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أنباء سورية

أنباء لبنانية

غوتيريش ُموبِّخًا املسؤولني: ال يحق لكم تعطيل العمل وال مساعدات بال إصالحات
بيروت - عمر حبنجر 

ما حصل بني رئيس مجلس 
النــواب نبيــه بــري ورئيــس 
احلكومــة جنيــب ميقاتي، من 
عصف كالمي، مع وجود األمني 
العام لألمم املتحــدة أنطونيو 
غوتيريــش في لبنان، يســمح 
بتفسيرين: إما الرد على دعوات 
غوتيريش للبنانيني «بالتوحد 
والتضامن والتحاور»، مبا يعني 
ان ذلك من سابع املستحيالت، 
وإما صرف األنظار عن الزيارة 
األممية، التي توسعت لتشمل 
مــدارس «األونــروا» لالجئــني 
الفلســطينيني فــي طرابلــس، 
وجمعيــات احلــراك املدني في 
أكثر من منطقــة ومنها صور، 
فضال عــن تفقده قــوات األمم 
املتحدة العاملة في جنوب لبنان 
«اليونيفيــل»، متجاوزا حدود 
املنظومــة احلاكمة فــي لبنان، 
انســجاما مع حــرص املجتمع 
الدولي على التعامل مع الشعب 

اللبناني، دون حكومته.
وحــذر غوتيريــش من أن 
األزمــة االقتصادية فــي لبنان  
مأساوية وهي أزمة عميقة وان 
املجتمع الدولي لن يســتجيب 
حلاجات لبنان في حال لم يالحظ 

القيام بإصالحات.
وأكد فــي مؤمتــر صحافي 
فــي ختــام زيارتــه أمــس الى 
لبنــان، أنه «البد مــن أن تعقد  
االنتخابــات النيابية  اللبنانية 
وحصلنا على ضمانات إلمتام 
ذلك، ولدينا الدعم الفني والتقني 
لدعم االنتخابات وهذا ما سنفعله 
حتديدا بتسهيل تنظيم انتخابات 

نيابية نزيهة وحرة».
وأضــاف: «قمــت بحــض 
اللبنانيــني علــى  املســؤولني 
العمل معــا إلجراء اإلصالحات 
املطلوبة وااللتزام بالشــفافية 
وال يحــق لهم تعطيــل العمل، 

سبيل التحسني، ونحن ال نعيد 
النظر بأي مهام ألي قوة بشكل 
يؤثر على تراجع األداء، وليس 
من مهامنا أن نغير الصالحيات، 
من مهام اليونيفيل أن تعبر عن 
تضامنها مع لبنان دعما للشعب، 
وهذا قرار اتخذه مجلس األمن 
بأن يقدم الدعم مبختلف أشكاله 
لتوفيــر املســاعدات الغذائيــة 
واألدويــة وغيرهــا وتتعــاون 
مع اجليش مبجاالت مختلفة».

وواضح للمتابعني ان غوتيريش، 
أتى الى لبنان في زيارة أممية، 
ملتابعة القرارات الدولية الصادرة 
بخصوص لبنان، وبالذات القرار 
١٧٠١ الذي ينص على حصرية 
الســالح بيد الدولة اللبنانية، 
وكذلك ملعاجلة مســألة ترسيم 
احلــدود البحريــة بــني لبنان 

حسمها امس برد الطعن املقدم 
مــن التيار احلــر، وبني اطاحة 
احملقق العدلي بجرمية تفجير 
مرفأ بيــروت طــارق البيطار، 
ومعه حاكم مصرف لبنان رياض 
سالمة، املطلوب رأسه من قبل 

جبران باسيل وحزب اهللا؟
واستطرادا، ألم يكن باإلمكان 
تأجيل فتح ملف هذه «الصفقة» 
السياسية املهينة الى اليوم، بعد  
مغادرة الزائر األممي للبنان؟ هنا 
تقول املصادر ان جماعة الصفقة، 
حشــروا مبوعد صدور القرار 
بخصــوص التعديالت لقانون 
االنتخابــات من قبــل املجلس 
الدســتوري أمس، بحكم كونه 
آخــر املهــل القانونيــة التي ال 

