
جماعات المثلیات والمثلیین ومزدوجي المیل الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة والجماعات المعنیة بمنع العنف المسلح 
 تطالب بتجرید األسلحة من مناصري الكراھیة واإلرھاب في أعقاب اعتداء أورالندو

 
المذبحة في أعقاب یواصل فیھ قادة حكومة الوالیات المتحدة مداوالتھم بشأن إجراءات منع العنف المسلح في الوقت الذي 

في مدینة أورالندو في ‘ بلس’ اللیلي ملھىالالمدفوعة بالرھاب من المثلیین التي وقعت في عطلة نھایة األسبوع الماضي في 
تتكاتف مع المناصرین  وجي المیل الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیةجماعات المثلیات والمثلیین ومزدوالیة فلوریدا، فإن 
بوضع ضوابط أكثر حزماً من أجل منع وصول األسلحة إلى أیدي أفراد یشكلون  للمطالبةبمنع العنف المسلح والنشطاء المعنیین 
 خطراً على الناس.

 
لوالیات المتحدة، وھي تسلط الضوء ل التاریخ الحدیثي تعد مأساة أورالندو بأنھا أشد حاالت إطالق الرصاص الجماعي فتكاً ف

ال سیما من ینتمون منھم إلى  ،ضعف جماعات المثلیات والمثلیین ومزدوجي المیل الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیةمدى على 
 .أمام العنف المدفوع بالكراھیة أقلیات الملونین،

 
في السنوات األخیرة، إذ ازدادت جرائم القتل التي استھدفت المثلیات والمثلیین  شدیداً  تصاعداً  العنف المدفوع بالكراھیة لقد شھد

ف ، وذلك وفقاً لدراسة أصدرھا في ھذا األسبوع التحال2015و  2014في المائة في الوالیات المتحدة بین عامي  20عدل مب
تي حدثت في العام الماضي ھم من المثلیات في المائة من ضحایا ھذه الجرائم ال 62وكان  .الوطني للبرامج المناھضة للعنف

 والمثلیین المنتمین إلى أقلیات الملونین.
 

أن ھذا العنف غالباً تدلنا اإلحصائیات التي یجریھا مكتب التحقیقات االتحادي بشأن الجرائم المدفوعة بالكراھیة، وعاماً بعد عام، 
لدین، والتوجھ الجنسي. ووفقاً لمعھد ویلیامز، فإن الرجال ما یستھدف االشخاص بناء على سمات شخصیة ترتبط بالعرق، وا

غون عن تعرضھم لجرائم العنف المدفوع بالكراھیة بمعدل أعلى من أي مجموعة أخرى من الضحایا، وغالباً ما المثلیین یبلّ 
 تكون ھذه الجرائم أكثر عنفاً وكثیراً ما تؤدي إلى إدخال الضحایا إلى المستشفیات.

 
للعنف المدفوع  التعرضلخطر أكثر من غیرھم ومع ذلك، ال یمكننا أن نتجاھل بأن مغایري الھویة الجنسانیة یتعرضون 

بالكراھیة بسبب ھویتھم الجنسانیة، كما یصبح ھذا الواقع أشد وطأة على الذین یُستھدفون منھم بسبب انتمائھم العرقي أو اإلثني 
 ضدجمیع جرائم القتل المرتبطة بالكراھیة العنیفة ة. إن أربعة وخمسین في المائة من أو الطبقي أو وضعھم من حیث المواطن

من المنتمیات ، استھدفت نساء مغایرات للھویة الجنسانیة المثلیات والمثلیین ومزدوجي المیل الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة
 رامج المناھضة للعنفالتحالف الوطني للب ألقلیات الملونین، حسب الدراسة التي أصدرھا

 
ندرك أیضاً أن ھذا وندرك الحاجة إلى التصدي إلى التعّصب الذي یدفع أعمال العنف التي تستھدف المثلیین والمثلیات،  نحن

 .ناریةلحة العنف یصبح أشد فتكاً عندما یُرتكب بأس
 

الذي یستھدف المثلیات والمثلیین  المدفوع بالكراھیة، بما في ذلك العنف یجب على أي حل یُطرح للتصدي لمشكلة العنف
المتعصبون من  یحصلأن یتصدى أیضاً للسھولة المثیرة للقلق التي  ،ومزدوجي المیل الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة

اب جرائم مدفوعة بالكراھیة شراء فعلى سبیل المثال، بوسع األشخاص المدانین بارتك على مثل ھذه األسلحة الفتاكة. خاللھا
 وامتالك أسلحة ناریة بصفة قانونیة وفقاً للقانون الساري. وھذا األمر غیر مقبول بتاتاً.

 
جرائم القتل قد دفع األمریكیین إلى درجة  ھذا العدد منوكلما حدثت مذبحة جدیدة، وآخرھا مذبحة أورالندو، یحدونا األمل بأن 

قوانین عن الوغاضي عن الكراھیة التي یؤججھا األفراد الذین یسعون إلى بث التفرقة في البلد؛ التما عادوا یطیقون معھا 
العدد الكبیر من ضحایا جرائم عن ؛ والتي تتیح تسلیح األفراد الذین یحملون الكراھیة في قلوبھمواألسلحة الضعیفة الخاصة ب

من كافة الخلفیات ع أنحاء البلد، وھذه الجرائم تؤثر على الناس یومیا في جمی القتی 90القتل المسلحة والذین یتجاوز عددھم 
 والتوجھات الجنسیة والھویات الجنسانیة.

