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ذكرى استشهاد الحريري الخامسة .. استمرارية وخطاب تهدوي

الحريري لجماهير 14فبراير: خرجنا من القمقم ولن نعود إليه
أكد في ذكرى استشهاد والده أن زيارته لسورية كانت جزءاً من نافذة كبرى فتحها خادم الحرمين

بيروت ـ عمر حبنجر
كما في السنوات السابقة، غصت ساحة الشهداء والشوارع احمليطة 
بها، باالمواج البشرية التي تدفقت عليها من مختلف املناطق اللبنانية، 
فيما حبس الزحام اآلالف اآلتية من املناطق على ابواب بيروت مبختلف 
مداخلها، مبا في ذلك املداخل البحرية التي أتاها ش���ماليون بواسطة 

الزوارق البحرية.
وحاولت القوى العسكرية واالمنية التي فرزت من اجل هذه املناسبة، 
تس���هيل عمليات العبور الى س���احة الضريح، حي���ث يرقد الرئيس 
الش���هيد ومرافقوه الذين س���قطوا معه في مثل هذا اليوم قبل خمس 

سنوات مضت.
وقبل دقيقة الصمت على أرواح ضحايا »االثيوبية«، كان النش���يد 
الوطني اللبناني ال���ذي رددته اجلماهير خل���ف كوكبة من املطربني 
الذين اغنوا احلفل بأغنياتهم الوطنية، اغنيات فيروز ووديع الصافي 

وعبدالكرمي الشعار.
املشهد اجلماهيري لم يختلف عن الس���نوات السابقة، لقد عبرت 

الناس عن ذاتها.
االفتتاح كان بقسم جبران تويني، الذي التحق بقافلة الشهداء: أقسم 
باهلل العظيم ان نبقى موحدين مس���لمني ومسيحيني الى أبد اآلبدين، 

حفاظا على لبنان العظيم.
وتولى الصحافي جورج بكاس���يني التعري���ف باملتحدثني، وكان 
اولهم الرئيس امني اجلميل، الذي كان جنله بيار ضمن قافلة ش���هداء 
االس���تقالل الثاني، وتاله رئيس احلكومة الس���ابق فؤاد السنيورة، 
فالدكتور س���مير جعجع، وكانت كلمة رئيس مجلس الوزراء س���عد 

احلريري مسك اخلتام.
وقبل ان يعتلي احلريري املنصة، وفي نفس اللحظة التي فجر فيها 
موكب الرئيس احلريري قبل خمس س���نوات، أي في الساعة 12.55، 
انطلقت أجراس الكنائس في الوسط التجاري بالتزامن مع االذان من 
مس���اجد الوسط، ثم كانت اضاءة الش���علة الضخمة في منطقة سان 
جورج، حيث وق���ع االنفجار الكبير، وس���ط دقيقة صمت تام غطت 

أرجاء املكان.

الحريري: خرجنا من القمقم

وفي كلمته، اكد الرئيس سعد احلريري التمسك باملناصفة في احلكم 
والسلطة بني املسلمني واملسيحيني، وان شعار لبنان أوال سيبقى شعارنا 
في كل املراحل، وانه أمني على الشروع ببناء عالقات بني سورية ولبنان 
على أساس استقالل الدولتني، وقال: ليس سرا ان زيارة دمشق كانت 
جزءا من نافذة كبرى فتحها خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز، وقد خرجنا من القمقم.
ومضى مخاطبا اللبنانيني: قبل خمس سنوات نزلتم الى هذه الساحة 
لتقولوا ان املارد الذي ظن القاتل انه تخلص منه قد خرج من القمقم، 
وهذا املارد الذي هو الش���عب اللبناني لن يرضى بعد اليوم بأن يعود 

بالسالح وسيستمر هذا االعتراض.

