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  *فاغيه هنريكسن هيلد

  يف النرويج دور
  :األوسط الشرق سالم مفاوضات

  **ضعيف وحمارب قوية دولة بين ما

   

 اإلسرائيليين بين أوسلو اتفاق توقيع إىل أفضت التي للمفاوضات السرية" اخللفية القناة" على املقالة هذه تركز
 فاعل، وسيط إىل حمدود مسهّل من النرويج دور تطور املؤلف ويتعقب. 1993 سبتمبر/أيلول يف والفلسطينيين

. املستويات أعلى على رسمية مفاوضات إىل استطالعي جسر لبناء مسعى من القناة مستوى رفع مع متواز بشكل
 الضوء املقالة تسلط باجلانبين، املتغيرة النرويجيين الفاعلين وعالقات املتكشفة احملادثات تفصيالت وبتقديم

 تتسم سالم عملية يف وعيوبها) ضعيف وسيط يمارسها التي سيما وال( الثالث الطرف وساطة حدود على أيضاً
  .املتفاوضين الطرفين بين القوة يف جوهري تكافؤ بعدم

 كانوا أشخاص بها قام التي هي السياسية احلنكة مآثر أعظم إن: "قائالً مرة ذات تايلور. ب. ج. أ الشهير املؤرخ علق
 واملمثلين اإلسرائيلييْن، األكاديمييْن إىل بالنسبة حملها يف املالحظة هذه وتعتبر)  1."(يفعلون ما يجهلون

 بلدة يف أبحاث معهد بإشراف معاً اجتمعوا نرويجي، وثنائي الفلسطينية، التحرير ملنظمة الثالثة الفلسطينيين
 ذلك ومع حكومية، سلمية ملهمة حمتمالً  مرشحاً يبدو منهم أي يكن مل. 1993 يناير/الثاين كانون 20 يف نرويجية

 التي" اخللفية أوسلو قناة" لتصبح تطورت عملية أطلق البارد الشتوي اليوم ذلك يف عقد الذي السري االجتماع فإن
  (2.(األوسط الشرق وجه يغير أن له قيض اتفاق إنتاج إىل أشهر، ثمانية نحو بعد املطاف، نهاية يف أفضت

 خمتلفة أوسلو" عملية" نتائج أن ثبت وبعدما بجالء، االتفاق عيوب وقوعه بعد احلدث رؤية أوضحت أن بعد اليوم
 نطاق على والتأمل العملية، هذه رعاية يف النرويج دور يف التأمل املفيد من كثيرون، به يأمل كان عما تماماً
  .القوى يف جوهري توازن بعدم تتميز مفاوضات يف الثالث الطرف تدخل مسألة يف أوسع

 وثقافياً جغرافياً وبعيد أوروبا حافة على النرويج، مثل وناء صغير بلد ينجح أن املستغرب من وهلة أول يبدو قد
 القرن يف صعوبة النزاعات أكثر أحد يف مهم إجناز على اإلشراف يف قوة أكثر دول فشلت حيث األوسط، الشرق عن

 فلهذه. للوساطة كمكان بها النرويج تتمتع التي املزايا تتضح املسألة، هذه يف التدقيق وعند ذلك، مع. العشرين
 ومكانة نفوذاً  تكتسب وبذلك الدوليين، والتعاون السالم تعزيز على حتثها دوافع القدرة وعديمة الصغيرة الدولة
 املتحدة األمم مهمات يف قوي، إنساين تراث لديها التي النرويج، شاركت فطاملا. العاملي املسرح على ودوراً

)  3.(نشيط دويل إنساين توجه ذات" تدخّل سياسة" اتباع يف الثمانينيات أواخر شرعت وقد. السالم حلفظ وغيرها
 يف تقوم أن يجب التي األخيرة والدولة الناتو، حلف يف وشريك املتحدة، للواليات به موثوق حليف النرويج أن كما

. اجلانبين من بقبول حتظى أنها ذلك من واألهم)  4.(األوسط الشرق يف سلمية تسوية أي يف الرئيسي بالدور النهاية
 بعد فترت إلسرائيل احملدودة غير حماستها أن ومع)  5.(إسرائيل أصدقاء أفضل من تقليدياً النرويج كانت فقد

 وقد)  6.(املتحدة واألمم الغربية أوروبا يف صالبة اليهودية الدولة مؤيدي أكثر من واحدة بقيت فإنها ،1967 حرب
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 جذاباً  خياراً جعلتاها اللتان هما بالنزاهة، وشهرتها املتحدة، والواليات بإسرائيل الوثيقة النرويج صلة كانت
 الفلسطينية باملنظمة صالت أقامت التي األوروبية الدول أواخر من أنها من الرغم على الفلسطينية، التحرير ملنظمة

 هو عرفات، ياسر الفلسطينية، التحرير منظمة رئيس إن بل)  7.(جتاهها الشديدة التقييدية سياساتها واصلت التي
 أثناء يف مرات عدة النرويجية احلكومة عرفات فاحت كما. للمفاوضات كقناة 1979 سنة يف النرويج اقترح من أول

 إسرائيل، خارجية وزير إىل رسالة نقل حتديداً النرويجي اخلارجية وزير من طلب 1989 سنة ويف الثمانينيات،
 تقديم عرضت بل إسرائيل، إىل االقتراح هذا النرويج نقلت وقد. املباشرة للمفاوضات مكاناً النرويج فيها يقترح

 مع فعلت كما العرض بهذا كبيراً  اهتماماً تُبد مل إسرائيل لكن والبشرية، التقنية املساندة عن فضالً  للقناة مايل دعم
  )8.(السابقة العروض من غيره

  النرويج قناة افتتاح

 ،1990 أغسطس/آب يف للكويت العراقي الغزو أعقاب ففي. التسعينيات أوائل يف كثيراً تغير الدويل الوضع أن غير
 الكويت من العراق طرد يف جناحها بعد بأنها تفاهم على بناء دويل ائتالف حشد من املتحدة الواليات تمكنت
 سنة خريف يف للسالم مدريد مؤتمر النتيجة وكانت. اهتمامها الفلسطيني – اإلسرائيلي الصراع تسوية ستويل
 وسورية جهة، من إسرائيل بين مسارات، أربعة على العاصمة واشنطن يف ثنائية مفاوضات من تاله وما ،1991
 عن طينيةالفلس التحرير منظمة استُبعدت مدريد، ملرجعية ووفقاً. أُخرى جهة من والفلسطينيين واألردن ولبنان
 فخالفاً: تلكأت املفاوضات لكن)  9.(وغزة الغربية الضفة من فلسطينيون املفاوضات وقاد املفاوضات طاولة
 التحرير منظمة عن االستقالل على" الداخل" فلسطينيو يُقدم مل واإلسرائيلية، األميركية والتوقعات لآلمال

 يكن مل التي والشائكة اجلوهرية القضايا على التركيز تابعوا ذلك، من وبدالً. هواهم على قدماً واملضي الفلسطينية
 الدويل والقانون املتحدة األمم قرارات مثل فيها، البحث يريدون األميركيين، من مدعومين اإلسرائيليون،
 التحرير منظمة دامت ما تقدم أي إحراز يتم لن أنه اتضح الوقت، تقدم ومع. االحتالل شرعية وعدم واملستوطنات

 – السياسية الشخصيات من عدد اقتنع ،1992 سنة صيف يف السلطة اإلسرائيلي العمل حزب تسلم وبعد. مستبعدة
 أصاب بعدما اتفاق إىل للتوصل ناضجاً أصبح الوقت بأن – بيرس شمعون اإلسرائيلي اخلارجية وزير سيما وال

 ومن حسين، صدام دعم نظير السياسية الناحية من الفلسطينية التحرير ومنظمة عرفات ياسر الشديد الوهن
 مفاوضات استضافة النرويجيون اقترح عندما وهكذا. اخلليج دول تقدمه الذي التمويل خسارة بعد املالية الناحية

 وزير نائب أو( إسرائيل وافقت واشنطن، ملفاوضات موازية واإلسرائيليين الفلسطينية التحرير منظمة بين سرية
 التحرير منظمة آراء باستكشاف إلسرائيل أوسلو مسرح فسيسمح. العرض على) أدق بشكل بيلين، يوسي اخلارجية،

