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منذ المكتب األول الى السفارة الفلسطسنية األولى في الجمهور ّية األرجنتينية
** وثيــــقة للتـــــاريخ**
السفير سهيل هاني ضاهر عقل
أول السفٌر لدولة فلسطٌن فً األرجنتٌن

كان التزام ال ّدم والجذور  ...دماء قدسـٌّة وجذور فلسطسنٌة  ...التزام لمبادئً وشرف لشعبً
الفلسطًنً؛ كان تعهدي مع معلمًّ  ،مع أب الوطن ٌاسر عرفات ،كان عهدي لنزوحً الشخصً لنٌف
ونصف قرن.
سؤكون صرٌحا وحاسما ...الهدف كان كبٌرا بنبله :تؤسٌس مكتب منظمة التحرٌر الفلسطسنٌة فً
األرجنتٌن لخدمة الحقوق الشرعٌة للشعب الفلسطٌنً ،كان هو الهدف...
الخطوة األولى كانت إقامة عالقات دبلوماسٌّة مع الحكومة األرجنتٌنٌة؛ والثانً
لم ٌكن تحدي سهل ...ف
كان حلم حٌاتً :إفتتاح أول سفارة لفلسطٌن فً بوٌنس آٌرس.
المقاطعة ،الدسٌسة والتآمر والتهدٌد  ...كانوا عوامل ثابتة ومالزمة  ...ولم ٌكن بالموضوع المسرّ  ،بل
مدعاة أللم أكبر ،كونه من صمٌم ع مق الجبهة الفلسطٌنٌة وتوسّـل المتعامٌن بسعٌهم للتسلط الذاتًّ المتجاوز
للمصالح الخاصة لشعبنا  .كان لك ّل هذا حصّـته فً ج ّل ثقل وفادح ثمن  .كان القرار قد ت ّم اتخاذه  ...فال من
أمر أو من شخص بقادر على الح ّد من أو إٌقاف المسٌرة الصامتة  .ك ّل ضربة مخالفة جعلتنً أكثر قوّ ة
ودفعتنً للمتابعة.
لألخالقٌّة وحفاظا على الروح األساسٌّة لإلستراتٌجٌّة ،اللوبً ،االتصاالت وااللتزامات مع ع ّدة
شخصٌات وعلى أعلى المستوٌات بغٌة الوصول إلنجاح الهدف.
السعً أعطى ثماره  ...وبشكل متح ّفظ وعلى مسإولٌتً الخاصة إستؤجرت وفتحت أول مكتب
فلسطٌنً في األرجنتٌن ،عام  ،1985وذلك فً مدٌنة روسارٌو (الثانٌة من حٌث األهمٌّة فً األرجنتٌن) فً
بٌت من الطراز القدٌم قائم فً  1618على شارع كارلوس بٌللٌغرٌنً  .ومن هذا المكان دفعت قدما قً
" ،1989النادي اإلجتماعً الثقافً الفلسطٌنً فً روسارٌو" ( ،ما تثبته الوثائق والصور).
بخلٌط من اإلحباطات والنجاح  ،ومن هذا المكتب لإلعالم الفلسطٌنً ،بدأ صوتنا ٌسمع بثبات فً
بوٌنس آٌرس  ،فً داخل وخارج البالد  .كما ووصل الى قٌادتنا الفلسطٌنٌة  .كان عمل طوٌل وشاق ،جذب
بشدة اهتمام القائد ٌاسر عرفات  ،وأحرج كثٌرا آخرٌن .هذا بقً مجسّما بالتارٌخ.
من الجهاد غٌر المتزعزع فاضت النتائج  .وفً عام  1990هٌؤت تحد جدٌد  ...بضمان إحتٌاطًّ
 1020من
مكتوب من قبل القائد عرفات؛ بعد عودتً من تونس وفً بناء حدٌث من ثالث طوابق رقم
ٌر
شارع ’جٌربال‘ فً منطقة ’كاباجٌتو‘ من العاصمة بوٌنس آٌرس ،إفتتحت أول ممثلٌّة منظمة التحر
