#مــــا_اختلفنــاش

نحو مجتمع يرفض العنف ويحترم االختالف
كيف أتعامل مع حملة "ما_اختلفناش"؟
ومتحولي
الجنس��ية،
وثنائيي الميول
والم ْث ّليين،
ّ
الم ْث ّلياتِ ،
تبتغي حملة "ما_اختلفناش" تس��ليط الضوء على تجارب ِ
ّ
ّ
جنس��ية وجندريّ ة مختلفة في فلسطين ،وفتح نقاش
توجهات
النوع
االجتماعي ،والمتس��ائلين ،وأشخاص يعيشون ّ
ّ
ّ
َ
التركيز على أشكال ومستويات العنف
مجتمعي واسع حولها .اختارت الحملة -وهي األولى من نوعها في فلسطين-
ّ
ّ
ً
الـمرافق الحيا ّتية ،والتي تصقل تجاربنا ُ
أن
تأثيرا
وهويّ اتنا وتؤثر فينا
عميقا .ال ّ
شك ّ
ً
المختلفة التي تواجهنا في شتّ ى َ
االفتراضي وخارجه-
الجو العنيف الذي قد ينتج عنها في العالم
سيما
التعامل
ّ
المجتمعي مع الحملة ومضامينها -وال ّ
ّ
ّ
الفعلي .قد
تعرضنا فيها للعنف
قد يثير لدينا الكثير من المش��اعر واألفكار المرتبطة بواقعنا
الحالي ،وبمواقف كنّا قد ّ
ّ
ّ
ً
ٌ
مش��اعر مختلفة كالخوف
س��لبية في دوائرنا القريبة،
تعليقات مؤذية على صفحة الفيس��بوك ،أو مواقف
تثي��ر فين��ا
َ
ّ
أي تعليق أو
والعج��ز واإلحب��اط والغضب والرغبة في اله��روب أو في المواجه��ة واالنتقام .في هذه الحالة ،يصب��ح ّ
وموجه إلينا على نحو شخصي ومباشر ،وكيف لنا ألاّ نراه بهذا الشكل! ّ
ّ
كل هذه المشاعر
يتعلق بنا
حديث عنيف كأ ّنه
َّ
ٍ
ّ
شرعية ،وأل ّنها قد تصعّ ب علينا َمهَ ّمة التعامل السليم والمفيد معها ،رأينا نحن -طاقم وناشطي القوس-
واألفكار هي
ّ
ّ
تتضمن بعض النصائح المتعلق��ة بالتعامل مع ردود الفعل حول
الـمجدي كتابة هذه الورقة التجهيزيّ ��ة التي
أ ّن��ه م��ن ُ
ّ
وجماعية من شأنها أن تفتح كذلك
ش��خصية
الحملة ومش��اعرنا الناتجة عنها ،وكذلك دعوة للنظر إلى الحملة كفرصة
ّ
ّ
تهمنا:
إيجابية وبنّاءة مع دوائرنا
نقاشات
االجتماعية التي ّ
ّ
ّ

