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ليـوم  اهتمت وسائل اإلعالم اللبنانية والعربية بزيارة الموفد الفرنسي إلى بيروت ولقائه ا            
إعـالن وزارة الخزانـة      النواب نبيه بري، وكذلك ركزت الوسائل علـى       رئيس مجلس   

القرض "التي تتخذ من إيران مقراً لها، ومؤسسة        " الشهيد" تجميد أموال مؤسسة     األميركية
   ."حزب اهللا"بدعم المالية، متهمة إياهما " واإلحسان

  .عالم أوردتها وسائل اإلأخرىومواضيع .....                              

  إقليمي...حدث واتجاه

انشغلت الدوائر السياسية واإلعالمية العربية بمتابعة اإلعالن عن اللجنة األميركية ـ اإليرانية 
ـ العراقية المشتركة التي أسفرت عنها المفاوضات يوم أمس في بغداد، وقد اعتبرها المحللون 

يق انعطافة جورج بوش نحو المتابعون للشأن األميركي، خطوة جديدة ونقلة هامة على طر
تنفيذ توصيات وثيقة بايكر ـ هاملتون تحت ضغط مأزقها المتمادي في العراق والمنطقة، 
بانتقالها عملياً إلى إقامة أول إطار للتعاون والعمل المشترك مع إيران، وأشار بعض الخبراء 

وي اإليراني  في فيينا إلى تزامن هذه الخطوة مع انعقاد اللجنة المشتركة المختصة بالملف النو
وما أسفرت عنه من تفاهمات دفعت إلى استنتاج تناقلته وكاالت األنباء العالمية بإرجاء 

  .التحركات الغربية لفرض عقوبات جديدة على إيران
ويقول سياسي لبناني مخضرم أن الواليات المتحدة تبدو عاجزة عن مواصلة المكابرة وإدارة 

 في المنطقة التي تحكمها معادالت متبدلة بنتيجة المواجهة التي الظهر إلى الحقائق الجديدة
خاضتها قوى الصمود والممانعة في الساحات المشتعلة تحت ضغط الغزوة األميركية ـ 

  .اإلسرائيلية المستمرة
في هذا الوقت تواصل فرنسا ساركوزي تحركها المتعلق بالوضع اللبناني ويلفت النظر في 

كالم كوسران عن الموقف السوري وتصريح وزير الخارجية السورية أخبار يوم أمس تزامن 
وليد المعلم والتشجيع الذي يلقاه المسعى الفرنسي والحوار السويسري اللذين يشكالن مؤشرين 
إلى سلوك أوروبي جديد، ووسط ذلك كله ما تزال التساؤالت تحيط بالموقف السعودي الذي 

  .الت الجاريةيوحي بتحفظات سلبية اتجاه هذه التبد
خبير في الشؤون اإلقليمية يؤكد أن الموقف السعودي ما يزال تحت ضغط القرار األميركي 
بإبقاء لبنان ساحة ضغط إقليمية وبمنع كل من القاهرة والرياض من العودة إلى التواصل 
 الجدي مع دمشق ألن عودة هذا المثلث العربي تفقد أميركا القدرة على التحكم بمسار الكثير

من األحداث والمبادرات وتعطي مساحة حركة أوسع للمبادرات األوروبية والفرنسية بصورة 
  .  خاصة خارج دائرة التوقيت الذي تعتبر إدارة بوش مالئماً لمصالحها

  : والعربيةالصحف العالمية*
ف ان الرئيس الروسي فالديمير بوتين اتهم بريطانيا بالتصر        ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية   *

نصح  ، مشيرة الى انه   في مسألة الجاسوس الروسي السابق الكسندر ليتفيننكو       "استعمارية"كقوة  
 ، النصائح المهينة بتغيير دسـتورنا      يقدمون لنا   "، معتبراً ان البريطانيين   قادتها بتغيير عقليتهم  

قايـا  ما يقترحونه هو من ب    "، الفتاً الى ان     "ن يتغير هو دماغهم وليس دستورنا     ما يجب حقا ا   و
لقد نسوا ان بريطانيا لم تعد قوة استعمارية وان روسيا لم تكـن يومـا               والذهنية االستعمارية،   

  ".مستعمرة لهم
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فـوز   انه لم يكن مفاجـأة       اعتبر الكاتب يوسف الكويليت في مقال نشرته صحيفة الرياض        *
 الصحيحة يمكـن    يةبالديمقراطلسمعة اإلسالم، وأنه    معتبراً الفوز انقاذاًً     ،اإلسالميين في تركيا  