الفلسطسنٌة فً األرجنتٌن .كان تصمٌم قويّ وخطر فً آن  ...لم ٌكن هناك اعتراف رسمًّ من قبل الحكومة
األرجنتٌنٌة ولكن الحكومة تحمّـلته( ،ما تثبته الوثائق والصور ) .وفً عام  ،1993ت ّم اإلتفاق لبعث "الغرفة
التجارٌّة األرجنتٌنٌّة-الفلسطٌنٌّة".
التواجد الفلسطٌنً كان موضوع أساسًّ لهدم األساطٌر السفسطائٌّة المفترٌة والتً تعرضت لها منظمة
التحرٌر الفلسطسنٌة كما والصراع العادل لشعبنا الفلسطٌنًّ من أجل التحرٌر  .العقار الفخم المستؤجر غطى
تطلعات مكتب منظمة التحرٌر الفلسطسنٌة فً مدٌنة بوٌنس آٌرس  .بدون أٌّة مٌزانٌّة من حكومتً  ،وجدتنً
مجبرا على شراء ك ّل تجهٌزات المكاتب والسكن .األجارات تم دفعها من قبل منظمة التحرٌر الفلسطسنٌة منذ
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 1990لغاٌة  .93من ذلك العام ولغاٌة  ،1995ومن هذا العام وإلى أواسط  1999كان علًّ تحمل أعباء
أجار المكاتب.
بدون ترقـّب  ...بعد حرب الخلٌج  ،1991جلبت الض غوط العجز اإلقتصادي منظمة التحرٌر
الفلسطسنٌة ...ولسنوات ،إقتطاع من مٌزانٌات المكاتب فً الخارج  .إرثً المالً الهشّ  ،والمباالة جماعتً
والعامـّة ،أجبرونً على ترك بناء المكتب والسكن الخاص فً عام  1995بصورة مإسفة جارحة مإلمة و
محقـّرة ،وصدور حكم مإسف باإلخالء  .الثمن اإلقتصادي الفادح تخملته شخصٌا " مع ك ّل تكالٌفه (ما تثبته
الوثائق) .كما ومرارة طعم الخسارة ،وكان التخوّ ف من عدم الوصول الى تحقٌق اإللتزام بالهدف الذي
وضعت.
( ،)1991المحاولتٌن
لعدم وجود العقار ،اإلختناق االقتصاديّ  ،جوّ الحرب فً الخلٌج العربًّ
اإلرهابٌتٌن اللتٌن عانتهما األرجنتٌن  :فً السفارة اإلسرائٌلٌة ( )1992وفً المإسسة الٌهودٌّـة أمٌا
"المإسسة التعاونٌة اإلسرائٌلٌة األرجنتٌنٌة " (  )1994ما وجّ ـه األنظار اإلتهامـٌّة منظمة التحرٌر
الفلسطسنٌة .وزاد الطٌن بلـّة عدم وجود اعتراف دبلوماسًّ من الطرف األرجنتٌنً ،إ ضافة الى الضغوط
القوٌّة من قبل اللوبً اإلسرائٌلً كً ال ٌتم اإلعتراف منظمة التحرٌر الفلسطسنٌة ،تركنً على حافـّة توازن
خطرة.
وحسب تعبٌر المثل الفلسطٌنًّ "الضربة التً تكسر الظهر تدفعنا الى األمام " ...ضاعفت الجهود
وتابعت قدما " ،ساعٌا بنشاط إعالمًّ توضٌحًّ مقبو ل ،متجاوزا ك ّل العراقٌل والالمباالة والضغوط  ،ساعٌا
جهدي –بالرغم من عدم وجود مخصصات مالٌة من قبل القٌادة الفلسطٌنٌّة -إلستئجار عقار وإعادة إفتتاح
المكتب ،ساعٌا " إلستصدار إعتراف الحكومة األرجنتٌنٌّة بالمستوى الدبلوماسً الراهن منظمة التحرٌر
الفلسطسنٌة.
