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خلفية القضية1

قضــت محكمــة فرنســية فــي ٨ تشــرين الثاني/نوفمبــر ٢٠٢١ بســجن الكاهــن اللبنانــي منصــور لبكــي 15 عامــًا، 
وبــإدراج اســمه فــي ســجل مرتكبــي الجرائــم الجنســية. صــدر الحكــم بحــق لبكــي غيابيــًا، وأعلنــت المحكمــة بــأن 

مذكــرة التوقيــف الصــادرة بحــق لبكــي عــام 2016، ســتبقى ســارية المفعــول.

حكــم لبكــي بتهمتــي اغتصــاب وتهمــة اعتــداء جنســي علــى ثــاث قاصــرات. يعتقــد أنهــا وقعــت فــي بلــدة دوفــر 
ال ديليفرانــد الفرنســية، حيــث أدار ميتمــًا بيــن عامــي 1990 و1998. والرجــل مــدان أيضــًا فــي الفاتيــكان، حيــث 
أصــدر مجمــع عقيــدة اإليمــان حكمــًا عليــه باالعتــداء الجنســي علــى ثــاث قاصــرات عــام 2012، وُثّبــت الحكــم 

باالســتئناف عــام 2013.

يــوم االثنيــن فــي 8 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2021، أديــن لبكــي للمــرة األولــى أمــام قضــاء جزائــي، فــي فرنســا، 
بعدمــا كان الحكــم الوحيــد الصــادر بحقــه إداريــًا كنســيًا. وبحســب محاميــة المدعيــات صوالنــج دوميــك، تشــمل 
القضية شــهادة نحو أربعين امرأة فرنســية ولبنانية - فرنســية، من بينهن ثاث مدعيات لم تســقط شــكاواهن 

بمــرور الزمــن. 

وتشــير دوميــك إلــى أّن أول االدعــاءات المعروفــة ضــد لبكــي تعــود للعــام 1975، وآخرهــا يعــود للعــام 2005، 
بيــن لبنــان وفرنســا، علمــًا أن المحاكمــة الراهنــة لــن تطــال إال االدعــاءات المحّقــق بهــا علــى األراضــي الفرنســية. 
تعمــل دوميــك علــى قضيــة منصــور لبكــي منــذ عــام 2013، حيــن تقدمــت ســيدة فرنســية بشــكوى، أمــام 

محكمــة فــي كايــن )Caen(، ضــد الكاهــن اللبنانــي الــذي تقــول إنــه اغتصبهــا حيــن كانــت فــي ســّن 13 عامــًا.

أمــا علــى الجبهــة الكنســية، بــدأت الشــكاوى بالوصــول إلــى المرجعيــات األســقفية فــي فرنســا بــدءًا مــن عــام 
ــى ثــاث مــن الشــاكيات، مــن أصــل ١7  ــداء عل ــكان للنظــر فيهــا. أقــّر لبكــي باالعت ــى الفاتي ــم أحيلــت إل ٢٠١١، ث
مدعيــة قلــن إنــه اعتــدى عليهــن، بحســب نــص الحكــم الصــادر عــام ٢٠١٢، ولكنــه تمســك فــي المقابــل بنفــي 
باقــي االعتــداءات المنســوبة إليــه، قائــًا إن بعــض تصرفاتــه كانــت نابعــة مــن عاطفــة بريئة ُفّســرت خطــًأ كأفعال 

جنســية.

ــاة مــن  ــة »حي ــه بعقوب ــه، مــع »مراعــاة ســّن لبكــي«، حكــم علي ــي إن ــّص الحكــم عــن المجمــع الفاتيكان يقــول ن
الصــاة والتكفيــر عــن الذنــب فــي مــكان منعــزل، مــع حظــر أي اتصــال بالقاصريــن، والحرمــان مــن المناصــب 
الكنســية كافــة، ومــن إحيــاء القداديــس، ومــن تقديــم أي توجيــه روحــي أو المشــاركة فــي أحــداث عامــة، أو 

التصريــح لوســائل اإلعــام أو الــكام مــع الضحايــا«.

1- اعتمدنا في هذه الخلفية تقريرا مطوال نشره موقع )BBC(، وهذا رابطه:
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-59194297

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-59194297
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المؤسسات اإلعالمية اللبنانية المرصودة

الرسم رقم 1: توزع وسائل اإلعالم المرصودة

رصــد التقريــر 14 منصــة إعاميــة لبنانيــة محليــة، مــن تلفزيــون، وصحــف، ومواقــع إلكترونيــة، وتفاعــل الجمهــور 
مــع منشــورات هــذه المنصــات علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي بالــذات تويتــر. شــمل الرصــد 5 قنــوات 
النهــار، األخبــار  3 صحــف هــي:  وOTV. كمــا رصــد   ،MTV الجديــد،  المنــار،   ،LBCI كل مــن:  تلفزيونيــة هــي 
 ،Lebanon Debate ،ونــداء الوطــن، ومعهــا 6 مواقــع إلكترونــي هــي: درج، ميغافــون، جنوبيــة، بنــت جبيــل

.Lebanon Filesو

الرسم رقم 2: الوسائط المعتمدة

رصــد البحــث 50 مــادة صحفيــة مكتوبــة أو مصــورة، نشــرت عبــر المنصــات الرســمية للقنــوات التلفزيونيــة، 
الصحــف، والمواقــع اإللكترونيــة، موضــع الدراســة. منهــا 32 مــادة نصيــة، و14 مــادة فيديــو، و4 مــواد فيديــو 

ونــص بــذات الوقــت.
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تتــوزع هــذه المــواد علــى المواقــع والقنــوات بحســب التالــي: 10 مــواد نشــرها تلفزيــون LBCI، و6 مــواد نشــرها 
ــار أي  ــاة المن ــم تنشــر قن ــون OTV، ول ــد، ومــادة نشــرها تلفزي ــون الجدي ــون MTV، و3 مــواد نشــرها تلفزي تلفزي
مــادة بهــذا الخصــوص. فــي حيــن نشــرت صحيفــة النهــار 6 مــواد، األخبــار 5 مــواد، ونــداء الوطــن مــادة واحــدة. 
أمــا المواقــع اإللكترونيــة فــدرج نشــر 6 مــواد، جنوبيــة 5 مــواد، ميغافــون 3 مــواد، Lebanon Files مادتيــن، 

وبنــت جبيــل مــادة واحــد، وكذلــك Lebanon Debate نشــر مــادة واحــدة.

 الرسم رقم ٣: المواد اإلعامية المرصودة

توزعــت هــذه المــواد علــى فتــرات زمنيــة مختلفــة تبــدأ منــذ العــام 2013 وحتــى العــام 2021 حيــث يســجل عــدد 
المــواد رقــم الــذروة 24 مــادة صحفيــة منشــورة.

الرسم رقم 4: وتيرة النشر منذ عام 2٠13
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- المــادة األولــى: نشــرت القنــاة عبــر موقعهــا اإللكترونــي، صبــاح يــوم الثاثــاء 9 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2021، 
بعــد صــدور الحكــم علــى الكاهــن لبكــي مــادة تحــت عنــون: »القضــاء الفرنســي يحكــم غيابيــًا علــى الكاهــن 

اللبنانــي منصــور لبكــي بالســجن 15 عامــًا العتدائــه جنســيًا علــى أطفــال«. 

وفــي التفاصيــل ذكــر التقريــر صــدور الحكــم عــن محكمــة الجنايــات فــي كايــن غــرب فرنســا، ومــدة العقوبــة، 
وســببها، كمــا أشــار التقريــر إلــى أن الحكــم يعنــي أيضــا تســجيل اســم الكاهــن لبكــي فــي قائمــة مرتكبــي الجرائــم 
الجنســية. أشــار التقريــر إلــى مصــدر المعلومــة عــن صحافــي فــي وكالــة فرانــس بــرس. كمــا ذكــر التقريــر تفاصيــل 
القضيــة مــن الناحيــة التاريخيــة، أي صــدور مذكــرة توقيــف دوليــة بحــّق الكاهــن فــي نيســان/أبريل 2016، لكــّن 
بيــروت رفضــت تســليمه. ولفــت التقريــر إلــى مطالبــات المدعــي العــام باســكال شــو بعقوبــة الســجن 15 
عامــًا للمّتهــم، ونقــل الخبــر عنــه: »لــم يتوّقــف أبــدًا عــن تشــويه ســمعة المّدعيــات، وذهــب إلــى حــّد اتهامهــّن 
ــا أو عائاتهــم«،  بالجنــون«، وأّن الكاهــن »مــارس أيضــًا ضغوطــًا، مباشــرة أو غيــر مباشــرة، علــى بعــض الضحاي
معّلــًا العقوبــة التــي طلــب إنزالهــا بالمّتهــم بـــ »خطــورة« الجرائــم المســندة إليــه. ثــم تابــع التقريــر ســرد تاريــخ 
القضيــة، منــذ صــدور قــرار القضــاء الكنســي فــي الفاتيــكان والــذي »دان فــي 2012 منصــور لبكــي بالّتهــم 
ذاتهــا. وفــي 2013، تقــّدم عــدد مــن ضحايــاه بشــكوى أمــام القضــاء الفرنســي. لكــّن العديــد مــن االّتهامــات 
التــي ســاقها هــؤالء ضــّد الكاهــن اللبنانــي والتــي تعــود وقائعهــا إلــى تســعينيات القــرن الماضــي، ســقطت 
بالتقــادم«. ذكــر التقريــر بــأن لبكــي كان قــد أّســس وأدار بيــن 1991 و1998 مركــزًا الســتضافة أطفــال لبنانييــن 
هــم الكاهــن بأّنــه  أيتــام بســبب حــرب لبنــان فــي دوفــر ال دليفرانــد )كالفــادوس( قــرب كايــن فــي غــرب فرنســا. واتُّ
اســتغّل جنســيًا عــددًا مــن الفتيــات فــي المركــز واعتــدى عليهــن فــي تلــك الفتــرة. ونقــل التقريــر أقــوال محاميــة 
االّدعــاء صوالنــج دوميــك، وأيضــا موقــف إحــدى المدعيــات علــى الكاهــن وهــي سيليســت عقيقــي، ابنــة أخــت 

لبكــي، وأيضــا أشــار إلــى طلــب وكيلــة الدفــاع عــن المّتهــم المحاميــة فلورانــس رول بالبــراءة لموّكلهــا.

- المــادة الثانيــة: هــذه المــادة هــي تقريــر مصــور، جــزء مــن نشــرة األخبــار، وبــث علــى موقــع القنــاة اإللكترونــي، 
مســاء يــوم الثاثــاء 9 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2021، وجــاء تحــت عنــوان: »عقوبــة الســجن بحــّق الكاهــن 

اللبنانــي منصــور لبكــي... مــاذا فــي تفاصيــل هــذا الحكــم؟«. 

اقتصــر التقريــر علــى نــص قصيــر يشــير إلــى خبــر الحكــم علــى الكاهــن، وتعليــق الصحافيــة دالل معــوض علــى 
ــج )مقطــع( مــا يلــي: »الحكــم الصــادر  الحكــم الصــادر. وجــاء فــي مداخلتهــا المنشــورة بشــكل مســجل ومعال
يتعلــق باالعتــداءات الواقعــة علــى األراضــي الفرنســية. أول حكــم صــدر عــن محكمــة جزائيــة مدنيــة، بعــد صــدور 
حكــم الفاتيــكان عــام 2013. الحكــم الصــادر فــي فرنســا، يتهــم األب لبكــي باالعتــداء الجنســي علــى ثــاث 
قاصــرات فــي فرنســا، فــي التســعينيات يــوم كان يديــر ميتمــًا، والعقوبــة 15 ســنة والحكــم غيابــي والمحاكمــة 
المســتمرة منــذ ثمانــي ســنوات هــي غيابيــة. رفــض األب االمتثــال إلــى المحكمــة«. أمــا الناجيــات المدعيــات 
فــي المحكمــة، والاتــي تحــدث بعضهــن إلــى الصحافيــة معــوض، »طالبــن الســلطات اللبنانيــة بتســليم األب 
لبكــي لتنفيــذ الحكــم بحقــه فــي فرنســا. الــرأي العــام عــرف بقضيــة األب لبكــي، أول مــرة عــام 2013، وأنــا مــع 
ــا إحــدى الناجيــات خــارج لبنــان، واالدعــاءات كانــت منــذ العــام 1975 حتــى العــام  ــا بتحقيــق وقابلن ــاة قمن القن
2005، وفــي العــام 2013 صــدر قــرار الفاتيــكان بعــزل األب لبكــي مــن منصبــه وحرمانــه مــن أداء الواجبــات 
العامــة، ولكــن هنــاك الكثيــر مــن الصــور والفيديوهــات التــي تظهــر أّن األب لبكــي لــم يحتــرم قــرار الفاتيــكان، 
واليــوم يحتمــي فــي لبنــان بظــل الكنيســة المارونيــة والســلطات اللبنانيــة ويعيــش حيــاة رجــل حــر، والناجيــات 
فقــدن الثقــة بالســلطات والكنيســة اللبنانيــة. اعتبــرن هــذا الحكــم فرجــًا وانتصــارًا لهــن بعــد كل هــذه الســنوات، 

وأنقــل عــن إحــدى النســاء بــإّن األشــياء تتغيــر وأن الضحايــا عليهــن الحديــث عمــا جــرى بحقهــن«.

