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 األبرز النائب سعد الحريري بالعماد ميشال عون كان الخبر اللبناني           أجراهاالتصال الذي    
مـع  خصوصاً  ، واعتبرته خطوة مهمة     ة العربية واللبناني  اإلعالميه وسائل   الذي ركزت عل  

اما عربياً، فقد اهتمـت الوسـائل       . األزمةاقتراب موعد المؤتمر اللبناني في باريس لحل        
 إلـى والذي تعرض فيـه      المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية      اجتماع  ب

  .في مقدمتها فلسطين ولبنان والعراق ودارفور الساخنة في المنطقة واألحداثمختلف 
  .عالم أوردتها وسائل اإلأخرىومواضيع .....                              

  إقليمي...حدث واتجاه

تشهد الدوائر السياسية واإلعالمية اإلسرائيلية نقاشاً مستفيضاً في جدوى السياسة التي تبنتهـا             
ل الوضع الفلسطيني منذ نجاح حركة حماس في حسم         حكومة أولمرت واإلدارة األميركية حو    

الصراع داخل قطاع غزة مع األجهزة األمنية التي يقودها محمد دحالن وتحظى بمساندة مالية              
  .ولوجستية أميركية معلنة

وقد نقلت وسائل إعالمية أوروبية وإسرائيلية تقديراً سلبياً لهذه السياسية في ضوء التطـورات              
و بن عامي وزير الخارجية اإلسرائيلي األسبق مقاالً يقول فيه أن تحميل            األخيرة، وكتب شلوم  

محمود عباس وحكومته الضعيفة مسؤولية تصفية حركة حماس وحسم الصراع مـع أنشـط              
الحركات اإلسالمية وأكثرها شعبية، سوف يعني التعجيل بسقوطه في متاهة صعبة، ويستند في 

ألسلحة على عباس لن يحل له أي مشكلة جدية طالمـا           ذلك إلى اعتقاده بأن إغداق األموال وا      
واشنطن وتل أبيب مصممتان على عدم إعطاء عباس أي مكتسب سياسي يتصـل بالمطالـب               
الفلسطينية المعروفة وهو ما سيعزز نفوذ حماس والفصائل الفلسطينية الراديكاليـة، وكانـت             

ة تل أبيب إلى رفض عـزل    بعض المقاالت المنشورة في الصحافة اإلسرائيلية قد دعت حكوم        
حماس والتفاوض معها بعد إطالق سراح الصحافي البريطاني جونستون، وإثر بروز تشققات            
كبيرة داخل حركة فتح التي تمرد مقاتلوها على قرار حكومة سالم فياض بحظـر أي سـالح           

 .خارج أجهزة السلطة في الضفة الغربية

  :الصحف العالمية*
سيكون أمرا طيبا أال يفتح الحـزب االشـتراكي          انه   االسبانيةاعتبرت صحيفة البيريوديكو    *

 خسائر الهجوم اإلرهابي الذي     على ضوء العمالي والحزب الشعبي االسبانيين معركة سياسية       
 أمام مسـألة    اسبانيا تقف   مشيرة الى ان   تعرضت له القوات الدولية في جنوب لبنان، مؤخرا،       

 المطالبة بمعلومات من وزير الدفاع، الـذي        عارضةى الم ويتعين عل . دولة تتطلب وفاقا واسعا   
 توضيح التفاصيل المتعلقة باألسباب التي تقف وراء عدم وجود كوابح تعمـل             تحمل مسؤولية ي

 يجب أن يكـون واضـحا       ، كما انه  على الترددات في العربة المصفحة التي تعرضت للهجوم       
نهم يجـب أن يعتمـدوا علـى    للرأي العام أنه عندما نرسل جنودا إلى مناطق الصراعات فـإ   

  . عينالوسائل المناسبة إلنجاز مهماتهم في ظل خطر م
 ان جوردون براون الزعيم الجديد لحزب العمال البريطاني        ذكرت صحيفة الباييس االسبانية   *

تأخرت عملية نقـل السـلطات      يعتبر انه كلما    طوني بلير     كانت عالقته تتدهور مع سلفه     الذي
لم يكـن   ت خلت والتي كانت تجري بعض فصولها بشكل سري أحيانا،           المتفق عليها منذ سنوا   

يتقاسم معه االقتناع بأن الحزب يجب أن يتموضع        في حين انه    بمقدار ما كان عليه بلير نفسه،       
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على  ي الجانب اإلنساني،  بيد أنهما يقفان، ف   . في يسار الوسط حتى يختار السلطة بصورة جدية       
النزعة الكاثوليكية وهو اجتماعي بوجه خاص وعلى اقتناع        بلير يكاد يعانق    فـ   ،طرفي نقيض 

