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ندوة موؤ�ش�شة الأ�شوار - عكا
2007 / 4 / 10

يقول يعقوب حجازي مدير عام موؤ�ص�صة �ل��صو�ر في عكا 
با�ن هذه �لندوة قد ��قيمت ��صتكمالً لندوتي �لقاهرة وعمان 
 )  2005  ( ع��ام  ف��ي  �ل�صقيري  ل��ذك��رى  �إح��ي��اء  ��قيمتا  �للتين 
وكانت �لموؤ�ص�صة تزمع �إقامة ندوة ��خرى في ر�م �هلل للغر�ش 

نف�صه ، ولكن يبدو ��ن ظروفاً ما لم تمكنها من ذلك . 
وقد ر�فق �لندوة معر�ش للكتاب �صم ��عمال �ل�صقيري 
�لمن�صورة ، و��صتملت على كلمتين رئي�صتين ، ف�صالً عن 

حفل غنائي وطني وق�صيدة �صعرية . 
�لذي عر�ش  دلة  �لدكتور بطر�ش  �لندوة  تحدث في 
لحياة �ل�صقيري و��ثرها في �صيرته ، وبالتالي في م�صيرة 
�لق�صية �لفل�صطينية ، م�صيئاً على عالقاته مع رجالت 
�صورية ولبنان حين كانو� لجئين في فل�صطين وبعد ��ن 
حين  �ل�صقيري  �صاعد  ما  �ل�صتقالل  بعد  ق��ادة  ���صبحو� 
عمل في �لدفاع عن �لق�صية �لفل�صطينية بعد ذلك ، كما 
ع��ن معتقليها  ودف��اع��ه   1936 ث��ورة  ف��ي  دوره  توقف عند 
وهو  ث��م   ، �لعربية  �لجامعة  تا��صي�ش  ف��ي  دوره  وك��ذل��ك 
 . تا��صي�ش منظمة �لتحرير �لفل�صطينية  �ل�برز دوره في 
�ل�صعوب  ل  �لحكام  �صببها  كان  ��ن هزيمة حزير�ن  ور��ى 
وه��ذه كانت نقطة فارقة في عالقاته بها ) بال�نظمة ( 
ثم في تنحيته عن �لمنظمة . و���صار في �لختام �إلى �إيمان 
�ل�صقيري بالكفاح �لم�صلح و�لوحدة �لعربية كمتالزمتين 

لحل �لق�صية �لفل�صطينية . 
�لدكتور  �ل��م��ع��روف  �لفل�صطيني  �ل��م��وؤرخ  تحدث  ث��م 
ل�صيرة  معمقاً  كلمته تحليالً  كانت  �لذي  كبها  م�صطفى 
�ل�صقيري ركز فيها على ��ن �ل�صقيري ظاهره في �لتاريخ 
�لفل�صطيني لم يا�خذ حقه �لكامل ، و��نه كان في م�صيرته 
ك��ان �صمن مرحلة قيادة  �إن��ه  جلها ) �صد �لتيار ( وق��ال 
ونقلت   ، �ل�عيان  �لتي خلفت   ) �ل�فندية   ( قيادة  �صماها 
�ل���ب���الد �ل��ع��رب��ي��ة م���ن م��رح��ل��ة �ل���ص��ت��ع��م��ار �إل����ى مرحلة 
ل��ك��ل م���ن �صورية  ت��م��ث��ي��ل��ه  ، وت���وق���ف ع��ن��د  �ل���ص��ت��ق��الل 
و�ل�صعودية في �لجامعة �لعربية و�ل�مم �لمتحدة ، وكيف 
��ن ذلك لم يكن قيد�ً عليه ليكون �إقليمياً في مو�قفه ، بل 
ول�همية   . بمجموعها  �لقومية  �لق�صية  على  ��ميناً  ظل 

