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 األميركية المشتركة في    –اهتمت الصحف العربية واللبنانية اليوم بالمناورات اإلسرائيلية         
لنقب، وقرأت في أبعادها، وأشارت بعضها إلى ربطها باحتماالت شن هجمـات            صحراء ا 

علـى  " البـارد "أما لبنانياً فقد خيمت أجواء سخونة       . جوية على المنشآت النووية اإليرانية    
  .مجريات األحداث في ظل الحديث عن مبادرة فرنسية تطرح حلوالًُ لالزمة السياسية

  .عالم أوردتها وسائل اإلأخرىومواضيع .....                              

  اقليمي...حدث واتجاه

 الكالم عـن تمـايزات      ،المواقف الفرنسية الجديدة في لبنان والمنطقة أعادت بعد طول غياب         
 فرنسية في الشرق األوسط، وعلى الرغم من كون مبادرات باريس ما تـزال فـي     –أميركية  

راء إلى التمعن في خلفيات التمايز وآفاقه التي        طور يصح اعتباره تحضيرياً، يدعو بعض الخب      
  .ربما تذهب أبعد بكثير من الظاهر للعيان حتى الساعة

الرئيس ساركوزي شدد على الحقيقة المتوسطية لفرنسا وهذا بالتالي يؤكد أنه مدرك للتشـابك              
ة، الحيوي في حوض المتوسط، السيما على الصعيد األمني من خالل خبرته في وزارة الداخلي       

ويمكن سرد الكثير من الوقائع التاريخية عن انعكاسات خطيرة لكل خلل أمني فـي المنطقـة                
 والفرنسي خصوصاً، فقد عانت فرنسا مـن جميـع الظـواهر            يالعربية على الداخل األوروب   

العنفية التي نشأت في الشرق العربي طوال الستين عاما الماضية على هامش الصراع العربي              
كان العنف يومها ينطلق من  إيديولوجيات علمانية كالقومية أو الماركسـية،             اإلسرائيلي، و  –

وحتى حين نشأت ظاهرة عنفية أرمنية لم تكن فرنسا وأوروبا بمنأى عن تداعياتها، وهكذا هو               
  .الحال اليوم وبصورة أشمل مع شبكات العنف المنتمية إلى القاعدة أو المشابهة لها

ة على ضفاف األطلسي وعلى بعد آالف األميال عن المنطقة، فإنها           أما الواليات المتحدة الواقع   
ال تعيش التشابكات نفسها وهي تعتبر أنها محصنة بما يكفي من عوادم التسرب منذ أحـداث                

، وبينما تقتضي مصالح الواليات المتحدة بتبديد تمركز التشكيالت المتطرفة فـي            2001أيلول  
خالل انتشارها نحو بلدان أخرى ستكون مضطرة إلى        العراق لتخفيف الضغط على قواتها من       

، فإن فرنسا التي تقول مصادر دبلوماسية عليمـة أن          "الحرب على اإلرهاب  "السير في ركاب    
لديها من التقارير والمعلومات ما يكفي لتشخيص حقيقة انتشار المجموعات الشبكية المتشـددة             

عاملة ضمن اليونيفيل، وهذا الملف برمته   في لبنان، ترى في ذلك مصدراً للخطر على قواتها ال         
يحيي لدى اإلدارة الفرنسية مفكرة التعاون الواسع مع سوريا، خالل الثمانينات والتسعينات كما             

  .يعقب دبلوماسي لبناني سابق

  : الصحف العربية
 األميركية المشتركة والتي بـدأت      –تركزت اهتمامات الصحف على المناورات اإلسرائيلية       *