أفضل العالقات مع سورية

وعن العالقة مع س����ورية قال اجلميل نحن مع قيام افضل العالقات 
بني لبنان وسورية، وهذا النهج واظبنا عليه منذ سنوات، ونحن ندعم 
الرئيس س����عد احلريري في كل اخلطوات لتحسني هذه العالقات، ولنا 
م����لء الثقة بأنه لن يق����دم اال على ما فيه مصلح����ة لبنان، وطالب في 
املقابل بخطوات س����ورية محددة بالزمن ملعاجلة امللفات العالقة، ولنا 
في التجارب السابقة مع سورية خير دليل على احقية مخاوفنا، فنحن 
نريد افضل العالقات وفي الوقت نفسه نريد من سورية ان تقتنع بأن 

لبنان ذا سيادة وانه دولة حرية سيدة مستقلة.
واقترح ان يكون املؤمتر الوطني للحوار مناسبة ليس لبت استراجتية 
الدفاع بل الجراء مصاحلة فعلية تطرح عمق مشكلة لبنان، الن التسويات 
الظرفية والتأجيل لن يؤديا اال الى الشلل على مستوى الدولة، فاملطلوب 
مصارحة بالعمق وطرح كل املخاوف لبلورة االسس التي تشكل املعبر 

احلقيقي لبناء الدولة وحل كل مشاكلنا.
ودعا لتكون مناسبة اللقاء في الس����نة القادمة تضم كل اللبنانيني 
وتض����م كل الطوائف بعد هذه املصارحة التي تقوم على اس����س ثابتة 

وواضحة.
بعد اجلميل حتدث رئيس احلكومة السابق فؤاد السنيورة واستهلها 
باستذكار جميع الشهداء واشاد باحلضور احلاشد من كل املناطق اللبنانية 
وقال ظنوا انهم يستطيعون باغتيال رفيق احلريري ان يقتلوا لبنان، 
لكن انتم قلتم ال للقتلة ونعم للوحدة، وانتم صنعتم اس����تقالل لبنان، 
وباذن اهلل انتم ستحققون سيادته والعبور الى الدولة، ونحن مستمرون 
على هذه الدرب، وصرختم انتم: »يا سامعني الصوت اسمعوا لبنان حر 
عربي دميوقراطي راغب في احلوار والتنوع والتسامح واالعتدال وقبول 

اآلخر ومقاوم لالحتالل«.

إسرائيل عدونا

واك����د انه انطالقا م����ن عروبتنا التي اخترناه����ا بقناعتنا وارادتنا، 
نعرف ان عدونا هو اسرائيل الذي اغتصب فلسطني وشرد الفلسطينيني 
ويرفض االعتراف باحلقوق، ونحن نتمسك باملبادرة العربية ونرفض 

التوطني.
وقال: ايدينا ممدودة واطلقنا وشاركنا في مقاومة اسرائيل، وسنقوم 
وبقلب رجل واحد بالتصدي اذا اعتدى علينا االسرائيلي، لكن ال يجب 

اعطاء الذريعة السرائيل باالعتداء علينا.
واضاف: ال حل اال بحكم القانون وبسط سيادة وسلطة الدولة على 

كامل االراضي، ونرفض حكم امليليشيات.
وطالب االخوة العرب باحترام س����يادتنا واستقاللنا واضاف نحن 
نبادله����م احلب واالحترام والتقدير وال نريد التدخل في ش����ؤونهم او 
نكون مصدر ازعاج لهم، لكن نريد منهم احترام خصوصياتنا، ويربطنا 

مع س����ورية التاريخ واجلغرافيا واحلاضر واملستقبل ونريد منهم ان 
يحترموا هذا النموذج اللبناني.

نتمنى ان نكون قد دخلنا مرحلة جديدة من االعتراف املتبادل بالسيادة 
واالستقالل، لبنان السيد املستقل هو قوة للعرب ولسورية.

جعجع: لبنان إلى أبد اآلبدين

بدوره، استهل رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع كلمته بالقول: 
»اذا رأيت االرز ميد يده، فال تظنن ان االرز يساوم«، وشدد علي ان ثورة 
االرز مستمرة، على الرغم من كل شيء مستمرة، من اجل اوالدكم واوالدنا 

مستمرة، من اجل لبنان قوي ساطع نهائي مستمرة.
ارادوا اس����قاط ثورة االرز، لكن االرز ال يس����قط، واحلرية ال تهوي، 

