
 

 

 2017 – 1944راوية رشاد الشوا، 

 قصة كفاح امرأة فلسطينية من غزة

 

 محمد سعد العجلة

 

 الطبعة األولى

 غزة - فلسطين

 م2022يناير/ كانون الثاني 

 حقوق الطبع محفوظة للمؤلف وأسرة السيدة راوية الشوا

 

 مقابل عمارة فارس للبترول –شارع جامعة الدول العربية  –غزة  –فلسطين 

 

  



  |2  | 

 

  املحتويات
 2 ........................................................................................................................املحتويات

 3 ............................................................................................................................... إهداء

 4 ............................................................................................................................. مقدمة

 6 ............................................................................................................................... تمهيد

 16 ......................................................................................................... الطفولة والنشأة

 23 .................................................................................................................... تأثير األسرة

 60 .................................................................................. انخراط راوية في الحياة العامة

 72 ............................................................... انتخابها للمجلس التشريعي األول والثاني

اقفها السياسية  82 ............................................................................................. أبرز مو

 94 ................................................................................... قضايا وطنية وحياتية شغلتها

 108 ........................................................................................ مأساة املنزل وتبخر الحلم

 114 ........................................................................................................... مرضها ووفاتها

 125 ...................................................................................... لها معنىكلمات  –في رثائها 

 135 ......................................................................................................................... مالحق

 136 .................................................................................... بنات السيدة راوية ورفيقتها

 154 .............................................................................................................. كتب ورسائل

     



  |3  | 

 

 إهداء

إلى روح السيدة الكبيرة التي عرفتها عن قرب، وعملت معها وإلى جانبها وصادقتها 

 
ً
، وكانت مثال

ً
 ئباملرحومة بإذن هللا النا ،والجرأة والرقي للوعي اثنين وعشرين عاما

 راوية رشاد الشوا
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 مقدمة

 من خالل الشوا رشادالسيدة راوية حياة لقاء الضوء على إهذا الكتاب يحاول 

قد  سرتها وعائلتها.أرة يكملة ملساملتشعبة وامل تهامسير في الرئيسية املحطات براز إ

التي تجعل منه و  ،هاعنالكاملة  كل املعلومات والتفاصيل ل يشمل هذا الكتاب

 لحياتها باملعنى الدقيق، 
ً
 أوذلك سيرة ذاتية لها أو تأريخا

ً
عملت  ألن املجالت التي ول

جتماعية ال قتصادية و السياسية و فهي تشمل املجالت ال فيها كثيرة ومتنوعة

 وغيرها، 
ً
الحاج رشاد الشوا بشكل  هاوالدجزء من سيرة هي  ة حياتهاسير ن أل  وثانيا

كان لهم دور كبير وفعال الذين عائلتها عامة من زوجها وشخصيات سيرة خاص و 

سيرتها  فصلويصعب ، في فلسطين وعلى األخص في قطاع غزة الحياة العامةفي 

 جزءحيث كانت  ا الدور عن هذ
ً
كان ولذا  .تأثرت به وأثرت فيه  ه وقدمنل يتجزأ  ا

كان التي ي املتواضع( يالهامة )برأاألحداث رقعة السرد لتركز على تحديد ل بد من 

 عجابإنالت الفريدة التي  اإلنسانةوصنع منها  لها نفوذ على تطور شخصيتها
 
من  ا

  السياسية والجتماعية. األطيافشتى 

صقلتها و  شخصيتها ثرت فيأالعوامل التي نبذة عن  سيعطي هذا الكتاب وعليه فإن

 في فترة دقيقة شهدت تحولت نوعية في املجتمع 
ً
 لفتا

ً
وجعلتها تحقق حضورا

ذكرات مالنتظار الطويل، فكم من أفضل من  -والفي كل األح–وهذا الفلسطيني. 

مهمة ألشخاص كان لهم بصمة في تاريخ شعبهم، اندثرت وطواها الزمن، بسبب 

عدم إخراجها إلى النور، أو طول النتظار من أجل أن تكون شاملة لكل شاردة 

 .وواردة، أو عدم الستقرار على طريقة عرضها

 من التفصيل ع
ً
ن والد وزوج وجد السيدة وسيجد القارئ في هذا الكتاب، شيئا

تكوين فكرة شاملة عن الجو العائلي معايشة و في  القارئ ملساعدة وذلك راوية، 

الذي نشأت فيه السيدة راوية، وطبيعة وأدوار ومكانة األشخاص الذين أثروا فيها 

 .فكارهاأومبادئها و شخصيتها  وأسهموا في تكوين
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أما املصدر الرئيس ي الذي اعتمدُت عليه في املعلومات واألحداث الواردة في هذا 

هو السيدة راوية نفسها، من خالل عملي معها لفترة طويلة ومعايشتي فالكتاب، 

، ونقاشاتي املتواصلة معها على مدار اثنتين وعشرين سنة عن قرب ملسيرتها

املقربين مثل أخرى ضافة ملصادر ذلك باإل ما كانت تكتبه وتدونه. و  ىواطالعي عل

صحة وذلك بعد التأكد من  الصحف واملجالتبعض ما تم نشره في و  سرتهاأو  منها

  .املعلومات

كما أن هذا الكتاب تمت مراجعته وتدقيق محتوياته بشكل خاص من قبل بنات 

 واألستاذةندى  واألستاذةهناء  واألستاذةسلمى  كتورةدالالسيدة راوية األربع، 

األستاذ و  من قبل األستاذ جاسم الشوا ابن عم وصهر السيدة راوية كذلكنجالء، و 

 مساعد السيدة راوية حتى وفاتها.مدير مكتب و أيمن العوض ي 

بقي أن أذكر من باب األمانة، أن هذا الكتاب بقلم صديق شخص ي للسيدة راوية 

 حقيقة أمام القارئ.ومتأثر بها ومقرب منها حتى وفاتها، فكان ل بد من ذكر هذه ال

 أن يكون هذا الكتاب نجح في تقديم صورة واقعية وواضحة املعالم عن 
ً
راجيا

في حياتها وما تخللها من الرئيسية املرحومة السيدة راوية الشوا، وأبرز املحطات 

مواقف وصراعات ومحن وأفراح وأحزان وآمال، على املستوى العام واملستوى 

 الشخص ي.

 ي هذا فمن هللا، وإن قّصرُت فمن نفس ي.وإن ُوفقُت في عمل
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 تمهيد

كانت البداية الفعلية لعالقتي التاريخية بالسيدة راوية رشاد الشوا، في خريف 

تشريعية  فلسطينية انتخابات ول أ ، أي قبل بضعة أشهر من خوضها1995العام 

 يةاتفاق نتيجة النتخابات جاءتو  .1967بعد حرب  الضفة الغربية وقطاع غزةفي 

 باتهذه النتخا مما تمخضت عنهوكان ، أوسلو وتأسيس السلطة الفلسطينية

 كمرشحة مستقلة عن دائرة غزة.فوزها  1996يناير التي جرت في 

كنت قد قابلتها أكثر من مرة قبل ذلك، في مناسبات عديدة، أبرزها خالل الندوات 

مركز رشاد الشوا الثقافي، املميزة التي كانت تنظمها مجموعة غزة الثقافية في 

وكان  وكانت هي رئيسة هذه املجموعة املكونة من نخبة مثقفين يشار لهم بالبنان.

ونشر قيم والثقافة في كل طبقات املجتمع الهدف من هذه املجموعة نشر الوعي 

أما مركز رشاد  القيام بالحفاظ على الثقافة الفلسطينية.و  العدل الجتماعي

بهدف نشر الوعي سسه املرحوم الحاج رشاد الشوا أنشأه و أالشوا فهو مركز ثقافي 

كبر املراكز التي أسست حتى ذلك أمن كان والثقافة في املجتمع الفلسطيني، و 

 . الحين في األراض ي الفلسطينية

ليومية كان املطر ينزل برفق في ذلك الصباح الخريفي، حينما فتحت جريدة النهار ا

 غير متفرغ–
ً
ألجد مقالي عن والدها املرحوم الحاج رشاد  -وكنت أعمل فيها مراسال

 بصورة  ،قبل يومينللجريدة الشوا الذي أرسلته 
ً
قد نشر بشكل جميل ومزينا

شخصية له من قبل الجريدة. وهو مقال كتبته من شدة تأثري وإعجابي بالصرح 

 
ً
 بارزا

ً
الثقافي العمالق الذي أقامه الحاج رشاد في غزة وحمل اسمه، وبات معلما

من معالم مدينة غزة العريقة. وقد انعكس في هذا املقال حبي وتقديري للحاج 

 رثته منذ الصغر عن أبي وأعمامي وغيرهم من سكان املدينة.رشاد الذي و 
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الذي  (1)وملا لم يكن يفصل بين مكتب الصحافة الذي أعمل فيه ومبنى السامر

 على األقدام، 
ً
 مشيا

ً
 دقيقتين أو ثالثا

ّ
يقع فيه مكتب السيدة راوية الشوا، إل

ن أن أعرف هل وجدتني أحمل نسخة من الجريدة وأتوجه ملقابلتها دون موعد، ودو 

سأجدها أم ل؟ وبدأت أتخيل كيف سيكون اللقاء األول بها في مكتبها، وكيف 

 سيكون رد فعلها على املقال؟

 لوجه وتشاء األقدار، 
ً
في طريقها  ى!حينما دخلت املبنأن أجدها أمامي وجها

لصعود سيارتها والخروج من املبنى. وقبل أن أتكلم، أقبلت علّي بوجه ضاحك 

رارة، وأشعرتني أنها على معرفة بي منذ سنين. ومع ذلك، لم تثنني وسلمت بح

مجاملتها لي عن تقديم نفس ي لتذكيرها باسمي ومن أنا، فردت بسرعة "ولو، وهل 

واعتذرُت لها عن مجيئي بال موعد، وقدمت لها الجريدة التي كانت  ؟ "يخفى القمر

ورته املهيبة. فأمسكْت مفتوحة على الصفحة املنشور فيها املقال عن والدها بص

بها وأمعنت النظر في املقال والصورة وتغيرت مالمح وجهها واغرورقت عيناها 

بالدموع، ونظرت إلّي تغمرني بكلماتها الطيبة. ووّدْت لو أنها غير مضطرة للخروج 

 لزيارتها في املكتب. 
ً
 جدا

ً
 قريبا

ً
بسبب موعد مسبق، ولكنها حددت لي موعدا

إنها كانت تسأل عني قبل عدة أيام وتبحث عن هاتفي لتتحدث  وفاجأتني بقولها لي

 لي في موضوع مهم؟

 إلى مكتب الصحافة، وأنا أفكر في كل ش يء له عالقة بهذا اللقاء 
ً
قفلت عائدا

العابر. وكنت قد شعرت من ردة فعلها أن املقال سيكون له وقع كبير عليها، وبدأت 

 تحدث فيه معي.أتساءل عن املوضوع املهم الذي تريد أن ت

                                                           

هذا املبنى، كان سينما أنشأها الحاج رشاد الشوا في أوائل األربعينات، كأول سينما في قطاع غزة،  (1)

ثم تحولت بعد ذلك إلى شركة تجارية، تضم عدة مرافق من بينها مكتب للحاج رشاد بقي حتى 

 لبنته النائب راوية الشوا.1988وفاته عام 
ً
 ، وفيما بعد أصبح مكتبا
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وما كنت أظن أن هذه الدقائق املعدودة التي وقفت فيها مع السيدة راوية الشوا، 

 وتأثير كبير علينا نحن الثنين نوعيةذات عمق و طويلة املدى ستكون بداية لعالقة 

 .وعلى عائلتينا

 

 جاء املوعد.

أن السيدة وما أن وصلت للمكتب حتى بادرتني السكرتيرة بالترحيب، وأبلغتني 

 راوية في انتظاري.

مقالي عن والدها، هو بعد الستقبال الحار واملجاملة، كان أول ما تحدثْت عنه 

وكيف تأثرْت به، وأحسسُت منها مدى حبها لوالدها واعتزازها به وإعجابها بصفاته 

وتاريخه ودوره الكبير نحو وطنه وشعبه وخاصة ما أسهم به تجاه مدينة غزة في 

 ت.عدة مجال 

تعمدْت في اللقاء أن تجعلني أتحدث أكثر منها وخاصة عن دراستي )كنت في السنة 

الرابعة واألخيرة من دراستي الجامعية بقسم الصحافة واإلعالم في الجامعة 

 بشكل عام وقتيكيفية قضاء باإلضافة الى عملي في الجريدة عن اإلسالمية( و 

 .واهتماماتي راءاتيعن قبشكل خاص واستفسرت أيضا وقات الفراغ أو 

ينشر كان ، الذي )العمودي( وفهمْت من حديثي أنني أقرأ بانتظام مقالها األسبوعي

في جريدة القدس اليومية واسعة النتشار تحت عنوان ثابت هو "بداية حينها 

 وقبل ذلك كان لها الحوار"، 
ً
في جريدة النهار ينشر  مقال أسبوعي )عمودي( أيضا

 "بداية املشوار".اليومية تحت عنوان 

 أعرف ما هو(.ن أبشغف ثم انتقل الحديث إلى املوضوع املهم )الذي كنت أنتظر 
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سألتني عن رأيي في النتخابات التشريعية املزمع إجراؤها )مع النتخابات 

. ووجدتها مصغية باهتمام لكل ما أتحدث به، ولم (1)الرئاسية( بعد عدة أشهر

تبادل والتحليل املوضوعي الذي ساده، وكلما تخِف إعجابها بمنطق الحديث امل

 هممُت بالتوقف عن الكالم، حثتني على املزيد.

 كأول  (1) :خالصة الحديث تمثلت في
ً
أن هذه النتخابات ستكون مهمة جدا

انتخابات بعد كل هذه السنوات من الحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع 

ذي استمر حتى قيام السلطة الوطنية وال 1967غزة في الخامس من يونيو عام 

بناء على اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.  1994عام 

 لشعبنا  (2) نهأو 
ً
 كبيرا

ً
إذا جرت هذه النتخابات بالفعل فإنها ستكون إنجازا

 
ً
بممارسته لهذا الحق، وإرساًء لقواعد الديمقراطية في الحياة الفلسطينية، وعونا

 على استكمال كفاحه ضد الحتالل اإلسرائيلي وانتزاع حقوقه الوطنية.له 

وتطرق الحديث ملقاطعة فصائل املعارضة لالنتخابات وفي مقدمتها حركة حماس 

والجبهتان الشعبية والديمقراطية والجهاد اإلسالمي، وغيرها من األمور، وعّبرت 

  عن أسفها لهذه املقاطعة التي من شأنهاالسيدة راوية 
ً
 تشريعيا

ً
أن تنتج مجلسا

يسيطر عليه غالبية من الحزب الحاكم، ويجعل األعضاء املستقلين أقلية يصعب 

 عليها التأثير على مجريات األمور داخل املجلس.

                                                           

لنتخاب رئيس السلطة  1996كانون الثاني )يناير(  20ابات عامة في فلسطين في أجريت أول انتخ (1)

الوطنية الفلسطينية وأعضاء املجلس التشريعي الفلسطيني. واعتمد قانون النتخابات نظام 

 .األغلبية )الدوائر(، حيث كان الترشح فيه فرديا والنتخاب لألفراد بحسب عدد مرشحي الدائرة

صص منها  88وبلغ عدد مقاعد املجلس التشريعي 
ُ
 )خ

ً
 لقطاع غزة، و 31مقعدا

ً
  51مقعدا

ً
مقعدا

برئاسة الزعيم –فاز فيها من حركة فتح التي كانت تقود السلطة الوطنية للضفة الغربية(. وقد 

، أي ما نسبته  77 -الراحل ياسر عرفات رحمة هللا عليه
ً
 % من عدد مقاعد املجلس.87.5مرشحا
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ثم سألتني عن رأيي فيما لو خاضت هي نفسها النتخابات كمرشحة مستقلة في 

 أنها فكرة را(1)دائرة مدينة غزة
ً
حظها في النجاح سيكون ن أئعة، و . فكان رأيي فورا

 للرصيد الشعبي الذي تحظى به في الشارع الغزي 
ً
 نظرا

ً
 .وافرا

 لهذه الدرجة تجاه ترشيحها؟
ً
 عادت وسألتني ما الذي يجعلني متفائال

 ذكرت لها األسباب اآلتية:

أن مقالتها التي دأبت على كتابتها منذ عدة سنوات، وتميزت بالجرأة والنقد  -

 البناء، 
ً
 كبيرا

ً
وعالجت موضوعات حيوية وملفات حساسة، جعلت لها جمهورا

 وخاصة بين املثقفين وفئة الشباب.

كونها مستقلة بصدق وبشكل حقيقي، فهي تمثل طائفة كبيرة صامتة من  -

 الناس، غير منتمية لحزب أو فصيل.

املحبة العميقة املحفورة في قلوب أهل غزة لوالدها الحاج رشاد الشوا، والذي  -

 إلى جانب تاريخه ودوره الوطني، ترك بصمات بارزة في تاريخ غزة الحديث.

كونها امرأة، وتعمل في املجال العام، بكل هذه الصفات القيادية وبكل شبكة  -

 
ً
 مميزا

ً
العالقات التي نسجتها مع شرائح كثيرة في املجتمع، يجعل منها شخصا

.
ً
 ومتفردا

 ما تنتقد فيها أداء الحكومة، جعلها بحكم مواقفها وكتاباتها التي كانت  -
ً
كثيرا

أقرب إلى مواقف الفصائل املعارضة، والتي أعلنت مقاطعتها لالنتخابات، 

                                                           

 لخمس دوائر انتخابية حسب قانون النتخابات، من بين ست عشرة  (1)
ً
كان قطاع غزة مقسما

 دائرة انتخابية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
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 ل بأس به من أصوات أتباع هذه الفصائل في حالة 
ً
وبالتالي قد تحوز عددا

)
ً
 .مشاركتهم في التصويت بشكل فردي )وهذا كان متوقعا

بارتياح وحماس كل نقطة من هذه اندهشْت مما سمعته، وأخذت تناقش 

النقاط، وعبرت عن سرورها من طريقة التفكير التي تتسم بالعمق واملوضوعية 

 عن املجامالت. وأخبرتني أنها ناقشت هذا املوضوع مع زوجها السيد عون 
ً
بعيدا

الشوا رئيس بلدية غزة، وبناتها، وإخوتها، ورفيقة دربها الحاجة مفيدة. وأنها ل تزال 

ه مع بعض األصدقاء والشخصيات العامة التي تربطها بها عالقة متينة. تناقش

 وقالت لي إن الجميع يؤيد ترشيحها لالنتخابات، وإن الفكرة باتت شبه محسومة.

 
ً
وتوقفْت عند نقطة محبة الناس لوالدها، وأخذت تتحدث عنه، وكم كان إنسانا

 إد
ً
 في مواقفه السياسية وناجحا

ً
 وصلبا

ً
 وقويا

ً
، بسيطا

ً
 واقتصاديا

ً
 واجتماعيا

ً
اريا

وله شبكة عالقات مميزة داخل فلسطين وخارجها، وله مكانته واحترامه على 

 املستوى العربي والدولي.

 املفاجأة

بعد هذا النقاش، سادت فترة صمت قصيرة، قطعتها بسؤال صدمني، ولم أكن 

 لإلجابة عليه.
ً
 مهيأ

 لحملتي النتخابية؟
ً
 هل تقبل أن تكون مديرا

ا كانت السيدة راوية حادة الذكاء، ولطيفة للغاية في 
ّ
حقيقة أربكني السؤال. ومل

، وهذا  طلبت منيالتعامل، وشعرْت بما أنا فيه، 
ً
أن أفكر في األمر وأرد عليها لحقا

 أراحني. واستكملْت حديثها معي عن بقية النقاط التي طرحت في بداية اللقاء.
ً
 فعال
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تفكيري كل الوقت طيلة يومين كاملين، وأصبح بالي سيطر هذا املوضوع على 

بته على جميع أوجهه، ومرة أحدث نفس ي بالرفض وأخرى أحدثها 
ّ
 به وقل

ً
مشغول

 أخرى 
ً
 وأنا ل أجيد السباحة، وأحيانا

ً
 أشعر أنني سأخوض بحرا

ً
بالقبول. أحيانا

 
ً
ما  أشعر أن فرصة جميلة واتتني من خالل إدارة حملة انتخابية ملرشح غالبا

 أن أبقى على عالقة 
ً
 جدا

ً
. كما كنت حريصا

ً
مع هذه السيدة قوية سيكون ناجحا

 في تاريخ غزة الحديث.
ً
 مهما

ً
 الراقية، سليلة العائلة الكريمة التي لعبت دورا

وكان ل بد من اتخاذ قرار بسرعة، فموعد الرد يقترب، ولذلك استشرت بعض 

أن أقبل، بل وغبطني البعض على  األصدقاء والزمالء، فكانت نصيحة غالبيتهم

 هذه الفرصة والتجربة. وفي النهاية عزمت أمري وتوكلت على هللا.

 

مرة أخرى وجدتني في مكتبها، الذي تزينه صورة والدها الحاج رشاد الشوا، 

 بقسمات وجهه الجادة والحادة، ومالمح الزعامة التي تميزه.

 تهللت أساريرها حينما أخبرتها بردي.

 تحول لها اتصالت هاتفية، وبدأنا نغوص في مختلف وطلب
ّ
ت من السكرتيرة أل

أكثر من أي –الجوانب املتعلقة بأمر النتخابات. وكانت جلسة طويلة، عرفت فيها 

 .من هي هذه السيدة التي سأدير حملتها النتخابية -مرة سابقة

لي شخصية راوية، وكم كانت رائعة ومرتبة في أفكارها وعذبة في حديثها وهي تقدم 

منذ طفولتها وتأثير األب عليها، وشخصية األم، وزواجها من ابن عمها، وغربتهما 

وعملهما في الخليج، وإنجابها لبناتها األربع، وعودة األسرة إلى غزة والستقرار فيها 

، ومرضها وإجرائها عملية قلب مفتوح، ودخولها سوق أواسط السبعيناتفي 

زياء، وقراءاتها الكثيرة واملتنوعة، وعشقها للموسيقى، العمل من خالل معرض أ
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وخوضها عالم الكتابة الصحفية، وترأسها ملجموعة غزة الثقافية، وعالقاتها 

ومراسالتها مع مثقفين كبار من أمثال إدوارد سعيد ونزار قباني وإبراهيم أبو لغد 

نب حياتها حتى وغيرهم. وكما قالت لي يومها أنها يجب أن تطلعني على مختلف جوا

 العائلية، لكي يساعدني ذلك في إدارة الحملة النتخابية.

وفوجئْت حينما قلت لها إنني جئت إلى هذا اللقاء بمسودة خطة إلدارة الحملة، 

بما في ذلك عدد ونوعية األشخاص الذين أحتاجهم للعمل ومكافآتهم، وتقسيم 

الزمة لكي نصل ونتواصل مع دائرة غزة إلى حوالي عشر مناطق، واملدة الزمنية ال

 .. إلخ.كل هذه املناطق، وما يلزم من مطبوعات ومنشورات وإعالنات

 لكل نقطة طرحتها في الخطة، وهو ما ساعدنا 
ً
 وتفهما

ً
 كبيرا

ً
ووجدُت منها تجاوبا

بالفعل على تنفيذها بعد ذلك بنجاح. وتكللت جهودها وجهودنا بفوزها في 

وكان عدد املقاعد  .(1)في أول مجلس تشريعيالنتخابات وحصولها على مقعد 

 من بينها املقعد املخصص لإلخوة املسيحيين وترتيبه الثاني  12ملدينة غزة 
ً
مقعدا

 ومرشحة، عشر،
ً
وكان عدد أصحاب حق  وتنافس عليها اثنان وتسعون مرشحا

 في القتراع  شارك، 122724القتراع في املدينة 
ً
، أي ما نسبته 108759منهم فعليا

 .18295%، وعدد األصوات التي حصلت عليها السيدة راوية الشوا 88.62

 

وحتى لحظة اإلعالن عن فوزها في النتخابات، كنت أتصور أن مهمتي معها انتهت 

إلى هذا الحد، وأنني كسبتها كصديقة، وربما أزورها بين فترة وأخرى، أو قد 

 في املجلس التشريعي.أح
ً
 تاجها ألمر ما بصفتها نائبا

                                                           

فاز في النتخابات التشريعية خمس سيدات، هن: راوية الشوا، انتصار الوزير، جميلة صيدم،  (1)

بين خمس وعشرين امرأة خضن النتخابات في الضفة د. حنان عشراوي، ودلل سالمة، من 

 % من مقاعد املجلس التشريعي.5.7الغربية وقطاع غزة، وشكلت الفائزات ما نسبته 



  |14  | 

 

 
ً
 إعالميا

ً
دون -لكن األمر لم يكن كذلك. فحينما طلبت مني أن أبقى معها مستشارا

 املوافقة، بعد تلك التجربة التي قربتني لم يكن أمام -أن أرهق نفس ي بالتفرغ
ّ
ي إل

 استجبت لهذا منها، واكتشفت من خاللها أنني أمام إنسانة صاحبة رسالة. و 
ً
فعال

( وحتى وفاتها 1996الطلب، وبقيت معها وإلى جانبها منذ ذلك التاريخ )بداية عام 

 .رحمها هللا 2017عام 

وكانت هذه العالقة، أكثر من عالقة عمل، فقد أصبحت عائلية، وكانت سباقة في 

املجاملة والكرم في كثير من املناسبات الشخصية والجتماعية التي تخصني 

وتبادلنا الزيارات األسرية وباتت صديقة ألسرتي. وكانت بحق من أهم وأكبر 

محى.
ُ
، وتركْت في شخصيتي بصمة ل يمكن أن ت

ً
 الداعمين لي، وتأثرُت بها كثيرا

كما شهدُت وعايشت معها محطات كثيرة وتجارب عديدة، منها مواقفها في املجلس 

ومرضها وإجراؤها عملية قلب مفتوح التشريعي وتحالفاتها، وكتاباتها وتصريحاتها، 

للمرة الثانية، ومرض زوجها السيد عون الشوا وهو على رأس عمله كرئيس لبلدية 

غزة ثم وفاته رحمه هللا، وزواج بناتها، وخوضها لالنتخابات التشريعية الثانية في 

وفوزها ضمن قائمة فلسطين املستقلة برئاسة الدكتور مصطفى  2006عام 

واقفها الرائعة من النقسام وتداعياته واملشاكل الناجمة عنه، البرغوثي، وم

ومعايشتها مثل بقية أبناء شعبها لثالث حروب مدمرة شنها الحتالل اإلسرائيلي على 

( وتحملها بكل شجاعة ملأساة تدمير 2014، و2012، و2008/2009قطاع غزة )في 

وكيف ل تصبر ول تتحمل  بصواريخ الحتالل في الحرب األخيرة، (1)منزلها الجميل

                                                           

جماله وتصميمه املعماري رفيع املستوى واألشجار الكثيفة واملساحات بتميز هذا املنزل  (1)

تم النتهاء من إنشائه عام  الخضراء التي تحيط به، حتى إن البعض كان يصفه بأنه قصر.

م، على قطعة أرض من بيارة يمتلكها زوجها، تقع شرق حي الشجاعية، ومتاخمة لخط 1991

 التحديد الذي يعتبر الحد الشرقي للقطاع.
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مشهد تدمير منزلها وهي ترى املئات بل اآللف من بيوت الناس تنهار أمام عيونهم 

 .من قبل طائرات ودبابات الحتالل، وبعضها فوق ساكنيها

 لها وألسرتها ولنا 
ً
نحن –ثم شهدُت الفصل األخير من حياتها، وهو فصل مؤلم جدا

وهي املرأة التي اعتادت على -حاولْت أن تقاوم حيث مرضْت و  -األصدقاء واملقربين

  -املقاومة واملجابهة
ً
ولكن املرض هذه املرة كان أقوى منها وغلبها وأقعدها، وشيئا

 تدهورت صحتها إلى أن صعدت روحها إلى بارئها في الثالث من تموز/ يوليو 
ً
فشيئا

2017. 

يد من العمر والصحة وكم كانت تتمنى أن يشفيها هللا سبحانه وتعالى ويمدها بمز 

لكي تواصل مسيرتها، فما زال في قلبها كثير من الهموم واألوجاع، وفي عقلها كثير 

 من األفكار والطموحات، وفي جعبتها كثير من امللفات. رحمها هللا.

 

 في حياتها؟ فمن هي راوية الشوا؟
ً
 مواقفها؟أبرز وما  ومن أكثر األشخاص تأثيرا

، وقد تتطلب قد تحتاج اإلجابة عن 
ً
 واحدا

ً
هذه األسئلة إلى كتب وليس كتابا

، لجمع وتركيب وتحليل 
ً
 طويال

ً
 ووقتا

ً
 مضنيا

ً
اإلحاطة بتفاصيل اإلجابة جهدا

 املعلومات املتصلة بهم.

 وبما توفر لدينا 
ً
ولكن سنحاول في هذا الكتاب اإلجابة ما استطعنا إلى ذلك سبيال

كل حقهم. وهذا أفضل من النتظار.  من معلومات، مع إدراكنا أننا لن نفيهم

 والكمال هلل وحده.

 



 

 
 

 
 نشأة الطفولة وال
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 املولد والنشأة

أبصررررررررررررررررت راوية النور في ليلرة ماطرة شرررررررررررررررديدة البرودة ل يتوقف فيهرا وميض البرق 

. 1944والعشرررررين من كانون الثاني )ديسررررمبر( عام وقصررررف الرعد، هي ليلة الرابع 

 -رغم احتفال العالم بميالد السرريد املسرريح عليه السررالم–إذن عام الولدة نفسرره 

 بالبرق والرعد والعواصرررررررررررف السرررررررررررياسرررررررررررية، مع اسرررررررررررتمرار الحرب العاملية 
ً
كان مليئا

الثانية للسررررررررررررنة الخامسررررررررررررة على التوالي والتي حصرررررررررررردت أرواح ماليين البشررررررررررررر. وهل 

 لفلسطين دخل فيها؟

نعم. فقد كانت بريطانيا العظمى، التي هي طرف أسررررررراهررررررر ي في هذه الحرب املدمرة، 

تجثم باحتاللها البغيض املسمى بالنتداب على أرض فلسطين، والذي كان يطارد 

املقراومين والثوار وينكرل بهم وبرأسررررررررررررررررهم وأهردم البيوت ويصرررررررررررررررردر أحكرام اإلعردام، 

ة والتسرررررررررررررررليح والتمكين القتصررررررررررررررررادي من أجرل إقرامرة ويمهرد الطريق لليهود برالرجر 

 لوعد بلفور الذي أصررررررررررررررردرته الحكومة البريطانية عام 
ً
خالل  1917دولتهم، تتويجا

الحرب العررامليررة األولى، والررذي منحررت بموجبرره مررا ل تملررك ملن ل يسرررررررررررررررتحق. وكرران 

والرد راويرة الحراج رشرررررررررررررررراد الشررررررررررررررروا أحرد هؤلء الوطنيين الرذين تعرضررررررررررررررروا للمالحقرة 

 املطاردة من قبل اإلنجليز.و 

 له 
ً
والوالد الذي نشرررررررأت في كنفه راوية، لم يكن شرررررررخصرررررررية عادية، فقد كان زعيما

حضررررررررررررررروره على مسرررررررررررررررتوى فلسرررررررررررررررطين منرذ نعومرة أظفراره، وتعرددت وتنوعرت أدواره 

 
ً
ومواقفرره، ليس فقط من خالل ترؤسررررررررررررررررره لبلررديررة غزة أكثر من مرة، ولكن أيضرررررررررررررررررا

 العابرة للحدود والجغرافيا. وعالقاتهباتت تميزه بسبب الكاريزما التي يتحلى بها و 

 ،عريقةلبنانية تنحدر من أسررررررررررررررة  مثقفة وهادئة، دلبي سررررررررررررريدةإأمها سرررررررررررررلمى عزت 

ت ميسورة الحال، وحينما انتقلت للعيش في غزة نشطت في العمل النسائي وكرس

 
ً
 وتعليما

ً
 وحديثا

ً
 حياتها لتنشررررررئة بناتها وأبنائها على أفضررررررل ما يكون ملبسررررررا

ً
وسررررررلوكا
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، ووجدت من زوجها كل الدعم والتشرررررررررررررررجيع.
ً
وتخبرنا راوية أن أمها اختارت  وتفكيرا

الزواج من أبيها ألنها رأت فيه الثائر فشراركته املقاومة ونقلت معه السرالح وأحبته 

 حتى وفرراتهررا. واحتلررت راويررة الترتيررب الرابع بين سرررررررررررررررتررة من بنررات وأبنرراء الحرراج 
ً
كثيرا

 منصور وراوية وهمام وعالء الدين.رشاد، هم زهير وليلى و 
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أما مكان الولدة والنشررررررررأة والطفولة، فهو حي الشررررررررجاعية. الحّي الشررررررررعبي العريق، 

ومن األحياء الرئيسررررررررية في مدينة غزة، التي تعتبر عاصررررررررمة جنوب فلسررررررررطين. وعلى 

الرغم من انتشرررررررررررررررررررار الفقر واألميررررة وبرررردائيررررة الحيرررراة وعرررردم وجود كهربرررراء في ذلررررك 

 
ّ
 أن أسررررررررررررررررة الحررراج سرررررررررررررررعيرررد الشررررررررررررررروا )جرررد راويرررة ألبيهرررا( من بين األسرررررررررررررررر الوقرررت، إل

، وحصلوا على أعلى الشهادات 
ً
 نوعيا

ً
الفلسطينية القليلة التي تلقى أبناؤها تعليما

 في ذلك الوقت.

كانت غزة تتميز بانتشار بساتين الحمضيات على مساحات شاسعة، فإذا مررت 

الرائعة، كما تجد في كل مكان أشجار  في شوارعها ترى ثمارها وتشم رائحة الزهور 

الجميز والسرو والكينيا والسدر. وكم كانت ساحرة زهرة الحنون )شقائق 

النعمان( بألوانها املختلفة املنتشرة في أنحاء كثيرة من غزة. وكان الناس يمتازون 

بالبساطة والطيبة والنخوة والشجاعة والكرم. وأبناء الحي يعرفون بعضهم عن 

 بادلون الزيارات، ويتضامنون مع بعضهم في الشدائد واألزمات.قرب، ويت

، أصبحت الطفلة راوية، التي كانت تحب اللهو واللعب 1948ومع وقوع النكبة عام 

 أكبر من سنها، 
ً
حيث بدأ مع الجيران، تسمع وترى مفاهيم ومصطلحات وأحداثا

ل واملذابح التي مع إعالن قيام إسرائي ،في غزة وبقية فلسطين جديد واقع يتشكل

رافقت ذلك وذهب ضحيتها آلف الفلسطينيين األبرياء، وهم السكان األصليون 

لهذه األرض، وتدفقت أفواج الالجئين الذين كانوا يعيشون في مدنهم وقراهم 

جبروا على ترك أراضيهم وممتلكاتهم، ووجدوا أنفسهم 
ُ
وبلداتهم بعزة وكرامة. أ

وتوزع هؤلء املظلومون على مخيمات أقامتها  يفترشون الرض ويلتحفون السماء.

 لهم األمم املتحدة في قطاع غزة والضفة الغربية واألردن ولبنان وسوريا.

واستضاف والدها في ديوان العائلة أسرتين لجئتين، وتعرفت عليهما راوية، 

وأصبحت تحب الستماع إلى أحاديثهم، وتأثرت بهم وتعلمت من هذه التجربة 
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ختزنت ذاكرتها ما كانوا يروونه من معاناة وأهوال واجهوها خالل الرجرة. الكثير، وا

 في مثل هذا الجو نشأت وترعرعت راوية.

وبعد سنين انتقل الوالد بأسرته للسكن في حي الرمال، في املنزل الذي شيده على 

 في مدينة غزةقطعة أرض كبيرة كأنه قصر، وأ
ً
 بارزا

ً
 .صبح معلما

الحاج رشاد يضج بالعمل السياه ي والدبلوماه ي والجتماعي كان بيت والدها 

والقتصادي واإلعالمي، وقد نقش هذا الجو في الطفلة والفتاة اليافعة راوية 

 بواكير سمات وصفات القائدة املستقبلية.

تتذكر راوية كيف كانت مدرستها اإلعدادية عبارة عن خيام، وهي تسمى اآلن 

ت معارفها تزداد بفضل عدد من املدرسات مدرسة مصطفى حافظ. فيها بدأ

املتميزات: رائدة الدجاني، وانتصار الحسيني واملعلمة نجية ومديرة املدرسة بهادر 

 ن، والالتي تركن عليها أثر صوا
ً
 طيلة حياتها. فرغم بساطة املدرسة إل أنها  ا

ً
إيجابيا

قافي والتجربة، كانت تعيش أجواًء ثقافية مميزة ترتقي بالتالميذ على املستوى الث

وفيها بدأت راوية تتميز وتظهر كزعيمة للصف، وتجمعت حولها زميالتها املهتمات 

بنشاطات فريق كرة الطائرة أو املسابقات الثقافية. وتذكر راوية ذلك اليوم الذي 

، فتبرعت (1)جاء فيه مقاتلون إلى املدرسة لجمع التبرعات لصالح الجيش املصري 

ى إثرها رسالة شكر من الرئيس الراحل جمال عبد بإسوارة ذهبية تلقت عل

 الناصر.

ساعدت أجواء البيت املنفتحة راوية على تعلم أشياء كثيرة، فوالدها الذي تصفه 

 بأن يمارس أبناؤه وبناته إلى جانب 
ً
بأنه إنسان تقدمي بمعنى الكلمة، كان مهتما

الرماية  التحصيل العلمي هوايات عديدة ليواجهوا الحياة بثقة، فتعلمت

                                                           

 م.1967حتى عام  1948كانت غزة خاضعة لإلدارة املصرية من عام  (1)
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والسباحة وقيادة السيارات وبعد الثانوية العامة التحقت ب"األمريكان كولج" في 

 القاهرة وهناك تعلمت مساقات في األدب والسياسة.

 الزواج والعمل

تزوجت راوية من ابن عمها املرحوم "عون سررررررررررعدي الشرررررررررروا" الشرررررررررراب املتعلم الذي 

 في عالم األعمال والقتصاد. فكانا 
ً
 زوجين متحابين ومتفاهمين.برع مبكرا
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ومثل بقية األسرررررررررررررررر الفلسرررررررررررررررطينية كان عليهما أن يجتهدا لبناء املسرررررررررررررررتقبل، فكانرت 

 عن عمل هناك عام هوجهت
ً
، ليكون نصررررررررررريبهما أن 1964ما السرررررررررررفر إلى الخليج بحثا

يعمال في منطقة الخفجي الصرررررررررررحراوية الواقعة على الحدود السرررررررررررعودية الكويتية، 

مع شرررررررررررررررركة بترول كانت تملكها  لألنظمةومحلل دير كممل حيث تعاقد زوجها للع

اليابان، وأسرسرت راوية مدرسرة أسرمتها الزهور. وتعرفت على أسرر عربية ويابانية، 

 وتعلمت مهارة صيد األسماك بالصنارة وأجادتها وعشقتها.

وتعتبر راوية أن زوجها كان له تأثير ودور كبير في حياتها، فقد شرررررررررررجعها على التعلم 

 حجر عثرة أمام تطورها.
ً
 واكتشاف املزيد، ولم يكن يوما

صقلت تلك التجربة املمتعة والشاقة راوية وزوجها وأمدتهما بالقدرة على البتكار 

والصررررربر وتحمل الظروف الصرررررعبة. وألن الغربة مهما كان فيها من ميزات، ورغم أن 

وبنراتهمرا الثالث إلى فلسرررررررررررررررطين كرانرت تالن تحرت براثن الحتالل، فقرد عراد الزوجران 

 .املربية الوفية مفيدةبرفقتهم  1974وطنهما ومسقط رأسهما غزة عام 

كان بإمكان هذه األسرررررررررررررة أن تتجه أنظارها إلى بالد هللا الواسررررررررررررعة التي تعيش حياة 

مسرررررررررتقرة وهادئة وتتوفر فيها كل سررررررررربل الراحة مثل كندا أو أسرررررررررتراليا أو أوروبا أو 

لكنها  رون ممن حول راوية من أصدقاء وأقارب ومعارف.أمريكا، وهذا ما فعله كثي

 اختارت األحب واألصعب.

عادت راوية وأسرررتها إلى غزة التي عاشررت فيها طفولتها وصررباها بكل سررعادة. عادت 

حيررث يعيش والرردهررا ويكررافح وينرراطح بشرررررررررررررررخصررررررررررررررريترره القويررة مخططررات الحتالل. 

طورات وتعرررايش عن أقبلرررت على الحيررراة، تخوض التجرررارب وتترررأمرررل األحرررداث والت

 قرب نشررررررررررررراطات األب الذي مأل السرررررررررررررمع والبصرررررررررررررر، مع زوج ناجح وطموح، وبناتهما

 ربعررررررأصررررررررررررررربحن أتي الالثالث ال
ً
وائررررررل في أن رزقررررررا بررررررالبنررررررت الرابعررررررة "نجالء" أبعررررررد  ا

 الالتي أعطتهن الكثير من الوقت والجهد والهتمام.و  ،الثمانينات
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 تأثير األسرة
 

ل شك أن األسرة عادة ما يكون لها أكبر األثر في تكوين أي إنسان. ويتفاوت هذا 

األثر من شخص آلخر ألسباب عديدة، وهذا ما ينطبق على راوية الشوا، فالتأثير 

 لدور العائلة في الحياة العامة. فالجد 
ً
األسري على شخصيتها له سطوة كبيرة، نظرا

كانا من رجالت فلسطين املعدودين، األول في )سعيد الشوا( واألب )رشاد الشوا( 

أواخر الحقبة العثمانية، والثاني في زمن النتداب البريطاني واإلدارة املصرية 

والحتالل اإلسرائيلي، وجميع األعمام كان لهم أدوار كبيرة في الحياة العامة 

م األ باإلضافة إلى بعضهم في داخل فلسطين وآخرون امتد دورهم إلى خارجها، 

  حيث املميزة
ً
في شخصية ابنتها راوية خالل مرحلة  من صفاتها نقشت بعضا

 بشكل أو بآخر في شخصيتهايآخر كما أن الطفولة والنشأة، 
ً
 .ن تركوا أثرا

 في شخصية  الذين ثالثة من هؤلء األشخاصعلى  نركزوسوف 
ً
 عميقا

ً
تركوا أثرا

 راوية الشوا.
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 األب

 الحاج رشاد سعيد الشوا
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يختلف اثنان على أن تأثير الحاج رشاد الشوا على ابنته راوية كان هو األكبر ل 

واألعمق، وهذا ما كان يظهر بسهولة في حديثها، وما كان يقوله العارفون بالثنين. 