المثابرة أضاءت نور األمل  ...ففً عام  1995أعلمتنً الحكومة األرجنتٌنٌّة عن رغبتها باعتراف
رسمٌا منظمة التحرٌر الفلسطسنٌة  .قطعت منفاي ذاك العام وعدت الى بالدي للمرة األولى عام ،1995
إلعالم الرئٌس ٌاسر عرفات والستقبال وزٌر الخارجٌة األرجنتٌنًّ " خوسٌه مارٌو غٌدو دي تٌال " فً
ّ
غزة .وعدت من فلسطٌن مزودا بقرار الرئٌس ٌاسرعرفات بتعٌٌنً سفٌرا له فً األرجنتٌن  ...ق ّدمت أوراق
إعتمادي وهٌؤت األعمال الدبلوماسٌّة.
وتوصلنا الى ما تقنا الٌه  ...ففً عام  1996ص ّدقت’ على أول اتفاق فً عالقاتنا الثنائٌّـة والموافقة
على اإلفتتاح الرسم ي لبعثتنا الفلسطٌنٌّة فً األرجنتٌن  .كنت’ أعرف جٌدا بؤن هذه العالقات البدائٌّة الغضـّة
ستكون على مستوٌات تمثٌلٌة دنٌا ومحفوفة بالعقبات وعثرات الضغوط اإلسرائٌلٌّة.
أفعم قلبً الفلسطٌنًّ بالسعادة  ...ففً عام  ، 1996وقد بات واقعا ملموسا إعتراف األرجنتٌن منظمة
التحرٌر الفلسطسنٌة  -السلطة الوطنٌّة الفلسطٌنٌّة ،إستؤجرت شقـّـة وافتتحت ممثلٌـّة جدٌدة فً الطابق الثامن
من العقار رقم  1821القائم فً شارع مندوسا من حًّ بٌلٌغرانو من العاصمة اإلتحادٌة بوٌنس آٌرس .أسج ّل
هنا شكري الخاص لألأل األرجنتٌنًّ  -اللبنانًّ الدكتور هوراسٌو منٌر ح ّداد لسخائه باسئجار الس ّدة الجدٌدة ...
واستمرت أزمة المٌزانٌّة والمخصصات.
مع الوقت والمثابرة  ...وبعد تشكٌل لوبً خاصّ بً عبر اإلتصاالت ومن خالل اإلجتماعات والسعً
فً الخارجٌّة األرجنتٌنٌّة ،تمكنت من التوصّـل الى أعلى مستوٌات اإلعتراف الدبلوماسًّ من ق بل الخارجٌّة
األرجنتٌنٌةٌ ...كاد ٌكون على مستوى دولة  .وبٌن  2000و  2004ت ّم التوصل الى تق ّدم ملحوظ من الناحٌة
الدبلوماسٌّة .وأخٌرا" ،فً عام  2004سلـّـمتنً حكومة األرجنتٌن وثٌقة اعترافها النهائًّ بمنصب السفٌر
بدل ممثل ،مع ّ
حق األولوٌة والحصانة والتقدم فً التشرٌفات ما أعاد تسمٌة بعثتنا من المنظمات العالمٌة الى
السلك الدبلوماسً مع السفارات  .فتغٌرت لوحة السٌارة من (بعثة خاصة ) الى (سلك دبلوماسً ) .إعتراف
أوشك أن ٌكون بدولة .إقامة العالقات الدبلوماسٌّة كانت معقـّدة للغاٌة فً كل اإلتجاهات .فً حٌنه بلـّـغت هذا
التغًّر الناجح الى قٌادتنا مرسال النص الرسمًّ وبطاقة اإلعتماد الدبلوماسً الجدٌدة الممنوحة لً.
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أدركت أنه ،بالرغم من هام المكاسب الدبلوماسٌّة ،فالوضع اإلقتصادي الهشّ وعدم وجود مٌزانٌة
معتمدة ال ب ّد أنه سٌضع إستمرارٌة وجودنا الفلسطٌنًّ  ،ما دمنا فً مكاتب مستؤجرة  .كات ال بد من إٌجاد
عقار خاص لسفارتنا ما ٌإمـّن الدٌمومة.

