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،  علـى لبنـان    قرأت الصحف العربية والعالمية في ابعاد الذكرى االولى لحرب تمـوز           
، اضافة الى ان وسائل االعالم اهتمـت بـالتقرير          عموماًة العربية   وتأثيراتها على المنطق  

رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس         سيرج براميرتس الثامن الذي سلمه    
 الى بان كي مون االمين العام لالمم المتحدة وما تضمن مـن معلومـات              ،رفيق الحريري 

  .جديدة حول عملية االغتيال
  .عالم أوردتها وسائل اإلأخرىومواضيع .....                              

  إقليمي...حدث واتجاه

الدعوة التي أصدرها االتحاد األوروبي إلى الحوار مع سوريا انطالقا من مكانتهـا الخاصـة               
والمؤثرة في المنطقة وفي ملفاتها المتأزمة ال سيما في العراق وفلسطين ولبنان، تأتي حسـب               

ية غربية واسعة االطالع تعبيرا عن الرفض األوروبـي لتلبيـة الضـغوط             مصادر دبلوماس 
األميركية والسعودية لقطع الطريق على أي انفتاح تجاه سوريا بعدما كانت الضغوط السعودية             
قد نجحت في تأخير زيارة السفير كوسران إلى دمشق وكذلك في إرجاء الزيارة التي كانـت                

يغيل انخيل موراتينوس إلى سوريا، وحيـث تؤكـد هـذه           مقررة لوزير الخارجية االسباني م    
  .المصادر أن الملك السعودي طلب هذا التأجيل خالل زيارتيه إلى كل من مدريد وباريس

الموقف األوروبي الرافض لهذه الضغوط يفسره حسب المراقبين كالم مفوض االتحاد خافيير            
وأمنها ال سيما في إشارته إلى رابط       سوالنا عن خطر التهديد اإلرهابي على القارة األوروبية         

بين الجماعات المتطرفة في لبنان كفتح اإلسالم وبين القاعدة مسقطا كل اإلضافات األخـرى              
واإليحاءات التي وردت إلى االتحاد األوروبي في تقارير السلطات اللبنانية وحيث أبدى سوالنا 

 غزة وما يمكن أن يشكل ذلـك        مخاوف جدية من انتقال هذه الجماعات من مخيمات لبنان إلى         
  .من مخاطر وتعقيدات تضاف إلى أوضاع المنطقة المتأزمة

المصادر الغربية تقول أن تجربة األوروبيين تؤكد حيوية الدور السوري الذي ال يمكن تجاوزه    
بأي شكل كان وال يمكن لمن يضغطون على أوروبا بتجاهل حقائق التجربة أن يكونوا ضامنا               

  .خاطر التي يمكن تالفيها عبر التعاون مع سوريافعليا لحجب الم

  : والعربيةالصحف العالمية*
 بين قضية معاودة الحوار مع الواليات المتحـدة، إلـى           تفاوتت تعليقات الصحافة اإليرانية   *

 البريطاني والعالقات مع أوروبا مرورا بقضية حصـص الوقـود           "االستعمار"استذكار تاريخ   
وتابعت تحليالت الصحف خلفيات زيـارة       .حركتي حماس وفتح  للسيارات حتى الخالف بين     

الرئيس العراقي جالل الطالباني إلى إيران ومدى ارتباطها بالجهود لترتيب لقـاء ثـان بـين                
 ورصدت وسائل   . مع أميركا  "فخ التفاوض "طهران وواشنطن، حيث حذرت بعض اآلراء من        

قتصادية فـي الـبالد والتـأثيرات التـي         االعالم االيرانية باهتمام بالغ تطورات االوضاع اال      
عـن مجلـس     الصادر   1747يتعرض لها القطاع االقتصادي على خلفية قرار المقاطعة رقم          

شمل ايقاف التعامل مع البنوك االيرانية التي لها فروع في الخارج مثـل     يي  ذاالمن الدولي وال  
  ."ملي" و"سبه" و"صادرات"
حسين شريعتمداري مستشار المرشد االعلـى   عن نقلت صحيفة الشرق األوسط السـعودية   *

