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محمد عبدالمجيد الداروية

 اأربعة عقود في �سفوف 

الي�سار الفل�سطيني

*
عوني فار�س

ت�سعى هذه الدرا�سة اإلى ت�سليط ال�سوء على ذكريات المنا�سل 

محمد عبد المجيد الداروية في �سفوف الحركة الوطنية 

الفل�سطينية، وتركز على تجربته داخل الحزب ال�سيوعي، 

ون�ساطاته في ال�سفة الغربية وم�سر واألمانيا ال�سرقية 

والكويت ما بين خم�سينيات وثمانينيات القرن الما�سي، وقد 

اعتمدت الدرا�سة على روايته ال�سخ�سية التي قمت بتدوينها في 

�سبع مقابالت مطولة اأجريتها معه في منزله بين اأيلول 2011 

.2012
1
و�سباط 

محمد عبدالمجيد الداروية: سيرة 
ذاتية 

 في 1935/11/22، وكان والده 
2
ولد محمد في بلدة �سلواد

 يعمل في فالحة الأر�س قبل اأن 
3
عبد المجيد �سالح الداروية

أود أن أش��كر الس��يد محمد عبد المجيد الداروي��ة على صبره   1
معي أثناء المقاب��الت، وعلى منحي الفرصة لالطالع على بعض 

وثائقه الشخصية، والتي لوالها لما أتممت هذه الدراسة.

تقع بلدة س��لواد إلى الشمال الش��رقي من رام اهلل وتبعد عنها   2
13 ك��م.  وه��ي إلى الغرب من ت��ل العاصور.  ترتف��ع حوالي 900 
متر عن س��طح البحر، وه��ي مالصقة لقرى المزرعة الش��رقية 
ويبرود ودير جرير وعين يبرود، وينحدر س��كانها من قبيلة بني مرة 
التي نزحت من ش��رق األردن، وفيها ثالث عائالت كبيرة هي: حامد 
وحماد وعياد، وفيها بلدية منذ العام 1964 م، واش��تهرت بزراعة 
التي��ن والعنب والزيتون.  بلغ عدد س��كانها ع��ام 1931 م حوالي 
1635 نس��مة )إحصاء بريطاني(، في حين وصل العدد إلى 6992 
نسمة عام 2012 )إحصاء فلسطيني(.  ويوجد فيها ثالث مدارس 

لإلناث ومدرستان للذكور وعدد من المؤسسات األهلية.  

أطلق عل��ى العائلة لق��ب الداروية نس��بة إلى قري��ة دورا القرع   3
ش��مال ش��رق رام اهلل مس��قط رأس جدة محمد عبد المجيد، 
الحاج��ة مريم الحاج محمد المتوفاة عام 1921، وهي في طريق 

الحجاز.  وترجع عائلة الداروية في النسب إلى عائلة حامد.

ُيطلب للجندية، وين�سم للقوات العثمانية في اليمن، وقد تمكن 

لحقًا من الفرار اإلى بيروت، ومنها ا�ستقل �سفينة اإلى الوليات 

المتحدة الأمريكية، فو�سلها عام 1914، وبقي فيها حتى 

1920، اأما والدته فهي يوحاند محمود قا�سم، ولدت 
4
عام 

في القد�س، وقد �سماها والدها بهذا الإ�سم بعد اأن اأعجب باأداء 

.
5
الممر�سة الألمانية يوهان التي اأ�سرفت على ولدة ابنته

هاجرت العائلة اإلى مدينة النا�سرة بعدثالث �سنوات من 

، ثمَّ انتقلت لحقًا 
6
ولدة محمد، و�سكنت في بيت لدار الفاهوم

، ولم تبق 
7
للعي�س في حيفا، وا�ستقرت في وادي الن�سنا�س

العائلة طوياًل في حيفا؛ اإذ اندلعت اأحداث النكبة، و�سارك اأبناء 

العائلة جا�سر وعدنان وغازي في الدفاع عن حيفا، وا�ست�سهد 

عدنان اأثناء المواجهات.

عادت العائلة اإلى �سلواد بعد �سقوط حيفا، والتحق محمد 

بمدر�سة �سلواد البتدائية، وبقي فيها حتى ال�سف ال�سابع، ثم 

التحق بمدر�سة رام اهلل الثانوية، واأنهى الثانوية )الخام�س 

ثانوي( من المدر�سة الها�سمية عام 1954، وكان لأ�ستاذيه 

تش��ير وثيقة س��فر لعبد المجيد الداروية صادرة من القنصلية   4
البريطاني��ة في نيويورك عام 1920 إلى تاريخ س��فره إلى أمريكا 
وتاريخ مغادرته لها إلى فلسطين، وقد حصلت على الوثيقة من 

السيد محمد عبدالمجيد الداروية.

عاش ف��ي ألمانيا منذ س��تينيات القرن الماض��ي ثالثة من أوالد   5
يوحان��د ه��م زهير وعلي ومحم��د، وما زال زهير وعل��ي موجودان 

فيها.  

وصل جاس��ر عبد المجيد الداروية )شقيق محمد( الناصرة عام   6
1936 ث��مَّ لحقت به العائل��ة.  مقابلة مع جاس��ر عبد المجيد 

الداروية، سلواد، 2002/6/17.

المصدر السابق.  أطلق اسم النسناس على الحي لكثرة حيوان   7
النس��ناس فيه.  كما أن عائلة باس��م »نس��ناس« كانت تمتلك 
بعضاً م��ن أراضي الوادي.  وق��د أجبرت الق��وات الصهيونية من 
تبقى من الع��رب في حيفا بعد النكبة )يق��در عددهم ب2000- 
2900 نس��مة( على الس��كن في ال��وادي فأصب��ح اآلن منطقة 
تجمع العرب الرئيس��ة في حيفا.  أنظر: منصور، جوني.  ش��وارع 
حيفا العربية، حيفا، جمعي��ة التطوير االجتماعي، ط2، 1999م، 

ص140. باحث وكاتب في التاريخ الفلسطيني من سلواد.  *
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 اأثر 
9
 وفوؤاد ق�سي�س

8
في المرحلة الثانوية جميل عارف البديري

كبير في توجيهه فكريًا و�سيا�سيًا .

ان�سم ل�سلك التعليم عام 1954، فدَّر�س في مدر�سة رمون، 

ثمَّ ُنقل، تاأديبيا، اإلى مدر�سة اإمرع في الكرك حيث اأنهى فيها 

ر ال�سفر ل�ستكمال تح�سله العلمي، فتوجه 
َّ
العام الدرا�سي، ثمَّ قر

اإلى القاهرة، وح�سل فيها على امتحان الثانوية العامة ح�سب 

ولد جميل عارف البديري ف��ي القدس، متخصص في الرياضيات   8
من جامع��ة لندن، أصب��ح مديراً للهاش��مية في خمس��ينيات 
الق��رن الماضي ثم مفتش��اً لمعارف القدس، ث��مَّ مديراً لمعهد 
المعلمي��ن في رام اهلل التابع لألونروا، عمل في الكويت في وزارة 
المالي��ة، توفي ع��ام 2008.  للمزيد م��ن المعلومات حول جميل 

البديري، يراجع: صحيفة الدستور األردنية، 2008/9/28.

ولد فؤاد قسيس في مدينة رام اهلل عام 1929 من عائلة ميسورة   9
الح��ال، بدأ مش��واره النضال��ي قومياً وقاتل ف��ي صفوف جيش 
االنق��اذ، التح��ق بعصبة التح��رر الوطني ثمَّ الحزب الش��يوعي 
األردني، ط��ورد واعتقل عدة مرات على أي��دي المخابرات األردنية 
عل��ى خلفية نش��اطاته الحزبي��ة، ُحكم غيابياً لم��دة 19 عاماً، 
وبق��ي مط��ارداً إلى أن صدر ق��رار عفو ملكي عام 1967، ش��مله 
ضم��ن آخرين.  كان ف��ؤاد عضواً ف��ي اللجن��ة المركزية للحزب 
الشيوعي.  )مقابلة مع مضر فؤاد قسيس بتاريخ 2012/10/3(.  

