
 1 

 

إ��هــــــــــــــــــ�ت
 2007تموز   6الشرق العربي    نشرة يومية         متخصصة بمنطقة 

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

  

 والوفود المشاركة فيه مـن     للبناني الذي سينعقد في باريس    التحضيرات السياسية للحوار ا    
 والمواالة كان الخبر األساسي الذي اهتمت به وسائل اإلعالم اللبنانيـة            أطراف المعارضة 

أما عربياً، فقد ركزت الوسائل على زيارة عمرو موسى األمين العام لجامعـة             . والعربية
  .الدول العربية إلى دمشق والسعودية األحد المقبل

  .عالمإل أوردتها وسائل اأخرىومواضيع .....                              

  إقليمي...حدث واتجاه

الطلب الذي تقدم به عدد من النواب البريطانيين حول ضرورة الحوار مع حركة حماس، يشير 
إلى مناخ التفاعالت األوروبية لعملية إطالق سراح الصحافي البريطاني أالن جونستون، وسط            

تكسـر طـوق    مؤشرات أخرى عديدة لتحوالت في بعض المواقف األوروبية والدولية سوف           
العزل الذي سعى األميركيون إلى فرضه على الحركة بعد إحباط اإلنقالب الذي أعده الجنرال              

  .دايتون
في هذا المناخ ينتظر وصول أحد أبرز زعماء فتح التاريخيين هـاني الحسـن إلـى الصـفة       
، الغربية، بينما تعلن حكومة سالم فياض عن حملة شاملة لمطاردة المقاومين ونزع أسـلحتهم             

في حين يتشارك المقاتلون الفتحاويون وباقي المقاومين في حماس والفصـائل فـي معـارك               
  .التصدي للعدوان الصهيوني وما يرتكبه من مذابح متنقلة

الحذر السعودي من التخندق في جانب الرئيس الفلسطيني محمود عباس والدعوة المصرية إلى       
متزايدة حول تحرك الملـف الفلسـطيني       الحوار بين فتح وحماس، يشكالن مصدراً لتوقعات        

الداخلي في األسابيع المقبلة، وحيث تبدو المداخالت األميركية مع الرياض والقـاهرة بهـدف              
تأخير أي انفراج فلسطيني ريثما تختبر إسرائيل خطتها العسكرية الجديدة لضرب المقاومة في              

 .غزة

  :الصحف العالمية*
عمرو موسى األمين العام لجامعة الدول العربية سيزور         أن   وكالة الصحافة األلمانية  ذكرت  *

تتعلق بتطورات األوضـاع علـى السـاحة     مشاوراتاألحد المقبل إلجراء السعودية وسوريا  
 عملية السالم   ، وسبل إحياء  "المحتلة "العربية، وعلى رأسها األوضاع في األراضي الفلسطينية      

 لبنان في ضوء زيارة األمـين العـام         تطورات األوضاع في  إضافة إلى   في الشرق األوسط،    
  . لتي أجراها مع األطراف اللبنانيةإلى بيروت والمشاورات ااألخيرة 

 أن منوشهر متكي وزير الخارجية اإليراني أجـرى         المعلومات الصحافية من طهران   أفادت  *
تطـورات األوضـاع فـي    محادثات هاتفية مع نظيره السعودي األمير سعود الفيصل تناولت   

، بأن  خارجية اإليرانية في بيان أصدرته     وزارة ال  أوضحتو .ن ولبنان والعالقات الثنائية   فلسطي
 مؤكدا ضرورة بذل الجهـود      ،"األوضاع الصعبة للشعب الفلسطيني المظلوم    "متكي أشار إلى    

إلنهاء معاناة هـذا الشـعب والحصـار الظـالم     "الشاملة من جانب الدول اإلسالمية والعربية    
  ".المفروض عليه

 ال سيما األحـداث الخطيـرة التـي          في فلسطين   المتدهور  الوضع  الصحف العربية  ناولتت*
مجزرة استشهد  ارتكبت  " إسرائيل" فذكرت أن    ، والمخيمات في الداخل   يتعرض لها قطاع غزة   

