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ال ِف ْهـرِس
آن أوان العــــدل
مؤسسة دار الجديـــد
أصدقاء لقامن سليـــم
مؤسسة لقامن سليــم
أمم لألبحاث والتوثيق
غـــار لقمــان سـليــم
 3شباط  ،2022عا ٌم عىل غدرهم
عا ٌم عىل دأبنا

3
5
6
7
8
9
11

آن أوان العـــدل
ـتفاق لبنــا ُن والعــامل عــى َخـ َ ِ
فج ـ َر الراب ـعِ مــن شُ ــباط (فربايــر)  ٢٠٢١اسـ َ
ـر
ـي اللبنــاين القائــد الــذي أفنــى حياتَه وهــو يُ َدا ِف ُع
اغتيــا ِل لقــان ســليم الوطنـ ّ
ـت قتلتَــه فــأر َدوا جسـ َده.
عــن الحـ ّـق .أفعالُــه وموا ِق ُفـ ُه وشــجاعتُه أقلقـ ْ
غــاد َر لقــان مزرعــة نيحــا (رصيفــا) ـ ال ُج ُنــوب مســاء الثالــث مــن شــباط
(فربايــر) ِ ٢٠٢١جــوار الســابعة والثُّلُــث مســا ًء.
عنــد فجــر الراب ـعِ مــن شــباط ُوج ـدَتْ جثّتُــه داخــل س ـ ّيارته املســتأجرة يف
ِم ْنطَ َق ـ ِة الع ّدوس ـ ّية عــى بُعــد  ٣٧كيلوم ـ ًرا مــن نقط ـ ِة انطــاق القتلــة.
ـت أجهــز ُة األمــنِ وشُ ـ ْعب ُة املعلومـ ِ
ـب مــن مدعــي
تولّـ ْ
ـات التحقيقــات وطُلـ َ
عــام الجنــوب رهيــف رمضــان تــويل امللـ ّـف.
ـول ثالث ـ ُة ُم َق ّرريــن
يــوم  ٢٣أذار (مــارس) ويف ســابِق ٍة مــن نوعهــا لبنان ًّيــا تـ ّ
مــن األمــم املتّحــدة ـ مجلــس حقــوق اإلنســان ـ قضيّــة لقــان .كاتبــوا
الحكومــ َة اللبنان ّيــ َة ووزار َة العــدل يســألون عــن ســر التَّحقيــق.
ر م َق ـ ِّررو األمـ ِـم املتّحــدة عــى املــأ رســالَتَهم
بتاريــخ  ٢١أيّــار (مايــو) ن ـ َ
املرســل َة إىل ال َّدولــة اللبنانيّــة.
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ـب العــا ُّم لــدى محكمــة التمييــز:
ـب النائـ ُ
يــوم  ١٨أيّــار (مايــو)  ٢٠٢١طلـ َ
«نقــل قض ّيــة خطـ ِ
ـف املغــدور لقــان ســليم بقـ ّوة الســاح وقتلــه مــن دائــر ِة
التَّحقيــق يف الجنــوب إىل دائــر ِة التحقيــق يف بــروت محافظـ ًة عــى الســامة
العا ّمــة».
يتـ َو ّل اليــوم قــايض التحقيــق األ ّول القــايض رشبــل أبــو ســمرا امللـ ّـف ـ وهــو
رسي ـ أي أ ّن مــا اســتنتجه املحقّقــون ســيبقى
بحســب أصــول املحاكــات ّ
ـي.
ـي الكتــان مــا مل يصــد ْر قـرا ٌر ظ ّنـ ّ
طـ ّ
وقعـ ِ
ـت الجرميـ ُة ـ وهــي جرميـ ٌة سياسـ ّي ٌة بامتيــاز يف منطقــة القـرار األممــي
فالتوســ ُع يف
 ١٧٠١ـ منطقــ ٌة منزوعــة الســاح مــن حيــث املبــدأ ـ عليــه،
ّ
التحقيــق الجنــايئ مــن مصلحــة الدولــة اللبنان ّيــة واألمــم املشــاركة يف قـ ّوات
حفــظ الســام.
السياس ـ َّية اللبنان ّيــة
اِغتيــال لقــان مــن يوم ّيــات ـ ال بــل عاديّــات ـ الحيــا ِة ِّ
ـوي يل ّخــص بكلمتــن« :العفــو العــام» .ال عفــو مقبـ ٌ
ـول
املصابــة بتش ـ ّوه بنيـ ّ
وقــد مـ ّر عــا ٌم وقتلـ ُة لقــان ـ الصغــار واملح ّرضــون ـ « ُم َج ّهلــون» ،يعيشــون
عــى «انتصاراتهــم» والشــعارات.
ال عفـ َو مقبـ ٌ
ـول مــا مل يُقتـ ِـد القتلــة إىل الســجون واملحاكــم .لقــان ـ الحـ ّـق،
لبنــان ـ العــدل بوصلتنــا.
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إىل لقمـــان