انه لم يأخذ ضوءا أخضر      اليران آية اهللا علي خامنئي ورئيس تحرير صحيفة كيهان االيرانية         
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 من المرشد االعلى خامنئي قبل نشر االفتتاحية التي اثارت جدال كبيرا داخل وخارج إيـران               
.  من خالل تسوية غير قانونيـة      والتي اعتبر فيها ان البحرين جزء من ايران تم فصلها عنها          

واشارت الصحيفة الى ان هذا الموضوع بدأ يلقي بثقله على العالقات بين البلدين ما اسـتدعى     
طلب البحرين تفسيرا رسمياً من طهران التي اعلنت ان وزير خارجيتها منوشهر متقي سيقوم              

نيـة ان مـا كتبـه       وذكـرت الصـحف االيرا    . بزيارة اليوم الى المنامة لمعالجة هذه القضية      
  . قد اثار جدالً واسعاً بين النخب االيرانية التي انقسمت بين مؤيد ومعارضشريعتمداري

 مصـلحة واقعيـة     أي إليران انه ليس    نقلت مجلة متين األسبوعية عن مسؤولين إيرانيين      *
 ،اإلرهـابيين  كانت ومازالت هدفا لهـذين التنظيمـين         وأنها القاعدة بل    أوللتعاون مع طالبان    

 والعراق فان هذا يتم بصورة غيـر  إيران انه اذا كان هناك تنقل لعناصر القاعدة عبر   مؤكدين
قانونية او ان بعض عناصر القاعدة يدخلون ايران على انهم زائرون وسياح وينتقلون للعراق              

وأشارت المجلة الى أن االتهامات المطروحـة ضـد         . ق الدينية في العرا   األماكنبحجة زيارة   
اإليراني بأنه يتعاون سرياً مع تنظيم القاعدة وان العديد من مسـؤولي هـذا التنظـيم                النظام  

متواجدون على األراضي اإليرانية، ال ينطبق على النظام اإليراني خاصة وان طهران تنفـي              
 دولـة شـيعية   إيـران أساسا وجود أي قواسم مشتركة بين الطرفين، مرجعة األسباب إلى أن  

 سبق واتهمت طالبان والقاعـدة بقتـل العديـد مـن            أنها إلى إضافة،  تعارضها القاعدة بشدة  
 الرضا في مدينة مشـهد      اإلمام جانب وقوع انفجار في مسجد       إلى،  أفغانستاندبلوماسييها في   

   . القاعدة بتدبيرهآنذاك طهران الذي اتهمت فيه 1994عام 
ة ان ايران تـدرس االن       عن مصادر إيرانية اعالمي    االيرانية) الرسالة" (بيك"نقلت صحيفة   *

، اضـافة   بوقود السيارات نظرا لالزمة التي تعاني منها      االقتراح الذي تلقته من فنزويال بمدها       
وذكـرت  . رمانها من استيراد وقـود السـيارات   احتمال فرض حصار اقتصادي يشمل ح    الى

لتي فرضت   ان المقاطعة االقتصادية والتجارية ا     أكد" وزيري هامانه "وزير النفط   الصحيفة ان   
بشكل مباشر في العديد من مشاريع النفط والغاز في ايران،          وعلى البنوك االيرانية اثرت سلبا      

 ان التداول في البنوك االيرانية توقف بمعظمه مع البنوك االجنبية، وتوقفت بعض             مشيراً الى 
ـ     ، داعياً الـى     المشاريع االستثمارية او انها معرضة للتوقف قريبا       س ضـرورة موافقـة مجل

، الفتـة   الشورى على اقتراح عاجل لتأمين االعتبارات المالية للعمل في مشاريع النفط والغاز           
حاكم المصرف المركزي االيراني وصف المقاطعة االجنبية للبنوك االيرانية بالعاديـة            الى ان 

  .وانها ال تؤثر في نشاط البنوك اطالقا
 نشرته على موقعها على     ن بوست رأى ديفيفد اغناطيوس في مقال كتبه في صحيفة واشنط        *

