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)النسخة السادسة (2011 جائزة سمير قصير لحرية الصحافة حفل تسليم  
 

 آلمة السفيرة أنجلينا أيخهورست،
 رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في لبنان
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***************************** 
 حضرة السيدات والسادة،

 أيها األصدقاء، 
 

 .لّي فيها جائزة سمير قصير لحرية الصحافة، وهذا شرف آبير التي أسّلمإنها المرة األولى 
 

ه       2005 حزيران   2لقد أنشأ االتحاد األوروبي هذه الجائزة بعد اغتيال سمير قصير في              لتخليد اسم سمير قصير وحيات
ر ة التعبي ضال من أجل حري وز الن ي آأحد رم الم العرب رة الع ي ذاآ ذ. ف افئ ه ك الحين، تك ذ ذل نويًا ومن ائزة س ه الج

ا   صحافَيين تمّيزا بجودة     ا والتزامهم ّرم       . عملهم ا تك ا أنه ؤدون خاصة         آم ذين ي ع الصحافيين ال ا    جمي في شمال إفريقي
 .أحيانًا بحياتهممخاطرين ... عمًال شجاعًا ومتميزًاوالشرق األوسط والخليج 

 
ه     ًا قناعة سمير قصير اوقد آانت هذه أيض . يؤمن االتحاد األوروبي بسلطة الكلمات واألفكار      ان يخرج قلم ذي آ د  ل عن

ر إحدى     ف .آلمة مسدس سماعه   ة التعبي ائز  الفي الواقع، تشكل حري ة صلبة      رآ ا ديمقراطي ى عليه ى   التي تبن تصغي إل
 . مواطنيها

 
ة            من خالل جائزة سمير قصير،        و ا لصحافيي المنطق ا ودعمن ومي    نعرب عن امتنانن ذا النضال الي ه نضال   . في ه إن

ة ومسؤولية                   فيما تجتاز     ألنه  أيضاً تحديًايشكل   ر دق ًا أآث المعلومات الحدود، يتعين على وسائل اإلعالم أن تكون دائم
 . واستقاللية

 
ا  ي آم اد األوروب ي يحرص االتح ًا الظروف الت شجب عالي ى أن ي ا عل ًا م صحافغالب ا ال ل فيه ةيعم ي المنطق  :يون ف

 .آفايةه الكلمات ليست قوية  هذ...عذيبإخفاءات وتهديدات واغتياالت وت
  
ع الصحافيين          هذه  في اللحظة التي نمنح فيها      و اونيهم، الجائزة، نطالب بإطالق سراح جمي ى       ومع دونين عل ذلك الم  وآ

م        ة                    . الصفحات اإللكترونية الذين اعُتقلوا لمجرد تأديتهم لعمله ان من تأدي تمكن الصحافة في آل مك أن ت ا نطالب ب آم
 . مهمتها، سواء في قلب التظاهرات السلمية أو في مناطق القتال

 
ة   ما آان على ما هو لوال الشبكات االجتماعية والصحافيين          "  العربي الربيع"إن   دونين والصحافة اإللكتروني د لق . والم

ا      أدوا جميعًا دورًا رئيسيًا في ق      ا فيه سان    . لب االنتفاضات الشعبية، من خالل جعلنا نعيشها بقوة آما لو آن ًا ل م جميع إنه
ة    حال الشعوب وتوقها إلى الحرية وا      اً       لديمقراطية والعدالة االجتماعي ي حقوق اد األوروب ى االتح سبة إل شكل بالن  التي ت

وق              . عالمية غير قابلة للتفاوض    لذلك تقع عليهم مسؤولية خاصة وعليهم أن ينقلوا لجمهورهم معلومات صحيحة وموث
 . فيها

 
 .  وصحافية مصريةًا ليبيًافي العام الماضي، آافأت جائزة سمير قصير صحافي

 
شكر من ا       وهذه السنة،    ل ال ذين شارآوا         أتقدم بجزي ين وعشرين ال سابقة   في ه    لصحافيين المئت م قياسي      . ذه الم ه رق إن

ذه                           د له ى الصدى المتزاي ل عل يمن، وهو دلي ى ال للمشارآين من آل المنطقة، من المغرب إلى العراق، ومن سوريا إل
 . الجائزة
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سيات أعضائها وسيرتهم            وهذه السنة أيضًا، تجسد      وع جن ة اليورومتوسطية     لجنة تحكيم جائزة سمير قصير بتن  العالق

 .   التزامها وشكرها بحرارة على عملهاوأوّد أن أ. طرهاوالقيم التي نتشا
 

ه         أخيرًا،   ة سمير ووالدي وق                       أرغب في أن أحيي عائل دفاع عن حق ى ال وم إل سعى آل ي  ومؤسسة سمير قصير التي ت
 . جميع الصحافيين وتكريم إرث سمير قصير

 
  .أعطي الكلمة اآلن للسيدة جيزيل قصير قبل اإلعالن عن أسماء الفائَزينو
 

 .شكرًا على حسن إنصاتكم
 
 
 