الى الذين قاوموا دخول تركيا  مشيراً الى ان أن يكون هذا الدين صوتاً للحرية والعقل والتنمية،
عضوية األوروبية نتيجة مخاوف إضافة أكثر من سبعين مليون مسلم وسط قـارة علمانيـة               ال

 يعتبـر صـوت      االقتراع الحر،  موضحاً ان ومسيحية تاريخياً، بدأ يغير من نمط هذا التفكير،         
وأيضاً خدمة للعالم اإلسالمي الذي ال بـد أن يكشـف وجهـه              العقل واإلرادة غير المسيسة،   

، الفتـاً الـى ان العـالم        الحقيقي للعالم بأنه مع الديموقراطية وحقوق اآلخرين وليس ضـدها         
 لماذا نجح حزب إسالمي في دولـة كبـرى،          متسائالً بمرحلة تاريخية صعبة،     اإلسالمي يمر 

  .؟ي حرب مريرة بين الشيعة والسنَّةل في العديد من الدول، وتقاطعت به الطرق فوتعط
 عن مصادر أمنية فلسطينية قولها إنه تم فـي األشـهر             اإلسرائيلية "هآرتس "نقلت صحيفة *

، "فتح"قصى، الجناح العسكري لحركة األخيرة منع اختراق حزب اهللا لصفوف كتائب شهداء األ
 في قتل واعتقال عدد كبير       نجحت جهزة األمن اإلسرائيلية  ان ا "رة إلى   في الضفة الغربية، مشي   

 ، معتبرة"اصة في منطقتي نابلس وشمال الضفةمن أعضاء الخاليا التي يحركها حزب اهللا، وخ
اإلجراءات المالية التي اتخذت للحؤول دون توفير الدعم لفصائل المقاومة أدى إلى تباطؤ             "أن  

بيـة لتمويـل تنفيـذ      ن حزب اهللا إلى الناشطين في الضـفة الغر        في عملية تحويل األموال م    
  ."العمليات

في سياق إعدادها  ان لجنة فينوغراد اعلنت انها قد تتطرق         ذكرت الوكاالت العربية والعالمية   *
رائيل القانون الـدولي  ريف المقبل إلى إمكان انتهاك إساصداره في الخ للتقرير النهائي المزمع    

 استخدام  خصوصاً خالل عدوانها على لبنان في شهر تموز الماضي،          "ربجرائم ح "وارتكابها  
عن مصادر تتـابع    " يديعوت احرونوت " ونقلت الوكاالت عن موقع صحيفة       .القنابل العنقودية 

تفحـص  "، وكذلك   سعن اللجنة تفحص مواضيع كثيرة وحجم عملها وا       ا "لجنة فينوغراد "عمل  
 القنابل العنقودية وتلويث الجو وقصف بنيـة تحتيـة           المس بالسكان المدنيين واستخدام    اللجنة

  ."الكود األخالقي للجيش اإلسرائيليمدنية وخرق 
ن دوالً  ا عن وزير الخارجية المصري احمد أبـو الغـيظ         نقلت الصحف العربية والعالمية   *

عربية غير مصر واألردن قد تنضم إلى لجنة المبادرة العربية المكلفة إجراء اتصـاالت مـع              
يشير إلـى   "أن بيان لجنة المبادرة     ، موضحاً    ترويج المبادرة العربية للسالم    ، بهدف "ئيلإسرا"

 والتشاور حول سبل تحقيـق      "اإلسرائيلية"فريق عمل موسع لالتصال بالحكومة      إمكان تشكيل   
  ."تسوية السلمية في إطار زمني محددال
تشديدها ماريانا بيلينكايا   يها  ف  عن المعلقة السياسية   "نوفوستي"نقلت وكالة االخبار الروسية     *

المشكلة األهم لدى الواليات المتحدة ال تكمن في موعد االنسحاب من العـراق بـل فـي                 ان  
ن والعراقيين علـى حـد      يير ممكن من األذى بالنسبة لألمريك     الطريقة الكفيلة بإجرائه بأقل قد    

العراق جـزءا مـن      أن الحل األمثل هو أن يكون انسحاب الجنود األجانب من            ، مؤكدة سواء
مـن المفضـل أن يصـوغها        ، معتبرة انه  االستراتيجية المدروسة لضمان األمن في المنطقة     

