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ــطاء  ــني والنش ــني واملثقف ــن الباحث ــدد م ــاالت لع ــن املق ــة م ــاب مجموع ــم الكت يض
بالنضــال  إميانهــم  فــي  يشــتركون  الذيــن  واألجانــب،  والعــرب  الفلســطينيني 

الفلســطيني الرامــي لتحريــر فلســطني مــن االســتعمار. 

ال ميكــن قــراءة هــذا اإلنتــاج كمــادة بحثيــة بقــدر مــا هــو توثيــق وشــهادات لتجــارب 
النضــال الفــردي، وســياقاتها. مــن هنــا، يأتــي هــذا الكتــاب كمحاولــة لربــط 

ــامل. ــرر الش ــرة التح ــات، بفك ــرة للقطاع ــة، العاب ــة الفردي ــهامات النضالي اإلس

يقــع الكتــاب فــي 566 صفحــة، وينقســم إلــى أربعــة أجــزاء: اجلــزء األول بعنــوان: جــذور 
ــارب  ــاول التج ــي تتن ــالت الت ــن املداخ ــة م ــى مجموع ــتمل عل ــرر، ويش ــات التح وذكري
ــار إلــى الذكريــات فــي املهجــر، إلــى الكتابــة  الشــخصية فــي العمــل مــن علــم اآلث
فــي املســاحات الفارغــة. واجلــزء الثانــي بعنــوان: الوجــوه العديــدة للمقاومــة، ويضــم 
ــيحية  ــة املس ــا الرؤي ــة، منه ــال واملقاوم ــكال النض ــي أش ــارب ف ــن التج ــة م مجموع
للتحــرر لــأب مانويــل مســلم، واحلــركات التضامنيــة العامليــة مــع فلســطني، وظاهــرة 
ــزء  ــرار. واجل ــدة ج ــجون خلال ــل الس ــود داخ ــة والصم ــدس، واملقاوم ــي الق ــات ف املرابط
ــكال  ــول أش ــالت ح ــم مداخ ــم، ويض ــة والتعلي ــرر والثقاف ــي التح ــوان: ف ــث بعن الثال
مختلفــة مــن النضــاالت، تــدور حــول الروايــة والذاكــرة، والســياحة املقاومــة والنســيج 
وفــن التطريــز، وأغانــي التحريــر، والســينما، كأشــكال ثقافيــة مقاومــة عابــرة للحــدود 
ــن،  ــني والتضام ــة والتمك ــر، السياس ــي التحري ــوان: ف ــع بعن ــزء الراب ــات. واجل والهوي
ويضــم مداخــالت حــول الصــراع الدولــي مــن أجــل فلســطني، ودور العمــل اخليــري فــي 
التمكــني والصمــود، والنضــال الفلســطيني فــي أراضــي داخــل 48، مــن أجــل احلقــوق 

واملســاواة، ودراســة العــدو مــن خــالل مراكــز البحــث. 

يتــوزع املشــاركون فــي هــذا الكتــاب بــني أكادمييــني وباحثــني، مثــل حمــدان طــه فــي 
علــم اآلثــار، ومــازن قمصيــة فــي األحيــاء وقضايــا التنــوع احليــوي، ومؤرخــني كجونــي 
منصــور وإيــالن بابيــه، وغــادة الكرمــي. وبــني نشــطاء سياســيني مــن الضفــة الغربيــة 
ــدة جــرار، ومــن أراضــي داخــل الفلســطيني 1948 حنــني الزعبــي وعــوض عبــد  كخال
الفتــاح، ونشــطاء وفنانــني مثــل رمي تلحمــي، وفــرح نابلســي، وجيهــان الفــرا، ونشــطاء 
وأكادمييــني فــي الــدول الغربيــة، يقــودون حمــالت املقاطعــة ضــد املنتجات واملؤسســات 
ــتر،  ــورا ليس ــة ون ــري بالط ــه، وتي ــالن بابي ــاملرز، وإي ــان تش ــرائيلية، كج ــة اإلس األكادميي