الســـفارة
هً فصل بح ّد ذاته ...كٌف ٌفسّر؟ ماذا ’ٌحـرّ ر؟ ...الكثٌر من الذهاب واإلٌاب ،لوبً ولوبً معاكــس،
صعوبات ،مناورات ،خٌبات أمل ،إحباط وإختناق  ...لسعات متواصلة لدرجة أن بعضا من جماعتً لم ٌكن
لٌسرّ هم أي تق ّدم .ضغوط كثٌرة تحطمت ،والدبلوماسٌّة انتصرت.
االستراتٌجٌة حلـّـقت بالحلم  ...قد كان من األهون لً أن أطلب بٌتا " مستعارا" ألعمال السـفارة،
بالرغم من ذلك ،كان مدعاة إهتمامً التؤكد على وجود عقار خاص لفلسطٌن  ...فبعد ح ّج ومحجـّـات القتناء
عقــار ،فً أواخر عام  ،1996وبعد الكثٌر من الجهد توصلت ’ الى تمنحنً الحكومة األرجنتٌنٌّة عقارا
لسفارتنا ،حتى وتركت لى إمكانٌة اإلختٌار بٌن عدة عقارات  .إخترت األكثر تعقٌدا ،ولكن األلٌق بشعبنا
الفلسطٌنًّ  .بناء مهـ ّم عمره بعض قرن من زمن فً صمٌم الحًّ الشمالً (بارٌو نورتٌه) الشهٌر فً بوٌنس
آٌرس .قصر من أربعة طوابق مشٌّد فً شارع رٌّوبامبا رقم  .981حالته ٌرثى لها وداخله خراب كامل .
وكانت عملٌة تؤهٌله من جدٌد تحــ ّد كبٌر آخــر  .كنت أعلم بعدم إمكانٌة الحصول على المورد المالً الداعم
من قبل قٌادتنا وال الحصول على المساعدات المح لٌّة ،وبؤن الحكومة األرجنتٌنٌة هً رجائً الوحٌد ...
وبكتاب خطًّ شكر الرئٌس عرفات هذه اللفتة األرجنتٌنٌّة.
حصلنا على ما كنـّا نطٌق الٌه  ...الجهود المبذولة كانت م ّشرفة ،ومن خلف الستائر كانت شائكة
ومتحمّسة ،حتى توسلنا الى إقناع الحكومة األرجنتٌنٌّة إلعادة تؤهً ل بناء السفارة الفلسطٌنٌّة العتٌدة  .وبدأ
ترمٌم العقار فً عام  1997بموجب مناقصات علنٌة مفتوحة للحكومة األرجنتٌنٌّة والشركات المساهمة بها.
المٌزانٌة المبدئٌّة المقترحة لم تكن تفً بما نؤمل ٌه ونصبوا إلٌه  .كان عقارا تقرب مساحته من  1800متر
مربّع ،ومناي كان إستعادة ما أمكن من جماله ورونقه  ...وكانت ثالث سنوات تقرٌبا من عملٌات ترمٌم
وتحدٌث العقار  .كان هناك الكثٌر من الكدر واإلنزعاج ،ولكننً لم أترك حتىّ أدق التفاصٌل إال ّ وصار
إنجازها.
*إستحوذ على اهتمامً الطابع الفرنسً للبناء  ،كصرح تارٌخًّ للمدٌنة  .الداخل إستعاد رونقه
إذ صار كساء جدرانه بالورق المستورد ،بروزات وتفاصٌل مذهّـبة ،الرخام والسجاد ،وسكن للسفٌر
فخم وواسع ،طاولة مهمة لمكتب للسفٌر  .ع ّدة غرف للمكاتب  ...قاعات وصاالت لإلستقبال؛ قاعة
"القدس" لإلجتماعات؛ قاعة "الشهداء" للمحاضرات؛ قاهة "باسر عرفات " للسارٌة؛ قا عة "دالل
المغربً" للمكتبة .والملحقات :شقتٌن للزوار وأخرى لألعمال القنصلٌة  .مكان خاص فً الحدائق
