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ه في فرنسـا بـين القيـادات        المية اهمية االجتماع المقرر عقد    تناولت وسائل العربية والع   
دعوة وزيـر الحـرب     الزمة الداخلية المستعصية، وركزت الوسائل كذلك       اللبنانية لحل ا  

لـدى الجـيش اإلسـرائيلي      " القوة الرادعة "اإلسرائيلي ايهود باراك إلى استعادة ما اسماه        
  .وقدرته على فرض القرار

  .عالم أوردتها وسائل اإلأخرىومواضيع .....                              

  إقليمي...حدث واتجاه

القمة األميركية الروسية أظهرت من جديد أن الحرب الباردة مسـتمرة وأن الخـالف بـين                
  .الحكومتين حول العديد من القضايا الدولية الساخنة ما يزال مستمراً

التغطيات اإلعالمية ألعمال القمة وللمؤتمر الصحافي المشترك توقفت بصورة خاصـة عنـد             
إليراني، والسيما عند تدخل الرئيس الروسي فالديميـر        التباين في التعامل مع الملف النووي ا      

بوتين للتنويه بااليجابية التي تبديها طهران في تعاملها مع وكالة الطاقـة الدوليـة رداً علـى                 
محاولة الرئيس األميركي اإليحاء بأنهما متفاهمان على توجيه ما وصفه برسالة قويـة إلـى               

  .التهديد بتصعيد العقوبات الدوليةإيران تدعوها إلى وقف التخصيب تحت طائلة 
الصراع على موارد الطاقة وخطوط النفط العمالقة ومعارك النفوذ في آسيا الوسطى وسـائر              
أنحاء الفلك السوفياتي السابق من أوروبا الشرقية حتى أقاصـي سـيبيريا، يفاقمهـا التـدخل                

  .األميركي السافر في الشؤون الروسية الداخلية
ف وتبريد االحتقانات السياسية بصورة نسبية هو أقصى ما يمكن تقديمه           ترتيب ملفات االختال  

كخالصة للقاء القمة، السيما وأن الحروب التجارية الجارية على أوسع نطاق توازيهـا فـي               
األهمية والتأثير عودة سباق التسلح بين الدولتين العظميين، ويقول خبراء في الشأن الروسـي              

الجديدة تتخذ مواقف أكثر تشدداً مما يظهر في لهجة تصـريحات           أن الكتل الفاعلة في روسيا      
بوتين وخطاباته حول الخالف مع الواليات المتحدة على العديد من القضايا الدولية والسـيما              

  .حول الوضع في الشرق األوسط

  :الصحف العالمية*
و أدنى مـن  ب قوسين أقا ان حقبة الرئيس فالديمير بوتين باتت "جايكو فوروم"اعتبر موقع   *

 يتعين عليه مغادرة الكـرملين       فإنه الدستور الروسي، ، مشيراً إلى انه استناداً إلى       نهاية المسار 
 ،ة تتأهب للقفز على متن قطار جديد      الروسيفي القيادة    السياسية   الطبقة ورأى أن    ،2008عام  ال

ـ ،ام لحظات من الشـك انتقال السلطة في روسيا ولّد على الدوالفتاً إلى أن   ـ  غي  هنـاك  هر أن
التحـديات التـي يواجههـا البلـد        من خالل     وذلك  أفضل مما كان في الماضي     اً اليوم إحساس

  .  لقدرة نخبته على التعامل معهاباإلضافة إلى اإلدراك
بينما سعت إسرائيل إلى تطوير القـدرة المحليـة    انه   اإلستراتيجية جينز دفنس ذكرت مجلة   *

عقبـات كبـرى بسـبب      ) أفق(نامجها الذي يحمل اسم     على اإلطالق إلى الفضاء فقد واجه بر      
، حيث فُقدت ثالثـة أقمـار       )شفق إس إل في   (إخفاقات صاروخ اإلطالق الفضائي من طراز       

