
المبادرة اللبنانيَّة لمناهضة التَّْمييز والعنصريَّة

ال يحتــاج الواحــُد مّنــا والواحــدُة إلــى مزيــد تََمــلٍّ مــن أحــواِل لبنــاَن، ومــن 

ــهر  ــال األش ــُه خ ــا تَصاَعَدتْ ــن م ــد، ليتبيَّ ــذا البل ــي ه ــن ف ــواِل الُمقيمي أح

ُة االنقســاماِت الطائفيَّــة والمذهبيَّة،  الماضيــة ــــ علــى َخلِْفيّــاٍت عدة ــــ ِحــدَّ

ــي  ــة ف ــِز والكراهي ــرَُة التَّميي ــُه نِبْ ــا تَصاَعَدتْ ــتِّر،  وم ــا والُمتََس ــح منه ري الصَّ

الِخطــاِب الُمراِفــِق هــذه االنقســاماِت ــــ ســواء بيــن اللبنانييــن أنفســهم، أو 

بيــن هــؤالء مــن اللبنانييــن وأولئك مــن الاجئيــن والنازحيــن الذيــن أجاَءتُْهم 

ظــروٌف ال ســلطاَن لهــم عليهــا إلــى طَلَــِب األمــن واألمــان فــي لبنــاَن وبيــن 

ظهرانــي اللبنانييــن.

َقت هذه االنقســامات،  بطبيعــة الحــال، لــكلِّ واحــدٍة مــن الخلفيّاِت التــي َعمَّ

ــرَّأي  ــة فــي الِخطــاب السياســي وفــي صفــوف ال ــَز والكراهي ت التميي وغــذَّ

العــام، أْن تَْحظــى  بمــا تَْســتَِحقُّ مــن درس وتمحيــص لبيــان مــا يمتــزج فيهــا 

 ، ــق ومــن أوهــام، وبطبيعــة الحــال، أيًضــا، فــإنَّ اللجــوَء الســوريَّ مــن َحقائِ

، فــي الطليعــة مــن هــذه الخلفيّــات، ولكْن... وِمــْن قَبْلِــِه اللجــوُء الفلســطينيُّ

ولكــنَّ َحــقَّ هــذه الخلفيّــات بــأْن تُْوَضــَع تحــت المجهــر، وهــو مــا تتصــدى 

ــٌة مــن المؤسســات البحثيــة، ال يُْعفــي مــن المســؤوليَِّة  لــه، مشــكورة، ُجْملَ

األخاقيــة والمواطنيَّــة َعــن الــرَّد الســريع، إعاميًّــا وقانونيًّــا وبشــتّى الوســائِِل 

الســلميَّة المتاحــة، علــى مــا يصــدر مــن مواقــف وتصريحــات تَُحــرُِّض علــى 

ــْن  ــُب ِم ــد يُرْتََك ــا ق ــى م ــا، وعل ــري مجراهم ــا يج ــة وم ــز والعنصري التميي

ــَف والتصريحــاِت أو  ــتَْوحي هــذه المواق ــك، تَْس ــر ذل ــة أو غي ــاٍل، رمزيَّ أعم

تَْنَشــِعُب َعْنهــا بطريقــة أو بأخــرى.

اســتجابًة لهــذا التَّكليــِف األخاقــي والمواطنــي ســواًء بســواء، تداعــت 

ــن الناشــطين  ــات، وم ــراًدا وهيئ ــام، أف ــي الشــأِن الع ــن ف ــن العاملي ــٌة م �ثُلَّ



ــت  ــادرة تح ــاق مب ــأت إط ــن وارت ــن واإلعاميي ــن الحقوقيي ــن، وم المدنيي

اســم المبــادرة اللبنانيَّــة لمناهضــة التَّْمييــز والعنصريَّــة تأُخــُذ علــى عاتِِقهــا 

مواجهــَة ِخطــاِب الكراهيــة والتمييــز والعنصريــة )بســبب لــون أو جنــس أو 

ــه  ــَد بأصحاب ــرق أو جنســية أو حرمــاٍن مــن جنســية...(،  والتَّْندي ــن أو ِع دي

ــة مــن  ــَة عــن أيِّ ضحي ــا المدافع ــة، كم ــة القانونيَّ ــه حــدَّ الماحق وصاحبات

ــه مــن أعمــال. ــُب علي ــا هــذا الخطــاب أو مــا يَتَرَتَّ ضحاي

ليــس ممــا يَغيــُب عــن القائميــن علــى هــذه المبــادرة ــــ المبــادرة اللبنانيَّــة 

لمناهضــة التَّْمييــز والعنصريَّــة ــــ مــا قد يـُـأَوَّل عليــه إطاقُهــا، اليــوَم، ِبلحاِظ 

ِد َمــْن تَْجَمــُع فــي إطارهــا، ِمــْن تأويــات سياســويٍَّة قصيــرة النظــر. وإذ  تََعــدُّ

مــاِت  هــو كذلــك، وإذ ال يغيــُب عنهم/عنهــن هــذا األمــر، فــإنَّ وضــوح الُمَقدِّ

ــة التــي يَْصــُدرون عنهــا فــي ائتافهــم فــي إطــار هــذه  األخاقيَّــة والمواطنيَّ

ــم أْن  ــراُد له ــد يُ ــر، أو أي إحــراج ق ــَة أيِّ تبري ــم مؤون ــُع عنه ــادرة، يَرْفَ المب

ــِل األعــذار لــه. يَْشــُعروا بــه، أو بضــرورة تََمحُّ

ــِة الموقعيــن علــى  ، وإذ يكــوُن أن تُطْلـَـَق هــذه المبــادرُة اليــوَم ِبِهمَّ ِمــْن �ـَـمَّ

ــُب بكل األشــخاص المادييــن والمعنويين  هــذا اإلعــان، فــإن »المبــادرة« تُرَحِّ

ــم  ــل تدعوه ــات، ب ــن مقدم ــه م ــي علي ــا تبن ــاطرونها م ــي يش الذين/اللوات

إلــى اعتبارهــا ــــ اعتبــار المبــادرة اللبنانيَّــة لمناهضــة التَّْمييــز والعنصريَّة ــ 

ــًة موقوفــًة للتَّذكيــر الــدؤوب، بالوســائل التــي ســبق بيانهــا،  منصــًة مواطنيَّ

بــأنَّ قيــم التنــّوع والحريــات وحقــوق اإلنســان هــي مــن لبنــاَن فــي َمَحــلِّ 

ــي  ــابية ف ــم، أو كلَّ استنس ــذه القي ــر له ــأنَّ كلَّ تنك ــة، وب ــباب الموجب األس

ــر للبنــان، وانقــاب عليــه، وعلــى هــذه القيــم التــي يَْعتَــدُّ  العمــل بهــا، تََنكُّ

بأنَّــه موئــٌل لهــا ومنــارة.

بيروت، ٢٢ آب ٢٠١٩


