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جھان > غرب آسیاسرویس خبری: 

ھمشھریآنالین:

احزاب لبنانی بار دیگر در انتخاب رئیس جمھور ناکام ماندند و پارلمان این کشور نشستی را که قرار بود به انتخاب رئیس جمھور اختصاص یابد

 بھمن موکول کرد.۱۹به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان به 

 و فراکسیون تغییر و اصالح به ریاست میشل عون نشست ویژه پارلمان لبنان برای انتخاب رئیسجمھور را تحریمحزب هللانمایندگان وابسته به 

کردند

 نماینده حاضر شدند. این در حالی است که برای انتخاب رئیسجمھور باید36در این جلسه فقط به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل از الجزیره،

 عضو ،مشارکت کنند.128 نماینده از مجموع 86حداقل دو سوم اعضای پارلمان یعنی 

 مارس و نزدیک شدن دیدگاهھای این دو درباره8 مارس و 14با توجه به اخبار منتشر شده درباره حل برخی اختالفات میان دو جریان 

ریاستجمھوری لبنان امید میرفت که این بار نشست پارلمان برگزار و تا حدی این پرونده جلو برود.

، نخستوزیرسعد الحریریاخیرا جریان المستقبل از طرحی برای انتخاب سلیمان فرنجیه به عنوان رئیسجمھور سخن میگوید که بر اساس آن 

پيشين باید به قدرت باز گردد و در مقابل امتیازھايي به حزب هللا بدھد. این طرح ھنوز رسما اعالم نشده است

این جلسه در حالی برای سی و چھارمین بار به تعویق افتاد که تنش جدیدی میان حزب هللا و جریان المستقبل درباره تنشھا در روابط ایران و

عربستان به وجود آمده است.

، رئیس پارلمان لبنان نیز اظھار داشت، پیامدھای این تنش روند انتخاب رئیسجمھور را وارد رکودی دیگر میکنند. بری تاکید کرد:نبیه بری

پیامدھای بزرگی دارد.ایران بحران عربستان و 

او افزود: پس از تالشھایی که برای انتخاب رئیسجمھور داشتیم بزرگترین خواسته ما حفظ و ادامه گفتوگوھا بود اما در بھترین حالت تعیین

رئيسجمھور فعال ممکن نیست.

در ھمین راستا، تمام سالم، نخست وزیر لبنان با سیگرید کاگ، ھماھنگکننده ویژه دبیرکل سازمان ملل در لبنان "تالش ھایی را که منجر به تقویت

ثبات لبنان میشود از جمله نیاز مبرم کشور به پایان خأل ریاست جمھوری" بررسی کرد.

 ھنوز نتوانسته حدنصاب2014 مه 25، رئیسجمھور سابق این کشور در میشل سلیمانپارلمان لبنان از زمان پایان دوره ریاستجمھوری 

قانونی برای انتخاب رئیس جمھور جدید را فراھم کند.

 مارس حمایت خود را از کاندیداتوری سمیر جعجع اعالم کرده و گروه ھشت مارس(حزبهللا و ھمپیمانانش) از میشل عون، نخست14گروه 

وزیر سابق و نماینده فعلی پارلمان این کشور حمایت میکند.

لینک مطلب:

جمه رئیس تعیین در بار چھارمین و سی برای لبنان پارلمان:چاپی نسخه/آنالین ھمشھری ... http://www.hamshahrionline.ir/print/320945/world/westasia?mode...

1 / 1 2016/01/09 15:53


