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 6رسم الهجوم الذي تعرضت له قوات اليونيفل في جنوب لبنان أمس وأدى إلى سـقوط                 
 استفهام كبيرة حول اتجاه األوضاع في لبنان في المرحلة المقبلـة،            عناصر منها عالمات  

وقد أثارت وسائل اإلعالم هذه القضية وسط الحديث عن ربطها بعدد من الملفات الحساسة        
  . في محاولة لتوضيح الصورة

  .عالم أوردتها وسائل اإلأخرىومواضيع .....                              

  يإقليم...حدث واتجاه
  

رتب أولمرت أوراق قمة شرم الشيخ وجدول أعمالها بموقف سياسي كشفت عنه المعلومـات              
المتداولة إعالمياً حول ما سيعلنه داخل االجتماع المغلق تلبية لدعوة الرئيس المصري حسني             

أولمرت سيبلغ عباس قراراً إسرائيلياً حاسماً بأنه جاهز لتأمين الدعم المالي واألمنـي              .مبارك
مة سالم فياض ولرئاسة السلطة الفلسطينية لكي تقوم بتصفية حركـة حمـاس ولتبسـط               لحكو

  .سيطرتها على غزة ومن بعد ذلك يمكن الحديث عن مفاوضات تتعلق بالمسار الفلسطيني
بكلمة سيقول رئيس الوزراء اإلسرائيلي لرئيس السلطة الفلسـطينية فـي حضـور الـرئيس               

تعيدوا غزة بدعمنا وتسهيالتنا ومن بعدها نتحدث عـن         اذهبوا واس : المصري والملك األردني  
  .قضايا األرض واالستيطان والقدس والالجئين

السؤال المطروح في خانة الرئيس الفلسطيني وكل من مبارك وعبداهللا الثاني، هل سـيقبلون              
عرض إسرائيل الشراكة معها في خوض حرب ضد قطاع غزة وفصائل المقاومة الفلسطينية             

  ليق أي كالم عن الحقوق الفلسطينية لتلبية هذه األولوية اإلسرائيلية؟وبالتالي تع
المفارقة أنه بينما تعلن إسرائيل على جميع المستويات ومنذ قرار شارون بالهروب من غزة،              
أنها عاجزة عن إنهاء المقاومة الفلسطينية، تريد أن تستصدر في شرم الشيخ تكليفـاً لـرئيس                

مشاركة من دول عربية النجاز ما عجزت عنه على امتداد سنوات           السلطة الفلسطينية بدعم و   
 حيـث   67طويلة يعتبر بعض المحللين الغربيين أنها بدأت منذ احتالل القطاع في حزيـران              

تغيرت األشكال التنظيمية والهويات اإليديولوجية لمقاومة بدأت مع غيفارا غزة وتستمر اليوم            
  .      ز الرنتيسيمع رفاق وأخوة أحمد ياسين وعبد العزي

  :الصحف العالمية*
 مسؤولة قولها إن تل أبيب تعد خطط طـوارئ          عن مصادر إسرائيلية  " رويترز"نقلت وكالة   *

اعتبار غـزة   في قطاع غزة، مشيرة إلى انه يمكن        " حماس"لهجوم عسكري كبير ضد حركة      
 أن سيطرة   ت المصادر رأ و ."يتحتم علينا في نهاية المطاف اجتياحها     "كلها دولة معادية، وربما     

إنها مفارقة ولكن مع سيطرة     " ، قائلة حماس على القطاع تمنح إسرائيل األمل في حدوث تهدئة        
حماس، لن يكون هناك المزيد من األعذار أو المزيد من إطالق الصواريخ أو هجمات مسلحة               

ـ إضافة إلى أن     ،تشنها جماعات منشقّة يمكن أن تتنصل منها القيادة الفلسطينية         اس يجـب   حم
  ."أيضاً أن تركز مجدداً على احتياجات السكان في غزة

