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أنباء لبنانية

االنفراج يتقدم واحلريري يستضيف بومبيو في مزرعته األميركية
بيروت ـ عمر حبنجر

االنفــراج السياســي غلب على 
املشهد اللبناني منذ اللقاء اخلماسي 
فــي القصر اجلمهوري الذي شــهد 
املصاحلة بني وليد جنبالط وطالل 
ارسالن حول ما كان يعرف بحادثة 
قبرشمون التي فرضت اعادة االعتبار 
لألحجــام واالوزان السياســية في 

اجلبل.
وجتلى هذا االنفراج بالتظاهرة 
االشــتراكية الترحيبيــة بالرئيس 
ميشــال عون في مقره الصيفي في 
بيت الدين والذي وان غاب عنه رئيس 
احلزب وليد جنبالط ورئيس اللقاء 
النيابي الدميوقراطي تيمور جنبالط، 
فإن مالئكتهما كانت حاضرة بشخص 
داليا وليد جنبالط ووزراء ونواب 
احلزب وفعاليات الشوف وعاليه، مع  
التذكير بأن »نون النسوة« ليست 
جديــدة علــى دار املختــارة، وقبل 
ان تتقــدم داليا تظاهــرة الترحيب 
بالرئيس عون في بيت الدين ممثلة 
لوالدها ولشقيقها، تولت جدة ابيها 
الراحلة »الست نظيرة« قيادة املرحلة 
السياســية في اجلبل اواخر القرن 

التاسع عشر.
ومــن عالمــات االنفــراج ايضا 

تنــاول الرئيــس ســعد احلريــري 
»الشــاورما« في مطعــم لبناني في 
واشنطن والتقاط صور »السيلفي« 
مع العاملني فيه، ثم استضافة وزير 
اخلارجيــة االميركية مايك بومبيو 
وعائلتــه فــي مزرعتــه احلريرية 
بضواحي العاصمة االميركية ومنها 
ايضــا حتــّول رئيس التيــار احلر 
وزير اخلارجية جبران باسيل عن 
اجلوالت السياسية املوجعة للرأس 

إلى التماهي مع النوادي الرياضية 
واجلمعيــات الشــبابية بعيــدا عن 

التحديات السياسية اخلاسرة.
في املقابل، ســجلت قناة »ال بي 
ســي« مالحظة على هامش لقاءات 
احلريري في واشنطن متثلت بعدم 
تسجيل اي اتصال هاتفي مع رئيس 
اجلمهورية طوال غيابه، كما تقول 

هذه القناة.
امنا يبقى معيار األمور باحللول 

وبامللفات املكدسة على رفوف مجلس 
الوزراء، وابرزها عودة النفايات الى 
شوارع املدن والبلدات نتيجة تغلب 
االختالفات املصلحية على مشاريع 
احللول البيئية والعقوبات االميركية 
املقررة او التي ستقرر على حزب اهلل 
ووسائل إبعاد آثارها عن االقتصاد 
اللبناني، الى جانب وضع مشاريع 
»سيدر« التي قرر االميركيون دعمها 
موضع التنفيــذ، اضافة الى قضية 

ترســيم احلدود البحريــة والبرية 
مــع االســرائيليني، والتــي انيطت 
مبســاعد وزير اخلارجية لشــؤون 
الشرق االدنى ديڤيد شينكر الذي حل 
محل ديڤيد ساترفيلد املعني سفيرا 

لدى أنقرة.
الســفارة  ان  وفــي املعلومــات 
االميركية في بيروت طلبت موعدا 
من الرئيس نبيه بري للسفير شينكر 
اواخر هذا الشــهر باعتباره متوليا 

لهذا امللف في اجلانب اللبناني.
ورغم أجواء االنفتاح لفت على 
مستوى الداخل انتقاد النائب طالل 
ارسالن تصريحات الرئيس احلريري 
في واشنطن، حيث دعاه في خطاب 
مبناسبة ذكرى اربعني رامي السلمان 
وسامر ابي فراج ـ اللذين سقطا في 
قبرشمون ـ الى التوقف عن ارسال 

الرسائل عبر البحار.
وكان احلريري قال امام مراسلني 
عرب في واشنطن »من يدق بجنبالط 

وجعجع كأنه يّدق بي«.
وقال ارسالن: الرئيس احلريري 
اهلل يــرد غيبته، لقــد قبلنا تكملة 
املصاحلــة في بعبــدا كرمى لعيون 
الرئيــس نبيه بري، وما حصل هو 
خطــوة نحو املصاحلــة وليس كل 
املصاحلة، وال مقايضات في األمر.

