
 يف لبنــان، كــون الشــخص مثــي/ة أوثنــايئ امليــل الجنــي أو عابــر/ة )ترانــس( يعتــره 
ــي يف املجتمــع  ــي واملــرض النفي-الجن ــن أشــكال االنحــراف الجن البعــض شــكال م
اللبنــاين. ولكــن األهــم مــن ذلــك هــو عــدم اعتبــار الجمعيــة اللبنانيــة لعلــم النفــس 
والجمعيــة اللبنانيــة للطــب النفــي االختــالف الجنــي كنــوع مــن املــرض أو الخلــل. 
ــض  ــد بع ــك أن تج ــة، ميكن ــدول يف املنطق ــض ال ــن بع ــر م ــكل أك ــام، وبش ــكل ع بش
ــة  ــي أو الهوي ــل الجن ــول املي ــة ح ــالت اللبناني ــة للعائ ــادر املتاح ــات واملص املعلوم

ــت. ــات املتاحــة عــى شــبكة اإلنرتن ــن املعلوم ــر م ــة، والكث االجندري

تنتــر اللغــة الدارجــة واملهينــة التــي تشــيطن مجتمــع امليــم؛ وتســاوي بــن الســلوك 
املثــي، ولبســة الجنــس اآلخــر، والنــوع االجتامعــي الغــر ســائد مــع وجــود شــخصية 
ضعيفــة، وأخــالق غــر منضبطــة، أو املشــاكل العقليــة. ويعــزز ذلــك مــن قبــل وســائل 
ــلبية  ــور س ــر ص ــي تن ــة الت ــلطات الديني ــة والس ــا الدول ــيطر عليه ــي تس ــالم الت اإلع
ملجتمــع امليــم، مــن خــالل نــر األكاذيــب واملعلومــات املغلوطــة. ومــع ذلــك، ولحســن 
ــة والتــي لعبــت أيضــا، والتــي ال  ــد يف وســائل اإلعــالم اللبناني ــاك متثيــل جي الحــظ هن
تــزال تلعــب، دورا كبــرا يف نــر الوعــي حــول رهــاب املثليــة والتمييــز الــذي يواجهــه 

مجتمــع امليــم يف لبنــان مــن قبــل الدولــة والقوانــن.

ــان، فقــد واجهــت شــخصيا عــى األرجــح  ــم يف لبن ــراد مجتمــع املي ــك أحــد أف وبصفت
ــراد  ــك مــن أف ــك؛ ســواء كان ذل ــذاء طــوال حيات ــة واإلي ــة مــن املضايق أشــكاال مختلف
ــوات األمــن. ــك أو زمــالء الدراســة أو الجــران أو معارفــك أو زمــالء العمــل أو ق عائلت

لــذا، مــن اإلنصــاف القــول إن كونــك كويــر يف لبنــان ليــس ســهال، خاصــة إذا كنــت معلنا 
ــا  ــي تواجهه ــة الت ــة والقانوني ــة والثقافي ــع الحواجــز االجتامعي ــك، مــع جمي عــن هويت
أنــت وأعضــاء املجتمــع اآلخريــن كل يــوم. ومــع ذلــك، أنــت جــزء مــن مجتمــع نابــض 
ــكل  ــاور بش ــش ويتن ــع يتعاي ــو مجتم ــف، وه ــى التكي ــة ع ــة عالي ــاة، ذو قابلي بالحي

مســتمر خــالل العوائــق التــي توضــع أمامــه.

مــع كل الصعوبــات التــي تواجههــا، مــن املهــم أن تكــون عــى وعــي بحقوقــك والدعــم 
املتاح.

وعــى الرغــم مــن أن النظــام القانــوين وجــزء مــن املجتمــع معاديــن ملجتمــع امليــم، إال 
أن هنــاك طرقــا ميكنــك مــن خاللهــا حاميــة نفســك بشــكل جــزيئ ومؤقــت مــن أعــامل 
ــن اســتخدامها  ــي ميك ــن الت ــع التشــويه الســائد للقوان ــف هــذه. م ــاكات والعن االنته

بهذه الورقة هي سلسلة من ثالثة أجزاء مخصصة ملجتمع امليم ، ومحاولة النظر يف القوانني التي 
تؤثر عليك ، وحقوقك وماذا عليك فعله إذا تم القبض عليك ، ومعلومات عن الصحة الجنسية، يف 

مرص وإيران ولبنان.

