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مقّدمة

لقد أصبحت "المثلية الجنسية" في السنوات األخيرة هاجسا مقلقا للمرجعيات الدينية

اللبنانية، حيث تلقت وزارة الداخلية اللبنانية اتصاالت من المراجع الدينية رافضة النتشار هذه
الظاهرة وتدعو الوزارة التخاذ مواقفها ضد التحرّكات التي نظمتها خالل شهر حزيران. عىل أثره

وبصفة "عاجل جداً" أمر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف األعمال القاضي بسام

مولوي، في 24 حزيران 2022، مديريتي األمن الداخلي واألمن العام بمنع أية أنشطة ترّوج

للـ"الشذوذ الجنسي" عىل حّد تعبيره، ألنها مخالفة لألعراف والتقاليد المجتمعية وتتناقض مع
مبادئ األديان السماوية.

 
فقد نشطت خالل شهر حزيران حركة مجتمع الميم-عين في لبنان تحت ما يسمى "شهر

الفخر" عبر الجمعيات الداعمة لهذه الفئة من المجتمع والتي دعت إىل تجمعات ولقاءات

للتعرّف أكثر عىل تحركاتها وأنشطتها من بينها عروض مسرحية، حيث شكلت أزمة بين

الناشطين عىل وسائل التواصل اإلجتماعي وتحّولت إىل خطابات تدعو للكراهية ضد المثليين

ومن يدعمهم، وتفاقمت التهديدات وزادت من حّدة الخالفات حتى وصلت إىل إلغاء مسيرة

دعت إليها إحدى المنظمات التي تعنى بشؤون مجتمع الميم-عين. ومنهم مؤيدون لقرار

ً عىل ما أسمته الداخلية والداعمة للمراجع الدينية في لبنان التي واجهت المثلية حفاظا

"األعراف والتقاليد".
 

بدأت ظاهرة معارضة تحرّكات أفراد مجتمع الميم-عين في لبنان في أواخر شهر حزيران

وامتّدت متتالية خالل شهر تموز تمّثلت بمواقف سياسية داعمة للمواقف الدينية، لتصل إىل

مظاهرات رافضة "للمثلية" في المجتمعات اللبنانية خاّصة في بيروت والعاصمة الثانية

طرابلس.

 
 



توحدت المرجعيات الدينية اللبنانية في الهجوم عىل أفراد مجتمع الميم-عين، حيث أكد مفتي

الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في كلمة له خالل رعايته للحفل الختامي

والتكريمي للفائزين في مسابقة نزار وسهام شقير القرآنية أن "دار الفتوى مؤتمنة عىل الوجود

والتاريخ والعقيدة لما فيه مصلحة المسلمين واللبنانيين وجزم أنها "لن تسمح بتشريع المثلية

الجنسية وال بتمرير مشروع الزواج المدني المخالف للدين اإلسالمي ولكل الشرائع."

 
فيما شّدد المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبالن في خطبة له، عىل أن "الشذوذ الجنسي

مرفوض بشدة، ولن نقبل به أبدا ولن يتحقق في لبنان، والخطير أن بعض القرارات القضائية

تعمل عىل تأسيس حماية قضائية ألسوأ طاعون أخالقي".

 
من جهته اعتبر متروبوليت بيروت وتوابعها للروم األرثوذكس المطران الياس عودة في قداس

نهار األحد، أن "البعض يسعون في مجتمعاتنا إىل التسويق مفاهيم منحرفة لحرية الفرد
وحقوق اإلنسان، كما هناك جماعات تستورد قناعات وقيما خاطئة عما يسمونه "حرية عيش

المثلية الجنسية" وسواها من االتجاهات المريضة، إىل تغيير الجنس"، وأشار إىل أن "السلوك

المثلي في الكتاب المقدس ال يباركه هللا بل يحظره بوضوح". 

 
أثنى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى عىل قرار وزير الداخلية بمنع إقامة

الحفالت واللقاءات الرامية للترويج للشذوذ الجنسي تحت مسميات حرية التعبير والحريات

الشخصية وسواها، وأكد "أن مثل هذه الدعوات والحريات المصطنعة مخالفة لمبادئ األديان

وللقوانين الطبيعية واألعراف االجتماعية، وال يجوز السماح بها مهما علت األصوات وتحرّكت

الغرائز".

 
في حين أنه لم يصدر أي موقف من البطريركية المارونية حول بيان وزير الداخلية أو ما يتعلّق

بموضوع "المثلية" في لبنان وحقوقهم في حرية التعبير. وفي هذا المجال يذكر أن بابا

الفاتيكان الحالي أصدر مواقف داعمة حول حقوق المثلية العام الماضي إذ اعتبر "أن للمثليين

حق قبول أسرهم كأطفال وأخوة"، وفيما أشار في تصريحات متتالية له أنه "ال تستطيع

الكنيسة قبول زواج المثليين وال مباركة هذا الزواج، إال أنها يمكن أن تدعم قوانين االتحاد

ً في مجاالت الرواتب والرعاية الصحية المدني التي تهدف إىل منح الشركاء المثليين حقوقا

وقضايا الميراث كبشر يعيشون في المجتمع ولهم كافة الحقوق المدنية".

