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 آن أوان العـــدل

ــَرِ  ــاُن والعــامل عــى َخ ــباط )فرايــر( ٢٠٢١ اســتفاَق لبن فجــَر الرابــعِ مــن ُش

اغتيــاِل لقــان ســليم الوطنــّي اللبنــاين القائــد الــذي أفنــى حياتَه وهــو يَُداِفُع 

عــن الحــّق. أفعالُــه ومواِقُفــُه وشــجاعتُه أقلقــْت قتلتَــه فــأرَدوا جســَده. 

غــادَر لقــان مزرعــة نيحــا )رصيفــا( ـ الُجُنــوب مســاء الثالــث مــن شــباط 

ــث مســاًء. )فرايــر( ٢٠٢١ ِجــوار الســابعة والثُّلُ

ــه داخــل ســيّارته املســتأجرة يف  عنــد فجــر الرابــعِ مــن شــباط ُوجــَدْت جثّتُ

ــة.  ــن نقطــِة انطــاق القتل ــرًا م ــد 3٧ كيلوم ــِة العّدوســيّة عــى بُع ِمْنطََق

ــَب مــن مدعــي  ــْعبُة املعلومــاِت التحقيقــات وطُل ــْت أجهــزُة األمــِن وُش تولّ

عــام الجنــوب رهيــف رمضــان تــويل امللــّف.

ــُة ُمَقّرريــن  ــا تــوّل ثاث يــوم ٢3 أذار )مــارس( ويف ســاِبقٍة مــن نوعهــا لبنانيًّ

ــوا  ــان. كاتب ــة لق ــان ـ قضيّ ــوق اإلنس ــس حق ــدة ـ مجل ــم املتّح ــن األم م

ــق.  ــر التَّحقي ــن س ــألون ع ــدل يس ــَة ووزارَة الع ــَة اللبنانيّ الحكوم

ــدة عــى املــأ رســالَتَهم  ــِم املتّح ــرِّرو األم ــَر مَق ــو( ن ــار )ماي ــخ ٢١ أيّ بتاري

ــة. ــة اللبنانيّ ول ــلَة إل الدَّ املرس
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ــز:   ــة التميي ــدى محكم ــامُّ ل ــُب الع ــَب النائ ــو( ٢٠٢١ طل ــار )ماي ــوم ١٨ أيّ ي

»نقــل قضيّــة خطــِف املغــدور لقــان ســليم بقــّوة الســاح وقتلــه مــن دائــرِة 

التَّحقيــق يف الجنــوب إل دائــرِة التحقيــق يف بــروت محافظــًة عــى الســامة 

العاّمــة«.  

يتــَوّل اليــوم قــايض التحقيــق األّول القــايض رشبــل أبــو ســمرا امللــّف ـ وهــو 

ــون ســيبقى  ــتنتجه املحّقق ــا اس ــات رّسي ـ أي أّن م بحســب أصــول املحاك

طــّي الكتــان مــا مل يصــدْر قــراٌر ظّنــّي. 

 وقعــِت الجرميــُة ـ وهــي جرميــٌة سياســيٌّة بامتيــاز يف منطقــة القــرار األممــي 

ــُع يف  ــه، فالتوّس ــدأ ـ علي ــث املب ــن حي ــاح م ــة الس ــٌة منزوع ١٧٠١ ـ منطق

التحقيــق الجنــايئ مــن مصلحــة الدولــة اللبنانيّــة واألمــم املشــاركة يف قــّوات 

حفــظ الســام. 

ــة  ياســيَّة اللبنانيّ ــات ـ ال بــل عاديّــات ـ الحيــاِة السِّ اِغتيــال لقــان مــن يوميّ

املصابــة بتشــّوه بنيــوّي يلّخــص بكلمتــن: »العفــو العــام«. ال عفــو مقبــوٌل 

وقــد مــّر عــاٌم وقتلــُة لقــان ـ الصغــار واملحرّضــون ـ »ُمَجّهلــون«، يعيشــون 

عــى »انتصاراتهــم« والشــعارات. 

