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الوزير متري متوسطًا مقدمة احلضور )تصوير: سمير املصري(
قصير  سمير  مؤسسة  له  دعت  والــذي  للصحافة،  العاملي  باليوم  االحتفال  بدا 
و»سكايز« وكأنه احتفال بذكرى سمير قصير، بعدما ركزت الكلمات عليه وعلى نهجه 
ودفاعه عن احلريات، فكان الغمز من »ربيع دمشق« الذي كان في طليعة املنادين به 
واملتوقعني حصوله، وحضر اإلحتفال الذي غابت عنه جيزيل خوري)لوجودها في 
القاهرة( واقيم في مسرح بابل احلمراء وزير االعالم الدكتور طارق متري، ونقيب 
الصحافة محمد البعلبكي، ونائب رئيس مؤسسة سمير قصير مالك مروة، وحشد 
االحتفال  نهاية  في  ومت  ومهتمون  واالعالمية  والثقافية  احلزبية  الشخصيات  من 

عرض شريط وثائقي ملناسبة اليوم العاملي للصحافة.
الوزير  حتدث  سكايز(  مؤسسة  كيوان)بأسم  سعد  االعالمي  من  ترحيب  وبعد 
طارق متري عن الراحل سمير قصير،الذي كان صحافيا وكاتبا بحق، فنحن نفتقده 
في زمن التغيرات العربية املذهلة، وقال:كان شقيا بالشقاء العربي ولم يصرفه وعده 

اللبناني عنه، ولم يتركنا معلقني بينه وبني غمي الهيمنة والفرقة.
وتابع الوزير متري:لم يغب عنه مرة الزمن العربي الطويل، وال في نقده وال في 
كلما صادف  النوافذ  يفتح  كان  واللبنانية،  العربية  االخفاقات  تأخذه  ولم  اسئلته، 
ابوابا موصدة وختم متري:لم تكن احلرية في لبنان مجرد تعويض عن غيابها في 
املدى العربي، بل اسهاما في صنعها، في يوم حرية الصحافة وفي كل يوم حرية 

نتذكر سمير قصير.
علقوا  الذين  الصحافة  تذكر شهداء  البعلبكي  الصحافة محمد  نقيب  من جهته 
على املشانق في لبنان والذين لم يفدوا في ارواحهم فقط اللبنانيني بل كل العرب، 
العربي، وقال:نحن ال  العالم  لبنان انتصار للحرية في كل  ألن انتصار احلرية في 
نستطيع ان نفي هؤالء الشهداء حقهم بالتخليد فهم خالدون في الضمير االنساني، 
واستذكر ايضا الشهيد سمير قصير واعتبره خالدا عند جميع الصحافيني واالحرار 

في العالم، واشار الى ان فكرة احترام الرأي االخر تعود الى اكثر من 1500 سنة.
وتوجه نائب رئيس مؤسسة سمير قصير مالك مروة، بكلمة لسمير قصير قال 
ان  لك  وازف  يوم مضى،  اي  من  اكثر  اليوم  وكتاباتك  فكرك  ونفتقد  نفتقدك  فيها: 
احللم اصبح حقيقة، لقد حتول ربيع بيروت الى ربيعات عربية، وها قد وصلنا الى 
ربيع دمشق كما حلمت، وفي اخلتام مت عرض شريط لنصف ساعة مبناسبة يوم 

الصحافة العاملي.
انفو« والصادرة عن مؤسسة  الدورية »سكايز  النشرة  اعداد من  كما مت توزيع 
سمير قصير، وتضمنت عدة موضوعات ومنها، مقالة عن »ربيع العرب« وخبر عن 
»دورة تدريبية« وحتقيق عن »قناة القدس الفضائية« وتقارير عن انتهاكات حقوق 

االنسان في لبنان وسوريا وفلسطني واالردن.
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