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 Abstract : 

The study starts from the problematic that although Daoud 

Erekat was subjected to many forms of torture, persecution and 

exile outside of his homeland by the Israeli occupation forces, 

which eventually led to him losing his sight and part of his 

hearing sense. Nevertheless, he remained committed to the justice 

of his cause and the right of his people to independence and 

freedom. This study attempts to reveal the suffering and 

steadfastness of the Palestinian person in front of the hell of the 

Israeli occupation and its crimes, by addressing the biography of 

an influential Jerusalemite political figure, during a period of time 

rich in defining its importance and specificity. Sheikh Daoud was 

one of the initial militants; Those who struggled throughout their 

lives in accordance with their principles and talked about his 

giving journey full of struggle and revolutionary struggle in 

multiple combative stations, which he devoted to defending his 

people and their cause, and about his role in political and social 

life in Palestine and abroad. 

Keywords: Palestinian Cause, The Crimes of The Israeli 

Occupation, The Deportees, Communism, The Baghdad Pact, 

Jerusalem Personalities. 
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 الشيخ داود علي حممود عريقات  
 )أبو سالم(

 م(2020 –م 1927) 
 

 2  فريدة حممد علي جاموس
 

 :امللخص
التعذيب صنوف   شكالية مفادها أنه على الرغم من أن الشيخ داود تعرض للعديد منإتنطلق الدراسة من  

انه  فقداإلسرائيلي واليت أدت يف هناية املطاف إىل    االحتاللخارج الوطن من قبل قوات    واملالحقة والنفي
أنه   إال  مسعه  من  وجزء  متمظلبصره  ابالل  شعبه  وحبق  قضيته  بعدالة  حتاول  سكاً  واحلرية.  هذه  ستقالل 

أمام جحيم   الفلسطيين  اإلسرائيلي وجرائمة، من   االحتاللالدراسة الكشف عن معاانة وصمود اإلنسان 
شخ سرية  إىل  التطرق  أبمهيتها خالل  التعريف  عن  غنية  زمنية  حقبة  مؤثرة، خالل  مقدسية  سياسية  صية 

ملبادئهم  وفقاً  حياهتم  طيلة  انضلوا  الذين  املبدئيني؛  املناضلني  أحد  داود  الشيخ  فقد كان  وخصوصيتها. 
  واحلديث عن رحلة عطاءه احلافلة ابلكفاح والنضال الثوري يف حمطات كفاحية متعددة، كّرسها للدفاع عن 

 .شعبه وقضيته، وعن دوره يف احلياة السياسية واإلجتماعية يف فلسطني وخارجها 
اإلسرائيلي، املبعدين، الشيوعية، حلف بغداد،    االحتالل القضية الفلسطينية، جرائم    الكلمات املفتاحية: 
 .شخصيات مقدسية 
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mailto:farida.ma.johar@gmail.comباحثة


 Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 

  
 
 

 

 

V
ol

um
e:

 4
   

   
Is

su
e:

 5
 

694 

 : املقدمة
بناؤه الذين سقطو وما زالوا على أرضها  أء األطيب من الشعب الفلسطيين هم  اجلزء األطيب من كل شعب، هم شهدائه واجلز 

أولئك الصامدون خلف قضبان السجون. هؤالء هم أشرف وأنبل فصل ميكن أن يكتب ويؤرخ يف اتريخ   املباركة، ابإلضافة إىل 
لدفاعهم عن وطنهم وكرامته ومستقبل اجليل القادم الذي جيب أن يعلم   الشعوب، هؤالء هم من دفعوا حريتهم وأبداهنم وحياهتم مثناً 

 مقدار التضحيات اليت قدمها هؤالء األبطال، فرحلة كفاحهم واترخيهم هو جزء ال يتجزء من اتريخ فلسطني. 
الشيوعي   احلزب  يف  األول  الرعيل  قادة  أبرز  أحد  الذي كان  عريقات  علي  داود  املقدسي  املناضلني  هؤالء  الفلسطيين من 

عتقال لسنوات، ي اللينيين، عاىن من التعذيب واالوالحقاً حزب الشعب الفلسطيين، فقد كان شيوعياً أصيالً ملتزماً ابلنهج املاركس
للتعذيب واإلبعاد عن أرض الوطن من   القرن املاضي تعرض خالهلا  وذلك خالل فرتة اخلمسينيات والستينيات والسبعينيات من 

اإلسرائيلي وذلك بعد ما وقع يف بداية السبيعينات على وثيقة تؤكد متثيل منظمة التحرير الفلسطينية ممثل   لاالحتالقبل سلطات  
وعند عودته   .شرعي ووحيد للشعب الفلسطيين وعلى أثر ذلك مت نفيه خارج الوطن ليحمل األمانة الوطنية واإلنسانية أينما حل

انشطاً  بقي  الوطن  أرض  طويلة   وجمتمعياً   سياسياً   إىل  لسنوات  الفلسطيين  الوطين  اجمللس  يف  وعضوا  واألغوار  أرحيا  حمافظة  يف 
 لألنشطة الثقافية واألدبية والشبابية   لألدب والثقافة وذا فكر وحدوي يف إطار منظمة التحرير الفلسطينية كما كان داعماً   ومشجعاً 