ولبنان الى ابد اآلبدين آمن.
وتابع: قولوا لهم: ه����ا هي هنا، الهيئة الوطني����ة العليا احلقيقية، 
للش����راكة، والوحدة الوطنية الفعلية في لبنان، ها هي ساحة احلرية 
الفعلية، التي تتغنون بها كل يوم، ها هي هنا املقاومة اللبنانية الوطنية 

الفعلية التي تتكلمون عنها كل ساعة.
واعتبر ان مسؤولية حماية لبنان تفترض ان يكون املسؤولون عنها 
مس����ؤولني امام الش����عب والوطن، فال يتصرفون بغير ما متليه عليهم 
املصلحة الوطنية العليا، وال يج����رون اللبنانيني الى آتون من احلديد 

والنار، دفاعا عن ملف اقليمي من هنا او نووي من هناك.

دعوة اآلخرين إلى موقف وطني شجاع

ان واجبنا الوطني يحتم علينا مصارحة اللبنانيني بالقول: ان بقاء 
اي س����الح خارج مؤسس����ات الدولة اللبنانية بات يشكل عبئا ال قدرة 
للبنان واللبنانيني على حتمله، وهو ما قد يستجلب اعتداءات خارجية 
واس����تدراجا للبنان، ودعا قادة الفريق اآلخر التخاذ قرار وطني شجاع 
يقضي باملوافقة على وضع امكاناتهم العسكرية بتصرف الدولة اللبنانية، 
وقرار السلم واحلرب في مجلس الوزراء من دون سواه، فهذا هو السبيل 
الوحي����د للنأي بلبنان عن جتاذبات املنطقة وتداعيات هزاتها احملتملة 

ولتجنيب شعبنا املزيد من الدماء والدموع واملآسي.
ورفض جعجع املساومة على احملكمة، وقال: لن نقبل تشويشا على 
عمل احملكمة، ولن نس����كت على اي محاولة لقتلها واغتيالها، احملكمة 
وجدت لتحكم وستحكم، وجدد املوقف منها قائال: سنقبل احكام احملكمة 

مهما كانت.

ال لحكومة الشلل الوطني

واكد لرئيس اجلمهورية ميش����ال سليمان والرئيس سعد احلريري 
كلنا وراءكم لعدم ترك لبنان ينزلق الى الشلل واملوت البطيء، لقد كانت 
حكوم����ة الوفاق الوطني حتديا كبيرا منذ اليوم االول، ولم تزل، وانتم 
ونحن مستمرون في قبوله، لكن ال تدعوا البعض يحول هذه احلكومة 

من حكومة وفاق وطني الى حكومة شلل وطني.

الى القمقم، فشعب لبنان املارد نزل في 14 آذار 2005 الى هذه الساحة 
ليقول ان وطننا لن يعود ساحة وان دميوقراطيتنا لن تبقى مباحة، 
وان مستقبلنا نصنعه بأيدينا وحريتنا وقرارنا، ليبقى لبنان رسالة 
الشرق الى العالم، وان العبور الى الدولة في لبنان عهد قطعناه ع لى 

أنفسنا وشهدائنا وجميع اللبنانيني.
وأضاف: أنتم صنعتم 14 آذار، فكل واحدة وواحد منكم هو 14 آذار 
وأنتم القيادة الفعلية واحلقيقي���ة ل� 14 آذار، وها أنتم هنا اليوم كما 
في كل سنة لتقولوا كما في كل سنة، هذه هي 14 آذار ومشهد 14 آذار، 
فاللبنانيون مسيحيني ومس���يحيات ومسلمني ومسلمات مجتمعون 
وموح���دون دفاعا عن لبنان كل لبنان. أيها اللبنانيون واللبنانيات ال 
أقف أمامكم رئيسا ملجلس الوزراء بل أقف معكم وبينكم واحدا منكم، 
فأنا لم أختر رفيق احلريري والدا لي، فأنا س���عد رفيق احلريري مّن 
اهلل علي بهذا الشرف، اما أنتم فاخترمت مبلء إرادتكم رفيق احلريري 
ومس���يرته واخترمت الدفاع عن ش���هادة رفيق احلريري وكل شهداء 

