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من سيكون الفائز لهذا العام ؟

تدهورت ظروف عمل الصحفيين ووسائل اإلعالم املستقلة في العديد من البلدان حول العالم وبشكل ملحوظ في األشهر
األخيرة .أصبحت دول كاملكسيك وتركيا موضع ألشد التجاوزات في حق الصحفيين والتي وصلت لالغتيال واملحاكمات.
وحتى ضمن دول في االتحاد األوروبي ،مثل مالطا وسولفاكيا ،قد تمثل مهنة الصحافة االستقصائية تهديدا لحياة
ممتهنيها.
كجزء من عملنا في مختلف دول العالم لدعم جهود الصحافة الحرة واملستقلة ،تعلن مؤسسة فريدريش ناومان من أجل
الحرية ملرة أخرى عن فتح باب التشرح لجائزة "رائف بدوي السنوية للصحفيين الشجعان" على هامش معرض
فرانكفورت الدولي للكتاب هذا العام .وتأتي هذه املسابقة ،بالتعاون مع اتحاد الناشرين األملان ،من أجل لفت انتباه
الجمهور إلى الظروف الصعبة واملعقدة في بعض األحيان التي تواجه عمل اإلعالميون في العالم العربي واإلسالمي على
وجه الخصوص.
اليوم ،تخوض الصحافة املستقلة حربا شرسة للدفاع عن نفحات الديموقراطية الناشئة ضد الهجمات املمنهجة لها،
خاصة في الدول التي تحكمها أنظمة سلطوية في الشرقين األدنى واألوسط .وفي دول أخرى يتم تقليص مساحات حرية
الصحافة ملنع "جرائم" ازدراء األديان .ففي ذات السياق ،تم الحكم على رائف بدوي ،املدون السعودي الليبرالي  ،بالسجن
عشر سنوات و  1000جلدة ،أمض ى منهم بالفعل خمس سنوات  -وهو ليس الوحيد.

هذه الجائزة الرمزية معنية بشكل أساس ي بالصحفيين املحررفين والشجعان أو املنظمات اإلعالمية من البلدان ذات
األغلبية املسلمة .وفي الوقت نفسه ،فإن الجائزة ،التي بدأها كل من إنصاف حيدر  -زوجة رائف بدوي -ومقدمة األخبار
األملانية البارزة كونستانتين شرايبر ،تعمل على إبقاء رائف بدوي وقصته ضمن دائرة الوعي العام.
سيقوم بالتحكيم واختيار الفائز هذا العام لجنة مستقلة تضم نخبة من ممثلي وسائل اإلعالم.
نتمنى تعزيز جهودنا في دعم الصحافة الحرة واإلعالم الحر من خالل ترشيح صحفي/صحفية أو منظمة للجائزة.
تتضمن شروط الررشح ما يلي:
 -1شرح تفسيري :في أقل من صفحة واحدة ،يرجى شرح أسباب ترشيح الشخص أو املنظمة للحصول على الجائزة؛
مع وصف نوعية وأهمية عملهم الصحفي؛ وتحديد آلياتهم لدعم الصحافة املستقلة واملهنية
 -2السيرة الذاتية للمرشح أو وصف مختصر للمنظمة املرشحة
 -3روابط املقاالت أو املنشورات ذات الصلة (باللغة األصلية)
 4يرجى العلم أنه سيتم النظر في الطلبات الكاملة فقط.
ملزيد من املعلومات حول الجائزة ،قوموا بزيارة موقعنا علىwww.freiheit.org/raifbadawiaward
يرجى إرسال ترشيحاتكم بإحدى اللغتين األملانية أو اإلنجليزية في موعد أقصاه األول من يونيو  2018إلى
mena@freiheit.org
نتطلع إلى ترشيحاتكم!

