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 عمرو موسـى  ية عند المؤتمر الصحافي الذي عقده اللبنانية والعرب  اإلعالمتوقفت وسائل    
 لبنان والوفد المرافق له، في ظل       إلى لجامعة الدول العربية في اختتام زيارته         العام األمين

 في مخيم نهـر     اإلسالمش اللبناني ومجموعة فتح      المتقطعة بين الجي   استمرار االشتباكات 
 اللجنة الرباعية التي ستعقد في شـرم الشـيخ   أبعاد فتوقفت الوسائل عند  عربيا أما. البارد

 ومحمود عباس رئيس السلطة     اإلسرائيلييهود اولمرت رئيس الوزراء     االثنين المقبل بين ا   
  .والرئيس المصري حسني مبارك عبد اهللا الثاني األردن لكمالفلسطينية و

  .عالم أوردتها وسائل اإلأخرىومواضيع .....                              

  إقليمي...حدث واتجاه

عا إليها الرئيس المصري بمشاركة الملـك األردنـي   تنعقد االثنين في شرم الشيخ القمة التي د     
عبداهللا الثاني ورئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود اولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية محمـود            

اولمرت يسعى إلى فرض جدول األعمال تحت عنوان التعاون مع السلطة الفلسطينية             .عباس
ة حماس وخنقها في قطـاع غـزة   ليرسم أولوية سيطرحها على طاولة القمة هي مكافحة حرك   

والقضاء على فصائل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية طالباً التعاون الكامل من أجهـزة             
درجت العادة في هذا النوع من القمم سـابقاً علـى إدراج             .السلطة مقابل األموال والتسهيالت   

يوم، من ضمن سلة تتحـدث      المطالب اإلسرائيلية من السلطة الفلسطينية وهي لم تتغير حتى ال         
في بعض بنودها عن بعض الحقوق الفلسطينية وعن وقف االستيطان في الضفة والقطاع وعن 

التطورات الفلسـطينية األخيـرة تفـتح الشـهية األميركيـة       .جدار الفصل وترتيبات المعابر  
ي جبهة  واإلسرائيلية على حشد أطراف فلسطينية وعربية تدعوها كونداليزا رايس بالمعتدلة، ف          

  .واحدة مع إسرائيل ضد المقاومة
السؤال سيكون في قمة شرم الشيخ اإلمرة لمن؟ وهل يبرر الصراع السياسي الفلسـطيني ألي             
جهة كانت، أن تستقوي بالمحتل والعدو التاريخي على فصائل المقاومة؟ وهل تتخلى مصـر              

ـ            لحة الشـروط   عن دورها كوسيط مقبول بين األطراف الفلسطينية لتمارس الضـغوط لمص
  اإلسرائيلية؟ وهل يسلم محمود عباس القاعدة المقاتلة في حركة فتح لالحتالل اإلسرائيلي؟ 

  :الصحف العالمية*
 فـي مركـز    في شؤون الشـرق لألوسـط    ي الخبير االستراتيج  أنطوني كوردسمان اعتبر  *

 الجهـود   :تيجية في واشنطن أن لبنان متورط في أربعة نزاعات دفينة وهي          االدراسات اإلستر 
السورية إلعادة النفوذ، إعادة بناء وهيكلة قوة حزب اهللا، النزاعات الطائفيـة علـى السـلطة                

موضحاً انه كان من    ونزاع ضد ظهور حركات متطرفة إسالمية سنية ذات عالقة مع القاعدة،            
 متطرفين فـي المخيمـات       االشتباكات األخيرة التي يخوضها الجيش اللبناني ضد       نتيجة ذلك 

 لكـن   "حرب" إلى من هذه النزاعات     أي تتحول   أنليس بالضرورة    إلى انه    مشيراًطينية،  الفلس
 وإنما ليس فقط مع التطورات الداخلية في لبنان، اعل فهي تتف، تصبح كذلكأنبإمكانها مجتمعة 

، والنزاعـات  إيـران  مع اإلقليميةمع تطورات العالقات االسرائيلية ـ السورية، والتوترات  
معتبـراً أن   .  سنية مثل القاعـدة    إسالمية والصراعات التي تشمل حركات تطرف       الفلسطينية،