 . (2021)عريقات ل.، 
االحتالل  السؤال الذي يطرح يف هذا السياق وحتاول هذه الدراسة اإلجابة عنه هل كان للتعذيب الذي تلقاه داود يف سجون 

قدماً أ املضي  ثنيه عن  السياسي   ثر يف  اجلو  أن  أم  املاركسي؟  النضايل  فكره  وبيئته دور يف تشكيل  لنشأته  وهل كان  نضاله؟  يف 
له األثر األكرب يف توجهه السياسي؟ وماهو موقف احلكومة األردنية من الشيوعية والشيوعيني   السائد يف تلك الفرتة هو الذي كان

وأتثري يف القضاية السياسية وهو يف    اتصاليف تلك الفرتة ؟ وهل انتهى دوره السياسي مع نفيه إىل خارج الوطن؟ أم بقي على  
 املنفى؟

الوص التارخيي  املنهج  استخدام  سيتم  املوضوع  النضايل  لدراسة  فكرة  تبلور  بداية  ومعرفة  نشأته  تتبع  يف  سيساعد  الذي  في، 
إىل   واإلشارة  خاص،  بشكل  وفلسطني  عام  بشكل  العربية  املنطقة  شهدهتا  اليت  التارخيية  األحداث  من  موقفه  مث  ومن  الثوري، 

سجون يف  معاانته  وصف  إىل  ابإلضافة  الشيوعي،  اإلشرتاكي  فكره  سبيل  يف  قدمها  اليت  ويف    االحتالل  التضحيات  اإلسرائيلي 
من   موقفه  حتليل  خالل  من  األحداث،  فهم  يف  سيساعد  الذي  التحليلي،  التارخيي  ابملنهج  الدراسة  ستستعني  املنفى. كما 

التارخيي املقارن، وذلك    االنتهاكات الفلسطيين بشكل عام واألسرى بشكل خاص. ابإلضافة إىل املنهج  اإلسرائيلة حبق الشعب 
 موقفه السياسي واإلجتماعي يف فلسطني ويف املنفى. للمقارنة بني

ونظراً  مؤثرة.  مقدسية  سياسية  شخصية  سرية  معاجلتها  من  أمهيتها  الدراسة  هذه  واجهت  حلداث  تكتسب  فقد  وتفرده  املوضوع  ة 
السيدة انبغة الشنطي   عثر على أي دراسة جادة، مما دفعين إىل إجراء مقابلة مع زوجتهأ، إذ مل يف إجياد األدبيات ومراجعتها  ة صعوب

مواقفه   عن  املزيد  ملعرفة  اإلحتاد  جبريدة  ابالستعانة  قمت  عريقات. كما  داود  لوان  واحملامية  عريقات  داود  سالم  السيدة  وكرمياته 
 السياسية من األحداث يف تلك الفرتة. 

ا وتطرقت يف  السياسي.  فكره  تبلور  وبداية  نشأته  األول  املبحث  تناولت يف  دراسيت هذه  موقف  يف  الثاين عن  ملبحث 
. أما املبحث الثالث فقد حتدث عن نضاله وكفاحه مع  1965-1975احلكومه األردنية من الشيوعيه والشيوعيني خالل الفرتة  

 اإلسرائيلي قبل النفي وبعد.  االحتالل
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 املبحث األول: نشأته وبداية تبلور فكره السياسي 
ومناضل ورجل إصالح فلسطيين. والده من األشخاص الذين دعموا املفيت ، سياسي  3الشيخ داود علي حممود عريقات

السياسي، نشاطه  بسبب  إىل جزيرة "سيشل"  والذي مت هتديده ابلنفي  أمني احلسيين(،  اإليطايل  )احلاج  املستشفى  إىل  لكنه جلأ 
واليت كان هلا دور مهم يف العمل   (2021)عريقات ل.،    ابلقدس؛ مما حال دون نفيه. والدته هي املقدسية عائشة خليل مكية 

م، فقد عملت مع السيدة "زليخة الشهايب" يف مجع التربّعات،  1948السياسي والنشاط االجتماعي يف مدينة القدس قبل عام  
املرأة حقوق  عن  والدفاع  السياسيني،  املعتقلني  سراح  إطالق  أجل  من  اللقاءات،  د.،    وتنظيم  ل.،    (2021)اهلادي  )عريقات 

2021) . 
، مسي وقت الوالدة "حيىي داود"، وبقي كذلك حىت قرر االكتفاء ابسم داود 1927-6-15ولد داود يف أبوديس يف  
لقب "ابلشيخ" يف شبابه ملواظبته .  بسبب انضمامه للحزب الشيوعي  من قبل احلكومة األردنية   ألسباب أمنية عندما كان مالحقاً 

ابملبادئ   وإميانه  الشيوعي،  للحزب  انتمائه  بسبب  النبيل"  "الشيوعي  لقب  أيضاً  عليه  وأطلق  األقصى.  املسجد  يف  الصالة  على 
 . (2021)عريقات ل.،   الشيوعية ابلرغم من انتمائه لطبقة اجتماعية ميسورة احلال

