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 والسياسيين على اإلعالم نقاطها الحدودية مع لبنان حفيظة وسائل     إلحدى سوريا   إقفال أثار
 إلى التي دفعت سوريا     األسبابصوصاً انه لم يصدر أي توضيح سوري حول         حد سواء خ  

 في ظل الحديث عن ان مهمة الوفد العربي برئاسة عمرو موسى            ،اإلجراءاتخاذ مثل هذا    
تجاوزين ما كان قد حذر     معلى الحدود مع سوريا     " دولية" نشر قوات    إمكانيةتشمل دراسة   

وريا ستعمد إلى إقفال الحدود مع لبنان في حال         منه الرئيس السوري بشار األسد من ان س       
  .أقدم هذا األخير على اتخاذ مثل هذا اإلجراء

  .عالم أوردتها وسائل اإلأخرىومواضيع .....                              

  إقليمي...حدث واتجاه

غـزة  يدخل الوضع الفلسطيني نفقاً جديداً في ظل التداعيات السياسية واالقتصادية ألحـداث             
األخيرة وما أسفرت عنه على مستوى السلطة الفلسطينية ومؤسساتها، وفـي ظـل المواقـف              
الدولية واإلسرائيلية الهادفة إلى إذكاء هذا االنقسام واستثماره من جانب االحـتالل لتصـعيد              
الهجمة التي تواصلت ضد نشطاء المقاومة والتجمعات الشعبية الفلسطينية في الضفة والقطاع            

  .لمزيد من الشهداء والجرحىوخلفت ا
الحملة العسكرية اإلسرائيلية المقبلة سوف تسلك وفقاً للمعلومات المتداولة خالل األسابيع القليلة    

  :المقبلة، خطاً تصاعدياً عبر استنزاف مستمر
الضغط على حكومة سالم فياض التخاذ إجراءات عملية منسقة مع االحـتالل اإلسـرائيلي         -

قاومة بمن فيها القاعدة الفتحاوية المقاتلة التي تشارك في مجابهة القـوات            لمطاردة فصائل الم  
اإلسرائيلية، ومن هنا يرى مراقبون أن سياسة العصا والجزرة التي قوضت اتفاق أوسلو ومن              
بعده خارطة الطريق وانتهت إلى محاصرة الرئيس الراحل ياسر عرفات ثم اغتيالـه تحـت               

ا من جديد ، فهل يتورط الـرئيس عبـاس وفريقـه بـدماء              الحصار اإلسرائيلي، تطل برأسه   
فلسطينية وفتحاوية في الضفة تنفيذاً اللتزامات يقايضهم بها اإلسرائيليون واألميركيون على ما            

  يدعونه برفع الحصار المالي واالقتصادي؟
إحكام الطوق المالي واالقتصادي والعسكري على قطاع غزة واستنزافه بهجمات متواصلة            -

يراً لخطة اجتياح يضع وزير الدفاع الجديد ايهود باراك خطوطها الطموحة آمال أن تكون تحض
 .جواز مروره إلى رئاسة الحكومة من جديد في مناخ األزمة السياسية المتمادية داخل إسرائيل

  : الصحف العربية*
ألقاه تناولت الصحف العربية والعالمية اليوم الوضع في فلسطين خصوصاً الخطاب الذي            * 

فتتاح جلسة للمجلس المركزي الفلسطيني فـي        رئيس السلطة الفلسطينية خالل ا     محمود عباس 
 "القتلة واإلرهـابيين  "بـ إياها   فيه إن حركة حماس حاولت اغتياله، واصفاً      الذي قال   و. رام اهللا 

 باستبدال العلم الفلسـطيني بعلمهـا     " ، متهماً إياها  في إشارة إلى أنها سيطرت على قطاع غزة       
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 إسرائيل إلى عدم استغالل األوضاع الراهنة من      ودعا عباس . "الفصائلي إلقامة إمارة آو دويلة    
  .  مؤتمر دوليإطار مفاوضات سالم في إطالق إلى كما دعا ،"اجل التضييق على شعبنا"

