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صاحلة ? ا
- اخلالفـات احلــالـيــة بـ حـمــاس وفـتح
لـــــيس عـــــلـى أســـــاس حل الـــــقـــــضـــــيـــــة
الفـلـسـطـينـيـة فـالطـرفـان يـؤكـدان على أن

حدود دولة فلسط فى األراضي التى 
احـتـاللـهــا بــعــد عـام  67 ولـكن اخلالف
احلـالي خالف ســيـاسي ولــيس عــقـائـدي
ـلف األمن جند أن اتـفـاق عام فبـالـنسـبـة 
يــركــز أوال عــلى مـــلف األمن قــبل 2011
احلل الـسـيـاسي لـذلك عـنـدمـا بـدأ تـنـفـيـذ
اتــفــاق الــقــاهــرة فى أكــتــوبــر من الــعــام
ـاضي اصطـدم اجلـمـيع بـعـقـبـة تـشـكيل ا
الـقـوة األمــنـيـة حـيث اســتـمـلت الــسـلـطـة
ـنافـذ بـقـوة مـدنـيـة ولـكن لـيس لـهـا قوة ا
ـــا اضـــطــر عـــســكـــريـــة عـــلى األراضي 
الـسـلـطة الـى الـطـلب من حـمـاس لـتـوفـير
األمن لـــهــــا وهـــو أدى الـى حـــدوث أزمـــة
وأرى أن حماس يجب طمأنـتها على أنها
شريـك وعلـيـهـا أن تـقـنع بـذلك وكـذلك أبو
مـازن فالبـد أن تـكـون هـنـاك شـراكـة وهذا
هو جـوهـر األزمة ولألسف فـإن أبـو مازن
حـتى األن اليـزال يـلــوح بـفـرض عـقـوبـات
ـوظـف ـشـكـلـة ا جديـدة  أمـا بـالـنـسـبة 
فـحـمــاس لـهــا حق فى تـأمــ مـوظـفــيـهـا
والـذين يــبــلغ عـددهم  130 ألف مـوظف
وعلى أبو مـازن أن يدفع لـهم رواتبهم فى
ح أن مـوظـفي فـتح  170 ألف مـوظف
مـــنــــهم  35ألف فى غــــزه والــــبــــاقي فى
الضـفـة بيـنـمـا عدد سـكـان غزه  2ملـيون
نـسـمـه وعـدد سـكــان الـضــفه الـغــربـيـة 2
مــــلــــيـــون و 350 ألف وهــــذا إجــــحـــاف
بـالــنــســبـة حلــركــة حــمـاس ولــقــد حـاول
ــشـــكــلــة من خالل ــصــريــ حـل تــلك ا ا
تشـكـيل صـنـدوق من الـضـرائب الـتى يتم
ـواطــنـ ويـتم من خاللـهـا جـمـعـهـا من ا
دفع رواتب العسـكريـ من حركـة حماس
ــشــكــلـة إال وبــالـتــالي فــإنه الحل لــتــلك ا
بــالـشــراكــة بــ اجلــانــبــ حلــ إجـراء
ــاضــيـة االنـتــخــابــات ألن االنـتــخــابـات ا
أفـرزت رئــيس بــفــكـر ســيــاسي ومــجـلس
ـقاومة وهـو ما أدى لتلك تشريعي بـفكر ا

شكلة . ا
ــصـري فى مـلف { ومـاهـو تــقـيـيــمك لـلـدور ا

صاحلة ? ا
- مصر هى الـدولة الـوحيدة الـقادرة على
صاحلـة ألن قضية فـلسط حل مشكلـة ا
بالنسبة لها قضية أمن قومي وهى تعمل
ـلف قـبل وصـول حـركـة حـماس فى هـذا ا
وفى عـــام 2005 اســـتـــشـــعـــرت مـــصـــر
باخلـطر فـدعت كل الـفصـائل الى القـاهرة
و االتـفـاق عـلى إعـادة تـشـكـيل مـنـظـمـة
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ــــركـــزي قــــبل ايــــام انـــعــــقــــد اجملــــلس ا
الفلسطيـني وأصدر   قرارات  عدة أهمها
تــعــلــيق االعــتــراف بــاســرائــيل ردا عــلى
رفــضـــهــا االعـــتـــراف بــحـــقــوق الـــشــعب
الـفـلـســطـيـني يـأتـي هـذا فى الـوقت الـذي
ـصريـة لـتـحـقيق تتـواصل فـيه اجلـهـود ا
ـصـاحلـة بــ الـسـلـطــة وفـتح من جـهـة ا
وحماس من جـهة أخـرى  وفى ضوء تلك
ـن الـرقب الـقـيـادي الـتـطـورات حتـدث  أ
بــالــتــيــار االصالحـي فى حــركــة فــتح في
حوار  مع (الزمان)  متـناوال  وجهة نظره
وفــيــمـا يــلي نص إزاء تـلـك الـتــطــورات  

احلوار :
ـــركـــزي { كــــيف تــــقـــيم قــــرارات اجملـــلـس ا
الفـلسـطيـني فى ضـوء اجلدل الـذى يثـار حول