  .من أصل سبعة أقمار) أفق(صناعية من برنامج 
 األميركيـة الصـينية إلـى        انه تم دفع الشراكة اإلستراتيجية     ذكرت صحيفة تايوان جورنال   *

مع اختتام الحوار االستراتيجي االقتصادي األميركي الصيني وتقريـر         وذلك  األضواء مؤخراً   
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حذر من  الفتة إلى انه    لذي يقيم الوضع العسكري الصيني،      البنتاغون السنوي إلى الكونغرس ا    
يو يي نائـب     ، مشيرة إلى أن   مضيق تايوان يميل إلى جانب الصين     أن التوازن العسكري في     
 بمطالب واشنطن بكبح جماح تقليد المنتجات األميركية وفـتح           لم يبال  رئيس الوزراء الصيني  

  . أسواق الصين أمام البضائع األميركية وتطوير الشفافية في النظام المالي الصيني
الرئيس األميركي تم ابلغ ابالغ أكان انه سواء اعتبر سيمور هيرش في صحيفة نيويـوركر     *

و في مارس فإنه لم يبـذل أي جهـد          غريب في يناير أ    جورج بوش بما يجري في سجن أبو      
 للطريقة التي عومل بها السجناء قبل انفجار الفضيحة أو إلعادة تقـويم      فعالةمعروف لمعالجة   

  .تدريب الشرطة العسكرية والمحققين
ال  أن األزمة اللبنانية تنتقل إلى مراحل أكثر خطـورة           رأى الكاتب البريطاني روبرت فيسك    *

، محذراً إياها مـن     إنما الجيوش الغربية أيضاً    ة للقاعدة فحسب،  وعات شبه التابع  تشمل المجم 
مغبة التورط في لبنان مذكراَ بما كانت قوات الناتو قد تعرضت له من هجمات في تـدخالتها                 

  .السابقة هناك
 عن وزير الحرب اإلسرائيلي ايهود بـاراك دعوتـه إلـى    نقلت الوكاالت العالمية والعربية *

ألنه ليس  لدى الجيش اإلسرائيلي وقدرته على فرض القرار،        " وة الرادعة الق"استعادة ما اسماه    
في المقبرة العسكرية في جبل هرتزل في ألقاها  كلمة كالم باراك جاء فيهناك من خيار آخر، 

القدس المحتلة في حفل رسمي في الذكرى األولى الندالع الحرب العدوانية على لبنان بحسب              
حـتالل   ان جـيش اال    االسرائيلية "معاريف"رى، ذكرت صحيفة    من جهة أخ  . التقويم العبري 

،  سلسلة من المناورات الكبيرة على هضبة الجوالن السورية المحتلة          سيجري قريباً  اإلسرائيلي
عددا كبيرا من قـوات     "وقالت الصحيفة ان    . بذلكقد أبلغت    السلطات السورية    مشيرة إلى أن  

 استعدادات لحرب محتملـة مـع       إطارلمقبلة في    ا األسابيعالجيش ستتدرب في الشمال خالل      
وجهت رسالة الى دمشق إلبالغها بأن لهذه المناورات طابعا دفاعيا بحتـا،     "وأضافت  . "سوريا

  ."واستخالص العبر من الحرب على لبنان
تسيير سفن دورية   يدرس  " اإلسرائيلي" جيش االحتالل     أن ذكرت اليونيتد برس انترناشيونال   *

ونقلـت  .  وذلك بسبب مخاوف أمنية من تسلل مسلحين من الجانب األردني          في البحر الميت،  
 العبرية، أن الجيش يدرس تسـيير زورقـي دوريـة           "جيروزاليم بوست "صحيفة  الوكالة عن   

في البحر الميت للقيام بدوريات مقابل الشاطئ األردنـي         ) الدبور ("تزورا"سريعين من طراز    
لـرادارات وزوارق مطاطيـة     بة البحر الميت بواسـطة ا      بمراق حالياً، فيما يقوم    للبحر الميت 

