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  الوضع االنسانـي في غزة يزداد سوءا: مدير عمليات االونروا يحذر .1
مدير عمليـات   '' جون جنج ''أن  :  جمال جمال  عن مراسلها    القدس المحتلة  من  22/3/2006 الدستور   ذكرت

نظرا '' اليوم أسوا مما كان عليه باألمس     ''في قطاع غزة اعلن امس ان الوضع االنساني في القطاع           '' نروااالو''
وقال جـنج   . لتزايد الحاجات االنسانية والنفاد الكامل لمخزون االونروا من المواد التموينية وبالذات مادة الدقيق            

رة في المائة من طاقته وانه شاهد عشرين شـاحنة          امس ان المعبر يعمل بعش    '' كارني''الذي زار معبر المنطار     
تحمل مواد تموينية تدخل الى غزة منوها الى انه يجب زيادة سرعة ووتيرة ادخال المواد التموينية الى غـزة                   

 آالف طن من مادة الدقيق بصورة عاجلـة         8واضاف ان المنظمة الدولية بحاجة الى       . لتفادي وقوع كارثة فيها   
 الف الجـىء    750ئين من سكان القطاع، مؤكدا ان مساعدات االونروا في غزة تصل الى             لتوزيعها على الالج  

من البنزين نفد تماما وان الشاحنات والعربات التابعـة         '' االونروا''واكد المسؤول الدولي ان مخزون       .فلسطيني
   .للمنظمة الدولية متوقفة عن العمل تماما وهذا يضع اعباء هائلة على المنظمة الدولية

برنامج الغـذاء العـالمي بـاالمم         أن    : طاهر النونو   عن   غزة من    22/3/2006 الخليج اإلماراتية    وأضافت
بالـسماح   وناشد إسـرائيل  . المتحدة حذر في بيان صحافي أمس من أن مخزون الغذاء بدأ ينفد في قطاع غزة              

. تمدون على معونـات الغـذاء     لإلمدادات بالوصول إلى عشرات اآلالف من المواطنين في قطاع غزة الذين يع           
ودعا البرنامج الدولي السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية لضمان أمن فريـق المـوظفين                

  . ببرنامج الغذاء العالمي والعاملين اآلخرين لضمان قيامهم بمهام عملهم بال معوقات
دائـرة العالقـات القوميـة      أن   :يالسويطرومل شحرور    عن   نابلس من  22/3/2006 الحياة الجديدة    ولفتت

والدولية في منظمة التحرير اعتبرت  اإلجراءات التي تقوم بها الحكومة اإلسرائيلية بتجويع الشعب الفلسطيني               
في قطاع غزة هي بمثابة محاولة قتل جماعي للشعب على خياره الديمقراطي الذي طالبت به اإلدارة األميركية                 

وضحت بأن حكومة االحتالل خدعت العالم بإدعائها االنسحاب من قطاع غزة وهي ما             وأ . واالتحاد األوروبي 
زالت تحاصره بحراً وبراً وجواً وتمنع السلطة الفلسطينية من العمل في ميناء غزة أو مطارهـا أو الـسيطرة                   

ل عمليه التجارة   الكاملة على حدودها مع مصر لتستطيع توفير المستلزمات الحياتية واإلنسانية لمواطنيها وتسهي           
 .المتبادلة

  
  



 

 4

  
  ستجوب نصر يوسف عن اقتحام أريحا يالتشريعي الفلسطيني  .2

 شكل لجنة لتقصي حقائق جريمة اقتحام        التشريعي المجلس أن   :والوكاالت غزة من   22/3/2006 البيان   أوردت
جنـة مـن    تكونـت الل  حيث  . ته وسط مطالبات نواب بإقال    ,طلب استجواب نصر يوسف   كان قد   سجن أريحا، و  

ممثلين عن حركتي حماس وفتح، إضافة الى ممثلين عن الجبهتين الشعبية والديمقراطية، والقوائم التي وصلت               
   . يترأسها حسن خريشةعلى أن الى المجلس بشكل مستقل، 

ك حسن يشكإلى ت :وكاالتنقال عن رام اهللا  من 22/3/2006 الغد األردنية  مراسليوسف الشايبولفت 
اتفاقية بين السلطة وإسرائيل والواليات المتحدة وبريطانيا بخصوص اعتقال أحمد سعدات خريشة بوجود 

 أن األمر يبدو لم يخرج من دائرة التفاهم الشفهي، فالظروف الخاصة وقتها ربما لم تكن مناسبة ,وقال .ورفاقه
سف قبل تولي استجواب يواتمام ، شدد عدد من النواب على ضرورة ة أخرىمن جه و.للحديث عن تدوين

  .وزير الداخلية الجديد مهامه
  

  ناطوري كارتا حركة يستقبلالتشريعي الفلسطيني  .3
والءهـم  وا   من حركة ناطوري كارتا أعلن     اًأعضاءأن   :ب.ف.أ نقال عن    22/3/2006 الرأي األردنية    أوردت

 وحضور  س التشريعي بزيارة مقر المجل  وا  قامحيث  . للنظام الجديد الذي تشكله حماس في األراضي الفلسطينية       
 لو فازت فتح في االنتخابات كنا سنعلن والءنا         هموقال احد المتحدثين باسم   . ذلك عن   للتعبير في رام اهللا     جلسته

 اننا نعتبر انفسنا جزءا من الشعب الفلسطيني، واننا تحت االحتالل الصهيوني مثلنـا              , قائال وأضاف. ها أيضا ل
  .نوابال ليعلن ترحيبه بأعضاء الحركة بين ,جلسةالقطع قد  انكرئيس المجلس جدير بالذكر أن و. هممثل

 الدويك شدد على أن حماس تحترم كل أن: نابلس من 21/3/2006 اسالم أون الين  مراسل سامر خويرةوذكر
من يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ويدافع عن حقوقه بغض النظر عن معتقداته وأفكاره وديانته، ولو كان 

 تنظر إلى هذه الجماعة بعين االحترام ماسن حأمن جانبه فقد قال عدنان عصفور  أما .ير ذلكيهوديا أو غ
يعارضون وجود إسرائيل واحتاللها لفلسطين، ويساندون الحقوق  ألنهم  ونعتبرهم قريبون منا،,والتقدير

تنظر لليهودية هذا خير مثال للقاصي والداني أن حماس ال : وأردف قائالً .المشروعة للشعب الفلسطيني
منصور إلى أن ياسر أشار من جهته و .ولليهود بأنهم جميعا أعداء لنا، وهي تفرق بينهم وبين المحتلين

 يأتي من باب الدعم والتأييد للحكومة الفلسطينية الجديدة وللوقوف إلى جانبها في مواجهة الضغوطات همحضور
 واأبدشار قائال لقد وأ .ساندتهم لنا حتى انتزاع كامل حقوقناالداخلية والخارجية وتنكر العديد من الجهات لها، وم

  .رغبتهم في العيش بين ظهرانينا كمواطنين في ظل الدولة الفلسطينية العتيدة
  

     جزئيا جلسة التشريعيتفتح قاطع .4
إلـى  ,  قررت مقاطعة جزء من جلسة المجلس التـشريعي        فتحقال عبدالحميد العيلة إن      :غزة ــ ماهرإبراهيم  

احتجاجاً علـى   , ين االنتهاء من مناقشة البند المتعلق بإلغاء القرارات التي اتخذها المجلس في جلسته األخيرة             ح
وذكر .  عدم طرح القضية المتعلقة بمواضيع الجلسة األولى       يه إن عل  ,لتزام بقرارات المحكمة التي قالت    العدم ا 
 وبقوة ان البند لن يحذف مـن جـدول أعمـال             أصر الذي لمحمود الزهار    , على أنها ستقاطع   ،أكدتته  ان كتل 

  . حماس كما قاللنهج التفردي التي تتخذه لد يأكفي ت ,جلسةال
  22/3/2006البيان 

  
  التشريعي يعتزم إطالق مبادرة سلمية دولية: الدويك .5
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 أعلن رئيس المجلس التشريعي، أنه يعتزم إطالق مبادرة سلمية على الساحة الدوليـة، تحـت شـعار                : رام اهللا 
وأوضح أن هدف المبادرة هو إلقاء الضوء علـى          .خلصوا الشعب الفلسطيني من عبودية االحتالل اإلسرائيلي      

 من  طالب ودعا .هذه المعاناة، وإسماع صوت شعبنا للعالم، والحصول على تضامنه ودعمه في قضيته العادلة            
ي األوسـاط الطالبيـة العالميـة،        إلى دعم هذه المبادرة، وخاصة ف      استقبلهم في مقر المجلس   , جامعة كامبردج 

  .باعتبارهم أحد أنشط الجهات في الرأي العام العالمي
  21/3/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تجتمع لبحث التشكيلة الحكومية .6

تعقد س ,ذية لمنظمة التحرير  اللجنة التنفي أن  : غزةمن   22/3/2006 الخليج اإلماراتية    مراسل طاهر النونو    ذكر
 هااجتماعا اليوم لبحث التشكيلة الحكومية التي قدمتها حماس وبرنامجها، على أن يعلن محمود عباس موقفه من                

منظمة ال، التي يرى مراقبون أنها تتجه إلى رفض التشكيلة بسبب رفض حماس االعتراف ب             هابناء على توجيهات  
  .كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني

 رفض حولان موقف الجبهة الشعبية إلى :  ا ف ب نقال عنرام اهللا من 22/3/2006 القدس العربي نوهتو
قال , في نفس السياقو.  الحكومةىحكومة، هو ما قد يدفع اللجنة التنفيذية لعدم المصادقة علالالمشاركة في 
دارة الصالحيات التي نقلت اليها  ان السلطة الفلسطينية مفوضة من منظمة التحرير ال, من جهتهعزمي الشعيبي

 ان شرعية السلطة بما فيها الحكومة والمجلس التشريعي، ىورأ .من الجانب االسرائيلي عقب توقيع اوسلو
  بالمقابلاال ان حماس . وحلهاها رفع الغطاء الدستوري عن بموجب ذلك تستطيعالتي, ا المنظمةاعطتها اياه

 في حين يعتبر .منظمة التحريرمن  السلطة من صناديق االقتراع وليس تعتبر انها اكتسبت شرعية وجودها في
ياسر عبد ربه ان الناخب الفلسطيني انتخب حماس النه اراد اصالح السلطة وليس االطاحة بدستورها 

 دولة في االمم المتحدة 120 ان هناك علما,  لماذا ال تريد ان تعترف بنا حكومة هنية, متسائالوقال .وقوانينها
  .عترف بان منظمة التحرير ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطينيت

خريشة دعا اللجنة التنفيذية الى محاسبة  إلى أن حسن :غزة من 22/3/2006 البيان  مراسل ماهرإبراهيمولفت
باعتباره ممن اساءوا للقضية الفلسطينية وللحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني لوقوفه وراء وثيقة , ياسر عبد ربه

ن يصدر احكاماً بالقبول أو الرفض على أ ه ليس من حقه انأضافو. نيف وتقزيمه حق العودة لالجئينج
وأكد أن حديث . برنامج حماس التي انتخبت باألغلبية الساحقة وفازت ببرنامجها وليس بشعارات رنانة كبيرة

منظمة هى المرجعية اليحاء بأن  لإله هي محاولة من, الى اللجنة التنفيذيةالحركةابو مازن عن إحالة برنامج 
التي ترفض او تقبل وهى التي تقرر، علماً بأن القانون األساسي ال عالقة له بالمنظمة من حيث قبول او رفض 

  .الحكومة وإنما المجلس التشريعي
  

   الثقة لحكومة حماس نمنحلن :  النيابيةفتحكتلة  .7
لثقة في جلسة المجلس التشريعي المرتقبة، الفتة إلى أن         أكدت فتح أنها لن تمنح حكومة حماس ا       : القدس المحتلة 

األحمد ان عدم تقديم    عزام  وقال   .حماس ال تؤمن بالشراكة في العمل السياسي وإنما تريد فرض سياسة اإلمالء           
نص صريح حول التزام الحكومة بمنظمة التحرير كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، يدل على أن الهـوة                 

  .وحماس واسعةبين موقف فتح 
  22/3/2006الدستور 

  
   فتح لحكومة حماس باالنقالبية وصفأبو زهري ينتقد  .8
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 حكومة حماس بأنها تمثل انقالبا سياسيا       التي وصفت تصريحات  ال انتقد سامي أبو زهري امس       : د ب أ   -غزة  
 مـصطلح ال     لقد عودنا مسؤولو السلطة على مصطلح االنقالبية عند الحديث عن الحركة وهـو             ,وقال .خطيرا

 وصفت بذلك وهي خارج السلطة ثم وصفت بذلك وهـي تفـوز وتـدخل الـسلطة           هارصيد له من الصحة الن    
  .باالغلبية الديمقراطية

  22/3/2006الدستور 
  

  السلطة الفلسطينية تسعى إلعداد مذكرة اتهام ضد إسرائيل .9
د مذكرة اتهام إلسـرائيل بانتهـاك       استعانت السلطة بخبراء مصريين في القانون الدولي من أجل إعدا          :القاهرة

