
منصة المجتمع المدين النسوي يف لبنان تدين بشدة التعديات 
الممنهجة من قبل الدولة والمؤسسات الدينية عىل الحريات الفردية

بيان

خــال األيــام القليلــة الماضيــة، وبينمــا كانــت بعــض المجموعــات تحتفــل ســلمًيا بشــهر الفخــر، صدمنــا 
بسلســلة مــن األحــداث العنيفــة والشــنيعة بمــا فــي ذلــك تدميــر الممتلــكات العامــة مــن قبــل بعــض 
البلطجيــة المنظميــن، وتهديــدات ضــد مجتمــع الميــم عيــن والمنظمــات الكويريــة، فضــا عــن أشــكال 
مختلفــة مــن الترهيــب عبــر اإلنترنــت وبشــكل مباشــر. وشــمل ذلــك أيضــا توزيــع عبــر اإلنترنــت لائحــة 
النشــاطات التــي يجــري تنظيمهــا خــال شــهر الفخــر ودعــوة الجميــع إلــى الهجــوم علــى هذه النشــاطات 
ووقفهــا. كمــا شــددت الدعــوات المجهولــة المصــدر على مســؤولية الســلطات الدينيــة والدولة للتدخل 

ووقــف النشــاطات.

وممــا زاد الطيــن بلــة التحــرك الســريع لــوزارة الداخليــة والبلديــات فــي إصدار بيان شــنيع أيضــًا يدين هذه 
األحــداث الســلمية ويصفهــا بأنهــا “غيــر أخاقيــة” و “غريبــة” عمــا يســمونه “الثقافــة المحليــة”. وأعقبــت 
الــوزارة البيــان بإرســال قــوات أمــن مدججــة بالســاح بمابــس مدنيــة وعســكرية إلــى األماكــن الثقافيــة 
والمســاحات المجتمعيــة المعنيــة لضمــان إلغــاء النشــاطات والفعاليــات. اســتعراض القــوة هــذا 
أكــد أن الدولــة اللبنانيــة هــي دولــة بوليســية تقمــع حريــة التعبيــر. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن المؤسســات 
الدينيــة المختلفــة قــد اتحــدت جميعهــا فــي تضخيــم خطــاب الكراهيــة ضــد مجتمــع الميــم عيــن ودعــت 
إلــى جبهــة موحــدة لمكافحــة مــا تعتبــره تهديــدا رئيســيا للمجتمــع وكــررت دعوتهــا لمؤسســات الدولــة 

للتدخــل.

تديــن منصــة المجتمــع المدنــي النســوي فــي لبنــان بشــدة الخطــوات غيــر الدســتورية والعنيفــة التــي 
اتخذتهــا وزارة الداخليــة والبلديــات والتــي تبشــر بالســوء لمســتقبل الحريــات الفرديــة فــي لبنــان وتشــير 
بوضــوح إلــى تصعيــد اإلجــراءات القســرية التــي تتعــارض بشــكل واضــح مــع الدســتور ومــع جميــع 

اتفاقيــات حقــوق اإلنســان التــي لبنــان طــرف فيهــا.

نحــن، عضــوات وأعضــاء منصــة المجتمــع المدنــي النســوي فــي لبنــان، نؤكــد دعمنــا الكامــل ألفــراد 
ــات التــي تعــزز المعرفــة والثقافــة وتقــّدم الخدمــات  ــان، ولجميــع الجمعي مجتمــع الميــم عيــن فــي لبن
لــكل الســكان فــي لبنــان، وال تقتصــر فقــط علــى مجتمــع الميــم عيــن. ونحــن نقــف متحديــن/ات إلدانــة 
مــا أصبــح شــكا متزايــدا مــن أشــكال القمــع األمنــي واألصولــي والدينــي مــن قبــل الدولــة والمؤسســات 
الدينيــة ضــد الحريــات والحقــوق. فــي حيــن أن الدولــة اللبنانيــة كانــت تتغاضــى عــن الجرائــم المرتكبــة ضــد 
النســاء والفتيــات والاجئيــن/ات وضــد مواطنيهــا ومواطناتهــا الفقــراء والمهمشــين/ات بشــكل عــام، 
فإنهــا تــرى أنــه مــن المناســب قمــع األفــراد المســالمين علــى أســاس هوياتهــم الجنســية وميولهــم 

الجندريــة وعلــى أســاس مجــرد وجودهــم.

إّن المنصــة تشــعر بالقلــق إزاء هــذه التطــورات، وســتناقش اآلليــات المتوفــرة في المســاحات المحلية 
والدوليــة لمســاءلة الجهــات الفاعلــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة عــن الهجمــات على حقوق اإلنســان.
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 منصة المجتمع المدين
النسوي يف لبنان

المعهد العربي لحقوق اإلنسان-فرع لبنان	 
جمعية بيتي	 
مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي	 
جمعية دار األمل	 
درج	 
جمعية فيمايل	 
منظمة خمسون خمسون	 
الشبكة الوطنية للميثاق العالمي لألمم 	 

المتحدة
حلم	 
مركز جمانة حداد للحريات	 
منّظمة كفى عنف واستغالل	 
خطيرة	 
الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية 	 

االنتخابات
الرابطة اللبنانية لسيدات العمل	 

مدنيات	 
مؤسسة مهارات	 
مرسى - مركز الصحة الجنسية	 
الحركة االجتماعية	 
جمعية أوند	 
مؤسسة الصفدي	 
نواة للمبادرات القانونية	 
جمعية العناية الصحية	 
التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني 	 
منظمة النساء اآلن ألجل التنمية	 
الدكتورة كارمن جحا	 
الدكتورة لينا داعوق- أويري	 
السيدة منار زعيتر	 
السيدة ديانا أبو عباس	 
السيدة ميريام صفير	 
السيدة لينا أبو حبيب	 

الموقعات/ون:

منصــة المجتمــع المدنــي النســوي فــي لبنــان مؤّلفــة مــن 52 منظمــة حقــوق النســاء وناشــطات وناشــطين 
فــي العمــل النســوي، اجتمعــوا فــي أعقــاب انفجــار 4 آب.  وقــد أصــدرت المنّصــة ميثــاق المطالــب النســوية 
الموّحــدة لوضــع قضايــا المــرأة فــي صلــب خطــة االســتجابة لانفجــار. ومنــذ ذلــك الحيــن، قــام أعضــاء 
وعضــوات منصــة المجتمــع المدنــي النســوي بعــدة جهــود تهــدف إلــى المناصــرة والمســاهمة فــي تطويــر 
خطــط اإلصــاح والتعافــي وإعــادة إعمــار لبنــان، فضــا عــن االجتمــاع بممثلــي المجتمــع الدولــي والمانحيــن 

واألمــم المتحــدة واالتحــاد األوروبــي والبنــك الدولــي الطاعهــم علــى أولوياتهــم ومطالبهــم النســوية.
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