تغرق حركتا فتح وحماس    في وقت   ،  عقطاال في    فلسطينياً 26 مقاوماً وأصيب حوالي     11فيها  
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 ، الفتة إلى أن، وتعطيل جلسات المجلس التشريعياألسبوعيةن العطلة في مناكفات متجددة بشأ   
قاومين في الضـفة الغربيـة      العزم على مالحقة الم   جدد  رئيس حكومة الطوارئ سالم فياض      

  .  ذلك مسؤولية فلسطينيةأنكف يدها عنهم باعتبار " إسرائيل"، وطلب من "خصوم"بوصفهم 
رئيس أركان الجيوش   جان لوي جيورجيلين     عن   " ب .ف. أ"الصحافة الفرنسية   نقلت وكالة   *

 انه ال يملك أي معلومات حول هجـوم          حذره حيال البرنامج النووي اإليراني، مؤكداً      الفرنسية
بعد أربـع سـنوات علـى التـدخل          الوضع في العراق     ، واصفاً أمريكي محتمل على إيران   

حافة الدبلوماسية الفرنسـية،    وشدد خالل لقاء مع جمعية الص     . "فوضى كاملة "األمريكي، بأنه   
 الحجج األمريكية حول إقامـة      متوفرة في هذا البلد، داحضاً    " جميع عناصر الفوضى  "على أن   

 انه ال يمكن إصالح المجتمع بمرسوم،       ، معتبراً ديمقراطية لتحل محل دكتاتورية صدام حسين     
   .ن أن نستورد الديمقراطية بالسالحال يمككما 
، يصـب    االن جونستون  عن الصحافي البريطاني   أن اإلفراج    اراتيةرأت صحيفة البيان اإلم   *

يخـدم  في خدمة المصالح الوطنية الفلسطينية، كما أن تسهيل عمل الصحافيين وتجنيبهم األذى       
حالة االرتياح العام التـي سـادت السـاحة          المؤسف، أن ، مشيرة إلى انه من      العادلةالقضية  

 االتهامات المتبادلة   لم تنعكس على حرب   انيا والغرب،   السياسية سواء في منطقتنا أو في بريط      
  . لم تتوقف والتيبين حماس وفتح

عالم النكران الذي يعيشه الرئيس األمريكي جورج   أن صحيفة الخليج في افتتاحيتهاتاعتبر*
، مشيرة  دبليو بوش يختلف عن عالم الواقع الذي تتفاعل فيه األحداث والشخصيات والجماعات           

 تعزله عما يجري إنما  التي يعيشها بوشمليئة باالنتصارات أو وعودهاالة األوهام فقاعإلى أن 
 الفقاعة بدأت تتهاوى حين بدأ أنصاره وأعوانـه يـدركون أن النصـر              ن هذه أ، ورأت   حوله

الخشية اآلن أن ال يدرك أنه كان يعيش في فقاعـة، وأن            ف ،يتوارى كلما أمعنوا تفاؤال بقدومه    
  .هي مرض كلفته باهظة للعراق ولبلده وللعالميمضي في تخيالته، و

 تدمير اقتصاد غزة لن يؤدي إال إلى زيادة االعتماد علـى      نأ رأت صحيفة الوطن السعودية   *
العناصر المتطرفة التي تزعم إسرائيل أنها تحاربها، وبالتالي فلن تجني إسرائيل إال المزيد من        

 نيرانه   للفلتان األمني الذي قد تمتد     ة مسرحاً األعمال العسكرية ضدها، وستكون المناطق المحتل     
، مشيرة إلـى    لتشمل مناطق واسعة من الدول العربية التي تستضيف تجمعات فلسطينية كبيرة          

التقرير الجديد عن األوضاع في األراضي الفلسطينية المحتلة، والـذي          التحذير الذي أطلقه    أن  
 يثير الكثير من المخاوف بسبب ما وصلت        أصدره المركز القانوني لحرية التنقل في تل أبيب،       
  .إليه األوضاع االقتصادية المأساوية في قطاع غزة

وان  بين اإليرانيين واألميـركيين      المباحثاتأن   اإليرانية) المواطن(ت صحيفة همشري    رأ*
 قد طرحوا قائمـة مـن مطالـب ال         األميركيين أن حد ما، لكنها تبين      إلىاتخذت طابع الواقع    

