
 

 :فوفصلا دیحوتل ةوعد 

نحن المنظمات الموقعة أدناه، والتي تعمل في الخطوط األمامیة للحركة العالمیة للمثلیات والمثلیین ومزدوجي المیل 
من جراء االعتداء الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة والمتسائلین، نعرب عن حزننا الكبیر على القتلى والجرحى 

على الملھى اللیلي في مدینة أورالندو في والیة فلوریدا. لقد فقد القتلى أرواحھم، في حین ستتغیر حیاة الجرحى على 
مدى عمرھم بسبب ھذا االعتداء العنیف والمدمر الذي استھدف المثلیات والمثلیین ومزدوجي المیل الجنسي 

. ونحن نشعر باألسى لجمیع العائالت واألصدقاء الذین تأثروا من جراء ھذا ومغایري الھویة الجنسانیة والمتسائلین
 االعتداء الفظیع، ونحن نعلم أن حیاتھم لن تعود أبداً إلى وضعھا المعتاد.

لقد حدثت ھذه المأساة الوطنیة على خلفیة موجة تجتاح ھذا البلد من التشریعات المناھضة للمثلیات والمثلیین  
الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة والمتسائلین، ویجب علینا أال ننسى أن ھذا الوقت ھو وقت ومزدوجي المیل 

بأن نعمل على توحید صفوفنا واالستجابة على نحو منّظم.  والمستائینللحزن والِحداد. أننا مدینون للضحایا 
التصدي لمد العنف الذي یستھدف  وسیتعین علینا استجماع العزم عبر الخطوط الوطنیة والعرقیة والسیاسیة من أجل

وسیكون الستجابتنا لھذا االعتداء الفظیع،   المثلیات والمثلیین ومزدوجي المیل الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة.
والذي ارتكبھ فرد واحد، تأثیر عمیق على المجتمعات المحلیة للمسلمین في ھذا البلد وفي جمیع أنحاء العالم. ونحن 

الجوانب لیس بوسعنا أن نسمح بأن تصبح المشاعر المعادیة للمسلمین ھي نقطة التركیز، إذ أن ذلك كحركة متعددة 
یشتت االنتباه عن القضیة األكبر المتمثلة في وباء العنف الذي یواجھھ في ھذا البلد المثلیون والمثلیات ومزدوجو 

 تمع المحلي المسلم.للمج فیھم المنتمینالمیل الجنسي ومغایرو الھویة الجنسانیة، بمن 

إن العداء والعنف ضد المثلیات والمثلیین ومزدوجي المیل الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة والمتسائلین لیس أمراً  
شخصاً من  32قُتل  1973جدیداً على جماعاتنا، فھذا العنف والعداء ھو جزء من تاریخنا ومن واقعنا. ففي عام 

في مدینة نیوأورلینز. وبعد مرور أكثر من أربعین عاماً على ھذا الحریق، ‘ رز الونجأبستی’جماعاتنا في حریق حانة 
ما زال العنف الذي یستھدف المثلیات والمثلیین أمراً شائعاً. وكانت الجرائم المدفوعة بالتحیز القائم على التوجھ 

ھا مكتب التحقیقات االتحادي في عام الجنسي والھویة الجنسانیة ھي ثاني أكبر مجموعة من جرائم الكراھیة التي وثق
في المائة). وأودت جرائم القتل والعنف التي تستھدف مغایري الھویة الجنسانیة على مستوى  20(أكثر من  2015

ضحیة خالل السنوات التسع الماضیة. كما أن جرائم التحّیز ضد المھاجرین في  2000العالم إلى وقوع أكثر من 
ینھم عدد كبیر من المثلیات والمثلیین ومزدوجي المیل الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة، الوالیات المتحدة، ومن ب

 تصاعدت خالل العقد الماضي مع تزاید الخطاب المناھض للمھاجرین.

