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 التغطية اإلعالمية لقضايا المثليّين في لبنان

المقدمة
التنّوع يف التغطية اإلعالمية يعني شمولية التغطية ملختلف القضايا التي تهّم املجتمع بفئاته ومكّوناته املختلفة، دون أن يطغى صوت فئة أو 

مجموعة واحدة من أصحاب املصالح عىل صوت الفئات واملكّونات األخرى، سواء املهّمشة منها أو املستضعفة أو املنكفئة أو غري القادرة عىل 

الولوج إىل مساحة النقاش العام التي توّفرها التغطيات اإلعالمية املختلفة.

اإلعالم املتنّوع والشامل ُيسهم يف االندماج االجتامعي والثقايف ويؤّسس للسلم األهيل والتعاون بني مكّونات املجتمع املختلفة. هذا الدور 

ليس طارئاً عىل وسائل اإلعالم اللبنانية وبخاصٍة يف مجتمع متعّدد ومتنّوع مثل املجتمع اللبناين. فالوسائل اإلعالمية ُملزمة من خالل اإلطار 

التنظيمي والدور املهني امُلناط بها، أن تسعى من خالل برامجها، ال سيام اإلخبارية منها، إىل تحقيق جملة من املوجبات واألدوار الهادفة، 

وذلك عرب التزام احرتام حقوق اإلنسان، والشخصية اإلنسانية، وحرية اآلخرين وحقوقهم، والطابع املتنّوع للتعبري عن األفكار واآلراء. ومن 

واجباتها أيضاً توسيع قاعدة مشاركة مختلف مكّونات املجتمع يف النقاش العام ونبذ خطاب الكراهية والتعّصب الديني. 

من هذا املنطلق، تهدف هذه الدراسة إىل تحليل األداء اإلعالمي يف تغطية قضايا مرتبطة باملثلّيني يف لبنان، وإىل تسليط الضوء عىل عّينات 

الوجه اإليجايب  اللبناين، وتحليلها يف شكل »دراسات حالة« تيضء عىل بعض املامرسات اإلعالمية، بهدف إظهار  مختارة من تغطية اإلعالم 

والسلبي للتغطية اإلعالمية يف إطار إعالم التنّوع يف املجتمع اللبناين.

تتطرق هذه الدراسة يف القسم األول إىل مفهوم املادة 534 من قانون العقوبات اللبناين، والتي ُتستخدم لتجريم املثلّية يف لبنان، وفقاً لتفسري 

قديم متعارف عليه. وسوف نستعرض يف هذا القسم تطّور االجتهاد القانوين اللبناين، ومن ثّم أبرز ما جاء يف الحكمني الجزائيَّني الصادَرين عن 

القضاء اللبناين يف العامني 2009 و2014، والتغطيات اإلعالمية املختلفة التي أضاءت عليهام.

ويف القسم الثاين من الدراسة سوف نتطرق إىل موضوع التغطية اإلعالمية النتهاكات حقوق املثلّيني، ويتضمن هذا القسم أهم املحطات يف 

مسرية الضغط من أجل حظر الفحوص الرشجية يف مخافر الدرك، وتضامن قسم من الجسم اإلعالمي مع هذه الحملة. 

وتتضمن األقسام األخرى، الثالث والرابع والخامس، تحليالت للتغطيات اإلعالمية لقضايا شغلت الرأي العام اللبناين، وأهمها قضية »سينام 

بالزا« وقضية ملهى »غوست« )Ghost( وقضية »حاّمم اآلغا«.

تنطلق هذه الدراسة من مجموعة أسئلة معروضة للنقاش يف ما يتعلق بالتغطية اإلعالمية لقضايا املثلّية أهمها:

إىل  املسيئة  الفحوص  النوع من  إلغاء هذا  لحملة  األمن ومدى دعمه ونرصته  املثلية يف مخافر قوى  اإلعالم قضية فحوص  تابع  كيف    -

األشخاص؟

هل املادة 534 من قانون العقوبات التي تجرّم املجامعة خالفاً للطبيعة تنطبق عىل املثلّيني؟    -

ما هو الدور الذي يلعبه االجتهاد القضايئ لضامن حقوق األفراد يف تحديد هويتهم الجنسية؟ وهل اإلعالم يواكب حركة القضاء وتطّوره    -

يف هذا املجال؟

هل هناك التزام إعالمي لناحية رفض املامرسات التي تندرج يف إطار »رهاب املثلّية« واتخاذ موقف واضح بهذا الخصوص؟   -

هل التغطية اإلعالمية لقضايا املثلّية تقترص عىل املالحقات القضائية أم أنها تسعى إىل دمج هذه الفئة املهّمشة يف املجتمع؟    -

هل التغطية اإلعالمية منحازة لناحية تغليب صوت املدافعني عن حقوق اإلنسان بشكل عام وحقوق املثلّيني بشكل خاص، عىل صوت    -

الرافضني باملطلق لخياراتهم الجنسية، أو أولئك الذين يحرصون قضايا املثلّية مبامرسة جنسية بني شخصني من الجنس نفسه؟

هل اإلعالم ينظر إىل قضايا املثلّية عىل أنها ملفات فضائحية أم أنها قضايا إنسانية وحقوقية بامتياز؟   -

ما هي الوسائل التي بإمكانها أن تحّفز املؤسسات اإلعالمية عىل تغطية أكرث فعالية وإيجابية؟   -
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Introduction
Media diversity refers to a comprehensive coverage of  various issues that ought to be of  fundamental 
concern to every component of  the society, without favoring the interests of  one group of  people over 
another. Of  chief  importance when it comes to media diversity is giving voice to marginalized and 
vulnerable groups, or that of  people who are unable to access the public debate.
The media’s diverse and comprehensive reporting of  issues plays an important role in promoting 
social and cultural integration as well as establishing civil peace and cooperation between different 
components of  society. This role is crucial for local and national media outlets, especially in a society as 
diverse as Lebanon’s. Media outlets have professional guidelines and a regulatory framework that allow 
them, through their programs, to uphold their duties of  respecting human rights, public and individual 
freedoms, and the different means of  expressing ideas and opinions. Media outlets are also required 
to broaden the participation of  all segments of  society in the public debate and avoid hate speech and 
religious intolerance.
From this perspective, this report analyzes the performance of  local media outlets when covering LGBT1 
issues in Lebanon. It sheds light on specific developments covered in the media, which will be used as 
case studies to assess media practices and show both the positive and negative aspects of  the coverage.
The first chapter of  the report tackles media coverage of  judiciary enforcement of  article 534 of  the 
Lebanese Penal Code, which is understood to criminalize homosexuality. This is examined through a 
review of  the evolution of  Lebanese jurisprudence through two rulings issued in 2009 and 2014, and 
how they were covered in the media.
The second chapter addresses media coverage of  violations against LGBT rights and the advocacy 
efforts towards banning anal examinations at police stations.
Chapters three, four and five analyze the media coverage of  three cases that caught the attention of  the 
Lebanese public opinion, namely Cinema Plaza, Ghost nightclub and Agha Hammam.
Overall, the main objective of  this report is to understand the contribution of  the media to the debate 
around the treatment of  LGBT people in Lebanon, by attempting to answer the following questions:
- How did the media cover the scandal of  anal examinations at police stations? Did they show support 
to the campaign aimed at banning this type of  abusive examinations?
- Does article 534 of  the Penal Code (which criminalizes “sexual intercourse against nature”) apply to 
homosexual relations? 
- What role does jurisprudence play in ensuring the right of  individuals to choose their sexual orientation? 
Do media outlets reflect the developments on the judiciary front?
- Is there a clear media commitment to combating homophobia in Lebanese society? 
- Is the media coverage of  LGBT issues limited to legal proceedings, or does it seek to ensure the 
integration of  this marginalized group into the society?
- Does the media coverage promote a rights-based approach in general and LGBT rights in particular, 
or does it perpetuate a conservative outlook on the issue?
- Do media outlets treat LGBT stories as scandalous affairs or cover them from a human rights 
perspective?
- What can influence media institutions to provide more positive and less discriminatory coverage of  
LGBT?

1. LGBT: Lesbian, Gay, Bi- and Transsexual





القسم األول 
اإلعالم والمسار القضائي 

في قضايا المثليّين
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 التغطية اإلعالمية لقضايا المثليّين في لبنان

القضاء وتفسير المادة 534 عقوبات 
وإنصاف المثليين

صدر يف العامني 2009 و2014 حكامن قضائّيان مبدئّيان مبوضوع تطبيق املادة 534 عقوبات التي تجرّم املجامعة »خالفاً للطبيعة« والتي كانت 

ُتستخدم ملالحقة املثلّيني وتجريم ميولهم الجنسية.

وتنص املادة 534 من قانون العقوبات عىل أن »كل مجامعة عىل خالف الطبيعة يعاَقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة«. وقد أدرج املشرتع 

نص هذه املادة تحت نبذة »التعرّض لآلداب واألخالق العامة«.

