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 ساسياألفلسطينيا، اعتبر    14لى قطاع غزة حيث استشهد أكثر من        العدوان اإلسرائيلي ع   
عنـد خبـر    المية، وتوقفت كذلك    ركزت عليه وسائل اإلعالم العربية والع     الرئيسي الذي   

استقالة طوني بلير رئيس الوزراء البريطاني وتعيين غوردون براون وزير خزانته خلفـاً         
قضية تنحية القاضي الياس عيد المحقـق العـدلي فـي           فاهتمت الصحف ب   لبنانيا،    أما .له

  .2005 الحريري العام فيقجريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان األسبق ر
  .عالم أوردتها وسائل اإلأخرىومواضيع .....                              

  إقليمي...حدث واتجاه

انتهت قمة شرم الشيخ من غير بيان مشترك بعد نقاشات عاصفة حول دعوة الرئيس المصري         
خيرة في غزة ورغم     الفلسطيني رغم األحداث األ    -حسني مبارك باستئناف الحوار الفلسطيني      

  .تأييده الصريح للرئيس محمود عباس وحكومة الطوارئ التي شكلها
المعلومات المتداولة تقول أن عباس أجرى تغييرات في التشكيل األمني للسلطة بعـد تقـارير               
مصرية وأميركية تحمل محمد دحالن، الرجل األمني األول لألميركيين، مسـؤولية خسـارة             

ي يديرها في غزة والتي انهارت بسرعة رغم حجم اإلمكانات الموضـوعة    األجهزة األمنية الت  
بتصرفها مالياً وتقنياً وتسليحياً، وتحدثت بعض الدوائر اإلعالمية العربية عن تداول تقـارير             
مصرية وأميركية تلمح إلى تورط مجموعات مرتبطة بدحالن في تفجيرات سيناء تحت شعار             

ت المصرية وإظهار مخاطر االنفتـاح المصـري علـى          إضعاف العالقة بين حماس والسلطا    
  .حكومة إسماعيل هنية في حينه

أولمرت وباراك يعتبران أن قمة شرم الشيخ نجحت في تـوفير الغطـاء لعمليـات الجـيش                 
اإلسرائيلي ضد القطاع، وهناك يجري االختبار الحقيقي لنتائج الضغوط األميركية حيث فشلت            

  . الدولية بعزل حماس بسبب الموقف الروسي الواضحتلك الضغوط في إلزام الرباعية
إذا هزم اإلسرائيليون في غزة من جديد، يتوقع المحللون خالل األسابيع القليلة المقبلة تبدالً في              
مواقف كثيرة عربية ودولية وربما داخل حركة فتح نفسها، ففي هذه المعركة التي تخوضـها               

اسي الذي يحيط بالقضية الفلسطينية والذي تحـاول      حماس دفاعاً عن غزة، يتحدد التوازن السي      
واشنطن أن تخضعه لحلف دولي عربي داعم إلسرائيل على غرار الحلف الذي أقامته لـدعم               

  .   العدوان على لبنان في تموز العام الماضي

  :الصحف العالمية*
ـ        لجنة فينوغراد االسرائيلية أن   " معاريف"ذكرت صحيفة   * ر  تسعى إلى أن يكون موعـد نش

إذا لم تتمكن اللجنة    ، مشيرة إلى انه     دوان تموز مطلع شهر أيلول المقبل     تقريرها النهائي عن ع   
ول، وذلـك   األمن إنهاء عملها حتى هذا الوقت، فإنها سترجئ نشر التقرير حتى شهر تشرين              

حتى ال يتزامن نشر التقرير خالل شهر أيلول مع األعياد اليهودية المصادفة في هذا الشـهر،                
العاشـرة فـي     القنـاة    نقلت الصحيفة عن  و .قد يؤدي إلى التأثير سلباً على أجوائها العامة       ما  

