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فد العربي إلـى لبنـان      نتائج زيارة عمرو موسى األمين العام لجامعة الدول العربية والو         
 وسائل اإلعالم اللبنانية والعربية، وتوقفت عندها في ظل إعالن اليـاس       رظاأنكانت محط   

المر وزير الدفاع اللبناني عن انتهاء العمليات العسكرية للجيش اللبناني في مخـيم نهـر               
لقمـة الرباعيـة التـي    عند اأما عربياً فتوقفت الوسائل . البارد ضد مجموعة فتح اإلسالم   

تجمع محمود عباس رئيس السـلطة الفلسـطينية        المقبل و االثنين  ستستضيفها شرم الشيخ    
يحضرها حسني مبارك الرئيس المصـري      و،  اإلسرائيليوايهود اولمرت رئيس الوزراء     

  .األردنوالملك عبد اهللا الثاني عاهل 
  .عالم أوردتها وسائل اإلأخرىومواضيع .....                              

  إقليمي...حدث واتجاه

للون والخبراء مطوال، منذ تكريس السقوط الدامي التفاق مكة الفلسـطيني، عنـد             يتوقف المح 
خطاب إسرائيل والواليات المتحدة اتجاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المقرر أن يشارك            

  .في قمة شرم الشيخ إلى جانب رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود أولمرت
والمقصود هو  " مكافحة اإلرهاب   "سي وعملي في    مطالبة السلطة الفلسطينية بموقف حازم سيا     

  . مطاردة المقاومين والتضييق عليهم بجميع الوسائل واألدوات السياسية والمالية واإلدارية
وأول األسئلة التي تواجه حكومة سالم فياض هو داخل         " حل الميليشيات "أول الغيث هو قرار     

  .ل كتائب شهداء األقصىحركة فتح التي يشارك مقاتلوها في المقاومة من خال
عباس معروف بعدائه للسالح والعمل المسلح منذ زمن بعيـد، ومـن الواضـح أن الظهيـر                 

 اإلسرائيلي لم يضع في يده سوى بعض األموال واألسلحة التي يشترط استخدامها             –األميركي  
ية، في مطاردة المقاومين ونزع الشرعية الفلسطينية عنهم، أو في الحرب األهليـة الفلسـطين             

بوش واولمرت يراهنان على إلزام عباس وفياض بما رفضه الرئيس الراحل ياسر عرفـات،              
بينما ينكران الحقوق الفلسطينية البديهية، إنها محاولة جديدة ومستمرة، بالتوازي مع الحمالت            

 .الدموية التي يقوم بها االحتالل اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة كما في الضفة الغربية

  :لصحف العالميةا*
 الرأي القائل   )Clarin( األرجنتينية   كالرينفي مقال نشرته صحيفة     شومسكي  تنعوم  وافق  *

، موضحاً أن إيران ليست قـادرة       "الهجوم ضد إيران سيشعل عملياً الحرب العالمية الثالثة       "ان  
ج حالة على الدفاع عن نفسها من هجوم أميركي، لكنها تستطيع الرد بطريقة أخرى وذلك بتأجي

، الفتا إلى أن بوش اوجد وإدارته كارثة ال يمكن تخيلها هناك وباتوا     عدم االستقرار في العراق   
 ال يسـتطيعون االنسـحاب مـن       األميركيين   كما أن عاجزين عن إنشاء دولة عملية لهم فيها،        

سيطرة على موارد الطاقة في الشرق      في ال  دون أن يتعرضوا لخطر الخسارة المحتملة        العراق
تحاول زعزعة الوضع في إيـران انطالقـا مـن          قد  واشنطن  وأشار الكاتب إلى ان     . ألوسطا

 تتسعى إلى تحريك تيارات انفصالية في المناطق التي تقطنها غالبية عربية وليسوهي الداخل  
بحكم الموقع الجغرافي المحض فإن معظم موارد النفط العالمية موجودة          ، الفتا إلى انه     فارسية