صدر الحكم األول عن القايض املنفرد الجزايئ يف البرتون منري سليامن بتاريخ 2 كانون األول/ديسمرب 2009، وهو حكم مبديئ ينفي إمكان 

للطبيعة«.  املخالف  »السلوك  هو  املادة  تلك  تطبيق  عنارص  أحد  أن  معترباً  الجنسية،  املثلّيني  عالقات  عىل  عقوبات   534 املادة  تطبيق 

داخل  وخلّية  عنارصها  وأحد  الطبيعة  من  جزء  هو  »اإلنسان  أن  معترباً  اإلطالق،  عىل  تحققه  ميكن  ال  القايض  لتعليل  وفقاً  السلوك  وهذا 

لو كان سلوكاً جرمياً«.  للطبيعة وحتى  إنه مخالف  أو عن أي سلوك من سلوكه  القول عن أي مامرسة من مامرساته  فيها، فال ميكن  خلّية 

والحكم الثاين صدر عن القايض املنفرد الجزايئ يف املنت ناجي الدحداح بتاريخ 28 كانون الثاين/يناير 2014، ومل ينِف رشعية »مفهوم املجامعة 

خالفاً للطبيعة« كام فعل الحكم األول، وإمنا أقّر بحق األشخاص الذين يعانون اضطراباً يف هويتهم الجنسية نتيجة تشّوه خلقي ووظيفي يف 

أعضائهم التناسلية، يف اختيار هويتهم الجنسية وتحديدها وإقامة عالقاتهم الجنسية وفقاً ألحكام الطبيعة عىل  ضوء التحّول الحاصل، انطالقاً 

من رشعة حقوق اإلنسان ومبدأ املساواة بني األفراد يف املجتمع وصون حرياتهم الشخصية.

القى صدور القرارين القضائّيني ترحيباً لدى املنظامت الحقوقية واملدافعني عن حقوق املثلّيني الذين اعتربوهام انتصاراً لحرية األفراد يف تحديد 

خياراتهم الجنسية. أما وسائل اإلعالم فأضاءت عىل هذين القرارين بشكل متفاوت، وقد ساوى بعضها بينهام لناحية األهمية، مع العلم أن الحكم 

األول متقّدم بتعليله عىل الحكم الثاين يف تفسري املادة 534 عقوبات، وإبطال مفعول تطبيقها عىل العالقات بني املثلّيني.

 LBCIاألخبارالسفريAl-Akhbar 
EnglishNOWL’Orient-

Le Jour
 The

Daily Starمالحظات

XXXXنعمXXحكم 2009
فقط جريدة األخبار نرشت 

مقاالً عن حكم 2009

حكم 2014 نال تغطية أشملنعمنعمنعمنعمXنعمنعمحكم 2014

النربة اإلعالمية
كل التغطيات إيجابية النربة+++++++

جدول رقم 1: ملّخص التغطية اإلعالمية لألحكام القضائية المبدئية في قضايا المثليّة والتحّول الجنسي
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القسم األول:  اإلعالم والمسار القضائي في قضايا المثليّين

مصطلحات وتعابريالعناوينالتغطية اإلعالمية

األخبار

13 كانون الثاين/يناير 2010

أجمل أحكام 2009: القايض رائداً يف 

مجتمعه!

- »رشح الحكم عن دور ريادي وحّس إنساين عميق...«

- »أنصفت هذه األحكام فئات من الناس، تعاين تهميشاً أو غبناً 

قانونياً أو اجتامعياً مزمنني«.

السفري

3 آذار/مارس 2014

املفكرة القانونية: السياسة الرعائية وحقوق 

اإلنسان يف القضاء

»يف إطار األحكام املنترصة لحقوق االنسان شّكل هذا الحكم مؤرشاً 

مهاًم جداً«.

LBCI

5 آذار/مارس 2014

قرار بوقف التعقبات ضد متحّولة جنسياً

- »العالقة الجنسية التي ليست منطية وال تتوافق مع املألوف ال تعني 

 بالرضروة عالقة غري طبيعية«. 

- »يف نص القرار القضايئ كالم عن املساواة بني اللبنانيني وفق ما ينص 

عليه الدستور وتوصيات مجلس حقوق اإلنسان للعام 2011 والذي 

 يدعو إىل محاربة االنتهاكات ضد األشخاص وفقاً مليولهم الجنسية«. 

- »ألن املجتمع يّتسع لكل األلوان وألن الحياة الجنسية لألفراد حرية 

شخصية فإن قرار القضاء األخري ُيعترب خطوة أوىل نحو إلغاء التمييز 

القضايئ واملجتمعي ضد املثلّيني«.

NOW

5 آذار/مارس 2014
لبنان يّتجه نحو إلغاء تجريم املثلّيني

- »يف إنجاز ثاٍن للقضاء اللبناين )...(«.

- »القضاء أظهر أنه قادر عىل ترجمة النصوص بشكل منسجم مع 

الحريات الشخصية ومبادئ حقوق اإلنسان«.

- »القضاة الشباب ُيظهرون اليوم حراكاً مختلفاً داخل القضاء«.

- »جسد الفرد هو ملكه ولديه الحرية الكاملة بالتعاطي معه«.

The Daily Star

5 آذار/مارس 2014
Landmark ruling rubbishes 
anti-gay law in Lebanon

- »Criminalizing gay sex is not valid.«
- »A decision that has been hailed as a major achievement 
by activists in Lebanon.«
- »On the judges’ front we are making huge steps. Now 
we need to change the attitude of the police and security 
forces.«

Al-Akhbar English

6 آذار/مارس 2014
Lebanon: LGBT ruling only 
the first step

- »This is a big step towards decriminalizing 

homosexuality.«

- »More judges need to say this article )534( doesn’t apply 

to the LGBT community.«

L’Orient-Le Jour

6 آذار/مارس 2014
Acquitter une transsexuelle, une 
décision qui peut faire jurisprudence

- » La décision est applaudie  par beaucoup d’avocats et de 
membres de la société civile «. )Cette décision( » constitue 
un pas en avant, d’autant qu’elle prend en considération 
l’identité du genre «.

جدول رقم 2:  ملّخص العناوين والمصطلحات في التغطية اإلعالمية لحكَمي 2009 و2014





 القسم الثاني
التغطية اإلعالمية 

النتهاكات حقوق المثليّين
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 التغطية اإلعالمية لقضايا المثليّين في لبنان

الفحوص الشرجية وحميمية الحياة الشخصية

تشّكل الفحوص الرشجية وفقاً ملعايري حقوق اإلنسان اعتداًء صارخاً عىل الحياة الحميمية الخاصة لألفراد وحرياتهم الشخصية وكرامتهم االنسانية. 

ُيجري الفحص الرشجي طبيب رشعي يف مخفر قوى األمن الداخيل بناًء عىل إشارة من النيابة العامة، للتثبت من أن رجاًل ما، ُيعتقد أنه مثيل، 

مل ميارس الجنس مع رجل آخر »خالفاً للطبيعة«.

ترتكز هذه املامرسة الالإنسانية عىل نص املادة 534 من قانون العقوبات اللبناين التي تستخدم لتجريم العالقات الجنسية بني املثلّيني يف لبنان، 

حيث تنص عىل أن »كل مجامعة عىل خالف الطبيعة يعاَقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة«. 

وعىل الرغم من أن مدة الفحص ال تتعّدى بضع دقائق، لكن آثاره النفسية تدوم لسنوات عىل غرار آثار االغتصاب. وأخطر ما يف األمر هو أن 

هذه الفحوص تجرى بإرشاف القضاء وتوجيهاته بذريعة تطبيق نص قانوين غامض، وهي تتم باسم املجتمع نتيجة للعقلية املحافظة املتأثرة 

بالتيارات الدينية التي ترفض أي عالقة جنسية أو حميمية خارج إطار الزواج بني رجل وامرأة. أضف إىل ذلك التفسري املحافظ والتطبيق 

االستنسايب للنصوص القانونية الجزائية، ال سيام نص املادة 534 من قانون العقوبات، وبطء االجتهاد القضايئ املقّيد بنصوص قانونية أصبحت 

قدمية وال تأتلف مع املفاهيم الحديثة ملعايري حقوق االنسان. 

ونتيجًة للضغوط التي مارسها املجتمع املدين عىل وزير العدل والقضاء، أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز القايض سعيد مريزا تعمياًم 

حمل الرقم 39/ص/2012 بتاريخ 9 متوز/يوليو 2012، طلب فيه من النيابات العامة يف املحافظات إعطاء التعليامت إىل عنارص قوى األمن 

من الضابطة العدلية واألطباء الرشعيني بعدم إجراء الفحوص الرشجية إال بعد الحصول عىل موافقة املشتبه بهم بواقعة مثلّيي الجنس، مع 

إفهامه أن رفضه يشكل قرينة عىل ثبوت املثلّية بحقه.

وفيام كان حرب هذا التعميم مل يجف بعد، أُخضع 36 شخصاً للفحص الرشجي بتهمة املثلّية الجنسية، والذين كانوا قد أوقفوا من قبل مكتب 

حامية اآلداب بتاريخ 28 متوز/يوليو 2012 يف »سينام بالزا« يف منطقة برج حمود. لقد فّجرت قضية »سينام بالزا« زوبعة إعالمية بوجه 

انتهاكات حقوق اإلنسان التي تجري باسم القانون وبغطاء قضايئ ووصفت الفحوص الرشجية بـ »فحوص العار«. 

وشّكل منتصف العام 2012 بداية تحّول يف املامرسات املهينة بحق املثلّيني بضغط من منظامت املجتمع املدين، وعىل رأسها جمعية »حلم« 

و»املفكرة القانونية« ومبؤازرة بعض وسائل اإلعالم التي أدرجت قضية حقوق املثلّيني عىل أجندتها اإلعالمية.
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جدول رقم 3:  أحداث مفصلية مرتبطة بحقوق المثليّين وتعاطي السلطات واإلعالم معها

حاّمم اآلغاشقة املصيطبةملهى »غوست«سينام بالزاالقضية

9 آب/أغسطس 82014 آب/أغسطس 212014 نيسان/أبريل 282013 متوز/يوليو 2012التاريخ

نبذة عن 

القضية

أوقف 36 شخصاً يف »سينام 

بالزا« يف منطقة برج حمود 

من قبل مكتب حامية اآلداب 

وأُخضعوا للفحص الرشجي 
بتهمة املثلّية الجنسية. 1

أقفلت رشطة بلدية الدكوانة  

بالشمع األحمر ملهى »غوست« 

)Ghost( الصديق للمثلّيني، 

واحتجزت اعتباطياً يف مبنى 

البلدية أربعة أشخاص من رّواده 

للتحقيق معهم حول توجهاتهم 

الجنسية، حيث ُأكره بعضهم عىل 

خلع مالبسه وتعرضوا للعنف 

اللفظي والجسدي وتم االعتداء 

عىل حقوقهم وحرياتهم الفردية 
وكرامتهم اإلنسانية.2

دهمت مجموعة من 

قوى األمن الداخيل 

شقة يف بريوت وأوقفت 

خمسة أشخاص هم 

لبنانيان، أحدهام صاحب 

الشقة، وثالثة سوريني. 

