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فـي   األميركياالجتماع الذي ضم فالديمير بوتين الرئيس الروسي وجورج بوش الرئيس           
، اعتبر الخبر الرئيسي الذي ركـزت عليـه وسـائل           ينيبانكبورتمنزل عائلة بوش في ك    

فركزت وسائل اإلعالم على دعـوة قائـد الجـيش           لبنانيا،   أما.  العربية والعالمية  اإلعالم
  .اللبناني العماد ميشال سليمان المرجعيات السياسية إلى التوافق

  .عالم اإل أوردتها وسائلأخرىومواضيع .....                              

  إقليمي...حدث واتجاه

التحركات العربية الرسمية تتكثف حول المواضيع الساخنة فـي المنطقـة، ويبـدو حسـب                
المعلومات أن جهوداً أميركية مركزة تقف خلف تنشيط الرباعية العربية التي تضم كـل مـن                

  .مصر والسعودية واإلمارات واألردن
ود تباينـات فـي المواقـف السـيما علـى      مصدر دبلوماسي عربي واسع االطالع يؤكد وج  

الصعيدين الفلسطيني واللبناني بين هذه الدول األربعة، وهو يعزو ذلك إلى اعتبارات داخليـة              
تخص كالً من الحكومات المعنية وكذلك إلى مؤشرات المصاعب المتزايدة التي تواجـه إدارة              

ات الرئاسـية التـي تـرجح       الرئيس بوش داخل الواليات المتحدة ومع اقتراب موسم االنتخاب        
المعلومات والتحليالت أن تأتي برئيس ديمقراطي إلى البيت األبيض ال يبدو أنه سـيظهر أي               

  .اهتمام بمواصلة نهج بوش والمحافظين الجدد
المصدر نفسه يدعو إلى رصد تباينات المواقف حول الحوار الفلسطيني واللبنـاني وحـرارة              

صم الغربية إلى االنفتاح عليها وتجاوز المناخات السـلبية         العالقة مع سوريا التي تسعى العوا     
التي لحقت بالعالقة الثنائية مع دمشق خالل السنوات التي تلت احتالل العراق، بينمـا بعـض         

  .العواصم العربية ما تزال منذ قمة الرياض عازفة عن خطوات جدية في هذا االتجاه
ه سوريا بات قيد اإلعداد وربما يظهـر فـي          المعلومات تقول أن تحركاً مصرياً وسعودياً تجا      

  .  األيام المقبلة

  :الصحف العالمية*
 القمة التي جمعت الرئيسـين األميركـي        تناولت وكاالت األنباء العالمية والصحف العربية     *

ت، على سـاحل    في منزل عائلة بوش في كينيبانكبور     جورج بوش والروسي فالديمير بوتين      
 بطابع ترفيهي حاول خالله الرئيس األسبق جورج        تسمى أنها ت  ، مشيرة إل  والية مين الصخري  

 ، وذلك بالرغم مـن    ، في محاولة إلحياء الصداقة بين الرئيسين      "حميم"بوش األب إيجاد مناخ     
ن يالمسـؤول وقالت الوكـاالت ان     . المشكالت الكثيرة التي تشوب العالقات األميركية الروسية      

تماع، الذي تخللته ممارسة الرئيسين لهوايـة صـيد          على أن االج    يتفقون  والروس ناألميركيي
بشأن بعض القضـايا  " قمة الكركند"عن  عدم صدور بيانات    متوقعينالسمك، هو غير رسمي،     

  .مثل نشر الدرع الصاروخية وكوسوفو
 بالتطورات األمنية التي شهدتها العاصمة انشغلت وكاالت األنباء والصحف العالمية والعربية*

وضعت فـي حالـة تأهـب تحسـبا         قد    األمن البريطانية  ن، فأوردت أن أجهزة   البريطانية لند 
بحسب ما لمح   " القاعدة" والتي تم ربطهما بتنظيم      اعتداءي لندن وغالسكو  ، بعد   لهجمات أخرى 