 رئـيس شـعبة االسـتخبارات العسـكرية         نقلت الصحف االسرائيلية عن عاموس يـدلين      *
االسرائيلية تحذيره من إمكان اندالع حرب خالل الصيف الجاري مع إيـران أو سـوريا أو                
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إسرائيل، هي إيران وحـزب اهللا      خمس جهات تمارس نشاطاً عسكرياً ضد       "حزب اهللا، معدداً    
طهران تحرز تقدماً في المشروع     "إلى أن    مشيراً   ،"وسوريا) القاعدة(وحماس والجهاد العالمي    

النووي اإليراني، وحزب اهللا يعيد ترميم قدراته العسكرية، فيما قامت حماس بالسيطرة علـى              
 أي  معتبـراً أن  ،  "سـطينية قطاع غزة وتريد التوسع باتجاه السيطرة المطلقة على السلطة الفل         

 إسـرائيل   تخوضها حرب   إلى  معها واحدة من هذه الجهات الثالث يمكن أن تتطور األوضاع        
والجهات األخرى، ألنهـا تنـتهج مسـاراً        وميز يدلين فيما بين سوريا      ". في الصيف الجاري  

 اوضاتاستمرار الحديث السوري عن تجديد المف     ، مصنفاً    المسار العسكري  إلىسياسياً إضافةً   
  .ليس مفصالً وال ترجمة عملية لهانه عام والحديث بال
 أن ايهود اولمرت رئيس الوزراء اإلسـرائيلي رفـض          االسرائيلية" هآرتس"ذكرت صحيفة   *

،  محمود عباس  الفلسطينيةأميركياً إلجراء مفاوضات حول الحل الدائم مع رئيس السلطة          طلباً  
 كوندوليزا رايـس، خـالل   ركيةة الخارجية األمياالقتراح الذي تقدمت به وزيرمشيرة إلى أن   

  مـا أسـمته    زيارة أولمرت لواشنطن األسبوع الماضي، يقضي بالتفاوض بهدف التوصل إلى         
وأوضـحت  .  حول التسوية النهائية بين الجانبين يؤجل تنفيذه بسبب ضعف عباس          "اتفاق رف "

نفسها في وضع أقـرت     ، خشية أن تجد إسرائيل      "بحزم" أن أولمرت عارض الفكرة      الصحيفة
وفي هذه الحالة، . هي فيه االتفاق فيما لم يتمكن عباس من القيام بذلك لدى الجمهور الفلسطيني         

  ."إسرائيل قد تتعرض لضغوط من أجل تقديم المزيد من التنازالت لتسهيل تسويق االتفاق"فإن 
العراقية العليا قضت   أن المحكمة    ذكرت الوكاالت العالمية في سياق متابعتها للشأن العراقي       *

، ووزير الـدفاع األسـبق      )علي الكيماوي (اإلعدام شنقا بحق علي حسن المجيد       أمس بعقوبة   
سلطان هاشم أحمد، ومعاون رئيس األركان األسبق حسين رشيد محمد التكريتي في موضوع             

كما حكم بالسجن مدى الحياة على كل من فرحان مطلك الجبوري وصـابر             . "األنفال"مجازر  
مناطق كردستان العراق وسـائر     قد ساد   االرتياح العارم   وأشارت الوكاالت إلى أن     . دوريال

  .أماكن تواجد األكراد
، ورئـيس  )GLORIA ( الدوليةالشؤون مركز البحث العالمي في اعتبر باري روبن مدير   *

في كتاب نشره مؤخراً واقتطفـت      ) MERIA( ون الدولية ؤتحرير جريدة الشرق األوسط للش    
 الهزيمة التي لحقت بفتح في غزة ال ترجـع إلـي السياسـة              حيفة الراية القطرية، أن   منه ص 

 ما فعلته حماس     إن ، مشيراً إلى  الخارجية األمريكية، وال إسرائيل، وال أي جهة غير فتح ذاتها         
 في الشرق األوسـط     "متطرفة"إسالمية   على قطاع غزة وبمثابة إنشاء ثاني دولة         ءكان استيال 
 هذا يعني أن المنطقة، وربما الصراع العربي اإلسـرائيلي، والحركـة            أى أن  ور .بعد إيران 

