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قرات وسائل االعالم العربية والعالمية في العد العكسي لالنتخابات الفرعية في بيـروت              
 اب المقبل، كـذلك     5فات التي تتحضر لخضوع المعركة التي ستجري في         والمتن والتحال 

ركزت الوسائل على الوضع في فلسطين خصوصاً مع التهديدات االسرائيلية باغتيال قادة            
  .حماس

  .عالم أوردتها وسائل اإلأخرىومواضيع .....                              

  إقليمي...حدث واتجاه

 السعودي الفرنسي يحيط بمساعي إدارة الرئيس ساركوزي المتعلقـة          بات واضحاً أن الخالف   
بالوضع اللبناني، وفي حين تركز التحليالت المتداولة في لبنان والخارج في تفسير هذا األمر              

 السوري الذي يطال عدداً من العناوين من العراق إلى فلسطين إلى            –على الخالف السعودي    
بية أن هذه العناوين تتمحور جميعها حول درجـة العالقـة           لبنان، يرى خبير في الشؤون العر     

العضوية بين السياسة اإلقليمية للسعودية وخطط إدارة بوش لدرجة أن المملكة لم تقـم بـأي                
خطوة جدية لحماية اتفاق مكة الذي يحمل كفالتها ورعايتها واتسـم موقفهـا بسـلبية مثيـرة                 

  .يق دحالن بإشراف الجنرال األميركي دايتونللتساؤالت منذ محاولة االنقالب التي نفذها فر
 السورية  –المقاربة الفرنسية المتفاهمة مع التصور اإليراني تقوم على اعتبار العالقة اللبنانية            

من عناصر االستقرار الضرورية، بشاهد تجربة العقود الثالثة الماضية، وتنطلق باريس مـن             
الالحق بالدور المسيحي في التركيبة اللبنانيـة،  الحاجة إلى تحقيق توازن لبناني يلغي التهميش    

وهذا ما يتناسب والتوجه الذي تعبر عنه المعارضة اللبنانية في دعوتها إلى الشراكة الوطنيـة               
  .الكاملة من خالل التمسك بحكومة وحدة وطنية كإطار للتسوية السياسية
لفرنسي، يجيـب الخبيـر     في السؤال عن الدوافع الحقيقية للتحفظات السعودية على التحرك ا         

 بمنع أي حل لألزمة اللبنانية في الظرف الـراهن هـو الـدافع              يالمذكور بأن القرار األميرك   
الفعلي، فالمراقبون يجزمون بقدرة المملكة لو أرادت على إلزام حلفائها بمنطق التسوية، ولكن             

لور خيارات واشنطن   التوقيت األميركي يقضي بإبقاء الوضع اللبناني ساحة استثمار بانتظار تب         
 .في المنطقة وتحويل لبنان إلى ورقة مساومة أميركية

  : والعربيةالصحف العالمية*
حاييم رامون، إن إسرائيل قد    عن نائب رئيس الوزراء االسرائيلي       نقلت الصحف االسرائيلية  *

ـ ذلك سيكون مره   "، موضحاً ان  في هضبة الجوالن السورية المحتلة    تبقى الى ما ال نهاية       اً ون
لـم يكـن     و 1967  العام فيالجوالن كان خاوياً    " ، معتبراً ان  "مع سوريا ) السالم(بمفاوضات  

هناك سوريون وال فلسطينيون ونحن أقمنا فيه مـن دون المسـاس بالطـابع الـديموقراطي                
  ."ي إطار كفاحنا من أجل رسم حدودناإلسرائيل، ف

على الحدود  لواء غوالني اخلوا موقعهم      جندياً اسرائيلياً من     15 ان   ذكرت الوكاالت العالمية  *
جـراء    مشيرة الى انه   ،"ال يمكن احتمالها  "مع قطاع غزة احتجاجاً على ظروف خدمتهم التي         