يبة من إيران في الشرق األوسط، فضالً عن أن هذه المناطق تحتوي كذلك على              في مناطق قر  
وهذا يعنـي أن الكـابوس األسـوأ بالنسـبة     ، بعض أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم   
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لواشنطن في هذه الحالة سيكون توسيع النفوذ اإليراني الذي سيسيطر إن رأى النـور علـى                
  .مي بعيداً عن سيطرة الواليات المتحدةالسواد األعظم من النفط العال

 رادع نووي بريطـاني مسـتقل      أن قضية تشكيل     اعتبرت صحيفة صنداي تايمز البريطانية    *
رئـيس الـوزراء   ، مشيرة إلى أن سياسة توني بلير  تعتمد على وجود االتحاد السوفييتي   كانت

 عما إذا كان بليـر      تسائلة، م البريطاني تعد مثاالً آخر على الحنين إلى تلك المرحلة المنقضية         
 أن  الذي توهم فالديمير بوتين الرئيس الروسي   ه شأن شأن،  واعياً تماماً خالل العقدين الماضيين    

  .التهديد السوفييتي ما زال قائماً
 نظرة التاريخ لفالديمير بوتين رئيس الروسي ستتأثر إذا          إن فاينانشيال تايمز قالت صحيفة     *

، مشيرة إلى   المقبل حسب مقتضيات الدستور الروسي من عدمه      كان سيتخلى عن منصبه العام      
، خصوصـاً إذا مـا      سيعتمد على الكيفية التي ستتطور بها روسيا      أن الحكم على المدى البعيد      

  هو تـدبير   التعافي االقتصادي وتبين أن الحد من الحريات السياسية الذي يجري اليوم          تواصل  
يحظـى بشـعبية    ، الفتة إلى أن األخيـر       نقذ روسيا  فإنه ستتم اإلشادة ببوتين بصفته م      ،مؤقت
 والحظت الصـحيفة أن     .استعادة الفخر الوطني  وبعودة االستقرار   معه  ويشعر الروس   ،  كبيرة

  . الروس على استعداد للتصويت لـ بوتين لفترة رئاسية ثالثة
حـدة   مبعوث األمين العام لألمـم المت      نقلت صحيفة معاريف االسرائيلية عن مايكل ويليامز      *
 انه ابلغ ايهود اولمرت رئيس الـوزراء        الذي وصفته بأنه ينقل رسائل بين تل أبيب ودمشق        و

من دون شروط مسـبقة،     " إسرائيل"اإلسرائيلي بأن سوريا مستعدة للعودة إلى المفاوضات مع         
تصاالت أو لقاءات بين وزير الخارجية السوري وليد        نفت حصول أي ا   دمشق  مشيرة إلى ان    
  ."إسرائيليين"لين المعلم ومسؤو

 مقاالً وصـف فيـه      عضو في الليكود  السابق و ال اإلسرائيليدفاع  ال وزير   كتب موشيه آرنز  *
قولون ان  الصورة األخيرة في غزة بجهنم الحمراء، معتبراً ان اإلسرائيليين يتوهمون عندما ي           

 من مسؤولية   ، محمالً سياسة إسرائيل التي وصفها بغير السليمة جزءاً كبيراً         ال صلة لهم بذلك   
ـ    السياسة تحر، مشيراً إلى ان تلكما يحدث هناك  إلـى ع كت من منطلق نوايا جيـدة ـ التطلّ

ولكن من المعروف جيدا أن طريق جهـنم مرصـوف بالنوايـا            ،  السالم والعدالة للفلسطينيين  
 في تقديرها لرد فعل العـرب       األخرى مرة تلو    أخطأت إسرائيلحكومة  ، الفتا إلى ان     الحسنة
 تخفيف التوتر في المنطقة وتقريب العرب من أهـدافهم          إلىالخطوات االسرائيلية الهادفة    على  

 الذين ال تقف أهدافهم عند أي حدود، ويرغبون         ألولئكبالنسبة  انه   راً، مشي إسرائيلكما تراها   
، يعتبر االقتراب من الهدف كما يرونه هم، تشجيعا وحافزا فقـط لتكثيـف              إسرائيلفي تدمير   

  .إسرائيلد صراعهم ض
  : الصحف العربية*
 انه ال يرى فض اشتباك      باتريك سيل نقلت صحيفة البيان اإلماراتية عن الكاتب البريطاني        * 

