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»تسليح الجيش اللبناني«.. بين روسيا وفرنسا وأميركا وتركيا
بيروت: بعد السجال حول املساعدات

العس��كرية األميركي��ة والضجة حول 
زيارة الوفد األميركي للحدود الش��مالية، 
يبق��ى موضوع تس��لح اجليش وحتديث 
امكانياته مدار بحث عن مصادر لتطويره، 
اذ يق��وم وزير الدفاع الي��اس املر بزيارة 
باريس منتصف الشهر اجلاري في زيارة 
عمل يتناول خاللها موضوع املس��اعدات 
العسكرية الفرنسية الى لبنان والتي بحثها مع نظيره 
الفرنسي إيرفيه موران عندما زار لبنان مؤخرا. وتبدي 
فرنسا استعدادها لتزويد لبنان مبروحيات حديثة من نوع 
»غازيل« مزودة بصواريخ ميكن للجيش ان يستخدمها 
في مهمات قتالية وملواجهة حاالت اضطراب وغيرها من 
األعمال االرهابية. في هذا السياق، تشير مصادر وزارية 
الى ان فرنسا أبدت استعدادها السترداد مروحيات ال� 
»غازيل« التي ميلكها اجليش وتزويد لبنان مبروحيات 
حديثة ومتطورة ميكن للجيش ان يس��تفيد منها أمنيا 
بحيث ال يقتصر استخدامها على نقل العناصر بل في 
مهمات أمنية ملواجهة حاالت االضطراب، ويكون اجليش 
قد عزز قدراته اجلوية من ضمن خطة ترمي الى تزويده 
بخمسني مروحية، وبذلك تصبح القدرة اجلوية للجيش 

في حال من االكتفاء حاضرا.
كما وصل الى بيروت وفد عس��كري روسي رفيع 
املستوى لبحث موضوع املساعدات العسكرية الروسية 
املخصصة للجيش، بعد أن طلب لبنان من روسيا استبدال 

طائرات »ميغ 29« العشر التي قدمتها احلكومة الروسية 
الى لبنان بطوافات عسكرية، مبا يتالءم مع احتياجات 
اجليش اللبناني وبسبب التكلفة التشغيلية العالية لهذه 

الطائرات مقارنة بالطوافات.
وتتوقع أوساط وزير الدفاع ان يبدأ خالل شهر يوليو 
املقبل وصول الدفعة األولى من املس��اعدة العس��كرية 
الروس��ية الى لبن��ان وهي عبارة ع��ن مروحيات »ام.
اي 24« مت االتف��اق عليها أثناء زيارة الرئيس ميش��ال 
سليمان الى موسكو باستبدال طائرة »امليغ 29« بست 
مروحي��ات »ام.اي. 24« وطائرات »ياك« لم يتم االتفاق 
عليها بعد، على ان يتسلم لبنان املروحيات الست قبل 
نهاية هذا العام، وعل��ى ان يبحث في الطائرات األربع 

من نوع »ياك«.
ومتت صفقة االس��تبدال هذه اس��تنادا الى دراسة 
وضعتها قيادة اجليش تشير الى الكلفة العالية لصيانة 
امليغ وعدم التمكن من استخدامها لعدم احلاجة اليها بحيث 
يشكل اقتناؤها عبئا عليها، وبالتالي طالبت باستبدالها 
مبروحي��ات مجهزة بصواريخ، ألن اجليش بحاجة الى 
هذا النوع من السالح اجلوي الذي ميكن استخدامه نظرا 
للحاجة اليه في املهمات الداخلية. وأشارت املعلومات إلى 
أن الوفد الروسي سيبحث »التفاصيل التقنية« وكيفية 
تدري��ب الطيارين اللبنانيني عل��ى قيادتها لتنضم إلى 
أسطول اجلو اللبناني. وبوصول الهبة الروسية سيصبح 
عدد طوافات اجليش اللبناني نحو 50 طوافة عسكرية 
من ضمنها الهبة االماراتية التي وصل قسم منها، فيما 