المنهاج الم�سري عام 1957، ودخل في كلية العلوم جامعة 

القاهرة، ثمَّ جامعة ال�سكندرية وتخ�س�س بدرا�سة علم طبقات 

الأر�س )الجيولوجيا(، وهنالك ان�سم ر�سميا للحزب ال�سيوعي 

.
10

عبر �سديقه الطالب اأنطون �سن�سور

ن�سط محمد عبد المجيد في اتحاد الطلبة الأردنيين، 

و�سارك في الفعاليات التي كان ينظمها اأع�ساوؤه في في 

م�سر، كما ان�سم مع عدد من زمالئه للجهد الطالبي في 

الدفاع عن م�سر اإبان العدوان الثالثي، حيث �ساهم في حرا�سة 

بنك م�سر و�سط القاهرة بعد اأن تلقى تدريبات ع�سكرية في 

قاعدة المّزة الع�سكرية، لكنَّه ما لبث اأن ُطرد من م�سر لن�ساطه 

ال�سيا�سي، فو�سل العراق والتحق بجامعة بغداد، وبعد النقالب 

على عبد الكريم قا�سم في �سباط 1963 توجه اإلى األمانيا 

ال�سرقية.  وهناك در�س في جامعة درزدن ما بين 1963-

1968، وح�سل على الماج�ستير في الهند�سة الكهربائية، وقد 

ُعرف اأثناء هذه المرحلة بن�ساطه النقابي حيث اأ�سبح رئي�س 

اتحاد الطلبة الأردنيين ورئي�س اتحاد الطلبة العرب، وقد 

�سكلت تجربته في األمانيا اإ�سافة نوعية ل�سيرته الحزبية، كما 

نته من الطالع عن قرب على التجربة ال�ستراكية في دول  مكَّ

اأوروبا ال�سرقية.

عاد بعد تخرجه اإلى الأردن، وانت�سب لنقابة المهند�سين، 

، وبداأ البحث عن 
11

الذين لم يتجاوز عددهم اآنذاك 164 مهند�سًا

عمل، وقرر بعد فترة وجيزة ال�سفر للخارج نظراً للت�سييق الذي 

كان يلقاه ن�سطاء المعار�سة من قبل الحكومة، و�سيا�ستها 

، فو�سل الكويت 
12

بمنع ا�ستيعابهم في الوظائف الحكومية

عام 1969، واأ�سبح رئي�سًا لفرع الحزب ال�سيوعي فيها حتى 

خروجه منها.

عمل في الكويت مهند�سًا في ق�سم ال�سيانة في بلدية 

الكويت، ثمَّ اأ�سبح رئي�سًا للق�سم، وكان يعمل تحت اإمرته 22 

مهند�سًا و360 عاماًل وفنيًا مع 52 �سيارة، وكان ع�سواً في 

لجنة فح�س المهند�سين المتقدمين بطلبات التوظيف، وع�سو 

ول��د أنطون صنص��ور في بيت لح��م، انضم للحزب الش��يوعي   10
ف��ي وقت مبكر، ُعرف بثقافته الواس��عة وحب��ه لألدب، تنقل في 
األقطار العربية، ومنها مصر والعراق قبل أن يصل إلى موس��كو 
ويحص��ل فيها عل��ى الدكتوراه في تاري��خ الرياضيات عام 1972، 
تفرغ بعد تخرجه للش��أن األكاديمي فدرَّس ف��ي جامعة بيرزيت 
بين العام 1972-1973، ثم شارك في تأسيس جامعة بيت لحم، 
وبقي مسؤوالً فيها إلى أن توفي عام 2004.  مقابلة مع زكي عبد 

المجيد، صديق انطون، رام اهلل، 2012/10/4.

بلغ عدد المنتس��بين للنقابة هذه األيام 87,700 مهندس، وذلك   11
حس��ب إحصاءات الموقع الرسمي لنقابة المهندسين.  للمزيد 

من المعلومات يراجع:
http: //www.jea.org.jo/route.php?src=sub_news_
archive&sub_news_id=5107. 

كان يش��ترط عل��ى النش��طاء الحزبيي��ن م��ن أعض��اء الحزب   12
الش��يوعي األردن��ي اإلعالن في الجرائد الحكومي��ة األردنية وفي 
اإلذاعة الرس��مية ع��ن براءتهم م��ن الحزب حت��ى يتمكنوا من 
الحصول على ش��هادة الس��المة األمني��ة الاّلزم��ة للقبول في 

الوظائف، وقد رفض محمد عبد المجيد تطبيق هذه الشروط.

محمد عبدالمجيد في الإ�سكندرية فبراير 1957.
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لجنة ا�ستقدام المهند�سيين من الخارج، �سارك في تاأ�سي�س 

اتحاد المهند�سين الفل�سطيين.  وبعد �سنوات طويلة في الغربة 

عاد محمد عبد المجيد اإلى فل�سطين عام 1996، لي�سبح لحقًا 

رئي�سًا لبلدية �سلواد حتى عام 2005.  

طفولته في الناصرة
توؤكد رواية محمد عبد المجيد عن طفولته في مدينة النا�سرة 

وجود عالقة تاريخية ربطت بين المدينة واأهل �سلواد، 

 
13

وتتطابق في مجملها مع العديد من الم�سادر التاريخية

، التي اأ�سارت اإلى خلفيات هذه العالقة 
14

والروايات ال�سفوية

وطبيعتها.  فقد حوت المدينة، اأواخر القرن التا�سع ع�سر وبداية 

القرن الع�سرين، على عنا�سر جذب للفالحين؛ بما وفرته من 

فر�س عمل مو�سمي في اأرا�سي �سهل مرج بن عامر، وافتتاح 

بلديتها عام 1875، وما واكبه من حاجة لالأيدي العاملة، 

ناهيك عن تداعيات الحرب العالمية الأولى على الريف 

الفل�سطيني، وهجرة ال�سكان بعيداً عن مواقع القتال، وحالة 

الفقر والعوز ال�سديد التي اأ�سابت النا�س بعيد انتهاء المعارك، 

حيث و�سل بع�سهم اإلى النا�سرة كما جرى مع ق�سم من اأهل 

، اإ�سافة اإلى نفوذ اآل الفاهوم ومكانتهم الرفيعة 
15

�سلواد

.
16

فيها

وقد اأ�سار محمد عبد المجيد اإلى دوافع هجرة والده اإلى 

مدينة النا�سرة فقال: »كان معظم النا�س في حالة فقر �سديد، 

وبحاجة اإلى عمل؛ لذا هاجروا اإلى حيفا مثل اأخويَّ جا�سر 

وغازي، اأما الوالد فقد ذهب اإلى النا�سرة لأنه كان يعرف 

الفاهوم.  الفاهوم الأول في الأ�سل من �سلواد لكنه هاجر اإلى 

النا�سرة وا�ستقر فيها، واأ�سبح له �ساأن كبير فيها هو ون�سله 

من المراجع التي أشارت إلى أنَّ أصل آل الفاهوم من قرية سلواد   13
كتاب: منصور، القس أس��عد تاريخ الناصرة من أقدم ازمانها إلى 
أيامنا الحاض��رة، القاهرة، مطبعة الهالل، 1924؛ وأيضاً : حمادة، 
عمر حس��ين، تاريخ الناصرة وقضاها قصة األرض واإلنس��ان في 
فلس��طين مع سماسرة السياسة واألراضي، عكا، منشورات دار 
األس��وار، ط2، 1986، وورد األمر أيضاً في ترجمة »عبد اهلل أحمد 
الفاهوم« المنش��ورة في كتاب: مروات، أحم��د، » الناصرة: أعالم 

وشخصيات 1800-1948«، عكا، مؤسسة األسوار، 2009.

أك��د كثي��ر ممن جمع��ت ش��هاداتهم ف��ي الس��نوات القليلة   14
الماضية من رجال ونس��اء من س��لواد أنهم عاشوا في الناصرة، 

وأنهم عملوا مع دار الفاهوم.

حول أوضاع س��لواد أثناء الحرب العالمية األولى، يراجع: مشعل،   15
عم��ر، » س��لواد حتى س��نة 1948«، صوت س��لواد، الع��دد األول، 

نيسان 1987، ص 14.

ذكر أس��عد منص��ور في كتابه تاريخ الناصرة، ص 299، أنَّ س��تة   16
من آل الفاهوم قد تس��لَّموا منصب اإلفتاء والقضاء في ش��مال 
فلسطين ما بين 1785-1918، وكان خمسة من أصل تسعة من 
رؤس��اء بلدية الناصرة من آل الفاهوم وذلك منذ تأسيسها حتى 
ع��ام 1917.  أما أحمد م��روات فترجم في كتاب��ه الناصرة أعالم 
وشخصيات 1800-1948 لثالث عشرة شخصية من آل الفاهوم.

من بعده.  لما و�سلنا النا�سرة، �سكنا في بيت الفاهوم، اأتذكر 

اأنه كان ق�سراً كبيراً، عمل والدي في محل للخ�سار لدار 

الفاهوم، وكذلك عمل في مزارعهم، وبقينا هناك حتى عام 

1946م«.