وضع نفسه في "  قد عباسنا باسم حماس طه، المتحدث أيمنقال وفي إطار الرد على عباس،    
 هذا الخطـاب     إطالق مثل  النقالبي، ولم يتعامل كرئيس للشعب الفلسطيني في      مصاف التيار ا  

نوع من التهريج، وفيه الكثير من الحقـائق المقلوبـة والتضـليل            " بأنهواصفاً إياه    "التوتيري
  ."واألكاذيب

انتقد عزمي بشارة النائب العربي السابق في الكنيست االسرائيلية في مقال نشرته صحيفة             *
، تشكيل حكومة الطوارئ الفلسطينية، معتبراً أن الفلسطينيين لم يعودوا مجرد ماراتيةالخليج اإل

 بقـي    مشيراً إلى انـه     تحت احتالل،  "حكومة طوارئ " إلى   واتحت احتالل، بل تقدم   " حكومة"
ورأى أن اتفاق مكة قد أفسح في المجال         . حكومة احتالل تحت االحتالل    واقيميفقط أن   عليهم  

 صـراع  الفلسطيني عن    راالحو تحييد    كانت لتكون ممكنة لوال     ما دة، وأنها لتشكيل حكومة وح  
المحاور العربية، مشيراً إلى أن كل من الواليات المتحـدة وإسـرائيل عارضـتا االتفـاق،                

 فيها طويال ضد ياسـر      اهنت عليها واستثمرت   ر  وكانت قد  واعتبرتاه نكسة لقوى في السلطة    
 قـد    مواجهـة  لمها بضعف السلطة وفتح أمام حماس في أية       عرفات، الفتا إلى أنها قبلت به لع      

كيانين سوف يؤديان وعرض بشارة في مقالته لسيناريوهات قال بأنها تهدف إلى خلق . تحصل
هذا بالضـبط مـا يعتبـره       ، مشيراً إلى أن     من المراوحة على حافة الهاوية إلى السقوط فيها       

ال غنى حالياً عن الوسـاطة      الفتا إلى انه    ،   أال تفوتها  "إسرائيل"أولمرت فرصة تاريخية على     
السيناريوهات، وذلك بتوحيد كافة الفصائل والقوى في إطار منظمـة          تلك  العربية لمنع تحقيق    

  . التحرير وحكومة الوحدة الوطنية
 التقرير السنوي للمفوضية العليـا      تناولت صحيفة البيان اإلماراتية ضمن زاوية رأي البيان       *

 يزيـد مـن القلـق       ة إلى أن ما   ، مشير أرقاماً عالية وغير مسبوقة   يحمل  لالجئين، ورأت انه    
مـرة   ونقلت عن التقرير انه وألول       . األوضاع التي أنتجتها مرشحة للتفاقم     هو أن بخصوصها  

أن عشرة ماليين الجئ فقط من بينهم، ، في حين     حول العالم   مليون الجئ  40عدد من   اليقترب  
وقـد   أن التقرير وقف مطوال أمام الوضع في العراق،           وذكرت .يحظون برعاية وكالة الغوث   

حثت الوكالة المجتمع الدولي وبالتحديد واشنطن على القيام بما هو أكثر، للتعامل مع ما أفرزته 
أزمته على هذا الصعيد كما حثت على ضرورة تكثيف التغطية اإلعالمية لهذه المأساة بغرض              

اع الالجئين داخل بلدانهم خاصـة فـي العـراق    وبالذات حول أوض. "توعية الجمهور حولها "
  .  مليون إنسان24ولبنان والسودان والذين يتجاوز عددهم 

 دار  فضيحة دار األيتام العراقي وهـي     "ردت وسائل اإلعالم العربية والعالمية ما أسمته        او*
األيتـام  العـراقيين   األطفال  حيث وجد عدد من      " حكومية لرعاية ذوي االحتياجات الخاصة    

 في األسرة، وبعضهم في حالة صحية صعبة للغايـة،          األيدي وهم عراة وموثوقو     هن في يلمعاقا
وقالت تلك الوسائل إن ذلك احدث هزة إنسـانية علـى   .  بعضهم كان على شفير الموت    إنبل  

