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حاولت وسائل اإلعالم اللبنانية ان تقرأ في نتائج مهمة الموفـد الفرنسـي جـان كلـود                  
لتي غادرها اليوم على أمل لقاء من دعاهم للحوار في بـاريس، اال             كوسران إلى بيروت ا   

  .ان معظم القراءات لم تخرج بنتائج يمكن التعويل عليها
  .عالم أوردتها وسائل اإلأخرىومواضيع .....                              

  إقليمي...حدث واتجاه

ى تدخالً مباشراً من الـرئيس      تحرك جدل سياسي في العراق حول قانون النفط والغاز استدع         
األميركي جورج بوش الذي أجرى اتصاالت شخصية يوم أمس مع مسؤولين كبار في السلطة              
العراقية ورؤساء كتل نيابية ليحثهم على اإلسراع في إقرار هذا القانون كما جرى إعداده منذ               

يهات شركة  أن وضعت خطوطه األساسية مجموعة الحاكم األميركي بريمر والتي عملت بتوج          
  .هاليبرتون العائدة إلى آل بوش وديك تشيني وشركاؤهم

الجديد في النقاش السياسي العلني الذي حفلت به وسائل اإلعالم العراقية اليوم هو أن التيـار                
  .الصدري والكتل السنية الرئيسية وكذلك قوى كردية فاعلة أعلنوا رفضهم للقانون

يركية منذ أشهر حتى اليوم، تعتبر أن هذا القانون الـذي          المعلومات المتداولة في الصحافة األم    
سيفتح أبواب التعاقد المباشر بين شركات النفط األميركية والسلطات المحلية التي تقع فيها آبار             
النفط والغاز، هو بالنسبة لبوش وتشيني جائزة الترضية الرئيسية عن الكلفة الكبيرة لورطـة              

ية وقانونية على واقع ومستقبل رموز اإلدارة الحالية وربما         العراق وما ستتركه من آثار سياس     
على الحزب الجمهوري برمته، ويرى عدد من المحللين األميركيين أن إدارة بوش فرضـت              
على السلطة العراقية إقراراً بديون كبيرة سيقتضي سدادها ثالثين عاماً على األقل، ولكن العين 

ط في بلد يعتبر من أغنى البلدان المنتجة في احتياطـات           األميركية أيضاً باقية على كعكة النف     
  .  المدى الطويل من النفط العالمي

  : والعربيةالصحف العالمية*
  فيه ، تقريراً داخلياً لوزارة الخارجية اإلسرائيلية رجح       اإلسرائيلية "معاريف"نشرت صحيفة   *

 من خشية الرياض من دفع       في غزة، نابعاً   "انقالب حماس "أن يكون امتناع السعودية عن إدانة       
إلى إسرائيل بوقف استخدام مصـطلح      وجهت   رسائل عربية    مشيرة إلى الحركة باتجاه إيران،    

، "اتفـاق مكـة   " السعوديين خاب أملهم من انهيار        أن ذكر التقرير و. "مبادرة السالم السعودية  "
الذي س الماضي، و   في مار  "حماس"و" فتح"اهللا بن عبد العزيز بين       الذي تم برعاية الملك عبد    

امتناع السعودية عن   "أن  إلى  تقرير  الوأشار  .  على أثره تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية      رتقر
حكومة الطـوارئ برئاسـة سـالم    (وحكومته الجديدة  "أبو مازن" ـالتعبير عن دعم واضح ل   

  ."يعكس باألساس معارضة سعودية لسياسة أبو مازن بعزل حماس) فياض
العربية  قولهم إن إسرائيل تعتبر خطة السالم        ترز عن مسؤولين إسرائيليين   نقلت وكالة روي  *

معلقة بسبب اعتراض المملكة العربية السعودية على جهود الغرب لفرض عزلة على حركـة              
أن بعض الدول العربية، وخاصة ادعوا ن يالمسؤول، مشيرة إلى أن "حماس"المقاومة اإلسالمية 

