ندوة حزب العمل الم�صري

جريدة ال�شعب  ،القاهرة 1980/3/11
�أع �ل��ن ال�م�ه�ن��د���س �إب��راه �ي��م � �ش �ك��ري �أن رف ��ع العلم
الإ�سرائيلي في القاهرة وفتح �سفارة لـ « �إ�سرائيل » في
�أكبر عا�صمة عربية  .تك�شف �أوراق « �إ�سرائيل » في التو�سع
وا�ستمرار �سيا�ستها العدوانية و�ضم الأرا�ضي العربية ،
وهو كما تعتقد « �إ�سرائيل » ب�أنه نهاية لنجاحها ..
و�أ�شار �إلى �أن « �إ�سرائيل » كانت تردد في الما�ضي �أنها
ال تريد �سوى �أن تجل�س مع العرب  ،و�أن يكون لها وطن
و�أن تعي�ش بين العرب ..
�إال �أن الرئي�س ال�سادات قد ك�شف برحلته �إلى القد�س
ك��ل �أوراق « �إ�سرائيل »  ،فقد ق��ال لهم نحن م�ستعدون
لقبولكم ج�ي��ران�اً ب�شرط ع��ودة الأرا� �ض��ي العربية التي
احتلت عام . 1967
وت�ساءل زعيم المعار�ضة في حفل الت�أبين الذي �أقامة
حزب العمل اال�شتراكي لت�أبين الزعيم الفل�سطيني �أحمد
ال�شقيري :هل كان ترحيب « �إ�سرائيل » بمبادرة الرئي�س
ال���س��ادات ي�ن� ّم ع��ن �إي�م��ان « �إ��س��رائ�ي��ل » بحقوق ال�شعوب
العربية المغت�صبة وهل حقا كانوا �شرفاء في تعاملهم
كما يقول البع�ض ؟؟
و�أك��د �شكري �أن ق��رار مجل�س الأم��ن الأخير ال��ذي �أدان
�سيا�سة �إقامة الم�ستوطنات في الأرا�ضي العربية المحتلة
ل�ي����س ه��و ال �ب ��ذاءة ك�م��ا و��ص�ف��ه ب��ذل��ك ق ��ادة « �إ� �س��رائ �ي��ل » ،
و�إنما البذاءة هي ت�صريحاتهم ب��أن ال�ضفة الغربية � ٍ
أرا�ض
�إ�سرائيلية محررة و�أن القد�س عا�صمة �أبدية لـ « �إ�سرائيل » ..
وح ��ذر زع�ي��م ال�م�ع��ار��ض��ة م��ن �أن ت�صريحات �سا�سة
« �إ�سرائيل » ت�ؤدي �إلى ن�سف م�ساعي ال�سالم وعدم تحقيق
الت�سوية المن�شودة لم�شكلة ال�شرق الأو�سط ..
وت�ساءل � :أل��م ي�ؤمن الجميع ب��أن الإ�سرائيليين لم
يتغيروا  ،و�أنهم يريدون ال�سالم الذي يحقق �أغرا�ضهم
التي لم يتمكنوا من تحقيقها بالحرب ؟
و�أعرب عن ده�شته البالغة لت�صريحات قادة « �إ�سرائيل »
وقال هل هذه هي ت�صريحات من يريدون �إقامة ال�سالم
على �أ�س�س متينة .
و�أ� �ض��اف �أن حديثهم ي��ؤك��د �أن�ه��م لي�سوا �شرفاء في
حربهم وف��ي �سالمهم  ..فقد ح��ارب��وا الحتالل �أرا�ضي
الغير  ،والآن يريدون ا�ستغالل ال�سالم ال�ستمرارهم في
هدم الأرا�ضي و�إقامة الم�ستوطنات عليها .
و�أ�شار �إبراهيم �شكري �إلى �أن الرئي�س الأميركي كارتر
قد تراجع في ت�صريحات له عن ت�أييده لقرار مجل�س
الأم��ن ال��ذي دان �سيا�سة اال�ستيطان الإ�سرائيلية  ،و�أن
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م�صر طلبت الن�ص الر�سمي لهذه الت�صريحات .
و�أو�ضح زعيم المعار�ضة �أن ذلك ي�شير �إلى �أن الق�ضية
م�ستمرة م��ا دام هناك ع��دوان �صهيوني على الأرا�ضي
الفل�سطينية والقد�س العربية .
وك��ان زعيم المعار�ضة قد طلب في بداية االحتفال