ميال إلى  وبروتستانتية،  بالروح األوروبية، بينما براون شخص زاهد ونجل قس تابع للكنيسة ال          
  . التعامل الرسمي في الجانب االجتماعي

 ان الرئيسين جورج بوش وفالديمير بوتين قد ظهـرا فـي            قالت صحيفة الموندو االسبانية   *
متوافقين على نقطة واحدة فقط، وهي ضرورة عدم امـتالك إيـران أسـلحة              ما األخيرة   قمته

مـا يوحـد موقـف      ورأت ان   حسب رأيهما،   بنووية، األمر الذي سيزعزع أمن المنطقة كلها        
ـ               لحة النوويـة   روسيا والواليات المتحدة هو ذلك التحدي المتمثل فـي خطـر انتشـار األس

 ال يزال هناك ما يفرق بين الزعيمين اللذين شارفت واليـة            ، معتبرة انه  والصواريخ البالستية 
انعدام الثقة المتبادل بين بلديهما في عالم لم يعد متعدد        ذلك في    ويتمثل   ،كل منهما على االنتهاء   

 ال يحول دون ضـرورة      تذي تشهده روسيا على صعيد الحريا     التراجع ال  ، إضافة إلى  القطبية
  . همارفع مستوى التعاون بين

 سينشـرها قريبـاً الجاسـوس     التيمذكراتحول التقريراً  ت صحيفة يديعوت احرنوت   نشر*
، ونقلـت   يعيش حالياً في فرنسا   و  كان يعمل لحساب السوفييت    السابق ماركوس كلينبرغ الذي   

 عـن    بمعلومات تتفاجأ" اإلسرائيلية"االستخبارات  وكالة الصحافة الفرنسية عن الصحيفة أن       
سـجن   أيضـاً  بـارزاً  "اًإسرائيلي" اً عالم، مشيرة إلى أنلسوفييت لحساب ا   آخر تجنيد جاسوس 

 أجهـزة االسـتخبارات    الحرب الباردة، ولكن إبانإلدانته بالتجسس لحساب االتحاد السوفييتي      
انه جاسوسـاً لحسـاب    لم تعرف التي كانت تحذره من محاولة السوفييت لتجنيده    " اإلسرائيلية"

في كتابه أيضاً أن زوجته فاندا كانت جاسوسة للسـوفييت          ويكشف كلينبرغ    .السوفييت أنفسهم 
كانت تؤكد دائماً أن ال عالقة للزوجة بقضايا التجسس التـي           " اإلسرائيلية"علماً ان المخابرات    

  .مارسها زوجها
  : الصحف العربية*
المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول  خبر اجتماع  اليومتناولت الصحف العربية الصادرة*

، وأوردت   الليلة قبل الماضية في مدينة جدة      103الـ   الذي اختتم أعمال دورته      ج العربية الخلي
 األحداث والمتغيرات التي تشهدها المنطقة سواء ما يحدث         خرالصحف استعراض المجلس آل   

في فلسطين والعراق ولبنان أو ما يتعلق بالملف النووي اإليراني، إضافة إلى تطورات قضية              
ما تم انجازه في مجـال الـدفاع         وقالت انه اطلع     دان والوضع في الصومال،   ر في السو  دارفو

، كما تناول الوضـع     المشترك خالل الفترة السابقة في ضوء القرارات الصادرة في هذا الشأن          
عودة األوضاع في قطاع غزة الى ما كانت عليـه قبـل األحـداث              " ـوطالب ب  في فلسطين 

.  الى سيطرة حركة حماس على قطاع غزة       الماضييو  يون/ حزيران 15 في   أدت التي   "األخيرة
 طاولـة   إلـى  العودة   إلىجميع القوى السياسية اللبنانية     "المجلس  دعا  فقد  وفي الشأن اللبناني،    

الحوار الوطني لتفويت الفرصة على كل من يعبث بأمن لبنان واستقراره والعمل علـى مـا                
، كما تعرض الى الوضعين في كـل مـن          "يجمع اللبنانيين ومعالجة األزمة السياسية الراهنة     

  .العراق والسودان ال سيما قضية دارفور
اختتـام   على هامش    في مؤتمر صحافي عقده    اكد سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي     *