 بحاجة إلى ثقافة المحاسـبة بالنسـبة        شبكة المعلومات الدولية ان الواليات المتحدة االميركية      
رسـم  ، مشيراً الـى ان      يجب أن تبدأ في البيت األبيض       والتي ألجهزة االستخبارات األميركية  

مكتب مدير االستخبارات يواجه العراقيل على يد بيروقراطيي  ما زال   حدود واضحة للمحاسبة    
 مـن مسـؤولي االسـتخبارات       ين الكثيـر  تجاوب مع نصائح    قد  بوش ، الفتا الى ان   القومية

نيويورك " مراسل صحيفة    كتبه تيم واينر   وأؤيد اغناطيوس ما     . ضد إعادة الهيكلة   ،المحترفين
ال " إيـه السي آي   "خلص فيه الى االستنتاج بأن      " ارث الرماد "في كتاب اصدره بعنوان     " تايمز

  . اليوم قوية أو مرنة بما فيه الكفاية للتكيف مع التحديات العالمية، فيما يخص اإلرهابتعد
 على شبكة المعلومات الدولية     تايمز" نيويورك" في مقال نشرته     نيكوالس كريستوف رأى  *

 السبيل الوحيد إلنهاء اإلبادة في دارفور يتمثل في التوصل الى تسوية سياسية قائمة علـى              ان  
 ممارسة مزيد من الضـغوط       لن يتم اال من خالل      تحقيق ذلك   أن  مشيرا الى  أساس التفاوض، 

رئيس الواليات المتحدة   بوش  جورج  يحدث إذا ما وجه      ان ، متسائالً عما يمكن   على الخرطوم 
 حسني مبارك و هو جينتاو ،  غوردون براون  و ساركوزينيكوال    الرؤساء الدعوة الى االميركية  

ربما الى انه    ، مشيرا ريقيا الوسطى للقاء الجئي دارفور    الى تشاد وجمهورية أف   لزيارة مشتركة   
  .  أن يجعل بوش واآلخرين يتخذون موقفا عمليا وإيجابياالرئيس الفرنسي وحدهيستطيع 

وجـود شـبكات     بما اعلنته الحكومة السودانية عن كشـفها ل        اهتمت وسائل االعالم العربية   *
 "إسـرائيل "تهريب السودانيين الالجئين في بعـض الـدول إلـى          تقوم بمحاوالت ل   "إسرائيلية"
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 وزارة   وقالت الوسائل ان     .لتجنيدهم ألجندة تحاول دولة الكيان الصهيوني إنفاذها في السودان        
عن دراسات بدأت في إعدادها جهات مختصة بالحكومة لرصـد          كشفت من جهتها    الخارجية  

ـ        ونقلت عن  ."إسرائيل"ومتابعة عملية تسلل المواطنين إلى       وزارة  مـدير إدارة القنصـليات ب
ن الجهات ستضع معالجات للقضية من خالل دراسة مسـببات          أالخارجية السفير محمد عمر     

الهجرة والجوانب االجتماعية واالقتصادية التي أدت لتفشي ظاهرة تسلل المواطنين السودانيين           
  ".إسرائيل" الى
الً سورياً كبيراً مقرباً من الـرئيس بشـار         ن مسؤو ا "ذا نيويورك صن  " مراسل صحيفة    ذكر*

األسد أبلغه أن سوريا ستبدأ حرب عصابات ضد المستعمرات اليهودية في الجـوالن إذا لـم                
أن سوريا على أهبة االستعداد لمواجهة أي       مؤكداً  أيلول المقبل،    بحلول   "إسرائيل"نسحب منه   ت

، مضيفاً الـى ان قـد      "حرب كبيرة "لك   عقب الهجمات الفدائية بما في ذ      "إسرائيلي"رد انتقامي   
تم تدريبها وهي جـاهزة لشـن       "، و "لجان تحرير الجوالن  "أنشأت منظمة فدائية أطلقت عليها      

، فـي طريقـة مواجهتـه       من تجربة حزب اهللا الصيف الفائت     ، الفتاً إلى االستفادة     "هجماتال
ـ  قـد ونقل المراسل عن المسؤول السوري ان سوريا تعت       . للعدوان اإلسرائيلي  أن الحكومـة   ب