هذه القرارات ?
ركزي - كنت أتمـنى أن يجتمـع اجمللس ا
ـــلــمــة الـــفــصــائل الــفــلـــســطــيـــني بــعــد 
الـفـلسـطـيـنـيـة غال أن ذلك لـم يحـدث وفى
عام  2015صدرت قـرارات مشـابهه بـعد
قرار ترامب بـنقل الـسفـارة األمريـكية الى
ـاثـلـة أخرى القـدس ثم صـدرت قـرارات 
عـام  2016. 2017 إال أنــهـا لـم تــنــفـذ
حـتى جـاء االجـتــمـاع األخـيـر والـذى كـان
يـــجـب أن يـــركـــز عــــلى تــــرتـــيب الــــبـــيت
الـفـلـســطـيـني إال أنـه أصـدر قـرارات عـلى
رأسها تعـليق االعتـراف باسرائيل ووقف
التـنسـيق األمـني وكـان يجب صـدور قرار
بـســحب االعـتــراف بـاســرائـيل مـن الـعـام
ـــاضـي ورغم ذلك فــــإن هـــنــــاك فـــرصـــة ا
لـتـنــفـيـذه خــاصـة أن أبــو مـازن أعـلن أنه
سوف يتـخذ قرارات مـصيريـة وأتمنى أن
تكـون تـلك القـرارات ضـد االحـتالل وليس
ضـد جـهـة أخـرى ألنه المــعـنى السـتـمـرار
االعتـراف باسـرائيل خـاصة أنـها لم تـنفذ
اتـــفـــاقــيـــة أوســـلـــو والـــتى نـــصت عـــلى
ــتــبــادل بــ اجلــانــبــ أمـا االعــتــراف ا
بـالـنـسـبـة لـلـتــنـسـيق األمـني فـإنه اليـزال
مستـمر مع األمريـكان رغم إعالن السـلطة
وقف أى اتـصـاالت مع اجلــانب األمـريـكي
وهناك غرفة عمليات مشتركة ب السلطة
ركـزية األمـريـكيـة والشـباك واخملابـرات ا
االســرائــيــلي حــتى هــذه الــلــحــظــة وأمـا
التلمـيح بتنفـيذ عقوبـات جديدة ضد غزه
فــإن ذلك لن يــحـــدث ألن الــدعم الــقــطــري
ـوافــقـة الــسـلــطـة والـتى حلـمــاس جـاء 
طــالــبت بــعــدم مــشــاركــتــهــا فى احلــيــاة
ـنـظـمـة الـسـيـاسـيــة إال بـعـد اعـتـرافــهـا 
الـتحـريـر إال أن ذلك لـم يـحدث وأصـبـحت
حماس جزء من احلالة السياسية  وألول
مره يـتم تنـظـيم حفل تـكر  530طبيب
فلـسـطـيـني فى مـصـر وهـذا لم يـحدث من
قبل ورغم اخـتالفنـا مع أبـو مازن إال أنـنا
الزلنـا نعـتـبره رمـز الشـرعـية وهـو رئيس
الشـعب الـفـلـسـطـيـني رغم انـتـهـاء واليته
وهــو مـــعــتـــرف به مـن الــدول الـــعــربـــيــة
ونـســعى ألن نــكـون جــزء من حــركــة فـتح
وفق رؤيـة وطنـيـة ثـوريـة ولـكن اسـتـمرار
السلطة فى التـنسيق األمني مع اسرائيل
سـلح وتبـنيهـا اخليار ورفضهـا الكـفاح ا
السـلـمي عـلى الرغم من تـنـصل نـتنـيـاهو
من عملية السالم يجعل انضمامنا حلركة
فتح أمـر صعب ولـكن لديـنا أمل فى تـغير
هــذه احلــالــة إمـــا بــغــيــاب أبــو مــازن أو
تـصــحـيح مــسـاره جتــاه حـقـوق الــشـعب
الفـلـسـطـينـي وإجراء انـتـخـابـات اجمللس
الــوطــني الــفــلـــســطــيــني كل  4ســنـوات
وقراطي حـتى نكون لترسـيخ النهج الـد
ــوقــراطــيـــة فــريــدة فى الــعــالم حــالــة د
الـعــربي كــمــا يــحــدث فى دولــة االحـتالل
فرغم عـنـصـريـة العـدو الـصـهـيوني إال أن
ـوقــراطـيـة فى اسـرائـيل تــشـكل حــالـة د

نطقة . ا
{ فى ظل اخلالفات ب حركتي حماس وفتح
خـاصـة فـيـمـا يـتـعـلق بـرواتب مـوظـفي حـمـاس
وتـمـك احلـكـومـة من يتـحـمل مـسئـولـيـة فشل

صــحــيـــفــة مــحـــلــيـــة في احلــضــور
وتـغــطـيـة الـفـعـالــيـة وفـجـأة بـعـدهـا
ز ـة من صحـيـفة الـتـا تـلقـيـنا مـكـا
لالستـفـسار عـنهـا. انـتهى األمـر بأن
أصبحت الفـعالية قصـة دولية كبرى
حـــيث قـــام بـــتـــغـــطـــيــتـــهـــا طـــواقم

تلفزيونية ومحطات إذاعية".
ما تزال سبيررووم حتى اليوم تنظم
ـسـائــيـة الـســريـعـة تــلك الـلـقــاءات ا
لشـركـاء السـكن في عـموم بـريـطانـيا
ــتـحــدة. ولــكن في عـام والــواليـات ا
ي ٢٠٠٤ القليل جداً من اإلعالم العا
كان يعرف أن جيما وروبرت يعمالن
ـزرعــة بـالــطـرف الــريـفي في كــوخٍ 
ـانـشـسـتـر الـكـبـرى كي يـبـقـوا عـلى
تـكـلـفـة مـنـخـفـضـة. ويـقـول روبـرت:"
تقـاسمـنا أنـا وجيـما الـكوخ مع عدد
من الـعــنـاكب الـتي لم تــكن مـحـاولـة

متع". جتنبها طوال اليوم باألمر ا
شـروع أمـكن لـروبرت ومع تـوسع ا
ـكتب في وجـيمـا اسـتـبدال الـكـوخ 
مــانــشـــســتــر أتــبـــعه مــكـــتب لــنــدن
بسنـوات الحقة قـليلـة.ويقول روبرت

