عربيات

الثالثاء  18جمادي الأوىل 2020/1/14 - 1441

ال�سنة الثالثة والع�رشون  -العدد 6330

أملانيا تعلن رسميا موعد مؤتمر برلني الخاص باألزمة الليبية

اخبار قصيرة

بدء محادثات تسوية األزمة في موسكو بمشاركة السراج وحفتر

المفوضية األوروبية ترحب بوقف إطالق النار في ليبيا
وسائل إعالم :فريق روسي تركي سيراقب الهدنة

طرابلس ـ وكاالت :أعلنت وزارة اخلارجية
الروسية أن ممثلي الوفدين الليبيني ،اللذين
وصال إىل موسكو صباح االثنني ،انضما إىل
احمل��ادث��ات مع ممثلني عن اجلانيني الروسي
والرتكي لتسوية األزمة الليبية.
وقالت املتحدثة باسم اخلارجية الروسية،
م��اري��ا زاخ����اروف����ا« :وف��ق��ا ل�لات��ف��اق ال����ذي مت
ال���وص���ل إل��ي��ه يف اس��ط��ن��ب��ول ب�ي�ن ال��رئ��ي��س�ين
الروسي فالدميري بوتني ،والرتكي رجب طيب
أردوغان ،انطلقت يف وزارة اخلارجية الروسية
االث���ن�ي�ن حم���ادث���ات ب�ي�ن وزي�����ري اخل��ارج��ي��ة
سريغي الفروف ومولود تشاووش أوغلو حول
تسوية األزم��ة الليبية ،وانضم إليهما ممثلو
طريف الصراع يف ليبيا».

ه��ذا وأف��ادت مصادر حملية يف وق��ت الحق
بأن وفد حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج
جيتمع مع ممثلي اجلانب الرتكي يف موسكو
لبحث أزمة ليبيا.
وكانت اخلارجية الروسية قد صرحت يف
وق��ت سابق االثنني ب��أن هناك لقاء سيجمع
بني قائد» اجليش ال��وط�ني» ،حفرت ،ورئيس
ح��ك��وم��ة ال���وف���اق ال���وط�ن�ي ،ف��اي��ز ال���س���راج ،يف
موسكو برعاية وزراء خارجية ودف���اع روسيا
وتركيا.
يف ال��س��ي��اق  ،أف���اد م��ص��در يف م��وس��ك��و ب��أ ّن
م��ع��ل��وم��ات ت��ش�ير إىل ص��ع��وب��ات يف ص��ي��اغ��ة
اتفاقية اهلدنة بني طريف النزاع اللييب.
ويف وقت سابق ،أعلن رئيس جملس الدولة

يف ليبيا خالد املشري ،أن رئيس حكومة الوفاق
الوطين فايز السراج وحفرت سيوقعان االثنني
اتفاقاً لوقف إطالق النار يف موسكو.
وأضاف املشري أن توقيع االتفاق «سيمهد
الطريق إلحياء العملية السياسية» مشرياً إىل
أنه سريافق السراج إىل موسكو ،بينما يرافق
رئيس الربملان يف طربق عقيلة صاحل ،حفرت.
وق����ال امل���س���ؤول ال��ل��ي�بي إن ات��ف��اق موسكو
ينص على وجود «قوات ملراقبة» وقف إطالق
النار ،من دون أن حيدد طبيعة هذه القوات أو
جنسيتها .
م���ن ج��ان��ب��ه ،ق����ال رئ��ي��س ف��ري��ق االت��ص��ال
الروسي بشأن ليبيا ،ليف دينغوف ،إن ك ً
ال من
حفرت والسراج سيلتقيان بشكل منفصل مع
املسؤولني الروس ومع ممثلي الوفد الرتكي
الذي يتعاون مع روسيا يف القضية.
وق����ال ال���س���راج إن ال��ق��ب��ول ب��وق��ف إط�ل�اق
ال��ن��ار ال���ذي ج��اء إث��ر وس��اط��ة روس��ي��ة تركية

أنباء عن تولي هادي العامري رئاسة «الحشد الشعبي»

إغالق طرق رئيسية في النجف وصدامات وسط كربالء
بومبيو «غاضب» من سقوط صواريخ على قاعدة بلد الجوية العراقية
إجراءات أمنية أميركية مشددة قرب «عين األسد»