 التي فقدتها في مواجهـة       لها مصلحة في مواجهة سوريا من أجل إعادة صورتها         "اإلسرائيلية"
  .حزب اهللا

 ما قاله االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون فـي           نقلت وكالة يونايتد برس انترناشيونال    *
خططاً طارئة في حال وقوع تغير مفاجئ       حديث لهيئة االذاعة البريطانية ان االمم المتحدة تعد         

، مؤكداً أن اهتمامه األساسي ينصـب اآلن علـى           في العراق  في توجهات السياسة األمريكية   
 ستتبعهاستراتيجية  حول أي ا   متأكداً تماماً  يسلهناك، موضحاً انه    ضمان سالمة وأمن موظفيه     

، معرباً عن قلقه بشأنهامسبقة يقة  وث مشاورات أن تجريمتمنياً، في ذلك البلدالواليات المتحدة 
من تفاقم حدة العنف في العراق ومن االتجاه الذي تسير إليه سياسة الواليات المتحدة هنـاك،                

  . يمثل مشكلة للعالم بأسرههناك أن الوضع اًرمعتب
غيـر  "التقدم في العـراق      ما اعلنه البيت االبيض عن ان      نقلت الوكاالت العالمية والعربية   *

اً لتقرير محلي حول استراتيجية الرئيس األمريكي جورج بوش الجديدة التـي لـم               وفق "مرض
 ممشيرة الى انه بالرغ   رس لبغداد،   غ هدفاً حددها الكون   18قط من جملة     أهداف ف  8تحقق سوى   

أعلن بوش تمسكه برئيس الوزراء العراقي نـوري        فقد   اعترافه ضمنياً بفشل استراتيجيته      من
 مـن   "متسـرع "قت نفسه باستخدام حق الفيتو ضد أي قانون النسحاب          المالكي، مهدداً في الو   

يـتس إلـى    غ والدفاع كوندوليزا رايس وروبرت      العراق، معلناً أنه سيبعث وزيري الخارجية     
  . لحشد الدعم العربي لحرب العراقالمنطقة

 ان الهنـد تعتـزم     الهندية   "برس ترست "وكالة  عن   نقلت وكالة يونايتد برس انترناشيونال    *
 تطوير وإنتاج صاروخ أرض  جو متوسط المدى وذلك بهدف حمايـة             "إسرائيل"بالتعاون مع   

، مشيرة   ومن انتشار الصواريخ في المنطقة     المنشآت االستراتيجية الهندية من الهجمات الجوية     
الجيل الجديد من الصواريخ الذي سيتم تطويره قادر علـى          الى ان مصادر دفاعية ذكرت ان       

  . كيلومترا70ًة على ارتفاع إصابة أهداف جوي
  :حوارات الفضائيات العربية*

 ".       بانوراما"البرنامج . قناة العربية
 في أمنية أجهزةالحركة بدأت تأسيس ان  )غزة(حماس  قيادي في حركة ،محمود الزهارقال 

 أبدا حماس لن تسلم ، مشيرا الى انوبمشاركة كل الفصائل"  وطنيأساسعلى "قطاع غزة 
 إلى الماضي والعودة تموز ما كانت عليه قبل منتصف إلى في قطاع غزة األوضاعة بعود

 ." السابقةاإلجرامدوامة "
  لبناني... حدث و اتجاه

على مسافة قريبة من انعقاد منتدى سان كلو اللبناني الذي دعت إليـه الخارجيـة الفرنسـية                 
ر الوطني العام الماضي، ما     وتشارك فيه وفود ممثلة لألطراف التي شاركت في مؤتمر الحوا         

يزال سقف التوقعات منخفضا لجهة ما يمكن أن يسفر عنه هذا الحوار من نتائج أو تفاهمـات                 
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على الرغم من وجود معلومات حول اإلصرار الفرنسي على الخروج بالحد األدنى الممكن في 
  .إعالن نوايا يصدر عن المنتدى

