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، اعتبرتـه وسـائل     "اإلرهـابي "اتهام نيكوال ساركوزي الرئيس الفرنسي حزب اهللا بـ          
 اللبنانية األطرافأة لقيادي حزب اهللا خصوصاً مع انتهاء استعدادات  شكل مفاجاإلعالم انه

 عربياً، فشكلت دعـوة ايهـود اولمـرت رئـيس الـوزراء             أما. لعقد الحوار في باريس   
 الذي ركزت عليـه وسـائل     األساسي الخبر   األسد للقاء الرئيس السوري بشار      اإلسرائيلي

  .  العربية والعالميةاإلعالم
  .عالم أوردتها وسائل اإلأخرىومواضيع .....                              

  إقليمي...حدث واتجاه

تصاعدت حدة السجال األميركي الروسي حول الدرع الصاروخي األوروبي بصـورة تعـود             
بالذاكرة بكل وضوح إلى زمن الحرب الباردة، وقد بات معلناً توجه الحكومة الروسـية إلـى                

رة النووية الرادعة لسياسة الواليات المتحدة التي تتجـه نحـو           شراكة مع الصين في بناء القد     
إلحاق القارة األوروبية بخارطة نفوذها السياسي والعسكري مع اشتغالها المستمر على وراثة             
التركة السوفياتية في بعض أنحاء أسيا بعدما نجحت في اكتساح المعاقل األوروبيـة السـابقة               

  .لحلف وارسو في زمن الحرب الباردة
المحللون اإلستراتيجيون يعتبرون أن هذا السياق يؤسس لوضع دولي جديد ال رجعة عنه وأن              
محاوالت تدوير الزوايا نالت فرصتها األخيرة في قمة بوتين ـ بوش التي عقـدت مـؤخراً    

  .وانتهت إلى الفشل على الرغم من غزارة االبتسامات العريضة والمجامالت البروتوكولية
ومي السابق زبيغينيو بريجنسكي يقول أن إدارة بـوش بسياسـتها الدوليـة             مستشار األمن الق  

الرعناء، فرضت على الواليات المتحدة خسارة فرصة نادرة لقيادة العالم بعد انتهاء الحـرب              
الباردة، ومن الواضح أن روسيا الذاهبة إلى استعادة مكانتها المقررة كدولة عظمـى، باتـت               

كية الناشطة في وضعها الداخلي وبسياسة األحادية القطبية التي         تضيق ذرعاً بالتدخالت األمير   
  .    تكرست منذ احتالل العراق

  :الصحف العالمية*
  مناضالً 250إطالق إسرائيل سراح     في زاوية رأي البيان أن     رأت صحيفة البيان اإلماراتية   *

 وال يعدو كونه     ال يسمن وال يغني من جوع،      فتح أو غير فتح   حركة   سواء كانوا من     فلسطينياً
 سجون االحـتالل    ، مشيرة إلى أن   دعاية إسرائيلية لتجميل صورة حكومة أولمرت أمام العالم       

حمـد  أطيني على رأسهم مروان البرغوثي و      ألف مناضل فلس   11اإلسرائيلي تكتظ بأكثر من     
سعدات وعزيز الدويك وفؤاد الشوبكي وغيرهم من حملة راية النضال والكفـاح المشـروع              

  .د فلسطين المغتصبةالستردا
نائب الـرئيس العراقـي،    عن مساع يقودها طارق الهاشمي،        األميركية CBSكشفت شبكة   *

 يتضـمن  "مشروع العـراق "إلسقاط حكومة نوري المالكي من خالل مشروع أطلق عليه اسم        
 الجـاري بعلـم اإلدارة       15فـي   طرح مشروع حجب الثقة عن الحكومة في مجلس النواب          

أن الهاشـمي   وأوضحت الشـبكة    .  المالكي عادت ونفت ذلك    أوساط أن رة إلى ، مشي األميركية
رة إلـى    نائب الرئيس األميركي ديك تشيني في زيارته األخي        ناقش تفاصيل هذا المشروع مع    

