
 
 

 كلمة رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في لبنان السفيرة كريستينا السن
 

  2016جائزة سمير قصير لحرية الصحافة 
  2016حزيران  2 –حديقة قصر سرسق، األشرفية 

***************************** 

 للمطابقة عند اإللقاء

  سعادة، معالي والأصحاب ال

  سيدات والسادة،حضرة ال

 الصديقات واألصدقاء األعزاء،

  

 صوت سمير قصير. تَ سكِ أُ ، 2005حزيران  2ما اليوم، في تمامًا ك خميسعامًا، في يوم  11قبل 

التي تدفعنا  ذّكر جميع األسبابتاليوم، وفي اليوم الثاني من حزيران من كل عام، وٕاحياء لذكرى رحيل سمير قصير، ن
ونحّيي إيمانه الذي لم يتزعزع في قيمة حرية التعبير وٕاصراره على قول الحقيقة  هاخوضة وضرور  تهالستكمال معرك

 وكشفها. 

  في هذا االحتفال للمرة األولى منذ تولّي لمنصب سفيرة االتحاد األوروبي في لبنان. تيلمشارك أشعر اليوم بتأثر كبير

جيزيل قصير، وعائلة سمير قصير، وأعضاء مؤسسة للسيدة  حارةتهز هذه الفرصة ألتوجه بتحية واسمحوا لي أن أن
  سمير قصير وفريقها. 

إنها حرية التعبير وخصوصًا حرية الصحافة التي كانت عزيزة على قلب سمير قصير كما هي معززة في قيم االتحاد 
  األوروبي ومبادئه. 

شجاعة، سواء عبرت عن نفسها صحافة مطلعة ومحترفة و حتى يتحرك العالم ويزدهر ويتحّسن، نحن في حاجة لبراعة 
من خالل الكلمات المكتوبة أو الصور أو الفيديوهات. وترتبط حرية التعبير بشكل وثيق بحريتنا في التعبير وبحريتنا 

  كأمم وأفراد ومواطنين. 

والخطف  عتداءاتطورة، إذ يتعرض الصحافيون لالأن تكون صحافيًا يعني أن التحدي أكثر خفالتحديات ضخمة،  إنّ 



الخطرة حول العالم وخصوصًا في هذه المنطقة. وفي العام الماضي، أقّر مجلس  ألماكنتوقيف والقتل. ويزداد عدد اوال
ماية اإلعالميين في مناطق األمن الدولي بهذا التهديد المتنامي واعتمد للمرة األولى في تاريخه قرارًا يهدف إلى ح

  الحروب. 

حول القيود التي تفرضها الحكومات بحكم األمر الواقع على حرية الصحافة وثمة هواجس متزايدة في هذه المنطقة 
وحرية التعبير. أما األعذار المستخدمة لشرح هذه الممارسات القمعية فُتربط عادة بضرورة ضمان األمن في عالم 

. تدابير أمنية قمعية أن اإلرهابيين يربحون عندما يلجأ من يستهدفونهم إلىذكر نتيواجه آفة اإلرهاب. لكن علينا أن 
  إلى جانب مراعاة حكم القانون.  دليُلناويجب أن يكون التعقل 

في العام الماضي، اعتمدت األمم المتحدة أهداف تنمية مستدامة جديدة ورّكز أحدها على "وصول العموم إلى 
ن عليها ألهدف الذي يذّكر جميع الحكومات بهذا ابشدة المعلومات والحريات األساسية". ويدعم االتحاد األوروبي 

لمعلومات وكذلك ضمان صحافة بجودة أعلى. ولكن لسوء الحظ فإّن لحصول على الطلبات المواطنين لاالستجابة 
العكس هو ما يحصل غالبًا، ويؤدي األمر أحيانًا حتى إلى رقابة ذاتية من الصحافيين أنفسهم الذين يتجنبون أحيانًا 

  خوفًا من االضطهاد.  مةحكو حساسة بالنسبة السائل التطرق إلى م

لقد كان سمير قصير الذي كان يكتب مقاالته النقدية خالل أصعب ظروف االحتالل في لبنان متفائًال، إذ قال مرة في 
متع مقابلة إنه في حين أن "قيم الجمهورية وٕاجراءاتها قد ُحّرفت عن مسارها، فإنها لم تقلل من قيمة لبنان" الذي يت

هو ومفكرون آخرون في كتاباتهم. لكن لسوء الحظ، شوه  مارسهابمجتمع مدني قادر على التكيف والمواجهة وبحرية 
اغتياله هذا التفاؤل وبات يذكر المنطقة والعالم أجمع بأن من يولدون السلطة يجب أن يستخدموها لحماية حتى أولئك 

الذي لم يعد "مختبرًا للعنف" على  –الل شهادته يمكن اآلن للبنان الذين ال يتفقون معهم. لكن في الوقت عينه، من خ
  ًا قويًا لهذه الحقيقة األساسية.أن يشكل رمز  - حد تعبيره

في  متميزالنسخة الحادية عشرة من جائزة سمير قصير مخصصة لجميع الصحافيين الذين يقومون بعمل شجاع و  إنّ 
  ن أحيانًا حياتهم للخطر في أثناء تأدية عملهم.معرضي ،ق األوسط وشمال إفريقيا والخليجالشر 

ترشيح عن العام الماضي. وفي هذا شهادة  100بلدًا، أي بزيادة أكثر من  14يحًا من شر ت 259تلقينا هذه السنة 
)، تلتها 90حقيقية على ازدياد أهمية جائزة سمير قصير وشعبيتها. وجاء العدد األكبر من الترشيحات من مصر (

، سنمنح الجائزة لثالثة صحافيين ت دقيقة بين أعضاء لجنة التحكيم). وكالعادة، وبعد مداوال36، ولبنان ()51سوريا (
  السمعي البصري. حقيقالت االستقصائي، و مقالثالث فئات: مقال الرأي، وال نجحوا في

لبهم وسخروا كل . فقد عملوا من كل قمرة جديدة هابتهنئة مؤسسة سمير قصير وأعضاء فريقدعوني أنهي كلمتي 
  طاقاتهم لجعل هذا الحدث يليق بإحياء ذكرى صحافي شجاع. 

  شكرًا. 