قالت مصادر فلسطينية   و .القانون الدولي، وخطف رهائن على ضوء اقتحام سجن أريحا، وخطف أحمد سعدات           
 أن المذكرة تتطرق إلى العديد من الممارسات وستكون جاهزة لتقديمها إلى المحكمة الدولية في وقـت                 ,مطلعة
  .مناسب

  22/3/2006الخليج اإلماراتية 
  

   باسرائيلاالعترافشعل يجدد في المنامة رفض م .10
مملكة الشدد على موقف حيث , اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني أمس مع خالد مشعل: المنامة

الداعم والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقه المشروع في اقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس 
مملكة الشكر الشعب الفلسطيني وامتنانه لمواقف و  ,زيارةال سعادته بومن جانبه عبر مشعل عن .الشريف

 جدد خالل لقاء جماهيري  يشار إلى أنه كان قد.الداعمة والمساندة دوما لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة
رفض حماس االعتراف باسرائيل، ودعا الحكومات العربية الى استغالل , في جمعية االصالح في المنامة

, بقولهمخاطبا القادة العرب أشار و . وجود الحركة في السلطة لرفع سقف التفاوض العربي امام اسرائيلفرصة
  . إن أردتمحماس جاهزة لتكن ذراعكم للضغطإن 

  22/3/2006الحياة 
  

   حول ضغوط اميركية  مشعلتصريحاتالديمقراطية تستغرب  .11
 للتصريحات المنسوبة إلى خالد مشعل والتـي  أعرب تيسير خالد امس عن استغرابه:  ا ف ب، د ب أ      -دمشق  

 وبين ضغوط مارسـتها االدارة      ,ربط فيها بين اعتذار الفصائل الفلسطينية االخرى عن المشاركة في الحكومة          
وقال إن هذا النوع من التصريحات من شأنه أن يزعـزع الثقـة بـين                .االمريكية ودفعتها إلى عدم المشاركة    

  .ية والديمقراطية واالسالميةحماس وغيرها من القوى الوطن
  22/3/2006الدستور 

  
   مع الشرطة في غزة بالمواجهاتكتائب األقصى تنفي عالقتها  .12

 بين أفراد الشرطة الفلسطينية ومسلحين،       منذ يومين  نفت كتائب األقصى عالقتها بالمواجهات التي وقعت      : غزة
الجهة التي تقف وراء ذلك، وعن األهـداف التـي           األمر الذي أثار تساؤالت كثيرة عن        .كتائبالقالوا إنهم من    

ـ            .تدفعها لهذه المواجهات المسلحة    لخارجين عـن   اوقد وجهت في بيان لها أصابع االتهام إلى من وصفتهم بـ
  .الصف الوطني، والذين يخدمون االحتالل اإلسرائيلي

  21/3/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
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   ريحااسرائيل تغتال ناشطا فلسطينيا في ا .13
اغتيل ناشط فلسطيني من حركة الجهاد برصاص قوات االحتالل خالل اقتحامها لمخيم عقبة جبر في               : رام اهللا 

حيـث  ,  مطلوب لديها  ه وادعت مصادر في الجيش االسرائيلي ان      .داخل غرفته وامام اعين والدته    , اريحا اليوم 
  .وامر الجيشاطلق عليه الرصاص بعدما رفض االنصياع أل

  22/3/2006 بترا –نباء األردنية وكالة األ
  
  

  دفاعية أيضاًاستراتيجيةالمنظمات الفلسطينية تريد  .14
من المتوقع أن يعقد تحالف القوى الفلسطينية في لبنان غداً اجتماعاً بدعوة من حركة الجهاد االسالمي وذلك 

وتحاول .  ات وخارجهاللتداول في مختلف القضايا المطروحة ومنها قضية السالح الفلسطيني داخل المخيم
قوى التحالف وفصائل منظمة التحرير الوصول الى قواسم مشتركة حول هذه المسألة وسط توافق على أن 
المطلوب من الحكومة اللبنانية التعامل مع الملف الفلسطيني كرزمة واحدة واصدار قوانين وتشريعات تمنح 

خطوات عملية لضبط هذا السالح وتنظيمه ومنها وفي المعلومات ان حركة فتح باشرت ب .الفلسطيني حقوقه
اصدار قرارات تمنع على عناصرها اطالق النار في الهواء أو التنقل به في شوارع المخيمات وحصره في 

حيث أوضح سلطان أبو العينين انه ليس هناك تجميع للسالح الفلسطيني داخل المخيمات هناك ، المكاتب فقط
وقال ، موضوع جاء اعالمياً بهدف زج الملف الفلسطيني في الواقع اللبنانيعملية ضبط وتنظيم، وتضخيم ال

 .ليس هناك تجميع للسالح انه من خيال االعالم
  22/3/2006البلد اللبنانية 

  
   الحدود األردنية علىالوضع خطير للفلسطينيين  .15

زارة الداخلية مصادر رسمية في وأن   : نبيل غيشان عن مراسلهاعمان من  22/3/2006 الحياة قالت
االردنية اكدت ان محادثات جرت امس بين مسؤولين اردنيين وعراقيين على نقطة الحدود لحل هذه المشكلة 
واعادة الالجئين الفلسطينيين الى العراق الن االردن يرفض ادخالهم الى اراضيه كونهم من حملة الوثائق 

  .بالعودة بعد ان اعطوا وثائق رسمية للمغادرةالعراقية فيما يصر الجانب العراقي على عدم السماح لهم 
المتحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون الالجئين جنيفر باجونيس، فـي          أن   الى    22/3/2006 السفير   وأشارت

 .  فلسطينياً، في وضع خطير للغايـة فـي جـو صـحراوي قـاس              89جنيف، قالت إن المجموعة المؤلفة من       
على حماية أو مساعدة هؤالء الالجئين تواجه صعوبة شـديدة، بـسبب            قدرة المفوضية   أن  وأضافت باجونيس   

وقالت المتحدثة باسم مكتب المفوضية في األردن يـارا       . قدرتنا المحدودة على الوصول لهذه المنطقة الحدودية      
، وفي رام اهللا، دعا أحمـد قريـع       . الشريف لدينا مخاوف من أن يرتفع هذا الرقم بشكل كبير في األيام المقبلة            

وقال نطالب الحكومة    الحكومة العراقية أن تحل مشكلة مئات الفلسطينيين العالقين عند الحدود األردنية العراقية           
ودعـا خالـد     . العراقية أن تراعي الوضع الفلسطيني، وأن تعيد الفلسطينيين إلى بيتهم وتحميهم من الخطـر             

العراقية إلى ضمان أمن الالجئين الفلسطينيين العالقين        المنامة، عبد اهللا الثاني والحكومتين األردنية و       منمشعل،  
  . على الحدود

تحالف حق العودة الى فلسطين في أمريكا الشمالية أصدر بيانـا عـاجال             أن   22/3/2006 48 عرب   وجاء في 
طالب فيه السلطات االردنية بفتح الحدود امام الالجئيين القادميين مـن العـراق وتـوفير الحمايـة لالجئيـين                   

لسطينيين على وجه الخصوص، وذلك بسبب االعتداءات المتكررة على الفلسطينيين فـي العـراق والتـي                الف
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كما طالب البيان كل االحزاب والنقابات العمالية ومنظمات حقوق االنـسان  . وصلت ذروتها في االوانة االخيرة    
  .ودفي االردن بالتدخل الفوري والعاجل النقاذ حياة العائالت العالقة على الحد

السفير الفلسطيني في عمان عطااهللا خيري اتهم امـس، القـوات            أن الى  22/3/2006 النهار اللبنانية    ولفتت
وقال في بيان ان القوات االميركية      . االميركية في العراق بانها لم توفر الحماية لالجئين الفلسطينيين في العراق          

ونقل عن القيادة الفلسطينية انها ترفض اي       . لحاليهي المسؤول عن توفير الحماية لهم في ظل وضع العراق ا          
  .لفلسطينيين خارج الوطن الفلسطينيعملية لتوطين ا

  
   الشيخ ياسيناستشهاداحتفائية عربية في ذكرى  .16

تنطلق اليوم الحملة العالمية إلحياء الذكرى الثانية الستشهاد الشيخ أحمد ياسين، والتي تستمر أسـبوعا               : ا.ب.د
وقال منسق االحتفالية إن الفعاليات تشارك فيهـا        . مؤسسات وأحزاب تنتمي لثماني دول عربية     كامالً بمشاركة   

مؤسسات وأحزاب سياسية من مصر واألردن والمغرب وفلسطين والجزائر وليبيا وموريتانيا، كمـا تـشارك               
اليـات تـشمل    وأضاف أن الفع  . السلطة الفلسطينية ألول مرة بعد أن وصلت حماس أخيراً إلى رئاسة الحكومة           

عقد ندوات في فلسطين والمغرب وافراد أعداد خاصة من المجالت والصحف والمواقع االلكترونيـة إلحيـاء                
  .الذكرى

  22/3/2006الخليج اإلماراتية 
  

  فوز فلسطين بالمرتبة األولى على العالم اإلسالمي في حفظ القرآن الكريم  .17
ية الفلسطيني السابق عن فوز فلسطين بالمرتبة األولـى  أعلن يوسف جمعة سالمة وزير األوقاف والشؤون الدين   

على العالمين العربي واإلسالمي في حفظ القرآن الكريم خالل المسابقة التي أقامها ملتقـى الـشارقة العـالمي                  
وقال إن الطالبة آالء جهاد صـالح مـن          . للفتيات المسلمات ضمن الدورة الخامسة التي تقيمها دولة اإلمارات        

وبين سالمة انه سبق لفلسطين وأن فازت بالمرتبة األولى         . اني في مدينة غزة فازت بالمرتبة األولى      مركز الهج 
قبل سنتين في إمارة الشارقة حيث فازت الطالبة آالء أبو سمرة بالمرتبة األولى ومن قبلها الطاللبة فاطمة أبـو                   

ة الفلسطينية حيث كرمتهـا بخمـسة آالف        وقد قامت حرم حاكم الشارقة بتكريم الطالب      . عبادة قبل أربعة أعوام   
  .درهم وجوائز متعددة

  22/3/2006الشرق القطرية 
  

  إجحاف كبير في توزيع المياه: تقرير .18
أكد تقرير إحصائي صدر، اليوم، أن حصة الفرد من المياه المزودة لالستخدام المنزلي في األراضي الفلسطينية                

وأوضح الجهاز المركزي لإلحـصاء الفلـسطيني أن         . اليوم  لترات للفرد في   111.4، بلغت   2005خالل العام   
 ماليـين متـر     153.03كمية المياه المزودة للقطاع المنزلي في األراضي الفلسطينية من كافة المصادر بلغت             

وأشار التقرير، إلى وجود إجحاف كبير فـي توزيـع الميـاه بـين الفلـسطينيين                 .2005مكعب خالل العام    
 مليون متر   815 حوالي   2003غت كمية المياه المزودة للقطاع المنزلي في إسرائيل لعام          واإلسرائيليين، حيث بل  

 لترات للفرد في اليوم، تتضمن ري الحدائق واالستخدامات العامة في           330.9مكعب، أي أن حصة الفرد تعادل       
بب سـيطرة الحكومـة     وأفاد التقرير، بأن األراضي الفلسطينية تعاني من مشكلة شح المياه بس           .القطاع المنزلي 

  .اإلسرائيلية على مصادر المياه وليس قلة المصادر
  21/3/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
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  االحتالل يهمل عمالءه في قطاع غزة .19
 عائلة من عمالء االحـتالل      65أظهر تقرير صحافي اسرائيلي نشر أمس ان نحو         :   برهوم جرايسي  -الناصرة

من اهمال السلطات االسرائيلية لهم، حيث يعيشون في ظروف قاسية دون اقامـة             في قطاع غزة يعانون اليوم      
وحسب تقرير صحيفة هآرتس، فإن هؤالء       .ثابتة او عمل كما ان قسم منهم قد يواجه الطرد مجددا الى القطاع            

رائيل نوا مع االحتالل في صحراء سيناء وتم تهجيرهم مع انسحاب اس          والعمالء وافراد عائالتهم مصريون، تعا    
وتهـدد   .، لتوطنهم في جنوب قطاع غزة في قرية اقيمت خصيصا لهم تدعى الدهنية            1981من سيناء في العام     

 عائلة تحمل بطاقات هوية كانت تابعة لقطاع غزة، وتفـرض علـيهم ان يتقـدموا                15سلطات االحتالل بطرد    
 مهددون بالموت في حال عـادوا  بطلبات خاصة للجنة التي تعنى بشؤون العمالء لفحص صدق ادعاءاتهم بأنهم      

  .الى غزة
  22/3/2006الغد األردنية 

  
  االسرى ورقة يستخدمها االحتالل البتزاز السلطة .20

 خليل ابو شـمالة ان االسـرى        ، في غزة  ،اكد المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير لحقوق االنسان      : اسعد العزوني 
 .لطة الفلسطينية عند اي جولـة مفاوضـات مقبلـة         والمعتقلين يشكلون ورقة بيد حكومة االحتالل البتزاز الس       