أن آلية إسقاط المالكي بموجب هذا المشروع تتمثل بقيام كتلة جبهة التوافـق             إلى   ، الفتة بغداد
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ويت على حجب الثقة عن الحكومة، مع المطالبة بتشكيل حكومـة           العراقية بحشد النواب للتص   
وجود توجهـات   استبعدوا  ن  ي نواب عراقي  نأفي اإلطار نفسه،    قالت الشبكة   و. من التكنوقراط 

لدى الكتل النيابية نحو حجب الثقة عن حكومة المالكي، في حين حذر آخرون من مخاطر هذه                
  .التوجهات

على دول مجلس التعاون لدول الخليج   ن إيران عرضت   أ ذكرت مصادر صحافية من طهران    *
ونقلت عن  . مشترك واتفاقية للتجارة الحرة   العربية توقيع معاهدة عدم اعتداء، واتفاقية للدفاع ال       

تـدخل  نفيـه   مساعد وزير الخارجية اإليراني للشؤون العربية واإلفريقية محمد رضا باقري           
أي تـدخل فـي     ، مشيراً إلى انه لم يحصل       لبنانالمية في العراق أو غزة أو       الجمهورية اإلس 

الضلوع في الواليات المتحدة ب، متهماً  على القطاع  التي سيطرت خاللها حركة حماس     حداثاأل
ميليشيات الالمزاعم األمريكية بالتدخل في الشأن العراقي، وتزويد ، رافضاً خلق األزمة اللبنانية  

 الطرف عمداً عن أسلحة تصل إلى جماعـات   إلى أن الجيش األمريكي يغض    مشيراً  بالسالح،  
مسلحة عراقية مناهضة للحكومة، رغم ادعاء واشنطن أنها تدعم حكومة رئيس الوزراء نوري 

  .المالكي
 أفقن تشاؤمها من ضيق     ع أعربت  رفيعة المستوى   ان جهات  ت مصادر صحافية خليجية   قال*

 مبادرات لحسم ةأي يقدموا حتى االن  لماإليرانيين ان إلى، مشيرة  السعودي- اإليراني التقارب
  .الملفات المتفجرة، سواء في العراق أو لبنان او االراضي المحتلة

 طـراف لألتتأنى الى حد بعيد في استضافة اتفاق مكة اللبنـاني            قالت المصادر ان السعودية   و
النتيجة التي  و الفلسطيني   - النها ال تريد تكرار تجربة اتفاق مكة الفلسطيني        اللبنانية المتناحرة، 

الـى ان   ، الفتـة    عودة االقتتال الداخلي في االراضـي المحتلـة       معربة عن أسفها ل    ،آل اليها 
 محاولة عربيـة    أي ستسعى هي نفسها الى احباط       ذلك االتفاق التدخالت التي ادت إلى إسقاط      

  .للملمة الشمل اللبناني
رباعية الدولية إلـى الشـرق   توني بلير مبعوث اللجنة ال أن ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية  *

وزراء خارجية لدول في االتحـاد       عشرة عرض بموجب رسالة مفتوحة موجهة إلى        األوسط
 في األراضـي    "قوة دولية صلبة  "  ما سمي  تشكيل اقتراح   األوروبي مطلة على البحر المتوسط    

أكدت ا أمس   رتها وزارة خارجية سلوفيني   الرسالة التي نش  وقالت الوكالة ان     .الفلسطينية المحتلة 
 هذه القوة يمكن ان تكون قابلة للحيـاة وآمنـة اذا           مشيرة الى ان  ان المخاطر مرتفعة بالتأكيد،     

 . الى اتفاق بين الفلسطينيين    هاداستناباالضافة الى    مع خطة سالم دون ان تحل محلها،         ترافقت
 وقـت   على ضرورة ايجاد حلول واقعية في اسـرع       ولفتت الوكالة الى ان الرسالة قد شددت        

  .لحل االزمة في الشرق االوسطممكن 
 ان الحكومة االسرائيلية تعتبر ان مشكلة أفادت صحيفة الخليج اإلماراتية من القدس المحتلة*