https://www.lbcgroup.tv/news/d/world/616393/القضاء-الفرنسي-يحكم-غيابيا-على-الكاهن-اللبناني-منص/ar
https://www.lbcgroup.tv/news/d/world/616393/القضاء-الفرنسي-يحكم-غيابيا-على-الكاهن-اللبناني-منص/ar
https://www.lbcgroup.tv/news/d/news-reports/616500/عقوبة-السجن-بحق-الكاهن-اللبناني-منصور-لبكي-ماذا-في/ar
https://www.lbcgroup.tv/news/d/news-reports/616500/عقوبة-السجن-بحق-الكاهن-اللبناني-منصور-لبكي-ماذا-في/ar
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تاريخية التغطية:

يتضــح اهتمــام القنــاة بقضيــة األب منصــور لبكــي منــذ العــام 2013 وحتــى صــدور الحكــم بحقــه. مــن هــذه 
ــي: ــاة مــا يل ــر موقــع القن المــواد المنشــورة عب

2013/10/08 ما حقيقة قضية األب منصور لبكي... والتحّرش باألطفال؟ )نص + فيديو(

2013/10/18 لقضيــة المونســنيور منصــور لبكــي فصــول أخــرى مســرحها مواقــع اإلنترنــت... )نــص مع اإلشــارة 
لفيديو(

2016/03/18 ماذا كشف البطريرك الراعي عن ملف المونسنيور لبكي؟ )نص( 

2016/04/18 شهود زور أم ضحايا األب منصور لبكي؟! )نص + فيديو عدد 2(

2016/05/02 شــهادات جديــدة إلــى العلــن... وأســباب صــدور مذكــرة توقيــف بحــق األب منصــور لبكــي )نــص 
+ فيديــو(

2016/05/03 وكيــل المونســنيور لبكــي يوضــح... )نــص رد محامــي األب لبكــي علــى خبــر ورد فــي نشــرة أخبــار 
القناة(

لــم تتنــاول القنــاة موضــوع األب لبكــي بــأي مــن تقاريرهــا أو حتــى مجــرد خبــر علــى موقعهــا الرســمي، ال بعــد 
صــدور الحكــم الفرنســي وال قبلــه. يبــدو مصــدر هــذا اإلهمــال معرفــة القنــاة بــأن جمهورهــا غيــر مهتــم أو 
أبعــدت نفســها عــن هــذه القضيــة مــن بــاب المحاصصــة الطائفيــة والسياســية لإلعــام، فالمنــار قنــاة ناطقــة 

ــرز فــي الطائفــة الشــيعية فــي لبنــان. باســم حــزب اللــه، القــّوة السياســية األب

- المــادة األولــى: نشــرت القنــاة عبــر موقعهــا اإللكترونــي، ظهــر يــوم الثاثــاء 9 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2021، 
وبقلــم جــان نخــول مقــاال بعنــوان »عــن منصــور لبكــي... أخالقّيــًا وروحّيــًا«. 

قــدم مقــال الــرأي للقضيــة بـــ »بقيــت حتــى الثوانــي األخيــرة، قبــل صــدور الحكــم بحــق األب منصــور لبكــي، بعــض 
اآلمــال فــي قعــر الاوعــي، ليــس بهــدف تبرئــة مجــرم وال مــن أجــل تخطــي العدالــة، بــل مــن أجــل أن تكــون هــذه 
االتهامــات كّلهــا بحــق كاهــن رافقنــا لســنوات طويلــة فــي الكنيســة واإلعــام والترانيــم وغيرهــا، باطلــة وغيــر 
صحيحــة، ونوعــا مــن مؤامــرة عليــه وحملــة تجــنٍّ ال أكثــر وال أقــل«. ثــم ذهــب المقــال إلــى اعتبــار أن الســلطات 
اللبنانيــة »لــن تســلمه ولــن تحاكمــه بنفســها بعدمــا تغاضــت عــن الموضــوع فــي المــرة األولــى حيــن كان الملــف 
ــن  ــة والبراهي ــرم باألدل ــة عــن األب لبكــي، »ال يمكــن بعــد هــذا الحكــم المب ــم أســقط الصفــة الديني بيدهــا«. ث
والشــهادات المؤلمــة التــي ُســّجلت أن يكــون هنــاك مــن يدافــع عــن منصــور لبكــي. التحــرش واالغتصــاب جريمة، 
ال بــل جريمــة مضاعفــة عندمــا تكــون الضحيــة تحــت الســن. وجريمــة مضاعفــة عشــرات المــرات عندمــا يكــون 
موقــع الجريمــة حضــن »األب« فــي وقــت االعتــراف. حــّول منصــور لبكــي ســّر كهنوتــه إلــى عــار«. ثــم رفــض كل 

https://www.youtube.com/watch?v=lH9oVLF7QZM
https://www.lbcgroup.tv/news/d/news-reports/119397/ما-حقيقة-قضية-الأب-منصور-لبكيوالتحرش-بالأطفال/ar
https://www.lbcgroup.tv/news/d/news-reports/119397/ما-حقيقة-قضية-الأب-منصور-لبكيوالتحرش-بالأطفال/ar
https://www.youtube.com/watch?v=enqKNXL9gPI
https://www.youtube.com/watch?v=enqKNXL9gPI
https://www.lbcgroup.tv/news/d/news-reports/120727/لقضية-المونسنيور-منصور-لبكي-فصول-أخرى-مسرحها-مواقع/ar
https://www.lbcgroup.tv/news/d/news-reports/120727/لقضية-المونسنيور-منصور-لبكي-فصول-أخرى-مسرحها-مواقع/ar
https://www.youtube.com/watch?v=enqKNXL9gPI
https://www.lbcgroup.tv/news/d/latest-news/256042/ماذا-/ar
https://www.lbcgroup.tv/news/d/latest-news/256042/ماذا-/ar
https://www.youtube.com/watch?v=X8BolSMyqkw
https://www.youtube.com/watch?v=X8BolSMyqkw
https://www.lbcgroup.tv/7kijelis/news/9205/شهود-زور-أم-ضحايا-الأب-منصور-لبكي/ar
https://www.lbcgroup.tv/7kijelis/news/9205/شهود-زور-أم-ضحايا-الأب-منصور-لبكي/ar
https://www.lbcgroup.tv/news/d/latest-news/262748/شهادات-جديدة-الى-العلن-وأسباب-صدور-مذكرة-توقيف-بحق/ar
https://www.lbcgroup.tv/news/d/latest-news/262748/شهادات-جديدة-الى-العلن-وأسباب-صدور-مذكرة-توقيف-بحق/ar
https://www.youtube.com/watch?v=hb4g8jqM-Qc
https://www.youtube.com/watch?v=hb4g8jqM-Qc
https://www.lbcgroup.tv/news/d/latest-news/262893/وكيل-المونسينيور-لبكي-يوضح/ar
https://www.lbcgroup.tv/news/d/latest-news/262893/وكيل-المونسينيور-لبكي-يوضح/ar
https://www.mtv.com.lb/News/مــحــلــيــات/1231590/عن-منصور-لبكي----أخلاقي-ا--وروحي-ا-
https://www.mtv.com.lb/News/مــحــلــيــات/1231590/عن-منصور-لبكي----أخلاقي-ا--وروحي-ا-
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ــأن الملــف مركــب أو الشــهادات ملفقــة، أو أن الذمــم اشــتريت مــن أجــل اتهــام األب لبكــي. ثــم  االدعــاءات ب
انتقــل الكاتــب لملــف القضــاء اللبنانــي، »أصبــح القضــاء فــي لبنــان حّصــًة مــن حصــص الطوائــف والمتســلطين. 
مضحكــة هــي بــراءة منصــور لبكــي فــي لبنــان، مــع قضاتــه علــى شــاكلة حبيــب مزهــر أو فاطمــة جونــي أو غــادة 
عــون. ومضحــك أكثــر إدانتــه فــي فرنســا باألدلــة والبراهيــن مــن دون أّي شــك. تحّيــة لهــذا القضــاء النزيــه الــذي 
يتحلــل يومــا بعــد يــوم«. ثــم ختــم الكاتــب مقالــه بعــد مناقشــة منطــق معارضــي الحكــم علــى األب لبكــي، ختــم 

بأنــه »مؤمــن ولســت مــن »المتآمريــن علــى المســيحّية والمرّوجيــن لإللحــاد«. ســام«.

تاريخية التغطية:

ــر موقعهــا أي  ــاة عب ــم تنشــر القن ــذي جــاء عقــب الحكــم علــى األب لبكــي، ل ــم ال ــرأي اليتي ــدا عــن مقــال ال بعي
تفاصيــل عــن القضيــة، إال أن االهتمــام بالقضيــة فــي الســنوات الســابقة كان واضحــا وجليــا، إذ نشــرت القنــاة 

عبــر اليوتيــوب )Youtube(، مجموعــة مــن التقاريــر واألخبــار:

2014/04/20 قضية المونسنيور لبكي.

2013/10/12 تقرير إخباري بعنوان: »منصور لبكي... ضحية؟« 

 Press Conference -( لبكــي  األب  عائلــة  عقدتــه  الــذي  الصحفــي  للمؤتمــر  مباشــر  بــث   2013/10/12
.)Support to Mgr Labaki

2014/05/01 قضية المونسنيور لبكي.

 Father Labaki Defends Himself, Saying He( :2014/11/09 مقابلــة مــع األب منصــور لبكــي بعنــوان
.)Will Forgive Offenders

تأخــرت القنــاة فــي تنــاول القضيــة الخاصــة بــاألب منصــور لبكــي، حتــى يــوم األربعــاء 17 تشــرين الثاني/نوفمبــر 
2021، ولكنهــا أعطــت القصــة ســاعة تلفزيونيــة مــن برنامــج »فوضــى« الــذي يقدمــه جــو معلــوف، وأعلنــت 
القنــاة عبــر موقعهــا الرســمي، عــن تنــاول هــذا الملــف فــي البرنامــج مرتيــن، األولــى بعنــوان: »جــو معلــوف يفتح 
ــا... تتابعــون »فوضــى« بعــد  ملــف الكاهــن منصــور لبكــي ومســتجدات جديــدة فــي قضيــة مــأوى ســانتا ماري
قليــل« وذلــك عنــد الســاعة 22:16 بحســب التوقيــت المحلــي، ومــن ثــم جــاء اإلعــان التالــي بعنــوان: »عقوبــة 
الســجن بحــّق الكاهــن اللبنانــي منصــور لبكــي... مــاذا فــي تفاصيــل؟ اآلن ضمــن »فوضــى« علــى الجديــد«، عنــد 

الســاعة: 22:31 بحســب التوقيــت المحلــي.

- المــادة األولــى: برنامــج »فوضــى«، عــرض أكثــر مــن ســاعة مــن أصــل الســاعتين، مــدة البرنامــج، لقضيــة الكاهــن 
لبكــي، والقــرار الصــادر بحقــه. شــرح مقــدم البرنامــج جــو معلــوف بمقدمتــه تطــور موقــف الكنيســة مــن مثــل 
هــذه القضايــا. دخــل إلــى االنقســام فــي الشــارع اللبنانــي حــول قضيــة الكاهــن لبكــي، بين مؤيد للحكــم ومعارض 
ومشــكك فيــه، وذلــك منــذ صــدور الحكــم الفاتيكانــي بالقضيــة. »الموضــوع صعــب أكيــد لكــون منصــور لبكــي 
يشــكل لذاكــرة اللبنانيــة، ليــس فقــط المســيحيين، ذاكــرة الكنيســة بتراتيلــه المياديــة والقربانيــة والمريميــة 
وهــو وعيهــم الطفولــي بوجــوده وإرشــاده وعظاتــه...«. ســؤال الحلقــة هــو لمــاذا لــم يســلم الكاهــن لبكــي؟ 
مــاذا لــدى الكنيســية المارونيــة مــن معطيــات؟ مــا مســؤولة الدولــة اللبنانيــة؟ وكيــف ســتنفذ العدالــة التــي 
ــا، أخصائييــن، وكنيســيين. انطلقــت  تحققــت؟ ناقــش البرنامــج هــذه األســئلة مــع عــدد مــن الضيــوف. الضحاي

https://www.youtube.com/watch?v=vZ1hwoHfmy0
https://www.youtube.com/watch?v=vZ1hwoHfmy0
https://www.youtube.com/watch?v=fOpvLLS7KiU
https://www.youtube.com/watch?v=fOpvLLS7KiU
https://www.youtube.com/watch?v=Nv-z9doQdi4
https://www.youtube.com/watch?v=Nv-z9doQdi4
https://www.youtube.com/watch?v=Nv-z9doQdi4
https://www.youtube.com/watch?v=Nv-z9doQdi4
https://www.youtube.com/watch?v=P_wGrN5XfA0
https://www.youtube.com/watch?v=P_wGrN5XfA0
https://www.youtube.com/watch?v=IjdtgsIypVA
https://www.youtube.com/watch?v=IjdtgsIypVA
https://www.youtube.com/watch?v=IjdtgsIypVA
https://www.youtube.com/watch?v=IjdtgsIypVA
https://www.aljadeed.tv/arabic/news/local/1711202161
https://www.aljadeed.tv/arabic/news/local/1711202161
https://www.aljadeed.tv/arabic/news/local/1711202161
https://www.aljadeed.tv/arabic/news/local/1711202161
https://www.aljadeed.tv/arabic/news/local/1711202162
https://www.aljadeed.tv/arabic/news/local/1711202162
https://www.aljadeed.tv/arabic/news/local/1711202161
https://www.aljadeed.tv/arabic/news/local/1711202162
https://www.aljadeed.tv/arabic/news/local/1711202162
https://www.youtube.com/watch?v=h8MJSGCtIhE
https://www.youtube.com/watch?v=h8MJSGCtIhE
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الحلقــة مــن تقريــر واســع وموثــق عــن قضيــة األب منصــور لبكــي، وشــخصيته وتاريخــه. تنــاول التقريــر أيضــا 
تعاطــي اإلعامــي مــع الملــف ومــا تعرضــت لــه المنصــات التــي تناولــت قضيــة األب لبكــي مــن هجــوم عليهــا 
مــن قبــل محامــي لبكــي. الضيــوف المشــاركين هــم: رئيــس المركــز الكاثوليكــي لإلعــام األب عبــدو أبــو كســم، 
رئيــس المحكمــة الروحيــة للــروم الكاثوليــك فــي بيــروت أنــدري فــرح، المحامــي أشــرف صفــي الديــن. ومــن 

إيطاليــا عبــر الـــ )ZOOM( إحــدى ضحايــا األب لبكــي مارليــن غانــم. 

