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سياسة
قضية اليوم

جلسة اليوم :نصاب بال انتخاب
بالحسابات االولية التي أجرتها الكتل النيابية «على الورقة والقلم» ،يمكن النصاب الدستوري ان يتأمن لجلسة انتخاب رئيس
اليوم .لكن القوى السياسية الرئيسية لن تسمح بتأمين نصاب عددي يغيب عنه النصاب السياسي الكافي لملء الشغور
في كرسي بعبدا
ينعقد اليوم مجلس النواب النتخاب
رئيس للجمهورية .والنصاب العددي
الدستوري الكافي لإلقالع بالجلسة،
س ـي ـك ــون حـ ــاض ـ ـرًا .ل ـك ــن ال ـج ـل ـســة لــن
تـنـعـقــد .ك ـيــف سـيـتــم ذلـ ــك؟ نـ ــواب 14
آذار سيحضرون جميعًا (باستثناء
امل ـغ ـت ــرب ــن م ـن ـه ــم ،ك ــال ــرئ ـي ــس سـعــد
الحريري والنائب عقاب صقر) ،ومن
ضمنهم نواب كتلة القوات اللبنانية.
وكـ ــذلـ ــك االم ـ ـ ــر ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ــى نـ ــواب
كتلة «الـلـقــاء الــديـمـقــراطــي» (برئاسة
النائب وليد جنبالط) وكتلة التحرير
والتنمية التي يرأسها الرئيس نبيه
بــري .كما سيحضر عــدد مــن نــواب 8
ـ»حسبة» بسيطة ،يتبني أن اكثر
آذار .ب ِ
م ــن ثـلـثــي الـ ـن ــواب سـيـتــوج ـهــون إلــى
مجلسهم اليوم ،ما يعني ان الجلسة
ّ
سيتغيبون عن
قابلة لالنعقاد .ومــن
حضور الجلسة بصورة صريحة هم
نواب تكتل التغيير واإلصالح ،وكتلة

دعت عائلة الموقوف
السابق في تشيكيا علي فياض
إلى اعتصام امام قصر العدل
تنديدًا بتوقيفه في لبنان
ال ــوف ــاء ل ـل ـم ـقــاومــة ،وامل ــرشـ ـح ــان إلــى
الرئاسة العماد ميشال عون والنائب
سليمان فرنجية! لكن ممثلي االمة لن
يضعوا اوراقهم في صندوق االقتراع،
فالجلسة لــن تصل إلــى هــذه املرحلة،
بـحـســب م ــا تــؤكــد م ـص ــادر سـيــاسـيــة
متنوعة االنـتـمــاءات السياسية .ففي
ح ــال دخ ــل ق ــاع ــة امل ـج ـلــس  86نــائـبــا،
سيتولى تطيير النصاب نــواب من 8
آذار ،وبعض كتلة الـقــوات اللبنانية،
وج ــزء م ــن كـتـلــة الـتـحــريــر والـتـنـمـيــة.
وت ـقــول امل ـصــادر إن الــرئـيــس ب ــري لن
يسمح بانعقاد جلسة ال يشارك فيها
ح ــزب ال ـلــه ،وه ــو املــوقــف نـفـســه الــذي
يتبناه املــرشــح فرنجية ،إضــافــة إلى
نواب  8آذار الذين لن يقبلوا بتجاوز
حليفهم في هكذا استحقاق (كنائبي
الـحــزب الـســوري القومي االجتماعي
على سبيل املثال ال الحصر) .وتؤكد
بري وفرنجية ونواب  8آذار لن يسمحوا بتأمين نصاب من دون حزب الله (هيثم الموسوي)

انتقل إىل رحمته تعاىل املأسوف عىل شبابه
والدته :فريال شعبان

عيل نزار مرتىض

شقيقاه :الزميل رضوان ومحمد جواد
شقيقته ندى ،زوجة عيل مازح
يوارى يف الرثى اليوم يف جبانة بلدته عيتا الجبل ،الساعة الثانية بعد الظهر.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يف حسينية البلدة،
ويوم الخميس بني الساعة الثانية والساعة السادسة بعد الظهر يف مركز جمعية
التخصص والتوجيه العلمي يف بريوت ،قرب مقر املديرية العامة ألمن الدولة.
اآلسفون :آل مرتىض وشعبان ومازح ،وأهايل َ
بلدت عيتا الجبل وخربة سلم