وغيرهــم.
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يذهــب محــرر الكتــاب، إيــالن بابيــه، فــي مقدمتــه، إلــى اعتبــار أن احلكــم علــى جنــاح 
أو فشــل النضــال الفلســطيني اليــوم، غيــر واقعــي، فــي ظــل اســتمرار هــذا النضــال، 
ــع  ــي تق ــة، الت ــارب الفردي ــراءة التج ــم وق ــى فه ــاب إل ــروري الذه ــن الض ــه، فم وعلي
فــي ســياقات جماعيــة، كــون هــذه القــراءة التفكيكيــة ضروريــة لفهــم الســياقات 

العامــة واالطــالع علــى مســارات ومــآالت هــذا النضــال املســتمر. 

اجلزء األول: جذور وذكريات التحرر

يســتعرض هــذا اجلــزء جتــارب شــخصية أشــبه بســرد ســيرة ذاتيــة ألصحابهــا، يتنــاول 
ــوان »التنقيــب فــي األرض  ــار مــن التحــرر الوطنــي بعن ــم اآلث حمــدان طــه موقــع عل
ــرب  ــي ح ــه ف ــن ذكريات ــاً وع ــا كان صبي ــه عندم ــن حيات ــث ع ــدأ باحلدي ــرة« ويب والذاك
ــن  ــزءاً م ــه ج ــح عمل ــف أصب ــار، وكي ــي اآلث ــاً ف ــح عامل ــف أصب ــاول كي ــم يتن 1967، ث

مقاومتــه للروايــة اإلســرائيلية وفــي الصــراع املســتمر علــى األرض، ويســرد طــه دوره 
ــراع،  ــن الص ــزء م ــخ كج ــور التاري ــرائيلية، وحض ــطينية اإلس ــات الفلس ــي املفاوض ف
وعــن إنشــاء دائــرة اآلثــار الفلســطينية عــام 1994. وفــي مقالتــه الصــراع للســيطرة 
ــودة،  ــم ع ــدم إبراهي ــك« يق ــب لغت ــر، راق ــل التحري ــعي ألج ــد الس ــة »عن ــى الرواي عل
جتربتــه عــن دور اللغــة واســتخداماتها فــي ســياقات وأحــداث مختلفــة بحيــث تكــّون 
جــزءاً مهمــاً فــي الصــراع علــى الروايــة فــي ظــل االنتشــار الواســع لوســائل اإلعــالم 
ــة  ــق التضامــن واملناصــرة العاملي ــرأي العــام، وحتقي ــى ال ــر عل ــة التأثي ــة، وكيفي احلديث

ــطينية.  ــة الفلس للقضي

أمــا قاســم عــزت علــي، فيتحــدث فــي مقالتــه عــن دور وســائل اإلعــالم باعتبارهــا أداة 
ــر فلســطني، مــن خــالل الفــرص التــي أصبحــت متاحــة أمــام الشــباب  ــة لتحري قوي
ــنوات  ــالل الس ــوداً خ ــا كان موج ــس م ــى عك ــر، عل ــت احلاض ــي الوق ــطيني ف الفلس
املاضيــة، ميكــن لوســائل اإلعــالم أن تصبــح أداة مــن أدوات التحــرر، ومــع حتــول الشــباب 
ملمارســة نشــاطهم مــن خــالل وســائل التواصــل االجتماعــي للتعبئــة ضــد التطهيــر 
ــا السياســية. وعــن  ــق القصــف املدمــر لغــزة، والتحــدث عــن القضاي العرقــي، وتوثي
أهميــة الــردود الســريعة جتــاه األحــداث فــي جميــع أنحــاء العالــم، وبــأن العالــم أصبح 
ــة،  ــن الرقاب ــل م ــطينية، بقلي ــة الفلس ــة للقضي ــة الكامل ــاهد القص ــمع ويش يس

وبطريقــة مجــردة وإنســانية. 

