
 1 

 

إ��هــــــــــــــــــ�ت
 2007   حزيران92الشرق العربي    نشرة يومية         متخصصة بمنطقة 

ــــــــــcom.neworientnews   ـــــــــــ  ���ر �� أ��ر ا�	�ق ا�����

  

 باكات بين الجيش اللبناني ومجموعاتاهتمت وسائل االعالم العريبة والعالمية بخبر االشت  
 سعوديين ويمني وعراقي 3منطقة القلمون في شمال لبنان والتي ادت الى مقتل في مسلحة 

وسوري، اما عربياً فركزت وسائل االعالم على التطورات في قطاع غـزة والمقاومـة              
  . العنيفة التي يواجهها جيش االحتالل هناك

  .عالم أوردتها وسائل اإلأخرىومواضيع .....                              

  إقليمي...دث واتجاهح

تكثفت االعتداءات اإلسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، وتواصـلت عمليـات        
فصائل المقاومة في الرد على أعمال القتل والقيود المشددة التي شهدتها حواجز االحتالل فـي       

حتجـاز  الضفة بصورة خاصة حيث تناقلت وسائل اإلعالم الدولية أخبار تعريـة النسـاء وا             
األطفال في أكثر من معبر في الضفة التي يقسمها الجدار الفاصل إلـى مجموعـة معـازل                  

  .منفصلة يتقطع التواصل فيما بينها بالحواجز والدوريات العسكرية اإلسرائيلية
الخبر الملفت الذي تناقلته وسائل اإلعالم الدولية والعربية كان عن حجم حصـاد االعتقـاالت          

م واحد، حيث قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي باعتقال المئات متخطية عدد           اإلسرائيلية في يو  
المعتقلين الذين وعد رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود أولمرت بإطالق سراحهم خالل مشاركته   
في قمة شرم الشيخ مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي تركزت كلمات المشاركين على              

وفصائل المقاومة، وقـد توقعـت حينهـا أوسـاط الرئاسـة            دعمه في مجابهة حركة حماس      
الفلسطينية إجراءات إسرائيلية لتخفيف الضغوط في الضفة، السيما بعد قرار حكومة الطوارئ            
التي يرأسها سالم فياض بمنع حمل السالح من خارج أجهزة السلطة، ونزعها الغطـاء عـن                

 المكونة مـن أعضـاء      ىشهداء األقص سالح فصائل المقاومة، التدبير الذي ردت عليه كتائب         
حركة فتح بتصعيد عملياتها ضد الحواجز والمواقع اإلسرائيلية العسكرية رداً على االعتداءات            

  .التي استهدفت عدداً من البلدات والقرى الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية
ومته يدوران فـي    من الواضح في هذا المجال كما يعتقد الخبراء، أن الرئيس الفلسطيني وحك           

الحلقة المفرغة التي عاشها الواقع الفلسطيني منذ اتفاق أوسلو، وال يبدو أن تجـاوز الـرئيس                
أي قبول الشـروط المتعلقـة     (عباس لما كان الرئيس الراحل ياسر عرفات يعتبره خطاً أحمر           

لـرأي  سوف يسمح بتحقيق انفراجات ولو محدودة يمكن الكالم عنها أمام ا          ) بسالح المقاومين 
العام الفلسطيني، بينما الموضوعات السياسية المتصلة بالقضية الفلسـطينية مؤجلـة حسـب             
أولمرت إلى ما بعد إثبات عباس قدرته في الضفة ونجاح حملة تصفية حماس في غزة، وهذا                
التأجيل بات في نظر المحللين أكثر إحكاماً بتعيين توني بلير مفوضاً للجنـة الرباعيـة التـي           

 .سار السياسي الفلسطينيترعى الم

  :الصحف العالمية*
ـ  يسيطر عليه القلق    الجيش اإلسرائيلي     أن االسرائيلية" معاريف"ذكرت صحيفة   * ن جراء تمكّ

 من الجيل الرابع خالل مواجهـات أول مـن        "ميركافا"المقاومين الفلسطينيين من إصابة دبابة      
الصحيفة أن المقاومة الفلسـطينية     وقالت  . أمس في غزة ونجاحهم في إصابة اثنين من طاقمها        
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، أفلحت ثالث منها في التسـبب       "آر بي جي  "الـأطلقت في مواجهات مع غزة عشرات قذائف        
  . وأدت إلى جرح اثنين من طاقمها بجروح وحروق"4ميركافا  "بأضرار لدبابة

 إلى مراجعـة حصـص      دعوتهمن  ي نواب إيراني  عن العالمية والعربية األنباء  نقلت وكاالت   *
 أعمـال   إلىالذي أثار احتجاجات غاضبة في البالد أدت         ،بنزين بموجب نظام تقنين التوزيع    ال

