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الحريري شّمر عن ساعديه: مستحيل أن ُيرفع سالح بوجه إرادة الشعب

الش����هداء  س����احة  غص����ت  بي����روت: 
ب� »تس����ونامي« من اللبنانيني القادمني من 
كل املدن واملناطق باالعالم البيضاء واحلمراء 
احلاضنة لالرزة اخلضراء، وتوصلت قوى 14 
آذار الى اثبات استمرارية حضورها الشعبي 
رغم فقدانه����ا بعض التحالف����ات رافعة ثالث 
الءات اخطرها اوالها: ال للسالح غير الشرعي، 
وثانيها ال اللغاء احملكم����ة الدولية وثالثها ال 

خلرق الدستور.
وأتت الذكرى هذا العام في ظروف سياسية 
غير تقليدية، بني اسقاط حكومة سعد احلريري 
بق����رار »انقالبي« كما تقول قوى 14 اذار، وبني 
تكليف جنيب ميقاتي بتشكيل احلكومة العتيدة، 
بأكثرية لقوى الثامن من اذار وفرها لها انضمام 
النائب وليد جنبالط ون����واب حزبه الى هذه 
القوى، لتغدو هي االكثرية، وهي الرافعة لشعار 

» ال للمحكمة الدولية«.

إجراءات أمنية

وقد اتخذت قيادتا اجليش واألمن الداخلي 
احتياطات امنية كثيفة حلماية املواكب املتوجهة 
الى بيروت، من احملافظات وخاصة من صيدا، 
واقليم احلروب وجبل لبنان اجلنوبي، والتي 
اعتمدت طريق الروش����ة � املنارة، وصوال الى 
س����احة االحتفال وسط بيروت جتنبا للمرور 
بطرق تواجد جمهور االكثرية اجلديدة، وبالذات 
حركة امل وحزب اهلل في احياء البسطة واخلندق 

العميق وزقاق البالط.
ولوحظ التزام الشعارات والهتافات بالوثيقة 
التي صدرت عن 14 آذار في فندق البريستول 
الداعية لدعم احملكمة الدولية باعتبارها سبيل 
الوصول الى العدالة مع التأكيد على استحالة 
التعايش مع س����الح حزب اهلل اال بعد وضعه 

في كنف السلطة الشرعية.
وعند احلادية عشرة من صباح امس انطلق 
حف����ل احياء ذكرى 14 آذار بأغان وطنية تلتها 
خطابات لشخصيات في املعارضة اجلديدة حيث 
بدأ الكالم امني عام قوى الرابع عش����ر من آذار 
فارس س����عيد والنائب السابق الياس عطاهلل 
والوزير غازي يوسف والنائبان بطرس حرب 
ودوري ش����معون قبل ان يخاطب قادة 14 آذار 

اجلهور العريض.
رئيس حكومة تصريف االعمال سعد احلريري 
استهل حديثه بعد خلع سترته والتشمير عن 
س����اعديه »بالعامية مع صبايا لبنان وشباب 
لبنان«، بالقول: »نحن الشباب، نحن اللبنانيني 
واللبنانيات، نريد أن نتنفس. نريد أن نتكلم. 
نري����د أن نرفع صوتنا. جئت أس����ألكم، أنتم، 
كل واحد وواحدة منكم، أنتم املرجعية األولى 
واألخيرة، أنتم 14 آذار، أنتم ثورة األرز. جئت 
ألسألكم وأسمع جوابكم، أريد أن يسمع العالم 
كله جوابكم: هل تقبلون بوصاية السالح؟ هل 
تقبلون بوصاية السالح وأن يكون بأيدي أحد 
غير الدولة؟ هل تقبلون بتشكيل حكومة تأتي 
بوصاية السالح، لتكرس وصاية السالح على 
حياتنا الوطنية؟ هل تقبلون أن تتشكل حكومة 

بكار، وسعدنايل والشويفات وبيصور، وعني 
الرمانة وعاليه وطرابلس وعكار«، وتابع: »نعم 
إسرائيل أيضا تريد ان يسقط السالح، بالفساد 
واملمنوعات وبالبلطجة... نعم إسرائيل أيضا 
تريد أن يسقط السالح من قمة الدفاع عن لبنان 
إلى حفرة االنتشار بالشوارع والزواريب، ومن 
جنة حماية أرض لبنان وأهل لبنان إلى جحيم 
ضرب الش����راكة اللبنانية والوحدة الوطنية 

والدستور والدميوقراطية«.

