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اهتمت الصحف اللبنانية والعربية الصادرة اليوم بتصريحات رئيس الوزراء االسرائيلي 

النسحاب كامل من مرتفعات الجوالن المحتلة مقابل معاهدة نه مستعد بأت ايهود اولمر
. فصائل المقاومةبال هاقطع عالقات ونسحاب سوريا من تحالفها مع إيرانال "سالم كامل"

ولبنانياً ركزت الصحف على الحلول السياسية الخارجية والداخلية التي تلوح في األفق 
ا المبادرة الفرنسية التي دعت األطراف اللبنانيين للخروج من األزمة اللبنانية وأهمه

  .لالجتماع في فرنسا
  ...عالم أوردتها وسائل اإلأخرىومواضيع 

  
  إقليمي ...حدث واتجاه

رسائل رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت التي أعلن أنه حملها إلـى موفـدين ألمـان                
د، تصدرت األخبار والتحليالت عربياً،     وأتراك لنقلها إلى الرئيس السوري الدكتور بشار األس       

  :و قد أجمع الخبراء في تفسير التحرك اإلسرائيلي بأنه حصيلة أمرين حاسمين
والفشـل   سقوط هيبة الردع اإلسرائيلية واالنكشاف اإلسرائيلي استراتيجياً بعد هزيمة تموز            -

حاجة إسرائيل  أيضا   الفشل األميركي في العراق والمنطقة، و     األخير في غزة وكذلك تداعيات      
 . وتدريبا تسليحاً لخطط إعادة تأهيل الجيش معنوياً وإلى شراء وقت غير قصير ال بد منه

 الضغط الذي يواجه حكومة أولمرت المنهكة بالهزائم والفشل المتراكم ، في ظل اسـتنتاج               -
لي،  اإلسـرائي  –توصلت إليه مواقع القرار حول مركزية الدور السوري في الصراع العربي            
تنعته الصـحافة   بينما تفاوض الواليات المتحدة وأوروبا دمشق ويواصل الرئيس األسد خطاباً           

إلى الرأي العام اإلسرائيلي حول السالم في المنطقة على قاعدة          اإلسرائيلية بالذكاء في توجهه     
 الذي قتله المتطرفـون   " وديعة رابين "ثوابت سورية معروفة عبرت عنها في السابق التزامات         

   .الصهاينة في قلب المؤسسة اإلسرائيلية
ويرى محللون عرب أن مطالب أولمرت التي كشف عنها، سبق لها أن عرضت على سوريا               

رفض أي صيغة منفردة من     لتزم ب طوال العقود الماضية، ألنها ت    مقابل حل منفرد وقد رفضتها      
دة الصعوبة في الثالثـين      اإليراني اختبارات شدي   –حيث المبدأ، بينما اجتاز التحالف السوري       

عاماً الماضية وتبدو عالقة سوريا بكل من المقاومتين اللبنانية والفلسطينية من عناصر القـوة              
 معاً فـي    نالتي ال تقبل سوريا بالتخلي عنها، وهو ما سبق أن جرب األميركيون واإلسرائيليي            

   .السنوات األخيرة تحقيقه بالتهديدات كما باإلغراءات
بالشؤون اإلسرائيلية يدعو إلى التعامل مع هذه الشروط بوصفها جواز مرور           خبير متخصص   

للعودة إلى وديعة رابين أمام الرأي العام اإلسرائيلي وربما تكون خطـوط حمايـة وضـعها                
  هاملتون   -األميركيون واإلسرائيليون في بداية الكالم عن العودة إلى التفاوض، فوثيقة بيكر            

خيـرة تقـول كمـا     السوري واللبناني بينما الخبرة اإلسرائيلية األ     نصت على تالزم المسارين   
 .، أن التالزم يشمل المسار الفلسطيني كذلكيستنتج كبار كتاب الصحف العبرية 

