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  امللف
  

  فخر أبو صقر
  :الفلسطينية التحرير ومنظمة" فتح"

  املتصدعة املباين ترميم
   

 حلركة السادس العام املؤتمر عقد هما بارزين حدثين 2009 أغسطس/آب يف الفلسطينية السياسية احلياة شهدت
 جلنة انتخاب احلدثين هذين نتائج من وكان. الفلسطيني الوطني للمجلس واستثنائية طارئة دورة وعقد ،"فتح"

. الفلسطينية التحرير منظمة يف باملوت شغرت التي املقاعد وملء ،"فتح" حلركة جديد ثوري وجملس جديدة مركزية
 اجللوس على الفلسطيني العام بالشأن املشتغلين من كثيرين أرغم" فتح" حلركة السادس العام املؤتمر عقد أن ومع

 الوطني للمجلس الطارئة الدورة إن إالّ  اإلعالم، وسائل من استثنائي اهتمام على واستحوذ التلفزة، شاشات امأم
 السياسية العملية على جدي أثر أي تترك ومل خجول، اعتراض من تنجُ ومل مماثل، باهتمام حتظ مل الفلسطيني

  .احلدثين لهذين رصد يلي وفيما. الفلسطينية التحرير منظمة يف السياسية اخليارات وعلى
  
  السادس العام املؤتمر – 1

  "فتح" حلركة
 على عاماً عشر ستة وبعد ،1989 سنة يف تونس يف عُقد الذي للحركة اخلامس العام املؤتمر على عاماً عشرين بعد

 حلم، بيت يف) املقدسة األرض" (تيراسنطا" مدرسة يف أعماله جدول السادس املؤتمر افتتح لعقده، املفترض املوعد
 حركة مؤتمرات جميع بين الوحيد هو املؤتمر هذا وكان). 1929( عرفات ياسر ميالد يوم يف أي ،4/8/2009 يف

 أبو( خلف وصالح ،)جهاد أبو( الوزير وخليل ،)عمار أبو( عرفات ياسر: الثالثة املؤسسون يحضره مل الذي" فتح"
 حلم، بيت مدينة على الساحقة أغلبيتهم تقاطرت عضو 2300 نحو إىل فيه العضوية قائمة وصلت وقد). إياد

 األعضاء جميع يتمكن مل الذي الوحيد يكن مل السادس فاملؤتمر طبيعي؛ أمر وهذا. شتى ألسباب جداً قليلون وتخلف
 قادة بعض أن هو املؤتمر هذا يف املهم. احلضور من يتمكنون ال أعضاء دائماً هناك كان بل حضوره، من

 بعض وأن ،)املثال سبيل على البرغوثي مروان( االنتفاضة هذه أشعلت التي للحركة قادة صاروا األوىل االنتفاضة
 مل البرغوثي مروان أن الالفت لكن). املدين حممد( احلركة قادة عداد يف صار 48 أراضي يف األساسية اخلاليا قادة
 املنتخبين قائمة يف الثالث املوقع حاز وإنما كثيرون، توقع كما األصوات أعلى املركزية اللجنة انتخابات يف ينل
 مع االنتخابات، يف فشل سابقاً، األسير النائب خضر، حسام وأن. العالول وحممود) ماهر أبو( غنيم راتب حممد بعد
 أم( الوزير انتصار من كل البارزين" فتح" قادة بين فشل كما ،"فتح" حركة صفوف يف خاص باحترام يحظى أنه

 أبو( حبش وصخر احلسن هاين الترشيح عن وعزف ،)عالء أبو( قريع وأحمد* يوسف، ونصر بلعاوي، واحلكم ،)جهاد
 وصخر اإلفرجني الله وعبد) جهاد حممد( العمودي وحممد) اللطف أبو( القدومي وفاروق صحية، ألسباب) نزار

 أبو( عباس حممود إالّ  التاريخية القيادة من املركزية اللجنة يف يبقَ ومل. خمتلفة ألسباب اآلغا وزكريا بسيسو
 زكي وعباس شعث نبيل السابقة املركزية اللجنة ومن ،)األديب أبو( الزعنون وسليم) ماهر أبو( غنيم وحممد) مازن

 السابقة املركزية اللجنة أن مع املركزية، اللجنة لعضوية امرأة أي ينتخب مل املؤتمر أن أيضاً والالفت). مشعل أبو(
 مسيحيين وأربعة الثوري اجمللس لعضوية امرأة عشرة ثالث انتخب لكنه الوزير، انتصار هي واحدة امرأة ضمت