  )10.(التزامات أي دون من الفلسطينية

 طلبوا املنظمة ممثلي من كثيرين إن بل. الربح فرص جميع وأمامها تخسره، ما لديها يكن فلم التحرير، منظمة أمّا
 يف أثار إذ عالء، أبو باسم املعروف قريع، أحمد هؤالء بين وكان. التسعينيات أوائل يف النرويج مساعدة

 احملرك بعد فيما أصبح الذي الرسن، رود تيري بواسطة النرويجي التدخل إمكان مسألة 1992 فبراير/شباط
 التحرير منظمة يعيد أن يمكن النرويجي املسرح فإن الفلسطيني، املنظور ومن)  11.(النرويجية للقناة الرئيسي

 يف الفلسطيني اجلانب على واملباشرة الكاملة السيطرة لعرفات ويوفر األحداث، مركز إىل طينيةالفلس
  )12.(املفاوضات

 من بوندك، ورون هيرشفيلد يائير أكاديمييْن، وضمت ،1993 يناير/الثاين كانون يف اخللفية أوسلو قناة افتُتحت
 يف مسؤولين كافة الفلسطينيون املشاركون كان. الفلسطيني اجلانب من ومساعديْن عالء وأبو اإلسرائيلي، اجلانب



  23، ص )2005 فيرخ( 64، العدد 16المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية تالاقم

 

3 
 

 يكن ومل. كبير حد إىل" أكاديمية"و واستكشافية، رسمية كانت املرحلة هذه يف املفاوضات لكن التحرير، منظمة
 البداية، منذ بعمق فيها شارك الذي بيلين، يوسي سوى اإلسرائيليين املسؤولين من االجتماعات هذه بأمر يعرف
 متشائماً  كان الذي( رابين يتسحاق احلكومة ورئيس) لها حتمس الذي( بيرس يبلّغ ومل كثب، عن تقدمها وراقب

 فقد: وتدعمها املفاوضات على موافقة كانت النرويجية احلكومة أن الواضح ومن. األوىل اجلولة بعد إالّ) حيالها
 الفاعلين الالعبين وأحد الرسن زوجة جول، ومنى األول، االجتماع من جانباً اخلارجية وزير نائب حضر

 يف اإلمكان، يف كان ما لكن. اخلارجية وزارة سكرتارية يف وتعمل دبلوماسية نفسها وهي الرئيسيين، النرويجيين
 غير سياسية اتصاالت وإنشاء اجلسور بناء الهدف وكان". خلفية قناة" املفاوضات تسمية املبكرة، املرحلة هذه

 املفترض من وكان. واشنطن يف املسدود الطريق جتاوز يف للمساعدة شيء أي فعل يمكن كان إذا ما ملعرفة رسمية
 الواليات يف الدائرة الرسمية املفاوضات إىل النرويج يف إليها التوصل يتم التي اجلديدة النتائج أو األفكار تنقل أن

  )13.(املتحدة

 النرويجيون يكن ومل. الوقت مع تطور لكنه كبير، حد إىل له خمطط وغير متواضعاً البداية يف النرويج دور كان
 وكانت. جتري عندما يحضروها حتى أو املفاوضات يف يتدخلوا ومل. مسهّلين وإنما وسطاء أنفسهم يعتبرون

 االجتماعات، وترتيب الفواتير، ودفع والفنادق، اجلوية الرحالت وحجز معاً، الطرفين جمع على تقوم مساهماتهم
 فعالً  التامة السرية النرويجيون حقق وقد. سريتها وعلى املفاوضات استمرار على احلفاظ آخراً ال وأخيراً

 مع بعضهم وقتهم معظم تمضية املشاركين على كان حيث منعزلة مواقع يف رئيسي بشكل عقدت التي للمفاوضات
 يشتمل ذلك وكان. اجلانبين بين الثقة لتعزيز احلميدة مساعيهم استخدموا النرويجيين أن ذلك من واألهم. بعض

 تطور يعزز ودافئ رسمي غير جو أي – والتنزه والشراب، والطعام، صغيرة، جملموعة وموقع املأوى، توفير على
 الوجودية، العقبات وإزالة النمطية، القوالب كسر على التشديد وتم)  14.(الرئيسيين الالعبين بين الصداقات

  )15.(التحدث يف الرغبة عدم على والتغلب الفهم، سوء وإيضاح

 مفاوضات اختصاصات نطاق وكان. رعاها التي واحلميمية التسهيلي النهج هذا فعالية اتضحت ما وسرعان
 ذاتية حكومة ترتيبات ينشئ" موقت" اتفاق إىل التوصل: واشنطن مفاوضات يوجه الذي نفسه هو النرويج

 مفاوضات إىل – واحلدود واملستوطنات والالجئون القدس – والصعبة الدائمة القضايا تؤجل أن على للفلسطينيين،
 كانت مسدود، طريق إىل واشنطن يف املفاوضات وصلت بينما لكن. الحق وقت يف تبدأ التي" النهائي الوضع"

 التامة السرية فرضت التي" األساسية القواعد" وضع جداً املهمة العوامل ومن. تقدماً حترز النرويج مفاوضات
 األهم بل." السابقة املظامل عن احلديث إطالة" وحظرت احملادثات يف طُرحت التي املواقف كل عن التراجع وقابلية

 تقديم استطاعته ويف املسؤول، هو عرفات كان: التحرير منظمة مفاوضو بها حتلى التي الكبيرة املرونة ذلك من
 وال – النرويجيون أوجدها التي الشهيرة" أوسلو روح" دون ومن ذلك، مع) 16.(مناسبة يراها التي التنازالت كل

 والطمأنة التشجيع عن ناهيك رعوها، التي املشتركة باإلثارة واإلحساس واملرح الصداقة وجو – الرسن سيما
 وملا أوسلو، مفاوضات جترِ مل فلربما واملريبة، الصعبة املفاوضات مراحل يف" األيدي على الشد"و املتواصلة،

  )17.(اتفاق إىل التوصل يف تأكيدبال جنحت

 يف أُجنز الذي سارسبورغ مبادئ إعالن مشروع بوضع النرويج يف السرية االجتماعات من األوىل املرحلة توجت
 املفاوضات، جرت حيث الصغيرة النرويجية القرية إىل نسبة املشتركة الوثيقة هذه سُمّيت وقد. 1993 مارس/آذار
 التام االنسحاب على إسرائيل وافقت أوالً،: عناصر ثالثة وضمت والفلسطينية اإلسرائيلية الرؤيتين بين دجمت وقد
 متعدد أو املتحدة لألمم انتداب حتت أو مصرية، وصاية حتت حمدودة لفترة يوضع أن على غزة، قطاع من

 إىل السلطات تنقل حيث الغربية، للضفة موقت ذاتي استقالل خطة إىل التوصل على العمل ثانياً، اجلنسيات؛
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 غزة قطاع إىل ضخمة مساعدات تقديم على تشتمل صغيرة" مارشال خطة" وضع ثالثاً، بالتدريج؛ الفلسطينيين
 املكون كان لقد)  18.(املوقتة الفلسطينية والسلطات إسرائيل بين االقتصادي التعاون وتطوير الغربية، والضفة

 أي عن اإلسرائيليون يتنازل ومل. سارسبورغ مبادئ إلعالن الرئيسي االهتمام حمور السالم لصنع االقتصادي
 لكن. عنها التراجع أو وقفها، يمكن االتفاق عنها أفصح التي الترتيبات إن بل النهائي، الوضع بقضايا يتعلق شيء

  )19.(الفلسطينية التحرير منظمة إلرضاء كافياً اآلن ذلك كان للماضي، خالفاً

  رسمية تصبح احملادثات

 األربعة األشهر ويف. بيلين خالل من" للمفاوضات السابقة احملادثات" يراقبان وبيرس رابين كان األثناء هذه يف
 وبدا. مهماً تقدماً وأحرزوا عمل عالقة اخللفية أوسلو قناة يف املشاركون أنشأ احملادثات، بداية منذ تلت التي

 الرجال من" عالء أبو واعتُبر. ذلك نتيجة ومتفائالً  التحرير منظمة بمرونة الدوام على متفاجئاً اإلسرائيلي الفريق
 املشاركة عدم من الفلسطينيين إحباط تزايد لكن) 20."(معهم التعامل يمكن وممن كلمتهم، على يحافظون الذين