للجلوس للطعام وشًّ اللحم فً المناسبات  .وساحة صغٌرة للبادل  :كرة المضرب على الحائط ،وأحد
عشرة حماما "؛ أربعة مطابخ؛ أبواب متحرّ كة؛ مصعدٌن؛ وعدد من التفصٌالت الفنًّ ة التً صار
وحدائقه وسطوحه مع أشجارها ونبتاتهاا  .الكثٌرون ممن عرفوا  -السابق
تنفٌذها فً فً البناء
والالحق( -ما كان علٌه البناء وما آل الٌه) تعجبوا من الطرٌقة المعتمدة للتوصل الى ما وسل الٌه .كان
هذا مدعات حقٌقٌة لإلفتخار( .هناك صور للبناء قبل الترمٌم  1996وبعده .)1999
خالل عملٌات إعمار وترمٌم البناء ،وجدت أن الحدائق واالسطوح هً بدون أٌة نبتة .من ناحٌة أخرى
المفروشات التً كانت عندي من المكاتب األخرى لم تكن بكافٌة  .وبدون أٌة مخصصات من حكومتً،
وجدتنً أحضّر مادة تح ّد آخر  .وبعد الكثٌر من اإلتصاالت ،رئٌس حكومة الم دٌنة آنذاك  -فرناندو دي الروّ ا
 فً عام  1999ق ّدم أشجار نخل جمٌلة جدا و شتالت من الزرع رفٌعة المستوى الخارجٌّة منها والداخلٌّة.أما من حٌث المفروشات فهذه قصة أخرى تجذب اإلهتمام  .فنظرا لعدم وجود إعتمادات ومخصّصات
من قبل حكومتً بشؤن مفروشات وكساء السفارة؛ سعًّ  ...وكثرة المباالة ،حصلت من الحكومة األرجنتٌنٌّة
على بعض المفروشات المكتبٌّة المستعملة (بموجب الفضل  53المتعلق بالمفروشات الخاصة بالدولة غٌر
_
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المستعملة وإصالحهاغٌر إقتصاديّ للحكومة األرجنتٌنٌّة  .كما ٌشٌر الٌه المستند الذب قدموه لً ) .وبالرغم
من أن المفرو شات كانت فً حال ٌرثى لها ،بجهود كبٌرة تم ترمٌمها ،أخذا على عاتقً نكالٌف اإلصالح
والترمٌم (ما تثبته الوثائق وصور المفروشات على حالها السابق).
فً عام  1999كانت فلسطٌن ممثلة كما ٌلٌق بها وبدٌبلوماسٌتها فً األرجنتٌن ،و قصر هام تزٌد
قٌمته عن عشرة مالٌٌن دوالر أمرٌكً ( .)$10.000.000ولحسن الحظ أن حكومتً لم تتكلف أي رإوس
أموال فً هذا العقار  .وأعلم أن حكومتً ستوفـّر أجارا شهرٌا بحدود الخمسة عشر ألف دوالر أمرٌكً
( .)$15.000وبدون أيّ تردد أقول أنها أفخم سفارة فلسطٌنٌّة فً العالم ،ومضارعة ألفخم السفارات
األجنبٌة فً بوينس آٌرس  .شكرا" لعائلتً لتضحٌاتها ودعمها لً  ...شكرا لألرجنتٌن  ...شكرا" للشعب
األرجنتٌنً ...شكرا لمن كان رئٌسا لجمهورٌة األرجنتٌن آنذاك الدكتور كارلوس منعم  ...شكرا" لمن حكم
مدٌنة بوٌنس أٌرس  -الرئٌس السابق -الدكتور فرناندو دي الروّ ا  ...شكرا" لمن رافقونً فً ضرّ اء األوقات
الصعبة ...ولغٌر األوفٌاء ولمن تآمروا وخانوا ...لفهمـــً!