  .ديفيس أوري هو واحداً ويهودياً 
 اللجنة يف أشخاص ثالثة تعيين يف احلق اجلديدة املركزية اللجنة السادس العام املؤتمر منح أُخرى جهة من

 اللجنة اختارت وقد. التعيين هذا على الثوري اجمللس موافقة شرط عضواً، 22 الكلي العدد يصبح كي املركزية
 املهمات توزيع جرى املركزية للجنة الالحقة االجتماعات ويف. بسيسو وصخر اآلغا زكريا من كالً املركزية
 جبريل نظيم؛والت التعبئة مكتب على العام واملشرف للسر وأميناً احلركة لرئيس نائباً غنيم راتب حممد: كالتايل
 زكي عباس ؛)الدولية العالقات مكتب( شعث نبيل ؛)الوطنية العالقات مكتب( األحمد عزام السر؛ ألمين نائباً الرجوب
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 وجمال العينين أبو وسلطان غربية أبو وعثمان العالول حممود ؛)اإلعالم( دحالن حممد ؛)العربية العالقات مكتب(
  ).والتنظيم التعبئة قيادة جلنة( بسيسو وصخر حميسن

  
  األعضاء: املركزية اللجنة

  تعريفية نُبذ – املنتخَبون
 بيروت جامعة من االجتماع وعلم الفلسفة يف اإلجازة وحاز ،1948 سنة دندن طيرة يف ولد :الطيراوي توفيق

 لبنان فرع وترأس العشرين القرن ستينيات أواخر يف" فتح" بحركة التحق. زيت بير جامعة من واملاجستير العربية،
. السورية السجون يف أعوام أربعة وأمضى 1988 سنة لبنان يف اعتُقل. 1970 سنة فلسطين لطلبة العام لالحتاد

 أمين للواء خلفاً له مديراً أصبح ثم العامة، اخملابرات جهاز وتوىل الوطنية، السلطة قيام مع الغربية الضفة إىل عاد
  .2007 مارس/آذار يف الهندي
 اعتقلته. 1969 سنة يف" فتح" بحركة والتحق اخلليل، قضاء – دورا بلدة يف 1954 سنة ولد :الرجوب جبريل

 يف اعتقاله أُعيد ثم لألسرى، تبادل يف 1985 سنة يف أُطلق لكنه باملؤبد، وحُكم ،1970 سنة اإلسرائيلية السلطات
 عاد. 1988 سنة يف لبنان إىل وأُبعد ،1987 سنة يف مرة آخر اعتُقل أن إىل عدة مرات اعتقاله وتكرر نفسها، السنة

 الضفة يف الوقائي األمن جهاز تأسيس عرفات ياسر وكلفه الفلسطينية، الوطنية السلطة قيام بعد فلسطين إىل
. 2003 سنة يف القومي األمن لشؤون عرفات للرئيس مستشاراً وعُين ،2002 سنة يف منصبه من أُقيل. الغربية

  .2006 سنة التشريعية االنتخابات يف فشل
 عُين. بلغاريا جامعات إحدى من السياسية العلوم يف الدكتوراه وحاز ،1947 سنة نابلس يف ولد :حميسن جمال
  .لنابلس حمافظاً أصبح ثم والرياضة، الشباب لوزارة وكيالً
. اإلسرائيلية السجون يف عاماً 12 أمضى وقد الله، رام مواليد من وهو األوىل، االنتفاضة قادة أحد: الشيخ حسين

 سنة يف األخيرة فياض سالم حكومة يف املدنية للشؤون وزيراً عُين وقد الغربية، الضفة يف" فتح" حركة سر أمين
2007.  
 جنوب يف العباسية بلدة يف 1951 سنة مواليد من وهو العينين، أبو أحمد حسن األصلي اسمه :العينين أبو سلطان

 – 1985( البراجنة برج خميم عن الدفاع إبان يف اسمه برز. عكا قضاء يف داود الشيخ قرية من لوالدين لبنان
  .لواء رتبة يحمل وهو ،1995 سنة لبنان يف" فتح" حركة لسر أميناً وأصبح ،)1987