ــرار  ــو ش ــماء أب ــدث س ــني«، تتح ــني الالجئ ــطني ومتك ــر فلس ــو حتري ــا »نح ــي مقاله ف
ــروع  ــي مش ــوء ف ــن اللج ــطيني وأماك ــتات الفلس ــة الش ــن محوري ــهادتها ع ــي ش ف
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ــر، وتســرد جتربتهــا الشــخصية وجتربــة عائلتهــا فــي دول اللجــوء فــي الدفــاع  التحري
عــن القضيــة الفلســطينية. وعــن الذاكــرة ودورهــا، يقــدم أنــور مخلــوف جتربتــه عــن 
»النــادي الرياضــي الفلســطيني وحكايــة الفلســطينيني فــي دولــة تشــيلي«، وعــن دور 
النــادي فــي إعــادة تشــكيل اجملتمــع الفلســطيني، وعــن كيفية حفــاظ الفلســطينيني 
بعــد قــرن مــن الزمــان لهجرتهــم علــى هويتهــم الفلســطينية الفريــدة. بينمــا حتــاول 
غــادة الكرمــي فــي مقالتهــا »حملــة احلقــوق املتســاوية مفتــاح نهايــة الصهيونيــة« 
ــى  ــز عل ــرائيلية، وترك ــة اإلس ــات العنصري ــد املمارس ــاط ض ــرد النش ــالل س ــن خ م
ــأي شــيء ضــد  ــام ب ــي االســتقالل، مــع عــدم القي ــة آمــال الفلســطينيني ف أن تغذي
االســتعمار اإلســرائيلي لــأرض الفلســطينية، هــي جرميــة، وأن حملــة احلقــوق 
املتســاوية، التــي تطــرح رســالة بســيطة ومباشــرة يفهمهــا العالم بأســره، وتكشــف 
املراوغــة والتعميــم بشــأن النضــال الفلســطيني، وتقــوي مبــادرات الدولــة الواحــدة، 
ومــن الطــرق األســرع لتحقيــق مــا يتمنــاه الفلســطينيون. فــي مقالهــا »أخالقيــات 
التحريــر: فلســطني كشــكل للوجــود«، تقــدم رنــدة عبــد الفتــاح نظــرة للحيــاة التــي 
يعيشــها الفلســطيني مــن خــالل جتربتهــا الشــخصية، فــي بــالد املنفــى، بــني احليــاة 
اليوميــة، وااللتــزام جتــاه فلســطني كقضيــة عادلــة وأخالقيــة، وعــن دور العائلــة فــي 
تعزيــز شــعور االنتمــاء لفلســطني، مــن خــالل املتابعــة ملــا يــدور مــن أحــداث مــن خــالل 
اإلعــالم، وهــذا بــدوره ممارســة لفعــل أخالقــي يُبقــي فلســطني موجــودة داخــل األحداث 
الكبــرى، ومينــع مــن إلغــاء وجودهــا كقضيــة حتــرر مركزيــة. ويُختتــم اجلــزء األول مبقــال 
ســماح ســبعاوي »الكتابــة فــي املســاحات الفارغــة« وجتربتهــا عــن الكتابــة وأهميتها، 
ــة  ــل مقاوم ــن أج ــطينيني، م ــطني والفلس ــن فلس ــة ع ــص مجهول ــة قص ــي كتاب ف
اإلبعــاد واحملــو الصهيونــي، وعــن أهميــة النضــال ســواء داخــل فلســطني أو فــي بــالد 

اللجــوء، باملشــاركة فــي كافــة النشــاطات التــي تظهــر وجــه االحتــالل احلقيقــي. 