هذه �لكلمة نورد فيما يا�تي ن�صها : 
�لكفاح  مظاهر  م��ن  مهمة  ظ��اه��رة  �ل�صقيري  ��ح��م��د 
كقائد  كاملة  �لفر�صة  يعط  ل��م   ، �لفل�صطيني  �لوطني 
لل�صعب �لفل�صطيني لمرحلة �نتقالية ما بين �لحاج ��مين 
�لوطنية  �لحركة  وكانت   . يا�صر عرفات  وبين  �لح�صيني 
�لفل�صطينية في هذه �لفترة في مرحلة مف�صلية ، ترك 
�صيا�صي  كنا�صط  حياته  ف��ي  �لب�صمات  م��ن  �لكثير  فيها 

ح��اف��ل��ة ب��ال��م��ن��ج��ز�ت ، ح��اف��ل��ة ب��ال��ك��ف��اح ، وك���ان ك��ث��ي��ر�ً ما 
��و   ، �لعائلي  �لم�صتوى  على  ك��ان  �إن  �ل��ت��ي��ار  �صد  ي�صير 
�لم�صتوى �لوطني ، ��و �لنز�ع �لطبقي �لذي كان موجود� 
ت��رك من�صبه �نتقاد�  ��ن��ه  َر��ُْي��ن��ا   ، في فل�صطين �لن��ت��د�ب 
 للزعامة �لعربية ، �إذ كانت لديه �ل�صجاعة ل�ن يقول كفى ، 

ل ���صتطيع ��ن ��فعل ��كثر مما فعلت . 
ينتمي ��حمد �ل�صقيري �إلى جيل عرفه �ل�صرق �لعربي 
��و�خ��ر �لفترة �لعثمانية ،  ب� » جيل �ل�فندية « . ولد في 
��قامتها حكومة �لنتد�ب  وتعلم في ��جهزة �لتعليم �لتي 
�لبريطاني ، وبد�� �لتا�ثير على مجرى �ل�حد�ث في نهاية 
 ، �لما�صي  �لقرن  من  �لثالثينيات  وبد�ية   �لع�صرينيات 
وك���ان���ت ل��ل��ك��ث��ي��ر م��ن��ه��م ت��ج��رب��ة �ل���در�����ص���ة ف���ي �لجامعة 
، و�لكثير منهم  ب��ي��روت  ��و ف��ي  �ل��ق��اه��رة  �ل�م��ي��رك��ي��ة ف��ي 
كانت لهم عالقات مع �لمجال �لعربي �لو��صع و�لحركة 
 . فل�صطينية  وطنية  ن�صاطات  لهم  ��ن  بمعنى   ، �لقومية 

ر��و� ��نها جزء من �لن�صاط �لقومي �لعربي . 
 وق��ف ه��ذ� �لجيل ��م��ام دو�م��ة جدية ، �إذ ك��ان هناك 
، و يعني هذ�  �ل�����ص��اب��ق  �ل��ج��ي��ل  كثير م��ن �لح��ت��ك��اك م��ع 
�لحتكاك في �لدرجة �ل�ولى �حتكاكا مع : �لآباء . ��بناء 
��بناء �لطبقة �لجتماعية . جاءو� ليرثو� جيل   ، �لعائلة 
في  �لفل�صطينية  �لوطنية  �لحركة  ق��ادو�  �لذين  �ل�عيان 
كان  وم��ا   ، �لما�صي  �لقرن  من  و�لثاني  �ل�ول  �لعقدين 
هذ� �لجيل ليترك ) يُخلي ( �لحلبة �ل�صيا�صية ب�صهولة ، 

 