 
ً
وكانت هي مسكونة بوالدها طيلة حياتها، ولم يغادرها لحظة واحدة. كان لها أبا

.
ً
 وملهما

ً
 ومعلما

ل مع السيدة راوية تجاه توثيق حياة ومسيرة والدها، فمنذ عايشُت ما حصوقد 

زمن طويل جرت محاولت عديدة لكتابة سيرته، وبذلت السيدة راوية في سبيل 

 من الجهد والوقت واملال، وتم جمع مادة غزيرة، منها ما هو بخط يده 
ً
ذلك كثيرا

ة أحاديث وأخرى تسجيالت على أشرطة بلسانه وثالثة وثائق ورابعة صور وخامس

مع أشخاص عرفوه.... إلخ ومع ذلك لم يتم إنجاز هذا العمل بالشكل الذي يليق 

بهذه القامة. وقد رحلت السيدة راوية وفي نفسها غصة بسبب هذا املوضوع، ولم 

 قبل وفاتها كما تمنت أن تنجز سيرة والدها رحمه 
ً
 منجزا

ً
تكن تتمنى أن ترى شيئا

 هللا.

ان التعرف على هذا الرجل، وما الذي جعل له كل هذا ولذلك كان من األهمية بمك

 التأثير.

 
ً
يعتبر الحاج رشاد سعيد الشوا أحد الشخصيات الوطنية املهمة التي لعبت دورا

 في فلسطين بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص خالل القرن العشرين. فقد 
ً
بارزا

 على 
ً
 معروفا

ً
لته صفاٌت ورثها عن والده الذي كان زعيما مستوى فلسطين كلها أهَّ

وأبرز شخصية وطنية على مستوى جنوب فلسطين في زمانه، وأخرى اكتسبها من 

تجارب الحياة منذ صغره، أن تكون له شخصية متميزة مستقلة حرة وجريئة، 

جعلته ل يبالي في كثير من املحطات والفترات الزمنية بالثمن الذي يمكن أن يدفعه 

اء كان ذلك في زمن النتداب البريطاني على جراء املواقف التي يتخذها، سو 

فلسطين، أو أثناء اإلدارة املصرية لقطاع غزة، أو تحت الحتالل اإلسرائيلي أو 

 فيما يتعلق بالعالقة مع منظمة التحرير الفلسطينية.
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 النشأة واألسرة

في مدينة غزة بفلسطين، أي في أواخر العهد العثماني  1909ولد رشاد الشوا عام 

 له مكانته الوطنية والجتماعية والقتصادية، وعرف )الت
ً
ركي( وكان والده زعيما

بالذكاء والكرم والستقامة والوطنية، وشغل منصب نائب رئيس املجلس 

اإلسالمي األعلى )أي نائب املفتي الحاج أمين الحسيني( ومنصب رئيس بلدية غزة، 

ياته للكثير من املضايقات قام خاللهما بكثير من األعمال الجليلة. وتعرض في ح

من قبل سلطات النتداب البريطاني لوقوفه بكل قوة في وجه بيع األراض ي 

 الفلسطينية للمؤسسات الصهيونية.

كان للحاج سعيد الشوا خمسة أبناء وثالث بنات، ورشاد هو أصغر األبناء الذكور 

 والذين شاءت األقدار أن يكون ملعظمهم دور في الحياة العامة
ً
حتى أن أحدهم  سنا

 للزراعة في اململكة العربية 
ً
 مباشرة أصبح وزيرا

ً
وهو عز الدين الذي يكبر رشادا

 السعودية.

تزوج رشاد الشوا من سيدة لبنانية من عائلة معروفة بالعلم والصالح، ورزقا 

 بأربعة أبناء هم زهير، منصور، همام وعالء الدين، وابنتين هما ليلى وراوية.

 

 9جريدة فلسطين الصادرة في مدينة يافا، عن عقد قران رشاد الشوا بتاريخ صورة من 

 1937أبريل 
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 التعليم املدرس ي

تلقى رشاد تعليمه األساه ي في مدارس القدس برغبة من والده الذي كان كثير 

التردد على املدينة املقدسة بحكم عالقاته وتنقالته ومنصبه في املجلس اإلسالمي 

هو وشقيقه عز الدين وشقيقتاه  1919-1914ا بين عامي األعلى. فقد درس م

راضية وملك في مدرسة األمريكان في القدس وكانت مدرسة خاصة بأبناء جالية 

أمريكية متدينة جاء أفرادها لإلقامة في بيت املقدس. وفي هذه املدرسة تعلم رشاد 

خالل مجالتهم اللغة اإلنجليزية والكثير من العلوم وملس مدى تقدم األمريكان من 

التي كانت تصل إليهم من بالدهم، لكنه اكتشف في تلك السن املبكرة عنصرية 

 التالميذ األمريكان واحتقارهم للتالميذ العرب.

، وبعد ثالث سنوات من الدراسة في مدرسة األمريكان، رغب الحاج 1920وفي عام 

روضة املعارف سعيد بأن يتعلم ابنه رشاد شؤون دينه اإلسالمي فأدخله مدرسة 

الوطنية في القدس، فدرس الدين واللغة العربية واإلنجليزية والحساب، وبقي فيها 

( 1921، تخللتها فترة انقطاع ملدة عام واحد )1927حتى أتم دراسته الثانوية 

بسبب سفره إلى بيروت، ودراسته في مدرسة عاليه الوطنية ليعود إلى غزة ومنها إلى 

عقل وقلب رشاد خالل فترة روضة املعارف على الكثير  القدس مرة أخرى. وتفتح

التعرف على الحركة العربية، والتعلم على أيدي ، و من األمور: النظام والنضباط

والنضمام إلى فريق كرة القدم في  ،أساتذة كبار من مختلف األقطار العربية

 املدرسة حيث كان أبرز الالعبين.

 التعليم الجامعي

ودخل فريق  1929-1928معة األمريكية في بيروت ما بين عامي التحق رشاد بالجا

الجامعة لكرة القدم وكان من أبرز الالعبين، وحقق الفريق العديد من النتصارات 

بيروت في العديد من املشاكل والحوادث، أهمها بوقع رشاد خالل دراسته  .الكروية
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وقد تغلب فريق حادثة قبول مباراة مع نادي هابوعيل اليهودي في القدس، 

، ويذكر الشوا أن نادي هابوعيل اليهودي هابوعيل فريقالجامعة األمريكية على 

 باللغة العبرية األمر الذي أثار شعور أفراد الفريق الوطني 
ً
 مطرزا

ً
قدم لهم علما

فقرروا التخلص منه حيث قام مدرب الفريق السيد فوت بأخذ األعالم واحتفظ 

 .الحسيني تسلال إلى غرفته وأخذا األعالم وأحرقاهابها، لكن رشاد وداود 

الحادثة األخرى كانت مع فريق املكابي الذي حضر من حيفا إلى بيروت في أوتوبيس 

 فريقالجامعة األمريكية.  وقفت حافلة أهودي لرد مباراة كرة القدم مع فريق 

، لكن الحافلة هزيمتهريق في الصباح الباكر بعد في حرم الجامعة وغادر الف املكابي

 وضع كمية من السكر 
ً
تعطلت في طريق العودة واكتشف السائق أن مجهول

الناعم في خزان الوقود، واستغرق إصالح العطب يومين كاملين قضاها أفراد 

وكانت هذه آخر  .فريق املكابي متسكعين في شوارع بيروت قبل أن يعودوا إلى حيفا

 معة.مباراة بين الفرق اليهودية وفريق الجا

رغم رشاد في النهاية و 
ُ
بسبب انصرافه الكامل إلى كرة القدم على حساب دراسته أ

على ترك الجامعة والعودة إلى غزة، حيث أقنع والده بضرورة إكمال تعليمه في 

الجامعة األمريكية بالقاهرة فوافق والده وجاءه القبول الجامعي ليكون في السنة 

قبل التحاقه بالجامعة، التي كان من أبرز  1930الثانية، وتوفي والده في صيف 

برتبة شرف في القتصاد والعلوم السياسية وعاد إلى  1934طلبتها وتخرج منها عام 

 في تأسيس 
ً
غزة وهو عازم على ممارسة األعمال الحرة وخدمة املجتمع فباشر فورا

 أن عوامل ذاتية وأخرى موضوعية تتعلق بتطور األو 
ّ
ضاع نادي غزة الرياض ي، إل

في فلسطين، في ظل النتداب البريطاني دفعته للتقدم إلى وظيفة قائمقام التي 

 أعلنت سلطات النتداب عن ثالث منها في الصحف.
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م وتجمع نخبة من الشباب الجامعي ٢١/١٢/١٩٢٩يعود تاريخ هذه الصورة إلى يوم 

 اثنينر فقط إلى الفلسطيني الذين كانوا يدرسون في الجامعة األميركية بالقاهرة. نشي

 في  –منهم: الشهيد عبد القادر الحسيني 
ً
شهيد معركة القسطل ثاني الجالسين أرضا

اقفين في الصف األخيرالصف األول، ثم املرحوم الحاج رشاد الشو   ا رابع الو

 تأسيس نادي غزة الرياض ي

نبعت فكرة تأسيس النادي لدى رشاد، من خالل الرغبة التي كانت لديه في 

 
ً
 أو ناديا

ً
الستمرار بممارسة هوايته الرياضية في أوقات الفراغ، لكنه لم يجد مكانا

 بتأليف فريق كرة قدم أصبح من أقوى الفرق في 
ً
 ينتمي اليه، فقام فورا

ً
رياضيا

 (1)فلسطين خالل فترة قصيرة، وكان فريق كرة القدم هذا نواة لنادي غزة الرياض ي

                                                           

سطين، ومن الذين تعاقبوا على رئاسته د. يلقب نادي غزة الرياض ي بالعميد، أي عميد أندية فل (1)

 ومعمر بسيسو، وعزام الشوا، وموه ى الوزير. ،خالد الوادية )الرئيس الحالي( وفاروق اإلفرنجي
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قام باستئجار غرفة صغيرة لعقد اجتماعات ، حيث 1934الذي أسسه رشاد عام 

الفريق وخالل أشهر قليلة انتقل الفريق إلى بيت أكبر في وسط غزة، وانضم إلى 

 متعددة لكرة القدم وكرة السلة والكرة 
ً
النادي مئات الشباب الذين شكلوا فرقا

 الطائرة وتنس الطاولة واملالكمة واملصارعة ورفع األثقال، ليخطو النادي خطوات

 عظيمة خالل فترة قصيرة.

ن الشباب كانوا يلعبون الكرة في شوارع غزة إوكتبت السيدة راوية الشوا: "

ويفتقرون إلى نادي رياض ي ينمون من خالله قدراتهم. وبعد عودة املرحوم الحاج 

رشاد الشوا من دراسته الجامعية بالجامعة األمريكية في بيروت؛ استقبله 

الشباب، وعلى رأسهم املرحوم األستاذ صبحي فرح، واملرحوم زكي خيال، حيث 

شباب. وبدأت الفكرة في تكوين أول فريق لشباب غزة، وتكون أول مجلس جمعوا ال

املرحوم الحاج رشاد الشوا، واملرحوم صبحي فرح، واملرحوم غالب إدارة من: 

النشاشيبي، واملرحوم زكي خيال، واملرحوم سليم شعشاعة، واملرحوم رشاد 

 الطباع، واملرحوم حمدي أمان، وقد تم انتخاب املرحوم الحاج رش
ً
اد الشوا رئيسا

للنادي. وكان أول مقر للنادي، في دكان بجانب شريف وعلمي، ثم انتقل إلى دار 

سكيك بحي الزيتون، ثم في عمارة عرفات على الدور الثاني في شارع عمر املختار، 

ثم أرض الشؤون الجتماعية مقابل منتزه البلدية، ثم املقر الحالي لنادي غزة 

 ظ بحي الرمال".الرياض ي شارع مصطفى حاف
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الصورة رئيس مجلس إدارة النادي الحاج رشاد الشوا أثناء مصافحته لالعبي في يظهر 

غزة الرياض ي وجمعية الشبان املسيحية بالقدس على  ناديالفريق األول قبيل مباراة 

حمر أل على كأس د. حيدر عبد الشافي رئيس جمعية الهالل ا 1982ملعب اليرموك عام 

 ةلصالح نادي غز  0/2تي انتهت نتيجتها الفلسطيني وال

 
ً
ولم يقف تشكيل النادي عند النشاطات الرياضية فأضاف رشاد ورفاقه قسما

 إلى النادي، وكان من أبرز أعماله تأسيس صفوف ملحو األمية للبالغين 
ً
ثقافيا

وتنظيم محاضرات ثقافية اشترك فيها العديد من رجالت فلسطين ومصر وبقي 

 .1937- 1935خدمات ثقافية للمجتمع من عام النادي يقدم 

 

 1937أيار  30جريدة الدفاع، 
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 محاولة تأسيس حزب قومي عربي

كان رشاد الشوا يدرك أن النتداب البريطاني على فلسطين الذي جاء بقرار من 

عصبة األمم لن يكون في صالح العرب الفلسطينيين وإنما لتمكين اليهود من إقامة 

، ولم يكن 1917ذي وعدهم به وزير خارجية بريطانيا بلفور عام وطنهم القومي ال

 على كل ذي عقل حجم وقوة ونفوذ ودهاء األطراف املضادة للعرب 
ً
خافيا

والفلسطينيين وعلى رأسها الحركة الصهيونية واإلنجليز. ولذلك دفعه شعوره 

ربط الوطني بعد تخرجه من الجامعة، ملحاولة تشكيل حزب عربي قومي يعمل على 

العراق بسوريا ولبنان وفلسطين واألردن وتوحيد هذه األقطار لتصبح نواه لوحدة 

عربية شاملة. وكانت هذه املحاولة مع مجموعة أصدقاء من القدس ويافا وحيفا 

ونابلس والرملة وصفد وبيروت ودمشق، ومن هؤلء األشخاص يونس السبعاوي 

أن فشلت ثورة رشيد عالي  الذي أعدمته السلطات البريطانية في بغداد بعد

في العراق وصّديق شنشل وكالهما من العراق، وصبري العسلي  1941الكيالني 

رئيس وزراء سوريا في عهد الرئيس شكري القوتلي الذي وقع صك الوحدة مع 

مصر، والدكتور سعيد فتاح اإلمام من دمشق وكاظم الصلح وتقي الدين الصلح 

نجيب الصائغ والدكتور املحامي شقير و رئيس وزراء لبنان األسبق ومحمد 

قسطنطين زريق والدكتور فريد زين الدين وجمعيهم من لبنان، وممدوح الشختين 

وواصف كمال وفريد يعيش واملحامي تحسين كمال وخلوص ي الخيري وصالح شما 

وأحمد الشقيري وفريد السعد وعز الدين الشوا، الدكتور يوسف الهيكل، ونخبة 

 عن أعين اإلنجليز لكن لم يكتب  أخرى. وقد بدأوا
ً
في عقد اجتماعات لهم بعيدا

 لهذه املحاولة النجاح.
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 قائمقام حيفا وبداية الصدام مع اإلنجليز

كان الشاب رشاد الشوا يؤمن مثل كثيرين من أبناء شعبه الوطنيين أن عليهم 

استغالل كل هامش متاح لخدمة بلده التي أخذ الصراع يحتدم حولها، فتقدم 

لوظيفة قائمقام بناء على إعالن في الصحف. وبعد مقابلة شخصية مع املندوب 

السامي البريطاني في القدس تم تعيينه قائمقام حيفا في الربع األخير من عام 

1935. 

ولم يمر إل وقت قصير حتى اضطربت األحوال في فلسطين، عقب استشهاد إمام 

سام، هو وكوكبة من رفاقه، في جامع الستقالل في حيفا الشيخ عز الدين الق

إثر مواجهة غير متكافئة مع القوات  1935أحراش يعبد قضاء جنين في نوفمبر 

البريطانية. وملا أحضرت قوات الشرطة البريطانية جثمان القسام إلى حيفا 

وسلمتها إلى عائلته لتتولى دفنها، عمم حاكم اللواء كيث روتش أمرا يحظر فيه 

رة في تشييع جثمان الشهيد، فتحّدى رشاد الشوا الذي تأثر اشتراك أحد من اإلدا

 باستشهاد القسام، هذا األمر واشترك في حمل الجثمان من جامع حيفا إلى 
ً
كثيرا

سيارة األوتوبيس التي نقلته إلى مثواه األخير ورافق الجثمان بسيارته إلى "بلد 

لتالي إلى مكتبه وأنبه الشيخ" شمال حيفا. فاستدعاه حاكم اللواء في صباح اليوم ا

ملخالفة التعليمات التي أصدرها بعدم الشتراك في تشييع الجثمان وسجل عليه 

أول نقطة سوداء حسب رأيه تبعتها نقاط كثيرة بعد ذلك أخطرها إحساس حاكم 

 على إدانته إلى أن انتهت 
ً
اللواء بتعاون رشاد الشوا مع الثوار دون أن يمتلك دليال

 .1937ماته كقائمقام في عام األمور بإنهاء خد
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 االنخراط في الثورة

، وكان رشاد آنذاك قائمقام حيفا وأخوه عز 1936عّمت الثورة كل فلسطين عام 

املتمركز  (1)الدين قائمقام جنين، وكان األخير على عالقة بالقائد فوزي القاوقجي

في منطقة جنين، وكان رشاد يذهب بعد ظهر كل يوم إلى مدينة جنين لينقل 

بسيارته احتياجات القاوقجي )سالح ومعلومات وغيرها( من حيفا ويسلمها إلى 

أخيه عز الدين فيوصلها للقاوقجي، فأصدر حاكم اللواء أمرا منع بموجبه أي 

 خطي منه. قائمقام من مغادرة حدود بلدية حيفا إل بإذن

بلغ بالتوجه إلى 1937في أواسط 
ُ
، عاد رشاد إلى غزة حيث بقي بضعة أيام وقد أ

 إلى بالر 
ً
 وتوجه ليال

ً
مدير الشرطة وشعر أن إجراًء سيتخذ ضده فغادر غزة سرا

السبع على ظهر جواد مع صديقين، ومنها إلى مضارب صديق له هو الشيخ سلمان 

الم
ُّ
شرقي بالر السبع. جهز الشيخ أبو ربيعة قافلة  خليل أبو ربيعة شيخ عشائر الظ

 بلباس البدو وطليق اللحية( ومجموعة من 
ً
تضمه ورشاد )الذي كان متخفيا

األشخاص املوثوقين للهرب من وجه اإلنجليز، حيث كانوا يتوارون عن األنظار 

خالل النهار ويتابعون السير ليال مع الصديق الشيخ سلمان وعدد من عرب الظالم 

قبيلة أبو ربيعة( متجهين إلى األراض ي األردنية. وكانت رحلة وعرة ومضنية  )وهم

ردن، حيث ركبوا إلى عمان، عمان في األ  -للغاية إلى أن وصلت القافلة لطريق معان 

وودع رشاد صديقه أبو ربيعة هناك، ليسافر إلى دمشق ومنها إلى بيروت حيث أقام 

سبقه إلى بيروت وكان على صلة وثيقة ، وكان أخوه عز الدين قد 1939هناك حتى 

 بسماحة مفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني الذي كان يقيم في بيروت.

                                                           

( ضابط في الجيش العربي السوري وقائد جيش اإلنقاذ العربي في 1977-1890فوزي القاوقجي ) (1)

، واشترك في الثورات السورية 1890في فلسطين. وهو من مواليد طرابلس اللبنانية  1948حرب 

ضد املستعمر الفرنس ي، وشارك في املعارك ضد اإلنجليز خالل الحرب العاملية األولى في العراق 

 م.1977. توفي عام 1916وفلسطين  1914
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وانخرط رشاد مع العاملين في تزويد الثورة الفلسطينية بما تحتاج إليه حيث كانوا 

 
ً
يمشطون سوريا وجبل لبنان بحثا عن السالح والعتاد، وكانوا يوفقون أحيانا

 
ً
 أخرى، وواجهتهم صعوبات ومخاطر ل تحص ى في هذا السبيل إذ ويخفقون أحيانا

كان السالح محظورا وكانت جريمة اقتناء السالح والعتاد توصل إلى املحكمة 

 تتراوح بين 
ً
سنوات إلى  10العسكرية الفرنسية وكانت هذه املحكمة تصدر أحكاما

واكتشفوا أن مؤبد على كل من يمسك بحيازته أية كمية من السالح أو العتاد، 

بعض من يوردون لهم السالح كانوا يعملون مع املخابرات الفرنسية وقد حاولوا 

اإليقاع بهم بترتيب كمائن إللقاء القبض عليهم متلبسين بحيازة األسلحة وكان 

 خالصهم منها بأعجوبة.

 إنشاء سينما السامر

نشط فالسينما عجبته أوقد  قبل وقوع النكبة كان الشاب رشاد يقيم في القاهرة

أول سينما في  نشأأو ، األفالموإنتاج بعض  في صناعة السينما هذه الفترة خالل

حيث جاء بالقماش األبيض من  في بداية األربعينات، غزة وهي سينما السامر

املجدل، وأجهزة السينما من أوروبا، واألفالم من مصر ليفتتح بها سينما السامر. 

 نة أسمهان وشقيقها فريد األطرش.وزار هذه السينما كل من الفنا

 خالل اإلدارة املصرية لقطاع غزة

، عاد إلى قطاع غزة الذي بات يدار من قبل اإلدارة 1948وبعد النكبة عام 

املصرية. كان يحمل بين جوانحه هموم شاب فلسطيني عاش ورأى بأم عينيه 

فلسطين، لتقام عليه دولة إسرائيل. لم يكن أمامه  ،ضياع جزء عزيز من وطنه

 البحث من جديد عن طرق ووسائل يخدم بها شعبه ووطنه، وهو الذي عايش 
ّ
إل

 تجارب 
ً
 من تجارب والده الغنية في العمل العام، وخاض هو نفسه مبكرا

ً
بعضا

عديدة صقلت وأنضجت شخصيته وهو ل يزال في ريعان الشباب. واتجه إلى 



  |36  | 

 

ي عدة خطوط متوازية: القتصادي، والجتماعي، والرياض ي، واإلعالمي العمل ف

، وترأس 1950والخدماتي، فأسس جريدة "الوطن العربي" األسبوعية عام 

وفي تحريرها وعاونه وديع الترزي وغالب النشاشيبي، واستمرت ملدة ثمانية شهور. 

ين لجنة ثالثية صدر قرار من الحاكم املصري العام لقطاع غزة بتعي 21/6/1951

وفي ، 1953إلدارة بلدية غزة كان رشاد أحد أعضائها، ما لبثت أن استقالت في عام 

تم تعيين مجلس بلدي جديد من قبل الحاكم العسكري املصري تولى  1956عام 

 فيه رشاد منصب نائب الرئيس.

ائيلي لألراض ي الفلسطينية   خالل االحتالل اإلسر

 رئاسة بلدية غزة

وقعت غزة تحت الحتالل اإلسرائيلي، وبقي  1967في أعقاب حرب حزيران في عام 

، حيث قامت 1970تشكيل مجلسها البلدي كما هو عليه قبل الحرب حتى عام 

سلطات الحتالل بإقالة املجلس البلدي بسبب موقفه الرافض ربط مدينة غزة 

ت السلطات اإلسرائيلية بالتيار الكهربائي من شركة الكهرباء اإلسرائيلية، وعين

 بأعمال رئيس البلدية. وفي عام 
ً
 قائما

ً
 إسرائيليا

ً
ع عشرات اآللف  1972ضابطا

ّ
وق

من الغزيين عريضة قدموها لرشاد الشوا طالبوه فيها باستالم منصب رئيس 

 عند رغبة الجماهير وافق على استالم املنصب وتحمل املسؤوليات. 
ً
البلدية، ونزول

نشبت قضية ضم معسكر الشاطئ ملنطقة صالحيات بلدية ة وخالل تلك الفتر 

غزة، واعتبر املجلس البلدي قرار الحاكم العام اإلسرائيلي بتنفيذ هذا الضم 

 فقط وذلك بدمج 
ً
 يستهدف محاولة "حل" مشكلة الالجئين اسما

ً
 سياسيا

ً
موقفا

 منها لتصبح بمثا
ً
بة أحياء من هذه املعسكرات كل في املدينة التي يقع فيها أو قريبا

هذه املدن، وهو ما فشلت في تنفيذه في مدينة غزة، فقد رفض املجلس البلدي في 

 بإقالة املجلس البلدي، 
ً
غزة تنفيذ قرار الضم هذا، فأصدر الحاكم العام أمرا

 بأعمال رئيس البلدية للمرة 
ً
وعلى إثرها عاد إلى البلدية ضابط ركن الداخلية قائما

 الثانية.
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سكان غزة من اإلهمال وانعدام الخدمات الحقيقية والزيادات  وتجددت معاناة

في الضرائب والرسوم، وارتفع من جديد رأي مدينة غزة بأن يدير املدينة مجلس 

بلدي عربي يحظى بموافقة وتأييد السكان، واتصلت وفود عديدة من السكان 

 بالحاج رشاد الشوا مناشدة إياه العودة إلى تحمل مسؤولية إدارة الب
ً
لدية، ونزول

عند هذه الرغبة الشعبية، بادر إلى التصال بمختلف الشخصيات والهيئات 

لتشكيل مجلس بلدي، وقد اعترضت هذه الجهود مصاعب ومشاق عديدة إل أن 

 .22/10/1975األمر انتهى بتشكيل املجلس البلدي في 

، األمر الذي واتخذ هذا املجلس العديد من املواقف املناهضة لالحتالل اإلسرائيلي

، ليعود ضابط ركن الداخلية 1982يوليو  9أدى إلى إقالته مع رئيس البلدية في 

اإلسرائيلية أوري جيجيك، مرة أخرى إلدارة البلدية. واستمر هذا الوضع خالل 

 .1994فترة النتفاضة وحتى عودة السلطة ا في مايو 

 

، وهم: من اليمين حمدي عابد، 1975تظهر الصورة أعضاء املجلس البلدي الذي تشكل عام 

د. أكرم مطر، موس ى أبو شعبان، صبحي فرح، شفيق مشتهى )نائب الرئيس(، الحاج رشاد 

 الشوا )رئيس البلدية(، أحمد الشوا، فايق خيال، رفيق بسيسو، بهجت سكيك
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 الهيئة الخيرية لقطاع غزة

 قطاع على اتصالوفي السبعينات أنشأ الحاج رشاد الهيئة الخيرية التي ساعدت 

ألهالي القطاع. حيث ساعدتهم في  جليلة قدمت خدماتغزة بالدول العربية. و 

تدبير أمورهم الحياتية في ظل الحتالل من سفر وتعليم وتجارة، خاصة أن القطاع 

  1967ومنذ وقوعه في يد الحتالل بعد حرب حزيران 
ً
أصبح منطقة معزولة تماما

 بعد يوم، عن باقي الفلسطينيين وعن العا
ً
لم العربي وازدادت معاناة سكانه يوما

فال تجارة ول تعليم ول سفر ول جواز سفر ول عمل في الخارج ول أداء لفريضة 

 الحج ول تصدير بضائع.

ومع بدء الهيئة الخيرية لعملها بدأت الحياة تدب في القطاع فالتحقت زوجات 

وكذلك بدأت عملية إصدار شهادة النازحين من قطاع غزة بأزواجهن في األردن 

منشأ أردنية لحمضيات القطاع والذي كانت لديه طاقة إنتاجية هائلة إلنتاج 

الحمضيات، ويكفي اإلشارة إلى أن العائد املادي من كميات الحمضيات املصدرة 

من قطاع غزة عبر األردن بلغ مليار ومائتين وخمسة عشر مليون دولر أمريكي في 

، وقد تعاظمت مواسم التصدير من عام إلى عام وفتحت آفاق 1977موسم العام 

جديدة لتصدير البلح والجوافة واألسماك وقد شهدت عملية التصدير ازديادا 

 للعصير على الخط الحدودي 
ً
 في أصناف أخرى كثيرة. كما أنشأ مصنعا

ً
مطردا

 الشرقي.

م املستوفاة من وتولت الهيئة الخيرية عدة مشاريع أولها استقطاع جزء من الرسو 

توصية السفر لصالح معهد األزهر الديني. كما أنشأت رابطة األندية الرياضية 

وتنظيم بطولت ومسابقات ودوريات الكرة إضافة إلى ألعاب القوى األخرى، 

وقامت بتزويد األندية الرياضية باحتياجاتها من املالبس واألدوات والكور واألحذية 

ت للنهوض بتلك اللعبة وإحراز النتائج الجيدة. وقد وكل ما يلزم الفرق من أدوا
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رعت الهيئة الخيرية ونادي غزة الرياض ي الحركة الرياضية فترة وجود الحتالل 

 حتى عودة السلطة الوطنية.

وقامت الهيئة الخيرية بتقديم دعم لألسرى في السجون اإلسرائيلية فقدمت لهم 

العرب الذين ل أهل لهم في  املالبس الشتوية الداخلية وخاصة للمعتقلين

فلسطين حيث قامت بدفع الكنتينة الخاصة بهم في كل سجن موجودين فيه، 

وكذلك تزويدهم بالصحف واملجالت وأجهزة التليفزيون والراديو وزيت الزيتون 

والزعتر وكذلك املالبس الرياضية للصيف واستمرت في هذا العمل حتى عودة 

 السلطة الوطنية.

الخيرية بالهتمام باملستشفيات وخاصة مستشفى الشفاء بمدينة  وقامت الهيئة

غزة حيث زودته بمعمل مختبر حديث للباثولوجي، ووحدة كلية صناعية، ووحدة 

 
ً
 دعما

ً
األجهزة الخاصة لألطفال الخدج، وأجهزة أشعة حديثة. وقدمت أيضا

، وكذلك قامت برصف الشوارع في داخل مستشفى سبخانيونملستشفى ناصر 

 لشفاء.ا

قامت الهيئة الخيرية كذلك بعقد اتفاقية التصدير الحر املباشر إلى أوروبا، 

وقامت بتحمل مصاريف تصدير التوت األرض ي والورود إلى أوروبا لتمنح بضائع 

 قطاع غزة فرصة للمنافسة مع البضائع الجيدة األخرى.

سطين في العام وأنشأت الهيئة الخيرية أول مركز لصناعة األطراف الصناعية في فل

ول يزال يقوم على خدمه كافة األشخاص الذين يعانون من بتر في أرجلهم  1976

 في وسائلها 
ً
أو يعانون من شلل األطفال. كما أنشأت محطات إسعاف متطورة جدا

سيارة مجهزه  28وفي سرعة الستجابة لنداء الستغاثة وعلى مدار الساعة بواقع 

 مع ممرض وطبي
ً
 رفيعا

ً
ب لسيارات اإلسعاف ذات العناية املكثفة وقد تجهيزا

أهدت الهيئة الخيرية السيارات جميعها واملحطات إلى جمعية الهالل األحمر 



  |40  | 

 

الفلسطيني بعد عودة السلطة الوطنية. وقامت باإلشراف على مركز تنمية الطفل 

 الذي أنشأته حكومة أملانيا التحادية والذي يعنى بأطفال الشلل الدماغي.

 مركز رشاد الشوا الثقافيبناء 

مركز رشاد الشوا الثقافي الذي استغرق بناؤه عشر سنوات وافُتتح  بناء تم وكذلك

الشعب، وشهدت أروقته  فئات جميع منه ، وهو صرح شامخ استفاد1988عام 

مؤتمرات واجتماعات على مستوى دولي وتاريخي. وكان الهدف من بناء  -ول تزال–

محاولة إنهاء العزلة الثقافية والحضارية التي عانى منها الشعب املركز الثقافي هو 

الفلسطيني طوال فترة الحتالل اإلسرائيلي. ومنذ تأسيسه يعتبر منارة للثقافة 

 في املدينة العريقة.
ً
 بارزا

ً
 ومجتمعيا

ً
 وطنيا

ً
 والفكر ومعلما

مرات آلف النشاطات والفعاليات واملؤت -ول يزال–وقد استضاف بين جنباته 

واأليام الدراسية وورش العمل والحتفالت في مختلف املناسبات الدينية 

والوطنية واألعياد العاملية، ومن على منبره تحدث الزعماء والرؤساء ورؤساء 

الحكومات والسفراء واملفكرون والعلماء والشعراء وغيرهم، وفي كنفه تبادلت 

 عبر شرائح وفئات املجتمع وأجياله املختلفة، اآلرا
ً
 خالقا

ً
ء واألفكار وأدارت حوارا

 حلقات النقاش والعصف الفكري وأوراق العمل والدراسات.

واجتمعت في املركز عدة عوامل، أدت إلى أن يحتل بفضلها هذه املكانة الرفيعة، 

منها املوقع واملساحة والتصميم والقاعات مختلفة األحجام ومتعددة األغراض 

 والتاريخ. واملسرح واملكتبات واملطبعة

 مواقفه الوطنية ودوره كمصلح



  |41  | 

 

 من زعماء العالم  الحاج رشاد في بيته الفسيح والشامخ، استقبل
ً
كثيرا

 عن غالبية الشخصيات السياسية وال ،والسياسيين والدبلوماسيين
ً
عامة فضال

  .الفلسطينية ورؤساء البلديات

 

الرئيس األمريكي األسبق ومن الضيوف البارزين الذين قابلهم الحاج رشاد في منزله 

، الذي كان قد أنهى فترة رئاسته للوليات املتحدة األمريكية. 1983جيمي كارتر عام 

 إلدارة غزه، فما كان من 
ً
 ذاتيا

ً
وقيل إن كارتر عرض على الحاج رشاد يومها حكما

، وقال له إن العنوان منظمة التحرير 
ً
 أن رفض الفكرة فورا

ّ
الحاج رشاد إل

 .الفلسطينية
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ومن خالل مواقعه املختلفة، وحضوره الجماهيري كزعيم جريء وقوي، لعب 

 هامة على صعيد املجتمع املحلي وتخفيف آثار الحتالل 
ً
الحاج رشاد أدوارا

في حل الخالف  1980الضاغطة على املواطنين. ومن أبرز إسهاماته أنه تدخل عام 

لذي قام البعض على إثره الذي حدث بين التجاه اإلسالمي والتجاه اليساري وا

بإحراق الهالل األحمر الذي كان يرأسه املرحوم الدكتور حيدر عبد الشافي، 

واستطاع أن يقرب وجهات النظر بينهما. فقد كان الحاج رشاد شخصية وقورة 

تحظى بالقبول لدى مختلف األطراف، وله القدرة على اإلقناع ول يملك املستمع 

 اإلصغاء واحترام
ّ
 رأيه. إليه إل

 لفض النزاعات التي تحدث 
ً
وفي نفس السياق كان الحاج رشاد يتخذ من منزله مقرا

في مختلف األماكن وخاصة في الجامعات، حيث كان يدعو الفرقاء إلى منزله 

 ما كانت شخصيته تؤثر على املوقف وتفض 
ً
ويستمع إلى وجهة نظر كل طرف وكثيرا

 اإلشكال.

دراسية في العديد من املدارس خاصة في األحياء وأسهم الحاج رشاد في بناء غرف 

 تم بناء مدرسة  1987الفقيرة، وفي عام 
ً
 لبناء مدرسة كاملة، وفعال

ً
ر تمويال

ّ
وف

حديثة وجميلة بها مختبرات ومكتبة وقاعات دراسية على الطراز الحديث، وهي 

 مدرسة الكرمل الثانوية القريبة من مركز رشاد الشوا الثقافي.

تور محمود الزهار القيادي البارز في حركة حماس أحد املواقف ويذكر الدك

 1981عندما انتفض األطباء في وجه الحتالل عام الوطنية للحاج رشاد بقوله "

 ليحافظ على حالة متدنية من املستوى الصحي 
ً
وأراد الحتالل أن يرجرهم قسرا

ز فكان اللقاء الذي في قطاع غزة، كان ل بد لألطباء من اللجوء إلى ركن وطني بار 

جمع كل النسيج الوطني آنذاك في بيت الحاج رشاد الشوا، وفي هذا اللقاء تم اتخاذ 

 13، 218قرارات وطنية ذات عالقة بإضراب األطباء" )جريدة البرملان، العدد 

 (.6، صفحة 2017تموز/ يوليو 
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 في وعلى صعيد التواصل مع القيادة الفلسطينية، كان الحاج رشاد ل يألو 
ً
جهدا

اللقاء بقادة منظمة التحرير وفي مقدمتهم الزعيم ياسر عرفات، ويقدم لهم صورة 

بية ومخططات واقعية وعن كثب حول ما يدور في قطاع غزة والضفة الغر 

الحتالل اإلسرائيلي، ورؤيته تجاه التطورات السياسية والحالة القتصادية 

 هم.والجتماعية، وسبل مساعدة الناس في حل مشاكل

 

وكانت راوية السيدة الثالثينية العائدة وأسرتها من الخليج إلى قطاع غزة أواسط 

 السبعينات، تعيش وترى وتشاهد وتتفاعل مع كل هذا النشاط لوالدها.

 وفاته

، بعد حياة حافلة 1988سبتمبر/ أيلول من عام  27توفي الحاج رشاد الشوا بتاريخ 

وكل الصعد. وخرجت جنازته من املسجد بالعمل واإلنجاز على كل املستويات 

العمري الكبير وسط مدينة غزة في موكب مهيب ضم كبار شخصيات البلد 

ورجالتها وأبناءها املخلصين الذين شهدوا لهذا الرجل بالعرفان. وقد شيعته 

جماهير غزة بعشرات اآللف، ومن جميع التيارات السياسية والجتماعية وحتى 



  |44  | 

 

 هّز الدول املجاورة واأل 
ً
جنبية، وكان يوم رحيله أشبه بمناسبة وطنية كبرى، وحدثا

املشاعر والوجدان. وامتدت الجنازة من حي الرمال غرب مدينة غزة إلى حي 

الشجاعية شرق املدينة بالسيارات، وألنها كانت في السنة األولى لالنتفاضة 

حتالل لفلسطينية حدثت خاللها مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات ال 

 اإلسرائيلي. وتم مواراة جثمانه الطاهر الثرى في مقبرة العائلة بجوار والده وإخوته.

مات الرجل وهو في قمة عطائه، وبقيت ذكراه عامرة في قلوب الجماهير املحبة له 

وخاصة أبناء مدينة غزة التي ملكت عليه كل ش يء في حياته، وبقيت آثاره وأعماله 

ة على أرض الواقع وفي الذاكرة والعقول. ورغم أن أحالمه الكثيرة واملتعددة خالد

الكبيرة لم تتحقق ولم ير فلسطين تعود إلى أصحابها الحقيقيين إل أنه رحل وهو 

مرتاح الضمير ألنه عمل كل ما استطاع من أجل شعبه ووطنه وإن كانت طموحاته 

أن الحتالل إلى أكبر وأكثر مما تحقق على األرض. رحل رحمه هللا وهو على قناعة 

 زوال وأن الشعب الفلسطيني سينتصر بإرادته وصموده وتسلحه بالحق.

شكلت وفاة والدها الحاج رشاد صدمة كبيرة لراوية وأسرتها وجميع املقربين. فقد 

رررران معلمهرررررا األول   في حيررررراتهرررررا والعرررررائلرررررة وغزة ل يمكن أن يمأله غيره. كر
ً
ترك فراغرررررا

مور. شرررررررررررررررعرْت باليتم وانسرررررررررررررررداد األفق، لكن حبها له وقدوتها ومثالها في كثير من األ 

دفعها للتماسررررك والصررررمود، كيف ل، وهو الرجل الصررررلب الجريء الذي ل يعرف 

الهزيمة، الذي رّبى أبناءه وبناته على التحلي بالصرربر والشررجاعة وتحدي الصررعاب. 

ور وكان عزاؤها في وفاة والدها هذا الرصرررررررريد الشررررررررعبي الكبير والحب العميق املحف

 .في قلوب الناس في غزة بشكل خاص وفلسطين بشكل عام
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 الزوج

  عون سعدي سعيد الشوا
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 لها في مختلف املراحل منذ 
ً
 سندا

ً
 لزوجها كان هو أيضا

ً
كما كانت راوية الشوا سندا

في  النخراطزواجهما. لم يكونا زوجين فقط، بل كانا صديقين مثقفين يجمعهما 

الحياة العامة، كل بطريقته. كانا يناقشان األمور بموضوعية، فيتفقان مرة 

 ويختلفان أخرى، ويبقى هدفهما الوصول إلى ما هو أفضل وأصح.

 عون الشوا نشأة

يشترك عون الشوا مع زوجته وابنة عمه راوية الشوا في أن كليهما حفيد للحاج 

جتماعية واقتصادية وسياسية سعيد الشوا، وهو ما جعلهما ينشآن في بيئة ا

مميزة ويتأثران بها إلى حد كبير، ما أدى إلى أن تكون شخصية كل منهما قوية 

وجريئة ول تهاب الصعاب والتحديات. ومع هذا فهما مثل كثير من األسر لم يكونا 

 من 
ً
نسخة واحدة في املواقف والرؤى وخاصة السياسية منها. الزوج كان مقربا

ة، لكنه لم يكن شخصية سياسية أو حزبية، بل كان شخصية السلطة التنفيذي

تكنوقراطية، أما الزوجة راوية فقد كانت سياسية ومعارضة، تنتقد بجرأة، 

 وحرصت على أن تنأى بنفسها عن أي منصب تنفيذي.

ونشأ وترعرع فيها ودرس في مدارسها، م، 1934ولد عون الشوا في مدينة غزة عام 

وكّون صداقات الطفولة والشباب مع العديد من أقرانه، ومارس هواياته في 

 في لعبة التنس.ربوعها، 
ً
 وُعرف عنه حبه للرياضة منذ الصغر، وأصبح بطال

 وساهم في 
ً
وقد كان والده املرحوم سعدي سعيد الشوا مثل باقي إخوته مناضال

، وشارك في تهريب األسلحة من لبنان التغلغل اليهوديو مقاومة الحتالل البريطاني 

 بعنوان "
ً
من إلى فلسطين، وفي هذا السياق أوردت جريدة فلسطين اليافوية خبرا

شابا لبنانيا بتهمة تهريب  35ا و بيروت الحكم عسكريا على السيد سعدي الشو 

 .باملؤبد لول تدخل بعض األصدقاء ى السيد سعديوكاد يحكم عل. األسلحة"
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 1938كانون األول  4جريدة فلسطين، 

سليلة  ،، هيفاء خرمامهمأل  املبكرة وفاةالمية جراء أعليا و  وأختاهوقد عانى عون 

 والدهم أدخلهموقد  .عضالإصابتها بمرض بسبب العريقة، اللبنانية العائلة 

. ورغم في القدس وبيروت والقاهرة داخلية منذ الصغر لهذا السببمدارس 

القتصاد وإدارة األعمال وتخرج من عون درس املحيطة به فقد الصعبة الظروف 

وعمل وهو متزوج من ابنة عمه  جدارةب م1960الجامعة األمريكية بالقاهرة عام 

درجات لى إووصل  سنوات لدى إحدى شركات النفط راوية في الخليج العربي عشر

مسقط  إلىالوطن، لى إالرجوع لكنه قرر مع زوجته راوية ، و اإلداري عالية بالسلم 

م، حيث عمل في التجارة واألعمال الحرة وأسس العديد من 1974غزة عام  مرأسه

وقد ساعد لفترة زمنية ، والتي عرفت ببعد النظرالسباقة  املشروعات القتصادية

مجال تصدير املنتجات الزراعية وبخاصة الهيئة الخيرية خاصة في عمه رشاد في 
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 جديدة ثم . والورود الفراولة
ً
عمل في مؤسسات أهلية وأخرى خاصة، وافتتح أبوابا

 في ذلك بقدراته التصالية 
ً
لتصدير املنتج املحلي وخاصة إلى أوروبا، مستعينا

والقتصادي ثناء الحراك املجتمعي أوقد شارك  وامتالكه ناصية اللغة اإلنجليزية. 

