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لم تبتعد الصحف العربية واللبنانية الصادرة اليوم عن الوضع السائد في لبنان، وذلك مع               
 نهـر    في مخيم  ه التي يخوضها  معارك في   الشهداء في صفوف الجيش اللبناني    ارتفاع عدد   
 األميركية  –عربياً، ما زال صدى المناورات االسرائيلية       . مجموعة فتح اإلسالم  البارد مع   

  .المنشآت النووية اإليرانية شن حرب على إمكانيةفي صحراء النقب محط تساؤالت حول 
ول وسائل اإلعالم خصوصاً في ظل األحداث الدامية        ولم يغب الحدث الفلسطيني عن متنا     

  .التي تعيشها غزة
  .عالم أوردتها وسائل اإلأخرىومواضيع .....                              

  اقليمي...حدث واتجاه

التزامن بين الحملة العسكرية التي تشنها قوات االحتالل اإلسرائيلية في الضفة وغزة، وبـين              
 يعبر بدقة عن الخطة المحكمة التي نسقها الجانبان األميركـي واإلسـرائيلي      االقتتال الداخلي، 

بهدف اإلطباق على المقاومة الفلسطينية بمساعدة واضحة من بعض األجهزة العربيـة التـي              
  .ترتبط  بتعاون وثيق مع الجانبين األميركي واإلسرائيلي

 الرغم من وجود جهـة فلسـطينية        لكن المفارقة المحيرة التي تقلق اإلسرائيليين، هي أنه على        
تشارك بصورة أو بأخرى في استهداف فصائل المقاومة، وعلى الرغم من التنسيق المخابراتي           
المتعدد األطراف، فإن المقاومة الفلسطينية تواصل إطالق الصواريخ وتوسـع مـن نطـاق              

  .عملياتها بل وقامت بمحاولة أسر جديدة لجنود االحتالل
إسرائيل يتواصل، ولكن تورط بعض األطراف العربيـة والفلسـطينية          الكالم عن الفشل في     

يتواصل أيضاً، ومعه تتركز األنظار على معاناة المواطنين الفلسطينيين تحت االحتالل حيـث            
تتوسع عمليات القتل واالعتقاالت الجماعية والحصار المضروب على مقومات الحيـاة فـي             

 مكاناً على جدول أعمال ما يسـمى بـالمجتمع          الضفة وغزة، وهي مظاهر يومية ال تجد لها       
 . الدولي

  : الصحف العربية
 مدير مركز دراسات السالم والحرية     مقاالً لـ ايفان ايالند      نشرت صحيفة الخليج اإلماراتية   *

الفائز األكبر بغنائم الغـزو األمريكـي المرتبـك للعـراق           اعتبر فيه أن    في معهد االندبندنت    
الواليات المتحدة  ، مشيرا إلى أن احتالل      إيران م لهذا البلد يكاد يكون    واحتاللها األخرق المأزو  

 أن إدارة بوش تأبى على ما يبدو إال أن تجزل           موضحاًللعراق أثلج صدر إيران وأقر عينها،       
إليران العطاء وتجزيها أوفى الجزاء، ويبدو أن عشق اإلدارة األمريكية لألضواء وانبهارهـا             

 العامة قد قاداها إلى حتفها إعالمياً هذه المرة، فخسرت الجولة من حيث             الشديد بلعبة العالقات  
تاقت إلى كسبها، وبرز مرة أخرى إخفاقها العسكري والسياسي في لحظة تاريخيـة حاسـمة               

  . نائبه ديك تشينيأداء، وذلك من خالل بالغة الحساسية
وأميركا كشـفتا عـن      إسرائيل   أن في زاوية رأي األهرام      ذكرت صحيفة األهرام المصرية   *

الداللـة   أنمشيرة إلى   .  ملفها النووي  أزمة بسبب   إيرانمخططاتهما الحتماالت المواجهة مع     
فـي أنهـا تـأتي عقـب        تبرز  العسكرية واألهمية السياسية لهذه المناورات الجوية المشتركة        

