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زيارة المبعوث الفرنسي جـان      توقيت   في اهمية قرأت وسائل اإلعالم اللبنانية والعربية       
ومحادثاته التي اجراها مع كل من وزير خارجيتها وليد المعلـم             سوريا كلود كوسران الى  

  . والتي تناولت الوضع في لبنان والمنطقة العربيةونائب الرئيس السوري فاروق الشرع، 
  .عالم أوردتها وسائل اإلأخرىومواضيع .....                              

  إقليمي...حدث واتجاه

لسطينية يستقطب االهتمام العربي ومن الواضح أن كثافـة الضـغوط           ما يجري في الساحة الف    
األميركية كما يرى المراقبون ما تزال تمنع أي تحرك عربي إلحياء الحوار بـين مجموعـة                
عباس وقيادات الفصائل الفلسطينية المقاومة التي تتزعمها حماس، حتى مصر التـي ميـزت              

ي تحمل مسؤولية رعاية اتفاق مكة لم تتخذا أي         نفسها بموقف يشدد على الحوار والسعودية الت      
قرار جدي بالتحرك بناء على اإللحاح األميركي بمجاراة الخطة الموضوعة في واشنطن وتل             
أبيب الستثمار االنقسام السياسي الفلسطيني حتى النهاية في تطويق المقاومة ومحاولة تصـفية            

 فيها عمليات االغتيـال واالعتقـال وأعمـال    هذه الحالة الفلسطينية المقاتلة بشتى الوسائل بما    
التدمير والقتل الجماعي التي ينفذها جيش االحتالل في الضفة والقطاع وعلـى الـرغم مـن                

ـ          عنـوان أولويـة األمـن       تالرفض اإلسرائيلي ألي مقاربة للحقوق الوطنية الفلسطينية تح
  .اإلسرائيلي

 المنطقة وستعقد اجتماعات مـع وزراء       كونداليزا رايس وزيرة الخارجية األميركية قادمة إلى      
الخارجية وربما مسؤولي األجهزة األمنية في فريقها العربي ضمن إطار الرباعية التي شكلتها             
منذ عدوان تموز على لبنان ومن المؤكد حسب المعلومات أنها ستطلب التزامات محددة فـي               

تال بين تكتـل عبـاس واتجـاه        الخطة الجاري تنفيذها فلسطينياً حتى لو كان مآلها عودة االقت         
  .المقاومة في الساحة الفلسطينية

  : والعربيةالصحف العالمية*
الفلسطيني محمود عبـاس قـال ان        ان الرئيس    ذكرت الصحف والوكاالت العربية والعالمية    *
، لهذه الخطة ) حماس (اإلسالميةستدعو النتخابات مبكرة، رغم رفض حركة المقاومة        ته  ادار

ه أياديهم فـي    حفروا قبرهم بظفرهم بما اقترفت    "استخدم لغة متشددة قائال     اس  مشيرة إلى ان عب   
لن ننتظر التعليمات من   "، متهماً حماس بنقض االتفاقات السابقة، قائالً        "غزة وخسروا شرعيتهم  

 صحيفة الشرق االوسـط   ونقلت  ". خالد مشعل، حتى يوافق أو ال يوافق حتى يقبل أو ال يقبل           
لـن تسـمح    هوم الناطق باسم حركة جماس في قطاع غزة ان حركته           السعودية عن فوزي بر   

بـين  " الحرب الدستورية " الصحف الى انه تصاعدت امس       ورأت. بإجراء االنتخابات في غزة   
رفضها المشاركة في جلسة خاصـة للمجلـس        حركتي فتح وحماس وذلك بعد اعالن االولى        

حد المقبل استجابة لطلب من رئـيس       التشريعي دعا رئيس المجلس باالنابة الى عقدها يوم اال        
  .الوزراء المكلف سالم فياض لتصويت الثقة على حكومته، بينما أكدت فتح على حضورها

