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{  كـــــــراكــــــاس - أف ب - طــــــالب
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
خالل زيـارة الى فـنزويال امس دول
امـــيـــركــا الالتـــيـــنـــيــة بـــعـــدم نــقل
سفـاراتهـا في اسرائـيل الى القدس
عــلى غــرار مــا ســتــفــعـل الــواليـات

قبل. تحدة االسبوع ا ا
وقـال عـبـاس خالل قـمـة مـع نـظـيره
الــفــزويــلي نــيــكـوالس مــادورو في
قـصـر مــيـرافـلـوريـس الـرئـاسي في
كـــــراكــــاس "نــــأمل مـن بــــعض دول
الـــقـــارة االمـــيــــركـــيـــة ان ال تـــنـــقل
سفاراتهـا الى القدس ألن هذا االمر

يتعارض مع الشرعية الدولية".
وشكـر الرئيس الـفلسـطيني نـظيره
الــفــنـزويــلي عــلى دعـمه لــلــقـضــيـة
الفلسطـينية من خالل "رفضه" قرار
واشـــنـــطن "االعـــتـــراف بـــالـــقـــدس
عـاصـمـة السـرائيل ونـقل سـفـارتـها
الـــيـــهـــا". وشـــدد عـــبـــاس عـــلى ان
فـاوضات الـفلـسطـيـنيـ يريـدون ا
مع اسـرائيل ولـكن بـشرط ان تـكون
"جــديـة" وان تــؤدي الى قــيـام دولـة

فلسطينية.
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ـفـاوضـات وقـال "نـحن مـهـتــمـون 
جـــديـــة مع اســـرائــيل تـــرتـــكــز الى
الشرعية الدولية" وتؤدي في نهاية
ــطـاف الى "قـبـول فـلـسـطـ دولـة ا
تحدة". كاملة العضوية في اال ا
من جــــــــانـــــــبـه رفض الــــــــرئـــــــيس
الــفـــنــزويـــلي "قـــرارات احلــكـــومــة

االميركية اخملالفة للطبيعة".
واضـاف الــزعــيم االشــتــراكي "هـذا
قرار غير شرعي يستخفّ بتفويض
ـــتـــحــدة (...) نـــأمل ان يـــتم اال ا
عــــــاجـال ام آجـال وعــــــلـى اســــــاس

الــقــانــون الـــدولي وبــتــفــويض من
فاوضات تحدة استـئناف ا األ ا

كي تستعيد فلسط اراضيها".
وكان تـرامب أعلن في الـسادس من
كــانــون االول/ديــســمــبــر اعــتــراف
ـتحـدة بالـقدس عـاصمة الـواليات ا
السرائيل ونـقل سفارتهـا اليها في
قرار لقي ترحيبـا اسرائيليا وادانة

دولية.
وقـطـع الـقــرار مع مــوقف مــسـتــمـر
لـعقـود من الدبـلومـاسيـة االميـركية
واالجــمـاع الـدولي عــلى ان مـسـالـة
الــــقـــدس وهـي من اهـم قــــضــــايـــا
الـنـزاع الـفـلـسـطـيـني االسـرائـيـلي

يجب ان حتل عبر التفاوض.
وسـيتم تـدش الـسـفارة االمـيركـية
قـبل يـتزامن في احـتـفال االثـنـ ا
مـع الـذكـرى الـسـبـعـ "لـقـيـام دولة
اسـرائـيل". وفـي الـبـدايــة سـتـكـون
الــســفــارة في مــبــنى الــقــنــصــلــيـة
االمـــيــــركـــيــــة في الــــقـــدس حلـــ
تخطيط وبنـاء موقع دائم للسفارة
بحسب وزارة اخلارجية االميركية.
الى ذلك  أفادت مصادر دبلوماسية
وكـــالـــة فـــرانس بـــرس االثـــنــ ان
حـكـومــة الـبـاراغـواي تــتـبـاحث مع
نـظيـرتهـا االسرائـيلـية في إمـكانـية
نـقل هـذا الـبـلــد الـواقع في امـيـركـا
الالتـيـنـيـة من تل أبـيب الى الـقدس
اقــتــداء بـــاخلــطـــوة الــتي تـــعــتــزم

واشنطن القيام بها .
وقــــــال مــــــتــــــحـــــدث بــــــاسم وزارة
اخلارجيـة في أسونسـيون لفرانس
ـســألـة مـدار بـحث بــرس ان "هـذه ا
ووزيـر اخلارجـيـة إيالديو لـويـزاغا
سيتحدث عنها عندما يصبح هناك

