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الذي  ي، الرئيس السوراألسد خطاب بشار أبعاد العربية والعالمية في عالماإل وسائل قرأت
 وكذلك توقفت الوسـائل   .ائه اليمين الدستورية لوالية ثانية مدتها سبع سنوات        اد  خالل ألقاه

   . اللبنانيةاألزمةعند التحرك الفرنسي للخروج من 
  .عالم أوردتها وسائل اإلأخرىومواضيع .....                              

  إقليمي...حدث واتجاه

ران إلى العاصمة السورية فـي بدايـة        وصل الموفد الرئاسي الفرنسي السفير جان كلود كوس       
جولة عربية، وبذلك تكون فرنسا قد حسمت عملياً موقفها برفض االستجابة للضغوط السعودية           
ـ األميركية التي استهدفت منع االنفتاح الفرنسي على سوريا وروجت لنظرية التنسـيق مـع     

  .مرور إلى دمشقإيران ومحاصرة سوريا إلى أن تقرر إدارة بوش غير ذلك وتعطي جواز 
خبير في الشؤون األوروبية يؤكد أن الموقف الفرنسي مبني على معرفـة دقيقـة بأوضـاع                
المنطقة وبحيوية دور سوريا وأهميته وأن كالً من اإلدارتين األميركية والسعودية بحاجة لمن             

الـة  يحل مشاكلهما الناتجة عن السياسات الخارجية اإلقليمية منذ غزو العراق، وهذه ليست ح            
فرنسا ساركوزي التي تضع نقطة فاصلة عن نهج السنوات األربع األخيرة من عهـد جـاك                

  .شيراك وما ارتد من سلبيات على المصالح والنفوذ الفرنسيين في الشرق
ويقول الخبير أن الخارجية الفرنسية تتابع عن كثب تداعيات ورطة العراق داخـل الواليـات               

كونغرس والخارجية والبنتاغون من جهـة والبيـت األبـيض    المتحدة والمعارك الدائرة بين ال 
ونائب الرئيس تشيني من جهة أخرى، وهو وضع يشبهه دبلوماسي فرنسي بالسنة األخيرة من              
والية شيراك حيث كانت وزارتا الخارجية والدفاع تنظران بغضب إلى تـدخالت المستشـار              

قات الخبراء والمستشارين، بشخصنة الرئاسي غوردو مونتان والى ما سميتاه في الكواليس وحل
  .السياسة الخارجية الفرنسية

أما بالنسبة للسعودية فالتقارير الواردة عن حجم السعوديين المنتشرين باآلالف فـي شـبكات              
اإلرهاب في العراق وسوريا ولبنان وكذلك في البلدان األوروبية وبعضـهم موقوفـون فـي               

تورط مسؤولين سعوديين في تصدير أعداد مـنهم        السجون بالمئات بينما تحوم الشكوك حول       
ضمن صفقة شراء أجنحة في القاعدة لتشغيلها في لبنان وفي سوريا بعمليات إرهابية منسـقة               

  .تحت المظلة األميركية
هذه المعطيات تدفع فرنسا إللقاء النصائح األميركية السعودية جانباً ودعوة المتحدثين إليها إلى             

ا تكلف رئيس األمن الخارجي السابق كوسران بالذهاب إلى دمشق التي      النظر في مشاكلهم بينم   
  .     كان سفيراً فيها لسنوات ويحمل الكثير من خبرات التعاون الفرنسي ـ السوري البناء

  : والعربيةالصحف العالمية*
نقلت وسائل االعالم العربية والعالمية خطاب بشار االسد الرئيس السوري خـالل ادائـه              *

ان ال   أكـد    األسـد  أن فذكرت الوكاالت   الدستورية لوالية ثانية مدتها سبع سنوات،      اليمين
مفاوضات مع اسرائيل من دون ضمان عودة مرتفعات الجوالن السورية المحتلة كاملة، مطالباً 

  عن توسط دولة ثالثـة     ، متحدثاً رار وديعة رابين قبل بدء التفاوض     اسرائيل بضمانات على غ   
 الى تحقيق المصالحة الوطنية فـي العـراق ووضـع     اًيعاد ،ل منذ اسابيع  بين سوريا واسرائي  