 الشـعوب فـي      لدول مجلس التعاون الخليجي في جدة على أحقيـة          االجتماع الوزاري  أعمال
زيارة موضحاً أن   . األزمة النووية اإليرانية بالطرق السلمية    ، داعياً لحّل    امتالك الطاقة النووية  

إنمـا  السعودية وسوريا، كل من الى  المرتقبة  العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى   األمين
  دائم مع الدول العربية، التشاور ال في إطار تأتي

  .متحفظاً على اعالن مضمون مهمته
 الالجئـين فوضية العليا لألمم المتحدة لشـؤون       نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في الم      *

 من خالل تقاعسـها  "في وضع حرج "بترك سوريا واألردن     الدول المانحة للمساعدات  اتهامهم  
عن تقديم مساعدات فيما يهرب آالف من ضحايا الصراع من العراق يوميا ويتوافدون بأعداد              

 المتحـدث باسـم     "ريدمونـد رون  " ونقلت الوكالة عـن    .كبيرة على المستشفيات والمدارس   
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ن رعاية أكبـر    ا تتولي قوله ان سوريا واألردن   المفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين       
  . لم يتلقيا شيئا من المساعدات الثنائية من المجتمع الدولي، فيما جزء من الالجئين العراقيين

  :حوارات الفضائيات العربية*
  . إخباريتقرير . ANBشبكة االخبار العربية 

   انه )الواليات المتحدة األميركية( العضو في مجلس الشيوخ، بيت دومينيتشيقال السناتور 
  ،  المتبعة في العراق من قبل االدراة األميركية الحاليةاإلستراتيجيةفي يؤيد االستمرار ال 

  تضعهم مشيرا الى انه يدعم إستراتيجية جديدة تنقل الجنود األميركيين من عمليات القتال و
  .على طريق العودة الى بالدهم

  ".                  مع الحدث: "البرنامج. قناة العـالم*
يـرفض  الصدري   ان التيار    مدير مكتب الشهيد الصدر في دمشق     ،  رائد الكاظمي اكد الشيخ   
 العاملة العراقية غائبة عن هـذه  األيدين ، موضحاً ا   مشروع قانون النفط العراقي    بشكل قاطع 

 تأتي بخبيـر    أنريع واالستثمارات، وإن الحكومة العراقية ال تستطيع حسب قانون النفط           المشا
 العراقية، والكفاءات للخبرات إلغاء أن هناك أي سنوات من بدء المشروع، 5عراقي واحد قبل 

 . تسويق النفط سيكون بيد تلك الشركات تتصرف به كيفما تشاءأنفضال عن 
  لبناني... حدث و اتجاه

تركت تصريحات السفير األميركي جيفري فيلتمان موجة من ردود الفعل الغاضبة في العديـد     
من األوساط السياسية اللبنانية وأثارت تساؤالت واستغراباً في دوائر مصنفة في خانة الوسط ،    
السيما في ما وصفته بعض التعليقات بأنه تطاول على شكليات التعامل بـين أي سـفير وأي                 

  .ة يمثل حكومته لديها ومنذ زمن الممثليات االستعماريةدولة أجنبي
فتأكيد فيلتمان أنه يجزم بانتخاب رئيس لبناني جديد بمن حضر من النواب، وإلزامه الضـمني      
لكل من قائد الجيش وحاكم المصرف برفض التعامل مع الحكومة الجديدة التي قـد يشـكلها                

ي في شؤون الدولة من غير اعتبار حتى لماء         الرئيس إميل لحود، أظهره في موقع اآلمر الناه       
  .وجه حلفائه في المواالة أو حكومة الرئيس السنيورة

في هذا الوقت تجهد فرنسا إلنجاح الملتقى اللبناني الذي تستضيفه بعد أيـام ويرعـاه وزيـر                 
الخارجية كوشنير، في حين يلتفت المراقبون نحو زيارة أمين عام الجامعة العربيـة عمـرو               

  .غداً إلى دمشق التي من المرتقب أن يصلها مساء قادماً من الرياضموسى 
بعض المحللين في بيروت يعتقدون بأن واشنطن وحلفاءها اللبنانيين ينظرون إلى المبـادرات             
والمساعي الدولية والعربية الناشطة على أنها تغطية مطلوبة لتقطيع الوقت بهدف إبقاء زمـام              

وعد االستحقاق الرئاسي في األسبوع األخير من أيلـول المقبـل،           المبادرة بيد المواالة حتى م    
ويحذر هؤالء من وجود خطة قيد الدرس إلغراق البالد في حالة من االضـطراب والتمهيـد                
الحتمال عقد جلسة لألكثرية النيابية في الخارج تحت غطاء دولي النتخاب نسيب لحود رئيساً              

