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�لعلم  رف����ع  ��ن  ���ص��ك��ري  �إب���ر�ه���ي���م  �ل��م��ه��ن��د���ش  ��ع���ل���ن 
في   » �إ�صر�ئيل   « ل�  �صفارة  وفتح  �لقاهرة  في  �لإ�صر�ئيلي 
��كبر عا�صمة عربية . تك�صف ��ور�ق » �إ�صر�ئيل « في �لتو�صع 
 ، �لعربية  �ل�ر��صي  و�صم  �لعدو�نية  �صيا�صتها  و��صتمر�ر 

وهو كما تعتقد » �إ�صر�ئيل « با�نه نهاية لنجاحها .. 
و���صار �إلى ��ن » �إ�صر�ئيل « كانت تردد في �لما�صي ��نها 
ل تريد �صوى ��ن تجل�ش مع �لعرب ، و��ن يكون لها وطن 

و��ن تعي�ش بين �لعرب .. 
�إل ��ن �لرئي�ش �ل�صاد�ت قد ك�صف برحلته �إلى �لقد�ش 
م�صتعدون  نحن  لهم  ق��ال  فقد   ،  » �إ�صر�ئيل   « ��ور�ق  ك��ل 
�لتي  �لعربية  �ل�ر����ص��ي  ع��ودة  ب�صرط  ج��ي��ر�ن��اً  لقبولكم 

�حتلت عام 1967 . 
وت�صاءل زعيم �لمعار�صة في حفل �لتا�بين �لذي ��قامة 
حزب �لعمل �ل�صتر�كي لتا�بين �لزعيم �لفل�صطيني ��حمد 
�ل�صقيري: هل كان ترحيب » �إ�صر�ئيل « بمبادرة �لرئي�ش 
�إ���ص��ر�ئ��ي��ل « بحقوق �ل�صعوب  �إي��م��ان »  ي��ن��ّم ع��ن  �ل�����ص��اد�ت 
تعاملهم  في  �صرفاء  كانو�  حقا  وهل  �لمغت�صبة  �لعربية 

كما يقول �لبع�ش ؟؟
��د�ن  �ل��ذي  �ل�م��ن �ل�خير  ق��ر�ر مجل�ش  ��ن  و��ك��د �صكري 
�لمحتلة  �لعربية  �ل�ر��صي  في  �لم�صتوطنات  �إقامة  �صيا�صة 
ل��ي�����ش ه��و �ل���ب���ذ�ءة ك��م��ا و���ص��ف��ه ب��ذل��ك ق����ادة » �إ���ص��ر�ئ��ي��ل « ، 
��ر��ٍش  �لغربية  �ل�صفة  ب��ا�ن  ت�صريحاتهم  هي  �لبذ�ءة  و�إنما 

 

 �إ�صر�ئيلية محررة و��ن �لقد�ش عا�صمة ��بدية ل� » �إ�صر�ئيل « .. 
�صا�صة  ت�صريحات  ��ن  م��ن  �ل��م��ع��ار���ص��ة  زع��ي��م   وح���ذر 
» �إ�صر�ئيل « توؤدي �إلى ن�صف م�صاعي �ل�صالم وعدم تحقيق 

�لت�صوية �لمن�صودة لم�صكلة �ل�صرق �ل�و�صط .. 
لم  �لإ�صر�ئيليين  ب��ا�ن  �لجميع  يوؤمن  ��ل��م   : وت�صاءل 
��غر��صهم  ، و��نهم يريدون �ل�صالم �لذي يحقق  يتغيرو� 

�لتي لم يتمكنو� من تحقيقها بالحرب ؟
 و��عرب عن ده�صته �لبالغة لت�صريحات قادة » �إ�صر�ئيل « 
وقال هل هذه هي ت�صريحات من يريدون �إقامة �ل�صالم 

على ���ص�ش متينة . 
في  �صرفاء  لي�صو�  ��ن��ه��م  ي��وؤك��د  حديثهم  ��ن  و�����ص��اف 
��ر��صي  لحتالل  ح��ارب��و�  فقد   .. �صالمهم  وف��ي  حربهم 
�لغير ، و�لآن يريدون ��صتغالل �ل�صالم ل�صتمر�رهم في 

هدم �ل�ر��صي و�إقامة �لم�صتوطنات عليها . 
و���صار �إبر�هيم �صكري �إلى ��ن �لرئي�ش �ل�ميركي كارتر 
مجل�ش  لقر�ر  تا�ييده  عن  له  ت�صريحات  في  تر�جع  قد 
و��ن   ، �لإ�صر�ئيلية  �ل�صتيطان  �صيا�صة  د�ن  �ل��ذي  �ل�م��ن 

م�صر طلبت �لن�ش �لر�صمي لهذه �لت�صريحات . 
و��و�صح زعيم �لمعار�صة ��ن ذلك ي�صير �إلى ��ن �لق�صية 
�ل�ر��صي  على  �صهيوني  ع���دو�ن  هناك  د�م  م��ا  م�صتمرة 