ن الرقب خالل حوار (الزمان) معه uŠ»—∫ القيادي الفلسطيني أ
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ماهو وتالعب القـوى االحتالليـة بالـوقت الضـائع  سوريا تـخطت االزمـة 
فـاصـرار واشـنـطـن وانـقرة إال تـعـبـيـرا واضـحـا لـلـعـقـلـيـة االسـتـعـماريـة 
هـو بـتــحـريك مــابـقي لــهـمــا من ادوات االرهـاب فـي الـشــمـال الــسـوري 
بالـضـرورة مـحـاوالت التـأثـيـر علـى االجناز الـتـام لـلنـصـر الـسـوري على
االرهـاب . لـقـد طــرحت مـؤخـرا بــعض االنـشـطـة الــسـيـاسـيــة االمـريـكـيـة
وهذا االمر يعتبر اثال لـلدستور العراقي  مشروعا للدستور السوري 
ــواثـيـق الـدولــيــة تـؤكــد بـان فــكل ا تـدخـال فـاضــحــا بـارادة الــســوريـ 
واليحق الدساتير الوطنـية هي من اختصاص الشعـوب ودولها احلاكمة 
خاصـة الشـعب السوري ألي طرف  التـدخل بصـياغـات إرادة الشعـوب 
خاض حربا ضروس قدم خاللها االف الـشهداء على مدى سبع سنوات
ـيـة شــرق اوسـطـيـة تـعـرض لـهـا بـلـدا في الـعـالم ضـد اعـتى هـجـمـيـة عـا
وهو االقدر فـعليـا على صيـاغة مايـحتاجه من وحقق انتـصارات باهـرة 
عـمورة أن يرسم خارطة واليحق ألي طرف في ا تعديالت على دستـوره 
لـبلـد مثل الشـام عمـقهـا التاريـخي سبـعة االف عام . إن طريق دستـورية
الدستـور العـراقي الذي كتب بـعجـالة وفيه الـكثيـر من النـواقص وااللغام
الـقابـلـة لتـشـظيـة الـبالد في اية حلـظـة يتـفق فـيهـا مـجمـوعة من تـفـجرة ا
منهـا اتفاق ثالث مـحافـظات على اعالن االقـليم الـفيدرالي االنفصـاليـ 
ـكـنـهـا في اخلـطـوة الثـانـيـة اعالن اسـتـقاللـهـا عن و ـكـنـهـا فعـل ذلك 
وهـذا مـافــعـله اقــلـيم كــردسـتــان بـرئــاسـة الـســيـد مــسـعـود الـدولــة االم 
ولوال فـعالـية رئـيس الـوزراء السـابق السـيد الـعبـادي وموقف البـارزاني 
وتـبعه انـفصـاالت مـذهبـية دول االقلـيم ايران وتـركـيا لـتـحقق االنـفصـال 
بل هـنـاك اشـكـالـيات اخـرى . ولـيس هـذا وحـده في الـدسـتـور الـعـراقي 
اخـرى بـحـاجـة لــصـيـاغـات تـعـديـلــيـة جـديـدة حتـتـرم الــعالقـات الـوطـنـيـة
وتسـتجيب للـتنوع الـعراقي الذي شكل عـبر التاريخ اجملتمعـية العراقـية 
احلديث والـقد ضـمانـة لقـوة الدولـة اجلامـعة ولـلعالقـات االنسـانيـة ب
ـدن من الـعرب والـكرد والـتركـمان ونـقـصد به خـليط ا مكـونات اجملـتمع 
الـتي حـولهـا الـدستـور اجلـديـد بقـصـدية ـتـأخيـة  واجملتـمـعـات االخرى ا
وهـذه التسـمية تسـتهدف خـلق الصراعات الفتة الى مدن مـتنازع عـليها 
ــديــنـــة من وحــدة الــتــأخـي بــرعــايــة الــدولــة وانــتــقــال ا ــتــأخـــ  بــ ا
الى حـزب أو قـوميـة حـزب يتـصـرف بهـا عـلى وفق اديولـوجـيته العـراقـية

القاسية . 
فـشـعـبـها وبـالتـأكـيـد سـوريـا لم ولن تـقع في مـثل هـذه اخلـوانق الـلـغمـيـة
وقـواه الـوطـنـيـة والـعــروبـيـة عـلى اخـتالف مـنـابــعـهـا الـعـروبـيـة والـكـرديـة
والوطنـية قـادرة على تـطوير دتـستـورها عـلى وفق مصـالح البالد ووحدة
وهــذا االجـراء هـو من اخــتـصــاص الـشـعب اراضـيـهــا واسـتــقاللـيـتــهـا 
فـامـريـكـا ومن مـعـهـا من الـسـابـحـ بـدمـاء الـشـعب الـسـوري حـصـريـا 
ـكـنـهـا بـعـد االنـتـصـارات الــعـظـيـمـة الـتي حـقـقـهـا الـشـعب ال الـسـوري 
ومـعـهـمـا احلـلـفاء اخلـلـص روسـيـا وايران واجلـيش والـقـيـادة الـسـوريـة 
ـقـاومـ الـبــواسل والـدول احملـبـة لـلـسالم أم تـخـضع وحـزب الـله وكل ا
للـوقت الضـائع الـذي حتاول بـعض االطـراف االستـفادة مـنه . فـالشـمال
ولم يـبقى فـي هذه االرض سوى واحملتـل سـيرحـلون السـوري سيـعود 
ولـعل اعـترافـات  مـيكن ـدافعـ عـنهـا بـرغـبة الـدولـة الـسوريـة  اهلـهـا وا
بــانه لـيـست هـنـاك نـيـة في اسـقـاط ـثل االدارة االمـريـكـيـة في سـوريـا 
ثابة اقرار بانتصار سوريا النظام السوري أو تغيير هيكلية النظام هو 

على ثمـانون دولـة غربـية واقلـيمـية شـاركت وساعدت
وستـبقى وتدخـلت في احلرب الـكونـية عـلى سوريـا 
وان دول سـوريــا هي قـاعــدة الـعـروبــة ومـنــطـلــقـهـا 
ستـعود النقـول اكثـر اجلامـعة الـعربـية الـتي اخطـأت
الى ســوريـا طــالــبـة احلــضــور في حــضـرة الــبــاشـا

العربي االصيل..