ـ    ، وسيكون له   أبداً م سابق عهده  ى عل واالفلسطينية بكل تأكيد، لن يظل      ى األثر اإلستراتيجي عل
بد وأن يدرك العالم أخيراً أن اآلمال التي حركتها عملية السالم            ال معتبراً انه    .الشرق األوسط 
حـق  ما اعتبره الكاتب    دعم  ، وعلى المجتمع الدولي أن ي     قد تحطمت اآلن تماماً   في التسعينيات   

  .إسرائيل في البقاء والدفاع عن الذات
  : الصحف العربية*
 اليونيفـل بانفجـار      جنود من القوة االسبانية العاملة في إطار قوات        6استأثر حادث مقتل    *

كاالت األنباء العالميـة ووسـائل      سيارة مفخخة في سهل الخيام في جنوب لبنان باهتمامات و         
اإلعالم التي وصفته بالخطير جداً والذي من شأنه أن يفتح علـى احتمـاالت دوليـة شـديدة           

ستنكر حزب اهللا   ، فا وقد تسارعت بيانات األسف والشجب الدولية بصدد هذا التطور        . الخطورة
 المزيد مـن العبـث      مشبوهاً يضر بأهل الجنوب ولبنان، ويساهم في      "االعتداء بشدة، واعتبره    

 ورأت حركة أمل أنهـا نفسـها مسـتهدفة        . "بأمن واستقرار لبنان، وخصوصاً جنوبه المقاوم     
.  استهدافا للبنانيين عموماً والجنوبيين خصوصاً واالستقرار الوطني       تهعتبراباالنفجار اآلثم، و  

ي ، والنائب سـعد الحريـر     إميل لحود الجمهورية  رئيس  كما صدرت استنكارات من كل من       
وذكرت الوكاالت أن تطورات الجنوب جاءت بعد مواجهـة داميـة           . فؤاد السنيورة والرئيس  

استمرت طوال الليلة قبل الماضية في حي أبي سمرا في طرابلس بين وحدات عسكرية مـن                
  .الجيش اللبناني ومجموعة مسلحين قالت مصادر عسكرية لبنانية إنهم إسالميون متشددون
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عن  ان الحديث يدور حاليا في الوسط الفرنسي         للبنانية من باريس  ذكرت صحيفة األخبار ا   * 
ـ      في إطار سعيه إلى احتالل مكـان فـي          "لملف اللبناني "استعادة الرئيس نيكوال ساركوزي ل

 من المسؤولين الدوليين    مشيرة الى انه يستعد اليوم الستقبال عدد      المشهد الدبلوماسي العالمي،    
، في مقـدمهم وزيـرة الخارجيـة        "اجتماع لجنة االتصال حول دارفور    "في باريس لحضور    

 جديداً  "تحذيرا"األميركية كوندوليزا رايس، التي استغلت وجودها في العاصمة الفرنسية لتوجه           
ـ      حركة سـاركوزي قـد ال       وقالت الصحيفة أن     ."تدخلها في لبنان  "إلى دمشق، في ما يتعلق ب

 الفرنسية، بل تظهر بشكل بارز تقاطع مجمل هذه الملفات          تأتي على مستوى آمال الدبلوماسية    
في واشنطن، وخصوصاً في ما يتعلق بملفات دارفور ولبنان وفلسطين، وهي الملفات الثالثـة              
التي يمكن أن تحتل حيزاً كبيراً من المحادثات الجانبية المثلثـة األضـالع بـين الفرنسـيين                 

  يسلط التباحث في هذه الملفات الثالثة    صحيفة ان    ورأت ال  .واألميركيين والمعنيين في كل ملف    
 "فشل دبلوماسية وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير      "ضوءاً ساطعاً على ما يمكن تسميته       

  .واسترداد اإلليزيه زمام المبادرة لإلمساك بناصية قيادتها مباشرة
 قولـه   بنانينقلت صحيفة الشرق األوسط في حديث مع نبيه بري رئيس مجلس النواب الل            *

انه لم يستغرب حملة تشويه الحقائق التي انطلقت بعد رحيل عمرو موسى، والتي اسـتهدفت               
بعض السيناريوهات  موقف المعارضة وموقفه الشخصي خالل األيام الماضية، مشيراً إلى أن           