ولذ� كان على جيل �ل�فندية �لكفاح ب�صدة وقوة ليجد له 
�إ�صافة  �لمجموعة  وت�صم   . �لوطني  �لن�صاط  في  مكانا 
 �لى �ل�صقيري ��كرم زعيتر ، �إميل �لغوري ، يو�صف هيكل ، 
مدنية  عائالت  ��بناء  وجميعهم   ، �لح�صيني  �لقادر  عبد 
بال��صا�ش ، عندما و�صلو� �إلى قمة تا�ثيرهم ، قادو� طبقة 
 و�صطى جديدة ، طبقة من �لمثقفين �لمتعلمين �لجدد ، 
�لتي  �لطبقة  �صد  �لحالت  بع�ش  في  �لمكافحة  عليهم 
 خرجو� منها كي ي�صتطيعو� �لو�صول �إلى قدر من �لتا�ثير ، 
وكان لهم �لكثير من �لنجاحات لي�ش في فل�صطين فقط ؛ 
بل في �صورية و�لعر�ق وم�صر . جيل �ل�فندية هو �لجيل 
�لذي قاد كافة �لبالد �لعربية من �ل�صتعمار - �لنتد�ب 
�إلى �ل�صتقالل في �لبالد �لعربية . و�لحالة �لفل�صطينية 
ب�صمات مهمة في  �لجيل  لهذ�  وك��ان   ، هي حالة خا�صة 

�لق�صية �لفل�صطينية . 
��حمد �ل�صقيري على �صبيل �لمثال ��بوه هو �ل�صيخ ���صعد 
 » �صقير  ���صعد   « ب���  �لعثماني  �لعهد  ف��ي  وع��رف   ،  �ل�صقيري 
ك��ان ع�صو� فاعال   ، �لعثمانية  �لفترة  رم��وز  م��ن  رم��ز�  ك��ان 
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 في » تركيا �لفتاة « ، و في » جمعية �لتحاد و�لترقي « . 
 ، �لحميد  عبد  �ل�صلطان  فترة  ف��ي  �لن�صاط  ه��ذ�  وز�ول 
فا�ُبعد �إلى تبنين في لبنان ، وفيها ُولد ��حمد . وبعد ذلك 
كان ع�صو� في » مجل�ش �لمبعوثان « �إثر �إعالن �لد�صتور 
�لع�صرينيات و�لثالثينيات من  . وكان في  في عام 1908 
، كان  �لقرن �لما�صي ع�صو� في �لمعار�صة �لفل�صطينية 
مع  وك��ان  �لمجل�صّيين  و�صد  �لح�صيني  ل�مين  معار�صا 

�لمعار�صة �لن�صا�صيبية . 
���ص��اب عالقته  و   ، ف��ي مع�صكر و�ل���ده  ل��م يكن  ��ح��م��د 
بناوؤه  وك��ان   ، �لحياة  �لتوتر في جميع مر�حل  بع�ش  به 
�ل�يديولوجي هو �لموؤ�صر و�لبو�صلة ، ول يعني هذ� �نه 
كان موؤيد� للمجل�صّيين . كان مع �تفاق �لحركة �لوطنية 
 » �ل�صتقالل  حزب   « تا��صي�ش  في  و�صارك   ، �لفل�صطينية 
للتغلب على �لحالة �لعائلية و�لحمائلية ، وتكوين حركة 
منجز�ت  ورغ���م   ، �ل��ك��ف��اء�ت  على  مبنية  حديثة  وطنية 
�لحزب ، لم يكتب للحزب �لنجاح في ذلك رغم �لجهود 

�لمبذولة . 
و��ُبعد  م��ن �صجنو�  م��ع  �ل��ث��ورة  ��ح��م��د خ���الل  ���ُص��ج��ن 
�لثورة  نهاية  وف��ي   . �لجبرية  �لإق��ام��ة  عليه  وُف��ر���ص��ت 
حدثت حادثة موؤ�صفة �إذ ُقتل ��خوه �لدكتور ��نور و�ُتهمت 
��نور كان ي�صاعد  ��ن �لدكتور  ، مع  بع�ش �لف�صائل بقتله 
، ومع  ويعالجهم  �لجبال  �إل��ى  ك��ان يخرج   ، كثير�  �لثو�ر 

