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الذكرى السنوية االولى لحـرب تمـوز        قرأت وسائل االعالم العربية والعالمية في ابعاد      
يل على لبنان، وتزامنها مع االجتماع اللبناني المقرر عقده في بـاريس            والتي شنتها اسرائ  
  .االسبوع المقبل

  .عالم أوردتها وسائل اإلأخرىومواضيع .....                              

  إقليمي...حدث واتجاه

الرسائل الصادرة عن جهات إسرائيلية متعددة بشأن اإلعداد لحرب قادمة ولو بعد عامين ضد              
ريا ولبنان تؤخذ على محمل الجد في العديد من الـدوائر الشـعبية والسياسـية العربيـة،                 سو

ومصدر هذا التقدير هو أن إسرائيل التي خسرت هيبة الردع في هزيمتهـا أمـام المقاومـة                 
اللبنانية سوف تسعى إلى استعادتها في حرب جديدة  وأنها لن تتجه صوب التسـويات التـي                 

  .قبل القيام بمحاولة من هذا القبيلباتت موجباتها معروفة 
أصحاب هذا الرأي ينظرون إلى النوايا اإلسرائيلية تجاه قطاع غزة بقلق كبير حيـث يعتقـد                
بعض المحللين أن ايهود باراك قد يخوض أولى عروضه كوزير دفاع في طريقه نحو رئاسة               

ات الجـو والبحـر     الحكومة بالقوة التي يعيد تنظيمها من عشرين ألف جندي بمشاركة من قو           
  . خصوصاًةوالمشاة والمدرعات كما نقلت الصحافة العالمية واألميركي

أما أصحاب الرأي المخالف لهذه التوقعات فيعتقدون أن إسرائيل عاجزة كلياً عن خـوض أي               
 اإلسـرائيلي عـن تنشـيط العمليـة     – يحرب جديدة وهم ينظرون بجدية إلى الكالم األميرك 

 للتسوية المناسبة حول وضعهم في العـراق        نأنه إذا توصل األميركيو   السياسية وهم يعتقدون    
 اإلسرائيلي سوف تنصب من جديد، ويبدأ –نهاية الصيف الحالي، فإن طاولة التفاوض العربي 

  .عهد التسويات اإلقليمية في المنطقة

  : والعربيةالصحف العالمية*
جورج بوش انه لن يحـدد تاريخـاً        عن الرئيس األميركي     نقلت الوكاالت العربية والعالمية   *

 انه سيستعمل الفيتو ضد أي مشـروع قـرار          في خطابه، من جديد،    لفشله في العراق، ملوحاً   
 في مجلس النـواب، يقضـي بسـحب    األسبوعيعتزم الديمقراطيون التصويت عليه نهاية هذا  

عليـه  غوط تتزايـد    مؤكداً أن الض  من العام المقبل،     يسانن المقاتلة في نهاية     ميركيةاألالقوات  
  .داخل حزبه وخارجه، من اجل وضع جدول زمني لسحب القوات المقاتلة من العراق

في ظل عدم وجود نفوذ      انه   "خدمة نيويورك تايمز  "اعتبر توماس فريدمان في مقال نشرته       *
لتوصل الى تسـوية     بغرض ا  ،حقيقي للواليات المتحدة على األطراف داخل أو خارج العراق        

 إما الخروج ، هي على وجه التحديدهناكالحقيقية االميركيين خيارات ، فإن فاوضمن خالل الت
 تلك هـي  إذا كانت    ، مشيراً إلى انه    البقاء بصورة كاملة، باستثناء كردستان     أوبصورة كاملة   

البقـاء فـي    لى مضمونها، معتبراً ان     ظر بوضوح ا   الى الن  لوحيدة، فإننا في حاجة    ا الخيارات
مرار مـوت االميـركيين     ء الحرب االهلية العراقية، ولكن الثمن هو اسـت        العراق يعني احتوا  

