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  فً قرطبة قصٌرتجمع فً بارٌس وتقدٌم كتاب ل

 

 
 

الحزبٌة اللبنانٌة فً تجمع اقٌم عند ساحة  وممثلون عن المنظمات قصٌر سمٌر شارك نحو مئة صحافً وصدٌق للزمٌل الشهٌد
المعنٌة بحرٌة الصحافة 'مراسلون بال حدود 'ه، بدعوة من منظمة االولى الغتٌال تروكادٌرو فً بارٌس، أمس، لمناسبة الذكرى

 . قصٌرفً الساحة علم لبنانً عمالق استبدل فٌه رسم األرزة بصورة ل وبسط.
 

مٌنار كلمة دعا فٌها الى دمج االغتٌاالت التً شهدها لبنان فً اطار التحقٌق  روبٌر'مراسلون بال حدود 'وألقى رئٌس منظمة 
 .س الحكومة السابق رفٌق الحرٌري اغتٌال رئٌ فً

 
المكلف التحقٌق فً جرٌمة اغتٌاله  الزمٌلة جٌزٌل خوري، ولٌام بوردون مشٌرا الى ان القاضً ،قصٌر وتحدث محامً ارملة

 قصٌر وتحدثت عن مآثر.من السلطات اللبنانٌة للتوجه الى بٌروت  جان لوي بروغٌٌر ٌترقب الحصول على معلومات ووثائق
 .تابت  والمهندس جاد'حركة الٌسار الدٌموقراطً 'بٌد من دالٌا ع

 
التً ستتولى تعمٌم ' قصٌر سمٌر جمعٌة اصدقاء' فً بارٌس اجتماع اعلن خالله عن اطالق'كولٌج دو فرانس 'وعقد فً مقر 

ر السابق غسان للجمعٌة المحامٌة جٌزٌل مالٌمً والوزٌ ومن بٌن االعضاء المإسسٌن.تراثه الفكري واإلبقاء على ذكراه 
والسفٌر  والمفكرٌن، منهم الٌاس صفٌر وهنري لوران وفاروق مردم بك وأدوي بلٌنٌل وبشٌر هالل سالمة، وعدد من المثقفٌن

 .ارٌك رولو ومفوضة فلسطٌن لدى االتحاد االوروبً لٌلى شهٌد 
 

مراسلون بال حدود ' قرطبة ومنظمة وهً احدى أكبر دور النشر االسبانٌة فً مدٌنة'الموثاره 'آخر، اختارت  على صعٌد
 ، وقدمت ترجمته االسبانٌة فً ذكرى استشهاده، وذلك فً االحتفال الذي'من هو عربً  مصٌبة'باللغة الفرنسٌة  قصٌر كتاب'

البرلمان االوروبً انرٌكً بارون  شهده مركز االتحاد االوروبً فً مدرٌد، وتحدث خالله رئٌس المجموعة االشتراكٌة فً
 . رئٌس المنظمة رامون بٌرٌث ماورا ونائب
 

والشهٌر بحب المحافظة على روح الحرٌة والوجه المعروف  شعار حرٌة الرأي'حامل  قصٌر ووزع كتٌب عن سٌرة
 ، وتناول االوضاع التً عاشها فً بٌروت وقضٌة احتجاز جواز سفره من جانب األمن'بالده  بمعارضته للوجود السوري فً

اغتٌاله عندما كان ٌظن ان خروج الجٌش  اللبنانً، الى حٌن -اناته من مالحقة الجهاز األمنً السوري العام اللبنانً ومع
 . السوري من بالده وضعه فً حال أمن وطمؤنٌنة

 
رئٌس االستخبارات العسكرٌة السورٌة فً 'السورٌة من لبنان، وذكر ان  بعد خروج القوات قصٌر كما تناول الكتٌب مقاالت

، مكررا السإال ذاته 'ٌمكن ان ٌكون قد اغتاله؟  من':وتساءل .' قصٌر شتم علنا وفً مناسبات عدة الكاتب غزالة لبنان رستم
 .االمنٌة ولقاءاته مع صدٌقٌه نسٌب لحود وولٌد جنبالط ورأٌهما بالموضوع  فً ضوء التحقٌق معه من جانب السلطات

 
وأشاد بالشعب اللبنانً .فً سن الرابعة  قصٌر صف الستٌنات عندما كانمنذ منت'سوٌسرا الشرق 'بارون انه ٌعرف لبنان  وقال

 وقارن.'...الحالٌن  االسرائٌلً وتمرد على السوري الى حد اخراجه من ارضه حٌث كانت التضحٌات مهمة فً طرد'الذي 
كما ركز على .عهم عن أهمٌة عنوان الكتاب الذي ٌلخص وضع العرب الٌوم وواق بؤمٌن معلوف وأدوار سعٌد وتحدث قصٌر
الفتا الى .موضحا ان تارٌخهم هو حضارة وتراث وثقافة . من ان مصٌبة العرب جغرافٌتهم أكثر من تارٌخهم قصٌر ما قاله

 .'بمستقبل أوروبا والغرب الٌوم  ٌجعلنا نفكر'ان عنوان الكتاب 
 

ن تجربته فً لبنان حٌث اقام شهورا عدة ، ع'ا ب ث 'المدٌر المساعد لجرٌدة  ،'مراسلون بال حدود 'وتحدث نائب رئٌس 
 .' سنة كما تقول جٌزٌل خوري 02الحقٌقة بعد  مصٌر قضٌة مٌشال سورا، اي ان تعرف قصٌر تلقى قضٌة اال'وتمنى 
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