  
  : الصحف العربية*
قولها أن رئيس الـوزراء     " يديعوت أحرونوت " عن صحيفة    نقلت صحيفة الخليج اإلماراتية   *

مشيرة إلى انه    ،رسالة سرية إلى الرئيس السوري بشار األسد      االسرائيلي ايهود اولمرت وجه     
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سالم "أعرب له فيها عن استعداده النسحاب كامل من مرتفعات الجوالن المحتلة مقابل معاهدة              
 .قطع العالقات بين سوريا وفصائل المقاومـة      و وانسحاب سوريا من تحالفها مع إيران        "كامل

 وقال إن دمشق لم تتلق أي دعوة        ،دن هذه األنباء  نفى دبلوماسي سوري في لن    ومن جهة أخرى    
 الـيكس فيشـمان المراسـل       وأشارت الصحيفة إلى أن   .  الستئناف المفاوضات  "إسرائيل"من  

 أن المؤشرات في الجانب السوري تشير إلى أن السـوريين           كتب" يديعوت"العسكري لصحيفة   
إما تسوية " على أساس قراراًنهم اتخذوا موضحاً أ ،"عام الحسم" على أساس يتصرفون عسكرياً

  ".  أو حرب
 السابق ابراهام بورغ وصف إسـرائيل     أن رئيس الكنيسيت   ذكرت صحيفة الخليج اإلماراتية   *

 الحركة   إلى حلّ   يحمل بذور زواله في ذاته، داعياً      ، موضحاً انه  صهيوني) غيتو(معزل  بأنها  
سل قال إن هـذه الحركـة        دعوته إلى كون مؤسس الحركة ثيودور هيرت       الصهيونية، مرجعاً 

فـي  كالم بورغ جاء خالل مقابلـة        ."كانت صقالة إلقامة البيت ويجب حلها بعد إقامة الدولة        "
 بورغ  هاجموفي كتابه ي  ". االنتصار على هتلر  " العبرية لمناسبة إصدار كتابه      "هآرتس"صحيفة  

، اها بتصرفات النازيين في األراضي الفلسطينية المحتلة مقارنا إي"اإلسرائيلية"بشدة الممارسات 
 قرار الحرب على لبنان، وقال إنه بذلك يفكر علـى طريقـة الـرئيس                اولمرت اتخاذوينتقد  

  .األمريكي جورج بوش
 علـى   "الطريقـة المناسـبة   "بـ أن الجيش التركي توعد بالرد       قالت صحيفة الشرق األوسط   *

 مشـيرة إلـى أن      ،هجمات مسلحي حزب العمال الكردستاني المتحصنين في جبال كردستان        
  إلـى  . كردستان العراق  إقليم واصل في الوقت نفسه تعزيزاته على الحدود مع          الجيش التركي 

 رؤيـة   "قيصر الحرب "م الجنرال دوغالس لوت مرشح الرئيس جورج بوش لمنصب          ذلك قد 
متشائمة للوضع في العراق، وأقر أمام الكونغرس بأن الظروف لم تتحسن بدرجة كبيرة على              

بأنه بغيـاب    تكهن، مشيرة إلى أن لوت      ركية في األشهر األخيرة   ن تدفق القوات األمي   الرغم م 
  .اإلصالح السياسي الشامل سيستمر العنف خالل العام المقبل

 أن رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية طرح مبادرة من          ذكرت صحيفة الراية القطرية   *
 الدول العربية    تقف أوال أن : ى أن النقاط هي   خمس نقاط إلنهاء حالة الفلتان األمني، مشيرة إل       

ـ           ى  عل  احتـرام كـل     ىمسافة واحدة من كل األطراف الفلسطينية، وتنص النقطة الثانيـة عل
 . يجب اإليمان بالشراكة السياسية    ، إضافة إلى انه   االتفاقات التي تم التوقيع عليها بين الفصائل      

 أسـاس   ىدة صياغة المؤسسة األمنية عل    انه ال بد من إعا    ى  وشدد هنية في النقطة الرابعة عل     
، أما النقطة   أساس حماية المواطن والوطن وليس االحتالل     ى  البعد عن التجاذبات السياسية وعل    