ثورة االرز.
ولفت الى ان »سبيلنا الوحيد للدفاع عن لبنان هو وحدتنا الوطنية، 
فاآلن ال سبيل لنا لذلك اال الوحدة الوطنية، بهذه الروح نواجه املرحلة 
املقبلة ومند االيدي للتعاون في سبيل بسط الدولة والقانون، وبهذه 
الروح وضعنا لبنان على خارطة املصاحلات العربية، وليس سرا أني 
شخصيا شريك في اعداد هذه اخلريطة، وذهابي الى دمشق كان جزءا 
من نافذة فتحها خادم احلرمني الشريفني، وأعطت نتائجها في اكثر من 

ساحة واني أمني على ابقاء فتح هذه النافذة مع سورية«.

الرئيس الجميل: تحية للشهيد

وقبل احلريري كان الرئيس أمني اجلميل اول املتحدثني وحيا روح 
الش����هيد احلريري وتعهد باملضي في مسيرة النضال التي سار عليها 

هو وجميع الشهداء.
واكد اجلميل ان اغتيال الرئيس رفيق احلريري لم يكن يس����تهدف 
ش����خصه »بل كان القصد منه ضرب وحدة لبنان. ولنتذكر اللقاء الذي 
جمعنا في البريس����تول قبل اشهر من استش����هاده لنعلن معا متسكنا 
بلبنان الواحد املوحد احلر والسيد واملستقل، فاعتبر هذا اللقاء النداء 
السيادي اجلامع االول من اجل احلرية والكرامة وكان حتديا كبيرا، ثم 

جاء اغتيال احلريري الزلزال اجلواب االول ع لى هذا النداء«.
وأكد ان النزول في هذه الذكرى لنؤكد على ثباتنا وان اي تغييرات 
داخلية أو خارجية ال تغير في عزميتنا للمضي في تعزيز االس����تقالل 
وبناء الدولة واجناز الس����يادة. والبد من خلق ديناميكية جديدة تعيد 

اإلميان إلى النفوس القلقة.
واكد ان السيادة هي ان يكون لبنان بأسره بعهدة السلطة الشرعية 
املنتخبة دميوقراطيا، واال يكون على ارض لبنان س����الحا غير السالح 
الشرعي، والسيادة تعني احتكار الدولة للقرارات الشرعية واولها قرار 
احلرب والسلم، ومن هذا كان اعتراضنا على بند البيان الوزاري املتعلق 

سعد الحريري محييا حشود اللبنانيين التي احتشدت في ساحة الشهداء 
أمس إلحياء ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري             )محمود الطويل(

السنيورة: ندعم المقاومة وسنجهد لعدم منح إسرائيل ذريعة لتدمير وطننا
الجميل: ندعو ألطيب العالقات مع سورية ونطالبها بالبت في الملفات العالقة

جعجع: نطالب قادة الفريق اآلخر بوضع إمكاناتهم العسكرية تحت تصرف الدولة
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 شعارات جديدة: صور خادم احلرمني والعلم التركي أمران جديدان على 
مستوى الشعارات والصور التي برزت في املناسبة، فقد ارتفعت صور 
خلادم احلرمني الش����ريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، كما ظهر العلم 
التركي بني االعالم الوطنية واحلزبي����ة الكثيرة التي خفقت في اجواء 
الساحة، وقالت سيدة تركية كانت ترفع علم بلدها، انها جاءت خصوصا 
الى بيروت لتشارك بهذه املناسبة، ألنها تأثرت باغتيال الرئيس الشهيد 

الذي تسمع به وال تعرفه.
 دقيقة صمت على أرواح ضحايا اإلثيوبية: كانت بادرة الفتة دعوة اآلالف احملتشدة 
في الس��احة، ال��ى الوقوف دقيقة صمت حدادا عل��ى أرواح ضحايا الطائرة 
االثيوبية املنكوب��ة، وبينهم 54 مواطنا لبنانيا غالبيتهم من اجلنوب العاملني 

في القارة االفريقية.
 مشاركة اشتراكية: رفعت سيدات من احلزب التقدمي االشتراكي يرتدين 
»تي ش����يرت« احمر اللون وعليه شعار احلزب وصورة وليد جنبالط، 
يافطات كتب عليها »إلى أين؟ منحبك يا وليد لكن عن 14 آذار ما منحيد«، 
ويافطة اخرى للسيدات االش����تراكيات تقول: »بدنا نحكي عاملكشوف، 