 يوماً، رغم استجابتهم لمناشدة قادتهم للعـودة        28خطوة حكم عليهم بسببها بالسجن لمدة       هذه ال 
الوكـاالت عـن    نقلـت   و .دمون فيها بعد أن كانوا على بعد مئات األمتار من القاعدة التي يخ          

ـ      ن ضابط القوى    اوسائل إعالم إسرائيلية     ال أعتقـد أن    ":الالبشرية اللواء اليعزر شـطيرن ق
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فـي  ) الخدمـة (الحكومة والكنيست يفعالن ما يكفي لمساعدتنا على منع ظاهرة التهرب مـن             
  ."الجيش

 ره على االنترنت بتصـعيد ان تنظيم القاعدة هدد في بيان نش نقلت وكالة الصحافة الفرنسية   *
بالد المغرب اإلسالمي بمفاجآت كثيرة سـتأتي       "توعد تحديداً   ول إفريقيا،   عملياته في دول شما   

  . "في سياق متسلسل وفق خط تصاعدي
عداد جـديا   ست اال  بدأت  حركة حماس   في غزة ان   نقلت صحيفة االخبار عن مصادر رسمية     *

تقـويض   تسـتهدف    الخطة، مشيرة الى ان     لمواجهة عدوان اسرائيلي مرتقب على قطاع غزة      
عبر استهداف أربعة قادة بارزين في الحركة، وهم رئيس وذلك  في القطاع، "الحكم الحمساوي"

وزراء الحكومة المقالة اسماعيل هنية، ووزيرا الشؤون الخارجية والداخلية السابقان الـدكتور            
 بشكل  اتهمت المصادرصحيفة انوذكرت ال. محمود الزهار وسعيد صيام، والنائب خليل الحية

" حمـاس " أن جهاز األمن في حركـة        معتبرة بالضلوع في الخطة،     "فتح"غير مباشر، حركة    
  . واألجهزة األمنية السابقة في القطاع"فتح"يعكف حالياً على رصد تحركات مريبة لعناصر في 

النـووي  عما إذا كـان التسـلح        تساءل يوسف الكويليت في مقال نشرته صحيفة الرياض       *
 في الموضوع أن التفكير بحيـازة هـذا   ةالمشكلمشيراً إلى أن  سيخرج عن السيطرة العالمية،     

السالح يراه البعض ترفاً سياسياً في الوصول إلى رادع يساوي البلد النامي مع القوى العظمى، 
وآخر يجده رمزاً لفرض شروطه بأي مباحثات يتزايد فيها طرفان على مصالح اقتصـادية أو               

 القوى العظمى ابتكرت هذا السالح نتيجة حربين عالميتين،          معتبراً أن  واقع جغرافية حساسة،  م
وخوف من ثالثة، وخاصة حين كانت الثنائية القطبية هي من تحرك أدوات الصراع بما فيـه                
مصطلح الضربة االستباقية، مقابل الرادع النووي اآلخر، ومع ذلك هناك موازين ال تسـتطيع      

  .إلخالل بها، لكنها عجزت عن ردع الصغار بالحصول على هذا السالحهذه الدول ا
في استجابة سريعة لنصائح الرئيس األمريكي جورج بوش، أعلن           انه ت الصحف العربية  رأ*

مسؤولون عراقيون أمس أن الزعماء السياسيين الخمسة الكبار في العراق قد يجتمعون بهـم              
التي حالت دون إقرار االستحقاقات المطلوبة من حكومة        الجمعة المقبل إلنهاء األزمة السياسية      

 قوانين النفط واجتثاث البعث ومجالس المحافظـات،         االزمات هي  أبرز مشيرة الى ان     بغداد،
ورفض الحزب اإلسالمي االنضمام للتحالف الرباعي الجديد الذي يشـمل أحـزاب المجلـس              

تحاد الـوطني الكردسـتاني، بحجـة       اإلسالمي األعلى والدعوة والديمقراطي الكردستاني واال     
  .ف بمحاصرته ومحاولة القضاء عليهضلوع أطراف في التحال