منوها الى ان اختطاف احمد سعدات مـن        , واضاف انه ال يمكن عزل قضية االسرى عن بقية القضايا االخرى          
 .سجن اريحا اشارة الى نية االحتالل مواصلة سياسة االعتقاالت ومحاكمة المناضلين باوامر عسكرية احتاللية             

اوضح ان منظمات حقوق االنسان المتابعـة لهـذا الملـف لـديها             و,  االسرى وبخصوص وسائل االتصال مع   
مثل زيـارة   , محامون متعاقدون مع الجهات الفلسطينية المعنية لمتابعة كافة القضايا التي تتبناها هذه المنظمات            

اجـاب ان   , وحول مصادر تمويل المنظمات المعنيـة      .المعتقالت والدفاع عن االسرى امام المحاكم االسرائيلية      
وبـين ان هنـاك جهـات        .هذه المنظمات تعاني ازمة مالية حادة منذ اوسلو خاصة ما يتعلق ببرنامج االسرى            

عربية تتبرع في هذا المجال وانه تم تأسيس صندوق االسير قبل ثالث سنوات تشرف عليه شخصيات عربيـة                  
ل من هذا الصندوق اي مبلغ حتى       اال انه لم يص   , مرموقة ومقره بيروت بهدف جمع التبرعات لصالح االسرى       

  .اليوم
وحول االطفال ، وان اثنتين منهن ولدن في السجن,  اسيرة80اما ما يتعلق باالسيرات بين ابو شمالة ان عددهن         

 واخطرها وضعهم في اقـسام      ، اسيرا وتمارس عليهم كافة اشكال االنتهاكات      430االسرى قال ان عددهم نحو      
  .مودهم وتدميرهم نفسيارمين اليهود وذلك لكسر صجالم

22/3/2006العرب اليوم   
  

  متوقف على ممارسات حماس ن الحرب على السلطة عالا: موفاز .21
 مليـون دوالر،  1.8قطاع قد تلقت في الشهر األخير مبلغ يصل إلى الزعم موفاز أن حركة الجهاد في الضفة و       

كما أشار إلى مـا أسـماه        .د إسرائيل تم تحويلها من إيران عن طريق سورية، وذلك من أجل تنفيذ عمليات ض            
كما قال  . محور الشر والذي يشمل سورية وإيران وحزب اهللا وحماس واإلخوان المسلمين، قائالً إنه أصبح قوياً              

إن حزب اهللا له عالقة كبيرة في بعض العمليات، ويقوم بنقل الرسائل واألموال من إيران وجهات أخرى إلـى                   
قطـاع  المن محاوالت تسلل انتحاريين مـن  % 99زة األمنية تمكنت من إحباط     ن األجه إقال   و .حماس والجهاد 

أعتقد أننـا ال نملـك      : ورداً على سؤال قال    .لتنفيذ عمليات، واكد أن إسرائيل ستواصل تنفيذ عمليات اإلغتيال        
 القدرة على إغالق غزة بشكل كامل وال يمكن القول أنه يتوجب ترك الفلسطينيين يواجهـون مـصيرهم فهـم                  

، لكني أعتقد أنه سيتم طرحها في المستقبل في حال جـرت            أما مسألة الممر اآلمن فلم تعد قائمة      . مرتبطون بنا 
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ونفى أن يكون هناك     .قطاع بشكل كامل  لوفي جميع األحول ال يمكننا إغالق المعابر ل       . محادثات مع الفلسطينيين  
إن الخطـوط الحمـراء     كما قـال     .يات المتحدة أية عالقة بين فتح معبر المنطار والضغوط التي مارستها الوال         

   . إذا مارست السلطة الحمساوية إرهابا مباشراً ضد إسرائيل:بالنسبة إلسرائيل لتعلن الحرب على السلطة هي
  22/3/2006 48عرب 

  
   استئصاله يجب حماس سرطان ،نتنياهو .22

لطة الفلسطينية، فاعتبر نتنيـاهو     صعدت إسرائيل تحريضها على الس    :  طاهر النونو، آمال شحادة    ،غزة، القدس 
حماس سرطانا وطالب باتخاذ كافة اإلجراءات الستئصاله، وبدأ الجيش اإلسرائيلي بممارسة إجـراءات حيـال               

  . وزراء الحكومة الفلسطينية من حماس ومنعهم من حرية التحرك والتنقل
  22/3/2006الخليج اإلماراتية 

  
  ن وراء الحرب على العراق اللوبي اليهودي كا:هارفارد تصدر دراسة .23

تثير دراسة اكاديمية صدرت عن جامعة هارفارد جدال كبيرا ونقاشا واسعا بين اليهود االميركيين، داخل : لندن
اروقة صنع القرار في االدارة والكونغرس بسبب االنتقادات التي وجهتها الى الطريقة التي تدار بها السياسة 

ة االستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة تعود الى المرجع الذي صدرت وأهمي .االميركية في الشرق االوسط
عنه والذي يعتبر أحد اكثر المواقع االكاديمية تأثيرا واحتراما حول العالم، كما تعود الى شجاعتها في توجيه 

يباك هو الذي فهي تعترف بأن نفوذ هذا اللوبي من خالل ا. االنتقاد الواضح الى دور اللوبي اليهودي في اميركا
يساهم بشكل اساسي في رسم السياسة الخارجية االميركية التي تصفها بأنها سياسة معادية لمصالح الواليات 

وفي صورة تؤكد االتهامات الموجهة الى المحافظين الجدد ودورهم في اتخاذ قرار الحرب في العراق . المتحدة
ب وكان اللوبي اليهودي المحرك االساسي وراء ذلك تقول ان هذه المجموعة هي التي كانت وراء قرار الحر

وتشير الى نشاط ايباك في الكونغرس وفي . أعد الدراسة االكاديميان جون مارشايمر وستيفن والت .القرار
مواقع القرار التنفيذي، وتتحدث عن تطويع اللوبي لوسائل االعالم وتأثيره في االوساط االكاديمية بصورة 

بي استمرار اميركا في اتباع سياسة موالية السرائيل، كما تشير الى استخدام اليهود في يضمن معها هذا اللو
وتضيف أن مجموعات ضغط اخرى . اميركا تهمة العداء للسامية إلسكات كل االصوات التي تنتقد اسرائيل

ه السياسة عن حاولت ممارسة نفوذها على السياسة الخارجية االميركية، لكن أيا منها لم ينجح في تحويل هذ
 .خدمة المصلحة االميركية الوطنية، واقناع االميركيين في الوقت ذاته بأن مصالح اميركا واسرائيل متشابهة

وتؤكد الدراسة ان دعم اسرائيل ليس في مصلحة اميركا، بل ان هذ الدعم يساهم في زيادة الصعوبات امام 
اسرائيل تشكل في الواقع عقبة في وجه الحرب ان : وفيها. واشنطن في الحرب التي تخوضها ضد االرهاب

ان مشكلة : دراسةالوفي تحليل الفت تقول . على االرهاب والجهد الذي تبذله اميركا للتعامل مع الدول المارقة
وتضيف انه لم يكن . اميركا مع االرهاب تعود في قسم كبير منها الى تحالفها الوثيق مع اسرائيل وليس العكس

لق اميركا حيال ايران او العراق او سورية لو لم يكن لذلك صلة بعالقات اميركا الوثيقة مع هناك أي مبرر لق
وتعترف بان المزاعم التي يطلقها السياسيون االميركيون بأن اسرائيل تستحق العالقة الوثيقة مع . اسرائيل

 الصحة، فاسرائيل تستخدم الواليات المتحدة باعتبارها دولة ديموقراطية حقيقية هي مزاعم ال اساس لها من
  .وسائل تعذيب بحق الفلسطينيين ال تتفق مع القيم االميركية

  22/3/2006الحياة 
  

  الشرطة اإلسرائيلية ألقت القبض على فلسطيني قرب القدس قالت انه خطط لعملية  .24
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عثـرت  ألقت الشرطة االسرائيلية ظهر الثالثاء القبض على خمسة فلسطينيين قالـت إن أحـدهم إنتحـاري و                
وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية إن شرطيين مـن وحـدة خاصـة            .بحوزتهم على حقيبة بداخلها عبوة ناسفة كبيرة      

تواجد فيها الفلسطينيين الخمسة فـي شـارع        . سي.أم.طاردوا بمساعدة مروحيات الشرطة سيارة من نوع جي       
أولي أن الفلسطينيين اآلخرين هـم      وتبين من تحقيق     . وإن السيارة كانت متوجهة نحو تل أبيب       ،القدس تل أبيب  

  . عمال دخلوا إلى اسرائيل من دون ان تكون بحوزتهم تصاريح مالئمة
  21/3/2006 48عرب 

  
   مقاعد 10 مقعداً، واألحزاب العربية 14 مقعداً، الليكود 17 مقعداً، العمل 36كديما : إستطالع .25

مـن المـستطلعين أنهـم سيـشاركون فـي          % 65في إستطالع للرأي أجرته هآرتس مع القناة العاشرة، قال          
وفي أعقاب إستطالعات الرأي التي تشير إلى قلة إهتمام الجمهـور باإلنتخابـات، تـزداد                .اإلنتخابات القادمة 

وبحسب أولمرت، فإن نسبة تـصويت منخفـضة تـصعب           .المخاوف في كديما من نسبة التصويت المنخفضة      
يز حملته اإلنتخابية على البطن الرخوة لمصوتي الليكود الذين ال          أما الليكود فقد قرر ترك     !تشكيل إئتالف مستقر  

يزالوا مترددين أو الذين ال ينوون التصويت لليكود، حيث طلب نتانياهو في إجتماع لناشطات الليكـود العمـل                  
 مقاعـد خـالل     8وبحسب اإلستطالع فإن قوة األصوات العائمة تقلصت بــ           .على إعادة المصوتين للحزب   

شير معطيات اإلستطالع إلى أن أولمرت لن يجد صعوبة في تشكيل إئتالف بدون أن يضطر لـدفع                 وت .أسبوع
 مقعداً يشارك فيه كل من كديما والعمل وميرتس         76وجاء أنه بإمكان أولمرت أن يشكل إئتالف من         . ثمن كبير 

توراه ويـسرائيل    مقعداً يشارك فيه كل من كديما والعمل وميرتس وشاس ويهدوت ه           85ويهدوت هتوراه، أو    
 مقعداً يـشارك فيـه   62 مقعداً يشارك فيه كل من كديما والليكود ويسرائيل بيتينو والمتدينين، أو         76بيتينو، أو   

كما جاء أن الهدف من اإلستطالع هو فحـص العالقـة بـين              .كديما ويسرائيل بيتينو وشاس ويهدوت هتوراه     
مـن الجمهـور    % 50ودلت النتائج على أن     . سة الحكومة الجهمور واألحزاب الثالثة الكبيرة والمرشحين لرئا     

إلى حزب العمـل بـشكل      % 44ينظرون بشكل إيجابي، وينظر     % 20ينظرون بشكل سلبي إلى الليكود مقابل       
أمـا   .بـشكل إيجـابي   % 26بشكل سلبي مقابل    % 37بشكل إيجابي، أما كديما فينظر إليه       % 26سلبي مقابل   

من الجمهور أنهم ينظرون بـشكل سـلبي إلـى          % 50حزاب الثالثة، فقد قال     بالنسبة لنظرة الجمهور لقادة األ    
بشكل إيجابي، أما أولمـرت     % 23بشكل سلبي إلى بيرتس مقابل      % 43بشكل إيجابي، و  % 22نتانياهو مقابل   

أما بالنسبة لمدى مالءمة المرشحين لرئاسة الحكومة،        .بشكل إيجابي % 26بشكل سلبي مقابل    % 39فينظر إليه   
من المستطلعين أن أياً من الثالثـة لـيس مناسـباً           % 24صل أولمرت على المكان األول، في حين قال         فقد ح 

 مقعداً، والليكود على    17 مقعداً، وعلى    36وبحسب نتائج اإلستطالع فقد حصلت كديما على         .لرئاسة الحكومة 
 مقاعد، يهدوت هتوراه    9 بيتينو    مقاعد، يسرائيل  9 مقعداً، اإلتحاد القومي والمفدال      11 مقعداً، وشاس على     14

 مقاعد، التجمع الوطني الديمقراطي     3 مقاعد، القائمة الموحدة     3 مقاعد، الجبهة الديمقراطية     6 مقاعد، ميرتس    6
  . مقاعد، المتقاعدين مقعدين4

  22/3/2006 48عرب 
  

  إلزام النيابة العامة بشرح عدم هدم المباني التي أقيمت على بلعين  .26
 يوماً، لعـدم هـدم   30العليا الثالثاء، قراراً احترازياً يلزم النيابة العامة، بتقديم تفسير، خالل        أصدرت المحكمة   