 إعادة  حولالتفاصيل غير واضحةسوريا تجهد من اجل استعادة نفوذها في لبنان، الفتا إلى أن 
المصادر االسرائيلية والقوات الدولية    أن  مضيفاً  في الجنوب،   لحزب اهللا   وجود العسكري   البناء  
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حماس سـيؤدي   حركة   تصاعد   رأى أن و.  وتسلحه الحزبلحد الذي بلغه    بخصوص ا يختلفان  
مرتبطة بعضها ببعض في مخيمات الالجئـين       تكون   نزاعات حول السلطة     إشعال  إلى بالتأكيد

  .على امتداد العالم العربي
 يكثـف تدريباتـه علـى       "اإلسرائيلي" سالح الجو    أن سرائيلية اال "معاريف"كشفت صحيفة   *

 الصـناعات   ، مشيرة إلى أن   عيدة المدى وتزويد جوي بالوقود خالل التحليق      الطلعات الجوية ب  
 ، الفتـة إلـى أن    الطائرات من دون طيار    وخصوصاً    تحديث طيرانها الحربي    تواصل الجوية

بحملة لجمع الكمامات الواقية من المواد الكيماوية التي سبق ووزعـت           باشرت  وزارة الحرب   
كاشفة عـن   .  إلعادة ترميمها وتوزيعها من جديد     ى العراق  الحرب عل  إبان "اإلسرائيليين"على  

بما يتعلق بفرض عقوبـات     يتم التنسيق حولها بين تلك أبيب وواشنطن        " إسرائيلية"استعدادات  
  . إيرانلى درجة عاقتصادية اشد 

 نقالً عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة أن توني بليـر           البريطانية" االندبندت"كشفت صحيفة   *
 في شـوارع    هغتيالض ال  عن اعتقاده بأنه يواجه خطر التعر      أعرب اء البريطاني وزير الوزر 

ال أعني بذلك أن    "البريطانية عن بلير قوله     " صحيفة التايمز "نقلت  و. بريطانيا أكثر من العراق   
الخطر الذي أواجهه هو أكبر في مدينة ريديتش من بغداد، بل إذا ما قُدر لي التعرض لالغتيال 

لكن شعبي ال يتوقع مثل هذا  األكبر أن يتم ذلك في ظروف اختلط فيها مع الناس          فإن االحتمال 
ل إلى المذهب الكاثوليكي بعد سيتحو بلير أن البريطانية اإلعالموذكرت بعض وسائل    . "الخطر

. يخطط إلنشاء مؤسسة لتشجيع الحوار بين األديـان       هو  فترة قصيرة من تنحيه عن السلطة، و      
اقش بلير تحوله إلى الكاثوليكية مع بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر،           احتمال أن ين   ورجحت

الذي سيلتقيه في روما اليوم بعد أن يحضر آخر قمة لالتحـاد األوروبـي كـرئيس لـوزراء       
   .بريطانيا

 قضية والء المدعين العامين التابعين لوزارة العدل      األميركية  "نيويورك تايمز "ت صحيفة   أثار*
 التـأثير   بأنها ليست مؤسسة حكومية عادية، مشيرة إلـى       الصحيفة  صفتها  ي و  والت األميركية

مكاتب نواب المدعي العام في الواليات المتحدة والتـي يبلـغ           ن خالل   الكبير الذي تتمتع به م    
المتهمين في الجرائم الفيدرالية التي تمتـد        الفتة إلى صالحياتها من محاكمة        مكتباً، 93عددها  

على التنصت على منازل النـاس،       وتمتعها بنفوذ كبير وقدرتها      ى اإلرهاب من الفساد العام إل   
 وصوال إلى التـأثير علـى نتـائج     ومصادرة الممتلكات، وزج الناس في السجون مدى الحياة       

االنتخابات، وتعاملهم بطريقة حزبية موالية للرئيس الذي اختارهم وغير آخذين بعين االعتبار            
  . حالما يتولون مناصبهمة غير حزبيةالعمل بطريقانه يتوجب عليهم 

 محمد دحالن المسؤول األمني في السلطة الفلسطينية بـ         الفرنسية" لوموند"شبهت صحيفة   *
أن يمضي في طريق المواجهة مع حكومة منتخبة إال إذا اعتقـد            الذي ما كان يمكن     " نوشيهبي"