بغداد ـ وك��االت :كشف مصدر سياسي
مل��وق��ع «ال��س��وم��ري��ة» ال��ع��راق��ي ،االث��ن�ين ،عن
االت��ف��اق على تولي رئيس «حتالف الفتح»
ه���ادي ال��ع��ام��ري رئ��اس��ة «احل��ش��د الشعيب»
العراقي.
وحب��س��ب امل��ص��در ،ف��إن��ه مت االت��ف��اق على
إس��ن��اد مهمة رئ��اس��ة «احل��ش��د الشعيب» إىل
هادي العامري ،وأض��اف املصدر أن العامري
قد «اشرتط أن يكون ذلك من خالل تصويت
جملس النواب العراقي».
ويصنف احلشد الشعيب كقوات عراقية
نظامية تتبع للقائد العام للقوات املسلحة
وج��زء م��ن اجليش ال��ع��راق��ي ،وك��ان هل��ا دور
كبري يف حماربة تنظيم «داع��ش» اإلرهابي
يف عدد من احملافظات العراقية.
وك��ان نائب رئيس احلشد الشعيب ،أبو
مهدي املهندس ،قد استشهد يف غارة أمريكية
استهدفت قائد فيلق القدس ،اللواء قاسم
سليماني ،األمر الذي اعتربته بغداد تدخال
يف ش��ؤون��ه��ا ال��داخ��ل��ي��ة وان��ت��ه��اك��ا للسيادة
العراقية.
من جانب آخر أفاد مصدر ميداني بقيام
حمتجني بإغالق شارع مطار النجف الدولي
وج��س��ر ال��ص��دري��ن وس���ط حم��اف��ظ��ة النجف
باالطارات املشتعلة .وأش��ار إىل اغتيال أحد
الناشطني خالل احتجاجات يف البصرة.
وشهد حي البلدية وسط مدينة كربالء
جنوبي العاصمة بغداد وقوع اشتباكات بني
قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين.
وك���ان متظاهرون ق��د ع��م��دوا إىل حرق
امل��ك��ت��ب اإلع�لام��ي ملنظمة ب���در يف ك��رب�لاء
مستخدمني قنابل املولوتوف.

سياسياً ،كشف وزير اخلارجية العراقي
حم��م��د ع��ل��ي احل��ك��ي��م أن ن��ظ�يره ال��ق��ط��ري
حممد بن عبد الرمحن آل ثاني ،يزور العراق
لبحث األزمة احلالية يف املنطقة.
وق����ال احل��ك��ي��م ع�ب�ر ت��وي�تر إن ب���ن عبد
ال��رمح��ن «سيجري مباحثات سياسية مع
القادة العراقيني يف إطار التشاور لتخفيف
حدة التوترات يف املنطقة».
ه���ذا وع��ق��د اج��ت��م��اع ب�ي�ن زع��ي��م ال��ت��ي��ار
الصدري السيد مقتدى الصدر وق��ادة عدد
من فصائل املقاومة العراقية.
وض�����م االج���ت���م���اع ال������ذي ع���ق���د يف م��ق��ر
ح��رك��ة ال��ن��ج��ب��اء األم��ي�ن ال��ع��ام للحركة
أك��رم الكعيب ،واألم�ين العام لكتائب سيد
الشهداء وشقيق األمني العام لعصائب أهل

حملة مداهمات واعتقاالت في الضفة والقدس احملتلتني

حماس تحذر االحتالل من االستمرار
بسياسة االهمال الطبي تجاه األسرى
العدو الصهيوني ينفذ قرار نقل األسرى
األطفال لالستفراد بهم

ال���ق���دس احمل��ت��ل��ة ـ���ـ وك������االت :ح����� ّذرت ح��رك��ة مح����اس االح��ت�لال
اإلسرائيلي من االستمرار يف سياسة اإلهمال الطيب حبق األس��رى يف
سجونه ،حمملة كيان العدو كل تبعاتها ونتائجها.
وق��ال ف��وزي ب��ره��وم املتحدث باسم حركة مح��اس إن «االس���رى لن

