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، وهذا التي تعقد بین الحین واآلخر في القاهرةلم تعد وسائل اإلعالم تهتم بمجریات الحوار الوطني
فبعد أن . ك، وربما العربي والدولي كذلبهمؤشر واضح على عدم اهتمام الرأي العام الفلسطیني

خالل الحرب على غزة، وبعد أن استنفذت كل الجهود في أعقابانعقدت اآلمال على هذا الحوار 
ستبشر القاصي والداني بالتقارب أكثر من عامین لجمع الطرفین المتخاصمین لبدء الحوار، وبعد أن ا

هي جلسات الذي حدث في بدایة الحوار، حیث أعلن األطراف أن معظم الملفات قد أنجزت، ها
.الحوار تدخل في نفق مظلم ال یبدو شعاع أمل في نهایته

هناك أدنى شك في أن المواطن الفلسطیني یعیش حالة إحباط غیر مسبوقة جراء االنقسام لیس
وتداعیاته، وجراء اإلعالن غیر المبطن في كل جلسة حوار عن فشل الجهود إلنهاء هذا الوضع 

بل إن ما یجري من لقاءات متباعدة، . ووضع حد لهذا االنقسام، الشاذ على الساحة الفلسطینیة
، على األقل في ملهاة ومأساة في آن واحدأضحتشهر أو یزید، تدل على أنهاتفصل بین كل منها 

والواضح كذلك أن ما یسعى الطرفان لتسویقه للرأي العام ال یلقى قبوال على . نظر اإلنسان الفلسطیني
واألفظع من ذلك هو . لبسیط الذي یدفع الثمن غالیا جراء استمرار االنقساملدى المواطن ااإلطالق 

، وتكریس تداعیاته ونتائجه إلنهاء االنقسام من شأنها تكریس هذا الواقع الشاذأن هذه المماطلة
.الكارثیة على القضیة والشعب على حد سواء

ة نقاط تدور في ذهن المواطن وفي هذه المقالة، أنقل إلى صناع القرار، وٕالى المتحاورین، عد
.الفلسطیني، ویتداولها الناس في كل مكان

لماذا تستغرق جلسة الحوار یوما أو یومین، ثم یتم االتفاق على اللقاء بعد أربعة أو خمسة : أوال
أسابیع؟ الحوار یمكن أن یتواصل ألیام وأسابیع، ویمكن أن یتم تجاوز الكثیر من الخالفات خالل 

أما التأجیل، فیمكن أن یتم ألیام أو . أقصر بكثیر من الفترة التي انقضت لغایة اآلنیةالفترة الزمن
ن خالل خمسة هو التغییر الذي یمكن أن یحدث لدى أي من الطرفیفما . ألسبوع على أقصى تقدیر

في من أمور تجعل باإلمكان حصول اتفاق خالل هذه الفترة یستجدأسابیع؟ وما هو المأمول أن 



یدفعه الشعب الفلسطیني جراء اباهظاوفي المقابل، هل یعي المتحاورون أن هناك ثمن؟التالياللقاء
؟ااالنقسام قائمبقيإطالة عمر االنقسام من معاناة وآالم؟ وأن إسرائیل تحقق مكاسب طالما

بعد، لقد برر الطرفان مسألة تأجیل جلسات الحوار بأن ملف المعتقلین السیاسیین لم یعالج : ثانیا
إنجاز الحوار في ظل استمرار االعتقاالت السیاسیة، في یكون باإلمكانلن حیث قالت حماس أنه

، األمر الذي ینهي مسألة أوالحین قالت فتح أن الجهود یجب أن تنصب على إنجاز االتفاق
تغرقت اسومن الواضح للجمیع أن هذه السجاالت التي . كنتیجة طبیعیة لالتفاقاالعتقاالت السیاسیة

. كافة تداعیات االنقسامعدة أشهر، كان یمكن حسمها بإنجاز االتفاق، وٕانهاء الخالف، ومعالجة 
كان یمكن بالفعل اختصار الوقت، والبحث في األمور الجوهریة، التي قال عنها عدد من المتحاورین 

عتقاالت السیاسیة بأنها بسیطة، وأنه باإلمكان االتفاق علیها، األمر الذي یمكن أن ینهي مسألة اال
.وغیرها من األمور التي ترتبت على االنقسام

فیمكن للجان إنجاز . أنه یمكن الحوار في أكثر من مسألة في نفس الوقتوهناك أمر آخر، وهو 
المسائل الجوهریة، وفي الوقت نفسه یمكن للجان أخرى أن تبحث في المصالحة واالعتقاالت 

.السیاسیة وغیرها من الملفات
الوصول إلىمصلحة في تأجیل المتحاورةألطرافاطن الفلسطیني فیما إذا كان لیتساءل المو : ثاثال

على االختالف، حسب المثل المتداولفهل اختلف الطرفان في جمیع القضایا، واتفقوا. المصالحة
د یضر بوضع من الناس یقولون أن االتفاق قاال نبالغ إذا قلنا أن كثیر ؟"اتفق العرب على أال یتفقوا"

قد یكونوبالرغم من أن مثل هذا الكالم .جناحي الوطنفيالطرفین، وبالمكاسب التي حققاها 
، ومن إهمال ومن تأجیل متواللألمور، إال أن ما یحدث من جدل بیزنطي في الحوار، اتبسیط