اجلزء الثاني: الوجوه العديدة للمقاومة

يســتعرض هــذا اجلــزء مــن الكتــاب مجموعــة مــن التجــارب الشــخصية فــي املقاومة، 
ــيحية  ــة مس ــن »رؤي ــلم ع ــل مس ــدث األب مانوي ــرائيلي. ويتح ــالل اإلس ــد االحت ض
ــن، وأن  ــى الدي ــد عل ــييس املعتم ــارج التس ــطني خ ــى أن فلس ــتأكيد عل ــرر« بالـ للتح
ــد  ــال ض ــرود، وأن النض ــعب مط ــروقة وش ــة أرض مس ــطينية قضي ــة الفلس القضي
ــي. ويتحــدث ســامي أمــني  ــي واملذهب ــة واالنتمــاء الدين ــالل خــارج األطــر الديني االحت
ــة  ــن أهمي ــرة« ع ــطني ح ــل فلس ــن أج ــة م ــة عاملي ــة تضامني ــو حرك ــان »نح العري
إشــراك احلكومــات واألطــراف واملؤسســات وشــبكات العمــل اجلماعــي فــي مشــروع 
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ــات  ــر واملؤسس ــة األط ــي كاف ــاون ف ــات والتع ــة التحالف ــة إقام ــن أهمي ــة. وع املقاوم
ــة  ــة قضي ــن بعدال ــي تؤم ــم، الت ــول العال ــية ح ــة والسياس ــركات االجتماعي واحل
فلســطني. أمــا هنــادي حلوانــي فــي مقالتهــا »نحــن املرابطــات: زرع بــذور املقاومــة فــي 
ــاط فــي القــدس، وعــن هــذا  القــدس احملتلــة«، فتســرد جتربتهــا الشــخصية فــي الرب
الشــكل مــن املقاومــة الــذي أخــذ يتحــول إلــى شــكل يومــي مــن أشــكال الصمــود 
فــي القــدس، ومــا حققــه مــن نتائــج ضــد سياســة اإلبعــاد والســيطرة اإلســرائيلية، 
ــة انخــرط بهــا  ــى ممارســة يومي ــي القــدس، إل ــاط ف ــة حتــول ظاهــرة الرب وعــن كيفي
ــل  ــخصية داخ ــا الش ــن جتربته ــدث ع ــرار فتتح ــدة ج ــا خال ــع. أم ــات اجملتم ــة فئ كاف
ــذي يحــاول  ــداً عــن اليــأس ال ــق األمــل بعي الســجون اإلســرائيلية وعــن إمكانيــة خل
الســجان خلقــه فــي نفــوس األســرى، فهــي تتحــدث عــن كيفيــة أن تقــاوم وتنتصــر 
داخــل الســجون اإلســرائيلية ضــد الســجان وقوانينــه، ضــد حــراس الســجن وإدارتــه، 
وأيضــاً مــن خــالل توظيــف الوقــت ومواجهــة التحديــات اليوميــة، ســواء فــي إعــداد 
الطعــام واملالبــس، أو فــي مواجهــة الروتــني، أو مــن خــالل انتهــاز الفــرص، وإحيــاء ذكــرى 
كل مناســبة مهمــة ســواء شــخصية أو جماعيــة. وعــن التعليم فــي الســجن باعتباره 
مــن أعظــم الوســائل وبــه يتحقــق االنتصــار. أمــا حــول »املقاطعــة الشــعبية وحركــة 
ــن  ــة ع ــال جمع ــدث جم ــات«، فيتح ــرض العقوب ــتثمارات وف ــحب االس ــة وس املقاطع
ــات،  ــرض العقوب ــا وف ــتثمارات منه ــحب االس ــرائيل وس ــة إس ــة مقاطع ــة حرك أهمي
ــم  ــطيني، وجعله ــعب الفلس ــل للش ــادة األم ــة، بإع ــة املقاطع ــازات حرك ــن إجن وع
ــي  ــم راج ــالل. ويختت ــد االحت ــم ض ــي كفاحه ــم ف ــوا وحده ــم ليس ــون أنه يدرك
الصورانــي هــذا اجلــزء باحلديــث عــن »الســعي مــن خــالل القانــون الدولــي للطعــن فــي 
قضيــة اللجــوء الفلســطيني« بالتركيــز علــى أن القانــون اإلنســاني الدولــي والقانــون 
الدولــي انبثــق مــن ويــالت احلــروب، وأن العالــم صــادق علــى هــذه القوانــني واالتفاقيــات، 
وأننــا كفلســطينيني ال ميكــن نبذنــا كأصــوات سياســية الســتخدامها. واملطلــوب هــو 
ــبة  ــاواة، ومحاس ــا باملس ــون، ومعاملتن ــاوي للقان ــق املتس ــل التطبي ــن أج ــال م النض

