
Саад Харири: За два дана се враћам кући у Либан
уторак, 14 новембар 2017 17:32

Премијер Либана Саад Харири, који је изазвао кризу у својој земљи оставком поднетом
током посете Ријаду, најавио је да ће се вратити кући у наредна два дана.

  

  Он је на свом Твитер налогу написао да је ОК и да ће се вратити без своје породице
која ће остати у "њиховом дому" у Саудијској Арабији, пренео је АП.   

То је његов први твит за нешто више од недељу дана. Председник Либана Мишел Аун
одбио је да прихвати оставку док се Харири не врати у земљу.

  

Либан сматра да су Харирија на тај корак приморали саудијски патрони и да је тамо
морао да остане против своје воље.

  

Он је у интервјуу за либанску телевизију у недељу порекао такве извештаје и најавио
први пут да се у Либан враћа ускоро.
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Неки либански званичници су рекли да би требало да се врати са својом породицом,
како би се ослободио сваког саудијског притиска.

  
  

يا جماعة انا بألف خير   وان شاء الله انا راجع هل يومين خلينا نروق ، وعيلتي قاعدة
ببلدها المملكة العربية السعودية مملكة الخير .

  — Saad Hariri (@saadhariri) November 14, 2017    

Харири је поднео оставку усред растуће напетости између Саудијске Арабије и Ирана.

  

Он је критиковао либански прорирански Хезболах у унапред снимљеном обраћању
преко саудијске телевизије 4. новембра, у коме је објавио оставку и рекао да се плаши за
своју безбедност.

  

Хезболах је члан Хариријеве коалиционе владе. Та екстремистичка организација је
Хариријеву оставку означила као заверу за изазивање хаоса у Либану и позвала га да се
врати.

  

Харири има и либанско и саудијско држављство и куће у Саудијској Арабији. Његова
жена и деца годинама живе у краљевини.

  

У међувремену је либански министар спољних послова отпутовао у Брисел, прву станицу
своје европске турнеје у циљу да добије подршку за стабилност своје земље након
Хариријеве оставке.

  

Министар Гибран Басил ће после Брисела посетити Париз ради дипломатске подршке и
да објасни предвиђања Либана након изненадног потеза премијера.

  

(Бета)
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https://twitter.com/saadhariri/status/930422849835282433?ref_src=twsrc%5Etfw