 

القادة الروحيون 

https://www.darelfatwa.gov.lb/%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d8%aa%d9%8a-%d9%8a%d8%b1%d8%b9%d9%89-%d8%ad%d9%81%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b9-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a6%d8%b2-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8/
https://almanar.com.lb/9709801
https://twitter.com/MTVLebanonNews/status/1540998437252087808
https://twitter.com/AmerElGhandour1/status/1540742625778495488


جمعيات مدنية نشرت بيانات استنكرت فيها قرار الوزارة وخطابات الكراهية التي طالت هذه

الفئة المهّمشة، كما عّبر بعض النواب اللبنانيين عن تضامنهم مع أفراد مجتمع المثليين،
تحت شعار الحريات الشخصية.

 
لم يسبق أي وزير في تاريخ لبنان بإطالق مثل هذا البيان، وصفه المدير التنفيذي لـ"حلم"

طارق زيدان بأنه "رسالة خطيرة تجّيش السلطة والمواطنين ضد بعضهم والتي لم يسبقه أحد

عليها، ولكن المفاجأة الكبرى أن تصدر هكذا رسالة من قاٍض ال تستند إىل أي أحكام أو مواد
قانونية بل إىل أعراف وتقاليد ومصطلحات مطاطية ليس لهم الوجود بالدستور أو بقانون

العقوبات."

 
حيث انتقلت االحتجاجات من التواصل االجتماعي إىل الشارع، حيث رفضت مجموعة

مسيحية تُطلق عىل نفسها "جنود الرب" تنظيم أي تجّمع في منطقة األشرفية حيث أزالت

لوحة "بيروت برايد" المزينة بورود ملّونة بألوان علم المثليين في حي في األشرفية - بيروت

ً "للشذوذ" عىل حد قولهم. وقد تم تداول أن هذه المجموعة تابعة لجماعة رجل األعمال رفضا

والمصرفي انطون الصحناوي التي استخدمها لضرب المودعين في بنك SGBL. وكانت

صحيفة L'Orient Le Jour قد نشرت تقريراً يتحّدث عن أفراد هذه المجموعة.

 
ورداً عىل قرار وزير الداخلية، دعت منظمة "حلم" بتاريخ 26 حزيران 2022 إىل مسيرة تنطلق
من أمام الوزارة في بيروت، مناهضة لقرار وزارة الداخلية بمنع أي تجمع أو احتفال للمثليين،

ً لالصطدام لتؤجّل المسيرة إىل وقت الحق بسبب التهديدات التي طالت هذا التحرّك ومنعا

بين أفراد المجتمع اللبناني.

 
 وفي سياق مّتصل، انتشرت دعوات عىل وسائل التواصل االجتماعي تدعو أهل بيروت اىل
ً للشواذ". وسبق أن "التصدي لتظاهرة داعمين الشذوذ"، تحت شعار "بيروت ليست مرتعا
ً لقرار الوزير تحّدثت فيه عن األزمة التي يمر فيها البالد "يزداد بحق ً مناهضا نشرت حلم بيانا

كل من يتحدى النظام في حياته اليومية وكل من تثابر لتعيش بحرية وكرامة، ال نرى من وزارة

الداخلية -الممثلة بشخص الوزير بسام المولوي- إال انصياًعا لقوى الرجعية وقمع الحريات."

تحرّكات معارضة

https://twitter.com/zeinab_tar/status/1540402480772747264
https://twitter.com/MarcABOUABDALL1/status/1540642942083268608
https://www.instagram.com/p/CfbKnTUMX-1/
https://twitter.com/HelemLebanon/status/1540645836408979456
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=511193334118532&id=110886070815929&__cft__[0]=AZXbuAFgWqZ0sqf7d7KF6dikIEWcu4itteoHdO7rIYpZH1hIMaZdWnrZ3p1LRxaL-qI0arVGwKNSOvbCDdNZ-LN_tCE1stTHbj9KtX-3bDxgClln1wHSQqNTZCAZxlgxYcUZs3oEsnROI8XxfO1JBSES08Ws2Q2rx9eVepvdYXS1Mg&__tn__=%2CO%2CP-R


وكان قد أّكد زيدان في حديث لـ"مهارات" أن وزراء الحكومة تركوا كل أزمات البلد وصّبوا

تركيزهم عىل تجمعات الميم -عين متهّمينهم بالذعر األخالقي لتغطي بذلك عىل الحالة

السياسية والفساد والكارثة التي يمر بها البالد.

 
 وأوضح أنها ليست المرة األوىل التي تُقام فيها االحتفاالت والندوات، وعادة ما كانت تصدر
قوى األمن قرارا بإرسال دورية لمنعه، ولكن أن ينصاع وزير لقرار سلطات روحية وهو وزير عن

كل اللبنانيين في دولة علمانية لم يعد بوزير".

 
وأشار زيدان إىل أن "لبنان يتمّتع بضمان الحركة للحريات والتعبير والرأي والتجّمع هذا ما

Universal) يضمنه الدستور والمعاهدات الدولية من بينها التي صادق عليها لبنان خاّصة

Periodic Review (UPR في مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة في جنيف سنة
2020، حيث قبلت الدولة اللبنانية من بين 18 اقتراحات، اثنان لهم عالقة بمجتمع الميم-

عين تضمن حقهم بالوصول إىل الرعاية الصحية والثانية تعطيهم حرية التعبير والتجمع."