اقتيدوا جميعاً إىل مخفر 

املصيطبة، حيث أوقفوا 

ملدة ثالثة أيام وأُخضعوا 

للفحص الرشجي لالشتباه 

يف أنهم يقومون »بأعامل 

لواط داخل الشقة 

املذكورة« وفقاً لتحقيقات 
قوى األمن.3

َدَهم مكتب حامية اآلداب 

»حاّمم اآلغا« يف الحمرا وأوقف 

28 رجاًل من بينهم مالك الحاّمم 

واملوظفون والزبائن، بتهم املثلّية 

واإلخالل باآلداب العامة. مل يخضع 

املوقوفون للفحص الرشجي وإمنا 

جرى توقيفهم واحتجاز حريتهم 

بطريقة مخالفة للقانون وتم 

التحقيق معهم حول توجهاتهم 

الجنسية والتدخل يف شؤون 
حياتهم الخاصة. 4

انعكاساتها عىل 

سلوك قوى 

األمن ووسائل 

اإلعالم تجاه 

قضايا املثلّيني

هذه القضية دفعت قساًم 

من وسائل اإلعالم إىل وصف 

الفحوص الرشجية التي مّتت 

بـ »فحوص العار«. وأّدت 

الحملة، مبشاركة املجتمع 

املدين، إىل إصدار وزير العدل 

قراراً طلب فيه من النيابة 

العامة التمييزية عدم إجراء 

هذه الفحوص. وأصدر 

نقيب األطباء تعمياًم طلب 

فيه من األطباء الرشعيني 

االمتناع عن إجراء الفحوص 

الرشجية تحت طائلة املالحقة 

املسلكية. 

يف قضية ملهى »غوست« امتنعت 

قوى األمن الداخيل عن التدّخل 

أو التعرّض ألي من رواد امللهى، 

خالفاً لعنارص الرشطة البلدية الذين 

اعتدوا لفظياً وجسدياً عىل أربعة 

أشخاص احُتجزوا خالفاً للقانون يف 

مقر البلدية. واكب االعالم القضية 

وتعرّض مقدم برنامج الحوارات 

االجتامعية »إنت حّر« اإلعالمي جو 

معلوف ملنع برنامجه من الظهور 

عىل محطة MTV النتقاده بشدة 

رئيس البلدية الذي أمر بإقفال 

امللهى.

يف قضية شقة املصيطبة، 

مل ُيِعر اإلعالم اهتامماً 

للقضية وقد أثارتها 

إحدى املنظامت املدافعة 

عن قضايا املثلّيني عىل 

موقعها اإللكرتوين، موثقة 

بشهادات لألشخاص 

الذين خضعوا للتحقيق 

والتوقيف والفحوص 

الرشجية لالشتباه مبيولهم 

الجنسية.  

يف قضية »حاّمم اآلغا« بلغ عدد 

املوقوفني 28 شخصاً، مام أثار 

ضجة واهتامم بعض وسائل اإلعالم 

التي نّبهت إىل خطورة مالحقة 

وتوقيف األشخاص سنداً مليولهم 

الجنسية. أخذت هذه القضية ُبعداً 

يتعلق بحقوق الدفاع واملحاكامت 

العادلة وظروف التوقيف وتبنّي 

أن القوى األمنية رّسبت معلومات 

لإلعالم تفيد بأن املوقوفني لن 

يخضعوا للفحوص الرشجية، يف 

محاولة لتبييض صورتها أمام 

الرأي العام، وإمنا سوف يحاكمون 

بجرائم متعّلقة باآلداب العامة إذا 

ثبتت بحقهم. 

 http://goo.gl/2bKZ6X :1 - تقرير إخباري للمؤسسة اللبنانية لإلرسال
 http://goo.gl/HJyx2k :»2 - تحقيق منشور يف موقع »ناو

 http://legal-agenda.com/article.php?id=788&lang=en :»3 - تحقيق منشور يف »املفكرة القانونية
http://www.helem.net/?q=node/238 :»4 - بيان جمعية »حلم

القسم الثاني: التغطية اإلعالمية  النتهاكات حقوق المثليّين
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لقضية »سينما بالزا«
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يف 28 متوز/يوليو 2012، ُأقفلت »سينام بالزا« يف برج حمود بالشمع األحمر، وأوقفت رشطة اآلداب 36 شخصاً يف داخلها، اقتيدوا جميعهم إىل 

مكتب حامية اآلداب يف مخفر حبيش وُأكرهوا عىل الخضوع لفحوص رشجية بأمر من النيابة العامة. 

كيف تفاعلت وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة مع هذه الحادثة؟ وكيف غّطت فعل توقيف 36 شخصاً واقتيادهم للتحقيق معهم بتهم التعرض 

لألخالق العامة واملثلّية الجنسية؟ وهل ُأثريت قضايا مرتبطة بحقوق هؤالء املوقوفني؟ هل مّتت اإلضاءة عىل املامرسات املهينة واالنتهاكات التي 

تعرّضوا لها؟ 

التغطية الصحافية لقضية »سينما بالزا«
.L’Orient-Le Jourو The Daily Star ،اقترصت تغطية قضية »سينام بالزا« يف الصحافة املطبوعة عىل أربع صحف هي: األخبار، السفري

ويف ما ييل أبرز النتائج املتعلقة بالتغطية الصحافية لتلك القضية:

جدول رقم 4:  تصنيف مواضيع التغطية الصحافية في قضية »سينما بالزا«

حقوق املثليني واملساواة انتهاكات عنارص قوى األمن والطبيب

األخبار

 السفري

L’Orient-Le Jour

The Daily Star

ُيظهر الجدول رقم 4 أعاله، أن التغطية الصحافية ترّكزت عىل انتهاكات قوى األمن والطبيب الرشعي )أربعة مقاالت( فيام نالت مسألة حقوق 

املثلّيني واملساواة حّيزاً أضيق )مقال واحد(. ومل تفرد الصحف لبيان قوى األمن حول التوقيفات وأسبابها وإقفال السينام أي مساحة خاصة.

جدول رقم 5:  توزيع مساحة التغطية الصحافية في قضية »سينما بالزا«

The Daily Star
40٪

L’Orient-Le Jour
29٪

األخبار
82٪

السفري
3٪

1

1

1

2
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مجموع مساحة التغطية الصحافية: 2920 كلمة

خصصت صحيفة The Daily Star مقالني بلغت مساحتهام 1163 كلمة، أي بنسبة %40 من إجاميل التغطية الصحافية، فيام خصصت الصحف 

األخرى مقاالً واحداً يف كل منها عن القضية، وبلغت مساحات التغطية تدريجياً نسبة %29 يف صحيفة L’Orient-Le Jour من إجاميل التغطية، 

و%28 يف جريدة األخبار، و%3 يف جريدة السفري.

التأطري الصحايف للمقاالت الصحافية يف قضية »سينام بالزا«: 
التأطري الصحايف هو السياق الذي تّم فيه رسد الوقائع واألحداث بشكل متسلسل ومتناسق، بهدف التأثري عىل توّجه الرأي العام يف فهم وتحليل 

املادة اإلعالمية امُلثارة.

غّطت املقاالت الصحافية الخمسة املرصودة والواردة يف صحف السفري، األخبار، The Daily Star وL’Orient-Le Jour، قضية »سينام بالزا« يف 

إطار الدفاع عن حقوق املثلّيني وخياراتهم الشخصية والجنسية.

التغطية التلفزيونية لقضية »سينما بالزا«
كان رّد فعل محطة LBCI قوّياً، وأثارت القضية يف افتتاحية نرشة األخبار املسائية قائلة »أهاًل بكم يف جمهورّية العار«، واستنكرت ما تعرّض له 

املوقوفون من مامرسات تنتهك حقوقهم الحميمية والخاصة. ونتيجة ذلك، ارتفعت األصوات املعارضة لتوقيف املثلّيني وإخضاعهم لتلك الفحوص 

املامرسات  هذه  مبثل  منددًة  االجتامعي  التواصل  ووسائل  واإللكرتونية  املطبوعة  الصحف  يف  املواقف  وتوالت  اإلنسانية.  الكرامة  تنتهك  التي 

والترصفات االعتباطية التي تستهدف األشخاص املستضعفني سواء كانوا من األجانب أو النساء أو املثلّيني.

كانت مقاربة محطة MTV للقضية مختلفة، واعتربت أن اإلقفال حصل بناًء إلشارة النائب العام بسبب تحّول »سينام بالزا« إىل مكان »للدعارة 

والشذوذ«، وقد تّم إلقاء القبض بداخلها عىل 36 شخصاً معظمهم من »الشاذين« جنسياً، »بالجرم املشهود« كام تم توقيف صاحب السينام.