 وأفادت المعلومات أن الشرطة البريطانيـة      .غوردون براون رئيس الوزراء البريطاني الجديد     
شتباه بها قرب مستشفى بـايزلي القريـب مـن غالسـكو             تم اال  فجرت أمس سيارة  كانت قد   
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 وذكـرت   .و بالسيارة على مطار غالسك    ، حيث يخضع للعالج أحد منفذي االعتداء      )اسكوتلندا(
رجال وامرأة في العشرينات من العمر في سيارة على طريق رئيسي فـي         اعتقلت  الشرطة  أن  

  . في ليفربول آخرشستر، بينما اعتقل رجل
الهـدف األول    أن حزب اهللا هو    ل في مقال في صحيفة هآرتس االسرائيلية      رأى تسفي برئي  *

فـي  " اليونيفـل "سبانية العاملة في إطار القوات الدولية       قوة اال ال الذي تعرضت له  من الهجوم   
 االمم المتحدة وحزب اهللا والحكومـة اللبنانيـة         ، مشيرا إلى ان    الماضي جنوب لبنان األسبوع  

 لم يكن هو المنفذ بل احدى المنظمات المتطرفة التي تحـارب اآلن              ان حزب اهللا   اً يقين يعلمون
 وتحدث الكاتب عما اسماه أوجه شبه بين حزب اهللا          .جيش لبنان في مخيم الالجئين بنهر البارد      

 الوضع الحساس لحزب  مشتركة بينهما، مشيرا إلى ان       ال صلة    وحركة حماس، لكنه اعتبر ان    
لكن علـى رغـم الظـروف       .  غير الممكن في القطاع    وضع حماس  يختلف عن    اهللا في لبنان  

 الحديث عن منظمتين     في لبنان والمناطق األخرى، يبرز قاسم مشترك واحد أال وهو          المختلفة
  .مهيمنتين كل واحدة منهما تسيطر سيطرة جوهرية على ما يجري في دولتها

، أخيراعين  مرت  أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي أيهود اول      االسرائيليةذكرت صحيفة هآرتس    *
  عمـا يعـرف بملـف      مسؤولك افيغدور ليبرمان    اإلستراتيجيةبشكل رسمي، وزير الشؤون     و
ليبرمان الذي حظي منذ تعيينه بالتعاون من       ، مشيرة إلى أن     "إحباط البرنامج النووي اإليراني   "

افـل  جانب المحافل الخاضعة لديوان رئاسة الوزراء، اصطدم بشك كبير من جانب باقي المح            
خالفا لعهد عمير بيرتس كوزير للدفاع، حـين         ، الفتة الى انه   ذات الصلة بالموضوع اإليراني   

كانت العالقات مهزوزة بين وزارة الدفاع ووزارة ليبرمان، فان العالقات بين األخير وايهـود         
  .باراك سليمة

  : الصحف العربية*
 العـام   األمينن العطية   الرحم عبد أن   نقلت الصحف العربية عن وكالة الصحافة الفرنسية      *

 ان وزراء الدفاع والخارجية ورؤساء االسـتخبارات بـدول      قد أعلن لمجلس التعاون الخليجي    
 فـي  األوضـاع المجلس سيعقدون اجتماعا مشتركا غدا الثالثاء في الرياض لمناقشة تـدهور       

عيات اسـتوجبته تـدا   " االجتماع المشـترك      مضيفاً أن  .المنطقة وانعكاساتها على دول الخليج    
 في المنطقة والظروف الحرجة التي تعيشها خصوصا في العراق الذي يشهد تدهورا             األوضاع

 والسياسية في   األمنيةالظروف  إضافة إلى    واستمرارا لعدم االستقرار،     األمنيةمتواصال للحالة   
  ." الفلسطينيةاألراضيلبنان وفي 

ترجمة  يلي ايهود اولمرت أصر    أن رئيس الوزراء اإلسرائ    ذكرت صحيفة الخليج اإلماراتية   * 
 عملياً للرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتحويل جزء من األموال المجمـدة للسـلطة     "سخائه"