يمـين   خطاب الرئيس بشار االسد الذي ألقـاه خـالل تأديتـه ال            قرأت الصحف االسرائيلية  *
ادر في مكتب   عن مص االسرائيلية  " يديعوت احرونوت "الدستورية لوالية ثانية، فنقلت صحيفة      

لـن  "، وأنـه  "خطاب الالءات" خطاب األسد كان ايهود اولمرت رئيس الوزراء االسرائيلي أن  
هـذه  مشيراً الـى ان     النسحاب كامل من هضبة الجوالن،      ) اسرائيلي(يكون هناك تعهد علني     
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خطاب األسد يبدو خطاب سالم، ولكـن       " ان   ، معتبراً "على إشكالية كبيرة جداً   الالءات تنطوي   
تي مررها اليه أولمرت،    وأن األسد لم يرد على الرسائل ال      "  دون نية للتقدم بالعملية السلمية     من

 في االتصاالت مع اًتقدم تكن هناك أية اتصاالت ولم يحرز في األسابيع األخيرة لم"ولذلك فإنه  
إن قطـع العالقـة     نقلت وكالة رويترز عن مسؤول اسرائيلي قوله        في السياق نفسه    و ".سوريا

   .رطاً إسرائيلياً للتفاوض مع دمشقلوطيدة بين سوريا وإيران كان شا
تأكيده ريغيف  عن الناطق باسم وزارة الخارجية االسرائيلية مارك      الصحف االسرائيلية  نقلت*

هم تركيـا   " أطراف ثالثين "، بواسطة   "منذ بعض الوقت  "وجود اتصاالت بين اسرائيل وسوريا      
نواب األميركي نانسي بيلوسي، مشيراً إلى ان دمشـق لـم           وبلدان أوروبية ورئيسة مجلس ال    

. تتعامل جدياً مع المبادرة االسرائيلية واستغلت هذه االتصاالت لتحسـين عالقتهـا بـالغرب             
أن الوسيط الذي تثق به دمشق وتحدث عنـه الـرئيس           " يديعوت أحرونوت "وأوردت صحيفة   

  . التركي عبداهللا غول، هو وزير الخارجية الماضيالسوري بشار األسد الثلثاء
توقعاتهـا   عن مصادر أمنية إسرائيلية أنها رفعت مستوى         نقلت صحيفة هآرتس االسرائيلية   *
تقرير رسـمي     مشيرة إلى إصدار   ، ثالثة سيناريوهات   لها ةحدد م دالع حرب هذا الصيف،   بان
دوانية تموز الع يين، مسؤولية الفشل في حرب      ، السياسيين والعسكر  "إسرائيل"حمل قادة    ي جديد

 شرح الروايـات الثالثـة،     يوئيل ماركوس وذكرت الصحيفة أن    . على لبنان الصيف الماضي   
 وسوريا وايران، وفي رواية أخـرى  هجوماً مشتركاً من حزب اهللامنها األولى  الرواية  تتوقع  ف
وتفيد الرواية الثانية بأن حزب اهللا سيهاجم، في حين تسـاعده           ،   يضيفون حركة حماس   "معدلة"

الروايـة  ، اما   وريا عملية خاطفة لتحرير الجوالن    بالصواريخ بعيدة المدى، أو تشن س     سوريا  
  ."اإلسرائيلي"عن هجوم صاروخي بالصواريخ الحديثة والثقيلة ضد كل العمق فتتحدث الثالثة 

أمس، بحرب مفتوحة على  تعهد  برويز مشرف الباكستاني الرئيس انذكرت الصحف العربية*
 انه لن يفرض حالة الطـوارئ، ، مؤكداً ة التي باتت تستهدف قوات الجيش  الميليشيات االسالمي 

تصريحات مشرف جاءت فـي      واشارت الصحف الى ان   . وان االنتخابات ستعقد في موعدها    
اسالم اباد بشن حملة عسكرية ضد اإلسالميين في اقليم القبائل الحدودي           واشنطن  طالبت  وقت  

  . المتاخم ألفغانستان
 أمس عن مصادر دبلوماسية لم تحدد هويتها قولهـا إن           االسرائيلية" رتسهآ"نقلت صحيفة   *

