
الثالثاء 15 فبراير 2011   45عربية وعالمية

)محمود الطويل(حشد من قوى 14 آذار خالل إحيائهم ذكرى استشهاد احلريري

رئيس حكومة تصريف األعمال يخرج عن صمته ويضع النقاط على الحروف في احتفال الذكرى السادسة الستشهاد رفيق الحريري

الحريري أعلن انتقاله إلى المعارضة: ال عودة إلى الـ »س. س« 

إضاءة الشعلة في موضع اغتيال الرئيس الشهيد رفيق احلريري

نازك الحريري: ليس السالح لغتنا
وال غالب في لبنان غير لبنان

جعجـع: المحكمـة إنجاز تاريخـي..وال تراجع فـي الثوابت بسـبب االنقالب الذي قـام به  ذوو القمصان السـود و أفـرز أكثرية وهمية سـوداء
بيضون: نطالب رئيس الجمهورية بأال يوقّع مرسـوماً تحت الضغط.. وعلى الشيعية السياسية أن تصحح أخطاءها وممنوع تصنيف المواطنين
الجميل: األكثرية تنبثق من إرادة الناس الحرة والقادة األحرار ال تلك التي تخرج من فوهات البنادق.. ومسـيرتنا ستصل نحو  هدفها ألنها تمثل الحق

بي��روت: وجه��ت
السيدة نازك رفيق 
احلريري، كلمة مبناسبة 
السادس��ة  الذك��رى 
الستشهاد الرئيس رفيق 
احلريري، اس��تهلتها 
بالتوج��ه الى »ش��عب 
بالقول:  الطيب«  لبنان 
»مرة أخ��رى يجمعنا 
الرئيس الشهيد رفيق 
احلري��ري على ذكراه 
الذكرى  الطيبة. ولعل 
هذا الع��ام تتزامن مع 
بروز احلقيقة وحتقيق 

العدالة إن شاء اهلل. ولعلها تكون مناسبة أيضا لنجدد التمسك 
بقواعد احلوار وبجميع خيارات الرئيس رفيق احلريري الوطنية. 
إنها خيارات ال غنى عنها تؤكد عائلتنا االلتزام بها في كل املراحل 
والظروف ومهما اشتدت األزمات ألنها السبيل الوحيد إلى الدفاع 
عن الوطن وصون وحدته، وكرامة أهله. فاحلوار يرسخ الوحدة 

الوطنية، ويحفظ لبنان من كل تهديد ألمنه واستقراره«.
وخاطبت احلريري روح زوجها الراحل قائلة: »أيها الرئيس 
الش��هيد، يا حبيب لبنان، مرت 6 سنوات ولم نتعب من البحث 
ع��ن احلقيقة. ه��ي احلقيقة التي رفع اللبناني��ون واللبنانيات 
لواءها معا يوم تش��ابكت األيدي والقلوب في س��احات احلرية 
على وقع السيادة واالستقالل والعدالة«. وأضافت: »مرت ست 
ط��وال ومازلنا نطالب مبعرفة من قتل الرئيس رفيق احلريري 
ورفاقه ومن استباح دماء األعزاء الذين التحقوا بقافلة االستقالل 
الثاني فمنهم من جنا بحمد اهلل سبحانه وتعالى ومنهم من بلغ 
منزلة الشهادة بورك لهم مبا فازوا به. وسنبقى ننادي بالعدالة 
وبإحقاق احلق ال ألننا طالب ثأر ال سمح اهلل. ولسنا نرضى للبنان 
احلبيب بأن يهوي مجددا في دوامة احلروب والصراع الدموي 
بني االخوة«.  وأضافت احلريري: »أيها األحبة، ليس الس��الح 
لغتنا وال منطق الغالب واملغلوب أسلوبنا، ال غالب في لبنان غير 
لبنان«، محذرة من أن »تهزم صراعاتنا الوطن فنسقط معه في 
هاوية التاريخ. حان الوقت لنتوقف عن النظر إلى بعضنا بعني 
االته��ام ولننظر معا في اجتاه واحد في اجتاه غد واعد. وقريبا 
إن شاء اهلل ستهدأ النفوس وسوف جنتمع مجددا حول ثوابتنا 
الوطنية ومواصلة بناء الدولة ومؤسساتها الشرعية. تلك األمانة 
الكبرى التي أودعنا إياها الرئيس الشهيد رفيق احلريري وجميع 
شهدائنا األبرار«. وأكدت: »نحن نعز ونقدر كل شهيد سقط في 
أرضنا، سواء على جبهة املقاومة وهو يحارب ضد العدو الغاشم 
أو ف��ي داخل الدار وهو يناضل من أجل الدفاع عن لبنان احلر 
السيد املوحد بلد االعتدال والتنوع والنموذج الدميوقراطي. وكما 
اس��تطاع لبنان أن يقتص من عدو اجلبهة بإخراجه مكرها من 
أرضه احملتلة في مايو العام ألفني بعد نضال مش��ترك خاضته 
املقاومة الوطنية مع الش��عب والدولة في عهد حكومة الرئيس 
الش��هيد رفيق احلريري، سيعرف لبنان قريبا إن شاء اهلل من 

