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 ــــــــــ
  

 ىتوزعت اهتمامات وسائل اإلعالم بين ما هو محلي تمثل بزيارة عمرو موسـى غـال               
بي في محاولة إليجاد حلول لالزمة المستعصية لالزمـة فـي           بيروت على رأس وفد عر    

لبنان، وما هو إقليمي تناول تداعيات تشكيل حكومة الطوارئ الفلسطينية واألزمة الناشئة            
عنها، إضافة إلى األنباء التي تحدثت عن صفقات سالح متطورة إلى كـل مـن سـوريا                 

  .وإيران ما أثار حفيظة إسرائيل ودول الغرب
  .عالم أوردتها وسائل اإلأخرىومواضيع .....                              

  إقليمي...حدث واتجاه

ذهبت بعض وسائل اإلعالم العربية في معاينة الحدث الفلسطيني إلى تبني وصـف وزيـرة               
الخارجية األميركية للصراع بين حماس وجهاز أمن دحالن بنموذج التناقض بـين اإلعتـدال              

وجدت رايس تجسيداً جديداً لوحدة     : مصدر عربي واسع اإلطالع بالقول    والتطرف، بينما علق    
القياس التي طرحتها في حرب تموز من العام الماضي كأساس لتفسير الصراعات السياسـية              
والعسكرية في المنطقة، فيومها قالت أن الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان هي مخـاض               

 بالقول إن الصراع في المنطقة هـو صـراع بـين            الوالدة لشرق أوسط جديد، ثم أتبعت ذلك      
التطرف واالعتدال، ومرجعية رايس في التصنيف غنية عن البيان، فهي أعلنت عن سـعيها              
صراحة إلى إقامة حلف بين بعض الدول العربية وإسرائيل في مجابهة المقاومـات العربيـة               

ان تمـوز وتتماتهـا     والحكومات الممانعة في المنطقة، وهذا ما كانت خريطة تحضير عـدو          
الميدانية أول تعبيراته العملية التي تبعتها سلسلة لقاءات مجموعة رايس التي نسـقها إليـوت               

 والتحضير لغزو عسكري واسع سيبلغ ذروته       واالقتصاديخنق غزة بالحصار المالي      .آبرامز
تـدلين  المع"في أسبوعين من اآلن، وإغداق سالح الحرب األهلية وأموالها تحت عنوان دعـم              

بزعامة عباس ودحالن وفياض، هي وصفة رايس، ولكن السؤال أي حـق مـن             " الفلسطينيين
الحقوق الفلسطينية سوف يسمح اإلسرائيليون أو األميركيون للجانب الفلسطيني الذي يدعمونه           
بأن يكتسب شرف الحصول عليه؟ فتلك هي العبرة التي سقط بها اتفـاق أوسـلو والطبعـات                 

 الطريق وذلك هو بالذات ما أخذ الشعب الفلسطيني إلى خيار المقاومة التي ما المتتالية لخارطة
  تزال غالبة داخل القاعدة الفتحاوية نفسها، فهل تنجح الوصفة الجديدة للسيدة الدكتورة؟ 

  :الصحف العالمية*
ورئيس الـوزراء اإلسـرائيلي     نقلت الوكاالت العالمية عن الرئيس األميركي جورج بوش         *

وكشف . دعمهما للرئيس الفلسطيني محمود عباس وحكومة الطوارئ      تأيدهما و  ولمرتايهود أ 
 مشتركة لمكافحـة    إستراتيجيةبوش عن أنه ورئيس الوزراء اإلسرائيلي يعمالن على صياغة          

مستمران في تأييد التوصـل إلـى حـل         "ما  نه، مضيفاً أ  "بالمتطرفين في القطاع  "من وصفهم   
، "علـى غـزة   ) حماس(يقوم على وجود دولتين برغم سيطرة       للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي    

أكد من جانبه   و. "إقامة دولة فلسطينية بجوار إسرائيل شرط أن تتمتع باألمن        " وأكد بوش تأيده  
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بشأن دولة  ) أبو مازن (رغبته في تمهيد األرض الستئناف مفاوضات جادة مع         "أولمرت على   
 الفلسطينية حداً لتحركات المتشددين وتقـيم       تضع السلطة " على ضرورة أن     اًشددم،  "فلسطينية

