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سياسة

تقرير

بري يفتح باب الحوار في أيلول ...والحريري
كشف رئيس مجلس النواب
نبيه بري أنه سيدعو في األيام العشرة
األوائل من أيلول إلى «طاولة حوار»
ينحصر برنامج عملها في بحث االنتخابات
الرئاسية وقوانين االنتخابات النيابية
والالمركزية واستعادة الجنسية .سريعًا،
القاه الرئيس سعد الحريري بإيجابية
آمال خليل
ف ــي ال ـن ـب ـط ـيــة ،رعـ ــى ال ــرئ ـي ــس نبيه
ب ــري امل ـهــرجــان ال ــذي أقــامـتــه حركة
أمــل في الــذكــرى السابعة والثالثني
ل ـت ـغ ـي ـي ــب اإلمـ ـ ـ ـ ــام مـ ــوسـ ــى الـ ـص ــدر
ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب وابن
املدينة الصحافي عباس بدر الدين.
ب ـح ـضــور مـمـثــل رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة،
وزيـ ــر ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة رشـيــد
درب ـ ـ ـ ــاس ،ووزيـ ـ ـ ــر ال ـع ـم ــل س ـج ـعــان
قزي وسفراء إيــران محمد فتحعلي
وس ـ ــوري ـ ــا ع ـل ــي ع ـب ــد الـ ـك ــري ــم عـلــي
وفلسطني أش ــرف دب ــور ،أعـلــن بــري
م ـبــادرتــه ال ـح ــواري ــة ال ـتــي حصرها
بالرئيس تمام سالم ورؤساء الكتل
ال ـن ـي ــاب ـي ــة .وانـ ـط ــاق ــا م ــن «إحـ ـق ــاق
إسقاط الفتنة عبر حوار عني التينة
بني حزب الله وتيار املستقبل» ،أعلن
بــري ح ــواره الـجــديــد« .رغ ــم تعطيل
امل ــؤس ـس ــات وشـ ـع ــوري ب ــأن حــرص
ال ـغ ــرب ــاء عـلـيـنــا أك ـثــر م ــن حــرصـنــا،
س ــأدع ــو ف ــي األيـ ــام ال ـع ـشــرة األول ــى
مــن شـهــر اي ـلــول إل ــى ح ــوار يقتصر
ه ــذه امل ــرة عـلــى س ــام وقـ ــادة الكتل
ال ـن ـيــاب ـيــة .أم ــا مـضـمــونــه وج ــدول ــه،
فـيـقـتـصــران أي ـضــا عـلــى الـبـحــث في
رئــاســة الـجـمـهــوريــة وع ـمــل مجلس
الـ ـن ــواب والـ ـ ـ ــوزراء ومــاه ـيــة قــوانــن
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة واس ـت ـع ــادة
الـجـنـسـيــة وال ــام ــرك ــزي ــة االداري ـ ـ ــة».
واعتبر الدعوة «محاولة متواضعة

ً
إلدخــال الضوء الى بيوتنا بــدال من
الـنـفــايــات الـسـيــاسـيــة» .وأعـ ــرب عن
خشيته مــن «ال ـت ـعــود عـلــى تجميد
الخدمات في الوطن وعــدم انتخاب
رئ ـ ـي ـ ــس لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة وت ـع ـط ـي ــل
جلسات املجلس النيابي ،وأن نكون
ق ــد ت ـج ــاوزن ــا ك ــل حـ ـ ّـد ف ــي ال ـص ــراع
االج ـت ـمــاعــي وال ـس ـي ــاس ــي» .رغ ــم أن
«املجلس مغلق» ،كما قــال ممازحًا،
لكن «باب التشريع هو باب املجلس
الـنـيــابــي ال ــذي ه ــو لـكــل لـبـنــان ولــن
نقبل بالتفريط باملكاسب املعنوية
وامل ــادي ــة وال ـس ـيــاس ـيــة ح ــول الـنـفــط