أراض  (المباني غير القانونية التي إقيمت في الحي اإلستيطاني متتياهو مزراح في مستوطنة موديعين عيليـت              
م إجراء تحقيق جنائي ضد المسؤولين عن       ، كما ألزمت النيابة بتقديم تفسير لعد      )تعود ملكيتها لسكان قرية بلعين    

كما قرر قضاة العليا اإلبقاء على األمر األحترازي بوقف أعمال البنـاء،             .إصدار تراخيص البناء غير القانونية    
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ساري المفعول، سواء في المباني التي تم بناؤها بدون ترخيص أو في المباني التي تم بناؤها بتراخيص غيـر                   
ليا اقتراح النيابة العامة باتاحة المجال ألصحاب المباني التي استكمل بناؤهـا بالـسكن              كما رفضت الع  . قانونية
  .فيها

  22/3/2006 48عرب 
  
  

  ! إسرائيل تسوق صورتها بالطبيخ .27
 تعتمد وزارة الخارجية اإلسرائيلية أسلوباً جديداً لتعزيز صورة وحضور الدولة العبرية في العـالم               :آي.بي.يو

 موداي، مـسؤول    -ونقلت يديعوت أحرونوت عن نوريت تيناري     .  بدبلوماسية الطهاة  عبر ما يمكن أن يوصف    
دائرة التعاون الثقافي في وزارة الخارجية، قوله إن المطبخ اإلسرائيلي يمكنه تمثيل الدولة العبرية في الخـارج                 

والت اإلسـرائيلية،   وتنظم الوزارة، وفق البرنامج، مهرجانات للمـأك      . بنجاح، متجاوزا خطوط النزاع التقليدية    
وتدعو قادة المجتمعات المعنية ووسائل إعالمها إلى والئم تتم استضافتها في منازل الـسفراء اإلسـرائيليين أو                 

وقال الطاهي شالوم كادوش إن سفيرنا في البرتغال أبلغني إنه كان يبذل جهداً كبيراً              . المطاعم والفنادق الكبرى  
  .يجابية عن إسرائيل في الصحف، فيما خصصت لنا صفحات بكاملهامع وسائل اإلعالم لنشر بضعة أسطر إ

 22/3/2006البيان 
  

  لوائح إتهام ضد فلسطينيين بتهمة العضوية في تنظيم القاعدة  .28
قدمت الثالثاء، في محكمة اإلحتالل العسكرية في الضفة، الئحة إتهام ضد فلسطينيين بتهمة العضوية في تنظيم                

وتـضمنت  . إلتهام قدمت ضد إثنين من سكان نابلس عزام أبو العدس وبالل حفناوي           وجاء أن الئحة ا    .القاعدة
كما قدمت الئحة إتهـام أخـرى ضـد أربعـة       . العضوية في تنظيم القاعدة والتآمر لتنفيذ عملية       :الئحة اإلتهام 

ن أبو العدس،   كما جاء أ   .فلسطينيين آخرين ضمن نفس الخلية، إال أنهم لم يكونا على عالقة مباشرة مع القاعدة             
وحفناوي، قد تلقيا أمواالً في األردن لتمويل العملية، وتم اعتقالهم لدى عودتهم على جسر اللنبي في كانون أول                  

وبحسب التقارير اإلعالمية اإلسرائيلية، فقد كان المعتقلون في مرحلة اإلعداد لتنفيذ عملية مزدوجـة؛             .الماضي
  .ية شمال القدسإنتحاري وسيارة مفخخة، في التلة الفرنس

  21/3/2006 48عرب 
  

  رالتحقيق مع حاخام وصف العرب بالحمي .29
 طلبت النيابة العامة االسرائيلية من الشرطة فتح تحقيق مع رجل دين يهودي وابنه بتهمة التفوه بألفاظ :رام اهللا

عنصرية ضد العرب والتحريض العنصري وكان رجل الدين ويدعى اسحاق باتسري تحدث في تظاهرة 
القدس ضد اقامة مدرسة يهودية عربية مختلطة ونقل عنه قوله ان اسرائيل دولة نقية بينما العرب حمير ب

 ان العرب حمير وحيوانات ويريدون االستيالء على بناتنا، هناك أنقياء وهناك غير :واضاف يقول. وشياطين
  .أنقياء، والعرب غير أنقياء

  22/3/2006الحياة الجديدة 
  

  !!  إسرائيل تستورد الغاز المصري بأسعار مخفضة: ركيةصحيفة وطن الت .30
 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من مـصر بأسـعار            2كشفت صحيفة وطن التركية عن استيراد اسرائيل        

 مليارات متر مكعب سنويا بحلول      6وأكدت ان اسرائيل تخطط لزيادة حجم استهالكها من الغاز الي           !! منخفضة
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حيفة عن مصادر اسرائيلية ان اسرائيل تريد تنويع مصادر استيراد الغاز، واضافت ان             نقلت الص  و .2020عام  
اسرائيل تعتبر خط انابيب المسار االزرق الذي ينقل الغاز الروسي تحت مياه البحر االسود لتركيا احـد اهـم                   

  .البدائل المطروحة امامها
  22/3/2006الوفد المصرية 

  
  
  

  ي مقديشو  وفد إسرائيلي ف: صحيفة صومالية .31
ذكرت صحيفة صوت الحرية الصومالية أمس أن وفداً إسرائيلياً يترأسه سفير سابق ومتخصص فـي                :مقديشو

شؤون القرن اإلفريقي وصل إلى مقديشو، وبدأ لقاءات مع التحالف لمكافحة اإلرهاب الذي أنشئ أخيراً، وعبر                
 الشيخ شريف أحد    ،وانتقد رئيس االتحاد  . واتصاالتهاتحاد المحاكم اإلسالمية عن قلقه من زيارة الوفد ولقاءاته          

قادة التحالف الذين أعلنوا عن تنفيذ مشاريع تنموية في مقديشو، وحذر من مشاريع التحالف التي تمولها أجهزة                 
االستخبارات الغربية واإلسرائيلية التي تسعى في االستثمارات المشبوهة إلى إعادة احتالل الـصومال ونـشر               

  .الفساد
  22/3/2006ليج اإلماراتية الخ

  
  السلطة الفلسطينية تعلن حالة الطوارئ لمنع انتقال انفلونزا الطيور  .32

أعلنت السلطة الفلسطينية أمس حالة الطوارئ لمواجهة خطر انتقال فيروس انفلونزا الطيور من إسرائيل الـى                
على سيدة فلسطينية مـن القطـاع       وتحفظت الطواقم الطبية الفلسطينية في مستشفى دار الشفاء بغزة          ،  أراضيها

من جهته، صرح المسؤول الزراعي الفلسطيني عزام طبيلة بأنـه لـم             .لالشتباه في إصابتها بإنفلونزا الطيور    
إن حالة الطوارئ تعني أننا سنـستخدم كـل         : تظهر في األراضي الفلسطينية حتى اآلن أي حالة إصابة، وقال         

  .طيور الى مناطقنامواردنا وقدراتنا لمنع وصول انفلونزا ال
  22/3/2006الخليج اإلماراتية 

  
   بيروتدعم حماس ومبادرة .. قمة الخرطوم .33

كشف مسئولون ودبلوماسيون سودانيون أن القمة العربية التي ستعقد في  : محمد جمال عرفة–القاهرة 
س لتبني هذه الخرطوم سوف تعيد التأكيد مرة أخرى على مبادرة السالم العربية دون أن تدعو حكومة حما

. المبادرة، كما أنها ستتشدد في رفض أي مبادرات للتطبيع مع الدولة العبرية، وستعطي األولوية لملفات أخرى
وذكرت مصادر سودانية مطلعة أن قمة الخرطوم ربما تكون مفيدة لحكومة حماس الجديدة فيما يتعلق بمساعيها 

   .قت يواجه فيه حالة من الحصار اإلسرائيلي والغربيلتوفير الدعم المالي العربي للشعب الفلسطيني في و
  22/3/2006اسالم أون الين 

  
  نواب أردنيون يطالبون لفلسطينيي البطاقات الخضراء باإلقامة والعمل   .34

 نائباً أردنياً الحكومة بالعمل على تخفيف معاناة حملة بطاقات الجسور الخـضراء، وذلـك بتطبيـق                 18طالب  
وطالبت مذكرة وقعها هؤالء النواب بالسماح للمقيمين منـذ          على المقيمين منهم في البالد،    التشريعات األردنية   

اكثر من عشر سنوات باإلقامة الدائمة والعمل في البالد والدراسة في المدارس الحكومية، ومن دون الحـصول       
  .على موافقات مسبقة
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  22/3/2006الخليج اإلماراتية 
  

 طينيين اال عبر البنوكاليمن يمنع جمع التبرعات للفلس .35
 قرر مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه االسبوعي امس منع أية عمليات لتحصيل تبرعات               :صنعاء، نيوزيمن 

تضمن  و .عشوائية لصالح الشعب الفلسطيني خارج اطار النظام المؤسسي والجهات االخري المرخص لها بذلك            
كات والمؤسسات االهلية في البالد لـصالح الفلـسطينيين         القرار ان تكون جميع التبرعات من المواطنين والشر       

وقال موقع نيوز يمن ان قرار       .عبر حسابات مخصصة لهذا الغرض في بنوك معينة وفروعها في المحافظات          
 50الحكومة اتخذ بعد اعالن الزنداني تبرعه بمائتي الف ريال وان وفدا من مأرب جمع من منطقة واحدة نحو                   

قرار جاء ايضا بعد اتهام الحكومة وحزب المؤتمر الشعبي الحاكم قيادات اصالحية ومنهـا              ان ال ، و مليون ريال 
وكان الزنداني اعتبر فوز حمـاس حـل        . الزنداني بتنفيذ عمليات جمع أموال في المساجد حققت مبالغ ضخمة         

لمشكلة التبرعات، وقال أنه كنا ندخل في جدال مع الحكومة بخصوص التبرعات التي نجمعها، فكانـت تقـول               
 واآلن حلـت    -نقـصد لحمـاس   -هاتوها نسلمها للسلطة الفلسطينية، ونحن نقول ال نحن سنسلمها لمن نريـد             

 .المشكلة
21/3/2006نيوز يمن   

  
  ني يطوي صفحة الخالف مع إسرائيل  عبداهللا الثا .36

 أعلن عبداهللا الثاني، من باريس، أنه قرر طي صفحة خالف دبلوماسي مع إسرائيل اثر قيام جنـرال                  : ب.ف.أ
وقال إن هذه المسألة اختفت من ذهني سريعا بنفس السرعة           .إسرائيلي بالتشكيك في استمرارية النظام الهاشمي     

للجميع ان عالقتنا طبيعية وعلينا أال نعلق أهمية كبيرة على تعليقات من هـذا              التي ظهرت بها، وأريد أن أؤكد       
لم نأخـذ كثيـرا علـى    . وتابع العاهل األردني إن أشخاصا عملوا على تأجيج هذا التوتر عبر الصحافة      . النوع

                  .ةمحمل الجد هذه التعليقات، وعالقتنا كانت دائما تقوم على الثق
  22/3/2006اراتية الخليج اإلم

  
   االردني يرون أن حماس ستعترف بإسرائيلالرأيمن قادة % 68ر6استطالع يظهر ان  .37

أظهر استطالع للرأي أجراه مركز الدراسات االستراتيجية، حول فوز حركة حمـاس،            :   حاتم العبادي  -عمان
%) 73ر4( أو جيدة، إذ أفاد بذلك       ان العالقات المستقبلية بين الحكومتين األردنية والفلسطينية ستكون جيدة جدا         

السبب الى فساد السلطة الفلسطينية، مقابـل       %) 38ر7(وعزا   .من قادة الرأي  %) 84ر4(من العينة الوطنية، و   
من الوطنية ارجعوا الـسبب الـى كفـاءة حمـاس التنظيميـة،             %) 21ر3(عند الوطنية، إال ان     %) 10ر1(

وبينت النتائج ان نسبة من أجابوا       .من قادة الرأي  %) 19ر7 (وإخالصها، وصدقيتها، بينما أتفق مع هذا الرأي      
  %).30(ال أعرف من العينة الوطنية كانت مرتفعة إذ بلغت 

من قادة الرأي العام ان على الحكومة ان تتعامـل          %) 36ر1(  الفلسطينية، يرى  -ولتحسين العالقات األردنية    
من العينة الوطنية يرون انه على الحكومة أن تتعامل         %) 36ر5(بينما  ،  أكثر مع الرئيس الفلسطيني وحركة فتح     

مـن قـادة الـرأي أن       %) 18ر7(من الوطنية و  %) 13ر4(ويرى   .أكثر مع نظيرتها الفلسطينية بقيادة حماس     
  ).الرئيس، الحكومة، وفتح(تتعامل الحكومة مع الجميع 

ـ    ) %37ر1(من قادة الرأي العام، و    %) 57ر4(، رأى   )حماس وعملية السالم  (وحول   ا من العينة الوطنية، بأنه
أفادوا بأنه يجـب    %) 18ر3(، و %) 20(يجب على حماس الدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، مقابل           