أن تكون من 
امليم  مجتمع 

لبنان يف 

الرجاء قراءة الورقة املخصصة ب«القوانن التي تؤثر 

عليك« للتعرف عى تفاصيل القوانن الوطنية والدولية 

ولهم للتعرف عى ما هو غر قانوين يف لبنان بالنسبة 

املجتمع امليم.

ن لبنا
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ضــدك مــن املهــم أن تكــون عــى درايــة. هــذا ال يعنــي أنــك ســوف تكــون آمــن/ة متامــا 
ومطمــن/ة، ولكــن مــن خــالل الوعــي بالقوانــن وفهــم كيفيــة عمــل النظــام القانــوين، قــد 
تكــون قــادر/ة عــى تجنــب بعــض االنتهــاكات التــي قــد تواجهــك بســبب كونــك مــن أنــت 

ومعرفــة كيفيــة التعامــل معهــا إذا كان حتــام عليــك ذلــك.

ــاين  ــات اللبن ــون العقوب ــن قان ــادة 534 م ــرم امل ــا. وتج ــون غامض ــزال القان ــان، ال ي يف لبن
ــه ليــس مــن الواضــح مــا هــو تعريــف الجنــس  الجنــس املخالــف للطبيعــة، ويف حــن أن

ــم. ــف للطبيعــة، فقــد اســتخدمت هــذه املــادة ضــد مجتمــع املي املخال

وملا كان القانون مكتوبا بلغة غامضة، يرجى أخذ هذه النصيحة بعن االعتبار:

الطريقــة التــي ميكــن بهــا إثبــات مامرســة الجنــس بــن شــخصن مــن نفــس الجنــس 
ــان  ــا يف لبن ــا باالعــرتاف أو التلبــس. وال ميكــن للســلطات أن تجــري فحصــا رشجي إم
بعــد اآلن، ويف حــال اضطــرت إىل القيــام بذلــك، يجــب اإلبــالغ عنهــا كفعــل مخالــف 

القانــون.

إذا تــم القبــض عليــك، فــال تنخــدع بوعــود مــن الرطــة أو مــن موظفــي الداخليــة، 
)عــى ســبيل املثــال: »إذا أخرتنــا بأنــك مثــي أو أنــك كان لديــك عالقــات جنســية مــع 

رشيــك مــن نفــس الجنــس، فســنطلق رساحــك«(.

إذا اعرتفت، فإنه سيتم استخدام االعرتاف فقط كدليل إلدانة ضدك.

تذكــر أن عالقاتــك الجنســية جــزء مــن حياتــك الخاصــة، مــن حقــك االلتــزام بالصمــت 
أثنــاء االســتجواب، يســمح لــك برفــض اإلجابــة عــى ســؤال يتعلــق بتوجهــك الجنــي.

مــن حقــك يف إجــراء مكاملــة هاتفيــة، ال تصــدق إذا قيــل لــك خــالف ذلــك. اتصــل 
ــاه. ــة املناســبة كــام هــو موضــح أدن بعائلتــك أو املحامــي / املنظــامت غــر الحكومي

ــأيت. أي يشء  ــى ي ــت حت ــزم بالصم ــدة أن تلت ــوىص بش ــام، وي ــال مبح ــك االتص ميكن
ــدك. ــتخدم ض ــن أن يس ــت ميك ــذا الوق ــالل ه ــه خ تقول

ــك عــى  ــا يف ذل ــك الخاصــة، مب ــك، رســائلك واتصاالت ــال ل ــا يق بغــض النظــر عــن م
التطبيقــات املواعــدة، هــي جــزء مــن حياتــك الخاصــة. فمــن حقــك يف االحتفــاظ بهــا 
خاصــة وعــدم فتــح الهاتــف الخــاص بــك حتــى إذا طلبــت منــك الرطــة. إذا طلــب 

منــك ذلــك، اطلــب التحــدث إىل محاميــك.

يف أي وقت لديك الحق يف طلب مرتجم.

قانون العقوبــات اللبناين 

ــف للطبيعة،  الجنس املخال

ويف حــن أنه ليس من 

الواضح مــا هو تعريف 

ــف للطبيعة،  الجنس املخال

فقد اســتخدمت هذه املادة 

ضــد مجتمع امليم.