دها الواليات المتحدة لعزل حماس بعد أن هزمت قوات حركة           تسان السعودية، تعارض جهوداً  
 مذكرة تحليلية وزعـت      الفتة إلى أن   ،د عباس في قطاع غزة الشهر الماضي       محمو بقيادةفتح  
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كة نأت بنفسها عن المشار "أن السعوديةجاء فيها  "اإلسرائيلية"على مسؤولين بوزارة الخارجية 
     .      "مباشرة في المسألة الفلسطينية

 األسـبوع  الشغب التي انـدلعت      أعمال أن تهاافتتاحيفي   "واشنطن تايمز "  صحيفة تاعتبر*
 احدث العالمـات علـى      أنها بسبب ترشيد استهالك الغازولين قد تفسر على         إيرانالفائت في   

 مدى ما يعانيه مـن ضـغوط         على وإشارة اإلسالميالضعف السياسي الذي حط بنظام الحكم       
بوش وبقية العالم المتحضر من     األميركي جورج   السباق بين الرئيس    ى أن   ، مشيرة إل  اقتصادية

 الحاكم في طهران من تلقاء   اإلسالمي لم يسقط النظام     إذا،  األخرىجهة وبين الزمن من الجهة      
الطريق الوحيـد لوقـف   رأت أن و.  النوويةاألسلحة يتمكن من تطوير     أننفسه، فمن المرجح    

 الضغط االقتصادي، مثل حظر السفن      أشكاللعقوبات وسائر   ذلك من دون حرب هو استخدام ا      
 السفر في المياه الدولية، وهو التحرك الذي من         أو األجنبية ترسو في الموانئ     أن من   اإليرانية
 في المائة من صادراتها النفطية اليومية على المدى      40 ما يقرب من     إيران يقطع عن    أنشأنه  

  .القصير
 أن نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي يتجـه         الصحف العربية ذكرت الوكاالت العالمية و   *

إلى تقليص حكومته لتحسين أدائها، بعد فشلها في تحقيق اإلصـالحات األمنيـة والسياسـية               
معارضة األكـراد والكتلـة     واجه   مشروع قانون النفط والغاز      ا، مشيرة إلى أن   المطلوبة منه 

مة أول أمس وحولته إلى البرلمان ليبدأ مناقشـته         الصدرية وجبهة التوافق بعد أن أقرته الحكو      
 ألفاً من قانونها فـي وقـت ارتكبـت القـوات     14وأعلنت هيئة اجتثاث البعث استثناء    . أمس

  ".السهم الخارق"األمريكية مجزرة في بعقوبة حيث تجري عملية 
 ثالثـة أربـاع    أعدها باحثون من جامعة تـل أبيـب ان           كشفت دراسة أكاديمية إسرائيلية   *
 أفـادت    تقييم الحرب على لبنـان     حولو،  يعتقدون بتجدد الحرب مع حزب اهللا     " اإلسرائيليين"

منهم أن  % 23يعتقدون أن أحدا من الطرفين لم ينتصر فيها فيما يرى           هم  من% 51الدراسة أن   
وأفـاد   .الطـرف المنتصـر   هو  يرون أن حزب اهللا     اآلخرين ف % 26أما   انتصرت   "إسرائيل"
  اعتبروا عقب انتهاء العدوان على لبنان أن ثقتهم بالجيش         "اإلسرائيليين" من% 46 أن   دراسةال
 ممـن   %56 ، فيما اعتبر  قالوا إن موقفهم تجاهه لم يتغير     % 46 انخفضت نتيجة له، مقابل      قد

  .تدنتقد  "االسرائيلية" أن قوة الردع استطلعت آراؤهم
ـ       *  بعد اختطافه لمـدة      غزة، في" بي بي سي  "يبدو أن إطالق سراح أالن جونستون مراسل ال

فـي هـذا    و أشهر قد دخل في مزاد االتهامات المتبادلة بين حركتي فتح وحمـاس،              4تقارب  
 الضغط العسكري الهائل    ن عن مصدر قوله ا    السعودية" األوسطالشرق  "صحيفة   السياق نقلت 

جـيش  "ثالثة اجتماعات ماراثونية، شارك فيها ممثلـون عـن حمـاس و           قد أدى بعد    لحماس  
 "ممتاز دغمش " بقبول عرض من     قضتصفقة   ، إلى  ووساطة لجان المقاومة الشعبية    "سالماإل