ذلك لم ُيفقد �لحادث �ل�ليم ��حمد » �لبو�صلة « . 
مار�ش ن�صاطا مهنيا عندما تر�فع كمحامٍ ، وهنا لمع 
نجمه كمحامٍ في ق�صية » و�دي �لحو�رث « ، و�لمحامي 
بالمعالجة  �هتم  �لذي  �ل�صخ�ش  كان  �لهادي  عوني عبد 
��حمد  ع��ل��ى  ط���رح  وع��ن��دم��ا   . �لق�صية  ل��ه��ذه  �لق�صائية 
ذو  م�صتقر  مكتب  و�ل��ت��درب؛  للعمل  مكتبان  �ل�صقيري 
عبد  عوني  ومكتب   ، �لمغنم  مغنم  للمحامي  �إمكانيات 
فترة  ف��ي��ه  وع��م��ل  �لمغنم  مغنم  مكتب  �خ��ت��ار   ، �ل��ه��ادي 
ق�صيرة ثم �نتقل �إلى مكتب عوني عبد �لهادي ) �صكرتير 
�ل��ه��ادي عمل في  ل�ن مكتب عبد   ،  ) �ل���ص��ت��ق��الل  ح��زب 
ث��م ه��ي فر�صة ل�ح��م��د لممار�صة  ق�صية �ل�ر����ص��ي وم��ن 

ن�صاطه �لوطني . 
�لذين  �ل��رف��اق  بع�ش   . ب�صمات  �ل��ج��ي��ل  ل��ه��ذ�  ك���ان   
 ، ، يو�صف هيكل  �ل��غ��وري  �إم��ي��ل   ، ��ك���رم زعيتر   : ذكرتهم 
مار�صو� ن�صاطهم في بالد عربية ��خرى و���صبحو� وزر�ء 
باآخر  ��و  ب�صكل  �ل�صقيري  ��حمد  ذلك  وفعل   ، �ل�ردن  في 
وُكتب له في فترة توليه من�صب رئي�ش منظمة �لتحرير 
�لفل�صطينية ��ن يكونو� خ�صوما له ، مع ��نهم ��بناء جيله 
و�نتماء   ، ج��ي��دة  �صخ�صية  ع��الق��ات  ب��ه��م  ت��رب��ط��ه  م��م��ن 
توليه  ��نه في مرحلة  �إل   ، وفكري م�صترك  ��يديولوجي 
رئا�صة منظمة �لتحرير �لفل�صطينية ���صبح بينه وبينهم 
خ�صومة �صديدة كون هوؤلء كلهم يعملون في �لمنظمة 

�ل�صيا�صية �ل�ردنية ، �لمختلفة مع �لمنظمة ��حيانا . 
 ، �لع�صرينيات  في  ��مين  للحاج  ناقد�ً  �ل�صقيري  كان   
 1964 في  �لتحرير  منظمة  �ل�صقيري  ��حمد  تولي  وبعد 
يبقى  ��ن  ي��ح��اول  ك��ان  �ل��ذي  ��م��ي��ن  للحاج  ���صبح خ�صما 
�لزعيم �ل�وحد للحركة �لوطنية �لفل�صطينية . حدث في 
و��صترك   ، �ل�ردن  �إل��ى  ��مين  �لحاج  ��ن ذهب  �لفترة  هذه 
�لطرفان في خ�صومة ��حمد �ل�صقيري كرئي�ش لمنظمة 

�لتحرير . 
ل�حمد  �ل��ح��اف��ل��ة  �ل��ح��ي��اة  �إل����ى  ن��ن��ظ��ر  ��ن  ��ردن�����ا  �إذ�   
�ل�صقيري ونق�صمها �إلى مر�حل ، ن�صتطيع ��ن نق�صمها �إلى 

��ربع مر�حل : 
وفترة   ، �لعثمانية  �لفترة  نهاية   : الأولى  المرحلة 

�لنتد�ب . 
المرحلة الثانية : من �لنكبة �صنة1948 �إلى ت�صكيل 

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية . 
رئا�صته   ، حياته  ف��ي  �ل�ه���م  وه��ي   : الثالثة  المرحلة 
لمنظمة �لتحرير من ��يار 1964 وحتى كانون �ل�ول 1967 . 