اغتال شهداء احلق واحلرية، في عقر ديارنا«. 

انه منذ حوالي ستة أشهر وهناك 
حالة ترهيب، وما حصل ليس انتقاال 
سلسا، بل هو انقالب، كما أريد ان 
اذكر بالفقرة »ي« من الدستور، إذ 
إن الن����واب عندما وضعوها كانت 
أعينهم على بعب����دا«، موضحا ان 
»الفقرة »ي« تقول إن كل حكومة 
تشكل بعد اليوم بقوة السالح ليست 
شرعية ونطلب من فخامة رئيس 
اجلمهورية أال يوقع أي مرسوم حتت 
هذا النوع من الضغوطات، والهدف 
من االنقالب أصبح انتقاما شخصيا 
من سعد احلريري«. وقال بيضون: 
»يعنيني كثيرا وأنا اللبناني الشيعي 
اجلنوبي ان أقف أمام جتربة الشيعة 
السياس����ية، فهل تكرر أخطاء من 
سبقها ام ان جتربتها فريدة؟ لقد 
كان االمام السيد محمد حسني فضل 
اهلل يقول »االختالف املذهبي يجب 
أال يكون وس����يلة إلسقاط االخوة 
اإلس����المية، وليكن احلوار أساسا 
حلل املش����اكل«، كما كان يقول ان 
»على احلركات اإلسالمية أال تتجند 
في مذهبياتها واقليميتها«، وهذا 
يعني أن����ه إذا أردنا مقاومة يجب 
ان تكون من كل اللبنانيني، واالمام 
املغيب الس����يد موسى الصدر كان 
يق����ول »لبنان وطن نهائي جلميع 
بني����ه اي انه رفض إعطاء أولوية 
للمش����اريع االيديولوجي����ة على 
مشروع بناء الدولة«، وبالتالي كان 
يريد ان يزيل احلرب من العقول، 
مشيرا الى ان »االمام الصدر وضع 
في ميثاق »حركة امل« أنه »ممنوع 
تصنيف املواطنني«، ولكن مع االسف 
الش����يعية السياسية تركت االمام 
الصدر، واتهموا نصف اللبنانيني 
بأنهم خونة وعم����الء لألميركيني 
والنصف اآلخر اعتبروه مقاومة، 
ويق����ول االمام الص����در أيضا »ال 
مصلحة تتقدم على مصلحة لبنان«، 
أليس في ذلك إعالء لشعار »لبنان 
أوال« قبل ثالثة عقود«. وإذ ذكر بأن 
»االمام الصدر كان يقول: إن عالقتي 
مع املس����ؤولني السوريني هي في 
خدمة لبنان وال ميكن ان تكون على 
حساب سيادته«، استذكر بيضون 
كذلك »االمام محمد مهدي ش����مس 
الدين الذي قال: إن على الش����يعة 
في لبنان أال يكون لهم أي مشروع 
خاص غير مشروع الدولة«، مشددا 
على أن »هذا ما يقوله أئمة الشيعة، 
وبالتالي على الشيعية السياسية 
اجلديدة ان تصحح أخطاءها والوقت 

لم يفت بعد«.