  . سريعة
  : الصحف العربية*
 بزيارة هوغو شافيز الرئيس الفنزويلي إلى إيـران         اهتمت وكاالت األنباء العربية والعالمية    *

ولقائه محمود احمدي نجاد الرئيس اإليراني، ورأت أنهما عززا تحالفهما المناهض لواشـنطن       
. إيـران  الميثانول في جنـوب      إلنتاج  لمصنع بتروكيميائي  األساسر   حج عبر وضعهما وذلك  

لقد تم انجاز خطوة كبيرة فـي تعزيـز العالقـات           :" قوله   احمدي نجاد    ونقلت الوكاالت عن  
 ."األعداءاء بلديهما ومواجهة جميع      بن إلى وفنزويال اللتين تهدفان     إيران بين حكومتي    األخوية

نريد عالما " ، مضيفاً" الخليج الفارسي والبحر الكاريبيسنوحد"من جانبه قال الرئيس الفنزويلي 
  ."األقطابمتعدد 

 "القاعـدة "عن مصادر أمنية يمنية اتهامهـا تنظـيم         السعودية   نقلت صحيفة الشرق األوسط   *
 أدى  ما عند معبد بلقيس   على فوج سياحي اسباني في مأرب        النتحاريهجوم ا البالوقوف وراء   

 جاء في   "اإلرهابي" الهجوم   أن ، مشيرة إلى   آخرين يمنيان وجرح و بانساسبعة سياح    مقتل   إلى
 بإجراءات السجناء في اليمن وينذر      أعضائها عن بعض    باإلفراج يطالب   "للقاعدة" بيان   أعقاب

 . النظر في تعاونها مع واشـنطن      بإعادة أيضا القاعدة طالبت صنعاء     ، الفتة إلى أن   لم يحددها 
ن استهداف االسبان في كل من لبنان واليمن في إشارة إلى           وتساءلت مصادر مطلعة عن تزام    

  .التفجير الذي طال القوة االسبانية العاملة في إطار اليونفيل في جنوب لبنان
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الطوارئ الفلسطينية برئاسة  ان إقدام حكومة اعتبرت صحيفة الخليج اإلماراتية في رئيسيتها*
ي وأنصار حركة حماس في الضفة       ألف موظف من موظف    23 نحو   على حرمان سالم فياض،   

 للشريعة اإلسالمية والقوانين والقواعد األخالقيةيشكل مخالفة الغربية وقطاع غزة من الرواتب 
وفداً رسمياً مـن  كانت قد اعتقلت  األجهزة األمنية الفلسطينية   وذكرت الصحيفة أن  . واإلنسانية
، مشيرة إلـى    نابلس شمال الضفة   بعد اجتماع معه في سجن الجنيد بمدينة         "حماس"قادة حركة   

بقطع العالقة مع الرئيس الفلسطيني محمود      هدد   ايهود أولمرت    "اإلسرائيلي"رئيس الوزراء   أن  
 الممثل األعلى للسياسة الخارجية في االتحاد ونقلت عن". حماس"عباس إذا استأنف الحوار مع 

ية والعربية ستجتمعان في مصر     أن اللجنتين الرباعيتين الدول    إعالنه   خافيير سوالنا األوروبي  
  .منتصف تموز الحالي بمشاركة عباس وأولمرت

  :حوارات الفضائيات العربية*
 .    تغطية إخبارية. قناة الجزيـرة

صهر الرئيس ما نشر عن الراحل اشرف مروان  الرئيس المصري، حسني مباركنفى 
، 1973 أكتوبر ألولا بموعد حرب تشرين إسرائيلإبالغه عن   جمال عبد الناصراألسبق

  .ال أساس له من الصحةمعتبراً انه 
  لبناني... حدث و اتجاه

الموفد الرئاسي الفرنسي جان كلود كوسران يحمل اليوم إلى بيروت دعوات رسمية للمشاركة 
في المنتدى الذي تنظمه الخارجية الفرنسية في باريس منتصف الشهر الحالي، وقد توقفت 

