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  مؤتمر صحايف حملمد احلالج بشأن املشكلة

  التي جنمت عن ترؤسه الوفد الفلسطيني
  إىل اجتماعات جلنة الالجئين يف كندا

  ]مقتطفات[  .11/11/1992أوتاوا، 
  

    
ألن أعرِّف عن نفسي، فأنا حممد احلالج، رئيس الوفد  أود يف البداية أن أغتنم هذه الفرصة  

أتعرض يف بياين هذا ألمرين أولهما ما يتعلق بالتطورات املؤسفة  الفلسطيني بالوكالة، وأرجو أن
لقد قدمنا إىل أوتاوا ونحن نشعر باالرتياح ملشاركة . التي أدت إىل انسحاب الوفد اإلسرائيلي

وكما تعلمون فإن سوريا ولبنان مل  وفدين جديدين ألول مرة وهما األمم املتحدة وإسرائيل،
إال إن الوفد اإلسرائيلي قد اختار ولألسف االنسحاب من . هذه اللجنةتشاركا حلد اآلن يف أعمال 

ونود أن نؤكد على اهتمامنا البالغ باملفاوضات بشقيها الثنائي واملتعدد . أعمال هذه اللجنة
األطراف ألنها بالنسبة لنا ال تشكل مناظرة أكاديمية بل تمسّ جوهر مصير ومستقبل وحياة 

  .شعبنا
السالم، فقد قبلنا،  ت كثيرة وقبلنا بشروط جمحفة من أجل تسهيل عمليةلقد قدمنا تنازال  

قتة، عدم مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية يف املفاوضات رغم اعتراف اجملتمع ولو بصورة مو
 كما وافقنا على. الدويل بأنها ممثلنا الشرعي والوحيد، وكذلك عدم مشاركة فلسطينيين من القدس

لياس صنبر يف اجلولة احلالية من أعمال اللجنة وذلك تطبيقًا عدم مشاركة رئيس وفدنا الدكتور إ
التفاق تمّ عبر وساطة وزير خارجية مصر السيد عمرو موسى، والذي تم بموجبه تغيب الدكتور 
يوسف الصايغ رئيس الوفد الفلسطيني الجتماعات جمموعة العمل االقتصادية التي اختتمت 

    .ها قبل بضعة أيام يف باريسأعمال
لقد قمنا بتقديم أسماء وفدنا للبلد املضيف منذ فترة وكان من بينها اسمي، ولكن بعد   

وأود أن ألفت . حضورنا فوجئنا باملوقف اإلسرائيلي املعترض على مشاركتي يف أعمال اللجنة
نا واملعدة بالطبع قبل االنتباه إىل عبارات الترحيب باملشاركة اإلسرائيلية الواردة يف كلمت

  .االنسحاب اإلسرائيلي
  [.......]  

  

                                                 
  الوفد الفلسطيني إىل مفاوضات السالم: املصدر.  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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