ينتظر وصول ما تبقى قريبا.
هذه اخلطوات جاءت بعد ان عكست محادثات الرئيس 
سعد احلريري في واشنطن تراجعا في قضية املساعدات 
العسكرية األميركية للقوات املسلحة والقوى األمنية في 
لبنان، ما دفع البعض الى التس��اؤل اذا ما بدأت االدارة 
االميركية تعود تدريجيا الى مقاربتها العسكرية التقليدية 
لبيروت ما قبل الع��ام 2006، حيث لم يتطرق النقاش 
مباش��رة الى موضوع املس��اعدات العسكرية بل ركز 
على قضايا إقليمية مع االكتفاء باحلديث عن ضرورة 
االستمرار في هذه املساعدات من دون اتخاذ أي خطوات 
ملموسة. والتزال الفكرة السائدة في اإلدارة االميركية 
ان دعم اجليش يعني في مكان ما إيجاد توازن مع حزب 
اهلل كما يساعد على مكافحة االرهاب في املنطقة، لكن 
هن��اك اقتناعا متزايدا داخل ادارة الرئيس باراك أوباما 
بأن الغاية السياسية وراء تسليح اجليش التي كانت بني 

عام 2006 وأواسط عام 2009 لم تعد فعالة.
ويقول خبير اس��تراتيجي اميركي »االفتراض ان 
تدريب اجليش وتسليحه أدى الى املزيد من االستقرار، 
والتنبؤ بالبيئة اآلمنة صحيح، لكن هذا ليس محركا كافيا 
لالستقرار في لبنان«. ويرى ان الپنتاغون كان »حذرا منذ 
السبعينيات من منطق االنخراط في لبنان على مستوى 
االستثمار عسكريا مثل إرسال قوات في الثمانينيات أو 
الصورة االجمالية في التعاون واملساعدات االمنية، ألنه 

كان دائما هناك سؤال ماذا نحاول حتقيقه هنا«.
لك��ن وزيرا في الوفد اللبناني الى الواليات املتحدة 

االميركية قال ان املسؤولني االميركيني لم يربطوا املواضيع 
ببعضها البعض بل أكدوا على مساعدة اجليش بحيث 
ستبدأ واشنطن مطلع العام 2011 بتزويد لبنان مبروحيات 
مقاتلة مزودة بصواريخ، وهذه اشارة الى سقوط حظر 
تزويد اجليش بسالح ثقيل وبطائرات لتعزيز أسطوله 

اجلوي مبروحيات يحتاجها في املهمات.
قب��ل ذلك كله، قام قائد اجليش العماد جان قهوجي 
بزي��ارة الى تركيا قبل أس��ابيع، واعتبرت أول اتصال 
عس��كري لبناني � تركي على هذا املستوى الرفيع في 
تاريخ العالقة ب��ني البلدين، وأدت الى فتح آفاق تعاون 
عس��كري وصف ب� »النوعي« على حد تعبير مصدر 
اطلع على تفاصيل الزيارة، من شأنه ان يفيد املؤسسة 
العسكرية في مجال التسلح والتدريب وتعزيز القدرات 
القتالية للجيش اللبناني الذي يشكو من فقر في العتاد 
احلربي الدفاعي الذي يحتاجه للقيام باملهام املطلوبة منه 

داخليا وعلى طول احلدود اللبنانية اجلنوبية.
واستنادا الى املصدر نفسه، فإن الزيارة التي متت 
في ظرف سياسي مالئم، تزامنت أيضا مع تطور نوعي 
في املوقف التركي بحيث استطاعت أنقرة ان تعيد انتاج 
دور لتركيا كدولة محورية في املنطقة وترجمته عمليا 
من خالل االنفتاح على العالم العربي من خالل البوابتني 
السورية والفلسطينية، كما أبدت استعدادا للدخول على 

خط املساعدة السياسية للبنان كلما دعت احلاجة.
وترى مراجع مطلعة ان التعاون العسكري اللبناني � 
التركي يبرز الوجه األمني املشترك ويؤشر الى تنسيق 