 
التي استُخدمت في ‘ سیغ ساور إم سي أكس’سلحة الھجومیة بطریقة قانونیة في والیة فلوریدا، من قبیل بندقیة یمكن شراء األ

طالما تمت  –ومن دون الخضوع لفحص التحقق من السوابق اإلجرامیة ، التي حدثت في یوم األحد ‘بلس’مذبحة النادي اللیلي 
 عملیة الشراء من بائع غیر مرّخص.



 
لقد اتخذت ثماني عشرة والیة خطوات إلغالق "الثغرة القانونیة للبائعین غیر المرخصین" التي تمثل خطراً كبیراً. ولكن بوسع 

قیة، بما فیھا فلوریدا، أن یشتري سالحاً من بائع غیر مرخص ودون الخضوع لفحص التحقق من أي شخص في الوالیات البا
 السوابق اإلجرامیة، ودون اإلجابة عن أیة تساؤالت.

 
أن یشتروا أسلحة  ماؤھم على قوائم مراقبة اإلرھابوبموجب القانون االتحادي األمریكي الحالي، بوسع األشخاص المدرجة أس

شخص  2,000ھذه الثغرة القانونیة أكثر من  ، استغل2004". ومنذ عام لإلرھاب الثغرة القانونیة" ھذه مستغلین بصفة قانونیة،
صور نمطیة على مجتمعات محلیة  فرض لتدقیق ھذه تنطوي على إمكانیةإال أننا ندرك أیضاً أن آلیة ا یُشتبھ بتأییدھم لإلرھاب.

قیة أو دینیة أو األصل القومي وغیر ذلك من السمات، سواء أكانت حقیقة أم استناداً إلى سمات عر واالرتیاب بھا معینة
 متصّورة.

 
ویحقق فیھا مكتب التحقیقات  2009جریمة أورالندو ھي سادس مذبحة تحدث في الوالیات المتحدة منذ كانون الثاني/ینایر إن 

ضعفاً  25القتل باستخدام األسلحة بمعدل یفوق  ویتعرض األمریكیون الحتمال 1االتحادي بوصفھا عمالً من أعمال اإلرھاب.
 مقارنة مع غیرھم من مواطني البلدان المتقدمة النمو.

 
قانون برادلي لمنع العنف باستخدام ’بموجب  1994لتحقق من السوابق اإلجرامیة في عام لفحص اتأسس النظام االتحادي لقد 

. ولكن في متاجر األسلحة المرخصة سالحبیع محظور لل عملیة ملیون 2.6أكثر من  ، وقد نجح ھذا النظام في إیقاف‘المسدسات
أي فحص للتحقق  إجراء تجري دون في جمیع أنحاء الوالیات المتحدة في المائة من مبیعات األسلحة 40التقدیرات إلى أن  تشیر

 من السوابق اإلجرامیة، وذلك من خالل البیع في معارض األسلحة وعبر شبكة اإلنترنت.
 

في وضع سبل حمایة أقوى ضد العنف المسلح على المستوى الوطني، وذلك من  یشرعنناشد الكونغرس األمریكي أن نحن 
 ما یلي: سن قوانین لتحقیق خالل

منع المشتبھ بممارستھم لإلرھاب واألشخاص المدانین بارتكاب جرائم مدفوعة بالكراھیة، من شراء أسلحة بصفة  .1
 قانونیة.

فحص التحقق من السوابق اإلجرامیة على جمیع مبیعات األسلحة، بما فیھا التي تجري عبر اإلنترنت  تطبیقضمان  .2
 .وفي معارض األسلحة

 
 

 ،الموقعون
AIDS Alabama 

Americans for Responsible Solutions  
The Arcus Foundation 

Athlete Ally 
Auburn Theological Seminary 

Believe Out Loud 
The Brady Campaign to Prevent Gun Violence United with The Million Mom March 

Campaign To Unload 
Congregation Beit Simchat Torah 

The David Bohnett Foundation 
Equality Alabama 

Equality Federation 
Equality Florida 
Equality Illinois 

Equality New Mexico 

)؛ وفي تشارلیستون في والیة 2012)؛ وفي أوك كریك في والیة ویسكانسون (2009االعتداءات السابقة حدثت في فورت ھود في والیة تكساس ( 1
 ).2015)؛ وفي سان بیرنادینو في والیة كالیفورنیا (2015)؛ وفي تشاتونوغا في والیة تینیسي (2015نا (ساوث كاروالی

                                                 



Equality North Carolina 
Equality Pennsylvania 

Everytown for Gun Safety 
Fair Wisconsin 

Faith in America 
Family Equality Council 

Freedom to Work 
Gay Men’s Health Crisis 

GLAAD 
GLBTQ Legal Advocates & Defenders 

GLMA: Health Professionals Advancing LGBT Equality  
GLSEN 

GroundSpark/The Respect for All Project 
GSA Network - Genders & Sexualities Alliance Network 

International Imperial Court System 
Lambda Legal 

LPAC 
National Black Justice Coalition 

National Center for Lesbian Rights 
National Center for Transgender Equality 

National Gay & Lesbian Chamber of Commerce  
National LGBTQ Task Force 

NMAC: National Minority AIDS Council 
National Religious Leadership Roundtable 

New York City Anti-Violence Project 
Open and Affirming Coalition of the United Church of Christ 

Out & Equal Workplace Advocates 
OutServe-SLDN 

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

Stonewall National Museum & Archives 
Transgender Legal Defense & Education Fund 

The Trevor Project  
United Church of Christ Justice and Witness Ministries 

Women’s Alliance for Theology, Ethics and Ritual (WATER) 
 
 )hashtagsالمستخدم في الحملة ( لوسما

DisarmHate# 
WeAreOrlando# 