  . "إدارة أكثر مصداقية وأكثر جدية
أن الحكومة الصينية تخطط للبدء في تصدير طـائرات          "يديعوت احرونوت "ذكرت صحيفة   *

ونقلت  .، وأن اإليرانيين معنيون بشراء هذا النوع من الطائرات        "10 -جي"حربية من طراز    
مبنية على أساس الطائرة    " 10 -جي"إن الطائرة الحربية    قولها   مصادر خارجية    الصحيفة عن 

، التي توقفت إسرائيل عن تطويرها وبرمجتها قبل عشرين عامـاً،           "الفي"الحربية اإلسرائيلية   
قالت للصحيفة  مصادر فرنسية   ، في حين أن     بعدما تعرضت لضغوط من قبل الواليات المتحدة      

وأشارت الصحيفة   ".اًب لإلسرائيليين ألم رأس كبير    سيسب"أن تصدير هذا النوع من الطائرات       
ن لدفع مبالغ طائلة مقابل منظومات عسكرية وتكنولوجية لتحسـين          ي مستعد إلى أن اإليرانيين  

  .تحصين مفاعلهم النوويو
 أردبيلـي  عن حسين كاظم بور      اإليرانية" شرق"اهتمت الوكاالت العالمية بما نقلته صحيفة       *

، الذي قـال إن إيـران ال تسـتبعد          )أوبك(ظمة الدول المصدرة للنفط     السفير اإليراني لدى من   
استخدام النفط كأداة للمواجهة فيما لو لجأت الواليات المتحدة للخيار العسكري بسبب المسـألة              

 مئـة  إلـى   الواحـد النفطأن يصل سعر برميل  متوقعاً". خط أحمر"النووية، واصفاً ذلك بأنه   
ـ عمدت إيران إلى    ما  ، إذا   "على األقل "دوالر    مليون برميل التـي تـزود بهـا         2.5سحب ال

 الواليات  إلى ستكون مستعدة لتصدير النفط      الجمهورية اإلسالمية  أن   ، الفتاً إلى  األسواق يومياً 
  .عليهاالمتحدة إذا رفعت واشنطن الحظر المفروض 

  : الصحف العربية*
ألمين العام لجامعـة الـدول      لى به ا  تناولت الصحف العربية واللبنانية الصادرة اليوم ما أد       *

 خالل زيارته إلى لبنان على رأس الوفد العربي الذي انبثق عن الجامعة             العربية عمرو موسى  
 الرياح التي تهب على لبنان حالياً خطيرة، والظروف التي يمر           إن :"العربية، فنقلت عنه قوله   

ن علـى االتفـاق مهمـا تكـن         ، لكنه أعرب عن ثقته بأن اللبنانيين يبقون قـادري         "بها صعبة 
 مساعدة اللبنانيين مـن     إلىأكد موسى أنه ال يحمل مبادرة واضحة، لكنه يسعى           و .الصعوبات

، وبتأييـد دولـي   إجماعي تحركه يحظى بدعم عربي أن إلىأجل حل المشاكل العالقة، مشيراً   
  .رية عدم انتظار حلول سحإلى اًيعا سوريا، ودإلى نية الوفد التوجه ، نافياًأيضاً

الهيئة الرسمية المسؤولة عن      أن الهئية  نقلت صحيفة الشرق األوسط السعودية من موسكو      *
، وإيرانموسكو تعتزم بيع طائرات مقاتلة لسورية       تكون   في روسيا نفت أن      األسلحةصادرات  

 الروسية عن مصادر لم تفصح عنها في المجمع         "كوميرسانت"وجاء النفي بعدما نقلت صحيفة      
ن موسكو بدأت بإرسال شحنات تضم خمس مقاتالت اعتراضـية مـن             أ لعسكري،الصناعي ا 

معاهـدة الـدفاع   موجب  قد تستفيد من الصفقة، بإيران سورية وان إلى A 31طراز ميج ـ  
مـن   كـل   فـي   استياء  أثارت األنباءأشارت الصحيفة إلى أن     و .المشترك بينها وبين دمشق   

