
 

 

 

 

 

 

 

 

 

اورالندو حادثة حول مساحات مؤسسة بيان  

 االمرٌكٌة فلورٌدا بوالٌة ندواورال مدٌنة العارم الغضب و الحزن من موجة سادت 3122 ٌونٌو 23 الموافك االحد ٌوم فً

 01 بمتل" متٌن عمر" ٌدعى الدٌانة مسلم أفغانٌة أصول من أمٌركً مسلح لام حٌث,  إنسانٌة غٌر بشعة جرٌمة بسبب

 األمٌركً التارٌخ فً األعنف و األسوأ هذه النار إطالق حادثة تعد و ، للمثلٌٌن لٌلً نادي فً آخرٌن 04 إصابة و شخصا  

 .المعاصر

 لكل و الضحاٌا احباء و ألهل التعازي نرسل و الجرٌمة هذه ندٌن اذ الجندرٌة و الجنسٌة للتعددٌة مساحات مؤسسة فً اننا

 من التضامن و,  المتواصل النضال بأهمٌة اصواتنا نرفع ان ٌفوتنا ال العالم انحاء جمٌع فً الجندرٌة و الجنسٌة األللٌات

 هذه ان نؤكد و العالم انحاء جمٌع فً االجتماعً النوع ات/متغٌري و الجنسً المٌل ات/ثنائً و ات/ المثلٌٌن حموق اجل

 بسٌاق المحٌطة األخرى الجوانب اغفال عدم مع للضحاٌا الجنسٌة التوجهات و المٌول أساسها كراهٌة جرٌمة هً الجرٌمة



 التمٌٌز و االضطهاد و المانون جببمو السالح علً الحصول سهولة بسبب أمرٌكا فً العنف حوادث انتشار مثل الحادث

الخ....أمرٌكا فً العرلٌة األللٌات ضد . 

 خالل من( السودان و مصر)  النٌل وادي منطمة فً الجندرٌة و الجنسٌة األللٌات اجل من تعمل كمؤسسة مساحات ان

 و الوجدانً الرفاه و النفسً األمان مسألة علً العمل بالضرورة تشمل التً و المتكامل و الشامل األمان مماربة استخدام

 احد أٌضا هو كما مجتمعنا افراد من ات/للكثٌرٌن الهوٌة مكونات كأحد الدٌن فً نري فأننا الكوٌري المجتمع ألفراد الروحً

 وجه علً اإلسالمً الدٌن و عموما للدٌن التملٌدي الخطاب و التصورات بسبب منهم للكثٌر النفسٌة الصراعات أسباب

 كونه عن ناهٌن مثلٌا و العموم فً متدٌنا ٌكون ان لإلنسان ٌمكن ال انه تري بالضرورة التً و مجتمعاتنا فً الخصوص

 الثناء علٌه ٌستحك بطولً عمل هو لألرواح ازهاق من متٌن عمر به لام ما فً تري التً و التصورات نفس هً و مسلما

 فً بأنفسنا ننأي مساحات فً أننا.آخر دٌن اي او االسالمً الدٌن مصدرها كان اذا النظر غض االخروي التمدٌر و الدنٌوي

 و االله باسم للممع الرسمً الممثل باعتباره لإلسالم المعادي الخطاب تبنً ثنائٌة مأزق فً االنزالق عن المحلً سٌالنا

 فً نري ذلن عن عوضا و المحبة و للتسامح دٌن باعتباره اإلسالم ذات عن المدافع الخطاب تبنً او ممدسة الهٌة بمباركة

السٌاسٌة او الثمافٌة او االجتماعٌة او االلتصادٌة او الدٌنٌة سواء المختلفة تماطعاتها المضاٌا جمٌع . 

 اإلسالم رهاب ضد النضال ان و,  وأوروبا أمٌركا مثل العالم مناطك من كثٌر فً والع المسلمٌن تجاه العنصرٌة ان نفهم أننا

 انتهاكات أي او الجنسً التحول و المثلٌة رهاب ضد نضالنا مثل مثله السٌاق هذا فً مشروع نضال هو المسلمٌن و

 و العدالة اجل من النضال أهمٌة فً االخر فً لتصب البعض بعضها مع كلها تتماطع اخري سٌاسٌة او التصادٌة,  اجتماعٌة

 العنصرٌة النعرات خطابات وراء أٌضا االنزالق عدم أهمٌة نغفل ال هذا لولنا مع و, العالم فً مكان أي فً اإلنسانٌة الكرامة

 تجبرنا و اإلسالم امة الً -التارٌخً السٌاق او الثمافة او الجغرافٌة باب من لو و حتً- انتماءنا و هوٌتنا من تعلً التً و

 ما بشكل تتماطع الجرٌمة هذه بتنفٌذ لام الذي الماتل هوٌة ان لكون فمط االنتماء هذا من بالخجل المبطن االعتذار علً بالتالً

 مع التصالح ٌودون الذٌن المحلً سٌالنا فً ات/المسلمٌن ات/ الكوٌرٌٌن كل من نطلب اننا.  الدٌنٌة بعضنا بانتماءات بأخر او

 ٌنتمد و االختالف و بالتنوع ٌحتفً الذي التمدمً اإلسالم خطاب ٌتبنوا ان الجنسٌة ن/مٌولهم و ن/هوٌاتهم و ن/تدٌنهم

 اخراج اختاروا الذٌن ات/الكوٌرٌٌن نطالب و الجنسٌة المثلٌة حرمة عن تصوراتهم فٌها بما التملٌدٌة اإلسالمٌٌن تصورات



 العائلة هذه من افراد ضد الكراهٌة و للعنف كحادثة تداعٌاتها ضوء فً الحادثة هذه بشجب ٌكتفوا ان المعادلة من الدٌن

المسلمٌن و لإلسالم معادي كراهٌة خطاب فً االنزالق دون الكبٌرة الكوٌرٌة . 

 منها ٌعانً التً السٌاسٌة الشٌزوفرٌنٌا مدي بٌنت انها اال األول الممام فً إنسانٌة كارثة كونها من بالرغم و الحادثة هذه ان

 اإلمارات، لطر، السعودٌّة، مصر، من كال سارعت اذ, المنطمة فً التملٌدي الدٌنً الخطاب راعٌة حكوماتنا خطاب

 تنأي ال التً الحكومات ذات هً و منها اإلسالم وبرأت إرهابا   سمتها و أورالندو جرٌمة الدانة جمٌعها والكوٌت البحرٌن،

 لعبة و الدٌبلوماسٌة ان تري لكنها و الحاالت بعض فً اعدامهم و السجون فً بهم الزج و تعذٌبهم و المثلٌٌن اعتمال عن

 و الجنسٌة األللٌات اضطهاد و بالعنف وثٌما ارتباطا مرتبطة الحادثة هذه كون عن البصر غض علٌها تفرض المصالح

كله العالم فً الجندرٌة . 

 و العالمً النضال ساحة الً المحلٌة النضالٌة بأجنداتنا الدفع و للضغط مساحة السٌاسٌة الشٌزوفرٌنا هذه فً ان نري اننا

 لجذب المتحدة باألمم مستمل لخبٌر تعٌٌن هنان ٌكون ان بأهمٌة المطالبة الراهن الولت فً أولوٌاتها لائمة علً ٌكون لد التً

العالم انحاء جمٌع فً الجندرٌة  والهوٌة الجنسٌة المٌول أساس على اإلنسان حموق النتهاكات االهتمام من مزٌد . 

 

الجنسً التحول و المثلٌة رهاب ضد معا... الكراهٌة جرائم ضد معا....العنف ضد معا  ! 
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