 
ً أن وذكر زيدان التناقض الواضح للمعايير التي يظهرها لبنان إىل المجتمع الدولي، موضحا
"السلطة اللبنانية تظهر أنه بلد منفتح عىل الحريات ولكن الحقيقة أن القمعية موجودة في
البالد وتحكّم السلطات الدينية في حياتنا الخاّصة"، وأضاف زيدان "إن كل الحقوق الفردية

ً عىل لفئة المثليين وحق إعطاء المرأة الجنسية ألوالدها وإقرار الزواج المدني تشكل خطرا
ً وسياسياً ً وأخالقيا المنظومة الدينية ألنها تُبطل السيطرة عىل حياة البشر وأن تستفيد ماديا

واجتماعياً من موقعها السلطوي وأن تستفرد بقرار كيفية والتحكم حياة الناس الخاصة."

 

"المثلية" جدل األحزاب السياسية

مع الجدل الذي انتشر عبر وسائل التواصل االجتماعي حول قرار وزير الداخلية بسام مولوي

وموقف دار اإلفتاء والقادة الروحيين في لبنان، التقت األحزاب السياسية اللبنانية بمواقف

مشابهة منها داعمة للقرار بحجّة الحفاظ عىل العادات والتعاليم الدينية وأخرى معارضة بحجّة

التعرّض النتهاك الحقوق وحرية الرأي والتعبير.

 
وكان "التيار الوطني الحر" قد أكد االلتزام بحماية حقوق الفرد والحريات الشخصية كجزء من

التزامه األوسع بشرعة حقوق اإلنسان وسعيه الدؤوب لتأسيس الدولة المدنية القائمة عىل

احترام وحماية حرية الفرد بما يتكامل مع حرية المجتمع األوسع، ويشجب كل أنواع القمع

واالنتهاكات التي تتعارض مع قيمة اإلنسان وكرامته. بينما غرّد النائب ادكار طرابلسي خارج

ً أنه "يبقى تصنيف العالقات الجنسّية المثلّية في الكتاب المقدس أنها سرب التيار معلّقا

"عىل خالف الطبيعة" وهي خطّية "خاطئة جداً" و"رجاسة" و"هوان" و"فحشاء" يُعاقب هللا".
 

https://twitter.com/tayyar_org/status/1541054312914100224
https://twitter.com/EdgardTraboulsi/status/1541310419234656256


من ناحية أخرى، علّق نواب "الكتائب" الياس حنكش ونديم الجميل أن حريّة الفرد الشخصّية

مصانة بالدستور ويجب أال تتعرّض أي فئة بالمجتمع للتهميش بسبب اختالفها، وأن

برنامجهم االنتخابي يطالب بإلغاء تجريم المثلية الجنسية.

 
لم يغب حزب هللا عن القضية عبر التنديد بظاهرة المثلية والترويج لها في لبنان، حيث أكدت

"كتلة الوفاء والمقاومة" خالل اجتماعها الدوري عىل "أهمية تظهير الموقف الوطني الواحد
الرافض والمدين لهؤالء وللظواهر الشاذة التي يروجون لها"، داعمة موقف المراجع الدينية

اإلسالمية والمسيحية الرافضة لهذه الظاهرة ومن يدعمها ويروجها، معتبرة أن هذه المواقف

"تحّث جميع األوساط الحزبية والمؤسساتية وخصوًصا التربوية والمهنية واالجتماعية الخيرية
عىل إصدار المواقف الشاجبة والرافضة لهذه البدع الشاذة المتسربة إىل بلدنا لبنان".

 
ً وعّبر رئيس المجلس التنفيذي لحزب هللا الشيخ علي دعموش عن موقف الحزب مشّددا
خالل إلقائه لخطبة الجمعة 1 تموز 2022 حول الخطر المحدق باألسرة والمجتمع البشري

ً أنه "عالقة شاذة خارجة عن الطبيعة اجتماعيا وأخالقيا و األخالقي هو "زواج المثليين"، مؤكدا

ً المراكز الثقافية واألندية تهدد استمرار النوع اإلنساني وتضرب كرامته وعفته وفطرته". داعيا

إىل أخذ دورها في التوعية من خطر هذه الظاهرة. هذا الذي بدأ الحزب في تأديته الحقاً فقد تّم

تداول عن حملة بدأ بها حزب هللا لمواجهة المثلية الجنسية، عبر إطالق مواقع الكترونية

متخصصة باإلرشاد مع تشدد مركزي حزبي عىل ضرورة منع انتشار المثلية والحد منها ضمن

البيئات الحزبية.

 
في حين كان قد أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل هللا العمل عىل بمواجهة

"حاالت الشذوذ واالنحراف والتصدي لها".
 

وقد أثار موقف بعض النواب التغييريين غضب أغلب اللبنانيين حيث انتشرت صورة للنواب

مضافة إليها علم المثليين مرفقة بعبارة "نواب الشذوذ الجنسي"، إضافة إىل اتهامهم

بانكشاف مشاريعهم وأهدافهم الحقيقية لحّل مشاكل اللبنانيين من الزواج المدني إىل الشذوذ

الجنسي. 

