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  *النرويجي للشؤون اخلارجية حديث صحايف لوزير الدولة
  بشأن دور الوساطة الذي قام بلده به

  للتوصل إىل االتفاق الفلسطيني ـ اإلسرائيلي
  ]مقتطفات[ **.7/9/1993لندن، 

  
  [. . . . . . .]  
باحثات يف أما على صعيد املباحثات السرية التي أدت إىل اتفاق غزة وأريحا، فقد بدأت هذه امل[...]   

العامل املاضي، أثناء اجتماع عقد بين وزير خارجية النرويج آنذاك ستولتنبرغ بحضوري، وبين فريق من الباحثين 
النرويجيين الذين قاموا بوضع دراسة ميدانية عن مستويات املعيشة يف املناطق الفلسطينية احملتلة، بتمويل من 

  .(FAFO)" فافو"وزارة اخلارجية ومنظمة 
وبادرنا إىل عرض الفكرة على . هذا االجتماع ولدت فكرة التوسط إلقامة حوار بين إسرائيل واملنظمةويف   

وقلنا لهم بوضوح إننا نستطيع أن . املاضي) مايو(اإلسرائيليين يف اجتماع عقد مع بعض املسؤولين يف شهر أيار 
  .إذا أرادوا نقيم صلة وصل بينهم وبين أي مسؤول يف اجلانب الفلسطيني من املنظمة

 1991وحضر إلينا خالل العامين . وعقدت اجتماعات كثيرة يف النرويج بعد ذلك للبحث يف التفاصيل  
عدد من ممثلي املنظمة والقيادات الفلسطينية كان بينهم السادة فيصل احلسيني ونبيل شعث وبسام أبو  1992و

  .أبو عالء وغيرهم"شريف و
  

  س ـ وأبو عمار؟  
  .ونحن نرحب بمجيئه إىل النرويج متى أراد.  يأت أبداأبو عمار ملج ـ   
    
  س ـ كيف كانت البداية؟  
خالل اجتماع عقدته مع السيد  1992عام ) سبتمبر(البداية احلقيقية جتسّدت يف العاشر من أيلول ج ـ   

اخللفية  حكومة النرويج بدور صلة الوصليوسي بيلين نائب وزير اخلارجية اإلسرائيلي وعرضت فيه أن تقوم 
  .ملفاوضات السالم وإقامة جسر من احلوار بين إسرائيل ومنظمة التحرير

ولقيت الفكرة قبوال لدى بيلين إال إنه رأى أن تبدأ االتصاالت بين فريق من األكاديميين اإلسرائيليين   
  .والفلسطينيين أوال

  .رويجويومها خططنا لعقد اجتماع سري بين بيلين والسيد فيصل احلسيني يف الن  
املاضي نظمنا اجتماعا حضره البروفيسور يف جامعة حيفا يغزفلت عن ) ديسمبر(ويف شهر كانون األول   

وقد مثل النرويج يف هذا االجتماع ريو . ممثال للمنظمة، يف أحد فنادق لندن" أبو عالء"اجلانب اإلسرائيلي و
  .غودراسنه من وزارة اخلارجية

اجتماع آخر يف أسلو للبحث يف إمكان وضع برنامج متكامل للتعاون واتفق الرجالن يف لندن على عقد   
  .يف سبيل دعم مفاوضات السالم

أما أول اجتماع سري عقد بين منظمة التحرير ومسؤول حكومي إسرائيلي فقد حصل يف شهر نيسان   
  .وال أستطيع كشف اسم املسؤول احلكومي اإلسرائيلي. املاضي) أبريل(
  

  خبرتم األميركيين بما يجري، وماذا كان موقفهم؟س ـ هل أ  
) نوفمبر(لقد أحطنا األميركيين علما ومنذ البداية بما يجري، وذهبت إىل واشنطن يف تشرين الثاين ج ـ   

وشرحت له هدفنا، وقلت له إننا . كبار مسؤويل اخلارجية األميركيةاملاضي وحتدثت مع السيد دان كورترز أحد 
  .الوسيط إلقامة حوار مباشر بين إسرائيل ومنظمة التحرير ننوي القيام بدور

                                                 
 يان ايغالند *

 وقد أجرت الحديث بارعة علم الدين. 8/9/1993، )لندن" (الحياة" **
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  .ثم دأبنا بعد ذلك على إبالغ اإلدارة األميركية بكل االجتماعات التي كانت تعقد  
  

  س ـ بعض التقارير يقول إن األميركيين مل يرحبوا باحلوار اإلسرائيلي ـ الفلسطيني هذا؟  
  .ميركيين كانوا إيجابيينج ـ هذا كالم غير دقيق، فالواقع هو أن األ  

  
  س ـ هل أبلغتم روسيا الراعية الثانية ملسيرة السالم بهذه التفاصيل؟  
  .مل نتصل بالروس، ومل يكن لهم دور مباشر بهذه العملية... ال ج ـ  
  [. . . . . . .]  
  س ـ هل ستقدمون خدماتكم إىل الفريقين يف املستقبل إذا ما تعقدت قضية القدس مثال؟  
نكون مستعدين دائما لتقديم مشورتنا ودعمنا إىل الفريقين، وذلك على أساس أننا سنبقى كما كنا س ج ـ  

  .وسيطا غير مباشر صادقا وأمينا وحمايدا مؤمنا بالسالم
    
  س ـ هل ترى يف األفق معامل دولة فلسطينية مستقلة وهل طرح هذا املوضوع خالل مباحثات أوسلو؟  
ستقبل من دون شك، وإن كان من الصعب حتديد املسار الذي ستسلكه منذ هذه قضية ستبحث يف املج ـ   

  .اليوم، هي مشروع الكونفدرالية
  [. . . . . . .]  
  س ـ هل سيعم السالم الشامل الشرق األوسط خالل السنوات العشر املقبلة؟  
شهر القليلة نحن نتوقعه قبل ذلك، مع أننا نتوقع قيام ثورات وأعمال شغب هنا وهناك خالل األج ـ   

  .املقبلة
  

  س ـ أعمال شغب كتلك التي تلت اتفاقي كمب ديفيد؟  
  .ج ـ ال أعرف، وآمل بأن ال يحدث شيء من هذا  
    
  س ـ ما هو مصير مشروع غزة وأريحا إذا تعثرت مسيرة السالم يف اجلوالن وجنوب لبنان؟  
أي تقدم على اجلبهة األساسية وهي أنا أعتقد بأنه سيحصل تقدم متواز على كل اجلبهات ويبقى أن ج ـ   

اجلبهة الفلسطينية ـ اإلسرائيلية سيؤدي إىل دعم التقدم على احلل على بقية اجلبهات، خصوصا اجلبهتين السورية 
  .واللبنانية
  [. . . . . . .]  

  
    

  
 

  



 

 
 

  

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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