اسـتعداد  "القتتال بين الفلسـطينيين، مؤكـداً       ، متأسفاً   "وات االحتالل ق"جدول زمني النسحاب    
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 لم يتطرق مباشـرة      وأشارت الوكاالت الى ان االسد     ".سوريا لبذل كل جهد ممكن بين االشقاء      
  الـى ان   الفتـة ،  2005ذ االنسحاب السوري في نيسان      ولى من الى الوضع في لبنان للمرة اال     

الحيز االكبر من الخطاب حيث برر عدم التقدم السـريع فـي            إحتل  الوضع الداخلي السوري    
  .االصالح بالموضوعين السياسي واالمني والتحديات التي تواجهها سوريا

 األعلـى للهيئـات     أن المجلـس   نقلت الوكاالت العربية والعالمية عن مصدر رسمي ليبي       *
القضائية قرر خفض عقوبة الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني من االعدام الى السجن         

  واشارت الوكاالت الى ان هذه الخطوة تـأتي        .المؤبد خالل اجتماعه مساء امس في طرابلس      
دام بحق بعد تنازل أسر األطفال الليبيين المصابين بفيروس االيدز، أمس، عن تنفيذ عقوبة االع  

 بعد تسلمها تعويضات مالية تبلـغ قيمتهـا          وذلك الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني،   
  .مليون دوالر عن كل ضحية

الرئيس بوعود  رحبوا  الفلسطينية وعدد من الدول العربية       ان السلطة    ذكرت الصحف العربية  *
نوات علـى وعـده     بوش الجديدة التي تضمنها خطابه األخير، بعد خمس س        االميركي جورج   
ض حول أي   رفضها التفاو جددت  " إسرائيل" مشيرة إلى أن  طينية قابلة للحياة،    بإقامة دولة فلس  

مسـاعي  "لدول العربية علـى تأييـد   حثت ا واشنطن   ، الفتة إلى أن   من قضايا الوضع النهائي   
منطقـة،  ، وذلك قبيل زيارة مرتقبة لوزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس إلى ال           "السالم

وزيارة أخرى ينوي القيام بها المبعوث الجديد للجنة الرباعية الدولية توني بلير األسبوع المقبل 
  .راضي السلطةأو" إسرائيل"ـل
من الخطـر    ان تقريراً جديداً لالستخبارات االميركية حذر         وكالة الصحافة الفرنسية   افادت*

، مشيرة الى ان تنـامي القاعـدة        "زب اهللا ارهاب ح " ومن ما اسمته     ،"القاعدة"المتنامي لتنظيم   
، وان  "خوله ضرب األميركيين علـى أرضـهم      يرفع من إمكاناته في العراق إلى مستوى ي       س"

ولفتت الوكالة إلى أن     ".التفكير في ضربات داخل الواليات المتّحدة     "يتورع عن   حزب اهللا لن    
ت المتّحـدة فـي معقلهـا،       ب الواليـا  من تفكيره في ضـر     حزب اهللا  أن يزيد    التقرير يتوقع 

، التي عبرت عنها في الفتـرة األخيـرة         "وخصوصاً إذا ازدادت التهديدات األميركية إليران     "
  .حركة حامالت الطائرات الكثيفة في الخليج العربي والمناورات التي تجريها

لجـيش اإلسـرائيلي أن نسـبة       ل تقارير   عن االسرائيلية" يديعوت احرونوت " صحيفة   نقلت*
سبة هربين من الخدمة العسكرية آخذة باالرتفاع لتصل إلى رقم قياسي، فضالً عن ارتفاع ن             المت

في ظل تزايـد التقـارير   تأتي  هذه المعطيات    ، مشيرة الى ان   من يتسربون خالل فترة الخدمة    
 ونقلت الصحيفة عـن   . ها المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية   اإلسرائيلية عن وجود أزمة قيم تعاني     

 انعكاس حقيقي ألزمة أعمق يعانيها المجتمع اإلسـرائيلي بشـكل           ئليين ان االزمة  اسراخبراء  
عام، وهي أزمة ازدادت حدة في أعقاب العدوان على لبنان في تموز الماضي، وما رافقه من                