انفجار فى الـقطاع جتاه اسـرائيل ومصر
وبناء على ذلك حتركت مصر لعدم تشديد
العـقـوبـات على غـزه وفى هـذا الـعام وفى
ذكـــــرى يـــــوم األرض دعت حـــــمـــــاس الى
تسيير مسـيرات الى احلدود مع اسرائيل
وكـنـا نـطــالب أيـضـا بــتـسـيـيــر مـسـيـرات
مـشـابـهه فـى الـضـفه ولـكـن لم تـكن هـنـاك
اسـتـجــابـة ومـنـذ  30 مـارس خـرج أالف
الفلسطيني فى مواجهة حدود اإلحتالل
وهو ما قابلته قـوات اإلحتالل بعنف بالغ
ــوقف خــشـيت مــصـر من ومع تـصــاعـد ا
حدوث هجوم اسرائيلي واسع على قطاع
غزه يؤدي الى تهجير السكان الى سيناء
ــصــري جــاء وبــالــتــالي فـــإن الــتــحــرك ا
للـحفـاظ عـلى أرواح الشـعب الفـلـسطـيني
من جــهــة واحلــفــاظ عــلى األمن الــقــومي
ـصري صـري من جـهـة أخـرى والـدور ا ا
مرحب به من الشعب الفلسطيني والدليل
عـلى ذلك أن هـذا الـشـعب اسـتـقـبل الـوفـد
صري األمني بالـزغاريد عند قدومه الى ا
غـــزه إلدراكه أن مـــصـــر تـــعـــمل لـــصـــالح
الشعب الفـلسطـيني بيـنما قـذف العماري
السفـير القـطري باحلجـارة واألحذية رغم
ــبـلغ  15مـلــيـون دوالر أنه جـاء لــغــزه 
وإدراكه أن قطر تعـمل إلشعال الفـتنة ب
الفلـسطـينـي ورغم ذلك فـإن أبو مازن لم
ـوقف واحـد ضـد قـطـر ألن أوالد يـخـرج 
أبـو مـازن فـى قـطـر يــحـمــلـون اجلـنــسـيـة
القطرية وأبو مازن نفسه له عالقة شراكة
مع الــشــركــة الــقـــطــريــة لــلــمــحـــــــــمــول

بنــــــــسبة 47%.
صري جتاه القضية  { وهل ترى أن الدور ا
الـــفــلـــســـطـــيـــنـــيـــة تــراجـع بـــســبـب الـــظــروف
االقــتـصــاديــة والــضـغــوط الــتى تــمــارس عـلى

مصر ?
ــصــري حتــدث فى مــؤتــمــر - الــرئــيس ا
ـصـري وقـال نـحن ـوقـف ا الـشـبـاب عن ا
نقبل مـا يقبـله الفـلسطـينيـ على أساس
دولـة فــلــسـطــيــنـيــة عــاصـمــتــهـا الــقـدس
الشريف ومنذ أن تولـى الرئيس السيسي
السـلطـة أكـد أن مكـافـحة اإلرهـاب يتم من
خالل حل عـادل لـلـقــضـيـة الـفـلــسـطـيـنـيـة
ـصـري واضح أثنـاء إلـقاء ـوقف ا وكان ا
السـيـسي خـطـابه أمـام اجلـمعـيـة الـعـامة
ـتـحـدة ورغم عـقـد مـصـر اتـفـاقـيـة لأل ا
كامب ديفيد مع اسرائيل لم يحدث تطبيع
ــصـري مع اسـرائــيل وعــقــيـدة اجلــيش ا
حتى األن تعـتبر أن اسرائـيل العدو األول
عــــلى عــــكـس مــــا حــــدث فى بــــعض دول
اخلليج والتى استقبلت وفودا اسرائيلية
ومؤخرا زار وفد رياضي اسرائيلي عمان

الـتـحـريــر الـفـلـســطـيـنـيــة بـدخـول كل من
حــمـــاس واجلـــهـــاد فــيـــهـــا ولـــكن كل من
حـمــاس وأبـو مــازن أفـســدا هـذا االتــفـاق
صـاحلة يجب أن يرتكز وأعتقد أن ملف ا
على تـفـعـيل اتـفـاق عام  2005 اخلاص
بــإعـــادة تـــشــكـــيل مـــنــظـــمــة الـــتــحـــريــر
الـفـلـسـطـيـنـيـة وهـذا اإلطـار يـكـون بـدايـة
ثل لتـشـكـيل مجـلس وطـني فـلسـطـيـني 
مـلـيـون فــلـسـطـيـنـي فى كـافـة أنـحـاء 13
الــــعــــالم ويـــــتم من خـالل هــــذا اجملــــلس
انتخاب مجلس مركزي وجلنة تنفيذية ثم
انـية يأتي بـعـد ذلك إجراء انـتـخابـات بـر
ـكن الـوصول الى ذلك ورئاسـيـة وحـتى 
يـجب اسـتـيـعـاب مـوظـفي حـمـاس بـشـكل
أولي وتشكيل جهاز أمـني بعقيدة جديدة
من خالل تشكيل قوة أمنية تقوم باإلعداد
صاحلة لالنتخابات وال أمل فى حتقيق ا
دون حتــقــيـق ذلك ومــصـــر من جــانـــبــهــا

حتاول الوصول لتلك الرؤيا.
{ وهل تعـتقـد أن مصر مـستـعدة إلقـامة دولة
فـلــسـطـيـنـيــة فى غـزه عـلى حـدودهــا حتـكـمـهـا