مستوى العالم، في حين حملت بعض وسائل اإلعالم المسؤولية المباشـرة لـذلك لالحـتالل               
  .  حاول استغالل هذه القضية في وسائل إعالم الواليات المتحدةاألميركي نفسه بعد أن

 معبر   في تناقلت وسائل اإلعالم نبأ إقفال السلطات السورية إلحدى نقاط حدودها مع لبنان           *
مع هـذا التـدبير     وأشارت إلى انه    .  الرسمي على الحدود البرية بين حمص والقاع       "الجوسية"

بر المصنع الذي تناقلت مصادر أمنية عند نقطتي الجمارك         الجديد ال يبقى بين البلدين سوى مع      
السورية واللبنانية أنه سيغلق في الساعات األربع والعشرين المقبلة لتبدأ من جديد أزمة إغالق              

  .الحدود بين البلدين، التي عاشت تجربة مريرة قبل سنتين
ة الدول المطلّة   بدأت أمس في طهران اجتماعات وزراء خارجي       العربية انه    الصحفذكرت  *

مشيرة إلى أنها    ،إيران، روسيا، أذربيجان، كازاخستان وتركمانستان    : ، وهي على بحر قزوين  
ستُخَصّص القمة لبحث الوضعية القانونية لثروات البحر، وقواعد تقاسمها، تمهيداً للقمة المقبلة            

لخارجيـة  سيرغي الفـروف وزيـر ا     مشيرة إلى أن    و .لرؤساء هذه الدول في طهران أيضاً     
  قـد تشـكله    من أي خطر   التخوف   كرر موقف بالده عدم     الذي يحضر االجتماعات   الروسي
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نشر الدرع األميركية المضادة للصواريخ برر ي ال  ذلكرأى أنوالصواريخ البالستية اإليرانية، 
تُطرح في االجتماع ثالث وجهات نظر في كيفية التعـاطي مـع             ويشار إلى انه     .في أوروبا 
تجد قزوين بحراً ال يمكن تقسيمه إلى قطاعات، وتقترح         وهي  إيرانية،  : األولى :وينثروات قز 

 التي" ةالبحيرة المغلق"فكرة هي ، والثانية عليه استغالالً جماعياً لجميع موارده من الدول المطلّة
 علـى   والثالثة تقوم.يمكن تقسيم البحر بين هذه الدول طبقاً لطول سواحل كل دولة مطلّة عليه    

  .الفصل بين قاع البحر وسطح المياه فيه
  :الصحف العالمية

 رشحهايالصورة التي  وصف فيه "نيويورك تايمز"كتب توماس فريدمان مقاال نشرته خدمة       *
التي سـيرتديها     معتبرا أن األقنعة   ،لالزمة في فلسطين هي صورة الحرب األهلية الفلسطينية       

نوعية العنف الجديـدة،  تعبر عن  الواحد والعشرين وهي زي الجيوش الجديدة للقرن    المقاتلون  
 أبنـاء بين الحرب ضد الغريـب والحـرب ضـد    تعد تفرق في العراق ولبنان وغزة   التي لم   

  .وجه، وليس له حدودوال يعد لهذا العنف الجديد جبهة  لم مشيراً إلى انه، المجتمع الواحد
  :أخبار الفضائيات*
لى الوضع في فلسطين وتصريحات محمـود عبـاس         ركزت أخبـار الفضائيات العربية ع    *

المحكمة العليا الليبية حددت يوم      ان   قناة الجزيرة   فذكرت رئيس السلطة الفلسطينية األخيرة،   
 للحكم في االستئناف المقدم من الممرضات البلغاريات الخمس والطبيب          تموز القادم موعداً   11

قنـاة  وذكرت  . طفال ليبيين بفيروس اإليدز   الفلسطيني ضد الحكم بإعدامهم بعد إدانتهم بحقن أ       
ردود فعل شاجبة مـن قبـل نـواب         أثار   القاهرة   إستاد رفع العلم اإلسرائيلي في       ان العربية