 يتمثل بالحصول على فتوى دينية من شيخ        الذي كان يختطف جونستون   " اإلسالمجيش  "زعيم  
 الذين ال يجوز للمسلمين التعرض لهم، واعتبر هـذا  "المؤتمنين"محدد، تؤكد أن جونستون من    

 من حماس قلل من شـأن الفتـوى          مصدراً ، الفتة إلى أن   "اإلسالميش  ج"ـحفظا لماء الوجه ل   
وتوجه جونستون فور اإلفراج عنـه       ."أن الضغط العسكري هو الذي أدى إلى إطالقه       " معتبراً

صـديق  "إسماعيل هنية، الذي اعتبر الصحافي االسـكتلندي        ) المقال(إلى مقر رئيس الوزراء     
 األخيرة كانت أسوأ ما مر بـه       16 األسابيع الـ    أن، فيما أوضح جونستون     "الشعب الفلسطيني 

 "ضربوه قليال"في حياته، لكنه أكد أنه لم يتعرض للتعذيب خالل فترة االعتقال غير أن خاطفيه 
  .قبل نصف ساعة من إطالقه

 المقبل في قضية    األسبوعسينظر  الجزائري   ان القضاء    الجزائرية" الشروق"أوردت صحيفة   *
نوعها في تاريخ الجزائر، حيث سيمثل اثنان بتهم التخابر على الدولـة    تجسس تعد األولى من     

جمع معلومات ومسـتندات تمـس بـأمن    ”، و والمغرب وإسبانيا  "إسرائيل"الجزائرية لمصلحة   
صالح جمع تقارير واستغاللها لإلضرار بم    الجزائرية وتسليمها لدولة أجنبية، و    وأسرار الدولة   

تحقيـق بـالتهم    ال اعترفا أمام قاضي      قد أن المتهمين رة إلى   مشي،  الدفاع واالقتصاد الجزائري  
ن تلقي أحد المتهمـين تـدريبات فـي          ع حدثتت تسريبات     وأشارت الصحيفة الى   .المنسوبة
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أساليب االستعالم وطرق جمع المعلومات وكيفيات إعداد تقـارير          جرى تلقينه    حيث" إسرائيل"
  .ذات طابع أمني واقتصادي

 إلـى   عادت قضية الدبلوماسيين اإليرانيين المعتقلين لدى القوات األميركية فـي العـراق           *
ستجابة الواليات المتحدة للضغوط    باالواجهة في تطور الفت فسرته مصادر دبلوماسية عربية         

وافقت قد  القوات األمريكية   العالمية عن ان    األنباء  وكاالت  وفي هذا السياق تحدثت     . اإليرانية
العالقات فـي لجنـة     مسؤولة   عن    الوكاالت  ونقلت .بلة المعتقلين اإليرانيين في أربيل    على مقا 

إن عوائل الدبلوماسيين اإليرانيين الذين  قولها" كتايون حسين نجاد"طهران في الصليب األحمر 
  .اعتقلوا في اربيل بإمكانهم االتصال معهم هاتفيا أو من خالل وسائل أخرى

 درجـة   اإلرهابضد   ان بريطانيا قد خفضت حالة التأهب        لعربيةأفادت الوكاالت الصحف ا   *
وزيـرة الداخليـة    ونقلت الوكاالت عن    ". الخطير" الى المستوى    "الحرج"واحدة، من المستوى    

خفض حال التأهب ال يعني ان التهديد لم يعد موجـودا، فهـو ال               ان   البريطانية جاكي سميث  
  . يزال قائما وجديا ضد بريطانيا

هـدد    قـد  سيرجي ايفانوف نائب رئيس الوزراء الروسي       ان ئل اإلعالم الروسية  نقلت وسا *
لدرع األمريكية  في حال رفضت واشنطن البديل الروسي ل"برد فعال ومماثل"الواليات المتحدة   

اد الروسي عند الحـدود مـع       رغبنصب صواريخ في جيب كالينين     ، وذلك المضادة للصواريخ 
  .بولندا