 آذار بناء على 14لمرشح المعتمد من جانب تحالف     للجمهورية بعدما بات مرجحاً أنه سيكون ا      
توصية أميركية بهدف تثمير عالقاته العائلية بالعاهل السعودي في تأمين الغطـاء السياسـي              

  .العربي لهذه الخطوة التفجيرية إن وقعت

  :الصحف اللبنانية*
 التي األحداثت  الصحف تولي اهتماماً بالغاً بمجريااًصو اللبنانية وخصاإلعالمال تزال وسائل 

في ظل أجواء سياسية ال توحي حتى اآلن  يوماً 50 منذ ما يزيد عن يشهدها مخيم نهر البارد
بحصول أي انفراج رغم كل المساعي المبذولة وفي طليعتها تزامن التحرك الذي سيقوم به 
غداً عمرو موسى األمين العام لجامعة الدول العربية اتجاه كل من السعودية وسوريا، 

صحيفة فنقلت .  الجاري15في  التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الحوار اللبناني في باريسو
 عن موسى قوله أن الحوار في فرنسا ال يعرقل المساعي العربية، مشيرة إلى أنالنهار 

، "فتح اإلسالم"يمة اغتيال النائب بيار الجميل قد اكتمل وان االتهام موثق ضد التحقيق في جر
ن العماد ميشال عون رد على كالم سمير جعجع قائد القوات اللبنانية بأنه مرشح الفتة إلى أ
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 صحيفة السفير ورأت. إضافة إلى تلقيه اتصاال من النائب سعد الحريري من اجل لقاء قريب
احمدي الرئيس اإليراني   أنأن خطر الفوضى الدستورية يحرك الداخل والخارج، مشيرة إلى

إلى طهران  سيتوجه صل وزير الخارجية السعودييسعود الفا ، فيمنجاد سيزور سوريا
السجال القائم   صحيفة الديارووصفت .موسى يمسك ملف الحوار العربي مع سورياعمرو و

بين عون وجعجع بالحرب التي اشتعلت بينهما حول الرئاسة األولى واالنتخابات النيابية 
  ، الفرعية في جبل لبنان

  وصلتطالئع مسؤولي القوة األمنية الفلسطينية المشتركة    أن   بنانيةذكرت صحيفة األخبار الل   *
 "فتح" القوة المحسوبة على حركة    تلكأحيط به وصول قيادة      شديد تكتّم وسط   إلى مخيم البداوي  

وصـول مسـؤولي القـوة    "أن ونقلت األخبار عن مصادر في الحركة . لالمركزية إلى الشّما 
و خطوة استطالعية، أتت استباقاً ألي قرار محتمل باالتفاق علـى           األمنية إلى مخيم البداوي ه    

  ". تشكيلها ودخولها إلى مخيم نهر البارد
عمليـة  " أن   لتلفزيـون اإلسـرائيلي   فـي ا  القناة األولى    نقلت صحيفة االخبار اللبنانية عن    *

 ويغـف د  الدا(التفاوض في شأن إطالق سراح الجنديين اإلسرائيليين األسيرين لدى حزب اهللا            
  قال معلق الشؤون العربية في القناة ت إلى أنوأشار". مستمرة طوال الوقت) وايهود غولدفاسر

 حزب  ، الفتا إلى أن   " لبنان وبشكل دائم   إلىاأللمان يواصلون الحركة ذهاباً وإياباً      "أن الوسطاء   
لمقبل، إذ فـي    اهللا قال للوسيط األلماني إنه يفضل أن تنتهي قضية األسيرين قبل شهر أيلول ا             

. إصدار بيان خاص عن قضية األسـرى      ن كي مون     بأ حينه ينوي األمين العام لألمم المتحدة     
وخلص المعلق إلى أن حزب اهللا معين بان تستجيب إسرائيل لمطالبه لكنه غير مستعد إلعطاء               

  .إشارة عن وضع الجنديين ان كانا على قيد الحياة او ميتين
وقـوع لبنـان فـي       تحذيره من    در فرنسي رفيع المستوى   نقلت الصحف اللبنانية عن مص    *

 إن ما ينتظر لبنـان       إلى ، مشيراً  الفوضى السياسية السائدة حالياً    إلىفوضى دستورية، تضاف    
اختالف توجهاتهم، إلى تصـور      على   رية، في حال عدم توصل اللبنانيين     هو الفوضى الدستو  