أرسالن انتقد تصريحات رئيس احلكومة من خلف البحار

)محمود  الرئيس سعد احلريري وعائلته مستضيفا وزير اخلارجية األميركي مايك بومبيو وزوجته في مزرعته خارج واشنطن 

رياض طّبارة لـ »األنباء«: واشنطن 
طالبت احلريري بـ »شد البراغي«

بيروت ـ زينة طّبارة

رأى الســفير السابق في واشــنطن د.رياض طبارة ان 
لقاء الرئيس سعد احلريري مع املسؤولني االميركيني وعلى 
رأســهم وزير اخلارجية مايك بومبيو لم يفض الى نتائج 
يفصــل فيهــا اخليط األبيض عن اخليط األســود، علما أن 
األميركــي حدد مطالبه، وأوضــح انه غير راض عن بعض 
االمــور فــي لبنان واهمها الســبل التي يتمــول منها حزب 
اهلل وتغاضي املوازنة العامة عن قرع ابواب املطار واملرفأ 

واملعابر غير الشرعية.
وردا على سؤال، لفت طبارةـ  في تصريح لـ »األنباء«ـ  الى 
ان االميركيني نفذوا حتى اليوم ثالث موجات من العقوبات 
ضد افراد وقيادات من حزب اهلل ومؤسسات تابعة له، وفي 
كل موجة كانوا يحرصون على عدم انعكاســها ســلبا على 
اقتصاد لبنان والنظام املصرفي فيه، لكن ما يدعو للتوقف 
عنده هو بيان الســفارة االميركية في لبنان غير املسبوق 
والذي صدر على اثر جولة الســفيرة إليزابيث ريتشــارد 
علــى القيادات احلزبية والسياســية في لبنــان، والذي ان 
عنى شيئا فهو ان اخلارجية االميركية عازمة على التدخل 

جديا ومباشرة في الوضع اللبناني.
وعودا على بدء، لفت طبارة الى ان ما يجب االنتباه اليه 
هي اللقــاءات التي عقدها الرئيس احلريري في واشــنطن 
قبــل لقائه بومبيو، وذلك العتبار طبارة ان بومبيو التقى 
احلريري بعد اطالعه على مضمون لقاءاته مع املســؤولني 
االميركيني وعلى رأســهم مســاعد وزير اخلزانة االميركية 
لشــؤون مكافحة متويــل اإلرهاب واملكلــف مبراقبة حزب 
اهلل مارشال بيلنغسلي، ما يعني من وجهة نظر ان الوجبة 
الرئيسية التي قدمها بومبيو للحريري هي مطالبته بـ »شد 
البراغي« في التعاطي الرسمي مع حزب اهلل دون دفع الدولة 

اللبنانية الى مواجهة »فجّة« مع احلزب.

طهران تهدد باحتجاز السفن األميركية في »هرمز«  
عواصم - وكاالت: هددت 
الســفن  باحتجــاز  إيــران 
األميركية فــي مضيق هرمز 
إذا أقدمــت واشــنطن علــى 
توقيف ناقلة النفط اإليراني 
التــي رفضت  »غريــس-١« 
ســلطات جبل طــارق أمس 
الطلــب األميركــي بتمديــد 
احتجازهــا، وحذرت طهران 
من احتماالت »تعطيش« دول 
املنطقة في حال مت اعتراض 
النووي  الوقود  سفن حتمل 

اإليراني.
وقالت سلطات جبل طارق 
في بيان »مبوجــب القانون 
األوروبي، ليس مبقدور جبل 
طارق تقدمي املســاعدة التي 
الواليــات املتحدة«،  تطلبها 
إذ تريــد واشــنطن حجــز 
الناقلة استنادا إلى العقوبات 

األميركية على إيران.
واحتجزت جبل طارق في 
4 يوليو الناقلة »غريس ١«، 
كونها تهرب النفط في اختراق 
لعقوبات االحتــاد األوروبي 

على سورية.