عاراً على مصر وإذالالً "مصريين من الحزب الوطني الحاكم والمعارضة، معتبرين ما حصل        
ات مع االحتالل في في مواجهسقطوا  شهداء فلسطينيين 7 ان قناة العالم  وأوردت".للمصريين

 قولهـا  اإلسرائيليةوزيرة الخارجية  عنANB  شبكة األخبار العربيةونقلت . ةالقطاع والضف
 الفضائية السـورية   وأوردت   . تشكيل الحكومة الجديدة يتيح الفرصة لتحريك عملية السالم        ان
الوضع   شرودر ردغيرها   السابق   األلماني مع المستشار    األسد بحث  بشار    السوري  الرئيس ان

 . العربيةاألوروبيةفي المنطقة والعالقات 
  لبناني... حدث و اتجاه

فرضت حكومة الوحدة الوطنية نفسها كعنوان على لقاءات أمين عام الجامعة العربية عمـرو              
موسى ووفد الجامعة العربية الموجود في بيروت برئاسته، في ضوء المعطيـات المتراكمـة               

 مبادرتيه السابقتين، وهو سمع من الرئيسين إميل لحود ونبيه بري كالماً            لدى األمين العام منذ   
واضحاً حول اعتبار هذه الخطوة المدخل الطبيعي الذي ال بد منه الحتـواء كافـة الملفـات                 
المتأزمة والحوار في شأنها بين المواالة والمعارضة، وقد اعترض  النائب سعد الحريري بعد              

لى ما تردد إعالمياً في اليومين الماضيين عن اعتبار تمسك المـواالة  استقباله لوفد الجامعة، ع 
بأولوية موضوع الحدود مع سوريا، رفضاً لفكرة حكومة الوحدة، وتبنى ما سبق أن أدلى بـه                
قائد القوات اللبنانية سمير جعجع حول أولوية الحوار حول برنامج الحكومة قبل البحث فـي               

  .تشكيلها
نبها تؤكد أن موضوعات الخالف معروفة والحوار بشأنها له مكان          مصادر المعارضة من جا   

واحد هو حكومة الوحدة الوطنية بالنظر إلى ضيق الوقت وفي ظل مخاطر الوقوع في الفراغ،        
وهي تعتبر أن المواالة مصممة على أجندة تفجيرية، ربما تصل إلى محاولة انتخاب رئـيس               

نواب خالفاً إلجماع الخبراء الدستوريين بمن      بنصاب النصف زائد واحد من أعضاء مجلس ال       
فيهم النائب والوزير بهيج طبارة عضو كتلة المستقبل وعلى الرغم مـن موقـف البطريـرك      

  .صفير الذي أكد على تبني منطق اعتماد نصاب الثلثين النتخاب الرئيس
قصـد  وتفسر مصادر المعارضة الكالم عن حوار يسبق تشكيل حكومة الوحدة بأنه التفـاف ب             

تضييع الوقت لوضع البالد تحت األمر الواقع واستخدام انفراد المواالة بالسلطة فـي أجنـدة               
أميركية محلية وإقليمية، ومن هنا فهي تحمل المواالة مسؤولية التصعيد المؤذي فـي العالقـة      
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 السورية وترسم أسئلة كثيرة حول تورط المواالة في مخطط مشترك مـع بعـض               –اللبنانية  
ات السورية المعادية للنظام انطالقا من لبنان، بعدما تكشف عن نشاط لكـوادر مـن               المجموع

تنظيم البيانوني في الشمال إثر معارك نهر البارد األخيرة، وبفعل الصلة الوطيدة بين أقطـاب             
المواالة وفريق خدام، وبعدما ركز الموالون بشدة مؤخراً على تطـوير التنسـيق مـع هـذه                 

  .الجماعات

  :للبنانيةالصحف ا*
ابرز معلومات الصحف اللبنانية الصادرة اليوم في بيروت تركزت على ما نتج عن 

والوفد المرافق له  العام لجامعة الدول العربية األمينالمشاورات التي قام بها عمرو موسى 
 ان اختراقاً عربياً حصل في جدار التصلب فة الحياةيحصمع المسؤولين اللبنانيين فسجلت 

