوام )1949 - 1954( 

ومؤسسة الدراسات العربية في القاهرة خالل األعوام )1955 - 1973(؛ درّس  أيضًا في الواليات 

املتحدة األمريكية وكندا؛ كان عضوًا في مجمع اللغة العربية في القاهرة من سنة 1961  وفي 

معهد الدراسات اإلسالمية في جامعة األزهر في القاهرة منذ 1963؛ وبعد حرب حزيران 1967؛ 

 انضم إلى املنتدى العلمي العراقي عام 1971؛ عاد إلى القدس عام 1973؛ أصبح عميد كلية 

اآلداب في  جامعة القدس )كلية هند احلسيني( عام )1974- 1982(؛ نشر عدة كتب ومقاالت 

عن تدريس اللغة  العربية، أزمة الفكر العربي، اإلخوان املسلمني، القدس واإلسالم، األدب العربي، 

ونقد عدة مفكرين؛ من  مؤلفاته املشهورة مذكرات دجاجة )القاهرة، 1943؛ تورنتو، 1990(، التي 

حازت على إطراء واسع في  العالم العربي ألسلوبها اخليالي واحلاد؛ توفي في القدس في كانون 

الثاني/ يناير عام 1991 .    

احلسيني،إسماعيلموسىطاهر)1860-1945(
من مواليد القدس عام 1860؛ من مالكي األراضي والعقارات؛ 

عمل كجابي للضريبة خالل العهد  العثماني؛ شغل عدة مناصب 

إدارية وترأس دائرة املعارف في أدنا، ثم في القدس؛ ساهم في 

تطوير  املدارس خالل أواخر العهد العثماني؛ كان ناشطًا في 

الدائرة العثمانية لرقابة املنشورات؛ شّيد منزالً  كبيرًا للعائلة في 

منطقة الشيخ جراح في القدس عام 1897 مع واجهة صممت 

خصيصًا لزيارة قيصر  أملانيا وليام الثاني عام 1898، سرعان 

ما أصبح املنزل معروفًا بفندق األورينت هاوس اجلديد )بيت 

 الشرق(؛ ترأس دائرة املعارف في القدس عام 1901؛ جمع وعرض مقطوعات تعكس انطباعات 

الشرقيني  األجانب عن العادات والتقاليد الفلسطينية، حيث خصص لها ستة غرف في مدرسة 

سلطاني في  القدس؛ كلف مبهمة تأسيس جمعية األخوة العرب-العثمانية في القدس عام 1908؛ 

التقى مع البعثة  الصهيونية برئاسة حاييم وايزمن والتي وصلت القدس في نيسان/ إبريل عام 

1918؛ استأجر أرضًا في  عني سينيا، شمال رام الله عام 1906 للمهاجرين الروس اليهود )عائلة 

شيرتوك - والدي موشيه شاريت  الذي أصبح زعيمًا صهيونيًا وثاني رئيس وزراء إسرائيلي(؛ 

حصل على حصة وقود في جنوب فلسطني من  شركة ستاندر للوقود؛ عني عضوًا في املجلس 

االستشاري البريطاني الذي تأسس عام 1923 ولكنه  انسحب بعد معارضة معظم الشخصيات 

الفلسطينية للمجلس؛ توفي عام 1945. 

احلسيني،جمال)1892-1982(
من مواليد القدس عام 1892؛ خريج مدرسة املطران )سانت 

جورج( في القدس؛ درس الطب في  اجلامعة األمريكية في بيروت 

األولى؛  العاملية  احلرب  نشوب  بعد  الدراسة  عن  انقطع  ولكنه 

البريطانية،  وعمل في  الدائرة الصحية في احلكومة العسكرية 

ثم كمستشار محلي حلاكم نابلس، وكمساعد حلاكم  الرملة؛ كان 

عضوًا في كل من النادي العربي واملنتدى األدبي خالل عامي 

)1918 -1919(؛ انتخب ممثاًل  للمؤمتر اخلامس للجنة التنفيذية 

العربية )حزيران 1923( للقدس واملؤمتر السابع )حزيران/ يونيو 

1928(  لبيت حلم؛ انتخب سكرتير اللجنة التنفيذية في املؤمترات 

خالل األعوام )1920 - 1928(؛ عمل سكرتيرًا  للمجلس اإلسالمي األعلى خالل األعوام )1927 

- 1930(؛ كان عضوًا في الوفد الفلسطيني للندن عام   1930؛ اقترح طرق ملقاومة األهداف 

الصهيونية / البريطانية في املؤمتر العربي العام الذي عقد في  نابلس في أيلول 1931: إما إتباع 

النموذج املصري للتفاوض مع البريطانيني أو النموذج الهندي مبباشرة  العصيان املدني؛ كان أحد 

مؤسسي وانتخب رئيسًا للحزب العربي )احلزب العربي الفلسطيني( الذي  تأسس عام 1935 في 

القدس؛ عضو أول جلنة عليا عربية في فلسطني شكلت عام 1936؛ عمل كممثل  للمفتي احلاج أمني 

احلسيني ورئيس الوفد الفلسطيني ملؤمتر قصر سان جيمس ، في شباط   1939؛ كان ناشطًا بني 

املنفيني الفلسطينيني في العراق خالل )1940 - 1941(؛ ألقت بريطانيا القبض  عليه بعد هروبه 

من العراق وقامت بنفيه إلى جنوب روديسيا؛ عاد إلى فلسطني عام 1946 وانتخب نائب  رئيس 

اللجنة التنفيذية العليا العربية؛ أعاد تنظيم حزبه وشّكل منظمة الشباب “الفتوة”؛ عمل كممثل 

 للجنة العليا العربية لدى هيئة األمم املتحدة بعد عام 1947؛ عني وزير خارجية حلكومة عموم 

فلسطني،  التي تأسست في غزة برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي في كانون الثاني/ يناير عام 

1948؛ عمل  كمستشار للمملكة العربية السعودية أواخر عام 1950 وحتى السبعينيات؛ توفي 

في الثالث من متوز/  يوليو عام 1982. 

احلسيني،جمانة)1932-(
في  اجلميلة  الفنون  درست  1932؛  عام  القدس  مواليد  من 

بيروت وباريس؛ أقامت أول معرض لها في  باريس عام 1965، 

تبعه عدد من املعارض الشخصية في الدول العربية، طوكيو، 

روما، عمان، والقدس؛  شاركت أيضًا في عدة معارض، مثل

 Tokyo Modern،1979 عام    Venice Biennial  
 Art Museum, and the  Museum of Women
 ,in the Arts   واشنطن في عام 1994؛ حازت على جائزة 

فلسطني للفنون املرئية  عام 1999؛ تقيم حاليًا في باريس. 

احلسيني،حامتاسحق)1941-1994(
من مواليد القدس عام 1941؛ الجئ في سوريا ولبنان بعد 

النكبة الفلسطينية عام 1948؛ حصل على  شهادة بكالوريوس 

وعلى  القاهرة،  في  األمريكية  اجلامعة  من  االقتصاد  في 

شهادة املاجستير في إدارة  األعمال من جامع )رود أيلند(   

جامعة  من  السياسية  العلوم  في  الدكتوراه  شهادة  وعلى   ، 

في  عضو  األمريكية؛  املتحدة  الواليات  في   ماساتشوستس 

الفلسطيني؛ عني مديرًا  ملكتب االستعالمات  الوطني  املجلس 

التابع جلامعة الدول العربية في واشنطن عام 1975؛ ثم ترأس 

مكتب االستعالمات  الفلسطيني في واشنطن خالل األعوام )1978 - 1982(؛ ثم نائب مدير 

البعثة الفلسطينية لهيئة األمم  املتحدة خالل عامي )1982 - 1983(؛ حاضر في عدة جامعات 

أمريكية؛ ألف عدة مقاالت وكتيبات، مبا  فيها نحو السالم في فلسطني )1974( ومشكلة فلسطني 

)1974(؛ عني وعمل رئيسًا جلامعة القدس  في القدس عام 1993 حتى وفاته؛ توفي في القدس 

في 27 كانون األول عام 1994 من مرض السرطان. 

احلسيني،حسنيبيك)-1918(
من مواليد القدس، ابن سليم احلسيني، رئيس بلدية القدس 

في عهد احلكم العثماني؛ ورث عن  والده منصب رئاسة البلدية 

القدس خالل األعوام )1910  بلدية  وفاته؛ عمل كرئيس  بعد 

- 1917(؛ شدد  في مقابلة مع صحيفة األقدام املصرية في 

آذار/ مارس 1914 على أخطار احلركة الصهيونية  وحركة 

بيع األراضي  اليهودي، وطالب مبنع  الكولونيالي   االستيطان 

لليهود؛ مت تقديره من قبل املسلمني  واملسيحيني واليهود لعمله 

في تطوير وتقدم مدينة القدس، مبا فيه تعبيد الطرق، احملافظة 

على نظافة  الشوارع، تركيب شبكة مجاري؛ شغل منصب مدير 

جمعية الهالل األحمر الذي تأسس في عام 1915؛  عزز التفاهم العربي - اليهودي؛ تعاون مع 

اليهود واملسيحيني في محاولة خللق بديل حلكم الدولة  العثمانية؛ قام من خالل موقفه الرسمي 

كرئيس البلدية بتسليم مدينة القدس إلى اإلدارة العسكرية  البريطانية في التاسع من كانون 

األول/ ديسمبر عام 1917، بعد احتالل املدينة من قبل القوات املتحالفة  بقيادة اجلنرال ادمون 

اللنبي؛ وقع مرسومًا رسميًا لالستسالم بعد أياٍم قليلة، مسلمًا مفاتيح بوابات  املدينة للجنرال 

ادموند اللنبي؛ توفي بعد أسبوعني في كانون الثاني/ يناير عام 1918؛ خلفه أخوه  موسى كاظم 

احلسيني كرئيس للبلدية. 
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احلسيني،داود)1903-1994(
من مواليد  القدس عام 1903؛ درس ومارس مهنة طب األسنان؛ 

عضو ومفتش عام في حركة اجلهاد  املقدس عام 1937؛ كان 

الساعد األمين ملفتي القدس احلاج أمني احلسيني حتى نهاية 

األعوام  خالل  األردني  البرملان  في  عضوًا  انتخب  األربعينات؛ 

السلطات  قامت  نيسان   1963،   21 في  1963(؛   -  1956(

األردنية بسجنه مع جنيب األحمد، اسحق الدزدار، وياسر عمر، 

وأرسل إلى  مركز اعتقال اجلفر )بعد اإلعالن عن دستور االحتاد 

العربي بني مصر وسوريا والعراق في 17 نيسان  واستقالة رئيس 

الوزراء سمير الرفاعي في 20 نيسان/ إبريل 1963(؛ مت اإلفراج عنه في تشرين األول/  أكتوبر 

1963؛ كان عضوًا في أول جلنة تنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية عام 1964 التي ترأسها 

أحمد  الشقيري اعتقلته السلطات اإلسرائيلية في شهر متوز/ يوليو 1967 وأبعدته من القدس 

إلى مناطق  أخرى من األراضي الفلسطينية احملتلة؛ انتقل لإلقامة في عمان وانتخب رئيسًا للغرفة 

التجارية في  عمان؛ وساهم في املؤمترات الفلسطينية املتعددة؛ توفي عام 1994 في عمان. 

احلسيني،رفيق)1952-(
ولد في القدس عام 1952؛ خريج كلية فيكتوريا، اإلسكندرية، 

مصر عام 1969؛ حصل على شهادة  البكالوريوس في األحياء 

بيروت حيث درس خالل  في  األمريكية  اجلامعة  والكيمياء من 

دائرة  في  مساعد  كخريج  عمل  -   1974(؛   1969( األعوام 

األحياء الطبية في مستشفى اجلامعة األمريكية في بيروت خالل 

 عامي )1973 - 1974(؛ أكمل حتصيله األكادميي في جامعة

  Loughborough   University of Technology  
في اململكة املتحدة عام 1975 وحصل على شهادة الدكتوراه 

في الكيمياء الطبية عام   1978؛ في جامعة برمنجهام في اململكة املتحدة خالل األعوام )1979 

- 1984(؛ شغل منصب مدير عام  املساعدات الطبية لفلسطني في اململكة املتحدة خالل عامي 

)1984 - 1986(؛ شغل منصب مدير  عام اخلدمات املخبرية في مستشفى فلسطني في عمان 

خالل عامي )1987 - 1989(؛ شغل منصب  مدير عام املساعدات الطبية خالل األعوام )1989 

- 1994(؛ شغل منصب نائب مدير جمعية  الفلسطينيني في اململكة املتحدة عام 1991؛ حصل 

على شهادة املاجستير في اإلدارة الصحية من  جامعة لندن عام 1994؛ عاد إلى فلسطني وأصبح 

مدير عام مجلس الصحة الفلسطيني في القدس  خالل عامي )1994 - 1995(؛ أصبح عضوًا 

في مؤسسة العلوم البيولوجية      الطبية في لندن عام 1995؛  شغل منصب مدير عام خدمات الرعاية 

الطبية العربية في فلسطني خالل األعوام )1995 - 1998(؛ عضو  في اللجنة التنفيذية جلمعية 

الهالل األحمر الفلسطيني خالل األعوام )1990 - 1996(؛ حصل على  شهادة في الدراسات 

العليا في الصحة االقتصادية من جامعة أبردين في اململكة املتحدة عام 1999؛  شغل منصب أمني 

عام أكادميية فلسطني للعلوم والتكنولوجيا خالل عامي )1998 - 1999(؛ ثم عمل  كنائب مدير عام 

ومدير العمليات في مؤسسة التعاون في القدس خالل األعوام )1999 - 2003(؛ ترأس  جمعية 

الصحة العامة الفلسطينية عام )1999 - 2000(؛ عمل كمنسق ألصدقاء مستشفيات القدس 

 الشرقية خالل األعوام )1999 - 2004(؛ ترأس اللجنة التوجيهية ملشروع الدراسات القطاعية 

لقضية القدس مع وبعد رحيل فيصل احلسيني في بيت الشرق عامي )2001 - 2002(؛ شغل 

منصب نائب مدير عام التنمية واإلدارة في مؤسسة التعاون  في القدس وعمان عام 2003؛ عني 

مدير عام مكتب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله في  نيسان 2005؛ كتب العديد 

من املقاالت الصحفية والتقارير العلمية وألف وحرر عدة كتب، مبا فيها انفصل  وتعاون، تعاون 

وانفصل؛ فصل نظام الرعاية الصحية الفلسطينية عن إسرائيل وبروزه كنظام مستقل )مع  متارا 

بارنيه، بريغير، الواليات املتحدة األمريكية، 2002(. 

احلسيني،طاهرمصطفىطاهر)1842-1908(
من مواليد القدس عام 1842؛ عينته احلكومة العثمانية املفتي 

األكبر في القدس في  الثمانينات وبقي  في املنصب ألكثر من 

اليهودية واملستوطنات  أربعني عامًا حتى وفاته؛ حارب الهجرة 

الزراعية، وطالب  السلطات العثمانية منع بيع األراضي لليهود؛ 

ترأس أيضًا جلنة تشّكلت من قبل الشخصيات الفلسطينية  في القدس عام 1897 لفحص خطط 

شراء األراضي، وقف بيع األراضي بشكل فّعال في منطقة القدس  لبضعة سنوات؛ والد محمد 

أمني احلسيني وكامل احلسيني؛ توفي عام 1908 )تولى ابنه كامل  منصب املفتي بعده(.   

احلسيني،عبدالقادر)1907-1948(
ولد في القدس عام 1907؛ والده موسى كاظم )باشا( احلسيني؛ 

ترعرع ونشأ في القدس؛ تلقى  تعليمه في مدرسة الرشيدية في 

القدس، ثم في مدرسة صهيون، ومدرسة روضة املعارف وتخرج 

في  يزال  ما  وهو  الوطنية  املظاهرات  في  عام   1927؛ شارك 

ريعان شبابه؛ التحق باجلامعة األمريكية في بيروت  ولكنه فصل 

بعد سنه بسبب نشاطاته السياسية؛ انتقل إلى القاهرة والتحق 

بكلية العلوم، دائرة الكيمياء  في اجلامعة األمريكية في القاهرة، 

حيث تخرج وحصل على شهادة البكالوريوس عام 1932؛ عّبر 

عن  نقده املتنامي للسياسات البريطانية - األمريكية في املنطقة 

في حفل التخرج وبالتالي مت ترحيله من  القاهرة إلى فلسطني 

في شهر متوز/ يوليو عام 1932؛ أصبح عضوًا في احلزب العربي الفلسطيني الذي  ترأسه 

جمال احلسيني وشغل منصب سكرتير احلزب؛ عّبر عن أفكاره بصفته رئيس حترير صحيفة 

احلزب  اللواء وصحف أخرى، مبا فيها اجلمعية اإلسالمية؛ نظم مؤمتر املسلمني املثقفني في 

أوائل الثالثينات  حملاربة التمييز ضد العرب الفلسطينيني في اخلدمات احلكومية؛ وبهدف عدم 

تسييسه، قامت سلطات  االنتداب البريطاني بتعيينه كموظف في دائرة أراضي االنتداب حيت 

متكن من إقامة اتصاالت وخاليا  املقاومة السرية مع القرى الفلسطينية؛ استقال من منصبه عام 

1936؛ أصبح قائدًا للمقاومة  الفلسطينية خالل الثورة الكبرى )1936 - 1939(؛ وكقائد ملنطقة 

القدس، قاد هجومًا على قوات الهاغاناة  في بيت سوريك في السادس من أيار عام 1936 ونظم 

املقاومة من اجلبال حول املدينة؛ عقد  اجتماعات سرية لتنظيم اجلهاد املقدس وأصبح القائد 

األعلى للقوات املسلحة ملنظمة اجلهاد املقدس  عام 1936؛ أصابته القوات البريطانية بجروح 

في معركة بني نعيم )بالقرب من اخلليل( عام 1936 ومت نقله  إلى دمشق لتلقى العالج الطبي؛ 

ثم بقي في أملانيا ملدة ستة أشهر؛ عاد إلى القدس عبر دمشق  في خريف عام 1937 حيث أخذ 

منطقة عني كارم في القدس كمركز للعمليات؛ أصيب بجروح مرة أخرى  عام 1939 وانتقل هذه 

املرة إلى العراق حيث عمل كمدرس رياضيات في الكلية العسكرية، قاعدة  الرشيد العسكرية، في 

بغداد؛ دعم ثورة رشيد عالي الكيالني وشارك في القتال بني اجليوش البريطانية  والعراقية عام 

1941؛ انتقل إلى تركيا عبر العراق؛ ولكن سرعان ما اعتقل وسجن؛ مت استبدال أمر  اعتقاله 

بعشرين شهر في املنفى في زاكو، شمال العراق؛ مت أيضًا أخذ زوجته، وجيهة، إلى احملكمة 

 ووضعت حتت اإلقامة اجلبرية ملدة عشرين شهرًا في بغداد؛ مت اإلفراج عنه عام 1943 بعد 

تدخل امللك  عبد العزيز آل سعود وترك العراق متوجهًا إلى اململكة العربية السعودية؛ ثم انتقل إلى 

القاهرة في األول  من كانون الثاني/ يناير 1946؛ طلب ذخيرة حربية من جامعة الدول العربية 

ملواجهة الهجمات العسكرية  اإلسرائيلية املستمرة ضد الفلسطينيني؛ عاد سرًا إلى القدس بعد 

قرار تقسيم فلسطني عام 1947،  وأصبح قائد قوة املقاومة املتطوعة للجهاد املقدس، وبدأ بتنظيم 

املقاومة؛ قتل في مواجهة مع قوات  الهاغاناة في معركة القسطل، غرب القدس، في الثامن من 

نيسان/ إبريل 1948؛ دفن في اليوم التالي  في مقبرة املسجد األقصى؛ وترك وراءه أوالده الثالث 

غازي وفيصل وموسى. 

احلسيني،عدنانغالب)1947-(
االبتدائي  تعليمه  أنهى  عام 1947؛  القدس  مدينة  مواليد  من 

عام  القدس  اإلبراهيمية  في  الكلية  في  والثانوي  واإلعدادي 

1965 وحصل على بكالوريوس بالهندسة املعمارية من جامعة 

عني شمس بالقاهرة عام   1970؛ أشرف على أعمال ترميمات 

املسجد األقصى املبارك إثر احلريق بتاريخ 21 آب/أغسطس 

1969؛  عني مهندسًا في دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس 

لإلشراف على مشاريع األوقاف اإلسالمية في  القدس والضفة 

الغربية في بداية عام 1971؛ عمل مستشارًا فنيًا ملؤسسة دار 

الطفل العربي منذ بداية  السبعينات وحتى بداية التسعينات؛ حضر دورة تخصصية في صيانة 
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اآلثار في روما عام 1977؛ عضو  اللجنة الفرعية إلعمار املسجد األقصى املبارك وقبة الصخرة 

املشرفة بالقدس منذ حزيران عام 1992  وفي جلنة إعمار املسجد األقصى املبارك وقبة الصخرة 

املشرفة )في عمان( منذ نهاية عام 1994؛  عضو مجلس إدارة املجلس الفلسطيني لإلسكان منذ 

عام 1992؛ عضو في مجلس أمناء مدارس القدس  منذ عام 1991 وكذلك في مجلس أمناء كلية 

الدعوى وأصول الدين؛ مت انتخابه رئيسًا ملجلس إدارة  املجلس الفلسطيني لإلسكان من عام 

1999 - 2003؛ أحيل على التقاعد من منصبه مدير أوقاف  القدس في نهاية العام 2006؛ عني 

مستشارًا لرئيس السلطة الفلسطينية لشؤون القدس في أيار/مايو   2007.

احلسيني،فهمي)1886-1940(
ولد في غزة عام 1886؛ درس القانون في استانبول؛ أصبح محاميًا 

بارزًا؛ عمل أيضًا في مجال الصحافة؛  عمل في محكمة األراضي، 

املجلس املركزي، ثم استقال وعمل كمحام؛ أسس مجلة احلقوق 

وكان  رئيس حتريرها )األول من كانون الثاني/ يناير 1923(؛ 

نشر صحيفة صوت احلق في السادس من تشرين  األول/ أكتوبر  

1927؛ عرّب “الكتاب احلنفي” الشهير عن اإلجراءات القانونية، 

شرح مجلة األحكام   )تعليقات عن القانون التجاري احلنفي املنظم، 

ومت حتضيره في أربعة مجلدات خالل األزمنة العثمانية من  قبل 

العالمة علي حيدر(؛ كان عضوًا في احلزب الفلسطيني احلرّ من عام 1927، والذي دافع عن كافة 

 نواحي احلرية الشخصية؛ انتخب رئيسًا لبلدية غزة في اخلامس من أيار/ مايو 1928 )حتى عام 

1939(؛  وفي عهد رئاسته لبلدية غزة، مت توسيع حدود مدينة غزة حتى حدود البحر )منطقة الرمال(، 

واستكمال  مستشفى غزة احمللي والسوق، تعريض الشوارع، وتزويد املدينة بالكهرباء عام 1938 

بالتعاون مع  شركة الكهرباء الفلسطينية؛ اعتقلته السلطات البريطانية ووضعته في سجن صرافند 

 عام 1938 كأحد  أقطاب القيادة الوطنية الفلسطينية؛ توفى في 25 كانون الثاني عام 1940. 

احلسيني،فيصل)1940-2001(
ولد في بغداد، العراق عام 1940؛ والده عبد القادر احلسيني 

وحفيد رئيس بلدية القدس األسبق  موسى كاظم باشا احلسيني؛ 

تلقى تعليمه االبتدائي والثانوي في القاهرة وتخرج عام 1958؛ 

مؤسس  عام 1957؛ عضو  العرب  القوميني  حركة  انضم  إلى 

االحتاد العام للطلبة الفلسطينيني عام 1959؛ درس  العلوم في 

عام  في مصر  عسكرية  تدريبات  في  اشترك  وبغداد؛  القاهرة 

1963؛ عاد إلى القدس وعمل مع  منظمة التحرير الفلسطينية 

العام خالل  التنظيم  دائرة  مدير  كنائب  األولي  تأسيسها  بعد 

عامي )1964 -   1965(؛ درس في سوريا وحصل على شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية 

من الكلية العسكرية  في دمشق عام 1967؛ التحق بجيش التحرير الفلسطيني في نفس العام؛ 

عاد إلى الضفة الغربية بعد  حرب حزيران عام 1967؛ اعتقلته السلطات اإلسرائيلية أول مرة 

في تشرين األول عام 1967 وسجنته  ملدة عام ؛ عمل كمشرف فني في قسم األشعة السينية

  )X-ray ( في القدس خالل األعوام )1969 -   1977(؛ درس مادة التاريخ في اجلامعة العربية 

في بيروت؛ عاد إلى القدس وأسس وترأس جمعية  الدراسات العربية عام 1979؛ انتخب عضوًا 

في املجلس اإلسالمي األعلى في القدس عام 1982؛  وضعته السلطات اإلسرائيلية حتت اإلقامة 

اجلبرية عدة مرات خالل األعوام )1982 - 1987(؛ اعتقلته  السلطات اإلسرائيلية عدة مرات في 

1987، كان آخرها في تشرين األول/ أكتوبر عام 1990؛ أعلنت  مؤسسة آمنستي الدولية أنه 

“سجني الضمير” في حزيران عام 1987؛ كان الناطق الرسمي العلني  باسم االنتفاضة األولى 
الفلسطيني -  اإلسرائيلي وأول  الرواد في فتح صفحة احلوار  عام 1987-1988؛ كان أحد 

قيادي فلسطيني يعقد مباحثات مع سياسي رئيسي من حزب الليكود موشيه عميراف  في أيلول 

الفلسطينية  الفنية واالستشارية داخل األراضي  اللجان  1987؛ ساهم وأشرف على تأسيس 

 احملتلة ملساعدة املفاوضات عام 1991؛  جعل من مكتبة جمعية الدراسات العربية وبيت الشرق 

مركزًا  قياديًا ومرجعية وطنية في القدس؛ قاد املباحثات التحضيرية ملؤمتر مدريد للسالم مع وزير 

اخلارجية  األمريكي جيمس بيكر عام 1990؛ شغل وملدة طويلة مسؤولية متثيل منظمة التحرير 

التوجيهية  اللجنة  الفلسطينية احملتلة؛ ترأس  الفلسطينية  وللرئيس ياسر عرفات في األراضي 

الفلسطينية في  مباحثات السالم، من األراضي الفلسطينية احملتلة )عارضت ومنعته إسرائيل 

احلضور الرسمي واملباشر  له في املفاوضات الرسمية ملدة عامني(؛ ثم ترأس الوفد الفلسطيني 

في مفاوضات السالم من شهر  نيسان عام 1993؛ أسس مع نخبة من الفعاليات الوطنية مجلس 

القدس العربي عام 1993؛ ترأس قيادة  حركة فتح العليا في الضفة الغربية من عام 1994؛ 

عضو في اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير  الفلسطينية منذ شهر نيسان/ إبريل عام 1996؛ عضو 

في الفريق الفلسطيني ملفاوضات الوضع النهائي؛  تولى بصفته عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة 

التحرير الفلسطينية مسؤولية ملف القدس في أواسط  التسعينيات؛ لعب دورًا رئيسيًا لضمان 

بقاء القدس الشرقية في االنتخابات التشريعية الفلسطينية التي  جرت في كانون الثاني/ يناير 

عام 1996؛ استمر في قيادة املجتمع املقدسي من خالل بيت الشرق  وكان معرضًا للعديد من 

املواجهات مع القوات اإلسرائيلية واملستوطنني - حتى وفاته؛ حاز على جائزة  السالم األمريكية 

ثم على جائزة  Gleitsman Foundation International Activist Award  عام 

1999؛  توفي نتيجة إصابته بنوبة قلبية مفاجئة في 31 أيار/ مايو 2001 في الكويت؛ كان من 

أول قيادات منظمة  التحرير الفلسطينية الذي يقوم بزيارة الكويت بعد حرب اخلليج لعام 1991؛ 

دفن بالقرب من والده في  املسجد األقصى املبارك في األول من حزيران/يونيو 2001. 

احلسيني،كامل)-1921(
تولى منصب املفتي األكبر للقدس عام 1908 ليحل محل والده 

الراحل، طاهر احلسيني في العهد  العثماني؛ ثم تولى رئاسة  

العليا؛  األوقاف  مدير جلنة  ثم  الشرعية،  االستئناف  محكمة 

توفي في 31 آذار/  مارس عام 1921 )عني فيما بعد شقيقه 

احلاج أمني احلسيني(. 

احلسيني،محمدأسعداإلمام)الشيخ()1913-(
االبتدائية  دراسته  تلقى  1913؛  عام  القدس  مدينة  في  ولد 

والثانوية في مدرستي التطبيقات والرشيدية؛   التحق باألزهر 

للدين  الشريف وتخرج عام 1936؛ عني عام 1937 مدرسًا 

واللغة العربية في مدرسة دار  األيتام اإلسالمية؛ ثم عمل كاتبًا 

عنه  وأفرج  عام 1939  اعتقل  الشرعية؛  القدس  محكمة  في 

بعد ستة  أشهر؛ استأنف عمله في محكمة القدس الشرعية، 

وانتسب ملعهد احلقوق الفلسطيني، ونال إجازة  احملاماة عام 

النكبة  وبعد  1947؛  عام  حتى  احملاماة  مهنة  زاول  1944؛ 

الفلسطينية عني مفتشًا للمعاهد  الدينية في فلسطني؛ ثم عني 

عام 1950 مدرسًا للغة العربية في كلية احلسني مبدينة اخلليل؛ عاد  ملزاولة مهنة احملاماة في 

مدينة القدس وانتخب أمينًا لسر الهيئة العلمية.  

احلسيني،محمدأمني)1895-1974(
اإلسالمية  الشريعة  درس  1895؛  عام  القدس  مواليد  من 

في جامعة األزهر في القاهرة؛ و أيضًا في كلية  اإلدارة في 

مكة  إلى  ذهب  األولى؛  العاملية  احلرب  نشوب  قبل  اسطنبول 

للحج عام 1913؛ التحق  باجليش التركي العثماني زمن احلرب 

العاملية األولى وعاد إلى القدس عام 1916؛ شارك في فعاليات 

دائرة  في  ككاتب      توظيفه  ثم  1916؛  لعام  العربية   الثورة 

األمن العام في اإلدارة العسكرية البريطانية في  األيام األولى 

1917؛ حضر  عام  لفلسطني  البريطاني  العسكري  لالحتالل 

املؤمتر القومي السوري الذي  عقد في دمشق عام 1919 ؛ عضو ورئيس النادي العربي الوطني 

في القدس؛ كتب مقاالت في صحيفة  سورية اجلنوبية والتي نشرها محمد حسن البديري في 

القدس في أيلول/ سبتمبر عام 1919 وحررها  عارف العارف؛ كان من بني املنظمني النتفاضة 

عام 1920 ، وحكمت عليه محكمة عسكرية بريطانية  غيابيًا بالسجن ملدة عشر سنوات، غادر  
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إلى سوريا حتى مت العفو عنه من قبل املندوب السامي  هيربرت صموئيل؛ عينه املندوب السامي 

في الثامن من أيار/ مايو   1921 واستمر في موقعه حتى  في منصب “مفتي القدس األكبر” 

النكبة الفلسطينية عام 1948؛ ترأس الوفد الفلسطيني األول إلى  لندن  عام 1921؛ وتولى رئاسة 

أول مجلس إسالمي أعلي في القدس في آذار/ مارس عام 1922 )حتى عام   1937(؛ بقي، على 

الرغم من ذلك، على رأس القائمة السوداء البريطانية ، حيث اعتبرته دائرة األمن  العام البريطاني 

كمعارض قوي للحكومة البريطانية وسياسة إقامة الوطن القومي اليهودي؛ قاد حملة  خالل عامي 

باألماكن اإلسالمية  التهديد احملدق  الوقوف ضد  )1928 - 1929( حًث فيها عرب فلسطني 

 املقدسة في القدس؛ ترأس وفد احلركة الوطنية إلى محادثات لندن عام 1930؛ أسس وترأس أول 

مؤمتر  إسالمي عاملي في القدس عام 1931 وانتخب رئيسًا للجنة العربية في 25 نيسان/ إبريل 

1936؛ وقاد   إلضراب العام لسنة 1936 )مطالبًا بعدم دفع الضرائب، إغالق مجالس البلدية، إنهاء 

الهجرة اليهودية، حظر  بيع األراضي لليهود، واستقالل وطني والذي أدى إلى الثورة الكبرى ضد 

السلطات البريطانية والتي  استمرت من )1936 - 1939(؛ وبناءًا عليه قررت السلطات البريطانية 

إقالته من  منصبة كرئيس للمجلس  اإلسالمي األعلى؛ فرّ من محاولة بريطانية العتقاله في متوز/ 

يوليو 1937 وأخذ ملجأ له في احلرم  الشريف حتى أواسط أكتوبر، ثم فرّ هاربًا إلى لبنان؛ أعاد 

تأسيس اللجنة العربية العليا )التي أعلنت عنها  بريطانيا بأنها غير قانونية( وتولى إدارة القيادة 

الوطنية من املنفى؛ جمع أيضًا أمواالً لتحسني وترميم  مسجد وقبة الصخرة في القدس؛ أقام في 

أملانيا، حيث مت الترحيب به كقائد للقومية املعادية لبريطانيا  واجتمع مع أدولف هتلر  في برلني عام 

1941؛   وكان ناشطًا في منظمة املسلمني البوسنيني حوالي  عام 1943؛ سمي قائدًا محليًا جلمعية 

اإلخوان املسلمني بعد تأسيسها في القدس أواسط األربعينيات  من قبل أتباع حسن البنا الذي 

أسس األخوان املسلمني في القاهرة عام 1928؛ بعد نشوب احلرب  العاملية الثانية حاول إعادة 

قيادة مسيرة احلركة الوطنية من منفاه في القاهرة في آذار/ مارس عام   1946؛ انتخب غيابيًا 

رئيس اللجنة التنفيذية العليا العربية )اللجنة العليا الرابعة جلامعة الدول العربية(؛ مت  اإلعالن عنه 

رئيسًا للمؤمتر الوطني األول الذي أعلن أول وثيقة استقالل وتشكيل حكومة عموم  فلسطني برئاسة 

أحمد حلمي عبد الباقي في األول من أكتوبر عام 1948 في غزة؛ أعلن املؤمتر  الفلسطيني عن 

حكومة فلسطينية مستقلة في كافة أراضي فلسطني وعاصمتها القدس )جرى جتميد  احلكومة من 

قبل مصر عام 1959(؛ ترأس املؤمتر اإلسالمي العاملي في كراكي الذي عقد في شهر  شباط/ 

فبراير عام 1951؛ شارك في مؤمتر بانيرونغ الذي انعقد في اندونيسيا عام 1955؛ انعزل عن 

 احلياة العامة بعد أن ترأس املؤمتر اإلسالمي العاملي الذي عقد عام 1962 ونقل مكان سكنه إلى 

 بيروت في لبنان؛ قام باخر زيارة له لفلسطني عام 1963؛ توفي في بيروت في اخلامس من متوز 

عام   1974؛ متنى أن يدفن في القدس ولكن احلكومة اإلسرائيلية رفضت طلبه. 

احلسيني،موسىكاظم)باشا()1853-1934(
من مواليد عام 1853؛ خريج مدرسة استانبول لإلدارة؛ شغل عدة 

مناصب إدارية في اإلمبراطورية  العثمانية، مبا فيها قائم مقام 

في يافا، صفد، عكا، وإربد، ونائب محافظ اليمن عام 1908؛ ثم 

عمل في  األناضول، سوريا، والعراق؛ تقاعد عام 1914 عشية 

اندالع احلرب العاملية األولى؛ كان أحد أربعة من  الفلسطينيني 

الذين منحتهم الدولة العثمانية لقب “باشا” بينما كان على قيد 

احلياة )مع عبد السالم  احلسيني ويوسف ضياء الدين اخلالدي(؛ 

مت تعيينه رئيس بلدية القدس في آذار عام 1918؛ قاد وفدًا  من 

البريطاني  العسكري  إلى احلاكم  التماسًا  الذين قدموا  العرب 

في القدس، الكولونيل رونالد ستورس،  احتجاجًا على سياسية اجلمعيات الصهيونية في تشرين 

الثاني عام 1918؛ قام أول مندوب سامي  بريطاني )هربرت حمديل( بإقالته من منصبه كرئيس 

بلدية في نيسان عام 1920 ملعارضته السياسة  البريطانية؛ أصبح شخصية قيادية في اجلمعية 

اإلسالمية-املسيحية / فرع القدس عام 1919؛ قاد  احلركة الوطنية الفلسطينية من عام 1919 

حتى وفاته؛ كان قائدًا ومتحدثًا باسم احلركة الوطنية خالل  عهد االنتداب البريطاني؛ انتخب 

ممثاًل عن القدس في مؤمتر اللجنة التنفيذية العربية الثالث )13 كانون  األول/ ديسمبر 1920، 

)آب/ أغسطس 1922،  نابلس(،  القدس(، اخلامس  )أيار - حزيران 1921،  والرابع  حيفا(، 

والسادس )حزيران/ يونيو 1923، يافا(، والسابع )حزيران/ يونيو 1928(؛ شغل رئاسة اجلنة 

 التنفيذية العربية حتى عام 1928؛ كان رئيسًا وعضوًا في الوفود الفلسطينية إلى لندن خالل 

العشرينات  والثالثينات؛ قاد مظاهرة وطنية احتجاجًا على الهجرة اجلماعية للصهاينة في يافا 

أدت  والتي  بجروح  البريطانية  السلطات  أصابته  حيث  األول/  أكتوبر 1933،  تشرين  في27 

 إلى وفاته في 27 آذار/ مارس 1934؛  دفن بالقرب من املسجد األقصى املبارك في القدس. 

احلسيني،هند)1916-1994(
من مواليد القدس عام 1916؛ كانت ناشطة في احتادات الطلبة 

في الثالثينيات؛ أخذت مساقات في  اخلدمة االجتماعية؛ كانت 

ناشطة في جمعية تضامن املرأة؛ أصبحت منسقة في احتاد 

لضحايا  لأليتام  دارًا  األربعينيات؛ أسست  العربية  في  املرأة 

مذبحة دير ياسني التي وقعت عام 1948 في دار احلسيني؛ 

العربي؛ كرست حياتها  الطفل  إلى دار  املبنى   أعادت تسمية 

بالتعليم  على  تزويدهم  وعملت  وفاتها،  حتى  األيتام  خلدمة 

ومساعدتهم على إيجاد مأوى أو وظائف؛ فتحت مدرسة للبنات 

في دار الطفل وترأست  إدارتها؛ وتضمنت فيما بعد كلية للبنات 

)كلية اآلداب( والتي أصبحت جزءًا من جامعة القدس بعد وفاتها   )سميت الكلية باسم كلية هند 

احلسيني(؛ كانت عضو في املجلس الوطني الفلسطيني؛ وعضو في  مجلس أمناء العديد من 

املؤسسات النسوية الفلسطينية؛ حازت على امليدالية العاملية األردنية  للخدمة االجتماعية عام 

1983 وامليدالية العاملية األردنية للتربية عام 1985؛ وفي عام 1989 منحتها  احلكومة األملانية 

ميدالية الدرجة األولى؛ توفيت في الثالث عشر من أيلول/ سبتمبر عام 1994. 

احلسيني،وائلمحمدعبدالفتاح)أبوخالد()1962-(
ولد في القدس عام 1962؛ تخرج من مدرسة األمة في القدس؛  

ذهب إلى اململكة العربية السعودية  لدراسة الهندسة الكهربائية 

في جامعة امللك عبد العزيز،  حترج )بكالوريوس( في 1986؛ 

عاد وفتح  مكتب هندسة ، ولكن السلطات اإلسرائيلية أغلقته في 

1988؛ مدير مدرسة النهضة اإلسالمية منذ   1989، من 1991 

الفلسطيني؛  املهندس  كرئيس حترير مجلة  حتى 1992 عمل 

كان من بني الشخصيات  اإلسالمية )416 ناشط إسالمي( التي 

أبعدتهم سلطات االحتالل اإلسرائيلي إلى مرج الزهور، جنوب 

 لبنان، في كانون األول 1992؛اعتقل عدة مرات من قبل االحتالل ووضع في “االعتقال اإلداري”؛ 

أكمل  دراسته وحصل على املاجستير في اإلدارة التعليمية من جامعة بيرزيت في 2000، كتب 

عدة مقاالت  سياسية واجتماعية في صحيفة القدس؛ انتخب عضو في املجلس التشريعي في 

كانون الثاني 2006  عن محافظة القدس.   

احلالج،محمد)1932-(
ولد في قلقيلية عام 1932؛ حاصل على شهادة الدكتوراه في 

العلوم السياسية من جامعة فلوريدا عام   1966؛ عمل محاضرًا 

في العلوم السياسية في جامعة  Jacksonville  في فلوريدا 

حتى عام 1970، ثم في  اجلامعة األردنية في عمان خالل األعوام 

)1970 - 1975(؛ عاد إلى أرض الوطن وأصبح بروفيسور في 

 جامعة بيرزيت خالل )1975 - 1981(، وشغل منصب عميد 

كلية اآلداب، ثم نائب رئيس اجلامعة؛ غادر إلى  الواليات املتحدة 

األمريكية في إجازة دراسية إلى جامعة هارفرد عام 1981؛ 

لم تسمح سلطات االحتالل  اإلسرائيلي له بالعمل في الضفة 

  Palestine Perspectives  الغربية وعاد إلى الواليات املتحدة األمريكية؛ نشر مجلة بعنوان

خالل )1983 - 1991(؛ عمل مديرًا ملركز حتليل السياسات في فلسطني،  واشنطن العاصمة؛ 

عني في املجلس الوطني الفلسطيني عام 1991؛ شارك الوفد الفلسطيني في  املباحثات املتعددة 

األطراف عن الالجئني بعد انعقاد مؤمتر مدريد لعام 1991؛ عضو في مجلس إدارة  الهيئة 

الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن؛ انتقد إجراءات تطبيق اتفاقيات أوسلو ومنهج عمل قيادة 

 منظمة التحرير الفلسطينية؛ كتب العديد من املقاالت عن فلسطني وألف العديد من الكتب، مبا 

فيها:  فلسطني، قمع فكرة )1983(، فلسطني ولكن ليس في األردن )1993(، وملف الشعب 

الفلسطيني   )1990(. 
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احلالج،مصطفى)1938-2002(
ولد في سالمة في مدينة يافا عام 1938؛ عرف أيضًا بشيخ 

الفنانني؛ بعد النكبة الفلسطينية عام 1948،  استقر مع عائلته في 

دمشق؛ أكمل دراساته العليا عام 1964؛ درس النحت في كلية 

الفنون اجلميلة  في القاهرة؛ درس في جامعة األقصر للدراسات 

 the Luxor Atelier for Postgraduate  العليا

بيانية،  رسوم  الزيتية،  الرسومات  على  فنه  Studies؛  شمل 
أغلفة  وكليشيهات؛  تصميم  توضيحات،  جدارية،  زيتية  صور 

متخصص في الفن التخطيطي والنحت وسماه بعض النقاد بـــ “أيقونة الفنون التخطيطية  العربية 

املعاصرة”؛ عاش في بيروت ودمشق؛ ساهم في تعريف فن املقاومة؛ خسر حوالي 25.000 

من  مطبوعاته في االعتداءات اإلسرائيلية على بيروت عام 1982، ولكنه متكن من إنقاذ اخلشب 

واملباني  wood and masonry cuts  التي استعملها في صنعها؛ كان عضوًا مؤسسًا في 

جلنة نقابة االحتاد  العام للكتاب والصحافيني الفلسطينيني، وعضوًا في اللجنة اإلدارية لالحتاد 

والتي  فنية  عرض  لصالة  األساس  وضع  في سوريا؛  التجريديني  الفلسطينيني  للفنانني  العام 

افتتحت إحياءًا لذكرى ناجي علي عام   1987 في دمشق؛ استوحى عمله الفني الشهير التصوير 

الذاتي كالله، الشر، والرجل من النقوش  الكنعانية القدمية، احلكايات الشعبية واأليقونات الثقافية 

الفلسطينية وسلسلة من القصص املصورة  التي بلغت 114 متر في الوقت الذي توفي فيه، والذي 

يلخص تاريخ الشعب الفلسطيني من القرن  احلادي عشر قبل امليالد حتى الوقت احلاضر؛ حاز 

على العديد من اجلوائز احمللية والعاملية؛ توفي في  كانون األول/ ديسمبر عام 2002 في دمشق 

بينما كان يحاول إنقاذ أعماله من حريق دمر األستوديو  اخلاص به؛ دفن في مخيم يرموك لالجئني 

الفلسطينيني في دمشق. 

احلالق،عثمان)1935-(
  ولد في القدس عام 1935؛ تلقى تعليمه في مدرسة املطران 

1952(؛  األعوام   )1941-  خالل  القدس  في  جورج(  )سانت 

ذهب إلى الواليات املتحدة األمريكية عام 1953 لدراسة الهندسة 

امليكانيكية في  جامعة أوهايو وتخرج عام 1958؛ عمل كمهندس 

علميات مع شركة  Hercules Powder، رادفود، فيرجينيا 

 Ralph  خالل األعوام )1958 - 1963( واشتغل مع شركة 

عام  كاليفورنيا   ،M. Parson Co. of Pasadena
  1963؛ تابع دراساته العليا في الهندسة امليكانيكية في جامعة 

كاليفورنيا، لوس أجنلوس خالل األعوام   )1963 - 1964(؛ عمل 

تخصص  األسمدة   )1967 -  1963( األعوام  خالل  األردني  التنمية  ملجلس  فني  كمستشار 

الكيميائية والفوسفات والبوتاس؛ عاد إلى القدس عام 1967 واستثمر في عدة مشاريع  مقاوالت 

في الضفة الغربية والقدس؛ بدأ أول شركة دوائية في فلسطني عام 1970؛ أسس أيضًا مصنع 

 أعالف في الضفة الغربية، مصنع حجر في الستينيات، مشروع ملح، ومعمل تكرير؛ أحد مؤسسي 

مصنع  ستار ملواد التنظيف  AIC Star Detergent Factory  في مدينة رام الله في الضفة 

الغربية في عام )1973   - 74(؛ قام بتأسيس وحترير جريدة النهار األسبوعية اليومية في القدس 

سنة 1986 حتى عام 1995 من  رجال األعمال في مشاريع االستثمار واملقاوالت. 

حلبي،أسامة)1959-(
على  عام 1959؛ حصل  اجلليل  في  الكرمل  دالية  مواليد  من 

شهادة البكالوريوس في القانون من اجلامعة  العبرية في القدس 

عام 1982، وعلى شهادة املاجستير في القانون عام 1987؛ 

أصبح عضوًا في نقابة  احملامني اإلسرائيلية عام 1987؛ عمل 

كمحام في مركز كويكرز للمساعدات القانونية واملعلومات في 

 القدس الشرقية؛ أكمل دراسته وحصل على شهادة املاجستير 

في الدراسات القانونية الدولية من  جامعة واشنطن للقانون في 

اجلامعة األمريكية في واشنطن العاصمة عام 1991؛ عاد إلى 

القدس  ومارس مهنة احملاماة بشكل خاص منذ عام 1996؛ 

نشر  العديد من الدراسات القانونية؛ ومن بني  منشوراته األخيرة، الوضع القانوني ملدينة القدس 

ومواطنيها العرب )مؤسسة الدراسات الفلسطينية،  بيروت، 1997، عربي( وأيضًا إصدار اجلمعية 

الفلسطينية األكادميية للشؤون الدولية )مؤسسة باسيا   1997( وكتاب حول بلدية القدس إصدار 

باسيا عام 1993، إبطال اإلقامة الدائمة: مراجعة قانونية  للسياسة اإلسرائيلية )ملف القدس 

واستيالء  -  مصادرة  كأداة سياسية  اإلسرائيلية  األرض  وقوانني  الفصلي، صيف 2000(، 

األراضي العربية الفلسطينية وخلق حواجز مادية وقانونية من أجل منع استعادة  املمتلكات 

في املستقبل )ورقة عمل، بديل/ املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطن والالجئني، بيت  حلم، 

كانون األول/ ديسمبر 2004(. 

حلبي،سامية)1936-(
ولدت في القدس في 12 كانون األول/ ديسمبر عام 1936؛ 

وأثر نكبة فلسطني عام 1948، مت تشريد  العائلة إلى بيروت 

املتحدة األمريكية؛ تخرجت  الواليات  إلى  ومن هناك هاجرت 

من جامعة سنسيناتي،  أوهايو األمريكية، تخصص تصميم 

عام 1959، وحصلت على شهادة املاجستير في الرسم من 

جامعة  ميشيغان ستيت عام 1960، وعلى شهادة املاجستير 

في الفنون اجلميلة من جامعة ميشيغان ستيت  عام 1963؛ 

درّست في اجلامعات األمريكية لثمانية عشر عامًا، مبا فيها 

جامعة إنديانا، جامعة هاواي،  مؤسسة كانساس سيتي للفنون، جامعة ميشيغان، جامعة ييل 

للفنون، جامعة فلوريدا اجلنوبية، واحتاد  كوبر لتقدم العلوم والفنون في نيويورك؛ حاضرت كفنانة 

زائرة في عدة مدارس؛ تستند أسلوب رسوماتها  على التجريد وعالقته بالطبيعة والواقع؛ أضافت 

اإلعالم اإللكتروني إلى عملها األدبي في الثمانينيات؛  كانت فنانة زائرة في جامعة بيرزيت عام 

1997؛ ساعدت مع وزارة الثقافة الفلسطينية في مجاالت فنون  التدريس، مبا فيها إعطاء دورات 

وورش عمل في جامعة بيرزيت وجامعة النجاح الوطنية في نابلس، وفي  مراكز ثقافية مثل مركز 

الواسطي في أواخر التسعينيات؛ أقامت مشروع إبداعي لطالب الفنون  الفلسطينيني في شهر 

حزيران/ يونيو عام 2003 في املركز الدولي في بيت حلم؛ عرضت أعمالها دوليًا  وفي العديد 

من املتاحف، مبا فيها متحف جوغنهم  Guggenheim Museum، معهد شيكاغو للفنون، 

I’Institut du Monde Arabe  ومعهد العالم العربي في باريس 

حلس،أحمدمحمودسليمان)أبوماهر()1952-(
من مواليد غزة عام 1952؛ درس األدب العربي في جامعة عني 

شمس في القاهرة وحصل على شهادة  الليسانس عام 1976؛ 

الطالبية؛ شغل منصب أمني  الشبيبة  ناشطًا في حركة  كان 

سر حركة فتح في  غزة؛ شغل منصب مدير جلان العمال في 

معهد العلوم والتكنولوجيا في خان يونس؛ عضو في املجلس 

 األعلى ملخيمات الالجئني الذي شكله الرئيس ياسر عرفات في 

كانون األول/ديسمبر عام 1997؛ فقد  ابنه محمد )البالغ من 

العمر سبعة عشر عامًا( خالل مواجهات وصدامات مع القوات 

اإلسرائيلية وقعت في  غزة في شهر شباط/ فبراير 2004؛ كان ناشطًا في اللقاءات بني الفصائل 

التحرير  ملنظمة  املركزي  املجلس  عام 2005/2004؛ عضو  في  غزة  التي جرت  الفلسطينية 

الفلسطينية، وعضو املجلس الثوري  حلركة فتح، وعضو مكتب التعبئة والتنظيم. 

احللواني،رولى)1964-(
من مواليد القدس عام 1964؛ حصلت على شهادة البكالوريوس 

  Saskatchewan  جامعة من  والتصوير  الرياضيات  في 

لـــ  حرة  صحافية  كمصورة  عملت  1989؛  عام  كندا  في 

الشرق  السويد  وصحيفة  في    Snenska Dagbladet 
الواليات  في  مقرها    Middle East Report  األوسط

املتحدة منذ عام 1990؛ التقطت صور  لزعماء سياسيني لكتاب 

 John Walach  بعنوان الفلسطينيون اجلدد عام 1992؛ 

عملت لوكالة سيجما  خالل )1993 - 1994(، ثم لوكالة رويترز 

خالل األعوام )1995 - 1999(؛ عملت مديرة ومدرسة ورشات  عمل في التصوير في معمل 
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الفنون للفن املعاصر في القدس الشرقية خالل )1998 - 2000(؛ أكملت  دراستها وحصلت على 

شهادة املاجستير في الدراسات الفوتوغرافية من جامعة ويست مينستر في  لندن عام 2001؛ 

أسست دائرة التصوير في جامعة بيرزيت عام 2001 وعملت كمدرسة في الدائرة؛ حازت  على 

 International  كندا )1988(،  ومن ،KODAK  العديد من اجلوائز، مبا فيها جائزة من

Mother Jones،  سان فرانسيسكو، وجائزة نقابة الصحافيني الفلسطينيني )1993(، وجائزة 
من وزارة الثقافة والفنون  الفلسطينية عام 1996؛ من معروضاتها الغزو السلبي )متخف آرت كار، 

الواليات املتحدة األمريكية،   2003( والقدس: الضوء الدافئ ال يزال هناك )متحف مدينة روما، 

2002(؛ عرضت أعمالها دوليًا، آخرها في  متحف آرت كار، تكساس، الواليات املتحدة، )2003(، 

 Noorederclicht Photo Festival,  ،)2004( مركز خليل السكاكيني الثقافي، رام الله

 the Fotografie Forum International,  ،)2004(   Leuwarden Holland
 the 7th Sharjah Biennial, Sharjah,  و  ،)2004(    Frankfurt, Germany

 .)2005(  United Arab Emirates

حليله،سمير)1957-(
من مواليد الكويت عام 1957؛ أنهى دراسته اجلامعية األولى في 

جامعة بيرزيت ثم حصل على شهادة  املاجستير في االقتصاد 

من اجلامعة األمريكية في بيروت عام 1983؛ عضو في مجلس 

الفلسطينية منذ عام 1988؛ عضو  املؤسسة  املصرفية  إدارة 

بيت  في  القدس  التطبيقية  األبحاث  معهد  إدارة  مجلس  في 

الفكري  امللتقى  في جمعية  باحثًا  عمل  عام 1990؛  منذ   حلم 

العربي في القدس شغل منصب مساعد  وكيل وزارة االقتصاد 

والتجارة الفلسطينية خالل األعوام )1994 - 1997(؛ ترأس 

دائرة التسويق واملبيعات  في شركة ناصر لالستثمار في بيت 

حلم خالل األعوام )1997 - 2004(؛ عضو في جلنة اإلصالح الوطنية  في السلطة الوطنية 

التي تأسست في أيار عام 2003؛ شريك واملدير التنفيذي للشركة الوطنية  للصناعات الزراعية 

التمويلية  Agro-Industries  في فلسطني منذ عام 2004؛ رئيس مجلس إدارة مركز  التجارة 
الوزراء  مجلس  عام  أمني  عني  2004؛  عام  مارس  آذار/  شهر  منذ  تريد(  )بال  الفلسطيني 

 الفلسطيني في شباط/ فبراير عام 2005؛ مدير عام مؤسسة بورت الند ترست ) البريطانية( في 

رام الله  منذ 2006؛ عني مديرًا عامًا لشركات باديكو الفلسطينية في مطلع عام 2008. 

حماد،برهان)1929-1995(
أنهى دراسته  نابلس؛  نيسان/أبريل 1929 في  ولد في 27    

التحق  عام    1946؛  في  الوطنية  النجاح  في جامعة  الثانوية 

باجلامعة األمريكية في بيروت ملدة عام واحد إذ لم يستطع أن 

يكمل حتصيله العلمي بعد  ضياع جميع ممتلكات والده خالل 

النكبة الفلسطينية عام 1948؛ الحقًا حصل على منحة لدراسة 

احلقوق  في جامعة بغداد وتخرج عام 1955؛ وحصل على شهادة 

املاجستير في القانون الدولي من جامعة يال  في الواليات املتحدة 

الدولي من  القانون  الدكتوراه في  وعلى  األمريكية في 1959 

نفس اجلامعة في   1963؛  عمل موظفًا في دائرة مساعد احلاكم 

اإلداري في نابلس من 1947- 1948؛ عمل محاميًا في  نابلس 

من 1953- 1956؛ من 1956- 1957 عمل في دائرة السياحة في وزارة اخلارجية  األردنية في 

 القدس؛ عمل مديرًا مساعدًا في مكتب اإلعالم العربي في القسم الغربي في سان فرانسيسكو، 

 كاليفورنيا من 1961- 1962؛ ثم أصبح الرئيس باإلنابة لقسم األبحاث في مكتب اإلعالم العربي 

في  املركز الرئيسي في نيويورك من 1962- 1963؛ ومنذ 1963 رئيس قسم األمم املتحدة، مكتب 

الوفد  الدائم جلامعة الدول العربية في نيويورك؛ وألنه عمل في األمم املتحدة طيلة 33 عامًا فانه 

اعتبر املندوب  العربي الدائم؛ عضو في نقابة احملاميني األردنيني؛ عضو في جمعية القانون الدولي 

األمريكي؛ ومن  الدراسات التي قام بها: العالقات القانونية بني الدول املانحة لعقود امتياز النفط 

وشركات النفط األجنبية  التي تعمل في منطقة الشرق األوسط، املنظار الصحيح التفاقية الهدنة 

املعقودة بني اجلمهورية العربية  املتحدة وإسرائيل، و دور القضاء في بيان األهلية القانونية للمناطق 

 اخلاصة لنظام االنتداب ولسكان تلك  املناطق؛ توفي في نيويورك في 1995 ودفن في نابلس. 

حماد،توفيق)1860-1934(
ولد في مدينة نابلس عام 1860؛ من مؤسسي كتلة االصالح مع 

الشيخ عباس اخلماش والتي عملت  من أجل املساواة االجتماعية؛ 

كان يتقن فنون اخلطوط العربية في الكتابة؛ شغل منصب رئيس 

بلدية  نابلس خالل األعوام )1902 - 1908(؛ انتخب عضوًا في 

مجلس املبعوثان )العثماني(؛ تولى رئاسة  اجلمعية االسالمية 

املسيحية في نابلس؛ انتخب عضوًا في الوفد الفلسطيني إلى 

لندن عام 1921؛  حضر املؤمتر السوري - الفلسطيني الذي 

عقد في جنيف عام 1921؛ انتخب عضوًا في املؤمتر  اإلسالمي 

 في القدس عام 1931؛ من مؤسسي املستشفى الوطنى العربي في نابلس؛ توفي عام   1934. 

حماد،خيري)1918-1972(
ولد في نابلس في عام 1918؛ قرأ حوالي ألفي كتاب خالل 

دراسته االبتدائية والثانوية ابتداء من النص  الشريف وروايات 

جورجي زيدان وترجمات املنفلوطي؛ التحق باجلامعة األمريكية 

في بيروت لدراسة  العلوم السياسية واألدب اإلجنليزي وتخرج 

في عام 1936؛ استشهد والده حسني حماد برصاص  اإلجنليز 

في 19 نيسان/أبريل عام 1936، فشارك في الثورة وطلبت 

السلطات البريطانية القبض عليه  ووجهت إليه عدة تهم غيابية 

فأضطر للجوء إلى العراق، حيث عمل مدرسًا للتاريخ في عدد 

من املدارس  الثانوية هناك؛ عمل رئيسًا لتحرير صحيفة االستقالل العراقية في 1940؛ اعتقل 

بعد مشاركته في ثورة  رشيد علي الكيالني في العراق من 1941- 1943؛ صدر عفو عنه في 

فلسطني فعاد ليعمل رئيسًا لتحرير  صحيفة الدفاع؛ أصدر مجلة املستقبل في عام 1946، وتولى 

في الوقت نفسه رئاسة حترير صحيفة  الوحدة اليومية التي كانت لسان حال احلركة الوطنية 

في فلسطني؛ خالل حرب 1948 اضطر للجوء  سياسيًا للمرة الثانية فانتقل إلى عمان؛ عمل في 

الصحافة فترة ثم أصبح مستشارًا صحفيًا للديوان  امللكي عام 1951 أثناء والية امللك طالل، ثم 

عني مساعدًا للمدير العام للمطبوعات والنشر فمديرًا عامًا  للدائرة ثم عمل سكرتيرًا عامًا ملجلس 

الوزراء؛ أثر أحداث عام 1956 في األردن، أضطر للجوء سياسيًا  للمرة الثالثة فقصد دمشق؛ 

غادر إلى بيروت في عام 1961 ثم القاهرة؛ بلغ عدد الكتب التي أصدرها   130 كتابًا منها 26 

كتابًا مؤلفًا والباقي مترجمًا من ضمنها: قضايانا في األمم املتحدة، كي نستعيد  فلسطني، أبعاد 

املعركة مع إسرائيل واالستعمار.  

حماد،عصام)1925-2006(
  ولد في مدينة جرش باألردن في عام 1925؛ عاد مع عائلته إلى 

نابلس؛ وأنهى دراسته االبتدائية في  مدرسة النجاح الوطنية، 

ثم الثانوية في املدرسة الرشيدية في القدس؛ في عام 1942 

أسرة  إلى  انضم  الفلسطيني؛  العالي  امتحان  التعليم  اجتاز 

العربية  في  البرامج  ملراقب  الفلسطينية كمساعد  اإلذاعة  دار 

1944؛ ظل يعمل فيها حتى دخلت اجليوش العربية فلسطني 

في 14 أيار/مايو 1948 فاشترك مع  بعض املوظفني العرب في 

نقل بعض األجهزة اإلذاعية من القدس إلى رام الله للمحافظة 

واالستمرارية  في إذاعة )هنا القدس(؛ في عام 1949 عمل في دار اإلذاعة السورية بدمشق 

مراقبًا رئيسيًا لقسم  املذيعني حتى نهاية 1952، ثم عاد إلى دار اإلذاعة األردنية في رام الله 

عليه  األردنية عام 1957، فحكم  الوطنية  املعارضة  للبرامج؛ شارك في  صفوف  عامًا  مراقبًا 

بالسجن املؤبد؛ متكن من اخلروج من السجن  مبناسبة “العفو العام” في األردن عام 1960 

وانتقل لإلقامة في  أملانيا الدميقراطية، وعمل مسؤوالً عن  القسم العربي في إذاعتها، تزود هناك 

بثقافات أدبية وفلسفية عالية؛ زاول العمل األدبي احلر؛ تعاون مع  إذاعة فلسطني وصوت العرب 

في القاهرة؛ عاد لألردن وعمل في اإلعالم والصحافة وعني  مستشارًا  لوزارة الثقافة واإلعالم 

في األردن عام 1968؛ غادر إلى دمشق إثر أحداث أيلول/ سبتمبر 1970 ليعمل  في الصحافة 

واإلذاعة ويحاضر في املعهد العالي لإلعداد اإلعالمي؛ طبع له من الشعر ملحمة ديان بيان  فو و 

رسالة إلى والدي، عدا ما نشر له في الصحف واملجالت ويذاع في دور اإلذاعات.      
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حمامي،جميلعبدالرحميعبدالكرمي)1952-(
ولد في معان في األردن عام 1952؛ انتقل مع عائلته للعيش في 

القدس عام 1953؛ تخرج من مدرسة  ثانوية األقصى الشرعية 

درس  بيرزيت؛  في جامع  كإمام  عمل  عام 1973؛  القدس  في 

الشريعة والقانون  في كلية األزهر في مصر وتخرج عام 1977؛ 

التحق بجامعة عني شمس ملتابعة املاجستير عام 1982  ولكنه 

عاد إلى فلسطني قبل أن يكمل دراسته. عمل مدرسًا في ثانوية 

األقصى الشرعية في القدس  خالل األعوام )1979 - 1981(؛ 

عام  األقصى  مسجد  في  احلديث  دار  ومدير  مؤسسي  أحد 

1979؛ أسس  جمعية جلنة العلوم والثقافة اإلسالمية عام 1984 وعني أمني سر اجلمعية؛ شغل 

منصب مدير األوقاف  اإلسالمية في بيت حلم في الفترة بني )1985 - 1987(، ثم مساعد عميد 

كلية العلوم اإلسالمية في أبو  ديس في القدس من العام  1987 وحتى 1997؛ اعتقلته السلطات 

اإلسرائيلية ثالث مرات؛ املرة األولى  عام 1988 )مت سجنه ملدة عشرين شهرًا(، والثانية عام 1990 

في طريق عودته من الواليات املتحدة  األمريكية )اعتقل ملدة عشرين شهرًا(، والثالثة في فبراير 

1995 )اعتقل ملدة ستة أشهر( ؛ شارك في  اللقاءات الفلسطينية في كل من القاهرة واخلرطوم 

عام 1995 التي عقدت بني السلطة الوطنية  الفلسطينية وحركة املقاومة اإلسالمية )حماس(؛ 

طالب احلركات اإلسالمية املشاركة في االنتخابات  للمجلس التشريعي عام 1996 معارضًا دعوة 

مقاطعة االنتخابات؛ عمل باحثًا في مركز األبحاث اإلسالمية  في جامعة القدس خالل )1997 - 

2003(؛ تابع دارساته العليا وحصل على شهادة املاجستير في  الدراسات اإلسالمية املعاصرة 

وتخرج عام 2003؛ عمل منسقًا لوحدة الدراسات الدينية في اجلمعية  الفلسطينية األكادميية 

للشؤون الدولية )1998- 1999(؛ عمل محاضرًا في جامعة القدس ومدير  تنفيذي متطوع في 

مدارس اإلميان الثانوية في القدس. 

حمامي،رميا)1960-(
عام 1960؛  السعودية  العربية  اململكة  في  الظهران  في  ولدت 

املتحدة  الواليات  سنسيناتي  في  جامعة  من  وتخرجت  درست 

عام  السياسية  العلوم  في  البكالوريوس  على شهادة  وحصلت 

1983، وعلى شهادة  املاجستير في علم اإلنسان الثقافي من 

جامعة متبل، فيالدلفيا في شهر آب عام 1984؛ عملت  كمشرفة 

أبحاث وعضو في اللجنة التوجيهية ملركز املرأة لشؤون األبحاث 

إلى  انضمت  1991(؛   - خالل   )1990  نابلس  في  والتدريب 

 - التطبيقية  الدولية  الدراسات  مؤسسة   -   FAFO  مؤسسة

كمستشارة/  باحثة أكادميية )حتى عام 1993( ومديرة البحث امليداني في غزة خالل )1991 

- 1992(؛ أحد مؤسسي  ومنسقة أبحاث في فرع غزة ملركز املرأة لشؤون األبحاث والتدريب 

خالل األعوام )1991 - 1992( ومديرة  املركز التنفيذية خالل األعوام )1993 -1994(؛ حصلت 

على شهادة الدكتوراه في علم اإلنسان الثقافي  من جامعة متبل في أغسطس عام 1994؛ عملت 

كأستاذة مساعدة في علم اإلنسان في جامعة  بيرزيت خالل )1994 - 1996( ثم أصبحت 

منسقة أبحاث لبرنامج الدراسات العليا في اجلندر، القانون  والتنمية في معهد بيرزيت لدراسات 

املرأة ورئيسة البرنامج خالل األعوام )1996 - 2004(؛ باحثة زائرة  في معهد دراسات املرأة 

 2002( بيرزيت  خالل  جامعة  في  التعليم  حق  ترأست جلنة  عام 1998؛  نيويورك  جامعة  في 

- 2004(؛ ترأست )مع دفنا جوالن من اجلامعة العبرية( مؤمتر جنوب إفريقيا اإلسرائيلي-

مجلس  في  الفلسطيني(   – اإلسرائيلي  للصراع  دروس  إفريقيا:  جنوب  )انتقال   الفلسطيني 

أبحاث العلوم  اإلنسانية، كيب تاون، في نيسان 2003؛ حائزة على كرسي برنس كالوس في 

التنمية واملساواة من  معهد الدراسات االجتماعية، الهاي، عام 2005؛ نشرت العديد من األوراق 

 Annotated  واملقاالت في مجاالت اجلندر،  علم اإلنسان، املجتمع املدني، والسياسة، وحررت

Bibliography on Palestinian Women    )مع باري بومان، القدس: جمعية امللتقى 
 The   الفلسطيني الرأي  االقتصادية  لتشكيل  االجتماعية  واألسس  العربي، 1991(  الفكري 

Socio-Economic Bases of Palestinian Opinion Formation  )مع نادر 
 عزت، مركز الدراسات واألبحاث الفلسطينية، نابلس، 1997(. 

حمامي،سعيد)1941-1978(
ولد في مدينة يافا عام 1941؛هاجر مع عائلته إلى عمان اثر 

النكبة الفلسطينية عام 1948؛ حصل على  شهادة البكالوريوس 

عمل  1964؛  عام  دمشق  جامعة  من  اإلجنليزي  األدب  في 

حترير  ورئيس  البعث  في  حزب  عضوًا  أصبح  كصحافي؛ 

1967؛  عام  فتح  حركة  إلى  انضم  العمال؛  احتاد  صحيفة 

شباط/  في  الفلسطيني  الوطني  في  املجلس  عضوًا  انتخب 

فبراير عام 1969؛ انتقل إلى لبنان بعد أحداث أيلول/ سبتمبر 

 في األردن عام 1970؛ عني إعالميًا في مكتب جامعة الدول 

العربية عام 1972؛ عني كأول مندوب ملنظمة  التحرير الفلسطينية في لندن، وكانت صفته الرسمية 

لدى احلكومة البريطانية رئيس مكتب املعلومات  الفلسطيني والتابع جلامعة الدول العربية( عام 

1972؛ كان ناقدًا الستعمال العنف؛ نشر مقاالت في مجلة  التاميز في أواخر عام 1973 مطالبًا 

باالعتراف اإلسرائيلي الفلسطيني املتبادل؛ اجتمع مع عضو  الكنيست أوري أفنيري عام 1974 

والذي يعتبر أول لقاء بني عضو كنيست إسرائيلي ومسؤول منظمة  التحرير الفلسطينية؛ دعم 

فكرة إقامة دولة فلسطينية في أراضي ألـــ 1967 من خالل املفاوضات )حّل  إقامة دولتني(؛ 

اغتيل  في الرابع من شهر يناير عام 1978 في لندن؛ دفن في عمان- األردن. 

حمايل،صالحعبداجلوادصالح)1952-(
ولد في البيرة عام 1952؛ حاصل على شهادة البكالوريوس في 

العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام   1974؛ سجن عدة 

مرات أثناء وجوده في القاهرة لنشاطه في االحتاد العام للطلبة 

الفلسطينيني وفي  حركة الطلبة املصريني )1972 - 1973(؛ 

عام  املاجستير  شهادة  على  وحصل  العليا  دراساته  أكمل 

  )1979( وشهادة الدكتوراه عام )1986 - الرسالة عن حركة 

 Paris  X-Nanterre  فتح( في العلوم السياسية من جامعة

جامعة  في  اآلداب  كلية  في  أستاذًا  عمل  University؛ 
بيرزيت منذ عام 1981؛ عمل مديرًا  ملركز األبحاث في جامعة 

بيرزيت خالل )1994 - 1997(؛ كان باحثًا زائرًا في العديد من املؤسسات  األكادميية العاملية، 

مبا فيها املركز الوطني الفرنسي لألبحاث االجتماعية )1989(، اجلامعة احلرة في  بروكسل 

)1990(، مؤسسة أورينت في هامبرغ )1990(، جامعة فيالنوفا في بنسلفينيا  )عام 1998(، 

 the French Maison des Sciences de  ،)2003( باريس   ،the Pantheon 

  L’Homme  )2003(، وجامعة  هارفرد )2004(؛ من بني كتبه: سياسة االغتيال اإلسرائيلية 
في انتفاضة األقصى )مركز القدس لإلعالم  واالتصاالت، كانون األول/ ديسمبر، 2001( و 

الفلسطينيون وتاريخ حرب ألــ 1948 )مواطن، آب/ أغسطس  في 2005(. 

حمايل،عبداجلوادصالحعطا)1931-(
ولد في البيرة عام 1931؛ حصل على شهادة البكالوريوس في 

االقتصاد من اجلامعة األمريكية في  القاهرة عام 1955؛ كان 

ناشطًا في حزب البعث في الوقت الذي كان يدرس فيه؛ درّس 

في القدس عام   1956 وفي ليبيا خالل )1958 - 1962(؛ عمل 

في مجال إدارة األعمال لدى عودته إلى فلسطني؛ انتخب  رئيسًا 

لبلدية البيرة عام 1967 قبل حرب حزيران عام 1967؛ قامت 

السلطات اإلسرائيلية بترحيله إلى  األردن لدوره في تأسيس 

األول  كانون  من  العاشر  في  الفلسطينية  الوطنية  اجلبهة 

عام 1973؛ عضو  مستقل في املجلس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية واملجلس الوطني 

الفلسطيني منذ عام   1974؛ عني عضوًا في اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية وترأس 

مكتب الشؤون الداخلية في  بيروت؛ انتقل إلى عمان عام 1981؛ أسس وترأس مركز القدس 

للدراسات التنموية في عمان؛ عاد إلى  األراضي الفلسطينية احملتلة في نيسان عام 1993؛ 

انتخب عضوًا في املجلس التشريعي الفلسطيني  في منطقة رام الله في االنتخابات التشريعية 

عام 1996؛ عني وزيرًا للزراعة في السلطة الوطنية  الفلسطينية ملدة عامني ولكنه ما لبث أن 

استقال من منصبه عام 1998؛ كان أحد املوقعني على “وثيقة  العشرين” أول بيان علني ينتقد 
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الفساد في السلطة الفلسطينية حتت عنوان “صرخة من أرض الوطن”  في أواخر تشرين الثاني/

نوفمبر عام 1999؛ من منشوراته سياسة إسرائيل في املأسسة: حالة  دراسية للحكم احمللي 

الفلسطيني واالستعمار الصهيوني والتدمير اجلماعي للقرى الفلسطينية )1882   - 1982( )مع 

وليد مصطفى، لندن/ عمان، 1987(. 

حمايل،عبدالفتاح)1950-(
ولد في كفر مالك عام 1950؛ تلقى تعليمه في الكلية العسكرية 

سبعة  ملدة  السلطات  اإلسرائيلية  وسجنته  اعتقلته  بغداد؛  في 

عشر عامًا؛ مت اإلفراج عنه في عملية تبادل األسرى عام 1985 

ولكن أعيد  سجنه عام 1990 ثم أبعدته سلطات االحتالل إلى 

األردن عام 1992؛ نشر مجموعة من القصائد العربية  بعنوان 

 Lubbabies Behind Bars  كتبها بينما كان في السجن؛ 
مت السماح له بالعودة إلى فلسطني عام   1994؛ خدم كأمني عام 

حركة فتح في منطقة رام الله في الضفة الغربية؛ انتخب عضوًا 

في املجلس  التشريعي الفلسطيني عن حركة فتح ملنطقة رام الله 

في االنتخابات التشريعية عام 1996؛ كان عضوًا  في جلان الداخلية واملوازنة والشؤون املالية 

للمجلس التشريعي الفلسطيني؛ أصبح وزير دولة بدون  حقيبة في مجلس وزراء حكومة رئيس 

 الوزراء محمود عباس في 30 نيسان/ إبريل عام 2003 )حتى  تشرين األول/ أكتوبر 2003(. 

حمد،جميلعبدالقادر)1938-(
ولد في رفح عام 1938؛ انتقل مع عائلته للعيش في بيت حلم 

بعد النكبة الفلسطينية عام 1948؛ درس  القانون والصحافة في 

جامعة دمشق خالل األعوام )1959 - 1962(؛ عمل كصحافي 

حرّ؛ شارك مع  يوسف نصر بتأسيس جريدة الفجر األسبوعية 

وحتريرها عام 1972، عمل مراساًل ملجلة التامي األمريكية    في 

الصحافة  نادي  جائزة  على  الغربية سنة 1984؛ حاز  الضفة 

 Henry R. Luce  اخلارجية عام 1985؛ حاز على جائرة

"Award  لتغطيته أحداث مجزرة جنني في نيسان/ إبريل 2002.  

حمد،عبدالرحمن)1944-(
على شهادة  عام 1944؛ حصل  غزة  في  بيت حانون  في  ولد 

اإلسكندرية  من  جامعة  الكهربائية  الهندسة  في  البكالوريوس 

في مصر عام 1967، وعلى شهادة املاجستير والدكتوراه في 

الواليات  في    Wisconsin  من  جامعة الكهربائية  الهندسة 

عمل  التوالي؛  على   1975 و   1972 عامي  األمريكية  املتحدة 

كأخصائي  في الهندسة وإعادة اإلعمار في طرابلس في ليبيا 

كأستاذ  مساعد  عمل  ثم  1971(؛   -  1968( األعوام  خالل 

بغداد  التكنولوجيا في  الهندسة في جامعة  املراقبة ونظام  في 

خالل )1976 - 1980(، وعميد  مساعد الشؤون األكادميية في 

املراقبة والنظام خالل )1979 - 1980(؛ التحق بدائرة الهندسة الكهربائية  في جامعة بيرزيت 

كأستاذ مساعد عام 1980 )حتى 1984( وكرئيس الدائرة خالل )1982 - 1984( ومرة  أخرى 

خالل )1989 - 1991(؛ ثم عميد كلية الهندسة في جامعة بيرزيت خالل )1991 - 1994(؛ 

واشنطن )1991- 1993(؛ عمل مع  شارك  كعضو في الوفد الفلسطيني ملفاوضات مدريد – 

السنوات  للمشاريع خالل  االعمار كمدير عام  وإعادة  للتنمية  االقتصادي  الفلسطيني  املجلس 

)1994 - 1996(؛ شغل منصب  نائب رئيس مجلس اإلسكان الفلسطيني ونائب رئيس مجلس 

إدارة مجلس التعاون العربي للتنمية  الفنية؛ ترأس سلطة الطاقة الفلسطينية منذ شباط 1995؛ 

انتخب في املجلس التشريعي الفلسطيني  عن حركة )فتح( ملنطقة جباليا في االنتخابات التشريعية 

في كانون الثاني/ يناير عام 1996؛ عني وزيرًا  لإلسكان خالل األعوام )1996 - 2002(؛ عني 

وزيرًا للمصادر الطبيعية والطاقة في التاسع من حزيران/  يونيو 2002 )حتى نيسان/ إبريل 

2003(؛ ترأس مجلس إدارة شركة غزة لتوزيع الكهرباء؛ عني كنائب  رئيس مجلس أمناء جامعة 

األزهر في غزة؛ وزير بدون حقيبة في حكومة الطوارئ الفلسطينية التي  تشكلت في تشرين األول 

2003؛ عني وزيرًا لإلسكان واألشغال العامة في مجلس الوزراء حلكومة رئيس  الوزراء أحمد 

قريع في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2003 )حتى إعادة تشكيل مجلس الوزراء في  شباط/ 

فبراير 2005(. 

حمدالله،رامي)1958-(
شهادة  على  حصل  1958؛  عام  طولكرم  في  عنبتا  في  ولد 

في  اجلامعة  األردنية  من  اإلجنليزي  األدب  في  البكالوريوس 

عمان خالل األعوام )1976 - 1980(، وعلى شهادة املاجستير 

في اللغويات من جامعة  مانشتير في اململكة املتحدة، لندن، عام 

1982؛ عمل كمحاضر في دائرة اللغة اإلجنليزية في جامعة 

أكمل  1985(؛   -  1982( خالل  نابلس  في  الوطنية   النجاح 

في  اللغويات  الدكتوراه  شهادة  على  وحصل  العليا  دراساته 

التطبيقية من جامعة النكاستر في اململكة املتحدة في لندن عام 

1988؛ عاد إلى أرض الوطن  وترأس دائرة اللغة اإلجنليزية في جامعة النجاح الوطنية )1988 

- 1992(، ثم عميد كلية اآلداب )1992 -   1995(، ونائب رئيس أكادميي للعلوم اإلنسانية 

)1995 - 1998(؛ عني رئيسًا جلامعة النجاح الوطنية عام   1998؛ عضو مثل جلنة الدستور 

الفلسطيني واللجنة التوجيهية الحتاد اجلامعات اإلسالمية؛ نائب رئيس  مجموعة جامعات حوض 

البحر األبيض املتوسط في إسبانيا  Mediterranean Universities Group؛ عضو 

 برنامج اجلامعات األمريكية-األوروبية-الفلسطينية للتعاون األكادميي، وكرئيس للبرنامج خالل 

)2003 -   2005(؛ عضو في مجلس اجلامعات الفلسطينية؛ عضو في اللجنة التوجيهية ملجلس 

اجلامعات العربية  لألبحاث العلمية؛ رئيس مجلس إدارة سوق األسهم الفلسطينية؛ عضو في 

االنتخابات  عام جلنة  وأمني  عام 1996،  أجريت  التي  لالنتخابات  التشريعية  املركزية  اللجنة 

املركزية لعام 2005. 

حمدان،)شيخ(أحمدمنر)1940-(
ولد عام 1940 من عائلة من قرية بشيت بالقرب من نابلس، 

عام 1948  النكبة  الفلسطينية  بعد  عائلته  مع  الجئًا  وأصبح 

وضعته  غزة؛  قطاع  في  يونس  خان  في  العائلة  واستقرت 

إسرائيل في االعتقال  اإلداري عدة مرات، مبا فيها سنة واحدة 

عام 1990؛ كان من بني الشخصيات الذين أبعدتهم سلطات 

 االحتالل اإلسرائيلي إلى مرج الزهور، جنوب لبنان في كانون 

األول/ ديسمبر عام 1992؛ اعتقلته السلطة  الوطنية الفلسطينية 

عام 1999 ملدة شهرين؛ فقد ابنه حسام خالل االنتفاضة الثانية في السابع من آب  عام 2002؛ 

إمام جامع الرحمة في خان يونس. 

حمدان،اسامه)1965-(
 ولد في قرية البيطاني الغربي، املجدل عام 1965، وعاش الجئًا 

مع عائلته بعد النكبة الفلسطيينية عام 1948في مخيم البريج 

في غزه، أكمل دراسته الثانوية في الكويت عام 1982؛ التحق 

في  متخصصا  العلوم  في  وتخرج  اربد  في  اليرموك  بجامعة 

الكيمياء عام 1986؛ وكان نشيطًا في احلركة الطالبية االسالمية 

في اجلامعة من عام 1982-1986؛ عمل بعد تخرجه في الكويت 

في قطاع الصناعة حتى عام 1990 )غزو العراق للكويت(؛ عمل 

مساعدًا لعماد العلمي ممثل احلركة 1992-1993؛ ثم ممثاًل 

عام  بيروت  ثم عني ممثاًل حلركة حماس في  عام 1994-1998؛  للحركة في طهران  رسميًا 

1998؛ وشارك في االجتماعات السياسية  بني حركة حماس واملسؤولني واألوروبيني؛ عضو في 

املؤمترين  االسالمي العربي والقومي العربي؛ عضو في مجلس االمناء في مؤسسة القدس في 
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لبنان  كان أحد زعماء حماس  الرئيسيني الستة الذين أطلق عليها الرئيس األمريكي بوش في 

أغسطس 2003 كإرهابيني دوليني،  مجمدًا أية موجودات لهم في الواليات املتحدة األمريكية وحظر 

العمليات مع الوطنيني األمريكيني. 

حمدان،ربيحةديابحسني)1954-(
ولدت في دورا القرع بالقرب من رام الله عام 1954؛ اعتقلتها 

السلطات اإلسرائيلية أول مرة عندما كانت  في الثانية عشر من 

قضت  بالسجن؛  وأحكام  جبرية  إقامات  فرض  تالها  عمرها، 

شهادة  على  السجن؛ حصلت  سنوات  في   سبع  مجموعه  ما 

البكالوريوس في علم االجتماع / خدمة اجتماعية من جامعة بيت 

 حلم؛ عضو في قيادة طلبة اجلامعة الفلسطينيني؛ ترأست جلان 

إدارة طاقم  االجتماعي؛ عضو  في مجلس  للعمل  املرأة  احتاد 

شؤون املرأة واالحتاد العام للمرأة الفلسطينية؛ عضو في اللجنة 

التأسيسية  لنادي األسير الفلسطيني؛ عضو في املجلس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية، 

الثوري حلركة فتح؛ شاركت في العديد من النشاطات  املجلس الوطني  الفلسطيني، واملجلس 

النسوية محليًا وعامليًا؛  عملت في منصب مدير عام وزارة الشباب الفلسطينية، انتخبت عضوًا في 

املجلس التشريعي  الفلسطيني في يناير/ كانون الثاني 2006. 

حمود،عبدالفتاح)أبوصالح()1932-1968(
ولد في قرية تينه قضاء الرمله عام 1932؛ هاجر  مع عائلته خالل 

النكبة الفلسطينية عام 1948 ليستقروا  في غزة؛ أكمل دراسته 

القاهرة  بجامعة  التحق  الشافعي؛  االمام  مدرسة  في  الثانوية 

عام 1952 لدراسة  الهندسة؛ أحد مؤسس احتاد طلبة فلسطني 

والتي سرعان ما عرفت باسم جمعية الطالب الفلسطينية،  وشغل 

منصب نائب رئيس اجلمعية )مع الرئيس ياسر عرفات(؛ شارك 

في إصدار مجلة فلسطيننا؛ خريج  جامعة القاهرة عام 1958؛ 

انتقل إلى اململكة العربية السعودية وعمل كمهندس حتى عام 

فتح  املؤسسني حلركة  األعضاء  أحد  قطر؛  ذهب  إلى  1963؛ 

وعضو في أول جلنة مركزية؛ استقال من عمله كمهندس  في قطر عام 1967 وانتقل إلى األردن؛ 

مت تعيينه ليرأس القيادة اإلقليمية حلركة فتح؛ توفي في حادث  سير على طريق املفرق، شمال 

األردن عام 1968؛ دفن في عمان. 

حمودة،يحيى)1908-2006(
ولد في قرية لفتا شمال القدس عام 1908؛ تلقى تعليمة في املدرسة 

الرشيدية في القدس؛ انتسب  إلى معهد احلقوق الفلسطيني في 

القدس، ثم إلى اجلامعة األمريكية في بيروت ، وتخرج متخصصًا 

في  القانون، عمل محاميًا في القدس وكان ناشطًا في أحداث 

ثورة 1936 و 1939؛ سجنته السلطات  البريطانية عدة مرات، 

استقر في رام الله بعد النكبة الفلسطينية عام 1948؛ كان عضو 

في  لالجئني  الفلسطيني  املؤمتر  ترأس  احلزب  الشيوعي؛  في 

أوائل اخلمسينات؛ لم يتمكن من العودة إلى  فلسطني بعد اندالع 

حرب حزيران عام 1967 وأقام  في عمان؛ انتخب رئيسًا ملنظمة 

التحرير الفلسطينية  في 24 ديسمبر عام 1967 بعد استقالة 

أحمد الشقيري من منصبه؛ واستمر في رئاسة املنظمة  بتكليف من املجلس الوطني الفلسطيني 

الرابع في يوليو عام 1968 حتى شباط/ فبراير 1969؛ حاول  توحيد منظمة التحرير الفلسطينية 

واجلماعات الفدائية ولكن محاوالته باءت بالفشل؛    انتخب رئيسًا  للمجلس الوطني الفلسطيني في 

املؤمتر اخلامس الذي عقده املجلس الوطني في القاهرة في فبراير  عام 1969، عارض “خروج” 

منظمة التحرير الفلسطينية من عمان/ األردن بعد أحداث أيلول/ سبتمبر عام   1970؛ واصل 

ممارسة مهنة احملاماة في عمان، وانتخب نقيبًا لنقابة احملامني األردنيني؛ توفي في  عمان عام 2006. 

 

حنا،عطاالله)األرشمندريتثيودوسيس()1965-(
ولد في الرامة في اجلليل األعلى عام 1965؛ باشر بدراسة اللغة 

اليونانية في القدس بعد أن أنهى  الدراسة الثانوية؛ ثم ذهب 

إلى اليونان لدراسة الالهوت بناءًا على توصية من البطريرك، 

ديودوروس األول؛  حصل على شهادة املاجستير في الالهوت 

من جامعة  Thessalonica  عام 1991؛ عاد إلى القدس في 

 صيف عام 1991؛ حاز على لقب األرشمندريت )رتبة كنسية في 

الكنائس الشرقية(؛ وفي عام 1993،  أصبح الناطق الرسمي 

ومدير الدائرة العربية لبطريركية الروم األرثوذكس؛ عمل أيضًا 

كمدرس في  املدارس احمللية ومحاضر في الديانة املسيحية في 

كلية حيفا لألساتذة العرب؛ اعتقل من بيته في  البلدة القدمية 

في القدس ومت استجوابه في مركز االعتقال في املسكوبية في القدس الغربية  بتهم   ”التحريض” 

وزيارة سوريا ولبنان؛ مت مصادرة “جواز سفره اإلسرائيلي”؛ وفي كانون ثاني/ديسمبر 2004 

 حاز على جائزة القدس من قبل وزارة الثقافة الفلسطينية كجزء من جوائز فلسطني الثقافية للعام 

2000؛  اعتقل مرة أخرى لفترة قصيرة ومت استجوابه عامي 2002 و 2003؛ كان عضوًا في 

اللجنة االستشارية  الدستورية والتي اشتغلت على املسودة الثالثة للدستور الفلسطيني )نشرت 

في آذار/ مارس عام   2003(؛ مت تعيينه في منصب مطران سبسطية في مطلع العام 2007. 

حنانيا،غازي)1945-(
ولد في رام الله عام 1945؛ تلقى تعليمه في املدرسة األهلية 

احتاد  ترأس  في  القدس؛  القبطية  واملدرسة  الله  رام  في 

إلى انتقل  املدارس خالل األعوام )1961 - 1963(؛  طالب 

لدراسة  أملانيا  في  في  فرانكفورت    Studiumkolleg  

التحق  ثم   ،)1965  -  1964( األعوام  خالل  األملانية  اللغة 

 1966( األعوام  خالل  الطب  لدراسة  جامعة  فرانكفورت  في 

- 1971(؛ عضو مجلس إدارة وسكرتير االحتاد العام للطلبة 

 الفلسطينيني؛ أسس وترأس جمعية الهالل األحمر الفلسطيني 

في أملانيا )حتى عام 1972(؛ عاد إلى  فلسطني وفتح عيادة 

خاصة في رام الله عام 1972؛ أسس مع مهنيني آخرين جمعية أصدقاء املرضى  وعني سكرتيرًا 

لها عام 1977؛ ترأس مجلس إدارة جمعية أصدقاء املرضى عام 1982؛ أسس وترأس أول 

 مركز تأهيلي جلرحى االنتفاضة )مركز أبو ريا للتأهيل( في رام الله عام 1990؛ عضو مجلس 

إدارة خدمات  الرعاية الطبية العربية منذ عام 1990؛ عضو مجلس الصحة الفلسطيني واحتاد 

سكان رام الله منذ عام   1992؛ رئيس مجلس إدارة احتاد سكان رام الله منذ عام 1994؛ عضو 

املجلس املركزي ملنظمة التحرير  الفلسطينية؛ انتخب عضوًا في املجلس التشريعي الفلسطيني 

عن حركة فتح ملدينة رام الله في  انتخابات املجلس التشريعي عام 1996؛ النائب الثاني لرئيس 

املجلس التشريعي الفلسطيني )1998-   2006(؛ رئيس مجلس أمناء مركز رام الله اإلقليمي 

للصدمات والطوارئ منذ عام 2001. 

حنانيا،فريد)1908-2007(
دخول  طفولته  في  شهد  1908؛  عام  القدس  مدينة  في  ولد 

القدس  إلى  مدينة  وقواته  اللنبي  ادموند  البريطاني  اجلنرال 

في 11 كانون األول/ ديسمبر 1917؛ تلقى تعليمه االبتدائي 

والثانوي في مدرسة سان  جورج؛ سافر في عام 1931 للدراسة 

القانون من  البكالوريوس في  نال شهادة  في بريطانيا حيث 

جامعة  كامبريدج؛ أول محام عربي ينضم إلى سلك القضاء 

البريطاني؛ عمل خالل احلرب العاملية الثانية في  القسم العربي 

في  والعلوم  اآلداب  كلية  عميد  البريطانية؛  اإلذاعة  هيئة  في 

اجلامعة األمريكية في بيروت  من 1953- 1965؛ كما عمل أستاذًا للقانون الدولي في اجلامعة 

نفسها حتى العام 1977؛ عرف منزله   ”صالون سياسي” للشخصيات القومية العربية والوجهاء 

الفلسطينيني والدبلوماسيني ورجال التعليم  األمريكيني والبريطانيني وكبار األساتذة والدارسني 

العرب من أمثال وليد اخلالدي وألبرت حوراني؛ توفي  في فرنسا في 7 آب/أغسطس 2007.  
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حنون،حلمي)أبويوسف()1913-2001(
من مواليد مدينة يافا عام 1913 لعائلة من طولكرم؛ ترعرع في 

يافا وطولكرم؛ خريج اجلامعة األمريكية في  بيروت تخصص 

إدارة أعمال عام 1934؛ عمل في يافا في تسويق احلمضيات؛ 

كان عضوًا في الغرفة  التجارية في حيفا؛ أسس صحيفة الشعب 

في يافا عام 1947 وكان رئيس حتريرها؛ لم يتمكن من العودة 

 إلى يافا بعد النكبة الفلسطينية عام 1948 وعاش في طولكرم؛ 

كان عضوًا في احلزب الوطني  الفلسطيني الذي رئيسه سليمان 

النابلسي حتى عام 1956؛ اشتغل في مجلس بلدية طولكرم عام 

  1961؛ عضو املجلس الوطني الفلسطيني عام 1964؛ انتخب 

رئيسًا لبلدية طولكرم في 27 تشرين  األول/ أكتوبر عام 1963 وأعيد انتخابه في 23 نيسان/ 

ابريل عام 1972؛ شغل منصب رئيس مجلس إدارة  صحيفة الفجر في القدس؛ أحد مؤسسي 

مستشفى الهالل األحمر وجلنة الزكاة في طولكرم؛ كان عضوًا  في مجلس إدارة مجلس اإلسكان 

الفلسطيني؛ من أوائل رؤساء البلديات الذين أعلنوا بصورة علنية بأن  منظمة التحرير الفلسطينية 

هي املمثل الرسمي والوحيد للشعب الفلسطيني في أوائل السبعينات؛  كان عضوًا مؤسسًا للجنة 

لنادي رياضي  ثقافي في  الرئيس الفخري  الوطنية في نوفمبر عام 1978؛ أصبح  التوجيهية 

طولكرم؛ وضعته السلطات اإلسرائيلية حتت اإلقامة اجلبرية خالل األعوام )1980 - 1982(؛ 

  قدم استقالته من منصبه كرئيس بلدية  طولكرم عام 1998؛ توفي في 29 متوز/ يوليو عام 2001. 

حنون،سارةطاهر)1924-1998(
في  الثانوية  دراستها  أكملت  عام 1924؛  مواليد طولكرم  من 

مدينة طولكرم؛ أسست مع نخبة من النساء  الفلسطينيات نادي 

مؤسسي  بني  من  عام 1948؛  طولكرم  في  النسوي  التحالف 

مبستشفى  يعرف  بعد  فيما  أصبح  اجلهاد   )الذي  مستشفى 

ملدة سبع  هناك  كمتطوعة  وعملت  العام( سنة 1948  اجلهاد 

 سنوات؛ ساهمت في حتويل نادي التحالف النسوي إلى جمعية 

الهالل األحمر بعد عام 1955 )وانتخبت  كرئيسة للجمعية عام 

باملرأة،  املتعلقة  املراكز  تنظيم عدد من  1960(؛ ساهمت في 

اخلمسينات؛  في  االجتماعية  من  اخلدمات  وغيرها  األمية، 

للوالدة حتت رعاية جمعية الهالل األحمر عام   1964؛ ساعدت في تنظيم  أسست مستشفى 

صندوق طلبة اجلامعة بعد عام 1967؛ أسست ملجأ لأليتام واألطفال  املشردين عام 1981، 

وروضة أطفال للنساء العامالت؛ أسست مستشفى آخر للوالدة عام 1987؛  توفيت عام 1998. 

حوامتة،نايف)عبدالنوف()1938-(
ولد في السلط في األردن عام 1938؛ تلقى تعليمة املبكر في 

مدرسة احلسني الثانوية في عمان؛  انضم إلى حركة القوميني 

جامعة  في  الطب  درس  عمره؛  من  مبكرة  مرحلة  في  العرب 

القاهرة، ولكن  ألسبابٍ سياسية توقف عن الدراسة في اجلامعة 

ملدة عشر سنوات؛ عمل كمدرس، وكاتب، وصحافي  في األردن 

خالل عامي )1955 - 1956(؛ استأنف دراسته وحصل على 

شهادة البكالوريوس في الفلسفة  وعلم النفس؛ ثم حصل على 

شهادة الدكتوراه من موسكو؛ ترأس حركة القوميني العرب في 

العراف حتى  عام 1963 وفي جنوب اليمن خالل األعوام )1963 - 1967(؛ وأثناء وجوده في 

العراق، مت اعتقاله ملدة  أربعة عشر شهرًا ملشاركته في معارضة حكم عبد الكرمي قاسم؛ وبينما 

كان في اليمن، حارب ضد  االحتالل البريطاني ومن أجل االستقالل )وعنه نشر كتاب بعنوان 

اجلبهة  تأسيس  في  وساهم  عام 1967  بعد  إلى  األردن  عاد  اجلنوبية”(؛  اليمن  ثورة  “أزمة 
الشعبية لتحرير فلسطني والتي أصبح أحد قياداتها؛  انشق عن اجلبهة وشّكل اجلبهة الشعبية 

الدميقراطية لتحرير فلسطني )اآلن تعرف باسم اجلبهة  الدميقراطية لتحرير فلسطني( في شباط/ 

فبراير عام 1969؛ أصبح رئيسًا منتخبًا للجبهة الدميقراطية  لتحرير فلسطني وممثاًل للجبهة 

الدميقراطية الرئيسي للمجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية  ملنظمة التحرير الفلسطينية؛ 

قدم “برنامجه الوطني االنتقالي” ملنظمة التحرير الفلسطينية سنة 1973  يدعو فيه إلى حل إقامة 

دولتني بناًء على قرارات األمم املتحدة واملفاوضات مع اإلسرائيليني؛ اشتهر  مبحاوالته املبكرة 

للتوصل إلى احلوار واالتصاالت مع جماعات يسارية إسرائيلية؛ وفي شهر نيسان/ إبريل  عام 

1974، أصدر أول دعوة من قبل زعيم فلسطيني لكافة اإلسرائيليني نشر في صحيفة يديعوت 

مونديه،  لي  سور،  لي  بوست،  واشنطن  مثل صحيفة  أخرى،  وصحف  اإلسرائيلية،   أحرنوت 

والنهار؛ ألف  عدة كتب عن حركة املقاومة الفلسطينية وقضايا أخرى؛ مصافحة تاريخية مع 

الرئيس اإلسرائيلي إيزر  وايزمن خالل جنازة امللك حسني في شباط/ فبراير عام 1999؛ كان 

من قادة احلوار الفلسطيني  الداخلي فيما يتعلق بتوحيد الفصائل الفلسطينية في القاهرة في 

آب/ أغسطس عام 1999؛ لم تسمح  السلطات اإلسرائيلية بعودته إلى األراضي الفلسطينية 

احملتلة عام 1999؛ كتب عن قضايا تتعلق  بالقضية الفلسطينية، مبا فيها املقاومة الفلسطينية 

والوضع العربي )بيروت، 1964(، أزمة حركة املقاومة  الفلسطينية -  حتليل وتنبؤات )بيروت، 

1969(، أزمة منظمة التحرير الفلسطينية: حتليل ونقد اجلذور  واحللول )1986(، أوسلو والسالم 

املتوازن اآلخر )دمشق/بيروت، 1999(، وراء أوسلو: فلسطني، إلى  أين؟ )دمشق/ بيروت/ رام 

الله، 2000(، الصراع العربي - اإلسرائيلي، إلى أين؟ )2001(. 

احلوت،بياننويهض)1937-(
من مواليد القدس عام 1937؛ ابنة عجاج نويهض )1896- 

1982(؛ درست في كلية الشميدت للبنات  في القدس؛ بعد النكبة 

الفلسطينية عام 1948، غادرت مع عائلتها للعيش في األردن؛ 

الله حيث تخرجت من معهد تدريب  درست في عمان  ثم رام 

مدرسة  في  عربية  لغة  كمدرسة  عملت  1956؛  عام  املعلمات 

 سكينة بنت احلسني في عمان خالل )1956 - 1959(؛ انتقلت 

مع والديها إلى لبنان وأقامت في بيروت  منذ عام 1959؛ عملت 

كصحافية في دار الصياد خالل )1960 -1965(؛ وتزوجت من 

شفيق احلوت أكملت  دراستها العليا وحصلت على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من 

اجلامعة اللبنانية عام 1978؛  ترأست قسم التوثيق في مركز األبحاث الفلسطينية في بيروت عامي 

)1977 - 1978(، ومركز دراسات  الوحدة العربية عام 1979؛ أستاذة في القضية الفلسطينية 

اللبنانية خالل  اجلامعة  في  السياسية  القانون  والعلوم  كلية  في  أوسطية  الشرق  والدراسات 

السنوات )1979 - 2001(؛ عضو في املؤمتر القومي  العربي منذ عام 1992؛ عضو مؤسسة 

للمؤمتر القومي اإلسالمي منذ عام 1996؛ عضو مؤسسة  ملؤسسة القدس منذ عام 2000؛ تركز 

محاضراتها وكتاباتها على القضية الفلسطينية والقضايا التاريخية  والسياسية العربية؛ تعمل 

كباحثة وكاتبة حرة منذ أن أحيلت إلى التقاعد عام 2001؛ عضو في اجلمعية  الدولية للمترجمني 

العرب منذ عام 2004؛ باإلضافة إلى العديد من املقاالت والكتب ومنها: القيادات  واملؤسسات 

السياسية في فلسطني، 1917 - 1948 )عربية، بيروت، 1981، 1986؛ عكا، 1984(؛ الشيخ 

 املجاهد عز الدين القسام في تاريخ فلسطني )عربية، بيروت، 1987(؛ فلسطني: القضية، الشعب، 

 الثقافة: التاريخ السياسي من عهد الكنعانيني حتى القرن العشرين )1917(، )عربية، بيروت، 

1991(؛  صبرا وشاتيال: أيلول 1982 )عربية، بيروت، 2003: اجنليزي، لندن، 2004(. 

احلوت،شفيق)1932-(
ولد في مدينة يافا عام 1932؛ ترعرع في يافا وتلقى تعليمه في 

مدرسة األميرية )مع إبراهيم أبو اللغد  وفارق القدومي(؛ ترك 

مدينة يافا مع عائلته للعيش في بيروت خالل النكبة الفلسطينية 

عام 1948؛  حاصل على شهادة البكالوريوس في علم النفس 

من اجلامعة األمريكية في بيروت عام 1953؛ عمل  كأستاذ في 

في  الثانوية  املدارس  في  وبعدها  بيروت  في  املقاصد  مدرسة 

الكويت خالل السنوات )1954   - 1958(؛ عاد إلى بيروت وعمل 

الصحافة حيث حاز على سمعة ككاتب نصيرات؛  في مجال 

كان مدير  املجلة األسبوعية احلوادث خالل السنوات )1958 

- 1964(؛ أحد مؤسسي وشخصية قيادية في جبهة  حترير فلسطني عام 1961 التي أسست 

جماعة أبطال العودة في الستينات وأصدرت نشرة طريق  العودة؛ شغل منصب أمني عام نقابة 

الصحافيني العرب خالل األعوام )1963 - 1967(؛ عضو املجلس  الوطني الفلسطيني عام 

1964؛ استقال من مجلة احلوادث عام 1964 لاللتحاق مبنظمة التحرير  الفلسطينية؛ مت تعيينه 
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تقدمي  املنصب  حتى  )شغل  عام 1964  أكتوبر  األول/  تشرين  في  بيروت  في  للمنظمة  ممثاًل 

األعوام  للصحافيني خالل  الدولية  للمنظمة  التنفيذية  اللجنة  في  عام 1993(؛ عضو  استقالته 

  )1964 - 1976(؛ عضو مؤسس في احتاد الكتاب الفلسطينيني منذ عام 1966؛ عضو في 

اللجنة التنفيذية  ملنظمة التحرير الفلسطينية خالل عامي )1966 - 1967( ومرة أخرى خالل 

عامي )1991 - 1993(؛ عضو  في املجلس الوطني الفلسطيني؛ ممثل منظمة التحرير الفلسطينية 

في اجلمعية العامة لألمم  املتحدة في عدة مناسبات خالل السنوات )1974 - 1993(؛ جنا من 

محاولة اغتيال عام 1976؛ عضو  مؤسس في املؤمتر القومي العربي منذ عام 1992؛ استقال من 

اللجنة التنفيذية عام 1993 احتجاجًا  على اتفاقيات أوسلو؛ أحد أعضاء اللجنة التنفيذية ملنظمة 

التحرير الفلسطينية التسعة الذين وقعوا على  بيان معبرين فيه عن رفضهم التفاقيات أوسلو الثانية 

التي وقعت في الرابع  من تشرين األول/ أكتوبر عام   1995؛ ناقد ملوقف قيادة منظمة التحرير 

الفلسطينية؛ عضو في املؤمتر القومي اإلسالمي منذ عام   1996؛ عضو مؤسس ملؤمتر العودة 

منذ عام 2002؛ كتب عدة مقاالت وكتب مبا فيها، القومية العربية  واليسارية )عربية، القاهرة، 

1959(؛ الفلسطينيون بني الشتات والدولة )عربية، بيروت، 1977(؛ حلظات  التاريخ )عربية، جدة، 

1986(؛ عشرون عامًا مع منظمة التحرير الفلسطينية: ذكريات )عربية، بيروت،   1986(؛ اتفاقية 

غزة - أريحا: االتفاقية املرفوضة )عربية، بيروت، 1994(؛ يقطن حاليًا في بيروت. 

احلوت،محمود)1917-1998(
ولد في مدينة يافا عام 1917 ألب لبناني وأم فلسطينية؛ بدأ 

بكتابة الشعر واملسرحيات عندما بلغ من  العمر خمسة عشر 

عامًا؛ حاصل على شهادة البكالوريوس في األدب العربي من 

للغة  كمدرس  عمل  عام 1937؛  في  بيروت  األمريكية  اجلامعة 

العربية واالجنليزية في يافا، ثم في العراق )بالقرب من احلدود 

 العراقية - السورية( خالل السنوات )1937 - 1939(؛ سجل 

مرة أخرى في اجلامعة األمريكية في بيروت  وحصل على شهادة 

املاجستير عام 1940 حيث ركز على األساطير العربية؛ عاد إلى 

فلسطني وعمل  في اإلذاعة الفلسطينية في القدس؛ اشتغل في 

عهد االنتداب البريطاني كمفتش تربوي للمدارس  احلكومية في يافا وجنوب فلسطني؛ كان عضوًا 

في العديد من النوادي الثقافية واألدبية؛ أصبح معروفًا  كشاعر قومي؛ انتقل إلى لبنان بعد النكبة 

الفلسطينية عام 1948 حاماًل معه ذكريات مريرة وخسارة  جميع مخطوطاته؛ كان محاضرًا في 

األدب العربي في العديد من الكليات في بغداد خالل األعوام )1948 -   1951(، ثم عمل في 

املدرسة األمريكية في لبنان عام 1952؛ أستاذ زائر في جامعة تكساس في  الواليات املتحدة 

األمريكية، وأسس فيها دائرة الدراسات العربية والشرقية عام 1953؛ عمل مديرًا  للتلفزيون في 

العربية في مدارس  اللغة  ثم عمل كرئيس مفتش  السنوات )1959 - 1965(؛  الكويت خالل 

 املقاصد في لبنان وكمدير مدرسة علي بن أبي طالب الثانوية خالل السنوات )1965 - 1987(؛ 

من  منشوراته على طريق امليثيولوجيا عند العرب: دراسة عميقة عن املعتقدات واألساطير العربية 

بيروت، 1958(؛  )عربية،  بطولية  عربية  بيروت، 1955؛ 1979(؛ مالحم  )عربية،  قبل  اإلسالم 

اللهب الكافر  The  Infidel Flame )عربية، بيروت، 1963(؛ اخلنجر السحري )عربية، بيروت، 

1983(؛ شيخ بيروت: اإلمام  الشيخ محمد احلوت )عربية، بيروت، 1994(؛ ترك على األقل ست 

مخطوطات غير منشورة؛ اشتهر كعالم  باألساطير، شاعر، ومترجم؛ توفي عام 1998. 

احلوراني،فيصل)1939-(
إثر  هاجر  عام 1939؛  غزة  من  بالقرب  املسمية  قرية  في  ولد 

النكبة الفلسطينية عام 1948 إلى غزة  وعاش مع عائلته لعام 

واحد فيها، ثم انتقل إلى دمشق؛ تلقى تعليمه االبتدائي والثانوي 

في دمشق؛  عمل كحرفي حتى عام 1958؛ ثم درس في جامعة 

الليسانس في  الفلسفة، علم  دمشق حيث حصل على شهادة 

االجتماع وعلم النفس عام 1964؛ عمل كمدرس خالل دراسته 

اجلامعية؛ انتقل إلى  اجلزائر عام 1964 وعمل كمحرر للقضايا 

الفلسطينية والعربية في صحيفة الشباب األسبوعية؛ عاد إلى 

 دمشق عام 1965 وعمل في مجلة البعث اليومية، وأصبح مدير دائرة األخبار في الصحيفة، 

ومحرر صفحة  اآلراء؛ كتب أيضًا برامج سياسية لإلذاعة والتلفزيون السوري؛ عمل في مؤسسات 

منظمة التحرير  الفلسطينية في أواخر التسعينيات؛ رئيس حترير مجلة الطليعة التي تصدرها 

الفلسطينية  عام1970 وعضو في هيئة حترير مجلة صوت فلسطني؛ منعته  التحرير  منظمة 

نائب  منصب  عام 1971؛ شغل  بعد  الصحافة  السورية  في  الكتابة  من  السورية  السلطات 

رئيس مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في موسكو خالل   )1977 - 1978(؛ عاد إلى دمشق 

عام 1978 وعمل في الدائرة السياسية ملنظمة التحرير الفلسطينية  حيث ترأس دائرة اإلعالم 

والعالقات العامة؛ باشر عمله ككاتب حرّ عام 1979؛ أصبح باحثًا في مركز  األبحاث الفلسطينية 

التابع ملنظمة التحرير الفلسطينية في بيروت، ثم سكرتيرًا، ثم رئيس حترير مجلتها  الدورية 

شؤون فلسطينية؛ انتقل إلى نيقوسيا في قبرص حيث أعيد فتح املركز واستأنف عمله من  جديد؛ 

مّثل احتاد الكتاب في املجلس الوطني الفلسطيني عام 1984؛ عني عضوًا في املجلس الوطني 

 الفلسطيني عام 1988؛ انتقل إلى فينا عام 1989 وعمل ككاتب حرّ؛ عاد إلى فلسطني عام 

1995؛  منحته وزارة الثقافة الفلسطينية اجلائزة الفلسطينية ألعمال السير الذاتية في ديسمبر 

عام 2004  لسيرته الذاتية التي نشرت في عدة مجلدات خالل السنوات )1994 - 2002( 

)مؤخرًا مت إضافة مجلد  واحد سنة 2005(؛ أعمال أخرى تشمل جذور الرفض الفلسطيني - 

1918 -  1948 )قبرص، 1990( 

احلوراني،عبداللهأحمدمحمد)1944-(
ولد في قرية املسمية بالقرب من غزة عام 1944؛ هاجر مع 

عائلته  بعد النكبة الفلسطينية عام 1948 ،  أوالً إلى الفالوجة 

)بالقرب من غزة( ثم إلى دوامية )بالقرب من اخلليل(، واخلليل؛ 

وبعد سنتني انتقل مع  عائلته إلى مخيم عني سلطان لالجئني 

في أريحا حيث دخل إلى املدرسة؛ أكمل تعليمه في الكرك في 

 األردن )ولبعض الوقت في مدارس بيت فجار وبيت أمر في 

منطقة اخلليل(؛ حاصل على شهادة دبلوم  في التربية من معهد 

كأستاذ  عام 1966؛ عمل  األردن  اربد،  في حواره،  املعلمني 

مدرسة، ثم مدير  مدرسة في األردن خالل األعوام )1966 - 

1971(؛ اعتقل وسجن في سجن اجلفر الصحراوي باألردن  خالل )1971 - 1972(؛ أصيب 

في عينه وأذنه أثناء وجوده في السجن؛ عمل كأستاذ في ليبيا خالل  األعوام )1972 - 1982( 

وكان عضوًا في عصبة املدرسني في ليبيا خالل )1974 - 1978(؛ بينما كان في  ليبيا انتسب 

إلى جامعة بيروت العربية وحصل على شهادة الليسانس في األدب عام 1978؛ عضو في  احتاد 

الكتاب األردنيني منذ عام 1982؛ عمل في الصحف األردنية خالل )1983 - 1985(؛ كتب في 

صحف  أخرى، مبا فيها فلسطني الثورة وشؤون فلسطينية؛ عضو في املجلس الوطني الفلسطيني 

خالل  األعوام )1984 - 1991(؛ عمل في دائرة التربية والتعليم العالي التابعة ملنظمة التحرير 

الفلسطينية في  يونيو عام 1985؛ ترأس مكتب الشؤون االجتماعية والتنمية ملنظمة التحرير 

الفلسطينية في تونس وأمني  صندوق دعم العائلة الفلسطينية خالل األعوام )ديسمبر 1986 

- 1994(؛ عني عضوًا في اللجنة التنفيذية  ملنظمة التحرير الفلسطينية في اخلامس عشر من 

أيلول/ سبتمبر عام 1987؛ أكمل دراسته وحصل  على شهادة الدبلوم في الدراسات اإلسالمية 

من اجلامعة اليسوعية في بيروت خالل )1987/ 1988(؛  كان عضوًا في مؤمتر فتح اخلامس 

الذي عقد في تونس عام 1989؛ حصل على شهادة املاجستير في  الدراسات اإلسالمية عام 

1990 وعلى شهادة الدكتوراه في األدب الصوفي من اجلامعة اليسوعية في  بيروت عام 1994؛ 

عني مدير عام األبحاث والتخطيط في وزارة الشؤون االجتماعية الفلسطينية في  ديسمبر عام 

1994؛ ترأس اجتماع الالجئني الفلسطينيني املشردين للمناطق الشمالية منذ عام 2002؛  مت 

تعيينه من قبل  الرئيس ياسر عرفات كمستشار للشؤون االجتماعية خالل )2001 - 2004(؛ 

عضو  في دائرة التوجيه السياسي ملنظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 2004؛ رئيس مجلس 

أمناء صندوق  الزواج الفلسطيني منذ يناير عام 2005؛ من بني منشوراته اجلمعيات اخليرية في 

الضفة الغربية وقطاع  غزة )الكرمل، عمان، 1986(. 
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احلوراني،عبداللهعبدالهادي)أبومنيف()1938-(
ولد في قرية املسميه بالقرب من غزة عام 1938؛ انتقل مع عائلته 

إلى اخلليل بعد مقتل اثنني من  إخوته خالل الغزو الصهيوني 

للقرية، ومن هناك انتقلت العائلة إلى أريحا ليستقروا في مخيم 

إلى  احلدود  عبر  تسلل  عام 1952،  وبعد  عقبة جبر  لالجئني؛ 

بيت حانون في غزة وعاش بعض أفراد عائلته عائلته  في مخيم 

أكمل  لالجئني؛  يونس  ثم في مخيم خان  لالجئني    ومن  جباليا 

تعليمه الثانوي في قطاع غزة؛  أصبح ناشطًا سياسيًا في أواسط 

اخلمسينات مؤكدًا على حق العودة لالجئني الفلسطينيني؛ اعتقل 

 لنشاطه السياسي خالل الغزو اإلسرائيلي لغزة عام 1956؛ عمل 

كمدرس في مخيم خان يونس  لالجئني وقام بتأسيس إدارة مدرسة والتي ما زالت حتمل اسمه؛ مت 

ترحيله من غزة في أيلول/ سبتمبر  عام 1963؛ عمل كأستاذ في دبي خالل )1963 - 1965(، ثم 

قامت السلطات البريطانية في دبي  بترحيله )انسحبت بريطانيا من املنطقة  فقط في عام 1968(؛ 

انتقل إلى دمشق؛ حاصل على شهادة  جامعية في األدب من جامعة دمشق عام 1964 وعمل في 

مجال اإلعالم؛ أصبح مدير راديو فلسطني  وبعدها راديو وتلفزيون سوريا؛ شغل منصب مدير عام 

معهد اإلعالم في دمشق؛ وبعد عام 1969، أصبح  مدير عام جلنة اإلعالم والتوجيه الوطني مقرها 

في بيروت )ولها فرع آخر في دمشق(؛ عضو في اللجنة  التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية خالل 

)1984 - 1996(؛ أحد مؤسسي قسم الشؤون الثقافية  لدائرة التعليم التابعة ملنظمة التحرير 

الفلسطينية؛ انتقل إلى فرع الشؤون الثقافية لدائرة اإلعالم التابعة  ملنظمة التحرير الفلسطينية 

عام 1979 واستبدل اسم جلنة اإلعالم والتوجيه الوطني إلى جلنة اإلعالم  والثقافة؛ ترأس اللجنة 

حتى عام 1987 عندما أصبح رئيس الدائرة الثقافية؛ كان ناقدًا التفاقيات أوسلو  ولكنه بقي 

عضوًا في منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس اللجنة السياسية للمجلس الوطني  الفلسطيني؛ عني 

لفترة قصيرة رئيسًا لفرع منظمة التحرير الفلسطينية اجلديد في تونس والذي يتعامل  مع قضايا 

الالجئني في عام 1994؛ صوت ضد تعديل الدستور الفلسطيني في اجتماع عقده املجلس  الوطني 

الفلسطيني في إبريل عام 1996؛ بادر إلى عقد اجتماع شعبي للدفاع عن حق العودة لالجئني 

 الفلسطينيني بعد عام 1996 وأصبح منسقها العام )مت جتميد عمل االجتماع ولكنها استأنفت 

نشاطها  بعد أيار/ مايو عام 2001 ومت إطالقها سميًا في األول من ديسمبر عام 2003(؛ ترأس 

املركز الوطني  الفلسطيني لألبحاث والتوثيق مقره الرئيس في غزة عام 1997؛ له أربعة منشورات 

عن الالجئني  الفلسطينيني، الصهيونية، التطبيع، وعبد الناصر، مبا فيها التطبيع الثقافي وآثاره 

على الصراع العربي -  اإلسرائيلي. 

احلوراني،محمدعبدالفتاح)1961-(
ولد في مدينة اخلليل عام 1961؛ درس في بلغاريا وحصل 

على شهادة البكالوريوس واملاجستير في  علم االجتماع؛ قامت 

السلطات اإلسرائيلية باعتقاله وسجنه عدة مرات وقضى ما 

مجموعه ثماني  سنوات في السجون اإلسرائيلية؛ عضو في 

املجلس  الغربية؛ عضو  الضفة  في  فتح  العليا حلركة  اللجنة 

 الثوري حلركة فتح؛ وضعته السلطات اإلسرائيلية ثالث مرات 

حتت االعتقال اإلداري في االنتفاضة األولى  بسبب نشاطاته 

السياسية، آخر مرة ملدة ستة أشهر في كانون الثاني/ يناير 

عام 1992 عندما كان  على وشك السفر إلى واشنطن كعضو 

في الوفد الفلسطيني في مباحثات السالم؛ انتخب عضوًا في 

 املجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة فتح ملنطقة اخلليل في االنتخابات التشريعية عام 1996؛ 

 عضو في جلان املجلس القانونية والسياسية. 

خ 
خازندار،وليد)1950-(

وتخرج  بيروت  في  القانون  درس  1950؛  عام  غزة  في  ولد 

التحرير  مؤسسات  منظمة  في  تونس  في  عمل  1978؛  عام 

الفلسطينية؛ انتقل إلى القاهرة عام 1991؛ منح جائزة فلسطني 

للقصيدة “الجنازاته  واألصالة اجلمالية في النثر الشعري” في 

األبحاث  مركز  في  زميل  1997؛  عام  أكتوبر  األول/  تشرين 

في  كلية سانت أنطوني في أكسفورد، حيث عمل على مشروع 

عن القصيدة العربية والشعر املقارن   )1998- 1999(؛ ترجم 

العديد من نصوص القصائد العربية إلى اللغة االجنليزية، وحرر 

)أكسفورد،  العربية  للقصيدة  انعكاس  القدمي:  ومكائد  فيها احلداثة  األعمال،  مبا  العديد من 

2003(، القصيدة العربية والشرقية   )أكسفورد، 2004(، ومختارات من القصيدة العربية القدمية 

 )أكسفورد، 2005(؛ قام بنشر ثالثة مختارات  من القصائد، مبا فيها األفعال احلاضرة )1986(. 

خالد،ليلى)1944-(
ولدت في مدينة حيفا عام 1944؛ جلأت مع عائلتها إلى لبنان 

خالل أحداث النكبة الفلسطينية عام 1948؛  نشأت وترعرعت في 

مخيم صور لالجئني الفلسطينيني؛ أصبحت ناشطة في حركة 

في  األمريكية  باجلامعة  التحقت  عام   1956؛  العرب  القوميني 

بيروت عام 1962 واحتاد عام الطلبة الفلسطينيني؛ لم تتمكن 

من  إكمال دراستها بسبب عدم توفر اإلمكانيات املالية وذهبت 

إلى الكويت عام 1963 لتعمل في مهمة  التعليم؛ انضمت إلى 

اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني عام 1968؛ وعملياتها اخلاصة 

وتلقت تدريبًا  عسكريًا، قادت أول “عملية اختطاف طائرة”  TWA  متوجهة من لوس اجنلوس 

إلى تل أبيب خالل توقف  الطائرة في روما في 29 آب/ أغسطس 1969، محولة اجتاه الطائرة 

إلى دمشق؛ شاركت في عملية  اختطاف لطائرة ثانية من نوع إل عال “ El Al ”  اإلسرائيلية 

في السادس من أيلول/ سبتمبر 1970 ولكنها  لم تنجح في إكمال مهمتها وحوّل الطيار اجتاه 

الطائرة إلى لندن حيث قامت الشرطة البريطانية  باعتقالها؛ أفرج عنها في األول من تشرين 

األول/ أكتوبر عندما قامت كل من بريطانيا، وأملانيا الغربية،  وسويسرا بتبادل الفلسطينيني 

املقبوض عليهم مقابل 310 رهينة مدنية من احملتجزين في رابع عملية  اختطاف مشابهة في 

األردن؛ عادت إلى بيروت؛ جنت من عملية اغتيال يعتقد بأن املوساد اإلسرائيلي  قام بزرع قنبلة 

في منزلها ولكن شقيقتها توفيت في يوم عيد امليالد عام 1976؛ أصبحت عضو في  اللجنة 

املركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني؛ عضو في املجلس الوطني الفلسطيني؛ قادت الوفد 

في  عقد  الذي    UN Decade for Women Conference  مؤمتر في   الفلسطيني 

كوبنهاجن عام 1980؛  انتسبت للدراسة في جامعة في روسيا ملدة سنتني في أوائل الثمانينات؛ 

انتخبت أول سكرتيرة في  جلان املرأة الشعبية الفلسطينية عام 1986؛ عاشت في دمشق في 

أوائل الثمانينات، ثم استقرت في  عمان حيث عملت في مهنة التعليم؛ سمحت لها السلطات 

اإلسرائيلية في شباط/ فبراير 1996 بالعودة  إلى قطاع غزة حلضور اجتماعات املجلس الوطني 

الفلسطيني وللتصويت على تعديل امليثاق الوطني  الفلسطيني؛ كتبت عدة مقاالت وكذلك سيرتها 

الذاتية يجب أن يعيش شعبي )لندن: هودر وستوجنت،   1973( 

خ

خ
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اخلالدي،أحمدسامح)1896-1951(
ولد في القدس عام 1896؛ درس في مدرسة املطران )سانت 

جورج( في القدس؛ درس في بيروت ملدة  عام واحد، ثم التحق 

بكلية الطب العثمانية في بيروت حيث تخرج وحصل على شهادة 

اجليش  في  خدم  1917؛  سنة  في   الصيدلة  البكالوريوس 

العثماني خالل احلرب العاملية األولى؛ كان مسؤوالً عن  املستشفى 

العسكري في سوريا؛ أكمل تعليمه في اجلامعة األمريكية في 

ثم خدم  العلوم؛  في  على شهادة  البكالوريوس  بيروت وحصل 

في دائرة املعارف في حكومة االنتداب البريطاني خالل األعوام 

)1919 -   1925(؛ ثم أصبح مدير دار املعلمني في القدس خالل 

إلى   ”الكلية  تسميتها  أعاد  والتي   )1948  -  1925( األعوام 

العربية”؛ نشر دلياًل عن التعليم العربي مع صحافة بيت املقدس 

عام 1933؛ بعد اضطرابات عام   )1936 - 1937(، بدأ مشروعًا مع بعض األصدقاء سمي 

مبزرعة دير عمر لدعم األيتام الذين فقدوا آبائهم  وأمهاتهم خالل االضطرابات السياسية في 

فلسطني؛ وفر لهؤالء األيتام أفضل تعليم ممكن في ذلك  الوقت؛ عني نائب مدير التعليم عام 1941؛ 

وبعد النكبة الفلسطينية عام 1948، أسس مدرسة أخرى  لالجئني األيتام في جنوب لبنان؛ قدم 

واستخدم منهاج التعليم البريطاني؛ لعب دورًا هامًا في تطوير  منهاج التعليم العربي الفلسطيني 

مركزًا على القومية والتعريب، وفي تغيير أساليب وطرق التدريس،  والعالقة بني األستاذ والطالب 

نحو تفكير مستقل وعلمي أكثر؛ والد وليد اخلالدي أحد أبرز األكادمييني  واملفكرين الفلسطينيني؛ 

مترجم ومؤلف العديد من الكتب املتعلقة بالتعليم، التاريخ وعلم النفس، مبا  فيها العرب واحلضارة 

احلديثة )1951( والسفريات عبر أرض سوريا )1946(؛ توفي سنة 1951. 

اخلالدي،أحمدوليد)1948-(
البكالوريوس  بيروت عام 1948؛ حاصل على شهادة  ولد في 

شهادة  املتحدة،  وعلى  اململكة  في  أكسفورد  جامعة  من 

الدكتوراه في دراسات احلرب ) War studies ( من جامعة 

لندن؛ عمل مستشارًا للوفد  الفلسطيني في محادثات مدريد/ 

واشنطن للسالم )1991   -   1993(، ومستشار لقضايا األمن 

في  احملادثات اإلسرائيلية مع منظمة التحرير الفلسطينية في 

)طابا 1993(؛ رئيس مشروع األمن  الفلسطيني- اإلسرائيلي 

   -   1994( عام  والعلوم  للفنون  األمريكية  األكادميية  من  بدعم 

1995(؛ وزميل  مشارك في برنامج الشرق األوسط في املعهد امللكي للشؤون الدولية في لندن 

سنة 1995؛ كتب عن  قضايا أمنية وسياسية في الشرق األوسط؛ يتولى رئاسة حترير مجلة 

الدراسات الفلسطينية ومقرها  الرئيس في بيروت )مجلة فصلية عن الدراسات الفلسطينية( وزميل 

مشارك في كلية سانت أنطوني،  أكسفورد؛ ألف كتاب بعنوان سوريا وإيران؛ املنافسة والتعاون 

)1995(،Diplomacy 2-Track، دروس من  الشرق األوسط )2004( وإطار عمل ملذهب 

أمني وطني فلسطيني )2005(. 

اخلالدي،حسنيفخري)1894-1962(
سانت  مدرسة  في  تعليمه  تلقى  1894؛  عام  القدس  في  ولد 

جورج في القدس؛ درس الطب في اجلامعة  األمريكية في بيروت 

احلرب  خالل  العثماني  اجليش  في  خدم  اسطنبول؛  وجامعة 

العاملية األولى، بشكل  رئيسي في غزة، ثم التحق بقوات الثورة 

العربية بقيادة األمير فيصل في عامي )1918 - 1919(؛ وعمل 

 كطبيب في دائرة الصحة العامة خالل حكم األمير فيصل عام 

1920؛ عاد إلى فلسطني للعمل في دائرة  الصحة خالل األعوام 

)1921 - 1934(، وفي النهاية كمدير طبي رئيسي في مناطق 

نابلس والقدس؛  عمل أيضًا كمحاضر في الطب الشرعي في 

معهد احلقوق الفلسطيني في القدس؛ كان عضوًا في  العديد من اجلمعيات واملؤمترات الطبية؛ 

استقال من منصبة كمدير طبي رئيسي عام 1934 وانتخب في  مجلس بلدية القدس؛ عني رئيسًا 

لبلدية القدس )1935-1937(؛ ساهم مع عبد اللطيف صالح في  تأسيس حزب اإلصالح في 

جنني في 23 حزيران/ يونيو عام 1935؛ عضو في أول جلنة عليا عربية  تشكلت عام 1936؛ 

اعتقلته بريطانيا لعضويته في اللجنة العربية العليا ونفته إلى جزيرة سيشل في آب/  أغسطس 

عام 1937 ومت اإلفراج عنه عام 1938؛ شارك في مؤمتر لندن الذي عقد في قصر سانت  جيمس 

في شهر شباط/ فبراير عام 1939؛ عاد إلى فلسطني عام 1942 ومارس مهنة الطب بشكل 

 خاص؛ انضم إلى اللجنة العربية العليا عام 1945 وأصبح سكرتير اللجنة عام 1946؛ كان أول 

عضو في  اللجنة العربية العليا الذي يبقى في فلسطني خالل القتال عام 1947 - 1948؛ ما لبث 

وأن انضم إلى  حكومة عموم فلسطني عام 1948؛ عينته احلكومة األردنية “حارسًا على األماكن 

املقدسة “ في القدس  عام 1951؛ كما عني وزيرًا للخارجية في األردن عام 1953 و 1955 وعني 

رئيسًا للوزراء لفترة قصيرة سنة   1957؛ توفي في 26 كانون األول/ ديسمبر عام 1962. 

اخلالدي،)شيخ(خليلجواد)1863-1941(
في  الشريعة  وعلوم  الفقه  درس  عام 1863؛  القدس  في  ولد 

جامعة األزهر في القاهرة، ثم في اسطنبول  وتخرج بشهادة 

طور  إدارية؛  مناصب  الشريف؛ شغل  األزهر  من  “العاملية” 
وجاب  واإلسالمية  املخطوطات  العربية  في  خاصًا  اهتمامًا 

منصب  شغل  املخطوطات؛  في  كمتخصص  العربي  العالم 

قاضي خالل )1901 -   1903(؛ سافر إلى املغرب واندونيسيا 

وكتب كتابًا عن رحلته؛ عاد إلى اسطنبول عام 1905 ثم استقر 

 في القدس؛ أولى عناية كبيرة ملكتبته وبيته في البلدة القدمية 

في القدس؛ أحد مؤسسي حزب االحتاد  والترقي؛ عني رئيسًا 

حملكمة االستئناف الشرعية عام 1921، وبقى في منصبه ملدة 

أربعة عشر عامًا  حتى أحيل إلى التقاعد سنة 1935؛ اشتهر 

بفنون اخلطوط اليدوية؛ كتب مقاالت مختلفة وألف عدة كتب،  مبا فيها مختارات اخلالدي في 

األدب في 30 مجلد؛ توفي في القاهرة عام 1941؛ ال تزال مكتبة اخلالدي  في البلدة القدمية 

في القدس حتمل اسمه. 

اخلالدي،رشيد)1948-(
عام  األمريكية  املتحدة  الواليات  في  نيويورك  مدينة  في  ولد 

1948؛ حصل على شهادة البكالوريوس في  التاريخ من جامعة 

ييل األمريكية عام 1970، وعلى شهادة الدكتوراه في التاريخ 

احلديث من جامعة  أكسفورد عام 1974؛ درّس في اجلامعة 

األمريكية واجلامعة اللبنانية في بيروت؛ أستاذ في تاريخ الشرق 

 األوسط ومدير مركز الدراسات الدولية في جامعة شيكاغو في 

الواليات املتحدة األمريكية خالل )1987 -   1993(؛ درّس في 

جامعتي جورج تاون وكولومبيا؛ مستشار الوفد الفلسطيني في 

مؤمتر مدريد للسالم  الذي عقد عام 1991 واملفاوضات الثنائية 

املتعاقبة في واشنطن حتى حزيران عام 1993؛ انتقد إعالن 

 املبادئ وعملية أوسلو؛ رئيس جمعية الشرق األوسط )1994(؛ رئيس وعضو مؤسس اللجنة 

األمريكية  عن القدس منذ عام 1996؛ حرر عدة كتب، مبا فيها فلسطني واخلليج )مؤسسة 

الدراسات الفلسطينية،   1982(، أصول القومية العربية )جامعة كولومبيا للصحافة، 1991( 

التحرير  منظمة  قبل  من  القرار  اتخاذ  فيها حتت  احلصار:  وكتب، مبا  مقاالت  عدة  ومؤلف 

الفلسطينية خالل حرب ألـ 1982 )جامعة كولومبيا  للصحافة، 1986(، الهوية الفلسطينية: بناء 

الضمير الوطني احلديث )جامعة كولومبيا للصحافة، 1997(،  إحياء اإلمبراطورية: البصمات 

2004(؛  )بيكن  للصحافة،  األوسط  الشرق  في  باملخاطر  احملفوف  أمريكا  وطريق  الغربية 

بروفيسور ادوارد سعيد للدراسات العربية، ومدير مؤسسة الشرق األوسط في جامعة  كولومبيا، 

الواليات املتحدة األمريكية. 
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اخلالدي،روحي)1864-1913(
من مواليد القدس عام 1864؛ درس في اسطنبول على الرغم من 

معارضة عائلته؛ حاول الذهاب إلى  هناك بالسر عبر يافا ولكن 

اجبره والديه على البقاء في البالد حيث عمل في احملكمة لفترة 

من الزمن؛  وفي النهاية متكن من االلتحاق مبدرسة السلطاني 

في اسطنبول عام 1893؛ درّس الحقًا في القدس  وتولى عدة 

العلوم  فلسفة  درس  العثماني؛  احلكم  خالل  إدارية  مناصب 

باريس؛  في  السوربون  في  جامعة  الشرقي  واألدب  اإلسالمية 

أصبح مدرسًا في جمعية منشورات اللغة األجنبية؛ قنصل عام 

في  اإلمبراطورية العثمانية في فرنسا خالل األعوام )1898 - 

1908(؛ مصلح ليبرالي مؤيد لالمركزية العثمانية؛  عاد إلى القدس عام 1908 كعضو في البرملان 

العثماني؛ نائب رئيس البرملان وممثل منطقة القدس من  سنة 1912 حتى وفاته بعد عام )1913(؛ 

رائد في كتابة مخطوطات مفصلة في اللغة العربية عن مخاطر  الصهيونية وقضايا أخرى في 

أوقات حتت اسم املجدني خوفًا من السلطات العثمانية؛ من منشوراته  مقدمة عن القضية الشرقية 

)1897(، فيكتور هيجو ودارسة مقارنة لألدب العربي والفرنسي )عربية،  نشرت أوالً عام 1904، 

وأعيد نشرها سنة 1912(، الكيمياء بني العرب )عربية، 1953(؛ توفي في  اسطنبول، تركيا، في 

السادس من آب/ أغسطس عام 1913. 

     

اخلالدي،عنبرةسالم)1897-1986(
ولدت في بيروت عام 1897؛ ابنة السياسي البارز والنائب في 

البرملان العثماني سليم سالم؛ تلقت  تعليمها في البيت على يد 

الشيخ عبد الله بستاني، مؤلف معجم اللغة العربية الشهير؛ بدأت 

بالكتابة  عن حقوق املرأة والنضال القومي ولم تزل في الرابعة 

عشرة من عمرها وبقيت مخلصة لهذه القضايا  لبقية حياتها؛ 

تكشف عن وجهها عالنية  عام 1927  عربية  امرأة  أول  كانت 

خالل حفل تأبني الشيخ  البستاني؛ تزوجت أحمد سامح اخلالدي 

من القدس عام 1929؛ ترجمت ونشرت ملحمة الياد وأوديسا  و 

 Virgil’s Aeneid  من اللغة االجنليزية إلى اللغة العربية في األربعينات )ال تزال حتت الطبع 

حتى اليوم(؛  تركت فلسطني متوجهة إلى بيروت عام 1948؛ نشرت مذكراتها عام 1978؛ توفيت 

في بيروت عام 1986.  

اخلالدي،مصطفى)1878-1944(
ولد في القدس عام 1878؛ عمل في محكمة االستئناف ومحكمة 

العدل العليا؛ شغل مناصب مختلفة  حتت احلكم العثماني؛ اضطر 

للتقاعد من القضاء خالل احلرب العاملية الثانية وفي نهاية احلرب 

غادر  بيروت وعاد إلى فلسطني؛ عني رئيسًا ملجلس بلدية القدس 

في األول من تشرين األول/ أكتوبر عام   1938 ليحل محل رئيس 

البلدية املنفى حسني فخرى اخلالدي؛ بقي في منصبة كرئيس 

 لبلدية  القدس حتى وفاته في 24 آب/ أغسطس عام 1944. 

اخلالدي،وليدأحمدسامح)1925-(
ولد في القدس عام 1925؛ والده األديب واملربي أحمد سامح 

اخلالدي؛ أنهى دراسته اجلامعية  األولى في جامعة لندن وحصل 

على شهادة البكالوريوس في الفلسفة عام 1945 وعلى شهادة 

 املاجستير من جامعة أكسفورد عام 1951؛ ساهم في تأسيس 

“ املكتب العربي” في القدس ولندن  مع موسى العلمي بالتنسيق 
مع جامعة الدول العربية في أواخر األربعينات؛ درّس الفلسفة 

اإلسالمية  في جامعة أكسفورد )1951 - 1956(؛ استقال إزاء 

دور بريطانيا في الهجوم على مصر عام 1956؛ ذهب  إلى بيروت 

لاللتحاق باجلامعة األمريكية حيث درّس حتى عام 1982 )مع 

تقطع عن الدراسة عندما كان  أستاذًا زائرًا في جامعتي برنكتون وهارفرد(؛ أحد مؤسسي مؤسسة 

الدراسات الفلسطينية في بيروت  عام 1963 وبعد هزمية 1967، عمل مستشارًا للوفد العراقي 

في األمم املتحدة؛ منذ عام 1976، تعاقد  مع جامعة هارفرد وشغل كرسي البحث “الرئيسي” 

 Senior Research Associate  في مركز دراسات  الشرق األوسط في اجلامعة منذ عام 

1982؛ ساهم في تأسيس اجلمعية العلمية امللكية في عمان  ومركز الدراسات العربية في بيروت؛ 

مّثل فلسطني في وفد جامعة الدول العربية برئاسة امللك حسني  الذي اجتمع مع رئيسة الوزراء 

البريطانية تاتشر  Thatcher  بلندن في شهر آذار/ مارس عام 1983 للتأكيد  على حق الشعب 

الفلسطيني في تقرير مصيره؛ عضو في الوفد الفلسطيني - األردني املشترك في  مباحثات 

السالم للشرق األوسط في مؤمتر مدريد عام 1991 واجلولتني الثانيتني املتعاقبتني من  املباحثات 

الثنائية في واشنطن العاصمة؛ زميل في األكادميية األمريكية للفنون والعلوم؛ حصل على  جائزة 

منظمة اجلامعة العربية التربوية والثقافية والعلمية للتميز في االجناز الثقافي في العالم العربي 

)مؤسسة  الشتات  قبل  )بيروت، 1971(،  االنتزاع  إلى  اجلنة  منشوراته من   عام 2002؛ من 

الدراسات  الفلسطينية، 1991(، كل ما تبقى )مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1992(، ملكية 

موقع سفارة الواليات  املتحدة في القدس )مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2002(، وتوقعات 

السالم في الشرق األوسط   )دار النهار، 2002(. 

اخلالدي،يوسفضياءالدين)باشا()1842-1906(
بالقدس،  األقصى  املسجد  في  درس  عام 1842؛  مواليد  من 

ثم غير  ثم  في  اسطنبول؛  البروتستانت،  مالطا مبدرسة  في 

الواليات  في  روبرت  كلية  إلى  وانتقل  الهندسة  إلى  تخصصه 

املتحدة األمريكية، ثم  اضطر للعودة إلى القدس بعد سنة من 

وفاة والده؛ أسس مدرسة عام 1867؛ رئيس بلدية القدس لستة 

 سنوات ابتداًء من عام 1867؛ عمل مترجمًا في مكتب السلطان 

العثماني في اسطنبول عام 1874؛  تولى عدة مناصب إدارية 

القنصل  نائب  العثمانية، مبا فيها  وقنصلية في اإلمبراطورية 

العثماني في ميناء  البحر األسود؛ محاضر في اللغة العربية في 

مدرسة اللغات الشرقية في فينا عام 1875؛ عاد إلى القدس 

 في وقت الحق من تلك السنة وأصبح رئيس بلدية القدس؛ أبدى اهتمامًا في قضية األقليات غير 

 The Jewish  املسلمة في القدس وكتب عن وضع اليهود في املدينة، ونشر مقاالت في صحيفة 

Chronicle   ومقرها الرئيس في لندن؛ انتخب ممثاًل عن القدس في البرملان العثماني حيث كان 
النائب  الوحيد الذي ميّثل فلسطني وكان عضوًا ناشطًا في املعارضة؛ كان من بني عشرة أعضاء 

معارضني الذين  أرسلهم السلطان عبد احلميد إلى املنفى في شهر شباط/ فبراير عام 1878 

النتقادهم لسياساته؛  عمل أيضًا محاضرًا في جامعة فينا عام 1879؛ عاد إلى فلسطني عام 

1881 وعني حاكمًا ملدينة يافا، ثم  حاكمًا في مرج العيون في بيروت، ثم حاكمًا ملقاطعة موتكي 

الكردية في تركيا؛ وفي منصبه األخير تعلم  اللغة الكردية وكتب أول معجم كردي - عربي )نشر 

في اسطنبول عام 1893(؛ وّجه رسالة إلى رئيس  احلاخامني في فرنسا، زادوك خان، عام 1899 

مشيرًا إلى أنه ال ميكن احلصول على فلسطني؛ طالب  اليهود بالتخلي عن مشروع االستيطان 

الكولونيالي في فلسطني )“أدعوك باسم الله، أن تتركوا فلسطني  ألهلها بسالم”(؛ وخالل رئاسته 

لبلدية القدس، أسس و/أو أصلح العديد من الشوارع وخطوط املجاري  ورصف الطريق إلى 

يافا؛ كان من ضمن أربعة فلسطينيني الذين منحهم السلطان العثماني لقب “باشا”  بينما كان 

على قيد احلياة )باإلضافة إلى موسى كاظم احلسيني، عبد السالم احلسيني، وعارف  بكر أحمد 

سليمان الدجاني(؛ توفي في اسطنبول عام 1906. 

خريشة،إبراهيم)1966-(
في  الثانوي  تعليمه  تلقى  عام 1966؛  بطولكرم  ذنابة  في  ولد 

طولكرم؛ ناشط في حركة التحرير الوطني  الفلسطيني/ فتح؛ 

سكرتير عام حركة الشبيبة الطالبية لفتح في ذنابة منذ عام 

1984؛ انتخب عضوًا في  حركة الشبيبة الطالبية بجامعة بيرزيت 

عام 1985؛ اعتقلته السلطات اإلسرائيلية عام 1985 وسجنته 

 ملدة ستة سنوات؛ أحد مؤسسي جمعية تعاونية في ذنابة عام 

1991؛ رئيس مجلس طلبة جامعة  بيرزيت خالل األعوام )1992 
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- 1996(؛ مدير بيت الطلبة خالل )1993 - 1995(؛ منسق   ومدير جمعية  الشباب الفلسطيني 

خالل )1995 - 1997(؛ حاصل على شهادة البكالوريوس في االقتصاد وإدارة األعمال  من 

جامعة بيرزيت عام 1996؛ بدأ العمل مع شركة  )ARD(   لالستشارات الدولية، رام الله عام 

1997؛  موظف في املجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 2000؛ حاصل على شهادة املاجستير 

في  الدراسات الدولية من جامعة بيرزيت عام 2001؛ كتب ورقة عن دور احلركة الطالبية في 

األراضي  الفلسطينية وعالقتها مع السلطة واألحزاب بعد أوسلو )نشرتها مؤسسة مواطن - 

املؤسسة  الفلسطينية لدراسة الدميقراطية -  في كتاب، 2003(؛ سكرتير دائرة احتاد التجارة 

 ملنظمة التحرير  الفلسطينية؛ رئيس سابق لدائرة املفاوضات ورئيس احتاد الطالب الفلسطينيني. 

خريشة،إبراهيممحمدمحمود)1957-(
ولد في طولكرم عام 1957؛ درس الطب في جامعة بلجراد في 

1989؛ أصبح نائب رئيس املجلس  التنفيذي الحتاد الطلبة في 

1990؛ حضر دورة عن البيئة والتنمية في 1992 ودورات عن 

القانون الدولي  في فرنسا وسويسرا في 1993؛ أصبح رئيس 

النهائي في قسم شؤون املفاوضات في  منظمة  إدارة الوضع 

التحرير الفلسطينية  في 1995؛ عضو في املجلس الثوري حلركة 

فتح واملجلس املركزي  ملنظمة التحرير منذ 1997؛ عمل في وزارة 

اخلارجية الفلسطينية مسؤوالً عن املنظمات الدولية عام   2004؛ 

عضو في التحالف الفلسطيني من أجل السالم. 

خريشة،أملبرغوثي)1957-(
شهادة  على  حاصلة  1957؛  عام  بطولكرم  ذنابه  في  ولدت 

النفس من اجلامعة  األردنية بعمان عام  البكالوريوس في علم 

1980؛ عملت كعاملة اجتماعية وعضو في نقابة التجارة العامة 

أحد مؤسسي احتاد جلان  بنابلس خالل )1981 -   1982(؛ 

حقوق  في  وناشطة  ناشطة  نقابية  الفلسطينية؛  العاملة  املرأة 

املرأة؛  أخذت دورات تدريبية في اإلدارة في دائرة التعليم املستمر 

عام  1999(؛  مدير   -  1988( األعوام  خالل  بيرزيت  بجامعة 

جمعية املرأة العاملة الفلسطينية برام الله منذ عام 1990؛ عملت 

مع طاقم شؤون املرأة عام   1994 كمدربة في مهارات القيادة 

والتعبئة والتأثير؛ قامت بتنسيق الدستور القانوني للمرأة الفلسطينية  والذي قدم إلى السلطة 

الوطنية الفلسطينية؛ قامت بتدريب نساء يونانيات وقبرصيات في موضوع حّل  النزاعات ودرّست 

مساقات عن األمية لالجئات الفلسطينيات في األردن؛ انخرطت بنشاط في عدد من  املنظمات 

النسوية اإلسرائيلية، مبا فيها رابطة القدس  The Jerusalem Link؛ رئيسة العديد من 

الوفود  النسائية في املؤمترات الدولية؛ عضوه في شبكة حوض البحر األبيض املتوسط النسائية 

واالحتادات  الدولية والعربية لتثقيف العمال ؛ كتبت عن قضايا املرأة وقد حصلت على شهادة 

املاجستير في  الدراسات الدولية من جامعة بير زيت عام 2008 . 

خريشة،حسن)1955-(
األساسي  تعليمه  تلقى  1955؛  عام  بطولكرم  ذنابة  في  ولد 

الوطني  حركة  التحرير  في  عضوًا  أصبح  بطولكرم؛  والثانوي 

الفلسطيني/ فتح عام 1974؛ متطوعًا في حركة فتح بلبنان عام 

1976؛ انضم إلى  املجلس الثوري حلركة فتح )بقيادة صبري 

البنا( خالل األعوام )1976 - 1990(؛ درس الطب في كلية 

1980؛  عام  وتخرج  الباكستان،  الهور،  جامعة  إدوارد،   امللك 

تابع دراسته في كلية ترينتي  Trinity College   وحصل على 

شهادة املاجستير تخصص توليد وأمراض نسائية عام 1983؛ 

سجن في األردن بسبب  نشاطاته السياسية خالل األعوام )1983 - 1986(؛ عاد إلى فلسطني 

األعوام  السياسي خالل  نشاطه  بسبب  متكررة  بصورة  اإلسرائيلية  بسجنه  السلطات  وقامت 

)1988 - 1990(؛ عمل طبيبًا حتى انتخب  عضوًا في املجلس التشريعي الفلسطيني )مستقل( 

ملنطقة طولكرم في االنتخابات التشريعية  الفلسطينية التي جرت في كانون الثاني/ يناير 1996؛ 

ترأس جلنة الرقابة وحقوق اإلنسان في املجلس  التشريعي الفلسطيني خالل )2000 - 2001( 

وفي عام 2004؛ أحد األعضاء التسعة في جماعة  املعارضة “الكتلة الدميقراطية” في املجلس 

التشريعي الفلسطيني؛ نائب رئيس املجلس التشريعي  الفلسطيني منذ آذار/ مارس عام 2004؛ 

وفي شهر حزيران/ يونيو 2004، اختير رئيسًا للجنة التحقيق في  فضيحة توريد االسمنت 

املستخدم في بناء جدار الفصل؛ فكر بترشيح نفسه لالنتخابات الرئاسية  الفلسطينية )مستقل( 

بعد رحيل الرئيس ياسر عرفات ولكنه سحب ترشيحه في التاسع من كانون  األول/ ديسمبر 

2004، مشيرًا إلى القيود اإلسرائيلية غير املبررة املفروضة على حرية حركته، عدم  قدرته على 

احلصول على ترخيص لشن حملته الدعائية في قطاع غزة، واستثناء الفلسطينيني في  الشتات 

من التصويت في االنتخابات الرئاسية كأسباب رئيسية؛ قائم بأعمال رئيس املجلس التشريعي 

 الفلسطيني في الفترة بني وفاة الرئيس عرفات ) عندما أصبح الناطق روحي فتوح رئيسًا مؤقتًا 

 للسلطة الوطنية الفلسطينية( واالنتخابات الرئاسية التي جرت في التاسع من كانون الثاني/ 

يناير عام   2005؛ فاز في انتخابات املجلس التشريعي في كانون ثاني/ يناير 2006، وانتخب 

نائب لرئيس املجلس. 

خضر،حسام)1961-(
ولد في كفر رمان عام 1961؛ نشأ وترعرع في مخيم بالطة 

لالجئني الفلسطينيني بالقرب من نابلس   )شردت عائلته من يافا 

شهادة  على  حاصل  1948(؛  عام  الفلسطينية  النكبة  خالل 

البكالوريوس في  اإلدارة والعلوم السياسية من جامعة النجاح 

الوطنية في نابلس؛ انضم إلى حركة فتح عام 1978؛ مت  اعتقاله 

من قبل السلطات اإلسرائيلية حوالي ثالث وعشرون مرة قبل 

فيها  مبا  شهرًا  عشر  ملدة  ثمانية  وسجنه  األولى  االنتفاضة 

اإلقامة اجلبرية؛ احد مؤسسي حركة الشبيبة الطالبية )فتح(؛ 

قامت  السلطات اإلسرائيلية بترحيله إلى جنوب لبنان في الثالث عشر من كانون الثاني/ يناير 

1988 بسبب  نشاطاته السياسية، حيث كان أول ناشط يتم ترحيله خالل االنتفاضة األولى؛ مّثّّل 

منظمة التحرير  الفلسطينية في أمريكا الالتينية وكان مسئوالً عن انتخاب أعضاء املجلس الوطني 

الفلسطيني في  أمريكا الالتينية؛ شغل منصب نائب رئيس مؤمتر الشبيبة اإلسالمي العاملي في 

السنغال عام 1989  وفي اخلرطوم عام 1992؛ انتخب عضوًا في اللجنة التنفيذية الحتاد عام 

الطلبة الفلسطينيني )كلف  مبهمة متابعة احلركات الطالبية داخل األراضي الفلسطينية احملتلة( 

عام 1990؛ عضو اللجنة السياسية  في املجلس الوطني الفلسطيني؛ وافقت سلطات االحتالل 

على عودته إلى فلسطني في شهر  نيسان/ إبريل عام 1994؛ احد مؤسسي املجلس األعلى 

للتنسيق لنشاطات فتح مع فيصل  احلسيني ومروان البرغوثي؛ مدير املنظمات الشبابية والطالبية 

الفلسطيني  التشريعي  املجلس  انتخب عضوًا في  والرياضة  الفلسطينية؛  الشباب  وزارة  في 

)مستقل( عن حركة فتح في االنتخابات  التشريعية التي جرت في كانون الثاني/ يناير عام 

1996؛ عضو في جلنة حقوق اإلنسان، اللجنة  السياسية، وجلنة املراقبة البرملانية في املجلس 

التشريعي الفلسطيني؛ محاضر في املركز  الفلسطيني للدميقراطية في القدس؛ رئيس جلنة 

الدفاع عن حقوق الالجئني الفلسطينيني؛ مت اعتقاله  من قبل السلطات اإلسرائيلية في مخيم 

بالطة لالجئني الفلسطينيني في السابع عشر من آذار/ مارس   2003 وأعادت اعتقاله في شهر 

آب/ أغسطس 2005، وال يزال في السجن حتى 2008 وتضامنت مع  قضية اعتقاله العديد من 

املؤسسات واألحزاب األوروبية ومنها حزب العمال في أوسلو، النرويج. 

خضر،حسن)1953-(
حيث جلئت  عام 1953  غزة  قطاع  في  يونس  خان  في  ولد 

الفلسطينية عام 1948؛ نشأ  وترعرع في  النكبة  بعد  عائلته 

غزة؛ حصل على شهادة البكالوريوس في األدب االجنليزي من 

جامعة عني شمس في  القاهرة عام 1977؛ عمل مع الصحافة 

الفلسطينية في بيروت حتى عام 1982؛ مدير دائرة الشؤون 

 الفلسطينية في مركز التخطيط الفلسطيني في منظمة التحرير 

الفلسطينية في تونس )1983 - 1993(؛  عاد إلى غزة عام 

وزارة  في  الثقافي  واإلمناء  التخطيط  مدير  وأصبح   1994
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الثقافة الفلسطينية؛ مدير  صحيفة األيام في غزة خالل )1995 - 1998(؛ انتقل إلى رام الله 

وواصل عمله مع صحيفة األيام كمحرر  عامود ومسئول قسم مراجعة الكتب؛ مدير حترير املجلة 

األدبية الفصلية الكمال منذ عام 1999؛ حصل  على جائزة فلسطني لكتابة املقاالت سنة 1997؛ 

ألف العديد من الكتب واملقاالت عن األدب  الفلسطيني واإلسرائيلي، مبا فيها هوية اآلخر، نشوء 

وتطوير النخبة الفلسطينية، وآخر مؤلفاته بعنوان  ارض األيل )2003(؛ وقام أيضًا بترجمة بعض 

الروايات اإلسرائيلية إلى اللغة العربية، مبا فيها أعمال ديفيد  غروسمان، أموس أوز وشاكخ. 

خضر،نعيم)1939-1981(
تعليمه  تلقى  1939؛  عام  جنني  من  بالقرب  الزبابدة  في  ولد 

االبتدائي في الزبابدة؛ أصيب والده بجروح عام   1946 ونقل 

إلى جنني لتلقى العالج الطبي ولكنه فارق احلياة قبل وصوله 

جاال  بيت  في  الالتيني  الالهوت  إلى  معهد  أرسل  املستشفى؛ 

عام 1958 حيث ركز على دراسة الالهوت والفلسفة واملوسيقى؛ 

 أكمل دراسته عام 1964؛ آمن بالتحرر الالهوتي؛ عمل أستاذًا 

في مدرسة تراسنطا الثانوية في عمان،  األردن، عام 1964 حيث 

بعد  وفيما  واالجنليزية،  العربية  واللغة  املسيحي،  الدين  درّس 

درّّّّس اللغة  الفرنسية واملوسيقى في املدارسة الدينية املسيحية 

حتى عام 1965؛ اخذ بعض املساقات في  القدس عام 1965؛ ذهب إلى باريس للدراسة ولكنه 

لم يستطع العيش هناك؛ عاد إلى القدس ولكن ما  لبث أن ذهب إلى بلجيكا حيث التحق بكلية 

القانون في جامعة  Louvain University؛ وفي عام 1966،  ترأس احتاد الطالب العرب 

هناك؛ انضم إلى حركة فتح بعد أحداث 1967 وعني ممثاًل للحركة عام 1969؛  حصل على شهادة 

  Universite Libre de Bruxelles )ULB(    الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة

عام   1970؛ عمل في مكتب املمثلية للمملكة العربية السعودية، ثم في مكتب جامعة الدول العربية 

عام   1971- عمل لالعتراف األوروبي مبنظمة التحرير الفلسطينية، خاصة خالل القمة األوروبية 

الذي عقدت 14   - 15 كانون األول/ ديسمبر عام 1973، والذي أدت الحقًا إلى إعالن البندقية 

لالحتاد األوروبي عام 1980؛  ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في بروكسل منذ عام 1975، مبا 

فيها متثيل املنظمة في البرملان  األوروبي؛ دعي ملؤمتر نظمه االحتاد التقدمي اليهودي في بلجيكا 

في العاشر من أيار/ مايو 1976،  والذي أدى إلى االعتراف مبنظمة التحرير الفلسطينية من قبل 

أول منظمة يهودية في بلجيكا؛ مدير أول  مكتب ملنظمة التحرير الفلسطينية في بروكسل في الثامن 

عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 1976؛  ناشطًا كبيرًا في احلوار العربي - األوروبي منذ عام 

1976؛ حرر مع فوزي األسمر كتاب بعنوان نحو  جمهورية اشتراكية فلسطينية في عام 1978؛ 

اغتيل في بروكسل في األول من متوز/ يوليو 1981 من  قبل مسلح يعتقد بأنه من جماعة أبو 

نضال؛ نقل جثمانه إلى بيروت في اخلامس من متوز/ يوليو حيث  قام بتوديعه قادة م.ت.ف وفي 

مقدمتهم الرئيس ياسر عرفات تعازيه، ثم نقل إلى عمان ودفن فيها.  

خضراء،صبحيسعيد)1895-1955(
ولد في مدينة صفد عام 1895؛ نشأ وترعرع في صفد؛ تابع 

دراسته في مدرسة سلطاني العثمانية في  بيروت؛ بعد نشوب 

احلرب العاملية األولى، خدم في اجليش العثماني؛ اختير من بني 

التي أسسها جمال  أحد الطالب  للدراسة في كلية الصالحية 

باشا في القدس لتدريب املدافعني عن الوحدة  اإلسالمية )نقلت 

الثورة  بقوات  التحق  1917(؛  سنة  دمشق  إلى  مقرها  الكلية 

العربية بقيادة األمير فيصل  التي دخلت دمشق في تشرين أول/

أكتوبر 1918؛ عاد إلى فلسطني بعد سقوط احلكومة العربية في 

 دمشق سنة 1920 حيث درس القانون ثم مارس مهنة احملاماة؛ شارك في الثورة السورية ضد 

فرنسا  سنة 1925؛ وفي شهر آب/ أغسطس 1930، كتب في اجلمعية العربية كمدير سابق 

للثورة الفلسطينية  لعام 1916 بأنه “يجب على بريطانيا أن تتحمل املسؤولية الكاملة لقمع العرب 

ودعم املصالح الصهيونية”؛  عضو في حزب االستقالل العربي الذي أسسه عوني عبد الهادي عام 

1932؛ شارك في أحداث الثورة  في فلسطني قبل عام 1948؛ قضى ما مجموعه ثالث سنوات 

في السجن )1936 - 1939(؛ ساعد  باالشتراك مع عوني عبد الهادي ورشيد حاج إبراهيم في 

حتضير مذكرة عن األراضي العربية في  فلسطني والتي قدمت أمام اللجنة االجنليزية - األمريكية 

عام 1946؛ عضوًا في اللجنة الوطنية لعام   1947؛ جلأ إلى دمشق بعد أحداث النكبة الفلسطينية 

عام 1948 حيث عمل على قضايا الالجئني  الفلسطينيني؛ توفي في الرابع من متوز/ يوليو عام 

   .1955

اخلطيب،أمني)1926-(
في  تعليمه  تلقى  عام 1926؛  بالقدس  القدمية  البلدة  في  ولد 

مدارس البكرية والرشيدية بالقدس وتخرج  عام 1944؛ التحق 

لدراسة الطب؛ خريج اجلامعة  بيروت  باجلامعة األمريكية في 

األمريكية ببيروت عام   1948؛ انضم إلى حركة القوميني العرب، 

   Berlitz Institute for Hebrew مبؤسسة  التحق 

 Hapoel Clubفي  القدس وبنادي هبوعيل Language   
أحداث  بعد  االتصاالت  )توقفت  بالقدس  البخاري  حيّ  في     

اجلهاد  قوات  إلى  وانضم  القدس  إلى  عاد    1948/1947(؛ 

املصابني  الطارئ  للجرحى  العالج  تقدمي  في  تطوع  املقدس؛ 

خالل النكبة الفلسطينية األولى عام 1948؛ تابع دراسته في جامعة دمشق وتخرج  كطبيب 

عام 1954؛ عاد إلى القدس وعمل في مستشفى أوغسطا فيكتوريا بالقدس، ثم مع الالجئني 

 الفلسطينيني من خالل عمله في األونروا في اربد، عمان؛ انتقل إلى أريحا للعمل ثم افتتح عيادة 

خاصة  في البلدة القدمية بالقدس بالقرب من مستشفى سانت جون للعيون عام 1957؛ أحد 

األحمر  الهالل  إلى جمعية  انضم  اإلسالمية سنة 1954؛  اخليرية  مؤسسي جمعية  املقاصد 

الفلسطيني في القدس؛ عمل  أيضًا في مستشفى سبافورد الصحي لألطفال في البلدة القدمية 

مؤسسي  أحد  سنوات؛  لعدة  اخليرية  اجلمعيات  رئيسًا  الحتاد  انتخب  1959؛  عام  بالقدس 

مستشفى املقاصد اخليرية اإلسالمية عام   1966؛ من مؤسسي نادي اخلريجني العرب عام 

1966؛ كان ناشطًا في مشروع محاربة األمية، أحد  مؤسسي جمعية العالج النفسي، عمل في 

بيت للمسنني في العيزرية، نائب رئيس اللجنة التنفيذية  جلمعية الهالل األحمر الفلسطيني وبيت 

الرحمة للمسنني؛ عضو في مجلس أمناء املؤسسة العربية  في أبو ديس، والتي أصبحت فيما 

بعد كلية للعلوم والتكنولوجيا؛ وضعته السلطات اإلسرائيلية حتت  اإلقامة اجلبرية ملدة ستة أشهر 

عام 1982؛ كان من بني مؤسسي جامعة القدس في القدس وعضو  في مجلس أمناء اجلامعة؛ 

اعتقلته السلطات اإلسرائيلية وحكمت عليه بالسجن ملدة شهرين سنة   1988؛ تقاعد عام 1991 

ولكنه تابع العمل في عيادته اخلاصة في البلدة القدمية بالقدس كطبيب  ملدرسة دار الطفل، ومدير 

مركز األبحاث االجتماعية في حي واد اجلوز بالقدس حتى تقاعده في عام 2005. 

اخلطيب،أنور)1917-1993(
ولد في اخلليل عام 1917؛ درس العلوم االجتماعية في الكلية 

العربية بالقدس؛ عمل مدرسًا في بئر  السبع والقدس؛ وفي نفس 

الوقت درس في معهد احلقوق الفلسطيني وحصل على شهادة 

إجازة في  القانون عام 1943؛ سجن ملدة ستة أشهر لعضويته 

انتقل إلى بغداد،  ثم إلى  العليا؛  العربية  اللجنة  في نشاطات 

مسقط حتى عام 1945؛ عاد إلى فلسطني وعني سكرتير عام 

رئاسة  مسؤولية  تولى  في  القدس؛  اإلسالمية  األوقاف  إدارة 

بلدية القدس سنة 1948، انتخب عضوًا في البرملان األردني 

األعوام  خالل  األردني  الوزراء  مجلس  في  مختلفة  مناصب  تولى  1954(؛   -   1951( خالل 

)1961 - 1967(، مبا فيها وزيرًا  لالقتصاد واالعمار، سفير لألردن في مصر خالل )1963 - 

1964(، ومحافظ القدس سنة 1965؛ كان عضوًا  في احلزب االشتراكي العربي برئاسة سليمان 

النابلسي؛ فرضت عليه سلطات االحتالل اإلسرائيلي  اإلقامة اجلبرية في مدينة صفد ملدة شهرين 

بعد حرب 1967؛ عضو مؤسس في الهيئة اإلسالمية العليا  في القدس عام 1967؛ وقع “وثيقة 

السالم الفلسطينية” )غير املنشورة( في شهر تشرين الثاني/  نوفمبر سنة 1982 والتي طالبت 

الفلسطينية كممثل وحيد وشرعي للشعب  الفلسطيني؛ توفي في  التحرير  باالعتراف مبنظمة 

السابع من شباط/ فبراير عام 1993. 
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اخلطيب،توفيق)1954-(
على  حاصل  1954؛  عام  العربي  املثلث  في  جلجوليا  في  ولد 

شهادة  السياسية،  وعلى  العلوم  في  البكالوريوس  شهادة 

إيالن؛ عضو  بار  الثقافة اإلسالمية من جامعة  املاجستير في 

في مجلس جلجوليا احمللي  خالل األعوام )1989 - 1996(؛ 

القائمة  كان عضوًا في احلركة اإلسالمية وعضو كنيست عن 

العربية  املوحدة خالل األعوام )1996 - 2003(؛  انسحب من 

احلركة اإلسالمية والقائمة العربية املوحدة بعد  خالفات داخلية 

عام 2003، وشّكل حزب اإلصالح. 

اخلطيب،روحي)1914-1994(
ولد في القدس عام 1914؛ تلقى تعليمه في مدرسة الرشيدية 

في  العليا  تابع  دراساته  القدس؛  في  جورج  سانت  ومدرسة 

دار  في  مدرسًا  وأصبح  عاد  وكامبردج؛  أكسفورد  جامعتي 

والسفر  الهجرة  دائرة  في  بالقدس؛  عني  اإلسالمية  األيتام 

التابعة للسلطات االنتداب البريطاني؛ انتقل إلى دائرة شؤون 

العمل عام   1943؛ استقال من عمله وعني مديرًا للمكتب العربي 

)“الديوان”( في القدس عام 1946؛ بقي في  منصبه حتى عام 

1948 عندما أصبح مدير مكتب “اجلوازات والسفر” في القدس 

في  العمل  إلى  انتقل  إبريل  سنة 1949؛  نيسان/  حتى شهر 

مجال االقتصاد والترميم املعماري في القدس؛ دعم املشاريع التي  تساعد على تقوية وتعزيز 

الوجود العربي في املدينة بعد نكبة فلسطني عام 1948، مبا فيها تأسيس  شركة الفنادق العربية 

سنة 1949 )وانتخب مديرًاً عامًا للشركة حتى عام 1968(، وفندق الزهراء في  القدس، وكان 

أول فندق عربي في القدس الشرقية بعد أحداث النكبة؛ بصفته مدير شركة الفنادق  العربية شجع 

االستثمار في صناعة الفنادق؛  رئيس مجلس إدارة فندق األمبسادور منذ تأسيسه عام   1949؛ 

مديرًا إداريًا لشركة القدس للبناء وشركة كهرباء القدس والتي هدفت منذ أواخر العشرينات إلى 

 تعريب الشركة البريطانية؛ عضو في مجلس بلدية القدس عام 1951؛ انتخب رئيسًا لبلدية القدس 

عام   1957، وأعيد انتخابه عام 1959 وعام 1963 )عرفت البلدية فيما بعد بـ  “أمانة القدس” 

وأصبح معروفًا بـ    ”أمني القدس”(؛ قامت سلطات االحتالل اإلسرائيلي بإغالق أمانة القدس و 

“ضم” مؤسساتها إلى  البلدية اإلسرائيلية وأبعدته إلى األردن في شهر آذار/ مارس عام 1968؛ 
شارك في املؤمترات العربية  واإلسالمية والدولية وجلان إنقاذ القدس؛ سمح له بالعودة إلى الضفة 

الغربية في شهر أيار/ مايو عام   1993 ولكنه عاد بعد فترة وجيزة إلى عمان حيث استقر فيها؛ 

ألف كتابًا بعنوان ضم إسرائيل للقدس )قام  مركز األبحاث الفلسطيني في بيروت بترجمة الكتاب 

إلى اللغة االجنليزية، 1970(؛ توفي في السادس  من متوز/ يوليو عام 1994. 

اخلطيب،ضياءالدينالكناني)1902-1982(
القدس  مدارس  في  تعليمه  تلقى  عام 1902؛  القدس  في  ولد 

دروسًا  جورج(،  وتلقى  السانت  و  الفرير،  وكلية  )املأمونية، 

خصوصية على يد نخله زريق؛ حاصل على شهادة البكالوريوس 

عمل  1925؛  عام  ببيروت  اجلامعة  األمريكية  من  التاريخ  في 

مدرسًا في دار املعلمني ونشر مقاالت في التاريخ العربي في 

على  وحصل  املتحدة   اململكة  في  تعليمه  أكمل  مجلة  الكلية؛ 

شهادة البكالوريوس في التاريخ من جامعة لندن  عام 1930؛ 

عمل مدرسًا في مادة التاريخ في الكلية العربية بالقدس؛ درّس 

في مدرسة ثانوية في  اخلليل وأصبح مدير املدرسة عام 1935؛ 

استقال من دائرة التربية والتعليم وانضم إلى املجلس  اإلسالمي األعلى، حيث أصبح مفتشًا عامًا 

للمحاكم الشرعية؛ واعظ )خطيب( في املسجد األقصى؛  قدم شهادة فلسطينية أمام جلنة التحقيق 

االجنليزية - األمريكية؛ اضطر للهجرة إلى سوريا بعد اندالع  حرب ألـ 1948 وتابع مهنته كأستاذ 

للتربية  مدرسة ملادتي التاريخ واجلغرافيا؛ انتقل إلى دمشق عام 1961  وعمل كمساعد مدير 

والتعليم في مدارس األونروا في سوريا؛ توفي في متوز/ يوليو عام 1982. 

اخلطيب،غسان)1954-(
بيرزيت  جامعة  خريج  1954؛  عام  نابلس  مدينة  في  ولد 

تخصص اقتصاد وإدارة األعمال عام 1982؛ أكمل  دراساته 

العليا وحصل على شهادة املاجستير في الدراسات التنموية 

من جامعة مانشستر البريطانية  عام 1986؛ اعتقلته إسرائيل 

السياسية؛ عضو  نشاطاته  بسبب   )1977 -  1974( خالل 

مركز  ومدير  مؤسس  الفلسطيني؛  حزب  الشعب  في  قيادي 

القدس لإلعالم واالتصاالت   )JMCC(   عام 1987؛ محاضر 

عام  من  بيرزيت  جامعة  في  الثقافية  الدراسات  سابق  في 

1988؛ عضو مجلس إدارة للعديد من املؤسسات  الفلسطينية؛ 

رئيس مجلس إدارة مركز اإلمناء العربي منذ عام 1988؛ عضو 

في الوفد الفلسطيني في  مباحثات مؤمتر مدريد للسالم عام 1991 واملفاوضات املتعاقبة في 

واشنطن )1991 - 1993(؛ أحد  مؤسسي ومدير “الليمون املر”  BitterLemons  )مجلة 

سياسية إسرائيلية - فلسطينية الكترونية(؛ تابع  دراساته العليا وحصل على شهادة الدكتوراه 

في سياسات الشرق األوسط من جامعة درهام في  اململكة املتحدة في 2007؛ شغل منصب 

وزير العمل في السلطة الوطنية الفلسطينية في شهر  حزيران/ يونيو عام 2002؛ أعيد تعيينه 

في املنصب في احلكومة الفلسطينية برئاسة محمود عباس  في الثالثني من نيسان/ إبريل عام 

2003 وفي احلكومة الفلسطينية برئاسة أحمد قريع في الثاني  عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 

عام 2003؛ وزير التخطيط الفلسطيني في احلكومة الفلسطينية برئاسة  أحمد قريع منذ شهر 

شباط/ فبراير عام 2005، عني نائب لرئيس جامعة بيرزيت عام 2006. 

اخلطيب،كمال)الشيخ()1962-(
ولد في قرية العزيز في اجلليل عام 1962؛ حصل على تعليمه 

االبتدائي في قريته، وتعليمه الثانوي في  مدرسة تراسنطة في 

السبعينات  في  الشيوعي  احلزب  في  ناشطًا  كان  الناصرة؛ 

في  التدريس  مهنة  في  عمل  ثم  في صحيفة  اإلحتاد؛  وكتب 

كلية الشريعة في اخلليل من 1979- 1983؛ كان ناشطًا في 

 الثقافات اإلسالمية منذ 1983؛ داعية إسالمي في كفر كنا 

من 1983- 2005؛ كتب في مجلتي الصراط  وصوت احلق 

اإلسالميتني بني 1985- 2005؛ ونتيجة لعمله السياسي منعته 

إسرائيل من دخول الضفة  الغربية وقطاع غزة من 1986- 1989؛ كان ناشطًا في جمعية 

اإلغاثة الفلسطينية في الناصرة من 1996-   1998؛ نائب رئيس احلركة اإلسالمية داخل اخلط 

األخضر من 1996- 2005. 

اخلطيب،نبيل)1962-(
ولد في مدينة اخلليل عام 1962؛ خريج مدرسة نابلس الثانوية 

عام 1980؛ حاصل على شهادة في اللغة  الروسية من مؤسسة 

 Minsk Institute for Foreignمنسك للغات األجنبية

في  املاجستير  شهادة  1981،  وعلى  عام   ،Languages
 Byelorussia State  جامعة من   )1986( الصحافة 

University؛ عاد إلى  الضفة الغربية وعمل مراساًل ملنطقة 
الكتب  من  العديد  وترجم  القدس،  الفجر،  جريدة  في  نابلس 

من اللغة  الروسية إلى اللغة العربية )1986- 1987(؛ أكمل 

 Byelorussia  من الدكتوراه  شهادة  على  وحاز  دراساته 

State University   عام 1991؛ صور/ ساهم في تصوير العديد من األفالم الوثائقية خالل 
األعوام )1991 -    1995(؛ مؤسس ومدير مؤسسة البلد للصحافة في رام الله عام 1992 

وبقى يدير املؤسسة حتى عام   1994؛ مدرب مهني في مجال اإلعالم منذ عام 1993 ومستشار 

 Jerusalemلألفالم القدس  إدارة مؤسسة  منذ عام 1996؛ عضو في  مجلس  إعالمي حرّ 

 Assistantخالل )1993 - أيلول/ سبتمبر 1996(؛  أستاذ مساعد  Film Institute  
  Professor  في الصحافة في جامعة بيرزيت خالل )1994 - 1996(؛ قائم بأعمال  مدير 
برنامج اإلعالم في جامعة بيرزيت )1996 - 1999( وأحد مؤسسي مركز اإلعالم في اجلامعة؛ 
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 Middle East Broadcasting  القدس في  األوسط  الشرق  إذاعة  ملركز  عمل  مراساًل 

 )MBC( Center  خالل  الفترة )آذار/ مارس 1997 – أيلول/ سبتمبر 2002(؛ مدير مؤسسة 

الدراسات  برنامج  آذار 2002(؛ عضو وقنصل  )أيلول   1999 -   بيرزيت  اإلعالم في جامعة 

العليا في الدميقراطية وحقوق اإلنسان )2000 -   2002(؛ رئيس مكتب أخبار الشرق األوسط، 

فلسطني/ إسرائيل، واحملرر التنفيذي لقنوات األخبار العربية  منذ متوز/ يوليو عام 2004؛ ينشر 

بشكل منتظم مقاالت في الصحف احمللية. 

اخلطيب،هشام)1936-(
ولد في مدينة عكا عام 1936؛ نشأ وترعرع في عكا والقدس؛ 

شهادة  )1959(،  وعلى  البكالوريوس  شهادة  على  حاصل 

في   )1974( الدكتوراه   شهادة  وعلى   ،)1962( املاجستير 

في  البكالوريوس  على  شهادة  وكذلك  الكهربائية  الهندسة 

االقتصاد )1967(؛ مدير شركة كهرباء القدس خالل )1966 - 

1974(؛ نائب رئيس  سلطة املياه األردنية خالل األعوام )1974 

- 1976(؛ أخصائي في الطاقة في الصندوق العربي لالقتصاد 

 والنمو االجتماعي خالل األعوام )1976 - 1980(؛ مدير عام 

سلطة الكهرباء األردنية سنة 1984؛ عني وزيرًا  للطاقة واملصادر 

الطبيعة األردنية خالل )1984 - 1985(؛ اعتبر أحد خبراء الطاقة القياديني في العالم؛  نائب 

رئيس فخري ملجلس الطاقة العاملي؛ جمع تشكيلة غنية ومنوعة من الرسومات، الطباعات  احلجرية، 

أهم  أحد  تعتبر  والتي  ومصر  فلسطني  القدس،  عن  األطالس، وصور  اخلرائط،  السفر،  كتب 

 مجموعة من الصور في أياد خاصة؛ نشر بشكل مكثف عن أمور الطاقة والبيئة العاملية، مبا 

فيها تقييم  اقتصادي للمشاريع في صناعة تزويد الكهرباء )1996( وفلسطني ومصر حتت احلكم 

العثماني )صحافة  اجلامعة األمريكية ببيروت، 2003(. 