 انه  اعلنالسناتور الديمقراطي األمريكي روس فاينجولد ان أفادت الوكاالت العربية والعالمية*
 للرئيس بوش لسماحه للقـوات األمريكيـة        "اللوم"ما اسماه   يعتزم تقديم مشروع قرار لتوجيه      

وفي  .افية للصواب في حربه على اإلرهاب     قوط في مستنقع العراق، وخطوات أخرى مج      بالس
 زعيم األغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هـاري ريـد           ذكرت الوكاالت ان   السياق نفسه 

 بالفعل من الشعب األمريكي بأنه أسـوأ رئـيس حكمنـا علـى              فموصو"بوش بأنه   وصف  
  ".قرار بتوجيه اللوم من مجلس الشيوخ إلثبات ذلكاإلطالق، وال أعتقد أننا نحتاج إلى 

*ذكرت الصحف العربية   انه   سارت أمس تظاهرة في شوارع فيرجينيا تحمل توقيع أكثر مـن           
. مليون أميركي على عريضة تطالب بعزل الرئيس األميركي جورج بوش ونائبه ديك تشيني  

إسرائيلي رفيع المسـتوى    مصدر عسكري    عن   نقلت الصحف والوكاالت العربية والعالمية    *
أمس أن أقوال األمين العام لحزب اهللا السيد حسن نصر اهللا في قدرة الحزب على ضرب كل                 

، " نفسه وأمينهأزمة حزب اهللا    "الصواريخ التي بحوزته إنما تعكس      مكان في إسرائيل بواسطة     
ن أسـباب  هي حرب نفسية، وناجمة علتي ظهرت في المقابلة   ا االخيرغطرسة  مشيراً الى ان    
 شكوك لدى نصر اهللا     ، اضافة الى   نفسه أيضاً يواجهان أزمة    وامينه العام  الحزبتدل على أن    

  ."ب، وهو اآلن يقوم بدعاية ال أكثربخصوص الخطأ الذي ارتكبه العام الماضي وقاده للحر
 
  :حوارات الفضائيات العربية*
  .تصريح خاص. قناة العالم*
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 إيـران الجولة الثانية من الحوار بين      ان    في العراق  اإليرانيالسفير  ،  حسن كاظمي قمي  قال  
 والعراق المقررة في بغداد، ستتمحور حول سبل تفعيل ما تم مناقشـته فـي الجولـة         وأميركا
  . في العراقاألمنين الوضع أ بشاألولى

  لبناني... حدث و اتجاه

لعملي من االنتخابـات    يدور النقاش داخل صفوف المعارضة الوطنية اللبنانية حول الموقف ا         
الفرعية في بيروت التي دعت إليها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بمرسوم لم يوقعـه رئـيس              

  .الجمهورية العماد إميل لحود في الخامس من آب المقبل
أوساط سياسية مقربة من حزب اهللا الذي يملك وزناً شعبياً كبيراً في هذه الـدائرة المختلطـة                 

، أكدت  أن الحزب لن يشارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في هـذه               طائفياً بحكم تكوينها  
  :االنتخابات وذلك العتبارين

الموقف المبدئي من الدعوة التي تمت خالفاً للدستور و القانون والمبني على موقف الحزب               -
من اعتبار حكومة السنيورة حكومة فاقدة للشرعية والمبني أيضا على التمسـك بصـالحيات              

  .جمهورية الدستوريةرئيس ال
رفض المساهمة بأي شكل كان في إنتاج استقطاب مذهبي يسعى إليه الفريق الحـاكم فـي                 -

تعامله مع هذا االستحقاق الذي أراده خارج اإلجماع الوطني وخارج األصول، ألنـه يعـرف            
جيداً حجم التحوالت التي جرت في الرأي العام و التي تشير إلى أن النتيجة لن تكـون فـي                   

