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 ندوة سفٌر منظمة التحرٌرالفلسطٌنً

 فً شهر نوفمبرفً بناٌة هندسة 01ٌوم الجمعة  0411عقدت الندوة فً ساعة                     

اء الجوي و اشتراكاً فٌها معن رشٌد ارٌكات، ممثل رئٌسً منظمة التحرٌرالفلسطٌنً المٌكانٌكٌة والفض

الندوة كانت تحت رعاٌة عشر سوسر، استاذ التارٌخ بموشٌه داٌان و استاذ زائر اسرائٌلً . لالمرٌكا

 لجامعة ارٌزونا و اٌضاً الدكتور

قبل تعٌٌنه فً منصب . ارٌزوناتشرلس سمٌث استاذ تارٌخً فً قسم دراسات الشرق االدنى بجامعة 

 منظمة التحرٌر الفلسطٌنًممثل رئٌسً خدم سعٌد ارٌكات فً قسم شؤون المفاوضات فً رام ّللاه ل

قبل . 0887التحق ارٌكات بقسم شؤون المفاوضات الفلسطٌنٌة منذ عام . كرئٌس نائب الحدعشر سنة

فً القدس و كان على  منظمة التحرٌر الفلسطٌنًخدماته فً قسم شؤون المفاوضات كان ممثل فً مقر 

اشترك ارٌكات فً متعددة مفاوضات السالم فً سنوات . بمدرٌد 0880الفرٌق التنفٌذي فً مؤتمر سالم 

 0876ارٌكات حصل على الماجستٌر إدارة االعمال فً سنة . لفةفً اماكن مخت 0887، 0886، 0885

من الجامعة الدولٌة الغربٌة و حصل على الباكلورٌوس فً التموٌل من جامعة والٌة ارٌزونا عام 

0872 . 

   

تركزت الندوة على مفاوضات الفشلة و . منظمة التحرٌر الفلسطٌنًالقى خطاباً ارٌكات ممثالً       

 بٌل كلٌنتونحدثت اتفاقٌة أوسلو بٌن محمود عباس و إسحق رابٌن بالوسٌط . اسباب فشل اتفاقٌة أوسلو

بدأت ارٌكات قائأل إن كان هناك كثرة االساطٌر و المشاكل التً نجمت عن تفكٌك اتفاقٌة .  0882عام 

 .ضات اثناء السنوات التالٌة بعد االتفاقٌةأوسلو و تسببت هذه اساطٌر فً فشل المفاو

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%84_%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86
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برغم أن  كان من المفروض . المشكلة االلى التً سببت فً الفشل كانت طبعٌة انتقالٌة االتفاقٌة       

و كانت .  تسهل طبعٌة انتقالٌة االتفاقٌة كان هناك االنفصال بٌن الجنبٌن نجم عن الطبعٌة االنتقالٌة

ظننت كل االطراف ان ٌساعد الغموض على تفسٌر االتافاق ولكن .  المشكلة الثانٌة غموض االتفاقٌة

فالمشكلة الثالثة كانت عدم اجهاز الحق او وجود جانب . الغموض ادى الى خالفات متعددة بٌن االطراف

. الخٌر لتنفٌذ قرارات االتفاقٌةو اخر المشكلة كانت غٌاب الموعد ا.  محاٌد الشراف على تطبٌق االتفاق

 .  لقد ادت هذه المشاكل المثكورة الى فشل االتفاقٌة

قال . باالضافة الى اامشاكل فً االتفاق كان هناك اربعة اساطٌر التً ساهمت الً تفكٌك االتفاق          

 .ارٌكات ان جئت االساطٌر من اشاعات اسرائٌلٌة

كان ٌوجد عدٌد الدولة . عارضة الفلسطٌنٌة على االتفاقٌة اوسلوو االسطورة االلى كانت اسطورة الم 

. المعارضة على اجزاء االتفاق وبما فٌها المجتمع الدولً و االمم المتحدة و اوروبا و الوالٌات المتحدة

السلطة الفلسطٌنٌة مجرد ارادت .  االسطورة الثانٌة كانت انذار اخٌر فلسطٌنً بشأن تجمٌد المستوطنات

االسطورة الثالثة كانت تؤثر االتفاقٌة على قطاع سغٌر من االرض فً .  مسك اسرائٌل بالتزاماتهاان تلت

تابع للسلطة الفلسطٌنٌة وفقاً لتفاقٌة جنٌف من عام % 0.7ولكن هذا .  بالمئة  0.7-الضفة الغربٌة 

المستوطنات  و اخر االسطورة كانت ائتالف بنٌامٌن نتنٌاهو ضٌف و هو لم ٌستطع ان ٌخمد.  0838

 .   بدون جروح ائتالفه

أتفق مع ارٌكات ولكن ٌضع اللوم معظم االمركرٌٌن على السلطة الفلسطٌنٌة و هم غٌر            

المحتلة، رجوع  القدسهذه االتفاقٌة هى معقدة و تتكون من القضاٌا الكثرة، بما فٌها  أعتقد. موافقٌن

الزم ٌكون تسوٌة .  ، المستوطنات االسراٌئلٌة، الترتٌبات األمنٌة، و الحدود و الحصارالالجئون

محتلة و تسمع السلطة الفلسطٌنٌة عن تساعد مواطنها ٌنبغً ان االسرائٌل تنسحب من اراضً . الجانبٌن

هذه االنشاطة االسرائٌلٌة تستفز عنف الفلسطٌنٌٌن و اٌضاً عنف . و ترتفع الحصار على قطاع غزة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6
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و الزم تفرض السلطة الفلسطٌنٌة اجراءات االمنٌة على المتشددٌن و المتطرفٌن داخل قطاع . المجاهدٌن

 .       سٌستقر الوضع و ٌتحقق االتفاقٌة الناجحة الجانبٌنو حسب تحت هذه االوضاع . غزة

 