  .أوجه فشل وإخفاقات كثيرة
في   تعهدرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان،      ان   افادت الوكاالت العربية والعالمية   *

علـى  ) حزب العدالة والتنمية  (خطاب انتخابي ألقاه، أمس، بترك السياسة إذا لم يحصل حزبه           
األصوات الكافية لالنفراد بالحكم في االنتخابات التشريعية المقررة األحد المقبل، ويخوضـها            

  . حزباً رسمياً في تركيا14
 مـن   80هـا سـتطرد     مـن  أن    ان موسكو حذرت لندن      "نوفوستي"األنباء الروسية   ذكرت  *

 بالمثـل فـي قضـية إبعـاد         لروسية إذا قررت معاملة بريطانيـا     دبلوماسييها من العاصمة ا   
، مشيرة الـى ان     ل األعمال الروسي اندريه لوغوفوي    دبلوماسيين على خلفية رفض تسليم رج     

  . هذه الخطوة اعتبرت بداية الزمة دبلوماسية كبرى بين روسيا وبريطانيا
قوله  األسبق موشيه ارينز     "اإلسرائيلي" وزير الحرب     عن االسرائيليةنقلت صحيفة هآرتس    *
، بل أيضا شوش     في ميدان المعركة خالل عدوان تموز      "إسرائيل" حزب اهللا ليس فقط هزم       ان

تماما فكرها وأدى إلى نشوء تفكير مغلوط إذا ما جرى تبنيه فقد يؤدي إلى هزيمة أخرى فـي                
 في حرب لبنان الثانية أن الجبهة الداخلية هشة وغير          ظهر فجأة  إنه، مشيراً الى    ة القادمة الجول
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 صورايخ حزب   طالقلحل فقط عبر الوصول إلى منصات ا      معتبرا أن ا   ،محمية بما فيه الكفاية   
  .، رافضا بشكل مطلق الدخول في حروب طويلةاهللا
والســياسة لمعهد حاييم هرتسوغ لالعالم والمجتمع       ان استطالعاً    نقلت الوكاالت العالمية  *

الروح المعنــوية العــامــة لالسرائيليين منخفضة   الى ان ، أشارفي جامعة تل ابيــب
آراؤهـم ان روح   تعتقـد    غالبية المستطلعة    ، الفتا الى ان    مقارنة بوضعيتها لدى االفـراد    جداً

   .منها حالياً  عاماً كانت افضل 20االسرائيليين المعنوية قبل 
ايران والواليات عن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري تأكيده ان  وكالة رويترزنقلت *

 في بغداد جولة ثانية من المحادثات في شأن أمـن العـراق لمتابعـة               المتحدة ستجريان قريباً  
. ، مشيراً الى ان المحادثات ستكون على مستوى السفراء        جتماع المهم الذي عقدتاه في ايار     اال

أبلغ الى الصحافيين ان بالده     كان  خارجية االيراني منوشهر متكي      وزير ال  وذكرت الوكالة ان  
"  األميركية في شأن العـراق  -لعقد جولة جديدة من المحادثات االيرانية   " احتماال كبيرا "ترى  

  ".في المستقبل القريب
  :حوارات الفضائيات العربية*
  .تصريح خاص. قناة العالم*

تهديدات الرئيس   ان)غزة(سم حركة حماس المتحدث الرسمي با،  زهريأبوسامي قال 
 مؤامرة تستهدف أي مشيراً إلى انه يجب إفشال، حماسل ال تعني شيئاجورج بوش  األميركي

 األمة العربية واإلسالمية إلى االستنهاض، لدعم قضية ، داعياًن خطة دايتوأفشلتالحركة كما 
  . بوش ضد فلسطينالحملة الصليبية التي يقودهاما اسماه فلسطين في مواجهة 

  لبناني... حدث و اتجاه

 واالضطراب الوسطين السياسي واإلعالمي بعد التطورات التي أطلقها ةسادت حالة من البلبل
موقف التكتل الطرابلسي الرافض للمشاركة في جلسة نيابية بنصاب النصف زائد واحد 