لجوهر القضیة الفلسطینیة ولمصالح المواطنین، یرسم عالمات استفهام كبیرة على جدیة الطرفین في 
.إنهاء االنقسام والوصول إلى حلول تخدم مصالح الشعب وقضایاه المصیریة

یة أین هي الفصائل األخرى في الحوارات الجاریة في القاهرة؟ لماذا تستبعد القوى الفلسطین: رابعا
ال یتجزأ من النسیج االجتماعي ااألخرى، والتي تعد عنصرا فاعال في الواقع السیاسي، بل جزء

والسیاسي الفلسطیني؟ صحیح أن االنقسام حصل نتیجة الخالف بین فتح وحماس، وصحیح كذلك 
ي ولكن من المهم كذلك التذكیر بأن أوزن كبیر على الساحة الفلسطینیة،أن هاتین الحركتین لهما

.اتفاق في ظل تغییب األطراف األخرى لن یجد طریقه للنجاح
هناك غیاب واضح، وربما متعمد، للدور العربي، باستثناء القاهرة، في الحوار الوطني : خامسا

لقد . وهذا الغیاب یمثل الحالة العربیة المترهلة، واالنقسام الذي أظهرته الحرب على غزة. الفلسطیني



ب الدول المتابعة لمجریات األحداث في فلسطین، والمنخرطة في تفاصیل كان من المتوقع أن تلع
هذه األحداث، مثل الریاض ودمشق وعمان والدوحة، دورا فاعال في دفع عملیة المصالحة، وتذلیل 

لقد أسهمت مأساة الواقع العربي في .ولكن هذا الدور غاب بشكل كامل. العقبات أمام المتحاورین
لفلسطیني، وتركته لیواجه مصیره، دون أن تسعى إلیجاد مناخ مالئم، وتوفیر خلق ملهاة الحوار ا

.األجواء المناسبة إلنجاح الحوار
المرحلة القادمة ستكون حافلة باألحداث، األمر الذي یستدعي اإلسراع في إنجاز المصالحة : سادسا

یقول البعض، استحقاق فهناك، كما. ، والتراخي في الحوارلفترات طویلةالوطنیة، ولیس التأجیل 
وهناك الضغوط األمریكیة واإلسرائیلیة على الدول العربیة . سیاسي هو االنتخابات التشریعیة والرئاسیة

وهناك معركة االستیطان التي تتطلب رص الصفوف وحشد الطاقات . لتطبیع عالقاتها مع إسرائیل
عن غزة وٕاطالق عملیة وهناك مسائل ملحة، أهمها رفع الحصار. من أجل وقف االستیطان

وهناك أمر أكثر إلحاحا، وهو المواطن الفلسطیني الذي بدأ یشعر بضیاع قضیته وتالشیها . اإلعمار
.الخالفات الفلسطینیة التي طفت على السطحخلف

إن أحوج ما نحتاجه من المتحاورین هو أن یشعروا بما یجري على األرض الفلسطینیة، حیث یعیش 
منذ سقوط فلسطین في ید تعقیدا، هي ربما األكثر ألیمةأیاما و واقعا صعباالمواطن الفلسطیني

تراجع الثقة بقیاداته السیاسیة، المواطن یعاني من سوء الوضع االقتصادي، وفقدان األمان، و . المحتل
.التشتت بین التیارات والبرامج السیاسیة المتصارعةوفقدان البوصلة، و 

ة في استعادة زمام المبادرة، وتدارك الوضع المتدهور، والعمل بكل قوة وهنا یأتي دور القوى السیاسی
واألمر یحتاج إلى جرأة وقدرة على التعاطي . على تجاوز هذه الحالة المتردیة التي وصلنا إلیها

األمر قد یحتاج إلى . حة الوطنیة على المصلحة الحزبیةمسألة االنقسام، وتغلیب المصلبإیجابیة مع
، وتعزیز الثقة بین أطراف الخالفن المرونة، ومستوى أقل من المناورة، وحسن الظن درجة أعلى م

. لیس عیبا، بل هو عین الفضیلة، والتراجع عن المواقف الخاطئةمنقصةفالتنازل لإلخوة لیس . بینها
وفي الواقع الفلسطیني نحتاج إلى كل ذلك بشكل ملح، ألن التناقض الجوهري، والتحدي األساسي 

في إنهاء االحتالل، وٕاقامة الدول المستقلة، وكل ما عدا ذلك إنما هو انحراف عن الطریق یكمن
.المؤدي إلى الهدف، وٕاطالة لعمر االحتالل

إن حركة فتح مدعوة إلى المزید من المرونة، وقدرة أكبر على تذلیل الصعوبات التي تحول دون 
ى ممارسة درجة أكبر من الواقعیة وحركة حماس مدعوة أیضا إل. تحقیق المصالحة الوطنیة

ومطلوب من األطراف .السیاسیة، والتعاطي مع ملفات الحوار بإیجابیة في ضوء المصلحة الوطنیة



فما المانع من توقیع اتفاق على النقاط التي تم . جمیعا البدء في خطوات عملیة إلنهاء االنقسام
ألیس البدء في تغییر الواقع ى من أمور؟إنجازها؟ واالستمرار، ولكن بشكل حثیث، إلنجاز ما تبق

على األرض، وتنفیذ خطوات في طریق المصالحة أولویة ملحة إلنهاء االنقسام؟
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