األمريكان سوية مع الجهات األخرى المعنية بإحالل االستقرار في العراق وفي الشرق األوسط 
  لدى الواليات المتحدة رؤية واضحة لمهماتها فـي الشـرق          عما اذا كان توجد    ، متسائلة عامة

ن تحديد القوى التي ينبغي التعاون معها في صياغة استراتيجية سـحب            ، الفتاً الى ا   األوسط؟
  .القوات وأساليب التعاون معها مرهون كله بهذه الرؤية

وصلت الممرضات الخمس والطبيب البلغار المتهمين       انه   أفادت الوكاالت العالمية والعربية   *
،  عـنهم صـباحا    اإلفراج صوفيا بعد    إلىدز، أمس    في ليبيا بفيروس االي    األطفالبحقن مئات   

 ونقلت الوكاالت عـن    .عفوا عنهم اصدر  الرئيس البلغاري غورغي برفانوف     مشيرة إلى أن    
 الذي  "غطيا كل المبلغ  "وزير الخارجية الليبي عبد الرحمن شلقم، ان االتحاد االوروبي وفرنسا           

  الرئيس نيكوال  ، الفتا الى ان   بااليدزقدمه صندوق بنغازي لمساعدة عائالت االطفال المصابين        
  ."اوروبا وفرنسا لم تدفعا اي مبلغ مالي لليبيا"ساركوزي الفرنسي قال ان 
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إذا واجهـت   انـه   " عن الرئيس االسرائيلي شمعون بريز       الفرنسية" لوفيغارو"نقلت صحيفة   *
ال " قوة االيرانيين    ، معتبراً ان  "فإن هذا البلد سيتغير     حول المسألة النووية،   ،إيران جبهة موحدة  

مشيراً إلى أن أربع دول تخلت عن السالح النـووي تحـت            ،  "تصمد سوى امام انقسام العالم    
ـ "ضغط المجتمع الدولي هي أوكرانيا وليبيا وجنوب أفريقيا وكوريا الشمالية             25ي مقابـل    ف

الـى أي عـالم     "، الفتا الى انه على سوريا ان تختار         "مليون دوالر، وهذا ليس بالكلفة العالية     
  ". أنها تريد السالمواعالنها ،تدعم حزب اهللا وتقدم له اإلسلحةتنتمي، وال يمكنها ان 

 الثانية مـن الحـوار       ميزت الجولة  "نقاشات صاخبة "ان   ذكرت الصحف والوكاالت العالمية   *
حاد وتبادل اتهامـات، سـعت السـلطات        اإليراني في بغداد، والتي أعقبها سجال        -األميركي

علنة تأليف لجنـة    ، م "اإلطفائي"ما وصفته بـ    العراقية إلى التخفيف من وطأته عبر أداء دور         
ـ   ألميركي لدى بغـداد ريـان       السفير ا  ونقلت الوكاالت عن  ". التنسيق والتشاور "ثالثية أمنية ل

 أنهـا شـهدت     مؤكداً،  "لنارمباراة في إطالق ا   "بأنها كانت     وصف جلسة الحوار   يهكروكر نف 
تعرف "يراني حسن كاظمي قمي أن واشنطن       أبلغ السفير اإل  ، مشيرة الى انه     "نقاشات صاخبة "

ـ ، م "ن على زعزعة أمن واستقرار العراق     تماماً ماذا تفعل طهران في مساعدة اإلرهابيي        راًعتب
بين الجولة األولى من    أن الدعم اإليراني للميليشيات في العراق تضاعف خالل الفترة الفاصلة           

 رد التهم األميركية بالعمل   كاظمي قمي،  ولفتت الوكاالت الى ان    .الحوار وموعد الجولة الثانية   
جولة الثانية مـن المحادثـات       ال ، معتبراً ان  على زعزعة أمن العراق إلى مصدرها األميركي      

  ."حين يحول الجانب األميركي أقواله في شأن العراق الى أفعال "ستثمر
  :حوارات الفضائيات العربية*
  .تصريح خاص. قناة العالم*   
   سراح أيإطالق ان) غزة(اعتبر فوزي برهوم، الناطق باسم حركة المقاومة االسالمية حماس    
  يجب أال مشيراً الى انه  يقبع في سجون االحتالل، أسيرفلسطيني بمثابة بارقة أمل لكل  أسير   

 . بالمئة منهم من طيف واحد85 ربما أسيراً 250 فلسطيني في أسير ألف عشر أالثنيتختزل قضية    
  لبناني... حدث و اتجاه

