
 

حلم تطعن مجددًا بقرارات وزير الداخلية المخالفة للدستور 

بيروت في، ١٣/١٢/٢٠٢٢ 

فــوجــئنا مــساء 18/11/2022 بــإتــصال هــاتــفي مــن إدارة فــندق رويــال تــولــيب فــي االشــرفــية يــعلمنا بــأن جــهات أمــنية 
رسـمية تـواصـلت مـع الـفندق لـتبلغه عـن عـدم إمـكانـية عـقد ورشـة الـعمل الـتي كـانـت حـلم بـصدد تـنظيمها فـي الـفندق 
تـبعًا لـصدور قـرار جـديـد عـن وزيـر الـداخـلية والـبلديـات فـي حـكومـة تـصريـف األعـمال بـسام الـمولـوي يـمنع فـيه إقـامـة مـا 
أســماه "مــؤتــمر يــتطرق إلــى مــوضــوع الــمثلية الجنســية". وقــد تــبّين الحــقًا أن الــوزيــر قــد أصــدر أيــضًا مــنعًا عــامــًا إلقــامــة 
"التجــمعات فــي الــشوارع الــمتعّلقة ب" ظــاهــرة الــمثلية الجنســية" وأعــاد الــتأكــيد عــلى قــراره الــسابــق  بــمنع التجــمعات 
والـلقاءات "الـتي تهـدف إلـى الـترويـج للشـذوذ الجنسـي" الـذي أصـدره بـتاريـخ 24/6/2022 والـذي تـم إيـقاف الـعمل بـه 
بـقراٍر صـادر عـن مجـلس شـورى الـدولـة بـتاريـخ 1/11/2022 تـبعًا لـلطعن الـمقّدم مـن قـبل مـنظمتي "حـلم" و "الـمفكرة 

القانونية". 

إنطالقًا من ذلك، يهمنا توضيح اآلتي: 

إن  وزيـر الـداخـلية يـضرب مـن خـالل قـراره األخـير عـرض الـحائـط قـرار مجـلس شـورى الـدولـة الـصادر بـتاريـخ 1.
1/11/2022 الـذي عـلق الـعمل بـقرار الـوزيـر الـصادر بـتاريـخ 24/6/2022، مـتعدًيـا عـلى السـلطة الـقضائـية 

ومبدأ فصل السلطات ودولة القانون.  

ان قـرارات الـوزيـر جـميعها تـخالـف  الـمادة 13 مـن الـدسـتور الـلبنانـي الـتي تـنص عـلى حـريـة االجـتماع وحـريـة 2.
تــألــيف الجــمعيات وحــريــة الــتعبير مــن دون أي تــمييز وكــذلــك الــمادة ٢٠ مــن اإلعــالن الــعالــمي لــحقوق 

اإلنسان التي تنص على حق األفراد في حرية االشتراك في االجتماعات والجمعيات السلمية.  

أن الـمنحى المتخـذ مـن قـبل الـوزيـر يـتعارض مـع قـبول الـحكومـة الـلبنانـية بـمبدأ احـترام حـق أفـراد مـجتمع 3.
الـميم عـين فـي التجـمع وذلـك خـالل اإلسـتعراض الـدوري الـشامـل أمـام مجـلس حـقوق اإلنـسان الـمقّدم 
الــى الــدولــة الــلبنانــية فــي عــام 2020. إن مــوقــع الــوزيــر يــحتم عــليه االبــتعاد عــن اســتخدام تــوجــهاتــه 
وقــناعــاتــه الــشخصية كــمنطلق إلتــخاذ الــقرارات، كــونــه وزيــر داخــلية لــكل الــلبنانــيين والــلبنانــيات عــلى 

اختالف انتماءاتهم/ن الهوّياتّية وليس وزير فئة معينة يتشارك معها القناعات ذاتها. 