 محمد عبد المجيد 
وذكريات سنوات دراسته األولى 

تعطي ذكريات محمد عبد المجيد عن درا�سته الثانوية في رام 

اهلل والبيرة في الن�سف الأول من خم�سينيات القرن الما�سي 

انطباعًا اإيجابيًا عن الحياة التعليمية، واأول ما يعير الإنتباه 

تاأكيده على حالة الن�سباط العالية التي كانت تعي�سها 

المدار�س الحكومية في تلك الفترة، والإقبال ال�سديد على 

التعليم من قبل الطلبة، والثقافة العالية التي كان يتمتع بها 

المعلمون، على الرغم من �سعف الإمكانيات وقلة الموارد، 

وتلك اأمور تفتقدها الكثير من المدار�س الحكومية هذه الأيام، 

ولعل ذلك يعود لعدة اأ�سباب منها نخبوية الطلبة الملتحقين 

فيها في ذلك الوقت، و�سدة المناف�سة بين المدار�س الحكومية 

والمدار�س الأجنبية المنت�سرة في المدينتين.

ومما قاله محمد عبد المجيد عن تلك المرحلة: »در�ست في 

مدر�سة �سلواد، كان كل �سف في حارة، والغرف، على قلتها، 

تحوي اأكثر من �سف.  اأنهيت ال�سف ال�سابع، وكان م�ستقبلي 

الأكاديمي غير وا�سح؛ لأن فر�س الطلبة لإنهاء المرحلة 

الثانوية نادرة، فطاقة المدار�س الحكومية ال�ستيعابية 

�سعيفة جداً، ول يوجد في مدينتي رام اهلل والبيرة، �سوى 

مدر�ستين حكوميتين هما الها�سمية ومديرها جميل البديري، 

ورام اهلل الثانوية ومديرها محفوظ عجلوني، لذا جرت 

العادة اأن ُيكتفى بقبول الثالثة الأوائل من كل مدر�سة من 

مدار�س قرى رام اهلل والبيرة، مّمن تاأهلوا لاللتحاق بمدر�ستي 

الها�سمية ورام اهلل الثانوية، اأما الباقي فيكتب على �سهاداتهم 

يكتفى بتعليمه«.

كانت اأو�ساعنا القت�سادية في ذلك الوقت �سعبة، حتى 

اأنَّ الأغلبية من الطلبة كانوا يجبرون على اللتحاق ب�سوق 

العمل مبكراً، وهذا ما كنت اأنوي فعله، لول تدخل اأخي غازي 

الذي جاء اإلى البيت وقال لزم تذهب اإلى المدر�سة، فقلت له 

موافق، ولكن ل اأملك حذاء حتى اأذهب به اإلى المدر�سة، فقال ل 

 
17

عليك اأنا اأتكفل بكل �سيء، فدخلت مدر�سة رام اهلل الثانوية، 

ثمَّ المدر�سة الها�سمية التي اأنهيت فيها الدرا�سة الثانوية عام 

1954.  كان جميل البديري يعلمنا فيزياء واإنجليزي، كنت 

الأول با�ستمرار في مادة الفيزياء، لذا ربطتني به عالقة قوية، 

حس��ب وصوالت التبرعات المدرس��ية التي احتفظ بها محمد   17
عبد المجيد وتعود للعام 1949، فقد كان مدير مدرس��ة رام اهلل 
الثانوية محفوظ عجلوني، وكان الرس��م المدرس��ي- القس��ط 
األول جنيهي��ن فق��ط، ومن الغري��ب أن المدي��ر كان يطلق عليه 

رئيس للمدرسة.  
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كان يغلق باب ال�سف بعد انتهاء الح�س�س وي�سمعنا مو�سيقى 

كال�سيكية، وب�سراحة كنا ل نحب المو�سيقى الكال�سيكية، 

ورغبنا دومًا في الذهاب اإلى بيوتنا، ولكن فيما بعد لما ع�ست 

ها جميلة جداً واأن مديرنا كان على حق  في األمانيا اكت�سفت اأنَّ

في عمله«.

محمد عبد المجيد معلمًا 
التحق محمد عبد المجيد ب�سلك التعليم عام 1954، وعيَّن 

مدر�سًا في مدر�سة رمون، وبعد ب�سعة اأ�سهر ُنقل تاأديبيًا –

بفعل و�ساية من مدير المدر�سة اإثر خالف معه- اإلى مدر�سة 

اإمرع البتدائية في الكرك، حيث مكث فيها اإلى نهاية العام 

الدرا�سي وحيداً مع الآذن والطالب، وقد لقي فيها ترحيبًا كبيراً 

من اأهل القرية.

يمكن لنا اأن ن�سير هنا اإلى ثالث مالحظات هامة تتعلق 

بتلك المرحلة، 

• تتمحور الأولى حول عملية النقل التاأديبي التي كانت 	

تمار�سها وزارة التربية والتعليم بحق المعلمين في ال�سفة 

الغربية، فقد اأ�سار محمد عبد المجيد اإلى اأن هذه العقوبة 

لم تقت�سر على المخالفين للوائح وقوانين وزارة التربية 

بل ا�ستخدمت كاأداة قمع �سيا�سية تمار�سها الوزارة بحق 

  .
18

المعلمين المنتمين لتيارات �سيا�سية معار�سة للنظام

ومن اأكثر الأمور غرابة في هذا المو�سوع، ا�ستخدام 

الوزارة النقل لمدار�س قريبة من خطوط المواجهة مع 

قوات الحتالل كاأداة تاأديبية بحق المعلمين، وهذا 

دليل على غياب اأية روؤية لتعزيز �سمود المواقع العربية 

القريبة من الحدود مع الحتالل والمعر�سة لعدوان جي�سه 

في اأية لحظة.

• تتعلق المالحظة الثانية بك�سف محمد عبد المجيد عن 	

وجود ن�ساط نقابي مبكر في �سفوف المعلمين في 

المناطق البعيدة عن المدن الرئي�سة، حيث دعي في بداية 

اأيار من عام 1955 اإلى اجتماع من قبل اللجنة المحلية 

لنقابة المعلمين والمعلمات في الكرك ومعان في مدر�سة 

الكرك الثانوية، وقد وقعت الدعوة من توفيق عمارين 

�سكرتير اللجنة المحلية لنقابة المعلمين والمعلمات في 

الكرك ومعان.

• ترتبط المالحظة الأخيرة بالمعا�س ال�سهري للمعلم، 	

فح�سب كتاب التكليف الذي ح�سل بموجبه محمد عبد 

المجيد على وظيفة معلم درجة عا�سرة عام 1954، فقد 

كان راتبه �ستة دنانير ون�سف، وهذا يعتبر راتبًا مرتفعًا 

جداً مقارنة بالرواتب التي تمنح للمعلمين الجدد هذه 

.
19

الأيام

 البدايات السياسية: 
تلميذًا في صفوف جماعة اإلخوان 

المسلمين
تعطي رواية محمد عبد المجيد عن انخراطه المبكر في العمل 

الوطني �سورة لجانب من الحراك الفكري والن�ساط ال�سيا�سي 

الذي �سهدته ال�سفة الغربية في تلك المرحلة، ويلفت النتباه 

ما اأدلى به من معلومات حول تجربته المبكرة مع جماعة 

الخوان الم�سلمين.  وتبدو جماعة الإخوان اأواخر الأربعينيات 

وبداية الخم�سينيات من القرن الما�سي، كما عاي�سها محمد 

عبد المجيد، فاعلة وح�سورها قوي، عنا�سرها على دراية 

باآليات العمل العام الحداثية كالجمعيات والنوادي، ويبدو 

اأّنهم كانوا منفتحين ثقافيًا، ويمتلكون تجربة �سيا�سية 

  .
20

وجهادية غنية، ويركزون على جذب الطاقات ال�سبابية

تناق��ل المعلمون في الضفة الغربية ما بين أعوام 2007 – 2011   18
رواي��ات عن نقل تأديب��ي قامت ب��ه وزارة التربي��ة والتعليم على 

خلفية انتماء المعلمين السياسي.

يمك��ن التأكد م��ن ذلك عبر معرفة ثمن الس��لع األساس��ية أو   19
األراضي أو البيوت في ذلك الوقت.

