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وتسليم املدعي العام شكوى بحق مثيري النعرات والفنت

” نص الشكوى اضغط هنا “

بتاريخ  22 آب 2019، املوافق اليوم العاملي األول إلحياء ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين

واملعتقد”، عقدت “املبادرة اللبنانية ملناهضة التمييز والعنصرية” (“املبادرة”) مؤتمراً صحافياً في فندق “سمول
فيل” في بيروت، أعلنت فيه عن انطالقتها الرسمية كمظلة لجمعيات أهلية وناشطني حقوقيني “تأخُذُ على عاتِقِها

مواجهةَ خِطابِ الكراهية والتمييز والعنصرية”، الذي تفاقم بشكل كبير في اآلونة األخيرة في لبنان. وعرضت

“املبادرة” في مؤتمرها إجراء قضائياً تقدمت به اليومَ سبعُ جمعيات ضمن “املبادرة” لدى النيابة العامة التمييزية
في بيروت، متخذةً صفة االدعاء الشخصي ضد سبعة مدعى عليهم بجرم إثارة النعرات الطائفية واألهلية

والعنصرية والحضّ على النزاع بني “عناصر األمة” أي املجتمعات التي تسكن في لبنان، هم تباعاً: جبران باسيل

(نائب ووزير خارجية)، جورج عون (رئيس بلدية الحدث)، وناجي حايك (ناشط سياسي)، وإيلي ماروني (نائب
ووزير سابق)، وزياد أسود (نائب)، ورشيد جنبالط (ناشط سياسي)، وعلي بركات (مُنشد).

افتُتح املؤتمر بكلمة ألقاها منسق املبادرة األستاذ لقمان سليم أوضح فيها أن “املبادرة” أتت استجابةً الزدياد

“حِدَّةُ االنقساماتِ الطائفيَّة واملذهبيَّة، الصَّريح منها واملُتَسَتِّر، وما تَصاعَدَتْهُ نِبْرَةُ التَّمييزِ والكراهية في الخِطابِ
املُرافِقِ هذه االنقساماتِ ــ سواء بني اللبنانيني أنفسهم، أو بني هؤالء من اللبنانيني وأولئك من الالجئني والنازحني

الذين أجاءَتْهُم ظروفٌ ال سلطانَ لهم عليها إلى طَلَبِ األمن واألمان في لبنانَ وبني ظهراني اللبنانيني”. وأكد سليم

بأن الحراك املدني ضد هذه الخطابات “ال يُعْفي من املسؤوليَّةِ األخالقية واملواطنيَّة عَن الرَّد السريع، إعالميًّا



وقانونيًّا وبشتّى الوسائِلِ السلميَّة املتاحة، على ما يصدر من مواقف وتصريحات تُحَرِّضُ على التمييز والعنصرية

وما يجري مجراهما، وعلى ما قد يُرْتَكَبُ مِنْ أعمالٍ، رمزيَّة أو غير ذلك، تَسْتَوْحي هذه املواقفَ والتصريحاتِ أو

تَنْشَعِبُ عَنْها بطريقة أو بأخرى”.

بعدها، قدّمت املحامية دياال شحادة، أحد محامي اإلدعاء في الشكوى املذكورة، شرحاً مفصالً عن وقائع الشكوى

وحيثياتها القانونية. وأوضحت أن الهدف من الشكوى ليس “النيل” من األشخاص الذين تم اإلدعاء عليهم وإنما

وقفهم عن الخطابات واألفعال التي يرتكبونها بحق السلم األهلي والعيش املشترك و”عناصر األمة” واملُشار إليها

في املادة /317/ من قانون العقوبات اللبناني. وأكدت شحادة أن الحصانة التي يتمتع بها الوزير باسيل

والنائب أسود تسقط بمجرد ارتكابهما “الجرم املشهود”، وبالتالي تسري عليهم اإلجراءات القضائية التي تسري

بحق أي مواطن في هذه الحالة، عمالً بمواد الدستور والقوانني اللبنانية املعنية. وقالت شحادة: “الجمعيات املدعية

أبدت استعدادها للتراجع عن االدعاء ضد كل من يبدي الندم ويعتذر علناً لجميع املتضررين منها، وللشعب

اللبناني و”عناصر األمة” كافة، خصوصاً أن اإلقرار بالذنب واالعتذار العلني هما شكل من أشكال جبر الضرر”.

أخيراً، دعت “املبادرة” كل من يجد أن ضرراً لحق به من جراء خطابات املدعى عليهم السبعة للتواصل معها من

أجل االنضمام إلى قائمة املدعني، مؤكدة أنها ستتابع الشكوى املذكورة بشكل جدي، وأنها على موعد مع املدعي

العام التمييزي بالوكالة القاضي عماد قبالن صباح األثنني املقبل من أجل إبالغها موقفه بشأن الشكوى. ورحبت

“املبادرة” “بكل األشخاص املاديني واملعنويني الذين/اللواتي يشاطرونها ما تبني عليه من مقدمات، بل تدعوهم إلى
اعتبارها ــ اعتبار املبادرة اللبنانيَّة ملناهضة التَّمْييز والعنصريَّة ــ منصةً مواطنيَّةً موقوفةً للتَّذكير الدؤوب، بالوسائل

التي سبق بيانها، بأنَّ قيم التنوّع والحريات وحقوق اإلنسان هي من لبنانَ في مَحَلِّ األسباب املوجبة، وبأنَّ كلَّ تنكر

لهذه القيم، أو كلَّ استنسابية في العمل بها، تَنَكُّر للبنان، وانقالب عليه، وعلى هذه القيم التي يَعْتَدُّ بأنَّه موئلٌ لها

ومنارة”.
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