حتتمل التأجيل.
وأهداف الصفقــة كما بات 

جبران باسيل الطامح لوراثته 
فــي بعبــدا. وكان يفترض أن 
يتولى املجلس الدستوري الؤلف 
من ١٠ قضاة، جــرى تعيينهم 
مبحاصصة سياســية، تنفيذ 
«الصفقة - التسوية»، بقبوله 
طعــن التيار احلــر بتعديالت 
قانــون االنتخابات، األمر الذي 
يخفف من هواجس الســقوط 
لدى باسيل، لكن قرار املجلس 
جاء بعكس مشــتهى املقايضة 
املطروحة، والذي حدث ان ثالثية 
«الصفقة» او «التسوية» املؤلفة 
من الثنائي والتيار احلر، شعرت 
بحجم اخلسارة الشعبية التي 
ميكــن ان تقع بها، وخصوصا 
فريق العهد والنائب باســيل، 
األبــواب،  فاالنتخابــات علــى 
وســوق تعيــني البدائــل ملــن 

وإســرائيل، وهي املسألة التي 
يتنكبها رئيس مجلس النواب 
نبيه بــري بصورة أساســية، 
بالتنســيق الضمني مع حزب 
اهللا، وبتســليم متفــاوت مــن 
أطراف الســلطة اآلخرين، وقد 
شــجع غوتيريش املســؤولني 
اللبنانيــني على ترســيم هذه 

احلدود. 
الــذي يطرحــه  والســؤال 
املتابعــون هنــا، هــل ثمة من 
طرح صادم عرضه غوتيريش 
بخصــوص ترســيم احلــدود، 
أوجب الرد عليه من خالل افتعال 
أزمة سياسية بني رئاسة املجلس 
ورئاســة احلكومة، عبر طرح 
«صفقة» املقايضة بني التعديالت 
العامة  على قانون االنتخابات 
امام املجلس الدستوري، الذي 

معروفا، إعادة مجلس الوزراء 
الى االنعقــاد، كهديــة يريدها 
ميقاتي للزائر الدولي، خاصة 
وان تعطيل احلكومة بات عبئا 
على املعطلني جتاه املجتمعني 
وجتــاه  والدولــي،  العربــي 
اللبنانيــني قبل ســواهم، وفك 
احلجر عن احلكومة يقابله من 
وجهــة نظر «الثنائــي» إزاحة 
البيطــار، عن ملــف التحقيق 
بانفجــار املرفــأ، ومعه رئيس 
مجلس القضاء األعلى ســهيل 
عبــود، ومعهما النائــب العام 
التمييــزي غســان عويــدات، 
القضائي  التفتيــش  ورئيــس 
بركان سعد، ثم حاكم مصرف 
لبنان رياض سالمة. والطرف 
الثنائي  الداعم لطــرح  اآلخــر 
يتمثل بالرئيس عون والنائب 

سيطاح بهم، مفتوح وكل طرف 
يريد التبضع من هذا الســوق 
باألســماء التي ســتمأل الفراغ 
بعد انتهاء الوالية الرئاسية. اما 
الرئيس ميقاتي، فقد يربح رفع 
احلظر عن اجتماعات حكومته، 
لكنه سيخســر دعــم املجتمع 
الدولي واألوروبي والفرنســي 
خصوصا، فضال عــن زعامته 
الســنية، وحتديدا فــي مدينة 