حتى  و�لع��ت��ك��اف  �ل���ص��ت��ق��ال��ة   : الرابعة  المرحلة 
�لوفاة . ��لف في �لفترة �لر�بعة �لكثير من �لكتب . 

المرحلة الأولى : تحدثت عنها ول ��ريد ��ن ���صهب ، 
ولكن من �لمهم ذكر بع�ش �لعالمات �لمميزة فيها . 

لم تكن طفولته طفولة هانئة ، �إذ ح�صل طالق بين 
�لذي  عمه  بيت  في  و�لدته  مع  للعي�ش  و��صطر  و�لديه 
كان يعمل في طولكرم ، طفولته كانت �صعبة ، وكان لها 

تا�ثير في كتاباته ، ذلك لعب دور�ً في حياته . 
 عندما ذهب �إلى عكا ، تعلم في �لمدر�صة �ل�ميرية ، 
تغيير   ، حينه  ف��ي  ت��ج��ري  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �لعمليات  و�صاهد 
�إلى  �لعامة  �لعثمانية  �لقومية  من  �لفل�صطينية  �لهوية 
بد�ية  كانت   ، عربية  وقومية  فل�صطينية  وطنية  هوية 
�ل�صهيونية  �لحركة  بين  �ل�ر���ش  على  و�ل�صر�ع  �لتبلور 

و�لحركة �لوطنية �لفل�صطينية . 
يقر�� �ل�صحف ويرى عن كثب �هتمام �لنا�ش بت�صريح 
تفقد  كانت  ور��ى كيف   ، وتر�جع في مكانة عكا   ، بلفور 
، وتكّون  للمنطقة فترة طويلة  �صيا�صية  دوره��ا كعا�صمة 
�ل��صو�ء  وت�صليط   ، يافا   ، حيفا   ، �لقد�ش   : م��دن  مثلث 
�لكثير  �ل�صيء  له  �����ص��اف  للقد�ش  و�نتقاله   . حيفا  على 
للعهدين  ومعرفته   ، �صهيون  م��در���ص��ة  ف��ي  تعلمه  مما 
�لقديم و�لجديد ��فاده في جد�له مع �ل�صهيونيين فيما 
�لوعي  م��ن  �لكثير  ل��دي��ه  �ل��ف��ت��رة  ه��ذه  �صكلت  كما   ، بعد 
في  �صنة  ودر����ش  ب��ي��روت  �إل���ى  �نتقل  وعندما   ، �ل�صيا�صي 
�لجامعة �ل�ميركية �لتي كانت مركز �لقوميين �لعرب : 
ق�صطنطين زريق ، و�لطالب �لفل�صطينيون كانو� كثيري 
�لفعالية . �إبر�هيم �ل�صنطي و��كرم زعيتر . ���صهمت هذه 
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�لفترة كثير�ً في بلورة وعيه �ل�صيا�صي ، وظهر لي�ش فقط 
، هذه  ��ي�صا خطيبا مفوها  و�إنما  ن�صيط  ككاتب منا�صير 
�ل��م��وه��ب��ة كلفته �ل��ط��رد م��ن �ل��ج��ام��ع��ة �ل�م��ي��رك��ي��ة على 
�لفرن�صية  �ل�صلطات  و��بعدته   ، �ل�صيا�صي  ن�صاطه  خلفية 
عن لبنان ، فعاد �إلى فل�صطين . در�ش في مدر�صة �لحقوق 
��ك��رم زعيتر في تحرير جريدة  ز�م��ل  ، وهناك  بالقد�ش 
مر�آة �ل�صرق ، وحتى مجيء ��كرم زعيتر و��حمد �ل�صقيري 
 ، �لن�صا�صيبيين  م��ن  قريبة  معار�صة  م��ي��ول  ذ�ت  ك��ان��ت 
��حمد   . �لإ���ص��الم��ي  و�لمجل�ش  ��م��ي��ن  ل��ل��ح��اج  م��ع��ار���ص��ة 
ورفعا  قوميا  منبر�  منها  جعال  زعيتر  و��ك��رم  �ل�صقيري 
ن�صاطه  ك��ّر���ش  ��ن��ه  وم��ع   ، غيرها  لت�صاهي  مكانتها  م��ن 
 ، �ل��دءوب في هذ� �لحزب  ، وعمله  في حزب �ل�صتقالل 
ولكن  �لفروع؛  �إقامة  ومحاولة  �لحزب  د�صتور  و�صياغة 
هذ� لم ينجح لعو�مل كثيرة لوجود زعامات عائلية من 