وابلقدس اترة  أبوديس اترة،  بقرية  ويوسف(  وإبراهيم وحممود  والدته )أمحد  من  األوىل هو وأخوته  عاش سنوات حياته 
يف املدرسة   االبتدائي، فانتقل للعيش مع والدته وأخوته ابلقدس وأرحيا. تلقى تعليمه  عاماً   12أخرى، إىل أن تويف والده وهو بعمر  

و  ابلقدس،  بني  اإلبراهيمية  ما  الفرتة  يف  ابلقاهرة  للعيش  مبعهد 1954-1952انتقل  العود  آلة  ودراسة  العامة  الثانوية  لتقدمي  م 
 . ( 2021)عريقات ل.،  املوسيقى

الذ التجول  منع  لقرار  خرقه  بسبب  القشلة،  سجن  يف  صغري  طفل  وهو  اإلجنليز  مدينة  سجنه  على  مفروضاً  ي كان 
بطلب من أخيه األكرب حممود م، نقل مسدًسا يف حقيبته املدرسية، ومر عرب حاجز عسكري بريطاين،  1933عام  القدس. ويف  

املتمركزة مبنطقة  م، شاع خرب استشهاد أخيه حممود، أحد القيادات الفلسطينية  1948. وخالل حرب عام  الذي كان أحد الثوار
بنفس الطريقة اليت  لته والدته إىل اجلبهة للتأكد من اخلرب، ووصل لكن أخاه األكرب استغرب جميئه، وطلب منه العودةاملصرارة، فأرس

 . (2021)عريقات ل.،   جاء هبا
ابلقدس   العرب  املثقفني  رابطة  يف  أمحد  أخيه  عضوية  له  املاركسية  إيسرت  عن  تتحدث  اليت  الكتب  من  العديد  على  طالعه 

هبا،   أتثر  اليت  واملعاانة  واإلضطهاد  واإلشرتاكية  اوالشيوعية  ذلك  إثر  يف  وعلى  الوطين  1949  عامنضم  التحرر  عصبة  إىل  م 
العام  الفلسطيين )الشيوعيني(. وواكب حتركات احل الثالثي على مصر يف  العدوان  بعد  الشيوعي  ، حيث كانت هذه  1956زب 

م، احللف الذي ضم العراق وايران وتركيا وابكستان من 1956الفرتة مزدمحة ابلنضاالت واملقاومة، منها معارك حلف بغداد عام  
وبريطانيا من جهة  وأمريكا  إىل  جهة  تتجه  بغداد  بريطانيا،    )دول حلف  لوراثة  تعمل  املتحدة  الوالايت  األول   7واشنطن  كانون 

السوفييت(1956 اإلحتاد  ملواجهة  املنطقة  يف  عسكرية  قواعد  إلقامة  بغداد ابإلسلحة    ،  اقطار حلف  بتزويد  الرغبة  يؤكد  )دالس 
  وقد حاولت بريطانيا الضغط على األردن من أجل اإلنضمام هلذا احللف، وكان الشيوعيون يف هذه   (1958النووية والصواريخ،  

 

املتواجده يف جنوب األردن، وسبب تسميت 3 الغربية من القدس إىل قبيلة احلويطات  الفلسطينية يف منطقة أبو ديس  العريقات  هم  تعود جذور عشرية 
كانت تقوم مجاعات من اللصوص وقطاعني الطرق ابهلجوم على قرية أبوديس من فرتة إىل أخرى، ويف خالل زايرة بعريقات تعود إىل قصة مفادها أنه  

الثال الرجال  اللصوص، وابلفعل جلس  نتصدى هلؤالء  القرية سوف  األمر وقالوا ألهل  القرية مسعوا عن هذا  إىل  احلويطات  عائلة  من  ثه  ثالث رجال 
وهو أصغر من املغاره(، وعند قدوم اللصوص قاموا مبهامجتهم والقضاء عليهم، وعندما سئل أهل القرية عمن أنقذهم    أبسلحتهم يف عراق احدى اجلبال)

 ( 2020)عريقات ف.،   ومن مث لقبوهم بعريقات. -عراك اجلبل-من هؤالء اللصوص قالوا رجال خرجوا من 
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لى إثر طلب متبلر انضمام األردن إىل حلف بغداد، )أزمة أردنية خطرية ع  الفرتة ضد هذا التحالف وضد انضمام األردن للحلف
1955) . 

