دعوة إلى مؤتمر صحافي
الزمان :الثالثاء  26تشرين األول  ،2021الساعة الحادية عشر صباحا
المكان :أنتورك -سبيرز ،بيروت
حرية التعبير واإلعالم وتحدي العدالة في جريمة مرفأ بيروت…
منذ وقوع أكبر جريمة بعد الحرب األهلية ،أي جريمة تفجير مرفأ بيروت في  4آب  ،2020وضعت عراقيل ال
حصر لها أمام التحقيق القضائي .هذا األمر يعيدنا الى المعادلة التي أرسيت في لبنان ما بعد الحرب األهلية ،حيث ساد نظام
التجهيل وسياسة اإلفالت من العقاب.
في جريمة تفجير المرفأ ،ساهم بعض الصحافة واإلعالم والسياسيين في تقويض الحقيقة وفي تكريس منطق الالمحاسبة بذرائع
مختلفة.
لذا وتزامنا مع تنامي الخطاب التحريضي الممنهج الذي يشكك بعمل القضاء ويقوض استقالليته ويرسخ اإلفالت من العقاب
وغياب دولة القانون ،يدعوكم كل من "تحالف حرية التعبير" و"ائتالف استقاللية القضاء" ،بمشاركة مجموعات مستقلة من
المجتمع المدني ،إلى مؤتمر صحافي يوم الثالثاء  26تشرين األول  ،2021الساعة الحادية عشر صباحاً ،في "أنتورك"،
شارع سبيرز في بيروت.
يهدف المؤتمر إلى إعالء صوت االعالم والمجتمع المدني للتشديد على أهمية استقالل القضاء والدور الذي يلعبه في
تعزيز المحاسبة ودولة القانون وحماية حقوق اإلنسان.
ّ
إن دولة القانون وإحقاق العدالة ال يمكن أن يتحقّقا من دون قضاء مستقل وإعالم مستقل يواكب الملفات القضائية
بطريقة مهنية وينقل المعلومات إلى الرأي العام بدقة بعيداً عن األجندات السياسية ،لتعزيز الثقة بالقضاء عوضا ً عن بث األخبار
المضللة المفبركة وتأليه مقامات سياسية يطلب القضاء استجوابها أو محاسبتها.
يأتي المؤتمر في جو من التخوين والتحريض يطال وجوها ً مستقلة تقدم خطابا ً بديالً تدعو من خالله إلى المحاسبة
وترسيخ دولة القانون.

سيتضمن المؤتمر كلمات لممثالت وممثلين عن التحالفات والمجموعات المشاركة.
الجهات الداعية

Invitation to a Press Conference
When: Tuesday, October 26, 2021, at 11 AM
Venue: Antwork-Spears, Beirut

Freedom of expression and the media, and obstructing justice in the crime of the
Beirut port explosion
In the aftermath of the Beirut Port explosion on August 4, 2020, the most heinous crime to
follow the civil war, countless obstacles have been placed before the judicial investigation to
prevent truth from prevailing. This strategy mimics the events that unfolded after the civil war,
where the culture of collective amnesia and impunity reigned above the rule of law.
Some publications, media outlets and politicians have contributed to obfuscating the truth and
propagating the culture of unaccountability under various pretexts in the crime of the Beirut
Port explosion.
Therefore, coinciding with the increase in coordinated incitement campaigns that sow doubt in
the work of the judiciary, undermine its independence, and entrench impunity and the absence
of the rule of law, the “Freedom of Opinion and Expression Coalition” and the “Coalition for the
Independence of the Judiciary,” with the participation of independent civil society actors, invite
you to a press conference on Tuesday, October 26, 2021, at 11 AM, in "Antwork," Spears
Street in Beirut.
The conference aims to amplify the voice of civil society and the media to underscore the
importance of the independence of the judiciary and the role it plays in bolstering
accountability, the rule of law and the protection of human rights.
Justice and the rule of law cannot be attained without an independent judiciary and an
independent media that can cover judicial cases in a professional manner and accurately convey
information to the public, eschewing political agendas. This is necessary to establish confidence
in the judiciary rather than spreading misleading and fabricated news, while placing certain
political actors, who are subject to interrogation by the judiciary, beyond accountability and
above the rule of law.
The conference will take place amidst an environment of incitement and vilification of
independent actors who are offering an alternative vision of accountability and the possibility of
a state built on the rule of law.
The conference will include speeches by representatives of the two coalitions and participating
groups.