التعامل مع ردود الفعل
ً
ً
َّ
وتمهلوا في اختيار طرائق تعاملكم؛
االجتماعي ،ال تتسرّ عوا،
عنيفا في وسائل التواصل
تعليقا
•عندما تقرأون
ّ
ّ
التروي سيتيح لنا فهم المقوالت
شخصية...
متنوعة ومتوافرة :التجاهل؛ الردّ ؛ توثيق المشاعر؛ كتابة رسالة
فهي
ّ
ّ
ّ
المستفزة وفقدان
ودوافعها والهدف منها ،والتفكير في الردّ المالئم ،وسيمنعنا من االنجرار إلى الشتائم واأللفاظ
ِ
ش��رعية
أن التجاهل وس��يلة تعامل
الس��يطرة عل��ى الموق��ف والنقاش الذي من الممك��ن تحويله إلى بنّاء .تذكّر ّ
ّ
التهرب .اختَ ْر /اختاري أماكن محدَّ دة تريد/ين الردّ عليها وال تس��تنفد/ي طاقاتك
متاح��ة ومتَّ َبعة وهي ال تعن��ي
ُّ
لاّ
ّ
في الردّ على ّ
واألهم هو أ تقضي كل وقتك في قراءة الردود على وسائل التواصل
كل التعقيبات والمنشورات.
ّ
بخط اإلصغاء في الق��وس ،وابحث/ي عن الردود
االجتماع��ي .ب��دلاً من ذلك ،تحدّ ث/ي م��ع أصدقائك ،ا ّتصل/ي ّ
ّ
اإليجابية والدوائر الداعمة.
ّ
المثليين/ات
ش��خصية عن ميولك��م أو معتقداتكم ومواقفك��م تجاه موض��وع
•عندم��ا ُتطرَ ح عليكم أس��ئلة
ّ
ّ
ّ
عملت ش��ير لهذا الڤيديو
مثلية؟ ليش
والمتحولي��ن/ات :إنتي يعني بتدعمي
ِ
لي؟ حابّة تكوني ّ
ّ
المثليين؟ أنت ِم ْث ّ
ّ
َ
ّ
بالذات؟ وعندما يُ طرح الموضوع على واتس��آپ العائلة أو األصدقاء ،تذكروا أنكم غير مرغمين على اإلجابة عن
ً
مهتمة اآلن؟ شو رأيك إنت؟ يمكنك اقتباس جمل
إنت
شخصي حالاً أو
أمر
الحقا؛ باإلمكان اإلجابة بسؤال :ليش ِ
ّ
ّ
ّ
نحمل
مالئم��ة من الحملة "إنه اإلش��ي مش مقب��ول"؛ ويمكنك تأجيل الحديث عن الموضوع .ف��ي أحيان كثيرةّ ،
ّ
ونتوقع أ ّنها س��تؤدّ ي بالضرورة إلى مواجهة وانكشاف قد ال نرغب فيهما.
مما ينبغي،
األس��ئلة
الموجهة إلينا أكثر ّ
َّ
ُّ
وأن أس��ئلتهم قد تكون ناجمة عن توتر أو
أن األهل واألقارب ال يرغب -في الغالب -في س��ماع الحقيقةّ ،
تذكّر/ي ّ
خوف.

واقعية وال تحملها ً
بتاتا ،ونبدأ
•تحجي��م الموقف -في أحيان كثيرة نحمّ ل الموقف /التعليقات /األس��ئلة أمورً ا غي��ر
ّ
عقالني��ة ومتّ زنة ،وإعطاء الموقف حجمه
أن رؤية األمور بطريقة
في بناء س��يناريوهات
س��يئة ومؤذية لنا .تذكّر/ي ّ
ّ
ّ
ّ
س��يخفف التو ّتر
تخيل أهوال ومصائب ،ستس��اعدك على التفكير بالخيارات الممكنة؛ وهذا
إلى
المعقول دون االنجرار
ُّ
والمخاوف.
• ّ
ً
ً
اإليجابي َة.
الحملة
جوانب
الس��لبيات وهذا يمنعنا من أن نرى
أحيانا نميل إلى التركيز علىإيجابية
ردودا
توقعوا
ِ
ّ
ّ
ّ
َ
َّ
كونوا مس��تعدّ ين/ات كذلك ّ
المتوقعة ً
االجتماعية
أيضا من ِق َبل أش��خاص من دوائرنا
اإليجابية وغير
لتلق��ي المواقف
ّ
ّ
ومن خارجها .على سبيل المثال ،قد يصارحنا شخص قريب بميوله ْ
شخصية أخرى ،أو قد يع ّبر شخص
المث ّلية وبأمور
ّ
القوة والتفاؤل.
اإليجابية التي حصلت وتحصل معنا
آخر عن دعمه لنا وللحملة .تذكَّروا المواقف
واستمدّ وا منها ّ
ِ
ّ
شخصية مع أحد المقرَّ بين لنا سواء من العائلة
•المبادرة -يمكننا أن نكون نحن المبادرين في فتح نقاش أو محادثة
ّ
وفعلي ِلما س��وف تقوله /تقولينه ،وهذا سيسهم في خلق أجواء ِحوار سليمة
نفس��ي
أو األصدقاء .في المبادرة تجهيز
ّ
ّ
ومفيدة.