 للحركة، املركزية اللجنة يف عضو وهو غزة، يف 1932 سنة يف ولد". فتح" حلركة املؤسس اجليل من: الزعنون سليم
  .1994 سنة السائح احلميد عبد الشيخ استقالة منذ الفلسطيني الوطني اجمللس ورئيس
. 1983 سنة برادفورد جامعة من الدولية العالقات يف الدكتوراه حائز وهو ،1955 مواليد من :عريقات صائب
 يف عضو. 1991 سنة عشراوي وحنان الشايف عبد حيدر جانب إىل نيويورك يف املفاوض الفلسطيني الوفد عضو

 ،2002و 1994 سنتَي بين األوىل اخلمس احلكومات يف احمللي للحكم وزيراً عُين. الفلسطيني التشريعي اجمللس
  .الفلسطينية التحرير منظمة يف املفاوضات دائرة رئيس وهو

 كان. 1979و 1975 سنتَي بين فلسطين لطلبة العام االحتاد ورئيس ،"فتح" حركة يف قديم مناضل :بسيسو صخر
 سنة والرياضة الشباب ووزير الفلسطينية، السلطة قيام بعد يونس خان حمافظ ثم التحرير، ملنظمة سابقاً سفيراً 
2005.  
 طويلة فترة عمل. 1966 سنة" فتح" بحركة والتحق ،1943 سنة اخلليل قضاء – سعير بلدة يف ولد :زكي عباس
 املؤتمر انتخبه. 1988 سنة يف جهاد أبو اغتيال بعد األوىل االنتفاضة سر أمانة وتوىل اليمن، يف لفلسطين سفيراً 

  .2006 سنة لبنان يف الفلسطينية التحرير ملنظمة ممثالً أصبح. املركزية اللجنة يف عضواً اخلامس
 للرئيس مساعداً عمل". فتح" حلركة األوىل العسكرية الكوادر من وهو ،1948 سنة القدس يف ولد: غربية أبو عثمان

  .احلركة يف السياسي التوجيه مسؤولية وتوىل عرفات، ياسر
 ملكتب مديراً مبكراً عُين ثم فلسطين، لطلبة العام االحتاد يف اسمه برز. جنين يف 1948 سنة يف ولد :األحمد عزام

 يف األشغال ووزير الفلسطيني، التشريعي اجمللس يف" فتح" كتلة رئيس. بغداد يف الفلسطينية التحرير منظمة
 والسابعة السادسة احلكومة يف االتصاالت وزير ثم ،2002 - 1994 الفترة خالل املتعاقبة الفلسطينية احلكومات

  ).2005 – 2003( والتاسعة والثامنة
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 مؤسسة رئيس. إنكلترا جامعات إحدى من اإلدارة يف الدكتوراه حائز. 1957 سنة نابلس يف ولد :اشتية حممد
 سالم حكومة يف ثم ،2005 سنة قريع أحمد حكومة يف واإلسكان العامة لألشغال وزيراً  عُين. واإلعمار التنمية
  .2007 سنة األخيرة فياض
 من 1948 سنة غزة قطاع إىل جلأت عائلة أفراد أحد وهو يونس، خان خميم يف 1961 سنة ولد :دحالن حممد
 يف العبرية وتعلم الحقاً، عدة مرات اعتقل ثم ،1981 سنة يف مرة أول اعتُقل. فلسطين جنوب يف حمامة قرية

 أبعدته". فتح" حلركة الطالبي للتنظيم كقائد وبرز غزة، يف اإلسالمية اجلامعة يف درس. اإلسرائيلية السجون
 الشبيبة بحركة االتصال توىل األوىل االنتفاضة اندالع ومع. تونس إىل فغادر ،1986 سنة اإلسرائيلية السلطات

 أصبح ثم غزة، يف الوقائي األمن جهاز وأسس الفلسطينية السلطة قيام بعد فلسطين إىل عاد. وتوجيهها الفتحاوية
 قريع أحمد حكومة يف املدنية للشؤون وزيراً ثم ،2003 سنة عباس حممود حكومة يف األمنية للشؤون دولة وزير
  .2005 سنة

 قليل عاماً أربعين طوال ظل". فتح" حركة يف التأسيسي اجليل من. القدس يف 1937 سنة ولد :غنيم راتب حممد
 السلطة قيام بعد الله رام إىل العودة رفض". فتح" حركة يف والتنظيم التعبئة مسؤول. الظهور وقليل الكالم

 إىل عاد لكنه العشرين، القرن ثمانينيات منتصف حتى دائرته مقر دمشق كانت بعدما تونس يف وأقام الفلسطينية،
  .املؤتمر عقد قبيل الله رام