  . والعراقيين
دعوتـه  جبهة التوافق   النائب في   عن حسين الفلوجي     نقلت وسائل االعالم العربية والعالمية    *

ادخلتهـا   الى معارضة التعديالت التـي       الكتل البرلمانية والقوى السياسية الممثلة في الحكومة      
وذكـرت مصـادر    . راقية على قانون النفط والغاز الذي اقرته االسبوع الماضي        الحكومة الع 
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من انتقاصاً لتلك التعديالت، معتبرين انها تشكل    معارضتهم الشديدة   صحافية ان االكراد اعلنوا     
  .صالحيات اقليمهم

وزيـر الداخليـة     األمير نايف بن عبد العزيز    ان   أفادت المعلومات الصحافية من الرياض    *
ى العراقي الدكتور موفـق الربيعـى       مستشار األمن القوم   بمكتبه في جدة، بحث مع       وديالسع
ان المملكـة   " وقـال الربيعـي   . "لومات االستخباراتية بين البلدين   التعاون األمني وتبادل المع   "

  ."ي خندق واحد حيال مكافحة اإلرهابالعربية السعودية والجمهورية العراقية تقفان ف
 تحقيقاً في شيلى حول    بدأت  لجنة خاصة تابعة لألمم المتحدة      أن اء األلمانية ذكرت وكالة األنب  *

، الفتة  واقعة إرسال جنود مرتزقة للعمل في العراق، ضمن ما يعرف بشركات األمن الخاصة            
، ابق من جيش وشرطة شيلي فـي العـراق         يعتقد أن هناك أكثر من ألف عسكري س        إلى انه 

 يرأسها اإلسباني خوسـيه لـويس جوميـث دل بـرادو،             البعثة الخاصة التي   مشيرة الى ان  
اتفاقية األمم المتحدة "إلى إقناع حكومة شيلي بالمصادقة على    تسعى  يدس  والكولومبية أمادا بيناب  

  ."الدولية لمناهضة تجنيد واستخدام وتمويل وتدريب المرتزقة
حكومتين الفلسـطينيتين   اإلعالمية بين ال"الحرب" أن ذكرت وكاالت االنباء العربية والعالمية *

، همت حكومة إسـماعيل هنيـة     ات  قد تصاعدت وذلك بعد ان     في قطاع غزة والضفة الغربية،    
 السـتهدافهم باالعتقـال     "إسرائيل"ـ  نظيرتها في الضفة بالكشف عن مقاومين لتقديم ذريعة ل        

 79أن  أعلـن    وزير اإلعالم في حكومة الطوارئ رياض المـالكي           أن مشيرة الى واالغتيال،  
الفتـاً  فلسطينياً من العالقين على معبر رفح تلقوا تدريبات في سوريا وإيران وأيضاً في قطر،              

إلى المؤسسة التشريعية والحرم الجـامعي، بينمـا صـادق          إنتقل   قد" الصراع العبثي "ان   الى
  ."كياناً معادياً" على اعتبار غزة "اإلسرائيلي"كنيست ال
 جدالً واسعاً فـي األوسـاط        الفلسطيني س التشريعي المجلأثارت قضية فشل انعقاد جلسة      *

السياسية الفلسطينية ال سيما لدى كل من الحكومتين في الضفة والقطاع، لتطـرح اشـكاليات               
وفي هذا السياق قالـت مصـادر نيابيـة         جديدة حول شرعية السلطات المناطة بكل منهما،        

ان ن ثمن هذه الخالفات، معتبـرة        هما اللذان سيدفعا   ةالفلسطيني  والقضية  ان الشعب  فلسطينية
 وان معالجة الخالفات وإنهاء الصـراع وتفعيـل دور المجلـس            ،الصراع في األصل سياسي   

التشريعي بحاجة إلرادة وقرار سياسي واضح إلنقاذ مشروعنا الوطني الذي بات يتآكل بسبب             
مـن النـواب    ال ينزع   ،  المجلستعطيل عمل   ، ورأى ان    " الوحشية عليه  "اإلسرائيلية"الهجمة  