 إن مـنظمة "حـلم" لـم تـكن بـصدد إقـامـة مـؤتـمر حـول الـمثلية الجنسـية أو الـجنسانـية أو مـا شـابـه كـما 4.
زعـم الـوزيـر فـي كـتابـه وهـذا مـا تـم تـأكـيده فـي بـيان الـفندق الـصادر فـي 19/11/2022، بـل ورشـة عـمل 
خـاصـة ومـغلقة لـتمكين الـقدرات، تـقودهـا الـمنظمة كجـزء مـن عـملها لـدعـم الـفئات الـمهمشة بـشكل 
اعـتيادي ومسـتمر مـنذ تـأسـيسها. وتـؤكـد "حـلم" عـلى إتـمام الـنشاط المسـتهدف فـي مـكان آخـر وانـتهاء 
ورشـة الـعمل بـنجاح وفـاعـلية مـع إتـخاذ كـافـة اإلجـراءات الـالزمـة لـلحفاظ عـلى سـالمـة وأمـن الـمشاركـين 

والمشاركات والمدربين والمدربات.  



تـعلن الـمنظمة أنـها تـقّدمـت فـي 7/12/2022 بـمعية "الـمفكرة الـقانـونـية" بـطعن جـديـد أمـام مجـلس 5.
شــورى الــدولــة بــوجــه قــرار وزيــر الــداخــلية الــصادر فــي 18/11/2022 طــالــبة وقــف تــنفيذه وإبــطالــه 
لــمخالــفته قــرارات الســلطات الــقضائــية والنــتهاكــه الحــريــات الــدســتوريــة، وذلــك ايــمانــًا مــنها بــضرورة 
االحـتكام إلـى مـرجـعية الـقضاء انـطالقـًا مـن دوره األسـاسـي فـي حـمايـة الـحقوق والحـريـات األسـاسـية 

التي تصبح كلها مهددة في حال التمرد على أحكامه كما فعل وزير الداخلية. 

وعــليه، تســتنكر حــلم قــرارات وزيــر الــداخــلية الــمعاديــة لــمجتمع الــميم عــين وتحــمله الــمسؤولــية الــكامــلة ألي اعــتداء أو 
تـعرض يسـتهدف أفـراد مـجتمع الـميم عـين بسـبب تحـريـضه الـذي لـم يـكف عـن إطـالقـها مـنذ بـدء حـملته فـي حـزيـران 
2022 . قــرارات الــوزيــر هــذه تهــدد ســالمــة الــمجتمع وتــماســكه فــي ظــل ظــروف اســتثنائــية تــتطلب الــلجوء إلــى قــيم 
الـتضامـن والـتكافـل اإلجـتماعـي ورص صـفوف الـمجتمع بـوجـه التحـديـات المشـتركـة الـتي نـعانـي مـنها جـميعا. ونـدعـوه 
لـعدم اسـتخدام الـفئات الـمهمشة ومـجتمع الـميم عـين "كـكبش محـرقـة" لحـرف األنـظار عـن الـمشاكـل الـتي يـعانـي مـنها 

المواطنين والمواطنات والمقيمين والمقيمات. 

كـما نـؤكـد اسـتمرار الـمنظمة بـالـعمل تـحت سـقف الـقانـون والـدسـتور والـقضاء، مـتمسكين بـالـقيم الـتي نـشأ عـليها لـبنان 
كوطن التنوع والتعددية وملجأ دائم للساعين إلى الحرية. 

آخـيًرا نـشكر كـل الـمتضامـنين والـمتضامـنات مـن مـؤسـسات وإعـالمـيين وإعـالمـيات وكـل األفـراد الـذيـن والـلواتـي سـارعـوا 
لـتقديـم الـمساعـدة ويـد الـعونـة لـنلتمس حجـم الـدعـم الـكبير الـذي نحـظى بـه مـن قـوى مـجتمعية عـديـدة وواسـعة رافـضة 
لـلمنحى الخـطير الـذي يتخـذه الـوزيـر، مـا يبّشـر بـأيـام أفـضل ألفـراد مـجتمع الـميم عـين وبـاقـي الـفئات الـمهمشة والـمجتمع 

ككل في لبنان.

حلم،


