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  فً ذكرى الرئٌس رفٌق الحرٌري

  رندة تقً الدٌن

 
 

ٌحاول التخلص من الٌد الثقٌلة الخارجٌة التً تعرقل مسٌرة المصالحة  مرة أخرى جددت األٌدي القاتلة عقابها للبنان الذي
 .والسٌادة فٌه  واالستقالل

 
أبرٌاء فً المتن الشمالً، ٌظهر أن مسلسل القتل والتدمٌر الذي بدأ  ه من مقتل وجرح مدنٌٌنفتفجٌر الحافلتٌن أمس وما نتج عن

 . رفٌق الحرٌري والنائب باسل فلٌحان ورفاقهما منذ سنتٌن، ما زال مستمرا باغتٌال الرئٌس
 

وجبران توٌنً وبٌار  حاوي وجورج قصٌر سمٌرو الحرٌري وفلٌحان ورفاقهما:والٌد القاتلة التً نالت من حٌاة شهداء لبنان 
وإلٌاس المر، مستمرة فً معاقبة لبنان الذي ٌحاول  الجمٌل اضافة الى محاوالت اغتٌال كل من مروان حماده ومً شدٌاق

 .من توظٌف وكالء فً لبنان لتنفٌذ هذه الجرائم المرٌعة  التحرر من الٌد القاتلة التً تمكنت
 

الجرائم  معتصمة الى أكثرٌة، ٌدعو للعودة الى المصالحة والحوار والتصدي لهذهلبنان من معارضة  سمعنا أمس الجمٌع فً
الحرٌري، لٌعودوا الى التالحم والمصالحة فً  وعلى الشعب اللبنانً أن ٌتذكر ٌقظة شبابه الذٌن ثاروا ٌوم اغتٌال.المستمرة 

فوحدة الصف هً التً توقف .ن اللبنانٌٌن االستقالل والسٌادة والتضامن بٌ سبٌل ذكرى شهدائهم الذٌن ناضلوا من أجل
أصبحت عادٌة رغم مؤسوٌتها  والمثل أمامنا فً العراق حٌث نشهد ٌومٌا سقوط األبرٌاء بالمئات، حتى ان هذه األنباء االجرام،

كثرٌة الى وخاضع لالرهاب ومستسلم له، فكل األطراف اللبنانٌة من أ وعلى اللبنانٌٌن أن ٌدركوا أن ال حٌاة للبنان منقسم.
 .ال ترٌد الحرب األهلٌة  معارضة تردد أنها

 
  والخوف والدمار؟ ولكن ما الذي ٌفعله هإالء لتجنب واقع االرهاب

 
المحكمة الدولٌة واألكثرٌة تعمل من أجل محكمة دولٌة  المعارضة تعرقل مسار المصالحة، ألن الٌد الضاغطة ال ترٌد

 صحٌح ان هناك ٌدا خفٌة تعمل على القتل ولكن هل ٌعقل أن ٌهاجم.ها عن القتلة فً بحث لمحاكمة المجرمٌن اال أنها تفشل
البالد الكشف عن أي منهم؟ وماذا  مجرمون سٌارة النائب والوزٌر بٌار الجمٌل فً حً سكنً وٌتعذر على األجهزة األمنٌة فً

التحقٌقات، خصوصا أنه قٌل لنا فً  وأٌن؟ قصٌر سمٌر فخخ سٌارة عن السٌارة التً فجرت سٌارة الشهٌد جبران توٌنً ومن
  وتلك؟ البداٌة ان اعتقاالت جرت فً اطار هذه الجرٌمة

 
اللبنانٌة هً التحقٌق فً االغتٌاالت والمحكمة الدولٌة، فهما  وٌنبغً أن تكون األولوٌة بالنسبة الى الحكومة.هذا غٌر مسموح 

 .صالحة للبنانٌٌن اضافة الى العمل من أجل الم أمران أساسٌان
 

 عبر'حزب هللا 'مقاومة مسٌرته لالستقالل وتوحٌد الصف اللبنانً والعمل على اقناع  سقط رفٌق الحرٌري ضحٌة من أراد
 .الحوار بالمشاركة الحقٌقٌة فً إدارة الدولة اللبنانٌة المستقلة 

 
ان ٌستٌقظ وأال ٌترك الٌد  عب اللبنانًاستشهاده وفً سبٌل انقاذ البلد من المزٌد من المآسً واالرهاب، على الش وفً ذكرى

 .القاتلة تناور من أجل المزٌد من سفك الدماء 
 
الفوضى وافالس لبنان وافراغه من  ٌمكن لوكالء لبنانٌٌن ان ٌوافقوا على تنفٌذ جرائم لحساب ٌد قاتلة خارجٌة تسعى الى كٌف

  لٌة، فما فائدة المناصب فً بلد ٌزول وٌخرب؟بمناصب مستقب ابنائه؟ واذا كان توظٌف هإالء الوكالء مقابل وعود
 

قام به وهو  على روح الشهٌد الرئٌس رفٌق الحرٌري، المطلوب جهد من الجمٌع للمساهمة فً إنجاح ما الٌوم، ولبنان ٌصلً
 .استعادة استقالل لبنان بدمه 
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