 أمس، وقرأت فيها احتماالت شن عملية مشتركة ضد المنشـآت النوويـة             ء النقب في صحرا 
اإليرانية، مشيرة إلى أن هذه المناورات جاءت بعد مشاورات مكثفة أجراها في واشنطن وزير       
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البريطانيـة  ' الصنداي تايمز'كشفت صحيفة  وفي هذا السياق  . النقل اإلسرائيلي شاؤول موفاز   
 شن أي عمليـة ضـد المنشـآت النوويـة      في حال  " منطقة الخليج  حرق"ـعن خطة إيرانية ل   

 علي شـمخاني  اإليراني  األميرالأطلقه الكالم الذي  اإلعالم وسائل   أوردت، في حين    اإليرانية
 إلىمشيرا   صواريخ بالده لن تستهدف فقط القواعد األميركية،         أنمستشار المرشد خامنئي من     

 هذا قد ال ينطبـق      أنات الكهرباء وغيرها، مضيفا      مصافي النفط ومحط   هدف أيضاً ت ستس أنها
 مجلس التعاون مثل الكويت     أعضاء بقية   ، بل يحتمل جر   ى الدول الحاضنة لقواعد أميركية    عل

 أميركـا سـتندهش مـن    ، موضحاً أن "المحرقة"والسعودية ودولة اإلمارات إلى سيناريوهات      
قوة حزب اهللا فـي حـرب صـيف          من   إسرائيلالمقدرات العسكرية اإليرانية، كما اندهشت      

2006.  
عن من وصفتهم بالخبراء االستراتيجيين قولهم بأن علينـا أن           نقلت صحيفة القبس الكويتية   *

 ، مشيرين إلى أن لهـا     إحدى القوى السياسية اإلقليمية الفاعلة في المنطقة      هي  إيران  نسلّم بأن   
 تحقق لهـا هـذه المصـالح    أهدافها ومصالحها ومن الطبيعي أن تسعى المتالك األدوات التي 

 أن لديها تطلعات إقليميـة     يبدو من متابعة السياسة الخارجية إليران        ، موضحين انه  واألهداف
، زيادة دورها في المنطقة وهو ما يتم على حساب متطلبات األمن القومي العربي            تسعى إلى   و

اجهـة اإليرانيـة    ينقل منطقة الشرق األوسط بأكملها  في ظل المو        س الفتين إلى أن هذا الدور    
   .األميركية إلى مستوى التوتر وتهديد االستقرار

انه يبدو الفتا ومثيراً الغموض الذي يلف " رأينا"اعتبرت صحيفة الرأي األردنية ضمن زاوية *
تضارب المواقف والتصريحات المرتبطة بالملفات التي مـا تـزال تـراوح            المنطقة في ظل    

 ما هي عليه اآلن من تعقيد        تصل إلى  أنفلسطينية ال يعقل    مشيرة إلى أن في القضية ال     ،  مكانها
  الضفة الغربية وقطاع غـزة     ألراضي إسرائيل عقود مضت على احتالل      أربعةمتواصل منذ   

 األوضـاع  أما في الملف اللبنـاني فـرأت أن       . ورفضها االنسحاب ووضع حد لهذا االحتالل     
افق اللبنانيون على صيغة مقبولـة لـدى         لم يتو  إذاالمتفجرة في لبنان تنذر بمزيد من التدهور        

 إلى فتيل االحتقان واحتماالت االنزالق األولى تنزع في الدرجة ، ورأت أن هذه الصيغةالجميع
 األمـور  وإعادةتسمح للحكومة اللبنانية بضبط الفلتان األمني       بالتالي  فوضى وحروب أهلية و   

  . نصابهاإلى
 أن الخبراء العسـكريين والمحللـين       األهرام في زاوية رأي      المصرية رأت صحيفة األهرام  *

السياسيين يجمعون على أن المشروع األميركي في العراق فشل فشال ذريعاً، مشيرة إلى تعبير     
هو اإلفالت من   من العراق    أمريكا   ه ما يمكن أن تحقق     أن األمريكي ريكاردو سانشيز  الجنرال  
 من موجات التفجيرات واالشتباكات     ، موضحة انه ليس أدل على انهيار ذلك المشروع         الهزيمة
 أن الخطة األمنيـة     ، ورأت  المتالحقة التي ال يوجد أي مؤشر علي إمكان التصدي لها         اليومية  

