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اردوغان في  رجب طيب    حزب العدالة والتنمية التركي بزعامة       الفوز الساحق الذي حققه   
 وسائل االعالم العربية والعالمية نقطة هامـة فـي          اعتبرتهنية التركية،   االنتخابات البرلما 

اما لبنانيا، فركزت الصحف على تصريحات االمين العام لحزب اهللا          . حياة تركيا السياسية  
  .السيد حسن نصر اهللا بأن حزب اهللا قادر على ضرب أي نقطة في اسرائيل

  .عالم أوردتها وسائل اإلخرىأومواضيع .....                              

  إقليمي...حدث واتجاه

النتيجة الباهرة التي خرجت بها االنتخابات التركية بفوز حزب العدالة والتنمية بغالبية مقاعد 
مجلس النواب تضع الحدث التركي في صدارة االهتمام، والصورة التي طرحتها وسائل إعالم 

لمشكلة التركية ناتج عن تعارض بين هذا أميركية وأوروبية هي افتراض أن ما يسمى با
الحزب اإلسالمي من حيث هويته الفكرية، وبين إطار الدولة العلمانية الذي أقامه أتاتورك 

  .ويدعمه جنراالت الجيش وعدد من األحزاب المنضوية في المعارضة
قليمية السؤال الذي طرحته نتائج االنتخابات يوم أمس في األوساط السياسية واإلعالمية اإل

يتعلق بما يمكن أن تشهده تركيا في الفترة القريبة القادمة بعد هذا الفوز االنتخابي، عدد من 
الخبراء العرب في الشأن التركي يطرحون مقاربة معاكسة للصورة الرائجة حول هذه المسألة، 

تالقي حيث يلفتون إلى قضايا السياسة الخارجية التي اتخذت فيها حكومة اردوغان خيارات لم 
ارتياحاً أميركياً منذ غزو العراق، والنهج التركي المعتدل الذي جسدته عالقات طيبة ألنقرة 
بكل من دمشق وطهران والتفاعل التركي مع موجة الغضب التي عمت العالم العربي 
واإلسالمي ضد ما يقوم به االحتالل اإلسرائيلي في فلسطين المحتلة وضد الحرب اإلسرائيلية 

  .ن في الصيف الماضي، يثير مخاوف أميركية وإسرائيلية متزايدةعلى لبنا
يخلص الخبراء إلى طرح السؤال، هل يتجه األميركيون إلى تكرار التجربتين الجزائرية 
والفلسطينية في معاقبة الشعوب على اختيار التيارات اإلسالمية في انتخابات ديمقراطية يشهد 

ون بالنزاهة، ويلفتون إلى أن السؤال في تركيا سيبقى لها المراقبون األوروبيون واألميركي
دائماً عن قدرة نظامها العلماني على احتواء تيار شعبي وسياسي كبير يحمل الهوية اإلسالمية 
ألن البديل سيكون محفوفاً بالمخاطر واألزمات التي ستهدد تركيا والمنطقة، وأن السؤال الثاني 

  .    المتكرر عن الديمقراطيةيعود ويطرح حقيقة الكالم األميركي

  : والعربيةالصحف العالمية*
 التي جرت أمس، فذكرت أن حـزب        اهتمت الصحف العربية والعالمية باالنتخابات التركية     *

العدالة والتنمية التركي ذو الجذور اإلسالمية بزعامة رجب طيب اردوغان، حقق فوزاً ساحقاً             
من األصوات بعـد    % 49 إلى% 47 على ما بين     في االنتخابات البرلمانية، مشيرة انه حصل     

تمكنه من تشـكيل الحكومـة الجديـدة        الفتة إلى أن هذه النسبة      من مجملها،   % 90فرز نحو   
واعتبرت الصـحف    . في اختيار الرئيس الجديد للبالد     "اليد الطولي "  ما اسمته  ، وتعطيه منفرداً

ئاسة، سـيكون بمقـدوره تغييـر        ما سيطر حزب العدالة على الحكومة والبرلمان والر        إذا انه
 قال انه سيتدخل    إذ الجيش كان واضحا أمس في تحذيره للحزب،         مشيرة ان  ،الدستور التركي 

  .لمواجهة أي تغيير للمبادئ العلمانية في البالد
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عن مدير االستخبارات األميركية مايـك      نقلت وكالة الصحافة الفرنسية والوكاالت العالمية       *
باكستان منطقة في   ب بن الدن حي يرزق وموجود       أسامة تنظيم القاعدة    أن زعيم  ماكونل إعالنه 