ال شاؤول   األمريكية التي جرت في واشنطن بين الجنر       -  المحادثات االستراتيجية االسرائيلية  
وكونـدوليزا رايـس وزيـر      ،    ووزير النقل الحـالي    ، السابق اإلسرائيليموفاز وزير الدفاع    
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 الفتا إلـى     . اإليرانيالمباحثات تركزت حول التهديد النووي      ، موضحاً أن     األمريكيةالخارجية  
اسـي   احتمال انسداد األفق الدبلوم    ىإلأدى   اإليراني مسار الملف النووي     ى هذا التطور عل   أن

  .ً  سلميااألزمة حل إلمكان
وزير الدفاع والداخلية الكويتي الشـيخ جـابر المبـارك           أن   ذكرت صحيفة الشرق األوسط   *

.  أعلن أن الكويت لن تسمح للواليات المتحدة باستخدام أراضيها لشن هجوم على إيرانالصباح
نصب نائب رئيس    الشيخ جابر الذي يشغل م     ونقلت الصحيفة عن وكالة الصحافة الفرنسية أن      

 وان طلبت، لن نسمح ألي احـد باسـتخدام        ذلك من الكويت    لم تطلب  أميركا إن"ال  الوزراء ق 
 قالـت انـه      جديـداً   صناعياً  قمراً أطلقت إنها أمس   إسرائيل أعلنت أخرىمن جهة    ."أراضينا

  .تحدة على نحو ينافس قدرات الواليات الم"وإيرانسورية " مثل ألعداءسيتيح لها مراقبة دقيقة 
 أن المناورات التي بدأها سالح الجو اإلسرائيلي واألمريكي في صحراء           رأت صحيفة الوطن  *

 مخـاوف    تثيـر  التي تحشدها أمريكا في مياه الخليج،     النقب، إضافة إلى التعزيزات العسكرية      
كبيرة من أنه يجري التحضير بشكل فعلي لشن عمل عسكري كبير ضد إيران علـى خلفيـة                 

 وموضحةإشعال حريق جديد هذه المرة سيفجر المنطقة برمتها،          معتبرة ان    .ويبرنامجها النو 
أن النتائج التي يمكن أن تترتب على تنفيذ مثل هذا السيناريو المرعب ال يمكـن التنبـؤ بهـا          

  .وستطال النيران هذه المرة العالم أجمع ولن تستثني أحدا
نة غزة الفلسطينية بين مسلحين      أن حرب شوارع تعيشها مدي     أوردت صحيفة القدس العربي   *

من حركة فتح وحماس والقوى األمنية الموالية لكل منهما، وأشارت إلى أن هذه الحرب خلفت               
ركة فتح شمال    قتيالً، من بينهم  قائد كتائب شهداء األقصى التابعة لح          12في آخر محصلة لها     

  . كثيف إطالق نار ى رئاسة الوزراء قد تعرض إلوذكرت أن مبنى. قطاع غزة
  :أخبار الفضائيات العربية*
 شمال لبنـان بعـد      -تناولت أخبار الفضائيات العربية الوضع السائد في مخيم نهر البارد           *

 جراء االشتباكات بينه وبين مجموعة فـتح  ارتفاع عدد القتلى في الجيش في الجيش اللبناني      
اني قتال وأصـيب ثالـث       أن مسعفين من الصليب األحمر اللبن      فذكرت قناة الجزيرة  اإلسالم،  

عضو رابطة علماء فلسطين الشيخ محمد الحاج عند المدخل بجروح خطيرة، مشيرة إلى جرح  
قالت قنـاة    وفي الملف الفلسطيني     .الشمالي لمخيم نهر البارد في ظروف لم تتضح مالبساتها        

ما أدى  على مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني في قطاع غزة م         أن مسلحين أطلقوا النار      العربية
قنـاة  وذكرت  .إلى فض اجتماع للحكومة بعد ساعات قليلة من هدنة بين حركتي فتح وحماس          