نتيجتها ولكن هذا لم يثنه  فادحةفي بداية الثمانينات وتكبد خسائر  ضد الحتالل

كما شارك في مؤتمر  . ةحتى قيام النتفاض مع زمالئه التجارالستمرار عن عزمه في 

باريس باحثات موقد شارك أيضا في  ،م1992مدريد للسالم كمستشار في عام 

 استيائه منها بسبب وقد عبر عن ، أوسلو اتفاقية نجمت عن التيالقتصادية 

 السنوات التاليةثبتته أوحذر من نتائجها وهو ما  لفلسطينيينا بحق هاجحافإ

 .اليه القتصاد الفلسطيني آلوما  لالتفاقية

 رئاسة البلدية

، اختاره الرئيس الفلسطيني 1994وبقدوم السلطة الوطنية الفلسطينية عام 

، ليحمل وسمعته الطيبةبسبب مهنيته  الراحل ياسر عرفات لرئاسة بلدية غزة

أمانة ثقيلة، فمدينة بحجم غزة، وبعد سنوات طويلة من الحتالل، كانت بذلك 

في أمّس الحاجة لترميم البنية التحتية وتحسين الخدمات بعد أن ساءت أوضاعها 

ل عون املجلس البلدي بتاريخ 
ّ
، بما يتناسب 26/7/1994بشكل كبير. وشك

ي في ظل السلطة واملصلحة العامة ومتطلبات املدينة وهو يعتبر أول مجلس بلد

 الوطنية.

وبرهن عون الشوا من خالل رئاسة البلدية أنه رجل منهي من الطراز األول، حيث 

كان قد اكتسب خبرته من خالل عمله في اإلدارة والقتصاد في دول الخليج، األمر 

الذي عزز قدرته على تطوير املدينة في أسوأ الظروف وإعمارها على النموذج 

 تحقيق نتائج رائعة يشهد لها املجتمع حتى يومنا هذا. املتحضر، وتمكن من
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السيد عون الشوا يقف إلى جوار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والرئيس 

 - غزة مدينة الفرنس ي الراحل جاك شيراك خالل فعالية افتتاح شارع شارل ديغول في

 1996عام  أكتوبر 

 لالتحاد 
ً
الفلسطيني للسلطات املحلية الذي تأسس وانتخب عون الشوا رئيسا

 لرئيس منظمة املدن املتحدة في 1998شباط/ فبراير  5بتاريخ 
ً
م، كما انتخب نائبا

 .1998مدينة "ليل" الفرنسية في حزيران عام 
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تمّيز عون الشوا بتواضعه وحبه للعمل وخدمة أبناء وطنه دون كلل أو ملل، فقد 

 من اإلنجازات كانت السنوات السبع التي شغلها 
ً
 حافال

ً
 للبلدية سجال

ً
رئيسا

 من مشاكلها الكبيرة الت
ً
 كبيرا

ً
ي واملشاريع ساهمت في الرتقاء باملدينة، وحّل جزءا

خلفها الحتالل اإلسرائيلي طيلة تواجده في املدينة. واهتم بدعم وإحياء الثقافة 

املانحة أن  والرياضة والعمران، واستطاع من خالل عالقاته الشخصية مع الدول 

يحصل على تمويل لعدد كبير من املشاريع املختلفة التي تعنى بتطوير املكان 

يشارك الشباب في حضور املباريات وقد كان يشجع الرياضة و  واإلنسان.

  .واملسابقات

كان دائم الطالع ويخفي وراء سكينته وهدوئه ثقافة واسعة، ويمتلك شفافية 

 كبيرة في حياته وعمله.

 نجازاتأبرز اإل 

أهم اإلنجازات واألعمال التي  (1)وفا –وأورد مركز املعلومات الوطني الفلسطيني 

 تحققت خالل تولي عون الشوا رئاسة البلدية، وهي كما يلي:

أنشأ شبكة متكاملة لتصريف مياه األمطار تبدأ من مدخل مدينة غزة  -1

 بشارع يافا ومنطقة عسقولة.
ً
 الشمالي مرورا

 املياه لبركة "الشيخ رضوان" الواقعة في غزة.أنشأ مشروع تصريف  -2

 قام بتوسيع الطرق، وسمح بهدم األجزاء املتداخلة مع الشارع الرئيس ي. -3

 أنشأ مشروع سوق البسطات الشعبي بمنطقة "الشجاعية". -4

م والتي تخدم جميع فئات وشرائح 1996أنشأ مكتبة البلدية العامة عام  -5

 املجتمع.

                                                           

 http://www.wafainfo.ps/persons.aspx?id=456الرابط  (1)
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خ اآللي الجديد، حيث إن املسلخ القديم والذي أكمل مشروع بناء مبنى املسل -6

.1918تّم إنشاؤه عام 
ً
 م قد تسبب بأضرار بيئية وصحية خطيرة جدا

قام بتطوير مركز "الشلل واألطراف الصناعية" لرعاية وحل مشاكل املعاقين  -7

 وتقديم العون الدائم لهم.
ً
 جسديا

عدة إدارات هامة، قام بتطوير الجهاز اإلداري في البلدية؛ وذلك، باستحداث  -8

 واستيعاب عدد كبير من املوظفين املؤهلين وذوي الخبرات العالية.

قام بإنشاء عدد من املراكز الثقافية على رأسها مركز هولست الثقافي، ومركز  -9

 إسعاد الطفولة، وقرية الفنون والحرف، ومركز تنمية موارد املجتمع.

ون مع نخبة من املدن األوروبية قام بإبرام العديد من اتفاقيات التوأمة والتعا -10

والعربية، وهي: مدينة برشلونة اإلسبانية، ودنكرك الفرنسية، وتورينو 

اإليطالية، وكشكايش البرتغالية، وترومسو النرويجية، وأغادير املغربية، 

ومدينة دبي، ومدينة صيدا في لبنان، وتهدف تلك التفاقيات إلى تعزيز 

هم في دعم رفاهية مواطني املدينتين، باإلضافة التعاون في املجالت التي تسا

 إلى تبادل الخبرات ذات الهتمام املشترك.

 مرضه ووفاته

داهمررره املرض، واشرررررررررررررررترررد عليررره، ووقفرررت زوجتررره راويرررة إلى جرررانبررره متنقلرررة بين غزة 

شرررررهور، تشرررررد من أزره وتسررررراعده  خمسرررررةفي رحلة عالج اسرررررتمرت  واألردن والقدس

وعرادا إلى غزة يحردوهمرا أمرل بهزيمرة املرض مع  وتزرع في نفسرررررررررررررررره األمرل برالشرررررررررررررررفراء.

 بأمل 
ً
متابعة العالج. وواصررررررررررررررل عون خاللها إدارة البلدية ومتابعة العمل متسررررررررررررررلحا

 الشرررررررررررررررفرراء والتعررافي، وكرران يمتلررك طرراقررة هررائلررة ترردفعرره للتخطيط ملشررررررررررررررررراريع املرردينرة

ر منطقة سررررررروق فراس لتصررررررربح منطقة تجارية وثقافية.، إل حلمه بتطوي وخاصرررررررة

 أن املرض لم يغادر جسده.
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وبعد حياة مليئة بالعطاء والكفاح في خدمة مدينة غزة بشكل خاص ووطنه 

 30فلسطين بشكل عام، رحل عون رحمه هللا في صباح يوم الجمعة املوافق 

 خلفه إنجازاته التي 2001تشرين الثاني/نوفمبر
ً
ستبقى عالمة بارزة على م، تاركا

 انتمائه وعطائه وحبه ملدينته ووطنه.

وتذكر راوية أن آخر ما قاله لها: "أسرررررررررررررررتطيع العتماد عليِك في كل شررررررررررررررر يء خاصرررررررررررررررة 

 رعاية األسرة، وقد عهدتك مثابرة قوية".

 لذكراه الطيبة، أطلقت بلدية غزة اسمه على أحد الشوارع الرئيسية في 
ً
وتخليدا

 ويمر بأحياء املدينة، والذي يمت
ً
 إلى شارع صالح الدين شرقا

ً
د من شارع البحر غربا

 الشيخ عجلين وتل الهوا والزيتون.

 



  الجد

 الحاج سعيد الشوا
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 هو جد راوية الشوا ألبيها ) الحاج سعيد الشوا
ً
(. وقد ألبيه زوجها عون جد  وأيضا

 متنوعة األوجه واملجالت. ورغم وفاته قبلمأل السمع والبصر في زمانه بأعماله 

أن تأثيره الكبير غير املباشر عليها كان أحد أهم  مولد راوية بأربع عشرة سنة، إل

الروافد التي كونت شخصيتها، فهو صاحب تأثير على جميع أفراد أسرته، سواء 

ومنهم تأثير مباشر ملن عايشه مثل أبنائه، أو غير مباشر ملن جاء بعدهم كأحفاده 

 راوية.

 (1) املولد والنشأة 

م، تعلم 1868 الشوا، من مواليد غزة سنةخليل  )محمد عبد القادر( الحاج سعيد

القراءة والكتابة في املكاتب )مدارس ابتدائية عثمانية كانت تلحق باملساجد، وتدرس 

 باللغتين التركية والعربية( ثم اشتغل بالتجارة، واجتهد في أن يكون لنفسه ثروة

 خاصة، حتى توفق لذلك في حياة والده. ويعد أحد أعيان غزة ووجهائها املعدودين.

كسب بأسفاره إلى سوريا، واألستانة، ومصر وصحبته للعلماء واألعيان، ووجهاء 

البالد حنكة ومعرفة وإدارة، وسار على سيرة أبيه وجده، وتوفق وملك القلوب بما 

عموم الناس، حتى أصبح يشار  ودد إلىأوتيه من حسن األخالق، والسياسة، والت

 كأحد وجهاء فلسطين عامة وممثل فلسطين الجنوبية بشكل خاص. إليه

 
ً
 ومناضال

ً
 زعيما

وفي الحرب العاملية اعتمدته الدولة العثمانية لجمع املؤن، واألدوات العسكرية، 

 لتلك اللجنة، وتعهد بالحبوب وغيرها، ثم عينته
ً
 ومهمات الجيش، وعينته رئيسا

                                                           

مصدر غالبية املعلومات: كتاب "إتحاف األعزة في تاريخ غزة" للشيخ عثمان الطباع، املجلد  (1)

 435م، ص 1999الرابع، تحقيق ودراسة عبد اللطيف أبو هاشم، مكتبة اليازجي، الطبعة األولى، 

– 447 
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 عن قائمقام غزة، ومنحته عدة نياشين، ورتب سامية، منها النيشان الثالث 
ً
وكيال

العثماني، والنيشان الثاني املجيدي، والنيشان األول املجيدي املرصع، وعلقه على 

وقد  صدره بيده صاحب الدولة "جمال باشا" ناظر الحربية، وقائد الجيش الرابع.

حينها يعمل على يث زاره في مكة وكان مميزة بالشريف حسين حربطته عالقات 

 .ثناء الحرب العاملية األولىان كان قد قصف أتجديد الجامع العمري بعد 

ملا احتل اإلنجليز فلسطين ودخلوا غزة اعتقلوه وسجنوه مدة بسبب عالقاته 

باألتراك وخدماته لهم، ولم تطل مدة سجنه، وصدر العفو عنه في تموز عام 

، فاشترك في الحركة الوطنية، وحضر املؤتمر الوطني الفلسطيني األول، 1919

 في اللجنة التحضير 
ً
ية للبحث في شؤون ومؤتمرات أخرى تلته، ثم اختير عضوا

، وملا جرت النتخابات لختيار 1921األوقاف اإلسالمية واملحاكم الشرعية عام 

 بأغلبية األصوات مع مفتي القدس، ومفتي 
ً
املجلس اإلسالمي األعلى، اختير عضوا

 في املجلس ثانية، وثالثة وبقى كذلك حتى 
ً
حيفا، وغيرهما، وأعيد انتخابه عضوا

اج سعيد خمسة من األبناء هم: رشدي وعادل وعز الدين م، وللح1930توفي عام 

،  وبنات هن راضية وملك وزلفىوسعدي ورشاد، 
ً
 خاصا

ً
وقد اهتم بتعليمهم تعليما

اثنان هما: رشدي ورشاد رئاسة بلدية غزة، فيما تولى عادل  األبناء وتولى من

 للبلدية، وتم بناء امل
ً
درسة األميرية منصب نائب رئيس البلدية. وفي عهده بنى مقرا

"املبنى القديم بمدرسة هاشم بن عبد مناف الحالية"، وتم بناء املستشفى البلدي 

 "مبنى البلدية الحالي".

ل غزة في العديد من املناسبات واملؤتمرات كان أبرزها، في عام 
ّ
عندما  1919مث

حضر  1921حضر سعيد الشوا املؤتمر العربي األول وكان عضوا فيه. وفي عام 

مثل غزة في الدورة  1922الشوا املؤتمر العربي الفلسطيني الرابع وفي عام  سعيد

 .الخامسة لنفس املؤتمر
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 من املشكالت واملسائل املعقدة في فلسطين، وسعى في إنشاء مدرسة 
ً
وحل كثيرا

)والتي كانت تعرف باسم مدرسة الفالح  وطنية بغزة فوق مزار الشيخ أبي عزم

الوطنية، وأزيلت قبل سنوات. ومن هذه املدرسة أعلن تشكيل حكومة عموم 

، وعين لجنة للتعميرات فتم بناء املدرسة املذكورة، وعين لها معلمين فلسطين(

، وعمر كثيرا من املساجد ونظم شؤونها وموظفيها بمرتبات كافية.
ً
 ورتب لها موردا

في بيته الكائن بحي الشجاعية بمدينة غزة، العديد من الزعماء العرب، واستقبل 

 .١٩٢٧امللك فيصل ملك العراق عام من بينهم 

 

 صفاته

وتذكر املراجع عنه أنه كان يتردد على املحاكم الشرعية، ويتعرف على شؤونها، 

ويساعدها في إنجاز مطالبها، ول يدع فرصة لجلب مصلحة أو دفع مضرة إل 
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زها، وحينما احتاج املسجد األقص ى لترميم وعمارة، وتجديد ما خش ي تداعيه انته

وانهياره، توجه املرحوم سعيد الشوا مع وفد من العلماء إلى مكة املكرمة لطلب 

وعشرين ألف جنيه إنجليزي، ووعد  ةبخمس الذي تبرعحسين،  الشريفمساعدة 

 استقبال عظيم بالقدس. بإرسالها مع ولده األمير عبد هللا فأحضرها، وحصل له

 

 (:442وعن صفاته يقول صاحب كتاب إتحاف األعزة في تاريخ غزة )ص 

 ،
ً
وبالجملة فقد كان رحمه هللا من الوجهاء النابهين، والنبالء النابغين مجدا عاقال

 موفقا يحب الفضل، واملعروف، والتودد، ومكارم األخالق، 
ً
، ومسعدا

ً
ونبيها مدبرا

واألعيان، والعلماء، والعمال، يسر بذوي الجد، والعمل، وصحبة األماثل، 

والنباهة، ويكره الخاملين العاطلين املتكلين على غيرهم، وكان يحث على التعلم 

والتنبه، والعمل في الزراعة والغرس، والتجارة والقتصاد، وعدم السرف 

نهم والتبهرج، والبطالة وكان يتعرف على الناس من سائر الطبقات، ويسأل ع

ويقض ى حوائجهم، ويسعى إليهم في الحوادث والنوائب، ويواسيهم ويسليهم، وكان 

يقدر محبيه وخواصه وذويه، ويحب أن يكونوا معه في مسراته ومتنزهاته، وربما 

خدمهم بذاته، وله أعمال مرضية، وصدقات خفية، ومساعدات شهرية لطلبة 

قارات من أمالكه لهذه العلم باألزهر، وتالمذة باملدارس، وقد وقف بعض ع

الغاية، وأوص ى بمبلغ أربعمائة جنيه يصرف في طريق الخيرات واملبرات بعد وفاته، 

 يصنع له كما يصنع لغيره من الرثاء والتأبين
ّ
 .كما أوص ى بأل

 عن امل
ً
رخ الراحل عارف العارف، أن ؤ ويذكر املوقع اإللكتروني لبلدية غزة، نقال

. وكان يساعد أهل غزة 1911راث الحديث إلى غزة سعيد الشوا أول من أدخل املح

 في قضاء حوائجهم.
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 وفاته

 

 بقوله: صاحب كتاب إتحاف األعزة في تاريخ غزة آخر أيامهتناول 

ول زالت أيامه سعيدة، وأوقاته أنيسة حميدة، حتى مرض بجرح تسمم برجله، 

وملا يئست من وكان معه من الداء السكري مكث به في املستشفى، بالقدس مدة، 

شفائه األطباء، وحان وقت اللقاء أحضر لغزة، وهو على آخر رمق في ليلة التاسع 

تشرين األول/  12ه وتوفى بآخرها )املوافق 1349عشر من جمادي األولى سنة 

( وقد ضجت البالد لفقده، وهلعت قلوب الناس ملوته، وأعلنت 1930أكتوبر 

ت جنازته باحتفال مهيب إلى الجامع وفاته على سائر املنائر بفلسطين، وشيع

الكبير العمري الذي جرت عمارته بمساعيه، وصلي عليه فيه ثم نعاه سماحة 

رئيس املجلس اإلسالمي الحاج أمين أفندي الحسيني، حتى غص بالبكاء، وتاله 
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مفتي نابلس ثم شيع بجماهير كثيرة حضرت من أطراف البالد بفلسطين وغيرها، 

غلقت الحوانيت، وكان الحزن عليه عاما حتى إن أكثر البيوت وتعطلت األسواق، وأ

في ذلك اليوم لم تستعمل طبخا ول عجنا، ودفن باملدفن الخاص الذي أعده 

لنفسه بجانب ساقية الطوابين، وقد أقيم له بالجامع الكبير، وجامع ابن عثمان 

 ثالث ختمات بثالث جمع متواليات، وأقيمت بمدفنه حفلة األربعين جمع
ً
ت كثيرا

ذين من أعيان البالد، ووجهائها، وحواضرها، وبوادأها وأّبنه فيها، ورثاه كثير من ال

ف ثروة  حضروا من البالد خصيصا لذلك.
ّ
وقد عاش نحو ست وستين سنة، وخل

 طائلة، ومن األراض ي ببالد غزة والسبع نحو خمسين ألف دونم.

 





 

 
 

 

في الحياة العامة  انخراط راوية  
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 في االنتفاضة األولى

 عن كرررررل الشرررررررررررررررهور، ففيررررره انررررردلعرررررت النتفررررراضررررررررررررررررررررة  1987جررررراء ديسرررررررررررررررمبر 
ً
مختلفرررررا

 في تاريخ الشرررررررعب الفلسرررررررطيني 
ً
الفلسرررررررطينية األولى )الكبرى(، التي شررررررركلت منعطفا

برررأم عينيهرررا كيف أن جنود  راويرررة ومسررررررررررررررريرة القضررررررررررررررريرررة الفلسرررررررررررررررطينيرررة برمتهرررا. ورأت

الحتالل واجهوا أبناء شرررررررعبها املنتفضرررررررين بمنتهى القسررررررروة والهمجية، من تكسرررررررير 

عظام واعتقال وتنكيل باملارة وهدم بيوت وإغالق شروارع ومنع تجول وغاز مسريل 

للررررردموع وغيرهرررررا. تفررررراعلرررررت وانفعلرررررت راويرررررة بكرررررل هرررررذه املشرررررررررررررررررررراهرررررد، وهي األم ألربع 

النتفاضرررررررررررررررة من قبل سرررررررررررررررابقا في الحراك الذي سررررررررررررررربق  كانت قد شررررررررررررررراركتو .(1)بنات

وقرد جراءت بقسررررررررررررررروة شررررررررررررررررديردة من قبرل قوات الحتالل. التجرار الرذي قوبرل بردوره 

 أن النتفاضرررررة لتجعل راوية 
ً
وكأنها تسررررراءلت أين أنا، وما هو دوري؟ ويبدو واضرررررحا

نقطة تحول طرأت على السررررررررررررريدة األربعينية خالل هذه النتفاضرررررررررررررة. وبدأت تكتب 

بعض املشررررراهد وتعلق عليها في دفترها الخاص، وأخذت قريحتها تتفتق عن  وتدون 

املزيد، وانكبت على القراءة في كتب األدب والشررررررررررعر والسررررررررررياسررررررررررة، وتحت ضررررررررررغط 

األفكرررررار التي تراودهرررررا والهم الوطني العرررررام، وجررررردت نفسرررررررررررررررهرررررا متجهرررررة للكترررررابرررررة في 

 الصحف.

 الكتابة الصحفية

ررران القلم أهم  اويررررة الشررررررررررررررروا في املعركررررة من أجررررل الحريررررة ر  اسرررررررررررررررتنرررردت إليهررررا أداةكر

املقررردسررررررررررررررررررة  والكرامرررة. ورأت أن يكون لهرررا عمود صرررررررررررررررحفي منتظم في جريررردة النهرررار

بعنوان "بداية املشوار" حيث شرعت من خالله تقاتل الحتالل وأساليبه  اليومية

التعسررررفية ضررررد الشررررعب الفلسررررطيني وخاصررررة في النتفاضررررة األولى، وتشررررير كذلك 

                                                           

بناتها هن: الدكتورة سلمى والسفيرة هناء واألستاذة ندى واألستاذة نجالء، وجميعهن حاصالت  (1)

 على شهادات عليا، ومثقفات ولهن أدوارهن في الحياة العامة.
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داخليرة، تقترح الحلول واملعرالجرة )هرذه املقرالت مجموعرة في كتراب إلى األخطراء الر

 منشور حمل نفس السم(.
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لم يكن  ؟ "، "هل آن للمحارب أن يسررررررتريح1994وبعد قيام السررررررلطة الوطنية عام 

أمرام راويرة إل السرررررررررررررررتمرار في الكترابرة الصرررررررررررررررريحرة بمرا ينراسررررررررررررررررب املرحلرة الجرديردة، 

زت على القضرررررررررررررررررايررا الررداخليررة، ومحرراربررة الفسررررررررررررررررراد، وسرررررررررررررررطوة األجهزة األمنيرة، 
 
فرك

والحوار الوطني، واألسرررررى في سررررجون الحتالل والسررررجناء السررررياسرررريين في سررررجون 

 النقسرررررررررررام البغيض وتداعياته
ً
املؤملة، وذلك من خالل عمودها  السرررررررررررلطة، ولحقا

الصرررررررررررررررحفي الجررديررد "برردايررة الحوار" في جريرردة القرردس، إضرررررررررررررررررافررة إلى العررديررد من 

 املقالت الهامة التي نشرتها عدة صحف وعالجت فيها قضايا محددة هامة.

 

 16صفحة  - 2007فبراير  16 -القدس جريدة 

 االنتماء الفكري والسياس ي

 منتميررة 
ً
 في أي تنظيم أو حزب لم تكن راويررة يومررا

ً
أليررديولوجيررة معينررة أو عضررررررررررررررروا

سرررياهررر ي، وهي طاملا افتخرت أنها مسرررتقلة بحق. لكن هذا السرررتقالل لم يكن يعني 
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بالنسررررربة لها الراحة والدعة، وخاصرررررة بعد النتفاضرررررة. فقد كانت تؤمن أن العمل 

ن الوطني يتسرررررررررررررررع للجميع، وأنره براإلمكران للمسرررررررررررررررتقلين الرذين يريردون أن يعملوا م

أن يكونوا داعمين ومؤازرين لكررل جهررد و ، ن يقوموا بررذلرركأ أجررل وطنهم وشرررررررررررررررعبهم

وطني صررررررررادق ومخلص، بل ويمكن أن يكون لهم دور مميز، بما لدأهم من عالقات 

 يكونون بيضة القبان في املجتمع إذا سادته الخالفات 
ً
متوازنة مع الجميع، وأحيانا

 الداخلية.

هذه املعرارضرررررررررررررررة نابعرة من رؤيتهرا للمردى  وكانتعارضرررررررررررررررت بكرل قوة اتفراق أوسرررررررررررررررلو 

أنه سررررررررريقود إلى طريق مسررررررررردود. وهي راسرررررررررخة اإليمان بأن منظمة التحرير البعيد ب

الفلسررررررررررررطينية هي املمثل الشرررررررررررررعي والوحيد للشررررررررررررعب الفلسررررررررررررطيني، ولكنها بحاجة 

مرراسرررررررررررررررررة إلى اإلصرررررررررررررررالح والتطوير وإعررادة الهيكلررة واسرررررررررررررررتيعرراب القوى الفرراعلررة على 

ة، والتي تعمررل خررارج إطررار املنظمررة، وفي مقرردمتهررا حركتررا السررررررررررررررررراحررة الفلسرررررررررررررررطينيرر

 حماس والجهاد اإلسالمي.

ولذلك، قد تعجب من حجم وكم ونوعية العالقات التي نسجتها راوية مع مختلف 

القوى واألحزاب والشررخصرريات الفلسررطينية. وكان لها أصرردقاء من مختلف ألوان 

إيجابي وحل كثير من  الطيف السرررررررررررررياهررررررررررررر ي والفكري، وهذا سررررررررررررراعدها في لعب دور 

 املجتمع الفلسطيني.مشكالت 

 العمل الثقافي والخيري 

عما يجيش بصرررردرها، كانت الكلمة  للتعبير أدوات راوية الشررررواكان القلم أهم كما 

سرررررررررررررررالحهرررررا للتغيير والتثقيف والتوعيرررررة من خالل "مجموعرررررة غزة الثقرررررافيرررررة" التي 

من الشرررررررخصررررررريات البارزة على صرررررررعيد  مجموعةبالتعاون مع  1990عام  أسرررررررسرررررررتها

 .والشررررررررررررررربراب الطفرال وخراصررررررررررررررررة ملختلف الفئرات الثقرافي الوعي رفع بهردف املجتمع
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قررامررت املجموعررة بعقررد عرردد كبير من النرردوات وورش العمررل واللقرراءات املميزة في 

 على شرررررررررررررررريحة كبيرة من أبناء 
ً
 إيجابيا

ً
شرررررررررررررررتى املواضررررررررررررررريع، حيث تركت انطباعا وأثرا

 في قطاع غزة. الشعب الفلسطيني

 

في بنية املجتمع حدثتها أالتي الهائلة  والتغييراتومع انطالقة انتفاضرررررررررررررة األقصررررررررررررر ى 

ضرررررررررررررورة  –كما في املرة األولى  –وشرررررررررررررائحه، رأت راوية الشرررررررررررروا وفريق من املثقفين 

تجرديرد العمرل الثقرافي والتوعوي الرذي كرانرت تقوم بره مجموعرة غزة الثقرافيرة من 

خالل إعادة تشرررررررركيلها وتسررررررررجيلها كجمعية باسررررررررم مجموعة غزة للثقافة والتنمية 

حيث باشررررررررررررررررت نشررررررررررررررراطاتها املتنوعة والنوعية من خالل قيامها بعشررررررررررررررررات البرامج 

تمع بكل فئاته وشرائحه والدورات وورش العمل والندوات التي تسهم في تقدم املج

 وخاصة املرأة والشباب. 

  الرئيسررررررررررررررر ي دورهررا يكون  أن الجمعيررة هررذه خالل من تطمح كررانررت
ً
، تنمويررا

ً
 وتثقيفيررا

 وإغالق حصرررار من الفلسرررطيني املجتمع في حدثت التي التطورات ضررروء على ولكن
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 والنفسرية والجتماعية القتصرادية األوضراع في تدهور  من عليه ترتب وما معابر،

 إغرررراثيررررة مشررررررررررررررررررراريع تنفيررررذ على الجمعيررررة ركزت فقررررد الفلسرررررررررررررررطيني املجتمع لفئررررات

 املجتمع تمكين بهرررررردف اإلغالقررررررات من واملتضرررررررررررررررررة الفقيرة األسرررررررررررررررر اسرررررررررررررررتهرررررردفررررررت

 األسرررررر هذه مشررررراركة وتعزيز القاسرررررية، الظروف ومواجهة الثبات من الفلسرررررطيني

 .الفلسطيني املجتمع بناء في

في تنفيذ برامج بناء قدرات وتأهيل أيضا بذلت الجمعية جهدها فقد ومع ذلك، 

للشباب وتعزيز مشاركتهم املجتمعية وخاصة النساء، وأخرى للمساهمة في دعم 

الطالب ثقافيا واجتماعيا من خالل تحسين البيئة التعليمية للمدارس في املناطق 

 حتاجين.املهمشة، وتحسين الظروف القتصادية والجتماعية للطالب امل

 في مساعدة املواطنين، من خالل تقديم سالل غذائية، 
ً
 مهما

ً
أدت الجمعية دورا

وحقائب مدرسية وزي مدره ي، وكنزات شتوية، ونظارات لطالب املدارس الذين 

يعانون من مشاكل في النظر، ودعم مالي، وإنشاء مكتبات مدرسية أو دعمها، 

ريجين، وإجراء إصالحات لعيادات وإنشاء مظالت في املدارس، وبرامج تشغيل للخ

 وغيرها. ومستشفيات

آمنت الجمعية وعلى رأسها السيدة راوية، بقدرة التعليم والتدريب والتوعية على 

، فبادرت 
ً
 وإناثا

ً
لى استضافة عاإلسهام في خلق نهضة وخاصة بين الشباب، ذكورا

يتحدثوا أمام الشباب عن تجاربهم لمجموعة من الخبراء الفلسطينيين 

 
ً
بأس به من الدورات التثقيفية  لونجاحاتهم، كما نظمت الجمعية عددا

 والتأهيلية في مجالت حيوية.
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وبفضل التقاليد املؤسسية التي أرست راوية الشوا قواعدها، استمرت الجمعية 

ستهدفة، كما لو بعد وفاتها في العمل وتنفيذ البرامج وتقديم الخدمات للفئات امل

ويعود الفضل في قيادة وإدارة الجمعية بكل كفاءة، بعد  كانت موجودة رحمها هللا.

)تولى رئاسة الجمعية بعد وفاة السيدة  لكل من حازم الشوا وفاة السيدة راوية، 

وسلوى ساق )تولت رئاسة الجمعية بعد وفاة السيد حازم( ونجالء الشوا  راوية(

 إبراهيم سعد وحنان لظن وأيمن العوض ي ومحمد العجلةو  هللا ووداد الصوراني

. وكذلك قام الطاقم التنفيذي للجمعية بدور مميز في الحفاظ على وأحمد الشوا

 حسين مرتجى وإسالم عجور هديل زقوت و استمراريتها وأنشطتها، وعلى رأسه 

 ، وغيرهم من موظفين وعاملين ومتطوعين.وأحمد جوادة

أو عضرررررررررررررويتها في العديد من مجالس األمناء أو مجالس  كل هذا إلى جانب رئاسرررررررررررررتها

اإلدارات لجمعيات وهيئات غير حكومية ناشرطة في املجال الحقوقي والديمقراطي 

واإلنمرائي. ومن هرذه الهيئرات مجلس إدارة اإلغراثرة الزراعيرة الفلسرررررررررررررررطينيرة، ولجنة 

 سان.اإلشراف التابعة للبنك الدولي، ومفوضية الهيئة املستقلة لحقوق اإلن
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 صفاتها و أخالقها

حتى لو كلفتها هذه الجرأة  تميزت السيدة راوية بالشجاعة والجرأة والحكمة. 

قصة رئاسة بلدية غزة روت لي لدأها. فقد  ما عزأ ن تخسرأمبادئها والتمسك ب

 .عون  لزوجوا منصور  مع األخوموقفها 

أن الشررررررررررعب كان الرئيس الراحل ياسررررررررررر عرفات، بعد توقيع اتفاق أوسررررررررررلو، يدرك 

الفلسرررررطيني دخل مرحلة جديدة، وهو في سرررررباق مع الزمن في كل شررررر يء. ول بد من 

 في عملية البناء.
ً
 البدء فورا

 
ً
 لبلدية غزة، املدينة الفلسرررررطينية األكبر، والتي سرررررتكون مقرا

ً
وأراد أن يعين رئيسرررررا

للسرررررررررررررررلطرررة الوطنيرررة ومقر إقرررامتررره، ومحط أنظرررار العرررالم، وهي تحتررراج للكثير من 

د والعمرل بعرد فترة احتالل طويلرة، تركهرا منهكرة في بنيتهرا التحتيرة والخردمرات الجهر

بخبرته وحسررررراباته وبالتأكيد –املقدمة للمواطنين. ويبدو أن تفكيره اتجه مباشررررررة 

أن يكون رئيس البلدية أحد الشرررررخصررررريات الكفؤة من  -بناء على رأي املسرررررتشرررررارين

 .(1)آل الشوا

لسررررررلطة الوطنية، على منصررررررور رشرررررراد الشرررررروا فعرض الرئيس عرفات قبيل قدوم ا

)شرررررررقيق راوية( رحمه هللا، أن يشررررررركل املجلس البلدي، ولكن لم يتم األمر، بسررررررربب 

ما قيل عن خالفات حول طبيعة األشرررررخاص املرشرررررحين لعضررررروية املجلس. وكانت 

راويرررة تعرررارض مبررردأ التعيين لرئيس البلرررديرررة وأعضرررررررررررررررررراء املجلس، وتطرررالرررب برررإجراء 

وحصرررررررررررررررلرت املفراجرأة حينمرا عرض الرئيس عرفرات هرذا األمر على انتخرابرات بلرديرة. 

 لحراجرة املردينرة 
ً
زوجهرا عون الشررررررررررررررروا. فكران رأي عون أن يقبرل بهرذا املنصررررررررررررررررب نظرا

                                                           

 للبلدية أيام الحكم العثماني، ثم في فترة لحقة ترأسها ابنه رشدي  (1)
ً
كان الحاج سعيد الشوا رئيسا

 وا، وفي فترات لحقة ترأسها أخوه رشاد سعيد الشوا )والد راوية(سعيد الش
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واملجتمع لبلرررررديرررررة قويرررررة تواكرررررب التطورات القرررررادمرررررة. وتمسررررررررررررررركرررررت راويرررررة بموقفهرررررا 

ررران قررررد برررردأ مشررررررررررررررررررراوراترررره،  املعررررارض والرافض لقبول فكرة التعيين، لكن زوجهررررا كر

حصررررررررررررررررررل سررررررررررررررروء تفررراهم بينهمرررا، وغرررادرت على إثره إلى القررردس وبقيرررت ثالثرررة أيرررام ف

خاطبت خاللها زوجها بخطاب رسرررررررررررررررمي قالت له فيه إنها لن تدعمه طاملا أنه وافق 

 للبلدية دون إجراء النتخابات. لكن ما حصرررل مع زوجها بعد ذلك 
ً
أن يكون رئيسرررا

املجلس، وضرررررررررررعها في  من تلقيه وتعرضررررررررررره لتهديدات إذا واصرررررررررررل إجراءات تشررررررررررركيل

موقف حرج، وعررادت إلى غزة ووقفررت إلى جررانبرره، وأخبرت زوجهررا أنهررا سرررررررررررررررترردعمرره 

بشرررط موافقة الرئيس ياسررر عرفات على تشرركيل املجلس من التكنوقراط وليس 

 من السياسيين.

وتعقررب راويررة على هررذه القصرررررررررررررررررة بقولهررا إنرره من حسرررررررررررررررن حظ مرردينررة غزة أن تولى 

مهنية وأمانة وكفاءة عون الذي استمر في رئاسة رئاسة بلديتها شخص في مستوى 

اسرررررررررررررررتطاع خاللها أن يجعل من غزة  2001حتى وفاته عام  1996البلدية من عام 

 مدينة جميلة.

إذا اختلفت أو غضررربت ل تثور ول تحرق الجسرررور. كما ما صرررفاتها األخرى فكانت أ

 ونساًء، 
ً
. ل تحرج أنها مجاملة، وتجيد مخاطبة عقول الجميع، رجال

ً
 وصغارا

ً
كبارا

 مهما كان موقفه أو حديثه. اجتماعية من الطراز األول. تضررررررررم بين جوانحها 
ً
أحدا

، وتعشق األدب واملوسيقى.
ً
، ول تعرف األحقاد إلى قلبها سبيال

ً
 كبيرا

ً
 فؤادا

، وتحرب أن تردون في دفترهرا الخراص األفكرار التي ترد على خراطرهرا 
ً
كرانرت تقرأ كثيرا

 ا تقرأه أو تسمعه.أو فقرات مم
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متحررة من أية قيود مسررررررررررررررربقة، بما في ذلك السرررررررررررررررياسرررررررررررررررية والجتماعية والفكرية، 

واملوضرررررررررروعات لدأها كانت تخضررررررررررع للنقاش ومصررررررررررلحة الناس، باسررررررررررتثناء )بطبيعة 

 
ّ
الحررال( الثوابررت الوطنيررة. وهررذا التحرر لرره ثمنرره، ول يسرررررررررررررررتطيع أن يمررارسررررررررررررررررره إل

 اجهة وتحمل التبعات.شخص قوي، مؤمن بتوجهاته ومستعد للمو 

إذا تحدثْت ل تمّل منها، وإذا اسرررررررررتمعْت ألحد ل تمل منه أو ل تشرررررررررعره بذلك، وهي 

 تجيد الستماع لآلخرين.

شرررررررررررررررخصرررررررررررررررية قيادية، ل تعرف التوقف، فهي نشررررررررررررررريطة ومثابرة، بل كانت وكأنها في 

 أو أحبطهرا أمر مرا، سررررررررررررررررعران مرا تنهض من 
ً
سررررررررررررررربراق مع الزمن. وإذا تراجعرت قليال

 ديد. وتحسن استثمار طاقات العاملين معها وأصدقائها واملقربين.ج

املقرب منها: "ما عمل  (1)يقول عنها السرررريد أيمن العوضرررر ي مدير مكتبها ومسرررراعدها

 ى اسرررررررتمراروكان ل يريد أي شررررررر يء سرررررررو  ،حبهاوأل إهذه السررررررريدة العظيمة أحد مع 

  لي، وبالنسرررربة للم أوبال كلل ت تعلم وتوجه كان. العمل معها
ً
صررررنعت مني شررررخصررررا

 يتحمل املسرررررررررررررررؤولية
ً
 و  .داخل العمل وخارجه قياديا

ً
في  كانت رحمها هللا دقيقة جدا

معي على  هالذي كانت تدقق يسررررررربوعكل التفاصررررررريل خاصرررررررة عند كتابتها للمقال األ 

لى الثالثة صررباحا قبل الطباعة والنشررر إالهاتف لسرراعات متأخرة من الليل تصررل 

 طينا هذا كان يعو  ،لدى الجريدة
ً
ما بالنسرررررررربة ملواعيدها داخل أ .للعمل معها دافعا

                                                           

، حاصل على بكالوريوس في هندسة الحاسوب 1980أيمن العوض ي، من مواليد مدينة غزة عام  (1)

، بعد وفاة 2005من الجامعة اإلسالمية بغزة. التحق بالعمل كمدير ملكتب السيدة راوية الشوا عام 

. مدير مكتبها السابق امل
ً
رحوم عادل مسلم الذي توفي في ريعان شبابه بسبب مرض لم يمهله طويال

، وكان من األشخاص الذين حازوا على 2017وبقي السيد أيمن يشغل هذا املوقع حتى وفاتها عام 

 منها ومن عائلتها. عايش خالل فترة عمله مع السيدة راوية 
ً
ثقتها، وأصبح من الدائرة القريبة جدا

 من الكثير من األح
ً
داث والتطورات الهامة سواء على صعيدها املنهي أو الشخص ي والعائلي، بدءا

 ، وانتهاًء بمرضها ووفاتها رحمها هللا.2006النتخابات التشريعية الثانية عام 
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اقررة دائمررة لنتظررار الضررررررررررررررريوف والزوار وعرردم أاملكتررب  رانررت السررررررررررررررربرر  و خررارجرره فهي كر

ررررانرررررت حريصررررررررررررررررررررة على إنجررررراز وإتمرررررام املعرررررامالت املتعلقرررررة الترررررأخر على املواعيرررررد . وكر

من طرفنا لجهة  ةرسررلامللكتب ا كانت تتابع بحثاثة  على سرربيل املثالباملواطنين، ف

إلرجاع راتب موظف  ما، أومواطن ، للحصرررررررررررررررول على تحويلة طبية لعالج رسرررررررررررررررمية

كانت رحمها و  .نسانيةإو مساعدة أصدار عدم ممانعة، إو املوافقة على أ ،مقطوع

 
ً
 تأتي في الصباح الباكر للمكتب وتسألني هل لدينا مواعيدو  ،هللا تحب العمل جدا

قول لها اليوم ل يوجد شرررررررررررررر يء تقول كيف...!!! أما وعند ،متابعات أو اجتماعات أو

 مع أحررررد الوزراء أو ابتررررالكفالن من تصرررررررررررررررررررل بأن أ وتطلررررب مني
ً
، أو أرتررررب موعرررردا

  الشرررررررخصررررررريات العامة
ً
مجريات ، ومتابعة بالعمل والنقاش فيصررررررربح اليوم مزدحما

وضررراع القليم أة التي تتعلق بالقضرررية الفلسرررطينية و يتحديدا السرررياسرررو حداث األ 

 ."بشكل عام 

تجيد اللغة اإلنجليزية بطالقة مثل جميع أفراد أسرررررتها، وهذا كانت السرررريدة راوية 

 منحها القدرة على التواصل مع السياسيين والدبلوماسيين والوفود األجنبية.