وزير الداخلية الباكستاني افتاب شيرب     وأشارت الوكاالت الى ان     . على الحدود مع افغانستان   
ان موقفنا هو ان اسامة بن الدن لـيس  "ساخرا ، مضيفاً  قائال ان بن الدن ليس في باكستان     رد

  ."ن لدى احد معلومة معاكسة، فعليه ان يقدمها لنتمكن من اسرهواذا كا. موجودا في باكستان
 عن مصادر واسعة االطالع في دمشق استياءها البالغ مـن           نقلت صحيفة الخليج اإلماراتية   *

التصريحات التي نسبتها صحيفة هآرتس االسرائيلية لوزير الخارجية االردنـي عبـد االلـه              
ـ  الوزير األردني بإعطاء نصائح ل     دمشق أن يتبرع  انه ال يبدو مفهوماً ل    الخطيب، مشيرة الى    

بإهمال المسار السوري والتركيز على المسار الفلسطيني، وترويج ادعاء بأن ملفات           " اسرائيل"
الصراع غير متالزمة وغير مترابطة، وأنه ال يمكن التركيز على أكثر من ملف في الوقـت                

يتناقض جـذرياً مـع     به الخطيب   واشارت المصادر الى ان دمشق ترى ان ما صرح          . نفسه
، معتبـرة ان     2001مبادرة السالم العربية التي أطلقها مؤتمر القمة العربيـة فـي بيـروت              

اشارات استفهام حول وجهـة النظـر التـي سـيحملها الخطيـب الـى               ضع  التصريحات ت 
غيط في الزيارة التي سيقوم بها الى جانب وزير الخارجية المصري أحمد أبوال           ” االسرائيليين“

ربية التي انبثقت عن الى تل أبيب بعد غد لعرض المبادرة العربية بتكليف من لجنة المتابعة الع
  .قمة الرياض

" حـزب اهللا  " عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين ان مقاتلي         والعالمية نقلت الصحف العربية  *
ـ         أماكن إلىنقلوا معظم صواريخهم     ة لتفـادي    بين المدنيين في قرى بجنوب لبنان، في محاول

ان هـذا   ، معتبـرين    عليهـا " اليونيفيل"عثور اسرائيل والقوة الموقتة لالمم المتحدة في لبنان         
تنظيم نفسه بعد الحرب التي شنتها اسرائيل على لبنان         " حزب اهللا " هو جزء من اعادة      التحرك

سلم الى االمـم المتحـدة ان         تقرير  ونقلت صحيفة هآرتس االسرائيلية عن     .الصيف الماضي 
ـ     " اليونيفيل" التي تطلـق عليهـا اسـرائيل       " حزب اهللا "فككت معظم مخازن االسلحة التابعة ل

 فـي المئـة مـن       90كشفت في االشهر االخيرة     " اليونيفيل"ان  ، موضحة   المحميات الطبيعية 
قبل الحرب على لبنان، وانه تم تفجير االسلحة التي      " حزب اهللا "التي بناها   " المحميات الطبيعية "

  . ومنصات الطالقها ومواد متفجرة" كاتيوشا"ها وتدميرها وبينها صواريخ عثر علي
 ان النائب مصطفى البرغوثي االمين العام للمبادرة الوطنية افادت الصحف العربية والعالمية  *

بات  ايهود اولمـرت حـول انسـحا       "االسرائيلي "صريحات رئيس الوزراء   اعتبر ت  الفلسطينية
ان مـا يتحـدث عنـه       ، مشيراً الى    "ذر للرماد في العيون   " نها بأ مزعومة من الضفة الغربية   

 ألن ما يأملـه  2005اولمرت هو اسوأ من خطة االنفصال االحادية التي جرت في غزة عام ،       
اولمرت االن هو ان يحصل على موافقة السلطة الفلسطينية على خطته الجديدة واستغالل حالة       

  .ملة وعادلةاالنقسام الداخلي لسد الطريق على تسوية شا
، في مقال نشرته صـحيفة      سياسي بريطاني من حزب المحافظين     وهو سيريل تاونسند  رأى*

