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  :االختراق
  أريحا أوالً  - اتفاق غزة 

  حمجوب عمر
 .صفحة 268. 1994دار جهاد للنشر والتوزيع، : القاهرة

األول يضـــم ســـبعة عشـــر مقـــاالً نشـــرها الـــدكتور حمجـــوب عمـــر بـــين : الكتـــاب قســـمان
يف عـــــدة صـــــحف وجمـــــالت يف القـــــاهرة  1994مـــــارس /وآذار 1993ســـــبتمبر /أيلـــــول

واآلخـــر وثـــائقي ". أريحـــا أوالً - اتفـــاق غـــزة"ولنـــدن وبـــاريس، وهـــي، جميعهـــا، تتنـــاول 
يضـــم خطابـــات االعتـــراف املتبـــادل بـــين منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية وإســـرائيل ونـــص 

اصــاً بــإجراءات اتفــاق أوســلو والقــاهرة وبروتوكــوالً خاصــاً بالشــؤون املدنيــة واتفاقــاً خ
القـاهرة، " (اتفاقية قطاع غزة ومنطقة أريحـا"بناء الثقة، واخلطابات املتبادلة يف شأن 

ويف هذه املقاالت تتطور وجهة نظـر الـدكتور حمجـوب عمـر شـيئاً ). 1994مايو /أيار 4
فهـو غيـر معـارضٍ لالتفـاق وإن . فشيئاً على نحو يصبح فيه موقفه ملتبساً إىل حد كبيـر

إىل نقده؛ وهو يؤيـد بقـوة اخلـط السياسـي للقيـادة الفلسـطينية يف حـين يتبنـى  كان يميل
كمـا أنـه ". قـوى اجلهـاد"بعض االجتاهات احملسوبة على القوى اإلسالمية التي يسـميها 

تاريخيــــاً حطـــم جمـــوداً اســـتمر ســـنيناً، وانتقــــاالً يف  اًاختراقـــ" "إعـــالن املبـــادئ"يـــرى يف 
ويـرى يف قيـام كيـان فلسـطيني ." من مسار إىل آخـر الصهيوين - حركة الصراع العربي

مستقل، أياً تكن مساحة هذا الكيان، وحتى مـع عـدم عـودة الالجئـين والنـازحين، وحتـى 
لعمليـــــة تاريخيـــــة متســـــارعة  لـــــو كـــــان هـــــذا الكيـــــان جســـــراً اقتصـــــادياً إلســـــرائيل، بدايـــــةً

ن التســـوية أبـــستحاصـــر الكيـــان الصـــهيوين وتقـــوِّض أفكـــاره الصـــهيونية وخططـــه، ذلـــك 
إال توســـــــــيعاً لـــــــــدائرة االحتكـــــــــاك بـــــــــين  - املؤلـــــــــف يف رأي – اجلاريـــــــــة حاليـــــــــاً ليســـــــــت

  !سع خطوط القتال وجبهاتهواإلسرائيليين والعرب، وهو ما ي
فهـو يحـوِّل الهزيمـة . إن هذا املنعطف التزييني خمادع بكل ما يف الكلمة من معنـى

يجعلـــه تقـــدماً، ويصـــور كـــل تفـــريط إىل نصـــر، ويـــزيِّن، بخفـــة الســـاخر اللبـــق، كـــل تراجـــع ف
كأنـــــه نـــــوع مـــــن التراجـــــع اســـــتعداداً للتقـــــدم االســـــتراتيجي، ويقـــــيم للعوامـــــل التاريخيـــــة 
واأليديولوجيـــة وزنـــاً يزيـــد كثيـــراً علـــى حقيقتهـــا، ويُغلِّـــب ذلـــك كلـــه علـــى جميـــع احلقـــائق 
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جميــــع املفــــاهيم املعياريــــة، مثــــل باملوضــــوعية املاثلــــة بســــطوع أمــــام أعيننــــا، ويطــــيح 
والعلـــــم ..) اإلنتاجيـــــة، التشـــــغيل، الـــــدخل(م املطلقـــــة لالقتصـــــاد ووازين القـــــوى واحلجـــــمـــــ

والتكنولوجيا والهياكل التنظيمية واإلدارية، ملصلحة نظرة تستمد مشروعيتها الفكريـة 
وهكــذا، ال يتــورع الكاتــب عــن القــول، بكــل ثقــة، إنــه . مــن الرومانســية القوميــة والتاريخيــة

التحريـــــر الفلســـــطينية بإســـــرائيل مفاجـــــأة، بـــــل إن املفاجـــــأة  مل يـــــرَ يف اعتـــــراف منظمـــــة"
" بالفعــل، هــي قبــول القيــادة اإلســرائيلية االعتــراف بمنظمــة التحريــر الفلســطينية رســمياً

غيــــر أنــــه، بعــــد أن يكســــر احلقــــائق، يعــــود ليجبرهــــا، وبعــــد أن يفتقهــــا ينثنــــي ). 50 ص(
لكنــه لــيس  ،لســطينية وقيادتهــاليرتقهــا، فيعتبــر اتفــاق أوســلو نصــراً ملنظمــة التحريــر الف

. فالنصــــر التــــاريخي هــــو اســــترجاع فلســــطين كلهــــا. نصــــراً تاريخيــــاً لفلســــطين والعــــرب
وسيظل الصراع مستمراً حتى بعد التوصل إىل اتفاق نهائي، وسيظل الوجـود الصـهيوين 
مصدراً للنزاع والصدام إىل أن تذوب اجملموعة البشرية اإلسرائيلية يف حميطها العربي 

  ).55 ص" (سالميواإل
قصــارى القــول، إن مقــدمات األفكــار يف هــذا الكتــاب تتنــاقض تناقضــاً بينــاً وجليــاً 
مع النتائج، وإن اخلالصات اجلميلة التي ترضي أحالمنا التاريخية تصـطدم باحلقـائق 

إن مــن شــأن خلــط األحــالم اجلميلــة بالوقــائع املــرة أن . املــرة التــي تكــاد حتنــي رؤوســنا
ومَن يتـوهم أنـه يصـنع مـن هـذه . وخبل، ال إىل معاندة الواقع ومقاومته يقودنا إىل خدر

  ".يصنع من الفسيخ شربات"األخالط تاريخاً ومستقبالً كمَن يأمل بأن 
 



 

 
 

  

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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