الفلسطينية، التي أكدت أنها تلقت الدفعة األولى من هذه األموال، مؤكداً استعداده للتعاون مـع               
عن امتنعت  "اإلسرائيلية"الحكومة وأوردت الصحيفة أن . حكومة الطوارئ برئاسة سالم فياض

 أسـيراً مـن     250إطالق  ب  التعهد الذي أطلقه اولمرت في قمة شرم الشيخ األخيرة         البحث في 
توعد حركة حماس ونشطاء المقاومة بمواصـلة االغتيـاالت        ، لكنه في الوقت ذاته      حركة فتح 

من  من عناصر األ   200بينما نشرت حكومة إسماعيل هنية نحو        ،والقصف وحمالت االعتقال  
  .الوطني لحماية الحدود بين غزة ومصر

 عن العاهل األردني الملك عبد اهللا الثـاني         نقلت وكاالت األنباء العالمية والصحف األردنية     *
 إلـى   ، داعيـاً  التي قد تنتج عن انفصال غزة عن الضفة الغربية        كارثية  النتائج  ال تحذيره من   

  .الفلسطيني ومستقبلهكوحدة واحدة حفاظا على مصالح الشعب إعادة ربطهما 
 أن عبد اهللا غول وزير الخارجية التركي  قد نفى           نقلت صحيفة الخليج اإلماراتية من انقره     *

قتصـاد  صحة المعلومات التي تحدثت عن اتفاق سري بين أنقرة وواشنطن وقع عليه وزير اال    
م اجتيـاح    تعهدت بموجبه الحكومة التركية بعد      والتي 2003  من العام  أيلولعلي باباجان في    

 وقال إنه لو كان مثـل هـذا         .شمال العراق مقابل مساعدات مالية أمريكية بقيمة مليار دوالر        
 لما بذلت حكومته مساعي مكثفة إلقناع اإلدارة األمريكية بضـرورة التنسـيق             االتفاق وارداً 

  . الكردستاني شمال العراقحزب العمال والتعاون والعمل العسكري المشترك ضد عناصر 
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تطورات األحداث األخيرة في األراضي الفلسـطينية بعـد تصـاعد     أن  رأت صحيفة البيان  *
عمليات العنف فيما بين حركتي فتح وحماس تشير إلى أن ملف القضية بدأ ينحى منحى مختلفاً 

  إلـى أن   ة، مشـير  عن حقيقته المتمثلة في الصراع بين الفلسطينيين واالحـتالل الصـهيوني          
 للفت األنظار الدولية واستمراره في إطار مخططه لتكريسه أقصى جهودهحاول بذل ياالحتالل 

رس بحق الشعب الفلسطيني وإبعاد الضغوط الخارجية بعيداً عن االنتهاكات الصهيونية التي تما
  .ليل نهار

 أن اإلدارة األميركية لم تخف اسـتراتيحية        اعتبرت صحيفة الخليج اإلماراتية في افتتاحيتها     *
المعلنة عن أن أهدافها تكمن فـي اسـتمرار         مشيرة إلى أنها أفصحت في وثائقها       على العالم،   

 المواجهة لالمبراطوية البلدان، معتبرة ان معسكر حالية، وفي منع ظهور منافسين لهاهيمنتها ال
  ورأت فـي   .عنهاالل  ستقاال هم في موقع محاولة   منافسة بقدر ما    األميركية ليسوا في موقع ال    

ال تعدو أن تكون عالقات عامة يستفيد منها الرئيس األمريكـي            أنهاألمريكية   ا القمة الروسية 
هي مفيدة للرئيس الروسي الذي مـا        ، كما داخلياً، ويواجه المتاعب خارجياً   الذي تتآكل شعبيته    

 قـد   الحرب الباردة  ، معتبرة أن   تكون روسيا في الصدارة العالمية     انفك يستغل كل مناسبة لكي    
ا إال حدوث تغيير مستحيل في تطلعات البلدان الكبيرة، كأن تتنازل النخبـة              ولن يوقفه  انطلقت