اخلطيب،يوسف)1931-(
ولد في دورا باخلليل، عام 1931؛ أنهى تعليمه الثانوي في اخلليل؛ 

ثم التحق بكلية احلقوق في جامعة  دمشق وتخرج عام 1955؛ 

مت ترشيحه للجائزة األولى للمجلة األدبية اآلداب في بيروت عام 

1955  ملجموعته العيون تتوق إلى الضوء )عربية، 1955(؛ عمل 

في عدة محطات إذاعية محلية وأجنبية زهاء  خمسة عشر عامًا، 

مبا فيها، إذاعات دمشق، القدس، الرياض، القاهرة، الكويت، 

أمستردام وبغداد؛  مؤسس إذاعة فلسطني التي كانت تبث من 

دمشق؛ كان عضوًا في حزب البعث العربي؛ لعب دورًا هامًا  في 

احتاد الكتاب الفلسطينيني؛ شغل منصب مدير عام هيئة اإلذاعة 

والتلفزيون السوري عام 1965؛  مؤسس دار النشر الفلسطيني في دمشق عام 1966؛ أحد مؤسسي 

احتاد الكتاب العرب في سوريا؛  عضو في املجلس الوطني الفلسطيني منذ عام 1968؛ وضع 

 برامج إذاعية عن فلسطني بالتعاون مع  إذاعة دمشق؛ من مؤلفاته ديوان الوطن احملتل )1968(.

خلف،بديعةسالم)1937-(
الله  رام  مدرسة  خريجة  عام 1937؛  الله  رام  مدينة  في  ولدت 

الثانوية 1955؛ عملت كمدرسة في مدرسة  أريحا الثانوية للبنات 

الله خالل  1965؛ ثم درّست في مدرسة عزيز شاهني في رام 

األعوام )1969 -   1978(؛ كانت ناشطة سياسياً؛ قامت سلطات 

ثم  إلى  ومن  رنتيس  قرية  إلى  بترحيلها  اإلسرائيلي  االحتالل 

قرية بيت عور؛ تفرغت للعمل التطوعي في العديد من اجلمعيات 

والنشاطات النسوية وأصبحت  عضوه في جميعه النهضة النسائية 

عام 1962 وعملت كأمينة صندوق للجمعية، ثم انتخبت رئيسة 

 للجمعية عام 1987؛ عضوه في جمعية إنعاش األسرة منذ عام 

1972؛ عضوه في هيئة النشاط للروم  األرثوذكس؛ عضوه في االحتاد العام للمرأة الفلسطينية؛ 

الفلسطينية منذ عام 1997.  األهلية  الوطنية  للمؤسسات  الهيئة  وأمينة صندوق   أحد مؤسسي 

خلف،صبري)1899-1969(
ولد في العيزرية بالقدس عام 1899؛ أول من أسس مجلس محلي 

منتخب ملدينة أريحا وترأس املجلس  من عام 1934 واستمر في 

املنصب ملدة ستة عشر عامًا؛ أسس الغرفة التجارية الصناعية 

الزراعية  الفلسطينية وانتخب أول رئيس لها )حتى وفاته عام 

1969(؛ عضوًا في احتاد الغرف التجارية العربية؛  ساهم في 

تطوير القطاع الزراعي وأدخل أحدث األساليب التكنولوجية في 

الزراعة؛ كان له دور فاعل في  تصدير املنتجات الزراعية للدول 

العربية واإلسالمية/ األردن، السعودية، قطر، البحرين، إيران، 

وغيرها؛  عضو املجلس الوطني الفلسطيني املنعقد في القدس 

في  توفي  عام   1964؛  الفلسطينية  التحرير  منظمة  لتأسيس 

الرابع عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1969. 

خلف،صالح)أبوإياد()1934-1991(
ولد في مدينة يافا عام 1934؛ تلقى تعليمة في مدرسة املروانية؛ 

جلأ مع عائلته إلى غزة خالل النكبة  الفلسطينية عام 1948؛ 

تلقى تدريبًا عسكريًا من خالل اإلخوان املسلمني؛ كان محاربًا 

في قوات اجلهاد  املقدس في فلسطني سنة 1948؛ أكمل تعليمه 

إلى  القاهرة؛  متوجهًا  عام 1951  غزة  ترك  غزة؛  في  الثانوي 

الطلبة  العام  االحتاد  في  عرفات  ياسر  ونائب  مؤسس  عضو 

ورئيس   )1956  - خالل   )1952  القاهرة  في  الفلسطينيني 

في  شهادة  على  حصل  1957(؛   -  1956( خالل  االحتاد 

التدريس؛  في  مهنته  بدأ  إلى  غزة حيث  وعاد  الفلسفة 1957 

انتقل إلى الكويت لالنضمام إلى ياسر عرفات عام 1958؛ وعمل  مدرسًا؛ عضو مؤسس حلركة 

فتح )1958 - 1959(؛ عضو في جلنة فتح املركزية؛ أصبح رئيس “املهمات  اخلاصة” في منظمة 

التحرير الفلسطينية )أيلول 1968 - 1971(؛ رئيس مكتب الشؤون األردنية منذ آذار   1972؛ 

أيد حل إقامة دولتني في شهر شباط 1974؛ مسئول األمن الفلسطيني؛ عارض انسحاب قوات 

 منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت عام 1982؛ أعلن في أيلول 1988 عن استعداد منظمة 

التحرير  الفلسطينية لالعتراف بإسرائيل إذا اعترفت إسرائيل مبنظمة التحرير الفلسطينية وبحق 

الفلسطينيني  في تقرير مصيرهم؛ شجع احلوار املباشر مع اإلسرائيليني على مستوى منظمة 

التحرير الفلسطينية؛  انتقد بشدة الغزو العراقي للكويت وموقف بعض تيارات منظمة التحرير 

الفلسطينية من االحتالل العراقي  للكويت؛ اغتيل في اخلامس عشر من كانون الثاني عام 1991 

في تونس مع هايل عبد احلميد )أبو  الهول( وفخري العمري. 

خلف،كرمي)1935-1985(
ولد في مدينة رام الله عام 1935؛ تلقى تعليمه في الكلية األهلية 

في رام الله واملدرسة القبطية  األرثوذكسية في القدس؛ التحق 

بكلية احلقوق بجامعة القاهرة وتخرج منها في أوائل السبعينات؛ 

فيها  مبا  اإلسرائيلية،  العسكرية  احملاكم  أمام  عمل  محاميًا 

النيابة العامة ملنطقة رام الله. عني قاضيًا في  أريحا؛ انتخب 

رئيسًا لبلدية رام الله عام 1972 )وأعيد انتخابه عام 1976(؛ 

الفلسطينية؛  الوطنية  تأسيس  اجلبهة  في  أساسيًا  دورًا  لعب 

نسق االتصاالت مع منظمة التحرير الفلسطينية؛ وفي الثاني 

من حزيران/  يونيو 1980، بترت ساقه اليمنى في انفجار قنبلة وضعت حتت سيارته من قبل 

متطرفني يهود من  مستوطنة غوش إميونيم؛ فصلته إسرائيل من عمله كرئيس بلدية لرام الله عام 

1982؛ وضعته السلطات  اإلسرائيلية حتت اإلقامة اجلبرية في أريحا؛ توفي نتيجة إصابته بنوبة 

قلبية في أريحا في 30 آذار/ مارس  عام 1985. 
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خليفة،سحر)1941-(
ولدت في مدينة نابلس عام 1941؛ أكملت تعليمها الثانوي في 

كلية راهبات الوردية في عمان عام   1959؛ بدأت بالكتابة بعد 

اندالع حرب حزيران 1967 بفترة قصيرة ونشرت روايتها األولى 

عام 1974؛  درست اللغة االجنليزية في جامعة بيرزيت، وحصلت 

العليا  أكملت  دراستها  البكالوريوس عام 1977؛  على شهادة 

  Chapel-Hill  وحصلت على شهادة املاجستير من جامعة

في نورث كارولينا بالواليات  املتحدة األمريكية عام 1980؛ عملت 

كمحاضرة في جامعة بيرزيت وجامعة أيوا األمريكية؛ ثم درست 

األمريكية،  أيوا  جامعة  في  املرأة  ودراسات  األمريكي   األدب 

وحصلت على شهادة الدكتوراه عام 1988؛  عادت إلى فلسطني وأسست مركز شؤون املرأة 

في نابلس وفتحت فرعًا له في مدينة غزة عام 1991،  ثم فرعًا آخر في عمان عام 1994؛ كاتبة 

وروائية وترجمت أعمالها إلى العديد من اللغات، ومن أعمالها  نحن لسنا عبيدًا لك )عربية، القاهرة، 

1975(، الصّبار )عربية، 1978(، عّباد الشمس )عربية، القدس،   1978(، ذكريات امرأة غير 

واقعية )عربية، بيروت، 1988(، نساء في األرض غير املقدسة )اجنليزية،   1989(، بوابة بالزا 

)بيروت، 1990/1(، امليراث )عربية، بيروت، 1997(؛ حازت على العديد من اجلوائز  األدبية، مبا 

فيها جائزة السالم من منظمة النساء امللونني في والية أيوا األمريكية، جائزة ألبرت مورافيا  للرواية 

األجنبية في ايطاليا )1996(، وميدالية قسام أمني الذهبية للكتابة النسوية. 

خليفة،ميشيل)1950-(
ولد في مدينة الناصرة عام 1950؛ نشأ وترعرع في الناصرة؛ 

انسحب من املدرسة في سن مبكر وعمل  في تصليح السيارات؛ 

اعتقلته إسرائيل مرتني في أواخر الستينات؛ وفي السبعينات 

   INSAS film school  بـ التحق  بلجيكا  حيث  إلى  ذهب 

لدراسة اإلخراج التلفزيوني واملسرحي؛ حصل على شهادة دبلوم 

 في املسرح والراديو والتلفزيون من  INSAS  عام 1977؛ ومنذ 

ذلك الوقت يعيش في بروكسل؛ بدأ العمل  مع التلفزيون البلجيكي

  TV RTFB  واخرج سلسلة من األفالم الوثائقية عن الصراع 
العربي - اإلسرائيلي؛  اخرج أول فيلم بالطول الطبيعي بعنوان ذكريات مثمرة عام 1980؛ أخرج 

ثاني فيلم بالطول الطبيعي الزفاف  في اجلليل )1986(؛ حاز على جائرة املهرجان السينمائي 

 ،1987  Cannes Film Festival  International Critics Awardللنقاد الدولي 

 the Grand Prize  1987 لعام الكبرى في مهرجان سان سباتيان السينمائي  واجلائزة 

at the San Sebastian Film Festival  1987، وجائزة أيام كارتدج السينمائي لعام    
  prize of the Carthage Film Days  1988  1988؛ اخرج أنشودة األحجار )1980(، 

    L’Ordre du Jour)1992( ، حكاية الثالث جواهر )1994(، زفاف رنا )2002(، وطريق 
181، أجزاء من رحلة فلسطني-إسرائيل   )مع ايال سيفان، 2003( وفيلم وثائقي بعنوان الزيجات 

املمنوعة )1995(؛ يعمل ككاتب سيناريو، ومخرج  ومنتج للتلفزيون، واألفالم واملسرح في بروكسل 

 . INSAS film school  ويدرس في

خليل،أحمدتوفيق)1914-1985(
ولد في مدينة حيفا عام 1914؛ التحق باجلامعة األمريكية في 

بيروت وحصل على شهادة البكالوريوس  عام 1934؛ ذهب إلى 

العلوم  في  البكالوريوس  شهادة  ونال  دراسته  إلكمال  اجنلترا 

السياسية من جامعة  كامبردج عام 1939، وشهادة املاجستير 

إلى  عاد  كامبردج؛  جامعة  في  القانون  درس  ثم  عام 1942؛ 

 فلسطني وعينته سلطات االنتداب البريطاني قاضيًا ومسجل في 

منطقة حيفا عام 1940، ثم كرئيس  للنيابة العامة في فلسطني 

حتى عام 1948؛ في اخلمسينات عني حاكمًا عسكريًا ملدينة 

الستينات،  أوائل  في  الغربية؛  للضفة  إداريًا  نابلس  ومحافظًا 

انتقل إلى عمان وأسس مكتب محاماة خاص به؛  عني قاضيًا في محكمة االستئناف العليا في 

عمان ثم عني عضوًا في مجلس األعيان األردني في عام   1972؛ توفي عام 1985. 

خليل،عزالدينصبحي)شيخ()1962-2004(
من مواليد مدينة غزة عام 1962؛ خريج اجلامعة اإلسالمية في 

غزة تخصص الدراسات اإلسالمية؛ انضم  إلى حركة املقاومة 

اإلسالمية )حماس( بعد فترة قصيرة من تأسيس احلركة في 

أواخر 1987؛ قامت  إسرائيل بإبعاده مع أكثر من 400 من 

القيادات اإلسالمية إلى مرج الزهور، جنوب لبنان، في كانون 

األول/  ديسمبر عام 1992؛ بقي في املنفى واستقر في دمشق 

حيث قام بتوجيه ناشطي حركة حماس؛  استشهد في انفجار 

سيارة مفخخة في 24 أيلول/ سبتمبر عام 2004. 

خليل،سميحة)أمخليل()1923-1999(
عام  إبريل  نيسان/  من  الرابع  في  بطولكرم  عنبتا  في  ولدت 

1923؛ عاشت في األربعينات في عسقالن؛  أصبحت الجئة 

وفي  غزة؛  قطاع  إلى  وفرّت  عام 1948  فلسطني  نكبة  خالل 

عام 1952 تركت غزة بالقارب  وتوجهت إلى بيروت وعادت إلى 

الضفة الغربية؛ عضو في جمعية املقاصد اخليرية اإلسالمية 

منذ عام   1955؛ مؤسسة ومديرة احتاد املرأة العربية في البيرة 

منذ عام 1955؛ درست ملدة عامني األدب العربي  في جامعة 

إلى فلسطني  بلبنان خالل )1964 - 1967(؛ عادت  بيروت 

رئيسة  منذ سنة 1964؛  الفلسطيني  الوطني  املجلس  اجتماعية؛ عضو  في  كناشطة  وعملت 

االحتاد العام للمرأة الفلسطينية؛ رئيسة  جمعية احتاد املرأة في البيرة؛ مؤسسة ورئيسة جمعية 

إنعاش األسرة منذ عام 1967؛ عضو في جمعية  الشابات املسيحية منذ عام 1975؛ املرأة 

الوحيدة في جلنة التوجيه الوطني خالل )1978 - 1982(؛  رئيسة احتاد اجلمعيات النسوية 

املتطوعة منذ عام 1987؛ اعتقلتها إسرائيل ستة مرات ووضعتها حتت  اإلقامة اجلبرية ملدة 

سنتني ونصف؛ عضو في العديد من املنظمات احمللية األخرى؛ أعلنت في احلادي  عشر من 

كانون األول/ ديسمبر عام 1995 عن ترشيحها للرئاسة في منافسة أمام رئيس منظمة التحرير 

كانون  في  أجرت  التي  الرئاسية  االنتخابات  في  تنجح  لم  ولكنها  عرفات،  ياسر   الفلسطينية 

الثاني/ يناير  عام 1996، حيث حصلت على ما نسبته 11% من األصوات؛ عضو ناشطة في 

اللجنة الشعبية بالتضامن  مع الشعب العراقي؛ كتبت قصائد فلكلورية زجل؛ توفيت في البيرة 

في 26 شباط/ فبراير عام 1999. 

اخلليلي،علي)1943-(
ولد في نابلس )في أشهر أحيائها – الياسمينة(  عام 1943؛ 

من  إدارة  األعمال  في  البكالوريوس  شهادة  على  حاصل 

اجلامعة العربية ببيروت عام 1966؛ عمل مدرسًا في فلسطني 

واململكة العربية السعودية  حتى عام 1969، ثم صحافيًا في 

عام  ومدير  الفجر  رئاسة حترير صحيفة  تولى  وليبيا؛  لبنان 

مجلة الفجر  األدبية عام 1977؛ عضو مؤسس احتاد الكتاب 

والصحافيني الفلسطينيني في الضفة الغربية؛ كاتب منتج  يركز 

على املقاالت والروايات املستوحاة من الفلكلور؛ نشر أكثر من 

30 مجلدًا شعريًا وكتبًا أخرى، مبا  فيها جدل الوطن )بيروت، 

1976(، أغاني العمل والعمال في فلسطني )بيروت، 1977(، البطل  الفلسطيني في احلكاية 

العوملة  في  ظل  واملقاومة  السيطرة  لغة  عن  املنديل  البشار  أعماله  وآخر   )1979( الفلكلورية 

 The   الفلسطينية الصحيفة األسبوعية  )عكا، 2004(؛ مدير حترير  واالحتالل اإلسرائيلي 

Jerusalem Times ؛ وكيل مساعد في وزارة الثقافة الفلسطينية.
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اخلماش،أميةموسى)1954-(
درس  القدس؛  في  وترعرع  نشأ  1954؛  عام  نابلس  في  ولد 

الطب في روسيا وفرنسا؛ ذهب إلى الواليات  املتحدة األمريكية 

للحصول على تدريب عالي في علم األوبئة والصحة العامة الدولية 

جورجيا؛  أطلنطا،  في    Emory  University  جامعة في 

اإلغاثة  احتاد جلان  مؤسسي  أحد  وأصبح  فلسطني  إلى  عاد 

احتاد  رئيس  نائب  الثمانينات؛  أوائل  في  الطبية  الفلسطينية 

الفلسطينية زهاء عشر سنوات،  ثم مدير  جلان اإلغاثة الطبية 

عام لالحتاد؛ عضو مؤسس في العديد من املؤسسات واملشاريع 

الصحية محليًا ودوليًا، مبا فيها  مؤسسة جاسور للصحة والتنمية 

القدس(، ومجلس  الرعاية الصحية األولية )مع  جامعة  القدس الشرقية، مركز  االجتماعية في 

الشعب الصحي الدولي في نيكاراغوا في أواخر الثمانيات؛ مثل املنظمات  األهلية الفلسطينية في 

جلنة التنسيق الدولية عن القضية الفلسطينية خالل )1989 - 1994(؛ مستشار  فني ومندوب 

إقليمي في صندوق األمم املتحدة للسكان في وسط آسيا عام 1995؛ عني مدير دائرة  الصحة 

في األونروا عام 1998 )حتى عام 2001(؛ مسئول عن مشروع الصحة اإلجنابية )مرام( خالل 

  )2001 - أيار 2005(؛ مستشار في الصحة والسكان في وزارة التخطيط الفلسطيني؛ مدير 

الصحة العامة  في مؤسسة جاسور وعضو في منتدى السياسات العامة الفلسطينية؛ عضو في 

مجلس أمناء العديد  من املؤسسات احمللية، مبا فيها مركز املرأة لإلرشاد واملساعدات القانونية، 

مركز اإلرشاد  الفلسطيني، املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية )مواطن(، ومؤسسة تامر 

للتعليم املجتمعي؛  عضو في مجلس إدارة جامعة  Emory University  في أطلنطا، جورجيا؛ 

من منشوراته الصحة اجلنسية  لألطفال واملراهقني )1982( والصحة والعوملة )2000(.  

اخلماش،روحي)1920-1998(
اخلالدية  مدرسة  في  درس  1923؛  عام  نابلس  مدينة  في  ولد 

تخصص  الثانوية  بنابلس؛  النجاح  مدرسة  في  ثم  االبتدائية، 

باملوسيقى في سن مبكر وسرعان ما أصبح بارعًا في العزف 

على العود؛ بدأ بتأليف  املوسيقى؛ وفي عام 1939، درس في 

مؤسسة فؤاد للموسيقى العربية في القاهرة وتخرج عام 1943؛ 

 عاد إلى القدس ليصبح أستاذًا في املوسيقى؛ وما لبث أن ذهب 

في  إلى دمشق، ثم أصبح مدير “مجموعة  املوسيقى احلديثة” 

إذاعة فلسطني؛ ثم أصبح مدير “مجموعة املوسيقى املسائية” 

التي أسسها  وأحيت الكثير من احلفالت؛ انتقل إلى العراق عام 

1948 حيث كان له تأثيرًا هامًا على املوسيقى  العراقية، وألف 

العديد من املقطوعات املوسيقية التي أذيعت بالتلفزيون والراديو؛ 

أسس عدد من الفرق  املوسيقية؛ عني أستاذًا في مؤسسة الفنون 

اجلميلة في العراق عام 1953؛ عمل كأستاذ موسيقى  في السبعينات؛ توفي في العراق في األول 

من أيلول/ سبتمبر عام 1998.

خوري،إلياسداوود)1951-(
ولد في عكا عام 1951؛ انتقل مع عائلته إلى الناصرة عندما كان 

يبلغ من العمر 8 أيام؛ تعلم في مدرسة  املعمدانية في الناصرة، 

وتخرج في عام 1969؛ حصل على بكالوريوس في احلقوق من 

كلية احلقوق في  اجلامعة العبرية في القدس، في 1972؛ تدرب 

في مكتب زئيف ويل للمحاماة في شرقي القدس؛ حصل  على 

شهادة املمارسة القانونية في 1974 وأصبح عضوًا في نقابة 

احملاميني اإلسرائيليني؛ عمل محاميًا  مؤهاًل في مكتب زئيف ويل 

للمحاماة من 1974- 1977؛ فتح مكتب محاماة خاص به في 

شرقي القدس  في 1977، مركزًا على قضايا األراضي، مشاريع 

البناء، مخططات تخطيط املدن، الشركات، التجارة،  األعمال املصرفية والقانون اإلداري، في كثير 

من األحيان حتديًا لألعمال العسكرية اإلسرائيلية والسلطات  املدنية في احملكمة العليا؛ دافع عن 

قضايا متعلقة باملستوطنات، وهدم املنازل، مصادرات األراضي،  أعمال حارس أمالك الغائبني، 

حقوق اإلقامة، الكنائس، املؤسسات اخليرية، وتوزيع املياه؛ كان أول من  ربح في احملكمة العليا في 

 قضية ضد بناء املستوطنات في عام 1977؛ حصل على شهادة كاتب العدل  العامة في عام 1994. 

اخلوري،جريس)1924-(
ولد في الطيبة قضاء رام الله عام 1924؛ نشأ وترعرع في الطيبة 

والقدس )منذ عام 1934(؛ تلقى تعليمه  في كلية الرشيدية في 

القدس )حتى عام 1942(؛ ثم التحق مبعهد احلقوق الفلسطيني 

في القدس  وتخرج عام 1947؛ عضو مؤسس نقابة احملامني 

األردنية عام 1949؛ عضوًا في املجلس التنفيذي لنقابة  احملامني 

نقابة  نقيب احملاميني في  األردنية خالل )1949 - 1967(؛ 

احملامني األردنية، القدس خالل  األعوام )1967 - 1984(؛ من 

املبادرين إلضراب احملامني في الضفة الغربية عام 1967؛ عضو 

مؤسس  ورئيس مجلس النقباء في مجمع النقابات املهنية بالقدس 

خالل )1970 - 1984(؛ من أقطاب مؤسسي  جلنة التوجيه الوطني خالل )1978 - 1983(؛ 

رئيس نقابة احملامني في الضفة الغربية في أوائل  الثمانينات؛ قيام السلطات اإلسرائيلية باعتقاله 

وحسبه ملدة عام )1980 - 1981( ووضعه حتت اإلقامة  اجلبرية بتهمة التحريض ضد االحتالل 

 اإلسرائيلي؛ رئيس مجلس أمناء جمعية امللتقى العربي بالقدس  منذ عام 1978 حتى 2006. 

خوري،جريسسعيد)1952-(
ولد في فسوطه في اجلليل عام 1952؛ تلقى تعليمه في مدرسة 

محلية ثم في مدرسة ثانوية في  الناصرة؛ حاصل على شهادة 

في  الدكتوراه  وشهادة  املاجستير،  وشهادة  البكالوريوس، 

الفلسفة مع  التركيز على الفلسفة اإلسالمية من جامعة روما 

جامعة  نابولي  في  العربية  الفلسفة  في  محاضر  عام 1976؛ 

بايطاليا خالل )1978   -   1980(؛ أكمل دراساته وحاز على 

شهادة دكتوراه أخرى في الدراسات  الدينية املقارنة من جامعة 

 Gregorian University  بروما عام 1981/1980؛ شغل 

منصب مدير برنامج   ”املسيحية في األراضي املقدسة”، املعهد 

 Tantur Ecumenical  Institute for Theologicalالدينية للدراسات  املسكوني 

  Assistant  Professorبالقدس خالل األعوام )1980 - 1988(؛ أستاذ مساعد  Studies
في الدراسات الثقافية والدينية في دائرة العلوم اإلنسانية بجامعة بيت حلم خالل األعوام   )1981 

- 1996(؛ محرر مجلة اللقاء الفصلية )باللغة العربية( منذ عام 1985؛ نائب رئيس دولي في 

املعهد  املسكوني للدراسات الدينية خالل )1986 - 1988(؛ مدير مركز اللقاء للدراسات الدينية 

والتراثية في  األراضي املقدسة، بيت حلم منذ عام 1988؛ محرر مجلة اللقاء نصف السنوية 

)باللغة االجنليزية( منذ  عام 1992؛ انتخب رئيس بلدية قرية فسوطه خالل )1996 - 2001(؛ 

مدير إدارة مدرسة النوتردام الثانوية،  معليا )اجلليل األعلى( خالل )2001 - 2004(؛ يشغل 

منذ  اجلليل  عبلني،  في  التربوية  مار  الياس  دار  مؤسسات  في  الالهوت  دائرة  عميد  منصب 

عام 2004؛ محرر سبعة عشر مجلدًا عن احلوار املسيحي -  اإلسالمي وعشرة مجلدات عن 

شرح  مبا  فيها  وكتب،  مقاالت  عدة  كتب  ألـ  Palestinian contextual theology؛ 

الكريستولوجيا )عربية، 1978( ودليل إلى كنيسة األرض املقدسة )1984(. 

خوري،رامي)1948-(
ولد في مدينة نيويورك بالواليات املتحدة األمريكية عام 1948؛ 

تلقى تعليمه الثانوي في مدرسة جنيف  الدولية في سويسرا عام 

دراسته  ملتابعة  األمريكية  املتحدة  الواليات  إلى  ذهب  1966؛ 

اجلامعية وحصل  على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية 

والصحافة من جامعة  Syracuse University  بالواليات 

 املتحدة األمريكية عام 1970؛ وخالل األعوام )1971 - 1973(، 

عمل كمراسل صحفي/ محرر عمود في  صحيفة ستار ومدير 

حترير مجلة  Middle East Sketch  ببيروت، لبنان؛ ثم مدير 
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قسم البرامج الدولية  اخلارجية في جامعةSyracuse University  خالل )1973 - 1974(؛ 

عاد إلى بيروت وأصبح مدير حترير  نشرة   )Middle East Money )MEMO؛ ومنذ عام 

1974، يكتب من فترة إلى أخرى مقاالت وتقارير  وتعليقات في العديد من الصحف ووكاالت اإلذاعة 

والتلفزيون حول العالم؛ وخالل األعوام )1975 - 1982(،  شغل منصب رئيس حترير صحيفة ألـ 

 Jordan Times؛ أصبح محاضرًا في الصحافة واالتصاالت في جامعة  اليرموك، أربد، األردن 
عام 1983؛ شغل منصب مدير عام دار النشر الكتاب، عمان، األردن خالل األعوام   )1986 

 – 1987(  Jordan Times  ؛ مرة أخرى شغل منصب رئيس حترير صحيفة ألـ)2002 -

1988(؛  وخالل األعوام )1990 - 2001(، استضاف برنامج املواجهة   ’Encounter’ ، برنامج 

مقابالت أسبوعي يعرض  على التلفزيون اإلذاعة األردنية؛  Visiting Scholar  في مؤسسة 

خالل    Senior Associateثم  ،1994 العاملية،  Syracuse University   عام  الشؤون 

األعوام )1995 - 2001(؛ خالل األعوام )1996 - 2001(، مؤلف   ”قدم األردن” مقالة أسبوعية 

عن اآلثار وتاريخ األردن؛ خالل )1997 - 2001(، أكمل دراساته العليا وحصل  على شهادة 

 Syracuse  من جامعة  Mass Communications املاجستير في االتصاالت اجلماهيرية

University ، نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية سنة 1999؛  Nieman Fellow  في 
جامعة هارفرد خالل   )2001 - 2002(؛ محلل رئيسي في مكتب إنترناشونل كرايسز غروب 

 Brookingsفي  عمان منذ عام 2002؛ عني عضوًا في  International Crisis Group 

Institution Task Force  عن العالقات األمريكية مع  العالم اإلسالمي )2002 - 2003(؛ 
عضو مجلس إدارة في  East-West Institute، نيويورك؛ عضو مجلس  استشاري في مركز 

 Researchالدراسات العربية املعاصرة، جامعة جورج تاون، واشنطن، دي سي؛ مرافق  بحث

  Associate  في برنامج التحليالت وحل ّ   النزاعات في جامعة  Syracuse University؛ 
حاز  على العديد من اجلوائز؛ شغل منصب احملرر التنفيذي لصحيفة ستار اليومية، مقرها الرئيس 

في بيروت؛  وعمل أيضًا كمدرب في قضايا اإلعالم واالتصاالت في برامج األكادميية الفلسطينية 

للشؤون الدولية  مؤسسة باسي في القدس، وكمستشار )مثل جمعيات التجارة املهنية األردنية( 

وكـ internationally- syndicated political columnist؛ كتب العديد من املقاالت 
والكتب، مبا فيها وادي األردن، احلياة  واملجتمع حتت مستوى البحر )لندن ونيويورك، 1981(، 

جرش:  A Frontier City of the Roman East    )لندن، 1986(، النصب التذكارية 

القدمية في األردن )لندن، 2003(، واألرض ونهر النبي: األردن في  اإلجنيل والقرآن )عمان، 

2003(؛ عني محاضرًا في اجلامعة األمريكية في بيروت في مطلع 2006.

خوري،رمزي)1946-(
سنة  فتح  حركة  إلى  انضم  1946؛  عام  يافا  مدينة  في  ولد 

1967 وأصبح مسؤوالً عن مكاتب اإلعالم في  مخيمات الالجئني 

الفلسطينيني في لبنان خالل )1968 - 1969(؛ حاصل على 

شهادة البكالوريوس في  إدارة األعمال واحملاسبة من اجلامعة 

العربية في بيروت سنة 1972؛ انتخب سكرتيرًا عامًا الحتاد  

الطلبة  الفلسطينيني في لبنان خالل األعوام )1970 - 1974(؛ 

عني قائدًا للمخيم العسكري للشهيد أبو شعار  الذي كان مسؤواًل 

عن جتنيد وتدريب الطالب الذين رغبوا باالنضمام إلى حركة 

الفدائيني؛ التحق بجامعة  صوفيا، بلغاريا ملتابعة دراساته العليا، 

تخرج وحصل على شهادة املاجستير في االقتصاد والعلوم  السياسية عام 1975، وعلى شهادة 

الدكتوراه عام 1978؛ عاد وعمل في مكتب الرئيس ياسر عرفات  في بيروت من عام 1978؛ ثم 

غادر إلى تونس للعمل مع منظمة التحرير الفلسطينية كمساعد مقرب  للرئيس عرفات حتى أيار/ 

مايو عام 1994 عندما عاد إلى فلسطني؛ كلف مبهمة تأسيس مقريني  رئيسيني للرئيس عرفات، 

واحد في غزة واآلخر في أريحا؛ ممثل شخصي لعرفات وأرسل بالنيابة عنه  للعديد من البعثات 

الرسمية إلى أوروبا وإفريقيا؛ وفي عام 1996، أصبح نائب سكرتير عام مكتب الرئيس؛  عينه 

الرئيس عرفات عضوًا في جلنة شؤون الكنيسة املسيحية وعضوًا في اللجنة الرئاسية املسؤولة  عن 

التحضير ملشروع بيت حلم 2000؛ عني عضوًا في اللجنة اخلاصة املسئولة عن عالقات منظمة 

 التحرير الفلسطينية مع الفاتيكان؛ عينه الرئيس محمود عباس في شهر حزيران/ يونيو 2005 

قائمًا  بأعمال رئيس الصندوق الوطني الفلسطيني في عمان.

  

 

خوري،زاهي)1938-(
ولد في مدينة يافا عام 1938؛ حاصل على شهادة البكالوريوس في 

 ،Technische  Hochschule Stuttgart  الهندسة من

املؤسسة  من  املاجستير  شهادة  وعلى   ،1962 عام  أملانيا، 

عام  أملانيا،   ،Fontainebleau  ،إلدارة  األعمال األوروبية 

 Phelps Dodge  1967؛ شغل منصب نائب رئيس شركة

Corporation   في نيويورك وساو باولو في البرازيل خالل 
 American  Express  1969 - 1973(؛ أصبح شريكًا في(

في    Middle East Development Company
لبنان، عام 1974 )حتى سنة 1979(، ونائب  رئيس  بيروت، 

نيويورك-السعودية، خالل )1974 -  أوليان،  ومدير مجموعة 

1994(؛ رئيس شركة انترام لالستثمار،  أورالندو، فلوريدا، منذ عام 1993؛ عاد إلى فلسطني 

وشغل منصب رئيس واملدير التنفيذي لشركة  املشروبات الغازية اخلفيفة الوطنية احملدودة )كوكا 

كوال(، رام الله منذ عام 1997؛ رئيس شركة جوال  الفلسطينية، رام الله منذ عام 1999؛ مدير 

مجموعة رأس مال الشرق األوسط )بنك جتاري في الشرق  األوسط(، لبنان؛ شركة فلسطني 

للتنمية واالستثمار؛   .La Vie S.A  )مصنع رائد في األغذية األساسية(  بفرنسا؛ رئيس ألـــ

  Supervisory Board of the Welfare Association NGO Consortium
 High Commissionورئيس اللجنة  االستشارية للمفوضية العليا ملسودة الدستور الفلسطيني

 . for Drafting the  Palestinian Constitution

خوري،ساميةناصر)1933-(
يافا  في  وترعرعت  نشأت  عام 1933؛  يافا  مدينة  في  ولدت 

خالل  مغادرة  القدس  إلى  وعائلتها  هي  اضطرت  والقدس؛ 

أحداث النكبة الفلسطينية عام 1948 والذهاب إلى بيرزيت، 

مسقط رأس العائلة؛ خريجة  كلية بيرزيت عام 1950؛ حاصلة 

على شهادة البكالوريوس من جامعة ساوث ويسترن األمريكية 

كسكرتيرة  وعملت  الغربية  الضفة  إلى  عادت  عام   1954؛ 

تنفيذية، مسجلة، ومديرة نشاطات الطالبات في كلية  بيرزيت 

تنس  بطولة  على  حازت  1960(؛   -  1954( األعوام  خالل 

الطاولة للنساء عام 1957؛ ناشطة في  األعمال اخليرية منذ 

أوائل الستينات مبا فيها مساعدة املكفوفني في مؤسسة هيلن كيلر للمكفوفني   )1965 - 1967(، 

وسكرتيرة عامة في دائرة إدارة األعمال في بيرزيت )1974 - 1979(؛ سكرتيرة مجلس  أمناء 

جامعة بيرزيت خالل األعوام )1976 - 2004(؛ كانت أول امرأة فلسطينية يتم انتخابها في 

مجلس  كنيسة الطائفة اإلجنيلية احمللية؛ انتقلت للعيش في القدس في الستينات؛ عضو في مجلس 

إدارة  جمعية الشابات املسيحية وشغلت منصب الرئيسة الوطنية جلمعية الشابات املسيحية في 

عمان  لدورتني؛ رئيسة مجلس إدارة روضة الزهور في القدس خالل األعوام )1986 - 2003(؛ 

كانت أول رئيسة  وطنية جلمعية الشابات املسيحية في فلسطني بعد التحاقها من جديد بجمعية 

الشابات املسيحية  الدولية خالل األعوام )1991 - 1996(، وممثلة اجلمعية في املجلس الوطني 

خالل )1999 - 2002(؛  أمينة صندوق مجلس إدارة مركز سبيل املسكوني لالهوت التحرر في 

القدس؛ عضو في جمعية إنعاش  األسرة في رام الله، احتاد النساء الفلسطينيات في القدس، 

وجمعية مشروع الرعاية في القدس؛ تكتب  مقاالت وأعمدة في العديد من املجالت ومواقع إعالمية 

 . Globe of  Witness  على اإلنترنت، مبا فيها عالم الشهادات

خوري،سعيد)1923-(
ولد في مدينة صفد؛ خريج اجلامعة األمريكية ببيروت تخصص 

هندسة مدنية عام 1946؛ عاد إلى صفد  وبدأ شركته اخلاصة؛ 

هاجر إلى لبنان خالل أحداث النكبة الفلسطينية عام 1948؛ 

عمل مهندسًا في عدة  مشاريع، مبا فيها مطار في تريبولي، 

لبنان، عام 1950 وساحة لتخزين أنابيب وقود شركة النفط 

العراقية  في هومز، سوريا، عام 1951؛ أحد مؤسسي مع ابن 

عمه حسيب صباغ وكمال عبد الرحمن شركة  املقاولني املوحدة
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  Consolidated Contractors Company  في بيروت عام 1952 )نقل مقر الشركة 
 Bechtel  مع تعاقدت  ما  وسرعان   ،)1975 سنة  لبنان  في  األهلية  احلرب  خالل  إلى  أثينا 

 .Group Inc  ومقرها  الرئيس في سان فرانسيسكو للمساعدة في بناء مصفاة بترول في عدن؛ 

يشغل منصب  CCC  للشركة  منذ ذلك الوقت؛ يشغل منصب رئيس صندوق النقد العربي؛ رئيس 

مؤسسة رجال األعمال الفلسطينية  وشركة الكهرباء الفلسطينية؛ عضو مجلس أمناء مؤسسة 

الدراسات الفلسطينية في بيروت وأبرشية  الروم األرثوذكس في أوروبا؛ عضو فخري في مركز 

خليل السكاكيني الثقافي في رام الله؛ أنفق ماليني  الدوالرات على مشاريع تنموية في فلسطني، مبا 

فيها التبرع مببلغ مليون دوالر جلامعة القدس عام   2003 لتأسيس مركز سعيد خوري لتكنولوجيا 

املعلومات الذي افتتح في شباط/ فبراير عام 2004. 

خوري،سهيل)1963-(
من مواليد القدس عام 1963؛ تلقى تعليمه املدرسي في كلية 

 Rainlessفرقة  املدرسة في  الشبابة  لعب  بالقدس؛  الفرير 

فرقتي  إلى  انضم  ثم  السبعينات؛  أواخر  في    Reindeers  
أصدقاء األرض واملنار  ومقرهما الرئيس في القدس؛ درس في 

الشبابة  آلة  على  عازفًا  وكان  بيرزيت  جامعة  في  اآلداب  كلية 

الفرقة  مؤسسي  أحد  سنابل؛  بيرزيت  طالب  فرقة  في   والناي 

على  يعزف  1980  وكان  عام  القدس  في  صابرين  املوسيقية 

الشبابة، السكسيفون والناي حتى عام 1986؛ درس املوسيقى 

في جامعة أيوا،  الواليات املتحدة األمريكية خالل )1983 - 1985(؛ درّس املوسيقى في مدرسة 

الفرندز للبنات برام الله  ومدرسة هيلن كيلر للمكفوفني بالقدس، درّس أيضًا الناي في بيرزيت حتى 

عام 1987؛ احد مؤسسي  مركز الفن الشعبي في البيرة سنة 1987 وانتخب مديرًا للمركز حتى 

عام 1993؛ قامت إسرائيل باعتقاله  وحبسه ملدة ستة أشهر عام 1988 إلنتاجه كاسيتًا؛ أحد 

مؤسسي واملدير الفني لفرقة دبكة الفنون  الشعبية خالل األعوام )1989 - 1993(؛ مدير دائرة 

املوسيقى والرقص في وزارة الثقافة الفلسطينية  خالل )1994 - 1995(؛ أحد مؤسسي مركز 

يبوس لإلنتاج الفني بالقدس عام 1995؛ بدأ فرقة تعرف بـــ  واشم عام 1995 وأنتجت قرصًا 

 CD  بعنوان الشقاء؛ أحد مؤسسي املعهد الوطني للموسيقى )اآلن  يعرف مبعهد ادوارد سعيد 

الوطني للموسيقى( عام 1993 ومدير عام املعهد منذ عام 1996؛ أحد  مؤسسي مهرجان فلسطني 

الدولي للموسيقى والرقص عام 1993 ومدير عام املهرجان؛ عمل  مستشارًا لألحداث الثقافية 

ملشروع بيت حلم 2000 عام 1999؛ أحد مؤسسي ورئيس شبكة املراكز  الفنية الفلسطينية؛ عضو 

في فرقة املوسيقى الشرقية، أم اخللخال؛ مؤسس في )عام 2003( ورئيس  منتدى املعاهد العربية 

للموسيقى، والذي يهدف إلى بناء شبكة من أساتذة املوسيقى وتطوير املصادر  التعليمية؛ من 

منشوراته اخلاصة مرج ابن عامر )1989(، الشقاء )1998( وكذلك مختارات من أغاني  األطفال 

مرح )1987(، مطر )1998( وبس شوي )2003(؛ ألف أول مقطوعة موسيقية فلسطينية فوانيس 

 والتي لعبت في رام الله في صيف عام 2004. 

خوري،نبيل)1934-2002(
ولد في القدس عام 1934؛ انتقلت عائلته اثر النكبة الفلسطينية 

عام 1948 إلى بيروت؛ درس في معاهدها وامتهن الصحافة ؛ 

عمل معلقًا إذاعيًا وصحافيًا وكاتبًا؛ مذيعًا  في صوت أمريكا عام 

1953؛ عمل في عدة صحف، مبا فيها الصياد، احلوادث، النهار 

)بيروت(، واألهرام   )القاهرة(؛ رئيس البرامج في الراديو اللبناني؛ 

انتقل إلى باريس وتولى إدارة جريدة املستقبل )أسسها  رئيس 

الوزراء اللبناني رفيق احلريري(؛ كتب العديد من املقاالت وتسع 

روايات، مبا فيها احلي املسيحي   )عربية، 1969(، وأوراق النبات 

الشتوية )عربية، 1993(؛ عانى من نوبة قلبية عام 2000 أثناء 

هبوطه من  الطائرة في مطار بيروت قادمًا من باريس؛ دخل في غيبوبة وتوفي بعد 27 شهرًا في 

اخلامس عشر من  أيلول/ سبتمبر عام 2002. 

اخلياط،جمالمسعود)1928-(
بتفوق  املترك  نابلس عام 1928، حصل على شهادة  ولد في 

عام  فلسطني  عهد  حكومة  في  القدس  في  العربية  الكلية  من 

1947، وحصل على شهادة البكالوريوس في الطب واجلراحة 

من كلية طب القصر  العيني من جامعة القاهرة عام 1955؛ 

العربي األردني برتبة نقيب عام 1956؛ وفي  التحق باجليش 

عام   1963 حصل على تخصص التخدير واإلنعاش من جامعة 

كوبنهاجن في الدمنارك، وكان ثاني طبيب تخدير  وانعاش في 

األردن؛ وكان يعمل بني نابلس وعمان حتى عام 1967 حيث 

أصبح طبيب التخدير واالنعاش،  وأنشأ مدرسة فنيي التخدير 

واالنعاش الفلسطينية لتغطية احلادة امللحة لهذا التخصص في الضفة  والقطاع ولرفع مستوى 

املهنة وللتقدم العلمي في مجال التخدير واالنعاش؛ قام بتنظيم دورة تخصص ل   28 طبيبًا- 14 

من الضفة الغربية و14 من قطاع غزه – في مجال التخدير واالنعاش، وقد أحيل على  التقاعد 

في عام 1988، وفي عام 1997 مت تعيينه من قبل الرئيس ياسر عرفات مستشارًا في وزارة 

 الصحة لشؤون التخدير واالنعاش 

اخليري،خلوصييوسف)1908-الثمانينات(
ولد في الرملة عام 1908؛ تلقى تعليمه في مدرسة سانت جورج 

بالقدس ومدرسة الفرندز لألوالد برام  الله ثم في مدرسة تراسنطا 

الثانوية بالقدس؛ حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم 

وتخرج  ببيروت  األمريكية  اجلامعة  من  السياسية  واالقتصاد 

على  وحصل  اجنلترا  في  العليا  دراساته  أكمل  1928؛  عام 

 شهادة املاجستير في اإلدارة املدنية من مدرسة لندن لالقتصاد

  London School of Economics  عام   1931؛ عاد 
وعينته سلطات االنتداب البريطاني كرئيس لدائرة املنشورات في 

السكرتيرية العامة بالقدس  لثالث سنوات )1932 -  1935(، ثم 

كمفوض للمنطقة  District Commissioner  ملدة عشر 

سنوات )1935   - 1945(؛ مدير املكتبات العربية في واشنطن ملدة سنتني )1945 - 1947(؛ 

انتخب عضوًا في البرملان  األردني خالل )1950 - 1956(؛ شغل منصب وزير التجارة والزراعة 

خالل )1949 - 1950( ووزير االقتصاد  عام 1953؛ ثم أصبح وزيرًا لالقتصاد والبناء، وزيرًا 

لالقتصاد واملالية، وزيرًا لالقتصاد )نيسان/ إبريل 1957(  ووزيرًا للتربية والتعليم )أيار/ مايو 

1958(؛ وفي صيف 1958، عني وزيراً خارجية االحتاد العربي )بني األردن  والعراق(؛ أصيب 

خالل الثورة العراقية في متوز/ يوليو من العام 1958 بينما كان في زيارة لبغداد كعضو في  الوفد 

األردني )مع إبراهيم هاشم وسليمان طوقان( ونقل إلى املستشفى في عمان لتلقى العالج  الطبي؛ 

شغل منصب وزير االقتصاد الوطني من )أيار/ مايو – أيلول/ سبتمبر 1959(؛ شغل منصب 

وزير  االقتصاد والبناء من )أيلول/ سبتمبر 1959 – آب/ أغسطس 1960(؛ عضو في مجلس 

النواب حتى عام   1962؛ توفي في الثمانينات في عمان. 

اخليري،)الشيخ(مصطفى)1879-1950(
التركية  املدارس  في  تعليمه  تلقى  عام 1879؛  الرملة  في  ولد 

في الرملة؛ خريج جامعة األزهر بالقاهرة  عام 1895 وحصل 

على الشهادة العلمية؛ ثم تابع دراسته في معهد املعلمني في 

اسطنبول وحصل  على شهادة دبلوم في تعليم اللغة العربية؛ 

أعوام؛  ثالث  ملدة  الرملة  في  االبتدائية  للصفوف  عمل مدرسًا 

 عني قاضيًا في احملكمة الشرعية في الرملة ملدة أربع سنوات؛ 

ثم قدم استقالته وعمل في مجال  التجارة؛ انتخب رئيسًا لبلدية 

الرملة من عام 1917؛ حصل على عضو ميدالية اإلمبراطورية 

 البريطانية  Member of the British Empire Medal  من احلكومة البريطانية عام 

1924 ومدير اإلمبراطورية  البريطانية  Officer of the British Empire Label  عام 

1941؛ مؤلف كتاب أبي حنيفة و فتاوي في  التشريع القانوني؛ شغل منصب رئيس بلدية الرملة 

مرة أخرى في بداية العشرينات حتى نهاية احلرب  العاملية الثانية.
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داود،بشارةصليباسليمان)1934-(

من مواليد بيت جاال عام 1934؛ تلقى تعليمه في مدرسة بيت 

حلم الثانوية للبنني وتخرج عام 1953؛  حصل على شهادة دبلوم 

املهني/ التدريب  مركز  اليدوية من  األشغال  تدريس  علوم  في 

قلنديا عام 1958؛  عمل مدربًا ومدرسًا ملادة األشغال اليدوية 

في مدارس وكالة الغوث في األردن وفلسطني من عام 1954 

  – 1972 كما كان مشرفًا تربويًا لدورات تدريب املعلمني املهني 

في سوريا ولبنان؛ عضو نقابة معلمي  وكالة الغوث في الضفة 

القدم في  الغربية من عام 1957 - 1959؛ رئيس فريق كرة 

بيت جاال والذي فاز  ببطولة الضفة الغربية عام 1962؛ عضو 

االحتاد األردني لكرة القدم في بيت جاال من عام  1961 - 1965؛  عضو في جمعية اإلحسان 

األرثوذكسية في بيت جاال لعدة دورات في الفترة بني 1960 - 1972؛ شغل  منصب رئيس 

النادي األرثوذكسي العربي الرياضي في بيت جاال )1969 - 1972(؛ عضو مجلس بلدية  بيت 

جاال املنتخب )1972 - 1976( وانتخب رئيسًا لبلدية بيت جاال من عام 1976 - آب/ أغسطس 

بقرار عسكري من محكمة االحتالل اإلسرائيلي؛ عضو مجلس اإلسكان  أقيل  1978،  عندما 

الفلسطيني منذ عام   1977؛ عضو جلنة التوجيه الوطني )ممثاًل منطقة بيت حلم( من عام 1979 

- 1982؛ عضو مجلس أمناء  جامعة بيت حلم من عام 1979 - 1998 ونائب رئيس مجلس 

أمناء اجلامعة )1998- 2003(؛ عني عضوًا  في املجلس الوطني الفلسطيني عام 1996؛ انتخب 

عضوًا في املجلس التشريعي الفلسطيني   )مستقل( لدائرة بيت حلم في االنتخابات التشريعية عام 

1996؛ رئيس جلنة القدس وجلنة األراضي  ومواجهة االستيطان وعضو جلنة شؤون املجلس في 

املجلس التشريعي الفلسطيني؛ عضو منتخب  للمجلس الفلسطيني األرثوذكسي املختلط )ممثاًل 

محافظة بيت حلم( منذ عام 1997؛ شارك في عدة  مؤمترات منها مؤمتر برملانيي حوض البحر 

املتوسط الذي عقد في أثينا في نيسان/ابريل عام 1997  ومؤمتر حزب العمال البريطاني/جلنة 

شؤون الشرق األوسط الذي عقد في برايتون في أيلول/سبتمبر  عام 1997؛ شارك في املؤمتر 

األرثوذكسي العاملي الذي عقد في فلينيوس، ليثوانيا، في حزيران/ يونيو   2003. 

الداودي،عزيز)1890-1956(
من مواليد القدس عام 1890؛ تلقى تعليمه في املدارس التركية 

إبان العهد العثماني؛ عمل موظفًا في  احملكمة املركزية ومحكمة 

االستئناف؛ انتقل إلى اإلدارة العسكرية في القدس؛ مت تعيينه 

نابلس  في  اللوائية  احملكمة  في  ثم  الرملة  في  محكمة  قاضيًا 

مسؤوليتها،  تقرير  تولى  التي  الهامة  القضايا  بني  من  ويافا؛ 

ملكية أراضي السلطان عبد احلميد في فلسطني؛ اعتبر من أبرز 

اخلبراء في قضايا األراضي في  فلسطني؛ تعتبر كتاباته مراجعًا 

رئيسيًة حول قضايا األراضي في فلسطني؛ مت تعيينه عضوًا في 

مجلس  األعيان األردني، تولى الكثير من القضايا كخبير أراضي، توفي عام 1956 في عمان. 

الدباغ،مصطفىمراد)1898-1989(
من مواليد يافا عام 1898؛ درس في املدرسة األميرية في يافا، 

ثم أكمل تعليمه في بيروت؛ أرسل  للخدمة في اجليش العثماني 

في اسطنبول خالل األعوام 1915 - 1918؛ انضم إلى قوات 

األمير فيصل  خالل الثورة العربية عام 1916 ودخول دمشق 

عام 1918؛ عاد إلى فلسطني عام 1919 وعنّي مديرًا  ملدرسة 

املنشية األميرية في يافا )1919-1922( ثم لثانوية اخلليل؛ 

1925؛  عام  حتى  املعلمني  بالقدس  دار  في  التدريس  تولى 

مساعد ملفتش املعارف في نابلس وغزة )في الفترة 1927 - 

1933(، ثم  مفتش للمعارف في يافا )1933 - 1940(؛ بعد 

النكبة الفلسطينية عام 1948، جلأ إلى سوريا وعمل  كمدرس في مدرسة ثانوية في حلب؛ عمل 

مديرًا ملدرسة املقاصد اخليرية اإلسالمية في بيروت؛ مت  تعيينه وكياًل لوزارة املعارف األردنية 

في اخلمسينات ثم مديرًا للمعارف في قطر )حتى عام 1961(؛ نشر  عدة كتب، أبرزها موسوعة 

بعنوان بالدنا فلسطني )عشرة مجلدات ونشر( نشر املجلد األول عام 1965؛  من أعماله األخرى: 

العربية  اجلزيرة  و   )1961( وحاضرها  ماضيها  قطر:   ،)1956( فلسطني  تاريخ  في  املوجز 

  )1962(؛ توفي عام 1989. 

الدجاني،أحمدصدقيمحمد)1936-2003(
بعد  سوريا  إلى  عائلته  مع  جلأ  1936؛  عام  يافا  في  ولد 

أحداث النكبة الفلسطينية عام 1948 ومن ثم إلى  ليبيا؛ عمل 

في التدريس في مدارس ثانوية في سوريا وليبيا )1951 - 

1964(، وخالل تلك الفترة درس  أيضًا التاريخ وحصل على 

شهادة البكالوريوس )مركزًا على الدراسات الليبية( من جامعة 

دمشق عام   1958 وعلى شهادة ماجستير من جامعة القاهرة 

الفلسطيني عام   1964؛  الوطني  املجلس  عام 1963؛ عضو 

أكمل دراسته وحصل على شهادة الدكتوراه في التاريخ من 

جامعة القاهرة عام 1970؛ عمل  محاضرًا في مركز الدراسات والبحوث العربية بالقاهرة ملدة 

عامني )1972 - 1974( وأستاذًا زائرًا في عدد  من اجلامعات العربية؛ ترأس دائرة التاريخ في 

جامعة القاهرة ملدة خمس سنوات )1974 - 1979(؛ عضو  اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 

الفلسطينية )1977 - 1985( وترأس اللجنة التربوية والثقافية فيها؛  رئيس جلنة الثقافة والعلوم 

واألدب للمجلس الوطني الفلسطيني؛ عضو املجلس املركزي ملنظمة  التحرير الفلسطينية؛ مدير 

مركز األبحاث ملنظمة التحرير الفلسطينية وأحد مؤسسي مجلتها شؤون  فلسطينية؛ عضو الوفد 

الفلسطيني في األمم املتحدة عامي 1974 و 1984؛ نشط في احلوار العربي  -  األوروبي )1975 

- 1989(، وشارك في تأسيس عدد من املنظمات العربية، مبا فيها مركز دراسات الوحدة  العربية 

العرب  القوميني  )قبرص، 1982(، مجلس  اإلنسان  العربية حلقوق  املنظمة  )لبنان، 1975(، 

)1989(  وغيرها؛ عضو مجلس أمناء مركز العودة الفلسطيني في لندن وعضو في مجلس أمناء 

منتدى الفكر  العربي بعمان؛  انتقد اتفاقيات أوسلو التي وقعت عام 1993 وقيادة منظمة التحرير 

الفلسطينية؛  لعب  دورًا رئيسيًا في تأسيس املؤمتر القومي - اإلسالمي العربي في بيروت عام 

1994 )والذي انعقد بهدف  مناقشة الوضع الدولي املتغير الذي يواجه العالم العربي واإلسالمي( 

وانتخب املنسق العام األول  للمؤمتر؛ كتب بشكل مكثف عن القضايا العربية واإلسالمية؛ حاز 

على شهادات شرف من مجمع اللغة  العربية بالقاهرة، املعهد امللكي املغربي، واملؤسسة امللكية 

 لألبحاث اإلسالمية في عمان؛ توفي في  القاهرة في 29 كانون األول/ ديسمبر عام 2003. 

الدجاني،برهان)1921-2000(
من مواليد يافا عام 1921؛ خريج اجلامعة األميركية في بيروت 

عام 1940 تخصص اقتصاد، تولى التدريس  في اجلامعة نفسها 

حتى عام 1944؛ درس القانون وحصل على شهادة دبلوم من 

معهد احلقوق  الفلسطيني في القدس عام 1948؛ أّسس جريدة 

الهدف في القدس عام 1950 وساهم في كتابة  املقاالت بصورة 

في  بيروت  في  األميركية  اجلامعة  في  أستاذًا  عمل  منتظمة؛ 

أواسط اخلمسينات؛ مت  تعيينه أمينًا عامًا الحتاد الغرف التجارية 
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والصناعية والزراعية العامة للبالد العربية )مقرها بيروت( عام   1957؛ عضو املجلس االستشاري 

للقضايا االقتصادية بجامعة الدول العربية؛ شارك في تأسيس  مؤسسة الدراسات الفلسطينية 

في بيروت عام 1963 وعضو مجلس أمنائها؛ تولى حترير الكتاب السنوي  للقضية الفلسطينية 

)كتاب سنوي يوثق تاريخ القضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي منذ عام   1967 ولغاية 

السبعينات(؛ عضو مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت منذ عام 1978؛  درّس 

مادة االقتصاد في عدة مؤسسات في بيروت؛ توفي في 15 أيلول/سبتمبر عام 2000 في عمان؛ 

 بعد وفاته، نشرت مؤسسة الدراسات الفلسطينية خمسة مجلدات حتتوى على مختارات من كتاباته 

 تخليدًا لذكرى حياته وجهوده بعنوان كتابات برهان الدجاني السياسية واالقتصادية واألدبية.

 

الدجاني،حسنصدقي)1890-1938(
السياسية  احلركة  في  نشط  1890؛  عام  القدس  مواليد  من 

الفلسطينية منذ عام 1920 وأصدر عام 1920  جريدة  القدس 

الشريف )التي لم يستمر صدورها طوياًل(؛ مؤسس “مقتطفات 

 1918 عام  يناير  الثاني/  في  كانون  القدس  في  الدروس” 

في وقت الحق من ذلك  )الذي أعيد تسميته “املنتدى العربي” 

العام(؛  عمل كصحفي ومحام؛ أحد مؤسسي حزب األحرار في 

عام 1930؛ كان عضوًا في الهيئة العامة حلزب  الدفاع الوطني 

العمال  نقابة  الفلسطيني الذي تأسس في عام 1934؛ رئيس 

العربية  املواصالت  ملرافق  إضرابًا  عامًا  ونظم  أعلن  العرب؛ 

احتجاجًا على احلكم البريطاني عام 1936؛ اعتقلته السلطات البريطانية  في وقت الحق من ذلك 

العام؛ دعا إلى إضراب عام في كافة أراضي فلسطني؛ عارض اللجنة العربية  العليا؛ اغتيل في رام 

الله في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1938. 

الدجاني،خلودجمالاخلياط)1959-(
ولدت في مدينة عمان عام 1959، ودرست في مدارسها وحصلت 

في  العائشية  من  مدرسة   1975 عام  الثانوية  الشهادة  على 

نابلس، ثم الدكتوراه في الطب البشري بتقدير امتياز عام 1982 

من املعهد الطبي  في روسيا، وماجستير في االدارة الصحية عام 

1988 من اجلامعة االردنية باملشاركة مع جامعة جون  هوبكنز 

في امريكا، وشهادة الدكتوراه املهنية في طب املجتمع عام 1991 

من املجلس الطبي في  االردن، وشهادة الدكتوراه في السياسات 

السبع،  بئر  جامعة  من   2008 عام  الصحية  والعلوم  واالدارة 

 عملت كطبيبه مقيمه في املستشفيات والعيادات الطبية والصحية 

عام 1982، واستاذة مساعده في  كلية الطب في جامعة القدس منذ عام 1995، وتولت مسؤوليات 

ادارية في العديد من املؤسسات  واملشاريع ومنها وحدة ادارة اخلدمات الصحية الفلسطينية عام 

1995، وعضو في جمعية الدفاع عن  االسره عام 1997، وعملت عميدًا لكلية الصحة العامة في 

جامعة القدس بني عام 1995-2003، وحصلت  على العديد من جوائز التقدير ومنها جائزة محمد 

بن راشد آل مكتوم للمرأة العربية املتميزة في اآلداء  عام 2004؛ وانتخبت عضوًا في املجلس 

االداري لالحتاد العاملي للجامعات عام 2004، كما نشرت عددًا  من البحوث واملقاالت في مجاالت 

تطوير القطاع الصحي والتعليمي وفي قضايا الصحة املجتمعية،  حصلت على جائزه تقديرية في 

ادراة الرعاية الصحية من مركز مكافحة االمراض من الواليات املتحدة  االمريكية  

الدجاني،سعيدجودت)1919-1988(
ولد في حي النبي داوود في القدس في عام 1919؛ تلقى تعليمه 

االبتدائي والثانوي في مدرسة  املطران )سانت جورج( وتخرج 

في  كامبريدج  جامعة  في  العلمي  حتصيله  تابع  1934؛  عام 

بريطانيا، وحصل  على إجازة في احلقوق؛ عمل حاكمًا إداريًا 

ملدن: نابلس وطول كرم وغزة وحيفا؛ هاجر إلى مدينة أريحا، 

عام  وحتى   1948 عام  الفلسطينية  النكبة  بعد  فيها   واستقر 

1949؛ عني “متصرفًا”  حاكمًا إداريًا ملدينة  القدس؛ ثم تولى 

املنصب اإلداري ملدن رام الله ثم أريحا ثم جنني؛ استمر في سلك وزارة الداخلية  وتولى منصب 

“املتصرف” في رام الله واخلليل والكرك ومعان؛ ثم جرى تعيينه مديرًا لدائرة اإلحصاءات  العامة، 
ثم مديرًا لديوان املوظفني؛ شارك في العديد من الوزارات األردنية، كوزير املواصالت ثم وزير 

دولة  لشؤون رئاسة الوزراء ووزيرًا للمالية والنقل؛  وبعد خروجه من الوزارة عمل مديرًا عامًا لبنك 

األردن ثم تفرغ  ملزاولة مهنة احملاماة حتى وفاته بتاريخ 11 شباط 1988 في عمان. 

الدجاني،صبحيطاهر)1910-1975(
في  ملرض  نتيجة  بصره  فقد  عام 1910؛  القدس  مواليد  من 

تعليمه  في مدرسة شنلر  تلقى  أعوام(؛  )أربعة  املبكرة  طفولته 

لأليتام )دار شنلر السورية( بالقدس حيث درس اللغتني العربية 

واالجنليزية من خالل  طريقة بريل )الكتابة النافرة(؛ كان من بني 

أوائل املكفوفني الذين استخدموا نظام بريل في فلسطني؛  التحق 

بالكلية اإلسالمية بالقدس عام 1925؛ شغف باللغة االجنليزية 

وحصل على شهادة أكسفورد  املدرسية من الكلية االجنليزية 

بالقدس عام 1929؛ كان أول طالب كفيف يتم قبوله في اجلامعة 

 األميركية في بيروت وتخرج عام 1932؛ عمل على تأسيس أول 

مدرسة للمكفوفني في فلسطني عام   1934؛ حصل على شهادة في التربية وأساليب التدريس 

من معهد املعلمني في أدنبرة عام 1934 ومن  كلية املعلمني في لندن عام 1935؛ قضى عامًا 

في معهد لتعليم املكفوفني في سويسرا وعاد إلى  فلسطني عام 1936؛ أسس مدرسة للمكفوفني 

في مدينة اخلليل عام 1937 )وال زالت املدرسة قائمة  وتقدم الدروس حتى الصف السادس(؛ 

فتح فرعًا للمدرسة في البيرة عام 1949؛ أسس دار نشر إلصدار  كتب باللغة العربية للمكفوفني 

العاملني  العربي واإلسالمي؛  توزيعها في  يتم  النافرة( في فلسطني وكان  للكتابة  بريل  )نظام 

أسس جمعة للمكفوفني في القدس وكانت تضم  مكتبة عرفت باسم “املكتبة  األهلية للمكفوفني”؛ 

نشر مجلة صوت الضمير عام 1952 مستخدمًا األحرف النافرة وكان يتم توزيعها  مجانًا؛ أول 

من نشر القرآن الكرمي مستخدمًا نظام بريل؛ انتدبته اليونسكو كمشرف على تأسيس معهد 

 للمكفوفني في العراق عام 1954 وفي الكويت عام 1955؛ ترجم عددًا من الكتب املتعلقة بنشر 

الوعي  حول فقدان البصر ونظام بريل للكتابة النافرة )من اللغة االجنليزية إلى اللغة العربية(؛ 

توفي عام 1975. 

الدجاني،عارف)باشا(بكرأحمدسليمان)1860-1930(
من مواليد القدس عام 1860؛ درس في اسطنبول القانون واللغة 

الفرنسية؛ عمل في البداية في اإلدارة  العثمانية وعني محافظًا 

فلسطينيني  أربعة  أحد  كان  واألناضول؛  اليمن  ثم  الزور  لدير 

منحتهم الدولة  العثمانية لقب “باشا” بينما كانوا على قيد احلياة 

)باإلضافة إلى موسى كاظم احلسيني، عبد السالم  احلسيني 

ويوسف ضياء الدين اخلالدي(؛ تسلم رئاسة بلدية القدس من 

عام 1909 - 1918؛ مثل  اللجنة اإلدارية للجمعية اإلسالمية -  

املسيحية عام 1918؛ ثم رئيسًا للجمعية اإلسالمية - املسيحية 

 بالقدس في كانون الثاني/ يناير عام 1919؛ سرعان ما أصبح 

أحد قياديي حركة “فلسطني لكل  الفلسطينيني” التي انبثقت نفس العام؛ قدم شهادة أمام جلنة 

كينج كرين للتحقيق بأنه من املستحيل  العيش في ظل وجود احلركة الصهيونية؛ انتخب ممثاًل 

في املؤمتر الثالث للجنة التنفيذية العربية للقدس   )كانون األول/ ديسمبر 1920، حيفا( والرابع 

)أيار/ مايو 1921، القدس(، ونائب رئيس في املؤمتر الرابع؛  انتخب عضوًا في اللجنة التنفيذية 

العربية حتى عام 1922 ونائب رئيس املؤمتر الفلسطيني مطالبًا  بإقامة دولة فلسطينية مستقلة 

باالحتاد مع سوريا؛ قاد املعارضة الفلسطينية “الداخلية” حتى انشقاقها  عام 1927/1926؛ 

فشل في االنتخابات البلدية التي جرت عام 1927؛ توفي وُدفن في مقبرة املسجد  األقصى في 

13 نيسان/ إبريل عام 1930 بالقدس. 
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الدجاني،عبداللهشفيق)1871-1927(
من مواليد يافا عام 1871؛ تلقى تعليمه على يد والده وعمه؛ درس 

اللغة الفرنسية في كلية الفرير بيافا  إضافة إلى اللغة التركية؛ مت 

تعيينه قاضيًا في محكمة يافا؛ في عام 1922، انتخب عضوًا 

في املجلس  اإلسالمي األعلى بالقدس ممثال ًمنطقة يافا؛ عمل 

في القضاء خالل العهد العثماني؛ عضو اجلمعية  اإلسالمية- 

املسيحية في يافا؛ قاد وفد يافا الذي فاوض مع القائد العسكري 

لالنتداب البريطاني فور  اندالع االضطرابات في يافا عام 1921 

املجلس  في  يافا  مّثل  اجلماعية؛  الصهيونية  الهجرة  على  ردًا 

يافا  العربية؛ أسس جلنة في  املؤمترات  يافا في عدد من  األعلى عام 1921؛ مثل   اإلسالمي 

تضامنًا مع  الثورة السورية في عام 1925 وأّمن مقرًاً خاصًا لطالبي اللجوء السوريني؛ أسس 

جمعية زراعية )تضمنت   70 قرية في مناطق يافا، اللد والرملة( وانتخب رئيسًا للجنة عام 1924؛ 

توفي عام 1927. 

الدجاني،فؤادإسماعيلبكر)1890-1940(
من مواليد عام 1890؛ أول جراح يحصل على شهادة دبلوم 

  .F.R.C.S  من لندن؛ شّيد أول مستشفى  خاص في يافا عرف 

باسم مستشفى الدجاني؛ توفي عام 1940. 

الدجاني،محمدزهدي)1905-1976(
ولد في القدس عام 1905؛ وأنهى دراسته االبتدائية والثانوية في 

مدارسها؛ التحق باجلامعة األمريكية  في بيروت وتخرج منها طبيبًا 

وجراحًا؛ عمل في مستشفى الدكتور فؤاد الدجاني في يافا؛ تولى 

 مسؤولية إدارة املستشفى حتى النكبة الفلسطينية عام 1948، 

حيث هاجر إلى مدينة البيرة وافتتح  عيادة خاصة أصبحت ذات 

شهرة واسعة خاصة ملعاجلته للمحتاجني والالجئني باملجان، إضافة 

 إلى  تقدمي الدواء؛ وتوفي في البيرة في 12 أيار/ مايو 1976.  

الدجاني،محمدسليمان)1946-(
من  مواليد القدس عام 1946؛ خريج مدرسة الفرندز لألوالد 

اللجنة  نائب  رئيس  منصب  شغل  1964؛  عام  الله  رام  في 

التنفيذية لالحتاد العام للطلبة الفلسطينيني ومحرر مجلة جبل 

باجلامعة  التحق  1972(؛   -   1969( لالحتاد  التابعة  الزيتون 

األميركية في بيروت وتخرج بشهادة بكالوريوس )عام 1972( 

 Mass  وشهادة ماجستير   )عام 1974(، تخصص اتصاالت

طلبة  مجلس  رئيس  منصب  شغل  Communications؛ 
اجلامعة  األميركية في بيروت ملدة عام واحد )1972 - 1973(؛ 

حصل على شهادة ماجستير في العلوم  االجتماعية من جامعة 

  Eastern Michigan University  مشيغان إيسترن 

بالواليات املتحدة األميركية عام   1975، وعلى شهادة دكتوراه في العلوم السياسية والعالقات 

الدولية من جامعة ساوث كارولينا عام   1981، وعلى شهادة الدكتوراه في قي االقتصاد احلكومي 

والدولي من جامعة أوسنت - تكساس عام   1984؛ رئيس دائرة العلوم السياسية والدراسات 

الدبلوماسية في جامعة العلوم التطبيقية في عمان   )1990 - 1995(؛ مدير املعهد القومي لإلدارة 

العامة التابع لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي )1995 -   1997(؛ مدير دائرة املساعدات الفنية 

والتدريب في املجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية وإعادة  اإلعمار عام 2004؛ مدير معهد 

الدراسات واألبحاث املقدسية؛ مدير خدمات  ISBN  لتسويق الكتب من  خالل االنترنت )2000 - 

2004(؛ مدير معهد الدراسات األميركية في جامعة القدس منذ عام 2001؛  مستشار رئيسي في 

وزارة التخطيط والتعاون الدولي وفي مؤسسة آرثر أندرسن وبيت الشرق  ومؤسسة بذور السالم؛ 

نشر عدة مقاالت وكتب في مجاالت احلكم، العلوم السياسية، االقتصاد، التنمية  واألدب باللغتني 

اإلجنليزية والعربية مثل: سياسة: نظريات ومفاهيم )1986( سيرة القدس )2003(. 

الدجاني،محمودطاهر)1907-1982(
مدرسة  في  درس  1907؛  عام  في  القدس  مدينة  في  ولد 

الرشيدية في القدس؛ التحق بالكلية اإلجنليزية  وحصل على 

شهادة الدراسة الثانوية؛ التحق بعدها باجلامعة األمريكية في 

بيروت وتخرج عام 1932  بشهادة امتياز في الطب واجلراحة؛ 

وزوجته  افتتح  حبوب؛  نهيل  الدكتورة  من  تخرجه  بعد  تزوج 

مع  متطوعًا  عمل   1948 عام  في  القدس؛  للطب  في  عيادة 

القدس  بيت صفافا قضاء  الثوار هو وزوجته في مستشفى 

 ملساعدة الالجئني وأبناء القرى املجاورة واملدن؛ عمال أيضًا في 

مستشفى امللك حسني في بيت  جاال؛ أنشأ مستشفاه اخلاص 

في بيت حنينا قضاء القدس وكان يحمل اسمه؛ عني وكياًل لوزارة الصحة  األردنية وأنشأ مصنعًا 

إلنتاج األمصال الواقية من أمراض مختلفة؛ عني عضوًا في مجلس األعيان عام   1963؛ عضو 

مؤسس في مجلس أمناء اجلامعة األردنية ؛ منحه امللك حسني وسام االستقالل من  الدرجة 

الثانية؛استمر في عمله طبيبًا في مدينة القدس حتى وفاته عام 1982. 

الدجاني،منذرسليمان)1951-(
ولد في مدينة القدس عام 1951؛ التحق بجامعة إيسترن مشيغان 

بالواليات املتحدة األميركية ونال  شهادة البكالوريوس في أنظمة 

اإلدارة والعلوم االجتماعية عام 1974 وشهادة املاجستير في 

والعلوم  الدبلوماسي  والتاريخ  واالقتصاد  العلوم  االجتماعية 

السياسية عام 1975؛ نال شهادة ماجستير أخرى من  جامعة 

تكساس حيث نال أيضا شهادة الدكتوراه عام 1982؛ عضو 

األمريكية  األمريكية  واجلمعية  السياسية  العلوم  جمعية  في 

اجلامعة  من  كل  في  علّم  1978؛  عام  منذ  الدولي  للقانون 

األردنية وجامعة بيرزيت؛  عمل مستشارًا في وزارة التخطيط والتعاون الدولي عام 1996؛ رئيس 

السياسات االقتصادية في  مؤسسة بكدار منذ حزيران/يونيو 1995- أيلول/سبتمبر 1996 

ثم مدير عام في وزارة االقتصاد والتجارة  الفلسطينية؛ مدير عام ورئيس األبحاث في املركز 

كانون األول/ الفلسطيني للدراسات اإلقليمية في البيرة منذ  تشرين األول/أكتوبر 1996 – 

القدس؛  في جامعة  والدراسات  الدبلوماسية  السياسية  العلوم  دائرة  رئيس  ديسمبر 2000؛ 

رئيس مركز عصام السرطاوي للسالم في جامعة القدس ومدير برنامج  املاجستير في الدراسات 

األمريكية في جامعة القدس؛ عميد كلية اآلداب ومدرس العلوم السياسية  والدراسات الدبلوماسية 

في جامعة القدس؛ له عدة مقاالت وكتب. 

الدجاني،يوسفعزالدينعبدالله)1960-(
من مواليد القدس عام 1960؛ خريج مدرسة الفرير الثانوية 

بالقدس؛ حاصل على شهادة البكالوريوس في  إدارة األعمال 

من جامعة بيرزيت عام 1982؛ عضو مجلس التعليم العالي 

وشغل منصب رئيس قسم  الشؤون املالية واإلدارية للمجلس في 

الفترة 1982 - 1989، نائب األمني العام ملجلس التعليم العالي 

 من عام 1989 - 1993 ومدير عام املجلس من عام 1993 - 

1996؛ عمل مساعدًا إداريًا )وظيفة جزئية(  في برنامج التعاون 

األوروبي – الفلسطيني في مجال التعليم )1992 - 1996(؛ 

يناير  الثاني/  )كانون  والسفر  دجاني  للسياحة  مكتب  مدير 

أيار/ مايو 2005(؛ حاضر في جامعة بيت حلم؛   - 1997

عضو مجلس  إدارة املشروع اإلنشائي العربي في أريحا منذ كانون الثاني/ يناير 2002 وشركة 

جت   JET  للنقليات  السياحية منذ 1 أيار/ مايو  2005؛ الرئيس املنتخب لشركة كهرباء محافظة 

القدس منذ 1 أيار/مايو    2005. 
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دحبور،أحمد)1946-(
من مواليد حيفا عام 1946؛ جلأ مع عائلته إلى سوريا بعد النكبة 

الفلسطينية عام 1948؛ نشأ وترعرع  في حمص ودمشق؛ عمل 

كصحفي ميداني لصحيفة فتح في الفترة 1969 – 1970 ثم 

محررها األدبي  من عام 1971 - 1972؛ أصبح محررًا سياسيًا 

لوكالة األنباء الفلسطينية )وفا( في سوريا عام 1972؛  ساهم في 

كتابة السيناريو لبرامج تلفزيونية في الثمانينات كما كتب بعض 

كلمات األغاني لفرقة  العاشقني املوسيقية؛ عمل سكرتيرًا لتحرير 

مجلة لوتس عام 1988؛ رئيس حترير مجلة بيادر من عام   1990 

- 1993؛ أصبح مديرًا للدائرة الثقافية في منظمة التحرير الفلسطينية؛ عاد إلى فلسطني عام   

  1994 وعني مديرًا عامًا في وزارة الثقافة الفلسطينية؛ منح جائرة فلسطني للشعر عام 1998؛ له 

العديد  من املقاالت واملعاجلات األدبية الغنية التي نشرها في جريدة احلياة اجلديدة ومجلة الكرمل 

في رام الله  إضافة إلى مساهماته في جريدة االحتاد الصادرة في حيفا وغيرها؛ تولى حترير 

مجلة الرؤيا التي تنشرها  وزارة الثقافة الفلسطينية؛ نشر عدة مجموعات من قصائده الشعرية 

مثل حكاية الولد الفلسطيني   )1971(، اختالط الليل والنهار )1979(؛ من مجموعاته أيضًا: واحد 

وعشرون بحرًا )1981(  وهنا هناك   )1997(. 

دحالن،محمد)1961-(
من مواليد خان يونس في غزة عام 1961 لعائلة فلسطينية 

الجئة في مخيم خان يونس أصلها من  حمامة )اآلن مستعمرة 

اسرائيلية تدعى نتسانيم(؛ درس في مدارس خان يونس وكان 

عضوًا مؤسسًا  حلركة الشبيبة الطالبية التابعة حلركة “فتح” 

في قطاع غزة عام 1981؛ قامت سلطات االحتالل  اإلسرائيلي 

بسجنه عدة مرات خالل األعوام 1981 - 1986 مع عدد كبير 

من نشطاء حركة فتح؛ حاصل  على شهادة البكالوريوس في 

اندالع  بعد  غزة؛  في  اإلسالمية  اجلامعة  من  األعمال  إدارة 

 1987 عام  )ديسمبر(  األول  كانون  األولى  في  االنتفاضة 

لقيادة  عام 1988  األردن  إلى  اإلسرائيلية  السلطات  أبعدته 

حركة  الشبيبة الطالبية في غزة؛ انتقل إلى مصر، ثم إلى العراق وأخيرًا انضم إلى كوادر منظمة 

التحرير  الفلسطينية في تونس؛ عاد إلى غزة مع الرئيس ياسر عرفات في أيار/ مايو عام 1994 

ومت تعيينه  رئيسًا لقوات األمن الوقائي في غزة، برتبة عقيد )حتى عام 2002(؛ عضو في الفريق 

الفلسطيني  املفاوض حول قضايا األمن في مفاوضات واي ريفر )1999( وكامب ديفيد )2000( 

وطابا )2001(؛ قدم  استقالته في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2001 لكن الرئيس ياسر عرفات 

رفض استقالته؛ أيد الدعوات  إلجراء اإلصالحات في السلطة الوطنية وتأسيس جهاز أمني موحد؛ 

قدم استقالته للمرة الثانية من  منصبه كمسئول أمني في 5 حزيران/ متوز عام 2002 ، عينه 

الرئيس ياسر عرفات مستشارًا لألمن  القومي في متوز/ يوليو 2002؛كان عضوًا في الفريق 

الفلسطيني املفاوض في اتفاقية “غزة - بيت حلم  أوالً” في آب/ أغسطس 2002 ؛ قدم استقالته 

للمرة الثالثة مطالبًا بإصالحات داخلية في 14 تشرين  األول/ أكتوبر 2002؛ جرى تعيينه وزيرًا 

لشؤون األمن القومي في مجلس وزراء محمود عباس في 20  نيسان/ إبريل 2003؛ في أيلول/ 

التي طال  فتح  االنتخابات  ملؤسسات  الرابعة؛ دعم إجراء  للمرة  سبتمبر 2003 قدم استقالته 

تأجيلها آماًل إعادة إحياء احلركة؛ مت تعيينه وزيرًا للشؤون املدنية في مجلس  وزراء أحمد قريع  

في شباط/ فبراير 2005؛ عضو املجلس الثوري حلركة فتح؛ انتخب عضوًا في املجلس  التشريعي 

الفلسطيني في يناير 2006: استقال من مسؤولياته األمنية في قطاع غزة في حزيران 2007. 

دحلة،محمد)1968-(
في  موظفًا  عمل  عام 1968؛  الناصرة  في  مواليد طرعان  من 

احملكمة العليا اإلسرائيلية، القدس )1989 -   1990(؛ حاصل 

على بكالوريوس في احلقوق من اجلامعة العبرية بالقدس عام 

1990؛ تابع دراسته في  كلية احلقوق باجلامعة األمريكية في 

القانون  واشنطن وحصل على شهادة ماجستير في دراسات 

 الدولي عام 1992؛ تدرب في احتاد احلريات املدنية األمريكية 

في واشنطن )آذار/مارس - أيار/ مايو   1992( وفي جلنة احملامني للحقوق املدنية في واشنطن 

)أيار/ مايو - آب/ أغسطس 1992(؛ انضم إلى  نقابة احملامني في نيويورك عام 1992؛ عمل 

في جمعية حقوق املواطن اإلسرائيلية ملدة عام واحد   )1992 - 1993(؛ عمل أستاذًا مساعدًا 

في القانون الدستوري في كلية احلقوق باجلامعة العبرية منذ  عام 1993؛ عمل مستشارًا قانونيًا 

للوفد الفلسطيني في املفاوضات الثنائية مع إسرائيل حول العالقات  االقتصادية ووضع القدس 

)أوسلو، لندن(؛ أحد مؤسسي املركز القانوني حلقوق األقلية العربية في  إسرائيل )عدالة( ورئيس 

املركز حتى عام 2002؛ عمل محاضرًا مساعدًا حول الوضع القانوني  للفلسطينيني في إسرائيل 

في كلية رامات غان اإلسرائيلية للحقوق منذ عام 2002؛ عضو مجلس إدارة  جمعية حقوق 

املواطن في إسرائيل، عضو مجلس إدارة مركز عدالة؛ عمل كباحث في مركز القانون  بجامعة 

القدس،  داخل وحول  قرويًا  قانوني ألكثر من عشرين مجلسًا  بيرزيت، وكمحامي ومستشار 

 وملؤسسات محلية ودولية، مبا فيها أطباء بال حدود؛ كان مستشارًا للوفد الفلسطيني في محكمة 

العدل  الدولية في الهاي بشأن قضية بناء جدار الفصل العنصري في األراضي الفلسطينية 

احملتلة عام 2004. 

دراج،فيصل)1942-(
جلأ   1942 عام  صفد(  من  )بالقرب  اجلاعونة  مواليد  من 

تعليمه  عام 1948؛  تلقى  الفلسطينية  النكبة  بعد  إلى سوريا 

األساسي والثانوي في دمشق؛ تخرج من جامعة دمشق عام 

1969، ثم بجامعة تولوز في  فرنسا حيث حصل على شهادة 

الدكتوراه في عام 1974؛ عمل كمحاضر في جامعة بيروت من 

عام 1975   - 1977؛ مستشار ثقافي ملؤسسة ناصر للثقافة 

في بيروت )1977 - 1983(؛ عمل رئيسًا لتحرير مجلة  دورية 

من عام 1988 - 1993؛ أستاذ في الدراسات النظرية في 

جامعة دمشق من عام 1995 - 1998؛  مدير املركز العربي للدراسات اإلستراتيجية )1995 

- 2001(؛ أشرف على إصدار مجلة الكرمل التي  يحررها محمود درويش؛ نشر أعماله في 

عدة مجالت مثل املوقف األدبي، شؤون فلسطينية، قضايا  عربية، الطريق، الفكر العربي ومجلة 

الكرمل؛ ألّف عدة كتب، مثل: بؤس الثقافة في منظمة التحرير  الفلسطينية )1996( ونظرية 

الرواية والرواية العربية )1999(، والتي حازت على جائزة أفضل كتاب عربي  في معرض الكتاب 

للعام 2000 في القاهرة؛ منح اجلائزة الفلسطينية للنقد األدبي من قبل وزارة الثقافة  الفلسطينية 

في كانون األول/ ديسمبر 2004 )كجزء من اجلوائز الثقافية الفلسطينية للعام 2000(  لدراساته 

األدبية عن الرواية العربية. 

دراوشة،عبدالوهاب)1943-(
ولد في كفر إكسال عام 1943؛ درس في ثانوية الناصرة ثم 

التحق مبدرسة إلعداد املعلمني وبعدها  بجامعة حيفا حيث نال 

إلى  إضافة  والتربية  العام  التاريخ  في  البكالوريوس  شهادة 

مبا  البالد  خارج  دورات  أنهى  اإلدارة  والتفتيش؛  موضوعي 

فيها اإلجنليزية وإرشاد املعلمني؛ عمل في مجال التدريس ثم 

 أصبح مديرًا ملدرسة ثانوية ومفتشًا قطريًا في وزارة املعارف 

على  في  الكنيست  الوحيد  العربي  العضو  كان  اإلسرائيلية؛ 

قائمة حزب العمل عام 1980؛ عضو كنيست من عام 1984-

1999 في البداية على قائمة  حزب العمل ثم انشق عنها بعد 

اندالع االنتفاضة األولى وشكل مجموعة برملانية عربية عرفت باحلزب  الدميقراطي العربي ومثلها 

العربية  املتحدة مع احلزب  القائمة  الكنيست حتى عام 1996 عندما انتخب عن ائتالف  في 

الدميقراطي العربي حتى دورة عام 1999؛ قاد وفدًا عربيًا إسرائيليًا التقى بالرئيس  الفلسطيني 

ياسر عرفات في تونس في تشرين األول/أكتوبر 1992 في محاولة لدعم عملية السالم  في 

الشرق األوسط )وردًا على ذلك قام حزب الليكود مبحاولة نزع حصانته الدبلوماسية ومحاكمته 

بتهمة  دعم اإلرهاب(؛ رئيس احلزب الدميقراطي العربي واجلمعية العربية للثقافة واملنح الدراسية 

في الناصرة؛  عضو اللجنة التنفيذية في مجلس التربية التابع ملركز السالم الدولي؛ عضو إدارة 

معهد تعزيز التعايش  اليهودي-العربي ومركز نقابة املعلمني وجلنة متابعة شؤون اجلمهور العربي 

ومركز السالم؛ كتب ونشر  عدة مقاالت في التربية والسياسة.   
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دروزة،أفناننظير)1960-(
من مواليد نابلس عام 1960؛ وتلقت تعليمها في مدارس الزينبية 

عام  الثانوي  وأنهت  تعليمها  نابلس  في  والعائشية  والفاطمية 

على شهادة  األردنية حيث حصلت  باجلامعة  التحقت  1972؛ 

البكالوريوس في علم  النفس )عام 1976( وعلى شهادة املاجستير 

في علم النفس التربوي )عام 1979(؛ عملت في نفس  الوقت في 

في  دراساتها  أكملت  عمان؛  في  لألنروا  التابع  التدريب  مركز 

جامعة سيراكوز في نيويورك  بالواليات املتحدة األميركية عام 

1979 وحصلت على شهادة الدكتوراه في مجال علم التصميم 

والتقييم  التربوي عام 1982؛ أصبحت أستاذة مساعدة في جامعة النجاح الوطنية عام 1982؛ 

عضو في مؤسسة  األبحاث التربوية األميركية منذ عام 1980 واملؤسسة األميركية لالتصاالت 

والتكنولوجيا التربوية منذ عام   1989؛ عادت إلى نابلس عام 1994 وعملت محاضرة في جامعة 

النجاح الوطنية؛ عميدة الدراسات العليا  واألبحاث العلمية عام 1994 )حتى عام 1996( ومديرة 

دائرة التخطيط والتنمية في جامعة النجاح الوطنية   )1998 - 2001(؛ أستاذة متفرغة للتربية 

في كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح منذ عام 2001؛  نشرت أكثر من 70 مقاالً بحثيًا 

في املجالت العلمية احمللية والدولية وكذلك عدة كتب في التربية، مثل  نظريات التدريس )2000( 

وأساسيات في علم النفس التربوي )2004(؛ كاتبة عمود في جريدة القدس   )أكثر من 400 مقالة 

حتى اآلن(؛ حتمل درجة “بروفيسور” ؛ لديها صالونًا ثقافيًا في نابلس.

دروزة،محمدعزة)1887-1984(
في  احلكومية  باملدرسة  التحق  عام 1887؛  نابلس  مواليد  من 

نابلس ثم بكلية الرشيدية؛ بدأ العمل في  سن مبكرة )16 سنة( 

كموظف في اإلدارة العثمانية احمللية - دائرة اخلدمات التلغرافية 

القدمي  العربي  واألدب  التاريخ  في  شغف  باملطالعة  والبريدية؛ 

األمر الذي ساهم في بلورة وعيه السياسي ومهاراته  الكتابية؛ 

عّبر عن طموحاته السياسية في عدة مقاالت في الصحف احمللية 

ملدير  نائبًا  أصبح  وغيرها؛  األهرام،  املقططف  مثل  واإلقليمية 

اخلدمات البريدية في منطقة نابلس، ثم رئيسًا لدائرة الطوابع 

في  بيروت؛ عمل كمفتش عام لإلدارة البريدية في عدة مناطق 

من فلسطني واألردن؛ شغل منصب سكرتير  عام اإلدارة البريدية العامة في بيروت )حتى عام 

العثماني؛  ناشطًا في عدة أحزاب سياسية مطالبًا  باإلصالح ومعارضة احلكم  1918(؛ كان 

عضو مؤسس وسكرتير اجلمعية العلمية العربية في نابلس عام   1911 والتي هدفت إلى مقاومة 

سياسات التتريك في املدارس وتكريس الهوية العربية؛ كان عضوًا في  حزب االحتاد والترقي، ثم 

تركها وانضم إلى حزب االئتالف واحلرية، فرع نابلس، وقاوم عمليات شراء  األراضي من قبل 

احلركة الصهيونية؛ كان ناشطًا في حركة اإلصالح في بيروت عام 1912؛ ساهم في  املؤمتر 

العربي األول الذي عقد في باريس عام 1913؛ أحد مؤسسي حزب الالمركزية في نابلس عام 

  1912؛ بعد وعد بلفور عام 1917، شارك مع غيره من وجهاء نابلس  في تأسيس اجلمعية 

اإلسالمية -  املسيحية وأصبح سكرتيرها وممثلها في املؤمتر العربي - الفلسطيني األول املنعقد 

في القدس عام   1919؛ أحد مؤسسي حزب االستقالل العربي في دمشق عام 1919 والذي هدف 

إلى دعم القضية  الفلسطينية وجتنيد دعم العرب في سوريا وفلسطني؛ مّثل نابلس في مؤمتر 

دمشق الذي أعلن عن  فيصل بن احلسني ملكًا لسوريا املتحدة في شهر آذار/مارس عام 1920 

بعد قيام فرنسا بترحيل األمير  فيصل؛ ساهم في تأسيس جمعية الشبان الفلسطينيني؛ مندوب 

لنابلس  للمؤمتر العربي الفلسطيني في  القدس خالل األعوام 1921 - 1927؛ انتخب ممثاًل 

في املؤمتر الوطني الفلسطيني الرابع )أيار/  مايو 1921، القدس( والسابع )حزيران/ يونيو 

1928(؛ شغل منصب مدير مدرسة النجاح الوطنية في  نابلس )1922 - 1927(؛ عضو في 

اللجنة التنفيذية العربية )1931 - 1932(؛ كتب مقاالت مناهضة  للصهيونية في الصحافة احمللية 

مشيرًا إلى التأثير املأساوي للهجرة اليهودية إلى البالد وأن الصهيونية  تشكل تهديدًا لسوريا 

والعالم العربي؛ ساهم في تأسيس حزب االستقالل العربي الفلسطيني عام   1932 وتولى أمانة 

الصندوق حتى عام 1936؛ عني سكرتيرًا للنادي العربي واجلمعية اإلسالمية -  املسيحية في 

نابلس في أوائل الثالثينات؛ مت تعيينه من قبل احملكمة اإلسالمية العليا مديرًا عامًا  لألوقاف في 

نابلس من عام 1928 - 1932، ثم في فلسطني من عام 1933 - 1937؛ مت فصله  من عمله  من 

قبل سلطات االنتداب البريطاني بعد اإلضرابات التي وقعت عام 1936؛ أصبح ممثاًل وسكرتيرًا 

حلزب  االستقالل في اللجنة العربية العليا لفلسطني عام 1936؛ انتقل إلى دمشق حيث ساعد 

احلاج أمني  احلسيني في تنظيم النشاطات الفدائية خالل الثورة العربية )1936 - 1939(؛ 

سجنه الفرنسيون  لنشاطه السياسي بناًء على ضغوطات من احلكومة البريطانية وقضى عامًا 

في السجن حتى تشرين  األول/ أكتوبر 1940؛ نال اللجوء السياسي في تركيا عام 1941؛ 

أصبح عضوًا في اللجنة العربية العليا  الرابعة التي أسستها جامعة الدول العربية عام 1947؛ 

عانى من مشاكل صحية وعاد إلى دمشق عام   1950 حيث كرس وقته للكتابة؛ نشر مقاالت في 

عدة صحف ومجالت، مبا فيها فلسطني، الكرمل،  وصحيفة القدس، وكتب نحو 40 كتابًا منها: 

املرأة في القرآن )1951(، حول احلركة العربية احلديثة )6  أجزاء( )1950-1952(، الوحدة 

العربية )1958(، نشأة احلركة العربية احلديثة )1972(، التفسير احلديث   )للقرآن الكرمي( )في 

اثني عشر مجلدًا(  )1961 - 1964(؛ توفي عام 1984. 

درويش،اسحق)1896-1974(
من مواليد القدس عام 1896؛ درس في بيروت؛ انتسب خالل 

العهد العثماني مع كثيرين من  الفلسطينيني للجيش العثماني 

النادي  إلى  انضم  احلرب  بعد  األولى؛  العاملية  احلرب  خالل 

العربي في  القدس )1918 - 1920(؛ أصبح السكرتير األول 

املسيحية في القدس؛ عمل إلى  جانب  للجمعية اإلسالمية – 

املفتي احلاج أمني احلسيني في قضايا احلركة الوطنية منذ 

عهد االنتداب البريطاني وحتى وفاته؛  كان محررًا ملجلة نشرتها 

دار األيتام اإلسالمية عام 1933؛ عاش في املنفى في أواسط 

األربعينات؛ كان  عضوًا في اللجنة العربية العليا الرابعة عام 

وكان من  القدس  إلى  ثم  عاد  بيروت  في  عام 1948، عاش  الفلسطينية  النكبة  بعد  1947؛ 

الشخصيات املقدسية في فعاليات احلركة الوطنية؛ عضو الهيئة اإلسالمية  العليا وأول جلنة 

توجيه وطني إثر االحتالل اإلسرائيلي عام 1967؛ توفي في القدس عام 1974. 

درويش،)الشيخ(عبداللهمنر)1948-(
من مواليد كفر قاسم )املثلث( عام 1948؛ وتلقى تعليمه االبتدائي 

فيها، ثم التحق مبدرسة الطيرة  الثانوية ثم باملدرسة اإلسالمية 

)املعهد الديني( في نابلس عام 1972؛ عمل كأستاذ حلوالي 

عشرة  أعوام في مدرسة كفر قاسم الثانوية حتى مت فصله من 

عمله من قبل السلطات اإلسرائيلية عام 1979؛  قاد تنظيمًا 

سريًا أطلق عليه أسم أسرة اجلهاد وهدف إلى تأسيس دولة 

إسالمية عربية في فلسطني؛  اعتقل مع آخرين من أسرة اجلهاد 

في شهر آذار/مارس عام 1981 بسبب نشاطهم السياسي 

في أسرة  اجلهاد وحكم عليه بالسجن ملدة 4 سنوات قضى 

منها 3 سنوات ومت اإلفراج عنه عام 1983؛ عاد إلى  كفر قاسم وأصبح أحد الزعماء الروحيني 

للحركة اإلسالمية داخل اخلط األخضر كما أسس “حركة الشباب  املسلم”؛ شارك ألول مرة 

في انتخابات الكنيست عام 1996 ؛ استقال من منصبة كرئيس احلزب في  متوز/ يوليو 1998 

ألسباب صحية ولكنه بقي مرشد روحيًا للحركة اإلسالمية داخل اخلط األخضر؛ قاد  القائمة 

العربية املوحدة في االنتخابات التي جرت عام 1999 ومت متثيله في الكنيست مبقعدين من أصل 

  خمسة مقاعد حصلت عليها القائمة؛ رئيس مركز احلوار بني الثقافات واألديان في كفر قاسم. 

درويش،محمود)1941-(
أول  كتب  1941؛  عام  عكا(  من  )بالقرب  البروة  مواليد  من 

قصائده بينما كان في املدرسة االبتدائية في  قرية دير األسد ثم 

في كفر ياسيف؛ أصبح الجئًا  مع عائلته في لبنان خالل النكبة 

ليجد  إلى فلسطني عام 1949  الفلسطينية عام   1948؛ عاد 

قريته مدمرة وكان قد حل محلها مستوطنة إسرائيلية؛ أصبح 

 ناشطًا سياسيًا في احلزب الشيوعي اإلسرائيلي )راكاح( عام 

1961، وعبر عن مشاعره السياسية من  خالل قصائده )ظهرت 
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مجموعته األولى عام 1964(؛ عمل كمحرر لصحيفة االحتاد التابعة للحزب  الشيوعي لفترة من 

الزمن؛ اعتقلته القوات اإلسرائيلية عدة مرات ووضعته حتت اإلقامة اجلبرية؛ انتقل  إلى موسكو عام 

1970 للدراسة ولكنه ترك اجلامعة بعد عام واحد وانتقل إلى القاهرة حيث عمل مع  جريدة األهرام؛ 

في أوائل السبعينات انتقل إلى بيروت حيث بدأ العمل مع منظمة التحرير الفلسطينية  كمحرر ملجلة 

شؤون فلسطينية؛ أصبح فيما بعد محررًا ملجلة الكرمل الفصلية الثقافية؛ أصبح عام 1975  مديرًا 

ملركز األبحاث الفلسطينية في بيروت؛ رئيس االحتاد  العام للكتاب والصحفيني الفلسطينيني؛ 

 استقر في قبرص بعد خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان عام 1982؛ أصبح عضوًا 

في اللجنة  التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية عام 1987 )حتى استقالته في آب/أغسطس عام 

1993 احتجاجًا  على اتفاقيات أوسلو واألزمة املالية التي واجهت منظمة التحرير الفلسطينية(؛ 

ساهم في كتابة وثيقة  االستقالل الفلسطيني )التي وقعها املجلس الوطني الفلسطيني في اجتماعه 

التاسع عشر الذي عقد  في اجلزائر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1988(؛ عاش في بيروت 

وباريس حتى عاد إلى فلسطني  عام 1995 بعد 24 عامًا في املنفى واستقر في رام الله؛ أحد 

أعضاء التسعة في اللجنة التنفيذية  ملنظمة التحرير الفلسطينية الذين وقعوا على بيان يرفضون 

فيه اتفاقية أوسلو الثانية في 4 تشرين  األول/أكتوبر 1995؛ رئيس حترير مجلة الكرمل األدبية، 

والتي أعيد نشرها من رام الله في كانون الثاني/  يناير 1997؛ كان شعره مثار جدل في إسرائيل 

في آذار/ مارس 2000 عندما اقترح وزير التربية اإلسرائيلي  يوسي سريد  أن يدرج أعماله 

الشعرية في املنهاج الثانوي اإلسرائيلي؛ نشر حوالي 30 قصيدة  ومجموعة نثرية ترجمت إلى 35 

لغة وحازت على عدة جوائز أدبية، مبا فيها جائزة لوتس العاملية للشعر  عام 1969، جائزة ابن 

سينا عام 1982، جائزة لينني للسالم عام 1983، وجائزة  لنان للحرية  الثقافية عام   2001؛ أنتج 

التلفزيون الفرنسي فيلمًا وثائقيًا عنه من إخراج سيمون بيتون عام 1997؛ عضو فخري في  مركز 

خليل السكاكيني الثقافي في رام الله؛ من أعماله: أوراق الزيتون )1964(، العصافير متوت في 

 اجلليل )1964(، عاشق من فلسطني )1966(، يوميات جرح فلسطيني )1969(، تلك صورتها 

وهذا انتحار  العاشق )1975(، أحد عشر كوكبا )1992(، ملاذا تركت احلصان وحيدًا )1995(، 

سرير الغريبة )1999(،  جدارية )2000(، حالة حصار )2002(، ال تعتذر عما فعلت )2004( 

وكزهر اللوز أو أبعد )2005(؛ يحتل مكانة  هامة في وجدان الشعب الفلسطيني ويعتبر من أبرز 

الشعراء الفلسطينيني في وقتنا احلاضر. 

الدزدار،اسحق)1925-1986(
من مواليد القدس عام 1935؛ انتخب نائبًا عن محافظة القدس 

في البرملان األردني؛ اعتقلته السلطات  األردنية في 21 نيسان/ 

إبريل 1963 مع عدد من النواب، وأرسلوا إلى مركز االعتقال في 

السجن  الصحراوي )اجلفر(؛ مت اإلفراج عنه في تشرين األول/ 

أكتوبر عام 1963 )بعد اإلعالن عن الدستور لالحتاد  العربي بني 

مصر، سوريا والعراق في 17 نيسان/ إبريل واستقالة رئيس 

الوزراء سمير الرفاعي في 20  نيسان/ أبريل 1963(؛ أسس 

مع عمر اخلطيب اجلبهة الوطنية األردنية في القدس عام 1966؛ 

شكل مع  بهجت أبو غربية وصبحي غوشه جلنة املقاومة املدنية 

في القدس في شهر أيار/ مايو عام 1967؛  انضم إلى حركة 

التحرير الوطني )فتح( وغادر القدس في وقت الحق من ذلك العام متوجهًا إلى عمان؛  أصبح 

املستشار املالي للرئيس ياسر عرفات ومدير مكتب القدس ملنظمة التحرير الفلسطينية في  عمان 

عام 1968؛ عمل في البنك اإلسالمي في عمان )1968 - 1986(؛ توفي عام 1986 في عمان. 

الدزدار،شاهندافضلالله)1906-1946(
اإلسالمية  املدرسة  في  درست  1906؛  عام  القدس  في  ولدت 

دراستها  أكملت  الشريف(  ثم  احلرم  )قرب  القدس  في  للبنات 

اجلامعية في القاهرة؛ اشتهرت بكتابة العرائض ضد سلطات 

االنتداب البريطاني دفاعًا  عن القضية الفلسطينية، إضافة إلى 

كتاباتها التي كانت تذاع عبر أثير اإلذاعة الفلسطينية؛ إحدى 

 املؤسسات وأول رئيسة جلمعية السيدات العربيات التي تأسست 

في القدس عام 1929، وكان في  حي املصرارة؛ إحدى املوقعات على التفويض لرئيسة االحتاد 

لدى  الفلسطينية  القضية  عن  الدفاع  بتخويلها  عام   1937،  هدى شعراوي  املصري  النسائي 

الهيئات الدولية واملطالبة بحقوق الشعب  الفلسطيني؛ توفيت في القدس في 1946. 

الدزدار،يوسفآغا)1840-1914(
)جاندورمة  العثمانيني  الدرك  قادة  أحد  1840؛  عام  في  ولد 

العهد  العثماني، حيث  الذين اشتهروا في أواخر  قومندان (، 

قسم األتراك مصلحة األمن إلى قسمني: شرطة ودرك، أو بوليس 

وجاندورمة؛ كان والده  دزدار )قائد( قلعة القدس كما كان جده 

وباقي أفراد األسرة يتبؤون هذا املنصب العسكري الهام؛ خالل 

 فترة وظيفته وقع حدثني مهمني: زيارة اإلمبراطور األملاني ويليهم 

الثاني عام 1898 إلى فلسطني، وقد  كلف مبرافقة الضيف الكبير خالل تلك الزيارة، وبعد انتهاء 

الزيارة قلده اإلمبراطور وسامًا رفيعًا تقديرًا له؛  واحلدث اآلخر هو حادثة اقتتال الروم و الالتني 

داخل كنيسة القيامة في عام 1901، وقد قلعت عينه  والذي لوال تدخله وجنده آلل االقتتال إلى 

أكثر دموية؛ وعند قدوم اجلالية األمريكية، أقام أفراد اجلالية في  بيته الذي بناه في حارة السعدية 

عام 1881، وكان بيتهم األول في القدس قبل شراءهم قصر رباح أفندي  احلسيني في الشيخ 

جراح؛ وقد حتول بيته إلى مستشفى سبافور لألطفال وما زال مبارس أعماله  اإلنسانية حتى 

يومنا هذا؛ توفي في القدس عام 1914 ودفن في مقبرة مأمن الله. 

دعمس،وديعموسى)1900-1988(
أميركا  إلى  غادر  1900؛  عام  جاال  بيت  مدينة  مواليد  من 

الالتينية عام 1912 ودرس هناك؛ انتخب رئيسًا  لبلدية الرومانا 

في بالد الدومنكان عام 1924 وكان عضوًا في الهيئة املركزية 

 La  العليا للحكومة؛ أصدر  صحيفة أسبوعية سياسية بعنوان

اللجنة  إلى بيت حلم عام 1930؛ ترأس  Provencia؛ عاد 
القومية  ملدينة بيت جاال في ثورة 1936 وكذلك فرقة حرس مسلح 

للحفاظ على األمن واالستقرار وقامت اللجنة  بجمع التبرعات من 

األهالي ملساعدة رجال الثورة في فلسطني؛ انتخب رئيسًا لبلدية 

بيت جاال عام   1944 وبقي في هذا املنصب حتى عام 1951؛ 

عني عضوًا في مجلس األعيان األردني عام 1950  وانتخب نائبًا في مجلس النواب األردني عام 

1957؛ عمل مسئوالً في جمعية القدس السويدية وعن  مدرسة الراعي الصالح السويدية في 

منطقة بيت حلم )خالل األعوام 1960 - 1988(؛ توفي عام 1988. 

الدغمة،إبراهيممحمد)1932-(
ولد في قرية عبسان اجلديدة )محافظة خان يونس( عام 1932؛ 

درس في غزة ثم التحق مبدرسة حلوان  الثانوية، وتخرج عام 

في احلقوق من جامعة  ليسانس  على شهادة  1949؛ حصل 

العام  للنائب  وكياًل  وعمل  غزة  عاد  إلى  1954؛  عام  القاهرة 

)حتى عام 1956(، رئيسًا للنيابة )حتى عام 1958(؛ عمل في 

مجال  إدارة الشؤون القانونية في غزة وقاضيًا حملكمة الصلح 

في غزة وخان يونس عام 1958؛ مت تعيينه  مستشارًا قانونيًا 

في الكويت عام 1963 وقاضيًا للمحكمة املركزية في غزة عام 

1972 وللمحكمة العليا  عام 1976؛ قاضي استئناف ورئيس محكمة جنايات أبو ظبي )1968( 

وخبير قانوني في قطر على فترتني   )1965-1968 و 1972-1994(؛ ومثل احلكومة القطرية في 

منظمة األمم املتحدة لقانون البحار ملدة 8  سنوات؛ تولى عدة مناصب في إدارة الشؤون القانونية 

بقطاع غزة ورئاسة قسم البحوث والفتاوى بوزارة  العدل القطرية إضافة إلى تعيينه خبيرًا قانونيًا 

في وزارة العدل؛ ساهم في إعداد مذكرات وبحوث قانونية  ومراجعة عدة اتفاقات دولية؛ شارك 

في دورات مجالس وزراء العدل العرب بجامعة الدول العربية وفي  اجتماعات جلنة اخلبراء العرب 

في قانون البحار بجامعة الدول العربية؛ تولى رئاسة اللجنة الفرعية األولى  للجنة اخلبراء العرب 

لقانون البحار؛  عضو في مجلس إدارة املركز العربي للبحوث القانونية والقضائية  التابع جلامعة 

الدول العربية؛ شارك في دورات مؤمتر األمم املتحدة الثالث لقانون البحار )1974-1982(؛ 

 انتدب رئيسًا للمجموعة اآلسيوية في مؤمتر األمم املتحدة الثالث لقانون البحار ورئيسًا للجنة 

الفرعية  العربية في مؤمتر األمم املتحدة الثالث لقانون البحار؛ له عدة مقاالت وأبحاث قانونية، 

باإلضافة إلى عدد  من الكتب، مبا فيها القانون الدولي اجلديد للبحار )1983(، األحكام العامة 

لقاع البحار واحمليطات وباطن  أرضها خارج حدود الوالية الوطنية )1987(، وكتاب املؤمتر 
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الثالث واتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار   )1998(؛ عني وزيرًا للعدل الفلسطيني بعد التعديالت 

الوزارية في حزيران/ يونيو 2002 )وحتى التعديالت  الوزارية في تشرين األول/أكتوبر 2002(؛ 

رئيس ديوان الفتوى والتشريع )برتبة وزير( في حكومة السلطة  الفلسطينية؛ شغل منصب مدير 

عام مشروع تطوير األطر القانونية الفلسطينية وتدريب رجال القضاء  والنيابة وتطوير اجلهاز 

اإلداري للمحاكم وإعداد نظام بديل حلل النزاعات؛ رئيس حترير مجلة القانون  والقضاء. 

الدقاق،إبراهيم)1929-(
من مواليد القدس عام 1929؛ حاصل على شهادة بكالوريوس 

بيروت  في  اجلامعة  األميركية  من  وعلوم  رياضيات  تخصص 

1959(؛   -  1952( الكويت  في  كمدرس  عمل  1952؛  عام 

على  وحصل  اسطنبول  في  كلية  روبرت  في  دراسته  أكمل 

شهادة بكالوريوس - تخصص هندسة مدنية عام 1961؛ عمل 

كمهندس  في عمان )1961 - 1965(؛ مدير عام شركة البناء 

الهندسي في القدس )1965 - 1967(؛ مدير جمعية  املقاصد 

)نقيب(  رئيسًا  انتخب  - 1968(؛   1967( اإلسالمية  اخليرية 

لنقابة املهندسني الفلسطينيني في  الضفة الغربية )1967 - 1987(؛ املهندس الرئيسي ملشروع 

ترميم املسجد األقصى خالل األعوام 1969   - 1977؛ مؤسس وصاحب مكتب دقاق وشركاه 

)الهندسية( في القدس عام 1977؛ شارك في تأسيس  عدة جمعيات ومؤسسات فلسطينية، مبا 

فيها جمعية امللتقى الفكري العربي )ومديرها في الفترة   1980 - 1991( وجلنة التوجيه الوطني 

)وسكرتيرها من عام 1978 - 1982(؛ عضو مؤسس ملجلس  التعليم العالي ورئيس جمعيتها 

العمومية من عام 1977 - 1987؛ فرضت عليه السلطات اإلسرائيلية  اإلقامة اجلبرية في شهر 

آب/أغسطس عام 1980؛ عضو مجلس أمناء كلية أبو ديس للعلوم والتكنولوجيا  منذ عام 1981؛ 

عضو الهيئة اإلسالمية العليا عام 1985؛ عضو في جلنة التنسيق الدولية عن فلسطني  في جنيف 

)من عام 1987 - 1989(؛ عضو مجلس أمناء جامعة بيرزيت منذ عام 1987 )وأصبح رئيس 

 مجلس أمنائها(؛ عمل كمهندس، كاتب، ومعلق سياسي؛ نشر عدة دراسات حول قضية التنمية 

 واإلسكان؛ شغل منصب نائب رئيس معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس( في 

رام الله؛  عضو في املجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية وإعادة اإلعمار؛ شارك  مع حيدر عبد 

الشافي  ومصطفى البرغوثي  في تأسيس املبادرة الوطنية  الفلسطينية )املبادرة( في حزيران/ 

متوز عام 2002. 

دهامشة،عبداملالك)1943-(
من مواليد كفر كنا عام 1943؛ حاصل على شهادة البكالوريوس 

في احلقوق من اجلامعة العبرية بالقدس  ومارس مهنة احملاماة؛ 

في  إسرائيل(   )عرب  الداخل  عرب  بتجنيد   1972 عام  اتهم 

عشرة  ملدة  بالسجن  عليه  وحكم  حلركة  فتح  تابعة  نشاطات 

سنوات؛ أعاد افتتاح مكتب احملاماة وتولى الدفاع عن السجناء 

انتخب عضوًا  وغيره؛  ياسني  أحمد  الشيخ  أمثال   السياسيني 

في الكنيست اإلسرائيلي )عن القائمة  العربية املوحدة( منذ عام 

1996؛ كان عضوًا في العديد من جلان الكنيست مثل اللجنة 

االقتصادية، اللجنة  الداخلية، وجلنة العرائض العامة؛ عضو في جلنة العلوم والتكنولوجيا وجلنة 

رقابة الدولة؛ نائب املتحدث  العام باسم الكنيست منذ عام 1999؛ عضو مجلس الشورى والهيئة 

السياسية للحركة اإلسالمية؛عضو  جلنة املتابعة العليا للجماهير العربية واللجان املتفرعة عنها مثل 

جلنة املهجرين، جلنة األسرى  والسجناء، جلنة إعادة البناء وجلنة املتابعة، أصدر العديد من الكتب 

واالبحاث حول احلوار الديني وشارك  في مؤمترات دولية ذات العالقة. 

دودين،خالد)1955-2005(
تعليمه  تلقى  عام 1955؛  اخلليل  من  بالقرب  دورا  مواليد  من 

االبتدائي والثانوي في اخلليل؛ ثم درس إدارة  األعمال واحملاسبة 

على  اللبنانية )1974 - 1978( وحصل  العربية  في اجلامعة 

شهادة بكالوريوس؛ تابع  دراساته العليا ونال شهادة ماجستير 

في القانون الدولي من جامعة دمشق في سوريا عام 1980؛ 

انتقل  إلى اململكة العربية السعودية في وقت الحق من ذلك العام وعمل كمدير مالي وإداري في 

شركة  سعودية بريطانية في الرياض؛ عني مديرًا ماليًا لبرنامج اخلليج العربي لدعم املنظمات 

التنموية التابعة  لألمم املتحدة حتى عام 1995؛ عاد إلى فلسطني عام 1996 ومت تعيينه في 

منظمة العمل الدولية  وأصبح ممثلها في منظمة التحرير الفلسطينية؛ كان من بني مؤسسي 

الصندوق القومي للعمل والرفاه  االجتماعي في فلسطني؛ توفي في القدس في 7 متوز/ يوليو 

عام 2005 ودفن في  اخلليل. 

دوماني،بشارة)1957-(
من مواليد اململكة العربية السعودية عام 1957 لعائلة فلسطينية 

عام  الفلسطينية  ترك حيفا خالل  النكبة  إلى  والتي اضطرت 

1948؛ انتقل مع عائلته إلى ضاحية في بيروت، لبنان، عام 

عندما   1970 عام  حتى  هناك  قضى  طفولته  حيث   1959

هاجروا إلى توليدو، أهايو بالواليات املتحدة األميركية؛ حصل 

على  منحة للدراسة في كلية كنيون كوليج وحصل على شهادة 

بكالوريوس تخصص تاريخ عام 1977؛ أكمل  دراساته العليا 

تاون وحصل  العربية في جامعة جورج  الدراسات  في مركز 

على شهادة ماجستير عام   1980؛ قضى عامًا في سوريا حيث حصل على منحة كاملة عام 

1982/1981؛ عاد إلى جامعة جورج تاون  حيث تابع دراسة الدكتوراه مركزًا على التاريخ 

الثقافي لفلسطني )1990(؛ عاد إلى فلسطني وأصبح  محاضرًا في جامعة بيرزيت ملدة عامني 

)1986 - 1988(؛ أستاذ مساعد في جامعة بنسلفينيا )1989 -   1997(؛ زميل ملدة عام في 

مركز ودرو ولسون للدراسات الدولية في واشنطن العاصمة، قبل االلتحاق  بجامعة كاليفورنيا، 

بيركلي، كأستاذ بروفيسور في خريف عام 1998؛ مؤسس جمعية التاريخ االجتماعي  والثقافي 

في الشرق األوسط في بيركلي؛ نظم أول مؤمتر عن تاريخ العائلة في الشرق األوسط عام   2000؛ 

نظم مؤمترًا وطنيًا عن احلرية األكادميية بعد أحداث سبتمبر 11 في بيركلي في شهر شباط/ 

 فبراير عام 2004؛ عضو جمعية الدراسات الشرق أوسطية، مشروع األبحاث واملعلومات الشرق 

أوسطية،  اجلمعية األميركية التاريخية، اجلمعية األميركية ألساتذة اجلامعة، مجلة الدراسات 

الفلسطينية، واملجلة  الدولية للدراسات الشرق أوسطية؛ له عدة مقاالت باإلضافة إلى كتابني: 

إعادة اكتشاف فلسطني: جتار  وفالحني في جبل نابلس، 1700 - 19900 )صحافة جامعة 

كاليفورنيا، 1995(، و تاريخ العائلة في الشرق  األوسط: املنزل، ممتلكات، و اجلندر )ألنبي: 

صحافة صني، 2003(. 

دويك،طالب)1952-(
من مواليد  القدس عام 1952؛ أكمل دراساته العليا في دائرة 

الفنون اجلميلة بجامعة القاهرة؛ عمل  كرسام؛ درّس في مدرسة 

وحاضر  التسعينات  أواخر  في  القدس  في  الزهور  روضة 

الفنانني  رئيسًا جلمعية  القدس؛  اجلميلة  بجامعة  الفنون  في 

الفلسطينيني ملدة ستة أعوام )1990 – 1996(؛ عضو جلنة 

 الفنون واحلرف في املنهاج الفلسطيني؛ ألف كتابًا في التربية 

الفنية للمستوي الثانوي في املدارس  الفلسطينية؛ عمل كمفتش 

لتعليم الفنون اجلميلة في مدارس القدس؛ عضو مجلس إدارة 

املسرح  الوطني الفلسطيني، نادي القدس، مركز الواسطي للفنون في القدس؛ شغل منصب 

عميد كلية الفنون   اجلميلة في جامعة القدس )2001 – 2003(؛ شارك في عدة معارض محلية 

وعاملية؛ حصل على عدة  شهادات شرف لعمله من مؤسسة التعاون وجلنة القدس؛ حصل أيضًا 

  First  Award of the Palestine Ecologic Exhibition  على عدة جوائز، مبا فيها

في القدس )عام 1986(، اجلائزة األولى “ملعرض السيد  املسيح في النص الفلسطيني”، بيت حلم 

)عام 2003(، واجلائزة الثانية “القدس في عيون الفنانني”،  رام الله )عام 2000(. 
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دويك،عزيزسالممرتضى)1948-(
يحمل  اخلليل؛  من  أصلها  لعائلة  نابلس  في   1948 عام  ولد 

في  التعليم  والثانية  في  األولى  ماجستير،  شهادات  ثالث 

وحصل  اإلقليمي؛  التخطيط  في  والثالثة  احلضري  التخطيط 

من  واإلقليمي  املعماري  في  التخطيط  الدكتوراه  شهادة  على 

جامعة بنسلفانيا في الواليات املتحدة األمريكية؛ أسس ورأس 

نابلس؛  في  الوطنية  النجاح  جامعة  في  القسم  اجلغرافي 

ترأس جلنة التربية والتعليم العالي و شارك كعضو في  جلنة 

حركة حماس  إلى  انضم  النجاح؛  جامعة  في  العلمي  البحث 

االحتالل  سلطات  من  قبل  مرات  عدة  سجن  تأسيسها؛  منذ 

الشخصيات  ضمن  وكان  السياسية،  لنشاطاته  اإلسرائيلي 

كانون  في  لبنان،  جنوب  الزهور،  مرج  إلى  أبعدوا  الذين  ناشط  شخصية(   416( اإلسالمية 

األول/ديسمبر 1992، وعمل ناطقًا باللغة  اإلجنليزية باسم املبعدين؛ عضو منتخب في مجلس 

كلية الفنون، وانتخب أمني سر إحتاد العاملني   )األساتذة واملوظفني( في جامعة النجاح، كما 

وشارك في صياغة النظام األساسي ملجلس الطلبة؛  عمل في العالقات العامة جلمعية أصدقاء 

املريض وكمستشار ملجلس عائلة دويك في اخلليل؛ ألف عدة  كتب؛ انتخب عضوًا في املجلس 

انتخابات 2006  اخلليل  في  واإلصالح عن محافظة  التغيير  كتلة  الفلسطيني عن  التشريعي 

وبعد ذلك رئيسًا للمجلس التشريعي؛ اعتقلته القوات اإلسرائيلية في 4  آب/أغسطس 2006. 

 

ديريني،نورالدين)أبوجرير()1925-2007(
ولد في الناصرة في شباط/ فبراير عام 1925؛ درس الثانوية 

الناصرة  الناصرة؛ أسس )مع أخيه( مدرسة خاصة  في  في 

واستمر فيها حتى شهر أيلول/سبتمبر عام 1948 عندما مت 

للعمل اإلذاعي في  دار اإلذاعة اإلسرائيلية في تل  استدعاءه 

أبيب؛ درّس أيضًا في مدرسة يافا احلكومية ملدة ثالثة أعوام 

التدريبية في مجال  الدورات  تلقى بعض  )1948 -   1951(؛ 

اإلعالم في اجلامعة العبرية في القدس عام 1951؛  انتقل إلى 

القدس للعمل في اإلذاعة اإلسرائيلية عام 1952؛ نال شهرة 

واسعة لتغطيته املراسم الدينية  املسيحية واإلسالمية األسبوعية 

بناء على طلب املطران مكسيموس اخلامس )جوارجيوس( احلكيم  عام 1951؛ ترقى عمله إلى 

منتج ومحرر برامج ومخرج للبرامج الدينية في القسم العربي من اإلذاعة  اإلسرائيلية؛ بدأ أول 

برنامج اختبار إذاعي في العالم العربي )عرف باسم “جنم الشهر”( في  الستينات؛  ُدعي إلى 

الفاتيكان عام 1966 لالجتماع بقداسة البابا يوحنا بولس السادس الذي باركه لعالقاته اجليدة  مع 

الكنائس املسيحية؛ بادر مبسابقات رمضان في معرفة القرآن الكرمي في آذار/ مارس عام 1967 

  )وكان ذلك سبقًا هامًا في ذلك الوقت( ومتت أول مسابقة في جامع اجلزار في عكا )مبساعدة 

هيئة  قضاة  مسلمني(؛  من برامجه األخرى تأمالته الدينية اليومية )صالة املغرب( خالل شهر 

رمضان التي  بدأت تبث بعد عام 1967؛ كان مسؤوالً عن تغطية عدة مناسبات دينية مبا فيها 

زيارة قداسة البابا بولس  السادس عام 1964 وزيارة أنور السادات إلى املسجد األقصى املبارك 

عام 1977؛ وزيارة البابا يوحنا  بولس الثاني عام 2000؛ أسس وحرر وقدم برنامج تلفزيوني 

تعيينه  الكنيست؛ مت  من  جائزة  على  لذلك  وحاز  نتيجة  القومي  والسلوك  األخالق  عن  تعليمي 

مستشارًا بالدرجة اخلاصة للمدير العام لسلطة اإلذاعة  والتلفزيون اإلسرائيلي عام 2002؛ محرر 

مسئول بالدرجة األولى لبرامج األعياد واملناسبات واإلذاعات  الدينية لدى املسلمني واملسيحيني في 

القسم العربي من التلفزيون واإلذاعة اإلسرائيلية؛ حاز على  عدة جوائز شرف، مبا فيها ميداليات 

من الفاتيكان والكنائس املسيحية ودائرة األوقاف األردنية؛ توفي في  القدس في 2007. 

الديك،أحمدفوزي)1960-(
من مواليد قرية كفر الديك )قرب رام الله( عام 1960؛ حاصل 

على شهادة بكالوريوس في علم االجتماع  من جامعة بيرزيت 

عام 1982؛ قامت قوات االحتالل بإبعاده من البالد لعضويته 

في حركة فتح وعاش في  جنوب لبنان من نيسان/ إبريل حتى 

حزيران/ يونيو عام 1988؛ انتقل إلى تونس في شهر متوز/ 

يوليو عام   1988؛ مت تعيينه ممثاًل ملنظمة التحرير الفلسطينية 

تابع دراساته  العليا  الوقت  نفس  عام 1991؛ في  في جنيف 

وحصل على شهادة ماجستير ودكتوراه في علم االجتماع في 

تونس وتخرج عام 1994؛ عاد إلى  البالد مع عودة قيادة منظمة 

التحرير في العام نفسه؛ عضو في اللجنة احلركية العليا واملجلس الثوري  حلركة فتح؛ انتخب 

عضوًا في املجلس التشريعي الفلسطيني )فتح( ملنطقة سلفيت في االنتخابات  التشريعية التي 

جرت في كانون الثاني/ يناير عام 1996؛ كان عضوًا في اللجنة السياسية للمجلس  التشريعي 

الفلسطيني؛ عني سفيرًا للسلطة الفلسطينية في اليمن عام 2006. 

الديك،نفيسة)1940-(
ولدت في قرية كفر نعمة بالقرب من رام الله عام 1940؛ ناشطة 

في القضايا املجتمعية وحولت بيتها إلى  مركز للتأهيل والتعليم 

والتطريز  اخلياطة  تعلم  على  قريتها  في  النساء  دربت  حيث 

والطبخ واإلنتاج؛ قامت   بإقناع منظمة غير حكومية في منطقتها 

بفتح صفوف حملو األمية وتعلم القراءة والكتابة للكبار في قريتها 

 ومتكنت هي وزميالتها من تعلم القراءة والكتابة عام 1981؛ 

كانت ناشطة سياسيًا واعتقلتها القوات  اإلسرائيلية عام 1981 

ومرة أخرى عام 1993؛ نشطت في مجال دعم وتشجيع تعليم 

البنات وعملت  باجتاه دعم متويل مدرسة للبنات في قريتها عام 

1986؛ كانت إحدى ثمانية نساء فلسطينيات مت  ترشيحهّن جلائزة نوبل للسالم كجزء من مشروع 

1000 امرأة جلائزة نوبل للسالم للعام 2005. 
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رأفت،صالح)1945-(

ولد في بلدة عرابة )قرب جنني( عام 1945؛ درس في مدارس 

عرابة، جنني ونابلس؛ أنهى الثانوية العامة  عام 1964 في كلية 

النجاح الوطنية بنابلس؛ انضم إلى حركة القوميني العرب عام 

ومسؤواًل  جنني  منطقة  في  في  قيادتها  عضوًا  وأصبح   1961

عن منظمتها الطالبية؛ تولى مسؤولية حركة القوميني العرب في 

 اجلزائر منذ عام 1964 وحتى عام 1967؛ التحق بجامعة اجلزائر 

في تشرين األول عام 1964 حيث درس  التجارة وبقي فيها حتى 

حرب حزيران عام 1967؛ ساهم بتأسيس فرع االحتاد العام 

لطلبة فلسطني في  اجلزائر، وانتخب رئيسًا للهيئة اإلدارية األولى وشارك عام 1965 في املؤمتر 

الرابع لالحتاد في القاهرة  وانتخب عضوًا في املجلس اإلداري لالحتاد؛ اعتقل في اجلزائر عدة 

أسابيع بعد اإلطاحة بالرئيس أحمد  بن بال، أحد قادة الثورة اجلزائرية، عام 1965؛ تلقى التدريب 

العسكري في اجليش اجلزائري عامي 1965   - 1967 وفي اجليش العراقي عام 1968؛ عاد إلى 

البالد بعد االحتالل الفلسطيني للضفة الغربية عام   1967 وساهم في تأسيس اجلبهة الشعبية 

لتحرير فلسطني وأصبح عضوًا في قيادتها العسكرية  والسياسية؛ انشق عن اجلبهة الشعبية لتحرير 

فلسطني في شباط/فبراير 1969 وساهم في تأسيس  اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني، حيث 

عمل ناطقًا رسميًا لها و عضو مكتبها السياسي وأمني سرها  وتولى مسؤولية متابعة منظمتها في 

األراضي الفلسطينية احملتلة؛ عضو القيادة العسكرية الفلسطينية  األولى وعضو اللجنة املركزية 

للمقاومة الفلسطينية ما بني 1969-1971؛ عضو املجلس الوطني  الفلسطيني منذ عام 1969 

ملنظمة  التنفيذية  في  اللجنة  انتخب عضوًا  الفلسطينية؛  التحرير  ملنظمة  املركزي  املجلس  وفي 

التحرير)ممثاًل اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني( عام 1971؛ عضو في جلنة  الوطن احملتل 

وجلنة شؤون االنتفاضة في منظمة التحرير؛ اعتقل من قبل السلطات األردنية في معتقل  اجلفر 

الصحراوي في أعقاب معارك أحراش جرش في متوز/يوليو 1971 وحتى أيلول/سبتمبر 1973 

عندما  مت إطالق سراحه كجزء من العفو العام الذي صدر بحق أعضاء اجلبهة الدميقراطية؛ في 

عام 1974 مت  اعتقاله مرة أخرى من قبل السلطات األردنية وإبعاده إلى سوريا في أيار/مايو 

عام 1976؛ عاد إلى األردن  عام 1989؛ انشق مع ياسر عبد ربه عن اجلبهة الدميقراطية لتحرير 

فلسطني في آذار/مارس 1990 ليتم  تأسيس االحتاد الدميقراطي الفلسطيني )“فدا”( وأصبح 

عضوًا في مكتبه السياسي؛ عاد إلى فلسطني  في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1995؛ مت انتخابه 

 أمني عام “فدا” في شباط/فبراير 1996 ومت جتديد  انتخابه في كانون الثاني/يناير 2000 . 

رافع،عليمصطفى)1941-(
ولد في دير األسد، قضاء عكا عام 1941؛ أنهى دراسته الثانوية 

القدس  التحق باجلامعة  العبرية في  ثم  في كفر ياسيف ومن 

في  كان عضوًا  احلقوق؛  في  الليسانس  على شهادة  وحصل 

حركة األرض؛ سجن  ملدة شهرين ألنه سافر إلى القدس دون 

تصريح من احلاكم العسكري وخضع لالعتقال املنزلي مدة  خمس 

سنوات؛ مع بدء معارك عام 1967 اعتقل ملدة 18 يومًا في سجن 

الدامون القريب من حيفا؛ عمل  في القدس في مكتب احملامي 

حنا نقارة؛ يعمل حاليًا في قضايا األحوال الشخصية؛ شارك 

في عدة  مؤمترات ودورات وكتب العديد من الدراسات واملقاالت 

االجتماعية واألدبية والسياسية وعبر فيها عن  أفكاره املبنية على مبادئ العدالة االجتماعية.  

الراهب،متري)1962-(
ولد في مدينة بيت حلم عام 1962؛ نشأ في بيت حلم وانضم 

إلى كلية الكتاب املقدس؛ حصل على  درجة البكالوريوس في 

في  ميشن  البروتستانتي من سمنارية هرمانسبرغ  الالهوت 

أملانيا عام 1980-  1984، ثم انضم إلى جامعة فيليبس    في 

مدينة ماربورغ األملانية ليكمل دراسته في علم الالهوت،  فحصل 

على درجة املاجستير عام 1985 ثم درجة الدكتوراة عام 1988؛ 

عاد إلى البالد وأصبح قسيسًا  في الكنيسة اللوثرية في بيت 

أستاذ  منصب  بني 1988-2003؛ شغل  ما  الفترة  في  حلم 

مساعد في  الكلية اإلجنيلية في بيت حلم منذ عام 1988 وحتى 

عام 1993؛ تولى منصب مدير حترير في مركز اللقاء  للدراسات الدينية والتراثية في األرض 

املقدسة الكائن في بيت حلم في الفترة ما بني 1992-1996؛  أسس مركز بيت حلم العاملي 

عام 1995 وشغل منصب املدير منذ ذلك الوقت؛ شارك في تأسيس  مؤسسات ومراكز أخرى 

كان من ضمنها أكادميية ومدرسة دار الكلمة عام 2002 ومركز الرعاية الصحية  عام 2003؛ 

أقام في الكنيسة املشيخية في الواليات املتحدة عام 2003 كمشارك في البعثة وأستاذ  زائر في 

سمينارية لويزفيل املشيخية الالهوتية في العام ذاته؛ حصل على درجة الدكتوراه الفخرية من 

 جامعة كونكورديا في إيللينويس، باإلضافة الى جائزة ويتنبرغ لتعاونه مع الكنيسة واملجتمع عام 

2003 ؛  ألف العديد من الكتب باللغتني اإلجنليزية واألملانية، باإلضافة الى كتاب أنا فلسطيني 

بيت حلم حتت   “ بامليرا 1998؛ و  مسيحي)1995(؛   ”احلاضر واملستقبل”- من منشورات 

احلصار”- أوغسبورغ فورتس 2004؛  مت ترجمة كتبه إلى عدة لغات.           

رباني،محمودسليم)2002-1934(
ولد في وادي صعب، حيفا لعائلة من طيرة حيفا عام 1934؛ 

نزح مع عائلته خالل النكبة الفلسطينية إلى  لبنان ثم سوريا 

حيث أقام في دمشق، وفيها أكمل تعليمه الثانوي؛ ثم حصل 

على بعثة للدراسة في  اجلامعة التقنية في دلفت، هولندة عام 

1956؛ أسس مكتب الشرق األوسط لدعم العالقات االقتصادية 

الزراعية  املنتجات  تصدير  مجال  في  عملت  خاصة    )شركة 

كان  ضيف شرف  العربية(؛  الدول  إلى  هولندة  من  واألغذية 

خالل احتفاالت االستقالل في اجلزائر عام 1962 تقديرًا لدوره 

في حركة االستقالل اجلزائرية  من خالل جهوده على احلدود 

لدولة  تعيينه قنصاًل فخريًا  الفاصلة بني اجلزائر وتونس؛ مت 

الكويت لهولندة  عام 1966 وكان أبرز املتحدثني باسم العرب والفلسطينيني في هولندة؛ عمل على 

تعزيز العالقات ما بني  هولندة والعالم العربي وكان له دورًا بارزًا خالل املقاطعة العربية لهولندة 

في مجال النفط عام 1973  وحاول شرح وجهة النظر العربية وتوثيق العالقة ما بني الشعبني؛ 

أسس جمعية باسم والدته لطفية  الرباني عام 1979 لتعزيز العالقات األوروبية العربية والتبادل 

الثقافي؛ ترك احلياة الدبلوماسية الكويتية عام   1985 وعمل قنصاًل فخريًا لهولندة في األردن 

)حتى عام 1989(؛ كان عضوًا في املجلس الوطني  الفلسطيني في األعوام 1991-1996؛ توفي 

من املرض عام 2002.   

الرجوب،جبريل)1953-(
ولد في دورا، اخلليل عام 1953؛ حكم عليه بالسجن وهو في 

سن اخلامسة عشرة لقيامه بإلقاء قذيفة  على قوات االحتالل 

السجون  داخل  عمره  من  سنة   17 أمضى  اإلسرائيلي؛ 

ضمن  سراحه  إطالق  جرى  ؛   )1985-1968( اإلسرائيلية 

منذ  فتح  حركة  في  ناشط  1985؛  عام  أسرى  تبادل  عملية 

ورئيس  فتح  الثوري حلركة  في  املجلس  العام 1970؛ عضو 

احلركة في الضفة الغربية في الفترة ما بني 1985-1988؛ مت 

ترحيله  من الضفة الغربية إلى لبنان عام 1988 بسبب نشاطه 

في االنتفاضة األولى؛ بعد ذلك عمل في مكتب  قيادة منظمة 

التحرير الفلسطينية في تونس حيث أصبح نائب القائد خليل الوزير ثم أصبح مساعدًا  لرئيس 
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املنظمة ياسر عرفات بعد استشهاد خليل الوزير؛ عاد إلى الضفة الغربية في أيار/مايو عام   1994 

وعينه الرئيس الراحل ياسر عرفات مسؤوالً عن اجلهاز األمني الفلسطيني في منطقة أريحا ؛ في 

 عام 1995 مت تعيينه رئيسًا جلهاز األمن الوقائي في الضفة الغربية؛ قرر الرئيس الراحل ياسر 

عرفات  تعيينه مستشارًا لألمن القومي برتبة عميد في آب/أغسطس 2003؛ أعاد الرئيس محمود 

 عباس تعيينه مستشارًا لألمن القومي برتبة لواء في عام 2005؛ عضو املجلس الثوري الفلسطيني 

واملجلس  املركزي الفلسطيني، استقال من منصبه في مطلع العام 2006 وتفرغ للدراسة اجلامعية 

في جامعة  القدس؛ انتخب رئيسًا الحتاد الكرة الفلسطينية في حزيران 2008.  

رشيد،هارونهاشم)1927-(
ولد في مدينة غزة عام 1927؛ تخرج في كلية غزة عام 1947؛ 

حاز على دبلوم املعلمني وعمل مدرسًا  للغة العربية في الفترة بني 

1947-1954؛ عمل مسئوالً لدائرة اإلعالم في مكتب احملافظ 

العام ملدينة  غزة؛ أصبح مديرًا إلذاعة صوت العرب في غزة عام 

1954؛ مت تعيينه عام 1965 مسؤوالً لقسم اإلعالم  لدى منظمة 

التحرير الفلسطينية وجبهة التحرير الفلسطينية في قطاع غزة؛ 

القاهرة عقب  في  الفلسطينية  منظمة  التحرير  مكتب  في  عمل 

احتالل غزة عام 1967؛ أحد مؤسسي إحتاد الكتاب الفلسطينيني 

الدول  تابعة جلامعة  في عدة جلان  فلسطني  مّثل   عام 1966؛ 

العربية ومبعوثها الدائم لدى اجلامعة  العربية؛ انتقل إلى تونس 

عام 1979 عندما مت نقل مقر جامعة الدول العربية إليها مؤقتًا )حتى عام 1990(  واستمر ممثاًل 

لفلسطني لدى جامعة الدول واملنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ حرر العديد من  املقاالت في 

غزة، كما عمل محررًا مسئوالً ملجلة شؤون عربية التي كانت تصدر عن جامعة الدول عام   1980؛ 

عضو املجلس الوطني الفلسطيني؛ حاز على العديد من اجلوائز ألعماله األدبية، باإلضافة إلى 

 حصوله على اجلائزة األولى للقصيدة العربية من قبل راديو لندن عام 1988؛ مت تلحني قصيدته 

سنرجع  يوما وقامت املطربة اللبنانية الشهيرة فيروز بغنائها وحظيت إثر ذلك بشهرة واسعة معبرة 

عن حنني  الالجئني الفلسطينيني وإصرارهم على حقهم في العودة الى الوطن.  

رعد؛خليل)1957-1854(
ولد في قرية لبنانية عام 1854؛ انتقل وعائلته الى مدينة القدس 

بعد وفاة والده في أوائل عام 1860؛  حيث تلقى علومه املدرسية؛ 

“جرابيد  أستوديو  في  الفوتوغرافي  التصوير  في  تدريبًا  تلقى 

كريكوريان” في  شارع يافا في مدينة القدس؛ وفي عام 1890 

األحداث  كافة  بتغطية  عني  والذي  به  خاص  أستوديو  أسس 

 احلياتية اليومية؛ انتقل إلى سويسرا عام 1914 لتلقي أحدث ما 

توصل إليه العلم في مجال الفن  التصويري ثم عاد إلى القدس 

أهم  بتصوير  كاميرته  قامت  عام 1948؛  حتى  مصورًا  وعمل 

األحداث  السياسية في عصره والتنقيبات األثرية هذا إضافة 

إلى احلياة الريفية؛ كان يقوم ببيع معدات التصوير  للسياح في 

السياحية  البطاقات  بيع  الى  باإلضافة  به  اخلاص  األستوديو 

البريدية وبإمكانية التصوير باألزياء  التقليدية والفلكلورية؛ التي 

الى  انتقل  نكبة 1948  تاريخيًا؛ ومع أحداث  أصبحت مرجعًا 

مدينة اخلليل ثم  إلى قريته اللبنانية وأخيرًا عاد إلى القدس حيث مت دعوته للعيش داخل مجمع 

بطريركية الروم األرثوذكس  حيث بقي هناك حتى وفاته عام 1957 في مدينة القدس؛ مت التبرع 

باألرشيف اخلاص به ملؤسسة  الدراسات الفلسطينية في بيروت.  

الرنتيسي،عبدالعزيزعلي)2004-1947(
ولد عام 1947 في بلدة يبنة الواقعة بني مدينتي يافا وعسقالن؛ 

جلأ إلى مدينة خان يونس خالل نكبة  عام 1948، حيث درس 

عام  وتخرج  يونس  الغوث في مخيم خان  وكالة  في  مدرسة 

1965؛ درس طب  األطفال في جامعة اإلسكندرية وتخرج عام 

1971 بدرجة طبيب؛ انضم إلى جماعة اإلخوان املسلمني  أثناء 

تواجده في مصر؛ لدى عودته إلى غزة، مارس مهنة الطب في 

املستشفيات احلكومية ما بني   1972-1974؛ أسس عام 1973 

عام  اإلسكندرية  جامعة  إلى  عاد  غزة؛  في  اإلسالمي  املركز 

1974  ليتخصص في مجال طب األطفال وحصل على درجة 

املاجستير عام 1976؛ عمل طبيبًا مسؤوالً في  مستشفى النصر 

احلكومي في خان يونس عام 1976 وحتى إقالته من قبل السلطات اإلسرائيلية عام   1983؛ 

انضم إلى كلية العلوم في اجلامعة اإلسالمية في غزة لدى افتتاحها عام 1978؛ مت سجنه 

للمرة  األولى عام 1983 بسبب محاولته تنظيم ثورة ضد اإلدارة املدنية اإلسرائيلية في قطاع 

غزة؛ وفي منتصف  الثمانينات، حشد الكتلة اإلسالمية في انتخابات مجلس الطلبة في اجلامعة 

اإلسالمية وفازت الكتلة  بصوت األغلبية الساحقة؛ عني عام 1986  محاضرًا في كلية العلوم 

في اجلامعة اإلسالمية في غزة  ومشرفًا لعيادتها الطبية؛ مت سجنه عدة مرات خالل االنتفاضة 

األولى )مجموع أربع سنوات( وذلك  النخراطه في حركة حماس عام 1987؛ أطلق سراحه من 

السجن في 12 كانون األول/ديسمبر عام   1991؛ انضم في شباط/فبراير 1992 إلى نقابة 

أطباء غزة؛ مّثل حماس في معاهدة الصلح في متوز/يوليو   1992، والتي وضعت حدًا للنزاع 

الفلسطيني – الفلسطيني في مدينة غزة )وقام بتوقيعه نيابة عن  منظمة التحرير الفلسطينية 

الدكتور حيدر عبد الشافي(؛ كان ضمن مجموعة املبعدين اإلسالميني إلى  مرج الزهور عام 

1992 وكان الناطق الرسمي لهم؛ مت اعتقاله مجددًا بعد عودته من مرج الزهور في  كانون األول/

ديسمبر عام 1993، ومتت محاكمته في آب/أغسطس 1995 وذلك النتمائه إلى تنظيم “غير 

 قانوني”؛ أطلق سراحه في نيسان/أبريل 1997؛ رفض اتفاقية أوسلو وعارضها؛ اعتقلته السلطة 

الناطق  األعوام 2000-2001؛  خالل  اعتقاله  وأعادت   1998 نيسان/أبريل  في   الفلسطينية 

الرسمي باسم  حركة حماس في غزة؛ جنا من محاولة اغتيال من قبل إسرائيل في 9 حزيران/

يونيو 2003؛ أحد عناصر  حركة حماس الستة الذين اتهمهم الرئيس األمريكي جورج بوش 

باإلرهاب الدولي في آب/أغسطس   2003 ومت تباعًا جتميد أمواله في الواليات املتحدة األمريكية؛ 

قائد حماس في قطاع غزة بعد اغتيال  الشيخ أحمد ياسني من قبل إسرائيل في 22 آذار/مارس 

 2004 ؛ مت اغتياله في هجوم طائرة مروحية  إسرائيلية في غزة في 17 نيسان/أبريل 2004.  

روحانا،ندمي)1950(
ولد في مدينة حيفا عام 1950؛ حصل على شهادة البكالوريوس 

في علم النفس واإلحصاء من جامعة  حيفا عام 1972؛ أكمل 

دراسته ونال شهادة املاجستير في علم النفس في أستراليا عام 

1979 وشهادة  الدكتوراه في علم النفس االجتماعي في جامعة 

إلى  فلسطني  عودته  لدى  األمريكية    عام 1985؛  ستيت  واين 

عمل محاضرًا في قسم علم النفس في جامعة النجاح الوطنية 

في نابلس في األعوام 1985-  1986 كما شغل منصب عميد 

البحث االجتماعي؛ أصبح أستاذ بحث وتدريس في معهد فان 

)بحث  زائر  وأستاذ   1987  -1985 بني  ما  في  القدس  لير 

النفس في جامعة هارفارد  الدكتوراه في مجال  علم  بعد  بدراسات ما  قيامه  أثناء  وتدريس( 

في األعوام 1989-1990؛ أستاذ مساعد )بحث وتدريس( في قسم علم  النفس التابع لكلية 

بوسطن في الفترة ما بني 1990- 1997؛ زميل ملركز جامعة هارفارد للشؤون الدولية  منذ عام 

1992- 2002؛ أستاذ مساعد في جامعة ماساتشوستس في الفترة ما بني 1997-2000؛ عام 

  1999 عنّي أستاذًا مساعدًا زائرًا في قسم علم االجتماع في جامعة تل أبيب؛ مدير ومؤسس 

العام 2000؛ شغل  الكرمل في حيفا منذ  التطبيقي- مدى  للبحث االجتماعي  املركز  العربي 

منصب أستاذ  مساعد في دائرة علم االجتماع في جامعة تل أبيب منذ العام 2001؛ كما عمل 

أستاذًا زائرًا )بحث  وتدريس( في كلية فلتشر للدراسات القانونية والدبلوماسية في جامعة تافتس 

 Tufts University؛ منذ  العام 2004 ترأس معهد حتليل وحل النزاعات في جامعة جورج 

ماسون؛ كتب ونشر العديد من املقاالت  واألبحاث.         
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روك،ألفردبطرس)1956-1885(
الالتني  طائفة  عن  مسؤوالً  كان  1885؛  عام  يافا  في  ولد 

الفلسطينية في يافا؛ كان مناهضًا للصهيونية؛  سافر إلى اليونان 

السلطات  أبعدته  يهودي؛  مهاجر  قتل  عملية  عام 1905 عقب 

العثمانية إلى األناضول  عام 1916 وذلك لتأييده لثورة الشريف 

السابعة  الدورة  في  في حزيران/يونيو 1928  انتخب  حسني؛ 

 للمؤمتر الوطني الفلسطيني؛ أصبح عضو الوفد الفلسطيني في 

اليهودية إلى  لندن عام 1930 حيث طالب بوضع حد  للهجرة 

البالد ومصادرة األراضي؛ انتخب نائبًا لرئيس احلزب العربي 

الفلسطيني في  آذار/مارس 1935؛ عضو اللجنة العربية العليا 

األولى التي تأسست سنة 1936 ممثاًل اجلالية املسيحية؛  أحد أعضاء وفد مؤمتر لندن الذي عقد 

في قصر سانت جيمس في شباط/فبراير 1939؛ عضو الوفد  الفلسطيني إلى مؤمتر لندن حول 

مستقبل فلسطني في العامني 1946 و 1947؛ عضو مجلس يافا  احلكومي؛ توفي عام 1956.

الريس،زهيربشير)1996-1933(
ولد في الناصرة عام 1933؛ نشأ في غزة حيث التحق مبدرسة 

اإلمام الشافعي االبتدائية؛ انتقل إلى  املدرسة الثانوية القومية في 

حلوان جنوب القاهرة؛ حصل على شهادة في احلقوق من جامعة 

القاهرة   )فؤاد األول سابقًا( عام 1954 وحصل على إجازة في 

دخل  جامعة  1955؛  عام  الثاني/نوفمبر  تشرين  في  احلقوق 

القاهرة عام 1956 ليكمل دراسة املاجستير في االقتصاد لكن 

مت اعتقاله من قبل القوات  اإلسرائيلية في أعقاب حرب سيناء/

السويس مع مصر في العام نفسه؛ كان عضوًا مؤسسًا ومحررًا 

 مسؤوالً  عن صحيفة التحرير بني 1957-1960؛ أحد مؤسسي 

ونائب أمني عام احتاد احملاميني العرب    )في الفترة بني 1959-1963(؛ أصدر جريدة أخبار 

اليوم في 1961 )بالتعاون مع دار للنشر في القاهرة(؛  عضو املجلس التنفيذي لإلحتاد الوطني 

بني 1962-1965؛  مجلسه  التشريعي  وعضو  بني 1965-1961  لغزة  املصري  احلكم  خالل 

أصدر وحرر جريدة أخبار فلسطني اليومية في غزة بني 1963-1967، ثم  شغل منصب رئيس 

مجلس إدارتها في الفترة ما بني 1963-1965؛ عضو مؤسس الحتاد الصحفيني العرب  في 

الكويت عام 1965 ونائب األمني العام لإلحتاد حتى عام 1967؛ أمني عام إلحدى فروع اللجنة 

املجلس  الفلسطينية من عام 1965-1967؛ عضو  التحرير  للتضامن مع منظمة   الفلسطينية 

الوطني  الفلسطيني؛ أسس عالقات مع قادة تاريخيني )مثل فيديل كاسترو، جيفارا، سوكارنو(؛ 

عضو مجلس أمناء  جامعة بيرزيت منذ عام 1972؛ أصدر مجلة محلية بعنوان العلوم في غزة ما 

بني 1975-1987؛ كان عضو  هيئة إدارية جلريدة  الفجر ورئيسها بني عامي 1976-1979؛ 

اعتقلته القوات اإلسرائيلية عام 1978 مع  بداية محادثات كامب ديفيد؛ عضو جلنة التوجيه الوطني 

ما بني 1979-1982 وفرضت عليه اإلقامة اجلبرية  عام 1979؛ أسس وحرر، باالشتراك مع حنا 

سنيورة، مجلة املوقف األسبوعية في الفترة ما بني 1979-  1987؛ منع من السفر منذ عام 1980 

وحتى أوائل التسعينات؛ عضو مجلس إدارة مركز غزة للحقوق  والقانون منذ عام 1985؛ تابع 

حتصيله العلمي وحصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة  كاليفورنيا للدراسات العالية 

عام 1988؛ شارك مع فيصل احلسيني في تأسيس جمعية الدراسات  العربية في القدس عام 

1989؛ توفي في 26 أيار/مايو 1996.

الريس،منيرمحمدطاهر)1974-1916(
في  االبتدائي  تعليمه  تلقى  1916؛  عام  غزة  مدينة  في  ولد 

بعاليا في  ثم في كلية اجلامعة  الوطنية  الثانوية  مدرسة غزة 

لبنان؛ شارك في الثورة الفلسطينية  عام 1936- 1939؛ ُعنّي 

نادي  وترأس  أسس  موظفًا   )1937-1944(؛  غزة  بلدية  في 

الشباب العربي الفلسطيني وفرقته الفنية “اجلوالة” عام 1940 

 وأصبح قائد منظمة الشباب العرب في جنوب فلسطني؛ انتخب 

عضوًا في مجلس غزة احلكومي عام   1945؛ عمل رئيسا لقوات 

الفتوة بقيادة احلاج أمني احلسيني عام 1947؛ أصبح مدير 

)والتي  “اجلهاد املقدس”  قسم السياسة  اخلارجية لصحيفة 

أصبحت فيما بعد تعرف بصحيفة “اللواء”( والتي كانت تصدر 

 بشكل متقطع بني عامي 1951-1956؛ عني نائبًا لرئيس بلدية غزة عام 1953 ورئيسًا للبلدية 

عام 1955؛  أقيل من منصبه من قبل السلطات اإلسرائيلية عقب احتاللها ملدينة غزة عام 1956؛ 

مت قصف منزله  وسجن حتى آذار/مارس 1957 لدى عودة اإلدارة املصرية الى غزة؛ عمل 

على تطوير البنية التحتية في  غزة؛ ترأس وفد فلسطني في مؤمتر تضامن الشباب األسيوي - 

األفريقي إلى القاهرة عام 1958 ووفد  فلسطني ملؤمتر تضامن الشعوب اآلسيوية - األفريقية 

في كوناكري، غينيا عام 1960 والوفد ذاته في  أندونيسيا عام 1961؛ ترأس أيضا اللجنة 

التأسيسية لإلحتاد القومي العربي الفلسطيني عام 1958  وانتخب رئيسا للجنتها التنفيذية 

العليا عام 1960؛ أشرف على حترير مجلة نداء العودة؛ استقال من  مناصبه الرسمية عام 

1965، مكرسا وقته للعمل السياسي؛ أسس حركة “طالئع املقاومة الشعبية”  والتي قدمت الدعم 

للفصائل الفلسطينية مثل حركة فتح واحلركة الوطنية العربية؛ اعتقل  مرتني من قبل  السلطات 

اإلسرائيلية عام   1968 و 1969 لكن مت إطالق سراحه بسبب تدهور حالته الصحية؛ مت إبعاده 

 إلى لبنان في 13 أيلول/سبتمبر 1970 مع الدكتور حيدر عبد الشافي بسبب دعمهما لنشاطات 

 منظمة التحرير الفلسطينية؛ أطلق سراحه جراء تدخل مكتب األمني العام لألمم املتحدة وأعيد 

إلى  مدينة غزة حيث توفي في مستشفى الشفاء في آذار/مارس 1974.  

الريس،ناهضمنير)1937-(
ولد في مدينة غزة عام 1937؛ تعلم في مدرسة اإلمام الشافعي 

في غزة ثم تلقى دراسته الثانوية في  مدرسة فلسطني؛ درس 

احلقوق في جامعة القاهرة وتخرج عام 1963؛ كان ناشطًا في 

اإلحتاد العام  للطلبة الفلسطينيني؛ عاد إلى غزة وأخذ يكتب 

كانون  في  إلى مصر  انتقل  فلسطني؛  أخبار  مقاالت جلريدة 

 الثاني/يناير 1965، حيث خدم في اجليش هناك ثم أصبح 

األردن  انتقل  إلى  الفلسطيني؛  التحرير  جيش  لدى  مالزم 

عام 1968 لينضم إلى جيش التحرير في جرش؛ انضم إلى 

وأصبح   1970 عام  في  دمشق  الفلسطيني  التحرير  جيش 

التحرير  الفلسطيني؛  املوظفني جليش  دائرة شؤون  رئيس  العسكري؛ أصبح  رئيس جناحها 

انضم الى حركة فتح عام 1972؛ ترأس احملكمة العسكرية ملنظمة التحرير في الفترة ما  بني 

1970-1994؛ عاد إلى فلسطني عام 1994؛ شغل منصب قاضي في احملكمة العليا إلى حني 

 استقالته عام 1995، حيث رشح نفسه في انتخابات املجلس التشريعي الفلسطيني؛ انتخب 

عضوًا في  انتخابات كانون الثاني/يناير 1996 عن دائرة غزة االنتخابية؛ عمل نائبًا لرئيس 

املجلس التشريعي  الفلسطيني بني 1996-1997؛ ترأس مجلس إدارة اجلمعية الفلسطينية 

للعلوم القانونية عام 2000 كما  عمل رئيسًا لتحرير مجلة آفاق اقتصادية؛ عني وزيرًا للعدل في 

تشرين الثاني/نوفمبر 2003 وذلك في  حكومة السلطة الفلسطينية)واستمر في منصبه هذا حتى 

شباط/فبراير 2005 في أعقاب التغييرات  الوزارية التي طرأت بسبب االنتخابات(؛ استقال من 

منصبه في آب/أغسطس 2004 بسبب حالة الفوضى  املستمرة في األراضي احملتلة وانعدام 

االستقاللية في اجلهاز القضائي الفلسطيني؛ له العديد من  املؤلفات الشعرية باإلضافة إلى 21 

كتابًا لألطفال؛ كتب أيضًا في مواضيع سياسة ولبرامج الراديو  والتلفزيون؛ قام بترجمة العديد 

من الكتب من اللغة اإلجنليزية؛ من أهم أعماله األدبية عندما يزهر  البرتقال )1978(؛ وغناء إلى 

مدن فلسطينية )1986(.
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الرمياوي،آمنة)1957-(
على  عام 1957؛ نشطت  الله(  رام  )قرب  بيت رميا  في  ولدت 

املرأة؛ متركز  والنقابي وركزت على  قضايا  الصعيدين األهلي 

معظم عملها حول املرأة الفلسطينية العاملة؛ شغلت منصب نائب 

رئيس اإلحتاد  العام لنقابات عمال فلسطني حتى عام 1994؛ 

منعتها السلطات اإلسرائيلية من السفر ملدة خمسة  عشر عاما 

)1982-1997( واعتقلتها في الفترة بني 1991-1993؛ كانت 

من ضمن 1000 امرأة من حول  العالم اللواتي مت ترشيحهن 

لنيل جائزة نوبل للسالم  للعام 2005.  

الرمياوي،قاسم)1983-1918(
ولد في بيت رميا )قرب رام الله( عام 1918؛ تلقى تعليمه في 

مدرسة الرشيدية والكلية العربية في  القدس؛ عمل محاسبًا لدى 

إدارة البريد البريطانية؛ انضم إلى احلزب العربي عام 1944؛ 

عمل محررًا  لصحيفة الوحدة املقدسية ما بني 1945-1947؛ 

أسس عام 1947 - باالشتراك مع عبد القادر  احلسيني - قوات 

اجلهاد املقدس ومت تعيينه قائدًا لها في القدس ورام الله خلفا 

لعبد القادر احلسيني  عقب استشهاد األخير عام 1948؛ في 

أعقاب دخول القوات األردنية إلى بيرزيت ُمنع من الدخول إلى 

 املنطقة بسبب نشاطه السياسي؛ انتقل إلى دمشق فالقاهرة؛ 

درجة  على  في  القاهرة وحصل  األمريكية  اجلامعة  إلى  انضم 

البكالوريوس في علم االجتماع عام 1952؛ أصبح الناطق الرسمي حلكومة  عموم فلسطني لدى 

هيئة األمم املتحدة؛ أكمل حتصيله العلمي في جامعة كولومبيا في الواليات  املتحدة األمريكية 

وحصل على درجة املاجستير عام 1954 ثم الدكتوراه عام 1956؛ نشر العديد من  املقاالت في 

جريدة البيان التي كانت تصدر في نيويورك؛ عمل مدير عام ملناجم شركات الفوسفات في  األردن 

حتى عام 1960؛ ترأس في العام 1964 وفود منظمة التحرير الفلسطينية في بعثاتها املختلفة 

 الى مدن أمريكا الالتينية؛ عضو أول جلنة تنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية والتي تأسست في 

 آب/أغسطس 1964 حيث عمل مديرًا للشؤون العربية؛ انتخب عضوًا في مجلس النواب األردني 

التاسع  في الفترة ما بني 1967-1976؛ كلفه امللك حسني بن طالل بتشكيل احلكومة في 3 

متوز/يوليو 1980  عقب وفاة رئيس الوزراء عبد احلميد شرف؛ استقال من منصبه في 28 آب/

أغسطس 1980؛ من أهم  إصداراته إشارة اخلطر )1951( التي ترجمت الى اللغة اإلجنليزية 

وتعكس معاناة الالجئ الفلسطيني؛  توفي في عمان عام 1983. 

     

ز 
الزبري،مصطفىعلي)أبوعليمصطفى()2001-1938(
ولد في عرابة )قضاء جنني( عام 1938؛ درس في عرابة ثم 

عمل في الزراعة؛  انتقل إلى عمان عام    1950؛ انتسب إلى 

حركة القوميني العرب عام 1955؛ كان عضوًا في النادي القومي 

العربي في عمان؛  اعتقلته السلطات األردنية مع إعالن األحكام 

العرفية في األردن ومنع نشاط األحزاب السياسية عام   1957؛ 

أمضى خمسة أعوام في معتقل اجلفر الصحراوي ومت إطالق 

سراحه عام 1961؛ أصبح مسؤوالً  عن حركة القوميني العرب 

الصعيدين  على  وعمل  الغربية  للضفة  الشمالية  املنطقة  في 

الشعبي  والعسكري؛ تلقى التدريب العسكري السري في مدرسة 

أنشاصي احلربية في مصر عام 1965 ثم عاد  ليقود حركة القوميني العرب في األردن عام 

1966 حتى قيام السلطات األردنية باعتقاله في نفس العام؛  أوقف إداريًا لبضعة أشهر في 

سجن الزرقاء وأطلق سراحه دون محاكمة؛  بعد حرب حزيران عام 1967  أسس مع جورج 

حبش وعدد من الرفاق اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني وأصبح من قياداتها في  الضفة الغربية؛ 

نظم عمليات الكفاح املسلح للجبهة الشعبية في فلسطني وشكل خاليا سرية لها؛ عضو  املجلس 

الوطني منذ عام 1968؛ أصبح القائد العسكري للجبهة الشعبية في فلسطني ثم األردن بني 

  1968 - 1971؛ انتقل إلى لبنان بعد متوز/يوليو 1971 )بعد توتر العالقات ما بني السلطات 

األردنية والقيادة  الفلسطينية(؛ مت انتخابه نائبًا لألمني العام للجبهة الشعبية الدكتور جورج حبش 

في املؤمتر الوطني  الثالث للجبهة الشعبية عام 1972؛ ترأس وفد اجلبهة الشعبية في محادثات 

عدن - اجلزائر عام 1984  بهدف إعادة توحيد منظمة التحرير؛ عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة 

التحرير بني 1987 و 1991  وعضو  املجلس املركزي ملنظمة التحرير؛  عاد إلى األراضي احملتلة 

في آب/أغسطس 1999؛ مت انتخابه أمينًا  عاما للجبهة الشعبية في مؤمترها السادس املنعقد 

في 8 متوز/يوليو 2000 بعد استقالة وتقاعد جورج  حبش؛ دعا إلى استمرار املقاومة الفلسطينية 

حتى إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي احملتلة  وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة؛ استشهد بعد 

قيام قوات إسرائيلية بقصف مكتبه داخل منزله في مدينة البيرة  في 27 آب/أغسطس 2001.  

الزبيدي،صبحي)1961-(
)قرب  اجللزون  مخيم  في  نشأ  1961؛  عام  القدس  في  ولد 

بدرجة  بيرزيت  وتخرج  االقتصاد في جامعة  الله(؛ درس  رام 

البكالوريوس عام 1986؛ أكمل تعليمه في جامعة نيويورك في 

الواليات املتحدة ونال دبلوم  في إنتاج األفالم وماجستير في 

إلى  إضافة  1994؛  عام  األفالم  ونظريات  السينمائي  النقد 

دورات في  األفالم االثنوغرافية؛ عاد إلى رام الله عام 1996 

بدأ  لألفالم”؛  “الجئون  اخلاصة  السينمائية  شركته  وأسس 

 بإنتاج أفالم حول مواضيع الشتات والتهجير؛ شارك في عدد 

من مهرجانات األفالم في العالم ونال عدة  جوائز؛ يعمل ككاتب 

عمود، كاتب موسيقي، فنان ومحاضر؛ من بني أعماله األفالم الوثائقية خارطتي  اخلاصة جدًا 

)1998( )نالت جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير في مهرجان بينال في معهد العالم العربي في 

 باريس(، نساء في الشمس )1998(، الضوء آخر النفق )2000(، عبور قلنديا )2002(. 

ز

ز
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زحالقة،جمال)1955-(
درس  1955؛  الثاني/يناير  كانون   11 في  قرع  كفر  في  ولد 

ونال  شهادة  القدس  في  العبرية  اجلامعة  في  الصيدلة 

الطلبة  احتاد  في  نشط  والدكتوراه؛  واملاجستير  البكالوريوس 

العرب أثناء دراسته في اجلامعة  العبرية في القدس؛ عمل كمدير 

عام في مركز أهالي للتنمية املجتمعية في الناصرة؛ كان عضوًا 

عضو  )حداش(؛  واملساواة  للسالم  الدميقراطية  في  اجلبهة 

مؤسس للتجمع الوطني الدميقراطي “بلد” عام   1996 وممثلها 

في الكنيست اإلسرائيلي، بعد انتخابات عام 2003؛ عمل على 

مناصرة عائالت الشهداء  من فلسطينيي الداخل الذين قتلتهم 

تشرين  في  الثانية  االنتفاضة  اندالع  مع  اإلسرائيلية  القوات 

 األول/أكتوبر 2000 من خالل دعوتهم إلى محاسبة الشرطة واحلكومة اإلسرائيلية أمام القضاء؛ 

يعمل  كرئيس كتلة التجمع البرملانية؛ عضو في جلان العلم والتكنولوجيا، الدعاوي العامة، الشؤون 

االجتماعية  والصحة في الكنيست؛ عارض بشدة القانون اإلسرائيلي الذي يحظر منح مواطنة 

إسرائيلية لفلسطينيي  الضفة الغربية ممن يتزوجون من مواطنني يحملون جنسية إسرائيلية.      

الزرو،ساميةطقطق)1938-(
للبنات  بيروت  نابلس عام 1938؛ تخرجت من كلية  ولدت في 

عام 1955 ونالت شهادة البكالوريوس في  الفنون اجلميلة من 

اجلامعة األمريكية في بيروت عام 1958؛ تابعت دراساتها العليا 

  Corcoran  في الواليات املتحدة  والتحقت مبعهد كوركوران

للفنون واجلامعة األمريكية في واشنطن )1958-1961(؛ أقامت 

أول  معرض شخصي لها عام 1975؛ التحقت بدورات في التربية 

الفنية ودورات ينظمها اليونسكو في بيروت؛  نظمت عدة معارض 

تتمحور حول الهوية الثقافية الفلسطينية من خالل استعمال قطع 

تطريز وزخارف  مطبوعة في أعمالها الفنية؛ كان لها دورًا في 

تطوير برنامج فني للمنهاج احلكومي في األردن؛ تعمل في  مجال تصميم األقمشة، الرسم، النحت، 

النسج والفنون التخطيطية   )Graphic Art( ؛ حازت على جائزة  الفنانات العربيات في بغداد 

وجائزة مهرجان الفن العاملي في القاهرة إضافة إلى جائزة بينالي في  الكويت. 

الزرو،ندميسليمجريس)1929-(
الله  تعلم في مدارس رام  الله عام 1929؛  ولد في مدينة رام 

ثم انتقل إلى الواليات املتحدة حيث درس  الصيدلة في جامعة 

في  فلسطني  إلى  عودته  بعد  عمل  تكساس؛  والية  في  هوسنت 

انتخابه رئيسًا  الله؛ مت  مجال الصيدلة ملدة   12 عاما في رام 

ملجلس بلدية رام الله ) 1960- 1964(؛ أسس وترأس وكالة 

 سياحة وسفر خاصة حتى عام 1968؛ عضو مجلس إدارة في 

سلطة املياه في رام الله )1962 – 1969(؛   عضو مجلس إدارة 

رئيس  )1964 - 1969(؛  القدس  كهرباء محافظة  في شركة 

بلدية رام الله )1964 –   1972  ( ؛ مت إبعاده إلى األردن من قبل 

السلطات اإلسرائيلية في 6 تشرين األول/أكتوبر 1969 لنشاطه 

 املعارض لسياسة هدم املنازل؛ أصبح وزير نقل في احلكومة األردنية من آب/أغسطس 1972 

وحتى  عام 1974؛ عضو في اللجنة التنفيذية العليا لالحتاد الوطني العربي في أيلول/سبتمبر 

1972؛ سمحت له  السلطات اإلسرائيلية بالعودة إلى األراضي احملتلة في تشرين الثاني/نوفمبر 

1981 بشرط عدم  ممارسة العمل السياسي؛ وكان ضمن املوقعني على أول ميثاق )لم ينشر( 

يعترف مبنظمة التحرير  باعتبارها املمثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في تشرين الثاني/

نوفمبر 1982 ولكنه يدعو إلى  تفويض امللك احلسني باملفاوضة نيابة عن الفلسطينيني والدعوة 

املدنية  الله لإلدارة  بلدية رام  لرئاسة  لقيام كونفدرالية فلسطينية - أردنية؛  قدم ترشيح نفسه 

اإلسرائيلية في شباط/فبراير 1986، ولكنه عاد  وانسحب على اثر اغتيال ظافر املصري )رئيس 

بلدية نابلس( في 3 آذار/مارس 1986.  

زريق،إيليا)1939-(
ولد في عكا عام 1939؛ غادر إلى الواليات املتحدة األمريكية، 

العلوم  في  شهادة  البكالوريوس  على  حصل  كندا؛  إلى  ثم 

السياسية من جامعة سان فرانسيسكو، واملاجستير في علم 

االجتماع من  جامعة سيمون فريزر في كندا والدكتوراه  في علم 

االجتماع السياسي من جامعة اسيكس في بريطانيا؛  أستاذ 

في علم االجتماع في جامعة امللكة في كينجستون، اونتاريو 

منذ 1971؛ مؤلف للعديد من  املقاالت والكتب: الفلسطينيني في 

 Routledge  ( الداخلي،  االستعمار  في  دراسة  إسرائيل: 

الفلسطينيني  والالجئني   ،)1979  ،and Kegan  Paul
وعملية السالم )1996(؛ محرر مشارك في علم االجتماع  الفلسطيني )صحافة سانت مارتن، 

1980( والرأي العام والقضية الفلسطينية ) صحافة سانت مارتن،   1987(؛ عضو في الوفد 

الفلسطيني ملفاوضات ملف الالجئني في احملادثات متعددة األطراف حول عملية  السالم في 

الشرق األوسط منذ 1992؛ أستاذ زائر في جامعة تورنتو، وجامعة بيرزيت، وجامعة الكويت، 

 وجامعة اسيكس؛ حائز على عدد من املنح؛ أجرى بحوثًا وعمل كمستشار للحكومة الكندية، 

واليونسكو،  واألمم املتحدة في القضية الفلسطينية، واملؤسسة النرويجية في العلوم االجتماعية 

التطبيقية، وفي  جلنة حقوق اإلنسان )ااونتاريو(؛ عضو في مجلس أمناء مؤسسة شمل، )الشتات 

الفلسطيني ومركز  الالجئني في رام الله(؛ حصل على جائزة فلسطني الوطنية في علم االجتماع؛ 

عني من قبل  Sharjah  Women’s Higher College of technology  كأول حائز 

على مقعد اليونسكو في البحوث التطبيقية في  مجال التعليم في أوائل عام 2005؛ أشرف 

مشروع بحث ممول من مجلس البحوث و العلوم االجتماعية  واإلنسانية الكندي بشأن مراقبة 

خصوصية الكمبيوتر/ االنترنت في أحد عشر دولة. 

زريق،نخلة)1859– 1921(
ولد عام 1859؛ تربى في بيروت؛ انتقل إلى فلسطني وانضم 

إلى الكلية االجنليزية في القدس؛ مدير  الكلية االجنليزية في 

القدس ومكتبتها الدينية؛ بدأ كمدرس للغة العربية في 1892؛ 

جمع بني روح املعرفة  وروح القومية فقد  أصر على التمسك 

بالتراث  العربي؛ كان عضوًا في جمعية اإلخاء العربي، التي 

ارتبطت  بحزب اإلصالح الثوري القومي من الشبان األتراك؛ 

أصبح العديد من طالبه من الشخصيات املهمة، أمثال  خليل 

السكاكيني، وخليل طوطح، وعمر الصالح البرغوثي؛ توفي في 

القدس عام 1921. 

   

الزعنون،رياض)1937-(
ولد في مدينة غزة عام 1937؛ أنهى دراسته االبتدائية والثانوية 

في غزة؛ انتسب إلى كلية الطب في  جامعة القاهرة عام 1954 

وتخرج بدرجة الدكتوراه في الطب عام 1960؛  تخصص في 

األمراض الباطنية  عام 1963؛ أصبح رئيسًا لدائرة األمراض 

1970(؛   – الشفاء في غزة )1964  الباطنية في مستشفى 

عمل  في قسم األمراض الباطنية في احلكومة الكويتية )1970-

1972( ثم في مركز طبي خاص لتشخيص  األمراض في قطر 

) 1972 – 1990(؛ عمل بعد عودته إلى فلسطني كمستشار 

لألمراض الباطنية في  جمعية أصدقاء املريض اخليرية في غزة 

)1991 – 1993(؛ مدير مجلس الصحة الفلسطيني في غزة   )1993 -1994(؛ انتخب عضوًا 

في املجلس التشريعي )حركة فتح( ملدينة غزة خالل انتخابات عام 1996؛  وزير صحة من عام 

1994 وحتى حزيران/يونيو 2002؛ نائب رئيس مجلس إدارة برنامج غزة للصحة  النفسية.  
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الزعنون،سليم)أبواألديب()1933-(
ولد في مدينة غزة عام 1933؛ ترأس جلنة اخلطابة في مدرسة 

اإلمام الشافعي عام 1946؛ ترأس احتاد  الطلبة في غزة عام 

1951 و 1952؛ التحق بكلية احلقوق في جامعة القاهرة في 

أيار/مايو 1955 وحصل  على دبلوم دراسات عليا عام 1957؛ 

النائب العام لرابطة الطلبة الفلسطينيني في القاهرة )1954 - 

  1955(؛ انضم إلى حركة اإلخوان املسلمني وكان له دورًا في 

تنظيم جبهة املقاومة الشعبية ملناهضة  احتالل غزة خالل أزمة 

نال  )1956-1957(؛  مصر  على  الثالثي  والعدوان  السويس 

شهادة املاجستير في  االقتصاد السياسي من جامعة القاهرة 

عام 1958؛ ترك حركة اإلخوان املسلمني لينتسب إلى حركة فتح  في نهاية اخلمسينات؛ مدع عام 

في الكويت حتى أيلول/سبتمبر 1960؛ درّس مادة القانون اجلنائي في  دائرة الشرطة في الكويت 

حتى عام 1975؛ ساهم في بناء قاعدة لدعم حركة فتح في الكويت؛ عضو  في اللجنة املركزية 

حلركة فتح بني 1968-1971؛ ممثل حركة فتح في اخلليج؛ مت تعيينه نائبا لرئيس  املجلس الوطني 

الفلسطيني عام 1969 ثم رئيسًا للمجلس الوطني منذ عام 1994؛ ترأس مراسيم  حلف اليمني 

الدستورية، وقد أقسم أمامه ياسر عرفات في 12 شباط/فبراير 1996 اليمني الدستورية  بعد 

انتخابه رئيسا للسلطة الفلسطينية؛ قرأ البيان اخلتامي الجتماع املجلس املركزي ملنظمة التحرير 

 في غزة في شباط/فبراير 2000 معلنا استقالل الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف 

كحق  شرعي للشعب الفلسطيني؛ إضافة إلى عمله السياسي والقانوني يكتب الشعر.   

زعيتر،أكرمعمر)1996-1909(
ولد في نابلس عام 1909؛ درس في كلية النجاح الوطنية في 

نابلس ثم التحق مبعهد احلقوق  الفلسطيني في القدس؛ عمل 

مدرسًا في نابلس وعكا بني )1926 -  1929 ( لكنه استقال 

عام 1929  مع ازدياد نشاطه في احلركة الوطنية؛ بني 1929 

–  1930 تولى رئاسة حترير صحيفة مرآة الشرق في  القدس 
التي أسسها وأصدرها بولس شحادة؛ اعتقلته سلطات االنتداب 

عام 1931 لنقده لسياسة  بريطانيا املوالية للصهيونية ومت منعه 

من ترك نابلس ملدة سنة؛ رئيس حترير جريدة احلياة في القدس 

 حتى مت إغالقها واعتقاله للمرة الثانية من قبل سلطات االنتداب؛ 

عمل في كلية النجاح في نابلس ثم  أسس جمعية العناية باملساجني العرب؛ عضو انضم إلى عوني 

عبد الهادي عند تأسيس حزب  االستقالل عام 1932؛ مت تعيينه موجهًا قوميًا في بغداد بني 1933 

و 1935؛ ساهم بعد عودته في عضوية  اللجان القومية في فلسطني ومثلها في نابلس؛ شارك في 

الثورة العربية عام 1936 ومت سجنه من قبل  سلطات االنتداب البريطانية في معتقلي عوجا احلفير 

و صرفند وإبعاده من البالد عام 1937؛ ثم انتقل إلى  العراق حيث عمل أستاذًا في دار املعلمني 

العراقية ومفتشًا في وزارة املعارف؛  تضامن مع ثورة رشيد  الكيالني في العراق عام 1941 ثم 

جلأ إلى حلب ثم تركيا بعد إخماد الثورة حيث أمضى ثالثة أعوام الجئًا  فيها؛ انتقل إلى سوريا 

ومثلها في عدد من النشاطات القومية إضافة إلى كونه مستشارًا لوفدها لدى  جامعة الدول العربية 

وعضوًا في جلنة فلسطني الدائمة في جامعة الدول العربية؛ مت تعيينه رئيسا للوفد  العربي الذي 

أوفد إلى أمريكا الالتينية عام 1947 ملناصرة القضية الفلسطينية؛ عاد إلى فلسطني عام   1951؛ 

أمني سر الندوة اإلسالمية في القدس عام 1959؛ سفير لألردن لدى سوريا )1963 -1964( ثم 

 لدى إيران وأفغانستان؛ عني وزيرا للخارجية األردنية عام 1966؛ عضو مجلس األعيان األردني 

عام 1966؛  وزير البالط امللكي الهاشمي عام 1967؛ مت تعيينه سفيرًا لألردن لدى بيروت واليونان 

)1971-1975(؛  أثناء إقامته في لبنان تولى رئاسة املركز الثقافي اإلسالمي؛ غادر لبنان بعد 

احلصار اللبناني لبيروت  والتي متخض عنها احتراق مكتبته؛ عني عضوًا في مجلس األعيان 

األردني ثم رئيسًا للجنة امللكية  لشؤون القدس في عمان؛ كان عضوًا في مجمع اللغة العربية في 

كل من عمان ودمشق؛ حرر وألف  عددًا من الكتب عن فلسطني مثل قضية فلسطني )باإلجنليزية، 

 1939 زعيتر  1918-  أكرم  أوراق  من  الوطنية  الفلسطينية:  احلركة  وثائق  دمشق 1958(، 

)مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1984( احلركة  الوطنية الفلسطينية 1935 – 1939: يوميات 

أكرم زعيتر )مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1992(؛ توفي  في منزله في عمان إثر سكتة قلبية 

في 11 نيسان/إبريل 1996. 