 الماضي باسم فرض القانون فـي       شباطالجديدة التي تطبقها السلطات العراقية واألمريكية منذ        
   .  بغداد وضواحيها لم تحقق أهدافها

" إسـرائيلية " منـاورات جويـة       أن  على صفحتها األولى   يةإلماراتأوردت صحيفة الخليج ا   *
 األمريكيةبضرب القواعد التي هددت من جهتها إيران منها  والهدف ،في النقبتجري أمريكية 

المحللين يعتقدون بأن منشآت    بأن   " رويترز"ونقلت الصحيفة عن وكالة     . إذا تعرضت لهجوم  
مـا  " إسـرائيل " بعضاً ومحصنة، وبعيدة عن مرمى       إيران النووية متعددة وبعيدة عن بعضها     

 ونقلت الصحيفة عن آلون بن ديفيـد        . أن تهاجمها بمفردها   )إسرائيل(عليها  يجعل من المتعذر    
األمريكية  - "اإلسرائيلية" المناورات الجوية اعتباره أن "جينس" لدى نشرة    "اإلسرائيلي" المحلل
،  تعزز تعاونها العسكري مع دول أجنبية صديقة        أخذت في اآلونة األخيرة    "إسرائيل "تثبت أن 

تحالفات وليس العمـل    ال أدركت أن طريقة العمل الناجحة هي في إطار          "إسرائيل"موضحاً أن   
  .المنفرد

  :أخبار الفضائيات العربية
 العربية على دخول االشتباكات في مخيم نهر البارد بين الجيش           أخبـار الفضائيات ركزت  *

 تح اإلسالم أسبوعها الرابع على التوالي دون وجود أي حّل لتلك األزمة،اللبناني ومجموعة ف
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أن تكـون   نفيـه   شاهين الشامي   " فتح اإلسالم " القائد الميداني لجماعة      عن قناة العربية فنقلت  
 تنظـيم  أن موضحاً ،عين علق في لبنان في منطقة   الجماعة هي من يقف وراء تفجير حافلتين        

 قناة الجزيرة وذكرت   .اللبنانيفي معركته ضد الجيش     " فتح اإلسالم "نضم إلى   إ" فتح عرفات "
ز التنفيذ بعد انقضاء المهملة التي       حي دخلقرار إنشاء المحكمة الدولية لقتلة رفيق الحريري        أن  

 اإليرانـي الـرئيس   أن قناة العالموقالت .  لتوافق األطراف اللبنانية عليه 1757حددها القرار   
 العاصـمة   إلـى ي نجاد الرئيس التقى النيكاراغوي دانيال اورتيغا الذي وصـل           محمود احمد 

شبكة األخبـار العربيـة     وذكرت   .اإليرانيينفي زيارة يلتقي خاللها كبار المسؤولين       طهران  
ANBANBANBANB   تقدم حزب الـرئيس  أظهرت في االنتخابات الفرنسية  األصوات لفرز   األوليةالنتائج  أن 

ز يشكك في نية دمشق تبيري  وزير الدفاع االسرائيلي عمير أنةقناة الحر وأوردت  . ساركوزي
 . التباحث سرا مـع سـوريا       عن  موفاز  وزير النقل شاؤول   أعلن مفاوضات سالم فيما     إجراء
 طـائرات حربيـة     قولهـا أن   فلسـطينية    وأمنية مصادر طبية    عنالفضائية السورية   ونقلت  

 عن جرح فلسطينيين واسـتهدفت      رتأسف شنت ثالث غارات جوية على مدينة غزة         إسرائيلية
 .اإلسالميمكاتب لحركة الجهاد 