سلم ? حماس بفكر اإلخوان ا
- فى عــــامي  2008. 2009 وأثــــنــــاء
حـرب اسـرائــيل عـلى قـطــاع غـزه عـرضت
اسـرائـيل عــلى مـصـر اســتالم قـطـاع غـزه
ولكنها رفضت كـما رفض أيضا أبو مازن
تحدة وحتى الـيوم مصر ترفض واأل ا
ما تـسـرب من صـفـقـة الـقـرن من أن يـكون
هــنــاك كــيـان مــســتــقل حلــمــاس فـى غـزه
باعـتـبارهـا قـضيـة أمن قـومي مـصري فى
الوقت نـفسه رفـضتـها حـركة حـماس ألنه
اليـعـنـيـهـا أن تـســتـقل وتـصـبح كـيـان فى
خاصره مـصر ولألسف فإن أبـو مازن هو
الذى سـمح حلـمـاس بـوجـود هـذا الـكـيان
فى انتخابات عام 2006 ولقد نبهت الى
خـطــورة ذلك فى أحــد االجــتـمــاعــات عـام
وطـلـبت بـتـأجـيل االنـتـخـابات إال 2005
أن أبـو مــازن أصــر عــلى عــدم تـأجــيــلــهـا
وبالتـالي فإن أبو مـازن يتحـمل مسئـولية
تواجد هذا الكيان وفى الـنهاية فإن مصر
لن تــقـبـل بـأي حــال من األحــوال تــثــبـيت
فكرة اإلسالم السياسي فى غزه ألن جناح
ـثل خـطـورة عـلى تـلك الـتـجـربــة سـوف 

صري . األمن القومي ا
{ هناك تـخوفات من الـسلطة الـفلسطـينية من
صـري فى ملف التـهدئة الى أن يؤدي الـدور ا
إلزام إتـفاق يسهم فى انفصـال قطاع غزه فما

هى رؤيتكم لهذا ?
علومات التى حصلت عليها - من خالل ا
فإن اسرائيل أبلغت أبـو مازن تخوفها أن
يؤدي فرض عـقوبـات على قـطاع غزه الى

وأنشد النـشيد الوطـني االسرائيلي ورغم
ظروف مـصر االقـتصـادية الـصعـبة إال أن
ــــصــــري يــــرفـض الــــكــــيــــان الــــشــــعـب ا
الـصـهيـونـي وقد ذكـرت فـى أحد الـبـرامج
ـــعــيب أن تـــســتــديـن مــصــر من أنه من ا
صـنـدوق الــنـقــد الـدولي فى الــوقت الـذي
يبـلغ فـيه الفـائض فى دول اخلـليج 250
ملـيـار دوالر وكنت أتـمـنى أن يـتم حتويل
ــبــلغ مــرة واحــدة لالســتــثــمـار فى هـذا ا
مصر كـما تـستقـبل دول اخللـيج األجنبي

صري . وتعطيه أضعاف ما يتقاضيه ا
{ وهل تــتـوقـع أن تـنــجح أمـريــكـا فى تــنـفــيـذ
صــفــقــة الــقــرن خــاصــة أن هــنــاك دول بـدأت

بالفعل فى نقل سفاراتها الى القدس ?
- ما سرب عن صفقة القرن قليل جدا وما
رحلة األولى من لدينا من معلومات فإن ا
تــلك الـــقــضــيــة نـــفــذت بــنــقـل الــســفــارة
األمريكـية الى القـدس كما قـامت البرازيل
بنقـل سفارتـها لـوجود رئـيس بهـا مشابه
لـشـخـصـيـة تـرامـب أمـا الـشق الـثـاني من
تلك الـصفـقة واخلـاص بـقضـية الالجـئ
فـــســوف يـــنـــفـــذ إن لم يـــكن هـــذا الـــعــام
فـسيـكـون الـعـام الـقـادم ألن أمـريـكـا كانت
تدفع ثلـثي ميزانـية وكالـة غوث الالجئ
وإذا أغلـقت تـلك الـوكـالـة فـسـوف تـنـتهي
ـبـلغ ـكن لــلـعـرب تـعــويض هـذا ا وكـان 
ولكـنـها مـسـاعدات مـؤقـته وليـست دائـمة
رحـلـة الـثـالـثـة فـتـعـتـمد عـلى فـصل أمـا ا
قـطــاع غــزه عن الـضــفه الــغـربــيــة والـتى
أصبحت كيانات متقطعة فى نطاق احلكم
الـذاتي وسـوف تــلـتـحـق الحـقـا بــالـضـفـة
الشرقية لألردن وأعـلن أبو مازن أنه يقبل
باحتاد كونفـدرالي اسرائيلي  –أدرني –
لـك عبـدالله  فلـسطـيـني وهو مـارفـضه ا
وأرى أن مواجـهـة صـفقـة الـقـرن يأتي من
خالل وحدة الفصائل الفلسطينية وبدون
تــلك الــوحــدة فــســـوف يــتم تــمــريــر تــلك

الصفقة .
{ فى الـنـهــايـة ونـحن نــحـتـفل بــذكـرى رحـيل
عـــرفـــات هل تـــرى أن عـــرفــات أخـــطـــأ بـــعــدم
اإلنضـمام الى مصر أثناء إتفاقية كامب ديفيد