زعيتر،عادلعمر)1897-1957(
دراسته  أمت  عام 1897؛  نابلس  مدينة  من  عريقة  ألسرة  ولد 

في  باملكتب  السلطاني  التحق  بيروت؛  في  والثانوية  االبتدائية 

األستانة حيث درس اآلداب؛ مت تعيينه ضابطا احتياطيا في 

اجليش العثماني عام 1916؛   ترك اجليش مع اندالع الثورة 

األمير  قيادة  العربي حتت  اجليش  قوات  إلى  وانضم  العربية 

فيصل بن  احلسني؛ حكم عليه باإلعدام الغيابي من قبل األتراك 

عام 1917؛ غادر إلى القاهرة إلكمال حتصيله  العلمي لكنه عاد 

مضطرًا بعد دخول القوات البريطانية إلى فلسطني؛  مّثل نابلس 

)مع كل من محمد  عزة دروزة وإبراهيم عبد الهادي( في املؤمتر السوري األول في دمشق عام 

1919 وساهم في وضع  املسودة األولى للدستور السوري في تلك احلقبة؛ بعد االحتالل الفرنسي  

لدمشق عام 1920 وإطاحة  احلكم الفيصلي عاد إلى نابلس ثم توجه إلى فرنسا لدراسة احلقوق 

في باريس حيث برز اهتمامه  بترجمة أعمال أدبية فرنسية إلى العربية؛ تخرج عام 1925 وعاد إلى 

فلسطني وعمل في سلك احملاماة  في نابلس إضافة إلى التدريس في معهد احلقوق الفلسطيني 

في القدس )1927-1936(؛ كان نشيطا  في احلركة الوطنية خالل الثورات التي اندلعت بني 

1929-1930 و 1933 ؛ مّثل نابلس في عدد من  املؤمترات الوطنية الفلسطينية ونائب في جلنتها 

التنفيذية األولى عام 1928؛ استقال من معهد احلقوق  الفلسطيني في القدس وانكب على ترجمة 

أكثر من 36 مجلدا من الفكر العاملي إلى العربية )مثل  مونتسكيو، جان جاك روسو ، فولتير، إميل 

لودفيك، وجوستاف لوبون؛ مت انتخابه عضوا في املجلس  العلمي العراقي عام 1953 ومجمع اللغة 

العربية في دمشق عام 1955؛ أصيب بنوبة قلبية أثناء ترجمة  الكتاب الشهير مفكرو اإلسالم من 

قبل املؤلف الفرنسي كارا دو فو؛ توفي في 21 تشرين الثاني/نوفمبر   1957؛ جمع وصدر في كتاب 

 )ذكرى عادل زعيتر(  جميع الرسائل واخلطب التي ألقيت في حفل تأبينه  األربعني في نابلس.   

زعيتر،وائل)1972-1934(
دراسته  أمت  زعيتر؛  عادل  جنل  1934؛  عام  نابلس  في  ولد 

االبتدائية والثانوية في نابلس؛ درس الهندسة  في جامعة بغداد؛ 

العراق؛  جنوب  في  ليعمل  اجلامعة  ترك  إلى  الظروف  دفعته 

انضم إلى احلزب الشيوعي  العراقي ثم انضم إلى حركة فتح 

عام 1967؛ ممثل حركة فتح في روما؛ عمل في مجال اإلعالم 

 والسياسة ثم في السفارة الليبية عام 1971؛ مت تعيينه ممثاًل 

ملنظمة التحرير في روما؛ مت اغتياله في  روما من قبل املوساد 

اإلسرائيلي في 17 تشرين األول/أكتوبر 1972. 

الزعيم،شرحبيل)1959-(
احلقوق  في  الليسانس  نال شهادة  عام 1959؛  غزة  في  ولد 

من كلية احلقوق بجامعة اإلسكندرية عام   1982؛ انضم إلى 

نقابة احملامني في غزة؛ نال شهادة في إدارة التأمني من معهد 

مكتتبي التأمني  العالي في كنت    Kent  في اململكة املتحدة؛ 

مع  الشركة  عمل  حيث  املتحدة،  العربية  اإلمارات  إلى  انتقل 

األمريكية للتأمني على احلياة )أليكو( في أبو ظبي بني 1982-

1983؛ رئيس قسم تأمني احلياة  في شركة التأمني العربية في 

أبو ظبي )1983-1985(؛ مدير إداري لشركة التأمني املتحدة 

عام  فلسطني  إلى  عاد  )1985-1987(؛  صنعاء،  اليمن  في 

مكتب  ومدير  بتأسيس شركته اخلاصة؛ مؤسس  وبدأ   1987

 شرحبيل الزعيم وشركاه عام 1987؛ عمل في مجال القانون التجاري وامللكية الفكرية والبنوك 

ونال خبرة  دولية في مجال الوساطة؛ عمل أيضًا في مجال املفاوضات السياسة والتجارية؛ مدير 

إقليمي ملؤسسة  التأمني العربية في غزة بني 1993-1994؛ نائب املدير العام في شركة ترست 

للتأمني عام 1994؛ عمل  في مجال الوسائل البديلة حلل النزاعات مثل الوساطة/التحكيم عام 

1995؛ عضو في اللجنة التوجيهية  لدراسات الشرق األوسط التابعة لقسم احلقوق في جامعة 

ييل؛ عضو في املجمع العربي حلماية  امللكية الفكرية؛ قدم االستشارة القانونية لعدد من الشركات 

واملؤسسات احمللية والدولية؛ قامت  مؤسسة تشامبرز غلوبال باختياره كأفضل محام في فلسطني 

لعام 2000؛ عضو في نقابة احملامني  الفلسطينيني ونقابة احملامني األمريكيني؛ رئيس مجلس 
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إدارة )مركز إبراهيم( في غزة ومشروع تطوير  حي الرمال الشمالي؛ عضو مجلس إدارة مؤسسة 

حقوق اإلنسان في غزة وشركة االتصاالت  الفلسطينية  ) PALTEL ( وشركة فلسطني إلنشاء 

وتطوير املناطق الصناعية؛ نائب رئيس مجلس إدارة  مؤسسة “أطفالنا” للصم في غزة؛ عضو 

مجلس أمناء )جامعة األقصى( في غزة؛ سكرتير الرابطة  الفلسطينية-اليابانية ومركز أصدقاء 

املريض في غزة؛ مفوض مسئول عن االتصاالت لدى احتاد الشباب  الفلسطينيني.   

زغير،أحمدهاشم)1937-(
ولد في القدس عام 1937؛ رئيس اجلمعية الزراعية في أريحا؛ 

نائب في املجلس التشريعي حملافظة  القدس في انتخابات كانون 

التحرير؛  الثاني/يناير 1996؛ عضو املجلس املركزي ملنظمة 

رئيس جلنة  القدس في املجلس التشريعي؛ رئيس مجلس إدارة 

الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس؛ رئيس  االحتاد 

التعاوني الزراعي في رام الله؛ رئيس احتاد الغرف التجارية 

الصناعية الزراعية في القدس. 

زقطان،غسان)1954-(
ولد في بيت جاال عام 1954؛ انتسب إلى معهد املعلمني التابعة 

لوكالة الغوث في عمان، األردن وتخرج  عام 1973؛ عمل في 

مجاالت التعليم والصحافة؛ محرر ثقافي في مجلة احلرية )التي 

كانت تصدر في  بيروت ثم دمشق(؛ مدير حترير مجلة بيادر 

رئيس  )وكان  تونس  في  التحرير  منظمة  تنشرها  كانت  التي 

 حتريرها أهمد دحبور(؛ عمل بعد عودته إلى فلسطني في مجلة 

مشارف التي كان رئيس حتريرها  إميل حبيبي؛ رئيس حترير 

روائيًا  يعتبر  الله؛  رام  في  الصادرة  األدبية  الشعراء  مجلة 

وشاعرًا؛ من بني  مجموعاته الشعرية رايات )قبرص، 1984(؛ حصل على جائزة الشعر من 

احتاد الكتاب األردنيني عام   1977؛ محرر الصفحة الثقافية في جريدة األيام في رام الله.  

زلوم،عبدالقدمي)2003-1923(
ولد في اخلليل عام 1923؛ أنهى دراسته االبتدائية و اإلعدادية 

مدرسة  في  تعليمه  الثانوي  أكمل  و  اإلبراهيمية  مدرسة  في 

األزهر  جامعة  في  درس  األزهر؛  بجامعة  التحق  احلسني؛ 

في القاهرة؛ عضو مؤسس  لقيادة حزب التحرير؛ أعلن توليه 

عام  النبهاني  الدين  تقي  الشيخ  وفاة  بعد  احلزب  “إلمارة” 
1977؛ علّم في  جامعة األزهر في القاهرة؛ نشر كتيبًا حول 

في  نيسان/ توزيعه  مت  الطائرات،  خطف  في  اإلسالم  حكم 

لندن،  في  الصادرة  الفجر  في صحيفة  ظهرت  إبريل 1988 

رأى فيه أن خطف الطائرات محرم في  اإلسالم إال إذا اشتملت الطائرة على إسرائيليني أو 

يهود؛ أصدر فتوى عام 1999 تبيح الدخول في  مؤسسات خيرية وأهلية مما أدى إلى نشوب 

خالف داخل احلزب؛ بقي رئيسًا حلزب التحرير حتى وفاته  عام 2003؛ نشر أفكاره في كتب 

.)1984 اخلالفة   )بيروت  هدمت  كيف  و   )1983 )بيروت،  اخلالفة  بيت  في  األموال   بعنوان 

الزهار،محمود)1945-(
ولد في مدينة غزة عام 1945؛ عاش فترة طفولته في اإلسماعيلية 

في مصر؛ تلقى تعليمه االبتدائي  والثانوي في غزة؛ ذهب إلى 

مصر عام 1965 لدراسة الطب ونال درجة البكالوريوس في 

الطب العام من  جامعة عني شمس، القاهرة عام 1971؛ انضم 

القاهرة؛  عمل  أثناء دراسته في  إلى حركة اإلخوان املسلمني 

1974  ( ؛ عاد  طبيبا في مستشفى غزة احلكومي ) 1972 – 

إلى مصر إلكمال حتصيله األكادميي  ونال درجة املاجستير في 

اجلراحة العامة من جامعة عني شمس عام 1976؛ عاد إلى غزة وعمل في  عيادته اخلاصة منذ 

عام 1977؛ عمل جراحًا في مستشفى غزة احلكومي )1977 - 1982(؛ محاضر في  اجلامعة 

 –  1981( غزة  في  الفلسطينية  الطبية  رئيس اجلمعية  عام 1977؛  منذ  غزة  في  اإلسالمية 

  1985(؛ شارك في تأسيس حركة حماس عام 1987؛ مت اعتقاله من قبل السلطات اإلسرائيلية 

عدة  مرات خالل الثمانينات؛ قاد حركة حماس مع الدكتور عبد العزيز الرنتيسي بعد اعتقال 

الشيخ أحمد  ياسني عام 1989؛ املمثل غير الرسمي حلركة حماس في منظمة التحرير منذ 

كانون الثاني/يناير   1990؛ عضو مجلس التعليم العالي في فلسطني منذ عام 1990؛ مت انتخابه 

رئيسًا للجمعية الطبية  العربية في غزة عام 1990؛ من بني املبعدين الفلسطينيني إلى مرج الزهور 

في جنوب لبنان عام 1992؛  سجن أكثر من مرة من قبل السلطة الفلسطينية؛ الناطق الرسمي 

باسم حركة حماس في غزة؛ من  مؤسسي كلية التمريض في اجلامعة اإلسالمية في غزة عام 

1994؛ رئيس مجلس إدارة مركز النور  للدراسات في غزة؛ مستشار وزير الصحة الفلسطيني 

لشؤون اجلراحة؛ تعرض حملاولة اغتيال في 10  أيلول/سبتمبر 2003 في منزله الكائن في حي 

الرمال في غزة، فاز في االنتخابات التشريعية  الفلسطينية في كانون ثاني/ يناير 2006 مرشحًا 

على قائمة اإلصالح والتغيير التابعة حلركة حماس؛  شغل منصب وزير اخلارجية في حكومة 

السلطة الفلسطينية في عام 2006. 

زّياد،توفيق)1994-1929(
ولد في مدينة الناصرة عام 1929؛ تعلم في املدرسة الثانوية 

واألدب  االقتصاد  السياسي  درس  ثم  الناصرة  في  البلدية 

الروسي السوفياتي في موسكو )1962-1964( عاد إلى البالد 

وانضم إلى القائمة  الشيوعية اجلديدة )راكاح( التي انشقت عن 

في  منتخب  عام 1965؛ عضو  اإلسرائيلي  الشيوعي  احلزب 

رئيسًا  وانتخب   )1991-1974( راكاح  حزب  عن   الكنيست 

لبلدية الناصرة في عدة دورات انتخابية ابتداء من  انتخابات 

بلدية  رؤساء  انتخاب  فيها  يتم  مرة  أول  )وكانت  عام 1975 

عرب بشكل مباشر(؛ استمر في  رئاسة بلدية الناصرة حتى 

وفاته؛ كانت له عدة مناصب هامة في قائمة اجلبهة الدميقراطية للسالم  واملساواة )حداش(؛ 

قام بترجمة بعض األعمال من األدب الروسي وأعمال الشاعر التركي ناظم حكمت؛  نال شعبية 

لنشاطه السياسي وشعره املقاوم وكتاباته حول األدب الشعبي؛ حتولت بعض قصائده إلى  أغان 

وطنية فلسطينية أشهرها أشد على أياديكم )مطبعة االحتاد، حيفا، 1966(؛ نشر بعض يومياته 

في  كتاب نصراوي في الساحة احلمراء )مطبعة النهضة، الناصرة، 1973(؛ منح وسام القدس 

للثقافة  والفنون عن وزارة الثقافة الفلسطينية عام 1990، توفي إثر حادث سيارة في الطريق بني 

القدس وأريحا  في 5 متوز/يوليو 1995.  

زيادة،مي)1941-1886(
ولدت في مدينة الناصرة في شباط/فبراير 1886 ألم فلسطينية 

وأب لبناني؛ اسمها األصلي ماري إلياس  زخروف؛  تعلمت في 

مدرسة راهبات مار يوسف في الناصرة ثم في عني طورة في 

لبنان؛ عام 1907   انتقلت مع عائلتها إلى القاهرة )حيث كان 

والدها يعمل في مجال الصحافة(؛  درست في اجلامعة  املصرية؛ 

بدأت بنشر شعرها بالفرنسية والعربية في مجلة احملروسة التي 

كان ينشرها والدها  مستخدمة االسم الكتابي “إيزيس كوبيا”؛ 

نشرت أول مجموعة شعرية لها باللغة الفرنسية في عام   1911 

ظهرت في جريدة الهالل؛  كما ونشرت مذكرات عايدة )حتت 

االسم املستعار “عايدة”(؛ استمرت  بالكتابة، هذه املرة حتت 

اسم “مي زيادة” الذي أصبحت تعرف به؛ أنشأت صالونا أدبيا عام  1912 كان  يؤمه مثقفون 

منهم عباس محمود العقاد ومصطفى صادق الرفاعي؛ درست التاريخ والفلسفة والعلوم  العصرية 

في اجلامعة املصرية )1914-1917(؛ كما ودرست القرآن الكرمي على يد علماء األزهر وكان 

من  معلميها في مجال اللغة العربية واخلط العالمة املصري لطفي السيد؛ كانت متحدثة لبقة، 

شاعرة، كاتبة  ومترجمة )األملانية، اإلجنليزية، الفرنسية والعربية(؛ اهتمت أيضا بقضايا حترر 

املرأة، العالقات بني  الشرق والغرب والتراث اإلسالمي؛ ألفت عددًا من الكتب مثل باحثة البادية 
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زيداني،سعيد)1950-(
التحق بجامعة حيفا  ولد في طمرة )قرب حيفا( عام 1950؛ 

واألدب  في  الفلسفة  البكالوريوس  بدرجة  وتخرج   1969 عام 

اإلجنليزي عام 1973؛ قام بتدريس اللغة اإلجنليزية في مدرسة 

في  املاجستير  درجة  نال  )1970-  1976(؛  الثانوية  طمرة 

الفلسفة من جامعة حيفا )1973-1975( ثم ماجستير آخر في 

 الفلسفة من جامعة ويسكونسن    Wisconsin  في ماديسون 

 Madison   في الواليات املتحدة عام 1979  ودرجة الدكتوراه 

في الفلسفة )واألدب املقارن كتخصص فرعي( من نفس اجلامعة 

عام 1982؛ انضم إلى  جامعة بيرزيت عام 1982 وعمل مدرسًا 

مساعدًا في دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية؛ رئيس دائرة  الفلسفة والدراسات الثقافية في 

جامعة بيرزيت في األعوام الدراسية 1984-1985 و 1986-1987 و   1987-1988؛ منسق 

برامج ومدير مؤسسة احلق في رام الله من 1990 وحتى تشرين األول/أكتوبر   1992؛ عضو 

مجلس أمناء اجلمعية الفلسطينية األكادميية للشؤون الدولية )باسيا( )منذ عام 1991(؛  محرر 

العدد السابع من مجلة “آفاق فلسطينية” عام 1993؛ عميد كلية اآلداب في جامعة بيرزيت من 

  1995 وحتى تشرين األول/أكتوبر 1998؛ عمل في جامعة القدس منذ عام 1998 وأصبح 

عميدًا لشؤون  الطلبة كما وشغل مقعد اليونسكو في حرية التعبير)1999-2000(؛ عضو في 

جلنة اجلائزة الوطنية  الفلسطينية عام 2000 و 2001؛ رئيس الهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق 

املواطن )2000-2004(؛  مساعد رئيس جامعة القدس في قضايا التنمية االجتماعية )2004-

2005(؛ شارك في عدة دراسات حول  الدميقراطية، حقوق اإلنسان، الفلسطينيني داخل إسرائيل، 

السياسة، وبعض القضايا الفلسفية، محاضر  في الفلسفة في جامعة القدس. 

الزير،داود)1939-(
ولد في مدينة بيت حلم عام 1939؛ حاز على بكالوريوس في 

القانون وماجستير في العالقات الدولية؛ مت  انتخابه نائبًا في 

املجلس التشريعي الفلسطيني )قائمة فتح( حملافظة بيت حلم في 

انتخابات كانون  الثاني/يناير 1996؛ عضو مستقل في املجلس 

احتاد  املقاولني  مدير  كمتعهد؛  عمل  التحرير؛  ملنظمة  املركزي 

الفلسطينيني )حتى عام 2004(؛ انتخب سكرتيرا للجنة املوازنة 

انتخب في  العامة في املجلس  التشريعي )1998 و 1999(؛ 

تشرين الثاني/نوفمبر 1999 رئيسًا للجنة املوازنة العامة بعد 

 استقالة عزمي الشعيبي؛ مت إعادة انتخابه رئيسًا للجنة املوازنة العامة والشؤون املالية حتى عام 

  .2003  

)1920(، سوانح فتاة )1922(  وبني اجلزر واملد )1925(؛ مت وضعها في مستشفى األمراض 

العقلية في لبنان بعد وفاة والديها إلى أن  تدخل أصدقاؤها إلخراجها من املستشفى وإعادتها إلى 

القاهرة؛ توفيت عام 1941 ودفنت في القاهرة.  

زيادة،نقوال)1907-2006(
ولد في دمشق عام 1907؛ استقر ت عائلته في فلسطني منذ 

طفولته؛ حاز على دبلوم من كلية تدريب  املعلمني في القدس؛ درس 

في الكلية العربية في القدس منذ عام 1921 وحتى عام 1924؛ 

عمل  كمدرس لعشرة سنوات في مدرسة ثانوية في عكا؛ حاز 

على بعثة للدراسة في جامعة لندن، حيث نال  درجة البكالوريوس 

في التاريخ القدمي عام 1939؛ عاد ودرّس في الكلية العربية في 

القدس ثم أمضى  سنة في جامعة كامبريدج وسنة كنائب مدير 

التربية والتعليم في ليبيا؛ انضم إلى اجلامعة األمريكية في  بيروت 

الدكتوراه  التاريخ عام 1949؛ نال درجة  كمدرس مساعد في 

من جامعة لندن عام 1950؛ عمل  أستاذًا زائرًا في جامعة هارفارد عام 1957-1958 وعام 

1962-1963؛ تقاعد من اجلامعة األمريكية في  بيروت عام 1973؛  يرى أن التضامن القومي 

العربي يعود إلى احلقبة األموية؛ نال جائزة األستاذ العالمة  من اجلامعة األمريكية في بيروت عام 

1999؛ كتب 51 واحد وخمسون مؤلفًا مطبوعًا بالعربية واإلجنليزية  منها “رواد الشرق العربي 

في العصور، القاهرة 1943” و “وثبة العرب ، القدس 1945” و “ شخصيات  عربية تاريخية ، 

يافا 1946” و “قمم من الفكر العربي االسالمي – بيروت 1987”؛ توفي في 27 متوز/يوليو 

  2006 في بيروت.  

زيدان،محمدعباس)أبوالعباس()2004-1948(
ولد في طيرة حيفا عام 1948؛ جلأت عائلته إلى مخيم اليرموك 

في سوريا، حيث ترعرع هناك؛ انضم إلى  اجلبهة الشعبية لتحرير 

السبعينات؛  بلسانها في  وناطق  الستينات  نهاية  فلسطني في 

انضم إلى اجلبهة  الشعبية- القيادة العامة عام 1973 وانشق 

نيسان/إبريل 1977؛  للبنان في  السوري  بعد االجتياح  عنها 

 شكل مع طلعت يعقوب جبهة التحرير الفلسطينية؛ وبعد انشقاق 

جبهة التحرير عام 1983 بقي في  تونس؛ درس األدب العربي 

واإلجنليزي في جامعة دمشق وتخرج عام 1984؛ عضو اللجنة 

1984؛  الثاني/نوفمبر  تشرين  منذ  التحرير  التنفيذية  ملنظمة 

 Achille  أشرف على عدد من عمليات الكفاح املسلح منها  خطف الباخرة اإليطالية أشيل الورو

Lauro  في تشرين األول/أكتوبر 1985 ومحاولة الهجوم على  ساحل قرب تل أبيب عام 1990، 
املتحدة ومنظمة  أثره اإلدارة األمريكية جتميد احملادثات بني  الواليات  الذي قررت على  األمر 

التحرير وطلب استقالته من اللجنة التنفيذية التابعة ملنظمة التحرير )في  أيلول/سبتمبر 1991(؛ 

أصبح النائب العام جلبهة التحرير الفلسطيني بعد وفاة طلعت يعقوب؛ طالبت  الواليات املتحدة 

وإيطاليا بنفيه من تونس بعد عملية أشيل الورو؛ انتقل إلى العراق حيث نال اللجوء  السياسي؛ 

صدر عليه حكم اإلعدام الغيابي من قبل إيطاليا وبقي على قائمة املطلوبني في الواليات  املتحدة؛ 

دخل األراضي احملتلة حلضور اجتماع املجلس الوطني الفلسطيني في نيسان/إبريل 1996؛ 

 زار األراضي احملتلة آلخر مرة في آب/أغسطس 2000؛ قامت الواليات املتحدة بإلقاء القبض 

عليه مع  عدد من معاونيه في بغداد في 15 نيسان/إبريل 2003 أثناء االحتالل األمريكي للعراق؛ 

توفي أثناء  احتجازه لدى القوات األمريكية احملتلة في العراق في 8 آذار/مارس 2004؛ دفن في 

دمشق.   
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سابا،فؤاد)1902-1984(

الفرير،  في مدارس  عام 1902؛ درس  مواليد شفا عمرو  من 

كلية  في  ثم  في  حيفا  املارونية  واملدارس  األرثوذكس  الروم 

املطران)سانت جورج( في القدس؛ خريج اجلامعة األميركية في 

بيروت عام 1924  تخصص جتارة؛ عني مدرسًا في اجلامعة 

محاسبة  مكتب  وأسس  البالد  إلى  عاد  بيروت؛  في  األميركية 

 خاص به في القدس )سابا وشركاه( عام 1926 ثم  افتتح فروعًا 

أخرى في حيفا، يافا، بيروت، عمان  ودمشق وبعد عام 1948 

قام بتأسيس فروع في عدة دول عربية؛ ساهم في تأسيس البنك 

العربي عام   1930 وكان له دورًا في تأسيس الصندوق الوطني الفلسطيني؛ كان عضوًا قياديًا 

في احلزب العربي  الفلسطيني؛ كان ناشطًا في مقاومة املخططات الصهيونية وعني سكرتيرًا 

للهيئة العربية العليا عام   1936؛ قامت سلطات االنتداب البريطاني بنفيه مع أعضاء آخرين إلى 

جزر السيشل في عام 1937؛ مت  اإلفراج عنه عام 1939؛ كان عضوًا في الوفد الفلسطيني إلى 

مؤمتر الطاولة املستديرة الذي عقد في  قصر سانت جيمس في لندن في شهر شباط/فبراير عام 

1939؛ استقر في بيروت حتى عام 1942  عندما سمح له بالعودة إلى القدس؛ استأنف عمله في 

مكتب محاسبة خاص به؛ كان له دورًا بارزًا  في  تأسيس شركة التأمني العربية وشركة املشرق 

لالستثمار؛ في عام 1948 نقل املكتب الرئيسي لسابا  وشركاه إلى بيروت ومن هناك توسع مع 

شركائه إلى اخلليج العربي، العراق، وشمال إفريقيا؛ توفي في  بيروت في شهر آب/أغسطس 

عام 1984. 

سابيال،افيفانزكريا)يعرفباسمسابال،برنارد()1945-(
من مواليد القدس عام 1945؛ هّجر مع عائلته من بيتهم في 

القدس الغربية خالل النكبة الفلسطينية  عام 1948 واستقروا 

في البلدة القدمية بالقدس؛ خريج كلية الفرير عام 1964؛ فاز 

مبسابقة لكتابة  املقاالت وفي وقت الحق حصل على منحة دراسية 

لاللتحاق بكلية فرانكلن ومارشال في والية فالدلفيا؛  حصل على 

شهادة البكالوريوس في علم االجتماع عام 1970؛ تابع دراسته 

على  األميركية وحصل  بالواليات  املتحدة  فيرجينيا  في جامعة 

شهادة املاجستير عام 1971؛ عاد إلى القدس وعمل كباحث 

ومشرف  اجتماعي؛ حاضر في جامعة بيت حلم بعد تأسيسها 

الدكتوراه في علم  عام 1973؛ عاد إلى جامعة فيرجينيا ملتابعة  دراسته وحصل على شهادة 

األعوام  بيت حلم خالل  جامعة  االجتماع  في  لعلم  كأستاذ  وعمل  عاد  عام 1981؛  االجتماع 

1981 - 2004؛ عضو مؤسس في اجلمعية الفلسطينية األكادميية  للشؤون الدولية )باسيا( 

منذ عام 1987؛ املدير التنفيذي لدائرة الالجئني الفلسطينيني في مجلس  كنائس الشرق األوسط 

ودراسات متخصصًا في  قضايا  مقاالت  الفترة بني 1997 - 2004؛ كتب عدة  في  بالقدس 

من  أخرى؛  وقضايا  الالجئني  الدميقراطية،  القدس،  شؤون  الفلسطينيني،  باملسيحيني  متعلقة 

 أعماله:  مبا فيها القدس -  النواحي الدينية )القدس: باسيا، 1995(، ويوم مع الدميقراطية: 

عن  نائبًا  انتخب  1996(؛  )فريبيرغ،  جتريبي  مسح  والسياسة،  املجتمع  عن   الفلسطينيني 

 القدس في  انتخابات املجلس التشريعي الفلسطيني في انتخابات كانون الثاني/يناير 2006. 

الساعاتي،جنيب)1885-1975(
من مواليد القدس عام 1885؛ درس في معاهد تابعة لكنيسة 

الروم األرثوذكس بالقدس حيث درس اللغة  اليونانية والفلسفة 

وعلم الالهوت والرياضيات؛ تابع دراسته في لبنان عام 1911، 

العربي؛ عمل في مجال  واألدب  علم  الالهوت  وتخصص في 

التدريس حتى عام 1966؛ عني مديرًا ملعهد الدراسات اليونانية 

 في اإلسكندرية؛ نشر العديد من املقاالت في مجال الالهوت، 

 Papyrus  موسوعة محرري  أحد  كان  واألدب؛  التاريخ 

Larousse encyclopedia  )التي نشرت باللغة اليونانية(؛ 
توفي عام 1975. 

سايح،سهيلةأندراوس)أيضاُتعرفاألنصاري،ثرّية()1953-(
مخّيم  في  نشأت  حيفا،  من  أصلها  لعائله   1953 في  ولدت 

في  األدب  اإلجنليزي  دراسة  في  بدأت  بيروت،  في  الالجئني 

اجلامعة اللبنانية في بيروت ولكن دراستها انقطعت في السنة 

الثالثة، بعد اغتيال القادة  الفلسطينيني في بيروت عام 1972 

الشعبية  للجبهة  العسكري  التدريب  إلى مخّيم  انتسبت  حيت 

لتحرير  فلسطني في بغداد وتبّنت االسم اجلديد ثرية األنصاري؛ 

إشراف  األول/أوكتوبر1973  حتت  تشربن  في 13  وشاركت 

وديع حداد مع ثالثة رفاق )زهير عكاشة ونبيل حربي وناديه 

دوعيبس( بخطف طائرة كبيرة  للركاب )لوفتنزا( في    طريقها إلى 

أملانيا؛ بعد طريق غير منتظم- مع عّدة دول رافضة إعطاء إذن بهبوط  الطائرة في أراضيها- 

بعد أربعة أيام أدخلت الطائرة في مقديشو في الصومال، بواسطة قوّات أملانية  خاصة؛ جنت 

أطلق  سنة؛  عشرين  ملدة  بالسجن  عليها  وحكم  ُجرحت  ولكنها  وحيده  كمختطفه  األنصاري 

 سراحها بعد سنتني بواسطة السلطات الصومالية حلالتها الصحية السيئة وذهبت سرًا )بشكل 

رئيسي  في بيروت ودمشق مستخدمة اسمها قبل الزواج(؛ عاشت مع زوجها البروفسور أحمد 

مطر وابنتها في  النرويج من 1991؛ اكُتشفت واعتقلت في 1994 وسُلمت إلى أملانيا في 1995؛ 

متت محاكمتها في   1996 وحكم عليها 12 سنة سجن لتهمة القتل ومحاولة القتل واالختطاف 

باالشتراك مع أخذ الرهائن  والتعّدي على احلدود املسارات متسببة في خسائر؛ في 1997، 

أطلق  الذي  املكان  النرويج،  في  سنوات سجنها  األنصاري  باقي  تقضي  بأن  أملانيا  وافقت 

سراحها فيه مبكرًا في تشرين ثاني/نوفمبر 1999  بسبب صحتها املتدهورة؛ تعيش منذ ذلك 

احلني في أوسلو  بالنرويج مع زوجها وابنتها. 

السايح،)شيخ(عبداحلميد)2001-1907(
ولد في نابلس عام 1907؛ درس في األزهر الشريف في مصر، 

متخصصًا في فقه الشريعة؛ عمل مدرسًا  في جامعة النجاح 

محكمة  في  ككاتب  ثم  من 1928- 1929؛  بنابلس  الوطنية 

الشريعة في نابلس وترّقي  إلى رئيس الكّتاب في 1930؛ أصبح 

نابلس في 1935؛ عنّي أمني عام ملجلس  قاضي شرعي في 

 الشريعة اإلسالمية األعلى في 1939؛ عمل قاضي في احملكمة 

الشرعية من 1941 وعضو  في  محكمة االستئناف الشرعية 

في  الشرعية  االستئناف  محكمة  رئيس  أصبح  1946؛  من 

1948 ) حتى  تشرين األول/أكتوبر 1967(؛ كان في مقدمة 

مؤسسي الهيئة اإلسالمية العليا وترأس جلنة التوجيه  الوطني 

األولى التي أّسست في آب/أغسطس 1967 في القدس، قامت سلطات االحتالل بإبعاده من 

 البالد في 23 /1967/9 ، كأول ترحيل فعلي من املدينة؛ عنّي وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية 

في  األردن في أواخر 1967 )حتى كانون األول/ديسمبر 1968(؛ عنّي قاضي القضاة ووزير 

رئيسًا  انتخب  أيلول/سبتمبر 1970؛  حتى  حزيران/يونيو  من  والشؤون  اإلسالمية  األوقاف 

للمجلس الوطني الفلسطيني    في  عمان في تشرين الثاني/نوفمبر 1984؛ بقي في ذلك املنصب 

حتى أيار/مايو 1993، )استقال( ؛ توفي  في عمان في 8 كانون ثاني/يناير 2001.  
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السبع،هاشم)1912-1958(
من مواليد قلقيلية عام 1912؛ تلقى تعليمه في املدرسة احمللية، 

ثم في مدرسة النجاح حيث نشط  في احلركة الطالبية وتخرج عام 

1925؛ بدأ في الوقت نفسه بكتابة مقاالت في صحف فلسطني 

و  الشورى؛ اعتقل بسبب نشاطه السياسي الذي تضمن مقاومة 

مخططات شراء األراضي من قبل احلركة  الصهيونية في منطقة 

التي  بالقدس، حيفا ويافا  الطلبة  قلقيلية؛ شارك في مؤمترات 

منعتها سلطات  االنتداب البريطانية وفرّ إلى إربد )األردن( ثم 

إلى دمشق حيث اعتقل خالل مظاهرة ولكن أفرج عنه  بكفالة 

مالية؛ انتقل إلى بيروت بعد عام 1929 حيث تولى رئاسة حترير جريدة االحتاد ؛ قامت السلطات 

 الفرنسية بترحيله أوالً إلى سجن عكا ثم إلى سجن القدس؛ أفرج عنه بكفالة مالية وعاد إلى 

قلقيلية؛  تابع دراسته في جامعة األزهر بالقاهرة ونال الشهادة العاملية؛ التحق أيضًا بجامعة 

القاهرة كطالب  مستمع ملدة عام واحد؛ عاد إلى فلسطني عام 1933؛ مت ترحيله إلى يافا عام 

1934 بعد خالف  سياسي مع قائم مقام طولكرم؛ أصبح مدرسًا في مدرسة النهضة اإلسالمية 

التربوية اإلسالمية؛ أسس مدرسة  يافا؛ مدير جمعية اإلصالح  الشبان  املسلمني في  وجمعية 

التعليم وانتقل إلى مجال التجارة، حيث افتتح شركة  خاصة عرفت باسم الفالح؛  ترك مجال 

خاصة به تتعامل، من ضمن األشياء،  بالسوق املالي وأسهم الشركات )البورصة(؛ أسس عدة 

مجالت في يافا، مبا فيها احلرية )مع  سعود  جميل(، نداء األرض و الصريح؛ سجن ملدة عامني 

)1937 - 1938( بعد اغتيال أندروز احلاكم العسكري  البريطاني ملنطقة اجلليل؛ شارك في 

“تهريب” األسلحة إلى الثوار خالل أحداث عام 1948/1947؛ فرّ  إلى األردن لتفادي االعتقال 
بسبب مقاالته االنتقادية ؛ كان شاهد عيان على تدمير يافا خالل عام 1948؛  جلىء إلى مصر في 

14 أيار/مايو عام 1948 ولكن سرعان ما عاد ليتابع إصدار صحيفة الصريح من عمان؛  قامت 

السلطات املصرية باعتقاله في طريق عودته وبسجنه ملدة خمسة أشهر بعد العثور على  كاريكاتير 

سياسي ساخر بحوزته؛ أعلن اإلضراب عن الطعام وتدخل العديد من السياسيني لإلفراج عنه 

  )مبا فيهم امللك عبد الله(؛ أفرج عنه وعاد إلى فلسطني في 25 أيار/مايو عام 1949؛ استأنف 

نشر جريدة  الصريح في نابلس؛ اعتقل مرة أخرى في مكتب جريدة الصريح بالقدس في تشرين 

األول/أكتوبر 1951  ملقاالته املعارضة للتسوية مع إسرائيل؛ كان من بني الصحافيني الفلسطينيني 

باللغة  الكتابة الصحفية؛ نشر مذكراته  النقدي الساخر في  الذين اشتهروا  باألسلوب  األوائل 

العربية عام 1951؛ توفي في  القدس في 5 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1958. 

سدر،طالل)1953-(
من مواليد اخلليل عام 1953؛ نشأ وتلقى تعليمه في اخلليل؛ تنقل 

بني أريحا وسلفيت؛ عمل في  إسكان ومشروع جتاري خاص؛ 

مؤسس جمعية الشبان املسلمني وترأس اجلمعية ملدة ثالثة عشر 

أبعدتهم  الذين  الفلسطينية  الشخصيات  بني  من  كان   عامًا؛ 

األول/ في  كانون  لبنان،  جنوب  الزهور،  مرج  إلى  إسرائيل 

ديسمبر عام 1992 )حتى كانون األول/ديسمبر عام 1993(؛ 

عني مستشارًا في الشؤون  الدينية في السلطة الفلسطينية بعد عام 

1997؛ عني وزيرًا للشباب والرياضة ملدة عشرين شهرًا من  أيار/

مايو 1996، ثم وزيرًا بدون حقيبة ابتداًء من آب/أغسطس عام 

 1998 )حتى أعيد تشكيل احلكومة في  حزيران/يونيو 2002(. 

السراج،إياد)1944-(
ولد في  بير السبع عام 1944 لعائلة أصلها من غزة ؛درس 

الطب في جامعة اإلسكندرية في مصر من   )1963-1971(؛ 

جامعة  مستشفى  في  رئيس  منزلي  كمشرف  عامًا  قضى 

اإلسكندرية في 1970-1971  ثم عمل في قسم طب األطفال 

في مستشفى الشفاة في غزة ,من 1971-1972 ؛عمل كمسجل 

من  العقلي  حلم  بيت  مستشفى  في  النفسية  األمراض   لقسم 

األمراض  معهد  في  ودرس  العاملية  منظمة  الصحة  منحة       على  1972-1973 حصل 

النفسية في جامعة لندن عام 1974 ؛ حصل على دبلوم في  الطب النفسي عام 1977 

أصبح  مدير  ,ثم   1981-1977 من  غزة  في  الصحة  قسم  في  نفسي  كطبيب  ؛وعمل 

للخدمات الصحية العقلية في غزة من 1981-1988 ؛كما علم الطب النفسي في معهد 

التمريض  في غزة من 1979 1984؛ تخصص أيضا في نفسية األطفال والعائلة وكبار 

للهيئة  ؛كان عضو مؤسس  اململكة  املتحدة، خالل 1987-1989  ول،  السن في كورن 

الطبية في غزة قضى تسعة أشهر كباحث متابع  لبرنامج دراسات الالجئني، منزل امللكة 

إليزابيث جامعة أكسفورد، خالل 1990- 1989؛ عضو في اجلمعية  الفلسطينية الدولية 

الصحي  املجتمع  لبرنامج  غزة  عام 1990؛ أسس جمعية  لندن  مقرها  العقلية  للصحة 

 العقلي  )GCMHP(   في 1990 وعمل كرئيسها؛ كما عمل في املواضيع البيئية   في غزة 

1991 وحقوق  اإلنسان وناشط في السالم؛ أصبح عضوًا في برنامج عام 1992 كان 

عضو الوفد الفلسطيني خالل  محادثات السالم اإلسرائيلية الفلسطينية عام 1991؛ عضو 

في كثير من املنظمات الصحية العاملية  واحمللية وحقوق اإلنسان، رئيس هيئة الصحة 

العقلية في املجلس الفلسطيني للصحة؛ اعتقل من قبل  السلطة الفلسطينية ثالث مرات 

خالل 1995-1996 النتقاده لعنف السلطة الفلسطينية حلقوق اإلنسان  ورفضه توقيع 

تعهد لعدم نقض السلطة الفلسطينية؛ حصل على جائزة الطب النفسي حلقوق اإلنسان، 

 بوستون، في 1997 وجائزة مارتن انالس ملدافع عن حقوق اإلنسان في 1998؛ عضو 

الطب النفسي  حلقوق اإلنسان واحلملة ضد التعذيب في الشرق األوسط ؛ منسق الشبكة 

املركزية إلعادة التأهيل  لضحايا العنف والتعذيب في الشرق األوسط وشمال إفريقيا(؛ 

كتب بشكل واسع في مواضيع تتعلق  بحقوق اإلنسان، الصحة العقلية، املجتمع املدني، 

وبشكل عام تأثيرات علم النفس املجتمعي  لالنتفاضة و العنف، خصوصًا على األطفال.

سرطاوي،فايز)1961-(
من مواليد مدينة غزة عام 1961؛ خريج أكادميية الفنون 

العمل  كنحات  بدأ  1986؛  عام  اسطنبول  في  اجلميلة 

في    Cité des Arts  في واحدًا  عامًا  ورسام؛ قضى 

فرنسا عام 1999؛ أشرف على العمل على  زيتية جداريه 

الذي  غزة،  مدينة  في  الرئيسي  الشارع  في  حائط  على 

كلف من قبل املركز الفلسطيني  حلقوق اإلنسان تكرميًا 

للنساء الفلسطينيات ليوم األمم املتحدة السنوي حلقوق 

املرأة والسالم  العاملي في عام 2002؛ يشغل منصب مدير عام مديرية العمل املجتمعي في 

وزارة الثقافة الفلسطينية. 

سرطاوي،عصام)1983-1935(
ولد في عكا في عام 1935 حصل على شهادة البكالوريوس 

في الطب من جامعة بغداد؛ ثم تخصص في  دراسة القلب  

 ووظائفه    )دكتور طب( في الواليات املتحدة؛ مسؤول للمهات 

اخلاصة ملنظمة التحرير  الفلسطينية؛ كان قائد و محامي 

)معتدل( اإلسرائليني؛  العالقات مع  لتطوير  ناجح  دفاع 

تولى  الفلسطيني؛  االحمر  الهالل  في  تاسيس  ساعد 

منظمة     )AOLP(   الفلسطيني للتحرير  العمل  منظمة 

أعيد  1969)التي  من  املقاتلة،  غير  الطبية   املساعدات 

فتح في 1971(؛ أصبح مستشارًا  مسؤواًل  مع  دمجها 

لرئيس منظمة التحرير الفلسطيني ياسر عرفات في الواليات املتحدة و للشؤون األوروبية؛  

 اعتبر كرمز مثير للجدل في منظمة التحرير الفلسطينية جلرئته الدبلوماسية؛ عقد اجتماعات 

مع أعضاء  إسرائليني للمجلس اإلسرائيلي الفلسطيني في 1976- 1977؛ حصل على 

جائزة اوسترن عريسكي مع  اإلسرائيلي لوفا الياف في 1979 ملجهوده إليجاد حل سلمي 

الفلسطينية الطالق  التحرير  الفلسطيني- اإلسرائيلي؛ عقد  مفاوضات منظمة  للصراع 

سراح السجناء مع اريح لوفا الياف في فينا في تشرين  األول/ أكتوبر 1982؛ اغتيل في 

الثاني عشر من نيسان/أبريل 1983 خالل مؤمتر االشتراكية الدولي في  البرتغال؛ دفن 

في عمان بعد ثالثة أيام من اغتياله. 
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سعادة،فايزعبدالرحمن)1917-1963(
من مواليد قرية القبيبة بالقرب من القدس عام 1917؛ درس في 

مدرسة صهيون بالقدس حيث أتقن  اللغتني اإلجنليزية والالتينية؛ 

خريج معهد احلقوق الفلسطيني بالقدس؛ عني قاضيًا في القدس 

وأريحا  خالل األعوام 1948- 1952؛ عني رئيسًا حملكمة نابلس 

عام 1952؛ انتقل إلى القدس عام 1954 وعني  مساعدًا للنائب 

العام عام 1958؛ عني نائبًا عامًا للقدس ملدة عامني )1958 - 

1960(؛ شغل منصب  قاضي محكمة االستئناف في القدس؛ 

توفي عام 1963. 

     

سعد،شاهرعبدالكرمي)1957-(
من مواليد نابلس عام    1957؛ حصل على شهادة دبلوم تدريب 

مهني في الهندسة من معهد قلنديا  للتدريب املهني في القدس 

عام 1978؛ انتسب للنقابات العمالية منذ عام 1978؛ كان عضوًا 

في اللجنة  التنفيذية لنقابة عمال البناء في نابلس؛ عمل في دائرة 

الهندسة في بلدية نابلس؛ أصبح مستشارًا  لقضايا العمال في 

جامعة النجاح عام 1979؛ عضو مؤسس لنقابة العمال األولى 

في جامعة النجاح عام   1979؛ شغل منصب سكرتير مساعد 

لنقابة عمال الهندسة االحتياطيني ملدة عامني )1980 - 1982( 

تلقى عدة دورات في قضايا  العمال منذ عام 1982؛   واحتاد 

العمل و العمال والشؤون العامة؛ أصبح عضو  مجلس إدارة االحتاد العام لنقابات عمال فلسطني 

عام 1982ومنسق عام لفرع االحتاد في نابلس عام   1982؛ انتخب عضوًا في اللجنة التنفيذية 

لالحتاد العام لنقابات عمال فلسطني في عام 1983؛ عنّي  كأمني صندوق االحتاد العام لنقابات 

عمال فلسطني عام 1985، ثم كمدير الدائرة اإلعالمية والعالقات  العامة لالحتاد؛ أمني عام فرع 

الضفة الغربية لالحتاد العام لنقابات عمال فلسطني في عام 1987؛ قامت  سلطات االحتالل 

اإلسرائيلية باحتجازه عدة مرات وبسجنه أربع مرات )ستة أشهر في كل مرة( ؛ ُمنع من  مغادرة 

نابلس خالل األعوام )1983 - 1987( ومن السفر إلى اخلارج حتى عام 1989؛ كان عضوًا 

في  الوفد الفلسطيني في مؤمتر مدريد للسالم عام 1991 ؛ تولى منصب أمني عام االحتاد العام 

لنقابات  عمال فلسطني منذ عام 1994؛ رئيس نقابة عمال البناء واخلشب العامة الفلسطينية؛ 

عضو املؤمتر  العام حلركة فتح؛ عضو املجلس الوطني الفلسطيني؛ عضو مجلس إدارة مركز 

إعادة تأهيل السجناء  ومركز إعادة التأهيل املهني للمعاقني؛ ناشط في برامج منظمة العمل الدولية 

ومنظمات دولية أخرى؛  مدير صحيفة صوت العمال. 

سعدات،أحمد)أبوغسان()1953-(
من مواليد مدينة البيرة عام 1953 لعائلة من قرية دير طريف 

بالقرب من رام الله؛ عضو في االحتاد العام  لطلبة فلسطني عام 

1967؛ عضو في اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني عام 1969؛ 

عام  شباط/فبراير  في  اإلسرائيلية  سلطات  االحتالل  اعتقلته 

1969 ومت سجنه إداريًا ملدة ثالث أشهر؛ خريج معهد  املعلمني 

مرات  عدة  اعتقل  عام 1975؛  رياضيات  تخصص  )األونروا( 

عشر  أحد  من  وأمضى  أكثر   1992  -  1970 األعوام  خالل 

عام 1970،  )28 شهرًا  االحتالل  زنازين  في  من حياته  عامًا 

عشرة أشهر عام 1973، 45  يومًا عام 1975، أربع سنوات عام 

1976، سنتني ونصف عام 1985، تسعة أشهر عام 1989 )اعتقال  إداري( وثالثة عشر شهرًا 

عام 1992 )اعتقال إداري(؛ انتخب عضوًا في اللجنة املركزية للجبهة الشعبية  لتحرير فلسطني في 

نيسان/ أبريل عام 1981 وأعيد انتخابه عام 1993؛ انتخب عضوًا في املكتب  السياسي للجبهة 

الشعبية لتحرير فلسطني في آذار/مارس عام 1993؛ أصبح مسؤوالً عن فرع الضفة  الغربية 

للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني عام 1994؛ اعتقلته السلطة الفلسطينية عامي 1995 و 1996؛ 

 انتخب أمينًا عامًا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني في تشرين األول/أكتوبر عام 2001 وذلك 

بعد اغتيال  األمني العام مصطفى الزبري )أبو علي مصطفى( في 27 آب/أغسطس عام 2001؛ 

قامت السلطة  الفلسطينية باعتقاله مرة أخرى في 15 كانون الثاني/يناير عام 2002 بعد اغتيال 

وزير السياحة  اإلسرائيلي زيئفي ومت احتجازه في سجن أريحا ابتداء من شهر أيار/مايو عام 

2002 كجزء من اتفاقية مع  السلطة الفلسطينية بضمان أميركي -  بريطاني باستمرار احتجاز 

السجناء السياسيني الفلسطينيني  املطلوبني لدى إسرائيل في سجون السلطة الفلسطينية في 

أريحا حتت حراسة بريطانية. 

السعدي،)الشيخ(فرحان)1860-1937(
من مواليد املزار في جنني عام 1860؛ نشأ وتلقى تعليمه في 

السياسيات  الزراعة؛  عارض  القرية وعمل في مجال  مدرسة 

البريطانية  للسياسيات  املعارضني  املقاتلني  وقاد  العثمانية 

الثورة  في  ناشطًا  كان  عام   1929؛  الصهيوني  والتوسع 

الفلسطينية عام 1929 ويعتقد بأنه أطلق رصاصتها األولى؛ 

سجنته الشرطة  البريطانية ملدة ثالثة أعوام؛ انتقل إلى حيفا 

لدى اإلفراج عنه؛ قاتل في عدة معارك وتولى قيادة الكتائب 

عام 1935؛  القسام  الدين  عز  الشيخ  وفاة  بعد   الفلسطينية 

أصبح أحد زعماء ثورة عام 1936؛ اعتقل  في تشرين الثاني/

منزله  في  قدمية  بندقية  على  العثور  بعد  عام 1937  نوفمبر 

في املزار؛ حكم عليه  املفوض السامي البريطاني باملوت بعد 

إضرابه عن الطعام مطالبًا مبعاملة أفضل للسجناء؛ قتل شنقًا  في سجن عكا في 27 تشرين 

الثاني/نوفمبر عام 1937. 

سعيد،إدواردوديع)1935-2003(
من مواليد الطالبية في القدس عام 1935؛ قضى طفولته في 

القدس حيث التحق مبدرسة املطران   )السانت جورج(؛ انتقلت 

عائلته إلى القاهرة عام 1947 في أعقاب النكبة الفلسطينية 

القاهرة  في  األميركية  املدرسة  في  تلقى  تعليمه  عام 1948؛ 

املتحدة  الواليات  إلى  هاجر  اإلسكندرية؛  في  فيكتوريا  وكلية 

والية  في  هيرمون  ماونت  مدرسة  في  درس  حيث   األميركية 

ماساتشوستس؛ حاصل على شهادة  البكالوريوس من جامعة 

جامعة  من  والدكتوراه  املاجستير  شهادة  على  ثم  برنستون 

أصبح  1964؛  عام  االجنليزي  درس  األدب  حيث  هارفارد 

أستاذًا مساعدًا للغة االجنليزية واألدب املقارن في دائرة اللغة 

 االجنليزية في جامعة كولومبيا في عام 1963 وأستاذًا برتبة بروفسور عام 1970؛ عضو في 

املجلس  الوطني الفلسطيني في الفترة بني 1977 - 1991؛ عمل مستشارًا لألمم املتحدة في 

املؤمتر الدولي  للقضية الفلسطينية عام 1983؛ استقال من املجلس الوطني الفلسطيني؛ انتقد 

املفاوضات وأداء  السلطة الوطنية الفلسطينية؛ كان عضوًا في جمعية اللغات احلديثة ورئيسًا 

لها عام 1999؛ كان زمياًل  في األكادميية األميركية للفنون والعلوم وعضوًا في كل من: جمعية 

الفلسفة األميركية، اجلمعية امللكية  لألدب، كلية كينغز   )King’s College( ، جامعة كامبردج، 

مجلس العالقات العامة، وزمياًل فخريًا في جميعه  دراسات الشرق األوسط؛ عمل أستاذًا زائرًا 

مئة  من  أكثر  في  وجامعة جونس  هوبكنز؛ حاضر  هارفرد  ييل، جامعة  من: جامعة  كل  في 

دعم  والشرق  األوسط؛  أوروبا  كندا،  األميركية،  املتحدة  الواليات  في  خاصة  أخرى،  جامعة 

املبادرة الوطنية الفلسطينية عام 2002 )التي أسسها كل من حيدر عبد الشافي،  إبراهيم دقاق، 

ومصطفى البرغوثي( في محاولة لبناء حركة إصالحية في الساحة السياسة  الفلسطينية؛ حاز 

على عدة جوائز أدبية وشهادات فخرية من جامعات بيرزيت، شيكاغو، ميشيغان،  تورنتو، اكستر، 

جامعة ايرلندا الوطنية، واجلامعة األميركية في بيروت؛ كتب العديد من املقاالت والكتب  الفلسفية 

واألدبية والسياسية والتي ترجمت إلى العشرات من اللغات، مبا فيها االستشراق)1978(،  قضية 

فلسطني )1979(، تغطية اإلسالم )1981(، العالم، النص والنقد )1983(، بعد السماء األخيرة 

 ،)1994( الطرد  سياسات   ،)1993( واالمبريالية  الثقافة   ،)1988( الضحايا  لوم   ،)1986(  

السالم: مقاالت عن  فلسطني في عملية السالم للشرق األوسط )1995(، نهاية عملية السالم: 

أوسلو وبعدها )2000(،  انعكاسات على املنفى )2000(، والقوة، السياسة والثقافة )2001(؛ 

توفى نتيجة إصابته مبرض  اللوكيميا في 25 أيلول/سبتمبر عام 2003 في نيويورك. 
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سفري،عيسى)1894-1949(
من مواليد الرملة عام 1894؛ عمل كأستاذ؛ ثم كمحرر جلريدة 

فلسطني؛ مؤسس مكتبة يافا؛ اعتقل  خالل االنتداب البريطاني 

ملقاالته السياسية؛ هّجر خالل النكبة الفلسطينية عام 1948 

إلى األردن حيث  كتب مذكراته؛ من مساهماته فلسطني العربية 

بني االنتداب والصهيونية )عربي، جزئيني، 1937(؛ توفي  في 

السلط عام 1949. 

السكاكيني،خليل)1878-1953(
األرثوذكسية  باملدرسة  التحق  عام 1878؛  القدس  مواليد  من 

في القدس، ثم تابع تعليمه في مدرسة  صهيون في القدس؛ بدأ 

حياته في سلك التعليم في مدرسة مسائية لتعليم اللغة العربية 

في القدس؛  مؤسس ورئيس عدة مدارس في القدس )على سبيل 

عام  املدرسة  الوطنية  عام 1909،  الدستورية  املدرسة  املثال، 

دمشق خالل  إلى  انتقل  عام 1938(؛  النهضة  وكلية   ،1925

إلصالح  حركة  قاد  عام   1913  وفي  األولى؛  العاملية  احلرب 

بيانًا  وكتب  فلسطني  في  األرثوذكس  الروم   كنيسة  وتعريب 

بعنوان “النهضة  األرثوذكسية في فلسطني”، والتي أدت إلى حرمانه من حقوق عضوية الكنيسة؛ 

انضم إلى قوات الثورة  العربية عام 1917؛ عني رئيسًا ملعهد املعلمني في القدس عام 1919؛ 

شغل منصب مدير مدرسة  أرثوذكسية في القاهرة ملدة عامني )1920 - 1922(؛ عني سكرتيرًا 

ملؤمتر اللجنة التنفيذية العربية  لفلسطني والذي عقد في يافا في حزيران/يونيو عام 1923؛ عمل 

مفتشًا لدائرة املعارف التابعة لالنتداب  البريطاني، وكان مسؤوالً عن التعليم العام في عام 1926؛ 

عمل مديرًا للبرامج العربية في اإلذاعة  الفلسطينية ابتداءًا من كانون الثاني/يناير عام 1926؛ 

نزح من منزله في حيّ القطمون في القدس  الغربية خالل النكبة الفلسطينية عام 1948 وجلأ 

إلى القاهرة حيت عرض عليه الكاتب املصري طه  حسني االنضمام إلى أكادميية اللغة العربية؛ 

نشر أعماالً في التربية، الشعر، واألدب، إضافة إلى مقاالت  سياسية تركز على قضايا وطنية 

عربية؛ له كتب في تعليم العربية للمبتدئني؛ توفي في القاهرة، مصر  بتاريخ 13 آب/أغسطس عام 

1953؛ قامت كل من ابنتيه هالة ودميا بنشر مذكراته عام 1955؛ وفي عام   1996 مت تأسيس 

مركز خليل السكاكيني في منزل مرمم في رام الله تخليدًا لذكراه ؛ قامت مؤسسة  الدراسات 

الفلسطينية وبالتعاون مع مركز خليل السكاكيني بنشر مذكراته في مجلدين عام 2003 وعام 

  2004 واستكملت املجلدات اخلمس عام 2005. 

السكاكيني،هالة)1924-2002(
املربي  ابنة  عام 1924؛  القدس  في  القدمية  البلدة  في  ولدت 

الفلسطيني خليل السكاكيني؛ أنهت  دراستها اإلبتدائية في القدس 

في الثالثينات؛ هجرت مع عائلتها من حيّ القطمون في القدس 

الغربية  خالل النكبة الفلسطينية عام 1948 ثم هجرت مع العائلة 

إلى مصر؛ وعادت في وقت الحق إلى رام الله،  فلسطني، وبدأت 

متارس مهنة التعليم في مدارس رام الله؛ قامت بتحرير مذكرات 

والدها حتت عنوان  Such am I, O World  )نشرت عام 

1955(؛ كتبت أيضًا مذكرتني باللغة االجنليزية: القدس وأنا: 

تسجيل  شخصي )عمان، الصحافة االقتصادية، 1990(، و اثنان )1993(؛ أسست مع شقيقتها 

 دميا وأصدقاء  فلسطينيني مركز خليل السكاكيني الثقافي في رام الله عام 1998؛ توفيت عام 2002. 

سكسك،عبدالرحمن)1911-1976(
من مواليد يافا عام 1911؛ التحق باملدرسة األميرية في يافا؛ ثم 

انتقل إلى القاهرة والتحق باجلامعة  األميركية؛ عاد إلى فلسطني 

ودرس وتخرج من معهد احلقوق الفلسطيني بالقدس؛ فتح شركة 

قانونية  في يافا؛ شغل منصب أمني سر جمعية احملامني العرب 

في يافا؛ أحد مؤسسي اجلبهة العربية وأمني  سر اجلبهة؛ انتخب 

أمني سر املجلس الوطني الفلسطيني خالل املؤمتر التأسيسي 

ملنظمة التحرير  الفلسطينية الذي عقد في القدس في أيار/مايو 

عام 1964؛ عضو اللجنة التنفيذية األولى ملنظمة  التحرير الفلسطينية التي تأسست في آب/

أغسطس عام 1964؛ مارس مهنة احملاماة في عمان وتوفي  في عمان عام 1976. 

السكسك،كاترين)1894-1973(
ولدت في مدينة القدس عام 1894؛ كان والدها جورجي حنانيا 

صاحب جريدة القدس؛ بعد انتهاء احلرب  العاملية الثانية عام 

القدس  أرجاء  في  األحمر  الصليب  بعثة  مع  عملت   ،1918

العام  نفس  في  القدمية؛  القدس  منكوبي احلرب  في  ملساعدة 

أسست ورفيقات لها جمعية تهذيب الفتاة األرثوذكسية؛ أسست 

 في عام 1924 جمعية حامالت الطيب؛ أسست بيتًا للمرضى 

أسمته امللجأ األرثوذكسي وكان يقدم  خدماته باملجان؛ بقيت 

تعمل فيه حتى 1948 وبعد ذلك أسست بيت التوليد الذي جلأ 

إليه العديدون بعد  النكبة الفلسطينية؛ توفيت في عام 1973. 

سالمة،بديعةخوري)1894-1980(
ولدت في مدينة السلط في عام 1894؛ انتقلت أسرتها لتعيش في 

رام الله، حيث تزوجت هناك عام   1910، ثم هاجرت إلى كولومبيا 

األولى  العاملية  احلرب  بعد  عادت  لغاية 1922؛  هناك  ومكثت 

والتقت  بوالديها ونذرت نفسها للعمل اخليري واالجتماعي، وذلك 

عبر زياراتها البيتية ألسر احملتاجني؛ أسست  أول جمعية نسائية 

خيرية في رام الله هي جمعية النهضة النسائية؛ في بداية األمر 

استعملت غرفة في  منزلها، وكانت أول مقر لالجتماعات النسائية 

في الفترة )1922- 1925(؛ استأجرت بعد ذلك منزالً ليكون 

 مقرًا للجمعية؛ بادرت بنشاط محو األمية بني صفوف النساء 

والفتيات، بعد أن أقنعت مدير دائرة املعارف  العامة بالقدس بافتتاح صف في مدرسة رام الله 

لإلناث، للنساء األميات ليتعلمن مبادئ الكتابة والقراءة؛  استمرت تعمل في إنشاء املراكز خلدمة 

 املرأة الفلسطينية ورفع مستواها في الناحية التأهيلية  والثقافية واالجتماعية؛ توفيت عام 1980. 

سالمة،)الشيخ(حسن)أبوعلي()1913-1948(
اللد عام 1913؛  أصبح ناشطًا  بالقرب من  من مواليد قوال 

سياسيًا في الثورات التي اندلعت في يافا في  تشرين األول/

بقيادة  املقدس  اجلهاد  إلى جيش  انضم  عام 1933؛  أكتوبر 

عبد القادر احلسيني  عام   1934؛ كان مطلوبًا من قبل اجليش 

البريطاني ملدة ثالث سنوات حاول خاللها تعبئة الشعب للنهوض 

عام 1936 - 1939  ثورة  الوطنية؛ خالل  باحلقوق   واملطالبة 

أصبح قائدًا في منطقة اللد - الرملة ثم في  يافا؛ عضو احلزب 

مكتب  في  رئيسيًا  إقليميًا  بصفته عضوًا  الفلسطيني  العربي 

الثورة العربية في فلسطني  الذي تأسس من قبل جماعات املقاومة عام 1938؛ حصل على تدريب 

عسكري في  العراق خالل  األعوام 1939 - 1940 ثم انتقل إلى أملانيا حيث حصل على تدريب 

إضافي في التقنيات العسكرية؛ كان  من بني الذين فجروا قطار اللد - حيفا عام 1938؛ أصبح 

زعيمًا جلماعة تولت املقاومة في منطقة يافا -   وادي الصدار خالل النكبة الفلسطينية عام 1948؛ 

توفي في معركة رأس العني )الرملة( في 2  حزيران/يونيو عام 1948. 

سالمة،داللعبداحلفيظ)1965-(
ولدت في نابلس عام 1965؛ نشأت وترعرعت في مخيم بالطة 

الغوث  وكالة  في  مدارس  تعليمها  تلقت  نابلس؛  في  لالجئني 

الدولية؛ حاصلة على شهادة البكالوريوس - تخصص أحياء 

نشطت  1984؛  عام  بنابلس  النجاح  الوطنية  جامعة  من   -

في حركة فتح؛ كانت أول طالبة يتم انتخابها في مجلس طلبة 

 جامعة النجاح عام 1987؛ عملت كمنسقة في احتاد جلان املرأة 

للعمل االجتماعي في الضفة الغربية  زهاء ستة أعوام )1988 



82

  شــخـصـيـات
فلـســطينيـة

س

س

- 1994(؛ عضو املكتب االنتخابي اإلقليمي في نابلس عام 1995؛ كانت إحدى  النساء اخلمسة 

اللواتي مت انتخابهن في املجلس التشريعي الفلسطيني )حركة فتح( ملنطقة نابلس  في االنتخابات 

التشريعية الفلسطينية التي جرت في كانون الثاني/يناير عام 1996؛ سكرتيرة اللجنة  السياسية 

للمجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 1996 وعضو جلان التربية والشؤون االجتماعية في  املجلس 

التشريعي الفلسطيني؛ عضو اللجنة التنفيذية الحتاد جلان املرأة للعمل االجتماعي وعضو  مجلس 

أمناء جلنة املرأة للعمل االجتماعي عام 1999 وطاقم شؤون املرأة؛ عضو اللجنة العليا حلركة  فتح 

واحتاد املرأة التابع حلركة فتح؛ عضو دائرة العالقات اخلارجية للمجلس الوطني الفلسطيني؛ أكملت 

  دراساتها العليا وحازت على شهادة املاجستير في العالقات الدولية من جامعة بيرزيت عام 2005. 

سالمة،عليحسن)أبوحسن()1940-1979(
من مواليد قوال بالقرب من اللد عام 1940؛ جنل حسن سالمة؛ 

في  الثانوية  التحق  باملدرسة  األحمر”؛  “األمير  باسم  عرف 

بيرزيت؛ درس الهندسة في مصر وتخرج عام 1963، ثم أكمل 

دراسته في أملانيا؛  انضم إلى حركة التحرر الوطني )فتح( وأصبح 

مسؤوالً عن دائرة التنظيم الشعبي ملنظمة التحرير  الفلسطينية 

في الكويت عام 1967؛ رئيس احتاد الطلبة الفلسطينيني في 

الكويت؛ انضم إلى معهد  الدراسات اإلستراتيجية في القاهرة 

عام 1967؛ انتقل إلى عمان في متوز/يوليو عام 1968 حيث 

عمل  في جهاز األمن الثوري وأصبح عضوًا في املجلس الثوري حلركة فتح؛ بعد أحداث أيلول 

األسود عام   1970، انتقل إلى بيروت وأصبح مسؤوالً عن القوات  الفدائية التي تنظم عمليات 

ضد أهداف إسرائيلية؛  رئيس االستخبارات في منظمة التحرير الفلسطينية وكان من أوائل الذين 

كلفتهم قيادة منظمة التحرير  الفلسطينية باالتصال مع وكالة االستخبارات األمريكية ابتداء من عام  

1969؛ كان مقربًا من ياسر  عرفات، الذي عينه قائدًا لقوات الفرقة  17؛  اتهمته إسرائيل بكونه 

مسؤول العمليات في منظمة أيلول  األسود والتي مت اتهامها بتنظيم هجوم على فريق إسرائيلي 

في اوملبيات ميونيخ؛ كان على رأس   ”قائمة املطلوبني” من قبل إسرائيل )قام الوكالء اإلسرائيليون 

بقتل نادل من املغرب ألنه يشبه سالمة(؛  تزوج جورجينا رزق ملكة جمال لبنان؛ اغتاله املوساد 

عام 1979. كانون  الثاني/يناير  في 22  بيروت  في  موقوته حتت سيطرته  بقنبلة   اإلسرائيلي 

سالمة،)الشيخ(يوسفجمعة)1954-(
من مواليد مخيم املغازي لالجئني في قطاع غزة عام 1954؛ عمل 

في مجال التربية زهاء عشرة أعوام   )1974 - 1984(؛ حاصل على 

شهادة ليسانس في أصول الدين اإلسالمي عام 1984؛ أصبح 

مديرًا  للعالقات العامة في جامعة األزهر من عام 1984 وحتى عام 

1990، عندما أصبح مسؤوالً عن املجلس  األكادميي في جامعة 

األزهر ملدة عامني؛ عمل مديرًا للوعظ واإلرشاد الديني في جامعة 

األزهر )1992 -   1993(، ثم محاضرًا )1993 - 1994(؛ شغل 

منصب نائب مساعد في وزارة األوقاف والشؤون الدينية ملدة 

 عامني )1994 - 1996( ونائب وزير )1996 - 2000(؛ عمل 

خطيبًا وإمامًا في املسجد األقصى من عام   1997؛ عني وزيرًا لألوقاف والشؤون الدينية بالوكالة 

ملدة خمسة أعوام )2000 - 2005(؛ أكمل دراسته  العليا متخصصًا في قضايا الوقف اإلسالمي 

في فلسطني وحصل على شهادة املاجستير من جامعة  اجلزائر عام 2001 وعلى شهادة الدكتوراه 

من جامعة الزيتونة في تونس عام  2005؛ عني وزيرًا لألوقاف  والشؤون الدينية عام 2005؛ انتخب 

ممثاًل للجنة اإلسالمية العليا في القدس؛ عضو املجلس  االستشاري لكلية القرآن والدراسات 

اإلسالمية في جامعة القدس، وعضو مجلس أمناء جامعة األزهر  في غزة؛ نشر عدة مقاالت، 

 مبا فيها البعد اإلسالمي للقضية الفلسطينية )2002(، واحلرية الدينية في  اإلسالم )2004(. 

سلحوت،جميلحسني)1949-(
ولد في القدس عام 1949؛ حصل على شهادة في اللغة العربية 

من جامعة بيروت العربية؛ اعتقل من  قبل السلطات اإلسرائيلية 

في آذار/مارس عام 1969؛ عمل كصحفي ومحرر جريدة الفجر 

من عام 1975-  1976 ثم أصبح معلمًا للغة العربية في مدرسة 

الرشيدية الثانوية في القدس من عام 1977-1990؛ عمل  محررًا ملجلة الكاتب من عام 1981- 

1991؛ كان من بني مؤسسي احتاد الكتاب الفلسطينيني وعضو في  هيئته التنفيذية؛ شارك في 

تاسيس احتاد الصحافة الفلسطينية؛ عضو هيئة أمناء للمسرح الوطني  الفلسطيني ومسرح 

القصبة في القدس؛ عمل كرئيس في العالقات العامة حملافظة القدس/ أبو ديس؛  مدير الهيئة 

الرئاسية في مركز القدس للدميقراطية وحقوق االنسان كتب العديد من املقاالت، التقارير  وكتب 

عن الفلوكلور الفلسطيني، املسرح والسياسة، تشمل التغيرات االجتماعية واالقتصاديه في قرية 

 السواحرة العربية )عربي، 1986(، القادة العشائرية )قانون العشيرة()1987(، معاناة األطفال 

بسبب  االحتالل )شارك في الكتابة 2002(. 

سلسع،جماليوسفالياس)1943-(
ولد في بيت ساحور في عام 1943؛ درس الطب واجلراحة في 

جامعة عني شمس في مصر من عام   1963- 1969؛ عمل 

كطبيب في بيت حلم، ثم أصبح رئيس مستشفى اريحا من عام 

1970- 1972؛ عضو  في احتاد الكتاب الفلسطيني في الضفة 

الغربية من )1980- 1988(؛ شارك في تأسيس ورئيس في 

 املنبر الثقافي اإلبداعي في بيت حلم عام 1993؛ شارك في 

تأسيس وممثل املكاتب احلركية لألطباء  عام 1998؛ كتب ما 

يقارب العشرين من املنشورات األدبية العربية؛ كوفئ بجائزة 

الشاعر راشد حسني  في 1991، وجائزة توفيق زياد لألدب في 

1998؛ عضو تيار للجمعية العامة الحتاد الكتاب الفلسطينيني؛  عضو في الشؤون املسيحية في 

قسم شؤون حركة فتح اخلارجية؛ من بني منشوراته )حديث  اجلروح()القدس 1988(. 

السلفيتي،فهمي)1933-1980(
من مواليد سلفيت عام 1933؛ عضو مؤسس للحزب الشيوعي 

األردني من عام 1951؛ قائم بأعمال أمني  عام احلزب الشيوعي 

األردني بعد إبعاد فؤاد نصار عام 1957؛ قاد جناح احلزب 

الشيوعي األردني الذي  تبنى العمل السياسي بينما دعا اجلناح 

اآلخر للحزب بقيادة فؤاد نصار إلى العمل الفدائي؛ أدار املقر 

االحتالل  بعد  عمان  في  األردني  الشيوعي  للحزب   الرئيسي 

اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة عام   1967 )فيما كان 

يدير شؤون الضفة الغربية نعيم األشهب(؛ قبل قرار مجلس األمن لألمم املتحدة 242؛  شكل مع 

مؤيديه حزب الشباب الشيوعي الفلسطيني املنفصل عام 1975 )فيما شكل احلزب  الشيوعي 

األردني فرعًا فلسطينيًا منفصاًل، عرف باسم املنظمة الشيوعية الفلسطينية(؛ توفي عام   1980. 

 

سلهب،عبدالعظيمحسني)1946-(
ولد في مدينة اخلليل عام 1946، لعائلة متدينة حتب العلم؛ والده 

املرحوم حسني سلهب من رجاالت احلركة اإلسالمية ورجاالت 

القدس، كان يعمل في التجارة والدعوة الى الله واصالح ذات 

البني؛ درس املرحلة االبتدائية في املدرسة االبراهيمية مبدينة 

اخلليل وحصل على الثانوية العامة من كلية احلسني بن علي 

عمان  في  الشريعة  بكلية  التحق  1964؛  عام  العلمي  الفرع 

وتخرج منها عام 1968 في فوجها االول؛ حصل على درجة 

في  عمله  منذ  عدة  مناصب  تقلد  الشريعة؛  في  البكالوريوس 

احملاكم الشرعية منها رئيسًا للكتاب ثم قاضيًا شرعيًا في مدن أريحا ونابلس واخلليل والقدس؛ 

ثم عضوًا في محكمة االستئناف الشرعية وقائمًا بأعمال قاضي القضاة في القدس ابتداًء من 

عام 1998؛ انتدب عام 1989 ليتولى منصب مساعد األمني العام لشؤون الضفة الغربية ووزارة 

االوقاف والشؤون واملقدسات االسالمية في االردن؛ ثم أصبح مساعدًا لالمني العام لشؤون 

القدس؛ باإلضافة لعمله قائمًا بأعمال قاضي القضاه في القدس ثم عني عضوًا في مجلس 

األوقاف في القدس لدورات متعاقبة؛ ثم أصبح رئيسًا ملجلس األوقاف؛ كان عضوًا في مجلس 

أمناء كلية الدعوة وأصول الدين ثم رئيسًا لها وعضوًا في مجلس أمناء كلية العلوم والتكنولوجيًا 

وعضوًا في مجلس أمناء مدرسة املعهد العربي وعضوًا في مجلس أمناء جامعة القدس؛ انتخب 
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نائبًا لرئيس الهيئة االسالمية العليا في القدس؛ وساهم في تأسيس جمعية جلنة العلوم والثقافة 

االسالمية ثم اصبح رئيسًا لها عام 1993؛ وهو رئيس مجلس أمناء مدارس االميان في القدس؛ 

ساهم الشيخ عبد العظيم بادارة مشاريع اعمار املسجد األقصى املبارك بالتعاون مع اخوانه في 

دائرة االوقاف االسالمية وجلنة االعمار وفي عهده مت تبليط املسجد املرواني واألقصى القدمي وتبليط 

مساحات عديدة في املسجد األقصى واعمار قبة الصخرة املشرفة وجميع القباب في ساحات 

املسجد االقصى املبارك ومآذن األقصى والكثير من املدارس التاريخية احمليطة باملسجد األقصى 

 واقامة املرافق العامة التي تخدم املصلني في املسجد األقصى املبارك، كتب العديد من املقاالت.

سليمان،آمنةجبريل)1953-(
من  العائلة  هجرة  بعد   1953 عام  لبنان،  بيروت،  مواليد  من 

بشكل  1948؛  عملت  عام  الفلسطينية  النكبة  خالل  فلسطني 

على  حاصلة  1972؛  عام  من  الطالبية  احلركة  في  تطوعي 

بكالوريوس في األدب االجنليزي  من جامعة بيروت العربية عام 

1977؛ انخرطت في تنظيم ورشات عمل تتعلق بإعادة التأهيل، 

شؤون  املرأة الفلسطينية، األمية، عمالة األطفال واجلندر؛ انتخبت 

رئيسة للفرع اللبناني لالحتاد العام لطلبة  فلسطني عام 1982؛ 

أصبحت عضو في املجلس الوطني الفلسطيني في عام 1983؛ كانت من بني مئة  امرأة عاملية 

انخرطوا في العمل على مستقبل أفضل ومت ترشيحهم جلائزة نوبل للسالم للعام 2005. 

سليمان،إيلي)1960-(
عام  نيويورك  إلى  انتقل  1960؛  عام  الناصرة  مواليد  من 

محاضرًا  زائرًا  1993؛  عام  حتى  هناك  عاش  1981حيث 

بافالو؛ أخرج  في عدة جامعات وكاتبًا في مسكن في صني، 

 Introduction to the  End of an  :فيلمني قصيرين

Argument and Homage by Assassination؛ 
انتقل إلى القدس عام 1994 للبدء ببرنامج  سينمائي عن جامعة 

بيرزيت برعاية املفوضية األوروبية؛ يعمل ككاتب مسرحي، مخرج 

وممثل؛ أحد  مخرجي األفالم الوثائقية “مقدمة عن نهاية اجلدل” 

)مع عموس جيتا، 1997(؛ من  )مع جويس سلوم، عام 1990( و “حرب وسالم في  فيسول” 

أعماله فيلم بعنوان  Chronicle of a Disappearance  )1996(،  الذي حاز على جائزة 

 1996 Luigi De Laurentiie Prize Winner for Best First Feature at the 

 Venice  Film Festival and the New Director’s Showcase Special Jury
Seattle  International Film Festival 1997 Prize at the

 

سمارة،عادل)1944-(
ولد في بيت عور الفوقا، قرب رام الله، عام 1944؛ تخرج من 

الكلية السياسية والعلوم االقتصادية، جامعة  لبنان عام 1965؛ 

سجن عام 1966، 1965، 1963 من قبل السلطات األردنية؛ 

اعتقل لعدة مرات إداريًا من  قبل اجليش اإلسرائيلي في فترة 

عمل  التعاونية؛  البيرة  جمعية  رئيس  أصبح  1967-1973؛ 

من 1973- القدس  في  الفجر  جريدة  في  كمحرر  اقتصادي 

من   1980- القدس،  في  األسبوعية  الشراع  وجريدة   ،1977

1983؛ حصل على شهادة املاجستير في الفلسفة من كلية بير 

كبيك، جامعة لندن وشهادة  املاجستير في الفلسفة و االقتصاد 

السياسي من جامعة اكستير، كالهما في عام 1985؛ حصل على  شهادة الدكتوراه في التطوير من 

جامعة اكستير في 1990؛ عاد إلى فلسطني و عمل كاستشاري  اقتصادي، أوالً في برنامج األمم 

املتحدة للتطوير التنموي في القدس من 1990-1991، ثم مع وكالة  الغوث لالجئني لألمم املتحدة في 

1991؛ عمل رئيسًا للجمعية التعاونية للتطوير، الضفة الغربية، خالل   1992-1993؛ رئيس مركز 

الزهرة لألبحاث في رام الله عام 1993؛ رئيس مركز املشرق للتطوير و  الدراسات الثقافية؛ رئيس 

للبديل )مركز البديل للمعلومات( في 1997؛ اعتقل من قبل السلطة  الفلسطينية في تشرين الثاني/ 

نوفمبر عام 1999 و سجن في أريحا لثالثة و عشرين يومًا بسبب توقيع  عريضة “صرخة من 

األرض األصلية” يشكو فيها اداء و فساد السلطة الفلسطينية )عشرون شخصية  وقعت عليها(؛ 

كاتب و محرر ملجلة كنعان و نشرة كنعان  Online , كالهما يتحدث عن اسباب الوحدة  العربية، 

التطور, و االشتراكية؛ جعل املعيشة في احلياة كنمط الدواجن؛ كتب عدة مقاالت، و كتب في  اللغة 

العربية واإلجنليزية، تشمل االقتصاد السياسي في الضفة الغربية، من الثانوية للتطوير )1967-

   87()1988( و الوباء العاملي:مجازفة في نظام العالم، الشعب العربي و الصهيونية)2002(. 

سمارة،عدنان)1941-(
ولد في القدس في عام 1941؛ حصل على دبلوم في الهندسة 

امليكانيكية من جامعة ميونخ، أملانيا،  عام 1969؛ عمل كمسؤول 

في قسم العلوم التابع حلركة فتح و منظمة التحرير الفلسطينية؛ 

عني نائب  وزير الصناعة للسلطة الفلسطينية عام 1994 حتى 

التابع  ملنظمات  األبحاث  قسم  في  كمرشد  عمل  كما  1999؛ 

للمجلس  نائب سكرتير  عام 1995؛  من  الفلسطينية  التحرير 

الثوري لفتح عام 1999؛ عضو في  احتاد جلنة األبحاث العربية 

للعلوم و احتاد العرب للتعليم الفني، مقرهما في بغداد؛ عضو  في 

االحتاد  العام للهندسة الفلسطينية )كما عمل كرئيس العالقات 

العامة(؛ عضو في املكتب التنفيذي الحتاد  املهندسني العرب)و مسؤولها السابق(؛ عضو في احتاد 

 املهندسني العامليني؛ عضو مجلس أمناء  جلامعة النجاح و مستشار  جامعة القدس املفتوحة. 

سمراي،قيسعبدالكرمي)ابوليلى()1940-(
ولد في العراق عام 1940؛ كان ناشط مع جماعة البعث في 

العراق؛ درس االقتصاد في اجنلترا من   1959-1962؛ عاد 

إلى العراق لينظم املقاومة اليسارية و اعتقل من قبل نظام حكم 

1965-1967؛  من  الصحافة  في  1963؛  عمل  في  البعثيني 

انضم إلى املقاومة الفلسطينية عام 1967؛ عضو سابق في 

نايف  مع  لينشئ  تركها  ثم  فلسطني  لتحرير  اجلبهة  الشعبية 

لتحرير  فلسطني؛ عضو  الشعبية  الدميقراطية  اجلبهة  حوامتة 

الفلسطينية  إلى األراضي  هيئتها املركزية عام 1969؛ وصل 

في نيسان/أبريل عام 1997  و أسس مكتب في رام الله؛ عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 

الفلسطينية؛ جرى انتخابه نائبًا في  املجلس التشريعي الفلسطيني عن قائمة “بديل” ائتالف 

اليسار الفلسطيني في انتخابات املجلس  التشريعي في كانون الثاني/يناير 2006. 

السمرة،محمودداود)1923-(
  ولد في الطنطورة عام 1923؛ تلقى تعليمه االبتدائي والثانوي 

هناك، وحصل على الثانوية واألنترميديت  في الكلية العربية في 

القدس؛ أوفد عام 1967 إلى القاهرة إلمتام حتصيله العلمي 

في جامعة فؤاد األول   )جامعة القاهرة حاليًا(، حيث تخرج منها 

عام 1950؛ حصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة من معهد 

 الدراسات الشرقية واإلفريقية من جامعة لندن عام 1958؛ عمل 

في الكويت من 1950- 1955 عمل  مدرسًا في ثانوية الشويخ؛ 

اشترك مع الدكتور أحمد زكي في إنشاء مجلة العربي، حيث 

عمل نائبًا  لرئيس التحرير؛ أستاذ النقد األدبي في اجلامعة األردنية في عام 1966؛ ثم رئيس 

للجامعة األردنية في  عام 1989؛ عني وزيرًا للثقافة في األردن عام 1991؛ رئيس جامعة البنات 

)جامعة البتراء اليوم( عام   1993؛ له مؤلفات عدة وعضو في مجامع لغوية في القاهرة ودمشق 

وبغداد؛ نائب رئيس مجمع اللغة  العربية األردني؛ حصل على وسام االستقالل من الدرجة األولى، 

ووسام الكوكب من الدرجة األولى  والثانية، ووسام التربية املمتاز من األردن، وحصل على وسام 

رفيع من ملك السويد، ووسام القدس  للثقافة من الرئيس ياسر عرفات. 
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سنقرط،مازن)1954-(
من مواليد القدس عام 1954؛ حاصل على شهادة البكالوريوس 

في الهندسة اإلنتاجية واإلدارة الصناعية  من جامعة نوتينجهام في 

اململكة املتحدة في عام 1980؛ رئيس واملدير التنفيذي ملجموعة 

سنقرط  العاملية منذ عام 1982؛ مؤسس ورئيس سابق ملؤسسة 

الصناعات الغذائية الفلسطينية؛ املدير  اإلقليمي الحتاد الصناعات 

الغذائية العربية في جامعة الدول العربية منذ عام 1997؛ عضو 

مجلس إدارة  اللجنة االقتصادية املشتركة اخلاصة العامة، جلنة 

احلرة  الصناعية  واملنطقة  املناطق  مؤسسة  الوطنية،  اإلصالح 

تنسيق  العالي؛ أمني سر مجلس  التعليم  الفلسطينية، في وزارة 

القطاع اخلاص؛ عضو  جمعية رجال األعمال الفلسطينيني واملجلس األعلى للتعليم التقني واملهني؛ 

للهندسة واالستشارات  العاملية  املجموعة  إدارة  ورئيس مجلس  التحديث  الصناعي  رئيس مركز 

وكذلك االحتاد الفلسطيني  للصناعات؛ نائب رئيس مؤسسة املقاييس الفلسطينية؛ ممثل القطاع 

اخلاص الفلسطيني في  النشاطات احمللية والدولية؛ عضو مشارك في كافة اللجان املسؤولة عن 

تشكيل القوانني والتشريعات  املتعلقة باالقتصاد الفلسطيني )مبا فيها قانون العمل، ضريبة الدخل، 

االستثمار(؛ ساهم في العديد من  الدراسات االقتصادية التجارية بني السلطة الوطنية ودول أخرى؛ 

عني وزيرًا لالقتصاد الوطني في حكومة  السلطة الوطنية في شباط/فبراير عام 2005. 

سنيورة،حنا)1937-(
من مواليد القدس عام 1937؛ حاصل على شهادة البكالوريوس 

تخصص صيدلة في الهند وتخرج عام   1969؛ عمل كمحرر جلريدة 

الفجرة اليومية من عام 1974 )بعد اختفاء ابن عمه يوسف نصري 

نصر صاحب  اجلريدة( حتى إغالق اجلريدة في متوز/يوليو عام 

1993؛ مؤسس جريدة الفجر باللغة االجنليزية عام   1980 )نشرت 

حتى أيلول/سبتمبر 1993( وتولى رئاسة حترير اجلريدة؛ مؤسس 

مجلة األسبوع اجلديد  املؤيدة ملنظمة التحرير الفلسطينية في آذار/

مارس عام 1978 )أصبحت أسبوعية عام 1982 ونصف  شهرية 

في تشرين الثاني/نوفمبر عام 1988(، والتي سمح بتوزيعها في 

الضفة الغربية فقط من عام   1991؛ أسس وحرر، مع زهير الريس، 

املجلة األسبوعية ) املوقف( من كانون الثاني/يناير 1985 حتى  نيسان/ابريل 1987 )التوزيع سمح 

فقط في القدس الشرقية(؛ كلف مع فايز أبو رميلة، من قبل منظمة  التحرير الفلسطينية بإجراء حوار 

مع وزير اخلارجية األميركي )جورج شولتنر( في آب/أغسطس عام 1985  لتشكيل الوفد األردني 

الفلسطيني املشترك في مباحثات السالم احملتملة؛ أول مسؤول فلسطيني  يجتمع مع وزير اخلارجية 

األميركي جورج شولتز عام 1986 كممثل من األراضي الفلسطينية احملتلة  للمساعدة في عملية 

االعتراف مبنظمة التحرير الفلسطينية في نهاية رئاسة الرئيس األمريكي رونالد  ريغن؛ دعا إلى 

ممارسة الفلسطينيني للحقوق السياسية واملدنية في القدس وخاصة دعوته ملشاركة  الفلسطينيني في 

انتخابات بلدية القدس في حزيران/يونيو عام 1987، وترشيحه في انتخابات مجلس  البلدية في 

املدينة التي جرت عام 1988؛ ترأس الغرفة التجارية األوروبية الفلسطينية منذ عام 1989؛  عضو 

املجلس الوطني الفلسطيني منذ عام 1990؛ عضو مجلس إدارة شركة بيرزيت لصناعة األدوية في 

 بيرزيت )1990 - 2000(؛ مؤسس اجلريدة األسبوعية الناطقة باللغة االجنليزية اجليروزليم تاميز  

في  شباط/فبراير عام 1994 و نيو ميدل ايست ريبورت في أواسط عام 1994؛ مدير عام وكالة 

بالدي للدعاية  في القدس منذ عام 1995؛ رئيس  Siniora Star Ltd., US Air GSA  في 

القدس منذ عام 1995؛ رئيس  الغرفة التجارية الفلسطينية األميركية )1998 - 2003(؛ عضو دائم 

في االشتراكية الدولية؛ منذ عام 2004  يشغل منصب رئيس التعاون اإلمنائي في القدس الشرقية، 

املجلس االقتصادي واالجتماعي  الفلسطيني، ورئيس منتدى السالم والدميقراطية؛ املدير التنفيذي 

ملركز إسرائيل فلسطني لألبحاث  واملعلومات منذ عام 2005. 

الّسيد،مأمون)1935-(
شهادة  على  حصل  1935؛  عام  جنني  قرب  صانور  في  ولد 

البكالوريوس في الدراسات االجتماعيه من  جامعة دمشق عام 

1966؛ عمل مدرسًا مع وكالة الغوث في نابلس من 1954- 

1959؛ ثم درّس في  اململكة العربية السعودية من 1959-1963؛ 

عاد وعمل محاضرًا في معهد النجاح لتدريب املعلم في  نابلس 

من 1965- 1967؛ كان عضوًا في جلنة التوجيه الوطني من 

1978- 1982؛ عمل في الصحافة  ورئيس حترير   جريدة الفجر 

اليومية من 1977-1983؛ انضم إلى جمعية امللتقى الفكري العربي في  القدس وترأس مجلس 

إدارتها عام 1984؛ انتقل لإلقامة في عمان والعمل في التجارة احلرة بعد 1983. 

 ش
الشاعر،ناصرالدين)1961-(

ولد في سبسطية قرب نابلس عام 1961؛ حصل على شهادة 

البكالوريوس )1985( واملاجستير )1989(  من قسم الدراسات 

اإلسالميه، جامعة النجاح، نابلس؛ انتخب رئيسًا ملجلس الطلبة 

في جامعة النجاح  الوطنية من 1989- 1990؛ أكمل دراسته 

وحصل على شهادة الدكتوراه في دراسات الشرق األوسط من 

 جامعة مانشستر، اجنلترا، في 1996؛ عمل أستاذًا مساعدًا 

في  النجاح  ومحاضرًا  جامعة  في  اإلسالمية  الدراسات  في 

جامعة القدس املفتوحة؛ شارك في تأسيس مركز صّحي في 

سبسطية في 1996؛ شارك  في برنامج خاص عن الدراسات 

الدينية في جامعة نيويورك، الواليات املتحدة، في 1998؛ أصبح 

عميد  كلية الشريعة في جامعة النجاح؛ عضو في جلنة التطوير والتخطيط في جامعة النجاح من 

1998-2001؛  انتخب كرئيس اجلمعية التعاونية االستهالكية في جامعة النجاح؛ أيضًا حاضر 

في برامج التدريب واحللقات  الدراسية احلرة في قضايا متعلقة في اإلسالم، واملرأة، وخدمات 

العوملة، والهوية، والثقافة اإلسالمية، منها عملية  العديد املقاالت  حول  الشاب والعائلة؛ نشر 

السالم الفلسطينية اإلسرائيلية )1999(، وكذلك  كتاب عن العنف الوطني ضد املرأة من وجهة 

نظر الشريعة اإلسالمية، عني نائبًا لرئيس الوزراء ووزير  التربية والتعليم العالي في احلكومة 

الفلسطينية عام 2006؛ اعتقلته سلطات االحتالل في 19 آب   )أغسطس( 2006.  

الشامي،إسحاقإلياهو)1888-1949(
ولد في اخلليل عام 1888 ألم من السفرادمي و لتاجر حرير 

مدارس  في  بالشامي(؛  تعلم  سروي)عرف  الياهو  دمشقي، 

محلية في اخلليل و كلية ازرا لتدريب املعلمني في اخلليل؛ تعلم 

اللغة العربية و العبرية  في مدارس حكومية و دينية في اخلليل، 

املجتمع  ثار ضد  والقدس، ودمشق، وحيفا؛ مبكرًا في عمله 

 اليهودي األرثودوكسي في اخلليل و انتقل إلى القدس؛ بدأ بنشر 

عمله األدبي في عام 1903، مع تقارير  حتقيقية عن بير السبع 

و األردن؛ هوجم من قبل حركة الكتاب اليهود لكونه “وطني”؛ 

كتب مقاالت في  اللغة العربية و العبرية في املسرح الفلسطيني، 

التاريخ اإلسالمي و التعليمي؛ من أهم أعماله رواية،  انتقام 

اآلباء، كتبها في حجاج النبي موسى في نابلس و اخلليل؛ أعماله في القصص اخليالية تشمل 

 املرأة العاقر، جمعة األهبل و اليمامة؛ قصصه القصيرة املجمعة ظهرت في اللغة العبرية و 

اإلجنليزية بعد  وفاته حتت عنوان قصص عبرية)نشرت من قبل labyrinthos  ،2000(؛ توفي 

في حيفا عام 1949.                                                              

س

س
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شاهني،أحمدعمر)2001-1940(
ولد في يافا في عام 1940 أصبح الجىء مع عائلته إثر  النكبة 

الفلسطينية عام  1948 واستقر في خان  يونس؛ بدأ دراسة 

تعليمه؛ عمل  بإكمال  له  لم يسمح  املالي  لكن وضعه  الهندسة 

مدرسًا في مدرسة  في فلسطني انتقل إلى القاهرة عام 1967 

مقاالت  عدة  كتب  1970؛  عام  القاهرة  جامعة  من  تخرج  ثم 

 وقصص كما عمل محررًا و ترجم أعمال مثل جنس كولني و 

ذكى املراهقني )ترجم في 1996(صموئيل  بكيت ومولني دايز و 

أخرى؛ و كتب في عدة كتب و روايات تشمل املندل، حمدان، و 

موسوعة الكتاب  الفلسطينني في القرن العشرين)1992(؛ توفي عام 2001؛ منح جائزة القدس 

من قبل السلطة  الفلسطينية للثقافة في كانون األول/ديسمبر 2004 كجزء من جائزة وزارة الثقافة 

الفلسطينية لعام   2000. 

شاهني،سيمونحكمت)1955-(
ولد في ترشيحا في اجلليل عام 1955؛ انتقل مع عائلته إلى 

حيفا في 1957؛ بدأ العزف على العود في  اخلامسة من عمره؛ 

درس الكمان في املعهد املوسيقي للموسيقى الكالسيكية الغربية 

في القدس و  أيضا األدب العربي و املوسيقى في جامعة تل 

القدس  عام  في  املوسيقى  أكادميية  في  دراسته  أكمل  أبيب؛ 

الواليات  إلى  انتقل  العربية؛  للموسيقى  معلم  عني  و   1978

منهاتن  في  مدرسة  التطور  في  بدراسات  تخرج  و  املتحدة 

املوسيقى في جامعة كولومبيا؛ كون  تعليم  ثم في  للموسيقى، 

فرقة نيويورك  املوسيقية ملوسيقى الشرق في عام 1982؛ حصل على رابطة التراث الوطني من 

املنح الوطنية  لآلداب في 1994؛ أسس الفرقة املوسيقية ملوسيقى القنطرة العربية عام 1995؛ 

بدأ املهرجان  السنوي العربي لألدب، الذي عقد في نيويورك عام 1994؛ شارك في تأسيس 

املوسيقى العربية  السنوية في نيويورك عام 1997 الذي عقد في كلية ماونت هوليوك؛ أدار قسم 

الفرنسي  واملغني  للمغني ستينج   ” Desert Rose ”الثنائي الذي جمع  اللحن  العربي  الوتر 

اجلزائري األصل الشاب مامي في  جوائز غرامي 2000 ؛ ساهم في اختيار مقتطعات صوتية لل  

   For  وأخرى،  حلن مقتطعات موسيقية لفيلمThe Sheltering Sky and Malcolm  
 Everyone Everywhere  )احتفال ذكرى اخلمسني لألمم املتحدة  في عام 1998  ( ؛ من 

بني تسجيالت سيمون شاهني: موسيقى عبد الوهاب 1991، سلطنة )1997(،  الشعلة الزرقاء 

للمنتج  Bill Laswell’s  اجلزيرة، الذي  )2001( تراث )2002( ساهم في عمل مقطوعات 

 رشح ألحد عشر جائزة أملانية؛ سافر في كونسرتو القنطرة في بالد مختلفة و حاضر في جامعات 

 أمريكية مختلفة عن موسيقى الشرق.  

شاهني،عبدالعزيز)أبوعلي()1941-(
ولد في بشِيت قرب الرملة في 1941؛  أصبح الجئ مع عائلته 

عمر   في  حلركة  فتح  انضم  1948؛  الفلسطينية  النكبة  إثر 

مبكر،  أعتقل من قبل اإلسرائيلني في اخلامس والعشرين من 

باحلافلة من  أيلول/سبتمبر في 1967  وهو في طريق سفره 

القدس إلى غزة وحكم عليه بالسجن ملدة خمسة عشرة سنة 

من   األشغال الشاقة بتهمة حيازته على متفجرات؛ سجن من 

1967-1982 عدة مرات في زنزانات؛ بعد إطالق  سراحه في 

عام 1982 فرضت عليه اإلقامة اجلبرية في منزله؛ حصل على 

أمر يشترط فيه ترحيله  للداهنية، سينا في أيار/مايو 1983 إلى 

احملكمة العليا اإلسرائيلية؛ ابعد من غزة إلى لبنان؛ في شباط   1985 انتقل إلى عمان وانضم 

ملنظمة التحرير الفلسطينية؛ عاد إلى غزة؛ انتخب عضو عن  منطقة رفح  في انتخابات كانون 

الثاني/يناير 1996؛ عني وزيرًا في السلطة الفلسطينية للتموين في  1996 و الحقًا  في مجلس 

الوزراء في آب/ أغسطس 1998، حزيران/يونيو 2002 و تشرين األول/أوكتوبر 2002 )حتى 

 إعادة تشكيل الوزارة في نيسان2003(؛ هدم منزله من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلية في 

شباط   2004.   

شاهني،موسىمحمد)الشيخموسىالعزراوي()1960-1887(
الثانوي  تعليمه  العيزرية في عام 1887؛ حصل على  ولد في 

عام  في  القاهرة  الشريف  األزهر  من   تخرج  القدس؛  في 

1910؛ أكمل دراسته في جامعة اسطنبول في عام 1911 في 

الكلية العربية في القدس؛  ابدع في القانون العاملي ثم علم في 

القدس في كلية روضة املعارف، كلية الفرير وفي املدرسة العليا 

ديني  عالم  أصبح  الشريف؛  القدسي  احلرم  وإمام   لألساتذة؛ 

في  القادة  من  واإلسالمي؛  كان  العربي  والعالم  فلسطني  في 

احلركة الوطنية ضد سياسة االحتالل البريطاني في فلسطني، 

؛  الصهيونيني  للمستوطنني  بيع  األراضي  ومنع  عارض  الذي 

كان عضوًا في اإلخوان املسلمني؛ أجبر على االختفاء في عام   1936 بعدما أصدرت سلطات 

االنتداب البريطاني حتذير العتقاله بسبب أنشطته السياسية؛ ذهب إلى  املنفى في عام 1937 

سافر إلى لبنان ثم إلى العراق، إيران وسوريا حتت أسماء مستعارة عاد إلى  فلسطني في عام 

1943 بسرية وغادرها في 1946 ليذهب إلى مصر؛ سمح له امللك عبدالله بالرجوع  إلى القدس 

في عام 1953، ؛ كتب عن األوضاع املبكرة لالجئني الفلسطينيني في مصر ولبنان والعراق  في 

يومياته التي لم تنشر.   

شبالق،عباس)1944-(
ولد في حيفا عام 1944؛ وجد نفسه في لبنان مع عائلته بعد 

النكبة الفلسطينية عام 1948؛ درس  القانون في جامعة عني 

في  إجازة  على  حصل  1966؛   -1961 من  )مصر(  شمس 

في  القاهرة  جامعة  من  والنظريات  السياسية  العام  القانون 

1968؛ عاد إلى بيروت وعمل صحفيًا ومحاميًا من 1968-

1970؛ انتقل  إلى اجلزائر، وعمل كمحاضر مساعد في قسم 

1970-1973؛  من  قسطنطني  جامعة  واالقتصاد،  القانون 

 رجع إلى بيروت وعمل صحفيًا مستقاًل ثم أمضى أربع سنوات 

في لندن، منها 4 سنوات كمحرر اقتصادي  لصحيفة الشرق 

من  االجتماع  علم  في  املاجستير  على  وحصل  دراسته  أكمل  1975-1985؛  من  األوسط 

 جامعة كينجستون، اجنلترا، في 1985؛ بدأ العمل في مكاتب اجلامعة العربية في 1985، 

خدم في عدة  مناصب في تونس والقاهرة وجنيف ولندن حتى 1992، رئيس قسم الشؤون 

الفلسطينية في لندن؛  اعتقل من قبل السلطات البريطانية في عشية حرب اخلليج األولى ملدة 

20 يوم؛ انضم إلى مركز  دراسات الالجئني في جامعة أكسفورد كباحث واختصاصي بني 

1992-1994؛ عضو في الوفد الفلسطيني  حملادثات السالم متعددة األطراف عن الالجئني؛ 

انتقل مع عائلته إلى رام الله في 1994؛ شارك في  تأسيس مركز الالجئني والشتات )شمل( 

في رام الله وخدم كرئيسها األول حتى 1997، عندما عاد إلى  اجنلترا؛ كان زميل بحث في 

مركز دراسات الالجئني، جامعة أكسفورد، من 1997- 2005؛ عضو مؤسس  للجنة العربية 

حلقوق اإلنسان، وعضو في منظمة العفو العام الدولية، وعضو في مركز دراسات الالجئني 

 في جامعة أكسفورد، ومجلس أمناء جمعية “شمل”؛ كتب ونشر في قضايا الالجئني والهجرة 

اإلجبارية،  وحقوق اإلنسان، ومنزلة األقليات وأوجه متنوعة   على الصراع العربي اإلسرائيلي؛ 

املنشورات احلديثة  تضم  يهود العراق: تاريخ خروج اجلماهير)كتب ساقي، 2005(، وشتات 

الفلسطينيني في أوروبا- حتديات  الهوية الثنائية والتكّيف.  

شبلي،عمرأحمد)أبوأحمدحلب()1945-(
من مواليد الطيرة، جنوب حيفا، عام 1945؛ أصبح الجئًا خالل 

النكبة الفلسطينية عام 1948 وانتهى به  األمر في سوريا؛ التحق 

مبدرسة وكالة غوث الالجئني )األونروا( في مخيم نيراب لالجئني؛ 

درس في  اجلامعات السورية؛ انضم إلى الثورة الفلسطينية في 

الستينات؛ شارك في تأسيس جبهة التحرير  الفلسطينية وشغل 

منصب نائب أمني عام اجلبهة؛ انتخب عضوًا في املجلس العسكري 

انتخب  1977؛  عام  في  الفلسطينية  ملنظمة  التحرير  األعلى 



86

  شــخـصـيـات
فلـســطينيـة

ش

ش

عضوًا في املجلس الوطني الفلسطيني عام 1983  واملجلس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية 

عام 1984؛ عاد إلى فلسطني بعد توقيع اتفاقيات أوسلو  عام 1994 واستقر في غزة؛ انتخب أمينًا 

عامًا جلبهة التحرير الفلسطينية خلفًا للراحل محمد عباس  زيدان في 3 نيسان/أبريل عام 2004. 

 

شبيب،سميح)1948-(
من مواليد يافا عام 1948؛ انتهى به األمر مع عائلته في بيروت 

املعلمني  ؛ درس  في معهد  الفلسطينية عام 1948  النكبة  إثر 

في أليبو من عام 1968؛ ثم درس التاريخ في جامعة دمشق 

وتخرج عام 1972؛ عاد  إلى بيروت عام 1973 وعمل في اإلعالم 

املاجستير في  الفلسطيني منذ عام 1974؛ حاز على شهادة 

 التاريخ املعاصر من كلية اجلزويت في بيروت عام 1979؛ عمل 

صحفيًا في عدة صحف سورية ولبنانية؛  عمل أيضًا كباحث في 

مركز األبحاث الفلسطيني ملنظمة التحرير الفلسطينية في بيروت 

)1982 -   1994(؛ تابع دراسته وحاز على شهادة الدكتوراه 

من جامعة سانت بتسبرغ عام 1996؛ رجع إلى  فلسطني عام 1996؛ عمل كأستاذ مشارك في 

دائرة الدراسات الفلسفية والثقافية في جامعة بيرزيت  منذ عام 1998؛ صاحب عمود في جريدة 

األيام؛ تناولت كتاباته قضايا تتعلق بالتاريخ، الثقافة، السياسة  والصحافة، مبا فيها الصحافة 

الفلسطينية في الشتات )1965 - 1994( )رام الله: مواطن،2001(. 

  

شبير،عبدالكرمي)1959-(
من مواليد خان يونس في غزة عام 1959؛ خريج املدرسة الثانوية 

في خان يونس عام 1978؛ حاصل  على ليسانس في احلقوق 

من جامعة املنصورة في مصر عام 1983؛ عاد لفلسطني ومارس 

مهنة  احملاماة في مدينة غزة وخان يونس؛ عضو نقابة احملاميني 

الفلسطينيني منذ عام 1983؛ تطوع كمحام  للسجناء السياسيني 

)مكونة  مفصلة  دراسة  ونشر  أعد  اإلسرائيلية؛  السجون  في 

اإلسرائيلية  العسكرية  واألحكام  عن  األوامر  مجلدًا(   23 من 

العليا وحصل  دراسته  تابع  السنوات 1967 - 1994؛  خالل 

على  شهادة املاجستير في القانون الدولي من اجلامعة الدولية 

األميركية عام 1996؛ عضو نقابة احملاميني  املصريني منذ عام 

2002؛ حاز على شهادة الدكتوراه في القانون الدولي )عن طريق الدراسة عن بعد(  من جامعة 

جوبا في السودان عام 2003؛ منتسب كمحاضر في برنامج غزة للصحة النفسية؛ بعد وفاة 

 الرئيس ياسر عرفات رشح نفسه كمرشح مستقل  ملنصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في 

 االنتخابات الرئاسية التي جرت عام 2005 )حيث حصل على 0.86% من مجموع األصوات(. 

شحادة،بولص)1882-1943(
ولد في رام الله في 1882؛ تخرج من مدرسة صهيون اإلجنليزية 

في القدس؛ التحق بكلية الشباب ودرس  األدب وفقه اللغة، عمل 

أستاذًا في غزه والحقًا في حيفا، مدير املدرسة األرثوذكسية في 

حيفا في   1907؛ كان أحد األعضاء البارزين في حزب اإلحتاد 

والترقي في فلسطني وقد خطب يومًا مطالبًا بإسقاط  السلطان 

إلى مصر في  فرّ  باإلعدام؛  عليه  عبد احلميد وحكومته فحكم 

1907 وعمل في جرائدها  ومجاالتها؛ بعد إعالن الدستور في 

في  الشرق(  )مرآة  وأصدر صحيفة  فلسطني  إلى  عاد   1908

أسبوعية  صحيفة  أول  كانت  التي   )1939 القدس   )1919- 

في فلسطني وأقفلت من قبل سلطات االنتداب  البريطانية بعد 

عشرين عامًا من صدورها؛ شارك في تأسيس احلزب الوطني؛ نشر سلسلة من املقاالت  ضد جتار 

األسلحة ومثيري الفنت واحلروب؛ من أعماله، كتاب تاريخ القدس مع خليل طوطح )1924(،  همس، 

رواية مترجمة عن اإلجنليزية )1934(، ديوان شعر – لورد نورث- ترجمة، البد من الناقوس في 

ذا  املساء، شعر إجنليزي مترجم فاز به بجائزة مجلة الهالل املصرية. 

شحادة،رجاعزيزبولص)1951-(
ولد في رام الله في 1951؛ درس في مدارس الفرندز للبنني 

األدب  البكالوريوس  في   شهادة  على  حصل  الله؛  رام  في 

والفلسفة من اجلامعة األمريكية في بيروت عام 1973 ؛ ثم 

درس احلقوق في بريطانيا، عاد  إلى رام الله وأّسس شركه 

قانونيه خاصة في 1978؛ شارك في تأسيس مؤسسة احلق 

)القانون في  خدمة الشعب( في 1979 ومديرها حتى 1991؛ 

كان شخصية رئيسية في القضايا املتعلقة بانتهاكات  االحتالل 

الهولندي   حلقوق  للمعهد  الدولي  الدولي؛ عضو في املجلس االستشاري  للقانون  اإلسرائيلي 

 اإلنسان وجماعة تقرير حقوق اإلنسان لكنائس مجلس العالم؛ مؤلف عدة كتب منها الطريقة 

 ،)1988،IPS ( قانون احملتل ،)الثالثة:  صحيفة احلياة في الضفة الغربية)كتب احلي، 1982

 Steer  ( قانون االرض:  مستوطنات وقضايا االرض حتت االحتالل العسكري اإلسرائيلي

forth Press،2002(، وعندما  الطيور تتوقف عن الغناء- احلياة في رام الله حتت احلصار  
)2004(، والتي مت حتويلها إلى مسرحية  عرضت في ادنبرغ وطهران ونيويورك وعمان، ومن 

أحدث إصداراته املناحي الفلسطينية )2007(.   

شحادة،)الشيخ(صالح)2002-1952(
ولد في مخيم الشاطئ لالجئني، قطاع غزه، عام 1952 لعائلة 

الجئة أصلها من يافا؛ انتقلت عائلته إلى  بيت حانون، ودرس 

في مدرسة يافا الثانوية، ثم مدرسة فلسطني الثانوية في غزة؛ 

تسّجل في املعهد  العالي للخدمة االجتماعية في اإلسكندرية، 

وتخرج بشهادة بكالوريوس في 1972؛ انضم خالل دراسته 

 إلى حركة اإلخوان املسلمني؛ عمل كباحث اجتماعي في بيت 

حانون؛ ثم عمل كعامل اجتماعي في  العريش والحقًا كمرشد 

للشؤون االجتماعية؛ انتقل في هذا املنصب إلى غزه  بعد ما 

أعيدت سينا إلى  مصر في 1979؛ استقال في 1982؛ عمل 

الطلبة  ثم أصبح مدير قسم شؤون  ؛  الدعوة اإلسالمية  في 

في  اجلامعة اإلسالمية في غزة؛ اعتقل من قبل السلطات اإلسرائيلية في 1948 بتهمة ارتكاب 

نشاطات ضد  الصهيونية وسجن ملدة سنتني بدون حكم؛ بعد إطالق سراحه في 1986، عاد 

األولى في  االنتفاضة  أثناء  بواسطة إسرائيل  أغلقت  إلى عمله في اجلامعة  اإلسالمية حتى 

1988؛شارك في تأسيس حركة  حماس في 1987 وأصبح قائد جناحها العسكري )عز الدين 

القسام(؛ اعتقل مرة أخرى في آب/أغسطس   1988 وسجن ملدة 12 سنة حتى 14 أيار/مايو 

2000؛ كان املساعد الشخصي للشيخ أحمد ياسني؛  كان على الئحة املطلوبني إلسرائيل؛ جنا 

من عدة محاوالت إسرائيلية الغتياله وأمضى فتره طويلة في  العمل في اخلفاء؛ اغتيل في 23 

متوز/ يوليو 2002، عندما أسقطت مروحية إسرائيلية صاروخ على البيت  الذي كان يعيش فيه 

في حي مكتظ في غزة ) قتل معه 14 شخصًا، منهم زوجته وأحد أبنائه، كما وجرح  أكثر من 

150 شخصًا آخر(.  

شحادة،عزيزبولص)1912-1985(
من مواليد مدينة بيت حلم عام 1912 والده الصحفي والكاتب 

االنتداب  في  عهد  الشرق  مرآة  صاحب  شحادة  بولص 

البريطاني؛ درس في مدرسة املطران )سانت جورج( بالقدس؛ 

درس القانون في معهد  احلقوق الفلسطيني بالقدس وحصل 

ثالثة  ملدة  كصحفي  عمل  احملاماة؛  مهنة  ملزاولة  إجازة  على 

أعوام   )1933 - 1936( بالقدس؛ ثم التحق بنقابة احملامني 

يافا؛  أحد  في  احملاماة  مهنة  ممارسة  وبدأ  الفلسطينيني 

غالبية  عام 1936؛ مع  ثورة  القانونيني عن نشطاء  املدافعني 

مواطني وسكان يافا انتقل إلى رام الله  خالل النكبة الفلسطينية 

عام 1948؛ استأنف مهنة احملاماة؛ انتخب عضوًا في مؤمتر 

الالجئني العام في  رام الله عام 1949، شارك في مباحثات قضية الالجئني في لوازن بسويسرا؛ 

اعتبر من أبرز احملاميني في  الضفة الغربية )وشارك مع شقيقة فؤاد شحادة أعمال احملاماة في 
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مكتب شحادة للمحاماة(؛ تولى  الدفاع عن قضية احلسابات البنكية املغلقة الفلسطينية ومتكن من 

اإلفراج عنها من إسرائيل بعد عام   1948؛ تولى الدفاع في قضية املتهمني باغتيال امللك عبد الله 

األول عام 1951؛ من أوائل الشخصيات  الفلسطينية الذين طرحوا فكرة  إقامة دولة فلسطينية في 

الضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقية من  خالل لقاءات ومواقف ومقاالت في الصحف احمللية؛ 

اجتمع ورئيس بلدية نابلس حمدي كنعان مع وزير  الدفاع اإلسرائيلي موشيه دايان بناءًا على طلب 

األخير  في نيسان/أبريل 1968 ملناقشة العديد من  السيناريوهات السياسية ملستقبل األراضي 

احملتلة بعد حرب 1967؛ في عام 1974 شغل منصب  مستشار دفاع في محاكمة رئيس أساقفة 

الروم الكاثوليك هيالريون كبوشي؛ من أبرز الدعاة ملمارسة  حق تقرير املصير للشعب الفلسطيني؛ 

اغتيل في رام الله في 2 كانون األول/ديسمبر عام 1985. 

شحادة،فؤادبولص)1925-(
مدرسة  في  الثانوي  تعليمه  أكمل  في 1925؛  القدس  في  ولد 

شهادة  حصل  على  1942؛   في  القدس  في  جورج  سانت 

احملاماة من معهد احلقوق الفلسطيني في القدس؛ شارك مع 

رام  في  للقانون  شحادة  مكتب  في  إدارة  شحادة  عزيز  أخيه 

الله؛ انضم إلى نقابة احملاميني األردنية وأصبح نقيب احملاميني 

من   1964-1969؛ كتب و حاضر في قضايا القانون الدولي 

اخلاص والقانون الشخصي في فلسطني.  

شخشير،حتسنيراغب)1934-(
ولد في نابلس في 1934؛ حصل على دبلوم في علم النفس وعلم 

اخلمسينات؛  في  مصر  عني شمس  في  جامعة  من  االجتماع 

كان عضوًا مؤسسًا الحتاد الطلبة الفلسطينيني في مصر من 

1959- 1962؛  حصل على درجة البكالوريوس في طب األسنان 

من جامعة القاهره في 1964 تخصص في بغداد في  العراق، 

في  كان عضوًا  في 1964؛  نابلس  في  اخلاصة  عيادته  وفتح 

في  عضوًا  كان  1970-   1992؛  الفلسطينني  األطباء  جمعية 

مجلس بلدية نابلس من )1976- 1982(.     

شخشير،توفيق)1926-(
ولد في القدس عام 1926؛ حصل على تعليمه اإلبتدائي والثانوي 

من مدرسة الرشيدية في القدس   )شهاده تؤهله لدخول اجلامعة 

عام 1944 (؛ انتقل إلى لبنان لدراسة الطب؛ حصل على شهادة 

 املاجستير في 1951، تخصص في اجلراحه العامة في الواليات 

في 1958؛  األمريكية  للجراحة  الهيئة  من  مع شهادة  املتحدة 

عاد إلى القدس في 1958؛ عمل مع الوزارة )األردنية( للصحة 

من  الزمالة  شهادة  على  حصل  وإربد  والقدس؛  اخلليل،  في 

على  حاصل  أول  وكان  في 1960،  للجراحة  األمريكية  الكلية 

هذه  الشهادة؛ أصبح عضو هيئة جلمعية املقاصد وساعد في 

تأسيس مستشفى املقاصد في 1967و نقل  من قبل وزارة الصحة ليكون عضو مدير ورئيس 

للجراحة بني 1970 - 1977 و أيضًا نقل ليدير الكلية العربية  للمهن الطبية في 1981، التي 

الحقًا ارتبطت بكليات ثالثة أخرى في القدس لتكون جامعه القدس؛ أصبح  نائب الرئيس للجامعة 

حتى تقاعده في 2002؛ وهو عضو هيئة جمعية اليتيم العربي ومدارس دار األوالد  في القدس؛ 

أشرف على جمعية السعادة للطب العربي) AMWA(   في رام الله حتى 2004؛ تقاعد واستقر 

في عمان في عام 2008.

شديد،محمد)1944-(
شهادة  على  حصل  1944؛  عام  اخلليل  قرب  دورا  في  ولد 

البكالوريوس في العلوم الطبيعية من كلية  املانونيت الشرقية، في 

فرجينيا في الواليات املتحدة في 1968؛   عمل كأستاذ مشارك في 

العلوم  السياسية في جامعة نورث كارولينا، من 1973- 1977؛ 

وشهادة  الدكتوراه   )1976( املاجستير  شهادة  على  حصل 

)1979( في العلوم السياسية من جامعة جورج واشنطن في 

واشنطن العاصمة؛ خالل 1978-  1979، عمل أستاذًا في العلوم 

السياسية في جامعة شو من 19790- 1980 عاد إلى فلسطني 

وأصبح  أستاذًا في قسم العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية، نابلس، من 1980- 1987؛ 

انضم إلى  مؤسسة التعاون الفلسطينية ومقرها جنيف / سويسرا في 1987؛ عمل أيضًا كرئيس 

مجلس اإلسكان  الفلسطيني من 1994-1999؛ عضو في مركز حقوق اإلنسان وإعانة القانون 

الفلسطيني؛ عضو مجلس  أمناء جامعة اخلليل، الكرمل صحيفة األدب، شمل- مركز الشتات و 

الالجئني الفلسطينني، ومجتمع التطور  واخلير املقدسي؛ ألف عدة مواضيع، ومقاالت، ودراسات، 

 منها الواليات املتحدة والفلسطينيني: بني  التسوية وتسديد الديون)نيويورك: القدس، 1983(. 

شرابي،هشام)1927– 2005(
  ولد في يافا في 1927؛ قضى طفولته املبكرة في يافا وعكا؛ 

التحق مبدرسة الفرندز للبنني في رام الله؛  درس الفلسفة في 

اجلامعة األمريكية في بيروت، حصل على شهادة البكالوريوس 

 ،1947 في  السوري  القومي  إلى  احلزب  انضم  1947؛  عام 

شيكاغو،  جامعة  في  دراسته  أكمل  سعادة؛  بأنطون  متاثرًا 

حصل على  شهادة املاجستير في 1949؛ عاد إلى لبنان ليعمل 

كمحرر في مجلة اجليل اجلديد الشهرية؛ جلأ إلى  األردن بسبب 

فرض اجراءات صارمة من قبل احلكومة اللبنانية على احلزب 

القومي السوري في حزيران   1949؛ عاد إلى الواليات املتحدة 

ليكمل دراسته في جامعة شيكاغو، بعد حصوله على درجة الدكتوراه  في تاريخ الثقافة في 1953؛ 

بدأ تعليم التاريخ في جامعة جورج تاون، ومن هناك حصل على األستاذية  في 1964؛ أنهى 

رسميًا انتسابه للحزب القومي السوري في 1955؛ انتقل إلى بيروت في عام 1970  ليعمل في 

مركز فلسطني للتخطيط وأستاذ زائر في  اجلامعة االمريكية في بيروت )1970- 1971(؛ اختير 

 ليكون محررًا ملجلة الدراسات الفلسطينية في 1971؛ مع نشوب احلرب األهلية في لبنان في 

أواسط   1970؛ عاد إلى جامعة جورج تاون التي تولى إدارة مركز عمر املختار الثقافي، وشارك 

في تأسيس مركز  الدراسات العربية املعاصرة؛ في 1979، أسس مؤسسة خيرية للثقافة العربية 

– األمريكية في واشنطن  العاصمة؛ كما أسس مركز للتحليل السياسي في واشنطن العاصمة، 
في 1990؛ كان ناقدًا ملباحثات  أوسلو في 1993؛ أسس وترأس صندوق القدس، املنظمة التي 

تقدم منح للطالب في فلسطني؛ تقاعد  من جامعة جورج تاون في 1998؛ حرر بشكل واسع ونشر 

أعمال اجتماعية سياسية ناقدة وفلسفة في  احلديث تشمل مقدمة لدراسات املجتمع العربي )عربي 

،1975 (، احلكومة والسياسة في الشرق  األوسط في القرن العشرين )1962(، القومية والثورة في 

العالم العربي )1966(، الفكر العربي والغرب   )1970 (؛ ومجلدين من مذكراته في اجلمر والرماد: 

ذكريات من الفكر العربي )1978( وتخيالت  املاضي:سيره ذاتية )1993(؛ توفي بالسرطان في 

بيروت.  في  األمريكية  اجلامعة  في  مستشفى  الثاني/يناير  2005،  كانون  من   الثالث عشر 

شرف،تيسير)2001-1939(
ولد في القدس عام 1939؛ ونشأ وتعلم في القدس؛ التحق باملدرسة 

الثانوية في اإلسكندرية؛ حصل  على شهادة البكالوريوس في إدارة 

األعمال من جامعة اإلسكندرية؛ عمل كرسام كاريكاتير ورسام؛ 

عاد  إلى القدس، لشعوره امللح للتعبير عن فنه بعد االحتالل عام 

برؤى مختلفة  التي تعكس من  فنية  وابتدع رسومات   ،1967

عدة زوايا  الهوية املقدسية على مدى خمس وعشرين عامًا قدم 

خاللها ما يزيد على   500 عمل فني وعرض الكثير منها في 26 

معرض فردي وجماعي، وكان أول معرض له في 1980، وكان  عضوًا في إحتاد الفنانني الفلسطينيني، 
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أقام عدة معارض مشتركة وفردية في فلسطني، واألردن،  واخلليج العربي، واليابان، وإيطاليا، 

 وروسيا، واسبانيا، والواليات املتحدة وتونس؛ توفي في الرابع عشر  من آب/أغسطس 2001 . 

الشرفي،كمال)1955-(
ولد في مخيم جباليا لالجئني في غزة عام 1955، لعائلة الجئة؛ 

التحق بكلية املعلمني في رام الله  وتخرج بدرجة دبلوم في التعليم؛ 

درس الطب في جامعة بلغاريا؛ عمل كطبيب جراح ملدة عشر 

سنوات؛  كان عضوًا في اجلبهة الشعبية؛ سجن عدة مرات من 

العامة  انتخب  للجماعة  السياسية؛  ألنشطته  اإلسرائيلني  قبل 

احملدودة )املستقلة( ملنطقة جباليا النتخابات كانون الثاني/يناير 

احملدودة  العامة  اجلماعة  لهيئة  كرئيس  مسؤول  عمل  1996؛ 

حلقوق اإلنسان واحلرية العامة في 1999؛ وكان عضوًا لعدة 

 منظمات وهيئات، منها، الهيئة العليا لالنتفاضة؛ عني وزيرًا للصحة في السلطة الفلسطينية في 

 نيسان/أبريل 2003؛ عمل حتى أعيد تشكيل مجلس الوزراء في تشرين األول/أكتوبر 2003؛ 

وعضو للهيئة  املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية؛ عمل مسؤوالً عن هيئة مركز امليزان حلقوق 

االنسان في غزة؛  عضو هيئة احمللفني جلامعة األقصى في غزة. 

شريف،منذر)1945-(
الطب واجلراحة في جامعة  نابلس عام 1945؛ درس  ولد في 

األزهر، القاهرة،  تخرج مع ) M.B.CH.B(   في   1971؛ عمل 

 -1957 من  حلم  بيت  في  احلكومي  الصحة  قسم  في  طبيبًا 

1977؛ وكان طبيبًا في جمعية  أصدقاء املريض، رام الله، عام 

)األونروا( من 1980-  قلنديا  في  الصحة  وفي مركز  1978؛ 

1986؛ ونائب  رئيس في املجلس األردني الطبي من 1982 - 

1984؛ و في املركز الصحي في القدس التابع لوكالة  الغوث الطبية في 1986- 1989؛ ومدير 

طبي في مركز أبو رية للتأهيل في رام الله عام 1988؛ تخصص  الحقًا في مرض السكري وفي 

الغدد في جامعة زغرب، كرواتيا، 1989؛ ومدير طبي لوكالة الغوث الدولية،  املركز الصحي للمنطقة  

عام 1989؛ أصبح عضو هيئة تنفيذ في املجلس الفلسطيني للصحة في  القدس في 1992؛ كان 

منسقًا للجنة الطبية الفنية ضمن كوادر اللجان الفنية لإلعداد للمفاوضات بعد   1992؛ عني نائب 

وزير الصحة في السلطة الفلسطينية من 1995- 2003؛ ثم مستشار للشؤون الصحية  لرئيس 

السلطة الفلسطينية. 

شعبان،ابراهيممحمد)1946-(
القدس  مدارس  في  درس  1946؛  عام  القدس  مدينة  في  ولد 

حتى حصل على شهادة التوجيهية من  املدرسة الرشيدية الثانوية 

عام 1963؛ التحق بجامعة دمشق وتخرج باالجازة في احلقوق 

جامعة  احلقوق  كلية  في  العليا  دراسته  ثم  تابع  1967؛  عام 

القاهرة وحصل على املاجستير في القانون العام عام 1977؛ 

 عمل محاضرًا في كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية قسم العلوم 

السياسية في جامعة النجاح الوطنية عام   1979 لغاية 1995؛ 

انتسب الى نقابة احملامني الفلسطينية عام 1998؛ تقاعد من 

نقابة احملامني  النظاميني االردنية عام 2005؛ عمل محاضرًا 

في كلية احلقوق – جامعة القدس عام 1996 لغاية 2008؛  انتخب رئيسًا للمجلس الفلسطيني 

لالسكان في القدس واالراضي احملتلة عام 1992 لغاية 1994 ثم  اعيد انتخابه عام 2008؛ 

رئيس الهيئة االدارية جلمعية الدراسات العربية في القدس منذ عام 2001؛ كاتب  عمود أسبوعي 

في جريدة القدس حول الشئون القانونية الدولية والدستورية؛ ألف ونشر ثالثة مؤلفات  قانونية 

دولية تتناول االنتفاضة الفلسطينية عام 1989 ومجزرة االقصى 1990؛ والقانون الدولية حلقوق 

 االنسان 2008؛ نشيط في اطار حقوق االنسان والقانون الدستوري وناشر لعدة ابحاث علمية 

في هذين  القطاعني. 

شعث،تاجالدين)1950-1880(
ولد في مدينة غزه في 1880؛ درس العلوم في مدرسة الراشدية 

في غزة؛ انتقل إلى بير سابا وانتخب  كمحافظها في 1927 حتى 

1947؛ خدم كعضو في قسم التعليم خالل االنتداب البريطاني في 

 فلسطني؛  كان أحد رجال األعمال في فلسطني؛ توفي في 1950.

شعث،علي)1958-(
على  حاصل  1958؛  عام  غزة  في  يونس  خان  مواليد  من 

شهادة البكالوريوس في الهندسة املدنية من  جامعة عني شمس 

بالقاهرة عام 1982؛ عمل كمهندس مدني/مدير مشروع في 

شركات مقاوالت  واستشارات في أبو ظبي، اإلمارات العربية 

دراسته  أكمل  1985(؛   -  1982( أعوام  ثالثة  ملدة  املتحدة 

 العليا وحصل على شهادة املاجستير عام 1986 وعلى شهادة 

الدكتوراه عام 1989 في الهندسة  املدنية من جامعة كوينز، 

بلفاست؛ عمل أيضًا كمساعد بحث في دائرة الهندسة املدنية 

ملدة ثالثة  أعوام )1986 - 1989(؛ ثم أصبح محاضرًا في 

دائرة الهندسة املدنية في جامعة داندي ملدة عامني   )1992   -   1994(؛ عمل لفترة قصيرة في 

املجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية وإعادة اإلعمار )بكدار(  كمستشار بناء /نائب رئيس 

مكتب مراقبة املشاريع، ثم تبوأ منصب محاضر رئيسي في دائرة الهندسة  املدنية في جامعة 

وزارة  وزير في  نائب  إلى فلسطني وأصبح مساعد  عاد  جالسكو خالل )1994 - 1995(؛ 

التخطيط  عملية  أيضًا  وترأس   ،)2003 - 1995( األعوام  الدولي خالل  والتعاون   التخطيط 

التنموي في  فلسطني وبادر، من بني األشياء، خطة التنمية الفلسطينية ولعب دورًا رئيسيًا في 

مأسستها بنجاح في  السلطة الوطنية الفلسطينية والدول املانحة؛ رئيس املرفأ الفلسطيني منذ 

عام 1999؛ قائم بأعمال  محافظ فلسطني في البنك اإلسالمي للتنمية في جدة، اململكة العربية 

السعودية، في عام 2002؛  نائب وزير في وزارة املواصالت الفلسطينية منذ عام 2004؛ عضو 

اللجنة العليا في مفاوضات الوضع  النهائي حول احلدود؛ عضو في العديد من اللجان، مبا 

فيها اللجنة التوجيهية للمناطق الصناعية، اللجنة  التوجيهية للمفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية 

التقنية  اللجان  حول  الفلسطينية  اإلسرائيلية  املفاوضات  جلنة  رئيس  املؤقتة؛  القضايا  حول 

للمرفأ والفصل؛ مستشار للعديد من املشاريع/ البرامج االستثمارية  الوطنية والدولية لصندوق 

االستثمار الفلسطيني؛ منح جائزة من حاكم الشارقة، شيخ سلطان  القاسمي عام 2002 عن 

أفضل ورقة بحث في مجال التخطيط؛ كتب أجزاًء مهمة من وثائق التخطيط  الوطني الفلسطيني؛ 

اإلسرائيلي  واملكاسب  االعتداء   ،)1996( فلسطني  في  التنموية  اإلستراتيجية  منشوراته  من 

الفلسطينية )2002(، أبعاد الصراع العربي اإلسرائيلي: حتديات دميغرافية )حتت الطبع(؛ ألف 

 أكثر من ورقة بحث تقنية في مجاالت متعددة في مجال الهندسة والتنمية. 

شعث،نبيل)1938-(
ولد في صفد، اجلليل األعلى، في 1938 من عائلة من خان 

يونس ووالدته لبنانية األصل؛ نشأ في  اخلليل ويافا؛ أصبح هو 

وعائلته الجئني في مصر بعد النكبة الفلسطينية عام 1948؛ 

حصل على شهادة  البكالوريوس في إدارة االعمال من جامعة 

والصناعة  التمويل  في  واملاجستير   ،1958 في  اإلسكندرية 

في  والدكتوراه   ،1961 في  بنسلفانيا،  جامعة  من   املصرفية 

االقتصاد والعلوم اإلدارية من جامعة بنسلفانيا،  في 1965؛ 

من  بنسلفانيا  جامعة  في  والتمويل  االقتصاد  درّس  أيضًا 

1961- 1965؛ انتقل إلى مصر في   1965، ودرّس االقتصاد 

في جامعة القاهرة من 1966-1970؛ عمل أستاذًا، ثم عميدًا لكلية إدارة األعمال،  في اجلامعة 

األمريكية في بيروت من 1969- 1975؛ عضو في املجلس الوطني الفلسطيني منذ 1969؛ 

 عمل مدير عام في مركز التخطيط ملنظمة التحرير في بيروت ثم رئيسًا للمركز؛ و مستشارًا 

سياسيًا  لرئيس منظمة التحرير ياسر عرفات من 1970- 1977؛ أّسس في 1971 وخّصص 

)حتى 1992( دار  الفتى العربي، املعهد العربي الوحيد الذي تخّصص في كتب لألطفال والقرّاء 

الشباب في العالم العربي؛  كان رئيس وفد منظمة التحرير األول لألمم املتحدة في 1974؛ أّسس 
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معهد اإلدارة والهندسة ) TEAM (  واملركز العربي للتطورات اإلدارية في بيروت والقاهرة في 

1975 ) ومؤخرًا 14 فرع في العالم العربي(،  التي درّبت االف املدراء العرب في الدول العربية 

)أدارها حتى 1992(؛ عمل من 1975-1992 أيضًا كخبير  اإلدارة مع احلكومات العربية )منها 

اجلزائر، والكويت، واململكة العربية السعودية، والعراق، ومصر، وليبيا،  وقطر، واملغرب، واإلمارات 

العربية، ولبنان، واألردن(؛ عنّي رئيس اللجنة السياسية في املجلس الوطني  الفلسطيني ثم اللجنة 

املركزية حلركة فتح، في آذار/مارس 1990؛ كان املفاوض الرئيسي ملنظمة  التحرير من تشرين 

1995؛ ُعنّي وزيرًا للتخطيط في السلطة الفلسطينية والتعاون  الدولي  األول/أكتوبر 1993 – 

)حتى 2003(؛ عضو في جلنة مفاوضات منظمة التحرير الفلسطينية/السلطة الفلسطينية منذ 

  1995؛ انتخب عضوًا في املجلس التشريعي عن حركة فتح ممثاًل عن قطاع خان يونس في 

انتخابات  كانون ثاني/يناير 1996؛ حصل على دكتوراه ثانية، هذه املرة في القانون، جامعة   

 بنسلفانيا )1996(؛  ميّثل فلسطني احملتلة في املنتدى االقتصادي العاملي في دافوس؛ عني في 

ليعزز  كانون الثاني/يناير 2000  كعضو مؤسس حديث “مجلس التطور الفلسطيني األعلى” 

االستثمار في السلطة الفلسطينية؛  شارك في مفاوضات كامب ديفيد )2000( ومحادثات طابا 

)2001( كرئيس وفد مفاوضات الالجئني؛ عنّي  وزير الشؤون اخلارجية في مجلس الوزراء في 

حكومة السلطة الفلسطينية في 30 نيسان/أبريل 2003  وكذلك في حكومة الطوارىء في تشرين 

األول/أكتوبر 2003 في السلطة الفلسطينية ثم في حكومة   في تشرين الثاني/نوفمبر 2003؛ ثم 

نائب رئيس وزراء ووزير اإلعالم في احلكومة في 16 شباط/ فبراير   2005؛ عني املمثل الشخصي 

للرئيس محمود عباس لدى جمهورية مصر العربية في القاهرة في كانون  الثاني/ يناير 2008.  

شعيبي،عزميصالح)1947-(
من موالد دير غسانة بالقرب من رام الله عام 1947؛ خريج جامعة 

اإلسكندرية عام 1972 تخصص طب  أسنان؛ بدأ ممارسة مهنته 

كطبيب أسنان؛ انتخب عضوًا في مجلس بلدية البيرة عام 1976؛ 

ملدة ستة  اجلبرية  اإلقامة  اإلسرائيلية حتت  وضعته  السلطات 

أشهر عام 1983؛ رئيس سابق لنقابة أطباء  األسنان في رام 

الله )1976 - 1977(؛ عضو اللجنة املركزية للجبهة الدميقراطية 

لتحرير فلسطني ومندوب  اللجنة في املجلس الوطني الفلسطيني؛ 

قامت إسرائيل بإبعاده إلى األردن في 18 تشرين األول/أكتوبر 

 عام 1985 بسبب “النشاطات السياسية”؛ عاد إلى فلسطني عام 1993؛ عني عضوًا في االحتاد 

 الدميقراطي الفلسطيني )فدا(؛ عضو املجلس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية؛ وزير سابق 

 للشباب والرياضة )1994 - 1996(؛ انتخب في املجلس التشريعي الفلسطيني في االنتخابات 

 التشريعية التي جرت في كانون الثاني/يناير 1996؛ رئيس جلنة املوازنة واملالية للمجلس التشريعي 

 الفلسطيني عام 1999 )استقال من اللجنة احتجاجًا على جتاهل السلطة التنفيذية الفلسطينية 

 ملطالب املجلس التشريعي الفلسطيني بتقدمي امليزانية العامة للعام  1999 على الوقت(؛ من مؤلفي 

 دراسة بعنوان قانون الطبع والنشر: دراسة انتقاديه وتعليق عام 1999؛ انخرط في وضع املسودة 

لقانون  االنتخابات اجلديد عام 2002 )أصدرها املجلس التشريعي الفلسطيني عام 2005(؛ انتخب 

منسقًا عامًا  في االئتالف من أجل النزاهة واملسائلة )أمان( منذ تأسيسه في رام الله في شباط/

 فبراير عام 2000؛  رئيس اللجنة االقتصادية في املجلس التشريعي الفلسطيني )2004 - 2005(. 

شقاقي،خليلإبراهيم)1953-(
من مواليد غزة عام 1953 لعائلة الجئة من قرية زرنوقة بالقرب 

في  شهادة  البكالوريوس  على  حاصل  عام 1948؛  الرملة  من 

العلوم السياسية من اجلامعة  األميركية في بيروت عام 1975 

عمل  اجلامعة؛  نفس  من   1976 عام  شهادة  املاجستير  وعلى 

في مجال التسويق في الكويت )1976 - 1980(؛ انتقل   إلى 

كولومبيا، نيويورك عام 1980؛ حاز على شهادة الدكتوراه في 

العلوم السياسية من جامعة كولومبيا  عام 1985؛ درس كأستاذ 

مشارك في العلوم السياسية في عدة جامعات، مبا فيها جامعة 

كولومبيا   )1985 - 1986(، جامعة النجاح الوطنية في فلسطني 

)1987 - 1997(، جامعة ويسكون سون، ملوا كي   )1989 - 1990( وجامعة ساوث فلوريدا، 

تامبا )1991 - 1992(؛ شغل منصب مدير مركز الدراسات  واألبحاث الفلسطينية في نابلس 

الفلسطينية  عن  السياسة  فصلية  )مجلة  الفلسطينية  السياسة  محرر   1995(؛   -  1993(

املشاريع  في  مدير  1999(؛   -  1993( الفلسطينية(  واألبحاث  الدراسات  مركز  عن  تصدر 

مركز الدراسات واألبحاث الفلسطينية في نابلس )1995 - 1999(؛ عميد األبحاث العلمية 

في جامعة  النجاح الوطنية في نابلس )1996 - 1997(؛ مؤسس ومدير املركز الفلسطيني 

كزميل  عام 2002  عام 2000؛ قضى صيف  منذ  الله  رام  في  السياسية  واملسحية  للبحوث 

أكثر  أجرى  األمريكية؛  العاصمة  واشنطن  في    Brookings  Institute مؤسسة في  زائر 

من 100 استطالع للرأي بني صفوف الفلسطينيني  في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام 

1993؛ نشر عدة مقاالت وأوراق وألف وحرر عدة كتب، مبا فيها  قطاع غزة والضفة الغربية: 

الروابط السياسية املستقبلية واإلدارية )عربي، القدس: باسيا، 1994(،  االنتخابات والنظام 

السياسي الفلسطيني )عربي، نابلس: مركز الدراسات واألبحاث الفلسطينية(،  مشكلة الالجئني 

الفلسطينيني وحق العودة )مع جوزيف ألفر، كامبردج، جامعة هارفارد، 1998(، تقوية  املؤسسات 

العامة الفلسطينية )مع يزيد صايغ، نيويورك: مجلس العالقات اخلارجية، 1999( والرأي العام 

العاصمة  )واشنطن  السياسة  ومضامني  املدى  طويلة  توجهات  السالم:  وعملية   الفلسطيني 

األمريكية:  مؤسسة الواليات املتحدة للسالم، 2005(. 

شقاقي،فتحيإبراهيم)1953-1995(
من مواليد غزة عام 1953 لعائلة الجئة من قرية زرنوقة بالقرب 

شهادة  ثم  جامعة  بيرزيت  في  الرياضيات  درس  الرملة؛  من 

دكتوراه في الصيدلة من اجلامعات املصرية وتخرج عام 1981؛ 

حتول عن املوقف العام  املؤيد للرئيس جمال عبد الناصر اثر 

هزمية حزيران 1967؛ وانضم الى جماعة اإلخوان املسلمني ثم 

تركم  عام 1975؛ تأثر بالثورة اإلسالمية في ايران عام 1979؛ 

الفكر  الشيعي  راجع  اخلميني؛  الله  آية  فكر  عن  كتابًا  وألف 

للتعرف على الوصايا املتعلقة بالتمرد على الطغيان والتي لم 

يجدها في الفقه السني  املتعارف عليه؛ اتبع مسار اجلماعات 

اإلسالمية التي ظهرت في الثمانينيات؛ وعاد الى غزة وحتالف عام   1980 مع عبد العزيز عوده 

)الجىء من مواليد 1948، وعضو سابق في حركة اإلخوان املسلمني(؛ وقاما  بتأسيس حركة 

اجلهاد اإلسالمي وانتخب أمينًا عامًا للحركة حتى استشهاده؛ اعتقلته إسرائيل وحكمت  عليه 

بالسجن ملدة عام واحد سنة 1983؛ وثالث سنوات سنة 1986؛ مت إبعاده إلى جنوب لبنان 

في  آب/أغسطس عام 1988 )كان الشخص الوحيد الذي مت إبعاده بينما كان ال يزال في 

السجن خالل  االنتفاضة األولى(؛ نقل مكان سكنه إلى مخيم اليرموك لالجئني خارج دمشق؛ في 

كانون الثاني/يناير   1994 لعب دورًا رئيسيًا في تأسيس احللف الوطني، حتالف )ائتالف( من 

ثمانية جماعات ملنظمة التحرير  الفلسطينية، حركة اجلهاد اإلسالمي وحركة املقاومة اإلسالمية 

)حماس(، معبرين عن رفضهم لعملية  أوسلو للسالم واتفاقية السالم مع إسرائيل عام 1993؛ 

اتهمته إسرائيل بأنه وراء تنفيذ بعض الهجمات  االنتحارية في إسرائيل؛ مت اغتياله في مالطا 

على يد وكالء املوساد في 26 تشرين األول/أكتوبر عام   1995؛ حضر جنازته التي عقدت في 

دمشق في 1 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1995 ما يقارب ألــ 40.000  شخص؛ كان الشقاقي 

يكتب الشعر ويساهم في الصفحة الثقافية في صحيفة الفجر املقدسية، وأصدر  مع عبد العزيز 

عوده مجلة دورية سرية “الطالئع اإلسالمية” لفترة قصيره. 

شقير،محمد)1941-(
على  حاصل  1941؛  عام  القدس  في  السواحرة  مواليد  من 

ليسانس من جامعة دمشق عام 1965  تخصص فلسفة وعلم 

اجتماع؛ بدأ العمل كأستاذ، ثم كصحافي، يكتب حتت أسماء 

مختلفة، مبا فيها  فارس أبو بكر وربحي حافظ؛ سجنته السلطات 

اإلسرائيلية خالل األعوام )1969 - 1974( وقامت بإبعاده  إلى 

عمان عام 1975؛ حائز على جائزة من نقابة الكتاب األردنيني؛ 

كتب قصص ملسلسالت تلفزيونية؛  يعمل ككاتب مسرحي وكاتب 

قصص قصيرة؛ من مجموعاته: خبز اآلخرين )عربي، 1975(، 

الولد  الفلسطيني )عربي، 1977(، طقوس للمرأة البائسة )عربي، 

1986(، وصمت الشبابيك )عربي، دمشق،   1995(.
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الشقيري،أحمد)1908-1980(
من مواليد تبني، جنوب لبنان، عام 1908 خالل نفي والده الشيخ 

أسعد الشقيري مفتي اجليش الرابع  بقيادة جمال باشا؛ قضى 

طفولته في لبنان ثم في عكا حيث أكمل تعليمه األساسي؛ تابع 

القانون في  بدراسة  بدأ  عام 1926؛  في  القدس حتى  تعليمه 

الفرنسية  نفته  السلطات  ولكن  بيروت  في  األميركية  اجلامعة 

ملشاركته في مظاهرة طالبية؛ عاد إلى القدس والتحق وتخرج 

من معهد احلقوق الفلسطيني،  وعمل في جريدة مرآة الشرق؛ بعد 

تخرجه عمل في مكتب احملماة لدى احملامي عوني عبد الهادي؛ 

 وانضم إلى حزب االستقالل؛ فتح مكتب محاماة خاص به في 

عكا وتخصص في الدفاع عن املقاتلني  الوطنيني وقضايا األراضي؛ رئيس املكتب اإلعالمي العربي 

الفلسطيني األول في واشنطن العاصمة  األمريكية عام 1945؛ وفي عام 1946، أصبح عضوًا 

في اللجنة العليا العربية ورئيسًا للمكتب اإلعالمي  العربي املركزي بالقدس؛ اتخذ هو وعائلته 

بيروت ملجأ لهم في عام 1948؛ عني عضوًا في الوفد  السوري لألمم املتحدة )1949 - 1950(؛ 

شغل منصب مساعد أمني عام جامعة الدول العربية مسؤوالً  عن الشؤون الفلسطينية )1951 - 

1957(؛ عني وزير دولة سعودي لشؤون األمم املتحدة وسفيرًا لألمم  املتحدة )1957 - 1963(؛ 

خاطب األمم املتحدة حول مشكلة الالجئني الفلسطينيني عام 1958 قائاًل بأن   ”حقوق الالجئني 

في منازلهم ووطنهم ال يتعلق، أو غير معتمد بأي طريقة، على موافقة أو رفض  إسرائيل”؛ عينه 

رؤساء الدول العربية في أيلول/سبتمبر 1963 كممثل فلسطيني في جامعة الدول  العربية )خلفًا 

ألحمد حلمي عبد الباقي(؛ رسم املسودة األولى للدستور الوطني الفلسطيني الذي  أصبح القانون 

األساسي إلنشاء منظمة التحرير الفلسطينية؛ أعلن عن تأسيس منظمة التحرير  الفلسطينية في 

املجلس الوطني الفلسطيني الذي عقد )28 أيار/مايو - 2 حزيران/يونيو 1964( في  القدس 

وانتخب الرئيس األول ملنظمة التحرير الفلسطينية؛ انتخب أيضًا رئيسًا للجنة التنفيذية ملنظمة 

 التحرير الفلسطينية في آب/أغسطس عام 1964؛ استقال من منصبه كرئيس منظمة التحرير 

 الفلسطينية في كانون األول/ديسمبر 1967 بعد حرب حزيران عام 1967، وعاش في القاهرة 

ولبنان؛  كتب عدة كتب عن القضايا العربية والفلسطينية ونشر عام 1969 مذكراته بعنوان أربعون 

عاما من احلياة  العربية والدولية )بيروت، 1969(؛ ترك مصر بعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيد 

عام 1978 متوجهًا إلى تونس؛  انتقل في وفت الحق إلى عمان لتلقى العالج الطبي؛ توفي في 26 

شباط/فبراير عام 1980 في عمان؛  دفن بناء على طلبه في مقبرة أبو عبيدة في وادي األردن 

)الضفة الشرقية(. 

الشقيري،)الشيخ(أسعد)1860-1940(
من مواليد عكا عام 1860؛ خريج جامعة األزهر بالقاهرة في 

أواخر السبعينات من القرن التاسع عشر   )1870( في الشريعة 

اإلسالمية؛ عمل كقاضي في القضاء العثماني في شفا عمر، 

اجلليل، وفي  الالذقية، سوريا؛ أيد وحدة اإلمبراطورية العثمانية؛ 

انتقل إلى اسطنبول عام 1905 وعمل في مكتبة  سلطان عبد 

احلميد الثاني؛ أصبح قاضيًا في أدنا في أناضوليا؛ عضو جلنة 

االحتاد والترقي وفتح فرعًا لها  في القدس؛ انتخب ممثاًل عن 

عكا في البرملان العثماني عام 1908 وعام 1912 )حتى عام 

1914(؛  انضم إلى الوفد العلمي من سوريا، فلسطني، ولبنان 

الشرعي  القضاء  سلك  في  مناصب  تبوأ  عدة   ،1915 عام  أيلول/سبتمبر  في  اسطنبول  إلى 

العثماني في فلسطني، مبا فيها عضو محكمة الشريعة  للتحقيقات في اسطنبول؛ عني مفتيًا للجيش 

الرابع العثماني حتت قيادة جمال باشا في سوريا -   فلسطني خالل احلرب العاملية األولى؛ عاد 

إلى حيفا؛ اعتقله البريطانيون كمسؤول عثماني سابق  وسجنته في اإلسكندرية ملدة 14 شهرًا؛ 

عاد إلى عكا لدى اإلفراج عنه عام 1921؛ أصبح مؤيدًا للحزب  الوطني الذي تأسس عام 1923؛ 

أسس حزب األحرار عام 1930؛ ترأس املجلس اإلسالمي األعلى  خالل االنتداب البريطاني؛ 

عضو ناشط وزعيم احلزب املعارضة املؤيد وأصبح دعامة للحزب في شمال  املدينة؛ عضو سابق 

حلزب الدفاع الوطني الذي تأسس عام 1934؛ عندما تولى مصطفى كمال، والد  تركيا احلديثة، 

زمام األمور  قدم شيخ أسعد مع صناديق ممتلئة بالكتب والكتابات العربية؛ توفي عام   1940. 

الشكعة،أحمد)1952-1880(
ولد في نابلس في 1880؛ من رجاالت نابلس وجتارها، أقام 

ابن  )اسمها  االن مدرسة  نابلس  النجاح في  ملدرسة  جناحًا 

الهيثم(؛ كان عضو اللجنة القومية في نابلس في آب/أغسطس 

عام 1936؛ انتخب  رئيسا للغرفة التجارية التي أسست في نابلس 

 عام 1944؛ عمل كرئيس بلدية عام 1951؛ توفي عام   1952.


الشكعة،بسام)1930-(

النكبة  بعد  سوريا  إلى  ذهب  1930؛  عام  نابلس  في  ولد    

الفلسطينية عام 1948؛ انتسب  حلزب البعث؛  عاد إلى نابلس و 

ترأس فرع حزب البعث في نابلس؛ عاد إلى سوريا عام 1958؛ 

ثم ترك حزب البعث و  انتقل إلى مصر؛ عاد مبوجب عفو عام 

سنة 1965؛ انتخب كرئيس بلدية نابلس في االنتخابات املدنية 

 لعام 1976 لبرنامج مؤيد ملنظمة التحرير الفلسطينية؛ قررت 

السلطات اإلسرائيلية اقالته مع رؤساء  البلديات املنتخبني عام 

1982؛  عضو في جلنة  التوجيه الوطني من 1976 - 1982؛ 

فقد رجليه في  انفجار أعده متطرفون يهود من حركة غوش امونيم في الثاني من حزيران لعام 

1980؛ منع من السفر من  قبل اإلسرائليني في 1981؛ أصبح شريكًا بالتجارة في مصنع نابلس 

للصابون وفي شركة أحمد حسن  الشكعة؛ نقد مفاوضات أوسلو والسلطة الفلسطينية؛ أعلن 

عن إنشاء مجموعة معارضة أوسلو “جماعة  فلسطني القومية “ في شباط/فبراير 1995؛ كان 

من ضمن املوقعني العشرين لبيان عام بعنوان “صرخة  من األرض األصلية “ينقد فيها  الفساد 

في السلطة الفلسطينية، في آواخر  تشرين الثاني/نوفمبر  1999  وضع حتت اإلقامة اجلبرية 

عندما اعتقل من قبل السلطات الفلسطينية؛ ترأس املؤمتر الوطني  الفلسطيني املنعقد في دمشق 

في كانون الثاني/ يناير 2008.  

الشكعة،غسانوليدأحمد)1943-(
من    LLB   شهادة على  حصل  1943؛  عام  نابلس  في  ولد 

جامعة بيروت العربية عام 1971 عمل موظفًا في  البنك العربي 

في رأس بيروت من 1969 - 1972؛ حاضر في كلية احلقوق 

في عمان في 1971؛ حتى عاد  الى فلسطني في نفس السنة؛ 

اعتقل من قبل السلطات اإلسرائيلية في عام 1979 حتى عام 

للتعليم  ملجلس  التنفيذية  اللجنة  في  عضوًا  ؛  أصبح   1980

عام   1986؛  نابلس  في  كان ممثاًل الحتاد احملامني  العالي؛ 

؛عني  عام 1990  الغربية  الضفة  في  للمحامني  نقيبًا  انتخب 

من قبل السلطة الفلسطينية رئيسًا  ملجلس بلدية نابلس في 1994؛ في تشرين األول/ أكتوبر 

انتخب عضوًا في املجلس التشريعي  عن  محافظة نابلس في انتخابات في كانون الثاني/ يناير 

1996؛ عضو مستقل للجنة التنفيذية ملنظمة  التحرير الفلسطينية في نيسان 1996؛ مسؤول 

دائرة العالقات الدولية والقومية؛ خدم كعضو في املجلس  األعلى ملخيمات الالجئني التابع للسلطة 

الفلسطينية الذي أسس في عام 1997؛ أصبح عضوًا ملجلس  األمن القومي التابع للسلطة 

الفلسطينية الذي أسس في 2000؛ في عام 2003 اغتيل أخوه براق  الشكعة الزائر من األردن 

من قبل ملثمني؛ قدم استقالته كرئيس بلدية نابلس للرئيس ياسر عرفات في  شباط/فبراير 2004 

الحتجاجه على فشل السلطات الفلسطينية بفرضها اجراءات األمن للمواطنني في  نابلس.  

شلح،رمضانعبدالله)1958-(
ولد في مخيم لالجئني في الشجاعية، غزة، عام 1958؛ درس 

في جامعة الزقازيق في مصر من عام   )1977- 1981(؛ بعد 

عودته إلى غزه       أصبح واحدًا من مؤسسي اجلهاد اإلسالمي 

الفلسطيني، مع  فتحي الشقاقي وعبد العزيز القديح، وأصبح 

محررًا في صحيفتها؛ عمل محاضرًا في قسم االقتصاد في 

 اجلامعة اإلسالمية في غزة؛ هرب من غزة بعد فرض إجراءات 



ش

91

  شــخـصـيـات
فلـســطينيـة

ش

ليكمل دراسته  املتحدة  اململكة  إلى  أوائل 1980؛ في عام   1985 ذهب  إسرائيلية صارمة في 

وحصل على شهادة الدكتوراه في االقتصاد من جامعة  دريهام؛ ثم انتقل إلى الواليات املتحده عام 

1988؛ أصبح أستاذًا في جامعة فلوريدا في اجلنوب في  تامبا، فلوريدا،  كما عمل كمدير تنفيذي 

لرابطة العالم اإلسالمي؛ مفكر كبير في اللجنة اإلسالمية  لفلسطني، التي شارك في تأسيسها عام 

1991 مع البروفسور سامي العريان؛ و ترك اجلامعة في  تشرين االول عام 1995 بسبب اختياره 

ليصبح نائب ثاني لرئيس حركة اجلهاد اإلسالمي بعد اغتيال  فتحي الشقاقي؛ عاد من الواليات 

املتحدة و أقام في دمشق عام 1996؛ اعتبرته اإلدارة األمريكية   ”إرهابيًا” في تشرين الثاني/

نوفمبر في عام 1995؛ عضو في مجلس الشورى للجهاد اإلسالمي  الفلسطيني.

شماس،أنطون)1950-(
ولد في فسوطة، في اجلليل عام 1950؛ انتسب إلى اجلامعة 

العبرية في القدس في 1968، ودرس  األدب العربي واإلجنليزي 

وتاريخ األدب، تخرج في 1972؛ عمل محررًا ملجلة األدب العربي 

التي تصدر  شهريا “الشرق” نشرت في القدس، من )1970- 

1975 (؛ أنتج برامج باللغة العربية للتلفزيون اإلسرائيلي  من 

)1976-1986 (؛ وعمل كمحرر مستقل وكتب في اللغة العبرية 

جلريدة إسرائيلية في أوائل 1980؛  انتقل إلى الواليات املتحدة 

ثم  كزائر،  اربور،  آن  متشغن،  جامعة  في  وعمل  1987؛  في 

كأستاذ في قسم  اللغة اإلنكليزية والدراسات الشرق أوسطية 

وبرنامج األدب املقارن؛ وكان عضو لهيئة املستشارين ملركز  الكتاب الدوليني في جامعة واشنطن 

في سانت لويس عام 1991؛ وعضو لهيئة احملررين ملجلة متشغن  التي تصدر كل ثالثة أشهر عام 

1992؛ وعضو مؤسس للبرملان الدولي للكتاب في ستراسبورغ، فرنسا  عام 1994؛ عمل كنائب 

رئيس مسؤول في برنامج األدب املقارن عام 1999؛ وعضو هيئة احملررين  للصحافة للدراسات 

الفلسطينية عام 2002؛ كما عمل كترجمان وكاتب شعر، ومتثيليات، ومقاالت  ،وقصص خيالية؛ 

أعماله تشمل روايات وفن الزخرفة العربي )1986(. 

شماس،مهاابودية)1951-(
ولدت في القدس عام 1951؛ تعلمت في كلية شميدت األملانية 

شهادة  على  1969؛  حصلت  عام  تخرجت  و  القدس  في 

كمديرة  خدمت  1973؛  عام  تنسي  جامعة  من  البكالوريوس 

للكويكرز للمساعدات و  اخلدمات القانونية؛ عملت كمدرسة للغة 

اإلجنليزية في جامعة بيرزيت و مركز تدريب املعلمات في رام 

 الله؛ شاركت في تأسيس و مديرة تنفيذية ملركز املرأة للنصائح 

على  حصلت  عام   1991؛  القدس  في  القانونية  املساعدات  و 

جائزة حقوق اإلنسان من جمهورية فرنسا عام 1998 و جائزة 

املرأة لعام 2002 في  الواليات املتحدة؛ كانت عضو هيئة لهيئة 

احمللفني الدولية جلائزة حقوق االنسان    من 1998- 2002 و  املساواة اآلن )منظمة حقوق االنسان 

الدولية التي كان هدفها ترقية حقوق الفتاة و املرأة(؛ خدمت في  هيئة منظمات محلية عديدة و 

حقوق اإلنسان الفلسطينية، تشمل  PARC، والقدس لينك، و مركز القدس  حلقوق اإلنسان و 

املساعدات القانونية.          

شموط،إسماعيلعبدالقادر)1930-2006(
عام  الفلسطينية  النكبة  إثر  )1930(؛ الجىء  في  اللد  في  ولد 

1948، استقر في مخيم خان يونس  لالجئني؛ تسجل في كلية 

للرسومات  وأول معرض  القاهرة، في عام 1950،  اآلداب في 

أقامه في غزة في  متوز عام 1953؛ وكان له معرض رئيسي في 

القاهرة في 1954، الذي رعاه الرئيس املصري السابق  جمال 

األدب  أكادميية  إلى  وإنضم  إيطاليا  إلى  انتقل  الناصر؛  عبد 

والفنون في روما؛ ثم انتقل إلى بيروت  في 1956؛ انضم إلى 

منظمة التحرير الفلسطينية في 1965، كمدير لآلداب والثقافة 

عام  في  الفلسطينيني  األدباء  انتخب  رئيسًا الحتاد  ؛  القومية 

الكويت بسبب  إلى  العرب في 1971؛  انتقل  األدباء  لرئيس إحتاد  أول  نائب  انتخب  1969؛ 

العدوان اإلسرائيلي على لبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان في   1983، انتقل الى 

كوجلن، أملانيا بسبب حرب اخلليج في 1992؛ استقر في عمان في 1994؛ حصل  على جائزة 

خاصة بفلسطني، اعتبر من مؤسسي األدب الفلسطيني للرؤيا احلديثة؛ كتب بشكل واسع  في 

األدب الفلسطيني، من كتاباته، األديب الصغير  )بيروت، 1957(، فلسطني، التاريخ السياسي 

)بيروت  ،1972(، فلسطني من وجهة نظري )بيروت، 1978(، األدب القومي الفلسطيني )بيروت، 

1978 (، واألدب  في فلسطني )الكويت، 1989(، توفي في عمان في عام 2006.  

شنطي،إبراهيم)1979-1910(
ولد في يافا في 1910، تعلم في مدرسة يافا احلكومية ومدرسة 

النجاح الوطنية؛ درس العلوم السياسية  في اجلامعة األمريكية 

في بيروت، تخرج في عام 1932؛ عاد إلى يافا وانضم جلريدة 

التاجي  سليمان  قبل  من  أسست  اإلسالمية،  التي  اجلامعة 

الفاروقي؛ أسس جريدة الدفاع في عام 1934، التي أصبحت 

 مركزًا للصوت احلر، والتي أغلقت من قبل البريطانيني عدة مرات؛ 

اعتقل من قبل البريطانيني في عام   1936، لدوره خالل الثورة؛ 

نفي إلى القاهرة من قبل احلكومة اإلسرائيلية في 1948، خالل 

اغالق  صحيفته في يافا؛ في عام 1949، أسس جريدة القاهرة 

في مصر مع أسعد داغر؛ عمل كموظف في  البنك العربي، ولكنه تركها ليعيد إصدار وحترير 

جريدة الدفاع من القدس؛ نقل صحيفته إلى عمان بعد  حرب حزيران 1967؛ انتخب كرئيس 

الصحفيني؛ توفي عام 1979. 

شوا،راويةرشاد)1948-(
ولدت في غزة في عام 1948؛ درست في اجلامعة األمريكية 

اآلداب  في  شهادة  البكالوريوس  على  وحصلت  القاهرة،  في 

أعمال  مديرة  ثم  الصحافة،  في  مسيرتها  بدأت  1964؛  عام 

في مصنع تصميم  األزياء للنساء )1980(؛ مؤسسة و مسؤولة 

جلماعة التطور و الثقافة في غزة عام 1992؛ مديرة وكالة  اوبل 

في غزة عام 1995؛ انتخبت عضوًا في الهيئة العامة املستقلة 

حلقوق اإلنسان في منطقة غزة في   1996؛ شاركت في تأسيس 

مجموعة التحالف في 1997؛ عام 1998، كاتبة “عمود” حول 

الشؤون  السياسية و االقتصاد االجتماعي في جريدة القدس و 

األيام؛ كانت من ضمن املوقعني على وثيقة   ”العشرين” تنقد فيها السلطة الفلسطينية في آواخر 

1999؛ مسؤولة لهيئة املدراء في هيئة إغاثة  الزراعة الفلسطينية ) PARC ( عام 1999؛ خدمت 

كمندوبة لل) PICCR ( عام 1999؛ عضو هيئة للجنة  الثقافية للصداقة البرملانية البريطانية 

الفلسطينية؛ نائبة لهيئة اإلشراف على مجموعة شركات الرفاه  عام 2002؛ عضو لهيئة الدستور 

الفلسطيني عام 2002؛ نشرت مختارات من املقاالت في الكتب بعنوان  بداية الطريق )عربي(؛ 

شاركت في عدة محادثات و لقاءات رسمية متعلقة باملرأة، الشراكة األوروبية و  مواضيع سياسية 

اجتماعية أخرى؛ انتخبت عضوًا في املجلس التشريعي األول عن منطقة غزة عام   1996؛ أعيد 

انتخابها في انتخابات املجلس التشريعي 2006 ضمن قائمة املبادرة.

   

شوا،رشاد)1910-1988(
بيروت  عمان،  في  شبابه  قضى  عام 1910؛  غزة  مواليد  من 

والقاهرة وعاد إلى غزة عام 1949؛ عمل مع  اإلدارة املصرية؛ 

وافقت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية على تكليفه برئاسة بلدية 

غزة )حسب مقترح  احلاكم العسكري اإلسرائيلي( عام 1971؛ 

في  نيسان/ رقم 242  املتحدة  لألمم  األمن  قرار مجلس  أيد 

الغربية  والضفة  غزة  قطاع  إلى وحدة  دعا  عام 1972  أبريل 

مع األردن في مملكة عربية متحدة من  متوز/يوليو عام 1972؛ 

قرر احلاكم العسكري اإلسرائيلي عزله من موقعه كرئيس بلدية 
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في 23 تشرين  األول/أكتوبر 1972؛ توصل إلى اتفاقية مع السلطات األردنية في آب/أغسطس 

1972 “بأنه يجب إعطاء  كافة سكان قطاع غزة جوازات سفر أردنية مؤقتة، بشرط أن يحصل 

كافة مقدمي الطلبات على شهادة  حسن سلوك من “الهيئة اخليرية” التي شكلها وترأسها طوال 

حياته؛ أعيد تعيينه رئيسًا لبلدية غزة في  تشرين األول/أكتوبر 1975 حتى 9 متوز/يوليو 1982 

بعد رفضه ر التعاون مع “اإلدارة املدنية” اإلسرائيلية  اجلديدة؛ مؤسس الهيئة اخليرية في غزة؛ 

مؤسس مركز شوا الثقافي في غزة؛ تعهد بتقدمي الدعم  ملنظمة التحرير الفلسطينية؛ جنا من عدة 

محاوالت اغتيال؛ وقع على عريضة إلقامة دولة فلسطينية  مستقلة في أيلول/سبتمبر 1977؛ رفض 

اقتراحات احلكم الذاتي املقترحة من ميناحم بيغن في كامب  دايفيد عام 1978؛ أصبح عضوًا في 

مجلس التعليم العالي عام 1980؛ انضم إلى دعوة أن يتم االعتراف  مبنظمة التحرير الفلسطينية 

كممثل وحيد وشرعي للشعب الفلسطيني عام 1982؛ ومع ذلك استمر  بالدفاع عن دور امللك 

حسني في التفاوض بالنيابة عن االهتمامات الفلسطينية وإقامة احتاد كونفدرالي  مع األردن؛ بعد 

عام 1986طالب بقيادة فلسطينية جديدة أكثر واقعية؛ توفي نتيجة إصابته بنوبة قلبية في   28 

أيلول/سبتمبر عام 1988. 

شوا،)حاج(عادلسعيد)1895-1961(
من مواليد غزة عام 1895؛ من جتار قطاع غزة؛ كان عضوًا 

في اللجنة التنفيذية العربية في عهد االنتداب  البريطاني؛ مندوب 

املؤمتر العربي الفلسطيني األول الذي عقد في القدس عام 1919؛ 

مّثل غزة في  املؤمتر الوطني الفلسطيني األول والرابع واخلامس 

التوالي؛  انتخب  على  و 1922  عام 1919، 1920  عقد  الذي 

عضوًا في املجلس اإلسالمي األعلى، منطقة )غزة( اجلنوبية، في 

كانون الثاني/يناير عام 1922،  ومّثل املنطقة حتى عام 1929؛ 

لبلدية  بلدية غزة عام 1934؛ عني مؤقتًا رئيسًا  عضو مجلس 

غزة عندما  وضع رئيس البلدية فهمي احلسيني في السجن عام 

1938 حتى 28 كانون الثاني/يناير 1939؛ عضو  الوفد العربي الفلسطيني الذي توجه إلى مؤمتر 

لندن عام 1939 للمشاركة في املؤمتر مندوبًا عن حزب  الدفاع؛ توفي عام 1961 في غزة. 

شوا،عزام)1963-(
من مواليد الكويت عام 1963؛ حاصل على شهادة بكالوريوس 

تخصص رياضيات من جامعة مامفس في  الواليات املتحدة؛ عمل 

في بنك فلسطني ثم مديرًا للبنك في قطاع غزة؛ عمل في البنك 

العربي، فرع  غزة؛ أمني صندوق االستثمار الفلسطيني وأمني 

عام نقابة البنوك الفلسطينية؛ عضو شركة الصناعات  الغذائية 

الفلسطينية؛ عضو دار الكتب الوطنية الفلسطينية؛ رئيس نادي 

غزة وجمعية أطفالنا لألطفال  الصم في غزة؛ عني وزيرًا للطاقة 

نيسان/ابريل 2003  في 30  الفلسطينية  السلطة  في حكومة 

وبقي في  املنصب حتى تشرين األول/أكتوبر 2003؛ أصبح مديرًا عام لبنك القدس والتنمية عام 

2004 وعضوًا في مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات في آذار )مارس(  2008. 

شوا،عون)1934-2001(
األعمال  وإدارة  االقتصاد  درس  1934؛  عام  غزة  مواليد  من 

في اجلامعة األميركية في بيروت وتخرج عام   1960؛ عمل في 

شركات البترول في اخلليج العربي ملدة 12 عامًا؛ عاد إلى غزة 

عام 1974؛ انتخب  رئيسًا لالحتاد الفلسطيني للسلطات احمللية 

الذي تأسس في 5 شباط/فبراير 1998؛ انتخب نائبًا  لرئيس 

منظمة املدن املوحدة في فرنسا، في حزيران/يونيو عام 1998؛ 

عمل أيضًا في مجال الزراعة، مبا  فيه تصدير املنتج الزراعي؛ 

انتخب رئيسًا لبلدية غزة في 26 متوز/يوليو 1994 وبقي في 

املنصب حتى  وفاته في 30 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2001. 

شوا،هاشمعطا)1919-2002(
من مواليد غزة عام 1919؛ تلقى تعليمه في مدرسة الهاشمية 

غزة  إلى  عاد  رام  الله؛  في  الفرندز  مدرسة  في  ثم  غزة،  في 

وعمل في مشروع العائلة )زرع وتصدير احلمضيات( بعد عام 

1935؛ رئيس سابق لنقابة  احلمضيات في غزة وعضو جمعية 

مصادرة  بسبب  املشروع  انهيار  بعد  احلمضيات؛  تصدير 

فلسطني  بنك  أسس  األشجار،  واقتالع  إسرائيل  لألراضي 

احملدود في غزة عام 1960 وترأس مجلس إدارة البنك؛  الذي 

أعطى قروضًا للمشاريع التجارية الفلسطينية ثم أغلق البنك 

بأمر عسكري إسرائيلي عقب  االحتالل اإلسرائيلي لقطاع غزة 

البنك ومتكن في  إلى احملاكم إلعادة فتح  عام 1967؛ توجه 

النهاية من  احلصول على قرار احملكمة بعدم قانونية اإلغالق العسكري وأعيد افتتاح البنك عام 

1981 وتوسع وفتح  فروعًا له في كافة أنحاء فلسطني؛ انتخب عضوًا في مجلس بلدية غزة عام 

1967؛ توفي في 9 تشرين  الثاني/نوفمبر عام 2002. 

شوبكي،جمالعبداللطيف)1952-(
من مواليد إذنا عام 1952 لعائلة الجئة من بيت جبرين؛ حاصل 

على شهادة البكالوريوس في اجلغرافيا  من اجلامعة العربية في 

بيروت؛ عضو في حركة فتح وناشط خالل االنتفاضة األولى 

وبسبب نشاطه  السياسي اعتقل وسجن من قبل إسرائيل ملدة 

عشرة أعوام؛ عضو املجلس الثوري حلركة فتح؛ عضو  املجلس 

املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية؛ انتخب عضوًا في املجلس 

التشريعي الفلسطيني   )حركة فتح( ملنطقة اخلليل في االنتخابات 

التشريعية الفلسطينية التي جرت في كانون الثاني/يناير عام 

التشريعي  املجلس  في  االقتصادية  اللجنة  رئيس    1996؛ 

الفلسطيني وعضو جلنة السجناء واللجنة  السياسة في املجلس التشريعي الفلسطيني؛ عني 

وزيرًا للحكم احمللي في حكومة السلطة  الفلسطينية في 30 نيسان/أبريل عام 2003؛ ثم وزيرًا 

بدون حقيبة في حكومة الطوارئ التي تشكلت  في تشرين األول/أكتوبر 2003 ثم وزيرًا للحكم 

احمللي في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2003 )حتى أعيد  تشكيل مجلس الوزراء في شباط/

فبراير عام 2005(؛ رئيس اللجنة العليا لالنتخابات الفلسطينية منذ  نيسان/أبريل 2004؛ عني 

سفيرًا لفلسطني في اململكة العربية السعودية في مطلع العام 2007. 

شوفاني،الياس)1932-(
تعليمه  وتلقى  نشأ  عام 1932؛  اجلليل  في  معليا  مواليد  من 

في معليا؛ تلقى تعليمه الثانوي في عكا  وتخرج عام 1947؛ 

يافا عام 1949؛  املعلمني في  حامل شهادة دبلوم من معهد 

1959(؛   -  1949( أعوام  عشرة  مدرسة  ملدة  كأستاذ  عمل 

حاصل على شهادة دبلوم من مؤسسة في جامعة تل أبيب عام 

  1955؛ التحق بكلية الدراسات الشرقية في اجلامعة العبرية 

بالقدس، ونال شهادة البكالوريوس عام   1962؛ أكمل دراسته 

العليا وحاز على شهادة املاجستير في الدراسات الشرقية من 

جامعة برنسنت في  الواليات املتحدة األميركية عام 1965؛ حاز 

على شهادة الدكتوراه في الدراسات اإلسالمية احلديثة  والشرق األدنى من جامعة برنسنت 

بالواليات املتحدة األميركية عام 1968؛ أستاذًا مساعدًا في جامعة  جورج تاون وجامعة ماري 

والدراسات اإلسالمية في مؤسسة  الدراسات  األبحاث  دائرة  الند )1967 - 1973(؛ مدير 

الفلسطينية في بيروت )1973 - 1982(؛ عمل في دمشق كباحث عن قضايا تتعلق بالتاريخ 

 الفلسطيني عام 1982؛ من دراساته الرداح والفتح اإلسالمي )بيروت، 1972(، من التسوية إلى 

احللف:  طريق بيغن إلى القاهرة )مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1979(، إسرائيل و “خطة 

)مؤسسة  الدراسات الفلسطينية، 1986(، فهم تاريخ فلسطني السياسي )منذ بداية  كارتر” 

التاريخ حتى عام 1949(   )مؤسسة الدراسات الفلسطينية، النسخة الثالثة، 2003(. 
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شومان،خالد)1931-2001(
1931؛  عام  األميركية  املتحدة  الواليات  بروكلني،  مواليد  من 

والده االقتصادي الفلسطيني عبد احلميد  شومان مؤسس البنك 

العربي؛ عاد مع والده إلى القدس عام 1933 ودرس في مدرسة 

سانت جورج   )املطران( في القدس؛ هاجر مع عائلته في أعقاب 

النكبة الفلسطينية عام 1948؛ تابع تعليمه في كلية  فيكتوريا في 

اإلسكندرية مبصر ثم في جامعة كامبردج، اململكة املتحدة، حيث 

نال شهادة البكالوريوس  في االقتصاد عام 1955؛ تلقى تدريبًا 

في بنك ميدالند في لندن وعني مساعد نائب مدير عام البنك  العربي في األردن عام 1956؛ عضو 

مجلس إدارة  البنك العربي منذ عام 1957؛ أكمل دراسته العليا  وحصل على شهادة املاجستير في 

االقتصاد من جامعة كامبردج عام 1959؛ بعد وفاة والده عام 1974،  انتخب نائب رئيس ونائب 

مدير عام البنك العربي؛ نائب رئيس مؤسسة عبد احلميد شومان )التي  تأسست عام 1978 لتشجيع 

وتعزيز املعرفة، األبحاث والتنمية(؛ أسس مع زوجته دار الفنون في عمان  عام 1993 للمساعدة في 

نشر الوعي في مجاالت الفنون، فن العمارة، واآلثار؛ انسحب من البنك العربي  في 19 أيار/مايو 

عام 2001 ألسباب صحية؛ له أيضًا عدة مواهب وحاز على اجلائزة األولى مسابقة صيد   أكبر 

سمك اقيانوسى بيضاء في بورتو ريكو عام 1961؛ توفي في 30 حزيران/يونيو عام 2001 في 

  مستشفى فينا؛ دفن في البتراء، األردن؛ مت إنشاء مؤسسة خالد شومان بعد وفاته إحياء لذكراه. 