طرابلس. 
النهايــة  مــن هنــا كانــت 
الدرامية لهــذه الصفقة، حيث 
يقول املطلعون، انه عندما دخل 
ميقاتي على بري، بادره األخير 
بالقول: اذا دعومت الى جلســة 
ملجلس الوزراء قبل التســوية 
املطروحة، فإن استقالة وزراء 
«الثنائــي» جاهزة، فــرد عليه 
ميقاتي قائال: وأنا أستقيل أيضا،  
عندها ارتفعت حدة الكالم، بري 
يريد التسوية، أي فصل التحقيق 
مع الرؤساء والوزراء في قضية 
املرفأ عن ملف القاضي البيطار 
وإحالتهم الــى املجلس األعلى 
حملاكمة الرؤساء والوزراء، بعد 

تفعيله.
وميقاتي يجيــب: األولوية 
املعيشــية  لألمــور  عنــدي 
واالجتماعية ودعم الليرة، أما 
مســألة القاضــي البيطــار فال 
شــأن للحكومة بها. وأمام هذه 
التعارضــات، خــرج الرئيــس 
ميقاتي من عني التينة، غاضبا 
بخالف ما اعتاده منه اجلمهور. 
وقد زاره اخلليالن(علي حسن 
خليل املعاون السياسي للرئيس 
بري) وحســني خليل (املعاون 
السياســي لألمني العام حلزب 
اهللا السيد حسن نصر اهللا) في 
منزله ليال، للتهدئة من روعه، 
كما حاول الرئيس بري تلطيف 
األجــواء بتصريــح لـ«النهــار 
البيروتيــة»، نفى فيه حصول 

أي اشكال مع ميقاتي.

تساؤالت عن عالقة «تفجير التسوية» مبهمة األمني العام «احلدودية».. وبري أرسل اخلليلني ليالً السترضاء ميقاتي  بعد اللقاء «العاصف»

األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش خالل مؤمتر صحافي في لبنان           (رويترز)

واألزمــة االقتصادية هي أزمة 
عميقة، ومن الضروري استئناف 
املفاوضات مــع صندوق النقد 
الدولــي، واملجتمــع الدولي لن 
يســتجيب في حال لم يالحظ 
القيام بإصالحات وهناك بعض 
اإلجــراءات التي يجــب أن يتم 
اتخاذها في لبنان».  وبالنسبة 
للتحقيــق مبلف  انفجــار مرفأ 
بيــروت ، أوضح غوتيريش أن 
«هناك عملية حتقيق وأدعم آلية 
فصل الســلطات في لبنان وال 
ميكنني اتخاذ أي مبادرة بعملية 
التحقيق، ومــن الضروري أن 
يكون التحقيق مستقال ونزيها 
وشفافا، وآمل أن جتري عملية 

التحقيق بهذه الطريقة».
وعن  قوات اليونيفيل ، قال: 
«أؤمن مبراجعة مهام البعثات في 

املعارضة الشيعية.. 
االختراق ليس صعبًا كما يشاع

رغم صعوبة االختراق «الظاهرية»، بدأت االستعدادات 
للتغيير النيابي في لبنان في الدوائر الشــيعية، حيث 
وبعكــس املتوقع ســيكون للمعارضــة حضور واضح 
يجــري العمل عليه بهدوء لضمــان وجود قوائم قادرة 

على النجاح.
وتستند القوى التي تعمل في هذا االجتاه إلى أرقام 
تؤكدها االستطالعات األولية بأن «الثنائي» (حزب اهللا 
وأمل) سيفقد ما ال يقل عن ثلث أصواته في الدورة املاضية 
بشكل امتناع عن التصويت أو تغيير في التصويت من 
بيئته الغاضبة نتيجة ما تكّشــف من فســاد أو تغطية 
عليه من قبل نواب «الثنائي» في املجالس املاضية وفقدان 
القدرة على اإلقناع. هذا االمتناع عن التصويت وغياب 
احلوافز التي كانت تستخدمها السلطة في السابق وعدم 
وجــود أوراق في يدها للضغط الشــعبي، تعني أن أي 
جهد للمعارضة ميكن بسهولة أن يؤتي ثماره على شكل 
خروقات يعززها االنتخاب اخلارجي للمغتربني، حيث 
ســيكونون خارج أي تأثير ويوجهون رسالة واضحة 
حول خيارات املواطن اللبناني بالنسبة ملستقبل بالده.