أن اللجنة لن تصدر رسائل تحذيرية ضد أي من المسؤولين اإلسرائيليين           التلفزيون اإلسرائيلي   
  .تقضي بإعفائهم من مناصبهم
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يثاً عـن دار    جزءا من الكتاب اإلسرائيلي الصادر حـد      " يديعوت احرونوت "نشرت صحيفة   *
أن اإلدارة  كشـفت فيـه     "  الحقيقة عن حرب لبنان الثانية     -أسرى في لبنان  "نشرها بعنوان   

 السـوري،   -األميركية ودوالً عربية معينة شعرت بأنها مهددة من جانب المحور اإليرانـي             
 إضافة إلـى أن     مررت رسائل إلسرائيل جاء فيها أن توجيه صفعة لدمشق ستقابل بالترحاب          

 2006  أثناء عدوان تموز ةوروبية حثّت إسرائيل على توجيه ضربات عسكرية لسوري       جهات أ 
أن أفيغدور ليبرمان عضو الكنيست اإلسرائيلي، في حينه والـوزير  على لبنان، وأورد الكتاب    

اقترح على رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت قبل ستة أيـام مـن             كشف انه   الحالي،  
وأضاف الكتاب أن مسـؤولين إسـرائيليين       .ةربٍة عسكرية إلى سوري   عملية األسر، توجيه ض   

اجتمعوا في السنوات الماضية مع نائب الرئيس األميركي ديك تشيني ووزير الدفاع األميركي             
الواليات المتحدة تكاد تطلب من إسرائيل      "في حينه دونالد رامسفيلد وخرجوا بشعور مفاده أن         

 تلـك في األيام األولى لحرب لبنان، تجـددت         ة إلى أنه  مشير،  "ةإيجاد ذريعة لتضرب سوري   
  .الرسائل بقوة أكبر

  : الصحف العربية*
 الصحف العربية على الحدث الفلسطيني ال سيما المجزرة المروعة التي ارتكبتهـا             تركز*

 40وإصابة أكثر من    فلسطينياً   14 في قطاع غزة وسقط بنتيجتها       اإلسرائيليقوات االحتالل   
 أن رئيس الوزراء    صحيفة الخليج اإلماراتية في رئيسيتها    ليقاً على الحادث قالت     وتع،  آخرين

المعسولة اإلسرائيلي ايهود اولمرت قدم أولى هداياه إلى قطاع غزة بعد وعوده التي وصفتها ب             
  ايهود باراك وزير حرب الكيان     بتدشينخالل القمة الرباعية في منتجع شرم الشيخ المصري         

ونقلت الصحف عن الجيش اإلسرائيلي اعترافه      . تلك المجزرة زارة بارتكاب   عهده الجديد بالو  
، في الوقت الـذي     ه المواجهة صالبة أشد من ذي قبل      أظهرت في هذ  بأن المقاومة الفلسطينية    

اإلسرائيلية"الرئاسة والفصائل الفلسطينية وكذلك مصر بالمجزرة فيه دت ند ."  
ن الهدف األول والهام    ا "يديعوت أحرونوت "يفة  المعلق العسكري لصح   اعتبر   أخرىمن جهة   

 عن  "حماس"لالعتداءات التي شنها جيش االحتالل اإلسرائيلي في قطاع غزة هو إبعاد مقاتلي             
يأتي بعدما الحظت قيادة المنطقة الجنوبيـة فـي          ان ذلك    إلىمشيراً  . السياج المحيط بالقطاع  

ج والمعابر والتحرك بمحاذاتهـا بكثافـة        من السيا  "حماس"الجيش اإلسرائيلي اقتراب مقاتلي     
، فإن رئيس األركان غابي اشكنازي، ووزيـر الـدفاع ايهـود            المعلق نفسه وبحسب  . متزايدة

باراك، وكالهما لديه تجربة مريرة جراء تمركز حزب اهللا سابقاً قرب السياج الحدودي فـي                
محلل الشؤون  يما اعتبر    ف .جنوب لبنان، قررا المبادرة إلى إحباط نشاط مماثل في قطاع غزة          

 أن ما شهده القطاع من اعتداءات في الساعات األربـع وعشـرين            نفسها صحيفةالاألمنية في   
  . تنقسم إلى مراحل عديدة"ستراتيجية إعملية "منهو إال المرحلة األولى األخيرة، ما 