يتطابق كالم محمد عبد المجيد عن نشاط اإلخوان وفاعليتهم   20
في تل��ك المرحلة مع المص��ادر اإلخوانية الفلس��طينية، مثال 
ذل��ك مذك��رات المرحوم عدن��ان مس��ودة القيادي ف��ي جماعة 

محمد عبد المجيد في ليبزك مع معلمة اللغة الألمانية ال�سيدة 

فراو لوخ.
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والظاهر اأّن �سفات الجماعة هذه هي ما دفعه لالإن�سمام اإلى 

لع على اأفكارها، واقتنى بع�سًا من  ، فاطَّ
21

فرعها في �سلواد

اأدبياتها، و�سارك في ن�ساطاتها، خ�سو�سًا عندما افتتحت 

1950، حيث اأ�سرف 
22

الجماعة نادي الثقافة والإ�سالح عام 

 
23

عليه ثالث �سخ�سيات اإخوانية �سلوادية، وهي اأخوه غازي

.
25

 وعبدالرزاق الداروية
24

ومحمد عبد العزيز اأبو رّية

يقول محمد عبد المجيد عن تلك الفترة: »عاد من حيفا 

بعد النكبة مجموعة من �سباب �سلواد الواعين �سيا�سيًا، كانوا 

ينتمون اإلى جماعة الإخوان الم�سلمين.  كان في مقدمتهم 

محمد عبد العزيز اأبو رّية وعبد الرزاق الداروية واأخي غازي.  

كانوا جماعة مثقفين، كنت في �سباي �سغوف بالمطالعة، 

كنت اأقراأ ما بحوزة اأخي غازي من اأعداد مجلة الأداب 

اللبنانية و�سحف الدفاع وفل�سطين والد�ستور، اأعطاني اأخي 

اإلخ��وان المس��لمين وفي حركة حماس، وه��ي مخطوطة، ومن 
المقرر أن تصدر قريبا عن مركز الزيتونة للدراسات واإلستشارات 
في بيروت، حي��ث يتحدث في بعض أجزائها عن نش��اط اإلخوان 
المتمي��ز في مدينة الخليل في تل��ك المرحلة وقدرتهم العالية 

على تحشيد الطاقات الشبابية.

تش��ير العديد من المصادر إلى افتتاح فرع لإلخوان المس��لمين   21
ف��ي س��لواد ع��ام 1946، وق��د زاره��ا قب��ل النكبة القي��ادي في 
الجماعة الش��يخ س��عيد رمضان.  للمزيد من المعلومات حول 
النشاط اإلخواني في سلواد، راجع: صالح، محسن محمد، التيار 
اإلسالمي في فلسطين وأثره في حركة الجهاد، الكويت، مكتبة 

الفالح، 1989.  

حس��ب كتاب الترخيص الرس��مي الصادر ف��ي 1950/2/25 فقد   22
ترأس النادي غازي عبد المجيد الداروية.

ولد غازي عبد المجيد في سلواد عام 1929، انتقل مع والديه إلى   23
الناصرة، وعاش في حيفا عدة سنوات قبل النكبة، وكان ناشطاً 
في كش��افة جمعية الش��بان المس��لمين في حيفا، شارك في 
معارك الدفاع عن حيفا، ساهم في تأسيس فرع جماعة اإلخوان 
المس��لمين ف��ي س��لواد، التحق بالح��رس الوطن��ي، هاجر إلى 
الس��عودية، واستقر فيها وما زال يقطنها حتى اآلن.  مقابلة مع 

محمد عبد المجيد الداروية، شقيق غازي، سلواد، 2012/8/9.

ول��د محمد عبد العزيز أبو رّية في س��لواد ع��ام 1921، هاجر مع   24
عائلته إلى حيفا، واظب على حضور دروس القّسام، التحق بثورة 
عام 1936 وش��ارك في معاركها في منطق��ة جنين.  وخال حرب 
1948 دافع عن حيفا قبيل س��قوطها.  س��اهم في تأسيس فرع 
جماعة اإلخوان المس��لمين في س��لواد، وأس��س تنظيم طالئع 
الفدا لتحرير فلس��طين مع زميليه صبحي ياسين وأبو إبراهيم 
الكبي��ر، توفي ع��ام 1962.  للمزيد من المعلوم��ات حول حياته 
وجه��اده، راجع : فارس، عوني، س��نوات الجمر والتحدي..  ذكريات 

المناضل عباس محمد حامد، 2012، ص.  15.

ولد عبد الرزاق الداروية عام 1917 في سلواد، هاجر مع عائلته إلى   25
حيفا، واظب على دروس الش��يخ القّس��ام في جامع االستقالل، 
ساهم في تأس��يس فرع جماعة اإلخوان المسلمين في سلواد، 
ثّم ش��ارك في خ��الل حرب 1948 في مع��ارك الدفاع عن القدس.  
س��افر إل��ى الكوي��ت، ثمَّ ع��اد لالس��تقرار في س��لواد منتصف 
تسعينيات القرن الماضي، وتوفي عام 2000.  للمزيد عن دور عبد 
الرزاق الداروية في جماع��ة اإلخوان، راجع: الحروب، خالد، حماس 
الفك��ر والممارس��ة السياس��ية، بيروت، مؤسس��ة الدراس��ات 

الفلسطينية، 1996، ص. 16.

قرار قبول انت�ساب محمد عبد المجيد لنقابة المهند�سين 

.1968

ترخي�س نادي الثقافة وال�سالح التابع لجماعة الإخوان 

الم�سلمين في �سلواد 1950.
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كتابًا لح�سن البنا، كما كان لديه كتب لمحمد عبده وبع�س 

.
26

ال�سعراء مثل �سوقي وحافظ اإبراهيم

عملت المجموعة الإخوانية عام 1950 على ت�سكيل 

جمعية خيرية اأطلقوا عليها ا�سم جمعية الإ�سالح الجتماعي.  

كان على راأ�س هذه الجمعية محمد عبد العزيز اأبو رّية وعبد 

الرزاق الداروية واأخي غازي، وكان مقر الجمعية في بيت عبد 

، وقد اأ�سبحت نا�سطًا في جمعية الإ�سالح 
27

الرزاق الداروية

الجتماعي، كنت اأعطي درو�سًا مجانية في تعلُّم الإنجليزية، 

واأن�ساأت فرقًا ريا�سية لل�سباب من اأبناء جيلي، ون�سطت في 

ن�سر الفكر الديني بين اأبناء جيلي من ال�سباب«.  

التعاطف مع المعارضة ونضاالتها
بداأت مواقف المعار�سة وخطابها ال�سيا�سي، خ�سو�سا 

الي�سارية منها، ت�سترعي انتباه محمد عبد المجيد اأثناء درا�سته 

الثانوية، وقد عزا ذلك اإلى ما �سهدته المنطقة من �سعود 

للتيارين القومي والي�ساري، وانجذاب العنا�سر ال�سبابية 

للتجربة النا�سرية ال�ساعدة، اإ�سافة اإلى ال�سورة الإيجابية 

التي نحتها ال�سباب الي�ساريون لأنف�سهم، بفعل معار�ستهم 

للعديد من م�ساريع الهيمنة الأمريكية في المنطقة، وجراأتهم 

.
28

في تحدي النظام

وقد تفاعل وزمالوؤه مع نداءات القوى الوطنية بالتظاهر 

�سد �سيا�سات الحكومة الأردنية.  يقول عن تلك المرحلة: »اأذكر 

اأنني كنت اأقراأ بع�س من�سورات الحزب ال�سيوعي في المدر�سة 

الثانوية، كان في طالب ن�سيط يعطينا اإياها ا�سمه محمد عبد 

العزيز، وكذلك طالب اآخر ا�سمه نبيل طوبا�سي.  كنت اأ�سمع واأنا 

في المدر�سة عن بع�س قيادات الحزب، اأثناء ذلك كانت تحدث 

مظاهرات كثيرة، بع�سها �سد الوحدة مع الأردن.

يمكن في 1950-1951عملنا مظاهرة �سد الم�ساركة 

في النتخابات النيابية التي دعا اليها الملك عبد اهلل، فقمعتنا 

فر�سان البادية.  اأتذكر اأنني هربت من المظاهرة واختباأت في 

مقبرة رام اهلل كانت بجانب مدر�سة رام اهلل الثانوية حاليًا.  

لحقت الخيالة بنا.  كانت قدماي مك�سوفتان بين قبرين، 

يب��دو أنَّ المجموعة اإلخوانية كانت مثقفة ج��داً، رغم أنَّها لم   26
تنل قس��طاً وافياً من التعليم س��وى الدراس��ة االبتدائية، حيث 
اطلعت على م��ا تبقى من مكتبة المرح��وم محمد عبد العزيز 
أب��و رّي��ة وكان فيها عدد م��ن الكتب في ش��تى ميادين المعرفة 
الدينية والفكرية والعسكرية والعلمية، وحوت مكتبة المرحوم 

عبدالرزاق الداروية هي األخرى على عناوين مختلفة.