شومان،عبداحلميد)1890-1974(
من مواليد بيت حنينا، القدس، عام 1890؛ هاجر إلى الواليات 

املتحدة األميركية عام 1911 وعمل كرجل  مبيعات؛ وسرعان ما 

امتلك مصنعًا للنسيج للمالبس اجلاهزة في نيويورك؛ كان ناشطًا 

الفلسطيني،  اإلحياء  جمعية  فيها  مبا  املؤسسات  العربية،  في 

تأسست في عام 1921؛ عاد ميسور احلال إلى فلسطني  عام 

1929؛ اقترح إنشاء بنك مصري فلسطيني مشترك ولكن الفكرة 

العربي في  البنك  الفترة؛  أسس  تلك  التنفيذ في  متعذرة  كانت 

القدس في أيار/مايو عام 1930 والذي أسس فروعًا في كافة 

املدن في  فلسطني وعواصم البلدان العربية وأصبح أكثر مؤسسة 

مصرفية عربية خاصة ذو اعتبار في العالم العربي؛  اعتقلته سلطات االنتداب البريطاني مرتني 

خالل ثورة عام  1936 - 1939 لدعمه القضية الوطنية، وسجن  مع بقية قادة احلركة الوطنية في 

سجن صرفند عام 1937؛ ساعد في تأسيس الصندوق القومي  الفلسطيني إلنقاذ األراضي من 

التسرب للحركة الصهيونية وإعادة تشكيل اللجنة العليا العربية في عام   1945 - 1946؛ توفي في 

تشيكوسلوفاكيا عام 1974 ودفن في املسجد األقصى في القدس. 

شومان،عبداملجيد)1912-2005(
من مواليد بيت حنينا، القدس، عام 1912؛ انتقل إلى الواليات 

املتحدة األميركية، حيث عاش والده، في  عمر األربعة عشر عامًا 

بتربيته(؛ حامل  وقامت جدته  كان طفاًل  عندما  والدته  )توفيت 

شهادة ماجستير في  االقتصاد من جامعة نيويورك؛ عاد إلى 

فلسطني عام 1936 ملساعدة والده في إدارة البنك العربي الذي 

عام 1948،  الفلسطينية  النكبة  بعد  قبل عدة سنوات؛   أسسه 

انتقل البنك إلى عمان، حيث أصبح مقيمًا؛  نائب رئيس )1949 - 

1974( ثم رئيس )حتى عام 1974( مجلس إدارة البنك العربي 

وبقي في املنصب  حتى وفاته عام 2005؛ رئيس الصندوق القومي الفلسطيني وعضو املؤمتر 

التأسيسي ملنظمة التحرير  الفلسطينية في أيار/مايو 1964 حتى أيلول/سبتمبر 1969؛ عضوًا 

سابقًا في اللجنة التنفيذية األولى  ملنظمة التحرير الفلسطينية التي تأسست في آب/أغسطس 

عام 1964؛ مؤسس مؤسسة عبد احلميد  شومان )سميت بعد والده عبد احلميد شومان الذي 

توفي عام 1974( عام 1978 بهدف متويل األبحاث  العلمية، دعم العلماء، ودعم اإلبداع اإلنساني 

العربي؛ رئيس املؤسسة حتى وفاته؛ عضو مؤسس  جلمعية التعاون )الفلسطينية( في جنيف عام 

1983؛ عضو مجلس الشيوخ األردني )1987 - 1990( ومرة  أخرى )1993 - 1997(؛ كان من 

بني رجال األعمال العرب الذين أسسوا شركة القدس لالستثمار والتنمية   )JEDICO(   في عمان 

في متوز/يوليو عام 1997، بهدف املساعدة في متويل املشاريع اإلسكانية  والسياحية سياسات 

إسرائيل لتهويد القدس، وانتخب رئيسًا للشركة؛ أوجد جائزة للمفكرين الذين  ساهموا في التراث 

العربي للقدس؛ توفي في 5 متوز/يوليو عام 2005 ودفن في املقبرة امللكية األردنية  في عمان. 

شوملي،قسطندي)1946-(
من مواليد بيت ساحور عام 1946؛ عمل كأستاذ للغة العربية في 

اجلزائر )1965 - 1972(؛ حاصل على  شهادة البكالوريوس 

العربي من جامعة اوران في اجلزائر عام 1971؛  في األدب 

عمل كمحرر ملجلة العالم  العربي في كندا )1972 - 1975( 

وكمترجم في حكومة كويبك بينما كان يتابع دراسته العليا في 

ونال شهادة  تخرج  مونتريال حيث  في جامعة  األدب  املقارن 

تابع دراسته في فرنسا ونال  شهادة  املاجستير عام 1974؛ 

الدكتوراه في االتصاالت وعلوم املعلومات من جامعة السوربون  

في باريس عام 1977؛ عاد إلى  فلسطني والتحق بجامعة بيت حلم، أوالً كأستاذ مشارك )1977 

- 1980(، ثم كرئيس لدائرة اللغة العربية   )1980 - 1986( وأستاذ مشارك في اللغة العربية 

األميركية خالل  املتحدة  تاون في  الواليات  زائر في جامعة جورج  )من عام 1983(؛ أستاذ 

)1986 - 1987( حاز على عدة جوائز وشهادات شرف، مبا فيها جائزة  راشد حسني من قبل 

مركز التراث العربي )1991(، ميدالية غسان كنفاني )1996(، وميدالية تقدير من  جامعة بيت 

حلم )2002(؛ عمل كمترجم لألعمال األدبية والدينية إلى اللغة العربية، مبا فيها حياة  املسيح )من 

تأليف جون بولوك، بيروت، دار اجليل، 1999(؛ كتب العديد من الكتب املدرسية األدبية  لألساتذة 

، واملقاالت، والدراسات املتعلقة باإلعالم، األدب، والسياحة، مبا فيها مقدمة عن اللغويات  احلديثة 

)القدس: جمعية الدراسات العربية، النسخة األولى 1982(، األدب والتوجهات النقدية في األدب 

السيرة  فلسطني:  في  العربية  الصحافة   ،)1990 العودة،  دار  )القدس:  احلديث   الفلسطيني 

الذاتية  للنصوص األدبية والثقافية: جريدة فلسطني )1911- 1967( )جمعية الدراسات العربية، 

1990(، بيت حلم   2000، دليل عن بيت حلم ومحيطاتها )1997(، والسياحة الثقافية في الضفة 

الغربية وغزة )رام الله: معهد  أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني ماس، 1999(. 

شهاب،نعومي)1952-(
من مواليد سانت لويس، ميسوري، عام 1952 ألم أميركية وأب 

في  القدس  إلى  شهاب؛  انتقلت  عزيز  القدس،  من  فلسطيني 

عمر األربعة عشر عامًا؛ التحقت باملدرسة األرمنية في البلدة 

القدمية بالقدس  عام 1966 – 1967؛ عادت مع عائلتها إلى 

في  أنطونيو  سان  في  واستقرت  األميركية  املتحدة  الواليات 

 تكساس؛ حاصلة على شهادة بكالوريوس من جامعة ترينيتي 

عام 1974؛ تعمل ككاتبة حرة، محررة،  وشاعرة؛ صاحبة عمود 

 The  ومحررة قصائد ملجلة  Organica  بشكل منتظم ملجلة

 Texas Institute  ؛  حازت على عدة جوائز وشهادات شرف، مبا فيهاTexas Observer
of Letters Prize، جائزة الفان من  أكادميية الشعراء األمريكان )1988(، جائزة راندال 
اخليرية للقصيدة احملكية )منتدى الشعر العاملي،  بيتسبيرغ(؛ من أعمالها طرق مختلفة للصالة 

)1980(، احلقيبة احلمراء )1994(، الوقود )1998(، املسافة  بني خطواتنا )1998(، 19 نوع 

من الغزالن: قصائد من الشرق األوسط )2002(، متليح احمليط )2000(،  بيبي الرادار )2003(؛ 

كما وترجمت بعض األعمال األدبية من العربية إلى اإلجنليزية.  

شهابي،زليخةإسحقعبدالقادر)1903-1992(
من مواليد القدس عام 1903؛ التحقت وتخرجت من مدرسة صهيون 

في البلدة القدمية بالقدس؛ نظمت  مؤمترًا للنساء الفلسطينيات 

في القدس عام 1929 بهدف تنظيم احلركة النسائية في فلسطني 

والذي  حضره حوالي 300 امرأة؛ لعبت دورًا رئيسيًا في تشكيل 

أول جلان نسائية فلسطينية في نفس العام   )كانت ناشطة خالل 

لعقد  املبادرين  بني  من  كانت  1936(؛  عام  العام  اإلضراب 

مؤمتر نسوي عربي في  القاهرة عام 1938 لإلعالن عن مقاومة 

السياسات الصهيونية واالنتداب البريطاني في فلسطني؛ أسست 

 الفرع الفلسطيني لالحتاد النسائي العربي في القدس لدى االنتهاء من انعقاد املؤمتر؛ مديرة 

االحتاد  من خالل النشاطات والتي ساهمت في تأسيس أندية ثقافية واجتماعية ورياضية للنساء، 

عيادة أمومة  وطفولة، مدرسة الدوحة للبنات املهمشات، وبيتًا للنساء احملتاجني؛ بادرت أيضًا في 

تأسس مستشفى  طوارئ )في مستشفى أوغستا فيكتوريا اليوم( وعملت في جناح األطفال؛ عضو 

سابق للمجلس  الوطني الفلسطيني؛ مت إبعادها من قبل إسرائيل عام 1968 بسبب نشاطاتها 

 السياسية ولكن سمح  لها بالعودة لدى تدخل األجهزة الدولية؛ توفيت في القدس عام 1992. 
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شهيد،ليلى)1949-(
ولدت في بيروت عام 1949؛ والدها أستاذ الطب في اجلامعة 

األمريكية الدكتور منيب شهيد ووالدتها  سيرين جمال احلسيني؛ 

تعلمت في كلية    Protestant Francais   في بيروت؛ حصلت 

على شهادة  البكالوريوس في عام 1971 واملاجستير عام 1974 في 

علم اإلنسان من اجلامعة األمريكية في بيروت؛  من نشطاء احلركة 

الطالبية أثناء دراستها في اجلامعة األمريكية في بيروت في 1968؛ 

 ” Outlook ””املتوقع مجلة  الطالب”املستقبل  محررة  كانت 

في  املشهور  بيروت  في  األمريكية  اجلامعة  فترة اضراب  أثناء 

 السبعينّيات؛ غادرت لفرنسا لتكمل الدكتوراه في “  البناء االجتماعي في املخيمات الفلسطينية 

“ولكنها  لم تكمل النها اشتركت في العمل السياسي، أوال كمديرة  GUPS  في فرنسا في 1976، 
ثم عملت في  منظمة التحرير الفلسطينية؛ تزوجت الكاتب املغربي محمد براده في 1977 وعاشت 

معه في املغرب  حتى 1989، عندما عّينها الرئيس ياسر عرفات كأول سفيرة )امرأة( فلسطينيه في 

ايران، املكان الذي  خدمت فيه من 1989-1992، ثم في هولندا )1990-1993(، دمنارك)1992-

1993(، يونسكو )1993-  1996(، وفرنسا)1993- 2005(؛ عّينت سفيرة فلسطينية إلى بلجيكا 

 Revue  واالحتاد األوروبي في بروكسل في  تشرين أول/ أكتوبر 2005؛ ساهمت في تأسيس

الدراسات  مؤسسة  أمناء  في  مجلس  عضوًا  عملت  ؛    des Etudes Palestiniennes
الذي أسسه  موسى العلمي في أريحا.    الفلسطينية وكذلك في جمعية “املشروع اإلنشائي” 

شهيد،عرفان)1926-(
العربية  احلكومة  كلية  في  تعلم  عام 1926؛  الناصرة  في  ولد 

في  القدمي  والكالسيكي  التاريخ  درس  1940-1946؛  من 

جامعة أكسفورد، اململكة املتحدة، من 1947- 1951، تخرج 

املتحدة وحصل على  الواليات  أكمل  دراسته في  ببكالوريوس؛ 

الدكتوراه في الدراسات العربية واإلسالمية من جامعة  برينستون 

في 1954؛ عمل بروفسورًا مساعدًا في جامعة كاليفورنيا في 

لوس أجنلوس من 1955- 1960،  ثم بروفيسورًا مساعدًا في 

جامعة إنديانا من 1961- 1963؛ علم في جامعة جورج تاون 

منذ 1963 )أستاذ  متفرغ منذ 1966 وبروفيسور في األدب اإلسالمي والعربي منذ 1981(؛ عضو 

في اجلمعية الشرقي  األمريكية منذ 1955؛ عضو دائم في أكادميية القرون الوسطى األمريكية 

منذ 1962، و كلير هول،  كامبريدج؛ كما وعمل عضوًا في جمعية الدراسات الشرق أوسطية؛ نشر 

على نطاق واسع عن العالقات  العربية البيزنطية، القرآن، الدراسات اإلسالمية، الشعر العربي، من 

ضمنها، شهداء جنران،  subsidia  hagiographica  )1971(، بيزنطية وسامية املشرق قبل 

 ظهور اإلسالم )1988( البيزنطية والعرب في  القرن السادس عشر )3 أجزاء، 1995 و 2002(.   

الشيبي،أحمد)1945-(
شهادة  على  حصل  يونس؛  خان  في  عاش  1945؛  في  ولد 

الدكتوراه في طب األطفال؛ وعمل كطبيب؛  انتخب عضوًا في 

املجلس التشريعي في محافظة خان يونس في انتخابات كانون 

الثاني/يناير 1996؛  عمل كمستشار صحي لوزارة الصحة في 

السلطة الفلسطينية؛ عنّي وزيرًا للصحة في السلطة  الفلسطينية 

 في 29 تشرين أول/ أكتوبر 2002، حتى نيسان/أبريل 2003. 

الشيخ،حسني)1960-(
السلطات  قبل  من  سجن  1960؛  في  الله  رام  في  ولد 

كان  عضوًا  1989؛   -1978 من  سنة   11 ملدة  اإلسرائيلية 

نشيطًا في االنتفاضة الفلسطينية منذ بداياتها عام 1987 ثم 

1992؛  عام  فتح  في  حركة  العليا  احلركية  اللجنة  في  عضوًا 

أمينًا  انتخب  التسعينيات؛  أوائل  في  السياسي  العمل  وجلان 

في  البرغوثي  مروان  برئاسة  فتح  العليا  حلركة  للجنة  عامًا 

املدنية  الشؤون  مسؤولية  تولى  1999؛  في  الغربية  الضفة 

 .2007 حزيران/يونيو  في  الفلسطينية  الوطنية   في  السلطة 

 ص
صافية،حنا)1910-1979(

في  التصوير  دائرة  في  عمل  1910؛  عام  القدس  في  ولد 

كمساعد  للمصور  القدس  في  كولوني  األميريكان  فندق 

السويدي إريك ماتسون والذي تعاون معه حتى انتهاء مهنته 

في فلسطني عام 1946؛ عينته  سلطات االنتداب البريطاني 

كمصور  أعماله  بتوثيق  قام  العامة؛  االستعالمات  كمسؤول 

أخذ صورة  مختلفة؛  فترات  في  والتاريخ  الفلسطيني  للحياة 

في الثالثينات ملجموعة نساء فلسطينيات يتظاهرن بالقرب  من 

البلدة القدمية ضد السلطات البريطانية الذين كانوا يحاولون 

منعهن من دخول املدينة األمر الذي دفع  البرملان البريطاني 

بإصدار أمر بالتحقيق في املوضوع؛ من بني صوره األخرى توثيقه ملذبحة دير ياسني،  جنازة 

عبد القادر احلسيني في نيسان/أبريل عام 1948، واحلي اليهودي في البلدة القدمية في  أيار/

مايو عام 1948؛ انضم إلى بعثة أثرية كمصور حتت املاء بحثًا عن آثار سدوم وعمورة في البحر 

امليت  وقام بتغطية مؤمتر أريحا الشهير في عام 1950؛ في وقت الحق التقط صور لزيارة قداسة 

البابا يوحنا  السادس إلى األراضي املقدسة عام 1964، هدم املنازل في البلدة القدمية بعد 

احتالل إسرائيل  للقدس عام 1967 والدمار الذي حلق جرمية إحراق املسجد األقصى املبارك 

من قبل متطرف يهودي  عام 1969؛ فقد بعض مجموعاته خالل حرب عام  1967 عندما سرقت 

من األستوديو اخلاص به في  القدس؛ نشرت صوره محليًا وخارجيًا في الصحف واملجالت 

 The National Geographic Magazine,  Readers Digest, London   مثل

News  و Associated Press  ؛ نشر ابنه رافي صافية سيرته الذاتية باللغة  اإلجنليزية عام 
1999 حتت عنوان حنا صافية: رجل وكاميرته، صور فلسطني 1927- 1967. 

صافية،عفيفإميل)1950-(
من مواليد القدس عام 1950؛ أنهى دراسته الثانوية في كلية 

الفرير بالقدس؛ درس العلوم السياسية  والعالقات الدولية في 

اجلامعة الكاثوليكية في لوفان في بلجيكا وتخرج عام 1972؛ 

لم يتمكن من العودة  واإلقامة والعمل في القدس بعد االحتالل 

اإلسرائيلي للمدينة في حزيران/يونيو عام 1967 بسبب “قوانني 

  ” اإلقامة اإلسرائيلية مبنع عودة الطلبة اخلريجني لتواجدهم 

لطلبة  االحتاد  العام  رئيس  حزيران 1967؛  في  اخلارج  في 

فلسطني في بلجيكا )1969   -   1971(؛ خريج العلوم السياسية 

من املعهد الوطني الفرنسي  للعلوم السياسية في باريس عام 

1974؛ رئيس االحتاد العام لطلبة فلسطني في فرنسا )1974   -     1975(؛ نائب مدير بعثة منظمة 

التحرير الفلسطينية لألمم املتحدة في جنيف )1976 - 1978(؛ ترأس  وحدة منظمة التحرير 

الفلسطينية للشؤون األوروبية واألمم املتحدة في بيروت )1978 - 1981(؛ أرسل  كمبعوث 

خاص إلى الفاتيكان عام 1980؛ شارك في مباحثات اتفاق وقف إطالق النار في لبنان مببادرة 

 من األمم املتحدة عام 1981؛ عمل كباحث في مركز الدراسات األوروبية في اجلامعة الكاثوليكية 

الدولية في جامعة  الشؤون  زائر في مركز  باحث  بلجيكا )1981   -   1985(؛  في  لوفان في 

هارفارد )1985   -     1987(؛ ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في هولندا )1987   -   1990(؛ 

ش

ش
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نشط في مفاوضات ستوكهولم  التي أدت إلى املباحثات بني الواليات املتحدة  ومنظمة التحرير 

الفلسطينية في تونس في األعوام   1988- 1989؛ رئيس مفوضية منظمة التحرير الفلسطينية في 

بريطانيا في أيلول/سبتمبر عام 1990 خلفًا   لفيصل عويضة؛ عاد عام 1995 إلى فلسطني ألول 

مرة منذ عام 1966؛ طالب بحقه في البقاء واالستقرار  في القدس والبدء بإصدار مجلة جديدة، 

ولكن احلكومة اإلسرائيلية رفضت منحه “هوية اإلقامة” في  القدس وعوضًا عن ذلك عرضت عليه 

إعطائه هوية إقامة في الضفة الغربية )اإلقامة في رام الله(؛ رفض  قبول العرض املهني وقرر البقاء 

في لندن؛ عضو مجلس األمناء الدولي جلامعة بيت حلم منذ كانون  الثاني/يناير عام 1995؛ 

عني مفوضًا عامًا ملنظمة التحرير الفلسطينية لدى الفاتيكان في 6 تشرين  الثاني/نوفمبر عام 

1995؛ عنّي ممثاًل ملنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في تشرين األول/أكتوبر  عام 2005؛ 

ثم سفيرًا في روسيا في حزيران 2008؛ كتب عدة مقاالت حول القضية الفلسطينية والقدس. 

 

صالح،منر)أبوصالح()1929-1991(
من مواليد لوبيا بالقرب من طبريا عام 1929؛ انتقل مع عائلته 

إلى قوال بالقرب من اللد؛ أصبح عضوًا في  اللجنة املركزية العليا 

حلركة فتح عام 1965؛ كلف برئاسة امليليشيا التابعة حلركة فتح 

في األردن؛  انتخب في اللجنة املركزية حلركة فتح في أيلول/

سبتمبر عام 1971 تولى مسؤولية اجلبهة السورية  واللبنانية )بعد 

وفاة وليد منر(؛ قاد جبهة الرفض السوري من خالل مهاجمة 

مواقع مارونية في أوائل عام   1976؛ دعم التدخل السوفيتي عام 

في أفغانستان عام 1979؛  دعم مجموعة املنشقني عن حركة 

فتح  بقيادة سعيد مراغة منذ كانون الثاني/يناير عام 1983 والذي على أثره مت توقيف عضويته 

في اللجنة  املركزية حلركة فتح واسقط من عضوية قائمة فتح في املجلس الوطني الفلسطيني؛ 

وضعته احلكومة  السورية حتت اإلقامة اجلبرية في حزيران/يونيو عام 1984؛ توفي نتيجة إصابته 

بنوبة قلبية في  أيلول/سبتمبر عام 1991. 

الصاحلي،بسامأحمدعمر)1960-(
الله( عام  )بالقرب من رام  من مواليد مخيم األمعري لالجئني 

1960 لعائلة أصلها من اللد؛ كان طالبًا ناشطًا  على الصعيد 

السبعينات،  أواسط  في  التطوعي  العمل  في  وانخرط  الوطني 

مبا فيه قيادة احلركة الطالبية  ضد اتفاقيات كامب ديفيد عام 

1978؛ انتخب رئيسًا ملجلس طلبة جامعة بيرزيت خالل األعوام 

1979 -   1981؛ خريج جامعة بيرزيت عام 1983 ونال شهادة 

البكالوريوس -  تخصص علم اجتماع؛ ممثل احلركة  الطالبية 

في جلنة التوجيه الوطني )1977(؛ اعتقل ووضع حتت اإلقامة 

تكليفه  مت  اإلسرائيلية؛  قبل  السلطات  من  مرات  عدة  اجلبرية 

بقيادة حركة سرية تابعة حلزب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في  منتصف الثمانينات حيث 

عاش مختبئًا؛ كان من بني نشطاء االنتفاضة األولى، مبا فيها كتابة بيانات  وتنسيق نشاطات 

االنتفاضة؛ بعد اإلغالق الذي فرض على قطاع غزة في شهر آذار/مارس عام 1988،  عاد سرًا 

من قطاع غزة عائدًا إلى الضفة الغربية؛ عمل مع القيادة الوطنية املوحدة لالنتفاضة حتى  اعتقاله 

عام 1990 ومت سجنه حتى عام 1993؛ بينما كان في السجن انتخب عضوًا في املكتب  السياسي 

حلزب الشعب الفلسطيني؛ نشر كتابًا بعنوان النخب السياسية الفلسطينية؛ كان من بني  قياديي 

إضراب السجناء عن الطعام في عام 1992؛ بعد اإلفراج عنه أكمل دراساته العليا وحاز على 

 شهادة املاجستير في العالقات الدولية من جامعة بيرزيت عام 2000؛ انتخب أمينًا عامًا حلزب 

الشعب  الفلسطيني عام 2003؛ أصبح عضوًا في الوفد الفلسطيني ضد جدار الفصل العنصري 

في محكمة العدل  الدولية في الهاي عام 2004؛ أسس مع فصائل ومؤسسات أخرى احلملة 

الفلسطينية للحرية والسالم  عام 2004 والتي هدفت إلى تكثيف الدعم الدولي للشعب الفلسطيني 

بتوجيه دعوات إلى وفود دولية  للزيارة والدفاع عن فلسطني، ومساندة االنتفاضة كنضال شعبي؛ 

عضو املجلس الوطني الفلسطيني  وعضو مراقب في املجلس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية؛ 

مرشح حزب الشعب في االنتخابات  الرئاسية الفلسطينية عام 2005 )حاز على 2.69% من 

مجموع األصوات(؛ انتخب نائبًا عن قائمة “بديل”  في انتخابات املجلس التشريعي الفلسطيني 

في كانون الثاني )يناير( 2006. 

الصانع،طلب)1960-(
البكالوريوس في  ولد في تل عراد عام 1960؛ يحمل شهادة 

احملاماة من اجلامعة العبرية في القدس؛  أصبح عضوًا ثم نائبًا 

مسؤوالً للحزب العربي الدميقراطي، انتخب كمرشح للكنيست 

في 1992؛ انتخب  ضمن ائتالف للحزب العربي الدميقراطي و 

احتاد الالئحة العربية املوحدة النتخابات 1996 باإلضافة إلى 

 الالئحة  العربية املوحدة في انتخابات 1999 و 2003؛ عمل 

كمسؤول تيار لبرملان الالئحة العربية  املوحدة؛ ونشاطات كنيست 

أخرى تشمل العضوية في التعليم، الثقافة، هيئة الرياضة، و 

هيئة مكافحة  املخدرات، و املجالس البلدية. 

صايغ،أنيسعبدالله)1931-(
فلسطينيه(؛  وأم  أب سوري   ( عام 1931  ولد في طبريا في 

حصل على تعليمه االبتدائي في مدارس  زيون القدس، وحصل 

على التعليم الثانوي في صيدا جنوبي لبنان،)1949-1946( 

)عندما سقطت طبريا  في 48، اضطرت عائلته للهرب واستقرت 

لبنان  في  األمريكية  اجلامعة  في  التاريخ  درس  لبنان(؛  في 

تاريخ  درّس  بكالوريوس؛  بشهادة  وتخرّج   ،)1953-1949(  

في  عمل  محررا  )1956-1957(؛  اجلامعة  ذات  في  العرب 

صحيفة الطليعة في بيروت )1956-1959(؛ ذهب إلى اجنلترا 

في 1959 وأكمل تعليمه في  التاريخ والدراسات السياسية في 

جامعة كامبردج، حاصاًلَ على الدكتوراه ) PhD ( في 1964؛ 

عمل  كبروفسور الدراسات الشرقية في كامبردج؛ كان مسؤول 

عن قاموس كامبردج –عربي-اجنليزي- )1964-  1966(؛ ثم انتقل إلى بيروت، ليعمل مديرًا ملركز 

أبحاث منظمة التحرير )66-76(؛ كان رئيس حترير   مجلتها الشهرية-الشؤون الفلسطينية- 

)1971-1981(؛ كان هدف لثالث محاوالت اغتياالت إسرائيليه،  مسببه عدة جروح،منها واحده 

في 1972/7/19 التي تركته ضريرا؛  عمل في الهيئة االستشارية ملركز  بحث قاعدة بيروت 

للدراسات منذ تأسيسها في 2002؛ استلم مكافأة شرف في معرض الكتاب العاملي  البيروتي 

الطائفية  لبنان  تضم  وكتب،  ومواضيع  مقاالت  عدة  ألّف  2004؛  األول/ديسمبر  كانون  في 

  )عربي،1955(، فكرة العرب في مصر)1959(، الهاشميون وقضية فلسطني )عربي،1966(، 

وقرى  فلسطني احملتلة)1968(؛ كان رئيس حترير املوسع’ الفلسطينية)عربي،1984(.  

صايغ،توفيقعبدالله)1971-1923(
وأم  سوري  )أب   1923 عام  سوريا،  حوران،  خربة  في  ولد 

خلربة  كان  قّسيسًا(  )األب  عائلته  مع  انتقل  فلسطينية(؛ 

البوسيح)قرب طبريا( في 1924، ثم إلى طبريا في 1930؛ درس 

في الكلية العربية في  القدس؛ حصل على شهادة البكالوريوس 

في األدب االجنليزي من اجلامعة األمريكية في بيروت في   1945؛ 

كان محرر األدب في صحيفة اجلامعة؛ عاد إلى فلسطني وعمل 

كأستاذ في كلية روضة املعارف  في القدس )1945-1946(؛ 

عمل كبروفسور في األدب االجنليزي في اجلامعة األمريكية في 

بيروت)46-  47(، أيضا أكمل دراسته وحصل على شهادة املاجستير في األدب العربي؛ ثم عمل 

كمترجم في  فلسطني، ثم عاد إلى بيروت ثم أصبح أمني املكتبة في املركز الثقافي األمريكي 

في بيروت )1948-  50(؛ في نفس الوقت ، كان رئيس حترير صحيفة صوت املرأة؛ حاز على 

منحة دراسية من مؤسسة  روكفلر في 1951 ودرس األدب املقارن في جامعة هارفارد، تخرج 

في 1953؛ أمضى سنة في جامعة  أكسفورد، اجنلترا، متخصص في األدب االجنليزي؛ ثم عمل 

كمحاضر في جامعة كامبردج)1954-59(، ثم  في كلية الدراسات اإلفريقية والشرقية، وجامعة 

لندن )59-62(؛ استقال وعاد إلى بيروت، نشر دورية  حول احلوار في 1962 حتى 1967؛ ذهب 

إلى الواليات املتحدة  كأستاذ زائر في جامعات: برنستون،  شيكاغو، وجون هوبكنز)1967-68(؛ 

ثم عنّي كمحاضر في اللغات الشرقية واألدب املقارن في جامعة  بركلي في كاليفورنيا، الواليات 

املتحدة )1968-71(؛ كتب عدد من الكتب عن األدب العربي، تضم ثالثني  قصيدة، 1954، 
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القصيدة ك، 1960، ومعلقات توفيق صايغ،1963؛ وترجم أعمال أدبّيه أمريكية إلى اللغة  العربية، 

منها مناذج ت.س.ايليوت، رباعّيات أربعه، بيروت، 1970؛ توفي في الواليات املتحدة في 1971.   

 

صايغ،فايزعبدالله)1980-1922(
وأم  سوري  )أب   1922 في  سوريا  في  حوران  خربة  في  ولد 

فلسطينية(؛ انتقل مع عائلته) أبوه كان  قّسيسًا( لقرية البوسيح 

)قرب طبريا( في 1924، ثم إلى طبريا في 1930؛ ذهب إلى 

الكلية االسكتلندية  في صفد؛ درس في اجلامعة األمريكية في 

بيروت متخرج بشهادة بكالوريوس في 1941 وشهادة  ماجستير، 

كبروفسور  عمل  ثم  1945؛  في  الفلسفة،  في  متخصص 

على  وحصل  أكمل  دراسته  هناك)1945-47(؛  الفلسفة  في 

كان  1949؛  في  تاون  جورج  جامعة  من     )PhD(   الدكتوراه

من  لبنان  في  السوري  القومي  االجتماعي  احلزب  في  عضو 

1937 حتى حصول اخلالفات مع قائدها أنطون سعادة في 1947؛  عمل في مؤسسة هيئة األمم 

املتحدة)1950-55(، أوال في مكتب األخبار العامة، ثم في مكتب الشؤون  االجتماعية؛ )1955-

59(، خدم كمستشار للوفد اليميني لدى هيئة األمم املتحدة؛ ترأس املجلس  العربي الفلسطيني 

في بيروت في 1959؛ أستاذ زائر في جامعة ستانفورد )1960-62( وفي أكسفورد   )62-64(؛ 

ثم عاد ليدرّس في اجلامعة األمريكية في بيروت )1964-67(؛ كان عضو في املجلس الوطني 

 الفلسطيني)1964-80(؛ كان عضو في جلنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية )1964-66(؛ 

فئة  بيروت )1964-66(؛ خدم كمراقب  الفلسطينية في  العام ملركز األبحاث  واملدير   املؤّسس 

العرب في  هيئة األمم املتحدة، و مستشار قانوني للوفد الكويتي هناك حتى وفاته؛ مؤلف وحدة 

العرب:األمل  واالجناز)نيويورك،1958(، وعدة كتب وكتّيبات ومقاالت في اللغة االجنليزية والعربية، 

بشكل رئيسي على  القضية الفلسطينية؛ توفي إثر سكتة قلبيه في عام 1980.  

صايغ،مي)1940-(
ولدت في غزه في 1940؛ حصلت على شهادة بكالوريوس في 

علم االجتماع من جامعة القاهرة؛ انضمت  إلى حركة املقاومة 

الفلسطينية في بداياتها في األردن، ثم انتقلت إلى بيروت؛ كانت 

رئيسة لعدد من  املنظمات الفلسطينية منذ 1971؛ تخصصت 

في قضايا تأييد املرأة؛ كذلك عملت كشاعرة وكاتبة؛  مجموعاتها 

 for  1968(، قصائد احلب(  Garland of Thomas  تضم

1974(  hunted Name(،  of  الدموع  والفرح القادم)بغداد، 
1974(، واحلصار)بيروت،1988(؛ تعيش في باريس

صايغ،يزيديوسف)1955-(
ولد في ماريالند بالواليات املتحدة األمريكية عام 1955؛ ابن 

يوسف صايغ؛ انتقل مع والديه إلى بيروت في   1956؛ حصل 

على بكالوريوس في الكيمياء من اجلامعة األمريكية في بيروت في 

1979؛ وحصل على  الدكتوراه   )PhD(   في دراسات احلرب من 

لندن كنج كولج، جامعة لندن، في 1987؛ كان زميل البحث في 

أنتوني، جامعة أكسفورد،)1990-1994(؛ ساهم   كلية سانت 

الثنائية  محادثات  السالم  أثناء  الفلسطيني  للوفد  كمستشار 

الفلسطينية-اإلسرائيلية،)1991-93(؛ ترأس الوفد الفلسطيني 

واألمن  األسلحة  على سيطرة  متعددة  اجلوانب  العمل  جلماعة 

املدني خالل 1992-94؛ وبعدها كان عضو في وفد فاوض منظمة  التحرير الفلسطينية أثناء 

مفاوضات )غزه – أريحا(، 1991-93؛ درّس السياسات الدولية وعمل كمساعد  مدير الدراسات 

في مركز الدراسات الدولية، جامعة كامبردج،من 1994 إلى 2003؛ أيضًا أشرف على  برنامج 

الشرق األوسط في املعهد الدولي للدراسات اإلستراتيجية) IISS ( في لندن من 1998-2003؛ 

لندن، جامعة براون، و مركز     األبحاث الشرقية  في باريس؛  كان  بروفسور زائر في جامعة 

وهو عضو في  الهيئات االفتتاحية أو االستشارية األمّية والقومية، دراسات الشرق األوسط-

كامبردج، معهد أبحاث  السالم الدولي   في ستوكهولم؛ عمل كمستشار لعدة مؤسسات، منها 

الشرق  دراسات  بروفسور  الدولي؛  والبنك   ،) DfID (التطوير  العاملي األوروبية، قسم  اللجنة 

األوسط في قسم دراسات احلروب في كلية  لندن كنج كولج؛ نشر عدة مقاالت ودراسات وكتب ، 

منها مواجهات التسعينيات: األمن في الدول  املتقدمة)لندن، 1990(، الصناعة العسكرية العربية: 

الكفاءات، السلوك والتأثير )لندن/بيروت، 1992(؛  نضال السالح والبحث للدولة: احلركة الدولية 

الفلسطينية، 1949-93)أكسفورد،1997(، والقوات أملسلحه  والدولة في الشرق األوسط؛ شارك 

في حترير)مع آفي شاليم( احلرب الباردة والشرق األوسط   )أكسفورد، 1997(، و شارك في 

التحرير )مع لويس فوكيت( في ثلث العالم وراء احلرب الباردة )أكسفورد،   1999(. 

صايغ،يوسفعبدالله)2004-1916(
ولد في سوريا عام 1916 )أب سوري وأم فلسطينيه(؛ ذهب 

انتقل مع  عائلته)األب كان قّسيسًا(  إلى مدرسه في صيدا؛ 

إلى قرية البوسيح )قرب طبريا( في 1924، ثم إلى طبريا في 

1930؛ درس  إدارة أعمال في اجلامعة األمريكية بيروت، وتخرج 

أخوته  الثالثة  ليساعد  عمل  في 1938؛  بكالوريوس  بشهادة 

األصغر منه سنًا أثناء الكلية؛ كان رئيس الفرع الفلسطيني 

البريطاني؛ عمل  السوري خالل  االنتداب  القومي  في احلزب 

قبل  من  اعتقل  العليا؛   العربية  الهيئة  في صندوق  كموظف 

إسرائيل في 1984  وأمضى تسعة شهور في معسكر سجناء 

احلرب؛ عاد إلى بيروت واستأنف دراسته في اجلامعة األمريكية 

 ي بيروت ، متخرج بشهادة ماجستير في االقتصاد في 1952؛ بدأ التدريس في قسم االقتصاد 

في  اجلامعة األمريكية في بيروت ؛ كوفئ منحة ليدرس في جامعة جونز هوبكنز في 1954، 

حاصال على  الدكتوراه  )PhD(   في االقتصاد السياسي في 1957؛ عاد إلى لبنان، ليعمل 

أستاذ مشارك في قسم  االقتصاد في اجلامعة األمريكية في بيروت ؛ كان أستاذًا زائراً     في 

جامعة هارفارد في 1959-60    ، وجامعة  برينستون في 1960؛ كان مدير معهد أبحاث اقتصاد 

في اجلامعة األمريكية في بيروت من 1962-64  وترّقى إلى بروفسور في قسم االقتصاد في 

اجلامعة  من  مبكرا  تقاعد  اقتصاد حتى 1974،  عندما  قسم  في  الكلية  بقي عضو  1963؛ 

الكويتية من 1964-  65 مقدمًا خطة  للحكومة  األمريكية في بيروت؛ وعمل أيضا كمستشار 

تطوير للدولة؛ أصبح عضو في املجلس الوطني الفلسطيني في التسعينّيات؛ أّسس  مركز تخطيط 

منظمة التحرير في 1968 وأصبح مديرها األول حتى 1971؛ كان عضو اجلنة التنفيذية  ملنظمة 

التحرير  من 1968-74؛ وأمني الصندوق القومي الفلسطيني من 1971-74؛ و كمستشار 

 ملنظمة اوبيك وأيضا منظمة الفاو )1973-77(، ومنظمة تطوير الصناعة العربية؛ كان عضو 

مؤسس في  املركز لدراسات الوحدة العربية في بيروت منذ 1976، وفي منتدى الفكر العربي في 

األردن، وفي منتدى  البحث االقتصادي للدول العربية، إيران وتركيا من 1993-96؛ و كمستشار 

اقتصادي ملنظمة التحرير  الفلسطينية وكان املسؤول املكلف بتمثيلها لدى بنوك العالم؛ كان رئيس 

الوفد الفلسطيني ملفاوضات  متعددة اجلوانب على التطورات االقتصادية في 1992-93؛ وترأس 

جمعية  القاهرة لألبحاث االقتصادية من   1992-95؛ بعد التوقيع على معاهدات أوسلو، أشرف 

على البرنامج لتطورات االقتصاد القومي  الفلسطيني لسنوات 1994-2000، التي تضمنت خطة 

لسبع سنوات لالقتصاد  الفلسطيني؛ شارك أيضا  في املفاوضات للمساعدات الدولية للسلطة 

الفلسطينية؛ كان عضو     شرف في جمعية اخلير و عضو في  مجلس اإلعمار والتنمية الفلسطيني 

)بكدار(؛ منح عدة شهادات شرف منها شهادة تقدير من معهد  الكويت لبحث علمي للتمييز 

في ميدان التطورات االقتصادية في العالم العربي )1981(،و لقب “العالم  املميز”      في معهد 

أكسفورد لدراسات الطاقة )1984-85(، ومكافأة عبد الله الطريقي)2000(؛ كتب بشكل  واسع 

حول قضايا التطورات واالقتصاد، منها املقاولون اللبنانيون: دور قائد األعمال في االقتصاد 

 املتطور)هارفارد،1962(، االقتصاد اإلسرائيلي )بيروت،1967(، التطور العربي: نقص املاضي 

وإمكانية  املستقبل)عربي(، و املجلدين اقتصاد العلم العربي محّددات تطور االقتصاد العربي؛ 

مات في 11 أيار/  مايو 2004. 
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صايل،سعد)ابووليد()1982-1932(
من كفر كليل، قرب نابلس، عام 1932؛ درس الهندسة العسكرية 

في الكلية العسكرية األردنية و تخرج  عام في 1951؛ انتسب 

لعدة دورات عسكريه في بريطانيا عام 1954؛ وانضم إلى اجليش 

العربي األردني  في 1956 وأصبح قائد لواء املشاة؛ شارك في 

دورات التدريب العسكري في مصر والعراق في 1958  وكذلك 

في بريطانيا ثم الواليات املتحدة )1960 و 1966(؛ ترك اجليش 

األردني في أيلول 1970 وانضم  إلى حركة فتح؛ أصبح قائدًا في 

قوات اليرموك؛ ترأس جلنة منظمة التحرير الفلسطينية العسكرية 

العليا  في لبنان من أواخر السبعينّيات؛ كان مساعد أعلى لرئيس 

ملكتبه  مديرًا  ياسر عرفات؛  وعمل  الفلسطينية  التحرير  منظمة 

وقائدًا عسكري جليش منظمة التحرير؛ عضو املجلس الوطني الفلسطيني؛ وتولى  مهام رتبة قائد 

لواء في قوات املنظمة في لبنان؛ في 1976، شارك في مؤمترات مباشرة مع السفير  األمريكي 

للبنان حول حماية السفارة األمريكية؛ انتخب عضو في اجلنة املركزية حلركة فتح في مؤمترها 

 في آب 1980 في دمشق؛ قتل في قرية البقاعه، لبنان، في 29 أيلول/ سبتمبر 1982؛ دفن في 

مخيم  اليرموك لالجئني في سوريا؛ أطلق اسمه على املعهد العسكري الفلسطيني في أريحا بعد 

تشكيل  السلطة الفلسطينية. 

صباح،ميشيل)البطريرك()1933-(
من مواليد الناصرة عام 1933؛ التحق مبعهد الالهوت التابع 

لكنيسة الالتني في تشرين األول/أكتوبر عام   1949؛ رُسم كاهنًا 

في حزيران/يونيو عام 1955؛ أصبح مساعد كاهن في أبرشية 

بطريركية  معهد  في  العربية  للغة  عمل  مدرسًا  األردن؛  مادبا، 

في  العربية  الفلسفة  درس  عام 1957؛  جاال  بيت  في  الالتني 

 اجلامعة اليسوعية في بيروت خالل األعوام 1959 - 1964؛ 

عاد وعنّي مديرًا للشباب في البطريركية  الالتينية في القدس؛ 

للمدارس الكاثوليكية؛ عمل مدرسًا  في عام 1966 عني مديرًا 

للغة العربية في  جيبوتي عام 1968؛ عنّي أسقفًا لكنيسة املسيح 

في عمان عام 1970؛ حاز على شهادة دكتوراه في  الفلسفة 

بيت  جامعة  أمناء  مجلس  رئاسة  تولى  عام 1973؛  فرنسا  في  السوربون  جامعة  من  العربي 

حلم  ملدة سبعة أعوام )1980 - 1987(؛ قام قداسة البابا يوحنا بولس الثاني بتعيينه بطريرك 

لطائفة الالتني  ورئيس أساقفة القدس وذلك في كانون األول/ديسمبر عام 1987 ومتت املراسم 

الرسمية في روما في  كانون الثاني/يناير عام 1988)وكان أول فلسطيني يشغل هذا املنصب(؛ 

رئيس مؤسسة “املسيح”  الدولية  Pax Christi International   منذ عام 1999؛ عضو 

املجلس االستشاري ملؤسسة األراضي  املقدسة املسيحية املسكونية؛ عمل من خالل منصبه الديني 

وإميانه بالعدالة إلى الدعوة إلى احلق  والسالم واهتم بعدة قضايا متعلقة باحلقوق الوطنية للشعب 

الفلسطيني ويتابع قضايا القدس  واالستيطان اإلسرائيلي في األراضي احملتلة وخاصة آثار جدار 

الفصل العنصري اإلسرائيلي. 

صباغ،حسيب)1920-(
من مواليد طبريا عام 1920؛ خريج املعهد العربي في القدس 

عام 1938؛ حاصل على شهادة  البكالوريوس في الهندسة املدنية 

من اجلامعة األميركية في بيروت عام 1941؛ ساعد في تأسيس 

 شركة للمقاولني في حيفا عام 1945؛ نزح إلى لبنان خالل النكبة 

الفلسطينية عام 1948؛ عمل  كمهندس في مشاريع مختلفة، مبا 

فيها مطار في طرابلس، لبنان، عام 1950 ومستودع لتخزين 

أنابيب  الوقود لشركة النفط العراقية في حمص، سوريا، عام 

1951؛ أسس مع ابن عمه سعيد خوري وكمال  عبد الرحمن 

شركة املقاولني املتحدة في بيروت عام 1952 )نقلت مقرها إلى اليونان خالل احلرب  األهلية عام 

1975( التي سرعان ما تعاقدت مع شركة بختل ,.Bechtel Group Inc    املتواجدة في 

سان  فرانسيسكو للمساعدة في بناء مصفاة وقود في عدن؛ عضو املجلس الوطني الفلسطيني 

واملجلس  املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية؛ أسس مؤسسة ديانا متاري صباغ عام 1978 

إحياء لذكرى زوجته  الراحلة )وتبرع مباليني الدوالرات لدعم مشاريع ثقافية(؛ ساعد في تأسيس 

مؤسسة التعاون في جنيف  عام 1982؛ مؤسس مركز تعميق احلور اإلسالمي - املسيحي في 

في  عام 1993؛ ساهم  واشنطن  تاون  Georgetown  University  في  جامعة جورج 

متويل مخصصات مقعد دراسي  endeavored chair   للشؤون الشرق أوسطية في مجلس 

العالقات اخلارجية في نيويورك عام 1995؛ تبرع عام  1999 بنفقات  تأسيس مبركز ديانا 

متاري صباغ جلامعة بيرزيت؛ دعم بعثة في جامعة هارفارد وزمالة أستاذية في  جامعة بررنستون  

 Princeton   University  ؛ عضو  فخري في مجلس أمناء جامعة املنار في طرابلس،  لبنان؛ 

رئيس مجلس أمناء مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت منذ عام 2001؛ تقاعد بعد إصابته 

 بجلطة دماغية عام 2002؛ ال زال يدعم العديد من األنشطة اخليرية ويتبرع لعدد من املؤسسات؛ 

عام  بيروت  في  األميركية  اجلامعة  من  التجارة  عالم  في  الجنازاته  فخرية  شهادة  حاز  على 

2003؛ عضو في  املجلس االستشاري الوطني للجنة األميركية لشؤون القدس؛ نشرت مؤسسة 

 الشرق األوسط سيرته  الذاتية حتت عنوان من الجئ الفلسطيني إلى مواطن عاملي )1996(. 

صبح،أحمدحسن)1952-(
من مواليد جنني عام 1952؛ حاصل على شهادة الثانوية العامة 

جامعة  من  الطب  العام  في  وشهادة  عام 1970،  االردن  من 

التحرير  حركة  في  عضو  1978؛  عام  اسبانيا  في  غرانادا 

الوطني )فتح( وجلنة العالقات  اخلارجية حلركة فتح؛ نائب ممثل 

ملنظمة التحرير الفلسطينية في دول أمريكا الالتينية ثم اسبانيا 

 والبرتغال خالل األعوام )1970 - 1980( وفي موسكو )1981 

- 1989(؛ عاد إلى فلسطني وعني نائب  رئيس التعاون الدولي 

في وزارة التخطيط والتعاون الدولي الفلسطينية وشغل املنصب 

خالل األعوام   )1995 - 2002(؛ نائب مساعد وزير الشؤون 

اخلارجية )2002 - 2003(، شغل منصب نائب وزير اإلعالم؛  عضو سابق في الوفد الفلسطيني 

في العديد من جلسات اجلمعية العمومية لألمم املتحدة وقمم دولية  أخرى، وكيل وزارة اخلارجية 

الفلسطينية في كانون الثاني/يناير 2006. 

صبري،)الشيخ(عكرمةسعيد)1939-(
الصالحية  مدرسة  في  درس  1939؛  عام  قلقيلية  مواليد  من 

شهادة  وحصل  على  بغداد  بجامعة  التحق  ثم  نابلس  في 

البكالوريوس في الدين اإلسالمي والفن اإلسالمي عام 1963؛ 

عمل كمدرس في ثانوية  األقصى الشرعية في القدس ملدة خمسة 

أعوام )1963 - 1968( وكمدير املدرسة خالل األعوام 1968 

-   1974؛ شغل منصب مدير دائرة الوعظ واإلرشاد الديني في 

القدس ملدة عشرين عامًا )1974 - 1994(؛  حاضر في عدة 

معاهد علمية في القدس، مبا فيها كلية العلوم اإلسالمية، الكلية 

اإلبراهيمية وكلية  القرآن والدراسات اإلسالمية؛ شغل منصب 

مدير كلية العلوم اإلسالمية في القدس عام 1986؛ حاز على  شهادة املاجستير في الشريعة من 

جامعة النجاح الوطنية في نابلس عام 1989؛ عمل كأستاذ غير  متفرغ في كلية الشريعة وأصول 

الدين بجامعة القدس خالل األعوام 1992 - 1994؛ عنّي مفتيا عاما  للقدس والديار الفلسطينية 

في 16 تشرين األول/أكتوبر عام 1994 وحتى عام 2006؛ واعظ وإمام في  املسجد األقصى؛ 

رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في القدس منذ عام 1997؛ من بني إجنازاته إصدار  فتوى في 

شهر أيار/مايو عام 1997 محذرًا املسلمني من بيع األراضي واملمتلكات إلى اإلسرائيليني؛  مدير 

مجلس أمناء مدرسة رياض األقصى اإلسالمية في القدس، بيت الرحمة للمسنني، ورئيس فخري 

 للجمعية العربية للمكفوفني في القدس؛ عضو املؤمتر العالي للمسجد اإلسالمي في مكة، وجمعية 

 الشبان املسلمني في القدس؛ حاز على شهادة الدكتوراه من جامعة األزهر بالقاهرة عام 2001؛ 

أجرى  عدة أبحاث متعلقة باإلسالم والقدس؛ كتب عدة كتب متعلقة باإلسالم والتربية اإلسالمية 

)ويعد بعضها  جزءًا من مناهج الدراسات الشرعية( مبا فيها .  
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صدقي،جناتي)1905-1979(
من مواليد القدس عام 1905 ألب من أصل تركي وأم فلسطينية 

من القدس؛ تلقى تعليمه في املدارس  احمللية، مبا فيها الصاحلية، 

الرشيدية، املأمونية ومكتب سلطان؛ رافق والده إلى احلجاز، ثم 

إلى  سوريا، مصر، وعودة إلى القدس؛ عمل في مكتب اخلدمات 

البريطانية حتى عام   1924؛ تعرض  التابع للسلطات  البريدية 

اليهود  الروس  املفكرين  جلبها  التي  الشيوعية  واألفكار  للفكر 

وانضم إلى احلركة الشيوعية  في فلسطني )حتى عام 1939(؛ 

 1925 عام  موسكو  في  السياسي  االقتصاد  لدراسة  ذهب 

منحه  الذي  ناظم حكمت  التركي  الشاعر  وأصبح صديقًا  مع 

االسم السياسي “مصطفى سعدو”؛ عاد إلى فلسطني  عام 1929 وانخرط في عملية تعريب 

احلزب الشيوعي في فلسطني؛ سجنته القوات البريطانية لعمله  السياسي عام 1931 ووضعته 

حتت اإلقامة اجلبرية في القدس؛ فرّ إلى حيفا، ثم إلى لبنان )عام 1933(  وفرنسا حيث نشر 

أرسله  احلزب  إلى موسكو؛  انتقل  أغلقت في صيف عام 1936؛  العربي حتى  الشرق  جريدة 

الشيوعي إلى اسبانيا خالل احلرب األهلية عام 1936 إلقناع القوات املغربية بعدم القتال مع 

 النظام الفاشي؛ بعد ذلك مت إرساله إلى اجلزائر، باريس، دمشق وبيروت حيث تقلد العديد من 

املراتب  الهامة في احلزب الشيوعي؛ ترك احلزب في عام 1939 بعد ترحيب احلزب مبعاهدة عدم 

االعتداء التي  وقعت في آب/أغسطس عام 1939 بني هتلر وستالني فيما عارض نظيم والفاشية 

واختلف مع أعضاء  احلزب في لبنان؛ عاد إلى القدس وعمل ككاتب، وكمترجم وكمذيع راديو؛ من 

بني األدب العاملي الذي  ترجمه إلى اللغة العربية القطة السوداء ألدغر أالن؛ توفي عام 1979؛ وفي 

عام 2001، نشرت مؤسسة  الدراسات الفلسطينية مذكرات جناتي صدقي )بقلم حنا أبو حنا(. 

صرصور،)الشيخ(إبراهيم)1959-(
ولد في كفر قاسم عام 1959؛ درس األدب االنكليزي في جامعة 

بار إيالن، وتخرج عام 1981؛ رئيس بلدية  سابق لكفر قاسم؛ 

عمل باسم احلركة اإلسالمية في 1990 و أصبح رئيسها في 

1998؛ كما عمل   كناشر  جلريدة امليثاق األسبوعية )املعاهدة(؛ 

شارك مع رئيسsephardic  احلاخام الياهو باكتي-دورون- 

في أول  حوار إسالمي- يهودي حول العدالة االجتماعية، التي 

عقدت في بير السبع في تشرين األول/ أكتوبر   2002؛ شارك 

في محادثات جامعة الدول العربية في القاهرة في أيار/ مايو 

“استراجية  التي استضافت ألول  مرة رجال عرب إسرائيليني سياسيني حتت عنوان   ،2004

الكونغرس للربط بني العالم العربي و عرب   1948” 

صفتاوي،أسعد)1935-1993(
الفلسطينية  النكبة  نزح خالل  عام 1935؛  املجدل  مواليد  من 

تدريب  األمر في غزة؛ درس  في معهد  به  وانتهى  عام 1948 

املعلمني في القاهرة خالل األعوام 1954 - 1957؛ عضو حركة 

التحرير  الوطني  الفلسطيني )فتح(؛ نقل إلى غزة بسبب نشاطه 

السياسي؛ عمل كمدرس ملادتي الفيزياء والكيمياء  في قطاع غزة؛ 

أصبح مدير مدرسة تابعة لوكالة الغوث الدولية عام 1970؛ مدير 

مدرسة وأستاذ في  مدرسة وكالة الغوث الدولية في مخيم الشاطئ لالجئني بدءًا من عام 1970؛ 

اعتقل عام 1973 لعضويته  في حركة فتح وسجن خلمس سنوات؛ بعد اإلفراج عنه اعتقل عدة 

مرات؛ وفي وقت الحق عمل كمدير  ملدرسة وكالة الغوث الدولية في مخيم البرج لالجئني؛ اغتيل في 

غزة في 21 تشرين األول/أكتوبر عام   1993. 

الصفدي،أكرم)1962-(
ولد في القدس عام 1962؛ درس الفن والعلوم االجتماعية في جامعة 

بيرزيت والسينما في معاهد  ايطاليا؛ بدأ العمل كمصور صحافي 

لوسائل اإلعالم احمللية والدولية عام 1982 )وحتى عام 1997(؛ 

 شارك  في عدة معارض صور في عواصم أوروبية؛ بدأ العمل 

في مجال السينما في أواخر الثمانينات  وأخرج عددًا من األفالم 

التجريبية خالل األعوام 1991 – 1994؛ حاز أول فيلم وثائقي 

 له بعنوان “أغنية  على ممر ضيق: قصص من القدس” )ايطاليا، 2001( على عدة جوائز دولية. 

صالح،)الشيخ(رائدمحاجنة)1958-(
في  الشريعة  كلية  في  درس  1958؛  عام  الفحم  أم  في  ولد 

اجلماعة  عضويته  في  بسبب   1981 عام  سجنه  مت  اخلليل؛ 

اجلبرية  اإلقامة  حتت  وضع  سراحه  إطالق  بعد  اإلسالمية؛ 

في منزله السجن؛ منع من العمل  كأستاذ في وزارة التربية 

اإلسرائيلية؛ عمل كمحرر ملجلة الصراط اإلسالمية حتى نهاية 

عام 1988، حني  رشح نفسه لالنتخابات احمللية و أصبح رئيس 

الفرع  يترأس  1998؛   ،1993  ،1989 عام  الفحم  أم  بلدية 

 الشمالي للحركة اإلسالمية في إسرائيل؛ عارض املشاركة في 

البرملان اإلسرائيلي على أساس أن  املشاركة ستعني االعتراف بالدولة الصهيونية؛ يعمل رئيسًا 

ملؤسسة األقصى التي عملت على ترميم  املواقع اإلسالمية في املسجد األقصى؛ له دور مهم في 

العديد من املنظمات اخليرية داخل اخلط  األخضر؛ له الكثير من اجلهود النشطة إلعادة إحياء 

“احلضور العربي” في املسجد األقصى في القدس  عن طريق تشجيع فلسطينيي اخلط األخضر 
بالصالة هناك أيام اجلمعة؛ مت التحقيق معه عدة مرات من  قبل السلطات اإلسرائيلية و مت منعه 

من مغادرة البالد و أيضا منع من إلقاء احملاضرات في املدارس و  اجلامعات؛ مت إلقاء القبض 

عليه من قبل الشرطة اإلسرائيلية في 13 من أيار 2003 لعدة تهم، و أطلق  سراحه بعد أكثر من 

سنتني من احتجازه في 17 من متوز 2005، بعد يوم من موعد إطالق سراحه، و  لكن منع من 

دخول القدس و االقتراب من املسجد األقصى ملد 4 أشهر بعد إطالق سراحه . 

صالح،صالحمحمد)1936-(
من مواليد غوير أبو شوشة )قرب طبريا( عام 1936؛ اعتقل 

والده وعذب ، وقتل عام 1936، وكان أكبر  اخوته العشرة، هاجر 

مع اخوته ووالدته الى لبنان واستقر في مخيم عني احللوه ؛ 

نشط في حركة  القوميني العرب منذ عام 1952-1967؛ أصبح 

قائدًا في اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني وعضوًا في  املكتب 

السياسي جلبهة التحرير؛ عضو مستقل في اللجنة التنفيذية 

ملنظمة التحرير الفلسطينية خالل  األعوام )كانون الثاني/يناير 

1971 - 1973(؛ عضو الوفد الفلسطيني الذي اجتمع مع 

ممثلي اجليش  اللبناني في بيروت في أيار/مايو عام 1973 للتفاوض إلنهاء االشتباكات بني 

قوات منظمة التحرير  الفلسطينية وقوات األمن اللبناني؛ رفض الترشح إلعادة االنتخاب في 

املكتب السياسي للجبهة  الشعبية لتحرير فلسطني التي جرت في شباط/فبراير عام 1993 بعد 

أن انتقد لتسويات اجلبهة مع  القيادة مع منظمة التحرير الفلسطينية؛ كان عضوًا في املجلس 

الوطني ملنظمة التحرير الفلسطينية  وقائد جلنة العائدين؛ عضو في املجلس املركزي ملنظمة 

التحرير الفلسطينية؛ رئيس جلنة الالجئني في  املجلس الوطني الفلسطيني؛ شارك في املؤمتر 

الدولي في لوزان بسويسرا وبالدعوة لدولة دميقراطية  واحده. 

صالح،عبداللطيف)1882-1954(
في  احلقوق  كلية  في  درس  1882؛  عام  نابلس  مواليد  من 

العهد  العثماني  أواخر  في  مختلفة  مناصب  تبوّّأ  اسطنبول؛ 

وأوائل حقبة احلكومة العربية التي أسسها األمير فيصل في 

دمشق؛ أصبح أول رئيس ملعهد  احلقوق في دمشق؛ عاد إلى 

نابلس بعد فرض االنتداب الفرنسي وإسقاط احلكم الفيصلي؛ 

عني عضوًا  في احملكمة الشرعية العليا في نابلس ملدة أربع 

سنوات؛ عمل كأستاذ قانون في القدس؛ انتخب  رئيسًا لعصبة 

احملامني؛ أسس حزب األهالي عام 1921 التي تنافست مع 

اجلمعية اإلسالمية -  املسيحية في نابلس؛ ممثل منطقة نابلس في املجلس اإلسالمي األعلى ملدة 

أربعة أعوام )1922 -   1929(؛ أصبح عضوًا في املجلس اإلسالمي األعلى في أوائل الثالثينات؛ 

مؤسس وقائد الكتلة الوطنية   )حزب معتدل تأسس في نابلس في تشرين األول/أكتوبر عام 
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1935 ودعم االستقالل السياسي  لفلسطني ( ؛ عضو الهيئة العربية العليا األولى التي تأسست 

في عام 1936؛ توفي في نابلس حوالي  عام 1954. 

صالح،منذر)1936-(
في  االولى  دراسته  أنهى   ،1936 عام  نابلس  مدينة  في  ولد 

مدرستي الهاشمية والصالحية، وحاز على بعثة علمية من وزارة 

بدرجة  منها  تخرج  التي  القاهرة  جامعة  الى  والتعليم  التربية 

العام 1960،  بتقدير ممتاز في  بكالوريوس رياضيات وفيزياء 

وحاز على منحة كندي للتفوق العلمي ليحصل على املاجستير 

في مجال أنظمة التحكم من جامعة الشرق األوسط الفنية في 

انقره في العام 1966، وحاز على منحة )اليونسكو( ليحصل على 

الدكتوراه في مجال احلاسبات االلكترونية من جامعة جالسكو 

في بريطانيا في العام 1971، عمل مدرسًا في املدرسة الرشيدية 

بالقدس 1960-1963 وكلية احلسني بعمان 1963-1964، ثم محاضرًا واستاذا في جامعة 

الرياض واجلامعة األردنية 1966-1980، ومديرًا لدائرة احلاسوب في اجلمعية العلمية امللكية في 

عمان 1974-1981، عني رئيسًا جلامعة النجاح الوطنية عام 1981، الى ان ابعدته السلطات 

االسرائيلية وعددًا كبيرًا من االساتذة في اجلامعات الفلسطينية لرفضهم التوقيع على وثيقة ضد 

منظمة التحرير الفلسطينية، عاد مع عدد من املبعدين ليعمل رئيسًا جلامعة النجاح عام 1984 

ثم جرى ابعاده مرة اخرى في العام 1986، نائبًا لرئيس اجلمعية العلمية امللكية لشؤون البحث 

العلمي والدراسات العلمية 1987-1989، ورئيسًا جلامعة القدس املفتوحة في العام 1989، عاد 

للوطن ليصبح رئيسًا جلامعة النجاح الوطنية ثم وزيرًا للتعليم العالي في آب 1998، وشغل عددًا 

من املواقع التربوية واالكادميية منهًا، رئيس الهيئة التنفيذية ملجلس التعليم العالي منذ بداية عام 

1994، وحتى انشاء وزارة التربية والتعليم العالي، رئيس مؤمتر رؤساء اجلامعات الفلسطينية 

من 1997/1/1-1998/8/9، شارك في عشرات املؤمترات احمللية واإلقليمية والدولية في حقول 

السياسات العلمية والتكنولوجية وادارة املؤسسات العلمية، نشر خمسة وعشرين بحثًا علميًا في 

مجاالت عاملية واقليمية ومحلية، الف عدة كتب في الرياضيات؛ وساهم في اعداد قاموس خاص 

اجلامعات  احتاد  ملسيرة  االولى  التقوميية  الدراسة  اعد  االلكتروني،  احلاسب  في مصطلحات 

العربية ، قدم استشارات ملنظمات اقليمية ودولية، عضو املجلس الوطني الفلسطيني

صالح،يسرى)1923-1993(
تعليمها في مدارس مار  تلقت  نابلس عام 1923؛  من مواليد 

يوسف، الفاطمية والعائشية في نابلس، ثم  أرسلت إلى مدرسة 

تابعت  1942؛  عام  منها  تخرجت  حيث  الله  رام  في  الفرندز 

دراستها العليا في كلية  بيروت للبنات وفي اجلامعة األميركية 

في بيروت - تخصص أدب اجنليزي؛ عينت كمدرسة في مدرسة 

 العائشية في نابلس؛ حصلت على منحة دراسية ملتابعة دراساتها 

العليا في الواليات املتحدة األميركية  وحصلت على شهادة في 

تعليم اللغة االجنليزية كلغة ثانية عام 1952؛ انضمت إلى كلية 

التربية في  جامعة كولومبيا في أيلول/سبتمبر عام 1952؛ عادت إلى نابلس وعملت كمشرفة تربوية 

في  اخلمسينات؛ بناءًا على طلب من مستشار وكالة الغوث الدولية  )أحمد طوقان(، أسست معهد 

املعلمات   )األونروا( في نابلس؛ نشطت أيضًا في تأسيس معهد تدريب املعلمني )األونروا( في رام 

الله؛ نشطت  في حملة مقاطعة املنتجات اإلسرائيلية؛ درّست اللغة االجنليزية في كلية النجاح في 

نابلس ملدة أربعة  أعوام وكلفت بتأليف كتاب للطالب بعنوان  Living English for Jordan؛ 

أصبحت عضوًا في مجلس أمناء  كلية النجاح عام 1976؛ كانت من بني الذين ساعدوا في حتويل 

الكلية إلى جامعة النجاح الوطنية )والتي  فتحت أبوابها في تشرين الثاني/نوفمبر عام 1976( 

وقامت باإلشراف على صفوف تعليم اللغة االجنليزية؛  ترجمت روايات أجنبية إلى اللغة العربية 

)مجموعة نشرتها جمعية الدراسات العربية في القدس عام   1984( وعشرات القصائد  للشاعرة 

فدوى طوقان إلى اللغة االجنليزية )والتي نشرت عام 1988 حتت  عنوان هواجس يومية(؛ قامت 

بالتبرع مبجموعة كتب والدها إلى بلدية نابلس. 

صنبر،الياس)1947-(
ولد في حيفا عام 1947؛ اجبر على الهجرة مع عائلته في النكبة 

الفلسطينية عام 1948؛ نشأ في  بيروت، لبنان؛ ذهب إلى باريس 

في منتصف 1968 لدراسة التاريخ؛ عاد إلى لبنان ليعمل في 

مركز  األبحاث الفلسطيني؛ عام 1969 كان من فريق اإلنتاج 

لفيلم جان- لك جودارد، الذي عمل فيلما عن  منظمة التحرير 

الفلسطينية بعنوان “حتى النصر”؛ ثم انتقل إلى باريس في عام 

1978؛ في عام 1989  شارك في تأسيس و رئيس حترير للغة 

الفرنسية )مراجعة للدراسات الفلسطينية( التي نشرت من قبل  

 مؤسسة الدراسات الفلسطينية في باريس؛ كما عمل كرئيس ملكتب في باريس؛ عضو في املجلس 

 الوطني الفلسطيني عام 1988؛ عضو في املجلس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية؛ في عام 

  1991 شارك الوفد الفلسطيني ملؤمتر مدريد و الحقا في مفاوضات واشنطن باإلضافة إلى الوفد 

 املفاوض للمحادثات عن الالجئني خالل 1993-96؛ كان أكادمييا زائرا جلامعة برينكتون في 

نيوجيرسي،  الواليات املتحدة، في أوائل 1990؛ درٌس في لبنان، فرنسا)جامعة باريس السابعة( 

و الواليات  املتحدة)جامعة برينكتون(؛ شارك مع سيمون بيتون في إدارة وثائقي بعنوان “محمد 

درويش:الدولة كلغة”  في 1998؛ كتب بتوسع في مواضيع لها عالقة بالقضية الفلسطينية؛ من 

السياسة)شارك مع  و  القدس:التقديس  القادمة,  الدولة  منشوراته فلسطني 1948،  فلسطني: 

فاروق مردم- بي في حتريره، 2000(،  ممتلكات الغائبني:2001، حق العودة: مشكلة الالجئني 

الفلسطينيني)شارك مع فاروق مردم- بي في  حتريره، 2000(، أعداد الفلسطينيني:الهوية األصلية 

و هوية العائدين:2004؛ ترجم أعمال محمود درويش  للغة الفرنسية؛عني مندوبا لفلسطني لدى 

هيئة اليونسكو الدولية في تشرين األول/ أكتوبر 2005. 

صندوقة،هايلرشاد)1936-(
ولد في مدينة القدس في عام 1936؛ حصل على شهادة الدراسة 

الثانوية )املترك( من املدرسة  الرشيدية في القدس عام 1956؛ 

عمل مدرسًا في وكالة غوث الالجئني الفلسطينيني )األونروا( 

في  مخيم عني السلطان في أريحا ثم مدربًا لطلبة دار املعلمني 

في مدارسها في مخيم قلنديا واألمعري؛  مدير سابق ملدرسة 

قلنديا؛ عضو في جمعية موظفي وكالة الغوث؛ انتخب عضوًا في 

احتاد معلمي وكالة  الغوث في عام 1986؛ انتخبه سكان أحياء 

البلدة القدمية بالقدس رئيسًا للجان األحياء الشعبية وذلك  على 

أثر الهجمة الشرسة للمستوطنني على البلدة القدمية؛ مؤسس 

جلمعية القدس للرفاه والتطوير  عام 1986 وأمينًا للسر منذ ذلك الوقت؛ مؤسس جلمعية مركز بيت 

اللقلق املجتمعي منذ عام 1991  ورئيسًا لها حتى 1998؛ شارك في عشرات اللجان والندوات 

واألنشطة االجتماعية والوطنية؛ عمل باحثًا  في موضوع االستيطان اإلسرائيلي للقدس خارج 

أسوار املدينة وداخلها، نشر عدة مقاالت في الصحف  احمللية.  

صنوبر،إبراهيم)1904-1995(
من مواليد نابلس عام 1904؛ نشأ وترعرع في نابلس؛ عمل 

في بداية االنتداب البريطاني في دائرة  املعارف مدرسًا في بئر 

السبع عام 1920 كذلك في غزة والرملة عام 1925؛ أصبح مدير 

املفتش  مدرسة في  طبريا عام 1932؛ شغل منصب مساعد 

التربوي في مقاطعة طبريا من عام 1936 ومنطقة  القدس من 

عام 1940؛ أصبح مفتشًا في منطقة نابلس عام 1945؛ عني 

مساعد نائب وزير التربية  األردني عام 1950 ولعب دورًا رئيسيًا 

في حتسني النظام التعليمي؛ أصبح عضوًا في مجلس األعيان 

 األردني عام 1962؛ بعد حرب حزيران عام 1967، ترأس جلنة 

الثانوية؛ عضو  الشهادة  امتحانات  على  اإلعداد  واإلشراف  مسؤولية  تولت  التي  االمتحانات 

مجلس أمناء جامعة النجاح الوطنية في نابلس؛ من  كتبه من كلمات النبي، دليل إسالمي )1975( 

ولهذا عرف الله ولهذا يعبد؛ ساهم أيضًا في العديد من  الكتب املدرسية؛ توفي عام 1995. 
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الصوراني،جمال)1923-(
من مواليد القدس عام 1923؛ درس القانون في اجلامعة املصرية؛ عمل كمحام في غزة؛ انتخب 

نقيبًا   للمحاميني الفلسطينيني عام 1959؛ عضو مستقل في 

اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية  عام 1966؛ شارك 

في متثيل منظمة التحرير الفلسطينية مع دول معاهدة وارسو في 

السبعينات؛ ممثل  سابق ملنظمة التحرير الفلسطينية في القاهرة 

وكان مندوب املنظمة الرئيسي في جامعة الدول  العربية؛ أمني سر 

اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية من عام 1987؛ أعتبر 

رفيقًا مقربًا من  رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات؛ 

لعب دورًا مساعدًا في إصدار إعالن وثيقة االستقالل  الفلسطينية 

في املجلس الوطني الفلسطيني املنعقد في اجلزائر في التاسع عشر في تشرين  الثاني/نوفمبر عام 

1988؛ ترك منصبه في اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية في نيسان/إبريل  عام 1996 

بسبب معارضته لعملية أوسلو وتعديل الدستور الفلسطيني قبل أن تعطي إسرائيل اعترافًا  متباداًل 

 باحلقوق الفلسطينية )حل محله في عضوية اللجنة التنفيذية محمود عباس في أيار/مايو 1996(. 

صوراني،راجي)1953-(
من مواليد غزة عام 1953؛ تلقى تعليمه في غزة وبيت حلم، ثم 

في لندن لعام واحد؛ درس القانون في  بيروت واإلسكندرية؛ أكمل 

دراسته في مصر وحصل على شهادة في القانون من كلية احلقوق 

من  جامعة اإلسكندرية عام 1977؛ حصل على إجازة محاماة 

بعد عام واحد ومارس مهنة احملاماة في غزة؛  اعتقلته إسرائيل 

عام 1979 بتهمة العضوية في اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني 

وحكمت عليه بالسجن  ملدة ثالث سنوات حتى أيلول/سبتمبر عام 

1982؛ لدى اإلفراج عنه بدأ بتركيز عمله على احملاكم  العسكرية 

والقضايا األمنية؛ واعتقل نتيجة لذلك عام 1985 ووضع حتت 

االعتقال اإلداري ملدة ستة أشهر؛  أفرج عنه في آذار/مارس 1986 ولكن مع قيود مشددة على 

محاوالت الدفاع عن حقوق اإلنسان فرضها  اجليش العسكري اإلسرائيلي؛ تعرض للتعذيب بينما 

كان في املعتقل؛ منعته السلطات اإلسرائيلية من  ترك قطاع غزة خالل األعوام )1977 - 1990(؛ 

أستاذ زائر في مركز دراسات حقوق اإلنسان في جامعة  كولومبيا بالواليات املتحدة األميركية 

خالل )1990 - 1991( وعام 1993؛ حاصل على جائرة روبرت كيندي  التذكارية حلقوق اإلنسان 

)باالشتراك مع احملامي اإلسرائيلي أفيغدور فيلدمان( عام 1991؛ مدير مركز  غزة للحقوق والقانون 

خالل الفترة الواقعة بني أيار/مايو 1991 ولغاية نيسان/إبريل 1995 عندما فصله  مجلس أمناء 

املركز النتقاده السلطة الوطنية الفلسطينية؛ أصبح عضوًا في جلنة االنتخابات املستقلة  وساعد في 

حتضير مسودة قانون االنتخابات الفلسطينية خالل )1994 - 1995(؛ حائز على جائزة حقوق 

 اإلنسان اجلمهورية الفرنسية عام 1995؛ اعتقلته السلطة الفلسطينية بصورة متكررة في عام 

1995  النتقاده إنشاء محاكم أمن الدولة في غزة وأريحا؛ أحد مؤسسي املركز الفلسطيني حلقوق 

اإلنسان  في غزة في نفس العام؛ عضو مجلس إدارة العديد من املؤسسات الفلسطينية والدولية، 

مبا فيها مركز  املعلومات الفلسطيني حلقوق اإلنسان )منذ عام 1987(، املؤسسة العربية حلقوق 

اإلنسان في  القاهرة )منذ عام 1997(، جلنة احملامني حلقوق اإلنسان، اخلدمة الدولية حلقوق 

اإلنسان، جلنة الدفاع  عن حقوق الطفل، واملبادرة الفلسطينية لتعميق احلوار العاملي والدميقراطية 

“مفتاح”، وعضو اللجنة  االستشارية الدستورية الفلسطينية؛ نائب رئيس االحتادات الدولية لنقابات 
حقوق اإلنسان منذ عام   2000؛ حاصل على جائزة برونو كريسكي لالجنازات املميزة في مجال 

اللجنة  حقوق اإلنسان عام 2002، مع  الصحافية اإلسرائيلية عميرة هاس؛ عضو سابق في 

الوطنية الفلسطينية لإلصالح من عام 2003  ولكنه استقال من اللجنة عام 2005 بعد عدم متكنه 

من حضور االجتماعات بسبب القيود اإلسرائيلية  املفروضة على حرية حركة املواطنني؛ منح جائزة 

اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان في لندن للعام 2003؛  انتخب كمفوض لهيئة القضاة الدولية خالل 

االنتخابات التي جرت في جنيف عام 2003؛ ألقى محاضرات  في أنحاء الواليات املتحدة األميركية، 

أوروبا وآسيا عن قضايا متعلقة بسيادة القانون وحقوق اإلنسان؛  شارك في مؤمتر املنتدى االجتماعي 

 العاملي في البرازيل ومؤمتر دربن في جنوب إفريقيا الذي نظمته  األمم املتحدة ضد العنصرية. 

الصوراني،زهيرموسى)1936-(
من مواليد غزة عام 1936؛ أنهى دراسته اجلامعية في جامعة 

القاهرة حيث تخرج بشهادة بكالوريوس  في احلقوق عام 1956؛ 

عمل في مكتب النائب العام في الكويت خالل )1956 - 1958(؛ 

عاد إلى غزة  للعمل كمحام وقاضي، وفي محكمة غزة العليا )منذ 

عام 1972(؛ نائب رئيس جمعية الهالل األحمر  الفلسطيني في 

اإلسالمية  اجلامعة  أمناء  مجلس  عام 1973؛ عضو  منذ  غزة 

في غزة منذ عام 1975؛  عضو مجلس إدارة نقابة احلمضيات التعاونية منذ عام 1980؛ شغل 

منصب قاضي القضاة لنظام احملاكم  الفلسطينية؛ عني كنائب عام للسلطة الوطنية الفلسطينية 

في أواسط عام 1999؛ شغل لفترة قصيرة  منصب وزير العدل الفلسطيني خالل الفترة الواقعة 

القضائي  املجلس  رئيس  نيسان/أبريل   2003؛  ولغاية  األول/أكتوبر 2002  تشرين  بني 29 

األعلى الفلسطيني؛ أعلن عن استقالته في آب/أغسطس عام 2005. 

صومي،ناصر)1948-(
من مواليد القدس عام 1948؛ درس الفنون اجلميلة في املدرسة 

الوطنية للفنون اجلميلة في دمشق  وتخرج عام 1971؛ ثم انتقل 

إلى فرنسا حيث عاش حتى عام 1980 والتحق باملدرسة الوطنية 

للفنون  اجلميلة في باريس حالل األعوام )1980 - 1982(؛ 

 the  فيها معرض في ساحة فردية، مبا  معارض  عدة  أقام 

  Square of the Palais des Papes in Avignon
 Institut  في باريس، دار الفنون في عمان )عام 1996(، وفي

du Monde Arabe  في باريس )عام 1997(؛ شارك أيضًا في عدة معارض جماعية، كان 
آخرها  في  Contemporary Art Biennale, Mitry-Mory  في فرنسا )عام 2004( 

 Cairo   في طوكيو،  اليابان )عام 2004(؛ حاز على اجلائزة الثانية لـ  Chikyudo Gallery 

"Biennale، مصر، في عام 1986، واجلائزة األولى  لـ   Cairo Biennale  في عام 1996. 

صيام،سعيدمحمدشعبان)1959-(
من مواليد مخيم الشاطئ لالجئني في غزة عام 1959؛ حاصل 

املعلمني  معهد  التربوية  من  العلوم  في  دبلوم  شهادة  على 

)األونروا(؛ عمل كأستاذ في العلوم والرياضيات في مدارس 

الوكالة )1980 -  2003(؛  تطوع كواعظ في مساجد غزة؛ 

عضو جلنة املعلمني التابعة للوكالة في قطاع غزة )1990 - 

2003( ورئيس  اللجنة )19896 - 2003(؛ درس الدراسات 

اإلسالمية في جامعة القدس املفتوحة خالل السنوات )1997 

  - 2000(؛ يحمل لقب شيخ ويعمل كواعظ ومدرس في غزة؛ 

أحد املمثلني الرئيسيني في حركة املقاومة  اإلسالمية )حماس( 

في قطاع غزة؛ نشط في احلوار الفلسطيني بني الفصائل حول 

وقف إطالق النار  والوحدة الفلسطينية؛ عني وزيرًا للداخلية في حكومة الوحدة الوطنية في مطلع 

العام 2007. 

صيدم،جميلةأحمد)أمصبري()1947-(
ولدت في قرية عاقر )قرب الرملة( عام 1947؛ وهي أرملة 

إبان  النكبة  أهلها  مع  هاجرت  صيدم؛  ممدوح  الشهيد 

دراستها  وأنهت  غزة  قطاع  إلى   1948 عام  الفلسطينية 

االبتدائية والثانوية في رفح؛ على أثر  مشاركتها عام 1968 

في املؤمتر التأسيسي لالحتاد العام للمرأة الفلسطينية منعت 

من العودة إلى  فلسطني؛ أمتت دراستها اجلامعية في دمشق 

حيث حصلت على شهادة البكالوريوس في التاريخ في  عام 

1981؛ انضمت إلى حركة فتح وتدرجت في املواقع التنظيمية 

إلى أن وصلت إلى عضوية قيادة حركة  فتح على الساحة 

استكمال  في  زميالتها  من  العديد  مع  السورية؛  ساهمت 

تأسيس االحتاد العام للمرأة  الفلسطينية لتصبح عضوا ألمانته العامة عام 1974؛ أسست 

الفروع اخلارجية لالحتاد والتي بلغت 16  فرعًا؛ استمرت في عملها في الساحة السورية بعد 

خروج القيادة الفلسطينية من دمشق إبان  االنشقاق الداخلي في حركة فتح عام 1983، لكنها 

منعت من العودة إلى دمشق عقب مشاركتها في  اجتماع املجلس الوطني الفلسطيني عام 1984 

في عمان؛ التحقت بالقيادة الفلسطينية في تونس في  منتصف الثمانينات واستمرت في نشاطها 

هناك على صعيد االحتاد العام  للمرأة الفلسطينية؛ انتخبت  في املؤمتر اخلامس حلركة فتح 

عام 1989 عضوًا للمجلس الثوري للحركة؛ حصلت على صفة العضوية  املراقبة في املجلس 

املركزي في أوائل التسعينات؛  عادت في منتصف التسعينات إلى فلسطني؛  عملت مديرًا عامًا 

للتأمينات االجتماعية في وزارة العمل الفلسطينية عام 1995؛ انتخبت في العام 1996  لعضوية 

املجلس التشريعي األول للسلطة الوطنية الفلسطينية عن دائرة دير البلح في غزة وعضوية  اللجنة 

االقتصادية وجلنة الرقابة وحقوق اإلنسان إضافة إلى عضويتها في جلنة الالجئني والتي تولت 

 رئاستها من العام 2005 وحتى االنتخابات التشريعية الثانية عام 2006؛ كلفت مع زمالئها 
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بعضوية اللجنة  القيادية العليا حلركة فتح في غزة في حزيران 2007؛ تعرضت لالعتقال مع 

البعض من زمالئها وزميالتها  من احلركة النسوية الفلسطينية على يد حركة حماس في منتصف 

العام 2007؛ شاركت في العديد من  املؤمترات احمللية والدولية. 

صيدم،صبريممدوح)1971-(
منتصف  في  والده  واستشهد  دمشق  في   1971 عام  ولد 

العام 1971 بعد أسابيع معدودة من والدته؛  أنهى دراسته 

في  األولى  شهادته  على  حصل  بريطانيا،  في  الثانوية 

الفيزياء واإللكترونيات التطبيقية من  جامعة لندن عام 1993 

اإللكترونية  الهندسة  في  الدكتوراه  ثم  الدبلوم  وعلى شهادة 

والكهربائية من كلية  أمبريال للعلوم والتكنولوجيا والطب في 

لندن عام 1999، وحصل على شهادة التدريب في تنمية القوى 

 البشرية في العام 2004 من جامعة أكسفورد؛ عمل مسؤواًل 

للمشروعات التقنية التابعة ملؤسسة  التعاون الفلسطينية في 

القدس عام 1999؛ تولى مسؤولية اإلشراف على إقامة أكادمييات احلوسبة  الشبكية التابعة 

لشركة سيسكو العاملية؛ وفي عام 2003 تولى مسؤولية تأسيس وإدارة معهد دراسات  التنمية  

) IDS ( في غزة كأحد مشروعات برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ليؤسس من خالله أول مكتبة 

تولى  اإللكترونية؛  للمواقع  العربي  العالم  جائزة  على  متخصصة حصلت  تنموية  عربية   رقمية 

في مطلع  العام 2005 منصب وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في احلكومة الفلسطينية 

التاسعة؛ أسس في  أيار/مايو 2006 مجموعة اإلبداع حتت مظلة  مركز التعليم املستمر التابع 

جلامعة بيرزيت في الضفة  الغربية؛  أوكل إليه رسميًا في شباط/فبراير 2008 مسؤولية إعادة 

إحياء مشروع مبادة التعليم  الفلسطينية ومتابعة برنامج سيسكو الذيُ أنشأ عقب إعالن الشركة 

املذكورة في كانون الثاني/يناير   2008 عن تخصيص أكبر حزمة مالية متكاملة لقطاع املعلوماتية 

للجمهورية  األولى  اللبنات  في وضع  املساهمات  األخرى خاصة  من  العديد  له  فلسطني؛  في 

اإللكترونية الفلسطينية )قيد اإلنشاء( و تأسيس وإدارة  جمعية  مجتمع اإلنترنت- فرع فلسطني 

في عام 2002 كذلك إنشاء جمعية حاسوب وإنترنت للجميع في  غزة عام 2003 والتي تولت لفترة 

معينة مسؤولية تعميم انتشار احلاسوب في أوساط الطلبة احملتاجني؛   ساهم في إنشاء اجلمعية 

الفلسطينية إلعادة التدوير والتنمية البيئية والتي حفزته على إمتام مشروعه  الهادف إلى حتويل 

الزيت النباتي املعدوم إلى مركب البيوديزل ) bio-diesel ( في العام 2004؛ عني مستشارًا 

للرئيس محمود عباس في متوز )يوليو( 2008.

صيدم،ممدوحصبري)أبوصبري()1940-1971(
ولد في قرية عاقر )قرب الرملة( عام 1940؛ أنهى دراسته الثانوية 

في مدرسة خالد بن الوليد في قطاع  غزة عام 1959؛ حصل 

على شهادة البكالوريوس من جامعة اإلسكندرية عام1964؛ ثم 

انضم بعدها إلى  سلك التعليم في اجلزائر ليساهم مع زمالئه 

وقيادتها  اجلزائر  حترير  جبهة  مع  العالقة  تدعيم  في  هناك 

 حتضيرا النطالقة الثورة الفلسطينية في 1 كانون الثاني/يناير 

1965؛ عمل رئيسًا للدائرة الثقافية في  مكتب منظمة التحرير 

الفلسطينية في اجلزائر ليتولى خالل عمله هذا مسؤولية متابعة 

اإلشراف على  النشرة األولى حلركة فتح والتي تولى أطالقها 

)أبو جهاد( وحملت اسم   ”فلسطيننا”؛  الوزير  الشهيد خليل 

شارك في العديد من الدورات العسكرية ال سيما الدورة العسكرية األولى لكوادر حركة فتح  والتي 

نظمت في كلية تشرشال العسكرية اجلزائرية إضافة إلى التحاقه بدورة عسكرية في كلية نانكني 

 احلربية في الصني؛ تولى مسؤولية االستعداد النطالقة الثورة وقوات العاصفة عام 1963؛ تولى 

إثر  انطالقة حركة فتح في 1 كانون الثاني/يناير 1965 منصب نائب القائد العام حلركة فتح 

وعضو القيادة  العامة للثورة الفلسطينية إضافة إلى عضويته في اللجنة املركزية للحركة؛ أسس  

أول غرفة عمليات  عسكرية وخاض العديد من العمليات الفدائية في العمق الفلسطيني ومن أهمها 

عملية بيت فوريك  والعرقوب إضافة إلى غور الصافي على احلدود األردنية الفلسطينية؛ تعرض في 

العام 1966 للسجن  فأودع ورفاقه في سجن املزة العسكري في دمشق إلى أن أفرج عنهم بعد 

وساطة عربية؛ عاد وبعض  رفاقه إلى قطاع غزة في بداية العام 1967 إثر موافقة الرئيس جمال 

عبد الناصر على هذه الزيارة وملدة  محدودة؛ تولى في العام 1968 قيادة القوات الفلسطينية  في 

معركة الكرامة؛ أوكلت إليه في مطلع  السبعينات  قيادة قوات الثورة الفلسطينية في األردن؛ توفي 

بعد مقاومة مرض السرطان في دمشق  في 24 متوز/يوليو عام 1971. 

صيقلي،مي)1948-(
حاصلة على شهادة الدكتوراه من جامعة أكسفورد عام 1983؛ 

بجامعة  البحرين؛  التحقت  جامعة  في  التاريخ  مادة  درّست 

الشرق   تاريخ  في  كمحاضرة   أجنلوس،  لوس  كاليفورنيا، 

األوسط احلديث؛ منذ أواخر  الثمانينات، أصبحت ناشطة في 

جمع التاريخ الشفوي الفلسطيني بهدف توفير أرشيف للذاكرة 

الدراسات  دائرة  في  للتاريخ  مرافقة  أستاذة   الفلسطينية؛ 

ديترويت،  واين  ستيت،  األدنى في جامعة  والشرق  اآلسيوية 

منذ عام 1995؛ تدرس أيضًا في دائرة دراسات املرأة؛ عضو 

األوسط،  الشرق  لدراسات  املجلة  الدولية  حترير  هيئة  في 

ملجلة  دراسات  التحرير  جلنة   ،Wayne State University Press Committee 

 Task Force for the Arab American of  فلسطني، جلنة جائزة ألبرت حوراني، و

Detroit؛  حصلت على منحة كاملة عام 2000   -   2001 إلجراء بحث علمي عن املجتمعات 
القروية في اجلليل وفي  ضواحي القدس؛ نشرت بشكل مكثف عن القضايا الفلسطينية وأدوار 

املرأة السياسية خاصة في  اخلليج؛ مؤلفة كتاب بعنوان املرأة والتغير االجتماعي  في البحرين: 

 1939 - العربي 1918  املجتمع  حيفا: حتول  كاليفورنيا،   1993(،  )جامعة  تاريخي  منظور 

)توريز، اململكة املتحدة، 1995(. 

 ض
الضامن،مشهور)الشيخ()1918-1998(

من مواليد نابلس عام 1918؛ خريج جامعة األزهر الشريف في 

القاهرة؛ مدير مدرسة األحمدية الشرعية  في عكا؛ مفتي نابلس منذ 

عام 1952؛ عمل كمستشار خبير في وزارة الداخلية السعودية؛ 

أخذ  مساقات في الفقه في معهد الطائف للشريعة في اململكة 

العربية السعودية؛ انضم إلى حركة اإلخوان  املسلمني وأصبح أحد 

محاميها في فلسطني؛ انتخب في البرملان األردني عام 1964؛ 

عضو أول مجلس  وطني فلسطيني في القدس عام 1964؛ انتخب 

عضوًا في اللجنة التنفيذية األولى ملنظمة التحرير  الفلسطينية؛ 

عضو املجلس اإلسالمي األعلى في القدس؛ عاد إلى نابلس عام 1994 واستأنف عمله  في منصب 

 مفتي املدينة؛ عضو املجلس الفلسطيني األعلى للفتاوى الشرعية؛ توفي في عمان عام   1998. 

ضيف،محمدديابإبراهيم)أبوخالد()1965-(
في خان  ولد  املصري(   إبراهيم  دياب  الكامل: محمد   )االسم 

يونس في 1965 لعائلة الجئة من القبيبة شرق عسقالن؛ درس 

في اجلامعة اإلسالمية  في غزة، وتخرج عام 1988 )ببكالوريوس 

الدراسة  خالل  املسلمني  اإلخوان  بحركة  التحق  العلوم(؛  في 

 والحقًا بحركة حماس بعد تأسيسها؛ اعتقله القوات اإلسرائيلية 

في نفس عملية اعتقال الشيخ أحمد  ياسني في 1989، وسجن 

16 شهرًا لعضويته في حركة حماس؛ بعد اإلفراج عنه، لعب دورًا 

هامًا في  تشكيل كتائب عز الدين القسام؛ عمل في عدة وظائف 

في آن واحد حتى يتمكن من إعالة نفسه  وعائلته، من ضمنها 

تاكسي، وأنشأ مزرعة دجاج؛ عارض  محادثات  والده، وسائق  الذي ميلكه  املفروشات  متجر 

ونتائج مفاوضات أوسلو 1993 وشارك في عمليات املقاومة ضد االحتالل اإلسرائيلي في غزة؛ 

 أصبح قائدًا لكتائب عز الدين القسام بعد اغتيال يحيى عياش في 1996؛ وضع حتت “حماية 

وإشراف”  السلطة الفلسطينية ) بعد الضغوطات اإلسرائيلية واألمريكية قبل قمة كامب ديفيد( 

وبقي حتى  نيسان/أبريل 2001 معظمه حتت اإلقامة اجلبرية؛ أصبح قائد اجلناح العسكري حلركة 

حماس في قطاع  غزة في متوز/ يوليو  2002 بعد اغتيال صالح شحادة؛ بعد “االنسحاب” 

اإلسرائيلي عن قطاع غزة في  آب/أغسطس 2005؛ على رأس قائمة املطلوبني إلسرائيل منذ 

 عدة سنوات وجنا من عدة محاوالت  اغتيال إسرائيلية، آخرها في 12 متوز/يوليو 2006.  

ض

ض
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الطاهر،ماهرعرفات)1953-(

ولد في دمشق عام 1953 لوالدين من الطيرة )قضاء حيفا(؛ 

درس في مدارس وكالة الغوث في مخيم  اليرموك في سوريا؛ 

عام  منذ  فلسطني  لتحرير  الشعبية  اجلبهة  صفوف  في  نشط 

1969؛ تخرج من ثانوية  عبد الرحمن الكواكبي في دمشق عام 

1972؛ عضو اللجنة املركزية العامة للجبهة الشعبية منذ عام 

  1972 وكان مسؤوالً للجنة العالقات السياسية وإطار املنظمة 

الطالبية؛ انتقل إلى بغداد عام 1974، حيث  أكمل نشاطه في 

احلركة الطالبية الفلسطينية وأكمل نشاطه مع اجلبهة الشعبية؛ 

نال شهادة  البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة بغداد عام 1978؛ مت إبعاده إلى لبنان 

عام 1980 إثر  خالفات سياسية بني اجلبهة ونظام احلكم العراقي؛ تسلم مسؤولية تنظيم اجلبهة 

الشعبية لتحرير  فلسطني في ليبيا وممثاًل للجبهة لدى احلكومة الليبية عام 1981؛ انتقل مرة 

أخرى إلى لبنان عام 1982  وعمل أمني سر الدائرة التنظيمية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني؛ 

حصل على وسام الصمود من  اللجنة املركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني؛ أمني سر املكتب 

السياسي للجبهة الشعبية بعد  انتقال مركزها القيادي إلى دمشق )1983-1989(؛ تابع دراسته 

األكادميية العليا في االحتاد السوفيتي  وحصل على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من 

للجبهة  العلوم االجتماعية في موسكو عام 1991؛  عضو منتخب في املكتب السياسي  معهد 

الشعبية لتحرير فلسطني منذ مؤمتر اجلبهة اخلامس عام   1993؛ تسلم مسؤولية دائرة الثقافة 

واإلعالم وأشرف على مجلة الهدف وعمل ناطقًا رسميًا باسم  اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني عام 

1995؛  مت جتديد انتخابه عضوًا في املكتب السياسي للجبهة  منذ عام 2000 )املؤمتر السادس 

للجبهة( كما مت انتخابه مسؤوالً عن قيادة اجلبهة خارج الوطن احملتل؛  شارك نيابة عن اجلبهة في 

محادثات الوحدة الوطنية عام 2005-2004.  

الطريفي،جميليوسف)1947-(
ولد في دير طريف قرب اللد عام 1947؛ نزح مع عائلته إلى رام 

الله عام 1948؛ درس في كلية احلقوق  في جامعة عني شمس 

في القاهرة وتخرج بشهادة البكالوريوس عام 1970؛ عاد إلى 

رام الله عام 1972؛  افتتح مكتب محاماة في البيرة وعمل محاميًا 

لدى احملاكم الشرعية اإلسالمية في رام الله؛ مت انتخابه  نائبًا 

لرئيس بلدية البيرة عام 1976 إلى حني قرار احلاكم العسكري 

اإلسرائيلي إخراجه من عضوية بلدية  البيرة عام 1982؛ مدير 

الله منذ عام 1982؛ كان نشطًا  عام شركة الطريفي في رام 

في جلنة التوجيه  الوطنية في بداية الثمانينات؛ كان عضوًا للجنة االستشارية للوفد الفلسطيني 

في مؤمتر مدريد للسالم  عام 1991؛ قاد الوفد الفلسطيني في احملادثات بني إسرائيل ومنظمة 

التحرير حول تناوب السلطة في  قضايا الصحة والتعليم وغيرها من اخلدمات في العريش، مصر 

في تشرين الثاني/نوفمبر 1993؛ وقع، مع  نظيره اإلسرائيلي أورن شاحور، اتفاقية تنص على 

نقل ثمانية »سلطات مدنية« إلى السلطة الفلسطينية  في 27 آب/أغسطس 1995؛ شارك في 

محادثات أوسلو الثانية املنعقدة في أيلول/سبتمبر 1995؛ مت  انتخابه في املجلس التشريعي 

ملنطقة رام الله في كانون الثاني/يناير 1996؛ فقد ابنه، وسام )17  عاما(، خالل مظاهرة في 

رام الله احتجاجًا على اتفاق واي ريفر في تشرين األول/أكتوبر 1998؛ كان عضوًا  في فريق 

مفاوضات املمر اآلمن )غزة- الضفة( عام 1999؛ مت تعيينه وزيرًا للشؤون املدنية في حكومة 

األول/أكتوبر 2002(؛  املؤقتة في حزيران/يونيو 2002 )وحتى تشرين  الفلسطينية   السلطة 

مت إعادة  تعيينه في احلكومة في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 )وحتى التعديالت الوزارية في 

شباط/فبراير 2005(،  ترشح كمستقل النتخابات املجلس التشريعي في انتخابات عام 2006 

ولكنه لم ُيعاد انتخابه. 

طنوس،عزت)1972-1896(
نابلس عام 1896؛ تخرج من مدرسة سانت جورج  ولد في 

)املطران( في القدس؛ درس الطب في الكلية  السورية العربية 

نال  األمريكية(؛  باجلامعة  تعرف  أصبحت  )التي  بيروت  في 

شهادة الطب عام 1918؛ عاد  إلى فلسطني وعمل طبيبًا في 

العربي  السياسي في عضوية احلزب  بنشاطه  القدس؛ عرف 

االنتداب  خالل  الثالثينات  في  احلسيني  برئاسة  جمال 

البريطاني؛ رئيس مكتب اإلعالم العربي في لندن خالل  ثورة 

عام 1936؛ كتب مؤلفًا عن القضية الفلسطينية عام 1936؛ 

ساعد في تأسيس مكتب للجامعة  العربية في لندن عام 1945؛ 

عمل ممثاًل للجنة العربية العليا في الهيئة العمومية التابعة لألمم املتحدة  خالل السنوات األخيرة 

لالنتداب البريطاني؛ انضم إلى اللجنة العربية العليا عام 1946 وأصبح رئيسًا  للدائرة املالية 

فيها؛ أسس املكتب العربي-الفلسطيني في بيروت عام 1949؛ مندوب اللجنة العربية  العليا لألمم 

املتحدة في اخلمسينات؛ أسس مكتب الالجئني العرب الفلسطينيني في نيويورك عام   1954؛ 

عضو املجلس الوطني الفلسطيني األول الذي أنشأ منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964؛ 

 رئيس مكتب منظمة التحرير في نيويورك حتى عام 1968؛ توفي عام 1972.  

طه،سامي)1946-1916(
ولد في عرابة   ) قرب جنني (   عام 1916؛ درس وترعرع في حيفا؛ 

عمل في الغرفة التجارية العربية في  حيفا حتت رئاسة رشيد 

احلاج إبراهيم؛ نشط في قضايا التجار والعمال  الفلسطينيني؛ 

عمل نحو نقابة  عمالية مشابهة حلركة الهستدروت اليهودية؛ 

كان عضوًا بارزًا في جمعية العمال العرب الفلسطينيني   )التي 

تأسست في حيفا في آذار/مارس عام 1925(؛ نّظم مع بعض 

نشطاء احلركة العمالية اليهود إضرابًا  لعمال البريد والبرق/

الهاتف في نيسان عام 1946؛ مت اغتياله في حيفا في 11 أيلول/سبتمبر 1946 من  قبل 

أشخاص مجهولني.    

طهبوب،حسن)1999-1927(
األوقاف  دوائر  في  موظفًا  عمل  عام 1927؛  اخلليل  في  ولد 

اإلسالمية في القدس ثم مديرًا للمسجد  األقصى املبارك بني 

األوقاف  لدائرة  عاما  مديرًا  تعيينه  مت  1960-1982؛  عام 

للهيئة  رئيسًا  انتخابه  مت  نهاية  السبعينات؛  في  اإلسالمية 

وزيرًا  تعيينه  مت  حزيران/يونيو 1993؛  في  العليا  اإلسالمية 

لألوقاف  والشؤون الدينية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية في 

أيلول/سبتمبر 1994؛ عمل أيضًا مسؤوالً عن  ملجأ للمسنني 

في العيزرية وجمعية للمعاقني حركيًا؛ حذر من قيام مجموعات 

إسرائيلية بتمديد نفق  حتت البلدة القدمية في القدس نحو باب األسباط وتأثيره على املسجد 

األقصى املبارك؛ توفي في 27  نيسان/أبريل 1999 في مستشفى في عمان بعد أن عانى من 

سكتة قلبية؛ دفن في القدس.  
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طوبي،أسمى)1983-1905(
ولدت في مدينة الناصرة عام 1905؛ درست في الكلية اإلجنليزية 

في الناصرة؛ درست اللغة اليونانية  والقرآن الكرمي ملدة سنتني 

الكاتبات  أولى  العربية؛  باللغة  الكتابية  مهاراتها  لتطوير  وذلك 

الفلسطينيات في  القرن العشرين؛ انتقلت إلى عكا بعد زواجها؛ 

عضو مؤسس الحتاد املرأة الفلسطينية في عكا في الفترة  بني 

املسيحية  الشابات  جمعية  في  ناشطة  كانت  1929-1948؛ 

ورابطة الشابات األرثوذكسيات؛ عملت  كمذيعة في محطات أنباء 

يافا؛  في  األوسط  والشرق  فلسطني  إذاعات  فيها  مبا  محلية، 

محررة صفحة  املرأة في صحيفة فلسطني؛ بعد النكبة الفلسطينية عام 1948 عاشت في لبنان؛ 

فيها صحيفة األحد  اللبنانية، مبا  املرأة في الصحف  عملت صحفية  ومذيعة ومحررة صفحة 

املنشورة في بيروت؛ كانت  أمينة عامة إلحدى اجلمعيات النسوية في لبنان، إضافة إلى عضويتها 

في جمعية املرأة األرثوذكسية في  لبنان؛ نالت جائزة قسطنطني األكبر اللبنانية عام 1973؛ ألفت 

عددًا من املسرحيات ونشرت نحو عشرة  مؤلفات أدبية؛ توفيت في بيروت عام 1983. 

طوطح،خليل)1955-1886(
ولد في رام الله عام 1886؛ أنهى تعليمه االبتدائي في مدرسة 

الفرندز في رام الله )1901-1903( ثم في  برمانة في لبنان عام 

1903 والكلية اإلجنليزية في القدس عام 1904؛ عمل معلمًا في 

كلية الفرندز  لألوالد في رام الله عام 1905؛ درس في سيمنارية 

غروف في والية مني في أمريكا في الفترة بني   1907-1906 

ثم في كلية كالرك في ورسستر في والية ماساتشوستس بني 

1908-1911؛ بدأ تخصصه  في اللغة اإلجنليزية والرياضيات، 

ولكنه سرعان ما غير تخصصه إلى اإلجنليزية والتاريخ في السنة 

الثانية  وتخرج بدرجة بكالوريوس؛ عاد إلى فلسطني عام 1912 

وأصبح مديرًا ملدرسة الفرندز الثانوية في رام الله؛  تلقى التدريب العسكري التركي ملدة ثالثة شهور 

عام 1913 قبل أن ينتقل إلى الواليات املتحدة حيث  أكمل تعليمه في كلية املعلمني في جامعة 

كولومبيا في نيويورك وتخرج بدرجة ماجستير عام 1917   )وكانت رسالته حول مدارس الفرندز 

الثانوية في الواليات املتحدة(؛ في نهاية احلرب العاملية األولى )بني  األعوام 1918-1919( عمل 

مع القوات األمريكية باعتباره سكرتيرًا جلمعية الشبان املسيحية في فرنسا؛  عاد إلى فلسطني 

وأصبح رئيسًا لكلية تدريب املعلمني في القدس )املعروفة الحقا بالكلية العربية  احلكومية( حتى 

عام 1925 عندما استقال وانضم إلى جامعة كولومبيا ونال درجة الدكتوراه في الفلسفة   )وكانت 

رسالته حول إسهام العرب في التعليم، الذي نشر عام 1926(؛ عاد إلى فلسطني وأصبح مديرًا 

 ملدرسة الفرندز للبنني في رام الله بني 1927-1944؛ دعي إلى لقاء أعضاء البرملان البريطاني 

عام   1934؛ شهد أمام جلنة بيل امللكية في القدس عام 1937؛ انتقل مع عائلته إلى الواليات 

املتحدة عام   1944 وأصبح قسيسًا في كنيسة الرعية في ماتابويسيت     في والية ماساتشوستس 

عام 1945؛ عمل  مديرًا تنفيذيا في معهد الشؤون العربية األمريكية في نيويورك في الفترة بني 

1945-1950؛ مثل أمام  اللجنة البريطانية – األمريكية في واشنطن عام 1946؛ أمضى بقية 

عمره محاضرًا وكاتبًا في كاليفورنيا؛  ألف )مع عمر صالح البرغوثي( كتاب تاريخ فلسطني؛ ذهب 

في زيارة ميدانية إلى األردن وغيره من  الدول العربية عام 1952؛ توفي في كاليفورنيا في 24 

آذار/مارس عام 1955.  

طوطح،محمدعمران)أبومعاذ()1969-(
ولد في القدس في عام 1969؛ تخرج من مدرسة دار األيتام 

في البلدة القدمية في القدس؛ نال شهادة  البكالوريوس في إدارة 

األعمال من جامعة شرق البحر األبيض املتوسط في )شمال 

تركيا( قبرص،  وشهادة املاجستير في إدارة األعمال من جامعة 

املركز  الفلسطيني  في  إداريًا  مساعدًا  عمل  القدس؛  القدس، 

املسروجي؛  لشركة  ومديرًا  الصغيرة  التجارية  األعمال  لتنمية 

محاضر في جامعة القدس في  كلية إدارة األعمال و والتسويق؛ 

والسنة ومشرف عام على  للقرآن  اقرأ  كما وعمل ممثاًل ملركز 

مراكز  تعليم القرآن في القدس؛ ناشط في جلان مكافحة مصادرة األراضي وحمالت حماية 

املسجد األقصى؛  انتخب عضوًا في املجلس التشريعي الفلسطيني )اإلصالح والتغيير، محافظة 

القدس( في انتخابات  كانون األول/ يناير 2006؛ اعتقل )مع وزراء فلسطينيني آخرين وبعض 

أعضاء من املجلس التشريعي( في  حملة عسكرية إسرائيلية ضد حماس في 29 حزيران/ يونيو 

2006؛ رفض االستقالة من املجلس  التشريعي الفلسطيني بطلب من إسرائيل، قام بناء على 

ذلك وزير الداخلية روني بار أون بسحب هوية  املواطنة املقدسية واإلقامة في القدس في متوز/

يوليو 2006. 

  

طوقان،إبراهيم)1941-1905(
ولد في مدينة نابلس عام 1905؛ درس في املدرسة الرشيدية 

القدس؛  في  جورج   )املطران(  مدرسة سانت  وفي  نابلس  في 

انتقل إلى القاهرة ثم عاد إلى نابلس حيث عمل مدرسًا عام 

1929؛ من أوائل  وأبرز الشعراء الفلسطينيني في العشرينات 

بيروت  في  األمريكية  اجلامعة  في  األدب  درس  والثالثينات؛ 

 وتخرج عام 1934؛ حاضر في اجلامعة األمريكية في بيروت 

من عام 1936-1941؛ علّم أخته الصغرى  فدوى طوقان الشعر 

من خالل املراسلة؛ نائب رئيس قسم البرامج العربية في اإلذاعة 

القدس؛ عمل في  في  البريطاني  لالنتداب  الفلسطينية  التابعة 

مجال التعليم في بغداد؛ شاعر وكاتب مسرحي  متحورت أعماله 

على عدة مواضيع إنسانية وتضمنت مشاعر وطنية ضد الصهيونية واالنتداب البريطاني،  منها 

الثالثاء احلمراء )عن الفلسطينيني الذين أعدموا من قبل سلطات االنتداب( عام 1930؛ توفي 

في 2  أيار/مايو 1941 في القدس؛ مت جتميع بعض أعماله في كتاب ديوان إبراهيم )1955(، 

أعيد طبعه ونشره  أكثر من مرة. 

طوقان،أحمدعبدالفتاحداود)1981-1903(
فيها؛  الثانوية  نابلس عام 1903 وأمت دراسته  ولد في مدينة 

جامعة  من  الهندسة  املدنية  في  البكالوريوس  شهادة  نال 

الفيزياء من جامعة  في  املاجستير  ودرجة  عام 1925  بيروت 

أكسفورد في بريطانيا عام   1931؛ عنّي سنة 1929 محاضرًا 

في الكلية العربية بالقدس؛ عمل مدرسًا ومحققًا ومديرًا ملعهد 

تدريب  املعلمني الريفيني )في مدارس اخلضوري( في طولكرم؛ 

االنتداب  حتى  نهاية  والرياضيات  العلوم  ملادتي  مفتشًا  عمل 

للمعارف  مديرًا  كونه  إلى  إضافة   1948 عام  الفلسطيني 

التنمية واإلعمار  في احلكومة األردنية عام 1949؛ تولى عدة وزارات مثل  الفلسطينية؛ وزير 

األشغال والتعمير واملعارف، واخلارجية عام   1966؛ نائب رئيس الوزراء ورئيس الديوان عام 

1970؛ عضو ثم رئيسًا ملجلس أمناء اجلامعة األردنية ثم رئيس  للمجلس؛ توفي في عمان عام 

1981؛ مت دفنه في املقابر امللكية األردنية.  

طوقان،حافظ)2005-1931(
ولد في مدينة نابلس عام 1931؛ درس في كلية النجاح الوطنية؛ 

كان عضو مجلس أمناء الغرفة التجارية  والصناعية في نابلس 

من عام 1962-1991 ورئيسها من عام 1986-1991؛ عضو 

متتالية  مرات  ثالث  نابلس  ملدينة  املجلس  البلدي  في  منتخب 

ورئيس بلدية نابلس من عام 1986-1988؛ كتب العديد من 

 املقاالت وأجرى املقابالت مع املسئولني واعتبر من اإلعالميني 

طوال 45 عامًا من حياته املهنية؛ عضو  مجلس أمناء جلنة دار 

اليتيم العربي؛ كان عضو مجلس تنفيذي الحتاد الغرف التجارية 

األردنية وعضو  مجلس األوقاف األعلى؛ من أعماله: السد العالي 

العظيم )1972( يعتبر من أشد وأبرز املؤيدين لقضايا  الوحدة العربية وقيادة الرئيس الراحل 

جمال عبد الناصر، توفي في عمان 24 آب/أغسطس عام 2005.  
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طوقان،سليمانعبدالرزاق)1958-1893(
ولد في السلط عام 1893 لعائلة من نابلس؛ درس احلقوق والعلوم 

العسكرية في اسطنبول؛ عضو  املجلس االستشاري لالنتداب 

نابلس  لبلدية  رئيسًا  انتخب  العشرينات؛  بداية  في  البريطاني 

عام 1925   )في االنتخابات البلدية األولى منذ بداية االنتداب 

عضو  حزب  1950؛  عام  حتى  منصبه  في  وبقي  البريطاني( 

النشاشيبي خالل فترة االنتداب؛  التي قادها راغب  املعارضة 

شارك في تأسيس حزب الدفاع  الوطني عام 1934؛ مت إبعاده 

في كانون الثاني/ديسمبر 1937 لتفادي احتدام الصراع بعد 

ثورة عام 1936؛  كان من بني الذين دعوا إلى السماح بتواجد 

وفد فلسطيني في محادثات رودس بني عام 1948-1949؛  مت تعيينه عضوًا في مجلس األعيان 

األردني ثم وزيرًا للبالط امللكي؛ وزيرًا للدفاع بني عام 1951-1952؛ مت  إعادة تعيينه وزيرًا للدفاع 

وحاكم عسكري عام 1957؛ وزيرًا للدفاع في دولة االحتاد األردني – العراقي  عام 1958؛ قتل 

خالل احداث الثورة العراقية في بغداد يوم 14 متوز/يوليو 1958.  

طوقان،فدوى)2003-1917(
ولدت في مدينة نابلس عام 1917؛ لم حتصل على فرصة لتكملة 

مبساعدة  الذاتية  على  الدراسة  ذلك  من  بدالً  وركزت  تعليمها 

شقيقها إبراهيم طوقان؛  جلأت إلى الكتابة محاولة أن تعبر عن 

مشاعرها  خاصة بعد الوفاة املفاجئة ألخيها إبراهيم والظروف 

الشعر  العمودي  كتبت  بها؛  احمليطة  والسياسية  االجتماعية 

التقليدي في البداية ثم انتقلت إلى الشعر احلر؛ يعكس شعرها 

 – الشخصية  ومشاعرها  احلياة  الفلسطينية  من  جوانب  عدة 

    )1946( إبراهيم  أخي  إلى  األولى  مجموعاتها  بني  من  وكان 

 ووحدي مع األيام )1952( واشتملت على املشاعر السياسية 

الوطنية خاصة بعد االحتالل اإلسرائيلي  لعام 1967؛ درست 

الدولية  في  الشعر  جائزة  نالت  ؛  1962-1964؛  بني  أكسفورد  جامعة  في  اإلجنليزي  األدب 

باليرمو، إيطاليا ووسام القدس للثقافة والفنون التي منحتها لها منظمة التحرير الفلسطينية عام 

  1990 وجائزة اإلمارات العربية املتحدة عام 1990 إضافة إلى جائزة فلسطني الفخرية للشعر 

)1996(؛ من  أعمالها أعطنا حبا )1960(، أمام الباب املغلق )1967(، الليل والفرسان ، على 

قمة الدنيا وحيدًا ومن  قصائدها العديدة لن أبكي وأنشودة الصيرورة؛ مت تلحني بعض أشعارها 

إضافة إلى إصدار فيلم تلفزيوني  حولها أخرجته الروائية الفلسطينية ليانة بدر عام 1999؛ توفيت 

في نابلس في 12 كانون  الثاني/ديسمبر 2003؛ تعد من أبرز الشاعرات الفلسطينيات خالل 

العقدين األخيرين. 

طوقان،قدري)1971-1911(
البكالوريوس  شهادة  نال  1911؛  عام  نابلس  مدينة  في  ولد 

في الرياضيات من اجلامعة األمريكية في بيروت  عام 1929؛ 

الفلسطينية  الوطنية  نابلس؛ نشط في احلركة  عمل معلمًا في 

في  شارك  البريطانية؛  سلطات  االنتداب  قبل  من  اعتقاله  ومت 

عام 1950؛  إدارتها  ورئيس  نابلس  في  النجاح  كلية  تأسيس 

مت انتخابه  عضوًا في البرملان األردني ممثاًل لنابلس من سنة 

1951-1955؛ عضو جلنة تنفيذية للمؤمتر الوطني  الذي طالب 

عودة حكومة النابلسي عام 1957؛ عضو جلنة تنفيذية منتخب 

في املنتديات العلمية العربية  في نابلس والقاهرة عام 1961؛ 

مت تعيينه وزير خارجية األردن عام 1964؛ عضو في عدد من 

اجلمعيات  العلمية العربية والدولية مثل املجمع العلمي العربي في دمشق، املجمع العلمي حلوض 

املتوسط في  إيطاليا، املجمع العلمي العربي في القاهرة وجمعيات العلوم الرياضية في بريطانيا 

والواليات املتحدة؛  عضو مجلس أمناء اجلامعة األردنية في عمان واملجمع العلمي العربي املشترك 

للذرة؛ كان رئيسًا  للجمعية األردنية للعلوم؛ مفكر مرموق ومؤلف عدد من الكتب مثل بعد النكبة 

)1950( التي تذكر فيها  إسهامات العرب في احلضارات العاملية؛ ومن أعماله األخرى األدب 

العلمي العربي والعلم والعرب ؛ نال  وسام من قبل الرئيس املصري جمال عبد الناصر إضافة 

إلى وسام االستقالل األردني عام 1957 ووسام  الكفاءة الفكرية من اململكة املغربية عام 1961؛ 

توفي خالل زيارة له في بيروت في شباط/فبراير 1971  ودفن في نابلس.  

الطويل،إبراهيمعليسليمان)1946-(
ولد في البيرة عام 1946؛ درس الصيدلة في جامعة اإلسكندرية 

في مصر؛ عاد وافتتح صيدلية في البيرة؛  كان مقربًا للجبهة 

الدميقراطية لتحرير فلسطني؛ مت انتخابه رئيسًا لبلدية البيرة 

في 27 نيسان/أبريل   1976؛ شارك في تأسيس جلنة التوجيه 

الوطنية عام 1978؛ جنا من محاولة اغتيال من خالل سيارة 

 ملغومة في 2 حزيران/يونيو 1980 من قبل مستوطنني يهود 

رؤساء  الغتيال  في  حملتهم  إميونيم  غوش  ملستوطنة  تابعني 

والبيرة؛ وضع حتت  الله  ورام  نابلس  املنتخبني في  البلديات 

اإلقامة اجلبرية من  قبل إسرائيل في آب/أغسطس 1980؛ 

قامت السلطات اإلسرائيلية بعزله من منصبه في 18 آذار/مارس   1982 ومت استبداله بضابط 

إسرائيلي.  

الطويل،رميوندةحوا)1940-(
ولدت في اجلليل عام 1940؛ درست في مدارس اجلليل؛ انتقلت 

إلى األردن عام 1957 وتخلت عن جواز  سفرها اإلسرائيلي؛ 

للبنك  فروع  لعدة  ومدير  )اقتصاد  الطويل  داود  من  تزوجت 

العربي( وأقاما في اربد في  األردن ثم انتقلت مع زوجها إلى 

نابلس؛ انضمت إلى احتاد النساء العربيات في نابلس وكانت 

من  الناشطات في قضايا حترر املرأة واجلندر؛ نظمت نشاطات 

تنظيم  مهرجانات  خالل  من  اإلسرائيلي،  االحتالل  ملقاومة 

منزلها »صالون سياسي«  من  نابلس؛ جعلت  في  وإضرابات 

لعدد من املثقفني والسياسيني  والصحفيني والدبلوماسيني في نابلس. وكتبت في املجال اإلعالمي 

ونشرت سلسلة من املقاالت في  صحيفة اجلروسليم ستار؛ وضعت حتت االعتقال اإلداري من 

قبل اجليش اإلسرائيلي ملدة 30 يوما بعد  عام 1967 وحتت اإلقامة اجلبرية؛ أسست مع إبراهيم 

العودة و فلسطني  الفلسطينية في  القدس؛ مديرة مجالت  قراعني مكتب اخلدمات الصحفية 

)األسبوعية(؛ والدة سهى الطويل )زوجة الرئيس ياسر  عرفات(؛ أقامت مدة في رام الله- باريس 

واستقرت مع ابنتها بعد رحيل ياسر عرفات في تونس. 

الطويل،سهىعرفات)1964-(
ورميوندة  الطويل  داود  ابنة  1963؛  عام  القدس  في  ولدت 

الطويل؛ نشأت في نابلس ورام الله؛ درست في  مدرسة راهبات 

جامعة  في  دراستها  لتكملة  بعثة  نالت  القدس؛  في  الوردية 

السوربون في باريس؛ عملت  في مجال الصحافة في باريس؛ 

عملت في مكتب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات 

في  تونس وفي مجال العالقات العامة واالستشارة االقتصادية؛ 

تزوجها ياسر عرفات عام 1990؛ عادت إلى  فلسطني مع وعودة 

ياسر عرفات وقيادة املنظمة إلى األراضي احملتلة عام 1994 

واستقرت في غزة؛  أسست وقادت جمعيتها اخلاصة للتبرعات اإلنسانية؛ بعد اندالع االنتفاضة 

الثانية عام 2000 انتقلت مع  ابنتها إلى باريس، ثم بعد رحيل ياسر عرفات انتقلت لإلقامة مع 

ابنتها ووالدتها في تونس.  
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الطيبي،أحمد)1958-(
لعائلة شردت من مدينة  ولد في مدينة الطيبة في عام 1958 

يافا في النكبة الفلسطينية عام 1948؛  درس الطب في اجلامعة 

 1983 االولى(عام  بتفوق)املرتبة  وتخرج  القدس  في  العبرية 

متخصصًا في الطب  النسائي؛ عمل طبيبًا في مستشفى هداسا 

التحرير  ياسر  منظمة  رئيس  التقى  القدس؛  في  )اإلسرائيلي( 

دورًا  لعب  لتونس؛  له  زيارة  في   1984 عام  مرة  ألول  عرفات 

ومسئولني  منظمة  التحرير  أعضاء  بني  اللقاءات  في  وسيطًا 

انتقل  ذلك؛  مينع  اإلسرائيلي  القانون  كان  عندما  إسرائيليني 

إلى القدس الشرقية عام   1987؛ عني مستشار سياسيًا للرئيس 

الفلسطيني ياسر عرفات عام 1993 حتى استقالته عام 1999،  وترشحه لالنتخابات البرملانية 

للكنيست اإلسرائيلي، ومت انتخابه مندوبًا عن احلركة العربية للتغيير،  اشغل منصب املتحدث 

الرسمي باسم الوفد الفلسطيني في مؤمتر واي ريفر حتت رعاية الرئيس  األمريكي بيل كلينتون؛ 

كان له دورًا وسيطًا أيضَا في العالقات بني منظمة التحرير الفلسطينية وحركة  حماس )بعد أن 

شكل ائتالفًا مع احلركة العربية االسالمية داخل اخلط االخضر وشكل احلزب العربي  للتغيير 

في كانون االول / ديسمبر 1995(؛ ترشح وفاز في انتخابات الكنيست عام 2003 عن القائمة 

 التحالفية بني اجلبهة الدميقراطية للسالم واحلركة العربية للتغيير؛ ثم اعيد انتخابه مرة اخرى نائبًا 

في  الكنيست السابعة عشرة في اطار حتالف القائمة العربية املوحدة والعربية للتغيير )حققت 

جناحًا وحازت  على 4 مقاعد(؛ وشغل عدة مناصب برملانية ومنها العضوية في جلان الداخلية، 

االقتصاد، مكافحة آفة  املخدرات، جلنة القانون والدستور، جلنة مكانة املرأة؛ رئيسًا للجنة البرملانية 

لشؤون البيئة، ونائب  رئيس الكنيست؛ شغل منصب عضو مجلس إدارة جمعية حقوق اإلنسان 

»بيتسلم« بني السنوات 1983-  1988؛ وعضو جلنة املتابعة العليا لشؤون املواطنني العرب؛ يترأس 

جلنة التحقيق البرملانية بشأن دمج  املواطنني العرب في الدوائر احلكومية وضمان متثيلهم في 

تلك الوظائف؛ له أطروحات فكريه نقديه مميزة  منها: طرح تغيير تعريف إسرائيل »كدولة يهودية 

دميقراطية« الى دولة كل قومياتها دميقراطية متعددة  الثقافات  

الطيبي،جواد)1959-(
ولد في خان يونس، غزة عام 1959؛ درس الطب ونال شهادة 

املاجستير في اجلراحة من الكلية امللكية  البريطانية للجراحني؛ 

من  سجنه  مت  فتح؛  حركة  في  عضو  الطب؛  مجال  في  عمل 

قبل السلطات  اإلسرائيلية ملدة ثماني سنوات؛ مت انتخابه في 

املجلس التشريعي )مستقل( ملنطقة خان يونس في  انتخابات 

التشريعي  املجلس  جلان  عضو  1996؛  الثاني/يناير  كانون 

لشؤون التعليم، الشؤون االجتماعية،  شؤون الالجئني وشؤون 

الفلسطينيني في الشتات؛ مت تعيينه عضوًا في حكومة الطوارئ 

تعيينه وزيرًا للصحة في  في تشرين  األول/أكتوبر 2003؛ مت 

الثاني/نوفمبر   2003  الفلسطينية في تشرين  السلطة  حكومة 

)حتى شباط/فبراير 2005(.  

الطيباوي،عبداللطيف)1910-الثمانينات(
ولد في الطيبة )قرب طولكرم( عام 1910؛ تخرج من دار املعلمني 

واألدب  التاريخ  بكالوريوس  في  نال  1929؛  عام  القدس  في 

العربي من اجلامعة األمريكية في بيروت في العام نفسه؛ عمل 

مدرسًا للتاريخ في  فلسطني بني 1929-1931؛ أصبح مساعدًا 

شخصيًا لرئيس إدارة املعارف عام 1931 وحتى عام 1935؛ 

بني 1935-1941؛  وغزة  اللد  يافا،  في  تربوي  وموجه   مفتش 

علّم  لندن  عام 1948؛  جامعة  من  دكتوراه  ونال  تعليمه  أكمل 

في جامعة لندن وهارفارد؛ عمل أيضا في مجال الصحافة؛ نال 

جائزة مونرو لبحثه حول  معاهد العلم اإلسالمية في بيت املقدس 

؛ كتب عددًا من املقاالت؛ توفي في لندن في الثمانينات.  

ع
عابدي،عبد)1942-(

ولد في حيفا عام 1942؛ يرسم منذ طفولته املبكرة؛ أقام أول 

معرض له في تل أبيب في 1962؛ درس  اجلرافيكس واللوحة 

  Dersden  أكادميية في   ) mural painting ( اجلدارية 

للفنون اجلميلة في أملانيا؛ تخرج  في 1971؛ حصل على منحة 

أخرى من اجلامعة وبقي عامًا آخر، وتخصص في اجلداريات 

والنحت البيئي؛  عاد إلى حيفا في 1972، حيث عمل مصمم 

ورسام، ونحات ومعلم فنون؛ حصل على جائزة الفنان الشاب 

 في مهرجان برلني الدولي للشباب في 1972؛ حصل على جائزة 

 Herman Struck  ألفضل فنان من  السنة في حيفا في عام 1972 و 1999؛ أعد اجلداريات 

والنصب، من ضمنها: منحوتة إحياًء لذكرى مذبحة  يوم األرض عام 1976 )باملشاركة مع الفنان 

اإلسرائيلي جيرشون كنيسبيل( ومنحوتة لذكرى االحتفال ب   75 سنة لبلدية شفاعمرو في عام 

1984؛ يعلم الفنون اجلميلة في كلية التعليم العربي في إسرائيل  منذ 1985؛ شارك في معارض 

مشترك بني فلسطينيني وإسرائيليني في أملانيا في 1988- 1990 و   1995- 1996؛ عضو 

لنشاطات   «لتضامن مع  الله؛ عرض أعماله  الثقافي في رام  السكاكيني  مؤسس ملركز خليل 

الشعب الفلسطيني« في أنحاء مختلفة من العالم؛ عضو مؤسس جلمعية إبداع من أجل  تشجيع 

الفنون البصرية بني العرب داخل اخلط األخضر؛ عضو فنانني بال حدود القائم في لندن؛ ينظم 

 املعارض للفنانني الشباب.  

العابدي،محمود)1906-1978(
درس  1906؛  عام  نابلس  قضاء  الشمالية  عصيرة  مواليد 

دار  املعلمني  من  تخرج  نابلس؛  في  الصالحية  املدرسة  في 

حلم  وبيت  نابلس  في  معلمًا  عمل  1927؛  عام  القدس  في 

وصفد؛ افتتح مدرسة مسائية )حملو  األمية( بعد عام 1948؛ 

العلمية اإلسالمية في عمان ثم مديرًا ملدرسة  الكلية  عنّي في 

لواء  معارف  مفتش  مساعد  عمل  عمان؛  الثانوية  في  رغدان 

عامًا؛  مفتشًا  وأصبح  عمان  في  اآلثار  دائرة  في  ثم  البلقاء 

مستشار  ثم  عمان  في  والفنون  الثقافة  دائرة  في  عام   مدير 

األردنيني؛  الكتاب  لرابطة  رئيسًا  انتخب  املؤمترات  الدولية؛  من  عدد  في  األردن  مثل  ثقافي؛ 

مواضيع  في  كتابا   38 األردنية؛  ألف  اجلامعة  في  اآلثار  مادة  في  متفرغ  غير  محاضر 

 متفرقة بني التاريخ واآلثار والتربية واآلداب والصراع العربي-اإلسرائيلي؛ توفي  عام 1978. 

عابدين،عبدالقادر)الشيخ()2003-1927(
ولد في مدينة اخلليل عام 1927؛ أمضى طفولته في اخلليل 

الكلية  في  حيث  درس  القدس،  مدينة  إلى  عائلته  انتقلت  ثم 

ونال  مصر  في  الشريف  األزهر  بجامعة  التحق  اإلبراهيمية؛ 

شهادة في الشريعة  اإلسالمية عام  1950 ثم اإلجازة العاملية 

عام  التدريس  أساليب  وفي  عام 1952  الشرعي  القضاء  في 

  1954؛ عمل مدرسًا في القاهرة من سنة 1950-1957 وفي 

اململكة العربية السعودية واألردن؛ عاد إلى  القدس عام 1962 

العروب  وكلية  واملأمونية  الرشيدية  مدراس  في  مدرسًا  وعمل 

ع

ع
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عام 1973؛ عضو  القدس  في  قاضيًا شرعيًا  اإلسالمية؛ عمل  دار  األيتام  في  علّم  الزراعية؛ 

محكمة االستئناف الشرعية ثم  رئيسها وقائم بأعمال قاضي القضاة حتى تقاعده عام 1998؛ 

عضو الهيئة اإلسالمية العليا؛ مت تعيينه في  منصب مفتي القدس بعد وفاة املفتي الشيخ سليمان 

اجلعبري في تشرين األول/أكتوبر 1994؛ توفي  في القدس في عام 2003.  

العارف،عارف)1973-1892(
ولد في مدينة القدس عام 1892؛ تعلم في القدس واألناضول؛ 

درس االقتصاد السياسي في جامعة  اسطنبول؛ كان من أوائل 

من نبه ألخطار الصهيونية ونشر في صحيفة فلسطني الصادرة 

في يافا سلسلة  من املقاالت محذرًا من أخطار بيع األراضي 

للمستوطنني اليهود؛ عني موظفًا في قسم الترجمة التابع  لوزارة 

اخلارجية العثمانية عام 1914؛ مت إرساله إلى اخلدمة العسكرية 

في اجليش التركي خالل احلرب  العاملية األولى )1915( وتدرب 

في  وبقي  ضابط  برتبة  وتخرج  التركية  العسكرية  الكلية  في 

اجليش حتى  عام 1918؛ مت خطفه من قبل الروس وإرساله 

إلى معسكر في سيبيريا بني األعوام 1916-1918  وسرعان 

ما متكن من الفرار مع غيره من األسرى العرب بعد الثورة الروسية وعاد إلى فلسطني؛ أصدر 

  )مع حسن البديري( صحيفة »سورية اجلنوبية« ذات التوجهات القومية العربية الصادرة في 

القدس عام   1919 والتي دعا فيها إلى مقاومة الصهيونية؛ اعتقلته السلطات البريطانية وأودعته 

في املعتقل بعد توتر  العالقات العربية - اليهودية عام 1920 ومتكن من الفرار مع احلاج أمني 

احلسيني إلى سوريا؛ حكم  باإلعدام الغيابي ومت تبديله  إلى السجن الغيابي ملدة عشرة سنوات 

لضلوعه في تنظيم املظاهرات؛  هرب إلى الكرك بعد ثالثة أيام ومنها إلى دمشق؛ مّثل القدس 

في املؤمتر السوري بقيادة األمير فيصل  األول وعبر فيها عن معارضته لتعيني املندوب السامي 

البريطاني هربرت صموئيل في حزيران 1920؛  أسس اجلمعية العربية الفلسطينية في سوريا 

وانتخب رئيسًا لها؛ هرب إلى شرق األردن فور االحتالل  الفرنسي لسوريا وعاش في السلط؛ 

نال العفو من املندوب السامي )بشرط عدم العمل بالسياسة (  وعاد إلى القدس؛ دخل السلك 

اإلداري البريطاني حيث عرض عليه املسؤول البريطاني ديدز  Wyndham  Deeds  منصب 

قائمقام في الفترة بني 1921-1948 وخدم في جنني ونابلس وبيسان ويافا وبئر السبع  وغزة 

مسئول  ثم  عام 1928-1926  بني  األردن  عام حلكومة شرق  أصبح سكرتير  ثم  الله؛  ورام 

وزاري إلى  ان عاد إلى فلسطني عام 1929 بعد أن اتهمه البريطانيون بالتحريض ضد املعاهدة 

األردنية - البريطانية؛  نال العفو من املندوب السامي هربرت صموئيل وخدم في حكومة االنتداب 

1948؛ مت  انتخابه رئيسًا لبلدية القدس في عام 1951؛ وزير األشغال العامة  بني 1933 – 

في األردن عام 1955؛ كان يجيد  التحدث بعدة لغات )العربية، اإلجنليزية، األملانية، التركية، 

العبرية وبعض الروسية(؛ مت تعيينه مديرًا عامًا  ملتحف اآلثار الفلسطيني في القدس عام 1963؛ 

عضو املجلس الوطني الفلسطيني األول عام 1964؛  من مؤلفاته: القضاء بني البدو )1933(، 

تاريخ بئر السبع وقبائلها )1934(؛  النكبة )6 أجزاء نشرت  بني 1956-1961(،  املوجز في 

تاريخ القدس )1961( و النكبة في صور )1969(؛ كتب دراسة حول  الصفحات األخيرة للحكم 

العثماني في فلسطني؛ توفي في 20 متوز/يوليو 1973 في رام الله. 

عاروري،تيسير)حوالي1944-(
ولد في برهم )قرب رام الله( عام 1944؛ أستاذ محاضر في 

الفيزياء في جامعة بيرزيت؛ عضو حزب  الشعب الفلسطيني؛ 

رسمية  اتهامات  بدون  اإلسرائيلية   القوات  قبل  من  احتجز 

من  أعضاء  ناشد  األعوام   1974-1978؛   بني  محاكمة  أو 

جمعية الفيزياء العاملية بإطالق سراحه ومت ذلك عام 1978؛ 

األولى؛  االنتفاضة  خالل  الشعبية  اللجان  ناشطا  في  كان 

اعتقل مرة أخرى في شهر آب/أغسطس عام 1988، بعد أن 

 وقع بيانا مع أكادمييني فلسطينيني وإسرائيليني في القدس 

املركزي  والسالم؛ عضو  املجلس  املتبادل  باالعتراف  يقضي 

الفلسطيني  التحالف  منسق  و  الفلسطينية  التحرير  ملنظمة 

الدميقراطي. 

عاروري،نصير)1934-(
ولد في مدينة القدس عام 1934؛ أصله من عاروره؛ نزح مع 

عائلته خالل النكبة الفلسطينية عام 1948؛  حصل على شهادة 

الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة ماساتشوستس     

في أمهرست عام   1967؛ خدم في الهيئة التدريسية التابعة 

جلامعة ماساتشوستس في دارمتاوث   من عام 1965 وحتى 

 تقاعده عام 1998؛ هو حاليا بروفيسور شرف و مستشار 

عضو  جامعة  ماساتشوستس؛  في  السياسية  العلوم  لدائرة 

العام 1982  خدم في  القاهرة و جنيف؛ منذ  العربية حلقوق اإلنسان في  للمنظمة  مؤسس 

مجلس منظمة العفو الدولية و في العامني 1990-1992؛ خدم في مجلس منظمة هيومان 

 رايتس واتش في الشرق األوسط؛ عضو مؤسس في الهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن 

منذ  العام 1994؛ رئيس جمعية اخلريجني اجلامعيني األمريكيني العرب؛ عني عضوا في املجلس 

الوطني  الفلسطيني عام 1991؛ انتقد اتفاقية إعالن املبادئ و إستراتيجية املفاوضات التي 

بوسطن؛  والية  في  تاري  معهد  إدارة  مجلس  رئيس  الفلسطينية؛  منظمة  التحرير  انتهجتها 

عضو جلنة املركز الفلسطيني  في العاصمة األمريكية واشنطن؛ عضو مجلس إدارة املعهد 

 Third World  الدولي للتحقيقات اجلنائية في الهاي،  هولندة؛ عضو مجلس حترير مجلة

  Quarterly   في لندن؛ نشر العديد من املقاالت في  اجلرائد والدوريات و املجالت؛  ألف 
الوسيط   ،)2001 العودة   )حترير،  حق  الفلسطينيون:  الالجئون  مثل  املنشورات  من  العديد 

املخادع: دور الواليات املتحدة في إسرائيل و فلسطني)2003(.  

عاشور،حمدان)1940-(
منذ  فتح  حركة  في  عضو  1940؛  عام  غزة  مدينة  في  ولد 

في   1967   -1960 السنوات  قضى  1959؛  عام  تأسيسها 

املنفى حيث كان مسؤوالً عن تنظيم حركة فتح في أوروبا؛ بعد 

عام 1967، نظم أعضاء حركة  فتح في لبنان، عضو املجلس 

الثوري حلركة فتح منذ عام 1968؛ عضو اللجنة املركزية ملنظمة 

التحرير  الفلسطينية، عنّي كوزير اإلسكان واألشغال العامة في 

األمني  نيسان/ابريل   2003،   30 في  عباس  محمود  حكومة 

العام للمجلس الثوري حلركة فتح. 

العامري،سعاد)1951-(
ولدت في دمشق عام 1951 لعائلة فلسطينية من يافا؛ درست 

من  التربية  في  نالت  دبلوم  ثم  عمان  في  والثانوية  االبتدائية 

مدرسة الزمالك للبنات في القاهرة بني 1968-1969؛ انتقلت 

درست  حيث   1969 عام  بيروت  األمريكية  في  اجلامعة  إلى 

الهندسة املعمارية وتخرجت بشهادة البكالوريوس عام 1976؛ 

عملت  مدرسة مساعدة في دائرة الهندسة املعمارية في اجلامعة 

دراستها  1974-1975؛  أكملت  بني  بيروت  في  األمريكية 

شهادة  ونالت   1977 عام  املتحدة  الواليات  في  اجلامعية 

املاجستير في التخطيط  املعماري من جامعة ميتشيغان في آن آربور عام 1979؛ عملت مدرسة 

مساعدة في دائرة التخطيط  احلضري في جامعة ميشيغان بني 1977-1978؛ عادت إلى 

الشرق األوسط وعملت محاضرة في  الهندسة في اجلامعة األردنية )1979-1981( ثم في 

جامعة بيرزيت )1981-1982(؛ نالت درجة الدكتوراه  في الهندسة املدنية من جامعة إدنبرة    

 Edinburghبني 1982-1988؛ عادت إلى الضفة الغربية وعملت  أستاذة مساعدة في دائرة 

الهندسة املدنية في جامعة بيرزيت بني 1985-1993؛ عضو مؤسس ملركز  املعمار الشعبي 

)رواق( في رام الله عام 1991 ومديرة املركز  حتى عام 1994؛ مديرة برنامج »التراث  الثقافي 

للقدس« في معهد سميثسونيان في واشنطن بني 1992-1995؛ عضو اللجنة التنفيذية ملجلس 

 اإلسكان الفلسطيني بني 1993-1994؛ مديرة عامة في وزارة الثقافة واإلعالم الفلسطينية بني 

1994-   1995؛ مساعدة وكيل وزارة الثقافة واإلعالم بني 1995- 1996؛ عادت إلى عملها 

كمديرة مركز رواق عام   1996؛ عملت في مجال الهندسة املعمارية منذ عام 1975 في عمان، 

ديترويت )كندا(، آن آربور )الواليات  املتحدة(، بير زيت، رام الله، اخلليل وغيرها؛ من أعمال 
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الترميم التي أشرفت عليها: مركز السرايا لتدريب  النساء، مركز الواسطي للفنون في القدس، 

مركز خليل السكاكيني في رام الله، وبيت آل املصري في  نابلس، إضافة إلى مركز بلدنا الثقافي 

والنادي األرثوذكسي العربي في رام الله؛ نشرت مجموعة من  الدراسات حول عدة قضايا متعلقة 

بالثقافة والعمارة الفلسطينية مثل: عمارة قرى الكراسي: من تاريخ  اإلقطاع في ريف فلسطني في 

القرنني الثامن عشر والتاسع عشر    )2003(؛ من أعمالها احلديثة كتاب  بعنوان: شارون وحماتي 

)2005( ترجم للعديد من اللغات 

العامري،محمدأديب)1907-1987(
ولد عام 1907 في يافا ودرس وتخرج من املدرسة الثانوية في 

يافا عام 1924 ثم انتقل إلى اجلامعة  األمريكية في بيروت حيث 

عام 1930؛ خالل سنواته اجلامعية،  والكيمياء  األحياء  درس 

لعام  بيروت  في  الطلبة  مؤمتر  )جناح  »نادي  الطلبة«  أسس 

1925( وانتخب رئيسًا له عام 1928؛ ثم رئيسا ملؤمتر الطلبة 

ليتفادى   1929 عام  األردن  إلى  انتقل  يافا؛  في   الفلسطيني 

االعتقال الذي هدد أعضاء مؤمتر الطلبة؛ عمل  في قطاع التعليم 

في األردن؛ مفتش مادة العلوم في وزارة املعارف ثم وكيل وزارة 

التربية والتعليم  األردنية؛ استقال عام 1945 وعمل في القسم 

األدبي في دار اإلذاعة الفلسطينية في القدس وأصبح  مديرها؛ عضو احتاد النهضة العربية في 

فلسطني عام 1943؛ كتب في عدد من املجالت في مصر، بيروت  واألردن؛ سكرتير عام وزارة 

اخلارجية األردنية بني 1950- 1967 ثم املدير العام لدائرة االستيراد والتصدير  ووكيل وزارة 

املعارف األردنية؛ أصبح وزير خارجية األردن عام 1967 ورئيس الوفد األردني في األمم  املتحدة؛ 

السفير األردني في مصر؛ مت تعيينه عام 1969وزيرا للتعليم ثم للثقافة واإلعالم؛ استقال  ليتفرغ 

للكتابة؛ من أعماله: القدس العربية )1971(؛ توفي عام 1987.  

عباد،عبدالرحمن)1945-(
ولد في مدينة زكريا )قضاء اخلليل( عام 1945؛ نال درجة الدبلوم 

من دار معلمني سبلني في لبنان؛ نال  شهادة البكالوريوس في 

اللغة العربية وآدابها من جامعة بيروت العربية عام 1977؛ حصل 

اللغة  الدكتوراه في  على شهادة  املاجستير )1982( وشهادة 

العربية وآدابها من اجلامعة اليسوعية في لبنان عام   )1990( ؛ 

حاضر في جامعة اخلليل )1982-1990( وفي جامعة القدس 

املفتوحة، فرع بيت حلم )1990-   1992(؛ محاضر في قسم 

الدراسات العليا، جامعة القدس )1996-1999( وفي جامعة 

ليدز/ فرع القدس   )1998-2002(؛ رئيس دائرة اللغة العربية 

والثقافة اإلسالمية في كلية األنروا    )وكالة الغوث( في رام الله؛  أصدر مجموعة قصص قصيرة، 

مجموعات قصصية لألطفال، روايات ودراسات متعلقة بالثقافة العربية  اإلسالمية؛ متت ترجمة 

أعماله إلى عدة لغات )الفرنسية، اإلجنليزية، الروسية، التشيكية، العبرية  والعربية(؛ حصل على 

العلماء  في  تكرمي  فلسطني  عام 1989ووسام  البيادر(  مؤسسة  )من  لآلداب  فلسطني  جائزة 

)من الرئيس ياسر عرفات( عام 1997 وسام من قداسة البابا شنودة الثالث رئيس الكنيسة 

 القبطية؛ وسام القدس في بيروت عام 2004؛ عضو االحتاد العام للكتاب واألدباء الفلسطينيني؛ 

من  مؤلفاته: رحلتي عبر اجلسور )قصص قصيرة، 1986(، ذاكرة الزيتون )مجموعة قصصية 

لألطفال، 1990(، و  الالعنف في اإلسالم )دراسة، 1995(.  

عباس،إحسان)2003-1920(
ولد في قرية عني غزال )قضاء حيفا( عام 1920؛ درس في حيفا 

وعكا؛ انتسب إلى الكلية العربية في  القدس)1937-1941( ثم 

نال شهادة  كلية صفد  من سنة 1941-1946؛  حاضر في 

القاهرة؛   العربي من جامعة  األدب  البكالوريوس )1949(  في 

علّم في مدارس خاصة في مصر ثم في كلية جوردون  )التي 

 عرفت الحقا بجامعة اخلرطوم( في السودان بني 1951 و1960؛ 

حصل خالل عمله في السودان على  شهادة املاجستير )1952( والدكتوراه )1954( من جامعة 

القاهرة في مصر حيث انكبّ على دراسة  األدب العربي؛ عمل مدرسًا لألدب العربي في اجلامعة 

واألبحاث  الكتب  من  عددا  نشر  عام   1985؛  تقاعده  حتى  عام 1961  بيروت  في  األمريكية 

واملقاالت حول األدب العربي وبالتحديد في األدب األندلسي؛ ترجم  بعض األعمال العاملية إلى 

العربية مثل رواية موبي ديك )عن هيرمن ميلفيل(؛ انتقل إلى األردن عام   1986 وشارك في برامج 

البحوث في اجلامعة األردنية في عمان وقدم بحثًا حول تاريخ بالد الشام؛ حصل  على عدة جوائز 

تقديرية منها جائزة امللك فيصل العاملية عام 1980؛ ووسام القدس للثقافة والفنون من  منظمة 

التحرير الفلسطينية سنة 1990؛ نشر سيرته الذاتية بعنوان غربة الراعي )عمان، 1996(؛ توفي 

 في عمان في متوز/يوليو عام 2003. 

عباس،محمودزيدان)أبومازن()1935-(
ولد في مدينة صفد عام 1935؛ هاجر مع عائلته إلى سوريا بعد 

النكبة الفلسطينية عام 1948؛ عمل في  سلك التعليم بدمشق 

والتحق بكلية احلقوق بجامعة دمشق باالنتساب وحصل على 

إجازة في القانون  عام 1958؛ عمل مديرًا لشؤون املوظفني في 

وزارة التربية والتعليم في قطر عام 1957؛ كان في نفس  الوقت 

يشرف على تعبئة وتنظيم مجموعات وطنية فلسطينية؛ عضو 

 1964 عام  منذ  جلنتها  املركزية  وعضو  فتح  حلركة  مؤسس 

وعضو املجلس الوطني الفلسطيني منذ عام 1968؛ تفرغ للعمل 

الوطني عام   1970؛عضو في اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 

منذ عام 1980؛ دعا إلى »احلوار« مع اإلسرائيليني منذ  أوائل السبعينات؛ نال شهادة الدكتوراه 

في التاريخ من كلية معهد االستشراق في موسكو وكانت  أطروحته حول »العالقة السرية بني 

أملانيا النازية واحلركة الصهيونية« عام 1982؛ قاد مفاوضات مع  اجلنرال اإلسرائيلي املتقاعد 

ماتي بيليد التي متخض عنها إعالن »مبادئ السالم« وفقًا حلل دولتني في  كانون الثاني/يناير 

1977؛ رئيس دائرة العالقات القومية والدولية في منظمة التحرير عام 1984 وحتى عام   2000؛ 

انتخبته اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير عضوًا بعد اغتيال خليل الوزير )أبو جهاد( في نيسان/

ابريل   1988 وتولى ملف األراضي احملتلة في أيار/مايو 1998؛ أشرف على عملية املفاوضات 

العربية  اململكة  يزور  التحرير  منظمة  في  عضو  أول  كان  1991؛  عام  مؤمتر  مدريد  خالل 

السعودية بعد حرب اخلليج في  كانون الثاني/يناير 1993 و يعلن عن »االعتذار« الفلسطيني 

ترأس  الكويت(؛  )احتالل  األولى  اخلليج  التحرير خالل  أزمة  منظمة  اخلليج عن موقف  لدول 

الفريق الفلسطيني املفاوض في محادثات أوسلو السرية  وقام بتوقيع اتفاقية إعالن املبادئ في 

13 أيلول/سبتمبر 1993 ممثاًل عن منظمة التحرير؛ رئيس دائرة  شؤون املفاوضات التابعة 

ملنظمة التحرير منذ عام 1994 وحتى أصبح أول رئيس وزراء فلسطيني عام   2003؛ قام بتوقيع 

االتفاقية االنتقالية في واشنطن عام 1995 ممثاًل عن منظمة التحرير؛ عاد إلى  فلسطني في 

أيلول/سبتمبر 1995 بعد 48 عاما في املنفى وأقام في غزة ورام الله؛ كتب سيرته الذاتية  حول 

اتفاقيات أوسلو بعنوان طريق أوسلو )1995(؛ شارك مع يوسي بيلني )وزير العدل اإلسرائيلي( 

في  صياغة مسودة اتفاقية بشأن الوضع النهائي بني إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية  

)التي عرفت  بوثيقة أبو مازن – بيلني( في تشرين األول/أكتوبر 1995، ومت نشرها بعد خمس 

سنوات في  أيلول/سبتمبر 2000(؛ رئيس جلنة االنتخابات املركزية )1996-2002(؛ انتخب 

قلقيلية(؛ رئيس  الثاني/يناير 1996 )عن محافظة  عضوا في املجلس  التشريعي في كانون 

دائرة الالجئني؛ أمني سر اللجنة  التنفيذية ملنظمة التحرير منذ نيسان/ابريل 1996؛ ترأس 

الفريق الفلسطيني مقابل أوري سافير أول  محادثات بني السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل 

في أيار/مايو 1996؛ قام الرئيس الراحل ياسر  عرفات بتعيينه رئيسا للوزراء في 10 آذار/

مارس 2003 كما مت تعيينه وزيرا لشؤون املفاوضات في 30  نيسان/ابريل 2003؛ استقال 

من اللجنة املركزية حلركة فتح في متوز/يوليو 2003 ومن رئاسة احلكومة  في 6 أيلول/سبتمبر 

2003 انتخب بعد وفاة الرئيس ياسر عرفات رئيسا ملنظمة التحرير في تشرين  الثاني/نوفمبر 

2004؛ في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 قام املجلس الثوري باختياره مرشحا  لالنتخابات 

الرئاسية الفلسطينية؛ ومت انتخابه رئيسا للسلطة الفلسطينية في االنتخابات التشريعية في   9 

كانون الثاني/يناير 2005 )وحصل على 62.5% من األصوات( وبدأ بتنفيذ مهامه كرئيس 

للسلطة  الفلسطينية في 15 كانون الثاني/يناير 2005؛ أعلن برنامجه السياسي في الدعوة إلى 

اإلصالح  احلكومي واألمني ومحاولة حتقيق االستقرار في املنطقة. 
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عباس،ياسرمحمود)1962-(
ولد ياسر محمود عباس في قطر عام 1962؛ وعاد إلى فلسطني 

للمرة االولى عام 1966 )ولم يبلغ من العمر  أربع سنوات(؛ تنقل 

مع العائلة حسب مقتضيات عمل والده بني سوريا )9 سنوات( 

الدراسة  وقطر حيث درس في  مدارسها وحصل على شهادة 

الثانوية؛ وتلقى دراسته اجلامعية األولى في جامعة والية  واشنطن 

حيث نال شهادة البكالوريوس في الهندسة امليكانيكية؛ ثم عمل 

في كندا ملدة ست سنوات  وحصل على اجلنسية الكندية؛ تنقل 

ما بني البالد العربية مع والديه وأشقائه؛ فعمل في شركة احتاد 

 املقاولني في أبو ظبي؛ أسس في رام الله شركة »فيرست أوشن« 

للمقاوالت عام 1996؛ وترأس  مجلس إدارة »مجموعة فالكون القابضة« ومقرها في قطر ثم تولى 

إدارتها عام 2002؛ اثر وفاة شقيقه  مازن باألزمة القلبية؛ ويعتبر من رجال األعمال الفلسطينيني 

في املشاريع العقارية. 

عبدالله،سمير)1950-(
درجة  نال  1950؛  عام  الله(  رام  )قرب  قش  أبو  في  ولد 

البكالوريوس في االقتصاد من اجلامعة األردنية عام   1976 ثم 

انضم إلى كلية براغ لالقتصاد، وتخرج بدرجة املاجستير في 

االقتصاد عام 1950 والدكتوراه عام   1984؛ انضم إلى جامعة 

النجاح الوطنية كمدرس مساعد لالقتصاد عام 1985 ثم مدير 

دائرة االقتصاد بني   1986- 1989؛ عضو الوفد الفلسطيني 

ملؤمتر مدريد للسالم عام 1991 إضافة إلى احملادثات الثنائية 

بني  األوسط  الشرق  في  االقتصاد  حول  األطراف   واملتعددة 

1991-1993؛ رئيس رابطة االقتصاديني العرب  في رام الله؛ أسس املركز الفلسطيني للسالم 

والدميقراطية في رام الله عام 1992؛ رئيس الفريق الفلسطيني في البنك الدولي بني 1994-

مجلة  محرر   بني 1996- 1999؛  االستثمار  الفلسطيني  للبنك  العربي  العام  املدير  1996؛ 

   Palestine Economic Pulse  بني 1995-  1997؛ املدير العام ملركز التجارة الفلسطيني 
»بال تريد« بني 1999 -2002؛  عني مديرًا عامًا ملعهد أبحاث السياسات االقتصادية  الفلسطيني 

من آذار/مارس 2004 حتى 2007 ومحاضر غير متفرغ  في جامعة بيرزيت؛ ألف عددًا من 

الدراسات حول االقتصاد الفلسطيني وعالقته بالسياسات اإلسرائيلية  والدولية؛ ناشط في عدد 

Micro-  من املنظمات غير احلكومية واملؤسسات العامة؛ عضو الهيئة االستشارية  لبرنامج

Enterprise and Micro-Credit Project  منذ تأسيسه عام 1999؛ عضو مؤسس 
ورئيس  املركز العربي للتنمية الزراعية؛ عضو مجلس إدارة الفلسطينية لإلقراض والتنمية )فاتن(؛ 

عضو هيئة  ضمان جودة وتقييم أداء ومؤسسات التعليم العالي منذ أيار/مايو 2002؛ عضو 

للتخطيط  وزيرًا  عني  )جسور(؛  الفلسطينية   - اإلسرائيلية  الصحة  االستشاري  ملجلة  املجلس 

في حكومة تسيير االعمالبرئاسة د. سالم فياض في السلطة الفلسطينية في حزيران/  يونيو 

  .2007

عبدالله،عبدالله)1939-(
البكالوريوس   على شهادة  عام 1939؛ حصل  القدس  في  ولد 

في الفلسفة  من جامعة دمشق في  سوريا في 1965، وعلى 

دبلوم في علم النفس من اجلامعة العربية في بيروت في لبنان 

في 1969؛  عمل مديرًا ملكتب العالقات اخلارجية حلركة فتح في 

الوطني  الفلسطيني  املجلس  بيروت من 1969-1972؛ عضو 

منذ 1979؛ أكمل دراسته وحصل على شهادة املاجستير في 

علم االجتماع من جامعة  Carlton، أوتوا في كندا في 1982؛ 

كما وكان مرشحًا للدكتوراه في العالقات الدولية؛ عمل رئيسًا 

لبعثة  فلسطني ومديرًا ملكتب منظمة التحرير الفلسطينية في كندا 

من 1972- 1990؛ ثم سفيرًا لفلسطني  في اليونان من 1990 حتى تشرين أول/ أكتوبر 2003؛ 

وعمل نائبًا لرئيس مركز دراسات الشرق األوسط   في أثينا، اليونان، في 1997؛ رئيس إدارة 

العالقات البرملانية في املجلس الوطني الفلسطيني منذ   1996؛ كما وعمل نائبًا لوزير اخلارجية 

الفلسطيني منذ 28 تشرين أول/أكتوبر 2003 )حتى انتخابات  املجلس التشريعي الفلسطيني 

في كانون ثاني/يناير 2006(؛ انتخب عضوًا في املجلس التشريعي  الفلسطيني عن قائمة حركة 

فتح في 2006 كما انتخب رئيسًا للجنة السياسية في املجلس  التشريعي. 

عبدالباقي،أحمدحلمي)1878– 1963(
ولد في مدينة صيدا، لبنان )حيث كان والده يخدم في اجليش 

العثماني( عام 1878؛ انتقلت عائلته إلى  نابلس وتلقى تعليمه 

هناك؛ مت تعيينه في املصرف الزراعي العثماني في نابلس ثم 

في لواء العمارة في  العراق عام 1908؛ انتسب الى اجليش 

العثماني حتى مطلع 1917، عمل مديرًا عامًا لوزارة املالية في 

 العهد الفيصلي في دمشق؛ ووزيرًا للمالية عام 1919؛  وفيما 

بعد انضم لألمير عبد الله بن احلسني في  األردن وعني وزيرا 

للمالية؛ انتقل إلى احلجاز ثم مصر في عام 1924؛ عاد إلى 

فلسطني وعمل مراقبا  عاما لدائرة األوقاف اإلسالمية من عام 

1925-1930؛ ساهم في تأسيس البنك العربي عام 1930 )مع  صهره عبد احلميد شومان( 

ورئيسها في أوائل األربعينات؛ ساهم في تأسيس البنك الزراعي  العثماني؛ كان له دورا هاما في 

عدد من املؤسسات املالية واالقتصادية وصناديق اإلقراض ومت انتخابه  مديرا للغرفة التجارية 

العربية في القدس؛ انضم لفترة قصيرة الى حزب االستقالل العربي الفلسطيني؛  عضو وأمني 

عام صندوق الهيئة العربية العليا عام 1936؛ من أعضاء اللجنة العربية العليا الذين أبعدتهم 

 سلطات االنتداب البريطاني إلى جزيرة شيل صقلية عام 1937؛ قام بتأسيس الصندوق الوطني 

بتاريخ  القدس  في  حاكمًا عسكريًا  بن احلسني  الله  عبد  امللك  عّينه  آب 1943؛  العربي  في 

15 أيار/مايو 1948؛  أول رئيس وزراء حلكومة عموم فلسطني التي شكلها املجلس الوطني 

الفلسطيني برئاسة املفتي  احلاج أمني احلسيني في غزة في أيلول/سبتمبر 1948؛ مّثل حكومة 

عموم فلسطني في اجلامعة  العربية في 30 تشرين األول/أكتوبر 1948 ثم انتقل إلى القاهرة 

حيث أسس بنك األمة العربية؛ ترك  القاهرة للعالج الطبي في لبنان، توفي في 29 حزيران/يونيو 

1963؛ وجرى دفن جثمانه في أحد أروقة  ساحات املسجد األقصى املبارك القدس.  

العبد،جورج)1938-(
ولد في مدينة جفنا )قرب رام الله( عام 1938؛ نال شهادة 

الدكتوراه في االقتصاد من جامعة كاليفورنيا-  بيركلي عام 

1972؛ أستاذ مساعد في كلية االقتصاد بجامعة كاليفورنيا-

بيركلي عام 1973؛ عمل مع  صندوق النقد الدولي بني 1973 

- 1983؛ ساهم في تأسيس مؤسسة التعاون الفلسطينية في 

جنيف،  سويسرا وتولى منصب مديرها العام حتى عام 1993؛ 

عاد ليلتحق بصندوق النقد الدولي عام 1993  وأصبح نائب 

مدير دائرة الشؤون املالية من سنة 1997 - 2002 ثم مدير 

دائرة منطقة الشرق األوسط  ووسط آسيا في الفترة بني متوز/يوليو 2002 - كانون األول/

ديسمبر 2003 ؛ مستشار خاص للمدير العام  لصندوق النقد الدولي حتى تقاعده؛ محافظ 

سلطة النقد الفلسطينية عام 2005 ؛ استقال من منصبه  في مطلع العام 2008؛ نشر عددًا 

من الدراسات في االقتصاد والتنمية واإلصالح املالي منها: االقتصاد  الفلسطيني: دراسات في 

التنمية في ظل احتالل مديد )صادر عن دار روتليدج، لندن ونيويروك: 1988(،  اقتصاد الدولة 

الفلسطينية: قدرته على احلياة )واشنطن: معهد فلسطني للدراسات، 1990(، الفساد  احلكومي 

واألداء االقتصادي )بالتعاون مع ساجنيف جاوبتا( )كتاب صادر عن صندوق النقد الدولي، 

2002(،  النمو والعوملة في الشرق األوسط وشمال افريقيا )مع الداودي، صندوق النقد الدولي، 

  .)2003
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عبداحلميد،هايل)أبوالهول()-1991(
من مواليد صفد؛ هاجر مع والديه إلى سوريا ونشأ في مخيم 

اليرموك في سوريا؛ شارك مع هاني  احلسن في تنسيق اجلهود 

الفلسطينية حلركة فتح من أملانيا الغربية؛ عضو حركة فتح منذ 

تلقى  وسوريا؛  مصر  في  فتح  حركة  وقاد  مجموعات  1963؛ 

فتح  حركة  ممثل  1967؛  عام  الصني  في  العسكري  التدريب 

 في القاهرة عام 1969 ورئيس جهاز األمن في حركة فتح في 

نيسان/ابريل 1973؛ عضو في اللجنة  املركزية حلركة فتح؛ مت 

اغتياله من قبل مجموعة أبو نضال في تونس في 15 كانون الثاني/يناير 1991  مع الشهيدين 

صالح خلف )أبو إياد( و فخري العمري.  

عبداخلالقمطلق)1937-1910(
االبتدائي  تعليمه  تلقى  1910؛  عام  الناصرة  مدينة  في  ولد 

والثانوي في كلية روضة املعارف في القدس؛  انتقل إلى حيفا 

النفير  صحف  في  ثم  اليرموك  صحيفة  في  محررًا  وأصبح 

والدفاع؛ عمل موظفًا في البنك  العربي في حيفا؛ ثم مدير مجلة 

الصراط املستقيم في يافا؛ اصدر مجموعة قصائد وطنية؛ توفي 

إثر  مداهمة قطار لسيارته عام 1937؛ ُمنح وسام القدس للثقافة 

والفنون من قبل وزارة الثقافة الفلسطينية  عام 1990.  

عبدالرازق،هشامعليحسن)1953-(
ولد في رفح في قطاع غزة، في 1953 لعائلة الجئة أصلها من 

زارنوقا؛ عضو في حركة فتح وناشط قائد  في منطقة جباليا؛ 

لنشاطاته  اإلسرائيلي  االحتالل  سجون  في  عامًا   21 أمضى 

السياسية؛ أطلق سراحه  أخيرًا في 1994؛ درس اجلغرافيا ملدة 

سنتني؛ يحمل شحادة البكالوريوس من جامعة القدس؛ عضو 

 اللجنة العليا حلركة فتح في غزة منذ 1994- 1995؛ الناطق 

باسم السجناء الفلسطينيني في السجون  اإلسرائيلية في 1995؛ 

انتخب عضوًا في املجلس التشريعي الفلسطيني عام 1996، 

ممثاًل عن منطقة  جباليا؛ عني وزيرًا لشؤون األسرى واألسرى السابقني في 1998؛ أعيد تعينه في 

نفس املنصب في  حكومة محمود عباس في 30 نيسان/أبريل 2003 )حتى استقالة احلكومة في 

شباط/فبراير 2005(؛ عضو  في الفريق الفلسطيني في »مبادرة جنيف« في 2003؛ رشح نفسه 

في انتخابات املجلس التشريعي   2006 عن جباليا ولكن لم يعاد انتخابه. 

عبدربه،ياسر)أبوبشار()1945-(
ولد في مدينة يافا عام 1945؛ حصل على شهادة املاجستير في 

االقتصاد والعلوم السياسية من  اجلامعة األمريكية في القاهرة؛ 

فلسطني  لتحرير  الدميقراطية  نايف حوامتة اجلبهة  أسس مع 

عام 1968  وكان رئيسها السابق ونائب األمني العام لها بعد 

لتحرير فلسطني؛ ممثل  اجلبهة  الشعبية  انشقاقها عن اجلبهة 

الدميقراطية في عضوية اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير منذ عام  

1971 وحتى العام 1990  ورئيس دائرة الثقافة واإلعالم فيها 

بعد عام 1973؛ شارك في احلوار مع األردن والواليات املتحدة 

من سنة   1988-1990؛ انشق عن املكتب السياسي للجبهة الدميقراطية في نيسان/ابريل 1991؛ 

أسس وآخرين  وهي فدا )االحتاد الدميقراطي الفلسطيني( في أيلول/سبتمبر 1991 ؛ رئيس جلنة 

اإلعالم في منظمة  التحرير في تونس؛ وزير الثقافة واإلعالم في السلطة الوطنية منذ عام 1994؛ 

فاز مبقعد في قائمة  طولكرم خالل االنتخابات الفلسطينية في كانون الثاني/يناير 1996؛ عضو 

اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير   )عن فدا(؛ كان رئيس دائرة اإلعالم في منظمة التحرير وكان 

مستشارا مقربا من الرئيس ياسر عرفات؛  منذ عام 1998، رئيس جلنة التربية والثقافة والعلوم في 

املجلس التشريعي؛ رئيس الوفد الفلسطيني  املفاوض حملادثات الوضع النهائي عام 1999، لكنه 

قدم استقالته على اثر تسرب األخبار عن مفاوضات   «سرية« في ستوكهولم، السويد في أيار/

مايو  2000؛ وزير الثقافة واإلعالم في احلكومة الفلسطينية  املتشكلة في حزيران/يونيو  2002 

واحلكومة اجلديدة في 29 تشرين األول/أكتوبر 2002؛ عني وزير  شؤون مجلس الوزراء في 29 

نيسان 2003 في حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2003؛ بادر مع وزير العدل  اإلسرائيلي السابق 

يوسي بيلني إلى سلسلة من »احلوارات« انتهت إلى توقيع مسودة »اتفاقية جنيف«  في كانون 

األول/ديسمبر 2003؛ رئيس ائتالف السالم الفلسطيني، وهي مؤسسة أهلية غير حكومية  تهدف 

إلى تشجيع أواصر السالم بني اإلسرائيليني والفلسطينيني؛ أصبح أمني سر اللجنة التنفيذية 

 ملنظمة التحرير الفلسطينية ومسؤول الدائرة اإلعالمية منذ مطلع العام 2005- 2008. 

عبدالرحمن،أحمد)1943-(
دراسته  أنهى  1943؛  عام  الرملة(  )قضاء  شنة  بيت  مواليد 

اجلامعية في كلية احلقوق جامعة دمشق، عام   1969؛ انضم إلى 

حركة فتح في حزيران/يونيو 1967؛ أحد مؤسسي تنظيم فتح 

في احتاد طالب  فلسطني في دمشق؛ مسئول التنظيم الطالبي 

حلركة فتح في سوريا ولبنان واألردن من سنة 1967-  1968؛ 

كلّف بتمثيل حركة فتح في أواسط عام 1968 في السودان وعمل 

في صوت العاصفة في إذاعة  القاهرة عام 1968؛  كلّف مبهام 

حلركة فتح في أمريكا الالتينية من سنة 1969-1971؛ عمل 

مديرا إلذاعة  صوت العاصفة من درعا في سوريا عام 1970 حتى قيام احلكومة السورية بإغالق 

اإلذاعة في تشرين  األول/أكتوبر 1973 واعتقاله في سجن املزة في دمشق ملدة شهرين؛ شارك 

مع الرئيس ياسر عرفات  في فعاليات مهرجان الشباب العاملي في برلني في متوز/يوليو  عام 

1973؛عمل رئيسا لتحرير فلسطني  الثورة من كانون الثاني/يناير 1973 وحتى عام 1994)ورئيس 

إلى  وانتقالها  الصحيفة في  بيروت من سنة 1982-1974  إعادة نشر  أن مت  بعد  حتريرها 

قبرص من سنة 1982-1994(؛ أمني عام االحتاد العام للكتاب  والصحفيني الفلسطينيني عام 

1974 )وحتى عام 2005(؛ انتسب إلى اجلامعة األمريكية في بيروت  لدراسة العلوم السياسية 

)ولكنه لم يتمكن من إنهاء دراسته نتيجة لالجتياح اإلسرائيلي للبنان في  حزيران/يونيو 1982(؛ 

انتقل مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى تونس بعد خروج قيادة املنظمة من  بيروت عام 

1982؛ عضو املجلس الوطني الفلسطيني املنعقد في اجلزائر عام  1983 ممثال الحتاد  الكتاب 

والصحفيني الفلسطينيني وعنّي الناطق الرسمي للمنظمة واملجلس الوطني الفلسطيني؛ عاد  إلى 

لبنان عام 1983؛ مسئول عن اإلعالم املوحد لدى منظمة التحرير الفلسطينية؛ عضو املجلس 

 الثوري حلركة فتح منذ عام 1984؛ عاد إلى فلسطني في سبتمبر/أيلول 1994 وبعد مدة قصيرة 

انتقل  إلى تونس وبقي فيها حتى ذهابه إلى فلسطني مع ياسر عرفات عام 1996؛عنّي وزيرا لدى 

تشكيل أول  حكومة فلسطينية )بعد انتخابات عام 1996( وأمينا عاما ملجلس الوزراء )حتى عام 

2003(؛  عينه الرئيس  ياسر عرفات مستشارا للشؤون السياسية عام 2003 ومت جتديد تعيينه 

في ذلك املنصب في عهد  الرئيس محمود عباس في تشرين الثاني/نوفمبر 2004؛ عضو مراقب 

في اجتماعات اللجنة التنفيذية  ملنظمة التحرير منذ كانون الثاني/يناير 2005؛ نشر العديد من 

 املقاالت إضافة إلى كتيب حول ضرورة  إقامة دولة فلسطينية عام 1974 )نشر باسم مستعار له(.  

عبدالرحمن،أسعد)1944-(
شهادة  على  حصل  1944؛  عام  القدس  مدينة  في  ولد 

البكالوريوس في اإلدارة العامة من اجلامعة  األمريكية في بيروت 

)1965(؛ عضو املجلس الوطني الفلسطيني منذ عام 1969؛ 

عمل باحثًا مساعدًا  في مركز األبحاث الفلسطينية في بيروت 

من سنة 1966-1967؛ استلم قسم األبحاث في املركز من 

 سنة 1968 -1970؛ نال درجة املاجستير في اإلدارة العامة 

ودرجة الدكتوراه في العلوم السياسية من  جامعة كالغاري في 

كندا عام 1973؛ عاد إلى مركز األبحاث الفلسطينية في بيروت 

مساعد  أستاذ  1974؛  من  سنة 1973-  أبحاث  كمستشار 
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في دائرة العلوم السياسية في جامعة الكويت عام 1974 وأستاذ  متفرغ منذ عام 1984؛ عضو 

املجلس املركزي ملنظمة التحرير منذ عام 1977؛ رئيس حترير مجلة العلوم  االجتماعية في الكويت 

من سنة 1975 -1984؛ املدير الثاني ملؤسسة عبد احلميد شومان عام 1981  وعضو مجلس 

إدارتها عام 1997؛ عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير مسئوالً عن ملف الالجئني؛ رئيس 

 املجلس األعلى ملخيمات الالجئني في السلطة الوطنية الفلسطينية؛ استقال من عضوية اللجنة 

 التنفيذية للمنظمة في متوز/يوليو 2000 ثم عاد عن استقالته في عام 2004؛ كتب ونشر عددا 

من الدراسات حول الصراع الفلسطيني-اإلسرائيلي.   

عبدالرحيم،الطيب)االسمالكامل:الطيبعبدالرحيممحمودعبداحلليم()1944-(
األزهر  في  درس  1944؛  عام  نابلس(  )قرب  عنبتا  في  ولد 

1967؛  التجارة  عام  في  البكالوريوس  شهادة  ونال  الشريف 

انضم إلى حركة فتح عام 1967؛ رئيس قسم اإلذاعة في حركة 

فتح في الفترة بني 1969-  1970؛  مدير صوت فلسطني من 

سنة 1973- 1978؛ ممثل منظمة التحرير في الصني، مصر، 

 ويوغسالفيا؛ عضو املجلس الوطني الفلسطيني منذ عام 1977؛ 

عضو املجلس الثوري الفلسطيني منذ  عام 1980؛ ممثل حركة 

فتح في املجلس املركزي ملنظمة التحرير منذ عام 1989؛ سفير 

السلطة  الوطنية في األردن حتى عام 1995؛ عّينه الرئيس ياسر 

عرفات أمينا عاما للشؤون الرئاسية في السلطة  الوطنية الفلسطينية؛ عضو في املجلس التشريعي 

)قائمة فتح( لدائرة طولكرم منذ انتخابات كانون  الثاني/يناير 1996؛ قاد جلنة تقصي احلقائق 

التي عّينها الرئيس ياسر عرفات وذلك للتحقيق في ملف  الفساد لدى السلطة الوطنية الفلسطينية 

في حزيران/يونيو 1997؛ كان أول من أعلن رسميا وفاة  الرئيس ياسر عرفات في 11 تشرين 

الثاني/نوفمبر 2004، استمر في موقعه أمينًا عامًا للرئاسة  الفلسطينية بعد رحيل ياسر عرفات 

وانتخاب محمود عباس رئيسًا للسلطة،ترأس معظم اللجان الئاسيه في قضايا سياسيه واجتماعيه 

وأمنية.

العبد،سميح)1947-(
ولد في مدينة البيرة عام 1947؛ حصل على شهادة البكالوريوس 

الهندسة والتخطيط احلضري من  جامعة األزهر الشريف  في 

في القاهرة )1970(؛ تسلم جائزة صحيفة األهرام في القاهرة 

حزيران/ في  القدمية«  القدس  بلدة  »إعادة  تخطيط  ملشروع 

في  املاجستير  شهادة  ونال  تعليمه  أكمل  1970؛  عام  يونيو 

راليه،  في  كاروالينا  نورث  جامعة  من  احلضري   التصميم 

مساعد،  جلنة  مدير  1974-1976؛  عام  املتحدة  الواليات 

شهادة  نال  1980(؛   -1976( الله  رام  املركزي،  التخطيط 

في  جامعة  ليفربول  من  اإلقليمي  التخطيط  في  الدكتوراه 

اململكة املتحدة عام 1987؛ محاضر في الهندسة املعمارية في جامعة بيرزيت من سنة   1987- 

1992؛ مدير املركز الهندسي للتخطيط والتصميم في رام الله من عام 1992 - 1993؛ رئيس 

الفلسطيني  االقتصادي  املجلس  فريق  بيرزيت ومستشار  املعمارية في جامعة  دائرة  الهندسة 

)فريق  التحتية  البنية  فريق  رئيس  1994؛   -1993 بني  الفترة  في  )بكدار(  للتنمية  واإلعمار 

فلسطيني متخصص في  مجال البنية التحتية أشرف على بعثة البنك الدولي في فلسطني( من 

سنة 1994- 1995؛ وكيل وزارة  التخطيط في السلطة الوطنية الفلسطينية منذ عام 1995؛ 

كامب  محادثات  في  املفاوض  الفلسطيني  في  الوفد  عضو  العليا؛  التخطيط  جلنة  في  عضو 

دافيد )متوز/يوليو 2000( وطابا )كانون الثاني/يناير   2001(؛ أشرف على عدد من املشاريع 

والدراسات، عني وزيرًا األشغال العامة واإلسكان في حكومة  الوحدة الوطنية في عام 2007 . 