على الحكومة الفلسطينية بقيادة حماس ترك المفاوضات للرئيس الفلـسطيني، وان تهـتم بالقـضايا المعيـشية                 
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من العينة الوطنية، مقارنـة     %) 13ر6(ل، أيد هذا الخيار     وفيما يتعلق بخيار عدم التفاوض مع إسرائي      . للشعب
من الوطنية بأن على حماس القيام بالعمليات المـسلحة ضـد           %) 7ر2(من قادة الرأي، فيما قال      %) 3ر6(بـ

ستعترف حماس بإسرائيل فـي نهايـة المطـاف، أفـاد           كانت  وفيما إذا    .من قادة الرأي  %) 2(إسرائيل، مقابل 
من العينة الوطنيـة، التـي رأى       %) 27ر9(ي بأن حماس ستعترف بإسرائيل، مقابل       من قادة الرأ  %) 68ر6(
ونفذ االسـتطالع    .من قادة الرأي  %) 20ر1(منها بان حماس لن تعترف بإسرائيل، وأخذ بهذا الرأي          %) 46(

  .خالل الفترة ما بين التاسع والثالث عشر من الشهر الحالي
  22/3/2006الرأي األردنية 

  
  
  

   عاجلة الى الشعب الفلسطينيدنية أرمساعدات .38
سيرت الهيئة الخيرية االردنية اليوم مساعدات عاجلة الى الشعب الفلسطيني جراء النقص الحـاد فـي المـواد                  

 طن تعـد    400 شاحنة بحمولة    27وقال امين عام الهيئة انها قد ارسلت قافلة تتكون من           . االستهالكية االساسيه 
ان عدد القوافل التي تم ارسالها سابقا الى االراضـي           وبين .تقديم المساعدات الدفعة االولى من برنامج شامل ل     

 مشيرا الى ان كلفة هذه المساعدات وصلت        ، شاحنة 1100 قافلة مكونة من اكثر من       200الفلسطينية تزيد عن    
  .الى اكثر من ثالثين مليون دوالر

  21/3/2006 بترا –وكالة األنباء األردنية 
  

  ن مرفوضون شعبيااإلخوا: أحمد نظيف .39
أعلن رئيس الوزراء المصري أن شعب مصر ال يعترف بجماعة االخوان المسلمين المحظورة ألنه ال يرغب 
في وجود حزب سياسي يستند الى الدين مشيرا الى ان االخوان حصلوا على نسبة كبيرة من مقاعد البرلمان 

ركة حماس قال ان فلسطين ليست دولة حتى وحول فوز ح. في االنتخابات األخيرة ألنهم ترشحوا كمستقلين
اآلن ويوجد بها مناضلون يشعرون باليأس ووجدوا أمامهم بديال يتمثل في حماس، وهذا يختلف عن وضع 

  .االخوان في مصر ألنه ال يوجد ما ينجزونه، فهل يحاولون تحرير مصر من المصريين
  22/3/2006االتحاد االماراتية 

  
  لفلسطينيي كما ينطبق على اللبناني اى ينطبق عل:نجيب ميقاتي .40

رأى رئيس وزراء لبنان السابق نجيب ميقاتي أنه يجـب إعطـاء الفلـسطينيين              : بيروت ـــ أمين مصطفى   
ان يكون المواطن   و الفلسطينيي كما ينطبق على اللبناني بدون التوطين والتجنيس          ىينطبق عل وأنه  حقوقا مدنية   

ن احمل السالح فليس على الفلسطينيي ان يحمل الـسالح وعلينـا ان             الفلسطيني مثلي وما دمت لست مخوال بأ      
‚ وبأال يكون هذا السالح مبررا ألمور تستخدمها إسرائيل أحيانا        ‚ ننظر الى هذا الموضوع بطريقة منطقية مقنعة      

  .ونحن ال نريدها أن تلحق الضرر بوطننا
  22/3/2006الوطن القطرية 

  
  حه إلى دمشق ويحارب لينقل سال: التقدمي يرد على أنور رجا .41

يواصـل   : بـالقول رد مفوض االعالم في الحزب التقدمي االشتراكي رامي الريس على تصريح أنور رجـا               
المسؤول عن الجبهة الشعبية انور رجا حملته اليومية على وليد جنبالط والحزب التقدمي االشـتراكي، وهـو                 
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ان موقف  . ل بين السالح الفلسطيني وسالح حزب اهللا      المعروف الهوية واالنتماء، معتبرا ان هناك محاولة للفص       
الحزب التقدمي االشتراكي واضح لجهة عدم استمرار اي سالح خارج اطار الشرعية اللبنانية، واذا كان يطالب                

ان الـسالح  . بتطبيق ذلك على اطراف لبنانيين فمن باب أولى ان يطالب بتطبيقه على اطراف غيـر لبنـانيين       
مخيمات هو سالح سوري جاهز لالستخدام في اعمال تخريبية أبعد ما تكون عـن تحريـر                الفلسطيني خارج ال  

والحظ الريس ان المبررات التي يختلقها       . فلسطين، والخطاب السياسي الفلسطيني للقيادة العامة يعبر عن ذلك        
، وتـارة   194لقـرار   رجا في عنتريانه االعالمية اليومية شديدة التناقض، فتارة يربط استمرار سالحه بتنفيذ ا            

نتمنـى علـى     .يقول انه رهن بتقديم الخدمات االجتماعية للمخيمات، وتارة يدعي انه مرتبط بسالح حزب اهللا             
السيد رجا ان تنتج مخيلته الخصبة أفكارا حول سبل تأمين حق العودة بخطوات سياسـية عـوض الفولكلـور                   

لخالقة مثال نقل الـسالح الـى ضـواحي دمـشق           االعالمي والسالح المتفلت من اي انضباط، ومن االفكار ا        
  .والمحاربة والقتال من هناك

  22/3/2006المستقبل اللبنانية 
  

  ترحب بزيارة وفد حماسةيالدستورية الكويت .42
رحب األمين العام للحركة الدستورية االسالمية بدر الناشي بزيارة وفد من حركة حماس للكويت االسبوع 

وقال ان زيارة حماس للكويت تأتي تدعيما للعالقات  .ثل الشعب الفلسطينيالمقبل بصفتها الجهة التي تم
التاريخية بين الكويت والشعب الفلسطيني وما تتميز به تلك العالقة من عمق يرتبط بعمق القضية الفلسطينية 

 .يواالراضي المقدسة في نفوس المسلمين ورفضهم للعدوان الصهيوني والظلم الواقع على الشعب الفلسطين
وقال ان زيارة حماس رغم قصر مدتها إال انها مهمة ومحورية نظرا ألنها تأتي بشكل رسمي وعلى أعلى 
المستويات، وتمنى ان تساهم في تطوير الدعم والتأييد الذي كانت ومازالت تقدمه الكويت للشعب الفلسطيني 

 تساهم هذه الزيارة ايضا في فك كما تمنى ان، بغض النظر عن شكل السلطة التي تفرزها نتائج االنتخابات
  .الحصار الذي تحاول اسرائيل ان تفرضه وعدد من الدول الغربية على الشعب الفلسطيني

  22/3/2006الرأي العام الكويتية 
  

  مواطن سعودي معتقل في السجون اإلسرائيلية مضرب عن الطعام  .43
سجين سعودي على تنـاول الطعـام،       كشفت مصادر إسرائيلية، اليوم، عن أن مصلحة السجون، قررت إجبار           

 .إلنقاذ حياته بعد أن شارف على الموت جراء اإلضراب عن الطعام، الذي شرع به منذ أكثر من عشرة أيـام                   
ونشرت يديعوت أحرونوت، أن السلطات اإلسرائيلية، تحتجز المواطن السعودي عبد الرحمن العطيوي الـذي              

وأشارت الصحيفة، إلى أن العطيـوي، يقبـع         .عن لجوء سياسي  سبق وتسلل إلى إسرائيل قبل نحو عام، بحثاً         
وقالت الـصحيفة، إن  . خلف القضبان في سجن الرملة منذ ذلك الحين، ويمكث اآلن في المستشفى التابع للسجن  

السلطات اإلسرائيلية محتارة في التعامل مع المواطن السعودي المرشح لإلبعاد، ألنها ال تستطيع إعادته لـبالده              
  .ع إنسانية بسبب صدور حكم باإلعدام ضدهبدواف

  22/3/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  أوروبا لن توقف مساعداتها للفلسطينيين: أوتي .44
أعلن الممثل األوروبي الخاص لعملية السالم في الشرق االوسط مارك اوتي أمس ان االتحاد االوروبـي لـن                  

 كيفيـة    وعبـاس   وقال انه ناقش    ‚ئه أمس محمود عباس في رام اهللا      وذلك بعد لقا  ‚ يوقف مساعداته للفلسطينيين  
واضاف ان الوضع صعب    ‚ العمل في المستقبل ومواصلة تقديم االتحاد األوروبي للمساعدات للشعب الفلسطيني         

  .سيبقى شريكا للشعب الفلسطيني كما كان دائما‚ وأن االتحاد األوروبي‚ جدا
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  22/3/2006الوطن القطرية 
  

  تحسين الوضع المعيشي لسكان المخيماتالسنيورة حريص على : و زيدكارين اب .45
رئيس الوزراء  أن  المفوضة العامة لوكالة اونروا كارين ابو زيدقالت:   نورالدين الفريضي-بروكسيل 

ت  تحدث اليها هاتفياً حول زيارة سيقوم بها مسؤولون من الحكومة اللبنانية الى المخيما،اللبناني فؤاد السنيورة
الحرص على تحسين الوضع المعيشي للسكان في قوله ونسبت الى السنيورة . في غضون اليومين المقبلين

المخيمات وأكدت أن الوكالة الدولية ال تبحث وضع األسلحة داخل المخيمات وتترك االمر للمسؤولين من 
فض المساهمات في موازنة بادر بعض الدول المانحة الى خت ان أبو زيداستبعدت  من جهة أخرى، .الجانبين

أونروا على خلفية تولي حماس تشكيل الحكومة الجديدة، وقالت إن افتراض وقف المعونات االنسانية يعني 
  .انتشار الفوضى

  22/3/2006الحياة 
  

  إيران ال تمول حماس: فلسطينالمنسق األمني األمريكي في  .46
شنطن ما يمكن أن يوصـف بالهزيمـة التكتيكيـة          لحق باللوبي اإلسرائيلي في وا    :   أحمد عبدالهادي  ،واشنطن

الصغيرة حين اضطرت إدارة جورج بوش إلى اإلعالن عن نتائج تحقيق داخلي أجرته أجهزة مخابراتها حول                
فقد قال الجنرال كيث دايتون المنسق األمنـي األمريكـي فـي            . احتماالت وجود تمويل إيراني لحركة حماس     

ون في شهادة لهما أمام لجنة العالقات الخارجية بمجلس الشيوخ إن بحثاً            األراضي الفلسطينية وجيمس وولفونس   
وحذر  .مفصالً في هذه القضية أفضى إلى عدم وجود أدلة على قيام طهران بتمويل حماس أو إمدادها بالسالح                

 الجنرال دايتون من آثار وقف المساعدات األمريكية للسلطة الوطنية ألن ما يحدث في إسـرائيل واألراضـي                
الفلسطينية يؤثر بصورة مباشرة في كل الدول المجاورة ومن ثم يؤثر على مصالح وعالقات الواليات المتحدة                

  .في المنطقة
  22/3/2006الوطن السعودية 

  
  اتصاالت برلمانية مع حماسإجراءسيرغي ميرونوف ال يستبعد احتمال  .47

في في موسكو أنه ال يستبعد احتمـال        أعلن سيرغي ميرونوف رئيس مجلس الفيدرالية الروسي في مؤتمر صح         
وأضـاف  . إجراء اتصاالت برلمانية مع حركة حماس، وقال إننا نجري اتصاالت مع كافة البرلمانات الشرعية             

أنه لم تجر بعد اتصاالت برلمانية رسمية مع حماس إال أن ميخائيل مارغيلوف رئيس لجنة الشؤون الدولية في                  
وأشار ميرونوف الى أن من الخطأ عـزل        .  في موسكو في جو غير رسمي      مجلس الفيدرالية التقى بوفد حماس    

  .أي كان، ألن العزلة ال تؤدي الى أية نتيجة إيجابية وينبغي إجراء الحوار
  22/3/2006وكالة األنباء الروسية نوفوستي 

  
   ببدء حوار غير مشروط مع حكومة حماساألوروبيمطالبة :  سفيرا ألمانيا 27 مبادرة من .48

 أن لهجـة     ,  يالحظ في ألمانيا منذ عملية اقتحام الجيش اإلسـرائيلي لـسجن أريحـا             :  مـازن حسـان   ، برلين
 للـسياسة    , االنتقادات في وسائل اإلعالم األلمانية ومن جانب سياسيين ومسئولين من مختلف األطياف السياسية            

  , شدد مع حماس في تصاعد ملحوظ      وجه الخصوص للموقف األلماني المت     ى وعل  , األوروبية في الشرق األوسط   
فقد اتهم سياسيون ألمان صراحة االنسحاب المتعمد للمراقبين البريطانيين واألمريكيين من سجن أريحـا بأنـه                
تواطؤ صريح مع إسرائيل تسبب بشكل غير مسبوق في إضعاف الدور األوروبي كراع لعملية السالم بعـد أن                  