وضع كل من عبد الرزاق الداروية ومحمد عبد العزيز أبو رّية شعار   27
اإلخوان على حجر التاريخ الخاص ببيتهما، تعبيراً عن انتمائهما 

للجماعة.

حول نضال الش��يوعيين ضد سياس��ات النظام األردني في هذه   28
الفت��رة، راج��ع: الش��ريف، ماهر، الش��يوعيون وقضاي��ا النضال 
الوطن��ي، دمش��ق، مرك��ز االبحاث والدراس��ات االش��تراكية في 

العالم العربي، 1988، ص 22- 37.

فدا�ست اإحداها الخيول، وقتها اأ�سبت ونقلت اإلى الم�ستو�سف 

المقابل لمدر�سة رام اهلل الثانوية، وما زالت اآثار هذه الإ�سابة 

.
29

وا�سحة على قدمي«

ولعل من العوامل الأخرى التي دفعت محمد عبد المجيد، 

والكثير من اأبناء جيله من عنا�سر جماعة الخوان، اإلى ترك 

الجماعة، ما �سهدته �سيا�سة الجماعة ومواقفها من تغييرات 

لم تلق قبول لدى كثير من العنا�سر ال�سبابية الإخوانية، مثل 

موقف الجماعة من المقاومة الم�سلحة �سبيال لتحرير فل�سطين، 

وعالقتها بالنظام الأردني وموقفها من النظام الم�سري 

.
30

وقطيعتها مع التيارات الي�سارية

وكان للجغرافية دورها، فقد عا�س محمد عبد المجيد 

جزءاً من طفولته في مدينتي النا�سرة وحيفا، اللتين كانتا 

مقراً للعديد من الن�سطاء ال�سيوعيين، ناهيك عن تجربته 

في مدر�ستي رام اهلل الثانوية والها�سمية، حيث كان الي�سار 

باأيديولوجيته واأجنداته ال�سيا�سية ون�ساطاته يلقى تاأييداً 

 ،
31

ملحوظًا في �سفوف الطلبة والمدر�سيين

في جامعتي القاهرة واإلسكندرية
تعتبر مرحلة الدرا�سة الجامعية في جامعتي القاهرة 

والإ�سكندرية من اأهم المراحل التي �ساغ فيها محمد عبد 

المجيد توجهاته الفكرية وح�سم م�ستقبله ال�سيا�سي، اإذ اأ�سبح 

عن�سراً ن�سطًا في الحزب ال�سيوعي الأردني، وم�سوؤوًل فاعاًل في 

اتحاد الطلبة الأردنيين، وقد منحته تجربته الجديدة الإطالل 

من القاهرة على الم�سهد ال�سيا�سي والفكري في الوطن العربي، 

للمزيد من المعلومات ح��ول مظاهرات عام 1950 وقمع النظام   29
األردني لها، راجع: المصدر السابق، ص 24-23.

زت أدبيات جماعة اإلخوان في دفاعها عن خياراتها السياسية  ركَّ  30
والفكرية في تلك الحقبة على جملة مبررات يأتي في مقدمتها 
تداعيات حرب اإلس��تئصال التي ش��نها النظام الناصري عليها 
والخ��الف األيديولوج��ي العميق مع اليس��ار والمواقف الوطنية 
التي تبنته��ا الجماعة في اكثر من محطة والتي أثبتت تمايزها 
عن سياس��ات النظام األردن��ي، رغم عالقاتهما الحس��نة، مثل 
موقفه��ا من حلف بغ��داد والع��دوان الثالثي على مص��ر ومبدأ 
إيزنه��اور.  للمزي��د م��ن المعلوم��ات ح��ول مواقف اإلخ��وان في 
تلك المرحل��ة، راجع: أبو ف��ارس، محمد عبدالق��ادر، من ذاكرتي 

ومذكراتي، عمان، دار الفرقان للنشر والتوزيع، 2008.

مقابلة مع الدكتور س��ميح الرنتيسي، أحد الطلبة في مدرسة   31
الهاش��مية وم��ن المتأثرين بش��خصية فؤاد قس��يس في تلك 
الفت��رة، رام اهلل، 4/10/ 2012.  يؤك��د الحض��ور الطاغ��ي للفكر 
اليس��اري في مدارس رام اهلل ما ورد على لس��ان الشيخ األزهري 
فت��ح اهلل الس��لوادي )1924-2000( ح��ول ذكرياته في مدرس��ة 
رام اهلل الثانوية في خمس��ينيات الق��رن الماضي، إذ كان حينها 
مدرس��اً للغ��ة العربية، وقد أش��ار إل��ى أنَّه واج��ه صعوبات في 
التأقلم م��ع الجو الفكري داخل المدرس��ة ومع تصرفات بعض 
الط��الب ذوي النزعة اليس��ارية، مما اضطره لطل��ب النقل إلى 

مكان آخر.  
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ومعاينة التحولت المف�سلية التي �سهدها، والمتمثلة في 

�سعود التيارين القومي والي�ساري، وقيادتهما لدول رئي�سة في 

المنطقة مثل م�سر والعراق.

و�سل محمد عبد المجيد القاهرة في وقت كان الطلبة 

الفل�سطينيون يعدون اأنف�سهم لمرحلة جديدة، وكانت 

الجامعات الم�سرية حا�سنة لمجموعات طالبية فل�سطينية 

قيادية �ستلعب لحقا دورا رئي�سا قي ت�سكيل الحركة الوطنية 

.
32

الفل�سطينية وقيادتها لعقود طويلة 

يقول عن تلك المرحلة: »�سكنت مع طالب ا�سمه اأنطون 

�سن�سور من منطقة بيت لحم، كان حينها قياديًا في الحزب 

ال�سيوعي، في البداية كان حوارنا فكريًا، نتناق�س حول الكتب 

التي كنت اأقراها مثل كتاب راأ�س المال لمارك�س، والدياليكتيك 

لإنجلز ومر�س الطفولة الي�ساري للينين، وبعد فترة دعاني 

لالن�سمام للحزب ال�سيوعي فوافقت.  ان�سممت اإلى خلية من 

اأربعة اأ�سخا�س كان يراأ�سها اأنطون �سن�سور، كان معنا في 

الخلية هاني عبد الرحمن وعبد الكريم غو�سة، كانت لقاءاتنا 

تبداأ بالنقا�س الثقافي، ثم بالجوانب ال�سيا�سية، واأخيراً نقرر 

الموقف ال�سيا�سي من الق�سايا المطروحة.

كنت ن�سيطًا في هذه المرحلة في التحاد العام للطلبة 

الأردنيين، وكنت رئي�س اللجنة الثقافية فيه، وع�سو في 

اللجنة الريا�سية، طبعًا اأهل غزة كانوا عاملين رابطة للطلبة 

الفل�سطينيين وكان رئي�سها المرحوم اأبو عمار، طبعًا كلنا 

فل�سطينيين ول يجوز الف�سل بيننا، ونحن على اأر�س الواقع لم 

نكن نلقي باًل كثيراً للتق�سيمات الر�سمية.

كان اأبو عمار ياأتي لزيارتنا، وكان دائمًا حامل م�سد�س، 

وقتها كان يعمل مع الهيئة العربية العليا التابعة للحاج اأمين 

الح�سيني.  طبعًا مجرد حمله للم�سد�س كان في عيون كثير 

من الطالب اأنه مقرب من المخابرات الم�سرية، اأذكر في تلك 

المرحلة اأنَّ اأبو عمار كان لديه المقدرة على قراءة الخارطة 

ال�سيا�سية داخل الج�سم الطالبي الفل�سطيني، وكان يتقن 

مخاطبة الطلبة ح�سب ميولهم ال�سيا�سية وتوجهاتهم الفكرية.

ا عن حياتنا اليومية فقد كانت مفعمة بالن�ساط،  اأمَّ

و�سكنت في غرفة في �سقة في حي ق�سر النيل، كان الحي من 

الأحياء التجارية الراقية في القاهرة.  كانت الغرفة ل�سيدة 

يونانية، وكانت المرافق داخل ال�سقة م�ستركة مثل الحمام 

والمطبخ.  ونظراً لأن الحي راقي، فقد كان من قبيل التندر اأن 

يعاتبني �سديقي الإخواني بكر عبد اهلل بكر ال�سلوادي الذي 

كان ي�سكن حي ال�سيدة زينب ال�سعبي، فيقول لي: كيف تدعي 

اأنك �سيوعي وانت ت�سكن حي برجوازي!