 

https://twitter.com/kataeb_Ar/status/1509188534627876887
https://twitter.com/nadimgemayel/status/1541500097481129985
https://www.alahednews.com.lb/article.php?id=43687&cid=113
https://www.lebanondebate.com/news/566649
https://www.lebanonfiles.com/articles/%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%B2/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D8%A9/
https://twitter.com/azzam_azzam3/status/1541726929455300608
https://www.facebook.com/bob.ddaoud/posts/480354347232801?__tn__=%2CO*F
https://twitter.com/AsfarSuzan/status/1540510382309232640




وصل االنقسام إىل األحزاب والحمالت الداعمة للنواب التغييرين حيث أدان "ائتالف شمالنا"

الداعم للنائب ميشال الدويهي قرار وزير الداخلية باعتباره يندرج "ضمن ثقافة إلغائية يناقض

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان" وأكد أن "المواجهة مستمرة لحماية حقوق الناس، كل

الناس". 

 
ونّدد حزب "تقّدم" الداعم للنواب مارك ضو ونجاة صليبا قرار وزير الداخلية بمنع ما يسّميه

"تجّمعات تهدف إىل الترويج للشذوذ الجنسي"، ويُذّكر الحزب الوزير والقاضي أن هذا القرار
مخالف للدستور اللبناني ولشرعة حقوق اإلنسان، وأن سبق للقضاء اللبناني أن أّكد أن

"المثلية هي ممارسة حق طبيعي وليست جريمة جزائية". 
 

رفضت "الكتلة الوطنية" الداعمة للنائب ميشال حلو قرار وزير الداخلية إىل منع التجّمعات

التي يّدعي أنّها "تهدف إىل الترويج للشذوذ الجنسي"، وأشارت إىل أنها تنافي شرعة حقوق

اإلنسان بشكل فاضح "وهو قرار مرفوض كلًيا بشكله ومضمونه لما فيه من تهديد ألمن

المواطنين وحرّياتهم".

 
وفي هذا الصدد نشرت النائبة بوال يعقوبيان تغريدة عبر حسابها عىل التويتر تدعم فيها الفئات

التي تعيش االضطهاد والكراهية بإدارة أخبث طغمة عرفها التاريخ. 

من ناحية أخرى، لجأ البعض منهم إىل االصطفاف إىل جانب دار اإلفتاء واستنكار التعرّض

لشخص المفتي كالنائب ياسين ياسين والنائب رامي فنج الذي علّق: "نحن في مجتمع نحترم

التعددية الدينية ونحترم القيم واألخالق التي تربينا عليها ونربي أوالدنا عليها ونرفض أي تهجم

عىل المقامات الدينية".

 
وكان قد حّدد بعض نواب التغيير خالل فترة الحمالت االنتخابية موقفهم من تشريع قانون

الزواج المدني وما يضمن حقوق المثليين في لبنان، فقد أيد النائب ابراهيم منيمنة خالل

مشاركته ضمن برنامج "برنامجك" عىل قناة mtv إلغاء جميع القوانين التي تجرم المثلية

الجنسية، في حين أشار النائب وضاح الصادق إىل موقفه بمحاربة إظهار المثلية أو حتى زواج

المثليين.

 

https://twitter.com/shamaluna/status/1540595639628750850
https://twitter.com/Taqaddom1/status/1540412504014200832
https://twitter.com/nationalbloc_lb/status/1540675767478104069
https://twitter.com/PaulaYacoubian/status/1540427558180773900
https://www.facebook.com/YassinYassin2022/posts/137595128893883?__cft__[0]=AZUwNIj4soauwqCOEPi6_AgEcS8qvV5QA8C-heidKcS4ljnSKMH0ww_R0xQhiaKhW02qGfEk-2u8Y9YXEgQLsXWUrWmlv5XvoDqiRl3aT6gipsKxNazyhDRqc-xAbjHAOiKoGbsmljC6kNRFPMA1aeltdrKV8xc2QmjIZLvKZwYXqA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://twitter.com/RamyFinge/status/1540763065729200129
https://twitter.com/sawtkellebnen/status/1525004763531812866
https://twitter.com/lakiss_nancy/status/1541235760313122816


أشار زيدان أنها "ليست المرة األوىل التي يتعرض فيها مجتمع الميم-عين له لحملة تحريض

وتهديد تطال الداعمين لهم أو تلغي أي احتفال، ففي كل عام وبالتحديد في 17 أيار خالل إحياء

يوم مناهضة "الهوموفوبيا" وخالل "شهر الفخر" في حزيران تتحرك السلطات الدينية لمواجهة
الحريات الشخصية، ولألسف تنجح في الوصول إىل ما تصبو إليه، بإلغاء نشاطات ومسيرات

ً إزاء التصرف القمعي للسلطة أمام القضاء اللبناني أفراد هذا المجتمع"، وأضاف "نقدم طعنا
الذي ينصفنا لغياب أي مادة قانونية يمكن أن تمنعنا من التجّمع واالحتفال، خاّصة أنها ال

تشكل أي خطر عىل الدولة أو المجتمع."

