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  فً ذكرى جبران توٌنً

  رندة تقً الدٌن

 
 

العزٌز جبران توٌنً، واالغتٌاالت مستمرة فً لبنان والقاضً الدولً  سنة مضت أمس على اغتٌال الزمٌل الشهٌد والصدٌق
 .ٌكشف بعد عن الحقٌقة  سٌرج برامٌرتز لم

 
الزمٌل الشهٌد جبران ٌتحدث إلى رئٌس الحكومة الفرنسً دومٌنٌك  من السنة الماضٌة كان(ر دٌسمب)كانون األول  8فً 

جبران ٌشرح  وكان.ماتٌنٌون على هامش حفل تقلٌد االستاذ غسان توٌنً وسام جوقة الشرف الفرنسٌة  دوفٌلبان فً قصر
ورة محاكمة قتلة الرئٌس الشهٌد رفٌق الحرٌري ضر لدوفٌلبان، بعنفوانه ومشاعره القوٌة، الوضع اللبنانً وٌدافع بقوة عن

جبران عندها على أهمٌة الكشف عن الحقٌقة من أجل لبنان  وشدد. قصٌر سمٌر والزمٌل والنائب باسل فٌلحان ورفاقهما
ي الجبانة األٌد فتحدث ودافع عن المحكمة الدولٌة، قبل أربعة اٌام من اغتٌاله من قبل.ٌعبثون فٌه  وسٌادته وردع القتلة الذٌن

 .الموت، بل كان دائما مجازفا ومحبا للتحدي  التً ضاقت بقلمه وبكلمته وصراحته، خصوصا أن جبران لم ٌكن ٌخاف
 

ٌتحدى  ، كان جبران7881بحٌاة شقٌقه الشاب مكرم فً بارٌس، خالل فترة أعٌاد المٌالد سنة  فبعٌد حادث السٌر الذي أودى
له سواه بعد فقدان ناٌلة ومكرم ووالدته نادٌا  ٌاته، على األقل من أجل والده الذي لم ٌبقمن ٌقول له إن علٌه االنتباه الى ح

 .لكنه كان شدٌد االٌمان ال ٌخاف الموت  ،'ماشً الحال 'وكان جبران ٌرد دائما .
 

وجبران توٌنً،  قصٌر سمٌر أٌنما كانوا بعد اغتٌالهم أقالم الحرٌة والكرامة والسٌادة، أقالم والٌوم والقتلة المجرمون مرتاحون
ومً شدٌاق  سمٌرفجبران و. للبنان أن ٌتنازل عن محكمة دولٌة وشبابه مستهدفون باالغتٌاالت بعد رئٌس وزرائه ال ٌمكن

 إال سالح القلم والكلمة، والرئٌس الحرٌري قتل ألنه أراد تحرٌر بلده واستعادة سٌادته ومروان حمادة لم ٌحملوا سالحا
وقلمه قتلتهما من أجل  سمٌر حرر لبنان من الوجود العسكري السوري، وكلمة جبران وقلمه واٌضا كلمةفدمه .وكرامته 

 . كان جبران ٌستخدم هذه العبارات، كرامة وسٌادة وحرٌة، وهو اغتٌل دفاعا عنها فكثٌرا ما.الكرامة والسٌادة 
 

آخرهم الوزٌر بٌار أمٌن الجمٌل وهو فً سن  وكانواالغتٌاالت لم تتوقف، وهً ماضٌة فً استهداف شباب لبنان الواعد، 
ومعروفا بمداخالته فً مجلس الوزراء وعنفوانه فً الدفاع عن السٌادة والحرٌة  الرابعة والثالثٌن، وكان أٌضا شابا شجاعا

 .الدولٌة  والمحكمة
 

جو أن ٌعود جمٌع األفرقاء إلى فالمر.المساومة علٌه  فالمحكمة الدولٌة مطلب شرعً وضروري للبنان وألبنائه وال ٌمكن
 إلغاء اآلخر، ولكن هناك قضاٌا ال بد للجمٌع من التسلٌم بضرورتها وهً محاكمة القتلة طاولة الحوار، ألنه ال ٌمكن ألحد

 .الذٌن اغتالوا قلم الصراحة والكرامة والسٌادة 

  عام:الموضوع 

  الحٌاة:المصدر 
  

 
 


