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***************************** 
 للمطابقة عند اإللقاء

 

  ، والمعالي أصحاب السعادة
  حضرة السيدات والسادة، 

 األصدقاء األعزاء، الصديقات و 
  

  عائلة سمير قصير. بأن أرحب ترحيبًا حارًا بالسيدة جيزيل خوري و باسمحوا لي أوًال 

  قناعاته الراسخة. شجاعته و  نستذكربعد عشر سنوات على اغتيال سمير قصير، 

ظّل  فيو ضرورية لضمان وجود الحريات األخرى. وحيدة الهي الحرية البأن حرية التعبير  إننا على قناعة
 ظلّ  وسائل اإلعالم اإللكترونية وغير اإللكترونية، ال وجود لمواطنين بل لرعايا. وفي فيغياب حرية التعبير، 

  . لدعاية منظمة غياب حرية اإلعالم، ال وجود لصحافة بل

 هناك ضغطو في الشرق األوسط.  اً تقريبنصفهم  ،العالم فيصحافيًا ستون ، ُقتل وحده 2014في عام 
. الصحافة المحترفة وعلى عمل المراسلين المحترفعلى يمارس  ومتزايدملموس  ناك ضغطمحسوس، وه

  محاوالت للسيطرة على وسائل اإلعالم. أيضا مزيد من الوتوقيف تعسفي، وهناك  ترهيبوهناك 

تحاد إلى االسالمة الصحافيين، أولوية قصوى بالنسبة  ومن بينها حرية التعبير وحرية اإلعالم،تشكل 
  روبي. األو 



  النور من دون حرية التعبير وحرية اإلعالم.  تحاد األوروبي ليبصروما كان اال

أن ثمة  ،العالم فيشركائنا مع جميع تحاد األوروبي نحن الدول األعضاء في اال ،ذكرتأن ن دائماً  ويجب
وعدم  جدّ بتخاذ إجراءات متجددة ومكثفة، والبقاء على المسار الصحيح وصون الوحدة والعمل ضرورة ال
  والمحافظة على دورنا كقدوة.االستسالم 

  الشباب. أولئك و المتمّرسين قدوة للصحافيين تشكيل في  انيستمر ن سمير قصير وعمله الحال أو 

 ينجزون عمالً الذين  كما المتمّرسينلجميع الصحافيين، الشباب  مخّصصة الجائزة في سنتها العاشرةهذه  إنّ 
  .ُيحتذى مثاالً سمير َيرون في ليج، والذين في الشرق األوسط وشمال إفريقيا والخ وعظيماً  اً شجاع

ومنفتح في شأن  حرّ صادق و خطاب عام ولماذا نحتاج إلى في اإلعالم تبّين لنا الجائزة أهمية التعددية 
لمساهمة في ا بغية الحرّ  للتعبيرفسحات لمحافظة على لضرورة لنا لماذا ثمة المسائل التي تقلقنا. كما تبين 

  نزعات القمع السلبية المتزايدة.  قلب 

مصر  ها منالعدد األكبر من أتى ،مشاركةطلب لل 158أن لجنة التحكيم تلقت هذه السنة  يسرني أن أعلمكم
ز عملهم ، ستكافئ اللجنة ثالثة صحافيين تميّ المشاركين). ومن بين 26(سوريا ف) 31لبنان ( ثم)، 65(
أفضل تحقيق ، و أفضل تحقيق صحافي، و أفضل مقال رأي :الثالث فئاتالفي حتراف االو  ةجودالو  الفرادةب

  . سمعي وبصري

واتخاذ  األعمال المشاركة ومشاهدة ومناقشةمطالعة أعضاء لجنة التحكيم الذين تولوا  أشكر جزيالً وأوّد أن 
  ...تدخل أو ترهيب أي، وذلك من دون هاالقرار في شأن

أيمن مهنا وفريق السيد والسيدة جيزيل خوري و  "مؤسسة سمير قصير"خاصة إلى  في النهاية، أتوّجه بتحية
نجحوا في ذلك، جنبًا هم إعطاء األمل لجميع الصحافيين في المنطقة، و بغية  عملوا بصدٍق وتفانٍ لقد العمل. 

عن  فضالً  ،نناهنا بيها المشاركين في الجائزة والحاضرين مع إلى جنب مع فريقنا في بعثة االتحاد األوروبي و 
  . المستقبل عبر شاشةالمشاهدين 

  لكم التقدير.

 شكرًا. 