 واشـنطن   أن": ماكورماك شون   األميركيةالمتحدث باسم وزارة الخارجية     ث يقول   بحيتنتهي،  
تغييـرات  "وحيث ال تشاهد حسب ادعائه       " تغييرات إلى إيران تؤدي المباحثات مع     أنترغب  

 الجهـاز   أراد إذاليس هناك من مباحثـات،       وقالت الصحيفة انه     ."اإليرانيينهامة في سلوك    
، وال يقـع فـي فـخ        ص نفسه من عبء الضغوط المتزايدة حالياً       يخلّ أن اإليرانيالدبلوماسي  

 إلـى  بصدد تبديل التهديـدات       يكون دوماً  أن التي يصنعها الغربيون، فليس ضروريا       األفكار
، معتبرة  أيضاً ضروري   إجراء تهديدات   إلى الحيلولة دون تبديل الفرص      أن، الفتة إلى    فرص
 صعبا، وفي هذه الصعوبة فـان الـذكاء         أمرام   مهلكة التفاوض فخ يبدو التخلص منه بسال       أن

  .وعدم الرضوخ لفخ الخصم هما المالذ الوحيد
ـ         نقلت الصحف التركية  * " ضربة قاضـية  " عن عبد اهللا غول وزير الخارجية التركية تهديده ب

 عن  الحكومة تراقب للتحالف مع واشنطن إذا دعمت حزب العمال الكردستاني، مشيرة إلى أن            
وتتخذ كافة اإلجراءات الالزمة لمواجهة كـل       بالسريعة والمثيرة    تي وصفتها  ال كثب التطورات 

انتقاداته لواشنطن التـي    قد كرر    وذكرت ان غول  . االحتماالت األمنية والعسكرية والسياسية   
تتهرب من التنسيق والتعاون مع أنقرة في حربها ضد عناصر الكردستاني شـمال العـراق،               

قاضية على عالقات التحالف االستراتيجي بين بالده وأمريكا        وعبر عن قلقه من إنزال ضربة       
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إذا ثبت أن الجيش األمريكي في العراق يقدم مساعدات عسكرية لحزب العمـال الكردسـتاني     
  .التركي

ي تقوم بـه الحكومـة      ف العربية بمختلف انتماءاتها بالنشاط الدبلوماسي الذ      اهتمت الصح *
صحيفة الخليج اإلماراتيـة     في الشرق األوسط، وقالت       واعتبرته سعياً لكسر الجمود    الفرنسية

في اآلونة األخيرة إلـى محطـة       تحولت  العاصمة الفرنسية   في تحليل إخباري من باريس أن       
، حيث تقاطعـت فيهـا مجموعـة مـن          األوسطدبلوماسية مهمة في ما يتعلق بقضايا الشرق        

كة التي تشهدها تسعى الـى      ونقلت عن مصادر دبلوماسية فرنسية ان الحر      .  المؤثرة األطراف
وضع في المنطقة عموما، من فلسطين إلى لبنان ال  الرئيس الجديد حولإلى تصوراتاالستماع 
وإيران، وفي الوقت الذي تحضر فيه فرنسا إلطالق مبـادرة عاجلـة تنطلـق مـن                والعراق  

صـاح  طقة بعد استجماع األفكار حول ذلك مـن دون اإلف         الضرورات الملحة التي تعيشها المن    
  .حتى االن عن أي مضمون لهذه المبادرة

  لبناني... حدث و اتجاه

يستمر النقاش والترقب في لبنان حول احتماالت المرحلة المقبلة وسط التحضيرات المتعلقـة             
بالمشاركة في الملتقى الحواري الباريسي، ومع الجزم بأن رئيس الجمهورية العماد إميل لحود             

ستورياً معيناً لحسم الموقف فـي حـال اسـتمرت األزمـة            سوف يتخذ بالضرورة إجراءاً د    
  .الحاضرة

أما بالنسبة لموضوع الحكومة الجديدة التي يدعو إلى قيامها العديد من أركان المعارضة، فقـد     
بات واضحاً أن تفاهماً شامالً بين أطراف المعارضة على المبدأ هو الحصيلة التي تمخضـت               