احلق قيس اخلزعلي .وافاد مصدر مطلع بأن
االجتماع ناقش بعض املسائل املهمة املتعلقة
بوجود االحتالل األمريكي يف العراق.
م�����ن ج���ه���ت���ه أع�������رب وزي�������ر اخل���ارج���ي���ة
األم��ي�رك����ي م���اي���ك ب��وم��ب��ي��و ع���ن غضبه
الشديد إثر اهلجوم الصاروخي على قاعدة
بلد اليت تضم قوات أمريكية يف العراق.
بومبيو ق��ال إن ه��ذه اهل��ج��م��ات تنفذها
جم��م��وع��ات وص��ف��ه��ا ب��امل��ع��ادي��ة للحكومة
العراقية وجيب أن تتوقف ،على ح ّد تعبريه،
ك��م��ا دع���ا ب��غ��داد إىل حم��اس��ب��ة امل��س��ؤول�ين
عنها.
وك���ان���ت ق���د س��ق��ط��ت  8ص���واري���خ على
قاعدة بلد اجلوية العراقية .
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يكونوا وحدهم يف معركة احلرية وانتزاع احلقوق ،ولن نرتك حياتهم
حلسن نوايا العدو ،فهم عناوين ورموز مقاومة شعبنا الباسلة ،فخوض
معاركهم والدفاع عن حقوقهم وحريتهم واجب علينا مجيعا».
واستهجن برهوم الصمت الذي وصفه باملريب للمؤسسات احلقوقية
واإلنسانية والدولية إزاء هذه اجلرائم النكراء للعدو اإلسرائيلي حبق
هؤالء األسرى واليت أودت حبياة أكثر من ستني أسريا ،وما زال حوالي
 700أس�ير يعانون م��ن أم���راض مزمنة وخ��ط�يرة ،وت��ده��ور يف حالتهم
الصحية ،وبعضهم دخ��ل يف مرحلة اخلطر الشديد نتيجة إضرابه
الطويل عن الطعام احتجاجا على استمرار االعتقال اإلداري حبقهم،
ويف مقدمتهم األسري أمحد زهران.
ودعا برهوم املؤسسات احلقوقية واالنسانية الدولية إىل التدخل الفوري
والشامل إلنقاذ حياة األسرى ،وإجبار سلطات االحتالل على وقف سياسة
اإلهمال الطيب والعقاب اجلماعي حبق األسرى واألسريات يف سجونه.
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مشرتكة« ،يهدف إىل احلفاظ على اللحمة
الوطنية والنسيج االجتماعي».
ويف كلمة لتلفزيون «ليبيا األحرار» أكد
السراج أن حكومته «ل��ن تفرط يف تضحيات
أبنائها ودماء شهدائها ،ولن تبيع ح ْلم السري
حن��و ال���دول���ة امل��دن��ي��ة» ،م��ع��ت�براً أن االت��ف��اق
«خ��ط��وة أوىل يف تبديد أوه���ام الطامعني يف
السلطة بقوة السالح .كما دعا الليبيني إىل
«ط ّ��ي صفحة املاضي ونبذ الفرقة لالنطالق
حنو السالم واالستقرار».
من جهته ،شدد كل من الرئيس الروسي
فالدميري بوتني والفرنسي إميانويل ماكرون
على أهمية وقف إطالق النار يف ليبيا وضرورة
التزام طريف النزاع به.
وقال الكرملني يف بيان :إن بوتني وماكرون
حبثا هاتفياً األ ْزمة الليبية بالتفصيل يف إطار
االتفاقات الرتكية الروسية األخرية ،وأضاف
أن الرئيسني تطرقا إىل ال��ن��زاع الداخلي يف
أوكرانيا والوضع يف سوريا.
وت��ت��واص��ل امل��واق��ف امل��رح��ب��ة ب��وق��ف إط�لاق
النار يف ليبيا ،حيث أكدت اخلارجية املصرية
ضرورة العودة اىل العملية السياسية.
وش����ددت يف ب��ي��ان ع��ل��ى «أه��م��ي��ة خم��رج��ات
اجتماع برلني وجهود املبعوث األمم��ي غسان
س�ل�ام���ة ،م���ن أج���ل ال��ت��وص��ل اىل ح ّ
���ل ش��ام��ل
حيفظ أم��ن ليبيا وج��واره��ا ويضمن وحدتها
وسالمة أراضيها».
اجل��زائ��ر أعلنت ب��دوره��ا مواصلة جهودها
إلجن���اح م��س��اع��ي احل����وار ب�ين أط����راف ال��ن��زاع
اللييب.
بيان وزارة اخلارجية اجلزائرية أكد بعد
ساعات من إعالن وقف إطالق النار يف ليبيا،
أن اجلزائر «ترفض أي تدخل عسكري أجنيب
يف النزاع اللييب» ،وأنها «تدعو طريف النزاع
إىل تغليب مصلحة الشعب».
وتستضيف العاصمة األملانية برلني ،قمة
ب��ش��أن ليبيا ي��وم  19ي��ن��اي��ر /ك��ان��ون الثاني
اجلاري.
وق��ال متحدث باسم احلكومة األملانية ،إن
برلني تستضيف مؤمترا دوليا حول ليبيا يف
 19يناير /كانون الثاني اجلاري.
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عبر معبري «الحاضر» و»الهبيط»
في إدلب وحلب

