
نصغي ألبنائنا ومشاعرهم وندرك أن 
عالقتنا األرسية أهم من كالم الناس

 العنف المجتمعي تجاه أشخاص
يعيشون تجارب جنسّية وجندرّية مختلفة

أين؟ من؟

ل املنظومات واملؤسسات الكبرية جزًءا من هذه 
ّ

تشك
طة، القضاء، اإلعالم، 

ّ
الحالة عىل املستوى الكبري؛ الش

جهاز التعلمي.

مسـاحات  مختلـف  يف  العنـف  يحـدث  أن  ميكـن 
الشـخص؛ ابتداًء من األكرث خاّص وحمميّية )املزنل، 
املسـاحات   

ّ
حـى العـالج(،  غرفـة  الّصـف،  غرفـة 

املدرسـة(. الحـارة،  )الشـارع،  العاّمـة  والفضـاءات 

خص للعنف يف مختلف فرتات حياته، 
ّ

قد يتعّرض الش
من  األشخاص  جميع  ومن  الكرب،   

ّ
حى الطفولة  من 

م، صديق، قريب يف العائلة، 
ّ
 األقرب به؛ معل

ّ
حوله حى

زميل عمل.

 ما هي أشكال
هذا العنف؟

عنف مبارش وواضح يمتثل إما بالعنف اللفظي أو اإليذاء 
ملس  فضح،  ابزتاز،  تهديد،  نكات،  شمت،  )استهزاء،  الجسدي 
جسدي، اعتداء جنيس، الخ(، ويأخذ رشعيته من الشكل اآلخر 

للعنف.

يمكن أن نمّيز بين شكلين من 
العنف المبني على التوّجهات 

الجنسّية والجندرّية

املثلّيني  لشيطنة  إّما  تهدف  وخرافات  صور منطّية 
عّية عن وجودهم وتجربتهم. 

ّ
وتغريبهم، أو لزنع الش

)غري موجودين، ليسوا من مجمتعنا، مهوسني بالجنس، 
مرض نفيس، ينقلون األمراض، عمالء لالستعمار، الخ(

كل، اللباس، 
ّ

يرتفع العنف املجمتعي يف حالة وجود تعبري جندري مختلف وغري منطي؛ سواء من ناحية الش
اَرس بسبب التعابري الجندرية؛ لربطها املغلوط مع 

ُ
الّصوت، أو لغة الجسد. أغلب حاالت العنف العلين ت

طي" بعض 
ّ

امليول الجنسية أو الهوية الجندرية أو السلوك الجنيس. قد يعّرض التعبري الجندري "غري الن
املتحولني واملتحّوالت،  "الرجولّيات"،  النساء  الرجال "األنثوّيني"،  العنف أكرث من غريها، مثل  الفئات إىل 

وتحديًدا الظاهرات كمتحّوالت منهّن.

www . a l q a w s . o r gi n f o@a l q aw s . o r g

العنف 
والتعبير 
الجندري

ما هو دوري؟ 

وال  اإلعالم  يف  للعنف  أتصدى 
أساهم يف تعزيز األفكار النطّية

أفحص مواقفي الشخصية واملهنية 
وتأثريها عىل األفراد املتوجهني يل

آمنة  مدرسّية  بيئة  خلق  عىل  أعمل 
للجميع وأقف ضد العنف بشكل واضح 

التهميش واإلقصاء واألذى الذي يتعّرض له المثلّيين/ات ومزدوجي الميول الجنسّية والمتحّولين/ات وأشخاص يعيشون 
تجارب جنسّية وجندرّية مختلفة، أو أي سلوكّيات وتوّجهات جنسّية وجندرّية ُتَصنَّف على أّنها خارج "المقبول" أو "المعياري" 

اجتماعًيا. يتراوح هذا العنف من ذلك المستمّر اليومي والمبّطن إلى العنف الّظاهر والفّج.

http://www.alqaws.org
http://info@alqaws.org
https://twitter.com/AlQaws
https://www.facebook.com/AlQawsorg
https://www.youtube.com/channel/UCSgW6DQnYIB9dylhJ0DwpuA