?
- أبو عمار بشكل عـام هو أيقونة الشعب
الـفــلـســطــيـني وهــو حـالــة ثــوريـة تــمـثل
الشعب الـفلسـطيني وكـان دائما يردد أنه
تـمــكن من حتــويل قــضــيـة فــلــســطـ من
قضـية الجـئ الى قـضيـة سيـاسيـة وكان
دائمـا يـحـاول أن اليـكـون تـابـعـا ألي دولة
عـربــيـة فــضال عن أنه كــان قـريــبـا من كل
الشعب الفلـسطيني يشاركـهم احتفاالتهم
ويستـقبـلهم فى بـيته وبالـتالي فـإن هناك
زعيـم لن يـنسـاهم الشـعب الفـلسطـيني
وهمـا جـمـال عبـدالـنـاصر ويـاسـر عـرفات
ا صدام حس وكـان أبو عمار قادرا ور
على أن يـجـمع كل خـيـوط اللـعـبـة فى يده
ــنـطــلق لـم يــقـاطـع أحـد عــلى ومن هــذا ا
عــــكس أبـــــو مــــازن  وفى دراســـــة قــــمت
بإعدادها عن اتفاقـية كامب ديفيد قلت أن
مـشـكـلـة أبـو عـمـار فى ذلك الـتـوقـيت كـان
يـرفض اسـرائـيل بـعـد أقل من  9سـنوات
ــة وكـان أبـو عـمــار يـخـشى أن من الـهـز
يـســجل عـلــيه أنه بـاع قــضـيــة فـلــسـطـ
فـضال عـلى أن اسـرائـيـل نـفـسـهـا رفـضت
بـاحـثات إال وجود عـلم فـلـسطـ أثـنـاء ا
أنــني أرى أن أبــو عــمـار فـى عـام 2000
أخـطأ عـنـدمـا رفض خـطـة كـلـيـنـتون حلل

القضية الفلسطيني.
ة كـما أن الـعـرب أنـفـسـهم خـذلـوه عـنـدما
طلب مـسـاعـدتـهم رغم أن خـطة كـلـيـنـتون
كـانت تـقـضي بـوجــود قـوات اسـرائـيـلـيـة
فلسطينية فـوق احلرم أما حتته فهو ملك
لــلــفــســطــيـنــيــ إال أن أبــو عــمــار رفض
ـديـنـة كـلـها مـتـمـسـكـا بـالـسـيـطـرة عـلى ا
ولألسـف فــــإن هــــذا احلل لـم نــــســــتــــطع
ـعادلـة تـغيـرت بـعد أن حتقـيـقه األن ألن ا
ســيــطــرت اســرائــيل عــلى مــعــظم الــدول

العربية .

وإعالنـات النـوافـذ التـجـارية ابـتـكر
روبــرت فــكــرة الــنــســخــة األولى من
سبيررووم وهو مـوقع يعرض قائمة
ــرغــوب فـي تــأجـــــيــرهــا لألمـــاكن ا
يسـمى IntoLondon. وقـد بـدأ هذا
ــــوقع في در بــــضـــعـــة مــــئـــات من ا
اجلنيهات عـليه كل شهر األمر الذي
دعـمه في مـهــنـته اجلـديـدة كـمـصـمم

مواقع.
ÂUL²¼«Ë W¹UŽ—

انشيـستر عام 2002 أدرك بانتقـاله 
روبــرت أن الـعــثـور عــلى غـرفــة كـان
صـعـبـاً بـقـدر مـا كان عـلـيه األمـر في
وقع لـندن ولـذا فـقـد بدأ فـي إيالء ا
مـزيـداً من الــرعـايـة واالهـتـمـام. وقـد
أعـاد تـسـمـيـته لـيـصـبح سـبـيـررووم
و إطالقـه رســـمـــيـــاً في عـــام 2004
حــــيث يــــقــــدم خــــدمــــاتـه مــــجــــانـــاً
ـكنـهم أيـضاً لـلمـستـخـدم الـذين 
اخـتــيـار خـدمـة مـدفــوعـة لـلـحـصـول
عـــلى مــيــزات مــتـــقــدمــة مــثل ادراج
إعالنـاتهـم على نـحـوٍ أكـثـر بروزاً أو
خدمـة خاصـة تـمكـنهم من الـتواصل
ـبــكـر مع أصــحـاب اإلعالنــات قـبل ا
مـــرور ســـبـــعــــة أيـــام عـــلـــيـــــــــــهـــا
حــــيـــــــــــث تـــصــــبـح بـــعـــــــــــد ذلك
مـــتــــاحـــة مـــجــــــــــــانـــاً لــــــــــكـــافـــة
ــوقــــع وهــــــــي مــســـــــــتــخــدمي ا
اخلـــدمـــة الـــتي أطــــــــــلـق عــلـــيـــهــا
.early bird messaging اســــــــم
ـال الكـافي لغرض ومع عدم تـوافر ا
الــتـرويـج لـلــمــوقع كــان روبـرت في
حـاجة لـفـكرة عـظيـمـة لتـأمـ بعض
االنــتـشــار. وحلــسن احلظ كــان لـدى
جـيـمـا ألـ مـانسـي موظـفـته األولى

بل الوحيدة أنذاك خطة ماكرة.
كانت فكـرتها تـتمثل في عـقد لقاءات
مع الـبـاحـثـ عن سـكن مـشـتـرك في
فـعالـيـة مسـائـيـة بحـانـة بلـنـدن على
غـــرار الــصــيــغــة الـــتي جتــرى بــهــا
ـواعـدة السـريـعـة" حيث فـعالـيـات "ا
يتسنى لـلراغب في استـئجار غرفة
التـحدث لـبضـعة دقـائق مع اآلخرين
الــذين يــبــحــثــون عن شــركــاء ســكن
جدد.يقول روبرت:" جنحنا في إقناع
Wandsworth Guardian وهــي
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عــنـدمــا أسس روبـرت هــنت مـوقــعـاً
ـــشــتــرك لم يـــخــمن عــلى لـــلــســكن ا
اإلطـالق أنه يـــومـــاً مــا ســـيـــحـــتــاج

وقع لنفسه. استخدام ا
أطــلق روبــرت مــوقع "ســبــيــررووم"
الذي يتـخذ من لنـدن مقـــــــراً له في
عام 2004 عـندمـا كـان في الـتـاسـعة
والـعـشـرين مـن الـعـمـر في مـحـاولـة
منه لتقـد طريقة أسـهل في العثور
أو عرض غـرفة لالسـتـئجـار في بيت