 .صالحه فيما لو جرت االنتخابات في ظروف طبيعية
مصدر قيادي في المعارضة اعتبر أن المشاركة بمرشحين من صفوف المعارضـة سـتعطي              
فرصة للمواالة لتصوير المعركة على النحو الذي يناسبها لتأمين شروط تعبئة تستهدف الحـد              

ض ما خسرته من رصـيد     من الميل الشعبي في بيروت للعزوف عن المشاركة، والستعادة بع         
عبر التهييج المذهبي ومن خالل تحقيق انتصار سياسي وهمي على المعارضة التـي ليسـت               
مشاركة بثقلها الذي يؤهلها لكسب المعركة فيما لو شاركت بجميع مكوناتها السياسية في دائرة              

 ما أوحت   يعلم الموالون أنها في غالبيتها من مؤيدي المعارضة ومناصريها، وهذا االتجاه هو           
به كلمة النائب سعد الحريري التي افتتح بها المعركة مستخدماً دماء النائـب المغـدور وليـد            

  .عيدو
المصدر القيادي دعا مرشحي المعارضة الذين يعتزمون السير في المعركة إلـى االنسـحاب              

 وهمـي   منها وترك المشهد عارياً أمام اللبنانيين بدالً من المشاركة المجانية في كسب سياسي            
  .للمواالة يعاكس الصورة الفعلية للواقع الشعبي

  :الصحف اللبنانية*
 الصادرة اليوم على زيارة الموفد الفرنسي جان كلود كوسران الـى          ركزت الصحف اللبنانية  *

لبنان ولقائه المسؤولين السياسيين، بحثاً عن كوة تتيح لوزير الخارجية برنار كوشنير تحقيـق              
المقبلة الى بيروت، واشارت الصحف الى ان زيارة كوشنير تتزامن مع           تقدم اكبر في زيارته     

صحيفة فذكرت . استحقاق سياسي سببه المعركة االنتخابية المرتقبة في المتن الشمالي وبيروت     
من لقاءاته أمس أن المناخ الهادئ الذي واكب لقاء سان كلو لم يعد              ان كوسران الحظ     االخبار

مشـيرة   قناعته بأن تطورات استثنائية لم تحصل خالل هذه المدة،           متوافراً بالقدر نفسه، رغم   
 وهذا ما دفع به     "ليس كثير التفاؤل بإمكان تحقيق تقدم قريب      " أبلغ مسؤولين برفقته أنه      الى انه 

  . لبنانية خالل فترة وجوده في بيروت-الى التصريح بأنه ال يتوقع لقاءات لبنانية 
 الـى  "تقدير وضـع " غداً الى باريس لتقديم  يغادروسرانك الى ان   اشارت الصحف اللبنانية  *

الوزير كوشنير الذي سيقرر سقف توقعاته من زيارته الى بيروت، وخاصة إذا كان سـيدعو               
، وهو الهـدف    "استئناف الحوار "قادة الصف األول الى لقاء في السفارة الفرنسية تحت عنوان           

  .الفعلي لهذه الزيارة
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ن صعوبات جديـة تنتظـر االتصـاالت        ا صادر مطلعة كشفت   عن م  نقلت صحيفة االخبار  *
إن األولويـة   ": ونقل عن دبلوماسي عربي بارز قوله     .  العربية خالل المرحلة المقبلة    -العربية

 ."اليوم لما يجري في فلسطين ويمكن ألهل لبنان أن ينتظروا قليالً
هدت الرابية حـدثين    شالرابية   ان   ذكرت الصحف يد االنتخابات الفرعية في المتن،      وعلى صع 

الفتين أمس، تمثل األول بدعوة الى التوافق حملها المطران بـولس مطـر مـن البطريـرك                
الماروني نصر اهللا صفير الى النائب عون الذي رد بأن الظروف هي التي أوجبت المعركـة                