عبــرت غانــم عــن رأيهــا بالقضيــة والحكــم الكنســي الفاتيكانــي، والمدنــي الفرنســي، ثــم تحدثــت عــن التهــم التــي 
وجهــت لهــا وللمدعيــن علــى األب لبكــي مــن تهــم عمالــة. تحدثــت عــن لقائهــا بالبطــرك المارونــي فــي فرنســا، 
وفــي شــهر أيار/مايــو 2016، التقــت بــه غانــم، وجهــت االتهــام إلــى ســلطات الكنيســة المارونيــة بالتواطــؤ علــى 
تغطيــة المجــرم. رد األب أبــو كســم علــى الناجيــة غانــم، بــأن كامــه الســابق الــذي هاجمتــه كان توضيحــًا بــأن 
القضيــة يومهــا كانــت تخــص الكنيســة، وتابــع توضيــح كام البطريــرك القديــم الــذي يغطــي علــى قضيــة األب 
لبكــي، مشــيرا إلــى أن موقــف الكنيســة اليــوم ملتــزم باحتــرام قــرار القضــاء وااللتــزام بــه، ولكنــه عــاد إلــى الــرد 
علــى غانــم بــكل كام قالتــه، وطالــب بحــق الــرد عليهــا. تحــول النقــاش إلــى نــوع مــن الجــدل والتراشــق بالتهــم. 

كان مــن الواضــح أن مقــدم البرنامــج، جــو معلــوف، أقــرب للضحايــا بالصــوت والموقــف واألســئلة. رد فريــق 
اإلعــداد فــي البرنامــج بالصــور علــى كام األب أبــو كســم الــذي ظهــر بموقــف الدفــاع عــن الكاهــن لبكــي، بــأن 
األخيــر ملتــزم بقــرار الحجــر الكنســي عليــه، لكــن الصــور أظهــرت العكــس تمامــًا. ثــم عــرض تقريــر للقنــاة مصــور 
بكاميــرا ســرية فــي مقــر إقامــة األب لبكــي يتنــاول زيــارات األب ونشــاطاته اليومــي، أي عــدم التزامــه بالحجــر 
المفــروض عليــه. الــرد مــن األب أبــو كســم بــأن مقابلــة الكاهــن لبكــي ألي شــخص غيــر مشــمولة بالعقوبــة 
الكنســية. طالــب جــو بموقــف واضــح، فــرد األب أبــو كســم بــأن تبنــي الكنســية حكــم المحكمــة يعنــي بــأن الحكــم 

ملــزم للكنيســة وملزمــة بتطبيقــه. 

ردت غانــم بســؤال: مــا المطلــوب مــا بعــد لبكــي؟ لتجيــب نفســها، بــأنّ المطلــوب اليــوم هــو االعتــذار العلني من 
البطريركيــة المارونيــة لــكل الضحايــا بشــكل خطــي، وإعــان مرســوم مجمــع العقيــدة واإليمــان بــكل األبرشــيات 

والكنائــس. توتــر الحديــث ووصــل حــد التراشــق باالتهــام بالتجريــم بيــن األب أبــو كســم والناجيــة غانــم.

أمــا حديــث األب أنــدري فــرح، فــكان أكثــر هــدوءًا وتعميمــًا للقضيــة بمــا يخــص الكنيســة والتغيــر الذي طــرأ عليها. 
ثــم اســتقبل البرنامــج عبــر االنترنــت محاميــة ضحايــا األب لبكــي، الفرنســية، صوالنــج دوميــك. شــرحت تفاصيــل 
تطــور القضيــة قضائيــًا، وتقديــم الشــهادات مــن قبــل الضحايــا أمــام الكنيســة ومــن ثــم القضــاء الفرنســي. ســألها 
جــو عــن موقــف الكنيســة فــي فرنســا مــن هــذه المحاكمــة؟ هــل كانــت شــريكة فــي المحاكمــة؟ ردت دوميــك: 
نعــم الكنيســة واكبــت، ولكنهــا كانــت مســتقلة عــن الحكــم الصــادر مــن القضــاء. كان رئيــس تجمــع أســاقفة 
فرنســا قــد راســل لطلــب حضــور الكاهــن لبكــي فــي فرنســا، وهنــا يمكــن القــول إن الكنيســة كانــت موجــودة 
لمعرفــة مــا الــذي يجــري. ثــم ســأل المقــدم عــن آليــة تنفيــذ الحكــم، فتحدثــت عــن رفــض الســلطات اللبنانيــة 
تســليم األب لبكــي، وعندهــا طالبــت الســلطات بتســليم الكاهــن لبكــي، وطالبــت بتجريــده مــن الصفــة الكنســية. 

وأكــدت بــأن القــرار مبــرم وال نقــض لــه، ومــن المفتــرض بــه، أي األب لبكــي، تســليم نفســه لفرنســا.

تحــول الحديــث إلــى المحامــي أشــرف صفــي الديــن، الــذي شــرح تفاصيــل المرحلــة التاليــة. يتــم تحويــل الحكم إلى 
لبنــان ومدعــي عــام التمييــز لديــه الحــق بماحقــة األب لبكــي، ولديــه الصاحيــة المطلقــة بإعــادة التحقيــق بهــذا 
الملــف التخــاذ قــرار بهــذا الموضــوع. وختــم جــو بــكام عاطفــي عــن الكنيســية والضحايــا وواجــب المؤمنيــن ممــا 

يجــري اليوم.
- نشــرت المحطــة عبــر قناتهــا علــى يوتيــوب، مقطعــًا مــن حلقــة برنامــج “فوضــى” التــي تناولــت قضيــة األب 
لبكــي، والمقطــع حمــل عنــوان »شــهادة مؤثــرة.. الكاهــن منصــور لبكــي تعــرض لـــ مارليــن غانــم وكيــف رد األب 

عبــدو أبــو كســم؟«.

https://www.youtube.com/watch?v=NOX-7pOJEeo
https://www.youtube.com/watch?v=NOX-7pOJEeo
https://www.youtube.com/watch?v=NOX-7pOJEeo
https://www.youtube.com/watch?v=NOX-7pOJEeo
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تاريخية التغطية:

أمــا عــن تاريخيــة التغطيــة، فقــد أشــار جــو معلــوف بأنهــم - ال نعــرف إن كان يقصــد قنــاة الجديــد أم فريــق 
إعــداده - يتابعــون هــذه القضيــة منــذ العــام 2013، وقابلــوا الضحايــا، ولكــن المنشــور عبــر قنــاة المحطــة علــى 

يوتيــوب وعبــر موقعهــا هــو التالــي:

05/02//2014 تقريــر ورد فــي نشــرة األخبــار تحــت عنــوان: »هــل تبــرئ الرســائل اإللكترونيــة األب منصــور 
لبكــي«. زار التقريــر محامــي األب لبكــي، أنطــوان عقــل، وأعطــاه المســاحة للحديــث عــن القضــاء الفرنســي 
وبدايــة القضيــة ضــد لبكــي. هاجــم المحامــي عقــل فيــه القائميــن علــى القضيــة فــي فرنســا، واتهمهــم بتزويــر 
الحقائــق، ثــم هاجــم ابنــت أخــت األب لبكــي، وبــأن كل هــذه االتهامــات موثقــة فــي رســائل البريــد اإللكترونــي 

ــة إلكترونيــون. التــي ســربها قراصن

اكتفى موقع قناة OTV بعنوان يتيم بما يخص الحكم على الكاهن منصور لبكي.

- المــادة األولــى: »فرنســا... محاكمــة كاهــن لبنانــي غيابيــا بتهمــة اعتــداءات جنســية«، نشــرت يــوم االثنيــن 
٨ تشــرين الثاني/نوفمبــر ٢٠٢١، أي يــوم صــدور الحكــم. يــوم كتابــة المــادة هــو يــوم صــدور الحكــم، إال أن الخبــر 
حمــل صيغــة: »انطلقــت االثنيــن محاكمــة الكاهــن اللبنانــي منصــور لبكــي )٨١ عامــا( غيابيــا بتهمــة اغتصــاب 
واعتــداء جنســي علــى أطفــال، أمــام محكمــة جنايــات فــي كايــن غربــي فرنســا«، وتابــع الخبــر المنقــول عــن وكالــة 
الصحافــة الفرنســية )AFP( بحســب الموقــع بــأن المدعــي العــام باســكال شــو قــال: »كان التحقيــق طويــًا 
جــدًا.. لــم يتجــاوب الســيد لبكــي بتاتــًا مــع طلبــات قاضــي التحقيــق، مدعيــًا أن لديــه مشــاكل صحيــة لــم نتمكــن 
مــن التحقــق منهــا«. لينتقــل الخبــر مباشــرة إلــى خلفيــات القضيــة بمــا يخــص قــرار الفاتيــكان عــام ٢٠١٢، وتقــدم 
الضحايــا بشــكوى أمــام القضــاء الفرنســي فــي أعمــال تعــود إلــى التســعينيات، مشــيرًا أيضــًا إلــى صــدور مذكــرة 

توقيــف بحــث األب لبكــي ورفــض لبنــان تســليمه.

لــم تنشــر المحطــة ال عبــر موقعهــا الرســمي وال عبــر قناتهــا علــى منصــة »يوتيــوب« أي تقاريــر أو أخبــار إضافيــة 
بهــذا الخصــوص. كمــا يمكــن اعتبــار لغــة التقريــر المنشــور علــى موقــع القنــاة متعاطفــة مــع األب لبكــي ولــم 
يســتخدم فيهــا أي تعابيــر إدانــة إطاقــًا. لغــة التقريــر تشــير إلــى اعتبــار القضيــة قديمــة وأنهــا نظــرت أمــام 
القضــاء الكنســي، ثــم ينتقــل فــوراً إلــى دور األب لبكــي فــي اســتضافة أطفــال لبنانييــن أيتــام بســبب حــرب لبنــان، 
وأن التهــم الموجهــة ضــده فــي قضيــة »اغتصــاب واعتــداء« علــى ثــاث فتيــات، ليؤكــد التقريــر بــأن واحــدة 
منهــن فقــط تقدمــت بشــكوى، لكنــه أكــد علــى لســان محاميــة الحــق العــام الفرنســية صوالنــج دوميــك، إن 
»الفتاتيــن األخرييــن شــقيقتان، وتلقيتــا تهديــدات عــدة«. وختــم التقريــر بالعبــارة التاليــة »ولبكــي معــروف علــى 
نطــاق واســع فــي لبنــان، ال ســيما بســبب أنشــطته الخيريــة وبرامجــه التلفزيونيــة واإلذاعيــة الدينيــة، ومنــذ بــدء 
الدعــاوى فــي حقــه، يعيــش بعيــدًا عــن األضــواء فــي ديــر تابــع لرهبنــة لبنانيــة، وهــو معــرض فــي حــال إدانتــه، 

لعقوبــة بالســجن تصــل لعشــرين عامــًا«.

https://www.youtube.com/watch?v=116zogL6eAk
https://www.youtube.com/watch?v=116zogL6eAk
https://www.youtube.com/watch?v=116zogL6eAk
https://otv.com.lb/lebanon-breaking-news/فرنسا-محاكمة-كاهن-لبناني-غيابيا-بتهمة/
https://otv.com.lb/lebanon-breaking-news/فرنسا-محاكمة-كاهن-لبناني-غيابيا-بتهمة/
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مــن الواضــح أن الصحيفــة تتخــذ موقفــًا مقربــًا مــن شــخص األب لبكــي، وتهتــم بنشــر المقــاالت والرســائل لــه 
وعنــه، وبالــذات منــذ انطــاق القضيــة ضــده فــي فرنســا وقبلهــا الحكــم الكنســي، ويــوم صــدور الحكــم لجــأت 

.)AFP( إلــى نشــر تقريــر إخبــاري نقــًا عــن وكالــة الصحافــة الفرنســية

- المــادة األولــى: »محاكمــة كاهــن لبنانــي غيابّيــًا فــي فرنســا بتهمــة اعتــداءات جنســّية« بتاريــخ يــوم 
االثنيــن 8 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2021. جــاء فــي التقريــر بــأن »محاكمــة الكاهــن اللبنانــي منصــور لبكــي غيابيــًا 
ــدأت.  ــن فــي غــرب فرنســا« ب ــات فــي كاي ــى أطفــال، أمــام محكمــة جناي ــداء جنســي عل بتهمــة اغتصــاب واعت
وتابــع التقريــر بــأن »لبكــي البالــغ مــن العمــر 81 عامــًا مقيــم فــي لبنــان، ولــم يحضــر الــى الجلســة، وكانــت قــد 
صــدرت مذكــرة توقيــف دوليــة بحقــه فــي نيســان )أبريــل( 2016، ولكــن بلــده رفــض تســليمه«. ونقــل قــول 
المدعــي العــام بخصــوص عــدم تجــاوب لبكــي لطلبــات قاضــي التحقيــق الفرنســي، ثــم انتقــل التقريــر إلــى إدانــة 
القضــاء الكنســي »فــي الفاتيــكان عــام 2012 لمنصــور لبكــي بالتهــم ذاتهــا. وعــام 2013، تقــّدم ضحايــا بشــكوى 
أمــام القضــاء الفرنســي فــي أعمــال تعــود الــى التســعينات«. ثــم قــدم التقريــر ســيرة حيــاة األب لبكــي، وأعمالــه 
الخيريــة، ثــم عــاد إلــى تفاصيــل ماحقتــه »فــي قضيــة اغتصــاب واعتــداء علــى ثــاث فتيــات، لكــن واحــدة منهــن 
فقــط تقدمــت بشــكوى. وتقــول محاميــة الحــق العــام صوالنــج دوميــك إن »الفتاتيــن األخرييــن شــقيقتان، 
وتلقيتــا تهديــدات عــدة«. كمــا نقــل كام ابنــة أخــت األب لبكــي، سيليســت عقيقــي، »التــي ســبق أن ادعــت 
عليــه بتهمــة التحــرش بهــا أيضــًا، إن »اإلدانــة ستشــكل اعترافــًا ببــراءة الضحايــا. إنــه أمــر أساســي اللتئــام الجــروح، 

خصوصــًا أنــه ال يبــدي أي نــدم، ويقــدم نفســه علــى أنــه ضحيــة مؤامــرة«.

