


عائلة لقمان سلیم تلمح إلى رابط بین اغتیالھ وانفجار مرفأ بیروت

طالبت ببعثة تقصي حقائق دولیة... وسفراء غربیون شاركوا في إحیاء الذكرى الثانیة لمقتلھ
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السفیرة األمیركیة دوروثي شیا تتحدث في المناسبة (أ.ف.ب)
بیروت: «الشرق األوسط»

طالبت عائلة الباحث والناشط السیاسي لقمان سلیم، األمم المتحدة، ببعثة تقصي حقائق دولیة تنظر في
احتمال وجود رابط بین مقتلھ وانفجار مرفأ بیروت المروع، وذلك في الذكرى الثانیة الغتیالھ التي

جمعت عدداً من السفراء الغربیین، بینھم سفیرة الوالیات المتحدة لدى لبنان دوروثي شیا، في
الضاحیة الجنوبیة لبیروت، حیث یقع منزل لقمان سلیم.

وللعام الثاني على التوالي، یشارك سفراء وممثلو بعثات أجنبیة في إحیاء ذكرى اغتیال سلیم، الباحث
الذي كان معارضاً لـ«حزب هللا»، واغتیل أثناء عودتھ من زیارة منزل صدیق لھ في جنوب لبنان، في

3 فبرایر (شباط) 2021، وتعقد فعالیات ھذه المناسبة في منزلھ بمنطقة حارة حریك في الضاحیة
الجنوبیة، معقل «حزب هللا» اللبناني.

وشارك سبعة سفراء، بینھم السفیرة األمیركیة دوروثي شیا، ورئیس بعثة االتحاد األوروبي لدى لبنان
رالف طراف، والسفیر البریطاني ھامیش كاول، وسفیر ألمانیا لدى لبنان أندریاس كیندل، إلى جانب

حشد من الفعالیات السیاسیة واإلعالمیة والثقافیة في لبنان، وممثل عن السفیرة الفرنسیة لدى لبنان.

وقالت شیا، خالل مشاركتھا في المناسبة، «الیوم، نرفض السماح للخوف والكراھیة باالنتصار.



نجتمع في الحب والصداقة اللذین تجمعھما ذكرى رجل جسد تلك الُمثل. الیوم نكرم حیاة لقمان سلیم
وعملھ وإرثھ».

والدة لقمان سلیم تتوسط شقیقتھ رشا األمیر (یمین) وزوجتھ في المناسبة أمس (الشرق األوسط)
وأثار اغتیال سلیم، الباحث الذي انھمك بتوثیق ذاكرة الحرب األھلیة (1975 - 1990) وتعزیز قیم

المواطنیة والمساواة، صدمة في لبنان.

وقالت زوجتھ األلمانیة اللبنانیة مونیكا بورغمان، أمس الجمعة، خالل التجمع في ذكرى اغتیالھ، «نود

من بعثة تقصي حقائق أن تنظر في انفجار المرفأ، وكذلك في ثالثة اغتیاالت تلتھ وقد تكون مرتبطة
بھ»، مشددة على أن التحقیق وحده یمكن أن یظھر ما إذا كان ھناك ترابط أم ال.

ونقلت عنھا وكالة الصحافة الفرنسیة قولھا إن التحقیق المحلي في قضیة سلیم «لم یحرز تقدماً منذ
عامین جراء ضغوط سیاسیة» في بلد لم تبلغ فیھ التحقیقات في عشرات االغتیاالت السیاسیة

ً خواتیمھا. والتحقیق في انفجار المرفأ، ثالث أكبر انفجار غیر نووي في العالم، معطل ویثیر انقساما
سیاسیاً وطائفیاً، وبین المراجع القضائیة ذاتھا.

وجاء مقتل سلیم بعد اغتیال شخصین آخرین ھما العقید المتقاعد من الجمارك منیر أبو رجیلي في 2

دیسمبر (كانون األول) 2020، والمصور المستقل جو بجاني في 21 من الشھر ذاتھ، من دون أن
تتضح أسباب ومالبسات قتلھما. لكن تقاریر صحافیة محلیة رجحت وجود عالقة بین مقتلھما وانفجار

المرفأ.

وانطلق اللقاء أمس من دارة محسن سلیم، لالحتفاء بھ وبفكره وشجاعتھ وللتعرِف على مؤسساتِِھ «دار

الجدید» و«أُمم للتوثیق واألبحاث»، حیث ألقیت تباعاً كلمات لشقیقتِھ الكاتبة والناشرة رشا األمیر،
ووالدتِھ الكاتبة سلمى مرشاق سلیم، وزوجتھ المخرجة مونیكا بورغمان وشریكتھ في تأسیس «أُمم

للتوثیق واألبحاث»، إضافة إلى كلمات متحدثین آخرین.



وسلمت عائلة سلیم جائزة «غار لقمان» ألربع شخصیات، ھم الصحافیة ماري جو صادر التي

أنجزت كتیباً عن كیفیة مقتل سلیم، إضافة إلى إجرائھا تحقیقات متصلة بانفجار مرفأ بیروت،
واإلعالمیة دیما صادق التي تعد من أبرز معارضي «حزب هللا» في اإلعالم اللبناني، والشیخ عباس

یزبك، والفنان ألفرد طرزي.