 فسافر. اوضاتاملف يتابعان ورابين بيرس كان إذا ما يعرفون يكونوا مل إنهم بل عال، مستوى على اإلسرائيلية
 أصر عالء أبو لكن. اإلسرائيليين جدية على بضمانات وعاد بيلين ملقابلة إسرائيل إىل عالء أبو من بضغط الرسن

 ترفع مل ما املفاوضات سينهون الفلسطينيين أن الرسن بلّغ مايو/أيار بداية ويف إسرائيلي، رسمي تمثيل على
 اتفاق لعقد املالئم الوقت هو هذا بأن بيرس اقتناع جانب إىل التهديد، هذا أدى وقد)  21.(تمثيلها مستوى إسرائيل

 أول ببدء إيذاناً ذلك وكان. 1993 مايو/أيار يف اإلسرائيلي التمثيل مستوى رفع إىل الضعيفة، التحرير منظمة مع
 اآلن الرسمية غير االستكشافية احملادثات حتولت فقد: الفلسطينية التحرير ومنظمة إسرائيل بين رسمية مفاوضات

 استمرار من الرغم على ،)سريتها على اإلبقاء مع( الرئيسية الفلسطينية – اإلسرائيلية الدبلوماسية قناة إىل
 هيرشفيلد بقي بينما الرئيسي، املفاوض سافير، أوري اخلارجية، للشؤون العام املدير وأصبح. واشنطن مفاوضات

 املفاوضات، عن ورابين بيرس مسؤولية تزايدت الوقت، ذلك ومنذ)  22.(جانباً رُكِنا لكن الفريق، من جزءاً  وبوندك
 كان إذ البداية، يف أكبر بصورة شارك النرويج، قناة جناح بإمكان مقتنعاً كان طاملا وهو بيرس، أن من الرغم على

 مفاوضات يف إسرائيل انخرطت وهكذا. سورية مع اختراق حتقيق بمتابعة أكثر ومهتماً التشاؤم شديد رابين
  .الفلسطينيين مع حقيقية

 يوئيل وصول عند وخصوصاً جدي، بشكل املفاوضات بدأت عالء، وأبو سافير بين تمهيدية حمادثات إجراء بعد
 يكون أن يتوقعون الفلسطينيون كان حين ويف. عاماً عشرين منذ اإلسرائيلي اجليش مع يعمل حمام وهو سينغر،
 وقد. اإلسرائيلية املتطلبات وفق جديدة نسخة بوضع سينغر بدأ للمفاوضات، أساساً  سارسبورغ مبادئ إعالن

 وثيقة عليها حتتوي التي التنازالت عن وتراجع وتصلب إيضاح عملية على شيء، كل وقبل أوالً ذلك، انطوى
 موقفها بمراجعة" بدأت إسرائيل إن قائالً  للخارجية، وزيراً  بصفته بيرس، ذلك عن وعبّر. املشتركة سارسبورغ

 للحكومة عميقة مشكالت يثير السابقة الوثيقة يف النصوص من عدد كان إذ)  23."(األساسية األفكار... بشأن
 حتكيم على إحالتها يجب الطرفين بين حلها يمكن ال التي العالقة املسائل بأن النص الفور على فألغي. اإلسرائيلية

 كان – الفلسطيني الذاتي للحكم اخلاضعة املنطقة من جزءاً ستكون شرقيةال القدس بأن االقتراح وكذا. ملزم دويل
 على الفلسطينيين إصرار أن من اإلسرائيليون حذر وقد املبادئ، إعالن يف القدس وضع تناول على اعتراض هناك

 االنسحاب أعقاب يف غزة على بالوصاية يُعهد ولن)  24.(بأكملها املفاوضات نسف إىل سيؤدي النقطة هذه
 يف اتُّبع الذي لألسلوب وفقاً  املتحدة األمم إدارة حتت غزة بوضع يقضي وهو االقتراح، هذا أثار فقد. اإلسرائيلي

 يف شديداً انزعاجاً احملتملة، الفلسطينية الدولة إلنشاء واإلعداد املتدرج اإلسرائيلي االنسحاب لضمان ناميبيا،
 اإلدارة يف املتحدة األمم لتدخل سابقة بمثابة يكون أن يخشون كانوا الذين اإلسرائيلية السياسة صناع أوساط
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 احلكومات حاربت ،1948 سنة فمنذ. اخلارج من تدخّل أي تريد إسرائيل تكن ومل. احملتلة لألراضي اإلسرائيلية
 أنظمة أن كما. داخلية إسرائيلية شؤوناً  تعتبره فيما املتحدة لألمم التدخل من نوع أي املتعاقبة اإلسرائيلية

 الكامل، االستقالل لتحقيق مصمّمة االستعمار إزالة عملية مراحل من كمرحلة احلديث التاريخ يف أنشئت الوصاية
  )25.(االنتقالية الفترة أعقاب يف دولة إنشاء يعارض املعلن إسرائيل موقف أن حين يف

 املفاوضات يف الشيء بعض وعُدّلت يوليو/تموز أوائل يف الفلسطينيين إىل قُدّمت التي سينغر، مسودة كانت
 ذاتي واستقالل غزة لقطاع" كامل ذاتي استقالل" على حتتوي أيام، عدة مدى على ذلك بعد أجريت التي املكثفة
 ذلك وسيعطي). مساحتها حتدد مل التي( بأريحا ابتداء الغربية، الضفة يف الكبيرة الفلسطينية املدن يف جزئي
 والصحة التعليم مثل بمجاالت، حمدود الذاتي االستقالل أن غير. الغربية الضفة يف إليه يحتاج لعرفات قدم موطئ

. واخلارجي الداخلي األمن عن باملسؤولية إسرائيل حتتفظ أن على والضرائب، االجتماعية والرعاية والسياحة
 الغربية الضفة مدن يف ثم وأريحا،) توطناتاملس باستثناء( أوالً غزة قطاع يف انتشاره اإلسرائيلي اجليش وسيعيد
 يحتوي أن ويمكن." فحسب اإلسرائيلية التقديرية للسلطة خاضعة مسألة" االنتشار إعادة أن من الرغم على األُخرى،

 املفاوضون نقل اليومين، نهاية ويف)  26.(الفلسطينيين مع" االتفاق" ال" التشاور" مطلب على املبادئ إعالن
 التي البلدة إىل نسبة غريفشيم مبادئ إعالن باسم وتعرف – املعدلة سينغر مسودة واإلسرائيليون الفلسطينيون

  .قيادته إىل كل – املفاوضات فيها أجريت

)  27.(املبادئ إعالن من املعدلة النسخة" هضم يف صعوبة سيجدون" الفلسطينيين أن يعرفون اإلسرائيليون كان
 إىل معهم وأحضروا تونس من املفاوضون عاد عندما فوجئوا لذلك يقبلوها، أن يتوقعون كانوا ذلك ومع

) 28.(األثر البعيدة املطالب من واسعة جمموعة هالفورسبوله يف يوليو/تموز 10 يف استؤنفت التي املفاوضات
 مصطلح واستبدال الفلسطيني، للشعب الوطنية باحلقوق إسرائيل اعتراف والعشرين الستة املطالب بين وكان

 الدويل األمن جملس قرار تطبيق والتزام بأكملها، الوثيقة يف" الفلسطينيين" بمصطلح" الفلسطينية التحرير منظمة"
 على املشتركة والسيطرة ،)احملتلة األراضي من الكامل االنسحاب الفلسطينية النظر وجهة من يعني وهو( 242 رقم

 تفضي أن يمكن ذاتي حكم وهيكلية بالضفة، غزة تربط التي والطرق واألردن الغربية الضفة بين احلدودية املعابر
 عن وذلك الذاتي االستقالل جمال إىل القدس إعادة أيضاً الفلسطينيون وحاول. املستقبل يف فلسطينية دولة إىل

 أيضاً  وأثاروا. لالنتخابات والترشح بالتصويت الشرقية بالقدس املقيمين للفلسطينيين بالسماح املطالبة طريق
 تماماً  مرفوضة كلها املطالب هذه وكانت)  29.(االتفاق تطبيق لضمان الدويل واحلضور اخلارجي التحكيم قضية