وســمح اخلميس للناقلة 
باملغادرة بعد ضمان طهران 
أن حمولتهــا املؤلفة من ٢.١ 
مليون برميل نفط لن تسلم 

إلى سورية.
وأوضــح البيــان أنه في 
غضون ذلك قدمت الواليات 
املتحدة عدة طلبات لتجميد 
الناقلة، وأصدرت وزارة العدل 
األميركيــة طلبــا الحتجــاز 
الناقلة بنــاء على العقوبات 

األميركية على إيران.
وأكــد البيــان أن »نظــام 
عقوبــات االحتــاد األوروبي 
مختلف بشــكل جوهري عن 
نظــام الواليــات املتحــدة«. 
باإلضافة إلى ذلك، متنع النظم 
األوروبيــة »حتديدا تطبيق 
بعض القوانــني األميركية«، 
من بينها القوانني التي تنص 
على العقوبات ضد إيران، وفق 

البيان.
الثوري  وهــدد احلــرس 
اإليراني بالتصعيد في حال 
اصرت واشنطن على احتجاز 
الناقلــة. ونقلــت صحيفــة 

»جوان« اإليرانية عن مصادر 
احلــرس امــس قولهــا: »إذا 
أقدمت الواليات املتحدة على 
توقيف ناقلة النفط اإليرانية 
»غريــس-١«، فإننــا ســنرد 
باستمرار احتجاز ناقلة النفط 
البريطانية، ألن بريطانيا هي 
مصدر املشكلة، وسنستولي 

على سفن أميركية أيضا«.
وأضافــت هــذه املصادر 
حســب الصحيفــة ذاتها ان 
املجلس األعلى لألمن القومي 
للجمهوريــة اإلســالمية أمر 
باالســتيالء علــى الســفن 
األميركيــة، في حــال أقدمت 
واشنطن على توقيف ناقلة 
النفط اإليرانية »غريس-١«.
بدوره، قال القائد السابق 
الثــوري محســن  للحــرس 
رضائي والســكرتير احلالي 
ملجلس تشــخيص مصلحة 
النظام في وقــت متأخر من 
أمس األول إنه: »يجب أن يصل 
نفطنــا إلى وجهتــه بأمان.. 
ســنواجه أي خطــأ ترتكبه 
بريطانيا، برد أكثر صرامة«.

من جهة أخرى، نقلت وكالة 
»العمال« اإليرانية لألنباء عن 
علي رضــا تنكســيري قائد 
البحريــة باحلرس  القــوات 
الثــوري قولــه إن وجــود 
الواليات املتحدة وبريطانيا 
في منطقة اخلليج يجلب عدم 
األمن. وجدد تنكسيري عرض 
إيران بتوفير األمن في اخلليج 
من خالل تشكيل حتالف مع 

دول أخرى في املنطقة.
وأكد ان إيران تريد السالم 
واالستقرار في اخلليج، لكنه 
وجــه تهديدا مســتترا فيما 
يبدو عندما نقلت عنه وكالة 
»مهر« لألنباء قوله إنه »إذا مت 
استهداف أي سفينة تستخدم 
الوقود النــووي في اخلليج 
فإن الدول التي تقع في جنوب 
املنطقة لن يصبح لديها مياه 

الشرب بسبب التلوث«.
إلى ذلــك، طرح نواب في 
مجلس الشــورى »البرملان« 
اإليرانــي امس، ١٠ مشــاريع 
قوانني ضد الواليات املتحدة 

للتصويت عليها.

جددت دعوتها لتشكيل حتالف إقليمي حلماية املالحة ومّلت إلى تعطيش دول املنطقة.. و»جبل طارق« ترفض الطلب واشنطن باحتجاز »غريس1«

)رويترز( ناقلة النفط االيرانية »غريس1«بعد أن غيرت طهران اسمها الى »ادريان داريا« ترسوم في مياه جبل طارق قبل مغادرتها 