أميركي في العراق قريباً، مشيراً إلى ان بناء القواعد العسكرية األميركية هناك يتواصل على              
إلى انه بعد غزو العراق أقامت قدم وساق بتكلفة تصل إلى مليار دوالر سنوياً أو يزيد، إضافة          

 14 مضيفاً ان الخطط الحالية تدعم هذه القواعد بــ            قواعد هناك،  110يات المتحدة لها    الوال
  .قاعدة دائمة في الشمال ومطار بغداد

 ان مصر ستستضيف االثنين المقبل قمة رباعية فـي شـرم            ذكرت صحيفة الشرق األوسط   *
وايهـود اولمـرت رئـيس الـوزراء        لفلسـطينية   الشيخ تجمع محمود عباس رئيس السلطة ا      

 .األردنيحضرها حسني مبارك الرئيس المصري والملك عبد اهللا الثاني عاهل           و،  اإلسرائيلي
القمة ستركز على التعاون المشترك وبحث سبل التحرك قدما         "وقالت متحدثة باسم اولمرت ان      

حمـاس   الصحيفة إلـى ان      وأشارت".  في غزة  واألحداث الفلسطيني   اإلسرائيليعلى المسار   
  . غير مفيدة للشعب الفلسطينيواعتبرتها انتقاد القمة المرتقبة، إلىسارعت 

بين غالب جمع لقاء  ترويجها نقلت صحيفة الخليج اإلماراتية عن وسائل اإلعالم االسرائيلية*
 أثنـاء  فـي     في القـاهرة   وزير التعليم اللبناني    وخالد قباني  "اإلسرائيلي"مجادلة وزير العلوم    

 اللقـاء    الوسائل ان   واعتبرت .المؤتمر األوروبي المتوسطي لبحث سبل تطوير التعليم العالي       
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بأنـه   "معـاريف " صحيفة   ، فيما وصفته  "إسرائيل"اختراقا لطوق المقاطعة العربية على      سجل  
أعربا  انه وقباني    هلوقنقلت الصحيفة عن الوزير اإلسرائيلي       و . في لبنان  جديد يؤسس لسجال 

  . تكرار مثل هذه اللقاءاتإمكانيةعن 
 خـتم   ذكرت صحيفة األخبار اللبنانية ان عمرو موسى األمين العام لجامعة الدول العربية           *

بعـد  زيارته إلى لبنان بلقاء مسائي مطول مع السيد حسن نصر اهللا األمين العام لحـزب اهللا،          
 آذار، ثـم    14 من قيـادات      قيادات مسيحية عدة، ولقاء موسع مع عدد       إلىجولة نهارية قادته    

 14شعوره بأن فريق "جوجلة لألفكار مع الرئيس نبيه بري الذي لم يظهر تفاؤالً إضافياً بسبب 
 األمير، كما زار نائب رئيس المجلس الشيعي األعلى الشيخ عبد           "آذار ليس في أجواء التوافق    

ال حملها الوفد العربـي      وفي هذا السياق أشارت المعلومات إلى ان بضع األفكار التي ي           .قبالن
 مبادرة متكاملة، وهو ينتظر جولة أخيرة من المشاروات مع االفرقـاء            إلىتبدو قابلة للتحول    

المعنيين قبل أن يعلن نتيجة ما قام به، وسط انطباعات سلبية لدى مراجع كانـت فـي قلـب                   
اعتباره مدخالً   الحوار ب  إلىأن الوفد لم يحمل معه عرضاً جدياً سوى الدعوة           قالت   االتصاالت

  . عالج القضايا الخالفيةإلى
  :حوارات الفضائيات العربية*
 ). دمشق(نائب الرئيس السوري   فاروق الشرع لـصحافيالمؤتمر ال. قناة العربية*

 في حالة يستحيل فيها إال  ذلكلن يتمو الحدود مع لبنان خطوة كبيرة، إغالق إن قال الشرع
 يقودوا أنال يمكن ألي حفنة من السياسيين ، مشيراً إلى انه ية العالقات السورية اللبنانإصالح