 بالوضع املساس إىل املوقت االتفاق شروط تؤدي أالّ" لضمان وسعها يف ما كل لعمل تسعى التي إسرائيل، من
  )30."(لألراضي الدائم

  الوسيط إىل املسهّل دور من

 مساعدة من خمتلف نوع إىل احلاجة يحتمان املعدلة اإلسرائيلية واملطالب املفاوضات مستوى رفع أن اتضح
 يقحموا أن دون من الظل، يف وداعمين كمسهّلين العمل على اآلن حتى يصرون النرويجيون وكان. الثالث الطرف
 بصورة املفاوضات مستوى رفع قبل حتى إنه بل. املفاوضات أثناء يف حاضرين يكونوا أو املضمون يف أنفسهم
 وزير النرويج عينت ،1993 أبريل/نيسان ففي: سيتغير جداً احملدود الدور هذا أن إىل إشارات ظهرت رسمية،

 نيته الفور على أوضح وقد بارع، صيغ وواضع وموهوب طموح حملّل وهو هولست، يورغن جوهان جديداً، خارجية
 املتبعة، النرويجي الفريق عادة على ملحوظ خروج ويف. العملية يف املباشر الشخصي والتدخل نشيط بدور القيام
 21 يف املنعقدة اخلامسة املفاوضات جولة بحضوره السواء على والفلسطينيين اإلسرائيليين هولست فأجأ
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 الواقع يف حضوره وكان. املفاوضات يف مباشر بشكل ومشاركته – املفاوضات مستوى رفع قبل – مايو/أيار
 الفلسطينية التحرير ملنظمة رسمي تمثيل فبوجود. املفاوضات مستوى رفع إىل اإلسرائيليين دفع إضافياً حافزاً

 موقف دون من بأكاديميين تمثيلها مواصلة إسرائيل وسع يف يعد مل وزاري، مستوى على النرويجية واملشاركة
  )31.(رسمي

 هذا ملمارسة كبيرة فرصة اجلديد الوزير وجد يوليو،/تموز 10 يف تونس من عالء أبو عودة بعد األزمة نشبت عندما
 مع مباحثاته وأدت اإلسرائيلية، املشاركة مدى الستكشاف يونيو/حزيران أواسط يف إسرائيل زار فقد. اجلديد الدور

 وليو،ي/تموز ويف. رابين دور حتديد من يتمكن مل لكنه وضوحاً، أكثر باحملادثات األخير التزام جعل إىل بيرس
 عميقة أزمة تشهد اخللفية أوسلو قناة كانت الوقت، ذلك ويف. عرفات للقاء تونس إىل رسمية زيارة غطاء استغل

 مع إثارتها منه طلبوا حمددة أسئلة طرحوا الذين اإلسرائيليين ومن النرويجيين، رفاقه من هولست عليها اطلع
. التحرير منظمة رئيس مع حمادثاتهم يف النرويجيون يعرضها كي احلمر خطوطهم تكرار أعادوا أنهم كما عرفات؛

 13 يف الفلسطينية التحرير منظمة قيادة مقر يف أيضاً جول منى وزوجته الرسن حضره الذي االجتماع تم
 يتابع وأنه املفاوضات، عن تامة جمملة صورة عرفات لدى أن املباحثات أثناء يف واتضح. يوليو/تموز

 كانت إذا مما يقين على يكن مل أنه غير. أوسلو مسار على كبيرة أهمية يعلق أنه أيضاً واتضح. كثب عن التفصيالت
 خطورة على" االجتماع يف هولست شدد وقد)  32.(ذلك يريدون أنهم إىل النرويجيون وطمأنه اتفاقاً، تريد إسرائيل

 من كبير جانب وتركز)  33.(هالفورسبوله يف املقدمة للفلسطينيين) اجلديدة املطالب( ثقل حتت املفاوضات انهيار
 ما وهو وغزة، الغربية الضفة بين احمللية القانونية الوالية عن خارج ممر بوجود عرفات مطلب على املباحثات

 وهو – الغامضة" اآلمن املمر" صيغة ذلك من بدالً  واقترح. إسرائيل من تماماً مرفوض أنه على هولست شدد
  )34.(الواقع يف بشيء تعد ال التي – بنفسه اقترحه مصطلح

 التقويم أن بدا اخللفي، املسار يشهدها التي األزمة إىل ونظراً . االجتماع يف دار ما على إطالعهم اإلسرائيليون طلب
 أسرته، مع إجازة يف تونس يف بقي وكان هولست، فكتب. اإلسرائيليين استمرار إمكان حتديد يف مهم النرويجي

 بشكل انطباعاتهما لتقديم القدس إىل وجول الرسن وأرسل حدث، ملا مفصلة رواية مقدماً  بيرس إىل مطولة رسالة
 التحرير منظمة أن واشتكى عرفات، مع" حازماً لكن ودوداً" كان أنه رسالته يف بيرس هولست وبلّغ. شخصي

 يمكنها ال الفلسطينية التحرير منظمة" أن على وشدد ،"الواقعية املقترحات جوهر عن تبتعد" اآلن أخذت الفلسطينية
 القانونية الوالية عن اخلارج املمر بشأن للمباحثات تفصيالً أيضاً الرسالة وقدمت)  35."(اآلن أفضل اتفاق حتقيق
 عن حاسمة معلومات النرويجيون فيها قدم التي الوحيدة القضية تلك وكانت". اآلمن املمر" مقابل يف احمللية

 يقبل أن يمكن التحرير منظمة رئيس بأن انطباعه هولست نقل إذ الفلسطينيون، يقدمه أن يمكن الذي التنازل مقدار
 رابين كان – غزة صفقة يف أريحا تدرج مل إذا بأنه بيرس إىل هولست أشار املقابل، يف)  36.(الضعيفة بالصيغة

 أو بها االقتناع عرفات على فسيتعذر – النهائية الوثيقة يف إدخالها القوية معارضته يواصل الوقت ذلك حتى
 النرويج، يف اجلارية احملادثات خلف بقوة يقف عرفات بأن انطباعه" على هولست شدد وأخيراً،)  37.(تسويقها

  .اإلسرائيليين لدى تأثيراً ذلك أحدث وقد)  38."(املفاوضات جناح على وحريص التفصيالت يف يشارك وأنه

 ويف. عرفات مع آخر اجتماع إجراء النرويجيون فقرر والتطمينات، املعلومات من زيداً م أرادوا اإلسرائيليين أن غير
 وكرر يبذلها، التي اجلهود على النرويجي اخلارجية وزير بيرس شكر وجول، الرسن سلمها هولست إىل رسالة

  )39.(املفاوضات تسريع حماولة منه وطلب اإلسرائيلية،" احلمر اخلطوط"
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 االجتماع هذا عن هولست وأفاد. الثانية للمرة بعرفات وجول والرسن هولست اجتمع ،1993 يوليو/تموز 20 يف
 أراد إذ أيضاً، رئيسية قضية اآلمن املمر كان. يوليو/تموز 21 ومؤرّخة بيرس، إىل موجهة ثانية برسالة

 إسرائيل أن عرفات بلّغ كيف هولست وروى. اإليضاح عرفات ورفض عرفات، نيات عن االستيضاح اإلسرائيليون
 االنتفاضة استمرار فإن األمن، هو األول اإلسرائيلي القلق مصدر أن إىل نظراً  لكن ،"جريئة خطوة" بـ للقيام مستعدة

 فريدة فرصة الفلسطينيين لدى أن على شدد وقد. اتفاق إىل التوصل فرص جميع على سيقضي اإلرهابية األعمال أو
 التنمية إىل باإلضافة ناجز استقالل إىل الحقة مرحلة يف يتحول" أن يمكن ذلك وأن ذاتي، حكم على للحصول

 على مفجعة غلطة سيكون ما صيغة بشأن اجلدال أجل من... العملية تأخير أن" من وحذر." االقتصادية
 أن مقرراً وكان املقبلة، اجلولة يف الوثيقة توقيع لضمان وسعه يف ما بذل على عرفات حث أخيراً،)  40."(األرجح

  )41.(هالفورسبوله يف 1993 يوليو/تموز 24 يف تبدأ

 استؤنفت عندما إذ. ذلك يف خمطئاً وكان. التالية اجلولة بنجاح متفائل أنه عن جلي بشكل هولست رسالة عبرت
 يف يدر مل إذ رجاؤهم، وخاب اإلسرائيليون فدُهش القضايا، معظم من بموقفهم الفلسطينيون تمسك املفاوضات