وصاية ما بدنا نشوف« بتوقيع أهل اجلبل.
 بالونات حزبية: أطلقت آالف البالونات بألوان علم »القوات اللبنانية« عندما 

شرع جعجع في إلقاء كلمته.
 مشاركة وجدانية: لم تظهر مشاركة سياسية مباشرة من جانب أحزاب 
قوى 8 آذار، رغم حديثها عن امكانية املشاركة، وقال طالل ارسالن ردا 

على سؤال انه يشارك وجدانيا.
 حجم احلشد: اختلفت التقديرات حول احلجم البشري لالحتفال كالعادة، 
لكن توجي��ه التحية من جانب عريف االحتفال جورج بكاس��يني مرفقه مع 
»مليون ش��كر«، للمشاركني في اخلتام أعطى االنطباع بأن منظمي االحتفال 

يقدرون العدد مبليون مواطن.
 دورات مياه ومطاعم: زود املنظمون املكان مبشارب للماء ومطاعم للوجبات 

السريعة ودورات مياه نقالة.
 عيد العشاق: حمل البعض صورا للرئيس الشهيد داخل اطار قلب باللون 

األحمر، مبناسبة عيد العشاق سان ڤالنتاين الذي صادف يوم امس.

لقطات

ذكرى استشهاد الحريري الخامسة .. استمرارية وخطاب تهدوي

نازك الحريري لـ »رفيق القلب«: سنحافظ على إرثك .. لبنان الحُر المستقل
كشفت عن جائزة لألمم المتحدة تحمل أسم الرئيس الشهيد 

املستش����ار  روى  بي����روت: 
الش����هيد  االعالم����ي للرئيس 
هاني حمود وألول مرة ل� »صوت 
لبنان« وقائ����ع اليوم األخير قبل 
استشهاد الرئيس رفيق احلريري، 
وقال: اتصل بي السابعة صباحا 
وس����ألني: هل فيقتك )أيقظتك(؟ 
وأض����اف: بعدك نامي؟ ففهمت انه 
يريدني عنده في قريطم، فوصلت 
اليه نحو الثامنة، ووجدته مرتديا 
كل ثيابه، على غير عادته في هذا 
العنق، وهو  الوقت، حتى رابطة 
عادة ال يضع رابطة العنق اال في 
آخر حلظة، فقلت له خير ان شاء 
اهلل، فأجابني: لم أمن، كنت منزعجا، 
فسألته ما الذي يزعجك؟ فأجاب: 

الذي يزعجك انت.
وأضاف حم����ود: وقتها كانت 
املرحلة السياسية شديدة التوتر، 
فترة يغمرها الشعور بأن انفجارا ما 
سيحصل، وهو لم يكن يتقبل فكرة 
انه هو شخصيا ميكن ان يتعرض 
ألمر ما، رغم محاولة اغتيال النائب 
مروان حمادة الذي جنا بأعجوبة، 
والتي عاشها الرئيس الراحل بشكل 
حميم وقاس للغاي����ة، ابتداء من 
حلظة تبلغه خبر محاولة االغتيال 

وهو في باريس.
في ذلك اليوم كان مجلس النواب 
يناقش قانون االنتخابات، ولهذا 
السبب عاد الرئيس احلريري من 
باريس، وهذا ايضا ما جعل القاتل 
يعرف سلفا خطة سيره في ذلك 
النهار. وبع����د مراجعة الصحف، 
نزلنا الى مكتبه، وكان عنده ابن 
خالته م.أم����ني حجازي، فحاولت 
استغالل الفرصة وانسحبت ألذهب 
الى اجلري����دة، لكنه أصّر على ان 
أبقى، ثم مازحني بسؤال: من تظن 
أكبر بالعمر انا أم أمني؟ فقلت له: ال 
ادري انتما متقاربان، فأجاب: أمني 
أصغر مني بسنة وكم شهر، لكن 
بشرفك مش انا مبني اصغر منو، 
ثم ضحك ضحكة عريضة، وكانت 