وتــرس ـيــم الـ ـح ــدود ال ـب ـحــريــة ،ألنـنــا
نـ ــرفـ ــض أن ن ّـ ـكـ ــون حـ ـ ــرس ح ـ ــدود
إلسرائيل» .وملح إلى قتال حزب الله
في سوريا ،فأكد أن «حماية املقاومة
ل ـل ـحــدود ه ــي حـمــايــة لـلـبـنــان ،ومــن
يراهن على خالف بني أمل والحزب
هو واهم».
وت ـ ــوق ـ ــف ب ـ ـ ـ ــري ع ـ ـنـ ــد الـ ـتـ ـح ــرك ــات
االح ـ ـت ـ ـجـ ــاج ـ ـيـ ــة ،فـ ــأع ـ ـطـ ــى «ال ـ ـحـ ــق
لـلــذيــن تـحــركــوا فــي الـ ـش ــارع» .لكنه
دعاهم إلى»املطالبة بالدولة املدنية
وبقانون انتخابي نسبي ،ألن العلة
هـ ــي فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـنـ ـظ ــام وال ـط ــائ ـف ـي ــة

دعا بري المعتصمين
إلى المطالبة بالدولة
المدنية وبقانون
انتخابي نسبي

وال ـح ــرم ــان .فــا يـمـكــن اإلصـ ــاح ما
دام ـ ــت ال ـطــائ ـف ـيــة ق ــائ ـم ــة .وح ــاول ــت
م ــرات إن ـشــاء لجنة إل ـغــاء الطائفية
الـسـيــاسـيــة ،وأع ـت ــرف بــأنـهــا أثبتت
أنـهــا أق ــوى مني ومــن إرادة مجلس
ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب» .مـ ــع ذل ـ ـ ــك ،أك ـ ــد ال ـت ـم ـســك
بالحكومة و»تنشيطها لالستجابة
للمطالب املحقة».
وعــن املستجدات في قضية تغييب
ال ـ ـصـ ــدر ،أشـ ـ ــار ب ـ ــري إل ـ ــى «ص ـ ــدور
قرار عن مجلس حقوق اإلنسان في
جنيف للمرة األولى يطالب بالكشف
عن قضيته ،إلى جانب إصدار حكم

أكد بري تمسكه بالحكومة وطالب بتنشيطها لالستجابة للمطالب (أ ف ب)

«أمل» في ذكرى الصدر تنادي أبناءها
آمال خليل

منذ
أسبوعين،
بدأ أمن
الحركة
بتحضيراته
الخاصة
(أ ف ب)

بعد غياب عامني عن الساحات ،أعادت
ال ــذك ــرى ال ـســاب ـعــة وال ـث ــاث ــن إلخ ـفــاء
السيد موسى الصدر والشيخ محمد
يعقوب والصحافي عباس بدر الدين،
ح ــرك ــة «أم ـ ــل» إل ــى الـ ـش ــارع .املـنــاسـبــة
الجماهيرية الوحيدة التي تشد فيها
الـحــركــة قاعدتها الـخـضــراء ،لــم تتأثر
بــالـتـهــديــدات األم ـن ـيــة .فعلتها «أم ــل»
وحشدت ،ال لتقهر املخاطر اإلرهابية
ف ـح ـس ــب ،ب ــل لـ ـتـ ـع ــاود الـ ـحـ ـض ــور بــن
ّ
الـ ـن ــاس ،عــل ـهــا ت ـع ـيــد أب ـن ــاء ه ــا الــذيــن
تفرقوا عنها.
«م ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاش بـ ـ ـ ـ ــدي ف ـ ـ ـ ـ ـ ــوت .زهـ ـ ـق ـ ــت م ــن
الـتـفـتـيــش» .تشكو الصبية لرفيقتها
الـ ـت ــي ت ــدع ــوه ــا ل ـل ــدخ ــول إل ـ ــى امل ــرب ــع
املحيط بساحة عاشوراء في النبطية،
ح ـي ــث ن ـظ ـم ــت ح ــرك ــة أم ـ ــل م ـهــرجــانــا
ي ــوم أمـ ــس .خـضـعــت الـصـبـيـتــان على
غــرار آالف املشاركني ،ألكثر من عملية
تـفـتـيــش يـ ــدوي أو ت ـق ـنــي ،ت ـك ــررت في
وقت ومكان واحد .حتى سيارة والدها
ال ـتــي سـمــح لـهــا بــالــدخــول إل ــى املــربــع
األم ـن ــي الـ ــذي اس ـت ـحــدث ح ــول ســاحــة
امل ـه ــرج ــان ،ب ـمــوجــب ت ـصــريــح خ ــاص،