مية المتابعة أمام معنى هذه الزيارة رغم الثقل الذي رمت به وزيرة الدوائر السياسية واإلعال
الخارجية األميركية كونداليزا رايس لوقف المبادرات الفرنسية في لبنان واتجاه سوريا وإعادة 

  .ضبط تحركات إدارة ساركوزي على ساعة التوقيت األميركية
ادم مع إدارة بوش ولكنها تحمل المعلومات المتوافرة من باريس تؤكد الحرص على عدم التص

تصميماً على مواصلة تأكيد منهجية فرنسية جديدة في التعامل مع أوضاع المنطقة ولبنان 
بصورة خاصة أمام اعتبارات تمليها المصالح الفرنسية، وبالنظر إلى التطورات التي ضاعفت 

ن أن ينطوي عليه هذا منسوب المخاطر السيما بعد ظهور القاعدة وشبكاتها في الميدان بما يمك
  .الظهور من نذر تهديد لألمن األوروبي والفرنسي

الدعم الذي أرادت واشنطن تقديمه لحكومة السنيورة القى تجاوباً في االليزيه، وباريس تشارك 
واشنطن مخاوفها من تدهور األوضاع اللبنانية في األسابيع المقبلة والسيما إذا  آلت األمور 

ن الشرعية الدستورية، ولكنها ترفض الطلبات األميركية بتأخير االنفتاح إلى حكومتين تتنازعا
على حزب اهللا وسوريا وال ترى مصلحة لالستقرار في تحويل انتخابات الرئاسة اللبنانية إلى 
محطة جديدة تعزز االنقسام عبر الدعم غير المحدود الذي تقدمه اإلدارة األميركية للمواالة 

هب إلى انتخاب رئيس بنصاب النصف زائد واحد من أعضاء المجلس ولمشروعها الذي قد يذ
  .النيابي

الخشية األميركية من تطور المبادرة الفرنسية، تُضاعفها المعلومات عن احتمال زيارة قريبة 
لموفد فرنسي ربما يكون كوسران أيضا إلى دمشق، وعلى الرغم من خفض سقف التوقعات 

الواليات المتحدة في الدعوات والوفود تأكيداً لموقف فرنسا حول منتدى باريس اللبناني، تجد 
الجديد تجاه حزب اهللا واستمراراً لرفض باريس تلبية مطلب واشنطن المزمن بإدراج الحزب 

  .   على الئحة اإلرهاب

  :الصحف اللبنانية*
" البـاييس "أعلن فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني خالل مقابلة أجرتها معه صحيفة            *

محادثات بين االتحاد األوروبي وسوريا ولبنان للتوصل إلـى اتفـاق ثالثـي،             عن   االسبانية
وحول العالقات   ،" اللبنانية السورية  الحدود ومساعدة تقنية لمراقبة     وكذلك فريقاً  ن طاقماً يتضم

 نعمل على الحفاظ على عالقات جيدة مع سوريا قائمـة      نحن  :" اللبنانية السورية قال السنيورة     
 للحيلولة دون حـدوث عمليـات       ة الحدود بين البلدين   لكن يجب مراقب  ،  على االحترام المتبادل  
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 االتحاد ، داعياً"بالمعقد جداً"واصفاً الوضع في مخيم نهر البارد ، "إدخال لألشخاص أو لألسلحة
 -األوروبي أن يتكلم بصوت واحد وأن يشارك بفعالية أكبـر فـي حـل الصـراع العربـي                 

المشـكالت  أن   إلى   ، مشيراً م سائر أرجاء المنطقة    الذي اعتبره المشكلة التي تسم     اإلسرائيلي،
 ال تحل قضـية عـودة    إضافة إلى أنهاتواصل احتاللها لمزارع شبعا   ألنها  إسرائيل  مع  تتفاقم  

  .الفلسطينيينالالجئين 
  
نقلت صحيفة القبس الكويتية عن نائب رئيس المجلس السياسي فـي حـزب اهللا الحـاج                *
 فكرة تشكيل حكومة ثانية فكرة جدية وموجودة وقائمة وان كـان ال   إن" قوله مود قمـاطي  مح