  .الصالحيات المعطاة لهم، بل يحملهم مسؤولية العودة الى الحوار الوطني
ان الحرب التي يتوقعها الجيش االسرائيلي بين اسرائيل         " جيروزاليم بوست  "ذكرت صحيفة   *

، ماضـي ضد حزب اهللا في الصيف ال       من الحرب األخيرة   "أسوأ عشر مرات  "ستكون   وسوريا
، لكنها اشارت في    اء ايهود أولمرت الى إجراء مفاوضات مع دمشق       إذا لم يبارد رئيس الوزر    

 اال  حة،ن سوريا ليست مهتمة بمواجهة مسلّ     تؤكد أ  "اإلسرائيلي"تقديرات الجيش   المقابل الى ان    
، مع حزب اهللا في صيف العام الماضي       طورت جهوزيتها للحرب منذ المواجهات األخيرة        انها

يقدر أن تبادر سوريا الى إطالق آالف       " االسرائيلي"جيش  موضحة انه اذا نشبت الحرب فإن ال      
واوردت الصـحيفة ان    . سـرائيلية االمـدن   الة المدى والقصيرة المدى على      الصواريخ البعيد 

  على طول الحـدود،    "سوء تقدير "ان حرباً مع سوريا قد تندلع بسبب        افادت ب   الجيش تقديرات
  .برجوم قد يتصاعد ليصبح نزاعاً أك على شكل هوتكون

  لبناني... حدث و اتجاه

اليوم  هو الثاني عشر من تموز، ذكرى مرور سنة على عملية الوعد الصادق، وبداية الحرب                
اإلسرائيلية التي توجت بانتصار المقاومة اللبنانية، وبينما كانت كلمة الرئيس فؤاد السـنيورة             

وضـوع التعويضـات    بالمناسبة أمس خالية من أي مبادرات عملية توقعها المواطنون فـي م           
وعمليات اإلعمار، في حين قدم خاللها معادلة سياسية أثارت انتقادات شديدة وهي انتخابـات              

ة وحدة، األمر الذي يعني في رأي بعض المحللين والسياسيين، تمسكه    الرئاسة أوالً تليها حكوم   
بتولي حكومته في وضعها الحالي أي في غياب الوزراء المسـتقيلين لصـالحيات السـلطة               

  .اإلجرائية فيما لو تعذر انتخاب رئيس جديد
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واالستقالل  هذا اليوم بالنسبة لقطاعات شعبية واسعة يرمز إلى معاني الكرامة الوطنية والسيادة 
وإلى مصداقية حزب اهللا كقوة مقاومة لبنانية خرجت منتصرة في أعنف الحـروب العربيـة               
اإلسرائيلية وأطولها وإلى أول هزيمة تقود إسرائيل نحو تداعيات إسـتراتيجية فـي منتهـى               

 التي شنتها على الدول العربية 1967الخطورة بفقدانها لهيبة الردع التي كونتها منذ حرب عام 
 الستة، بينما دامت حرب الصـيف الماضـي ثالثـة           مالمحيطة بفلسطين وعرفت بحرب األيا    

  .وثالثين يوماً
كما يتذكر اللبنانيون في هذه المناسبة أهمية التالحم الشعبي الذي احتضن مئات اآلالف مـنهم               

قـاربوا  ممن هجرهم العدوان وما قدمته سوريا آنذاك للمواطنين اللبنانيين الذين لجأوا إليهـا و        
النصف مليون أو ممن عبروا من بلدهم وإليه عبر الحـدود السـورية التـي تسـعى اإلدارة                  

 إلى جعلها اليوم أحد ميادين ضغوطها، وسط ما يتردد عن مشاريع معابر وطـرق               ةاألميركي
 عبر مناطق محتلة من األراضي السورية والفلسطينية وهو مـا يثيـر      نبرية بديلة نحو األرد   