  . هجومية أسلحة طهران أوم بيع دمشق  اللتين طالبتا موسكو بعدوأميركا إسرائيل
ما يثير التساؤل هو أن السـلطة   أن اعتبرت صحيفة البيان اإلماراتية في زاوية رأي البيان      *

رفع الحصار واستئناف المسـاعدات     المتمثل ب  السريع    واشنطن الفلسطينية التي حظيت بانفتاح   
 ودعت  . من القطيعة وتداعياتها   هي ذاتها السلطة التي عانت    حكومة الطوارئ الفلسطينية،    إلى  

خلـق  نوعاً من التشجيع الضـمني ل      الحذر من هذا الحرص ورأت أنه يستبطن         إلىالصحيفة  
  .  مع ما ينطوي عليه ذلك من تشجيع للفصل بين الضفة وغزة في فلسطين،وضع ثنائي

العديد بذلت من قبل     أن فشل كل الجهود التي       رأت صحيفة الخليج اإلماراتية في افتتاحيتها     *
اآلن التـي وصـفتها      األوضـاع    أن ، إضافة إلى  من األطراف العربية، وخصوصاً السعودية    

 أمـام حـائط      التي وصـلت    ومواقف القوى اللبنانية المتصارعة    "ة اآلن ختلفم"الصحيفة بأنها   
مع اقتراب استحقاق انتخاب رئيس جديـد       خصوصاً   تها خطور ادشتدااألزمة و وتفاقم  مسدود،  

تسوية تقوم على تشكيل حكومـة  ، قد يدفع باتجاه ديد موعد لالنتخابات الفرعيةللجمهورية وتح 
، وهذا ما عبر عنه عمـرو موسـى         وحدة وطنية تضم مختلف القوى في المعارضة والمواالة       



 3 

أجـل  األمين العام للجامعة العربية باألمل، مشيرة إلى أن الدول العربية سوف تضع ثقلها من               
   .حل األزمة

رجل  األسد و   الرئيس السوري بشار    بين  جمع لقاء خاص  نبأ   ة الديار اللبنانية  أوردت صحيف *
 رئيس مجلس إدارة شركة المملكـة        بن طالل بن عبد العزيز،      الوليد األعمال السعودي األمير  

  .رسمية استجابة لدعوة الذي زار دمشق  القابضة 
  اعتبرا فيه أنه"واشنطن بوست " نشرته صحيفة    مقاالً وآرون ديفيد ميلر  كتب روبرت مالي،    *

 وإيقـاع  بمقدورها عزل حركة المقاومة اإلسالمية حماس        األميركية أن  اإلدارة   توهمتبعدما  
الموت لغزة وطول العمر    " آخر هو     خطيراً  تتبنى وهماً  أنعلى وشك   وجدت أنها   الهزيمة بها،   
 األمـوال  الضفة الغربية    تغدق على مشيرين إلى أن اإلدارة األميركية عندما       ،  "للضفة الغربية 
إنها بذلك تـدفع     ف ، لحركة فتح، وتساعد في قيام عملية مفاوضات هادفة        األمنيةوتعزز القوات   
.  الضفة الغربيـة،   أحضاناالرتماء في   كابوس   إلى غزة المدقعة بالفقر      في الشعب الفلسطيني 

الواليات المتحـدة   أرادت فإذا األمور،يبتعد بضع خطوات عن واقع وأشارا إلى أن هذا الوهم     
، عندما خـرج    2005 تساعد الرئيس محمود عباس فقد كان الوقت المناسب لذلك هو عام             أن

من االنتخابات زعيما بال منازع للفلسطينيين وكان في موقع يسمح له بتسويق تنازالت صعبة              
تزيد س بين غزة والضفة الغربية أو محاوالت تعميق الهوة بين حماس وفتح أن واعتبرا. لشعبه
  . حقيقية عملية سالممن دون امن حقق اي يتأن ال يمكن ألنهتعقيد الكارثة، من 

  :أخبار الفضائيات العربية*
 العربية على زيارة عمرو موسى األمين العام لجامعـة الـدول            ركزت أخبـار الفضائيات  *