:" وقالفي المرحلة المقبلة خطوات مهمة قريبة،       لبنان  شهد  ي ، متوقعاً أن  "ينص عليها الدستور  
رجح التجديد لـه    أ فشل السلطة في تغيير رئيس الجمهورية        وإذا،  "سنصبر لكن لصبرنا حدودا   

 أجنبـي قوى السلطة بتنفيذ مخطط مدروس وبأمر من دايفيد وولـش، وبـدعم             " هماً، مت "ثانياً
 بفتح معركة نهر البارد، وزج الجيش فيها ضمن اهداف مشـكوك بهـا، بواسـطة                وأميركي

 "غير الشرعية"الحكومة "، منبهاً " لبنان للقيام بفتنة مذهبية والتصدي للمقاومةإلىعصابة جلبت 
مغامراته غير " فريق السلطة من اًحذرم، "التمادي في خرق الدستوروغير الدستورية إلى عدم     

 سيقدم عليـه    تتمحور فيما  المسألة   أن ترى   "القوات اللبنانية " أن   وذكرت الصحيفة  ".الدستورية
 لم يلتئم لدورتين عـاديتين، وبالتـالي        ألنه حل المجلس النيابي     إلى قد يلجأ    معتبرة انه لحود،  
 انقالب، ولكن عبر االجتهادات الدستورية التـي تواجههـا          أساسى   عل "إنقاذحكومة  " سيشكل

  .أخرىاجتهادات 
 على الوضع انعكاساتهاثانية وخطوة تشكيل حكومة ركزت الصحف اللبنانية الصادرة على *

 ضغوطاً عربية وغربية تمارس لمنع الحكومة الثانية، أن األخبار صحيفة فذكرتاللبناني، 
 اعتقال مجموعة قيادية خططت ونفذت أمس أعلن األميركيل  جيش االحتالأن إلىمشيرة 

 تضم بعضاً من مسؤولي جيش وإنها اإليراني" فيلق القدس" تتبع إنهاهجمات ضد جنوده قال 
 البارد إلى عنصراً فلسطينياً 300 أن  صحيفة الدياروأوردت .المهدي ومسؤوال في حزب اهللا

 مصير شاكر العبسي ورفاقه بقي أنعتبرة والفصائل الفلسطينية ستضبط امن المخيم، م
 بيروت موفد وزير الخارجية الفرنسي برنار إلىانه يصل  صحيفة النهار وذكرت. مجهوالً

  . االفرقاء اللبنانيينإلىكوشنير السفير السابق جان كلود كوسران لتسليم الدعوات 
  :أخبار المرئي في لبنان*

واعتبرت انـه  ، كالم ميشال سليمان قائد الجـيش قرأت مقدمات نشرات التلفزة اللبنانية في    
 أن قناة المنـار   فاعتبرت. يمثل خطة مهمة في ظل االشتباكات المتقطعة في مخيم نهر البارد          

 ورأت .مني والسياسي التي يشهدها البلـد     ت األ جراء حالة التفلّ   قائد الجيش دق ناقوس الخطر    
ياسة اللبنانية التي تجمـدت عنـد        أن عنصر التشويق لم يدخل على الس       NTVمحطة الجديد   

ملف مخيم نهر    ان   LBCالمؤسسة اللبنانية لالرسال    وقالت   .عتبات الرئاسة وحكومة الوحدة   
  وقالـت  .البارد ينتظر حسما سياسيا ليس مطروحا وحسما عسكريا يبدو الخيار الوحيد المتاح           

ي مخيم نهر البارد القديم، فالكالم عن تشكيل قوة فلسطينية مشتركة لالنتشار  ان قناة المستقبل
صوت أزيز الرصاص والقصف المدفعي الذي رافق االشـتباكات المتواصـلة بـين             دحضه  

  .مجموعة فتح االسالموحدات الجيش و


