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يبحثون في راحوا  ،ذّمة  مَ  وأ ذلّة  ...". عندما عجزوا عن إيجاد مَ  ما أبعدَ العيَب والنُّقصاَن عن شرفي"

، ة  يّ وليست محم   حامية    هيورينَ تنّ  أنّ م ه  ، إذ فاتَ ابواخ ، كعادتهم،همنّ لجريمتهم، ولك رقم سجلّي عن اسم  

ه لّوث  ، فال ت  ها نقي  ، وكمائ  صي  ها عَ كصخر   ،ه وَ لَ  ،من جبالها رَ دّ  حتَ  الم  ، وأنّ ة  وليست حوريّ  ة  أنّها حرّ 

. فاالنتماء إلى تنّورين هو، أبدا ، دليل اخوهاها إاّل طبّ لَ لن يأك   سموم   إليه تسّرب  وال ت ،شائعات   وحول  

 !حّريّة وتحّرر، ولن يكون، يوما ، قرينة على تبعيّة أو ارتهان

  

ردّا  على ما تناولني به بعض وسائل إعالم وبعض مواقع إخباريّة من افتراء وإساءة تتجاوز وعليه، و

  إنّي أبدي اآلتي:فحدود نشرة األخبار أو الخبر المزعوم أو المقال الكاذب، 

، في افترائها، إلى محّطة "أم تي في"، على التّعّرض إلّي، مستندة  نشرة األخبار في دأبت لقد  – أّوال  

ومن دون أن تكلّف  ،وبهتانا   رفيع" تستقي منه معلوماتها الكاذبة، حتّى تتّهمني، زورا   قضائّي   "مصدر  

، من وجهارا   علنا  ب، ومقر   ،التّيّار الوطنّي الحرّ  بأنّي قريب من نفسها عناء التّقّصي الموضوعّي،

ه الّذي تستقي  ه، إنّما هو ذات  رئيسه جبران باسيل. والّالفت، هنا، أّن هذا "المصدر القضائّي الّرفيع" نفسَ 

أمام قصر  حيث وقفت المراسلة اإلعالميّة 2020آب  12افتراءاتها، على الدّوام، منذ  نّشرةال هذه منه

على تاريخي الّذي ال  التّطاولَ  قضائّي الّرفيع"، محاولةالعدل في بيروت، لتنطق بإسم هذا "المصدر ال

هي  تلك، إنّما تهامراسلَ  و، هذه، أاألخبار   نشرةَ حترفي الكبائر. فلكأّن ني الّصغائر وم  ه  متَ فيه لم   مكانَ 

 أصيلة ! ، وعنه وكيلة  ، وبإسمه ناطقة  رافعة  " القضائّي الّرفيع   لهذا "المصدر  

 محّطة "أم تي في"، تستند، في افترائها المتمادي هذا، إلى "مصدر   نشرة األخبار في لّما كانت  – ثانيا  

ه، حتّى اسم   ، فإنّي أدعوها، كما وأدعوه، هو، إلى كشف  معنوّيا   رفيع" يحترف محاولة اغتيالي قضائّي  

. ولكأّن ، الّضدُّ ه  ، أو سوءَ ه  سنَح   ر  ظه  ي   ه. فالّضدُّ ه وأحابيل  ه وأضاليل  "الّشبح" بأكاذيب   هذا المصدرَ  نواجهَ 

 الجريمة ! خفي معالمَ ي   اإلسم   حروف   إخفاءَ 

بكشف ومحاسبة هذا "المصدر  ه، مهتّما  وخارجَ  ، في القضاء  إنّي أتساءل، هنا، ما إذا كان أحد   – ثالثا   

 ا  ن أسيادولّ ظَ ، ويَ أحرارا   واد  ل  هم أنّهم و  ، عيب  قضاة   ل  اغتيا محاولة  في  والخبير   القضائّي الّرفيع"، الّضليع  

 والّسقوط.  الّسكوت   في زمن  

ن مَ  ةَ على أّن ثم   في افترائه، جمع،الوسائل اإلعالميّة والمواقع اإلخباريّة، أو كاد ي   بعض   أجمعَ   - رابعا  

دَّويإصداري ذلك البيان ال التّحفّظ، إثرَ  أحالني إلى التّفتيش القضائّي لخرقي موجبَ  آب  12 ليلَ  م 

أو  با  أو تهرُّ  نا  بُّ خفي تجَ ال ي   على تحفّظ   الغيارى على موجب التّحفّظ، أقول: أنا األحرص   . لهؤالء  2020