لن ننسى رفيق الحريري

وختم احلريري كلمته باإلش����ارة إلى أنه 
»من املستحيل ألحد منا أن يقبل للبنان أن يقع 
حتت أي وصاية مجددا، سواء كانت وصاية من 
اخلارج، أو وصاية السالح من الداخل حلساب 
اخلارج«، كما أكد أنه »من املستحيل أن ننسى 
حلم رفيق احلريري به����ذا البلد، وأن نتخلى 
عن طموحاتنا التي أثبتنا ألف مرة للعالم أننا 
قادرون على حتقيقها، وقادرون أن جنعل من 
هذا البلد جوه����رة للمنطقة ومنوذجا للعالم، 
منوذج العيش الواحد بني املسيحيني واملسلمني، 
ومنوذجا حلرية الرأي وحرية اإلميان وحرية 
اإلنتاج وحرية التعليم، وحرية الثقافة وحرية 
الفن وحرية احلياة، مستحيل أن نتخلى عن 
حريتنا وعروبتنا، وع����ن احلقيقة والعدالة، 
مستحيل وألف مستحيل أن نتخلى عن لبنان. 

عاش لبنان، عاش لبنان، عاش لبنان«.
واثناء كلمت����ه رأى رئيس حزب »الكتائب 
اللبنانية« أمني اجلميل، أنه »من املفترض أن 
تكون ساحة »الشهداء« ساحة لكل لبنان وكل 
اللبنانيني«، الفتا الى أن »احلرية لم تتحقق من 
دون انسحاب اجليش السوري وسقوط نظام 
الوصاية«، مشددا على أن »الوحدة الوطنية لن 

مهمتها إلغاء عالقة لبنان باحملكمة الدولية؟ هل 
تقبلون أن تشكل حكومة تكون مهمتها محاولة 
شطب احملكمة الدولية من الوجود؟ هل تقبلون 
حكوم����ة توقف التمويل عن احملكمة الدولية؟ 
أنتم 14 آذار، أنت����م ثوار األرز، هل تقبلون أن 
يتس����لم قرار لبنان احلر السيد املستقل أحد 

غير الدولة اللبنانية؟«.
وتابع احلريري متوجها إلى احلش����ود في 
ساحة احلرية: »لقد سمعتموهم يقولون مرة 
جديدة، يقولون لكم مستحيل، ولكن ذلك ال ينفع، 
ألنكم أنتم، منذ أن استش����هد رفيق احلريري، 
ومنذ أن التقينا في هذه الساحة منذ 6 سنوات، 
وباألعالم اللبنانية نفس����ها، تعرفون أنه إذا 
أردمت، ال يوجد مس����تحيل«، وإذ ذكر بأن »ما 
كان مس����تحيال منذ 6 سنوات حتقق«، أضاف 
احلريري: »الذين يقولون لنا إنه مستحيل اليوم، 
س����يتحقق بإذن اهلل«، وسأل: ملاذا مستحيل، 
نحن ماذا نطلب؟ نحن نطلب دولة وهذا ليس 
مستحيال«، موضحا: »نحن نطلب دولة ال يحمل 
غيرها الس����الح. وهذا ليس مس����تحيال، نحن 
نطل����ب دولة ال يوجد فيها مواطن درجة أولى 
يحمل سالحه ليستعمله عندما يخطر في باله، 
ومواط����ن درجة ثانية يضع ي����ده على قلبه، 
وقلبه على أوالده، وأوالده على سفر، والسفر 

مشروعه ومستقبله الوحيد«. 
وأردف احلريري قائال: »ليس مس����تحيال 
أبدا، نحن نطلب دولة فيها جيش واحد قوي، 
يقف في وجه العدو اإلسرائيلي، والشعب كله 
معه، وال نطلب دولة فيها جيش خارج اجليش، 
وخارج الدولة، وخارج القانون، بحجة العدو 
اإلس����رائيلي، ومن وقت آلخر يوجه س����الحه 
نحو الشعب«، وأضاف: نحن نطلب دولة فيها 
دس����تور يحترمه اجلميع، وال يدوسه أحد كل 

ساعة ألن لديه سالحا، دولة فيها قانون يطبق 
على اجلميع، وال يخرقه أحد يحمل س����الحا، 

وهذا ليس مستحيال أبدا«. 
في املقابل شدد احلريري على أن »املستحيل 
هو أن يبقى الس����الح لعبة ترمى على أوالدنا 
لتنفجر في وجوههم، أن يبقى السالح مرفوعا 
في وجه إرادة الشعب الدميوقراطية وفي وجه 
احل����ق وفي وجه احلقيقة«، الفتا كذلك إلى أن 
»املستحيل أن يبقى شخص واحد 20 سنة في 
املوقع نفسه بالس����لطة، ويعطينا دروسا في 
تداول السلطة، فقط ألنه كلما فكر شخص في أن 
يترشح ضده يخرج السالح إلى الشوارع وعلى 
السطوح«، مشددا على أن »املستحيل أيضا أن 
يق����ف أمامكم نائب ويتعهد لكم بأن يدافع عن 
احملكمة وعن الطائف وعن الدميوقراطية، وأن 