  :حوارات الفضائيات العربية*
  .            )أمس األول("ما وراء الخبر : " البرنامج. قناة الجزيـرة*

 المشكلة في المملكة العربية  أن)لندن(اعتبرت مضاوي طالل الرشيد، أستاذة علم االجتماع 
في عدم وجود فصل بين المال العام والمال الخاص خاصة لدى األمراء، السعودية تتلخص 
هي من الصفقات الكبيرة التي تتم بسرية تامة وتشوبها عالمات " اليمامة"موضحة أن صفقة 

االستفهام منذ بدايتها، الفتة إلى أن  نفي بندر بن سلطان عالقته بها لن يقدم ولن يؤخر ألن 
 يقبل هكذا صفقات سرية مشبوهة، كاشفة عن أن األمراء في المملكة الرأي العام البريطاني ال

ينفعون وينتفعون عن طريق هذه الصفقات ألنها وسيلة فعالة لتصدير األموال المنهوبة من 
 .المملكة إلى الخارج ثم تدخل بطريقة ثانية إلى السعودية وتوزع عليهم

  لبناني... حدث و اتجاه

إعالميا في لبنان على تأكيد حقيقة أن حكومة الوحـدة الوطنيـة            أجمعت المعلومات المتداولة    
باتت هي محور التحركات والمبادرات التي تمتد على قوس االتصاالت السياسية والدبلوماسية            
العربية والدولية، السيما بعد الدخول الفرنسي النشط على خطوط األزمة اللبنانية مع زيـارة              

  .ر لقاءاته أمس بزيارة إلى الرئيس نبيه بريالسفير جان كلود كوسران الذي باش
في المواقف السياسية المعلنة ظهرت تحفظات على موضوع الحكومة فـي أوسـاط مواليـة               
متعددة، السيما في جناحي رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط وقائد القوات اللبنانيـة         

تحفظ بالدعوة إلى ضرورة الربط     سمير جعجع، وقد شرح نواب من هذين الفريقين الموقف الم         
بين التفاهم على الحكومة وموضع االستحقاق الرئاسي، باإلضافة إلى اشتراط وضع برنـامج             
للحكومة قبل تشكيلها، على الرغم من وجود معلومات متداولة حول موافقة المعارضة علـى              

ـ             تقالة الحكومـة   التجاوب مع الطرح القائل بتوسيع حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بدال من اس
  .الحالية المتنازع في شرعيتها

المعارضة عبرت عن خشيتها من العودة إلى تقاسم األدوار لتمييع التسويات واللعـب علـى               
عامل الوقت في التعامل مع اإلشارات اإليجابية المنقولة عن أجواء رئيس تكتـل المسـتقبل               

  .شارات معاكسة تماماالنائب سعد الحريري بينما حليفاه يعممان كل من مواقعه إ
في الكواليس السياسية ثمة من يجزم بأن السفير األميركي  جيفري فيلتمان نقل تحـذيراً إلـى       

  :المواالة من ثالثة بنود
القبول العلني بمبدأ حكومة الوحدة سيسمح ألمين عام حزب اهللا السيد حسن نصراهللا أن يخرج               

  .عدتكم بالنصر سابقاًكما و: ليخاطب جمهور المعارضة بعبارته الشهيرة
 .يجب اعتبار وجود السنيورة على رأس الحكومة أمراً غير خاضع للنقاش والمساومة
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ضرورة اإلصرار على تفاهمات سياسية مسبقة تخفف من وطأة استثمار المعارضة لمكسـب             
  .إحياء البيان الوزاري الذي يكرس اإلقرار بشرعية المقاومة وسالحها

  
  
  : الصحف اللبنانية*
 جان كلود ركزت أخبار الصحف الصادرة في بيروت اليوم على زيارة الموفد الفرنسي*

أوساط قريبة من الرئيس بري ترحيبه  عن صحيفة األخبارنقلت ف ،إلى بيروتكوسران 
كسر الجليد بين " وخصوصاً أنها ستساهم في ،"إذا لم تنفع، فلن تضر"بالمبادرة الفرنسية التي 