كبار �ل�صن في �لحزب . 
بد�� خارج  ، فقد  �لعربي  ن�صاطه   : الثانية  المرحلة 
فل�صطين عندما ُعّين م�صاعد� لعبد �لرحمن عز�م ) ��مين 
عام �لجامعة �لعربية ( عام 1951 ، وكان قد و�كب ور�فق 
مو�صى �لعلمي �لذي كان مندوبا لفل�صطين في �لجامعة 
و��صنطن  ف��ي  �ل��دع��اي��ة  لمكتب  م��دي��ر�  وبعثه   ، �لعربية 
�لعربية في  �لفل�صطينية و�لبالد  وناطقا مهما للق�صية 
�ل�مم �لمتحدة . و��صتعانت به دول عربية ليكون ناطقا 
في �ل�مم �لمتحدة ، كان نائبا لرئي�ش �لوفد �ل�صوري ، ثم 
رئي�صا للوفد �ل�صوري ، ثم رئي�صا للوفد �ل�صعودي . وكان 
نا�صطا في �لدفاع عن �لق�صايا �لعربية ، ولم َيَر في ذلك 

تناق�صا مع �لق�صية �لفل�صطينية . 
لمه �لبع�ش من ��جل ذلك ، ولكن ل غبار عليه �إذ لم 
يمنعه ن�صاطه في �لوفدين �ل�صوري و�ل�صعودي ��ن يبقى 
ناطقا با�صم �لق�صية �لفل�صطينية ، وكان د�ئما في غياب 
�لقر�ر�ت  وم�صروعات  �ل��ق��ر�ر�ت  ي�صوغ  فل�صطين  ممثل 
�لمقدمة لال�مم �لمتحدة با�صم �لوفود �لعربية ، �صاعده 
في ذلك كثير� معرفته بالق�صية �لفل�صطينية و�لق�صايا 

�لعربية ، و�إجادة �للغة �لإنجليزية . 
�لتحرير  م��ن��ظ��م��ة  رئ��ا���ص��ت��ه   : الثالثة  المرحلة 
�لو�صوح  وع��دم  �لّلب�ش  كثير من  �إذ حدث   ، �لفل�صطينية 
في هذه �لفترة ، �إذ �إن هناك من �عتقد وهو مخطئ من 
��نه كان يعمل كما يريد جمال عبد �لنا�صر ، وهذ� غير 
�صحيح ، فوثائق �لحكومة �لم�صرية و�لجامعة �لعربية 
يكن  لم  �ل�م��ر  ��ن  تثبت  �لتحرير  منظمة  وثائق  وبع�ش 

كذلك . 
�ل�صيا�صة  ف��ي  م��ك��ان��اً  ل��ه  يجد  ��ن  �ل�صقيري  ��صتطاع 
�لقومية �لعامة �لتي ��وجدها جمال عبد �لنا�صر ، وكثير�ً 

�لمفتي دعا للحفاظ على  �إذ� كان   ، �لرجالن  ما �ختلف 
��قل  �ل�صقيري  يكن  فلم   ، �لفل�صطيني  �ل��ق��ر�ر  ��صتقالل 