ة مميزة، فهي باإلضرررررررافة إلى قوامها، لدأها عناية شرررررررديدة 
ّ
ل
 
تميزت السررررررريدة راوية ِبط

 وشكلها ومشيتها وابتسامتها وكالمها.بأناقتها 

 



 

 

 

 

لمجلس التشريعي األول والثانيانتخابها ل  
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 (2006 – 1996في املجلس التشريعي األول )

كمرشحة  1996 في ينايرخاضت راوية الشوا معركة النتخابات التشريعية األولى 

 
ً
 عن دعم السررلطة أو األحزاب والفصررائل، مسررتندة

ً
مسررتقلة عن دائرة غزة، بعيدا

في ذلك إلى رصرررررررررريدها الشررررررررررعبي لدى شرررررررررررائح عديدة من أبناء مدينة غزة، من بينهم 

 يمثلهم 
ً
 وواعيا

ً
 صرررادقا

ً
مثقفون وأكاديميون وطالب وأناس بسرررطاء، رأوا فيها صررروتا

ط والتجهيل والتهميش.في تطلعهم لالنعتاق من كافة 
ُ
 أشكال التسل

أسماء الفائزين في املجلس التشريعي األول عن دائرة مدينة غزة وانتماءاتهم 

 (1)وعدد األصوات التي حصلوا عليها

 

                                                           

املصدر: لجنة النتخابات املركزية، تقرير بعنوان"الديمقراطية في فلسطين: النتخابات  (1)

، 1996السلطة الوطنية الفلسطينية وأعضاء املجلس التشريعي لعام  الفلسطينية العامة لرئيس

 2002الطبعة الثانية 
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 أن التشررريعي املجلس في كعضررو الشرروا راوية لنتخابها أدركت األولى اللحظة ومنذ

املسررؤولية امللقاة على عاتقها أمام شررعرت بحجم و  حياتها، في بدأت جديدة مرحلة

األفراد والتجمعات الذين  ضرميرها وواجبها الوطني واألخالقي وأمام شرعبها، لسريما

  تبررذل أن عليهررا وسررررررررررررررريكون ، تمثلهم
ً
 ومتررابعرة والهتمررام، والوقررت الجهررد من مزيرردا

 في تطرح التي القضررررررررررايا مختلف حول  بالخبراء املسررررررررررتمر واللتقاء الناس، قضررررررررررايا

وبقيررت طيلررة سرررررررررررررررنوات عمررل املجلس  .املتخصرررررررررررررررصرررررررررررررررررة ولجررانرره املجلس نقرراشرررررررررررررررررات

التشرررررررررررررررريعي ملتزمرة برالنرج الرذي على أسرررررررررررررررراسرررررررررررررررره تم انتخرابهرا، سرررررررررررررررواء أكران ذلرك في 

جلسات النقاش العامة أم جلسات اللجان أم الزيارات واللقاءات أم أثناء صياغة 

 القوانين والقرارات.

 

 في اللجنة السررياسررية للمجلس التشررريعي اختارت راوية في البداية أن تكون 
ً
عضرروا

 منها أنه سررريكون لها دور مؤثر من خالل تقديم الرأي الجاد واملشرررورة من أجل 
ً
ظنا

تطوير التفررررراقرررررات واملعررررراهررررردات املوقعرررررة، لكن خررررراب أملهرررررا في ذلرررررك، ممرررررا دفعهرررررا 

لالعتراض داخررل اللجنررة واإلعالن أنهم يرردورون في حلقررة مفرغررة فمررا يقرردمونرره ل 

ؤخذ به، وهذا أدى بها في وقت لحق لالنتقال إلى لجنة الرقابة وحقوق اإلنسررررررررررران ي

رران يرأسرررررررررررررررهرررا الررردكتور كمرررال الشررررررررررررررررافي، وهي من اللجررران املهمرررة وعلى تمررراس  التي كر
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 تميز عمرل اللجنرة برالنزاهرة 
ً
مبراشرررررررررررررررر بحقوق املواطنين وقضررررررررررررررررايرا الفسرررررررررررررررراد، وفعال

 خطيرة.والشفافية والجرأة، واستطاعت فتح ملفات حساسة و 

 كتلة التحالف الديمقراطي

وعلى ضرررررررررررررروء عمل راوية في لجنة الرقابة وحقوق اإلنسرررررررررررررران وما واجهته هي وبعض 

زمالئها في املجلس من ممارسررررات غير مرضررررية في ظل سرررريطرة كتلة الحزب الحاكم 

على مقاليد األمور في املجلس التشررررررررريعي، تم تشرررررررركيل كتلة التحالف الديمقراطي 

نواب هم: راوية الشوا، حسن خريشة، معاوية املصري، فخري برئاستها، من ستة 

رررانررررت أول كتلررررة برملررررانيررررة تحرررراول أن  التركمرررران، رأفررررت النجررررار وعلي أبو الريش، وكر

تجسرررررررررد الروح البرملانية الديمقراطية الحقيقية، وحرصرررررررررت على اللتزام باألصرررررررررول 

 والقواعرررد الرررديمقراطيرررة، وبرررذلرررت كرررل جهررردهرررا أن يلعرررب املجلس التشرررررررررررررررريعي 
ً
دورا

 بشرررررررررأن توحيد التشرررررررررريعات والقوانين واملرجعيات في الضرررررررررفة 
ً
 وأسررررررررراسررررررررريا

ً
واضرررررررررحا

الغربية وقطاع غزة، إضرافة إلى املطالبة باإلسرراع في اعتماد القانون األسراهر ي بما 

يضمن تحقيق فصل السلطات من حيث املبدأ، وتحديد الفواصل بين السلطات 

أسررررراس ضرررررمان اسرررررتقالل القضررررراء  الثالث التشرررررريعية والتنفيذية والقضرررررائية على

ونزاهته بشكل يفض ي إلى بناء جهاز قضائي ينسجم وتطلعات الشعب الفلسطيني 

 املشروعة في إقرار سلطة القانون.

وسجلت الكتلة مواقف جريئة وصريحة داخل املجلس وشارك جميع أعضائها في 

ة ( الرذي أطلق صررررررررررررررررخرة مردوي27/11/1999التوقيع على بيران العشررررررررررررررررين )بتراريخ 

ضرررررد الفسررررراد والسرررررتغالل، وسرررررّبب للموقعين عليه متاعب مع الحكومة، التي كان 

، وصررررل إلى حد إصرررردار أوامر باعتقال املوقعين عليه، لول تدخل 
ً
رد فعلها غاضرررربا

 .(1)وحكمة السيد محمود عباس "أبو مازن"

                                                           

الرئيس الفلسطيني الحالي. وكان حينذاك يشغل منصب أمين سر اللجنة التنفيذية ملنظمة  (1)

 التحرير الفلسطينية، ويعتبر الرجل الثاني في القيادة الفلسطينية.
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  حجب الثقة عن الحكومة

للديمقراطية، وناقش يشهد الجميع للمجلس التشريعي أنه كان ساحة حقيقية 

فيه النواب مختلف القضايا بكل جرأة وشجاعة. ومن القضايا البارزة في هذا 

املضمار تصويت املجلس ملنح الثقة عن الحكومات املتعاقبة، وغالبيتها في عهد 

 -بسبب شجاعة النواب–الرئيس الراحل ياسر عرفات رحمه هللا، والذي كان 

حركة فتح ليقدم لهم اإليضاحات حول التشكيلة يلتقي قبل التئام املجلس بنواب 

الوزارية وتفسيرات حول بعض األمور واألسباب التي دعته لتشكيلها بهذه 

الطريقة، ويستمع ملالحظاتهم وتعديالتهم املقترحة لتسهيل عملية تصويتهم 

 .(1)لصالح الحكومة

النائب راوية وبسبب موقفها املبدئي، وطبيعة الوزراء واألداء الحكومي، لم تمنح 

الشوا ثقتها ألي تشكيل حكومي من جميع الحكومات التي عرضت على املجلس 

 مرة واحدة، أي 
ّ
نها مارست ما يطلق عليه في العمل البرملاني إالتشريعي األول، إل

"حجب الثقة"، سواء كان ذلك بمفردها، أو بعد ذلك ضمن كتلة التحالف 

 الديمقراطي.

محرردود الصرررررررررررررررالحيررات والرردور، ركزت راويررة عملهررا في وإزاء شرررررررررررررررعورهررا بررأن املجلس 

 الخطوط اآلتية:

إعالن موقفها السررررررررياهرررررررر ي بانتظام عبر بيان صررررررررحافي أسرررررررربوعي حول القضررررررررايا  -

الراهنة واألحداث الجارية. إضرررررررررررررررافة إلى البيانات والتصرررررررررررررررريحات التي تصررررررررررررررردر 

 باسم كتلة التحالف الديمقراطي

                                                           

اب تتعلق بحجم الوزارة، ووجود عدد كبير من وزراء الدولة، ووجود كانت غالبية انتقادات النو  (1)

 حقائب شاغرة، والتحفظ على أسماء معينة من الوزراء.
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األحيررراء والررردواوين العرررائليررة  التواصررررررررررررررررررل مع الجمهور من خالل مكتبهرررا ولجررران -

والجمعيرات األهليرة، وكرذلرك الزيرارات امليردانيرة للمردارس، والهتمرام برالعمرل 

 التنموي داخل األحياء عبر بناء عيادات ومدارس ومتنزهات

التواصرررررررل املسرررررررتمر مع الخبراء وأسررررررراتذة الجامعات املتخصرررررررصرررررررين في القانون  -

 شة سن القوانين داخل املجلس.والسياسة والقتصاد، لإلفادة منهم في مناق

ورغم كون غالبيته من لون سياه ي واحد )نواب حركة فتح( فإن النائب راوية 

 الشوا 
ً
( مفخرة حقيقية 1996تعتبر أن املجلس التشريعي األول )كانت دائما

 وفي غاية 
ً
 حيويا

ً
للشعب الفلسطيني، وإنجاز مهم في تاريخه الحديث، وأدى دورا

يتعلق بالرقابة على أداء الحكومة والوزراء واملسؤولين  األهمية، خاصة فيما

 أنه ناقش 
ّ
وحقوق املواطنين، وحتى في الجانب السياه ي رغم تقييد صالحياته إل

وأثار موضوعات تمس مصير الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية ل سيما 

لى متابعة ملف املفاوضات والتفاقيات مع الجانب اإلسرائيلي. وتشير راوية إ

 من نواب حركة فتح تبنوا قضايا داخلية حساسة 
ً
ظاهرة فريدة وهي أن كثيرا

وخطيرة وكأنهم ليسوا من الحزب الحاكم، ما أضفى على املجلس هيبة أمام 

 السلطة التنفيذية.

  



  |78  | 

 

 (2006) الثانياملجلس التشريعي في 

، 25/1/2006اختلفررت ظروف النتخررابررات التشرررررررررررررررريعيررة الثررانيررة التي جرت بترراريخ 

( فقد قررت غالبية فصررررررائل املعارضررررررة خوضررررررها هذه 1996) عن النتخابات األولى

املرة، بما في ذلك حركة حماس والجبهتان الشرررررررررررررررعبية والديمقراطية، كما اختلف 

نظام النتخاب وعدد املقاعد. وكان قد سرررررررربق النتخابات التشررررررررريعية، إجراء ثاني 

، 2005الوطنية في التاسررررررررررررررع من يناير انتخابات رئاسررررررررررررررية منذ تأسرررررررررررررريس السررررررررررررررلطة 

مرشرررررررررررررررحين، وفرراز فيهررا الرئيس محمود عبرراس أبو مررازن بنسررررررررررررررربررة  7وتنررافس عليهررا 

 %، ليكون الرئيس الثاني للسلطة الوطنية.62.52

تميزت النتخابات التشررررررررررررررريعية الثانية بحدة املنافسررررررررررررررة في الشررررررررررررررارع الفلسررررررررررررررطيني. 

وكران ل برد من التحرالفرات وأصررررررررررررررربحرت الفرص أمرام املسرررررررررررررررتقلين ضرررررررررررررررئيلرة للغرايرة، 

 لتحسين هذه الفرص أو أن يدعم فصيل كبير هذا املرشح املستقل أو ذاك.

ونتيجة ملشرررررررررراورات ونقاشررررررررررات كثيرة ومعمقة أجرتها النائب راوية الشرررررررررروا، اسررررررررررتقر 

الرأي في النهرايرة على أن تخوض النتخرابرات ضرررررررررررررررمن قرائمرة فلسرررررررررررررررطين املسرررررررررررررررتقلرة 

 على أن يكون ترتيبها الثاني في القائمة.برئاسة الدكتور مصطفى البرغوثي، 
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 من أصررررررررل  74وجاءت النتيجة بفوز حركة حماس ب
ً
 45، وحركة فتح 132مقعدا

، و
ً
مقاعد لقائمة الشررهيد أبو علي مصررطفى )الجبهة الشررعبية( ومقعدان  3مقعدا

 قائمة فلسررررررطين املسررررررتقلة )د. مصررررررطفى البرغوثي وراوية الشرررررروا وآخرون( لكل من

الطريق الثالث )برئاسررررررررررررررة د. سررررررررررررررالم فياض( وقائمة البديل )ائتالف الجبهة قائمة و 

 .راطية وحزب الشعب وفدا ومستقلين(الديمق

بينهررا وبين الرردكتور مصرررررررررررررررطفى البرغوثي، عررادت في وجهررات النظر ونتيجررة لخالف 

 عن أي إطار حزبي 
ً
راوية الشرررررروا كما كانت في املجلس التشررررررريعي األول تعمل بعيدا

في املجلس التشررررررررررررررريعي أمام تحديات  نفسررررررررررررررها كنائب مسررررررررررررررتقلوجدت . و أو ائتالفي

 بعرررد النتخرررابرررات بين حركتي فتح 
ً
جسررررررررررررررريمرررة بسررررررررررررررربرررب التجررراذبرررات التي بررردأت فورا

وحماس وكتلتيهما البرملانيتين، وازدادت هذه التحديات بعد النقسررررررررررررام وسرررررررررررريطرة 

د حركة حماس على قطاع غزة، حيث عبرت عن مواقفها الصريحة والواضحة ض

النقسررررام وممارسررررات طرفيه املنافية للمصررررلحة العامة، وفي الوقت ذاته واصررررلت 

جهودها من أجل خدمة أبناء الشرررررررعب الفلسرررررررطيني في شرررررررطري الوطن، بما تملكه 

من عالقرررررات جيررررردة مع جميع األطراف، وهو مرررررا مكنهرررررا من تحقيق إنجرررررازات على 

ررران ل ، ومررررا كر
ً
هررررذه اإلنجررررازات أن صرررررررررررررررعيررررد احتيرررراجررررات املواطنين التي تعقرررردت كثيرا

تتحقق لول مواقفها املتوازنة وموضررررررررررررررروعيتها تجاه مختلف القضرررررررررررررررايا والتداعيات 

 الناجمة عن النقسام البغيض.
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 عن  التشريعي في ذلك الوقت بأنه النائب راوية الشوا املجلس وتصف
ً
بات عاجزا

 ألن الكتلتين الكبيرتين فيه تتبعان لحركتي 
ً
 نظرا

ً
 وحقيقيا

ً
 فاعال

ً
أن يلعب دورا

حماس وفتح، وتحولتا إلى جزء من حالة النقسام والصراع الداخلي، وباقي الكتل 

واملستقلين، غير قادرين على التأثير في املعادلة الداخلية، وأتى النقسام على كل 

الفلسطينية، وبات املجلس التشريعي معطال، وأعضاؤه مختلفون مناحي الحياة 

في رؤيتهم لألمور حسب انتماءاتهم. واملشكلة أن غالبية هؤلء النواب ل يملكون 

 القرار في تنظيماتهم بل هم في النهاية ملتزمون بما تقرره قيادات هذه التنظيمات.

طاقة وقدرة وحجم النواب وكانت ترى أن األزمة الناجمة عن النقسرررررررررررررررام أكبر من 

املسرررررررررررررتقلين والكتل البرملانية األخرى، على أهمية أي دور أو جهد يقوم به أي نائب 

أو جهة برملانية أو غيرها، لكن الواقع يشررررررير بوضرررررروح إلى صررررررعوبة وتعقيد واتسرررررراع 

نطرراق الصرررررررررررررررراع الفلسرررررررررررررررطيني الررداخلي وارتبرراطرره بترردخالت خررارجيررة. وأنرره في ظررل 

عدم ظهور أفق قريب للحل فإن بإمكان النواب املسررتقلين اسررتمرار هذا الوضررع و 
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 –أن يقوموا 
ً
بتهدئة الخواطر وإطفاء بعض الحرائق  -ما اسرتطاعوا إلى ذلك سربيال

 ومنع وصول آثار األزمة إلى النواحي اإلنسانية.

الجميع يتفق على أن أزمة املجلس التشرررررريعي  وورد في إحدى مقابالتها الصرررررحفية:

لها عالقة مباشررررررررررة بالصرررررررررراع بين حركتي )فتح وحماس(، وما  هي أزمة سرررررررررياسرررررررررية،

تبعه من انفصال بين الضفة والقطاع، وتنازع شديد بين حكومتي شطري الوطن. 

وطاملا اسررررررتمر هذا الصررررررراع الداخلي فال يوجد في األفق أمل قريب في حل مشرررررركلة 

دون  املجلس التشررريعي، خاصررة وأننا أمام وضررع يسررتحيل فيه الوصررول إلى حلول 

، ألن القوائم )الكتل األخرى( مع املسرررتقلين ل يشررركلون قوة 
ً
موافقة الحركتين معا

كافية لترجيح كفة إحدى الكتلتين الكبيرتين، ليتسررررررررررنى اكتمال النصرررررررررراب القانوني 

 لنعقاد املجلس واستئناف نشاطه.

 اعتقال النواب من قبل الحتالل اإلسرائيلي

أثارتها النائب راوية الشررررررررررررررروا اعتقال النواب من قبل و  شرررررررررررررررغلتها ومن القضرررررررررررررررايا التي

الحتالل اإلسرررررررائيلي، بمن فيهم رئيس املجلس التشررررررريعي وأمين السررررررر وعدد كبير 

من نواب حمراس وعردد أخر من نواب فتح. وأبرز مرا طرحتره في هرذا املوضررررررررررررررروع أن 

يدلي هنراك مشررررررررررررررركلرة تتمثرل في أن القرانون لدينرا ل يعطي الحق للنرائب املعتقرل أن 

بصررررررررررررررروترره ول يعطيرره الحق في توكيررل زميررل لرره عنررد احتسررررررررررررررررراب األصررررررررررررررروات الالزمررة 

للنصررراب القانوني لعقد الجلسرررات، وبالتالي أصررربح لدى الحتالل إمكانية التحكم 

في عدد ونوعية انتماء األعضرررررررراء الذين يحضرررررررررون الجلسررررررررات. وحّل هذه املشرررررررركلة 

ل وطني وإبرررداعي ملشررررررررررررررركلرررة يكون بتعرررديرررل القرررانون النتخرررابي، بحيرررث ينتج عنررره حررر

 النواب املعتقلين بغض النظر عن انتماءاتهم.

 



 
 
 
 

 السياسية هامواقفأبرز 

، فإن إذا كانت السياسة بالنسبة لعموم الشعب الفلسطيني مثل غذائهم اليومي

 
ً
 ووضوحا

ً
هذه الحقيقة بالنسبة لشخصية مثل راوية الشوا تكون أكثر تجليا

 
ً
وهي الكاتبة الصحفية، واملثقفة املهتمة بالشأن العام،  ، كيف ل؟وسطوعا

والسياسية التي تتابع كل صغيرة وكبيرة، وخاصة ما يتعلق منها بالقضية 

 الفلسطينية.
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أبرز املواقف السياسية لها، وخاصة تلك التي لها عالقة مباشرة  هنا نتناول و 

 بالشأن الوطني.

 أوسلوموقفها من اتفاقية 

 للشعب الفلسطيني 
ً
طاملا اعتبرت النائب راوية الشوا أن اتفاقية أوسلو كانت شركا

 ولهذا السبب عارضتها بشدة. وتقول في هذا الصدد: 

املؤسسات التي نتجت عن هذه التفاقية منقوصة ولها سقف محدود، "

ومع ذلك كانت الرؤية السليمة من وجهة نظري أن نستفيد من الواقع 

لصالح الشعب الفلسطيني ونستمر في النضال من أجل تحقيق  الجديد

األهداف الوطنية. وبكل موضوعية كانت هناك جوانب نجاح في تلك 

التجربة مثل الدور الذي لعبه املجلس التشريعي األول من حيث التشريع 

واملراقبة واملحاسبة حتى أنه دخل في صراع حقيقي مع الحكومة في أكثر 

. وإلى جانب هذا  من مرة وحاول أن
ً
يكون له رأي في املجال السياه ي أيضا

وضات )التي هي االنجاح كانت هناك إخفاقات كبيرة لألسف في مجال املف

 عبثية( واإلدارة والحكم واألمن والقتصاد، وتفشت مظاهر الفساد. 
ً
فعال

املؤسف أن الشعب الفلسطيني بكل قواه مؤيد ومعارض لتفاقية أوسلو 

لواقع الذي نشأ عنها، وهذا أدى بنا في النهاية إلى حالة أصبح أسير ا

النقسام والصراع الداخلي التي نعيشها اآلن. ومهما فكرنا في حلول لهذا 

الواقع السيئ فال بد من استعادة الوحدة الوطنية وتخلي جميع األطراف 

عن أوهامها ومغادرة حب الذات، حتى يصار بعد ذلك إلى التفاق على 

نية )ولو بالحد األدنى في املرحلة األولى( لقيادة الشعب رؤية وط

 من أجل التحرر والستقالل
ً
 ."الفلسطيني الذي ضحى كثيرا
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 2006موقفها من فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية في يناير 

 على الزلزال اإلعالمي 
ً
 منها بالديمقراطية، وتعليقا

ً
في موقف ل لبس فيه، وإيمانا

في  2006والسياه ي الذي أحدثته نتائج النتخابات التشريعية الثانية في يناير 

جميع األوساط املحلية واإلقليمية والدولية، رفضت النائب راوية الشوا في تصريح 

تصوير فوز حماس بغالبية مقاعد املجلس التشريعي  26/1/2006صحفي بتاريخ 

وطنية تسعى للمشاركة الفاعلة بالكارثة، وقالت فيه: إن حماس حركة سياسية 

 نتسرع في إصدار األحكام العشوائية، 
ّ
بالحياة السياسية الفلسطينية وعلينا أل

ودعت املجتمع الدولي بما فيه أمريكا والتحاد األوروبي إلى احترام إرادة الشعب 

الفلسطيني ألن هذا هو جوهر الديمقراطية التي ينادون بها كما أثنت على دور 

محمود عباس التاريخي في إرساء مبدأ التعددية وتداول السلطة وقيم الرئيس 

 الديمقراطية.
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 العمل من أجل املصالحة والوحدة الوطنية وإنهاء االنقسام

كان األلم يعتصر قلب النائب راوية الشوا، وهي ترى املجلس التشريعي، في دورته 

 ح
ً
 بفعل النقسام، ولم يعد قادرا

ً
تى على الجتماع، بعد الثانية، بات معطال

 التئامه مرات معدودة فقط.

هذا دفعها أن تستمر على صعيدها الشخص ي في جهودها ومساعيها من أجل 

تحقيق املصالحة الوطنية من موقعها كنائب مستقل في املجلس التشريعي تربطها 

عالقات وطيدة ومتوازنة مع مختلف الفصائل وفي مقدمتها حركتا فتح وحماس. 

يتها الحقيقية طيلة سنوات عملها السياه ي والجتماعي جعلتها قادرة واستقالل

على حل بعض اإلشكاليات والتخفيف من آثار بعض التداعيات الناجمة عن 

 .النقسام وذلك بما يعود بالنفع على املواطنين

 

كانت ترى في النقسام أنه من أخطر ما مر على القضية الفلسطينية في تاريخها. 

العمل إلى جانب كل املخلصين من أبناء الشعب الفلسطيني واألمة العربية ويجب 
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على إنهاء هذا النقسام املرير والتخفيف من تداعياته وآثاره السلبية ما استطعنا 

 عديدة محلية وإقليمية لحصول هذا 
ً
. وفي رأأها أن هناك أسبابا

ً
إلى ذلك سبيال

تغير املعادلة وموازين القوى الداخلية  إلى -بطبيعة الحال-النقسام، بعضها يعود 

خاصة التطورات املتعلقة بالحركتين الكبيرتين على الساحة الفلسطينية فتح 

وحماس، والخطأ الفادح الذي حصل، هو أن الخالف بين الحركتين تحول إلى 

صراع محموم كان أحد وأخطر أشكاله القتتال الداخلي، وهذا أعقب النتخابات 

. مما جعلنا أمام مشكلة كبيرة يجب عدم اليأس إزاءها 2006م التشريعية عا

وعلينا عدم فقدان البوصلة التي تشير بوضوح إلى أن لب الصراع وجوهره مع 

الحتالل اإلسرائيلي وأن كل ما عداه من خالفات وصراعات داخلية ما هي إل أمور 

 ثانوية.

رغم طبيعتها املتفائلة، بعد النقسام، أصبحت ترى األمور بنوع من السوداوية 

فاألحداث والتطورات التي تمر على القضية والشعب الفلسطيني باتت تكون ثقيلة 

الوطأة، من تهويد القدس وأسرلتها، واستمرار الستيطان في الضفة الغربية، 

وتواصل الحصار والعتداءات اإلسرائيلية على قطاع غزة، وهي كما هو واضح 

ن املخاطر والتحديات والتداعيات السلبية التي ل يزال تحمل في طياتها الكثير م

علينا مواجهتها كفلسطينيين وإسرائيل من ناحيتها تتمادى في ممارساتها وعدوانها 

على الشعب الفلسطيني مستغلة الظروف اإلقليمية والدولية غير املواتية 

 بالنسبة لنا كعرب وكفلسطينيين، وأفق املصالحة مسدود.

نقسام وتداعياته بظالله الثقيلة على كل مناحي الحياة، وأصبح إذن، ألقى ال 

الشغل الشاغل للسيدة راوية. وكمتابعة جيدة لإلعالم، كانت ترى أن الحضور 

اإلعالمي للقضية الفلسطينية تراجع إلى حد كبير بعد النقسام، فقد أصبح هناك 

 خطابان للفلسطينيين، أحدهما من رام هللا واآلخر من غزة، و 
ً
كانت تضرب مثال

على ذلك تقرير غولدستون الذي تضمن إدانة كبيرة لالحتالل اإلسرائيلي على 
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 لصالح الفلسطينيين، 
ً
 دوليا

ً
 شعبيا

ً
جرائمه البشعة أثناء حرب غزة وأوجد زخما

 بطريقتين مختلفتين بل وفي جو من 
ً
فقد تم التعامل مع هذه املسألة فلسطينيا

ت وهذا بطبيعة الحال أدى إلى تفتيت الجهد التخاصم والتراشق بالتهاما

الفلسطيني وأربك األشقاء واألصدقاء واملتضامنين مع قضيتنا. وربما كان األداء 

الفلسطيني بشقيه، في رام هللا وغزة أفضل تجاه وفود التضامن الدولية لكسر 

ّوجت بقافلة الحرية التي تعرضت ملجزرة إسرائيلية في 
ُ
الحصار عن غزة والتي ت

 عرض البحر أدت لستشهاد تسعة متضامنين أتراك.

 مشاركتها في الحوار الوطني

 وانتهزتها من أجل تعزيز الحوار الوطني بين 
ّ
لم تترك النائب راوية الشوا أي فرصة إل

 في عودة اللحمة والوحدة 
ً
الفصائل الفلسطينية، وخاصة حركتي فتح وحماس، أمال

 .الوطنية

لحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة، وكانت أحد ، شاركت في ا2009في مارس 

إحدى اللجان الخمس املنبثقة عن الحوار. حاولت وهي  أعضاء لجنة الحكومة

وزمالء آخرون خالل تلك الجولة أن يكون للمستقلين دورهم الفاعل. كانوا 

 ما يكون هناك توافق فيما بينهم، ومن هؤلء 
ً
ينسقون مواقفهم مع بعضهم وغالبا

األعمال املعروف منيب املصري وأستاذ العلوم السياسية د. علي الجرباوي رجل 

ورجل األعمال واألكاديمي ياسر الوادية والصيدلني عبد العزيز الشقاقي واألستاذ 

عبد هللا الحوراني وغيرهم. وتم تمثيلهم في كل لجنة من اللجان الخمس وأثروا 

 فة.النقاشات وكانوا يقربون وجهات النظر املختل

 :وكم كانت متفائلة بعد عودتها. قالت يومها

 ل بأس به، فقد انكسر الحاجز النفس ي بين الفرقاء في الساحة 
ً
قطع الحوار شوطا

 لوجه في النقاش 
ً
الفلسطينية بعد خصومة شديدة، وقضوا الساعات الطوال وجها
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 وتم وضع مبا
ً
 ملموسا

ً
دئ والحوار، كما أن العديد من املوضوعات شهدت تقدما

 من 
ً
 كبيرا

ً
 وعكسوا قدرا

ً
 بناءة

ً
، وأبدى الجميع روحا

ً
عامة ألخرى أكثر تعقيدا

 املسؤولية.

لكن يجب أن نعترف بأن القضايا موضع الحوار كبيرة وحساسة ومفصلية، وهي 

من قبيل البرنامج السياه ي للحكومة القادمة، وإعادة هيكلة وتفعيل منظمة 

وآليات تنفيذ ما يتم التفاق عليه، وكلها ل زالت التحرير، ومسألة األجهزة األمنية، 

غير محسومة، باإلضافة إلى وجود عقبات تتعلق بالرؤية الدولية واإلقليمية ملا هو 

مطلوب من الفلسطينيين. اآلن تم تعليق الحوار، للتشاور والتقييم، ومن ثم 

سهم في إنهاء العودة إلى استكماله، ويحدونا األمل في أن يتم تحقيق إنجاز كبير ي

حالة النقسام املريرة وعودة اللحمة لشطري الوطن ووضع حد ملعاناة الشعب 

 الفلسطيني الناجمة عن هذا النقسام.

 اإلعراض عن املناصب

سواء قبل أو بعد النتخابات التشريعية األولى  قاومت راوية الشوا إغراء املناصب

مخلصرررررررررررررررررررة ملبررررادئهررررا ومواقفهررررا ، وبقيررررت أم بعررررد النتخررررابررررات التشرررررررررررررررريعيررررة الثررررانيررررة

 من السرررررررياسررررررريين والشرررررررخصررررررريات 
ً
وجمهورها الذي منحها ثقته. رأت كيف أن كثيرا

العامة ومنهم زمالء وأصردقاء لها، يسرتميتون من أجل الحصرول على منصرب كبير 

مثررل وزير أو رئيس هيئررة أو غيرهمررا، وكرران بررإمكررانهررا أن تقبررل بمررا عرض عليهررا من 

كانت تدرك ثمن ذلك. فأعرضرررررررررت ورفضرررررررررت النجرار  مناصرررررررررب أكثر من مرة، لكنها

وراء هذا اإلغراء، واعتبرت أن بقاءها كنائب مستقل في املجلس التشريعي، أفضل 

 بكثير لها إذا أرادت أن تبقى خادمة لشعبها ومجتمعها ووطنها.

واصرلت راوية الشروا مسريرتها والتزامها نحو شرعبها ووطنها، بكل الوسرائل املمكنة، و 

خالل موقعهررررا كنررررائررررب مسرررررررررررررررتقررررل في املجلس التشرررررررررررررررريعي أو من خالل  سرررررررررررررررواء من
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عالقاتها الدولية واإلقليمية واملحلية أو من خالل املؤسرررررررررررررررسرررررررررررررررات التي تشرررررررررررررررارك في 

إدارتهررررا، ولقرررراءاتهررررا املسرررررررررررررررتمرة مع السرررررررررررررررفراء والقنرررراصرررررررررررررررررررل وممثلي الرررردول العربيررررة 

 كرانرت ترى أن إنهراء النقسررررررررررررررررام يجرب أن ت
ً
 وأبردا

ً
كون لره األولويرة واألجنبيرة. ودائمرا

 لكي يسررتطيع الشررعب الفلسررطيني مواجهة التحديات واملخاطر 
ً
ألنه أمر مهم جدا

التي يشكلها استمرار الحتالل اإلسرائيلي وممارساته العدوانية في القدس وقطاع 

 غزة والضفة الغربية.

ائيلية على قطاع غزة عام   2008رؤية ثاقبة قبل شن أول حرب إسر

من شن أول حرب إسرائيلية على قطاع غزة في  قبل شهر واحد فقط،

، أدانت النائب راوية الشوا في تصريحات صحفية، التصعيد 27/12/2008

لت إسرائيل مسئولية التدهور  العسكري الحتاللي على جبهة قطاع غزة، وحمَّ

األمني الحاصل، بعد أن قامت قوات الحتالل بخرق التهدئة بشكل سافر وتوغلت 

لفلسطينية وقتلت ستة من املقاومين بحجة إحباط عملية كانوا في األراض ي ا

وكانت تعتقد حينها أن قادة الحتالل كانوا يحاولون من خالل هذا  .يخططون لها

الخرق الكبير للتهدئة تغيير قواعد اللعبة وفرض شروط جديدة لها، بحيث يكون 

 لقوات الحتالل القيام بعمليات عدوانية خاطفة ضد امل
ً
قاومة حتى في ظل متاحا

سريان التهدئة دون أن يكون للجانب الفلسطيني الحق في الرد على هذه 

العتداءات، معتقدين أن خضوع القطاع للحصار املشدد الظالم منذ حوالي عام 

 
ً
 ميسورا

ً
وكانت ترى أن األوضاع اإلنسانية في  .ونصف سيجعل تنفيذ مهمتهم أمرا

درجة خطيرة للغاية، وأن صمت العالم  قطاع غزة من جراء الحصار وصلت إلى

على هذا الحصار يشجع حكومة الحتالل على الستمرار فيه، األمر الذي ينذر 

بحدوث كوارث على جميع األصعدة، خاصة مع تداعيات انقطاع الكهرباء على 

املستشفيات واملدارس ومضخات املياه وتكريرها، وقرب نفاد العديد من املواد 

 اسية كالطحين واأللبان إضافة إلى غاز الطهي.التموينية األس
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 مطالبتها بإعادة موظفي قطاع غزة إلى عملهم بعد االنقسام

نجم عن النقسام استنكاف موظفي القطاع العام من قطاع غزة عن عملهم. 

ومنذ اللحظات األولى طالبت النائب راوية الشوا السلطة بالتراجع عن هذا القرار، 

ظفين مدنيين وعسكريين، أن يعودوا ويلتحقوا بوظائفهم والسماح لجميع املو 

 .وأعمالهم

وفي تصريح صحفي دعت الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتخاذ قرار تاريخي، 

يقض ي بإعادة موظفي القطاع العام من أبناء قطاع غزة القاعدين في بيوتهم إلى 

املوقوفة رواتبهم أماكن عملهم، وكذلك جميع املوظفين املفصولين من عملهم أو 

 في إيجاد تربة خصبة للمصالحة الوطنية 
ً
على خلفية النتماء السياه ي، مساهمة

 من الطاقات املعطلة منذ وقوع النقسام 
ً
على املستوى املجتمعي، واستفادة

املرير، مع إدراكها صعوبة اتخاذ مثل هذا القرار، خاصة بعد تعمق النقسام 

التي نجمت عنه داخل الوزارات واملؤسسات في كل من  واإلجراءات اإلدارية واملالية

الضفة الغربية وقطاع غزة، لكّن هؤلء املوظفين تحولوا بالفعل إلى عبء 

 باملشاكل 
ً
اجتماعي حقيقي ناجم عن الفراغ، على األسرة الفلسطينية املثقلة أصال

ملوظفين والهموم، إضافة إلى أن أموال الدول املانحة التي تخصص لرواتب هؤلء ا

 .قد ل تبقى متدفقة طاملا أنهم ل يمارسون عملهم

وطالبت في نفس الوقت حكومة حماس في غزة باتخاذ كافة اإلجراءات التي من 

شأنها تشجيع هؤلء املوظفين على العودة إلى أماكن عملهم بكرامة ودون املساس 

سواها من اعتبارات بحقوقهم املعنوية واملادية وتغليب املصلحة الوطنية على ما 

 .وحسابات

وفي تصريح آخر دعت رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض إلى العمل على إعادة 

املوظفين، خوفا من تالش ي املهنية وتعميق النقسام، وجاء في تصريحها أن الدول 
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األوروبية بدأت تتساءل كيف ينسجم هذا التعطيل للكفاءات ومطالبة 

لعام، لذلك هناك أصوات برملانية أوروبية أصبحت الفلسطينيين بدعم القطاع ا

تطالب بوقف املساعدات، وأكدت أن هناك العديد من الذين ظلموا بحجة 

أسباب أمنية وقطعت معاشاتهم إثر وشايات تم استخدامها ضد بعض األبرياء 

من أي جهة كانت وما زالت، بعد النقسام السياه ي الذي وقع فيه املجتمع 

ارت إلى أن هناك جحافل من العاطلين عن العمل يقطنون خارج الفلسطيني. وأش

البالد ويتقاضون مرتبات تنهك ميزانية الدولة ول تزال تستنزف مقدرات الشعب، 

 مما ل يصب في عملية التنمية الجتماعية والسياسية والقتصادية.

 اتخاذ إصالحات ملموسة وجدية ومحاربة كافة أشكال الفسادإلى الدعوة 

بت النائب راوية الشوا على الدعوة لتخاذ إصالحات ملموسة وجدية ومحاربة دأ

كافة أشكال الفساد. وبعد أحداث الربيع العربي، أكدت على هذه الدعوة أكثر من 

أي وقت مض ى، معتبرة أنه آن األوان لوضع حد لقضايا الفساد واإلسراع في 

الستهتار بمقدرات محاكمة املعتدين والتحقيق مع كل من سولت له نفسه 

الشعب الفلسطيني، والسماح للمواطنين باملشاركة في عملية صنع القرارات التي 

املبادرة باتخاذ إجراءات إصالحية طوعية، تؤثر على حياتهم وتوجه مستقبلهم، و 

تطال السياسات واألداء واألشخاص، بما يتفق مع املصلحة الوطنية العليا 

ة املواطن والوحدة الوطنية والتنمية للشعب الفلسطيني وحقوق وكرام

 القتصادية.

فهي ترى أن ما جرى في العالم العربي، يدل على مدى الحاجة إلى التغيير الحقيقي 

 ،
ً
وتلبية تطلعات الشعوب وخاصة األجيال الشابة التي تم تجاهلها وتهميشها كثيرا

ترزح تحت  وهذا الواقع يشمل فلسطين، ألنها جزء من املنظومة العربية التي

مساوئ اإلدارة وفشل برامج التنمية وانتشار الفساد وتركز الثروة في يد فئة قليلة، 

إضافة إلى الحتالل في الحالة الفلسطينية، ورغبة الشعب في انتهاء النقسام 
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املقيت بأقص ى سرعة ممكنة حتى يستعيد حيويته بوحدته ويواصل نضاله لنتزاع 

فتح وحماس، أن تأخذا العبرة من الحراك  ،ينحقوقه الوطنية، وعلى الحركت

 على استمرار 
ً
الجماهيري الواسع في الوطن العربي وتدركا أن الشعب صبر كثيرا

النقسام وويالته وتداعياته، وأنه آن األوان للتخلي عن الرتهان للرؤى الحزبية 

 الضيقة التي انعكست بالسلب على املواطنين وحياتهم في جناحي الوطن.

وكانت تعتبر أن إمكانية نجاح جهود املصررررالحة بعد الربيع العربي متوفرة أكثر من 

أي وقرررت مضررررررررررررررر ى، إل أن ثمرررة حررراجرررة مررراسررررررررررررررررررة إلنجررراز إعرررادة بنررراء منظمرررة التحرير 

 مما تم التفاق عليه بين الفصرررررررررائل في 
ً
الفلسرررررررررطينية على أسرررررررررس جديدة، انطالقا

فررررراق الوطني التي أنجزهرررررا واتفررررراق مكرررررة املكرمرررررة ووثيقرررررة الو  2005القررررراهرة عرررررام 

 األسرى الفلسطينيون البواسل.

ومن ضمن ما كانت تطرحه، أن استمرار النقسام ل يعفي السلطة الوطنية من 

 يعتبر من القضايا الوطنية 
ً
مسؤولياتها تجاه قطاع غزة املحاصر واملنس ي، فهو أول

 إن ما 
ً
يعيشه مليونا التي تهم كل فلسطيني بغض النظر عن محل إقامته، وثانيا

فلسطيني في القطاع من ظروف صعبة للغاية يحتم على قيادة الشعب الفلسطيني 

التحرك بكل السبل والوسائل وعلى مختلف األصعدة لفتح املعابر بشكل طبيعي 

أمام حركة املواطنين والبضائع واملباشرة في عملية إعادة اإلعمار التي طال 

لكف عن تهديداتها التي تطلقها كل يوم ضد انتظارها، وإلزام حكومة الحتالل با

 قطاع غزة.

ائيلي  املوقف من املفاوضات مع الجانب اإلسر

تؤمن راوية الشوا أن التعويل على املفاوضات لوحدها خطأ لكن مبدأ املفاوضات 

أمر يحتاج إليه الجميع في كل الصراعات اإلنسانية، فهي )املفاوضات( وسيلة من 

ونيل الحقوق، لكن يجب أل تكون الوسيلة الوحيدة، كما الوسائل لحل الخالفات 
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 ل يكون في املبدأ ولكن يكون في التطبيق وفي الشروط واألشخاص 
ً
أن العيب غالبا

واملرجعية واألداء وما يقدمه الجانب اآلخر، وهذا ما جعلها تعترض على املفاوضات 

ه الجوانب سيئة، ول الفلسطينية اإلسرائيلية بشكلها املعهود ألنها من جميع هذ

يمكن أن تفض ي لنتائج مرجوة للشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل نيل 

 حقوقه املشروعة واملعترف بها من قبل األمم املتحدة واملواثيق الدولية.

في رأأها، كانت املفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي مضيعة للوقت، فمنذ أن انطلقت 

 تراوح مكانها بل وتحولت إلى عملية التسوية أوائل التسعينات 
ً
واملفاوضات تقريبا

غطاء ملمارسات الحتالل من تهويد للقدس واستيطان متسارع واعتداءات على 

 قطاع غزة وحصاره وتقطيع أواصر الضفة الغربية.

وصرحت في أكثر من مرة أن إصرار الجانب الفلسطيني على مواصلة خيار 

أمر خطير له مضاعفات سيئة على  املفاوضات رغم وصوله إلى طريق مسدود،

القضية الفلسطينية، فهو يوهم العالم أن هناك عملية مفاوضات، والحقيقة أن 

هذه العملية ما هي إل شكل بال مضمون يستغل فيها الجانب اإلسرائيلي ضعف 

 الشعب الفلسطيني الناجم عن النقسام الداخلي.