من جديد«. وشدد جعجع على »ان 
الدولية اخلاصة بلبنان،  احملكمة 
إجناز تاريخي لشعب ثورة األرز، 
وثمرة نضال أكثر من ثالثة عقود، 
 في مواجهة االحتالل والقهر والقتل 
واالغتيال واالخضاع، ولن يرضى 
أحد عبثا بها، أو تهديدا لوجودها 
حتى احقاق احلق والعدالة«، معتبرا 
ان »الصراع يدور حاليا بني لبنان 
الذي نريده ولبن����ان الذي يريده 
اآلخرون  ب����ني لبنان البابا الراحل 
يوحنا بولس الثاني، ولبنان السيد 
علي اخلامنئي و بني لبنان البطريرك 
املاروني نص����راهلل صفير ومفتي 
الش����يخ محمد رشيد  اجلمهورية 
قباني والسيد محمد مهدي شمس 
الدين، ولبنان والية الفقيه، كما  بني 
لبنان املتمثل في النائب االس����بق 
مروان حمادة واالعالمية مي شدياق، 
ولبنان اللواء االسبق جميل السيد 

ورستم غزالي«.
ب����دوره، لف����ت رئي����س حزب 
اللبنانية« أمني اجلميل  »الكتائب 
الى أن »ثورة االرز نادت باحلرية 
والسيادة واالستقالل، وهي تناضل 
اليوم أيضا من أجل احلق واحلقيقة 

والعدالة«.
وأش����ار اجلميل ال����ى أن »أي 
مسؤول أو قيادي، سواء أكان دينيا 
أو مدنيا أو عسكريا، وسواء أكان 
رس����ميا أو حزبيا، ال ميلك وكالة 
ليقايض أو ليساوم على إجنازات 
اللبناني����ة وتضحياتها،  املقاومة 
السيما إجنازات ثورة األرز«، مشددا 
على أن »أي مس����ؤول أو قيادي ال 
ميلك حق التصرف بتراث الشهداء 
ودمائهم«. وشدد اجلميل على أن 
»مسيرتنا ستصل نحو هدفها ألنها 
مسيرة احلق والثوابت التاريخية، 
وكل ما هو غير ذلك باطل وزائف، 
وزائ����ل«. وق����ال: »إنن����ا االكثرية 
الشعبية والنيابية والدميوقراطية 
والشرعية واالستقاللية«، مشيرا 
ال����ى أن »االكثرية هي التي تنبثق 
م����ن إرادة الناس احل����رة والقادة 
األح����رار، ال تلك الت����ي تخرج من 

فوهات البنادق«.
الى ذل����ك كان الفت����ا حضور 
السابق محمد عبداحلميد  الوزير 
املهرج����ان وإلقاؤه كلمة  بيضون 
قوية مبضمونها السياسي املوجه 
الى الداخل واخلارج اذا قال »اليوم 
يقولون لنا هنالك انتقال س����لس 
للسلطة، تداول دس����توري وفقا 
للقواعد، فأنا أريد ان أذكر بشيئني 

س����وداء«، مش����يرا الى ان »فريق 
الرابع عشر من آذار أخطأ عدة مرات 
خاصة عندما اعتقد ان سورية اجرت 
مراجعة شاملة ملواقفها من لبنان«، 
مؤكدا انه »إذا كانت ممارسات سلطة 
الوصاية األولى أدت الى ثورة أرز، 
فمجرد بزوغ مالمح سلطة وصاية 
 ثانية فس����يؤدي الى ثورات أرز ال 
نهاية لها، حتى اقتالع املرض من 