تاريخية التغطية:

2020/02/04 »أنــا أيضــا أريــد رأس منصــور لبكــي!«، وهــو مقــال رأي بقلــم أنطونيــو الزعنــي، ويبــدو أن 
الصحيفــة نشــرت المقــال عبــر حســابها علــى تويتــر تحــت عنــوان: »منصــور لبكــي مذنــب ألنــه..«. المقــال فــي 
مجملــه يســعى لتبرئــة لبكــي واإلشــارة إلــى مؤامــر شــيطانية ضــد الكاهــن لبكــي ألنــه »جمــع آالف األطفــال 
المشــردين وكان لهــم بمثابــة األب الصالــح الــذي فقــدوه فــي أحــداث مجــزرة الدامــور. هــو أيضــًا مذنــب ألنــه 
فتــح أمامهــم آفاقــًا واســعة ووّفــر لهــم ســبل النجــاح وســار معهــم الــدرب إلــى أن أسســوا عائاتهــم وأصبحــوا 
آبــاء وأمهــات صالحيــن. إنــه حقــًا مذنــب ألنــه عّلــم أجيــااًل علــى مــر الســنين مــن دون مقابــل، وقــد عرفــت منهــم 
الكثيــر شــخصيًا! وهــو مذنــب أيضــًا ألنــه كان األذن الصاغيــة لمآســي المتعبيــن وحتــى المضطربيــن منهــم! كيــف 
ال يكــون مذنبــًا وهــو الــذي عّلــم أجيــااًل وأجيــااًل حيــن كان مدّرســًا؟ مــن دون أن ننســى ثقافتــه المتواضعــة التــي 
ســمحت لــه بــأن يتبــوأ مركــز مديــر مجلــة »الفصــول الثقافيــة«! ومــن أبــرز ذنوبــه أنــه أســس »بيــت ســيدة الفــرح« 
وجوقــة »منشــدي لبنــان الصغــار« للعنايــة بيتامــى الحــرب بهــدف تعزيــز التســامح والمحبــة والســام! كمــا أنــه 
أســس جمعيــة »لوتدحــال« )أي ال تخــف( لتعزيــز ثقافــة اإليمــان والشــجاعة لــدى مــن قســت عليهــم الحيــاة...«.

2018/05/05 »المونسنيور منصور لبكي يخضع لعملية قلب مفتوح... ما هو وضعه؟«  

2017/01/19 »المونســنيور منصــور لبكــي: اهتــز كيانــي... وبعــد«، المقــال نقــل عــن صفحــة الصحافــي بســام 
بــراك، الــذي نشــر نصوصــًا مــن المونســنيور منصــور لبكــي، »فــي تحــد لقــرار منــع الظهــور االعامــي المفــروض 
علــى لبكــي إلــى حيــن البــت فــي القضيــة المرفوعــة ضــده. وهــذا هــو النــص حرفيــًا: المونســينيور منصــور لبكــي 
يخــّط ســطوَره الموِجعــة علــى صفحِتــه البيضــاء، وفــي عناويِنهــا: “لّمــا أصابتنــي ســهاُم المكائــد علــى حيــن 
ه، كالصاعقــة، إهتــز كيانــي كلــه، فهرعــُت إلــى الكنيســة أســأل الــرب عّمــا يحصــل«. وختــم المقــال برســالة  غــرَّ
األب لبكــي: »فمــن بنــات تأماتــي وغوصــي فــي تصويــر مــا أغــرف ِمــن ِغنــى روحــي مــن الكتــب الصديقــة التــي 

https://www.annaharar.com/arabic/news/arab-world/lebanon/08112021045924403
https://www.annaharar.com/arabic/news/arab-world/lebanon/08112021045924403
https://www.annahar.com/arabic/article/1118288-أنا-أيضا-أريد-رأس-منصور-لبكي
https://www.annahar.com/arabic/article/1118288-أنا-أيضا-أريد-رأس-منصور-لبكي
https://twitter.com/Annahar/status/1225011183704576002?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1225011183704576002%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwhoispopulartoday.com%2Fpost%2FTweet%2F11221609%2F1580900400%2Feg
https://twitter.com/Annahar/status/1225011183704576002?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1225011183704576002%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwhoispopulartoday.com%2Fpost%2FTweet%2F11221609%2F1580900400%2Feg
https://www.annahar.com/arabic/article/800109-المونسنيور-منصور-لبكي-يخضع-لعملية-قلب-مفتوح-ما-هو-وضعه
https://www.annahar.com/arabic/article/800109-المونسنيور-منصور-لبكي-يخضع-لعملية-قلب-مفتوح-ما-هو-وضعه
https://www.annahar.com/arabic/article/525227-المونسنيور-منصور-لبكي-اهتز-كياني--وبعد
https://www.annahar.com/arabic/article/525227-المونسنيور-منصور-لبكي-اهتز-كياني--وبعد
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الزمتنــي فــي منفــاي العجيــب، تمكنــُت بعــد عنــاء ُمْضــٍن وتأمــٍل طويــل، أن أٓضــَع بعــض األناشــيد وهــي باقــٌة 
مــن بســاتين متعــددة. ألحــان جديــدة ونصــوص مــن وحــي االمتحــان الــذي أراَدنــي الــرب اجتيــازه. هــذا هــو جوابــي 

علــى مــا تعرضــت مــن كــذب، وبهتــان، وظلــم وهــوان. أشــرب هــذه الــكاس »إســتغفارًا« لســاقيها. آميــن«.

2016/12/30 »منصــور لبكــي قــاوم الشــر وغلبــه باللحــن والترنيمــة »تيلــي لومييــر« دعــت أصواتــًا مائكيــة 
أنشــدت آيــات منــه«. مقــال بقلــم مــي منســى، ال يقــل عــن ســابقيه فــي الدفــاع عــن شــخص األب لبكــي، 

وتكريــس فكــرة المؤامــرة ضــده.

2014/05/26 »إلــى المونســنيور منصــور لبكــي«، كتــب غســان حجــار رســالة فيهــا اعتــذار وأيضــًا دفــاع عــن 
األب لبكــي وتكريــس لفكــرة المؤامــرة ضــده.

اعتمــدت الصحيفــة أيضــًا علــى الخبــر المنقــول مــن وكالــة الصحافــة الفرنســية )AFP(، ولكــن الخبــر الــذي تضمــن 
قــرار الحكــم ال انطــاق المحكمــة فقــط. يتضــح موقــف الصحيفــة المســاند لــأب لبكــي، فــي المــادة التــي 

نشــرت فــي اليــوم التالــي.

- المــادة األولــى: نشــرت يــوم الثاثــاء 9 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2021، تحــت عنــوان: »القضــاء الفرنســي 
يحكــم علــى األب منصــور لبكــي بالســجن بتهمــة االعتــداء الجنســي علــى أطفــال«. تضمــن الخبــر تفاصيــل 

الحكــم ولمحــة تاريخيــة عــن القضيــة وعــن الكاهــن.

- المــادة الثانيــة: »قضيــة األب لبكــي: الكنيســة وضبابيــة االتهامــات والحكــم«، بقلــم هيــام القصيفــي، 
يــوم األربعــاء 10 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2021. افتتحــت الكاتبــة مقالهــا بـــ: » للمــرة األولــى، يواجــه كاهــن 
رفيــع فــي الكنيســة المارونيــة حكمــًا مــن محكمــة فرنســية بالســجن 15 عامــًا. مســار طويــل مــن التكهنــات 
ــة فــي  ــح الكنيســة الكاثوليكي ــال مــن كاهــن فــي زمــن فضائ ــة تن ــة فــي قضي ــع المتداخل ــراءات والوقائ واالفت
العالــم«، ثــم تابعــت الكاتبــة سلســلة طويلــة مــن مديــح األب لبكــي وحضــوره التاريخــي، ثــم خلصــت إلــى أنــه: 
»غــرق فــي ملــف تداخلــت فيــه كل المــواد المتفجــرة، مــن عاقــات عائليــة ونفــوذ مالــي وقضيــة »بيــت مريــم« 
فــي فرنســا، واختــرق جــدران لبنــان وفرنســا والفاتيــكان واإلعــام الغربــي، بمــا فــي ذلــك المتخصــص كنســيًا، 
حتــى يــكاد الفــرد مّنــا يتســاءل كيــف تحّولــت قضيــة فــرد إلــى قنبلــة إعاميــة علــى هــذا المســتوى، فــي الصحــف 
والــوكاالت الغربيــة، فــي زمــن الضجيــج حــول آالف الفضائــح واالنتهــاكات الجنســية والمثليــة الموثقة ضد آالف 
األطفــال والشــبان والشــابات فــي أديــرة ومؤسســات كنســية، مــن بريطانيــا إلــى كنــدا وفرنســا وأميــركا الاتينيــة 
والفاتيــكان، حيــث بقــي الصمــت يلــّف كل االنتهــاكات«. ختمــت الكاتبــة مقالهــا بمطالبــة الكنيســة المارونيــة 
فــي لبنــان باتخــاذ موقــف واضــح وشــفاف فــي هــذا الملــف: »وهــذا يعنــي أن عليهــا أن تكــون شــفافة فــي 
هــذا الملــف تحديــدًا الــذي حملــه البطريــرك مــار بشــارة بطــرس الراعــي، وتقــول كلمتهــا فيهــا مــن دون مواربــة. 

فالمطلــوب ليــس بــراءة المجرميــن، لكــن فــي المقابــل عــدم تجريــم أبريــاء تحــت ســطوة أي عنــوان«.

تاريخية التغطية:

سبق أن نشرت الصحيفة ثاث مواد بما يتعلق بقضية األب لبكي وهي:

2016/10/06 تحقيــق صحفــي لـــ فيفيــان عقيقــي، بعنــوان: »بيــن منصــور لبكــي ودار األيتــام اإلســامية: 
عــن أّي حقــوق نتحــدث؟« تنــاول التحقيــق ملــف دور األيتــام الخاضعــة للســلطات الدينيــة، والبدايــة مــن قصــة 
طــارق المــّاح الــذي أضــرب عــن الطعــام للحــث علــى فتــح تحقيــق فــي حادثــة اغتصــاب وقعــت فــي دار األيتــام 

اإلســامية.

https://www.annahar.com/arabic/article/516342-منصور-لبكي-قاوم-الشر-وغلبه-باللحن-والترنيمة-تيلي-لوميير-دعت-أصواتا-ملائكية-أنشدت
https://www.annahar.com/arabic/article/516342-منصور-لبكي-قاوم-الشر-وغلبه-باللحن-والترنيمة-تيلي-لوميير-دعت-أصواتا-ملائكية-أنشدت
https://www.annahar.com/arabic/article/516342-منصور-لبكي-قاوم-الشر-وغلبه-باللحن-والترنيمة-تيلي-لوميير-دعت-أصواتا-ملائكية-أنشدت
https://www.annahar.com/arabic/article/516342-منصور-لبكي-قاوم-الشر-وغلبه-باللحن-والترنيمة-تيلي-لوميير-دعت-أصواتا-ملائكية-أنشدت
https://www.annahar.com/arabic/article/136558-الى-المونسنيور-منصور-لبكي
https://www.annahar.com/arabic/article/136558-الى-المونسنيور-منصور-لبكي
https://www.al-akhbar.com/Politics/322779/القضاء-الفرنسي-يحكم-على-الأب-منصور-لبكي-بالسجن-بتهمة-الاعتداء-الجنسي-على-أطفا
https://www.al-akhbar.com/Politics/322779/القضاء-الفرنسي-يحكم-على-الأب-منصور-لبكي-بالسجن-بتهمة-الاعتداء-الجنسي-على-أطفا
https://al-akhbar.com/Politics/322874
https://al-akhbar.com/Politics/322874
https://www.al-akhbar.com/Community/220423/بين-منصور-لبكي-ودار-الأيتام-الاسلامية-عن-أي-حقوق-نتحدث
https://www.al-akhbar.com/Community/220423/بين-منصور-لبكي-ودار-الأيتام-الاسلامية-عن-أي-حقوق-نتحدث
https://www.al-akhbar.com/Community/220423/بين-منصور-لبكي-ودار-الأيتام-الاسلامية-عن-أي-حقوق-نتحدث
https://www.al-akhbar.com/Community/220423/بين-منصور-لبكي-ودار-الأيتام-الاسلامية-عن-أي-حقوق-نتحدث
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Télé Lumière« 2015/10/21 هــذا هــو منصــور لبكــي«. خبــر عــن عــرض قنــاة »تيلــي لومييــر – نــور ســات« 
للحلقــة األولــى مــن سلســلة »نــور الحقيقــة« التــي تتنــاول نواحــي مختلفــة مــن شــخصية األب منصــور لبكــي.