آخر صورة تركها لي.
وقال هاني حم����ود: كثيرون 
أصروا على الرئيس احلريري اال 
يعود ف����ي تلك اآلونة الى بيروت 
وخصوصا السيدة نازك، لكن كان 
هناك نوع من القدرية لديه، وهو 
مقتنع بأنه لن يصيبنا اال ما كتب 
اهلل لنا، كما انه كان يرى انه لن 
يس����تهدف، وكان مهتما باجللسة 
النيابية التي ستبحث في قانون 
انتخابي مصيري، وقد ابلغنا قبل 
حتركه انه سيعود الى باريس بعد 
اجللسة لالحتفال بعيد ميالد ابنته 
هند التي يحبها. الساعة الواحدة 
اال خمس دقائق، قال حمود: كنت 

في مكتبي بصحيفة »املستقبل«، 
قبل االنفجار بعشر دقائق، تلقيت 
اتصاالت م����ن »أبوطارق« »أمني« 
الرئيس، أبلغني على لسان الرئيس 
ان����ه اآلن في اإلت����وال )مقهى في 
الى  البرملان(، ومتجهني  س����احة 
املنزل ويريدك على الغداء، فرحت 
أوضب أوراقي، وما هي اال دقائق 
حتى دوى انفج����ار كبير، وبدأت 
اتصاالتي لتبيان ما حصل، اتصلت 
أوال بقريطم، فرد السنترال، وسألته 
عن دول����ة الرئيس، فق����ال: هنا، 
قلت اعطني اياه، فغاب السنترال 
طويال ثم عاد ليقول لي ال أعرف 

أين هو.
الحق����ا عرفن����ا انه ن����زل الى 
البرملان دون ان يبلغ احد السنترال 
مبغادرت����ه، بعدها اتصل بي احد 
الزمالء وقال لي ورائي حصل انفجار 
عمالق في منطقة السان جورج، 
هنا اتصلت بأحد الزمالء باجلريدة 
وقلت له قتلوا رفيق احلريري، ثم 
أقفلت اخلط، وقد حتققت من ذلك 
من مراجعة الصور امللتقطة عن 
االنفجار، وقد استوقفتني احدى 
الصور وفيها رأي����ت »احملبس« 
في اليد ثم »بروفيل« الوجه كان 
واضحا. وفي قريطم، تابع حمود 
قائال: قال لي النائب السابق باسم 
السبع: انعي دولة الرئيس، فأخذت 
زاوية في الغرف����ة وبدأت بكتابة 
نص النعي، ألعطيه الى تلفزيون 
املستقبل، بعدما وضعت كل مشاعر 
احلزن والقه����ر والغضب، وقلت 
لنفسي: رفيق احلريري طلب مني 
مثلما كان يطلب مني ان اكتب نصا، 
وسأكتب افضل نص أستطيعه، 

وامتنع حمود عن تذكر النص.
وأش����ار املستش����ار االعالمي 
للرئيس الش����هيد الى ان الراحل 
الكبير لم يكن يس����مع بخبر من 
اعالم����ي او انتق����اد اال ويأخ����ذه 
عل����ى محمل اجلد. وق����ال: نظرة 
احلريري لإلعالم كانت جزءا من 
نظرته الى لبنان، وللقدرة الفريدة 
التي يصفها  للبنانيني، وللحرية 
ب� »بارفان« لبنان. وبسؤال هاني 
حمود املستشار اإلعالمي احلالي 
للرئيس سعد احلريري عما تغير 
بالنسبة اليه بني األب واالبن قال: 
كل شيء تغير، وكما يقول النائب 
مروان حمادة: ال يتعرف الشخص 
على رفيقي حريري، فعال االنطباع 
الغالب عن الرئيس رفيق احلريري 
ان ه����ذا الرجل ال يتك����رر، وهذه 
س����نة احلياة، وال اعتقد ان احدا 
يزعم وخاصة دولة الرئيس سعد 
احلريري انه يكرر شخص والده، 

بل هو يتابع مسيرته.