ال عفــَو مقبــوٌل مــا مل يُقتــِد القتلــة إل الســجون واملحاكــم. لقــان ـ الحــّق، 

لبنــان ـ العــدل بوصلتنــا. 
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بعــد شــهٍر مــن اغتيــال لقــان أصــدرْت مؤّسســة دار الجديــد كتــاب ياســن الحــاج 

صالــح الفظيــع وتـــمثيله. 

حولــه نُظِّمــت نــدوٌة افراضيّــة شــارك فيهــا زيــاد ماجــد وفــاروق مــردم بــك ولقــاٌء يف 

حديقــة دارة ســليم. كــا أصــدرت كتــاب عــزّة رشارة بيضــون بعيــون النســاء. 

حرَصــِت الجديــد، عــى التحلـّـق مــرّة يف الشــهر )يــوم 3 شــباط( حــول لقــان ملناقشــة 

كتــاٍب صــَدر أو فكــرة خطــرت. 

يــوم 3 شــباط ٢٠٢٢  صــدر نســوان مــن لبنــان، كتــاب إســكندر ريــايش. لهــذا الكتــاب 

معًنــى رمــزي إذ إّن نَخــوة لقــان أعــادت إحيــاء الصحــايف التائــه.

 www.dar-al-jadeed.com

إىل لقمـــان
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www.LokmanSlim.org

هــّز خــر اغتيــال لقــان فــور إذاعتــه صبــاح الرابــع مــن شــباط ٢٠٢١ الضائــر. 

ــف  ــض واألراجي ــض والتحري ــتمّرون يف زرع املباغ ــه املس ــان ـ  قتلت ــداُء لق أع

ــون، ســاِفرو الوجــوه. معروف

عــى املقلــب اآلخــر، تواصــَل معنــا أصدقــاُء مــن كّل أرجــاء املعمــورة قالــوا لنــا 

بأفعالهــم ال بأقوالهــم: »لقــان نحــن ونحــن لقــان. وردتــه لــن تذبـُـل وشمســه 

لــن تغيــب«. 

ــاء لقــان.  ــا ســوف يســعاه أصدق ــول ـ هــو م ــاء للقــان ـ بالفعــل ال بالق الوف

ــدْت منمنمــة ـ هــي الفيصــل.  ــو ب ــا. أفعالكــم ـ ول ــوا إلين اِنضّم

الشكر كّل الشكر لكّل الصديقات واألصدقاء.
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lokmanslimfoundation.org

فــور اغتيــاِل لقــان برَعمــْت فكــرُة تأســيِس بُنيــاٍن جامــعٍ يَْحِمــُل اســَمه تـُـْرُِف 

ــه التفكــر باالغتيــال  عليــه زوجتُــه مونيــكا بورغــان رشيكتُــه يف أمــم، أسُّ

ــاريع  ــل مش ــا األّول لتفعي ــن يومه ــة م ــَعِت املؤّسس ــذا كان. َس ــيايس؛ وهك الس

توثيقيّــة وبحثيّــة وفنيّــة تــدور يف أفــاك هــذا االهتــام وقــد انضّمــت للمؤسســة 

الباحثــة القديــرة هنــاء جابــر وهــي اليــوم تُديرُهــا. بالتعــاون مــع مؤّسســة ســمر 

قصــر ودار الجديــد قامــْت م.ل.س. برجمــة دراســة الروفيســور نــري مــرّة 

ــه إل  ــد اغتيال ــل وبع ــليم قب ــان س ــارصت لق ــي ح ــض الت ــبكات البغ ــول ش ح

اللغــة العربيّــة. مــع الربيــع وتراجــع الجائحــة ســتعقد م.ل.س. يف بــروت نــدوة 

ــاالت السياســيّة.  حــول االغتي

كا يلقي جان بيار فيليو محارضة يوم 3 شباط يهديها إل روح لقان.



٨

تتابُع أمم للتوثيق واألبحاث نشاطها. 

ــا  ــويئ. مكاتبُه ــِح الض ــُع للَمْس ــٍب تخض ــاٍت وكت ــن دوريّ ــُة م ــا القيّم مجموعاتُه

ــن.        ــات والباحث ــة للباحث ــات ُجلّ ُم خدم ــدِّ ــة تَُق ــا اإللكرونيّ ومواِقعه

أعــادت أمــم افتتــاح هنغارهــا فّرعــت أبوابــه ـ بعــد إقفــال فرضتــه الجائحــة 

ــا  ــن، ك ــن إل تري ــن تري ــح م ــروان طحط ــق م ــّور الصدي ــرض املص ـ ملع

نظّمــت معرًضــا عــن تاريــخ صــاالت العــرض الســينائيّة الطرابلســيّة يف شــّكا. 