إحساسات ’حلوة–’مــرّ ة ،فرح ودمــوع  .وبلورت عٌناي صحوة النجاح من حلم طوٌل ...ففً الخامس
عشر من موفمبر تشرٌن ثانً ٌ ،1999وم إعالن اإلستقالل ،بٌديّ رفعت للمرة األولى فً واجهة المبنى
علمنا الوطنًّ ود ّشـنت أول سفارة لدولة فلسطٌن بحفل استقبال ال سابق له فً الذاكرة الدبلوماسٌّة فً
األرجنتٌن .حضره أكثر من ألف وثمانمئة ( )1800من الشخصٌات  :دبلوماسٌٌن؛ مسإولٌن رسمٌٌن من
الحكومة الفٌدٌرالٌة والمحلٌّة والمحافظات؛ رجاالت الفكر وال ّدٌن؛ و ممثلٌن عن مإسسا ت الجالٌة العربٌة
واإلخوة الفلسطٌنٌٌن الخ  .ملإا الشارع والمبنى  .وفً الساعة الثامنة وخمس وثالثٌن دقٌقة مساء 20.35
قطع رئٌس الجمهورٌة الدكتور كارلوس منعم الشرٌط الفلسطٌنًّ واألرجنتٌنًّ معلنا تدشٌن األمل والشوق
الفلسطٌنٌٌن .تؤمٌن التواجد الفلسطٌنً فً األرجمنًن عبر سفارته بات أمرا وطٌدا.
أثناء حفل اإلفتتاح زرعت فً حدائق السفارة "شجرة زٌتون من أجل السالم " فً فلسطبن والقدس ،و
دعوت الى الكرامة ،السالم والتعاٌش  .حثثت ودفعت الحكومة األرجنتٌنٌّة على افتتاح سفارة أرجنتٌنٌّة فً
فلسطٌن .وفً هذا الموضوع بالتحدٌد و بعد الكثٌر من اإلتصاالت والطلبات مع ع ّدة رإساء أرجنتٌنٌٌن ،ت ّم
التوصل ،عام  ،2005أن ٌوقـّـع الرئٌس "نٌسطور كٌرشنر " القرار إلفتتاح ممثلٌّة أرجنتٌنٌّة فً فلسطٌن .
الرئٌس األأل أبو مازن شكره  .وشخصٌا" شكرته أنا بكتاب خاص وعلنا عن طرٌق اإلعالم  .وأرسلت
األرجنتٌن أول سفًر لها الى فلسطٌن فً أكتوبر تشرٌن أول  .2008تحقق الهدف  ...فاألرجنتٌن وفلسطٌن
عادلتا مستوى عالقاتهما البدٌلوماسٌّة المتبادلة.
الجهود والتضحٌات لم تذهب باطال " ...شعبً الفلسطٌنً البطولًّ والقتٌل هو أهل لها وأنا لمتؤكد من
أنه قد شعر بالفخر لرإٌة الرّ اٌة الوطنًة الفلسطٌنٌّة ترفرف فً صمٌم قلب العاصمة بوٌنس آٌرس  .الرئٌس
ٌاسر عرفات غلبته العاطفة فً رام هللا عندما أطلعته على ضورة سفارته  ،واحمرّ عٌوننا...
أثناء إدارتي :أ) كانت السفارة قاعدة للعالقات الدبلوماسٌّة لفلسطٌن مع األرجنتٌن ومع سفارات البلدان
الصدٌقة .ب) كانت السفارة القاعدة لمباشرة العالقات الدبلوماسٌة المتبادلة بٌن فلسطٌن وجمهورٌة
الباراغواي عام  ،2000الموقع علٌها بٌن األطراف المعنٌّة فً عام  .2005ت) كانت السفارة القاعدة
لإلتصاالت المتكرّ رة مع جمهورٌة األرغواي إلقامة عالقاتنا الدبلوماسٌّة  .ث) كانت السفارة بٌت كل
فلسطٌنًّ ومن أصل فلسطٌنً فً المنفى .لك ّل عربً وللرجال محبًّ الكرامة .ج) كانت السفارة مكان اتصال