املجلس الدستوري أخفق بإصدار قراره بخصوص الطعن: 
قانون االنتخابات ساري املفعول

بيروت ـ يوسف دياب

الدستوري  أخفق املجلس 
فــي لبنــان، بالتوصــل إلــى 
قــرار للبــت بطعــن تكتــل 
«لبنان القوي» الذي يرأســه 
النائب جبران باسيل بقانون 
االنتخاب، وهو ما عكس عمق 
األزمة السياسية التي يتخبط 
بها لبنان، خصوصا أنها املرة 
األولى التي يخرج هذا املجلس 

بال قرار.
ورغــم اعتــراف رئيــس 
القاضي  الدســتوري  املجلس 
طنوس مشلب، بعجز املجلس 
عن تأمني أكثرية ٧ أعضاء من 
أصل عشــرة للتصويت على 
إبطال بنود في قانون االنتخاب، 
اال أن هذا العجز، ترجم األجواء 
السياسية السلبية التي سادت 
قبل ساعات. وقال مشلب ، في 
مؤمتر صحافي عقده في مقر 
املجلس ظهر أمس «بعد مناقشة 

املجلس الدستوري لم يخضع 
لتدخالت أو ضغوط سياسية، 
أضاف «لم يطلب مني رئيس 
اجلمهورية ميشال عون حتى 
هذه الساعة أي أمر من املجلس 
الدستوري»، نافيا في الوقت 
نفسه وجود أي انقسام طائفي 
فيه. اال أن القاضي مشلب أقر 
بأن «ما حصل قد يكون سقطة 

للمجلس الدستوري».
وأفــادت مصــادر مواكبة 
الدستوري  جللسات املجلس 
أن «االنقســام بدا واضحا، إذ 
إن ستة أعضاء كانوا مع إبطال 
القانــون االنتخابي، فيما بقي 
أربعــة ضد إبطاله»، مشــيرة 
إلى أن «محاوالت تأمني سبعة 
أصوات لصالح إبطال القانون 
بــاءت بالفشــل». وكان تكتل 
«لبنــان القــوي» تقدم بطعن 
بقانون االنتخاب، الذي ألغى 
الدائرة االنتخابية رقم ١٦ التي 
تنص على وجود انتخاب ستة 

لفشــل املجلــس الدســتوري 
بالتوصل إلى قرار، ستقود إلى 
ارتفاع حدة االنقسام الداخلي 
واإلمعان في تعطيل جلسات 
مجلس الوزراء املستمرة منذ 
ســتة أســابيع، وتترقب هذه 
األوساط املوعد الذي سيحدده 
وزير الداخلية القاضي بسام 
املولوي إلجــراء االنتخابات، 
وما إذا كان سيجاري توصية 
البرملان بإجراء االنتخابات في 
مارس، أو سيدفع بها إلى شهر 
مايــو، علما أنه ســبق لوزير 
الداخلية ووعد بالدعوة إلجراء 
االنتخابات في شهر مايو املقبل 
بدال من مارس، كي ال يشــكل 
ذلك استفزازا للفريق املسيحي، 
وحتديدا رئيــس اجلمهورية 
أكــد رفضــه لتوقيــع  الــذي 
مرسوم إجراء االنتخابات في 
مــارس، وأنه لن يقبل بإجراء 
هذا االســتحقاق قبــل موعده 

الدستوري في شهر مايو.

