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ساحة باسمه ونصب : قصير ذكرى اغتيال جائزة االتحاد األوروبي لصحافيين مصرية ولبناني
  تذكاري

 

 
 

والكتاب السياسيين والمثقفين شجاعة وجرأة، في الذكرى  أحد أكثر الصحافيين قصير سمير تذكر اللبنانيون أمس الشهيد
 .االغتيال الغادرة التي استهدفته أمام منزله  ول  لعمليةالسنوية اال

 
 الزميل الشهيد الذي ترك إرثا مكتوبا زاخرا عل  صغر سنه، ومحبين اتسعت دائرتهم عل  امتأل بعض أحياء بيروت بصور

ه أحد االساسيين ملهمها باعتبار التي أطلق عليها لقب 6335عام (مارس )آذار  72مر السنين وبلغوا الذروة في انتفاضة 
 .'السوري ?االمني اللبناني  النظام'الذين صاغوا شعاراتها وعلمها والفتاتها ضد 

 
ألنه ترك فراغا  اللبنانيون والعرب واالوروبيون، والدموع في عيونهم، ذكرياتهم معه من دون مكابرة قصير واستعاد زمالء

 .جامعة القديس يوسف، رفيقا وصديقا واسع األفق  استاذا فيوافتقده طالبه .'النهار 'أقله غياب مقاله االسبوعي في 
 

 .الصغرى والكبرى باألمس وزاروه مجددا في ضريحه  تحلق الجميع حول عائلته
 

 قصير سمير واإلعالمي في لبنان أمس، الذكرى السنوية األول  الغتيال الكاتب والمفكر والصحافي أحيا الجسم الصحافي
 .له  حيث رفع الستار عن نصب تذكاري'النهار 'اسمه عل  ساحة بالقرب من مبن  جريدة  بإطالق وللمناسبة احتفل.

 
نعمل كي يصل وطننا ال  استكمال تحرير االرادة  اننا سنظل':وقال رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في كلمة له خالل االحتفال 

تمسكين بمبدأ فصل السلطات وتعاونها حماية الهدر والفساد واالفساد، وسنظل م والمؤسسات من كل الوصايات وأسباب
الدولة القادرة والقوية والعادلة والتي  اننا سنظل نعمل من أجل استكمال قيام':كما أكد .'وتعزيزا لنظامنا الديموقراطي  وصونا

ضرورة سوق وشدد عل  .'السيطرة والسيادة عل  سائر أنحاء األرض اللبنانية  تستطيع تحقيق األمن ومنع التدخالت وبسط
والياس  وجبران تويني وجورج حاوي والذين حاولوا قتل مروان حمادة قصير سميرالشهيد رفيق الحريري و قتلة الرئيس

ال  الوراء وال تخاذل أمام المستبدين  ان ال عودة'وأكد .المر ومي شدياق ال  العدالة ليلقوا جزاءهم المحق والعادل 
العمل من أجل تحقيق ترسيخ دور الدولة اآلمنة وليس الدولة األمنية، الدولة التي  تهاون فيواالنتهازيين وعتاة المجرمين، وال 

 .'اللبنانية  تحرير كل االراضي المحتلة من العدو االسرائيلي وتبسط سلطتها العادلة عل  كل االراضي تحقق
 

حركة 'في األشرفية، بدعوة من  قصير تفجير سيارة وكان أقيم صباحا، اعتصام أمام شجرة الزيتون التي زرعت في مكان
وابنتيه، بمشاركة وزير  ، في حضور عائلته التي ضمت زوجته الزميلة جيزيل خوري ووالده ووالدته'الديموقراطي  اليسار

وأمين سر حركة اليسار الديموقراطي النائب الياس عطا هللا  اإلعالم غازي العريضي والنائبين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور
ووضع الجميع . آذار 72البعلبكي ونقيب المحررين ملحم كرم والسيدة نورا جنبالط وممثلين عن قوى  قيب الصحافة محمدون

 .' ال تبكه فاليوم بدء حياته، ان الشهيد يعيش يوم مماته'طالبه الفتة كتب عليها  ورفع ،قصير ورودا حمرا في مكان استشهاد
 