كنا نتردد با�ستمرار على بيت ال�سرق، وهو عبارة عن 

للمزيد من المعلومات حول النش��اط الطالبي الفلسطيني في   32
خمس��ينيات القرن الماضي في الجامع��ات المصرية، وتحديدا 
في رابطة الطلبة الفلس��طينيين، راجع: غياظة، عماد، الحركة 
الطالبية الفلس��طينية الممارس��ة والفاعلية، رام اهلل، مواطن 
المؤسسة الفلسطينية لدراس��ة الديمقراطية، 2000، وأيضا: 
غوش��ة، إبراهيم، المئذنة الحمراء: س��يرة ذاتي��ة، بيروت، مركز 

الزيتونة للدراسات واالستشارات، 2008.

دعوة للمعلم محمد عبد المجيد للم�ساركة في فعاليات نقابة 

المعلمين عام 1955.

عربي عواد قيادي في الحزب ال�سيوعي الفل�سطيني.

و�سل قب�س اأجرة البيت في النا�سرة 1938.
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ملتقى عملته الحكومة الم�سرية في داخله مكتبة ممتازة، 

وتنظم فيه دورات في الفنون والمو�سيقى، كان يطلق علينا 

الطالب ال�سرقيين، كنت ورفاقي نتردد على مقهى ومطعم 

‘غروبي’، كان هذا المقهى مقراً لكبار الكتاب والمثقفين مثل 
نجيب محفوظ واإح�سان عبد القدو�س، كنا كثيراً ما ن�سمع 

حواراتهم، كما اعتدنا على ح�سور �سهرات اأم كلثوم، ونذهب 

في رحالت ترفيهية«.

 رأي محمد عبد المجيد 
بعبد الناصر واإلخوان المسلمين

اأول ما يلحظ المرء في تقييم محمد عبد المجيد لجمال 

ه انطلق من  عبد النا�سر ولجماعة الإخوان الم�سلمين، اأنَّ

مربع ال�سيا�سة وتجاهل الأيديولوجيا، بخالف ما ُعرف عن 

المحاججات ذات الطابع الأيديولوجي التي ا�ستهر بها الي�سار، 

ويعود �سبب ذلك اإلى ما �سهدناه في العقدين الأخيرين من 

تراجع كبير في �سيطرة الخطاب الأيديولوجي على مجمل 

مقاربات الأحزاب والقوى ال�سيا�سية، مقابل �سعود نجم 

الخطاب ال�سيا�سي، ناهيك عن ن�سوج التجربة ال�سخ�سية 

وكون الأحداث اأ�سبحت من الما�سي البعيد، مما يخفف 

من غلواء الأيديولوجيا، ويعطي للواقع واأهدافه ال�سيا�سية 

حقه في التقييم.  وقد بنى محمد عبد المجيد موقفه من عبد 

النا�سر على اأ�سا�س اقترابه اأو بعده من اأمريكا و�سيا�ساتها 

في المنطقة، وَنظر لجماعة الإخوان، على اأ�سا�س مواقفها من 

الق�سايا الوطنية الكبرى مثل مقاومة الإ�ستعمار.

يقول عن تلك الفترة: »كنا ل نثق بعبد النا�سر، واعتبرناه 

ها في  ه غازلها وحاول ك�سب ودِّ عميال لأمريكا، خ�سو�سًا واأنَّ

بداية حكمه، ولكن بعد م�سروع ال�سد العالي �ساندنا مواقفه 

الوطنية، واأ�سبحنا ننظر له على اأنه �سخ�سية وطنية، لكنَّه 

ا جماعة الإخوان الم�سلمين فقد اعتبرناها جزءاً  دكتاتور.  اأمَّ

من الحركة الوطنية وجزءاً من التيار الثوري، تدربنا معًا 

و�ساركنا معًا في حرب 1956، كان اأداوؤهم وا�سحًا في 

الحرب، هذا موقفنا منهم قبل قطيعتهم التامة مع جمال عبد 

النا�سر، اإذ بعد ذلك اأ�سبحنا نعدهم من القوى الرجعية«.

 المناكفات الطالبية وطرده 
مع رفاقه من مصر 

عا�س محمد عبد المجيد اأجواءال�ستقطاب الحاد بين العديد من 

الكتل الطالبية الممثلة للقوى والأحزاب الم�سرية والعربية، 

كانت قب�سة الأجهزة الأمنية للدول العربية حا�سرة بقوة 

للتاأثير على الحراك الطالبي، لذا �ساعت في تلك المرحلة 

عمليات طرد الطلبة من الجامعات على خلفية �سيا�سية، ومن 

الأمثلة على ذلك، طرد ثمانين طالبا من الجامعة الأمريكية 

في بيروت عام 1954 وطرد عدد من الطلبة ال�سيوعيين 

من الجامعات الم�سرية، يقابلهم طرد الطلبة البعثيين من 

.1959
33

الجامعات العراقية عام 

وح�سب رواية محمد عبد المجيد، الذي كان اأحد �سحايا 

العبث الأمني في الحياة الطالبية في تلك المرحلة، فاإنَّ م�ساألة 

التدخل الأمني في الحياة الطالبية لم يكن مرده رغبة الأجهزة 

الأمنية في ب�سط �سيطرتها على الجامعات كجزء من نظرتها 

لوظيفتها في ب�سط نفوذ الدولة على المجتمع وموؤ�س�ساته فقط، 

بل اإنَّ العقلية الفئوية والنظرة الحزبية ال�سيقة لبع�س الكتلة 

الطالبية �ساهمت في تعزيز �سلطة الأمن على الحراك الطالبي 

عبر قبول تلك الكتل بعمليات تج�س�س وو�ساية ل�سالح الأجهزة 

الأمنية، معتقدة اأنها بذلك تعزز من حظوظها في الفوز بقيادة 

الحركة الطالبية.

يقول عن حادثة طرده ورفاقه من الجامعة: »جاءت 

الثورة العراقية، فانق�سم الطلبة بين موالين لعبد الكريم قا�سم 

وهم ال�سيوعيون وموؤيدين لعبد النا�سر وهم البعثيون، وفي 

اأحد الأيام، نظمنا مظاهرة في الجامعة تاأييدا لعبد الكريم 

قا�سم، فقام الطلبة البعثيون بالو�ساية بنا لدى المباحث.  

جاءت قوات من المباحث الم�سرية واعتقلونا، ولم ي�سمحوا 

لنا باأخذ اأغرا�سنا وحملونا بمالب�س النوم على باخرة اإلى 

بيروت.  مكثنا في لبنان ثالثة �سهور وع�سنا على نفقة التحاد 

.  �سمع عنا العراقيون، فجاء وفد من اتحاد 
34

الطالبي العالمي

الطلبة العراقيين واأخذونا اإلى بغداد.  دخلنا جامعة بغداد 

ودر�سنا لمدة �سنة ون�سف، بدا لنا اأنَّ نظام الحكم، واإن كان 

مقربا من ال�سيوعيين، ل يمتلك روؤية عميقة للتنمية، ولي�س 

لديه خطة لم�ساريع وطنية كبرى كما هو الحال في م�سر.

 ،
35

بعد فترة ق�سيرة حدث انقالب عبد ال�سالم عارف

وكان بعثيا، وبداأنا نتعر�س ل�سل�سلة من الم�سايقات �سديدة، 

اأنكى مما واجهناه في م�سر.  وقتها اأ�سبحت لدينا قناعة 

باأنَّ م�ساألة التغيير في بالدنا �سعبة جدا، وباأنَّ معركتنا 

ر بع�سنا في ترك الدرا�سة  مع الحكام �سر�سة وقا�سية.  وفكَّ

والهتمام باأموره ال�سخ�سية، لكن في النهاية قررنا النت�سار 

للمزيد م��ن المعلومات حول تدخالت األجه��زة األمنية في أكثر   33
م��ن دول��ة عربية في المناكف��ات الطالبية وتداعي��ات ذلك على 
الح��راك الطالبي ف��ي الجامعات، راج��ع: عماد غياظ��ة، مصدر 

سابق، ص 34-32.

مثَّل الحركة الطالبية العالمية حركتين دوليتين متنافس��تين   34
هما االتحاد الطالبي العالمي الذي تأس��س في أوروبا عام 1946، 
وق��د مثَّل ال��دول التابع��ة للمنظوم��ة االش��تراكية، والمؤتمر 
الطالبي العالمي الذي تأس��س عام 1950 بعد انش��قاق عدد من 
األعضاء عن الحركة األم، وأصبح يمثِّل المنظومة الرأس��مالية، 
وقد أصبح��ت رابطة الطلبة الفلس��طينيين عضوا في االتحاد 
الطالب��ي العالمي عام 1958.  للمزيد م��ن المعلومات حول هذا 

الموضوع، راجع: عماد غياظة، مصدر سابق، ص 38.