 
 1965-1975املبحث الثاين: موقف احلكومه األردنية من الشيوعية والشيوعيني خالل الفرتة 

رفاقها بدأت األحداث مشتعلة، فقد توفيت الطالبة رجاء عماش برصاص شرطة رئيس الوزراء آنذاك هزاع اجملايل، ودفنها 
ومن مث قام امللك حسني    ( 1960)قاتل رجاء عماش يعود من جديد القحام األردن يف حلف بغداد،  الشيوعيون  ليالً يف أرحيا،  

السنة بنفس  بتعريب اجليش إببعاد الضباط اإلجنليز عن اجليش األردين  بغداد وقام  . ورغم ما  (2000)هيكل،    إبسقاط حلف 
لفرتة من قبل   كانت تتمتع به احلركة الشيوعية من هامش بسيط من احلرايت مت تفعيل قانون مكافحة الشيوعية الذي كان جممداً 

  احلكومة األردنية بعد هذه االحداث ضد من ينطق ابلشيوعية أو يؤيدها وتراوحت األحكام ما بني أشهر لغاية مخسة عشر عام 
 .( 2022)عريقات س.، 

واملطاردين لدى احلكومة األردنية، بسبب سراين قانون   الشيخ داود ضمن قائمة املطلوبنيم، أصبح  1957وحبلول عام  
عليه أن يتخطى احلواجز اليت نشرهتا احلكومة على كافة الطرقات، حىت متكن من اهلرب إىل أبوديس،   مكافحة الشيوعية. فكان

أبوديس وفتشها تفتيشاً   حاصر اجليش األردين قرية .  (2022)عريقات س.،    بعيداً عن أرحيا، وليتواصل مع أعضاء احلزب ابلقدس
موعة من عناصر املخابرات األردنية اعتقاله. ويف غرفة التحقيق سأله أحد الضباط: مني أقربلك أخوك  دقيقاً، إىل أن استطاعت جم

القريب أم صاحبك البعيد؟ وكان يقصد أبخيه القريب امللك حسني، وبصاحبه البعيد الزعيم مجال عبد الناصر. فأجاهبم: إذا كنت 
طبع سأفضل صاحيب. ومن مث قدم للمحكمة العسكرية يف سجن القلعه  على غري وفاق مع أخي، فإنين سأقاومه وأعارضه، وابل

ابلقدس، حيث رأس اجللسة عبد احلليم الساكت وحممود السعدي وهاشم جنم. حيث أدىل أفراد املخابرات بشهاداهتم ضده، ومنها 
واشرتك مبهرجان احلزب ابلبحر   أنه تربع ببيته ودكانه للحزب الشيوعي، وشارك ابلتخطيط واخلطابة ابملظاهرات ضد حلف بغداد،

 . (2022)عريقات س.،  امليت
ويف جلسة احملكمة األوىل مل تقتنع هيئة احملكمة ابلتهم املوجهة إليه لعدم اكتفاء األدلة. لكنها حكمت عليه يف اجللسة  

رة سنة! مع األشغال الشاقة. فما كان من الشيخ داوود  الثانية ابلرغم من استماعهم لنفس الشهود وحكم عليه ابلسجن ستة عش
. مت ترحيل الشيخ داوود مساًء ضمن (2022)عريقات س.،    عند مساعه للحكم إال أن أخذ يهتف ضد شرعية احملكمة واحلكومة 

معان يف   قرب  الصحراء  قلب  اجلفر يف  إىل سجن  عليها ورحلت  فيهم.أول جمموعة حكم  أكرب حكم  وقد حصل على   األردن 
سابقاً ابإلضافة إىل د.عيسى القسوس وبشري   االنتخاابتفقد تواجد مع عدد من النواب الذين فازوا يف    ( 2021)عريقات ل.،  

من وأمني شقري  الرزاز،  منيف  د.  مثل  الوطنية  القوى  قادة  من  وعدداً  وراد،  القوميني    الربغوثي وفائق  من  ووديع حداد  البعثيني، 
 .( 2022)عريقات س.،  العرب، وعدد من الضباط األحرارمنهم شوكت السبول قائد سالح اهلندسة ابجليش األردين

املطبخ. وكل بركس وبناية صغرية فيها مستشفى وزانزين وبركس للعاملني يف  كان سجن اجلفر عبارة عن ثالث بركسات  
وحيتوي على ساحة صغرية وبوابة تغلق مساءً  للنظر يف   .حماطاً ابألسالك الشائكة  وبعد أشهر من االعتقال حضرت جلنة وزارية 

قضااي املعتقلني من شيوعيني وبعثيني وقوميني وشخصيات وطنية، وقد استدعت معتقالً معتقالً إال أن الشيخ داوود كان الوحيد 
ستدعائه أن يبلغهم رفضه ملقابلة هذه اللجنة الوزارية ألهنا جمرمة ومتعدية على  ء اجلنة وطلب من الضابط املوكل اباالذي رفض لق

 . ( 2022)عريقات س.،  حريته وحقوقه السياسية، إال أن الضابط رفض نقل مثل هذا الكالم فأجابه الشيخ  :"أنقل ما أقوله أان"
ومبساعدة ويف   عامله اخلاص، صنع  املوسيقى  وملا كانت  يعينه يف حمنته.  ما  مبمارسة  نفسه  داود  الشيخ  أشغل  السجن، 

رفاقه ثالث آالت عود. العود األول صنعه من الكروانة يف السجن املركزي، والثاين من خشب السحاحري يف سجن اجلفر، والثالث  
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. مارست عائلته يف هذه الفرتة الضغط عليه ( 2021)عريقات ل.،    . سجن اجلفرمن نبات القرع الذي جنح املعتقلون بزراعته يف
من أجل استنكار احلزب واخلروج للزواج من خطيبته، وبعد تفكري طويل ما كان منه إال أن رفض طلبهم وأحل خطيبته من اإللتزام 