 وعمل سورية إىل جلأ. 48 عرب من أنه أي ،1950 سنة يف طبرية قضاء – كفرسبت قرية مواليد من :املدين حممد
 ألبو مساعداً أصبح ثم ،48 مناطق يف الفدائية اخلاليا مسؤولية وتوىل الغربي، القطاع يف الوزير خليل جانب إىل

  .2002 سنة يف حلم بيت كنيسة يف احملاصرين بين وكان حلم، لبيت حمافظاً عُين. جهاد
" فتح" بـ التحق. العربية بيروت جامعة من اجلغرافيا يف اإلجازة وحاز ،1950 سنة نابلس يف ولد :العالول حممود

 جهاد، ألبو مساعداً عمل. 1971 سنة األردن إىل أبعدته ثم أعوام ثالثة اإلسرائيلية السلطات فاعتقلته ،1967 سنة
 رفضت. 1983 سنة لبنان يف إسرائيليين جنود ثمانية أسرت التي" فتح" حركة يف اخلاصة الوحدة قائد وكان

 عُين. أوسلو اتفاق من سنة بعد ذلك قبلت أن إىل األمر هذا يف تماطل وظلت الغربية الضفة إىل عودته إسرائيل
 سالم حكومة يف للعمل وزيراً وعين ،2006 سنة التشريعي اجمللس يف نائباً وانتُخب ،1996 سنة لنابلس حمافظاً
 جهاد ابنه وكان ،1989 سنة يف اخلامس املؤتمر منذ" فتح" حلركة الثوري اجمللس عضو. 2007 سنة فياض

  .الثانية االنتفاضة بداية يف استشهد
 أسس ذلك أثناء ويف دمشق، جامعة يف احلقوق درس. سورية الجئي ومن ،1935 سنة صفد مواليد :عباس حممود

 الكلية إىل باالنضمام لهم بالسماح السورية احلكومة من قرار انتزاع من تمكنت التي" فلسطين أبناء" جمموعة
 من كانوا وهؤالء النتشة، ورفيق النجار يوسف وحممد عدوان كمال التقى حيث قطر إىل سافر. حمص يف العسكرية

 سنة حتى فيها وظل ،1970 سنة يف األردن من انتقاله بعد دمشق يف عاش". فتح" حلركة األوائل املؤسسين
 املفاوضات على وأشرف ،1983 سنة الفلسطينية التحرير ملنظمة املركزية اللجنة يف عضواً أصبح. 1983

 يف األبيض البيت حديقة يف بنفسه وقعه الذي أوسلو اتفاق إىل أفضت التي السرية اإلسرائيلية -  الفلسطينية
 ورئيس التحرير، ملنظمة التنفيذية اللجنة ورئيس ،9/1/2005 يف" فتح" حركة سر أمين أصبح. 13/9/1993

  .عرفات ياسر وفاة بعد الفلسطينية السلطة
" فتح" حركة إىل انضم. زيت بير جامعة من السياسية العلوم يف املاجستير ونال ،1958 سنة ولد :البرغوثي مروان

 اجمللس يف عضواً انتُخب. األردن إىل أُبعد ثم ،1984 سنة يف وأطلق ،1978 سنة يف مرة أول واعتُقل ،1973 سنة
 يف الفلسطينية السلطة قيام بعد الغربية الضفة إىل عاد. 1989 سنة اخلامس العام املؤتمر يف" فتح" حلركة الثوري

 بالسجن وحُكم ،15/4/2001 يف جمدداً اعتقل. 1996 سنة التشريعي اجمللس يف عضواً وانتُخب ،1994 سنة
  .20/5/2004 يف ملؤبدا

. 1969 سنة" فتح" بحركة التحق. عرفات ياسر شقيقة هي يسرى والدته. 1953 سنة غزة يف ولد :القدوة ناصر
 االحتاد رئيس. الفلسطيني األحمر الهالل يف وعمل ،1979 سنة يف وتخرج القاهرة جامعة يف األسنان طب درس
 مندوب. 1989 سنة يف اخلامس املؤتمر منذ للحركة الثوري اجمللس عضو. 1979 سنة فلسطين لطلبة العام

 يف الفلسطينية السلطة يف اخلارجية الشؤون وزير. الطرزي لزهدي خلفاً 1991 سنة املتحدة األمم يف فلسطين
  .2005 سنة قريع أحمد حكومة
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 يف درس. دمشق يف الزمن من حقبة أقام وقد يافا، من شعث علي والده. 1939 سنة غزة يف ولد :شعث نبيل
. اإلدارة يف الدكتوراه وحاز املتحدة، العربية اجلمهورية يف) سورية( الشمايل اإلقليم من بمنحة املتحدة الواليات