على مر السنوات
كانت «أمل» الباب
الخدماتي والتنموي
للجنوبيين
خضعت للتفتيش ذاتــه عند أكثر من
نقطة .لم يعتد الجمهور األخضر على
اإلج ـ ـ ـ ــراءات األم ـن ـي ــة املـ ـش ــددة ون ـقــاط
التفتيش وال ـشــروط التنظيمية التي
تـحــدد مـســار املـشــاركــن فــي املـهــرجــان
مــن نقطة ركــن سياراتهم إلــى الترجل
سـ ـيـ ـرًا ع ـل ــى األقـ ـ ـ ـ ــدام .ك ـ ــان أبـ ـن ــاء أم ــل
يتباهون بعفوية احتفاالتهم .الشارع
كما هو والجمهور كما هو ،مع أو من
دون فرض قيود عليه أو حواجز.
املـ ـخ ــاط ــر األمـ ـنـ ـي ــة املـ ـح ــدق ــة بــرئ ـيــس
الـ ـح ــرك ــة ،ن ـب ـيــه بـ ـ ــري ،وبــال ـت ـج ـم ـعــات
الـشـعـبـيــة ،فــرضــت األس ـل ــوب الـجــديــد،
كما فرضت سابقًا تغيب أبو مصطفى

عــن الـحـضــور شخصيًا إل ــى مهرجان
ال ـ ـصـ ــدر عـ ـ ــام  .2013م ـث ـل ـم ــا ف ــرض ــت
إل ـغــاء امل ـهــرجــان بــرمـتــه ال ـعــام الـفــائــت
واستبداله باحتفال مع عائلة الصدر
في عني التينة .آخر حضور لبري في
ال ــذك ــرى ،ك ــان فــي النبطية ع ــام .2012
اختار النبطية مجددًا ليالقي جمهوره
ب ـعــد ط ــول ان ـق ـط ــاع .أوصـ ــى الـتـنـظـيــم
بــالـتـحـضـيــر ل ـلــذكــرى بـحـمـلــة دعــائـيــة
ومـشــاركــة كـبـيــرتــن .فــانـتـشــرت راي ــات
«أم ـ ــل» وصـ ــور ال ـص ــدر وبـ ــري ف ــي كل
األنحاء في مناطق وجودها ،ووجهت
قبل أيام دعوة وجدانية ألبناء الصدر
ل ـل ـح ـض ــور .م ـن ــذ أسـ ـب ــوع ــن ،بـ ــدأ أم ــن
الـحــركــة بـتـحـضـيــراتــه ال ـخــاصــة .فيما
جهد اتحاد بلديات النبطية الشقيف
امل ـح ـســوب عـلـيـهــا لـتـنـظـيــف ال ـش ــوارع
م ــن أك ـ ـ ــوام ال ـن ـف ــاي ــات امل ـت ــراك ـم ــة مـنــذ
ش ـه ــر ونـ ـص ــف .واق ـت ـص ــر األمـ ـ ــر عـلــى
مـحـيــط امل ـهــرجــان وال ـط ــرق الرئيسية
امل ــؤدي ــة إل ـي ــه ال ـت ــي أق ـف ـلــت بــال ـقــواطــع
الـحــديــديــة واالسـمـنـتـيــة مـنــذ الـسـبــت.
مستشارا الرئيس ،الوزير علي حسن
خليل وأحمد بعلبكي ،ومسؤول أمنه
ال ـع ـق ـي ــد ف ــي ش ــرط ــة م ـج ـلــس الـ ـن ــواب
يـ ــوسـ ــف دم ـ ـشـ ــق (املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروف ش ـع ـب ـيــا