جدول رقم 6:  التغطية التلفزيونية لقضية »سينما بالزا«

LBCI
69٪

MTV
31٪

القسم الثالث: التغطية اإلعالمية لقضية »سينما بالزا«
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مجموع التغطية اإلجاميل: 570 ثانية

بلغ مجموع مدة التغطية للتقارير التي بثتها قناة LBCI 394 ثانية، أي بنسبة %69 من إجاميل التغطية التلفزيونية للقضية، فيام بلغ مجموع 

مدة التغطية للتقارير التي بثتها قناة MTV 176 ثانية، بنسبة تغطية عامة بلغت %31 من إجاميل التغطية التلفزيونية.

جدول رقم 7:  عدد التقارير التلفزيونية حول قضية »سينما بالزا«

1

1

2

2

MTV

LBCI

حقوق املثليني واملساواةانتهاكات عنارص قوى األمن والطبيب

إقفال »سينام بالزا« وتوقيف روادها

السينام واعتقال جميع  التغطية اإلعالمية، أهمها موضوع دخول عنارص الرشطة إىل  عدة مواضيع أساسية يف  أثارت قضية »سينام بالزا«  وقد 

املوجودين وإقفالها بالشمع االحمر، وموضوع االنتهاكات التي ارتكبتها عنارص قوى األمن والطبيب الرشعي الذي ُكّلف إجراء الفحوص الرشجية 

للموقوفني، وموضوع حقوق املثلّيني بشكل عام واملساواة الذي ُيطرح عند حصول أي انتهاك.

التأطري اإلعالمي هو السياق الذي تّم فيه رسد الوقائع واألحداث بشكل متسلسل ومتناسق بهدف التأثري عىل توّجه الرأي العام يف فهم وتحليل 

املادة اإلعالمية املثارة.

ويف قراءة لألرقام التي تظهر يف الجدول رقم 9 يف الصفحة املقابلة، يتبنّي أن التقارير التلفزيونية الثالثة التي بثتها قناة LBCI وضعت يف 

إطار الدفاع عن حقوق املثلّيني وخياراتهم الشخصية والجنسية. أما التقارير الثالثة التلفزيونية لقناة MTV فقد وضع كل واحد منها يف إطار 

إعالمي مختلف تبعاً لخلفية إعداد التقرير ومناسبته. وتوزعت األطر االعالمية الثالثة بني إطار رسد إخباري محايد وإطار إنفاذ حكم القانون 

وإطار مكافحة ظاهرة »الشذوذ الجنيس«.

التعابري واملصطلحات والنربة اإلعالمية:

مفردات تقرير محطة MTV عن حادثة »سينام بالزا« كانت منحازة متاماً لتربير فعل التوقيف، ونذكر منها: »بسبب تحّولها إىل مكان للدعارة 

والشذوذ«، »تم إلقاء القبض«، »معظمهم من الشاّذين جنسياً«، و«بالجرم املشهود«.

أما مفردات تقارير LBCI فكانت متعاطفة أكرث مع املوقوفني، منتقدًة القرارات التي اتُّخذت من قبل الدولة وأجهزتها، معتربًة إياها مسيئة 

وتنتهك حقوق األشخاص وكرامتهم اإلنسانية. ومن هذه العبارات نذكر: »فحوص العار«، »ما تسّميه الدولة لواطاً«، »قّررت الدولة أنها تشكل 

تهديداً لألخالق فقررت...«، »فحوص تنتهك الحد األدىن من حقوق اإلنسان وخصوصيته وحميميته«، »الرشطة تغتصب املوقوفني لديها«.
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جدول رقم 8:  معالجة قناَتي LBCI وMTV لقضية »سينما بالزا«

التغطية اإلخبارية لقضية 
»سينام بالزا«

نوع موضوععدد التقارير
التقرير

مصدر 
املعلومات

تفاعل 
مع الحدث

MTV

28 متوز/يوليو 2012
1

إقفال »سينام بالزا« 

وتوقيف روادها
تالوة بيان قوى االمنبيان قوى األمنتقرير إخباري

LBCI

31 متوز/يوليو 2012
1

انتهاكات عنارص 

قوى األمن والطبيب 

الرشعي 

مقدمة تحريرية 

وتقرير إخباري

نشطاء املجتمع 

املدين

بث التقرير يف بداية النرشة 

بعد مقدمة وصفت الجمهورية 

والفحوص الرشجية بـ »العار«.

MTV

2 آب/أغسطس 2012
1

إقفال »سينام بالزا« 

وتوقيف رّوادها

رد وتوضيح 

القناة عىل 

مّتهميها 

بالعنرصية 

الوسيلة اإلعالمية 

نفسها
تالوة البيان الصادر عن القناة

LBCI

8 آب/أغسطس 2012
1

انتهاكات عنارص 

قوى األمن والطبيب 

الرشعي

تقرير إخباري

نشطاء املجتمع 

املدين – وزير 

العدل – نقيب 

األطباء 

اإلضاءة عىل موقف نقيب األطباء 

ووزير العدل الرافضني إلجراء 

الفحوص الرشجية

MTV

11 آب/أغسطس 2012
1

انتهاكات عنارص 

قوى االمن والطبيب 

الرشعي 

تقرير إخباري

اعتصام وبيان 

جمعية »حلم« 

املطالب بإلغاء 

الفحوص الرشجية  

أمام وزارة العدل

االكتفاء ببث صور من االعتصام 

ترافق مع تالوة مقدم النرشة 

ملخصاً عن موضوع االعتصام

LBCI

11 آب/أغسطس 2012
1

حقوق املثلّيني 

واملساواة
تقرير إخباري

اعتصام جمعية 

»حلم« ونشطاء 

املجتمع املدين 

املطالب باملساواة 

واحرتام الحرية 

الشخصية

معّد التقرير كان حارضاً يف 

االعتصام وأجرى عدة مقابالت مع 

نشطاء املجتمع املدين من مكان 

االعتصام

جدول رقم 9:  التأطير اإلعالمي للتقارير التلفزيونية في قضية »سينما بالزا«

LBCI
69٪

MTV
31٪

MTVLBCI

 إنفاذ حكم القانون

حقوق املثليني

سياق إخباري حيادي

مكافحة »الشذوذ الجنيس«

1

3

1

1
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 القسم الرابع
التغطية اإلعالمية 

لقضية ملهى »غوست«
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شملت عملية الرصد مجموعة من وسائل اإلعالم التلفزيونية والصحف واملواقع اإلخبارية اللبنانية، لتحليل وتقويم تغطيتها اإلعالمية لاِم بات 

ُيعرف بقضية ملهى »غوست« )Ghost(. تعرّض هذا امللهى الصديق للمثلّيني لالقتحام من قبل عنارص رشطة بلدية الدكوانة فجر يوم األحد 

21 نيسان/أبريل 2013، وأوقف عدد من رّواده الذين تعرّضوا ملعاملة مهينة عرب انتهاك خصوصياتهم وكراماتهم وحرياتهم الفردية، وإرغامهم 

عىل نزع ثيابهم وتصويرهم، وتوجيه عبارات مسيئة وعنرصية بحقهم مرتبطة بهويتهم الجنسية.  اختريت مجموعة من الصحف واملواقع 

كان موضوعها  والتي  اإللكرتونية،  املنشورة عىل صفحاتها  املقاالت  القضية، ومّتت معالجة  التي غطت هذه  اللبنانية  اإللكرتونية  اإلخبارية 

األسايس يتعّلق بقضية إقفال امللهى والتعرض لقسم من رّواده وانتهاك حقوقهم. أما املقاالت التي أشارت إىل قضية ملهى »غوست« عرضياً 

يف سياق مقاربة قضايا ومواضيع أخرى، فلم يتّم تحليلها. ومثاالً عىل ذلك، فقد َورَد يف صحيفة The Daily Star تحقيقان صحافيان، األول 

عن قضية قيام البلديات بحفظ األمن يف مناطقهم والتجاوزات الحاصلة، ُنرش يف 4 أيار/مايو 2013، والثاين بتاريخ 9 أيار/مايو 2013 عن قضية 

وقف برنامج اإلعالمي جو معلوف »إنت حّر« عىل شاشة MTV إلثارته قضية ملهى »غوست«. ال تتطرّق هذه الدراسة إىل هذين املقالني.

تّم رصد املقاالت التي ُنرشت يف الصحف ويف املواقع اإللكرتونية اإلخبارية التالية: 

.L’Orient-Le Jourو ،The Daily Star ،صحف: األخبار، الجمهورية، النهار، السفري

.NOWو ،Al-Akhbar English ،Lebanon Files ،MTV مواقع إلكرتونية إخبارية: موقع قناة

أما بالنسبة إىل املحطات التلفزيونية، فقد جرى رصد وتحليل التقارير اإلخبارية عن قضية ملهى »غوست«، إضافًة إىل الفقرات الحوارية حول 

املوضوع، وشملت عملية الرصد املحطات التلفزيونية التالية: LBCI ،MTV،OTV، والجديد.

ارتكزت منهجية التحليل بشكل أسايس عىل قاعدَت التحليل الكّمي والنوعي، وشملت العنارص التحليلية التالية:

موضوع املادة اإلعالمية ونوعه	 

املتابعة اإلعالمية للقضية	 

املساحات املخصصة للتغطية	 

التنّوع يف اآلراء واملصادر املعتمدة يف التغطية	 

اإلطار الصحايف والصور النمطية	 

خطاب الكراهية: مصدره واملصطلحات والعبارات املستعملة	 

التغطية الصحافية لقضية ملهى »غوست«
بلغ مجموع املقاالت الصحافية التي تناولت قضية ملهى »غوست« يف الدكوانة 9 مقاالت، واختلفت التغطية بني صحيفة وأخرى. أما أبرز 

النتائج املحققة فنستعرضها يف ما ييل:

تطرّقت الصحف إىل قضية ملهى »غوست« من زاويتني اثنتني، وهام دخول عنارص الرشطة البلدية إىل امللهى واعتقال بعض الرواد وإقفاله 

بالشمع األحمر، وموضوع االنتهاكات التي ارتكبتها عنارص الرشطة والتي بلغ عددها 11 انتهاكاً وفقاً ملتابعي امللف من حقوقيني وناشطني.