مشترك.
تــوقـع حـــيــنـــهـــا أن يـــكـــون مــعـــظم
وقع من الطالب أو من مستخـدمي ا
هم في العـشرينـيات من الـعمر. وفي
عــام 2013 وعـــنـــدمــا بـــلغ 38 عـــامــاً
انـــــفــــصـل عن زوجـــــته وأدرك أنه ال
ـفـرده ولـذا فـقـد قام يـحب الـعـيش 
ولــلـمـرة األولـى بـاســتـخـدام مــوقـعه

كمستخدمٍ عادي.
sJÝ ¡U dý

يقول روبرت : "انـفصلت عن زوجتي
وافـتـقـدت الـعـيش بـرفقـة آخـرين في
نزل". واليزال لروبرت - الذي يبلغ ا
اآلن (43 عـامــاً)- شـركـاء فـي الـسـكن
ويقول انه بعيد عن الوحدة رغم أنه
يـنــتـمي لــفـئـة من جــاوزوا األربـعـ
ا ويعيـشون في سكن مـشترك وفـقاً 

أظهرته دراسات حديثة.
ويـتابـع:" الفـئـة األكـثر تـنـامـياً فـيـما

ـشتـرك هي فئة من يتـعلق بالـسكن ا
هم في األربـعــيـنـات من الــعـمـر. فـهم
ـا خــارجــون من عالقـة أو زواج لــر
وال يستطـيعون مالـياً احلصول على
ســــكـن خــــاص بــــهم. أو هن مــــثــــلي
لل من الـعيش لـوحدهم يشـعرون بـا

ويرغبون في بعض الصحبة".
ـــوقع خـــدمــاتـه في كلٍ من ويـــقـــدم ا
تـحدة. ـتـحدة والـواليـات ا مـلـكة ا ا
ــوقع ان ويــقــول الـــقــائــمــون عــلى ا
ـوقع115 مـلــيــون شـخص يــزورون ا
كل شــهــر. وهــو أمــر لـيـس بـالــسيء
بـالنـسـبـة لعـمل جتـاري بـدأه روبرت
ــزرعــة والــده في شــمــال من كــوخ 

إجنلترا.
في مـنـتـصف الـتـسـعـيـنيـات لم يـكن
لـــدى روبــــرت أي نــــيــــة إلقــــامـــة أي
مـــشــروع جتـــاري. فــقــد كـــان عــازفــا
لـلــغـيـتـار فـي فـرقـة تـسـعـى لـلـشـهـرة

ال. وا
لـــكـن لـــســـوء احلظ لم يـــكـن لــــــهــذه
الفـرقـة الـتي كانت تـــــــــعـرف باسم
Erogenous Jones نــــــصــــــيـب من
ـــال ولــذا فـــقـــد عــمل الـــشـــهــرة أوا
روبــرت في مــتـجــر قــريب من مــنـزله
وعــلم نــفــسه أيــضــاً في وقت فــراغه

واقع اإللكترونية. كيفية تصميم ا
وبـعد أن أدرك أن الـعـثـور عـلى غرف
لإليـجـار في الـعـاصـمـة عـمالً مـرهـقاً
يتطلب البـحث في الصحف اجملانية

ــوقع بــدأ في االنــتــشــار بـشــكل إن ا
واسع عـــام 2007وأنه تـــعـــ عـــلـــيه
وقـــتـــهــا تـــوظــيـف عــدد إضـــافي من
وقع ـطورين كي يـضـمن مـجـاراة ا ا

لهذا االنتشار.
‰eM  ¡«dý

في مـــطـــلع عــام 2016 جـــاء روبــرت
بـفـكـرة لـلـتـرويج لـسـبـيـرروم بـعد أن
قام بشراء مـنزل مكون من ست غرف
ــبــلـغ ثالثــة ماليــ دوالر في نــوم 
مـــنـــطـــقــة  Spitalfieldsاحلـــديـــثــة
شرقي لندن. وقد أعلن أنه يبحث عن
شـركــاء سـكن ال يـحــتـاجـون إلى دفع
ـا يـسـتـطـيـعـون. وقـد ايـجـار أكـثـر 
تـــلــقى نـــظــيـــر ذلك آالف الــطـــلــبــات
والـكثـيـر من الـتـغطـيـة اإلعالمـية في
الصحف.وقد أعاد الـكرّة الحقاً العام
ذاته في نــيـويـورك عـنــدمـا اسـتـأجـر
شقة واسعـة في مانهاتن لـيمتد عمل

تحدة. سبيرووم إلى الواليات ا
يــقــول مــارك هــومــر أحــد مــؤســسي
Progressive Property مـجـمـوعـة
ببريـطانيـا ان سبيـرووم ساعدت في

حتـــســ ســمــعـــة وجــودة اإليــجــار
شـترك شـترك ويـضـيف:" السـكن ا ا
ـعاصـر تـغيـر بـشكـل كبـيـر عن تلك ا
األيـام التـي كان يـسـود فـيهـا تـأجـير

تهالكة". الغرف ا
يــقـول روبــرت إن ثــمـانــ شـخــصـا
يــعـمــلـون في ســبـيــرووم اآلن الـتي
٥ ـال الدوار فـيها عن ٨ يزيد رأس ا
مليـون جنيه إسـترليـني وأنه فخور
ــــشــــرع لم يــــحـــتـج أبـــداً أي بـــأن ا

استثمار خارجي.
ـشـروع مــا تـزال جـيــمـا تــعـمل فـي ا
أيـــضــــاً حـــيث تــــديـــر مــــكـــتــــبه في
مـانشـسـتـيـر فيـمـا يـعـمل روبرت في
لـنــدن.وال يـزال روبــرت الـذي يــحـمل
ــديــر الــتــنـفــيــذي يــســتــمـتع لــقب ا
شـاركـة سـكنه مع آخـرين ويـقول:"
مشـاركـة السـكن مع اآلخـرين يـضفي
عفـويةً عـلى يـومك فقـد يقـوم أحدهم
بــــالـــطــــهــــو أو يــــرغـب أحــــدهم في
اخلـــروج لــــتــــنــــاول مــــشــــروب. من
اللطيف أن تكون لديك صحبة. يبدو