الحياة، أن بان كي مون األمين العام لألمم المتحدة الذي خلف كوفي انان سيكون من الصعب                
عليه أن يمأل الفراغ الذي تركه انان برحيله، مؤيداً ما نقله جيمس بون عن مسؤول بريطاني                

بخط تمسك  " مون"،  مشيراً إلى أن    "وورطونا به " أراده األميركيون ألنه ضعيف      "مون"م أن   مه
ألمم المتحدة ألول مـرة     مؤيد ألميركا فعين ديبلوماسياً أميركياً في أعلى منصب سياسي في ا          

بأنه ذكي وجذاب وبأنـه     يقرون   "مون"األشخاص الذين ينتقدون     وذكر تاونسند أن     .منذ عقود 
ن يعيد تنظيم بيروقراطية األمم المتحدة التي بدت فاسدة وغير فعالـة فـي برنـامج                يحاول أ 
أن النقص يكمن في إيجاد قائد حاسم يضطلع بمهمـة          ، معتبرين ب  )فط مقابل الغذاء  الن(العراق  

  .واضحة وشخص مؤثر يظهر انفتاحا كبيرا
ذوي ادمـة لعـدد مـن        أن السلطات اللبنانية ستجيز خالل األيام الق       ذكرت صحيفة الرياض  *

بين مجموعـة     تجري ، التي  لقوا حتفهم خالل مواجهات نهر البارد      أنهمالسعوديين الذين يعتقد    
هم ، التعرف عليهم تمهيداً لتسليم     في مخيم نهر البارد شمال لبنان       والجيش اللبناني  فتح اإلسالم 

ان قد طلبـت مـن      ، مشيرة الى ان السفارة السعودية في لبن       ذويهم والعودة بهم ألرض الوطن    
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راء فحوصات الحمض النـووي     إجخالل مواجهات نهر البارد،     السعوديين المتوقع قتلهم    ذوي  
اجرت استعدادات وترتيبات     الفتة الى انها   لتسهيل عملية التعرف عليهم من بين جثث القتلى،       

  . خاصة الستقبال أهالي القتلى السعوديين الذين تمكنت من االتصال بهم وتسهيل مهمتهم
افيجـدور   عن وزير الشؤون اإلستراتيجية اإلسـرائيلي اليمينـي    نقلت الصحف االسرائيلية  *

 ،ورئيس حزب ليكود بنيامين نتنياهو     دعوته رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت        ليبرمان
 بـين   " االستراتيجي الحلف"  ما اسماه  لمواجهةاسرائيل   تشكيل حكومة طوارئ وطنية في       إلى

قال رئيس لجنة الخارجيـة     نفسه  في السياق   ذكرت الصحف انه     و .سوريا وحزب اهللا وإيران   
تساحي هنغبي ان االسد يخاطر بشكل مبالغ فيه، ويضع عالمة االسرائيلي واألمن في الكنيست 

عقب  وأشارت الصحف الى ان التعليقات االسرائيلية جاءت         .استفهام على مجرد وجود نظامه    
عربية لندنية معلومات مفادها ان محادثات نجاد واألسد فـي دمشـق االسـبوع              نشر صحيفة   

  .الماضي انتهت باتفاق شامل للتعاون االستراتيجي بين البلدين
  :حوارات الفضائيات العربية*
  .حصاد اليوم/ تغطية اخبارية . قناة الجزيرة*

رئيس الوزراء ركى جورج بوش وياالم الرئيس  انقال عمر البشير، الرئيس السوداني
،  العراقفي فشلهما إلخفاء مع أزمة دارفور التعاطي في يبالغون غوردن براون البريطاني

 العراق إلى زيارته إعالن يتجرأ على بريطاني أو أميركي مسؤول أي ال يوجد مشيراً الى انه
 . قبل موعدها

  لبناني... حدث و اتجاه

روت هي محور االهتمام السياسي واإلعالمي   زيارة السفير الفرنسي جان كلود كوسران إلى بي       
  .المتصل باألزمة الحكومية والسياسية المتمادية على أبواب االستحقاق الرئاسي

المعلومات تقول ان كوسران سيحاول في لقاءاته اللبنانية توفير الفرص المناسبة للقاء حـوار              
 منتدى سـان كلـو، وفـي        لقادة الصف األول، وإذا تعذر ذلك، إعادة جميع الذين شاركوا في          

