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  بسـم اهللا الرحمـن الرحــيم
  

 االمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية – مصطفى البرغوثي. د

  
  وكان وزير االعالم والمتحدث الرسـمي باسـم    – 2007لعب دوراً هاماً في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية عام

  .الحكومة فيها
 ويرأس كتلة فلسطين المستقلة في المجلس التشريعي 2006عضوا في المجلس التشريعي عام  انتخب.  
 

  وحل في المركز الثاني بعد الرئيس محمود عباس 2005ترشح النتخابات الرئاسة عام. 

 ولد في مدينة القدس، وتنحدر أسرته من قرية دير غسانة في فلسطين. 

  شهادة عليا في الفلسفة من موسكو، وعلى شهادة الماجستير في االدارة حاصل على شهادة دكتور في الطب، وعلى
  .وبناء االنظمة االدارية من جامعة ستانفورد في الواليات المتحدة 

     كرس حياته للنضال الوطني من أجل الحرية واالستقالل، ومتابعة هموم الناس ودعـم احتياجـاتهم االجتماعيـة
 . والصحية والتعليمية

 كما شـارك فـي   . ال الوطني منذ بداية السبعينات في قيادة الحركة الطالبية في االراضي المحتلة ساهم في النض
اتحادات الطالب الفلسطينية والعربية في أوروبا حين كان طالبا جامعيا، ومن ثم في قيادة الكفـاح الـوطني    نشاط

شـطة الكفاحيـة ضـد ضـم القـدس      ضد االحتالل االسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع  غزة، وفي قيـادة االن 
 .  واالستيطان

  مع زمالئه أول حركة تطوعية مقاومة في المجال الصحي هي االغاثة الطبيـة الفلسـطينية    1979أسس في العام
بهدف بناء نظام صحي فلسطيني مستقل، وتعتبر االغاثة الطبية التي أنتخب رئيساً لها واحدة من أهـم مؤسسـات   

قرية ومدينة ومخيم، وتقدم خدماتها لمليون وثالثمائة ألف مواطن  495، وتعمل حاليا في المجتمع المدني التطوعية
 .سنويا

     قاد نشاط االغاثة الطبية في تدريب المسعفين وتقديم العالج وإسعاف الجرحى والمصـابين، وتـوفير االمـدادات
  .  الطبية، الغذائية والماء  خالل االجتياحات ومنع التجول

 خالل هبة االقصى، حين أطلق عليه قناص إسرائيلي رصاصـتين  أثنـاء    1996حتالل عام أصيب برصاص اال
 .إسعافه للجرحى مما سبب له جروحا في الكتف والظهر
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  تعرض لالعتقال من قبل سلطات االحتالل، وكسر جنود االحتالل ركبته خالل عملية اعتقاله في كانون الثاني عام
ل مدينة القدس من ذلك الحين، كما تعرض العتداء قوات االحـتالل فـي   و أصدروا أمراً بمنعه من دخو 2002

 .الخليل ومحافظة جنين خالل فترة االنتخابات في محاوالت لثنيه عن مواصلتها

 إدورد سـعيد وخمسـمائة شخصـية قياديـة     . حيدر عبد الشافي واالستاذ ابراهيم الدقاق والراحل د. أسس مع د
 .التي يتولى حاليا مهمة أمينها العام 2002ة الفلسطينية في العام فلسطينية حركة المبادرة الوطني

      قام بدور قيادي بارز في تنظيم حملة مقاومة جدار الفصل العنصري وحمالت خـرق منـع التجـول والحصـار
 .المفروض على االراضي الفلسطينية

  مع الشعب الفلسطيني وفي اللقـاء  ساهم خالل انتفاضة االقصى واالستقالل في اعادة بناء حركة التضامن الدولية
بعشرات من قادة دول العالم والمؤسسات الدولية للدعوة لنصرة القضية الفلسطينية، ولتطوير الحملة الشعبية الدولية 
لحماية الشعب الفلسطيني التي وفرت الدروع البشرية لحماية التجمعات الفلسطينية في المناطق االكثـر خطـورة   

 .2002ماية الرئيس الراحل أبو عمار أثناء اجتياح الضفة الغربية في العام وقامت بدور بارز في ح

    سخر خبراته الدولية المتراكمة على الصعيدين الرسمي والشعبي وعمل بشكل دؤوب لكسب التأييد الـدولي فـي
ارك فـي  الحملة التي سبقت وتزامنت مع انعقاد محكمة الهاي الدولية للبت بشأن جدار الفصل العنصري ، كما ش

الوفد الفلسطيني للمحكمة التي انتهت بصدور قرار غير مسبوق لصالح الشعب الفلسطيني وأقـر بعـدم شـرعية    
الجدار وأمر بالهدم الفوري له وبتعويض المتضررين من إنشائه وعدم شرعية االجراءات االسرائيلية في القـدس  

 .واالستيطان وكل اشكال خرق حقوق االنسان   وسائر االراضي الفلسطينية المحتلة، وبضرورة إنهاء االحتالل

      بدأ حملة عالمية لفرض العقوبات الدولية على الحكومة االسرائيلية بمشاركة ثمانين ألـف ناشـط فـي المنتـدى
االجتماعي في لندن ودعا الستخدام قرارمحكمة الهاي الدولية في بنـاء اسـتراتيجية عـزل سياسـة االحـتالل      

ل الستراتيجية إسقاط نظام  الفصل العنصري في جنوب أفريقيا إيمانا منـه بـأن قـرار    االسرائيلية بأسلوب مماث
 . المحكمة الدولية يجب ان يستثمر في التخطيط بعيد المدى حتى الوصول الى الحرية واالستقالل 

  لمعهـد  وقد أنجز ا 2000حتى عام  1989أسس وتولى إدارة معهد االعالم والسياسات الصحية والتنموية منذ عام
عشرات االبحاث والدراسات المتعلقة بتطوير سياسات سليمة وارساء قواعد دولة فلسطينية قوية وقام المعهد بدور 

 .بارز في فضح وتعرية ممارسات االحتالل 

  الستيعاب العـاطلين عـن العمـل فـي      الخارجمن  نالفلسطينيي برنامج لتشغيل العائدين 1992لعام أسس في ا
 .نية، كما شارك في تأسيس اللجنة الوطنية لتأهيل المعاقينالمؤسسات الفلسطي

      شارك في اللجنة القيادية لمفاوضات مدريد للسالم بقيادة الدكتور حيدر عبد الشافي وكان عضـوا فـي اللجنـة
بسبب معارضتة لـنهج   1993التوجيهية للمفاوضات متعددة االطراف إلى أن استقال من عضوية الوفد في نيسان 

 . ات الذي أدى إلى اتفاق أوسلو واستمرار االستيطان في االراضي المحتلة المفاوض

  نشر العديد من الكتب ومئات االبحاث والمقاالت في عدد كبير من الصحف والدوريات العربية والعالمية وحاضر
 .لسطينية في أكثر من خمسين جامعة عربية و أوروبية وأمريكية كما ساهم في نشر أربعة كتب حول القضية الف

   والتـي تهـدف الـى     2002منذ العام " الراصد الفلسطيني"ساهم في تأسيس وإدارة منظومة المعلومات واالعالم
 . التأثير في الرأي العام العالمي لمواجهة وفضح الدعاية االسرائيلية على الصعيد الدولي

  عضر في مجلس أمناء الجامعة العربية االمريكية في جنين. 

 أمناء مؤسسة مواطن للديمقراطيــة عضو في مجلس.  


