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تـقـديـم

يسّر مركز الزيتونة أن يقدم للقارئ الكرمي هذا الكتاب الذي يشمل أعمال حلقة النقاش 
التي أقامها املركز في بيروت على مدى يومني بعنوان "منظمة التحرير الفلسطينية: تقييم 
التجربة وإعادة البناء". وقد شارك في احللقة نـحو ثمانني خبيرًا ومتخصصًا ومهتمًا 
بالشأن الفلسطيني، ناقشوا 16 ورقة عمل عاجلت جتربة منظمة التحرير وآفاق إعادة 
بنائها من زوايا مختلفة وخصوصًا من وجهة نظر القوى والفصائل الفاعلة على الساحة 

الفلسطينية.

وقد أضيف لهذا الكتاب أبرز املالحظات والتعليقات التي أبداها املناقشون، وكذلك أبرز 
الردود والتوضيحات التي ذكرها مقدمو األوراق.

نأمل أن ُتسهم هذه األوراق في زيادة الوعي بتجربة منظمة التحرير، وفي التعجيل في 
ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، مبا يحقق وحدته الوطنية ومبا يعينه على حتقيق أهدافه 

في احلرية والتحرير واالستقالل.

احملرر واملدير العام       

        د. محسن صالح
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التمهيد

كلمة االفتتاح
د. محسن صالح1

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرات السيدات والسادة، األساتذة والزمالء األفاضل،

مرحبًا بكم في حلقة نقاش التي يتشرف مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات لعقدها 
حتت عنوان "منظمة التحرير الفلسطينية - تقييم التجربة وإعادة البناء".

يأتي عقد هذه احللقة في الذكرى الثانية واألربعني إلنشاء منظمة التحرير الفلسطينية، 
تلك املنظمة التي نشأت سنة 1964 والتي سعت إلى التعبير عن الهوية الوطنية الفلسطينية، 

وعن إرادة الشعب الفلسطيني في احلرية والتحرير والعودة واالستقالل. 

عندما نشأت منظمة التحرير لم تكن الضفة الغربية وال قطاع غزة حتت االحتالل، ولذلك 
كان هدفها حترير األراضي الفلسطينية غرب الضفة الغربية أو فلسطني احملتلة سنة 
1948. كان امليثاق القومي وامليثاق الوطني الفلسطيني واضحني وحاسمني في تأكيد 
حق الشعب الفلسطيني الكامل في أرضه املباركة من النهر إلى البحر، وفي اعتبار الكفاح 

املسلح طريقًا وحيدًا للتحرير، وفي اعتبار إسرائيل كيانًا عنصريًا يجب أن يزول.

وقد متكنت منظمة التحرير الفلسطينية من احلصول على صفة املمثل الشرعي والوحيد 
للشعب الفلسطيني سنة 1974 وحققت نتائج ومكاسب واسعة على صعيد االعتراف 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(  املدير العام ملركز الزيتونة للدراسات واالستشارات.
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الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني. ونقف اآلن بعد 42 عامًا لنجد أمامنا حصاَد جتربة ثرية 
مليئة باخلبرات والتجارب والدروس والعبر، خبرات زاخرة بصفحات النضال والبطولة 
والعداوة  الصداقة  ألوان  أحيانًا  فيها  تختلط  غنية  لوحة  وتشكل  اإلحباط.  ومبرارات 
وأمامنا مسار  نقف  واإلخفاق.  اإلنجاز  وألوان  والهبوط،  الصعود  وألوان  واخلصومة، 
طويل بدأته منظمة التحرير من املطالبة بالتحرير الكامل وبالالءات الثالث، ثم انتقلت إلى 
برنامج النقاط العشر، ثم إلى إعالن الدولة واالعتراف بقرار 242، ثم إلى اتفاقية أوسلو، 
ثم إلى انعقاد املجلس الوطني احلادي والعشرين سنة 1996 الذي صادق على إلغاء بنود 
أساسية وجوهرية في امليثاق الوطني الفلسطيني، ليشكل بذلك مسارًا جديدًا أو هوية  

جديدة للمنظمة.