وقالت منسقة األمم المتحدة الخاصة بلبنان جوانا فرونتسكا، إنھ «بعد سنتین من مقتل لقمان سلیم، لم
تتحرك عجالت العدل بعد»، وشددت على وجوب «إجراء تحقیق نزیھ وشامل وشفاف دون مزید من
التأخیر». ولفتت في تغریدة عبر «تویتر» إلى أن «األمر نفسھ ینطبق على العدید من الجرائم األخرى

التي لم یتم حلھا في لبنان. وفي مسار تقدم لبنان، یجب أن یأخذ القانون مجراه».

وعبر أربعة خبراء حقوقیین مستقلین في األمم المتحدة، الخمیس، عن قلقھم العمیق من بطء التحقیقات
في جریمة اغتیال سلیم، مطالبین السلطات اللبنانیة بضمان محاسبة قتلتھ. وأعرب الخبراء األربعة
المعنیون بحاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء في بیانھم عن غضبھم لعدم تحدید ھویة أي شخص

مسؤول عن اغتیالھ. وقالوا إن «تسلیط الضوء على الظروف المحیطة بمقتل لقمان سلیم، وتقدیم
المسؤولین إلى العدالة، ھو أیضاً جزء من التزام الدولة بحمایة حریة الرأي والتعبیر».

وفي الكثیر من مداخالتھ التلفزیونیة، عدَّ لقمان سلیم أن «حزب هللا» یأخذ لبنان رھینة إلیران. وتحدث

في إحدى آخر إطالالتھ عن عالقة للنظام السوري بنیترات األمونیوم التي كانت مخزنة في مرفأ
بیروت قبل انفجارھا في 4 أغسطس (آب) 2020.

ووجھ سیاسیون وإعالمیون أصابع االتھام في اغتیالھ إلى «حزب هللا». وتقول العائلة إن الحزب ھدد
سلیم أكثر من مرة، أبرزھا في دیسمبر (كانون األول) 2019، حین تجمع أشخاص أمام منزلھ في

الضاحیة الجنوبیة لبیروت، مرددین عبارات تخوین، وألصقوا شعارات على سور حدیقتھ، بینھا
«حزب هللا شرف األمة» و«المجد لكاتم الصوت».

لبنان: اجتماع وزاري لبحث تداعیات األزمة المالیة على القطاع
العام
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موقع الشرق األوسط، 4 شباط 2023

الرئیس نجیب میقاتي مترئساً االجتماع الوزاري أمس (داالتي ونھرا)

بیروت: «الشرق األوسط»
تنقسم القوى السیاسیة في لبنان حول «قانونیة» اجتماع الحكومة التي باتت حكومة تصریف أعمال

منذ نھایة والیة الرئیس میشال عون. وبینما لم تجتمع الحكومة إال مرتین، یعقد رئیسھا نجیب میقاتي
اجتماعات مع وزراء لبحث الملفات المطروحة، وآخرھا أمس، حیث ترأس اجتماعاً لـ«اللجنة

الوزاریة المكلفة معالجة تداعیات األزمة المالیة على سیر المرفق العام» شارك فیھ وزراء التربیة
والعدل والدفاع والمال والتنمیة اإلداریة والصناعة واالتصاالت والداخلیة والصحة والعمل واألشغال

العامة والنقل.

وبعد االجتماع، أعلن وزیر العمل مصطفى بیرم أن اللجنة ناقشت في اجتماعھا «األوضاع المرتبطة
بتفلُّت سعر الدوالر والزیادات الكبیرة في أسعار المحروقات، مما یؤثر على عمل الموظفین في

القطاع العام». وقال: «تم التداول في الكثیر من االقتراحات في شقین: األول یتعلق بسعر معین
لمنصة (صیرفة) مرتبط بالقطاع العام، وقسم متعلق بالتغطیة الیومیة لبدالت النقل». وأضاف: «لم
نصل إلى تحدید رقم نھائي، ولكن ُطلب من بعض الوزراء إجراء بعض المداوالت للوصول إلى

نتیجة تكون مناسبة تضمن الحد األدنى من حقوق الموظف، ومن االستقرار بعد التغییرات السریعة
التي تحصل».

وقال بیرم: «لم تتبلور صورة نھائیة بعد، في انتظار أن یعود بعض الوزراء المعنیین بھذه المداوالت
إلى رئیس الحكومة، وإذا تم التوصل إلى صیغة مناسبة ومنطقیة وواقعیة تجمع بین استمراریة

المرفق العام والخدمة العامة وتأمین حركة اإلدارات العامة، وبین حقوق الموظف بحدھا األدنى،
یمكن في ضوء ذلك لرئیس الحكومة أن یدعو إلى جلسة حكومیة تناقش ھذه االقتراحات وتقّرھا ألنھا

أمور ملّحة ال تحتمل التأخیر من أجل مصلحة كل لبنان».