لت عن دبلوماسي أوروبـي تـابع االتصـاالت         المعلومات الصحافية المتداولة في بيروت نق     
التحضيرية للمنتدى تقديره بأن حزب اهللا هو الرابح األساسي من هذا اللقاء قبل انعقاده ألنـه                
استطاع أن ينتزع التزاما فرنسيا مفتوحا بعدم إدراجه على الئحة اإلرهاب، وذلك بعد اللغـط               

لمبدأ بسبب الكالم الذي نقل عن الـرئيس  الذي أحاط بإمكانية انعقاد ملتقى سان كلو من حيث ا        
الفرنسي والذي صحح رسميا ببيان رسمي عن االليزيه، وهكذا ضـمنت فرنسـا مصـداقية               

  .دعوتها إلى الحوار بين المواالة والمعارضة في لبنان
بعض المحللين يعتبر أن نتيجة أخرى تحققت بإنقاذ اللقاء هي تكريس الموقع الفرنسي الجديـد      

لرئيس ساركوزي لتكريسه اتجاه أوضاع المنطقة واألزمة اللبنانية ويالقي بسببه          الذي يسعى ا  
ضغوط شديدة تمارسها اإلدارة األميركية وإسرائيل وجماعات الضغط المرتبطة بهـا داخـل             

  .فرنسا

  :الصحف اللبنانية
رئـيس لجنـة     سيرج براميرتس  الذي سلمه    اهتمت وسائل االعالم اللبنانية بالتقرير الثامن     *

الى بان كي مون األمين العام لألمم ، التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري
كل من رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة والنائب العام التمييزي          وتسلم نسخة منه    المتحدة  

ن عـن   أن المحقق الدولي لم يتناول األسماء، لكنه أعل       وافادت الوسائل   . في لبنان سعيد ميرزا   
توصل اللجنة الى تحديد األطراف المعنية بالجريمة، والى تعريف عدد من العوامل المشتركة             
بين االغتياالت المتعددة التي شهدها لبنان بعد اغتيال الحريري، إضافة الى تحديـد هويـات               

بعض من كانوا على و  وشكوك لجنة التحقيق الدولية،بعض األشخاص الذين هم موضع اهتمام
  .بق بعمليات االغتيالعلم مس

 أن لبنان يعيش أزمة وطنية شديدة منذ         رئيس الحكومة اللبنانية األسبق سليم الحص      اعتبر*
 الصادر عن مجلس األمن ثـم       1559انطلقت بإعالن القرار    ، موضحاً ان االزمة      2004عام  

ني تحـت    افتتاح لقاء وط   ، ووجه الحص خالل   تمديد والية الرئيس إميل لحود في اليوم التالي       
جلت إنجازا تولد عنه تحول مفصلي في مسار        "للمقاومة اللبنانية التي    تحية  " أين نحن "عنوان  

 ان حكومات الوحدة الوطنية تـأتي فـي بـالد العـالم             اًعتبرم ،"إلسرائيليا"الصراع العربي   
 الفتا الى ، وتحديدا بعد حرب أو أزمة وطنية،        هاالديمقراطي في ظروف استثنائية كالتي نعيش     

 مهمة الحكومة طي صفحة ماض بائس وفتح صفحة جديدة من التطبيع واالستقرار والنمو              ان
التوافـق   :نقطتينامام   عائقا   "اإلسرائيلي" – في أال يقف المشروع األمريكي       ، آمالً واالزدهار

، درأ عن البلد خطر التفجير الرهيبعلى رئيس مقبل يؤمن عبورا سليما لالستحقاق الرئاسي في
  . إلى إصالح شامل، مدخله إصالح سياسي ومفتاحه قانون انتخاب عادل وفاعلاضافة 

هدتها اشتباكات مخيم نهر االعالم التطورات العسكرية التي شمن جهة ثانية تناولت وسائل 
 شهداء للجيش اللبناني اثر وقوعهم في حقل الغام 6مشيرة الى سقوط البارد في شمال لبنان، 