 انه إذا انتقل دحالن     رة إلى ، مشي أن لديه تفويض من القوى ذات النفوذ في الخارج للقيام بذلك          
ذلـك فـي    إلى تحويل معارك الشوارع إلى هجوم مباشر على حكومة الوحدة الوطنية، فـإن              

من لن يكون    ليس    ذلك ألخضر من مكان ما، ومن المؤكد أن      الغالب سيكون ألنه منح الضوء ا     
ـ        المواجهة الداخلية اكتسب  ورأت انه إذا ثبت أن       .محمود عباس  ذاتها، ت قـوة دفـع قائمـة ب

فإن الوقاحة التي حلـت     ،  الفلسطينية برمتها على احتوائها    خارج نطاق قدرة القيادة      أصبحتو
قد نجحت في تحويل غزة إلـى       محل السياسة في استجابة بوش لالنتخابات الفلسطينية ستكون         

  . في تحويل مقديشو إلى مقديشو من جديدمنهمكةتوقع أن اإلدارة ، لكن من المبالغة المقديشو
حول موقع العراق في سياسة روسيا الخارجية       اعد مركز دراسات الطاقة في روسيا تقريراً        *

أهمية العراق بالنسبة للمصالح الروسية في المنطقة لم تتراجع، ولم يتقلص موقعها رأى فيه ان 
في اعمال الدبلوماسية الروسية، كما هو عليه الحال بالنسبة لبقية الدول التي ارتبطت بمصالح              

 سيطرة األميركيين   ، مشيرة الى ان    مع العراق على مدار سنوات طويلة      القات تعاون مثمر  وع
 روسيا عالقات التعاون    أو تسقط  وحتى اآلن لم تؤد ألن تنسى        2003على العراق صيف عام     

مع العراق من جدول أعمالها، خاصة بعد أن كشفت تطورات األحداث في بالد الرافدين عن                
ركية والبريطانية في تقييم الوضع السياسي واالجتماعي في العراق، مـا           فشل الحكومتين األمي  
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أدى لتدمير العديد من البنى التحتية في هذا البلد بسبب إصرار واشنطن على تطبيق سياسات               
أن احد عوامل تصحيح الخـط السياسـي      تعتقد  الدبلوماسية الروسية   وذكر التقرير ان    . محددة

ـ              ات للتحالف في العراق، وإحالل االستقرار في المنطقة يتمثل في التحرك نحو تطبيـع العالق
من شأن ذلك أن يؤدي إلى تهيئة الخلفيـة المناسـبة لتسـوية              ألنه األميركية اإليرانية الثنائية  

ة لتسوية مشكالت الشرق األوسط   دعم الجهود المبذول  ، و ع المتعلق ببرنامج إيران النووي    الوض
  . وتعزيز نظام منع انتشار األسلحة النووية

  : الصحف العربية*
 األمين العام لجامعة الدول العربية جهود       ركزت الصحف العربية على اختتام عمرو موسى      *

وساطته في لبنان لحل األزمة بمؤتمر صحافي أعلن فيه جملة من المواقف حول لقاءاته مـع                
جميع الفرقاء في المواالة والمعارضة يؤيدون قيام حكومة وحدة          اللبنانيين، فأكد أن     المسؤولين
أن مصير لبنان يتحدد في جانب كبير منه من  من دون الوصول إلى اتفاق، مشيرا إلى وطنية،

قبل أبناء لبنان أنفسهم إذا قرروا ما هو التوجه المناسب لوطنهم وعملوا على هـذا األسـاس،          
من جهته، أعلن   . "اآلخرين هو أمر غير مقبول إطالقا     لكل  "أن ترك مصير لبنان     مشدداً على   
 مباحثات مـع موسـى والوفـد         أجرى  كان قد  السيد حسن نصر اهللا   أمينه العام    أنحزب اهللا   
 والقضـايا العالقـة وسـبل        حيال مختلف المسائل   حزبالوجهة نظر    عرض خاللها ل   المرافق
  .ابيبااليج اللقاء اصفاً  و،جتهامعال