خروج مئات السوريني من
مناطق التنظيمات املسلحة
دم��ش��ق ـ وك�����االت :ب���دأ م��دن��ي��ون م��ن س��ك��ان إدل��ب
السورية مبغادرة أراضي احملافظة اليت يسيطر عليها
تنظيم «جبهة النصرة» اإلرهابي وحلفاؤه.
وقال مراسل «سبوتنيك» يف ريف إدلب إن العشرات
من املدنيني وصلوا إىل معرب اهلبيط اإلنساني يف ريف
إدلب اجلنوبي من مناطق سيطرة اجملموعات املسلحة.
وذك��ر امل��راس��ل ،أن احلكومة السورية قامت خالل
اليومني املاضيني بتوفري كافة املستلزمات الطبية
وال��غ��ذائ��ي��ة واللوجستية األخ���رى متهيدا الستقبال
امل��دن��ي�ين ال���راغ���ب�ي�ن ب���اخل���روج م���ن م��ن��اط��ق س��ي��ط��رة
اجملموعات املسلحة ب��اجت��اه مناطق سيطرة اجليش
السوري.
ومت افتتاح معرب اهلبيط ،إىل جانب معربين آخرين
يف ريفي حلب وإدلب ،صباح االثنني.
كما انتقل عشرات السوريني يف ريف حلب اجلنوبي
إىل املناطق اآلمنة ،االثنني ،عرب معرب احلاضر ،قادمني
من مناطق سيطرة التنظيمات املسلحة بعد أن قامت
الدولة السورية بافتتاح املعرب لتسهيل خروج املدنيني.
وحبسب «سانا» ،فقد خرج العشرات من املواطنني
ع�بر مم��ر احل��اض��ر بريف حلب اجلنوبي ق��ادم�ين من
مناطق انتشار التنظيمات اإلرهابية متهيدا لعودتهم
إىل قراهم وبلداتهم.
وكانت احلكومة السورية افتتحت املعرب ،االثنني،
الستقبال امل��واط��ن�ين ال��راغ��ب�ين ب��اخل��روج م��ن مناطق
سيطرة التنظيمات املسلحة حيث شهد املعرب عودة
ال��ع��ش��رات م��ن امل��واط��ن�ين بينهم أط��ف��ال ون��س��اء حيث
مت استقباهلم من اجلهات املعنية وتقديم اخلدمات
الصحية للمحتاجني ريثما يتم نقلهم إىل بلداتهم
وقراهم اليت حررها اجليش السوري.
وجهزت اجلهات املعنية بالتعاون مع وحدات اجليش
خ�لال السنوات السابقة مم��رات إنسانية يف ع��دد من
املناطق على ام��ت��داد جغرافيا ال��وط��ن وأم��ن��ت خ��روج
مئات آالف املدنيني منها حفاظا على حياتهم ومت
نقلهم إىل مراكز اإلقامة.
وي��ع��ت��زم اجل��ي��ش ال��ع��رب��ي ال���س���وري اف��ت��ت��اح معابر
إنسانية مع مناطق سيطرة التنظيمات اإلرهابية يف
ريف إدل��ب وحلب ،تسهيال لعبور املدنيني من املناطق
اليت قد متتد إليها العمليات العسكرية خالل األيام
القادمة.
وكان مراسل «سبوتنيك» قال ،يوم السبت املاضي،
إن احل��ك��وم��ة ال��س��وري��ة ،وب��إش��راف مباشر م��ن مركز
امل��ص��احل��ة ال��روس��ي يف س��وري��ا ،تعكف ع��ل��ى جتهيز 3
مم��رات إنسانية يف ري��ف إدل��ب وحلب ،تسهيال خلروج
املدنيني من مناطق سيطرة «جبهة النصرة» وحلفائها
م���ن اجمل��م��وع��ات امل��س��ل��ح��ة ،ب���اجت���اه م��ن��اط��ق سيطرة
اجليش السوري.
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ويصدر أمر ًا ملكي ًا جديد ًا