وتوّزعت مواضيع التغطية الصحافية وفقاً للجدول رقم 11 أعاله عىل الشكل التايل:

سّتة مقاالت متحور موضوعها الرئييس حول انتهاكات الرشطة البلدية يف قضية ملهى »غوست«.	 

ثالثة مقاالت متحورت بشكل أسايس حول موضوع إقفال امللهى من قبل رشطة بلدية الدكوانة وتوقيف بعض رّواده بتهم 	 

اإلخالل باآلداب واألخالق العامة.

فيام مل يسّجل أي مقال صحفي مخصص ملوضوع حقوق املثلّيني واملساواة أمام القانون لدى التطرق إىل هذه القضية. 
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جدول رقم 10:  توزيع المقاالت الصحافية المرصودة وفقاً لنوعها

جدول رقم 11:  توزيع المقاالت الصحافية وفقاً لموضوع التغطية

LBCI
69٪

MTV
األخبار31٪

الجمهورية

النهار

السفري

The Daily Star

L’Orient-Le Jour

األخبار

الجمهورية

النهار

السفري

The Daily Star

L’Orient-Le Jour

مقال رأي

انتهاكات الرشطة البلدية

تحقيقخرب

إقفال امللهى وتوقيف رواده

1

1

1

1

2

1 1

1

أظهرت النتائج يف الجدول رقم 10 أعاله أن املقاالت الصحافية املرصودة توّزعت بني ثالثة أنواع هي مقاالت الرأي والخرب والتحقيقات. سّتة 

مقاالت وردت بشكل تحقيق باإلضافة إىل مقايَل رأي ومقالني إخبارّيني.

1

1

1

1

1

2

1

1

مساحة التغطية اإلجاملية: 3697 كلمة
النربة السلبية تجاه قضايا املثلّيني برزت من خالل املقاالت التي ارتكزت عىل أقوال رئيس بلدية الدكوانة وترصيحاته، وإىل الخرب األمني مجهول 

املصدر الذي انترش حول إقفال ملهى »غوست« بسبب ترويجه »للدعارة واملخدرات واللواط«.

صحف L’Orient-Le Jour، والسفري، واألخبار تناولت القضية بشكل إيجايب تجاه قضية حقوق املثلّيني بنسبة %100 من تغطيتها، يف حني 

كانت تغطية جريدة الجمهورية منحازة بالكامل للموقف املناهض لحقوق املثلّيني. أما جريدة The Daily Star فكانت تغطيتها إيجابية تجاه 

حقوق املثلّيني بنسبة %52 وسلبية بنسبة %48، وكانت تغطية النهار سلبية بنسبة %43 ومحايدة بنسبة 57%.

القسم الرابع: التغطية اإلعالمية لقضية ملهى »غوست«
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جدول رقم 12:   النبرة الصحافية للمقاالت المرصودة

سلبيحياديإيجايب

The Daily StarL’Orient-Le Jourالسفريالنهارالجمهوريةاألخبار

304

790

528

397298

1219

83
78

التأطري هو رسد الوقائع واألحداث بشكل متسلسل ومتناسق بهدف التأثري عىل توّجه الرأي العام يف فهم وتحليل املادة اإلعالمية املثارة.

ويف قراءة لألرقام التي تظهر يف الجدول رقم 13 أعاله، يتبنّي أن ثالثة مقاالت ُوضعت يف إطار سياق إخباري حيادي، ومقالني يف إطار تنفيذ 

القانون بحق املخّلني باآلداب، ومقالني يف إطار مكافحة ظاهرة »الشذوذ الجنيس«. أما املقاالت التي ُوضعت يف إطار الدفاع عن حقوق املثلّيني 

وخياراتهم الشخصية والجنسية فبلغ عددها ثالثة. 

جدول رقم 13:   التأطير الصحافي في المقاالت المرصودة حول قضية ملهى »غوست«

األخبار

الجمهورية

النهار

السفري

The Daily Star

L’Orient-Le Jour

إنفاذ حكم القانون حقول املثليني سياق إخباري حيادي مكافخة »الشذوذ«

1

1

1 1

1

1

1

1

1
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الوسيلة اإلعالمية

الوسيلة اإلعالمية خبري

جمهور مستطلع

جمهور مستطلع

رجل دين

شاهد عيان صاحب العالقة

مرجع رسمي

منظامت مجتمع مدين

يظهر من خالل الرسم البياين رقم 14 أعاله، أن خطاب الكراهية تجاه املثلّيني وقضاياهم َصَدر عن السلطات الرسمية ورجال الدين والجمهور 

املستطَلع ووسائل اإلعالم نفسها التي تغطي مثل هذه القضايا.

إن األرقام الواردة يف الرسم البياين مبنّية عىل عدد املصادر التي ُتديل بخطاب كراهية، وليس عىل عدد الكلامت الحاملة لخطاب الكراهية. 

فعىل سبيل التوضيح، إن رجل الدين الذي ظهر مرة واحدة كمتحدث يف أحد املقاالت وفقاً للجدول أعاله، رّصح بأكرث من عبارة تتضّمن خطاباً 

متييزياً خالل املقابلة التي أُجريت معه، ولكن تّم احتسابه مرّة واحدة. 

ومن خالل الجدول البياين رقم 15 أدناه، نستنتج أن املوقف الرسمي وموقف رجال الدين هام دامئاً معاديان لقضية املثلّيني، فيام ينقسم 

الجمهور املستطَلع بني مؤّيد ومعارض، كذلك وسائل اإلعالم نفسها التي ُتبدي انحيازاً لدعم هذه القضية أو لرفضها.  

جدول رقم 14:   مصدر خطاب الكراهية والتمييز والمصطلحات السلبية

جدول رقم 15:   مصدر المصطلحات االيجابية والمحايدة

٪57

٪29

٪7

٪7

٪33 ٪33

٪7
٪7٪13

٪7

القسم الرابع: التغطية اإلعالمية لقضية ملهى »غوست«
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أمام  املساواة  واملرّوج لرضورة  الداعم  اإليجايب  للخطاب  أساسياً  كانت مصدراً  املثلّيني  لقضية  الداعمة  املدين  املجتمع  أن منظامت  ال شك 

القانون واحرتام الخصوصيات والحريات الفردية ومحاسبة منتهيك حقوق اإلنسان. وكام أورْدنا أعاله، فإن الجمهور املستطَلع منقسم حول 

هذه القضية وكذلك وسائل اإلعالم. 

عبارات ومصطلحات سلبية ومتييزيةعبارات ومصطلحات إيجابية ومحايدة

اعتداء جنيس من البلدية عىل الشبان	 

حقوق اإلنسان ال تتجّزأ	 

التحقيق باالنتهاكات	 

اعتقال تعسفي، معاملة ال إنسانية	 

احرتام كرامة اإلنسان والحريات الشخصية	 

 	Accountability for hate crimes

 	Detainment and alleged harassment of a transsexual

هذه حرية شخصية	 

جرى إذاللها وتعريتها من قبل البلدية	 

أعامل قمعية متارس ضد املثلّيني واملثلّيات	 

تعرّض الزبائن لالعتداء بسبب مظهرهم	 

اقتيدوا يف صناديق السيارات إىل البلدية	 

حيث اعُتدي عليهم شفهياً وجسدياً	 

»رّجال أو مرا... ما خّصك«	 

ليست املرة األوىل التي ُتنتهك فيها حرية املثلّيني واملتحّولني جنسياً	 

استباحة جسد اآلخر حارضة أكرث من أي وقت مىض	 

 	Le scandale de Dekouané
 	Détentions arbitraries, torture, règlement municipal raciste
 	 Il n’y a rien de plus urgent que le scandale qui représente le cas des

victimes de ces agressions

انتهاكات مخفر الدكوانة	 

 	 She was abused both verbally and sexually
 	 A dangerous precedent
 	 The municipal police detainment of customers is also illegal and should

be looked into urgently because it is a clear violation of the constitution

مقيت. مقيتة هي زمجرة رئيس بلدية لبنانية عىل اإلعالم	 

من نّصبه مسؤوالً شخصياً عن مامرساتنا الجنسية؟	 

هل من املسموح يف األلفية الثالثة رضب أشخاص وتعريتهم وتصويرهم؟	 

الشمع األحمر ينتهك حرية املثلّيني يف لبنان	 

استبدال تعبري شذوذ مبثلّية	 
حاربت »حلم« بالتعاون مع »املفكرة القانونية« إللغاء الفحص الرشجي ونجحتا يف إلغائه	 

 	 This is more than prostitution or drugs charge, this a blow to the gay
partying scene