ونقل موقع وزارة النفط على االنترنت عن المتحدث باسم لجنة الطاقة فـي              .عنف قبل يومين  
ينبغي زيادة كمية البنزين المقنّن للسيارات الخاصة فـي         "البرلمان اإليراني عماد حسيني قوله      

 مراجعة مسألة التقنين من جانب خبراء وتعديلها بناء على     جبي" ، مضيفاً "الستة المقبلة األشهر  
في سياق آخـر، التقـى       و .، مشيراً إلى أن اللجنة تعارض الترتيبات الحالية       "الحقائق في البلد  

وزير الخارجية اإليراني منوشهر متكي أمس في الدوحة أمير قطر حمد بن خليفـة آل ثـاني          
تطورات الملف النـووي    "راء حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وتناولت مباحثاته           ورئيس الوز 

  ."اإليراني
أن كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعراقي جالل   الصحافة الفرنسية  ذكرت وكالة *

طالباني ورئيس اللقاء الديمقراطي اللبناني النائب وليد جنـبالط سيشـاركون فـي اجتمـاع               
ة في جنيف اليوم، إضافة إلى رئيس قسم إقليم كردسـتان العـراق مسـعود               االشتراكية الدولي 

 كوليت  "السرائيليةا" يوسي بيلين والنائبة العمالية      "اإلسرائيلي"ميريتس  البرازني ورئيس حزب    
" اإلسـرائيلي " حضور وزير الحرب     إمكانيةعن  تحدث   البعض   وأشارت الوكاالت أن  . افيتال

  .      مؤكداايهود باراك، ولكن حضوره ليس
 الكنيست وافق مبدئيا على مشروع قانون يطالـب         أن االسرائيلية" معاريف"صحيفة  ذكرت  *

بالكتابة على الواجهات أو الفتات المتاجر باللغة العبرية الواضحة وإال فان الرخص ستسحب             
 ونقلت وكالة الصحافة  . من المتاجر والمطاعم وأصحاب المؤسسات التي تخالف هذه التعليمات        

 ، مشيرة إلـى أنهـم  هذا القانونمخاوفهم جراء تمرير  سياسيين وحقوقيين عرب   عنالفرنسية  
   . يندرج في إطار الحملة التي تستهدف اللغة العربيةهاعتبرو

 الديمقراطيةوليد فارس، مدير مشروع مستقبل اإلرهاب في مؤسسة الدفاع عن النظم كتب  *
 بأنه أصـدر األمـر      " دمشق –إيران  " محور   اسماه ما    فيه اتهم" واشنطن تايمز "مقاال نشرته   

باالنقالب المسلح الذي نفذته حركة المقاومة اإلسالمية حماس في غزة، وذلك أمال في تقويض              
 الفتـا إلـى أن الـرد        ، في كل من العراق ولبنان وأفغانستان وفلسطين       الديمقراطيةالعمليات  

 توفر ظروف معينـة، مـن بينهـا          ممكن في ظل   "حماستان" ـاالستراتيجي على ما أسماه ب    
التنسيق الدولي وتناسق الرؤى بين عواصم المنطقة والتعـاون االسـتراتيجي بـين أميركـا               

  .وأوروبا
  : الصحف العربية*
أمـس   في رئيسيتها أن قمة سعودية فلسطينية كانت مقررة          ذكرت صحيفة الخليج اإلماراتية   *

 ، مشيرة إلى أنعتها السلطة الفلسطينيةت بسبب شروط وضل فش قدفي العاصمة األردنية عمان 
 تناقض دورها كوسيط، فيما اتسعت الخالفات بين حركتي فتح وحماس            القمة أنرأت  الرياض  

  .حيث شملت أمس العطلة األسبوعية
رابطة " فذكرت انه تجددت أمس مساعي     تابعت الصحف العربية والعالمية الوضع اللبناني،     *

، وأمل ممثل السلطة الفلسطينية في  في مخيم نهر الباردزمة للخروج بحلول لأل "علماء فلسطين 
الجهـاد  " ممثـل حركـة   ، مشيرة إلـى أن  "مقترحات عملية " إلىلبنان عباس زكي بالوصول     

 ساعة فاصلة بين التفاؤل والتشـاؤم،       48 عماد الرفاعي، تحدث عن      أبو في لبنان،    "اإلسالمي
ولفتـت  . "اإلسـالم فـتح   " ظاهرة   إنهاءعلى آلية    تبقى في االتفاق     األساسية العقدة   أنمعتبراً  

 3 مسـلحين هـم      4بعد يومين على مواجهة داخل مدينة طرابلس سـقط فيهـا            الصحف انه   
" اإلسالمفتح  " مواجهة جديدة مع مسلحي تنظيم       أمسسعوديين وروسي، خاض الجيش اللبناني      