 . ( 2021)عريقات ل.،   معه، وارتبطت خطيبته بغريه
املركزي يف عمان على  االنفراديقضى الشيخ داوود مثانية أعوام يف املعتقل منها ستة يف سجن اجلفر وعاميني يف السجن 

فرتات اإلعتقال ابحلبس    .ثالث  مدار سنوات  على  داود  الشيخ  ما عوقب  بعمان،    االنفراديو كثريًا  املركزي  السجن  خاصة يف 
ة مظلمة تفتح ابليوم عشر دقائق فقط، ويقضي بقية يومه مقيًدا  االنفراديوبقرار من حمقق أملاين خبري يف التعذيب. وكانت الزنزانة  

حديدية   ويبسالسل  الصدر  إىل  طوهلا  عن  يصل  وزهنا  ابلكلبشات10زيد  يعلق  أو  األرض،  من  قريبة  حبلقات  وتربط   كغم، 
 . ( 2022)عريقات س.، 

خرج الشيخ داوود من سجن اجلفر بعد قضاء مثان سنوات من أصل ست عشرة سنة مبوجب قانون العفو امللكي العام 
حرار طلقاء ال تثريب عليكم نتمىن لكم  أالذي قال هلم "أنتم    ذاك وصفي التلم، الصادر عن رئيس الوزراء آن1965لسنة    8رقم  

 . ( 2022)عريقات س.،  حياة سعيدة بكامل حريتكم"
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 اإلسرائيلي قبل النفي وبعد االحتاللاملبحث الثالث: نضاله وكفاحه مع 
  م،1967ويف خالل حرب عام  ابسم "العسل األبيض"،   إلنتاج األلبان مشروعً بعد عودته إىل أرحيا أسس الشيخ داوود  

على سكان   ووزع احلليب جماانً ،  ساهم ابلتصدي لتشريد سكان أرحيا، وانضل من أجل محاية األرض والدفاع عن مصاحل السكان
م يف مدينة أرحيا، وكان عضًوا يف جملس إدارهتا وأمني صندوقها حىت  ١٩٦٨كما أسس مجعية تسويق احلاصالت الزراعية عام    أرحيا،

 . ( 2021)عريقات ل.،  م1971م. كما ساهم بتأسيس مجعية استهالكية للموظفني عام 1974إبعاده عام 
لتعذيب  احنو أحد عشر شهرً   االحتالللي مرارًا، ومكث يف سجون  اإلسرائي  االحتالل اعتقلته قوات   ، تعرض خالهلا 

قاس ومدروس، إذ أخربوه صراحة عن نيتهم  يف أهنم سيفقدوه حاسة البصر! وهذا ما حدث ابلفعل. عندها أعلن اإلضراب عن  
احتجاجاً  تعذيبه.   الطعام  اإلسرائيلية (1975)النغر،    على  الدفاع  حمامية  توصلت  مث  ومن  النغر .    לנגר   פיליציה  فيليتسيا 

)عريقات   ُسئل ابحملكمة: هل أنت مذنب؟ فأجاب: "ال لست مذنباً"  ه، وقبل اإلفراج عنالتفاقيه مع احملكمة إىل إطالق سراحه  
)عريقات   له  االحتاللالقيادي الفتحاوي استشهد جراء تعذيب جالدي    4أن رفيقه ابملعتقل قاسم أبو عكر  . إال  (2021ل.،  
 . (2021ل.، 

يوم   مساء  جيش  1974  -11-  4ويف  من  عسكرية  قوه  حاصرت  واقتحمته    االحتاللم،  أبرحيا  منزله  اإلسرائيلي 
داود  واعتقلت   زوجته الشيخ  ملنع  التايل،  اليوم  املنزل حىت صباح  يف  عسكرية  قوه  وبقيت  مكان جمهول،  إىل  به  وذهبت  وقيدته 

العامل اخلارجي. مث    تصال فلتيه وائم وسالم من االوط(  1971السيدة انبغة مصطفى الشنطي )اليت تزوجها عام   أو التواصل مع 
ألن   اللبنانية،  للقوات  هويتهم  إثبات  عليهم  وكان  أشخاص.  ثالثة  مع  لبنان  جنوب  إىل  الوطن  أرض  عن    االحتالل أبعدوه 
)عريقات اإلسرائيلي صادر أوراقهم الثبوتية. لكن احلكومة اللبنانية تعرفت عليهم الحًقا، فاستقبلتهم استقبااًل رمسيًا يليق بنضاهلم  

 . (2021ل.، 
  48كومة األردنية  وهنا بدأت رحلة عناء زوجته أم سالم.. فسافرت إىل األردن للقائه، وبعد أن مت اللقاء أمهلتهم احل

م، وانتقلوا  إىل سوراي، حيث 1976ساعة ملغادرة أراضها. فغادرت العائلة إىل لبنان وبقوا فيها إىل اندالع احلرب األهلية فيها عام 
وألول مرة منذ اإلبعاد على ورقة ثبوتية. فقد منحته احلكومة السورية جواز سفر  الشيخ داود  رحبت احلكومة السورية هبم وحصل  