 وركزت هذه االنتقادات علي الموقف األوروبي واأللماني مـن           ! عة غير رج  ىذهب الدور األمريكي من قبل إل     
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 واعتبرت   ,  مثل احتجاز األجانب واقتحام مكاتب اإلغاثة األوروبية        , ردة فعل الشارع الفلسطيني علي هذه العملية      
 من جديد    , يه عل ى أي المعتدي والمعتد    , العديد من التعليقات الصحفية أن وضع الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني        

ويظهـر    .  افتقاد الموقف األوروبي للحيـاد     ى والمساواة في إدانة الفعل ورد الفعل دليل آخر عل          , في سلة واحدة  
.  ذلك واضحا في الموقف األلماني الرسمي الذي يلوح بالشروط اإلسرائيلية األوروبية للتعامـل مـع حمـاس                

 ومـن    , معارضين من الحزب الديقراطي الحر أو الحزب اليساري        سواء ال   , ويتبني العديد من السياسيين األلمان    
 موقفـا مغـايرا    ,  وكذلك من داخل الحزب االشتراكي الديمقراطي الشريك في الحكومة األلمانية   .حزب الخضر 

يطالب الحكومة األلمانية علي األقل بتغيير سياستها في التعامل مع حماس إذا كان من غير الممكـن تجـاوز                   
  ,  هؤالء أنه من الحكمة الحوار مع حماس وعدم محاصرتها بـشروط           ى وير  ! ة المفرطة تجاه إسرائيل   الحساسي

   !  إن هي استجابت لها كان ذلك بمثابة إعالن عن إفالسها الشعبي والـسياسي قبـل أن تبـدأ                   , كما يحدث حاليا  
  , ا في دول الشرقين األوسط واألدني      دبلوامسيا وسفيرا ألمانيا سابق     27 وسلطت األضواء أخيرا علي مجموعة من     

بلوروا موقفا واضحا للتعامل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة يتضمن مقترحات أكثر شموال للتعامل مع تزايـد                
وتطالب هذه المجموعة من الخبـراء    . نفوذ التيار اإلسالمي في الشرق األوسط والحركات اإلسالمية بشكل عام       

ار مبادرة السفراء األلمان للسالم مع العالم اإلسالمي الحكومة األلمانية بمنح المزيد            التي تنظم نشاطها تحت شع    
من الوقت لحركة حماس حتي تعتاد العمل السياسي وتنخرط فيه مع االستمرار في تقديم الدعم المالي الكـافي                  

توجهاتها واالعتراف   كما تطالب كال من برلين وبروكسل بفتح قنوات الحوار مع حماس بغض النظر عن                 , لها
ويري هاينس ديتر فينتر سفير ألمانيا السابق في كل من تونس وسـوريا               . بها كممثل شرعي للشعب الفلسطيني    

 أن المشكلة ليست فقط فـي        , ورئيس إدارة الشرق األوسط بالخارجية األلمانية سابقا وأحد مؤسسي هذه المبادرة          
 لكنه يري أن الموقف األلماني األوروبي من حماس          , لسالم تدريجيا تراجع مصداقية الدور األوروبي في عملية ا      

يؤجج العنف ويزيد من التوتر ويمنح إسرائيل فرصة ذهبية التخاذ خطوات من جانب واحد لفـرض إرادتهـا                  
 سالم مع الفلسطينيين دون     ىوفي رأي الدبلوماسي األلماني ديتر فينتر أنه لن يتم التوصل إل          ،   علي الفلسطينيين 

وكـذلك لـن يجـدي أن       ،   وهذا هو األمر الواقع الذي البد أن يعيه األوروبيون جيدا           , مشاركة وموافقة حماس  
   . حماس في حين ال تلتزم الحكومة اإلسرائيلية بأي شيءعلى يفرض األوروبيون شروطا 

اع العربـي ـ   ويطالب السفير هاينس ديتر فينتر االتحاد األوروبي إذا كان راغبا بالفعل فـي إنهـاء الـصر   
اإلسرائيلي بأن يغير سياسته تجاه الحكومة اإلسرائيلية ويتخطي مرحلة الخوف من توجيه أي نقد لمـا سـماه                  

وبشكل عام فإن مبادرة السفراء األلمان تطالب أوروبا        .   وهي مرحلة طال أمدها     , سياسات الكاوبوي اإلسرائيلية  
 من أجل    , سالمية في العالم اإلسالمي المعتدلة منها والمتطرف      بفتح قنوات الحوار مع جميع القوي والتيارات اإل       

جذبها لعملية حوار سياسي متعدد األطراف طويلة المدي تهدف إلي تهدئة التوتر فـي العالقـات مـع العـالم                    
   .  وطرح استراتيجيات وحلول لكيفية التغلب علي المشكالت بين الجانبين وتحسين العالقة بينهما , اإلسالمي

  22/3/2006هرام المصرية األ
  

 والهاللالصليب  .49
  
كتاب الصليب والهالل يحاول فيه الدكتور محمد عارف زكاء اهللا أن يبحر في تاريخ المـسيحية فـي أوروبـا       
والواليات المتحدة ليوضح للقارئ كيف ترقت األصولية المسيحية اإلنجيلية لتتغلغل في عمق السياسة األميركية              

  .ة القرار فيها رغم الفصل الواضح في الدستور األميركي بين الكنيسة والدولةوتسيطر على مراكز صناع
ويؤكد الدكتور محمد عارف زكاء اهللا أستاذ االقتصاد في الجامعة اإلسالمية في ماليزيا أن تغيير العالقة بيننـا                  

للواليات المتحدة بشكل   وبين الغرب وخاصة الواليات المتحدة األميركية، يتطلب فهماً عميقاً للغرب بشكل عام و            
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خاص، وإال فإن تداعيات أحداث الحادي عشر من سبتمبر ستظل تلقي بثقلها على العالقات األميركية مع العالم                 
  .اإلسالمي مسببة المزيد من التوتر والتنافر

بت أيلول التي سـب /والكتاب كله عبارة عن بحث أجراه الدكتور زكاء اهللا عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر     
له صدمة شديدة كما سببتها للكثيرين في أنحاء العالم، وكان الدكتور يظن للوهلة األولى أن األمور ستتحسن مع                  
الزمن لكنه استنتج فيما بعد أن األمر بحاجة إلى الكثير من الجهود المفقودة في عالمنا اإلسالمي والتي ترمـي                   

  . إلى االقتراب من اآلخر
  سرد تاريخي

كاء اهللا في قسم من كتابه سردا تاريخيا لكيفية صعود األصـولية المـسيحية اإلنجيليـة التـي                  يقدم الدكتور ز  
تمخضت عن سلسلة االنشقاقات بين الكنائس المسيحية، ويرى أن التطرف أو األصولية نفسها غيـر مرتبطـة                 

  .بدين معين، بل يمكن أن يكون اإلنسان كافراً ويدافع عن فكرته إلى حد التطرف
 بذور التطرف موجودة عند األفراد في كل المجتمعات مهما كان انتماؤهم، ويجب الفصل التام بـين                 لذلك فإن 

انتشار األصولية المسيحية بين األفراد، وبين اشتداد عودها وسيطرتها على الحكم فيما بعد في الواليات المتحدة                
  .األميركية

اد التي عاشها األصوليون اإلنجيليون، والتي ولدت       ويعزو الكاتب هذا األمر ألسباب عديدة أهمها حالة االضطه        
  .تضامناً صامتاً في األوساط الشعبية األميركية معهم

ومن ناحية أخرى فإن حالة التأخر االقتصادي التي يعيشها الجنوب األميركي منذ الحرب األميركية التي وقعت                
 دعائمها عميقاً في المجتمع األميركي مـن        بين الشمال والجنوب، كلها دفعت األصولية اإلنجيلية إلى أن توطد         

  .خالل المؤسسات التعليمية والتربوية ومن خالل الدعوات إلى إصالح القضاء وإلغاء التحيز الذي كان يسوده
ولكن سرعان ما أدركت األصولية المسيحية أن كل هذه األمور لن تستقيم إال إذا تغلغلوا في مراكز الـسياسة                   

 فشيئاً أخذت األصولية المسيحية تقدم ممثليها وتدعمهم ليصلوا إلى الكونغرس ومجلـس             وصناعة القرار، وشيئاً  
الشيوخ والمناصب العليا، حتى كان لها النجاح األخير في السيطرة علـى البيـت األبـيض وعلـى الحـزب                    

  .الجمهوري
يهدف فقـط إلـى     وبهذا أصبحوا ينفذون مخططاتهم المحلية والدولية خاصة وأنهم أصحاب مشروع متكامل ال             

السيطرة على الواليات المتحدة األميركية بل إلى السيطرة على العالم كله ولو من خالل الحروب واستخدام كل                 
األسلحة المتاحة، تمهيداً لمعركة هرمجدون التي ستقوم على أرض فلسطين وتستمر ثالث سـنوات ونـصف                

  . حسبما يعتقدونالسنة ليظهر المسيح بعدها ظهوره الثاني ويبني مملكة الرب
  المشروع األصولي ظلم للمسيحيين

ويؤكد الدكتور زكاء اهللا أن األصولية المسيحية لها مشروعها العالمي، الذي يهدف إلى السيطرة على العـالم،                 
  .وذلك من خالل الحق المسيحي

ي، حتى ولو   ومن خالل هذا المشروع استطاعت األصولية المسيحية أن تمزج التطرف الديني بالطموح السياس            
  .كان ذلك على حساب المبادئ التي تحملها وحتى لو كان ذلك على حساب المستضعفين من المسيحيين أنفسهم

ويذكر الكاتب دالئل تاريخية متعددة على هذا الكالم أهمها دعم الكنيسة لنظام الفصل العنصري الذي ساد فـي                  
  .جنوب أفريقيا، حيث اضطهد المسيحيون المسيحيين

لكاتب إلى أن األصولية المسيحية تسوغ لتنفيذ أهدافها استخدام أبشع الوسائل واألسلحة الفتاكة، ويعـزو      ويشير ا 
ذلك إلى التفسير البشري لسفر الرؤيا الذي عبثت فيه أهواء البشر وفهمهم القاصر، بحيث كان تفـسير سـفر                   

  .ختلف األشخاصالرؤيا يتردى من سيئ إلى أسوأ كلما تقدم الزمان وتعاقب على تفسيره م
  التطور البناء غير صدام الحضارات
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ويفند الدكتور زكاء اهللا مقولة صدام الحضارات، ويبين الترابط بينها وبين الرؤية التي يتوقعها سـفر الرؤيـا                  
لنهاية العالم، والتي تقول بقيام معركة هرمجدون التي ستدوم ثالث سنوات ونصف السنة وتبدأ بسبب العـرب                 

  .يرات المتداولة، ليقيم بعدها المسيح دولة الربحسب أحد التفس
بعد ذلك يصل الكاتب إلى رفض التحليل الذي يتنبأ بحدوث حرب بين األميركيين تقسمهم وتفت من عـضدهم                  
على نفس مبدأ صدام الحضارات الذي تحدث عنه هنتنغتون، ويدعو عوضاً عن ذلك إلى التطـور الخـالق أو             

  .و الحضارة األميركيةالبناء في المجتمع الغربي، أ
وهذا التطور ينبغي أن يسعى إلى فهم اآلخر وتقريب المسافات بين الحضارات، من دون أن يذكر آليات هـذا                   
التطور، ودون أن يعالج مدى استعداد المجتمع األميركي لهذه الخطوة وخاصة بعدما ذكر أن هنـاك اتجاهـاً                   

 278 مليونا من السكان األميركيين البالغ عددهم        70 حيث انضم    إحيائياً مسيحياً ملحوظاً في المجتمع األميركي،     
مليوناً إلى ركب األصولية المسيحية، ناهيك عن أنه يغفل بشكل كامل كيفيـة تخطـي عقبـة تـأثير اللـوبي                     

  .الصهيوني في الواليات المتحدة على مراكز صناعة القرار
  األصولية المسيحية ومستقبل العالم العربي واإلسالمي

دم الكاتب تحليالً للرؤية األصولية المسيحية لمستقبل العالم العربي فيراها تابعة للتفسيرات المختلفـة لـسفر                ويق
الرؤيا، ولكن بشكل عام فإن األصولية المسيحية ترى أن معركة هرمجدون ستنطلق شراراتها األولى بـسبب                

  .العالم العربي
ركة األخيرة، لتتبلور في النهايـة فـي مقولـة صـدام            وقد تطورت أشكال التفسيرات والتصورات لرؤية المع      

الحضارات التي خرج بها صموئيل هنتنغتون، دون أن يستطيع الخروج من الرؤيا الكارثية التـي صـورتها                 
العقيدة المسيحية عندما بشرت بحرب ضروس تبدأ بسبب العالم العربي، وتنتهي بإقامة مملكة الرب على أرض                