فيما اشارت المعلومات الى ان ما تبقى من مساحات داخل المخيم " مفتح االسال"نصتبه عناصر 
تعتبر مفخخة بالكامل ما دفع بقوى الجيش الى استخدام سالح المدفعية بشكل عنيف وكثيف 
طاول حتى المدمر من االبنية في محاولة لحسم الموقف بعد وروده معلومات عن ان المخيم قد 

وركزت وسائل االعالم على . ى فيه اال العناصر المسلحةخلى من السكان المدنيين ولم يتبق
 باطالق كاتيوشا على سهل عكار والتي رجح اطالقها من  اليومالتطور االخير الذي تمثل

االستعدادات قد   ان وقالت صحيفة النهار.مخيم نهر البارد والتي اوقعت اضرارا عادية
يرة الى استمرار توافد المدعويين الى تواصلت لعقد لقاء الحوار غير الرسمي في باريس، مش

وبحسب مراسلها في باريس فان المناقشات ستتركز على ضرورة . طاولة ال سيل سان كلو
جية الفرنسية رفي حين حرصت الخا. تعزيز الدولة اللبنانية من دون أي شرط مسبق للحوار

في اجراء حوار على عدم ادراج أي بند على جدول االعمال في افساح المجال للمشاركين 
. غير رسمي بعيدا من التشنج والقيود ومحاولة ايجاد ارضية يمكن ان يتفق عليها اللبنانيون
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وفي هذا السياق ذكرت النهار انها علمت ان اتصاال هاتفيا اجري امس بين رئيس مجلس 
  . النواب نبيه بري والعماد ميشال عون تناوال فيه موضوع الحوار في باريس

  :ي في لبنانأخبار المرئ*
ركزت مقدمات نشرات التلفزة اللبنانية بذكرى االولى على حرب تموز، وقرأت في أبعاد تلك 

هذا اليوِم  انه في قناة المنار  فذكرتالمناسبة وانعكاساتها على الساحة اللبنانية الداخلية،
 ستودي بها اأنهعندما ذهبت الى حرب لم تقدر جيداً  في تاريخها  اكبر حماقةإسرائيلارتكبت 

سهل تحقيق  سيالى خراب آخر، معتقدة ان ما وفِّر لها من دعم دولي وعربي وتواطؤ محلي
 ان األعوام ntvمحطة الجديد ورأت  . اهللا وهو القضاء على حزبأعلنتها الرئيس الذي ههدف

 2006تتبدل لكن النصر ال يغير لونه وال يتحول انكساراً، فقبل ان ينتصف تموز من العام 
الشبكة الوطنية لالرسال واعتبرت  .نزل رجال اهللا إلى الميدان ليغدقوا الصدق على الوعد

NBN في قاموس األبطال والمقاومين تحول يوم الرابع عشر من تموز محطة مجيدة  انه
وتاريخية النتصار الدم على السيف وهزيمة اعتى وأقوى جيوش العدو في منطقتنا وامتنا على 

 نهايتها  البارد تشهدأزمة ان LBCالمؤسسة اللبنانية لالرسال وقالت  .الشرفاءأيدي المقاومين 
على الحامي، ورغم ان قيادة الجيش أوضحت ان العمليات العسكرية الجارية حاليا ال تزال في 
اطار تطبيق الخناق على المسلحين إلرغامهم على االستسالم فان ضراوة المعارك اليوم التي 

  . مكلفا والتراجع مستحيلأصبحشهداء في الجيش توحي ان االستنزاف أسقطت عددا من ال
  :حوارات المرئي في لبنان*

  ".كالم الناس"البرنامج . لالمؤسسة اللبنانية لالرسا
ان اسرائيل ال تقاتل على جبهتين، قال نواف الموسوي مسؤول العالقات الدولية في حزب اهللا 

الستئصال حزب اهللا بتغطية من بعض العرب،  ركية ان حرب تموز كانت حرباً اميمشيرا الى
 كانت كلفته كبيرة ولو هزمت المقاومة لتم عندها شطب لبنان كليا االنتصارالفتا الى ان 

، موضحاً ان بعض وسائل االعالم العربية واللبنانية واقامة دويالت طائفية وتهجير الناس
   .السرائيليوالعالمية كانت تسوق للنصر االسرائيلي وللمشروع ا