 أن ايهود اولمرت رئيس الوزراء اإلسرائيلي       ذكرت صحيفة الخليج اإلماراتية في رئيسيتها     *
 استمرار الفتنة   "وقود" في منتجع شرم الشيخ المصري،        المقبلة إلى القمة الرباعية  سيحمل معه   

 قوات األمن التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبعـض          "دعم"الفلسطينية تحت مسمى    
أن يصادق مجلس الوزراء    توقعها  " اإلسرائيلية"وسائل اإلعالم   ونقلت عن   . هيالت الشكلية التس

ية المجمدة، لصالح حكومـة      على اإلفراج عن المستحقات المال      خالل اجتماعه غدا   "اإلسرائيلي
ن أولمرت يرغب أيضا في إزالـة بعـض         ذكرت أ اإلذاعة العبرية    ، مشيرة إلى أن   الطوارئ

 والسماح بنقل أسلحة وذخائر إلى قوات األمن التابعة لعباس، بمـا فيهـا              الحواجز في الضفة  
واتخاذ اإلجـراءات وإصـدار االتهامـات     وأوردت الخليج أن المناكفات  .ناقالت جند مدرعة  

مصـادر  ، ناقلـة عـن      في قطاع غزة والضفة الغربية    تتواصل  المتبادلة بين قطبي الفضيحة     
 مع الرئيس المصري حسني مبارك والعاهل األردني        فلسطينية أن عباس سوف يعقد اجتماعاً     

  .اهللا الثاني قبل القمة الرباعية الملك عبد
  :حوارات الفضائيات العربية* 

  " .           بصراحة: "البرنامج . قناة العربية*
الـديمقراطي  حركة التجـدد    إن   )بيروت( الديمقراطي حركة التجدد     رئيس ،نسيب لحود قال  
وقت لقيام حكومة اتحاد وطني من خالل توسـيع حكومـة الـرئيس فـؤاد               ؤمن بأنه حان ال   ت

 .ن يتضمن ذلك ضمانات وتطمينات تعطى لجميع االفرقاء في لبناأنالسنيورة على 
  لبناني... اتجاهحدث و

حملت المواالة في روايتها عن الساعات األخيرة لمهمة عمرو موسى ووفد الجامعة العربية، 
 إفشال االتصاالت والمساعي المتعلقة بالتوصل إلى تسوية لألزمة المسؤولية للمعارضة عن

الحكومية والسياسية في لبنان، وهي اعتبرت أنه كان من المشروع مطالبة المعارضة بالتزام 
صريح بتأمين نصاب جلسة االنتخاب الرئاسي مقابل تعهد أقطاب المواالة بالتفاهم على حكومة 

  .ن خالل العودة إلى الحوار م11+19وحدة وطنية وفق معادلة 
كالم أمين عام الجامعة ساوى بين الفرقاء اللبنانيين في توزيع المسؤولية وأشار إلى ضغوط 

  .دولية وإقليمية تعيق التفاهم اللبناني الداخلي
مصادر المعارضة تؤكد من جانبها أن المواالة أفشلت المسعى الجديد الذي بذله وفد الجامعة 

لت في تحميل مهمة موسى والوفد المرافق عنواناً لتصعيد الحملة الهادفة إلى العربية بعدما فش
تدويل الحدود مع سوريا، وأن إشارة تعطيل المبادرة انطلقت بتصريح السفير األميركي 
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تؤكد هذه المصادر إن قبول المعارضة لمبدأ العودة إلى الحوار كان لتسهيل التفاهم  .فيلتمان
، 2006من لعبة تقطيع الوقت التي يمارسها الفريق الحاكم منذ آذار رغم المخاوف المشروعة 

وتقول المصادر أن النائب سعد الحريري رفض االلتزام العلني بحكومة الوحدة ووعد بورقة 
سرية، في حين أن المواالة رفضت تكوين حكومة الوحدة بمعادلة تعكس التوازن داخل مجلس 

، هذا باإلضافة إلى أن ربط )13+17(ئيس السنيورة علناً النواب خالفاً لما كان قد عرضه الر
حكومة، أقصى عمرها شهران أو يزيد، بمصير االستحقاق الرئاسي، ليس إال دعوة إذعان 
تسلم فيها المعارضة بالرئيس الذي تختاره المواالة واألطراف الداعمة لها دولياً وعربياً، أي 