مؤسســة دار الجديــد كتــاب ياســن الحــاج
بعــد شــه ٍر مــن اغتيــال لقــان أصــدرتْ ّ
صالــح الفظيــع وتـــمثيله.
حولــه نُظِّمــت نــدو ٌة افرتاض ّيــة شــارك فيهــا زيــاد ماجــد وفــاروق مــردم بــك ولقــا ٌء يف
حديقــة دارة ســليم .كــا أصــدرت كتــاب عـ ّزة رشارة بيضــون بعيــون النســاء.
ح َرصـ ِ
ـت الجديــد ،عــى التحلّــق مـ ّرة يف الشــهر (يــوم  ٣شــباط) حــول لقــان ملناقشــة
ـاب صـ َدر أو فكــرة خطــرت.
كتـ ٍ
يــوم  ٣شــباط  ٢٠٢٢صــدر نســوان مــن لبنــان ،كتــاب إســكندر ريــايش .لهــذا الكتــاب
مع ًنــى رمــزي إذ إ ّن نَخــوة لقــان أعــادت إحيــاء الصحــايف التائــه.
www.dar-al-jadeed.com
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هـ ّز خــر اغتيــال لقــان فــور إذاعتــه صبــاح الرابــع مــن شــباط  ٢٠٢١الضامئــر.
أعــدا ُء لقــان ـ قتلتــه املســتم ّرون يف زرع املباغــض والتحريــض واألراجيــف
معروفــون ،ســا ِفرو الوجــوه.
كل أرجــاء املعمــورة قالــوا لنــا
عــى املقلــب اآلخــر ،تواصـ َـل معنــا أصدقــا ُء مــن ّ
بأفعالهــم ال بأقوالهــم« :لقــان نحــن ونحــن لقــان .وردتــه لــن تذبُــل وشمســه
لــن تغيــب».
الوفــاء للقــان ـ بالفعــل ال بالقــول ـ هــو مــا ســوف يســعاه أصدقــاء لقــان.
اِنض ّمــوا إلينــا .أفعالكــم ـ ولــو بــدتْ منمنمــة ـ هــي الفيصــل.
لكل الصديقات واألصدقاء.
كل الشكر ّ
الشكر ّ

www.LokmanSlim.org
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ـت فكــر ُة تأسـ ِ
ـر ُف
ـيس بُنيــانٍ جامـعٍ يَ ْح ِمـ ُـل اسـ َمه تُـ ْ ِ
فــور اغتيــا ِل لقــان بر َعمـ ْ
عليــه زوجتُــه مونيــكا بورغــان رشيكتُــه يف أمــمُّ ،أســه التفكــر باالغتيــال
املؤسســة مــن يومهــا األ ّول لتفعيــل مشــاريع
الســيايس؛ وهكــذا كانَ .ســ َع ِت ّ
توثيقيّــة وبحثيّــة وفنيّــة تــدور يف أفــاك هــذا االهتــام وقــد انض ّمــت للمؤسســة
مؤسســة ســمري
الباحثــة القديــرة هنــاء جابــر وهــي اليــوم تُدي ُرهــا .بالتعــاون مــع ّ
رة
قصــر ودار الجديــد قامـ ْ
ـت م.ل.س .برتجمــة دراســة الربوفيســور نــري م ـ ّ
حــول شــبكات البغــض التــي حــارصت لقــان ســليم قبــل وبعــد اغتيالــه إىل
اللغــة العربيّــة .مــع الربيــع وتراجــع الجائحــة ســتعقد م.ل.س .يف بــروت نــدوة
حــول االغتيــاالت السياس ـ ّية.
كام يلقي جان بيار فيليو محارضة يوم  ٣شباط يهديها إىل روح لقامن.
lokmanslimfoundation.org
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 ...ولـم يعودوا