حلفاء في ى سوريا لد، موضحاً انه  نشوب نزاع مسلح بين البلدينأوسوريا إلى إغالق الحدود 
 ، نافياً ان نشجع على الوفاق اللبناني في الوقت نفسهلبنان هم أكثر قوة من الطرف اآلخر لكن

  . في ذلكهاال مصلحة لانه  الكيان اإلسرائيلي، معتبراًية مع  مفاوضات سر أجرتسوريا تكون
  :أخبار الفضائيات العربية*
مع زيارة عمـرو موسـى      العربية على الوضع في لبنان تزامناً        ركزت أخبـار الفضائيات  *

 إضافة إلى تصريحات الياس المر وزير الدفاع اللبناني ان           لجامعة الدول العربية   األمين العام 
قنـاة  فـذكرت   . لبناني أنهى عملياته في مخيم نهر البارد ضد مجموعة فتح اإلسالم          الجيش ال 
زيارته إلى لبنان يوما آخر لمواصلة جهود إقنـاع         مدد  وفد جامعة الدول العربية      ان   الجزيرة

 .وسط تضاؤل اآلمال بنجاح جهـود الوسـاطة       ،  أطراف الخالف اللبنانية بالعودة إلى الحوار     
 لقبها األرفع إلى زعيم      منحوا مجموعة من علماء الدين الباكستانيين     ان   ةقناة العربي وأوردت  

 الثانية لقب فارس للكاتـب      إليزابيثتنظيم القاعدة أسامة بن الدن، ردا على منح ملكة انكلترا           
 مقتل  األميركي أعلن  جيش االحتالل     ان قناة العالم  وفي الشأن العراقي ذكرت      .سلمان رشدي 

 قناة الحـرة  أوردت  و. ت متفرقة في العراق خالل اليومين الماضيين       من جنوده في هجما    14
ـ  تزور باريس   وزيرة الخارجية األميركية س   رايس  ان كونداليزا    ث الملـف اللبنـاني     غداً لبح

اكـد   األسـد الرئيس بشار  ان الفضائية السوريةوذكرت   .واألزمة اإلنسانية في إقليم دارفور    
 كاسبار اينيم علـى دور      النمساوي البرلمان   فيالخارجية  خالل استقباله رئيس لجنة العالقات      

 . حل قضايا المنطقة سياسيا واقتصاديافي المساهمة في المهم والفاعل أوروبا
  لبناني... حدث و اتجاه

بعد تصريحات نائب الرئيس السوري السيد فاروق الشرع حول استبعاد قرار سوري بالقطيعة             
 أشاعه الحديث في اإلعالم اللبناني عن احتماالت إقفـال          مع لبنان، تراجع منسوب القلق الذي     

بوابة المصنع الحدودية، والسيما بالنسبة للقطاعات التي تعتمد بصورة رئيسية علـى حركـة              
  .الترانزيت عبر األراضي السورية

في هذا الوقت كان موضوع العالقات بين البلدين حاضرا في مباحثات وفد الجامعة العربيـة               
ين العام عمرو موسى مع األطراف اللبنانية الموالية والمعارضة، وكـان أبـرز             برئاسة األم 

اللقاءات اجتماع الوفد ليال إلى أمين عام حزب اهللا السيد حسن نصراهللا، الذي قـدم عرضـا                 
شامال للتطورات اللبنانية منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري، مشددا على موضـوع حكومـة       
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ريق األقصر إلى معالجة جميع المشكالت التي تحـيط بالوضـع           الوحدة الوطنية بوصفها الط   
  .اللبناني وتدفعه نحو المزيد من التأزم

المعلومات المتداولة في الوسطين الصحافي والسياسي تشير إلى اضطرار المـواالة للتسـليم             
بفكرة حكومة الوحدة الوطنية مع تمسكها بالحوار حول برنامجها قبل تشكيلها وهو ما وصفته              

صادر قيادية في المعارضة بالمماطلة والتحايل على  المساعي الجديدة بعدما أخفقت محاولة             م
إعطاء مهمة الجامعة وظيفة سياسية في الحملة على سوريا، بينما تراجع أيضا الكـالم عـن                
أولوية النقاش في اسم مرشح رئاسي يمكن التفاهم عليه، وما واكب ذلك من تكهنـات بـدعم                 

