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بيان صحفي
»أول حقوق اإلنسان، مكافحة الالتسامح 

والكراهية: ماذا بعد إلغاء حفل مشروع ليلى؟«

الجمعة، ٢ آب ٢٠١٩

بيروت، عقدت ١١ منّظمة مدنّية من بينها مجموعة »كّلنا إرادة« مؤمتًرا صحافًيا، يوم 
حقوق  »أول  عنوان  تحت  بريوت،  يف  القانونّية  املفكرة  مكتب  يف  آب   ٢ الجمعة 
والتهديد  الكراهية  حملة  إثر  عىل  وذلك  والكراهية«،  الالتسامح  مكافحة  اإلنسان، 
والدعوة اىل العنف التي استهدفت فرقة »مرشوع ليىل« وأدت اىل الغاء حفل الفرقة 

يف مهرجانات جبيل الدولّية يف التاسع من آب. 

وجاء املؤمتر، الذي حرضه الفنان مرسيل خليفة، عىل خلفّية إيداع هذه املجموعة 
من املنظامت إخبارا لدى النيابة العامة التمييزية، طالبة منها مبارشة التحقيقات مع 
وتتضمن  وأعضائها.  الفرقة  العنف ضد  علنًا عىل  أشخاص وجهات سياسية حّرضت 
إرادة«  »كلنا  وجمعية  القانونية  املفكرة  جمعية  التالية:   ١١ الـ  املنظامت  املجموعة 
للمبادرات  ونواة  قصري  سمري  ومؤسسة  االنتخابات  لدميقراطية  اللبنانية  والجمعية 
القانونية وجمعية زقاق الثقافية ومؤسسة مهارات ومنظمة تبادل اإلعالم االجتامعي 

واملؤسسة العربية للحريات واملساواة ومنظمة العفو الدولية وبريوت مدينتي.

القنطار مؤكدا  لبنان بسام  الوطنية لحقوق االنسان يف  الهيئة  افتتح املؤمتر ممثل 
الكراهية  خطاب  مع  »القطيعة«  يف  اساسيًا  استحقاقًا  الدينية  املرجعيات  أمام  أن 
التـسامح واالنفـتاح والـحوار، وعدم تحول هذه املرجعيات  من خالل اذكاء قـيم 
إىل رقيب ظّل يحّول األعامل الفنية إىل قضايا تتعلق باملس بالذات االلهية وبالقيم 

الدينية. 

وأضاف: »نويص السلطات القضائية برضورة البدء الفوري بتطبيق ما نص عليه قانون 
تجريم التعذيب وعدم اإلخالل بتطبيق أي من مواده. وتـؤكد الهيئة انها ستتابع هذه 

القضية وغريها من القضايا املتعلقة مبهمتها ودورها وفقا لقانون إنشائها«. 

وألقت املديرة التنفيذّية ملجموعة »كّلنا إرادة« هال بجاين كلمة املنظامت املدنّية 
جاء فيها تأكيد املنظامت عىل أهمّية الحفاظ عىل الحريات الفردية ويف مقدمها حرية 
التعبري واالبداع الفني ورفضها لترصفات الحقد والكراهية التي أدت عمليا إىل أرضار 
جسيمة عىل األصعدة األمنية واالجتامعية والسياسية والحقوقية، عدا عن تشويهها 

لصورة لبنان والرضر الذي تلحقه بالسياحة واالقتصاد.  

لجنة  أو  اإلنسان  حقوق  لجنة  خالل  من  يبادر  ان  النواب  مجلس  »ندعو  وأضافت: 
الوزراء  تقاعس  أسباب  للنظر يف  برملانية  تحقيق  لجنة  إنشاء  إىل  والعدل،  اإلدارة 
الكراهية  خطاب  ملواجهة  الالزمة  الخطوات  اتخاذ  عن  الشأن  هذا  يف  املعنيني 

والالتسامح، ويف مقدمتهم وزراء العدل والداخلية والثقافة والسياحة«.  

http://www.kulluna-irada.org
http://www.legal-agenda.com/index.php
http://mashrouleila.com/?page_id=57
https://legal-clinic.org/?fbclid=IwAR1PtGxKx4lLxm9DX9f3DdoEI_Typ3BGWbc7tkA834ozLzzj0U87nv2B8S0
http://samirkassirfoundation.org/ar/Home-Page
http://www.lade.org.lb/Home.aspx
https://ar.smex.org
http://www.maharatfoundation.org
https://zoukak.org
https://legal-clinic.org/?fbclid=IwAR1PtGxKx4lLxm9DX9f3DdoEI_Typ3BGWbc7tkA834ozLzzj0U87nv2B8S0
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وألقت املديرة التنفيذّية ملجموعة »كّلنا إرادة« هال بجاين كلمة املنظامت 
الحريات  عىل  الحفاظ  أهمّية  عىل  املنظامت  تأكيد  فيها  جاء  املدنّية 
لترصفات  ورفضها  الفني  واالبداع  التعبري  حرية  مقدمها  ويف  الفردية 
الحقد والكراهية التي أدت عمليا إىل أرضار جسيمة عىل األصعدة األمنية 
واالجتامعية والسياسية والحقوقية، عدا عن تشويهها لصورة لبنان والرضر 

الذي تلحقه بالسياحة واالقتصاد.  

وأضافت: »ندعو مجلس النواب ان يبادر من خالل لجنة حقوق اإلنسان 
أو لجنة اإلدارة والعدل، إىل إنشاء لجنة تحقيق برملانية للنظر يف أسباب 
الالزمة  الخطوات  اتخاذ  عن  الشأن  هذا  يف  املعنيني  الوزراء  تقاعس 
العدل  وزراء  مقدمتهم  ويف  والالتسامح،  الكراهية  خطاب  ملواجهة 

والداخلية والثقافة والسياحة«.  