ذة أمل بالتوصل إلى اتفاق يكون وكانت تؤمن أنه على صعيد التسوية ل يوجد ناف

 ولو بالحد األدنى بسبب تعنت حكومات الحتالل اإلسرائيلي وإصرارها على 
ً
مقبول

أخذ كل ش يء وعدم إعطاء أي ش يء وأوضح مثال على ذلك قضية الستيطان. 

وترى أن البديل عن املفاوضات، هو ما قررته الشرعية الدولية من حق الشعوب 

 منها، وهذا يتطلب في مقاومة الحتال
ً
ل والتي قد تكون املفاوضات الجدية جزءا

عودة اللحمة وتعزيز صمود املجتمع وتماسكه والتفاق على برنامج وطني واحد 

 يشمل الجميع.
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 شغلتها وطنية وحياتية قضايا

لم تقتصر اهتمامات راوية الشوا فيما يخص قضايا شعبها ومجتمعها، على 

 تعدته إلى مختلف القضايا الوطنية والحياتية.الجانب السياه ي املباشر، بل 

  وفيما يلي أبرز هذه القضايا.
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  الفلتان األمني واالقتتال الداخلي

ل الفلتان األمني وما رافقه من فوض ى، ثم القتتال الداخ
ّ
لي الذي نشب بين مث

حركتي فتح وحماس، طعنة في قلب كل فلسطيني، ألن اإلخوة ورفاق الدرب 

. وكانت إرهاصات ذلك 
ً
والسالح يقتل ويخطف ويصيب باألذى بعضهم بعضا

، 2005بدأت مبكرة، قبل وبعد النسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة في سبتمبر 

، 2000ألقص ى في سبتمبر حيث شهدت األعوام التي أعقبت اندلع انتفاضة ا

تغيرات حادة في املشهد الفلسطيني، كان من أبرز تجلياتها تدمير مقرات ومراكز 

الشرطة وقوات األمن واملباني الحكومية من قبل الحتالل اإلسرائيلي بحجة الرد 

على العمليات الفدائية، وضعف السيطرة األمنية لقوات السلطة وانتشار السالح 

 سطيني.في املجتمع الفل

شهدت تلك السنوات، ظهور عصابات إجرامية، وكثرة الخالفات والشتباكات 

العائلية، ووقوع العديد من حوادث القتل والختطاف والسرقة، والتعدي على 

 .املمتلكات الخاصة والعامة

 

. 2006وازدادت حدة القتتال الداخلي بعد النتخابات التشريعية الثانية في يناير 

النائب راوية الشوا الحالة واألوضاع األمنية التي تسود قطاع غزة وقد وصفت 

  :تقول  بالكارثية. وكتبت عنها
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ن املجتمع بكامله وقع في براثن الفوض ى وبات املواطن يفتقد لألمن واألمان "إ

وانتشر السالح بشكل عشوائي وخطير وكثرت النزاعات العائلية والشخصية التي 

حايا ولم يعد للقانون أّي وجود في حياتنا، واألدهى يسقط فيها العديد من الض

واألمّر أن الشعب الفلسطيني يستيقظ بين فترة وأخرى على وقع جريمة اغتيال 

ن جرائم الغتيال، أحد أخطر مظاهر انهيار املجتمع ومؤسساته إتهّز الضمائر. 

طن املدنية واألمنية، ل سّيما وأن معظم حوادث الغتيال التي شهدها الو 

وبالتحديد قطاع غزة منذ قدوم السلطة الوطنية حتى آخر جريمة تّم طّي 

صفحاتها دون التوّصل إلى معرفة الُجناة وتقديمهم للعدالة، وبقيت األيدي 

خة حّرة طليقة دون عقاب. إن ذلك أفقد املواطن الثقة بمؤسسات الدولة 
ّ
امللط

ئعات والتكهنات بمختلف وفي مقدمتها الشرطة والقضاء، وأدى إلى انتشار الشا

أنواعها، سواء فيما يتعلق باملجني عليهم وأسباب الغتيال أو ما يتعلق بالجناة 

والجهات التي تقف من خلفهم، وهذا يؤكد عجز أو إحجام الجهات الرسمية عن 

كشف هذه الجرائم وإعالن الحقيقة للجمهور، وفي كل الحالت فإن الضحية هو 

التهاون في مالحقة أو معاقبة املجرمين سيقود إلى  إنره. املواطن املغلوب على أم

ي ظاهرة الجرائم بأنواعها بما فيها الغتيال على خلفيات متعددة، وربما يصل 
ّ

تفش 

خطر ذلك إلى أعلى املستويات في السلطة. وأسلوب تكوين لجان التحقيق التي لم 

وذلك بسبب املجامالت تأِت بأّي نتيجة إيجابية على مدار السنوات املاضية فشل، 

 ولعتبارات لها عالقة بتوازن القوى داخل الفصيل 
ً
 وفئويا

ً
السائدة فصائليا

 ."الواحد

إن تجدد القتتال الداخلي " :قالت 2007وفي إحدى تصريحاتها الصحفية في يناير 

، يعتبر مأساة وامتداده إلى مدن الضفة الغربية بين فتح وحماس في قطاع غزة

تحمله الكلمة من معنى، بالنظر إلى أعداد الضحايا وحالة الرعب وطنية بكل ما 

والخوف التي يعيشها الشارع الفلسطيني، إضافة إلى تجاوز الخطوط الحمراء 
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واملحرمات من قبيل اقتحام املنازل وقتل وترويع األطفال والنساء وممارسة 

 . "أساليب تتنافى مع أبسط املبادئ الوطنية واألخالقية واإلنسانية

وجددت حينها دعوتها التي أطلقتها خالل فترة الهدوء النسبي التي سبقت هذه 

الشتباكات والتي طالبت فيها بضرورة معالجة أسباب وجذور الحتقان الداخلي 

والحتكام للعقل واملنطق من قبل قيادتي الحركتين والتخلي عن روح الثأر 

 والنتقام وعدم النجرار وراء العناصر املتطرف
ً
ة في هذا الطرف أو ذاك، محذرة

من أن املجتمع الفلسطيني يشبه كومة القش التي تندلع فيها النيران بسرعة هائلة 

ل سمح هللا، وذلك لتداخل دائرة العائالت ودائرة الفصائل ودائرة األجهزة األمنية 

 مع بعضها البعض بما لهذه الدوائر من تأثير قوي على األرض.

رت الجميع أن 
ّ
القراءة السياسية السليمة للواقع الفلسطيني تؤكد انه ل وذك

يمكن ألحد طرفي الصراع الداخلي في فلسطين القضاء على الطرف اآلخر أو 

قبول مبدأ التعايش  هو التوهم بهزيمته ألسباب كثيرة، والبديل الوحيد عن ذلك

  والتحلي بروح التسامح والسالم الجتماعي حتى لو بقي الخالف السياه ي
ً
قائما

 بينهما، وهو أمر اعتاد عليه الشعب الفلسطيني في مختلف املراحل.

اشتد أوار القتتال الداخلي في وصرحت وأجرت اتصالت حثيثة، حينما  وكتبت

حتى وصل إلى الذروة في يونيو، حين سالت دماء  2007النصف األول من عام 

تل مواطنون أبرياء، وُروع الناس، واقُتحمت ا
ُ
لبيوت اآلمنة، وتمخضت عزيزة وق

األحداث عن بدء مرحلة غير مسبوقة في حياة الشعب الفلسطيني املقيم تحت 

 يعيشه كل فرد 
ً
الحتالل في الضفة والقطاع، حيث أصبح النقسام واقعا

فلسطيني، وانعكست تداعياته املريرة على كل بيت وكل شأن في قطاع غزة، الذي 

 ئيلي املشدد.بات يعيش النقسام والحصار اإلسرا
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في مثل هذا الظرف، تضاعفت املسؤولية امللقاة على عاتق راوية الشوا، كنائب 

 مستقل، وبما لدأها من عالقات مميزة مع الجميع.

 االعتقاالت السياسية

وقفت النائب راوية الشوا بكل قوة ووضوح، ضد العتقال السياه ي، الذي يأتي 

ظهرت منذ قيام السلطة الوطنية، ولكنها  على خلفية النتماء أو الرأي، وهي قضية

ملجلة البيادر (1)وفي تصريح صحفي لها تفاقمت وأصبحت أكثر حدة بعد النقسام.

 :قالت السياه ي

موقفنا القديم الجديد والثابت هو أننا ضد جميع أشكال العتقال السياه ي، "

 منذ تأسيس السلطة الوطنية عام 
ً
 وتكرارا

ً
، 1994وقد عبرنا عن ذلك مرارا

 أثناء فترة عمل املجلس التشريعي األول، سواء أكان 
ً
وترجمُت هذه املواقف عمليا

ذلك بشكل فردي أم من خالل كتلة التحالف الديمقراطي التي كانت تضم 

كذلك جددت هذا املوقف أكثر "، وأضافت: "باإلضافة لي خمسة نواب مستقلين

سيطرة حركة حماس على و  2007من مرة بعد أحداث غزة املؤسفة في حزيران 

قطاع غزة، وأعلنت رفض ي القاطع ملثل هذه العتقالت، سواء أكان ذلك في غزة 

 ."أم في الضفة

هذا املوقف املبدئي من هذه القضية ينبع من كون العتقالت "أن  وكانت تؤكد

 لحقوق املواطن الذي يجب أل يحاسب 
ً
 سافرا

ً
 وانتهاكا

ً
 فاضحا

ً
السياسية خرقا

 من اللجوء إلى هذه الوسيلة على معتق
ً
داته وميوله أو انتمائه السياه ي، فبدل

القمعية يجب على الحكومات واألنظمة والسلطات أن تحتكم للقانون تجاه 

                                                           

(1) http://www.al-bayader.com/ReadArticle.aspx?articleid=5707 

http://www.al-bayader.com/ReadArticle.aspx?articleid=5707
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معارضيها ومن يخالفهم الرأي، وهذا بدوره يتطلب وجود قضاء عادل ونزيه 

 ."ومستقل

السياسية لها آثار وتداعيات بطبيعة الحال العتقالت ": ومما قالته في هذا الشأن

، على أسر املعتقلين ونسيج املجتمع والعالقات الفصائلية، وكذلك 
ً
سلبية جدا

على صعيد التطور الديمقراطي، وفي حالتنا الراهنة فإن كل عملية اعتقال 

سياه ي تؤخر جهود إنهاء النقسام املرير وتعمق األزمة الداخلية، واألدهى واألمر 

شعب الفلسطيني بقياداته وفصائله التي يعول عليها في استمرار أنها تهز ثقة ال

مقاومة الحتالل ونيل الحرية والستقالل، إذ كيف يمكن أن نتصور حال مئات 

األسر الفلسطينية التي لها أبناء معتقلون على يد بني جلدتهم، وهي األسر ذاتها 

يقة إن هذه املعادلة صعبة التي عانت مرارة اعتقال أبنائها على يد الحتالل؟!.. حق

 
ً
 ."ومؤملة ومخيبة لآلمال ويجب أن تنتهي فورا

أن معالجة قضية العتقال  على كانت، كلما طرحت هذه القضية للنقاش، تشدد

السياه ي وإغالق هذا امللف، تحتاج في الدرجة األساسية إلى التزام الحكومات 

ق الحريات العامة، ول بد بمبادئ حقوق املواطن التي تدعي اللتزام بها، وإطال 

للمؤسسات والجمعيات الحقوقية أن تنشط أكثر وتفعل من دورها تجاه هذه 

القضية املهمة، والضغط على ذوي الشأن من أجل إغالق ملف العتقالت 

السياسية. كذلك على نواب املجلس التشريعي الذين هم ممثلون ألبناء شعبنا أن 

تقالت، بغض النظر عن النتماء السياه ي يكون لهم موقف واضح ضد هذه الع

 لهؤلء النواب، فهذه قضية وطنية وأخالقية واجتماعية لبد من تبنيها.

ائيلي  األسرى في سجون االحتالل اإلسر
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احتل موضوع األسرى في سجون الحتالل اإلسرائيلي الكثير من اهتمامات وتفكير 

دت مساحته لدأها بعد أن وجهد وكتابات وتصريحات السيدة راوية الشوا، وزا

 في املجلس التشريعي.
ً
 أصبحت عضوا

كانت تنظر لهذا املوضوع كقضية وطنية وسياسية وإنسانية، بالنظر إلى ما قدمه 

هؤلء األبطال من أجل وطنهم وشعبهم، وكذلك مماطلة حكومات الحتالل في 

نها في غياهب اإلفراج عنهم بموجب التفاقيات، ثم املعاناة الكبيرة التي يتحملو 

السجون في ظل ظروف قاسية وعدم الهتمام الكافي باملرض ى والشيوخ واألطفال 

والنساء منهم، إضافة إلى معاناة أهالي األسرى التي ل تتحملها الجبال. وكان من بين 

 األسرى نواب معتقلون وقادة فصائل.

األسرى، كانت في كتاباتها عنهم تركز على فضح جرائم الحتالل بحق هؤلء 

 ملواثيق حقوق اإلنسان والقانون الدولي التي تؤكد جميعها 
ً
 سافرا

ً
باعتبارها انتهاكا

على حقوق أسرى الحرب وحمايتهم من أي بطش أو قمع أو مساس بحياتهم. 

ودأبت على مطالبة املجتمع الدولي واملؤسسات املعنية بحقوق اإلنسان، التدخل 

ق األسرى، والضغط على الحكومة الفوري ملنع ارتكاب هذه الجرائم بح

 اإلسرائيلية ملعاملة األسرى بما يتفق مع األعراف والقوانين الدولية.

 إغالق معبر رفح البري 

من املعروف أن معبر رفح البري هو املنفذ الوحيد لسكان قطاع غزة، وهو معبر 

حدودي يقع عند مدينة رفح بين قطاع غزة في فلسطين وشبه جزيرة سيناء في 

، 2005ر، وكانت تتحكم فيه إسرائيل حتى انسحابها من قطاع غزة في سبتمبر مص

 لالتفاقية املوقعة مع 
ً
وبقي مراقبون أوروبيون ملراقبة الحركة على املعبر، وفقا

 السلطة الوطنية في ذلك العام.
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، قامت 2006يونيو  25بعد عملية أسر الجندي اإلسرائيلي شاليط بتاريخ 

% من األيام( بحجج أمنية، وبعد 86عبر معظم األوقات )إسرائيل بإغالق امل

 بعد سيطرة حركة حماس على قطاع 2007النقسام في يونيو 
ً
غلق املعبر تماما

ُ
، أ

غزة. ثم خضعت عملية فتحه وإغالقه للتطورات السياسية واألمنية التي شهدتها 

 جمهورية مصر العربية الشقيقة.

من جراء إغالقه، حيث كانت تمر سنوات وقد عانى سكان قطاع غزة بشكل مرير 

 ما ندر ألسباب إنسانية.
ّ
 عديدة دون أن ُيفتح إل

كان هذا املوضوع من بين أهم املوضوعات التي أّرقت النائب راوية الشوا، وكانت 

تدرك مدى تعقيداته، ولكن في نفس الوقت، باتت تداعياته وآثاره السلبية ل 

 (1)شدت في أكثر من مناسبة وبأكثر من طريقةتحتمل على مواطني قطاع غزة. فنا

األشقاء في جمهورية مصر العربية، بعدم إغالقه تحت أي ظرف من الظروف 

وإحداث تسهيالت على حركة املسافرين املغادرين والقادمين، ملا يسببه إغالق 

املعبر واإلجراءات املعقدة من كوارث على جميع األصعدة، لحوالي مليوني مواطن 

ي ول دخل لهم بأي مواقف غالبيتهم العظمى ل يتبعون ألي حزب سياه ي أو دين

الشعب الفلسطيني بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص بأن سياسية، مؤكدة 

ُيكّن للشعب املصري الشقيق وللجيش املصري كل الحب والحترام، ويقف بكل 

 قوة ضد أي مساس بأمن مصر، ويرفض بشدة التدخل في شؤونها الداخلية.

 أزمة الكهرباء والوقود

اوية الشوا أن أزمة الكهرباء والوقود في قطاع غزة ترقى إلى مستوى تعتبر النائب ر 

الكارثة اإلنسانية، وهي من األزمات املزمنة التي يعاني منها سكان قطاع غزة 

. وكانت دائما ترى أن تداعيات هذه الكارثة ضربت جميع مناحي 
ً
املحاصر إسرائيليا

                                                           

 2013كما جاء في تصريح صحفي لها في نوفمبر  (1)
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وظائف وأشغال حتى أن وقطاعات الحياة من صحة وتعليم ومخابز ومواصالت و 

 لجأوا إلى استعمال زيت الطهي لتشغيل السيارات األمر الذي له 
ً
السائقين أحيانا

.
ً
 وبيئيا

ً
 آثار مدمرة صحيا

وكانت تلقي باللوم على طرفي النقسام لعجزهما عن القيام بمسؤولياتهما تجاه 

فرقة املواطنين واحتياجاتهم األساسية، بينما يستمر الطرفان في تكريس ال

وتأجيج نار الصراع الداخلي لتحقيق مصالح ضيقة رغم كل اتفاقيات املصالحة 

 على ورق.
ً
 التي لم تعُد كونها حبرا

، جامعة الدول العربية (1)ومنذ بداية النقسام طالبت في تصريحاتها الصحفية

واألمم املتحدة ومؤسسات حقوق اإلنسان اإلقليمية والدولية إلى التحرك السريع 

اذ قطاع غزة ووقف كارثة الكهرباء والوقود التي نشأت في األساس بسبب إلنق

الحتالل اإلسرائيلي الذي اّدعى أنه انسحب من قطاع غزة بينما ل يزال يواصل 

حصاره املشدد عليه من كل النواحي، وهو ما يجعل القطاع يخرج من أزمة ليدخل 

 في أخرى.

فياض بخصوص النقص الحاد في  وفي نفس الفترة وجهت رسالة للدكتور سالم

املدفآت وغاز املنازل لسكان قطاع غزة، أوضحت فيها أنه في ظل استمرار الحصار 

اإلسرائيلي املفروض على قطاع غزة، تتفاقم املشكالت التي يعاني منها املواطنون 

 ما يكون النصيب األكبر من هذه املعاناة للشرائح الضعيفة 
ً
 بعد يوم، وغالبا

ً
يوما

مقدمتهم املرض ى واألطفال وكبار السن وذوو الحتياجات الخاصة. وبينت أن وفي 

على  وهمأسواق القطاع تخلو من املدفآت التي ل غنى عنها لكثير من الناس، 

أعتاب فصل الشتاء، وما يرافقه من موجات برد قاسية، وهذا النقص جزء من 

من اللوازم واملواد حالة عامة تشمل الكثير من األجهزة الكهربائية وغيرها 

                                                           

 .2008كما جاء في تصريح بأكتوبر  (1)



  |103  | 

 

وحثته على بذل الجهد لدى الجهات ذات الشأن، من أجل إدخال ما . والبضائع

يلزم لقطاع غزة من مدفآت، وإعادة ضخ غاز املنازل بالكميات الكافية، حتى 

يستطيع الناس تدبير أمورهم، في انتظار الرفع الكامل للحصار الجائر عن القطاع 

 وعودة اللحمة بين جناحي الوطن وأبناء الشعب الواحد.وإنهاء النقسام املرير 

 جوازات السفر

كان من تداعيات النقسام، توقف إصدار أو تجديد جوازات السفر ألبناء قطاع 

ررران لرررره تررررأثيرات سرررررررررررررررلبيررررة على املواطنين في  غزة لفترة معينررررة في البرررردايررررة، وهو مررررا كر

 نجم عنه تدهور في ال
ً
 مشرررررررررررررررددا

ً
نواحي القتصرررررررررررررررادية القطاع الذي يعيش حصرررررررررررررررارا

والصرررررررررررحية والجتماعية واإلنسرررررررررررانية. فتبنت النائب راوية الشررررررررررروا هذا املوضررررررررررروع، 

وتحدثت بشرررررررررررأنه مع املسرررررررررررؤولين، وخاطبت بخصررررررررررروصررررررررررره الرئيس أبو مازن ورئيس 

م(. وجراء في خطرابهرا أن عردم 2008الوزراء د. سرررررررررررررررالم فيراض )كران ذلرك في أكتوبر 

 على كثي
ً
ر من املواطنين املحتررراجين للسرررررررررررررررفر، توفر جوازات السرررررررررررررررفر يؤثر سرررررررررررررررلبرررا

وخاصرررة املرضررر ى والطالب وأصرررحاب اإلقامات في الدول العربية ومن لهم حاجات 

اجتماعية أو مصررررررررررالح حيوية في الخارج، وهو ما فاقم من املعاناة املسررررررررررتمرة والتي 

 بعد يوم في القطاع. وطالبت بتجنيب الشعب ويالت الخالفات الداخلية 
ً
تكبر يوما

يله وزر هذا الطرف أو ذاك، وضرررررررررررررورة حل هذه املشرررررررررررركلة واسررررررررررررتئناف وعدم تحم

 ملصرررررررررررررررالح شرررررررررررررررريحة كبيرة من املواطنين 
ً
تزويد قطاع غزة بجوازات السرررررررررررررررفر مراعاة

 اللذين أنهكتهم الظروف الصعبة القائمة.

 معاناة فاقدي اإلقامات وخاصة ذوي الحاجات اإلنسانية

الشرررررررررررررررعب الفلسرررررررررررررررطيني  ءمن أبنا هذه املشررررررررررررررركلة تتعلق بفاقدي اإلقامات )الهوية(

الرذين جراءوا لزيرارة أهلهم ووطنهم بتصرررررررررررررررريح زيرارة إسررررررررررررررررائيلي بعرد قيرام السرررررررررررررررلطرة 
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الوطنيرررررررة الفلسرررررررررررررررطينيرررررررة وبقوا مقيمين بين ذوأهم، األمر الرررررررذي اعتبره الحتالل 

 مخالفة ترتب عليها الكثير من املعاناة.

وخاطبت الرئيس  ،2007وطرحت النائب راوية الشرررررررررروا هذا املوضرررررررررروع في سرررررررررربتمبر 

 يزيد على خمسرررررررين ألف، 
ً
أبو مازن بشرررررررأنه، مبينة أن عدد املسرررررررجلين منهم رسرررررررميا

يضررررررررررررررراف إليهم عدد مماثل على األقل ولدوا بعد قدوم آبائهم إلى فلسرررررررررررررررطين وكتب 

عليهم أن يظلوا محبوسرررررررين مع أهلهم دون أن يتمكنوا من السرررررررفر ألي غرض كان. 

القضررررررررررررررريررررة وإدراجهررررا على جرررردول أعمررررالرررره  وقررررّدرت متررررابعررررة واهتمررررام الرئيس بهررررذه

 ولقاءاته مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية.

وشرررررررررررحت في رسررررررررررالتها أن الصررررررررررعوبة بالنسرررررررررربة لهؤلء املواطنين تكمن في املشرررررررررراكل 

املعقدة التي تواجه العديد منهم على الصررعيد اإلنسرراني، فهناك حالت مرضررية ل 

 في الخارج، وأصرررررررررررررررحاب هذه ال
ّ
حالت يتجرعون األمّرين دون أن يمكن معالجتها إل

 وهو ينتظر الفرج. كذلك 
ً
يكون أمامهم أي بصرررررريص أمل وبعضررررررهم توفاه هللا فعال

هناك آثار اجتماعية سررررررلبية تترتب على اسررررررتمرار معاناة هذه الشررررررريحة الواسررررررعة 

من شررررررررررررررعبنا وفي مقدمتها الزواج حيث حال عدم تمتع كثير من الفتيات باإلقامة، 

زواج محتملين يعملون خارج الوطن وبعضررررررررررهم في مناصررررررررررب عليا، دون ارتباطهم بأ

( ل ينقصرررررررررررررررهن ترررررأهيرررررل علمي أو جمرررررال أو 
ً
وهؤلء الفتيرررررات )وعرررررددهن ليس قليال

أخالق ولكن بحكم الغربررة قرردموا إلى الوطن في التسرررررررررررررررعينررات وقررد تجرراوزوا سرررررررررررررررن 

ن الزواج الررررردارج في بالدنرررررا. واقترحرررررت أن يتم إثرررررارة هرررررذا املوضررررررررررررررروع مع املسرررررررررررررررؤولي

الدوليين بهدف انتزاع الجدية من الطرف اإلسررررررررررررررررائيلي في التعامل معه باعتبار أن 

 غالبية الحالت تعتبر إنسانية من الدرجة األولى.
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 منع توزيع الصحف

واحدة من تداعيات النقسرررررام كانت منع توزيع الصرررررحف الصرررررادرة من الضرررررفة في 

)برررالنسررررررررررررررربرررة لصرررررررررررررررحيفتي قطررراع غزة )القررردس واأليرررام والحيررراة الجرررديررردة( والعكس 

أكثر من  فلسرررررررررطين والرسرررررررررالة(، فتدخلت النائب راوية الشررررررررروا لحل هذا اإلشررررررررركال

غزة بالعدول عن هذا القرار، ألنه سلوك مرفوض و ، وطالبت حكومتي رام هللا مرة

ويتنافى مع حرية اإلعالم وأبسررررررررررط حقوق املواطن، فالصررررررررررحف تسرررررررررراهم مسرررررررررراهمة 

والسررررررررررررررريراسررررررررررررررريرة والثقرافيرة وتسرررررررررررررررراعرد في تطور الفكر فعرالرة في الحيراة الجتمراعيرة 

 صاغية واملعرفة.
ً
 .(1)لكن هذه التدخالت لم تلق حينها آذانا

 املرأة ودورها

 -لتي كان لها دور وحضور قوي في الحياة العامةوهي املرأة ا-آمنت راوية الشوا 

ي شتى بقدرات املرأة وعطائها املتدفق واإلضافة النوعية التي يمكن أن تسهم بها ف

املجالت. ومما يالحظه املرء أن راوية لم تعمل طيلة حياتها في أي إطار نسائي، مع 

تأكيدها الدائم على احترام وضرورة دعم هذه األطر، وكان سبب ذلك انها تؤمن 

بأن على املرأة أن تعمل إلى جانب الرجل وبالعكس، فما يعيشه املجتمع من ظلم 

، وإن كانت أشكال التمييز وقسوة وتراجع، واقع بنفس الدرج
ً
ة على الجنسين معا

 السلبي ضد املرأة في مجتمعاتنا أكثر بكثير.

 ، ما نصه:3/2007كتبت عن املرأة في شهر 

املرأة الفلسطينية جزء من املجتمع الفلسطيني الواقع تحت تأثير الحتالل "

غياب وممارساته واإلغالقات والحصار والفلتان األمني والفوض ى الداخلية و 

                                                           

، عقب اتفاق تنفيذ 2014تم السماح بعودة توزيع الصحف في الضفة والقطاع، في مايو/ أيار  (1)

 املصالحة
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القانون، وتداعيات كل ذلك القتصادية والجتماعية والنفسية واألمنية، وما 

 ينطبق على املرأة ينطبق على الرجل في تحمل كل هذه املعاناة.

تعاني  -شأنها في ذلك شأن املرأة العربية بشكل عام–إل أن املرأة الفلسطينية 

 من النظرة الثقافية
ً
املجتمع إقصاءها عن املشاركة التاريخية لها ومحاولت -أيضا

 الحقيقية وحصر دورها في نطاق ضيق.

في مثل هذه الظروف، فإن صمود املرأة الفلسطينية في وجه كل هذه التحديات 

وقيامها بمختلف األنشطة الخاصة والعامة، يعتبر اإلنجاز األول، فهي األم التي 

الناشطة السياسية تربي والزوجة التي تساند والطالبة والعاملة والنائبة و 

والحزبية، وربما يترافق مع هذا أنها أم أو زوجة أو أخت أو ابنة شهيد أو جريح، أو 

 .أو األسيرة تكون هي الشهيدة أو الجريحة

 العام املاض ي، للفتاة 
ً
وقد شاءت األقدار أن يكون املشهد الفلسطيني األكثر تأثيرا

د أسرتها أمام ناظرأها في جريمة هدى غالية التي استشهد والدها والعديد من أفرا

 أن 
ً
مروعة اقترفتها قوات الحتالل على شاطئ بيت لهيا، وكذلك لم يكن غريبا

يكون للمرأة الفلسطينية دور بارز في التصدي لقوات الحتالل وتسطير صفحة 

رائعة في التضحية والنضال حينما انطلقت مسيرة نسائية لفك الحصار عن 

في بيت حانون من قبل الدبابات والطائرات اإلسرائيلية  املناضلين املحاصرين

 فاستشهد منهّن من استشهد وجرح منهّن من جرح.

 أن العام 
ً
 بمشهد ديمقراطي يبعث على الفخر  2006ول ننس ى أيضا

ً
بدأ أصال

حينما شاركت املرأة الفلسطينية بصورة لفتة في النتخابات التشريعية سواء 

خالل القوائم الئتالفية أو الحزبية وهو ما أوصل كمرشحة مستقلة أو من 

 العديد منهّن للبرملان.
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 أن هذه الصورة املشرقة للمرأة الفلسطينية لم تمنع من وجود جانب آخر 
ّ
إل

يبعث على األه ى يتعلق بالجانب الجتماعي ويدل على ضآلة اإلنجاز الذي يحققه 

لفية الشرف ل يزال يفتك باملرأة، فما يسمى بالقتل على خ"املجتمع لصالح املرأة، 

 من هذه املسألة ل بد أن أؤكد بأنني ضد أي نوع من 
ً
وحتى يكون موقفنا واضحا

 عن أنه يتنافى مع تعاليم الدين واألخالق وطبيعة 
ً
أنواع الفساد األخالقي فهو فضال

 يؤدي إلى تدمير املجتمع
ً
 الشعب املناضل من أجل الحرية والستقالل، فإنه أيضا

من الداخل، ولكن موقفنا الثابت هو أن مالحقة ومحاسبة املفسدين من الرجال 

والنساء على حد سواء ل بد أن تتم وفق القانون مع املراعاة األكيدة لحقوق 

 ."املواطن، وبدون أي تمييز سلبي ضد املرأة

 اإليمان بقدرة الشباب على التغيير

، وقدرته على التغيير. وكانت آمنت النائب راوية الشروا بجيل الشرباب، إنا
ً
 وذكورا

ً
ثا

، وأعطتره من جهردهرا ووقتهرا مرا هراتراه معقرد األمرل. خراطبتره براللغرة التي يسرررررررررررررررتوعب

يسررتحق، بهدف توعيته وتنويره وتحذيره من السررتغالل. وكم كانت مشررفقة عليه 

من الظروف القاسرررية التي تحيط به من كل جانب، وانسرررداد األفق، وما نجم عن 

 إحباط ويأس لدى هذا الجيل.ذلك من 

 



 
 

 

 

وتبخر الحلم المنزل مأساة  
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 في شررق حي الشرجاعية منذ انتهاء 
ً
يعد منزل السريدة راوية الجميل والشرامخ معلما

)اسررررررررتغرق بناؤه عشررررررررر سررررررررنوات(. وهو يقع شرررررررررق شررررررررارع الكرامة  1991بنائه عام 

وهررذا يعني أن املنزل ومجموعررة املنررازل القليلررة املعروف برراسرررررررررررررررم الخط الشررررررررررررررررقي، 

املوجودة في تلرك املنطقرة تقع عمليرا على الحردود، وهو مرا يجعلهرا أول مرا تتعرض 

لالجتيراحرات والتوغالت والعترداءات اإلسررررررررررررررررائيليرة، كمرا أن هرذه املنطقرة يتواجرد 

 فيها باستمرار أفراد املقاومة، ولذلك فهي مسرح شبه دائم للمواجهات.

عاشرررررررت أسررررررررة راوية بعض الليالي كان املوت فيها قاب  (1)ل انتفاضرررررررة األقصررررررر ىخال

رررانررررت األمور تنتهي  قوسرررررررررررررررين أو أدنى، وهررررذا تكرر أكثر من مرة، ولكن بحمررررد هلل كر

بالسررررررررالمة. وتقول راوية إن ما كان أهون عليهم هذه املعاناة ما يرونه في اليوم التالي 

 رحى وهم على أسرة املستشفيات.حينما تنطلق مواكب الشهداء أو يرون الج

، فجر األربعراء 15/4/2008ومرا حردث في وقرت مترأخر من مسرررررررررررررررراء الثالثراء املوافق 

16/4/2008.
ً
 ، كان مجرد مثال

 عن كل ما سررررررررررررررربقه، حيث كان البيت في املرات 
ً
كان الوضرررررررررررررررع في تلك الليلة مختلفا

الزجاج، السررررررابقة يتعرض لبعض الرصرررررراص أو القذائف غير املباشرررررررة، ويتحطم 

 ولكن تبقى األمور في النطاق املحتمل مع تفاوت بين مرة وأخرى.

ل جنود الحتالل باملئات مدعومين بالدبابات واملروحيات وطائرات    
ّ
ليلتها توغ

الستطالع وحاصروا املنطقة الواقع فيها البيت وسط اشتباكات عنيفة سقط 

الجنوبي الشرقي من مسجد خاللها خمسة من الشهداء، ودكوا بالقذائف الجزء 

السالم املجاور، وفجروا باب منزل عائلة النائب خليل الحية وأخرجوا من بداخله 

واعتقلوا بعضهم ومنهم شقيقه، ثم تقدمت اآلليات نحو مستشفى الوفاء القريب 

                                                           

 النتفاضة الفلسطينية الثانية، واندلعت بتاريخ  (1)
ً
، واستمرت 2000سبتمبر  28يطلق عليها أيضا

  2005حتى 
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، ثم عادت لتتمركز خلف بيت راوية، بما ل يبعد عنه 
ً
منهم وألحقت بها أضرارا

.
ً
 بعشرين مترا

الثالثررررة في البيررررت )راويررررة ورفيقررررة عمرهررررا الحرررراجررررة مفيرررردة وابنتهررررا نجالء( جلسررررررررررررررروا 

 حسررررررررررررررررب خبرتهم 
ً
القرفصرررررررررررررررراء في إحردى الطرقرات )الكرادور( التي ظنوهرا أكثر أمنرا

السررررررابقة. ثوان، وبدأت القذائف اإلسرررررررائيلية تضرررررررب الجهة الشرررررررقية الشررررررمالية 

ب حرديردي وحرائط، ثم بردأت من البيرت، فتهردمرت البلكونرة وُدمر مرا وراءهرا من برا

القذائف والرصاص الثقيل بالتساقط في كل حجرة وممر وزاوية، ولم يسلم ش يء 

في البيت: غرف النوم، املمرات، املطبخ، الحمامات، األجهزة الكهربائية، الجدران، 

مكتبة الزوج املرحوم عون الشررررروا، اللوحات التي تزين البيت، السرررررجاد واملوكيت، 

وتصررربرهما، وابنتها ، وكانت راوية في هذه اللحظات تهدهد في رفيقتها لخ. االسرررتائر..

والكرررل يردد أن مرررا كتبررره هللا على الجبين سررررررررررررررروف تراه العين، وجميعهم يررردرك أن 

 بقاءهم على قيد الحياة هو أمر من قبيل الصدفة.

اسرررررتمر القصرررررف املباشرررررر للمنزل أكثر من سررررراعة، وبعد أن هدأ وانسرررررحبت قوات 

املنطقرررررة تحرك الثالثرررررة من مكرررررانهم وقرررررد كترررررب هللا لهم النجررررراة من  الحتالل من

املوت املحقق، وهرع الجيران ملعرفة ما حدث فهالهم ما رأوا من الدمار الذي لحق 

 بالبيت.

رانررت راويررة على قنرراعررة أن هررذا القصرررررررررررررررف مررا هو إل رسرررررررررررررررررالررة من جيش الحتالل  كر

. فهررررذا ا
ً
لجيش يمتلررررك تكنولوجيررررا لسررررررررررررررركررررانرررره أن يرحلوا عنرررره، ليتم ترررردميره لحقررررا

وتقنيرررة متقررردمررة وخبرة واسرررررررررررررررعرررة وعمالء، تمكنررره من معرفررة أهرردافرره برردقررة. ومن 

 أمام 
ً
ضرررررمن قناعتها أن هذا البيت الفسررررريح، املحاط بأشرررررجار عالية، يشررررركل مانعا

قوات الحتالل من العمل بسهولة في ذلك الجزء من املنطقة الشرقية الحدودية، 

ه ستكون كل املنطقة مكشوفة أمامهم، من الحدود وإذا ما تسنى لهم التخلص من
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حتى شررررررارع الكرامة )الخط الشرررررررقي( وهذا يعني بالنسرررررربة لالحتالل معرفة أفضررررررل 

 بتحركات املقاومين وأسهل لهم في التسلل والتوغل.

كثير من األصررررررررررررررررردقرراء واملحبين نصرررررررررررررررحوهررا بررأن تترك هررذا البيررت وتنتقررل للعيش في 

من الناس كانوا يسرررررتغربون بقاءها في هذا املكان  مكان آخر من مدينة غزة، وكثير

رغم مخاطر ومصرررررررررررراعب الحياة والعيش فيه. ومع تقديرها للجميع هذه املشرررررررررررراعر 

الطيبة، كانت تقول إن هذا األمر يصعب شرحه، فليس من السهل أن تترك بيتك 

الذي أحببت، وأمضررررررريت ردحا طويال من الزمن وأنت تبني فيه بالشررررررركل والطريقة 

ئرررة التي تحقق أحالمرررك في السررررررررررررررركن والسرررررررررررررررتقرار، البيرررت الرررذي كنرررت وزوجي والهي

، وملا اسررررتوى على عوده 
ً
 حجرا

ً
املرحوم عون الشرررروا وبناتي األربع نراقب نموه حجرا

فرحنا به واعتبرناه نهاية الرحلة التي تخللتها محطات عديدة سررررواء في الغربة أو في 

 الوطن.

رانررت راويررة على قنرراعررة وإيمرران راسرررررررررررررررخ  أن الحتالل سررررررررررررررريزول ويبقى بيتهررا وجميع كر

 البيوت في تلك املنطقة شامخة وصاعدة بعزيمة أهلها.

رانررت قررد رأت بررأم عينيهررا كيف انهررار املنزل بررالكررامررل  توفيررتلكن لألسرررررررررررررررف  راويررة وكر

 .2014بفعل القصف خالل حرب 

 بعد عام من دمار املنزل 

. بعد عام من دماره كيف لراوية الشوا أن تنس ى منزلها الحلم، حتى لو أصبح 
ً
ركاما

. ركام، لكنه منزلها الجميل في قلبها، وكأني بالشاعر .(2015توجهت إلى الركام )عام 

 يقول بحقها "يا منازل لك في القلوب منازل".
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 ونشرت صورتها على صفحتها على الفيس بوك، وكتبت تحتها تلك الكلمات: 

 ...الصدقاء

 ...2014 في ذكرى العدوان الهمجي على غزة

وانقاذ هذا القطاع  ،وفي ظل عدم استجابة املجتمع الدولي إلعادة العمار

 ..املنكوب

 ...تذكرت

..
ً
 رائعا

ً
 كان حلما
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 بيت نسكن اليه..

 يطل على فلسطين الحزينة
ً
 ..كان حلما

 ..كان كتاب كتبنا فيه أجمل ذكرياتنا.. وفرحتنا بفلذات القلب

يلتحم العدو بين جنباته وجدران .. لن يوليووجاء العدوان ليلة الثانية عشرة م

 بيتنا الجميل...

التحمت بالسالح األبيض أرواح شباب دافعت ، و معركة سالت فيها دماء املعتدي

 ..بشراسة عن بوابة الشجاعية األبّية

أنه منزلنا الحلم الذي بنيناه ليجمع شملنا ويلملم ذاكرتنا ويبعث فينا الصباح 

 ..ابي الخضر لفلسطين من الجهة الشرقيةملشاهدة التالل والرو 

 .تركوني أتحسس جراح ممتدة في هذه األرض.. و دفنوا الذكريات.. و قتلوا الحلم

 ..واليوم وبعد عام من تدمير حي الشجاعية منطقتي التي ولدت وتربيت في ربوعها

 للمرة الثالثة 
ً
ذهبت للغوص في ركام ذكريات بيتنا ذلك الحلم الذي أصبح أنقاضا

 .!.كانت القاضيةو 

وُيقتل الحلم في  ؟فهل وسط هذا الخراب يستطيع األنسان أن يحيا دون ذاكرة

 ؟قلبه كي يستمر في البقاء

8/7/2015 

 



 

 
 
 
 وفاتهامرضها و
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. وظنت راوية كما املرات 2016فجأة وبدون مقدمات، داهمها املرض في أوائل عام 

السابقة أنها ستهزمه بإذن هللا. قاومت وقاومت. ووقف الجميع بجانبها، بناتها وزوج 

ورفيقة عمرها الحاجة مفيدة  الشوا وابن عمها عزام الشوا جاسموابن عمها ابنتها 

وجميع واملوظف بمكتبها هالل املصري ي ومدير مكتبها املخلص أيمن العوض 

املقربين. وعلى مدار حوالي عام ونصف، بقيت تتلقى مختلف أنواع العالج والعناية، 

 وتنقلت خاللها بين املستشفيات. وعانت فيها ما عانت وتحملت الكثير.