أمني بني البلدين، السيما مع وجود ملفات مشتركة مثل 
امللف الكردي وملف املخيمات الفلس��طينية، الى ملف 
الصراع العربي � االسرائيلي وموقع املقاومة ودورها في 
ظل املواقف املميزة التي اتخذها رئيس الوزراء التركي 
رجب طيب أردوغان حيال اسرائيل والتي جعلت الدور 

التركي في الدول العربية واالسالمية يتنامى.
وتش��ير املعلومات املتوافرة في هذا الس��ياق الى 
ان زي��ارة العماد قهوجي جتاوزت االطار التعاوني مع 
أركان اجليش التركي، الى البحث في مجاالت التعاون 
العسكري التسليحي، السيما ان اجليش التركي ميلك 
معدات وجتهيزات مماثلة لتلك التي يستعملها اجليش 
اللبناني، خصوصا في مجال تطوير السالح القدمي الذي 
مازال صاحلا لالستعمال، وفي مخازن اجليش التركي 
كميات كبيرة تفيض عن حاجة هذا اجليش اليها، وميكن 
بالتالي افادة لبنان منها. اضافة الى ذلك، فإن في تركيا 
صناعات عسكرية عالية اجلودة مثل الرادارات وغيرها 
من التجهي��زات التي يحتاجها اجليش اللبناني، فضال 

عن دورات التدريب والتسليح.
وقد أبدى اجلانب التركي استعدادات لتلبية حاجات 
اجلي��ش الى معدات محددة يت��م البحث في تفاصيلها 
متهيدا إلعداد جردة مفصلة، السيما ان األسعار تتدنى 
عن تلك التي تطلبها الدول األوروبية والواليات املتحدة 
االميركية لتس��ليح اجليش، علم��ا ان ما تقدمه اميركا 
للجيش ينحصر في العتاد العسكري غير احلربي مثل 

السيارات واآلليات والشاحنات وناقالت اجلند.
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تغييرات تنظيمية مرتقبة في »المستقبل«
بعد نتائج االنتخابات البلدية

بيروت � محمد حرفوش
يشهد تيار املستقبل ورشة تقييم داخلية لنتائج االنتخابات 
البلدي���ة التي افرزت حتوال الفتا ملصلح���ة قوى 8 آذار، بفعل 

خسارة التيار لعدد كبير من املجالس البلدية.
وفي املعلومات املتداولة على هذا الصعيد ان اللجنة اخلماسية 
في التيار برئاسة احمد احلريري تعكف على اعداد تقرير مفصل 
يتضمن قراءة شاملة البعاد ودالالت ما متخض عنه االستحقاق 
البلدي وتداعياته، متهيدا لتحديد املسؤوليات عن تلك اخلسارة 
اضافة الى درس الس���بل والوسائل الكفيلة بوقف التآكل الذي 
تتعرض له قاعدة »املس���تقبل« شماال وبقاعا في مناطق كانت 
تصنف بأنها معاقل للتيار، وهو ما اطلق برأي البعض انذارا ال 
ميكن القفز فوقه او جتاهله مادام يعبر عن لسان حال القاعدة 
الشعبية التي من حقها ان حتاسب من ادار االنتخابات، اضافة 
الى ان نسبة االقتراع املتواضعة ملصلحة الئحة التيار في بيروت 

والبقاع انطوت بدورها على رسالة معبرة.
وفي موازاة عملية التقييم واملراجعة التي باشرها »املستقبل« 
ثمة من يعتقد ان النكس���ة االنتخابي���ة التي اصيب بها التيار 

تعود السباب عدة منها:
عدم اس���تيعاب منس���قي التيار وبعض نوابه ومسؤوليه 
خلصوصي���ة املعرك���ة البلدية جلهة دور العائ���ات ومزاجها 
والتوازن���ات والذي ترافق مع خلل ف���ي التحالفات وبلبلة في 

اكثر من بلدة وقرية.
ومن االسباب ايضا عدم بناء املؤسسات واملشاريع خصوصا 
في املناطق السنية في اقليم اخلروب والبقاع والشمال اضافة 
الى شكاوى متنامية في اوساط جمهور املستقبل من الفوقية 
التي تطبع سلوك بعض نواب وقيادات التيار وتغليبهم شبكة 
املصالح اخلاصة على مصلحة التيار وجمهوره السيما في اقليم 

اخلروب والشمال.
الى ذلك.. ترددت معلومات ان تيار املستقبل بصدد اجراء نوع 
من اعادة هيكلة تنظيمية وسياسية تهدف الى بلورة خطوات 
على اكثر من صعيد توقف االنكفاء احلاصل في شعبية التيار 

وتعالج مكامن اخللل الذي اصاب جسمه.
وفي املعلومات ان الهيكلية اجلديدة ستصدر في 25 يونيو 

اجلاري.