 اسـتمرار    والحلول التي قد يحملها للخروج من األزمة اللبنانية، في ظـل           العربية إلى لبنان،  
قنـاة   فـذكرت     في مخيم نهر البـارد،     االشتباكات بين مجموعة فتح اإلسالم والجيش اللبناني      

 فيما اشـارت بعـض     أن الجيش اللبناني أعلن مقتل اثنين من جنوده في نهر البارد،             الجزيرة
ارت الشأن العراقي فأش   قناة العربية  وتناولت .اليوم من مساء    اًتبار إلى هدنة وشيكة اع    نباءاأل
 وأصيب العشرات بجروح في انفجار سيارة مفخخة وقع قرب مسجد            قتلوا  عراقيا 60أن  إلى  

  . الخالني وسط بغداد
  :حوارات الفضائيات العربية*
 .تصريح خاص. العـالم قناة*
تنفيذ اتفـاق    )غزة( النائب في المجلس التشريعي عن كتلة حماس         ، حلبية أبوحمد  طالب أ *

حماس تنازلت   حركة   مشيراً إلى أن  ي مبادئه شراكة سياسية حقيقية،      الذي جسد ف  مكة المكرمة   
 حكومة  إقامةترفض  ، موضحاً أنها    وطنية خالله عن الكثير من مواقفها لتشكيل حكومة وحدة       

  . الفلسطينياألساسي تريد فقط تطبيق القانون وإنهافي غزة وحكومة في الضفة الغربية، 
  لبناني... حدث و اتجاه

عربي برئاسة أمين عام الجامعة عمرو موسى جولته اللبنانية يوم أمس، وفي حين بدأ الوفد ال
ركز األمين العام على وصف المهمة بأنها استكشاف آلفاق استئناف الحوار اللبناني والوصول 
إلى حل سياسي لألزمة بين المواالة والمعارضة، فقد بدا من خالل تصريحات أقطاب المواالة 

ة  اللبنانية تسعى إلى اعتبار هذه الزيارة بمثابة استجابة لشكوى حكومة ورموزها أن المواال
السنيورة التي قدمها وزير الخارجية بالوكالة طارق متري إلى مجلس وزراء الخارجية العرب 
واتهم سوريا بتسريب أسلحة ومسلحين إلى لبنان عبر الحدود، وعلى هذا األساس تركز الكالم 

والون على هامش اللقاءات مع الوفد على مهاجمة سوريا ومطالبة السياسي الذي ردده الم
حول الحدود، بينما في مكان " الشكوى اللبنانية"الجامعة العربية باتخاذ موقف منها تحت عنوان 

آخر وبعيدا عن بيروت كانت كواليس واشنطن ونيويورك تسجل حركة محمومة حول الحدود 
لمرت الذي بنى إلحاح مطالبته بتوسيع صالحية اليونيفيل اللبنانية ـ السورية أطلقها كالم أو

  .نحو الحدود اللبنانية مع سوريا على حادثة الصواريخ التي سقطت في كريات شمونة
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آخر كالم بان كي مون حول موضوع الحدود نفسه كان واضحاً في ربط أي عمل إجرائي 
ية والسورية وهذا الكالم لألمين كنشر المراقبين الدوليين بطلب مشترك من الحكومتين اللبنان

العام جاء بعد عرض تقرير تيري رود الرسن الذي أثار ردود فعل غاضبة في دمشق ولدى 
المقاومة اللبنانية ألنه تضمن اتهامات تعاكس تقارير قيادة الجيش اللبناني التي نفت مراراً 

  .ع الجيش السوريالمزاعم المتكررة عن تهريب أسلحة وأنجزت خطوات تنسيقية مشتركة م
قيادي معارض يقول أن موضوع الحدود مع سوريا يعطى األولوية بطلب أميركي إسرائيلي، 
وأن المواالة اللبنانية تنفذ تعليمات بهذا الصدد واألحداث المفتعلة التي تربط بهذا الموضوع 

 تحضيره تستهدف التأثير على موقف األمم المتحدة وأمينها العام النتزاع قرار دولي يجري
يوسع مهام اليونيفيل ويعزل سوريا عن لبنان لحساب التوازنات العسكرية التي تالئم خططاً 