 صعيد  ىعل.  الداخلية  الفلسطينيين يجب عدم السماح بالتدخالت الخارجية في شؤون      الخامسة ف 
 لالجئين الفلسطينيين فـي     لبارد حل سياسي للمشكلة القائمة في مخيم نهر ا        إلىآخر دعا هنية    

  . بتوفير الحماية لالجئين الفلسطينيين في المخيمطالبولبنان، 
  :أخبار الفضائيات العربية

،  العربية المبادرة التي طرحتها فرنسا لحل األزمة فـي لبنـان           أخبـار الفضائيات تناولت  *
ألطـراف السياسـية     ا  دعـا  ريوزير الخارجية الفرنسي برنار كوشن     أن   قناة الجزيرة فذكرت  

وممثلي المجتمع المدني في لبنان لحضور لقاء تستضيفه باريس بهدف استئناف الحوار بـين              
 أن الجيش اللبناني قصف مسلحين متحصـنين فـي          قناة العربية وأوردت  . األطراف اللبنانية 

يم مخيم نهر البارد لالجئين الفلسطينيين في شمال لبنان بعدما رفض المسلحون المطالب بتسـل             
 إمكانيـة اسـتئناف     إلى  لمح الفرنسي نيكوال ساركوزي   أن الرئيس    قناة العالم وقالت   .أنفسهم

شبكة  وذكرت   .االتصاالت بين بالده وسوريا، بعد ما كان قطعها الرئيس السابق جاك شيراك           
  تعـم أنمـن  حـذر   في العراق رايان كروكـر       األميركيالسفير  أن   ANBاألخبار العربية   
 أعضاء مجموعة من مشيرة إلى أن  منه،   األميركيةلبلد في حال انسحبت القوات      الفوضى هذا ا  

 اإلسـتراتيجية هاميلتون لتغييـر    - تبني تقرير بيكر   إلى يرمي   مجلس الشيوخ قدمت مشروعاً   
    . في العراقاألميركية

  :حوارات الفضائيات العربية*
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  ".   مساحات محرمة: "البرنامج. قناة الكوثر*
دة أن هنـاك حملـة إعالميـة متعـد         بق في البرلمان اللبناني   اس نائب   اعتبر ناصر قنديل،  *

 جزء من الحرب    ها معتبراً أن   على لبنان،  األطراف وضعت خطتها بعد عدوان تموز الماضي      
مذهبة  الهدف منها هو  إلى أنمشيراً، على انتصار تموز وهي حرب أميركية إسرائيلية عربية

 نجاحات في مناخات الضخ     تحقق و آخرت تلك الحملة في جزء وفشلت في        وقد نجح المقاومة،  
  .المذهبي

  لبناني... اتجاهحدث و

انشغلت الدوائر السياسية واإلعالمية اللبنانية باإلعالن عن الدعوة الفرنسية لعقد منتدى  حوار             
لسعودية  ا -لبناني في باريس، على خلفية تصريحات السفير اإليراني حول المساعي الفرنسية            

 اإليرانية للتوصل إلى حكومة وحدة وطنية في لبنان، وفي سياق هذه األجواء تناقلت بعض               -
الصحف معلومات عن التداول في أسماء المرشحين الرئاسيين المفترضين في خانة التوافـق             

 اإلقليمي، بحيث تكون المفاوضات المحتملة في بيروت أو فـي أي مكـان        –اللبناني والدولي   
  .صة للتباحث في صفقة شاملة تتضمن حكومة الوحدة واالستحقاق الرئاسي معاًآخر فر

 المواليـة   ط فاألوسـا  ي بيروت يشمل المواالة والمعارضـة،     الحذر إزاء المعلومات الرائجة ف    
 مع سوريا وأقلقها القرار الفرنسي الذي أعلنه سـاركوزي   يتخشى من مناخ التفاوض األميرك    