أكد أن التواصل انقطع بينهما منذ 6 أشهر

أبو جمرا: قرارات عون أشبه بحكم العشائر
ونتواصل مع من أقالهم للحد من خسائر التيار

أك���د نائب رئيس بيروت: 
احلكوم���ة األس���بق اللواء 
عصام أبو جمرا ان »القرارات 
التي يتخذها رئيس  األحادية 
تكتل »التغيير واالصاح« العماد 
ميشال عون وآخرها الطلب إلى 
املنسقني تقدمي استقاالتهم، تفقد 
التيار الوطني احلر شعبيته وال 

تعود عليه بالربح«.
الفرد  واعتب���ر أن »حك���م 
والتفرد بالقرارات بات أش���به 

بالعشائرية«. 
وإذ نفى ل� »الشرق األوسط« 
أن يكون أسس حركة تصحيحية 
داخل التي�����ار، قال أبو جمرا 
»ما زلن��ا حت��ى اآلن نح��اول 
تصحيح املس�����ار واألخطاء 
التي تع��دت املنط��ق السليم، 
الذي طل��ب  مثل قرار )عون( 
في�����ه م�����ن مس���ؤولني في 
التيار أن يقدموا اس���تقاالتهم 
ويس���تمروا في مهامهم وهذا 
أمر مس���تغرب، ألنه يكفي أن 
يعي��ن أشخاصا مكان آخرين من 
ضم��ن تشكي��ات أو تغييرات«، 
وذكر أن »املنسقني ينتخبون 
التنفيذية  الهيئ���ة  أما أعضاء 
فيجري تعيينهم، وبالتالي ال 
داعي لتقدمي االستقاالت، وهذا 
دليل على وجود ضغط معنوي 

على هؤالء املسؤولني«.

التحكيم ونائب رئيس حكومة 
س���ابقا، وما زل���ت مع آخرين 
غيري نس���عى إل���ى تصحيح 
األخطاء للحد من خسائر التيار 
الوطني احلر وحتى ال تضيع 

تضحياته«.
وردا على سؤال عن موقعه 
ف���ي الهيكلية اجلدي���دة التي 
هي قي��د اإلعداد، ق��ال »هناك 
نظام للحزب يجب أن يتقيدوا 
ب��ه أوال، ويجب أال يتغير هذا 
التنظيمية  النظام، واللجن���ة 
التي يدعون أنها هي من أعدت 
الهيكلية اجلدي���دة ال ميكنها 
أن تتخذ قرارات تنفيذية، هذا 
مخالف للنظام ولألصول، وإال 
أصبحنا في حكم العشائرية إن 

لم نقل الديكتاتورية«.

وكشف عن »تواصل وتنسيق 
مع عدد من الذين شملهم قرار 

اإلقالة األخير«.
وأوض���ح أب���و جم���را أن 
»التواص���ل واالتص���ال بيني 
وبني العم���اد عون انقطع منذ 
املاض���ي، أي منذ  27 نوفمبر 
أكثر من 6 أشهر في آخر زيارة 
قمت بها إلى الرابية«، مؤكدا أن 
سبب ابتعاده عن عون »هو عدم 
الصراحة ف���ي اتخاذ القرارات 
مع الشخص رقم 2 في التيار 
املعاملة  ف���ي  وعدم الوضوح 
الناجمة عن حكم الفرد الواحد 

والتفرد«. 
وأضاف »أنا ما زلت في التيار 
الهيئة املؤسسة  وأحد أعضاء 
بحكم النظام، وعضوا في مجلس 