2013/10/10 »قضيــة الكاهــن منصــور لبكــي: أيــن القضــاء؟«، بقلــم راجانــا حميــة. وهــي عبــارة عــن تقريــر 
ــة لبكــي. ــدة واإليمــان بإدان ــة قــرار مجمــع العقي ــى خلفي ــل عل صحفــي طوي

نشرت الصحيفة مقااًل يتيمًا عقب الحكم الفرنسي وجاء بعنوان:

- المــادة األولــى: »ِفعلــة األب لبكــي وخطيئــة الكنيســة«، بقلــم بشــارة شــربل، وبتاريــخ 11 تشــرين الثانــي/
نوفمبــر 2021، أي بعــد يوميــن مــن صــدور الحكــم، وأشــار مقــال الــرأي إلــى أنــه ومنــذ »أثيــرت قضيــة لبكــي فــي 
2012 فــي الفاتيــكان، قلنــا إن ورثــة القديــس بطــرس ليســوا جهــاز مخابــرات يفبــرك االتهامــات، وال حكمهــم 
ضــد أحــد الكهنــة صــادرًا عــن محكمــة عســكرية واجبــة اإللغــاء، أو نتيجــة تواطــؤ وضغــط مــن »نظــام أمنــي« علــى 
قضــاة خائفيــن أو مســتتبعين«. ثــم دعــا الكاتــب الكنســية للتراجــع عــن موقفهــا، »أخطــأت الكنيســة المارونيــة 
ــاء رعايتــه  ــه أثن ــًا للتحقيــق فــي فرنســا حيــث ارتكــب معظــم أفعال حيــن َحَمــت األب لبكــي بعدمــا صــار مطلوب
ميتمــًا لاجئيــن اللبنانييــن، وخطيئتهــا عظيمــة ألنهــا أول العارفيــن أن فرنســا ليســت دولــة ميليشــيات، بــل دولــة 
قانــون ال افتــراء فيهــا علــى مواطــن أو أجنبــي، وأن حقــوق الدفــاع مضمونــة فــي جمهوريــة تقاضــي رؤســاءها 
مثلمــا تقاضــي أي مجــرم عــادي حقيــر. أمــا الخطيئــة التــي يصعــب ان يغفرهــا الصــوم والصــاة وفعــل الندامــة 
فهــي تجاهــل حقــوق الضحايــا وعــدم االكتــراث بالنــدوب التــي خلفهــا معتــد متسلســل اســتطاع الفــرار حتــى 

اآلن مــن قفــص العدالــة والقصــاص«.

https://www.al-akhbar.com/Last_Page/12742/T-l-Lumi-re-هذا-هو-منصور-لبك
https://www.al-akhbar.com/Last_Page/12742/T-l-Lumi-re-هذا-هو-منصور-لبك
https://www.al-akhbar.com/Community/58826/قضية-الكاهن-منصور-لبكي-اين-القضاء
https://www.al-akhbar.com/Community/58826/قضية-الكاهن-منصور-لبكي-اين-القضاء
https://www.nidaalwatan.com/article/61673-فعلة-الأب-لبكيوخطيئة-الكنيسة
https://www.nidaalwatan.com/article/61673-فعلة-الأب-لبكيوخطيئة-الكنيسة
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أعــاد الموقــع نشــر التقريــر المطــول الــذي نشــره موقــع BBC، مشــيرًا إلــى المصــدر وذلــك يــوم 9 تشــرين 
الثاني/نوفمبــر 2021. إال أن الموقــع أعطــى أهميــة كبيــرة للحكــم الصــادر بحــق الكاهــن لبكــي، واســتخدم 

القضيــة فــي مــواد صحفيــة ســابقة عــن دور األيتــام والرعايــة، أو القضــاء فــي لبنــان.

- المــادة األولــى: لبنــان:  مــا   الــذي   يلتهــم   األب   عبــدو   أبــو   كســم؟ بقلــم جهــاد بــزي، وبتاريــخ 19 تشــرين 
الثاني/نوفمبــر 2021. جــاءت المــادة عقــب قــرار الحكــم بعشــرة أيــام، تنــاول فيهــا الكاتــب قضيــة األب لبكــي 
مــن بــاب مديــر المركــز الكاثوليكــي لإلعــام، األب عبــدو أبــو كســم، الــذي وصفــه بالعنيــف فــي »دفاعــه عــن 
قدســية الرمــوز. لــو ولــد لديانــة أخــرى، لــكان ســلفيًا، يقيــم الحــّد علــى مزحــة فــي “فايســبوك”، أو علــى فرقــة 
فنيــة، أو علــى مســرحية أو يرمــي المثلييــن مــن شــاهق. لكنــه مســيحي، ال يفتــي، بــل يمــارس دوره الصــارم فــي 
حفــظ القشــور مــن الخــدش. “إال القشــور”، شــعار يــكاد يختصــر ســيرته«. وبالــذات مــا جــاء فــي مشــاركة األب 
ــة األب  ــه مــر الكاتــب علــى قضي ــد«. ومن ــاة »الجدي ــو كســم فــي برنامــج »فوضــى« علــى شاشــة قن ــدو أب عب

لبكــي وتعامــل الكنيســة المارونيــة بشــأنها.

نشــر الموقــع عبــر قناتــه علــى موقــع »يوتيــوب«، مــادة بعنــوان: منصــور لبكــي ورجــال ديــن متهميــن باعتــداءات 
ــرز المواقــف  ــر 2021، وفيــه أب جنســية... »تابــو« المقــدس حيــن يكســر. وذلــك يــوم 12 تشــرين الثاني/نوفمب
فــي قضيــة لبكــي وموقــف الكنيســة مــن قضايــا التحــرش واالعتــداء الجنســي. وشــمل مجموعــة مــن أســماء 

رجــال ديــن فــي مختلــف البلــدان، يحاكمــون بتهــم مشــابهة أو بتهــم فســاد.

- المــادة الثانيــة: »مخــاوف مــن إبطــاء الحكــم... فرنســا تديــن لبكي باغتصــاب طفالت والكنيســة ترتبك!«، 
بتاريــخ 10 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2021، تحقيــق بقلــم مريــم ســيف الديــن التــي تفتتــح تحقيقهــا بعبــارة: “هــو 
رجــل ديــن تحميــه بكركــي، وكمــا يلجــأ السياســيون إلــى مرجعيــات دينيــة مختلفــة فــي الدولــة فتحميهــم مــن 
المحاكمــة فــي قضيــة انفجــار مرفــأ بيــروت، ال نســتغرب أن تحمــي رجــل ديــن«. يتنــاول التحقيــق سلســلة مــن 

اآلراء القانونيــة والحقوقيــة بمــا يخــص قضيــة األب لبكــي.

تاريخية التغطية:

ســبق أن نشــر الموقــع مادتيــن قبــل صــدور الحكــم علــى لبكــي، أو ضّمــَن قصــة الكاهــن فــي تقاريــر أو مقــاالت 
رأي تنــاول فيهــا قضايــا التحــرش واالعتــداءات الجنســية.

ــر العمــل الرعائــي مــن ســلطة الديــن: قضيــة منصــور لبكــي نموذجــًا، بقلــم زينــة علــوش  2021/09/20 تحري
التــي افتتحــت مقالهــا: » إعــادة الحديــث عــن جريمــة منصــور لبكــي، مــع قــرب المباشــرة فــي محاكمتــه فــي 
فرنســا، يشــكل امتحانــًا كبيــرًا لنــا فــي لبنــان فإمــا ننتصــر للضحايــا أو نســقط مجــددًا فــي وحــول الطوائــف 

والحرمــات«.

2021/09/07 المتحــرش ســامر مولــوي... حشــرة علــى كتــف غــول، بقلــم جهــاد بــزي. فــي افتتاحيــة المقــال 
يقــول الكاتــب: »مــا فعلــه طــاب وطالبــات تحــت الثامنــة عشــرة، فــي المدرســة وعلــى وســائل التواصــل 
االجتماعــي، كان درســًا فــي التربيــة الوطنيــة لقنــوه لبلــد مــا زال فيــه مــن يحمــي منصــور لبكــي المغتصــب 

المتسلســل لأطفــال ويدافــع عنــه«.

https://daraj.com/82270/
https://daraj.com/82270/
https://daraj.com/82718/
https://daraj.com/82718/
https://daraj.com/82718/
https://www.youtube.com/watch?v=2W9Pwc8_cEg
https://www.youtube.com/watch?v=2W9Pwc8_cEg
https://www.youtube.com/watch?v=2W9Pwc8_cEg
https://www.youtube.com/watch?v=2W9Pwc8_cEg
https://www.youtube.com/watch?v=2W9Pwc8_cEg
https://daraj.com/82340/
https://daraj.com/82340/
http://مخاوف من إبطاء الحكم... فرنسا تدين لبكي باغتصاب طفلات والكنيسة ترتبك!،
http://مخاوف من إبطاء الحكم... فرنسا تدين لبكي باغتصاب طفلات والكنيسة ترتبك!،
https://daraj.com/79651/
https://daraj.com/79651/
https://daraj.com/83508/
https://daraj.com/83508/
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نشــر الموقــع عبــر قناتــه علــى »يوتيــوب« ، مادتيــن تنــاول فيهــم الحكــم الصــادر علــى األب لبكــي ومــا تــاه مــن 
تــداول إعامــي، كمــا نشــر مقــااًل نصيــًا.

- المــادة األولــى: منصــور لبكــي: الكاهــن البيدوفيــل، يــوم 9 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2021، عبــر قنــاة الموقــع 
علــى »يوتيــوب«. اســتعرض فيهــا القــرار الصــادر عــن القضــاء الفرنســي وتاريخيــة القضيــة، مــع شــهادة إحــدى 

الضحايــا.

فهــا منصــور لبكــي، بقلــم ســمير ســكيني، يــوم 18  ــّي« – إذا حرَّ - المــادة الثانيــة: »دعــوا األطفــال يأتــون إَل
تشــرين الثاني/نوفمبــر 2021. تبــدأ المــادة بتحذيــر الحتوائهــا علــى تعابيــر قاســية تتعلــق باالعتــداء الجنســي، إذ 
تعيــد نشــر بعــض الشــهادات القاســية مترافقــة مــع آيــات إنجيليــة تخــص األطفــال والخطيئــة، ثــم يذهــب الكاتــب 
إلــى مواقــف المدافعيــن عــن األب لبكــي، وأيضــا يجيبهــم مســتعينًا باآليــات اإلنجيليــة، ليختــم مقالــه بـــ: » علــى 
، أعتقــد، واألرجــح أّن المســيح بــدوره يعتقــد، أّن المجدليــة لــو كانــت هنا، لكانــت هــي مــن رجمــت منصــور  كلٍّ
لبكــي بــأّول حجــر، علــى أن يتبعهــا باقــي ضحايــاه«، وذلــك ردًا علــى األب موريــس خــوري الــذي دافــع عــن األب 

لبكــي مســتخدمًا مثــل مريــم المجدليــة، ومــن كان منكــم بــا خطيئــة فليرمهــا.

- المــادة الثالثــة: إعــادة نشــر لمواجهــة الناجيــة مارليــن غانــم مــع األب عبــدو أبــو كســم، فــي برنامــج »فوضــى« 
علــى قنــاة »الجديــد«، ونشــر المقطــع الــذي عــرض تفاصيــل هــذه المواجهــة وتاريــخ أبــو كســم ومواقفــه، وبثــت 

المــادة يــوم 18 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2021.

- المــادة األولــى: بعــد إدانتــه باغتصــاب أطفــال... الحكــم علــى األب منصــور لبكــي بالســجن 15 عامــًا، نشــر 
الخبــر يــوم الثاثــاء 9 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2021. ونقــل الخبــر عــن موقــع تلفزيــون فرنســا 24. فيــه التفاصيــل 

العامــة للحكــم والخلفيــة التاريخيــة للقضيــة.

- المــادة الثانيــة: إعــادة نشــر لمقالــة الكاتبــة هيــام القصيفــي، التــي نشــرتها فــي صحيفــة األخبــار، دفاعــًا عــن 
األب لبكــي وكانــت بعنــوان: قضيــة األب لبكــي: الكنيســة وضبابيــة االتهامــات والحكــم.