وهمـا  . ، أو إذعان روسي لإلرادة األمريكيةإمبراطوريتهااألمريكية عن طموحها في تواصل   
  .أمران ليست هناك مؤشرات تدل عليهما

  :حوارات الفضائيات العربية*
          .               تغطية إخبارية. قناة الجزيـرة

حال قريبا ألزمة مخيم نهر  فتح في لبنانحركة ل القائد العسكري، العقيد منير المقدحتوقع 
البارد يقوم على نشر قوة أمنية فلسطينية داخل المخيم الذي دخلت أزمته اليوم أسبوعها 

   .السابع
  لبناني... حدث و اتجاه

ن المعارضة اللبنانية وبعض ما يزال قرار الرئيس بوش الذي استهدف شخصيات سياسية م
القيادات السورية في دائرة االهتمام السياسي واإلعالمي، وردود الفعل التي ظهرت حتى اآلن 
تؤكد بوضوح الطابع السياسي لهذا اإلجراء الذي ال يبدو له أي مفعول عملي بالنظر إلى 

  .طبيعة الشخصيات التي استهدفها
ت مفارقة أنها سابقة استخدام التدابير القانونية في التعليقات التي عرضت لهذه القضية سجل

التعامل مع اختالف سياسي من الدولة األعظم في العالم التي ملئت أربع جهات األرض 
  .ضجيجاً حول الديمقراطية وحق االختالف

مصدر قيادي معارض يقول أن الحقيقة األولى التي كشفها القرار هي حجم حالة التردي في 
ة وسلطتها القاصرة والعاجزة وحيث تريد اإلدارة األميركية من قرار بوش صفوف المواال

  .إعطاء جرعة معنويات للسنيورة وحكومته
أما الحقيقة الثانية فهي أن المستهدف باإلجراءات هو من لم ترد أسماؤهم من الشخصيات 

رب من المعارضة والفعاليات السياسية واالقتصادية اللبنانية التي بدأت بمراجعة مواقفها لتقت
واإلجراء الذي أعلنه بوش هو بمثابة تحذير إلى هذه النوعية من الشخصيات والفعاليات 
اللبنانية للجم تحولها إلى المعارضة وبالتالي التأثير على التوازن السياسي الداخلي في لبنان 

 بعدما بات بابتزاز المصالح االقتصادية والمالية عبر تجريم كل تعامل سياسي مع المعارضة،
تجريم أي عالقة بحزب اهللا أو بوسائله اإلعالمية قاعدة قضائية ومصرفية وسياسية في 

  .التعامل األميركي مع لبنان

  :الصحف اللبنانية*
 صحيفة فذكرتركزت الصحف اللبنانية على الحلول المطروحة للخروج من األزمة اللبنانية 

ستعد للقدوم إلى لبنان للتحضير النعقاد مؤتمر  يالموفد الفرنسي  كوسرانجون كلودأن الديار 
عن  صحيفة السفير ونقلت. اللبنانيةالحوار اللبناني الذي سيجمع قادة الصف الثاني لألطراف 
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. رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله إن التعرض للجيش واليونفيل يعتبر انهياراً للدولة
  .  يمهد للتوطين إن برنامج اعمار لنهر البارد صحيفة األخباروذكرت

في مخـيم عـين     " عصبة األنصار " عن مصدر فلسطيني في      نقلت وكاالت األنباء العالمية   *
التي وقـع اشـتباك دام      " جند الشام "الحلوة لالجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان أن مجموعة         

ا حصل  أن اجتماع إلى   مشيراً ،"حلت نفسها ولم تعد موجودة    "أخيرا بينها وبين الجيش اللبناني      
مساء السبت، وضم مسؤولين في المخيم، وبينهم ممثلون لعصبة األنصار ولجند الشـام، وأن              

 "عصبة األنصار " عنصرا من المجموعة انضموا إلى       23ان  و ،"أعلنت حل تنظيمها  "األخيرة  
تعمل  "أن تلك المجموعة كانت   ، موضحاًَ   بينما عاد اآلخرون إلى منازلهم وتخلوا عن سالحهم       