اللواء عصام أبو جمراالعماد ميشال عون

)محمود الطويل( متظاهرون امام السفارة االميركية في بيروت للتنديد باالعتداء على اسطول احلرية

السنيورة بعد جعجع يغيب عن الحوار..  وسليمان يستعجل إقرار الموازنة بهدوء
بيروت � عمر حبنجر

يعاود مجلس الوزراء مناقشة 
مش����روع املوازن����ة العامة املثير 
للجدل اليوم سعيا القراره، ويبدو 
ان اللقاء الذي جمع الرئيسني نبيه 
بري وسعد احلريري في عني التينة 
على امتداد ساعة ونصف الساعة 
امس االول، قرب قطار املوازنة من 

سكة االنطاق.
مصادر اعامية قالت ان البحث 
في اللق����اء تطرق الى اجللس����ة 
اليها  التي س����يدعو  التشريعية 
الرئيس بري بعد اجتماع مكتب 
مجلس الن����واب االربعاء املقبل، 

واملتوقعة في 15 و16 اجلاري.
وقالت املصادر ان الرئيس بري 
اك����د بعد االجتماع انه تطرق الى 
التعيينات واالتف����اق على غرفة 
صيدا التجارية وحلحلة املوازنة، 

واضاف ان العبرة في التنفيذ.
وذكرت املص����ادر ان الرئيس 
احلريري ب����ادر في االجتماع الى 
الناش����ط  احلديث عن املوس����م 
للسياحة واالصطياف هذا الصيف 
وانه ش����اهد عام����ات ذلك خال 
جتواله في وس����ط املدينة حيث 
صادف زوارا م����ن تركيا وايران 
وغيرهما، وق����د رد بري بالقول: 

عظيم جدا.
اما جريدة النه����ار فقد نقلت 
عن ب����ري قوله: ناقش����نا االمور 

العالقة.
العامة  املوازنة  وفي س����ياق 
كشف وزير الدولة عدنان السيد 
حسني عن اتصاالت يجريها رئيس 
اجلمهورية من اجل اس����تعجال 
اقرار املشروع وقال في تصريح 
له امس ان الرئيس يس����عى الى 
معاجلة التفاصيل التي تؤدي الى 
االسراع في اقرار مشروع موازنة 

دور املقاومة.
واك����دت مص����ادر وزارية ان 
غياب السنيورة وجعجع لن يؤثر 
على اجتماع جلس����ة احلوار في 

موعدها.
وكان الس����نيورة غ����ادر الى 
دبي، وشارك امس في منتدى دبي 
لاعمال، والقى خطابا وشارك في 
النقاش حول االوضاع االقتصادية 

في لبنان واملنطقة.
الى ذلك، تذكر اللبنانيون امس 
انه في مثل يومهم هذا من العام 
1982 اجتاح����ت اس����رائيل لبنان 
حت����ت عنوان »س����امة اجلليل« 
التي خلصت جملة ذرائع ابتدعتها 
حكوم����ة مناحيم بيغ����ن قبل 28 

عاما.
وآخر ه����ذه الذرائ����ع اغتيال 
سفير اسرائيل في لندن شلومو 
ارغو في الثان����ي من يونيو عام 
1982، وقد حامت ش����بهات حول 
الدور االسرائيلي في هذه العملية 
التي كانت احلجة االقوى لضرب 
لبنان ف����ي اقوى عملية هجومية 
بعد اتفاقية السام مع مصر التي 
تكللت باتفاقي����ة »كامب ديڤيد« 
امل معها بيغ����ن ان يكون لبنان 
التالي بعد مصر على خط السام 

االسرائيلي.
وزعم االس����رائيليون يومها 
ان هدف ه����ذه العملي����ة حماية 
املستوطنات الشمالية من رمايات 
املتمركزة  الفلسطينية  املنظمات 

في لبنان.
بيد ان لعملية االجتياح تلك 
ابعادا استراتيجية كبيرة هدفت 
الى تغيي����ر الواقع في لبنان من 
خ����ال اتفاق 17 آي����ار الذي ارغم 
لبنان عل����ى توقيعه ثم لم يلبث 

ان تخلص منه.