 وإجـراء ل تشكيل حكومة وحدة وطنية،       لمواجهة االستحقاقات القريبة القادمة من خال      مشترك
 -تنام فرصة لقـاء الحـوار اللبنـاني          اغ إلى اللبنانيين   ، داعياً انتخابات الرئاسة في موعدها   

، مـن اجـل      الجاري  من الشهر  16 و 14 ينعقد في باريس بين      أناللبناني، الذي من المقرر     
  .مواجهة هذا التحدي

 في التحقيق باغتيـال  خل فريق السلطة في لبنانانتقدت العالقات اإلعالمية في حزب اهللا تد     *
الرئيس اللبناني األسبق رفيق الحريري، مشيرة إلى حجم الضغوط السياسية التي يمارسها هذا             

بتنحي القاضي الياس عيد عن التحقيق باغتيال الفريق على خلفية مطالبة محامي فريق السلطة        
سلسـلة متماديـة مـن       إلـى خر يضـاف     دليال آ   مشكال بذلك  الرئيس الشهيد رفيق الحريري   

العالقات اإلعالمية   توشدد.  وخرقها لمبدأ الفصل بين السلطات      واستغاللها للقضاء  ه،ممارسات
الثابت بضرورة اسـتكمال التحقيـق وكشـف الجنـاة          " على الموقف    في بيان أصدرته أمس   

ق لتصفية الحسـابات     استخدام التحقي  ىلإسعي فريق السلطة منذ البداية      " إلى   ة، الفت "ومعاقبتهم
  ."إلرادتهمالسياسية مع كل من ال يخضع 

  :أخبار المرئي في لبنان*
قرأت مقدمات نشرات األخبار في التلفزة اللبنانية في زيارة عمرو موسى األمين العام 

إضافة إلى النتائج المتوقع أن يخرج  لجامعة الدول العربية إلى كل من السعودية وسوريا،
الكالم  أن قناة المنار فذكرت. ر في باريس والمقرر عقده األسبوع المقبلمنها مؤتمر الحوا

 نصيبه من االستنكار، بسبب ما شنه  لقي جيفري فيلتماناألميركي به السفير أدلىالمتلفز الذي 
 منها، وبسبب ما اظهر األكبرمن هجمات على المعارضة وخص حزب اهللا ومقاومته بالقسم 

من االستجمام  أن هاتفاً NTVمحطة الجديد واعتبرت  .انيةمن تدخل في الشؤون اللبن
ب فرصة ممكنة، فاتصال النائب رقة، ويتم االتفاق على اللقاء في االباريسي يطرق باب الرابي

واعتبرت  .سعد الحريري من فرنسا بالعماد ميشال عون يدخل في إطار طلب الود المسيحي
ة وبتغطية من حكومة السنيورة، يمعن في فريق السلطأن  NBNالشبكة الوطنية لإلرسال 
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 مشيرة الى ان انتهاك سياسة الخصخصة المنظمة وتعميمها عل كل قطاعات وإدارات الدولة،
الذي نجح في خصخصة األعياد والمناسبات الوطنية والدينية، يسعى باتجاه السلطة فريق 

  ورأت.طاعاته وأجهزته الرسمية من خالل التوظيفات والترقيات في قاألمنخصخصة 
ته على انه رسالة ألكثر يمكن قراءبين الحريري وعون االتصال  ان LBCالمؤسسة اللبنانية 

ا ان"من جهة خصوصا انه جاء بعد ساعات قليلة جدا من قول العماد عون على درج بكركي 
 عن قناة المستقبلونقلت . "ال اطلب خلوا كي اسحب ترشيحيمرشح الى رئاسة الجمهورية و

هو إلذابة الجليد بين االطراف اللبناني في فرنسا ن اللقاء بأتأكيده  دبلوماسي فرنسي مصدر
  .، وبأن فرنسا ال تريد ان تحل مكان االطراف المعنيةناللبنانيي

  :حوارات المرئي في لبنان*
  ".حديث الساعة"البرنامج . قناة المنار

في باريس لن المنتظر عقده اني  اللبنحوارأن الاعتبر وزير اإلعالم السابق ميشال سماحة 
يفتح جداراً في حل األزمة، مشيرا إلى انه عندما قرر جان كلود كوسران زيارة دمشق قتل 

 أن المعارضة ستسقط  في لبنان، الفتاً إلىالنائب وليد عيدو واستحضر الدم وانقلبت األمور
  . بدال منها بالديموقراطية وستقيم حكومةةالحكومة الحالي

  


