


ملف اغتیالھ لن یُغلق ھذه المرة

نشر في 2023-01-30

صدر كتیب عن «مؤسسة دار الجدید» وبقلم ماري جو صادر وبالتعاون مع جریدة «لوریان لوجور»

التي تصدر باللغة الفرنسیة في الذكرى الثانیة الغتیال المفكر والمعارض اللبناني لقمان سلیم التي
تصادف یوم 3 فبرایر 2023، فیھ تفاصیل ومعلومات عن كیفیة االغتیال وفي أي منطقة، وأھمیة

.كامیرات المراقبة وغیرھا

ما استوقفني في الكتیب وھو بثالث لغات: العربیة واإلنكلیزیة والفرنسیة، الفصل المعنون ب«ھذه

المرة غلق الملف ممنوع» مما تضمنھ من حقائق جدیرة بتعمیمھا ونشرھا، فھذه الجریمة سبقھا نحو
200 جریمة اغتیال سیاسي معظم ملفاتھا تم حفظھا في األدراج وأغلقت، فماذا تقول الروایة؟

تكّھنات كثیرة سرت لمحاولة فھم الدوافع التي حثّت المحّرضین على عملیة االغتیال، تذّكر كثیرون
مقابلة لقمان سلیم عبر قناة الحدث السعودیة، قبل شھر من اغتیالھ، إذ تحّدث عن توّرط الحكومة

السوریة وحزب هللا في استیراد نترات األمونیوم الذي أّدى إلى انفجار بیروت القاتل عام 2020، ھل
كان یعرف الكثیر عن ھذه القضیة؟ لقد تّم اغتیال لقمان بعد أسابیع من اغتیال جوزیف بّجاني،

المصّور الذي قتل بالرصاص وُسرق ھاتفھ یوم 21 دیسمبر 2020، وُحفظ ملّف مقتل المصور جو



بجاني، 37 عاما، ووفقا لما أوردتھ وسائل اإلعالم، یبدو أّن تصویره للمرفأ قبیل انفجاره ھو السبب،
فور اغتیال لقمان أدلت الصحافیّة منى العلمي بتصریح أثار كثیرا من الجدل، بید أّن ما تقّدمت بھ لم

.یثر اھتمام المحقّقین

وقد قالت العلمي لصحیفة أوریان لوجور إنھ لم یتّم االتصال بھا في إطار التحقیق، وقد بیّنت وجود
صلة بین اغتیال سلیم وبین ما یعرفھ من معلومات مھمة وحّساسة عن اقتصاد حزب  الموازي.
وأضافت: «كان یحاول التواصل مع اإلدارة األمیركیّة الجدیدة لمساعدة أحد ممّولي الحزب على

االنشقاق». وحین سألناھا عن احتجابھا بعد ھذا التصریح قالت: «لم ألتزم الصمت خوفا، ولكن كالمي
تعّرض لحملة تشویھ» مؤكدة أنھا لم تكن الصحافیة الوحیدة التي شاركھا سلیم ھذه المعلومات، «وھذا

دلیل، على شجاعتھ، فھو لم یكن یسعى فقط لمحاربة الحزب بالكلمات، بل أیضا باألفعال». ال ترغب
عائلة سلیم التعلیق على كالم العلمي وتعتبُر أن القبض على القتلة ومثولھم أمام العدالة ھو ما تصبو

إلیھ. «بالطبع، لدّي فكرة حول القتلة، ولكن ال یكفي أّن أسّمیَھم، أحتاج إلى إثباتات دامغة إلى محاكمة
حقیقیة، العدالة ھدفي»، قالت مونیكا بورغمان ألوریان لوجور: «أعرف لقمان منذ 20 سنة، العمل
الدؤوب لمكافحة اإلفالت من العقاب كان أساس نشاطنا، الیوم سأتابع ھذا الطریق بدونھ، ولكن من

أجلھ». أّما رشا األمیر شقیقتھ فتقول: «یوم استجوابي ُسئلت: بمن تشّكین؟ ھل لشقیقك أعداء؟
فأخرجُت رسالتھ التي كتبھا یوم ُعلّقت على أبواب دارنا ملصقات تھّدده بكاتم الصوت، وقلُت

اقرأوا... لسُت بشجاعتھ». في ظل حالة الجمود والعدوانیّة اللتین مورستا لكّف ید القاضي طارق
بیطار في تحقیق انفجار المرفأ تسعى عائلة سلیم إلى قرع أبواب العدالة الدولیّة، وقد أرسل المجتمع
الدولي إشارات قویة إلى السلطات اللبنانیة للمساھمة في التحقیق، وأضافت مونیكا بورغمان بتصمیم:

«ھذه المرة ستختلف األمور»، مشیرةً إلى أكثر من 200 اغتیال سیاسي أدمت البالد وسرعان ما

.طویت ملفّاتھم بال محاكم وال عقاب... العائالت والرأي العام یعرفون أّن عجز العدالة مدّوٍ كالقدر

من یتوقّع تحقیقا عمیقا أو تحقیقا ولو صغیرا یفترض أّن حزب هللا ال یتحّكم بلبنان». ھذا ما یؤّكده»
روني شطح، الصحافي ونجل وزیر المال السابق محمد شطح، الذي اغتیل بسیّارة مفخخة عام

2013، كّل األصوات التي تجرأت وتحّدت المنظومة األمنیّة السوریّة واإلیرانیّة اغتیلت». یضیف

ابن المغدور، قبل أكثر من خمسین عاما، أدرك رجٌل أھّمیة إدانة العقل السیاسي المدبّر ال الشخص

الذي یضغط على الزناد، ھذا الرجل ھو النائب محسن سلیم، والد لقمان سلیم، ومحامي عائلة
.الصحافي كامل مروة، أحد أوائل الصحافیین وقادة الرأي الذین قتلوا في لبنان عام 1966

نجح محسن سلیم في استصدار حكٍم بسجن قاتل مؤسس صحیفة الحیاة وصحیفة الدیلي ستار، وقد
اشتبھ بأّن المحّرضین الذین أمروا بارتكاب الجریمة مقّربون من النظام الناصري، ھؤالء، بالطبع،

.عاشوا حیاتھم بال قلق یُذكر

موقع الجريدة، 30 كانون الثاني 2023