أرسة «األخبار» تتقدّم من

الزميل رضوان مرتىض
بأحر التعازي بوفاة شقيقه
املأسوف عىل شبابه

عيل نزار مرتىض
وتسأل الله أن يلهم ذويه
الصرب والسلوان

املـ ـ ـص ـ ــادر مـ ــا تـ ـ ـق ـ ـ ّـدم ،رغ ـ ــم أن بـعــض
«هواة التعداد» يجزمون بأن الجلسة
ستنعقد ،من دون ان يصل عدد الذين
سـيـصـ ّـوتــون لفرنجية إلــى  65نائبًا،
وهــو الـعــدد االدن ــى ال ــازم فــي الــدورة
الثانية النتخاب رئـيــس .وتـعــزز هذا
«الرأي» بإعالن النائب سامي الجميل
ان ن ــواب كـتـلــة الـكـتــائــب سـيـصـ ّـوتــون
بـ ــورقـ ــة بـ ـيـ ـض ــاء ،او ل ـل ـ ّـرئ ـي ــس ام ــن
الجميل في حال اعلن ترشحه.
ّ
في هذا الوقت ،أكد الرئيس بري حق
ال ـن ــواب بــالـتـغـيــب ع ــن الـج ـلـســة ،رغــم
إضفائه امــام زواره بعدًا وطنيًا على
جـلـســة ان ـت ـخــاب رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة.
وف ــي مـجــال آخ ــر ،ق ــال ب ــري إن ــه يؤيد
درس إمكان وضع رسم على صفيحة
ال ـب ـنــزيــن ،لـكــن ش ــرط أال يـصــل إل ــى 5
آالف لـيــرة .ولـفــت إلــى ض ــرورة تأمني
االعتمادات الالزمة لتسليح الجيش،
وأوض ــح انــه سيدعو مجلس الـنــواب
لعقد جلسة لتأمني هــذه االعتمادات
بقوانني ،فــي حــال لــم تنكب الحكومة

ع ـلــى ب ــت ه ــذا األمـ ــر املـ ـل ـ ّـح .وف ــي هــذا
السياق ،دعا نائب األمني العام لحزب
الـلــه الـشـيــخ نعيم قــاســم إلــى «تعزيز
قـ ـ ـ ـ ــدرات الـ ـجـ ـي ــش وال ـ ـ ـقـ ـ ــوى األم ـن ـي ــة
ملواجهة الخطر التكفيري ،خصوصا
فــي منطقة عــرســال املـحـتـلــة ،ونحيي
اإلنـجــازات التي حصلت على أيديهم
في مختلف املناطق وأدت إلــى املزيد
م ــن األمـ ــن واالسـ ـتـ ـق ــرار» .وأش ـ ــار إلــى
أن «ال ـب ـك ــاء ع ـلــى األطـ ـ ــال وتـضـيـيــع
امل ــزي ــد م ــن ال ــوق ــت ورمـ ــي ال ـت ـهــم على
اآلخــريــن بالتعطيل ال تنتج رئيسا،
بل التصرف بواقعية من خالل تعاون
األفــرقــاء الفاعلني هو الحل ،وإال فقد
لـبـنــان امل ــزي ــد م ــن ال ــوق ــت ب ــا طــائــل».
وقال قاسم إن «اإلنجازات في سوريا
س ـت ـت ـت ــال ــى ،وال ع ـ ـ ــودة إل ـ ــى الـ ـ ـ ــوراء،
وك ـل ـمــا ضـيـعــت امل ـع ــارض ــة ال ـســوريــة
وقتا إضافيا كلما عــادت إلــى طاولة
املـ ـف ــاوض ــات أضـ ـع ــف ،ف ـخ ـيــر ل ـهــم أن
يسارعوا قبل فوات األوان إذ ال حل في
سوريا إال الحل السياسي ،ومن أراد