 أسس ثم صايغ، يوسف للدكتور خلفاً التخطيط ملركز مديراً عين. العشرين القرن ستينيات منذ" فتح" بحركة التحق
 وزيراً  عُين. 1989 سنة منذ" فتح" حلركة املركزية اللجنة عضو. الكويت يف اإلداري للتخطيط العربي املعهد

 يف املنصب هذا يف تعيينه وتكرر ،1994 سنة يف الفلسطينية للسلطة حكومة أول يف الدويل والتعاون للتخطيط
 يف عباس حممود حكومة يف اخلارجية للعالقات وزيراً  عين ثم ،2002و 1996 سنتي بين املتعاقبة احلكومات

  .2005 سنة يف لإلعالم وزيراً  وأصبح ،2003 سنة قريع أحمد حكومة يف ثم ،2003 سنة
  

  األعضاء أسماء: الثوري اجمللس
 اآلغا؛ بسام القادر؛ عبد حاتم صيدم؛ صبري مقبول؛ أمين سالمة؛ دالل الوحيدي؛ عبير الرفاعي؛ سمير جبريل؛ آمنة

 الله؛ عبد الله عبد الفرا؛ أسامة عمرو؛ يونس بعلوشة؛ بهاء البرغوثي؛ فدوى العردات؛ أبو فتحي الشوبكي؛ جمال
 عزريل؛ بالل صافية؛ عفيف مهنا؛ علي الشاتي؛ جمال الفرا؛ بركات نزال؛ جمال خريشة؛ إبراهيم الزعارير؛ فهمي
 أوري بكر؛ أبو بكر دويكات؛ سرحان زكارنة؛ بسام الرجوب؛ زياد عين؛ أبو زياد نظيف؛ صائب سويطات؛ نايف

 زهير الليل؛ أبو جمال شمّالة؛ أبو إسماعيل حزوري؛ نظمي الشيخ؛ كمال زيد؛ أبو موسى صادق؛ عديل ديفيس؛
 أبو حممد حمد؛ أمال هديب؛ سلوى الضراغمة؛ جمال الرازم؛ فتحي البرغوثي؛ حافظ حمايل؛ الفتاح عبد الوزير؛

 عمر النتشة؛ بالل احللبي؛ هيثم زنيد؛ أبو جهاد شنب؛ أبو حازم عبده؛ لؤي اشتيوي؛ حسن النجمي؛ راجي عليا؛
 شهال؛ أبو فيصل عرار؛ هيثم حلس؛ سليمان الرب؛ أبو جمال عارف؛ خالد عيوش؛ ذياب أصبع؛ أبو خالد احلروب؛

 أبو سمير خوصة؛ أبو توفيق ثابت؛ سهام لبدة؛ أبو حسن دبور؛ أشرف احلسن؛ هيثم املصري؛ إبراهيم قمصية؛ حازم
 مازن ولويل؛ بسام مسيح؛ حنان دلياين؛ ديمتري عوض؛ احلكيم عبد حجازي؛ بكر حممود األثيري؛ عدالة غزالة؛
  .احلمص أبو نعيم الشامي؛ شامي املصري؛ احلميد عبد حسني؛ عالء زايدة؛ أبو سفيان اخلطيب؛ حسن غنيم؛
  :الثوري اجمللس أعضاء بعض عن نبذة يلي وفيما

 يف ناضلت. مبكرة سن يف" فتح" بحركة والتحقت ،1951 سنة لبنان يف يالشات خميم يف ولدت :جبريل آمنة
 العام االحتاد سر أمينة. 1982 سنة يف لبنان من الفلسطينية املقاومة قوات خروج بعد سيما وال احلركة، صفوف

 لنيل 2005 سنة اختيرت". فتح" حركة يف اللبنانية الساحة قيادة يف وعضوة لبنان، فرع – الفلسطينية للمرأة
 السالم خدمة يف العامالت بالنساء خاصة جائزة وهذه العامل، من أُخرى امرأة 999 مع للسالم نوبل جائزة

  .العاملي
 يعتبر لكنه اإلسرائيلية، اجلنسية على عالوة البريطانية اجلنسية ويحمل القدس، يف 1943 سنة ولد :ديفيس أوري
 علم ويدرِّس الله، رام يف يقيمان وهما علي، أبو ميسر تدعى فلسطينية امرأة تزوج. يهودياً فلسطينياً نفسه