 

عبدالشافي،حيدر)1919-2007(
محيي  الشيخ  العالمة  والده  عام 1919؛  غزة  مدينة  في  ولد 

الدين عبد الشافي؛ درس االبتدائية في  مدينة غزة ثم الثانوية 

في الكلية العربية )دار املعلمني سابقا( في القدس وتخرج عام 

1936؛ تخصص  في الطب العام في اجلامعة األمريكية في 

بيروت وتخرج عام 1943؛ انضم إلى حركة القوميني العرب 

املستشفى  في  تخرجه  بعد  عمل  بيروت؛  في  أثناء  تواجده 

احلكومي البريطاني في يافا؛ انضم إلى جيش  البادية التابع 

للجيش البريطاني - األردني عام 1944 حيث أوكلت إليه مهام 

طبية؛ عاد إلى غزة عام   1945 وعمل في عيادته اخلاصة؛ ساهم 

في تأسيس اجلمعية الطبية العربية منذ عام 1945؛ شارك في  أول مؤمتر طبي فلسطيني عام 

1946؛ قدم العون الطبي للمقاومني الفلسطينيني أثناء املواجهات التي  تلت قرار التقسيم عام 

1947؛ ساهم في برنامج اإلغاثة اإلنسانية الذي تتوج بإنشاء وكالة الغوث الدولية  عام 1951؛ 

أكمل تعليمه متخصصا في علم اجلراحة في مستشفى ميامي فالي في دايتون   في والية  أوهايو 

وعاد إلى البالد عام 1954؛ عمل جراحا في مستشفى تل الزهور في غزة؛ رفض قبول عضوية 

أول  مجلس بلدي شكلته قوات االحتالل اإلسرائيلي بعد اجتياحها لغزة عام 1956؛ مت تعيينه من 

قبل اإلدارة  املصرية رئيسا للخدمات الطبية في قطاع غزة من سنة 1957-1965 ثم عمل في 

عيادته اخلاصة؛ عضو  املؤمتر الفلسطيني الذي عقد في القدس وتقرر فيه إقامة منظمة التحرير 

الفلسطينية حيث مت تعيينه  أحد املساعدين الثالث لرئيس املنظمة أحمد الشقيري؛ عضو اللجنة 

التنفيذية األولى ملنظمة التحرير  التي مت تأسيسها في آب/أغسطس 1964 وانضم إلى معارضي 

أحمد الشقيري؛ تطوع في مستشفى  الشفاء في غزة خالل احتالل عام 1967؛ تعرض لالعتقال 

اإلداري املؤقت من قبل إسرائيل عام 1967  ومت إبعاده ملدة ثالثة شهور إلى سيناء ثم إلى لبنان 

في أيلول/سبتمبر 1970 ملدة شهرين وذلك نتيجة  لنشاطه السياسي؛ أنشأ جمعية الهالل األحمر 

الفلسطيني في غزة عام 1972 وأصبح رئيسا لها؛  منعته سلطات االحتالل من ترك غزة بعد قيامه 

مبعارضة محادثات كامب دافيد األولى عام 1978؛ رئيس  الوفد الفلسطيني-األردني إلى مؤمتر 

مدريد في تشرين األول/أكتوبر 1991؛ قاد الفريق الفلسطيني  ملدة 22 شهرا في محادثات 

واشنطن؛ في أيلول/سبتمبر 1992 دعا إلى إجراء استفتاء في األراضي  احملتلة الستطالع 

الرأي حول ما إذا كان محبذا متابعة عملية السالم؛ استقال من احملادثات في  نيسان/ابريل 

1993 )حول قضية املستوطنات( ومت اإلحلاح عليه بالعدول عن استقالته فعاد إلى  املفاوضات 

وما لبث أن تركها مرة أخرى بعد اتفاقية أوسلو 1993، متوقعا عدم جناحها منذ البداية؛ ناقد 

تونس  إلى  توجه  وفدا  قاد  الفلسطينية؛  التحرير  الدميقراطية داخل مؤسسات منظمة   لغياب 

في تشرين  الثاني/نوفمبر 1994 مطالبا ياسر عرفات بإشراك احلكم وإقامة قيادة جماهيرية 

شعبية؛ من بني  الشخصيات الفلسطينية املستقلة التي التقت في عمان في كانون األول/ديسمبر 

1994 لتأسيس  احلزب الدميقراطي الفلسطيني؛ساهم بتأسيس وترأس املجلس الفلسطيني 

للعدل والسالم في رام  الله )1995( مت انتخابه عضوا في املجلس التشريعي الفلسطيني عام 

1996 )قائمة غزة(؛ رشح نفسه  ملنصب رئيس املجلس التشريعي لكنه خسر لصالح أحمد قريع 

) 57 مقابل 31 صوت(؛ رئيس اللجنة  السياسية في املجلس التشريعي؛ انسحب من اجتماع 

املجلس الوطني الفلسطيني في  نيسان/ابريل 1996 بعد أن مت منعه من التعبير عن رأيه حول 

عدم وجوب تعديل ميثاق املجلس  التشريعي إال إذا قامت إسرائيل باالعتراف املتبادل؛ استقال 

من املجلس التشريعي في تشرين  األول/أكتوبر عام 1997 )والذي أصبح ساريا بعد 30 آذار/

مارس 1998( نتيجة لغياب قدرة املجلس  التشريعي على إحداث تغيير على الوضع الفلسطيني؛ 

قاد محادثات مع جميع الفصائل في غزة في  نيسان/ابريل 1998؛ من مؤسسي املبادرة الوطنية 

الفلسطينية التي انطلقت في رام الله في كانون  الثاني/يناير 2002 مع مصطفى البرغوثي 

الفلسطينية  الهيئة  في  العام  بيرزيت؛  املفوض  جامعة  أمناء  مجلس  الدقاق؛ عضو  وإبراهيم 

املستقلة حلقوق املواطن حتى عام 2004، توفي في غزة في  عام 2007. 

عبدالشافي،الشيخمحيالدين)-1955(
من أعيان فلسطني في غزة؛ والد حيدر عبد الشافي؛ خريج 

جامعة األزهر الشريف في القاهرة؛ عالم  وفقيه في الشريعة 

حتى  العثماني  احلكم  خالل  مناصب  عدة  تقلد  اإلسالمية؛ 

احلرب العاملية األولى؛  رئيس دائرة ممتلكات األوقاف؛ قاضي 

في احملكمة الشرعية في غزة؛ حارس األراضي املقدسة في  غزة 

واخلليل من سنة 1925-1927؛ عضو في املجلس اإلسالمي 

األعلى في غزة وجنوب فلسطني من  سنة 1930 - 1948؛ تقلد 

هذا املنصب حتى وفاته في غزة عام 1955.  
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عبدالفتاح،كمالجابرحسن)1943-(
ولد في مدينة جنني عام 1943؛ حصل على شهادة البكالوريوس 

درّس  )1964(؛  في  سوريا  دمشق  جامعة  من  اجلغرافية  في 

اجلغرافية في مدرسة جنني الثانوية بني سنة 1958 - 1964؛ 

أشرف على  املدارس احلكومية في جنني )1968-1973(؛ نال 

شهادة الدكتوراه في اجلغرافية من جامعة فريدريك  اليكساندر، 

إيرالجن نورنبيرج في أملانيا )1980(؛ مدرس مساعد في دائرة 

دراسات الشرق األوسط في  جامعة بيرزيت من سنة 1978-

1980؛ عميد كلية اآلداب في جامعة بيرزيت  بني سنة 1983-

1984؛  محاضر في برنامج اجلغرافية، دائرة التاريخ واجلغرافية 

والعلوم السياسية، جامعة بيرزيت )1984-1990 و   1994 )وحتى اآلن 2007(؛ مدرس زائر 

في جامعة فيالنوفا )1990-1991، 1995-1996(؛ مدرس في دائرة  اجلغرافيا، جامعة بيرزيت 

من سنة   1993-1994؛  أملانيا  في  بايروث  جامعة  في  زائر  مدرس  من سنة 1991-1993؛ 

رئيس برنامج املاجستير في الدراسات العربية املعاصرة في جامعة بيرزيت )منذ عام   1996(؛ 

عضو مؤسس جلمعية اجلغرافيني الفلسطينيني، عضو مؤسس في اجلمعية الفلسطينية  األكادميية 

للشؤون الدولية )باسيا( )1987(، عمل مع غيره من اجلغرافيني العرب على أطلس الوطن  العربي 

الذي نشره احتاد اجلامعات العربية وعضو في مجلس إدارة االحتاد  بني سنة 1982-1986؛ 

  Atlas Vorderer Orient  عضو  في اجلمعية اجلغرافية األملانية وشارك في أطلس الشرق

الذي نشرته جامعة  توبنغن     في أملانيا؛ ُمنح جائزة عبد احلميد شومان للعلماء العرب في العلوم 

في  متخصص  )1997(؛  االجتماعية)اجلغرافية(  للعلوم  وجائزة  فلسطني   )1983( االجتماعية 

اجلغرافية الفلسطينية وكتب عن  سياسيات تهويد املعالم الفلسطينية وتدمير القرى الفلسطينية 

 ومنها: اجلغرافية التاريخية  لفلسطني، شرق األردن وسوريا اجلنوبية في نهاية القرن السادس عشر. 

عبدالقادر،حامت)1953-(
ولد في القدس عام 1953؛ نال شهادة البكالوريوس في الصحافة 

والعالقات العامة من جامعة األزهر  الشريف في القاهرة؛ محرر 

الفجر  رئيس حترير صحيفة  القدس )1980-1983(؛  جريدة 

القدس  الشرق،  بيت  في  )1983(؛ عمل مع  فيصل احلسيني 

)1992-1994(؛ وشارك في الوفد الفلسطيني ملؤمتري  مدريد 

وواشنطن 1991-1994، حاز على إحدى املقاعد الستة ملنطقة 

القدس في انتخابات املجلس  التشريعي الفلسطيني في كانون 

الثاني/يناير 1996؛ عمل سكرتيرًا للجنة القدس في املجلس 

 التشريعي؛ عضو في جلنة الرقابة العامة في املجلس التشريعي؛ 

القدس  في  فتح  التشريعي  عن حركة  املجلس  لعضوية  ترشح 

وحاز على )14،000( أربعة عشر ألف صوت ولكنها لم مُتكنه من 

النجاح،  شارك في العديد من املؤمترات الدولية؛ عني مستشار لرئيس وزراء السلطة الفلسطينية 

لشؤون  القدس في مطلع العام 2008. 

عبداملنعم،بكر)1942-(
ولد في مدينة الرملة عام 1942؛ هاجر إلى األردن بعد النكبة 

الفلسطينية عام 1948؛ حصل على شهادة  البكالوريوس في 

رئيس  1966؛  عام  القاهرة  جامعة  في  امليكانيكية  الهندسة 

محطة إعالمية أردنية؛ عاد  إلى جامعة القاهرة وتخرج بدرجة 

املاجستير عام 1975؛ نائب رئيس احتاد الطالب الدوليني ممثال 

1983؛   -1978 سنة  من  الفلسطينيني  للطلبة  االحتاد  العام 

عضو املجلس الوطني الفلسطيني منذ عام 1979؛  دكتوراه في 

الهندسة امليكانيكية عام 1983 )من تشيكوسلوفاكيا(؛ دكتوراه 

العلوم  في  دكتوراه  )من  أملانيا(؛   1985 عام  االقتصاد  في 

السياسية عام 1988 )من الواليات املتحدة األمريكية(؛ مت انتخابه عضوا في  املجلس الثوري 

حلركة فتح عام 1989؛ ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في اليابان من سنة 1983 -   1995؛ 

ممثل فلسطيني في كندا منذ متوز/يوليو 1995 وحتى خريف 2005؛ ترجم وألّف عددا من 

الكتب  حول فلسطني وغيرها من املواضيع بالعربية واإلجنليزية واليابانية مثل فلسطني في قلبي 

)باليابانية،   1991(، منظمة التحرير وحرب اخلليج )باليابانية واإلجنليزية( )1992/1991(، 

أغنيات إلى هيروشيما )شعر  باللغة العربية( )منشورات دار الشروق، 1995( وحكمة اليابان: 

مختارات من قصص اليابان القدمي )ترجمة  إلى اللغة العربية( )دار الشروق، 1996، بالعربية(. 

 

عبدالهادي،إبراهيمحلمي)1927-2002(
الواليات  في  تينيسي  جامعة  في  درس  1927؛  عام  في  ولد 

لعدة  – الزراعة-  املختار  مجاله  في  عمل  األمريكية؛  املتحدة 

شركة   )17( آخرين  مع  وأسس  نابلس،  في  استقر  سنوات؛ 

الشركة  وأبرزها  والعقارات  والفنادق  التأمني  مجاالت  في 

للتأمني؛ اشترك في نشاطات ومشاريع خيرية؛ كانت  العربية 

وعارض  اهتماماته  أبرز  من  فلسطني  االستثمار  في  قضايا 

االستثمار خارج الوطن الفلسطيني ودعم املشاريع الصغيرة 

 لتحسني االقتصاد الفلسطيني؛ وضع سياسات دعم الطالب في 

دراستهم اجلامعية؛ كان عضوًا في عدة  جمعيات خيرية وعضو 

مؤسس جلمعية أصدقاء املريض ؛ توفي في 20 كانون األول/ ديسمبر 2002.    

عبدالهادي،أمني)1897-1967(
من مواليد مدينة جنني عام 1897، أنهى دراسته في األستانة، 

حصل على إجازة في احلقوق وكان  عضوا في البرملان العثماني، 

ُعني في عهد االنتداب البريطاني عضوا في املجلس االستشاري 

املؤقت   )حلني تأسيس مجلس رسمي يعنى بقضايا احلكم الذاتي( 

في أيار/مايو 1923؛ مت تعيينه عضوا في  املجلس اإلسالمي 

األعلى عام 1929؛ تولى اثر النكبة الفلسطينية وانحصار دور 

الهيئة العربية العليا  منصب رئيس املجلس اإلسالمي األعلى في 

القدس في 20 كانون األول/ديسمبر 1948؛ انتقل إلى  القاهرة 

في أواخر الستينات، وأقام فيها حتى وفاته عام 1967.  

عبدالهادي،حافظ)باشا()1872-1916(
في  العربية  الشخصيات  أبرز  عام 1872 في جنني؛ من  ولد 

العهد العثماني ومن كبار مالكي األراضي في  مناطق نابلس، 

عرابة وجنني؛ أشرف في العهد العثماني على »جمع الضرائب«؛ 

دعم حزب الالمركزية  حتت حكم العثمانيني؛ أخ سليم أحمد عبد 

الهادي )عضو حزب الالمركزية والذي أعدمه جمال باشا مع 

 قادة احلركة العربية(؛ توفي في عام 1916. 

عبدالهادي،راضي)1982-1910(
ولد في مدينة نابلس عام 1900؛ درس في املدرسة الدرويشية 

في نابلس قبل أن ينتقل ليدرس في  دمشق من سنة  1918-

بدار  التحق  نابلس؛  في  الصالحية  املدرسة  في  ثم   1920

املعلمني في القدس  عام 1922 )التي أصبحت تعرف باسم 

في  عام 1926؛ مدرس  وتخرج  عام 1925(  العربية  الكلية 

عدة مدن  فلسطينية خالل احلقبة بني 1929-1934؛ عضو 

مؤسس جلمعية الشبان املسلمني في نابلس  كما  عمل مديرا 

إلى  هاجر  1948؛  عام  حتى  نابلس  في  الغزالية  للمدرسة 

دمشق بعد أحداث النكبة  الفلسطينية ثم عاد الى نابلس  عام 

1950، وانضم إلى جهاز وزارة املعارف األردنية؛ مديرًا لكلية  احلسني الثانوية في عمان ثم مدير 

عام وزارة املعارف في لواء اخلليل والقدس وعجلون؛ وكيل مساعد  وزارة التربية والتعليم األردنية 

حتى عام 1961؛ متصرف لواء الكرك عام 1963 والبلقاء عام 1964؛ عاد  ليصبح وكيال مساعدا 



112

  شــخـصـيـات
فلـســطينيـة

ع

ع

في وزارة التربية والتعليم عام 1966، حتى إحالته إلى التقاعد في آب/أغسطس   1967؛ مؤلف 

عدد من الكتب الدراسية في اللغة العربية والتاريخ واجلغرافية واآلداب مثل املوجز في تاريخ 

 العرب واملسلمني )1957(، احلضارات القدمية )3 أجزاء( )1966(؛ جغرافية بالد العرب والشرق 

األوسط   )1957( وقصة الشهيد )1950(.  

عبدالهادي،روحي)باشا()1954-1885(
اليسوعية  الكلية  في  تعلم  1885؛  عام  نابلس  مدينة  في  ولد 

وكلية الفرير الثانوية في بيروت، التحق  باملكتب السلطاني في 

القانون  في  عليا  درجة  يحمل  1905؛  عام  وتخرج  اسطنبول 

من مكتب احلقوق  في اسطنبول عام 1908؛ خدم عدة سنوات 

في السلك الدبلوماسي العثماني وعنّي قنصال عثمانيا  وقنصال 

ورومانيا؛  روسيا  اليونان،  في  ملدن  مرة  من  أكثر  مساعدا 

مترجم قانوني في الباب العالي في  وزارة اخلارجية العثمانية 

ومدرس للغة الفرنسية في املدرسة اإلعدادية امللكية؛ مت أسره 

من قبل  فرنسا إبان احلرب العاملية األولى عام 1914، أرسل إلى طولون ثم سويسرا حيث أطلق 

سراحه وعنّي  سكرتيرا للسفارة التركية في برن؛ مت تعيينه مسئوال في دائرة اإلدارة العامة في 

وزارة اخلارجية  العثمانية عام 1915 ثم في دائرة اإلدارة اخلاصة عام 1916؛ تولى عدة مهام 

دبلوماسية قبل انتقاله إلى  دمشق في متوز/يوليو 1920 ليلتحق بحكومة امللك فيصل وسرعان ما 

وقعت املدينة في قبضة  الفرنسيني بعد ثالثة أيام فسافر إلى حيفا؛ تولى عدة مناصب في حكومة 

االنتداب البريطاني منذ  آب/أغسطس 1921؛ مت انتخابه سكرتيرا للوفد الفلسطيني العربي األول 

في لندن عام 1921 غير أنه لم  يشترك فيه ألسباب شخصية؛ ُعنّي مساعدا حلاكم لواء القدس 

ثم مساعدا للسكرتير العام حلكومة  االنتداب البريطاني عام 1930؛ حاكم لواء ثم مساعد أول 

للسكرتير العام في دائرة السكرتارية العامة  سنة 1944؛ تولى عدة مناصب وزارية في األردن 

مبا فيها وزير خارجية عام 1949 ووزير العدل سنة 1949  ومن سنة 1952 -1953؛ توفي في 

نابلس في 16 متوز/يوليو 1954.  

عبدالهادي،سالمةفؤاد)1945-(
الهادي  عبد  لفؤاد  األصغر  االبن  عام 1945؛  نابلس  في  ولد 

الهادي ومهدي؛ درس  في مدرسة جونيه  وشقيق كل من عبد 

الداخلية في بيروت إثر النكبة الفلسطينية عام 1948 وهجرة 

العائلة إلى لبنان، إثر  عودة العائلة إلى فلسطني درس في مدرسة 

النجاح الوطنية في نابلس ثم في مدرسة الفرندز في رام  الله؛ ثم 

التحق باملدرسة اإلجنليزية بالقاهرة، وحصل على شهادة التعليم 

العامة ) GCE ( في 1965؛  التحق في العام نفسه باجلامعة 

األمريكية بالقاهرة، وتخرج ببكالوريوس في االقتصاد والعلوم 

السياسية  في 1969؛ عاد إلى القدس وحاضر في االقتصاد 

بيرزيت في 1970- 1971؛ كما  وحاضر في االقتصاد وإدارة األعمال  والفلسفة في جامعة 

قلنديا من 1971-   1972؛ في أواخر 1972،  التابعة لألنروا في  التدريب املهني  في مدرسة 

انضم إلى وزارة اخلارجية األمريكية وعمل خبيرًا في قسم قضايا الشرق األوسط  حتى عام 

1979، في واشنطن، قبرص، بيروت، لندن، وأخيرًا في عمان؛ عمل سكرتيرًا صحفيًا ومستشارًا 

 إعالميًا بني 1979 حتى 1999، ثم كمستشار خاص لألمير حسن بن طالل ولي عهد األردن 

من 1987 ؛  وكان أمني اللجنة املستقلة للمجتمع الدولي اإلنساني مقرها جنيف ) ICIHI(   من 

1984- 1988؛ تقاعد  بعد وفاة امللك حسني ملك األردن في 1999؛ عضو مجلس أمناء جمعية 

اإلدارة العربية في نيويورك؛  مؤسس مشارك للحقوق واإلنسانية مقرها جنيف؛  مؤسس مشارك 

رؤساء  مؤمتر  وعضو  نيويورك،  مقرها    International Commentary  service  في

 Salini  ،البلديات العاملي مقره واشنطن؛ عمل مستشارًا لعدة  شركات متعددة اجلنسيات )منها

 .Sumitomo Corp.   ،Corp، وبنك  Dresdner ( حتى 2001؛ ناشط  في قضايا اإلعالم 

ومجاالت إدارة األعمال. 

عبدالهادي،سليمأحمد)1915-1870(
ولد في مدينة جنني عام 1870،  تعلم في مدارس جنني ونابلس؛ 

يحمل درجة عليا في القانون من  مكتب احلقوق في اسطنبول ؛ 

عمل في سلك القضاء في العهد العثماني؛ ثم استقال ليكرس 

العائلة؛ عضو  وممتلكات  أراضي  على  اإلشراف  جهوده  في 

املجلس اإلداري لقضاء جنني؛ أنضم الى حزب  الالمركزية عام 

الدولة  1912، والذي دعا الى استقالل الواليات العربية عن 

العثمانية؛ أنشأ فرعًا فلسطينيا  حلزب الالمركزية قي منطقة حيفا - جنني عام 1913؛ من بني 

شهداء احلركة الوطنية العربية األولى )11  شخصا( ممن مت إعدامهم شنقا في بيروت بأمر 

من احلاكم العسكري العثماني في سوريا جمال باشا  السفاح في 21 آب/أغسطس 1915 

لعضويتهم في  حزب الالمركزية ومطالبتهم باستقالل الواليات  العربية عن الدولة العثمانية. 

عبدالهادي،سميرنعيم)1942-(
ولد في القدس عام 1942؛ درس وتخرج من مدرسة الفرندز 

للبنني في رام الله عام 1959؛ نال شهادة  البكالوريوس في 

الهندسة من اجلامعة األمريكية في بيروت عام 1964؛ عمل 

مهندس موقع ثم كبير  املهندسني في شركة للمقاوالت في ليبيا 

من 1964- 1968؛ عمل مهندسًا للتصميم ثم رئيسًا لقسم 

 التصاميم في وزارة اإلسكان الليبية من 1968- 1972؛ وفي 

عام 1972 عمل مديرًا ملنطقة اخلليج العربي  في شركة الهندسة 

املوحدة احملدودة )اخلطيب & العلمي( في دبي؛ في عام 1977 

مت تعيينه مديرًا  عامًا للشركة؛ عضو في مجلس إدارتها في عام 

2000 وانتخب رئيسًا للجنتها التنفيذية في عام 2003؛   عضو في نقابه املهندسني في األردن 

ونقابه املهندسني في دولة اإلمارات العربية املتحدة؛ عضو في  مجلس األمناء ملؤسسة التعاون 

)جنيف( ، واملعهد الدولي الفلسطيني للبحوث )عمان(.  

عبدالهادي،شهيرة)1988-1908(
ولدت في مدينة نابلس عام 1908؛ ابنة عبد الله عبد الهادي 

مسؤول الضرائب في منطقة نابلس، انتقل  إلى العمل في اجلهاز 

الفلسطينيات  النساء  أولى  من  األردن؛   – بعمان  احلكومي 

اللواتي تلقت التعليم  الرسمي في األردن؛ أول امرأة فلسطينية 

وتدير مدرسة خاصة )مدرسة االعتصام( في األردن  تنشئ 

النساء  بني  واملعرفة  التعليم  نشر  في  ساهمت  1934؛   عام 

الفلسطينيات واألردنيات؛ توفيت في عمان  عام 1988.   

عبدالهادي،طرب)1976-1910(
ولدت عام 1910؛ أول ناطقة بلسان وفد النساء الفلسطينيات 

اللواتي التقني باملندوب السامي  البريطاني اللورد شانسلور في 

تشرين األول/أكتوبر 1929؛ ألقت خطبة أمام كنيسة القيامة 

زيارة  أثناء  العربيات  النساء  نظمتها  التي  خالل  املظاهرة 

مسئولني بريطانيني إلى البالد  في 15 نيسان/ابريل   1933، 

حذرت فيها من محاولة اإلجنليز طمس هوية املواطنني العرب 

و إحالل اليهود محلهم من خالل  السماح بالهجرة اليهودية إلى 

البالد؛ اشتركت في حملة إزالة احلجاب في الثالثينات، ابنة 

الشهيد سليم  األحمد عبد الهادي وزوجة عوني عبد الهادي؛ 

توفيت عام 1976 في عمان.  
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عبدالهادي،)احلاج(عبدالهادي)-1938(
من الشخصيات الوطنية في جبل نابلس، عرف عنه العلم والفقه 

واألدب؛ من مالكي األراضي في عرابة،  واملثلث العربي؛ درس 

القانون في اسطنبول وعمل محاميًا في بيروت )مستنطق – 

مدعي عام( في  عام 1915؛ انضم إلى حزب الالمركزية وقام 

جمال باشا بنفيه إلى األناضول على إثر ذلك؛ وقد أجنب كل  من 

عوني، عفيف، عزيز، فؤاد، قاسم، راسم، دوره، ندادة، وعزيزة؛ 

توفي في جنني عام 1938. 

عبدالهادي،عزت)1957-(
ولد في مدينة نابلس عام 1957؛ درس في مدرسة قدري طوقان 

في نابلس؛ نال درجة البكالوريوس في  العلوم السياسية واإلدارية 

)1982( وماجستير في العلوم السياسية عام 1983 من اجلامعة 

اللبنانية في  بيروت؛  محرر قسم »يوميات فلسطينية« في مركز 

الدراسات الفلسطينية في بيروت من سنة 1981-  1983؛ عمل 

كباحث ومدير تسويق في مركز تطبيقات التنمية اإلنتاجية في 

رام الله  من سنة 1983-  1987؛ عضو مؤسس ومدير شركة 

عضو  سنة 1988-1989؛  من  الله  رام  في  املتحدة  األلبسة 

مؤسس  مركز بيسان للبحوث والتنمية في رام الله عام 1989 

ومديرها العام؛ عضو في شبكة املنظمات األهلية  الفلسطينية )منذ عام 1993(، شبكة املنظمات 

العربية غير احلكومية في بيروت )منذ هتك 1995(  والفريق الوطني ملكافحة الفقر في فلسطني 

التابع لوزارة التخطيط والتعاون الدولي منذ عام 1999؛ عضو  مجلس أمناء املجلس الفلسطيني 

للعدل والسالم )منذ عام 1996( ومحكمة النساء العربية في لبنان   )منذ عام 1997(؛ عضو في 

دائرة الدراسات التنموية في جامعة إيست اجنليا في بريطانيا، حيث انتسب  لدراسة الدكتوراه 

منذ عام 1997؛ عضو مجلس أمناء مؤسسة احلق في رام الله )من سنة 1995-1998(  ومنذ 

عام  2000 عضو املجلس الدولي للمنتدى االجتماعي العاملي؛ نشر عددا من املقاالت والدراسات 

 منها: املؤسسات احلكومية وغير احلكومية الفلسطينية  :  شكليات العالقة والتنسيق )مع  صالح 

مشارقة( )منشورات أبو لغد للدراسات الدولية، جامعة بيرزيت، 2004(؛ ُعني سفيرًا في وزارة 

 اخلارجية الفلسطينية في خريف 2005، وتولى مفوضية فلسطني في استراليا.  

عبدالهادي،عصام)1928-(
املدرسة  في  درست  1928؛  عام  نابلس  مدينة  في  ولدت 

رام  في  الفرندز  الثانوية  مدرسة  في  ثم  نابلس  في  العائشية 

احملتلة  األراضي  في  نسوية  نشاطات  عدة  في  الله؛ شاركت 

منذ عام 1949؛ عضو في  املجلس الوطني الفلسطيني األول 

في متوز/يوليو 1965 والذي عمل على تأسيس االحتاد العام 

للمرأة  الفلسطينية؛ انتخبت أمينة سر االحتاد النسائي العربي 

في نابلس عام 1949؛ إحدى القيادات البارزة  لالحتاد العام 

للمرأة الفلسطينية في نابلس ومت انتخابها رئيسة لالحتاد في 

متوز/يوليو 1965؛ قامت  قوات االحتالل باعتقالها وإبعادها مع 

ابنتها فيحاء عبد الهادي في نيسان/ابريل 1969 وذلك بعد قيامها  بتنظيم إضراب على أبواب 

كنيسة القيامة في القدس احتجاجا على قيام قوات االحتالل بقتل نساء في  غزة؛ عضو هيئة عليا 

في جلنة إنقاذ القدس في عمان التي كان يترأسها سليمان النابلسي؛ عضو  في املجلس املركزي 

ملنظمة التحرير عام 1974؛ قامت بإعادة تأسيس االحتاد العام للمرأة الفلسطينية  في لبنان 

في منتصف السبعينات؛ ترأست الوفد الفلسطيني في املؤمتر الدولي األول للنساء في  املكسيك 

عام 1981؛  العربي  النسائي  االحتاد  رئيسة  انتخبت  عام 1975؛  املتحدة  األمم  مظلة  حتت 

     Democratic Union of Women  نائبة رئيسة االحتاد النسائي الدميقراطي العاملي 

 International  من  سنة 1981 – 1992؛ عادت إلى الضفة الغربية عام 1993؛ نالت جائزة 
ابن رشد من صندوق ابن رشد  للحرية الفكرية في برلني عام 2002.    

عبدالهادي،عوني)1889-1970(
ولد في مدينة نابلس عام 1889؛ درس في نابلس ثم التحق 

مبدرسة مرجان الثانوية في اسطنبول ثم  بجامعة السوربون في 

فرنسا حيث نال إجازة في احلقوق عام 1914؛ كان أحد أقطاب 

اجلمعية العربية  الفتاة عام 1911 التي نادت باالستقالل ووحدة 

الالمركزية؛ من بني مؤسسي  املؤمتر  العرب؛ عضو في حزب 

العربي األول الذي عقد في باريس عام 1913؛ انضم إلى األمير 

فيصل بن احلسني بعد احلرب  العاملية األولى، وعمل مستشارًاَ له؛ 

ثم املستشار القانوني للوفد العربي الذي أوفده الشريف حسني 

 بن علي إلى مؤمتر فرساي عام 1919؛ سكرتير خاص لألمير 

فيصل في عهد احلكم الفيصلي في  دمشق عام 1919-1920؛ مستشار األمير عبد الله عام 

1921 في شرق األردن؛ أول رئيس للديوان  امللكي الهاشمي في عمان-األردن؛ عاد إلى القدس- 

فلسطني عام 1924 حيث زاول مهنة احملاماة  وأصبح أحد املتحدثني باسم احلركة الوطنية 

الفلسطينية؛ انتخب ممثال في الدورة اخلامسة   )آب/أغسطس 1922 في نابلس( والسادسة 

)حزيران/يونيو 1923 في يافا( في اللجنة التنفيذية للمؤمتر  العربي الفلسطيني عن منطقة جنني 

والدورة السابعة )حزيران/يونيو  1928( عن منطقة بيسان؛ سكرتير  اللجنة التنفيذية للمؤمتر 

العربي الفلسطيني الذي عقد في القدس عام 1928؛ قدم وجهة النظر العربية  أمام جلنة »شو« 

)البريطانية( لتقصي احلقائق حول ثورة البراق عام 1929؛ عضو الوفد الفلسطيني الذي  توجه إلى 

بريطانيا عام 1930؛ عضو وأمني عام اللجنة العربية العليا األولي في نيسان 1936؛ لعب دورا 

 هاما في ثورة 1936-1939؛ مت اعتقاله في حزيران/يونيو 1936 وسجن في معسكر صرفند 

مع مئات من الثوّار ومنع من  العودة إلى البالد عندما قررت سلطات االنتداب البريطانية إبعاده 

مع عدد من أعضاء اللجنة العربية العليا  عام 1937؛ بقي في املنفى حتى عام 1941؛ عضو الوفد 

الفلسطيني في مؤمتر لندن )املنعقد في  قصر سانت جيمس( في شباط/فبراير 1939 والذي 

اصدر الكتاب األبيض داعيًا إلى إقامة دولة فلسطينية  على أساس احلد من الهجرة اليهودية 

ووقف شراء األراضي من قبل احلركة الصهيونية؛ أكمل بعد عودته  عام 1941 إحياء نشاطات 

اللجنة العربية العليا؛ عضو ووزير في أول حكومة فلسطينية تشكلت اثر النكبة  الفلسطينية في 

غزة باسم »حكومة عموم فلسطني« التي تأسست عام 1948؛ في مطلع اخلمسينات  عني سفيرًا 

لألردن في القاهرة من سنة 1951-1955؛ وزير عدل ووزير خارجية من سنة 1955–1958؛ 

 عضو في مجلس األعيان األردني؛ انتخب عام 1964 رئيسا للجنة القانونية الدائمة في اجلامعة 

 العربية  في القاهرة؛ استقر في القاهرة إلى أن توفي في القاهرة في 15 آذار/مارس 1970.  

عبدالهادي،فؤاد)1977-1900(
ولد في مدينة بيروت عام 1900، حيث كان والده احلاج عبد 

الهادي عبد الهادي يتقلد منصبًا قضائيًا في  بيروت وكان من 

األحرار العرب الذين قام جمال باشا بنفيهم إلى األناضول عام 

1915؛  التحق بالكلية  اإلسالمية في بيروت ثم درس وتخرج 

من مدارس الفرير وسانت جوزيف )مار يوسف( بيافا؛ انضم 

ألخيه  عوني عبد الهادي للدراسة في باريس ودرس في جامعة 

هيوز    University of Hughes     في  فيرساي، باريس؛ 
نال إجازة في احلقوق من معهد احلقوق الفلسطيني في القدس 

عام 1930؛ زاول   مهنة احملاماة مع أخيه عوني عبد الهادي 

في القدس كما أشرف على أراضي وممتلكات العائلة في  عرابة 

وجنني ونابلس من سنة 1930-1947؛ أثر النكبة الفلسطينية عام 1948، هاجر مع زوجته 

السيدة  شهيرة منر النابلسي وأوالده الثالثة عبد الهادي ومهدي وسالمة إلى بيروت؛ عاد إلى 

نابلس عام 1950  حيث انضم إلى اجلهاز القضائي وشغل منصب املدعي العام ثم عمل قاضيا 

في محكمة بداية القدس ثم  رئيسا حملكمة بداية اخلليل عام 1953، أصبح عضوا في محكمة 

االستئناف في القدس عام 1955 ثم  نائبا عاما للضفة الغربية ومقره القدس عام 1960؛ وكيل 

القضائي األردني؛ عنّي  العدل األردنية عام 1960- 1962؛ ساهم  في تطوير اجلهاز  وزارة 

اللجنة  وترأس  األعيان  األردني  عام 1962 عضوا في مجلس  األول/أكتوبر  في 22 تشرين 

»القانون  املدني«  وإقرار  في صياغة  ساهم  -1967؛  سنة 1962  من  املجلس  في  القانونية 

امليثاق  وفي جلنة صياغة  عام 1964  الفلسطيني  الوطني  املجلس  في  كان عضوا  األردني؛ 

الفلسطيني عام 1964؛ بعد االحتالل اإلسرائيلي عام  1967 ساهم مع نخبة من   الوطني 
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رجاالت  فلسطني في تأسيس »الهيئة اإلسالمية العليا« في القدس وكان مرجعا قانونيا ومن أبرز 

املساهمني  في تشكيل وعضوية أول »جلنة توجيه وطني« في القدس واعتماد ميثاق وطني فلسطيني 

 ملجابهة  االحتالل اإلسرائيلي عام 1967؛ توفي في القدس بتاريخ 25 حزيران/يونيو 1977.

عبدالهادي،فيحاء)1951-(
ولدت في مدينة نابلس عام 1951؛ اعتقلتها سلطات االحتالل 

عبد  عصام  مع  والدتها   1969 نيسان/ابريل  في  اإلسرائيلي 

الفلسطينية  للمرأة  العام  االحتاد  رئيسة  كانت  التي  الهادي 

ومت إبعادهن من نابلس -  فلسطني؛ نالت درجة البكالوريوس 

األردنية في عمان عام 1973  العربي من اجلامعة  األدب  في 

للفنون  العالي  املعهد  من  املسرحي  النقد  في   وبكالوريوس 

املسرحية في القاهرة عام 1973؛ تابعت  مسيرتها األكادميية 

ونالت درجة املاجستير )1982( والدكتوراه )1990( في األدب 

العربي من جامعة  القاهرة؛ شاعرة، كاتبة، صحفية، محاضرة، 

ناشطة نسوية ومستشارة بحثية في قضايا متعلقة باألدب  واملرأة 

والتاريخ الشفوي؛ عضو االحتاد العام للمرأة الفلسطينية في القاهرة من سنة 1982-1998؛ 

قامت  بتنظيم دورات أسبوعية حرة لألطفال بهدف تنمية مواهبهم في املهارات الفنية وتشجيعهم 

على  املطالعة والكتابة سنة 1988- 1998؛ أسست ونظمت فرقة »عباد الشمس« الغنائية لألطفال 

عام 1987   )والتي حصلت على اجلائزة األولى في مسابقة  ART  التي أقيمت في دار األوبرا في 

القاهرة في  حزيران/يونيو  عام 1994؛ محاضرة في دائرة الدراسات العليا في اللغة العربية في 

جامعة القاهرة )1996-  1997(؛ محاضرة في دائرة دراسات املرأة في جامعة بيرزيت )2000- 

2001(؛ مديرة عامة لطاقم شؤون  املرأة  من سنة 2001-2002؛ مستشارة في إدارة تخطيط 

الفلسطينية من سنة 2001-2002؛  والتعاون  الدولي  التخطيط  وزارة  في  املرأة  أداء  وتطوير 

منسقة خاصة ملشروع »رابطة ألف امرأة من أجل جائزة نوبل  للسالم« من سنة 2004- 2005؛ 

من بني مؤلفاتها العديدة: مناذج املرأة/البطل في الرواية  الفلسطينية املعاصرة )القاهرة، الهيئة 

العامة للكتاب، 1997( واملرأة الفلسطينية والذاكرة:  أوراق ورشة عمل حول التاريخ السياسي 

  .)1999 والتطوير،  التخطيط  الله،  إدارة  رام  وحترير،  )جمع  الفلسطينية  للمرأة   الشفوي 

عبدالهادي،فيصلقاسم)1948-2006(
ولد في نابلس عام 1948؛ درس في مدارس نابلس حتى اعتقلته 

سلطات االحتالل النتمائه حلركة فتح  وانتقل بعد ذلك إلى األردن 

والتحق  املتحدة  اململكة  إلى  ذهب  1967؛  ثاني  تشرين  في 

بجامعة  شالشي، حيث تخرج في 1976 كمهندس طيران؛ عاد 

إلى األردن وعمل ملدة سنة؛ ثم انتقل إلى دبي  في مجال النقل 

البحري وخدمات الشحن )عن طريق البر والبحر(؛ أصبح رجل 

أعمال ناجح في اخلليج  العربي في الثمانينات والتسعينات؛ بعد 

2000، أسهم في تأسيس اللجنة الفلسطينية لدعم االنتفاضة 

 في دبي، في اإلمارات العربية املتحدة؛ عمل مديرًا للجنة املشاريع 

في مؤسسة التعاون ومقرها جنيف  في 2004؛ أسس عدة شركات لتكنولوجيا املعلومات خالل 

2004-2006، أبرزها كانت رابطة معايير  االنترنت العربية، والتي شكلها بالتعاون مع مدينة 

دبي لإلعالم؛ توفي في 15 آذار/ مارس 2006 في  دبي. 

عبدالهادي،لواحظ)1927-(
ولدت في مدينة نابلس عام 1927؛ تلقت تعليمها في املدرسة 

املعلمات  دار  كلية  التربية  من  دبلوم في  نابلس؛  العائشية في 

في القدس عام 1946؛ عملت معلمة في مدارس وكالة الغوث 

الدولية؛ تلقت دورة  تأهيلية في التوجيه التربوي نظمتها اليونسكو 

في بيروت عام 1973؛ نالت درجة البكالوريوس في اللغة  العربية 

وآدابها من جامعة بيرزيت عام 1981؛ عملت معلمة في املدرسة 

في  ثم   1957-1946 سنة  نابلس  من  في  الثانوية  العائشية 

محمية عدن في اليمن من سنة 1957-1960 حيث أصبحت موجهة للغة  العربية عام 1959 

)وحتى عام 1962(؛ بعد عودتها إلى فلسطني عملت موجهة تربوية ملدارس وكالة  الغوث في 

محافظات اخلليل وبيت حلم  من عام 1962-1964؛ مديرة التربية والتعليم لدى مدارس وكالة 

 الغوث في منطقة اخلليل من سنة 1964-1967 وفي مسقط رأسها نابلس منذ عام 1968 

)وحتى  تقاعدها عام 1987(؛ ناشطة في العمل النسوي؛ شاركت في املؤمتر التأسيسي لالحتاد 

العام للمرأة  الفلسطينية عام 1965؛ نائبة رئيسة احتاد اجلمعيات النسائية التطوعية في الضفة 

الغربية؛عضو اجلمعية  اخليرية للرعاية االجتماعية؛ تولت رئاسة االحتاد العام للمرأة الفلسطينية 

في منطقة نابلس كما أصبحت  رئيسة جمعية احتاد املرأة العربية في نابلس عام 1992؛ شاركت 

في عدة مؤمترات محلية ودولية حول  قضايا سياسية ونسوية؛ نالت درع بلدية نابلس في 8 آذار/

مارس 1997 إضافة إلى درع اجلمعيات اخليرية  عام 1998.   

عبدالهادي،محمود)1945-(
نابلس خالل  إلى  عائلته  التجأ مع  يافا عام 1945؛  ولد في 

النكبة الفلسطينية عام 1948؛ أكمل تعليمه  الثانوي في نابلس 

في 1964؛ انتقلت عائلته إلى البيرة في 1970؛ التحق بجامعة 

في  ببكالوريوس  وتخرج  األعمال  كلية  إدارة  في  اإلسكندرية 

1968؛ وحصل على املاجستير من جامعة بيرزيت في 1981؛ 

عمل  في مكتب النصير للمراجعة في نابلس )أيلول/سبتمبر 

في  إدارة  معلمًا  أصبح   1969 آذار/مارس  في  1968(؛ 

األعمال في األونروا في مركز تدريب النساء في رام الله؛ ثم 

رئيس إدارة األعمال في 1975؛ ونائب  ضابط امليدان خلدمات 

اإلغاثة في آب/ أغسطس 1988 ثم رئيس برنامج اإلغاثة واخلدمات االجتماعية  في 1994؛ 

عمل في مجلس إدارة عدة منظمات غير حكومية محلية؛ مثل األونروا في مؤمترات عدة،  منها: 

مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية؛ عمل رئيسًا الحتاد معلمي األونروا )1981- 1988(؛ 

كان  عضوًا في رابطة كتبة احلسابات في لندن. 

عبدالهادي،مهدي)1944-(
الهادي  عبد  فؤاد  والداه  1944؛  عام  نابلس  مدينة  في  ولد 

وشهيرة منر النابلسي؛ قضى فترة طفولته  املبكرة في يافا حيث 

كان والده يرعى أمالك وأراضي العائلة في منطقة املثلث العربي 

– اخلضيرة،  هاجر مع العائلة اثر النكبة الفلسطينية عام 1948 
الهادي  وسالمه  لبنان، والتحق مع أخويه عبد   – إلى بيروت 

مبدرسة سان جوزيف اليسيوعية في جونيه – بيروت حتى عودة 

العائلة إلى نابلس عام 1950؛  أنهى دراسته االبتدائية واإلعدادية 

والثانوية في مدارس الضفة الغربية بانتقال إقامة وعمل والده 

القاضي  في احملاكم النظامية في فلسطني. فدرس في مدرسة 

النجاح الوطنية )1950-1952(، واملدرسة  األهلية برام الله )1952-1955(، ومدرسة ابن رشد 

اإلعدادية في اخلليل )1955-1957(،ومدرسة شنلر  األملانية في بيت حلم عام 1958، ومدرسة 

الفرندز للبنني برام الله )1958-1960(، ومدرسة خليل  السكاكيني بالقدس )1962-1961(، 

واملدرسة الرشيدية الثانوية في القدس )1962-1963(؛ انتسب  أثناء دراسته الثانوية إلى حركة 

القوميني العرب وأسس »احتاد الطالب العرب« في القدس ومت على إثر  ذلك اعتقاله وسجنه 

في القدس ملدة شهر عام 1963، غادر بعدها إلى القاهرة ودرس في مدرسة  التربية القومية 

اخلاصة بالزمالك وحصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة »التوجيهي« عام 1964؛  انتسب 

لكلية احلقوق – جامعة دمشق )1965-1970( وتخرج بكالوريوس )ليسانس( في احلقوق وعمل 

 أثناءها كاتبًا في احملكمة املركزية )البداية( في القدس حتى االحتالل اإلسرائيلي في حزيران 

عام   1967؛ انضم إلضراب احملامني العرب في القدس اثر االحتالل اإلسرائيلي واحتجاجًا 

على اإلجراءات غير  القانونية في »ضم« مدينة القدس إلسرائيل؛ شارك مع يوسف نصري نصر 

بتأسيس جريدة »الفجر«  املقدسية األسبوعية وعمل محررًا لها ونشر العديد من االفتتاحيات 

واملقاالت حتى عام 1972؛ أسس  مكتب العالقات العامة واإلعالم في جامعة بيرزيت وعني مديرًا 

له )1977-1980(، وأصدر خاللها سلسلة  من النشرات واملطبوعات الثقافية واإلعالمية أبرزها 

»النشرة« الدورية املتخصصة في القضايا اجلامعية  والتعليمية؛ شارك في تأسيس مجلس التعليم 
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العالي في الضفة الغربية وانتخب أمينًا عامًا للمجلس  منذ عام )1977-1980(؛ قام بتأسيس 

جمعية امللتقى الفكري العربي في القدس عام 1977 وانتخب  رئيسًا لها حتى عام 1980، وأصدر 

خاللها أول كتاب حول االستيطان اإلسرائيلي بعد االحتالل بعنوان   «املستوطنات اإلسرائيلية في 

القدس والضفة الغربية احملتلة )1967-1977(« إصدار جمعية امللتقى  الفكري العربي – القدس 

عام 1977؛ في عام 1981 غادر القدس إلى بريطانيا ليتابع حتصيله العلمي،  فالتحق بجامعة 

برادفورد في اململكة املتحدة وحصل على شهادة   M.PHL  ثم  Ph.D  الدكتوراه في  العلوم 

السياسية وكانت أطروحته بعنوان »العالقات الفلسطينية – األردنية  من عام )1951-1921(، 

 وتخرج عام 1984؛ التحق في جامعة هارفارد في الواليات املتحدة، زميل في مركز العالقات 

الدولية   )1984-1985(، وأصدر كتيبًا حول »االستيطان اإلسرائيلي في القدس« إصدار مركز 

العالقات الدولية –  جامعة هارفرد عام 1985 باللغة االجنليزية؛ عمل مستشارًا في اللجنة األردنية 

الفلسطينية املشتركة  ووزارة شؤون األرض احملتلة )1985-1986(، وأصدر كتابًا بعنوان   –
»شؤون األرض احملتلة« عمان 1985؛ عاد  إلى القدس في عام 1986، وشارك في الندوة الدولية 

ملعهد سالزبورغ حول املدن املقسمة: القدس –  برلني- بلفاست ... ؛ عمل محاضرًا غير متفرغ 

في اجلامعات الفلسطينية )1986- 1987( والكلية امللكية  البريطانية للدراسات الدفاعية – لندن 

)1992- 1997( ومحلل سياسي في قضايا الصراع العربي – اإلسرائيلي وشارك في  العديد 

من املؤمترات احمللية واإلقليمية والدولية؛ ساهم في تأسيس وقيادة العديد من املؤسسات  والهيئات 

الفلسطينية منذ عام 1987، وحتى اآلن ومنها: تأسيس اجلمعية الفلسطينية األكادميية  للشؤون 

الدولية – )مؤسسة باسيا( في القدس ، وانتخب رئيسًا لها  عام 1988؛ مؤسسة جامعات البحر 

 األسود، بوخارست عام 1990؛ شارك مع فيصل احلسيني في تأسيس »مجلس القدس العربي« 

وانتخب  أمينًا عامًا للمجلس )1992-1995(؛ شارك في تأسيس »املجلس الفلسطيني للعدل 

والسالم« في رام  الله برئاسة د. حيدر عبد الشافي وانتخب نائبًا لرئيس املجلس منذ عام 1995؛ 

عضو مؤسس شبكة  الشرق أوسط- األوروبية  EuroMeSCo، البرتغال عام 1995؛ عضو 

مؤسس رابطة األبحاث االجتماعية  العلمية ) ASIR ( ، بيروت عام 1996؛ عضو مؤسس الفريق 

العربي برئاسة  الفكر  للحوار اإلسالمي –املسيحي، بيروت  عام 2000؛ عضو منتدى  العربي 

ورعاية األمير حسن بن طالل، عمان – األردن عام 2001؛  منحه امللك ألبرت الثاني – ملك بلجيكا 

وسام فارس عام 2006؛  عضو مجلس أمناء مؤسسة ياسر  عرفات )2008(؛ أصدر العديد 

من الكتب واألبحاث واملقاالت املنشورة منها، املسألة الفلسطينية  ومشاريع احللول السياسية 

1934-1974 )1975(، تطور العلم العربي – من الفتح اإلسالمي حتى القرن  العشرين، عمان 

1986، املستوطنات اإلسرائيلية في القدس والضفة الغربية احملتلة )1967-1977(   )القدس، 

الفلسطينية  االجتماعات  عن  مالحظات  )باسيا، 1988(،   1988 األردني  االنفصال   ،)1977

 اإلسرائيلية في املناطق احملتلة )1967-1987( )باسيا، 1988(، وثائق عن فلسطني، املجلد األول 

 والثاني )باللغة االجنليزية ( )باسيا، 1997(، حوار حول قضايا القدس )1990-1998( )باسيا، 

1998(، حوار  حول بناء الدولة الفلسطينية والهوية الفلسطينية )1995-1998( )باسيا، 1999(، 

السياسات اخلارجية  نحو فلسطني والشرق األوسط )1995-1998( )باسيا، 1999(، حوار 

األديان 1996-1998 )باسيا، 1999(،  مائة عام من تاريخ فلسطني )أحداث القرن العشرين( 

الطريق   ،)2005 )باسيا،  خرائط   )2002-1878(  في  الفلسطينية  املسألة   ،)1995 )باسيا، 

املسدود: استطالع حلول بديلة للصراع الفلسطيني –  االسرائيلي )باسيا،2005(، شخصيات 

فلسطينية- )ببلوغرافيا( باللغة االجنليزية )باسيا، 2005(، وباللغة  العربية )باسيا 2006(، وثائق 

القدس، أربعة مجلدات باللغة االجنليزية )باسيا، 2006(؛ »وثائق فلسطني«  ثماني مجلدات باللغة 

االجنليزية )باسيا 2007(. 

عبدالهادي،نعيم)1996-1912(
النجاح  مدرسة  من  تخرج  1912؛  عام  نابلس  مدينة  في  ولد 

الوطنية في نابلس ثم التحق باجلامعة  األمريكية في بيروت حيث 

املدنية عام 1934؛ عمل  الهندسة  البكالوريوس في  نال درجة 

مهندسا ملدة  ثالث سنوات في دائرة األشغال العامة خالل فترة 

البريطاني؛ عام 1938 أصبح قائم مقام في  حكومة  االنتداب 

فلسطني حتى عام 1948؛ مت تعيينه في أيار/مايو 1948 حاكما 

عسكريا ملدينة اللد، بعد نكبة  عام 1948، ُعني متصرفًا في لواء 

اخلليل ثم عجلون، حتى استقالته عام 1951؛ مت انتخابه رئيسا 

تنمية   لبلدية  نابلس عام 1951 وحتى عام 1955؛ ساهم في 

مدينة نابلس وخلق بنية حتتية للخدمات العامة  في املدينة، مبا في ذلك تعبيد الطرق ومد خطوط 

الكهرباء واملياه؛ انضم إلى حكومة سعيد املفتي وزيرا  لألشغال العامة لكنه استقال عام 1955 

احتجاجا النضمام األردن إلى حلف بغداد؛ مت انتخابه عضوا في  البرملان األردني عن مدينة 

جنني عام 1958؛ انضم إلى حكومة سليمان النابلسي وزيرا لالقتصاد  الوطني عام 1956 وحتى 

عام 1957؛ مت اعتقاله من قبل السلطات األردنية بتهمة االشتراك في »محاولة  انقالب« قادتها 

حكومة احلزب الوطني االشتراكي برئاسة سليمان النابلسي؛ فرضت عليه اإلقامة  اجلبرية ثم مت 

إرساله إلى سجن معان ثم جرى إبعاده إلى سوريا؛ منح حق اللجوء السياسي في  دمشق ثم 

انتقل إلى القاهرة من عام 1961 وحتى صدر العفو امللكي عام 1965؛ عاد إلى عمان، حيث 

 توفي في أيار/مايو 1996.

العبوشي،فهمي)1975-1895(
ولد في مدينة جنني عام 1895؛ رئيس بلدية جنني )1935- 

1937(؛ قامت سلطات االنتداب البريطاني  بإقالته من منصبه 

عام 1937 األمر الذي أدى إلى انتقال العائلة إلى احلياة في 

املنفى )بيروت( حتى  عام 1940؛ انضم الى حزب االستقالل 

العربي الذي أسسه عوني عبد الهادي في عام 1932؛ عمل  رئيسا 

للبنك البريطاني العربي، فرع جنني في األربعينيات؛ خدم في 

عدد من اللجان الوطنية أثناء  االنتداب البريطاني لفلسطني وبعد 

 انتهائه؛ يذكر عنه أيضا موهبته اخلطابية؛ توفي عام 1975.  

عتيق،نعيم)القسيسالدكتور()1942-(
ولد في بيت شني )قرب بيسان( في اجلليل عام 1942؛ انتقل 

إلى الناصرة بعد النكبة الفلسطينية  وأكمل دراسته االبتدائية 

هاردين- جامعة  من  البكالوريوس  درجة  نال  فيها؛  والثانوية 

سيمونز في تكساس  عام 1963 وماجستير في علم الالهوت 

من كلية الالهوت في بيركلي عام 1966؛ مت سيامته كاهنا في 

 الكنيسة اإلجنيلية األسقفية في الناصرة وخدم في عدة مناطق 

من فلسطني؛ أكمل دراسته ونال درجة  الدكتوراه في اخلدمة 

الالهوتية من سيمنارية سان فرانسيسكو في كاليفورنيا وركز 

على الهوت التحرر  وتطبيقاتها على القضية الفلسطينية؛ أصبح 

راع للكنيسة اإلجنيلية في القدس وقسيسا في كاتدرائية  القديس جورج في القدس عام 1985 

وحتى استقالته عام 1997 بعد دعوته لتفعيل دور الكنيسة فيما   يتعلق باملعاناة اليومية للشعب 

الفلسطيني في األراضي املقدسة؛ أسس مركز السبيل املسكوني  لالهوت التحرر في القدس 

عام 1992 ومديره منذ ذلك الوقت؛ محاضر في معهد الطنطور للدراسات  الدولية في القدس 

منذ عام 1993؛ نال درجة الدكتوراه في الالهوت من الكلية األسقفية في بركلي،  كاليفورنيا 

عام 1995 ودكتوراه في الالهوت من الكلية األسقفية قي هارفارد، مساتشوستس عام 2001؛ 

 نشر عددا من الدراسات واملقاالت والكتب حول مواضيع متعلقة بالالهوت والقدس والصراع 

الفلسطيني   – اإلسرائيلي.  

عثمان،أيوبمحمدعبداحلي)1950-(
ولد في مخيم البريج في غزة عام 1950 لعائلة الجئة من قرية 

زرنوقة قرب الرملة؛ عمل أستاذا لألدب  اإلجنليزي املقارن في 

جامعة األزهر في غزة؛ رئيس جمعية أساتذة اجلامعات واحتاد 

العمال في جامعة  األزهر في غزة؛ يعرف بنشاطه السياسي 

في قضايا حق العودة ونقده للسلطة الفلسطينية؛ مت إقالته  من 

أيلول/سبتمبر 1996 إلفصاحه عن  منصبه في اجلامعة في 

أحداث تزوير في اجلامعة؛ مت اعتقاله  ليومني من قبل السلطة 

الفلسطينية في أيار/مايو 1997 لكتابة مقال في صحيفة البالد 

وانتهاك  للفساد  العامة  الرقابة  تقرير  جلنة  نشر  بعد  وذلك  الفلسطينية  فيها  السلطة  ينتقد 

السلطات؛ أعلن نيته في  ترشيح نفسه لالنتخابات الرئاسية في كانون الثاني/يناير 2005 ولكنه 

سرعان ما أعلن انسحابه. 
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عراف،شكري)1931-(
ولد في معليا في اجلليل األعلى عام 1931؛ أنهى دراسته الثانوية 

في عكا؛ حصل على درجة الدكتوراه  في تاريخ الشرق األوسط من 

اجلامعة العبرية في القدس عام 1955؛ كتب أكثر من 20 دراسة 

عن  اجلذور الثقافية العربية في فلسطني، من ضمنها: دراسة في 

جغرافية املدن ومدن التطوير في إسرائيل،  األرض واإلنسان واجلهد 

- دراسة للحضارة املادية في فلسطني، جندا فلسطني واألردن 

في األدب  اجلغرافي اإلسالمي ومن أبرز إجنازاته كتابه القيم 

عن املقامات الفلسطينية طبقات األنبياء واألولياء  الصاحلني في 

 األرض املقدسة وكتاب املواقع اجلغرافية في فلسطني: األسماء العربية والتسميات  العبرية )2004(. 

عرفات،سبأ
ومدرسة  )نابلس(  العائشية  في  وتعلمت  نابلس  في  ولدت 

الشميدت للبنات )القدس(؛ عملت معلمة في  املدرسة العائشية 

بني 1941- 1948؛ درست في جامعة اكستر  Exeter  في 

بريطانيا وتخصصت في اللغة  اإلجنليزية وآدابها؛ نالت شهادة 

للغة  معلمة  عملت  1953؛  عام  لندن  جامعة  من  البكالوريوس 

اإلجنليزية  قي دار املعلمات في رام الله من سنة 1954- 1956؛ 

عملت مستشارة لدى اليونسكو في مجال تعليم  اإلجنليزية لغير 

الناطقني بها في ليبيا في الفترة بني 1956-1960؛ نالت درجة 

املاجستير في التربية من  جامعة هارفارد عام 1961؛ مساعدة في مديرية التربية والتعليم في 

وكالة الغوث في عمان ثم في  القدس عام 1964 ومديرة التربية والتعليم في وكالة الغوث في الضفة 

الغربية عام 1974؛ عضو مجلس  أمناء جامعة بيت حلم بني 1975- 1978؛ عضو مجلس التعليم 

العالي بني سنة 1976-1985؛ عضو اللجنة  التنفيذية ملجلس التعليم العالي بني 1976- 1985؛ 

عضو مجلس أمناء جامعة بيرزيت.  

عرفات،عفاف)1925-(
الفاطمية  مدرستي  في  درست  1925؛  عام  نابلس  في  ولدت 

والعائشية في نابلس ثم في معهد  املعلمات في القدس في الفترة 

إلى  انتسبت  ثم  القدس  بني 1938-1943؛ عملت مدرسة في 

أكادميية  باث  Bath Academy  في بريطانيا لدراسة الرسم 

والتصوير واخلزف وتخرجت عام 1957؛ عادت وعملت  معلمة 

فنون جميلة في معهد املعلمات في رام الله بني 1957-1964؛ 

نالت درجة املاجستير من جامعة  تينيسي في الواليات املتحدة 

عام 1966؛ عملت موجهة ملادة التربية الفنية وعملت على تطوير 

 املناهج وكانت رئيسة اللجنة التي وضعت كتب التربية الفنية في 

وزارة التربية والتعليم األردنية؛ شاركت  في وضع منهاج الفنون اجلميلة في جامعة اليرموك في 

األردن عام 1981؛ كانت مندوبة األردن في مؤمتر  أمستردام للفنون اجلميلة عام 1969 وفي 

مؤمتر اليونسكو اإلقليمي في بغداد للتربية اجلمالية عام   1976؛ نظمت عددا من املعارض في 

القدس وعمان ونابلس وغزة حيث شاركت في تأسيس متحف  التراث الشعبي الفلسطيني؛ نالت 

ميدالية من احلكومة الكويتية وميدالية ووسام تقدير من رابطة  الفنانني التشكيليني األردنيني عام 

1994؛ ترسم باأللوان املائية والزيتية إضافة إلى فن الكوالج.  

عرفات،عمرو)1962-1868(
ولد في مدينة نابلس عام 1868؛ درس في نابلس ثم في جامعة 

األزهر الشريف في القاهرة حيث نال  شهادة العاملية عام 1894؛ 

انتقل لدراسة الشريعة في اسطنبول عام 1902 وحتى تخرجه 

عام 1905؛  عنّي قاضيا في محكمة نابلس؛ استقال ملعارضته 

حكم اإلعدام على أحد املتهمني وشعوره بعدم عدالة  احلكم؛ بعد 

عام 1913 عمل مع والده في مجال صناعة الصابون ووسع 

الشركة وأنشأ صبانة في بلدة  نابلس القدمية وعمل على تصدير الصابون إلى اخلارج؛ كان 

عضوا في مجلس بلدية نابلس ورئيسا للجنة  أوقاف نابلس وعضوا في محكمة بلدية نابلس؛ 

أمني صندوق جلنة إعمار مسجد النصر في نابلس الذي  مت افتتاحه عام 1937؛ توفي في 

نابلس عام 1952.  

عرفات،فتحي)2004-1933(
ولد في مدينة القدس عام 1933؛ شقيق الزعيم الفلسطيني 

ياسر عرفات؛ درس الطب في جامعة  القاهرة )املعروفة آنذاك 

بجامعة فؤاد األول( بني 1950- 1957؛ عمل مع أخيه ياسر 

تخرجه  بعد  عمل  الفلسطينيني؛  احتاد  الطلبة  تـأسيس  على 

طبيبا لألطفال في القاهرة ثم في الكويت )1962-1966(؛ ثم 

 عمل طبيبا لألطفال في املخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية 

في أوائل عام 1967؛ مع اندالع احلرب  في حزيران/يونيو من 

نفس العام عمل في عيادات الالجئني الفلسطينيني في األردن؛ 

1967؛  عام  الفلسطيني  الوطني  في  املجلس  منتخب  عضو 

رئيس احتاد األطباء والصيادلة الفلسطينيني منذ عام 1968؛  مؤسس جمعية الهالل األحمر 

الفلسطيني ونائب رئيس اجلمعية بعد عام 1968 وأصبح رئيسها عام   1978 )وحتى تقاعده عام 

2001 حيث استمر كرئيسها الفخري(؛ أصبح سكرتيرا فخريا للمجلس التنفيذي  ملجلس وزراء 

الصحة العرب عام 1972؛ انتخب نائب رئيس مجلس وزراء الصحة العامة لدول عدم االنحياز 

 عام 1982؛ مبعوث فلسطني لدى منظمة الصحة العاملية في جنيف منذ عام 1982؛ مت تعيينه 

رئيسا  لألكادميية الفلسطينية للبحث العلمي منذ عام 1992؛ رئيس املجلس الفلسطيني األعلى 

للصحة؛ كان  مديرا للمستشفى الفلسطيني في القاهرة؛ عاد إلى فلسطني بعد تأسيس السلطة 

الوطنية  الفلسطينية عام 1994؛ نال دكتوراه فخرية في العلوم من جامعة سريالنكا الدولية عام 

1998؛ توفي في   1 كانون األول/ديسمبر 2004 في املستشفى الفلسطيني في القاهرة حيث 

كان يتلقى العالج  لسرطان املعدة.

عرفات،موسى)االسمالكامل:موسىعرفاتالقدوة()2005-1936(
ولد في مدينة يافا عام 1936؛ ابن شقيق الرئيس ياسر عرفات؛ 

عضو مؤسس حلركة فتح؛ كان عضوا  في صقور فتح )خاليا 

عسكرية انبثقت من حركة فتح( في حي الشجاعية -غزة في 

أواسط الستينات؛  انتقل إلى دمشق بعد عام 1966 ثم أرسل 

في دورة عسكرية إلى الصني حتى عام 1968؛ ترأس   «القطاع 

اجلنوبي« حلركة فتح في األردن وبقي فيها حتى أحداث أيلول 

األسود؛ عمل في مجال  االستخبارات العسكرية في مقر منظمة 

التحرير الفلسطينية في تونس؛ كان عضوا في املجلس الثوري 

الوطنية  السلطة  تأسيس  بعد  فلسطني  إلى  عاد  فتح؛   حلركة 

الفلسطينية عام 1994؛ مت تعيينه رئيسا  جلهاز االستخبارات العسكرية في غزة؛ قام الرئيس 

ياسر عرفات بتعيينه مديرا عاما لقوات األمن  الفلسطينية وقوات ال   17 ؛ قام مسلحون مبحاولة 

اغتياله في غزة في خريف 2004 ولكنه متكن من  النجاة؛ أحيل إلى التقاعد مع عدد من الضباط 

العسكريني الذين بلغوا جيل  التقاعد )ال 60( وذلك ضمن  حملة اإلصالح التي أجراها الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس في نيسان/ابريل 2005؛ وعني مستشارا  في القضايا األمنية؛ مت 

اغتياله في منزله في غزة في 7 أيلول/سبتمبر 2005.  
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عرفات،ياسر)أبوعمار()2004-1929(
ولد في مدينة القدس عام 1929؛ نشأ في القاهرة حيث كان 

وملدة  القدوة  احلسيني؛  الرؤوف  عبد  الرحمن  عبد  والده  يعمل 

وجيزة في القدس؛ انخرط في صفوف املقاومة الفلسطينية حتت 

قيادة سماحة  املفتي احلاج أمني احلسيني عام 1948؛ تخرج 

من كلية الهندسة في جامعة القاهرة )فؤاد األول(  عام 1956؛ 

مؤسس ورئيس احتاد طلبة فلسطني في القاهرة في الفترة بني 

1952-1957؛ كان مقربًا  إلى حركة اإلخوان املسلمني؛ عضو 

مؤسس ورئيس رابطة اخلريجني الفلسطينيني عام 1956؛ التحق 

التصدي  في  وشارك  املصري  اجليش  في  العسكرية   باخلدمة 

للعدوان الثالثي على مصر عام 1956  وحصل على رتبة مالزم في اجليش؛ انتقل إلى الكويت في 

نهاية عام 1956؛ عضو مؤسس )مع خليل  الوزير( ألول خلية عسكرية حلركة فتح عام 1957؛ 

عضو حركة فتح وقائدها منذ عام 1958 )وحتى وفاته  عام 2004(؛ عضو الوفد الفلسطيني األول 

إلى الصني للقاء تشو ان الي في آذار/مارس 1964؛ الناطق  باسم حركة فتح منذ عام 1968؛ 

حارب في معركة الكرامة عام 1968؛ انتخب رئيسًا للجنة التنفيذية  ملنظمة التحرير الفلسطينية 

في شباط/فبراير 1969 حينما أصبحت فتح القوة البارزة في منظمة التحرير   )وبقيت كذلك حتى 

وفاته(؛ مت تعيينه قائدًا عامًا للقوات الفلسطينية الغربية في معارك أيلول/سبتمبر   1970؛ وافق على 

برنامج مؤمتر املجلس الوطني الفلسطيني عام 1974 في القاهرة؛ قام بإلقاء كلمة  فلسطني أمام 

اجلمعية العمومية لألمم املتحدة في نيويورك للمرة األولى في 13 تشرين الثاني/نوفمبر   1974، 

وذكر أنه يحمل غضن الزيتون )رمزا للسالم( في يد والرشاش )رمزا للنضال( في اليد األخرى 

قائال  عبارته املشهورة: »ال تسقطوا غصن الزيتون من يدي«؛ ثبت وصمد في حصار م.ت.ف في 

بيروت  ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ملدة 90 يوما وانتقلت بعدها املنظمة إلى تونس عام 

1982؛  وافق مع امللك حسني في 11 آذار عام 1985 على مشروع الكونفدرالية فلسطينية- أردنية، 

وافق على  قراري األمم املتحدة 242 و338؛ ألقى خطابا تاريخيا خالل اجتماع املؤمتر الوطني 

الفلسطيني التاسع  عشر في اجلزائر املنعقد في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1988 والذي تضمن 

اعترافه بإسرائيل ونبذه  لإلرهاب وإعالنه عن وثيقة االستقالل الفلسطيني التي تضمنت »قيام الدولة 

الفلسطينية وعاصمتها  القدس الشريف«؛ في 2 نيسان/أبريل مت انتخابه من قبل املجلس املركزي 

ملنظمة التحرير رئيسا  للدولة الفلسطينية؛ فتح مكاتبه للمفاوضات حول حل عربي ألزمة اخلليج 

عام 1990-1991 بعد دعوة  الرئيس العراقي صدام حسني إلى النضال من أجل فلسطني؛  أعلن 

زواجه من سهى الطويل في  شباط/فبراير 1992؛ وافق على سلسلة من املفاوضات السرية مع 

إسرائيل بعد عام 1992، األمر الذي  أدى إلى توقيع اتفاقية إعالن املبادئ بني السلطة الوطنية 

الفلسطينية وإسرائيل في 13 أيلول/سبتمبر   1993؛ شارك في مفاوضات مع إسرائيل حول احلكم 

الذاتي الفلسطيني حتت شعار »سالم الشجعان«؛  عاد إلى فلسطني في 1 متوز/يوليو 1994؛ 

أسس السلطة الوطنية الفلسطينية وأصبح رئيسا لها ووزيرا  للداخلية واألوقاف اإلسالمية ؛ نال 

جائزة نوبل للسالم مع رئيس وزراء إسرائيلي اسحق رابني ووزير  اخلارجية شمعون بيريس عام 

1994؛ مت انتخابه رئيسا للسلطة الفلسطينية في كانون الثاني/يناير   1996 )وحاز على %87.3 

من األصوات(؛ أسس جلنة تأسيس الدستور الفلسطيني؛ التقى بالرئيس  األمريكي بيل كلينتون 

خالل زيارة األخير إلى الواليات املتحدة في أيار/مايو 1996؛ أعلن في 9 أيار/مايو   1996 عن 

قيام حكومة جديدة متشكلة من 25 عضوًا؛ نال عدة أوسمة دولية منها فيلكس هونيت بوانيه 

   Prince of  للسالم عام 1994، جائزة األمير استورياس  Felix     Houphouet Boigny   
 Sturias  في اسبانيا  عام 1994 واجلائزة الذهبية  Golden Pegasus  في فلورنسا، إيطاليا 
في حزيران/يونيو 1998 إضافة إلى  دكتوراه فخرية من كلية ماستريخت  Maastricht  لألعمال 

واإلدارة في هولندا عام 1999؛ قام بالتوقيع  على اتفاقية واي ريفر مع إسرائيل في تشرين األول/

أكتوبر 1998، التي دعا فيها إلى االنسحاب  اإلسرائيلي؛ هدد عام 1999 باإلعالن عن دولة من 

طرف واحد في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها  القدس الشريف، وذلك مع نهاية املرحلة 

االنتقالية املتفق عليها في إطار اتفاقيات أوسلو بعد فشل  إسرائيل في تطبيق االتفاقيات املبرمة ولكن 

مت إقناعه بعدم اإلقدام على تلك اخلطوة؛ قام بالتوقيع على  مذكرة شرم الشيخ في أيلول/سبتمبر 

1999 التي دعت إلى املزيد من حتويل األراضي من مناطق أ إلى  مناطق ب؛ خاض مفاوضات 

كامب دافيد مع الرئيس بيل كلينتون والرئيس إيهود باراك في متوز/يوليو   2000، قامت حكومة 

أرئيل شارون اليمينية مبحاصرته بعد شباط/فبراير 2001 في املقاطعة في رام الله؛   قامت قوات 

االحتالل بتدمير أجزاء من مقر إقامته في املقاطعة في رام الله في آذار/مارس 2002 وقال  عبارته 

الشهيرة: »يريدونني إما طريدًا وإما أسيرًا وإما قتياًل. ال أن أقول لهم: شهيدًا شهيدًا شهيدا«؛ 

 مرض فجأة في تشرين األول/أكتوبر 2004 ونقل بطائرة فرنسية إلى باريس لتلقي العالج، وكانت 

املرة  األولى التي يخرج فيها من البالد منذ عام 2001؛ تلقى الفحص الطبي في مستشفى بيرسي 

 العسكري في كالمارت، خارج باريس، في 29 تشرين األول/أكتوبر 2004 وتوفي في 11 تشرين 

 الثاني/نوفمبر 2004؛ جرى له وداعًا عسكريًا رسميًا في فرنسا ومراسم جنازة رسمية في 

القاهرة قبل  أن ينتقل جثمانه إلى رام الله، حيث كان بانتظاره آالف احلشود ودفن في اليوم التالي 

في املقاطعة في  رام الله في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 لتعذر إجراءات الدفن يوم وصول 

اجلثمان بسبب احلشود  اجلماهيرية التي هرعت ملسيرة وداعه األخيرة ؛ ويبقى ياسر عرفات 

قائدًا ملسيرة أربعني عامًا من تاريخ  الشعب الفلسطيني لتقرير املصير ونيل احلرية واالستقالل.

 

عرفة،عدنان)1940-(
ترك  مجبرا  اضطر  عام 1940؛  طولكرم  قرب  قاقون  في  ولد 

أهله خالل حرب عام 1948؛ درس احلقوق ملدة  عام واحد ثم 

انتقل لدراسة الطب العام وتخرج بدرجة املاجستير ودكتوراه 

عمل  1968؛  عام  تركيا  اسطنبول  في  جامعة  من  الطب  في 

)الهوسبيس(  النمساوي  للمستشفى  ومديرا  مساعدا  جراحا 

في  بني 1965-1985؛ عضو  القدس  في  البلدة  القدمية  في 

اجلمعية الطبية في القدس عام 1973 ثم تولى منصب  األمني 

العام لها بني 1978-1982؛ مدير عام املركز الطبي العربي في 

القدس منذ عام 1986، ترشح  لالنتخابات املجلس التشريعي 

الفلسطيني كمستقل عام 2006، عن مدينة القدس ولكنه لم يتمكن من  الفوز.  

عريقات،داود)1934-(
ولد في أبو ديس عام 1934؛ جلأ مع عائلته إلى املستشفى 

اإليطالي في القدس خالل ثورة عام   1936؛ نشأ في القدس؛ 

أنهى  )الشيوعية(؛   1949 عام  الوطني  التحرر  عصبة  عضو 

دراسته الثانوية في  القاهرة عام 1951؛ نشط في املظاهرات 

ضد حلف بغداد )حتالف عسكري بني بريطانيا، تركيا، إيران، 

 العراق والباكستان )ثم انضمت إليه الواليات املتحدة( دعا إلى 

العمل على تفادي توغل النفوذ السوفيتي  في الشرق األوسط(؛ 

ذهب إلى القاهرة ودرس العود في معهد املوسيقى بني 1953- 

1954؛ حكم  عليه مدة 15 عاما بالسجن مع األعمال الشاقة 

وأمضى فترة في سجون اجلفر وعمان املركزية لنشاطه  في احلزب الشيوعي إضافة إلى سنة 

لنشاطه في املظاهرات السياسية؛ كان في الفترة بني 1957-  1965 أسيرا ومت اإلفراج عنه 

بعد إعالن العفو عن السجناء السياسيني؛ بدأ مبشروع إنتاج ألبان في أريحا  عام 1965؛ مت 

اعتقاله بشكل متكرر من قبل السلطات اإلسرائيلية بني 1968- 1974؛ تعرض للتعذيب  مما 

 In  أحدث قروحا في عينيه )وقد نشرة احملامية اإلسرائيلية فيليسيتاس النغر احلادث في كتابه

My  Own Eyes  الذي نشر عام 1975(؛ قام بتوقيع امليثاق الداعم ملنظمة التحرير باعتبارها 
املمثل الشرعي  والوحيد للشعب الفلسطيني عام 1974؛ مت نفيه إلى جنوب لبنان في 4 تشرين 

الثاني/نوفمبر عام   1974 نتيجة لنشاطه السياسي؛ أمضى عاما في بيروت و 18 عاما في 

دمشق وأكمل نضاله في احلزب  الشيوعي ثم في منظمة التحرير؛ مت انتخابه عضوا في اللجنة 

املركزية للحزب الشيوعي الفلسطيني  إضافة إلى كونه عضو املجلس املركزي ملنظمة التحرير؛ 

سُمح له بالعودة إلى فلسطني في أيار/مايو  عام 1993؛ يعيش في أريحا حيث يتابع نشاطه 

االجتماعي والثقافي في عدد من املؤسسات احمللية.   

   

عريقات،رشيدعبدالرحمن)1920-2000(
ولد في أبو ديس عام 1920؛ تلقى تعليمه في مدرسة الفرندز 

اجليش  إلى  1938؛  انضم  عام  وتخرج  الله  رام  في  الثانوية 

البريطاني عام 1939 حيث عمل كمالزم أول واحتل عدة مناصب 

منها رئيس البعثة  البريطانية للملكة السعودية عام 1943 ورئيس 

مواصالت اجليش البريطاني في قناة السويس عام 1946؛  رئيس 

لواء القدس عام 1947 ثم التحق باجليش العربي وأرسل كملحق 

عسكري أردني إلى فرنسا عام   1955 ثم إلى بريطانيا عام 1957؛ 
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رئيس الوفد األردني في جلنة الهدنة التابعة لهيئة األمم املتحدة عام   1959؛ أنهى خدماته العسكرية 

برتبة لواء، مت تعيينه وزيرًا للشؤون العامة عام 1969 ثم وزيرًا للنقل وتوفي في عمان عام 2000.

 

عريقات،رشيدخليل)1994-1927(
ولد في مدينة القدس عام 1927؛ درس في مدرسة الرشيدية 

في القدس حتى الصف التاسع عندما  اضطر الى ترك الدراسة 

للعمل ليتمكن من إعالة والدته واخوته الذين كانوا يعيشون في 

أبو ديس )بعد أن  توفي والده عندما كان في سن السادسة(؛ 

انضم إلى شرطة االنتداب البريطاني في يافا عندما كان  يبلغ 

19 عاما؛ خدم في اجليش األردني بني 1946- 1950؛ انضم 

إلى وكالة الغوث الدولية عام 1950  وأصبح مسئوال عن منطقة 

القدس ورام الله وأريحا ) حتى تقاعده عام 1988(؛ دعم حركة 

احلزب  دعم  والستينات؛  اخلمسينات  العرب  خالل  القوميني 

الشيوعي الفلسطيني )حتى انشقاق احلزب في بداية  السبعينات بعد حصول اختالفات داخل 

احلزب حول املوقف الذي يجب أن يتبناه احلزب إزاء الكفاح  املسلح(؛ عرضت عليه احلكومة 

اإلسرائيلية أن يصبح رئيسا لبلدية أريحا عام 1967 لكنه رفض؛ منعته  السلطات اإلسرائيلية من 

السفر خالل الفترة بني 1967-1973 لنشاطه السياسي ومت اعتقاله بشكل  متكرر؛ شارك في 

نشاطات جلنة التوجيه الوطني في السبعينات؛ أحد املوقعني على ميثاق عام 1974؛  قام بالتوقيع 

مع بعض الشخصيات الوطنية الفلسطينية لدعم منظمة التحرير باعتبارها املمثل الشرعي  والوحيد 

للشعب الفلسطيني؛ قاد التكتل الوطني خالل انتخابات أريحا عام 1976 مما جعله هدفا لدى 

عام  الزراعية  املنتجات  لتصدير  أريحا  بعد جناحه؛ عضو مؤسس في جمعية  االحتالل   قوات 

1975؛ عضو في  جمعية امللتقى الفكري العربي في القدس عام 1980؛ رئيس مجلس الثقافة 

والفنون في أريحا عام   1992؛ مدير فخري لعدد من املؤسسات واجلمعيات في أريحا؛ توفي عام 

1994 )واستكماال جلهوده في  خدمة مدينة أريحا قام أوالده خليل ومعن وشرين عام 2004 

بتأسيس مؤسسة باسمه لعون الطلبة في  منطقة أريحا(.  

عريقات،صائب)1955-(
ولد في أريحا عام 1955؛ نشأ في أريحا حيث أنهى دراسته 

الثانوية عام 1972؛ اعتقلته سلطات االحتالل  عام 1968 حني 

كان يبلغ ثالثة عشر عامًا فقط؛ حائز على درجة البكالوريوس 

العلوم  في   )1979 )عام  ودرجة  املاجستير   )1977 )عام 

السياسية والعالقات الدولية من جامعة سان فرانسيسكو في 

العرب؛  الطلبة  الحتاد  رئيسا  انتخابه  ومت  املتحدة،   الواليات 

عاد إلى البالد عام 1979 وأصبح محاضرا في  دائرة العلوم 

لدائرة العالقات  الوطنية ومديرا  النجاح  السياسية في جامعة 

العامة من 1982 إلى 1986؛ حاز  على بعثة لدراسة الدكتوراه 

في جامعة برادفورد    في بريطانيا وتخرج من كلية دراسات السالم بجامعة  برادفورد عام 1983؛ 

عضو هيئة حترير صحيفة القدس من 1982-1994؛ من إحدى نشاطاته إنشاء برنامج  يجمع 

بني طالب من جامعة حيفا وطالب من جامعة النجاح في نابلس عام 1983، األمر الذي أثار ضجة 

 بني الطالب الفلسطينيني وعرّضه إلى االعتقال من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلية؛ مت اعتقاله مرة 

أخرى  عام 1987 بعد مقالة كتبها حول مقاومة االحتالل؛ تعرض لإلقامة اجلبرية خالل السنوات 

األولى لالنتفاضة  في أواخر الثمانينات ومت منعه من السفر بني 1985-1990 وذلك لنشاطه في 

حركة فتح؛ عضو في  اللجنة املركزية حلركة فتح واملجلس املركزي ملنظمة التحرير؛ نائب رئيس 

الفريق الفلسطيني  املفاوض في مؤمتر مدريد للسالم عام 1991 ومحادثات واشنطن )1992-

1993( كان العضو الوحيد من  الشخصيات احمللية في فلسطني الذي انضم إلى حلقة عرفات 

الداخلية بعد تأسيس السلطة  الفلسطينية؛ كان له دورًا بارزًا في تأسيس مجلس بلدية في أريحا 

بعد اتفاقيات غزة – أريحا أوالً عام   1994؛ وزير احلكم احمللي منذ عام 1994 وحتى عام 2003، 

مت تعيينه رئيسا للوفد الفلسطيني  املفاوض عام 1994؛ مت انتخابه نائبًا في املجلس التشريعي 

الفلسطيني حملافظة أريحا في االنتخابات  الفلسطينية عام 2006؛ مسؤول ملف املفاوضات في 

اتفاقية اخلليل )1997( ومذكرة واي ريفر )1998(؛  شارك في محادثات كامب دافيد )2000( 

وطابا )2001(؛ مت تعيينه وزيرًا للحكم احمللي في حكومة  السلطة الفلسطينية في 30 نيسان/

إبريل 2003؛ قدم استقالته في 16 أيار/مايو 2003؛ عضو )بدون  حقيبة( في حكومة الطوارئ 

حكومة  املفاوضات  في  لشؤون  ووزير   2003 عام  األول/أكتوبر  تشرين  في  تأسست  التي 

السلطة الفلسطينية )تشرين الثاني/نوفمبر 2003 - شباط/فبراير 2005(؛ كبير املفاوضني 

 الفلسطينيني؛ رئيس دائرة املفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، نشر العديد من املقاالت 

في  الصحف احمللية والدولية ويعتبر محلاًل سياسيًا ومتحدثًا إعالميًا باسم القيادة الفلسطينية. 

 

عريقات،كاملعبدالرحمن)1906-1984(
ولد في أبو ديس، القدس عام 1906؛ درس في روضة املعارف 

في القدس ومدرسة الفرندز في رام الله  وأنهى دراسته الثانوية 

عام 1923؛ خدم في الشرطة البريطانية )1926-1941( ثم 

في مجال منتجات  األلبان في القدس؛ عضو في مجلس بلدية 

أريحا؛ شارك في حركة املقاومة الفلسطينية بقيادة عبد  القادر 

احلسيني في الثالثينات واألربعينات؛ انضم إلى اجلهاد املقدس 

بني 1947 و 1949؛ أسس وقاد  منظمة الفتوى الشبابية عام 

1976 )منظمة شبابية، فرع من احلزب العربي(؛ انتخب نائبًا 

في مجلس  النواب األردني في اخلمسينات ثم رئيسًا منتخبًا 

ملجلس النواب األردني في السبعينات، عني عضوًا في  مجلس األعيان األردني عام 1962- 

1970؛ توفي عام 1984.  

عريقات،معنرشيد)1960-(
ولد في مدينة أريحا عام 1960؛ انخرط في العمل السياسي 

منذ طفولته وقامت قوات االحتالل باعتقاله؛  انتقل إلى بريطانيا 

في  املصرفية  العلوم  درس  عام 1978؛  املتحدة  الواليات  ثم 

جامعة والية أريزونا؛ تخرج  بدرجة البكالوريوس عام 1983؛ 

نال شهادة املاجستير في إدارة األعمال من جامعة ويسترن 

الدولية في  فينكس في والية أريزونا عام 1987؛ مت انتخابه 

في  تواجده  أثناء  الفلسطينيني  للطلبة  العام  لالحتاد  رئيسا 

 - فينكس  فرع  في  أصبح عضوا  )1981-1993(؛   أريزونا 

أريزونا للجنة العربية األمريكية ضد التمييز في كانون  الثاني/

يناير 1982 وسكرتير اللجنة من كانون الثاني/يناير – نيسان/أبريل 1992؛ عاد إلى األراضي 

 احملتلة عام 1992 وبدأ العمل مع حنان عشراوي؛ الناطق الرسمي للوفد املفاوض في محادثات 

الشرق  بيت  لفيصل احلسيني في  بعد ذلك مساعدًا   السالم مع إسرائيل عام 1993؛ عمل 

في  القدس؛ تولى مسؤولية ملفات الواليات املتحدة وكندا وأستراليا وجنوب إفريقيا في دائرة 

العالقات الدولية  في بيت الشرق ومتحدث باسم بيت الشرق بني 1993- 1998؛ شارك في 

املفاوضات الفلسطينية –  اإلسرائيلية في بيت حانون/إيرز  )قطاع غزة( وطابا )مصر( والقدس 

بني 1993- 1998؛ عضو في الوفد  الفلسطيني حملادثات واي ريفر عام 1998؛ مدير عام في 

جلنة شؤون املفاوضات في رام الله عام 1998  مساعد كبير املفاوضني الفلسطينيني صائب 

عريقات؛ رئيس جلنة شؤون املفاوضات في أيار/مايو   2003. 

عريقات،واصف)العميد()1946-(
اإلبراهيمية  الكلية  في  درس  1946؛  عام  ديس  أبو  في  ولد 

األردنية  القوات  اجلوية  إلى  انضم  1964؛  عام  القدس  في 

عام 1965 حيث عمل كطيار ثم انضم إلى الكلية العسكرية 

وتخرج برتبة ضابط مدفعية؛  انضم إلى اجليش األردني في 

جنني خالل حرب عام 1967 ومعركة الكرامة في غور االردن 

عام 1968؛  انضم إلى حركة فتح ومنظمة التحرير بعد أيلول 

األسود في األردن عام 1970؛ نال دورات عسكرية متطورة  في 

السبعينيات؛ التحق بجامعة بيروت العربية في لبنان وتخرج 

في  املاجستير  نال  درجة  عام 1976؛  بإجازة في اجلغرافية 
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تولى عدة مناصب هامة داخل منظمة  التحرير  الباكستان عام 1978؛  العسكرية في  العلوم 

في سوريا ولبنان وكان ضابط مدفعية وصواريخ تابع للقوات الفلسطينية- اللبنانية في جنوب 

لبنان  بني 1976-1982 وخالل حصار بيروت في صيف 1982؛ جرح عدة مرات خالل أحداث 

لبنان؛ حمل رتبة  نقيب بعد معارك اجلبال التي متت خالل احلرب األهلية في لبنان؛ قام بحوسبة 

أسلحة الدفاع التابعة  ملنظمة التحرير ورقي إلى رتبة مالزم أول ثم إلى عميد عام 1995؛ عاد 

إلى فلسطني عام 1995 بعد 28  عاما في الشتات ومت تعيينه مديرا عاما في وزارة الداخلية 

الفلسطينية؛ أسس مديرية القدس في أبو  ديس والرام التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية عام 

1996 وعمل مديرًا لها.  

عزام،سميرة)1927-(
عكا؛  في  ومفتشة  معلمة  عملت  1927؛  عام  عكا  في  ولدت 

نشرت القصص القصيرة واملقاالت في عدد  من الصحف منها 

صحيفة فلسطني في يافا حتت االسم الكتابي »فتاة الساحل«؛ 

نزحت إلى لبنان أثناء  النكبة؛ كتبت وترجمت لعدد من الصحف 

إذاعة  في  برامج  ومقدمة  مذيعة  ولبنان؛  العراق  في  واملجالت 

 الشرق األوسط في مكتب اإلذاعة في قبرص عام 1952 ثم في 

بيروت )1954-1956(؛ كتبت مجموعتها  القصصية األولى عام 

1954؛ انتقلت إلى العراق وعملت في اإلذاعة العراقية ومعلمة 

في احللة )في  العراق( حتى عام 1959 عندما مت إبعادها إلى 

لبنان؛ عضو املجلس الوطني الفلسطيني األول عام   1964؛ من 

كتاباتها اإلنسان الساعة )1963( ومن ترجماتها رواية كانديد )للكاتب برنارد شو( عام   1955؛ 

توفيت في حادث سيارة في األردن في 8 آب/أغسطس عام 1967.   

عزام،عبدالله)الشيخ()1989-1941(
تعليمه  نال  عام 1941؛  جنني(  )قرب  احلارثية  سيلة  في  ولد 

االبتدائي والثانوي في قريته ثم أكمل تعليمه  في كلية خضوري 

الزراعية قرب طولكرم ونال درجة دبلوم؛ عمل مدرسًا في األردن؛ 

انتقل إلى سوريا  لدراسة القانون اإلسالمي في جامعة دمشق 

ونال درجة البكالوريوس عام 1966؛ نزح إلى األردن بعد  حرب 

عام 1967 وانضم ملعسكرات تدريب جماعة اإلخوان املسلمني 

في  اإلسالمي  القانون  املاجستير  في  درجة  نال  عام 1968؛ 

عمان  في  األردنية  اجلامعة  في  محاضر  1969؛  عام  مصر 

عام 1970؛ نال بعثة  للدراسة في جامعة األزهر الشريف في 

القاهرة عام 1971 وأكمل تعليمه في مجال القانون اإلسالمي؛ 

 ونال درجة الدكتوراه في أصول الفقه اإلسالمي عام 1973؛ انتقل إلى عمان حيث عمل معلما 

للشريعة  في معاهد التعليم العالي في األردن؛ انتقل إلى اململكة العربية السعودية، حيث عمل 

معلما في  جامعة امللك عبد العزيز في جدة )ويذكر أن أحد طالبه كان أسامة بن الدن(؛ اقتنع 

أثناء تواجده في  اململكة العربية السعودية أن بإمكان األمة اإلسالمية االنتصار فقط من خالل 

اجلهاد  العسكري؛ بعد  دخول القوات السوفيتية إلى أفغانستان أصدر فتوى يرى فيها أن الدفاع 

عن األراضي اإلسالمية هو واجب  أول بعد اإلميان معلنا أن »اجلهاد« في أفغانستان وفلسطني 

هو )فرض عني( على كل مسلم؛ كان من  أوائل العرب الذين انضموا إلى املجاهدين األفغان ضد 

القوات السوفيتية في بداية الثمانينات؛ هاجر مع  عائلته إلى الباكستان لتنسيق الدعم للمجاهدين 

األفغان وأوجد مكتب خدمات املجاهدين في بيشاور،   )خدمات استقبال وتدريب املتطوعني(؛ عمل 

محاضرًا في اجلامعة اإلسالمية الدولية في إسالم اباد؛  سافر عبر الوطن العربي داعيا املسلمني 

إلى »الدفاع عن الدين واألرض واالنضمام إلى القتال في  أفغانستان«؛ أمضى بعض الوقت في 

الواليات املتحدة في منتصف الثمانينات ثم عاد إلى أفغانستان؛  نشر عددا من الكتب واملقاالت 

حول اجلهاد وغيرها من القضايا اإلسالمية؛ مت اغتياله مع جنليه في  قنبلة مت زرعها من قبل 

أطراف مجهولة في طريقه إلى بيشاور في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1989؛  يعرف ب »الزعيم 

الروحي للجهاد« لدوره في تطوير اإلسالم السياسي )مبا فيها القاعدة( ويعد املرشد  الروحي 

ألسامة بن الدن. 

عزام،نافذ)الشيخ()1958-(
ولد عام 1958؛ الجئ من الفالوجة )شمال النقب( واستقرت 

إقامته في رفح؛ درس في جامعة الزقازيق  في مصر؛ كان من 

الذين أوجدوا حركة  الفلسطينيني من قطاع غزة  بني الطالب 

اجلهاد اإلسالمي في  مصر عام 1970؛ مت سجنه وإبعاده بعد 

اغتيال الرئيس املصري أنور السادات عام 1980؛ أحد زعماء 

باسمها؛  اإلعالمي  والناطق  غزة  في  اإلسالمي  حركة  اجلهاد 

شارك في لقاءات احلوار الوطني بني الفصائل  الفلسطينية عام 

 .2006-2005

العزوني،عارف)1961-1896(
ولد في مدينة يافا عام 1896؛ درس االبتدائية في ثانوية الفرير 

في يافا؛ أنهى دراسته في عني توما،  لبنان ثم عمل مدرسا؛ محرر 

عدد من الصحف الفلسطينية مثل صحيفة  فلسطني وصحيفة 

احلرية؛ نشر  عددا من الكتابات في صحيفة األهرام في مصر؛ 

نشر، مع محمود اإليراني، صحيفة الفجر عام 1936؛  انتقل 

إلى نابلس عام 1948 وعمل في صحيفة فلسطني؛ عمل أيضا 

معلما في وكالة الغوث ومراسال في  صحيفة البيان )املنشورة 

في نيويورك(؛ عمل في إذاعة صوت أمريكا وإذاعة لندن؛ من 

في  توفي  اإلجنليزية(؛  إلى  ترجم  )الذي  األدبية  الجئ  أعماله 

نابلس عام 1961.  

عسل،منير)أبوفادي()االسمالكامل:منيرشفيقعسل()1936-(
والعلوم  الفلسفة،  في  تخصص  1936؛  في  القدس  في  ولد 

في  اخلمسينّيات؛  ماركسي  كان  النفس؛  وعلم  السياسية 

اعتقل في 1957 وسجن ملدة عشر سنوات لنشاطه مع احلزب 

الشيوعي؛ أثناء سجنه،  كان الرئيس العقائدي للحزب الشيوعي؛ 

في  فلسطني  لتحرير  الدميقراطية  اجلبهة  في  عضوًا  أصبح 

 عهدها املبكر؛ بعد اطالق سراحه، انضم إلى حركة فتح وأسس 

مع نسيبه ناجي علوش مقدمة  دميقراطية متثل التيار الشيوعي 

في حركة فتح؛ اعتنق اإلسالم في 1981/1980 حتت تأثير 

الثوره  اإلسالمية في إيران وزميل ماركسي، الفيلسوف الفرنسي  Roger Garaudy؛ عمل مع 

منظمة التحرير  الفلسطينية في تونس في أوائل الثمانينات، مع آخرين في مركز التخطيط؛ خدم 

كأمني عام ملؤمتر  الشعب السوداني لبعض الوقت؛ الحقًا جتّنب القومية واملاركسية، وأصبح مفكرًا 

ومبدعًا إسالميًا في  الشؤون العربية- اإلسالمية؛ أشترك مع اجلهاد اإلسالمي الفلسطيني؛ ألف 

عدة  كتب عن قضايا حول  الثورة الفلسطينية، الوحدة العربية والفكر اإلسالمي؛ في 1998، 

دعي العادة التفكير في العقيدة  واملمارسة، تعزيز حرب العصابات أكثر من االرهاب والقتال 

ضد اجليش وليس ضد املدنيني في مواجهة  االحتالل؛ عاش في لبنان وعمان؛ ميلك عمود في 

السبيل)عضو في منظمة املسلم األردني( وفلسطني  املسلمة؛ من بني منشوراته اإلسالم واملعركه 

للحضاره،النظام  العاملي اجلديد واختيار املواجهة.  

عسلي،زياد)1941-(
ولد في القدس في عام 1941؛ أنهى دراسته االبتدائية والثانوية 

األمريكية  اجلامعة  البكالوريوس  من  على  القدس؛ حصل  في 

في  الطب  كلية  في  املاجستير  وعلى   1963 في  بيروت  في 

1967؛ أكمل تخصصه  في الطب الباطني والغدد الصماء في 

مستشفى التير داي سانتس في يوتا؛ مارس مهنة الطب في 

 السعودية حتى 1973؛ عاد إلى الواليات املتحدة وأصبح مديرًا 

 Christian  مجلس  عيادة ورئيس  املختبرات،  ومدير  طبيًا، 

في  التذكارية  فنسنت  سانت  ومستشفى  الطبية    county
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 Taylorville، الينوي، حتى  تقاعده في 2000؛ حصل على الشهادات من املجلس التعليمي 

وعضو  لألطباء  األمريكية  والكلية  الباطني  للطب  واملجلس  األمريكي  األجانب،  الطب  خلريجي 

الباطني،  للطب  األمريكي  واملجلس  الطبية  األمريكية،  الرابطة  مثل  في جمعيات طبية مختلفة 

واألكادميية األمريكية ملديري الدوائر الطبية؛ بجانب عمله  الطبي، كان ناشطًا ملدة طويلة في 

قضايا العرب األمريكان؛ أصبح عضوًا في مجلس رئاسة جلنة العرب  األمريكان ملكافحة التمييز 

) ADC ( في 1982؛ عمل رئيسًا خلريجي اجلامعات العرب األمريكان ) AAUG (  في بيلمونت، 

 ) ACJ (   ماساتشوستس، 1993- 1995؛ عضو مؤسس ورئيس اللجنة العربية لشؤون القدس

من 1995- 2003، عضو مجلس إدارة مجلس املصلحة الوطنية؛ عمل رئيسًا ل  ADC  من 

2001-   2003؛ وقد أدلى بإفاداته أمام جلنة بيت أمريكي عن عملية السالم في الشرق األوسط؛ 

املعنية بفلسطني مقرها في واشنطن؛ عمل في مجلس  العمل األميركية  رئيس  ومؤسس فرقة 

البيئية؛ كتب  » one voice «،   «مستقبل مختلف«، ومؤسسة العرفا ) ARAVA ( للدراسات 

 coronary artery spasm  ،العديد من املقاالت واألبحاث كما  وألف العديد من الكتب، منها

causing myocardial infarction  »تشنج الشريان  التاجي الذي يسبب احتشاء قلبي« 
)1983(؛ بعثة إلى القدس )1990(، الدراسات الصهيونية عن احلروب  الصليبية )1992(، احلروب 

الصليبية إلى الصهيونية )1993(.   

العسلي،كاملجميل)1995-1925(
من  عدد  في  تعليمه  تلقى  1925؛  عام  القدس  مدينة  في  ولد 

املدارس الفلسطينية؛ تخرج من مدرسة  الرشيدية في القدس عام 

1943 ثم من الكلية العربية في القدس عام 1945؛ نال درجة 

البكالوريوس في  اآلداب )باملراسلة( من جامعة لندن عام 1950؛ 

درس في معهد احلقوق الفلسطيني في القدس عام   1951 ولكنه 

عام 1952  الكويت  إلى  انتقل  الدراسة حيث  ترك  إلى  اضطر 

مجال  في  القدس،  إلى  بعد  عودته  عمل،  فيها؛  مدرسا  وعمل 

التعليم في مدرسة الرشيدية في القدس ثم في مدرسة خضوري 

 الزراعية وفي مدارس وكالة الغوث في القدس وعنّي مفتشا؛ عمل 

في شبكة اإلذاعة األردنية في رام  الله؛ خالل أزمة اخلليج بني 1956- 1957 حصل على حق 

اللجوء السياسي في سوريا، لبنان، العراق  ومصر؛ عمل في إذاعة صوت العرب في القاهرة؛ ذهب 

إلى جامعة همبولت في برلني عام 1959؛ نال  درجة الدكتوراه في الفلسفة في جامعة برلني عام 

1967 وكانت أطروحته حول االجتاهات التقدمية في  الفكر العربي احلديث بني 1798- 1918؛ 

عمل لصالح شبكة اإلذاعة األملانية حتى عودته إلى عمان عام   1968؛ عمل بني 1983-1968 

مديرا ملكتبة اجلامعة األردنية ثم في عمادة البحث العلمي في اجلامعة  األردنية؛ ترجم ونشر عددا 

من األعمال منها  معاهد العلم في بيت املقدس )1981(؛ أجدادنا في  ثرى بيت املقدس )1981(، 

تاريخية )3  مجلدات نشرت في 1983،  آثارنا في بيت املقدس )1982(؛ وثائق مقدسية  من 

1985، و1989(؛ مكانة القدس في تاريخ العرب واملسلمني )عمان،   1988(، موسم النبي موسى 

في فلسطني )1990(، بيت املقدس في كتب الرحالت )1992(  ومقدمة في تاريخ الطب في القدس 

)عمان، 1994(؛ توفي في 27 تشرين األول/أكتوبر 1995.   

عسلي،نائلةعبد)1945-(
ولدت في نابلس سنة 1945؛ أنهت تعليمها الثانوي في مدرسة 

الفرندز للفتيات في رام الله؛ حصلت  على البكالوريوس )1963( 

في  األمريكية  اجلامعة  من  الكيمياء  في   )1965( واملاجستير 

 1967 حرب  بعد  فلسطني  إلى  العودة  تتمكن  من  لم  بيروت؛ 

وبعدها بسنة   ، السعودية  إلى  زياد عسلي  وذهبت مع زوجها 

املاجستير  شهادة  على  املتحدة؛ حصلت  الواليات  إلى   واحدة 

الينوي؛  في  والية  سانغامون،  الرياضية من جامعة  النظم  في 

كما وتلقت دورات في احملاسبة وأصبحت محاسبة؛ عملت وكيلة 

عقارات في  والية الينوي؛ كانت ناشطة في العديد من املنظمات 

األمريكية العربية وعملت في مجلس اللجنة  األمريكية العربية ملكافحة التمييز ) ADC ( ملدة 10 

سنوات؛ خمسة منها كرئيسة واثنتان أمينة صندوق؛  عضو مجلس ومؤسسة مشاركة لفرقة العمل 

األميركية حول فلسطني؛ أمينة صندوق وعضو مجلس  مؤسسة هال مقصود. 

العسلي،نهلة)1938-(
ولدت في القدس عام 1938؛ انتقلت إلى دمشق بعد مذبحة دير 

ياسني في نيسان/ابريل 1948؛ نالت  درجة البكالوريوس في 

األدب اإلجنليزي من اجلامعة األمريكية في بيروت واملاجستير 

من جامعة انديانا  في الواليات املتحدة؛ عملت ملدة 25 عاما 

محاضرة في دائرة اللغة اإلجنليزية وآدابها في جامعة بيرزيت؛ 

 ساهمت في تأسيس جمعية امللتقى الفكري العربي عام 1977 

  Project Loving  Care Society  جمعية وتأسيس 

)للنساء واألطفال( منذ عام 1978؛ شاركت في تأسيس مركز 

السرايا خلدمة املجتمع في  البلدة القدمية في القدس منذ عام 

  .1991

العسلي،وليد)1937-(
ولد في مدينة يافا عام 1937؛ درس احلقوق في جامعة اإلسكندرية 

في مصر؛ نال إجازة في احلقوق  عام 1962؛ عضو مجلس 

إدارة مستشفى املقاصد اخليرية اإلسالمية في القدس من سنة 

1970-1977؛  عضو مجلس أمناء جامعة اخلليل بني 1979 

- 1988؛ محرر مجلة الشراع بني 1980-1983؛ عضو هيئة 

 إدارية في جمعية أصدقاء املريض في القدس منذ عام 1980؛ 

عضو مجلس أمناء كلية العلوم والتكنولوجيا  في جامعة القدس/

أبو ديس منذ عام 1981؛ مندوب البنك اإلسالمي لتطوير الضفة 

الغربية وقطاع غزة  وجدة في اململكة العربية السعودية؛ مدير 

مركز احلقوقيني لألبحاث بني 1986-1990؛ عضو مجلس إدارة 

 احتاد الصحفيني العرب بني 1987- 1989؛ رئيس نقابة احملامني الفلسطينيني بني 1987-

 1990؛ مدير  مركز الزهرة لألبحاث في رام الله بني 1988-1992؛ يعمل محام في القدس.  

عسيلي،خالدزهير)1947-(
الثانوية  دراسته  أكمل  1947؛  عام  اخلليل  مدينة  في  ولد 

والتحق بجامعة القاهرة وحصل على شهادة البكالوريوس فى 

بالعمل  اهتم  عودته  بعد  عام 1969؛  واملالية  االدارية  العلوم 

العسيلي  بتأسيس شركة  قام  االقتصادي واالجتماعي حيث 

للتجارة واملقاوالت وشارك في تأسيس العديد من املؤسسات 

الوطنية وشغل مناصب عضوية الهيئات االدارية فيها؛ في عام 

1976 ومع اجراء اول انتخابات بلدية ترشح لالنتخابات ضمن 

اخلليل؛  بلدية  مجلس  بعضوية  وفاز  الوطنية«  »الكتلة  قائمة 

وشغل منصب نائب رئيس البلدية؛ شارك وساهم في تأسيس 

عدد من الشركات الوطنية ومنها مجموعة االتصاالت الفلسطينية؛ ومجموعة ابيك وشركة نابكو؛ 

عضوا املجلس الوطني الفلسطيني؛ عني في ابريل 2006 رئيسًا لبلدية اخلليل. 

عشراوي،حنان)حنانميخائيلداوودخليلعشراوي()1946-(
ولدت في مدينة رام الله عام 1946؛ عضو االحتاد العام للطلبة 

عضو  األعوام   1967-1970؛  في  بيروت  في  الفلسطينيني 

االحتاد العام للمرأة الفلسطينية بني 1967-1972؛ عملت في 

مكتب املعلومات  الفلسطيني في بيروت منذ عام 1968-1970؛ 

درست األدب االجنليزي في اجلامعة األمريكية في بيروت،  حيث 

حصلت على درجة البكالوريوس واملاجستير عام 1970؛ عادت 

إلى فلسطني عام 1973 وأسست  دائرة اللغة االجنليزية في 

جامعة بيرزيت، وترأست الدائرة منذ  عام 1973-1978 ومرة 

أخرى منذ عام   1981-1984؛ كانت عضوا مؤسسا ورئيسة 

للجنة املساعدة القانونية - مشروع عمل حقوق اإلنسان في  جامعة بيرزيت عام 1974؛ أكملت 

دراستها  وحصلت على درجة الدكتوراه في أدب القرون الوسطى و  األدب املقارن من جامعة 
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فيرجينيا في الواليات املتحدة عام 1981؛ خدمت كعميدة كلية اآلداب في  جامعة بيرزيت في 

األعوام 1986- .199، وأعطت مساقات في أدب القرون الوسطى لطالب األدب  االجنليزي في 

جامعة بيرزيت )وبقيت  عضو هيئة تدريسية في جامعة بيرزيت حتى عام 1995(؛ عضو  احتاد 

التوجيهية لعملية السالم  اللجنة  الفلسطينيني؛ بني األعوام 1991-1993 شاركت في  الكتاب 

 وانتدبت متحدثة باسم الوفد الفلسطيني املفاوض في محادثات مدريد وواشنطن، وعضو جلنة 

القيادة  والتوجيه وفي اللجنة التنفيذية للوفد الفلسطيني عام 1991- 1992؛ استقالت من منصبها 

كمتحدثة عن  الوفد الفلسطيني املفاوض وترأست اللجنة التحضيرية للهيئة الفلسطينية املستقلة 

حلقوق املواطن  عام 1993؛ مفوضة الهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن حتى العام 1995؛ 

انتخبت عضوا في  املجلس التشريعي الفلسطيني )دائرة القدس( عام 1996؛ عّينت وزيرة التعليم 

العالي في السلطة  الوطنية الفلسطينية من األعوام 1996 – 1998 )حيث استقالت احتجاجا 

على الفساد وعلى إدارة  محادثات السالم(؛ عّينت مسئولة عن مشروع بيت حلم 2000؛ منذ كانون 

الثاني/يناير 1998 أسست  املبادرة الفلسطينية لتعميق احلوار العاملي والدميقراطية )مفتاح( 

عّينت مفوضة إعالمية للجامعة  العربية في شهر متوز/يوليو 2001؛ استقالت من منصبها في 

عام 2002 بعد صعوبات واجهتها في إقناع  الدول األعضاء بالتحدث بصوت واحد؛ كانت من بني 

املوقعني على عريضة »النداء العاجل لوقف العمليات  االنتحارية« التي نشرت في صحيفة القدس 

في 20 حزيران/يونيو 2002؛ استلمت جائزة سيدني للسالم  عام 2003؛ عضو اللجنة الدولية 

املستقلة لشؤون كوسوفو إضافة إلى عضويتها في الهيئة االستشارية  لعدة مجالس دولية من 

ضمنها مجلس العالقات اخلارجية في واشنطن  والبنك الدولي - منطقة الشرق  األوسط وشمال 

أفريقيا ومعهد األمم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية ) UNRISD (؛ عضو مجلس أمناء  ملركز 

كارتر في أتالنتا في الواليات املتحدة؛ كتبت في مواضيع الشعر والنثر والنقد األدبي إضافة إلى 

 موضوع الصراع الفلسطيني - اإلسرائيلي؛ نالت - مع عضو الكنيست زهافا غال أون - جائزة 

غاندي من  منظمة األمم املتحدة للتربية والتعليم والثقافة )اليونسكو( في أيلول 2005 جلهودها 

في إيجاد حل  سلمي للصراع الفلسطيني – اإلسرائيلي؛ نشرت العديد من املقاالت في الصحف 

العاملية ومن كتبها:  إلى جانب السالم )1995(. 

عصفور،حسنمحمد)1950-(
ولد في خان يونس )قطاع غزة( عام 1950؛ درس عام 1987- 

وبغداد؛ حصل على درجة  البكالوريوس في  1990في موسكو 

شارك  األولى؛  االنتفاضة  في  نشيطا  كان  الزراعية؛  الهندسة 

في محادثات أوسلو  السرية 1993 وفي مفاوضات السالم عام 

أحمد  الرئيسي  للمفاوض  مساعدا  كان  حيث   ،2000-1995

 قريع؛ عمل كرئيس دائرة شؤون املفاوضات لدى منظمة التحرير 

الفلسطينية خالل محادثات اتفاقية  غزة- أريحا أوال عام 1994؛ 

انتخب عضوا في املجلس التشريعي الفلسطيني )مستقل( عن 

منطقة خان  يونس في انتخابات عام 1996؛ عام 1998 أصبح 

وزيرا بدون حقيبة في السلطة الوطنية الفلسطينية ثم  وزيرا لشؤون املنظمات غير احلكومية في 

الفترة بني سنة 1999-2002؛ عضو حزب الشعب الفلسطيني؛  رئيس هيئة شؤون املنظمات غير 

احلكومية في السلطة الوطنية الفلسطينية )التي أصبحت تعرف فيما  بعد بهيئة حقوق اإلنسان 

وشؤون املنظمات غير احلكومية( منذ العام 2002؛ عضو اللجنة االستشارية  للدستور الفلسطيني، 

يكتب سلسلة من املقاالت األسبوعية في الصحف احمللية. 

عصفور،حناإبراهيم)1902-1980(
ولد في شفاعمرو عام 1902؛ درس القانون في القدس وحترج 

عام 1926؛ في أيلول/سبتمبر 1926 قرر  رئيس القضاء في 

فلسطني سير توماس هايكرافت أن ينقله إلى يافا؛ الحقًا سكن في 

حيفا حيث مارس  احملاماة في الثالثينات واألربعينات متخصصًا 

في القانون اجلنائي حتى مغادرته املفاجئة من فلسطني  في بداية 

في 1948؛ كان ناشطًا سياسيًا وجرى اعتقاله في معسكرات 

االعتقال البريطانية مرتني قبل  احلرب العاملية الثانية بتهمة الدفاع 

عن حرية املقاتلني الفلسطينيني الذين اعتبرتهم سلطات االنتداب 

في  االنتداب  سلطات  مع  تعاونه  ولعدم  »إرهابيني«   البريطاني 

محاولة احلصول على معلومات عن أماكن  وجود أو العثور على القيادات الفلسطينية؛ في 1928 

انضم إلى جمعية العمال العرب في فلسطني  وأصبح مستشارها القانوني والسياسي، اعترفت 

سلطات االنتداب البريطاني بهذه اجلمعية في 1944؛  تبعه ذلك تعيينه رئيسًا للوفد املشارك في 

املؤمتر العاملي لنقابات العمال في لندن في كانون  الثاني/يناير 1945 بينما كانت احلرب مستمرة 

و كانت الصواريخ األملانية تسقط على لندن، املؤمتر كان  ناجحًا وعاد إلى حيفا وسط ترحيب 

أبطال؛ وفيما بعد عقد مؤمتر آخر الحتاد نقابات العمال في باريس في  أيلول سبتمبر 1945، 

مشاركتهم في هذا املؤمتر أعطت زحمًا هائاًل للحركة العمالية في فلسطني  والذي أعطاها تأثيرًا 

 أكبر على احلياة السياسية في فلسطني؛ توفي في 29 كانون الثاني/يناير 1980  في بيروت.

عطاالله،أنطون)1897-1986(
في  والثانوية  االبتدائية  دراسته  وأنهى  القدس  مدينة  في  ولد 

وتخرج  في  بيروت،  األمريكية  باجلامعة  التحق  ثم  مدارسها، 

منها؛ كما ودرس في معهد احلقوق الفلسطيني في القدس ونال 

دبلوم احلقوق عام   1923 بامتياز وتفوق؛ عني على األثر مدعيًا 

عامًا في يافا؛ ثم مدعيًا عامًا في محكمة االستئناف في  القدس 

ثم انتقل من النيابة العامة إلى القضاء عام 1928؛ عني قاضيًا 

للصلح ثم رقي إلى وظيفة قاضي  في احملاكم املركزية، إال أنه 

استقال عام 1943 احتجاجًا على منح سلطات أوسع ورواتب 

أكبر للقضاة  البريطانيني؛ عني عام 1944 نائبًا لرئيس بلدية 

القدس، وبعد اعتزاله اخلدمة زاول مهنة احملاماة وكان  يحاضر في معهد احلقوق الفلسطيني 

في قانون األراضي واملبادئ الدستورية؛ بعد نكبة 1948 عني  مديرًا عامًا للبنك العقاري العربي، 

وتفرغ في مكتبه في القدس ملزاولة مهنة احملاماة حتى وفاته .

  

عطالله،محمد)أبوالزعيم()1936-(
ولد في بيت سوريك عام 1936؛ يعرف أيضا باالسم عطالله 

عطالله؛ درس في املدارس االبتدائية في  قريته ثم تلقى دراسته 

الكلية  في  تدرب  القدس؛   في  الرشيدية  مدرسة  في  الثانوية 

العسكرية األردنية؛  تخرج برتبة مالزم أول ونال شهادة أركان 

احلرب عام 1963؛ عمل في اجليش العربي األردني ووصل إلى 

 رتبة رائد وكان سيتم ترقيته إلى رتبة مقدم لوال انسحاب اجليش 

األردني من الضفة الغربية بعد حرب  عام 1967؛ رئيس أركان 

لواء امللك طالل في اربد؛ انضم حلركة فتح؛ مت اعتقاله من قبل 

اجليش األردني  ملدة 28 يوما عام 1968 لعالقته مبجموعات 

مسلحة )فدائيني فلسطينيني( خارج اجليش ومواقفه إزاء  أحداث عام 1967؛ تدخلت حركة فتح 

لإلفراج عنه ومت نقله إلى بغداد حيث عمل على تدريب مجموعات  فدائية؛ انتقل إلى األردن حيث 

نّفذ عملية عسكرية في »احلمة« )الواقعة بني سوريا واألردن( ضد قوات  االحتالل اإلسرائيلية؛ 

مسئول عن قوات حركة فتح في جنوب لبنان بعد ربيع عام 1971؛ كان مسئول  العمليات والتدريب 

والتخطيط والتنظيم واالستخبارات في حركة فتح؛ طلب منه الرئيس ياسر عرفات  تطوير قوات 

اللبنانية؛ كان  العمليات في اجلبهة  إلى جيش في متوز/يوليو 1971 وكان رئيس  الفدائيني 

 رئيسا للوفد الفلسطيني للمفاوضات التي متت مع ممثلني عن اجليش اللبناني في فندق ملكارت 

في  بيروت عام 1973؛ قام ياسر عرفات بتعيينه رئيسا لالستخبارات العسكرية حلركة فتح في 

الساحة  اللبنانية عام 1974؛ عضو املجلس الثوري حلركة فتح واملجلس الوطني الفلسطيني 

واملجلس  العسكري األعلى واللجنة احلركية العليا حلركة فتح؛ قاد جلنة تابعة حلركة فتح هدفت 

إلى التحقيق  حول سلوك احلركة خالل احلرب اللبنانية؛ انتقد سياسات ياسر عرفات في جنوب 

لبنان؛ تعرضت مواقفه  املعارضة لثورة حركة فتح عام 1983 للنقد ومت معارضة رغبته بانسحاب 

املنظمة من لبنان ومت طرده من  منصبه؛ سمح له العمل في األردن بعد انهيار االتفاقيات بني 

من  غيره  مع  التصحيحية«  »احلركة  دعاة  شباط/فبراير 1985؛  من  في  واألردن  فتح  قيادة 

العسكريني املنشقني عن حركة فتح التي انطلقت رسميًا  في األردن في 24 نيسان/أبريل 1986 

دعا إلى حل سلمي ودولة فلسطينية مستقلة مع عالقات  كونفدرالية مع األردن؛ فصله املجلس 

الثوري واللجنة املركزية حلركة فتح فصله من احلركة؛ جنا من  محاولة اغتيال في بداية عام 1987 

في األردن؛ استقال من العمل السياسي في نهاية الثمانينات  واستقر في سوريا.  
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عطاالله،هالة)1995-1943(
  ولدت في مدينة القدس عام 1943؛ درست في الكلية اإلجنليزية 

الفرندز  مدرسة  ثم  في   1951-1948 سنة  من  القاهرة  في 

للبنات في رام الله؛ حصلت على درجة البكالوريوس من اجلامعة 

األمريكية في بيروت  عام 1964؛ عادت إلى فلسطني وعملت في 

معهد تدريب املعلمات التابع لوكالة الغوث في رام الله عام   1964 

وحتى عام 1967؛ عملت بعد ذلك مرشدة لطالبات معهد املعلمات 

التربية  في  إجازة  درجة  تعليمها  ونالت  أكملت  الله؛  رام  في 

التربوي  اإلرشاد  على  دراستها  في  وركزت   ) B.Phil . Ed.  (

في جامعة أكستر  في بريطانيا )1976-1978(؛ أسست قسم 

إرشاد الطلبة في جامعة بيرزيت؛ محاضرة في مجال التربية  وعلم النفس حتى عام 1980؛ كانت 

عضوا نشطا في مجلس أمناء مدرسة الفرندز في رام الله في  الثمانينات؛ نالت درجة الدكتوراه 

في التنمية البشرية من جامعة برن مور  Bryn Mawr  في والية  بنسلفانيا، الواليات املتحدة 

عام 1985 تخصص إرشاد وصحة نفسية/قسم التطوير اإلنساني؛ عملت في  عدد من املؤسسات 

احمللية والدولية املتعلقة باملرأة واملجتمع والتربية والتعليم وعلم النفس؛ كانت  مستشارة للمدرسة 

أو  االنفعالية  املعرفية  الصعوبات  ذوي  لألطفال  للصف  ومقّيمة  الله  رام  في  العربية  اإلجنيلية 

االجتماعية؛ عضو اللجنة االستشارية ملؤسسة تامر التربوية؛ عضو جلنة توجيهية في عدد من 

 املؤسسات مثل جمعية تنظيم وحماية األسرة في القدس وبرنامج الصحة النفسية في قطاع غزة؛ 

 اهتمت بتقدمي اإلرشاد اإلنساني لفئة الشباب وساعدت العديد من الشابات والشباب في تعاملهم 

مع  أحداث االحتالل؛ كانت املرشدة النفسية في جامعة بيرزيت حتى عام 1995 عندما انتقلت إلى 

الواليات  املتحدة لتلقي العالج ملرض السرطان؛ توفيت في الواليات املتحدة في 1 نيسان/أبريل 

 1995؛ بعد  وفاتها خصص برنامج الدراسات النسوية في جامعة بيرزيت منحة دراسية باسمها.  

عطوان،عبدالباري)1950-(
ولد في مخيم دير البلح في غزة عام 1950؛ تعلم في مدارس 

درس  ثم  في  القاهرة  الثانوية  دراسته  نال  غزة؛  في  الالجئني 

بدرجة  وتخرج  القاهرة  في  األمريكية  اجلامعة  في  اإلعالم 

البكالوريوس مع دبلوم في  الترجمة عام 1974؛ عمل مع صحيفة 

السعودية حيث  العربية  اململكة  إلى  انتقل  ثم  ليبيا  في  البالغ 

كتب  في صحيفة املدينة؛ عمل أيضا مراسال لصحيفة الشرق 

األوسط؛ انتقل إلى لندن عام 1978 ونال درجة  املاجستير من 

جامعة لندن عام 1983؛ عاد إلى صحيفة املدينة وفتح مكتبا 

لها في لندن وعمل هناك  من سنة 1980-1984؛ أصبح محررا 

لندن؛ عمل مرة أخرى مراسال  لصحيفة الشرق األوسط  رئيسا لصحيفة املجلة الصادرة في 

واستقال عام 1988؛ رفض عرض عمل في صحيفة احلياة وقرر أن يحرر صحيفة  القدس العربي 

التي بدأت تصدر في نيسان/ابريل 1989 وأصبح مديرها  منذ عام 1993؛ معلق ومحلل  سياسي 

لدى الكثير من وكاالت األنباء والفضائيات العربية واألجنبية.  

عطون،أحمدمحمد)أبومجاهد()1968-(
  ولد في عام 1968 في صور باهر، القدس؛ تخرج من مدرسة 

األقصى الثانوية في القدس في 1986؛  درس قانون الشريعة، 

وتخرج ببكالوريوس في 1992؛ اعتقلته إسرائيل مرارًا وتكرارًا 

االعتقال  حتت  وبقي   ،1997  -1994   ،1992  ،1988 في 

اإلداري في 1998- 1999؛ إمام مسجد املرابطني في صور 

باهر؛ كما  وعمل مشرفًا على مراكز زيد ابن ثابت لدراسة القرآن 

وترأس مركز املنتدى الثقافي في صور باهر؛  مرشح ماجستير 

في الدراسات اإلسالمية في جامعة القدس؛ انتخب عضوًا في 

املجلس التشريعي   )قائمة التغيير واإلصالح، محافظة القدس( 

في انتخابات كانون الثاني/يناير 2006؛ اعتقل )مع وزراء  فلسطينيني آخرين ,بعض أعضاء من 

املجلس التشريعي( في حملة عسكرية إسرائيلية ضد حركة  حماس في 29 حزيران/يونيو 2006؛ 

رفض االستقالة من املجلس التشريعي الفلسطيني كما طلبت  إسرائيل، بناء على ذلك قرر وزير 

الداخلية اإلسرائيلي روني بار أون سحب وثيقة مواطنته املقدسية  وإقامته وهويته اإلسرائيلية في 

القدس في 30 حزيران/يونيو 2006. 

العقاد،عمر)1927-(
أعمال؛ عضو مؤسس  عام 1927؛ رجل  غزة  مدينة  في  ولد 

في مجلس إدارة البنك السعودي-البريطاني  وبنك إنفستكورب 

 Investcorp  في البحرين؛ من رؤساء البنك السعودي وبنك 

أسس شركة  وسويسرا؛  في  لوكسمبورغ  العربي  االستثمار 

العقاد لالستثمار في اململكة العربية السعودية ورئيسها منذ 

في جامعة  الهندسة  كلية  لتأسيس  تبرع مبنحة  ذلك  الوقت؛ 

بيرزيت؛ عضو فخري في مجلس أمناء جامعة بير  زيت؛ عضو 

 Smith Barney Upham & Co.  بنك إدارة  مجلس 

 .Inc  لالستثمار حتى عام 1987؛ عّينه  الرئيس ياسر عرفات 

ليصبح رئيسا ملجموعة تطوير قطاع الهاتف في األراضي احملتلة؛ أسس شركة  االستثمار العربية 

الفلسطينية في رام الله وكان له دورا فعاال في تأسيس مركز بالزا للتسوق في رام الله  عام 1993؛ 

 عضو مجلس أمناء مؤسسة الدراسات الفلسطينية؛ عضو مجلس الصندوق الوطني  الفلسطيني.  

عقل،أمنيموسى)1970-1900(
ولد في مدينة القدس عام 1900؛ درس في معهد احلقوق في 

القدس، ونال اجازة احملاماة في  الثالثينات؛ عمل مع املفتي 

احلاج أمني احلسيني خالل فترة االنتداب البريطاني؛ اعتقلته 

يافا؛  في  وقاض  محام  عمل  عامني؛  ملدة  سلطات  االنتداب 

عام 1948؛  انتخب  يافا  في  الوطنية  اللجنة  أصبح سكرتير 

وزيرا في حكومة عموم فلسطني لعام 1948؛ عمل في دائرة 

اإلدارة السياسية في اجلامعة  العربية؛ من كتبه جهاد فلسطني 

)بالتعاون مع إبراهيم جنم(؛ توفي في لندن في كانون األول/

ديسمبر   1970 ودفن في القاهرة.  

عقل،باسلأمني)1938-(
ولد في مدينة يافا عام 1938؛ نال شهادة البكالوريوس في 

العلوم السياسية من اجلامعة األمريكية في  القاهرة عام 1959 

وشهادة املاجستير في العلوم السياسية من اجلامعة األمريكية 

في بيروت عام   1962؛ بدأ العمل في وزارة اخلارجية الكويتية 

الوفد  في  عضوا  كان  السياسية؛  الدائرة  عن  مسئوال  وكان 

 الكويتي في مؤمتري القمة العربية األولى والثانية؛ كان ممثال 

مكتب  رئيس  1965-  1966؛  بني  مصر  في  التحرير  ملنظمة 

اجلامعة العربية في لندن عام 1968؛ ممثل فلسطني لدى األمم 

املتحدة بني 1975-  1976؛ رئيس الوفد الفلسطيني األول لدى 

ملك  املغرب- بتعيينه رئيسا لصندوق  مجلس األمن عام 1975؛ قام امللك احلسن الثاني – 

القدس؛ عضو املجلس الوطني الفلسطيني؛ عضو املجلس املركزي  ملنظمة التحرير الفلسطينية؛ 

عضو مجلس أمناء مؤسسة الرعاية في جنيف ومعهد الدراسات  الفلسطينية؛ عضو جلنة تنفيذية 

 في مركز احلوار اإلسالمي-املسيحي في جامعة جورجتاون في  واشنطن، يقم في بيروت ولندن.

عقل،عبداللطيف)1995-1943(
ولد في دير استيا، قرب نابلس عام 1943؛ سجن لعضويته 

في  إجازة  الثانوية؛  نال  دراسته  أثناء  الشيوعي  احلزب  في 

عام 1966؛  دمشق  جامعة  من  االجتماعية  والعلوم  الفلسفة 

بدأ بدراسة املاجستير في  عمل مدرسا في مدارس  نابلس؛ 

ونال  كاليفورنيا  إلى  انتقل  ثم  بيروت  في  اليسوعية  اجلامعة 

درجة  الدكتوراه في علم النفس االجتماعي عام 1980؛ عاد 

وعمل أستاذًا في جامعة النجاح الوطنية وجامعة  بيت حلم؛ 

انتقل مرة أخرى إلى الواليات املتحدة، حيث نال دكتوراه ثانية 

الشعر  في  مؤلفات  له  عام   1983؛  املخبري  النفس  علم  في 

واملسرح والقصة والدراسات باللغتني العربية واإلجنليزية منها حوارية احلزن  الواحد )مجموعة 

شعرية، 1985( و احلسن بن زريق ما زال يرحل )القدس، 1986(؛ توفي عام 1995.  
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عقل،عماد)1993-1971(
دراسته  أمت  عام 1971؛  غزة  قطاع   - جباليا  في مخيم  ولد 

الثانوية عام 1988؛ أراد دراسة الصيدلة في  معهد األمل في 

باعتقاله  قامت  االحتالل  سلطات  ولكن  العام  نفس  في  غزة، 

وأسره حتى آذار/مارس   1990 بتهمة االنضمام حلركة حماس 

واملشاركة في االنتفاضة؛ مت قبوله في كلية حطني في عمان 

 لدراسة الشريعة عام 1991 غير أن القوات اإلسرائيلية منعته 

من السفر إلى األردن؛ انضم إلى كتائب عز  الدين القسام في 

أوائل التسعينات؛ شكل خاليا حركة حماس في الضفة الغربية 

عام 1992 وكان على  قائمة املطلوبني لدى إسرائيل؛ استشهد 

إثر مواجهة عسكرية مع قوات االحتالل الذين حاصروا منزله  وذلك في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 

  .1993

عقل،عيسى)1906-السبعينات(
ولد في مدينة رام الله عام 1906؛ نال شهادة البكالوريوس في 

العلوم من اجلامعة األمريكية في بيروت  عام 1927 وإجازة في 

احلقوق من معهد احلقوق الفلسطيني عام 1934؛ زاول مهنة 

احملاماة؛ انتخب  عن منطقة رام الله عضوًا في البرملان األردني 

االقتصادية  التنمية  مشاريع  في  شارك  1954-1967؛  بني 

 واالجتماعية في منطقة رام الله؛ توفي في السبعينات.  

العلمي،الشيخسعدالدين)1993-1911(
ولد في مدينة القدس عام 1911؛ عمل قاضيا شرعيا في رام الله 

بني 1948-1951 وفي نابلس بني   1951-1953؛ أصبح مفتيا 

ملدينة القدس عام 1953؛ عضو في محكمة االستئناف الشرعية 

في القدس  منذ عام 1967؛ كان رئيسا للهيئة اإلسالمية العليا 

وقاضيا شرعيا في الضفة الغربية في السبعينات  والثمانينات؛ 

من مؤسسي جمعية جلنة العلوم والثقافة اإلسالمية في القدس 

عام 1984؛ دعا في  شباط/فبراير 1985 إلى قطع العالقات 

مع املسلمني الذين يبيعون األراضي لليهود؛ توفي في   شباط/

فبراير 1993.  

العلمي،شريف)1931-(
االبتدائي في غزة  تعليمه  تلقى  عام 1931؛  يافا في  ولد في 

باجلامعة  التحق  بعدها  بيروت؛  في  الثانوية  دراسته  وأنهى 

اجلامعة  من  تخرجه  قبل  1949؛  عام  بيروت  في  األمريكية 

حتى  األدنى  الشرق  إذاعة  ثقافية  في  مسابقات  برنامج  قدم 

بعد تخرجه من اجلامعة التحق فورًا بالعمل في إذاعة الشرق 

األدنى؛  عمل رئيسًا لبرامج املنوعات في اإلذاعة السعودية في 

جدة؛ عمل بعد ذلك نائبًا ملدير بنك القاهرة في  جدة؛ عمل بإذاعة 

وتلفزيون الكويت وقدم برامج املسابقات وموضوع )فكر واربح 

و سني وجيم( لفترة  طويلة، وكانا برنامجني ناجحني؛ في 1967 

استقال من التلفزيون الكويتي، وفضل أن يخوض األعمال  الفنية احلرة؛ انتقل مع عائلته إلى 

بيروت إلنتاج البرامج اإلذاعية وتوزيعها على احملطات العربية؛ ومع  ذلك لم ينقطع عن برنامجه 

الناجح سني جيم وجمع األسئلة التي قدمها في برنامجه هذا في كتاب،  صدر اجلزء األول منه، 

واستمر في تأليف وإعداد هذه املجموعات من األسئلة حتى بلغت عشرين جزءًا. 

العلمي،عمادخليل)1956-(
ولد في قطاع غزة عام 1956؛ درس الهندسة املدنية في جامعة 

اإلسكندرية في مصر؛ مت اعتقاله من  قبل القوات اإلسرائيلية 

التابعة  اإلعالم  أيلول/سبتمبر 1988 النخراطه في جلنة  في 

القوات  قامت  1990؛  عام  عنه  مت  اإلفراج  حماس؛  حلركة 

اإلسرائيلية بإبعاده إلى لبنان في كانون الثاني/يناير 1991؛ 

في   – مرزوق  أبو  موسى  مع   – أبعد  حتى  في  عمان  أقام 

األردن  وحركة  بني  العالقات  توتر  بعد   1995 نيسان/ابريل 

حماس بعد معاهدة السالم بني األردن وإسرائيل؛ انتقل إلى طهران ثم أقام في دمشق؛ انتخب 

 عضوا في املكتب السياسي حلركة حماس في دمشق؛ كان رئيس قيادة العمليات اخلارجية 

الرئيس  أدرجهم  الذين  الستة  قادة حركة حماس  أحد  التسعينات؛  نهاية  في  حلركة  حماس 

األمريكي جورج بوش  في قائمة اإلرهاب الدولي في آب/أغسطس 2003  داعيا إلى جتميد 

 أرصدتهم في الواليات املتحدة  ومنع التعامل معهم من قبل املواطنني األمريكيني؛  يقيم في لبنان.

العلمي،فيضي)1924-1865(
دائرة  في  موظفا  عمل  العلمي؛  موسى  والد  1865؛  عام  ولد 

الضريبة واجلباية ثم قاضيا في احلكومة  العثمانية؛ مت تعيينه 

مديرا لناحية بيت حلم عام 1902؛ رئس مجلس بلدية القدس بني 

عام 1906 و1909  ثم خدم في مجلس إدارة متصرفية القدس؛ 

انتخب عضوا في مجلس املبعوثان العثماني )ممثال  متصرفية 

القدس( عام 1914- 1918؛ باحث أكادميي؛ من آثاره: فتح 

الرحمن لطالب آيات القرآن؛ توفي  عام 1924.  

العلمي،مليس)1943-(
ولدت في مدينة القدس في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1943؛ 

تخرجت من مدرسة الشميدت للبنات عام   1960؛ نالت درجة 

البكالوريوس في اللغة اإلجنليزية وآدابها والتربية من كلية بيروت 

للبنات في لبنان عام   1964؛ نالت درجة املاجستير في األدب 

اإلجنليزي من اجلامعة األمريكية في بيروت عام 1967 وإجازة 

)  .M.Lit (  عام 1974؛ عملت في مجال تدريب   في اآلداب 

وتشرين  الثاني/نوفمبر   1966 سبتمبر/أيلول  بني  املعلمات 

1975؛ كانت أيضا محاضرة غير متفرغة في جامعة بيت حلم 

)من  مديرة  كنائبة  عملت  وبيرزيت   )1976(؛   )1975-1974(

كانون األول/ديسمبر 1975- متوز/يوليو 1983( ثم مديرة )من  آب/أغسطس 1983-أيلول/

سبتمبر 1994( في كلية تدريب املعلمات في رام الله التابعة لوكالة الغوث  إلغاثة وتشغيل الالجئني 

الفلسطينيني؛ شغلت منصب مديرة عامة للهيئة الفلسطينية املستقلة  حلقوق املواطن؛ عضو مجلس 

إدارة في عدد من املنظمات الفلسطينية مثل جمعية الدراسات العربية،  مركز القدس للنساء، 

ومركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي؛ عضو في جلنة االنتخابات املركزية  خالل االنتخابات 

الفلسطينية لعام 1996 و 2005؛ عينت وزيرة التعليم والتعليم العالي في عام 2007.  

العلمي،مصطفى)2007-1922(
روضة  مدرسة  في  درس  1922؛  عام  القدس  مدينة  في  ولد 

اجلامعة  درس  في  1937؛  عام  بيروت  إلى  انتقل  املعارف؛ 

األمريكية في بيروت ملدة عامني؛ عاد إلى القدس وعمل في شركة 

التجارة التابعة لعائلته   )احملاصيل الغذائية والنباتية( وذلك إثر 

تراجع صحة والده عام 1939؛ عضو مؤسس في شركة كهرباء 

حتى  أمنائه  مجلس  وعضو  صندوقه  وأمني  القدس   محافظة 

تقاعده عام 1968؛ عضو مؤسس لشركة  سجائر القدس في 

بيت حلم عام 1960 وكان مديرها العام ورئيس أمناء شركة 

سجائر القدس؛ حاول  تأسيس شركة اسمنت فلسطينية ولكنه لم 

يحصل على ترخيص من قبل السلطات اإلسرائيلية؛ أسس  شركة االستثمار العربية عام 1994 

 والشركة العربية للخدمات الطبية عام 1995 توفي في رام الله في  أيار 2007 ودفن في القدس.  
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العلمي،موسى)1984-1897(
ولد في مدينة القدس عام 1897؛ جنل فيضي العلمي؛ التحق 

باملدرسة الدستورية في القدس ثم  في كلية الفرير؛ فرض جتنيده 

في اجليش العثماني خالل احلرب العاملية األولى؛ درس احلقوق 

في  جامعة كامبردج عام 1922؛ عاد إلى فلسطني وعمل محام 

بني   1925-1929؛  الفترة  في  البريطانية  اإلدارة  مع  مساعد 

القدس  العامة في  النيابات  دائرة  عمل في سلك احملاماة في 

التابعة لإلدارة البريطانية )من  عام 1929-1932(؛ السكرتير 

اخلاص للمندوب السامي البريطاني )من عام 1932-1933(؛ 

وكيل النائب  العام في دائرة النيابات العامة في القدس )1933-

1936(؛ شارك في عدة لقاءات وحوارات مع رئيس  الوكالة اليهودية دافيد بن غوريون بني 1934-

1936؛ النائب العام في دائرة النيابات العامة سنة 1936  ولكنه أقيل من منصبه سنة 1937 

ملشاركته في ثورة عام 1936-1939 مع سماحة املفتي احلاج أمني  احلسيني؛ عاش في املنفى 

في بيروت وبغداد بني 1937 و1942؛ عضو الوفد الفلسطيني املفاوض في  مؤمتر لندن في قصر 

سان جيمس في شباط/فبراير 1939؛ املمثل الوحيد الذي انتدبته األحزاب  السياسية الفلسطينية 

للمشاركة في اللجنة التحضيرية للمؤمتر العربي العام )مؤمتر االسكندرية( في  أيلول/سبتمبر 

وتشرين األول/أكتوبر 1944 الذي مهد الطريق لتأسيس جامعة الدول العربية عام 1945  وتضمن 

وضع »بروتوكول اإلسكندرية« الذي تضمن في ذلك الوقت عهد الدول العربية بإنقاذ فلسطني؛ 

ورث  عن والده قطاعات واسعة من األراضي؛ كان وراء فكرة تأسيس املشروع اإلنشائي العربي 

وأسس  صندوقا قوميا عربيا ملساعدة املزارعني الفلسطينيني الستعادة أراضيهم عام 1945؛ 

أسس مكاتب  معلومات حول القضايا العربية في بيروت، لندن )1945(، القدس )املكتب العربي 

الصناعي في  عام 1946( وواشنطن؛  بعد نكبة عام 1948، أسس مركز التدريب الزراعي – 

أريحا؛ توفي في 8 حزيران/يونيو    1984 في القدس.  

العمد،عصامصدقي)1928-(
في  االبتدائي  تعليمه  تلقى  1928؛  عام  نابلس  مدينة  في  ولد 

نابلس، وتخرج من املدرسة الصالحية  الثانوية؛ التحق بعد ذلك 

بكلية النجاح الوطنية في نابلس، ثم سافر إلى القاهرة والتحق 

اشترك  عام 1952  في  ؛  املصرية  في  اجلامعات  الطب  بكلية 

في مهرجان الشعر السنوي الذي يقام في اإلسكندرية  جلميع 

شعرائها، ونال اجلائزة الثالثة؛ بعد تخرجه التحق للعمل بوكالة 

عقب  مخيم  في  أريحا  في  مدينة  طبيبًا  وعمل  الالجئني،  غوث 

العام في األردن  العربي واألمن  جبر؛ عمل طبيبًا في اجليش 

الغزلية  منها  واألشعار  القصائد  من  الكثير  عام 1955؛  كتب 

ومنها الوطنية التي تناولت أحداث االنتداب البريطاني  والنكبة 

صبرا  ومجزرة  الستة  األيام  وحرب   1948 عام  الفلسطينية 

وشاتيال؛ في عام 1960 طلب حتويله  إلى طبيب مدني؛ افتتح 

عيادة خاصة في عمان؛ أصبح رئيس األطباء، ورئيس جمعية )عيبال( لألدباء  األردنيني؛ وعضو 

في احتاد الكتاب األردنيني؛ ألف دواوين شعرية عدة وأصدرها على مراحل، كان آخرها  عام 

1993 بعنوان حصاد السنني.   

العمد،عندليب)1979-1899(
ولدت في نابلس عام 1899؛ مثل العديد من نساء نابلس في 

زمنها، لم تتمكن من تكملة حتصيلها  الدراسي فتعلمت اخلياطة 

وفتحت مشغال دربت فيه الفتيات على إعداد املالبس؛ نشطت 

عام 1922  هاشم  مرمي  أسستها  التي  النسوية  في  املجموعة 

والتي عملت على حتسني ظروف املرأة من  خالل العمل اخليري 

والنشاط االجتماعي والسياسي مثل املشاركة في إضراب عام 

1936؛ شاركت  أيضا في تأسيس جلنة التعاون والثبات )التي 

كانت جناحا نسويا ملقاومة احلركة الصهيونية(؛ عضو  مؤسس 

االحتاد  رئيسة  عام 1945؛  نابلس  في  رياضي  ثقافي  لنادي 

بادرت  الفلسطينية  النكبة  وفاتها؛ خالل  وحتى  عام   1948  منذ  نابلس  في  العربي  النسائي 

بتأسيس دار لتوليد النساء ودربت الفتيات على  إسعاف اجلرحى إضافة إلى دار لليتيمات؛ كانت 

رئيسة الفريق الذي أسس مستشفى االحتاد النسائي  العربي ومستشفى أطفال الالجئني عام 

1950 ومعهد النور للكفيفات عام 1962؛ رئيسة احتاد اجلمعيات  اخليرية في منطقة نابلس 

بني 1958-1975؛ حضرت املؤمتر الوطني الفلسطيني األول عام 1964؛ كانت  عضوا مؤسسا 

عام 1979. األول/أكتوبر  تشرين  في 23  توفيت  عمان؛  في  األحمر  للهالل  التنفيذية   للجنة 

العمد،محمدأحمد)1916-(
من مواليد مدينة نابلس سنة 1916؛ تتلمذ في مدرسة النجاح 

بعد  الثانوية  أثناء  دراسته  العرب  القوميني  بحركة  والتحق 

بأستاذه واصف كمال وممدوح السخن؛ تخرج من  تأثر  أن 

ثانوية النجاح سنة 1935  والتحق بالبنك العربي في القدس؛ 

استقال إلمتام دراسته في دار العلوم مبصر )التي أصبحت 

تابعة  جلامعة القاهرة فيما بعد( متخصصا في اللغة العربية 

والدراسات اإلسالمية؛ عاد إلى مدينة نابلس حيث  عمل مدرسا 

في مدرسة النجاح الوطنية وأسس مع زمالئه النادي الرياضي 

األدبي والنادي العربي وفرع  لإلخوان املسلمني؛ عمل مدرسا 

للغة العربية في كلية النجاح عام 1939- 1971 حيث تسلّم 

اعتقل  السيد قدري طوقان؛  بعد وفاة  املعلمني(  النجاح ومعهد  )كلية  النجاح  إدارة  مؤسسة 

لنشاطه  السياسي وانتقل من سجن نابلس إلى سجن عمان ثم معتقل اجلفر الصحراوي؛شغل 

منصب  نائب  رئيس وعضو بلدية نابلس من عام 1951 – 1976 حني قدم املجلس استقالته 

للحاكم العسكري  اإلسرائيلي؛ ترشح ضمن قائمة تتألف من ثمانية أعضاء، سبعة من احلزب 

العربي وهو كعضو واحد عن  حركة القوميني العرب وفاز في املركز األول؛  مت اعتقاله أكثر من 

مره بعد االحتالل اإلسرائيلي عام   1967؛ استقال من منصبه كمعلم في كية النجاح ومعهد 

املعلمني، وتقاعد في نابلس؛ ال زال يقطن في  نابلس. 

عمرو،نبيلمحمود)1947-(
ولد في دورا )قضاء اخلليل( عام 1947؛ درس احلقوق في 

وتلفزيون(  اإلعالم   )إذاعة  في  دبلوم  نال  ثم  دمشق  جامعة 

الفلسطينية  الشعبية  املنظمات  مسؤول  القاهرة؛  جامعة  من 

إذاعات  عام  مسئول  1971؛   -   1969 عام  بني  سوريا  في 

منظمة التحرير الفلسطينية في األعوام 1973- 1988؛  املمثل 

السابق  ملنظمة التحرير الفلسطينية في موسكو بني 1988-

1993؛ مؤسس ومحرر مشارك لصحيفة احلياة  اجلديدة منذ 

اإلذاعة  لسلطة  رئيسًا  عمل  1994؛  الثاني/نوفمبر  تشرين 

الكتاب  العامة الحتاد  الفلسطيني؛ عضو  األمانة  والتلفزيون 

والصحفيني الفلسطينيني؛ مستشار الرئيس ياسر عرفات لشؤون اإلعالم؛  كان رئيس صوت 

فلسطني؛ انتخب عضوا في املجلس التشريعي الفلسطيني )منطقة اخلليل( في  انتخابات كانون 

الثاني/يناير 1996؛ وزير الشؤون البرملانية منذ آب/أغسطس 1998 )وحتى استقالته في 

 أيار/مايو 2002(؛ عني وزيرًا لإلعالم في حكومة السلطة الفلسطينية في 30 نيسان/أبريل 

2003؛ عضو  زائر )بحث وتدريس( في معهد واشنطن لسياسات الشرق األوسط عام 2004؛ له 

عدة مقاالت وكتب  منها: ألف أيام احلب واحلصار )1983( وألف يوم في موسكو )1995(، عينه 

الرئيس محمود عباس )أبو  مازن( مستشارًا إعالميًا للرئيس عام 2006، ُعني سفيرًا للسلطة 

الوطنية في جمهورية مصر العربية  في حزيران 2008.

عمرو،ياسر)2002-1930(
ولد في دير رازح، دورا اخلليل عام 1930؛ تعلم في مدرسة 

دورا االبتدائية ثم درس الثانوية في مدرسة  البركة ثم مدرسة 

بيلي عني سارة )احلسني بن علي حاليًا( وتخرج في نيسان 

1948؛ مت تعيينه معلما  في وزارة املعارف األردنية في 2 كانون 

الثاني/يناير 1951 حيث عمل في مدارس اخلضر  وصوريف 
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 والظاهرية؛ انتسب للدراسة اجلامعية في مصر ملدة سنة )1954-1955( ثم التحق بكلية احلقوق 

العربي  البعث  إلى حزب  انضم  الثاني/نوفمبر 1959؛  في  جامعة دمشق وتخرج في تشرين 

االشتراكي عندما  كان في سوريا وأحد قادتها في منطقة بيت حلم/اخلليل بعد عام 1967؛ تدرب 

في مكتب عبد اخلالق  يغمور للمحاماة في القدس قبل مزاولته احملاماة في مكتبه اخلاص في 

محافظة اخلليل؛ رشح نفسه  النتخابات مجلس النواب وجنح في االنتخابات عام 1962؛ اعتقلته 

املعارضة مثل جنيب األحمد  القوات األردنية في 21 نيسان/ابريل   1963 مع بعض أعضاء 

وأسحق الدزدار وداود احلسيني ومت إرساله  إلى معتقل اجلفر الصحراوي )وذلك بعيد إعالن 

الوحدة بني مصر وسوريا والعراق في 17 نيسان واستقالة  رئيس احلكومة سمير الرفاعي في 20 

نيسان 1963 وإعالن األحكام العرفية في األردن(؛ مت إطالق  سراحه في تشرين األول/أكتوبر 

1963؛ قامت منظمة التحرير بتفويضه بالذهاب إلى أميركا الوسطى  إلعالن قيام املنظمة وتلقي 

الدعم لها عام 1964؛ قامت إسرائيل بإبعاده من الضفة الغربية في 6 أليلول   1968 وانتقل إلى 

األردن؛ شارك في مفاوضات اتفاق القاهرة الذي تضمن هدنة بني منظمة التحرير  واللبنانيني 

عام 1969؛ عضو مستقل في اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير منذ 7 شباط/فبراير 1969  وأمني 

سرها؛ مسؤول عن دائرة التربية والتعليم في منظمة التحرير؛ أعيد تعيينه في اللجنة التنفيذية 

 ملنظمة التحرير في شباط/فبراير 1990 ومت إعادة انتخابه عام 1991؛ عضو في اللجنة التنفيذية 

ملنظمة  التحرير؛ انتقل إلى فلسطني في 20 حزيران/يونيو 1994؛ وزير التربية والتعليم في السلطة 

الفلسطينية  حتى استقالته في أيار/مايو1997 وتأسيس حكومة فلسطينية أخرى في 5 آب/

أغسطس 1998؛ توفي  في كانون األول/ديسمبر 2002.

عمر،عبدالرحيم)1993-1929(
ولد في جيوس )قضاء طولكرم( عام 1929؛ درس في قلقيلية 

درس  حيث  عام   1949،  لندن  بجامعة  التحق  ثم  وطولكرم 

معلمًا  وعمل  عاد  القدمي؛  والتاريخ  واإلجنليزي  العربي  األدب 

حيث  الكويت  إلى  انتقل  -  1953؛   1949 بني  جيوس  في 

عمل في مجال التدريس حتى عام 1959؛ استقر في األردن 

وفي  عام 1965(  )حتى  األردنية  اإلذاعة  هيئة  عمل  في  حيث 

القسم الثقافي لوزارة اإلعالم في األردن )1965(  وساهم في 

إصدار مجلة أفكار؛ عمل رئيسًا للقسم الفلسطيني لدى وزارة 

لدائرة  ومديرًا   1970 عام  األردنية  اإلذاعة  ملدير  مساعدًا  1967  ثم  عام  األردن  في  اإلعالم 

في  عامود  وكاتب  أيضا  ككاتب مسرحي وشاعر  عام 1971؛ عمل  منذ  فيها  والفنون  الثقافة 

القدس  وسام  نال  الكتاب  األردنيني؛  رئيس الحتاد  أول  عام 1974  منذ  أصبح  الرأي؛  مجلة 

والعمل  الشعر  والنثر   كتب  1990؛  عام  الفلسطينية  الثقافة  وزارة  قبل  من  والفنون  للثقافة 

 املسرحي والدراسات؛ من أعماله تل العرايس )1965(؛ توفي في 12 أيلول/سبتمبر   1993.

العمري،وليد)1957-(
العالقات  درس  1957؛  عام  عامر(  بن  )مرج  صندلة  في  ولد 

ونال  درجة   )1981  -1977( العبرية  اجلامعة  في  الدولية 

البكالوريوس؛ دبلوم عالي في الصحافة واالتصاالت من جامعة 

رامات أفيف عام 1988؛ عمل مراساًل  للشؤون اإلسرائيلية في 

مجلة الدراسات الفلسطينية في القدس )1989-1992( ثم في 

دار اخلدمات  الصحفية الفلسطينية في القدس )1979 -1990( 

حيث كان مسؤوالً عن مكتب الشؤون اإلسرائيلية عام   1985؛ 

مراسل لدى راديو الشرق   Radio Orient  منذ عام 1990، 

كولتي ملتي  1995(  وراديو  )عام    MBC  ال محطة  في  ثم 

  Multi Kulti  في برلني )منذ عام 1995( وصحيفة املستقبل 
اليومية )1999-2000(؛  يعمل أيضا كمنسق لبرنامج التدريب اإلذاعي في معهد اإلعالم التابع 

جلامعة بير   زيت منذ عام 1996؛  مدير مكتب محطة »اجلزيرة« في فلسطني منذ عام 1996؛ نال 

جائزة فلسطني الدولية للصحافة عام   2000؛ حصل على جائزة تقديرية من صندوق األراضي 

في  املميز  اإلعالمي  لدورة  عام   2000      United Holy Land Fund   املتحدة املقدسة 

أحداث االنتفاضة الفلسطينية واالجتياحات العسكرية اإلسرائيلية،  إضافة إلى جائزة »الشخصية 

اإلعالمية« من نادي الصحافة العربي عام 2001. 

عميرة،حنا)1948-(
ولد في الرملة عام  1948؛ انتقل مع عائلته إلى مدينة القدس عام 

1949؛ درس االبتدائية والثانوية في  البلدة القدمية في القدس 

في األعوام 1954- 1966؛ قامت سلطات االحتالل اإلسرائيلية 

بأسره بني  شباط/فبراير - أيلول/سبتمبر 1968؛ عمل في كلية 

اآلداب في جامعة بير زيت عام 1971؛ اعتقل مرة  أخرى من قبل 

السلطات اإلسرائيلية ملدة خمسة أعوام بني 1971- 1976؛ 

عضو هيئة إدارية رابطة  الصحفيني العرب بني 1981-1990؛ 

عام  منذ  الفلسطيني  الشعب  حلزب  السياسي  املكتب  عضو 

1991؛  عضو اللجنة االستشارية للوفد الفلسطيني املشارك في 

مؤمتر مدريد للسالم عام 1991؛ عضو مجلس  وطني فلسطيني منذ عام 1996؛ عضو مؤسس 

ورئيس اللجنة التنفيذية للمركز الفلسطيني للسالم  والدميقراطية في القدس بني 1996- 2003؛ 

عضو مؤسس للجنة التنفيذية ملركز القدس للحقوق  االجتماعية والسياسية منذ عام 1997؛ عضو 

اللجنة الفلسطينية الوزارية لشؤون القدس بني 2002-   2004؛ مت اختياره أمينا عاما حلزب الشعب 

الفلسطيني )مع مصطفى البرغوثي وعبد املجيد حمدان(  في املؤمتر الثالث حلزب الشعب في رام 

الله في تشرين األول/أكتوبر 1998؛ خلف بشير البرغوثي في  عضوية اللجنة التنفيذية ملنظمة 

التحرير الفلسطينية منذ عام 2001، ممثاًل حلزب الشعب؛ نال درجة  املاجستير في األمن الدولي 

من جامعة وارنبورو  في بريطانيا عام 2002؛ كاتب عامود ومحلل سياسي  في عدد من الصحف 

 واملجالت مثل اليسار األهلي )مصر(، الطريق )رام الله(، اجلماهير)األردن( واحلقائق   )فرنسا(.  

عناني،جواد)1943-(
من  املاجستير  درجة  نال  1943؛  عام  اخلليل  مدينة  في  ولد 

جامعة فاندربيلت ودكتوراه في االقتصاد من  جامعة جورجيا 

في الواليات املتحدة؛ أسس مركز للدراسات في عمان-األردن 

)عام 1985( ويعمل كمدير  له؛ شغل عدة مناصب في احلكومة 

األردنية مثل: وزير العمل، وزير التموين، وزير الصناعة، وزير 

التجارة  والسياحة ووزير الشؤون اخلارجية، إضافة إلى كونه 

رئيسا للجمعية العلمية امللكية في األردن؛ عضو  الفريق األردني 

املفاوض منذ عام 1991 ومنسق عام ملفاوضات السالم بني 

1993-1995؛ مت تعيينه  عضوًا في مجلس األعيان األردني في 

تشرين الثاني/نوفمبر 1993؛ عمل مستشارا لألمير حسن بن 

 طالل؛ ثم رئيسًا للديوان امللكي في أول والية امللك عبد الله الثاني؛ وزير دولة للشؤون الرئاسية 

ووزير  إعالم بني 1993-1995؛ قام بتطوير مجموعة تكنولوجية أردنية وترأس مجلس إدارتها؛ 

رئيس وعضو عدد  من الهيئات اإلدارية للشركات األردنية؛ نشر العديد من األعمدة واملقاالت حول 

قضايا اقتصادية وسياسية  إضافة إلى كتابة القصص القصيرة.  

عناني،عصام)1935-(
درس  حلحول؛  من  لعائلة   1935 عام  )القدس(  لفتا  في  ولد 

الشافعي  مدرسة  اإلمام  في  الثانوية  ثم  الرملة  في  االبتدائية 

عام  )بكالوريوس  القاهرة  جامعة  في  احلقوق  درس  غزة؛  في 

1960( وفي جامعة دمشق   )دبلوم عام 1962(؛ عاد إلى القدس 

وتدرب في مكتب احملامي أنور اخلطيب؛ أسس مكتبا للمحاماة 

 مع احملامني إبراهيم بكر، يحيى حمودة وعلي السفاريني في 

القدس حتى حرب عام 1967 بعد  االحتالل اإلسرائيلي؛ افتتح 

واالستشارة  زاول احملاماة  القدس حيث  في  له  مكتبا خاصا 

القانونية وكان  محاميًا ووكياًل ملجلس األوقاف اإلسالمي وعدد 

من الشركات والبنوك؛ عمل قاضيا في محكمة الصلح  في رام 

الله عام 1967 حتى عام 1973؛ شارك مع عثمان احلالق في تأسيس وحترير صحيفة النهار 

 حتى مت إغالقها في أيار/مايو 1995؛ كاتب عمود في صحيفة القدس اليومية ويزاول مهنة 

احملاماة في  الضفة الغربية.  
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عناني،نبيل)1943-(
ولد في اللطرون )قرب عمواس( عام 1943؛ نشأ في حلحول 

)قرب اخلليل(؛ درس في جامعة  اإلسكندرية وتخرج بإجازة في 

الرسم  العمل في مجال  بدأ  الزيتي؛  الفنون اجلميلة/التصوير 

والنحت  والسيراميك؛ مدرس ملادة الفن في معهد تدريب املعلمني 

 1971 بني  عامي  وذلك  الغوث(  لوكالة  )التابعة  الله  رام  في 

املعلمات  تدريب  اليدوية في مركز  الفن واحلرف  علم  و1972؛ 

وكلية العلوم التربوية في رام  الله بني 1972-2003 ورئيس قسم 

في  عام 1972  األول  معرضه  أقام  عام 1998؛  فيها  الفنون 

جمعية  الشابات املسيحية في القدس وشارك منذ ذلك الوقت في 

عدة معارض محلية ودولية؛ عضو جلنة  األبحاث والتراث الشعبي 

الفلسطيني في جمعية إنعاش األسرة في رام الله )عام 1980-2005(؛ عضو  مؤسس لرابطة 

الفنانني التشكيليني الفلسطينيني بني 1975-2005 )ورئيسها املنتخب بني 1985-1986  وعام 

1997(؛ عضو مؤسس ملركز الواسطي للفنون في القدس عام 1992؛ عضو جماعة التجريب 

 واإلبداع في رام الله عام 1998؛ رئيس جلنة تأليف مناهج التربية الفنية الفلسطينية بني 1994-

1995؛  نال أول جائزة فلسطينية للفنون التشكيلية عام 1997؛ أكمل تعليمه ونال درجة املاجستير 

في اآلثار  اإلسالمية من جامعة القدس عام 1998؛ مت انتخابه رئيسا لرابطة الفنانني التشكيليني 

الفلسطينيني  عام 1998؛ عضو جلنة اجلوائز الفنية والثقافية الفلسطينية بني 1998-1999؛ 

أسس وصمم، مع سليمان  منصور، متحف الفولكلور الفلسطيني في جمعية إنعاش األسرة في 

رام الله؛ علم الفنون اجلميلة في  جامعة القدس عامي 2003 - 2004؛ عضو مؤسس  في اجلمعية 

الفلسطينية للفن املعاصر في رام الله  عام 2003؛ عضو الهيئة العمومية ملركز خليل السكاكيني 

الفلسطيني عام 1997؛أقام عددا من  للفن  التشكيلي  الدولة  الله؛ حصل على جائزة  رام  في 

اللوحات اجلدارية/التماثيل مثل متثال احلرية على  مبنى املقاطعة في رام الله )عام 2002(؛ مؤلف 

مشترك لعدد من الكتب مثل األزياء الشعبية  الفلسطينية )1984(، ودليل فن التطريز الفلسطيني   

   )مع سليمان منصور، 1986(. 

عنبتاوي،صالحالدينمحمد)1918-1996(
النجاح  نابلس عام 1918؛ أنهى دراسته في مدرسة  ولد في 

في  األمريكية  في  اجلامعة  الطب  درس  نابلس؛  في  الوطنية 

بيروت وتخرج عام 1941؛ تخصص الحقًا في طب األطفال في 

اجنلترا، وتخرج في   1950؛ انضم إلى حركة القوميني العرب 

عهد  في  العرب  العمال  جمعية  آخرين  مع  أسس  في 1950؛ 

الرياضية والثقافية في  النشاطات  البريطاني؛ شجع   االنتداب 

نابلس؛ انتخب عضوًا في بلدية نابلس في   1951؛ عضو في أول 

مجلس وطني فلسطيني في 1964؛ أسس مع آخرين جمعية 

نابلس ملكافحة  األمية وأول مراكز طب أطفال في فلسطني في 

1966؛ أبعدته إسرائيل في 25 تشرين األول/أكتوبر   1968؛ انتخب رئيسًا جلمعية الفيزيائيني 

األردنيني من 1969- 1975 ونائب رئيس الحتاد األطباء العرب من   1975- 1979؛ عاد إلى 

نابلس في 30 حزيران/ يونيو 1994؛ توفي في عمان في 25 آب/أغسطس 1996. 

عنبتاوي،منذر)1990-1929(
ولد في مدينة نابلس عام 1929؛ درس في جامعة اإلسكندرية 

القانون  في  1953؛  دكتوراه  عام  احلقوق  في  شهادة  ونال 

عمل  1962؛  عام  هولندة  في  خرونينغن  جامعة  من  الدولي 

مدعيا  ثم  بني 1956-1954  العدل  الليبية  وزارة  في  محاميًا 

عاما في األردن )1957-1958(؛ عمل مستشارا في الدائرة 

1963-1964؛  بني  الكويتية  اخلارجية  وزارة  السياسة  في 

الفلسطيني عام 1965؛  القومي  أصبح مديرا عاما للصندوق 

 علم في جامعة بيروت العربية في الفترة بني 1965-1968 ثم 

في اجلامعة األردنية بني 1968-1975؛  عمل ملدة 13 عاما في 

 مركز حقوق اإلنسان لدى األمم املتحدة في جنيف ابتداء من عام 1976؛ توفي  عام 1990.

عنبتاوي،وصفي)1903-1984(
ولد في نابلس في 1903؛ أنهى دراسته الثانوية في مدرسة 

في  اإلجنليزية  أستاذًا  للغة  عمل  القدس؛  في  جورج  سانت 

في  البكالوريوس  على  نابلس؛ حصل  في  الصاحلية  مدرسة 

التاريخ واجلغرافيا من  اجلامعة األمريكية في بيروت في 1926 

كامبريدج في 1934)في  املاجستير من جامعة  على  والحقًا 

 اجلغرافيا والتاريخ(؛ عمل محاضرًا في الكلية العربية ومدرسة 

الرشيدية في القدس، ثم مفتش في وزارة  املعارف في فلسطني 

إذاعة  من  دعي  1948؛  حتى  البريطاني  االنتداب  عهد  في 

الشرق األدنى ليسجل  سلسلة من احملاضرات في اجلغرافيا، 

والتي بثت كجزء من البرنامج التعليمي لإلذاعة؛ أصبح مفتشًا  مختصًا في وزارة التربية والتعليم 

السورية حتى 1950؛ ثم أصبح مسؤوالً عن مدارس األونروا في سوريا  من 1950- 1952؛ 

الحقًا عمل في البنك العربي في عمان؛ بعد استقالته، عاد ملهنة التعليم وعمل  بروفسورًا في 

اجلغرافيا في اجلامعة األردنية وأعطى دورات في اجلغرافيا في الكلية العسكرية امللكية  في 

الزرقاء؛ عني وزيرًا للمالية في احلكومة األردنية من 19 نيسان/أبريل حتى 27 حزيران/يونيو 

العربية الذي مقره في  اللغة  العالي األردني ومجمع  التعليم  1970؛  كان عضوًا في مجلس 

دمشق، سوريا؛ كتب  ونشر أكثر من 30 كتابًا في علوم اجلغرافيًا؛ توفي في 1984. 

عواد،حنان)1951-(
ولدت في مدينة القدس عام 1951؛ نالت دبلوم في التربية من 

معهد املعلمات عام 1970؛ حصلت على درجة البكالوريوس 

في األدب العربي من جامعة بيروت  العربية عام 1974، ودبلوم 

الدراسات العليا في النقد األدبي من جامعة األزهر الشريف 

في القاهرة عام   1976، إضافة إلى بكالوريوس وماجستير من 

معهد الدراسات اآلسيوية واألفريقية في القدس عام 1977؛ 

ماكجيل  بجامعة  ثم  بريطانيا  في  أكسفورد  بجامعة   التحقت 

 McGill University  في مونتريال، كندا، حيث  حصلت 

على ماجستير آخر في األدب العربي والدراسات اإلسالمية 

عام 1981؛ أعدت أطروحة الدكتوراه  في اجلامعة نفسها حول »املرأة في أعمال غسان كنفاني«؛ 

محاضرة في برنامج الدراسات اإلسالمية  في جامعة ماكجيل بني 1980-1982؛ رئيسة للجنة 

الشرق األوسط في أبحاث املتحف الوطني في كندا  بني 1980-1981؛ عادت إلى فلسطني 

كلية  ثم في  القدس بني   1982- 1986  الثقافية في جامعة  الدراسات  دائرة  رئيسة  وعملت 

حلم   )1983-1986(؛  وبيت  بيرزيت  جامعتي  في  محاضرة  عملت  الفترة  نفس  في  اآلداب؛ 

عام   1988    WILPF  واحلرية للسالم  العاملية  املرأة  ملنظمة  فلسطني  فرع  ورئيس  مؤسسة 

ياسر  الفلسطيني  للرئيس  ثقافية  مستشارة  عملت  األوسط؛  الشرق  في  املنظمة  ومستشارة 

 عرفات؛ عضو مؤسس الحتاد الكتاب الفلسطينيني واألمينة العامة لالحتاد عام 1986؛ عضو 

مؤسس  الحتاد الصحفيني الفلسطينيني؛ مؤسسة ورئيسة فرع فلسطني في الرابطة الدولية 

للقلم  Pen  International  عام 1992؛ مدير عام معهد الدراسات السياسية في مدينة 
 القدس؛ نشرت عددا من  األعمال منها اخترت اخلطر )1988( وفصول االجتياح )2004(. 

عواد)األمني(،عربي)أبوالفهد()1927-(
للغة  معلمًا  تخرجه  بعد  نابلس(؛ عمل  )قرب  ولد في سلفيت 

العربية وآدابها؛ نشط في احلزب الشيوعي  األردني وكان أمينا 

عاما للحزب في الضفة الغربية؛ مت اعتقاله ملدة 11 عامًا من قبل 

السلطات األردنية؛  شارك في تأسيس اجلبهة الوطنية الفلسطينية 

عام 1973؛ أبعدته إسرائيل لنشاطه في اجلبهة في  كانون األول/

ديسمبر 1973؛ أسس املنظمة الشيوعية الفلسطينية في لبنان 

كفرع للحزب عام 1980   )الذي لم يدم طويال(؛ أسس احلزب 

الشيوعي الفلسطيني في لبنان، الذي دعا إلى الكفاح املسلح 

وال  زال أمينًا عامًا له؛ عضو مجموعة دمشق العشرة والقوات 

 الوطنية واإلسالمية وهو تآلف األحزاب  الفلسطينية ال 14 التي ظهرت خالل االنتفاضة الثانية.  
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عودة،رسمية)1947-(
ولدت في لفتا عام 1947؛ ُهجرت مع عائلتها مع أحداث النكبة 

إلى رام الله عندما كانت تبلغ سبعة  أشهر؛ نشطت وهي طالبة 

في مختلف النشاطات الطالبية والكشفية، انضمت إلى حركة 

إنهاء  بعد  عمرها؛  من  الثالثة عشر  تبلغ  ولم  القوميني  العرب 

دراسة الثانوية العامة عملت في سلك التربية والتعليم  ملدة عام 

ثم  التحقت بجامعة بيروت العربية لدراسة علم االجتماع؛ عادت 

 28 في  فاعتقلت  الصيفية  خالل  العطلة  الغربية  الضفة  إلى 

شباط/فبراير عام 1969 بتهمة تنفيذ عمليتي تفجير في القدس 

  )إحداها على سوبر ماركت واألخرى على القنصلية البريطانية(؛ صدر عليها احلكم بثالثة مؤبدات 

وعشر  سنوات وكانت حينها عضو في اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني منذ عام 1967؛ أمضت 

في املعتقالت  اإلسرائيلية ما يزيد على 10 أعوام معظمها في نيفي تيرتسا في الرملة إضافة 

إلى معتقالت نابلس  وغزة، حيث قاومت شتى أنواع التعذيب اجلسدي والنفسي واجلنسي )مت 

تدوين إحدى هذه احلوادث  عندما قام جنود االحتالل بتعريضها لالعتداء اجلنسي أمام والدها(؛ 

فقدت بصرها وهي في املعتقل ملدة  شهر واحد نتيجة لرش الغاز على وجهها مباشرة داخل 

زنزانتها؛ حاولت الهرب من معتقل نيفي تيرتسا  بعد أن حفرت نفقا حتت األرض،   إال أنه ألقي 

القبض عليها في اللحظات األخيرة؛ مت نفيها خارج الوطن  عام 1979 في اتفاقية تبادل أسرى )  

 عملية النورس (  متت في مطار جنيف،   منها إلى ليبيا فدمشق ثم  لبنان حيث استقرت وواصلت 

نشاطاتها النضالية على الصعيدين السياسي واالجتماعي؛ انتخبت عضوًا  في اللجنة املركزية 

العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني منذ املؤمتر الرابع عام 1980 وفي املجلس    اإلداري 

لالحتاد العام للمرأة الفلسطينية منذ املؤمتر العام الثالث في شباط/فبراير عام 1980؛ عضو 

في  املجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثامنة عشرة في نيسان/إبريل عام 1987، انتقلت 

إلى مخيم  اليرموك في سوريا اثر االجتياح اإلسرائيلي على لبنان عام 1982 وبعد أقل من عام 

انتقلت إلى األردن،  حيث عملت في مؤسسة شؤون العائدين في منظمة التحرير باألردن والتحقت 

بكلية إدارة األعمال في  اجلامعة األهلية في عمان عام 1994 حيث تخرجت بدرجة البكالوريوس؛ 

عادت إلى   ربوع الوطن احملتل  عام 1996 وتخرجت من كلية احلقوق في جامعة القدس عام 

2000؛ تعمل حاليًا في مجال احلقوق في  رام الله وتواصل نشاطاتها على صعيد املرأة من خالل 

االحتاد العام للمرأة الفلسطينية. 

   

عودة،سمير)1951-1994(
ولد في البلدة القدمية، القدس عام 1951؛ تعلم في كلية الفرندز 

في رام الله وتخرج عام 1969؛ في  العام نفسه قامت قوات 

إلكمال  سافر  عائلته؛  منزل  مبداهمة  اإلسرائيلية  االحتالل 

حتصيله العلمي في  والية كاليفورنيا في الواليات املتحدة؛ كان 

ناشطا في جمعية الطلبة العرب؛ أحد مؤسسي االحتاد العام 

 للطلبة العرب في شيكاغو، الواليات املتحدة؛ من مؤسسي مركز 

اجتماعي عربي في شيكاغو وعضو  جلنتها املركزية؛ عضو في 

املجلس الوطني الفلسطيني؛ عاد إلى فلسطني في 10 تشرين 

األول/أكتوبر   1994 بعد 24 عاما من الغربة؛ توفي إثر سكتة 

قلبية في اليوم التالي – 11 تشرين األول/أكتوبر 1994. 

عودة،)الشيخ(عبدالعزيز)1951-(
مع  أسس  مصر؛  في  درس  1951؛  عام  غزة  مدينة  في  ولد 

زمالئه فتحي الشقاقي وبشير موسى  حركة اجلهاد اإلسالمي 

الرئيس  اغتيال  بعد  ثالثتهم من مصر  نفي  )ومت  عام 1979 

أنور السادات عام   1981 عادوا بعدها إلى األراضي احملتلة، 

حيث باشروا العمل على مأسسة حركة اجلهاد اإلسالمي في 

 فلسطني(؛ عمل واعظا ومحاضرا في الدراسات اإلسالمية في 

مدينة غزة؛ قامت السلطات اإلسرائيلية  بإبعاده  من غزة – مع 

زميله فتحي الشقاقي- عام 1988 بتهمه »حتريض الناس على 

املشاركة في  االنتفاضة«؛ انتقل بعدها إلى لبنان؛ يعد الزعيم 

الروحي حلركة اجلهاد اإلسالمي؛ اتهمته اإلدارة األمريكية   «باإلرهاب« في كانون الثاني/يناير 

عام 1995؛ وكان على قائمة املتهمني »باإلرهاب« الذين أدانتهم وزارة  العدل األمريكية في تامبا، 

فلوريدا في شباط/فبراير 2003 .  

عودة،كلثوم)1962-1892(
ولدت في الناصرة عام 1892؛ درست في املدرسة املسكوبية 

التدريس؛  في  مجال  عملت  جاال؛  بيت  وثانوية  الناصرة  في 

عرفت  حيث  روسيا  إلى  معه  وانتقلت  روسيًا  طبيبًا  تزوجت 

روسيا  في  الزراعة  مجال  عملت  في  فاسيليفا«؛   – ب«عودة 

وأكملت تعليمها متخصصة في اللغة العربية وآدابها؛ نالت درجة 

األستاذية   )بروفيسور( عام 1928 بعد نشر أطروحتها حول 

اللهجات العربية احمللية؛ كانت خبيرة في اللهجات  الفلسطينية 

والتقاليد العربية من منطلق سوسيولوجي وكانت مرجعًا رئيسيًا 

للمستشرقني الروس؛  تقلدت وسام »الصداقة بني الشعوب« من 

االحتاد السوفياتي إضافة إلى وسام القدس من منظمة التحرير  الفلسطينية؛  خالل زيارتها 

إلى فلسطني عام 1928؛ عرض عليها املفتي احلاج أمني احلسيني تسلم  مسؤولية إدارة التربية 

والتعليم في دائرة املعارف ولكنها اعتذرت عن العمل حتت إدارة االنتداب  البريطاني؛ كتبت 

عن زيارتها إلى يافا عام 1928؛ وجهت رسالة إلى الرئيس السوفياتي ستالني تعارض  فيها 

الدعم السوفياتي لدولة إسرائيل، األمر الذي أدى إلى اعتقالها ومت اإلفراج عنها بعد تدخل عدد 

من  املثقفني؛ ألفت عددًا من الكتابات حول األدب العربي وترجمت بعض األعمال بني الروسية 

والعربية؛  توفيت عام 1962 ودفنت في موسكو.  

عودة،محمدسعادة)تيسيرخالد()1941-(
دائرة  في  عام 1941؛ عمل  نابلس(  )محافظة  قريوت  في  ولد 

1963؛  عام  1960  وحتى  عام  من  الكويت  إذاعة  في  األنباء 

أملانيا  في  الدولية  والعالقات  والتاريخ  السياسية  العلوم  درس 

)1963-1972( )يحمل  درجة ماجستير في االقتصاد والعلوم 

في  بارز  عضو  أملانيا(؛  في  هايدلبرج  جامعة  من  السياسية 

االحتاد  العام للطلبة الفلسطينيني منذ عام 1963؛ عضو في 

احتاد الطلبة االشتراكيني في أملانيا في منتصف  الستينات؛ من 

مؤسسي االحتاد الشيوعي األملاني؛ انضم إلى صفوف اجلبهة 

الدميقراطية لتحرير  فلسطني منذ تأسيسها عام 1969 وعضو 

منتخب في جلنتها املركزية ومكتبها السياسي عام 1971؛  كتب في جريدة اجلبهة الدميقراطية 

احلرية حتت اسم سامي شاهني خالل السبعينات؛ عضو في  املجلس الوطني الفلسطيني منذ 

إلى  انتقل  لبنان )1972-   1982(؛  في  الدميقراطية  تنظيم اجلبهة  عام 1972؛ مسؤول عن 

عمان عام 1982 وكان مسؤوالً عن ملف العالقات الدولية للجبهة الدميقراطية وكانت  من بني 

مهامه قيادة منظمات اجلبهة في األراضي احملتلة )حتى عام 1991(؛ انتخب عضوًا في اللجنة 

 التنفيذية ملنظمة التحرير في جلسة املجلس الوطني املنعقدة في أيلول/سبتمبر 1991؛ مت تعيينه 

 مسؤوالً عن املكتب الوطني للدفاع عن األراضي ومقاومة االستيطان؛ انسحب من عضويته قي 

اللجنة  التنفيذية في أيلول/سبتمبر 1993 استنكارا على اتفاقية إعالن املبادئ في أوسلو؛ من 

بني الشخصيات  الفلسطينية التي عقدت سلسلة اجتماعات في عمان في كانون األول/ديسمبر 

1994 لتأسيس احلزب  الدميقراطي الفلسطيني؛ عاد لعضوية اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 

وشارك في التوقيع على بيان  يعارض اتفاقية أوسلو الثانية في 4 تشرين األول/أكتوبر 1995؛ 

مت اعتقاله من قبل القوات اإلسرائيلية في  شباط/فبراير 2003 خالل حملة على مكتبه قتل فيها 

شخصني عابرين؛ اعتقل من قبل السلطات  اإلسرائيلية لعدة أشهر في معسكر عوفر قرب رام الله 

ومت إطالق سراحه في حزيران/يونيو 2003؛ جنا  من هجوم على منزله في كانون األول/ديسمبر 

2003؛ رشح نفسه لالنتخابات الرئاسية الفلسطينية في  كانون الثاني/يناير 2005 وحصل على 

3.35% من األصوات؛ مسئول دائرة نابلس لدى اجلبهة  الدميقراطية؛ شارك في احلوار الوطني 

بعد جناح حركة حماس في انتخابات املجلس التشريعي  الفلسطيني عام 2006!    
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عودة،يعقوبمحمد)1943-(
القدس( عام 1943؛ هجر مع عائلته  لفتا )قرب  ولد في قرية 

خالل النكبة وأقاموا في البيرة ثم استقروا  في القدس )بعد عام 

1949(؛ ناشط في حركة القوميني العرب في بداية الستينات؛ 

درس في جامعة  بيروت العربية ثم عمل في تلفزيون الكويت ابتداء 

من عام 1963؛ أبعد من الكويت لنشاطه السياسي  وعاد إلى 

القدس عام 1966؛ عمل مدرسًا في املدرسة القبطية األرثوذكسية 

ثم في كلية مارتن لوثر  في القدس )1966 –     1969(؛ صدر عليه 

 – العامة  القيادة  إلى  النضمامه  نتيجة  باإلعدام  أحكام  ثالثة 

 اجلبهة الشعبية؛ تعرض للتعذيب املبرح في السجن؛ عام 1985 

مت إطالق سراحه بعد 17 عاما في  املعتقل وذلك بعد اتفاقية تبادل أسرى؛ أخذ يعمل في املركز 

الفلسطيني حلقوق اإلنسان في القدس  عام 1986؛ خالل االنتفاضة األولى تعرض لالعتقال 

اإلداري من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلية ملدة أربعة  أشهر ونصف ابتداء من عام 1988، عمل 

باحثًا في جمعية الدراسات العربية ثم في مركز أبحاث األراضي  في القدس وتخصص في قضايا 

حقوق اإلنسان وقضايا هدم املنازل الفلسطينية في القدس.  