وق��ع االنقالب يوم 8 ش��باط 1963، وقام النظ��ام الجديد بإعدام   35
عبد الكريم قاسم.
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خارج الوطن العربي، ذهب جزء منا اإلى التحاد ال�سوفياتي، 

في حين اتجه اآخرون اإلى اأوروبا ال�سرقية.  بالن�سبة لي اخترت 

التوجه اإلى األمانيا ال�سرقية«.

طالب فلسطيني في ألمانيا
و�سل محمد عبد المجيد اإلى األمانيا ال�سرقية عام 1960، 

كانت الخال�سة الأهم بعد ق�ساء اأربع �سنوات في الجامعات 

العربية، اأنَّ الأو�ساع ال�سيا�سية غير الم�ستقرة في الوطن 

العربي عك�ست نف�سها على الحياة الأكاديمية، حتى اأنَّ 

الجامعات العربية، ولأ�سباب غير اأكاديمية، لفظت، وبكل 

ق�سوة، جزًء من اأبنائها، فال بد من تجاوز هذه المحنة عبر 

اإتمام الدرا�سة في اأوروبا والعودة اإلى البالد لإكمال م�سوار 

التغيير.

التحق محمد عبد المجيد بمعهد اللغة الألمانية في مدينة 

ليبزك، وكان معه عدد من الطلبة العرب والفل�سطينيين 

 ،
36

منهم �سميح الرنتي�سي وو�سفي الكفري وعبا�س عبد الحق

ثمَّ انتقل اإلى جامعة درزدن حيث اأنهى منها ماج�ستير في 

ز محمد عبد المجيد  الهند�سة الكهربائية عام 1967.  وقد ركَّ

ن�ساطه في األمانيا ال�سرقية على مجالين هما: القطاع الطالبي 

وهمومه اليومية، والق�سية الفل�سطينية وكيفية دعمها، وكان 

ن�ساطه ورفاقه في اإطار العمل الموؤ�س�سي الطالبي في جامعات 

 اتحاد 
ّ
األمانيا ال�سرقية تاأ�سي�سيًا، حيث افتتح مع رفاقه فرعي

الطلبة الأردنيين واتحاد الطلبة العرب.

ه جاء في ظل غياب للموؤ�س�سات العربية الر�سمية  كما اأنَّ

اأو �سعفها، لذا تعدى دور هاتين الموؤ�س�ستين خدمة الطلبة 

الوافدين من الأقطار العربية، فكان اأع�ساوؤهما بمثابة �سفراء 

هم دولهم لهذه المهمات، وهنا تكمن  لبالدهم واإن لم ت�سمِّ

اأهمية الدور الذي لعبه محمد عبد المجيد ورفاقه في األمانيا 

ال�سرقية.  يقول عن تلك المرحلة: »كنت مع مجموعة من 

الطالب في درزدن منهم ن�سطاء في الحزب ال�سيوعي الأردني 

مثل غازي الح�سيني وو�سفي الكفري وع�سام حمارنة و�سميح 

رنتي�سي وعبا�س عبد الحق.  تراأ�ست فرع الحزب في درزدن، 

وقتها قمت مع رفاقي بتاأ�سي�س اتحاد الطلبة الأردنيين.  �سم 

التحاد اأكثر من 60 طالب من مختلف التجاهات، اأ�سبحت 

في البداية رئي�س اللجنة الثقافية في التحاد، وكذلك اللجنة 

الريا�سية، ثم رئي�س اتحاد الطلبة الأردنيين، ورئي�س اتحاد 

الطلبة العرب وغادرت األمانيا واأنا رئي�س التحادين.  

كان من�سب رئي�س اتحاد الطلبة يتجاوز العمل مع 

الطالب، ونظراً لأنه لم يكن لدينا �سفير في األمانيا، كنت 

مثل �سفير، اأي �سيء ر�سمي اأدعى له، ركزَّنا على الن�ساطات 

الثقافية، اأقمنا ندوات ثقافية و�سيا�سية، وعندما يحدث �سيء 

يعمل سميح الرنتيس��ي طبيبا في مستشفى الرعاية العربية   36
ف��ي رام اهلل، ويعمل وصفي الكفري وعباس عبد الحق أس��تاذان 

في جامعة بيرزيت.

في منطقتنا نقوم بمظاهرات، مثل المظاهرات التي قمنا بها 

عندما اندلعت حرب 1967م.  كانت من اأولوياتنا المحافظة 

على الطالب من الأجواء الجتماعية التي قد تلهيهم عن 

الهدف الذي جاوؤوا من اأجله اإلى األمانيا، وكان جزًء من 

اأهداف كثرة ن�ساطاتنا الثقافية والريا�سية وال�سيا�سية اإبعاد 

الطالب عن جو اللهو والترف للمحافظة عليهم.  والحق اأن 

الثقافة الحزبية كانت ت�سبطنا، وكان هناك قرار من الحزب 

ال�سيوعي الأردني بمنع اأفراده من الزواج من األمانيات، مع اأن 

اأكثر قياداتنا كانوا متزوجين اأجنبيات، وكان مرد المنع هو 

التاأكد من عودة الع�سو اإلى الأردن لخدمة بلده، ولم يتزوج 

من مجموعتنا في دريزدن، وكنا 30 طالبا، �سوى اثنان هما 

عبا�س عبد الحق وواحد من بيت اإيبا ق�ساء نابل�س، اعتقد كان 

ا�سمه �سخر الخطيب.  

وكان الحزب �سارم في قوانيينه، ي�سعى بقوة لثني 

الطالب عن النغما�س في حياة اللهو، وقد ا�ستخدم اأحيانا 

اأ�ساليب عقابية مثل التجميد، اأو الطرد من الحزب، اأو الإخراج 

من األمانيا، مثل ما حدث مع طالبين واحد من منطقة نابل�س 

واآخر من رام اهلل«.

في نقد التجربة الشيوعية في ألمانيا
يعتقد محمد عبد المجيد اأنَّ الممار�سات الخاطئة لل�سلطة 

الحاكمة في األمانيا ال�سرقية، �ساهمت ب�سكل كبير في 

انهيار النظام ال�سيوعي فيها، فبعد اأقل من عقدين على حكم 

ال�سيوعيين، اجتاحت النخب ال�سيا�سية والفكرية اأمرا�س 

ال�سلطة كالنفاق ال�سيا�سي والف�ساد المالي والإداري، الأمر 

الذي غّطى على اإنجازات ال�سيوعيين التي تم تحقيقها في 

بداية عهدهم.  يقول في معر�س تقييمه للتجربة ال�سيوعية 

في األمانيا ال�سرقية كما عاي�سها في �ستينيات القرن الما�سي: 

»قدَّمت الحكومة ال�سيوعية في بداية عهدها الكثير لل�سعب 

الألماني، كانت األمانيا ال�سرقية تنعم بمجانية التعليم 

وال�سحة وال�سكن.  على �سبيل المثال �سكنت في �سقة اإجارها 

)30( مارك، كان اأجر نف�س ال�سقة في األمانيا الغربية ي�سل 

اإلى )450( مارك، كانت الأ�سا�سيات متوفرة وباأ�سعار منا�سبة، 

ولكن في نق�س في الكماليات مثل التلفاز وال�سيارات واأجهزة 

كهربائية وغيرها.

كنت اأوجه للحكومة اللمانية بع�س النقد في المقابالت 

الخا�سة معهم وكذلك مع قيادات الحزب ال�سيوعي الألماني، 

كنت اأراهم غير مخل�سين لال�ستراكية، كنت اأ�سبههم بوعاظ 

ال�سالطين، كان عندهم نفاق �سيا�سي كبير.  نعم كانوا 

منا�سلين وهم من قواد الثورة �سد النظام النازي، ولكن بعد 

ال�ستقالل �سار لديهم امتيازات، كان في �ساحية في برلين 

ي�سكنها قادة الحزب وعائالتهم، وكان فيها كل المنتجات 

الغربية من �سيارات واأجهزة كهربائية وطعام و�سراب...اإلخ، 

كانوا مثل البرجوازية، بينما ال�سعب الألماني ل تتوفر له هذه 
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المنتجات اإّل ما هو محلي فقط.