األمر أحيانا وكأنه عائلة بديلة".
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قالها نوري السعيد قبال فقتلوه بعدان قتلوا السيد فيصل بن غازي
وقــتـلــوا خــال الـســيـد عــبــداالله بن عــلي وهـو ايــضـا ســيــد وقـتــلـوا
الــــعــــلــــويــــات مـن نــــســــاء بــــيت فــــيــــصـل و خُــــرّبَتِ الــــدار و نــــكل

بأهلها”الثوار".
كـان فـيــصل سـيــدا من نــسل احلـسن وقــدم هـو وابــو وجـده ونـوري
ا قدمه قاسم و العارفان و الناصريان" البكر السعيد افضل بكثير 
وصــدام" وصــدام ادعى انه ســيــد وايــضـــا لم تــكن داره مــامــونه و
الـعـارفــان لم تـكـن دارهـمـا مــامـونه وكــر قـاسم مــثل سـابــقه ومـثل

الحقيه!
ان كـانت الـدار التي ارادهـا نـوري سـعيـد تـعـني العـراق فـلم يـعد من
يوم االنقالب في٥٨ مامونا وان كان. نوري پاشا يقصد االشخاص
لك وخاله وهو قد قتلوا وكر اعدم وسالم عارف نسف فصاحباه ا

ورحمن طرد والبكر زرقوه بدواء ضاعف السكر وصدام شنق.
لم يكن السعيد يشك ان عصر الدولة العراقية االفضل سيزول قريبا
فلـقـد قيل انه وعـبداالله صـرحا لـبعض اخلـواص ان حتركـات جتري
في اخلفـاء لالطاحة بـهما لـكن ومع ذلك لم يكـونا ليـتوقعـا ان يسحال
في الشوارع التي شقــــــوها وفي ازقـة عاصـــــــمة بنوها من جديد
وقــــــيل ايـضا ان اخـر كـلمــــــــة قـالـها عـبـداالله قبل مـقـتـله هي" الله

." كر
فـوق هـذا وذاك فقـد غـنى الـبعـثـيـون عشـيـة تـأدية
صدام قسم الرئاسة اول مرة اغنية تقول" شعبنا
واعي وشايـف طريـقه" فأذا بـشعـبنـا وفق االغنـية
والنتائج ال واعي وال شايف طريقه و كذلك فدور

السادة و العوام ليست مامونه.
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شرع الله الطالق على جـميع الديانات لـكي يسهل لنا احلـياة لكن عندما
ـنتهى السـوء يصبح هذا خـراب للمجـتمع عندمـا يفهم الدين يبلغ االمر 
بـالـشـكل اخلـاطـأ.شـهـد الـعـراق في األونـة االخـيـرة حـاالت طالق بـنـسـبة
عالـية جـدا خالل السـنـوات األخيـرة ولكن تـصدرت سـنة  2017 حاالت
طالق نسبـة عاليـة جداً وسبب أرتـفاع حاالت الـطالق في بلدنـا يعود الى
رتـبة عوامل أقـتصـادية وأجـتمـاعيـة ودينـية ثـقافـية وسـياسـية ويـتصـدر ا
ا جـعـلت هـذه احلـالة تـسـبب لـنا ـبـكـر  األولى في الـطالق هو الـزواج ا
الـذعـر في اجملـتـمع وذلك بـسـبـب الـتـفـكك األسـري وعـدم الـتـرابط بـيـنـهم
وبـاألضافـة تـوجـد أسـبـاب أخـرى عـديـدة لـلـطالق اوالً األوضـاع األمـنـية
الـتي مر بـهـا الـعـراق في الـفـتـرة األخـيـرة أزداد من أخـتالل الـتوازن في
البـلد بـدأ منـذ سنة  2003سنة سـقوط الـنظـام ودخول احملـتل األمريكي
ازدادت األوضـاع األمــنـيــة سـوءاً مــنـهـا الــقـتـل واخلـوف والـتــهـجــيـر من
بالدهم الى بـالد أخــرى أصــبح عـــاتق عــلـى أكــتــافــهـم وأزداد الــضــغط
الـنــفـسـي لـديــهم ثـانــيــاً الـوضع األقــتـصــاديـة أمــا بــالـنــسـبــة لألوضـاع
األقتصاديـة اصبحت مـزرية بسبب الـبطالـة وعدم توفر فـرص العمل هذا
االمـر ولـد أحبـاط لـدى رب االسـرة لـعـدم قـدرته عـلى تـوفـيـر مـسـتـلـزمات
ـال ولـلتـخـلي عن هـذا احلمـل يتـوصـلون ومتـطـلـبات أسـرته لـعـدم توفـر ا
ـسـؤوليـة الـثـقـيلـة ثـالـثـاً الزواج لـفكـرة أنـهـاء زواجـهم لتـقـلـيل من حـمل ا
بكـر يكـون بعض األحيـان بسـبب األهل لتـقد بنـاتهم الى الـشاب على ا
طبيق من الـبرونز لـلتخـلص من مسـؤوليات بـناتهم الـتي تقع على عـاتقهم
وهذا يؤدي الى عـدم وصول البـنت او الشـاب الى حل مشاكـلهم بطـريقة
سليمه الن اعمارهم ال تساعد على حتمل مسؤوليات بيت وزوجة واطفال
ـسـتـقـبل .ومـا احلل لـتـجـنب هــذه احلـاالت?يـتـطـلب من األهل الـتــفـكـيـر 
بناتهم قبل اتخاذ هذه القـرارات زواجهن في سن مبكر على الشاب قبل
االقدام عـلى خـطـوة الـزواج الـتأكـد من وضـعه األقـتـصـادي هل هـو قادر

على حتمل مسؤولية بيت وعائله وزوجة لتقليل من حاالت الطالق