  . لدى الغالبية اللبنانية الساحقةغضباً واسعاً

  :الصحف اللبنانية
 شـنتها التي   2006استعادت وسائل االعالم اللبنانية باهتمام بالغ ذكرى حرب تموز العام           *

وافردت الوسـائل   متذرعة بعملية خطف جنديين نفذتها مقاومة حزب اهللا،           على لبنان  إسرائيل
ال سـيما وان لبنـان       ادها السياسية واالمنيـة،   االعالمية مساحات واسعة لتغطيتها وقراءة ابع     

 وتاتي الذكرى بينما يتابع     .والمنطقة ال يزاالن يعيشان تداعياتها وتأثيراتها على كل المستويات        
قليمية من أجل الخروج من األزمة السياسية المحتدمة فيـه،      االدولية و العربية و الجهود  اللبنان  

لصف الثاني فـي طرفـي األزمـة فـي المـواالة            ويندرج ضمنها مؤتمر الحوار بين قادة ا      
والمعارضة في باريس يومي السبت واألحد المقبلين، والذي أكد حزب اهللا أمس مشاركته فيه              
بعد توضيحات واتصاالت فرنسية معه، أدت إلى تراجع االليزيه عن التصريح الذي زعم فيه              

  . "بيةإرها"الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي أن الحزب يقوم بأعمال 
 في شـمال لبنـان منـذ نحـو      في مخيم نهر البارداالشتباكاتاستمرار وتتزامن الذكرى مع    

باللجوء الى الحسم العسـكري     الجيش اللبناني في وارد إنهائها      الشهرين، وتفيد المعلومات بأن     
  .بحسب ما ذكرته بعض التقارير الصحافية اليوم

في كلمة وجهها إلى مواطنيـه      اعرب عن اسفه     الرئيس اللبناني إميل لحود   ونقلت الوسائل ان    
 حتـى   "إسـرائيل " أن لبنان سيبقى بلداً مقاوماً ل        مؤكداًاالنتصار،  في المناسبة لعدم استثمار     

تفتيتـه  المشـاريع   السينتصر في وجه    مشيراً الى انه    تحرير أرضه وأسراه وتحقيق مطالبه،      
  . االرتهان والتدويلو االضعافو
 الذي سيعقد في باريس االسبوع المقبل، عة لتحضيرات االجتماع اللبنانيافادت معلومات متاب*

فـي  ، أماكن متعـددة  كانت تجري في    كواليس لضمان إنجاح عقده    خلف ال  المبذولةأن الجهود   
التـي لـم    والزيارة الالفتة للسفير المفوض فوق العادة جان كلود كوسران إليران،           اشارة الى   

ول أعمال غير معلن، بل شملت جهوداً من كوسران الحتواء        تقتصر على محادثات محددة بجد    
، إيمييهالسفير الفرنسي في لبنان برنار      ردود الفعل على مواقف الرئاسة الفرنسية وتصرفات        

 إلنجـاح   "األضواء خضـراء  "أنه عندما تقرر سفر كوسران إلى طهران، كانت كل          موضحة  
ة التي أبدتها المعارضة في بيروت عبر ، وخصوصاً بعد اإليجابي  مساعي عقد اجتماع سان كلو    

   ".أشكال الممانعة الظاهرة"، وبعدما أزيلت كل "حزب اهللا" لدى موفدي ،"رفع مستوى التمثيل"
، "لملف اللبنـاني  ل خيم على المتابعين   من التفاؤل ي   جواً" في باريس أن     وذكرت مصادر مطلعة  

ي األيام األخيرة وابتعاده عـن نبـرة        انفتاح النائب سعد الحريري على المبادرة ف      "مشيرة إلى   
سـاركوزي   نيكوال   تكون هناك مبادرة من   "لم تستبعد المصادر أن     ، وفي هذا السياق     "التحدي