سلمان يغادر السعودية ويعطي أمرا بإنابة ولي العهد إلدارة
شؤون اململكة مؤقتا
الرياض ـ وكاالت :أعلن الديوان امللكي السعودي ،االثنني ،عن مغادرة امللك سلمان بن عبد
العزيز ،إىل سلطنة عمان.
وقال الديوان امللكي ،يف بيانه« :غادر امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود االثنني 5 / 18
1441 /هـ املوافق 2020 / 1 / 13م ،إىل سلطنة عمان الشقيقة لتقديم واجب العزاء واملواساة
يف وفاة جاللة السلطان قابوس بن سعيد ،رمحه اهلل» ،وذلك حسب وكالة األنباء السعودية
«واس» .وأصدر امللك سلمان أمرا ملكيا بإنابة ولي عهده األمري حممد بن سلمان ،يف إدارة
شؤون الدولة ورعاية مصاحل الشعب ،خالل مدة سفره خارج اململكة.
كما أصدر امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،أمرا ملكيا ثانياً ،االثنني.
وصدر األمر امللكي برتقية وتعيني  152قاضيا ب��وزارة العدل يف خمتلف درجات السلك
القضائي .وأوضح وزير العدل السعودي ،الشيخ الدكتور وليد بن حممد الصمعاني« ،أن
األمر امللكي وما تضمنه من ترقية وتعيني ،يأتي امتدادا للدعم املتواصل من خادم احلرمني
الشريفني وحرصه واهتمامه ،مبرفق القضاء» ،حبسب وكالة األنباء السعودية (واس).

سلطان عمان الجديد يرفض مصافحة محمد بن زايد
مسقط ـ وكاالت :أثارت لقطة مجعت ولي عهد أبوظيب الشيخ حممد بن زايد آل نهيان،
وسلطان عمان اجلديد هيثم بن طارق آل سعيد ،خالل زيارة وفد اإلمارات إىل السلطنة لتقديم
العزاء يف وفاة السلطان الراحل قابوس بن سعيد ،ضجة ،على مواقع التواصل االجتماعي.
وحظي الوفد اإلماراتي باستقبال رمسي رفيع يف قصر «العلم العامر» ،وخالل نهاية الزيارة
وعند توجه الشيخ حممد بن زايد للمغادرة أراد السلطان العماني أن يرافقه للخارج فسارع
إىل استباق خطواته إىل جانب ولي عهد أبوظيب ،إال أن األخري أراد للسلطان هيثم ،أن يبقى
يف مكانه من أجل استقبال وتوديع الضيوف الزائرة لتقديم واجب العزاء يف السلطان قابوس.
وكانت حسابات معلومات قد روجت مزاعم وجود خالف بني ولي عهد أبوظيب وسلطان
عمان اجلديد جعلت األخري ال يرغب بالسالم على األول ،وهو ما تصدى له كثري من املغردين
العمانيني واإلماراتيني والعرب.
وت��ويف سلطان عمان ،قابوس بن سعيد ،مساء اجلمعة املاضية ،عن عمر ناهز  79عاما،
حبسب ما نقلت وكالة األنباء العمانية الرمسية عن البالط السلطاني ،وحكم السلطان
قابوس ،سلطنة عمان منذ توليه السلطة عام  ،1970حيث مل يكن له أوالد ومل يعلن تعيني
خلف له.

محكمة أمن الدولة األردنية تحكم على «املتسلل اإلسرائيلي»
عمان ـ وكاالت :قضت حمكمة أمن الدولة يف األردن ،االثنني ،حببس متسلل إسرائيلي ملدة
 4أشهر ،بعد دخوله أراضي اململكة بطريقة غري مشروعة يف  29أكتوبر املاضي.
وج��اءت ه��ذه العقوبة أيضا لتشمل إدان��ة اإلسرائيلي قسطنتني كوتوف بتهمة حيازة
خمدرات بقصد التعاطي.
وحكمت احملكمة على املتهم بالسجن ملدة سنة بسبب حيازة املخدارت ،لكن لظروف القضية
و»لكونه متزوجا وإلعطاءه فرصة إلصالح نفسه» ،قررت ختفيف احلكم إىل احلبس  3أشهر
مع دفع غرامة تقدر بألف دينار أدرني (حوالي  1400دوالر أمريكي).
كما متت إدانة املتسلل جبنحة دخول البالد بطريقة غري مشروعة وحبسه  4أشهر ،وعمال
بقانون العقوبات قررت احملكمة تنفيذ العقوبة األشد ،وهي السجن ملدة  4أشهر ،وفقا لوسائل
إعالم حملية .وكانت النيابة العامة وجهت لإلسرائيلي قسطنتني كوتوف تهميت حيازة
مادة خمدرة بقصد التعاطي ودخول األردن بطريقة غري مشروعة.