الحملة كفرصة
أن هدف الحملة هو
•فرص
ش��خصية :إلى جانب العنف الذي قد تثيره الحملة والمش��اعر التي قد تنجم عنها ،تذكّروا ّ
ّ
شخصية للتحدُّ ث مع
الجنسية والجندريّ ة ،وأ ّنه في وسع الحملة فتح فرص
المجتمعي حول التعدّ ديّ ة
تشجيع النقاش
ّ
ّ
ّ
َ
ّ
هامة
ومباش��رة -قد تكون
أصدق��اء وأفراد العائلة ربّما قمنا بتأجيلها إلى حين .هذه الحملة ِ -لما فيها من ظهور
محطة ّ
ومبدئية.
عامة
المقربين -سواء أكان ذاك حول أمور
وأرضية مالئمة للبدء في التحدُّ ث مع
ّ
شخصية أم حول أمور ّ
ّ
ّ
ّ

متنوعة ومتفاوتةّ :
ّ
الخاص وقدرات��ه وامتيازاته وأولويّ اته وكذلك إدراكه المختلف لتجاربه
لكل منّا عالمه
•إس��هامات
ّ
نحو واضح /
ّ
الجنسية والجندريّ ة وموقعها في حياته .لذلك قد تتفاوت قدرتنا ورغبتنا في االشتراك في الحملة على ٍ
ّ
َأ
علنية �م من خلف الكواليس-
مباشر ،وهذا أمر
شرعي ومفهوم .كل إسهام في الترويج للحملة ومضامينها -سواء أكانت ّ
ّ
شخصية؛ معنويّ ة؛
علنية؛
مهم .بإمكاننا دعم الحملة بدرجات وأشكال وأماكن
ّ
هو إس��هام ّ
ّ
متنوعة ومختلفة :مشاركات ّ
تفاعلية -على الفيسبوك أو اإليميل أو الواتس أپ...
ّ
ّ
نحو مختلف َو ً
فقا
االجتماعية
ل��كل منّا دوائره
•اخت��اروا مَ ن يهمّ كم التأثير عليهم:
ّ
ّ
الخاصة ،ونحن نتعام��ل معها على ٍ
االجتماعي .هذه الدوائر المختلفة
وألهم ّيتها لنا :العائلة؛ األصدقاء؛ الزمالء في العمل والدراسة والنشاط
لمعايير مختلفة
ّ
ّ
ومن في مقدوركم التأثير عليهم َو ً
فقا
(أو أج��زاء منه��ا) قد تتعامل مع الحملة بطرق مختلفة .لذا ،اختاروا َم��ن ّ
يهمكم َ
َّ
المفضلة
الرئيس��ية أو
لجاهزيّ تكم وجاهزيّ تهم للخوض في نقاش��ات ذات صلة .هنالك من يرى العائلة باعتبارها الجهة
ّ
ّ
لط��رح ه��ذه المضامين أمامه��ا ،وهنالك من ّ
تفضل دوائر رفاقها ف��ي األطر المختلفة لهذا الغرض .ل��كل منّا أولويّ اته/ا،
تهمنا في هذه المرحلة .ال تهدري طاقاتك في نقاشات دون جدوى .إذا تمكّنت
نحدد من هي المجموعة التي ّ
وعلينا أن ّ
ّ
األهم .مجتمعنا
النفس��ية هي
وصحتك
أن طاقاتك
من التأثير في ش��خص واحد ،فذاك إنجاز ال يُ س��تهان به ،وتذكر/ي ّ
ّ
ّ
ّ
المتنوعة على الحملة.
ليس كتلة واحدة متناسقة في اآلراء واألفكار؛ وهذا سينعكس في ردود الفعل
ّ
وسع معرفتك بشأن الحملة ومضامينهاwww.alqaws.org/7amleh :
ِّ
ّ
تواصل مع "الخط إصغاء ومعلومات"wwwa.alkhat.org :
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