  :ربيةحوارات الفضائيات الع*
 .تقرير إخباري . ANBشبكة االخبار العربية *

 ان فرنسا تعود اليـوم الـى    من الدوحة  زعيم التيار الوطني الحر   ،    ميشال عون رأى العماد   
الدعوة الى عقد مؤتمر حواري لبناني في باريس برعايتها، وهي االن تحاول             من خالل فرنسا  

 فـي نصـابها   األمـور  تضع أندنا فعليها    تساع أن أرادت وإذا رأيهاتسمع الجميع وتقول    ان  
 . تكون متطرفةأنوتنصح بنصيحة سليمة بدال من 

  لبناني... حدث و اتجاه

أظهرت مصادر وزارية استغرابها للهجة القاسية التي تميز بها بيان مجلس المطارنة الموارنة 
 رئيسها في تناوله لقضايا تتعلق بأداء حكومة الرئيس السنيورة التي تقول المصادر أن

وأعضائها متمسكون بعالقة ممتازة مع البطريركية انطالقاً من األرضية المبدئية التي تحكم 
  .هذه العالقة وأرجعت المصادر ما اعتبرته التباسات إلى تحريض المعارضين

المعلومات الصحافية تقول أن في بكركي شكوى متزايدة من الظواهر التي تثير ردود فعل 
مسيحي تدفع الكنيسة إلى اتخاذ مواقف ال بد منها لتنبيه من يعنيهم األمر واسعة في الوسط ال

إلى خطورة السلوك السياسي واإلداري الذي يكرس انطباعاً مزمناً بوجود توجه ما في 
  .الكواليس لتهميش الدور المسيحي في السلطة

الحكومي واللوم قضية إلغاء يوم العطلة في الجمعة العظيمة لم تنته أثارها رغم االستدراك 
على مسيحيي المواالة قبل غيرهم، فالبطريركية وجدت في التبرير عذر أقبح من ذنب حيث ال 
يصح السهو والخطأ في القضايا األساسية والميثاقية، أما موضوعا بيع األراضي والتعاقد في 

  .األمن الداخلي بعد إلغاء المباريات، فال يقالن خطورة
فريق الحاكم بدعم أميركي وباحتضان من شيراك، هو نفسه الذي مصادر معارضة تؤكد أن ال

أدار منذ الطائف عملية التهميش التي استهدفت دور المسيحيين وموقعهم داخل معادالت 
الشراكة الوطنية في الدولة ومؤسساتها، وتقول هذه المصادر أن مسيحيي المواالة يتصرفون 

ذي يضم تحالف الحريري ـ جنبالط، وتضيف هذه كملحق ثانوي بهذا الفريق ومحوره القائد ال
المصادر أن نظرية التهميش وضعها عبد الحليم خدام بتبني أميركي ـ شيراكي لصالح هذا 

  .التحالف الذي يواصل اليوم تطبيقها

  :الصحف اللبنانية*
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بعد ان أنهى مهمته التـي تقضـي   اليوم  بيروت  الموفد الفرنسي جان كلود كوسران    غادر*
وأجمعـت  .  الجاري فـي فرنسـا     15المسؤولين اللبنانيين الى عقد مؤتمر للحوار في        بدعوة  

 خـرق لجـدار     إلى على عدم توقع أي شيء منها يساعد على الوصول           المعلومات الصحافية 
 المتوقع ان يقـدم عليهـا       "الدستورية" بالخطوة   "التنبؤ"، لكنها حاولت    االزمة الصلب والسميك  

، قبل نهاية واليته في حال عدم التوصل الى اتفاق حول هويـة             رئيس الجمهورية اميل لحود   
  .الرئيس الجديد، وعدم الوصول إلى حل لألزمة

 إن رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيـال          قالت مصادر واسعة االطالع في دمشق     *
 راً مؤخ قاضي البلجيكي سيرج براميرتس قام    رئيس الوزراء اللبناني األسبق رفيق الحريري ال      

 بعـض المسـؤولين      فيهـا   العاصمة السورية استغرقت سبع ساعات والتقى      إلىبزيارة عمل   
السوريين، وتباحث معهم في قضايا تقنية وإجرائية خاصة باستكمال تقريره الخامس عن نتائج             