  .، من دون إيضاح القصد من هذا الكالم"تخباراتية، وتوقفت اآلنلجهات اس
 عن قائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان دعوته         نقلت وسائل اإلعالم اللبنانية والعربية    *

لم تبدأ بناء   المرجعيات السياسية إلى التوافق، مؤكداً أن األحداث الجارية في مخيم نهر البارد             
 بل بفعل االعتداء الغادر الذي قامت به فتح اإلسالم ضد العسكريين،            ،على توقيت من الجيش   

 يتم البحث به ومعالجته من خالل        فلسطيني مقاوم  أو سالح لبناني    أيموضوع  مشيرا إلى أن    
فـي وجـدان    رسـخت   التضحيات الجسام التي قدمها الجيش      ، الفتا إلى أن     الحوار والتوافق 

وان . الكرامة التي ال يمكن التفريط بها تحـت أي شـعار          اللبنانيين معاني السيادة والحرية و    
 مـن   إال يوفى حقـه     أنإدراك حجم ما بذله العسكريون وما كابده المواطنون والذي ال يمكن            

  .خالل الوحدة الوطنية والتوافق الداخلي بعيدا عن ثقافة التصادم والتجاذب السياسي العبثي
  :أخبار المرئي في لبنان*

قناة فذكرت لفزة اللبنانية باالشتباكات المتقطعة في مخيم نهر البارد، اهتمت مقدمات الت
من حدث مروع كاد يودي بعدد من المواطنين، لوال نجوا أهل الضاحية الجنوبية  ان المنار

 الشهيد هادي نصر الذي سقط فوق اوتوسترادالعناية اإللهية التي أنقذتهم عندما سقط الجسر 
الملفات العسكرية  أن lbcالمؤسسة اللبنانية لإلرسال ورأت . اهللا بعد ساعات من تركيبه

ما الملفات السياسية في مأزق الشروط المستعصية وفي ي ف،في مرحلة غليانتبدو واألمنية 
المواقف ان  nbnالشبكة الوطنية لإلرسال  وقالت . مخرج سياسي لهذا المأزقأيغياب 

  . جديدأيحركة السياسية في طابعها العام تراوح مكانها  بحيث لم تحمل الظلت الداخلية 
  :حوارات المرئي في لبنان*
  "األسبوع في ساعة"برنامج ال . NTV محطة الجديد *

فـؤاد   بشدة علـى     رئيس تكتل اإلصالح والتغيير النيابي في لبنان      حمل العماد ميشال عون     
 إلـى  ثـم يـذهب       بالسوريين ويبكي   هنا ف الناس يصنمتهماً إياه بت  رئيس الحكومة   السنيورة  

 ، مشيراً إلى انه قام بتـذكير      "واشنطن ليطلب الدعم ضد مواطنيه الذين يرغبون في مساعدته        
. ليست خارج الوطن، متسائالً ماذا فعل هو وجماعتـه        المعارضة  مرات عديدة بأن    السنيورة  

ـ الو ، محذراً من  حوار الصالح لل  اإلطارتكون  ل إنقاذحكومة  شكيل   ت ضرورة على   اًشددم ل وص
فـي جلسـة انتخـاب رئـيس         ، معتبراً إياها شرطاً أساسيا لتوفير نصاب الثلثين        الفراغ لىإ

 المعارضة ستقاطع االنتخابات الفرعية في المتن في حال عدم اقتران           أن الفتا إلى  .الجمهورية
 االنتخابات بتوقيع رئيس الجمهورية وان نـواب المـتن سـيطعنون فـي          إلىمرسوم الدعوة   

 وكرر عون دعمه للجيش اللبناني، داعيا       .من دون توقيع رئيس الجمهورية     نشر   إذاالمرسوم  
  ".يدركوا أن األمن في لبنان هو تحت سيادة اللبنانيين"الفلسطينيين إلى أن 

  