عورتانيمروان)1949-(
ولد في عنبتا عام 1949؛ نال درجة البكالوريوس في الرياضيات 

في  والدكتوراه  في  بيروت  األمريكية  اجلامعة  من   1974 عام 

الرياضيات من جامعة ليهي  Lehigh  في الواليات املتحدة عام 

1980؛ عمل مدرسًا  للرياضيات في جامعة بيرزيت وفي اإلمارات 

مؤسس  1980-1993؛  بني  كورنل  وجامعة  املتحدة  العربية 

رئيس  1998؛   -1993 بني  الفلسطينية  الرياضيات   جلمعية 

1998؛  بني   1994-  الفلسطينية  الرياضيات  مسابقات  جلنة 

مؤسس ورئيس اللجنة التوجيهية لشبكة العلماء والتكنولوجيني 

مشروع  مدير  1996؛  عام  اخلارج  منذ  في  الفلسطينيني 

السياسات العلمية والتكنولوجية الوطنية عام 1997؛ رئيس مؤسسة ألفا  الدولية لألبحاث واملسح 

واملعلومات في رام الله منذ عام 2000؛ مستشار لبرنامج القيادات الشابة في  الشرق األوسط 

منذ عام 2001؛ أمني عام مؤسسة يونيفيرسال للتعليم     )مؤسسة أوروبية موجودة في  بروكسيل 

وسكرتاريتها في رام الله( منذ أيلول/سبتمبر 2003؛ مستشار رئيسي ملبادرة العلم  والتكنولوجيا 

في الشرق األوسط   )MIT(   منذ آذار/مارس  2005؛ عضو في جمعية إدارة املعرفة العربية  منذ 

عام 2005؛ له خبرة أيضا في مجال الرقص الشعبي الفلسطيني وعزف الشبابة.  

عورتاني،هشام)1941-(
األمريكية  اجلامعة  إلى  انتسب  1941؛  عام  عنبتا  في  ولد 

 1962 الزراعة  عام  في  البكالوريوس  درجة  ونال  بيروت  في 

في  محاضر  1966؛  عام  الزراعي  االقتصاد  في  وماجستير 

االقتصاد في جامعة النجاح الوطنية  بني 1977-2003؛ أكمل 

الزراعية من جامعة  التنمية  الدكتوراه في  دراسته ونال درجة 

مركز  في  مؤسس  عضو  1982؛  بريطانيا  عام  في  برادفورد 

األبحاث والدراسات الفلسطينية ورئيس الدائرة االقتصادية في 

 املركز؛ عضو مجلس أمناء املركز الدولي للدراسات السياسية 

واالقتصادية في اليونان؛ عضو جلنة  توجيهية في مشروع دراسة 

التحول االقتصادي في الدول املتجهة نحو االستقرار والسالم؛ 

عضو  املجلس االستشاري لبرنامج دراسات الالجئني في جامعة أكسفورد؛ مؤسس مركز األبحاث 

الزراعية  في جامعة النجاح الوطنية في نابلس؛ عضو الوفد الفلسطيني في املفاوضات االقتصادية 

مع إسرائيل  عام 1994- 1995 ومستشار الوفد الفلسطيني املفاوض؛ رئيس رابطة رجال األعمال 

الفلسطينيني منذ  عام 2000؛ مدير مركز تطوير القطاع اخلاص وعضو في رابطة رجال األعمال 

)نابلس، 1978(،  الغربية  الضفة  اقتصاد  والكتب منها  الفلسطينيني؛ كتب عددا من  املقاالت 

االقتصاد الفلسطيني في الضفة  الغربية وقطاع غزة بني 1967-2001 )نابلس، 2001(.   

عوض،مبارك)1943-(
ولد في مدينة القدس عام 1943؛ توفي والده عام 1948 نشأ 

في دار لأليتام تابع ملنظمة الكويكرز وفي  مدرسة املطران في 

القدس؛ قرر أن يصبح قسيسًا ونال بعثة للدراسة في جامعة 

القدس  إلى  عاد  املتحدة،  الواليات  تينسي      في  كليفالند في 

وعمل معلمًا في مدرسة املانونايت في بيت جاال؛ انتقل إلى 

 الواليات املتحدة عام 1969؛ درس في كلية بلوفتون في أوهايو 

نال  1973؛  البكالوريوس  عام  بشهادة  وتخرج   1970 عام 

  St. Francis   شهادة املاجستير من جامعة سان فرانسيس

في والية إنديانا عام 1978؛  انضم إلى منظمة الكويكرز ونال 

شهادة الدكتوراه في علم النفس من جامعة أوهايو عام 1982، وعمل  على قضايا الشباب 

في الواليات املتحدة؛ عاد عام 1983 إلى القدس وفتح مركزًا لتطبيق أفكار مارتن  لوثر كينغ 

وغاندي؛ أسس املركز الفلسطيني لدراسة الالعنف في القدس عام 1985؛ شارك في  سياسة 

املقاومة السلمية ضد إسرائيل ودعا إلى تبنيها من قبل قيادة االنتفاضة؛ مت إبعاده من القدس 

 من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلية في أيار/مايو 1988؛ عاد إلى الواليات املتحدة حيث 

أسس منظمة  الالعنف الدولية عام 1989 ومديرها منذ ذلك احلني؛ مدرس مساعد في اجلامعة 

األمريكية في واشنطن.  

عوض،محمدحسن)الشيخ()1914-(
ولد في الفالوجة الواقعة في شمال النقب عام 1914؛ درس 

الدراسات اإلسالمية في جامعة األزهر  الشريف في القاهرة 

في  انتخب  صحفيا؛  ثم  محاميا  عمل  1932؛  عام  وتخرج 

باعتقاله  البريطانية  القوات  الفالوجة عام 1938؛  قامت  بلدية 

عام 1939 وسجنه ملدة 4 سنوات؛ أكمل نشاط املقاومة ضد 

إلى  إلى اخلليل وبعدها  انتقل   البريطانيني حتى عام 1948؛ 

تعيينه قاض في  احملكمة اإلسالمية  ثم غزة، حيث مت  مصر 

العليا؛ مؤسس معهد فلسطني اإلسالمي في غزة عام 1954؛ 

عام  منذ  غزة  في  العليا  الشرعية  في  احملكمة  قاضي قضاة 

1960؛ عضو معهد الدراسات اإلسالمية في القاهرة منذ عام 

  1966؛ شارك في تأسيس اجلامعة اإلسالمية في غزة عام 1977 وأصبح مديرها.  

عون،إميان)1963(
في  البكالوريوس  نالت شهادة  عام 1963؛  نابلس  في  ولدت 

اخلدمة االجتماعية من جامعة بيت حلم عام   1987 ثم دبلوم 

في السايكودراما )علم النفس املسرحي( عام 1989 واملاكياج 

مسرح  مع  املسرحية  مسيرتها  1996؛  بدأت  عام  املسرحي 

احلكواتي في القدس، حيث مارست التمثيل بني 1984 وحتى 

عام   1991؛ أسست مع زوجها الفنان إدوارد معلم مؤسسة 

عدة  1991؛  تولت  عام  واإلنتاج  املسرحي  للتدريب  عشتار 

مناصب في مؤسسة عشتار، كان آخرها منصب مديرة فنية 

للمسرح؛ أخرجت عددا من  املسرحيات؛ شاركت في أكثر من 

شؤون  الغزال،  مسك  يعودون،  الشهداء  منها  مسرحية،   30

مسرحية  في  لدورها  أفضل ممثلة  جائزة  نالت  وغيرها،  عشتار(  مسرح  أبو شاكر،   )إنتاج 

الشهداء يعودون من  مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عام 1996؛ شاركت في عدد 

من املؤمترات املسرحية  الدولية وكتابات حول املسرح الفلسطيني.  
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عويضة،ساما)1959-(
ولدت في القدس عام 1959؛ درست في مدرسة بنات رام الله 

في  فلسطني  في  العمل  التطوعي  جلان  في  نشطت  الثانوية؛ 

منتصف السبعينيات؛ نالت درجة البكالوريوس في إدارة األعمال 

من جامعة  بيرزيت عام 1982؛ عملت محاسبة في شركة خاصة 

املجتمع  العصرية  كليات  في  ثم   )1983-1982( القدس  في 

جلان  احتاد  بتأسيس  شاركت  )1983-1984(؛  الله  رام  في 

العمل النسائي الفلسطيني  في رام  الله عام 1978 وأصبحت 

التنفيذي لالحتاد بني 1984-1991؛ مديرة  املكتب  أمينة سر 

بأعمال مديرة )1998-1997(  إدارية )1993-1997(  وقائمة 

ثم مديرة )1998- اآلن( ملركز الدراسات النسوية في القدس؛ 

 املنسقة العامة ملنتدى النساء العربيات )عايشه( منذ عام 1995؛ شاركت بتأسيس محكمة النساء 

 Global Fund For  العربيات عام 1996؛ مت اختيارها مستشارة مالية من قبل منظمة 

Women  عام 1998؛  حاصلة على شهادة املاجستير في اإلدارة من جامعة لندن، في بريطانيا 
عام 2000؛ مدربة وباحثة في  املعهد العربي حلقوق اإلنسان في تونس )عام 2001(؛ املنسقة 

العامة ملشروع البحث والتدريب  للنساء الفلسطينيات منذ عام 2001؛ مت تفويضها للعمل ضمن 

اللجنة االستشارية لوزارة شؤون املرأة  في فلسطني منذ عام 2004؛ مت انتخابها ضمن املجلس 

نيسان/أبريل  في  لوكسمبورغ  في  عقد  املؤمتر  الذي  خالل  األورومتوسطية  للشراكة  اإلداري 

2005؛ مدربة ومحاضرة في قضايا متعلقة بالنوع االجتماعي  وكاتبة أدبية إضافة إلى كتابتها 

قصص لألطفال؛ من أعمالها: فلسطني حبيبتي )القاهرة، 2001(؛ أعدت  التقرير الفلسطيني حول 

دور شبكة املنظمات األهلية الفلسطينية في دعم املرأة )القاهرة، 2005(.

عياد،إبراهيم)2005-1910(
ولد في بيت ساحور عام 1910؛ انضم إلى املعهد اإلكليريكي 

التابع لبطريركية الالتني في بيت جاال  والقدس )ثم انتقلت إدارة 

املعهد من الرهبان البندكتان إلى رهبان البيترام/القلب املقدس 

القدس  عام 1933(  وتخرج عام 1937؛ مت أصبح كاهنًا في 

لتحرير  رئيسًا  عمل  1937؛  عام  حزيران/يونيو   27 بتاريخ 

 مجلة رقيب صهيون؛ أصبح كاهنا لرعية الالتني في رام الله في 

حزيران/يونيو 1940؛ أسس مدرسة الكلية  األهلية الثانوية في 

رام الله والتي كان من أهدافها املنشودة توفير تربية ذات توجهات 

وطنية فلسطينية؛  مت تعيينه رئيسا للمحكمة الكنسية الالتينية في 

احلاج  أمني  مع  عمل  الثاني/يناير 1945؛  كانون  في  القدس 

احلسيني، الذي نصح كنيسة الالتني شراء 22.000 دومن من األرض في قرية تياسير حلمايتها  

 من التوسع الصهيوني؛ مت اعتقاله في 20 متوز/يوليو 1951 كأحد املتهمني مبؤامرة اغتيال امللك 

عبد  الله، ولكن متت براءته واإلفراج عنه؛ مت تعيينه كاهنًا في قبرص، بيروت، القدس والكرك، وذلك 

بعد الضغوط  التي مارستها حكومة االنتداب البريطانية على الكنيسة الكاثوليكية إلبقائه خارج 

البالد نتيجة لنشاطه  السياسي؛ عني مستشارًا ملنظمة التحرير في عالقاتها مع الفاتيكان؛ رئيس 

احملكمة الكنسية في  بيروت حتى عام 1974؛ أرسلته منظمة التحرير إلى تونس ومت إصدار قرار 

بتعيينه في منصب »املفوض  الفلسطيني العام لدول أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي« )التي 

ضمت 21 دولة(؛ كانت من بني نشاطات  األب عياد العديدة في أمريكا الالتينية تأسيس ورئاسة 

جلنة لبناء جامع للجالية اإلسالمية في فنزويال  ليقيموا فيها الشعائر الدينية، وذلك إنطالقا من 

إميانه بالتآخي اإلسالمي-املسيحي؛ عمل مع منظمة  التحرير في باريس عام 1978 وتونس )عام 

1980( وبيروت )عام 1984( إضافة إلى عمان )بني 1984-  1996( ودمشق؛ قام سفير التشيلي 

لدى منظمة التحرير بتقليده وسامًا في حفل في رام الله عام   1998؛ عاد إلى األراضي احملتلة 

في نيسان 1996 ليشارك في اجتماعات املجلس الوطني  الفلسطيني في غزة؛ أقام في املعهد 

اإلكليريكي في بيت جاال حتى وفاته في 8 كانون الثاني/يناير   2005؛ مت نشر سيرته الذاتية عام 

2004 بعنوان األب إبراهيم عياد: شاهد حي على عصره. سيرة حياة  وذكريات )تأليف: يعقوب 

األطرش، 2004(.  

عياش،يحيىعبداللطيف)1996-1966(
في  الثانوية  درس  1966؛  عام  نابلس(  )قرب  رافات  في  ولد 

رافات ثم الهندسة الكهربائية في جامعة  بيرزيت؛ تخرج بدرجة 

البكالوريوس عام 1988؛ نشط في كتائب عز الدين القسام؛ بعد 

مذبحة احلرم  اإلبراهيمي الشريف في اخلليل في شباط/فبراير 

1994، يعرف بكنية »املهندس«؛ كان على رأس قائمة  املطلوبني 

لدى إسرائيل؛ مت اغتياله بواسطة قنبلة مت زرعها في هاتف 

خلوي من قبل عميل لقوات  االحتالل اإلسرائيلية( في بيت الهيا 

في غزة بتاريخ 5 كانون الثاني/يناير 1996. 

عيد،داودمحمد)زكريامحمد()1950-(
باسم  يعرف  عام 1950؛  نابلس(  )قرب  الزاوية  قرية  في  ولد 

العراق؛  العربي في جامعة  بغداد،  زكريا محمد؛ درس األدب 

عمل  حيث  ودمشق  وعمان  بيروت  في  سنوات  عشرة  أمضى 

كصحفي في عدد من  الصحف؛ عاد إلى فلسطني عام 1994 

ومحلاًل سياسيًا،  وشاعرًا  وناقدًا  اإلعالم، صحفيًا  في  وعمل 

وكاتب  رواية؛ نائب رئيس حترير مجلة الكرمل في رام الله )التي 

يصدرها محمود درويش(؛ عضو مجلس إدارة  في مركز خليل 

السكاكيني في رام الله؛ شارك في عدد من املهرجانات الشعرية 

العاملية مثل مهرجان  معهد العالم العربي في باريس عام 2001؛ 

نشر عددًا من املجموعات الشعرية وروايتني منهما »العني  املعتمة« )احتاد الكتاب الفلسطينيني، 

القدس، 1997(، إضافة إلى مجموعة من املسرحيات وقصص  األطفال ودراسة بعنوان »في 

قضايا الثقافة الفلسطينية« )منشورات مواطن، رام الله 2003(؛ يحترف أيضًا  الرسم والنحت 

ويقرض الشعر احلديث.  

العيسى،رجاعيسى)1922-(
ولد في يافا لعائلة عريقة من األدباء واإلعالميني، أنهى دراسته 

باجلامعة  التحق  الله؛  ثم  رام  في  الفرندز  مدرسة  في  األولى 

األمريكية في بيروت وتخرج منها عام 1942 بتخصص العلوم 

السياسية والصحافة؛ في  عام 1945 تزوج ناديا صموئيل فرج 

الله، كرمية رجل األعمال املعروف في ميادين السياحة وتوزيع 

 املطبوعات؛ إثر النكبة الفلسطينية عام 1948 هاجر من يافا إلى 

القاهرة وعمل في شركة فرج الله  للصحافة التي كانت تتولى 

توزيع املطبوعات املصرية في أنحاء العالم؛ بعد وفاة والده قرر 

ترك القاهرة  وإعادة إصدار جريدة فلسطني فانتقل إلى القدس 

واصدر الصحيفة اليومية »فلسطني« فيها حيث تبوأت  مكانة هامة في احلياة السياسية؛ في عام 

1967 دمج القانون األردني كل صحيفتني في صحيفة واحدة،  فاندمجت صحيفة فلسطني مع 

جريدة املنار في شركة واحدة صدرت عنهما جريدة الدستور في عمان،  كما أصدرت الشركة 

صحيفة باللغة االنكليزية تولى رئاسة حتريرها، ولكن عمرها كان قصيرًا فقد توقفت  عن الصدور 

بعد حرب 1967؛ في عام 1977 انضم إلى املؤسسة الصحفية األردنية التي تصدر جريدة 

 الرأي بالعربية وجريدة جوردان تاميز باالنكليزية، حيث شغل منصب نائب املدير العام حتى 

1987 عندما  أمرت احلكومة أصحاب املؤسسة ببيع حصصهم لها واشترت هذه احلصص باسم 

الضمان االجتماعي؛  قضى ثالث سنوات في القدس حتت نير االحتالل اإلسرائيلي بعد حرب 

1967 وكان يراسل عددًا من  الصحف واملجالت األجنبية، ثم غادرها إلى عمان عام 1990 حيث 

استقر في عمله اإلعالمي  باملساهمة في وكالة التوزيع األردنية التي كانت تتولى توزيع الصحف 

وسائر املطبوعات األردنية والعربية  واألجنبية. 
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العيسى،عيسىداود)1878– 1950(
ولد في مدينة يافا عام 1878؛ درس في كلية الفرير في يافا ثم 

في كلية كفتني األرثوذكسية في لبنان و  اجلامعة األمريكية في 

بيروت؛ من رواد الصحافة واإلعالم الفلسطينية؛ أنشأ )مع ابن 

عمه يوسف  العيسى( الصحيفة العربية »فلسطني« التي صدرت 

قبل  الدولة  من  األولى  للمرة  إغالقها  عام 1911؛ مت  يافا  في 

العثمانية آلرائها الداعية إلى التحرر من السيطرة التركية ومت 

نفيه إلى األناضول عام 1914؛ عمل  سكرتيرًا لألمير فيصل بن 

احلسني في دمشق عام 1920 في الديوان امللكي وبقي حتى 

يافا وأصدر  إلى  االحتالل  الفرنسي لسوريا عام 1923؛ عاد 

صحيفة فلسطني للمرة الثانية في دمشق، موجها  قلمه ضد السياسات البريطانية، األمر الذي 

عرضه للمحاكمة وإغالق الصحيفة عدة مرات؛ أصدر نسخة  إجنليزية لصحيفة فلسطني عام 

1930؛ كان يطالب بأن تخصص اجلرائد السورية نصف مساحتها خلدمة  القضية الفلسطينية؛ 

سياسي متزن وشاعر موهوب )ويذكر أنه ألقى الشعر أمام العالمة العربي جورجي  زيدان خالل 

زيارته لفلسطني عام 1913(؛ عضو مجلس أمناء بنك األمة العربية؛ مت انتخابه في الدورة  السابعة 

للّجنة التنفيذية العربية في حزيران/يونيو 1928 ممثاًل ليافا؛ شارك في تأسيس أول معرض 

 جتاري عربي في القدس عام 1933، وسعى ملقاومة االقتصاد الصهيوني؛ عضو في حزب الدفاع 

الوطني  عام 1934؛ كان يدعو إلى زيادة التمثيل العربي في الكنيسة األرثوذكسية؛ ترأس عددًا 

من املؤمترات  العربية األرثوذكسية في فلسطني وشرقي األردن؛ انتقل إلى بيروت عام 1938، حيث 

توفي في 29  حزيران/يونيو 1950؛ وقد أكمل ابنه رجا العيسى مسيرة والده الصحفية من خالل 

االستمرار في إصدار  جريدة فلسطني حتى عام 1967. 

عيوش،ذياب)1934-(
واإلعدادية  االبتدائية  علومه  تلقى  عام 1934؛  ميثلون  في  ولد 

في ميثلون ثم أنهى دراسته الثانوية في  مدرسة جنني الثانوية 

للبنني؛ نال درجة البكالوريوس في العلوم االجتماعية من جامعة 

اململكة  دمشق عام   1966؛ عمل معلمًا ومرشدًا اجتماعيًا في 

العربية السعودية بني 1966-1971؛ أكمل تعليمه ونال  درجة 

املاجستير في علم االجتماع من جامعة اإلسكندرية عام 1974؛ 

للشؤون  مديرا  ثم  مرشدا  اجتماعيا  وعمل  فلسطني  إلى  عاد 

االجتماعية في نابلس وطولكرم بني 1975-1976؛ محاضر في 

بيت حلم  دائرة علم  االجتماع واخلدمة االجتماعية في جامعة 

بني 1976-1982 نال درجة الدكتوراه من جامعة  اإلسكندرية عام 1979؛ عمل محاضرًا غير 

متفرغ في جامعة النجاح الوطنية )1981-1982(؛ عميد كلية  اآلداب ورئيس دائرة علم االجتماع 

بجامعة بيت حلم ثم رئيس جامعة القدس املفتوحة؛ ُعنّي وكياًل في وزارة  الشؤون االجتماعية عام 

1997حتى عام 2000. 

غ
غزال،فاطمة)االسمالكامل:فاطمةخليلغزالسويدان()-1936(

ولدت في قرية عزون بالقرب من قلقيلية؛ نشأت وترعرعت في 

مبساعدة  سويدان؛  بدأت  غزال  أحمد  من  وتزوجت   ، عزون 

الثوريني الفلسطينيني في أواسط الثالثينات بتزويدهم باألكل، 

ساحة  في  البريطاني  اجليش  واملالبس؛  حاربت  واألسلحة 

القتال جنبًا إلى جنب مع املقاتلني الرجال؛ من أولى النساء 

 الفلسطينيات اللواتي استشهدن أثناء مشاركتهن في القتال؛ 

استشهدت في وادي عزون في 26  حزيران/ يونيو عام 1936؛ 

شارك ابنها محمود أيضًا في ثورة عام 1936 ومت اعدامه من 

 قبل االنتداب  البريطاني مع نهاية الثورة عام 1939 في القدس. 

غزال،محمد)1957-(
نال شهادة املاجستير  نابلس عام 1957؛  من مواليد مدينة 

في الهندسة املدنية من االحتاد السوفيتي  سابقًا عام 1981؛ 

أواخر  في  )حماس(  اإلسالمية  املقاومة  حركة  إلى  انضم 

اجليوتقنية  الهندسة  في  شهادة  الدكتوراه  نال  الثمانينات؛ 

) Geotechnical Engineering ( من جامعة بنسلفانيا 

في الواليات  املتحدة األمريكية عام 1992؛ عاد إلى فلسطني 

جامعة  النجاح  في  امليكانيكية  الهندسة  في  أستاذًا  وأصبح 

الوطنية بنابلس؛ زعيم ومتحدث بلسان حركة املقاومة اإلسالمية 

)حماس( في الضفة الغربية؛  أعلن في شهر آذار/ مارس 2005 قرار حركة حماس باملشاركة 

في االنتخابات التشريعية الفلسطينية   )والتي كانت من املقرر أن جترى في صيف عام 2005 

ولكن مت تأجيل إجراء االنتخابات إلى كانون الثاني/  يناير عام 2006(. 

الغزاوي،عزت)1951-2003(
لعائلة  من مواليد دير الغصون )قضاء طولكرم( عام 1951 

دير  الغصون  في  درس  1948؛  عام  قاقون  بلدة  من  نزحت 

واألدب  اللغة  في  البكالوريوس  شهادة  على  حاصل  وعتيل؛ 

االجنليزي من اجلامعة األردنية في  عمان عام 1974، وعلى 

في  داكوتا  ساوث  جامعة  من  األدب  في  املاجستير  شهادة 

الواليات املتحدة  األمريكية عام 1982؛ عاد إلى الضفة الغربية 

بيرزيت؛  جامعة  في  اإلجنليزي  األدب  في  محاضرًا  وأصبح 

 شارك في العصيان املدني خالل االنتفاضة األولى )1987 - 

1992( وسجن لنشاطه السياسي بني  شباط/ فبراير 1989 - أيار/ مايو 1991؛ استشهد 

ابنه رامي البالغ من العمر ستة عشر عامًا على يد  اجلنود اإلسرائيليني في ساحة مدرسة البيرة 

في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1993 )تركت احلادثة أثرًا  عميقًا على حياة وكتابات الغزاوي(؛ 

نال اجلائزة العاملية حلرية التعبير في ستافنغر  Stavanger  في  النرويج عام 1994؛ انتخب 

رئيسًا الحتاد الكتاب الفلسطينيني عام 1995؛ كاتب عمود أسبوعي في  صحيفة األيام الصادرة 

ع

ع
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في رام الله؛ حاز على جائزة زخاروف  Sacharow Prize  من البرملان األوروبي عام   2001؛ 

وفي عام 2002، أعطى سلسلة من احملاضرات الشعرية مع نظيره اإلسرائيلي، عموس أوز، في 

 جامعة توبنغن  University of Tübingen  في أملانيا؛ مترجم ومؤلف العديد من الكتب، 

التاللي  الله  عبد   ،)1993( احلواف   ،)1995( نبو  جبل   ،)1989( بعد  لم  تصل  رسائل  منها 

)1997(، و اخلطوات)2001(؛  من الكتب التي قام بترجمتها: دون كاولوس )رواية للكاتب تورفال 

ستني، النروج( )1998( و لتكن  الفطائر من نصيب الفقراء )نص فلسفي للكاتب األمريكي روبرت 

تومسون( )2000(؛ قام بجمع وحترير  عددًا من املقطفات األدبية، مبا فيها: دراسات في األدب 

الفلسطيني املعاصر )1993(، الشعر  الفلسطيني احلديث )1997( و القصة الفلسطينية القصيرة 

)1998(؛ توفي في رام الله في   4    نيسان/ إبريل عام 2003. 

الغصني،جاويد)1930-2008(
ولد في الرملة عام 1930؛ رجل أعمال تخصص في مشاريع البناء 

في اإلمارات العربية املتحدة؛ أدار  مؤسسة قرطبة لإلعمار لفترة 

من الزمن قبل أن ينضم إلى منظمة التحرير الفلسطينية؛ كان 

عضوًا  مستقل في اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية؛ 

تولى منصب مدير الصندوق الوطني  الفلسطيني في عمان من 

عام 1984 - 1996؛ في شهر آب/ أغسطس 1990، عارض 

احتالل العراق  للكويت وانتقد سياسات ومواقف قيادة منظمة 

اململكة  املتحدة  أعلن إفالسه رسميًا في  الفلسطينية؛  التحرير 

عام 1999 وانتقل إلى اإلمارات العربية املتحدة؛ في عام 2000، ُنقل إلى مستشفى في  القاهرة 

في تشرين الثاني/ نوفمبر 2001 بعد أن تبني تدهور حالته الصحية، وتلقى العالج من مرض 

 السرطان في البنكرياس؛ ُنقل إلى مستشفى املقاصد اخليرية في القدس لتلقي العالج ثم غادر 

إلى  لندن في آب/ أغسطس 2002 وتوفي في لندن في متوز )يوليو( 2008. 

الغصني،يعقوبمحمد)1900-1947(
ولد في الرملة عام 1900؛ خريج املدرسة العثمانية »سلطاني« 

في القدس عام 1917؛ سافر إلى تركيا  وعمل مع حزب االحتاد 

في  كامبردج  جامعة  في  احلقوق  درس  أزمير؛  في  والترقي 

بريطانيا، ثم عمل  كمشرف في محطة سكة احلديد حتى بداية 

حقبة االنتداب البريطاني؛ انتقل إلى العمل في مجال  الزراعة 

فلسطني؛  في  إسالمية  عدة جمعيات شبابية  رئيس  والتجارة؛ 

مؤسس جمعية الشبان  املسلمني في الرملة عام 1927؛ عضو 

العربي  الصندوق  ترأس  العربية؛  األمة  لبنك  اإلداري  املجلس 

 جلمع التبرعات لدعم القضية الفلسطينية؛ أسس حزب مؤمتر الشباب العربي عام 1932 وترأسه؛ 

انتخب  رئيسًا للمؤمتر الوطني األول للشباب العرب املنعقد في يافا في كانون الثاني/ يناير عام 

1932؛ أصدر  صحيفة الكفاح عام 1934؛ اعتقل عام 1933 وسُجن في عكا؛ عضو وممثل مؤمتر 

الشباب العربي أمام  اللجنة العربية العليا منذ عام 1936؛ أصبح عضوًا في املجلس اإلسالمي 

األعلى عام 1937؛ قامت  سلطات االنتداب البريطاني بنفيه مع مجموعة من القادة الفلسطينيني 

األعضاء في اللجنة العربية العليا  في 1 تشرين األول/ أكتوبر عام 1937 إلى جزر سيشل )وحتى 

عام 1941(؛ عضو الوفد الفلسطيني في  مؤمتر لندن املنعقد في قصر سانت جيمس في شباط/ 

فبراير عام 1939؛ مّثل فلسطني في مجلس  جامعة الدول العربية عام 1945؛ أعاد تشكيل حزب 

مؤمتر الشباب العربي عام 1945؛ توفي في القدس  في 27 كانون األول/ ديسمبر 1947. 

الغصني،يوسف)1900-1947(
ولد في الرملة عام 1900؛ درس في مدارس الرملة ثم في املدرسة 

الصالحية بالقدس؛ أكمل تعليمه  في أزمير، تركيا؛ رئيس جمعية 

الشباب اإلسالمية في الرملة عام 1927؛ رئيس مؤمتر الشباب 

عام  مايو  أيار/   10 في  حيفا  في  املنعقد  الثاني   الفلسطيني 

1935؛ عضو اللجنة العربية العليا بعد نيسان/  إبريل عام 1936؛ انتخب رئيسًا لبلدية الرملة 

عام 1946؛ توفي بعد سنة )عام 1947(. 

غنيم،أحمدزيدموسى)1960-(
تعليمه  تلقى  1960؛  عام  بالقدس  القدمية  البلدة  مواليد  من 

االبتدائي والثانوي في القدس؛ اعتقلته  القوات اإلسرائيلية عدة 

مرات، كان أولها عندما كان يبلغ ستة عشر عامًا؛ انضم إلى 

حركة فتح في  القدس عام 1978 وقوات العاصفة التابعة للحركة 

في جنوب لبنان عام 1981؛ حاصل على شهادة  بكالوريوس 

في الدراسات االجتماعية من جامعة الرياض، اململكة العربية 

السعودية، عام 1984؛ اعتقل  مرتني عام 1984، تضمنت املرة 

الثانية احلكم بالسجن ملدة ثالث سنوات؛ شغل منصب مدير 

مركز  إرشاد للمدمنني في القدس خالل الفترة من عام 1989- 1994؛ عضو اللجنة احلركية 

العليا حلركة فتح  منذ عام 1990؛ عضو في الوفد الفلسطيني ملباحثات السالم التي عقدت في 

واشنطن من عام 1991 -   1993؛ عضو في قوات األمن الوقائي في الفترة من عام 1994 

– 1996 وكان يحمل رتبة عقيد؛ تابع  دراساته العليا )ماجستير باملراسلة في علم النفس من 
جامعة بيفرلي، الواليات املتحدة األمريكية(؛  نائب مساعد في وزارة احلكم احمللي الفلسطيني 

منذ عام 1996؛ عضو   املجلس   الثوري حلركة فتح  منذ عام 1997؛ أحد ممثلي حركة فتح في 

احلوار الوطني بني الفصائل الفلسطينية؛ شارك مع القيادات  الوطنية واإلسالمية في االنتفاضة 

الثانية؛ نشر عدة أوراق ومقاالت، مبا فيها دراسة عن القدس ودراسة  عن احلدود الفلسطينية؛ 

مدير مؤسسة إعالمية في رام الله في مطلع العام 2007. 

غنيم،محمدراتب)أبوماهر()1937-(
ولد في مدينة القدس عام 1937؛ انضم إلى جماعة اإلخوان 

املسلمني في اخلمسينات وترك اجلماعة  في األعوام 1957 - 

1958؛ انضم إلى حركة فتح بعد فترة وجيزة؛ مت تكليفه بالقيادة 

اإلقليمية حلركة فتح  في األردن في شباط/ فبراير 1968؛ عضو 

وكان   1968 أغسطس  آب/  منذ  فتح  حلركة  املركزية  اللجنة 

الصني  في  تدريبية  دورة  تلقى  والتنظيم؛  التعبئة  عن   مسؤوالً 

لإلدارة  ياسر  عرفات  نائب  وأصبح  في حزيران/يونيو 1968 

العسكرية في كانون الثاني/ يناير 1969؛ أدار العمليات السرية 

ابتداء من أيلول/سبتمبر  عام 1971 ثم لعب دورًا في التنظيم املدني حلركة فتح في لبنان؛ رئيس 

الرئيس ياسر عرفات ولكنه  التحرير  الفلسطينية في تونس؛ مقرب من  التنظيم ملنظمة  دائرة 

عارض اتفاقيات أوسلو 1993، ورفض العودة  إلى األراضي الفلسطينية وتولي أي منصب في 

السلطة الوطنية الفلسطينية؛ يقيم في تونس؛ ناشط  في احلوار الفلسطيني الداخلي بني الفصائل 

واألحزاب منذ أواخر التسعينات. 

الغوري،إميل)1907-1984(
من مواليد القدس عام 1907؛ خريج مدرسة املطران )سانت 

جورج( في القدس عام 1922؛ عمل في  وكالة كوك للسياحة 

األرثوذكسي  للنادي  سكرتيرًا  انتخب  أعوام؛  سبعة  ملدة 

  Cincinnatiالتحق  بجامعة سنسناتي القدس؛  في  العربي 

  University  في أوهايو حيث حصل على شهادة املاجستير 
في العلوم  السياسية عام 1933؛ عاد إلى فلسطني بعد تخرجه؛ 

الناطقة  باللغة  األسبوعية  الصحيفة  حترير  ورئيس  مؤسس 

قامت  والتي  القدس  في    Arab Federation  االجنليزية

سلطات االنتداب البريطاني بإغالقها بعد  تسعة أشهر من صدورها؛ وفي عام 1933، انتخب 

الفلسطيني  السابع؛ مؤسس مجلة الشباب )األسبوعية(  للمؤمتر  التنفيذية  اللجنة  عضوًا في 

عام 1934 وصحيفة الوحدة العربية )اليومية( وسرعان ما  أمرت السلطات البريطانية بإغالق 

ومصادرة الصحيفتني؛ التحق مبعهد احلقوق الفلسطيني في القدس  ونال دبلوم في احلقوق؛ 
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انتخب سكرتيرًا عاما للحزب العربي الفلسطيني الذي ترأسه جمال احلسيني  عام 1935؛ انتدبته 

اللجنة العربية العليا عام 1937 لتأسيس »املكتب العربي الفلسطيني« للدعاية  واإلعالم في لندن 

)األول من نوعه في ذلك الوقت(؛ انتدبته اللجنة العربية العليا  لتمثيلها في عدد من  احملافل عام 

1938- 1937؛ مّثل فلسطني في املؤمتر العربي البرملاني في القاهرة عام 1938؛ انتقل  إلى 

القاهرة حيث عاش من عام 1939- 1944؛ رئيس حترير الصحيفة اليومية الوحدة من عام 1945 

-   1948؛ انتخب عضوًا في الهيئة العربية العليا العربية في حزيران/ متوز عام 1946؛ شارك 

في مؤمتر لندن  عام 1947؛ انتخب سكرتيرًا عامًا املجلس الوطني الفلسطيني في غزة في تشرين 

األول/أكتوبر عام   1948؛ القائم بأعمال الهيئة العربية العليا في بيروت من عام 1950- 1952؛ 

انتقل إلى القاهرة مرة أحرى  بعد أن تعرض حملاولة اغتيال وعمل رئيسًا لدائرة الدعاية والدائرة 

السياسية في مكتب الهيئة العربية  العليا في القاهرة )حتى أواسط الستينات(؛ مت تفويضه رئيسًا 

للوفد الفلسطيني إلى األمم املتحدة عدة  مرات بني 1960-1968؛ عاد إلى القدس عام 1965 

حيث زاول احملاماة؛ عني عضوًا في مجلس األعيان  األردني عام 1966 ووزيرًا للعمل والشؤون 

االجتماعية عام 1969؛ عني وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء  عام 1971؛ من كتبه: املؤامرات 

الكبرى واغتيال فلسطني )1955(، حركة القومية العربية   )1956(، املعذبون في أرض العرب 

)1961(، فلسطني عبر ستني عاما )جزئني: 1972 و 1974(؛  توفي في القدس عام 1984. 

غوشة،إبراهيم)1936-(
ولد في مدينة القدس عام 1936؛ أكمل تعليمه الثانوي في مدرسة 

الرشيدية بالقدس؛ انضم إلى  جماعة اإلخوان املسلمني في القدس 

عام 1950؛ خريج جامعة القاهرة عام 1961 - تخصص هندسة 

 مدنية؛ كان في الوقت نفسه ناشطًا إسالميًا في رابطة الطلبة 

الفلسطينيني في مصر؛ عمل مهندسًا  في وادي األردن  من عام 

1961 – 1962، ثم في بلدية الكويت من عام 1962 - 1966؛ 

انتقل إلى األردن  للعمل في مشاريع على نهر اليرموك من عام 

األبراج  مشروع  في  وعمل  الكويت  إلى  عاد  - 1971؛   1966

 الكويتية ملدة عام واحد )1971 - 1972(؛ ثم عاد لألردن وعمل مديرًا لسد امللك طالل من عام 

1972 –   1978؛ افتتح مكتب هندسة خاص به عام 1978 وعمل مهندسًا حتى عام 1989؛ 

انضم إلى حركة  املقاومة اإلسالمية )حماس( عام 1989؛ ترأس وفد حركة حماس في حوارها 

األول مع حركة فتح في  اليمن في شهر آب/ أغسطس عام 1990، وفي محادثات احلركة األولى 

مع رئيس منظمة التحرير  الفلسطينية ياسر عرفات في اخلرطوم في أيلول/ سبتمبر عام 1991؛ 

رئيس املكتب اإلعالمي حلركة  حماس والناطق اإلعالمي للحركة في عمان منذ أواخر عام 1992؛ 

اعتقلته السلطات األردنية في آب/  أغسطس عام 1999 وقامت بإبعاده من األردن؛ انتقل إلى 

قطر في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1999؛  سمح له بالعودة إلى األردن عام 2001 بشرط أن 

يجّمد عمله السياسي في حركة حماس داخل األردن؛  عضو املكتب السياسي حلركة املقاومة 

اإلسالمية )حماس(. 

غوشة،سمير)1940-(
من مواليد القدس عام 1940؛ تلقى تعليمه الثانوي في مدرسة 

دمشق  جامعة  في  طب  األسنان  درس  القدس؛  في  الرشيدية 

السلطات  اعتقلته  األردن حيث  إلى  انتقل  عام 1964؛  وتخرج 

األردنية لنشاطه  السياسي عامي 1966 و 1971؛ أحد مؤسسي 

جبهة النضال الشعبي الفلسطيني و أمينها العام منذ  عام 1974؛ 

عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ممثاًل جبهة 

النضال الشعبي  الفلسطيني؛ انتقل إلى تونس عام 1989؛ أّيد 

في البداية مؤمتر مدريد للسالم عام 1991 واتفاقيات  أوسلو؛ عاد 

إلى فلسطني عام 1994 وُعنّي وزيرًا للعمل والشؤون االجتماعية 

في السلطة الوطنية  الفلسطينية خالل األعوام 1994 - 1998؛ 

صوّت ضد اتفاقية اخلليل املبرمة في كانون الثاني/ يناير عام   1997 احتجاجًا على أداء السلطة 

الوطنية الضعيف وعدم مصادقة الرئيس عرفات على تعديل قانون  اخلدمة املدنية أو اتخاذ أي 

خطوات كافية للحد من الفساد؛ ومنذ آب/ أغسطس 1998، تولى منصب  وزير بدون حقيبة 

ومسؤول ملف القدس؛ عمل مستشارًا لياسر عرفات في كامب ديفيد في متوز/ يوليو   2000؛ 

تولى للمرة الثانية في 29 تشرين األول/ أكتوبر عام 2002 مسؤولية ملف القدس لدى منظمة 

 التحرير الفلسطينية )ولغاية نيسان/ إبريل 2003(. 

غوشة،صبحي)1929-(
من مواليد القدس عام 1929؛ تلقى تعليمه في الكلية اإلبراهيمية 

وكلية املطران )السانت جورج( في  القدس؛ تخرج من اجلامعة 

األمريكية في بيروت عام 1953- تخصص طب عام؛ عاد إلى 

القدس وعمل  طبيبًا خالل األعوام 1953 -  1971 عندما اعتقلته 

سلطات االحتالل اإلسرائيلية وأبعدته من البالد بسبب  نشاطه 

السياسي؛ احد مؤسسي جمعية املقاصد اخليرية اإلسالمية في 

القدس ومديرها زهاء أحد  عشر عامًا )1955 - 1966(؛ ساهم 

في حركة  كان عضوًا  الفلسطينية؛  األحمر  الهالل  في جمعية 

 القوميني العرب؛ شّكل، مع بهجت أبو غربية واسحق الدزدار، 

جلنة الدفاع املدني عن القدس في  أيار/ مايو  1967؛ رئيس 

جلنة يوم القدس عضو جمعية حماية القدس الشريف؛ انتخب مرتني عضوًا في  مجلس أمانة 

القدس؛ مؤسس جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بعد عام 1967؛ عاش في الكويت من  عام 

1971 وحتى عام 1991؛ انتقل إلى عمان بعد حرب اخلليج عام 1991؛ عضو مستقل في 

املجلس  املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية؛ ويتولى رئاسة »جلنة يوم القدس« في عمان وعضوية 

العديد من  اللجان واجلمعيات املعنية في القضية الفلسطينية؛ نشر سيرته الذاتية بعنوان شمسنا 

لن  تغيب)1988(؛ يدير عيادته اخلاصة في عمان. 

غوشة،عبدالله)الشيخ()1905-1977(
اإلعدادية  دراسته  تلقى  1905؛  عام  القدس  مدينة  في  ولد 

والثانوية في كلية روضة املعارف، ثم التحق  باألزهر الشريف 

حيث تخرج بشهادة العاملية في الفقه اإلسالمي واللغة العربية 

على  وحصل  الشرعي  القضاء  التحق  مبعهد  1924؛  عام 

الدكتوراه في تخصص الشريعة اإلسالمية عام 1927؛ عاد إلى 

 فلسطني عام 1927 وعني مدرسًا في مدرسة اخلليل الثانوية؛ 

التحق مبعهد احلقوق الفلسطيني  بالقدس وتخرج عام 1932؛  

عني في عام 1934 رئيسًا للكتاب في محكمة اخلليل الشرعية؛ 

ثم عني  قاضيًا شرعيًا عام 1938 وعمل في يافا  والناصرة 

واخلليل ونابلس حتى عام 1946 حيث مت تعيينه عضوًا  في محكمة االستئناف الشرعية في 

القدس حتى النكبة الفلسطينية عام 1948؛ عني في جلنة توحيد  القوانني بعد ضم الضفة الغربية 

للدولة األردنية، ثم قاضي للقضاة في عام 1950، وزيرًا للعدل عام 1951،  ووزير للمقدسات 

اإلسالمية ومرة أخرى قاضيًا للقضاة عامي 1963-1967؛ من كتاباته، رسالة فلسفة  احلريات 

في اإلسالم و رسالة في االجتهاد والتقليد؛ توفي في األردن في أيار/ مايو 1977.  
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الفارس،عبدالرؤوفمحمد)1917-1978(

ولد في نابلس عام 1917؛ تعلم في مدرسة نابلس الثانوية؛ كان 

أعمال  في  الضفة  الغربية، ساهم  في  األعمال  رجال  أبرز  من 

اللجنة العربية العليا في عهد االنتداب البريطاني؛ انتخب عضوًا 

في البرملان  األردني لست دورات متتالية منذ اخلمسينات ممثاًل 

محافظة نابلس؛ عمل في مجال الزراعة والتصدير،  في أعقاب 

االحتالل اإلسرائيلي عام 1967 انتقل إلى عمان وأقام فيها إلى 

أن توفي في أواخر  السبعينات.  

فارس،قدورة)عبدالقادرإبراهيمفارسحامد()1962-(
شهادة  على  1962؛ حصل  عام  الله  رام  قرب  سلواد  في  ولد 

الثانوية العامة )التوجيهي(؛ انضم إلى حركة  فتح واعتقل وسجن 

أكثر من مرة من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي؛ انتخب عضوًا 

للمجلس  التشريعي الفلسطيني )حركة فتح( عن دائرة رام الله 

مقررًا  للجنة  عمل  1996؛  الثاني/يناير  كانون  في  االنتخابية 

األراضي واملستوطنات في املجلس التشريعي الفلسطيني، وعضو 

جلان التعليم والشؤون  االجتماعية كما ترأس جلنة الرقابة وحقوق 

اإلنسان؛ عني وزيرًا بدون حقيبة في حكومة السلطة  الفلسطينية 

في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 حتى التغييرات الوزارية في 9 شباط/فبراير 2005؛ عضو 

 اللجنة احلركية العليا حلركة فتح. 

الفاروقي،حمديالتاجي)1978-1911(
ولد في مدينة الرملة عام 1911؛ تخرج بشهادة بكالوريوس في 

الطب من اجلامعة األمريكية في بيروت؛  تخصص في أمراض 

األطفال والداخلية في جامعة لندن؛  عاد من لندن عام 1937 

وانضم إلى صفوف قوات  جيش اإلنقاذ بقيادة فوزي القاوقجي 

مساهمًا في احلركة الوطنية الفلسطينية، األمر الذي أدى إلى 

 اعتقاله في عهد االنتداب البريطاني ملدة عامني؛ كان عضوًا في 

اجلمعية العلمية البريطانية ألمراض  املناطق احلارة؛ في أوائل 

اخلمسينات التحق بحزب البعث العربي االشتراكي ورشح نفسه 

عام 1954 عن  انتخابات  في  األردني  النواب  لعضوية  مجلس 

الله وشارك كعضو في  لم يحالفه احلظ؛ مارس مهنة  الطب في رام  أنه  الله غير  منطقة رام 

املجلس الوطني الفلسطيني األول عام 1964 مساهمًا في  تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية؛  

مع نشوب حرب حزيران عام 1967 واحتالل إسرائيل بقية األراضي  الفلسطينية )الضفة الغربية 

والقدس وقطاع غزة( كان من أوائل الفلسطينيني في األراضي احملتلة الذين  دعوا إلى قبول قرار 

األمم املتحدة للتقسيم عام 1947 وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس توضع  حتت إشراف 

هيئة األمم واجلامعة العربية ملدة خمس سنوات؛ قوبلت فكرته مبعارضة شديدة من قيادة  منظمة 

التحرير الفلسطينية حينها ودافع عن رأيه وموقفه بأنه ميثل«واقعية التفكير وأن الهدف هو حق 

 تقرير املصير وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة وإجراء استفتاء حر للشعب«؛ توفي في رام الله 

في   22 تشرين األول/أكتوبر 1978. 

الفاروقي،الشيخسليمانالتاجي)1958-1882(
ولد في مدينة الرملة عام 1882؛ فقد بصره عام 1901؛ تعلم 

)كناية  »معري  فلسطني«  بلقب  وعرف  الكرمي  القرآن  تالوة 

بالشاعر العربي أبو العالء املعري الذي عاش بني 973 و 1057 

ميالدي(؛ درس اللغات  والتاريخ والعلوم اإلسالمية في جامعة 

األزهر في مصر وعاش فيها ملدة تسع سنوات ثم انتقل إلى 

 اسطنبول لدراسة احلقوق؛ عاد وزاول احملاماة في فلسطني؛ 

نشط في مجابهة القضايا الوطنية ونفاه  احلاكم التركي جمال 

باشا إلى كونيه في األناضول خالل احلرب العاملية األولى بعد 

لتمويل  الفالحني  عوائد  على  احلكومة  على  سيطرة  اعتراضه 

ترأس  عام 1910؛  يافا  في  الذي  تشكل  العثماني  الوطني  احلزب  ترأس  العثماني؛  اجليش 

املسيحية في الرملة؛ دعم املؤمتر الوطني  الفلسطيني الثالث في حيفا  اجلمعية اإلسالمية – 

عضو  عام   1921؛  الفلسطينية  لالنتخابات  االستشارية  الهيئة  في  عضوًا  كان  1920؛  عام 

مؤسس وأول رئيس للحزب الوطني العربي الفلسطيني في تشرين الثاني/نوفمبر عام   1923؛ مت 

انتخابه ممثاًل في اللجنة التنفيذية العربية في دورتها الثالثة )كانون الثاني/ديسمبر 1920 في 

 حيفا( واخلامسة )آب/أغسطس 1922 في نابلس( والسادسة )حزيران/يونيو 1923 في يافا( 

والسابعة   )حزيران/يونيو 1928( في الرملة؛ دعم حزب الدفاع الوطني في منتصف الثالثينات؛ 

أسس وحرر الصحيفة  اليومية اجلامعة اإلسالمية في متوز/يوليو 1932 في يافا )وفي األردن 

بعد انتقاله إليها عام 1949(؛ انتقد  سياسات االنتداب البريطاني التي قامت بسحب ترخيص 

مزاولته مهنة احملاماة؛ عضو في مجلس النواب  األردني عام 1951؛ كتب كثيرًا من األشعار في 

عدة قضايا وطنية وركز على حقوق العرب في الدولة  العثمانية؛ ساهم في ترجمة مصطلحات 

قضائية من اللغة التركية إلى اللغة العربية؛ توفي في أريحا في   6 أيار/مايو عام 1958.  

الفالوجي،عماد)1962-(
ولد في مخيم جباليا عام 1962؛ حصل على درجتي البكالوريوس 

والدكتوراه في الهندسة املدنية من  االحتاد السوفيتي وتخرج 

عام 1987؛ كان عضوًا في جمعية اإلخوان املسلمني؛ انضم 

املكتب  عن  تعيينه مسؤوالً  إلى حركة حماس  عام 1989؛ مت 

السياسي حلركة حماس في عمان عام 1992؛ اعتقلته  القوات 

 1992 عام  في  رواية  أصدر  سنوات؛  ست  ملدة  اإلسرائيلية 

بعنوان روايات من الظالم؛ مّثل حركة  حماس في شمال غزة 

وكان سكرتير جلنتها السياسية؛ حرر صحيفة الوطن الصادرة 

عن حركة حماس؛  شارك في منتدى الشرق األوسط االقتصادي 

حماس  حركة  عن  انفصل  1995؛  عام  عمان  في  ُعقد  الذي 

 وعمل وزيرًا في حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية؛ شارك في احلوار ما بني السلطة الوطنية 

 الفلسطينية وحركة حماس، باإلضافة إلى مشاركته في حوار القاهرة في أيار/مايو 1994؛ 

انتخب عضوا  في املجلس التشريعي الفلسطيني عن دائرة جباليا االنتخابية في انتخابات كانون 

الثاني/يناير 1996؛  شغل منصب وزير البريد واالتصاالت ما بني 9 أيار/مايو 1996 وحتى 

تشرين األول/أكتوبر 2002؛ عارض  اتفاقية اخلليل في كانون الثاني/يناير 1997؛ مت تعيينه 

سفيرًا لفلسطني في إيران في تشرين  األول/أكتوبر عام 2005 .    

الفاهوم،توفيق)1875-1935(
من مواليد مدينة الناصرة عام 1875؛ عضو البرملان العثماني 

ممثاًل الناصرة؛ كان رئيس بلدية الناصرة  لدورتني متتاليتني أثناء 

احلكم العثماني ولدورة واحدة خالل فترة االنتداب البريطاني؛ 

كان ينتسب إلى  حزب الدفاع بقيادة راغب النشاشيبي والذي 

مثل تيار املعارضة الفلسطينية؛ توفي عام 1935.    
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الفاهوم،خالد)2006-1923(
ولد في مدينة الناصرة عام 1923؛ درس في مدارسها ثم انضم إلى 

اجلامعة األمريكية في بيروت لدراسة  الكيمياء وتخرج عام 1945؛ 

عاد إلى فلسطني وشارك في املقاومة خالل النكبة الفلسطينية عام 

1948؛  نزح خالل احلرب إلى بنت جبيل في لبنان ثم استقر في 

سوريا؛ عمل أستاذًا للعلوم في مدرسة درعا  الثانوية في دمشق 

ثم مديرًا للمدرسة نفسها؛ أصبح مديرًا في وزارة التربية والتعليم 

في محافظة درعا  في سوريا من عام 1950-1953؛ انتقل إلى 

القاهرة وعمل في وزارة التربية والتعليم ملدة ثمانية شهور  مركزًا 

اهتمامه على بعثات الطلبة؛ شغل منصب ملحق ثقافي للجمهورية 

العربية املتحدة )االحتاد  املصري - السوري( في واشنطن حتى تفكك االحتاد عام 1961؛ عاد 

الفلسطينية عام  التحرير  إلى منظمة  التربية  والتعليم السورية؛ انضم  للعمل في وزارة  بعدها 

1964؛ عضو في املجلس الوطني  الفلسطيني األول عام 1964 وفي اللجنة التنفيذية ملنظمة 

التحرير الفلسطينية في األعوام 1964-   1965 و 1967- 1969؛ شارك في القمة العربية األولى 

والتي رأسها الرئيس املصري الراحل جمال عبد  الناصر وذلك في كانون الثاني/يناير 1964؛ 

أنُتخب رئيسًا للمجلس الوطني الفلسطيني في دورته  التاسعة التي عقدت في القاهرة في متوز/

يوليو 1971 )وحتى عام 1984( ؛ ترأس املجلس املركزي  ملنظمة التحرير الفلسطينية في كانون 

الثاني/يناير 1973؛ شارك في احلوار الداخلي بني فصائل منظمة  التحرير الفلسطينية وبني 

منظمة التحرير وسوريا؛ استقال من املناصب التي كان يتوالها عام 1984 بعد  مقاطعته للمجلس 

الوطني الفلسطيني في عمان؛ أحد مؤسسي جبهة اإلنقاذ الوطني الفلسطيني  في 25 آذار/

مايو 1985 في سوريا وتولى إدارتها منذ ذلك احلني؛ عضو جبهة الرفض السورية في دمشق؛ 

 تابع املشاركة في احلوارات الداخلية في منظمة التحرير الفلسطينية في أواخر التسعينات وفي 

 احلوار  الفلسطيني - السوري منذ العام 1999؛ توفي في سوريا في 5 شباط/فبراير عام 2006. 

فتوح،روحيأحمدمحمد)1949-(
برقة  من  أصلها  لعائلة  عام 1949  غزة(  )قطاع  رفح  في  ولد 

مدرسة  واإلعدادي  في  االبتدائي  تعليمه  نال  عسقالن؛  قرب 

تابعة لوكالة الغوث في رفح )1956-1965( ثم في بئر السبع 

ملدة سنتني ولكنه اضطر  التوقف بعد االحتالل اإلسرائيلي عام 

عام 1970(؛  األردن  الزرقاء،  من  الثانوية  من  )تخرج   1967

انضم إلى  حركة فتح عام 1968 ونشط في قوات العاصفة؛ نال 

العسكري وتخرج كضابط؛ شارك في عمليات  حركة  التدريب 

فتح في سوريا بعد عام 1973؛ نشط أيضا في املكتب الطالبي 

حلركة فتح في سوريا وكان أمني  سرها في األعوام 1974-

1975؛ عضو )1974-1975( ثم رئيس )1976-1978( اللجنة اإلدارية لالحتاد العام  للطلبة 

الفلسطينيني في سوريا وعضو جلنتها التنفيذية من عام 1978-1984؛ أمني عام منظمة الطلبة 

 في سوريا من عام 1975-1979؛ قامت السلطات السورية باعتقاله في نهاية السبعينات ملدة 

عام؛ نال  درجة البكالوريوس في األدب االجنليزي من جامعة دمشق عام 1979؛ عضو املجلس 

الوطني  الفلسطيني منذ عام 1983؛ عضو منتخب في املجلس الثوري حلركة فتح عام 1989؛ 

نائب املفوض  العام للمكتب الشعبي التنظيمي عام 1989؛ متكن من العودة إلى قطاع غزة عام 

املجلس  انتخابه عضوًا في  فتح حتى عام 1997؛ مت  تنظيم حركة  1994 وكان مسؤوالً  عن 

التشريعي الفلسطيني )عن حركة  فتح( في كانون الثاني/يناير 1996 )عن إقليم رفح( وأمني عام 

املجلس التشريعي الفلسطيني )حتى  تشرين الثاني/نوفمبر 2003(؛ رئيس جلنة اإلشراف العليا 

حلركة فتح منذ عام 1998؛ عضو مجلس أمناء  جامعة األزهر في غزة في األعوام 1999-2000؛ 

أكمل دراسته ونال درجة املاجستير في العلوم  السياسية من جامعة  Al-Alam  في الواليات 

املتحدة عام 2002؛ عني وزيرًا للزراعة في حكومة السلطة  الفلسطينية في تشرين الثاني/نوفمبر 

آذار/ انتخب رئيسًا املجلس  التشريعي في 10  آذار/مارس عام 2004؛  2003 )وحتى 10 

مارس 2004؛ تولى منصب رئيس مؤقت للسلطة الفلسطينية بعد وفاة الرئيس  ياسر عرفات في 

11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 )وحتى 15 كانون الثاني/يناير 2005(؛ أعيد انتخابه  رئيسًا 

للمجلس التشريعي الفلسطيني في 16 كانون الثاني/يناير 2005(؛ عني ممثاًل شخصيًا للرئيس 

 محمود عباس في اجتماعات احلوار الوطني بعد انتخابات كانون الثاني/يناير 2006؛ استقال 

من جميع  مناصبه في أيار )مايو( 2008.   

الفرا،محمدحسني)1927-(
في  املدرسية  علومه  تلقى  1927؛  عام  يونس  خان  في  ولد 

عام  أصبح  أمني  1946؛  عام  مدارسها  من  وتخرج  يافا 

العرب عام  الطلبة  يافا وجمعية  الوطنية في  النجدة  مؤسسة 

1947؛ سكرتير مجلس األمن الذي  تشكل في النادي العربي 

من  املدينة  حماية  بهدف   1947 عام  يافا  في  األرثوذكسي 

التوسع الصهيوني؛  حصل على درجة البكالوريوس من جامعة 

سوفولك  Suffolk    عام 1950 ودرجة عليا في احلقوق من 

 جامعة بوسطن عام 1951؛ أكمل دراسته وحصل على درجة 

الدكتوراه في الفقه القانوني من جامعة  بنسلفانيا عام 1957؛ عضو جلنة تنفيذية ونائب رئيس 

منظمة الطالب العرب في الواليات املتحدة في  أواسط اخلمسينات؛ عمل في مكتب التعبئة التابع 

للجامعة العربية )ومت توليته مسؤولية دائرة األمم  املتحدة في مكتب التعبئة( في الفترة ما بني 

1955 - 1959؛ عمل مستشارًا للوفد السوري لدى األمم  املتحدة عام 1957 من خالل توفيره 

مصادر ووثائق تخص القضية الفلسطينية؛ عنّي نائبًا ملمثل األردن  لدى األمم املتحدة في نيويورك 

عام 1959 وذلك بعد اإلعالن عن اجلمهورية العربية املتحدة؛ عمل في  مكتب املمثلية األردنية في 

القاهرة عام 1963؛ عنّي مبعوثًا لألردن لدى األمم املتحدة عام 1965 وأصبح  ممثاًل لألردن لدى 

مجلس األمن التابع لألمم املتحدة عام 1967؛ شغل منصب نائب املمثل األردني في  اسبانيا 

عام 1970؛ يعمل حاليًا في مجال الكتابة والتأليف. 

فراج،متري)1886-1954(
القدس عام 1886؛ تخرج من مدرسة سانت  ولد في مدينة 

جورج )املطران( الثانوية في القدس عام   1906؛ عمل أستاذًا 

في مدرسة  St. Mary’s Home  البريطانية في القاهرة؛ 

ثم مسؤوالً في احلكومة  السودانية حتى عام 1910؛ عاد إلى 

في  وأستاذًا   « احلقيقة   « لصحيفة  محررًا  وأصبح  القدس 

املدرسة  الدستورية؛ كان سكرتيرًا لشركة ستاندارد للنفط في 

عام  ترجمة  وطباعة  أفتتح شركة  عام 1914؛  حتى  نيويورك 

1919؛ أصبح مفتشًا ماليًا في محافظة غزة؛ قائمقام محافظة 

نابلس )عام 1927( ثم  قائمقام عكا وحيفا والناصرة ورام الله؛ بعد عام 1939 قائمقام القدس 

وأريحا وبيت حلم؛ عني قاضيًا؛ حصل  على ميدالية فخرية من ملك بريطانيا، جورج اخلامس، 

وذلك عام 1943؛ شقيق يعقوب فراج؛ عمل في  حكومة فلسطني منذ األيام األولى لالنتداب 

البريطاني وحتى نكبة فلسطني عام 1948؛ توفي عام   1954.

فراج،يعقوب)1944-1874(
التيار القومي  ولد في مدينة القدس عام 1874؛ انضم إلى 

الروم  لطائفة  األولى؛ عمل  ممثاًل  العاملية  بعد احلرب  العربي 

اإلسالمية-املسيحية  للجمعية  اإلدارية  للجنة  األرثوذكس 

املؤمتر  في  وشارك   1919 تأسيسها  عام  منذ  القدس  في 

الفلسطيني العربي األول الذي عقد في القدس عام 1919؛ 

انتخب في  املؤمتر الوطني الفلسطيني السابع )حزيران/يونيو 

1928( نائبًا لرئيس املؤمتر؛ ترأس املؤمتر الوطني  الفلسطيني 

في تشرين األول/أكتوبر 1929، والذي أعلن عن استعداده 

ملقابلة جلنة شو عام   1930/1929؛ كان نائبا لرئيس اللجنة 

التنفيذية العربية عام 1934؛ في كانون الثاني/يناير 1935 عنّي  بشكل رسمي نائبًا لرئيس بلدية 

القدس ممثاًل الطائفة املسيحية؛ انتخب ممثاًل وعضوًا في اللجنة  العربية العليا عام 1936؛ عضو 

الوفد الفلسطيني ملؤمتر سان جيمس في لندن في شباط/فبراير 1939؛  انضم فيما بعد إلى 

حزب الدفاع الوطني الذي أسسه راغب النشاشيبي؛ توفي في القدس عام 1944.  
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فرح،بولس)1993-1910(
ولد عام 1910؛ امتلك مكتبة تخصصها في اإلصدارات والكتب 

اليسارية التقدمية؛ أحد مؤسسي وقادة  عصبة التحرر الوطني 

في أوائل األربعينات؛ أسس في الوقت ذاته نادي »شعاع األمل« 

)باالشتراك مع  إميل حبيبي وتوفيق طوبي( الذي أصبح جتمعًا 

للعمال التقدميني في ذلك الوقت؛ كان من أبرز  اليساريني الذين 

رفضوا مشروع وقرار  التقسيم الصادر عن األمم املتحدة عام 

1947؛ نشر العديد من  املقاالت والدراسات وأهمها: مقدمة حول 

تاريخ العرب االجتماعي ودراسة عن احلركة العمالية العربية  في فلسطني عام 1987 وسيرته 

الذاتية بعنوان: التحول من الدولة العثمانية إلى اليهودية؛ توفي عام   1993.  

فرح،جنوىقعوار)1923-(
ولدت في الناصرة عام 1923؛ نشأت وترعرعت ودرست في حيفا 

والناصرة ثم التحقت بدار املعلمات في  القدس؛ عملت مدرسة 

األدبية في عدد من  أعمالها  القصيرة؛ ظهرت  للقصة  كاتبة  و 

فرح(  )توفيق  زوجها  برفقة  تنقلت  ومحطات  اإلذاعة؛  املجالت 

الذي كان رجل دين وراعيًا في الكنيسة اإلجنيلية بني القدس 

و  رام الله وعمان وبيروت وأخيرًا إلى لندن؛ أصدرت، سويًا مع 

زوجها، مجلة »الرائد« الروحية عام 1957؛ كتبت  في مواضيع متفرقة أثناء تواجدها في األردن 

)وخاصة في كل من جريدتي اجلهاد و أفكار( كما كتبت في  مجال األدب العربي لإلذاعة األردنية؛ 

أصدرت مجلة األرض سفينتنا الروحية أثناء تواجدها في األردن عام   1972 وصدر من املجلة 

عددين فقط؛ عملت بني األعوام 1970-1980 على متثيلية دينية تصور آالم  السيد املسيح وعملت 

على ترجمتها إلى الفنلندية؛ عاشت في كندا برهة من الزمن؛ ضمت أعمالها  األدبية روايات، 

قصص، قصائد ومسرحيات، من أعمالها: عابرو السبيل )قصص( )بيروت، 1954(، مذكرات 

 رحلة )سيرة( )1955(،  ملن الربيع؟ )قصص( )1963(، رحلة احلزن والعطاء )1981(، انتفاضة 

العصافير   )قصص()1990(، وسكان الطابق العلوي )رواية()عمان، 1996(. 

فرسون،سميح)1937-2005(
من مواليد مدينة حيفا عام 1937؛ بدأ بدراسة االبتدائية في 

النكبة  في  أعقاب  بيروت  إلى  عائلته  مع  نزح  الفرير؛  مدرسة 

إلى  انتقل  الثانوية؛  دراسته  وأكمل   1948 عام  الفلسطينية 

الواليات املتحدة األمريكية  إلكمال دراسته اجلامعية؛ حصل على 

درجة البكالوريوس في الرياضيات والفيزياء من كلية هاملتون 

)عام  املاجستير  درجة  على  ثم  نيويورك،  في       Hamilton 

1961( والدكتوراه )عام 1971( في علم االجتماع  من جامعة 

كونتيكت  Connecticut University؛ قام بتدريس علم 

االجتماع في جامعة جورج تاون في  واشنطن العاصمة األمريكية زهاء ثالثني عامًا )حتى تقاعده 

عام 2003( تولى خاللها منصب رئيس دائرة  علم االجتماع في ملدة 11 عامًا و أحد مؤسسي مركز 

الدراسات العربية املعاصرة بجامعة جورج تاون  عام 1977؛ ساهم في تأسيس كليتي اآلداب 

والعلوم في اجلامعة األمريكية في الشارقة في اإلمارات  العربية املتحدة ورئيس عمادتها في الفترة 

الواقعة بني 1997-  1999؛ عميد مؤسس لدائرة الشؤون  األكادميية وكلية اآلداب والعلوم في 

اجلامعة األمريكية في الكويت من عام 2004 وحتى شباط/فبراير   2005؛ رئيس جمعية اخلريجني 

العرب في الواليات املتحدة؛ أحد مؤسسي جمعية علماء االجتماع  العرب؛ أحد مؤسسي ورئيس 

املجلس الفلسطيني في أمريكا الشمالية )الذي تشكل عام 1979 وانحل  عام 1983(؛ محرر مجلة 

الدراسات العربية الفصلية في األعوام    1987-1990؛ عضو الهيئة االستشارية  ملجلة دراسات 

األراضي املقدسة   Journal of   Holy Land Studies؛ عضو مؤسس جلمعية دراسات 

 الشرق األوسط في واشنطن؛ عضو الهيئة اإلدارية لالحتاد األمريكي حلقوق اإلنسان الفلسطيني 

)في  واشنطن(؛ عضو إدارة احتاد أطفال الشرق األوسط في بيركلي، كاليفورنيا؛ من أوائل أعضاء 

صندوق  القدس لتطوير التعليم واملجتمع )الذي تأسس عام 1977(؛ ألّف ونشر عددًا من الكتب 

مثل فلسطني  والفلسطينيون )مركز دراسات الوحدة العربية، 2003( وثقافات وعادات الفلسطينيني 

)2004( إضافة إلى  عدد من املقاالت مثل جذور احلملة األمريكية ملناهضة اإلرهاب )الذي صدر 

 عن مركز دراسات الوحدة  العربية عام 2002(؛ توفي إثر نوبة قلبية في 9 حزيران/يونيو  2005.

الفرجني،عبدالله)1943-(
ولد في بير السبع عام 1943؛ نزح مع عائلته إلى غزة خالل 

النكبة ثم إلى القاهرة خالل أزمة اخلليج عام   1956؛ درس الطب 

والسياسة في فرانكفورت/ماين في أملانيا في الفترة 1963 - 

1973؛ عضو في حركة  فتح منذ منتصف الستينات؛ انتقل إلى 

اجلزائر عام 1967 اعتقل في اخلليل؛ عاد إلى أملانيا حيث شارك 

 في تأسيس االحتاد العام للعمال والطلبة الفلسطينيني في أملانيا 

والنمسا من عام 1968-1973؛ بعد  عملية ميونخ عام 1972 مت 

إبعاده من أملانيا مع غيره من الفلسطينيني )300 شخص(؛ مت 

انتخابه عضوًا  في املجلس الوطني الفلسطيني عام 1972؛ عاد إلى أملانيا حيث عمل في مكتب 

اجلامعة العربية في  بون في منتصف السبعينات؛ ساهم في تأسيس مكتب املعلومات الفلسطيني 

في بون الذي كان  مبثابة املمثلية غير الرسمية ملنظمة التحرير الفلسطينية؛ مت انتخابه عضوًا 

في املجلس الثوري حلركة  فتح منذ عام 1978؛ عام 1982 أصبح رئيس وفد منظمة التحرير 

الفلسطينية في النمسا واملمثل الدائم  لها في فينا )حتى عام 1985(؛ مت انتخابه في اللجنة 

املركزية حلركة فتح عام 1989 وكان مستشارًا  للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات حول الشؤون 

األوروبية؛ رئيس املمثلية الفلسطينية في أملانيا ما  بني 1993- 2006؛ عضو في املجلس املركزي 

ملنظمة التحرير الفلسطينية؛ تولى مفوضية العالقات  الدولية حلركة فتح في حزيران 2006. 

فريج،إلياس)1998-1920(
دائرة األشغال  بيت حلم عام 1920؛ عمل في  ولد في مدينة 

في  عمل  عام   1948  بعد  البريطاني؛  لالنتداب  التابعة  العامة 

لصناعة  حلم  بيت  منطقة  في  مصنعًا  وافتتح  التجارة  مجال 

اخلزف وخشب الزيتون؛ رئيس  الغرفة التجارية الصناعية في 

لبلدية بيت حلم  انتخابه رئيسًا  بيت حلم منذ عام 1970؛ مت 

منذ عام 1972؛  رئيس مجلس أمناء جامعة بيت حلم منذ عام 

1973؛ ترشح وجنح لرئاسة بلدية بيت حلم عام 1976؛ كان 

 رئيس البلدية الوحيد الذي لم يتم عزله من قبل سلطات االحتالل 

عام 1982 )وبقي في منصبه كرئيس  بلدية حتى تقاعده عام 1997 بعد وعكة صحية(؛ كان 

عضوًا في الوفد الفلسطيني في مفاوضات مؤمتري  مدريد وواشنطن عام 1992؛ مت تعيينه وزيرًا 

للسياحة واآلثار لدى السلطة الوطنية الفلسطينية؛ توفي  في مستشفى في عمان بتاريخ 29 آذار/

مارس عام 1998؛ دفن في بيت حلم.    

الفقيه،محمدسعدي)1988-1936(
في  املدرسية  علومه  تلقى  1936؛  عام  نابلس  مدينة  في  ولد 

عام  ُأبعد  لدراسة  الطب؛  القاهرة  بجامعة  التحق  ثم  نابلس 

1958 لنشاطه السياسي وعضويته في احلزب الشيوعي؛ تنقل 

دراسته  أكمل  السوفيتي حيث  ثم  اإلحتاد  وبغداد  بيروت  بني 

في مجال الطب في جامعة موسكو؛ لم يتمكن من العودة إلى 

األردنية جتديد  السلطات  لرفض  وذلك  تخرجه  عقب   فلسطني 

جواز سفره؛ عاش وعمل في موسكو حتى  أذن له بتجديد جواز 

سفره األردني في ربيع عام 1964؛ عاد إلى فلسطني عن طريق 

سوريا في  نيسان/أبريل 1964، لكن أوقفته السلطات األردنية 

في أعقاب وصوله وقامت باعتقاله ملدة 100 يوم؛ بعد  إطالق سراحه، مارس مهنة الطب وشغل 

منصب نائب رئيس مستشفى جنني احلكومي؛ افتتح عيادة  خاصة في نابلس ومع اندالع حرب 

عام 1967 أغلقت عيادته وانتقل إلى القدس ليتطوع في مستشفى  املقاصد اخليرية اإلسالمية 

السلطات  آنذاك( والذي كان مهددًا باملصادرة من  قبل  يزال في قيد اإلنشاء  )الذي كان ال 

اإلسرائيلية؛ انضم إلى جلنة التوجيه الوطني في كانون األول/ديسمبر عام 1967؛ عني  رئيسًا 

لألطباء في مركز وكالة الغوث الطبي في مخيم األمعري قرب رام الله؛ أفتتح عيادة خاصة به في 

 رام الله عام 1971؛ أنتخب رئيسًا  جلمعية موظفي وكالة الغوث في الضفة الغربية عام 1975؛ 

ترأس  مجلس إدارة جمعية بيرزيت اخليرية )حتى عام 1978(؛ حصل على منحة من خالل منظمة 
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الصحة  العاملية الستكمال دراسته العليا في مجال الصحة العامة في جامعة ليفربول حيث تخرج 

عام 1980؛  انضم إلى مجلس أمناء جمعية امللتقى الفكري العربي عام 1977 وجمعية الدراسات 

العربية عام 1980  في القدس؛ أصبح نائبًا لرئيس دائرة الصحة في وكالة الغوث عام 1985؛ 

حاضر في مجال الصحة العامة  في جامعة بيت حلم؛ كان عضوًا في مجلس أمناء جامعة بيرزيت 

ثم رئيس مجلس األمناء حتى وفاته في   26 كانون الثاني/يناير 1988.  

فياض،توفيق)1939-(
ولد في قرية املقيبلة )قرب حيفا( عام 1939؛ نزح مع عائلته إلى 

قرية عجة قضاء نابلس عام 1948  ومتكن من العودة إلى املقيبلة 

بعد اتفاقية رودس عام 1949؛ عمل في مجال التدريس ثم في 

دائرة  اجلمارك في ميناء حيفا؛ أسس، مع إميل حبيبي وبعض 

الرفاق، »حركة األرض« عام 1958 التي ضمت  عددًا من املثقفني 

والوطنيني؛ درس في الناصرة وفي اجلامعة العبرية ونال درجة 

البكالوريوس في  االتصاالت؛ قامت السلطات اإلسرائيلية باعتقاله 

بتهمة تسريب معلومات إلى احلكومة املصرية؛ مت  اإلفراج عنه عام 

1974 في اتفاقية تبادل أسرى )بعد حرب أكتوبر عام 1973( 

ومت إبعاده إلى مصر؛ انتقل  إلى بيروت حيث أسس دار النورس لكتب األطفال والشباب وعمل 

مديرًا لها؛ كتب الرواية واملسرحيات  والقصص القصيرة؛ انضم إلى مركز األبحاث الفلسطينية 

في بيروت؛ ترك بيروت مع غيره من القيادات  الوطنية الفلسطينية عام 1982 واستقر في تونس 

حيث عمل في اجلامعة العربية؛ وتضم أعماله روايات  مثل املشوهون )1963(، املجموعة )1974(، 

حبيبتي ميليشيا )1976(، وادي احلوادث )1994( وأوالد  احلواري )1997(، والقصص القصيرة 

مثل الشارع األصفر )1970( والبهلول )1978(.    

فياض،سالم)1952-(
في  درس  1952؛  عام  طولكرم،  قضاء  غصون،  دير  في  ولد 

بدرجة  البكالوريوس  وتخرج  بيروت  في  األمريكية  اجلامعة 

إدارة  في  املاجستير  شهادة  نحو  دراسته  أكمل  1975؛  عام 

 St,  األعمال متخصصًا في احملاسبة  من جامعة سانت إدوارد

Edward University  عام 1980 ودكتوراه في االقتصاد 
1986؛  أوسنت  Austin  عام  والية  تكساس  في  جامعة  من 

عمل في القطاع اخلاص في األردن وكباحث جامعي في جامعة 

 تكساس وجامعة اليرموك األردنية؛ باحث في البنك االحتياطي 

التابع لسانت لويس؛ عمل  مستشارًا اقتصاديًا في  الفيدرالي 

البنك الدولي في واشنطن من 1987 حتى 1995؛ انضم إلى صندوق النقد الدولي  في 1992 

الغربية وقطاع غزة  الضفة  الدولي في  النقد  منها ممثل مقيم لصندوق  واستلم عدة مناصب 

في  هامًا  دورًا  لعب  الفلسطينية؛  املالية  لوزارة  املالي  اإلصالح  على  عمل   ،)2001  -1995(  

تأسيس  صندوق االستثمار الفلسطيني في تشرين أول/ أكتوبر 2000، وترأس مجلس إدارته؛ 

رئيس مجلس  التأمني وصندوق الرواتب؛ في عام 2002 ترك صندوق النقد الدولي وأصبح املدير 

اإلقليمي للبنك العربي  في فلسطني، عني وزيرًا للمالية في حكومة السلطة الفلسطينية في حزيران/ 

يونيو 2002؛ أول وزير  مالية يقدم رسميًا كشفًا عن ميزانية السلطة الفلسطينية والذي مت املوافقة 

عليه من قبل املجلس  التشريعي الفلسطيني في بداية 2003؛ أعيد تعيينه وزيرًا للمالية في 30 

نيسان/ أبريل 2003؛ ثم في  حكومة الطوارئ الفلسطينية في تشرين أول/أكتوبر 2003 وحتى 

تشرين ثاني / نوفمبر 2003 أعيد تعيينه  مبوافقة املجلس التشريعي الفلسطيني في 16 شباط/

فبراير 2005 )حتى انتخابات املجلس التشريعي  في كانون ثاني/ يناير 2006؛  أسس مع حنان 

عشراوي وآخرين حركة الطريق الثالث وانتخب األول  على قائمة احلركة في انتخابات املجلس 

التشريعي الفلسطيني 2006؛ عينه الرئيس محمود عباس  رئيسًا للوزراء ووزيرًا للمالية واخلارجية 

في حكومة الطوارئ في حزيران 2007، ثم أعيد تعيينه رئيسًا  للوزراء واملالية واخلارجية في 

حكومة تسيير األعمال في كانون أول/ ديسمبر 2008. 

ق
القاسم،أنيس)1925-(

نابلس عام 1925؛  بالقرب من  قرية عني حارس  من مواليد 

الرشيدية  في  مدرسة  ثم  البكرية،  مدرسة  في  تعليمه  تلقى 

قبل  من  واختير  عام 1945  تخرج  بالقدس؛  العربية  والكلية 

)شهادة  لندن  جامعة  في  لدارسة  احلقوق  االنتداب  سلطات 

بكالوريوس عام 1948 وشهادة ماجستير عام 1950(؛ محام 

في القانون  عام 1950؛ ذهب إلى الواليات املتحدة األمريكية 

عام 1957 لدراسة قانون الوقود والغاز الطبيعي وحاز  على 

شهادة دكتوراه؛ عمل كمستشار لوزارة العدل الليبية )1952 

- 1960(؛ عاد إلى بريطانيا ملتابعة  دراسته وحاز على شهادة 

دكتوراه في القانون من جامعة لندن عام 1969؛ انضم إلى اجلبهة  الدميقراطية لتحرير فلسطني؛ 

عضو في املجلس الوطني الفلسطيني ورئيس اللجنة القانونية للمجلس  الوطني الفلسطيني؛ 

عضو اللجنة التوجيهية للوفد الفلسطيني في مؤمتر مدريد للسالم عام 1991؛  وضع مسودة 

القانون األساسي الفلسطيني للفترة االنتقالية بناءًا على تفويض من اللجنة التنفيذية  ملنظمة 

التحرير الفلسطينية عام 1993؛ عاد إلى فلسطني ألول مرة عام 1994 لتقدمي مسودة القانون 

 األساسي الفلسطيني؛ عمل كمحام في لندن في اجلزء الثاني من التسعينات؛ عضو مجلس أمناء 

 املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان في غزة؛ من بني أعماله معنى احلرية للعالم العربي ) 1954(، 

 نحن، الفاتيكان وإسرائيل )1966(. 

القاسم،سميح)1939-(
من مواليد الزرقاء في األردن عام 1939؛ نشأ وترعرع في الرملة 

في اجلليل وتلقى تعليمه في قرية  الرملة ومدرسة تراسنطا في 

الناصرة؛ حصل على وظيفة في التدريس في مدرسة عمومية 

إسرائيلية  وفصل منها آلرائه السياسية؛ عمل في التعليم ملدة 

ال  السياسة  والصحافة؛  مجال  إلى  انتقل  ثم  أعوام،  خمسة 

في  واسع  نطاق  على  وتقرأ  ومسرحيات  قصائد  يكتب  يزال 

العالم العربي؛ نشر مجموعته  األولى عام 1958؛ انخرط في 

وأصبح  الستينات  أواسط  في  اإلسرائيلي  الشيوعي  احلزب 

عضوًا في  احلزب عام 1967 فيما سجن في حيفا )اعتقل في 

اليوم األول من حرب حزيران/ يونيو 1967(؛ وضعته  إسرائيل 

حتت اإلقامة اجلبرية وسجنته بصورة متكررة لنشاطه السياسي؛ عمل كمحرر لصحيفة الغد و 

 االحتاد )صحيفة احلزب الشيوعي(؛ رئيس حترير اجلهاد مجلة شهرية؛ رئيس حترير الصحيفة 

اإلسرائيلية   - العربية كل العرب؛ نشر العديد من الروايات واملقاالت والقصائد الشعرية، مبا فيها 

أغاني األزقة )1965(،  انتظار طائر الرعد )1968(، أحبك كما يستحق املوت )1980( وأبعاد 

الروح )1983(؛ أحد أبرز الشعراء  املعاصرين في األراضي احملتلة.  

ف
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القاسم،عبدالستار)1948-(
نال  عام 1948؛  بالقرب من طولكرم  الغصن  دير  مواليد  من 

شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من  اجلامعة األمريكية 

من  االقتصاد  في  املاجستير  وشهادة   ،1972 عام  بالقاهرة 

جامعة كينساس ستيت  بالواليات املتحدة األمريكية عام 1974، 

العلوم السياسية من جامعة ميسوري  الدكتوراه في  وشهادة 

اجلامعة  في  السياسية  العلوم  في  أستاذًا  عمل  عام   1977؛ 

عمله  فصل  من  عندما   )1979  -  1978( عام  ملدة  األردنية 

»ألسباب« أمنية؛ عاد إلى الضفة الغربية وأصبح أستاذًا في 

العلوم السياسية في جامعة  النجاح الوطنية في نابلس منذ عام 

1980؛ اعتقلته السلطات اإلسرائيلية عامي 1981 و 1988 وحظرت  نشر وتوزيع مؤلفاته؛ فرضت 

السلطات اإلسرائيلية اإلقامة اجلبرية عليه ومنعته من السفر ملدة عشرين  عامًا؛ قضى ما مجموعه 

32 أسبوعًا في السجون الفلسطينية ألرائه املعارضة؛ جنا من محاولة اغتيال  عام 1995؛ حاز 

على جائزة عبد احلميد شومان لألبحاث العلمية وعلى لقب »بروفيسور« عام 1999؛  رشح نفسه 

في االنتخابات الرئاسية ملنافسة الرئيس ياسر عرفات في شهر أيار/ مايو عام 2002. 

القاسم،عمرمحمودمحمد)1941-1989(
بالقدس عام 1941؛ خريج مدرسة  القدمية  البلدة  من مواليد 

في  األدب  اإلجنليزي  درس  1958؛   عام  بالقدس  الرشيدية 

جامعة دمشق وحاز على شهادة بكالوريوس عام 1964؛بينما 

كان في اجلامعة، انضم إلى  حركة القوميني العرب؛ عاد وعمل 

مدرسًا في القدس وجنني؛ تطوع للتدريس في مدارس األقصى 

للقضاء  على األمية؛ انضم إلى اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني 

بعد  تنظيم وتدريب  الفدائيني؛  عن  بداياتها وكان مسؤوالً  في 

االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية عام 1967، ناشطًا 

احتاد  األشياء  بني  من  تنظيم  املقاومة  املسلحة،  تنظيم  في 

تدريبًا عسكريًا في مصر وسوريا؛ حارب في  تلقى  املعلمني؛ 

 معركة الكرامة التي وقعت عام 1968؛ أصبح عضوًا في القيادة العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير 

 فلسطني عام 1968 وانتخب عضوًا في اللجنة املركزية؛ ألقي القبض عليه بالقرب من كفر مالك 

في  منطقة رام الله من قبل القوات اإلسرائيلية في 28 تشرين األول/أكتوبر عام 1968 وحكمت 

عليه  السلطات اإلسرائيلية بالسجن مدى احلياة؛ كان من بني الذين انشقوا عن اجلبهة الشعبية 

لتحرير  فلسطني وشكل اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني في شباط/فبراير عام 1969؛ بدأ 

بتنظيم اجلبهة  الدميقراطية لتحرير فلسطني في السجون اإلسرائيلية ومعسكرات االعتقال؛ عضو 

اللجنة املركزية  للجبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني؛ من بني زعماء االنتفاضة عام 1987 داخل 

الرابع من  السجن في  التحقيق اإلسرائيلية في  بأساليب  السجون اإلسرائيلية؛  توفي متأثرًا 

حزيران/ يونيو عام 1989.    

قاسمية،خيرية)1936-(
من مواليد مدينة حيفا عام 1936؛ حصلت على شهادة الدكتوراه 

في التاريخ العربي احلديث واملعاصر  من جامعة القاهرة في 

في  األرشيف  لدائرة  كمستشارة  عملت  السبعينات؛  أوائل 

مركز األبحاث  الفلسطينية في بيروت؛ محاضرة في مؤسسة 

الدراسات العربية بالقاهرة؛ أستاذه في دائرة التاريخ  بجامعة 

دمشق؛ نشرت عدة دراسات تاريخية ودراسات متعلقة بالسير 

األبحاث  )مركز  عبد  القادري«  عوني  »أوراق  أبرزها  الذاتية، 

 – القاوقجي 1914  بيروت 1974(، ومذكرات فوزي  م.ت.ف 

بيروت  م.ت.ف  األبحاث  مركز   1948   – 1932 حتى 1936 

 .)1975

القاق،أنيس)1947-(
ولد في سلوان بالقدس عام 1947؛ نال شهادة البكالوريوس 

عام  وتخرج  في  العراق  بغداد  جامعة  من  األسنان  طب  في 

1971؛ عاد وفتح عيادة خاصة في القدس؛ أكمل تعليمه في 

 Buckinghamshire  في  اململكة املتحدة خالل )1982 - 

1984( وتخصص في جراحة الفم؛ شغل منصب رئيس جمعية 

أطباء  األسنان في الضفة الغربية )1985 - 1990( وكرئيس 

احتاد املهنيني )1986 - 1990(؛ رئيس مجلس أمناء  املسرح 

عضو  الثمانيات؛  أواخر  منذ  القدس  في  الفلسطيني  الوطني 

تنفيذي ملجلس التعليم العالي منذ  عام 1989؛ رئيس جمعية الصداقة الفلسطينية  -  السويدية 

منذ عام 1989؛ أمني عام مجلس اخلدمات  الصحية منذ عام 1989؛ عضو مجلس إدارة جلنة 

التنسيق الدولية عن قضية فلسطني؛ عضو جلنة  التنسيق للمنظمات األهلية عن قضية فلسطني 

في األراضي الفلسطينية احملتلة؛ عضو جلنة الكلية  الطبية الفلسطينية؛ أصبح نائب مساعد 

وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني عام 1996، ثم وكيل  وزارة؛ رئيس مركز اخلدمات 

 Palestine-Israel Journal of Politics,  مجلة حترير  هيئة  عضو  القدس؛  في 

Economics & Culture ؛ عني سفيرًا في سويسرا منذ عام 2004. 

قبطي،مازن)1955-(
من مواليد مدينة الناصرة عام 1955؛ خريج اجلامعة العبرية 

بالقدس تخصص العالقات الدولية والعلوم  السياسية )1973 

ثم  الفترة؛  تلك  خالل  الطلبة  مجلس  في  عضوًا  1976(؛   –
التحق بجامعة تل أبيب  لدراسة الدراسات القانونية ونال شهادة 

البكالوريوس )عام 1979( ونال شهادة املاجستير )عام 1981(؛ 

 عضوًا في نقابة احملامني اإلسرائيلية منذ عام 1981؛ عمل في 

 Zichroni Law Firm  في تل أبيب قبل  تأسيس مكتب 

قبطي للمحاماة عام 1983؛ تابع دراساته العليا في الدارسات 

شهادة  على  وحاز  بالقدس،  اجلامعة  العبرية  في  القانونية 

املاجستير عام 1985؛ عمل كمستشار ملدراء مراكز اخلدمات  القانونية واملعلومات في القدس 

الشرقية )مكتب حقوق اإلنسان(، القدس، ملدة أربع أعوام )1984 -   1988(، ثم كمستشار 

لقانون األراضي الفلسطينية، اللجنة الدولية للصليب األحمر، القدس )1985 -   1988(؛ رئيس 

فرع القدس جلمعية حقوق املواطن في إسرائيل )1985 - 1989(؛ عمل كمستشار في  القانون 

اإلسرائيلي، خاصة فيما يتعلق بحقوق اإلنسان والعمل )1985 - 1990(؛ لديه العديد من 

القضايا  املهمة في عمله كمحامي، مبا فيها قيادي االنتفاضة )معتقلني إداريني( عام 1988، 

وحوالي 120  شرطي الذين قدموا استقالتهم من عملهم في األراضي الفلسطينية احملتلة في 

عام 1988 - 1989؛  أصبح أستاذًا في القانون في الكلية اإلدارية، القدس )1986 - 1990(؛ 

كان مرشحًا ملنصب قضائي  حملكمة الصلح   Magistrate’s Court  في القدس عام 1989 

وللمحكمة اللوائية  District Court  في  القدس عام 1995؛ عضو مؤسس للجنة العامة ضد 

التعذيب في إسرائيل عام 1990؛ عضو جلنة القدس  اللوائية لنقابة احملاميني اإلسرائيلية منذ عام 

1991؛ عضو مجلس إدارة مركز كويكرز للمساعدات  القانونية في القدس منذ عام 1993؛ شريك 

مع احملامي األردني الياس زريقات في مكتب محاماة في  بيت حلم )1993 - 1997(؛ شريك 

رئيسي ملكاتب قبطي-دحله للمحاماة )1995(؛ عضو مؤسس  ملؤسسة املعمل للفن املعاصر في 

القدس )2003( ومحكمة الفنون الفلسطينية )2004( وكالهما في  القدس؛ رئيس مجلس إدارة 

اجلمعية الفلسطينية للفن املعاصر )احلوش( )2004(.  

قبعة،تيسير)1938-(
من مواليد قلقيلية عام 1938؛ خريج املدرسة الثانوية عام 1958؛ 

حركة  في  عضوًا  1962؛  أصبح  عام  دمشق  بجامعة  التحق 

القوميني العرب؛ انتخب رئيسًا الحتاد الطالب الفلسطينيني في 

سوريا؛ اعتقل في  دمشق ومت ترحيله من سوريا بعد »انفصال« 

في اجلمهورية العربية املتحدة عام 1961؛ انتقل إلى  القاهرة 

بكالوريوس  عام 1963 وتابع دراسته حتى حاز على شهادة 
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وشهادة ماجستير حتى عام 1967  عندما عاد إلى فلسطني بعد حرب ألـــ 1967؛ وفي الوقت 

الذي كان يتابع دراسته اجلامعية خالل )1962   - 1967(، تزعم احتاد عام الطلبة الفلسطينيني؛ 

انتخب عضوًا في اللجنة التنفيذية الحتاد الطلبة العاملي  وإحتاد الشبيبة   الدميقراطي   العاملي؛ 

عضوًا في مجلس السالم العاملي ومنظمة التضامن اإلفريقي -  اآلسيوي؛ شارك في املجلس 

الفلسطيني األول )كممثل عن احتاد عام الطلبة الفلسطينيني( في  القدس عام 1964؛ عاد إلى 

فلسطني بعد حرب حزيران/ يونيو عام 1967؛ اعتقل في العشرين من كانون  األول/ ديسمبر 

عام 1967 بالقدس وسجن ملدة ثالث سنوات، ثم مت إبعاده إلى األردن عام 1971؛ أصبح  أول 

ممثل للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني في اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية )متوز/ 

 يوليو 1971 - كانون الثاني/ يناير 1973(؛ انتقل إلى لبنان، سوريا، العراق، وتونس؛ شارك في 

مؤمترات  دولية مختلفة عقدتها جماعات عمالية وشيوعية؛ ترأس الوفد الفلسطيني في مؤمترات 

احتاد الشبيبة  العاملي في برلني )1973( وكوبا )1978(؛ وفي عام 1976 - 1977؛ عضو املكتب 

السياسي للجبهة  الشعبية لتحرير فلسطني حتى عام 1993؛ سمحت له إسرائيل بالعودة إلى 

الضفة الغربية حلضور  اجتماع املجلس الوطني الفلسطيني الذي عقد في غزة في نيسان/ إبريل 

1996؛ أعيد انتخابه كنائب  رئيس املجلس الوطني الفلسطيني. 

قبعني،سالم)1870-1951(
من مواليد مدينة الناصرة عام 1870؛ درس في املدرسة الروسية؛ 

انضم إلى حركة املعارضة العربية ضد  احلكم العثماني؛ درّس 

اللغة العربية وكتب في العديد من املجالت الدورية مركزًا على 

األدب الروسي؛  كتب عدة أوراق، مبا فيها األسبوع عام 1900، 

عروس النيل عام 1924 واإلخاء عام 1924، باإلضافة إلى  عدد 

من الروايات بدءًا من عام 1909؛ كتب أيضًا  أدب السفر مرتكزًا 

على الزيارات التي قام بها كل عام؛  حريص على الكتابة عن الكتاب 

 الروسيني، مثل تولستوي، جوركي، وبسخني؛ توفي عام 1951. 

القدرة،خالد)1935-(
من مواليد يافا عام 1935 لعائلة تعود جذورها إلى خان يونس؛ 

عاد إلى غزة عندما أصبحت عائلته الجئة  خالل نكبة فلسطني 

عام 1948؛ انتسب لكلية احلقوق بجامعة القاهرة، وحصل على 

شهادة البكالوريوس  عام 1956؛ عمل كمحام في غزة؛ أصبح 

مستشارًا قانونيًا للنائب العام املصري عام 1963؛ عني قاضيًا 

 في قطاع غزة؛ عضو مؤسس جلمعية بنك الدم املركزي في غزة 

منذ عام 1972 ونائب رئيس ملدة  عامني )1972 - 1974(؛ عضو مجلس إدارة جمعية الصليب 

األحمر الفلسطينية في غزة )1972 - 1978(؛  أصبح عضوًا في محكمة غزة العليا عام 1973؛ 

أصبح رئيس احملكمة املركزية في قطاع غزة عام 1974؛  منع من ترك البالد عام 1974؛ حكم 

عليه باحلبس ملدة ستة أعوام ولكن أفرج عنه عام 1976 وعاد  للعمل كمحام؛ فرضت سلطات 

االحتالل عليه اإلقامة اجلبرية )1982 - 1985(؛ انتخب نائب رئيس نقابة  احملامني في غزة عام 

1983 ومرة أخرى عام 1989؛ اعتقل في أيلول/ سبتمبر عام 1989 وسجن لعام  ونصف؛ انتخب 

سكرتيرًا لنقابة احملامني الفلسطينيني في شباط/ فبراير عام 1992؛ عني نائبًا عامًا عند  تأسيس 

السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994 وبقي في املنصب حتى عام 1996؛ ثم شغل منصب  نائب 

النائب العام في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1999 حملاكم أمن الدولة؛ أعيد تعيينه مرة أخرى 

نائبًا  عامًا في السلطة الوطنية الفلسطينية في شهر كانون األول/ ديسمبر عام 2002. 

القدوة،جرارنعمان)-(
من مواليد خان يونس؛ تلقى تعليمه في خان يونس وغزة، وأنهى 

تعليمه الثانوي في مدرسة اإلمام  الشافعي؛ حاز على شهادة 

بكالوريوس في اللغة العربية واألدب من جامعة القاهرة؛ باشر 

مبتابعة  دراساته العليا نحو املاجستير ولكنه توقف بسبب أحداث 

النكبة الفلسطينية عام 1948 واضطر للتوقف  عن الدراسة في 

أيار/ مايو عام 1949؛ عمل لثالث سنوات كمدرس للغة العربية، 

ثم في كلية غزة،  مدرسة غزة الثانوية؛ انتقل إلى اململكة العربية السعودية في أواخر األربعينات 

)1949( وعمل كمترجم  في الدائرة الزراعية في وزارة املالية السعودية ملدة عام )1949 - 

الرياض حتى  في    Bechtel International Inc.   في الرواتب  دائرة  في  ثم   ،)1950

عام 1953؛ ثم رئيس دائرة احملاسبة، صراف الرواتب  ورئيس دائرة الرواتب في دائرة األشغال 

العامة في جدة )1953 - 1958(؛ عمل مترجمًا فوريًا في السفارة  األمريكية في جدة ملدة 

عام )1958 - 1959(؛ عمل في السيتي بنك في جدة )1959 - 1966( والرياض   )1966 

نائب رئيس جلنة االعتماد عام 1975 وكمدير عام )1977 - 1980(؛  - 1980(، مساعد 

عمل أيضًا  في البنك السعودي األمريكي )تابع لـــ سيتي بنك( كنائب رئيس )1980(، مسئول 

االئتمان الرئيسي  حتى تقدمي استقالته في كانون الثاني/ يناير عام 1988؛ عينه الرئيس ياسر 

عرفات كمراقب ورئيس  هيئة الرقابة العامة الفلسطينية في أواسط التسعينات؛ شغل منصب 

رئيس جلنة الرقابة العامة منذ  كانون الثاني )ديسمبر( عام 1995 وكمدير منطقة )فلسطني( 

للبنك اإلسالمي للتنمية؛ أصدر تقريرًا في  متوز/ يوليو عام 1997، يصرح فيه أن حوالي %40 

من ميزانية السلطة الوطنية للعام 1996 أسيء إدارتها  أو صرفها، والتي أدت إلى تصويت 

املجلس التشريعي الفلسطيني إلحالل السلطة الوطنية كاملة بتهمة  الفساد؛ وفي تشرين الثاني/ 

نوفمبر 1999، عينه الرئيس ياسر عرفات مع أمني حداد وعاطف عالونة  لتشكيل حلنة لتولي 

علميات بنك فلسطني الدولي ومقره الرئيس في رام الله، والذي كان على وشك  االنهيار؛ بقي 

في املنصب حتى آذار/ مارس عام 2003 عندما ترأس جلنة جديدة؛ شغل منصب مدقق  عام 

فلسطني وعضو مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية في غزة ومحافظ فلسطني في بنك التنمية 

 اإلسالمي في جدة؛ قام أيضًا بتوثيق والبحث عن مخطوطة القرن الثامن عشر )كتبها الشيخ 

مصطفى  أسعد القيمي(. 

القدوة،ناصر)1953-(
من مواليد غزة عام 1953؛ انضم إلى حركة التحرير الوطني 

اللجنة  عضوًا  في  انتخب  1969؛  عام  )فتح(  الفلسطيني 

التنفيذية الحتاد عام الطلبة الفلسطينيني عام 1974، ثم رئيس 

االحتاد؛ عضو املجلس  الوطني الفلسطيني منذ عام 1975؛ 

األسنان؛  طب  تخصص   1979 عام  القاهرة  جامعة  خريج 

وأصبح عضو  الفلسطيني  األحمر  الهالل  إلى  جمعية  انضم 

مراقب في اللجنة التنفيذية للجمعية عام 1980؛ عضو  املجلس 

عني  1981؛   عام  منذ  الفلسطينية  التحرير  ملنظمة  املركزي 

مراقبًا فلسطينيًا في األمم  املتحدة منذ عام 1986؛ عضو مراقب في املجلس الثوري حلركة فتح 

منذ عام 1981 وعضو كامل منذ  عام 1989؛ مراقب فلسطيني دائم في األمم املتحدة منذ عام 

1991؛ نائب رئيس املجلس الوطني  الفلسطيني حتى تقدمي استقالته في تشرين األول/ أكتوبر 

عام 1993 احتجاجًا على إعالن املبادئ  وعدم حصول منظمة التحرير الفلسطينية على تصويت 

املجلس الوطني الفلسطيني عليه؛ عني وزيرًا  للخارجية في حكومة السلطة الوطنية في شباط/ 

فبراير عام 2005؛ ساهم في تأسيس وترأس   «مؤسسة ياسر عرفات« في نهاية عام 2005. 

القدومي،فاروق)أبواللطف()1931-(
نشأ  عام 1931؛  قلقيلية  منطقة  في  جينصافوت  مواليد  من 

النكبة  الفلسطينية عام  يافا؛ هاجر خالل  وترعرع في مدينة 

1948 إلى لبنان حيث أكمل دراسته الثانوية؛ انضم إلى حزب 

العربية  اجلمهورية  في  بعد   «االنفصال«  احلزب  )ترك  البعث 

املتحدة عام 1961(؛ درس االقتصاد والعلوم السياسية في 

أثناء دراسته على ياسر  بالقاهرة وتعرف  اجلامعة  األمريكية 

عرفات ألول مرة؛ عمل في ليبيا في إحدى الشركات  البترولية، 

ثم اململكة العربية السعودية في شركة أرامكو السعودية، ثًم 

الكويت عام 1957 في وزارة  الصحة حتى عام 1966؛  في 

عضو مؤسس حلركة التحرير الوطني الفلسطيني )فتح( عام 1959 وكان  مسئوالً عن العالقات 

مع مصر وبني قيادي فتح والرئيس جمال عبد الناصر؛ عضو منظمة التحرير  الفلسطينية؛ كان 

إلى جانب ياسر عرفات خالل معركة الكرامة في آذار/ مارس عام 1968؛ أصبح عضوًا  في 

اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية منذ تولي حركة فتح منظمة التحرير الفلسطينية 
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عام   1969؛ عاد واستقر في دمشق حيث ساعد في إقامة روابط بني منظمة التحرير الفلسطينية 

والبلدان  العربية؛ اعتقل في األردن خالل أحداث أيلول األسود عام 1970؛ ثم انتقل مع منظمة 

التحرير الفلسطينية  إلى بيروت؛ ترأس الدائرة السياسية ملنظمة التحرير الفلسطينية، خلفًا للشهيد 

محمد يوسف النجار،  وأصبح مسئوالً عن الشؤون اخلارجية؛ ومنذ أواسط السبعينات لعب دورًا 

رئيسيًا في تطوير العالقات مع  الواليات املتحدة األمريكية، الدول العربية واألوروبية؛ انتقل إلى 

تونس مع منظمة التحرير الفلسطينية عام   1982؛ أصبح األمني العام للجنة املركزية حلركة فتح 

عام 1983؛ انتخب وزيرًا للشؤون اخلارجية  الفلسطينية في اجتماع للمجلس املركزي ملنظمة 

التحرير الفلسطينية الذي عقد في تونس عام   1989؛ عارض عملية أوسلو ورفض التوقيع على 

إعالن املبادئ؛  امتنع عن التصويت لالتفاقيات خالل  اجتماع اللجنة املركزية ملنظمة التحرير 

الفلسطينية الذي عقد في تونس في تشرين األول/ أكتوبر عام   1993؛ رفض الدخول إلى مناطق 

السلطة الوطنية الفلسطينية أو شغل أي منصب في السلطة  الفلسطينية، ولكنه وافق على شغل 

منصب كرئيس رسمي لبكدار )املجلس االقتصادي الفلسطيني  للتنمية وإعادة اإلعمار(؛ وفي 

شهر كانون الثاني/ يناير عام 1994، وقع على اتفاقية تعاون اقتصادي  بالنيابة عن منظمة 

التحرير الفلسطينية مع األردن ومصر، التي منحت البنوك املركزية في عمان والقاهرة  مسؤولية 

اإلشراف على البنوك األردنية/ املصرية العاملة في الضفة الغربية؛ عارض اتفاقية أوسلو الثانية 

 في اجتماع اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية في تونس في آب/ أغسطس عام 1995؛ 

 يشغل منصب رئيس الدائرة السياسية ملنظمة التحرير الفلسطينية. 

قراعني،نائلةحمدان)1951-1999(
من مواليد القدس عام 1951؛ تلقت تعليمها في كلية الشميدت 

األمريكية  واجلامعة  كلية  بيرزيت  في  درست  بالقدس؛  للبنات 

في بيروت وحازت على شهادة البكالوريوس في التمريض عام 

األردنية  اجلامعة  في  التمريض  في  عملت  كمحاضرة  1973؛ 

خالل )1974 - 1975(؛ عادت إلى القدس وعملت كمساعدة 

 ملدير التمريض في مستشفى املقاصد بالقدس ملدة عام )1975 

- 1976(؛ أكملت دراستها وحازت  على شهادة املاجستير في 

التمريض من جامعة ويسكونسون بالواليات املتحدة األمريكية 

عام 1978،  وعلى شهادة في الصحة العامة من جامعة هارفارد، 

بوسطن عام 1982، وعلى شهادة دكتوراه في  الصحة العامة 

من جامعة حون هوبكنز، ماري الند، الواليات املتحدة األمريكية عام 1989؛ عملت مع  اليونيسيف 

)وملدة   )1995 -  1993( الصحة   مشروع  كمديرة  ثم   ،)1992 -  1989( كمستشارة  أوالً 

قصيرة  في عام 1993 كمسئولة عن اليونيسيف(؛ مستشارة لألمديست في القدس )1990 ولغاية 

كانون  الثاني/ يناير 1994(؛ بعد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية في األراضي الفلسطينية، 

أصبحت  مستشارة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي الفلسطينية؛ عملت أيضًا مستشارة ملؤسسة 

هارفارد  للتنمية الدولية، مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي في القدس، الوكالة الكندية 

لإلمناء الدولي  CIDA  وغيرها؛ بعد عام 1996، مستشارة مستقلة الحتاد جمعية التعاون إلدارة 

مشروع املنظمات  األهلية الفلسطينية ووحدة اجلندر التابعة للجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 

برام الله؛ عضوه في  نقابة التمريض الفلسطينية، نقابة الصحة العامة الفلسطينية، واملجلس 

الفلسطيني للصحة؛ اغتيلت  بطعنة في صدرها بالقرب من حي املصرارة بالقدس في احلادي عشر 

من شباط/ فبراير عام 1999 على  يد شاب فلسطيني يبلغ من العمر 23 عامًا الذي أعتقد أنها 

إسرائيلية )ذهب إلى الشرطة اإلسرائيلية  وسلم نفسه بعد أن أدرك غلطته(.  

قرشولي،جهاد)أبومنهال()1937-2005(
النكبة  بعد  سوريا  إلى  جلأ  1937؛  عام  طبريا  مواليد  من 

الفلسطينية عام 1948؛ حصل على شهادة  البكالوريوس في 

الفلسفة والعلوم االجتماعية وعلى شهادة في التربية من جامعة 

دمشق؛ عضو في  املجلس الوطني الفلسطيني؛ عضو في املجلس 

الثوري حلركة فتح؛ رئيس دائرة التربية والتعليم  العالي ملنظمة 

التحرير الفلسطينية؛ عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة اإلسالمية 

القدس؛  جامعة  أمناء  مجلس  والثقافة؛  عضو  والعلوم  للتربية، 

عضو اللجنة الفخرية جلامعة القدس املفتوحة؛ أمني سر املجلس 

 الوطني للتربية والثقافة والعلوم؛ توفي في الثالث من شباط/ فبراير عام 2005.

قريع،أحمدعليمحمد)أبوالعالء()1937-(
القدس عام 1937؛ حاصل  بالقرب من  أبو ديس  من مواليد 

حركة  إلى  املصرفية؛  انضم  األعمال  في  دبلوم  شهادة  على 

التحرير الوطني الفلسطيني )فتح( عام 1968؛ مؤسس مؤسسة 

صامد في بيروت في  أواخر السبعينات؛ رافق ياسر عرفات في 

دمشق عام 1983 وفي تونس عام 1984؛ أصبح رئيس الدائرة 

 االقتصادية ملنظمة التحرير الفلسطينية في تونس وعضو العديد 

من اللجان املالية؛ انتخب عضوًا في  اللجنة املركزية حلركة فتح 

في آب/ أغسطس عام 1989؛ عضو املجلس املركزي ملنظمة 

التحرير  الفلسطينية؛ عضو في املجلس الوطني الفلسطيني؛ مفاوض رئيسي ملنظمة التحرير 

مع  وقع  عام 1993؛  النرويج،  أوسلو،  في  إسرائيل  مع  السرية  املباحثات  الفلسطينية  خالل 

شمعون بيرس عن اجلانب  اإلسرائيلي، مسودة النسخة النهائية إلعالن املبادئ في العشرين من 

آب/ أغسطس عام 1993؛ حضر   «البرنامج لتطوير االقتصاد الوطني الفلسطيني، 1994 - 

2000«؛ مدير إداري للمجلس االقتصادي  الفلسطيني للتنمية وإعادة اإلعمار منذ تأسيسه عام 

1993؛ عني وزيرًا لالقتصاد والتجارة ثم وزيرًا  للصناعة )1994 - 1996(؛ قاد فريق التفاوض 

التي  اإلسرائيلية  االقتصادية  الفلسطينية  )االتفاقية  االقتصادي  باريس  بروتوكول  عقد  الذي 

وقعت في باريس في التاسع والعشرين من نيسان/ إبريل 1994(؛ قاد  فريق املفاوضات نحو 

اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995 وكان املمثل الفلسطيني في اللجنة التوجيهية  التي راقبت تطبيق 

االتفاقية؛ انتخب عضوًا في املجلس التشريعي الفلسطيني عن منطقة القدس في  االنتخابات 

التشريعية الفلسطينية التي جرت في كانون الثاني/ يناير 1996 )كان ترتيبه األول في  القائمة(؛ 

انتخب رئيسًا للمجلس التشريعي الفلسطيني عام 1996 وشغل املنصب حتى عام 2003؛  بقي 

مفاوضًا رئيسيًا في املباحثات الفلسطينية-اإلسرائيلية؛ عني رئيسًا للوزراء في حكومة الطوارئ 

 الفلسطينية التي تشكلت في تشرين األول/ أكتوبر عام 2003، واحلكومة املتعاقبة التي تشكلت 

اإلعالم  وزير  منصب  شغل  حيث  عام 2003،  نوفمبر  الثاني/  تشرين  من  عشر  في  الثاني 

واألوقاف؛ مت إعادة  تكليفه برئاسة الوزراء في شباط/ فبراير عام 2005؛ عضو املجلس املركزي 

الفلسطيني، واملجلس  الثوري الفلسطيني؛ عني رئيسًا لفريق املفاوضات الفلسطيني في أكتوبر 

2007؛ أصدر عدة مؤلفات  منها، مفاوضات أوسلو 1993 ومفاوضات أوسلو 2000-1995 

إصدار  البرملانية(  )التجربة  الدميقراطية  و  الفلسطينية-  بيروت،  الدراسات  مؤسسو  إصدار 

املؤسسة العربية للدراسات والنشر )2006(. 

القسام،)الشيخ(عزالدين)1880-1935(
من مواليد جبلة بالقرب من أنطاقية في سوريا عام 1880؛ درس 

في الكلية املسلمة في القاهرة )فيما  بعد جامعة األزهر( وأصبح 

شيخًا أزهريًاً؛ عاد إلى سوريا عام 1903 وعمل في اجلامع 

لليبيا؛  قويًا لالحتالل االيطالي  املنصوري في  جبلة؛ معارضًا 

قاد حركة املعارضة اإلسالمية بالتضامن مع ليبيا على  ساحل 

سوريا؛ انضم إلى اجلماعات املشاركة في »حرب العصابات« 

ضد احملتلني الفرنسيني خالل   )1919 - 1920(؛ حكم عليه 

باملوت غيابيًا من قبل السلطات الفرنسية وفرّ هاربًا إلى حيفا في 

شباط/  فبراير عام 1922؛ عمل مدرسًا للدين في قرية الياجور 

بالقرب من حيفا؛ عينه املجلس اإلسالمي  األعلى كواعظ في جامع االستقالل في حيفا؛ طور 

أفكارًا ثورية ودعا إلى اجلهاد  والثورة ضد كل من  االنتداب البريطاني واحلركة الصهيونية؛ منظم 

وزعيم جماعة املقاومة الفلسطينية األولى؛ أحد  مؤسسي جمعية الشبان املسلمني عام 1928 

والتي قاومت تأسيس املستعمرات اليهودية في أوائل  الثالثينات؛ وفي عام 1930، حصل على 

فتوى مكتوبة من الشيخ بدر الدين التاج احلسني، تشرع إعالن  اجلهاد ضد بريطانيا واليهود في 

فلسطني؛ استشهد في علمية ضد القوات البريطانية في قرية يعبد  بالقرب من جنني في التاسع 

عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1935؛ حتولت جنازته بعد يومني في  حيفا إلى موكب 

ضخم؛ أعلنت املدينة إضرابًا وأقيمت الصلوات على روحه في العديد من املدن والقرى؛  ساهم 

استشهاده بتأجيج الثورة الكبرى )1936 - 1939(؛ أطلق اجلناح العسكري حلركة حماس 

اسمه  على تشكيالته.  
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قسيس،مضر)1963-(
من مواليد القدس عام 1963؛ تلقى تعليمه في مدرسة الفرندز 

لألوالد في رام الله؛ حصل على شهادة  املاجستير عام 1998 

في الفلسفة وعلى شهادة الدكتوراه عام 1992 في الفلسفة من 

الفلسفة والدراسات  جامعة موسكو؛  أستاذ مساعد في دائرة 

 )2003 -  1998( تنموي  كمنسق  عمل  عام 1992،  الثقافية 

 وعضو برنامج املاجستير في الدميقراطية وحقوق اإلنسان منذ 

الدميقراطية  الفلسطينية  لدراسة  املؤسسة  في  باحث  1999؛ 

)مواطن( في رام الله منذ عام 1999؛ مدير معهد القانون في 

جامعة بيرزيت منذ عام   2001؛ عضو في مجلس إدارة جامعة 

بيرزيت منذ عام 2004؛ قائم بأعمال عميد كلية القانون واإلدارة  العامة منذ عام 2004؛ شارك في 

العديد من املشاريع واملنشورات البحثية، خاصة القضايا املتعلقة  باملجتمع املدني، الدميقراطية، 

والثقافة؛ آخر أعماله الثقافة العربية في القرن احلادي والعشرون   )عربية، رام الله، 2005(. 

قسيس،نبيل)1945-(
البكالوريوس في  القدس عام 1945؛ نال شهادة    من مواليد 

شهادة  1963؛  ونال  عام  أملانيا،  مينز،  جامعة  في  الفيزياء 

الدكتوراه في الفيزياء النووية من اجلامعة األمريكية في بيروت 

عام 1972؛ درّس الفيزياء في  أملانيا، إيطاليا، فرنسا، اجنلترا، 

لبنان واألردن؛ عاد إلى فلسطني عام 1980 وأصبح بروفسورًا 

في الفيزياء  النظرية في جامعة بيرزيت عام 1982؛ شغل منصب 

رئيس الدائرة ملدة عامني )1982 - 1984(؛ عني  نائب رئيس 

الشؤون األكادميية ملدة خمس أعوام )1984 – 1989(؛ عني 

عضوًا في الوفد الفلسطيني  في مؤمتر مدريد للسالم عام 1991 

استمر في الوفد الفلسطيني في املباحثات واملفاوضات املتعاقبة؛ 

 شغل منصب مدير عام اللجنة الفنية واالستشارية في فريق املفاوضات الفلسطينية؛ عضو فريق 

 مفاوضات الوضع النهائي؛ أحد مؤسسي معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس( 

برام الله  عام 1996 ومدير املعهد حتى عام 1998؛ عني وزيرًا للدولة )بدون حقيبة( مسؤوالً عن 

»مشروع بيت  حلم 2000« عام 1998؛ وفي حزيران/ يونيو عام 2002، عني وزيرًا للسياحة؛ 

أصبح وزيرًا للتخطيط في  السلطة الفلسطينية في 30 نيسان/ أبريل عام 2003 وفي احلكومة 

التالية في 12 كانون الثاني/ نوفمبر  عام 2003؛ كان من بني الذي وقعوا على اتفاقيات جنيف 

في تشرين األول/ ديسمبر عام 2003؛ استقال  من منصبه في السابع من آب/ أغسطس عام 

2004؛ عينه مجلس أمناء جامعة بيرزيت رئيسًا جلامعة  بيرزيت في آب 2004. 

قطاشة،أحمدسليمان)1956-(
من مواليد رام الله عام 1956؛ ناشط في اجلبهة الشعبية لتحرير 

فلسطني في سن مبكر؛ بعد سبعة  عشر عامًا من االختباء، اعتقل 

في األول من أيلول/ سبتمبر 1992 بتهمة زعامته في اجلبهة 

الشعبية  لتحرير فلسطني ووضع حتت االعتقال اإلداري، الذي 

مت جتديده بصورة مستمرة حتى اخلامس عشر من  نيسان/ 

إبريل 1998، مما جعله املعتقل الذي يتم احتجازه أطول فتره 

في سجن إسرائيلي بدون  محاكمة؛ كتب عدة كتب بينما كان في 

االعتقال؛ بعد توقيع على عريضة »صرخة من أرض الوطن« في 

 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 اعتقلته القوات الفلسطينية في 

التاسع عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر  ونقل إلى سجن أريحا في انتظار محكمة أمن الدولة؛ 

مت حجزه ملدة ثالث أسابيع بدون تهمة؛ رفض  منصب نائب أمني سر اجلبهة الشعبية لتحرير 

فلسطني في مؤمتر متوز/ يوليو عام 2000؛ عضو في  املجلس الوطني الفلسطيني؛ عضو في 

هيئة حترير مجلة كنعان. 

القطان،عبداحملسنحسن)1929-(
من مواليد مدينة يافا عام 1929؛ تلقى تعليمه في مدرسة األيوبية 

في يافا، ثم في الكلية العليا العربية  في القدس؛ التحق باجلامعة 

األمريكية في بيروت لدراسة العلوم السياسية واالقتصاد عام 

 1948 عام  الفلسطينية  النكبة  إثر  تعطلت  دراسته  1947؛ 

وأصبح الجئًا في األردن؛ عاد إلى بيروت واستأنف دراسته 

 اجلامعية في تخصص إدارة األعمال وتخرج عام 1951؛ ذهب 

عمان حتى  اإلسالمية  في  األكادميية  في  ودرّّس  األردن  إلى 

عام 1953، ثم انتقل إلى الكويت وعمل في التدريس، ثم في 

وزارة املياه والكهرباء؛  وفي عام 1963، أنشأ »شركة الهاني« 

للبناء وسرعان ما أصبحت أحد شركات املقاوالت الرئيسية في 

 املنطقة؛ أحد مؤسسي مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت عام 1963؛ رافق رئيس منظمة 

 التحرير الفلسطينية أحمد الشقيري إلى الصني عام 1964؛ عضو املجلس الوطني الفلسطيني؛ 

رئيس  املجلس الوطني الفلسطيني في جلسته الرابعة املنعقدة في القاهرة في متوز/ يوليو عام 

1968؛ أحد  مؤسسي مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت عام 1978؛ ساهم في مشاريع 

اقتصادية فلسطينية  منذ أوائل الثمانينات؛ أحد مؤسسي جمعية التعاون في جنيف عام 1983؛ 

ممثل فلسطني في الصندوق  العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي )مقره في الكويت( منذ عام 

1985؛ استقال من املجلس الوطني  الفلسطيني عام 1990 بعد موقف رئيس منظمة التحرير 

الفلسطينية في أزمة اخلليج األولى؛ أسس  برنامج قروض للطلبة في فلسطني وكذلك مؤسسة 

عبد احملسن قطان في لندن عام 1994 بهدف  متويل املشاريع التربوية والثقافية في فلسطني؛ 

عاد إلى فلسطني ألول مرة منذ عام 1948 في أيار   1999 للحصول على شهادة جامعية فخرية 

من جامعة بيرزيت. 

قعدان،صالحمحمود)1938-(
انهى   ،1938 عام  طولكرم  قضاء  اجلاروشية  قرية  في  ولد 

واصل  1957؛  عام  الفاضلية  املدرسة  في  الثانوية  دراسته 

حتصيله العلمي في جامعة مونستر في املانيا الغربية وتخرج 

متخصصًا في الصيدلة عام 1961؛ والدكتوراه في الصيدلة  

من اجلامعة ذاتها عام 1964؛ عمل معيدًا ومدرسًا في جامعة 

بروفسور  لقب  على  عام 1964-1970؛ حصل  من  الرياض 

في تخصصه، وحصل على تخصص الطب املخبري؛ عاد الى 

فلسطني عام 1973؛ نائب رئيس هيئة العلماء والدعاه  وأحد 

مؤسسيها منذ عام 1994؛ كان بروفسورًا زائرًا في جامعة 

برلني احلره في املانيا عام 2005؛ عضو في اكثر من  جمعية علمية ووطنية واجتماعية؛ له عدة 

مقاالت اجتماعية ودينية وعلمية؛ الف كتاب »علم االدوية والعقاقير« عام 1967؛ يدير مختبرًا 

علميًا وطبيًا في مدينة نابلس.

قعوار،وداد)1932-(
من مواليد بيت حلم عام 1932؛ قضت فترة دراستها االبتدائية 

في بيت حلم؛ ثم أكملت تعليمها في  مدرسة برمانه الثانوية في 

لبنان؛ عادت والتحقت مبدرسة الفرندز للبنات في رام الله في 

األربعينات؛  درست تاريخ الشرق األوسط في اجلامعة األمريكية 

وأكملت  دراساتها  بكالوريوس،  شهادة  على  وحازت  ببيروت 

العليا؛ استقرت في عمان بعد زواجها عام 1956؛ وفي الوقت 

الذي كانت تزور عائلتها بصورة  منتظمة في فلسطني، بدأت 

بجمع أزياء التراث الفلسطيني والتي في النهاية أصبحت أهم 

مجموعة من  أزياء التراث في فلسطني، األردن وسوريا في اململكة الهاشمية؛ ومنذ عام 1968، 

بدأت بتوثيق أعمالها  األنواع املختلفة من التطريز الفالحي؛ عرضت مجموعتها في متحف كولون 

في أملانيا في أوائل  الثمانينات ومن هناك سافرت حول العالم لعدة سنوات؛ أصدرت كتابًا بعنوان 

التطريز الفلسطيني، الفالح  التقليدي، والذي يوثق مناذج التطريز املستخدمة قبل نكبة فلسطني 

عام 1948 )نشرهState of  Museum of Ethnography, Munich  باللغة األملانية 
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واالجنليزية والعربية(؛ أصدرت العديد من األبحاث  حول التراث الفلسطيني منها : أثواب لونتها 

الشمس ، نشر في اليابان،  العظمة واألسرار، باللغة  األملانية مع التوثيق والصور، ألف سنة من 

األلوان ،باللغة الدمنركية، ذاكرة احلرير، باللغة الفرنسية،   التطريز الفلسطيني مع مجموعة من 

السيدات؛ وكان آخر معارضها في طوكيو حيث سجل أن عدد زواره  في اليوم األول بلغ ثالثة آالف 

وخمسمائة زائر .

قفعيتي،)املطران(سمير)1933-(
من مواليد مدينة حيفا عام 1933؛ تلقى تعليمه في مدرسة الفرندز 

لألوالد في رام الله؛ درس في  اجلامعة األمريكية ببيروت وحصل 

على شهادة البكالوريوس عام 1957؛ مت تكريسه في كاتدرائية 

سانت  جورج األسقفية بالقدس؛ التحق بكلية الالهوت للشرق 

األدنى في بيروت   وحصل على شهادة الدبلوم  في الالهوت؛ أكمل 

دراسته وحصل على شهادة في الالهوت من كلية ديكنسون، 

 STDوعلى شهادة في  الالهوت من جامعة كنت وعلى شهادة

عام  للشمامسة  رئيسًا  الالهوتي؛ أصبح  فيرجينيا  معهد     من 

  1974؛ حاضر في الفلسفة وعلوم الدين في جامعة بيرزيت؛ وفي 

عام 1982، رسم أسقفًا في القدس؛  أصبح املطران اإلجنيلي 

الثاني عشر في القدس في السادس من كانون الثاني/ يناير عام 1984 )حتى  عام 1998(؛ 

مطران الكنيسة األسقفية اإلجنيلية في القدس، وانتخب رئيس أساقفة الكنيسة األسقفية  اإلجنيلية 

في القدس والشرق األوسط؛ رئيسًا فخريًا ملجلس كنائس الشرق األوسط ورئيسًا فخريًا  للمجلس 

األعلى للطائفة اإلجنيلية في سوريا ولبنان ملدة أحد عشر عامًا ؛ حصل على شهادات دكتوراه 

 فخرية من كلية ديكنسون، بنسلفينيا )1985( ومعهد فيرجينيا الالهوتي؛ عضو اللجنة التنفيذية 

لكلية  الالهوت للشرق األدنى؛ نائب رئيس مجلس الكنائس العاملي؛ وفي كانون الثاني/ يناير عام 

1988،  أصبح كاهنًا فخريًا في كاتدرائية سانت جون في نيويورك؛ أول من حصل على وسام 

النجمة الفلسطينية  من الرئيس ياسر عرفات عام 1997؛ تقاعد وانتقل لإلقامة في الواليات املتحدة 

األمريكية منذ عام   1998.  

القلق،عزالدين)1936-1978(
من مواليد الطنطور بالقرب من حيفا عام 1936؛  جلأ مع عائلته 

بجامعة  التحق  إلى  دمشق؛   1948 عام  فلسطني  نكبة  خالل 

احلزب  في  سياسيًا  ناشطًا  كان  الكيمياء؛  لدارسة  دمشق 

 )1961 -  1959( عامني  ملدة  عليه  بالسجن  وحكم  الشيوعي 

لنشاطه السياسي في احلزب؛ أكمل دراسته لدى اإلفراج عنه 

 وتخرج عام 1963؛ نشر قصص قصيرة في الصحف السورية؛ 

عمل مدرس فيزياء وكيمياء ملدة عامني في  مدرسة اليمامة الثانوية 

في الرياض، اململكة العربية السعودية؛ حاز على شهادة دكتوراه 

في الكيمياء  Physical Chemistry  من جامعة  University of Poitiers  في باريس؛ 

انضم إلى حركة التحرير الوطني  الفلسطيني )فتح( في باريس؛ انتخب عام 1969 رئيسًا الحتاد 

عام الطلبة الفلسطينيني خالل )1969 -   1970(؛ عمل مع ممثل منظمة التحرير الفلسطينية، 

األوساط  بني  فرنسا، خاصة  في  القضية  الفلسطينية  الوعي عن  نشر  على  محمود همشري، 

اليسارية؛ عني كممثل ملنظمة التحرير الفلسطينية في  فرنسا عام 1973، إثر اغتيال محمود 

همشري؛ من بني إسهاماته في توثيق الثقافة الفلسطينية جمع  الطوابع الفلسطينية؛ بدأ دائرة 

السينما ملنظمة التحرير الفلسطينية في باريس؛ اغتيل في باريس في  الثاني من آب/ أغسطس 

عام 1978 ودفن في مقبرة الشهداء في دمشق؛ من منشوراته قصه بعنوان  شهداء بدون نصب 

 Arab Graphicنشرته احدهما  الفلسطينية،  الطوابع  عن  كتابني  وكذلك  )عربية، 1980(، 

Society   باللغة العربية عام 1978(. 

القلقيلي،عبدالله)شيخ()1899-1973(
من مواليد قلقيلية عام 1899؛ تلقى تعليمه في قلقيلية؛ ثم درس في 

األزهر الشريف بالقاهرة وفي  كلية اآلداب في اجلامعة املصرية 

املصرية  اجلامعة  في  العربية  للغة  مدرسًا  عمل  القاهرة؛  في 

مبصر؛ عاد  إلى فلسطني عام 1919؛ درّّّّّس الدين واللغة العربية 

في القدس، غزة، ومدرسة الفرير في يافا؛ مؤسس   مجلة السراط 

املستقيم  في يافا عام 1925 وكتب بصورة منتظمة للصحيفة؛ 

بعد نكبة فلسطني عام   1948، انتقل إلى سوريا ودرّس في دمشق 

 حتى تقدمي استقالته عام 1967، توفي في عمان عام   1973. 

قليبو،عليحسني)1954-(
من مواليد القدس عام 1954؛ حاصل على شهادة في اآلداب 

من كلية بيرزيت عام 1973؛ حاصل على  شهادة بكالوريوس 

)1977( وعلى شهادة املاجستير )1981( وعلى شهادة لدكتوراه 

تيمبل،  جامعة  من  الثقافي  علم  األنثروبولوجي  في   )1986(

فيالدلفيا، الواليات املتحدة األمريكية؛ عاد إلى فلسطني وعمل 

 كاتبًا، مخرجًا سينمائيًا، رسامًا؛ أستاذًا مساعدًا في جامعة 

بيرزيت )1975 - 1987( ومرة أخرى )1994 -   1995(، وفي 

جامعة بيت حلم )1987 - 1988(؛ أستاذًا مرافقًا في جامعة 

طوكيو للطالب األجانب،  Nishigahara Yonchome، اليابان )1995 - 1998(؛ عاد 

وأصبح أستاذًا مساعدًا في الدراسات الثقافية  في جامعة القدس، القدس، عام 1999، ثم مديرًا 

لدائرة الفنون اجلميلة )1999 - 2001(؛ عضو الهيئة  التدريسية في كلية سانت جورج، القدس، 

منذ عام 1992؛ يلقى محاضرات عن اإلسالم الصوفي،  والتفسيرات القرآنية واإلسالمية؛ أخرج 

عدة أفالم وثائقية للتلفزيون الفلسطيني تتعلق بالتاريخ  االجتماعي في القدس؛ شارك في عدد 

 Possessed by  الفنية منذ عام 1982، مبا فيها، آخرها، مهووس  بالقدس من العروض 

  Jerusalem  )القدس، 1999(، خريف آخر )بيت حلم، 2001(، صلوات صامتة   )أمستردام، 
2002(، لغز األزرق )القدس، 2003(، سعف نخيل أريحا )أريحا، 2003(، وأمواج البحر تنكسر 

 على شاطئ غزة )القدس، 2005(؛ رسوماته بعنوان »الزجاج املزدوج« كانت أول عمل فني فلسطيني 

 اختارته اليونيسيف عام 1995؛ مؤلف عدة كتب عن الفكر العربي احلديث، احلضارة اليابانية، 

والثقافة  الفلسطينية، مبا فيها قبل اختفاء اجلبل )كتاب كلوريس، 1992(، القدس في القلب 

 )منشورات كلوريس،   2000(، وآخرها، مسرحية خريف آخر )منشورات آيفري تاور، 2005(. 

قليبو،منير)1960-(
من مواليد القدس عام 1960؛ حاصل على شهادة بكالوريوس 

في إدارة األعمال من جامعة بيرزيت عام   1983؛ عمل كمنسق 

اإلبراهيمية  الكلية  في  األعمال  إدارة  دائرة  في  وكمحاضر 

تابع  1989(؛   -  1984( سنوات  بالقدس  خلمس  املجتمعية 

دراسته العليا وحاز على شهادة املاجستير في قيادة التعليم 

 العالي من جامعة كولومبيا، ساوث كارولينا، الواليات املتحدة 

اإلبراهيمية  عميد  الكلية  وأصبح  عاد  عام 1991؛  األمريكية، 

وزارة  في  عمل  - 1994(؛   1991( سنوات  لثالث  املجتمعية 

املالية الفلسطينية عام   1995؛ انضم إلى برنامج األمم املتحدة 

اإلمنائي/  برنامج تقدمي املساعدة للشعب الفلسطيني عام   1996؛ حصل على درجة املشاركة 

مدير  عام 2003؛  اململكة  املتحدة،  البريطانية،  كامبردج  القطاعية من جامعة  الشراكات  في 

دائرة مشاريع اإلدارة احلكومية والعامة في برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   )UNDP( ؛ مدير 

برنامج متطوعي األمم املتحدة وبرنامج نقل املعرفة من خالل املواطنني املغتربني،  والذي جلب 

ما يقارب ألـ  500 مهنيًا فلسطينيًا مغتربًا إلى فلسطني منذ عام 1994؛ متت دعوته  للمساعدة 

في تأسيس برامج مماثلة في لبنان، سوريا، أفغانستان، فيتنام، صوماليا، والعراق؛ مسؤول 

 عن برنامج املتطوعني الفلسطينيني التابع لألمم املتحدة منذ عام 2000؛ قام بتأليف دليل عن 

التطوع  في فلسطني عام 2003؛ قاد الفريق الذي أنتج ونشر كتاب فلسطني: دليل )كتب انتر 

لينك، 2005(.
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قمحاوي،وليدمحمدزكي)1924-(
نابلس ودرس  من مواليد عام 1924؛ نشأ وترعرع في مدينة 

في مدرسة النجاح الوطنية؛ تخرج من كلية  الطب في اجلامعة 

تابع دراسته وتخصص في  بيروت عام 1947؛  األمريكية في 

وعمل  نابلس  إلى  عاد  )1948(؛  جامعة  القاهرة  في  اجلراحة 

أنشأه  الذي  العراقي  األحمر  الصليب  مستشفى  في  كجراح 

أيار  مايو/   -  1948 مايو  )أيار/  عام  ملدة  اخلالص   جيش 

عام 1949  ومستشفى  كطبيب  اخلاصة  عيادته  فتح  1949(؛ 

خاص صغير عام 1950؛ بادر أيضًا بتأسيس مستشفى الوالدة 

لالجئني في نابلس وعمل  مديرًا بشكل تطوعي )1949 - 1964( )فيما بعد مت تطوير املستشفى 

إلى مستشفى االحتاد  النسائي(؛ انضم إلى حركة القوميني العرب في أوائل اخلمسينات؛ في 

عام 1954، فتح مركزًا لتنظيم  األسرة في مستشفى الوالدة لالجئني ونشر كتابًا )تنظيم األسرة(، 

والذي كان األول في مجاله في  العالم العربي؛ قدم برنامجًا أسبوعيًا »الزاوية الصحية« من محطة 

اإلذاعة األردنية ملدة عامني )1955 -   1957(؛ في عام 1956، أسس النادي الثقافي التعاوني 

في نابلس، بهدف تعزيز الفن والثقافة  الفلسطينية و أغلقته السلطات األردنية عام 1957؛ اعتقل 

بصورة متكررة في أواخر اخلمسينات خاصة  بعد أن أصبح رئيسًا لفرع حزب البعث في مدينة 

نابلس خلفًا لبسام الشكعة الذي غادر إلى سوريا؛  عضو مجلس اجلمعية الطبية األردنية خالل 

)1957 - 1961(؛ أحد مؤسسي وانتخب مساعد أمني عام  االحتاد الطبي العربي في القاهرة 

عام 1961؛ ذهب إلى دبلن، ايرلندا، وحاز على شهادة دبلوم في  األمراض النسائية والوالدة عام 

1962 وأجرى بحثًا عن العقم عند الرجال في جامعة أبساال في السويد؛  عاد إلى نابلس وتابع 

ممارسة اجلراحة وفتح مركزًا للخصوبة خاص به )األول من نوعه( عام 1963؛ أصبح  رئيسًا 

للجمعية الطبية األردنية عام 1963 )حتى عام 1969(؛ عضوًا ألول جلنة تنفيذية ملنظمة التحرير 

 الفلسطينية عام 1964 وسرعان ما أصبح جزءًا من فريق »املعارضة« في داخل اللجنة التنفيذية 

)مع  بهجت أبو غربية، حيدر عبد الشافي وعبد اخلالق يغمور( واستقال في أيار/ مايو عام 1965؛ 

بعد  االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية عام 1967، ساعد في تأسيس مستشفى املقاصد 

بالقدس؛  أسس أيضًا مع شقيقه مروان طاحونة للدواجن واملواشي عام 1969؛ مت إبعاده ملدة 

شهرين إلى لبنان  في شهر أيلول/ سبتمبر عام 1970 على إثر عملية اختطاف طائرة نفذتها 

اجلبهة الشعبية لتحرير  فلسطني؛ مت ترحيله مرة ثانية - هذه املرة بصورة دائمة -  في كانون 

األول/ ديسمبر عام 1973 إلى  األردن؛ انضم إلى منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت وشغل 

منصبًا في اللجنة التنفيذية ملنظمة  التحرير الفلسطينية من عام 1974 وانتخب رئيسًا للصندوق 

الوطني الفلسطيني وقدم استقالته من  املنصب في شهر نيسان/ إبريل عام 1981؛ استقر في 

عمان في أواخر عام 1981؛ وفي عام 1984،  كلفته اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية 

بتأسيس جامعة القدس املفتوحة )توقف املشروع  عام 1989(؛ سمح له بالعودة إلى الضفة الغربية 

عام 1993؛ أصبح رئيسًا لفرع اجلمعية الطبية في  نابلس؛ مؤلف كتاب بعنوان النكبة والبناء 

)1956(؛ نشر أيضًا مذكراته عام 2000. 

قواسمي،علي)1940-(
من مواليد اخلليل عام 1940؛ حاصل على شهادة البكالوريوس 

عام  مبصر  جامعة  اإلسكندرية  من  الكيمائية  الصيدلية  في 

1964؛ مت إبعاده  إلى األردن عام 1969 لثالث سنوات؛ عاد 

الوطني  التحرير  عام 1972؛ عمل  كصيدلي؛ عضو في حركة 

الفلسطيني )فتح(؛ اعتقلته إسرائيل عام 1975 وسجنته  لثالثة 

أشهر؛ اعتقل مرة أخرى خالل االنتفاضة األولى؛ منع من السفر 

لفترة طويلة؛ انتخب عضوًا في  املجلس التشريعي الفلسطيني 

)فتح( ملنطقة اخلليل في االنتخابات التشريعية الفلسطينية التي 

جرت  في كانون الثاني/ يناير عام 1996؛ عني وزيرًا للمواصالت 

عام 1996 وبقى في املنصب حتى عام 2002؛  عني وزيرًا للشباب والرياضة في حزيران/ يونيو 

عام  منذ  للتنمية  اخلليل  يترأس  جلنة  عام 2002(؛  أكتوبر  األول/  تشرين  )حتى  عام 2002 

 .1996

قواسمي،فهد)1934-1984(
من مواليد اخلليل عام 1934؛ درس في القاهرة؛ التحق بكلية 

البكالوريوس  على  شهادة  وحاز  القاهرة  جامعة  في  الزراعة 

الله؛  ورام  بالقدس  الوكالة  في  مدرسة  أستاذ  واملاجستير؛ 

عمل كمهندس زراعي  في الضفة الغربية؛ انتخب رئيسًا لبلدية 

في  األردن  إلى  بإبعاده  إسرائيل  قامت  1976؛  عام  اخلليل 

الثاني  من أيار/ مايو عام 1980 بعد مقتل مستوطنني يهود 

في بيت هداسا، في اخلليل )تذكر »كعملية دبويا«(؛  سمح له 

بالعودة لفترة قصيرة الستئناف أمر الطرد ولكن احملكمة العليا 

مستقاًل  عضوًا  عني  قرار  إبعاده؛  على  صادقت  اإلسرائيلية 

عام 1984  الفلسطينية  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  في 

ومسؤوالً عن  شؤون األراضي الفلسطينية احملتلة في منظمة التحرير الفلسطينية؛ اغتيل في 

عمان في التاسع  والعشرين من كانون األول/ ديسمبر عام 1984. 

قهوجي،حبيب)1932-(
من مواليد قرية فسوطة في اجلليل األعلى عام 1932؛ مدرس 

لعب  حيفا؛  في  األرثوذكسية  الثانوية  املدرسة  في  عربية  لغة 

دورًا قياديًا في مؤسسة األرض للدراسات الفلسطينية؛ سجن 

بعد املظاهرات  التي وقعت في حيفا عام 1961؛ بعد فصله 

من عمله في التدريس بسبب نشاطه السياسي، أنشأ  مقهى 

في وادي نسناس؛ قامت السلطات اإلسرائيلية بإبعاده إلى 

الستينات؛  في  التحرير  الفلسطينية  ملنظمة  النتمائه  سوريا 

عاش في سوريا؛ عضو مستقل في اللجنة التنفيذية ملنظمة 

التحرير  الفلسطينية )1977 - 1981(؛ ساهم في نشر منشورات مؤسسة األرض للدراسات 

الفلسطينية ومقرها  الرئيس في دمشق؛ ترجم من اللغة العبرية إلى اللغة العربية وكتب دراسات 

عن الصهيونية والسياسات  اإلسرائيلية، مبا فيها العرب في ظل االحتالل اإلسرائيلي منذ عام 

1948 )عربي، بيروت، 1972(. 

القيق،حسن)1940-2006(
شهادة  على  حاز  1940؛  عام  اخلليل  في  دورا  مواليد  من 

عام  بغداد  امليكانيكية من  جامعة  الهندسة  في  البكالوريوس 

1966؛ أصبح مدير املدرسة الثانوية املهنية لدار األيتام العربي 

مجلس  عضو  1966؛  عام  العربي(  بالقدس  اليتيم  )مدرسة 

تنفيذي جلنة املدارس اخلاصة بالقدس منذ عام 1971 وأمني 

 1978( للتعليم  العالي  املجلس  مؤسس  عضو  سر  اللجنة؛ 

للمجلس   )1983 -  التنفيذية  اللجنة  في  - 1992(، وعضو 

1988( وأمني سر اللجنة )1983 - 1985(؛ عضو مجلس 

أمناء عدة منظمات، مبا فيها اجلمعية  الدولية ملساعدة الطالب 

العرب )أمني سر اجلمعة عام 1978(، نادي اخلريجني العرب 

بالقدس )1979 -   1991(، نقابة املهندسني، القدس )أصبح سكرتير، أمني صندوق، ونائب 

رئيس النقابة(، جمعية دار  األوالد، القدس منذ عام 1980 )وأمني صندوقها(، مدرسة األمة 

)منذ عام 1983(، جمعية الثقافة والعلوم  اإلسالمية، القدس، جامعة النجاح الوطنية )1983 

- 2000(، مجلس مدرس األوقاف )منذ عام 1991(،  اجلمعية العربية - األردنية )1991 - 

1998(؛ كلية الدعاء وأصول الدين في جامعة القدس )1984 و 1990 -   1998(، كلية العلوم 

والتكنولوجيا، القدس )1991 - 1994(، جامعة القدس )1992 - 1998(، اجلامعة  اإلسالمية 

في غزة )منذ عام 1992(، وجمعية تنمية املجتمع بالقدس )2002 - 2003(؛ عضو مجلس 

 تنفيذي جمعية املقاصد اخليرية اإلسالمية، القدس )1990 - 1992( وجلنة األيتام  العرب )منذ 

عام   1981(؛ عضو املجلس العالي للتعليم املهني والتقني، القدس منذ عام 2004؛ كتب العديد 

من أوراق  البحث، مبا فيها دراسة عن التدريب املهني في األراضي الفلسطينية احملتلة )جمعية 

امللتقى الفكري  العربي، القدس، 1988(؛ توفي في القدس في 6 شباط عام 2006.  
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الكاتب،حسن)1892-1977(

العربية السعودية عام 1892؛ حصل  ولد في مكة في اململكة 

في  الفلسطيني  معهد  احلقوق  من  القانون  في  شهادة  على 

مناصب  عدة  شغل  واإلدارة؛  القضاء  في  متخصص  القدس؛ 

حصل  حيث  الشرطة،  فيها  مبا  احلكومة  العثمانية،  في 

بالشرطة  التحق  ثم  1918؛   /1917 عام  املفوض  رتبة  على 

لرئيس  مساعد  منصب  شغل  حيث  البريطانية،   الفلسطينية 

كقاضي  1946،  ثم  عام  جتريبي  كقاضي  عني  الشرطة؛ 

وفي  االستئناف؛  محكمة  في  أول  وكقاضي  املركزية،  احملكمة 

)متصرف(  إداري  حاكم  احلكومة  األردنية  عينته   ،1950 عام 

في نابلس، ثم في القدس واخلليل؛ أصبح محافظ القدس، عني 

وزيرًا  للداخلية في احلكومة األردنية عام 1960، وعضو في مجلس األعيان لعدة دورات حتى 

عام 1967؛ حاز  على عدة أوسمة وميداليات أردنية؛ منح ميدالية اململكة املغربية )العلوي( ثم 

مع  البريطانية  جون  ميدالية سانت  األولى؛  للمرتبة  الثانية  امليدالية  البلجيكية  السوري،  األمر 

اليونانية؛ غادر  امللكية  اإليرانية، األمر االسباني، وميدالية سانت جورج  امليدالية  رتبة فارس، 

القدس متوجهًا إلى مكة  املكرمة لقضاء فريضة احلج عام 1977 حيث توفي في نفس العام. 

 

كاتبة،سميرعبدالله)1937-(
من مواليد مدينة اخلليل عام 1937، حيث تلقى تعليمه االبتدائي 

وجامعة  بجامعة  هايدلبرغ  الطب  بكلية  التحق  ثم  والثانوي 

السارالند )أملانيا الغربية( وحصل على شهادة الطب العام عام 

عام 1964؛ عمل طبيبًا  الطب  في  درجة  دكتور  وعلى  1963؛ 

مقيمًا في قسم االطفال مبستشفى املطلع )األوغستا  فيكتوريا( 

بالقدس؛ وفي مختبر االبحاث العلمية بني العام 1964-1968؛ 

عام 1968 غادر الى املانيا الغربية  لاللتحاق مبستشفى االطفال 

التابع جلامعة السارالند ومت تعيينه مساعد استاذ ورئيس قسم 

االطفال  قسم  ثم  املعدية  االمراض  قسم  ثم  لألقسام  الباطنية 

اخلدج وقسم االطفال الرضع؛ عاد الى أرض الوطن  عام 1972 

ومت تعيينه مديرًا ملستشفى االطفال )املستشفى القدمي( مبدينة رام الله ورئيس لقسم  االطفال في 

مستشفى رام الله احلكومي وبقي حتى عام 1978 عندما أقالته السلطات العسكرية  اإلسرائيلية 

ألسباب أمنية حيث عمل في عيادته اخلاصة ملعاجلة األطفال في رام الله؛ انتخب عام 1977 

 ممثال ألطباء الضفة الغربية ومت انتخابه أمني سر نقابة األطباء االردنية؛ أعيد انتخابه في االعوام 

1979 و   1981؛ ومثل نقابة األطباء في مجلس إدارة احتاد األطباء العرب في تلك الفترات؛ اعيد 

انتخابه رئيسًا  لهيئة مكتب نقابة األطباء بالقدس في األعوام 1987 و 1989؛ انتخب نائبًا لرئيس 

اللجنة التنفيذية  ملجلس التعليم العالي في العام 1977؛ ثم أمني سر هذه اللجنة في العام 1979؛ 

وشغل منصب املدير  التنفيذي ملجلس التعليم العالي الفلسطيني في الفترة 1981-1984؛ مثل 

مجلس التعليم في مؤمترات  احتاد اجلامعات العربية عام 1981 في بغداد و 1982 في اخلرطوم؛ 

عمل خالل االنتفاضة مديرًا لهيئة  التخطيط والتنسيق والتطوير الصحي في الضفة الغربية وقطاع 

غزه واعتمدت هذه الهيئة من قبل منظمة  التحرير الفلسطينية مسؤولة عند اخلدمات الطبية داخل 

الوطن احملتل؛ اعتقل عام 1981 لعضويته في  جلنة التوجيه الوطني؛ وهو عضو في مؤسسات 

غير حكومية متعددة منها نقابة األطباء، نادي اخلريجني  العرب، رابطة اجلامعيني، جمعية الهالل 

االحمر وغيرها؛ منح وسام احلسني بن علي من قبل امللك  حسني بن طالل في عام 1967 السهامه 

في انقاذ ومعاجلة جرحى عملية السموع التي ارتكبها اجليش  االسرائيلي. 

كاظمي،مجيد)1948-(
في  الهندسة  كلية  في  درس  1948؛  عام  القدس  مواليد  من 

جامعة اإلسكندرية في القاهرة وحصل على  شهادة البكالوريوس 

الهندسة عام 1969؛ أكمل دراسته وحصل على شهادة  في 

   )MIT(  من النووية  الهندسة  والدكتوراه  في  املاجستير 

في    Massachusetts Institute of Technology 

الواليات املتحدة  األمريكية عامي 1971 و 1973؛ بروفيسور 

البرنامج  مدراء  أحد  ألـ  MIT؛  في  امليكانيكية  الهندسة  في 

 األكادميي عن أمان األنظمة النووية  في ألـ  MIT  منذ عام 

1990؛ بروفيسور في الهندسة النووية  لشركة طوكيو للطاقة 

الكهربائية في ألـ  MIT   منذ عام 2000؛ مدير مركز أنظمة الطاقة النووية املتقدمة  في ألـ 

 MIT؛ زميل في اجلمعية النووية األمريكية منذ عام 1995؛ رئيس جلنة أمان املفاعل في ألـ 

 High-Level Waste Tank Advisory Panel  رئيس 1997؛  عام  منذ    MIT 

in Richland, US   منذ عام   1998؛ شارك في عدة جلان مرجعية لهذه األبحاث، مبا فيها 
دائرة العلوم والهندسة النووية في جامعة  كاليفورنيا، بيركلي )1995(، قسم األنظمة النووية 

والطاقة في املختبر البيئي والهندسي الوطني   )2000(، برنامج أبحاث الطاقة النووية، اسبانيا 

)2002(، جلنة البدائل واالستراتيجيات لإلنتاج واالستخدام  الهيدروجيني، ومجلس األبحاث 

الوطنية )2002 - 2003(. 

الكالوتي،عبدالرازق)1932-1999(
من مواليد القدس عام 1932؛ رجل أعمال؛ عمل في اململكة 

في  العربي  مديرًا  للبنك  وعمل  وفلسطني  السعودية  العربية 

القدس؛ ساهم في تأسيس وعضوية عدد من مكاتب السياحة 

وافتتح وأدار وأوالده   )خالد وغالب وسامر( مكتب للصرافة في 

القدس منذ الثمانينات؛ توفي سنة 1999. 

كتاب،أيلني)1951-(
من مواليد القدس عام 1951؛ بدأت عملها كعاملة اجتماعية في 

بعثة فلسطني البابوية بالقدس خالل  الفترة )1975 - 1976(؛ 

درست علم االجتماع في اجلامعة األمريكية في بيروت وجامعة 

بيرزيت وحصلت  على شهادة البكالوريوس عام 1976؛ عملت 

كمنسقة برنامج البرامج االجتماعية والثقافية للشباب في  جمعية 

الفترة )1976 - 1978(؛  بالقدس خالل  املسيحية  الشابات 

منسقة برنامج العمل التطوعي  للطالب في جامعة بيرزيت خالل 

الفترة )1977 - 1978(؛ ذهبت إلى الواليات املتحدة األمريكية 

ملتابعة  دراساتها العليا في جامعة نورث ايسترن، بوسطن، والية 

ماساتشوستس، ونالت شهادة املاجستير  تخصص علم االجتماع سنة 1981؛ عادت إلى فلسطني 

وعملت كأستاذة مساعدة في دائرة علم  االجتماع وعلم اإلنسان بجامعة بيرزيت خالل الفترة 

)1981 - 2003(؛ عضوه مؤسسة ومنسقة »إنتاجنا  فخر لنا« )جمعية تعاونية تأسست بالتعاون 

مع جامعة بيرزيت( خالل الفترة )1985 - 1994(؛ أحد  مؤسسي مركز بيسان للبحوث واإلمناء 

برام الله سنة 1990 )حتى 1995(؛ عملت كمستشارة في قضايا  اجلندر للمشاريع املجتمعية 

خالل )1990 - 1996(؛ رئيسة مجلس أمناء احلق - القانون في خدمة  اإلنسان، رام الله خالل 

 UNDP Sustainable Development  الفترة )1994 - 1997(؛ مستشارة ملشروع

Project   خالل )1995 - 1996(؛ مديرة مركز دراسات املرأة في جامعة بيرزيت منذ عام 
1998؛ عضوه في  العديد من املؤسسات  احمللية والدولية، مبا فيها احتاد التدريب الدولي )كندا( 

 UNDP Palestinian Women  1992 - 1995(،  مجموعة تعبئة املرأة الفلسطينية(

Advocacy Group  )1992 - 1995(،  طاقم شؤون املرأة )منذ عام 1995(، شبكة العلماء 
االجتماعيني )منذ أيلول/سبتمبر 1999(، جلنة الفقر  الوطني )أيلول 1999 - 2001(، جلنة 

تقرير فلسطني عن التنمية البشرية )منذ أيلول/سبتمبر 1999(،  فريق إقرار وتقييم برامج العلوم 

االجتماعية في الكليات واجلامعات الوطنية الفلسطينية )أيلول/ سبتمبر   2003 – أيلول/ سبتمبر 

200(، والفريق االستشاري في وزارة شؤون املرأة الفلسطينية )منذ آذار/ مارس   2004(؛ في 
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عام 2001، مت ترقيتها إلى رتبة  Assistant Professor  )رتبة دكتورة( ملنشوراتها؛ تترأس 

 فريقًا من الباحثني لتوجيه  mainstream  اجلندر في برامج وأنشطة األونروا منذ يناير 2005؛ 

نشرت بشكل  مكثف عن قضايا اجلندر والتنمية، مبا فيها عملها عن تأثير اجلدار الفاصل على 

رباب البيوت الفلسطينيات   )آذار/ مارس 2005( وعن الالجئني الفلسطينيني املشردين داخليًا: 

أشكال جديدة وحدود مرنة )في  املتناول، جامعة سيراكوز، دار الصحافة(. 

كتاب،حوناثان)1952-(
ولد في عمان عام 1952؛ نشأ وترعرع في القدس وبيت حلم؛ 

 Messiahمن في  التاريخ  البكالوريوس  على شهادة  حاصل 

  College  بالواليات املتحدة األمريكية عام 1973، وعلى شهادة 
دكتوراه في احلقوق  من جامعة فيرجينيا   عام 1977؛ عضوًا في 

 Wall  للمحامني عام 1978، وعمل في شركة نيويورك  نقابة 

Street Law Firm   حتى عام 1980 عندما عاد إلى فلسطني؛ 
فتح مكتبًا خاصًا بالقدس وعمل محاميًا  متخصصًا في حقوق 

اإلنسان؛ مؤسس وأحد مدراء مؤسسة احلق برام الله عام 1979؛ 

عضوًا في نقابة  احملامني العرب )نقابة احملامني الفلسطينيني( 

عام 1982، ونقابة احملامني اإلسرائيلية عام 1983؛  درّس قانون 

األعمال في جامعة بيت حلم عام 1983؛ أحد مؤسسي مركز القدس لدارسة الالعنف مع  مبارك 

أحد  عام 1986؛  بيرغر  آملر  احلاخام  جائزة  منح  عام 1985؛  بالقدس  الرئيس  ومقره  عوض 

 Human Rights Information & Documentationمؤسسي  وعضو مجلس إدارة

Systems، سويسرا، منذ عام   1988؛ رئيس مجلس إدارة كلية بيت حلم للكتاب املقدس ومجلس 
إدارة مؤسسة هولي الند ترست  في بيت حلم؛ أحد مؤسسي مؤسسة مانديال للسجناء السياسيني 

الله منذ عام 1989؛ انخرط مع  الالعنف الدولي منذ عام 1990؛ صاغ القانون البيئي  برام 

الفلسطيني )قدم إلى مؤسسة القانون البيئي،  واشنطن، العاصمة(، والسلطة الفلسطينية عام 

1994؛ درّس في كلية القانون بجامعة القدس سنة   1998 وساعد في تنظيم برنامج املاجستير 

في القانون؛ عمل كمستشار قانوني لعدد من املؤسسات،  مبا فيها جمعية الشبان املسيحية، 

جمعية الشابات املسيحية بالقدس، ومركز قلنديا الصحي؛ عضو في  مجلس إدارة مركز سبيل 

املسكوني لالهوت التحرر واملسرح الوطني الفلسطيني )احلكواتي(؛ رشح  نفسه في االنتخابات 

التشريعية الفلسطينية التي جرت في كانون الثاني/ يناير 1996 كمرشح مستقل  في القدس ولكن 

لم يتم انتخابه؛ نشر وكتب عن قضايا قانونية وحقوق اإلنسان، مبا فيها حتليل األمر  العسكري 

)احلق، 1981(.  احملتلة  الغربية  الضفة  في  التعليمية  باملؤسسات  املتعلقة  واألوامر   رقم 854 

    

كتاب،داود)1955-(
ولد في القدس عام 1955؛ نشأ وترعرع في مدينة بيت حلم؛ 

كلية  إدارة  األعمال من  في  البكالوريوس  على شهادة  حاصل 

وتخرج  األمريكية،  املتحدة  بالواليات    Messiah College 

مع  العمل  وبدأ  سنة   1979  القدس  إلى  عاد  1975؛  عام 

صحيفة الفجر ومقرها الرئيس في القدس، أوالً كمدير أعمال، 

ثم كصحفي مقاالت  features reporter، ثم مدير حترير 

نسختها االجنليزية خالل األعوام )1982 - 1987(؛ منسق فرع 

القدس  اللجنة العربية - األمريكية ضد التمييز خالل األعوام 

)1981 - 1989(؛ عضو في احتاد الصحافيني العرب منذ  عام 

1981؛ درس الصحافة بجامعة بيرزيت عام 1982؛ عمل كصحفي حرّ ومحرر عمود للعديد من 

 املؤسسات اإلعالمية؛ عضو في اجلمعية اخليرية العربية في بيت حلم منذ عام 1985؛ مستشار 

 سياسي لوكالة رويترز لألنباء منذ عام 1987؛ محرر عمود في صحيفة القدس خالل األعوام 

)1987 -   1993(    حيث كان أول فلسطيني يجري مقابالت حصرية مع اسحق رابني وشمعون 

بيرس، وزعماء  اسرائيليني آخرين؛ أول مراسل صحفي في الضفة الغربية يعمل مع صحيفة 

الصنارة ومقرها الرئيس في  الناصرة خالل األعوام )1987 - 1992(؛ حاز على جائزة أندرو 

 Middle   ستيرن للصحافة السنوية سنة 1988 لتعزيز  التفاهم العربي - اليهودي؛ مراسل لـ

East International and Mideast Mirror  منذ عام 1989؛  منتج أعمال تلفزيون 
القدس منذ عام 1990؛ عمل كمحرر عمود للعديد من الصحف اإلقليمية ونشر  مقاالت في العديد 

الوطني  الفلسطيني  املسرح  أمناء  مجلس  وعضو  العاملية؛ سكرتير  والدوريات  الصحف  من 

بالقدس )احلكواتي(؛ أسس مؤسسة القدس السينمائية عام 1990 بالقدس ورئيسها  حتى عام 

1995؛ املدير التنفيذي في العديد من األفالم، مبا فيها مذكرات فلسطينية )1989(، نحن  شعب 

الله )1990(، القدس حتت احلصار )1991(، ماردا - قصة ارض )1992(، وعلى حافة السالم 

بالقدس سنة 1994؛ مؤسس شبكة  الشرق األوسط    )1994(؛ شغل منصب مدير مؤسسة 

ومدير  بالقدس سنة 1995؛ مؤسس    www.amin.org  )أمني( العربي  االنترنت  لإلعالم 

مؤسسة اإلعالم احلديث  في جامعة القدس برام الله منذ عام 1996؛ وفي ضمن املؤسسة أسس 

تلفزيون القدس التربوي؛ قامت  السلطات الفلسطينية باعتقاله في أيار/ مايو 1997 بعد بثه 

وقائع املجلس التشريعي الفلسطيني على  الهواء مباشرة؛ مت اإلفراج عنه بعد أسبوع؛ منذ عام 

1998، يشارك في عرض شارع السمسم  الفلسطيني - اإلسرائيلي لألطفال؛ مؤسس ومدير 

راديو عمان نت - احملطة األولى في العالم العربي -  منذ عام 1999؛ وخالل 2000 و 2002 

نفذ ورشات عمل في إيران كخبير إعالمي في اليونسكو؛ حصل  على العديد من اجلوائز، مبا 

فيها جائزة حرية الصحافة من جلنة حماية الصحافيني )1996، نيويورك(،  جائزة حرية الكتابة 

) PEN، الواليات املتحدة األمريكية(، مع الصحافي اإلسرائيلي جدعون ليفي - اجلائزة  األولى 

حلرية ومستقبل اإلعالم )Leipzig Media Institute  ،2003، أملانيا(؛ من بني اخلمسني 

الذين  حازوا على جائزة حرية الصحافة العاملية من مؤسسة الصحافة الدولية. 

الكرد،ماهرسليمان)1947-(
األمريكية  اجلامعة  في  درس  1947؛  عام  القدس  في  ولد 

علوم  البكالوريوس  تخصص  شهادة  على  وحصل  بالقاهرة 

السياسي؛  املاجستير في االقتصاد  سياسية، وعلى شهادة 

أكمل دراساته العليا وحصل  على شهادة الدكتوراه تخصص 

اقتصاد من جامعة ليبزغ، أملانيا؛ شغل منصب مدير الشؤون 

االقتصادية  لألراضي الفلسطينية احملتلة في تونس في أواخر 

التحرير  منظمة  لرئيس  اقتصادي  مستشار  الثمانينات؛ 

الرسمية  املباحثات  في  شارك  عرفات؛  ياسر   الفلسطينية 

في  أوسلو  عقدت  في  التي  اإلسرائيليني  مع  األولية  السرية 

كانون الثاني/ يناير 1993؛ شغل منصب نائب وزير االقتصاد الوطني الفلسطيني منذ عام 

  1996؛ ترأس الوفد الفلسطيني في املباحثات للتنمية والتبادل التجاري بني فلسطني ومصر 

سنة 1998.

الكرد،مصطفى)1945-(
ولد في البلدة القدمية بالقدس عام 1945؛ من أبرز املوسيقيني 

املقدسيني منذ عام 1967؛ شارك في  الفرقة املسرحية الباللني 

في أواخر السبعينات؛ نشر أول إنتاج له بعنوان األرض عام 

القدس  وأعيد حتريره بفرنسا عام 1977؛ وضع  1979 في 

حتت عدة اعتقاالت إدارية عام 1976 وقضى سبع سنوات في 

 ،Göttingen  املنفى الالإرادي؛ درس البيانو والتأليف في 

في  اجلامعة    music ethnology  واملوسيقى أملانيا، 

من  مستوحاة  الفلسطينية  السياسية  أغانيه  ببرلني؛  احلرة 

الكالسيكي،  العود  العربي  )عناصر  بالقدس  القدمية  البلدة 

األناشيد واإليقاعات الصوفية، األغاني البيزنطية، املوسيقى األوروبية، والفلكلور  الفلسطيني( 

وموسيقى القيثارة مستوحاة من القصائد الفلسطينية الرئيسية؛ أنتج تسجيالت كثيرة، مبا 

1979(؛  عام  بروكسل  في  حيًا  )سجل  املنفى  خبرات  تعكس  والتي  سفر  جواز  بدون   فيها 

سمح له  بالعودة إلى األراضي الفلسطينية احملتلة عام 1985 بعد اجلهود التي بذلتها احملامية 

اإلسرائيلية ليا  تسيمل؛ أنتج كاسيتًا بعنوان القدس عام 1987؛ خالل االنتفاضة األولى قام 

 Les Enfants  بـ معروف  الفلسطينيني،  األطفال  عن    CDs  قرصني كاستني/  بتسجيل 

de la Palestine؛ أسس دائرة املوسيقى في  النزهة احلكواتي عام 1986 )يعرف اآلن 
باسم مركز  ربيع عام   1991 مستقاًل  والذي أصبح في  الفلسطيني(  الوطني  املسرح  باسم 

فلسطني  مهداة  إلى  األغاني  من  قرصًا  أنتج   ،1993 عام  وفي  العربية؛  للموسيقى  القدس 

بعنوان فوانيس، وفيه يظهر برفقة مجموعة من املوسيقيني السويسريني والفلسطينيني؛  ألف 
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محليًا  املوسيقية  احلفالت  من  العديد  في  شارك  واملسرحيات؛  األفالم  من  للعديد  موسيقى 

وموسيقي  كمؤلف  يعمل  2004؛  عام  األردن  عمان،  الرميا،  مهرجان  جائزة  وعامليًا؛  منح 

 )عازف عود ومغني مع  فرقته اخلاصة( بالقدس، حيث يترأس مركز القدس للموسيقى العربية. 

كردوش،منصور)أبوتوفيق()1921-1988(
ولد في مدينة الناصرة في اجلليل عام 1921؛ تلقى تعليمه في 

مدرسة الفرندز لألوالد في رام الله، ثم  في بيروت؛ أحد مؤسسي 

شنت  والتي   1959 عام  فلسطني  في  القومية  األرض  حركة 

الفلسطينيني  بحق  اإلسرائيلي  العسكري  حمالتها ضد  احلكم 

قامت  السلطات  الفلسطينيني؛  وتشريد  األخضر  اخلط  داخل 

لفترة حتت  بنفيه واعتقاله آلرائه السياسية وعاش  اإلسرائيلية 

اإلقامة اجلبرية؛ أسس  مؤسسة الصوت لدار النشر عام 1975؛ 

ثمانية  زهاء  رئاستها  وتولى  السجناء  أصدقاء  جمعية  وأسس 

العربية  واجلمعية  الثمانيات،  في  التنمية  جمعية  أسس   أعوام؛ 

حلقوق اإلنسان عام 1988، حيث ترأس  اجلمعية حتى وفاته؛ ساهم في تأسيس عدالة - املركز 

القانوني حلقوق األقلية العربية في إسرائيل -  في تشرين الثاني/ نوفمبر 1996؛ توفي في تشرين 

الثاني/ نوفمبر عام 1998. 

الكرمي،حسن)1908-2002(
ولد في طولكرم في عام  1908 وتلقى تعليمه االبتدائي فيها؛ انتقل 

إلى دمشق ثم عاد إلى القدس  لينهي دراسته الثانوية في مدرسة 

املطران )سان جورج( مجتازًا امتحان التعليم العالي الفلسطيني 

عام   1926 وامتحان املتوسط عام 1927 ثم شهادة البكالوريوس 

في  اللغة  اإلجنليزية  ودرس  التعليم  بسلك  التحق  1930؛  عام 

املدارس الثانوية الفلسطينية، والكلية العربية بالقدس؛ في عام 

1937 أوفد في بعثة  دراسية إلى جامعة لندن متخصصًا في 

إلدارة  مفتشًا  ليعمل  القدس  إلى  بعدها  عاد  والتعليم؛  التربية 

على  اإلشراف  في  وتخصص  فلسطني  في  العامة   املعارف 

امتحانات املعلمني وامتحانات املوظفني؛ أوفد  مرة أخرى لدراسة 

نظام التعليم في بريطانيا عام 1945 وعمل حال عودته سكرتيرًا ملجلس البعثات  احلكومية العلمية 

إلى اجلامعات في اخلارج؛ وبانتهاء االنتداب البريطاني عام 1947 من فلسطني كان  يعمل مفتشًا 

إداريًا في إدارة املعارف الفلسطينية العامة؛ وبعد نكبة عام 1948 التحق باإلذاعة البريطانية  في 

لندن بوظيفة مراقب للغة في القسم العربي باإلذاعة، واستمر في عمله حتى تقاعده عام 1968؛ 

 وأنعمت عليه ملكة بريطانيا )إليزابيث الثانية( بوسام االستحقاق؛ تابع بعدها إذاعة برنامجه 

الشهير في  الشعر واألدب العربيني املعروف ب »قول على قول« بالقسم العربي باإلذاعة البريطانية، 

والذي كان قد  بدأه عام 1954 واستمر في إذاعته مدة 33 عامًا؛ في عام 1990 ارحتل إلى عمان 

واستقر فيها حتى  وفاته وهو يبلغ من العمر 94 عامًا في عام 2002؛ وأوالده زياد والكاتبة غادة 

الكرمي واملذيعة سهام  الكرمي؛ من مؤلفاته عدة قواميس منها املفتي األكبر، املنار، من أكثر من 

  How holy is Palestine to Muslims  و  Prayer in  Islam  12 مجلدًا وأبرزها

وكتاب العلم والتعليم والكلية العربية في القدس.  

الكرمي،عبدالكرمي)أبوسالمة()1907-1980(
ولد في منطقة بني صعب في طولكرم عام 1907؛ درس القانون 

في جامعة دمشق السورية وحصل  على شهادة البكالوريوس عام 

1927؛ درس أيضًا في معهد احلقوق الفلسطيني القدس؛ عمل 

مدرسًا  في املدرسة العمرية ومدرسة الرشيدية في القدس وكان 

من أصدقاء الشاعر إبراهيم طوقان؛ ثم  مارس مهنة احملاماة 

في مدينة حيفا حتى عام 1948؛ انتقل إلى عكا لفترة قصيرة 

ثم إلى دمشق حيث  مارس مهنة احملاماة أمام احملاكم السورية 

وعمل مدرسًا للغة العربية ومراقبًا لغويًا للبرامج األدبية في  إذاعة  

دمشق؛ حاز على جائزة لوتس لألدب من قبل احتاد الكتاب اآلسيويني واإلفريقيني عام 1978؛ 

 شغل منصب مدير عام احتاد الكتاب والصحافيني الفلسطينيني عام 1980؛ اشتهر بقصائده 

الثورية القومية  الناقدة؛ نشر العديد من القصائد والقصص واملسرحيات، ويذكر بصورة خاصة 

لقصائده يجب أن نعود، و  أحبك أكثر؛ منح لقب زيتون فلسطني؛ توفي عام 1980. 

كرمي،غادة)1939-(
ولدت في القدس عام 1939؛ انتقلت مع عائلتها إلى اجنلترا 

عام 1949 بعد أحداث النكبة الفلسطينية؛  درست الطب في 

جامعة بريستول؛ عملت كطبية لعدة سنوات؛ أكملت دراستها 

العربي من  الطب  تاريخ  في  على شهادة  الدكتوراه  وحصلت 

  - البريطانية  اجلمعية  مؤسسي  بني  من  كانت  لندن؛  جامعة 

 الفلسطينية اخليرية عام 1972؛ عملت مع املهاجرين والالجئني؛ 

عملت كباحثة في قضايا الشرق  األوسط في كلية الدراسات 

الشرقية واإلفريقية في لندن، وفي جامعة درهام وجامعة ليدز؛ 

رئيسة  سابقة لرابطة اجلالية الفلسطينية في اململكة املتحدة؛ 

أسست احلملة الدولية للقدس في لندن عام   1994؛ زميلة في 

املؤسسة امللكية للشؤون الدولية في لندن خالل السنوات )1999 - 2001(؛ قامت  بتحرير ملف 

القدس نشرة احلملة الدولية للقدس؛ زميلة في مؤسسة الدراسات العربية واإلسالمية في  جامعة 

اكستر  University of Exeter  في اململكة املتحدة؛ شغلت منصب نائبة رئيس مجلس 

الهجرة  يوجني قطران مجلة  احد محرري مع  لندن؛  في  البريطاني  العربي -  تعزيز  التفاهم 

الفلسطينية، 1948   - 1998 ) 1999(، تولت حتريرنشرة القدس اليوم: ما هو مستقبل العملية 

 السلمية؟ )1996(، كتبت  سيرتها الذاتية ونشرتها حتت عنوان » البحث عن فاطمة« )2002(. 

الكرونز،سعدمحمود)1958-(
غزة  قطاع  في  الفلسطينيني  لالجئني  البريج  مخيم  في  ولد 

شهادة  حاصل  على  الفالوجة؛  من  الجئة  لعائلة   1958 عام 

البكالوريوس تخصص رياضيات من جامعة املنصورة مبصر، 

جامعة  من  تخصص  رياضيات  املاجستير  شهادة  وعلى 

 University of Saskatchewan، كندا، وعلى شهادة 

بيردو،  جامعة  من  رياضيات  وإحصاء  تخصص  الدكتوراه 

فتح؛  حركة  في  عضو  األمريكية؛  املتحدة  الواليات  إنديانا، 

االجتماعية،  العلوم  كلية  عميد  وشغل  منصب  غزة  إلى  عاد 

واإلحصاء  الرياضيات  دائرة  ورئيس  الطلبة،  شؤون  عميد 

في جامعة  األزهر بغزة )حتى عام 1996(؛ عني وزيرًا للصناعة في السلطة الفلسطينية عام 

1994؛ انتخب عضوًا في  املجلس التشريعي الفلسطيني )حركة فتح( في الدائرة االنتخابية 

في دير البلح، غزة، في االنتخابات  التشريعية الفلسطينية التي جرت في كانون الثاني/ يناير 

1996؛ عمل في اللجنة السياسية وجلنة  شؤون الالجئني في املجلس التشريعي الفلسطيني 

وترأس جلنة املالية واملوازنة خالل الفترة )1998 -   2000( ومرة أخرى في عام 2005؛ أصبح 

عام 2003؛ عني  إبريل  من  نيسان/  الثالثني  في  الفلسطينية  السلطة  في  للمواصالت  وزيرًا 

أمينًا عامًا ملجلس وزراء حكومة السلطة الفلسطينية برئاسة سالم فياض في  حزيران 2007.  

 

كمال،برهان)1916-(
االبتدائية  دراسته  وأنهى  1916؛  عام  نابلس  مدينة  في  ولد 

دراسة  حيث  أمت  مصر  إلى  توجه  مدارسها؛  في  والثانوية 

التصميم  شهادة  ونال  ايطاليا  إلى  ثم  الكهربائية  الهندسة 

والرسم من مدرسة ليوناردو  دافنشي االيطالية؛ التحق بكلية 

الكهربائية، وتدرب  الدراسة  بريطانيا ونال شهادة  أدنبرة في 

في عدد من  املصانع الكهربائية الكبرى فيها؛ عاد إلى فلسطني 

في  عهد  حيفا  في  الصناعة  ملدرسة  مديرًا  فيها  عني  حيث 

االنتداب البريطاني؛ بعد النكبة الفلسطينية عام 1948، هاجر 
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إلى سوريا وعمل مديرًا ملدارس  الصناعة في دمشق وحلب وعضو في جلنة التربية والتعليم في 

وزارة التربية والتعليم السورية؛ عني  أستاذًا في كلية الهندسة باجلامعة السورية؛ عاد إلى عمان 

ليعمل مديرًا للتعليم املهني ومديرًا  للمدرسة الصناعية في عمان.  