بدوره، ألقى الفنان مرسيل خليفة كلمته مؤكًدا أن معاملة فرقة »مرشوع 
ليىل« بالتدابري البوليسية ترّصف جبان وكان للفرقة الشجاعة بأن تقول يف 
أغانيها رأيها برصاحة وعىل من له رأي مخالف أن يظهره بأسلوب مامثل. 
وأكد عىل ان الصمت مل يعد ممكًنا مع تحّول لبنان من وطن الحرّيات 
وملجأ املضطهدين وملتقى الرشق والغرب وتعايش املتناقضات اىل بلد 

الخوف.

وشّدد: »فلننتظر األسوأ من هذه الدولة، دولة التجاوزات والتسويات. ما 
هو املطلوب؟ علمنة الدولة وتحقيق العدالة االجتامعية والزواج املدين 
والتعليم املجاين. ومننع أن ميوت اإلنسان يف لبنان جهاًل أو ميوت فقرًا، 

بنسف قالع الظالم والتعّصب«.

ولَفتت مندوبة منظمة العفو الدولية سحر مندور اىل خطورة التطبيع مع 
أمور كانت غري مألوفة يف لبنان. ففي حني مل يطبق قرار القضاء الذي 
برأ الفرقة عىل األرض، مل تعمد وزارة الداخلية ايًضا عىل حامية الفرقة 

واملهرجان واملدينة.

كام  اإلخبار  بشأن  اليوم  إىل  القضاء  تحرك  عدم  »نستغرب  وأنهت: 
أمام  بيبلوس  مهرجان  مثل  ضخم  مهرجان  إدارة  من  املقدمة  الشكوى 
النيابة العامة رغم خطورة االنتهاكات. باملقابل القضاء تحرك بأقل من 48 
ساعة عىل اخبار موجه ضد الفرقة واستدعى بغمضة عني أفرادها لتحقيق 

ظروفه مجهولة«. 

وأرسل حزب الكتلة الوطنية اللبنانّية بياًنا دعم من خالله اإلخبار املقدم 
يتم  سوف  مبا  الوسائل  بكل  للمساهمة  واستعداده  العامة  النيابة  اىل 
العامة  للحريات  الحزب  دعم  مؤكًدا  الحقة،  خطوات  ِمن  عليه  االتفاق 

والدفاع عن دولة القانون. 

https://www.nationalbloc.org
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وأشار البيان:« أطلق الحزب عريضة لدعوة وزيرة الداخلية لحامية الحفل 
عىل  والتهديد  التحريض  لغة  بتامدي  الحزب  يندد  كام   ،٧/٢٥ بتاريخ 
حساب تطبيق القانون الذي وحده يحمي حرية املعتقد وحق االختالف. 
ويحمل الحزب السلطة السياسية مسؤولية تغذية لغة التحريض والتهديد 
االقتصادية  شؤونهم  معالجة  يف  الفاضح  تقصريها  عن  الناس  لشغل 

واالجتامعية«. 

قصري  سمري  مؤسسة  قبل  من  »#للوطن«  حملة  بإطالق  املؤمتر  اختتم 
الساعة  عند  آب   ٩ الجمعة  ليلة  ليىل«  »مرشوع  أغاين  بث  اىل  والدعوة 
التاسعة مساًء، وسيرتافق ذلك مع عرض ألغاين الفرقة يف الوقت نفسه 

يف حانات ومطاعم وأماكن سهر ملدة ساعة.

كلمة الهيئة الوطنية لحقوق اإلنسان املتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب
كلمة املنظامت املدنّية

كلمة الفنان مرسيل خليفة
كلمة منظمة العفو الدولية

###

ملزيد من املعلومات

ستفاين كوسا
املسؤولة اإلعالمية

كلنا ارادة
E communication@kulluna-irada.org

T +961.1.640020

تؤمن  السيايس  لإلصالح  مدنية  منّظمة  إرادة« هي  »كّلنا 

بالقدرة عىل وضع أسس لدولة عرصّية، آمنة، فّعالة عادلة 

ومستدامة من خالل إدارة قوّية وعادلة. متويلها لبناين بحت 

يسعون  ومغرتبني،  مقيمني  لبنانيني،  مواطنني  من  يأيت 

إرادة«  »كّلنا  تؤمن  وطنهم.  يف  إيجايب  تغيري  إلحداث 

بالشفافية واملحاسبة ومشاركة املواطنني كمكّون أسايّس 

لإلدارة الجّيدة وأن القدرة عىل التأثري يف مسار اإلصالح 

العاّمة  القضايا  حول  الوعي  نرش  إىل  بحاجة  السيايس 

تزامنًا مع العمل عىل حّلها. وميكن أن يتّم ذلك عرب إرشاك 

مكونات املجتمع كاّفة: املواطنون املعنّيون أو املهتّمون 

يف الشأن العام، املنظامت غري الحكومية والخرباء. كذلك 

البلديات وأعضاء الربملان والحكومة.

https://www.facebook.com/316674545036384/posts/2580084595362023?s=756559257&v=e&sfns=mo
http://www.legal-agenda.com/article.php?id=5776&fbclid=IwAR31W2zEiEhBrjNdDKlIUUCOl-bWYjj_Xl1QYMXqI4GqiDxwbxs2rGNYFdw
http://www.legal-agenda.com/article.php?id=5779
http://www.legal-agenda.com/article.php?id=5778
https://www.youtube.com/watch?v=AE3PaczD_p0