 حتذيرهم يف النرويجيون يفلح ومل. لنسختهم يستسلمون وال املقترحة" التسوية سيقاومون" الفلسطينيين أن خلدهم
 أن االعتقاد إىل اإلسرائيلي والفريق بيرس قادوا ذلك، من العكس على إنهم بل. يواجهونها التي املعارضة من

 يكن مل)  42.(اتفاق هناك يكون لن وإمّا جدية، تسويات أنه اإلسرائيليون يرى بما القبول إمّا: الرسالة" فهم" عرفات
  .االنهيار شفير على احملادثات فبدت الفلسطينية، باملطالب ووجهت بعدما تقدمه ما إسرائيل لدى

 األخيرة، اللحظة ويف. اخللفية أوسلو قناة عن للتخلي مستعدين يكونا مل والفلسطيني اإلسرائيلي الطرفين أن غير
 يعرف الذي املتبادل االعتراف: إسرائيل لدى املتبقية األخيرة الرابحة الورقة البحث طاولة على سافير وضع

. أيضاً عصا بل فحسب، جزرة يعرضوا مل لكنهم. إليه يتوقون الفلسطينيين أن جيداً اإلسرائيليون املفاوضون
 تعكس التي املبادئ إعالن من اإلسرائيلية األخيرة النسخة الفلسطينيين قبول على يتوقف املتبادل فاالعتراف
 التحرير منظمة على: شيء ال أو الكل عرض بمثابة ذلك وكان. إسرائيل تقدمها أن يمكن التي األخيرة التنازالت

 بشأن وعود أي وجود دون من املبادئ، إعالن يف وردت كما إسرائيل إىل بالنسبة احلاسمة الصيغ على املوافقة
 أمام للمناورة جمال هناك يكن ومل. عليها تعديالت بإدخال إسرائيل الفلسطينيون يطالب التي القضايا

 اجتماع موعد حتديد عدم اإلسرائيليون قرر يوليو،/تموز نهاية يف املفاوضات جولة انتهت وعندما. الفلسطينيين
  )43."(مواقفهم لتعديل مستعدون الفلسطينيين أن النرويجيين، عبر التحرير، منظمة من إعالن انتظار" وإنما آخر،

 كان الوقت، ذلك يف. الثغرات وإغالق مفتوحة القناة إلبقاء اجلانبين لدى وتدخالت مكثف نرويجي نشاط ذلك تال
 التقدم عدم على الفلسطينيين ويلومون اإلسرائيليين بمنظار الوضع إىل ينظرون النرويجيين أن الواضح من

 إقناع يف عليه تقع املسؤولية أن) لبيلين قال كما( عالء أبو مع اجتماعه يف هولست وأوضح. تسوية إىل والتوصل
 سيما وال النرويجيون، يبذلها التي للجهود تقديرهم اإلسرائيليون أظهر وقد)  44.(الصفقة بقبول عرفات
 لسبب فترضاً م املفاوضات، يف أداةً  النرويجي اخلارجية وزير اإلسرائيلي اخلارجية وزير واستخدم)  45.(هولست

 موقف تليين" على يقوم النرويجيين دور وكان. عرفات إىل اإلسرائيلية النظر وجهة سيقدمون النرويجيين أن وجيه
 وزير كان باملفاوضات، وثيقة صلة على كان الذي لبيلين، ووفقاً)  46."(شديداً ضعفاً" يعاين الذي" عرفات

 رئيسي بشكل يعني ذلك وكان)  47."(املفاوضات انهيار لتجنب يستطيعه ما كل لبذل" مستعداً  النرويجي اخلارجية
 هو هذا أن مرة كل يف املعتادة احملاجة وبدت. إسرائيل عرضته ما بقبول وإقناعهم الفلسطينيين يف للتأثير السعي
 النرويجيون رأى كما. عليهم العميم بالنفع يعود قبوله فإن ولذلك عليه، الفلسطينيون يحصل أن يمكن عرض أفضل
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 إسرائيل وأن)  48(منه، املكاسب أكبر على سيحصل والذي االتفاق إىل يحتاج الذي الطرف هي التحرير منظمة أن
  .اتفاق هناك يكون لن وإمّا الفلسطينيون، يذعن أن فإمّا: االنتظار يسعها ال بحيث جداً  قوية

 أوالً املبادئ إعالن إنهاء على مصرة ونهائي، سريع قرار على للحصول بشدة تضغط إسرائيل كانت األثناء هذه يف
 يقوم الذي بيرس، طلب – أغسطس/آب أواسط – املرحلة هذه ويف. الحق وقت إىل املتبادل االعتراف مسألة وإرجاء
 الرسن وكان)  49".(األمور تسهيل" يف للمساعدة استوكهومل إىل القدوم النرويجيين من السويد، إىل رسمية بزيارة

 أن لتبليغهم تونس يف هاتفياً بهم االتصال واقترح املثيرة املواقف يحبون" الفلسطينيين أن اإلسرائيليين بلّغ
 يشأ مل بيرس أن غير)  50."(النهائية النقاط بشأن للتفاوض استعداد وعلى – جانبه إىل موجود بيرس شمعون
 رسوالً  هولست يكن ومل. إليه للتحدث نفسها املكانة لديه شخص إىل بحاجة وكان بنفسه، عرفات إىل التحدث
). مزاياه أقوى إحدى هو الصوغ إذ( للصيغ معدّاً أيضاً كان بل اإلسرائيليون، يبلّغه ما الفلسطينيين إىل ينقل فحسب

 مل)  51.(الهاتف على معه العالقة القضايا لتسوية مستعدون والنرويجيين اإلسرائيليين أن ورفاقه عرفات فبلّغ
 – املكسّرة اإلنكليزية بلغته الهاتف على مفصلة وقانونية سياسية مفاوضات إجراء عن تماماً راضياً عرفات يكن

 أرادها التي بالطريقة أُعدّت املفاوضات أن غير. الفلسطيني الشعب بمستقبل تتعلق مفاوضات وهي
 املسائل حل تم املفاوضات، على أشهر عدوب. واقعاً أمراً  يواجهون أساساً الفلسطينيون كان فقد)  52.(اإلسرائيليون

 ذلك وبعد. أغسطس/آب 18 يف وتونس استوكهومل بين الهاتفية املكاملات من ساعات ثماين خالل الدقيقة النهائية
 أوسلو يف سري حفل يف املبادئ إعالن األوىل باألحرف والنرويجيون والفلسطينيون اإلسرائيليون وقّع بيومين،

  .الليل منتصف عند

  املتبادل االعتراف

 وكان. املبادئ إعالن إبرام بعد ما إىل اإلسرائيلي اإلصرار على نزوالً أرجئت التي املتبادل االعتراف مسألة بقيت
 أضاف ما وهو سبتمبر،/أيلول 13 يف املقرر واشنطن، يف الرسمي التوقيع قبل املتبادل االعتراف وثيقة إنهاء يجب
 – إسرائيل بوجود يعترف الذي الفلسطيني البيان بشأن قائمة املفاوضات كانت. امللحة الضرورة من شيئاً

 باعتراف حتظى أن تريد كانت إذا الفلسطينية التحرير منظمة تقبلها بأن إسرائيل طالبت التي السبع النقاط وحتديداً
 وكان املفاوضات، انهيار لتجنب يوليو/تموز نهاية يف عالء أبو إىل سافير سلمها التي النقاط هي وهذه إسرائيل؛

 هناك يكن فلم اإلسرائيلي البيان إىل بالنسبة أمّا. توقيعه الفلسطينيين على الذي النص مسودة أعدا وسافير سينغر
" واإلرهاب العنف" استخدام عن أيضاً إسرائيل تتخلى بأن مطلبها التحرير منظمة أسقطت فقد. بشأنه يُتفاوض ما

 رابين رسالة تكون أن على املفاوضات، تبدأ أن قبل املنظمة، وافقت وهكذا،. له نبذهم مقابل يف الفلسطينيين ضد
 املنظمة بأن ويعترف الفلسطينية، التحرير منظمة رسالة بتسلم فيه يقر منمق وغير جداً موجزاً  بياناً  عرفات إىل
  )53.(املفاوضات بدء على ويوافق الرسالة، تلك أساس على الفلسطيني للشعب املمثل هي