 
ً أنشطة شبيهة، بينها لـ"غاي برايد" أو "فخر المثليين" في وذكر زيدان أنه "تّم إلغاء مرارا

بيروت، بضغط من السلطات الدينية بشكل خاص".

 
وسبق أن ألغت الدولة اللبنانية عرض فيلم الرسوم المتحركة “Lightyear” بتاريخ 14 حزيران

2022 من بين 14 دولة حول العالم من دور السينما في بيروت بسبب قبلة بين شخصيتين
مثليتين.

 
وفي آب 2019 ُمنعت فرقة "مشروع ليىل" من عرض حفلتها الموسيقية في مهرجان جبيل

نتيجة التهديدات التي تلقاها منظمو المهرجان. وكان رجال الدين قد طالبوا بإلغاء الحفل

الموسيقي ألن بعض أغاني المجموعة اعتبرت مسيئة للمقدسات المسيحية، إضافة إىل

إعالن المغني األساسي في الفرقة بأنه مثلي.

 
ومن التهديدات التي طالت أفراد داعمة للمثليين، تعرّض المحامي خالد مرعب في طرابلس

لالستهداف من بعد نشره عبر حسابه عىل الفايسبوك إدانة وألفاظ تطال مفتي الجمهورية

اللبنانية بعد تعليقه عىل المثليين، ليزيل المنشور فيما بعد ومغادرة منزله بعد تهديدات
تلقاها. 

 

قيود وتهديدات

https://www.facebook.com/TripoliMediaNetwork/posts/5204764866304203?__cft__[0]=AZXannp7XxslRr2TwDctuiPwVjwcffz3K2FN0BlYJVbOV2Wya0nFrLmQRjDLyl95QsG_CSagS_9RYgv5unWUR1bka6KjPASsx1VkNS5yY-2EgqIXxIdd94SRw0vSPc9RjGY&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1712071265817952&id=100010452856464&__cft__[0]=AZXO06h2-EWjGnrySgf_jt0lTYB3tyXvYgPkOw5P1dzKMk7YUDnpwa7cp0YApVbpoGs3ZiJIz_aMe0vKRB7af_uQAEu8kJ4-uOCHr1EGmthKD-e1MxGtTpiSaO4FsOTSUe4&__tn__=%2CO%2CP-R




كما انتشار عبر وسائل التواصل االجتماعي تهديدات في طرابلس لبعض المقاهي تحت ذريعة

ً من مجتمع الميم-عين والداعين إىل اإللحاد والمثلية، يدعون فيها بـ"طرد استقبالها أفرادا

هؤالء الحشرات قبل الحملة عليهم".

 

واستمرّت الدعوات اىل التظاهر في ساحة النور في طرابلس لمكافحة ظاهرة "المثلية

الجنسية" و "الزواج المدني" بدعوة من إمام مسجد طارق الشيخ خالد المنجد بعد أن بلغت

ً لمفتي الجمهورية وقرار وزير الداخلية عىل حّد تعبيره، وشّدد األمور الخطوط الحمر ودعما

ً للتداعيات الخطيرة التي أصابت أمتنا، واالعتداء الصارخ عىل عقيدتنا المنجد "اجتمعنا رفضا

ومبادئنا وأخالقنا"، شارك فيها فعاليات طرابلسية وعلماء دين ومشايخ الطرق الصوفية،

وحشد من أهالي طرابلس والشمال.

غياب األمان

في بيان صادر عن الجمعية اللبنانية للطب النفسي  أكدت أن "المثلية الجنسية ال يمكن

ً يتطلب العالج"، وهو ما أكدته نقابة النفسانيين في لبنان حيث أشارت في اعتبارها مرضا

بيان إىل أن "علم النفس ال يعتبر المثلية مرضاً والعالجات التحويلية غير مجدية". 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=551347733354960&id=102146938275044&__cft__[0]=AZWLxdZchGaQt5_L8a38HnEXiufYU1sTpHeuEovUrwnnUg84K8JL7DemqGF95Hvjka3FgTdpRuAo_t_yBVxYzNQKINJ_8KFtcYyygUH3VJCUTor6dBYqEn2fDz9s1CzHNffTrVGSuFqp1MIM6OvrIinknN02tV693caVxF2MixcscA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/samoniyi/posts/3222450067997924?__cft__[0]=AZXxOTj097sHFCCCm0HW2z3WoMdzENX9RorF1P4BmhHzb3u_LSmDFUFRyLYUkaDGr81lkMO3jvdLB33pCdmshryk-LoPWHrUFMWAVc9Avr8kJGAoEjU_35jYyUU8jipizco&__tn__=%2CO%2CP-R
https://twitter.com/ALJADEEDNEWS/status/1543267796162846721
https://twitter.com/lebpsychiatry/status/1542074948822466560


ما يتعرض له مجتمع الميم-عين في لبنان خطير جداً مع غياب الشعور في األمان، بحسب ما
وصف زيدان الوضع الحالي لواقع هذه الفئة، قائالً "التهديد األكبر في الواقع االقتصادي

ً اجتماعياً، ما يجعل ظروف ً ضدهم ورفضا واالجتماعي للفئات المهمشة التي تواجه تمييزا

معيشتهم وحصولهم عىل حقوقهم األساسية مثل الرعاية الصحية والوظائف أمراً صعباً، ونحن

عىل أبواب أزمة في التعليم المدرسي والجامعي، ولكن لألسف الشديد الدولة اللبنانية ليس

لها أي مشاكل أن ترى نفسها حرّة ومنفتحة بالخارج وبالداخل تمارس أعنف الطرق ضد
مواطنيها والقائمين منهم الالجئين والالجئات والنساء".