نواب ميثلون االغتراب اللبناني 
فــي القارات الســت، وبتقدمي 
موعد االنتخابات إلى ٢٧ مارس 
املقبــل، بدال من مايــو املقبل، 
كمــا طعن بقانونية اجللســة 
النيابيــة التــي صوتــت على 
القانون بغالبية ٥٩ نائبا، بدال 
من األكثرية املوصوفة ٦٥ نائبا، 
أي نصف أعضاء البرملان + ١، 
وقد خالف املجلس الدستوري 
كل التوقعات التي كانت ترجح 
إبطــال بعض املــواد املتعلقة 
بتقريــب موعــد االنتخــاب، 
وتراهن على رفض الدائرة ١٦ 
املتعلقة باقتراع املغتربني، من 
حيث حصرهم بالنواب الستة 
املوزعني على القارات الست، 
ألنها تخالف النص الدستوري 
الذي يحدد انتخاب ١٢٨ نائبا 
موزعني على املناطق اللبنانية 
املســلمني  بــني  ومناصفــة 
واملسيحيني. وتوقعت أوساط 
متابعة انعكاســات سياســية 

الطعن املقدم من تكتل «لبنان 
القوي» بقانون االنتخاب على 
مدى سبع جلسات، لم نتوصل 
إلى تأمــني أكثريــة ٧ أعضاء 
على جميع النقاط املطروحة 
وبالتالي أصبح قانون االنتخاب 
(املطعون فيه) ساري املفعول»، 
مؤكــدا أن املجلس «أخفق في 
تأمــني األكثريــة وال قدرة لنا 
على إصدار قــرار، خصوصا 
أن هناك نقاطا كانت موضوع 
خالف قانونــي باإلضافة الى 
مواضيع متفــق عليها، وبعد 
٧ جلسات متواصلة لم نصل 
الــى رأي موحــد يجمــع بني 
٧ أعضــاء»، مشــيرا إلــى أن 
«القانون املطعون فيه أصبح 
ســاري املفعول، واالنتخابات 
ســتجري وفقا للقانون الذي 
يحدده مجلس النواب، ونحن 
ال عالقــة لنــا بتاريــخ إجراء 

االستحقاق االنتخابي».
وإذ جزم القاضي مشلب بأن 

مشاركة متواضعة من الدول الضامنة في مباحثات «أستانا ١٧» 
عواصم - وكاالت: انطلقت 
اجلولة الـ١٧ من محادثات أستانا 
حــول ســورية فــي العاصمة 
الكازاخستانية «نور سلطان» 
أمس مبشاركة متواضعة من 
الــدول الضامنــة، بعــد يــوم 
واحد من حتذير األمم املتحدة 
من خطــورة الوضــع الراهن 
لألزمة الســورية.  وتســتمر 
احملادثات يومني، إال أن الالفت 
كان انخفاض مستوى متثيل 
الــدول الضامنة وهي  وفــود 
تركيا، روسيا، وإيران مقارنة 

باجلوالت السابقة. 
إذ يشــارك مــن اجلانــب 
الرئيــس  ممثــل  الروســي 
الروســي اخلاص في سورية 
أليكســندر الفرينتيــف، ومن 
اجلانــب التركي رئيس قســم 
سورية في اخلارجية التركية 
السفير ســلجوق أونال، ومن 
اجلانــب اإليرانــي مستشــار 
وزيــر اخلارجيــة للشــؤون 
السياسية علي أصغري حاجي، 
في حني يتــرأس وفد حكومة 
دمشق معاون وزير اخلارجية 

املبعــوث األممــي اخلاص إلى 
سورية خولة مطر. 

وتأتي اجلولة، بعد يوم من 
حتذير مبعــوث األمم املتحدة 
اخلاص بسورية غير بيدرسون، 
من أن الوضــع الراهن لألزمة 

جلســة مجلس األمــن الدولي 
بشــأن ســورية أمــس األول، 
قال بيدرســون «حــان الوقت 
إمكانيــة املضي  الستكشــاف 
قدما بالعملية السياسية بشكل 
هادف خالل عام ٢٠٢٢»، معربا 
عن أملــه في أن يحمــل العام 
املقبــل «خطــوات ملموســة» 
لتنفيذ قرار مجلس األمن ٢٢٥٤ 
مبا يخفف معاناة الســوريني 

ويلبي تطلعاتهم.
وقال إنه ال توجد أي جهة 
فاعلــة ميكنها حســم نتيجة 
الصراع. وأضاف «حتقيق احلل 
العسكري اليزال مبنزلة وهم».