 مثل إعالن استقباله في اإلليزيه في األيام المقبلة بشكل يوازي استقبال " الحريريهتجاالفرنسي 
  .أطراف المعارضة

  :أخبار المرئي في لبنان*
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 نشرات االخبار على اعالن حزب اهللا مشاركته في االجتماع اللبناني المقرر ركزت مقدمات
 حزب اهللا على أبقىو االمر سوي ان قناة المنار  فذكرتعقده في باريس االسبوع المقبل،

 الفرنسي نيكوال  الى الرئيِسمشاركته في لقاء سان كلو بعد تصحيح التصريحات المنسوبة
الحزب يدخل باريس في عز استعادة مجد تموز، ان  TVN محطة الجديدورأت  .ساركوزي

 مزهواً بنتيجتها، وان كانت تداعياتها قد أحدثت اليومالذكرى التي يطأ لبنان أولى سنواتها 
المؤشرات  ان lbcالمؤسسة اللبنانية لالرسال وقالت  .عميقاً في المواقف السياسيةانقساماً 

 .ل على ان معركة الحسم اقتربت من الساعة الصفرالميدانية في محيط مخيم نهر البارد تد
 رئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري ان الحوار هو الحل لكل عن قناة المستقبلونقلت 

  .المشاكل السياسية معربا عن األمل في نجاح لقاء فرنسا
  :حوارات المرئي في لبنان*
  ".ماذا بعد:" البرنامج . قناة المنار*

 الحزب اتخذ قرارا بعد عدوان  الشيخ نعيم قاسم ان"حزب اهللا"ن العام لـ كشف نائب األمي
ان "تموز بعدم الرد على االنتهاكات االسرائيلية الظهار عدوانية العدو، وانتظار السياسيين 

، معتبرا ان التصدي يجب ان تكون له أهداف ونتائج "يعطوا اجابة عن هذه االحراجات لهم
  ." سنقوم بما يلزموعندما تقتضي الضرورة،"

ورأى ان اسرائيل حاليا أضعف مما كانت عليه العام الماضي، والحزب في وضع يمكنه من 
وال نزال أقوياء بشكل كاف للرد على أي حرب مفروضة رغم اننا "تحقيق انتصار جديد، 

يرون ذا حصل عدوان فاننا كما فعلنا دائما سنتحفهم بالمفاجآت، وسا" ، مضيفاً "نستبعدها حاليا
 ان األمن جنوبي الليطاني مسؤولية الدولة اللبنانية بمساعدة اليونيفيل، ، معتبراً"صمودا حقيقيا

ال يصنع مقاومة، وال فائدة "ورأى ان اطالق الصواريخ على اسرائيل، كما حصل أخيرا، 
  ."عسكرية له

لتغطية " هي "حزب اهللا"يركي جيفري فيلتمان األخيرة حول واعتبر ان تصريحات السفير األم
 شباط، على ان يعدوا العدة النتخاب 14 جماعة بتحريض إياه ، متهماً"فشل اميركا واسرائيل

رئيس بنصاب النصف زائداً واحد، وقال ان كل التحضيرات لذلك باتت جاهزة بما فيها 
  .االتفاق على اسم الرئيس الذي يريدونه

 ، مضيفاًريق اآلخر بأنه يضيع الحواروأكد ان الحزب لم يرفض الحوار في لبنان، متهما الف
التأكيد ان فكرة الحوار ليست مرفوضة عندنا، : سببين"ان للموافقة على الحوار في سان كلو 

وتشجيعنا ألي خطوة تقوم بها دولة تلعب دور الوسيط بين اللبنانيين وتقف على مسافة واحدة 
لكنه ليس المقدمة "بة الحوار ورأى أن الهدف من لقاء باريس هو اعالن رغ. "من الطرفين

 ."ان الحل المتكامل هو في المتابعة في لبنان "، معتبرا"الطبيعية لحكومة الوحدة والرئاسة
  