 نتائج التحقيقات أن صحيفة النهار وذكرت ." طاولة الحوارإلىإعادتهم األفرقاء اللبنانيين و
 تكشف ضخامة حجم أنشأنها   المقبلة ومناأليامالتي تجرى مع عشرات الموقوفين ستعلن في 

تعطيل   أنصحيفة السفيرواعتبرت .  للبنان انطالقا من نهر الباردالمخطط الذي كان معداً
، مشيرة إلى أن الرئيس أمين  ويطلق الدعوات التقسيميةبناني اللالحل السياسي يرهق الجيش

 الذي يجري في ن أصحيفة الديار وأوردت .الجميل يستعيد خطاب األمن الذاتي المسيحي
اللبناني، حيث يخسر الجيش في كل  مخيم نهر البارد بات في واقعه حرب استنزاف للجيش 

 صحيفة المستقبلوذكرت  ."حرب شوارع" أنهايوم شهداء وجرحى في معارك يمكن القول 
ستضم أربعة قضاة لبنانيين، في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري أن المحكمة الدولية 

  .واحد للبداية وثالثة لالستئناف
  :رات المرئي والمسموع في لبناناحو*

  ."البعد اآلخر"البرنامج  . NBNالشبكة الوطنية لإلرسال 
انه منذ بداية المعارك في مخيم نهر البارد بين          السابقوالنائب   الوزير،  اعتبر ميشال سماحة  

لبنانية ضد الفلسطينيين، معتبراً انه إذا " شوفينية"نشأت " فتح اإلسالم"الجيش اللبناني ومجموعة 
اقم خطر المنظمات اإلرهابية وسيؤدي إلى التوطين وهـذا مـا           فن ت ة جذرياً فإ  لم تحل المشكل  
  .يجب أن نعالجه

   المرئي في لبنانأخبار*
 المطروحة للخروج من األزمة المبادرة الفرنسيةتناولت مقدمات نشرات المحطات اللبنانية *

 الخبير فـي  تجلت بزيارة  التي الحركة الدبلوماسية الفرنسية   أن    قناة المنار  ، فاعتبرت اللبنانية
 تزامنت مع    قد ، لبنان  إلى شؤون الشرق األوسط السفير السابق في سوريا جان كلود كوسران         

 المحكمة ذات الطابع الدولي بتوافق لبناني       إلقرار الدولي   األمنختام المهلة التي منحها مجلس      
أن الحركة الفرنسية المستجدة قـد       NBNالشبكة الوطنية لإلرسال    ورأت  . أمسوالتي انتهت   

ؤيد التي تناقضت مواقف أقطابها بين م      و تعرضت لبعض القنص من قبل فرقاء فريق السلطة       
الخسائر في صفوف الجـيش      أن   NTVمحطة الجديد   ورأت  . للدعوة الفرنسية ومتحفظ عنها   

 مشيرة إلـى مـا اعتبرتـه      اللبناني طرحت أسئلة عدة عن خطة خطرة يتعرض لها الجيش،           
.  قال السيد نصر اهللا يومها انه خـط احمـر وكـذلك المخيمـات               عندما حرصاً على الجيش  

 أن الالفت سياسياً هو ما قاله الداعية فتحي يكـن           LBCرسال  المؤسسة اللبنانية لإل  واعتبرت  
أن الجميع في مأزق ألن القيادة الدولية لتنظيم القاعدة وضعت يدها على الملف وتـرفض               من  

فترض أن تبـدأ اإلجـراءات      انه من الم   قناة المستقبل وذكرت  . اإلسالماستسالم عناصر فتح    
  .ضية اغتيال الرئيس رفيق الحريريالهادفة إلى تشكيل المحكمة الدولية في ق

  
  
  
  
  