وحذر من أن الوضع الراهن 
يفاقم املعاناة اإلنسانية وأزمة 
النــزوح وانهيار االقتصاد مع 
«مخاطــر التصعيــد املتجــدد 
واســتمرار تهديــد اإلرهاب». 
وأعرب عــن اســتعداده لعقد 
للجنــة  الســابعة  الــدورة 
التــي يقودهــا  الدســتورية 
الســوريون وتيســرها األمم 
املتحــدة فــي جنيــڤ مبجرد 

التوصل إلى تفاهمات. 

ينطوي على العديد من املخاطر، 
مشــددا على ضــرورة تعزيز 
املصلحة في التسوية وإيجاد 
الفرص خلطوات ملموسة نحو 

األمام في املسار السياسي. 
أمــام  إحاطتــه  وخــالل 

بيدرسون يأمل في التقدم في العملية السياسية خالل ٢٠٢٢

املبعوث الرئاسي الروسي إلى سورية ألكسندر الفرينتيف رئيس الوفد الروسي الجتماع استانا

واملغتربــني أميــن سوســان، 
بينمــا يترأس وفــد املعارضة 
السورية أحمد طعمة. ويحضر 
احملادثات ممثلون عن عدد من 
الــدول بصفة مراقب. أما األمم 
املتحدة فتشارك ممثلة بنائب 

اجتاه إللغاء ٦٠٠ ألف «بطاقة ذكية»

وزير التجارة: فحص أكياس اخلبز لدى 
«الطاقة الذرية» للتأكد أنها ليست مسرطنة

وكاالت: أعلــن رئيس الوزراء الســوري 
حســني عرنوس، أن حكومتــه تدرس إلغاء 
آالف البطاقات اإللكترونية (الذكية)، مبررا 

ذلك بـ «إيصال الدعم ملستحقيه».
وقــال عرنوس، خالل اجتمــاع عقده مع 
مجلس محافظة حلب، إن «احلكومة تدرس 
بشــكل دقيق إيصال الدعم إلى مســتحقيه، 
وهناك نحو ٦٠٠ ألف بطاقة إلكترونية سيتم 
حتييدها عــن الدعم من أصل نحو ٤ ماليني 
بطاقــة». واعتبر أن احلكومــة «تقدم الدعم 

بأشكال مختلفة لقطاعات الصحة والتعليم 
والزراعة والصناعة واملواد األساسية، وسواها، 

من خالل إجراءات متواصلة».
وكان وزيــر التجــارة الداخلية وحماية 
املســتهلك في حكومة النظام، عمرو ســالم، 
قد ذكــر أن وزارته لم حتدد الشــرائح التي 
ستســتبعدهم من الدعــم، في حني اعتبر أن 
القادر على تسديد ٥٠ أو ٧٥ ألف ليرة لوجبة 
طعام واحدة في مطعم «ال يســتحق الدعم، 

وال يجوز دعمه على سبيل املثال».

وكاالت: قــال وزيــر التجــارة الداخلية 
وحماية املســتهلك الســوري عمرو سالم، 
إنــه لم يعــد هناك مبــرر لوجــود املخابز 
االحتياطيــة التي أحدثت في زمن وظروف 
لم تعد موجودة، لكنه استبعد القيام بهذه 
اخلطوة اآلن. وكشف سالم بحسب تصريح 
نقلتــه صحيفــة الوطن احملليــة، أنه «يتم 
اآلن اختبار أكياس اخلبز لدى هيئة الطاقة 
الذرية للتأكد فيما إذا كانت مسرطنة واتخاذ 
القرار وفق نتيجة التحليل» وفي السياق، 
بدأت احلكومــة اعتماد آلية جديدة لتوزيع 
مخصصات اخلبــز التمويني على البطاقة 