 	 They are calling for those responsible for the violations to be held
accountable

 	They arrested Syrians because they are sadly an easy target

الرتويج للدعارة واملخدرات واللواط	 

قرار اإلقفال ُمحّق إذا تّم تجاوز حدود القانون 	 

والذوق واألخالق العامة

فليكن لهم العقاب املستحق تحت القانون	 

شذوذ وتحّول جنيس	 

آفات يخجل منها مرتكبوها	 

مامرسات جنسية غري أخالقية	 

مالحقة عدد من الشاذين	 

مرض اجتامعي وجسدي	 

املريض عليه أن يذهب إىل الطبيب	 

البعض منهم يخجل من وضعه	 

ميارسون أفعاالً مخّلة باآلداب	 

وبعضهم يف حال هذيان نتيجة تعاطي املخدرات	 

الدكوانة ليست مباحة لإلخالل باآلداب العامة 	 

والفحش واملخدرات والسكر

 	Promoting drugs and unnatural sex acts

إغالق ملهى لييل بتهمة الدعارة واملخدرات واللواط	 

إغالق ملهى لييل لرتويج الدعارة واملخدرات واللواط	 

 	Homosexual acts that are happening are

 	scandalous sexual acts

 	 Promoting prostitution, drugs and

homosexuality

 	 Ce qui est contre nature est aussi contre la

loi

شاهد بأّم العني الفجور عىل عينك يا تاجر	 

رجال يف أوضاع شاذة جداً	 

متارس الدعارة واللواط	 

قامت القوى األمنية بتوقيف أربع نساء تبنّي أنهن 	 

رجال قاموا بتكبري أثدائهم ونزع الشعر عنها

جدول رقم 16:   العبارات والمصطلحات المستعملة في الصحف 
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تغطية المواقع اإلخبارية اإللكترونية لقضية ملهى »غوست«

جدول رقم 17:   مواضيع التغطية الصحافية للمواقع االخبارية االلكترونية 

Al-Akhbar English

NOW

Lebanon Files

MTV Web

1

1

1

13

إقفال امللهى وتوقيف روادهانتهاكات الرشطة البلديةحقوق املثليني واملساواة

ُيظهر الجدول رقم 17 أعاله أن موقع »ناو« نرش أربعة مقاالت عن قضية ملهى »غوست« وتوزعت موضوعاتها بني حقوق املثلّيني )مقال 

واحد( وانتهاكات الرشطة يف القضية )ثالثة مقاالت(. فيام نرش موقع MTV مقاالً إخبارياً حول مضمون بيان جمعية »حلم« التي استنكرت 

االنتهاكات التي تعرّض لها رّواد امللهى، ونرش موقع »ليبانون فايلز« مقالني عن إقفال امللهى وتوقيف رّواده والتهم املوّجهة إليهم، يف حني 

رّكز مقال املوقع اإلنكليزي لجريدة األخبار عىل االنتهاكات التي قامت بها عنارص الرشطة البلدية.

جدول رقم 18:    توزيع مقاالت المواقع اإلخبارية المرصودة وفقاً لنوعها

Al-Akhbar English

NOW

Lebanon Files

MTV Web

رأيخربتحقيق

1

1

1

1 1

3

أظهرت النتائج يف الجدول رقم 18 أعاله أن مقاالت املواقع اإلخبارية املرصودة توزعت بني ثالثة أنواع، وعىل الشكل التايل: أربعة مقاالت 

وردت بشكل تحقيق )ثالثة منها عىل موقع »ناو« والرابع عىل املوقع اإلنكليزي لجريدة األخبار(، باإلضافة إىل مقايَل رأي ومقالني إخبارّيني. 

القسم الرابع: التغطية اإلعالمية لقضية ملهى »غوست«
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التغطية التلفزيونية لقضية ملهى »غوست« 
بلغ مجموع التغطية التلفزيونية لقضية ملهى »غوست« يف الدكوانة سبع مواد تلفزيونية، اختلف مضمونها وأسلوبها بني وسيلة إعالمية 

وأخرى. وأبرز النتائج املحققة نستعرضها يف ما ييل:

جدول رقم 19:   توزيع المواد التلفزيونية المرصودة وفقاً لنوعها

برنامج حواريتقرير إخباريآراء مواطنني

الجديد LBCI MTV OTV

1

1 1 1

1

2

وفقاً للجدول رقم 19 أعاله، توّزعت التغطية التلفزيونية لقضية ملهى »غوست« عىل الشكل التايل:

أربعة تقارير تلفزيونية إخبارية مختلفة.	 

فقرتان يف برنامجني حوارّيني مختلفني.	 

فقرة »هايد بارك« )Hyde Park – Micro-trottoir( أو استطالع آراء الجمهور حول القضية.	 

تركزت تغطية قضية ملهى »غوست« يف قناة LBCI يف نرشات األخبار، حيث بثت تقريرين إخبارّيني وطرحت املوضوع عىل الجمهور يف فقرة 

استطالع آراء ضمن نرشة األخبار. 

طرحت قناة MTV قضية ملهى »غوست« يف الربنامج الحواري االجتامعي »إنت حّر« الذي كان يقدمه اإلعالمي جو معلوف. والـOTV بثت 

تقريراً إخبارياً حول املوضوع إضافًة إىل فقرة حوارية يف الربنامج الصباحي »يوم جديد«.

أما قناة الجديد فعىل طريقتها بثت تقريراً إخبارياً عن موقف وزير الداخلية من قضية مالحقة املثلّيني وإقفال ملهى »غوست«، يف مقاربة 

ساخرة ملواقفه من مختلف القضايا األمنية األخرى.

وفقاً للجدول رقم 20 أدناه، خّصصت قناة LBCI يف نرشاتها املسائية اإلخبارية املختلفة املساحة األكرب )%51( ملوضوع قضية ملهى »غوست« 

.)22%( OTV وقناة )بني مختلف املحطات، تلتها قناة الجديد )%27
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الجديد

OTV

MTV

كانت قناة MTV أول من تناول قضية ملهى »غوست« يف برنامج حواري اجتامعي وتم االستامع إىل عدة وجهات نظر يف القضية، مع ترجيح 

وانحياز لقضية حقوق املثلّيني ووجهات النظر الداعمة لها، وقد خصصت له مدة زمنية طويلة بلغت 48 دقيقة. ويف وقت الحق استضافت 

قناة OTV رئيس بلدية الدكوانة أنطوان شختورة يف حلقة حوارية ضمن الربنامج الصباحي »يوم جديد«، بلغت مدتها 19 دقيقة. وكان الحوار 

أقرب إىل فقرة ترويجية لقانونية وصوابية القرارات واإلجراءات التي اتخذتها البلدية يف قضية ملهى »غوست« عىل الرغم من محاولة اإلعالمي 

املحاور أن يطرح بعض التساؤالت التي أثريت من قبل الحقوقيني واملتابعني.

جدول رقم 20:   توزيع التغطية التلفزيونية في نشرات األخبار المسائية

جدول رقم 21:   توزيع نسب تغطية القنوات التلفزيونية لقضية ملهى »غوست« في البرامج الحوارية

%51

%28

٪27

%22

%72

LBCI

OTV

تم تناول قضية ملهى »غوست« من زوايا عدة أهمها: موضوع دخول عنارص الرشطة إىل امللهى واعتقال بعض رّواده وإقفاله بالشمع االحمر، 

وموضوع االنتهاكات التي ارتكبتها عنارص الرشطة، وموضوع حقوق املثلّيني واملساواة الذي طرحته هذه القضية. 

القسم الرابع: التغطية اإلعالمية لقضية ملهى »غوست«
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جدول رقم 22:   توزيع المواد التلفزيونية المرصودة وفقا لموضوعها االساسي

OTV

MTV

LBCI

الجديد

إقفال امللهى وتوقيف روادهانتهاكات الرشطة البلديةحقوق املثليني واملساواة

2

1

1 2

1

وتوّزعت مواضيع التغطية التلفزيونية وفقاً للجدول رقم 22 أعاله عىل الشكل التايل:

ثالث مواد تلفزيونية متحور موضوعها الرئييس حول إقفال امللهى من قبل رشطة بلدية الدكوانة وتوقيف بعض رّواده بتهم اإلخالل 	 

باآلداب واألخالق العامة.

ثالث مواد تلفزيونية متحورت بشكل أسايس حول انتهاكات الرشطة البلدية يف قضية ملهى »غوست«.	 

 مادة تلفزيونية واحدة تطرّقت بشكل أسايس إىل حقوق املثلّيني واملساواة انطالقاً من هذه القضية.	 

ويف تحليل ملضمون املواد املرصودة، يتبنّي أن أربع مواد تلفزيونية مختلفة وضعت يف إطار الدفاع عن حقوق املثلّيني وخياراتهم الشخصية 

والجنسية، أما باقي املواد التلفزيونية املرصودة يف هذه القضية فجاءت يف إطار سياق إخباري حيادي. 

الجمهور املستطلعرجل دينمصدر رسمي

جدول رقم 23:   مصدر الخطاب التمييزي والمصطلحات السلبية في المواد التلفزيونية المرصودة

٪7

٪33

٪60

ُيظهر الرسم البياين رقم 23 أعاله، أن الجمهور املستطلع يف الربامج التلفزيونية )حول رأيه يف قضية ملهى »غوست« واالجراءات التي اتخذها 

رئيس بلدية الدكوانة بإقفاله وتوقيف بعض رّواده(، ال يزال يتأثر بالصورة النمطية السائدة يف املجتمع عن املثلّيني، والتي يلعب اإلعالم 
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الوسيلة اإلعالميةالجمهور املستطلعخرباءمنظامت مجتمع مدين

جدول رقم 24:   مصدر المصطلحات االيجابية والمحايدة في المواد التلفزيونية المرصودة

٪10

٪36

٪18 ٪36

عبارات ومصطلحات سلبية ومتييزيةعبارات ومصطلحات إيجابية أو محايدة  

رهاب املثلّية مرّشع أكرث من أي وقت آخر.	 

انتهاك فاضح ألدىن حقوق اإلنسان. اعتداء واضح عىل 	 

خصوصية املواطن.

رهاب املثلّية والتحول الجنيس ضد الحرية الشخصية.	 