ــة لقــان  ــار لتوقيعــات صديق ــواَب الهنغ ــم أب ــّرُع أم ــوم 3 شــباط ٢٠٢٢ تُ ي

ــرة ولصــور مــن وحيهــا.  الري

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

طرابلس سكوب ـ شكا ٢٠٢٢ #صديقتي الريرة... ولـم يعودوا
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شاء أصدقاء لقان سليم تقديم جائزة تحمل اسمه: غار لقامن سليم. 

صاَغ الغاَر األنيَق سليم مزنّر من صخٍر وشمٍس وصفر خوف. 

ــان  ــون ونصــب أعينهــم لبن ــون يعمل ــون ُمْنتَخ أهــُل الغــار لهــذا العــام ـ لقانيّ

األكــر. 

وهــذا اللبنــان األكــر ـ صديــُق اإلنســان واإلنســانية ســيُكرّمهم حتــًا يف اآليت مــن 

األيام.  

صائغ الغار سليم ُمزنّر

نري مرّةفادي طفييلميساء جّادليى حّنا

صخر وشمس وصفر خوف
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جائـزة 
الحدائـــق

جائـزة 
ذاكــرة الـــدم

جائـزة 
بالربهـــان

جائزة 
أصوات الـمدينة

جائـــزة الحدائـــــق: ليــىل حّنــا. آمنــت معنــا أّن وردة لقــان 
ــَل.  لــن تَْذبُ

ــوم  ــت للقــان ي ــة: ميســاء جــّاد. غّن ــزة أصــوات املدين جائ
ــرة.  ــه وهــي تعمــُل عــى املوســيقى والذاك أربعينيّت

جائــزة ذاكــرة الـــــدم: فــادي طفيــي. لكتابتــه ســرة وحيــد 
الصلــح الــذي اغتيــل َوَســَط بــروت عــام ١95٨. ســيصدر 

الكتــاب عــن دار الجديــد، ٢٠٢3.

ــري مــرّة لدراســته  ــان: الربوفيســور ن ــزة بالربهـــ جائــــ
امليدانيّــة لشــبكات البغــض التــي حــارصت لقــان ســليم 

ــرْت مؤّسســة ســمر قصــر الدراســة  ــه. ن ــد اغتيال ــل وبع قب

باإلنكليزيّــة. اهتمــت مؤسســة لقــان ســليم ودار الجديــد 

برجمتهــا إل العربيّــة.
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يـــوم 3 شبــاط 2022
الثالثــــة عصـــرًا 

نتحلّــق حـــول لقمـــان

   برهُة ُخشوع وصمــت عى ارتجــال موســيقّي

    فادي طبّال • جــورج نّصــار • ميســاء جــّاد

   تحيــة إجـــــال للقمـــان بأصــــوات كثيــرة

   كلمة مونيكا بورغان عن مؤسسة لقان سليم

   كلمة خليل الحلو ـ كلمـــة ســـلمى مرشـاق 

   تقديـــــم الغـــــار للفائزين/والفائزات

   ليى حّنـــــا • ميسـاء جّاد • فادي طفييل • نري مرّة 

   زيارة الصديقة الّريرة يف هنغــار أمم

   السادســة عــًرا محــارضة جــان بيــار فيليــو: تاريــخ الــرق األوســط العلــاين   

   قاعة مونتني طريق الشام 



www.umam-dr.org

memoryatwork.org

www.menaprisonforum.org

lokmanslimfoundation.org

www.LokmanSlim.org

 www.dar-al-jadeed.com





ــر وقــال إنُّكــم يف  ياَســِة وناظَ َوَهــْب أّن أخــي َجــاَدل يف السِّ

َضــاٍل فليــس لكــم أن تُـــميتوه بســبب ذلــك.
أحمد فارس الشدياق

الغاف بعدسة جافيه بربنشو | وكالة رويرز 