مع الحكومة الفٌدرالٌة وحكومات المحافظات وبعض الحكومات األجنبٌّة .ح) كانت السفارة قاعدة إتصال مع
رإساء البلدٌات ،النواب وممثلً الشعب فً المجلسٌن الفدرالًٌن وفً مجالس المحافظات .خ) من السفارة تم
التوقٌع اتفاقٌات التعاون مع الحكومات كــما والمبادرة فً زرع "أغراس الزيتون من أجل السالم " ،والتً
صار غرسها فً  34أربع وثالثٌن مدٌنة .د) كانت السفارة المكان الحصٌن لتقدٌم الكتب و إقامة المعارض
الفنٌّة والمرئٌة  .ذ) كانت السفارة المكان األمثل للمحاضرات حول فلسطٌن ،لإلستقباالت الرسمٌة وللقاء
شخصٌات بارزة  .ر) كانت السفارة المكان الرحب للحوار والسالم؛ للقاء رجاالت الفكر والدٌن  ...اإلجتماع
والسٌاسة .ز) و إضافة الى البرامج الدبلوماسٌة والحضارٌّة ،تمٌّزت اإلستقباالت السنوٌة ل لٌوم الوطنً
_
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الفلسطٌنً بحضور أكثر من  1500ألف وخمسمئة شخصٌّة فً ك ّل من حفالت اإلستقبال  .وتبقى فً
الذكرى بؤنها السفارة الوحٌدة بؤقوى استدعاء فً الوسط الدبلوماسًّ والمإسساتًّ  .س) ومن السفارة دفعت
قدما "المركز الثقافًّ األرجنتٌنًّ الفلسطٌنًّ " لتوحٌد وجمع اإلخو ة الفلسطٌنٌٌن  .وفً عام  ، 2005ومن
السفارة صار التالحم وإٌجاد "مركز الصداقة األرجنتٌنً -الفلسطٌنًّ فً روساري – محافظة سانتا فٌه ".
ِش) وبسعً دبلوماسًّ توصلت الى تسمٌة وتدشٌن شارع بيت لحم وخمسة شوارع باسم فلسطين فً
األرجنتٌن .أما فً العاصمة بوٌنس آٌرس فقد توصلت الى أن ٌتقاطع شارع فلسطين مع شارع (إسرائٌل)،
وقد صار تدشٌنه فً نقطة التقاطع بتارٌخ /11تشرٌن أول -أكتوبرِ .1995/ص) كما أننً تمكنت من
إستصدار طابعا " برٌدٌا" أرجنتٌنٌا" ٌحمل اسم "بيت لحم  - 2000فلسطين" والذي صار تقدٌمه رسمٌا "
بحضور رئٌس الجمهورٌّة األرجنتٌنًّة وذلك بتارٌخ /29سبتمبر -أٌلول ( .1999/الطابع األرجنتٌنً الوحٌد
لغاٌة الحٌن ،والذي ٌحمل إسم مدٌنة مقـّـدسة ودولة عربٌة ) .ض) ومن ناحٌة اإلنتاج الثقافً  :كتبت خمسة
كتب و أكثر من أربعمئة مقالة و ما ٌقارب من الخمسمئة محاضرة وكاتدرا جامعٌة ،من أجل شعبً ووطنً.
وكل ما اتٌت على ذكره تثبته الوثائق الرسمٌّة والصور.
بانتهاء مهامً فً ماٌو أٌار  ،2006و ّدعتنً بحفل استقبال فً دار السفارة وما ٌزٌد عن األلف
وسبعمئة( )1700من الشخصٌات المدعوّ ة  .كان وداع مشحون بالعواطف التً تقبلت فٌه محبّة وعواطف
الناس كما وصار تسلٌمً "وثٌقة اعتراف وتقدٌر " لعملً ،مرفق بؤكثر من مئة وخمسٌن توقٌع وموجّ ه الى