ق، بينما تورطت أطراف المواالة في مواقف شـديدة التطـرف         أمس بإعادة االتصال مع دمش    
بلغت أحياناً وفق بعض المعارضين، درجة تقديم المساندة السياسية والعمالنيـة واإلعالميـة             

 البيانوني وتحركه للعمل انطالقاً من األراضي اللبنانية إلى الداخل السـوري،            –لتجمع خدام   
د متطرفين سوريين في طـرابلس فـي عـداد          وهو ما نوهت به معلومات صحافية عن وجو       

أما في المعارضة فقد سجل تجاوب تام مع         . في أحداث الشمال األخيرة    ةالمجموعات المتورط 
المبادرات المتداولة يحيط به الحذر من عودة المواالة إلى لعبة تقطيع الوقت والمناورة، وسط              

لموالين مع متطلبات التسـوية     شعور بأن التوقيت األميركي هو الذي سيحدد مستوى تجاوب ا         
التي باتت بشبه إجماع دولي وإقليمي مبنية على مطلب المعارضة الرئيسي المتمثل بحكومـة              

  .الوحدة الوطنية، وربما تفتح أيضا باب النقاش حول االنتخابات النيابية المبكرة

  : الصحف اللبنانية*
ة المطروحة للخروج مـن     ركزت الصحف الصادرة اليوم في بيروت على الحلول السياسي        *

 الفرنسـي برنـار     وزير الخارجية  أن موفداً من قبل      صحيفة النهار ، فذكرت   األزمة اللبنانية 
  .  سياسي في فرنسا الشهر المقبل– بيروت اليوم تحضيراً لحوار أكاديمي ر سيصل إلىيكوشن

 شخصية  25 هم حوالى أن المدعوين اللبنانيين إلى الحوار في فرنسا         صحيفة األخبار وعلمت  
ـ  ونقلـت  ."يجب أن يكونوا مكلفين رسمياً من الجهات التي يمثلونها        "   عـن  حيفة السـفير  ص

بالنسبة لنا أي مبادرة تعرض علينا يجب أن        "قوله   شاهين شاهين    "فتح اإلسالم "المتحدث باسم   
، باب المعارك التي حصلت فـي طـرابلس  تنطلق من تشكيل لجنة تحقيق حيادية للنظر في أس  

  عـن  صحيفة الديار  ونقلت   ".من هو المعتدي، وعلى أثرها يتم التعاطي بشكل إيجابي        وتحديد  
 بصـدد تفخـيخ عـدد مـن         أنهم اعترفوا   اإلسالم عناصر من فتح     أربعة أنمصدر قضائي   

 جنوب لبنان حيث تقـوم بعـض المجموعـات          إلىالسيارات في منطقة الشمال ومن ثم نقلها         
رئيس  عن صحيفة المستقبل ونقلت  . سياحيةوأماكنلجنوب مقرات للقوات الدولية في ا بتفجير 

 تفاهم حول حكومة وحـدة      إلىأن نتوصل   "شدد على أهمية    انه  مجلس الوزراء فؤاد السنيورة     
 ألن المعارضة تقول بتغيير الحكومة لكنها فعليـاً         ،وطنية انطالقاً من توسيع الحكومة الحالية     

  ."الذي قامت عليه هذه الحكومةتغيير البيان الحكومي دون تريد توسيعها 
السياسية في الصحف اللبنانية بكيفية الخروج من األزمة الداخلية  المقاالت اهتمت*

عن مصادر دبلوماسية مطلعة في النهار صحيفة في روزانا بو منصف نقلت  ف،اللبنانية
 لدى علميروت أن وزير الخارجية االسباني أنجيل موراتينوس أبلغ نظيره السوري وليد المب