- المــادة األولــى: وهــي تقريــر إخبــاري عــن صــدور الحكــم بحــق األب لبكــي، ولكنــه حمــل عنوانــا مثيــرًا: »فضيحــة 
مدويــة: رجــل ديــن لبنانــي ُمــدان فــي فرنســا بجــرم اغتصــاب أطفــال... وبيــروت ترفــض تســليمه!«. نشــر 

التقريــر يــوم 9 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2021، وتنــاول تفاصيــل الحكــم ولمحــة عــن تاريــخ القضيــة.

تاريخية التغطية:

سبق أن نشر الموقع مجموعة مواد عن األب لبكي، أو تطرق له في مواضع ذات صلة.

https://www.youtube.com/watch?v=aCktnjwgiiA
https://www.youtube.com/watch?v=aCktnjwgiiA
https://megaphone.news/دعوا-الأطفال-يأتون-إلي
https://megaphone.news/دعوا-الأطفال-يأتون-إلي
https://www.youtube.com/watch?v=888-ZKBYmpo
https://www.youtube.com/watch?v=888-ZKBYmpo
https://www.lebanonfiles.com/articles/أخبار-محليّة/بعد-إدانته-باغتصاب-أطفال-الحكم-على-ال/
https://www.lebanonfiles.com/articles/أخبار-محليّة/بعد-إدانته-باغتصاب-أطفال-الحكم-على-ال/
https://www.lebanonfiles.com/articles/باقلامهم/قضية-الأب-لبكي-الكنيسة-وضبابية-الاتها/
https://www.lebanonfiles.com/articles/باقلامهم/قضية-الأب-لبكي-الكنيسة-وضبابية-الاتها/
https://janoubia.com/2021/11/09/فضيحة-مدوية-رجل-دين-لبنان-مُدان-في-فرنس/
https://janoubia.com/2021/11/09/فضيحة-مدوية-رجل-دين-لبنان-مُدان-في-فرنس/
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2013/10/9 نقــا عــن LBCI وبيــروت أوبســرفر، نشــر الموقــع خبــرًا بعنــوان: »الفاتيــكان يديــن األب منصــور 
لبكــي بتهمــة التحــرش باألطفــال«.

2013/10/09 مــن يحاســب رجــال الديــن؟، كتبــت جنــى الحســن، مقــال رأي عــن التحــرش الجنســي بدايــة مــن 
قضيــة الكاهــن لبكــي.

2014/05/01 وكيل األب لبكي: ننتظر التبلغ رسميًا قرار تبرئته وادعينا على المتورطين بإتهامه.

2014/11/10 المونسنيور منصور لبكي يخرج عن صمته: اسامح الجميع.

نشر الموقع مقااًل يتيما بخصوص الحكم الصادر بحق األب لبكي.

- المــادة األولــى: »القضــاء الفرنســي يحكــم علــى الكاهــن اللبنانــي منصــور لبكــي بالســجن 15 عامــًا بعــد 
إدانتــه باغتصــاب أطفــال واالعتــداء عليهــم جنســيًا«، وذلــك يــوم 9 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2021، نقــا عــن 

.)AFP( موقــع تلفزيــون فرنســا 24 ووكالــة الصحافــة الفرنســية

لــم ينشــر الموقــع أي مــادة عقــب صــدور الحكــم علــى األب منصــور لبكــي، ولكنــه ســبق أن نشــر مــادة يــوم 
األحــد 9 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2014، بعنــوان »المونســنيور منصــور لبكــي يخــرج عــن صمتــه ويوضــح قضيــة 

التحــرش باألطفــال«، وكانــت نقــًا عــن الوكالــة الوطنيــة لإلعــام، بحســب إشــارة الموقــع.

https://janoubia.com/2013/10/09/الفاتيكان-يدين-الأب-منصور-لبكي-بتهمة-ا/
https://janoubia.com/2013/10/09/الفاتيكان-يدين-الأب-منصور-لبكي-بتهمة-ا/
https://janoubia.com/2013/10/09/الفاتيكان-يدين-الأب-منصور-لبكي-بتهمة-ا/
https://janoubia.com/2013/10/09/الفاتيكان-يدين-الأب-منصور-لبكي-بتهمة-ا/
https://janoubia.com/2013/10/09/من-يحاسب-رجال-الدين؟/
https://janoubia.com/2013/10/09/من-يحاسب-رجال-الدين؟/
https://janoubia.com/2014/05/01/وكيل-الاب-لبكيننتظر-التبلغ-رسميا-قرار/
https://janoubia.com/2014/05/01/وكيل-الاب-لبكيننتظر-التبلغ-رسميا-قرار/
https://janoubia.com/2014/11/10/المونسنيور-منصور-لبكي-يخرج-عن-صمته-اسا/
https://janoubia.com/2014/11/10/المونسنيور-منصور-لبكي-يخرج-عن-صمته-اسا/
https://bintjbeil.org/post/47620/القضا-الفرنسي-يحكم-على-الكاهن-اللبناني-م
https://bintjbeil.org/post/47620/القضا-الفرنسي-يحكم-على-الكاهن-اللبناني-م
https://www.lebanondebate.com/news/186906
https://www.lebanondebate.com/news/186906
https://www.lebanondebate.com/news/186906
https://www.lebanondebate.com/news/186906
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وسائل التواصل االجتماعي

اخترنــا فــي هــذا الدراســة رصــد منصــة تويتــر، وتفاعــل الجمهــور مــع نشــر وســائل اإلعــام لمقــاالت أو أخبــار 
تتعلــق بقضيــة الكاهــن منصــور لبكــي مــن يــوم االثنيــن 8 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2021، وحتــى نهايــة شــهر 

تشــرين الثاني/نوفمبــر ٢٠٢١. أظهــر الرصــد النتائــج التالــي:

LBCI حساب قناة

نشــرت القنــاة عبــر حســابها الخــاص علــى تويتــر، يــوم الثاثــاء 9 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2021 الســاعة 7:12 
صباحــًا مقــااًل بعنــوان: »القضــاء الفرنســي يحكــم غيابيــًا علــى الكاهــن اللبنانــي منصــور لبكــي بالســجن 15 عامــًا 
ــت فــي معظمهــا مهاجمــة  ــال المقــال إعجــاب 48 شــخص وردود 12 وكان ــه جنســيًا علــى أطفــال«. ن العتدائ
للكاهــن لبكــي، أعيــد تغريــد المقــال ســت مــرات، أمــا تغريــدات االقتبــاس فكانــت 11 تغريــدة، عشــرة منهــا ضــد 

الكاهــن لبكــي، وواحــدة فقــط دافعــت عنــه.

كمــا نشــرت القنــاة عبــر حســابها الخــاص علــى تويتــر، يــوم الثاثــاء 9 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2021 الســاعة 
8:28 ليــًا منشــورًا بعنــوان: »عقوبــة الســجن بحــّق الكاهــن اللبنانــي منصــور لبكــي... مــاذا فــي تفاصيــل هــذا 
الحكــم؟«، وهــو عبــارة عــن فيديــو تظهــر فيــه الصحافيــة دالل معــوض للتعليــق علــى قــرار الحكــم بحــق الكاهــن 
لبكــي. نــال المنشــور تفاعــًا أقــل مــن ســابقه، أعجــب بــه 28 شــخص فقــط، ورد واحــد يهاجــم الصحافيــة معــوض 
رافضــًا تعليقهــا بــأن الضحايــا ال يثقــون بالكنيســة المارونيــة، وطالبهــا بعــد تنــاول الكنيســة والحديــث عــن أفــراد 
ال جماعــات. أعيــد تغريــد المقــال ســت مــرات كســابقه، ولكــن مــع تغريــدة اقتبــاس واحــدة مــن حســاب خــاص.

https://twitter.com/LBCI_NEWS
https://twitter.com/LBCI_NEWS
https://twitter.com/LBCI_NEWS/status/1457954102906957825?s=20
https://twitter.com/LBCI_NEWS/status/1457954102906957825?s=20
https://twitter.com/LBCI_NEWS/status/1457954102906957825?s=20
https://twitter.com/LBCI_NEWS/status/1457954102906957825?s=20
https://twitter.com/LBCI_NEWS
https://twitter.com/LBCI_NEWS
https://twitter.com/LBCI_NEWS/status/1458154507196588034?s=20
https://twitter.com/LBCI_NEWS/status/1458154507196588034?s=20
https://twitter.com/LBCI_NEWS/status/1458154507196588034?s=20
https://twitter.com/LBCI_NEWS/status/1458154507196588034?s=20
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MTV حساب قناة

نشرت القناة عبر حسابها الخاص على تويتر، الساعة 2:50 بعد الظهر، مقااًل بعنوان »عن منصور لبكي... 
أخاقيًا وروحيًا«، نال المقال 122 إعجابًا و27 ردًا كانت في معظمها تهاجم الكاهن لبكي، إال أن بعضها 
كنت ردود تعبر عن إعجابها بالمقال فقط. أعيد تغريد المقال 20 مرة، و14 تغريدة اقتباس، بينها سبع 

تغريدات ضد الكاهن لبكي، والبقية فقط تشيد بالمقال.

حساب قناة الجديد

نشــرت القنــاة عبــر حســابها الخــاص علــى تويتــر، الســاعة 8:45 يــوم 17 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2021، افتتاحيــة 
برنامــج »فوضــى« الــذي تنــاول قضيــة الكاهــن لبكــي، وذلــك تحــت عنــوان: »اللبنانيــون والمســيحيون تحديــدًا 
منقســمون بيــن مــن يطالــب العدالــة للضحايــا ومــن يشــكك بالحكــم المدنــي الصــادر بحــق األب منصــور لبكــي«، 
ونالــت التغريــدة إعجــاب 10 أشــخاص، وثاثــة ردود بينهــا اثنــان ضــد الكاهــن لبكــي وواحــد معــه، أعيــد تغريــد 

المنشــور خمــس مــرات، ولــم تكــن هنــاك أي تغريــدات اقتبــاس.

ونشــرت القنــاة عبــر حســابها أيضــا، الســاعة التاســعة ليــا، يــوم 17 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2021، تقريــرا مصــورًا 
طويــًا تحــت عنــوان »مــن هــو الكاهــن منصــور لبكــي الــذي خــرق توصيــات الســلطة الكنســية العليــا... مــن 
يحميــه الكنيســة أم الدولــة؟« ونــال هــذا المنشــور تفاعــًا أكبــر مــن ســابقه، أعجــب بــه 16 شــخصًا ونــال تســعة 
ردود بمعظمهــا هاجمــت الكاهــن لبكــي، أعيــد تغريــد المنشــور تســع مــرات أيضــا، وثــاث مــرات تغريــدة مــع 

اقتبــاس مــن حســاب خــاص.

https://twitter.com/MTVLebanonNews/status/1458069861347827712?s=20
https://twitter.com/MTVLebanonNews/status/1458069861347827712?s=20
https://twitter.com/MTVLebanonNews
https://twitter.com/MTVLebanonNews
https://twitter.com/MTVLebanonNews/status/1458069861347827712?s=20
https://twitter.com/MTVLebanonNews/status/1458069861347827712?s=20
https://twitter.com/AlJadeed_TV
https://twitter.com/AlJadeed_TV
https://twitter.com/AlJadeed_TV/status/1461058519436779523?s=20
https://twitter.com/AlJadeed_TV/status/1461058519436779523?s=20
https://twitter.com/AlJadeed_TV/status/1461058519436779523?s=20
https://twitter.com/AlJadeed_TV/status/1461058519436779523?s=20
https://twitter.com/AlJadeed_TV/status/1461061433018437637?s=20
https://twitter.com/AlJadeed_TV/status/1461061433018437637?s=20
https://twitter.com/AlJadeed_TV/status/1461061433018437637?s=20
https://twitter.com/AlJadeed_TV/status/1461061433018437637?s=20
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كمــا نشــرت القنــاة عبــر حســابها أيضــا، الســاعة 9:10 ليــًا يــوم 17 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2021، مقطــع مــن 
برنامــج »فوضــى«، وذلــك تحــت عنــوان: »هــذا مــا قالتــه الناجيــة مارليــن غانــم مــن تعــرض الكاهــن منصــور 
لبكــي – »الحكــم المدنــي برهــان ســاطع أمــام الســلطة المارونيــة«. نــال المنشــور إعجــاب 18 شــخصًا، ورد عليــه 
خمســة أشــخاص بعضهــا هاجــم مقــدم البرنامــج جــو معلــوف، والبعــض اتخــذ موقــف الحيــاد. أعيــد تغريــد 

المنشــور عشــر مــرات، وتغريــدة اقتبــاس واحــدة كانــت ضــد الكاهــن لبكــي.

OTV حساب قناة

نشــرت القنــاة عبــر حســابها الخــاص علــى تويتــر، الســاعة 4:50 عصــرًا، مقــااًل بعنــوان: »فرنســا... محاكمــة كاهــن 
لبنانــي غيابيــًا بتهمــة »اعتــداءات جنســية«. نــال المنشــور إعجــاب ســتة أشــخاص فقــط، ولــم ينــل أي تفاعــل عــدا 

تغريــدة اقتبــاس مــن حســاب خــاص.

حساب النهار

نشــرت صحيفــة النهــار عبــر حســابها الخــاص علــى تويتــر، الســاعة السادســة مســاء يــوم 8 تشــرين الثاني/نوفمبــر 
2021، مقــااًل بعنــوان: »محاكمــة كاهــن لبنانــي غيابيــا فــي فرنســا بتهمــة اعتداءات جنســية«. ولم ينل المنشــور 

أي تفاعــل علــى اإلطــاق.