سٌادة األأل الرئٌس أبو مازن .وفً حٌنه صار إرسال المستند الى سٌادته.
رُبّ رإٌة مإلفة عما صار إنجازه بمرور الزمن وضعته الجرٌدة الرئٌسٌّة فً األرجنتٌن" ،كالرٌن"
فً مقابلة مطوّ لة حول انتهاء مهامً ،تبرز قائلة  " :السفٌر سهٌل هانً ضاهرعقل  ،دخل من الباب الخلفً
للدبلوماسٌّة والٌوم ٌذهب بحفل وداع بقصر سان مارتٌن (الخارجٌة األرجنتٌنٌّة )" .الصفحة  33من جرٌدة
كالرٌن  ،الصادرة ٌوم الجمعة /19ماٌو -أٌـّار .2006/هذا ٌعنً اإلحترام لقضٌتنا الفلسطٌنٌة العادلة الذي صا ر
التوصل الٌه.
تركت السفارة وضمٌري صاف  ...وقرابة ثالثة عقود من العمل الالئق ،منذ بدء الجهاد ،الدبلوماسًّ
" الى أول سفارة لدولة
والفكريّ  ،ت ّم التوصل الى العالقات المتبادلة وافتتاح أول مكتب فلسطٌنً درجا
فلسطٌن فً مبناها الخاصّ  .الرضى من أننً كنت أول ممثل لمنظ مة تحرٌر فلسطٌن وأول سفٌر فلسطٌنً
فً األرجنتٌن  ...والفخر بؤننً كنت سفٌر الشهٌد الرئٌس باسر عرفات  .نفرت دمعتً عند تقبٌلً آلخر مرّ ة
إٌقونة العذراء مرٌم" ،ملكة فلسطٌن " ،التً تم تنصٌبها فً عام  .2003متشددا" رفعت ألحاظً الى علمنا
الوطنً الفلسطٌنًّ  ،ما رغعت بٌديّ واستبشرت انتصار فلسطٌن فً كلمات أبً الوطن الرئٌس الشهٌد
ٌاسرعرفات" :الجبال ال ٌمكن إزاحتها ولن ُتزاح بعاصف" (.)2003/09/11
حتــّى القدس
ربٌع /2009
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مهفـا مصىرا نهسفارة

Since First Office to First Palestine State Embassy in Photos:

(1) Av. Pellegrini 1619-Rosario (1985) : http://www.suhailakeljerusalem.com/pellegrinieng.htm

**

(2) Yerbal 1020–Buenos Aires (1990):

http://www.suhailakeljerusalem.com/yerbaleng.htm

**

(3) Mendoza 1821- 8°- Buenos Aires (1995): http://www.suhailakeljerusalem.com/mendozaeng.htm

**
_
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الســـفارة

(4) Palestine State Embassy: Riobamba 981 – Buenos Aires – Argentina (1999):

http://www.suhailakeljerusalem.com/riobamba-embassy.htm
**

:صور المكاتب و السفارة باللـّغة اإلنكلٌزٌّة

http://www.suhailakeljerusalem.com/office-embassy.htm

_______________________________________________________________
Web: www.suhailakeljerusalem.com - www.suhailakel.blogspot.com
Mail: jerusalem@arnet.com.ar - alquds@suhailakeljerusalem.com
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