التي وردت بخط وزير في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، كما تدل بصماته عليه، لم يكن غير              
ـ      فقط، دقيق  انه كان يفكر فـي عقـد        كاشفاً عن  ،"شكل سافر وفاجر  " بل كان مجافيا للحقيقة ب

 لكنه تراجع عن الفكرة نزوال عن طلب من قيادة حركة           "األكاذيبهذه  "مؤتمر صحافي لتفنيد    
كما لم تكن هناك ثقة لدى "واقع المأزق الراهن بأنه لخص  بري  وأوضحت الصحيفة أن."أمل"

 ال توجد أيضاً، األمن في مجلس إقرارهاارضة حول قبولها المحكمة الدولية قبل   بالمع األكثرية
 انتخـاب   أنما زلت اعتبـر     "، مضيفاً   " الحكومة إقرارلدى المعارضة اآلن ثقة بالمواالة قبل       

 بندها في   إدراج على عدم    أصررتومن هنا   .  وهو المخرج  اإلنقاذرئيس الجمهورية هو باب     
 25 عن جلسة نيابيـة فـي        أعلن من   أول وأنا. إليهون على هذا ونسعى      موافق ألنناالمبادرة،  

   ."النتخاب الرئيسأيلول 
  :حوارات الفضائيات العربية*
 رئيس وزراء الحكومة الفلسـطينية     إسماعيل هنية تغطية مباشرة لخطاب    . قناة الجزيـرة *
 ).غزة(

ـ           كل   دعا هنية  ي األردن ومصـر    األطراف المشاركة في قمة شرم الشيخ مع إسـرائيل وه
، نافياً عن حمـاس تهمـة       "وهم القادم ال"في ما اسماه     من الغرق     أن تتنبه  والسلطة الفلسطينية 

 االغتيال السياسي ليس فـي أدبيـات        ألنغتيال الرئيس الفلسطيني محمود عباس،      التخطيط ال 
 ،"للتعاون مع لجنة تقصي الحقائق العربية في هذا الموضوع        نحن مستعدون   "و ،حركة حماس 
  .عالقة إليران باألحداث التي سبقت سيطرة حركة حماس على قطاع غزة موضحاً أن ال

  لبناني... حدث و اتجاه

االعتداء الذي استهدف قوات اليونيفيل يوم أمس في جنوب لبنان، تصدر االهتمام اإلعالمي 
 والسياسي وحرك تحليالت وتكهنات حفلت بها وسائل اإلعالم المحلية، وقد تركزت في
معظمها على اعتبار هذه العملية جزء من سياق عام يدفع إليه الوضع اللبناني منذ ظهور 
الجماعات المتطرفة التي أشهرت وجودها بعمليات ميدانية ووجهت تهديدات مباشرة إلى قوات 
اليونيفيل ومنها جماعة فتح اإلسالم وخاليا القاعدة التي تواصل مخابرات الجيش اللبناني 

ها، وكانت آخر المحطات اشتباكات طرابلس ليلة السبت األحد، أي على مسافة مالحقتها ل
  .ساعات من تفجير الخيام الذي ذكرت بعض المعلومات غير المؤكدة أنه قد يكون انتحارياً

بعض أطراف المواالة بات يقر بوجود القاعدة وسعيها إلى تحويل لبنان ساحة رئيسية من 
بعض اآلخر مصمم على متابعة اإلنكار وتكرار ما درج عليه ساحات عملها في المنطقة، وال

من اتهامات لسوريا بدت يوم أمس باهتة وفاقدة للمصداقية من وجهة نظر الدوائر اإلعالمية 
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التي أشارت إلى وجود كثيف لعناصر سعودية ويمنية ومغاربية قدمت عبر مطار بيروت من 
صدرت عن قادة القاعدة باستهداف القوات العراق وأفغانستان واستذكرت التهديدات التي 

الدولية في الجنوب اللبناني على امتداد السنة الماضية، وهو ما يعكس في نظر هذه الدوائر 
مصلحة القاعدة بتوسيع نقاط اشتباكها مع قوات الدول الغربية في المنطقة بمقدار ما يالقي هذا 