وري، واختذ من دمشق مقرًا ملنفاه القسري، وسكن يف بيت مبنطقة السبع حبرات مقابل حمكمة أمن الدولة العليا. وكان بيته ممراً  س
  للمسافرين والعائدين من دول الكتلة الشرقية، سواًء كانوا طالاًب مبتعثني أم خرجيني أم مشاركني يف التعبئة والتجنيد. كما كان مقرًا

 . (2021)عريقات ل.،   ملصاحلة بني القوى الوطنية الفلسطينية املختلفة لعقد جلسات ا
وابلرغم من الرتحاب وحسن املعاملة يف سوراي، حرصت زوجته أم سالم وكرمياته سالم ووائم ولوان على اإلقامة بفلسطني 

)عريقات ل.،    ي من إجياد ذريعة لسحب هوايهتم وأوراقهم الشخصية اإلسرائيل  االحتاللثالثة أشهر سنواًي لتثبيت حقوقهم ومنع  
2021) . 

 

 
اث   4 القيام بنشاط خترييب، استشهد  القدس، اعتقله اجليش اإلسرائيلي هو وزوجته بتهمة  ناء  قاسم أبو عكر قيادي فتحاوي من بيت حنينا يف مدينة 

ن  عاما، ذكراصدقاءه يف السجن أنه مت تعذيبه بشكل مكثف مدة اسبوع فقد كان اللو   30التحقيق معه يف سجن املسكوبية وقد كان يبلغ من العمر  
األزرق يغطي جسده كله بسبب الضرب، وقد فقد الوعي من جراء التعذيب، تويف يف السجن ونقل إىل مستشفى "شعري تسيدق" الذي أعلن وفاته 

)النغر،    ومت تسليم اجلثمان الفراد عائلته ولزوجته اليت مت اطالق سراحها بعد استشهاد زوجها، وطلبوا منهم دفنه يف ساعات املساء وهذا ما حدث.
1975) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%BA%D8%B1
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األربعاء   يوم  أعلنت  1993-4-28ويف  يف  م،  املفاوض  الفلسطيين  الوفد  ابسم  الرمسي  الناطق  عشراوي،  حنان  د. 
)غدا تصل الدفعة األوىل من الفلسطينيني العائدين إىل    مبعداً   35أمساء العائدين إىل أرض الوطن والذين بلغ عددهم    واشنطن،

. ويف يوم اخلميس أعلن الطيب عبد الرحيم سفري دولة فلسطني يف األردن يف تصريح إىل وكالة ( 1993أرض األابء واألجداد،  
وافقت على عودة   إسرائيل  أن  الفرنسية،  مظاهر الصحافة  لتفادي  واإلثنني  يومي اجلمعة  دفعتني  سيعودون على  لكنهم  املبعدين 

. وكان ( 1993من العائدين يصلون اليوم إىل أرض الوطن،  15) الفرح لدى الفلسطينيني وردود الفعل العنيفة من قبل املستوطنني
)اليوم وصل الدفعة الثانية من العائدين إىل    عاًما من اإلبعاد  19بعد  ض الوطن  يف الدفعة الثانية اليت وصلت إىل أر الشيخ داود  

 . (1993أرض الوطن، 
داود  اتبع   والثقايفالشيخ  واإلجتماعي  السياسي  عودته.    نشاطه  الشيوعي بعد  احلزب  مؤسسات  مع  يتواصل  واستمر 

لتأسيس انٍد شبايب قرب منزله، مشتماًل ملعب كرة سلة وتنس أرضيبفلسطني مثل احتاد الشباب   . الفلسطيين، الذي اتفق معه 
اهليئة  يف  عضواً  وكان  أرحيا.  املؤسسات وسكان  بني هذه  وصل  حلقة  شكل  بل  والزراعية،  الطبية  اإلغاثة  مع  ابلتواصل  واستمر 

للدفاع عن األراضي كاالعتصام أكثر من مرة ابحملطة الزراعية يف  للجنة الدفاع عن األراضي، وشارك يف فعاليات تطوعية  اإلدارية  
كما ساهم بتأسيس اجلمعية التعاونية ملياه ري عني السلطان، حلماية حقوق    .اجلفتلك، والتضامن مع بدو اجلهالني ضد الرتحيل

عرب دورتني  يف  إدارهتا  جملس  وترأس  العشرين،  القرن  تسعينيات  هناية  يف  املائية  العاماملزارعني  اهليئة  انتخاابت  ل.،    )عريقات 
2021) . 