حضور هذه اجللسة ايضا السباب 
خاصة.

يذكر ان للرئيس الس����نيورة 
موقفا س����لبيا من ثاثية الشعب 
واجليش واملقاومة، ويرى ان القرار 
بكل ما يتعلق بالسلم واحلرب يجب 
ان يكون في يد الدولة، وللدكتور 
جعجع الرؤية نفسها مع اضافة 
موقف اكثر تشددا من ساح حزب 
اهلل، كما كان له موقف متشنج من 
تصريحات الرئيس سليمان حول 

العامة يوم الثاثاء املقبل في ابعد 
تقدير، موضحا ان االمور التقنية 

هي التي تأخذ وقتا.
واعتب����ر خليف����ة ان التحدي 
احلقيق����ي ام����ام احلكومة يكون 
باصدار موازنة 2011 ضمن املهلة 
الدستورية واذا لم تقر في املهلة 
ان  الدس����تورية فعلى احلكومة 

تعتبرها نافذة.
في غضون ذلك، اعلن الرئيس 
السابق للحكومة فؤاد السنيورة 

اصبحنا امام رؤية وزير االتصاالت 
ش����ربل نحاس بدل رؤية رئيس 
احلكومة سعد احلريري ووزيرة 
املال ريا احلسن ما يشكل خافا 
للمنطق، متحدثا عن فجوات في 
منطق الوزي����ر نحاس تعود الى 

سبعينيات القرن املاضي.
بدوره النائب الس����ابق محمد 
عبداحلميد بيضون قال من جهته 
الذاعة ص����وت لبنان ان الرئيس 
نبيه بري يحاول ابتزاز احلكومة 

اعتذاره عن عدم حضور اجللسة 
املقبلة للحوار الوطني في 17 اجلاري 

بسبب ارتباطات خارجية.
ونفى السنيورة، في بيان له، اي 
تأويل لغيابه، مشيرا الى انه ابلغ 
ذلك الى الرئيس ميشال سليمان 
قبل حتديد 17 اجلاري موعدا جديدا 
للحوار، حيث ارتبط مبواعيد في 

املانيا بذات النهار.
وكان رئيس الهيئة التنفيذية 
للقوات اللبنانية اعتذر عن عدم 

على خلفية مطلب بسيط بزيادة 
موازنة مجلس اجلنوب!

ودع����ا بيضون ال����ى محاكمة 
حقيقية للرئيس بري النه عطل 
مجل����س النواب لي����س فقط في 
املوازن����ات امنا في كل  موضوع 
اصاحات باريس 3، وانه ضمن 
مجموعة تريد للبنان ادارة خارجية 

وليس ضمن مؤسسات.
لكن وزير الصحة محمد خليفة 
دعا م����ن جهته الى اقرار املوازنة 

2010 متهيدا القرار مشروع موازنة 
الى  الدستوري  2011 في موعدها 
نهاية يناير املقب����ل، ولذلك فانه 
حري����ص على قيادة املناقش����ات 

الدائرة حاليا.
وفي هذا الس����ياق قال النائب 
عقاب صقر عضو تيار املستقبل 
ان مس����ؤولية االنقاذ االقتصادي 
هي خط����ة رئيس احلكومة الذي 

لن يتخلى عنها.
وحول املوازنة قال صقر لقد 

أقطاب طاولة الحوار يستمرون في التساقط.. وبيضون يطالب بمحاكمة بري!

تالق�ي مواقف الش�امي 
واملعلم: توقفت أوساط ديبلوماسية مراقبة 
عند املوقف املتشدد لوزير اخلارجية اللبناني 
علي الشامي في االجتماع الطارئ لوزراء 
اخلارجية العرب، فقد ق����دم لبنان موقفا 
متميزا في شأن املفاوضات غير املباشرة 
بني اإلس����رائيليني والفلس����طينيني، وقال 
الش����امي في هذا اخلصوص: »إن االعتداء 
اإلس����رائيلي إمنا هو تأكي����د ملوقف لبنان 
الثابت بأنه ال مفاوضات وال محادثات غير 
مباشرة أو مباشرة في ظل احتال إسرائيل 
لألراضي العربية الفلسطينية والسورية 
واللبنانية، ومن املفروض رفع الغطاء العربي 
عن املباحثات غير املباشرة بني الفلسطينيني 
وإسرائيل الى حني اتخاذ إجراءات عملية 