 في العراق، ثالثة منهم بهجمات قرب الديوانية ومعارك في  قتلوا ستة جنود أميركيينأن العالم
 حـزب نيكـوال     أن ANBشبكة األخبار العربيـة      وقالت   .جنوب العاصمة بغداد وفي ديالى    

المرتبة األولى في الدورة األولى من االنتخابات التشريعية التي         ئيس فرنسا احتل     ر ساركوزي
  .اجرت األحد في فرنس

  :حوارات الفضائيات العربية*
  ".                 دائرة الحدث: "البرنامج. الفضائية السورية*
في مخيم نهر  أن الحرب )بيروت( تحرير صحيفة الديار اللبنانية ، رئيسأيوباعتبر شارل *

توريط   إلى أن عبثية، مشيراً حربالبارد بين الجيش اللبناني ومجموعة فتح اإلسالم هي
موضحاً أن على الجيش حدث عبر مجلس الوزراء الذي اجتمع وطلب منه الحسم العسكري، 
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  لبناني... حدث و اتجاه

 يتصـدر االهتمـام     1559البيان الرئاسي الصادر عن مجلس األمن الدولي حـول القـرار            
اإلعالمي والسياسي في لبنان وقد أبدت مصادر المواالة ارتياحها لما جاء فيه حول ما اعتبره               

 السورية مسـتخدماً    –تقرير الوفد الدولي تيري رود الرسن تدفقاً للسالح من الحدود اللبنانية            
 التي درج على تعميمها أقطاب المواالة اللبنانيون والسيما منهم كـل مـن وليـد                التوصيفات

  .جنبالط وسمير جعجع وسعد الحريري
قيادي بارز في المعارضة اللبنانية يلفت االنتباه إلى التزامن بين البيـان الرئاسـي والحملـة                

سانة حزب اهللا من    اإلسرائيلية التي تركزت حول العنوان نفسه حيث تحدثت عن إعادة بناء تر           
الصواريخ بعد حرب تموز بفضل شحنات قادمة عبر الحدود اللبنانية السورية، ويلفت القيادي             
البارز إلى أن الجوهري في التحركات األميركية والدولية كان وما يزال وسيبقى هو ضـرب               

  .المقاومة اللبنانية والحد من قوتها لحساب إسرائيل
 السورية  –نطن قبل سنوات يقول أن موضوع الحدود اللبنانية         سفير لبناني سابق عمل في واش     

يتصدر جدول األعمال األميركي في لبنان، وهو يشدد على ضرورة النظر بجدية إلـى هـذا                
الملف وما يمكن أن يحضر في مجلس األمن الدولي بشأنه، سواء صحت الروايات الصحافية              

ان بطريق بري يمر في الجوالن المحتـل        المتداولة في بيروت عن مشروع تطبيعي لربط لبن       
بديال عن المعابر السورية التقليدية، أو بدافع الضغط العام الذي يمارسه األميركيـون لبنـاء               
السقف األكثر مالءمة للمفاوضات مع سوريا والتي ما تزال في أول الطريق وتتطلب تجميـع               

  .حد اهم محاورهااألوراق التي يشكل موضوع الحدود وعالقة سوريا بحزب اهللا أ
إنه الملف الذي يكشف حقيقة شبكة الرسن فـي النـادي السياسـي             : القيادي المعارض يقول  

اللبناني وهي تضم زعماء ووزراء ونواباً وإعالميين وقد جرى بناؤها لخدمـة خطـة الثـأر            
، إنها مجدداً معركة إسرائيلية يخوضها بالوكالـة حلـف متعـدد            2000اإلسرائيلية منذ العام    

  .جنسيات يبدأ في واشنطن وتمتد أذنابه بكل أسف إلى بيروتال

  :رات المرئي والمسموع في لبناناحو*
  .البرنامج المسائية. NBN رسالالشبكة الوطنية لإل

أن هناك تحوالً في السياسة الفرنسية وترجم ذلك باحتضان فرنسا لكـل            قال النائب نبيل نقوال     
العالقة اللبنانية الفرنسـية    ان  لى أن هذا التحول ايجابي و     الفرقاء اللبنانيين في باريس، مشيرا إ     