، حيث تنقـل مصـادر      كن النقاش ما يزال في التوقيت     عنها مشاورات مكثفة جرت مؤخراً ول     
معارضة مطلعة معلومات عن مداوالت متسارعة في صفوف المعارضة قطعت شوطاً واسعاً            
في تحقيق التفاهم على التفاصيل، ويراد منها التوصل إلى ما يشبه األجندة المشتركة وغيـر                
المحكومة بمنطق رد الفعل على ما تقوم المواالة من خطوات، ودون إقفال أبـواب التسـوية                

لممكنة في أي لحظة قادمة قبل موعد االستحقاق الرئاسي الذي يشكل منعطفاً حاداً في مسـار   ا
األحداث إذا نفذت المواالة تهديدها بإجراء انتخاب بنصاب النصف زائد واحد وبرئاسة نائـب              

  .رئيس المجلس النيابي
ا بيـان مجلـس   وبينما تنشغل حكومة الرئيس السنيورة بمحاولة تجاوز المشكلة التي عبر عنه   

المطارنة، استغرب قيادي بارز في المعارضة قبول المواالة بالتعاطي األميركـي اإلنتـدابي             
 آذار، حيث رسم في حديث تلفزيوني األولويـات         14المفضوح مع حكومة السنيورة وتحالف      

ل اللبنانية وتعرض لقوة لبنانية هي حزب اهللا بلغة عدائية، وبينما أعلن تمسك واشنطن بالتواص   
مع دمشق، جزم باستمرار القطيعة الحكومية مع سوريا وهو بذلك سـدد إهانـة بلغـت حـد               

  .الفضيحة لفريقه اللبناني

  :الصحف اللبنانية*
، شكل محور االهتمامات الرئيسية لوسائل اإلعالم اللبنانية ال         "الحوار اللبناني في باريس   "*

 الحوار ومضمونه إضافة إلـى      وأخبار تتعلق بشكل  سيما الصحف منها حيث أوردت تفاصيل       
تعليقاتها المستفيضة حول الوفود المشاركة ال سيما وفد حزب اهللا الذي أثير جدل حوله بعـد                

صـحيفة  فقالت  . انتقادات إسرائيلية نقلتها وسائل إعالم فرنسية وكانت موضع تعليق في لبنان          
 وفي هذا السياق اوردت      أن حزب اهللا يسمي وزيره المستقيل محمد فنيش رئيساً لوفده،          السفير

 التي كانت ممثلة على طـاولتي       14 تسمية مندوبي األطراف اللبنانية الـ        ان صحيفة االخبار 
أزمات داخل صفوف معظم هـذه األطـراف        قد فجرت   الحوار والتشاور في المجلس النيابي      

وفـوجئ الموفـد    . ونبشت خالفات سابقة بسبب حجم التمثيل ونوعية الممثلـين الشخصـيين          
فرنسي جان كلود كوسران بحجم التمثيل األكثري رغم اجواء االمتعاض والالمبـاالة التـي              ال

وعزت مصادر األمر إلى تلقّي فرنسا ضوءاً اخضر أميركيـاً، وإلـى            . رافقت جولته األولى  
 صحيفة النهار  فيما أشارت    .قرار اإلدارة الفرنسية الجديدة االنفتاح على كل األطراف اللبنانية        
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يراهن على حوار ينقل البالد إلى مرحلة أخرى، الفتة إلى مناخات رئاسـية         اهللا  ب  حزالى ان   
تستبق لقاء باريس، موضحة ان سمير جعجع رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية قد عرض              

وتناولـت الصـحف التحركـات السياسـية        . على التيار الوطني الحر الفتاهم على مرشـح       
األزمة في لبنان الفتة الى تحرك ملفها بـين دمشـق والريـاض             والدبلوماسية الناشطة لحل    

تي سيقوم بها عمرو موسى األمين العـام لجامعـة الـدول            لوطهران في إشارة إلى الزيارة ا     
العربية الى كل من سوريا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى االتصال الهاتفي الذي جرى        

  . ونظيره اإليراني منوشهر متكيبين وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل
  :أخبار المرئي في لبنان*

استمرت نشرات االخبار في التلفزة اللبنانية في ابراز الدعوة الفرنسية لعقد حوار لبناني في 
 المرحلة المقبلة ال تزال تتمحور حول أسئلةان  قناة المنار  فاعتبرتفرنسا في مقدماتها،

