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 حضرة السيدات والسادة،  أصحاب السعادة،

 الصديقات واألصدقاء األعزاء،

 

 ."بين الرقابة وآفاق الربيع: الحريات الثقافية في المشرق العربي" الفتتاح مؤتمر شكرًا على دعوتكم لي

، فأنا أعرف بعضكم باالسميسرني ويشرفني أن أآون بين الكثير من األصدقاء واألصدقاء المستقبليين، 

 . ألتقي بكم أخيرًا اليوم شخصيًاولكنني 

 

وقد . وآل يوم هو يوم لحقوق اإلنسان. حقوق اإلنسانالعالمي ليوم الب يوم السبت الماضي، احتفل العالم

 بالترآيز على عمل المدافعين عن حقوق اإلنسان، وعلى آيفية استخدام وسائل أحياه االتحاد األوروبي

في منا آل واحد " أن على موقع تويتر دّونت في ذلك اليوموقد . م االجتماعي لدعم التغيير وتعزيزهاإلعال

، سيما وأنه في متناولنا الكثير من وسائل التواصل المبتكرة !"إمكانه أن يكون مدافعًا عن حقوق اإلنسان

لذين آرسوا حياتهم لتعزيز سان االمدافعين عن حقوق اإلنجميع على عمل وقد أثنينا . ا البعضمع بعضن

 . األساسية حول العالم وحمايتها اإلنسانحقوق

 

 ، وأنن حقوق اإلنسان عالمية بوضوح بأ في المنطقة ذآرتنافجموع المحتجين.  الربيع العربيحصلو

وقد .  وآرامةحريةبالعيش  أخيرًا المعرفة والشجاعة للمطالبة بحق المزيد من األشخاص قد بات لديهم



ومفادها  رسالتهم اقع يوتيوب وتويتر وفايسبوك وسكايب والهواتف الخلوية والتلفزيون واإلذاعةموحملت 

 .ضطهاد بعد اليومخوف واعزلة وأنه ال 

 

احترام حرية  فاعل وملتزم ومقتنع ببأآملهاالتحاد األوروبي   آيف أنال حاجة ألن أشرح لهذا الحضور

 شرعة ان لديكم متسع من الوقت، أرجو أن تقرؤوا مجددًافإذا آ. وسائل اإلعالم وتعددها داخل حدوده

 بصورة جماعية آإتحاد ويمكنني أن أقول من دون أي تردد إننا. الحقوق األساسية لالتحاد األوروبي

  بشدةعارضإننا نعلى عملهم، ون وفرض القيود  توقيف الصحافيين والمدونيشجبي أوروبي ال نتردد ف

مسألة حرية نتناول و شبكة اإلنترنت ووسائل اإلعالم الجديدة األخرى، لدخوالقيود غير المبررة على 

 الشريكة ومع المجتمع المدني في هذه البلدان حوارنا السياسي مع البلدانالتعبير ووسائل اإلعالم في 

إلنسان ومنذ يومين فقط، صّرحت الحكومة اللبنانية أن لبنان سيتطرق إلى الديمقراطية وحقوق ا. نفسها

 األساسي للبنان في هذا كوالعدالة االجتماعية بمنظار االتحاد األوروبي، وأن هذا األخير هو الشري

  .اإلطار
 

فنحن . مليون يورو دليل على التزامنا تعزيز حرية التعبير في لبنان والمنطقةلسكايز بأآثر من  ناإن دعم

 . سكايز ابتكارًا وشجاعًة ورغبة في التواصلنرى في 

 

مراقبة انتهاآات حرية  وأحمالت التوعية من خالل  سكايز الصحافيين والناشطين الملتزمين إن دعم

.  ال يقّدر بثمنالصحافة والثقافة أو تقديم الدعم القانوني للصحافيين والمفكرين الذين يعانون من االضطهاد

المساهمة  األوسط وآذلك في ة في الشرقحرية الصحافة والثقافالدفاع عن وقد قررنا مساعدة سكايز في 

 . في دعم رأي عام عربي قادر على التمتع بحرية التعبير والدفاع عنها
 

الذي يشكل نضاله في سبيل حرية التعبير وحرية الرأي " عيون سمير قصير"ويتم هذا العمل الشاق تحت 

 .مصدر إلهام لنا جميعًا ويمثل رمزًا لقيمنا المشترآة عبر المتوسط

 

رق كايز اليوم إلى لبنان صحافيين وآتابًا وفنانين وحتى وزراء سابقين من أوروبا والشلقد دعت س

ثمنًا غاليًا نتيجة التزامهم أو حيث دفعوا  غالبًا كم حيث يدفع المواطنونبلدانوستشكل خبرتكم في . األوسط

 آبير، أال وهو أحد قيود هذه الحرية المثير لجدل شيق يتناول نقاشأرضية ل المستمر بحرية التعبير

على جذور الرقابة واألطر القانونية التي تقّيد حرية التعبير الملح النقاش هذا وسوف يرآز . الرقابة



وآمل في أن . رقابة، وعلى الحاجة إلى حماية الحرية الثقافية في إطار التغيير السياسيجديدة للشكال الاألو

أو القرارات  تترددوا في إطالع صانعي السياسات تكون هناك متابعة واضحة لما ستناقشونه، وأرجو أال

 . على أفكارآم الجماعية

 

آما أوّد أن أعبر مجددًا عن . ه الممتاز في لبنان والمنطقةعمل أن أختم آلمتي بشكر فريق سكايز على وأوّد

ة ية التعبير بصورجوهرية واألساسية لحر من أجل الحقوق الونناضلي ألولئك الذين امتناني وتقديري

 وإظهار في أوقات الصعابالوقوف إلى جانبهم ودعمهم و. لدفع الناس للعمل فالكالم أداة قوية. يومية

 . ، هو أيضًا عمل حقيقياإلرادة السياسية

 

 .نتائج مثمرة في عملكم اليوم وفي آل يومأتمنى لكم 

 

 . شكرًا

 

 
 