تحالف المسؤول عن تدويل لبنان واستهداف التسليم بوضع االستحقاق الرئاسي في يد ال
معلومات سياسية وإعالمية تكشف أن المبادرة  .عناصر قوته في وجه الخطر اإلسرائيلي

 آذار النائب السابق نسيب لحود 14العربية سلكت طريق المساومة على تسمية أحد أعضاء 
 للمعارضة أن تدرجه  والقفز عن كل ما يمكن11+19لرئاسة الجمهورية مقابل الوعد بحكومة 

من عناوين تبرر اعتراضها على هذه المقايضة، وأهمها الوزن التمثيلي مسيحياً للرئيس العتيد، 
وهو أمر يتمسك به قادة المعارضة لشطب مفردات التهميش وهواجس الهيمنة من الحياة 

لوب أن يدشن الوطنية بعد كل ما أثارته من انقسامات وأزمات قابلة للتجدد واالستمرار، فالمط
  . االستحقاق مرحلة الحلول، ال أن يكون مدخالً إلى أزمة أخطر

  :الصحف اللبنانية*
نها هو الفشل الذي اعترى  اللبنانية وال سيما الصحف ماإلعالم الذي ساد في وسائلاالنطباع 

 لبنان في محاولة إلى العامل للجامعة العربية والوفد المرافق له األمينمهمة عمرو موسى 
 في صحيفة السفير العالقة بين الفرقاء اللبنانيين، وفي هذا السياق تساءلت األزماتلحلحلة 

 ناقلة عن الرئيس نبيه بري دعوته  لحظة؟آخرفي ... رئيسيتها عمن افشل مهمة الوفد العربي 
إليجاد ضمانات من اجل حصول توافق حول الرئاسة األولى، مشيرة إلى أن الحريري أعطى 

 خيار أن، وعلى ضوء ذلك اعتبرت الصحيفة ةلتامين نصاب الثلثين وعدم االستقالاألولوية 
 ما اعتبرته تفاصيل مثيرة سبقت أوردت فقد األخبارصحيفة  أما.  قريباًأصبحالحكومتين 
 تلقى الجواب الذي يمكن ان األخير أن إلى، مشيرة "انهيار وساطة موسى" أسمتهانهيار ما 

 وإعالن عليه طي الورقة في جيبه أنجة التفاؤل حيث فهم يتوقع خالفه برغم كل مو
 لتطور يتيح تحقيق ما كان يعرضه على اآلمالاالنسحاب بهدوء وان يترك خلفه بعض 

 عن النائب سعد الحريري قوله تعليقاً على صحيفة النهارفي حين نقلت . الطرفين المتنازعين
  .ويدنا ال تزال ممدودة" لظرف خطيرا"انتهاء مهمة موسى بالشكل الذي انتهت عليه بان 

  :أخبار المرئي في لبنان*
جامعة الدول العربية إلى   العام ل  ميناأليارة عمرو موسى    نتائج ز اهتمت أخبار التلفزة اللبنانية ب    

 مـن خمـس     أكثـر عمرو موسى سجل رقماً قياسياً في عقد         أن   قناة المنار لبنان، فاعتبرت   
محطة الجديـد   وقالت  .  غير معلن  أبرزها ساعة   وأربعينوثالثين جولة محادثات خالل ثمان      

NTV    إنها آخر فرص عمرو موسى، فأما أن يحقق الحل في لبنان وأمل أن يغادر مودعاً هذا
 مصير عن NBNالشبكة الوطنية لإلرسـال  وتساءلت . البلد الذي تذوق فيه المرارة السياسية 

م تي أجراها الوفد العربي علـى مـدى األيـا         الوساطة العربية بعد انتهاء المحادثات المكثفة ال      
  المكوكيـة   الجولة أن LBCالمؤسسة اللبنانية لإلرسال     وقالت   .األربعة مع القيادات اللبنانية   

 بمتابعـة   إذا كان هناك بصيص أمل، سـمح لـه         دفعت إلى التساؤل عما      التي قام بها موسى   
اعة اللبنانيين ضبطت على    عقارب س  أن قناة المستقبل  وذكرت   .حركته خارج الوقت األصلي   

إيقاع الحركة المكثفة لألمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الذي واصل اتصـاالته              
  .مع القيادات المعنية