 الراهنة، وهي خطوة وصفها األزمة من  البلدإلخراج يةالخطوة التي سيتخذها رئيس الجمهور
 دستورية وترضي بأنها زيارته بعبدا اليوم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بعد

الباريسي سينتشل الزير سان كلو  انه ال لقاء NTVورأت محطة الجديد  .لحود ضمير
 ورأت .ية باتت قادرة على الحياة من جديدالتوافقي من البير الحكومية، وال المبادرات العرب

وزير الخارجية الفرنسي جان ان الدعوات التي نقلها موفد  NBNالشبكة الوطنية لالرسال 
 للذهاب الى باريس شكلت نوسران الى اطراف طاولة الحوار الوطني الى اللبنانييكلود ك
المؤسسة وذكرت . لبالد ولو متواضعا يخرق مناخ التشنيج السياسي السائد في اأملبصيص 

صدمة وحركت المواالة احدثت صرخة بيان المطارنة الموارنة  ان LBCاللبنانية لالرسال 
بانتظار استحقاق انه  قناة المستقبلواعتبرت  .ومجلس الوزراء إليضاح معطيات معينة

  .تظارالحوار في سان كلو الباريسية بدت الساحة الداخلية السياسية مشدودة الى حال من االن
  :حوارات المرئي في لبنان*

  . البرنامج كالم الناسLBCالمؤسسة اللبنانية لالرسال 
 لسـالح   الحاجة إلى إيجاد حل سياسي    "على   السفير األميركي في لبنان جيفري فيلتمان      شدد  

هناك  "وقال.  هو في األساس اتفاق الطائف من نواح عدة        1559معتبراً أن القرار    ،  "حزب اهللا 
يتبع حزب اهللا نصيحة األمين العام لألمم المتحدة بالدخول في العمليـة السياسـية           فرصة لكي   

التي من خاللها تعزز الدولة وتزداد قوة، وتصبح مسؤولة عن الدفاع عن لبنان، فيمـا يبقـى                 
حزب اهللا العباً سياسياً قوياً، نظراً إلى الدعم وإلى تاريخه في الخـدمات االجتماعيـة وفـي                 

رئيس الجمهورية العتيد من غير أن يعارض       مواصفات   فيلتمانحدد   و ." لبنان االستجابة داخل 
أن تكون عالقته بسوريا جيدة، وأكد أن االنتخابات ستجرى في موعدها، مشيراً إلى أنه قد يتم                

وعن المساعدات للجيش اللبناني، أشـار إلـى أن          .تأليف حكومة وحدة وطنية قبل االستحقاق     
 مليون دوالر علـى     260بلغت نحو   " هذه المساعدات هذا العام، وقد       اإلدارة األميركية زادت  

شكل هبات مساعدة، ليس فيها فواتير، وال قروض أو ديون، وهي للتدريب والمعدات والذخائر 
، موضحاً أن الذخائر والمعدات الطارئة التي أرسلت أخيراً هي لتلبية الحاجـات             "وما إلى ذلك  

الحكومة اللبنانيـة   "ر البارد، وهي شيء منفصل، وقال إن        الطارئة للجيش من أجل معركة نه     
 وأشار ."أبلغت كل الدول التي أرسلت الذخائر والمعدات الطارئة إلى الجيش بأنها ستسدد ثمنها

  . قنوات بين دمشق وواشنطنالى وجود 
 علـى خلفيـة     رصد المحللون الصحافيون تبايناً بين موقف بكركي والفريـق الحكـومي          *

الذي   الحكوميالتي وجهها مجلس المطارنة الموارنة في بيانه األخير لألداءذعة الال االنتقادات
 مظلـة   ذلك االداء بعد أن شكلت الكنيسة المارونية      على  وصل إلى حد المجاهرة باالعتراض      

  رئيس الجمهورية العمـاد اميـل     اعتبروفي هذا السياق    . للحكومة الحالية منذ تشكيلها   سياسية  
ر عن المطارنة الموارنة من انتقادات للحكومة هو غيض من فـيض نتيجـة              لحود ان ما صد   

المخالفات التي ترتكبها الحكومة التي جدد وصفها بغير الشرعية مستغلة الوضـع السياسـي              
 تمس التوازن الوطني واألسس التي قامت عليها        وإجراءاتالمأزوم في البالد لتمرير قرارات      