  .1984 سنة" فتح" حركة يف عضواً أصبح ديفيس أوري وكان. القدس جامعة يف االجتماع
 دالل جانب إىل 11/3/1978 يف عدوان كمال عملية بتنفيذ قامت التي اجملموعة أعضاء أحد :أصبع أبو خالد

 يف وأطلق العملية يف ُأسر. فدائياً 13 البالغ اجملموعة عديد من احلياة قيد يف بقيا اثنين ثاين وهو املغربي،
  .فياض حسين رفيقه مع لألسرى تبادل يف 22/5/1985

 لوفان جامعة يف دراسته وتابع القدس، يف الفرير مدرسة يف ودرس ،1950 سنة يف القدس يف ولد :صافية عفيف
 إىل عرفات ياسر للرئيس خاصاً مبعوثاً أصبح. السياسية العلوم يف بشهادة فيها وتخرج بلجيكا، يف الكاثوليكية

 – 1976( جنيف يف املتحدة األمم إىل الفلسطينية التحرير منظمة لبعثة مديراً  ثم ،1980 سنة منذ الفاتيكان
 ثم ،1981 سنة حتى 1978 سنة من للمنظمة السياسية الدائرة يف املتحدة واألمم أوروبا لقسم رئيساً عُين). 1978
 لندن يف للمنظمة فممثالً  ،1990 – 1987 الفترة خالل) املنخفضة األراضي( النذرالند دول يف للمنظمة ممثالً

  .2005 سنة موسكو يف وسفيراً ،1990 سنة والفاتيكان
 واشتُهرت األسير، زوجها عن الدفاع حمالت يف اسمها ملع. وحمامية البرغوثي، مروان زوجة :البرغوثي فدوى
  .وربا وعرب شرف: األبناء من ولها. 14/12/2003 يف اعتقل الذي األكبر ابنها هو وقسّام". القسّام أم" باسم
 بتهمة إليها بتسليمه إسرائيل طالبت". فتح" حركة يف املالية اإلدارة مسؤول وهو ،1940 سنة ولد :الشوبكي فؤاد
 وعندما. 4/1/2002 يف اإلسرائيلية البحرية أوقفتها التي" A كارين" ةالباخر متن على واستقدامها أسلحة شراء

 فاحتجز الفلسطيني، األمن لدى يُعتقل أن على األمر هذا تسوية جرت تسليمه، عدم على الفلسطينية السلطة أصرت
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 أميركيين أمنيين مسؤولين إشراف حتت أريحا سجن إىل 2002 مايو/أيار يف ونُقل ،2002 فبراير/شباط يف
 الله، برام املقاطعة يف عرفات ياسر مقر عن احلصار لفك عليها اتُّفق التي التسوية من جزءاً ذلك وكان وبريطانيين،

 أحمد مع واعتقلته 15/3/2003 يف أريحا سجن اقتحمت اإلسرائيلية القوات لكن. حلم بيت يف املهد كنيسة وعن
  .30/8/2009 يف عاماً 20 بالسجن وحُكم سعدات،
 نفذت التي للحركة األوىل العسكرية اجملموعات عناصر أحد وهو ،"فتح" حلركة أسير أول :حجازي بكر حممود

  .18/1/1965 يف جبرين بيت عملية يف أُسر. املشهورة" العشر العمليات خطة"
  
  الفلسطيني الوطني اجمللس – 2

 التحرير ملنظمة التنفيذية اللجنة يف الشواغر مللء 26/8/2009 يف طارئة دورة الفلسطيني الوطني اجمللس عقد
 سليم اجمللس رئيس اجللسة وترأس عضو، 700 جمموع من عضواً 325 الدورة هذه حضر وقد* الفلسطينية،

 طارئة دورة عقد تبيح التي الوطني للمجلس األساسي القانون من 14 املادة نص قرأ الذي) األديب أبو( الزعنون
 التي الشواغر ملء الغاية كانت إذا العادية للدورات القانوين النصاب عن النظر بصرف األعضاء، من حضر بمن

 أحمد: هم منظماتهم يمثلون جدد أعضاء أربعة تعيين تم وقد. آخر سبب أي حتت أو باالستقالة أو بالوفاة حدثت
 ؛)فدا – الفلسطيني الديمقراطي االحتاد( رأفت صالح ؛)الشعب حزب( عميرة حنا ؛)الشعبي النضال جبهة( جمدالين