 تلك المشـكلة  حل   ، مشيرة إلى انها تعتزم    "استراتيجية جيوضائقة  "المتسللين السودانيين تشكل    
عن بناء معسـكر  إسرائيلية كشفت مصادر  ان وقالت الصحيفة. عن طريق طردهم الى مصر    

 في النقب، كما قامـت سـلطات        "كتسيعوت"  بجوار سجن   من اصول افريقية   خاص للمتسللين 
الكيان بإسكان جزء آخر قرب مستوطنة سديروت ضمن مرمى نيران صواريخ القسام التـي              

   .تطلق من قطاع غزة
علـى   تشـديده  انو بـرودي رئيس الوزراء االيطالي روم  عن   نقلت وكاالت األنباء العالمية   *

وجوب عدم السماح اليران بامتالك قدرة نووية عسكرية، نافيا تقريرا حول افشال الحكومـة              
 وأضاف برودي الذي يزور القدس المحتلة       . في لبنان  "اإلسرائيليين" األسيرين إطالقااليطالية  

 إلـى ت بحاجة ايران ليسخالل مؤتمر صحافي عقده مع نظيره اإلسرائيلي ايهود اولمرت، ان    
 االستقرار في المنطقـة     إحاللبان تساهم    وعليها   ،النووي لممارسة دورها كقوة دولية    السالح  

القوي ، مؤكداً على دعم ايطاليا      االتجاه المعاكس في  التسلح النووي   ه  يذهب في الوقت الذي   في  
  .لحكومة الطوارئ الفلسطينية برئاسة سالم فياض
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 ان ،هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي عن لفرنسيةنقلت وكالتي رويترز والصحافة ا *
وفدا امنيا دبلوماسيا رفيع المستوى سيتوجه اليوم الى السعودية للبحث في القضايا االمنية بين              

   . بين بغداد والرياض"هم مشترك" الذي وصفه بانه "مكافحة االرهاب" والبلدين
م بالغ التحركات العسـكرية التركيـة علـى          باهتما ترصد وسائل االعالم العربية والعالمية    *

الحدود العراقية الهادفة الى وضع حد لم يصفه االتراك باالعمال العدائية التي يقوم بها حزب               
 اعلـن ان    هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي    وذكرت الوسائل ان    . العمال الكردستاني 

 انقـرة الـى      التركية، داعياً  -د العراقية    على الحدو   الف جندي  140عدد الجنود األتراك بلغ     
 ،لم يحدث اي خرق عسكري حتى اآلن      ، موضحاً انه       الى قواعدهم  "المحتشدين"اعادة جنودها   

حـل هـذه     الـى ان     اًريشم ،"ئرات االستطالع لكن هناك بعض القصف المدفعي وتحليق لطا      
 العراقية ومسؤولين اكراد    مكونة من الحكومة  الثالثية  اللجنة  القضية يجب ان يبقى في اطار ال      

  .وامريكيين
فـي   من طهران ان الرئيس االيراني محمود احمدي نجاد لم يستبعد          افادت مصادر صحافية  *

دخول بالده في جولة محادثات ثانية مع الواليات المتحدة بشأن العراق، مؤكداً            حديث صحافي   
ان مستعدة للقيام بأي شيء ن إير، واأن طهران ستبذل ما بوسعها من أجل دعم الشعب العراقي

 إزاء الجولـة  "ال"إيران لـم تقـل   ، موضحاً ان "هوإقرار السالم واألمن فيالعراق لدعم وحدة  
ظروف الحالية  وال“األولى من المحادثات التي دعت إليها الحكومة العراقية والواليات المتحدة           

  ."هي نفسها ولم تتغير
  :حوارات الفضائيات العربية*
 .أخبار المسائية. ة العربيناةق*

 الرئيس السوري بشار األسد للقائه في دعا ايهود اولمرت رئيس الوزراء اإلسرائيلي
مشيرا إلى أن جورج بوش الرئيس األميركي مفاوضات مباشرة في أي مكان يختاره األسد، 