منه في ذلك . 
�لغربية  �ل�صفة  في  �لمعار�صون  ك��ان  �ل�صبب  ولهذ� 
و�ل�ردن يعار�صون ما كان يقوم به جمال عبد �لنا�صر من 
تطوير �آليات لقطاع غزة ، وكان يطالب ��ن تكون ���صا�صا 
�ل�صقيري  رئا�صة  و��ثناء   . �لم�صتقل  �لفل�صطيني  للكيان 
�ل�صيا�صية  �ل��ظ��روف  ق�صاوة  ورغ���م   ، �لتحرير  لمنظمة 
 �لعالمية و�لعربية؛ كان عليه ��ن يناور بين �لدول �لعربية ، 
بين مع�صكر جمال عبد �لنا�صر ومع�صكر �ل�صعودية ، وكان 
 بحاجة لهما معا ، جمال عبد �لنا�صر لل�صرعية �لقومية ، 
��ن  ، وم��ن ه��ذ� �لمنطلق ك��ان عليه  ل��ال�م��و�ل  و�ل�صعودية 

يناور كثير� ، ونجح في ذلك �إلى حد بعيد . 
 ولكن �لظروف �لعربية كانت �صبه م�صتحيلة ، وكانت 

رئا�صته لمنظمة �لتحرير عا�صفة . 
 ، �لمنظمة  �إق��ام��ة   : �لمنجز�ت  م��ن  �لكثير  ل��ه  وك��ان 
عقد �لموؤتمر �لوطني �لفل�صطيني في �لقد�ش ، �صياغة 
تكن  ل��م  �لتي  �ل�ردن  ف��ي  �لفل�صطيني  �لقومي  �لميثاق 
جي�ش  ت�صكيل   ، �لفل�صطينية  بالهوية  مهتمة  حينه  في 
 �لتحرير �لفل�صطيني ، تهيئة �لجو للكفاح �لفل�صطيني ، 
. من  �ل�ب��ح��اث  �إق��ام��ة مركز   ، �لفل�صطيني  �إع���ادة �صورة 
 هذ� �لمنطلق رغم ق�صر �لمدة ) ثالث �صنو�ت و���صهر ( ، 
كانت فترة حافلة ترك �ل�صقيري فيها مير�ثا نجده في 
موؤ�ص�صة �لمنظمة ، وموؤ�ص�صات �ل�صلطة �لوطنية . و�لكثير 
مو�قع  في  �لآن  م��وج��ودون  �لتحرير  جي�ش  �صباط  من 
�لمفرد�ت كلها  ، و�ل�صعار�ت  �لوطنية  �ل�صلطة  مهمة في 
قامت  �لتي  �لجديدة  �لهوية   . �ل�صقيري  فترة  في  تمت 
�عتمد  �لتي  �ل����ص�����ش  وف��ر���ش   ، �لتحرير  منظمة  عليها 
عليها فيما بعد يا�صر عرفات ، وطبعاً يحيى حمودة في 
�لفترة �لق�صيرة لرئا�صته لمنظمة �لتحرير . كان حمودة 
، وو�صع  �إ�صهامات  له   ، �لثو�ر كثير�ً  د�ف��ع عن   ، منا�صال 
��صتطاعت منظمة فتح ويا�صر عرفات  حال و�صطا ريثما 
من بلوغ �ل�صيطرة على منظمة �لتحرير بعد ترك ��حمد 
تم  ق��د  ك��ان  �إذ  ت��اري��خ��ي  تغير  ه��ن��اك   ، موقعه  �ل�صقيري 
�لفل�صطينية  �ل�صعبية  �ل��ذ�ك��رة  من  ��مين  �لحاج  �إق�صاء 
ب�صكل و��صح ، فال ميد�ن ول �صارع ول مدر�صة ول كلية 
ول وحدة با�صم �لحاج ��مين ، وكذلك ��حمد �ل�صقيري لم 

ينل من ذلك �لكثير . 
�ليوم نوؤكد بهذ� �لمنحى ��نه في �ل�صهر �لقادم �صيتم 
تكريم ��حمد �ل�صقيري في ر�م �هلل ، ونا�مل ��ن ينال حظه 

وحقه من �لتكريم و�لحتر�م . 