الحالين فإن مثل هذه اللقاءات وكذلك مباحثات كوسران مع الزعامات اللبنانية، تـدور حـول               
النقطة التي توقف النقاش عندها في المنتدى الفرنسي حيث يضغط اقتراب االستحقاق الرئاسي             

ـ            ي حـول   على أي خطوات أو اقتراحات تتعلق بالوضع اللبناني ويتمحور االستقطاب السياس
رفض المواالة لفكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية وانتقالها إلى محاولة أخذ موافقة المعارضـة            
المسبقة على تأمين نصاب ثلثي أعضاء المجلس النيابي النتخاب رئيس للجمهورية، بعدما أدت 
التطورات األخيرة في المواقف إلى تراجع حظوظ الخيار الذي لوح به قادة المـواالة مـراراً                

الدعوة إلى جلسة انتخاب يرأسها نائب رئيس المجلس فريد مكاري وبنصاب النصف زائـد              ب
  .واحد من أعضاء المجلس النيابي األحياء

جديد المناخ اإلقليمي المحيط بالتحرك الفرنسي هو ما نقلته أوساط صحفية وإعالميـة عـن               
 ولقائه بنظيره السوري    احتمال قيام وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير بزيارة إلى دمشق         

وليد المعلم، وقد أوحت بعض المعطيات المتداولة إعالمياً بما وصفته انزعاجاً سـعودياً مـن               
التحرك الفرنسي ما يوحي باحتمال عرقلة بعض أطراف المواالة لمهمـة السـفير الفرنسـي               

  .    كوسران

  :الصحف اللبنانية*
 لبنان خصوصاً مع االستحقاقات المنتظـرة،      على االحداث الجارية في    تركز الصحف اللبنانية  

 اب المقبل، اضافة الى  انتخاب رئـيس         5بدءاً من االنتخابات الفرعية في بيروت والمتن في         
يصل الى بيروت اليوم موفد وزير الخارجيـة   انه صحيفة السـفير  فذكرت  جديد للجمهورية، 

 قادة مؤتمر الحوار الـوطني،   الفرنسية جان كلود كوسران، في اطار مهمة مكوكية متنقلة بين         
من أجل محاولة التوصل الى صيغة وسطية للقضية التي انتهى اليها النقاش في سـان كلـو،                 
وكانت قد توقفت عندها قبال مبادرة الجامعة العربية، وتخص موضـوعي حكومـة الوحـدة               

  .الوطنية واالنتخابات الرئاسية



 4 

كوسران في دمشـق    جان كلود   ادثات  أن مح  عن مراسلها في باريس      نقلت صحيفة االخبار  *
سياق متابعة هـذا الحـوار فـي        " وتطرقت إلى    "حدود إبالغ نتائج حوار سان كلو     "تجاوزت  
أن نقطة وحيدة احتلت مركزاً     مشيرة الى   ،  "من تسهيالت سورية  " عبر ما يمكن تقديمه      "بيروت

ن من دمشـق    رئاسية، حيث طلب كوسرا   أساسياً في عرض السفير كوسران هي االنتخابات ال       
   ."زام األفرقاء المواعيد الدستوريةالت"وشدد على ضرورة " تسهيل ملف الرئاسة"
 – من وسيط عملوا طوال اليومين األخيرين على خط بكفيـا            أكثر أن   ذكرت صحيفة النهار  *

عـون تزيـل   النائـب ميشـال   الجميل وامين الرابية في مسعى لتحقيق مصالحة مباشرة بين  
مشيرة نات الناشئة بين الطرفين وخصوصاً منذ اغتيال النائب بيار الجميل،           التراكمات واالحتقا 

عركـة   تستتبع هذه المصالحة بسحب العماد عون مرشحه الدكتور كميل خوري من الم       هانالى  
هذه الوساطات اصـطدمت بعقبـات وصـفها         الى ان    الفتة،  لمصلحة تزكية الرئيس الجميل   

  . يداً من ان تذلل بفترة قصيرةالقريبون من الوسطاء بأنها اكثر تعق
امس انصاره  دعوته  النائب سعد الحريري    " كتلة المستقبل " رئيس   عن نقلت الصحف اللبنانية  *

  . آب5الى االقبال على صناديق االقتراع في 
 اتصاال هاتفيا من االمين العام تلقىرئيس الحكومة فؤاد السنيورة   انذكرت الصحف اللبنانية*

