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عائلة اللبناني لقمان سليم تطالب ببعثة تقصي في اغتياله

ناشطون خالل مراسم تأبين الناشط لقمان سليم في بيروت (أرشيفية)

4 فبراير 2023 01:39

بيروت (االتحاد) 

أبرز األخبارخفض االنبعاثات الكربونية  «حوارات االبتكار».. االستثمار في اإلنسان لمواكبة التطورات العالمية  %100 مركبات األجرة صديقة للبيئة في دبي بحلول 2027 

قبول رفض نحن نستخدم "ملفات تعريف االرتباط" لنمنحك افضل تجربة مستخدك ممكنة. "انقر هنا" لمعرفة المزيد حول كيفية استخدامها

وم
لي

د ا
عد

طالبت عائلة الباحث والناشط السياسي لقمان سليم، أمس، في الذكرى الثانية الغتياله، األمم المتحدة ببعثة تقصي حقائق

تنظر في احتمال وجود رابط بين مقتله وانفجار مرفأ بيروت المرّوع. وأعرب أربعة خبراء حقوقيين مستقلين في األمم المتحدة

عن قلقهم العميق من بطء التحقيقات في جريمة اغتيال سليم، المعارض بشراسة لميليشيات «حزب هللا»، مطالبين

السلطات اللبنانية بضمان محاسبة قتلته. وقالت زوجة سليم األلمانية اللبنانية مونيكا بورغمان، أمس، خالل تجّمع في ذكرى

االغتيال شارك فيه سفراء غربيون، «نود من بعثة تقصي حقائق أن تنظر في انفجار المرفأ، وكذلك في ثالثة اغتياالت تلته

وقد تكون مرتبطة به»، مشددة على أن التحقيق وحده يمكن أن يظهر ما إذا كان من ترابط أم ال.

وفي 4 فبراير 2021، عثر على سليم 58 عامًا مقتوًال برصاصات عدة داخل سيارته في قرية في جنوب لبنان، غداة بالغ من

أسرته حول فقدانها االتصال به أثناء عودته من زيارة صديق له في المنطقة التي تعد من أبرز معاقل ميليشيات «حزب

هللا» اإلرهابية.

وُعرف سليم بمواقفه المعارضة للميليشيات. ووّجه سياسيون وإعالميون أصابع االتهام في االغتيال إلى «حزب هللا». وتقول

العائلة إن «الحزب» هّدد سليم أكثر من مرة، أبرزها في ديسمبر 2019.

األمم المتحدة: نعّول على المجتمع الدولي لمساعدة المتضررين من زلزال تركيا وسوريا

أزمة قضائية تعصف بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت

قبول رفض نحن نستخدم "ملفات تعريف االرتباط" لنمنحك افضل تجربة مستخدك ممكنة. "انقر هنا" لمعرفة المزيد حول كيفية استخدامها
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موقع االتحاد، 4 شباط 2023