ــم االحتــالل.  إســرائيل علــى جرائ

اجلزء الثالث: في التحرير والثقافة والتعليم 

ــة  ــاول الثقاف ــي تتن ــالت الت ــن املداخ ــة م ــاب مجموع ــن الكت ــزء م ــذا اجل ــاول ه يتن
ببعدهــا املــادي والفلكلــوري، وأخــرى تتنــاول التعليــم ودوره فــي تعزيــز ثقافــة 
املقاومــة والتحــرر. تتنــاول غــادة عقيــل فــي مقالتهــا »العــام القــادم فــي بيــت دراس: 
اســتعادة روايتنــا وروايــة قصصنــا« دور القصــص فــي تشــكيل حياتهــا وعــن رحلتهــا 

 رؤيتنا للتحرير  أحاديث صريحة للقادة والمفكرين الفلسطينيين



عا مرا

 العدد 289

20
22

   
ف

ري
 خ

252

ــائل  ــي وس ــطينية ف ــة الفلس ــاول القضي ــة تن ــن كيفي ــم، وع ــى العال ــزة إل ــن غ م
اإلعــالم الغربيــة الرئيســية للوضــع فــي فلســطني، وتظهــر أن قصــة الفلســطينيني 
ــع. بينمــا تقــدم جيهــان الفــرا وجــان  وبطريقــة مــا، مفقــودة. وال تتشــابه مــع الواق
ــطيني«  ــود الفلس ــة والصم ــخ املقاوم ــة تاري ــرة: حياك ــني اإلب ــالل »ع ــن خ ــاملرز م تش
ــيلة  ــح وس ــع، أصب ــاق أوس ــى نط ــة 1948، وعل ــد نكب ــطيني بع ــز الفلس دور التطري
قيمــة للحفــاظ علــى الهويــة والتــراث الفلســطيني احلــي. وتتنــاول املقالــة مشــاريع 
التطريــز الفلســطينية التــي كان لهــا دور فــي تعزيــز الهويــة والثقافــة الفلســطينية، 
خاصــة فــي مقاومــة سياســات االســتحواذ التــي متارســها إســرائيل علــى الثقافــة 
الفلســطينية بكافــة أشــكالها. وتناولــت تيــري بالطــة »الســياحة الثقافيــة« 
كأســلوب للمقاومــة مــن خــالل احلفــاظ علــى التــراث الثقافــي مــع تعزيــز التنميــة، 
مــن خــالل املبــادرات الشــعبية التــي تعــزز االنتمــاء للمواقــع الفلســطينية. وتناولــت 
ــي  ــاء أغان ــال دم ــروب ب ــوان »ح ــي بعن ــع األغان ــخصية م ــا الش ــي جتربته رمي تلحم
التحريــر« وقدمــت ســرداً لتجربتهــا مــع األغانــي وأهميتهــا فــي صــراع الفلســطينيني 
ــه  ــذي يعيش ــع ال ــورة للواق ــدمي ص ــي تق ــي ف ــن دور األغان ــالل، وع ــع االحت ــتمر م املس
ــينما  ــن دور الس ــة ع ــي مداخل ــرح نابلس ــت ف ــينما، فقدم ــا الس ــطينيون. أم الفلس
ــدرة  ــن ق ــا م ــا له ــطيني، مل ــال الفلس ــي النض ــالم ف ــة األف ــن أهمي ــر، وع ــي التحري ف
ــى  ــاء عل ــدود، والقض ــاوز احل ــى جت ــدرة عل ــن ق ــا م ــا له ــل، ومل ــارك والتفاع ــى التش عل
الصــور النمطيــة، والتغلــب علــى املفاهيــم اخلاطئــة واملغلوطــة والقاصــرة. وتناولــت 
ســماح جبــر دور علــم نفــس التحريــر فــي العــالج والوعــي وتنميــة الوعــي النقــدي، 
خاصــة فيمــا يتعلــق مبفاهيــم ذات ارتبــاط كبيــر بالواقــع الفلســطيني مثــل اجلهــاد، 
والشــهيد، والتضحيــة، واخليانــة، والصمــود. ويختتــم هــذا اجلــزء مــازن قمصيــة عــن 
ــة  التأمــل فيمــا نتعلمــه، ويتحــدث عــن جتربتــه الشــخصية مــن أن مرحلــة الطفول
ــى  ــه إل ــة عودت ــى حلظ ــي، إل ــواره العلم ــرد مش ــتقبلنا، ويس ــكل مس ــي تش ــي الت ه
الوطــن واالنخــراط فــي مشــاريع تعليميــة فــي فلســطني، لهــا أثــر كبيــر فــي تعزيــز 