ينق����ل صوتكم بأمانة، ثم يقول إنه أجبر على 
عمل العكس متاما ألنه جاء من قال له السالح 

سيأكل البلد، ويأكل أوالده وأوالدكم«. 
وتابع احلريري في السياق عينه مؤكدا أن 
»املستحيل أن يستطيعوا االستمرار كلما قال 
أحد كلمة، يقولون عنه إنه خائن إس����رائيلي، 
ويقولون إننا نحن جميعنا خونة إسرائيليون، 
وإن شهداءنا إسرائيليون.. وقتلتهم إسرائيل 
»واآلن عملت محكمة... إسرائيلية««، وأضاف 
احلريري )ردا على اإلعالنات التي عممها حزب 
اهلل على الطرقات في مقابل إعالنات 14 آذار(: 
»نعم إسرائيل أيضا تريد ان يسقط السالح، فهي 
تريد أن يدار هذا السالح على بيروت واجلبل 
وعلى كل لبنان، مثلما حدث في 7 مايو، وتريد 
أن يدار هذا السالح على برج أبو حيدر وعائشة 

تتعزز إال بانسحاب كل السالح غير الشرعي«، 
معتبرا أنه »لم يبق إال سالح واحد هو سالح 
اجليش واملؤسسات االمنية اللبنانية«، مشيرا 
الى أننا »نطرح ش����عار السالح من أجل إنقاذ 

لبنان«.
وسأل اجلميل »ما هي وظيفة السالح غير 
الشرعي«، مشيرا الى أنهم »استعملوا السالح من 
أجل املقاومة ومن ثم من أجل إقامة دويلة داخل 
الدولة ومن ثم استعملوه إلخافتكم ومن ثم من 
أجل االنقالب وإسقاط احلكومة وتشكيل حكومة 
تتناقض مع مصالح لبنان العليا«، مشددا على 
أنهم »يريدون حتويل لبنان من دولة القانون 

لدولة تواجه كل القوانني الدولية«.
 ب����دوره أكد رئيس الهيئ����ة التنفيذية في 
»القوات اللبنانية« س����مير جعج����ع »أننا لم 
نعط احدا وكالة للدفاع عنا، وال نريد من احد 
الدفاع عنا،  ال نرضى عن اجليش اللبناني بديال، 
وال نريد اال الدولة اللبنانية أما«، معتبرا أنه 
»إذا كانت املسألة مسألة خيار مقاومة فعلية، 
وعزة وطنية، وكرامة، فهذه كلها ميزات الشعب 
اللبنان����ي  بأكمله،  فال يزاي����دن أحد على أحد، 
ولنترك الدولة تترجم خيار املقاومة من خالل 

مؤسساتها الشرعية«. 
واذ أش����ار الى ان »املسألة في احلقيقة هي 
تلط، للمتلط����ني وراء خيار املقاومة، للتحكم 
بالبالد والعباد،  وتصدير الثورة، وخدمة مشاريع 
اجلمهورية اإلسالمية في ايران«، قال جعجع 
 »نعم للدولة وحدها تقاوم عن جميع اللبنانيني 
 ال للتحكم بالبالد والعباد، ال لتصدير الثورة  
ال لتس����خير ش����عب لبنان في خدمة مشاريع 

ايران«. 

لن نقبل التطاول على الحق

جعجع، وف���ي خطاب ألقاه ف���ي الذكرى 
السادس���ة لث���ورة 14 آذار 2005، وجه حتية 
الى جميع الشهداء، فقال لهم »تأكدوا أننا لن 
نفرط بنقطة من دمكم، وال بذرة من حقكم.  لن 
ندعهم يغتالونكم مرتني،   لن نفرط باحملكمة 
الدولية، مهما كان الثمن.  لن نقبل التطاول على 
احلق واحلقيقة.  لن نقبل باسقاط العدالة.  لن 
نقبل باستمرار التسيب بعد اآلن«، الفتا الى »ان 
احملكمة الدولية تتعرض، منذ قيامها، ألعنف 
الهجمات وأشنعها، حتى قبل أن يظهر شيء 
من  نتاجها، في محاولة يائسة لوقف عملها، 
وضرب أحكامها وهدر حقنا«، واعدا الشهداء 
بأنه »عهد علينا، أن نواجه تلك احلمالت كلها، 
عهد علينا أال نقايض ابدا، عهد علينا اإلصرار 
على احلقيقة  حتى إحقاق احلق«.  واذ اعتبر 
ان هذا التجمع اليوم »ليس ملجرد الذكرى، بل 
لالنطالق من جديد.  فال حياة لنا من دون دولة.  
وال دولة بوجود الدويلة«، أعلن جعجع أنها 
»ثورة أرز ثانية، ال ترتاح، وال تستكني، حتى 
زوال الدويلة وقيام  الدولة. فال يعتبرن أحد 
ان هذا مستحيل، وال يغينب عن بالكم حلظة 
بأنه:  »على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وبأنه 

تصغر في عني العظيم العظائم« .  

