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على وقع أصوات أمواج بحر بيروت التي تشبه 
غضب سمير قصير الذي كان ينزف على األوراق، 
سّلمت »بعثة االحتــاد األوروبــي في لبنان« أمس 
»جائزة سمير قصير حلرية الصحافة 2011« في 

»نادي اليخوت« في فندق »السان جورج«.
وكــاد احلفل أن يكون نسخة طبق األصــل عن 
»ربيع بيروت« و»ربيع العرب، فكان املشهد زاهيًا 
من اخلارج وفارغًا من الداخل، متامًا كربيع بيروت 
الذي صفقت له األيدي حينما »أيعن« بعد خروج 
اجليش السوري من لبنان وسرعان ما غاب بعد 
أن ظّلت »أناملها البيضاء« حاجة ال ميكن للقوى 
السياسية أن  تستغني عنها في شتى القضايا 

الداخلية.
وكــربــيــع الــعــرب الـــذي أضــحــى بعد الثورات 
العربية انــتــصــارًا ال متــّل األلــســن مــن ذكـــره، غير 
أنها كانت ثورات على األشخاص وبقيت األنظمة 

صامدة في اجتاهاتها.
ــة للتنمية  ــدول تــقــدم حــضــور احلــفــل: وزيـــر ال
االداريـــة جــان أوغاسبيان ممثاًل رئيس حكومة 
تصريف األعمال سعد احلريري، مصطفى أديب 
ممثاًل رئيس احلكومة املكّلف بتشكيل احلكومة 
جنيب ميقاتي، الــوزراء: ريا احلسن، زياد بارود 
ومــنــى عفيش، الــنــائــبــان: مـــروان حــمــادة وفؤاد 
الياس حبيب ممثاًل مدير  الركن  العقيد  السعد، 
عام قوى األمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، إلى 
جانب حشد من السفراء والشخصيات السياسية 

واإلعالمية واالجتماعية.
سبليني  مــايــا  للزميلة  ترحيبية  كلمة  بــعــد 
السفيرة  بعثة االحتـــاد  بــــاران، حتــدثــت رئيسة 
إجنلينا أيخهورست عن دعم »االحتاد االوروبي« 
اليومي،  الــنــضــال  هـــذا  فــي  املنطقة  لصحافيي 
شاجبة الظروف التي غالبًا ما يعمل فيها هؤالء 

الصحافيني.
بــإطــالق ســـراح جميع الصحافيني  وطــالــبــت 
واملدونني الذين اعتقلوا ملجرد تأديتهم لعملهم، 
مؤكدة على أن »ربيع العرب« ما كان ليكون لوال 
واملدونني  والصحافيني  االجتماعية  الشبكات 

والصحافة االلكترونية.
قصير«  سمير  »مؤسسة  لرئيسة  كلمة  وبعد 
كلمات  خاللها  استذكرت  قصير  خــوري  جيزيل 
سمير قصير، سّلمت قصير وإنخهورست جائزة 
أفــضــل مــقــال رأي الــتــي فــــازت بــهــا الصحافية 
املصرية آثار الكتاتني عن مقالها »فزاعة املسلمة  
احملّجبة«، وجائزة »أفضل حتقيق صحافي« التي 
نالها الصحافي اللبناني حبيب بطيح عن حتقيقه 

»العودة إلى وادي اليهود«.
لينا فخر الدين
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