   .مسيرة السلم األهلي في لبنان
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رئـيس جديـد     ان انتخـاب     اكد حزب اهللا على لسان محمد رعد رئيس كتلته البرلمانيـة          *
مغامرة لها تـداعياتها    "هو  ) واحد+ أي بنصاب النصف    (للجمهورية خارج األطر الدستورية     

 عن نقطة ضوء لخروج لبنان من أزمتـه  "باالبرة" يبحث  "حزب اهللا " مشيرا الى ان     ،"الخطيرة
وجدد موقف الحزب بوقوفه إلـى جانـب        . "دة الحقيقية والعمل الدستوري   السيا"إلى ما أسماه    

، "هذه المهزلة ”الجيش اللبناني في معركة نهر البارد، لكنه جدد الدعوة إلى انهاء ما وصفها ب             
ورأى رعـد أن مغـادرة نـواب         .وحصول محاكمة عادلة للمتورطين باالعتداء على الجيش      

مين مؤشر الى افالس األكثرية وعجزها عن حكم البلد وتأ        األكثرية لبنان بحجة الوضع األمني      
فيل هم الـذين يشـكلون       اليون إضعاف، موضحاً انه من يريد      مستلزمات ومقومات الحياة فيه   

، وذلك في   القوى التي يريدون التخلص منها في العراق لتخفيف مأزقهم          فيه مغناطيساً يسحبون 
  .اطار الرد على كالم النائب وليد جنبالط

ادت قضية اختفاء اإلمام موسى الصدر الرئيس السابق للمجلس اإلسالمي الشيعي األعلى ع*
 واجهة القضايا التي تهتم بها وسائل اإلعالم بعد قرار المحقق العدلي القاضـي              ى إل في لبنان 

د السالم جلود،   أبرزهم عب ،   مسؤوالً ليبياً بينهم وزراء وضباط كبار      15سميح الحاج استدعاء    
كي، والسفير الليبي السابق في لبنان عاشور الفرطاس، وأمين لجنة اتصـال            يالم التر وعبد الس 

األحزاب القومية أحمد شحاته، وسفير موريتانيا في ليبيا، إبان فترة اختفـاء السـيد الصـدر                
داده، للحضور إلى جلسة استماع، تتم بعدها مالحقـتهم         د   محمد ولو  1978  آب 2ورفيقيه في   

  .لفهم عن الحضورغيابياً في حال تخ
وفيما لم تعرف األسباب التي أدت إلى استدعاء السفير الموريتاني السابق في ليبيـا، علـم ان     
تحرك القضاء اللبناني جاء في أعقاب اثارة امر اختفاء الشخصيات الـثالث بـين طهـران                

  .وطرابلس الغرب مؤخراً
صاالت المكثفة التي جرت في     االت أن   قال بعض المحللين السياسيين في الصحافة اللبنانية      *

 نظمت المواجهة السياسية المقبلـة      ، بين أركان المعارضة والرئيس إميل لحود      األخيرةاأليام  
 أي خيار الحكومة الثانية او      أنبدو  ، مشيرين إلى انه     وفق إيقاع أقل توتراً من المرحلة السابقة      

من يعتقد انه ال يمكن رهـن        االن، برغم أن في المعارضة       إليها لن يتم اللجوء     أخرىخطوة  
االمور كلها بجدول اعمال الفريق اآلخر، وخصوصاً ان اصحاب هـذا الـرأي يعتقـدون ان               

واعتبـروا ان  . المبادرات الجارية عربياً او دولياً ليست من النوع الذي يقود الى نتائج سريعة          
لخارجيين، وان   آذار وداعميه ا   14 من اشكال تضييع متعمد للوقت من جانب فريق          شكالًذلك  

. الهدف منها ايهام الرأي العام الداخلي والخارجي بأن هناك رغبة في التوصل الى حل سريع              
وهذا ما يفرض حسب هؤالء المبادرة الى خطوة مضادة تقوم على قاعدة قطع الطريق علـى                
لعبة تضييع الوقت وتعزيز اوراق المعارضة من خالل تشكيل اطار يفرض مشاركة في ادارة              

  .ولةالد
  