لتنظيم، هم ثالثـة   عناصر من ا  5في منطقة القلمون، جنوب مدينة طرابلس أسفرت عن مقتل          
  .سعوديين وعراقي وسوري
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 أن سالح الجو اإلسرائيلي باشر بوضع خطة طوارئ لمنع          أوردت صحيفة الخليج اإلماراتية   *
 استطالع داخلي  هذه الخطة جاءت بعد، الفتة إلى أنمن سالح الجومواصلة تهريب الطيارين 

 . في المائة من الطيارين ال ينوون البقاء في الخدمة الدائمة خالل السنوات المقبلة             55 بين أن 
 خطـة   بإعداد اصدر تعليمات     كان اليعيزر شكدي،  أن قائد سالح الجو       إلى الصحيفةأشارت  و

عدد الضباط الذين يغـادرون   و عدد الطيارين تشمل زيادة، وهيعمل فورية لمعالجة الظاهرة 
 الجنود المتدربين على     أمورزيادة عدد الضباط الذين يعالجون      ، إضافة إلى    سةالستكمال الدرا 

  .إجازاتالسالح وزيادة عدد الخارجين في 
 التي كانت محور اتصال هـاتفي       على خط أحداث غزة،    دخلت   إيرانأفادت المعلومات أن    *

ونفـى  . موسىنادر بين وزير خارجيتها منوشهر متكي واألمين العام للجامعة العربية عمرو            
أنه أبلغ موسى ضرورة إبـالغ      مشيراً إلى   المسؤول اإليراني تورطه بالده في تلك األحداث،        

وقالت وكالة األنباء اإليرانية الرسـمية       .هذا الموقف إلى الدول األعضاء في الجامعة العربية       
مـام  إن متكي أكد على ضرورة وحدة وتفاهم الفصائل الفلسـطينية المختلفـة واالهت            ) إيرنا(

. بالوحدة الوطنية وكذلك ضرورة البحث عن حلول للمشاكل الموجودة في الساحة الفلسـطينية            
مثل هذا الصراع "، معتبراً أن "الصراع الداخلي الفلسطيني مدان على الدوام"ن وأوضح متكي أ

، داعيـاً الجامعـة     "يصب في مصلحة الكيان الصهيوني والعدو المشترك للشعب الفلسـطيني         
  .لى إبداء التحرك الالزم في هذا اإلطارالعربية إ

  :حوارات الفضائيات العربية*
 بزعامة ،الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة بيانتغطية إخبارية ل. قناة الجزيـرة

  ): دمشق( جبريلاحمد 
 لتصفية المقاومة وبندقيتها ظهرت من اإلسرائيلي -کياألميرنتائج المخطط  أن رأى جبريل

 عباس باعتبار المقاومة المسلحة مجرد  رئيس السلطة الفلسطينية محمودل قراراتخال
  .حماس خارجة عن القانونن ميليشيات وا

 .تغطية إخبارية. الفضائية السورية*
قال ناصر قنديل النائب السابق في البرلمان اللبناني ورئيس المركز االستراتيجي للدراسات 

 مواجهة كل محاوالت االحتواء والترهيب األسدة الرئيس سورية استطاعت بقيادإن ) دمشق(
باقية على ، مشيراً إلى أنها  من عروبتها وتخليها عن دعم المقاومةإلخراجها واإلغراء
 . دفاعها عن القضايا العربية المصيرية حتى استرجاع الحقوق المشروعةفيسياستها 

  لبناني... حدث و اتجاه

عالمية في لبنانية بالجدل الذي أثارته الحملة الهادفة إلى تنحية          انشغلت األوساط السياسية واإل   
  .المحقق العدلي الياس عيد عن ملف جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري

وقد اعتبر أحد أركان المواالة النائب بطرس حرب أن هذه الحملة التي انطلقت إعالمياً بطلب               
ملة سياسية تمس القضاء اللبناني، ومـن       تقدم به وكيل اإلدعاء الشخصي في الجريمة، هي ح        

، وأنها تلحق الضرر بالقضاء واستقالليته، وقد ربطت وسائل    فشأنها عرقلة عمله في هذا المل     
اإلعالم بين هذه الحملة ومذكرة أبلغتها لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي سيرج براميرتز             

قائع أو طلبات تتصل بوضع اللواء جميـل        إلى النيابة العامة التمييزية بتأكيد عدم وجود أي و        
 بتخلية سبيلهما فـي     ةالسيد والعميد ريمون عازار، وهو ما يشكل سنداً قانونياً فاصالً للمطالب          

 بـأمر مـن القاضـي       2005نظر وكالء الدفاع عن الضباط األربعة الذين أوقفوا في صيف           
  .ديتليف ميليس