ف تحديد منطقة مزارع شبعا قرر أن مساحة المزارع         لكلخرائط التابع لألمم المتحدة الم    مساح ا 
رمون  كيلومتراً مربعاً هي مساحة جبل ح70 كيلومتراً مربعاً، من أصل 40 و 20تتراوح بين 

إلى أن المساح يعرف المنطقة منذ الفترة التي تم فيهـا            ، مشيرة وحهالذي تقع المزارع عند سف    
  .2000ترسيم الخط األزرق على الحدود اللبنانية في أعقاب االنسحاب اإلسرائيلي عام 

  :حوارات الفضائيات العربية*
  ".تحت الضوء"البرنامج . قناة العالم*

تتعـرض   األميركية ان اإلدارة  )دمشق(رئيس اتحاد الصحفيين السوريين     ،  الياس مراد قال  
 تنتصـر فـي     أنع  ي فشلت في العراق ولم تسـتط      أنبعد  وذلك   ،في المنطقة الزمات متالحقة   

 على لبنان وفي تمرير حلـول سياسـية علـى           اإلسرائيليفشل العدوان   اضافة الى   فلسطين  
دولـي  قـد مـؤتمر     االدارة االميركية لع  دعوة  ، مشيراً الى ان هذه االزمات استدعت        المنطقة
  .للسالم

  لبناني... حدث و اتجاه

انشغلت األوساط السياسية واإلعالمية اللبنانية بالزيارة التي قام بها السفير الفرنسي جان كلود 
كوسران إلى العاصمة السورية، وكان ملفتاً في الدوائر الصحفية اللبنانية العنوان الذي تصدر 

 الموفد الفرنسي قد بات ليلته في دمشق ولعلها جريدة المستقبل بنفي حصول الزيارة بينما كان
المرة األولى منذ سنوات التي تنسب فيها صحيفة آل الحريري معلومات عن مصادر فرنسية 
يتبين أنها غير صحيحة، وهو أمر يكشف طبيعة التحول الحاصل في العالقات والمواقف 

ة والقلق في أوساط المواالة التي الفرنسية إزاء لبنان والمنطقة، وهو ما يثير شعوراً بالمرار
استندت في السنوات الماضية إلى عالقة وثيقة بالرئيس شيراك وفريقه حتى في استجالب 
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الدعم األميركي، بينما تبدو األمور اليوم وبكل وضوح على غير ما كانت عليه، ففرنسا 
  .اللبنانية والعربية تدخل مرحلة ساركوزي

 كوسران، فإنها تذكر اللبنانيين بحقبة الثمانينات التي شهدت رغم التقليل من أهمية مباحثات
تحوالً إلى التعاون مع دمشق بعد سنوات عاصفة من التدخل الغربي األميركي واألوروبي 
الذي واكب االجتياح اإلسرائيلي وحاول إقامة نظام وصاية في لبنان يتيح استخدام هذا البلد 

اللبنانيون الذين تورطوا في هذا المشروع أن كمنصة الستهداف سوريا، وفجأة اكتشف 
العواصم الغربية فتحت قنوات التفاوض مع دمشق وبالتالي كان عليهم أن يدفعوا فاتورة 
العداوات التي انزلقوا إليها داخل لبنان وضد سوريا بينما ينعم الغربيون بحرارة التسويات التي 

  .     مهدت التفاق الطائف

  :الصحف اللبنانية*
 على زيارة المبعوث الفرنسي جان كلود كوسران الى سوريا          كزت وسائل االعالم اللبنانية   ر*

ومحادثاته التي اجراها مع كل من وزير خارجيتها وليد المعلم ونائب الرئيس السوري فاروق              
هذه الزيارة جاءت بعـد ترجيحـات       لفتت الوسائل الى ان     الشرع، في شأن االزمة اللبنانية، و     