سيداتي وسادتي نعقد مؤمترنا هذا، وموضوع إعادة بناء منظمة التحرير هو من أهم 
املواضيع الساخنة على الساحة الفلسطينية. نعقده والشعب الفلسطيني أمام مفترق 
طرق، عليه أن يقرر: إما املضي في عملية إصالح البيت الفلسطيني والوصول إلى برنامج 
وطني فلسطيني جامع، واالتفاق على التداول السلمي للسلطة، وحرمة الدم الفلسطيني، 
وحتقيق أقصى درجات  الشفافية، واستغالل كافة الطاقات من كافة االجتاهات، لتحقيق 
تعبئة وطنية حقيقية في مواجهة املشروع الصهيوني؛ وإال فإن الوضع الفلسطيني سيقع 
في مزيد من التدهور والتراجع، وسيستفيد منه الطرف اإلسرائيلي في فرض شروطه، 

وفي بناء حقائق جديدة على األرض.

وفي هذا اإلطار فال بد أن نؤكد على أهمية أن تعود فلسطني وقضية فلسطني لتأخذ 
ُبعدها العربي وُبعدها اإلسالمي، في ضوء عالقة يشارك فيها العرب واملسلمون، بل وكل 
إنسان محب للعدالة واحلرية في حتمل مسؤولياتهم جتاه هذه القضية. تنعقد هذه احللقة 
بينما ُتعقد في فلسطني جلسات احلوار الوطني الفلسطيني والتي نتمنى للمشاركني فيها 

كل توفيق ونجاح.

بالدراسات  الزيتونة مركز دراسات مستقل  يهتم  أيها السيدات والسادة إن مركز 
اإلستراجتية واملستقبلية، ويعطي للشأن الفلسطيني أولوية كبيرة. ونـحن هنا عندما نقيم 
حلقة نقاش، إمنا نسعى إليجاد مناخات وأجواء للقاء علمي أكادميي وموضوعي يجتمع 
فيه العلماء واخلبراء والباحثون من كافة االجتاهات، ليتداولوا بحرية وبآفاق مفتوحة هموم 
األمة وقضاياها املختلفة، وليس لدينا ضوابط على ذلك سوى الوالء واإلخالص ألرضنا 
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ووطننا وشعبنا وقضايا أمتنا، وعلى أن يكون حوارنا بناًء بعيدًا عن جتريح األشخاص 
والهيئات. نـحن متأكدون أنه يتوفر في شعبنا وأمتنا طاقات هائلة من املفكرين والباحثني 
واملبدعني، ممن جتب االستفادة منهم ومن علمهم واالستماع إلى آرائهم دون أحكام 
مسبقة ودون تصنيفات ظاملة. وال شك أننا قد نختلف مع بعضنا البعض في بعض النقاط 
أو في كثيرها، ولكن ما هو مهم أن نوظف هذا االختالف ليكون اختالف تنوع وليس 
اختالف تضاد، وإلى أن  يكون اختالفًا يكشف الزوايا املختلفة لألشياء وال يضرب بعضه 

بعضاً.

وُمقدمي  الضيوف  السادة  ونشكر  دعواتنا  وقبولكم  الكرمي،  لكم جمعكم  إننا نشكر 
األوراق وخصوصًا من جتشم عناء السفر من مصر واألردن والكويت وبريطانيا، ومرة 
أخرى نتمنى لكم حلقة نقاش علمية مثمرة لعلها تؤدي إلى أن يأخذ األكادمييون والباحثون 

دورهم في خدمة أوطانهم وأمتهم.

ويسرني في اخلتام أن أعلن للحضور الكرمي عن صدور التقرير االستراتيجي الفلسطيني 
لسنة 2000 - 2005 وهو تقرير سنوي يصدر عن مركز الزيتونة ويشارك في كتابته 
وحتريره واإلشراف ع ليه نخبة من العلماء والباحثني واملتخصصني، حتى يكون تقريرًا 

تستفيد منه الساحة الفلسطينية في استشراف مستقبلها وقضاياها.

سيداتي وسادتي شكرًا حلسن إصغائكم، ويسرني إعالن بدء أعمال حلقة النقاش.

كلمة اإلفتتاح