طراف المواالة النتخاب رئيس الجمهورية وما تبع ذلك من جدل ونقاش جهدت عبرهما أ
والسيما كتلة المستقل واللقاء الديمقراطي لتأكيد أن ال تغيير في التوازن النيابي، بينما أكدت 
أوساط نيابية وسياسية متعددة اعتقادها بأن خريطة جديدة قد رسمت داخل المجلس النيابي 

لمواالة إلى وقضي أمرها ولم يعد من مجال إال توقع المزيد من النواب الذين قد يغادرون ا
مساحة الوسط بين المواالة والمعارضة والتي قد تتخذ في أي لحظة شكل الكتلة النيابية 
والسياسية غير المحسوبة على أي من الخندقين وهو تحول غير بسيط ستكون له انعكاساته 
على مستقبل االستحقاق الرئاسي الذي بات محسوماً أنه لن يمر بحلقة انتخاب رئيس دون 

لثلثين اإللزامي كما وصفه بيان البطريرك صفير الذي اعتبر وضعاً لنقطة حاسمة نصاب ا
  .على سطر النقاش المتواصل منذ أشهر

تأكيد النائب محمد كبارة في حوار تلفزيوني مساء أمس الستحالة الحضور إلى جلسة بنصاب 
ين باسم النصف زائد واحد، قطع طريق االجتهادات والتأويالت التي سعى بعض المتحدث

  .المواالة إلى ترويجها للتقليل من حجم التبدل النيابي وانعكاساته
المواالة نفت أن يكون نواب آخرون على طريق مغادرة صفوفها في الموقف من النصاب 
وكواليس الوسط اإلعالمي تضيف إلى األسماء العشرة التي أعلنت أمس ثمانية على األقل 

 بينهم نائبان سبق أن شاركا في توجيه الدعوة إلى بلورة تكتل منهم ثالثة من اللقاء الديمقراطي
  .وسط بعيداً عن تخندق المواالة والمعارضة وأكدا االلتزام بموقف بكركي من النصاب

  :الصحف اللبنانية*
 فـي    سان كلو   الحوار اللبناني في   اهتمت الصحف اللبنانية بالنتائج التي خرجت من مؤتمر       

 شكل دفعاً للتفتيش ة اللبنانية، واعتبرت الوسائل ان المؤتمرالساح على ا وانعكاساتهباريس،
 كلـود   –السفير جان     ان الصحف اللبنانية   فذكرت .عن حلول للخروج من العقدة السياسية     

  الخميس الى القاهرة الطالع وزيـر      يصل غدا  كوسران الموفد الخاص لوزير خارجية فرنسا     
ن العام لجامعة الدول العربية عمرو موسـى علـى          الخارجية المصري احمد ابو الغيط واالمي     
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. ر الخارجية الفرنسي برنار كوشنير     اللبناني برعاية وزي   –االجواء التي سادت اللقاء اللبناني      
ثبت امس ان كوسران ارجأ زيارته التي كانت مقررة اليوم االربعاء  الى انه واشارت الصحف

ه بجولة على كل من مصر غدا الخميس        لبيروت بطلب من كوشنير الذي فضل ان يقوم موفد        
بعد اتصال هاتفي جرى بين ابو الغيط وكوسران، ثم على المملكة العربية السعودية وسـوريا               

تردد ان كوسـران    خصوصاً انه    اذا نجحت االتصاالت، لمعرفة مدى تجاوب القيادة السورية       
 اي مصـدر   ان، موضـحة ن ذلك وان الزيارة ربما تمت امـس سيزور دمشق من دون اعال    

فرنسي لم يؤكد ذلك، وال سيما ان كوشنير كان واضحا في القول ان هذه الزيارة لموفده ممكنة 
اذا توافرت فيها الشروط التي تطلبها فرنسا منها، وهي الحفاظ على سيادة لبنـان واسـتقالله                

  .وحريته باتخاذ قراره السياسي من دون اي تدخل خارجي
وسى األمين العام لجامعة الدول العربيـة عـدم تلقيـه أي     عن عمرو م صحيفة النهار ونقلت  

 انه على اتصال اتصال من رئيس مجلس النواب نبيه بري في الساعات القليلة الماضية، مؤكداً
ولدى سؤاله هل سيزور بيروت قبل الثالثـين مـن الشـهر            . دائم بعدد من القيادات اللبنانية    