الفلسطيين  أما عن موقفه من اال الراحل ايسر عرفات ويتسحاق   –تفاق  الرئيس  القاهرة بني  اإلسرائيلي الذي وقع يف 
لطموحات   أن ما جرى يف القاهرة مل يكن ملبياً رابني املتعلق بشأن تطبيق احلكم الذايت الفلسطيين بدءاً بقطاع غزة وأرحيا فقد قال  

( قراري  تطبيق  يف  فتطلعاتنا  الفلسطيين،  )242الشعب  و  واال338(  و ن(  احملتلة،  األراضي  مجيع  من  املستوطنات إسحاب  زالة 
ألرض احملتلة  قتصادية واألمنية على احكام سيطرهتا االأاسرائيل جنحت يف وعودة النازحني وعروبة القدس... قد تبخرت. ورأى أن  

  ةوقعت عليه السلطلغائه، ألنه ال يليب مطالبه، وأكد أن ما إطلب شار إىل أن من حق الشعب أو مبوافقة وتوقيع القيادة الفلسطينية 
الذي عقده د. حيدر عبد الشايف واملذكرة اليت وقع عليها   يف أوسلو جرى الرتاجع عنه يف اتفاق القاهرة. أما عن موقفه من املؤمتر

وما صدر عن املؤمتر من   من الشخصيات خبصوص مؤمتر القاهرة ، فقال  الشيخ داوود أنه أيمل بوحدة وطنية واسعة جداً   عدد
)يف غزة وأرحيا حذرون...ينتظرون ترمجة    املمكن أن يكون نواة تتسع يف هذا االطار لتشمل قوی اختلفنا معها يف مدريد واوسلو

 . ( 1994ى األرض،  اإلتفاق عل
القاهرة، دعا   كان الشيخ داوود عضواً  الفلسطيين اإلسرائيلي يف  اللجنة املركزية حلزب الشعب، وبعد توقيع اإلتفاق  يف 

جتماعية يف  ات واألطر السياسية واملهنية واالجتاه( شخصية من مجيع اال50ضره حوايل )حزب الشعب الفلسطيين إىل اجتماع ح
األمن واإلدارة والسلطات املختلفة. وأمثر اللقاء عن تشكيل جلنة أرحيا وذلك للبحث حول العالقة مع السلطة القادمة يف جماالت  

من التعاون والتنسيق يف قضااي ومشاكل املدينة وبشكل خاص املسائل    تنسيق استشارية إلجياد عالقة مع السلطات تكفل قدراً 
ب املشرتك  والتعاون  للعمل  حباجة  هي  واليت  والسياحة،  والتجارة  والزراعة  واملدارس  واملواطننيالصحية  القادمة  السلطة  كما    .ني 

عضاء هذه اللجنة املؤلفة أخرون، ومن بني  آلتشمل الذين شاركوا يف اللقاء و   وشكل جلنة حتضريية تعمل على تشكيل جلنة أوسع
)ارحيا تعيش عرس    الشيخ داود عريقات وخلود الدجاين ويوسف خشان وابراهيم دعيق وماجد دويك وغريهم  ( شخصاً 13من )

 . (1994استقبال طالئع السيادة الفلسطينية !، 
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دعوا   بياانً الشيخ داود  أصدر عدد من الشخصيات السياسية واألكادميية والثقافية الفلسطينية ومنهم    2002ويف عام  
االسرائيليني، املدنيني  ضد  املوجهة  العمليات  وقف  إىل  تضر  فيه  و   ألهنا  الفلسطينية،  الوطنية  هذه  أابملصلحة  مثل  أن  إىل  شارو 

املبيته من اغتياالت واجتياح وقتل املدنيني  السياسي ملواصلة عملياهتم  الغطاء  العمليات قدمت وتقدم لشارون وجنراالت احلرب 
)شخصيات قيادية فلسطينية يف بيان    ، والتهرب من تنفيذ مطالب اجملتمع الدويل لتسوية النزاع الفلسطيين اإلسرائيليالفلسطينيني

 . ( 2002أصدرته أمس: نرفع صوتنا عاليا مطالبني بوضع حد هنائي لعمليات التفجري اليت تستهدف املدنيني داخل إسرائيل، 
الثقايف حماكيًا صالوهنا ابلقاهرة.    5م صالون مي زايدة 2014يف مدينة أرحيا يف  شهر نيسان عام  الشيخ داوود  أسس  

والروائي حيىي خيلف   انطور  سلمان  األديب  بينهم  من  افتتاحه،  يف  الفلسطينيني  واملثقفني  واملبدعني  األدابء  من  شارك مجع  وقد 
. هدف الصالون لتنشيط احلياة )صالون مي زايدة الثقايف يف أرحيا، بال اتريخ(  عمران الياسيين وغريهموالكاتبة ليانة بدر والشاعر  

يف  الثقافية وتفعيل احلراك األديب، واالرتقاء ابلثقافة والفكر الفلسطيين، وتعميق أواصر العالقات بني املبدعني واملثقفني الفلسطينيني  
 . (2021)عريقات ل.،  األراضي الفلسطينية احملتلة، وتعزيز احلوارات الثقافية والفكرية بينهم

على دعمه حلقوق املرأة يف اجملال الثقايف والسياسي وحقوقها كقيادية ابإلضافة حلقوقها   ة أكثر من مر الشيخ داود  أكد  
سره ميسورة احلال  لالعتداء من قبل شاب، فقام أحد الضباط يف  اجليش األردين ي أايم شبابه تعرضت فتاه تنتمي ألاملدنية.  فف