شيء ملموس بهذا الشأن".
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ـتـابع من ـة  صـاغــهـا االسـتـعـمـار الـبـريـطـاني  وا الـكل يـعـرف الـنـكـبـة الـقـد
الشباب العربي يدرك بان الوضع العربي الراهن هو نكبة فال اجلماعة العربية
قادرة علـى ان تصوغ مـوقفـا عربيـا يحـقق لهـا مكانـتهـا ب الـتكتالت االقـليـمية
ية  وال االنـظمة عـلى اختالف تـوجهاتـها لـها القـدرة على ان تبـرز كقوى والعـا

اقليمية سياسية واقتصادية كمشروع مؤثر في السياسات الدولية . 
إذن النـكبة قـائمـة ومسـتمـرة  وما يلـوح باالفق من رهـانات وطـنيـة وقومـية على
مـصـيـر فلـسـطـ هـو تـلك االجـساد الـعـاريـة في غـزة والـضـفة الـغـربـيـة وعـموم
فلـسط  ونـعتقـد بل جنزم بان شـعلة فـلسطـ ستستـمر مادار الـزمن  لكون
هـنـاك شـبـاب يـتـصـدى بـاجـسـاد عـاريـة لـلوجـود الـصـهـيـوني الـغـاصب ومـؤمن
بقنـاعة راسخة بان النضال بكافة اشكاله الشـعبية والقتالية هو الطريق الوحيد

لتحقيق الدولة الفلسطـــــــينية وعاصمتها القدس .
ـا نـتحـدث بـواقـعـيـة  فقـد مـرّ عـلى الـنـكـبة االولى نـحن لـسـنا طـوبـاونـيـ  وإ
عـشـرات الـسـنـ  وعـلى الـثـانــيـة مـثـيـلـهـا من الـسـنــ ولم يـسـتـسـلم الـشـعب
الفـلسـطيـني أو تخـمد جـذوة النـضال  وهذا تـعبـير عن االسـتعـداد الالمتـناهي
في حتقـيق هـدفه الـوطني  يـخـطى االمـريكـان ومن مـعـهم من ضـعفـاء الـعرب 
رحـلة الـراهنة واالنتـهازيون الـسيـاسيـون والكـتاب ومـايسمى بـاحمللـل  بـان ا
ـايطـرح من حـلـول جـزئـية اقل ـايـسـمى بـصفـقـة الـقـرن أو  تـقـتـضي القـبـول 
ستوطن  مقابل إقامة كيان مافـيها ضياع القدس وتوزيع باقي االرض على ا
حكـم ذاتي مسخ عـلى شريط من االرض اليـتسع لـنشـر غسيل مـالبس االطفال

الفلســـــطيني .  
فـكثيرا ما اخلالفات بـ الفصائل الفـلسطيـنية هو ضعـف حلقوقهم التـاريخية 
اكد قـادة فـلسـط جـورج حبــــــــــــــــش و ابو عـمار بـان هـناك قـضيـتـــــــــان
مـركـزيتـان هـمـا استـمـرار النـضـال الـشعـبي بـكـافة اشـكـاله و الـوحـدة الوطـنـية
كن ان حتقق القـضية الفلـسطينيـة مشروعية الفلـســــــــــطينيـة  فبدونهـما ال 

ستقلة على االرض الفلسطينية و عاصمتها القدس . دولتها ا
ـشـروع صـفـقـة الـقرن االنـقـسـامـات ب فـصـائل االـعـمل الـفـلـسـطـيـني تـسـهل 
االمريـكي االسرائـيـلي االجهـاز علـى حقـوق الشـعب الـفلـسطـيـني  فال يتـصور
ــا هــو بـحــد  ذاته ــكن ان يــعــطي الي فــصــيل قــوة وا احــد بــان االنــقــســام 

ضــــعف .
ـسـلمـات البـديهـيـة فالـنكـبة اجلـديـدة هي استـمرار لالولى  هـذه الـقضـايا من ا
فـهل يـعي الـوطـنـيـون الـفـلـسـطـيـنـيـون خـطـورة هـذا الـوضع و
يــعـــاجلــوا ازمــة االنـــقــســام و يــعـــيــدوا تــرتــيـب الــبــيت
الفـلسطيني  فال يتصور احـد بأن هناك طرفا دوليا او
ـكن ان يكون مـقدمـا للتـحريـر بقدر اقلـيمـيا او عربـيا 
ما تـكـون االجسـاد الـفلـسـطيـنـية هي بـوصـلة الـوصول