 

تسلسل األحداث الزمني

 20 حزيران 2022

قرارات وزارية ودعم ديني/استنكارات جمعيات مدنية

نشر اإلعالمي محمد أسوم عبر صفحته عىل الفيس بوك اإلعالن

عن الندوات التي تحضر في أسبوع دعم المثليين والمثليات

والمتحولين جنسيا عىل حّد تعبيره، ووضعه بـ"رسم الحكومة

اللبنانية ورسم دار الفتوى ورسم هيئة العلماء المسلمين ورسم
منظمات المجتمع المدني المختصة بحماية األسرة واألخالق

والقيم".

 23 حزيران 2022

وجّه الشيخ يوسف الديك عبر حسابه عىل الفايسبوك نداء عاجال

إىل وزير الداخلية القاضي بسام مولوي يتضمن تحركات "مروجي

الشذوذ الجنسي" في لبنان احتفاال بشهر الشذوذ عىل حّد

تعبيره، دعاه إىل أن يضرب بيد من حديد خاتماً: "أمتنا وأطفالنا

وشبابنا ونسائنا وفطرتنا في خطر داهم. قمع هذه الظواهر أوىل

من أي قمع لمخالفة هنا أو هناك. هذه أفظع وأشنع من اي

جريمة او مخالفة أخرى."

 
وبدأت دعوات الشيخ الديك وزير الداخلية تتناقل عبر وسائل

التواصل االجتماعي وتنتشر.

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=773658040682400&id=100041146333975&__cft__[0]=AZVxAq_UJ0uaXBlW9AwAOQHDyxnhY0LCzUYHwLPHJrAw3tjwkSENOkQvApzz_WaLw59C4i2seKR_Alu_BXPwh6um6Yb2zRblNeE0DaoccGuCH2NRYvXZ0J36Lg2BN3H9UET59JQ_agxIvl3Gpg_Ub6iQDAX0gG6aMGAuwhjUTA_eEA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/ch.deek/posts/1766163223750319?__tn__=%2CO*F
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=136461279027790&id=100079917562672&__tn__=%2CO%2CP-R


 24 حزيران 2022

1- نشرت جريدة اللواء في عددها رقم 16415 الصادر يوم
الجمعة 24 حزيران 2022، مقاالً بعنوان "تحت شعارات

المساواة والعدالة اإلنسانية.. «اللواء» تكشف عن نشاطات «ال

أخالقية» في بيروت"، ذكرت فيه سلسلة التحرّكات للمثليين في

ً منها أن تصل إىل المعنيين ليتحرّكوا ويمنعوا لبنان سعيا

مواصلة نشر الفساد في األرض.

 
2- أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية  الشيخ عبد اللطيف دريان في
كلمة له خالل رعايته للحفل الختامي والتكريمي للفائزين في

مسابقة نزار وسهام شقير القرآنية أن دار الفتوى المؤتمنة عىل

الوجود والتاريخ والعقيدة لما فيه مصلحة المسلمين واللبنانيين

وأكد أنها "لن تسمح بتشريع المثلية الجنسية وال بتمرير مشروع

الزواج المدني المخالف للدين اإلسالمي ولكل الشرائع، ويخالف

أيضا أحكام الدستور اللبناني في ما يتعلق بوجوب احترام قانون

األحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الدينية العائدة

للبنانيين في المادة التاسعة منه"

 
3- كما هاجمت مجموعة مسيحية تسمي نفسها "جنود الرب"
لوحة "بيروت برايد" المزينة بورود ملّونة بألوان علم المثليين في

حي في األشرفية - بيروت رفضاً "للشذوذ" عىل حد قولهم.

وتم تداول أن هذه المجموعة تابعة لجماعة رجل األعمال انطون

.sgbl الصحناوي التي استخدمها لضرب المودعين في بنك

ً يتحّدث وكانت صحيفة L'Orient Le Jour قد نشرت تقريرا

عن أفراد مجموعة "جنود الرب".

 
4- إثر هذه األحداث، أصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة
ً اىل كل من تصريف األعمال القاضي بسام مولوي تعميما

المديرية العامة لقوى األمن الداخلي والمديرية العامة لألمن العام

حول منع تجمعات تهدف اىل الترويج للشذوذ الجنسي كما ورد

في التعميم، وذلك بعد تلقي الوزارة اتصاالت من المراجع

الدينية الرافضة النتشار هذه الظاهرة.

