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  مقابلة مع رئيس جلنة الالجئين

  لجنةترؤسه ال يف شأن
  وأهم القرارات التي اتخذت

  ]مقتطفات[ .15/11/1992، واشنطن
  

    
س ـ تغيب الوفد اإلسرائيلي عن حضور جلسة افتتاح املؤتمر، احتجاجاً على ترؤسك للوفد   

يلي يف اليوم التايل ودخل الفلسطيني باعتبارك عضواً يف اجمللس الوطني، ثم تراجع الوفد اإلسرائ
  قاعة االجتماعات دون إجراء أي تعديل على صيغة املشاركة الفلسطينية، كيف تم ذلك؟

يف البداية، حاول اإلسرائيليون توظيف مشاركتي يف املؤتمر إلثارة مشكلة، بحجة  ج ـ  
مباشر  مشاركتي يف اجتماعات سابقة للمجلس الوطني الفلسطيني، واعتبروا ذلك بمثابة حضور

وأصيل ملنظمة التحرير يف مؤتمر يعتبر من أهم وأخطر مؤتمرات جلان العمل املتعددة بالنسبة 
جلوهر القضية الفلسطينية وهي قضية الالجئين، مع العلم، أن اإلسرائيليين، يدركون أكثر من 

ات غيرهم من األطراف املشاركة أنهم يتفاوضون بالفعل مع منظمة التحرير سواء يف املفاوض
  .الثنائية أو املتعددة، وسواء اعترفوا بهذه احلقيقة أم ظلوا يحاولون تغطية الشمس بالغربال

يف تركيبة الوفد وأمام هذا اإلصرار  نحن أكدنا على موقفنا يف رفض إجراء أي تغيير  
تدخلت بعض الدول من بينها الواليات املتحدة وحاولت تطويق األزمة عبر إيجاد خمرج 

افظ على تركيبة الوفد الفلسطيني من جهة، ويعطي إسرائيل مسوغاً حلضور املؤتمر دبلوماسي يح
وبالفعل تم التوصل إىل حل من خالل تأكيد أميركي إلسرائيل بأنني حضرت يف . من جهة ثانية

  املاضي جلسات اجمللس الوطني الفلسطيني، وأن عضويتي اآلن قد انتهت؟
  هذه التخريجة األميركية؟س ـ وهل اقتنع اإلسرائيليون فعالً ب  
قبلوها بأنهم دخلوا قاعة املفاوضات يف اليوم الثاين مع أن التخريجة شملت تصريحًا  ج ـ  

مني يفيد أنه ليس هناك ما يمنعني من حضور أي اجتماع يعقده اجمللس الوطني مستقبًال، ولدي 
عن مسوغ للمشاركة ألنه ليس من مصلحتهم مقاطعة شعور بأن اإلسرائيليين كانوا يبحثون 

املؤتمر نظراً خلطورة وأهمية املواضيع املطروحة على جدول األعمال وارتباطها املباشر بجوهر 
  .الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

  [.......]  
  برز قرارات املؤتمر؟أ س ـ ما هي  
ى صعيد ملّ شمل العائالت ج ـ يف احلقيقة مل يخرج املؤتمر بمقررات عملية خاصة عل  

الفلسطينية، إال إن اإلسرائيليين مل يستطيعوا استبعاد هذا املوضوع من جدول أعمال املؤتمر 
االجتماع، وشطب كل املناقشات التي  القادم، كما حاول اإلسرائيليون التدخل يف صياغة حمضر

حملاوالت فشلت أيضاً، وتم دارت خالله بشأن موضوع النازحين وملّ شمل العائالت، غير أن هذه ا
                                                 

  حممد احلالج.  
  وقد أجرى املقابلة مركز إعالم الوفد. الوفد الفلسطيني إىل مفاوضات السالم: املصدر. 
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تثبيت كل النقاشات واملداخالت التي جرت حول هذا املوضوع، وتم التأكيد على األبعاد السياسية 
ويف اعتقادي . والثقافية واالقتصادية واإلنسانية لهذه املسألة وعالقتها املباشرة بحقوق اإلنسان

ل هذا املؤتمر كان من أبرزها تثبيت أن الوفد الفلسطيني حقق عدداً من اإلجنازات الهامة خال
تمثيل الوفد الفلسطيني وإرغام إسرائيل على اإلذعان لشروط هذا التمثيل، باإلضافة إىل إثارة 
قضية تشريد العائلة الفلسطينية وحتويلها إىل قضية نقاش سياسي يتصدر أعمال املؤتمر، 

  .النرويج يف مطلع العام القادم وسيمتد هذا النقاش إىل املؤتمر القادم املنتظر أن يعقد يف
  



 

 
 

  

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

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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