ومن باب األمانة، ل بد أن نذكر في هذا املقام الوقفة النادرة التي وقفها بجانب 

وأيمن العوض ي، طيلة فترة املرض، وما تطلبه  (1)يدة راوية كل من جاسم الشواالس

 ، وقاما بواجبهما هذا بحب وإخالص وتفان.من جهد ووقتذلك منهما 

                                                           

جاسم عصام ياسر رشدي الشوا. نشأ وترعرع ويقيم وأسرته في مدينة غزة. درس الطباعة في  (1)

، ثم بدأ عمله الحر في الترجمة الكتابية  25أملانيا وعمل في مجالها ملدة 
ً
من اللغة العربية عاما

من نجالء ابنة السيدة راوية الشوا. كانت عالقة جاسم  2010لإلنجليزية والعكس. تزوج في عام 

 حتى قبل الزواج من ابنتها إذ كان بمثابة البن والصديق الذي يزورها 
ً
بالسيدة راوية مميزة جدا

ينة حيث كانت تسكن. وكان ويساندها في مواقف هامة مثل أيام الجتياحات اإلسرائيلية شرق املد

من األشخاص الذين تحرص وتسعد السيدة راوية بالجلوس معهم وقضاء أوقات طويلة في الحديث 

حول تاريخ غزة وتاريخ العائلة وذلك لهتمام جاسم في تاريخ غزة العريق. رافق جاسم السيدة راوية 

 ع ابنتها.في أصعب أيام مرضها ورافقها إلى املستشفى عدة مرات بالتبادل م
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 راوية الشواهذه الصورة في الشهور األولى من مرض السيدة 

والطيران أتت عليها بعض الفترات الباعثة على األمل، فكنت تراها تحاول التحليق 

مرة أخرى واستعادة حيويتها املعهودة، فتعود للقراءة ومتابعة األخبار والنقاش 

والسؤال عن كل ش يء. وكم كانت مشتاقة أن تتماثل للشفاء بشكل كامل، للدوام 

في مكتبها، ومتابعة عمل الجمعية، واللتقاء باألصدقاء واملعارف والسياسيين 

 حر الذي تعشق.واملثقفين، والستمتاع برؤية الب

هذه رغبتها(، وبدأُت كانت انتهزنا فترات التحسن، وكثفت الزيارات لها في البيت )و 

أدون وأنا أتحدث معها في أفكار هذا الكتاب، وكان األمل أن نتمكن من إصداره في 

 حياتها.
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 الوفاة

  شاءت
ً
، وشهد شهر يونيو/ حزيران تراجعا

ً
 فشيئا

ً
إرادة هللا أن تتدهور صحتها شيئا

 في صحتها، إلى أن أسلمت الروح إلى بارئها يوم الثنين املوافق للثالث من 
ً
خطيرا

م. وتم تجهيز الجنازة وخروجها من بيت والدها التاريخي الذي 2017يوليو/ تموز 

 طفولة وصبا راوية.شهدت غرفه وردهاته وحديقته ذكريات 

، عائلتها، وأقاربها، وأصدقاؤها، وزمالؤها في 
ً
وكان وقع الخبر على الجميع صادما

املجلس التشريعي وفي العمل السياه ي والخيري، الجميع هب للمشاركة في الصالة 

عليها بمسجد الكتيبة )الشيخ زايد( واملشاركة في التشييع حيث تم مواراة جسدها 

 مقبرة الشهداء )شرق مدينة غزة( حيث مرقد زوجها من قبلها.الطاهر الثرى في 

 

 الدين همام وعالء أخوأها شاركةبم، التاريخي العزاء في بيت والدها وأقيم سرادق

 ،جاسمو  ،عزامها السادة : امعمأ اءبنأو  )اللذين قدما على عجل من الخارج(

ه وباسل، ،، وحازم، ونوافوفيصل ،الناصرو  جماهير قطاع غزة اآللف من  وأمَّ

يتقدمهم رئاسة املجلس التشريعي وأعضاؤه وقادة مختلف الفصائل واألكاديميون 

وقفت السيدة راوية  ذينواملثقفون والسياسيون والصحفيون والناس البسطاء ال

إلى جانبهم. وغص بيت العزاء بمئات األكاليل، وتلقت األسرة برقيات التعزية من 
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 ودوليين، وفي مقدمتهم الرئيس الفلسطيني قادة ومسؤولين كبار، فلسطي
ً
نيين وعربا

 محمود عباس "أبو مازن".

حيث تم استقبال مئات املعزين يتقدمهم  رام هللا مدينة فيعزاء بيت أقيم لها كما 

كبار املسؤولين في السلطة الوطنية وأعضاء املجلس التشريعي وقادة العمل الوطني. 

حيث توافد لتقديم عمان  رة في العاصمة األردنيةكذلك فتح بيت عزاء للراحلة الكبي

 واجب العزاء كثير من األقارب واألصدقاء واملعارف.

    

محمود  الدكتور والنائب  حمد بحر النائب األول لرئيس املجلس التشريعيأ الدكتور 

 في مسجد الكتيبة بعد الصالة على املرحومة  الزهار 

 

 الشوا الثرى في مقبرة الشهداء شرق غزةمواراة جثمان املرحومة راوية 
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وبعد مرور أيام العزاء الثالثة، أقام املجلس التشريعي في غزة حفل تأبين، مساء 

، بحضور أسرة الفقيدة بمن فيها بناتها وشقيقاها 6/7/2017الخميس املوافق 

السيدان همام وعالء الدين، والسيد إسماعيل هنية رئيس حركة حماس، 

بحر النائب األول لرئيس املجلس التشريعي، والدكتور حسن  والدكتور أحمد

 الدكتور  خريشة النائب الثاني لرئيس املجلس التشريعي )عبر الهاتف( والنائب

 عن أعضاء من كتلة فتح البرملانية، والنائب جميل 
ً
إبراهيم املصدر ممثال

 عن قائمة أبو علي مصطفى، والنائب الدكتور محمود 
ً
الزهار املجدلوي ممثال

رئيس كتلة التغيير واإلصالح، وعدد من النواب، وعدد من قادة فصائل العمل 

 د حينها.سيد عزام الشوا محافظ سلطة النقالوطني. وألقى كلمة العائلة ال

   

 صور من حفل التأبين الذي أقامه املجلس التشريعي

 :ومما قالوه في تأبينها

 د. أحمد بحر:

 واإلخالص والتفاني في خدمة شعبها، وكانت من الوطني  شكلت عنوانا للعمل
النساء التي ساهمت في خدمة شعبنا في املجالت السياسية والثقافية 
والجتماعية، فقد كانت امرأة قيادية شجاعة ذات أخالق عالية وظلت على 

 صلة بشعبها وقضيتها.
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 ،من كيانها وشغلها الشاغل 
ً
 عاشت للقضية الفلسطينية بروحها وشكل جزءا

إننا في املجلس التشريعي نسجل الدور املميز الذي مارسته الفقيدة الرائدة في 
 مضمار العمل البرملاني والوطني والثقافي والجتماعي.

  الفقيدة الشوا مارست دورها البرملاني من خالل عضويتها في املجلس التشريعي
 إلى جنب مع إخوانها النواب في املجلس التش

ً
ريعي واتسمت األول والثاني جنبا

 عالقاتها معهم بالود واألخوة والتعاون املشترك.

  ومارست دورها الجتماعي من خالل تقديم يد العون واملساعدة لجيل الشباب
والفقراء واملحتاجين عبر العمل املؤسساتي الذي كانت تديره وتحاول من 

ت خالله التخفيف عن أبناء شعبنا قدر اإلمكان في ظل التضييق واإلجراءا
 الصهيونية وأشكال الحصار التي مورست على شعبنا.

  كان لها في العمل الثقافي نصيب كبير، فكانت كاتبة بارعة تحسن طرح أفكارها
ومناقشة قضايا شعبنا في ظل التحديات والظروف العصيبة التي مرت بها 

 القضية على مر العقود املاضية.

 أت فيها الفقيدة الراحلة تفسر إن البيئة األسرية والخلفية العائلية التي نش
طبيعة حبها لشعبها وانتمائها لوطنها وقضيتها، فإن والدها املرحوم الحاج رشاد 
الشوا شخصية وطنية معروفة وصاحب قضية وطنية وأدوار مشهودة، 
وزوجها املرحوم عون الشوا شخصية وطنية معطاءة عملت لخدمة شعبنا 

 وقضيته.

 الوطنية من خالل مواقفها الثابتة تجاه عدالة عنوانا للوحدة  كانت الفقيدة
 قضيتنا.
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 عزام الشوا:أ. 

  ُيحتذى به للمرأة الفلسطينية بل 
ً
 بارزا، ونموذجا

ً
 وطنيا

ً
فقدنا برحيلها علما

واإلنسان الفلسطيني، الذي عاش ومات من أجل مجتمعه ووطنه وشعبه، 

الشوا، الذي كان حيث أكملت بكل وفاء مسيرة والدها املرحوم الحاج رشاد 

 له دور بارز في التاريخ الحديث لغزة وفلسطين.

  كان محور نشاطها يتمثل في اإلنسان الفلسطيني وكيفية تخفيف املعاناة عن

كاهله بعد كل هذه السنوات من الحتالل وممارساته وإجراءاته الهادفة 

 لقتالع اإلنسان من أرضه وتاريخه وثقافته.

 ة والواضحة ضد النقسام وكل ما يمس باملصلحة عبرت عن مواقفها الصريح

العامة، وواصلت جهودها من أجل خدمة أبناء الشعب الفلسطيني في شطري 

 الوطن، بما تملكه من عالقات جيدة مع جميع األطراف.

  ركزت في مواقفها وكتاباتها على القضايا الداخلية والحوار الوطني، واهتمت

 .بقضايا السرى في سجون الحتالل

  كانت ترى أن عودة اللحمة والصف الوطني أولوية مهمة لشعبنا، حتى نتمكن

 من مواجهة التحديثات التي يشكلها استمرار الحتالل وممارساته العدوانية.

 د. حسن خريشة:

  التقيت بالنائب الفقيدة راوية الشوا وعملنا معها في لجنة الرقابة وشكلنا كتلة

 برملانية تحت مسمى التحالف ال
ً
ديمقراطي، وكانت الشوا رئيسة الكتلة تكريما

 للمرأة الفلسطينية لجهودها في خدمة 
ً
 للعرف السائد وتكريما

ً
لها وكسرا

 قضيتنا الفلسطينية.
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  كان لها مواقف وطنية في مراحل عملها البرملاني، ولم تتردد في مالحقة ملفات

ملواجهة، الفساد والعتقال السياه ي، وكانت جريئة شجاعة قادرة على ا

وعرض عليها وزارات في حكومات متعددة، وكانت ترفض لقناعتها أن ساحة 

 املجلس التشريعي أوسع وأرحب وأقرب للناس في استرداد الحقوق.

 إبراهيم املصدر:د. 

  وقامة عالية يصعب تعويضها، كانت ،
ً
 وطنيا

ً
فقدت الحركة الوطنية رمزا

إلى موروث عائلي محترم، واكبت راقية في وطنيتها وفلسطينيتها، وهي تستند 

 القضية بجميع مراحلها، وتركت بصمة واضحة املعالم في التاريخ الفلسطيني.

  أنها ابنة رشاد الشوا، وزوجة املهندس عون الشوا، وكانت راقية 
ً
يكفيها فخرا

في خالفها مع اآلخر خاصة في الهم الوطني، وكانت صاحبة مصداقية عالية، 

بقيت تعيش معاناة أبناء شعبنا بكافة أشكالها وصورها ولم تترك قطاع غزة و 

 التي ل تخفى على أحد.

 جميل املجدالوي: .أ

  عند انعقاد املجلس الوطني الفلسطيني خارج  1996تعرفت عليها في أيار مايو

فلسطين في الغربة التي عشتها خارج قطاع غزة الذي غيبت عنه مجبًرا، ومنذ 

بيننا وكانت تتعزز عندي قناعة بأن أم ذاك الحين تواصلت الحوارات 

السعدي مخلصة لقناعاتها ومخلصة ملجموعة من املواقف وملنظومة من 

 القيم الوطنية التي تحملها بأمانة.

  تمسكت الفقيدة بالوحدة الوطنية، وعملت طيلة مسيرتها من أجل الوحدة

 حتى قبل النقسام، وكانت تعمل لتفعيل الديمقراطية الحقيقية.
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 ت الراحلة الشوا حريصة على تعزيز الطاقات والثقافة الوطنية.كان 

 .الوفاء للفقيدة راوية الشوا يكون في التمسك بالقيم التي عملت من أجلها 

 د. محمود الزهار:

  الحديث عن الراحلة الشوا يحتاج لساعات طويلة. إن من يلتقيها كان يشعر

ت عبارة عن نبتة صالحة من أنه أمام قامة وطنية وقيمة اعتبارية كبيرة. كان

 .عائلة أصلها طيب، وأسرة محترمة

  نستذكر املواقف الوطنية لوالدها املرحوم الحاج رشاد الشوا، ودوره الريادي

 في خدمة الوطن والشعب والقضية.

  كانت الراحلة بمثابة شخصية كريمة عظيمة تستطيع أن تفرض احترامها على

القضايا. كانت شمعة تض يء  الجميع حتى وإن اختلفت معها في بعض

مجتمعنا الفلسطيني، وتستحوذ على احترام وثقة الفقراء واألغنياء في آن 

 .واحد

 على وفاتها، نظمت جمعية مجموعة غزة للثقافة 
ً
وبمناسبة مرور أربعين يوما

والتنمية وأسرة الفقيدة، حفل تأبين في مركز رشاد الشوا الثقافي بتاريخ 

سرة والدكتور أحمد أبو هولي عضو املجلس التشريعي ، بمشاركة األ 12/8/2017

 عن السيد الرئيس محمود عباس، والدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس 
ً
ممثال

 عن القوى الوطنية 
ً
املجلس التشريعي، والنائب جميل املجدلوي ممثال

واإلسالمية، وعدد من النواب، وشخصيات وطنية وعامة. وألقى كلمة العائلة 

، بينما ألقت السيدة سلوى ساق آنذاك د عزام الشوا محافظ سلطة النقدالسي

 هللا أمين الصندوق كلمة الجمعية.
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غزة  مجموعة أقامت جمعية (2018يوليو وفي الذكرى السنوية األولى لرحيلها )

، حضرته األسرة وأعضاء الجمعية والعديد من 
ً
 تأبينيا

ً
للثقافة والتنمية حفال

 األصدقاء.

 
 

 



 
 

 

 
 كلمات لها معنى –ئها رثا في
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  الكاتب واملثقف األسير املحرر عبد هللا الزق  راوية الشوا من قبل رثاء

في  الشخصية على صفحته -4/7/2017أي بتاريخ - بعد يوم من وفاتها)نشره 

 (برتبة رجل، بعنوان رثاء امرأة 21/11/2021، ثم أعاد نشره بتاريخ الفيس بوك

راوية الشوا بنت الحاج رشاد الشوا وزوجة الرجل الذي خدم غزة من خالل 

جسدت غزة  يالت األصول راويه الشوا بنت  .عون سعدي الشوا ةه للبلديرئاست

 .األقح الشجاعيةفكانت بنت غزة قح وبنت 

ليست  الفلسطينية املرأةن أثبتت أالعام و  الشأنخدمه ي حياتها ف ةعاشت راوي

تمثيل الناس  فياستطاعت النجاح  ةفيها وبكل شجاع ةبل فاعل ةعلى هامش الحيا

صفارا أاملجلسين املنتخبين التشريعيين فلم تكن صفرا على شمال الرجال بل  في

 .خت رجال فى غزةأو كما يقال أعلى يمينها 

ل قو أبيها فورثت العتداد بنفسها شهامة وطيبة وحنانا وكدت أشربت من ماء 

كثير  يبل فلسطينها وشعبها كله ساهمت ف غزتها فحسب مندوبة ل ةراوي .رجولة

منبرا  بتأسيسهامنبرا للشباب  والثقافةن ترفع للعلم أعمال الخير وحاولت أمن 

تجديد وترسيخ  فين تساهم اقادرة  الفلسطينية املرأةن أ ثبتت من خاللهأثقافيا 

 .بفلسطين املحيطةللمؤامرات  الشبيبةوعى 

وقف زوجها بجانبها مؤيدا  يالتصويت على تعديل امليثاق الوطنذكرها حين تم أ

 الوطني.ي تعديل لهذا امليثاق أمكانها رافضه  فيللتعديل بينما تسمرت 

 أو  الكبيرةحترم هذه القامه أكم كنت 
ً
 القوية الفلسطينية أةللمر  راها نموذجا

وباتساع قلبها وبطيبة وجدانها وحنوها على  الفذة العقليةبشخصيتها وبقدراتها 

 اآلخرين.



  |127  | 

 

رشاد سعيد  ةراوي الطيبة األميرةماتت  .لم يمت ةماتت راوية ومن يترك هكذا سير 

 .قلوب من يعرفها يبدا فأالشوا ولكنها لم تمت 

ولم ة نها نائمأمرافقتها  فأخبرتنيبادلها تحية العيد أ لكياتصلت عليها قبل يومين 

 بإذن الجنة في األبديراويه تيهئ نفسها للخلود  األختن أن كلماتها لها معنى أفطن أ

كال املجلسين املنتخبين  يف واملمثلة الكبيرة ختواأل  الكاتبةرحم هللا  .هللا

 .م سعديأ لى جنان الخلد ياإ. ةالتشريعيين راوي

 .بيها ونقطهأراويه الشوا هى بنت 
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الدكتورة غانية ملحيس الكاتبة والباحثة كلمة  

(2018)غزة، يوليو  اوفاتهالسنوية األولى ل ذكرى الفي حفل    

 الغياب على عام بعد لحضورك أحوجنا ما....   الشوا راوية

 الشوا،  راوية املتميزة   الصديقة   غياب عن   الحديث من النفس على أصعب ليس

  الفرحة وطلتها رحيلها، على عام مرور رغم طاغيا يزال ما حياتنا في فحضورها

  سفر على  نهاأب لالعتقاد تدفعك  اللحظات حلكأ في حتى تفارقها  لم  التي والبسمة

 .  قريب لقاء  سيعقبه

 العريقة، الوطنية العائلة سليلة رستقراطيةاأل  للسيدة  املتفرد النموذج...   راوية

  اغتياله على الكون  تضافر حر سّيد وطن في بعيشها والحاملة للحياة العاشقة

 الخيارات تعدد يغرها لم. األرض بقاع في وتشتيتهم ديارهم من أهله   واقتالع

 األسرية مسؤولياتها ورغم الذكور، متعددة أسرة في األنثى كونها ورغم أمامها،

 من نفسها تعف لم. فتيات ألربع وأم أعمال وسيدة شريكة كزوجة الكبيرة

 عز في الكويت من أسرتها مع العودة فآثرت الحقة، املواطنة ممارسة مسؤولية

 والبقاء غزة، قطاع إلى املاض ي القرن  من السبعينيات منتصف في النفطية الفورة

 رشاد الوطني الزعيم والدها مقدرة واكتسبت األسير، القطاع في شعبها أبناء مع

 بالجماهير، العضوي  واللتحام القيادة متطلبات بين املثلى املواءمة على الشوا

 والدفاع احتياجاتهم وتأمين مناعتهم وتقوية صمودهم لتعزيز أمكن ما والسعي

 إرثه على الحفاظ مسؤولّية رحيله بعد وتحملت. وخارجيا محليا حقوقهم عن

. قيادة الثري 
ً
 وعطاءا

 واحدة، امرأة في متميزات نساء ملجموعة فريد اختزال املتميزة، اإلنسانة راوية

 وسيدة الناجحة، األعمال وسيدة واملسؤولة، الحاضرة واألم الشريكة، الزوجة
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 وتداخل لوحدة الواعية وشعبها لوطنها املنتمية واملثقفة املرموقة، األنيقة املجتمع

صال والتحّرر  الحرية قضايا
ّ
ة، بأبعادها الوطنّية جوانبها وات

ّ
ة كاف ياسيَّ  الّسِ

ة ة والجتماعيَّ  السياسية واملواقف الرأي وصاحبة والثقافية، والقتصاديَّ

   .والتطويع الخضوع على عصية لفتة بجرأة بالحق املجاهرة الشجاعة،

. املظلومين عن والدفاع الفقراء قضايا وتبنت الفلسطينية، للقضية حياتها نذرت

   باألخطاء والتوعية للتعبير أداة املسؤولة الحرة والكلمة الصحفية الكتابة وجعلت

 خاضتو  لتحملها فتصدت تشريف، ل تكليف املسؤولية بأن آمنت. واملخاطر

 هتراكم ما على وراهنت مستقلة، كمرشحة التشريعي املجلس لعضوية النتخابات

 شعبها مع وعاشت. متتاليتين مرتين الرهان وكسبت وشعبي وطني رصيد من

 وخصوصا عليها، لالطمئنان نهاتفها كنا وعندما حروبه، كل الصامد ملناضلا

 زاوية كل تصميم على حرصت لذيا املدمر الجميل منزلها صور  طالعتنا عندما

 الخسائر على الحزين صوتها جاء. بعد بها تهنأ لم ومعمارية فنية تحفة وشكل فيه

 تحت منا من أنستنا لدرجة أزرنا تشد أن على وحرصت القطاع، ألهل الجمعية

 القصف.

بالبقاء،  متمسكة القوة، قح على الحق قوة تفوق  بحتمية يقينها على وبقيت  

 للفساد بصالبة التصدي وواصلت بها، آمنت التي والقضايا للمبادئ مخلصة

 وأدارت املواطنين، وحقوق  والحرية للوطن انحيازها واستمر والفاسدين،

 السواء. على واألصدقاء الخصوم احترام أكسبها ما ورقي، بوعي خالفاتها

 للكبرياء تجسيدو  كبيرة واجتماعية ثقافية وقيمة وطنية قامة الشوا، راوية

 باحترام وحظيت أعلى، مشتركا وطنيا قاسما الدوام على شكلت الفلسطيني،

 األجيال ثقة وكسبت عالية، بمصداقية وتمتعت كافة السياسية األطياف

 السواء. على واألغنياء والفقراء والفتية، املخضرمة
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 فارقة عالمة الثرية ومسيرتها العطرة ذكراها وستبقى والسكينة، الرحمة لروحها

 .املتتابعة الفلسطينية لألجيال إلهام ومصدر

  

، في اليوم التالي لوفاتها رثت راوية الشوا كما أن الدكتورة غانية ملحيس

 (4/7/2017 –في اليوم التالي لوفاتها  (1) تم نشره في موقع أمد لإلعالمبمقال 

 بعنوان: 
ً
 راوية الشواوداعا

الرحيل. فأنت  على عصية ستبقين إنك لقلت الخلق جميع على حق املوت أن لول

 الفلسطينية. أرستوقراطية السياسية الساحة تعتده لم خاص نموذج سيدتي يا

ة،
ّ
مارس املظهر، أنيقة الطل

ُ
ذكوري  مجتمع في الرجال وتنافس باقتدار األعمال ت

  .الخشونة شديد

 فعالية الغزي  حضوره فاق والد لتركة املتمكن الوارث بسالسة السياسة تمتهن

 ولم الفصائل، باستقاللية لم يحدها طغيان وتمارسها والتنظيمات، األحزاب

 .العام العمل يمارس الذي العمر شريك مع املواقف في التباين ينتقصها

 حفل زمن في الطاغي حضورك وبقي الحتواء، على العصية السيدة فبقيت

 ألربع الداعمة الصديقة واألم الشريكة الزوجة وبقيت الكبار وسطوة بحضور 

 .الفريد النموذج ذات تكرار إلى يتطلعن فتيات

 بمباهجها من بالتمتع اللبنانية أمك عن املوروث وولعك للحياة حبك يمنعك ولم

هلها ومعايشة الحبيبة غزة في البقاء
 
    الصابرين على الظلم الصامدين الطيبين ا

  واألغراب. واألعراب األهل من املطبق عليها

                                                           

(1) https://www.amad.ps/ar/post/180638 

https://www.amad.ps/ar/post/180638
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 البيت، على أتى الذي القصف تحت تارة حروبها، كل عناء مكابدة على فحرصت

 غضبا، الهادر بحرها حزينة بعيون  غزة لترقب أبراج أحد تعلو شقة من وأخرى 

  ترك الذي شعبها املتعب بقلبها ولتحتضن
ً
 .ضده الكون  تحالف يواجه وحيدا

 آل ولعموم ومفيدة ونجالء وندى وهناء والسكينة، ولسلمى الراحة سيدتي لروحك

 العزاء. خالص فلسطين شعب وعموم غزة وألهل الشوا
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 بعنوانمقال الكاتب األستاذ ممتاز مرتجى 

...   غزة تودع سيدة مناضلة لها باع طويل في السياسة والعمل االجتماعي "

اقية واملتوازتة   "راوية الشوا اإلنسانة املثقفة و الر

منها جريدة الصباح  ،، في عدة صحف ومواقع5/7/2017)نشره بتاريخ 

 ((1)الفلسطينية

 
ً
ما يعرف النسان قيمة شخص بعد غيابه وفقدانه خصوصا في ظل مشاكل  كثيرا

راوية رحمها هللا شخصية فلسطينية لها حضور  واألستاذة الحياة ومشاغلها،

عديدة من املكانة سياه ي واجتماعي كبير حيث أن شخصيتها صقلت بمكونات 

رث السياه ي والجتماعي والثقافي واإلنساني باإلضافة إلى كلماتها الجتماعية واإل 

حمه ن والدها ر أنها تنتمي إلى عائلة عريقة و أصحيح  بداعاتها الخاصة.إومواهبها و 

هللا كان شخصية سياسية واجتماعية ذات حضور مرموق وهو الحاج رشاد 

الشوا رحمه رئيس بلدية غزة األسبق وكذلك زوجها السيد عون الشوا رحمه هللا 

يضا بلدية غزة فترة من الوقت...كل هذا وغيره لم يمنع الراحلة راوية أوالذي ترأس 

والتي تعرضت بسببها في بعض  من أن تثبت نفسها بكلماتها ومواقفها الجريئة

األحيان إلى األذى والنقد الالذع والتعليقات الساخرة من بعض ذوي الرؤية 

املحدودة والنظرة الساذجة لألمور. الحياة السياسية والجتماعية تكسب 

صاحبها خبرة ودراية باألشخاص والهيئات واألطر الفكرية والسياسية والثقافية 

 
ً
األستاذة راوية سعة معارفها وامتداد عالقاتها واحترام  عن ومن هنا كان معروفا

و حركات ومؤسسات. تحدثت أاآلخرين لها سواء كانوا شخصيات مستقلة 

األستاذة راوية في كافة القضايا السياسية والجتماعية والفكرية والثقافية 

دثت تح واستقطبت حولها نخبة من املثقفين واملفكرين لتبادلهم الرأي واملشورة...

                                                           

(1) http://alsbah.net/new1/modules.php?name=News&file=print&sid=37608 
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تحدثت  عن معاناة الناس ومشاكلهم وتحدثت عن النقسام ونتائجه املأساوية...

خر بوست لها آوتحدثت في  عن النفالت األمني وتجاوزات بعض أصحاب النفوذ ،

على صفحتها عن اإلجراءات التي اتخذتها السلطة تجاه غزة واعتبرت ذلك ل يحل 

حقوق املوظفين الذين ل ذنب لهم عادة الخصومات و إمشكلة النقسام وطالبت ب

 
ً
ستمع عن مآثر السيدة راوية أما كنت  فيما يحصل من مناكفات سياسية. وكثيرا

ومواقفها النبيلة من الصديق محمد العجلة والذي كان من أهم الشخصيات 

ن تسمع أحدثني ذات يوم أن السيدة راوية تحب  املثقفة املقربة لألستاذة راوية...

صحاب الرؤى والثقافات حتى ولو اختلفت أللجميع وتناقش الجميع وتتعرف على 

خبرني ذات يوم أن السيدة راوية ومن خالل حديث أ ...األمور هي معها في بعض 

نها تريد مقابلتي أمعها عن الثقافة والفكر ومن خالل استعراض بعض األسماء 

 أوبعد  محترمة ومثقفة،نسانة طيبة و إفقلت له يسرني مقابلتها فهي 
ً
 يام وتحديدا

يمن العوض ي أستاذ ذا باأل إذا بجوالي يرن و إو  5/10/2011ربعاء في صباح أل يوم ا

مدير مكتب السيدة راوية يخبرني بأن األستاذة راوية موجودة في مكتبها في السامر 

 ذهبت ووجدتها في مكتبها وحولها طاقم كبير من مكانية ملقابلتها...إوأنه هناك 

املوظفين يعملون معها...استقبلتني بكل احترام وتناقشنا في قضايا عديدة منها 

الثقافة املجتمعية والوعي املجتمعي ووسائل التواصل الجتماعي الحديثة وأثرها 

في نشر الوعي والثقافة ثم عرج النقاش إلى مواقف من سيرتها األدبية والسياسية 

رسل أواملثقفين مثل الشاعر نزار قباني الذي  وعن عالقاتها املميزة بكبار األدباء

عتين . انتهى اللقاء يومها بعد أكثر من سا1988لها رسالة تعزية بوفاة والدها عام 

جدني أمام سيدة وامرأة غزية مميزة مثقفة ومستنيرة من الحوار الهادف والبناء أل 

يفتي القدس وكاتبة باحتراف حيث كنت أقرأ مقالتها في مطلع الثمانينات في صح

 أخبرتها خالل الحوار أوالنهار و 
ً
 نني من املتابعين ملقالتها وكتاباتها منذ كنت طالبا

ديبة األمر الذي أدخل أفي الثانوية العامة وقلما كنا نجد آنذاك امرأة كاتبة و 

السرور على قلبها. ونحن نودع سيدة وامرأة من سيدات ونساء فلسطين نحيي 
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صدقائها ومعارفها بوفاتها فلقد كانت أنا وعائلتها وكل متأروحها ونعزي شعبنا و 

ل إحقا امراة فلسطينية مناضلة ومهمومة رغم الرفاه والرغد واملكانة التي تعيشها 

 
ً
ن يتم الستفادة من آرائها أمل آ لى جانب شعبها ووطنها...إ أنها كانت منحازة دوما

ا على صفحتها على خر منشور لهآولعل  التي تصب في مصلحة وحدة شعبنا ،

الفيسبوك والذي كان بمثابة رسالة للحكومة الفلسطينية تطالبها بالعدول عن 

اإلجراءات التي تم اتخاذها ضد غزة من أهم الرسائل التي وجهتها وكانت رسالة 

ستاذة راوية ل نملك أقوية نابعة من الشعور باملعاناة واملسئولية. ونحن نودعك 

سرتك وعائلتك وشعبك أهللا بواسع رحمته وعوض عنك  تغمدك ل الدعاء...إلك 

 
ً
 ليه راجعون.إنا إنا هلل و إوستبقى بصماتك في ربوع فلسطين...و  ...خيرا

 

 

 

  

 



 
 

 
 

 حقمال
 

 ورفيقتها بنات السيدة راوية الشوا 

  كتب ورسائل  
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 ورفيقتها بنات السيدة راوية
 

 األب األسرةكيف تأثرت راوية الشوا ب ذكرنا في الصفحات السابقة
ً
، وتحديدا

والزوج والجد، وفي الصفحات اآلتية سنرى ثمرة الزرع الذي غرسته راوية وزوجها 

والذي أثمر أربع بنات متعلمات ومثقفات، مسكونات بالحس الوطني والجتماعي 

ستاذة والعمل العام، وهن: الدكتورة سلمى، والسفيرة هناء، واألستاذة ندى، واأل 

 نجالء.

كما ل يفوتنا، أن نذكر باعتزاز، رفيقة درب السيدة راوية الشوا، التي رافقتها منذ 

 الطفولة، الحاجة مفيدة غريب حفظها هللا.
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سلمى الدكتورة  

 
 هو وترتيبها( السعودية الكويتية الحدود على تقع مدينة) الخفجي في سلمى ولدت

من ستة  أكثر العيش له يتسن لم سعدي األكبر األخ ألن الثاني هو الحقيقة) األول 

 . األدلبي سلمى السيدة والدتها أم اسم على سلمى سميت وقد( أيام
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 في وهي غزة إلى رجعا الوالدين ألن أخواتها من واحدة أكثر الخفجي سلمى تذكر

 األقارب مع حميمية العالقات كانت كيف تذكر وهي عمرها من السابعة

 والدتها أسستها التي املدرسة في درست وكيف صداقات كونت وكيف واألصدقاء

 العالم بلدان أسماء يعلمها والدها كان كيف وتذكر". الزهور  مدرسة" الخفجي في

 وتذكر عمرها من بالرابعة وهي قلب ظهر عن تحفظها كانت وكيف وعواصمها

 بالسنين والتعليمية املعنوية الناحية من الدعم كل تدعمها الوالدة كانت كيف

 تنس ى ول. والنطواء للخجل تميل كانت حيث بالنفس الثقة لتعطيها خاصة األولى

 دون  شكوى  أي لها تترك ول العتناء أشد بها تعتني مفيدة الحاجة كانت كيف

 ملدة البتدائية غزة مدرسة سلمى دخلت غزة إلى العائلة رجعت وعندما. معالجتها

  معنى لدأها التجربة هذه وتركت سنة
ً
 . للوطن الرجوع يعنيه ما وهو عميقا

 املدرسة ودخلت القدس في األملانية شميدت مدرسة إلى إرسالها الوالدان قرر  ثم 

 هذا أخد تم ولكن ولوالدأها، لها عائلتها عن البعد صعوبة من بالرغم الداخلية

 لهن يؤمّن  حتى للبنات خاصة التعليم بأهمية الوالدين إيمان من نابع ألنه القرار

 
ً
  مستقبال

ً
 أو األسبوع نهاية بعطلة القدس يزورون األهل وكان. بالفرص مليئا

 بدأت قد األصغر أختهم ندى وكانت(. لها هناء أختها انضمت ثم) لزيارتهم هي تذهب

 رجوعهما عند ولدت فقد نجالء أما األثناء، هذه في الخاصة بتجاربها وتمر تكبر

 طفلة بوجود الستمتاع من مكنهما مما الداخلية، املدرسة إقفال بسبب لغزة

  حيوية البيت مألت حيث بالبيت صغيرة
ً
 .ومرحا

 وقد الثانوية من تخرجها حتى الريس بشير بمدرسة ذلك بعد سلمى التحقت

 والدأها تجربة وعايشت النتفاضة اندلع قبل املدني العصيان أيام عايشت
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 أخواتها وحياة حياتها على أثرت التي املحاولت هذه في كثب عن شاركا اللذين

 الوالد تخرج حيث بالقاهرة األميركية الجامعة إلى والداها أرسلها ثم. كبير بشكل

 هذه من اآلخر هو تخرج الذي رشاد الحاج جدها أيضا ودعمها شجعها وقد منها

 . والحاسوب القتصاد هناك ودرست الجامعة

 وكانت بدأت قد النتفاضة كانت ولكن العمل ملزاولة لغزة رجعت تخرجها وفور 

 في بالعمل وعدها قد كان الذي وهو توفي، رشاد جدها وكان. ضئيلة العمل فرص

 تجمع كيف ورأت األثناء هذه في النتفاضة وعايشت. عمله مجالت من مجال

 ولكنها. املهولة التضحيات من بالرغم سام هدف على وتوحدوا الفلسطينيون 

 عملت حيث الفرصة لها وسنحت عمل على للحصول  للقاهرة للرجوع اضطرت

 عندما لغزة رجعت ثم استشارات شركة في النظم تحليل مجال في سنتين ملدة

 بين التنسيق في النتفاضة من الثاني الجزء أثناء وعملت. للعمل فرصة لها أتيحت

  وذلك الصحي املجال في الحكومية وغير الحكومية املؤسسات
ً
 لقدوم تحضيرا

 على تعمل كانت حيث العامة العالقات مجال في األونروا في عملت ثم وطنية سلطة

 . غزة قطاع في واملخيمات الالجئين قضية بتاريخ والصحفيين الزائرين وعي زيادة

 مجال في املتحدة بالوليات نيويورك في املاجستير لدراسة بعثة على حصلت ثم

 والداها لها أقام وقد وتزوجته اليونان من شاب على هناك وتعرفت. اإلدارة علم

 بجماله اإلشادة عن الضيوف يتوقف ولم هدمت التي الفيال في مهيبا عرسا

  تقيم حيث اليونان في للعيش انتقلت ثم. وترتيبه
ً
 عشر الخامس في ابنة ولها حاليا

 . عمرها من
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 وكان. السياسية للعلوم لندن جامعة من الدكتوراه أكملت زواجها بداية في

 الضفة مناطق خاصة فلسطين في املدني املجتمع تكون  كيفية هو بحثها موضوع

 والتدريب واألبحاث بالتدريس عملت ثم. الفلسطينية السلطة قدوم بعد وغزة

 .البشرية املوارد وتنمية

 وتقوية العربية والثقافة الفلسطينية القضية أجل من لليونان قدومها منذ عملت

  بالشتات الفلسطيني املجتمع
ً
 ضمنها ومن بيتها في تعلمتها التي للمبادئ تطبيقا

 في الكتابة على اآلن تركز وهي املجالت هذه في كتابات ولها. بوطنها ارتباطها

 تجربتها وعن باملكان وعالقتها والعائلية الجماعية الهوية تخص مواضيع

 .الشخصية

 القراءة حب عنهما ورثت قد فهي دراستها إلكمال لها والدأها تشجيع تنس ى ل وهي

 التي والتاريخ والفلسفة الوالدة تحبها كانت التي والشعر األدب مجالت في والكتابة

 ل الذي الالمحدود العطاء مفيدة الحاجة ومن منهما وتعلمت. الوالد يحبها كان

  ينتظر
ً
  أو شكرا

ً
  تقديرا

ً
 تشجيعهم زودها وقد. األحوال صعوبة رغم التفاؤل  وأيضا

 وتقبل النفس على والعتماد جديدة وأماكن أوضاع في التأقلم على بالقدرة لها

 إلى خياراتها واحترام األخوات من واحدة كل لشخصية احترامهم أدى وقد. اآلخر

 املعنوي  بإرثها سلمى وتفخر. والدين كأي لبناتهم وتطلعاتهم بتوقعاتهم التضحية

 للمبادئ الحترام على املبنية الطيبة وسمعتهم وأجدادها والداها لها تركه الذي

 .الزمن مرور مع أهميتها تزداد والتي والنتماء واألخالق
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هناء السفيرة  

 
 من طفولتها 

ً
مثل أختها التي سبقتها، ولدت هناء في الخفجي، ونشأت وعاشت جزءا

الوالدان الجميلة هناك، وأكملت طفولتها في أحضان مدينة غزة، بعد أن قرر 

كان تركيز الوالدين في تربيتها وتنشئتها هي وأخواتها  العودة إلى مسقط رأسهما.
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 على التعليم، ليس فقط بمعناه الضيق الذي ينحصر في أروقة املدارس 
ً
منصبا

 بمفهومه الواسع، الذي يتأتى من خالل الحياة والتجربة.
ً
 والجامعات، ولكن أيضا

األساه ي في مدينتي غزة والقدس، وكان هدف تلقت هناء تعليمها البتدائي و 

الوالدين من إرسالها للقدس لتنضم ألختها سلمى هناك، تحصيل تعليم نوعي 

 والعتماد على الذات وصقلها.

 األمريكية بالقاهرة قسم حصلت هناء على بكالوريوس من الجامعة 1993في عام 

 تلك الفترة بدوراتاملتوسط. كما شاركت في  شرق  دراسات السياسية في العلوم

 وعلم اإلنسان، علوم القتصاد، السياسية، العلوم التاريخ، في مكثفة تدريبية

 الدول  في السياسية األنظمة حول  دراسات العربي، السياه ي الفكر الجتماع،

الدولية من  العالقات في املاجستير درجة حصلت على 2001وفي عام  .النامية

 بيرزيت. جامعة

تنوعت الخبرة العملية التي اكتسبتها هناء منذ حصولها على الشهادة الجامعية 

 وتشغيل إلغاثة املتحدة األمم وكالة مكتب عملت في 1994األولى، ففي عام 

 والقيام قانونية، بحوث بغزة، في مجال إجراء" أنروا" الفلسطينيين الالجئين

 القانونية املساعدات قسم لدى الزوار مع مقابالت وإجراء الترجمة، بأعمال

العمل. ثم عملت ملدة سنتين  وورش املؤتمرات وتنظيم املساعدة، وإعداد وبرنامج

 زيارات في مكتب الرئيس الراحل ياسر عرفات بدائرة املراسم بما يشمل ترتيب

 لشؤون العام األمين مكتب م مديرثاملستوى،  رفيعة والوفود املسؤولين كبار

 التخطيط الرئاسة. ثم عملت ملدة سنتين أخريين في وزارة ديوان لدى الرئاسة

 ملف وكان من ضمن مهامها إعداد الوزارة وكيل الدولي بمنصب مساعد والتعاون 

 املانحة، والقيام الوزارة والدول  بين األطراف واملتعددة الثنائية املفاوضات
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ثم عملت  انحين.امل من املمولة واملشاريع الدولية باملساعدات املتعلقة باألعمال

هناء في بلدية غزة ألكثر من ثالث سنوات، شغلت خاللها عدة مواقع إشرافية من 

 )وكان املهمش الشباب ومساعدة املنهي التدريب مركز بينها مدير
ً
 املركز اجتماعيا

مدير مركز تنمية موارد املجتمع متعدد ( ثم "اليونسكو" مع وثيق بشكل يتعاون 

، فمستشار رئيس مدير مركز هولست الثقافي في غزة، وكذلك األغراض بغزة

 البلدية.