ترشيح وزير لبناني سابق خارج خندقي المواالة والمعارضة، ما يلجم أي تفاؤل            األمين العام ل  
جدي هو القرار األميركي الواضح بمنع الحلول في لبنان، كما أوحـت تصـريحات السـفير                

  .فيلتمان األخيرة

  :أخبار المرئي في لبنان
زيارة عمـرو  ن لى النتائج التي قد تظهر مركزت مقدمات نشرات أخبار التلفزة اللبنانية ع     *

لم يهدأ،   ان موسى قناة المنار   فاعتبرت   موسى األمين العام لجامعة الدول العربية إلى لبنان،       
 الرابية وبكركي وبزمار وبكفيا وغيِرها عادت فحطَّت كمـا          إلىفجوالته المكوكية التي قادته     

 حول الشمس حيث المحور الذي يدور حوله الجميع كما تدور الكواكب،  في عين التينةباألمس
 ان موسى لم يفلح حتى اللحظة  NTVمحطة الجديد    وقالت   .دون ان تالمسها مخافة االحتراق    

الشـبكة  وأوردت  . في إحداث اختراق في جدار أزمة استفحلت في الجسد السياسي اللبنـاني           
 موضوع إغالق سوريا لعدد من المعابر الحدودية البرية مع لبنان            ان NBNالوطنية لإلرسال   

وقالـت   .ألضواء، نظرا لتداعيات مثل هذه الخطوة على العالقات اللبنانية ـ السورية خطف ا
في محادثاته وأكثـر مـن لقاءاتـه        ه كلما توغل موسى      ان LBCالمؤسسة اللبنانية لإلرسال    

واجهته عقد إضافية، ابتكر صيغة الحوار بسلة متكاملة، تتضمن السالح الفلسطيني والحـدود             
ان فرنسـا   قناة المسـتقبل    وذكرت  . حدة الوطنية ورئاسة الجمهورية   مع سوريا وحكومة الو   

شهدت لقاء بين الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي والعاهل السعودي الملك عبد اهللا بن عبـد               
 . في جانب منه على الوضع اللبنانيزالعزيز، أرتك

  :حوارات المرئي في لبنان*
  ".م الناسكال"البرنامج . LBCالمؤسسة اللبنانية لإلرسال *
ابلغ اللبنانيين  : " وقال ،انتهاء معركة مخيم نهر البارد     أعلن الياس المر وزير الدفاع اللبناني     *

 وفـي هـذه اللحظـات       "اإلرهابيين" الجيش دمر كل مراكز      ، وان ان العملية العسكرية انتهت   
ـ  "ان المخيم   ، موضحاً   " والفخاخ األلغاميستكمل التمشيط ويقوم بتنظيف      اً منطقـة   سيبقى حالي

 76 ان الجيش فقد     إلى ، مشيراً " ان ينهي الجيش الموضوع وسيبقى المخيم مطوقاً       إلىعسكرية  
وعن الوساطة التي تقوم بها      . منهم في المستشفيات   46 جريحاً ال يزال     150شهيداً وسقط له    

ـ         " قال ان    ،"رابطة علماء فلسطين  " ة التفاوض هو فقط على تسليم المطلوبين مثل قائد المجموع
". موجودين في المخـيم   " اإلسالمفتح  " جريح من    100 نحو   إلى إضافةشاكر العبسي وآخرين    

 . المخيم القديم وان العمليات ستستمر العتقالها      إلىفرت  " اإلسالمفتح  " ان بعض قيادات     اًكدمؤ
 إذا بقائد الجيش العماد ميشال سـليمان وقولـه انـه            أشادتهواسترعى االنتباه في حديث المر      

،  انتخابه رئيساً للجمهورية فهو اثبـت الكفايـة الالزمـة          األمنية –ضت المرحلة السياسية    اقت
 المتحدة، رافضاً رفضاً باتاً نشـر       األمم إشراف سورية في    – محادثات لبنانية    إجراء مقترحاً

  .قوات دولية على الحدود بين البلدين
  