  . أوضح انه ال يريد أن يكون وسيطاً بين بشار واولمرت
  لبناني... اتجاهحدث و

منتدى سان كلو الحواري الذي دعت إليه الخارجية الفرنسية، في دائرة الخطر بات انعقاد 
بعدما صدر كالم للرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي يتهم فيه حزب اهللا باإلرهاب وأثر ما قاله 
السفير الفرنسي في بيروت برنار ايمييه والذي استدعى رداً عنيفاً من رئيس مجلس النواب 

  .ه نصب نفسه رئيساً فرنسياً ما وراء البحارالذي وصف السفير بأن
مصادر المعارضة أبدت انزعاجها من هاتين البادرتين اللتين تضعان فرنسا في موقع االنحياز 
السياسي وبالتالي تخرجانها من وضعية الوسيط النزيه المؤهل لرعاية الحوار بين المواالة 

  .والمعارضة
عد المنتدى الفرنسي في محاولة لحث االليزيه على االتصاالت ناشطة على مسافة أيام من مو

إصدار توضيح يعيد تأهيل الدور الفرنسي ليصبح مقبوالً عند المعارضة، فإذا كانت السياسة 
الفرنسية ملتزمة بموقف مسبق هو االنحياز إلى المواالة، لن يجد المعارضون كما تؤكد 

انطالقاً من رسائل صريحة ابلغها الوزير مصادرهم، ما يبرر تلبية الدعوة التي تجاوبوا معها 
كوشنير وموفده السفير كوسران لألطراف اللبنانية المعارضة حول رغبة فرنسا في فتح 
. صفحة جديدة لبنانياً على قاعدة سلوك متوازن وغير منحاز تجاه األطراف اللبنانية المتنازعة

إلرهاب الحزب اللبناني مصدر قيادي معارض قال كيف يعقل أن يصف الرئيس الفرنسي با
الذي تصرفت الحكومة الفرنسية على أساس التعاون معه في بناء المعادلة الضرورية لسالمة 
جنودها المشاركين في اليونيفيل، وهو الحزب الذي يلعب دوراً حاسماً بوزنه الشعبي 
والسياسي في تكوين هذه المعادلة، والسؤال هل يستحق استرضاء إدارة بوش التضحية 

  بفرصة الدور الفرنسي الجديد؟  

  :الصحف اللبنانية*
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 األمينعمرو موسى     نجاح تدل على ال مؤشرات    ان   رأت وسائل االعالم اللبنانية والعربية    *
مشيرة الى . ة اللبنانيحول ملف االزمةالموقف السوري التأثير بفي العام لجامعة الدول العربية 

ة نتائج تذكر، ونقلت الوسائل عن مصادر سياسـية         ان المحادثات التي اجراها لم تسفر عن اي       
الرياض، قبـل ان    ن اي حل يفترض ان يمر بواشنطن و       بأال تزال عند رأيها     في بيروت انها    
  . يستقر في دمشق

ن رئيس المكتب السياسـي  أقال مصدر فلسطيني مطلع  الى دمشق    وفي سياق زيارة موسى   *
موسى تطورات  جامعة الدول العربية عمرو     مع االمين العام ل   لحركة حماس خالد مشعل بحث      
إن مشـيراً الـى      ،، حيث شدد على رغبة حماس بـالحوار       األحداث في األراضي الفلسطينية   

  . ها وجهة نظرالجامعة لم تتحدث عن مطالب محددة من حماس وإنما أرادت االستماع إلى
وما عنيفاً علـى     ان نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني شن هج         الصحف اللبنانية ذكرت  *

مشيرة الى ان بري .  بالعمل ضد لقاء باريس الحواريفرنسي برنار ايمييه، متهماً اياهالسفير ال
قال ان الحكومة الحالية غير شرعية ولو اخذت االف الشهادات على غرار الشهادة التي قدمها               