أما بالنسبة ألعضاء جماعاتنا ممن یحملون ھویات مھمشة متعددة، ینطوي تأثیر ھذا العنف والتمییز على تبعات  
والتي أثرت على  –لّت ھذه الھویات المتعددة ومضامینھا في كل مستوى من مستویات مأساة أورالندو أشد. وقد تج

نحو غیر متناسب على المنتمین للجماعات األمریكیة الالتینیة بین ظھرانینا. ھذا إضافة إلى التبعات المتعلقة بكراھیة 
ت والمثلیین ومزدوجي المیل الجنسي ومغایري األجانب التي تھدد األفراد المسلمین من بین جماعات المثلیا

حالة  24)، أوردت التقاریر عن NCAVPالجنسانیة والمتسائلین. ووفقاً للتحالف الوطني للبرامج المناھضة للعنف (
في المائة من الضحایا ھم من المثلیات والمثلین  62، وكان 2015قتل من جراء العنف المدفوع بالكراھیة في عام 

في المائة من  67قلیات الملونین. وشّكل مغایرو الھویة الجنسانیة وغیر المتقیدین بالتنمیطات الجنسانیة المنتمین أل
ضحایا جرائم القتل ھذه، ومعظمھم من نساء مغایرات للھویة الجنسانیة من المنتمیات ألقلیات الملونین. وقد تواصل 

، إذ بلغ عدد 2016یدین بالتنمیطات الجنسانیة خالل عام العنف الذي یستھدف مغایري الھویة الجنسانیة وغیر المتق
ضحیة خالل ھذا العام لغایة اآلن. وتظھر األبحاث التي أجراھا التحالف الوطني  13ضحایا جرائم القتل الفردیة 

للبرامج المناھضة للعنف حول حاالت العنف المدفوع بالكراھیة أن المثلیات والمثلیین ومزدوجي المیل الجنسي 
غایري الھویة الجنسانیة یتعرضون للعنف لیس فقط على ید أشخاص غرباء، وأنما أیضاً في محیطھم الیومي من وم

قبل أصحاب العمل وزمالء العمل وأصحاب البیوت التي یستأجرونھا والجیران. إن اعتداء أورالندو ھو ببساطة 
 حالة متطرفة من العنف الذي تواجھھ جماعاتنا بصفة یومیة.



نا من جماعات المثلیات والمثلیین ومزدوجي المیل الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وقد عشنا خالل أزمة وبوصف 
فیروس نقص المناعة المكتسبة (اإلیدز)، فإننا نعلم تماماً كیف یبدو األمر عندما ُیفرض علینا أن نصبح كبش فداء 

التضامن والتعاطف والتعاون من جمیع األطراف وعندما نتعرض للعزل في وسط أزمة تتطلب بدالً من ذلك حشد 
الكراھیة والعنف بكل  معاً لرفضالمعنیة. نحن نناشد جمیع المنتمین إلى حركتنا وجمیع الذین یؤیدوننا أن یتكاتفوا 

حاالتھ وأشكالھ المتبّدلة. لنقف معاً صفاً واحداً وبالتنوع الذي یعكسھ مجتمع المثلیات والمثلیین ومزدوجي المیل 
 الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة والمتسائلین، والذي یضم العدید من األدیان واأللوان والجنسیات والخلفیات.

 
 

Arcus Foundation 
Believe Out Loud 

BiNet USA 
Bisexual Resource Center 

Center for Black Equity, Inc. 
CenterLink: The Community of LGBT Centers 

The Consortium of Higher Education LGBT Resource Professionals 
The Council for Global Equality 

Courage Campaign 
Equality Federation 

Family Equality Council 
Freedom for All Americans 

Freedom to Work 
GLBTQ Legal Advocates & Defenders (GLAD) 

Gay Men’s Health Crisis 
The Gill Foundation 

GLAAD 
GLMA: Health Professionals Advancing LGBT Equality 

GLSEN 
Genders & Sexualities Alliance Network 

The Harvey Milk Foundation 
Human Rights Campaign 

interACT: Advocates for Intersex Youth 
The Johnson Family Foundation 

Lambda Legal 
MAP 

Marriage Equality USA 
Muslim Alliance for Sexual and Gender Diversity 

National Coalition of Anti-Violence Programs 
National Gay & Lesbian Chamber of Commerce 

National Black Justice Coalition 
National Center for Lesbian Rights 

National Center for Transgender Equality 
National Council of La Raza 
National LGBTQ Task Force 

National Minority Aids Council (NMAC) 
National Queer Asian Pacific Islander Alliance 



The New York City Anti-Violence Project 
Out & Equal Workplace Advocates 

OutRight Action International 
The Palette Fund 
PFLAG National 

Pride at Work 
Services & Advocacy for GLBT Elders (SAGE) 

Southerners on New Ground (SONG) 
SpeakOUT Boston 

The T*Circle Collective 
Tarab NYC 

Transgender Education Network of Texas 
Trans People of Color Coalition 

Transgender Law Center 
The Trevor Project 

The Williams Institute 
 