في األسابيع الماضية أطلق عدد من اإلعالميين والسياسيين المحسوبين على فريـق المـواالة              
حملة مركزة مفادها أن المعارضة تسعى إلى تغيير اتفاق الطائف واالنتقال إلى صيغة مثالثـة           

الموارنة والشيعة والسنة، وفي هذا االتهـام صـورة يروجهـا           : الطوائف الثالثة الكبرى  بين  
الموالون ألهداف تحرك المعارضة تستخدم في التعبئة المستمرة منذ بدايـة فصـول األزمـة           
الحكومية والسياسية ضد حزب اهللا وحركة أمل وما ينتج عن ذلك مـن تـوترات مذهبيـة،                 

 هو إيصال رسالة عبرت عنهـا بعـض المقـاالت والمـداخالت             والجديد في الحملة األخيرة   
صراحة، ومفادها القول أن الفريق الشيعي يسخر المعارضة في خدمة توسـيع حصـته فـي             

  .النظام اللبناني وإلغاء اتفاق الطائف
مصدر قيادي في المعارضة اعتبر هذه الحملة نوعاً من التزوير المقصود، فقيادة حـزب اهللا               

نان وبصورة متواصلة عن تمسكهما التام باتفاق الطائف ورفض المساس بـه            وحركة أمل تعل  
  .وهذا هو أيضاً موقف جميع أطراف المعارضة

يضيف المصدر قائالً ان موضوع المثالثة لم يطرح من قريب أو بعيـد، ومـا تـدعو إليـه                   
ـ               يء المعارضة بجميع أطرافها هو قيام شراكة وطنية حقيقية على أساس الطائف وليس أي ش

آخر، والترجمة العملية لمضمون الشراكة المطلوبة عبرت عنه المعارضة منذ استقالة الوزراء         
الستة بمطلب واضح ومحدد هو إشراك التيار الوطني الحر بمقاعد وزارية تتناسب مع كونـه               

  .القوة الشعبية والنيابية المسيحية األوسع تمثيالً
راكة الكاملة التي نص عليها الطـائف كمـا         إلغاء التهميش المسيحي هو مضمون تحقيق الش      

يشرح المصدر وحكومة الوحدة الوطنية التي تنادي بها المعارضة لن يترتب عليها أي تعديل              
في الموقع الشيعي داخل الشراكة التي تعكسها الحكومة، بينما سوف يلغى وضع اليـد علـى                

قبل وجنبالط لصالح مشـاركة      عاماً من قبل كتلتي المست     15المواقع المسيحية المصادرة منذ     
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القوى التمثيلية الحقيقية في الشارع المسيحي، وهذا ما أعاد التشديد عليه السيد حسن نصراهللا              
أمين عام حزب اهللا يوم أمس مرة جديدة وهو بالذات ما كان قد طرحه في خطاب االنتصـار                  

ف وحيد هو إلغـاء     قبل عشرة أشهر عندما أطلق شعار حكومة الوحدة الوطنية التي لها مراد           
التهميش، وبالتالي فالمزاعم الجاري تعميمها عما يسمى بالمثالثة هي لعبة تحريضية مكشـوفة          

  .      وأهدافها واضحة ومعروفة

  :الصحف اللبنانية*
 الى بيروت جان كلود كوسران موضع نقاش في الصـحف      ما زالت زيارة الموفد الفرنسي    *

رئيس مجلس النواب نبيه     المباردة الفرنسية اليوم الى      ، خصوصاً ان كوسران سيحمل    اللبنانية
تحاول ان تخطف بعضا من االضـواء التـي   وهذه الخطوة  بري الذي عاد الى بيروت أمس،       

 آب الذي أشعل في الساعات االخيرة مزيدا من السجال حول مقعد   5يستأثر بمعظمها استحقاق    
   .المتن

 حسم الجيش الموقف فيـه      هر البارد الذي بات    في ساحة مخيم ن     انه  اللبنانية ذكرت الصحف *
 اختلط دوي المدافع برجع أصداء كالم لقائد الجيش العماد ميشال سليمان انه سيسـتقيل               قريبا،
  كالم االخيـر   انواعتبرت االوساط السياسية    . اذا ما حصل فراغ في السلطة     " الحكومتين"الى  