كان في محالت تباع فيها المنتجات ال�ستهالكية 

بالدولر، وكان تبرير الألمان اأن هذه المحالت لل�سياح 

ولي�ست لالألمان، ولكن لالأ�سف كانت نخب األمانية �سرقية 

زبائن دائمين على هذه المحالت، ومن الأ�سياء ال�سعبة التي 

�ساهدتها بع�س الأولد الذين كانوا يتجمعون حول الفندق 

ينتظرون في ال�سارع حتى يقوم اأحد نزلء الفندق باإعطائهم 

بع�س المنتجات مثل ال�سوكالته وغيرها، وهذه الأمور براأيي 

من الأ�سباب التي ولدَّت لدى فئات كثيرة من ال�سعب الألماني 

حقدا على الطبقة الحاكمة«.  

النشاط الحزبي في الكويت
تابع محمد عبد المجيد ن�ساطه الحزبي في الكويت، ورغم 

ه  توا�سع قوة الحزب على ال�ساحة الكويتية عددا وفاعلية، اإل اأنَّ

كان ن�سيطا في تثقيف اأع�سائه وتقديم الدعم المادي للحزب.  

يقول عن تلك الفترة:

»اأول ما و�سلت الكويت كان م�سوؤول التنظيم واحد من 

قرية الطيبة �سمال �سرق رام اهلل ا�سمه بطر�س حنا، اأبو خالد، 

اأعتقد كان يعمل محا�سب، وقد زارني بعد �سنة من قدومي، 

وقدم نف�سه على اأنه من الجيران في فل�سطين ثم دار الحديث 

بيننا، وقال لي اأنه يوجد فرع للحزب في الكويت، التزمت مع 

التنظيم، وانتظمت مع خلية فيها واحد من نابل�س وواحد من 

عارورة، كنا اأربعة في الخلية، ثم اأ�سبحت م�سوؤول التنظيم 

في الكويت كان التنظيم في البداية يحوي حوالي 12 �سخ�س 

وتركته عام 1990 وكان حوالي 55 �سخ�س.  

تركزت ن�ساطاتنا في الكويت على اإ�سدار ن�سرة داخلية 

اأطلقنا عليها ا�سم الواحة، وجمع تبرعات للحزب، حيث كنا 

ندفع 5% من الراتب للحزب و5% من الراتب لمنظمة التحرير، 

وكنا ناأخذ تبرعات من تجار قريبين من الحزب ونر�سلها 

للحزب في ال�سام، طبعا قيادة الحزب كلها خارج فل�سطين، 

 وهو من �سلفيت 
37

كان م�سوؤول التنظيم في ال�سام عربي عواد

كان مخل�س و�سادق وم�سحي وم�ستقيم«.

ولد عربي عواد في سلفيت عام 1928، التحق بالحزب الشيوعي   37
األردني عام 1955، سجن لسنوات زمن األردن وأبعد عن فلسطين 
عام 1973، س��اهم في تأس��يس الحزب الشيوعي الفلسطيني 
عام 1982، ثمَّ الحزب الش��يوعي الفلسطيني الثوري عام 1987.  

للمزيد من المعلومات حول السيرة الذاتية لعربي عواد، راجع:
 http: //ar.wikipedia.org/wiki/.

 تأسيس اتحاد 
المهندسين الفلسطينيين38

�سارك محمد عبد المجيد في تاأ�سي�س اتحاد المهند�سيين 

الفل�سطينيين، وقد ح�سر موؤتمره الأول في طرابل�س الغرب 

وموؤتمره الثاني في دم�سق، و�ساهم في �سياغة د�ستور 

التحاد ومواقفه النقابية وال�سيا�سية.  وتعطي روايته عما 

حدث مع الوفود الم�ساركة في الموؤتمر الأول �سورة عن طبيعة 

التحالفات داخل التحاد، كما تو�سح جانبا من طبيعة نظام 

الحكم في ليبيا في ذلك الوقت.  يقول عن تلك الفترة: »�ساركت 

في هذه الفترة في تاأ�سي�س اتحاد المهند�سيين الفل�سطينيين، 

كان ذلك عام 1977.  كان وقتها في �سراع بين حزب البعث 

وجماعة عرفات، وطبعا نظرا لما كان عليه حال البعث من 

كثرة الكالم فقط اإ�سافة لتجربتنا معهم في م�سر قررت 

التحالف مع جماعة عرفات، عقد الموؤتمر الأول في طرابل�س، 

وقتها وزع علينا نظام القذافي الكتاب الأخ�سر ولما لم 

نتفاعل معه، اأرادوا �سربنا بالع�سي والجنازير، اأحاطوا 

بالفندق وقت خروجنا، لم نتمكن من الخروج وعدنا لداخل 

الفندق وات�سلنا بم�سوؤول م. ت. ف واأمّن لنا الخروج.  عقدنا 

الموؤتمر الثاني في دم�سق عام 1979.  كان في التحاد الكثير 

من التيارات الحزب ال�سيوعي والنا�سريين والبعثيين وفتح 

وغيرها.  وكان في واحد متدين ا�سمه محمد ال�سريف وهو من 

غزة«.

الخروج من الحزب
يرى محمد عبد المجيد اأنَّ الحزب قد عانى في بداية ثمانينيات 

القرن الما�سي من انت�سار عوامل ال�سعف والتراجع الأمر الذي 

دفعه لالن�سحاب منه، اإذ �سيطرت على كوادره الأهواء ال�سخ�سية 

والنزعات على المواقع المتقدمة داخله بين الداخل والخارج، 

وكان للموقف من اجتياح لبنان انعكا�ساته على وحدة الحزب، 

فقد تبنى الخارج بقيادة عربي عواد م�ساركة الحزب في 

المقاومة الم�سلحة في حين كان راأي الداخل متمثال بب�سير 

 عدم الم�ساركة.
40

 و�سليمان النجاب
39

البرغوثي

للمزي��د م��ن المعلوم��ات حول تأس��يس اتح��اد المهندس��ين   38
الفلس��طينيين، راج��ع: الموس��وعة الفلس��طينية، المجل��د 

الثالث، دراسات الحضارة، 1990، ص. 208-207.

ولد بش��ير البرغوث��ي في قرية دير غس��انة عام 1929، انتس��ب   39
للحزب الش��يوعي في مرحلة مبكرة، ومع مرور الوقت أصبح من 
أهم كوادره، كان له دور بارز في صياغة مواقف الحزب الشيوعي 
ف��ي أكث��ر من محط��ة تاريخية، س��جن ع��دة مرات عل��ى أيدي 
االحتالل اإلس��رائيلية، أصبح وزيرا في الس��لطة الفلس��طينية 
من��ذ العام 1996 حتى وفاته ع��ام 2000.  للمزيد من المعلومات 

عن السيرة الذاتية لبشير البرغوثي، راجع:
http: //www.palpeople.org/atemplate.php?id=39&x=12

ولد س��ليمان النجاب في قري��ة الجانية ع��ام 1934، انتظم في   40
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ومما قاله عن الن�سقاق داخل الحزب: »قاد عربي 

عواد جماعة الخارج الذين اأيدوا الم�ساركة الفاعلة في 

المقاومة، وكنت واحدا منهم، وهذا ما دفعني للو�سول اإلى 

األمانيا والقيام من هناك بحملة لجمع المتطوعين من الدول 

الإ�ستراكية، في حين كان الداخل، بقيادة ب�سير البرغوثي 

و�سليمان النجاب �سد الم�ساركة العملية في الجهد المقاوم.  

كان في اجتماعات على م�ستوى منظمات الخارج التي كنت 

ن�سيط فيها، وبعدها عقدت القيادة اجتماع في ال�سام، وقد 

جاء �سليمان النجاب اإلى هناك وحاول ا�ستقطاب الطلبة 

في الخارج لخطه، وذهب اإلى التحاد ال�سوفياتي واأجرى 

انتخابات جديدة، لكن �سيا�ساته واجهت رف�سا.  وهذا حدث 

في كل الدول ال�ستراكية، وانق�سم الحزب اإلى داخل وخارج 

وانقطع الت�سال بينهما«.  

صف��وف الحزب الش��يوعي في فت��رة مبكرة، ش��ارك في أغلب 
المحطات التي مر بها الحزب، س��جن عدة مرات زمن األردن، كما 
اعتقل على أيدي االحتالل اإلسرائيلي وأبعد عن فلسطين، شارك 
في تأس��يس حزب الشعبالفلس��طيني، للمزيد من المعلومات 

عن السيرة الذاتية لسليمان النجاب، راجع:
 http: //www.palpeople.org/atemplate.php?id=40&x=12