صحيفة  أشارتفي حين .  من خالل الموافقة اللبنانية على طاولة للحوار برعاية موسىاللبناني
 ان الوفد العربي قرر تمديد مهمته في مساع لمعاودة الحوار وتوقعت ان يلتقي السيد النهار

 ان الجيش قد حقق األنوارصحيفة  وأوردت.  العام لحزب اهللا اليوماألمينحسن نصر اهللا 
   . على القسم الجديد من مخيم نهر الباردةلالسيطرة الكام

  :أخبار المرئي في لبنان
اهتمت مقدمات نشرات أخبار التلفزة اللبنانية زيارة عمرو موسى األمين العام لجامعة *

الدول العربية والوفد المرافق له إلى لبنان ولقائه مختلف القيادات السياسية اللبنانية، 
 الذي كان واضحاً عندما لصعبة والتي انعكست بتصريحاتهة موسى باهممقناة المنار فوصفت 

 مزيد من المشاورات التي تتجاوز الداخل إلى وان تذليلها يحتاج ، هناك صعوباتأن أعلن
ضائعة بين األمكنة فيما أن مبادرة موسى  NTVمحطة الجديد واعتبرت . اللبناني والعربي

ال تؤدي إلى أي استنتاج وتحمل ألف وجه، هو يملك قدرة هائلة على استخدام التعابير التي 
الشبكة والوطنية وقالت . لكنها ال تنضوي على قرار حاسم يؤخذ بقوة الجامعة العربية

. أن وفد الجامعة العربية يواصل شق طريقه بصعوبة في حقل األلغام اللبناني NBN لإلرسال 
 قوله إن مهمة الوفد  عن مصدر دبلوماسي عربيLBCاللبنانية لإلرسال ونقلت المؤسسة 
 أنها مهمة بدون أوهام، الفتا إلى تشعب فة بتحقيق نتيجة ايجابية، موضحاًيجعل اآلمال ضعي

.  في لبنان وكذلك دولية، ويضاف إليها عالقات حساسة بين الدول العربيةإقليميةتدخالت 
دودية السورية مساعي الوفد العربي ترافقت مع إقدام السلطات الح أن قناة المستقبلواعتبرت 

على خطوة مفاجئة تمثلت في إغالق الحدود البرية من منطقة القاع أمام عبور السيارات 
  .واإلفراد واآلليات السورية واللبنانية من دون إعطاء أي تفسيرات

  :حوارات المرئي في لبنان*
  ."ماذا بعد"البرنامج . قناة المنار*
لعربي يأتي بفعلية مؤتمر القمة العربية وبشروط ان الوفد ا قال الوزير السابق ميشال سماحة*

أميركية وليبحث موضوع الحدود مع سوريا وليس التهديدات اإلسرائيلية وللقول ان العدو ليس       
" األكثريـة    إسرائيل بل إيران وسوريا وهذا هو عقل األنظمة العربية اآلن، مشيراً إلـى ان             

ي، كاشفاً ان كالم جنبالط لديك تشيني عن إزالة         ال تقبل النقاش بحكومة الوفاق الوطن     " النيابية
النظام السوري يعني دعوة إلى حروب أهلية في المنطقة وهو يدعو إلى حرب المئـة العـام                 

 .وبالتالي تحويل لبنان إلى صومال جديد
  ".مختصر مفيد"البرنامج . NBNالشبكة الوطنية لإلرسال 
 تأمين الغطاء السياسي أو 1975لبناني عام  تم دعم الجيش الانه لوقال النائب غسان تويني 

 انه إلىله من كل اللبنانيين لحسم األمور ولكنا تجنبنا وقوع الحرب وعدم حصولها، الفتا 
توصل مع نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني إلى اعتماد القضاء دائرة انتخابية ووافق 

جب اخذ االحتياطات لعدم شراء ه يك الماروني نصر اهللا على األمر، مشيراً إلى انالبطرير
  . األموالالقضاء بأكمله من قبل رؤوس 