ــم.  ــي أرضه ــطينيني ف ــود الفلس صم

اجلــزء الرابــع: فــي التحريــر، السياســة، التمكــني والتضامنيتنــاول حســن أبــو نعمــة 
ــة،  ــل النكب ــالً قب ــا كان طف ــخصية، عندم ــة ش ــالل رحل ــن خ ــطني م ــاة فلس مأس
ــن  ــطينية، وع ــة الفلس ــي القضي ــت ف ــوالت حدث ــن حت ــا م ــا بعده ــة وم ــى النبك إل
دوره الدبلوماســي ممثــالً لــأردن فــي كثيــر مــن عواصــم العالــم، وينطلــق مــن قناعــة 
مفادهــا أن فلســطني ســتنتصر، وأن فلســطني ال مجــال فيهــا لنظــام فصــل عنصــري، 
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ــور  ــي منص ــاول جون ــاس. ويتن ــع الن ــق جلمي ــي ح ــالم، ه ــة والس ــاواة والعدال وأن املس
»البحــث فــي العــدو« بتناولــه مركــز مــدار للدراســات اإلســرائيلية كحالــة دراســية، 
ــى  ــرأ عل ــذي ط ــول ال ــرائيل، والتح ــا إلس ــي نظرتن ــي ف ــع السياس ــل دور الوض ويحل
األبحــاث والدراســات الفلســطينية حــول إســرائيل، نتيجــة توقيــع اتفاقيــات أوســلو، 
ــكل  ــي تش ــات الت ــرائيل والسياس ــة إس ــي دراس ــدار ف ــز م ــب دور مرك ــل الكات ويحل
مــدى البحــث والعمــل ســواء أكانــت سياســية أم أيديولوجيــة أم متويليــة. وتتحــدث 
حنــني الزعبــي فــي ورقتهــا حــول املواطنــة الفلســطينية فــي ظــل ســياق الصهيونيــة 
السياســي  العمــل  فــي  الشــخصية  لتجربتهــا  ســرداً  وتقــدم  االســتعمارية، 
ــت  ــي الكنيس ــطينيني ف ــة للفلس ــع، وممثل ــزب التجم ــالل ح ــن خ ــرائيل م ــي إس ف
ــي  ــرب ف ــاه الع ــة جت ــة الصهيوني ــني والعنصري ــع القوان ــراع م ــن الص ــرائيلي، وع اإلس
إســرائيل. ويواصــل عــوض عبــد الفتــاح احلديــث عــن العمــل السياســي فــي إســرائيل 
والتحــوالت التــي طــرأت علــى اخلطــاب السياســي الفلســطيني فــي الداخــل 
باالنتقــال مــن خطــاب املواطنــة، والــذي يطالــب بحقــوق متســاوية للعــرب مــع باقــي 
املواطنــني اليهــود، إلــى خطــاب التحــرر وتفكيــك األبارتهايــد واالســتعمار، علــى اعتبــار 
أن إســرائيل حتّولــت مــن نظــام اســتعماري إلــى نظــام فصــل عنصــري، وهــذا يتطلــب 
نضــاالً مــن أجــل إســقاط النظــام العنصــري كشــرط لتحقيــق املواطنــة املتســاوية. 
أمــا ليلــى املراياتــي تتنــاول فــي مداخلتهــا دور العمــل اخليــري فــي الكفــاح والنضــال 
الفلســطيني ودوره فــي حتقيــق الكرامــة والتمكــني للســكان الفلســطينيني. باعتبــاره 
ــالن  ــزء إي ــذا اجل ــم ه ــى األرض. ويختت ــت عل ــود والتثبي ــن أدوات الصم ــاً م ــزءاً مهم ج
ــة  ــي حرك ــرد دوره ف ــطني، ويس ــل فلس ــن أج ــي م ــراع الّدول ــن الص ــث ع ــه باحلدي بابي
التضامــن وعــن الســياق التاريخــي حلركــة التضامــن، وصــوالً إلــى حركــة املقاطعــة 
وســحب االســتثمارات والعقوبــات. ويحلــل الصــراع الدولــي والشــرعية الدوليــة، ومــاذا 
ــة داعمــة للحقــوق  ــة الدولي ــى تكــون البيئ ــه حت ــى الفلســطينيني فعل يتوجــب عل