  .  إسرائيلية مقبلة مبنية أصالً على تقطيع أوصال مواقع المجابهة والمقاومة

  :رات المرئي والمسموع في لبناناحو*
  ".بكل جرأة"البرنامج  . LBC لإلرسالالمؤسسة اللبنانية 

 بالحوار، إال موضوع سالح حزب اهللا ال يحل أن شهيب النائب في البرلمان اللبناني رمأكقال 
 سوريا حليفة أن أعلنوا عالقة المواالة بقيت مع حزب اهللا حتى يوم القدس حين أن إلىمشيرا 

 بل مع تنفيذ القرارات الدولية إيران أو قوى المواالة ليست ضد سوريا أن إلىلهم، الفتاً 
  . بلبنانالمتعلقة

 اغتيال النائب وليد عيدو يختلف عن باقي أن اعتبر الصحافي نوفل ضو في البرنامج نفسه*
 االغتياالت الحالية لم تعد تفيد المحكمة وهناك محاولة للقيام أن، موضحاً األخرىت االغتياال

  .  ما قبل انتفاضة االستقاللإلى األموربانقالب شامل وعودة 
 ى أن لبنان ساحة لصراعات الدولية، مشيرا إل        الديار صحيفةحرير  رأى شارل أيوب رئيس ت    *

 يتخطى المحكمة الدولية الن هناك صراع بين محوريين وسنشهد المزيـد مـن              عأن الموضو 
 السورية، قال إن ضبط     –وحول نشر قوات دولية على الحدود اللبنانية        . االغتياالت والحروب 

وعن األحداث الدائرة فـي      . على العالم إال سوريا    الحدود صعب جدا ألنه ليس للبنان أي منقذ       
العالم العربي يخاف من    ان  فلسطين، اعتبر أيوب أن مصر هي التي وقفت ضد اتفاق مكة، و           

 .حماس نتيجة عالقتها مع اإلخوان المسلمين
  : المرئي في لبنانأخبار*
 العام للجامعة اهتمت مقدمات نشرات أخبار التلفزة اللبنانية بزيارة عمرو موسى األمين*

 NTVمحطة الجديد   فقالتالعربية إلى لبنان، وانعكاس هذه الزيارة على الوضع اللبناني،
انه ال مبادرة في يدي عمرو موسى وال عصا سحرية للحلول، وكل ما يحمله إلى اللبنانيين 
ية دعوة إلى التآلف ولم الشمل من البوابة العربية، لكي ال يفرض الحل من األبواب الغرب

الوفد العربي حرك  أن NBNالشبكة الوطنية لإلرسال واعتبرت . المشرعة على رياح التقاتل
الركود السياسي الحاصل، حيث انطلق الوفد في مهمة شاقة، في محاولة لتفكيك األلغام 
السياسية، خصوصاً أن منسوب التفاؤل خفضت منه بعض التصريحات ألقطاب في فريق 

المؤسسة اللبنانية  وقالت .ف المسعى العربي باتجاهات معينةالسلطة، حاولت حرف أهدا
 أن الالمبادرة التي تكلم عنها عمرو موسى يبدو أنها تنتظر سلسلة محطات LBCلإلرسال 

خارجية، أولها زيارة الملك السعودي عبد اهللا إلى فرنسا، ثم توقف كونداليزا رايس وزيرة 
 سيزورها الرئيس السنيورة في السادس والعشرين ، التيأيضاالخارجية األميركية في باريس 

وأوردت . رنسي جان كلود كوسران إلى واشنطن إلى زيارة الموفد الفباإلضافةمن الشهر، 
أن وحدات الجيش اللبناني  قامت بتنظيف المواقع التي سيطرت عليها، بعدما  قناة المستقبل

 .م، الذي احكم الجيش الطوق عليهدفعت بفلول من تبقى من فتح اإلسالم إلى المخيم القدي
في تتواصل النورماندي المنطلقة من  أن خيوط ما وصفته بالجريمة البيئية قناة المناروذكرت 

وعرضت صوراً التقطتها كاميراتها في أعماق بحر بيروت على أن  ، في البركمار حالب
  .تتابعها الحقاً