 
 

https://aliwaa.com.lb/%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89/%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7/%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA/
https://www.darelfatwa.gov.lb/%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d8%aa%d9%8a-%d9%8a%d8%b1%d8%b9%d9%89-%d8%ad%d9%81%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b9-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a6%d8%b2-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8/
https://www.facebook.com/sogeugrope/posts/479810013914730?__cft__[0]=AZWCOCNjPQqqA9rJmTqxYuwgBzvWCeXUkqXNDkEgx4rUxX-fy7l3z1JRl1QfY-LeKAectHjQbWMdzLExCll49BOt5fpHy4tG_Q-lYptmz3rVQzNd9uSLVESjUCd9XB5GSxGkHmzst9bV7ZrWndM32gniI4sgSY4GE4xdM-UAEbMaPJFDcbUAOBuDZuGt8rKpHY0&__tn__=%2CO%2CP-R
https://twitter.com/Lurker_405/status/1540417409445675008
https://www.instagram.com/p/CfbKnTUMX-1/


ً 5- دان تجّمع نقابة الصحافة البديلة قرار الوزارة، وأصدرت بيانا
حّذرت فيه من مناخ مقلق بعد المحاكمة العسكرية الكوميدية

شادن فقيه، وحوادث العنف ضد النساء واإلعتداء عىل عّمال

لبنانيين وسوريين، وصوًال إىل كتاب وزير الداخلية، ودعت كل

المؤسسات الحقوقية اىل التضامن ومواجهة موجة تسونامي

القمع والبطش بكل االشكال، وشّدد عىل ضرورة إلغاء القوانين

البالية التي يتم التحجج بها لممارسة عمليات القمع فيما هي
تتعارض مع الدستور والمعاهدات العالمية التي تحمي حقوق

اإلنسان. 

 

https://twitter.com/NakabaBadila/status/1540411062360612864


 25 حزيران 2022

1- أصدر التيار السلفي في لبنان بياناً دعم فيه موقف دار اإلفتاء
وحّذر من المس بالعقيدة اإلسالمية، وذكر في البيان "إن محاولة

إدخال داء الشذوذ وأخواتها من زواج مدني او طرح قوانين تمس

بصلب مبادئ الشريعة اإلسالمية هو أمر مرفوض"، داعياً

السياسيين ودار الفتوى للضغط لصياغة قانون يحمي المجتمع

من سموم هذا الفكر.

 
2- دعت منظمة "حلم" إىل االعتصام أمام وزارة الداخلية في
بيروت مناهضة لقرار الوزير لمنع أي تجمع أو احتفال للمثليين،

نهار األحد الموافق 26 حزيران 2022، وذكرت "فيما تمر البالد
بأسوأ أزمة إجتماعية وإقتصادية في تاريخ لبنان الحديث وفيما

يستتب القمع والعنف ويزداد بحق كل من يتحدى النظام في

حياته اليومية وكل من تثابر لتعيش بحرية وكرامة، ال نرى من
وزارة الداخلية -الممثلة بشخص الوزير بسام المولوي- إال

انصياًعا لقوى الرجعية وقمع الحريات."

 
3- فيما أكدت شبكة "مدى الشبابية واألندية العلمانية" إىل
المشاركة بالمسيرة نهار األحد والوقوف في وجه السلطة ورجال

الدين والعنف تحت شعار "رح نبقى نحب ونعيش كيف ما بدنا"

.
 

 26 حزيران 2022

1- أعلنت منظمة "حلم" بتأجيل المسيرة المقررة يوم األحد
26/06/2022 اىل يوم آخر يحدد باأليام القليلة المقبلة، بسبب
التهديدات بالقتل والدعوات لالحتجاجات المضاّدة بوجه

المسيرة التي دعت إليها، ودانت خطاب الكراهية ضّد كل ما هو

مختلف والتحريض ضّده وتهديده وترهيبه ومنعه من ممارسة

حقوقه.

https://www.instagram.com/p/CfPVeszr9zy/
https://twitter.com/HelemLebanon/status/1540645836408979456
https://twitter.com/MadaNetworkLEB/status/1540641174326738944
https://twitter.com/HelemLebanon/status/1540824093741703169


2- شدد المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبالن في خطبة له، عىل
أن "الشذوذ الجنسي مرفوض بشدة، ولن نقبل به أبدا ولن

يتحقق في لبنان، والخطير أن بعض القرارات القضائية تعمل

عىل تأسيس حماية قضائية ألسوأ طاعون أخالقي".

3- اعتبر متروبوليت بيروت وتوابعها للروم األرثوذكس المطران
الياس عودة في قداس نهار األحد، أن "البعض يسعون في

مجتمعاتنا إىل التسويق مفاهيم منحرفة لحرية الفرد وحقوق

اإلنسان، كما هناك جماعات تستورد قناعات وقيما خاطئة عما

يسمونه "حرية عيش المثلية الجنسية" وسواها من االتجاهات

المريضة، إىل تغيير الجنس"، وأشار إىل أن "السلوك المثلي في

الكتاب المقدس ال يباركه هللا بل يحظره بوضوح".

4- أثنى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى عىل
قرار وزير الداخلية بمنع إقامة الحفالت واللقاءات الرامية للترويج
للشذوذ الجنسي تحت مسميات حرية التعبير والحريات

الشخصية وسواها، وأكد "أن مثل هذه الدعوات والحريات

المصطنعة مخالفة لمبادئ األديان وللقوانين الطبيعية واألعراف

االجتماعية، وال يجوز السماح بها مهما علت األصوات وتحرّكت

الغرائز".