»14 آذار« أثبتت حضورها الشعبي مجدداً.. وساحة الشهداء غصّت بتسونامي جماهيري

جعجع يعلن ثورة األرز 2 بوجه السالح: ال نرضى عن الجيش اللبناني بديالً ولن نرتاح حتى تقوم الدولة
الجميّل: اس�تعملوا الس�الح من أجل المقاومة ومن ثم إلقامة دويلتهم وث�م إلخافتكم وثم لالنقالب

سمير جعجعأمني اجلميل

)محمود الطويل(جماهير غفيرة من 14 آذار احتشدت الحياء ذكرى انطالقتها احلريري يفك ربطة عنقه خالل مخاطبة شباب وشابات لبنان

لبنانيون دروز واشتراكيون شاركوا في احلشد إحدى الالفتات التي رفعت في ساحة الشهداء 

بيروت � خلدون قواص
وّجه عريف احلف���ل حتية ملفتي اجلمهورية 
اللبنانية الشيخ محمد خالد والصحيح هو محمد 
رشيد قباني، كما وجه حتية للبطريرك املاروني 

مار نصراهلل بطرس صفير.
رفعت األعالم اللبنانية واألحزاب املنضوية في 
14 آذار والفتات لشعارات متحورت حول رفض السالح 

والعنف.
توزيع قبعات بيضاء مكتوب عليها ال للغدر، 

ال للخيانة، ال للسالح.
شارك علماء دين من الطائفة السنية بشكل كثيف 

ومن الطائفة الشيعية بشكل رمزي.
بثت األغاني احلماسية والوطنية في ساحة 

احلرية.
وزع��ت بطاقات خاص��ة لإلعالميني لتس��هيل 

عملهم.
الشخصيات السياسية التي حضرت للمشاركة 
زارت أوال ضريحا لقراءة الفاحتة من قبل املسلمني 

والدعاء من قبل املسيحيني.
وجود صور عمالقة لس��عد احلريري وس��مير 

جعجع.
قوارب أتت من جونية الى بيروت رافعة أعالم 

»القوات اللبنانية«.
مش��اركة دروز بيروت ورفعه��م أعالم احلزب 
التقدمي االشتراكي، إضافة الى علم املوحدين الدروز 

احلماسي االلوان.
رفعت وف���ود درزية يافطة تقول: منحبك يا 

وليد.. وعن 14 آذار ما منحيد.
طلب املنظمون من املشاركني نزع جميع األعالم 
واإلبقاء على رف��ع العلم اللبناني ووزع عليهم أعالم 

لبنانية فقط.
بعض اللبنانيني حملوا العلم السعودي.

وزعت املياه واحللوى على املشاركني.

لوحظ وجود عناصر االنضباط من قبل جميع 
قوى 14 آذار ينس���قون فيما بينهم لعدم وقوع اي 
حادث وتداركه فورا لعدم استغالله والتنسيق مع 

القوى األمنية املوجلة بحماية املشاركني.
وضعت باصات بتصرف املواطنني إليصالهم الى 

ساحة احلرية.
أبناء الطريق اجلديدة وعائشة بكار في بيروت 

كانوا أكثر املشاركني من أبناء العاصمة.
نفذ الطيران احلربي اإلس��رائيلي منذ العاشرة 
صباحا غارات وهمية وبشكل مكثف في أجواء مناطق 
النبطية، إقليم التف��اح، مرجعيون، اخليام والعرقوب 

وعلى علو متوس��ط بالتزامن مع نزول املواطنني الى 
ساحة احلرية.

ذكرت إذاعة »لبنان احلر« ان مش���اركني في 
ذكرى ال� 14 من آذار تعرض���وا العتداء عبر رمي 
باصاتهم باحلجارة« في بعبدا و»توقيف س���يارة 
عضو »كتلة الق���وات اللبنانية« النائب ش���انت 

جاجننيان عند حاجز بعبدا«.
ذكرت إذاعة »صوت لبن��ان � احلرية والكرامة« 
انه مت االعتداءفي طريق املطار على بعض املناصرين 
الذين يستقلون احلافالت للمشاركة في 13 آذار، كما 

مت رمي احلجارة عليهم.
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