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تحّل الذكرى الثانیة الغتیال المفكر لقمان سلیم من دون أي جدید على التحقیق في ھذه الجریمة التي
أصمتت مثقفاً احتضن بیئة نشأ فیھا واحتضنت آفاقھ المنیرة. غاب لقمان وغابت العدالة حتى الساعة

من دون التوّصل الى ذلك المجھول الذي استفرده في لیلة القبض على روحھ.

فرغم كل الوعود لم تصل الى التحقیق حتى صور الكامیرات، وفق ما ذكره وكیل العائلة المحامي
أمین بشیر لـ"النھار". ھو أدرج ملّف اغتیال سلیم مع ملف كل الشھداء السیاسیین في لبنان منذ اغتیال

الرئیس رینیھ معوض حتى یومنا، فملّف لقمان یراه "یشبھ كل الملفات السیاسیة في لبنان. خاٍو من أي
ورقة. ال أحد یتناولھ وكأنھ ممنوع اإلتیان على ذكره أو كأن ھذا التحقیق لم یتقدم، ولم یصل الى

نتیجة".

وأسف المحامي بشیر "لتراكم االغتیاالت السیاسیة التي طاولت السیادیین واصحاب الرأي المطالبین

باستقالل لبنان وبقیت ملفاتھم فارغة دائماً، فیما نقوم ببطوالت في كشف خالیا الموساد وداعش، لكن
المجرمین الذین یقتلون السیادیین واصحاب الرأي ال یمكننا أن نصل الى نتیجة في ملفاتھم مع ما

ترافق من حجج لدى مراجعتنا مآل ھذه القضیة تارة بإضراب القضاة وطوراً بإضراب المساعدین

القضائیین والوضع المأزوم في لبنان حیث بتنا نعاني في الملفات العادیة للسیر بھا. وما أكثر الحجج
في لبنان".

ویشیر الى أنھ "ال جدید على صعید التحقیق حیث ُسّطرت استنابات الى األجھزة األمنیة"، مضیفاً:

"كنا قد حاولنا أن نضغط ولكن ما یحصل مع المحقق العدلي طارق البیطار في ملف المرفأ، بلغت
األمور درجة غیر مسبوقة في التعاطي عّرت السلطات القضائیة في لبنان".

ویأخذ بشیر "على استعمال السلطة واألمن كعناصر جریمة لیغدو فجأة تصّرف قاٍض یطلق موقوفین
من غیر وجھ حق، وقاٍض یملك كل الصالحیات والمقدرة على اتخاذ قرار، وإن فعل وأصدر قراراً ال

یُنفّذ لغیاب الغطاء السیاسي عنھ، عنیت بھ القاضي البیطار".

وقلّل محامي العائلة من "إمكان الوصول الى نتیجة في قضیة لقمان أمام ما یحصل". وقال: "لألسف،
ھذا ھو الواقع، وما حصل مع المحقق العدلي ھو أدلة ملموسة. وتجربتي المھنیة تؤیّد ذلك. رحم هللا

لقمان. ھذا ھو مصیر كل الشھداء السیاسیین في لبنان". لیستطرد "ومن ضمن سلسلة االغتیاالت

السیاسیة إن سئل النائب میشال معوض نجل الرئیس الشھید رینیھ معوض، وبباعھ السیاسي فھو لم
یتمكن ولم یستطع، وھو ابن بیت سیاسي، تحریك ملف والده أو الوصول الى قضاء مستقل وجدي

یحقق فعالً في ھذه الجریمة، فھل نحن رفاق لقمان سنتمكن من حمل سلطة ضده وضدنا في الرأي
السیاسي على أن تحقق في جریمة قتلھ في منطقة معروفة النفوذ؟ نحن ندرك النتیجة في قرارتنا. ھو

واقع ملموس. وبعد كل ما حصل مع القاضي البیطار، وما صدر من قرارات غیر قانونیة بتخلیة
موقوفین، نحن نعلم بأن ثمة قراراً من فوق بطّي ملف لقمان وعدم متابعتھ".
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واستغرب بشیر "سكوت الرأي العام بعد كل ما حصل بكل شھداء 14 آذار من دون كشف أي من
الجرائم التي ارتُكبت في حقھم، لكن جرائم خالیا اإلرھاب والموساد تُكشف على الفور".

ویرى أن لقمان من بین ھؤالء الشھداء "لكونھم شھداء الفكر الحّر المطالب باالستقالل من االحتالل

السوري في السابق، ومن االحتالل اإلیراني راھناً، وخطیئة لقمان أنھ كان من بیئة معیّنة عاش فیھا
وكان مفروضاً إسكات صوتھ المعارض وكان ھو الصوت األقوى، واآلن كل األصوات من دونھ

سكتت بعد غیابھ".

انضم الى قناة " AkhbarAlYawm " على یوتیوب االن، اضغط ھنا

موقع أخبار اليوم، 2 شباط 2023