الوقوف دقيقة ح��داد على الزعيم الفل�سطيني الراحل
�أحمد ال�شقيري تحية وتقديرا ً له  ..وقال �إن حزب العمل
خ�ص�ص ن��دوت��ه الأ�سبوعية ال لت�أبين �أح�م��د ال�شقيري
و�إنما تحية له فهو ي�ستحق كل تقدير وامتنان لما قدمه
للق�ضية الفل�سطينية والأمة العربية .
وق ��ال �إن �ن��ا �إذا تحدثنا ع��ن ع�ل��م فل�سطين  ،فعلينا
�أن ن�ت��ذك��ر �أن ��ه ه��و ال ��ذي رف �ع��ه ليجمع ح��ول��ه ال�شعب
الفل�سطيني والأم ��ة العربية كلها  .فقد �أراد �أن يكون
للفل�سطينيين كيان وجي�ش وعلم .
و�أك��د �أن �أعظم ما يمكن تقديمه ل��روح �أحمد ال�شقيري هو
تحقيق الت�ضامن العربي والعمل على �إقامة دولة فل�سطينية ..
وك��ان ف ��ؤاد ن�صحي �أم�ي��ن الإع�ل�ام بحزب العمل قد
افتتح الندوة فقال �إن العرب فقدوا مجاهدا ً �ضحى من
�أج��ل تحرير �أم�ت��ه العربية ووط�ن��ه فل�سطين  ..و�أ�شار
�إلى �أن ال�شقيري كان نموذجا للمنا�ضلين الذين �أكدوا
�إخال�صهم للعمل العربي الموحد وكانوا قدوة تدح�ض
الإداعاءات ب�أن العرب دائما على خالف .
وتحدث بعد ذلك حامد زيدان رئي�س تحرير جريدة
ال�شعب ف�أ�شار �إلى �أن �أحمد ال�شقيري يعتبر �أول منا�ضل
فل�سطيني يج�سد كلمة فل�سطين  ..فمن قبله قامت
ث ��ورات ف��ي فل�سطين �سميت ب�أ�سماء ق��ادت�ه��ا مثل ثورة
الق�سام في الثالثينيات وث��ورة �أمين الح�سيني  ..ولكن
ال�شقيري لم يطلق ا�سمه على حركته الن�ضالية بل �أن�ش�أ
منظمة التحرير الفل�سطينية ..
و�أ��ش��ار حامد زي��دان �إل��ى �أن ح��زب العمل اال�شتراكي
يعترف ب��أن منظمة التحرير الفل�سطينية هي الممثل
ال�شرعي ال��وح�ي��د لل�شعب الفل�سطيني و�أن م��ن حقها
االخ � �ت �ل�اف م ��ع م �� �ص��ر ف ��ي م �ن �ه �ج �ه��ا ل �ح��ل الق�ضية
الفل�سطينية انطالقا من �إيمان الحزب بحق كل �إن�سان
وك��ل �شعب في التعبير عن ر�أي��ه واح�ت��رام ال��ر�أي الآخر
وحق كل �شعب في تقرير م�صيره .
وتحدث بعد ذلك رفعت ال�شهاوي الأمين العام لحزب
العمل فقال � :إن االحتفال بت�أبين الزعيم ال�شقيري هو
احتفال بن�ضاله وكفاحه ولنتخذ منه ق��دوة ولنعلن �أن

فل�سطين �ستظل في وجدان كل عربي حتى تتحرر ..

لفل�سطين .

و�أكد رفعت ال�شهاوي �أن ال�شقيري كان يمثل الزعامة
ال �ع��رب �ي��ة ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة  ،ف �ي��وم �أ� �س ����س م�ن�ظ�م��ة التحرير
الفل�سطينية كانت « �إ�سرائيل » تدعي �أنه ال يوجد �شيء
ا�سمه فل�سطين تجاه ال�شقيري لي�ؤكد �أن هناك �شعبا

كما �أك��د �أم�ي��ن ع��ام ال�ح��زب �أن ح��زب العمل �سيظل
متم�سكا ً بدعوته لعقد م�ؤتمر عربي  ،في �أي مكان وبغير
�شروط تح�ضره كل الأح��زاب العربية لمناق�شة جدول
�أعمال عربي تحدده هذه الأحزاب ..
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