ان هذا االجتمـاع    : "العرب االستثنائي، اوضح  الجاري، موعد انعقاد مجلس وزراء الخارجية       
مخصص اصال لدرس عملية السالم في الشرق االوسط، وبالطبع فان المشـاورات سـتتناول             
 ".االوضاع في لبنان والمساعي الرامية الى اعادة الحوار المتوقف بين المواالة والمعارضـة            

اال ان ذلك رهـن     "ر الحالي،    قبل الثالثين من الشه     بيروت زورين   ا هناك احتمال موضحاً ان   
مفيـد ويمكـن    " كلو بانـه     –ووصف ما جرى في السيل سان        ".باالتصاالت ومدى نجاحها  
  ". تصنيفه من الناحية االيجابية

ركزت وسائل االعالم على االوضاع التي يعيشها مخيم نهر البارد، بعـد الترجيحـات بـأن                
  .  اقتربت من نهايتهافتح االسالم، بين الجيش اللبناني ومجموعة المعارك الدائرة هناك
انطلقت مـن   "ن قوة من الجيش      عن مصدر عسكري ا     صحيفة االخبار  وفي هذا السياق نقلت   

لمعاكس لها من المدخل المدخل الشمالي لحي سعسع، في مقابل انطالق قوة مماثلة في االتجاه ا      
جح، ما يعني أن الحي      ساعة على األر   24تلتقي القوتان في غضون     "، متوقعاً أن    "الجنوبي له 

  ."على بقية مسلحي الحركة في المخيمسيطوق بالكامل تمهيداً لدخول الجيش إليه، والقضاء 
  :أخبار المرئي في لبنان*

  فاعتبرتركزت مقدمات نشرات التلفزة اللبنانية على التحرك الفرنسية لحل االزمة اللبنانية،
 بعدما ، السياسيةاألحداث بثقله على مسار لقى أالموقف الحاسم للبطريرك صفير انر قناة المنا

 NTVمحطة الجديد ورأت  .نتخاب رئيس للجمهورية خالفاً للدستور ال احتمالأيقضى على 
وما هو مستتر في قلوب بعض نوابها أكثر مما هو ان عقد الرابع عشر من آذار انفرط، 

 األسدالرئيس السوري بشار لماذا لم يتطرق  LBCالمؤسسة اللبنانية لالرسال تساءلت  .معلن
قناة وقالت  .، كما درج ان يفعل سابقا؟في خطاب واليته الثانية مباشرة الى الوضع اللبناني

 جان كلود  ما إذا كان  الموفد الفرنسي، لم يؤكد أي مصدر سوري او فرنسي انهالمستقبل
   . قد حط في العاصمة السوريةكوسران

  :حوارات المرئي في لبنان*
  "بكل جرأة"البرنامج . LBCة اللبنانية لالرسال المؤسس*

 سان كلو حوار فرنسي إيراني، مشيرا الى ان المواالة مؤتمر  اناعتبر النائب وائل أبو فاعور
 ال يجب التعويل عليه وهناك صعوبة في نجاحه          معتبراً انه  ،المؤتمر الفرصة للنجاح  عطي  ست

ن إيران لن تقدم أي شيء قبل االطمئنان الـى           األولى الرفض السوري والثانية بأ     الستحالتين،
  .ملفها النووي

 في فرنسا لموضـوعي رئاسـة       ليس هناك حلوالً  برنامج نفسه انه    ل ل قال الدكتور كامل مهنا   *
 .الجمهورية وحكومة الوحدة الوطنية

 ان المبـادرة    ، في مؤتمر الحوار في سان كلو       تويني ممثل النائب غسان   رأى ميشال تويني  *
 نوفتحت ثغرة في الحوار المسدود في لبنان خصوصا وان القادة السياسيي          كانت جيدة    الفرنسية

  .في لبنان كانت العالقة مقطوعة بينهم
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جزء من مبادرة اكبر تشمل لبنان والشـرق         ان مؤتمر سان كلو      سجعان قزي الكاتب  اعتبر  *
  .األوسط

  