كمال،زهيرة)1945-(
من مواليد القدس عام 1945؛ التحقت عام 1963 بجامعة عني 

شمس بالقاهرة ودرست العلوم، الفيزياء  والكيمياء وتخرجت عام 

1968؛ عملت كمدرسة علوم في كلية الطيرة/ معهد املعلمات 

التابع لوكالة  الغوث لالجئني في رام الله خالل السنوات )1968 

- 1989(؛ كانت عضوه في مجلس إدارة نادي املوظفني  في 

دراستها  تابعت  1980(؛   -  1976( السنوات  خالل  القدس 

وحصلت على شهادة دبلوم في التربية من  اجلامعة األردنية عام 

1978؛ عضو في جمعية إنعاش األسرة برام الله زهاء عشرة 

أسست  الله؛  رام  في   )1984 -  1980( العرب  اخلريجني  - 1988(،  ونادي   1978( أعوام 

قامت  وترأست االحتاد حتى عام 1992؛  املرأة  سنة 1978  للجان عمل  الفلسطيني  االحتاد 

السلطات اإلسرائيلية باعتقالها وسجنها عام 1979  ووضعتها حتت اإلقامة اجلبرية لعضويتها 

في املكتب السياسي للجبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني  خالل األعوام )1980 - 1986(؛ عضو 

في اللجنة االستشارية للوفد الفلسطيني في مؤمتر مدريد للسالم  لعام 1991؛ تترأس اللجنة 

الفنية املؤقتة لشؤون املرأة منذ عام 1992؛ انضمت إلى االحتاد الدميقراطي  الفلسطيني »فدا« 

وأصبحت عضو في اللجنة التنفيذية؛ عضو في رابطة القدس )رابطة فلسطينية   -    إسرائيلية 

نسوية(؛ عينت مديرة عامة ملديرية التنمية والتخطيط للجندر في وزارة التخطيط والتعاون  الدولي 

في السلطة الفلسطينية في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1995؛ عينت وزيرة لشؤون املرأة في 

 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2003 في حكومة السلطة الفلسطينية نشرت العديد من املقاالت 

 والدراسات تركز على قضايا الصراع وقضايا اجلندر؛ عينت وزيرة لشؤون املرأة في شباط/ 

مت  فلسطينيات  نساء  ثمانية  أحد  كانت  الفلسطينية؛  السلطة  حكومة  2005  في  عام  فبراير 

 ترشيحهما جلائزة نوبل للسالم  كجزء من مشروع املرأة 1000 جلائزة نوبل للسالم للعام 2005. 

كمال،سعيد)1938-(
الوطنية  النجاح  كلية  نابلس عام 1938؛ خريج  ولد في مدينة 

عام 1956؛ التحق بكلية االقتصاد والعلوم  السياسية في جامعة 

بغداد عام 1958، وفي نفس السنة مت إبعاده في أحداث االنقالب 

العسكري الذي  قاده عبد الكرمي قاسم ضد امللكية في العراق؛ 

كان ناشطًا في حركة القوميني العرب؛ انتقل إلى مصر  والتحق 

بكلية االقتصاد والعلوم السياسية في جامعة اإلسكندرية بالقاهرة 

وحصل على شهادة  البكالوريوس عام 1966؛ انتخب عضوًا في 

الهيئة التنفيذية لقيادة احتاد عام الطلبة الفلسطينيني حتى  عام 

1969؛ عني رئيسًا لدائرة التنظيمات الشعبية الفلسطينية في 

القاهرة حتى عام 1970؛ عمل في  الدائرة السياسية ملنظمة التحرير الفلسطينية زهاء ثمانية عشر 

عامًا )1970 - 1988(؛ وفي عام 1988  عني أول سفير لدولة فلسطني بجمهورية مصر العربية 

حتى عام 1994؛ شغل منصب أمني عام مساعد  بجامعة الدول العربية لشؤون فلسطني خالل 

األعوام )1994 - 2005(؛ تقاعد في نهاية العام 2006. 

كمال،واصف)1907-2002(
ولد في مدينة نابلس عام 1907؛ درس في كلية النجاح الوطنية 

في  األمريكية  التحق  باجلامعة  بلبنان؛  عاليه  في  ثم  بنابلس؛ 

جامعة  من  القانون  في  شهادة  على  وحصل  تخرج  بيروت؛ 

لندن حيث درس خالل   )1926 - 1930(؛ محاضر في التاريخ 

بنابلس؛  الوطنية  النجاح  احلديث واللغة اإلجنليزية في جامعة 

شارك  في تنظيم مؤمترًا وطنيًا احتجاجًا على سياسات االنتداب 

البريطاني )املؤمتر تبعه مظاهرة ضخمة أدت  إلى قيام السلطات 

البريطانية باعتقاله وسجنه ملدة ستة أشهر(؛ دعا إلى تأسيس جلان وطنية في  القدس؛ انتحب 

عضوًا في حلنة نابلس الوطنية؛ سجن ملرة ثانية خالل ثورة عام 1936؛ شارك في مؤمتر  بلودان؛ 

كان مطاردًا من قبل سلطات االنتداب البريطاني بعد اغتيال القائد البريطاني في اجلليل؛ ونتيجة 

 لذلك فرّ إلى دمشق وعاد بعد سنتني؛ التحق باملجاهدين، متنقاًل بني فلسطني، سوريا وبغداد؛ 

انتقل  إلى رام الله بعد النكبة الفلسطينية عام 1948؛ عني عضوًا في محكمة استئناف القدس 

عام 1950، ثم  مستشارًا قانونيًا في حكومة العدل األردنية؛ عني مستشارًا للوفد السوري في 

مجلس األمن لألمم  املتحدة؛ عني مساعدًا ملدير عام البنك العربي في سوريا، مدير الفروع 

الثمانية العربية - السورية،  ومدير فرع البنك العربي في دمشق؛ نشر سيرته الذاتية عام 2001؛ 

توفى في بيروت عام 2002. 

كناعنة،شريف)1935-(
البطوف، اجلليل، عام 1935؛ حصل على  من مواليد عرابة 

شهادة البكالوريوس في علم النفس واالقتصاد  من يانكستون، 

علم  املاجستير في  داكوتا عام 1965، وعلى شهادة  جنوب 

اإلنسان من جامعة هاواي،  هونولولو، عام 1968؛ عمل أستاذًا 

   -   1967( املجتمعية خالل  هاواي  كلية  في  النفس  علم  في 

1969(،  ثم في جامعة هاواي خالل )1971   -   1972(؛ عمل 

كأستاذ مساعد في جامعة هاواي؛   وعمل كأستاذ  مساعد في 

علم اإلنسان في جامعة وسكنسن  Wisconsin  األمريكية 

خالل األعوام )1972 - 1975(؛  وفي تلك األثناء أكمل دراسته 

الدكتوراه في علم اإلنسان من جامعة هاواي، هونولولو، عام   1975؛ عاد إلى  ونال شهادة 

فلسطني وأصبح أستاذًا مساعدًا في جامعة بيرزيت، أوالً في دائرة التربية وعلم النفس  خالل 

)1975 - 1976(، ثم في دائرة علم االجتماع واإلنسان، وترأس الدائرة )1976 - 1981(؛ 

ثم انتقل  إلى جامعة النجاح الوطنية في نابلس وعمل كأستاذ مشارك وأصبح عميدًا لكلية 

اآلداب خالل )1981 -   1983(، ثم أصبح رئيس اجلامعة بالوكالة خالل )1983 - 1985(؛ 

عاد إلى جامعة بيرزيت وأصبح مدير مركز  األبحاث والتوثيق خالل )1985 - 1989(، وبعد 

ذلك عمل أستاذًا مشاركًا خالل )1989 - 1996( في دائرة  علم االجتماع واإلنسان في جامعة 

بيرزيت؛ كتب العديد من املقاالت واألوراق وألف وحرر عدة كتب، مبا  فيها التغير االجتماعي 

والتوافق النفسي لدى السكان العرب في إسرائيل )بيرزيت، 1978(، حكايات  شعبية فلسطينية 

- باالشتراك مع إبراهيم مهوى )بيركلي، كاليفورنيا، 1989( الكتاب لم يترجم إلى اللغة  العربية 

وعنوانه األصلي  Speak Bird, Speak Again  ، الدار دار أبونا )هذا بيت أبونا(: مجموعة 

أوراق عن  )مجموعة  الفلسطيني  الشتات  )القدس، 1992(،  الفلسطيني  أوراق عن  الفلكلور 

تشريد الشعب  الفلسطيني عام 1948( )القدس، 1992(، تراث فلسطني )طيبة، 1948(، أسلوب 

اخلطابة وفلسطني:  القوة، النص والسياق )أمستردام، 1994(. 

كنعان،تيسيررشدي)1925-(
ولد في نابلس في 1925؛ التحق بكلية النجاح الوطنية في 

نابلس وأنهى تعليمه الثانوي باإلضافة إلى   شهادة الثانوية 

العامة البريطانية من فلسطني؛ حصل على درجة البكالوريوس 

من معهد احلقوق  الفلسطيني بالقدس؛ عمل في وزارة العدل؛ 

رئيسًا  ثم  القدس عام 1963  بداية  عني قاضيًا في محكمة 

 حملكمة البداية حتى االحتالل اإلسرائيلي عام 1967، انضم 

إلى »اضراب القضاة واحملامني«؛ عضو في  الهيئة اإلسالمية 

العليا من 1967- 1980؛ انتقل إلى عمان وعمل قاضيًا في 

مكتب  افتتح  ثم  من   1985- 1989؛  العليا  التمييز  محكمة 

للمحاماة في عمان من 1989- 1991؛ عمل كمحام ومستشار 

لعدة  منظمات دولية في عمان من 1992- 2006؛ عضو في العديد من املنظمات الفلسطينية 

الغير حكومية،  من ضمنها، عضو مجلس أمناء مدرسة دار األوالد في حي واد اجلوز في القدس، 

وجلنة اليتيم العربي،  وكلية العلوم التكنولوجيا في القدس. 
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كنعان،حمديطاهر)1910-1981(
حتى  الوطنية  النجاح  كلية  في  درس  عام 1910؛  مواليد  من 

التجارة  في  شّق  طريقه  اجلامعة؛  في  القبول  امتحان  شهادة 

حجار  من  الزيتون  زيت  استخراج  يقدم  شخص  أول  ليكون 

الزيتون واجللود، مستخدمًا  زيت الزيتون األخضر الناجت )غني 

بالكلوروفيل( إلنتاج صابون نابلسي ذو تكلفة منخفضة، محاواًل 

انتخب  نابلس؛  في  القدمية  الصابون  حتديث  وتطوير صناعة 

أمني عام الغرفة التجارية في نابلس عند نشوئها عام   1953 

)حتى عام 1961(؛ عضو في مجلس بلدية نابلس وانتخب نائب 

رئيس البلدية عام 1959؛ شغل  منصب رئيس البلدية لستة أعوام 

)1963 - 1969( )يذكر جلهوده احلثيثة في حتديث وتطوير املدينة، مبا  فيها جتديد وحتديث 

شبكات املياه، واملجاري، والكهرباء، تأسيس سوق جديد للمنتجات الزراعية، إقامة  مخططات 

اخلطوط  في  القرويني  بتسليح  مطالبًا  نابلس  عريضة  على  وقع  من  أول  كان  الخ؛؛  سكنية... 

 األمامية في الضفة الغربية، والتنسيق مع منظمة التحرير الفلسطينية؛ اجتمع وعزيز شحادة مع 

وزير  الدفاع اإلسرائيلي موشيه ديان بناءًا على طلب األخير في نيسان عام 1968 وذلك ملناقشة 

االحتماالت  ملستقبل الضفة الغربية بعد احتالل 1976؛ كان من أبرز القيادات الفلسطينية في 

املرحلة املبكرة من  االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية؛ كان حاسمًا مبا يتعلق بهجرة 

السكان الريفيني من القرى  احلدودية ملناطق جنني، طولكرم، وقلقيليا، واحملافظة على التضامن 

بني رؤساء بلديات الضفة الغربية؛  وافق على مشروع إلعادة العالقات الفلسطينية األردنية املعروف 

مبشروع اململكة العربية املتحدة لعام   1972؛ توفي سنة 1981. 

كنعان،سامح)1954-(
أربد في األردن، عام 1954 ألب فلسطيني  من مواليد مدينة 

عام 1964؛  إلى  فلسطني  عاد  )يهودية(؛  مغربية  وأم  )مسلم( 

لألراضي  اإلسرائيلي  االحتالل  بعد  فتح  حركة  إلى  انضم 

الفلسطينية عام 1967؛  اعتقلته السلطات اإلسرائيلية وحكمت 

عليه بالسجن مدة عشرين عامًا إللقائه قنبلة يدوية؛ أفرج عنه 

في  ناشطًا  كان  األسرى؛  تبادل  عملية  من  كجزء   عام 1985 

االنتفاضة األولى؛ عمل موظفًا في الغرفة  التجارية في نابلس؛ 

الفلسطيني األردني املشارك في مؤمتر  الوفد  عني عضوًا في 

مدريد للسالم لعام   1991؛ رجل أعمال في مدينة نابلس. 

كنعان،سعيدمصباح)1940-(
شهادة  على  حصل  1940؛  عام  نابلس  مدينة  مواليد  من 

البكالوريوس تخصص اقتصاد من اجلامعة  األمريكية ببيروت 

عام 1963؛ التحق بحركة القوميني العرب، ولكنه ترك احلركة 

عندما حتولت إلى اجلبهة  الشعبية لتحرير فلسطني عام 1967؛ 

عمل في البنك العربي خالل األعوام )1964 - 1966(، ثم في 

 شركة صناعات الزيوت النباتية األردنية في نابلس خالل )1966 

-  1967(؛ عمل في شركة جيتي للزيوت  في الرياض، اململكة 

العربية السعودية، خالل )1967 - 1973(؛ انضم إلى حركة 

فتح وأحد مؤسسي  اللجنة الشعبية ملساعدة شهداء فلسطني في 

السعودية؛ وبعد عام 1973، ساهم في تأسيس شركة  جتارية خاصة في الضفة الغربية ومصنع 

لتغذية احليوانات في حواره؛ ومصنعًا إلنتاج الطحينة )عصير  السمسم(؛ عضو في اللجنة األهلية 

البلدية حتى إجراء االنتخابات البلدية عام 1976؛ كان عضوًا في  مجلس أمناء جريدة الفجر؛ 

أمني عام جمعية الهالل األحمر الفلسطيني؛ رئيس جمعية األصدقاء في   جامعة النجاح؛ أسس 

وأدار مركز الدراسات والبحوث الفلسطينية في نابلس. 

كنعان،طاهرحمدي)1935-(
من مواليد مدينة نابلس عام 1935؛ خريج كلية النجاح الوطنية؛ 

درس في اجلامعة األمريكية في بيروت  ثم في جامعة كامبردج 

في  الدكتوراه  شهادة  على  حصل  حيث  املتحدة  اململكة  في 

التخطيط  وزارة  في  كمستشار  1964؛  عمل  عام  االقتصاد 

العراقي خالل )1964 - 1965(، ثم كاقتصادي متخصص 

ملؤمتر  التجارة والتنمية لألمم املتحدة خالل )1965 - 1967(؛ 

شغل منصب مدير برنامج الصندوق العربي لإلمناء  االقتصادي 

واالجتماعي في جنيف خالل األعوام )1973 - 1976(، ومرة 

أخرى خالل )1979 - 1982(؛ عمل  كمستشار اقتصادي في 

وزارة التخطيط في اململكة املغربية خالل )1977 - 1978(؛ 

األردن وعمل  إلى  انتقل  الكويت عام 1983؛  الكمبيوتر في  شغل منصب مدير  دائرة تطوير 

مستشارًا للحكومة األردنية، عام   1984، ثم كوزير لشؤون األراضي احملتلة )1985 - 1986(، 

للتنمية  بنك األردن  التخطيط األردني )1986 - 1989(؛  شغل منصب مدير عام  ثم كوزير 

الصناعية خالل )1989 - 1994(؛ أصبح مستشارًا للبنك الدولي  في سياسة السكن والتنمية 

املالية في فلسطني خالل )1995 - 1996(؛ عني وزيرًا للشؤون التنموية  األردنية ونائب رئيس 

الوزراء خالل )1997 - 1998(؛ شغل منصب مدير عام مركز البنك العربي لألبحاث  العلمية 

خالل )2000 - 2002(؛ عضو في مجلس أمناء معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني 

  )ماس( في رام الله، مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية 

في  الكويت، ومنتدى األبحاث االقتصادية في القاهرة؛ عضو في املجلس االستشاري ملؤسسة 

التخطيط  العربي في الكويت؛ أمني عام املجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا في األردن؛ مدير عام 

املركز األردني  لألبحاث وحوار السياسات؛ ألف العديد من الدراسات التحليلية االقتصادية. 

كنعان،محمدحسن)1955-(
ولد في طمره عام 1955؛ درس األدب العبري والتاريخ؛ حاصل 

على شهادة البكالوريوس من جامعة بن  غوريون وشهادة من 

إدارة  درس  بالقدس؛  العبرية  اجلامعة  شوارتس   في  برنامج 

املراكز األهلية في  اجلامعة العبرية؛ عمل مدرسًا في مدرسة 

ثانوية ومت فصله من عمله بسبب نشاطاته السياسية؛ شغل 

 منصب نائب رئيس بلدية طمره خالل األعوام )1980 - 1988(؛ 

رئيس مجلس إدارة مركز طمره املجتمعي  خالل األعوام )1981 

- 1989(؛ عضو وأمني عام احلزب الدميقراطي العربي )مادا(؛ 

عضو كنيست عن  القائمة العربية املوحدة خالل األعوام )1999 

- 2003(، وخالل الفترة كان عضوًا في العديد من جلان  الكنيست، مبا فيها جلنة البيئة والشؤون 

الداخلية، جلنة التربية والثقافة والرياضة، جلنة وضع املرأة،  وجلنة العلوم والتكنولوجيا. 

كنفاني،غسان)1936-1972(
ولد في مدينة عكا عام 1936؛ نشأ وترعرع في مدينة يافا؛ 

إلى  جلأ  عام   1948،  الفلسطينية  النكبة  خالل  الجئًا  أصبح 

بيروت، ثم انتقل إلى دمشق؛ حصل على شهادة تدريس من 

مدارس وكالة الغوث  الدولية )األونروا( عام 1952؛ بدأ بتدريس 

السلطات  العربي في جامعة دمشق عام 1952 ولكن  األدب 

 السورية قامت بطرده عام 1955 النخراطه في حركة القوميني 

العرب التي انضم إليها عام 1953؛ عمل  أستاذًا في الكويت 

خالل )1955 - 1960( حيث بدأ بكتابة القصص القصيرة؛ 

الرأي )1956  العرب  عمل محررًا في جريدة حركة  القوميني 

- 1960(؛ ثم انتقل إلى بيروت عام 1960 لتحرير اجلريدة الرئيسة حلركة  القوميني العرب 

احلرية؛ وفي عام 1963، استلم رئاسة حترير صحيفة احلزب الناصري التقدمي اليومية  احملرر 

ومسئوالً عن حترير ملحقها األسبوعي فلسطني؛ حاز على جائزة األدب اللبناني عام 1966؛ 

وفي  عام 1967، انضم إلى أسرة حترير صحيفة حزب النصيرات األنوار وتولى حترير مجلتها 

األسبوعية؛ انخرط  في تأسيس اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني التي نشأت عن حركة القوميني 
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العرب عام 1967؛ انتخب  في املكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني وعني املتحدث 

باسم املكتب عام 1969؛ ترك  صحيفة األنوار لتأسيس وحترير املجلة األسبوعية للجبهة الشعبية 

لتحرير فلسطني الهدف؛ كتب برنامج  اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني في شهر آب/ أغسطس 

1969؛ قام بكتابة القصص القصيرة، الدراسات  األدبية، مسرحيات وروايات تركز بشكل خاص 

على موضوع الالجئني الفلسطينيني واملنفى، مبا فيها  حتى نعود )1957(، رجال حتت الشمس 

)بيروت، 1963؛ لندن، 1978(، وعائد إلى حيفا )1969(؛  استشهد   في الثامن من شهر متوز/ 

يوليو عام 1972 بعد انفجار عبوات ناسفة كانت قد وضعت في  سيارته وأمام   منزله مما أدي إلى 

استشهاده مع ابنة شقيقته؛ وبعد استشهاده منح جائزة لوتس لألدب  في مؤمتر الكتاب اإلفريقيني 

اآلسيويني عام 1975. 

كنفاني،مروانفايز)1938-(
النكبة  ولد عام 1938 في مدينة حيفا؛ شرد مع عائلته خالل 

الفلسطينية عام 1948 وترعرع كالجئ في  لبنان وسوريا؛ شقيق 

غسان كنفاني؛ حارس مرمى )كرة القدم( محترف في النادي 

األهلي في  القاهرة، والحقًا في الفرق الوطنية ملصر وفلسطني 

حتى أواسط الستينات؛ درس القانون في جامعة  القاهرة مبصر 

وتخرج عام 1965؛ عمل مديرًا ملكتب االستعالمات في جامعة 

الدول العربية؛ أصبح  مستشارًا للرئيس ياسر عرفات عام 1986؛ 

انتقل إلى نيويورك عام 1974 وعمل مديرًا لالستعالمات ثم  مدير 

مكاتب مركز االستعالمات العربية في نيويورك وواشنطن؛ وأثناء 

وجوده في نيويورك شغل منصب  سكرتير مجلس املجموعة العربية ومحرر املجلة الشهرية وجهات 

نظر عربية ألكثر من عشر سنوات؛ كان  املستشار السياسي واإلعالمي للرئيس ياسر عرفات عام 

1993؛ شارك في مفاوضات الوفد  الفلسطيني مع إسرائيل؛ عاد إلى فلسطني عام 1994؛ شغل 

منصب املتحدث الرئيسي للسلطة  الوطنية ومستشارًا للرئيس ياسر عرفات؛ انتخب عضوًا في 

املجلس التشريعي الفلسطيني عن )حركة  فتح( في الدائرة االنتحابية ملدينة غزة في االنتخابات 

التشريعية الفلسطينية التي جرت في كانون  الثاني/ يناير عام 1996؛ قاد الفريق الفلسطيني 

في اللجنة الثالثية ملنع التحريض، وهي جلنة  فلسطينية - إسرائيلية - أمريكية تشكلت بناءًا على 

مذكرة واي ريفر في تشرين األول، أكتوبر عام 1998؛  استضاف برنامجًا تلفزيونيًا سياسيًا 

أسبوعيًا بعنوان هذا األسبوع وكان يبث مباشرة من مدينة غزة على  الفضائية الفلسطينية؛ شغل 

منصب رئيس اللجنة السياسية في املجلس التشريعي الفلسطيني   )الشؤون  اخلارجية(؛ مدير 

برنامج كنفاني للمساعدات الذي يقدم املساعدات للمحتاجني؛ استقال من  املجلس التشريعي 

الفلسطيني في العاشر من متوز/ يوليو 2005 احتجاجًا على حالة عدم االستقرار  املتزايدة 

وتدهور األوضاع السياسية الداخلية في األراضي الفلسطينية؛ كتب عدة مقاالت نشرت في 

 الصف احمللية والعاملية. 

كنفاني،نعمان)1948-(
ولد في دمشق في عام 1948 لعائلة الجئة من عكا؛ أنهى تعليمه 

في  البكالوريوس  نال  شهادة  دمشق؛  في  والثانوي  االبتدائي 

االقتصاد من جامعة أليبو عام 1971؛ عمل في مركز أبحاث 

من 1972-  لبنان  في  مختلفة  إعالمية  فلسطينية  ومؤسسات 

1976، كما وعمل في مركز فلسطني لألفالم وأنتج عددًا من  األفالم 

أبو علي؛ حصل على شهادة  بالتعاون مع مصطفى  الوثائقية 

الدكتوراه في االقتصاد من جامعة  لوند في السويد عام 1982؛ 

خالل فترة دراسته عمل كاتبًا ومحررًا في مجلة أعمال عربية كانت 

تصدر في  ستوكهولم؛ وكتب رواية عن معضالت الفلسطينيني 

املهاجرين في أوروبا )ينب احلدود( والتي مت إنتاجها  كفيلم، ساعد في إخراجه مع رينيه هانسن؛ 

ساهم بشكل منتظم بكتابة مقاالت عن الصراع  الفلسطيني اإلسرائيلي في صحف دمناركية؛ عمل 

مع مركز دراسات الشرق األوسط في جامعة أودنس  في الدمنارك وأصدر أول قاموس عربي- 

دمناركي مع الني ولف؛ وترجم عددًا من الكتب الدراسية  االقتصادية إلى العربية، األفكار االقتصادية 

في القرن العشرين و الدراسات احلرجة في النظريات  االقتصادية؛ الحقًا عني أستاذًا مساعدًا في 

كلية علوم احلياة في جامعة كوبنهاغن؛ منذ أواسط  التسعينات خصص الكثير من جهود أبحاثه 

في دراسة االقتصاد في الضفة الغربية وقطاع غزة وإمكانية  العالقات االقتصادية مع إسرائيل؛ 

باحث زائر لعدة مرات في جامعة بيرزيت ومركز أبحاث السياسات  االقتصادية الفلسطينية 

)ماس( في رام الله؛ كتب ونشر كتابًا بعنوان »اقتصاد فلسطني« ) مع دايفيد  كوبهام،2004(.

 

كيالي،عبدالوهاب)1939-1981(
ولد عام 1939 في مدينة يافا؛ أصبح الجئًا في بيروت بعد 

الفلسطينية عام 1948؛ درس في  اجلامعة األمريكية  النكبة 

في بيروت حيث حصل على شهادة البكالوريوس )عام 1961( 

وعلى شهادة  املاجستير )عام 1965(؛ كان ناشطًا في حزب 

الدراسات  كلية  من  الدكتوراه  شهادة  على  حصل  البعث؛ 

لفترة  لندن عام 1970؛ عمل  والشرقية في جامعة   اإلفريقية 

مع احلكومة الكويتية وفي الصحيفة اللبنانية  النهار؛ عضو في 

املجلس الوطني الفلسطيني منذ عام 1968؛ عضو قيادي في 

 1972( األعوام  خالل  عام  العربي  كسكرتير  التحرير  جبهة 

الفلسطينية  خالل األعوام )1973 -  التحرير  التنفيذية ملنظمة  اللجنة  - 1974(؛ عضو في 

1977( ميثل جبهة التحرير الوطنية؛ أسس املؤسسة العربية لألبحاث والنشر في  بيروت في 

عن  وكتبه  بدراساته  اشتهر  1979؛  عام  لندن  في  الثالث  الدولي  واملركز  السبعينات،  بداية 

 املقاومة العربية الفلسطينية لالنتداب البريطاني والصهيونية )1918 - 1939( )تونس، (1968؛ 

ومؤسسة  الدراسات الفلسطينية، )1988( وتاريخ فلسطني احلديث )عربية، 1970(؛ اغتيل من 

قبل مسلح مجهول  في بيروت في السادس من كانون األول/ ديسمبر 1981 ودفن في عمان. 

الكيالني،حكمتزيد)1949-(
زيد(؛  بحكمت  )معروف  1949؛  عام  جنني  مدينة  في  ولد 

حاصل على شهادة بكالوريوس؛ شغل منصب  سفير السلطة 

الفلسطينية في هنغاريا؛ انتخب عضوًا في املجلس التشريعي 

االنتخابات  في  جنني  ملنطقة  -  مستقل(  )فتح  الفلسطيني 

يناير  الثاني/  كانون  في  جرت  التي  الفلسطينية  التشريعية 

1996؛  رئيس مجلس إدارة شركة اخلطوط اجلوية الفلسطينية؛ 

عني وزيرًا للزراعة في السلطة الوطنية خالل  األعوام )1998 - 

2002(؛ ثم عني وزيرًا للمواصالت في الثاني عشر من تشرين 

الثاني/ نوفمبر عام 2003   )حتى أعيد تشكيل مجلس الوزراء 

عام 2005(؛ عينه الرئيس محمود عباس )أبو مازن( مستشارًا لشؤون  احملافظات. 

الكيالني،شوكتزيد)1929-2002(
مدرسة  في  تعليمه  تلقى  1929؛  عام  نابلس  مدينة  في  ولد 

الطب  درس  اإلبراهيمية  بالقاهرة؛  ومدرسة  بنابلس  النجاح 

العام في جامعة اإلسكندرية وتخرج عام 1957؛ عمل كطبيب 

في وزارة الصحة  الكويتية خالل األعوام )1959 - 1962(؛ 

منح عضوية  fellowship  في أكادميية الطب في فينا عام 

وأملانيا؛  استراليا  في  الداخلي  الطب  في  1962  وتخصص 

أكمل دراسته وحصل على شهادة دبلوم في الصحة  العامة 

واألمراض االستوائية من جامعة ليفربول، اململكة املتحدة، عام 

1964؛ عاد إلى فلسطني وفتح  عيادة خاصة في نابلس في نفس العام؛ أصبح عضوًا في 

املجلس الوطني الفلسطيني األول عام 1964؛  عمل كمدير طبي رئيسي في األونروا )حتى عام 

1989(؛ كان من بني املساهمني في تطوير كلية  النجاح في نابلس إلى جامعة عام 1977؛ عضو 

في مجلس أمناء جامعة النجاح؛ عضو مجلس أمناء  جمعية امللتقى الفكري العربي بالقدس خالل 

األعوام )1978 - 1985(؛ عضو في نقابة األطباء  الفلسطينيني؛ أحد مؤسسي اجلمعية الطبية 

لرعاية األطفال؛ انتخب رئيسًا جلامعة النجاح الوطنية عام   1990؛ عضو اللجنة التنفيذية ملجلس 

التعليم العالي؛ انتخب نائب رئيس جمعية الهالل األحمر  الفلسطيني في نابلس؛ توفي من مرض 

السرطان في السابع عشر من تشرين األول/ أكتوبر سنة   2002 ودفن في األردن. 
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اللبدي،محمود)1940-(

عام  الفلسطينية  النكبة  بعد  عام 1940؛  حيفا  مدينة  في  ولد 

قضايا  في  دراسته  متخصصًا  وأنهى  جنني  إلى  نزح   1948

االقتصاد السياسي في بون وليبزغ في أملانيا ونال دبلوم عام 

1973؛ عمل في  مكتب العالقات اخلارجية التابع حلركة فتح عام 

1974؛ تولى منصب مساعد  الرئيس الفلسطيني ياسر  عرفات 

من عام 1975-1983؛ ترأس دائرة اإلعالم اخلارجي في منظمة 

التحرير في لبنان من عام 1975   – 1983 والناطق اإلعالمي 

ملنظمة التحرير الفلسطينية؛ عمل رئيسًا لتحرير صحيفة فلسطني 

التابعة  ملنظمة التحرير )الصادرة باللغتني اإلنكليزية و الفرنسية( 

في بيروت وتونس وشغل منصب الناطق  الرسمي للمجلس الوطني الفلسطيني في الفترة بني 

1977 – 1982؛ بعد »خروج« منظمة التحرير من  بيروت سنة 1982، انتقل إلى اليونان لفترة 

وجيزة ثم عمل مع مكتب املنظمة في تونس ملدة عام واحد؛  ترك العمل السياسي وتفرغ للصحافة 

والكتابة واإلعالم بني األعوام 1984- 1995؛ تنقل بني باريس  وتونس ودمشق؛ مت تعيينه مديرًا 

عامًا في وزارة االقتصاد والتجارة في السلطة الوطنية الفلسطينية بني   1995- 1997؛ ثم مديرًا 

لدائرة املنظمات غير احلكومية في املجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية  واإلعمار )بكدار( من 

عام 1997- 1999؛ عني في منصب املدير العام للمجلس التشريعي الفلسطيني  منذ عام 1999؛ 

من أعماله: بيروت احلصار والصمود )1982(، العقل اإلعالمي الصهيوني )1984(،  اإلعالم 

الصهيوني واالحتاد السوفيتي )1985(، اإلعالم الصهيوني واالنتفاضة )1985(، وغيرها. 

لوباني،عيسى)1926– 1999(
ولد في قرية املجيدل )قرب الناصرة( عام 1926؛ أنهى دراسته 

الثانوية في الناصرة؛ نزح مع عائلته إلى  الناصرة عام 1948؛ 

بدأ بكتابة الشعر في أوائل األربعينيات؛ عمل في مجال التعليم؛ 

كان عضوًا في احلزب  الشيوعي؛ خدم كسكرتير الحتاد الكتاب 

في أواخر اخلمسينيات؛ عزل من وظيفته كأستاذ عام 1958 

 بسبب »أفكاره الثورية«؛ عمل في مجال الصحافة وافتتح مكتبة 

الستينات؛  في  اإلقامة  اجلبرية  وُضع حتت  عام 1987؛  حتى 

كتب القصص القصيرة والروايات واملقاالت في صحف االحتاد 

و اجلديد في أوائل  السبعينات؛ شغل منصب عضو هيئة إدارة 

مجلة اجلديد الصادرة في حيفا؛ أكمل دراسته بعد  السبعينيات، حيث نال درجة البكالوريوس 

واملاجستير في األدب العربي وبدأ بإعداد رسالة الدكتوراه )ولم  يكملها( ؛ من أعماله  رسائل في 

العشق والعشاق ) ثالثية، 1993-1994(؛ توفى عام 1999. 

اللوح،ذياب)1958-(
ولد عام 1958؛ كان عضوًا ناشطًا في حركة فتح في غزة؛ 

إن  اإلسرائيلية   إلى  السجون  في  سنوات  ثماني  أمضى 

أطلق سراحه خالل اتفاقية تبادل أسرى بني السلطة الوطنية 

اللجنة احلركية  الفلسطينية وإسرائيل عام 1985؛  عضو في 

في  عمل  فتح؛  الثوري حلركة  املجلس  وفي  فتح  العليا حلركة 

الصباح  جريدة  في  يكتب  فتح؛  حلركة  اإلعالم  التابع  مكتب 

ومحرر مجلة الكرامة التي تأسست في غزة عام 1996؛ عني 

تشرين  في  الشعبية  الصني  جمهورية  في  لفلسطني   سفيرًا 

األول/أكتوبر 2005.  

لورنس،أنطون)1891-1972(
القدمية  البلدة  في  والعائلة  أقام  عام 1891؛  القدس  في  ولد 

وبعدها في حي البقعة الفوقا حتى النكبة  الفلسطينية عام 1948 

هاجروا بعدها إلى لبنان؛ بعد بضعة سنوات عاد مع العائلة إلى 

القدس؛ تلقى  علومه االبتدائية والثانوية في مدرسة الفرير، تابع 

دراسته العليا في مواضيع مختلفة وتعلم لغات عدة  منها العربية 

واالجنليزية والفرنسية وااليطالية والتركية؛ تزوج من الفيرا ثابت 

عام 1927 وأجنبا 4 أوالد؛  عمل مدرسًا للغة العربية في الكلية 

العربية؛ أسس بعد ذلك املطبعة العصرية عام 1930 ومكتبة 

بيت  املقدس عام 1934، ثم شيد فندق لورنس في شارع صالح 

الدين عام 1956؛ كان مراساًل ملجلة روز  اليوسف في القاهرة؛ 

اعتمد من قبل املؤسسات والدوائر احلكومية مترجمًا رسميًا؛ عضوًا في مجلس  بلدية القدس 

وشركة كهرباء القدس والغرفة التجارية؛ له عدة مؤلفات منها أوديسا و عظماء املاضي  ومقتطفات 

تاريخية وصحفية وعلمية، إضافة إلى تأليف الكتب املدرسية للصفوف االبتدائية، وله رسومات 

 ولوحات زيتية؛ توفي في القدس في 23 آب/ أغسطس 1972. 

ليتني،ميغيل)أصلاالسم:اليتيم()1942-(
ولد في بامليا في التشيلي )أمريكا الالتينية( عام 1942 ألبوين 

فلسطينيني مهاجرين من بيت ساحور؛  درس املسرح واآلداب 

مجال  في  املهنية  حياته  بدأ  1968؛  عام  تشيلي  جامعة  في 

األفالم عام 1965  وأصدر أول فيلم له عام 1968 بعنوان ذئب 

نولتورو الذي يعبر عن وضع الفقراء واملهمشني في التشيلي 

 ومعاناتهم نتيجة للنظام الرأسمالي؛ كان يرفض احلديث باللغة 

اإلجنليزية ملعارضته احلديث »بلغة  اإلمبريالية« حسب رأيه؛ عمل 

في إحدى القنوات التلفزيونية في التشيلي عام 1971؛ مت تعيينه 

رئيسًا  ملؤسسة السينما التشيلية؛ بعد االنقالب العسكري بقيادة 

بينوشيه في أيلول عام 1973 انتقل إلى  املكسيك وإسبانيا؛ عاد 

سرًا إلى التشيلي في أوائل الثمانينات لتصوير فيلم وثائقي عن األوضاع هناك،  وحاز اجنازه 

على عدة جوائز دولية؛ أصبح من رواد مخرجي األفالم في أمريكا اجلنوبية وعرضت له خمسة 

 أفالم في مهرجان كان السينمائي؛ نال وسام الفنون واآلداب من فرنسا عام 1986 وميدالية 

النسر  الذهبي من املكسيك عام 2002؛ عاد إلى تشيلي بعد اإلطاحة بحكم بينوشيه؛ تولى مرتني 

منصب  عمده لبلدة بامليا؛ صور فيلمًا وثائقيًا تدور أحداثه في بيت ساحور عام 2001 وفيلم القمر 

األخير )2005(  وكانت قصة الفلم حول عائلتني فلسطينيتني قبل عام 1948 هاجرت إحداهما 

إلى التشيلي وبقيت  األخرى في فلسطني؛ قام الكاتب الشهير جابرييل غارسيا ماركيز بتأليف 

كتاب حوله عام 1986 بعنوان:  مهمة سرية في التشيلي: مغامرات ميغيل ليتني )الترجمة العربية: 

أليفانا إلوارديني، دار العودة، لبنان،   1989(.   



150

  شــخـصـيـات
فلـســطينيـة

م

م

م
املاضي،معني)1957-1887(

ولد في إجزم بالقرب من حيفا عام 1887؛ درس في املدرسة 

الرشيدية في حيفا، ثم في الكلية امللكية  في اسطنبول من عام 

1908-1912؛ تبوأ العديد من املناصب احلكومية خالل احلقبة 

العثمانية، من  ضمنها حاكم إداري »متصرف« في عكا و منطقة 

بانياس؛ كان له دور في إنقاذ قوميني عرب من أحكام  اإلعدام 

التي وقررها ونفذها جمال باشا؛ مت نقله للعمل في بيروت؛ اعتقل 

لعالقته في احلركة العربية  الفتاة في بيروت )التي تأسست في 

1911( ولكن ما لبث أن أطلق سراحه بسبب عدم وجود أدلة 

 كافية؛ انتقل إلى دمشق؛ ساهم في تأسيس النادي العربي في 

دمشق؛ كان ضمن الوفد الفلسطيني  في املؤمتر السوري العام 

الذي أعلن استقالل سوريا في متوز 1919؛ عاد إلى فلسطني في عام 1920  و أسس مكتب 

محاماة مع جنيب احلكيم؛ عضو في الوفد الفلسطيني الذي توجه إلى لندن لالعتراض  على 

»تصريح بلفور« في متوز/يوليو 1921؛ انضم إلى حزب االستقالل عام 1932؛ مت إيفاده إلى 

بغداد و  من ثم إلى اململكة السعودية من أجل التحضير حلملة للدفاع عن فلسطني عام 1936؛ 

أمني  املفتي احلاج  ما بني  لالتصاالت  و اسطنبول؛ عمل كضابط  لبنان  ما بني  سوريا،  تنقل 

عام  العليا  العربية  اللجنة  في  انتخابه عضوًا  الفلسطينية؛ مت  و مجموعات  املقاومة  احلسيني 

1947؛ استقال عام 1948؛ عاش  في دمشق بعد النكبة الفلسطينية عام 1948 حتى مماته في 

آب/أغسطس 1957 .  

املالكي،رياض)1955-(
اإلسبانية  اللغة  درس  1955؛  عام  حلم  بيت  مدينة  في  ولد 

من  املدنية  في  الهندسة  البكالوريوس  شهادة  ونال  والهندسة 

جامعة بونتيفيكا يونيفرسيداد جافريانا في كولومبيا عام 1978 

في  دكتوراه  إلى  إضافة   1981 عام  في  الهندسة  وماجستير 

النقل والتخطيط والهندسة عام 1986 من معهد البولتكنيك  في 

نيويورك؛ عمل محاضرًا في جامعة بيرزيت في مادة الهندسة 

اإلسرائيلية  اعتقلته  السلطات  عام 1981-1983؛  من  املدنية 

عام 1989 ووضع في احلبس االنفرادي لعام حيث كان الناطق 

االعالمي للجبهة  الشعبية لتحرير فلسطني منذ عام 1987 حتى 

استقالته من اجلبهة الشعبية عام 1996؛ أسس ورأس  مؤسسة 

بانوراما )املركز الفلسطيني لتعميم الدميقراطية وتنمية املجتمع في رام الله عام 1991؛  رئيس 

دائرة الهندسة املدنية في جامعة بيرزيت من عام 1993-1996؛ عضو مؤسس لالئتالف الدولي 

 للسالم العربي اإلسرائيلي في كوبنهاجن عام 1997؛ عضو فريق احلوار الوطني وحوار أثينا )بني 

أعضاء  املجلس الوطني الفلسطيني وأعضاء الكنيست اإلسرائيلي(؛ نال جائزة لومباردي للسالم 

عام 2004؛  مستشار خاص للتخطيط والتنمية في جامعة القدس؛ عني وزيرًا لإلعالم والعدل ثم 

ناطقًا رسميًا باسم  احلكومة ووزيرًا للشؤون اخلارجية في حكومة السلطة الوطنية برئاسة د. سالم 

فياض في حزيران/يونيو 2007. 

املالكي،مجدي)1960-(
ولد في مدينة القدس عام 1960؛ نال شهادة البكالوريوس 

في علم االجتماع من جامعة بيرزيت عام   1986؛ حاز على 

شهادة املاجستير في علم االجتماع في جامعة نانتير في 

مركز  في  التنمية  للجنة  كان  منسقًا  1988؛  عام  فرنسا 

الثاني/ تشرين  من  الله  رام  في  والتنمية  لألبحاث  بيسان 

ونال  تعليمه  أكمل  1990؛  1989-  أيلول/سبتمبر  أكتوبر 

درجة الدكتوراه في علم االجتماع الزراعي من جامعة نانتير 

عام   1994؛ منسق املنظمات غير احلكومية احمللية والدولية 

من  نيسان/ابريل 1994-  القدس  في  بكدار  مؤسسة  في 

تشرين األول/أكتوبر 1994؛ مدرس مساعد ملادة الدراسات 

الثقافية في جامعة  بيرزيت في متوز/يوليو 1994 ومدرس مساعد ملادة علم االجتماع منذ أيلول/

سبتمبر 1997؛ مستشار  اجتماعي للجان اإلغاثة الزراعية خالل أعوام 1994-1995؛ عضو 

مجلس مركز بيسان لألبحاث والتنمية  من عام 1994-1996؛ أستاذ زائر بحث وتدريس في 

مركز األبحاث االقتصادية )ماس( منذ أيلول/سبتمبر   1996؛ ترأس دائرة علم االجتماع في 

جامعة بيرزيت من عام 1998-2002؛ مدير معهد أبو لغد للدراسات  الدولية في جامعة بيرزيت 

منذ أيلول/سبتمبر 2002. 

املالكي،مصطفى)1940-(
ولد في كفر مالك قضاء رام الله؛ تخرج من الكلية الوطنية في 

رام الله عام 1957؛ التحق بحركة التحرير  الوطني الفلسطيني 

)فتح( عام 1967؛ تدرج في املناصب احلركية من ضابط إدارة 

في عمان إلى ضابط  إدارة في سوريا حتى العام 1973؛ عضو 

مكتب التعبئة والتنظيم حلركة فتح منذ عام 1974 حتى عام 

  1995؛ انتخب عضوًا في املجلس الثوري في املؤمتر اخلامس 

الذي عقد في تونس عام 1989؛ عضو  املجلس الوطني ملنظمة 

التحرير الفلسطينية؛ عني محافظًا لقلقيلية منذ 1996.    

املجايدة،عبدالرازق)1932-(
ولد في غزة عام 1932؛ انضم إلى جيش التحرير الفلسطيني؛ 

كان قائد كتيبة قوات عني جالوت )1967-  1973(، قائد سرية 

في  ألوية  وحدات  لواء  قائد  و   ،)1976-1973( اجليش  في 

لبنان )1977-1982(؛ عضو  في املجلس املركزي حلركة فتح؛ 

مع قيام السلطة الفلسطينية أصبح رئيس الشرطة املدنية في 

غزة؛  مت تعيينه قائد الدفاع املدني في غزة في 16 تشرين أول 

2003؛ استقال عام 2005. 

مجج،أمني)1999-1921(
الله في 1921؛ تعلم في مدرسة سانت  ولد في مدينة  رام 

جورج )املطران( في القدس؛ حصل على  دبلوم في الطب و 

عام 1945؛  في  بيروت  في  األمريكية  اجلامعة  من  اجلراحة 

أصبح عضوًا في مجلس  البلدية في  القدس في 1950؛ أكمل 

دراسته و حصل على شهادة في طب األطفال من جامعة لندن 

 عام 1954؛ رئيس قسم طب األطفال في مستشفى أوغوستا 

العناية  مدير  مركز  1991؛  حتى   1950 عام  من  فيكتوريا 

باألمومة و الطفل الذي انضم إلى احتاد النساء العرب في 

القدس )1950-1964(؛ انتخب  عضوًا في البرملان األردني، 

)ممثل القدس(  )1957-1964( و مت تعيينه وزير الصحة و الشؤون  االجتماعية، ثم وزير  

التعمير و واالعمار في متوز/يوليو عام 1957؛ مت تعيينه وزير الصحة )1964-1965(؛  عمل 

في قسم األطفال في مستشفى املقاصد اخليري اإلسالمي )1967-1982(؛ عمل كباحث في  
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 مجال سوء التغذية و األمراض املرتبطة باألطفال في مخيمات الالجئني الفلسطينيني و نشر العديد 

من  املقاالت املتعلقة بهذه املوضوعات في املجالت الطبية في الواليات املتحدة، وأملانيا و بريطانيا؛ 

عضو  في مجلس النواب األردني من )1967-1988(؛ انتخب نائبًا ألمني القدس في االنتخابات 

البلدية عام   1966 واستمر في موقعه حتى وفاته؛  عمل مديرًا للمجلس األعلى جلمعية الشبان 

املسيحية  YMCA   في القدس؛ توفي في القدس في 4 كانون ثاني/يناير عام 1999. 

مجج،بتيداغر)العشرينات-(
في  اللبنانية  داغر  لعائلة   1920 العشرينات  أواخر  في  ولدت 

صيدون، لبنان؛ انتقلت إلى بيروت حيث  التحقت باملدرسة األهلية؛ 

انضمت إلى مدرسة التمريض حيث التقت بزوجها، أمني مجج؛ 

انتقلت معه  إلى القدس في 1947؛ كل منهما اعتنى باملرضى و 

املصابني خالل النكبة الفلسطينية عام 1948  وحولوا ديرًا في 

العيزرية إلى مستشفى طوارئ؛ فيما بعد عملت في مستشفى  

أوغوستا فيكتوريا في  القدس كرئيسة املوظفات؛ نشطة في احتاد 

النساء العرب في القدس، حيث عملت مع زليخة شيهابي؛  مديرة 

مركز األميرة بسما لألطفال املعاقني منذ 1983.  

املجدالوي،جميل)1946-(
ولد في سمسم، بالقرب من غزة عام 1946؛ تلقى تعليمه االبتدائي 

في جباليا و تعليمه الثانوي في  مدرسة يافا الثانوية في غزة؛ 

انضم إلى حركة القوميني العرب عام 1962؛ حصل على شهادة 

جامعة  من   ) محاسبة  تخصص   ( التجارة  في   البكالوريوس 

باملقاتلني  الفلسطينيني  ليلتحق  اجلامعة  ترك  1968؛  القاهرة 

لتحرير  الشعبية  األردن 1969؛ أصبح عضوًا في اجلبهة  في 

فلسطني؛ القي القبض عليه  في األردن في حزيران 1977 بسبب 

نشاطاته في اجلبهة الشعبية؛ انتقل لفترة قصيرة إلى القاهرة 

املجلس  بيروت؛ ناشط في  و  العراق  إلى  ابعد  ثم  في   1980، 

الوطني الفلسطيني منذ 1970      وعضو في  املجلس الوطني الفلسطيني منذ 1988؛ واحد من 

ممثلني اجلبهة الشعبية اللذين هما عضوان في  املجلس املركزي ملنظمة التحرير ) اآلخر هو احمد 

سادات(؛ عضو في املكتب السياسي للجبهة  الشعبية.  

محتسب،حلميحسنطاهرعبدالغني)1982-1906(
ولد في مدينة اخلليل عام 1906؛ تلقى تعليمه االبتدائي في مدينة 

اخلليل وتوجه الى القاهرة في  أواسط العشرينات؛ حيث درس 

والعلمية  »األهلية  شهادتني  على  وحصل  الشريف  األزهر  في 

للغرباء«  وهي دراسة متخصصة في الشريعة االسالمية؛ عمل 

في مهنة التدريس في مدرسة االصالح األهلية  في اخلليل في 

بداية الثالثينات حتى اعتقاله في عهد االنتداب البريطاني ملدة 

ثالثة سنوات؛ ثم ملدة  تسعة اشهر في سجن صرفند؛ عمل بعد 

خروجه من املعتقل واعظًا في بئر السبع ثم انتقل للعمل  رئيسًا 

لكتاب احملكمة الشرعية في القاهرة ثم قاضيًا شرعيًا ملدينة عكا 

عام 1947؛ وهاجر اثر النكبة  الفلسطينية الى قرية الغازية في 

لبنان ملدة عام واحد انتقل بعدها الى مدينة دمشق ملدة عامني؛  وفي مطلع اخلمسينات عمل قاضيًا 

شرعيًا في مدن اربد ونابلس وعمان ثم عضوًا في محكمة االستئناف  الشرعية في مدينتي عمان 

والقدس؛ وفي اعقاب االحتالل االسرائيلي عام 1967، شارك بتأسيس  الهيئة االسالمية العليا 

في القدس وتولى رئاستها بعد ابعاد سلطات االحتالل للشيخ عبد احلميد  السائح الى االردن 

حتى وفاته عام 1982. 

محسن،زهير)1979-1936(
ولد في طولكرم عام 1936؛ عمل في مهنة التعليم في األردن؛ 

انضم إلى حزب البعث عام 1953؛ عمل  مدرسًا في تخصص 

إلى  انتقل  حتى 1957؛  عمان  مدارس  في  الرياضيات  علوم 

في سوريا  ثم  من  و  والكويت  في  قطر  وعمل  العربي  اخلليج 

عام 1967؛ عمل كنائب رئيس املجلس الوطني الفلسطيني من 

  )1968- 1971(؛ ساعد في إنشاء قوات الصاعقة الفلسطينية 

عام 1968؛ مت تعيينه من قبل الرئيس  السوري حافظ األسد 

كسكرتير عام لقوات الصاعقة عام 1971 )حتى 1979(؛ عضو 

في  عضو  الفلسطينية؛  التحرير  التنفيذية  ملنظمة  اللجنة  في 

اللجنة التي وضعت البرنامج السياسي الذي اعتمده املجلس  الوطني الفلسطيني عام 1974، مت 

اغتياله بعد عودته من قمة افريقية في مونروفيا في كان في متوز/  يوليو عام 1979.  

محشي،خليل)1951-(
ولد في رام الله عام 1951 ؛ تخرج من كلية الفرير في القدس 

بيروت، حصل  األمريكية  في  اجلامعة  في  درس  عام 1969؛ 

على شهادة البكالوريوس في علوم الفيزياء عام 1973؛ عمل 

األبحاث  مركز  في  التوثيق  قي  قسم  البحث  في  كمساعد 

درجة  على  حصل  و  دراساته  أكمل  بيروت؛  في  الفلسطيني 

األمريكية  اجلامعة  العلوم من  تدريس  أساليب  املاجستير  في 

في بيروت عام 1978؛ عاد إلى الضفة الغربية و انضم  إلى 

جامعة بيرزيت من عام 1975-1986؛ ساهم في مشروع » 

الثقافة من أجل التوعية و املشاركة«  ومركز الثقافة للراشدين 

و املتعلمني في جامعة بيرزيت؛ أكمل دراسته و حصل على شهادة الدكتوراه  في أساليب تعليم 

العلوم من كلية تشيلسي، جامعة لندن عام 1980؛ عمل مديرًا ملدارس الفرندز في  رام الله من 

1989-1994؛ مت تسليمه ميدالية    palmes academiques knighthood   من قبل 

وزير التربية  في فرنسا عام 1993؛ كان املدير العام للعالقات العامة و اخلارجية لوزارة التربية 

والتعليم في السلطة  الفلسطينية من آب/أغسطس 1994- كانون أول/يناير 2000؛ متخصص 

برامج في املؤسسة العاملية  للتخطيط التربوي في اليونيسكو منذ كانون ثاني 2001 ؛ كتب العديد 

من املقاالت، واالبحاث؛ من  منشوراته أوضاع التعليم العالي في األراضي احملتلة )بيرزيت، 

 )  k، 1978(، الثورة الفلسطينية و التعليم  للمستقبل )نشرة من هارفرد، 1989( و )مع بوش

التعليم املدرسي في فلسطني: من االنهيار إلى  السلطة )1998( 

محمود،حيدر)1942-(
املاجستير  شهادة  على  حصل  1942؛  عام  حيفا  في  ولد 

اجنلوس،  في  لوس  كاليفورنيا  جامعة  من  العامة  اإلدارة  في 

الفنون  الثقافة و  لدائرة  العام  الواليات املتحدة؛ أصبح املدير 

ثم عمل  الثقافة األردنية من  عام )1980-1988(؛  في وزارة 

 -1991 عام  عامني؛  ملدة  األردني  الوزراء  لرئيس  مستشارًا 

1992، عني  سفيرًا لألردن في تونس، واستمر في العمل في 

السلك الدبلوماسي ملدة 9 سنوات، خاللها أصبح  عميد الهيئة 

الدبلوماسية في تونس؛ عمل مديرًا عامًا ملركز احلسني للثقافة 

في عمان من )1999-  2002(؛ مت تسميته عضو في املجلس 

األعلى لإلعالم عام 2002؛ ثم عني وزيرًا للثقافة و عضوًا في  املجلس األعلى للمعلوماتية عام 

2002؛ كتب في الشعر والنثر وقضايا املسرح؛ يساهم بكتاباته  الشعرية والنثرية في الصحف 

األردنية، تخصص في القضايا األدبية والسياسية؛ نال العديد من اجلوائز  على أشعاره، منها 

جائزة ابن خفاجة في اسبانيا )1986(؛ منشوراته تتضمن أعمال مختارة )1990( و  األعمال 

الشعرية )2001(.
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محمود،عبدالرحيم)1948-1913(
ولد في عنبتا عام 1913؛ درس في كلية النجاح الوطنية في 

االنتداب  عهد  العام  في  األمن  جهاز  في  لفترة  عمل  نابلس؛ 

البريطاني، ثم انتقل للعمل في كلية النجاح الوطنية؛ ترك عمله 

للمشاركة في ثورة   1936؛ كتب أشعارًا تعبر عن وجدانه الوطني 

و نشرت في العديد من الصحف؛ انتقل إلى العراق، وانضم  إلى 

الكلية احلربية وتخرج ضابطًا في اجليش لكنه عاد للعمل في 

التعليم أستاذًا في كلية في كلية  النجاح الوطنية في نابلس حتى 

املعركة  في  الفلسطينية؛ استشهد  املقاومة  في  1947؛ شارك 

 الشهيرة املعروفة »معركة الشجرة« بالقرب من الناصرة عام 1948؛ مت جمع ونشر بعض أشعاره 

عام   1958. 

محيالدين،صابر)1948-2003(
ولد في السيلة احلارثية قضاء جنني عام 1948؛ انتمى حلركة 

القوميني العرب عام 1966 وواصل نضاله  في صفوف اجلبهة 

الشعبية بعد عام 1967 وعضو في مكتبها السياسي منذ العام 

1981؛ تولى  مسؤولية اإلعالم في اجلبهة وكان في هيئة حترير 

املجلس  الوطني  الصادرة عنها؛ كان عضوًا في  الهدف  مجلة 

منظمة  في  والعلوم  للثقافة  األعلى  املجلس  وفي  الفلسطيني 

العامة  األمانة  في  إلى  عضويته  إضافة  الفلسطينية  التحرير 

الحتاد الكتاب والصحفيني الفلسطينيني وعضو أمانة سر جلنة 

الدفاع عن  الثقافة الوطنية الفلسطينية؛ شغل موقع مدير مركز 

الغد للدراسات حتى وفاته في دمشق بتاريخ 20  أيلول/سبتمبر 2003.   

مخلص،عبدالله)1947-1878(
ولد في قرية عني تاب شمال أليبو، عام 1878؛ استقر في جنني 

مع والديه، ثم انتقل إلى حيفا و  القدس؛ كتب في العديد من 

األسرية؛  والنفائس  املقتبس  مثل  واألدبية  السياسية  الصحف 

أيضا  كان  احلجاز؛  حديد  وسكة  حيفا  في  في  التجارة  عمل 

القدمية؛ يجيد  عدة  مؤرخ و باحث في املخطوطات اإلسالمية 

لغات منها التركية و الفارسية؛ عمل مديرًا في األوقاف اإلسالمية 

في القدس خالل االنتداب  البريطاني؛ جمع مكتبة نادرة و غنية 

مت نقلها إلى دير بالقرب من املستشفى الفرنسي في القدس؛ 

 عضو في املجمع العلمي في دمشق؛ كتب عن التاريخ العربي 

واإلسالمي؛ من منشوراته ثالث مجلدات  في الدروس األخالقية 

توثيقه  و  )عربي، دمشق، 1923-1921(  الدينية  املعلومات  و 

لتاريخ مدن ومساجد  فلسطينية، كماليات النساء، واألسلحة العربية؛ قدم برامج متنوعة، تضمنت 

معلومات تاريخية لإلذاعة  العربية في القدس؛ توفي في القدس في 16 كانون أول/ ديسمبر 

1947؛ مت نشر كتاب عنه من قبل  كميل عسلي حتت اسم )ارث فلسطني في كتابات عبد الله 

مخلص( )عمان، 1986(. 

مخلوف،يوجني)1932-(
ولد في مدينة حيفا عام 1932؛ درس في كلية الفرير في حيفا 

عام 1948؛  النكبة  الفلسطينية  بعد  عائلته  مع  نزح  والقدس؛ 

الفرنسية  الكلية  من  واألسنان  الفم  جراحة  في  شهادة  نال 

للطب في بيروت عام   1958؛ افتتح عيادة خاصة به في بيروت 

وعمل طبيبًا لألسنان من عام 1959-1961؛ عمل بعدها في 

وزارة  الصحة في الكويت من عام 1961-1967؛ عاد وافتتح 

عيادة أسنان في بيروت بني عام 1967-1982؛ عضو  جمعية 

اخلامس من حزيران في بيروت عام 1968 )التي عرفت فيما 

بعد بجمعية املعلومات اللبنانية حول  فلسطني(؛ عضو مؤسس في مؤسسة مسيحيني دوليني 

من أجل فلسطني؛ أحد مؤسسي جمعية  الهالل األحمر الفلسطيني عام 1968 ورئيس هيئتها 

ومنظمة  األحمر  للصليب  الدولية  بني  اللجنة  عام 2002(؛ عمل كحلقة وصل  اإلدارية )حتى 

التحرير الفلسطينية وجمعية الهالل األحمر الفلسطيني عام   1970؛ نظم املسيرة السلمية األولى 

من بيروت إلى احلدود السورية عام 1973؛ ساهم في تأسيس  مركز الطاقة البشرية في مركز 

التخطيط اللبناني عام 1974؛ تلقى دورة تدريبية خاصة في القانون  الدولي والدبلوماسية في 

اجلامعة األمريكية في بيروت عام 1976؛ رئيس الهيئة العامة الحتاد األطباء  الفلسطينيني لعدة 

دورات؛ مت تفويضه لرئاسة اخلدمات الصحية في غرب بيروت خالل االجتياح  اإلسرائيلي للبنان 

عام 1982؛شارك في العديد من املؤمترات في أوروبا خاصة بالتعاون مع احتاد  الكنائس العاملي 

خالل األعوام 1982-1983؛ حمل رسائل من الرئيس ياسر عرفات إلى زعماء ميثلون  عشرة 

دول في مؤمتر نيودلهي عام 1983؛ مت تعيينه ممثاًل ملنظمة التحرير الفلسطينية في السويد 

 والنرويج والدمنارك وايرلندا وأيسلندة عام 1983 وممثاًل ملنظمة التحرير في اجتماع مجلس 

الكنائس  العاملي في جنيف؛ أحيل على التقاعد من اخلدمة الدبلوماسية الفلسطينية في مطلع 

العام 2006.  

مخول،عصام)1953-(
في  البكالوريوس  شهادة  نال  1953؛  عام  حيفا  في  ولد 

الفلسفة وعلم االجتماع من جامعة حيفا؛ األمني  العام للحزب 

العرب  الطلبة  )راكاح(؛ رئيس احتاد  الشيوعي في إسرائيل 

)داخل اخلط األخضر(؛ عضو  مجلس إدارة مركز إميل توما 

لألبحاث؛ عضو اجلبهة الدميقراطية للسالم واملساواة )حداش( 

ممثاًل  الكنيست؛ عضو كنيست للحركة العربية للتغيير؛ عمل، 

متعلقة  باملرأة  قضايا  على  الكنيست،  في  عضويته  ضمن 

واألطفال والعلوم والبيئة؛ في شباط/فبراير 2000 طالب في 

الكنيست مناقشة برنامج إسرائيل  النووي، والتي كانت املرة 

قنبلة  نحو 200-300  وتسأل وحدد  القبيل،  األولى من هذا 

في إسرائيل؛ جنا  من محاولة اغتيال من خالل قنبلة مزروعة في سيارته بتاريخ 24 تشرين 

األول/أكتوبر 2003 ؛ في كانون  الثاني/ديسمبر 2004 مت منعه من ممارسة حقه في اإلدالء 

ليمور  الكنيست  قيام عضو  بعد  وذلك  جلسات  للكنيست  عشرة  ملدة  الكنيست  في  رأيه  عن 

ليفنات باتهامه بعدم االحترام بعد نقده السلبي للحكومة  اإلسرائيلية؛ عضو في جلان القضايا 

 الداخلية والبيئة في الكنيست، إضافة إلى جلان العمل والشؤون  االجتماعية والصحية والبيئية.  

املدني،وجيه
عمل كضابط في احلرس امللكي الكويتي؛ متت ترقيته ليصبح 

رئيس أركان؛ مت تعيينه من قبل اللجنة  التنفيذية ملنظمة التحرير 

بعد  الفلسطيني  التحرير  جليش  قائدًا  ليصبح  الفلسطينية 

تأسيسه عام 1964 و  استلم املقر الرسمي للجيش في القاهرة 

في 24 أيلول/سبتمبر عام 1964؛ قاد مجموعة من الفدائيني 

 عرفت باسم »أبطال العودة«، التي بدأت عمليات املقاومة منذ 

أول عام 1966؛ في عام 1970،  أصبح ضابط في  تشرين 

قوات الدفاع الكويتية و فيما بعد رئيس القوات الكويتية املسلحة، برتبة عقيد . 

املدهون،راسم)1947-(
ولد في مجدو، عسقالن، عام 1947؛ مت ابعاده إلى غزة عام 

1948؛ هاجر إلى القاهرة بعد 1967، ثم  انتقل إلى عمان، 

بيروت و أخيرًا استقر في دمشق عام 1971؛ عمل كصحفي و 

مذيع؛ حصل على دبلوم  من معهد برلني للصحافة عام 1975؛ 

الفلسطينيني في الشتات؛ مجموعاته  كتب كثيرًا عن جتارب 

تتضمن  عصافير الورود )شعر, دمشق , 1983( 
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مراد،سعيدمحمد)1958-(
ولد في مدينة القدس عام 1950؛ عضو فرقة الكواكب الفنية 

رام  املوسيقية  والبيانو في معهد  النظريات  عام 1972؛ درس 

العزف على  تعلّم  للفنون اجلميلة من عام 1973-1974؛  الله 

عدة آالت موسيقية  مثل العود والقانون؛ أسس فرقة املنار الفنية 

القدس عام 1979؛ ساعد في تأسيس مجموعة  صابرين  في 

املوسيقية في القدس عام 1980 ومؤلف موسيقي ومنتج موسيقي 

املوسيقية  »بدايات«  قام  بتدريب مجموعة  الوقت؛  ذلك  منذ  لها 

تدريب مجموعة  في  عام 1983؛ ساهم  في صابرين  لألطفال 

  «جسور« الفولكلورية وفرقة »السنابل« لألطفال في جامعة بيرزيت 

في األعوام 1988-1991؛ مدير  موسيقي ملهرجان »القدس الشريف« في القدس الشرقية عام 

1992 ومهرجان ليالي رام الله عام   1998؛ ساهم في اإلنتاج املوسيقي لعدد من الفرق الفلسطينية 

مبا فيها فرقة سرية رام الله األولى،  فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية، عشتار لإلنتاج املوسيقي 

والتدريب، ومسرح القصبة؛ ينتج  املوسيقى للمسرح واألفالم؛ مدير مؤسسة صابرين لإلنتاج الفني 

وعضو في مجلسها ومستشار لعدد  من املؤسسات الثقافية. 

مراد،الشيخمحمد)1929-1875(
ولد في مدينة حيفا عام 1875؛ تعلّم في جامع اجلزار في غزة ثم 

تخصص في الشريعة اإلسالمية واللغة  العربية في األزهر الشريف 

في القاهرة )تذكر بعض املصادر أنه تعلّم في القسطنطينية(؛ 

عمل في  احملكمة الشرعية في حيفا؛ تولى منصب مفتي حيفا عام 

1915؛ عضو الوفد الذي ضم 20 من العلماء  والكتاب واألعيان 

ممن توجهوا إلى اسطنبول عام 1915؛ شارك في التظاهرات 

ضد االنتداب البريطاني  واخلطط الصهيونية عام 1918؛ كان 

من بني منظمي مؤمتر عربي فلسطيني عام 1920 الذي دعا إلى 

 جتنب الهجرة اليهودية؛ اعتقلته سلطات االنتداب البريطاني عام 1921 إلفصاحه عن معارضته 

لسياسات  االنتداب؛ عضو املجلس اإلسالمي األعلى في آذار/مارس 1921 وانتخب في كانون 

الثاني/يناير 1922  ممثاًل عن املجلس ملنطقة حيفا؛ قاد وفدًا اجته إلى الهند ثم إلى احلجاز عام 

1923 بهدف جمع  التبرعات لتمويل إعمار املسجد األقصى املبارك؛ ساعد في تأسيس مستشفى 

االستقالل في حيفا،  وكان ذلك املسجد نفسه الذي كان يخطب فيه الشيخ عز الدين القسام ؛ 

عضو املجلس اإلسالمي  الذي مّثل منطقة عكا؛ استقال من منصب اإلفتاء عام 1929 لينضم إلى 

املجاهدين؛ قتل في معركة ضد  املستوطنني في مستوطنة الكرمل عام 1929.   

مراغة،سعيدموسى)أبوموسى()1927-(
ولد عام 1927؛ انتسب إلى اجليش العربي في األردن؛ تدرب 

في أكادميية ساندهرست العسكرية؛  انضم إلى قوات املقاومة 

الفلسطينية عام 1970؛ انضم إلى حركة فتح؛ وكلف برئاسة 

سنة  من  لبنان  جنوب  في  الفلسطينية  منظمة  التحرير  قوات 

من  1978؛  عام  باالغتيال  محاولة  من  جنا  1977-1982؛ 

 قادة الدفاع عن لبنان التابعة ملنظمة التحرير الفلسطينية خالل 

االجتياح اإلسرائيلي لعام 1982؛ عضو  املجلس الثوري حلركة 

فتح من سنة 1980-1983؛ انشق عن حركة فتح وكان من مؤسسي حركة فتح  التصحيحية عام 

1983؛ انضم إلى مجموعة املعارضة في الثمانينات والتسعينات مبا فيها جبهة اخلالص  الوطنية 

الفلسطينية؛ تقاعد عن نشاطه السياسي في منتصف التسعينات.    

املزين،عبدالرحمن)1943-(
اجلميلة،  الفنون  كلية  في  درس  1943؛  عام  القبيبة  في  ولد 

جامعة  حلوان، تخرج بشهادة البكالوريوس  عام 1966 و شهادة 

منظمة  في  املناصب  من  العديد  تولى  1975؛  عام  املاجستير 

التحرير الفلسطينية،  منها رئيس االحتاد الفلسطيني للتاريخ و 

اآلثار القدمية، املفوض السياسي العام للشرطة الفلسطينية؛  و مندوب املفوض السياسي العام؛ 

أسس مع مصطفى احلالج ستوديو الفنانني الثوار في دمشق؛ أكمل  دراسته و حصل على رسالة 

الدكتوراه في علم اآلثار من جامعة اخلرطوم عام 1993؛ أسس االحتاد العام  للفنانني، جماعة 

فناني األرض، و أشرف على البرنامج الثقافي و الفني الفلسطيني في إفريقيا؛ أعماله  الفنية 

تتمحور حول اإلرث الفلسطيني و الشوق للحرية؛ رسم حديث يكشف الدمار في جنني )2002(؛ 

 عمل كسكرتير عام الحتاد الفنانني الفلسطينيني؛ كتب كتاب عن اإلرث الثقافي الفلسطيني. 

مسروجي،محمد)1935-(
ولد في القاهرة في عام 1935؛ التحق بكلية تدريب املعلمني 

حيث حصل  دمشق،  سوريا،  جامعة  ثم  العراق،  بعقوبة،  في 

على شهادة البكالوريوس في التاريخ؛ الحقًا درس في جامعة 

على  للحصول  املتحدة  الواليات  ) Century (  في  سنتشري 

ماجستير في إدارة األعمال؛ عمل أستاذًا ومدير في )األونروا( 

وكالة  الغوث الدولية  1953- 1957؛ أسس مخزن أدوية القدس 

شركة  كما  وأسس  1959؛  في  احملدودة(  مسروجي  )شركة 

القدس لألدوية في 1969، وأصبح رئيسها؛ عمل رئيسًا لشركة 

مسروجي احملدودة،  وشركة التأمني الوطنية؛ وكذلك رئيس شركة التطوير واالستثمار الفلسطينية 

) PADICO (، وشركة األبراج  الوطنية احملدودة، ومدارس املستقبل، رام الله، مستشفى جبل 

داوود، بيت حلم، جمعية أصدقاء  جامعة بيرزيت، االحتاد الفلسطيني للشركات األدوية؛ عضو 

مجلس إدارة بنك فلسطني لالستثمار؛ رئيس  جمعية رجال األعمال الفلسطينيني، نائب رئيس 

احتاد رجال األعمال العرب؛ عضو مجلس أمناء مركز  خليل السكاكيني الثقافي، رام الله. 

مسعد،جوزيف)1963-(
ولد في األردن في عام 1963 لعائلة أصلها من يافا، هجرت 

عائلته إثر النكبة الفلسطينية عام 1948؛  حصل على شهادتي 

وعلى  نيومكسيكو   جامعة  من  واملاجستير  البكالوريوس 

بدأ  كولومبيا؛  جامعة  من  العلوم  السياسية  في  الدكتوراه 

بروفسورًا  وأصبح   1999 خريف  في  كولومبيا  في  التدريس 

مساعدًا  للسياسات العربية احلديثة والتاريخ الفكري في جامعة 

بطرده،  احلادثة  وطالبوا  السامية  بأنه ضد  اتهموه  كولومبيا؛ 

أصبحت قضية مشهورة  تؤثر في احلرية األكادميية والفكرية 

للعرب في املنظمات األكادميية  األمريكية؛ عمل عضوًا في مجلس 

حترير مجلة الدراسات الفلسطينية، ومجلة دراسات الشرق األوسط  العاملية، واملجلة االلكترونية 

لدراسات الشرق األوسط؛ كتب العديد من املقاالت ومراجعات الكتب  والعديد من الكتب، منها آثار 

املستعمرة: صنع الهوية الوطنية في األردن )كولومبيا، 2001(، استمرار  القضية الفلسطينية: 

 مقاالت عن الصهيونية والفلسطينيني ) Routledge، املقبلة( و رغبة العرب )هارفرد،  املقبلة(.

مسّلم،ساميفايزخليل)1947-(
ولد في مدينة القدس عام 1947؛ هاجر مع عائلته من غرب 

القدس إلى شرق املدينة خالل النكبة  الفلسطينية عام 1948؛ 

تعلّم في املدرسة اللوثرية في بيت جاال ثم في كلية بيرزيت وتخرج 

بيروت حيث  في  األمريكية  اجلامعة  إلى  عام 1967؛  انتسب 

تخرج بشهادة البكالوريوس في العلوم السياسية عام   1969 

اإلستراتيجية  على  )مركزًا  الدولية  العالقات  في  واملاجستير 

في  مساعدًا  1971؛  عمل  عام  الشعبية(  للصني  العسكرية 

قسم الدراسات السياسية في دائرة اإلدارة العامة في اجلامعة 

األمريكية في بيروت  عام 1970؛ مدرس مساعد في مؤسسة 

الدراسات الفلسطينية في بيروت، لبنان )1971-1972(؛ أكمل  تعليمه العالي وتخصص في 

الدراسات الصينية في جامعة بون في أملانيا ونال دكتوراه في العلوم  السياسية عام 1975؛ 

من أوائل الفلسطينيني الذين تخصصوا في اللغة والقضايا الصينية؛ عمل مساعدا  في مؤسسة 
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الدراسات الفلسطينية عام 1976 ثم كباحث مرتبط بها من عام 1979-1985؛ مدير عام  مكتب 

منظمة التحرير الفلسطينية في أملانيا من عام 1973-1976؛ مدير  ملكتب منظمة التحرير في 

 الصني من عام 1977-1979؛ رئيس مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت وتونس من 

عام 1979-  1985 ثم مدير مكتب املنظمة في تونس عام 1985-1993؛ عضو املجلس الثوري 

حلركة فتح منذ عام   1989؛ عاد إلى األراضي احملتلة بعد اتفاقيات أوسلو وأصبح مدير عام 

مكتب رئيس منظمة التحرير في  أريحا من عام 1995-2003؛ ثم رئيس جلنة تطوير السياحة في 

أريحا واألغوار عام 1996؛ محافظ أريحا  واألغوار منذ 19 شباط/فبراير 2005؛ ثم محافظ في 

طوباس نهاية عام 2007؛ عضو املجلس الوطني  الفلسطيني منذ عام 1991؛ عضو االحتاد العام 

للكتاب والصحفيني الفلسطينيني؛ محلل سياسي وناقد  أدبي؛ كتب عددا من املقاالت والدراسات 

وترجم بعض األعمال في العالقات الدولية والثقافة والعلوم  السياسية.   

مسّلم،عبدالكرمي)أبوصالح()1955-(
ولد في مدينة خان يونس عام 1955؛ نال شهادة البكالوريوس 

في احلقوق وشهادة املاجستير في  العالقات الدولية من جامعة 

القاهرة؛ عمل محاميًا وكان عضوًا في نقابة احملامني الفلسطينية 

ورابطة  املعلمني الفلسطينية؛ انتخب ممثاًل حملافظة خان يونس 

التشريعي  عام 2006؛ رئيس  املجلس  انتخابات  كمستقل في 

اللجنة القانونية التابعة للمجلس التشريعي الفلسطيني من عام 

1998-2003؛ عضو  جلنة املوازنة واملالية في املجلس التشريعي 

في حكومة  السلطة  للعدل  وزيرًا  وجيزة  ملدة  عنّي  الفلسطيني؛ 

التعديالت  وحتى   2003 نيسان/ابريل   30 في  الفلسطينية 

الوزارية في 7 تشرين األول/أكتوبر   2003. 

مسّلم،عدنان)1944-(
ولد في مدينة بيت حلم عام 1944؛ نال تعليمه االبتدائي والثانوي 

في مدارس الفرير في القدس  وتراسنطا في بيت حلم؛ أمضى 

والية  في      Wabash   واباش مدرسة  في  دراسية  سنة  آخر 

إنديانا؛ انتسب  إلى جامعة إنديانا في الواليات املتحدة وتخرج 

بشهادة املاجستير عام 1970؛ عاد إلى الضفة الغربية  وأصبح 

عضو هيئة تدريسية في جامعة بيت حلم حيث حاضر في مادة 

نال  1981؛  عام  منذ  والدراسات  الثقافية  والسياسة  التاريخ 

شهادة الدكتوراه في الفكر العربي احلديث واملعاصر من جامعة 

الهيئة  في  عضو  1983؛  عام  املتحدة  الواليات  مشيغان  في 

التأسيسية في اجلمعية الفلسطينية األكادميية  للشؤون الدولية )مؤسسة باسيا( في القدس ومعهد 

األبحاث التطبيقية )أريج( في بيت حلم ومركز اللقاء  للدراسات الدينية والتراثية في بيت حلم؛ نشر 

ملخصا ألطروحته حول »سيد قطب« باللغتني العربية  واإلجنليزية في مطبوعات مؤسسة باسيا 

عام 1990. 

مسلماني،أحمد)1958-2008(
  ولد في البلدة القدمية في القدس عام 1958؛ درس الطب في 

اجلامعة التقنية في  Cluj-Napoca،  رومانيا، وحصل على 

شهادة الطب عام 1983؛ عضو في نقابة األطباء الفلسطينيني 

منذ 1984؛ أعتقل  بعد عودته من رومانيا وسجن ملدة عشرة 

  ICU  و برنامج  Anesthesiology  شهور؛ كان مسؤوالً عن

في  مستشفى املقاصد في القدس، من 1985- 1988؛ عمل 

كسكرتير عام للجان احتاد العمل الصحي في   1986-1985، 

1989-2001 ومنذ 2002 وضع حتت االعتقال اإلداري ستة 

أشهر في 1988؛ سكرتير نقابة  األطباء في القدس منذ 1992؛ 

سجنته السلطات اإلسرائيلية في 19 تشرين ثاني/نوفمبر 2001 بتهمة  مساعدة اجلبهة الشعبية 

لتحرير فلسطني في جتنيد ناشطني جدد؛ أطلق سراحه في 28 متوز/ يوليو   2002 ولكن أعيد 

اعتقاله في تشرين األول/ أكتوبر 2002 وبقي حتت االعتقال اإلداري حتى آذار/ مارس   2003؛ 

الفلسطينية  التي أدانت سياسات السلطة  في 2002، وقع على وثيقة »صرخة من الوطن«، 

 واالعتقاالت السياسية وطالبت بقضاء عادل؛ اعتقل مرة أخرى في 6 حزيران/ يونيو 2005 

وسجن في  مركز اعتقال املجمع الروسي ألسباب سياسية ) ناشط في الضغط ضد جدار 

الفصل العنصري  اإلسرائيلي(؛ توفي في كانون ثاني/يناير 2008. 

املسلمي،محمد)2002-1932(
ولد في مدينة غزة عام 1932؛ كان عضوًا في جماعة اإلخوان 

املسلمني ولكنه تركها وانضم إلى حركة  القوميني العرب عام 

1956؛ من مؤسسي اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني وعضو 

مكتبها السياسي  عام 1969 حيث تولى تنسيق العمليات داخل 

األراضي احملتلة، خاصة غزة؛ رشح نفسه النتخابات  املكتب 

السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني عام 1993؛ عاد 

إلى غزة عام 1996؛ توفي عام   2002.  

املسلمي،محمدرمضانذيب)أبونضال()1935-2004(
األدب،  درس  1935؛  عام  في  غزة  في  الهيا  بيت  في  ولد 

حصل على شهادة املاجستير في التربية؛ أحد  مؤسسي حركة 

مشارك  مؤسس  الحقًا  في 1955؛  غزة  في  العرب  القوميني 

للجبهة الشعبية لتحرير  فلسطني، أصبح عضوًا  في مكتبها 

السياسي؛ عضو اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية 

شباط/فبراير   23 في  توفي  الفلسطيني؛  الوطني   واملجلس 

2004 في اإلمارات العربية املتحدة، حيث  كان يتلقى العالج. 

مشعل،خالد)1956-(
ولد في سلواد بالقرب من رام الله في عام 1956؛ أنهى دراسته 

الثانوية في مدارس القدس؛ نزح مع  عائلته إلى الكويت في عام 

1967؛ درس في جامعة الكويت ونال شهادة البكالوريوس في 

الفيزياء؛ أصبح  قائدًا للكتلة اإلسالمية الفلسطينية في جامعة 

الكويت ومؤسس مشارك لفئة احلق اإلسالمية، لقيادة  احتاد 

الطلبة في اجلامعة؛ عمل مدرسًا للفيزياء في الكويت حتى أزمة 

إلى  األردن؛ أصبح عضوًا في  انتقل  ثم  اخلليج في 1990؛ 

املكتب السياسي حلركة حماس منذ تأسيسها وعمل كرئيس 

منتخب لها في  األردن منذ 1996؛ جنا من محاولة اغتيال عن 

طريق غاز أعصاب »متأخر املفعول« قام بها عمالء املوساد  اإلسرائيلي في عمان في 25 أيلول/

سبتمبر 1997 )الهجوم انكشف والسلطات األردنية قامت باعتقال  عمالء املوساد؛ وطالب حينها 

امللك حسني ملك األردن من الرئيس األمريكي كلينتون الضغط على  رئيس وزراء إسرائيل آنذاك 

نتانياهو بإرسال مزيل مفعول السم والذي مت خالل 24 ساعة؛ بعد ذلك بوقت  قصير أفرجت 

السلطات األردنية عن عمالء املوساد في اتفاقية تبادل، بإطالق سراح الشيخ أحمد  ياسني، 

والذي كان يقضي سجنًا مدى احلياة في السجون اإلسرائيلية(؛ أبعد من األردن إلى قطر 

في  تشرين الثاني/ نوفمبر 1999؛ انتقل إلى دمشق؛ كان أحد ستة قادة في حركة حماس مت 

جتميد أية  أموال لهم في الواليات املتحدة وحظر املعامالت مع رعايا الواليات املتحدة؛ اشترك 

في احملادثات  الداخلية للوحدة الوطنية الفلسطينية بني الفصائل الفلسطينية املختلفة لوقف 

االقتتال الداخلي؛ انتخب  قائدًا حلركة حماس بعد اغتيال الشيخ أحمد ياسني في 22 آذار/

مارس 2004. 
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مشعل،شرفعليحسني)عباسزكي()1942-(
ولد في سعير، اخلليل، في عام 1942؛ حصل على شهادة 

احلقوق من جامعة دمشق، انضم إلى حركة  فتح في تشرين 

أول/ أكتوبر 1962؛ عمل كأستاذ من 1963- 1967، في 

احلديثة،  واملدرسة  في  القدس،  السكاكيني  خليل  مدرسة 

ومدرسة الشونا الشمالية في إربد، إلخ...؛  ترك وظيفته في 

التعليم وانتقل  إلى السياسة في 1967؛ عضو املجلس الثوري 

حلركة فتح في 1970؛ أصبح ممثاًل ملنظمة التحرير  الفلسطينية 

في اليمن في عام 1974؛ في 1986، عمل في دائرة العالقات 

الدولية والعربية التابعة  ملنظمة التحرير الفلسطينية في تونس 

منظمة  في  اللبنانية«  »اللجنة  قاد  في آب/أغسطس 1989؛ 

 التحرير واملفوضية السياسية جليش التحرير الفلسطيني؛ أصبح سكرتير جلنة حركة فتح في 

األراضي  احملتلة بعد اغتيال خليل الوزير في 1988؛ عضو املجلس املركزي ملنظمة التحرير؛ 

عاد إلى األراضي  احملتلة بعد 28 عامًا من املنفى في 7 أيلول/سبتمبر 1995؛ انتخب عضوًا 

للمجلس التشريعي عن  حركة فتح ممثاًل عن محافظة اخلليل في انتخابات كانون ثاني/يناير 

الفلسطيني في عام 1998  التشريعي  املجلس  املتابعة  البرملانية في  1996؛ كان رئيس جلنة 

ورئيس جلنة التعليم والشؤون االجتماعية  من 1998-2005؛ كلف من قبل الرئيس محمود عباس 

لتوحيد الصف الفلسطيني في لبنان، وإعادة  هيكلة القوى الفلسطينية، ورئاسة العالقات اللبنانية 

الفلسطينية في صيف 2005؛ عني بعد ذلك ممثاًل  ملنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان في أيار/ 

مايو 2006.       

املشهراوي،رشيد)1962-(
ولد في مخيم الشاطئ لالجئني في قطاع غزة  في عام 1962؛ 

أخرج  إسرائيل؛  األفالم  في  درس صناعة  املخيم؛  في  ترعرع 

عدة أفالم وثائقية عن احلياة الفلسطينية حتت االحتالل، منها: 

فيلم  أول  )1991(؛  غزة  في  طويلة  )1986(  وأيام  وثيقة سفر 

وثائقي له منع التجول )1993( فاز بجائزة اليونسكو في كان 

في     1994 وجائزة  Antigone D’Or  في مهرجان السينما 

الشرق أوسطية في مونبيلييه؛ فيلمه الثاني حيفا  فاز بالعديد من 

اجلوائز العاملية، منها: أفضل فيلم عربي في مهرجان القاهرة 

لألفالم العاملية في 1996  والذي قدم في كان؛ في 1996، أسس 

مركز السينما لإلنتاج والتوزيع في رام الله، حيث يستقر منذ ذلك  الوقت؛ كما وأسس موبايل 

سينما والتي تعرض األفالم عن مخيمات الالجئني وتنظم »مهرجان أفالم  األطفال« السنوي؛ 

ومن أعماله األخرى –باألخص أفالم قصيرة- رباب )1997(، االنتظار )1994(، خطوة  واحدة 

من  )مباشر  فلسطني  صوت  هذا   ،)2001( احلب  موسم   ،)1998( توتر    ،)1996( وأخرى 

فلسطني(   )2002(، وتذكرة إلى القدس )2002(، والذي فاز بالعديد من اجلوائز في مهرجانات 

مختلفة محلية  وإقليمية، منها: جائزة هيئة احمللفني اخلاصة )الهرم الفضي(، مهرجان القاهرة 

لألفالم، 2002، جائزة  اجلمهور من منبر جنيف، سينما  Tout Ecran  جنيف، 2002، جائزة 

خاصة من  Signis Jury، مهرجان  Amiens  لألفالم، فرنسا، 2002، جائزة احملبة والسالم، 

في  أوسطية  الشرق  السينما  مهرجان  واجلائزة  الكبرى،  روما، 2002،  في  ميدفيلم  مهرجان 

بروكسل، بلجيكا، 2002؛ ومن أحدث أفالمه عرفات أخي   )2005( وانتظار )2005(.

املشهراوي،سميرعبدالقادر)1966-(
ولد في غزة في عام 1966؛ ناشط في االنتفاضة الفلسطينية 

األولى وسجن في السجون اإلسرائيلية؛  من أبرز نشطاء حركة 

فتح في قطاع غزة؛ عضو املجلس الثوري لفتح؛ عضو جلنة فتح 

في  لإلصالح  األصغر  اجليل  من  واحد  غزة،  يعتبر  في  العليا 

احلركة؛ دعا مرارًا إلى االنتخابات داخل مؤسسات حركة فتح؛ 

 يحمل رتبة عقيد؛ عمل نائبًا لرئيس األمن الوقائي في غزة رشيد 

أبو شباك؛ شارك عن كثب في  احملادثات الوطنية بني حركتي 

حماس وفتح؛  منعته إسرائيل من السفر إلى مصر للمشاركة 

الفلسطينية  الداخلية  الفلسطيني في 2002؛ عني مراقبًا عامًا في وزارة  في احلوار  الوطني 

وجهاز األمن في 2003؛  عضو في مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح ومفوضية العالقات 

الدولية. 

مصاحلة،نواف)1943-(
ولد في قرية كفر قرع في اجلليل عام 1943؛ درس مدة ثالث 

سنوات في جامعة تل أبيب، وعمل مدرسًا؛  عضو في اللجنة 

املركزية حلزب العمل اإلسرائيلي؛ عضو كنيست منذ 1988، 

عمل نائبًا لرئيس الكنيست  من 1988- 1992 ومرة أخرى 

من 1996- 1999؛ عني نائبًا لوزير الصحة في 1992 )حتى 

1996(؛ عني نائبًا  لوزير اخلارجية في حكومة أيهود باراك في 

آب/أغسطس 1999.  

مصاحلة،نور)1957-(
ولد في اجلليل عام 1957؛ حصل على شهادة البكالوريوس في 

العالقات الدولية في عام 1979، وشهادة  املاجستير في عام 

1983 من اجلامعة العبرية في القدس؛ عمل كمدرس وباحث 

في اجلامعة العبرية  في كلية العلوم السياسية في القدس من 

1979- 1982؛ حصل على شهادة الدكتوراه في السياسات 

 الشرق أوسطية من نفس اجلامعة في 1988؛ عمل محاضرًا في 

تاريخ الشرق األوسط احلديث في  جامعة بيرزيت؛ ثم محاضرًا 

في  لندن،  الدولية،  في  األمريكية  ريشموند  جامعة  في  األوسط،  للشرق  الدولية  العالقات  في 

1997 حتى 2000؛ ثم محاضر زائر )2000-2001( وزميل بحث )2001-2002( في قسم 

 الدراسات الدينية والثيولوجية في كلية سانت ماري، جامعة  Surrey، في اململكة املتحدة؛ كان 

باحثًا  مساعدًا في مركز القانون اإلسالمي والشرق أوسطي،  SOAS، من 2000-2004؛ 

منذ شباط/فبراير   2001، مدير دراسات األرض املقدسة برنامج الدكتوراه عن األرض املقدسة 

والدراسات الفلسطينية في  كلية سانت ماري؛ منذ كانون ثاني/يناير 2005، مدير برنامج ما 

بعد التخرج في الدين والصراع في كلية  سانت ماري؛ من ضمن العديد من إصداراته: طرد 

  ،)1992( السياسي  الصهيوني، 1948-1882،  الفكر  في  الترانزفير  مفهوم  الفلسطينيني:  

الفلسطينيني في إسرائيل )الناصرة: مركز اجلليل للبحوث املجتمعية،   1993(،  اإلمبراطورية 

اإلسرائيلية والفلسطينيني: سياسة التوسع 1967-2000،  )لندن، 2000(، سياسة  احلرمان: 

إسرائيل وقضية الالجئني الفلسطينيني )لندن، 2003(، وحديثًا محرر ذ كرى النكبة: فلسطني، 

 إسرائيل والالجئني الداخليني: مقاالت لذكرى إدوارد سعيد )لندن، آب/أغسطس 2005(. 

املصري،حكمتطاهر)1994-1905(
النجاح؛ حصل  ولد في نابلس في 1905؛ درس في مدرسة 

من  األعمال  واالقتصاد  إدارة  في  البكالوريوس  شهادة  على 

في  عضوًا  كان  1929؛  في  بيروت  في  األمريكية  اجلامعة 

نوادي وجلان مختلفة مثل نادي  البندقية في نابلس، 1931؛ 

عضو في حزب الدفاع برئاسة راغب النشاشيبي خالل فترة 

مع  صرفند  سجن  في  وسجن  اعتقل  االنتداب  البريطاني؛ 

عن  نائبًا  أصبح  في 1936-1939؛  الفلسطينية  الثورة  قادة 

 محافظة نابلس في البرملان األردني من 1950-1957؛ وامن 

النابلسي؛  برئاسة  سليمان  الوطني،  االشتراكي  احلزب  إلى 

انتخب رئيسًا ملجلس النواب األردني من 1952- 1953 ومن 

نابلس بعد  الوطني في  1956-1957؛ عني وزيرًا  للزراعة من 1953-1954؛ رئيس املؤمتر 

إقالة احلكومة النابلسية في آذار/مارس   1957؛ عضو مجلس األعيان األردني من 1962- 

1971؛ كان من أبرز رجال األعمال وترأس شركة احلاج  طاهر املصري وأقام عالقات جتارية 

مختلفة؛ انتخب نائبًا لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية في 1964؛  رئيس مجلس أمناء جامعة 

نابلس في 15 كانون أول/  ديسمبر 1994.  الوطنية من 1972- 1994؛ توفي في   النجاح 
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املصري،رشده)1917-1984(
  ولدت في نابلس عام 1917؛ شقيقة كل من صبيح وحكمت 

في  مؤسس  عضو  معزوز  املصري؛  احلاج  وزوجة  املصري؛ 

جمعية احتاد املرأة العربية في نابلس حتى 1979؛ من مؤسسي 

بنشاطها  عرفت  نابلس؛  في  والطفولة  األمومة  جمعية  رعاية 

االجتماعي ومساعدتها للمحتاجني وخاصة تقدمي  منح دراسية 

للطلبة اجلامعيني؛ مديرة جمعية الهالل األحمر الفلسطيني في 

نابلس؛ توفيت في 7  حزيران/ يونيو 1984. 

املصري،صبيحطاهر)1937-(
ولد في نابلس في عام 1937؛ درس هندسة الكيمياء؛ مؤسس 

املالية  واملؤسسات  االستثمار  الفلسطينية  من شركات  العديد 

واالقتصادية؛ من أبرز املستثمرين في فلسطني والبلدان العربية؛ 

 مؤسس ومالك ورئيس شركة الرياض العربية القائمة على العرض 

والتجارة ) Astra (؛ كان أحد املتعهدين  العرب لتوريد احلاجات 

الغذائية للجيش األمريكي خالل حرب اخلليج عام 1990؛ مؤسس 

مشارك وعضو  مجلس إدارة  PADICO، رئيس مجلس إدارة 

شركة االتصاالت الفلسطينية ) PALTEL (؛ مؤسس ورئيس 

 مجلس تبادل األمن الفلسطيني في نابلس؛ نائب رئيس مجلس 

إدارة صندوق االستثمار الفلسطيني   ) PIF ( منذ 2002؛ له مقعد في جلنة التسمية في صندوق 

االستثمار الفلسطيني ويعمل في جلنة  االستثمار اخلاصة به؛ عضو مجلس إدارة البنك العربي؛ 

عضو مجلس أمناء جمعية التعاون الفلسطينية  من 1999- 2002؛ مساهم  رئيسي لشركة 

االستثمار زارا ) ZARA (، عضو مجلس بنك القاهرة عمان،  وشركة رم ) RUM ( الزراعية. 

املصري،طاهر)1942-(
  ولد في نابلس في عام 1942؛ تابع دراسته في جامعة النجاح 

الوطنية، نابلس، ودرس في جامعة والية  شمال تكساس، حيث 

تخرج منها ببكالوريوس في إدارة األعمال في 1965؛ عاد إلى 

انتخب  1973؛   -1965 من  املركزي  في  البنك  وعمل  األردن 

احلكومة  في  العمل  وبدأ  األردني،  النواب  مجلس  في  عضوًا 

 األردنية، وتولى عدة مراكز، منها: وزير دولة لألراضي احملتلة 

)1973- 1974(، سفير األردن في اسبانيا   )1975- 1978(، 

ممثل مؤقت لألردن في اليونسكو )1978-1983( وسفير في 

لبلجيكا  مقيم  غير  سفير   ،)1983   -1978( باريس  فرنسا، 

)1979- 1980(، سفير للملكة املتحدة ) 1983- 1984(؛ وزير اخلارجية  األردني )1984- 

1988، 1991(؛ نائب رئيس الوزراء األردني ووزير دولة للشؤون االقتصادية )1989(، رئيس 

 جلنة العالقات اخلارجية مجلس النواب األردني )1989- 1991، 1992- 1993(: رئيس مجلس 

النواب  األردني )1993- 1994(؛ عضو ومفوض اللجنة امللكية لصياغة امليثاق الوطني األردني 

في 1990؛ رئيس  مجلس مركز األميرة هيا الثقافي لألطفال منذ 1992؛ رئيس املجتمع الوطني 

من اجل تعزيز احلرية  والدميقراطية من 1993- 1997؛ عضو جمعية الدفاع عن القدس الشريف 

من 1996- 2001 ومنذ 2003؛  رئيس مجلس أمناء اجلامعة األردنية للعلوم والتكنولوجيا، إربد، 

منذ 1998؛ رئيس جمعية الصداقة األردنية  االسبانية منذ 1998؛ مفوض قضايا املجتمع املدني 

Anna Lindh Euro-  في اجلامعة العربية منذ 2002؛ عضو اللجنة  االستشارية ملؤسسة

Mediterranean  للحوار منذ 2004؛ عضو ورئيس اللجنة  السياسية للجنة امللكية لصياغة 
جدول األعمال الوطني في 2005؛ حصل على العديد من اجلوائز ،  منها، جائزة الكبرى في 

اإلمبراطورية البريطانية.  

املصري،ظافر)1942-1986(
ولد في نابلس في عام 1942؛ أنهى دراسته الثانوية في نابلس؛ 

التحق باجلامعة األمريكية في بيروت  لدراسة إدارة األعمال، 

وتخرج في 1964؛ عاد إلى نابلس إلدارة أعمال وشؤون العائلة 

في الضفة الغربية؛  انتخب رئيسًا للغرفة التجارية في 1972، 

أصغر عضو حصل على هذا املنصب في تاريخ املدينة؛ في 

بلدية  لرئيس  نائبًا  انتخب  البلدية في عام 1976،   انتخابات 

نابلس؛ واستمر في تولي املسؤولية في  الغرفة التجارية والبلدية 

حل  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  قررت  حني   ،1982 حتى 

مجالس البلديات  ووضعتها حتت إدارة احلكم العسكري ملدة 

ثالث سنوات ونصف؛ وفي 1985، قررت منظمة التحرير  الفلسطينية دعوة القيادات احمللية إلعادة 

حضورها وتولي مسؤولية إدارة بلديات الضفة الغربية بناءًا  على التنسيق الفلسطيني- األردني 

)اقتراح خليل الوزير )أبو جهاد( في اللجنة األردنية – الفلسطينية  املشتركة في عمان واستنادًا 

إلى قوانني البلديات األردني(؛ ووفقًا لذلك، تولت الغرف التجارية إدارة  البلديات حتى انعقاد 

االنتخابات البلدية القادمة، وكرئيس للغرفة أصبح ظافر املصري رئيسًا لبلدية  نابلس؛ اغتيل في 2 

آذار/ مارس 1986 من قبل عمالء في اجلبهة الشعبية؛ حضر جنازته أكثر من   200000 شخص؛  

عرف ظافر املصري باإلضافة إلى دوره في خدمة قضايا املجتمع املدنيبكرمه وكان  يشار إليه »أبو 

الفقراء«، بسبب دعمه للعديد من العائالت احملتاجة في نابلس؛ محبته للخير ونشاطاته  الوطنية 

 مستمرة حتى اليوم عن طريق مؤسسة ظافر املصري التي تقدم العون ملواطني نابلس  وفلسطني. 

املصري،عنانوصفي)1953-(
الطب  البكالوريوس في  ولد عام 1953؛ حصل على شهادة 

واجلراحة من جامعة عني شمس في مصر  في 1981، وعلى 

في  ادنبرا  جامعة  من  الطب  في  العليا  الدراسات  شهادة 

سكوتلند في 1985؛ حصل  على دبلوم في الطب الباطني من 

جامعة بار إيالن في 1986؛ عضو في اللجنة الفنية لكلية الطب 

في  جامعة النجاح الوطنية في 1999؛ أستاذ مساعد في طب 

الطب  عام 2001؛مدير  كلية  القدس في  األطفال في جامعة 

املستشفى الوطني ومستشار قلب أطفال في نابلس؛ من 14 

أيار/مايو 2003 لغاية 21  أيلول/سبتمبر 2004 وكيل مساعد في وزارة الصحة، منذ 2004 

وكيل وزارة الصحة في نابلس. 

املصري،الئقةمنيب)1983-1900(
العثمانية  املدارس  في  ودرست  1900؛  عام  يافا  في  ولدت 

وحازت على شهادة عثمانية واشتغلت  بالتعليم مده قصيره ثم 

تزوجت من عمر املصري نابلسي؛ وهي من مؤسسي االحتاد 

النسائي بنابلس  عام 1936؛ وجتيد اللغة التركية؛ شاركت في 

املؤمتر الثاني النسائي العربي املنعقد بدار األوبرا امللكية  ودار 

االحتاد النسائي املصري في كانون أول )ديسمبر( 1944؛ 

توفيت في نابلس عام 1983. 

املصري،ماهر)1946-(
ولد في نابلس عام 1946؛ حصل على شهادتي البكالوريوس 

واملاجستير في االقتصاد من اجلامعة  األمريكية في بيروت؛ عمل 

كرجل أعمال في بيروت من 1973-1975، الحقًا في األردن 

والسعودية؛ عمل  مديرًا عامًا لشركة الزيوت النباتية في نابلس 

من 1987- 1996؛ تولى عضوية مجالس مختلفة في القطاع 

 اخلاص، منها: مصانع الصابون في نابلس؛ قاد املفاوضني 

الفلسطينيني في محادثات االقتصاد مع  إسرائيل؛ كان عضوًا 

في مفاوضات بروتوكول باريس االقتصادي في 1994؛ عني 
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وزيرًا للتجارة واالقتصاد في   1996)حتى آخر تعديل وزاري في 2005(؛ عضو سابق في مجلس 

إدارة صندوق االستثمار الفلسطيني؛  انتخب عضوًا في املجلس التشريعي عن حركة فتح ممثاًل 

عن نابلس في انتخابات كانون الثاني/ يناير   1996؛ تزعم نشأة عدة احتادات جتارية ومنتديات 

اقتصادية، مثل: بال تريد ) Paltrade ( واحتاد تكنولوجيا  املعلومات الفلسطيني ) PITA (؛ 

في كانون ثاني/ يناير 2000، عينه الرئيس ياسر عرفات عضوًا في  املجلس الفلسطيني األعلى 

للتنمية واالستثمار في السلطة الفلسطينية ومتابعة املشاكل  االقتصادية؛ عمل رئيسًا ملجلس 

املؤسسة املصرفية الفلسطينية، من وكالة االستثمار الفلسطيني )  PIPA (، واملجمعات الصناعية 

 .) PIEFZA ( الفلسطينية واملناطق احلرة

املصري،معزوز)احلاج()1917-1994(
في  واإلصالح  األعمال  رجال  من  عام 1917؛  نابلس  في  ولد 

فلسطني؛ عضو مجلس بلدية نابلس من   1951؛ أصبح رئيس 

بلدية نابلس في 16 حزيران/يونيو 1969 )خلفًا حلمدي كنعان، 

الذي استقال  في   12 آذار/ مارس 1969(؛ قاد معركة صمود 

مدينة وقضاء نابلس وعدم هجرة أو نزوح املواطنني إثر حرب 

  1967؛ منظم ورئيس الغرفة التجارية في نابلس لثالثة عقود؛ 

مؤسس شركة صناعات الزيوت النباتية في  نابلس؛ رشح نفسه 

النتخابات 1972 وانتخب رئيسًا لبلدية نابلس؛ رفض املشاركة 

في انتخابات 1976؛   توفي في 21 آب/ أغسطس 1994. 

املصري،معاويةعليأمني)1948-(
ولد في عام 1948؛ يحمل شهادة دكتوراه في الطب؛ انتخب 

عضوًا في املجلس التشريعي الفلسطيني  عن محافظة نابلس 

منتسب  1996؛  يناير  الثاني/  كانون  انتخابات  في  كمستقل 

إلى حركة حماس؛ وقد  شارك في جلنة الداخلية واالقتصاد في 

املجلس التشريعي؛ عمل في جلنة الزكاة في نابلس؛ كان من  بني 

املوقعني على »وثيقة العشرين« معارضة لسياسة وبرامج السلطة 

الفلسطينية في 1999؛ رشح  نفسه النتخابات املجلس التشريعي 

الفلسطيني في انتخابات 2006 كمستقل عن محافظة نابلس 

 ولكنه لم ينجح. 

املصري،منيبرشيد)1934-(
املبكر في  تعليمه  نابلس في عام 1934؛ حصل على  ولد في 

مدرسة النجاح الوطنية في نابلس؛ في   1952 غادر على منت 

سفينة من بيروت إلى الواليات املتحدة ملتابعة دراسته العليا؛ نال 

شهادة  البكالوريوس في جيولوجيا البترول من جامعة تكساس في 

1955 وحصل على شهادة املاجستير في  اجليولوجيا من جامعة 

 SUL Ross  في 1956؛ عاد وتنقل بني فلسطني واألردن وعمل 
جيولوجيًا في شركة  بترول؛ أسس في الوقت ذاته مكتب اخلدمات 

اجليولوجية والهندسية في األردن في 1956، وطوره إلى  تكتل 

دولي يشارك في تعاقدات وتنمية صناعية وجتارية و مالية )اليوم 

ذلك احلني؛ عمل في مجلس  األول منذ  التنفيذي  (؛ رئيسها  واملسئول    EDGO  إدارة فريق 

اإلعمار األردني عام 1962 ثم انتقل إلى  اجلزائر رئيسًا ملكتب شركة البترول الفلبينية في اجلزائر 

في بداية الستينات، حيث التقى ياسر عرفات  ألول مرة؛  في 1963، عني وزيرًا لألشغال العامة 

في احلكومة األردنية خالل الفترة من 29 تشرين أول/  أكتوبر 1970 حتى تاريخ 17 متوز/ يوليو 

1971؛ عاد إلى شركة فيليبس وترأس مكتبها في بيروت؛ في  الوقت ذاته سجلت شركته اخلاصة 

جناحًا كبيرًا في السعودية ودبي؛ ساهم مع آخرين في تأسيس  جمعية »التعاون« الفلسطينية في 

جنيف، في 1983 وعمل نائبًا لرئيسها منذ 2002؛ أسس باملشاركة  اللجنة الفلسطينية في اململكة 

املتحدة وعمل رئيسًا فخريًا لها  من 1997- 1993؛ عاد إلى نابلس بعد  توقيع اتفاقيات أوسلو؛ 

أسس باملشاركة شركة فلسطني لالستثمار والتطوير ) PADICO ( في نابلس في   1994 وعمل 

منذ 1996؛  الفلسطينية  التحرير  ملنظمة  املركزي  املجلس  الوقت؛ عضو  ذلك  منذ  لها  رئيسًا 

 اشترك في تأسيس صندوق استثمار جامعة القدس؛ رئيس مجلس أمناء مركز خليل السكاكيني 

 الثقافي، رام الله؛ مؤسس مشارك ونائب رئيس املركز الطبي العربي في األردن؛ عضو مجلس 

أمناء  املساعدة الطبية األردنية لفلسطني، مؤسسة شومان في األردن، اجلامعة األمريكية في 

بيروت )منذ   2000/ 2001(؛ رئيس مجلس أمناء جامعة القدس )2001-2004(؛ نائب رئيس 

البنك العربي، رئيس جلنة  مراجعة احلسابات وجلنة التخطيط االستراتيجي فيها، نائب رئيس 

جلنة مراقبة السياسات والشركات  العامة فيها، وعضو مجلس إدارة عدد من الشركات التابعة 

لها؛ عضو مجلس مستشاري البنك الدولي  ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ) MENA (؛ 

مؤسس ومدير شركة منيب رشيد املصري للتطوير  في نابلس؛ أسس في منتصف عام 2007 

 »منتدى فلسطني« كتيار سياسي اجتماعي اقتصادي  فلسطيني، وقام بعدة مبادرات سياسية. 

املصري،مي)1959-(
ولدت في عمان في عام 1959 لوالد فلسطيني من نابلس )منيب 

املصري( وأم أمريكية من تكساس؛  نشأت في لبنان حيث سكن 

والديها قرب مخيم شاتيال لالجئني؛ درست فيلم ) Film ( في 

جامعة والية  سان فرانسيسكو في 1976؛ عادت إلى بيروت 

في 1981؛ مؤسسة مشاركة ل نور لإلنتاج، مع زوجها  جون 

خليل؛ أنتجت بعض األفالم التي أخرجها، منها: ظالل املدينة 

والذي فاز بجائزة كان في 2001؛  أفالمها اخلاصة تضمنت 

الثالثية أطفال النار )1990(، أطفال شاتيال )1998(، حدود 

من األحالم واملخاوف   )2001(، األخير عرض بعدة لغات وفاز 

بعشرة جوائز عاملية، منها: أفضل فيلم وثائقي في مهرجان الفيلم  التابع ملؤسسة العالم العربي 

في باريس؛ حصدت العديد من اجلوائز واملكافآت على أفالمها وأفالمها  الوثائقية. 

املصري،هانيعدنان)1954-(
ولد في نابلس عام 1954، درس إدارة األعمال في جامعة عني 

شمس في مصر وتخرج عام 1976؛ أبعد  لنشاطاته السياسية 

وانتقل إلى بيروت، حيث عمل كصحفي من 1976- 1982؛ عضو 

االحتاد العام للكتاب  والصحافيني الفلسطينيني منذ 1980؛ عمل 

مجلة  حترير  مجلس  وعضو   الفلسطيني  القسم  في  كمحرر 

 الهدف في بيروت ودمشق من 1981- 1989؛  أجرى مقابالت 

مع عدد من الشخصيات العربية  والفلسطينية؛ انتقل إلى األردن 

وأصبح رئيس حترير مجلة نداء الوطن من 1990-1992؛ أسس 

في عمان  دار نشر منتسبة إلى صحيفة الدستور؛ عاد إلى رام 

الله في 1994 وعمل مديرًا عامًا لقسم اإلصدارات  لوزرة اإلعالم الفلسطينية؛ حاضر في عدة 

جامعات؛ مدير عام املركز الفلسطيني لإلعالم واألبحاث  والدراسات-بدائل منذ العام 2005 ؛ 

من مؤسسي منتدى فلسطني )تيار سياسي اجتماعي اقتصادي  فلسطيني( في 2007؛ محرر 

سياسي ومعلق صحفي في صحيفة األيام في رام الله وصحيفة احلياة  اللندنية. 

مصطفى،محمد)1954-(
ولد في كفرسور في طولكرم عام 1954؛ حصل على شهادة 

البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من  جامعة بغداد، وعلى 

شهادتي املاجستير في اإلدارة والدكتوراه في املالية واالقتصاد 

من جامعة جورج  واشنطن؛ شغل عدة مناصب منها: مستشار 

لصندوق  ومستشار  الكويتية،  للحكومة  اقتصادي  إصالح 

العام  واملدير  السعودية،  للحكومة  التابع  العامة   االستثمارات 

املؤسس لشركة االتصاالت الفلسطينية   )بال تل( وأستاذ زائر 

في جامعة جورج واشنطن باإلضافة إلى عدد آخر من املناصب 

الكويت والواليات املتحدة األمريكية؛  القطاع اخلاص  في  في 

تقلد منصب الرئيس التنفيذي لصندوق االستثمار وعضوية  مجلس إدارته في 7 كانون أول/ 
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ديسمبر 2005؛ عمل كخبير دولي مستقل في قضايا االستثمار  والتمويل؛ وكان حتى وقت قريب 

يشغل منصب كبير خبراء تنمية القطاع اخلاص في البنك الدولي في  واشنطن؛ قام خالل عمله 

كخبير في البنك الدولي ألكثر من 15 عامًا بتصميم وتنفيذ عدد كبير من  البرامج احليوية في 

مجاالت االستثمار والسياسات العامة للتنمية والتخصيص في العديد من دول العالم  مبا فيها 

دول الشرق األوسط وآسيا وإفريقيا وأوروبا الشرقية. 

مصطفى،هشامفارس)1945-(
إلى سوريا خالل  ولد في صفد عام 1945؛ هاجر مع عائلته 

أحداث النكبة الفلسطينية عام 1948؛ انتسب  إلى جامعة حلب 

وتخرج بشهادة في إدارة األعمال عام 1967؛ علّم في جامعة 

حلب عام 1968؛ أكمل  تعليمه وتخصص في العلوم االقتصادية 

للطلبة  العام  االحتاد  رئيس  فرنسا؛  في  السوربون  في جامعة 

 الفلسطينيني في فرنسا من عام 1971-1972؛ مساعد ممثل 

منظمة التحرير الفلسطينية عز الدين  القسام في باريس من سنة 

1973-1978؛ ترأس دائرة القدس وفلسطني في منظمة املؤمتر 

 اإلسالمي في جدة في اململكة العربية السعودية من سنة 1978-

1983؛ عمل مسؤوالً عن مؤسسات  منظمة التحرير الفلسطينية والعالقات مع اجلامعة العربية 

من عام 1983-1986؛ عمل حتت رئاسة  محمود عباس في دائرة العالقات القومية واخلارجية 

وعمل  احملتلة  األراضي  إلى  عاد  عام   1986-1995؛  من  الفلسطينية  التحرير  ملنظمة  التابعة 

مديرًا عامًا مسؤوالً عن تنسيق العالقات بني دوائر وزارات  السلطة الفلسطينية واملمولني حول 

قضايا تنموية وعمل مديرًا عامًا مسئوالً في وزارة التخطيط والتعاون  الدولي ومسؤوالً عن دائرة 

أوروبا الغربية والنرويج وتركيا وسويسرا من عام 1998-2002؛ مساعد وكيل  وزارة السياحة 

واآلثار التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية من عام 2002-2003؛ منذ آب/أغسطس 2003 

 عمل كمساعد وكيل وزارة التخطيط الفلسطينية؛ مت تعيينه في 29 أيار/مايو 2005 سكرتيرًا 

عامًا للهيئة  الوطنية للتعليم والثقافة والعلوم.    تقاعد في مطلع العام 2006 و استقر في تونس.  

 

مصلح،حناوهبة)1954-(
ولد في بيت جاال )قرب بيت حلم( عام 1954؛ درس في املدرسة 

املارونية في بيت جاال ثم درس علم  اإلنسان في جامعة ليننجراد 

في االحتاد السوفيتي؛ أكمل دراسته ونال شهادة املاجستير في 

علم  اإلنسان املرئي    Visual Anthropology  من مركز 

  Manchester  في مانشستير  Granada Center  غرانادا
 في بريطانيا؛ عاد إلى فلسطني وعمل أستاذًا للدراسات الثقافية 

في جامعة بيت حلم منذ عام 1980؛  أنتج فيلمه القصير األول 

عام 1991 بعنوان عرس سحر حول موضوع الزواج التقليدي؛ 

أنتج منذ ذلك الوقت  عدة أفالم وثائقية حول عدد من القضايا 

املتعلقة باملجتمع الفلسطيني التي مت بثها في الشرق  األوسط 

وأوروبا والواليات املتحدة؛ فاز باجلائزة الذهبية ألفضل فيلم في مهرجان القاهرة الدولي لألطفال؛ 

 أيضا يعلّم في جامعة بيت حلم.  

مصلح،محمد)1948-(
ولد في اللد عام 1948؛ انتقل مع عائلته إلى البلدة القدمية في 

القدس وتخرج  القدس عام 1948؛ درس في كلية  الفرير في 

 The Jerusalem  جريدة في  صحفيًا  عمل  1966؛  عام 

Star  عام 1966؛ تخصص  في دراسات الشرق األوسط في 
في  دراسته  أكمل  ثم  سنة 1970-1968  من  بيرزيت  جامعة 

عام  املاجستير  بدرجة  وتخرج  بيروت  في  اجلامعة  األمريكية 

املتحدة  حيث  الواليات  في  كولومبيا  إلى جامعة  1974؛ ذهب 

نال درجة الدكتوراه في العلوم السياسية؛ باحث زائر في مركز 

دراسات الشرق األوسط في جامعة  كولومبيا من عام 1985-

1988 وعمل في الوقت نفسه مع ممثلية اإلمارات العربية املتحدة لدى األمم  املتحدة من عام 

1985-1988؛ علّم في جامعات كولومبيا ونيويورك؛ مدرّس العلوم السياسية والدراسات  الشرق 

أوسطية ومدير برنامج العالقات الدولية في جامعة لونغ آيالند؛ عضو في مؤسسة دراسات 

 الشرق األوسط ورابطة العلماء السياسيني األمريكيني ومؤسسة األرضية املشتركة؛ كتب عددًا 

من  املقاالت واألبحاث والكتب. 

مطر،إبراهيم)1941-(
ولد في القدس في عام 1941 ونشأ فيها؛ حصل على شهادة 

في  األمريكية  من  اجلامعة  األعمال  إدارة  في  البكالوريوس 

بيروت في عام 1964، وعلى شهادة املاجستير في االقتصاد 

من جامعة إنديانا  في الواليات املتحدة األمريكية في 1966؛ 

بعد 1967، عمل مشرفًا في مشاريع تطوير املجتمع في  الضفة 

الغربية التابع لالحتاد العاملي اللوثري؛ عمل عضوًا في اللجنة 

في  واالقتصاد  إدارة  األعمال  لقسم  رئيسًا  والحقًا  التنفيذية 

جامعة بيت حلم عام 1973؛ عمل مديرًا للتنمية الريفية في جلنة 

مينونايت  املركزية ) Mennonite ( في القدس من 1976- 

1997؛ كان من بني املؤسسني ألول شركة ائتمان غير  ربحية، 

شركة االئتمان والتطوير العربي ) ADCC ( في 1986 )والتي اندمجت الحقًا في املؤسسة 

 املصرفية الفلسطينية(؛ نائب مدير مؤسسة أنيرا األمريكية ملساعدة الالجئني في الشرق األدنى 

  ) ANERA ( من 1985- 1997؛ عمل مستشارًا اقتصاديًا وماليًا ملكتب تنمية التعاون في 

احلكومة اإليطالية  والقنصلية اإليطالية في القدس عامي 2005-2006؛ كتب العديد من املقاالت 

والدراسات في قضايا  مرتبطة بالقدس، وسياسات االستيطان اإلسرائيلي، والتنمية. 

املظفر،الشيخعبدالقادر)1949-1890(
العاملية  احلرب  قبل  كان  1890؛  عام  القدس  مدينة  في  ولد 

من  مواقفه  ما  تبدلت  العثمانية وسرعان  للدولة  مؤيدًا  األولى 

حزب  عضو  دمشق؛  إلى  نفيه  تباعًا  ومت  العثمانية  الدولة 

في  الفلسطينية  اجلمعية  الذين  شكلوا  من  والترقي؛  االحتاد 

دمشق عام 1919 والتي هدفت إلى دعم القضية الفلسطينية 

 ومساندة العرب في سوريا وفلسطني؛ عضو جماعة النهضة 

عام  القدس  لفرعها  في  رئيسًا  ثم أصبح  العربية في دمشق 

دعا  قياداتها؛  وأحد  العربية  التنفيذية  اللجنة  عضو  1923؛ 

إلى سياسة غير مهادنة مع  سلطات االنتداب البريطانية وإلى 

املقاومة من خالل العصيان املدني؛ من أقطاب املقاطعة التي 

كان من  بني املبادرين إليها اللجنة التنفيذية العربية واجلمعية اإلسالمية-املسيحية وغيرهم خالل 

انتخابات عام   1923 للمجلس التشريعي؛ انتخب ممثاًل في الدورة اخلامسة )آب/أغسطس 

1922، نابلس( والسادسة   )حزيران/يونيو 1923، يافا( لعضوية اللجنة التنفيذية العربية في 

القدس وفي الدورة السابعة   )حزيران/يونيو 1928( عن صفد؛ انتدبه احلاج أمني احلسيني 

بتنظيم املظاهرات ضد  لقيامه  البريطانية  القوات  للمجلس اإلسالمي األعلى؛  اعتقلته  رئيسا 

الهجرة اليهودية إلى فلسطني في 27 تشرين  األول/أكتوبر 1933 في يافا ؛ مت اإلفراج عنه 

حلسن السلوك ولكنه رفض اخلروج )ألنه كان الوحيد ممن مت  اعتقالهم الذي رفض التوقيع 

العمل السياسي( وبقي في السجن  ملدة ستة أشهر؛  على شهادة كفالة بعدم االنخراط في 

 توفي بتاريخ 11 حزيران/يونيو 1949 في عمان ودفن في مقبرة باب الساهرة في  القدس.

معروف،نبيل)1946-(
ولد في دير القاسي عام 1946؛ عمل في مجال التربية من عام 

1964-1982؛ التحق بجامعة بيروت  العربية من عام 1965 – 

1969 ؛ تخرج بشهادة البكالوريوس متخصصًا في التاريخ؛ و 

انضم إلى حركة فتح  في عام 1965؛ شرع في دراساته العليا 

عام 1970؛  العربية  بيروت  التربية في جامعة  و  التاريخ  في 
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 باإلضافة إلى حصوله على دبلوم في التربية و التعليم من اليونيسكو عام 1970؛ عمل كمدير 

في فرع  القدس ملنظمة املؤمتر اإلسالمي في جدة،  اململكة السعودية، من عام 1989-1982، 

ثم كمساعد  سكرتير عام للمنظمة من 1989-1993؛ أصبح سفير منظمة التحرير الفلسطينية  

في اسبانيا عام 1994؛  يخدم كعميد مجلس السفراء العرب في اسبانيا منذ 1999؛ عضو في 

للشؤون  الثوري حلركة فتح؛ وعمل مستشارًا  الفلسطيني؛  عضو في املجلس  الوطني  املجلس 

اإلسالمية للرئيس الراحل ياسر عرفات   . 

مغربي،دالل)1978-1958(
ولدت في احدى مخيمات الالجئني الفلسطينية في بيروت عام 

1958 لعائلة أصلها من يافا،  هاجرت إلى  لبنان خالل النكبة 

الدولية  الغوث  وكالة  مدارس  في  درست  1948؛  الفلسطينية 

فدائيًا  عشر  أحد  من  مسلحة  جماعة  فدائية  قادت  األونروا؛ 

فلسطينيًا )فرقة دير ياسني( في 11 آذار/مارس 1978 أبحرت 

إلى تل  أبيب، ووصلت إلى الشاطئ، قتلت شخصًا واختطفت 

حافلة على طول الطريق احملاذي للبحر، واجتهت  نحو تل أبيب 

وطاردتها قوات األمن اإلسرائيلية بقيادة أيهود باراك، وكان قائدًا 

لكتيبة عسكرية والتي  هاجمت احلافلة و انتهت العملية مبقتل 36 

شخص من احلافلة؛ وجميع مرتكبي احلادثة ومنهم دالل  مغربي، 

وقد جرى بتاريخ 16 متوز )يوليو(. 2008 تبادل لألسرى ولرفات الشهداء بني حزب الله واحلكومة 

 اإلسرائيلية، وكان بني اجلثامني الذين جرى استالمهم رفات الشهيدة دالل املغربي.  

مغربي،فؤاد)1942-(
ولد في عني كارم، القدس، في عام 1942 ؛ هرب مع عائلته إلى 

بيت حلم خالل أحداث النكبة  الفلسطينية 1948؛ ثم انتقل إلى 

الواليات املتحدة عام 1960 والتحق بجامعة ديوك، حيث حصل  

على  شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية و االقتصاد في 

1964 و على شهادة املاجستير عام 1965؛  انضم إلى قسم 

العلوم السياسية في جامعة تينيسي في تشاتانوغا، عام 1969، 

ركز في بحثه على  السياسة األمريكية جتاه الشرق األوسط، رأي 

اجلمهور األمريكي، املسألة الفلسطينية و الشرق  األوسط؛ حصل 

على رسالة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة جرينوبل، 

فرنسا، عام 1972؛  بروفسور في العلوم السياسية ودراسات شؤون الشرق األوسط في جامعة 

تينيسي في تشاتانوغا؛  كان بروفسور زائر في جامعة بيرزيت من 1995-1996؛ خدم كعضو في 

مجموعات دراسة مختلفة للشرق  األوسط عقدت من قبل مؤسسة بروكلينز و األكادميية األمريكية 

للفنون و العلوم؛ مدير مؤسسة  قطان  للبحث و التطور التعليمي، رام الله منذ 1998؛ عضو في 

الهيئة االستشارية للمجلس الوطني في قضايا  تعويض و إرجاع الالجئني الفلسطينيني؛ بروفسور 

زائر في اجلامعة األمريكية في القاهرة في  نيسان/أبريل 2002؛ مت تعيينه مدير قسم العلوم 

السياسية، إدارة اجلمهور، واإلدارة الغير جتارية في  جامعة تينيسي في تشاتانوغا في صيف 

2004؛ كتب العديد من املقاالت و املواضيع و ألف /حرر  العديد  من الكتب، منها لبنان: املصائب 

و التحديات في العالم العربي )1977(، رأي الشعب األمريكي و املعضلة  الفلسطينية )1986(، و 

رأي الشعب و املعضلة الفلسطينية )1987(. 

مغنم،متيل)1899-1992(
ولدت في لبنان عام 1899 لعائلة فلسطينية؛ انتقلت إلى نيويورك 

وهي طفلة، الحقًا عادت إلى عادت  إلى الشرق األوسط وعاشت 

وعضو حزب  محامي  مغنم،  مغنم  تزوجت  فلسطني، حيث  في 

الدفاع  الوطني؛ عضو في مجلس املرأة العربية الفلسطينية في 

أحداث  اضطرابات  عقب  التأم  الذي   ،1929 آب  في  القدس 

البراق و الذي أعلن عنه منذ دخول املرأة ميدان السياسة، مت 

انتخابها عضو في اللجنة  التنفيذية، الذي يطلق عليه أيضا اللجنة 

التنفيذية ملجلس املرأة العربية )األول( أو اللجنة التنفيذية  للمرأة؛ أصبحت و طرب عبد الهادي 

لورد تشانسيلور في آب  الفلسطينية لالجتماع باملفوض  األول  لوفد املرأة  أول ممثلة رسمية 

1929؛ ألقت حطابًا في مسجد قبة الصخرة خالل مسيرة املرأة العربية  للمواقع املقدسة في 15 

نيسان 1933، منددة باملخاطر املستقبلية لفلسطني إذا فاق عدد املهاجرين  اليهود عدد الشعب 

العربي؛ شاركت في مؤمتر املرأة العربي األول في القاهرة، الذي كان برئاسة هدى  شعراوي 

عام 1938؛ أسست احتاد للمرأة العربية في رام الله عام 1939، قامت بنشاطات خيرية، منها 

 مشاغل خياطة و تطريز للنساء؛ مؤلفة كتاب املرأة العربية و القضية الفلسطينية )لندن : هيربرت 

 جوزيف، 1937، أعادت طباعته هيبيريون للطباعة، 1976(. 

مغني،كامل)1943-(
البكالوريوس   على شهادة  عام 1943؛ حصل  غزة  في  ولد 

عام  اإلسكندرية،  مصر،  في  اجلميلة  الفنون  كلية  من 

النفس  علم  في  املاجستير  شهادة  على  حصل  و   ،1966

فنون  كأستاذ  1987؛  عمل  عام  الرموز  و  باأللوان  املتعلق 

عليه  القبض  إلقاء  نابلس؛ مت  الوطنية في  النجاح  كلية  في 

بالديناميت من قبل سلطات  ملدة سنتني و مت تفجير  منزله 

العديد من املعارض الشخصية  االحتالل اإلسرائيلي؛ أقام 

ومع  جماعات في فلسطني و اخلارج؛ نال العديد من اجلوائز 

على أعماله، منها درع االحتاد العام للعمال  الفلسطينيني، 

القدس  فلسطني،  طبيعة  معرض  جائزة   ،)1976( نابلس 

 ،)1979( الروس  العام  للفنانني  االحتاد  ميدالية   ،)1978(

ميدالية بلدية داندي، سكوت لندا)1981(، جائزة أفضل شارة للمؤمتر  االجتماعي الفلسطيني 

مهرجان  جرش  جائزة   ،)1989( الكويت  الذهبي،  الشراع  جائزة   ،)1986( القدس  األول، 

الثالث للفنون، األردن؛ صمم و نفذ التمثال التذكاري في اجلناح الفلسطيني عام 1998 في 

معرض  في لزبون، البرتغال؛ عضو مؤسس لكلية الفنون اجلميلة في جامعة النجاح الوطنية 

 في نابلس؛ عمل  كمدير قسم الفن املرئي فيها حتى تقاعده عام 2000؛ يقيم في مدينة غزة.

املفتي،إنعام)1925-(
ولدت في صفد عام 1925؛ حصلت على دبلوم في التربية من 

كلية املعلمني في القدس و بعد ذلك  نالت شهادة البكالوريوس 

القاهرة عام 1956؛  التربية من اجلامعة األمريكية في  في 

تخصصت في تربية  األطفال في بريطانيا؛ درست في معهد 

تدريب املعلمني للنساء في رام الله؛ عملت في اإلذاعة األردنية 

  1959-1960؛ أصبحت مديرة كلية تدريب البنات في وكالة 

الغوث الدولية )األونروا(  في رام الله، عام   1960، عملت في 

هذا املنصب حتى 1975؛ ثم مديرة عامة ملؤسسة األونروا 

في عمان حتى 1977؛ مت  تعيينها مديرة قسم شؤون املرأة 

في وزارة العمل األردني عام 1977؛ عضو في مجلس اإلرشاد الوطني  منذ 20 نيسان 1978؛ 

أصبحت أول عضو نسائي في مجلس الوزراء في األردن، عملت كوزيرة التطور  االجتماعي من 

1980-1984؛ عملت كمستشارة خاصة مللكة األردن نور و كرئيسة مؤسسة امللكة نور؛  رئيسة 

االحتاد الوطني للنساء في األردن؛ عضو في جلنة التوجيه العاملي في التطور االقتصادي للنساء 

 الريفيات؛ عضو في وكالة اليونيسكو العاملية في التربية للقرن الواحد والعشرين. 

مقبل،حنا)1984-1941(
ولد في البلدة القدمية في القدس عام 1941؛ درس في كلية الفرير 

واملدرسة اإلبراهيمية في القدس؛  تخرج من املدرسة الثانوية في 

1959 و عمل في مجال الصحافة، كتب في صحيفتي فلسطني 

و املنار؛  انتقل إلى الكويت في 1961 وعمل في صحف الهدف، 

الرأي العام  والرسالة؛ مت ترحيله بسبب آراءه  السياسية؛ عاد 

إلى القدس في آذار/مارس 1964؛ مت اعتقاله لفترة قصيرة؛ 
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بدأ يعمل من جديد في  صحيفة فلسطني، ثم الدستور، انتقل إلى األردن في 1967 بعد بعض  

الضغوطات من السلطات  اإلسرائيلية على إثر كتاباته؛ انضم إلى حركة فتح في األردن واستمر 

في العمل مع الدستور في األردن؛  درس الصحافة في جامعة اإلسكندرية  )عن طريق الدراسة 

عن بعد( لبعض الوقت قبل 1967؛ كان من  ضمن الذين أسسوا احتاد الصحفيني و الكتاب 

الفلسطينيني في 1969، وانتخب السكرتير العام لالحتاد  من 1973-1980؛ أسس فلسطني 

الثورة في 1970 )نشرت في بيروت حيث مت اإلشراف عليها من قبل  كمال ناصر(؛ مت انتخابه 

سكرتير عام الحتاد الصحفيني العرب في 1979 وبعد ذلك في بغداد في 1983؛  أسس صحيفة 

القدس في 1974 في بيروت؛ جنا من العديد من احملاوالت الغتياله وكانت منها واحدة  في بيروت 

في 25 متوز/يوليو 1978؛ مت اعتقاله من قبل السلطات اللبنانية في مطار بيروت الدولي  بسبب 

نشاطاته السياسية؛ عمل بعد إطالق سراحه ضمن قوات منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت 

 في 1982؛ انتقل إلى قبرص وأسس صحيفة  الشرق في 1982؛ مت اغتياله بواسطة عمالء 

إسرائيليني  في نيقوسيا، قبرص، في 3 آذار/مارس 1984، و دفن في عمان. 

مقبول،أمنيرمزي)1951-(
فتح  مجموعات  إلى  انضم  عام 1951؛  نابلس  مدينة  في  ولد 

الفدائية عام 1967؛ انتسب إلى كلية اآلداب  في جامعة املوصل 

العام  وكان عضوًا نشطًا في االحتاد  عام 1970  العراق  في 

للطلبة الفلسطينيني؛  شارك في التدريب العسكري في سوريا، 

املتفجرات  بتهمة وضع  اعتقاله عام 1973  والعراق؛ مت  لبنان 

 في احلافالت اإلسرائيلية وسجن ملدة عشرة أعوام؛ بعد اإلفراج 

في  الوطنية  جامعة  النجاح  في  تعليمه  أكمل  عام 1983  عنه 

نابلس؛ أصبح رئيسًا حلركة الشبيبة الطالبية التابعة حلركة فتح؛ 

أثناء  مرة  من  أكثر  اإلسرائيلية  قبل  السلطات  من  اعتقاله  مت 

نشاطاته الطالبية ووضعه حتت اإلقامة اجلبرية عام 1985 ومنع 

 من الذهاب إلى اجلامعة؛ مت إبعاده بتاريخ 2 تشرين األول/أكتوبر 1985؛ نشط في حركة فتح 

في األردن  مع خليل الوزير؛ كان مسؤوالً عن نشاطات حركة فتح في شمال الضفة الغربية؛ 

عضو القيادة املوحدة  لالنتفاضة األولى؛ عاد إلى األراضي احملتلة بعد تأسيس السلطة الوطنية 

الفلسطينية في نيسان/ابريل   1994؛ أمني عام حركة فتح في منطقة نابلس )حتى عام 2000(؛ 

نال درجة البكالوريوس من كلية اآلداب  في جامعة النجاح الوطنية في نابلس؛ عضو جلنة الطوارئ 

العليا – السلطة الوطنية الفلسطينية برئاسة  ياسر عرفات؛ عضو املجلس الثوري حلركة فتح عام 

1996؛ عضو مراقب في املجلس الوطني  الفلسطيني؛ عني وكياًل لوزارة الداخلية في السلطة 

الفلسطينية في مطلع العام 2005؛ عضو في  اللجنة العليا حلركة فتح في الضفة الغربية. 

املقدادي،درويشعبدالفتاحاحلاجإبراهيم)1899-1961(
عام  ( قضاء طولكرم  بني صعب  ) طيبة  الطيبة  بلدة  في  ولد 

1899؛ تلقى دراسته االبتدائية في مدارسها  ثم دراسته الثانوية 

في الكلية العربية اإلسالمية التي أنشأها الشيخ أحمد عباس 

األزهري عام 1895  وكانت حتمل اسم ) املدرسة العثمانية(؛ 

األدب  في  البكالوريوس  شهادة  ونال  اجلامعية  دراسته  تابع 

 والتاريخ من اجلامعة األمريكية في بيروت) 1918 - 1922(، 

كما درس في جامعة برلني في أملانيا عام   1936؛  بدأ حياته 

املهنية في التعليم في الكلية العربية في القدس )أثناء رئاسة خليل طوطح للكلية(  واستمر ملدة 

سبعة سنوات )1922- 1929(؛ انتقل إلى بغداد لتدريس التاريخ في دار املعلمني لعدة  سنوات، 

ونشر أول كتبه حول تاريخ األمة العربية، وأصبح أحد املراجع الدراسية في مدارس العراق؛  أوفدته 

احلكومة العراقية إلى جامعة برلني للحصول على شهادة الدكتوراه )1936- 1939(؛ بعد عودته 

 إلى بغداد في عام 1939 ترك عمادة دار املعلمني في بغداد وتزعم حركة )الفتوة (؛ ومع قيام 

ثورة رشيد  عالي الكيالني مت اعتقاله 53 شهرًا في معتقل املغاور؛ في عام 1933 عينته احلكومة 

العراقية مديرًا  إداريًا في املوصل؛ وفي عام 1934 نقل إلى بغداد ليشغل منصب مدير املدرسة 

الثانوية املركزية؛ في  عام 1945 عاد إلى فلسطني وعمل في املكتب العربي مع موسى العلمي حتى 

النكبة الفلسطينية  عام 1948 حيث انتقل إلى دمشق وعمل في تدريس التاريخ في جامعة دمشق 

حتى عام 1950 ثم  انتقل إلى الكويت ليشغل منصب مدير دائرة املعارف الكويتية واستمر في 

خدمة قضايا التعليم حتى  وفاته في بيروت في 14 آذار/ مارس 1961. 

ملحم،محمدحسن)1929-(
ولد في حلحول عام 1929؛ درس في مدارس حلحول ثم في 

عمل  في  عام 1947؛  تخرج  القدس،  في  اإلبراهيمية  الكلية 

الكلية  في  سنوات  أربعة  ملدة  والكيمياء  للرياضيات  أستاذًا 

عمل  حيث  السعودية،  انتقل  إلى  ثم  القدس؛  في  العربية 

من 1950- 1955؛  للزيوت  أرامكو  في شركة  مدربًا  مديرًا 

إلى  عاد  السعودية؛  في  البشرية  مديرًا  للموارد  عمل  الحقًا 

علي  بن  احلسني  مدرسة  في  أستاذًا  وعمل  الغربية  الضفة 

في  اجلزويت  كلية  في  اإلجنليزي  األدب  درس  في  اخلليل؛ 

أواخر  إلى اخلارج في  السفر  القوات اإلسرائيلية  من  بيروت من 1973- 1976؛ منعته 

1976؛  الفلسطينية  في  الوطنية  اجلبهة  آخرين  بلديات  رؤساء  مع  أسس  السبعينات؛ 

قبل  من  إبعاده  حتى  للبلدية  ورئيسًا   1976 عام  حتى  حلحول  بلدية  لرئيس  نائبًا  عمل 

مع رئيس بلدية اخلليل فهد قواسمة والشيخ رجب التميمي، قاضي اخلليل-  إسرائيل   – 

التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  في  مستقل  لبنان؛ عضو  مايو 1980  إلى  أيار/  في 3 

الفلسطينية؛ عاد وأصبح مجددًا رئيس  بلدية حلحول؛ جتول في الواليات املتحدة مع عضو 

الكنيست اإلسرائيلي مورديخاي بار أون في 1984  والذي نتج عنه شريط فيديو  » العربي 

إلى فلسطني في  التحرير  الفلسطينية؛ عاد  ملنظمة  املركزي  املجلس  واإلسرائيلي«؛ عضو 

اخلليل. أمناء  جامعة  مجلس  عضو  حلحول؛  لبلدية  رئيسًا  وبقي  1996؛  أبريل   نيسان/ 

ملوح،عبدالرحيم)أبوشريف()1945-(
ولد في يافا عام 1945؛ الجئ إلى اجلفتلك في منطقة األغوار 

عام 1948؛ درس في مدرسة اجلفتلك  التابعة لوكالة الغوث؛ انتقل 

إلى الكويت عام 1963؛ انضم إلى جيش التجرير الفلسطيني 

في بغداد عام   1965 وأكمل تعليمه في دورات مسائية؛ شارك 

في تأسيس اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني عام   1967؛ جرح 

في معركة الكرامة في آذار 1968؛ عضو مكتب سياسي للجبهة 

الشعبية لتحرير فلسطني؛  نائب رئيس اجلبهة الشعبية وعضو 

في اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 1991؛ 

 سمحت له إسرائيل بالعودة إلى الضفة الغربية عام 1999؛ رئيس 

الدائرة السياسية التابعة للجبهة  الشعبية لتحرير فلسطني عام 2000؛ شارك في االنتخابات 

مبنصب األمني العام بعد اغتيال مصطفى  الزبري )أبو علي مصطفى( في تشرين األول/أكتوبر 

2001 فاز باملنصب أحمد سعادات؛ فأصبح نائب  رئيس اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني؛ مت 

اعتقاله في حزيران/يونيو عام 2002 من قبل السلطات  اإلسرائيلية وإعادة إرساله إلى معسكر 

 عوفر الصحراوي؛ أمضى سبعة أعوام في املعتقل إضافة إلى  عامني في مطلع العام 2007. 

املناصرة،محمدعزالدين)1946-(
ولد في بني نعيم، اخلليل عام 1946؛ انتقل إلى جامعة القاهرة 

عام 1964 ونال شهادة البكالوريوس من  كلية العلوم إضافة 

عام  اإلسالمية  والدراسات  العربي  األدب  في  ليسانس  إلى 

1968؛ نال شهادة  املاجستير في األدب املقارن عام 1969؛ 

كان مسؤوالً عن الصفحات الثقافية في مجلة فلسطني الثورة 

 في بيروت عام 1974؛ أكمل دراسته وحاز على الدكتوراه في 

عام 1981؛  البلغارية  للعلوم  األكادميية  من  السالفي  األدب 

عمل مديرًا ملدرسة في تل الزعتر في لبنان؛ نائب حترير املجلة الفلسطينية شؤون  فلسطينية 

ورئيس حترير صحيفة املعركة خالل حصار بيروت عام 1982؛ رئيس البرامج الثقافية في 

 اإلذاعة األردنية؛ أستاذ في األدب في جامعة قسطنطني في اجلزائر من عام 1983-1987؛ 

أمني عام  اجلمعية األدبية العربية املعاصرة منذ عام 1984؛ نال عدة جوائز من وزارة الثقافة 

األردنية عام 1995  وجائزة السيف البرونزي من السلطة الوطنية الفلسطينية؛ نشر عددًا من 

الدراسات النقدية والشعر. 
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املناصرة،زهير)1943-(
ولد في بني نعيم في اخلليل عام 1943؛ درس في سوريا ثم 

جامعة  من  في  االقتصاد  املاجستير  شهادة  نال  أملانيا؛  في 

فرانكفورت عام 1972؛ حاضر في مجال االقتصاد ثم انضم 

إلى منظمة التحرير  الفلسطينية في تونس؛ عضو في حركة فتح 

ومجلسها الثوري؛ عضو املجلس الوطني الفلسطيني؛  يحمل رتبة 

عميد؛ عاد إلى األراضي احملتلة عام 1996 ومت تعيينه محافظًا 

ملنطقة جنني؛ مت تعيينه  رئيسًا لقوات األمن الوقائي في الضفة 

الغربية في متوز/يوليو 2002؛ مت تعيينه محافظا لبيت حلم عام 

  2003؛ شارك في املفاوضات وتطوير مبادرة جنيف وكان من بني 

املوقعني على اتفاقية جنيف في كانون  الثاني/ديسمبر 2003؛ تقاعد في نهاية العام 2007. 

منصور،جمالعبدالرحمن)2001-1960(
ولد في مخيم بالطة )قرب نابلس( عام 1960؛ كان أحد قادة 

احلركة اإلسالمية أثناء دراسته في جامعة  النجاح؛ نال شهادة 

إلى  املبعدين  أحد  األعمال؛  وإدارة  البكالوريوس في احملاسبة 

الناطق باسم  مرج الزهور في كانون  الثاني/ديسمبر 1992؛ 

حركة حماس في حوارها مع السلطة الوطنية الفلسطينية؛ أحد 

 منظمي نشاطات حركة حماس السياسية في الضفة الغربية؛ 

في  وسنتني  السجون  اإلسرائيلي  في  أعوام  خمسة  أمضى 

مت  2000(؛  عام  نهاية  في  عنه  اإلفراج  )ومت  السلطة  سجون 

اغتياله بتاريخ 31  متوز/يوليو 2001 نتيجة القصف على مكتبه 

في نابلس من قبل الطيران اإلسرائيلي. 

منصور،سليمان)1947-(
اإلسرائيلية  األكادميية  في  درس  عام 1947؛  بيرزيت  في  ولد 

»بيت ساليل للفنون« في القدس من عام   1967-1970؛ عرض 

والعالم؛  إسرائيل  فلسطني،  في  عام 1975  منذ  الفنية  أعماله 

رئيس رابطة الفنانني  الفلسطينيني ألربعة أعوام كرسام كاريكاتير 

ومدرس للفنون في جامعة القدس؛ مؤلف لكتابني حول  الفولكلور 

وحياة  الفلسطيني  النضال  حول  رسوماته  تدور  الفلسطيني؛ 

الفالحني الفلسطينيني ومشاهد  من التراث الشعبي الفلسطيني؛ 

عضو مجموعة »الرؤية اجلديدة«  التي تشكلت خالل االنتفاضة 

األولى؛  عضو مؤسس ثم مدير مركز الواسطي للفنون في القدس 

منذ عام 1995؛ شارك في املعرض الفرنسي- الفلسطيني في معهد العالم العربي في باريس عام 

1997؛ نال جائزة النيل في الفنون اجلميلة من  القاهرة واجلائزة الفلسطينية للفنون عام 1998؛ 

من أعماله: حمال املتاعب؛ أسس وصمم، مع نبيل  عناني؛ متحف الفولكلور الفلسطيني في جمعية 

إنعاش األسرة في رام الله خالل األعوام 2002-1999.  

منصور،كميل)1945-(
ولد في مدينة حيفا عام 1945؛ درس في بيروت وتخرج بشهادة 

الدكتوراه في  نال  شهادة  البكالوريوس في احلقوق والفلسفة؛ 

الدراسات اإلسالمية والعلوم السياسية من جامعة باريس؛ محرر 

مسؤول للكتاب  السنوي لفلسطني والصراع العربي اإلسرائيلي 

من  عام  بيروت  في  الفلسطينية  الدراسات  مؤسسة  إصدار 

الشؤون  مركز  في  وتدريس  بحث  زائر  أستاذ  1974-1979؛ 

الدولية في جامعة هارفارد من عام 1979-  1980؛ رئيس دائرة 

عام  من  بيروت  في  الفلسطينية  الدراسات  معهد  في  األبحاث 

ليصبح أستاذًا  إلى  باريس عام 1984  انتقل  1980-1984؛ 

مجلة  وعضو  هيئة حترير  السوربون  جامعة  في  األوسط  الشرق  وسياسات  الدولية  للعالقات 

 Revue d’Etudes Palestiniennes؛ مستشار للوفد الفلسطيني املفاوض في مؤمتر 
 مدريد للسالم عام 1991 وحتى شباط/فبراير 1994؛ انتقل إلى فلسطني في أيلول/سبتمبر 

1994  للمساعدة في معهد احلقوق في جامعة بيرزيت وأصبح مديرها )حتى عام 2000(؛ في 

شباط/فبراير   1996 عّينه الرئيس ياسر عرفات في جلنة صياغة الدستور الفلسطيني للسلطة 

الوطنية الفلسطينية؛  عاد إلى فرنسا وعمل مدرسًا للعالقات الدولية في جامعات باريس وفرساي؛ 

مساعد تقني في األمم  املتحدة وعمل على قضايا اإلصالح القضائي في السلطة الفلسطينية 

من أيلول/سبتمبر 2004-  آذار/مارس 2005 عندما مت تعيينه سكرتيرًا للجنة التوجيهية لتنمية 

القضاء؛ كتب وحرر عددًا من املقاالت  والكتب بالعربية والفرنسية واإلجنليزية. 

منّير،فرحجوزيف)1941-(
ولد في يافا عام 1941؛ نشأ في اللد، حيث أخليت عائلته خالل 

النكبة الفلسطينية عام 1948، ولكنهم  استطاعوا العودة إليها؛ 

نال شهادة البكالوريوس في الصيدلة من اجلامعة العبرية في 

الكيمياء  في  املاجستير  شهادة  على  والحقًا  حصل  القدس، 

احليوية من جامعة   Fairleigh Dickinson؛ هاجر إلى 

بدأ  كصيدلي؛  البحث  في  عمل  1970؛  عام  الواليات  املتحدة 

الفلسطينية  األثرية  الشعبية  واألدوات  األفراح  أثواب  يجمع 

فيديو  شريط  وأنتجوا   ،1987 عام  منيير  حنان  زوجته  مع 

الترحيب،  بطاقات  من  سلسلة  و  التراث،  احلفاظ  على  الفلسطينية:  الشعبية  العادات  عن 

وأسسوا مؤسسة التراث الفلسطيني عام 1992،  مؤسسة غير ربحية تعليمية ثقافية، تعرض 

الفلسطينية  التراثية  األثواب  املختلفة  وعروض  عبر احملاضرات  الفلسطينية  الثقافية  التقاليد 

التراث  على  أجل  احلفاظ  من  وفلسطني،  وكندا  املتحدة  الواليات  في  املتاحف  ومعارض 

والكماليات؛ حصل  على  األثواب  املزيد من  بعد أضافوا  فيما  ؛  الفلسطينية  املهن  و  والفنون 

جائزة االجناز األبدي من اللجنة األمريكية ضد التعصب- نيوجيرسي عام 2004، لالعتراف 

املتعارفة.  املدنية  احلقوق  نشر  جهوده جتاه  كل  أيضًا  و  التعصب،  بالتزامه  وإخالصه ضد 

 

منّير،حنانقرامان)1941-(
ولدت في حيفا عام 1941؛ تخرجت من اجلامعة العبرية في 

القدس؛ عملت كعاملة أحياء جزيئية؛ بدأت  جتمع، مع زوجها فرح 

منيير، األثواب األثرية لألفراح و األثواب الشعبية الفلسطينية عام 

1987 و أنتجت  شريط فيديو عن العادات الشعبية الفلسطينية: 

الترحيب؛  أمضت  بطاقات  التراث، وسلسلة من  على  احلفاظ 

سنتني في توثيق تطور العادات التقليدية في فلسطني؛ فيما بعد 

أضافوا املزيد من األثواب و  الكماليات و أسسوا مؤسسة التراث 

الفلسطيني عام 1992 من أجل احلفاظ على التراث والفنون و 

  املهن الفلسطينية و لتثقيف الناس عن الثقافة الفلسطينية؛ تعمل كرئيسة لها منذ ذلك الوقت.

ميخائيل،حنا)املعروفبأبوعمر()1935-(
ولد في رام الله عام 1935؛ أمت تعليمه االبتدائي والثانوي في 

من  دراسية  على  منحة   1952 عام  وحصل  الفرندز؛  مدرسة 

كلية هارفارد في الواليات املتحدة حيث درس مادة الكيمياء؛ 

وتابع فيها دراسته العليا  ونال الدكتوراه في العلوم السياسية، 

اإلسالم[؛  في  السياسي  الفكر  ]املوردي:  عن  أطروحته  كتب 

بدأ  بتدريس العلوم السياسية في جامعة برينستون؛ بعد ذلك 

انتقل إلى جامعة واشنطن في والية سياتل  قرر ترك التدريس 

أوائل  في  األردن  في  الفلسطينية  املقاومة  بصفوف  لاللتحاق 

في  املركزي  اإلعالم  جهاز  على  تنظيم  ساعد  صيف 1968؛ 

 ) The  Advocates ( عمان وتطويره ومتابعة االتصاالت اخلارجية؛ أثار ظهوره في برنامج

في عام 1970 ضجة كبيرة ملا كان ملداخالته وأجوبته من تأثير إيجابي واسع على جمهور 

 املستمعني؛ شارك في أحداث أيلول التي جرت في عمان في 1970، وانتقل في أواخر صيف 
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شؤون  مجلة  أسرة حترير  وإلى  الفلسطيني«  األبحاث  »مركز  إلى  انضم  إلى  بيروت؛   1971

فلسطينية وكذلك إلى   «مركز التخطيط الفلسطيني«؛ أصبح عضوًا في جلنة قيادة لبنان مسؤواًل 

عن شؤون املرأة والطالب من   1973- 1975؛ كان ينشر حول قضية حترر املرأة؛ ساهم بإعادة 

تأسيس القسم النسائي في فتح على  الساحة اللبنانية على أسس أكثر دميقراطية وفاعلية؛ في 

أوج احلرب األهلية اللبنانية في أواخر متوز  عام 1976 اختفى أبو عمر مع تسعة كوادر من كوادر 

املقاومة ولم يعرف شيء عنهم حتى يومنا هذا. 

ميعاري،محمود)1943-(
شهادة  على  حصل   ،1943 عام  اجلليل  في  سخنني  في  ولد 

وماجستير  والعلوم  السياسية  االجتماع  علم  في  البكالوريوس 

في علم االجتماع من اجلامعة العبرية في القدس؛ ونال شهادة 

 Stony  الدكتوراه في علم  االجتماع من جامعة والية نيويورك في

Brock؛ عمل في مؤسسة قطان للبحث االجتماعي  التطبيقي 
في القدس من 1971- 1978؛ ثم أصبح محاضرًا في قسم علم 

االجتماع في جامعة بيرزيت  في 1978-1997؛ أصبح أستاذا 

مساعدًا في جامعة بيرزيت في 1993- 1994، وحصل على 

األستاذية  الكاملة في 2001- 2002؛ عني عميدًا لكلية اآلداب 

في جامعة بيرزيت في 1998 حتى 2002؛ ألف  عشرات املقاالت واألوراق والدراسات، منها: » 

الهوية الذاتية واالستعداد لالتصال بني األعراق من الشبان  الفلسطينيني في الضفة الغربية« 

)املجلة الكندية لعلم االجتماع، 1998( و »مواقف الفلسطينيني جتاه  التطبيع مع إسرائيل« )مجلة 

أبحاث السالم، 1999(. 

ن
النابلسي،إبراهيممنر)1917– 1985(

ولد في نابلس عام 1917؛ والده احلاج منر النابلسي؛ وأخوته 

حسن وراضي وهاشم وعمر  النابلسي؛  أكمل دراسته األولى 

واملهجر؛  نابلس  العائلة في  أعمال ممتلكات  أدار  في صفد؛ 

عضو في  العديد من املؤسسات االجتماعية والتجارية والنوادي 

بني  الشخصيات  من  كان  نابلس؛  في  والثقافية  السياسية 

في  خاصة  جتارية  شركات  أسسوا  الذين  البارزة  التجارية 

العالم  وبقية  النابلسي  الى مصر  الصابون  وتسويق  صناعة 

العربي فضاًل عن غرفة التجارة العربية في نابلس؛ توفي في 

القاهرة في 16  حزيران 1985. 

النابلسي،حسنمنر)1951-1900(
ولد في نابلس عام 1900؛ والده احلاج منر النابلسي؛ درس في 

نابلس ثم في اجلامعة األمريكية في  القاهرة؛ عاد إلى فلسطني 

نابلس؛  في  الصابون  وصناعة  العائلة  في جتارة  عمل  حيث 

وميكن  اسمه  ويحمل  به  اخلاصة  مصانع  الصابون  أسس 

النمر على منتجات املصبنة؛  عليها من خالل رسمة  التعرف 

 شارك في تأسيس عدد من املشاريع العربية مثل شركة للتأمني، 

 االسثمارات املالية، البنك العربي،  وغيرها؛ توفي بعد ثالثة أعوام من النكبة الفلسطينية عام 1951. 

النابلسي،عمرمنر)1936-(
ولد في عام 1936؛  والده احلاج منر النابلسي؛ درس في كلية 

بكلية  التحق  بني 1946-1953  ثم  االسكندرية  في  فكتوريا 

البكالوريوس  شهادة  نال  حيث  القاهرة  جامعة  في  احلقوق 

في القانون عام 1959؛ ثم  حصل على دبلوم دراسات عليا 

في القانون الدولي من جامعة عني شمس في القاهرة؛ عمل 

مستشارًا  قانونيًا لشركة ساسكام في طرابلس، ليبيا من عام 

1959-1960؛ ثم عني ملحقًا في الدائرة القانونية  في اجلامعة 

العربية في القاهرة من سنة 1960-1969؛ عني نائبًا لرئيس 

وزيرًا  ثم  1969-1970؛  من  سنة  الهاشمي  امللكي  الديوان 

لالقتصاد الوطني في األردن من عام 1970-1972؛ سفير األردن لدى بريطانيا  بني 1972-

1973؛ وزير الزراعة واالقتصاد الوطني بني 1973-1975؛ استقال من العمل احلكومي ليعمل 

الكويت من سنة  والتنمية االجتماعية في  لالقتصاد  العربي  الصندوق  قانونيًا في   مستشارًا 

1975-1977؛  عاد إلى األردن وعني وزيرًا للعمل والتنمية واإلعمار بني 1979-1980؛ عام 

النابلسي وشركاه في عمان؛ عني عضوًا في  1980 مؤسس وشريك رئيسي  ملكتب محاماة 

مجلس األعيان األردني من سنة 1989-  1993؛ عني رئيسًا لسلطة الكهرباء األردنية، الشركة 

الصناعية التعاونية، جلنة تشجيع االستثمار وشركة  األمن االجتماعي؛ عضو مجلس التخطيط 

الوطني وجلنة ميزانية الدولة؛ عضو مجلس إدارة للغرف التجارية  بني الدول األوروبية والعربية؛ 

يعمل مستشارًا قانونيًاَ للعديد من املؤسسات والشركات الدولية. 

م

م
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النابلسي،كرمة)1957-(
بيروت  في  درست  1957؛  عام  املتحدة  الواليات  في  ولدت 

ونيويورك والرباط وبريطانيا وباريس؛ ممثلة  منظمة التحرير بني 

1977-1990 في عدة مواقع مثل األمم املتحدة، بيروت، تونس 

فرع  الفلسطينيات،  النساء  الحتاد  عضو  مؤسس  وبريطانيا؛ 

بريطانيا، عام 1987؛ مستشارة للوفد الفلسطيني في  محادثات 

مدريد وواشنطن بني 1991-1993؛ درست العلوم السياسية في 

كلية باليول   Balliol College   في أكسفورد ونالت شهادة 

الفلسفة عام  الفلسفة عام 1992 ودكتوراه في  املاجستير في 

1996؛ باحثة  زائرة في دائرة العلوم السياسية في كلية نيوفيلد    Nuffield College  في 

جامعة أكسفورد بني 1998-  2005؛ مستشارة خاصة للهيئة البرملانية البريطانية للتحقيق حول 

الالجئني الفلسطينيني )وتقرير »حق  العودة« عام 2000( في الفترة بني 1999-2005 وللجنة 

التحقيق التابعة ملجلس اللوردات البريطاني حول  العون التنموي واألراضي احملتلة بني 2004-

2005، إضافة إلى تقريرها حول عون األطراف املانحة   )2005(؛ أستاذة زائرة في دائرة العلوم 

السياسية ورئيسة برنامج الفلسفة والسياسة واالقتصاد في  جامعة أكسفورد؛ محاضرة جامعية 

الدولية في جامعة  السياسية  والعالقات  العلوم  دائرة  في  العليا  الدراسات  في  البحث  ومديرة 

أكسفورد؛ مديرة أحد مشاريع ممول من قبل االحتاد األوروبي في نيوفيلد  Nuffield  حول 

أسس املشاركة: البنى املدنية في مخيمات الالجئني الفلسطينيني ومجتمعات الشتات   )التي نشرت 

عام 2006(؛ ساهمت في حملة التضامن مع فلسطني كمستشارة للوحدة القانونية في  مركز بديل 

وعضو منظمة  Arab Media Watch  في بريطانيا؛ رئيسة أمناء مؤسسة هوبنغ )نأمل( 

 Hoping  Foundation  والتي تدعم املنظمات األهلية في العمل مع الشباب الفلسطينيني 

في مخيمات الالجئني؛  ؛ نشرت العديد من املقاالت والدراسات. 

النابلسي،نصوححافظ)1992-1906(
ولد في مدينة يافا عام 1906؛ تعلم في مدرسة النجاح الوطنية 

في نابلس؛ انتسب إلى اجلامعة  األمريكية في بيروت ملدة عامني 

ثم انتقل إلى جامعة جنيف في سويسرا لدراسة الطب وتخرج 

عام   1930؛ انتقل إلى باريس حيث تدرب في مجال املستشفيات 

ملدة عامني؛ عاد إلى فلسطني عام   1933؛ افتتح عيادته اخلاصة 

في يافا ومت تعيينه طبيبا في وزارة الصحة األردنية  بعمان؛ عاد 

إلى عيادته  بعد تقاعده؛ أحد مؤسسي اجلمعية الطبية العربية في 

يافا وسكرتير لها ملدة عشرة سنني؛ عني مديرًا  الدائرة الصحية 

في اجلامعة العربية في القاهرة؛ توفي في القاهرة عام 1992.  

النابلسي،احلاجمنر)1940-1870(
ولد في نابلس عام 1870؛ من رجال العلم زالفقه في جبل نابلس، 

أسس أول مصانع الصابون النابلسي  الشهيرة؛ تعلم في نابلس 

فلسطني، حيث  إلى  عاد  القاهرة؛  في  الشريف  األزهر  في  ثم 

أشرف على  جتارة وأمالك العائلة ونال جناحًا وشعبية بني جتار 

وأهمها   «بياره«  وأراضي،  عقارات  ميلك  مصر؛  في  الصابون 

في نابلس تبلغ مساحتها 1300 دومن؛ انتخب رئيسًا للمؤمتر 

الثاني/ في حيفا  في 14 تشرين  املنعقد  العربي  االقتصادي 

االجتماعية  النخب  مندوبًا ميثلون  نوفمبر 1929 وحضره 45 

واالقتصادية العربية من  كافة املدن الفلسطينية؛ وكما انتخب 

لنيابة الرئاسة رشيد احلاج إبراهيم وللسكرتارية حسن صدقي 

وضع  على  االحتجاج  املؤمتر  وقرر  الزيبق،  وتوفيق   الدجاني 

والكبريت وقرروا  باهظة حلماية املصنوعات  اليهودية في فلسطني كاالسمنت  ضريبة جمركية 

تأسيس بنك زراعي وأجنز مشروع بنك مصر –  فلسطني )مشروع طلعت حرب باشا( بتسديد 

الفلسطيني عام 1934 وأحد  الدفاع  الوطني  إلى حزب  األسهم املطلوبة من فلسطني؛ انضم 

داعميه؛ وكان عاملًا فقيهًا؛ قام ببناء مسجد في مدخل  مدينة نابلس ويحمل اسمه وتبرع مبكتبة 

خاصة به؛ وال زال كل من املسجد ومصانع الصابون في نابلس  يحمالن وأجنب كل من )راضي 

وحسن وإبراهيم وهاشم وعمر واملي وشهيره ونعمة وعنايه وفاطمه  وجناه(؛ توفي عام 1940.  

ناصر،أمني)1935-(
من مواليد الرملة عام 1935؛ درس في كلية بيرزيت )فيما بعد 

جامعة بيرزيت( وفي النمسا وأملانيا؛  شارك في تأسيس املعهد 

وبدأ  األوقات(  من  وقت  في  املعهد  )ترأس  األردني  املوسيقي 

مهنته  كموسيقي وتربوي؛ عاد  إلى رام الله وساعد في تأسيس 

املعهد الوطني الفلسطيني للموسيقى عام   1993؛ ترأس املعهد 

في  املوسيقى  لبرنامج  كمنسق  يعمل  األوقات؛  من  وقت  في 

جامعة بيرزيت؛ وفي  عام 1999 نشر كتاب يجمع مؤلفاته منذ 

عام 1951 حتت عنوان أمني ناصر: أعمال موسيقية كاملة. 

ناصر،إليزابيث)ليزي()1909-1988(
من مواليد نابلس عام 1906؛ خريجة اجلامعة األميركية في 

بيروت عام 1933؛ بدأت مهنتها كمدرسة في  طبريا، اخلليل 

والقدس؛ نشطت في مجاالت اخلدمة االجتماعية في فلسطني 

نكبة  خالل  تعمل  كانت  حيث  من  يافا  طردت  شبابها؛  منذ 

فلسطني عام 1948 وعادت إلى بيرزيت؛ عينت مديرة لدائرة 

األردنية؛  االجتماعية  الشؤون  وزارة  في  الرفاه  االجتماعي 

أسست مدرسة روضة الزهور عام 1952 الستيعاب  األطفال 

تسول  مشاكل  ومعاجلة  املستورة«  »العائالت  وبنات  الفقراء 

األطفال؛ بدأت فكرة املدرسة في  البداية كمنزل للبنات املعوزات 

وسرعان ما تطورت الفكرة إلى مدرسة ابتدائية مختلطة وروضة أطفال  وأضافت إلى املنهاج 

الدراسي املوسيقى والفن؛ كرست حياتها لطالب املدارس األطفال؛ منحت  شهادة من جمعية 

الترفيه الوطني للواليات املتحدة األميركية عام 1955 لـ »إلثراء الروح البشرية من  خالل  الترفيه«؛ 

تقاعدت عام 1986؛ توفيت في 2 نيسان/ إبريل عام 1987. 

ناصر،حناموسى)1935-(
ولد في يافا في عام 1935؛ حصل على شهادة املاجستير في 

الفيزياء من اجلامعة األمريكية في بيروت  في 1962، والدكتوراه 

في الفيزياء النووية من جامعة  Purdue  في الواليات املتحدة 

بعد حرب حزيران 1967  فلسطني  عاد  إلى  عام 1967؛  في 

للمشاركة في تطوير كلية بيرزيت لتصبح أول جامعة فلسطينية؛ 

 أصبح رئيسًا للجامعة حتى قيام السلطات اإلسرائيلية بإبعاده 

إلى لبنان في تشرين الثاني/ نوفمبر   1974؛ أسس وأدار مكتب 

االرتباط بجامعة بيرزيت في عمان خالل سنوات إبعاده؛ عضو 

مستقل في  املجلس الوطني الفلسطيني منذ 1976؛ عضو في 

املجلس املركزي ملنظمة التحرير من 1977- 1984  ورئيسًا للصندوق الوطني الفلسطيني حتى 

1982؛ ثم مسؤوالً عن التعليم العالي في منظمة التحرير  الفلسطينية؛ عاد إلى الضفة الغربية 

في نيسان/ أبريل 1993؛ استأنف عمله كرئيس جلامعة بيرزيت  حتى تقاعده في عام 2004؛ 

رئيس جلنة التربية والتعليم في املجلس الوطني الفلسطيني؛ حصل على  عدة جوائز، منها، فيلق 

الشرف من فرنسا في 1996، ودكتوراه فخرية من اجلامعة األمريكية في القاهرة  في 2002؛ 

كلفه الرئيس ياسر عرفات برئاسة جلنة االنتخابات املركزية في تشرين األول/ أكتوبر 2002؛ 

  عضو مجلس إدارة الرابطة الدولية للجامعات؛ تناوب رئاسة علم اآلثار في اليونسكو في 2004. 

     

ناصر،حناجميل)1936-(
من مواليد بيت حلم عام 1936؛ خريج كلية الفرير في القدس عام 

1955؛ عمل في جتارة النسيج منذ  عام 1955؛ صاحب واملدير 

كمستشار  انتخب  للنسيج؛  احملدودة  ناصر  لشركة  اإلداري 

بيت حلم في  انتخابات البلدية التي جرت عام 1972 انتخبه 

املجلس البلدي نائبًا لرئيس البلدية؛ أعيد انتخابه  كمستشار في 

انتخابات البلدية التي جرت عام 1976؛ عينه املجلس البلدي 
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نائبًا لرئيس بلدية بيت حلم  عام 1983 وبقى في منصبه حتى شهر أيار/ مايو عام 1997؛ شغل 

منصب نائب رئيس شركة كهرباء  القدس احملدودة من عام 1985 - 2004؛ عينه وزير احلكم 

احمللي في السلطة الفلسطينية رئيسًا  لبلدية بيت حلم عام )1997-2000(؛وانتخب رئيس مجلس 

أمناء جامعة بيت حلم عام 1997. 

ناصر،سميةفراحات)1948-(
ولدت في بيرزيت عام 1948 ؛ تعلمت في مدرسة طاليتا قومي 

في بيت جاال/ بيت حلم؛ درست األحياء  واجلغرافيا و التربية في 

جامعة هامبورغ، أملانيا من 1967- 1974؛ محاضرة في جامعة 

بيرزيت في األحياء  وعلم البيئة )1974-1979(؛ حصلت على 

شهادة الدكتوراه في األحياء/علم النبات من جامعة هامبورغ 

من  األحياء  علوم  في  مساعدة  أستاذة  عملت  1982؛   عام 

1982- 1997؛ مساعدة نائب الرئيس للشؤون  األكادميية في 

جامعة بيرزيت من 1986- 1989؛ مؤسسة وعضو في منظمات 

نسائية مختلفة، منها  جمعية نساء بيرزيت اخليرية )منذ 1978(؛ 

عضو جمعية الدراسات العربية منذ 1992؛ عضو مجلس إدارة 

 الصندوق العاملي للمرأة، سان فرانسيسكو، الواليات املتحدة األمريكية؛ مديرة مركز القدس للمرأة 

  )تأسست في 1994(؛ عضو في مبادرة النساء الفلسطينيات اإلسرائيليات للسالم ومؤسسة وصلة 

 القدس ) The Jerusalem Link ( )اجلسم املنسق ملركز املرأة الفلسطيني اإلسرائيلي: بات 

شالوم  ومركز القدس للمرأة(؛ مؤسسة وعضو مجلس مكتبة بيرزيت العامة من 1997- 2001؛ 

أحد مؤسسي   « Waging Global Network»    في كلية جون كنيدي احلكومية، جامعة 

هارفارد في كانون أول/ ديسمبر   1999؛ أستاذة زائرة في جامعة اوغسبورغ األملانية من تشرين 

العديد من اجلوائز  الفلسطينية؛ حصلت على  أكتوبر 2003؛ مؤسسة اجلمعية  األملانية  أول/ 

جلهودها من أجل السالم وقضايا املرأة، من  ضمنها الدكتوراه الفخرية في 1989 من الكلية 

الالهوتية في جامعة  Munster؛ وجائزة  Bruno-Kreisky   حلقوق اإلنسان في 1995، 

وجائزة جبل صهيون للمصاحلة في 1997، وجائزة سالم مدينة اوغسبورغ  األملانية في 2000، 

 Bremen  األملاني في 2002، وجائزة  PEN   من مركز  Hermann-Kesten  وميدالية

Solidarity   في 2003؛ إصداراتها تتضمن سيرتها الذاتية الزعتر واحلجارة )1995(، والذي 
حصلت منه على  جائزة الكتاب البروتستانتي، و ابنة شجر الزيتون )2002(.  

ناصر،فدوىعبلة)1950-(
ولدت في رام الله عام 1950؛ حصلت على شهادتها الثانوية 

من مدرسة الفرندز للفتيات، رام الله في   1969؛ التحقت بكلية 

بيرزيت، وحصلت على درجة مشارك في الفنون في عام 1971؛ 

ذهبت إلى لبنان  ودرست تنمية علم النفس والتعليم قبل املدرسي 

عام   1973؛  في  البكالوريوس  وأنهت  بيروت،  جامعة  كلية  في 

عادت وعملت كمدرسة في مدرسة الفرندز للفتيات من 1973-

في  والترجمة  اإلدارة  عملت  في  بني 1974- 1975،  1974؛ 

مكتب الصحة السعودي في لندن؛ خالل 1982- 1985، أكملت 

خمسة دورات  مكثفة في النصائح التي أجريت عن طريق مركز 

اإلرشاد الفلسطيني واملدارس اللوثرية؛ أصبحت  مستشارة لشؤون الطالب في مدرسة الفرندز 

للفتيات من 1983- 1988، ثم مديرة املدرسة من 1988-   1993؛ كما وعملت كنائبة مدير 

مجلس إدارة جمعية الفتيات املسيحيات من 1990- 1993؛ أكملت  دراستها عام 1991- 1992 

وحصلت على املاجستير في عمليات االستشارة في التعليم من جامعة  هارفارد؛ عضو اللجنة 

االستشارية في جمعية الشبان املسيحية في القدس في برنامج إعادة تأهيل  الشباب املتأثرين 

باالنتفاضة من 1992- 1993؛ عضو في مجلس الدميقراطية والالعنف في القدس من   1992- 

1997؛ وتعهدت العمل للحصول على درجة الدكتوراه في إطار برنامج التنمية البشرية وعلم  النفس 

من جامعة هارفارد خالل 1993- 1994؛ مديرة برامج التعليم في جمعية الفتيات املسيحية من 

  1994- 1995؛ عضو فريق عمل في اليونيسيف لتعليم املرأة والفتيات منذ 1994؛ مديرة مشتركة 

 ملدرسة الفرندز في رام الله من 1995- 1998؛ مدير عام مؤسسة تامر للتثقيف املجتمعي من 

1996-   1999؛ منذ 2000، عملت أمني عام جمعية الشابات املسيحيات؛ كما وعملت في مجلس 

مركز األميرة  بسمة لألطفال املعوقني في القدس، ومركز بيسان لألبحاث والتنمية في رام الله، 

ومركز التدريب  واإلرشاد في بيت حلم والقدس، واملعهد الفلسطيني الوطني للموسيقى في رام 

الله، ومركز تامر  للتثقيف املجتمعي في رام الله. 

ناصر،كمالبطرس)1925-1973(
من مواليد غزة عام 1925؛ نشأ وترعرع ودرس في بيرزيت؛ 

السياسية  درس  العلوم  عام 1941؛  بيرزيت  كلية  من  تخرج 

في اجلامعة األميركية في بيروت وتخرج عام 1945 بعد ستة 

أشهر من التوقف عن  الدراسة بسبب نشاطه السياسي؛ عمل 

املدرسة  في  مدرسًا  عمل  ثم  القدس؛  مدارس  في  كمدرس 

 األهلية برام الله بعد عام 1948؛ ثم بدأ مهنة صحافية بنشر 

املجلة الدورية اجليل اجلديد؛ استأنف  نشاطه السياسي، مبا 

فيه رئيس احلملة االنتخابية لعمه موسى ناصر في االنتخابات 

مناسبات  األردنية  في اخلمسينات؛ سجن في عدة  البرملانية 

لنشر مقاالت وقصائد ثورية )أغلقت املجلة الدورية لنفس  األسباب(؛ انضم إلى حزب البعث 

العربي  االشتراكي عام 1952 وأصبح رئيس حترير جريدة حزب البعث   )والتي أغلقت أيضًا(؛ 

انتخب عضوًا في البرملان األردني ملنطقة رام الله عام 1956؛ أصبح الجئًا سياسيًا  في عدد من 

الدول العربية في أعقاب أحداث األردن عام 1956؛ عاد إلى وطنه عندما أعلن عن العفو  العام 

عام 1966؛ أبعدته قوات االحتالل اإلسرائيلي في كانون األول/ ديسمبر عام 1967؛ انضم 

إلى  منظمة التحرير الفلسطينية عام 1968 وانتخب عضوًا في جلنتها التنفيذية في شباط/ 

فبراير عام 1969؛  ترأس دائرة اإلعالم والتوجيه الوطني ملنظمة التحرير الفلسطينية؛ أصبح 

الناطق الرسمي للدائرة ومحرر  مجلتها فلسطني الثورة؛ بسبب نزاهته واستقامته حاز على لقب 

»الضمير«؛ اشتهر بكتاباته وقصائده  النثرية ومنها غناء اجلروح )1960(؛ استشهد مع كمال 

عدوان، محمد يوسف النجار وزوجة األخير -   في غارة عسكرية إسرائيلية قادها ايهود باراك 

على منازلهم في بيروت في 10 نيسان/ إبريل عام 1973.  

ناصر،كميللبيب)1948-1994(
جورج  سانت  مبدرسة  التحق  1948؛  عام  بيروت  في  ولد 

دراسته  اجلامعية  أنهى  عام 1966؛  منها  وتخرج  )املطران( 

حرب  بعد  املتحدة؛  اململكة  في  ويلنجتون  كلية  في  األولى 

جامعة  في  الواليات  املتحدة  في  دراسته  استأنف   ،1967

هارتفورد، ولكنه ترك الدراسة بعد موت أخيه األصغر بيتر في 

عام  1969 وأكمل  دراسته في اجلامعة األمريكية في بيروت، 

وتخرج ببكالوريوس في إدارة األعمال في 1972؛ تدرب في 

 شركة  Chartered  للمحاسبة مع شركة آرثر أندرسون في 

بريطانيا من 1972- 1975؛ ثم عمل مدير  منطقة ومدير مالي 

في شركتني للمقاوالت في دول اخلليج العربي في البحرين وأبو 

ظبي من 1972-   1979؛ عاد إلى القدس في 1979؛ عمل في مجلس كنائس الشرق األوسط، 

ومركز األميرة بسمة  لألطفال املعوقني، ومدرسة سانت جورج في القدس، عني أمني عام جمعية 

الشبان املسيحية في  القدس، وعمل فيها حتى توفي في 27 أيلول/ سبتمبر 1994. 

ناصر،موسى)1895-1971(
ولد في بيرزيت عام 1895؛ درس في مدرسة سانت جورج 

)املطران( في القدس؛ التحق باجلامعة  األمريكية في القاهرة، 

تخرج بكالوريوس في الفيزياء في عام 1914؛ خالل احلرب 

العثماني  للجيش  املدني  الفرع  عمل  في  األولى،  العاملية 

األيام  خالل   درس  ومحاسبة(؛  طبية،  وخدمات  )اتصال، 

األخيرة من  احلرب العاملية األولى االقتصاد والعلوم السياسية 

في مكتبة كلية روبرت في اسطنبول؛ عمل موظفًا  إداريًا في 

عدة مدن فلسطينية خالل االنتداب البريطاني، وكان له دور 
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ناطور،سلمان)1949-(
شهادة  على  حاصل  1949؛  عام  الكرمل  دالية  مواليد  من 

البكالوريوس في الفلسفة من جامعة حيفا عام   1976؛ سكرتير 

جلنة التضامن مع مرتفعات اجلوالن في الثمانيات؛ قيدت حركته 

ولم يسمح له مبغادرة  إسرائيل عام 1982؛ عمل كمحرر ثقافي 

ملجلة اجلديد، مجلية ثقافية باللغة العربية؛ عضو مجلس إدارة 

 عدالة )املركز القانوني حلقوق األقلية العربية في إسرائيل( ملدة 

عام واحد )2000 - 2001( ورئيس  مجلس اإلدارة منذ عام 

ضد  واإلسرائيليني  الفلسطينيني  الكتاب  جلنة  عضو  2003؛ 

الكتابة  في  وتخصص  كاتبًا  عمل  وألجل  السالم؛  االحتالل 

للمسرح مدير مؤسسة إميل توما للدراسات الفلسطينية  واإلسرائيلية في حيفا؛ محرر مجلة 

مدار، مجلة ناطقة باللغة العربية ينشرها )مدار( املنتدى الفلسطيني  للدراسات اإلسرائيلية في 

رام الله؛ ألف أكثر من 25 كتابًا باإلضافة إلى مسرحيات وقام بترجمة بعض  مؤلفات في األدب 

العبري إلى اللغة العربية؛ من منشوراته لم ننسى قصة الرجل القدمية )عربية،   1983(، هل قتلت 

أحدًا هناك؟ )عربية، 1999( باإلضافة إلى ثالث من القصص القصيرة والشعر. 