 هذين بشأن وتنافس عشراوي، وحنان) عالء أبو( قريع أحمد هما عضوين انتخاب وجرى"). فتح(" عريقات صائب
  .يحالفهما مل الفوز لكن خريشة، وحسن احلوراين الله عبد املقعدين

 فاروق ؛")فتح" – رئيساً( عباس حممود: التالية األسماء من مؤلفة للمنظمة التنفيذية اللجنة صارت وهكذا،
 حنا ؛)الشعبية اجلبهة( ملّوح الرحيم عبد ؛)الديمقراطية اجلبهة( خالد تيسير ؛")فتح(" قريع أحمد ؛")فتح(" القدومي

 الرحمن عبد أسعد ؛)مستقل( ربه عبد ياسر ؛)النضال جبهة( جمدالين أحمد ؛)فدا( رأفت صالح ؛)الشعب حزب( عميرة
 ؛")فتح(" اآلغا زكريا ؛")فتح(" الشكعة غسان ؛)مستقل( النشاشيبي زهدي حممد ؛)مستقل( اخلضري رياض ؛)مستقل(

 صائب ؛)العربية التحرير جبهة( إسماعيل حممود ؛)الفلسطينية التحرير جبهة( إسحق علي ؛)مستقلة( عشراوي حنان
  ").فتح(" عريقات

 حممود: التايل النحو على املهمات وُزعت نصابها اكتمال بعد نفيذيةالت اللجنة عقدته الذي األول االجتماع يف
 صائب للسر؛ أميناً ربه عبد ياسر حقيبة؛ بال أضحى الذي القدومي فاروق من بدالً السياسية للدائرة رئيساً عباس

 اآلغا زكريا ؛)القومي الصندوق( النشاشيبي زهدي حممد ؛)القدس ملف( قريع أحمد ؛)املفاوضات دائرة( عريقات
 حنا ؛)الدولية العالقات دائرة( الشكعة غسان ؛)العربية العالقات دائرة( ملّوح الرحيم عبد ؛)الالجئين شؤون دائرة(

 ؛)واإلعالم الثقافة دائرة( عشراوي حنان ؛)املغتربين شؤون دائرة( خالد تيسير ؛)االجتماعية الشؤون دائرة( عميرة
 والتعليم التربية دائرة( اخلضري رياض ؛)الشعبي التنظيم دائرة( إسماعيل حممود ؛)العسكرية الدائرة( رأفت صالح
  ).التخطيط مركز( جمدالين أحمد ؛)األبحاث مركز( الرحمن عبد أسعد ؛)والرياضة الشباب دائرة( إسحق علي ؛)العايل
  :الفلسطينية التحرير ملنظمة التنفيذية اللجنة أعضاء بعض عن نبذة يلي وفيما
 الشهداء أبناء ملعامل مديراً عين. 1968 سنة" فتح" بحركة والتحق ،1937 سنة ديس أبو يف ولد :قريع أحمد

 انتُخب. 1983 سنة الفلسطينية التحرير منظمة يف االقتصادية للدائرة عاماً مديراً وأصبح ،1970 سنة) صامد(
 بين السرية املفاوضات فريق ترأس. 1989 سنة اخلامس املؤتمر يف" فتح" حلركة املركزية اللجنة يف عضواً

 حكومة أول يف والتجارة لالقتصاد وزيراً  وأصبح ،1993 سنة أوسلو يف وإسرائيل الفلسطينية التحرير منظمة
 رئيساً وعين ،1996 سنة يف التشريعي للمجلس ورئيساً القدس مدينة عن نائباً انُتخب. 1994 سنة فلسطينية
 يف للحركة املركزية اللجنة يف عضواً انتخابه إعادة يف وفشل ،2005 سنة يف ثم ،2003 سنة يف للحكومة

  .2009 سنة السادس املؤتمر
 الدكتوراه وحاز العربية، بيروت جامعة يف درس. صفد من عائلته وأصل ،1955 سنة دمشق يف ولد :جمدالين أحمد

 سفيراً  ثم ،21/2/2005 يف عالء أبو حكومة يف حقيبة بال وزيراً عُين. بلغاريا جامعات إحدى من االقتصاد يف
 جلبهة عاماً أميناً انتُخب. األخيرة فياض سالم حكومة يف للعمل وزيراً ثم ،2009 فبراير/شباط يف بوخارست يف