»
»
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ــي،  ــص  رشج ــالك لفح ــك بإرس ــن تخويف ــوات األم ــاول ق ــد تح ــك، ق ــة اعتقال يف حال
أو مــن خــالل وســائل أخــرى. يف لبنــان، تــم حظــر االختبــارات الرشجيــة مــن قبــل 
وزارة العــدل ونقابــة األطبــاء،  ومــن حقــك رفــض الخضــوع ملثــل تلــك الفحوصــات. 
ــة قــد حظــرت  مــن اســتخدام أي قــوة  ــة اللبناني ــة الطبي ــك، فــإن الجمعي ومــع ذل
ــار  ــع الختب ــل أن يخض ــن أج ــط م ــه/ا للضغ ــوض علي ــخص املقب ــرض الش أو أن يتع
ــل  ــن أن يرفضــوا مث ــك، ينبغــي عــى املعتقل ــواط. ولذل ــه الل ــات ارتكاب رشجــي إلثب

ــه. ــع الظــروف وأن يبلغــوا عن ــار يف جمي هــذا االختب

يجــب أن تــدرك أيضــا أن الــرأي الطبــي والعلمــي الســائد يــرى أنــه مــن املســتحيل 
اســتخدام هــذه الفحــوص لتحديــد مــا إذا كان الشــخص قــد شــارك بانتظــام يف ســلوك 
جنــي مثــي رشجــي. حتــى لــو ادعــوا أن الفحــص الرجــي ينــص عــى أنــك مارســت 
ــى  ــأي يشء ع ــرتف ب ــب أن ال تع ــي ويج ــل فع ــس دلي ــذا لي ــي، وه ــس الرج الجن

أســاس تلــك االدعــاءات.

وتذكــر أيضــا أن العنــف البــدين مــن أي نــوع غــر قانــوين أثنــاء االســتجواب. يف حالــة 
العنــف ميكنــك أن تطلــب اســتدعاء طبيــب رشعــي.

وال داعي للقلق، يف حالة غياب األدلة، لديك الحق يف االفراج عنك.

مــا هي القوانن 
التي  األخرى 

ميكن اســتخدامها 
ضدك؟

يف لبنــان، يحــق للرطــة إيقافــك يف أي وقــت وطلــب بطاقــة الهويــة الخاصــة بــك. يجــب 
عليــك دامئــا حملهــا معــك، وإال ميكــن أن يطلــب منــك الذهــاب إىل مركــز الرطــة حتــى 
تتمكــن مــن إثبــات مــن أنــت عــن طريــق اســتدعاء شــخص ليجلــب لــك بطاقــة الهويــة 

الخاصــة بــك.

قــد تحكــم الرطــة أحيانــا عليــك بالطريقــة التــي تلبــس بهــا أو العــرق / الجنســية التــي 
تنتمــي إليهــا.

وميكــن تجريــم مجتمــع امليــم يف لبنــان مبوجــب املــادة 534 ولكــن أيضــا إذا تــم القبــض 
ــم. يف  ــس يف الســيارة أو يف مــكان عــام ســوف تضاعــف جرامئه عــى شــخص ميــارس الجن
ــادة 534  ــتخدم امل ــام، وتس ــاء الع ــس يف الفض ــادة 531 الجن ــن امل ــات، تدي ــون العقوب قان
لتجريــم الجنــس بــن شــخصن مــن نفــس الجنــس.  ومتيــل الرطــة أيضــا إىل البحــث عــن 

املخــدرات يف الســيارات التــي كانــت متوقفــة يف مناطــق املواعــدة.

حقوقك ومــا ميكنك فعله 
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إضافية  مصادر 
قانون  حول 

تجريــم املثلية يف 
ن لبنا

إذا كنــت ترغــب يف معرفــة املزيــد حــول مــا يقولــه القانــون عــن مجتمــع امليــم يف لبنــان، 
هنــاك بعــض املصــادر الجيــدة املتاحــة عــى االنرتنــت التــي ميكنــك االطــالع عليهــا. وفيــام 

يــي قامئــة ببعــض هــذه املــواد:

www.afemena.org/publications

ميكنــك أيضــا الرجــوع إىل املنظــامت غــر الحكوميــة املواليــة ملجتمــع امليــم مثــل حلــم و 
ــك: AFE و موزايي

خط هاتف حلم: 71916146
AFE الهاتف األريض: 01326469

خط املساعدة موزاييك: 76945445

نأمل أن تجد هذه الحقائق مفيدة وتعليمية. يرجى مشاركتها مع أصدقائك وأحبائك. أخرية كلمة 
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