حساب األخبار

نشــرت الصحيفــة عبــر حســابها الخــاص علــى تويتــر، الســاعة 11:00 صبــاح يــوم 9 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2021، 
مقــااًل بعنــوان: »القضــاء الفرنســي يحكــم علــى األب منصــور لبكــي بالســجن بتهمــة االعتــداء الجنســي علــى 
أطفــال«، ونــال المنشــور إعجــاب 21 شــخصًا، وأعيــد تغريــده ســبع مــرات، ومرتيــن باقتبــاس من حســابين خاصين.

كمــا نشــرت الصحيفــة عبــر حســابها، الســاعة العاشــرة صباحــًا يــوم 10 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2021، مقــاال 
بعنــوان: »قضيــة األب لبكــي: الكنيســة وضبابيــة االتهامــات والحكــم«، ونــال المقــال إعجــاب 13 شــخصًا، 
وعشــرة تعليقــات جميعهــا تهاجــم الصحيفــة، كمــا أعيــد تغريــد المنشــور باقتبــاس 38 مــرة، بينهــا 21 ضــد 
الصحيفــة، واثنتيــن ضــد الكاهــن لبكــي، وخمســة تغريــدات اقتبســت الخبــر الســتخدامه فــي رد، وعشــر تغريــدات 

ــاس مــن حســابات خاصــة. اقتب
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حساب نداء الوطن

نشــرت الصحيفــة عبــر حســابها الخــاص علــى تويتــر، الســاعة 7:40 صبــاح يــوم 11 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2021، 
مقــااًل بعنــوان: »فعلــة األب لبكــي وخطيئــة الكنيســة«، نــال إعجــاب ثاثــة أشــخاص، وأعيــد تغريــده مــرة واحــدة 

فقط.

حساب موقع درج

نشــر الموقــع عبــر حســابه الخــاص علــى تويتــر، الســاعة 11:00 صبــاح يــوم 9 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2021، 
التحقيــق الموســع لموقــع BBC عربــي، الــذي أعــاد نشــره عبــر موقعــه اإللكترونــي وحســابه الخــاص تحــت 
عنــوان: »منصــور لبكــي: ســيرة كاهــن مــدان باعتــداءات جنســية امتنــع لبنــان عــن تســليمه لفرنســا«، ونــال 
منشــور درج 45 إعجابــًا وثاثــة ردود مختلفــة، فــي حيــن أعيــد تغريــد المنشــور 23 مــرة وســبع مــرات مــع تغريــد 

ــة وواحــدة علــى حســاب خــاص. ــن حيادي ــاس، أربعــة منهــا ضــد منصــور لبكــي واثنتي باقتب

ونشــر الموقــع عبــر حســابه الســاعة الرابعــة فجــرًا يــوم 21 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2021، مقــااًل بعنــوان: »لبنــان: 
مــا الــذي يلتهــم األب عبــدو أبــو كســم؟« مــع اقتبــاس مــن المقــال »قــد يكــون لبكــي مجرمــًا، لكــن ضحايــاه، 
حيــن حكيــن، كــن أكثــر إجرامــًا وعــداًء إذ خرقــن عرفــًا عتيقــًا قضــى بــأن تطمــر الضحيــة جرحهــا األبــدي بالصمــت، 
خوفــًا علــى طــاء الهيــكل، األب األول، مــن الخــدش«، ونــال المنشــور 13 إعجابــًا، وأعيــد تغريــده خمــس مــرات، 

ومــرة باقتبــاس ضــد األب لبكــي.
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حساب موقع ميغافون

نشــر الموقــع عبــر حســابه الخــاص علــى تويتــر، الســاعة 8:20 مســاء يــوم 9 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2021، فيديــو 
بعنــوان: »صــدر الحكــم بحــق األب منصــور لبكــي فــي فرنســا، لكــن لبنــان ال يــزال يخيــب أمــل ضحايــاه«، ونــال 
المنشــور 106 إعجــاب وثــاث ردود بمعظمهــا هاجمــة األب لبكــي، وأعيــد تغريــد المنشــور 34 مــرة، وخمــس 

مــرات باقتبــاس كلهــا ضــد األب لبكــي.

ونشــر الموقــع عبــر حســابه، الســاعة 5:50 مســاء يــوم 18 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2021، مقــااًل بعنــوان: »دعــوا 
األطفــال يأتــون إَلــّي«، ونــال المنشــور إعجــاب أربعــة أشــخاص، وأعيــد تغريــده مــرة واحــدة وأخــرى باقتبــاس ضــد 

األب لبكــي. 

كمــا نشــر الموقــع عبــر حســابه، الســاعة 7:30 مســاء يــوم 18 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2021، فيديــو تحــت 
عنــوان: »الناجيــة مارليــن غانــم ترفــع الصــوت ضــد تواطــؤ الســلطات الكنســية المارونيــة مــع األب منصــور 
لبكــي«، ونــال المنشــور إعجــاب 289 إعجابــًا وثمانيــة ردود متفاوتــة بيــن مدافعــة عــن األب لبكــي والمهاجمــة 
لــه، وأعيــد تغريــد المنشــور 76 مــرة و18 تغريــدة باقتبــاس بينهــا 16 تغريــدة ضــد األب لبكــي وبكركــي ومــع 

ــدة مــع األب لبكــي، وواحــدة علــى حســاب خــاص. ــم، وتغري ــة مارليــن غان الناجي
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LebanonFiles حساب موقع

نشــر الموقــع عبــر حســابه الخــاص علــى تويتــر، الســاعة 10:30 صبــاح يــوم 9 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2021، مقــااًل 
بعنــوان: »بعــد إدانتــه باغتصــاب أطفــال.. الحكــم علــى األب منصــور لبكــي بالســجن 15 عامــًا«، نــال المنشــور 

إعجــاب شــخص واحــد فقــط.

حاسب موقع بنت جبيل

نشــر الموقــع عبــر حســابه الخــاص علــى تويتــر، تغريــدة مــن غيــر رابــط، الســاعة 11:15 صبــاح يــوم 9 تشــرين 
الثاني/نوفمبــر 2021، قــال فيهــا: »القضــاء الفرنســي يحكــم علــى الكاهــن اللبنانــي منصــور لبكــي بالســجن 15 

ــًا فقــط. ــال المنشــور 14 إعجاب ــا بعــد إدانتــه باغتصــاب أطفــال واالعتــداء عليهــم جنســًيا«، ون عاًم

- لــم تنشــر حســابات موقــع جنوبيــة، و Lebanon Debate، أي منشــورات عبــر حســاباتها علــى تويتــر، رغــم 
نشــرها لمقــاالت عــن قضيــة األب لبكــي فــي مواقعهــا االلكترونيــة. أمــا قنــاة المنــار فلــم تنشــر علــى عبــر 

موقعهــا اإللكترونــي ولــذا مــن الطبيعــي أال تنشــر أي شــيء عبــر حســابها الخــاص علــى تويتــر.
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الخالصة

يتضــح ممــا ســبق تفاعــل واضــح مــن اإلعــام اللبنانــي وجمهــوره مــع قضيــة األب منصــور لبكــي، بشــكل عــام 
منــذ العــام 2014، وخاصــة بعــد صــدور الحكــم الفرنســي بحقــه، حيــث:

- ارتفعــت أعــداد المــواد الصحفيــة التــي تناولــت القضيــة بشــكل ملحــوظ خــال شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر 
2021، حيــث نشــرت هــذه المنصــات 24 مــادة صحفيــة، عبــر مواقعهــا، أعيــد نشــر معظمهــا علــى حســابات 

ــًا بحســب المحتــوى. ــا متفاوت ــر، ونالــت تفاعــًا جماهيري هــذه المنصــات علــى موقــع تويت

- ثاثــة عشــرة منصــة مــن المنصــات األربعــة عشــر المرصــودة نشــرت مــوادًا إعاميــة تتعلــق بقضيــة األب لبكي، 
إن كان خــال العــام 2021 أو قبــل ذلــك، فموقــع Lebanon Debate، نشــر مــادة وحيــدة خــال العام 2014. 

- قنــاة المنــار هــي المنصــة الوحيــدة، بيــن المؤسســات المرصــودة، لــم تنشــر أي مــادة ال قديمــًا وال حديثــًا. قــد 
يعــود ذلــك ألســباب سياســية – طائفيــة. هــذا النــأي بالنفــس الــذي مارســته قنــاة المنــار، قــد يعــود لســببيين 
األول ســبق ذكــره سياســي – طائفــي، والثانــي لكــون سياســة القنــاة التحريريــة ال تهتــم بــأي قضايــا تقــع خــارج 

نطــاق المواضيــع التــي تخــدم الخــط التحريــري والسياســي للمؤسســة.

- أمــا قنــاة LBCI، فقــد أظهــرت تفاعــًا واســعًا مــع قضيــة األب لبكــي. لــم يتوقــف عنــد حــدود التغطيــة 
اإلعاميــة لقضيتــه فحســب، إنمــا ذهبــت القنــاة لاهتمــام بتفاصيلهــا وتطوراتهــا وحتــى االهتمــام باســتثمار 
قضيتــه إعاميــًا، فلــم تفــوت مثــًا حاجتــه لتبــرع بالــدم وأعلنــت عــن هــذه الحاجــة عبــر موقعهــا. بــذات الوقــت 
تابعــت تفاصيــل محاكمتــه ومابســات االتهــام بحقــه، حاولــت فــي كل موادهــا الصحافيــة أن تتخــذ موقفــًا 
موضوعيــًا وتعطــي المســاحة ألطــراف القضيــة، حيــث تواصلــت مــع الضحايــا ورصــدت تجاربهــم، كمــا رصــدت 
رد فعــل عائلــة لبكــي وأصدقائــه، فــي تقريــر مصــور. كمــا نشــرت موادهــا عبــر حســابها الرســمي علــى تويتــر 
)Twitter(، حيــث تفاعــل جمهــور القنــاة معهــا، وكانــوا بمعظمهــم ضــد األب لبكــي، وهــذا الموقــف المســاند 
للضحايــا نجــده فــي جمهــور كل المنصــات اإلعاميــة المرصــودة، حتــى وإن كانــت المنصــة مدافعــة عــن الكاهــن 

لبكــي.

- اهتمــام قنــاة MTV لــم يختلــف عــن ســابقتها، لكنهــا ركــزت فــي البدايــات خــال أعــوام 2013 و2014، علــى 
احتمــاالت البــراءة أكثــر مــن غيرهــا مــن االحتمــاالت. ونقلــت وجهــة نظــر المقربيــن مــن الكاهــن لبكــي، ونشــرت 
مقابلــة خاصــة معــه. لــم تعمــل القنــاة علــى تنــاول وجهــة نظــر الجهــات المخالفــة لهــذا الطــرح، إال بعــد صــدور 

الحكــم الفرنســي، ليتغيــر موقفهــا وتعلــن عنــه بنشــر مقــال رأي يتنــاول القضيــة لصالــح الضحايــا.

- واقــع قنــاة الجديــد ال يختلــف عــن MTV مــن حيــث تغيــر المواقــف، فقــد ســبق لهــا نشــر تقريــر قديــم يســاند 
موقــف األب لبكــي، وخاصــة عبــر عــرض الوثائــق المســربة بطريقــة غيــر كاملــة واالكتفــاء بــكام محامــي الدفــاع 
ــر قــرار مجمــع عقيــدة اإليمــان بخصــوص القضيــة. إال أن حلقــة »فوضــى«،  عــن األب لبكــي. كمــا أغفــل التقري
التــي قدمهــا جــو معلــوف، كانــت ناريــة ولصالــح الضحايــا، مســتندة بقــوة علــى حكــم القضــاء الفرنســي بالقضيــة، 

والــذي ُقــدم علــى أنــه نهايــة الخــاف بقضيــة األب لبكــي. 

- أشــار معلــوف خــال تقديمــه للحلقــة بأنهــم، ال نعــرف هــل كان يقصــد قنــاة الجديــد أم فريــق إعــداده، 
يتابعــون هــذه القضيــة منــذ العــام 2013، وقابلــوا الضحايــا، ولكــن المنشــور عبــر قنــاة المحطــة علــى يوتيــوب 
وعبــر موقعهــا الرســمي يظهــر تفاعــًا مســانداً لــأب لبكــي فــي تقريــر نشــر عــام 2014، بعنــوان: »هــل تبــرئ 

الرســائل اإللكترونيــة األب منصــور لبكــي«. 

https://www.lbcgroup.tv/news/d/latest-news/376464/المونسنيور-منصور-لبكي-بحاجة-ماسة-الى-6-وحدات-دم-وب/ar
https://www.lbcgroup.tv/news/d/latest-news/376464/المونسنيور-منصور-لبكي-بحاجة-ماسة-الى-6-وحدات-دم-وب/ar
https://www.youtube.com/watch?v=rLvuoduL1fw
https://www.youtube.com/watch?v=rLvuoduL1fw
https://www.youtube.com/watch?v=116zogL6eAk
https://www.youtube.com/watch?v=116zogL6eAk
https://www.youtube.com/watch?v=116zogL6eAk
https://www.youtube.com/watch?v=116zogL6eAk
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هــذه اإلشــارة بينــت بشــكل جلــي أن متابعــة قضيــة الكاهــن منصــور لبكــي تخضــع لموقــف الصحافــي أو 
اإلعامــي العامــل عليهــا، ال سياســية المحطــة التلفزيونيــة أو الصحيفــة أو الموقــع اإللكترونــي، باســتثناء قنــاة 
ــد القضيــة بشــكل موّســع،  ــاة الجدي ــاول اإلعامــي جــو معلــوف فــي برنامــج »فوضــى« علــى قن ــار. إذ تن المن
مســتعينًا بتقاريــر نشــرت ســابقًا علــى قنــاة LBCI، عمــل عليهــا مــع زميلتــه دالل معــوض، التــي ذكــرت ذات 

ــة الكاهــن لبكــي. ــر والتحقيقــات التــي تمــت بوقــت ســابق حــول قضي التقاري

- قنــاة OTV، مــن حيــث تنــاول الخبــر بعــد صــدور الحكــم كانــت تمامــًا كصحيفــة النهــار، ناقلــة لخبــر بــدء المحاكمــة 
ال الحكــم، إال أن النهــار كانــت واضحــة فــي تاريخيــة تغطيتهــا بمواقفهــا المســاندة والمدافعــة عــن الكاهــن 

لبكــي.