أساسه هذه املرة«.
كما اعتبر انه حان الوقت لقيام 
دولة لبنانية فعلية، بسلطة واحدة، 
وس����الح واحد، من  خالل تطبيق 
الدولي، كما  قرارات مجلس األمن 
لترسيم حدود لبنان، بشكل واضح 
ونهائي وإلطالق املعتقلني واملفقودين 

في السجون السورية.
وأكد ان »وقت العدالة االجتماعية، 
وحتسني وتطوير وحتديث حياة 
الن����اس قد حان«، مش����يرا الى ان 
»عنوان املرحلة هو حرب كاملة على 
الفساد، بعد أن عاد شياطني فساد 
املرحلة املاضية، يطلون  برؤوسهم 

الوطني����ة، ألن هذا البلد ال يحكمه 
أحد مبفرده، ال ش����خص وال حزب 
وال طائفة مبفردها وإذا افترض أي 
شخص أو حزب أنه أصبح مبقدوره 
أن يحكم مبف����رده فليحاول لكنه 
يعيش وهما كبيرا«، مضيفا »نحن 
مددنا اليد في ذروة انتصارنا بعد 
انتخابات 2009 حتى بعد اجلرمية 
بحق بيروت في مايو 2008، مددنا 
اليد وقد يكون خطؤنا أننا في كل 
مرة مددناها بصدق« وختم احلريري 
بالتأكيد على انتقاله إلى املعارضة 
واضعا 3 مبادئ للسير في املرحلة 
املقبلة »أوال التزام الدستور، ثانيا 
االلتزام باحملكم����ة الدولية وثالثا 
التزام حماية احلياة العامة واخلاصة 

في لبنان من غلبة السالح«.
من جانبه، أك����د رئيس الهيئة 
اللبنانية  التنفيذية في »القوات« 
س����مير جعجع انه »ال تراجع في 
الثوابت او العزمية بسبب االنقالب 
األسود، الذي قام به  ذوو القمصان 
السود، والذي أفرز أكثرية وهمية 

أن الس����لطة هي آخر ما يستحق 
التنازل عن شيء من أجله«، واشار 
احلري����ري في الذكرى السادس����ة 
الغتي����ال والده رئي����س احلكومة 
الراحل رفيق احلريري في البيال 
الى انه »فاوضنا بصدق وأمانة من 
أجل مصلح����ة لبنان، إذ بنا نقابل 
بطلب االستسالم ال املصاحلة من 
قبل من ال يريدون حوارا ألنهم يرون 
أنفسهم أكبر من لبنان، فقلنا لهم اننا 
من مدرسة »ما حدى أكبر من بلدو«، 
وأنهوا ال� »س � س« ألنهم ال يريدون 
املصاحلة الشاملة«. وجدد احلريري 
»دفاعه عن احملكمة الدولية، رافضا 
التي وجه����ت لها بانها  االتهامات 
محكمة أميركية«، مشددا على أنها 
»ليست فرنسية وال إسرائيلية وهي 
ال تس����تهدف فريقا أو طائفة، إمنا 
متثل أعلى درجات العدالة اإلنسانية 
وس����تنزل القصاص فقط بالقتلة 
اإلرهابيني الذين استهدفوا قافلة من 
أبطالنا على رأسها رئيس احلكومة 
الراحل رفيق احلريري«. وأش����ار 
الى ان »هذه احملكمة وفق نظامها 
األساسي ستوجه التهمة إلى أفراد 
ولن تلقيها جذافا وعليها االستناد 
لألدلة والبراهني وعندها إذا أراد أحد 
أن يضع نفس����ه في خانة املتهمني 
فهذا خياره وطريق يختاره بنفسه«، 
مؤكدا »دعم احملكمة وقرارها وحكمها 
ولن نقول يوما ان التهمة موجهة 
إلى طائفة او حزب أو فئة«. ورفض 
احلريري ما يقال أن »احملكمة موجهة 
للطائفة الشيعية في لبنان«، داعيا 
في هذا السياق، الى عدم االستماع 
الى ما يقال ان هذه احملكمة موجهة 
ضد طائفتكم بل تبصروا الى اين 
يقودنا هذا القول«، مشيرا الى انه 
»لم نكن ولن نك����ون في معرض 
مواجهة مع هذه الطائفة أو أي طائفة 
من طوائف لبنان، وهذه هي مدرسة 
رفيق احلريري الوطنية والعربية 
واإلسالمية، مدرس����ة تعلو فوق 
الطوائف والطائفية«، موضحا ان 
»الطائفة الشيعية هي مدماك أساسي 
في البناء اللبناني وجميع اللبنانيني 
شركاؤها في بناء الدولة ومواجهة 
العدو االس����رائيلي ف����ي هوية كل 
لبناني حقيق جتتمع كل الطوائف 
وأي اتهام لطائف����ة هو اتهام لكل 
اللبنانيني«، ولفت احلريري إلى أنه 
»دخل املعترك السياسي فجأة ودون 
س����ابق إنذار، وفي بعض األحيان 
أصبت وفي أحيان أخرى أخطأت، 
وأصبت عندما نادي����ت بالوحدة 