أما الحدث الثاني فهو إعالن التيار الوطني الحر والنائب ميشـال المـر وحـزب               . االنتخابية
  . لمصلحة مرشح التيار كميل خوري"بالتكافل والتضامن"الطاشناق خوض االنتخابات 

 رسالة إلى رئـيس      ان االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون بعث         ذكرت الصحف اللبنانية  *
الحكومة فؤاد السنيورة أعلمه فيها أنه تم اختيار هولندا دولة مضيفة للمحكمة الدولية الخاصة              

  .ل الرئيس رفيق الحريري، وأعرب عن أمله أن تقبل هولندا طلبهبجريمة اغتيا
  :أخبار المرئي في لبنان*

اهتمت مقدمات نشرات التلفزة اللبنانية بالتحالفات التي تجري لخوض االنتخابات الفرعية 
 اخذت معركة االنتخابات الفرعية في المتن الشمالي قناة المنار ان  فذكرتفي بيروت والمتن،

 التيار الوطني الحر قرار خوضها بالتحالف مع شريكيه السياسيين إعالن مع تلفاًمنحى مخ
وقالت  . الجميلأمين الرئيس  في مواجهة مرشح السلطة،النائب ميشال المر وحزب الطاشناق

انه ال يبدو ان مساعي التوافق، التي يقودها النائب بيار دكاش ستثمر  NTVمحطة الجديد 
الى الكف عن استغالل دم دعا  النائب ميشال عون مشيرة الى انلمعركة، انسحاباً عونياً من ا

الشهداء، وإعادة المعركة الى طبيعتها السياسية، كاشفاً ان القتلة قد يكونون شركاء في هذه 
ال زال يثقل على كاهل  الهم المعيشي ان NBNالشبكة الوطنية لالرسال وقالت . الحكومة

الكهرباء بشكل غير مسبوق مع التقنين القاسي الذي يلف المناطق المواطن في ظل تفاقم أزمة 
م العماد الك ان LBC  المؤسسة اللبنانية لالرسالواعتبرت  .اللبنانية باستثناء بيروت اإلدارية

 السؤال أمام وفتح الباب على مصراعيه ،مساعي التوافق سقطتأعطى االنطباع بان عون 
 أم ان ،اآلخر الموارنة الواحد تلو أركان من إسقاط 2005 هل يتابع عون ما بدأ في ،الكبير

برز مساءا اجتماع للوزراء انه  قناة المستقبلوذكرت  . بكفياأبوابهذا المسار سيقف عند 
 بولس مطر نانيرزل النائب نائلة معوض بحضور المط عقد في من،الموارنة في الحكومة

جتماع في إطار التنسيق بين صفير  ووضع اال، صفيرويوسف بشارة موفدين من البطريرك
   .والوزراء الموارنة في الحكومة

  :حوارات المرئي في لبنان*
  ".بين قوسين"البرنامج . قناة المنار

انه عندما تجتمع قال الكاتب ابراهيم الدراجي استاذ العالقات الدولية في جامعة دمشق *
 التماهي بين فانه يدل علىالعربية الواليات المتحدة االميركية مع رؤوساء االجهزة االمنية 

  .دول االعتدال واميركا
حزب اهللا حارب  ان  للبرنامج نفسهقال ايمن الصفدي رئيس تحرير صحيفة الغد االردنية*

بشكل بطولي وقاوم بشكل كبير لكن نصر تموز لم يغير الوقائع على االرض، مشيرا الى ان 
  .ية على الحدود وهذا مطلب اسرائيليالمعركة لم تحسم النزاع واالن هناك قوات دول

 للبرنامج نفسه انه ليس قال محمد صالح صدقيان مدير مركز العربي للدراسات االيرانية*
اليران اجندة خاصة تريد محاربة اسرائيل، مشيراً الى ان ايران تتعرض لضغوط بسبب 

  .سياستها العدائية السرائيل
  

 