المصرية دينا عبد المعطي :الصحافيين  ال 'لحرية الصحافة  قصير سمير جائزة'بي وللمناسبة أيضا، منح االتحاد األورو
، واللبناني حبيب بطاح عن مقالة له (ألف يورو  75)'األهرام إبدو 'الفرنسية  درويش عن مقالة في األسبوعية المصرية باللغة

باتريك رينو والزميلة خوري  تحاد األوروبيومنح سفير اال(.آالف يورو  73)الصادرة باالنكليزية 'الدايلي ستار ' في
في حضور الوزير العريضي ووزير االتصاالت مروان حماده  ،'البرغو 'الجائزتين ال  الفائزين في حفل أقيم في فندق 

 .وفرنسا برنار ايمييه وبلجيكا ستيفان دولوكير، وحشد من اإلعالميين  وسفراء بريطانيا جيمس واط
 
السنوات العشر األخيرة، إذ شهد  كان أكثر األعوام قسوة وخطورة عل  الصحافة خالل 6335ان عام  السفير رينو إل  ولفت

 . قصير سميرصحافيا، بينهم جبران تويني و 06مقتل 
 

كلهم، قتل  أو جرح  أو معذبين أو  باسم المبادئ التي تعهد االتحاد األوروبي وبلدان المتوسط احترامها، ندين لهم': وقال رينو



المعن  من إنشاء '، مشيرا إل  ان 'التعبير وحرية الرأي وحرية الصحافة  اضعين للرقابة، أن نواصل نضالهم تحقيقا لحريةخ
 .'األوروبي، هو إقامة دولة قانون تحترم فيها هذه الحريات  االتحاد
 

أعضاء لجنة التحكيم  ، شاكرا'بربرية إنها دعم لفعل الكلمة في وجه السالح وال.ليست مجرد مكافأة 'الجائزة  واعتبر رينو ان
، لعدم توافر النوعية المطلوبة في األعمال 'الباحثين الشباب ' عل  دقة عملهم، علما انهم لم يمنحوا هذه السنة جائزة فئة

 . المشاركة
 

 .'حران  ان اختيارهما جاء ألنهما مفكران'وهنأت خوري الفائزين بالجائزة، معتبرة 
 

معركته من أجل تكريس الحرية في لبنان ورفضا لالغتيال السياسي 'إل  قمع  كان يهدف قصير غتيالورأى العريضي ان ا
وهو قرار التمديد  الفكري والجسدي والسياسي الذي بدأ مسلسله بقرار فتح باب االرهاب عل  كل المستويات، واالرهاب

 .'القتل التي ال يملك اإلرهابيون والقتلة غيرها  ةإرادة الحرية في لبنان أقوى من إراد'والحظ ان .'لرئيس الجمهورية 
 

ومصر  األراضي الفلسطينية، اسرائيل، تونس، سورية، لبنان:عدة من المنطقة المتوسطية وهي  وينتمي المشتركون ال  بلدان
. 

 
ف ملتزم بات مثاال كمواطن ومثق في انتفاضة االستقالل، قصير سمير الدور الكبير الذي لعبه'واستذكر النائب غسان مخيبر 

توسيع مهمات لجنة التحقيق الدولية لتشمل كل االغتياالت ومحاوالت 'ب  ، مطالبا'يحتذى في التزام المثقفين القضايا الوطنية 
 .' 6332(أكتوبر )اإلرهابية التي وقعت في لبنان منذ تشرين األول  االغتيال

 
في بناء دولتهم 'المشروع  ة واالستقالل دفاعا عن حق اللبنانيينالتقدمي االشتراكي تمسكه بالسيادة والحري وجدد الحزب

 .' قصير سمير الحر والجريء الشهيد واحتراما لشهداء االنتفاضة الوطنية ومن أبرزهم صاحب القلم
 

أغل  أعطوا لبنان  ورفاقه الذين قصير والتباطؤ في كشف حقيقة من اغتال عن مصير التحقيق''التيار الوطني الحر 'وتساءل 
 .' ما لديهم في سبيل استقالله وسيادته وحرية الكلمة
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