بي������روت: بتص���في����ق آالف 
املش����اركني وبهتاف����ات آالف 
املناصرين اطلت قوى الرابع عشر 
من آذار مجتمعة في ذكرى اغتيال 
رئيس الوزراء الس����ابق الش����هيد 
رفيق احلريري من »البيال« امس 
بعد ان قررت اقامة اليوم الشعبي 
اجلماهيري احلاش����د ف����ي ذكرى 
انطالق ثورة االرز في الرابع عشر 

من آذار املقبل.
رئيس حكومة تصريف االعمال 
اراح  الدم س����عد احلريري  وولي 
الكثيرين في كلمة انقس����مت الى 
3 مح����اور وضعت النق����اط على 

احلروف.
احملور االول هو تقييم املرحلة 
املاضية بايجابياتها وس����لبياتها، 
والثان����ي هو التأكيد على الثوابت 
التي كلفت اللبنانيني دماء وشهداء، 
والثالث متثل في إطاللة على املرحلة 
الطريق اخلاصة  املقبلة وخارطة 

بها.
كذلك خرج احلريري عن صمته 
فيما يتعلق مببادرة ال� »س � س«، 
حيث أكد أنه »ال ع����ودة إلى هذه 
املبادرة«، ألنها كانت قائمة على فكرة 
واحدة أننا مستعدون للمشاركة في 
مؤمت����ر مصاحلة وطنية يتصالح 
فيه كل اللبنانيني ويتس����امح فيه 
كل اللبناني����ني، مؤمت����ر يعقد في 
الرياض برعاية امللك الس����عودي 
عبداهلل بن عبدالعزيز، وبحضور 
رئيس اجلمهورية ميشال سليمان 
والرئيس الس����وري بشار االسد، 
وعدد من الرؤساء العرب وقادتهم 
وبحضور اجلامعة العربية يؤدي 
إلى مس����امحة شاملة لكل املاضي، 
ومصاحلة اجلميع دون اس����تثناء 
وتس����امح اجلميع عن كل املاضي 
دون استثناء، لكي تصبح بعدها 
تداعيات القرار االتهامي مسؤولية 
وطنية جامعة، هذا هو أساس ال� 
»س � س« الذي كان في تفاصيله 
إعالء مصلحة الدولة على أراضيها«، 
متوجها الى »من لديهم التباس أو 
يحبون أن يكون لديهم التباس أنه 
وقع على التخلي عن احملكمة الدولية 
بالقول: لدي قلمان، قلم الصحافيني 
التويني وسمير  الراحالن جبران 
قصير«. وأضاف »أمامي عقدان عقد 
الوزير الراحل بيار اجلميل وعقد 
النائب الس����ابق وليد عيدو، فبأي 
من القلمني أوقع؟ وأي من العقدين 
أننا سنتنازل عن  أمزق؟ اعتقدوا 
كل شيء ألجل السلطة ونحن نرى 
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