. العامل أمام اختراق حتقيق وإعالن السري التوقيع بعد تقريباً الفور على املتبادل االعتراف بشأن املفاوضات بدأت
 إسرائيل ضد التحرير منظمة كفاح جوهر تشكل فيها البحث يتم التي القضايا كانت فقد. البداية منذ صعبة وكانت

 خالفاً أنه كما. املقاومة بعض إبداء دون من التنازل املنظمة وسع يف يكن مل وبالتايل،. عاماً أربعين من أكثر منذ
 يتظاهروا مل إنهم بل أمرهم، من عجلة يف اإلسرائيليون يكن مل املبادئ، إعالن إىل للتوصل املبكرة للمحادثات

 انحصر وهكذا. دعه أو خذه وهي النهائية، النتيجة لتغطية املرة هذه كبير مزاج هناك يكن مل: والعطاء باألخذ
 من مقبولة لغة إىل السبعة إسرائيل مبادئ بتحويل تقضي املهمة كانت. فقط الصوغ عملية يف املناورة جمال

 الفلسطينية التحرير منظمة تتخلى بأن إسرائيل مطلب أوالً،: ثالثاً العالقة الرئيسية النقاط وكانت)  54.(اجلانبين
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 املقيمين الفلسطينيين جميع عن أيضاً بل فحسب نفسها عن نيابة ال األُخرى، العنف وأشكال اإلرهاب استخدام عن
 التحرير منظمة تقبل بأن إسرائيل مطلب ثانياً، ؛)اإلسالمي واجلهاد" حماس" ذلك يف بما أي( احملتلة باألراضي

 الفلسطينية التحرير منظمة تعدّل أن على إسرائيل إصرار ثالثاً،" وأمن؛ بسالم الوجود يف" إسرائيل حق الفلسطينية
 بيلين، فبحسب. أيضاً أساسي بدور هنا هولست قام وقد. الوجود يف إسرائيل حق تنكر التي املواد بإزالة ميثاقها،

 اخلطوط وكانت املتبادل، االعتراف إىل التوصل سبيل يف وخبرته طاقته بكل" النرويجي اخلارجية وزير ألقى
  )55."(ساخنة والقدس تونس مع الهاتفية

 غرار على املتبادل، االعتراف نص بشأن بأكملها املفاوضات عبء هولست حتمل النرويجية، املشاركة ناحية من
 إىل التحول لكن أشهر، بضعة منذ كمسهّل دورها عن النرويج تخلت فقد. استوكهومل يف جرت التي املفاوضات

 يف تغير حدث الوسيط إىل املسهّل من الدور يف التحول وبموازاة. املفاوضات هذه يف تاماً بدا النشيط التوسط
 هذا وتم. الفريقي العمل إىل يستند كان أن بعد املباشر الشخصي بأسلوبه هولست عليه يهيمن أصبح إذ النهج،
 املرحلة يف حمورياً كان الذي إيغالند، جان اخلارجية وزير نائب دور تضاءل الوقت تقدم مع لكن بالتدريج، التغير

 لقناة الرئيسي املنظم الرسن كان ذلك، غرار وعلى. يوليو/تموز أواخر بحلول تقريباً واختفى مطرد بشكل املبكرة،
 أوسلو قناة كانت فقد. املفاوضات سير على ويحافظ والضغط، واإلقناع واملداورة التحدث يتوىل كان إذ أوسلو،

 يف أهميتهما استمرار من الرغم وعلى. للعملية الرئيسيين الركنين ومنى هو وكان. وحياته مشروعه اخللفية
 ومع. األحداث مركز إىل متزايد بشكل هولست وتقدم. يجري ما حمور يعودا مل فإنهما العملية، واملسائل االتصاالت

 لوغب فمع. العالية املراهنات سياسة نتيجة حدث التغيير معظم إن إالّ  شك، دون من دورها أدت الشخصية عوامل أن
 وزير هولست وكان. األمور مقاليد وأوسلو وتونس القدس يف الكبار القادة تويل تزايد ذروتها، السالم عملية

 بين كبير اختالف وثمة)  56.(اآلخرين دور يتراجع أن الطبيعي من كان كبير بنشاط نفسه أشرك وعندما اخلارجية،
 ويف. احملادثات يف ويشارك نفسها املفاوضات يف يساهم كان إذ ومنى، الرسن عمل وأسلوب هولست عمل أسلوب
 الغضب ذلك أثار وقد. النقاط بعض يف للتنازل حان الوقت بأن توحي مالحظة الفلسطينيين سلم املراحل إحدى

 مساعدة الرئيسي هولست اهتمام يكن مل الواقع ويف)  57.(اإلسرائيليين جانب إىل يقف هولست أن يف والشكوك
 اآلن احملك على الشخصية مكانته وصارت. النرويجي والدور النرويجي السالم مشروع حماية وإنما اإلسرائيليين

 وكان أسبوعين، خالل التوقيع احتفال إتمام تريد املتحدة الواليات كانت فقد. سرية تعد مل النرويج قناة ألن
 االعتراف نص على االتفاق يتم مل ألنه توقيع دون من أوسلو مبادئ إعالن يمر أالّ على مصمماً  هولست

  )58.(املتبادل

 طلب سبتمبر،/أيلول أوائل ويف. كبيراً تقدماً حتقق مل أوسلو يف بالزا فندق يف املكوكية هولست دبلوماسية أن غير
 على أُخرى ماراتونية مفاوضات جلسة إجراء هولست من أراد حيث باريس، يف به االجتماع النرويجيين من بيرس

 من بكثير جناحاً أقل كانت اجللسة هذه أن غير. املضمون وسينغر سافير يقدم أن على الفلسطينيين، مع الهاتف
 احمللية النرويجية بالسياسة تتعلق ألسباب األقل على اتفاق، إىل للتوصل هولست ضغط فقد. استوكهومل جلسة
 تعزيز إىل اخلارجية السياسة يف جناح إحراز وسيؤدي عامة انتخابات حملة تشهد النرويج كانت( جزئي بشكل

 سياسة ينتهج بيرس كان: "مستعجلين غير اإلسرائيليين أن بدا لكن ،)إليه ينتمي الذي العمال حزب ومكانة مكانته
 موافقة الهاتفية املفاوضات من يومين خالل حتقق الذي الوحيد التقدم وكان)  59."(الفلسطينيين جتاه متصلبة
 وقبول ،"بها ومعترف آمنة حدود يف العيش" يف إسرائيل بحق لالعتراف املفضلة صيغته عن التخلي على عرفات

 دولة شرعية تؤكد أنها اإلسرائيليون رأى التي الصيغة وهي ،"وأمن بسالم الوجود" يف باحلق إسرائيل خيار
  )60.(إسرائيل
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 عدة على وانطوت سبتمبر/أيلول 10 – 9 يف عقدت باريس يف أخيرة جولة يف إالّ  املتبقية القضايا حتلّ  مل
 مع يتشاور عرفات وكان تونس، يف وعرفات عالء أبو وبين والقدس اإلسرائيليين املفاوضين بين هاتفية مكاملات

 فقد. الفلسطينية التحرير منظمة ميثاق األصعب القضية كانت. معه اجملتمعين للمنظمة التنفيذية اللجنة أعضاء
 كيفية هي العالقة املسألة لكن الوجود، يف إسرائيل بحق املتعلقة النصوص تعديل على فعالً املنظمة وافقت

 نافذة غير" صيغة اإلسرائيليون يريد حين يف ،"سارية تعد مل" عبارة تريد التحرير فمنظمة. النصوص هذه توصيف
)  61."(صاحلة تعد ومل اآلن نافذة غير" املواد بأن" التسووية" العبارة إىل التوصل تم النهاية ويف ؛"صاحلة وغير
 التحرير منظمة على أن صيغة عن تتزحزح مل فإسرائيل. والعنف التحرير بمنظمة يتعلق املتبقي اخلالف وكان

 أيضاً  تطالب إسرائيل وكانت"). رفض" كلمة يريدون الفلسطينيون وكان( واإلرهاب العنف عن" التخلي" الفلسطينية
 يف الفلسطينيين جميع عن فضالً  املنظمة أعضاء يرتكبها التي العنيفة األعمال عن املسؤولية املنظمة تتحمل بأن