القوات الجوية املصرية تعيد تمركز طائراتها في مختلف القواعد
القاهرة ـ وك��االت :نفذت القوات اجلوية املصرية إع��ادة متركز لطائراتها من خمتلف
الطرازات ،ومبختلف القواعد العسكرية ،لتقديم احلماية اجلوية لكافة العناصر املشاركة
يف املناورة «قادر  »2020على خمتلف االجتاهات ،وتنفيذ عدد من طلعات االستطالع ،وتقديم
املعاونة النريانية للعناصر املشاركة بتنسيق مع قوات الدفاع اجلوي.
وذكر بيان صادر عن القوات املسلحة املصرية نشر على صفحة املتحدث العسكري أن القوات
اجلوية قامت أيضا مبعاونة القوات البحرية أثناء تنفيذ مهامها لتأمني املصاحل االقتصادية
يف مسرحي عمليات البحرين األمحر واملتوسط .كما نفذت أيضا أعمال النقل االسرتاتيجي
لقوات الصاعقة يف اجتاهات عملها ،والقيام بتنفيذ عمليات اإلبرار واإلسقاط لقوات املظالت،
مع تقديم املعاونة اجلوية باستهداف البؤر اإلرهابية على كافة االجتاهات ،بالتعاون مع
التشكيالت التعبوية ،مع االستعداد لتنفيذ مهام اإلخالء الطيب ،والبحث ،واإلنقاذ.
ونفذت املنطقة الغربية العسكرية عددا من األنشطة على امتداد احلدود الربية والساحلية،
بالتعاون مع األفرع الرئيسية للقوات املسلحة وقوات حرس احلدود.
وحسب البيان فقد رفعت درجات االستعداد القتالي للتشكيالت والقواعد العسكرية ،مع
تنفيذ خطة الفتح االسرتاتيجي لعناصر املنطقة الغربية على كافة احملاور واالجتاهات،
وتنفيذ العديد من املشروعات التكتيكية بالذخرية احلية باشرتاك عناصر القوات اجلوية
والدفاع اجلوي وكذا تأمني السواحل البحرية والربية ،بالتعاون مع القوات البحرية وقوات
حرس احلدود.

في ظل انهيار اقتصادي يشهده لبنان

ملف تشكيل الحكومة اللبنانية يعود إلى نقطة البداية

بريوت ـ وكاالت :بعد أكثر من ثالثة أسابيع على تكليف حسان دياب تشكيل احلكومة
اللبنانية مل تثمر جهود الرئيس املكلف يف والدة احلكومة اجل��دي��دة ،ال سيما بعد أن
اصطدمت هذه اجلهود حبائط شروط مستجدة وضعتها القوى السياسية اليت كلفته،
ومن أبرزها ضرورة تشكيل حكومة تكنو سياسية وليس حكومة اختصاصيني فقط.
وه��و الشرط ال��ذي أع��اد عملية تشكيل احلكومة إىل نقطة البداية ،يف ظل انهيار
اقتصادي يشهده لبنان ويزداد سوءا يوما بعد آخر.
وبهذا الصدد قال الكاتب واحمللل السياسي صالح س�لام ،لـ»سبوتنيك» ،إن «ملف
تشكيل احلكومة اللبنانية عاد إىل املربع األول وكأن شيئاً مل يكن طول ثالثة أشهر بعد
استقالة احلكومة واندالع انتفاضة  17تشرين األول».
وأض��اف« :كلما تأخر الرئيس املكلف حسان دياب بتشكيل احلكومة كلما تكاثرت
العقبات ،وآخرها العودة إىل حكومة تكنوقراط بعد أن كان االتفاق باملبدأ أن تكون حكومة
اختصاصيني فقط من دون أي وجود سياسي فيها وعلى قاعدة فصل الوزارة عن النيابة
وعدم توزير وزير سابق» .وأشار سالم إىل أن كل هذه املعايري سقطت وعدنا إىل املربع
األول حبكومة تكنوسياسية دون أن يكون هناك استبعاد لتوزير أحد الوزراء السابقني.