  . فلسطين
  نمستقبل المسلمي

وفي نهاية المطاف يرى المؤلف أن تبني نظرية المؤامرة في التعامل مع الغرب وجعل اإلسـالم والمـسلمين                  
  . هو خطأ فادح-أي الواليات المتحدة األميركية–ضحايا للقوة العظمى المسيطرة 

النتـشار  ويرى في المقابل أنه من الضروري أن يطور المسلمون فهما علميا للمجتمع األميركي، خاصة بعد ا               
الواسع لألصولية المسيحية في السياسة األميركية، ومع هذا الفهم يستطيع المسلمون أن يستوعبوا ديناميكيـات               
المجتمع األميركي وقواه اإلثنية والثقافية المؤثرة في السياسة علـى جميـع المـستويات المحليـة واإلقليميـة                  

  .والعالمية
ؤثرة في السياسة الخارجية األميركية، مما يتطلب برأيه قيام جهد          كما يدعو إلى تطوير وعي شامل للعوامل الم       

مؤسسي ثابت ومنظم ومتخصص ومتواصل لدراسة الغرب بشكل عام، والواليات المتحدة بشكل خـاص عـن        
  .قرب، لفهم كيفية سيرورة األمور هناك

لديمقراطية وتجلياتها فـي    كل ذلك من أجل أن تكشف هذه المؤسسات وما تقوم به من أبحاث طبيعة الليبرالية ا               
الواليات المتحدة، كما تكشف النقاط في الحياة االقتصادية واالجتماعية واإلثنية األميركية وانعكاسـاتها علـى               

  .العالم اإلسالمي بما في ذلك األقليات المسلمة في الغرب
صرة في المجتمع الغربـي     كما دعا الكاتب إلى أن تركز هذه الجهود على دراسة االتجاهات األيديولوجية المعا            

وأسبابها التاريخية وتأثيرها على مستقبل العالم وعلى العالم اإلسالمي بشكل خاص، باإلضـافة إلـى دراسـة                 
إستراتيجيات عمل وسائل اإلعالم والبحث عن الطرق المناسبة لجعل اإلعالم الغربي واألميركي أكثر توازنـاً               

 في العالقات بين الحضارتين اإلسالمية والغربية، وإلى إنـشاء          وموضوعية في التعامل مع القضايا التي تؤثر      
وسائل إعالم إسالمية في قلب الغرب حتى تستطيع أن تقدم صورة أكثر إشراقاً وتحل مشكلة عدم فهم الغـرب                   

  .لإلسالم
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ينـا  وأخيراً دعا زكاء اهللا إلى دراسة القوى األيديولوجية المعاصرة في الغرب، ومحاولة تحليـل تأثيرهـا عل                
  .كمسلمين من أجل بلورة االستجابة المناسبة لها لغاية االنخراط مع الغرب في حوار بناء من أجل تفاهم متبادل

وتبقـى الـصورة     .وفي نهاية كتابه يعزو الدكتور زكاء اهللا عدم تقدم المسلمين إلى عدم أخذهم بالديمقراطيـة              
رات أن يعدل السياسات القائمة على العقائد، خاصـة         ضبابية بالنسبة للقارئ، إذ كيف يمكن للتقريب بين الحضا        

بعدما ذكره الكتاب من تغلغل األصولية المسيحية ومزجها الديني بالسياسي، وتسويغها استخدام أشـد األسـلحة            
  .فتكاً في التمهيد لنهاية العالم

  20/3/2006الجزيرة نت 
  
  
  
  

  !مخاوف إسرائيلية من تراجع دعم واشنطن .50
 جلة العصر م-المحرر السياسي

ثمة مخاوف جادة تدور اليوم في أروقة الحكم اإلسرائيلية واللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة من تراجـع                 
واضح لدى األجيال الناشئة سواء في واشنطن أو حتى في إسرائيل، بخصوص دعم الكيان الصهيوني والفكرة                

  . اليهودية عموما ونظرية التفوق اإلسرائيلي في المنطقة
لمخاوف المبررة هذه تنبع من حقيقة أن األجيال الشابة هذه تبتعد أكثر فأكثر عن فحوى ومضمون الـصراع                  ا

. العربي اإلسرائيلي، مثلما يجنح الصراع ذاته بعيدا عن مخيالت وعقول وأدبيات الكثير من اليهود حول العالم               
هل يأتي اليـوم الـذي      : وف بالتساؤل كتاب إسرائيليون وصحف عبرية وجماعات موالية لهم جسدوا هذه المخا         

  تكف فيه الواليات المتحدة عن تأييدنا؟ 
جون مارشمر من جامعة شيكاغو وستيفن وولت من جامعة هارفارد، وهما من جماعـات الـضغط المؤيـدة                  

  . لـإسرائيل في واشنطن أجابا على هذه التساؤالت والمخاوف من خالل ورقة بحثية أثارت أصداء كبيرة
 الباحثين أفكار كثيرة، أبلغها حضورا أن الواليات المتحدة تُدير منذ سنوات سياستها الخارجية فـي                وفي جعبة 

هذا التأييد، كما يقـول الباحثـان، ال        . تأييد غير متحفظ إلسرائيل   : الشرق األوسط بناء على مبدأ واحد ووحيد      
فجماعـة الـضغط اليهوديـة      : ة أنفسهم يصور المصالح الدولية للواليات المتحدة، بل المصالح المحلية للساس        

  . تستطيع أن تضر بسياسي ال يؤيد إسرائيل، وأن تتهدد قدرته على أن ينتخب مرة ثانية
الخالصة التي تترسخ في ذهن الكثيرين أنه ال يوجد تماثل مصالح تام بين أمريكا وإسرائيل، وهو مـا يـدفع                    

 مفادها أن المصلحة األساسية للواليات المتحدة هي في أن          األمريكيين لرؤية مختلفة لشكل عالقتهم مع إسرائيل،      
تُقرب منها الدول العربية المعتدلة، ألنه إذا لم يكن في اإلمكان القضاء على األصولية بالقوة، فيجب الحد مـن                   

  . وهذا ال يتم إال بالتخفيف من جرعات دعم واحتضان إسرائيل. تطورها
أو كما يفتـرض الـبعض، أن       , بانخفاض حجم التأييد األمريكي إلسرائيل    والحقيقة المثيرة األخرى فيما يتعلق      

أفراد جماعات الضغط المشايعة إلسرائيل ليست قوة يهودية أبدية تمتلك كل شيء، فهم ينتمون إلى جيل معين،                 
 وهذا الجيل آخذ في الشيخوخة، ويمكن أن ينتهي في أي لحظة، أو يحل محله بالتدريج جيل مخالف تماما، جيل                  
  . شاب يؤمن بالتعايش وتالقي الحضارات واألديان واألعراق ال صدامها، جيل ال يأبه أصال للمصالح السياسية

الجيل الشاب ينشأ في جو أكاديمي جديد، ويتلقى تعليمه على يد محاضرين وأكاديميين نشئوا علـى مناهـضة                  
  . ، تأييدا لالحتالل بمفهومه العامفيبدو تأييد إسرائيل في نظر هؤالء الشبان أكثر فأكثر. حرب فيتنام
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إذا، ثمة تفكير جديد في ظاهرة التأييد األعمى إلسرائيل، وهي فكرة يبغـضها الكثيـرون مـن اإلسـرائيليين                   
واألمريكيين، وهي أيضا فكرة باتت تؤدي بحسب البعض، إلى تباعد اليهود وتفككهم وتراجعهم عن أحالم دولة                

  . إسرائيل
  21/3/2006مجلة العصر 

 
   اإلسرائيلية بعد فك االرتباط الثاني في الضفة-المواجهة الفلسطينية  .51

   ياسر الزعاترة
 لم تعد توقعات مستقبلية تلك التي تتحدث عن فك االرتباط الثاني في الضفة الغربية بعد فوز كاديما المتوقع في 

مل وأحزاب أخرى تقبل بمشروعه االنتخابات المقبلة وتشكيله، كما هو متوقع أيضاً، حكومة ائتالفية مع الع
والحال أن ربط المشروع الجديد بفوز حماس في االنتخابات التشريعية الفلسطينية ليس سوى ذريعة . الجديد

يجري تسويقها على المجتمع الدولي، ألن المشروع هو األساس الذي قام عليه تأسيس كاديما، إلنهاء الصراع 
  . أو تأجيله إلى أمد طويل

ن صعود حماس سيسهل على أولمرت، تسويق المشروع دولياً، خصوصاً في ظل إصرارها على ما من شك أ
خطابها التقليدي في التعاطي مع ملف التسوية، لكن ذلك لن يغير من حقيقة أن المشروع سيبقى قائماً حتى لو 

بعد قليل من انقلبت فتح صبيحة الغد على حماس وأعلنت حالة الطوارىء، أكان مقدمة النتخابات جديدة 
  .الوقت، أم تأجيالً لفكرة الديموقراطية إلى حين إنجاز مشروع التحرر، كما سيقال في حينه

قبل الحديث عن الموقف الفلسطيني في مواجهة المخطط اإلسرائيلي، أكان تحت قيادة حماس، أم في ظل حركة 
لث هو األفضل بكل المقاييس فتح في حال انقالبها على الوضع بدعم عربي ودولي، أم في ظل احتمال ثا

للفلسطينيين ممثالً في توافق وطني واسع النطاق عماده حماس وفتح يقوم على خوض هذه المرحلة الجديدة من 
النضال بأفضل األساليب وبقدر من التوحد يتفوق حتى على ذلك الذي توفر خالل أعوام انتفاضة األقصى 

  .الخمس
ا إيهود أولمرت خالل األسابيع األخيرة، فضالً عما جرى تسريبه من من خالل جملة األحاديث التي أدلى به

دوائر أمنية وسياسية، يمكن القول إن المخطط الجديد لحزب كاديما يقوم على استغالل لفرصة نادرة، بحسب 
  .تعبير أولمرت، تتمثل في إدارة أميركية ليس لها مثيل في مناصرتنا ودعمنا وأسرة دولية تتفهم الوضع

 البعد المتعلق بالحفاظ على يهودية الدولة عبر التخلص من هاجس الخطر الديموغرافي، إضافة إلى هناك
تجاوز البعد األمني الناجم عن استمرار السيطرة المباشرة على الفلسطينيين، فضالً عن البعد السياسي العام 

اً، وهي تسوية تقوم على رفض ممثالً في فرض حل يوفر الجوانب الضرورية في التسوية المطلوبة إسرائيلي
حق العودة واإلبقاء على القدس موحدة، مع توفير وضع جغرافي مقنع، بما ينطوي عليه ذلك من حل لقضايا 

  .المياه والسيطرة على أحواضها في الضفة الغربية
نحن إذن أمام فك ارتباط مدني وليس عسكري، بحسب تعبير آفي ديختر، رئيس المخابرات السابق وأحد 
رجاالت حزب كاديما الكبار، أي أن السيطرة العسكرية على المناطق ستبقى قائمة، وسيكون للجيش اإلسرائيلي 

  .حق العمل فيها بكل الوسائل، خالفاً للوضع في قطاع غزة الذي ينحصر العمل فيه بنمط االستهداف الجوي
الكتل االستيطانية . ى موحدةالقدس ستبق.  أولمرت علينا نحن سننسحب إلى ما وراء خط الجدارويقول

في آخر العملية سنصل إلى فصل تام عن ). بما في ذلك معاليه أدوميم(المركزية تبقى في أيدينا وتتوسع 
ويبقى الغور الذي يؤكد أولمرت  لن تبقى مستوطنات خلف الجدار،و. الغالبية العظمى من السكان الفلسطينيين

ن الجدار الحالي هو جدار أمني، بحسب أولمرت، أما الجدار الجديد وفي العموم فإ. بأنه سيكون منطقة أمنية
وفي العموم فإن ما . بعد التعديالت التي ستدخل عليه، فهو خط حدود فاصل بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

  .ستتركه الخطة اإلسرائيلية من الضفة الغربية ال يتعدى نصفها في أحسن تقدير
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ما قطاع غزة، فتقوم الرؤية حوله على تحويل المعابر إلى حدود دولية ومنع أية كل ذلك في الضفة الغربية، أ
حركة بينه وبين الضفة الغربية، بما في ذلك دخول العمال، ما يعني تحويله إلى ما يشبه دولة منفصلة، وهو 

ت مكافحة أمر ال يرفضه الفلسطينيون بالتأكيد لو لم يجر فصله عن الضفة الغربية، في حين ستبقى عمليا
  .اإلرهاب في القطاع قائمة كما هو حالها اآلن

، فإن مطالبة الجيش بحرية الحركة في الضفة، )9/3(بحسب المحلل اإلسرائيلي ألوف بن، في صحيفة هآرتس 
وكذلك سيطرته على األرض في غور األردن وفي المواقع المركزية في ظهر الجبل، سيعني منطقة أمنية 

لكن من دون جيش لحد، وهو وضع يثير بحسب رؤيته جملة مشاكل أهمها؛ صعوبة مشابهة لجنوب لبنان و
فرض منطقة أمنية لمدة طويلة في ظل العمليات الفتاكة والمعارضة الدولية واألمهات الغاضبات، إلى جانب 