في الذكرى الرابعة ملولدك تترجم 
الي����وم في جو التآخ����ي والتآلف 
الوطني، فالسبل املفترقة التحمت 
معا باذنه تعالى حتت راية الوفاق 
وصون االستقرار والسلم االهلي، 
والشعارات التي توزعت حلني بني 
مؤيد ومعارض عادت صوتا واحدا 
هو صوت الناس الذي ارتفع قبل 
خمس سنوات ليطالب بالوحدة 
الوطنية واحلقيقة الجل لبنان، انه 
الصوت املطالب باحملكمة الجلك 
يا ش����هيد الوطن ولسائر شهداء 
االستقالل الثاني«، واضافت: »ايها 
الشهيد لبنان يبقى كما  الرئيس 
عرفته عصيا على الشقاق ومساعي 
الفنت، يطوي صفحات سودا ليكتب 
سطورا بيضاء على صحف احملبة 
بني االخوة في الوطن وفي االمة، 

وشعب لبنان الطيب لن يخذلك يوما 
وسيدافع عن احلق والعدالة وعن 
احلرية والسيادة، ولن يستكني قبل 
ان يبلغ مراده النه شعب استحق 
بجدارة جائزة األمم املتحدة التي 
فزت بها عن مشروع اعادة اعمار 
لبنان، فاهديتها جلميع اللبنانيني 
تكرمي����ا لتضحياتهم«،. وتابعت: 
»أيها االحبة، قبل ستة اعوام اعتلى 
الرئيس الش����هيد رفيق احلريري 
منبر االمم املتحدة وخاطب العالم 
بالقول: اش����عر بالفخر واالعتزاز 
اليوم للوقوف امام هذا اجلمهور 
الكرمي الذي ميثل االمم املتحدة هذه 
املنظمة التي متثل طموحات العالم 
مجتمعا بالسالم واالمن والتعاون، 
ثم اعرب عن سروره بتسلم اجلائزة 
النها كما قال جائزة الشعب اللبناني 

وجميع مسؤوليه«، واضافت »اليوم 
اختارت االمم املتحدة ان جتدد تكرمي 
الش����هيد بجائزة حتمل  الرئيس 
اسمه هي جائزة رفيق احلريري 

للمستوطنات البشرية«.
ولفتت السيدة احلريري الى ان 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري آمن 
بأن اهمية لبنان هي رسالته في 
التسامح والعيش املشترك ليس 
للمنطقة فحسب بل للعالم اجمع، 
معتبرة ان رسالة لبنان ايضا هي 
في حماي����ة الدميوقراطية االقدم 
في العالم العربي، واضافت: رحل 
الرئيس الش����هيد رفيق احلريري 
وترك لنا رسالة امل لبناء الدولة 
احلديثة التي حتفظ كرامة االنسان 
عبر حقه في التعبير وفي الرأي 
وفي اختيار مستقبله بأمن وسالم، 
ودعت الى التمسك بارثه الوطني، 
بلبنان احلر السيد املوحد للحقيقة 
والعدالة، وان نرس����خ ذكراه في 
مستقبل سيصبح تاريخا مجيدا 
تقرؤه االجيال تلو االجيال، اجيال 
عرفته في حياته، واخرى تعرفت 

عليه بعد الشهادة.
واس����تطردت: يا رفيق العمر 
اتذكر في هذه اللحظات حوارا دار 
بيننا عن خوض املعترك السياسي 
كنت اح����اول ان اقنعك بان تكمل 
النهج الوطني الذي اتخذته هدفا 
اساس����يا بعيدا عن السياسة ظنا 
انه االفضل واالجدر خلدمة الوطن، 
فاجبتني بأن السياسة هي وسيلة 
تس����هل اتخاذ القرارات املناسبة، 
لقد صدقت قوال وفعال يا شهيدنا 
الغالي شهيد لبنان عندما ادركت ان 
العمل في الشأن الوطني يستدعي 
صالحية سياسية تختصر املعوقات 
وتسرع انقاذ البلد ووضعه على 
سكة االمان واالستقرار، وختمت: 
حان الوقت لنعمل معا على التئام 
الوطن ووق����ف ذرف دماء  جرح 

شهدائنا االبرار.