سيرغي  ان وزير الخارجية الروسي االميركية ووكاالت دولية اخرى" يو بي آي"ذكرت وكالة 
 في فلسطين، مشيراً إلـى      "فرق تسد "ما سماه سياسة    الفروف الذي يزور اسرائيل انتقد بشدة       

وشدد الفـروف، خـالل لقائـه نظيرتـه          .أنها من الماضي الغابر وأن روسيا ال تؤمن بها        
اإلسرائيلية تسيبي ليفني في القدس المحتلة، على ضرورة الوحدة الفلسطينية، مشيراً إلـى أن              

 هي شريك حيـوي     ، هي مشكلة إلسرائيل والعالم أجمع، فيما فلسطين موحدة        ،ن مقسمة فلسطي"
تشغل  وانها   التطورات في الحكم الفلسطيني ليست مناسبة وغير مقبولة       " أن   ، مضيفاً "إلسرائيل

فـي   وقالت الوكاالت تعليقاً على تصريحات الفروف بأن موسكو لم تتـردد             ."روسيا جداً بال  
عـن   دافعزيارة االخير لها  حيث ،األوسط سرائيلية واألميركية في الشرقمهاجمة السياسة اإل  

ة، مشيرا الى ان    ن أو فلسطين أو سوري    سياسة بالده تجاه قضايا المنطقة سواء بالنسبة إلى لبنا        
يتم وفق تعهداتنا الدولية والقوانين الروسية المتشددة فـي         "تزويد بالده لسورية باألسلحة انما      

ـ  السالح الفتا الى ان هذا ، واصفاً هذه العملية بالشفافة ،"هذه المسألة  ومي  هو سالح غيـر هج
ورأى أنه يجب التحقيق في التقارير التي تتحدث عن         . "ال يهدد التوازن في المنطقة    و عموماً،

 ونقلت الوكاالت عـن     ." أو لبنان أو أطراف في لبنان      ةسواء لسوري "بيع سالح يهدد التوازن،     
 ، موضحةمة اإلسرائيلية بشكل كبيرأن الموقف الروسي يقلق الحكوائيلية مصادر صحافية اسر
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ال تنفي إمكان الحوار مع حماس في أعقاب سيطرة األخيرة على قطاع غزة، وألن           "أن روسيا   
ن التأييد الكامل لرئيس السـلطة الفلسـطينية        روسيا أحبطت اقتراحاً في مجلس األمن يعبر ع       

 النووي وتزويدها إيـران     محمود عباس، إلى جانب التعاون الروسي مع إيران في مشروعها         
  ". باألسلحة المتطورةةوسوري

 أبدت بعض مراكز الدراسات العربية اهتماماً بالغاً بما يجري منـذ فتـرة فـي الكويـت                  *
ذكرت صحيفة القبس    ومجلس األمة، وفي هذا السياق       خصوصاً السجال القائم بين الحكومة    

دخلت معركة جديدة من اجل الحفاظ على تماسكها في مواجهة           الكويتية أن الحكومة الكويتية   
 حجم الضغوط التي مورست     بعدما بدا واضحاً   وزير النفط الشيخ علي الجراح     نتائج استجواب 

 الذي قالت مصادر وزارية انـه       اصالت استقالة وزير المو   أبرزها،  في أكثر من مجال   عليها  
 معركة الحكومة   أن ونقلت الصحيفة عن مصادر برلمانية قولها      . على االستقالة  إصرارا أبدى
 الدخول في مواجهة مع     إلى التي دفعت الوزير الجراح      األطرافبينها  من   من طرف    أكثرمع  

 اسـتعادة مواقعهـا    تضغط من اجـل وأخرىالنواب للتغطية على تجاوزها على المال العام،        
 أنورأت المصـادر    . لهاة تريد التخلص من بعض الرؤوس داخ      السابقة داخل الحكومة، وثالث   

 عامل ضغط على رئـيس الـوزراء        أنها إما: أمرينال تعني سوى     وزير المواصالت    استقالة
اهللا المعتوق عن التركيبـة      عبد.  د واألوقاف وزير العدل    أبعادالشيخ ناصر المحمد من اجل      

 يحـاولون  "السـلف " أن إلـى مع الوزير الجراح، مشـيرة       تضامن   أنها أوالحكومية الحالية،   
 باعتبارهـا الحـامي الوحيـد       اإلسـالمية  الحركة الدستورية    إحراجممارسة تكتيك من اجل     

  .للمعتوق
  :حوارات الفضائيات العربية*
� ا��ر��.  ���ة ا�����*�� �. 