 على ما تلقته من الوالدين، وعلى تمكنها من اللغة اإلنجليزية، والخبرات 
ً
واعتمادا

العملية التي كونتها وخاصة في التعامل مع الدول واملؤسسات األجنبية،  شقت 

 من عام 
ً
حينما انضمت إلى  2004هناء طريقها في مجال العمل الدبلوماه ي، بدءا

 التعاون  ملف النرويج، كمسؤول بمملكة فلسطين دولة فريق العمل في سفارة

 املؤتمرات في املشاركة ذلك في بما السياسية األحزاب شؤون ومتابعة الثنائي

 ، حيث أصبحت مستشار2008والندوات، واستمرت في عملها هذا حتى عام 

 وكانت مسؤولة عن متابعة هولندا، مملكة لدى فلسطين دولة سفير رئيس ونائب

 الجنائية املحكمة الدولية، واملنظمات األطراف، ومتعدد الثنائي التعاون  ملف

  الدولية،
ً
 في والكنائس السياسية األحزاب مع التعاون  ملف متابعة عن فضال

 دولة سفارة بأعمال والقائم أول  شغلت منصب مستشار 2015وفي عام  .هولندا

 قبرص. جمهورية لدى فلسطين

 ألبانيا. جمهورية لدى فلسطين دولة وهي تشغل منصب سفير 2019 ومنذ مارس

 .(وبنت ولد) توأم ولدأها شالتن ساتا أولف السيد من وهناء متزوجة
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ندىاألستاذة   

 

في الخفجي وترتيبها الثالثة بين أخواتها. دخلت الروضة  1972ولدت ندى العام 

حتى الصف الثالث البتدائي في غزة )مدرسة النصر  واملدرسة البتدائية
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النموذجية(. في هذه األثناء، ظهرت الحاجة للقيام بعدة عمليات جراحية لعالج 

 في غزة آنذاك املرافق 
ً
مشكلة بالرجلين. ولكن بالرغم من ذلك لم يكن متوفرا

حاجات الالزمة لها حتى تعتمد على نفسها لعدم توفر الخدمات األساسية لذوي ال

الخاصة. ومن هنا أصر الوالدان على إيجاد مكان مناسب ولو حتى خارج فلسطين 

فقرعوا عدة أبواب ومن ضمنها رومانيا املعروفة بخبرتها بالعالج الطبيعي. فذهبا 

مع ندى لهناك لستكشاف الوضع وأدخلوها في مركز للعالج ولكنها لم تبق فيه إل 

ئية التعليم وكان يركز فقط على العالج لفترة قصيرة حيث افتقد املركز جز 

الطبيعي. وكان هذا يتنافى مع هدف الوالدين وهو الجمع بين الثنين حتى يمكنها 

 في املستقبل
ً
  .العتماد على نفسها كليا

فاستمر البحث إليجاد مكان آخر مناسب أكثر فوجدوا الحل في اسكتلندا حيث 

. فدخلت ندى املدرسة كانت هناك مدرسة لها سمعة طيبة في املجا
ً
لين معا

الداخلية رغم شدة الصعوبة التي وجدتها هي والعائلة خاصة الوالدة في تقبل بعد 

املسافات في هذه السن الصغيرة. ولكن هدف الوصول إلى الستقاللية والعتماد 

على الذات كان أكبر من هذه املشاعر. وبقيت ندى في هذه املدرسة حتى تخرجت 

يمها العالي األول في كلية لإلداريين وتنقلت بين عدة وظائف في هذا ثم أكملت تعل

املجال. كانت ندى مولعة بالرجوع إلى أرض الوطن لكن ظروفها الخاصة حالت 

دون ذلك، وعوضها والدها عن ذلك باستمرارية التواصل والتصال وتعليمها 

كبير بأن تتقنها ندى وكانا يكثفان جهدهما  ماللغة العربية التي كان للوالدين اهتما

خاصة في اإلجازات الصيفية. وتعلقها ببلدها واللغة العربية دفعاها لاللتحاق 

بجامعة ادنبرة لتحصل منها على املاجستير بمرتبة الشرف في هذا املجال الذي 

يشمل الترجمة، الثقافة، الفن والتاريخ العربي. وقد ساعدتها هذه الشهادة في 
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العمل ملساعدة الالجئين عبر مؤسسات مثل الصليب األحمر واملجلس 

األسكتلندي لالجئين وعملت أيضا وتطوعت في مؤسسات أهلية تعنى بحقوق 

النسان عامة وحقوق املرأة خاصة من طالبي اللجوء واملعذبات. وهي اآلن عضو 

 .في لجنة تابعة للبلدية تركز على التسهيالت لذوي الحاجات الخاصة

تقوم ندى أيضا بحمالت لجمع األموال وكان من ضمن هذه الحمالت، حملة 

ملساندة الرياضيين الفلسطينيين ذوي الحاجات الخاصة الذي كان من املفترض 

أن يسافروا إلى لندن للمشاركة في األلعاب األوملبية الخاصة بذوي الحاجات 

ى التي تخص فلسطين الخاصة لدعم تدريبهم وتحضيرهم لها. ومن نشاطاتها األخر 

كتابتها عن عدة جوانب من فلسطين خاصة كيف كانت قبل الحتالل وتظهر 

جمالها وتحضرها وثقافتها عبر عرض الصور القديمة، كما أنها تلقي املحاضرات 

عن هذا املوضوع وتعتبر من األشخاص ذوي املعرفة والخبرة في هذا املجال في 

 .ة آرائها في هذا املوضوعإسكتلندا حيث تدعى ويتصل بها ملعرف

وهي تشعر أنها محظوظة لكونها تنتمي لهذه العائلة العريقة ولهذين الوالدين 

ألنهما وثقا بها وبقدراتها ودفعاها لبذل أقص ى جهد ممكن منها حتى تصل لهدفها 

حيث يعرف عن ندى مدى إصرارها على العتماد على النفس واملشاركة املجتمعية 

ذكر كيف كان الوالد يعلمها األدب والتيكيت وكيفية التعامل والثقافية. فهي ت

مع الناس بهدوء ودبلوماسية. أما الوالدة فهي تذكر كيف كانت تدعمها منذ نعومة 

 خاصة عندما تخرجت 
ً
أظفارها وكيف كانت هي والحاجة مفيدة فخورتين بها جدا

تمكنها من من الجامعة بدرجة شرف وحضروا تخرجها وكانوا فخورين بكيفية 

  .الحصول على هذه الدرجة رغم كونها بعيدة عن غزة وتعيش لوحدها
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وهي تشعر أنها كانت تعامل باملساواة مع باقي أخواتها وأن الوالدين واملربية 

الفاضلة الحاجة مفيدة لم يفرقوا بين األخوات مع التركيز على أهمية بذل الجهد 

 .للحصول على كل ما يتمناه اإلنسان

يء تشعر أنها تعلمته من هذا البيت هو التمسك بالوطن بالرغم من البعد وأهم ش 

والرتباط الوثيق به رغم املسافات ولهذا فهي ل تترك فرصة إلظهار عدالة قضيتنا 

في كل املنابر املتاحة لها. وهي فخورة باللغة والثقافة العربية حيث تنشر هذه 

لت الكورال ملدينة ادنبرة املكون من الثقافة أينما كانت ومثال على ذلك كيف جع

شخص يغنون أغاني فيروز. ومما هو معروف عن ندى أيضا أنها بالرغم من  400

بعدها عن غزة لسنوات عديدة فهي ل تترك لنفسها املجال إلدخال أي كلمة 

انجليزية عندما تتكلم. كان حلم الوالدة أن ترجع ندى إلى غزة وتكون مؤسستها 

مة مجتمعها وتقديم خبراتها ولكن لألسف لم يتحسن الوضع في وتقوم بذلك بخد

غزة لتقوم بذلك ل بل تراجع. ولكن الحلم ل يزال موجودا وتتمنى ندى أن يتحقق 

 .يوما ما
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 األستاذة نجالء

 
 

ونشأت  1981في العام  السيدة راوية الشوا بنات ولدت نجالء، وهي أصغر

وترعرعت في أحضان والدها ووالدتها في غزة إلى أن تركت غزة مؤقتا للدراسة. 
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خالل الطفولة تأثرت بوالدتها بشكل عميق، خاصة من خالل مواكبة أحداث 

م( وكانت تعلمها حياكة أعالم فلسطين وقراءة وإلقاء 1987النتفاضة األولى )

ى. كانت والدة نجالء بمثابة الصديقة التي تعرف الشعر والكتابة وسماع املوسيق

كل ش يء عن الحياة وأنها تتقن كل ش يء، من معرفة أنواع املوسيقى وتذوقها، 

  .الشعر واألدب، والتاريخ، العمل الخيري والعام، وأيضا السياسة

كما وتأثرت بوالدها الذي ساعد نجالء على تقوية لغتها اإلنجليزية بشكل دائم  

يحرص أن تتقن نجالء اللغة كما تتقنها أخواتها اللواتي درسن في مدارس حيث كان 

 لوقت الفراغ الذي كان يتاح لهذا الجيل خاصة في ظل 
ً
خارج البالد. ونظرا

اإلضرابات وأيام منع التجول كان يساعدها على ممارسة الرياضة واأللعاب 

  .التعليمية املختلفة مثل الشطرنج

من طفولتها باللعب مع أطفال الجيران وكانت يوميا  قضت نجالء أوقاتا طويلة

 إلى أن 
ً
تلعب معهم في الشارع الرملي الذي كانت قوات الحتالل تداهمه يوميا

قامت بغلقه آنذاك، وهو من ضمن اإلجراءات التي كان يقوم الحتالل بها ملواجهة 

ران تقوم النتفاضة املتصاعدة. تذكر نجالء أنها كانت هي وأصدقاؤها من الجي

بالكتابة على الحيطان وأبواب املنازل بواسطة قطع الشيد الجافة التي كانوا 

يستمتعون باللعب بها مثل الطباشير. كانت ترى في والدها التفاني في العمل خاصة 

عندما بدأت تعي فترة إشغاله ملنصب رئيس بلدية غزة. كانت تفخر عندما تراه 

بيت فجأة لزيارات تفقدية. فهمت نجالء شيئا يعمل كل يوم لوقت متأخر ويترك ال

فشيئا معنى اللتزام بالعمل العام وخدمة املواطنين. الش يء الذي كان يعتبر هو 

 عاما كهذا
ً
  .الطبيعي والعادي من قبل أي شخص يشغل منصبا
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توجهت نجالء للضفة الغربية لدراسة البكالوريوس في علم الجتماع والعلوم 

بيرزيت، وكانت من أكثر املراحل أهمية بالنسبة لها إذ السياسية في جامعة 

عايشت أحداث النتفاضة الثانية في رام هللا والتي كان أبرزها حصار الراحل ياسر 

والعديد من األحداث التي كان يشارك فيها  2001عرفات في مقره باملقاطعة عام 

وغيرها.  طالب الجامعة مثل التظاهر والعتصامات واإلضرابات عن الطعام

واكبت والدتها األحداث السياسية والنشاطات التي قامت بها الحركة الطالبية 

خالل سنوات الدراسة بكل شغف وإصرار على أن تبقى كلمة طالب الجامعة 

مسموعة ومتحدة أمام الحتالل وأمام أي جهة تحاول قمع حريات الطالب، حيث 

 اليوم الذي اتصلت بها والدت
ً
ها حين كان طالب الجامعة مضربين تذكر نجالء جيدا

عن الطعام لخمسة أيام مطالبين الرئيس أبو عمار باإلفراج عن الطلبة الذين تم 

اعتقالهم بسبب أحداث وزير الخارجية الفرنس ي ليونيل جوسبان آنذاك والذي 

  .قام وقتها بزيارة اعتبرها الطالب استفزازية بعد تصريحاته املناهضة للمقاومة

 عديدة منها املثابرة، تحمل الصعاب في سبيل زرعت والد
ً
تها فيها مبادئ وقيما

تحقيق األحالم، والتحرر من السيطرة الفكرية من أي جهة عليها، حتى أنها تؤمن 

باستقاللية وحرية الرأي والذي قد ل يكون على غرار رأي والدتها. ومع أن والدتها 

 املخاطر التي يمكن مواجهتها 
ً
لنيل الحقوق، إل أنها كانت تحترم كانت تعي تماما

  .تلك املساحة من حرية التعبير والفكر

كان لوالد نجالء األثر العميق عليها لتكون نظرة قوية ومتزنة مع الحياة. وكانت 

كلماته القليلة قد حفرت في عقلها وقلبها العبر والدروس لألبد. إذ كانت كلماته 

الء بالقهر والظلم من ممارسات الحتالل البسيطة في األوقات التي شعرت فيها نج
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 أضاء في عقلها وقلبها أسس الحكمة 
ً
خالل فترة وجودها في الضفة الغربية درسا

من التجارب الصعبة في الحياة. توفى والدها في الوقت الذي كانت تحاول الحصول 

 .على تصريح يمكنها من الرجوع إلى غزة لتراه لكنها وصلت متأخرة

عمل في قطاع غزة في منظمات أهلية ودولية ومن ثم حصلت على عادت نجالء لت

منحة دراسية أكملت فيها دراسة املاجستير في السياسة العامة من الوليات 

املتحدة األمريكية. وبعدها عادت لتعمل لسنوات عديدة في مجال العمل اإلنساني 

  .والستجابة للطوارئ مع منظمات دولية عدة

عم والدأها وأنجبت ابنتين، هما زينب في السادسة وملك في  تزوجت نجالء من ابن

 .الرابعة من عمرهما

رافقت نجالء رحلة املرض الصعبة التي عاشتها والدتها قرابة العامين حتى وفاتها. 

وبعد وفاة والدتها بسنة على األقل ترأست مجلس إدارة مجموعة غزة للثقافة 

في مطلع التسعينات. واستمرت نجالء والتنمية التي كانت قد أسستها والدتها 

بالعمل في غزة، وهي تقوم اآلن بجانب عملها بدراسة شهادة دبلوم في علم النفس 

اإليجابي وغيرها من مساقات متنوعة في مجال الرعاية الذاتية مثل رياضة اليوجا 

 والتأمل وغيرها والذي يعبر عن اهتمامها املطرد في السنين األخيرة في هذا املجال

 .والذي تود نجالء أن تسهم من خالله في مساعدة نساء في مدينتها غزة
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 الحاجة مفيدة .. رفيقة درب السيدة راوية

 

 2013الحاجة مفيدة مع السيدة راوية عام 

الحاجة مفيدة غريب، ابنة مصر العظيمة، من مواليد محافظة الشرقية. شاء 

القدر أن تأتي إلى فلسطين وهي طفلة، في عمر يقارب عمر الطفلة راوية الشوا، 

 فأراد الوالد الحاج رشاد أن تكون مفيدة صديقة لبنته ورفيقة لها. 

 من عملت مفيدة بكل إخالص في بيت الحاج رشاد، وكانت منذ الب
ً
 عزيزا

ً
داية جزءا

هذا البيت الذي يضج بالحركة والعمل، وشاركتهم األفراح واألحزان وجميع 

املناسبات. وبعد مرور مدة من الزمن على عمل مفيدة في بيت العائلة، جاء قرار 
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سفر السيدة راوية الشوا وزوجها إلى الخليج للعمل، فكان ل بد أن تكون مفيدة 

 جانبها، وهو ما تقبله الحاج رشاد بصدر رحب.مع صديقتها راوية وإلى 

وفي الخليج، قضت األسرة عشر سنوات ومفيدة تشاركهم حياتهم بكل تفاصيلها، 

ثم جاءت رحلة العودة إلى الوطن في منتصف السبعينات، إلى مسقط الرأس 

قطاع غزة، في وقت كان فيه الوالد الحاج رشاد في أوج عطائه السياه ي 

ته طبقت اآلفاق بمواقفه وأعماله. وخاض الزوجان عون وراوية والجتماعي، وشهر 

الشوا تجارب عديدة على جميع املستويات، وكانت مفيدة نعم الصديقة والرفيقة 

واملساعدة. واستمرت الحياة، وتنقلت أسرة راوية الشوا ومعهم مفيدة، من تجربة 

الشعب الفلسطيني ألخرى، ومن بيت آلخر، في ظل الحتالل اإلسرائيلي الذي حرم 

 من الستقرار وبناء كيان يتمتع بخيراته وموارده.

وبعد وفاة الزوج عون الشوا رحمه هللا، وزواج البنات، بقيت مفيدة مع صديقتها 

راوية، تعيش معها كل صغيرة وكبيرة، تساعدها وتنصحها وتقدم لها الدعم 

 إل بعد املعنوي. وكانت راوية تستأنس برأأها في كل الشؤون، ول ت
ً
تخذ قرارا

مشاورتها، وبقي هذا األمر حتى وفاة السيدة راوية، هذه الوفاة التي شكلت للحاجة 

مفيدة صدمة كبيرة لم تستطع التعافي منها. ول تزال الحاجة مفيدة تقيم مع ابنة 

السيدة راوية نجالء )الوحيدة من بين األربع بنات التي تقيم في غزة( ضاربة بذلك 

 لة في الوفاء واإلخالص والحب لهذه العائلة التي نشأت وكبرت في جنباتها.أروع األمث

 

 



 
 
 
 

 كتب ورسائل
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 ، بعنوان:10/3/2007مقال كتبته النائب راوية الشوا بتاريخ 

 قائد وطني ومناضل صلب في كل املحطات واملراحل ..مروان البرغوثي

 املناضل مروان البرغوثي()تم نشره في كتاب عن 

األخ مروان البرغوثي، هو أحرررد القيرررادات الوطنيرررة الفلسرررررررررررررررطينيرررة التي جسرررررررررررررررررردت 

بالقول والفعل صررورة اإلنسرران الفلسررطيني املناضررل من أجل حرية شررعبه ووطنه 

من الحتالل، فهو مناضرررررررررررل منذ نعومة أظفاره، ومناضرررررررررررل بل قائد أثناء دراسرررررررررررته 

اإلسرررررائيلي ُيقدم على إبعاده عن وطنه، شررررأنه في الجامعية وهو ما جعل الحتالل 

ذلك شرررررررررررررررأن الكثير من املناضرررررررررررررررلين الذين واجههم الحتالل بعقوبة اإلبعاد بعدما 

 عجز عن احتواء تأثير نشاطهم الثوري ودورهم في أوساط أبناء شعبهم.

 ،
ً
وإذا كان الحتالل قد ظنَّ أنه بإبعاد مروان البرغوثي عن وطنه، سررررررررررريقتله معنويا

 في حسراباته مائه في املائة، إذ إن مروان واصرل مسريرته النضرالية 
ً
فإنه كان مخطئا

 وثورية 
ً
في املنفى، بل وصرقلها بمحطات وتجارب جديدة، جعلته أكثر صرالبة ووعيا

، ولم ينفصرررررررررررل نشررررررررررراطه عن واقع الشرررررررررررعب الفلسرررررررررررطيني داخل األراضررررررررررر ي 
ً
ونشررررررررررراطا

 معه بطرق عديدة. املحتلة، بل واكب هذا الواقع واندمج فيه وتواصل

وبعد قيام السرررررررررررررررلطة الوطنية الفلسرررررررررررررررطينية، برز مروان البرغوثي كأحد القيادات 

 بضررررررررورة إعطاء فرصرررررررة إلنجاح عملية 
ً
الوطنية الشرررررررابة املجربة، حيث كان مؤمنا

السررررررالم وبناء سررررررلطة وطنية على األرض الفلسررررررطينية قادرة على بناء مجتمع قوي 

كمررررال عمليررررة التحرر وإقررررامررررة الرررردولررررة ليتمكن الشرررررررررررررررعررررب الفلسرررررررررررررررطيني من اسرررررررررررررررت

 الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

 عن حركة 
ً
وعلى هذا األسراس خاض مروان النتخابات التشرريعية وانتخب عضروا

فتح، حيث واصررل رسررالته التي حملها وآمن بها من خالل هذا املوقع الجديد، وقد 
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، حيث أتاح لنا املجلس التشررررريعي فرصررررة التعرف على 
ً
بعض عن قرب وشررررخصرررريا

وجدنا مروان ذلك اإلنسرررران الطيب الخلوق الجتماعي إلى جانب ما تقدم عنه من 

 إل أّن ذلرك لم يكن يعني برالنسررررررررررررررربرة ملروان أن 
ً
 فتحراويرا

ً
صرررررررررررررررفرات. ورغم كونره نرائبرا

يحصرررررررررر عمله واهتماماته ونشررررررررراطاته في حركته فقط، بل انطلق إلى ما هو أوسررررررررع 

في بنررررراء تجربرررررة برملرررررانيرررررة ديمقراطيرررررة  -كلهم-مع زمالئررررره وأرحرررررب، انطلق ليسرررررررررررررررهم 

 
ً
فلسرررررررررررررررطينيررة مميزة، تفيررد الشرررررررررررررررعررب الفلسرررررررررررررررطيني وقضرررررررررررررررررايرراه الوطنيررة، حرراضررررررررررررررررا

، على كافة األصرعدة: السرياسرية، الجتماعية، القتصرادية، الرقابية...
ً
. ومسرتقبال

لخ، وكذلك آمن مروان بفتح القنوات الحوارية والحديث مع كل الشرررررررررررررررخصررررررررررررررريات ا

قوى في العالم التي كان يتوسرررررررررررررم أنها يمكن أن تنصرررررررررررررف الشرررررررررررررعب الفلسرررررررررررررطيني وال

وتدافع عن حقه في التخلص من الحتالل، حتى لو كانت هذه القوى إسررررررررررررائيلية، 

فهو معني بتوضرررريح عدالة القضررررية الفلسررررطينية وفضررررح ممارسررررات الحتالل على 

فلسررررررطيني كل صررررررعيد وعلى مسررررررتوى، وفي نفس الوقت التأكيد على أن الشررررررعب ال

شرررررررعٌب محب للسرررررررالم ويكره إراقة الدماء والحروب، ويبدو أن مروان اكتشرررررررف أن 

الشررخصرريات والقوى اإلسرررائيلية املنادية بالتعايش بين الشررعبين ضررعيفة إلى حد  

ل يمكن أن تكون معه فاعله ومؤثرة، وأن فكرة الحتالل والسيطرة على اآلخر هي 

انت هذه التجربة أيضا إضافة نوعية في مسيرة املهيمنة في املجتمع اإلسرائيلي، فك

 مروان الوطنية، حيث اكتشف كل مكونات اآلخر )اإلسرائيلي( أكثر من ذي قبل.

ررامرررب ديفيرررد الثرررانيرررة عرررام  ررانرررت بمثرررابرررة رسرررررررررررررررررالرررة 2000وبعرررد محرررادثرررات كر م، والتي كر

واضرررررررررررحة لكل العالم بأنَّ الحتالل اإلسررررررررررررائيلي لن يسرررررررررررلم بإعادة حقوق الشرررررررررررعب 

ي كاملة حسررررررب قرارات الشرررررررعية الدولية، اندلعت انتفاضررررررة األقصرررررر ى الفلسررررررطين

، وسقط 9/2000املباركة بعد دخول شارون إلى الحرم القده ي الشريف في شهر 

 عن وجه الحتالل  الشررررررررررررررهداء والجرحى، وعاد العنف اإلسرررررررررررررررائيلي
ً
ليسررررررررررررررفر مجددا

ن في مقرردمرة الحقيقي، وهنررا برز دور القررائررد مروان البرغوثي، الررذي اختررار أن يكو 
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أبناء شعبه الذين يضحون بأرواحهم، وقاد التظاهرات واملسيرات والعتصامات، 

 منه بأن هذه النتفاضررررررررررررة هي خطوة 
ً
وقام بدورة في التعبئة الوطنية، إدراكا وإيمانا

 جادة على طريق التحرير والستقالل.

ومع تصرررررررررررراعد العنف اإلسرررررررررررررائيلي ضررررررررررررد أبناء الشررررررررررررعب الفلسررررررررررررطيني املنتفضررررررررررررين، 

واسررتخدام الحتالل لألسررلحة الثقيلة ضررده، واسررتخدام أسررلوب الغتيالت ضررد 

النشررطاء الوطنيين، لم يثن ذلك مروان عن هدفه ولم يفت في عزمه وإصررراره، بل 

 بصرررررررررررررررفوف الجمررراهير املنتفضررررررررررررررررررة، ولم يرهبررره الوحش 
ً
 والتحرررامرررا

ً
إنررره ازداد توقررردا

ليزج به في  2002ل في نيسرران اإلسرررائيلي، إلى أن تم اختطافه على يد قوات الحتال

 غياهب السجون والزنازين ويحكم عليه بخمس مؤبدات!

ذلرك النشررررررررررررررريرد الوطني الرذي أبردعتره قريحرة  -لحظرة اعتقرال مروان–وقرد ترذكرت 

 الشاعر الفلسطيني الكبير إبراهيم طوقان:

 وطغى الهول فاقترحم   عبس الخطب فابتسم

هى رررررررررط الجرررررراب  ثابت القلب والقرردم   أش والنُّ

 -بمواقفه وتضحياته وصالبته–وها هو مروان القائد الوطني الذي انضم بجدارة 

إلى تلك الكوكبة من القادة الطالئعيين الذين تقدموا صررررررررررفوف شررررررررررعبنا منذ أوائل 

 عن حقه في تقرير مصريره، يواصرل دوره النضرالي من داخل 
ً
القرن العشررين دفاعا

 سجنه.

بالفرج العاجل على األخ مروان وكافة األسرى من قيادات وأبناء نسأل هللا أن يمن 

 الشعب الفلسطيني الذين يقدمون من أجل حريته أغلى ما يملكون.
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 (1)خطاب الثقة بحكومة الوحدة الوطنية

 14/3/2007بتاريخ 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

الوطنيرة الفلسررررررررررررطينية ئيس السررررررررررررلطرة ر  -سرررررررررررريرادة األخ الرئيس/ محمود عبراس "أبو مرازن" 

 حفظه هللا

 حفظه هللا  س التشريعي ائم بأعمال رئيس املجلالق -أحمد بحر  معالي األخ/ د.

 حفظه هللا ئيس الوزراء املكلفر  -دولة األخ / إسماعيل هنية 

 حفظهم هللا    اإلخوة واألخوات الضيوف

 حفظهم هللا  اإلخوة واألخوات أعضاء املجلس التشريعي

 حفظهم هللا  واألخوات وزراء الحكومة الجديدةاإلخوة 

 

 ، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

                                                           

(1)  
ً
منها في أن تكون وهي املرة الثانية التي تمنح فيها النائب راوية الشوا ثقتها لحكومة فلسطينية، أمال

 حكومة الوحدة الوطنية هذه هي قارب النجاة للشعب الفلسطيني.
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يسرررررررررررني أن أرحب بكم، في هذا اليوم من أيام الشررررررررررعب الفلسررررررررررطيني املميزة، وأحد 

 التمسررك واللتزام بها رغم 
ُ
أيام الديمقراطية الفلسررطينية التي كان لشررعبنا شرررف

 واألوضاع الداخلية الصعبة.الحتالل والحصار والفقر والبطالة 

 ملبدأ الديمقراطية، نجتمع اليوم تحت قبة البرملان للتصررررررررررويت على الثقة 
ً
وتكريسررررررررررا

بالحكومة الجديدة، حكومة الوحدة الوطنية، برئاسرررررررررررررة األخ إسرررررررررررررماعيل هنية، التي 

نرأمرل أن تكون على مسررررررررررررررتوى التحرديرات الخرارجيرة والرداخلية التي يواجههرا شررررررررررررررعبنا 

يراسرررررررررررررريرة والقتصررررررررررررررراديرة واألمنية، وأن تكون حكومرة الشررررررررررررررعرب الفلسررررررررررررررطيني، السرررررررررررررر

الفلسرررررررررررطيني بأكمله، سرررررررررررواء الذين قبلوا املشررررررررررراركة فيها أم امتنعوا، وسرررررررررررواء الذين 

 منحوها ثقتهم أم لم يمنحوها.

 اإلخوة واألخوات

إن الشرررررررررررعب الفلسرررررررررررطيني ينتظر بفارغ الصررررررررررربر حكومة قادرة على تجميع الصررررررررررف 

الرداخلي التي أملرت بشرررررررررررررررعبنرا مطلع هرذا العرام، وقرادرة الوطني بعرد كرارثرة القتترال 

على تضرررررررررررررررميرد الجراح ومعرالجرة جميع اآلثرار السرررررررررررررررلبيرة التي نجمرت عن تلرك األيرام 

السرروداء، وربما يكون هذا هو أهم ما نتطلع إليه في املرحلة الحالية، وهو ما جعل 

خوة وأبناء شرررررررعبنا يرحب إلى أبعد الحدود باتفاق مكة املكرمة الذي حقن دماء اإل 

الشرررررررررررررعب الواحد. وكذلك يتطلع شرررررررررررررعبنا بشرررررررررررررغف إلى اللحظة التي تنتهي فيها وإلى 

األبررررد الفوضررررررررررررررر ى الررررداخليررررة والفلترررران األمني وكررررل أشررررررررررررررركررررال التعرررردي على القررررانون 

 
ً
والنظام، حتى يعيش في أمان ويحفظ مسرررررررررررررررتقبل األطفال واألجيال القادمة، بدل

عد تضررررررحيات جسرررررريمة خالل مائة من أن يظل مجتمعنا ضررررررحية لقانون الغاب، ب

 عام مضت.

وبكل صررررررررردق وبكل أسرررررررررف فإن الحكومة السرررررررررابقة، التي منحُتها ثقتي كأول حكومة 

أمنحها الثقة منذ قيام السرررررررررررررلطة الوطنية، لم تسرررررررررررررتطع تحقيق الكثير الكثير مما 

وعدت به ومما ينتظره الشرررررررررررررررعب الفلسرررررررررررررررطيني، رغم إدراكي لحجم التحديات التي 
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النهاية هذه مسرررررررررررررررؤوليتها وهي املطالبة بتقديم الحلول واإلجابات،  واجهتها، لكن في

ول أدري ما فائدة أي حكومة إذا كانت عاجزة عن القيام بدورها بغض النظر عن 

 األسباب واملبررات؟

وفي الحقيقة، فإن أداء الحكومة السرررررررابقة، وكذلك أداء الحكومات التي سررررررربقتها، 

 في منح الثقة للحكومة الجديدة ألن ما عاناه يجعلني كنائبة مسرررررررررتقلة، أتردد كثير 
ً
ا

ويعانيه الشررررررررررعب الفلسررررررررررطيني يسررررررررررتحق منا األفضررررررررررل، وكان يجب علينا أن نراكم 

تجربة السرررررررررنوات املاضرررررررررية ونراجعها وندرسرررررررررها بعمق حتى نوفر على أنفسرررررررررنا عناء 

 سنوات قادمة وربما عقود أخرى.

ة الوحدة الوطنية العتيدة، وفي نفس الوقت فإن األمل ل زال يحدونا تجاه حكوم

فهي أول حكومة فلسررررطينية تضررررم هذا العدد من القوى والفصررررائل الوطنية بمن 

فيها حركتا فتح وحماس أكبر فصررررررررريلين على السررررررررراحة الفلسرررررررررطينية، ويرأسرررررررررها أخ 

كما  -رغم إخفاقات الحكومة السررررابقة التي رأسررررها–فاضررررل نثق بشررررخصرررره الكريم 

زات اتفراق مكرة املكرمرة الرذي يحظى برالتفراف أن حكومرة الوحردة أترت كرأحرد إنجرا

شرررررررررعبي فلسرررررررررطيني وبمباركة من قبل الدول العربية واإلسرررررررررالمية، وكذلك ألن هذه 

الحكومة أتت بناء على مشررررررررررراورات معمقة مع السررررررررررريد الرئيس "أبو مازن" املعروف 

بحكمته ووعيه السررررررررياهرررررررر ي والتزامه الوطني، ومشرررررررراورات أخرى حثيثة أجراها األخ 

هنية مع كافة الفصرررررررررائل والشرررررررررخصررررررررريات والكتل البرملانية، والتي أقول  إسرررررررررماعيل

عنهرررا الكترررل البرملرررانيرررة بررراملفهوم اإلعالمي وليس القرررانوني، فلي تحفظرررات على هرررذا 

املصرطلح، ألن واقع الكتل في البرملان يخالف نص القانون، وهذا املوضروع بحاجة 

اعهررا وفق القررانون، أو إلى إعررادة نظر سرررررررررررررررواء بمطررالبررة هررذه الكتررل بتعررديررل أوضررررررررررررررررر

 بتعديل القانون حسب األصول.

 اإلخوة واألخوات
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 على 
ً
إن هذه الحكومة مطالبة أن تحقق للشررعب الفلسررطيني ما يصرربو إليه وطنيا

 كافة الصعد، وأشير بالتحديد إلى القضايا التالية:

الحفرررراظ على الحقوق الوطنيرررة للشررررررررررررررعررررب الفلسررررررررررررررطيني، وعرررردم التنررررازل عن حقرررره -

إقامة دولته املسرررررررررررتقلة على كامل التراب الفلسرررررررررررطيني في حدود الرابع من  املشرررررررررررروع في

 .1967حزيران عام 

ضرررررررورة وضررررررع خطة وطنية إلنقاذ عاصررررررمة فلسررررررطين، مدينة القدس الشررررررريف، -

 من التهويد وحماية املقدسات الدينية.

تنفيرررررذ اآلليرررررات واإلجراءات الكفيلرررررة بصرررررررررررررررون وتمتين الجبهرررررة الرررررداخليرررررة وتحريم -

القتتال الداخلي والتأكيد على أن لغة الحوار هي األسررررررررررررررراس في عالقة الفصرررررررررررررررائل 

 والقوى مع بعضها البعض.

إنهاء حالة الفوض ى والفلتان، وذلك بوضع وتنفيذ خطة أمنية إعالمية تثقيفية، -

 والشروع في فرض القانون والنظام على الجميع دون استثناءات أو تمييز أو تحيز.

نراء املؤسرررررررررررررررسررررررررررررررررة األمنيررة وضرررررررررررررررمرران ترأديرة دورهرا في خردمرة الوطن إعرادة تنظيم وب-
واملواطن بكفاءة وفعالية ونزاهة واستقاللية، ودون تأثير من أية جهة سواء كانت 

 أو عائلة أو شخصية متنفذة.
ً
 تنظيما

رفع مسررررررتوى الخدمات األسرررررراسررررررية، وفي مقدمتها التعليم والصررررررحة، ومعالجة أي -
 ن الحيويين.قصور أو خلل في هذين املجالي

تعويض املتضرررررررررررررررررين من العدوان اإلسررررررررررررررررائيلي املسرررررررررررررررتمر واملتكرر على األراضررررررررررررررر ي -
الفلسطينية ودعم صمود املواطنين، مع إعطاء اهتمام خاص باملناطق الحدودية 

 التي أصبح كثير منها مناطق منكوبة.
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وضررع وتنفيذ خطة طوارئ اقتصررادية في ظل األوضرراع املعيشررية الصررعبة لغالبية -
عب الفلسررررررررررطيني الذي تفتك به معدلت الفقر والبطالة العالية، والتي أدت الشرررررررررر

 إلى تدهور متزايد في مختلف مناحي الحياة.

ترتيررب أوضررررررررررررررررراع السرررررررررررررررفررارات والجرراليررات الفلسرررررررررررررررطينيررة في مختلف دول العررالم، -
 وتفعيل دورها ونشاطاتها الوطنية والهتمام بمشاكلها والعمل على حلها.

 اإلخوة واألخوات

محوا لي بعرد هرذا العرض السرررررررررررررررريع، أن أعلن برأنني قررت منح الثقرة لحكومة اسررررررررررررررر
الوحدة الوطنية برئاسة دولة األخ إسماعيل هنية، مع تأكيدي على أنني لن أتوانى 
في املراحل الالحقة عن ممارسرة حقي النيابي في املطالبة بحجب الثقة عن وزير أو 

األداء وحجم اإلنجررراز تجررراه امللفرررات  أكثر أو حتى عن الحكومرررة برررأكملهرررا، بنررراء على
الشرررررررررررررررائكة التي ل بد أن تحسرررررررررررررررم الحكومة الجديدة أمرها بمسرررررررررررررررؤولية عالية وبما 
يحقق وحدة الشرعب الفلسرطيني وبما يحافظ على املنجزات الوطنية التي ُعّمدت 
 بدماء الشهداء والجرحى وعذابات األسرى في مختلف مراحل النضال الفلسطيني.

 لحسن ا
ً
 ستماعكموشكرا

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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 في توجه الرئيس أبو مازن إلى األمم املتحدة السيدة راوية رأي

 (20/9/2011هذا الرأي بتاريخ  )كتبت

املرررررررأخرررررررذ األسرررررررررررررررررررررراهررررررررررررررر ري عرلرى هرررررررذه الرخرطروة أن الررئريرس مرحرمرود عربررررررراس والرقريرررررررادة 

املفاوضرررررررررررررررات غير الفلسرررررررررررررررطينية، لجأوا إليها بدافع اليأس واإلحباط بعد وصرررررررررررررررول 

املجررديررة إلى طريق مسرررررررررررررررود بسررررررررررررررربررب تعنررت إسررررررررررررررررائيررل وموقف أمريكررا املنحرراز لهررا 

بالكامل، ولم يتوجهوا بكل صرررررراحة وشرررررفافية إلى الشرررررعب حول تفاصررررريل التوجه 

 لم 
ً
لألمم املتحدة طيلة األشرررررررررررهر املاضرررررررررررية إلى أن ألقى الرئيس خطابه الذي أيضرررررررررررا

تقديمه، كما أنه لم يتم التشاور مع جميع يتطرق إلى حيثيات ونتائج الطلب املراد 

القوى والشررررررررررررائح الوطنية واملجتمعية في مثل هذه القضرررررررررررايا املصررررررررررريرية. وبطبيعة 

الحال كان لالنقسرررررام املرير دوره في تصررررررف الرئيس بهذا الشررررركل. لكن النتيجة أن 

غالبية الشررررررررررعب في واد والرئيس والطاقم املفاوض املعني مباشرررررررررررة بها واملقرب من 

 الرئيس في واد آخر.

 أن خطوة تبررديررل التمثيررل من 
ً
من األمور التي تبعررث على القلق الشرررررررررررررررررديررد أيضرررررررررررررررررا

املنظمة إلى الدولة قد تكون له تداعيات سلبية، وخاصة على فلسطينيي الشتات 

وحق العودة لالجئين الفلسرررررطينيين والقدرة على اسرررررتمرار تمثيلهم في مؤسرررررسرررررات 

الدولية األخرى، وأنا أتسرررررررراءل هنا هل كانت السررررررررلطة األمم املتحدة واملؤسررررررررسررررررررات 

الوطنيرررة تنتظر رأي املفكر القرررانوني الررردولي جررراي جودين جيرررل أو غيره من خبراء 

القررررررانون للتررررررأكررررررد من الوضرررررررررررررررع القررررررانوني للمنظمررررررة في حررررررال قبول األمم املتحرررررردة 

 لعضوية دولة فلسطين في مؤسساتها، وألم يكن جديًرا بها أن تدرس هذه الخطوة

 من كل جوانبها بما فيها القانونية؟؟. كان على السرررررلطة مناقشرررررة هذا األمر 
ً
مسررررربقا

معمًقا مع ذوي الختصررررررررراص، وأل تسرررررررررلم كل األوراق للسرررررررررياسررررررررريين الذين عهدهم 

الشرعب الفلسرطيني منذ أكثر من ثمانية عشرر عاًما وهم في سردة املفاوضرات دون 

 جدوى.
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أبردى شرررررررررررررررجراعرة حينمرا رفض وقراوم كل أريرد أن أسرررررررررررررررجرل هنرا أن الرئيس أبو مرازن 

الضرررررررررررررررغوط التي مورسررررررررررررررررررت عليررره لثنيررره عن التوجررره لألمم املتحررردة، لكن القيرررادة 

تأخرت كثيرا في الذهاب إلى األمم املتحدة، فامللف الفلسرررررررطيني كان يجب أن يعود 

للشررررررررررررررررعيررررة الرررردوليررررة منررررذ سرررررررررررررررنوات طويلررررة بعررررد أن ثبررررت أّن إسررررررررررررررررائيررررل تريررررد من 

من أجل إحداث التغييرات التي تخطط لها على  املفاوضرررررررررررات كسرررررررررررب الوقت فقط

األرض والهرررادفرررة لتكريس الحتالل والسرررررررررررررررتيطررران وبعرررد أن أقررردمرررت على اغتيرررال 

 الرئيس الشهيد ياسر عرفات.

ومن ناحية سرررررياسرررررية وعملية ماذا سرررررتجلب هذه الخطوة للشرررررعب الفلسرررررطيني في 

ل هيرررأت السرررررررررررررررلطررة ظرررل املوقف األمريكي املخزي واملواقف األوروبيرررة املرررائعرررة، وهررر

الشررررررررررررعب الفلسررررررررررررطيني ملواجهة تداعيات هذه الخطوة من كل النواحي وهي التي ل 

تزال تعتمررد في ميزانيتهررا على املنح واملسررررررررررررررررراعرردات الرردوليررة وخرراصرررررررررررررررررة من الوليررات 

 املتحدة األمريكية.

وفي حررررالررررة رفض مجلس األمن للطلررررب الفلسرررررررررررررررطيني بفعررررل الفيتو األمريكي، هررررل 

العرامة بطلبنرا وإمكرانيرة التصرررررررررررررررويت والنجراح سررررررررررررررريمكننرا من  الذهاب إلى الجمعيرة

 تحقيق أي هدف سياه ي على أرض الواقع وتحقيق حلم الستقالل الحقيقي؟
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 للثقافة غزة مجموعة جمعية إدارة مجلس رئيسراوية الشوا  النائبكلمة 

 والتنمية

 (1)املتحدة األمم محاكاة نموذج في مؤتمر 

 27/9/2012 بتاريخ الثقافي، الشوا رشاد مركز  في املنعقد

 
 السيدات والسادة الحضور 

  أسعد هللا أوقاتكم بكل خير

 

 وسهال ًبكم في هذا املؤتمر املميز، األول من نوعه في األراض ي الفلسطينية، 
ً
وأهال

والذي تشرفْت مجموعة غزة للثقافة والتنمية بتنظيمه بالشراكة مع حملة 

 .UNDPالرسائل املهاجرة الشبابية وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي 

شها، لتنظيم هذا املؤتمر وأن تبادر غزة في ظل الظروف شبه املستحيلة التي تعي

 فهذا له دللته ومغزاه، فغزة تريد الحياة وبناتها وشبابها ونساؤها ورجالها يريدون 

، ألنه غير 
ً
إرسال رسالة إلى العالم بضرورة إنهاء الحتالل ورفع الحصار فورا

إنساني وغير أخالقي وغير قانوني، وأعاد الحياة في هذا الشريط الساحلي الضيق 

 راء عشرات السنين على أكثر من صعيد.إلى الو 

إن مجموعة غزة للثقافة والتنمية، جمعية أهلية تأسست ونشطت في أوائل 

التسعينات في قطاع غزة الذي كان يرزح تحت الحتالل اإلسرائيلي املباشر، من 

                                                           

عقد هذا املؤتمر على مدار أربعة أيام، للمرة األولى في مدينة غزة، بحضور ممثلين عن مؤسسات  (1)

شاب وشابة فلسطينيين. ونفذ املشروع  300األمم املتحدة العاملة في فلسطين ومشاركة أكثر من 

 غّزة للثقافة والتنمية، بتمويل من برنامج األمم املتحدة للتنمية. مجموعة
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خالل تجمع نخبة من املثقفين الذين شعروا بأهمية العمل الثقافي والجتماعي 

لتخوض هذه املرة  2003ك والوعي. وأعيد تأسيس الجمعية في عام وتنمية اإلدرا

غمار العمل الثقافي والتنموي واإلغاثي بشكل واسع، حيث نفذت عشرات املشاريع 

الكبيرة ومئات النشاطات التثقيفية والتدريبية، مركزة جل اهتمامها على شريحة 

جتهاد ومثابرة على تحقيق املرأة والشباب واملهمشين. والجمعية ل تزال تعمل بكل ا

برامجها السنوية رغم الصعوبات الكثيرة التي باتت تحيط بالعمل األهلي وخاصة 

 في قطاع غزة.

 السيدات والسادة

إن هذا املؤتمر الذي هو بمثابة ورشة عمل تدريبية كبيرة، إنجاز لشباب من 

على الجنسين، إناث وذكور، طالبات وطالب مدارس ثانوية وجامعات، عكفوا 

تعليم وتدريب أنفسهم على الكثير من املهارات السياسية والقتصادية والقانونية 

والدبلوماسية واإلعالمية وغيرها، والرتقاء بتفكيرهم، لكي يستطيعوا محاكاة 

مؤسسات األمم املتحدة السبعة، من أجل اكتساب املعرفة بهذه املؤسسة 

 ولكي يؤهلوا أنفسهم لك
ً
ي يكونوا قادة في املستقبل، ل سيما الدولية الهامة جدا

وأن جامعاتنا تدرس الطالب مساق نموذج محاكاة األمم املتحدة، وبالتالي أصبح 

 لدأهم من خالل هذا املؤتمر التدريبي معرفة معمقة عن هذه املؤسسة الكونية.