  . الرئيس، عفواً السفير الفرنسي
 الفرنسي نيكوال ساركوزي الـذي اعـالن ان          بتصريحات الرئيس   الصحف اللبنانية  اهتمت*
، مشيرة الى ان موقف ساركوزي جاء لـدى         "هدفه هو ان يوقف حزب اهللا اعماله االرهابية       "

وقال المتحـدث   . استقباله عائالت الجنود االسرائيليين االسرى لدى حزب اهللا وحركة حماس         
وهـو مـاذكره    " ارهابي "الرئاسي دافيد مارتينون ان الرئيس الفرنسي وصف حزب اهللا بانه         

  .مسؤولو المنظمات اليهودية الذين كانوا يرافقون العائالت
ة الدول جامعل مين العامركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على زيارة عمرو موسى اال

صاً ان غالبية الصحف تحدثت عن ت في ابعاد تلك الزيارة خصوالعربية الى سوريا، فقرأ
ان موسى يلتقي  صحيفة السفير ، فذكرتفي حل االزمة اللبنانيةلم تحرز أي تقدم انها 
ودمشق والرياض متفقتان على التحرك االن، مشيرة الى ان مخيم نهر ... ال اخترقا: االسد

عن السفير االسباني ترجيحه لفرضية استهداف القوات الدولية ونقلت . البارد يسخن مجدداً
ان موسى لم  صحيفة االخبارواعتبرت . مجموعة سلفيةمن " اليونفيل"العاملة في جنوب لبنان 

يحمل جديداً سعوديا الى دمشق، الفتة الى ان حزب اهللا يدرس مشاركته في حوار باريس بعد 
 ان ساركوزي صحيفة الديار ورأت .هيوبري ينتقد ايمي" االرهاب"اتهام ساركوزي له بـ 

 ان الحسم العسكري في البارد خالل معتبرة" ارهابياً"ينسف مؤتمر باريس بوصفه حزب اهللا 
  .ساعات وكل االحتماالت واردة

  :أخبار المرئي في لبنان*
 سوريا، في ظل إلىركزت مقدمات نشرات التلفزة اللبنانية على نتائج زيارة عمرو موسى 

عن كيفية  قناة المنار فتساءلت االستعداد لعقد الحوار اللبناني في باريس االسبوع المقبل،
 ان NTVمحطة الجديد وقالت . تائج محادثات موسى التي اجراها مع القيادة السوريةترجمة ن

حط في دمشق و بكل تشاؤله  عادعمرو موسى صاحب العصا التي لم تتحول سحرية بعد،
الشبكة الوطنية وقالت . عربياً، معلناً انه ال يخشى الفشلعازماً على حل المشاكل العربية 

  عادلعربي الذي يقوده األمين العام لجامعة العربية عمرو موسىالتحرك ا أن NBN لإلرسال
ليتصدر واجهة المتابعة في ضوء الزيارتين اللتين قام بهما الى السعودية وسوريا وما أكده عن 
عزمه المضي في مسعاه وهو تحرك يسبق التئام الطاولة المستديرة اللبنانية التي ستستضيفها 

تتجه األنظار ولمبادرة العربية تترنح ن اا LBCانية لالرسال المؤسسة اللبن  وذكرت.فرنسا
في بيروت ال توحى بالتهدئة ة هذا األسبوع، مشيرة الى ان األجواء السياسية الى سان كلو نهاي

لرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي عن ا قناة المستقبل  ونقلت.لمواكبة ما يجري في فرنسا
   .ة البرلمانية اللبنانية في لبنانقراطي لعب لعبة الديمإلى حزب اهللا دعوته

  :حوارات المرئي في لبنان*
          "بين قوسين:"البرنامج . قناة المنار
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، مشيراً بيان المطارنة الموارنة هز الحكومةان   الديارصحيفةقال شارل ايوب رئيس تحرير 
 في فرنسا هو مؤتمر الحوار، معتبراً ان إذا اهتز الوجود المسيحي اهتز كيان لبنانالى انه 

 .تحضيري لرئاسة الجمهورية
  