ــطينية.  الفلس

ــن  ــورة ع ــت ص ــاب قدم ــذا الكت ــي ه ــالت ف ــول إن املداخ ــن الق ــات عامةميك مالحظ
النضــال الفلســطيني فــي مجــاالت وســاحات محليــة ودوليــة متنوعــة، وأظهــرت رؤى 
شــخصية ملــا ميكــن أن يقــدم لفلســطني، لكــن مــن املالحــظ غيــاب اجلانــب النقــدي 
للتجــارب الشــخصية، فلــم تقــدم أغلــب املداخــالت مقاربــات نقديــة للعمــل النضالي، 
ــي  ــرد، وف ــع الس ــا طاب ــب عليه ــاح، فغل ــى النج ــاق أو حت ــب اإلخف ــدم جوان ــم تق ول
أحيــان كثيــرة ظهــر تعظيــم اجلانــب الشــخصي علــى حســاب اإلجنــازات، واإلســهاب 
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فــي التاريــخ والذاكــرة. وغابــت النظــرة للمســتقبل، فــي كثيــر مــن املداخــالت. وهــذا 
بــدوره أدى لغيــاب فكــرة التحــرر كمفهــوم مركــزي مــن وجهــة نظــر الثقافــة النقديــة 

الفلســطينية. 