، بإحالتي ، وال حاضرا  ، ال ماضيا  قرار   بّين إلى أنّه ليس هنالك أيُّ ح  ن هؤالء الم  مئ  طَ كما أنا أ   .هروبا  

وصدّا   الفتراءاتل ا  قمعالّردّ،  س حقّ يكرّ روحه، ، كما في هنصّ في ، ألّن القانون إلى التّفتيش القضائّي،

 بإحالتي، فقط، إلى مجلس   كفيل   القضائّي إنّما هو بأّن تاريخي علما  . هذا، حفظا  للكراماتو لالعتداءات

 واألشراف. الّشرف  



 افترائه، على أّن سببَ جمع، في الوسائل اإلعالميّة، والمواقع اإلخباريّة، أو كاد ي   بعض   أجمعَ  – مسا  خا

من الّسيّد جبران  مزعوم   رب  استبعادي عن مهاّم المحقّق العدلّي، كما وعن مجلس القضاء، إنّما هو ق  

تولّي استبعادي عن  من الوسائل والمواقع، في الوقت عينه، على أّن سببَ  هذا البعض   باسيل. كما أجمعَ 

 جلس القضاء، هو "طبعي الحادّ والمشاكس،م" "طاولة إلى "الجلوس" منصب المحقّق العدلّي وعن

لهذا،  وجرأتي المفرطة، وعدم انضباطي، وعدم إلمامي بأساليب المسايرة والتّمييع". فكيف أكون تابعا  

 فضيلة   إلى الّطباع" ومفتقرا   المراس" و"حاد   " و"صعبَ "مشاكسا   من ذاك، ما دمت   أو قريبا  

والتّمييع" الّتي يحترفها القريبون والمقّربون ؟! وأنا أتساءل،  المسايرة   "أساليبَ  "االنضباط"، وجاهال  

من أن  بدال   ،ني إلى أّي موقعمن شأنها أن تؤّهلَ  فات  هي ص والفضائل   الخصائل   هنا، ما إذا كانت تلك

 نُّ شَ الّتي ت   اإللغاء ، في دولة القانون والمؤّسسات؟! ولعّل حروبَ تؤدّي إلى إقصائي عنه، وذلك، طبعا  

على أّن الجميع  دليل   ، ال بل أبشع  أبلغ   يأو موقع، له ، بهدف استبعادي عن أّي منصب  ة  علّي، في كّل مرّ 

 وفي .، وال أراعي أحدا  أحدا   ، وال أتملّق  أحدا   ، وال أهادن  أحدا   ، وال أساير  أحدا   يرفضني، ألنّي ال أناسب  

 ، أنا ما اعتدت الجلوس إاّل إلى "طاولة" مبادئي، كما وما عرفت الوقوف إاّل إلى جانب قناعاتي. كّل حال

هو  إنّما وعلى قرار، . فشعوري بالّسيادة على نفس  كّل تبعيّة   ويأبى وينبذ   إّن طبعي يرفض    - سادسا   

 ، قريبا  حزبيّة. ولو كنت، فعال   ّي أو من أيّة جهة  سياس الّذي يمنعني من القرب أو التّقّرب من أّي شخص  

، في هذا ومن المواقع أرفعها أتبّوأ من المناصب أسماهامن هذا أو ذاك، لرأيتموني، اليوم،  أو مقّربا  

 ثقيال   تعييني في "الفيحاء" وإخراجي من بيروت، إذ كنت ضيفا   "، حيث تم  ى "برتقاليّا  سم  الّزمن الم  

   على نيابتها العاّمة. 

أو متطاولة. لم  وفي كّل غد، على كّل متطاول   وغدا   هذا هو ردّي، وهذا هو جوابي، اليومَ   – سابعا  

ن إاّل مَ  هعليه أو يقرأ ع  ّطل  على حدة، فال يَ  أو مقال   أو نشرة   أو موقع   محطة   يتناول كل   ردّا   ، هنا،أه  شَ أ

إلحاقه بي، ولكنّهم  قاتلونأذى يحاول ال يوازي شموليّةَ  شامال   ه ردّا  دت  إلكترونّي، إنّما أرَ  رابط   رموزَ  يفكُّ 

والمدى، حتّى  والمكان   في المضمون   ض في الّردّ شموليّة  تفر   غ  في الّصيَ  خابوا وما تابوا. فالموازاة  

               افتراء.                                                                                                                       وجبانةَ  اعتداء   خساسةَ  يطردَ 

 القاضي سامر يونس                                                                         

   29/5/2021في                                                                             

 