وقد احتضنت مجموعة غزة للثقافة والتنمية هذه الفئة من الشباب ووفرت لهم 

نيات وسبل الراحة وهيأت لهم الظروف املناسبة لتحقيق هذا الحلم كل اإلمكا

 باإلرادة واملثابرة والجد والعمل، وما هذا 
ً
الذي راودهم وراودنا، وتحقق فعال

املؤتمر اليوم إل تتويج للنجاح الذي حققه هؤلء الشباب واملؤسسات الثالث 

 القائمة عليه.
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مر للشباب، هذه الفئة التي ُيعتمد عليها إن أهمية هذا املؤتمر تأتي من كونه مؤت

بشكل أساه ي في نهضة الشعوب واملجتمعات وحمل الفكر املستنير والتجديد، 

لكنها لألسف تتعرض في العديد من البالد للتهميش والتجاهل املتعمد أو غير 

املتعمد، وهو ما يسبب الكثير من املشاكل الجتماعية والقتصادية واألمنية 

 عن أنه يحرم هذه البالد من طاقات هؤلء الشباب، وهي طاقات  والسياسية
ً
فضال

هائلة وجبارة، بل وإن هذه الطاقات قد تتحول إلى فعل سلبي في بعض الحالت 

وهو ما نراه في الكثير من بلدان العالم من تطرف وإرهاب وعنف، حتى أن ما حدث 

، هذا البلد الغني املستقر ل يزال
ً
 أمام أعيننا، فالحادثة  في النرويج مؤخرا

ً
ماثال

حقيقة أدمت قلوبنا لوقوع هذا العدد الكبير من الضحايا األبرياء على يد قاتل 

 ليس له هدف سوى القتل.

والشباب هم الذين قادوا وشاركوا في ثورات الربيع العربي، وتحدوا األنظمة 

 بالواقع السيئ الذي ت
ً
عيشه بالدهم املستبدة وأسقطوا بعضها ألنهم ضاقوا ذرعا

من فساد ودكتاتورية وفوض ى، ويحدونا األمل الكبير بأن هؤلء الشباب سيكونون 

 على إعادة بناء بالدهم كما كانوا قادرين على مواجهة الظلم والفساد.
ً
 قادرين أيضا

 السيدات والسادة

رغم ما يعانيه الشباب في العالم ككل، إل أن فئة الشباب في األراض ي الفلسطينية 

كل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص، تعاني أضعاف ما تعانيه مثيالتها في بش

املجتمعات األخرى بسبب استمرار الحتالل اإلسرائيلي والحصار وما نجم عنهما 

من تدمير لكل مقومات الحياة السليمة وتفش ي لظاهرتي الفقر والبطالة، األمر 

اب الذين يشكلون الذي يعني تراكم اإلحباط واليأس في صفوف هؤلء الشب

 اآلثار السلبية لالنقسام 
ً
شريحة واسعة في املجتمع الفلسطيني. ول ننس ى أيضا

 التي انعكست على وضع الشباب الفلسطيني وزادت من معاناته وآلمه.
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إن الشعب الفلسطيني الذي يعاني من أطول احتالل في التاريخ املعاصر يتطلع 

ختلفة من أجل إنصافه وإحقاق الحق بأمل إلى األمم املتحدة بمؤسساتها امل

والعدالة وإنهاء الحتالل اإلسرائيلي لألراض ي الفلسطينية وتمكينه من إقامة 

 من 
ً
دولته املستقلة على كامل أراضيه، دولة ذات سيادة كاملة وخالية تماما

املستوطنات واملواقع العسكرية اإلسرائيلية وتتمتع بحقوقها الكاملة في مياهها 

 ا واقتصادها وتبادلتها التجارية مع العالم الخارجي.وموارده

وحينما يتوق الشعب الفلسطيني إلى التحرر والستقالل، فإن ذلك يستند إلى 

قرارات األمم املتحدة التي تمثل الشرعية الدولية، والتي قامت خالل عقود متتالية 

لم واملعرفة، بدور عظيم في حل النزاعات ودعم الشعوب ومحاربة الفقر ونشر الع

إل أن الواقع املؤلم يقول أن قرارات هذه املؤسسة الدولية العظيمة، املتعلقة 

 على ورق، ولم تترجم على أرض الواقع بل 
ً
بحقوق الشعب الفلسطيني بقيت حبرا

وبقي الحتالل اإلسرائيلي ينفذ مخططاته ضد الحاضر واملستقبل الفلسطيني 

ن املجتمع الدولي أو الشرعية الدولية من تحت سمع وبصر العالم دون أن يتمك

 وضع حد لعتداءاته وممارساته.

وهذه النقطة تعيدنا إلى صلب موضوع مؤتمرنا، الذي يحاكي فيه الشباب 

 منهم بضرورة مواكبة العصر 
ً
الفلسطيني مؤسسات األمم املتحدة إيمانا

والشعور بأنهم  والستفادة من تراكم الخبرة اإلنسانية والندماج في هذا العالم

 وغير 
ً
 وعادل

ً
جزء منه، وهذا ل يتأتى بطبيعة الحال إل إذا كان العالم منصفا

متحيز وحريص على تحقيق قيم العدل واملساواة ول توجد لديه ازدواجية في 

 املعايير وأن يكون على مستوى شعاراته.

 السيدات والسادة
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بة رسالة إلى األمم املتحدة وإلى في ختام كلمتنا، نأمل أن يكون هذا املؤتمر بمثا

املجتمع الدولي وإلى كل أصحاب الضمائر الحية في هذا العالم، بأن الشعب 

الفلسطيني ينتظر منهم التدخل ملساعدته في نيل حقوقه السياسية حتى يعيش 

مثل بقية شعوب األرض، بدون احتالل أو حصار، وهذا يتطلب من املؤسسات 

حتكم للحق والعدل وليس إلى موازين القوى التي تميل في الدولية ومن العالم أن ي

 وقتنا الراهن وفي حالتنا الفلسطينية لصالح الحتالل.

أملنا كبير أن تأخذ األمم املتحدة دورها في إنهاء الصراع الطويل والدامي على هذه 

األرض، بدعم حق ومطلب الشعب الفلسطيني في إقامة دولته املستقلة كاملة 

 السيادة.

 لحضوركم ولدعمكم هذا املؤتمر الذي نتطلع أن يكون بداية جديدة 
ً
شكرا

 لتعامل العالم مع فلسطين
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 5/12/2012كتاب موجه لقيادة حركة حماس بتاريخ 

ائيلية الثانية التي شنها االحتالل على قطاع غزة ) عقب انتهاء الحرب اإلسر

 (14/11/2012بتاريخ 

 حفظه هللا (1)دولة األخ/ إسماعيل هنية 

 ، تحية طيبة وبعد

يسرررررررررررني أن أتقدم إليكم بأطيب تحياتي. وأود أن أنتهز فرصررررررررررة شررررررررررعور جميع أبناء 

الشررعب الفلسررطيني بالفخر والعتزاز من صررمود غزة في وجه العدوان اإلسرررائيلي 

األخير وإفشررررررررررال مخططه الهادف إلى كسررررررررررر إرادة شررررررررررعبنا، ألعبر لكم عن ارتياحنا 

اإليجررابيررة تجرراه املصرررررررررررررررررالحررة، التي قمتم بهررا أثنرراء العرردوان وبعررده، من الخطوات 

 
ً
وهذا يدل على أننا، مهما مّر بنا من محطات داخلية مؤملة ومؤسررررررفة، نبقى شررررررعبا

 وسررررررررررررررعان ما تعود البوصرررررررررررررلة لتجاهها الصرررررررررررررحيح واملتمثل في الصرررررررررررررراع مع 
ً
واحدا

ة الكررراملرررة وطي الحتالل. ونتمنى أن تتطور هرررذه الخطوات إلى تحقيق املصررررررررررررررررررالحررر

 صفحة النقسام مرة وإلى األبد.

 عن هذا السرررياق، التطرق إلى نقطة في غاية األهمية، أخالها ل تخفى 
ً
وليس بعيدا

عليكم، وتتعلق بتصليب الجبهة الداخلية، وهي العالقة مع املواطنين من مختلف 

ئل. شررررررررائح وفئات الشرررررررعب الفلسرررررررطيني، وغالبيتهم ل ينتمون إلى أحزاب أو فصرررررررا

فهؤلء املواطنون كان لهم شررررررررررررررررف احتضررررررررررررررران املقاومين قبل وأثناء وبعد العدوان 

األخير، وهم الذين دفعوا ثمن صررررررمود وبسررررررالة غزة من أبنائهم الشررررررهداء والجرحى 

ومن خوف أطفالهم وأعصرررررررررراب اآلمنين في بيوتهم التي كانت معرضررررررررررة في كل لحظة 

ادية التي لحقت بالكثير منهم. كل للقصرررف والدمار الكلي أو الجزئي، والخسرررارة امل

                                                           

 وتم توجيه نفس الكتاب للسيد خالد مشعل رئيس املكتب السياه ي لحركة حماس (1)
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، وربما ألول مرة في 
ً
هذه األمور تقبلها املواطنون بروح معنوية عالية، وشررعروا فعال

، وأن الحتالل ارتررد على عقبرره 
ً
ترراريخهم، بررأّن تضرررررررررررررررحيرراتهم لم تررذهررب هبرراء منثورا

.
ً
 خائبا

على مع ذلررك، من املهم التررذكير بررأن هررذا الشرررررررررررررررعررب يحترراج من قيررادترره والقررائمين 

شرررررررررررؤونه إلى الرأفة والرحمة في كل املعامالت، ويسرررررررررررتحق التقدير والعتراف النابع 

من القلب بفضرررررله في صرررررنع هذه الصرررررورة املشررررررفة لغزة، واسرررررتحضرررررار حقيقة أن 

الحضرررررن الدافق للمقاومة والقيادات سررررريبقى الشرررررعب وهو الذي سررررريحميها من أي 

 عدوان قادم، فالعدو ل يؤمن جانبه.

 تخر 
ً
ج من رحمرره هررذه املقرراومررة، ويحميهررا بكررل مررا أوتي من عزيز وغررال، إن شرررررررررررررررعبررا

، ومسررررررررررراعدته وإعانته على تجاوز آثار العدوان، وعدم 
ً
 وماديا

ً
يجب تكريمه معنويا

 قدرات محدودة في ظل الحصررررررار 
ً
إرهاقه بأية مطالب تفوق قدراته، التي هي أصررررررال

تية كريمة له، والنقسرررررررررررام واألوضررررررررررراع القتصرررررررررررادية الصرررررررررررعبة، وتوفير ظروف حيا

 
ً
 عزيزا

ً
ومحاربة أية سررررلبيات تصرررردر من الجهات الرسررررمية تجاهه، لكي يبقى شررررعبا

 ومعطاء.
ً
 وصامدا

وأنرا على ثقرة كراملرة برأنكم خير من يتفهم مثرل هرذا املوضررررررررررررررروع ويترجم معرانيره على 

أرض الواقع، ألنرره يحقق املصرررررررررررررررلحررة الوطنيررة ويحمي املجتمع واملقرراومررة ويحررافظ 

 على صمود غزة.

 وهللا  أسأل أن يوفقكم ملا فيه خير ومصلحة الشعب الفلسطيني
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 كلمة السيدة راوية الشوا/ عضو املجلس التشريعي الفلسطيني

في ملتقى الحوار الوطني "مستقبل املشروع الوطني: بين أزمة الحكومة وتعثر 

 16/2/2015فندق آدم/ غزة،  –جهود املصالحة واإلعمار 

اتفاق أوسلو فشل في تلبية طموحات الشعب الفلسطيني، أثبتت التجربة أن 

 في املجتمع الفلسطيني، وأّسس لالنقسام، وهيأ الظروف 
ً
 عميقا

ً
وأوجد شرخا

لصراع فلسطيني داخلي على األرض الفلسطينية، وفي وسط أكبر تجمع للشعب 

 الفلسطيني.

في فقدان ثقة  وكان لتجربة السلطة في الحكم، وفساد أجهزتها املختلفة، دور بارز 

، للعمل على تقويض 
ً
 قويا

ً
الشعب بالسلطة، وإعطاء املعارضة الفلسطينية مبررا

 أركان السلطة.

كما أن عدم التقدم في عملية السالم، ومماطلة إسرائيل في تنفيذ التفاقيات، 

بدون تحقيق  5/1999وتزايد وتيرة الستيطان، وانتهاء املرحلة النتقالية في شهر 

يين ألهدافهم وطموحاتهم، كل ذلك أدى إلى ضعف السلطة وتالش ي الفلسطين

 هيبتها.

رغم هذا الضعف للسلطة، واألداء السياه ي واإلداري لها، فإن تجربة املجلس 

( مثلت محطة مضيئة في تاريخ الشعب الفلسطيني 2006-1996التشريعي األول )

املجلس الحديث رغم مقاطعة حركة حماس وبقية الفصائل له، واستطاع 

 في الحياة الفلسطينية على مستوى 
ً
 إيجابيا

ً
التشريعي رغم ذلك أن يؤدي دورا

 في الجانب السياه ي. وخاض في سبيل ذلك معارك 
ً
التشريع واملحاسبة ونسبيا

حقيقية من أجل ترسيخ مبادئ العدل والقانون، وتّوج ذلك باملصادقة على 

 القانون األساه ي.
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في ظل مستجدات سياسية غير  2006لثانية عام جاءت النتخابات التشريعية ا

عادية، منها إعادة احتالل الضفة الغربية في العملية التي أسمتها إسرائيل السور 

، والنسحاب اإلسرائيلي 2004، ووفاة الرئيس أبو عمار عام 2002الواقي عام 

 .2005أحادي الجانب من قطاع غزة عام 

 أن عدم تسليم حركة فتح واملجتم
ّ
التي  2006ع الدولي بنتائج انتخابات عام إل

د األمور، ودفع الفلسطينيين إلى القتتال بين اإلخوة، 
ّ
فازت فيها حركة حماس، عق

في انقسام عميق وتداعيات خطيرة لهذا النقسام، وباتت  2007مما أدخلنا عام 

رض على القطاع حتى 
ُ
حركة حماس تحكم قطاع غزة في ظل حصار طويل ومنهك ف

ا هذا. في الوقت الذي بقيت فيه السلطة الفلسطينية برئاسة أبو مازن هي يومن

الحاكمة في الضفة الغربية في ظل شرعية واعتراف دولي وعربي بها ودعم مالي سخي 

 باستثناء بعض الفترات.

 صعبة للغاية، ليس فقط 
ً
وعاش قطاع غزة تحت حكم حركة حماس ظروفا

 بسبب العت
ً
داءات اإلسرائيلية املتكررة عليه والتي بسبب الحصار ولكن أيضا

فاقت قدرة سكان القطاع على تحمل نتائجها، وأصبح رهان حركة حماس على 

الجمع بين الحكم واملقاومة محل تساؤل وتشكك وبحاجة إلى تقديم إجابات. كما 

أن حركة حماس أخطأت بالصطفاف ضمن املحاور اإلقليمية، مما جلب األضرار 

على –بأنفسهم  في حين كان يتوجب على الفلسطينيين أن ينأواعلى قطاع غزة، 

عن التدخل بأي شكل من األشكال في  -اختالف توجهاتهم الفكرية والسياسية

شؤون الدول العربية، وأن تبقى البوصلة باتجاه التحرر من الحتالل اإلسرائيلي 

وخاصة دول وإنجاز الستقالل، والحفاظ على عالقات متينة مع الدول العربية 

 .الجوار وعلى رأسها مصر واألردن

لكن ما يجب أن يالحظ في تجربتنا الفلسطينية املعاصرة، أن العقل الجمعي 

الفلسطيني ل يمكن أن يدفع الشعب الفلسطيني للثورة على أي فصيل فلسطيني 
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حاكم، سواء كان هذا الفصيل فتح أم حماس أم غيرهما، وسواء كان ذلك في 

ة أم في قطاع غزة، لسبب بسيط وهو أن الصراع األساه ي الضفة الغربي

مع الحتالل  -وسوف يستمر–والتناقض الرئيس ي للشعب الفلسطيني ل يزال 

اإلسرائيلي، وأن جميع الفصائل الفلسطينية سواء كانت في الحكم أو املعارضة 

تستمد شرعيتها من نضالها ضد الحتالل. وهذه املالحظة يجب أن تنبه البعض 

فينا لضرورة توفير الجهد والوقت الذي يبذل في التجاه الخاطئ املتمثل في 

 محاولة إقصاء اآلخر، وإظهار هذا اآلخر على أنه حّل محل العدو.

وفي هذه املرحلة، فإننا ل نزال نعيش النقسام كما لو أنه بدأ لتوه، دون اكتراث 

ما يبعث على القلق الشديد لويالته التي عانى منها شعبنا وخاصة في قطاع غزة. و 

بل والخوف الحقيقي، أننا وصلنا اآلن إلى مرحلة فقد فيها العالم العربي تماسكه، 

وأصبحت الصراعات الداخلية الدامية تنخر في لحمه ودمه، وبات العرب كلهم 

مهددون في مستقبلهم، فقد أضاعوا فرص النهوض، وتركوا لكل من هب ودب أن 

 كما يحلو له. وفقدت القضية الفلسطينية يعيث في بالدنا العرب
ً
ية العزيزة فسادا

 في تنفيذ 
ً
الحاضنة العربية وفقدت معها الهتمام الدولي، ومضت إسرائيل قدما

 مخططاتها ومشاريعها وتقوية ترسانتها من جميع أنواع األسلحة.

 توصيات

 نقطة النطالق يجب أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية، من حيث ضرورة 

إعادة بنائها وإصالح هياكلها، وأن تشمل جميع التيارات والحركات والقوى 

الفاعلة، بشرط أن يتم تمثيل هذه القوى حسب وزنها الحقيقي دون أي 

مبالغة في تمثيل أي طرف، مع ضرورة احترام الخيار الديمقراطي ألي مؤسسة 

زأهة، من مؤسسات الشعب الفلسطيني تتشكل بناء على عملية انتخابية ن

 مثل املجلس التشريعي.
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  من إصالح منظمة التحرير، فال بد من إعادة صياغة املشروع الوطني 
ً
وانطالقا

 على ضوء التجارب املريرة واملستجدات على كافة الصعد واملستويات.

  بالشراكة 
ً
 وفعال

ً
دعوة حركة فتح وحماس وبقية الفصائل إلى اإليمان قول

أنه ل يمكن أن تستقيم أحوال الوطن الحقيقية، فقد أثبتت التجربة 

والشعب واملجتمع بدون هذه الشراكة. وهنا نقول املشاركة وليس 

 املحاصصة.

 :البناء على اتفاقية الشاطئ، وتفعيل حكومة الوفاق الوطني، وهذا يتطلب 

أن تفسح حركة حماس املجال لحكومة الوفاق أن تعمل بشكل جدي  -1

بأنهما عمال ما يجب عليهما لكي تتسلم هذه وحقيقي. رغم تصريحات الطرفين 

 الحكومة مهامها.

 لحكومة الوفاق، وعلى حركة  -2
ً
اإلسراع في حل مشكلة معبر رفح بتسليمه فورا

حماس الستئناس بتجربة معبر بيت حانون من حيث وجود حاجزين أحدهما 

يتبع لها واآلخر للسلطة، وكان األولى أن يتم تنظيم عمل معبر رفح بهذه 

 كيفية على األقل.ال

إيجاد حل عادل لقضية موظفي غزة، بما يضمن لهم العيش بكرامة، وأن  -3

 يكونوا على قدم املساواة مع بقية املوظفين.

ل بأس أن ُيعتمد أسلوب "التدرج" في عمل حكومة التوافق، وخاصة في الشق  -4

 األمني.

  وضع في حالة مباشرة حكومة التوافق لعملها على النحو املطلوب، يجب

املجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه موضوع إعمار غزة، مع إعادة النظر في 



  |176  | 

 

اتفاق اإلعمار، بحيث يتم إشراك حكومة التوافق والفصائل الفلسطينية في 

 صياغتها.

  بالتوازي مع كل ما سبق، يجب أن تكون هناك نية صادقة من أجل إنجاز ملف

 القانونية واملالية. املصالحة املجتمعية، وحل كافة اإلشكاليات

  لبناء الثقة 
ً
 واضحا

ً
إعادة التوافق على ميثاق شرف وطني شامل، يضع أساسا

 بين جميع مكونات الشعب الفلسطيني، ويشمل ذلك:

 تحريم العتقال السياه ي والعتداء على الحريات الشخصية والعامة.  -1

 تحريم وتجريم الحتكام للسالح في الخالفات الداخلية.  -2

ائل العالم الفلسطينية للتحريض الداخلي تحت أي ظرف كان، وقف وس  -3

 واستئناف دورها الوطني واملجتمعي اإليجابي.

 

  



  |177  | 

 

مع السيدة راوية  حوار صحفي مميز أجرته الصحفية التونسية آسيا العتروس

، تناولت فيه قضايا هامة، منها ما يتعلق بذكرى 13/5/2015بتاريخ  الشوا،

 2014ظل الحالة العربية الراهنة، وحال غزة بعد حرب  النكبة، وفلسطين في

* بداية أود العودة إلى هذه الذكرى السنوية للنكبة التي تمر على القضية 

الفلسطينية في ظروف استثنائية أين تتنزل اليوم هذه الذكرى وماذا بقي منها في 

 أذهان األجيال الجديدة؟

العام، واألوضاع الفلسطينية والعربية للنكبة هذا  67تجيء الذكرى السنوية الر

واإلقليمية في أسوأ حالتها بالنسبة لنا كفلسطينيين وعرب. ومع ذلك ل بد من 

التسجيل بإعجاب وإكبار هذا الحضور لهذه املناسبة املؤملة واملحزنة، في أذهان 

أبناء الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، وهذه الفعاليات واسعة 

لتي تنظم إلحيائها، وتوريث األجيال الشابة التي ولدت بعد النكبة معاني النطاق ا

ومحطات هذا الحدث املفصلي في تاريخ شعبنا، حتى يكاد املرء يظن أن الحدث 

 وقع قبل فترة وجيزة.

إن أهمية إحياء ذكرى النكبة تكمن في عدم النسيان وعدم التنازل. فمهما مّر من 

ة في قمة حيويتها تجاه املأساة الكبيرة التي حلت بالشعب زمن ل بد من إبقاء الذاكر 

، وحولت غالبيته إلى لجئين في بالد كثيرة حتى يومنا هذا، 1948الفلسطيني عام 

عانوا فيها أشد أنواع العذاب النفس ي والجسدي. ول بد من عدم نسيان الجرائم 

يان الصهيوني املسمى الصهيونية التي تضاهي جرائم اإلبادة والتطهير العرقي، فالك

"إسرائيل" قام على املذابح والترجير، بدعم من العالم املتحضر! آنذاك، وكذلك 

إن إحياء ذكرى النكبة يعني تمسك شعبنا، كل شعبنا، بحقه في العودة والتعويض 

 ملبادئ الحق والعدل املطلقين ومبادئ القانون الدولي وقرارات 
ً
، وذلك وفقا

ً
معا

ت الصلة، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم األمم املتحدة ذا
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رغم –. وإسرائيل نفسها تدرك 1948ديسمبر/كانون األول  11الصادر في  194

أنه قد يأتي يوم، يستطيع فيه الشعب الفلسطيني،  -قوتها الهائلة في الوقت الراهن

سلوبة، ففلسطين كجزء من األمة العربية في حال نهوضها، أن يسترد حقوقه امل

عربية وستبقى عربية ولن تستطيع قوة أجنبية في العالم مهما كان حجمها ومهما 

أتقنت األساليب، أن تغير من هذه الحقيقة. وكما قال شاعرنا الكبير محمود 

درويش عن هذه الذكرى: "لم ننس البداية، ل مفاتيح بيوتنا، ول مصابيح الطريق 

داء الذين أخصبوا وحدة األرض والشعب والتاريخ، ول التي أضاءها دمنا، ل الشه

 إلى الوطن الروح، ما 
ّ
األحياء الذين ولدوا على قارعة الطريق، الذي ل يؤدي إل

دامت روح الوطن حية فينا. لن ننس ى أمس، ول الغد، والغد يبدأ اآلن، من اإلصرار 

قاومة حتى التقاء على مواصلة السير على هذا الطريق.. طريق الحرية، طريق امل

 التوأم الخالدين: الحرية والسالم"

* بين ما تشهده إسرائيل من صعود سياه ي وعسكري واقتصادي وما تشهده 

القضية الفلسطينية من تراجع في املحافل اإلقليمية والدولية إلى جانب التراجع 

ث الحاصل في العالم العربي، كيف يمكن اليوم قراءة املعادلة وكيف يمكن إحدا

 الصدمة وتجاوز هذا الواقع؟

املؤسف أننا ل نزال نعيش النقسام كما لو أنه بدأ لتوه، دون اكتراث لويالته التي 

عانى منها شعبنا وخاصة في قطاع غزة. وما يبعث على القلق الشديد بل والخوف 

الحقيقي، أننا وصلنا اآلن إلى مرحلة فقد فيها العالم العربي تماسكه، وأصبحت 

عات الداخلية الدامية تنخر في لحمه ودمه، وبات العرب كلهم مهددون في الصرا

مستقبلهم، فقد أضاعوا فرص النهوض، وتركوا لكل من هب ودب أن يعيث في 

 كما يحلو له. وفقدت القضية الفلسطينية الحاضنة 
ً
بالدنا العربية العزيزة فسادا

 في تنفيذ مخططاتها العربية وفقدت معها الهتمام الدولي، ومضت إسرائيل ق
ً
دما

 ومشاريعها وتقوية ترسانتها من جميع أنواع األسلحة.
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والكل يعرف اآلن أن إسرائيل سعيدة ومستفيدة مما يجري في العالم العربي بما 

فيه فلسطين، فالنقسام والتناحر والقتتال الداخلي وتدمير الذات هو سيد 

والتطرف واإلرهاب. لكن يجب  املوقف، واملشهد في العالم العربي حافل بالدم

 نيأس، وأنا من الناس الذين لدأهم أمل في املستقبل، رغم أن سوداوية 
ّ
علينا أل

 وتبعث على اإلحباط. هذا لن يدوم، والقوى املجرمة 
ً
الواقع الذي نعيش مؤملة جدا

على اختالف مسمياتها املسؤولة اآلن عما يحدث في العالم العربي إلى زوال، وسوف 

 يد الشعوب العربية عافيتها وحيويتها وتصوب املسار إن شاء هللا.تستع

وبالنسبة إلحداث الصدمة، فال يوجد حل سحري ملا نعيشه كفلسطينيين 

 ونتمسك 
ً
وكعرب، لكن يمكننا اإلشارة بثقة إلى ضرورة أن نفهم عصرنا جيدا

 و 
ً
، وأن بالقيم اإلنسانية والقومية ونحتكم إلى الديمقراطية الحقيقية قول

ً
فعال

 لالستبداد والتطرف والرتهان للقوى الخارجية.
ً
 نهائيا

ً
 نضع حدا

* غزة اليوم وبعد العدوان األخير ل تزال تنتظر إغاثة إنسانية وعدالة ل تأتي، 

كيف هو املشهد اليوم في غزة وما حقيقة ما يروج عن وقوع غزة في قبضة 

 ة الشباب واملثقفين؟املتطرفين وغياب الفرص أمام كل الكفاءات وخاص

تعجز الكلمات عن وصف الوضع املأساوي في قطاع غزة، الناجم عن العدوان 

ركت غزة تنزف وتعاني من الدمار والحصار والنقسام 
ُ
اإلسرائيلي األخير، حيث ت

ونسبة عالية من الفقر والبطالة. وأحد األسباب الرئيسية لهذا الوضع تعنت 

في الشارع الفلسطيني، وتغليب مصالحهما  حركتي فتح وحماس، أكبر فصيلين

–الذاتية الضيقة على املصلحة الوطنية. كان ينبغي على الحركتين أن تعيا 

أنه كفى لهذا النقسام املدمر، وأنه أضّر  -وخاصة بعد العدوان اإلسرائيلي األخير

ويضر بالقضية الفلسطينية الش يء الكثير، وأن معاناة الشعب من ويالت 

 ل تقل عن معاناته من ويالت الحتالل البغيض.النقسام 
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أما عن وقوع غزة في قبضة املتطرفين، فهذا مبالغ فيه، وكبقية املجتمعات 

العربية، يوجد في غزة تيارات سياسية وفكرية مختلفة، أبرزها فتح وحماس، ول 

شك أنه توجد مجموعات متطرفة، قد تكون متأثرة بجماعات خارجية، لكنها 

وعاجزة وغير قادرة على الظهور العلني، وهناك خالف حقيقي وجدي بينها معزولة 

 وبين حركة حماس التي تعتبر من الناحية العملية هي املسيطرة في قطاع غزة.

 صعبة للغاية، ليس 
ً
وفي الحقيقة عاش قطاع غزة تحت إدارة حركة حماس ظروفا

 بسبب العتداءات اإلسرائيل
ً
ية املتكررة عليه فقط بسبب الحصار ولكن أيضا

والتي فاقت قدرة سكان القطاع على تحمل نتائجها، وأصبح رهان حركة حماس 

على الجمع بين الحكم واملقاومة محل تساؤل وتشكك وبحاجة إلى تقديم إجابات. 

كما أن حركة حماس أخطأت بالصطفاف ضمن املحاور اإلقليمية، مما جلب 

ب على الفلسطينيين أن ينأوا بأنفسهم األضرار على قطاع غزة، في حين كان يتوج

عن التدخل بأي شكل من األشكال  -على اختالف توجهاتهم الفكرية والسياسية–

في شؤون الدول العربية، وأن تبقى البوصلة باتجاه التحرر من الحتالل 

اإلسرائيلي وإنجاز الستقالل، والحفاظ على عالقات متينة مع جميع الدول 

 العربية.

عن مصالحة وطنية يكاد يكون أمرا عبثيا بعد أكثر من ست سنوات * الحديث 

على انفصال غزة عن الضفة هل نحن أمام إعادة التاريخ وتقسيم املقسم ولكن 

 هذه املرة بيد أبناء القضية وليس الحتالل؟

يؤسفني أن أكرر ما اعتدت على قوله بأن املصالحة الفلسطينية ليست قريبة 

 من خطوات تبدو لنا  بسبب سلوك حركتي فتح
ً
وحماس، وأن ما نشهده أحيانا

إيجابية من هذا الطرف أو ذاك ل تعدو كونها رّدات فعل على حدث ما سرعان ما 

يزول أثرها ثم نعود للصفر أو من أجل الستهالك الداخلي أو لألغراض اإلعالمية، 

ولى لالنقسام وهذا ما حدث إبان وبعيد العدوان األخير على غزة. ومنذ البوادر األ 



  |181  | 

 

 بعد يوم، فقد 
ً
 لهذا النقسام يوما

ً
جاءت النتخابات ونحن نشهد تعمقا

في ظل مستجدات سياسية غير عادية، منها إعادة  2006التشريعية الثانية عام 

، 2002احتالل الضفة الغربية في العملية التي أسمتها إسرائيل السور الواقي عام 

والنسحاب اإلسرائيلي أحادي الجانب من  ،2004ووفاة الرئيس أبو عمار عام 

 أن عدم تسليم حركة فتح واملجتمع الدولي بنتائج 2005قطاع غزة عام 
ّ
، إل

د األمور، ودفع  2006انتخابات عام 
ّ
التي فازت فيها حركة حماس، عق

في انقسام عميق  2007الفلسطينيين إلى القتتال بين اإلخوة، مما أدخلنا عام 

لهذا النقسام، وباتت حركة حماس تحكم قطاع غزة في ظل وتداعيات خطيرة 

رض على القطاع حتى يومنا هذا. في الوقت الذي بقيت فيه 
ُ
حصار طويل ومنهك ف

السلطة الفلسطينية برئاسة أبو مازن هي الحاكمة في الضفة الغربية في ظل 

ذا شرعية واعتراف دولي وعربي بها ودعم مالي سخي باستثناء بعض الفترات. وه

 اآلن إلى كيانين منفصلين، مما يؤثر بشكل خطير على القضية 
ً
الحال يقودنا عمليا

 الفلسطينية.

 هل مازال باإلمكان التعويل على دور أمريكي إلعادة دفع القضية؟

كلنا يدرك كيف تدار سياسة الوليات املتحدة األمريكية الخارجية، ومدى نفوذ 

ى العاملية، والضعف العربي الذي أفقد اللوبي الصهيوني، ودور توازنات القو 

العرب وزنهم في كل املحافل الدولية. وأي إدارة أمريكية ل تستطيع إجبار إسرائيل 

على قبول أي طرح أو مبادرة ما، ألسباب معروفة في مقدمتها سيطرة اللوبي 

الصهيوني على القرار األمريكي خاصة فيما يتعلق بالصراع العربي اإلسرائيلي، 

ارة أوباما لم تستطيع أن تشذ عن هذه القاعدة، وفي أحسن األحوال يمكن وإد

لإلدارة األمريكية أن تضغط في حدود معقولة على حكومة إسرائيل لتليين بعض 

مواقفها، ولكن حتى هذا الضغط ومعه بعض اإلغراءات إذا اصطدم بمعارضة 
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ال على ذلك ما إسرائيلية قوية وحقيقية فإن األمريكان يتراجعون، وأوضح مث

 حدث بشأن قضية تجميد الستيطان في الضفة الغربية قبل عدة سنوات.

 أين موقع املقاومة الفلسطينية اليوم؟

املقاومة الفلسطينية جزء من الشعب الفلسطيني وتنعكس عليها همومه 

ومشاكله، وتتأثر بالظروف املحلية والعربية واإلقليمية والدولية، وهي كلها 

غير مواتية. وإسرائيل تراقب وتتابع كل صغيرة وكبيرة، والحتالل لألسف ظروف 

 ويستنتج العبر، وفي هذا السياق 
ً
اإلسرائيلي من طبعه أنه ل ينس ى بل يتذكر جيدا

 التطور النوعي للمقاومة خالل العدوان 
ً
ل يزال قادة الحتالل يتذكرون جيدا

ة خلف الخطوط والنضج األخير وخاصة في موضوع األنفاق والعمليات الرجومي

األمني. ولذلك سيعمل الحتالل كل ما بوسعه على إفقاد املقاومة لكل عناصر 

القوة لدأها، وهذه حرب مستمرة ل تتوقف ول تهدأ رغم توقف القتال. هذا يلقي 

تحديات جسيمة على املقاومة. املشكلة األساسية أن املقاومة شاءت أم أبت جزء 

سطيني، وبالتالي هذه نقطة ضعف لدى الشعب من حالة النقسام الفل

، كما أنها جعلت املقاومة مكشوفة 
ً
الفلسطيني يستغلها اإلعالم اإلسرائيلي جيدا

 خاصة وأن الجسم الرئيس ي للمقاومة في قطاع غزة مرتبط بحركة حماس 
ً
سياسيا

 التي تعاني من مشاكل كبيرة مع اإلقليم.

ون إلى هذه الحكومة وهل من موقع حكومة جديدة تنصب في إسرائيل كيف تنظر 

لليسار السرائيلي في املشهد أو مجال إلحياء عملية السالم أم أن المر تجاوزته 

 األحداث؟

الحكومة اإلسرائيلية الجديدة برئاسة نتنياهو هي حكومة يمينية متطرفة، وهي في 

أحسن األحوال ستواصل نرج ومواقف حكومات نتنياهو السابقة التي عرقلت 

ملسارات التفاوضية مع السلطة الفلسطينية وراهنت على تغيير الحقائق على ا
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األرض بمنطق الحتالل، وخاصة فيما يتعلق باملزيد واملزيد من الستيطان في 

الضفة الغربية، بهدف تدمير ما يسمى بحّل الدولتين، دون تقديم أي خيار بديل 

 سوى استمرار الحتالل.

ئيلي ل موقع له اليوم في املشهد السياه ي وليس له أي وما يسمى باليسار اإلسرا

تأثير، وربما يكون هناك أصوات أو أشخاص إسرائيليون يساريون لكنهم لم يعودوا 

 ظاهرة ول حتى قوة لها تأثير ما.

وعملية السالم منذ فترة طويلة ما هي إل شكل بال مضمون يستغل فيها الجانب 

 لعرب.اإلسرائيلي ضعف الفلسطينيين وا

أي دور ملنظمة التحرير اليوم في إنقاذ ما بقي من القضية وهل آن األوان ملراجعة 

 الحسابات وإصالح املنظمة لستعادة دورها؟

يجب أن تكون نقطة النطالق منظمة التحرير الفلسطينية، من حيث ضرورة 

إعادة بنائها وإصالح هياكلها، وأن تشمل جميع التيارات والحركات والقوى 

لفاعلة، بشرط أن يتم تمثيل هذه القوى حسب وزنها الحقيقي دون أي مبالغة في ا

تمثيل أي طرف، مع ضرورة احترام الخيار الديمقراطي ألي مؤسسة من مؤسسات 

الشعب الفلسطيني تتشكل بناء على عملية انتخابية نزأهة، مثل املجلس 

 من إصالح منظمة التحرير، فال بد من
ً
إعادة صياغة املشروع  التشريعي. وانطالقا

الوطني على ضوء التجارب املريرة واملستجدات على كافة الصعد واملستويات. كما 

 
ً
لبد من التأكيد على حركتي فتح وحماس وبقية الفصائل بضرورة اإليمان قول

 بالشراكة الحقيقية، فقد أثبتت التجربة أنه ل يمكن أن تستقيم أحوال 
ً
وفعال

مع بدون هذه الشراكة. وهنا نقول املشاركة وليس الوطن والشعب واملجت

 املحاصصة.
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كيف تفسر راوية الشوا وهي الكاتبة واملثقفة والسياسية تفاقم ظاهرة التشدد في 

 املجتمعات العربية وصعود الدواعش الذين يستقطبون الشباب بصفة خاصة؟

ورغم أن التطرف هذه الظاهرة تفاقمت في ظل انهيار الدولة في أكثر من بلد عربي. 

 أن املشاكل املعقدة التي مرت 
ّ
واإلرهاب له جذور قديمة في مجتمعاتنا وغيرها، إل

بها البالد العربية بعد الستقالل وأخذت بالتراكم عبر السنين، أوجدت التربة 

 إلى داعش، وفي مقدمة هذه املشاكل: 
ً
الخصبة لنمو ظاهرة التشدد وصول

ريات، وإقصاء اآلخر، والفقر والبطالة، وانتشار الستبداد السياه ي وقمع الح

الفساد في أجهزة ومؤسسات الدولة، وتهميش وتجهيل املرأة وغيرها. ول يمكن 

إغفال الدور املستتر لبعض الدول الكبرى في نشوء وترعرع بعض الجماعات 

املتطرفة من أجل ضرب الستقرار وخلق الفوض ى والتجزئة والنقسام. ومواجهة 

 لجماعات تتطلب دولة قوية موحدة وعادلة.هذه ا

ماذا تقولين عن الزعيم الراحل عرفات، ومدى تأثير غياب شخصية قادرة على 

 توحيد الصفوف؟

ل يكاد يختلف اثنان من الفلسطينيين على مكانة الزعيم الراحل الشهيد ياسر 

الحتالل عرفات "أبو عمار"، فهو رمز وقائد وطني كبير، قاد مسيرة النضال ضد 

لفترة طويلة من الزمن، دون أن يكل أو يمل، وهذا ما دفع قادة الحتالل وعلى 

 أن هذا التقدير لشخصية أبو عمار ل يسلب منا 
ّ
رأسهم شارون للتخلص منه. إل

حق انتقاد أسلوب العمل الذي اختاره وطريقة إدارته للمنظمة والسلطة. فقد 

مدريد برئاسة الدكتور حيدر عبد الشافي شكل اللتفاف على الوفد املفاوض في 

أوائل التسعينات، والدخول في قناة تفاوض سرية أفضت إلى اتفاقية أوسلو عام 

 لطريقة العمل السياه ي الفلسطيني، كما أن التجربة أثبتت 1993
ً
 سيئا

ً
، أساسا

 
ً
 عميقا

ً
أن اتفاق أوسلو فشل في تلبية طموحات الشعب الفلسطيني، وأوجد شرخا

جتمع الفلسطيني، وأّسس لالنقسام، وهيأ الظروف لصراع فلسطيني داخلي في امل
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على األرض الفلسطينية، وفي وسط أكبر تجمع للشعب الفلسطيني. وكان لتجربة 

السلطة في الحكم، وفساد أجهزتها املختلفة، دور بارز في فقدان ثقة الشعب 

، للع
ً
 قويا

ً
مل على تقويض أركان بالسلطة، وإعطاء املعارضة الفلسطينية مبررا

السلطة. كل هذا دفعني ملعارضة سياسة أبو عمار من خالل كتاباتي وتصريحاتي 

 في املجلس التشريعي ورئيسة لكتلة 
ً
 مستقال

ً
الصحفية ثم من خالل كوني نائبا

التحالف الديمقراطي التي تكونت من ستة نواب تحت قبة البرملان الفلسطيني 

 األول.

صية أبو عمار وحدوية، وكان بذكائه يحتوي الخالفات لكن الحق يقال، إن شخ

الفلسطينية قدر اإلمكان، رغم بعض الفترات التي حصلت فيها تجاوزات في 

 موضوع الحريات ومنها العتقال السياه ي، بضغوط خارجية.
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 رسالة الشاعر الكبير نزار قباني لراوية الشوا يواسيها بوفاة والدها

 على رسالة 
ً
 بعثتها له()ردا
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  كلمة أخيرة

عمر القضية  للمشهد السياه ي في مرحلة حساسة ودقيقة من راوية الشوا  جاءت

كانت تعمل حتى ف الذي يجب أن تقوم به، أدركت ما ومن املؤكد أنها الفلسطينية.

أنها لم بمن طاقتها اليومية. وحينما أقعدها املرض في آخر حياتها لم تصدق  ذرةآخر 

 الفكرة/ الكابوس.تعد قادرة على العمل، ولذلك حاولت بكل جهدها طرد هذه 

أكثر ما كان يميزها، في راحتها وتعبها، صحتها ومرضها، حلها وترحالها، فراغها 

سالة التي تحملها تجاه اإلنسان وانشغالها، ذلك الشعور الدائم بحجم وعظمة الر 

وتبديد مخاوف الناس  ، فتراها ل تكف عن بث التفاؤل واألملواملجتمع والوطن

وقبل ذلك  .حتى لو كانت في داخلها حزينة أو قلقة والتخفيف عن نفسياتهم املتعبة،

كانت شديدة الحرص على خلق حالة ثقافية واعية تعزز من صمود وتوازن وبعده 

وطبيعية هي في كل هذا، لم تكن تتصنع أو تتكلف، فتراها سلسة و  اإلنسان.

 وعفوية، تخرج كلماتها صادقة ممزوجة بابتسامة ل تفارق محياها.

 رحمها هللا
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