الى قلب القدس .
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هلسنكي

واضـــاف ان هــذه مــســألـــة بــالــغــة
احلــسـاسـيـة وحـكـومـة بالده تـريـد
ـنـتـهى اجلـديـة الـتـعـامل مـعــهـا 
معتـرفا في الوقت نـفسه بأن بالده
خـطت بـالـفـعل عـددا مـن اخلـطوات
عـــلى طـــريـق نـــقل الــــســـفـــارة الى
القـدس. وكانت اسرائـيل اعلنت ان
الــبــاراغـواي ســتــكــون ثــالث دولـة
تـنــقل ســفـارتــهـا من تـل ابـيب الى
ــتــحــدة الـــقــدس بــعــد الــواليــات ا

وغواتيماال.
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وقـــال الــســـفــيـــر االســرائـــيــلي في
أســانــسـيــون زئــيف هــارفل "نــحن
ـتــنـون عــمـيق االمــتـنـان لــلـقـرار
هم بنقل السفارة باراغواي .|هذا ا
الـــقــرار الـــذي اتـــخـــذه (الـــرئـــيس
هوراسيـو) كارتيس هـو قرار عادل

وشجاع".
واتى تصـريح الـسفيـر االسرائـيلي
ـتحدث بعـيد ساعـات على تعـبير ا
بـــاسم اخلــارجــيــة االســـرائــيــلــيــة
انويل نحشون عن سروره لعزم ا
الـــبــارغـــواي نــقل ســـفــارتـــهــا الى
الــقــدس مــؤكــدا ان أســونــســيـون
حــســمت قــرارهــا ونــقـل الــســفـارة

سيتم في نهاية الشهر احلالي".
وقال نحـشون "الباراغـواي ستفتح
سـفـارتـها في الـقـدس قـرابـة اواخر
شـــهـــر ايـــار! الـــرئـــيس كـــارتـــيس
سـيـفـتـتح الـسـفـارة بـنـفـسه! انـبـاء
ســارة في الـوقـت الـذي يـتــسع فـيه
نـطـاق االعـتـراف بالـقـدس عـاصـمة
الســرائـــيل". فـــيــمــا أعـــلن الـــبــيت
االبيض االثـن ان الرئـيس دونالد
تــرامـب لن يــتـــوجه الى اســـرائــيل
ـقـبل حلــضـور افـتـتـاح االسـبـوع ا

الـســفـارة االمــيـركــيـة اجلــديـدة في
الـــــقــــدس الفـــــتــــا الـى ان الــــوفــــد
االمـيـركي سـيـتـرأسه مـسـاعـد وزير

اخلارجية جون سوليفان.
ونشر البيت االبيض قائمة باسماء
الوفـد الرئـاسي الذي سـيتوجه الى
الــقــدس وفي مــقــدمه ابــنـة تــرامب
ايــفــانـــكــا وصــهــره ومـــســتــشــاره
لـــشــؤون الـــشــرق االوسط جـــاريــد
ـــبـــعــوث كـــوشـــنـــر اضـــافــة الـى ا
اخلــــاص لـــــتــــرامـب الى الـــــشــــرق

االول 2017االعـــتــــراف بـــالـــقـــدس
عــاصـمــة الســرائــيل ونــقل ســفـارة
بـالده من تل ابــــيب الـــيــــهـــا اثـــار
غــبـــطـــة االســرائـــيــلـــيـــ وغــضب

. الفلسطيني
وقـطـع الـقــرار مع مــوقف مــسـتــمـر
لـعقـود من الدبـلومـاسيـة االميـركية
واالجــمـاع الـدولي عــلى ان مـسـالـة
الــــقـــدس وهـي من اهـم قــــضــــايـــا
الـنـزاع الـفـلـسـطـيـني االسـرائـيـلي

يجب ان حتل عبر التفاوض.

االوسط جيـسون غـرينـبالت ووزير
. اخلزانة ستيفن منوتش

وكان تـرامب أعلن في الـسادس من
كــــانــــون االول قـــــراره االعــــتــــراف
ح في بالقدس عـاصمة السرائيل و
االيــام االخـيــرة الى انه قـد يــتـوجه

بنفسه حلضور افتتاح السفارة.
وتدش السـفارة مقرر في  14ايار
تـزامنـا مع الـذكرى الـسبـعـ لقـيام

دولة اسرائيل.
وكــان اعالن تــرامب في  6 كــانــون

الرئيس الفنزويلي مستقبال نظيره الفلسطيني في كراكاس