عار على العائلة، ووعدهم   ة هم قتل الفتاه ألنه اعترب احلادثلب منوالذي  كان ينتمي لننفس عائلة الفتاه جبمع شباب العائلة وط
ابلرغم من صغر سنة مقارنة ابلضابط فقد وقف يف وجهه الشيخ داوود  أبنه من يقوم بقتل هذه الفتاه لن يدخل السجن، إال أن  

عنك للجيش ألنك ترتك املعتدي حر وقال له أنه يف حال حدوث أي شيء للفتاه فإين أعتربك أنت املتهم األول وسأقوم ابلتبلغ  
األردن مع زوجها يف  للعيش  وانتقلت  تزوجت  أن  إىل  الفتاه  وابلفعل مت محاية  الضحية،  تعاقب  أن  وتريد  )عريقات س.،   طليق 

2022) . 
م  حيث ذهب إىل 1993اإلبعاد عام  ومن صور دعمه حلقوق املرأة  ما قام به مع زوجته السيدة انبغة عند عودته من  

دينار    20000دينار أردين    5000احملكمة الشرعية يف أرحيا وقام بتجديد عقد الزواج وأضاف إىل مؤخر صداقها  الذي كان   
دينار أردين. ابإلضافة إىل ذلك عندما ذهب خلطبتها أصر على أن يكون هلا احلق   25000أردين وابلتايل أصبح مؤخر صداقها  

ت رفضاً يف  ذلك  رفض  والدها  أن  إال  نفسها  أبيديهن  قطعياً   طليق  العصمة  تكون  فتيات  لدينا  توجد  ال  س.،   وقال  )عريقات 
2022) . 

ابلتأريخ لنضال املرأه يف اجملال السياسي، فقد كان شاهداً على انتظام املرأة الفلسطينية، داخل الشيخ داوود  كما ساهم  
من شرق األردن، أو    سواءً   صفوف "احلزب الشيوعي األردين"، الذي كان مهتما بضّم النساء، وتنظيمهن، يف تلك الفرتة التارخيية 

الشيخ داوود على   النساء سلوى زايدين، وإميلي نفاع. كما شهد  العدالة واملساواة،  ومن هؤالء  الغربية، إلميانه مببدأ  من الضفة 
بدر،   من حياة  فيها كل  واليت شارك  فنلندا،  موسكو،  وارسو، هلسنكي،  مؤمتر  منها  الدولية:  املؤمترات  نساء احلزب يف  مشاركة 

 . (2021)اهلادي ف.، زايدين، ورقية النجاب  وسلوى
 

5 ( لفيف من  1941  -1886مي زايدة  يوم ثالاثء وحيضره  يعقد كل  أدبياً، وكان  بيتها صالوانً  أقامت يف  الناصرة،  من مدينة  أديبة   ،)

وعباس حممود العقاد ومصطفى عبد    أقطاب األدب والفكر والسياسة والشعراء ومشاهري العلماء واملفكرين ، أبرزهم طه حسني ومصطفى صادق الرافعي 

وكان هؤالء جيتمعون يف الصالون ويتبادلون اآلراء واألفكار ويتحاورون فيما  .الرازق وإمساعيل صربي وامحد لطفي السيد وخليل مطران وسواهم الكثري

   .بينهم حول مواضيع سياسية وأدبية وقضااي فكرية وفلسفية خمتلفة 
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 اخلامتة 
التعذيب الذي تلقاه يف سجون  فلم يثنه  لقد بقي الشيخ داود وحىت النفس األخري من حياته وفياَ ألفكاره ومبادئه اليت آمن هبا ،  

صرار وبقي منزله يف إإبل عاى العكس زاده األمر عزمية و اإلسرائيلي والنفي إىل خارج الوطن عن املضي قدما يف نضاله،    االحتالل
املنفى ملتقى كافة املناضلني من كافة القوى واألحزاب واحلركات اليت كانت تقاوم احملتل اإلسرائيلي، وعند عودته إىل أرض الوطن 

حل وأمانة  بصدق  ملتزماَ  وواقفاً بقي  شعبه،  حقوق  عن  مدافعاَ  واالجتماعية    زبه،  السياسية  قضاايها  عن  الدفاع  يف  جانبه  إىل 
 واإلنسانية. 
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 صوره يظهر فيها الشيخ داود بعد خروجه م ١٩٥٢ابلقاهرة الشيخ داود 
 م1965من سجن اجلفر الصحراوي ابألردن عام 

 
 

  
 عاماً  19م بعد إبعاد استمر 1993استقبال الشيخ داود أثناء عودته إىل أرحيا  بريوت الشيخ داود الثاين من اليسار، يف 

 
 

 
 

 مظاهرة ضد مصادرة أراضي الفارعة الشيخ داود عريقات مع الرئيس أبو عمار
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 صورة عائلية يظهر فيها 2014صنع عود جديد من اليقطني عام 
انبغة  السيدة  وزوجتة  داوود  ولوان    الشيخ  ووائم  سالم  وكرمياته 

 وأحفاده إبراهيم ورنده وكنده.
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