من قبل مجلس األمن الدولي«.
كذل��ك ضّمن لبنان في ديباجة البيان عب��ارة 
ب��أن »استم��رار إسرائي��ل بصفته��ا الق��وة 
القائم��ة عل��ى االحت��ال ف��ي حص��ار غزة 
وتعطيل إعادة بنائه����ا ميثل جرمية ضد 
اإلنسانية يجب وقفها فورا بجميع الوسائل 

املشروعة مبا فيها املقاومة«.
والتقى موقف الشامي مع وزير اخلارجية 
الس��وري ولي��د املعل��م ف��ي مداخلت��ه الت��ي 
ركز فيها على املفاوضات غير املباشرة بني 
الفلسطينيني واإلسرائيليني، مطالبا بسحب 
الغطاء العربي املمنوح للرئيس الفلسطيني 

محمود عباس لاستمرار فيها.
احلكومة حتت االختب�ار: طالب الرئيس نبيه 
بري حكومة الرئيس س��عد احلريري بإعادة 
النظر في االتفاقية األمنية التي وقعتها حكومة 
الرئيس فؤاد الس��نيورة األولى مع الواليات 
املتحدة، والتي أثارت أزمة سياسية في لبنان 
مؤخرا، مبررا ذلك بأنها »معاهدة« واملعاهدات 
في الدستور اللبناني يحصر التفاوض عليها 
في رئيس اجلمهورية وبالتنس��يق مع رئيس 

احلكومة. 

ووجه بري انتقادات مبطنة 
للسنيورة، معتبرا ان هذه 
االتفاقية »معاهدة مبطنة بهبة ألجل ان تتجاوز 
مقام رئاس��ة اجلمهورية وصالحيات مجلس 

النواب«.
وتقول مصادر قريبة م��ن بري ان احلكومة 
حتت االختبار ف��ي مدى اقترابها أو ابتعادها 
عن حكومة فؤاد السنيورة السابقة وما قبلها، 
والتي اليزال بري يرفض تسلم 69 مشروع 
قانون أرسلتها اليه ولم يعتمدها ألنها صادرة 
عن حكومة »فاقدة للشرعية« )في اشارة الى 
حكومة الس��نيورة األولى التي انسحب منها 
الوزراء الشيعة عام 2006( والتي »تفاهم« بري 
مع الرئيس احلريري على ارسالها مرفقة برسالة 
منه »إلضفاء الشرعية عليها« واعتمادها، وهو 

اليزال ينتظر.
وتشير مصادر نيابية بارزة الى ان بري يتحضر 
ملوقف م��ا من انتاجية احلكوم��ة ومن أدائها 
السياسي الذي قد يبدأ ب� »لفت النظر« وصوال 
الى احلاجة للتعديل أو التغيير احلكومي حتت 
سقف التمس��ك بالرئيس احلريري ورئاسته 

لها.
نظيف في بيروت: يزور بيروت في 17 يونيو 
رئي����س وزراء مصر احمد نظيف لترؤس 
الوفد املصري في اللجنة العليا املصرية � 
اللبنانية املش����تركة، التي سيترأسها عن 
اجلانب اللبناني الرئيس سعد احلريري، 
حي����ث س����يصار إل����ى توقي����ع بع����ض 

االتفاقات.
رس�الة ش�كر من نازك احلريري إلى سفير ايران: 
وجهت النائب نازك احلريري رسالة الى السفير 
االيراني في بيروت غضنفر ابادي ش��كرته 
فيها على زيارته ضريح الرئيس الشهيد رفيق 
احلريري، في مستهل تسلمه مهامه الديبلوماسية 
ف��ي لبنان، مثمنة عاليا املش��اعر الطيبة التي 
ابداه��ا ازاء دور الرئي��س الش��هيد الوطني 

اجلامع.

أخبار وأسرار لبنانية