5- اعتبرت حركة مواطنون ومواطنات في دولة أن قرار الوزير
مولوي هو قمع الحقوق في خدمة الال-دولة الطائفية، وأشارت

في بيان لها أن النظام الحالي يجّند أدواته األمنية الستهداف

تجمعات مجتمع الميم عين متجاهالً المراجع القانونية

والدستورية التي تضمن حق حرية التعبير والتجمع.

6- دعوة لمقاطعة منتجات شركة Master التي ترّوج للمثلية
من خالل ملصق العلم الخاص بهم عىل أحد الشخصيات

الكرتونية واستعمالها لرسم صغير عبارة عن "قوس قزح" عىل
غالف إحدى منتجاتها من نوع سناكرز. 

ً تنفي فيه أية رسائل خفية وراءها، لتنشر شركة "ماستر" بيانا

وأنها تستخدم الغالف منذ أكثر من 10 سنوات وال عالقة

الستعماله بأي شعار أو رمز، وأشارت إىل أن "الشركة سوف

تتوّقف عن استعمال غالف التعبئة الخاص بمنتجها نوع

"سناكرز" لوضع حّد لإلساءات غير المبرّرة التي تتعرّض لها".

https://almanar.com.lb/9709801
https://twitter.com/MTVLebanonNews/status/1540998437252087808
https://twitter.com/MTVLebanonNews/status/1540998437252087808
https://twitter.com/AmerElGhandour1/status/1540742625778495488
https://twitter.com/mmfidawla/status/1541010221316952067
https://www.facebook.com/Skipjobsrecruitment/posts/1503632440096174?__cft__%5b0%5d=AZUxZVRiR2bZ7BQBXAOgUYN0QmcgKay3LtRdBuVD2Lc5Y6F5s6-OPwO89ptG0QWw5wpW7NyZEP0TbenyctnSjcarZ-aKgSRh3veVatHev-PaaC38htQLCrzG4palp2K8F5Ffa7K7MZlZNR7k8a_Qt-Gg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Skipjobsrecruitment/posts/1503632440096174?__cft__%5b0%5d=AZUxZVRiR2bZ7BQBXAOgUYN0QmcgKay3LtRdBuVD2Lc5Y6F5s6-OPwO89ptG0QWw5wpW7NyZEP0TbenyctnSjcarZ-aKgSRh3veVatHev-PaaC38htQLCrzG4palp2K8F5Ffa7K7MZlZNR7k8a_Qt-Gg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.instagram.com/p/CfWE7yys8pT/
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انتشر بيان منصة المجتمع المدني النسوي في لبنان الذي

أدانت فيه بشدة التعديات الممنهجة من قبل الدولة

والمؤسسات الدينية عىل الحريات الفردية، ودعت إىل رفع رفع

الصوت لتعزيز حقوق المرأة والمساواة الجندرية في لبنان.

رواد التواصل االجتماعي

أثار قرار الداخلية غضب وسخرية عىل وسائل التواصل االجتماعي
كتب المدير التنفيذي المفكرة القانونية المحامي نزار صاغية أن

"ما يسميه الوزير ترويجا للشذوذ الجنسي، هو بالواقع دفاع عن
حقوق المثليين باالحترام". 

نشر المدير التنفيذي في الدي علي سليم  عبر حسابه عىل تويتر أن

"قرار موظف الداخلية مش مفاجئ، الدولة كلها رهينة سلطة دينية" 
 

ومواقف أخرى تشكر قرار وزير الداخلية ودار اإلفتاء رافضة وجود

"الشاذين" عىل حّد تعبيرهم في المجتمع اللبناني..
 

كما نشرت صفحة "لبنان دعوة" عبر حسابها عىل الفايسبوك

تأييدها لقرار الداخلية مشيرة إىل مواجهة المشاريع المشبوهة،

وعدم السماح بتمرير الزواج المدني وال قوانين الشذوذ الجنسي.

https://lebfemcsp.com/2022/06/27/the-feminist-platform-strongly-condemns-the-systematic-state-and-religious-attacks-on-individual-freedoms%EF%BF%BC/
https://twitter.com/nsaghieh/status/1540392828437684225
https://twitter.com/alysleem/status/1540731887844483072
https://twitter.com/alysleem/status/1540731887844483072
https://twitter.com/majdi_serhan/status/1540475262273568769
https://www.facebook.com/LebanonDawah/posts/600607368235346?__cft__[0]=AZXhPzurykGtjUeDczDdrAXI8fzRl91HzyxtaHBlPsHWlyRIlt6YWyZCtgp7EFUG5loGxNTsynHpygA6JdNoyu2wQSOdVKX3uU0AXem5sdxyDRryyZLRb6CF1ERowFw7LASKUC_TzvyPlBpGF62DQdB3sSUMnEHqQ1fGaolreZ34_w&__tn__=%2CO%2CP-R
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للمزيد من
المعلومات٫

يرجى التواصل
معنا

 

Telephone

0096176971616 

Website

maharatfoundation.org

Address

New Jdeide, Azure Center, 5th Floor