#صديقتي الرشيرة

طرابلس سكوب ـ شكا 2022

تتاب ُع أمم للتوثيق واألبحاث نشاطها.
مجموعات ُهــا القيّمــ ُة مــن دوريّ ٍ
وكتــب تخضــ ُع لل َم ْســ ِح الضــويئ .مكاتبُهــا
ــات
ٍ
وموا ِقعهــا اإللكرتون ّيــة تُقَــ ِّد ُم خدمــات ُجلّــة للباحثــات والباحثــن.
رشعــت أبوابــه ـ بعــد إقفــال فرضتــه الجائحــة
أعــادت أمــم افتتــاح هنغارهــا ف ّ
ـ ملعــرض املصــ ّور الصديــق مــروان طحطــح مــن ترشيــن إىل ترشيــن ،كــا
نظّمــت معرضً ــا عــن تاريــخ صــاالت العــرض الســينامئ ّية الطرابلس ـ ّية يف ش ـكّا.
ـواب الهنغــار لتوقيعــات صديقــة لقــان
ر ُع أمــم أبـ َ
يــوم  ٣شــباط  ٢٠٢٢تُ ـ ّ
الرشيــرة ولصــور مــن وحيهــا.

www.umam-dr.org

www.memoryatwork.org www.menaprisonforum.org
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صائغ الغار سليم ُمزنّر

ليىل ح ّنا

صخر وشمس وصفر خوف

جلد
ميساء ّ

فادي طفييل

رسة
نرصي م ّ

شاء أصدقاء لقامن سليم تقديم جائزة تحمل اسمه :غار لقامن سليم.
ٍ
وشمس وصفر خوف.
األنيق سليم مزنّر من صخ ٍر
صا َغ الغا َر َ
أهـ ُـل الغــار لهــذا العــام ـ لقامنيّــون ُم ْنتَخــون يعملــون ونصــب أعينهــم لبنــان
األكــر.
وهــذا اللبنــان األكــر ـ صديـ ُـق اإلنســان واإلنســانية سـيُك ّرمهم حتـ ًـا يف اآليت مــن
األيام.
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جائـزة
الحدائـــق

جائزة
أصوات الـمدينة

جائـزة
ذاكــرة الـــدم

جائـزة
بالربهـــان

جائـــزة الحدائـــــق :ليــى ح ّنــا .آمنــت معنــا أ ّن وردة لقــان
لــن تَ ْذبُـ َـل.
جائــزة أصــوات املدينــة :ميســاء جـ ّـاد .غ ّنــت للقــان يــوم
أربعين ّيتــه وهــي تعمـ ُـل عــى املوســيقى والذاكــرة.
جائــزة ذاكــرة الـــــدم :فــادي طفيــي .لكتابتــه ســرة وحيــد
الصلــح الــذي اغتيــل َو َســ َط بــروت عــام  .١٩٥٨ســيصدر
الكتــاب عــن دار الجديــد.٢٠٢٣ ،
رة لدراســته
جائــــــزة بالربهـــــان :الربوفيســور نــري م ـ ّ
امليدان ّيــة لشــبكات البغــض التــي حــارصت لقــان ســليم
مؤسســة ســمري قصــر الدراســة
قبــل وبعــد اغتيالــه .نــرتْ ّ
باإلنكليزيّــة .اهتمــت مؤسســة لقــان ســليم ودار الجديــد
برتجمتهــا إىل العرب ّيــة.
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يـــوم  ٣شبــاط ٢٠٢٢
الثالثــــة عصـــ ًرا

نتحلّــق حـــول لقمـــان

موســيقي
بره ُة ُخشوع وصمــت عىل ارتجــال
ّ
جــلد
نصــار • ميســاء ّ
فادي ط ّبال • جــورج ّ
تحيــة إجـــــالل للقمـــان بأصــــوات كثيــرة
كلمة مونيكا بورغامن عن مؤسسة لقامن سليم
كلمة خليل الحلو ـ كلمـــة ســـلمى مرشـاق
تقديـــــم الغـــــار للفائزين/والفائزات

رسة
ليىل ح ّنـــــا • ميسـاء ّ
جلد • فادي طفييل • نرصي م ّ

رشيرة يف هنغــار أمم
زيارة الصديقة ال ّ
را محــارضة جــان بيــار فيليــو :تاريــخ الــرق األوســط العلــاين
السادســة عـ ً
قاعة مونتني طريق الشام
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www.dar-al-jadeed.com

www.LokmanSlim.org

lokmanslimfoundation.org

www.umam-dr.org
memoryatwork.org
www.menaprisonforum.org

ياس ـ ِة وناظَــر وقــال إنّ ُكــم يف
الس َ
ـب أ ّن أخــي َجــا َدل يف ِّ
َو َهـ ْ
َضــا ٍل فليــس لكــم أن تُـــميتوه بســبب ذلــك.
أحمد فارس الشدياق
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