رئــيس الــوزراء أن  )7�!�وت ( ا�!!,�4# ا�3��!�2#  ر1!!�0 /!&ب ا�-!,ار  ، *!(اد $'&و$!#  ا�"�!�  
البريطاني الجديد غوردون براون سيغير السياسة البريطانية تجاه العراق حيث سـيقوم فـي              

بلير وخالل  توني   أن مشيراً إلى ،   ذلك البلد   بتقليص القوات البريطانية في    2007عام  ال أواخر
      ب خاسرة عديـدة فـي العـراق        ط بريطانيا في حرو   فترة حكمه التي طالت ست سنوات ور

  .األميركي وكوسوفو وسيراليون استجابة للطلب وأفغانستان
  لبناني... حدث و اتجاه

المعارك المتواصلة في نهر البارد واالشتباكات المتنقلة في الشمال وفي مخيم عين الحلوة مع 
مني في البالد جماعات فتح اإلسالم وجند الشام والقاعدة تطرح سؤاالً كبيراً حول الوضع األ

بعد انكشاف حجم تواجد وانتشار المجموعات المتطرفة التي تقودها عناصر متعددة الجنسيات 
  .معظمها قدم إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي

المحللون يربطون استنزاف الجيش على نطاق واسع داخل البالد بالتحركات األميركية 
 اللبنانية السورية ولمحاولة نقل تفويض اليونيفيل إلى اإلسرائيلية الضاغطة لتدويل الحدود

  .الفصل السابع تحت عنوان عدم قدرة الجيش اللبناني على النهوض بهذه المهام جميعاً
ثمة رابط إذا صح هذا التحليل، يطرح نفسه بالضرورة بين التفجير ضد اليونيفيل وهذه 

 تعكس خريطة جديدة للواقع اللبناني في األهداف التي يقول بعض الخبراء االستراتيجيين أنها
مواجهة احتماالت حرب مقبلة قد تشنها إسرائيل على سوريا أو لبنان أو على كليهما معاً، 
فالهدف من وراء التحركات األميركية اإلسرائيلية هو بالتحديد محاصرة حزب اهللا وقطع أي 

يلي الذي استند إليه وحده بان تواصل محتمل مع سوريا ليس فحسب انطالقاً من الزعم اإلسرائ
كي مون في تقريره حول الحدود السورية والذي لم يتضمن أي واقعة فعلية غير الكالم 
اإلسرائيلي عن أسلحة تعبر الحدود إلى مستودعات حزب اهللا، بل إن الخبراء يقولون أن 

ران ضروريان إدخال اليونيفيل في الفصل السابع وتدويل الحدود اللبنانية ـ السورية، تدبي
لتسهيل حركة الجيش اإلسرائيلي في أي عدوان قادم على لبنان، بحيث إذا أرادت القوات 
السورية تنفيذ إنذارها الذي وجهته إلى إسرائيل في تموز الماضي، تصطدم بترتيبات دولية 
تجعل خطوتها أشد خطورة وكذلك سيكون على المقاومة اللبنانية التعامل مع تعقيدات الوضع 
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لجديد لليونيفيل في حالة الحرب إضافة إلى ما يتردد عن التزامات ألطراف لبنانية ستنفذ هذه ا
المرة إلشغال المقاومة واستنزافها وتسهيل خطة اإلطباق اإلسرائيلية لحسم الوضع اللبناني 

  . بالقوة1559تحت عنوان تنفيذ القرار 
ت تحتاجها إسرائيل إلعادة تأهيل الخبراء يقولون أن ساعة الصفر قد تكون بعد ثالث سنوا