تعرية الساهرين وتصويرهم غصباً عنهم ورضبهم 	 

وإهانتهم، هل من يحاسب وهل من ضامنات لعدم تكرار 

ما حصل؟

الطريقة التي تم التعرّض فيها لألشخاص مخالفة لكثري من 	 

القوانني اللبنانية ومنها مرتبط بالعنرصية.

رئيس البلدية يستنجد باألهايل والكنيسة واألحزاب كونه 	 

يعرف نفسه أنه خالف القانون.

شبه شباب- شبه رجال- أعامل لواط- شلحوا عنا لنعرف مني هول- نصف رجال.	 

أمر فاضح صار- بدنا نعرف شو عم بيصري.	 

مش ضمن األخالق- ظاهرة عم تزيد.	 

التمّني عىل الدولة معالجة هؤالء األشخاص نفسياً	 

معاً للقضاء عىل الدعارة والفساد.	 

حرام- إنسان مش طبيعي- اللواط يش غلط - مش طبيعي لُيعطى حقوق.	 

أعامل بني بنتني مش شبني- بدنا نعرف إذا بنت أم شب- عيب نحيك بهيك موضوع- 	 

حاالت من هل النوع- كيف بدنا نتقبل هالشذوذ لعم بيصري- لواط. قضية الدفاع 

عن شذوذ جنيس؟ ضحايا Ghost ضحايا شو؟

اللواط يف لبنان جناية- الله ال يجّربنا.	 

الدكوانة قلعة الصمود اليل استشهد فيها 200 شب لتبقى نضيفة ومنوذجية 	 

وحضارية.

جدول رقم 25:   العبارات والمصطلحات المستعملة في التغطية التلفزيونية 

القسم الرابع: التغطية اإلعالمية لقضية ملهى »غوست«

املحافظ دوراً يف تكريسها. ُيظهر الجدول أعاله أيضاً املوقف الرسمي السلبي تجاه قضايا املثلّيني وحقوقهم.

أما الرسم البياين 24 أدناه فيظهر أن قساًم من الجمهور املستطَلع تعاطف مع قضايا املثلّيني أو وقف عىل الحياد، فيام لعب املجتمع املدين 

وقسم من وسائل اإلعالم دوراً داعاًم لقضايا املثلّيني ولنيلهم حقوقهم ولكرس الصورة النمطية املرّوجة عنهم.





 القسم الخامس
التغطية اإلعالمية 

لقضية »حّمام اآلغا«
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وردت إخبارية إىل القوى األمنية تفيد بأن »حاّمم اآلغا« هو »مكان التقاء للرجال الباحثني عن عالقات جنسية مع رجال آخرين«1. فاقتحمت 

القوى األمنية ذلك املكان مساء السبت 9 آب/أغسطس 2014 وأوقفت جميع من تواجد هناك، بناء إلشارة النيابة العامة يف بريوت. 

بلغت حصيلة التوقيفات 28 رجاًل مبن فيهم صاحب الحاّمم والعاملون فيه وكل من شاءت الصدفة أن يكون متواجداً هناك. مل يتم توقيف 

أي شخص داخل الحاّمم بالجرم املشهود أو بوضعية مشبوهة أو لثبوت ارتكابه جرماً ما، وإمنا مجرد التواجد هناك اعُترب حّجة للتوقيف، مبا 

يخالف أبسط قواعد املالحقة القانونية والتوقيف املعّلل وحقوق األفراد يف عدم التعرض لحّريتهم بشكل تعّسفي واعتباطي، طاملا مل تتوفر 

شبهات حقيقية بحقهم الرتكابهم أفعاالً جرمية أو تشكيلهم خطراً عىل السالمة العامة واألمن. أُخيل سبيل آخر املوقوفني يف هذه القضية يف 

18 آب/أغسطس، أي بعد تسعة أيام من التوقيف واالحتجاز، وبقي آخرون من جنسيات غري لبنانية يف عهدة األمن العام الستكامل التحقيق 

معهم والتحقق من رشعية إقاماتهم.

كيف تفاعلت وسائل اإلعالم بشكل عام مع هذه الحادثة؟ وكيف غطت فعل توقيف 28 شخصاً واقتيادهم للتحقيق بتهم التعرّض لألخالق 

العامة واملثلّية الجنسية وتعاطي الدعارة الرّسية وتسهيلها وغريها من التهم؟ هل أثريت قضايا مرتبطة بحقوق هؤالء املوقوفني؟ وهل مّتت 

اإلضاءة عىل  املامرسات املهينة واالنتهاكات التي تعرّضوا لها؟ 

التغطية الصحافية لقضية »حّمام اآلغا«
اقترصت التغطية الصحافية لقضية »حاّمم اآلغا« عىل ثالث صحف هي:  األخبار،  The Daily Star وL’Orient-Le Jour. وترّكزت املقاالت 

الحاّمم الرتيك، بتهمة »املثلّية  لـ 28 شخصاً من زبائن ورّواد  التوقيف واملالحقة  األربعة املرصودة عىل االنتهاكات واملخالفات يف إجراءات 

الجنسية«، والذين أوقفوا بشكل اعتباطي وجامعي يوم السبت حيث يكون الحاّمم مكتظاً بزّواره.

إجاميل التغطية الصحافية: 3302 كلمة.
وفقاً للجدول رقم 26 أعاله، خّصصت صحيفة L’Orient-Le Jour مقالني تناولت فيهام قضية »حاّمم اآلغا« وبلغت مساحتهام 2069 كلمة، 

بنسبة %63 من إجاميل التغطية الصحافية، فيام خّصصت كل من الصحيفتني األخريني مقاالً واحداً للقضية. وبلغت مساحات التغطية تراتبياً 

.The Daily Star نسبة %27 يف جريدة األخبار و%10 يف صحيفة

جدول رقم 26:   توزيع مساحات التغطية الصحافية في قضية »حمام اآلغا«

%10
%27

%63
L’Orient-Le Jour

 The Daily
Star األخبار

 http//:www.helem.net?/q=node238/ 1 - بيان صادر عن جمعية »حلم«  
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التغطية التلفزيونية لقضية »حّمام اآلغا« 
كانت قناة LBCI الوحيدة التي أعّدت تقريراً إخبارياً عن الحادثة بعد أيام عدة من حصولها. بلغت مدة التقرير دقيقتني وسبع ثوان، وأشار 

التقرير يف بدايته إىل انتهاك حقوق األشخاص املوقوفني لناحية احتجاز حريتهم ملدة طويلة بالقول: »عرشون شاباً ما زالوا قيد التوقيف لليوم 

الخامس عىل التوايل«. ثم تناول التقرير بعضاً من التهم التي ُوّجهت للموقوفني من قبل النيابة العامة وذكر منها تهمة اإلخالل باآلداب العامة 

)املادة 521( وتهمة مامرسة مجامعة خالفاً للطبيعة )املادة 534( والتي تستخدم لتجريم املثلّية الجنسية. ويف الوقت نفسه كانت تظهر يف 

التقرير صور من األرشيف من داخل »حاّمم اآلغا« ُتظهر أشخاصاً يرتدون ثياب الحاّمم ويسرتخون داخله. رّكز التقرير عىل مقابلة مع ناشط 

مدافع عن حقوق املثلّيني ومتابع للقضية، والذي استعرض املجريات بشكل عام وأثار قضية املادة 534 التي ما زالت القوى األمنية تستغلها 

ملالحقة املثلّيني بخالف التفسري القضايئ الصادر عام 2009 لهذه املادة. كام أثار الناشط املدين قضية حق املوقوفني يف توكيل محاٍم يدافع عن 

حقوقهم ووجوب التأكد من عدم إخضاع املوقوفني للضغوط وللفحوص الرشجية التي يجب أن تصبح من املايض.

كام أشار التقرير إىل البيان الذي صدر عن جمعية »حلم« والتي أشارت فيه إىل أنها تواصلت مع بعض املوقوفني وأكدت أنه مل يكن هناك أي 

عالقة جنسية عالنية أثناء املداهمة، ولكن لفت التقرير إىل قلق جمعية »حلم« من مضمون التحقيقات والتي متحورت يف املخفر حول امليول 

الجنسية للموقوفني بشكل أسايس ووضعته يف خانة »رهاب املثلّية« والتدخل يف الحرية الجنسية لألشخاص املوقوفني. 

ُكتب عليها »صامدون ضد رهاب  فيها الفتات  ُرفعت  املثلّيني  لوقفات وتجمعات داعمة لحقوق  التقرير تحقيقه بعرض صور  ُمعّد  وختم 

املثلّية«، »التعذيب خرق للدستور واالتفاقيات الدولية«. وذكر التقرير أن حامية اآلداب يف لبنان تتمحور حول مداهمة صاالت السينام )يف 

إشارة إىل قضية »سينام بالزا«( والنوادي الليلية واملنازل وجديدها الحاّممات الرتكية، مضيفاً: »حامية اآلداب باتت عرب انتهاك حرية األفراد 

الجنسية مبادة قانونية ليست إاّل مخالفة للطبيعة«.

ويظهر يف التقرير انحياز كيّل لقضية املثلّيني وحقوقهم، ووضع التقرير اإلخباري يف إطار الحقوق والحريات الفردية وليس يف إطار املحرمات 

أو »الشذوذ« أو الفضائح. كام تضّمن انتقاداً رصيحاً لسلوك األجهزة األمنية، والذي يرتكز عىل مداهمة بعض األماكن الخاصة وانتهاك حقوق 

للطبيعة  املادة 534 واعتربها بحد ذاتها مادة مخالفة  التقرير مّرات عدة  انتقد  العامة. كام  األفراد وحرياتهم تحت عنوان حامية اآلداب 

االنسانية والحرية الفردية.