  .تحقيقات اللجنة بجريمة االغتيال
نقلت الصحف اللبنانية مضمون المقابلة     التي أجرتها وكالة رويترز م     ع النائب وليد جنـبالط     

أن الهدوء في لبنان ليس بحاجة إلى مؤتمر فـي          رئيس الحزب التقدمي االشتراكي اعتبر فيها       
ان جنبالط لـم  ، ولفتت الوكالة الى باريس بين الفرقاء المحليين، بل إلى توافق إقليمي خارجي    

ب اهللا بـالوقوف    اتهم سوريا وإيران وحـز    مشيرة الى انه    تفاؤل،   اي  الى يلمح خالل مقابلته  
.وراء حالة الفوضى في لبنان بعدما أخفقوا في اإلطاحة بحكومة فؤاد السنيورة بوسائل أخرى  

قـد  " اليونيفيل"القوات الدولية المؤقتة في جنوب لبنان       ذكرت الوكالة الوطنية لالعالم ان      *
.  لبنانية التنسيق مع أي جهة رسمية    من دون   " الخط األزرق "إدخال تعديالت على    اقدمت على   

ئوا بوصول فريق ترسـيم الحـدود مـن         أهالي بلدة العباسية الحدودية فوج    "أن  وقالت الوكالة   
 عنصراً، بينهم ضابطان إيطاليـان مختصـان بالشـؤون الطوبوغرافيـة        25 قوامه   يلاليونيف

 عنصراً من الكتيبة الصينية، متخصصين 20والجغرافية، وضابط ارتباط غاني وما يزيد على 
لغام، ووضعوا عالمات وأوتاداً خشبية مطلية باألزرق في محاذاة منازل القرية التـي     بنزع األ 

اجـروا  األهالي   وأفادت ان    ."تبعد أمتاراً معدودة عن الشريط الفاصل مع الجانب اإلسرائيلي        
اتصاالت بالقوى الرسمية المعنية وحضرت على الفور قوة من الجيش اللبناني وطلبت إلـى               

زع هذه األوتاد التي أخذت بطريقها زوايا عدد من المنازل، كما وضع بعضها             الفريق الدولي ن  
  .خلف الخط األزرق من ناحية الجانب اإلسرائيلي

ال يمكـن مواجهـة     إنه  قوله    الرئيس اللبناني إميل لحود    نقلت وسائل اإلعالم اللبنانية عن    *
نانيين على خطوات تحمـي     الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان إال من خالل اتفاق جميع اللب           

وحدة بلدهم وتحافظ على ميثاق العيش المشترك الذي ارتضوه، وأولى هذه الخطوات تشـكيل              
 في موعده الدستوري    حكومة وحدة وطنية تهيئ المناخات المالئمة إلتمام االستحقاق الرئاسي        

 الدستور لحماية   حتم اللجوء إلى خيارات يتيحها    سي ، معتبراً انه ما عدا ذلك فانه      بهدوء وتوافق 
  . كة الوطنية الواسعة، من جهة أخرىالوحدة الداخلية من جهة، وتأمين المشار

  :أخبار المرئي في لبنان*
اهتمت جميع وسائل االعالم اللبنانية المكتوبة والمسموعة والمرئية بزيارة الموفد الفرنسي 

تناولت مقدمات النشرات ، فجان كلود كوسران الى بيروت وجولته على المسؤولين اللبنانيين
تحت مظلة دولية  انه ntvمحطة الجديد االخبارية في التلفزة اللبنانية الموضوع، فاعتبرت 

إقليمية، فتح الموفد الفرنسي كوة في جدار الخالف القائم بين السلطة والمعارضة عبر اعتماد 
 ان جملة من lbcنية لإلرسال المؤسسة اللبنا وقالت .الحوار والتفاهم سبيالً لحل األزمة اللبنانية

 من ملئ الوقت الضائع كما لن يكون أكثرالمؤشرات تسمح بالقول ان لقاء جان كلود، سيكون 
 عن النائب وليد جنبالط اتهامه االمين العام لحزب اهللا السيد قناة المستقبل ونقلت .طبخة بحص

  .حسن نصراهللا بالسعي إلضعاف قوة اليونيفيل في الجنوب