  .قاق الرئاسيكي يتفقوا قبل موعد االستح" انذار اخير للسياسيين"
" الشـهيد " عن وزارة الخزانة االميركية اعالنها تجميد اموال مؤسسة  نقلت الصحف اللبنانية  *

حزب "بدعم  ياهما  االمالية، متهمة   " القرض واالحسان "التي تتخذ من ايران مقراً لها، ومؤسسة        
 فـي   " الشـهيد  مؤسسة"المسؤولين السابقين في    ، مشيرة الى ان هذا التدبير استهدف ايضاً         "اهللا

كلف مكافحـة    مساعد وزير الخزانة الم    وذكرت الصحف ان  . لبنان قاسم عليق وأحمد الشامي    
سنواصل استهداف من يشكّلون العمـود الفقـري لحـزب اهللا           " ، قال اإلرهاب ستيوارت ليفي  

  ".وحماس ومجموعات تحاول زعزعة االستقرار في لبنان ومهاجمة مدنيين أبرياء
ن مصادر ديبلوماسية امـس ان السـفيرين    اباريس عن مراسلها في   نقلت صحيفة النهار  و*

كوسران وبرنار ايمييه يحضران االجواء في بيروت لزيارة وزير الخارجية كوشنير في نهاية           
 كلو االيجابية واستطالع امكان عقد جولة ثانية        –االسبوع بغية تأمين االستمرار ألجواء سان       

، مشيرة الى انه  كلو – الذين شارك ممثلوهم في لقاء سان من الحوار تضم الزعماء السياسيين
 المصـادر ان  وذكرت. يبدو ان ذلك غير متيسر حالياً ويمكن استبداله بلقاءات ثنائية او ثالثية         

في جعبة الوزير أفكارا عملية وتوجهات واضحة يمكن تنفيذها ضمن روزنامة تتزامن فيهـا              
ير سيضع الجميع أمام مسؤوليتهم ويبحث معهـم فـي          ان الوز ، مضيفة   االستحقاقات اللبنانية 

االقتراحات التي تعتبر الديبلوماسية الفرنسية انها الحل لألزمات التي يتخبط فيها لبنان حاليـا              
  .من أمنية وحكومية ودستورية

  :أخبار المرئي في لبنان*
 في بيروت خابات الفرعية المنتظرةهتمت مقدمات نشرات التلفزة اللبنانية باجواء االنتا

انه  قناة المنار ، فذكرتوالمتن، وقرأت في ابعادها وتاثيراتها على الساحة السياسية اللبنانية
 في ضوء التهويل ، كانت بكركي ستنجح في تجنيب المتن معركة قاسيةإذابانتظار معرفة ما 

 المعنية  من دون ان تقدم المؤسسة، الكهرباء على ما هي عليهأزمةغير المبرر، فان استمرار 
ان موقعة  NTV محطة الجديد واعتبرت .نع المحتجين في مناطق مختلفةق تفسير منطقي يأي

المتن االنتخابية بدت وكأنها داحس وغبراء الزمن الحديث، مستمدة من االستحقاق الرئاسي 
 عما اذا كانت NBNالشبكة الوطنية لالرسال تساءلت و .القادم عناوين المواجهة المرحلية

 أم هي حرب كما أسماها اليوم مرشح تيار المستقبل ، مجرد انتخابات فرعية المقبلةخاباتاالنت
 علماً أن النتيجة شبه محسومة ،يروت الثانية محمد األمين عيتانيعن المقعد السني في دائرة ب

 ما جعل ات،المتن في متن االهتمام ان LBCالمؤسسة اللبنانية لالرسال وقالت  .في دائرته
 ان قناة المستقبلوذكرت  .وسران كأنها على الهامش في المعركة االنتخابية الفرعيةمهمة ك



 5 

 العام للجامعة العربية عمرو نياألم زيارة سيقوم بها ه معأهداف يتقاطع فيالتحرك الفرنسي 
  .األول لنقل الحوار الى قيادات الصف ،موسى الى بيروت وفق مصادر مطلعة

  :حوارات المرئي في لبنان*
  ".بكل جرأة"نامج رالب. LBCلمؤسسة اللبنانية لالرسال ا*

ون حربا على سوريا، مشيرا االستقالل اللبناني ال يجب ان يك ان اعتبر النائب غسان تـويني  
حسن خدام سالحه ضد الداخل اللبناني، معتبراً ان        حزب اهللا ليس مجنونا وال يمكن است      الى ان   

 .اهللا شخص معتدل داخليا نصر
  