  .رفض األسرة الدولية االعتراف بخط الحدود الجديد
  ي والعربي؟ولكن ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة للوضع الفلسطين

من المؤكد أن قيام الدولة العبرية بهذه الخطوات المشار إليها على نحو أحادي الجانب وبدعم من قيادة 
متصهينة في الواليات المتحدة، وفي ظل تراجع دولي، ال يشير إلى انتصار إسرائيلي على الفلسطينيين، بقدر 

فلسطينية جديدة، بل تعني أيضاً إعالن فشل ما يشير إلى هزيمة أخرى؛ ال تعني فقط االنسحاب من أرض 
لجميع المشاريع التي بدأت مع نهاية الحرب الباردة والقائمة على تجاوز الكيان الصهيوني للعقدة األمنية 

  .وانطالقه نحو مشروع التمدد السياسي واالقتصادي في المنطقة ككل
الخطوة الجديدة المتوقعة، ثمة تراجع ال من االنسحاب من جنوب لبنان إلى االنسحاب من قطاع غزة، وحتى 

تخطئه العين للدولة العبرية لم يأت بفعل مبادرات ذاتية، بل بفعل مسلسل من الفشل؛ أوالً في فرض مسار 
أوسلو ومشروع الشرق أوسطية، وثانياً أمام انتفاضة األقصى التي فرضت عليها عزلة دولية وأزمة داخلية 

  .تباط عن قطاع غزةواجهها شارون بمشروع فك االر
من هنا يمكن القول إن ما سيجري ليس مخيفاً؛ ليس فقط ألنه يعتمد على لحظة عابرة في الوضع السياسي 
الدولي، بل أيضاً ألن مواجهته وصوالً إلى فرض عزلة جديدة وأزمة أكبر على الكيان الصهيوني لن تكون 

الهم على نحو أفضل بمساعدة وضع عربي شعبي مسألة صعبة إذا ما أحسن الفلسطينيون إدارة حياتهم ونض
  .ناهض، ووضع رسمي من المفترض أن يبدأ في التماسك مع مالمح الفشل األميركي في العراق

ما جرى في قطاع غزة يمكن أن يتكرر في الضفة الغربية، فكما كانت المستوطنات موجودة هناك، فإن مواقع 
، وفي هذا السياق يعترف ألوف بن بأن االنسحاب المقترح سيقرب االشتباك مع اإلسرائيليين ستبقى قائمة هنا

خط النار الفلسطيني من غوش دان والقدس ومطار بن غوريون، فيما تتوفر مواقع كثيرة ستبقى تحت السيطرة 
وفي العموم فإن سياسة الفلسطينيين في حال تمكن قادة حركة فتح من . اإلسرائيلية تبعاً لالعتبارات األمنية

وز ثاراتهم وتذكروا أن شعبهم ال يزال في مرحلة تحرر، ينبغي أن تركز على رفض شعبي عارم ومقاومة تجا
سلمية تستقطب أنظار العالم، إضافة إلى توحد في استهداف المواقع التي تنغص عيش الفلسطينيين، ومواجهة 

لفلسطينيون في حال مقاومة مسلحة لالجتياحات، والنتيجة هي إبقاء الكيان الصهيوني في وضع مواجهة، وا
بانتظار أوضاع سياسية عربية ودولية أفضل، وعندها لن يجد اإلسرائيليون أمامهم سوى االنسحاب من الضفة 
الغربية كما انسحبوا من قطاع غزة قبل ذلك، إذا لم يستمروا في تعنتهم وصوالً إلى لحظة الحسم التاريخي 

  .الكامل
ومرة أخرى نقول إن وحدة . ائيليون لن يفرضوا على الفلسطينيين ما يريدونالوضع إذ لن يكون سيئاً، واإلسر

الفلسطينيين وإلقاء الكرة في مرمى المجتمع الدولي الذي سيكرس بعد قليل من الوقت اعترافاً بجدار حكمت 
  .دهذه الوحدة ستفرض مرحلة نضال وإبداع جديدة ستكون ثمارها طيبة بالتأكي. المحكمة الدولية بإزالته

  22/3/2006الحياة 
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  محنة الوسطية اإلخوانية في مستقبل العمل السياسي  .52
  أنور أبو طه     

: لكن السؤال. تلك حقيقة سياسية باتت جلية. ما أن يفتح صندوق لالنتخابات حتى يطل اإلسالميون برؤوسهم
الها في اتجاهين رئيسين أي إسالميين هم؟ فاإلسالميون اليوم جماعات شتى، غير أن هذه التعددية يمكن إجم

  :جامعين
  .جماعة اإلخوان المسلمين بتشكيالتها في بلدان عدة، وهو االتجاه الذي ينعت نفسه بالوسطية واالعتدال: األول
  .االتجاه الجهادي الذي يضم حركات المقاومة، وهو األكثر تنوعاً وثراء في تشكيالته: والثاني

أو المؤسسي الرسمي، فال يتعاطيان الشأن السياسي وإن استُثمرا أما االتجاهان األهلي الدعوي الخيري، 
  .سياسياً

واتجاها الحركية السياسية االخواني والجهادي يتخذان موقفين مختلفين ازاء العملية الديموقراطية، ففي حين 
ة سواء لرفض يتجه األول إلى الدعوة للمساهمة في العملية الديموقراطية، ال يرى الثاني جدوى من هذه العملي

بعضنه الديموقراطية من منطلق ايماني وتشريعي، أو العتبار بعضه اآلخر أنها ملهاة تَحول دون التغيير 
  .الحقيقي للنظم واالحتالالت الغربية

وعلى رغم موقف التيار األول المتصالح مع العملية الديموقراطية والداعم لها، إال أن محاولته ســلوك هذا 
 / أيلول11إال أننا شهدنا بعد أحداث . اقة بفعل االستبداد الرسمي الذي حظي بدعم دوليالطريق بقيت مع

سبتمبر، التي كان خلفها بعض ممثلي التيار الثاني، وتحديداً بعد فشل اإلدارة األميركية في القضاء على هذا 
ت هذه اإلدارة بمراكز االتجاه ورموزه، وتعثر حمالت الغزو العسكري في تحقيق األهداف األميركية، اتجه

قرارها ودراســــاتها إلى إعــــادة درس سبل تغيير أو تحديث العالم اإلسالمي، لترسو على نهج 
قوامه االستمرار في مالحقة التجمعات الجهادية، وتشجيع جماعات االعتدال، وتهديد النظم والمجتمعات العربية 

  .لمناهج الدراسيةبما عرف بـالفوضى الخالقة، والدعوة إلى تغيير ا
 بعض النظم السياسية والمؤسسات الرسمية وبعض جماعات الحركية السياسية عمليات تفي هذه األجواء بدأ

تظهير لصورة المسلمين أمام العالم على مثال من التسامح واالعتدال والبراءة من العنف األعمى، وفي ظنهم 
وزاد في هذا اإلطار حراك جماعات . يمها وحضارتهاأن المشكلة سوء فهم وقلة وعي غربي بأمة اإلسالم وق

التيار اإلخواني مستفيداً من أجواء الحصار الدولي واإلقليمي للتيار الجهادي، والرغبة األميركية في التغيير، 
 فبدأ عارضاً نفسه بديالً معقوالً وعقالنياً من مأزق المواجهة بين المجتمعات اإلسالمية والقوى الغربية، متفهماً

القلق األميركي والغربي من توجهات العنف الراديكالي وخطرها على العالقات الدولية واالستقرار واألمن، 
فأعاد إنتاج مواقفه السابقة من الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة ومسألة الحريات وقضايا المـــرأة، في 

قعية السياسة، وليختصر مشهد االنتخابات ســــياق تواؤمي مع الحداثة الغربية، وسياسات الضرورة، ووا
النظم، والواليات : النيابية المصرية األخــــير جدل الصـــــراع والتدافع بين األطراف الثالثة

  .المتحدة، وتيار االعتدال اإلخواني
اعات وفي السياق نفسه، ولكي نفهم مستقبل هذا التدافع، نسجل أن االستقطاب داخل الحالة اإلسالمية بين جم

اإلخوان المسلمين وجماعات الجهاد من جهة، وجمود التقليدية اإلسالمية المؤسسية من جهة أخرى، أفقد الحال 
اإلسالمية المجتمعية بأبعادها المختلفة ثراء التعددية الفكرية والسياسية، التي يمكن أن تولد اثرها اتجاهات 

ويحتكر االتجاه الوسطي اإلخواني تمثيل هذه . سالميةفكرية وسياسية جديدة، تقود قطاعاً من المجتمعات اإل
الوسطية بفعل االستقطاب السابق، وبفعل الظروف الدولية ممثلة بخيارات القوى الدولية راهناً، وتشكك جمهور 
المسلمين في جدوى المواجهة المسلحة مع الغرب، يضاف إلى ذلك ما تتمتع به جماعات اإلخوان المسلمين من 

عي تاريخي مالي عالئقي كبير يبقي أمل بروز اتجاهات وسطية جديدة تفارق تجربة اإلخوان احتياط مجتم
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ولكن ما يبدو صعباً اآلن سيغدو محتمالً في مستقبل العمل اإلسالمي ألسباب تاريخية . المسلمين أمراً صعباً
  :وواقعية وفكرية أهمها

سالميين كاتجاهات حزبية سياسية، وفي مناخ من أن أي تحول في طبيعة األنظمة القائمة الى مسالمة اإل* 
حرية التعـــددية السياسية، ســــيفتح آفاق مرحلة مختــــلفة مــــن تــــاريخ المجتمعات 

وحينها لن تقتصر ساحة العمل السياسي على الجماعات اإلخوانية بل ستتقاسمها معها . العربية واإلسالمية
  .رىتيارات إسالمية وسطية ومعتدلة أخ

أن التعددية اإلسالمية الداخلية ال تنهض إال بضعف قوى التطرف العلماني، ليبرالية كانت أم يسارية، وهو * 
أمر بدأ بانهيار االتحاد السوفياتي وتراجع حركات اليسار، وآخذ في التصاعد في ظل السياسات الغربية 

ن التطرف العلماني يحول دون تعددية إسالمية الليبرالية المتوحشة بالقوة العسكرية واالقتصاد المعولَم، أل
داخلية تحظى بالقبول االيجابي، إذ سيبقى االستقطاب على الدوام بين الحالتين اإلسالمية والعلمانية، ومعلوم أن 
التيار الحركي األقدم، وهو تيار اإلخوان المسلمين كان يمـــثل هذه الحال اإلسالمية، ولذلـــك فإن 

فعون شعار اإلسالم هو الحل في ظل ُأحادية إسالمية في مواجهة العلمانيين يظل شعاراً مقبوالً اإلخوان حين ير
يتمتع بالشرعية الدينية الجماهيرية، لكنه سيغدو شعاراً مشكوكاً في مدى تمثيله لإلسالم حين تتحقق التعددية 

أخرى، ألن الكل يدعي وصالً اإلسالمية داخل المجتمع الواحد، والمعنى له في مواجهة أحزاب إسالمية 
ولـــن يكون التنافس والصراع حينئذ بين اإلسالم والعلمانية، بل بين البرامج المختلفة التي تقدمها . باإلسالم

  .األحزاب كافة على أرضية اإلسالم نفسه
رياح أن المواجهة بين الغرب والجماعات الجهادية ستغدو أكثر ضبطاً وأضعف إيقاعاً في حال استمرت * 

التغيير في العالم العربي واإلسالمي، ما سيدفع قطاعاً من هذه الجماعات في ظل انفراجات ملموسة إلى التحول 
للعمل السياسي الرسمي، ويمكن هنا أن نستحضر مثاال على ذلك جماعة الجهاد المصرية والجماعة اإلسالمية 

  . واستعدادهما للعمل السياسي السلميالمصرية بعد المراجعات الفكرية والسياسية التي قامتا بها
أن بروز اتجاهي الدعاة الجدد وتجمعات المثقف اإلسالمي المستقل كرد فعل على غلبة التسييس في الحالة * 

اإلسالمية، وفشل الحركية اإلسالمية في إقامة نموذج للحكم اإلسالمي الصالح، سيدفع إلى طرح اجتهادات 
  .ج العمل الحركي التقليدي واتجاهاتهجديدة ستفارق في جزء منها نماذ

مما ال شك فيه ان محنة مستقبلية ستواجه جماعات الوسطية اإلخوانية في ظل مجتمعات إسالمية مستقرة على 
  .نظم ديموقراطية حقيقية، تسمح بالتعددية داخلها

اذ سنشهد .  الدولولنتصور مثالً ثالثة أو أربعة أحزاب إسالمية تتنافس في انتخابات تشريعية داخل إحدى
حينذاك التقسيمات التقليدية على أرضية اإلسالميين نفسها بين يمين ووسط ويسار، ومحافظ وتجديدي وتقليدي 

  .وإصالحي
  22/3/2006الحياة 

  
 كاريكاتير:
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