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الذكرى السنويّة الثانية الغتيال لقمان سليم

3، 4 و5 شباط/فبراير 2023

بيان صحفي 

ألّن ال منفَذ قط ِسَوى الُمواَجَهة

فــي 10 كانــون األّول/ديســمبر 2019 تعرّضــت خيمــة الملتقــى ـ The Hub فــي باحــِة العازاريـّـة وأثنــاء ندوٍة 

ــن  َحَملـَـت ُعنــواَن »الِحيــاد كمفهــوٍم اســتراتيجي لعــودِة االزدهــاِر إلــى لُبنــان« لهجــوٍم ُمَمنَهــج بتحريــٍض ِممَّ

ال قضيـّـة لــه ســوى الترهيــب، ذاك الــذي يُمارســه فــي كل مــكاٍن وزمــان. ُحوصــرت الخيمــة حينــذاك، فيمــا 

حَضــَر الكاتــُب والناشــُر لُقمــان ســليم ورفاقــه نُصــرًة للناشــطين الســلميّين داخلََهــا. ولــم يكتــف المعتــدون 

بمــا اقترفــوا بــل فــي اليــوم التالــي باشــروا إلــى إحــراق الخيمــة كمــا فعلــوا مــراًرا بقبضــة الثــورة وغيرهــا 

مــن أشــكال العنــف التــي توّســلوها لطردنــا جميًعــا مــن الّســاحات. 

فيمــا تلــى، تعــرّّض لُقمــان ســليم للتهديــِد بالقتــِل علــى نحــٍو صريــحٍ  ومباشــر، فأُلِصقــت ليــل الثانــي عشــر 

ــِه فــي الغبيــري، يحمــُل بعضهــا  والثالــث عشــر مــن كانــون األول/ديســمبر 2019 مناشــير علــى ســوِر َدارتِ

ــُل  شــعاُر »المجــد لكاتــم الصــوت« فمــا كان منــه إال أن نَشــر شــهاَدتُه التــي قــال فيهــا: »ببيانــي هــذا، أَُحمِّ

ــه بــري، المســؤولية  ــه وبشــخص األســتاذ نبي ــة بشــخص الســيد حســن نصــر الل قــوى األمــر الواقــع، ممثل

التامــة عّمــا جــرى، وعّمــا قــد يجــري، وأَضــُع نفســي، ومنزلــي، ودارة العائلــة، وقاطنيهــا، فــي حمايــة القــوى 

األمنيــة اللبنانيــة وعلــى رأســها الجيــش اللبنانــي.  اللَُّهــمَّ قــد بَلَّغــت«. وبَقــَي فــي داره بشــجاعٍة ال يَبلُغَهــا 

ــا بنقــدِه  ــرًا شرًس ــاه، مجاِه ــن مســتجّدة نســبًة للُقمــان كمــا عهدن ــم تَك ــَوى صاحــب الحــق. شــجاعٌة ل ِس

السياســّي عارًضــا الحقائــق بــا تحفــظٌّ أو ُمواربــة. ال داعــي للتذكيــر أنَّــه بعــد مضــّي الســنة ونيــف علــى 

هــذه الواقعــة اغِتيــل لُقمــان ســليم فــي العّدوســيّة بكاتــم ٍللصــوت. 

ــَماَوات« إلــى  وبمناســبة الســنوية ِالثانيــة الغتيالــِه تعــوُد الخيمــُة تحــت شــعار »الَعَدالَــُة َولَــو َســَقطَت السَّ

ســاحاِت األحــرار وعلــى مــدى ثاثــِة أيــامٍ ُمتَواِصلـَـة حاملــًة اســَم »خيمــة لُقمــان« لنســتكمَل تحــت ســقِفَها 

حــواراٍت لــم يَتَســنَّ لــُه أن يســتفيَض فيهــا وِهــَي بعــد راهنــٌة اليــوم أكثــر مــن األمــِس.

ــَماَوات« مطلــٌب نرفعــه ال ألجــل لُقمــان فحســب، بــل ألنَّنــا علــى يقيــٌن أْن ال  ــو َســَقطَت السَّ ــُة َولَ »الَعَدالَ

نجــاَة ُممِكَنــة لهــذا البلــد إال عبــر المحاســبة وتحقيــِق العدالــة لــكّل ُشــهداِء االغتيــاالِت السياســيّة وضحايــا 



تفجيــِر مرفــأِ بيــروت ومخطوفــي الحــرب األهليّــة وكلِّ مــن قضــوا ظلًمــا جــراء حــوادث الســاح ِالُمتفلِّــت.

ــم  ــري، ندعوك ــي الغبي ــليم ف ــن س ــي دارة محس ــًة ف ــا بداي ــباط/فبراير 2023، لِقاُؤن ــن ش ــث م ــي الثال ف

لاحتفــاء بلُقمــان وفكــره وشــجاعته وللتعــرُِّف علــى مؤسســاتِِه دار الجديــد وأُمــم للتوثيــق واألبحــاث، لكــن 

ــة إلنهــاء سياســية اإلفــاِت مــن العقــاب، عــدالً للُقمــان وخاًصــا لغيــرِِه.  أيًضــا للتأكيــد علــى الضــرورِة الُملِحَّ

ــُه  نَجتَِمــُع عنــد الثالثــة عصــرًا حيــث نســتمع تباًعــا لكلمــات شــقيقِته الكاتبــة والناشــرة رشــا األميــر، والدتِ

الكاتبــة ســلمى مرشــاق ســليم، المخرجــِة مونيــكا بورغمــان زوجتــه وشــريكته فــي تأســيس أُمــم للتوثيــق 

واألبحــاث، وَجمــٌع مــن الشــخصيات الرســميّة. ويتخلّلهــا توزيــع جوائــز غــار لقمــان المخّصصــة لعــدد ٍمــن 

الصحفيّيــن والفنانيــن وضعــوا اســتقصاَء الحقيقــة والذاكــرة فــي صلــب عملهــم. 

