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2012إطالق جائزة سمير قصير لحرية الصحافة   
 

2012  كانون الثاني25 –مؤتمر صحافي   
 

نجلينا أيخھورست،الكلمة االفتتاحية للسفيرة أ  
 رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في لبنان

 
CHECK AGAINST DELIVERY 

 
 

 
 

 حضرة السيدات والسادة، 
 الصديقات واألصدقاء األعزاء، 

 
قصير -ل خوريالسيدة جيزيوأرحب ب. " لحرية الصحافةجائزة سمير قصير" السابعة اليوم للمرةطلق ن

 لدول األعضاء في االتحاد األوروبيالسفراء والممثلين ل و،ممثلي مؤسسة سمير قصيروالسيد وليد قصير، 
  .المعتمدين في لبنان

  
 2005اغتياله في عام ف. دافع عنھاير قصير والقيم التي  التزامنا تجاه الصحافي والكاتب سمنعيد تأكيداليوم 

ً إن معركته في سبيل حرية التعبير تستمر في إلھام الصحافيين ليكونوا شجعانا ويتحلوا بحس بللم يسكته، 
  . ًمھني في جمعھم للمعلومات وإعداد التقارير بھا وتحليلھا ويستخدموا الكلمة سالحا ضد القمع

 
 ي وقت مضى في ھذه المرحلة االنتقالية في منطقة المتوسطّإن ذكرى سمير قصير وقيمه حية أكثر من أ

ًوتستمر ذكراه في كونھا مصدر إلھام لنا جميعا لنكون محركا للديمقراطية وحقوق اإلنسان وفي . المتجددة ً
  .تمھيد الطريق للتغيير اإليجابي والحرية والكرامة والعدالة االجتماعية

  
ويجب أن . رشيد قائمة تسمح لوسائل إعالمه بالعمل بحريةويحتاج كل مجتمع حديث إلى ھيكليات حكم 

يكون للصحافيين المساحة والفرصة لنقل القصص اإلنسانية والوقائع الفعلية بصورة مھنية من دون خوف 
 بين المواطنين وقادتھم، فينقلون ًاجسروفي قيامھم بذلك، يشكل الصحافيون .  االنتقاممن الترھيب أو

ًكما يشكلون جسرا بين المواطنين فيسمحون لھم . ن اآلراء ويتبادلون األفكارالمعلومات ويعبرون ع
  . باالطالع على أحوال اآلخرين وبالتطور كأفراد ومجتمع

  
  حضرة السيدات والسادة،

  
واسعة من األدوات المتوفرة اليوم ال ةمجموعاللقد أظھرت تغطية االنتفاضات في ھذا الجزء من العالم قوة 

لكن لسوء الحظ، . ولوج بصورة فورية إلى المعلومات وتبادلھا من خالل وسائل إعالم جديدةللصحافيين لل
  مشددةفإن القيود المفروضة على الصحافيين والعاملين في المجال اإلعالمي إلتمام مھامھم بحرية وآمان

 المجال اإلعالمي ً، مرورا بتوقيف العاملين فيكبح تدفق المعلومات والولوج إليھاب تبدأًھي أيضا، وھي 
ً وطرد الصحافيين الدوليين ورفض منح التأشيرات لھم، وصوال إلى عمليات الخطف وحتى ،والمدونين

  .  القتل
  
 لحرية وسائل اإلعالم ال في المنطقة وال في سائر أنحاء العالم، وذلك ًا جيد2011لسوء الحظ، لم يكن عام و

ًفقد كان على الكثير من الصحافيين أن يدفعوا غاليا . دبحسب التقرير السنوي لمنظمة صحافيون بال حدو
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، 2011ففي عام . ثمن تأدية مھامھم في الحصول على المعلومات والبحث عن الحقيقة وإظھارھا ونشرھا
. 2010 قتلوا في الشرق األوسط، وھو ضعف العدد المسجل في عام 20ً صحافيا حتفھم، بينھم 66لقي 

.  آخرين30، وتم اختطاف 553ً صحافيا، فيما تمت مھاجمة أو تھديد 252عالوة على ذلك، تم توقيف 
ًوتظھر ھذه األرقام غير المقبولة أن الحق في حرية التعبير يتطلب أيضا دفاعا وحماية متناسقين ً  .  

  
حجر زاوية لحرية التعبير، وھي حق أساسي لكل كائن بشري وجزء ال يتجزأ من ّإن حرية الصحافة 

وبالنسبة إلى االتحاد األوروبي، تشكل حرية التعبير وحرية المعتقد وحرية الصحافة . سانيةالكرامة اإلن
  .  ًركائز أساسية لدولة القانون وشروطا مسبقة لحماية جميع الحريات األخرى

  
ن ال نكتفي بشجب القيود غير المبررة على حرية وسائل بھذه الحريات متجدد باستمرار، فنحإن التزامنا 

ًإعادة منح ھذه الجائزة سنويا أو ًم وعمل الصحافيين، بل نتخذ أيضا خطوات ملموسة على غرار اإلعال
 لدعم الصحافيين بشكل مباشر ومراقبة انتھاكات )عيون سمير قصير(درات مثل سكايز تقديم المساعدة لمبا

  . اكمتھمحرية الصحافة والثقافة وتقديم الدعم القانوني للصحافيين والمفكرين الذين تتم مح
  

ي جائزة سمير قصير مرة جديدة أولئك الذين يناضلون ويكافحون من أجل صحافة حرة ّوھذه السنة، تحي
  .  ًومجتمع أكثر استعالما وأكثر ديمقراطية في المنطقة

  
ًوعرفت الجائزة منذ إنشائھا انتشارا متزايدا وارتفع عدد المشاركين فيھا باستمرار، ليصل إلى أكثر من  ً

ّوغطت المقاالت االثنا عشر الفائزة مجموعة من المواضيع المرتبطة بدولة . 2006ًافيا منذ عام  صح630
وحقوق المرأة واالنتخابات القانون أو حقوق اإلنسان، مثل حماية الفئات الضعيفة والتمييز العنصري 

  . والديمقراطية وحرية التعبير
ّة وحرية التعبير مقوضة أو منتھكة وما زال وفي الكثير من أنحاء العالم، ما زالت حرية الصحاف

 . الصحافيون عرضة لالضطھاد والتضييق، أو أنھم ببساطة محرومون من وسائل ممارسة مھنتھم
 

. ومسؤولية يجب أخذھا على محمل الجد وتطبيقھا باحترافية دعونا ال ننسى أن حرية التعبير ھي حق
  . واألخالقيات والصدق لتكون نزيھة وموثوقةويجب أن تقوم الصحافة المسؤولة على االستقامة

 
لذلك أشجع جميع الصحافيين على المشاركة ونحن نتطلع إلى تلقي الكثير من األعمال التي تولد األفكار 

 .2012وتتضمن معلومات وتشكل مصدر إلھام، للتنافس على جائزة سمير قصير 
 

 .قصير-ل خوريجيزي سمير قصير، السيد مؤسسةرئيسة ًشكرا على حسن إنصاتكم وأعطي الكلمة اآلن ل
 

 

 