. في السياسة الفرنسية اتجاه سوريا    " مفاجأة"قيام كوسران بها، وشكلت لدى البعض       عديدة بعدم   
 ان محادثات كوسران جاءت لتكسر الجمود التي اعترت العالقات بـين            صحيفة النهار ورأت  

وزيـر  نقلت النهار عـن     و. 2005عام  المنذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري      باريس ودمشق   
، مشيرة الى "مبادرة على طريق التهدئة"بانها  الزيارة  وصفه  ير  الخارجية الفرنسي برنار كوشن   

  .شككت في جدوى المسعى الفرنسي لدى سوريا واشنطن، ان
صرح بعـد لقائـه المعلـم بانـه أطلـع           كان قد   كوسران   الى ان    أشارت الصحف اللبنانية  *

ى ان المبـادرة    وافق السيد المعلم عل   : "وقال.  كلو –المسؤولين السوريين على نتائج لقاء سان       
  ".الفرنسية ساعدت على اجراء حوار بين اللبنانيين

خالل اللقاء عـن     ان المعلم اعرب     "سانا"الوكالة العربية السورية لالنباء     ونقلت الصحف عن    
حرص بالده الكامل على دعم كل ما يتوافق عليه اللبنانيون واستعدادها لبذل كـل الجهـود                "

ى اتفاق بين االطراف اللبنانيين لحل خالفاتهم على اسـاس          الممكنة للمساعدة على التوصل ال    
احترام الدستور اللبناني وصيغة العيش المشترك بما يضمن تحقيق االمـن واالسـتقرار فـي        

  ".لبنان
في اطار  " في دمشق ان زيارة كوسران تأتي        بلوماسية مصادر د  نقلت الصحف اللبنانية عن   *

، "كوشـنير للمنطقـة   وزير خارجية فرنسا برنـار        استطالعي تمهيدي لزيارة يقوم بها الحقاً     
التحول في السياسة الفرنسية حيال سوريا يدرس بعناية وسيبنى على حجم الرغبة " ان موضحة

  ".السورية في تقديم مزيد من المساعدة في الملف اللبناني
 بالتطورات التي تجري في مخيم نهـر البـارد، خصوصـاً انهـا           اهتمت الصحف اللبنانية  *
فـتح  عتبرت ان االشتباكات الدائرة هناك قد وصلت الى نهايتها، مشيرة الـى ان مسـلحي                ا

ـ             بين    اصبحوا االسالم  300فكي كماشة وفي حصار خانق ضمن بقعة جغرافية ال تتعدى الـ
 احياء المخيم القديم من كل المحاور تحت قبضة الجيش اللبناني،          متر مربع، اثر وقوع مختلف      

ترتفع فوق ابنية جديدة تم السيطرة عليها وتطهيرهـا          يد من االعالم اللبنانية     المزالفتة الى ان    
عمق االزقة والى احياء الدامون وسعسع التحتـا والـى           من فلول المسلحين الذين انكفأوا الى       

الخليل عند بوابة السوق وحارة البردة بالقرب من         مالجئ الشيخ ديب في حارة الدامون وسليم        
هذه المعطيات لم تمنع المسلحين من استمرارهم في إطالق          ورأت الصحف ان    .مكتب التنظيم 

الصواريخ والقذائف من داخل المخيم في اتجاه أكثر من منطقة مجاورة، والتسـبب بإلحـاق               
أضرار كبيرة بمعمل الستخراج السكر في العبدة، إضافة الى سقوط عدد آخر منها على بلدات              

 العبدة الـدولي، وديـر      -ى أوتوستراد المنية    ي عكار، وعل  تل سبعل وقعبرين وبيت حدارة ف     
  .عمار وكرم األخرس في خراج بلدة برج اليهودية المجاورة

 عن ابو سليم طه الناطق االعالمي باسم حركة فتح االسـالم نفيـه اي               نقلت صحيفة الديار  *
تبرئة القتلة، مشيراً بمقتل النائب بيار الجميل، معتبراً انها سلسلة من االشاعات ل      للحركة  عالقة  
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 في االشتباكات الدائرة فـي مـيخم نهـر           جريحاً 13 قتيالً و    50الى ان فتح االسالم خسرت      
  .، رافضاً اعطاء أي معلومات عن شاكر العبسي وابو هريرةالبارد