بدفع مشروع التدويل ووضع القوات السلوك في نتائجه رغبة األطراف الدولية والمحلية 
 التي حملت توقيعي 1701الدولية المعززة ضمن البند السابع وفقاً للنسخة األولى من القرار 

جورج بوش وجاك شيراك في األيام األولى لعدوان تموز، وهذا البعد باإلضافة إلى عوام 
ن االعتداء يستهدفها ويستهدف واعتبارات أخرى ال تقل أهمية، يفسر اعتبار المقاومة اللبنانية أ

معادلة الصمود والمقاومة على أرض الجنوب، وهو نفسه البعد الذي يدفع الجيش اللبناني 
  .   للتعامل مع هذا الحدث بالحزم الذي أبداه في الموقف المعلن كما في اإلجراءات الميدانية

  :الصحف اللبنانية
في وصف " اإلرهاب" على استخدام عبارة  الصحف اللبنانية الصادرة اليوم في بيروتأجمعت

 قوات الطوارئ الدولية في الجنوب إطارالهجوم الذي استهدف الوحدة االسبانية العاملة في 
 اإلرهاب إن صحيفة السفير، فقالت آخرين من جنودها وجرح 6 مقتل إلى أدى والذي أمس

 70تخدام سيارة مفخخة ب اسإلىويتغلغل شماال، مشيرة .. التكفيري يستهدف استقرار الجنوب
 يضرب لبنان من الشمال الى اإلرهاب أن صحيفة النهارفيما اعتبرت . كيلوغرام في االنفجار

 كان الهجوم على القوة االسبانية قد نتج إذا المعلومات لم تتأكد عما أن إلىالجنوب، مشيرة 
، اًجنوب يضرب  ان اإلرهاب فقالت حول االنفجاراألخبارصحيفة اما . عن تفجير انتحاري

 المتحدة دعوتها إلى مناقشة هذا الهجوم في ضوء األممناقلة عن مصادر دبلوماسية في 
  . وملف الحدود مع سورية1701تطورات كثيرة تتصل بالملف اللبناني ومتابعة القرار 

  :أخبار المرئي في لبنان*
 القوات  قتلى من6ط االنفجار الذي أدى إلى سقومقدمات نشرات التلفزة اللبنانية تناولت *

 قناة المناره على الساحة اللبنانية، فقالت ات، وقرأت في أبعاده وانعكاسفي جنوب لبنانالدولية 
حتى عصر أمس  انه NTVمحطة الجديد  واعتبرت . االنفجار جهة مسؤوليةأيةلم تتبن انه 

 من جبهة خلفية كان حي أبو سمرا في طرابلس هو الجبهة الخلفية للبارد، وبعده تحول الجنوب
وشبهت . للتهديدات التي أطلقتها القاعدة باسم فتح اإلسالم، إلى ساحة استهداف لقوات اليونيفل

الذين انقلبوا على المسعى  الجدد ن آذار بالليبيي14 جماعة NBNالوطنية لإلرسال الشبكة 
اتهم العربي إرضاء لدول الوصاية وسفرائها المعتمدين وغير المعتمدين وإرضاء لشهو

عن دبلوماسي غربي خشيته من أن  LBCاللبنانية لإلرسال   المؤسسة ونقلت.السلطوية
قناة ونقلت . ، فيتحول لبنان إلى جبهة للقاعدة، بعدما كان قاعدة خلفيةاألموريسرع نهر البارد 

عن مصدر في قوات الطوارئ الدولية وصفه االنفجار بالحادث الخطير جدا،  المستقبل
يقات باشرتها قوات الطوارئ، للوقوف على خلفيات وأسباب االعتداء على وتحدث عن تحق
  .الوحدة االسبانية

  :حوارات المرئي في لبنان*
  ".اقتصادنا والعالم" البرنامج . الرئيس سليم الحص

ت حكومتان في لبنان في هذه المرحلة سيكون هناك حكومتان في كل مانه إذا قااعتبر الحص 
   .ةان على الفور على تسلم المرافئ العامبيت وشارع، وستتصارع