بيروت: ش����اركت نازك رفيق
احلريري في ذكرى 14 فبراير 
بكلمة مسجلة بثت على احلاضرين 
في س����احة احلري����ة ولفتت الى 
التحديات التي يواجهها اللبنانيون 
منذ استش����هاد احلريري، وقالت 
احلريري: خمس سنوات يا رفيق 
العمر والقلب اضن����اه عد االيام، 
ميضيها وحيدا على قارعة املعاناة 
منذ رحلت الى دنيا البقاء، خمس 
سنوات يا رفيق الدرب والشوق 
اليك يغص بفيض املشاعر، واحلزن 
يخمد حينا ثم يصحو جمرا، يكوي 
الروح لفراق رفيق الدرب، فليت 
الدهر يكف عن الدوران او يرجع 
في خطاه خمس����ة اع����وام حتى 
انظرك ولو لبرهة من الزمان، لكن 
الدهر ميض����ي قدما ومنضي معه 
التي  باحزاننا وافراحنا وبالعبر 
تولد من ذكريات االمس. وذكرت 
احلريري مبواقف الرئيس الشهيد 
قبل اغتياله، وقالت: قبل عام من 
االستشهاد كنت تتحدث عن سبل 
التنمية والتطوير في لبنان، فقلت 
ان����ه بالرغم من الصعوبات واثار 
احل����رب التي عصفت بلبنان ملدة 
تزيد على خمسة عشر عاما، اعاد 
اللبناني����ون بناء وطنهم، ولفتت 
ال����ى التحدي����ات الت����ي يواجهها 
اللبنانيون منذ اغتياله، ولكنهم 
مازالوا مصممني على تذليل العقبات 
وحتقيق اهداف تلك املسيرة، مسيرة 
االمناء والبناء التي بدأتها معهم، 
وعهدنا لك ان نكمل مسيرتك كما 
اردت بقيادة ابننا سعد ومواقفه 
الوطنية اجلامعة، سيرا على خطاك. 
واذ لفت����ت الى انه على الرغم من 
التجاذب����ات السياس����ية اجتمع 
اللبنانيون مج����ددا على ثوابتهم 
حتت لواء الدولة وحكومة الوحدة 
الوطنية، قال����ت احلريري: »نعم 
ايها الرئيس الش����هيد، ان االمنية 
التي اطلقناه����ا عن لبنان املوحد 

نازك احلريري

الرئيس سعد احلريري متوسطا النائبني وليد جنبالط وغازي العريضي خالل قراءة الفاحتة على ضريح الشهيد

النائب بهية احلريري تبكي شقيقها في ذكرى رحيله اخلامسةلبنانية حتمل علم تركيا وصورة رئيس احلكومة التركية رجب أردوغان

سيدات من احلزب التقدمي االشتراكي يؤكدن بقاءهن ضمن 14 آذار مطاعم نقالة انتشرت على الطريق إلى ساحة الشهداء خلدمة املتجمهرين

مشاركة رمزية لجنبالط

بي���روت: كانت الفتة املش���اركة الرمزي���ة للنائب وليد 
جنب���الط واعضاء كتلته النيابية ف���ي الذكرى الرابعة 
الستشهاد الرئيس رفيق احلريري أمس، حيث حضر الى 
»ساحة احلرية« برفقة رئيس مجلس الوزراء سعد احلريري، 
يرافقه نواب حزبه وابن���ه تيمور، وتال معه الفاحتة على 
ضريح الرئيس الشهيد، وعلى أضرحة مرافقيه الذين سقطوا 

معه بالتفجير االرهابي الهائل، ثم غادر املكان.
وقد شاركت في االحتفال مجموعة درزية من رجال دين 
وأهليني من مختلف مناطق اجلبل مببادرات ذاتية وشخصية، 
اال ان هذا احلضور لم يكن بحجم احلضور في املناس���بات 
السابقة، وقبل انسحاب جنبالط من 14 آذار، وابقائه على 

حتالفه مع الرئيس سعد احلريري شخصيا.

حمود: الشهيد رفيق رجل ال يتكرر
المستشار اإلعالمي للحريري سرد ساعاته األخيرة قبل االغتيال