نالبنديان،غارو)1943-(
ولد في القدس عام 1943؛ بدأ العمل في ستوديو يرغاتيان 

للتصوير في القدس وهو في 13 من عمره  وسرعان ما أصبح 

في  محلية  في صحيفة  له  نشرت  أول صور  ماهرًا؛  مصورًا 

1958، وهو لم يناهز اخلامسة  عشرة من عمره، عندما أرسل 

لتغطية وصول األمني العام لألمم املتحدة داغ همرشولد إلى 

مطار قلنديا  في القدس؛ أمضى الكثير من الوقت في الغرفة 

حول  تقارير   ( للصحف  العراق  من  أفالم  لتحضير  املعتمة 

 الصراع العراقي األردني(؛ بدأ بتجربة الطباعة امللونة، وسرعان 

ما اكتسب خبرة فيها؛ انتقل للعمل مع  استوديو روكسي في 

البلدة القدمية في أواخر 1958؛ كلف مبهام املصور الرسمي 

مللك بلجيكا خالل  زيارته للقدس في نفس العام؛  انضم إلى 

ستوديو ديانا حيث بدأ أيضًا بتحميض الصور امللونة، إذ أن ديانا  كان املختبر الوحيد في املنطقة 

في ذلك الوقت؛ افتتح مع أخيه ماردو ستوديو خاص لهما في القدس  في 1960 للتصوير ومن 

بني اآلخرين ملجلة نيوزويك و مجلة تامي اليف؛ إضافة إلى أعمال البناء حتت قبة  الصخرة؛ فاز 

بالعديد من اجلوائز العاملية في مسابقات كوداك للتصوير؛ عني املصور الرسمي لبطريركية  الروم 

األرثوذكس في 1961، واملصور الرسمي لزيارة البابا يوحنا بولس الثاني لألراضي الفلسطينية 

في   1964؛ كما وصور األفالم وسافر كثيرًا، وجمع العديد من أرشيف صور األراضي املقدسة، 

األردن، مصر،  قبرص؛ صوره استعملت في العديد من الكتب، وقدم صورًا خلمسة وعشرين 

 ،  Richard M. Mackwoski, Eerdmans Pub.co.  ( كتابًا، منها القدس بلد  املسيح

 Betty Baily/ Alison  ( حجاج احلجارة احلية و املسيحيني في  األراضي املقدسة )1980

فرد  الراهب/  واحلاضر   )متري  املاضي  وبيت حلم 2000:   )1998 ،Hilliard, Cassell
 .)1998 ،Palmyra Verlag  ،ستريكرت

النبهاني،محمدتقيالدين)الشيخ()1977-1909(
ولد في إجزم )قرب حيفا( عام 1909؛ درس في األزهر الشريف 

وفي دار العلوم في القاهرة؛ انضم إلى  جماعة اإلخوان املسلمني 

في القاهرة؛ عاد إلى فلسطني وتولى عدة مناصب إدارية في 

تعيينه  والقدس؛ مت  يافا  اخلليل،  حيفا،  في  احملاكم  الشرعية 

قاضيا في احملاكم الشرعية خالل االنتداب  البريطاني؛ جلأ إلى 

بيروت خالل النكبة الفلسطينية عام 1948؛ متكن من العودة 

إلى الضفة الغربية بعد  تقسيم فلسطني وعمل قاضيا شرعيا في 

القدس ومعلما للدين في الكلية اإلسالمية في عمان؛ نشر  كتابا 

حول خالص فلسطني عام 1950؛ انشق عن جماعة اإلخوان 

املسلمني؛ أسس وقاد حزب التحرير  اإلسالمي في القدس عام 1951 داعيا إلى محاربة الغرب 

رئيس ووضع استراتيجيات تأسيس  كلية بيرزيت مع أخته نبيهة ناصر؛ عني في 1944 كواحد 

من بني ثالثة مساعدين للمندوب السامي  البريطاني؛ استقال بعد سنتني احتجاجًا على سياسة 

احلكومة البريطانية في تشجيع الهجرة اليهودية  إلى فلسطني؛ فتح مدرسة في بيته في القدس 

لإلدارة العامة، ثم أغلقها بعد النكبة الفلسطينية عام   1948، انتقل للعيش بشكل دائم في بيرزيت؛ 

تولى مسؤولية إدارة شؤون كلية بيرزيت، خصوصًا بعد وفاة  شقيقته عام 1951؛  بادر إلى 

حشد العديد من أبناء قريته ومتطوعني صغار إلحصاء عدد املهجرين في  نكبة 1948 ) أعطيت 

هذه اإلحصاءات الحقًا للجنة الدولية للصليب األحمر(؛ الحقًا انتخب لواليتني  متتاليتني عضوًا 

في مجلس النواب األردني؛ عمل وزيرًا  للمواصالت، وأشرف على بناء مطار قلنديا؛  عني  مندوبًا 

لألردن لدى لألمم املتحدة مرتني ثم وزيرًا للخارجية؛ تقاعد من احلياة السياسية وركز كل جهوده 

 على تطوير كلية بيرزيت وتطوير برامج التعليم العالي؛ في عام 1962، عني رئيسًا للجنة التعليم 

الكنيسة  في شؤون  نشيطًا  وكان  عمان؛  في  األردنية  اجلامعة  تأسيس  عن  العالي،  ومسئوال 

األسقفية وكان من  بني الذين طالبوا بتعيني أسقف عربي للكنيسة، وجنح في هذا املسعى في 

1958؛ توفي في 26 آب/  أغسطس 1971.  

 

 

ناصر،نبيهة)1891-1951(
من مواليد رام الله عام 1891؛ تلقت تعليمها في مدرسة بيت 

حلم الثانوية؛ ثم انضمت إلى شقيقتها  وديعة في السودان إلكمال 

تعليمها وتطوير مهاراتها؛ أسست، مع صديقتها املعلمة رتيبة 

بيرزيت عام 1924 بهدف  العائلة في  بيت  شقير، مدرسة  في 

الصعوبة  من  كان  وقت  )في  للتعلم  الفرصة  الشابات  إعطاء 

 مبكان إيجاد أية مدارس في املنطقة(؛ عملت كمدرسة ومديرة 

للبنات  واحدة  مدرستني  ثانويتني،  إلى  تطورت  )والتي  املدرسة 

واألخرى لألوالد، ثم أصبحت كلية متوسطة مبساعدة شقيقها، 

موسى ناصر،  وفي عام 1974 أصبحت جامعة بيرزيت(؛ كانت 

ناشطة سياسيًا تدافع عن الوحدة العربية كوسيلة  ملواجهة التهديدات الوشيكة التي كانت تواجه 

الفلسطينيني؛ شاركت في أحد املؤمترات النسائية  العربية وأبرزها مؤمتر القاهرة عام 1938؛ 

توفيت عام 1951. 

ناصرالدين،طالل)1949-(
في  الفرير  مدرسة  في  درس  1949؛  عام  القدس  مواليد  من 

القدس؛ حاصل على شهادة املاجستير في  الكيمياء من اجلامعة 

األميركية في بيروت عام 1974؛ منذ شهر آذار/ مارس 1984، 

شركة  إدارة  مجلس  ورئيس  املدير  التنفيذي  منصب  يشغل 

الصناعات الدوائية الفلسطينية في بيرزيت، أكبر شركة لتصنيع 

 األدوية في فلسطني؛ رئيس مجلس إدارة شركة الطبع والنشر 

الفلسطينية منذ شهر آذار/ مارس 1993؛  أحد مؤسسي وعضو 

مجلس إدارة بال تريد )حزيران/ يونيو 1997 - آب/ أغسطس 

للصناعات  الفلسطيني  االحتاد  منصب  رئيس  شغل  1998(؛ 

املعايير  نائب  رئيس مؤسسة  مارس 2003(؛ شغل منصب  آذار/   - أغسطس 1999  )آب/ 

الفلسطينية  )نيسان/ إبريل 2001 - آذار/ مارس 2003(؛ عضو مجلس إدارة  وكالة تشجيع 

االستثمار الفلسطينية منذ آب/ أغسطس عام 2000، صندوق االستثمار الفلسطيني منذ  تشرين 

األول/ أكتوبر 2002، شركة تطوير املناطق الصناعية الفلسطينية منذ أيلول/ سبتمبر 2003، 

وبال  تل منذ أيار/ مايو 2004؛ رئيس مجلس إدارة  Petropal-Hebron  منذ أيلول/ سبتمبر 

2003، مركز معن  للتطوير منذ أيار/ مايو 2004؛ ولوتس لالستثمار املالي منذ كانون الثاني/ 

يناير 2005؛ رئيس جلنة ورئيس  مجلس إدارة بنك الرفاه منذ أيلول/ سبتمبر 2005. 
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و العودة إلى اإلسالم الصحيح لتحرير فلسطني  واستبدال نظام احلكم األردني بحكومة إسالمية، 

وجرى اعتقاله لفترات متقاربة؛ انتقل إلى سوريا ولبنان  عام 1952-1953 داعيًا لنشر فلسفة 

حزب التحرير اإلسالمي بإقامة »اخلالفة اإلسالمية«؛ انتقل أيضا إلى  العراق ومصر؛ توفي في 

بيروت عام 1977؛ من بني دراساته نظام احلكم في اإلسالم.  

النبهاني،يوسف)1932-1849(
ولد في إجزم، قضاء حيفا عام 1849؛ درس في األزهر الشريف 

في القاهرة من سنة 1866-1872؛ عاش  في عكا ثم ُعنّي قاضيا 

في احملكمة الشرعية في جنني؛ عمل محررا لصحيفة اجلوانب 

في  القسطنطينية بني 1876-1978؛ عنّي قاضيًا شرعيًا في 

املوصل، حيث عاش بني األكراد ملدة 15 شهرًا؛  انتقل ملدة وجيزة 

إلى اسطنبول، حيث عاش بني 1880- ثم عاد  إلى فلسطني 

1882، مكرّسا وقته  للكتابة عن مواضيع إسالمية متفرقة؛ عني 

رئيسًا للمحكمة   اجلنائية في الالذقية بني 1882-1887؛ رئيس 

 احملكمة اجلنائية في بيروت، حيث عاش ملدة 20 عاما وكتب عددًا 

من املجلدات؛ بعد اإلعالن عن  الدستور العثماني عام 1908، انتقل إلى اململكة العربية السعودية 

حيث عاش في املدينة املنورة؛ عاد  إلى فلسطني بعد احلرب العاملية األولى؛ توفي عام 1932.  

نتشة،رفيقشاكر)1934-(
من مواليد اخلليل عام 1934؛ حاصل على شهادة املاجستير 

في العلوم السياسية من جامعة القاهرة  وعلى شهادة دكتوراه 

من جامعة موسكو؛ عمل مديرًا ملكتب وزارة التربية القطرية زهاء 

أربعة عشر عامًا   )1956 - 1970(؛ انتخب في اللجنة املركزية 

التحرير  أيار/ مايو 1980؛ أول ممثل ملنظمة  حلركة فتح في 

في  عضوًا  انتخب  السعودية؛  العربية  اململكة  في   الفلسطينية 

املجلس التشريعي الفلسطيني )حركة  فتح( عن منطقة اخلليل 

كانون  في  جرت  التي  الفلسطينية  التشريعية  االنتخابات  في 

الثاني/ يناير عام   1996؛ مت تعيينه وزيرًا للعمل في السلطة الوطنية )1998 - 2000(؛ ثم عني 

وزيرًا للزراعة في حزيران/  يونيو 2002 وأيضًا في 30 نيسان/ إبريل 2003؛ انتخب رئيسًا 

للمجلس التشريعي الفلسطيني في  تشرين الثاني/ نوفمبر 2003 ؛ بقي في املنصب حتى شهر 

آذار/ مارس 2004؛ يرأس احملكمة الثورية  حلركة فتح في األراضي احملتلة؛ ألف عدة كتب في 

التاريخ الفلسطيني، منها إسرائيل: مشروع  تسوية، القدس إسالمية، سلطان عبد احلميد  الثاني 

وفلسطني، واإلسالم وفلسطني. 

نتشة،عبدالرحمن)2001-1939(
عام 1939؛  )يناير(  الثاني  كانون  في 12  اخلليل  مواليد  من 

عمان،  في  معهد  املعلمني  من  التربية  في  دبلوم  على  حاصل 

األردن، عام 1959؛ عمل مدرسًا في اخلليل لفترة قصيرة،  ثم 

تابع دراساته في  جامعة دمشق، سوريا، وحصل على بكالوريوس 

في احلقوق عام 1966؛ سجنته السلطات اإلسرائيلية  مدة أربعة 

أعوام )1968 - 1972(؛ ثم مارس مهنة احملاماة )1972 - 

1974(؛ عاد للعمل في مجال التربية  فيما بعد؛ شغل منصب 

سكرتير املركز الطبي اخليري في اخلليل، ومدير احتاد خريجي 

جامعة اخلليل  زهاء أحد عشر عامًا )1974 - 1985(؛ سكرتير 

احتاد اجلمعيات اخليرية ملدة عام واحد )1975 - 1976(،  وأمني صندوق جمعية تنظيم العائلة 

منذ عام 1982؛ في عام 1985 أصبح مدير مركز األبحاث الحتاد  خريجي اجلامعة في اخلليل 

)حتى عام 1988(؛ مدير املدرسة النموذجية الحتاد خريجي اجلامعة منذ  عام 1988؛ عضو 

مجلس أمناء جمعية امللتقى الفكري منذ عام 1993؛ توفي في اخلليل عام 2001 

نتشة،مصطفىعبدالنبي)1930-(
من مواليد اخلليل عام 1930؛ أنهى دراسته األولى في مدارس 

اخلليل، ثم تابع دراسته العليا وحصل  على شهادة بكالوريوس 

في الهندسة الكيمائية عام 1956 من جامعة القاهرة؛ ثم شهادة 

انتخب  عام 1960؛  هولندا  من  الصناعية  في  اإلدارة  دبلوم 

نائبًا لرئيس بلدية اخلليل عام 1980  وبقي في املنصب  حتى 

عام 1983 عندما قامت السلطات اإلسرائيلية بعزل املجلس 

الوفد  الفلسطيني- األردني  البلدي املنتخب؛ عني عضوًا في 

املشترك إلى مؤمتر مدريد للسالم عام 1991 حتى استقالته 

من الوفد عام   1992؛ عينته السلطة الوطنية الفلسطينية رئيسًا 

لبلدية اخلليل في نيسان/ إبريل 1994 حتى 2006؛  كان عضوًا في املفاوضات الفلسطينية 

اإلسرائيلية التي أدت إلى اتفاقية اخلليل في كانون الثاني/ يناير  عام 1997؛ رجل أعمال ناشط 

 في عدة صناعات )مبا فيها قطع احلجارة والتعليب(: مدير شركة الصناعات  الزراعية في اخلليل. 

النجاب،سليمانرشيد)أبوفراس()1934-2001(
الشيوعي  إلى احلزب  انضم  عام 1934؛  قرية جبيا  في  ولد 

العام؛ مت اعتقاله  بعد اإلطاحة  األردني وأصبح نائب األمني 

بحكومة سليمان النابلسي في نيسان 1957 وسجنه ملدة ثمان 

سنوات في سجن اجلفر  في الصحراء األردنية؛ كان نشطًا في 

اجلبهة الوطنية الفلسطينية؛ أحد أبرز الفلسطينيني املطلوبني 

لدى  إسرائيل بعد احتالل عام 1967؛ نشط في حركة املقاومة 

ضد قوات االحتالل؛ اعتقلته سلطات االحتالل  اإلسرائيلية عام 

إلى  1974 ووضع حتت االعتقال اإلداري ملدة تسعة أشهر 

أن قررت سلطات االحتالل  إبعاده في شباط/فبراير 1975؛ 

مت تعيينه ممثاًل للحزب الشيوعي لدى اللجنة التنفيذية ملنظمة 

التحرير  في نيسان/ابريل 1987 )حتى وفاته عام 2001(؛ شارك في تأسيس حزب الشعب 

الفلسطيني مع  بشير البرغوثي عام 1991؛ انتخب عضوًا في اللجنة املركزية واملكتب السياسي؛ 

أحد تسعة أعضاء  اللجنة التنفيذية ممن وقعوا على وثيقة يعارضون فيها اتفاقية أوسلو الثانية 

في 4 تشرين األول/أكتوبر   1995؛ توفي جراء مرض السرطان في الواليات املتحدة بتاريخ 12 

آب/أغسطس عام 2001؛ دفن في رام  الله بتاريخ 18 آب/أغسطس 2003.  

النجار،تغريدعارف)1951-(
ولدت في عمان عام 1951؛ حصلت على شهادة البكالوريوس 

اجلامعة  من  وعلم  نفس  تربية  ودبلوم  اإلجنليزية  اللغة  في 

من  أطفال  قصص  كاتبة  1973؛  في  بيروت  في  األمريكية 

1991، ألفت ونشرت 30 قصة  لألطفال، من قصصها التي 

ترجمت إلى لغات أخرى ) من خبأ خروف العيد؟( ) وقصة 

الغول( التي مت  حتويلها إلى فيلم كرتون وإلى مسرحية وترجمت 

إلى اللغة الصينية ونشرت في صحيفة ثقافية؛ كتبت  خمس 

قصص لسلسة مواد قرائية ملرحلة ما بعد األمية بالتعاون مع 

مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية  في الدول العربية ومؤسسة نور احلسني في 1996؛ ولها ورقة 

عمل بعنوان صناعة كتاب الطفل العربي  في ندوة حتت رعاية اجلمعية الثقافية العربية في 2002، 

و أدب األطفال األردني بني احلاضر واملستقبل  في 2005؛ شاركت في عدة ورشات عمل محلية 

وعاملية منها، ورشة عمل لليونسكو في بيروت للكتاب  واملصورين العرب في 2004؛ شاركت في 

ورشة عمل للكتاب الدوليني في هوجن كوجن لكيفية الدخول  لعالم األطفال في 2005، شاركت 

في مهرجان صور من الشرق األوسط في الدمنارك في 2006؛ قدمت  ورقة عمل بعنوان ثقافة 

الطفل واملستجدات العصرية مندوبة عن ال UNDP  في مؤمتر الطفولة اخلليجي  األول في دبي 

2006 حتت شعار »الطفولة مسؤولية مشتركة«؛ شاركت في برنامج املكتبة العاملية في  السويد 

في مهرجان القراءة في 2006 ؛ ورشة عمل بعنوان كيف نقوم بدعم وتطوير ونشر وتوزيع كتب 

 األطفال بالتعاون مع املؤسسة السويدية )سيدا( باإلسكندرية وآنا ليند فاونداشن لتنمية القراءة 

في  مصر واألردن ولبنان وفلسطني وسوريا في 2007؛ شاركت في معارض كتب إقليمية وعاملية 
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منها معرض  بولونيا الدولي في إيطاليا في 2000، ومعرض فرانكفورت الدولي في 2004 و 

2005؛ عضو في جلنة  حتكيم في بيروت للمشروع الثاني لدعم أدب األطفال في لبنان في 2007؛ 

عضو في جلنة حتكيم في  مهرجان القاهرة السينمائي لألطفال؛ مديرة دار السلوى للدراسات 

والنشر وعضو في رابطة الكتاب  األردنيني.    

جنار،عريبعارف)1947-(
ولدت في القدس، في 1947؛ أنهت دراستها الثانوية ثم اجلامعية 

على  بداية  الثمانينات؛ حصلت  في  بيرزيت  جامعة  في  األولى 

شهادة بكالوريوس في األدب اإلجنليزي من اجلامعة األمريكية 

في بيروت في   1986؛ عملت مع التلفزيون األردني في عمان، 

كاتبة  ثم   ،)1970  -1968( لألخبار  وأفالم  فيديو  مخرجة 

كما  1975(؛   -1970( األطفال  لبرامج  ومخرجة   سكريبت 

األطفال  اليونيسيف  لقسم  الدولية  للمنظمة  مستشارة  وعملت 

في  أشهر   6 ملدة  املتحدة  العربية  اإلمارات  في  ظبي  أبو  في 

1974- 1975؛ تابعت تعليمها  في الواليات املتحدة وحصلت 

على املاجستير في فنون اإلعالم واالتصاالت من جامعة انديانا،  بلومينغتون، ي 1977؛ عادت إلى 

الضفة الغربية وعملت محاضرة من 1983- 1986؛ وعملت بشكل جزئي  كمحررة ومصورة ملكتب 

العالقات العامة في جامعة بيرزيت ومساعدة لنائب الرئيس من 1984- 1985؛  حصلت على 

موقع مساعدة مدرب في جامعة انديانا خالل 1986- 1987؛ ثم مدربة في جامعة شرق  كاروالينا  

من 1988- 1991؛ منذ 1991 عملت أستاذة مساعدة في الصحافة في قسم االتصال في 

 جامعة  Northern Illnois  في الواليات املتحدة؛ ؛ عملت كحكم ملسابقة التصوير الفوتوغرافي 

شهادة  على  منذ 1991؛ حصلت    Northern Illnois  رابطة صحيفة الصحفي  ألعضاء 

الدكتوراه من كلية الصحافة في  جامعة انديانا في 1992؛ أستاذة زائرة في جامعة نيويورك، 

أجنلوس(؛  )لوس  كاليفورنيا  وجامعة  هاواي  نيويورك،  وجامعة  في  هاميلتون  وكليو  وهارفارد، 

حصلت على منحة كجائزة للبحث حول الضفة الغربية  خالل السنة الدراسية 1999- 2000؛ 

وعملت في مجلس صحافة اجلامعة في جامعة  Northern Illnois   منذ 2003؛ عضو في 

جمعية تعليم الصحافة واالتصال اجلماهيري، كولومبيا، رابطة االتصال الدولي مقرها  واشنطن، 

ومنتسبة في مؤسسة النساء حلرية الصحافة؛ عرضت صورها الفوتوغرافية في عدة  مناسبات؛ 

ألفت العديد من املقاالت والكتب في مواضيع متعلقة باملرأة واإلعالم، وشاركت مع كيتتي  وارنوك 

      .)1992  Utah  في تأليف صور املرأة الفلسطينية )جامعة

النجار،محمديوسف)أبويوسف()1929– 1973(
في  الثانوي  تعليمه  أكمل   ،1929 عام  )املجدل(  يبنا  في  ولد 

غزة  في  رفح  إلى  مخيم  القدس؛ جلأ  في  اإلبراهيمية  املدرسة 

إثر النكبة الفلسطينية عام 1948؛ عمل مدرسًا في املخيم حتى 

 1951 من  املسلمني  اإلخوان  جماعة  انضم  إلى  1956؛  عام 

-  1958؛ اعتقلته وسجنته السلطات املصرية في العام 1954 

املجلس  في  عضوًا  انتخب  السياسي؛  لنشاطه  سنتني   ملدة 

البحر إلى  التشريعي في غزة؛ في عام 1957 غادر  غزة عبر 

سوريا، فاألردن، فقطر، حيث عمل في اإلدارة التعليمية؛ ترك 

جماعة اإلخوان  املسلمني وساهم في إنشاء حركة فتح في أواخر 

اخلمسينات؛ كان له دور نشط في إنشاء تنظيمات  فلسطينية في السعودية وقطر؛ عمل كمدرس؛ 

عضو في اللجنة املركزية حلركة فتح منذ نشأتها حتى  استشهاده؛ انتخب عضوًا في اللجنة 

التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية في اجللسة اخلامسة  للمجلس الوطني الفلسطيني ) 1- 4 

شباط/فبراير 1969(؛ قائد ورئيس القيادة التنفيذية ملنظمة أيلول  األسود ) 1970- 1974(؛ 

إنهاء  )التي تشكلت في عام 1973  للتفاوض حول  الفلسطينية  اللبنانية  للجنة  رئيسًا  انتخب 

االشتباكات بني منظمة التحرير والقوات اللبنانية في لبنان(؛ أصبح رئيس جهاز األمن  اجلديد 

التابع حلركة فتح في أيلول 1971، ومنسق العاصفة )اجلناح العسكري لفتح(؛ أصبح رئيس 

 القسم السياسي ملنظمة التحرير الفلسطينية في كانون الثاني 1973؛ ترأس الوفد الفلسطيني 

في  املؤمتر اإلسالمي الرابع لوزراء اخلارجية في بنغازي ليبيا من 24- 26 آذار 1973؛ أصبح 

لبنان؛ اغتيل مع زوجته وقادة آخرين  الفلسطينية في  للشؤون  العليا  اللجنة  السياسية  رئيس 

 )كمال عدوان وكمال  ناصر( على يد القوات اإلسرائيلية في بيروت في 10 نيسان/ أبريل 1973.

نخلة،خليل)1943-(
من  الثانوية  على شهادته  عام 1943، حصل  الرامة  في  ولد 

البكالوريوس  وعلى  شهادة  الناصرة،  في  يوسف  مار  مدرسة 

في علم االجتماع من جامعة سانت جون مينيسوتا، الواليات 

املتحدة األمريكية   )1967(؛ عمل كمساعد مدرس في قسم علم 

اإلنسان في جامعة انديانا، بلومينغتون، من 1969-   1972؛ 

حصل على الدكتوراه في اإلنثروبوجليا االجتماعية- الثقافية 

من جامعة انديانا في 1973؛ أصبح  أستاذا مساعدًا في قسم 

علم االجتماع في جامعة سانت جون من 1972- 1979؛ وكان 

واإلنثروبولوجيا  االجتماع  علم  قسم  زائرًا  في  أستاذًا  أيضًا 

 The ( في جامعة حيفا خالل 1975-1976؛  كما عمل منسق ميداني  في صندوق القدس

Jerusalem Fund ( في واشنطن  العاصمة، وطور برنامج املنح من 1979-   1980؛  أصبح 
مدير مؤسسة الدراسات العربية، بلمونت، ماساتشوستس، الواليات املتحدة األمريكية،  وأدار 

املؤسسة في مراحلها املبكرة )1980- 1982(، ثم أنضم لها كزميل أبحاث )1982- 1984(؛ 

تولى  وظيفة مدير جمعية التعاون في جنيف، سويسرا من 1984- 1993(، عاد إلى الضفة 

الغربية كمستشار  في برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ) UNDP ( ملركز الهندسة والتخطيط في 

رام الله عام 1994؛ ومستشار  ملكتب ممثلية اللجنة األوروبية في القدس من 1994- 1998؛ كان 

لفترة قصيرة مدير برنامج األمم  املتحدة اإلمنائي في القدس في 1995؛ عمل منسق التخطيط 

التربوي في مركز تطوير املنهاج  الفلسطيني في 1996، وكمدير عام لوزارة التعليم العالي في 

األمريكية  العربية  اجلامعة  أمناء  في   1998؛ عضو مجلس  الله  رام  في  الفلسطينية  السلطة 

في جنني من 2000- 2002؛ عضو اللجنة التوجيهية  إلستراتيجية التعليم العالي الفلسطيني 

)مستشار لوزير التربية والتعليم العالي( من 2000- 2002؛  رئيس جلنة االعتماد وضمان اجلودة 

ملؤسسات التعليم العالي من 2000- 2004؛ عضو املجلس  االستشاري لوزارة شؤون املرأة 

منذ آذار / مارس 2004؛ مستشار وزارة شؤون املرأة في 2004؛ مدير  مركز القطان لتطوير 

التعليم من منتصف 2004 حتى آذار/ مارس 2005؛ أصدر العديد من الدراسات  واملقاالت 

وألف وحرر العديد من الكتب، إصداراته تضمنت علم االجتماع للفلسطينيني )مع إلياس زريق، 

 لندن و نيويورك: كروم هلم و سانت مارتن برس،1980(، منظمات السكان األصليني في فلسطني 

  )القدس: جمعية امللتقى الفكري العربي، 1990( و أسطورة التنمية الفلسطينية: املعونة السياسية 

 واخلداع الدائم. رام الله )االجنليزية مؤسسة باسيا: والعربية مؤسسة مواطن، 2004(.   

نخلة،عيسى)1915-2003(
ولد في بيت ساحور عام 1915؛ تخرج من جامعة لندن بشهادة 

بكالوريوس في القانون؛ ممثل الهيئة  العربية العليا لفلسطني في 

نيويورك من 1947- 1948؛ ممثل االحتاد العربي في أمريكا 

الالتينية، مقرها  بيونس آيرس، األرجنتني، من 1956 – 1957، 

برتبة وزير مفوض؛ كبير مستشاري برنامج األمم املتحدة  للوفد 

الفلسطيني؛ ممثل الهيئة العربية العليا لفلسطني في نيويورك 

العديد من جلسات  الستينات حتى وفاته؛  حضر  بدايات  من 

أمام  فلسطينية  وقدم شهادات  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية 

اللجنة اخلاصة  لألمم املتحدة بشأن فلسطني أكثر من خمسني 

العالم  الفلسطينيني وعدد  آخر من نقابات احملامني في  مرة؛ كان عضوًا في نقابة احملامني 

العربي؛ كان أيضًا عضوًا في اجلمعية األمريكية للقانون الدولي و  جمعية القانون الدولي في 

لندن؛عمل كمستشار قانون لعدد من الوفود العربية في االحتاد األوروبي؛  مؤلف انسيكلوبيديا 

قضية فلسطني في مجلدين ؛ توفي في 29 آذار 2003.   

نزال،درويش)1938-2002(
من مواليد قلقيلية عام 1938؛ حاصل على شهادة البكالوريوس 

الطب من جامعة عني شمس  بالقاهرة عام 1964؛ عمل  في 

كطبيب في الكويت ملدة عامني؛ ثم  في املجلس األميركي للطب 

الداخلي   )1967 - 1972(؛ رئيس قسم الطب الداخلي والقلب 

في مستشفى املقاصد بالقدس في عام 1972؛  فتح عيادة خاصة 

في رام الله؛ رئيس قسم الطب الداخلي في مستشفى املقاصد من 
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عام 1986؛  رئيس مجلس اخلدمات الصحية ورئيس مجلس أمناء جامعة بيرزيت منذ عام 1988؛ 

 رئيس اللجنة العلمية  للجمعية الطبية منذ عام 1991؛ توفي في 28 شباط/ فبراير عام 2002. 

نزال،ليلىعاهد
من مواليد فلسطني؛ حاصلة على شهادة البكالوريوس )1974( 

جامعة  من  علم  االجتماع  في   )1976( ماجستير  وعلى 

 University of Tennessee in Knoxville  وفي وقت 

 University  الحق حصلت على دكتورا   )1986( من جامعة

of Pennsylvania  في فيالدلفيا؛ درّست في عدة جامعات، 
مبا فيها  جامعة بيرزيت، جامعة كاليفورنيا في لوس أجنلوس، 

جامعة برغهام ينغ، جامعة اخلليل في القدس،  جامعة بن غوريون 

في الصحراء، مؤسسة التنتور املسكوني للدراسات الالهوتية، 

جامعة أوتا، وجامعة  هارفرد؛ زميلة في مؤسسة آسنب للدراسات 

 Association for  Personalities & Psychotherapy  اإلنسانية؛ عضو مؤسس لـ

in Zurich؛ أستاذة مرافقة في علم االجتماع في جامعة القدس  بالقدس؛ لها عدة مقاالت 
نشرت في الكتب والدوريات ومؤلفة )مع زوجها نافذ نزال كتابًا بعنوان القاموس  التاريخي لفلسطني 

 .  )1997 , )Scarecrow Press 

نزال،املتوكلسعديبكرطه)املتوكلطه()1958-(
من مواليد قلقيلية عام 1958؛ حاصل على شهادة البكالوريوس 

في الفنون من جامعة بيرزيت عام 1981؛  عمل كمدرس للغة 

 1984( واحد  عام  ملدة  الله  رام  في  املجتمع  كلية  في  العربية 

- 1985(؛ اعتقله  السلطات اإلسرائيلية بصورة متكررة حالل 

العام )1988 - 1989( ووضع حتت االعتقال اإلداري ثم اإلقامة 

 اجلبرية؛ أصبح محررًا رئيسيًا في مكتب اخلدمات الصحافية 

)العودة( الذي أسسته رميوندا الطويل  وإبراهيم قراعني بالقدس 

األدبية؛  والدراسات  الشعر  أيضًا  كتب  1992(؛    -  1985(

انتخب رئيسًا الحتاد  الكتاب الفلسطينيني )1987 - 1995(؛ أكمل دراساته العليا وحصل على 

ماجستير في الفنون والنقد من  جامعة اليرموك، األردن، عام 1993؛ نائب وزير في وزارة اإلعالم 

الفلسطينية )1994 - 1998(؛ شغل  منصب رئيس )البيت الفلسطيني للشعر( في رام الله منذ 

عام 1998؛ عضو احتاد الصحافيني  الفلسطينيني، جمعية الفلكلور الفلسطيني، واحتاد الكتاب 

الفلسطينيني؛ عضو مجلس أمناء املسرح  الوطني الفلسطيني بالقدس، مسرح القصبة، مسرح 

السرج، وفرقة الصمود للفنون؛ مشرف عام ورئيس  حترير املجلة الثقافية الشعراء؛ منح جائزة من 

جامعة بيرزيت عام 1983 باإلضافة إلى اجلائزة األولى  للشعر الفلسطيني عام 1990؛ انتخب 

أمينًا عامًا الحتاد الكتاب الفلسطينيني عام 2005؛ تابع دراساته  ونال شهادة دكتوراه في الفنون 

واألدب عام 2005 من جامعة الدول العربية، مؤسسة األبحاث والدراسات  العربية بالقاهرة؛ نشر 

عدة أعمال، مبا فيها فصول احلياة واملوت )1987(، الرياح النارية القادمة )1995(،  احلليب 

األسود )1999(، والرمح نفس الشيء )2004(. 

نزال،محمود)1963-(
من مواليد عمان عام 1963 لعائلة تعود جذورها إلى قلقيلية؛ 

في  كراكي  التحق  بجامعة  الكويت؛  في  الثانوية  دراسته  أنهى 

الباكستان وحصل على شهادة ماجستير في الكيمياء؛ انضم 

إلى احلركة اإلسالمية  وكان ناشطًا بني الطالب املغتربني في 

في  املسلمني  الطالب  الحتاد  عامًا  أمينًا  انتخب  الباكستان؛ 

 الباكستان؛ بدأ العمل مع حركة املقاومة اإلسالمية )حماس( منذ 

عام 1989؛ عارض عملية أوسلو؛ أعلن  في عمان عام 1993 بأن 

حماس ستدعم إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع 

غزة كخطوة  أولى نحو حترير كافة أراضي فلسطني؛ انتقل من 

عمان إلى دمشق؛ في  السنوات األخيرة، نشط في  لقاءات احلوار الفلسطيني بني الفصائل 

 واألحزاب حول وقف االشتباكات النار باإلضافة إلى مباحثات  الوحدة الفلسطينية؛ يقيم قي بيروت. 

نزال،نافذ)1941-(
شهادة  على  حاصل  1941؛  عام  القدس  مواليد  من 

البكالوريوس عام 1967، وعلى شهادة املاجستير  عام 1969 

شهادة  على  ثم  نيويورك،  جامعة  من  السياسية  العلوم  في 

في  تاون  جورج  من  جامعة  التاريخ  في   )1974( الدكتوراه 

درّس  األميركية؛  املتحدة  بالواليات  )العاصمة(  واشنطن 

جامعة  بنسلفينيا،  في  يورك  منها  كلية  جامعات،  عدة  في 

كاليفورنيا،  ساوث  جامعة  أجنلوس،  لوس  في  كاليفورنيا 

في  العبرية  اجلامعة  بيرزيت،  جامعة  برغهام  ينغ،  جامعة 

التنتور  الصحراء،  مؤسسة  في  غوريون  بن  القدس، جامعة 

أسنب  مؤسسة  في  زمياًل  هارفرد؛  وجامعة  أوتا،  جامعة  الالهوتية،  للدراسات   املسكوني 

الدراسات األمنية  برنامج  الغربية،  الدراسات األمنية الشرقية  للدراسات  اإلنسانية، مؤسسة 

الدولية في مركز  ودروولسون؛ له منشورات في الكتب والدوريات بشكل مكثف؛ مؤلفة كتاب 

بعنوان الهجرة الفلسطينية  من اجلليل )مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1978(؛ مؤلف )مع 

 .  )1997  , )Scarecrow Press  لفلسطني القاموس  التاريخي  بعنوان  كتابًا  ليلى(  زوجته 

 

نسيبة،أنورزكي)1913-1986(
من مواليد القدس عام 1913؛ درس في كلية الروضة والكلية 

العربية بالقدس؛ حاصل على شهادة  املاجستير في القانون من 

كلية كوينز في كامبردج باململكة املتحدة عام 1934؛ عاد إلى 

فلسطني  وأصبح قاض الصلح في القدس؛ انضم إلى احلزب 

في  كمسئول  أراضي  عمل  احلسيني؛  جمال  برئاسة  العربي 

عام  العليا  العربية  للجنة  سكرتيرًا  عني  1936؛  عام  القدس 

في  سكرتيرًاً  عني  ألـ    1948؛  حرب  في  ساقه  فقد  1946؛ 

مجلس وزراء حكومة عموم فلسطني الذي تأسس في غزة عام 

1948؛ انتخب  عضوًا في مجلس النواب األردني عن القدس عام 1950؛ رئيس الوفد العربي في 

جلنة الهدنة املختلطة  اإلسرائيلية األردنية عام 1951؛ من شهر أيلول/ سبتمبر 1952 عني أكثر 

من مرة وزيرًا في احلكومات  األردنية كوزير لدفاع ثم للتنمية وإعادة اإلعمار )1952 - 1954(، 

ووزيرًا للتربية؛ عني عضوًا في مجلس  األعيان في آذار/ مارس 1953 )استقال عام 1954(؛ 

عضو مؤسس للحزب الدستوري العربي الذي  تأسس عام 1956 حتت إشراف توفيق أبو الهدى؛ 

عني محافظًا للقدس )1962 - 1965(؛ أعيد تعيينه  في مجلس األعيان األردني عام 1963؛ عني 

سفيرًا لألردن في بريطانيا )1965 - 1967(؛ شارك في  تأسيس أول هيئة إسالمية عليا وأول 

جلنة توجيه وطني في القدس في أعقاب حرب حزيران/يونيو   1967؛ انتخب رئيسًا ملجلس أمناء 

 شركة كهرباء القدس في بداية الثمانيات؛ توفي في القدس في  تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1986. 

نسيبة،حازمزكي)1922-(
من مواليد القدس عام 1922؛ تلقى تعليمه الثانوي في كلية 

 -  1936( خالل  األعوام  مبصر  اإلسكندرية  في  فيكتوريا 

1940(؛ حاز على عدة بطوالت وطنية وعاملية في التنس، مبا 

وفي   ،1942 عام  القدس  عام   1938،  اإلسكندرية  في  فيها 

بيروت عام 1943؛ حصل على شهادة بكالوريوس في العلوم 

السياسية  من اجلامعة األميركية في بيروت )1940 - 1943(؛ 

التحق مبعهد احلقوق الفلسطيني في القدس   )1943- 1948( 

أيضًا على شهادة  القانون؛ حصل  في  وحصل على شهادة 

بالواليات  جيرسي  نيو  ودروولسون  في  جامعة  من    MPA 

املتحدة األميركية عام 1952، وعلى شهادة ماجستير )عام 1953( ودكتوراه   )عام 1954( 

من الدائرة السياسية في جامعة  Princeton University؛ شغل منصب وزيرًا للخارجية 

في  األردن  )1962   -   1966(؛ ثم وزيرًا للبالط الهاشمي ومستشارًا سياسيًا للملك حسني 

ووزيرًا للتنمية  وإعادة اإلعمار )1967 - 1968(؛ عني سفيرًا ملصر  )1969 - 1971(، لتركيا 

)1971 - 1972(، إليطاليا،  سويسرا والنمسا )1972 - 1974(؛ ممثاًل دائمًا لألردن لألمم  

املتحدة )1976 - 1982( )مبا فيها دورة  خدمة في  UNSC  ميثل الكتل العربية واآلسيوية(؛ 
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عضو مجلس األعيان األردني )1982 - 1989(؛ ألف عدة  كتب، مبا فيها أفكار القومية العربية 

  Quartet Publishers (   وفلسطني واألمم املتحدة ،)صحافة جامعة كورنل، الواليات املتحدة(

1980( باإلضافة  إلى ترجمة كتابني من اللغة العربية إلى اللغة االجنليزية: فلسفة  القانون في 

اإلسالم )تأليف صبحي محمصاني( استقاللية احلركات في عرب شمال إفريقيا )تأليف عالل 

 الفاسي(. 

نسيبة،سريأنور)1949-(
من مواليد القدس عام 1949؛ أنهى دراسته األولية في مدارس 

القدس؛ ثم درس السياسة، وعلم  النفس، واالقتصاد في جامعة 

أكسفورد، وحصل على شهادة بكالوريوس عام 1971؛ عمل مع 

كصاحب  املقاالت  من  سلسلة  نشر  و  للوقود  أبو  ظبي  شركة 

عامود ألخبار أبو ظبي؛ حاز على منحة دراسية  ملتابعة دراساته 

دكتوراه  على شهادة  عام 1974 وحصل  الدكتوراه  في  العليا 

في الفلسفة اإلسالمية من  جامعة هارفارد عام 1978؛ عاد إلى 

الضفة الغربية وعمل محاضرًا في الفلسفة في جامعة بيرزيت 

ملدة  اثني عشر عامًا )1978 - 1990(؛ درّّس أيضًا الفلسفة 

اإلسالمية في اجلامعة العبرية في القدس؛ في  بداية الثمانيات ساعد في تنظيم نقابة املعلمني 

في بيرزيت وترأس النقابة ثالث دورات؛ أحد مؤسسي  احتاد  املوظفني في قطاع التعليم للضفة 

االستشارية  املجموعة   مؤسس  ورئيس  املقدسة؛  األراضي  صحافة  خدمات  رئيس  الغربية؛ 

الفلسطينية، ونفذ مشاريع أبحاث عن إدارة البنية التحتية الفلسطينية؛  من الرواد في احلركة 

الوطنية الفلسطينية الذين عقدوا لقاءات وحوارات مع اإلسرائيليني وكان من أبرزها  مباحثات مع 

مندوب في حزب الليكود، )موشيه عميراف(، في شهر أيلول/ سبتمبر عام 1987، مع  فيصل  

احلسيني و صالح زحيكة؛ في عام 1987؛  قام بتأسيس أول جلان »فنية« متخصصة في  جميع 

مناهي احلياة الفلسطينية من أساتذة اجلامعات واملهنيني من  كافة أنحاء الضفة الغربية خالل 

 االنتفاضة األولى وهدفت إلى ترميم البنية التحتية الفلسطينية بشكل ناشط وبناء األساس لدولة؛ 

 أغلقت السلطات االحتالل مكتبه الصحفي في حزيران/ يونيو عام 1989؛ ومنعت نشرته باللغة 

االجنليزية  Monday Report  من الصدور في وقت الحق من ذلك العام؛ أسس مركز القدس 

للدراسات اإلستراتيجية   )مقدس( عام 1990؛ اعتقل في كانون الثاني/ يناير عام 1991 بتهمة 

»التخابر مع جهات خارجية« أثناء  أزمة اخلليج األولى وسجن لثالثة أشهر )تبنته مؤسسة آمنستي 

الدولية كسجني الضمير(؛ عضو جلنة  التوجيه للوفد الفلسطيني – األردني املشترك إلى مؤمتر 

مدريد للسالم الذي عقد في 30 تشرين األول   )أكتوبر( عام 1991؛ كتب عشرات املقاالت وألف 

مع مارك هيللر كتابًا بعنوان )ال بوق، ال طبل( )1991(  مطالبًا بحل إقامة دولتني جنبًا إلى جنب؛ 

عني رئيسًا جلامعة القدس في شباط/ فبراير عام 1995؛ في  تشرين األول/ أكتوبر 2001 

عينه الرئيس ياسر عرفات مسؤوالً عن ملف القدس في منظمة التحرير  الفلسطينية بعد وفاة 

فيصل احلسيني في أيار/ مايو في نفس العام؛ عني سكرتيرًا للجنة القدس )كجزء  من اللجنة 

التنفيذية ملنظمة  التحرير الفلسطينية( في حزيران/ يونيو 2002، وكمسئول في منظمة  التحرير 

الفلسطينية لشؤون القدس على املستوى غير الوزاري في تشرين األول/ أكتوبر عام 2002؛ 

 أغلقت مكاتب اجلامعة عدة مرات من قبل اإلسرائيليني منذ عام 2002 بحجة أنها متثل نشاط 

السلطة  الوطنية الفلسطينية في القدس؛ قاد مبادرة مدنية غير حزبية مع آمي ايلون )عضو حزب 

العمل  اإلسرائيلي( لتعبئة الدعم الشعبي واإلسرائيلي إلقامة دولتني جنبًا إلى جنب، في حزيران/ 

يونيو 2003؛  أصدر ونشر مع أنطوني ديفيد كتابًا باللغة اإلجنليزية عن سيرته الذاتية بعنوان 

  )A  Palestinian life( Once Upon A country  )نيويورك 2007(. 

       

نسيبة،محمدزكي)1937-(
من مواليد القدس عام 1937؛ تلقى تعليمه في مدرسة سانت 

جورج )مدرسة املطران( في القدس؛  أكمل تعليمه الثانوي في 

بريطانيا؛ التحق بجامعة شيفيلد، اململكة املتحدة وحصل على 

شهادة في  الهندسة املدنية؛ أصبح مسؤوالً في قسم الهندسة 

في  الضفة   الهندسة  دائرة   ترأس  األردني؛  العربي  اجليش 

والهندسة  املقاوالت  شركة  أسس  1965(؛   -  1960( الغربية 

احملدودة عام 1965؛ كان عضوًا في  فريق مهني مكون من ثالثة 

أعضاء كلفته الهيئة اإلسالمية العليا للتحقيق في حريق املسجد األقصى  في القدس في 21 

نيسان/ إبريل عام 1969؛ طور وشيد مشروع إسكان عربي في القدس )عرف بـ   عمارات نسيبة 

أو حي نسيبة(، يوفر إسكانًا ألكثر من 2.000 شخص؛ عضو في املجلس اإلسالمي  األعلى في 

القدس منذ عام 1986؛ عضو في مجلس األوقاف اإلسالمي األعلى بالقدس منذ عام 1986؛ 

 انتخب نائبًا لرئيس املجلس اإلسالمي األعلى عام 1993 وشغل منصب قائم بأعمال الرئيس 

عام 1997؛  عضو في جلنة ترميم وبناء املسجد األقصى، القدس؛ رئيس سابق ملجلس أمناء كلية 

العلوم  والتكنولوجيا في القدس؛ احد مؤسسي ورئيس سابق جلامعة القدس؛ رئيس وعضو في 

العديد من  املؤسسات اخليرية في القدس والضفة الغربية؛ شيد وأدار مع عائلته فندقًا سياحيًا 

في حي الشيخ  جراح عرف باسم  فندق الدار في القدس؛ انتخب رئيسًا لصندوق القدس في 

املؤمتر الشعبي  الفلسطيني حول القدس في شباط/ فبراير 2008. 

نسيبة،نهاد)1926-1999(
من مواليد القدس عام 1926؛ انضم إلى املقاومة الفلسطينية في 

أوائل األربعينات؛ التحق بكلية  الهندسة العسكرية في  اجليش 

السوري عام 1948؛ شارك في معارك مرتفعات اجلوالن في 

 اخلمسينات؛ منح رتبة رائد وعني قائدًا للقطاع الشمالي جلبهة 

اجلوالن عام 1959؛ انتقل إلى األردن عام   1964 حيث انضم 

إلى حركة التحرير الوطنية )فتح(؛ أصبح رئيسًا لدائرة التدريب 

العسكري وزعيمًا  لعمليات حركة فتح؛ عني عام 1970 قائدًا 

التحرير  منظمة  لقوات  قائدًا  عني  املسلح(؛  )الكفاح  لقوات 

 الفلسطينية بعد مغادرة قادة املنظمة وقوات املقاومة األردن عام 

1970 )حتى عام 1979(؛ مت ترقيته  إلى رتبة لواء وعني مستشارًا عسكريًا للرئيس ياسر عرفات 

عام 1982؛ توفي في 18 كانون األول/  ديسمبر عام 1999. 

النشاشيبي،أنور)1913-2005(
ولد في القدس عام 1913؛ درس احلقوق في السوربون في 

باريس، وفي جامعة لندن؛ معلق الشؤون  اخلارجية خلدمات البث 

الفلسطينية القسم العربي في اإلذاعة الفلسطينية في القدس من 

1938-  1939؛ عضو في خدمات البث الفلسطيني من 1939- 

1941؛ عمل في املكاتب العربية التي أسسها  موسى العلمي في 

لندن والواليات املتحدة األمريكية؛  انتخب رئيسًا للجنة أصحاب 

والتي تأسست في 1949 بهدف  العربية في  القدس  األمالك 

استرداد األمالك العربية في املناطق في املدينة؛ مفوض إيجار 

 وعضو اللجنة االستشارية للقوى العاملة للحكومة الفلسطينية، 

عمل محام ومدعي عام في القدس؛  عني وزيرًا للعدل في احلكومة األردنية عام 1963؛ كتاباته تضمنت: 

 من ميونخ إلى وارسو )عربي، 1939(،  دراسة ميدانية وطنية )عربي، 1949(؛ توفي في 2005. 

النشاشيبي،راغب)1882-1951(
ولد في القدس في 1882؛ درس الهندسة املدنية في جامعة 

اسطنبول؛ عاد وأصبح مهندس مقاطعة  في القدس في العهد 

البرملان  في  للقدس  انتخب ممثاًل  عام 1914،  في  العثماني؛ 

العثماني حتى   1918؛ كان وبقي طوال حياته زعيمًا معارضًا 

لعائلة احلسيني؛ أصبح رئيسًا لوزارة األشغال العامة  العثمانية؛ 

كان عضوًا في املؤمتر السوري العام في 1919؛ قبل منصب 

رئيس بلدية القدس خلفًا  ملوسى كاظم احلسيني )باشا( منذ 

أيار/ مايو 1920 وحتى كانون الثاني/ يناير 1935؛  انتخب 

رئيسًا  لبلدية القدس في عام 1927 في أول انتخابات بلدية منذ 

بداية االنتداب البريطاني؛ أصبح رئيسًا ملؤمتر  رؤساء البلديات الفلسطينيني في نفس العام؛ كان 

عضوًا  في الوفد الفلسطيني إلى لندن في  العشرينات ثم في الوفد الفلسطيني الرابع إلى لندن 

في آذار/ مارس 1930؛ أسس وقاد حزب الدفاع  الوطني في 2 كانون األول/ ديسمبر 1934؛ 
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كان عضوًا في الهيئة العربية العليا برئاسة احلاج أمني  احلسيني في عام 1936؛ استقال من 

الهيئة العربية العليا؛ عني من قبل امللك عبد الله مفوضًا ساميًا  إلعادة تأهيل الالجئني في  آب/ 

أغسطس 1949؛ كما وعني أول حاكم عام لفلسطني العربية في أيلول/  سبتمبر 1949؛ عني في 

كانون الثاني/ يناير 1950 حارسًا على األماكن املقدسة في القدس برتبة وزير؛  ثم عني وزيرًا 

للزراعة األردني ثم وزيرًا للمواصالت، توفي بالسرطان في كانون الثاني/ يناير 1951. 

النشاشيبي،رناغالب)1962-(
ولدت في القدس عام 1962؛ وأنهت دراستها األولى في كلية 

بجامعة  والتحقت  1978؛  عام  القدس  في  للبنات  الشميدت 

على شهادة  الفترة من 1978-1982 وحصلت  بيرزيت خالل 

البكالوريوس في ادارة االعمال؛ وتابعت دراستها اجلامعية في 

بشهادة  وتخرجت  املتحدة؛  الواليات  في  انديانا  والية  جامعة 

برنامج  في  شاركت  1982؛  عام  االرشاد  في  املاجستير 

الدكتوراه في العالج التعبيري من جامعة ليزلي في والية بوسطن 

في الواليات املتحدة عام 2005؛ عملت موظفة تسجيل في كلية 

الى  انضمت  1982-1984؛  عام  من  القدس  بجامعة  اآلداب 

العاملة من عام 1987-1992؛  الفلسطينية  املرأة  الفلسطيني واحتاد جلان  الشيوعي  احلزب 

تولت ادارة مركز الفلسطيني لالرشاد من عام 1988؛عملت محاضرة في االرشاد وعلم النفس 

في الكلية اإلبراهيمية في القدس من عام 1992-1998؛  ترشحت النتخابات املجلس التشريعي 

الفلسطينية األول عام 1996 عن قائمة احلزب الشيوعي الفلسطيني في القدس، ولكن لم يحالفها 

احلظ؛ تعمل محاضرة في جامعة بيرزيت في دائرة التربية وعلم النفس من عام 1997، عضو 

في عدد من املؤسسات الفلسطينية وعضو في اللجنة التنفيذية لشبكة املنظمات الفلسطينية غير 

احلكومية؛ شاركت في فعاليات عدد من املؤمترات املهنية والسياسية وحقوق االنسان؛ قدمت عدة 

اوراق عمل عن: املرأة الفلسطينية والتطوير، احلواجز النفسية بني الفلسطينيني واالسرائيليني 

معيق أمام السالم؛ وغيرها من املواضيع.

نشاشيبي،عزمي)1903-1995(
الكلية  في  املبكر  تعليمه  تلقى  1903؛  في  القدس  في  ولد 

األدب  1917،  درس  في  تخرج  اسطنبول،  في  السلطانية 

والفلسفة في اجلامعة األمريكية في بيروت )1919( وفي جامعة 

لندن، تخصص صحافة  وعلوم سياسية في 1930؛ بدأ حياته 

املهنية كمحرر للنسخة اإلجنليزية األسبوعية لصحيفة فلسطني 

 الصادرة في يافا بعد 1929؛ عمل سكرتيرًا للوفد الفلسطيني 

الرابع إلى لندن في 1930؛ أصبح موظفًا  في حكومة االنتداب 

البريطانية  للقنصلية  صحفيًا  وملحقًا   :1931 في  البريطانية 

العامة في بيروت في   1938؛ انضم ثانية إلى حكومة االنتداب 

البريطاني كمساعد في شؤون اإلعالم ومراقب صحافة مسؤول 

 عن منطقة يافا- تل أبيب في 1940؛ عني مشرفًا على البرامج العربية واإلعالنات خلدمات البث 

 الفلسطيني في 1944؛ حصل على جائزة االستقالل األردني في 1945 وجائزة من احلكومة 

البريطانية  في 1946؛ أصبح عضوًا في نادي الروتاري في 1932 ورئيسها في 1944؛ وعضو 

في النادي الرياضي  اإلسالمي في يافا؛ عينه امللك عبد الله األول حاكمًا ملدينة رام الله في 15 

أيار/ مايو 1948؛ رئيس الوفد  األردني إلى جلنة الهدنة املختلطة في 1949؛ توفي في 1995. 

النشاشيبي،عصاممفيد)1951-2003(
  ولد في القدس عام 1951؛ أمضى طفولته في القدس حتى انتقلت 

عائلته إلى الكويت في 1963؛  حصل على شهادة البكالوريوس 

في الهندسة الكهربائية من جامعة لندن في 1974؛ خالل دراسته 

قاد  منظمة الطالب العرب في لندن في بداية السبعينات؛ ثم عمل 

في الكويت كمهندس كهربائي حتى  مغادرته إلى الواليات املتحدة 

 Chapel  ،األمريكية ليكمل تعليمه في جامعة نورث كارولينا

Hill، حصل على  ماجستير في إدارة األعمال في 1979؛ عمل في عدة شركات، من ضمنها 
بنك  Booz-Allen & Hamilton  ،  Chase Manhattan  ، آرثر يونغ وشركاؤه، وآرثر 

أندرسون وشركاؤه، بعضها مع تعيينات في اخلارج   )مثل: أستراليا، وسيريالنكا، واندونيسيا، 

ومصر(؛ أصبح مواطنًا أمريكيًا، أنشئ شركته املالية اخلاصة،  مجموعة صندوق النقل األمريكي 

) American Fund Transfer Group (، في 1992؛ من الدعاة حلقوق  الفلسطينيني 

وقضايا احلقوق اإلنسانية األخرى، وداعيًا حلق العودة؛ كان ناشطًا مع مؤسسة »األمريكيون 

مدير  التمييز؛  األمريكان ضد  العرب  مجلس جمعية  ) AMEU («؛ عضو  األوسط   والشرق 

 ) www.deiryassin.org ( في 1995،  بدايتها  منذ  الذاكرة«   ياسني  في  »دير  مشروع 

مؤسسة مهداة لذكرى ضحايا مجزرة دير  ياسني 1948؛ كاتب حر لقضايا الشرق األوسط 

)كتب حتت االسم املستعار   Masai Kenyata (؛ توفي  بنوبة قلبية في بيته في أطلنطا، 

جورجيا، في 28 آب/أغسطس 2003.      

   

النشاشيبي،فخري)1899-1941(
ولد في بغداد في 1899؛ عمل في حكومة االنتداب البريطاني 

في بداية العشرينات؛ عمل في الغرفة  العربية التجارية في يافا؛ 

انضم إلى الثورة العربية في 1936؛ دعم مشروع جلنة بيل 

البريطانية  )خطة  التقسيم( األولى في 1937 تولى قيادة حزب 

الدفاع الوطني في 1938؛ جنا من عدة محاوالت اغتيال في 

 أواخر الثالثينات؛ انتقل إلى بغداد )فيما بعد سوريا ولبنان( 

السالم«  نظم   «عصابات  حيث  الثانية  العاملية  احلرب  خالل 

لتجنيد فلسطينيني للقتال إلى جانب قوات احللفاء؛ أصدر كتابًا 

عنوانه قبور الشهداء  في فلسطني )1938(؛  اغتيل في بغداد 

في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر  1941؛ دفن في القدس. 

النشاشيبي،محمدإسعاف)1882-1948(
في  الفرير  مدرسة  في  درس  في 1882؛  القدس  في  ولد    

القدس واملدرسة البطركية في بيروت، حيث  تعلم على يد أبرز 

خبراء اللغة العربية من أمثال إميل البستاني؛ أعرب عن وعيه 

ملخاطر ومعارضته  للصهيونية منذ 1909 في عمله األدبي 

)الساحر واليهودي(؛ عاد إلى القدس وشغل نفسه باألعمال 

 األدبية والفلسفة حتى نهاية احلرب العاملية األولى؛ علم اللغة 

العربية مع آخرين في الكلية العربية في  القدس؛  كان يعرف 

القدس  في  الرشيدية  ملدرسة  مديرًا  أصبح  العربية؛  بأديب 

األدبي  للمنتدى  العاملية  األولى؛ عضو مؤسس  احلرب  بعد 

في 1918؛ بنى قصرًا في القدس وضمنه مجموعة من الكتب  اخلاصة والنادرة في العلم والفقه 

واألدب العربي التي يرتادها الكثير من العلماء الزائرين )اليوم حتول  القصر إلى مركز إسعاف 

النشاشيبي الثقافي، يقع في حي الشيخ جراح(؛ عمل مدة 9 سنوات مفتشًا  للتربية في عهد 

االنتداب البريطاني، حيث ساهم في حتسني املنهاج والكتب؛ انتقل إلى القاهرة في   1947، 

خطط للعودة إلى فلسطني عندما تتحسن األوضاع ولكنه توفي؛ كان يوصف »بقاموس عربي 

 متحرك«؛ كان عضوًا في اجلمعية العلمية العربية في دمشق؛ كان كاتبًا وألف عدة كتب، منها 

قلب عربي  وعقل أوروبي )1923( واإلسالم الصحيح )1935(؛ توفي في 18 كانون أول/يناير 

1948 في القاهرة؛ دمرت  مكتبته القيمة خالل النكبة الفلسطينية عام 1948. 

النشاشيبي،محمدزهدي)1925-(
ولد في القدس في 1925؛ عضو في حزب البعث في سوريا؛ 

ترأس القسم االقتصادي وعضوية منظمة  التحرير الفلسطينية 

)اللجنة التنفيذية( منذ عام 1960؛ عضو  املجلس املركزي 

ملنظمة التحرير  الفلسطينية؛ تولى رئاسة الصندوق القومي 

الفلسطيني في عمان وتونس؛ عضو املجلس األعلى  للسلطة 

الفلسطينية ملخيمات الالجئني، عاد إلى فلسطني بعد توقيع 
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يدخل  تنفيذية  جلنة  عضو  كأول  أريحا  طريق  عن  حزيران/يونيو   1994  في  أوسلو  اتفاقيات 

فلسطني؛ عني وزيرًا للمالية في السلطة الوطنية  وعمل في هذا املنصب منذ 1994 وحتى 2000؛ 

تولى رئاسة مجلس أمناء جامعة القدس منذ عام 2004  وحتى عام 2006. 

النشاشيبي،مفيدسعيدأحمد)1915-1999(
  ولد في القدس عام 1915؛ والد عصام مفيد النشاشيبي؛ 

بدأ  القدس؛  )املطران(  في  جورج  مدرسة سانت  من  تخرج 

الدراسة في اجلامعة األمريكية في القاهرة ولكنه انقطع عندما 

مصر؛  في  البريطاني  االحتالل  مظاهرة  ضد  لتنظيمه  أبعد 

املدنية من كلية روبرت في  الهندسة  حصل على شهادة في 

 اسطنبول؛ عاد إلى القدس في 1936 وعمل مهندس بيئة لبلدية 

القدس حتت االنتداب البريطاني؛ في   1943 أسس مع حيدر 

عبد الشافي، ومخلص عمر، وإميل توما، وإميل حبيبي  عصبة 

التحرر  الوطني، كان من بني الذين التقوا سرًا مع املمثل املناوب اليوغسالفي بعثة األمم املتحدة 

) UNSCOP (   واقترحوا حاًل فيدراليًا لفلسطني والتي عرفت فيما بعد برأي األقلية في بعثة 

ال  UNSCOP  التي اقترحت  تقسيم فلسطني إلى دولتني؛ ساعد في إصدار رخص املطاعم 

والفنادق ليطور صناعة السياحة في  القدس الشرقية؛ أصبح مدير اخلدمات الهندسية في األونروا 

في عام 1949؛ أشرف على تشييد املنازل  لالجئني التي ال تزال تستخدم حتى اليوم؛ أكمل دراسته 

عن طريق منحة منظمة الصحة العاملية في   1952 وحصل على درجة املاجستير في الصحة العامة 

من جامعة نورث كار والينا في شابيل هيل؛ انتقل  مع عائلته من القدس إلى الكويت في 1962 

ليحصل على منصب مدير مشروع بناء شبكة الصرف  الصحية الكويتية؛ لم يستطع العودة إلى 

القدس عندما انتهى املشروع نتيجة االحتالل اإلسرائيلي  للقدس الشرقية في 1967، فانتقل أواًل 

إلى لبنان في بداية 1970، ثم إلى كاليفورنيا في الواليات  املتحدة في بداية الثمانينات؛ كرس 

نفسه للبحث في تاريخ فلسطني وتسجيل االنتهاكات اإلسرائيلية  حلقوق اإلنسان الفلسطيني؛ عاد 

إلى القدس في كانون أول/ ديسمبر 1996 لتعزيز ودعم مؤسسة دير  ياسني في الذاكرة؛ توفي 

في 24 آذار/ مارس 1999. 

النشاشيبي،ناصرالدينفؤاد)1920-(
ولد في القدس في 1920؛  درس في مدارس القدس وتخرج 

من املدرسة الرشيدية  عام 1936؛ أكمل  دراسته في اجلامعة 

الوطنية في عاليه في لبنان وتخرج في 1938؛ ثم درس االقتصاد 

والعلوم السياسية  في اجلامعة األمريكية في بيروت، ونال شهادة 

املاجستير عام 1943؛ أصبح عضوًا في مكتب جامعة  الدول 

إذاعة فلسطني  العربية عام 1945؛ عمل كمحلل سياسي في 

1946؛ عمل رئيسًا للمراسم  امللكية في الديوان الهاشمي في 

األردن من 1949- 1951؛ أصبح املدير العام لإلذاعة األردنية 

في   1952؛ صحفي في صحيفة أخبار اليوم  من 1953- 1958؛ عني من قبل الرئيس املصري 

جمال عبد  الناصر ليصبح رئيس حترير صحيفة اجلمهورية، حيث عمل فيها من 1959- 1966؛ 

عني سفيرًا متجوالً  جلامعة الدول العربية في 1966؛ الحقًا عمل مراساُل دبلوماسيُا لصحيفة 

األهرام املصرية لعدة سنوات؛  اجرى العديد من املقابالت الصحفية ونشرها مع معظم القادة 

العرب والشخصيات العاملية؛ كتب العديد  من املقاالت وما يزيد على 40 كتابًا، من ضمن الكتب، 

خطوات في بريطانيا )1949(، و عندما يدخلون  التاريخ )1956(، و فلسطني والوحدة )1959(، و 

دعنا ال نتكلم بالسياسة ) 2001(، وكتابه باللغة  اإلجنليزية صوت القدس اآلخر: راغب النشاشيبي 

واالعتدال في السياسة الفلسطينية، 1920- 1948   )1990(. 

نصار،ساذج)1900-(
ولدت في حيفا عام 1900؛ وهي كرمية بديع الله أفندي بهائي 

جنل البهائي الكبير مؤسس البهائية؛  تخرجت من مدرسة راهبات 

الناصرة في حيفا؛ اشتركت عام 1921 مع نخبة من السيدات 

عام  وساهمت  اإلسالمية؛  الفتاة  تهذيب  تأسيس  جمعية  في 

1929 في تأسيس جمعية االحتاد النسائي العربي  الفلسطيني؛ 

وشاركته  الكرمل  جريدة  صاحب  نصار  جنيب  من  تزوجت 

في حترير اجلريدة ؛وأيضًا في احلركة  الوطنية التي بسببها 

اعتقلتها سلطات االنتداب البريطاني؛ وبقيت في املعتقل من 

شهر آذار 1939 حتى  شباط 1940؛ عملت سكرتيرة لالحتاد 

النسائي في حيفا؛ وشاركت في املؤمتر النسائي العربي الثاني 

 املنعقد بدار االوبرا امللكية ودار االحتاد النسائي املصري بالقاهرة في كانون أول 1944. 

نصار،فؤاد)1914-1976(
االنتداب  عام 1914؛ عارض سياسيات  الناصرة  مواليد  من 

البريطاني واحلركة الصهيونية وانضم إلى  املقاومة عام 1929؛ 

قائد مجموعة فدائية خالل ثورة عام 1936 وعمل مع اللجنة 

العربية العليا العربية؛  اعتقله البريطانيون ولكنه متكن من الفرار 

إلى العراق؛ عاد إلى فلسطني عام 1943؛ انتخب عضوًا في 

 اللجنة املركزية لعصبة التحرر الوطني )احلزب الشيوعي( في 

مؤمتره األول الذي عقد في حيفا عام   1944؛ سكرتير مؤمتر 

العمال العرب عام 1945؛ كان جزءًا من التيار في عصبة التحرر 

الوطني التي وافقت  على مشروع التقسيم في مؤمتره العام الذي عقد في كانون الثاني/ يناير 

عام 1948 وفيه انتخب األمني  العام األول للحزب الشيوعي األردني الذي تطور بعد انضمام 

الضفة الغربية إلى األردن عام 1951؛  اعتقلته السلطات األردنية لنشاطاته السياسية حتى عام 

1956 عندما مت اإلفراج عنه من قبل حكومة  سليمان النابلسي؛ نفي عام 1957؛ قاد اجلناح 

في احلزب الشيوعي األردني الذي انحاز إلى النضال  املسلح  guerilla activities  والتي 

تبنت سياسة من التكيف إزاء النظام األردني )جناح احلركة اآلخر قاده  فهمي السلفيتي(؛ شكل 

في عام 1969 قوات األنصار  )التي حلّت بعد ثالث سنوات(؛ ساعد في  تأسيس اجلبهة الوطنية 

الفلسطينية عام 1973؛ كان أول عضو في احلزب الشيوعي األردني يتم قبوله  في املجلس 

الوطني الفلسطيني عام 1973؛ توفي عام 1976. 

نصار،مهامستكلم)1954-(
من مواليد القدس عام 1954؛ حاصلة على شهادة البكالوريوس 

تخصص فيزياء من جامعة بيرزيت عام   1976؛ عضو منتخب في 

مجلس الطلبة؛ عملت كأستاذة؛ عضو اللجنة التمثيلية ألساتذة 

املدارس  اللوثرية منذ عام 1983؛ تابعت دراساتها وحصلت على 

شهادة دبلوم في التربية من جامعة بيرزيت عام   1985؛ سجنت 

في عدة مناسبات ألسباب سياسية؛ عملت كمنسقة العالقات 

العامة الحتاد جلان املرأة  الفلسطينية منذ عام 1984؛ عضو 

مؤسس للجان اإلعالم الحتاد جلان املرأة الفلسطينية )1985 

-   1988(؛ عضو في احتاد أساتذة املدارس اخلاصة )1986 

- 1990(؛ عضو جلنة التنسيق الدولية للمنظمات  غير احلكومية حول قضية فلسطني منذ عام 

1989؛ عضو اللجنة التنفيذية الحتاد جلان املرأة الفلسطينية   )انضمت إلى اجلبهة الشعبية 

لتحرير فلسطني( منذ عام 1990. 
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نصار،جنيب)1865-1947(
من مواليد عني عينوب، لبنان، عام 1865؛ درس في لبنان؛ عمل 

في  عمل  ثم  طبريا؛  االسكتلندي  في  املستشفى  في  كصيدلي 

مجال الزراعة؛ مؤسس )في حيفا عام 1908( ومحرر الكرمل، 

بسيطرة  تتعلق  قضايا  تعالج  فلسطينية  مجلة  أسبوعية  أول 

البريطانية  بإغالقها  احلكومة  قيام  )حتى  الصهيونية  احلركة 

القوة  الفلسطينيني؛ كان  عام 1940(؛ لقب بشيخ الصحافيني 

الرئيسية وراء تأسيس عدة  مؤسسات في حيفا هدفت إلى تقييد 

بيع األراضي للمنظمات  الصهيونية منذ عام 1910؛ نشر كتابًا 

 بعنوان الصهيونية: تاريخها، أهدافها وأهميتها )1911( وفيه 

يصف الصهيونية كحركة عنصرية تهدف إلى  إبدال الفلسطينيني في األراضي املقدسة؛ انحاز 

إلى برنامج المركزية فلسطني ولكنه حافظ على والئه  للعثمانيني باإلضافة إلى الوطنية الفلسطينية؛ 

سجنته السلطات العثمانية في دمشق عام 1918؛  أسس احلزب العربي في الناصرة في نفس 

العام؛ سافر إلى الكرك، األردن، عام 1924 مع الشاعر  الفلسطيني مصطفى وهبي التل مطالبًا 

بالوحدة العربية؛ له عدة روايات ومسرحيات باإلضافة إلى عدة  مقاالت ناقدة عن الصهيونية؛ توفي 

في حي الشيخ في حيفا في 28 كانون األول/ ديسمبر عام 1947. 

نصر،)احلاج(أمنيإبراهيمنصراحلسن)1917-1989(
رئيسًا   1976 عام  في  انتخب  1917؛  عام  قلقيلية  في  ولد 

لبلدية قلقيلية؛ بقي رئيسًا للبلدية حتى عام   1982 عندما قامت 

السلطات اإلسرائيلية بإقالته و جميع رؤساء البلديات املنتخبني 

في الضفة الغربية،  كان عضوًا في جبهة الصمود والتصدي التي 

كانت تضم رؤساء بلديات قلقيلية، نابلس، عنبتا، بيت جاال،  بيت 

ساحور، جنني، رام الله، البيرة؛ فرضت عليه سلطات االحتالل 

في  اجلبرية؛ عضو  النتخبني  اإلقامة  البلديات  رؤساء  بقية  مع 

املجلس الوطني الفلسطيني؛ توفي في 22 شباط/فبراير 1989 

وقد فرضت   سلطات احلكم العسكري نظام منع التجول على 

املدينة وذلك ملنع تكرميه إلى مثواه األخير.  

نصرالله،إبراهيم)1954-(
من مواليد عمان عام 1954 لعائلة تعود جذورها إلى قرية البريج 

الوحدات لالجئني  القدس؛ نشأ وترعرع في  مخيم  بالقرب من 

في األردن؛ تلقى تعليمه في مدارس الوكالة؛ حصل على شهادة 

تدريس من  معهد التدريب في املخيم؛ عمل كمدرس في اململكة 

العربية السعودية ملدة عامني )1976 - 1978(؛  عاد إلى األردن 

الدستور  فيها صحيفة  مبا  عدة صحف،  في  وعمل كصحفي 

أصدر بعنوان روايته األولى،  آفاق و احلساد )1978 - 1996(؛ 

منح جائزة عرار األدبية في األردن عام 1991؛ عمل في مؤسسة 

خالد  شومان دار الفنون، مركز للفنون والثقافة في عمان، منذ 

عام 1996، شغل منصب مدير الشؤون الثقافية  للمؤسسة؛ عضو احتاد الكتاب األردنيني واالحتاد 

العام للكتاب العرب؛ يعمل أيضًا كمصور وأقام معارض عام   1995 )األردن( وعام 2004 )جنوب 

كوريا(؛ عضو في املجلس الفخري جلمعية عمان التعاونية لصانعي  األفالم عام 2004؛ عضو 

القصائد  عدة مختارات  من  نشر  الله؛  رام  في  الثقافي  السكاكيني  ملركز خليل  العامة  الهيئة 

باإلضافة إلى سبع روايات وكتابني لألطفال؛ حاز على عدة جوائز، مبا فيها جائزة سلطان  عويس 

لشعره )عام 1987(، جائزة عرار األدبية )عام 1991(، جائزة تيسير سبول لرواية )عام 1994( 

 واجلائزة الفخرية جلمعية الكتاب األردنيني ثالث مرات لثالث من مختاراته الشعرية؛ من منشوراته 

 Prairies  of Fever  )رواية، 1985( و مرايا املالئكة )شعر(. 

نعواس،عبداللهحنا)1914-1958(
من مواليد القدس عام 1914؛ خريج معهد احلقوق الفلسطيني 

وفي  التربية،  مجال  الصحافة،  في  عمل  عام 1948؛  بالقدس 

السياسة العربية واالردنية؛ من عام 1940 عمل في مركز االذاعة 

العربية  بالقدس؛ عمل أيضًا مترجمًا )اللغة االجنليزية والعربية(؛ من مؤسسي فرعا حلزب البعث 

العربي في رام  الله عام 1952 وأحد مؤسسي )مع عبد الله الرمياوي( صحيفة البعث؛ عضو في 

البرملان االردني في  بداية اخلمسينات؛ نشر، مع عبد الله الرمياوي، كتابًا يحتوي على خطاباتهم 

ومقاالتهم، بعنوان في سبيل  البعث؛ انتقل الى سوريا عام 1957؛ توفي في دمشق نتيجة اصابته 

بنوبة قلبية في 17 أيلول/ سبتمبر  عام 1958. 

نقارة،حنا)1912-1983(
ولد في الرامة، بالقرب من عكا عام 1912؛ انتقلت عائلته إلى 

حيفا في 1919؛ تعلم في مدارس عدة  في حيفا وفي مدرسة 

سانت جورج )املطران( في القدس؛ انتقل إلى اجلامعة الوطنية 

في عاليه، لبنان،  ثم التحق باجلامعة األمريكية في بيروت لدراسة 

الهندسة ولكنه غادر إلى دمشق في 1930 وغير  تخصصه إلى 

احلقوق؛ تخرج عام 1933، عاد إلى فلسطني وعمل كمحام؛ 

كان ناشطًا في ثورة 1936؛  من بني قادة مجتمع النهضة األرثوذوكسي في األربعينات؛ من بني 

املؤسسيني لصحيفة املهماز في   1946 ومحررها السياسي؛ عضو فرع الصندوق العربي في 

حيفا، مارس مهنة احملماة في عكا خالل  حرب 1948 ولم يسمح له بالعودة إلى حيفا بعد ذلك؛ 

انتقل إلى لبنان، وحاول من هناك العودة إلى حيفا  ولكنه أعتقل على يد القوات الصهيونية وسجن 

حتى عام 1951؛ استمر بعمله كمحام، يدافع في قضايا  األراضي داخل اخلط األخضر؛ متكن 

من إقناع فالحني في قرية مجد الكروم رفض الهويات احلمراء املؤقتة   )حامليهم يتم ترحليهم 

قريبًا( و قام بالدفاع عنهم للحصول على هوية زرقاء بدالً منها؛ وكان له دور  مشابهة في إنقاذ 

سكان قرية البعينة من اإلبعاد؛ أحد  مؤسسي جمعية الدفاع عن حقوق األقلية العرب  داخل 

إسرائيل؛  أمن بالعمل املشترك العربي اليهودي لتحقيق العدالة؛ من أول الذين طالبوا في املؤمتر 

 العربي اليهودي في تشرين أول أكتوبر 1954 وشباط/فبراير 1956، باملساواة وحقوق املواطنة 

للعرب  وبوقف احلكم العسكري اإلسرائيلي ومصادرة األراضي؛ توفي في 1983. 

النمر،إحسان)1905-1985(
من مواليد نابلس عام 1905؛ خريج كلية النجاح الوطنية في 

نابلس؛ سجنته السلطات البريطانية ملدة  ثالثة أشهر عام 1929 

ملقاومته سياسيات االحتالل البريطاني والهجرة اليهودية؛ أحد 

شجع  فلسطني؛  في  املسيحية  اجلمعية  اإلسالمية  مؤسسي 

1947؛  عام  الفلسطيني  العربي  التقدم  حزب  تأسيس  فكرة 

 مؤلف عدة منشورات، مبا فيها تاريخ جبل نابلس والبقاع في 

أربعة مجلدات )نابلس، 1974(؛ توفي عام   1985. 

منر،وليدأحمد)أبوعليإياد()1934-1971(
من مواليد عام 1934؛ من قلقيلية؛ درس في قلقيلية وتخرج 

من املدرسة الثانوية عام 1953؛ انتقل إلى  يعقوبة في العراق 

والتحق ببرنامج تدريبي لألساتذة؛ درّس في اجلزائر وحصل 

على تدريب في اجليش  اجلزائري عام 1964؛ زعيم في حركة 

فتح؛ انضم إلى قوات حركة فتح في دمشق عام 1965؛ تولى 

عندما  الزمن  لفترة قصيرة من  فتح  زمام  السلطة في حركة 

عام  ياسر  عرفات  الفلسطينية  التحرير  منظمة  رئيس  اعتقل 

1966 حتى مت اعتقاله شخصيًا؛ انتقل إلى األردن بعد حرب 

ألـ 1967 وأصبح زعيمًا لقوات  الثورة الفلسطينية في عجلون؛ 

كان مسؤوالً عن إدارة معسكر تدريبي للتجنيد في حماة في 

سوريا عام   1968؛ أصبح عضو في اللجنة املركزية حلركة فتح ومت تكليفه باالشراف على احلركة 

في سوريا ولبنان؛  عضو القيادة العامة لقوات املقاومة حلركة فتح العاصفة؛ قتل في عجلون في 

عملية هجومية ضد  الفدائيني في متوز/ يوليو عام 1971. 
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النمري،رحابعبدالقادر)1940-2004(
ولدت في القدس عام 1940؛ حصلت على دبلوم تدريب معلمات؛ 

درست في جامعة بغداد في العراق،  تخرجت ببكالوريوس في 

الفنون اجلميلة عام 1968؛ عادت إلى فلسطني وعملت كمدرسة 

في مدارس  مختلفة في القدس ورام الله؛ عام 1970، عملت 

مدرسة فنون جميلة في مركز لتدريب املعلمات في  األردن؛ الحقًا 

التربية والتعليم األردنية مشرفة تعليم  رشحت من قبل وزارة 

الفنون حملافظة إربد؛  وأشرفت على مدارس في القدس، وعملت 

كمعلمة فنون مع األونروا واليونسكو، وكذلك أخصائية حرف  في 

مدارس األراضي الفلسطينية احملتلة، واألردن، وسوريا، ولبنان، حصلت على شهادة في الطراز 

 املعماري من  Bournemouth College، اململكة املتحدة، في عام 1981، بجانب عملها في 

التعليم،  عملت كفنانة، شاركت في العديد من املعارض الفردية واجلماعية، محلية وخارجية؛ عضو 

في جمعية  الهالل األحمر الفلسطيني، املجتمع البريطاني للفنانني واملصممني، وجمعية الفنانني 

الفلسطينيني؛  عملت في مجلس إدارة مجتمع اإلسكان التعاوني حملافظة أريحا؛ عضو في رابطة 

املرأة املهنية   )رئيسة فرعها في القدس لبعض الوقت(؛ توفيت في تشرين أول/ أكتوبر 2004. 

نوراني،حسنمي)1944-(
من مواليد يافا عام 1944؛ فرّ مع عائلته إلى غزة خالل نكبة 

حصل  دير  البلح؛  في  وترعرع  نشأ  1948؛  عام  فلسطني 

على شهادة الدكتوراه في الفلسفة وعلم النفس؛ عمل ككاتب 

وكصحافي وكمؤلف نصائح  العالج النفسي؛ ترك غزة وعاش 

في اخلارج ألكثر من ثالثني عامًا؛ أسس حزبًا صغيرًا يدعى بـ 

حركة  العدالة واحلرية بهدف بناء مجتمع مدني وأخالقي خال 

من الفساد والعنف؛ رشح نفسه في تشرين  الثاني/ نوفمبر عام 

2004 كمرشح مستقل لالنتخابات الرئاسية بعد وفاة الرئيس 

ياسر عرفات، ولكنه  انسحب بعد شهر ؛ أعلن عن نيته تأسيس »حزب احلب« حملاربة »ثقافة املوت 

والكره في املجتمع  الفلسطيني« في حزيران/ يونيو عام 2005. 

نوفل،خليل)1956-(
من مواليد مخيم جباليا لالجئني عام 1956؛ انضم إلى اإلخوان 

املسلمني عام 1973 ومنعته سلطات  االحتالل من السفر؛ خريج 

مدرسة الفالوجة الثانوية عام 1975؛ حاصل على دبلوم في مسح 

األراضي  عام 1977؛ عضو مجلس إدارة اجلمعية اإلسالمية في 

غزة عام 1979؛ اعتقلته إسرائيل عام 1987 )حتى  عام 1990(، 

نشاطاته  بسبب  عام 1994(  )حتى  عام 1991  أخرى  ومرة 

السياسية؛ شغل منصب رئيس  اجلناح العسكري حلركة املقاومة اإلسالمية )حماس(؛ عضو حزب 

اخلالص الوطني في غزة من عام   1996 وعضو املكتب السياسي للحزب )1998 - 2001(؛ اعتقلته 

قوات األمن الفلسطينية في كانون  األول/ ديسمبر عام 1996؛ ساهم في احلوار الفلسطيني بني 

الفصائل في القاهرة )2004 - 2005(؛  رئيس جمعية أصدقاء الرعايا اخليرية في غزة منذ عام 

 2002؛ عضو مجلس إدارة مبرة الرحمة )مركز  الرحمة( اجلمعية اخليرية في غزة منذ عام 2004. 

نوفل،ممدوح)2006-1944(
من مواليد قلقيلية عام 1944؛ أكمل تعليمه األساسي والثانوي في 

مدارس قلقيلية؛ التحق مبعهد  املعلمني وعمل مدرساً؛ أصبح ناشطًا 

في حركة القوميني العرب عام 1961؛ انتقل إلى الفرع العسكري 

 حلركات »شباب الثأر« و »أبطال العودة« عام 1965؛ أسس جماعة 

مسلحة في منطقة قلقيلية عام   1966؛ ترك مهنة التدريس عام 

1967 لتكريس وقته في اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني؛ ساعد 

في  تأسيس الفرع العسكري للجبهة في األردن عام 1968؛ من بني 

مؤسسي اجلبهة الدميقراطية لتحرير  فلسطني بعد انقسامها عن 

اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني عام 1969؛ عضو في املجلس الوطني  الفلسطيني منذ عام 1971؛ 

اصبح قائداً عسكرياً في اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني عام 1972  وعضو املكتب السياسي 

للجبهة )حتى عام 1988(؛ عضو وفد اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني في  االحتاد السوفيتي في 

تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1974؛ عضو في املجلس العسكري األعلى ملنظمة  التحرير الفلسطينية 

منذ تأسيسه عام 1974؛ أحد قيادي الثورة الفلسطينية في لبنان عام 1986، 1987،   1988؛ 

توسط بني فصائل حركة فتح في لبنان في أواسط الثمانينات؛ ترك لبنان متوجهاً إلى تونس بعد 

 اندالع االنتفاضة األولى في عام 1988؛ عضو في اللجنة العليا للمفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية 

 ومؤمتر مدريد للسالم عام 1991؛ ساعد في تأسيس االحتاد الدميقراطي الفلسطيني )فداء( عام 

1991  وأصبح عضواً في املكتب السياسي لالحتاد؛ عاد إلى الضفة الغربية في 3 آذار/ مارس 

عام 1996 وأصبح  عضواً في اللجنة العليا ملنظمة التحرير الفلسطينية لألمن الوطني الفلسطيني؛ 

أصبح املستشار  السياسي للرئيس ياسر عرفات للشؤون العسكرية؛ محرر عامود  في صحيفة 

األيام؛ عارض عسكرة  االنتفاضة الثانية؛ دعم مبادرة جنيف 2003؛ عضو في مجلس األمن الوطني 

الفلسطيني؛ عمل كمؤلف  مستقل ومحلل سياسي من رام الله؛ نشر عدة مقاالت، دراسات وكتب، مبا 

فيها اتفاقية أوسلو )1995(،  املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية: مدريد - واشنطن )1996(، بحثًا 

عن الدولة )عربية، 2000(،  االنتفاضة: متزيق العملية السلمية )2002(، وانتخاب السيد الرئيس 

 )2005(، توفي في 21 متوز )يوليو(   2006 في عمان، ودفن في رام الله بعد جنازة رسمية حاشدة.

نويهض،عجاج)1896-1982(
عام 1896؛ درس في مدرس  في  لبنان،  املنت،  ولد في رأس 

األصدقاء اإلجنليزية )عرفت كذلك باسم  مدرسة مستر أوليفر( 

في رأس املنت، ثم في مدرسة البروتستانت في برومانه، وبعد 

أن أغلقت في  أعقاب اندالع احلرب العاملية األولى، ذهب إلى 

املدرسة األمريكية في سوق الغرب، حيث تخرج في  عام 1916؛ 

غادر لبنان إلى دمشق بعد احلرب العاملية األولى وأسس – مع 

عبد الله النجار- مجلة القلم؛  كما وانضم ملكتب الترجمة الذي 

يرأسه املؤرخ احلصري؛ انتقل إلى القدس في عام 1920؛ ترجم 

العالم  اجلديد لإلسالم الذي كتبه لوثروب ستودارد ) Lothrop Stoddard ( للعربية )نشر في 

القاهرة، 1952،  وبيروت، 1973(؛ انتسب في معهد احلقوق الفلسطيني في القدس، وتخرج في 

1925؛ عينه احلاج  أمني احلسيني أمني املجلس اإلسالمي األعلى، ثم مفتشًا مساعدًا حملاكم 

الشريعة من 1922-   1932؛ عمل أمني جلان الدستور في املؤمتر اإلسالمي العام في 1931؛ 

استقال من عمله في  املجلس األعلى وبدأ بإصدار  املجلة األسبوعية العرب في 1932- 1933؛ 

ساهم في تأسيس حزب  االستقالل في 1932؛ اعتقلته سلطات االنتداب البريطاني بعد أحداث 

ثورة 1936 وأبعدته إلى أريحا، ثم  صرافند بالقرب من عكا؛ فتح مكتبًا للمحاماة في القدس 

ومارس مهنة احملاماة من 1936- 1939؛ عمل  مديرًا للقسم العربي في راديو فلسطني من 

1940- 1945؛ عاد إلى ممارسة احملاماة من 1945- 1947؛  عمل مديرًا لإلذاعة األردنية في 

رام الله من 1950- 1951، ثم مديرًا إلدارة طباعة املنشورات في 1951؛  عاد إلى رأس املنت، 

وكرس وقته للكتابة احلرة من 1959- 1982؛ انتخب بتوافق اآلراء عضوًا داعمًا  للمؤسسة 

األكادميية العراقية في 1979؛ ألف عشرات املقاالت والعديد من الكتب، منها، أبو جعفر  املنصور 

والعروبة في لبنان )بيروت، 1962(؛ البروتوكوالت املستفادة من حكماء صهيون: النص، الرموز، 

 وأصول التلمود )بيروت،1967؛ عمان 1996(؛ رجال من فلسطني )بيروت، 1981(؛ ستون عامًا 

من قافلة  القومية العربية )سيرة ذاتية( )بيروت، 1993(؛ باإلضافة إلى العشرات من املقاالت 

التي نشرت في  الدوريات والصحف العربية في ما يزيد على عشرات الدول العربية واإلسالمية؛ 

يذكر بكونه خطيبًا ومؤرخًا  ومترجمًا؛ توفي في 1982.   

نيقوال،جبرا)1912-1974(
الشيوعي  احلزب  إلى  انضم  1912؛  عام  حيفا  مواليد  من 

عن  نشرتها  مسؤوالً  وأصبح  مبكر  سن  في  الفلسطيني 

1935؛  عام  يافا  في  كتب  ونشر  ترجم  االحتاد؛  األسبوعية 

 )1942  -  1940( ملدة  عامني  البريطانية  السلطات  سجنته 

الشيوعي  احلزب  ترك  عنه  اإلفراج  ولدى  السياسي؛  لنشاطه 

الفلسطيني ومت  جتنيده في حركة صغيرة  Trotskyist movementعلى يد يغال غلوشتني 

 Yigael Gluckstein  )عرف الحقًا  كــ طوني كليف(؛ عاد إلى احلزب الشيوعي الفلسطيني 

بعد انهيار احلركة في أواخر األربعينات؛ لعب  دورًا قياديًا في املجلة األدبية الشهرية الصادرة 

عن احلزب الشيوعي الفلسطيني، االحتاد في بداية  اخلمسينات؛ وضعته إسرائيل حتت اإلقامة 

اجلبرية بعد حرب ألـــ 1967؛ انضم إلى حركة تروتسكي مرة  أخرى بعد عام 1968 عندما 

ظهرت مرة أخرى حتت اسم ماتسنب في إسرائيل؛ انتقل إلى لندن عام   1970؛ مؤلف عدة مقاالت 

وكتيبات؛ ترجم أيضًا بعضًا من كالسيكيات املاركسية إلى اللغة العربية، توفي  عام 1974. 
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هاشم،إبراهيمعبدالهادي)1886-1958(

ولد في عام 1886 في نابلس؛ تخرج من جامعة اسطنبول في 

ويافا  بيروت  القضاء  بني  في  بعدها  للعمل  انتقل  عام 1910؛ 

لبيروت  أكثر من موقع، فكان مدعيًا عامًا  ودمشق، وعمل في 

ثم ليافا ثم رئيسًا حملكمة  اجلنايات ثم أستاذًا للعلوم اجلزائية 

وعميدًا لكلية احلقوق في اجلامعة السورية التي أصبحت تعرف 

اآلن  بجامعة دمشق؛ عمل مع شكري القوتلي وتوفيق السويدي 

وعوني عبد الهادي وغيرهم على تأسيس  اجلمعية العربية الفتاة؛ 

عند قيام الثورة العربية الكبرى التحق وشارك فيها؛ اختاره األمير 

عبد الله بن  احلسني ليكون أول ناظر )وزير( للعدلية ورئيسًا في 

أول تشكيلة للحكومة غير الرسمية في عام 1921؛  شغل منصب 

مستشار العدلية )وزير( في رابع حكومة رسمية تشكلت في عهد اإلمارة األردنية بتاريخ   10 

آذار/ مارس 1922؛ في األول من شباط/فبراير 1923 شغل منصب مستشار قضائي في 

وزارة مظهر  رسالن، وفي 5 أيلول/ سبتمبر 1923 وزيرًا للعدلية، وفي 3 أيلول/سبتمبر 1927 

عني مديرًا للخزينة   )املالية( ووزيرًا للعدلية؛ وفي 1 أيلول/سبتمبر 1927 عني مديرًا للخزينة مرة 

أخرى، وفي 17 تشرين أول/  أكتوبر وزيرًا للعدلية وقاضيًا للقضاة؛ شكل أول حكومة له في 18 

تشرين األول/ أكتوبر 1933، وشكلها  للمرة الثانية في 19 أيار/ مايو 1945 حيث كان أبرز 

حدث أجنز في عهد حكومته هو اعتراف بريطانيا  باستقالل األردن في عام 1946؛ كان واضع 

أول دستور أردني في عهد اإلمارة في 1947 وأول دستور  ملكي في 1952؛ عني رئيسًا ملجلس 

األعيان في 1951؛ في 1952 كان رئيسًا وعضوًا في مجلس  الوصاية على العرش؛ شكل حكومته 

للمرة الثالثة في 1955، ثم الرابعة في 1956، وشكل حكومته للمرة  اخلامسة في 1957، في 

تلك األثناء اتفقت العائلتني الهاشميتني في األردن والعراق على إقامة احتاد  عربي بني القطرين 

الشقيقني، وقد شكلت اللجان اخلاصة املكلفة بعقد االجتماعات واملباحثات بهدف  الوصول إلى 

اتفاق يتضمن احتاد القطرين وأطلق على هذه اللجان »مجلس االحتاد العربي« وكان هو أحد 

 أعضاء هذا املجلس؛ في 1958 عني نائبًا لرئيس وزراء الدولتني وغادر برفقته كل من سليمان 

طوقان وزير  الدفاع وخلوصي اخليري وزير الدولة للشؤون اخلارجية إلى بغداد بهدف توقيع 

وإقرار بنود االتفاق ووضعها،  وتزامن وجودهم في العراق مع االنقالب العسكري في 1958 بقيادة 

عبد الكرمي قاسم على احلكم  الهاشمي، واستشهد مع سليمان طوقان؛ ترك عدة مؤلفات حقوقية 

في القانون منها: شرج قانون اجلزاء   )أربع مجلدات(، شرح قانون أحكام الصلح املؤقت، احلقوق 

اجلزائية، القواعد األساسية ألصول  احملاكمات اجلزائية. 

هاشم،إحسانشاكر)1908-1976(
ولد في القدس في عام 1908؛ درس وتخرج من مدرسة النجاح 

الوطنية في نابلس، ثم بالكلية العربية  في القدس؛ نال شهادة 

البكالوريوس في التاريخ والعلوم السياسية في 1928 من اجلامعة 

األمريكية في  بيروت ؛ عاد إلى القدس وبدأ حياته املهنية مدرسًا 

في مدرسة الرشيدية؛ ثم عمل في مكاتب االنتداب  البريطانية في 

فلسطني وأصبح األمني السياسي للمفوض السامي؛ عمل حاكم 

منطقة في مدن  مختلفة من 1947- 1953، منها، يافا ونابلس 

وغزة واللد والرملة والقدس؛ أصبح مديرًا لإلذاعة األردنية  في 

عمان في 1953؛ عني وكيل وزارة اخلارجية األردنية في 1953- 

1954؛ ثم عمل سفيرًا في فرنسا   )1954- 1956( واململكة املتحدة )1958- 1959(؛ عني 

عضوًا في مجلس األعيان األردني في 1959؛  عني حاكمًا )محافظ( للقدس في 1960؛ عمل 

سفيرًا في الهند من 1961- 1963؛ توفي في األردن في  أيلول/سبتمبر 1976 ودفن في نابلس. 

 

هاشم،جعفررياض)1913-1997(
إلى  انتقل  فيها؛  تعليمه  وأمت  عام 1913  في  نابلس  في  ولد 

مارس  عام   1939؛  وتخرج  واحلقوق  القانون  ودرس  القدس 

مهنة احملاماة في القدس حتى عام 1945؛ عني قاضيًا للصلح 

في محكمة طول كرم في   1945؛ في أوائل عام 1948 عني 

قاضيًا للصلح في محكمة نابلس حتى أوائل اخلمسينات؛ ثم 

عني عضوًا  في محكمة البداية في نابلس؛ عني رئيسًا حملكمة 

البداية في اخلليل في 1955؛ عني قاضيًا في  محكمة التسوية 

في دائرة األراضي في عمان )1956- 1958(؛ عني رئيسًا 

حملكمة البداية في الكرك ثم  رئيسًا حملكمة البداية في السلط في 1959؛ في عام 1960 عني 

رئيسًا حملكمة  البداية في نابلس  ملدة عام واحد؛ في أواخر 1961 عضو في محكمة االستئناف 

بالقدس وأصبح رئيسًا لها في 1962 حيث  عني مفتشًا عامًا للمحاكم الشرعية في وزارة العدلية 

بعمان؛ انتدب قاضيًا تشريعيًا حملكمة صلح حكومة  البحرين بطريق اإلعارة )1968- 1969(؛ 

عني عضوًا في محكمة العدل العليا والتمييز في عمان حتى  تقاعد في 1971؛ عضو في جلنة 

التعريب والنشر األردنية حتت »نواة مجمع اللغة العربية«، توفي في 13  شباط/فبراير 1997.

هاشم؛عبدالهاديهاشم)1898-1972(
ولد في نابلس في 1898؛ تلقى تعليمه االبتدائي في مدارسها 

ثم أمت تعليمه الثانوي في املدرسة  السلطانية في دمشق؛ تابع 

التحق  القديس فانسينت بدمشق؛  العلمي في كلية  حتصيله 

بعدها  باجلامعة اليسوعية في بيروت حيث حصل على شهادة 

البكالوريوس في الرياضيات بتفوق؛ عمل ضابطًا  مترجمًا في 

والتركية  الفرنسية  اللغتني  يتقن  كان  حيث  التركي؛  اجليش 

باإلضافة إلى العربية؛ عمل في  احلكومة الفيصلية في دمشق؛ 

رحل إلى األردن وعمل في تدريس مادة الرياضيات وبقي مدرسًا حتى  أكمل سن التقاعد؛ توفي 

في عمان في 15 حزيران/يونيو 1972؛ بعد وفاته كرمه امللك حسني بوسام  العلم، وكرمته وزارة 

التربية والتعليم حيث أطلقت اسمه على إحدى مدارسها الثانوية الشاملة في  عمان. 

هاشم،غادةاحسان)1941-(
ولدت في عمان في عام 1941؛ تلقت تعليمها الثانوي في مدرسة 

 Whyteleafe county  ومدرسة عمان،  في  زين  امللكة 

على  اجنلترا؛ حصلت  في  للفتيات    Grammar School
شهادة البكالوريوس في  الفنون الليبرالية من جامعة ميامي، 

السياسة  في  املاجستير  شهادة  وعلى   ، أوهايو  أكسفورد، 

اخلارجية  األمريكية من جامعة ويسكونسون، ميلووكي؛ وحتمل 

درجة الدكتوراه في التاريخ اإلفريقي من جامعة  إيلينوي في 

شيكاغو؛ أستاذة زائرة للتاريخ اإلفريقي في جامعة إيلينوي، 

وملدة عام واحد مديرة  الدراسات العربية في نفس اجلامعة؛ تدرس السياسات الشرق أوسطية 

األبحاث  عميدة  لقب  وحتمل  فوريست؛،  ليك  كلية  في  العالم  الثالث  في  والنساء  واإلفريقية 

وبروفسور في السياسة؛ رئيسة احتاد  اخلريجني العرب األمريكان و كانت محررة للدراسات 

العربية الفصلية؛ عضو في مجلس إدارة العالم  اإلسالمي؛ عملت سابقًا رئيسة حملة حقوق 

اإلنسان الفلسطيني؛ تلقي احملاضرات في مؤسسات  أكادميية مختلفة في الواليات املتحدة، 

ودعيت للتحدث في مجلس شيكاغو عن العالقات اخلارجية في  عدة مناسبات؛ كانت ضيفة 

متكررة للبرنامج التلفزيوني » Chicago Tonight « على محطة السي إن إن،  وضيفة على 

 Suakin and Massawa  ،عدة محطات إذاعية؛ نشرت العديد من املقاالت وألفت عدة كتب

under Egyptian Rule   )1979(، فلسطني والهوية الوطنية املصرية )1992(، التعبئة 
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اإلسالمية للمرأة  في مصر؛ )1996(، سوريا والفلسطينيني: تصادم القومية )2001(، الالجئني 

الفلسطينيني: البيادق على  الفعاليات السياسية )2003(. 

هاشم،فهميمحمدصالح)الشيخ()1891-1973(
ولد في نابلس في 1981؛ أمت دراسته االبتدائية واإلعدادية في 

مدارسها؛ ثم انتقل إلى القاهرة عام   1907 للدراسة في األزهر 

الشريف ملدة ست سنوات حيث حصل على الشهادة العاملية في 

علوم  الفقه وأصول الدين؛ سافر بعدها إلى اسطنبول والتحق 

بكلية الشريعة إلمتام دراسته العليا؛ عاد إلى  نابلس وعمل في 

حقل التعليم؛ أحد مؤسسي مدرسة النجاح الوطنية؛ وكان أديبًا 

ينظم الشعر؛ عمل  في سلك القضاء الشرعي في األردن وكان 

مديرًا للمحاكم الشرعية في األردن؛ ثم وزيرًا للمعارف في   1945 

وقاضيًا للقضاة وتقلد منصب سفير لألردن في اململكة العربية 

السعودية وكان أول سفير لألردن  في السعودية؛ في عام 1950 رحل إلى مصر وأقام فيها حتى 

عام 1965؛ عاد إلى األردن وبقي فيها  حتى توفي في 1973. 

هاشم،محمدمنيبمحمود)الشيخ()1854-1935(
ولد في نابلس في 1854؛ درس في مدارسها ثم انتقل لألزهر 

الشريف مبصر حيث نال شهادة العاملية  وتفوق في علوم الدين 

والفقه؛ غادر بعد تخرجه إلى اسطنبول عام 1888؛ عمل مع 

بناء على طلب  علماء املشيخة  اإلسالمية باألستانة؛ بقي فيها 

السلطان؛ عني مفتيًا لألستانة والديار اإلسالمية؛ تقلب  في عدة 

مناصب في العالم اإلسالمي في طرابلس الغرب وكياًل للقضاء 

الشرعي وبعدها عاد إلى نابلس  وتولى اإلفتاء فيها وبقي خمس 

سنوات وانتدب على أثرها ليكون عضوًا في محكمة التمييز باسطنبول  وعاد إلى نابلس وبقي فيها 

حتى وفاته عام 1935؛ من أهم مؤلفاته، نظمه: منت تنوير األبصار في الفقه  املسمى بحميد اآلثار، 

ومنظومة في الوضع، ورسالة في الشريعة، وله كتاب القول السديد في أحكام  التقليد. 

هاشم،محمدمنر»الشيخمحمدعبده«)1916-1989(
ولد في نابلس في عام 1916 ودرس في مدارسها؛ انتقل لألزهر 

الشريف في مصر حيث حصل على  شهادة العاملية في الفقه 

الشرعية  باحملكمة  قاضيًا  يافا  في  عمل  الدين؛  أصول  وعلوم 

انتقل إلى  عمان عام 1948حيث عمل مدرسًا ومفتشًا في  ثم 

وزارة التربية والتعليم؛ تقلد منصب املستشار الثقافي  األردني 

في السفارة األردنية في جده؛ عني قاضيًا في احملاكم الشرعية 

األردنية، ثم عني في منصب  املفتي العام للملكة األردنية الهاشمية 

في عام 1973؛ عضو في محكمة االستئناف حتى تقاعده عن 

 العمل؛ شارك في عدة مؤمترات في إندونيسيا والهند واملغرب 

ومصر والسعودية واألردن. وكان صاحب  فكرة إنشاء جتمع منظمة مؤمتر الفقه اإلسالمي والتي 

عقدت جلساتها األولى في آذار/مارس 1970  في جده؛ توفي في آذار/مارس 1989.  

هاشم،مرميعبدالغني)1889-1948(
ولدت في عام 1889 في نابلس؛ في مطلع 1921 عملت على 

تشكيل جلنة االحتاد النسائي العربي  في نابلس جلمع املساعدات 

الصهيوني  املشروع  مواجهة  في  املشاركة  بهدف  والتبرعات 

للمقاومة  املساعدة  وتقدمي  األولى،  العاملية  انتهاء  احلرب  بعد 

الفلسطينية، وتقدمي املساعدة ألسر الشهداء  واجلرحى جراء تزايد 

االعتداءات الناجمة عن املمارسات التي قامت بها قوات االنتداب 

البريطاني من جهة  والعصابات الصهيونية من جهة ثانية؛ يذكر 

أنها استخدمت بيتها مقرًا مؤقتًا الجتماعات اللجنة ومتابعة  أعمالها؛ توفيت في عام 1948. 

 

هاشم،ناديامحمد»محمدطاهر«)1948-(
فيها،  الثانوية  دراستها  وأنهت   1948 عام  عمان  في  ولدت 

من  شهادة  البكالوريوس  على  وحصلت  لبريطانيا  انتقلت  ثم 

جامعة ميدل سكس في اجنلترا؛ عملت في بنك لويدز العاملي 

في بريطانيا؛ عضو في  اللجنة الوطنية لتعليم حقوق اإلنسان؛ 

في  عضو  اخليرية؛  عيبال  جلمعية  الثقافية  اللجنة  في  عضو 

ثقافية ونسائية واجتماعية محلية وعاملية؛ عضو  عدة  منتديات 

األسرة؛  الوطني  لشئون  املجلس  في  الثقافية  الطفل  في جلنة 

عضو  الدولية؛  اجلنائية  احملكمة  في  األردني  التحالف  عضو 

تأسيسية  هيئة  عضو  ملنتدى  احلضارات؛  تأسيسية  هيئة 

يحالفها  ولم  النيابية في عمان في   2003  االنتخابات  »املتميزون«؛ خاضت  وإدارية ملوسوعة 

منها، مؤمتر سنترا حلقوق  اإلنسان  وعاملية  وعربية  احلظ؛ شاركت في عدة مؤمترات محلية 

في البرتغال في 1992، ومؤمتر املرأة العاملي في بيجني في الصني في 1995، ومؤمتر املرأة 

أوروبية  لقاءات  سلسلة  في  شاركت  2002؛  في  الدوحة  في  قطر  في  السياسية   واملشاركة 

النزاعات في إيطاليا 2003، ومؤمتر صنعاء ال سالم  متوسطية  ثقافية وسياسية منها: حل 

مجموعات  لها  2005؛  في  وقطر  وبيروت  عمان  في  للثقافة  2004،  ومؤمترات  عدالة  بدون 

قصصية متعددة لألطفال والكبار، ولها  زاوية أسبوعية في جريدة الرأي، كتبت وأعدت برامج 

األردنيني. واألدباء  الكتاب  في احتد  هيئة  إدارية  األردني؛ عضو  للتلفزيون  متعددة   تلفزيونية 

هاشم،هانيإبراهيم)1917-2005(
ولد في نابلس في 1917؛ درس في مدارس عمان االبتدائية وأكمل 

دراسته الثانوية في الكلية الرشيدية  في القدس؛ سافر إلى بريطانيا 

حيث التحق بجامعة كامبريدج وحصل منها على شهادة الليسانس 

في  القانون؛ عمل في يافا محاميًا مندوبًا عند احملامي اإلجنليزي 

)ريتشارد سنون(؛ عاد إلى عمان وتقلد  عدة مناصب رفيعة من 

سلك القضاء إلى سفير في السلك الدبلوماسي إلى مساعد لرئيس 

الديوان  امللكي الهاشمي؛ توفي في القاهرة في 25 كانون الثاني/

يناير 2005 حيث أقام فيها بعد تقاعده وحتى  وفاته؛ حصل على 

 عدة أوسمة ونياشني منها وسام االستقالل من الدرجة األولى. 

هاشم،هشامرفعت)1928-2004(
ولد في نابلس في عام 1928؛ أنهى الدراسة الثانوية في مدرسة 

الصالحية في نابلس؛ حصل على  شهادة احلقوق من جامعة 

لندن ولنكولنز ان، في اململكة املتحدة من 1947- 1951؛ نال 

درجة الدكتوراه  في القانون من جامعة أمستردام احلرة )بعثة 

من حكومة هولندا( من 1962- 1964؛ مستشار قانوني  في 

شركة الزيت العربية األمريكية من 1952- 1955؛ تدريب في 

األعمال البنكية في األردن في 1955؛  قاضي جزئي من الدرجة 

مستشار  من 1956- 1958؛  السودان  جمهورية  في  األولى 

األردني من  اإلعمار  قانوني ملجلس  قانوني حلكومة  السودان من 1958- 1962؛ مستشار 

1965- 1967؛ مارس احملاماة  في مكتبه اخلاص منذ سنة 1967؛ درس في اجلامعة األردنية 

من 1968- 1973، ومحكم رئيسي في  دعاوي حتكيم دولية؛ عضو نقابة احملامني البريطانيني 

منذ سنة 1951؛ عضو نقابة احملامني األردنيني  منذ 1959؛ عضو جمعية احملكمني البريطانية 

منذ سنة 1971؛ عضو هيئة احملكمني واملوفقني التابعة  للبنك الدولي بواشنطن منذ 1973؛ عضو 

اللجنة الوطنية األردنية التابعة لغرفة التجارة الدولية، باريس منذ   1976؛ له عدة مؤلفات وبحوث 

ومقاالت منها، عقد العمل في الدول العربية- دراسة مقارنة )1965(، شرح  قانون العمل األردني 

)1973( والطبعة الثانية )1990(، وله عدة مقاالت نشرت في الصحف باألخص تلك  املتعلقة 

 بالصراع العربي اإلسرائيلي حول املياه- حتويل نهر األردن؛ توفي في األردن في العام 2004. 
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هداوي،سامي)1904-2004(
عمان سنة  إلى  عائلته  مع  انتقل  عام 1904؛  القدس  في  ولد 

اجليش  جنديًا  في  كان  والذي   - والده  قتل  أن  بعد   1915

العثماني - في احلرب العاملية األولى؛ عمل مترجمًا غير رسميًا 

عام 1919؛  القدس  إلى  عاد  عام   1918؛  البريطانيني  للجنود 

عمل مع سلطات االنتداب البريطانية ككاتب في إدارة القدس 

دائرة  مع   1927 عام  أواخر  حتى   1920 عام  من   اإلقليمية 

تسوية األراضي؛ عمل كمفتش ومخمن لألراضي  خالل األعوام 

البريطانية  تقارير احلكومة  في  )1938 - 1948( مما ساهم 

أنظار  لفت  الذي  فلسطني  في  واملناطق  األراضي  تصنيف  ملكية   :1945 القرية  إحصائيات 

عام  الفلسطينية  النكبة  بعد  هاجر  األراضي  الفلسطينية؛  مللكية  االنتداب  إلى سجالت  العالم 

1948؛ عمل في مؤسسات احلكومة األردنية خالل  األعوام )1949 - 1952(؛ ثم كمتخصص 

 UN Conciliationفي  نيويورك املتحدة  لألمم  فلسطني  التسوية  جلنة  في  األراضي  في 

Commission for Palestine in New York  محددًا حجم املمتلكات التي تركها 
 الالجئني الفلسطينيني؛ ساهم في فتح مكتب املعلومات الفلسطيني في الواليات املتحدة األمريكية 

الستينيات؛ عمل  نيويورك وداالس في  العربية في  الدول   عام 1959؛ عمل في مكاتب جامعة 

التقاعد؛  إلى  إحالته  بيروت من عام 1960 حتى  الفلسطينية في  الدراسات  كمدير  لـمؤسسة 

أواًل  )نشر  فلسطني  تاريخ حديث  كتابه احلصاد:  يعد  السبعينيات؛  في  إلى  تورنتو  انتقل  ثم 

عام 1989( مرجعًا قيمًا عن  القضية الفلسطينية؛ كتب أيضًا كتابًا بعنوان فلسطني - خسارة 

عام 2004.  توفي  )1988(؛  عام 1949  في  واخلسائر  الفلسطينية  واحلقوق   ،)1963(  تراث 

هدمي،عرفات)1932-(
  GCE  من مواليد القدس عام 1932؛ حاصل على شهادة ألـ

من مدرسة الفرندز لألوالد عام 1950؛ درس  الطب في جامعة 

القاهرة وحصل على شهادة  MBBCH  عام 1959؛ عاد إلى 

أرض الوطن وعمل كطبيب  رئيسي في دائرة الطب الداخلي والقلب 

في مستشفى املطلع )أوغستا فيكتوريا( في القدس خالل  األعوام 

)1959 - 1962(؛ ثم شغل منصب مدير الطب الوقائي خالل 

األعوام )1962 - 1965(؛ انتقل للعمل  مع األونروا في القدس، 

في البداية عمل كنائب رئيس الصحة ومدير اخلدمات الطبية خالل 

األعوام )1965   - 1986(، ثم كرئيس اخلدمات الصحية خالل )1986 - 1997(؛ أكمل دراسته في 

جامعة أبردين في  اململكة املتحدة في بريطانيا، وحصل على شهادة الدبلوم في إدارة الصحة عام 

)1989( وأخرى في  الصحة االقتصادية عام )1996(؛ ومنذ عام 1997، يعمل كمستشار مستقل 

إلدارة الرعاية الصحية العربية؛  عضو في مجلس أمناء مركز األميرة بسمة لألطفال املعاقني في 

القدس، ورئيس املساعدات الدولية  للدراسات العربية واللجنة العربية لأليتام في القدس، ورئيس 

املجلس التنفيذي جلمعية تنظيم وحماية  األسرة الفلسطينية في القدس )منذ عام 1996(، ورئيس 

مجلس إدارة جمعية ومستشفى املقاصد  اخليرية في القدس )منذ عام 1997(؛ عضو في جمعية 

 الهالل األحمر الفلسطينية، جلنة الصحة العليا  الفلسطينية، واللجنة الطبية في أنيرا في القدس. 

هديب-قنام،سلوىكايد)1958-(
دبلوم  شهادة  على  حاصلة  1958؛  عام  القدس  في  ولدت 

 St. Johnجون  للعيون سانت  معهد  من  التمريض  في  عليا 

  Ophthalmic College  في لندن؛ عملت كممرضة عيون 
في مستشفى سانت جون  في القدس منذ عام 1978 وترأست 

نقابة التمريض، القدس، خالل )1979 - 1984(؛ درست أيضًا 

القانون  في جامعة بيروت خالل )1982 - 1984(؛ حاصلة على 

شهادة البكالوريوس في التنمية االجتماعية  والعائلية من جامعة 

القدس املفتوحة في أبو ديس؛ أكملت عملها كممرضة عيون حتى 

عام 2004؛ عضو  في جلنة فتح العليا؛ تترأس جمعية جلان املرأة للعمل االجتماعي في القدس؛ 

تترأس مجلس أمناء مركز  القدس للمرأة؛ عضو في طاقم شؤون املرأة؛ عضو في اللجنة التوجيهية 

ملشاريع املرأة ؛ تترأس دائرة  املرأة ودائرة الشؤون اإلسرائيلية حلركة فتح في القدس؛ حازت على 

جائزة السالم لعام 1994 من  منظمة السالم اإلسرائيلية وجائزة املوظف املثالي من امللكة إليزابيث 

لبريطانيا العظمى عام 1998؛  شغلت منصب أمني عام في وزارة شؤون املرأة الفلسطينية في فبراير 

 عام 2004؛ حاصلة على شهادة  املاجستير في الدراسات اإلسرائيلية من جامعة القدس عام 2005. 

هالل،جميل)1940-(
شهادة  على  حاصل  1940؛  عام  حلم  بيت  مدينة  في  ولد 

 Hull  والفلسفة من  جامعة البكالوريوس في علم االجتماع 

University  في اململكة املتحدة في بريطانيا عام 1963، 
وعلى شهادة املاجستير في علم  االجتماع وعلم اإلنسان من 

جامعة درهام في اململكة املتحدة في بريطانيا عام 1969؛ عمل 

كـــ  Research Fellow  في علم اجتماع الشرق األوسط 

 - خالل   )1966  واملؤسسات  االجتماعية  النظرية  دائرة  في 

1969(؛ عمل كمحاضر في علم االجتماع في دائرة النظرية 

االجتماعية واملؤسسات في جامعة  درهام في اململكة املتحدة 

 University  ،خالل األعوام )1969 - 1971(؛ ثم محاضرًا في مركز الدراسات الريفية

  Senior Research Fellow  لندن خالل األعوام )1971 - 1972(؛ أصبح ،College
في مركز  األبحاث الفلسطينية في بيروت خالل )1972 - 1974(؛ كان عضوًا ناشطًا في اجلبهة 

الدميقراطية لتحرير  فلسطني خالل )1973 - 1991(، مبا فيها تعيينه كرئيس ملركز املعلومات 

التابع للجبهة عام 1975؛ كان  عضوًا في هيئة حترير املجلة األسبوعية العربية احلرية خالل 

)1973 - 1987(؛ عضو في سكرتيريه  االحتاد العام للكتاب والصحافيني الفلسطينيني منذ 

عام 1974؛ قضى السنة األكادميية 1974 - 1975  كمحاضر في علم االجتماع في جامع دار 

السالم في تنزانيا؛ عضو مستقل في املجلس الوطني  الفلسطيني منذ عام 1983؛ شغل منصب 

السكرتير اإلقليمي للشرق األوسط ملنظمة الصحافيني  الدوليني خالل )1983 - 1988(؛ عني 

كمدير لدائرة املعارف ملنظمة التحرير الفلسطينية خالل )1988 -   1993(؛ عمل أيضًا كرئيس 

حترير النشرة الفصلية العربية الفكر الدميقراطي )نشرت في نيقوسيا( خالل   )1988 - 1991(؛ 

انتخب عضوًا في مكتب فداء السياسي )االحتاد الدميقراطي الفلسطيني( حتى شهر  يونيو عام 

1993؛ عمل مستشارًا في وزارة العمل الفلسطينية في رام الله خالل )1996 - 1997(؛ باحث 

 رئيسي في مركز دراسات املرأة في جامعة بيرزيت منذ عام 1998 ومعهد القانون منذ عام 

2001؛ من  بني منشوراته: النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو؛ تقييم ناقد )مواطن، رام 

الله، ومؤسسة  الدراسات الفلسطينية، بيروت، 1998(؛ تشكيل النخبة الفلسطينية: من احلركة 

الوطنية الفلسطينية  إلى نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية )مواطن، 2002(، والطبقة الوسطى 

الفلسطينية )مواطن، رام  الله، ومؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، 2005(. 

همشري،محمود)1938-1973(
ولد في أم خالد )اآلن نتانيا( عام 1938؛ تلقى تعليمه الثانوي 

في طولكرم، ثم انتقل إلى الكويت واجلزائر  حيث عمل كأستاذ 

مدرسة؛ انضم إلى حركة فتح؛ أصبح زعيمًا في منظمة التحرير 

عمل  حيث  الثمانينات  في  باريس  انتقل  إلى  الفلسطينية؛ 

كممثل لفتح؛ اعتقد بأنه أحد املنسقني لعملية ميونيخ  1972  

قصفه  1972؛  عام  وقعت  التي     Munich Operation
املوساد اإلسرائيلي في بيته في باريس في الثامن  من كانون 

األول/ ديسمبر عام 1972 )أشرف على العملية وزير اإلعالم 

اإلسرائيلي السابق أهرون  ياريف(؛ توفي نتيجة اجلروح التي 

أصابته بعد شهر في التاسع من كانون الثاني/ يناير عام 1973(

الهندي،أمني)1940-(
ولد في غزة عام 1940؛ عني كمدير أمن رئيسي في حركة فتح 

في السبعينات؛ نسق االتصاالت بني  منظمة التحرير الفلسطينية 

ووكالة االستخبارات األمريكية  CIA  خالل الثمانينات؛ رئيس 

األمن العام  الفلسطيني واالستخبارات منذ تأسيس السلطة الوطنية 

الفلسطينية؛ يحمل رتبة لواء؛ عضو في اللجنة  العليا الفلسطينية 

للمفاوضات؛ قدم استقالته في شهر متوز/ يوليو عام 2004 

بسبب ونقص اإلصالحات  في السلطة الوطنية ولكن الرئيس 

عرفات رفض استقالته واستمر في عمله؛ وفي شهر نيسان/ 

إبريل  عام 2005، مت إحالته على التقاعد من قبل الرئيس محمود 

عباس ومت تعيني  نائبه، طارق أبو رجب  رئيسًا للمخابرات الفلسطينية حتى استقالته عام 2007 . 
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الهندي،جمالشاتييونس)1958-(
لالجئني  جنني  مخيم  سكان  من  1958؛  عام  جنني  في  ولد 

الفلسطينيني؛ قامت سلطات االحتالل بإبعاده   في إبريل عام 1988؛ 

رئيس احتاد املراكز الشبابية في الضفة الغربية؛ انتخب عضواً في 

املجلس  التشريعي الفلسطيني عن حركة فتح في منطقة جنني وذلك 

في االنتخابات التشريعية التي أجريت في  كانون الثاني عام 1996؛ 

ترأس جلنة شؤون الالجئني التابعة للمجلس التشريعي الفلسطيني؛ 

عضو في  الهيئة العامة ملركز بديل/ املركز الفلسطيني ملصادر 

 حقوق املواطن والالجئني )حتى 24 أيلول/  سبتمبر عام 2004(. 

الهندي،محمد)1955-(
حيفا؛  مدينة  من  الجئة  عائلة  من   1955 عام  غزة  في  ولد 

الوكالة في غزة؛ انضم  إلى اإلخوان  تلقى تعليمه في مدارس 

القاهرة عام 1973  إلى  انتقل  املسلمني في غزة عام 1972؛ 

لدراسة الطب واجلراحة في  جامعة القاهرة وتخرج عام 1980؛ 

انضم إلى حركة اجلهاد اإلسالمي بعد انقسامها عن اإلخوان 

الثمانينيات؛ عمل كطبيب في مستشفى  أواسط   املسلمني في 

االحتالل  قامت  سلطات   1982 عام  وفي  غزة،  في  الشفاء 

دورات  أخذ  السياسية؛  نشاطاته  بسبب  منصبه  من  بإقالته 

السلطات  قامت   ،1987 عام  في  األطفال؛  ورعاية  الوالدة  في  مجال  وعمل  األطفال  طب  في 

اإلسرائيلية بسجنه ملدة عام بسبب  عضويته في حركة اجلهاد اإلسالمي ونشاطه في االنتفاضة 

عام 1993(؛  عنه  اإلفراج  مت  )حتى  مشابهة  عام 1989  ألسباب  ثانية  مرة  )األولى(؛ سجن 

مدير  منصب  عام 1994؛ شغل  مرات  ومت حبسه  لست  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  اعتقلته 

املركز الفلسطيني للدراسات واألبحاث في غزة، ورئيس حترير  مجلة املركز فلسطني؛ الرئيس 

السياسي حلركة اجلهاد اإلسالمي والناطق باسم احلركة في قطاع  غزة؛ مّثل اجلهاد اإلسالمي 

األول من  األمن  الفلسطينية في  قوات  اعتقلته  الثانية؛  االنتفاضة  العليا في  املتابعة  في جلنة 

التي  أجريت عام  النار  كانون األول/ ديسمبر عام 2001؛ ناشطًا في مباحثات وقف إطالق 

2003، وكذلك في احلوار الفلسطيني- الفلسطيني؛ عارض مشاركة حركة اجلهاد اإلسالمي 

يناير عام 2006؛ مت قصف مكتبه  الثاني/  التي أجريت في كانون  الرئاسية  االنتخابات   في 

 بالصواريخ  اإلسرائيلية في اخلامس عشر من أيار/ مايو عام 2004 فيما اعتبرت مبحاولة اغتيال. 

هنية،أكرم)1953-(
من مواليد رام الله عام 1953؛ حصل على شهادة البكالوريوس 

في األدب اإلجنليزي من جامعة القاهرة؛  عمل كصحافي؛ عمل 

محررًا في صحيفة الشعب في القدس خالل األعوام )1976 - 

1979(؛ ثم أصبح  رئيسًا لتحرير الصحيفة حتى عام 1981؛ 

منظم نشاطات منظمة التحرير الفلسطينية في الضفة الغربية 

وضعته  بسببها  والتي  الثمانينات  وأوائل  السبعينيات   خالل 

السلطات اإلسرائيلية حتت اإلقامة اجلبرية من  شهر أغسطس 

1980 حتى أواسط عام 1981؛ عمل نائب رئيس دائرة العالقات 

األعوام  خالل  بيرزيت  جامعة  في  الهادي  عبد  مهدي  ورئيسها  التي  أسسها  واإلعالم  العامة 

)1981- 1984(؛ ترأس نقابة  الصحافيني العرب في األراضي الفلسطينية احملتلة خالل األعوام 

)1983 - 1985(؛ وفي الثالث من  نوفمبر من عام 1986، قامت إسرائيل بترحيله إلى اجلزائر 

عبر جنيف وذلك بتهمة »نشاطات معادية«؛  عمل في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في 

تونس وأصبح مساعدًا خلليل الوزير؛ مسؤوالً عن  الضفة الغربية في منظمة التحرير الفلسطينية؛ 

أعتبر حلقة وصل بني »القيادة الفلسطينية في تونس  والقيادة الداخلية« في األراضي الفلسطينية 

احملتلة؛ قام بتمثيل رئيس منظمة التحرير الفلسطينية  ياسر عرفات أمام وسائل اإلعالم خالل 

مباحثات السالم في مدريد التي عقدت عام 1991، وشارك مع  نبيل شعث في حضور غير رسمي 

جللسات مفاوضات واشنطن 1991-1992؛ عاد إلى فلسطني عام   1994؛ أسس صحيفة األيام 

في رام الله في كانون ثاني )ديسمبر( عام 1995، وعمل رئيسًا لتحرير  الصحيفة منذ ذلك العام؛ 

أصبح املستشار السياسي للرئيس ياسر عرفات وعضو في فريق مباحثات  الوضع النهائي؛ شارك 

في مباحثات كامب ديفيد التي عقدت في يوليو من العام 2000 ونشر كتابًا عن  خبرته بعنوان 

أوراق كامب ديفيد )رام الله، 2000(؛ عضو في مجلس أمناء جامعة النجاح  الوطنية في  نابلس؛ 

يكتب مقاالت سياسية وقصص قصيرة؛ من منشوراته طقوس ليوم آخر )عربي، 1986(؛ عضو 

  الفريق الفلسطيني املفاوض مع اإلدارة األمريكية منذ 2006 ومستشار للرئيس محمود عباس. 

هنية،إسماعيلعبدالسالم)1962-(
ولد في قطاع غزة عام 1962 لوالدين الجئني من اجلورة بالقرب 

من عسقالن؛ خريج اجلامعة اإلسالمية  في غزة تخصص تربية 

عام 1986؛ كان عضوًا في مجلس طلبة اجلامعة اإلسالمية 

في غزة وانتخب  رئيسًا ملجلس الطلبة؛ عمل مديرًا ملكتب الشيخ 

حلركة  املقاومة  السياسي  املكتب  في  عضو  ياسني؛  أحمد 

اإلسالمية )حماس(؛ قامت إسرائيل باعتقاله ملدة ستة أشهر 

في أواخر الثمانينات؛ اعتقل مرة  أخرى بعد اإلفراج عنه وحكم 

عليه بالسجن ملدة ثالث سنوات في أيار/مايو عام 1989 )مع 

الشيخ  أحمد ياسني(؛ ترأس نادي اجلمعية اإلسالمية في غزة 

الشخصيات  الوطنية  بني  من  كان  - 2000(؛   1990( خالل 

الذين مت ترحيلهم إلى مرج الزهور، جنوب لبنان في كانون ثاني ديسمبر 1992؛ بعد اإلفراج 

عن  الشيخ أحمد ياسني عام 1997، أصبح مساعده الرئيسي ومدير املكتب السياسي )حتى 

اغتيال الشيخ  ياسني في آذار )مارس( من العام 2004(؛ لعب دورًا وسيطًا بني حركة حماس 

والسلطة الوطنية  الفلسطينية؛ انضم إلى مباحثات الهدنة التي أجريت في صيف عام 2003 مع 

فصائل فلسطينية أخرى  والسلطة الوطنية الفلسطينية؛ جنا من محاولة اغتيال من قبل إسرائيل 

بينما كان يرافق الشيخ أحمد  ياسني في التاسع من سبتمبر عام 2003؛ كلفه الرئيس محمود 

عباس بتشكيل احلكومة الفلسطينية  وترأسها إثر انتخابات املجلس التشريعي عام 2006، ثم 

شكل وترأس حكومة الوحدة الوطنية اثر اتفاق  مكة عام 2007، وما لبث أن أقاله الرئيس محمود 

عباس اثر االحداث الدموية في قطاع غزه في شهر حزيران عام 2007، ولكنه استمر في  موقعه 

رئيسًا للحكومة املقالة ليعمل في قطاع غزه. 

هواري،محمدمنر)1908-(
ولد في مدينة الناصرة عام 1908 من عائلة بدوية من الهوارة 

في اجلليل؛ تلقى تعليمة االبتدائي في  مدارس محلية في الناصرة 

االنتداب  عهد  القدس خالل  في  املعلمني  دار  بكلية  التحق  ثم 

البريطاني حيث  تخرج منها؛ عمل كأستاذ مدرسة زهاء عشرة 

أعوام بني )1932 - 1942(؛ ثم تابع الدراسة والتحق مبعهد 

 احلقوق الفلسطيني في القدس حيث درس احملاماة النظامية 

شبه  منظمه  أسس  وترأس  شهادتها؛  على  وحصل  والشرعية 

عسكرية في حيفا عام 1945 عرفت باسم »النجادة« والتي تهدف 

إلى توحيد  الشباب العرب؛ عمل كقائد في املؤسسة الفلسطينية 

للشباب العرب؛ حاول تهريب أسلحة لفلسطني  من مصر؛ ألف 

كتاب بعنوان سر النكبة )السر وراء النكبة( )الناصرة، 1952(؛ حاول فتح مجال التفاوض بني 

 العرب واليهود عام 1949؛ عضو في الوفد الفلسطيني غير الرسمي ملؤمتر لوزان الذي عقد بني 

نيسان -  آب عام 1948 حيث كان ممثال عن مخيمات الالجئني )ووافقت احلكومة اإلسرائيلية 

على عودة أكثر من   100.000 الجئ عربي كتابة دون تنفيذ على أرض الواقع(؛ مارس مهنة 

احملاماة في الناصرة؛ عني قاضيًا  في احملاكم املدنية في إسرائيل في أوائل الستينات. 

هيكل،يوسف)1907-1989(
ولد في يافا عام 1907؛ درس في الكلية العربية في القدس؛ 

حاصل على شهادة الدبلوم في العلوم  اإلجرامية من جامعة 

تعليمه  أكمل  فرنسا؛  في    Montpellier University 

العالي في جامعة باريس وحصل  على شهادة الدكتوراه في 

القانون عام 1935؛ حاصل على شهادات شرف من جامعة 

لندن لالقتصاد  والعلوم السياسية عام 1937؛ أصبح مديرًا 

لألوقاف في عام 1938؛ كان مفتشًا عامًا لألوقاف واملدارس 

 اإلسالمية؛ ترأس بلدية يافا سنة 1945؛ شغل منصب سفير 

األردن في واشنطن، باريس، لندن؛ كان  ممثل األردن لدى هيئة 

 األمم املتحدة؛ كتب العديد من املقاالت والكتب، مبا فيها القضية الفلسطينية؛  توفي عام 1989. 
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الوجيه،عبدالعزيز)1976-1927(

دراسته  تلقى  1927؛  عام  األعلى  اجلليل  في  إكسال  في  ولد 

االبتدائية في الناصرة ثم التحق بكلية  خضوري الزراعية وأصبح 

مهندسًا زراعيًا عام 1946؛ تخرج من أكادميية حلب العسكرية 

عام 1949؛ مالزم  أول في اجليش السوري حتى عام 1959؛ 

كان له دور رئيسي في تأسيس جيش التحرير الفلسطيني  وخدم 

برتبة لواء منذ عام 1968؛ وفي قوات التحرير الشعبية حتى عام 

1970؛ تخرج عام 1971 برتبة  عميد من األكادميية العسكرية 

السوفيتية؛ تولى قيادة جيش التحرير الفلسطيني بعد عودته إلى 

البالد؛  مت انتخابه عضوا في اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير في حزيران/يونيو 1974؛ توفي في 

6 أيار/مايو   1976.   

وراد،فائق)2008-1926(
دراسته  تلقى  عام 1926؛  الله  رام  قضاء  بيتني  قرية  في  ولد 

املدرسة  في  الثانوية  دراسته  أمت  والبيره؛؛  بتني  في  االبتدائية 

الرشيدية الثانوية في القدس وتخرج بشهادة »املترك« الثانوية 

العامة عام 1944 وكان من الطالب املتفوقني؛ عمل مدرسًا في 

احدى مدارس اخلليل؛ وتنقل في مدن والقرى الفلسطينية وهو 

ميارس مهنة التدريس؛ تعرف على عدد من قادة عصبة التحرير 

الوطني وأعضائها، وأصبح على صلة بأنشطتها املختلفة دفاعًا 

عن العمال والكادحني الفلسطينيني؛ ولم يلبث ان اصبح عضوا 

العشرين من عمره وأصبح عضوًا في  فيها؛ وهو في  ناشطًا 

جلنتها املركزية وواحدًا من قادتها البارزين؛ بعد النكبة الفلسطينية 1948؛ لعب دورًا بارزًا في 

تأسيس احلزب الشيوعي األردني وكان عضوًا في اللجنة املركزية للحزب وفي املكتب السياسي 

لسنوات طويله، وهو في سن اخلمسني انتخب امينًا عامًا للحزب بعد وفاة فؤاد نصار؛ انتخب 

نائبًا في البرملان األردني وممثاًل للحزب الشيوعي عن منطقة رام الله عام 1956؛  كان ممن أبعدته 

سلطات االحتالل االسرائيلي عام 1967؛ عاد الى فلسطني عام 1993 بعد خمس وعشرين سنه 

من النفي والتشريد؛ كان من أوائل الشيوعيني الفلسطينيني الذين حازوا عضوية املجلس الوطني 

الفلسطيني واملجلس املركزي الفلسطيني ؛ توفي في مدينة رام الله 22 متوز )يوليو( 2008.

الوزير،انتصار)أمجهاد()1942-(
ولدت في مدينة غزة عام 1942؛ انضمت إلى حركة فتح عام 

1959 )من النساء األوائل في احلركة  وشكلت أول خلية نسائية 

في تنظيم فتح عام 1965؛ حصلت على شهادة البكالوريوس 

في التاريخ من  جامعة دمشق؛ شاركت في املؤمتر األول للمرأة 

الفلسطينية في القدس عام 1965 الذي انبثق عنه  االحتاد العام 

للمرأة الفلسطينية وعضو في االحتاد؛ أسست مع زوجها خليل 

املقاومة  عددًا من جلان  به  عام 1962(  اقترنت  )الذي  الوزير 

الفلسطينية في الضفة والقطاع؛ عاشت بعد ذلك في الكويت، 

 اجلزائر، سوريا، األردن، لبنان، العراق وتونس؛ عملت في القيادة العامة لقوات العاصفة التابعة 

في  دورًا  لها  كان  عام 1966؛  فتح  قيادة  باعتقال  قيام سوريا  إثر  فتح  ملدة شهرين  حلركة 

منذ  التحرير  ملنظمة  التابعة  واألسرى  الشهداء  وأسر  الشؤون  االجتماعية  مؤسسة  تأسيس 

أوائل الستينات؛ كان لها دورًا في إنشاء  عدد من املراكز اخلاصة باملرأة ومحو األمية والتأهيل؛ 

شاركت في مؤمترات فتح 1968 و 1980؛ أمينة  سر األمانة العامة الحتاد املرأة الفلسطينية بني 

1980-1985؛ عضو في املجلس الفلسطيني منذ عام   1974؛ عضو في املجلس الثوري حلركة 

فتح منذ عام 1980 ونائبة األمني العام للمجلس منذ عام 1983؛  استشهد زوجها خليل الوزير 

)أبو جهاد( )بعد أن مت اغتياله عام 1988(؛ عضو اللجنة التنفيذية حلركة  فتح منذ عام 1988 

واللجنة املركزية منذ آب/أغسطس 1989؛ عضو مستقل في املجلس املركزي  ملنظمة التحرير؛ 

عادت إلى غزة بعد محادثات أوسلو في متوز/يوليو 1994؛ عينت وزيرة الشؤون  االجتماعية 

في السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1995؛ مت انتخابها في املجلس التشريعي ملدينة  غزة في 

في  املرأة  لدوائر  التنسيقية  اللجنة  رئاسة  تولت  عام  1996؛  الثاني/يناير  كانون  انتخابات 

السلطة  الوطنية واللجنة الوطنية العليا ملكافحة املخدرات عام 1999 إضافة إلى اللجنة الوطنية 

العليا للمعاقني  واللجنة العليا للمسنني؛ أصبحت وزيرة للشؤون االجتماعية في حكومة السلطة 

الفلسطينية  في 30  أيلول 2003، ثم أعيد تعيينها في املنصب في احلكومة )من تشرين الثاني/

نوفمبر 2003 إلى التعديالت  الوزارية في شباط/فبراير 2005(.   

الوزير،جهادخليل)1963-(
1963؛  عام  الوزير(  وانتصار  خليل  )والديه  غزة  في  ولد 

بكالوريوس علوم في الهندسة الكهربائية من  جامعة ماركيت  

الواليات   ،   Wisconsin  وسكونسن   Marquetteفي 

من  الهندسية  في  اإلدارة  علوم  ماجستير  )1987(؛  املتحدة 

املتحدة  الواليات  للهندسة؛     Milwaukee  ميلواكي معهد 

)1990(؛ التحق للدراسة  والبحث في وحدة املوارد البشرية  في 

جامعة لوبورو    Loughborough        في بريطانيا ثم عاد إلى 
 فلسطني وعمل  مديرًا إداريًا في مركز التجارة العاملي فرع غزة 

من 1995 - 2000؛ مدير مركز موارد  اإلعالم وإدارة األعمال 

في غزة، حيث تولى مسؤولية برنامج تدريبي للصحفيني واملراسلني )1997 –   2000(؛ منسق 

الشرق األوسط في املنتدى االقتصادي العاملي في دافوس، سويسرا وبالتعاون مع  مركز بيرس 

للسالم )1998 – 2000(؛ أشرف على ترتيبات زيارة الرئيس األميركي بيل كلينتون إلى غزة  في 

كانون األول/ديسمبر 1998؛ عضو مجلس إدارة في ملتقى رجال األعمال الفلسطينيني )1999 

-   2001(؛ عضو إدارة ونائب رئيس الوكالة الفلسطينية ملناطق الصناعة والتجارة احلرة   منذ 

عام 2001؛  مؤسس ورئيس سلطة االنترنت الفلسطينية األولى في 2001-2003؛ مدير إدارة 

مركز احلاسوب التابع  للسلطة الفلسطينية )2001-2003(؛ نال درجة الدكتوراه في اإلدارة من 

جامعة لوبورو  Loughborough   في بريطانيا عام 2002؛ ألّف عددًا من األبحاث السياسية 

املتعلقة بالتصنيع في األراضي الفلسطينية؛  مساعد نائب وزير التخطيط وسكرتير دائم في 

وزارة التخطيط )2002-2005(؛ نائب وزير التخطيط منذ  شباط/فبراير 2005؛ عني رئيسًا 

لصندوق النقد الفلسطيني خلفًا جلورج العبد في كانون الثاني/ يناير   2007. 

الوزير،خليل)أبوجهاد()1988-1935(
ولد في الرملة عام 1935؛ جلأ مع عائلته إلى غزة بعد النكبة 

الفلسطينية عام 1948 وعاش في مخيم  البريج حيث تلقى 

عام  املسلمني  اإلخوان  إلى حركة  انضم  االبتدائي؛  تعليمه 

1951 وجناح كتيبة احلق،  حيث بدأ بتنظيم مجموعات من 

الفدائيني املستقلة وشنت هجومًا على إسرائيل من غزة بعد 

لنشاطاته  باعتقاله  املصرية  السلطات  قامت  عام   1954؛ 

الفدائية؛ تابع حتصيله العلمي في القاهرة عام 1956  وتلقى 

تدريبًا عسكريًا فيها؛ أسس )مع ياسر عرفات( أول مجموعة 

فتحاوية عام 1957؛ عضو مؤسس  في حركة فتح )1958- 

بدأ  1963(؛   -1959( مدرسًا  الكويت  في  عمل  1959(؛ 

بإصدار مجلة فتح الشهرية  فلسطيننا نداء احلياة في بيروت في تشرين األول/أكتوبر 1959؛ 
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التحرير  وحركة فتح منذ الستينات وتولى تعبئة وتدريب مقاتلني  القائد العسكري ملنظمة  كان 

فتحاويني؛ انتقل إلى اجلزائر حيث أصبح أول  رئيس حلركة فتح في دولة عربية في كانون الثاني/

يناير 1963؛ أنشأ أول معسكر تدريبي حلركة فتح؛  أول مندوب فلسطيني )مع ياسر عرفات( إلى 

الصني حلضور محادثات بكني في أيار/مايو 1964؛ كما وزار  شمال فيتنام وكوريا الشمالية، 

حيث تعلم املزيد من الفنون العسكرية؛ استقر في دمشق عام 1965؛  بعد احتالل الضفة الغربية 

والقدس عام 1967 تولى عدة مهام في اللجنة املركزية حلركة فتح بصفته  مسؤول لواء قوات 

العاصفة؛ خدم كحلقة وصل بني املجموعات السرية داخل األراضي احملتلة واحلركة  الوطنية 

الفلسطينية في اخلارج؛ لعب دورًا هامًا في عالقات منظمة التحرير مع عدد من الدول العربية 

 مثل األردن وسوريا واململكة العربية السعودية؛ عضو في املجلس الوطني الفلسطيني واملجلس 

التابع ملنظمة التحرير؛ تولى العمليات الفدائية في األراضي احملتلة وداخل   العسكري األعلى 

إسرائيل؛  انتقل بعد أحداث أيلول/ سبتمبر في األردن إلى بيروت عام 1970 واستمر بدعم 

املجموعات السرية في  األراضي احملتلة؛ انتقل إلى تونس بعد االجتياح اإلسرائيلي للبنان عام 

1982؛ وفي تونس حتول توجهه  من اإلميان بقدرة منظمة التحرير على حل القضية الفلسطينية 

من اخلارج نحو االعتقاد بضرورة العمل  الوطني من داخل الضفة الغربية والقطاع؛ لعب دورًا 

رئيسيًا في انطالق االنتفاضة األولى في أول أيام  اندالعها )في كانون األول/ديسمبر 1987(؛ 

مت اغتياله في منزله في تونس من قبل قوات إسرائيلية  خاصة وذلك في 16 نيسان/إبريل 1988 

بعد خمسة  اليرموك  إلى سوريا حيث دفن في  مخيم  نقل جثمانه  الشخصيني(؛  )مع حراسه 

أيام.             

وعري،عمرامني)1972-1902(
ولد في القدس عام 1902 وأمت دراسته فيها؛ حصل على شهادة 

دبلوم من معهد احلقوق الفلسطيني  في القدس عام 1920؛ ثم 

التحق بقوة بوليس فلسطني في عهد االنتداب البريطاني حتى 

حزيران من  عام 1935؛ عمل برتب مختلفة ثم عمل وكياًل للمدعي 

العام في نابلس ملدة عام واحد ثم مدرسًا  للقانون في مدرسة 

البوليس الفلسطيني حتى تعيينه »محام التاج« محاميًا للحكومة 

ثم قاضيًا في  احملكمة املركزية في القدس عام 1947 ثم رئيسًا 

للمحكمة عام 1948؛ بعد انتهاء االنتداب البريطاني،  عني قاضيًا 

لبلدية  رئيسًا  عني  1949؛  عام  العليا  االستئناف  محكمة  في 

القدس في آذار 1952؛ تفرغ  ملهنة احملاماه حتى وفاته عام 1972.

وهبة،جميليعقوب)1897-1971(
الصالحية  مدرسة  في  تعلم  1897؛  عام  في  القدس  في  ولد 

ومدرسة روضة املعارف في القدس؛ انضم  إلى اجليش العثماني 

عمل  األولى؛  العاملية  احلرب  بعد  القدس  إلى  عاد  في 1916؛ 

ثم  الله(،  رام  من  )بالقرب  رميا  وبيت  دير  غسانة  في  مدرسًا 

العام  املدير  أصبح  القدس؛  في  املعارف  روضة  مدرسة  في 

 ملعهد دار األيتام اإلسالمية في 1925؛ قامت سلطات االنتداب 

البريطانية بسجنه في 1936 لنشاطاته  السياسية؛ استمر في 

منصبه مديرًا ملدرسة دار األيتام بعد إطالق سراحه؛ ساعد في 

تأسيس فرقة  كشافة، وفرقة موسيقية، ومركز طباعة للمعهد في 

1955؛ عني مديرًا عامًا إلدارة الوقف اإلسالمي في  القدس في 

1945، و 1946، و 1947؛ استقال من عمله في بداية الستينات؛ عمل في ادارة شركات دار 

 الصناعة العربية والصحافة واالعالن االردنية ثم تفرغ العمال التجارة احلرة؛ توفي في القدس 

عام 1971. 

ي
ياسني،أحمدإسماعيل)الشيخ()2004-1936(

تعرض  عام 1936؛  املجدل  في  عسقالن  جورة  قرية  في  ولد 

للشلل إثر حادث في طفولته؛ جلأ إلى غزة  مع عائلته اثر النكبة 

للدراسة في جامعة  الفلسطينية عام 1948؛ ذهب إلى مصر 

األزهر الشريف وانضم  إلى حركة اإلخوان املسلمني عام 1955؛ 

تدرب كمعلم في القاهرة؛ عاد إلى غزة وعمل في مجال  التعليم 

وكان ناشطا في اخلطابة والعمل االجتماعي )1957-1964(؛ 

درس في جامعة عني شمس في  القاهرة عام 1964؛ تعرض 

لالعتقال من قبل السلطات املصرية ملدة شهر واحد عام 1966 

لنشاطه  السياسي؛ عاد إلى ممارسة التعليم في غزة من عام 

1967 وحتى تقاعده عام 1984؛ كان له دورا في  إحياء حركة 

اإلخوان املسلمني عام 1969-1970؛ مؤسس جمعية مجمع اإلسالم الذي عرف بعمله  اخليري 

في غزة عام 1973 ونشر البرامج الصحية والتعليمية وعمل على نشر الدعوى؛ قام بتطوير  املجمع 

إلى حركة املجاهدين الفلسطينيني عام 1982 التي اتخذت خطا منفصال عن منظمة التحرير 

 الفلسطينية.؛ مت اعتقاله عام 1983 وصدر حكم عسكري إسرائيلي عام 1984 بسجنه ملدة 13 

عاما  ولكن مت إطالق سراحه في صفقة تبادل أسرى مع القيادة العامة التابعة للجبهة الشعبية في 

أيار/مايو   1985؛ أسس مجموعة ملكافحة املخدرات في غزة؛ مؤسس حركة املقاومة اإلسالمية 

حماس التي  ظهرت في األراضي احملتلة كحركة مستقلة عن منظمة التحرير في كانون الثاني/

يناير 1987ووزعيمها  الروحي؛ وقد صاغ الشيخ ياسني مع قادة احلركة ميثاق حركة حماس؛ 

مت اعتقاله ثانية في أيار/مايو   1989 وحكم عليه بالسجن املؤبد في تشرين األول/أكتوبر 1991 

إضافة إلى 15 عاما؛ دعا إلى قيام دولة  إسالمية في فلسطني؛ مت إطالق سراحه في 1 تشرين 

األول/أكتوبر 1997 فيما عرف بقضية خالد  مشعل وبناءًا على طلب امللك حسني بعد محاولة 

املوساد اإلسرائيلي اغتيال خالد مشعل، أحد زعماء  حركة حماس في األردن( ومت إرسال الشيخ 

ياسني إلى عمان لتلقي العالج الطبي؛ وفي 6 تشرين  األول/أكتوبر 1997 عاد الشيخ ياسني 

إلى غزة، حيث كان باستقباله عشرات اآلالف من أنصاره وقام  بالتأكيد على الوحدة الوطنية 

ودعمه السلطة الفلسطينية باعتبارها السلطة املمثلة للشعب  الفلسطيني؛ أصبح عنوانًا سياسيًا 

الرابي  مناحيم فرومان من  قام  العالم؛  أنحاء  الزوار والنشطاء من كافة  للعديد من  ومرجعًا 

مستوطنة “تقوع” بزيارته في 14 تشرين األول/أكتوبر 1997؛ وفي اجراءات أمنية  وسياسية 

فرضت السلطة الفلسطينية االقامة اجلبرية عليه؛ األمر الذي أحدث مواجهات واسعة في  الضفة 

والقطاع؛ وفي متوز/يوليو 2000 عرض الشيخ ياسني افكاره حول هدنة مؤقتة مقابل االنسحاب 

 اإلسرائيلي الشامل من األراضي احملتلة عام 1967؛ شارك في محادثات وقف إطالق النار التي 

عقدت  في القاهرة مع الفصائل الفلسطينية. خالل عامي 2003 و2004؛ أحد قادة حركة حماس 

الستة الذين  أدرجهم الرئيس األمريكي جورج بوش في قائمة اإلرهاب الدولي في آب/أغسطس 

2003  داعيا إلى  جتميد أرصدتهم في الواليات املتحدة ومنع التعامل معهم من قبل املواطنني 

األمريكيني؛ استشهد في   22 آذار 2004 بعد قيام مروحيات إسرائيلية باغتياله من خالل إطالق 

صاروخ على سيارته بعد أداءه صالة  الفجر في أحد جوامع غزه. 

ي

ي
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ياسني؛عبداحلميد)1975-1908(
ولد في مدينة اللد عام 1908؛ نشأ في القدس؛ تلقى دراسته 

الثانوية في “دار املعلمني” في القدس  وتخرج عام 1924؛ التحق 

باجلامعة األمريكية في القاهرة حيث نال شهادة البكالوريوس في 

العلوم  االجتماعية واآلداب عام 1933؛ عمل في حقل التدريس 

في مدارس حكومية وفي مدرسة الفرندز في  رام الله؛ مساعد 

إبراهيم  الفلسطينية،  العربية في محطة اإلذاعة  البرامج  مدير 

طوقان، عام 1936؛  عمل في حقل الترجمة عام 1937؛ مساعد 

مفتش في دائرة شؤون العمل من عام 1942- 1945؛ مت  تعيينه 

مفتشا للجمعيات التعاونية عام 1945 ولكنه استقال عام 1946؛ 

عمل ملدة وجيزة مساعدا ملدير  املشروع اإلنشائي العربي في القدس ثم استقال؛ أصبح مديرا 

إلدارة بلدية يافا عام 1947؛ انتقل إلى  األردن بعد النكبة الفلسطينية ثم إلى القاهرة، حيث عمل 

في اجلامعة األمريكية مسجال ثم مدرسا  وعميدا لكلية التربية ومحررا ملجلة “التربية احلديثة”؛ 

ذهب في رحلة استكشافية إلى الواليات املتحدة  لالطالع على وسائل التعليم العصرية؛ عاد إلى 

األردن عام 1953 ثم عمل مديرا لدار املعلمني ومحرر  مجلتها رسالة املعلم؛ مستشار للتعليم 

في في برنامج اليونسكو في ليبيا عام 1960؛ تولى مسؤولية  مدير دائرة األبحاث واإلحصاء 

والتخطيط في وزارة التربية والتعليم األردنية عام 1962 ثم مديرا لدائرة  التربية والتعليم في وكالة 

الغوث في األردن؛ عضو في اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير منذ عام 1965؛  مدير عام اإلذاعة 

مهمة  مكتب  تولى  والنشر؛  والترجمة  للتعريب  األردنية  اللجنة  في  عام 1967 وعضو  األردنية 

م.ت.ف. في القاهرة وممثل منظمة التحرير الفلسطينية في جامعة الدول العربية؛ كاتب وأديب 

 وشاعر؛ من مجموعاته عشر أقاصيص )عمان، 1959(؛ توفي عام 1975.  


ياغي،عبدالرحمن)1924-(

ولد في قرية املسمية )شمال غزة( عام 1924؛ درس االبتدائية 

في بلده ثم في املجدل؛ التحق بالكلية  العربية في القدس ونال 

درجة دبلوم في التربية والتعليم النظري والعلمي عام 1943؛ 

حصل على  ليسانس في األدب العربي من جامعة القاهرة عام 

1950 وماجستير عام 1955؛ حصل على درجة  الدكتوراه في 

األدب العربي سنة 1960؛ عمل في مجال الترجمة في مكتب 

فرانكلني للطباعة والنشر  في بيروت )مدة سنتني( ثم في مكتب 

الشرق األوسط لترجمة األفالم املطولة لتلفزيون أرامكو؛ عمل  خبيرا للغة العربية لهيئة اليونسكو في 

رام الله من 1962-1964؛ رئيس رابطة الكتاب األردنيني من 1978-  1981؛ عمل أستاذا بقسم 

 اللغة العربية بكلية اآلداب في اجلامعة األردنية؛ منح وسام القدس للثقافة  والفنون عام 1990. 

 

اليحيى،عبدالرزاق)1929-(
ولد في الطنطورة )قرب حيفا( عام 1929؛ درس في الكلية العربية 

في القدس وتخرج عام 1947؛ انضم  إلى املقاومة الفلسطينية 

بني  حيفا  في  الصهيونية  والقوات  البريطاني  االنتداب  ضد 

1947-1948؛ خدم  في جيش اإلنقاذ العربي الفلسطيني خالل 

األعوام 1948-1949 وفي اجليش السوري بني 1949-1958؛ 

 نال دبلوم في العلوم العسكرية من الكلية احلربية السورية في 

حمص عام 1952؛ عمل نائبًا ملدير عام  الهيئة العامة لالجئني 

تعليمه  أكمل  1961-1964؛  بني  سوريا  في  الفلسطينيني 

متخصصا في اجلغرافية  وإدارة األعمال واإلحصاء من جامعة 

دمشق  في  أركان  احلرب  من  العسكرية  العلوم  في  ماجستير  ثم   1967-1963 عام  دمشق 

)1965(؛ انضم إلى جيش التحرير الفلسطيني عام 1964؛ قائد قوات حطني )التابعة  لكتائب 

جيش التحرير( بني 1967- 1968؛ مستشار عسكري للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير منذ عام 

  1968؛ رئيس أركان جيش التحرير الفلسطيني عام 1968 وحتى عام 1971؛ مستشار عسكري 

ملركز  التخطيط الفلسطيني عام 1968-1969؛ عضو منتخب في املجلس الوطني الفلسطيني 

املسلح  الكفاح  أركان  رئيس  1968؛  عام  منذ  التحرير  ملنظمة  املركزي  في  املجلس  وعضو 

الفلسطيني عام 1969  ونائب رئيس أركان قوات الثورة الفلسطينية عام 1970؛ مدير عام الدائرة 

السياسية ملنظمة التحرير في  الفترة بني 1972-1984؛ ممثل اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير لدى 

اململكة األردنية الهاشمية بني   1979-1999؛ عضو مستقل في اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 

)1984-1991(؛ مشرف عام مركز  منظمة التحرير لألبحاث والدراسات بني 1991-1993؛ 

رئيس جلنة األمن العليا منذ عام 1994؛ شارك في  محادثات أوسلو للسالم بني منظمة التحرير 

وإسرائيل وفي محادثات واي ريفر؛ ترأس وفد مشروع  ميناء  غزة ومشروع املمر اآلمن بني 

الضفة والقطاع؛ رئيس جلنة األمن واحلدود ضمن محادثات الوضع الدائم مع  إسرائيل عام 

1999؛ قام الرئيس ياسر عرفات بتعيينه منسقا لقوات األمن الفلسطينية في 3  حزيران/يونيو 

2002 وذلك ضمن عمليات اإلصالح داخل السلطة الوطنية، كما ومت تعيينه وزيرا للداخلية  في 

9 حزيران/يونيو 2002 )وحتى تشرين األول/أكتوبر 2002(؛ ترأس الوفد الفلسطيني املفاوض 

في تل أبيب في آب 2002 والتي متخض عنها انسحاب  في  صفقة “غزة - بيت حلم أوال” 

القوات اإلسرائيلية  من بيت حلم وأجزاء من غزة مقابل محاولة السلطة تفادي وقوع عمليات ضد 

مدنيني إسرائيليني؛ أنهى  خدماته وأحيل على التقاعد ومنح رتبة مشير ووسام القدس في 2006، 

أعيد تعيينه وزيرًا للداخلية في  حكومة تسيير األعمال برئاسة سالم فياض في عام 2007. 

 

يخلف،يحيى)1944-(
إلى  ولد في سمخ )قرب طبريا( عام 1944؛ جلأ مع عائلته 

في  تعليمه  املدرسي  تلقى  1948؛  عام  حرب  بعد  األردن 

إلى  انتقل  ثم  الله  رام  في  التعليم  مجال  في  عمل  األردن؛ 

السعودية؛ بدأ بكتابة القصص  القصيرة؛ انضم إلى منظمة 

التحرير الفلسطينية عام 1967؛ حاز على درجة البكالوريوس 

العربية عام 1969؛ مت  بيروت  في األدب  العربي من جامعة 

كاتب  في  الفلسطيني؛  الوطني  املجلس  في  عضوا  انتخابه 

اللبنانية )1967(؛ مسؤول عن مركز  القدس )1965( ومجلة األدب  مجلة األفق اجلديد في 

املعلومات  الفلسطيني )1971-1977(؛ انتخب أمينا عاما لالحتاد العام للكتاب والصحفيني 

الفلسطينيني )1980(؛  نائب األمني العام لالحتاد العام للكتاب العرب )1981-1990(؛ مدير 

عام دائرة الثقافة الفلسطينية )1987(؛  مستشار ثقافي للرئيس ياسر عرفات عام 1990؛ عاد 

إلى فلسطني عام 1994 وعمل كنائب وزير  الثقافة واإلعالم؛ انتخب عضوا في املجلس التنفيذي 

ملنظمة جامعة الدول العربية للتعليم والثقافة  والفنون عام 1996؛ رئيس املجلس الفلسطيني 

األعلى للتعليم والثقافة عام 2002؛ عني وزيرًا للثقافة  في تشرين الثاني/نوفمبر 2003؛ شارك 

في عدد من احملافل واملؤمترات الثقافية العربية والدولية؛ قاص  وروائي؛ من مؤلفاته: “بحيرة 

وراء الريح” )رواية 1991(؛ عام 2004 حاز على جائزة فلسطني للرواية لعام   2000 من قبل 

وزارة الثقافة الفلسطينية؛ أعيد تعيينه وزيرا للثقافة في حكومة السلطة الفلسطينية في  شباط 

 2005؛ تولى مسئول دائرة الشؤون الفكرية والدراسات في حركة فتح في مطلع عام 2007.

يعقوب،طلعت)1988-1944(
ولد في مدينة العباسية )قضاء حيفا( عام 1944؛ أسس مع 

محمد زيدان )أبو العباس( جبهة حترير  فلسطني )من فصائل 

منظمة التحرير التي انشقت من القيادة العامة للجبهة الشعبية 

لتحرير فلسطني  في نيسان/إبريل 1977(؛ قاد فصائل جبهة 

حترير فلسطني في الثمانينات )والتي عادت وانضمت إلى  بقية 

فصائل جبهة حترير فلسطني في متوز/يوليو 1987(؛ عضو 

في اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير؛  توفي في اجلزائر إثر نوبة 

قلبية في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1988. 

اليعقوبي،الشيخسليم)أبواإلقبال()1880– 1941(
اللد عام 1880؛ درس في جامعة األزهر في  ولد في مدينة 

القاهرة؛ عاد إلى فلسطني عام 1904؛ عمل  قاضيا في مدينة 

يافا؛ كلفه القائد التركي جمال باشا للمشاركة في بعثة علمية 

إلى تهنئة السلطان  العثماني عام 1915 بانتصار تركيا على 

احللفاء! نظرا مليوله املوالية للدولة العثمانية قامت قوات االنتداب 

 البريطاني باعتقاله ونفيه إلى معتقل سيدي بشر في اإلسكندرية؛ 

عاد إلى يافا بعد إطالق سراحه  وعمل واعظا وإمامًا في جامع 

حسن بك الكبير باملنشية التحتا وأستاذًا للعلوم اللغوية واألدبية 

والدينية  كما وكتب في الصحف احمللية؛ يعرف باالسم األدبي “حّسان فلسطني”؛ شارك في عدد 

من النشاطات  واملؤمترات الهادفة إلى حماية األراضي من السيطرة الصهيونية؛ أدخل سجن القلعة 
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في القدس بتهمة  دعوة الشباب للثورة عام 1901؛ ذهب ألداء فريضة احلج في مكة املكرمة، حيث 

حل ضيفا على آل  سعود )العائلة امللكية احلاكمة(، توفي هناك ومت دفنه في مكة املكرمة عام 1946، 

 أقيم له حفل تأبني  خاص به في مقر جمعية الشبان املسلمني في القاهرة؛ صدر له مجموعة شعرية.  

يعيش،محمودعلي)1915-2000(
ولد في مدينة نابلس عام 1915 حيث كان والده ضابطًا في اجليش 

العثماني وقتل في إحدى املعارك  في اليمن؛ تكفله عمه وأدخله 

كلية النجاح في نابلس؛ انتقل إلى يافا وعمل في حقل الصحافة 

املستقيم  والصراط  اإلسالمية  اجلامعة  مثل  عدة  صحف  في 

عام 1948  وبعد  وحرب  عام 1936  ثورة  في  والدفاع؛ شارك 

النكبة الفلسطينية عمل مع الصليب األحمر الدولي ثم مع القوات 

العراقية ثم عاد للعمل في  صحيفة الدفاع التي انتقلت من يافا 

إلى القدس؛ أصدر مع شركائه سليم الشريف ومحمود أبو الزلف 

 جريدة اجلهاد التي كانت من أبرز الصحف األردنية لغاية إغالقها عام 1966 بعد صدور قانون 

املطبوعات  األردني الذي وضع حدا لعدد اجلرائد اليومية الصادرة في ذلك الوقت؛ أصدر جريدة 

الشعب في 21  متوز/يوليو 1970 والتي كانت منبرًا للدفاع عن قضايا وحقوق الشعب الفلسطيني؛ 

تتلمذ على يده عدد  من الصحفيني الفلسطينيني؛ أغلقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي صحيفة 

 الشعب عدة مرات ومنعت  توزيعها لفترات طويلة؛ توفي في القدس في 23 آذار/مارس 2000.  

يوسف،حسن)الشيخ()1955-(
ولد في قرية اجلانية قرب رام الله عام 1955؛ تلقى تعليمه في 

مدرسة اجلانية ثم في مدرسة األمير  حسن في بير زيت وثانوية 

في  الشريعة  كلية  إلى  انتسب  القدس؛  في  الشرعية  األقصى 

القدس حيث  نال دبلوم في الدراسات الشرعية عام 1978؛ حاز 

على درجة البكالوريوس في الشريعة من كلية الدعوى  وأصول 

الدين عام 1982؛ عمل كإمام ومعلم في رام الله والبيرة؛ أصبح 

مديرا لقسم الزكاة في دائرة  األوقاف اإلسالمية في رام الله؛ حاز 

على جوائز ملهاراته في التجويد من قبل دائرة األوقاف اإلسالمية 

 وملهاراته في التعليم من قبل احتاد املعلمني الفلسطينيني؛ شارك 

في حلقات احلوار بني السلطة  الوطنية الفلسطينية وحركة حماس في لقاء القاهرة عام 1994؛ 

كان الناطق الرسمي حلركة حماس في  الضفة الغربية؛ أحد مؤسسي اجلمعية اخليرية اإلسالمية 

في رام الله وجلان الزكاة فيها؛ مت اعتقاله أكثر  من مرة من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي؛ 

لبنان عام 1992؛ مت  أحد املبعدين من قبل احلكومة اإلسرائيلية إلى مرج  الزهور في جنوب 

اعتقاله من قبل القوات اإلسرائيلية بعد عودته من حلقة نقاش بني  حركة حماس ومنظمة التحرير 

للسلطة  التابعة  امللك حسني؛ مت اعتقاله من قبل قوات  األمن  في طريقه من احلج عبر جسر 

الفلسطينية ملدة ستة أشهر؛ قامت إسرائيل بإعادة اعتقاله في آب 2002 بعد  عملية على إسرائيل 

نفذتها حركة حماس واعتقل إداريا في معسكر عوفر حتى 17 تشرين  الثاني/نوفمبر 2004؛ ثم 

مت إطالق سراحه ثم أعيد اعتقاله في 10 نيسان/إبريل 2005 بحجة إللقائه  خطبة في املسجد 

األقصى في القدس في مواجهة قيام جماعات يهودية متطرفة باقتحام املسجد  األقصى، يعتبر 

 من قيادات حركة حماس في الضفة الغربية؛ رئيس املكتب السياسي حلركة حماس في  رام الله.

يوسف،محسنذيبناصر)1950-(
ولد عام 1950 في قرية دبورية قضاء الناصره في اجلليل؛ أنهى 

دراسته االبتدائية في مدرسة القرية؛ واملرحلة الثانوية في املدرسة 

على  حصل  1969؛  عام  الناصرة  مدينة  في  البلدية  الثانوية 

شهادة البكالوريوس في موضوعي احلضارة اإلسالمية والتاريخ 

األوروبي من اجلامعة العبرية في القدس عام 1974؛ وعلى شهادة 

املاجستير في احلضارة اإلسالمية من نفس اجلامعة عام 1976، 

تابع دراسته العليا في جامعة برنستون في والية نيوجيرزي في 

الواليات املتحدة في موضوع دراسات الشرق االدنى عام 1987؛ وشهادة الدكتوراه مبوضوع 

»الوضع االقتصادي في بالد الشام خالل القرن احلادي والثاني عشر« عام 1982؛  عاد عام 

1980 ليعمل مدرسًا في جامعة بيرزيت في دائرة دراسات الشرق االوسط، ثم محاضرًا في جامعة 

نيفادا فرع الس فيغاس في الواليات املتحدة بني عامي 1985-1987؛ وعمل مدرسًا في كلية 

ايرلم في والية انديانا األمريكية عام 2005-2006، عمل بشكل جزي في معهد إعداد املعلمني 

العرب في كلية بيت بيرل منذ عام 1994؛ وعمل مديرًا للمركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية 

)رام الله ( 2000-2002؛ اعتقلته قوات االحتالل اإلسرائيلي ثالث مرات لفترات زمنية مختلفة. 

في األعوام 1973 و 1976 )في يوم األرض( و 1988 )في االنتفاضة األولى(.وشارك في عدد 

من الندوات واملؤمترات في فلسطني والواليات املتحدة األمريكية؛ أشرف على عدد كبير من رسائل 

املاجستير)عشرين رسالة( في جامعات بيرزيت والنجاح ونيفادا. وتركزت جميع موضوعات هذه 

الرسائل في مجاالت التاريخ العربي اإلسالمي والصراع العربي اإلسرائيلي وفلسطني. واصدر 

عدد من الكتب والدراسات ومنها: الدليل العربي إلعداد الدراسات العلمية. رام الله: بيت املقدس 

للنشر والتوزيع،2003؛ و احلق السعودي في جنوب النقب الفلسطيني. جامعة بيرزيت – معهد 

إبراهيم أبو اللغد للدراسات الدولية، سلسلة دراسات إستراتيجية 6. أيلول 2003؛ والفلسطينيون 

1990؛  الدولية،  للشؤون  األكادميية  الفلسطينية  اجلمعية  القدس:  واالنتفاضة.  إسرائيل  في 

 ونصوص تاريخية عربية مختارة )جمع وتقدمي(. جامعة بير زيت،1983؛ واصدر عدد من األبحاث.

يونان،منيبأندريا)املطران()1950(
لعائلة الجئة )والده من بئر  ولد في مدينة القدس عام 1950 

السبع ووالدته من القدس(؛ درس في  املدارس اللوثرية في القدس 

وبيت جاال وتخرج من الكلية األهلية في رام الله عام 1968؛ 

درس في كلية  لوثر أوبستو  Luther Opisto  في فنلندة من 

علم  في  دراسته  أكمل  وتخرج شماسا،  سنة 1969- 1972 

 الالهوت ونال شهادة املاجستير من جامعة هلسنكي عام 1976؛ 

مت سيامته قسيسا لوثريا في  أيار/مايو 1976 في القدس؛ عمل 

قسيسا مساعدا في كنيسة الفادي اإلجنيلية اللوثرية في القدس من  سنة 1976 - 1979، ثم 

قسيسا في كنيسة اإلصالح اللوثرية في بيت جاال )1979-1984( وفي كنيسة  الرجاء اإلجنيلية 

اللوثرية في رام الله )1984-1998(؛ علّم التربية املسيحية في املدارس اللوثرية في  فلسطني 

بني 1976 -1997؛ كان قسيسا مسئوال عن الشبيبة في الكنيسة اإلجنيلية اللوثرية في األردن 

 واألراضي املقدسة بني 1977-1988؛ درس في كلية الالهوت اللوثرية في شيكاغو عام 1988؛  

رئيس  مجمع الكنيسة اللوثرية اإلجنيلية في األردن واألراضي املقدسة بني 1990-1998؛ نائب 

رئيس دائرة  املهام والتنمية في االحتاد اللوثري العاملي ونائب رئيس مجلس أمناء املعهد املسكوني 

التابع لالحتاد  اللوثري في ستراسبورغ في فرنسا من سنة 1997 – 2004؛ رئيس مجلس 

مستشفى املطلع   )أوغستا فكتوريا( في القدس منذ عام 1998؛ نال عدة جوائز مثل جائزة السالم 

الفنلندية عام 2001 من  حركة السالم الفنلندية املسيحية؛ حاز على دكتوراه فخرية في الالهوت 

من كلية وارتبورغ    Wartburg  College  في والية أيوا  Iowa  عام 2001؛ رئيس رابطة 

الكنائس اإلجنيلية وجائزة بيت عنيا من الكنيسة  امليثودية  Methodist Church  في أوسلو 

عام 2004 وجمعية جائزة األراضي املقدسة املسيحية  املسكونية في واشنطن عام 2004، إضافة 

إلى جائزة بيت حلم 2000 )2005(؛ عضو مجلس أمناء  االحتاد اللوثري العاملي ونائب رئيس 

االحتاد إضافة إلى عضويته في اللجنة التنفيذية لالحتاد؛ ألف كتبا  وعددا من املقاالت والدراسات 

حول الكنيسة في فلسطني والشرق األوسط، القدس والهوية املسيحية  الفلسطينية.


اليماني،أحمد)أبوماهر()1924-(

ولد في قرية سحماتا )قرب عكا(  عام 1924؛ هجر من قريته 

بعد تدميرها عام 1948؛ عمل كمدرس في  مخيم عني احللوة 

في لبنان، حيث كان من بني طالبه ناجي العلي؛ كان ناشطا 

في النقابات العمالية  والوطنية؛ انضم إلى حركة القوميني العرب 

وكان عضوا في جلنتها الفلسطينية األولى التي تأسست عام 

  1959؛ انضم إلى اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني؛ اعتقل مع 

جورج حبش في سوريا في آذار 1968  ومت اعتقاله ملدة ثمانية 

أشهر؛ عضو في أول مكتب سياسي للجبهة الشعبية حيث عمل في دائرة  الشؤون املالية؛ من 

قيادات اجلبهة الشعبية البارزين في لبنان منذ عام 1972 وممثل اجلبهة الشعبية  في اللجنة 

التنفيذية ملنظمة التحرير منذ عام 1973، حيث تولى دائرة املنظمات الشعبية ولكنه سرعان  ما 

استقال بعد تأسيس جبهة الرفض في أيلول 1974؛ عاد إلى نفس املنصب في نيسان/إبريل 

العمل  التحرير حتى عام 1984؛ استقال من  إلى منظمة  الشعبية  1981  بعد عودة اجلبهة 

السياسي عام   1991؛ نشر سيرته الذاتية في 5 أجزاء.
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Websites:
Abed Abdi’s Website
www.10minflash.com/sites/28527/

Abdul Hameed Shoman Foundation
www.shoman.org/about_history.aspx

Alami Family Website
www.alamifamily.com 

Arab Media Internet Network (Amin) 
www.amin.org 

The Arab Writers’ Union
www.awu-dam.org 

Al-Arabiya Satellite Channel 
www.alarabiya.net

Al-Ayyam Newspaper
www.al-ayyam.com 

Baha’ Eddin Bukhari’s Website
www.baha-cartoon.net 

Dajani Family 
www.aldajani.org 

Berkeley Alumni Website 
www.alumni.berkeley.edu/Alumni/Cal_Monthly/
February_2001/Q_and_A_with_Beshara_Doumani.asp

Birzeit University Website 
www.birzeit.edu 

Cattan Homepage
http://home.earthlink.net/~tcriana/html

Charles Glass Website: Abu Said Abu Rish – Obituary 
www.charlesglass.net/archives/2005/05/abu_said_abu_ri.html

Coalition of Palestinian Writers 
www.adabfalasteeni.org

Dalal Salameh’s website
www.dalalsalameh.org

Democratic Front for Peace and Equality (Al-Jabha) 
www.aljabha.org 

Democratic Front for the Liberation of Palestine 
www.dflp-palestine.org 

Hussam Khader’s website
www.hussamkhader.org

Edward Said’s Website:
www.edwardsaid.org

Encyclopedia of the Palestinian Problem website
www.palestine-encyclopedia.com/EPP/TheAuthor.htm
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  شــخـصـيـات
فلـســطينيـة

Falasteen 
www.falasteen.com 

Fateh Website 
www.alkrama.com 

Hamas Website 
www.palestine-info.net/arabic/hamas

AL-Haqa’eq Magazine 
www.alhaqaeq.net/authors.asp?authorid=214

Al-Hayat Al-Jadeeda Newspaper
www.alhayat-j.com 

Institute for Palestine Studies
www.palestine-studies.org

International Center of Bethlehem – Dar Annadwa Addawliyya 
on Rev. Dr. Mitri Raheb
www.annadwa.org/about/staff.htm

International Crisis Group
www.crisisgroup.org

Islam Online: 
www.islamonline.net

Ismail Shammout
www.shammout.com 

Al-Jazeera News Channel 
www.aljazeera.net

Jerusalem Media and Communication Centre (JMCC)
www.jmcc.org/ptw/2000/Jun/feature.htm

Jerusalemites
www.jerusalemites.org 

Al-Karmel Magazine
www.alkarmel.org 

Khalid Shoman’s Website
www.khalid-shoman.org

Khalil Sakakini Cultural Center – Visual Arts part on Vera 
Tamari, Kamal Boullata, Suliman Mansour, etc. 
www.sakakini.org/visualarts/visual.htm

The Knesset 
www.knesset.gov.il

Al-Mada Al-Carmel – Arab Center for Applied Social Research 
on Nadim Rouhana
www.mada-research.org/about/staff.shtml

Mahmoud Darwish
www.mahmouddarwish.com

The Middle East Reference 
www.middleeastreference.org.uk

Municipality of Gaza 
www.mogaza.org 
Al-Mutawakkel Taha
www.a-taha.com

Nahed Rayyes
www.nm-rayyes.ws

An-Najah National University Website
www.najah.edu

Nuseibeh Family 
www.nuseibeh.org 

Omayya Juha’s Website 
www.omayya.com 

Orient House Website
www.orienthouse.org 

Palestinian Legislative Council 
www.pal-plc.org 

Palestinian National Information Center 
www.pnic.gov.ps

Palestinian People’s Party
www.palpeople.org 

Pilgrims of Ibillin Website: on Elias Chacour 
www.pilgrimsofibillin.org 
 
Popular Committee in Solidarity with PLC Member Hussam 
Khader & Other Prisoners: on Hussam Khader
www.hussamkhader.org

Popular Front for the Liberation of Palestine
www.pflp.net 

Ru’ya Magazine
www.sis.gov.ps/arabic/roya/homepage.html

Al-Quds Daily Newspaper
www.alquds.com

Salaam Muslims in Britain page on Ghada Samman: 
www.salaam.co.uk /themeof themonth /september03_index.
php?l=10#ghada

Said Abu Rish website 
www.iiwds.com/said_aburish

Simon Shaheen’s Website
www.simonshaheen.com 

Tayseer Barakat Website 
www.art-barakat.com/index.html
 
This Week in Palestine (The personality of the month section)
www.thisweekinpalestine.com

Twelve Days to Jerusalem (for info. about Father Elias 
Chacour)
www.twelvedaystojerusalem.org

World Cultural Learning Center
www.wclcmop.com/countriesG.htm

Zajel
www.zajel.org 

Zakirat Akka
www.zakirat-akka.com 