  .3/8/2009 يف تويف الذي غوشة لسمير خلفاً 12/8/2009 يف الشعبي النضال
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 سنة يف كندا جامعات إحدى من السياسية العلوم يف الدكتوراه وحاز ،1944 سنة القدس يف ولد :الرحمن عبد أسعد
 وتسلم العرب، القوميين حركة يف عضواً كان. 1970و 1966 سنتي بين الفلسطيني األبحاث مركز يف عمل. 1973

  .الفلسطينية التحرير منظمة يف الالجئين ملف توىل ثم عمّان، يف العلمي للتقدم شومان احلميد عبد مؤسسة إدارة
 ولد. أملانيا يف هايدلبرغ جامعة من االقتصاد يف املاجستير حاز. عودة سعادة حممد األصلي اسمه :خالد تيسير

 ،1969 سنة فلسطين لتحرير الديمقراطية اجلبهة إىل وانضم ،1941 سنة نابلس حملافظة التابعة قريوت بلدة يف
 سنة الفلسطينية التحرير ملنظمة التنفيذية للجنةا يف ثم ،1972 سنة الفلسطيني الوطني اجمللس يف عضواً  وأصبح
  .وفشل 30/11/2004 يف الفلسطينية السلطة رئاسة النتخابات ترشح. 1991
" العربية الطبية اجلمعية" رئيس. 1965 سنة يف جرّاحاً طبيباً وتخرج ،1942 سنة يونس خان يف ولد :اآلغا زكريا

 للسلطة حكومة أول يف لإلسكان وزيراً  عُين. 1988و 1975 سنتي بين عدة مرات لالعتقال تعرض. غزة قطاع يف
  .1994 سنة يف الفلسطينية

 يف األردن يف اعتقاله أثناء يف اسمه وبرز الديمقراطية، للجبهة السياسي املكتب يف عضواً كان :رأفت صالح
 رفاقهما بعض مع وأسس ربه عبد ياسر مع اجلبهة على انشق. وعجلون جرش معارك عقب 1971 يوليو/تموز

  ).فدا( الفلسطيني الديمقراطي االحتاد
 يف الله رام يف اإلسرائيلية القوات اعتقلته. فلسطين لتحرير الشعبية للجبهة العام األمين نائب :ملّوح الرحيم عبد
  .2008 سنة يف وأُطلق ،2004 سنة يف أعوام ستة بالسجن وُحكم ،2002 سنة

 حكومة أول يف املالية ووزير الفلسطينية، التحرير منظمة يف االقتصادية الدائرة رئيس :النشاشيبي زهدي حممد
  .1996 سنة الثانية احلكومة ثم ،1994 سنة يف الفلسطينية للسلطة

 صفوف يف وناضل العرب، القوميين حركة إىل انضم. 1944 سنة ولد. ربه عبد أديب األصلي اسمه :ربه عبد ياسر
 الشعبية اجلبهة على انشقت التي فلسطين لتحرير الديمقراطية اجلبهة مؤسسي أحد. فلسطين لتحرير الشعبية اجلبهة

 يف واإلعالم الثقافة دائرة رئيس. الديمقراطية للجبهة املساعد العام األمين. حواتمة نايف جانب إىل 1969 سنة
 1988 الفترة خالل يركيينأم موفدين مع املفاوضات قاد. 1994و 1977 سنتي بين الفلسطينية التحرير منظمة

 من واحد. 1991 سنة) فدا( الفلسطيني الديمقراطي االحتاد وأسس الديمقراطية اجلبهة صفوف غادر. 1990 –
 وزيراً عين. 1993 سنة أوسلو اتفاق إىل أدت والتي وإسرائيل، الفلسطيني اجلانب بين السرية املفاوضات خلية

 لشؤون وزيراً  عين ثم ،2002و 1994 سنتي بين الوطنية للسلطة األوىل اخلمس احلكومات يف واإلعالم للثقافة
 حتى الفلسطينية التحرير ملنظمة التنفيذية اللجنة سر أمين. 2003 سنة عباس حممود حكومة يف الوزراء جملس

   .2009 سنة
   
  

  .لبنان جنوب يف األوىل العسكرية القواعد مؤسس وهو فريق، رتبة ويحمل البشتاوي، مصطفى األصلي اسمه  (*)
 إميل النجاب؛ سليمان عمرو؛ ياسر احلسيني؛ فيصل عرفات؛ ياسر: هم واملتوفون. بالوفاة مقاعد ستة شغرت  (*)

  .غوشة سمير جرجوعي؛
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
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