فــي التكملــة، دعــوٌة لزيــارِة الهنغــار ومكاتــِب دار الجديــد وأُمــم للتوثيــِق واألبحــاِث حيــُث يتســنى للزائِر أن 

يتعــرّف بخاّصــة علــى األرشــيف الــذي دأب األديــب لقمــان علــى جمِعــه وتوثيِقــه والتبّحــر فيــه علــى مــدى 

عقــوٍد مــن الزمــن. وهــو يضــّم فصــواًل مــن تاريــِخ لبنــان وثقافِتــه وذاكرتـِـه وممارســاتِه المجتمعيّــة ووثائــَق 

ــة. واحــدٌة مــن تــركاِت لُقمــان الكثيــرة لنــا، ال ينفــّك هــذا  ومتعلّقــاٍت بعُضَهــا يعــود حتــى عهــد المتصرفيّ

األرشــيف الغزيــر يُبنــى ويَتوّســع، ليبقــى أثــرًا حيًّــا وشــاهًدا علــى تاريــخ ِهــذا البلــد بــكلِّ التباســاتِه، لعلّنــا 

أشــّد مــا نحتاجــه اليــوم ضمــن واقــعِ االنهيــاِر الُمتســارِع لبُنيانــه.

ــُه  ــاًء عنوانُ ــان لق ــة لُقم ــتضيُف خيم ــباط/فبراير 2023، تس ــن ُش ــِث م ــن الثال ــاًء م ــابعة مس ــوِل الس وبحل

ــة  ــو الفكــر والرؤي ــد أُحاديّ ــي تعّم ــدوِة الســابقة الت ــان« فــي اســتعادٍة للن ــاًرا اســتراتيجيًّا للبن ــاد خي »الحي

ــا بحريــِة الفكــر والكلمــة، وهــي حــٌق ســندأب علــى ممارســتِه فــي كل  ــا علــى إيمانَِن ــا، تأكيــًدا مّن تخريبَه

مــكاٍن وزمــان إذ إنـّـه الســاحُ  الشــرعّي الوحيــد الــذي نعتــرُف بــِه. يديــر الحــوار زيــاد الصائــغ ويشــارك فيــه 

ــاش، لينــا التنيــر، إبراهيــم شــمس الديــن وألبيــر كوســتنيان.  كّل مــن غســان عيّ

ــن  ــات م ــة اإلف ــاء سياس ــة َوإنه ــِد »الَعَدالَ ــا الموّح ــول مطلِبَن ــُع ح ــباط/فبراير، نجتِم ــن ُش ــعِ م ــي الراب  ف

ــول إنَّ  ــات الق ــن بديهيّ ــروت الســاعة الســابعة مســاًء، فم ــأ بي ــر مرف ــا تفجي ــي ضحاي ــع أهال ــاب« م العق

ــا واحــدة. فكمــا اغتيــل لُقمــان فــي الثالــث مــن شــباط/فبراير 2021، جــرى  ــَة ال تَتَجــزَأ وإنَّ قضيّتََن العدال

ــا  ــة بأكمله ــال مدين ــا اغتي فعليًّ

قبــل ذلــك بســتة أشــهر، فــي الرابــع مــن آب/أغســطس 2020. تُديــر النــدوة ديمــا صــادق بمشــاركة كّل مــن 

موســى خــوري، ريــاض قبيســي ، وليــم نــون، آيــة مجــذوب وفــراس أبــي يونــس.



 أّمــا فــي الخامــِس مــن ُشــباط/فبراير، الّســاعة الرابعــة بعــَد الظُهــر، فَنتََحــاَوُر فــي حــول التطــوراِت اإلقليميِّة 

األخيــرة وأثرَِهــا علــى الوضــعِ اللبنانــّي ضمــَن نــدوة »لبنــان فــي عيــن العاصفــة«. يديــر النقــاش زيــاد عبــد 

الصمــد ويخــوض فيــه كّل مــن منــى فيّــاض، رونــي شــطح، ســامي نــادر، مصطفــى علـّـوش، تيمــا رضــا.

يتبــُع ذلــك لقــاٌء لـ»ائتــاف الديمقراطييــن اللبنانييــن« الــذي أسســه لقمــان ســليم، يتخلّلــه نقــاٌش وإصــداٌر 

لبيــاٍن عنــد الســاعة السادســة مســاًء يليــه حفــٌل موســيقّي حيــث نِصــُل لختــاِم برنامــج أيـّـام لُقمــان، غيــَر أنَّ 

فضاءاتَنــا ســتبقى مفتوحــة دوًمــا كعادتَِهــا علــى الحــواِر وللجميــع.
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