يروت أن ضغوطاً سياسية دوليـة وإقليميـة        وتقول بعض المعلومات الصحافية المتداولة في ب      
تمارس في األمم المتحدة لإلبقاء على الضباط قيد التوقيف ويربط بعض المحللين في لبنان بين 
استعجال قيام المحكمة الدولية ورغبة المواالة في منع إخالء سبيل الضـباط، عـن طريـق                

بناني يواجه حرجاً كبيراً في هذا      وضعهم في عهدة المدعي العام الدولي، بعدما بات القضاء الل         
  .الملف الشائك
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الجدير ذكره أن تقرير حقوق اإلنسان الصادر عن الخارجية األميركية في وقت سابق من هذه               
السنة، كان قد أشار إلى استمرار حبس الضباط األربعة من غير مبررات قانونية مقنعة، كما               

الحاكمة في لبنان في عمل القضاء وعن       تحدث التقرير عن تدخالت سياسية  تمارسها الجات         
أعمال تعذيب وخرق للقوانين ولمبادئ حقوق اإلنسان في التحقيقات، وقد أثار التقرير في حينه    
جدالً وسجاالت سياسية في لبنان، حيث اعتبرته المعارضة تأكيداً لوجهة نظرهـا ولشـكوكها           

امون الموكلـون بالـدفاع عـن       المعلنة في الطابع السياسي للملف برمته، وحيث اعتبر المح        
الضباط األربعة أن موكليهم باتوا منذ ذلك الحين معتقلين سياسيين، القاضي الياس عيد هو من              
القضاة الذين ليسوا مصنفين في خانة أي جهة سياسية، ويشهد لـه العديـد مـن الحقـوقيين                  

نظر الكثير مـن  بالنزاهة، والقضية التي تتناول عمله في قضية الرئيس الحريري، تكشف في       
المحللين الصحافيين رأس جبل الجليد المتراكم من الضغوط السياسية والتدخالت التي يعـاني             
منها القضاء اللبناني في هذه القضية وسواها، وهو ما يفسر الردود التي اتسمت بشـيء مـن              

 بعض الغضب داخل الجسم القضائي اتجاه الحملة الصحافية والسياسية التي ينتمي رموزها إلى
  .أجنحة المواالة

  :الصحف اللبنانية*
ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على عملية الجيش اللبناني في منطقة القلمون في 

 في مخيم اإلسالم اشتباكات متقطعة بين الجيش ومجموعة فتح استمرارشمال لبنان في ظل 
، القلمونسوري قتلوا في  سعوديين ويمني وعراقي و3 أن صحيفة الديار  فذكرتنهر البارد،

.  في محكمة االستئنافأصبح قضية القاضي الياس عيد تتفاعل سياسياً والملف أن إلىمشيرة 
 إلى شباط بدعوته 14 النائب بطرس حرب تمايز عن فريق أنصحيفة السفير وقالت 

 الفاتيكان يسأل رئيس الحكومة فؤاد أن إلىمصالحة تاريخية بين لبنان وسورية، الفتة 
نصاب "لسنيورة سبل مساعدة لبنان، ورئيس مجلس النواب نبيه بري يدعو لالقتداء بـ ا

 العام لجامعة الدول العربية يعد األمين عمرو موسى أن األخبار صحيفة  وذكرت".الكرادلة
 من دون حكومة وحدة ال روحزب اهللا يحذعن زيارته األخيرة إلى لبنان تقريره سريعاً 
   .انتخابات رئاسية

  :خبار المرئي في لبنانأ*
المحقق العدلي في جريمة اغتيال الرئيس الحريري  القاضي الياس عيد   ما زالت قضية تنحي   

 على مجريـات    اتحظى باهتمامات التلفزة اللبنانية وقرأت في أبعاد هذه الخطوة وانعكاساته         
تنحية ع  موضولطة طمس   على الرغم من محاولة قوى الس     انه    قناة المنار  فاعتبرت القضية،

محطة الجديد  وقالت  .  ضخامة الفضيحة كانت اكبر من ذلك      أن إال إعالميا،ولو  القاضي عيد   
NTV   الخاليا األصولية نبتت في القلمون، حيث ضرب الجيش ضربة موجعة أدت إلـى              أن

 عـن   LBCالمؤسسة اللبنانية لإلرسـال     وتساءلت  . مقتل ستة إرهابيين من جنسيات مختلفة     
 الوضع جذريا في نهر البارد الذي    إلنهاءلخطوة التالية التي سيتعمدها الجيش      الخطة الجديدة وا  

 رئيس مجلـس    أن قناة المستقبل    وذكرت .تتحصن في قسم صغير منه المجموعات المسلحة      
 مدريد معزيا نظيره االسباني خوسي تاباتيرو بعناصـر الوحـدة           زارالوزراء فؤاد السنيورة    

  .م اإلرهابي في سهل الخيام يوم األحد الماضياالسبانية الذين قضوا في الهجو
   