ن كي مون تناول موضوع اختيار مكان عمل المحكمة ذات الطـابع الـدولي              لألمم المتحدة با  
  . لمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري والجهود والمساعي المبذولة حتى اآلن في هذا المجال

 بما أعلنه األمين العام لحزب اهللا السيد حسـن          اهتمت الصحف والوكاالت العالمية والعربية    *
،  في إسـرائيل   "أي نقطة " المقاومة قادرة على ضرب       الجزيرة أن  ةقنانصر اهللا في مقابلة مع      

لة كان يمكن أن نطالها بالتأكيد تل أبيب وغير تل أبيب، أي زاوية وأي نقطة في فلسطين المحت
وحول نجـاح المقاومـة فـي تـدمير البارجـة          .، ويمكننا ذلك اآلن أيضاً    خالل حرب تموز  

عندما يأتي طاقم لبناني لديه خبرة، وهذه هي المـرة         "اإلسرائيلية خالل الحرب، قال نصر اهللا       
األولى التي يرمي فيها في الميدان بارجة حربية اسرائيلية ويصيبها من الصاروخ االول، هذا              

كنا على اتصال " مضيفا ،"في كل المدارس العسكرية وعند الخبراء العسكريين أمر غير عادي        
واتفقنا أن نعمل قدر اإلمكان علـى خطـاب         من غرفة العمليات مع طاقم إطالق الصاروخ،        

متزامن، بحيث أدليت بحديث لوسائل اإلعالم في الوقت نفسه الذي قام فيه اإلخـوة بضـرب                
  ."البارجة اإلسرائيلية خالل وقت متزامن

  :أخبار المرئي في لبنان*
  الفرعية في بيروتتركزت مقدمات نشرات التلفزة اللبنانية على التحضيرات لالنتخابا*

 شبه نهائية لما سيكون عليه صورةان االسبوع الحالي انتهى قناة المنار ، فذكرت والمتن
بانتظار ما سيحمله  انه NBNالشبكة الوطنية لالرسال ورأت  .الحال في الخامس من آب
 االنتخابات الفرعية في المتن وبيروت احتلت صورة ن فإ،كوسرانالموفد الفرنسية جان كلود 

 في ظل عناوين وشعارات كبيرة وضعها بعض ، سياسية كبيرةاذت أبعادأخات واالهتمام
اعتبرت و . على حركة الموفد الفرنسيأيضا بظاللها يالفرقاء لهذه المعركة التي سترخ

 ان االسبوع بدأ بارتفاع ضغط التطورات، مشيرة الى ان LBCالمؤسسة اللبنانية لالرسال 
 التي ستجتمع يوم واإلصالحي ان قرار كتلة التغيير  متنية ما يعنعاليات موعد للقاء فاليوم

ن معركة شّدالحريري ان النائب سعد  قناة المستقبلوذكرت  .االثنين لن يكون نهائيا
 في وقت غاب أي تطور ينذر بإمكانية تفادي المعركة في ،االنتخابات الفرعية في بيروت

  .المتن لملئ مقعد الشهيد بيار الجميل
  :ي لبنانحوارات المرئي ف*

  ".االسبوع في ساعة"نامج رالب. NTVمحطة الجديد 
ان على حزب اهللا ان يساعدنا لمنع الفراغ وان يغلب لبنانيته على قال الوزير ميشال فرعون 

  .أي امور اخرى، معتبراً ان االنتخابات الفرعية هي رفض لمحاوالت القتلة
 شغف باالستفتاء وانه لديهشال عون للبرنامج نفسه ان العماد ميقال الصحافي ابراهيم عوض 

  . عن انخفاض شعبيتهاألحاديثيعتبر انتخابات المتن اذا حصلت استفتاء لمواقفه بعد 
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للبرنامج نفسه ان كل االنظار قال زياد بارود ممثل المجتمع المدني في مؤتمر سان كلو 
  .مساعي التسويةمتجهة الى النائب ميشال المر للقيام بدور توفيقي، مشيرا إلى جدية في 

ان هذه الحكومة عطلت كل قال المسؤول االعالمي في التيار الوطني الحر طوني نصر اهللا 
  .المؤسسات ومن حقنا العودة الى الشعب النه مصدر كل السلطات

للبرنامج نفسه انه اذا خاض التيار الوطني الحر المعركة االنتخابية فهي قال النائب نبيل نقوال 
   . تهميش المسيحيين وصالحيات رئيس الجمهوريةتحت عناوين عدم