عندما  منطقة جزين أمس على التطور الذي شهدته ركزت وسائل االعالم المرئية والمكتوبة*
مشيرة الى ان فة داخل بلدة كفرفالوس عند الطرف الغربي لمنطقة جزين، انفجرت عبوة ناس
من تفكيك عبوة ناسفة مزدوجة ثانية، تم اكتشافها بعد وقت قصير على تمكن الجيش اللبناني 

االنفجار على مقربة من نفس المكان، من دون ان يسفر انفجارها عن وقوع اصابات 
 بعد أقل من أسبوع على  الى ان هذا الحادث يأتي الفتةواقتصرت اضرارها على الماديات،

  .انفجار شحنة ناسفة ألقيت قرب برميل للنفايات في ساحة بلدة روم الجزينية
  :أخبار المرئي في لبنان

اهتمت مقدمات نشرات التلفزة اللبنانية بزيارة الموفد الفرنسي جان كلود كوسران الى *
ي تطورات المنطقة عموماً واللبنانية حيث بحث مع المسؤولين السوريين ف سوريا،

 بعد ،عادت الحرارة الى خطوط االتصال الفرنسية السوريةانه  قناة المنار  فاعتبرتخصوصاً،
وقالت .  الرئيس الفرنسي السابق جراء سياسة جاك شيراك، من عامينأكثربرودة استمرت 
تظلل المسرح السياسي  أن أيام العسل الفرنسية السورية من شأنها أن NTVمحطة الجديد 

اللبناني المضطرب، ال سيما ان باريس بدأت من الممر اإللزامي في األزمة اللبنانية، وهي 
أدركت ان هذا الممر محكوم بالمحطة السعودية، كدولة أصبحت عنصراً محورياً في األزمة 

نسية من  ستتمكن الكاسحة الفرعما اذا NBNالشبكة الوطنية لالرسال وتساءلت  .اللبنانية
زمة السياسية  الحلول لالأبواب التي تحول دون ولوج ،المضي قدما لتفكيك األلغام والعقد

المتحدثة باسم الخارجية   عنLBCالمؤسسة اللبنانية لالرسال ونقلت  .المستعصية في لبنان؟
 .ما جرى ليس اتصاال على مستوى عال بقولها ان  كوسران،زيارةالفرنسية تقليلها من أهمية 

 حضر الملف اللبناني ،في نيويورك كما في دمشق مرورا بباريسانه  قناة المستقبلوقالت 
ية او بكل تشعباته، سواء تلك المتعلقة بالوضع في الجنوب او بواقع الحدود اللبنانية السور

  .باألزمة السياسية الداخلية
  :حوارات المرئي في لبنان*

  ."لبعد االخرا"البرنامج . NBN لإلرسالالشبكة الوطنية 
 ان على الجيش اللبناني ان ينتبه الى الفخ الذي ينصب  الوزير السابق سليمان فرنجيةاعتبر

 ترشيح له من بعض قوى االكثرية، معتبراً انه لن يتم التوافق على رئيس جديد للبنان، مكرراً
تين يتم العماد ميشال عون لذلك المنصب، الفتا الى ان فكرة انتخاب رئيس للجمهورية لسن

  .كنه سقطالتداول فيها والحكومة الثانية خيار من الخيارات ل
  ".االستحقاق"البرنامج . قناة المستقبل*

، مشـيرا    هو نجاح للمؤتمر    في باريس  انعقاد المؤتمر في سان كلو     ان   قال الوزير احمد فتفت   
 تبراً انه يوجدء في بيروت قبل حل مشكلة الحكومة، معهناك فريق سياسي ال يريد اللقاالى ان  

 . في المعارضة إللغاء انتخابات رئاسية الجمهوريةننية عند بعض الفرقاء السياسيي
  