 يتم ومل هذا، إصرارها عن تراجعت إسرائيل أن غير. االنتفاضة إنهاء إىل تدعوهم رسالة منها تريد كما األراضي؛
 أن على تنص هولست إىل عرفات من أُخرى رسالة صيغت ذلك، من وبدالً. النص يف األراضي يف الفلسطينيين ذكر

 تطبيع إىل تؤدي التي اخلطوات يف املشاركة إىل" األراضي يف الفلسطينيين ستدعو الفلسطينية التحرير منظمة
: رسائل ثالث مسودات وضع تم اجللسة، نهاية ويف)  62.(واإلرهاب العنف") نبذ" من بدالً " (رفض"و" احلياة

 بإسرائيل، املنظمة فيها تعترف التي رابين إىل عرفات ورسالة هولست، إىل عرفات من آنفاً املذكورة الرسالة
 بعد هولست إىل رابعة رسالة بيرس يكتب أن وتقرر. باملنظمة إسرائيل فيها تعترف التي عرفات إىل رابين ورسالة

)  63.(سرية تبقى أن على مفتوحة، القدس يف الفلسطينية املؤسسات بإبقاء بالسماح إسرائيل تُلزم التوقيع حفل
 يوقّع كي إسرائيل إىل مضوا ثم عرفات يوقّعهما كي تونس إىل الرسالتين النرويجيون حمل اجللسة، انتهاء وفور
  .الفلسطينية التحرير بمنظمة االعتراف رسالة رابين

 مازن، وأبو بيرس جانب من 1993 سبتمبر/أيلول 13 يف واشنطن يف املبادئ إعالن توقيع كبير احتفال يف تم
 حديقة يف ورابين عرفات بين الشهيرة" املصافحة" كان احلدث أن غير. التحرير منظمة قيادة يف الثاين الرجل
 يحلو كان كما – تفاؤيل منظور من وهو. املبادئ على تمهيدي اتفاق من أكثر أوسلو اتفاق يكن مل. األبيض البيت

 غزة يف ذاتي حكم جانب إىل األرض على قاعدة التحرير ملنظمة يقدم إذ بداية، نقطة – إليه النظر للنرويجيين
 يف شيء هناك يكن مل لكن)  64.(إيغالند جان رأى كما كاملة، حرب من خير ناقص فسالم. الصغيرة أريحا ومدينة
 غموض لكن عابر، بشكل 338و 242 األمن جملس قرارا وذُكر. املستقبل يف فلسطينية دولة إىل يشير االتفاق

 الوضع مفاوضات إىل للخالف واملثيرة اإلشكالية القضايا كل تأجيل وتم. التفسيرات من كثيراً  يتيح القرارين
 تخلى االتفاق، إىل الطريق ويف. مهم تنازل ذكرها جمرد أن اعتبرت إسرائيل أن من الرغم على النهائي،

 يف قدمتها التي التنازالت من كثير عن تراجعت فقد إسرائيل أمّا. االبتدائية مطالبهم من كثير عن الفلسطينيون
 نفسه الزمني اجلدول بينما املستقبل، إىل الصعبة املسائل فيه أرجئت زمني جدول هو تبقى وما. األوىل اجلوالت

 اجلدول فإن الطرفين، بين القوى تكافؤ عدم إىل ونظراً . الطرفين بين املتبادلة والثقة اإليمان على تماماً  يعتمد
 على كبير حد إىل يتوقف – املبادئ إعالن عليها نص كما بأكملها للعملية املستقبلي لتطوروا – جوهره يف الزمني

  .الفلسطيني لألداء اإلسرائيلي" التقويم"

  القوى تكافؤ وعدم النرويج دور

 ويوجد. نفسها العملية تطور إىل الرجوع دون من مغزى ذي بشكل السالم عملية يف النرويج دور حتليل يمكن ال
 قومي أمن أجندة ولديها األقوى، الطرف هي فإسرائيل. العملية هذه صلب يف اجلانبين بين القوى تكافؤ عدم

 يف لدولة قوية رؤية لديهم أن من الرغم فعلى الفلسطينيون، أمّا. التنازالت من كثير تقديم يف ترغب وال واضحة،
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 التحرير منظمة تعرض لتجنب مهمة تنازالت لتقديم مستعدين كانوا وبذلك األضعف، الطرف فهم املستقبل
  الوضع؟ هذا يف النرويجيون يمتلكه كان الذي املناورة مقدار هو فما. التهميش من ملزيد الفلسطينية والقضية

 كان الثالث الطرف لتدخل التسهيلي النموذج أن يف شك وال البداية، يف مسهّلين أنفسهم النرويجيون الفاعلون اعتبر
 فرض النفساين، احمللل غرار على املسهّل، يحاول ال" النموذج، هذا ظل ويف. العملية من األوىل املراحل يف سائداً

 ثم وأطره النقاش شروط يعدّ  فهو. التواصلية القوة شبح يتوسل الساحر، مثل مثله فاملسهّل،. اخملتلفين على حل
  )65."(التواصل حالة حلماية املصممة التسهيلية األساليب كل يستخدم

 ألن وقع أوسلو باتفاق املرتبطة املشكالت من كثيراً أن اعتبار يمكن إذ. بالضبط اخللل يثير ما هو هذا أن غير
 فقد. العشرين القرن يف استعصاء الدولية الصراعات أكثر من صراع حل عبء حتملت القدرة عديمة تسهيل عملية

 السؤال طرح يمكن لذا. دولية مسؤولية السابق يف يعتبر كان ما بعبء الصغيرة، املسهّلة الدولة النرويج، نهضت
 العالقة ملأسسة املالئمة القناة" احلميمة األسرية العالقة" على القائم النرويجي التسهيلي النموذج كان هل: التايل

 فيه هُمشت الذي العام الوضع تكوين يف النرويجي التسهيل ساعد وهل الفلسطينية؟ التحرير ومنظمة إسرائيل بين
  )66(املصير؟ بتقرير الفلسطينية املطالب

 وانعدام. األطراف بين القوة تكافؤ عدم عن الناشئة املشكالت يعالج ال أنه خطورة التسهيلي النهج عيوب أكثر من
 تواصل بوجود وهم خلق تستطيع التسهيلية فاملهمة. مذهل اإلسرائيلية – الفلسطينية احلالة يف القوة تكافؤ

 تكافؤ لضمان وسعهم يف ما بذلوا النرويجيين إن بل. اخلصوم بين باملساواة إحساس خلق وتستطيع .حقيقي
 السيارات والفلسطينيين لإلسرائيليين فقدموا. اللوجستية الترتيبات يف املساواة حتقيق على حرصوا فقد. العملية
 العملية تكافؤ ومكّن. الغالب يف نفسه والطعام العروض، لتقديم نفسه والوقت نفسها، الفنادق وغرف نفسها،

 هذا خلق كان هل لكن. اإلسرائيليين نظرائهم مع املساواة وبالتايل بالقوة، الشعور من الفلسطينيين املندوبين
 توازن انعدام طغيان حاالت يف املالئم النهج هو التسهيل وهل سلمية؟ تسوية حتقيق يف مفيداً العملية يف التكافؤ
 النرويج أمام فرصة هناك يكن مل للمسهّل؟ الوضع هذا مثل يوفره الذي املناورة وجمال الدور هو وما القوى؟
. األرض على القوة تكافؤ عدم حيال شيء أي فعل وسعها يف يكن ومل. فيها راغبين غير طرفين على احللول لفرض

 يكن ومل. املتحدة الواليات مثل عظمى قوة أي قوي، وسيط سوى به يقوم أن يمكن ال الثالث للطرف الدور هذا ومثل
  .النرويج إىل بالنسبة ممكناً الدور مثل

 النرويجيين ألن أيضاً يكن ومل. مساعدتها يف الرغبة أو إسرائيل، مع التعاطف يمليه النرويج دور يكن مل لذا
 انطالقاً دائماً النرويج عملت فقد: النتيجة تختلف مل ذلك مع. املطروحة اإلسرائيلية املواقف من كثير مع متوافقون

 اخملاوف الستيعاب اخللف إىل ومالت اإلسرائيلية،" احلمر اخلطوط" أمام وانحنت اإلسرائيلية، الفرضيات من
 كان: العملية يف دورها حلماية الوحيدة الطريقة أنه هو املوقف هذا يف الرئيسي والسبب. اإلسرائيلية األمنية