الذكية اعتبارا من السبت املاضي، حيث قالت 
ناهد احلجي مديرة املواد في وزارة التجارة 
الداخلية وحماية املستهلك إن اآللية اجلديدة 

ستضمن عدم االزدحام أمام األفران.
وأوضحت في تصريح مع إذاعة «شام إف 
إم» احمللية، أنه وفق اآللية السابقة كان يحدث 
ازدحام شديد كل يوم خميس على املخابز، 
مشــيرة إلى أن األشخاص الذين يحصلون 
علــى ربطة واحــدة، يحدثــون ازدحاما في 
توجههم اليومي لألفران، وفي اآللية اجلديدة 
سيتم توزيع اخلبز لهم كل يومني (ربطتني 

بكيس نايلون واحد).

باسيل يتهم «الثنائي» بإسقاط املجلس الدستوري: 
ما حصل في عني التينة «مسرحية»

بيــروت: عّلــق رئيــس 
تكتل «لبنان القوي» النائب 
جبران باســيل على فشــل 
املجلس الدستوري في اتخاذ 
قرار بشأن الطعن الذي قدمه 
التكتل بالقانون االنتخابي 
أمــس، معتبرا فــي مؤمتر 
صحافــي أنه «مت إســقاط 
املجلس الدستوري وتعطيله 
ألن الطعن لم يسقط بل لم 
يصدر قرار في شــأنه وما 
حصل هو ضرب للميثاقية 
وصالحية رئيس اجلمهورية 

في املادة ٥٧ وسقوط إضافي للدستور الذي 
نحاول ان نحافظ عليه».  وقال باسيل في 
مؤمتــر صحافــي عقب اجتمــاع التكتل إن 
«ما جرى هو نكســة للحــق وليس للتيار 
الوطني احلر وهو أيضا نكسة للمنتشرين، 
ومــا حصــل مت بقرار سياســي واضح من 
قبــل منظومة متحالفة مع بعضها في عهد  

الرئيس ميشال عون  وعلى رأسها في املجلس 
الدســتوري واليوم كان  الثنائي الشــيعي  
وهذا ما ســتكون له مترتبات سياســية». 
وأضاف «ما حدث هو سكوت عن جملة أمور 
منها التالعب باملهل وإضافة مواد الى نص 

تشــريعي تتعلق بصالحية 
وزيرين هما العدل واخلارجية 
بال نقــاش وتصويت، وهذا 
الداخلــي  للنظــام  ضــرب 
للمجلــس النيابــي واملــادة 
٦٦ من الدســتور الى جانب 
املس بصالحية الرئيس، برد 
قانون وفق املادة ٥٧». وأكد 
أن «صالحيــة الرئيــس برد 
القانون هي اساسية ورفض 
الرد يحتاج الى اكثرية معززة 
هي ٦٥ نائبــا وفق املادة ٥٧ 
من الدستور، وهنا ال نقاش 
باملوضوع والرئيس بري سبق وصرح عام 

١٩٩٤ بهذا األمر».
وتوجه باسيل ملن وصفهم بأنهم «بعض 
الفرحني على اعتبار أنهم حققوا إجنازا بعدما 
كانوا عام ٢٠١٧ تبنوا القانون االنتخابي»، 
وقــال: «لم اقبل يوما ربط موضوع الطعن 
بــأي امر آخر كلما فاحتني احد باالمر فهذا 
حق ولن ندفع ثمنا لنحصل عليه واي كالم 

عن مقايضة مجرد كذب». 
واعتبــر أن مــا حصــل في عــني التينة 
بني الرئيســني نبيه بــري وجنيب ميقاتي 

«مسرحية».

النائب جبران باسيل