قواها المهزومة، ولكنها ستكون حربا فاصلة يتولى األميركيون وحلفاؤهم الدوليون والعرب 
تحضير المسرح اللبناني لها من اآلن، هذا هو معنى الحديث الجديد لبعض اللبنانيين عن تغيير 

  .    قواعد االشتباك في الجنوب

  :الصحف اللبنانية
 عيد المحقق العدلي في جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الياس القاضي قضية تنحية

 فأبرزتها والسياسة في لبنان اإلعالم أوساط، شغلت 2005 رفيق الحريري العام األسبق
عن مصادر مواكبة  األخبار صحيفة  فنقلت،األولىالصحف اللبنانية على صفحاتها 

 مباشر من النائب وليد جنبالط وقائد القوات  نائب سعد الحريري وبدعما انلالتصاالت قوله
 إطالق الرسمي وغير الرسمي بوجوب منع واألمنياللبناني سمير جعجع ابلغوا فريقه القانوني 

، باعتبار ان خطوة من األمر قبل انعقاد المحكمة الدولية مهما تطلب األربعةأي من الضباط 
 منذ آذار 14حملة السياسية التي قادها فريق  تعني انهيار البنية القانونية للاآلنهذا النوع 

 لقاءات تحصل بين ضباط اسبان وحزب اهللا أنصحيفة النهار وذكرت . اغتيال الحريري
 ورأت .للتعاون في قضية التفجير الذي استهدف القوات العاملة في جنوب لبنان اليونيفل

  .يال الحريري أن االشتباك السياسي يقتحم التحقيق في جريمة اغتصحيفة السفير
  :أخبار المرئي في لبنان*

ركزت مقدمات التلفزة اللبنانية على قصية تنحية القاضي الياس عيد المحقق العدلي في 
عن قناة المنار   فتساءلت، تلك الخطوةأبعادجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وقرأت 

 الماضي عندما ألسبوعاحصل للمحقق العدلي في هذه القضية القاضي الياس عيد ما يعالقة 
 إلخالء المشفى على عجل، وهل لذلك من صلة بما كان ينوي اتخاذه من قرار إلىنقل 

ان روح عمرو موسى ما زالت حاضرة في  NTVمحطة الجديد  ورأت. األربعةالضباط 
بيروت، من خالل الورقة الزهر التي ورثها مهندس التفاوض ميشال المر من األمين العام 

ول العربية، وبموجبها يدرس المر إمكان إعادة تحرك حكومة الوحدة من خالل لجامعة الد
النتيجة األولى ان  NBNالشبكة الوطنية لإلرسال   وأوردت.جولة على المراجع السياسية

أولى تجلياته جاء مشيرة إلى ان االتجاه نحو المزيد من التدويل،  هي للمحادثات الباريسية
 المكلف بوجوب نشر خبراء دوليين على الحدود اللبنانية ـ السورية  المتحدةاألممتقرير فريق 

لسباق المتعدد ن اا LBC المؤسسة اللبنانية لإلرسال  ورأت. األسلحةتحت ذريعة منع تهريب 
. األوجه الدبلوماسي والعسكري بدأ يقترب من خط النهاية، لذ تتشابك الملفات وتتعقد وتتداخل

ان المؤتمر الذي إعالنه ير الخارجية الفرنسية برنار كوشنير  وزعن قناة المستقبلونقلت 
تنظمه فرنسا من اجل الحوار بين األطراف اللبنانية، سينعقد بين الخامس عشر والسادس عشر 

  .من تموز المقبل
  :حوارات المرئي في لبنان
  ".مختصر مفيد"البرنامج . NBNالشبكة الوطنية لإلرسال 

 أن عمرو موسى األمين العام لجامعة الدول العربية أجرى هاشمرأى الوزير السابق جوزف ال
ولكن الثقة المعدومة بين الفريقين هي لمجيء، اتصاالت قبل أن يأتي إلى لبنان وشجع على ا

  . حزب اهللا ال يمكن أن يتراجع عن حكومة الوحدة الوطنيةأنالفتاً إلى التي أفشلت الحلول، 