قضية »حّمام اآلغا« في عناوين الصحف المطبوعة والمواقع اإللكترونية
التغطية  اإلخبارية. وبرز االختالف يف شكل  اإللكرتونية  املطبوعة واملواقع  الصحف  اآلغا« بني  الصحافية ملوضوع »حاّمم  التغطية  اختلفت 

ومضمونها. لناحية الشكل، فاملقاالت املنشورة يف الصحف املطبوعة كانت يف غالبيتها تحقيقات صحافية، فيام املقاالت الواردة عىل بعض 

املواقع اإللكرتونية جاءت يف غالبيتها تقارير إخبارية تتضمن معلومات متناقلة عىل أكرث من موقع. أما لناحية املضمون والعبارات املستعملة، 

فقد تضّمنت مقاالت الصحف املطبوعة تعابري إيجابية ملصلحة قضايا املثلّيني يف حني أن املواقع اإللكرتونية اإلخبارية قّدمت مقاربة منطية 

تجاه قضايا املثلّيني باستثناء موقَعي »ناو« واألخبار اإلنكليزي.

القسم الخامس: التغطية اإلعالمية لقضية »حّمام اآلغا«
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جدول رقم 27:  عناوين مقاالت الصحف المطبوعة

جدول رقم 28:  عناوين مقاالت المواقع اإللكترونية اإلخبارية

الرابط اإللكرتوينعنوان املقالالصحيفة 

http://bit.ly/1vqF2Meقانون »مخالف للطبيعة«: رهاب املثلّية يرضب من جديداألخبار

The Daily StarNGOs deplore arrest of ‹gay› men in Beiruthttp://bit.ly/1xO5TQB

L’Orient-Le JourÀ Hamra, 27 hommes arrêtés dans un hammam en raison de leurs orientations sexuelleshttp://bit.ly/1o8SbHS

L’Orient-Le JourLes détenus de Hammam el-Agha transférés à la prison de Zahléhttp://bit.ly/1qnqXZ9

ويف ما ييل الئحة بعناوين األخبار واملقاالت املتعلقة مبداهمة »حاّمم اآلغا« عىل صفحات الصحف املطبوعة واملواقع اإللكرتونية اللبنانية:

الرابط اإللكرتوينعنوان املقالاملوقع اإللكرتوين

MTV لواط جامعي يف حاّمم بريوت!موقعhttp://bit.ly/1qSLXWT

Al-Akhbar EnglishLebanese security forces raid gay-friendly establishment, arrest 27http://bit.ly/1tZSyAU

Lebanon24 مامرسات جنسية شاّذة يف حاّمم بريوتموقعhttp://bit.ly/1tVvfbn

http://bit.ly/1o7AbgRاعتقال 27 شاباً بتهمة مامرسة اللواط يف حاّمم تريك يف بريوتموقع »صوت الجبل«

http://bit.ly/1o7AF6Fما حقيقة ما حصل يف »حاّمم اآلغا« يف فردان؟موقع »أخبار للنرش«

http://bit.ly/1xK1huwتوقيف 27 شخصاً بسبب ميولهم الجنسيةموقع »ناو«

http://bit.ly/1sAteG4حملة »داعشية« الطراز عىل الحرية الجنسيةموقع »ناو«
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تلعب وسائل اإلعالم دوراً أساسياً يف الدفاع عن الحقوق املرشوعة للمثلّيني، وهذا الدور يشكل جزءاً من إعالم التنوع القائم عىل إرشاك كل 

فئات املجتمع يف النقاش العام وإفساح املجال أمامها للتعبري عن احتياجاتها وآرائها، يف إطار من الحرية خارج دائرة الخوف من املامرسات 

املتسّلطة أو السياسات والقوانني املجحفة.

وعىل الرغم من أن الحكم القضايئ االستثنايئ واملبديئ الذي صدر عن القايض املنفرد املدين يف البرتون يف العام 2009، طرح رؤية جديدة ملفهوم 

املجامعة خالفاً للطبيعة وتفسري نص املادة 534 عقوبات، التي تستخدم لتجريم العالقات الجنسية بني املثلّيني، مل ينل هذ الحكم تغطية 

إعالمية ُتذكر يف حينه. إاّل أنه منذ العام 2014 ومع صدور حكم ثاٍن شبيه يف بعض فقراته للحكم األول، لناحية حامية الحقوق الفردية ملتحّويل 

الجنس يف تحديد خياراتهم الجنسية، أصبح اإلعالم أكرث انخراطاً يف تغطية مثل هذا النوع من األحكام التي تعّزز من حرية وحقوق املثلّيني 

عىل املستوى الحقوقي والقانوين.

لقد أثبتت التغطية اإلعالمية لقضايا املثلّيني أن هناك تحّدياً كبرياً أمام وسائل اإلعالم والصحافيني، وتحديداً يف قضية ملهى »غوست«، حيث 

تبنّي أن رئيس البلدية الذي أمر بإقفال امللهى الصديق للمثلّيني والتعرّض لبعض رّواده، حاول كسب تأييد رجال الدين وسكان املحّلة وبعض 

ماليك وسائل اإلعالم الذين تربطه بهم مصالح معينة، يف وجه وسائل اإلعالم األخرى والصحافيني ومنظامت املجتمع املدين الداعمني لقضايا 

املثلّيني.

املثلّيني  التعامل مع حقوق  واألمنية يف  القضائية  األجهزة  تغيري سلوك  قادرة عىل  أنها  املثلّيني  لقضايا  الداعمة  اإلعالمية  التغطية  وأظهرت 

وبخاصٍة يف ما يتعلق بإخضاعهم للفحوص الرشجية. كام ساهمت هذه التغطية يف رفع الوعي لدى الجمهور حول قضايا املثلّيني وكرس بعض 

من الصور النمطية السائدة يف املشهد اإلعالمي ولو بشكل جزيئ، حيث تبّنى عدد من وسائل اإلعالم أجندة إعالمية داعمة لقضايا املثلّيني، 

حتى أن بعض وسائل اإلعالم التي كانت مناهضة لحقوقهم أصبحت تعتمد خطاباً حذراً ومدروساً تجاه مثل هذه القضايا.

ومل تقّدم املواقع اإللكرتونية اإلخبارية أي مساهمة ُتذكر يف عرض قضايا املثلّيني بشكل محايد أو علمي باستثاء موقع »ناو« الذي ساهم من 

خالل التحقيقات التي نرشها يف دعم قضايا حقوقهم وإيصال صوتهم إىل املعنيني، واملوقع اإلنكليزي لجريدة »األخبار« )والذي تم توقيفه(.

وُسّجل غياب تام لقنوات »املنار« و«املستقبل« وNBN عن تغطية قضايا املثلّيني موضوع الدراسة الحالية. أما محطات LBCI وMTV و

OTV والجديد، فاختلفت يف ما بينها لناحية أسلوب التغطية ومضمونها ونطاقها ونربتها.

األكرب من  القسم  العامني 2012 و2014 وسّجل  املثلّيني بني  التي طرأت عىل موضوع حقوق  املكتوبة األحداث  الصحافة  واكب قسم من 

التغطيات نربة صحافية إيجابية ملصلحة قضايا املثليّني وحقوقهم.

الخالصة
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Conclusion
Media outlets have an important role to play in defending and promoting the rights of  homosexual 
people in today’s society, in keeping with the requirements of  media diversity. All segments of  society 
must be involved in the public debate and be allowed to express their opinions and needs freely. This, 
in turn, can help break the cycle of  fear arising from conservative practices and unfair policies and 
laws.
Some developments did not receive appropriate media coverage. This could be said of  the landmark 
ruling by a Batroun judge in 2009 which determined that consensual same-sex relations were not 
against nature and therefore should not be subjected to legal penalty. But when another judge issued 
a ruling in 2014, protecting the rights of  transgender people to choose their sexual orientation, the 
media started to show more interest in covering the issue. Both instances were amongst the first 
attempts to promote LGBT freedom and rights both from a legal and human rights perspective.
LGBT issues are a real challenge for media outlets and journalists, as demonstrated by the coverage of  
the Ghost nightclub incident. In that particular case, the Mayor of  Dekwaneh, who had ordered the 
security forces to shut down a gay-friendly bar and arrest several club-goers, tried to win the support 
of  religious figures, local residents and several media owners in order to confront other journalists, 
civil society organizations and media outlets that support LGBT issues.
The monitoring of  the coverage of  LGBT issues has shown significant change over time, with regards 
to how security and judiciary services deal with LGBT people, and in particular after the revelation of  
anal examinations being conducted in police stations. This change in tone has also helped raise public 
awareness of  LGBT issues and caused some of  the stereotypes prevailing in the media to break down. 
Indeed, several media outlets, which had previously taken a hostile stance, seem to be delivering a 
more moderate stance over time. Others have gone so far as to highlight LGBT rights as the first item 
in their news broadcasts. 
This report also reveals that LGBT issues are completely ignored by Al-Manar, Future TV and NBN, 
whereas LBCI, MTV and OTV covered the topic from very different perspectives, with different 
content, tone, scope and style.
It is worth noting that news websites have rarely made any significant contribution to the coverage 
of  LGBT issues. One of  the few exceptions is  NOW Media (formerly known as NOW Lebanon), 
which published several stories in support of  LGBT rights and sought to make LGBT voices heard. 
Al-Akhbar English was another online news source that was also active on the issue, before it shut 
down in February 2015. 
Most print media outlets have covered events pertaining to the LGBT cause between the years 2012 
and 2014. In most cases, the tone was positive and in favor of  LGBT rights.
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