 وكانوا. كمسهّل بدورهم األقوى الطرف بقبول شيء كل وقبل أوالً يحظوا أن عليهم أن جيداً يعرفون النرويجيون
 والدور – احملادثات وأن اتفاق، إىل للتوصل الوحيدة الطريقة هو اإلسرائيلية للقواعد وفقاً اللعب أن أيضاً يعرفون

 على كان" روس، دنيس أشار وكما. مهماً اإلسرائيليون يعتبره ملا الفلسطينيون يذعن مل إذا ستتوقّف – النرويجي
 كان القوى، تكافؤ عدم إىل فنظراً )  67."(اتفاق إىل التوصل يتم لن ذلك وبخالف. اإلسرائيلي املوقف قبول النرويج

 إقناع أساساً يعني وذلك. بالدور القيام اختارت وقد. البتة دور بأي تقوم أالّ أو الدور بهذا تقوم أن النرويج على
 يطرحها التي املواقف وبقبول جهة، من إسرائيل من مقبولة تكن مل التي املواقف عن بالتخلي التحرير منظمة

  .أُخرى جهة من اإلسرائيليون



  23، ص )2005 فيرخ( 64، العدد 16المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية تالاقم

 

12 
 

 إىل بالنسبة االثنين تمتلك كانت لكنها. بإسرائيل يتعلق فيما تستخدمها عصيّ أو جزر النرويج لدى يكن مل
 هي واجلزرة. باالتفاق يتمسكوا مل إذا السالم فرص سيدمرون الفلسطينيين بأن احملاجة هي فالعصا. الفلسطينيين

 تعرض أن أيضاً النرويج وسع يف وكان. إسرائيل من االعتراف كسب أو فلسطين، يف قدم موطئ على احلصول
 التحرير منظمة قبلت إذا – أيضاً الدويل اجملتمع بقية من بل فحسب الغنية النرويج من ال – االقتصادية املساعدة

 عملية ستدفع النرويجيون، رأى كما ستنطلق، التي احملركة القوى فإن وعندئذ. إسرائيل تطرحها التي باملقترحات
  .الفلسطينيين مصلحة يف سيكون وذلك األمام، إىل السالم

 هناك وليس. جداً خمتلفة الطرفين مع التفاعل عمليات كانت فقد. النتائج من كثير االبتدائية الفرضيات قبول تال
 مفاوضي تبليغ أو الفلسطينية، النظر وجهة برؤية اإلسرائيليين إلقناع نرويجية حماوالت بوجود توحي أدلة

 تكون قد التي املضادة االقتراحات هي ما أو اإلسرائيلية، املواقف يف" اللين" بعض وجود بإمكان التحرير منظمة
 يف اإلسرائيليين، إىل املشورة يقدمون ورفاقه هولست كان العملية، نهاية عند الهاتفية املفاوضات ويف. مثمرة

 أن شك دون من يمكن كان اإلسرائيلية، باخلبرة التفاوضية خبرتها مقارنة يمكن ال التي التحرير، منظمة أن حين
 يأتوا؛ أن منهم اإلسرائيليون يريد عندما يأتون النرويجيون كان. تونس يف الدوليين املستشارين وجود من تستفيد
 أراد ما املتحدة الواليات وبلّغوا إليهم؛ ينقلوه أن منهم اإلسرائيليون يريد ما الفلسطينيين إىل ينقلون وكانوا

 طلبت ،1993 مايو/أيار يف املفاوضات مستوى رفع وبعد. حددوه الذي الوقت ويف لها إبالغه منهم اإلسرائيليون
 املفاوضات إن القول حد إىل ووصلوا املفاوضات، عن إضايف شيء أي واشنطن يبلّغوا أالّ النرويجيين من إسرائيل
 باإلساءة خماطرين( حلفائهم أوثق عامدين وضللوا لذلك، النرويجيون وأذعن. ذلك حدث ما إذا برمتها ستنتهي

  )68).(إليه

 من ويتضح. أيضاً النرويجية املواقف يف األوضاع هذه يف تسوية إىل التوصل التزام يؤثر أن احملتم من كان
 بذلك عاكسين تسوية، إىل التوصل يف تأخير أي حدوث مسؤولية الفلسطينيين حمّلوا النرويجيين أن الوثائق
 أجل من السالم عملية يف االنخراط النرويجيين رجوا الذين هم الفلسطينيين أن من الرغم وعلى. اإلسرائيلي املوقف

 يف كافية رغبة يبدون ال وأنهم املفاوضات يبطئون بأنهم أنفسهم الفلسطينيون هؤالء اتُّهم فقد تعزيزها،
 تغييرات تونس، يف أجروها التي املشاورات بعد العائدون التحرير، منظمة مفاوضو أدخل وعندما)  69.(السالم

 عرقلة"و سابقة اتفاقات عن لتراجعهم النرويجيون أنّبهم اإلسرائيليون، طرحه الذي غريفشيم مبادئ إعالن على
 إعالن مشروع عن جذري بشكل تراجعوا عندما اإلسرائيليين على بالضبط نفسها التهم إطالق يمكن وكان". العملية
 خطوطاً" تعكس أنها اعتبار على اإلسرائيلية" املعدلة املطالب" لـ األعذار قدمت ذلك من وبدالً . سارسبورغ مبادئ

 كانت إذا أنه إىل اإلشارة من بد ال أنه غير. اتفاق إىل التوصل يتم لن ذلك دون ومن. بها والقبول تفهمها يجب" حمراً
 على واملنظمة النرويج قبلت فقد. التحرير منظمة حال هو فكذلك اإلسرائيلية، للفرضيات وفقاً تفاوض النرويج

  .اإلسرائيلية الشروط السواء

 يؤمنون وكانوا. النزاع حلل تسهيلية مقاربة واتباع احلوار خالل من نتائج حتقيق النرويجيون أراد اخلتام، يف
. األوسط الشرق يف دائم سالم إىل تؤدي أن يمكن اإليجابية التطورات وأن الثقة، بناء يمكن وأنه التدرج، بمبدأ

 هذه كانت ربما. األمام إىل العملية ستدفع عكسها يمكن ال التي للسالم احملركة القوة بأن يؤمنون وكانوا
 إقامة أرادوا فقد. أهدافهم لتحقيق كبيرة جهوداً  بذلوا النرويجيين لكن التفاؤل، يف مفرطة السلمية االستراتيجيا

 الهدف يف النجاح بعض أصابوا وقد. للنرويج دويل دور على واحلصول والفلسطينيين اإلسرائيليين بين السالم
 فقد. الكبار العامل زعماء إىل النرويجيين وصول فرص وازدادت ،"للسالم عاصمة" بمثابة أوسلو أصبحت: الثاين
)  70(العامل، أنحاء كل يف النزاعات حل يف املساهمة ،"الكبيرة البركة يف الصغيرة السمكة" وهي النرويج، من طُلب
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 وكثير السابقة، ويوغسالفيا وكولومبيا وقبرص النكا وسري والسودان غواتيماال يف السالم عمليات يف واشتركت
  .النرويجيين إىل بحاجة اجلميع أن وبدا. غيرها

 اجلهود من أعوام ثالثة فبعد والفلسطينيين، اإلسرائيليين بين السالم وهو األول، النرويج هدف إىل بالنسبة أمّا
 يلوح وال سالم، إىل التوصل يتم مل لكن)  71.(اإلضافية االتفاقات من عدد وتوقيع بأكملها عملية رسم تم املكثفة
 ال والنرويج. قوية عضالت إىل يحتاج املهمة هذه إجناز أن الواضح من يبدو الوراء، إىل وبالعودة. األفق يف السالم
 يحققها أن يمكن التي النتائج تزيد لن القوى، يف الكبير التكافؤ انعدام حاالت يف أنه ويبدو. منها شيئاً  تمتلك
 تمتلك عظمى، قوة طريق عن إالّ  أُخرى نتيجة حتقيق يمكن وال. القوي الطرف به يسمح عما القوة إىل يفتقر مسهّل

  �.والفلسطينيين اإلسرائيليين بين دائم سالم لتحقيق استخدامها يف والرغبة القوية العضالت
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