  موضحاً أن هذه العالقة كانت شخصية وانفتحت اليوم على الجميـع، الفتـا إلـى أن                ،تتغير
 الجيش فـي    امشكلة ليست في رئاسة الجمهورية بل في الوحدة الوطنية المهددة بعد أن زجو            ال

  .معركة ليست له
  ". قوسينبين" برنامج. قناة المنار*
ال يمكن أن    آذار، موضحاً انه     14انه هناك تناقضا في مواقف       قال النائب علي حسن خليل    *

دوار  أنها تقـوم بتوزيـع لـأل   تعاطينا بسوء نية فيظهرنقارب هذه المواقف إال بتناقضها وإذا    
إلى حكومة وحـدة    ونحن بانتظار مبادرة موحدة، الفتا إلى أن ما يهم المعارضة هو الوصول             

ما نسمعه اآلن عـن      ، مشيراً إلى أن   طنية وان يكون هناك التزام بالبيان الوزاري وعناوينه       و
  .عدم استقالة الحكومة قبل االتفاق على البرنامج كالم ويجعل الحلول مستحيلة

 ان المفاوضات مع الرئيس نبيه بـري        قال سمير الجسر، النائب عن كتلة المستقبل النيابية       *
 بد من االتفاق على برنامج للحكومة وعملها قبل الدخول في عمليـة             قطعت شوطا كبيرا وال   

 .التغيير والدخول في المجهول
  
  الصحف اللبنانية*

 في نهر البارد، أحداثركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم في بيروت على ما يدور من 
 أن صحيفة النهار تفقال مشيرة إلى تفاقم األزمة بعد اشتداد المعارك وغياب الحلول السياسية،

التهامات  جولة من اآثار وإصابته، قد النار على الوسيط الفلسطيني الشيخ محمد الحاج إطالق
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أن كل وذكرت الصحيفة .  قتيالً من المسلحين14، مشيرة إلى سقوط بين الفصائل الفلسطينية
، الذي 1757رار تهما في تنفيذ الق في اجراءأمس المتحدة شرعتا واألمممن الحكومة اللبنانية 

    .ستنشأ بموجبه المحكمة ذات الطابع الدولي
  أخبار المرئي في لبنان*
تناولت مقدمات نشرات أخبار المحطات اللبنانية استمرار االشتباكات بين الجيش اللبناني *

 أن الصورة العسكرية في LBCالمؤسسة اللبنانية لإلرسال   ورأت ومجموعة فتح اإلسالم،
د مشوشة، موضحة أن المشكلة لم تعد تنظيم فتح اإلسالم فقط بل أن نوعية مخيم نهر البار

األسلحة المستخدمة وكثافة النيران أحيانا تثبت أن فصائل فلسطينية أخرى تقاتل إلى جانب فتح 
 أن أزمة نهر NBN رسالالشبكة الوطنية لإلواعتبرت . اإلسالم أو توفر الدعم اللوجستي لها

لى تخوم المخيم واالتصاالت والوساطات، خصوصاً أن الوسيط نفسه البارد تبقى عالقة ع
أن  قناة المستقبلواعتبرت . الشيخ محمد الحاج لم ينج من إطالق النار حيث أصيب في قدميه

وحدات الجيش أحرزت تقدماً جديداً في نهر البارد وفجرت منزل زعيم العصابة شاكر 
 عن قناة المناروتساءلت .  كبيرة من الوثائقالعبسي، مشيرة إلى أنها صادرت منه كميات

 بيروت في ضوء الكالم إلىن كلود كوسران االتي سيخرج بها الموفد الفرنسي جالحصيلة 
 مبادرة بالده بسيطة وواضحة، أن موضحةالمتعدد التفسيرات الذي يسمعه من فريق السلطة، 

  .ما بينهم كما قال اليوم الثقة فيإعادة مساعدة االفرقاء اللبنانيين على إلىوتهدف 
  
  