ــن  ــن املؤطري ــطينيني م ــني فلس ــراد ومناضل ــالت ألف ــاب مداخ ــك غي ــى ذل ــاف إل يض
ــن  ــة م ــة جملموع ــدم رؤي ــه يق ــاب ألن ــرة الكت ــف فك ــذا يضع ــاً، وه ــاً وأيديولوجي حزبي
الفلســطينيني، ويســتثني مجموعــة أخــرى، وخصوصــاً مــن اعتمــدوا الكفــاح املســلح 
ــة فلســطينية جامعــة، وتقــدمي  ــن رؤي ــث ع ــر فلســطني. فغــاب احلدي وســيلة لتحري
مقترحــات للخــروج مــن حالــة التشــتت الفلســطيني، واالنقســام، وتوحيــد كل هــذه 
ــة  ــني كاف ــع ب ــكة، جتم ــطينية متماس ــية فلس ــة سياس ــي هيئ ــارب ف ــرؤى والتج ال
ــود  ــدم وج ــى ع ــدوره أدى إل ــذا ب ــطيني. ه ــي الفلس ــل النضال ــاه العم ــات جت التوجه

ــاب.  ــني محــاور ومضامــني الكت ــس ب جتان

أمــا بالنســبة لعنــوان الكتــاب: »رؤيتنــا للتحريــر. أحاديــث صريحــة للقــادة واملفكريــن 
الفلســطينيني«، فلــم يكــن مناســباً أو موفقــاً، إذ إن مــا قدمــه املشــاركون مــن جتــارب 
وشــهادات شــخصية حــول دورهــم فــي مجــاالت مختلفــة، وفــي أغلبهــم ناشــطون 
ــني أو  ــادة حزبي ــوا ق ــم ليس ــون، وأغلبه ــزاب وأكادميي ــاء أح ــراء وأعض ــون وخب ومثقف
ــر،  ــة أو إطــار عمــل للتحري ــن، ألنهــم لــم يقدمــوا نظري مجتمعيــني، وليســوا مفكري
ولــم يقدمــوا رؤيــة وبرنامجــاً للمســتقبل كمــا جــاء فــي عنــوان الكتــاب، مــا أدى إلــى 
انفصــال مــا بــني عنــوان الكتــاب واحملتــوى، فعلــى ســبيل املثــال، قــدم جونــي منصــور 
مداخلــة بعنــوان »البحــث فــي العــدو: مــدار كحالــة دراســية«، وهــذه املداخلة ليســت 
لهــا عالقــة مبوضــوع الكتــاب، وهــي عبــارة عــن ورقــة بحثيــة حــول دراســة إســرائيل، 
ــتغناء  ــكان االس ــالت كان باإلم ــاك مداخ ــر، هن ــة التحري ــوان رؤي ــت عن ــع حت ــد ال تق وق
عنهــا حتــى ال يحــدث انفصــال بــني الهــدف مــن الكتــاب واحملتــوى. كمــا كان باإلمــكان 
حتويــل كل فصــل فــي الكتــاب إلــى كتــاب مســتقل بعناويــن ومضامــني يغلــب عليهــا 

طابــع التجانــس. 

ــة  ــطني كقضي ــني فلس ــة ب ــة احلميمي ــاب العالق ــذا الكت ــي ه ــاركون ف ــر املش أظه
مركزيــة وقضيــة احتــالل، وبــني التجربــة الشــخصية، فــكان الســرد يعكــس التجربــة 
الشــخصية ولكنــه محمــالً بكــم كبيــر مــن الرغبة فــي إيصال الصــوت الفلســطيني 
إلــى كل العالــم، ومــا مييــز هــذا الكتــاب هــو تنــوع التجــارب واحلقــول اخملتلفــة، فتــرى 
فلســطني فــي كل هــذه التجــارب مــن علــم اآلثــار إلــى التطريــز إلــى العمــل التعاونــي 
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وصــوالً للقانــون الدولــي. وكأن الفلســطينيني تواقــون وموجــودون فــي كافــة مياديــن 
العمــل مــن أجــل فلســطني. وهــذا بــدوره يؤكد علــى مركزيــة القضيــة الفلســطينية، 
ــرة  ــرة، ويعكــس أيضــاً وجــود قطاعــات كبي علــى الرغــم مــن موجــة التطبيــع األخي

فــي العالــم مــا زالــت تؤمــن بعدالــة القضيــة الفلســطينية. 
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