 بواقعية ألن ن تتعاطى سوريا مع المحكمة الدوليةبوجوب أ استقباله في مدريد قبل يومين،
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 .التعامل الموضوعي معها يساهم في التخفيف من الخسائر التي يمكن أن تمنى بها سوريا
 أن ترجمة خطوة وزير الخارجية الفرنسي برنار صحيفة األخباروكتب نقوال ناصيف في 

ن بيروت تنتظر االثنين المقبل على األرجح وصول دبلوماسي فرنسي مخضرم هي أكوشنير 
  فيثريا شاهين  ونقلت.راح وزير الخارجية موضع التنفيذفي مهمة عاجلة ترتبط بوضع اقت

عن مصادر دبلوماسية واسعة االطالع أن الجهد الفرنسي واآلخر السعودي،  صحيفة المستقبل
مشيرة إلى أن اني هو المدخل األساسي إلغالق بؤر التوتر، ينطلق من فكرة أن الوفاق اللبن

 يتقاطع مع موقف موسكو التي ترى أن الوحدة الوطنية هي السبيل الوحيد لمواجهة مختلف هذا
الصعوبات التي تدعو الفرقاء اإلقليميين إلى التنبه للمخاطر التي يحملها التصعيد ضد األمن 

  .واالستقرار في لبنان
  :ئي والمسموع في لبنانرات المراحو*
  ".حديث الساعة"برنامج . قناة المنار*
 أن تنظيم فتح اإلسالم يحمل أفكار القاعدة التـي       ماهر حمود إمام مسجد القدس    رأى الشيخ   *

تعاظمت جراء االحتالل األميركي للعراق، مشيراً إلى أن االنشقاقات اللبنانيـة والفلسـطينية             
 سـاعدت  لمواجهة الشيعة االستفادة من وجودها وتوجهاتها وبعض القوى اللبنانية التي حاولت  

 مخيم نهر البـارد     إلىالهدف من استدراج الجيش اللبناني       مشيراً إلى أن     ،على انفجار الوضع  
  .بعاد قائده العماد ميشال سليمان عن رئاسة الجمهوريةهو توريطه وإ

ش نمو حركـات    نطقة تعي  أن الم  للبرنامج نفسه  الديار   في صحيفة صحافي   منيرقال جوني   *
مشيراً إلى أن إحدى الشقق لفتح اإلسالم في طرابلس كانت مسجلة باسم أحـد              سنية متطرفة،   

 .الذين أطلقوا من موقوفي الضنية
  :أخبار المرئي في لبنان*
تناولت مقدمات نشرات أخبار المحطات اللبنانية الحلول السياسية المطروحة للخروج من           *

هاشـم  رئيس المجلس التنفيذي في حزب اهللا السـيد           أن قناة المنار  رت، فذك األزمة في لبنان  
الهمسات والرسائل التي تنقل، فإنه يبنى على األفعال وليس على          صفي الدين أكد انه أمام كل       

أن األنظار لـم تعـد       NTVمحطة الجديد    واعتبرت .الوعود لحّل األزمة السياسية الداخلية    
لسعودية والمصرية واألميركيـة، مشـيرة إلـى أن فرنسـا           مشدودة إلى مشاريع المبادرات ا    

 أن الهاجس األمني بقي الشـغل       NBNالشبكة الوطنية لإلعالم    وقالت   .أصبحت مركز الثقل  
وأوردت . ة مـع اسـتمرار التفجيـرات المتنقلـة        الشاغل لألجهزة األمنية والقضائية اللبناني    

الستخبارات الخارجيـة الفرنسـية     أنها علمت أن رئيس ا     LBCالمؤسسة اللبنانية لإلرسال    
السابق سيصل اليوم إلى بيروت، مشيرة إلى انه سيعقد سلسلة من اللقـاءات التمهيديـة مـع                 

 المستقبلوذكرت قناة . سياسيين لبنانيين من مختلف األطراف في السفارة الفرنسية في بيروت
  . موقوفا32ًأن عدد الموقوفين المدعى عليهم من عصابة العبسي للقضاء ارتفع إلى 

  
  
  
  
  