- الموقــف الدفاعــي عــن الكاهــن لبكــي تبنتــه صحيفــة األخبــار بمقــال رأي بعنــوان: »قضيــة األب لبكــي: 
الكنيســة وضبابيــة االتهامــات والحكــم«، ونــال تفاعــًا ســلبياً مــن جمهــور موقــع تويتــر، حيــث هاجــم معظمهــم 

الكاتبــة والمقــال والصحيفــة.

- باالنتقــال إلــى المواقــع اإللكترونيــة، فقــد أظهــر موقعــا درج وميغافــون تفاعــًا واســعًا مــع قضيــة الكاهــن 
لبكــي، حيــث اســتخدم األول القضيــة فــي أكثــر مــن ســياق إعامــي وتحقيقــي اســتقصائي بشــكل واضــح لصالــح 
الضحايــا. فــي حيــن شــن موقــع ميغافــون هجومــًا عنيفــًا علــى الكاهــن لبكــي ومــن يدافــع عنــه. هــذا التفاعــل 
مــن هذيــن الموقعيــن نــال أيضــًا صــدى واســعًا مــن التفاعــل الجماهيــري علــى تويتــر، وجميعهــم كانــوا مــع 

الضحايــا وضــد الكاهــن لبكــي.

- حــاالت الدفــاع الفرديــة النــادرة مــن المغرديــن، عــن الكاهــن لبكــي، اســتخدم أصحابهــا الكنيســة المارونيــة 
ــداء بكونهــا »تصــرف فــردي« ال ظاهــرة تصيــب  ــة التحــرش واالعت كســتار لدفاعهــم عــن لبكــي أو لحصــر حادث

الكنيســة.

- تظهــر تغطيــة قضيــة الكاهــن منصــور لبكــي، غيــاب السياســات التحريريــة الواضحــة لــدى معظــم المنصــات 
اإلعاميــة بمــا يخــص القضايــا الدينيــة. تتبــع التغطيــة موقــف الصحافــي العامــل علــى الملــف، وفــي حــاالت 
نــادرة تتبــع سياســية تحريــر المنصــة العامــة، مثــال درج وميغافــون، اللــذان يحــاوالن تمثيــل صــوت الشــارع 
اللبنانــي الشــاب الــذي يمكــن القــول بأنــه شــارع غاضــب نتيجــة الظــروف السياســية واالقتصاديــة واألمنيــة 

التــي تعــم البــاد منــذ ســنوات.

- واقــع الصحــف الورقيــة، كمؤسســات، يظهــر بعــدًا  عــن الجمهــور الــذي أكــد حضــوره الناقــد والرافــض للتضليــل 
والتدليــس. لــم يتفاعــل المغردونــوال حتــى باإلعجــاب مــع خبــر صحيفــة النهــار، بخصــوص األب لبكــي، فــي حيــن 

أظهــروا تفاعــًا واســعًا مــع تقاريــر ميغافــون المصــورة.

https://twitter.com/AlakhbarNews/status/1458358775157440517?s=20
https://twitter.com/AlakhbarNews/status/1458358775157440517?s=20
https://twitter.com/AlakhbarNews/status/1458358775157440517?s=20
https://twitter.com/AlakhbarNews/status/1458358775157440517?s=20
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Introduction
On November 8, 2021, a French court sentenced Lebanese priest Mansour Labaky to 15 years 
in prison in absentia. Labaky’s name has been added to the list of registered sex offenders. The 
court also announced that the arrest warrant issued against him in 2016 shall remain in force.

The priest was charged with rape and sexual assault of three underage girls during his time 
running an orphanage, between 1990 and 1998, in the French town of Douvres-la-Délivrande. 
Back in 2012, he was also convicted by the Vatican’s Congregation for the Doctrine of the 
Faith after he was found guilty of sexually assaulting the three minors. The verdict was upheld 
on appeal in 2013.

On November 8, 2021, Labaky was convicted for the first time before a criminal court in France. 
According to Solange Doumic, the plaintiffs’ lawyer, the case includes the testimonies of about 
40 French and Lebanese-French women, including three plaintiffs whose complaints were not 
time-barred.

Doumic states that the first allegations against Labaky date back to 1975. The latest can be 
traced back to 2005. The current trial only took into account the allegations made on French 
soil, though many similar allegations emanated from Lebanon. Doumic has been working on the 
Mansour Labaky case since 2013, when a French woman filed a complaint in a court in Caen. The 
complaint stated that a Lebanese priest had raped her when she was 13.

At the church level, complaints had been continually submitted to the Episcopal authorities in 
France since 2011, before being referred to the Vatican for examination. According to the text 
of the judgment issued in 2012, Labaky admitted to assaulting three out of the 17 claimants. 
However, Labaky strongly denied the remaining assaults of which he was accused, claiming that 
some of his actions stemmed from a certain innocent affection which was mistakenly interpreted 
as sexual in nature.

The Vatican’s Congregation text states that, given his age, Labaky is “condemned to a life of 
prayer and penance, far from any minor, deprived of his ecclesiastical office and banned from 
celebrating the Mass. He is also prohibited from providing any spiritual guidance, participating in 
public events, speaking to the media, or even being in contact with the victims.”

Background: Who Is Mansour Labaky?

Mansour Labaky was born in 1940, in the town of Baabdat, located in Lebanon’s Metn district. He 
was ordained priest in the Maronite Church in 1966 where he held various positions and renewed 
the liturgical heritage through his hymns. Following the Damour massacre, which Labaky 
witnessed in 1976, he founded a number of orphanages in Lebanon and France. In 1990, he 
created the Lo Tedhal association which translates to ‘do not fear’ in Syriac. He moved to France, 
where he founded the “Notre-Dame – Enfants du Liban” orphanage in Normandy’s Douvres-
la-Délivrande, which closed in 1998. In 2005, he founded Beit Maryam in the French town of 
Lourdes for all Lebanese who wish to visit the Sanctuary of Our Lady of Lourdes, one of the 
most prominent Catholic pilgrimage sites in France and around the world. In 2013, the Vatican’s 
Congregation for the Doctrine of the Faith found him guilty of sexual assault and, in 2016, an 
international arrest warrant was issued against the priest. However, the Lebanese State refused 
to extradite him to France. Towards the end of 2021, Father Labaky was sentenced to 15 years in 
prison in absentia before a French criminal court on charges of assaulting minors.

31



32

Methodology
This study aims to analyse the media coverage of Labaky’s case, in particular from Monday, 
November 8, 2021 – date of the court’s verdict – to the end of the same month. It is based on 
the content of 14 Lebanese media platforms, including television stations, newspapers, and 
websites, as well as the public’s reaction to their coverage on social media, particularly Twitter. 
Five TV stations were monitored: LBCI, Al-Manar, Al-Jadeed, MTV, and OTV. Furthermore, three 
newspapers (An-Nahar, Al-Akhbar, and Nida’ Al-Watan) and six online media outlets (Daraj, 
Megaphone, Janoubia, Bint Jbeil, Lebanon Debate, and Lebanon Files) were also monitored.

The report identified 50 written or filmed news items that were published on the official platforms 
of the abovementioned TV channels, newspapers, and websites, including 32 written articles, 14 
videos, and four news items combining text and video. These items include what was published 
after the verdict, but also content they had previously published starting in 2013.

The news items are divided as follows: ten on LBCI, six on MTV, three on Al-Jadeed, one on 
OTV, and none on Al-Manar. As for newspapers, An-Nahar published six articles and Al-Akhbar 
published five. Nida’ Al-Watan published a single article. Online media outlets Daraj, Janoubia, 
and Megaphone published six, five, and three articles, respectively. Furthermore, Lebanon Files 
published two articles, whereas Bint Jbeil and Lebanon Debate published one article each.

These news pieces were published at different time periods between 2013 and 2021. In 2021, the 
number of news items reached a record of 24. 
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Findings and Conclusions
- There has been clear interaction with the case of Father Mansour Labaky from the Lebanese 
media and its audience since 2014, but particularly after he was sentenced to prison by the 
French court. 

- The number of news items tackling the case increased significantly during the month of 
November 2021, as the media, included in the study, published 24 news items, through their 
websites, most of which were republished on the Twitter accounts of the platforms and received 
uneven public interaction depending on the content.

- Thirteen out of the 14 platforms monitored published media materials related to the case of 
Father Labaky, whether during or prior the year 2021. Lebanon Debate published a solitary 
article in 2014.

- Al-Manar is the only platform that has not published any material – neither old nor new. This 
may be due to political and sectarian motives, since the channel is considered Hezbollah’s 
mouthpiece and did not comment on the case of Father Mansour Labaky at all. The channel’s 
editorial policy generally pays little attention to issues that fall outside the scope of its direct 
political and sectarian constituency.

- LBCI showed extensive interaction with the case of Father Labaky. It not only covered the case, 
but also paid attention to the details and developments. LBCI even reported on his personal issues 
in the media. For example, it shared his need for a blood donation via their website. At the same 
time, LBCI followed up on the details of his trial and the facts surrounding the accusation. Across 
the articles and reports published, LBCI attempted to maintain an objective position and allow 
sufficient space for different parties. The channel got in touch with the victims and monitored 
their experiences, as well as the reaction of Labaky’s family and friends in a video report. LBCI 
also posted news related to Labaky’s case on the channel’s Twitter account, where audiences 
interacted with the news with the majority condemning Labaky for his actions. This support 
for victims among the public is found across all the monitored media platforms, regardless of 
whether the platform is a defender of Father Labaky.

- MTV focused more, in the early stages of the judiciary process – during the years 2013 and 
2014 – on the possible innocence of Labaky. It also focused on conveying the opinions of those 
close to Father Labaky and even published an exclusive interview with him. The channel did not 
address the point of view of the victims and opposing parties, until the French court rendered its 
decision. This is when the channel changed its stance and published an opinion article with the 
victims in mind.

- Al-Jadeed’s position is not different from that of MTV in terms of the change in attitudes. It had 
previously published an old report supporting Father Labaky, especially by providing incomplete 
leaked documents with only the testimony of Father Labaky’s defence lawyer. The report also 
omitted the decision of the Congregation for the Doctrine of the Faith regarding the issue. 
However, journalist Joe Maalouf’s “Fawda” episode was quite intense, in favour of the victims, 
and strongly based on the French court’s decision.

While presenting the episode, Maalouf said: “we” – whether it is the channel or the show’s crew 
is unclear – have been closely following this case since 2013 and have met the victims. However, 
the publications on the station’s YouTube channel and on its official website show support to 
Father Labaky, particularly in a 2014 report: Do email messages acquit Father Mansour Labaky? 
This clearly indicates that the interest in the case is subject to the position of the journalist or 
media professional working on it, not the policy of the television station, newspaper or website, 
with the exception of Al-Manar. Through his show “Fawda”, broadcasted on Al-Jadeed, Joe 
Maalouf dealt with the issue extensively, using reports previously aired on LBCI, and which he 
had worked on or those of his then-colleague Dalal Mawad, who was among the first to conduct 
investigations and report on the case.
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- In dealing with the news after the verdict was issued, the OTV coverage was the same as               
An-Nahar newspaper. It covered the beginning of the trial, not the verdict. However, An-Nahar 
clearly showed its support toward Father Labaky.

- Al-Akhbar newspaper outright defended Labaky in an opinion article entitled The Case of 
Father Labaky: The Church and the Uncertainty of Accusations and Judgment, which sparked a 
negative reaction from the Twitter audience. Most of them attacked the writer, the article, and 
the newspaper.

- As for the websites, Daraj and Megaphone interacted widely with the case. Daraj tackled the 
case in more than one report clearly in favour of the victims. Meanwhile, Megaphone vehemently 
attacked Father Labaky and those defending him. This position of the two websites was met with 
similar public interaction on Twitter – most users supported the victims against Father Labaky.

- In rare individual cases, tweeters rejected the generalisation of Labaky’s conduct on the entire 
Maronite Church, or qualified the harassment and assault as an “individual act” and not as a 
phenomenon affecting the Church.

- The media coverage of Labaky’s case highlights the absence of clear religion-related editorial 
policies within the majority of media platforms. The coverage depends on the position of the 
journalist working on the file and, in rare cases, on the editorial policy of the platform. The 
latter was mainly the case for Daraj and Megaphone, two platforms that are aligned with the               
youth-driven protest movement born in reaction to the prevailing political, economic, and security 
conditions in the country.

- Traditional Lebanese print publications are plainly out of touch with the public. On this occasion, 
the Lebanese public displayed critical reflection, thereby rejecting misinformation. Tweeters 
did not interact positively with the news published by An-Nahar and Al-Akhbar’s newspapers 
regarding Father Labaky, while they interacted widely with the Megaphone video report. 
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