�لفل�صطينية و�لقد�ش �لعربية . 
�لحتفال  بد�ية  في  �لمعار�صة قد طلب  زعيم  وك��ان 
�لر�حل  �لفل�صطيني  �لزعيم  على  ح��د�د  دقيقة  �لوقوف 
��حمد �ل�صقيري تحية وتقدير�ً له .. وقال �إن حزب �لعمل 
�ل�صقيري  ��ح��م��د  لتا�بين  ل  �ل��صبوعية  ن��دوت��ه  خ�ص�ش 
و�إنما تحية له فهو ي�صتحق كل تقدير و�متنان لما قدمه 

للق�صية �لفل�صطينية و�ل�مة �لعربية . 
فعلينا   ، فل�صطين  ع��ل��م  ع��ن  تحدثنا  �إذ�  �إن��ن��ا   وق���ال 
�ل�صعب  ح��ول��ه  ليجمع  رف��ع��ه  �ل����ذي  ه��و  ��ن����ه  ن��ت��ذك��ر  ��ن 
يكون  ��ن  ��ر�د  فقد   . كلها  �لعربية  و�ل�م���ة  �لفل�صطيني 

للفل�صطينيين كيان وجي�ش وعلم . 
�ل�صقيري هو  ��حمد  ل��روح  ��عظم ما يمكن تقديمه  ��ن  و��ك��د 
تحقيق �لت�صامن �لعربي و�لعمل على �إقامة دولة فل�صطينية .. 

�لعمل قد  �لإع���الم بحزب  ��م��ي��ن  ف���وؤ�د ن�صحي  وك��ان 
�إن �لعرب فقدو� مجاهد�ً �صحى من  �فتتح �لندوة فقال 
و���صار   .. فل�صطين  ووط��ن��ه  �لعربية  ��م��ت��ه  تحرير  ��ج���ل 
��كدو�  �لذين  للمنا�صلين  نموذجا  كان  �ل�صقيري  ��ن  �إلى 
�لموحد وكانو� قدوة تدح�ش  �لعربي  للعمل  �إخال�صهم 

�لإد�عاء�ت با�ن �لعرب د�ئما على خالف . 
وتحدث بعد ذلك حامد زيد�ن رئي�ش تحرير جريدة 
�ل�صعب فا��صار �إلى ��ن ��حمد �ل�صقيري يعتبر ��ول منا�صل 
قامت  قبله  فمن   .. فل�صطين  كلمة  يج�صد  فل�صطيني 
ثورة  مثل  ق��ادت��ه��ا  با��صماء  �صميت  فل�صطين  ف��ي  ث���ور�ت 
ولكن   .. �لح�صيني  ��مين  وث��ورة  �لثالثينيات  في  �لق�صام 
�ل�صقيري لم يطلق ��صمه على حركته �لن�صالية بل ��ن�صا� 

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية .. 
��ن ح��زب �لعمل �ل�صتر�كي  �إل��ى  و�����ص��ار حامد زي��د�ن 
�لممثل  هي  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  ب��ا�ن  يعترف 
حقها  م��ن  و��ن  �لفل�صطيني  لل�صعب  �ل��وح��ي��د  �ل�صرعي 
�لق�صية  ل���ح���ل  م��ن��ه��ج��ه��ا  ف����ي  م�����ص��ر  م����ع  �لخ����ت����الف 
�إن�صان  �لحزب بحق كل  �إيمان  �لفل�صطينية �نطالقا من 
�ل���ر��ي �لآخر  ر��ي��ه و�ح��ت��ر�م  �لتعبير عن  وك��ل �صعب في 

وحق كل �صعب في تقرير م�صيره . 
وتحدث بعد ذلك رفعت �ل�صهاوي �ل�مين �لعام لحزب 
�إن �لحتفال بتا�بين �لزعيم �ل�صقيري هو  �لعمل فقال : 
��ن  ولنعلن  ق��دوة  منه  ولنتخذ  وكفاحه  بن�صاله  �حتفال 
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فل�صطين �صتظل في وجد�ن كل عربي حتى تتحرر .. 

و��كد رفعت �ل�صهاوي ��ن �ل�صقيري كان يمثل �لزعامة 
�لتحرير  م��ن��ظ��م��ة  �����ص�����ش  ف��ي��وم   ، �ل��ح��ق��ي��ق��ي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
��نه ل يوجد �صيء  �إ�صر�ئيل « تدعي  �لفل�صطينية كانت » 
�صعبا  هناك  ��ن  ليوؤكد  �ل�صقيري  تجاه  فل�صطين  ��صمه 

لفل�صطين . 

�صيظل  �لعمل  ��ن ح��زب  �ل��ح��زب  ع��ام  ��م��ي��ن  ��ك���د  كما 
متم�صكاً بدعوته لعقد موؤتمر عربي ، في ��ي مكان وبغير 
جدول  لمناق�صة  �لعربية  �ل�ح���ز�ب  كل  تح�صره  �صروط 

��عمال عربي تحدده هذه �ل�حز�ب .. 


