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 لديكمن أسئلة عن اجلندر، اجلنسانّية، أو الصحة اجلنسية واإلنجابّية؟

تواصلوا مع خّطنا الساخن للجنسانية

+ 961 76 680 620 
hotline@theaproject.org

من 5 إىل 11 مساًء يومّيا
يمكنكمن أيًضا تصّفح األسئلة الشائعة املتعّلقة بالصحة

واحلقوق اجلنسية واإلنجابية عىل موقعنا! 
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ــة ال تبــى الربــح  مــرشوع األلــف هــو منظمــة غــري حكومّي

مقّرهــا يف بــريوت، وتعمــل عىل قضايا اجلنســانّية والصحة 

واحلقــوق اجلنســية واإلنجابّيــة. نحــن نتصــّور مجتمًعا حيث 

اجلنســانّية والصّحــة النفســّية للنســاء املمتثــات والعابرات 

يــن، واألشــخاص غــري املطابقات/يــن للنــوع  والرجــال العابر

بهــا،  االعتنــاء  يتــم  بــل  ُتســتخدم ضّدنــا،  ال  اإلجتمــايع، 

واحرامهــا، واالعــراف بهــا يف تنّوعاتهــا. مــن التعبــري عــن 

اجلنــدر والتفضيــات والرغبــة اجلنســّية، إىل رفض الزواج أو 

قبولــه، وإنجــاب األطفــال مــن عدمــه – والقائمــة طويلــة! 

- نحــن نعلــم أّن اجلنســانية والعدالــة اإلنجابيــة معركتــان 

أساســّيتان يف اســتعادة الســيطرة عــىل أجســادنا ووكالتنــا 

ير الرحلة  السياســّية، ونعتقــد أّن لــكل شــخص احلــق يف تقر

الــي يمــّر بهــا جســده/ا ضمــن مســاحة داعمــة، خالية من 

عن م�رشوع الأِلف
األذى، وقائمــة عــىل الــرايض. نحــن نهــدف إىل التقــدم 

ّيــة – يف خطــاب ســيايس  – مــن خــال املمارســة والنظر

وايجــاد  والنفســية،  اإلنجابيــة  و  اجلنســية  الصحــة  حــول 

بدائــل تتصــّدى جلميــع املناهــج التقييديــة واالخزتالّيــة تجــاه 

أجســاد النســاء واألشــخاص ذوي اجلنــدر أو اجلنــس غــري 

النمطــّي يف لبنــان.

 هذه الن�رشة
يــر الســنوي عــن اخلط الســاخن للجنســانّية ملرشوع  هــذه النــرشة يه التقر

يعنا األساســّية يف مرشوع األلف،  األلف. ُيعترب اخلط الســاخن أحد مشــار

أنــئ بهــدف مناقشــة اجلنــس، اجلنــدر، العالقــات، والصحــة اجلنســية 

واإلنجابيــة، بشــكل أســايس مــع النســاء املمتثــالت للجنــدر والعابــرات، 

هــذا  يف  النمطــّي.  غــري  اجلنــدر  ذوي  واألشــخاص  يــن،  العابر الرجــال 

يــر، نلقــي نظــرة عــىل بيانــات اخلــط الســاخن: مــن يّتّصــل، ألجــل أّيــة  التقر

ــة  ــا اخلــط الســاخن عــن الصحــة النفســية واإلنجابّي مواضيــع، مــاذا يخربن

بشــكل أوســع، ومراجعــة عمــل اخلــط الســاخن. مــع قّلــة بيانــات الصحــة 

يــر صــورة شــاملة  اجلنســية واإلنجابيــة يف لبنــان، نأمــل أن يقــّدم هــذا التقر

مقطعّيــة عمــا يعــاين منــه النــاس، وأن يســّد بعــض الفجوات يف الكتابات 

واملؤّلفــات العلميــة. 

يكهــا، واملنــارصة مــن خالهلــا؛  ال تــرتدد/ي يف اســتخدام هــذه البيانــات، َتحر

هدفنــا هــو مشــاركة هــذه املعرفــة مــع اجلميــع، واألهــم، إرجــاع البيانــات 

إىل املتصالت/يــن بنــا.
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عن اخلّط ال�ضاخن للجن�ضانّية
األلــف يف ترشيــن  ملــرشوع  التابــع  للجنســانّية  الســاخن  اخلــط  تأّســس 

الثــاين 2016، وهــو يقــّدم اإلرشــاد، الدعــم، املعلومــات واإلحــاالت للنســاء 

يــن واألشــخاص ذوي  املمتثــالت للجنــدر، النســاء العابــرات، الرجــال العابر

اجلنــدر غــري النمطــّي حــول األمــور املتعّلقــة بالصحــة اإلنجابّيــة واجلنســية. 

أشــخاص  إىل  للتحــّدث  للنــاس  منفــًذا  الســاخن  اخلــط  أيًضــا  يوّفــر 

ــدة، وال يقّدمــون  ــن، يملكــن معلومــاٍت جّي ــن، مهتمات/ي متفهمات/ي

النصائــح غــري املرغــوب فيهــا، أو يشــّخصون، وال يعّلبــون تجــارب الشــخص 

اللّينــة أو الواســعة أو يصّنفوهــا تحــت خانــات معّينــة. عــىل العكــس، 

يــن/ات  فاخلــط الســاخن مبــيّ عــىل إيماننــا أّن النســاء واألفــراد العابر

يــن/ات أو ال – غالًبــا  وغــري املطابقــن للنــوع االجتمــايع – إن كانــوا كوير

ــة  ــة ومركّب مــا يحصلــن عــىل معلومــات خاضعــة ومصبوغــة باألخالقوّي

ــا حــول أجســادنا وأســاليب حياتنــا وصّحتنــا، وأّننــا نســتحق أفضل  اجتماعيًّ

مــن ذلــك. نعلــم أّن الســياق الســيايس االجتمــايع، الثقــايف، واالقتصادي 

ية،  ســوف يفرض التميزي اجلندريّ واجلنســايّن، التميزي حســب الفئة العمر

العنرصيــة، والطبقّيــة، وتعييــب اإلعاقــة، مؤّثــًرا عــىل تجاربنا مع اجلنســانية 

واجلنــدر، والعالقــات والصحــة اجلنســية واإلنجابيــة.

يــٍب مــع عاملــن/ات يف املهن الطبّية،  تتلّقــى مرشــدات اخلــط الســاخن تدر

باحثات/يــن، علمــاء اجتمــاع، ونشــطاء يف املجــاالت االجتماعيــة، الطبيــة، 

النفسية، والسياسية للصحة اإلنجابّية واجلنسّية. نحن ال نشري إىل أنفسنا 

كأطبــاء وطبيبــات أو اختصاصيــن/ات يف علــم اجلنــس، لذلك، فيما نقّدم 

املعلومــات املحّدثــة حــول العديــد مــن املســائل واإلجــراءات الطبّيــة، نحــن 

ال نشــّخص احلــاالت الطبّيــة، بــل نقــّدم إحــاالت إىل مقّدمــي/ات الرعايــة 

يــن  الصحّيــة عنــد احلاجــة. هدفنــا الرئيــيسّ هــو دعــم العابــرات والعابر

للنــوع االجتمــايع  والنســاء املمتثــالت واألشــخاص غــري املطابقــن/ات 

عــرب إتاحــة املعلومــات، تحقيــق الوصــول للخدمــات، والتواجــد كرفــاق، 

فيســرتجعن/ون مواقعهمــن يف مقّدمــة النقــاش حــول سياســات اجلســد 

ويكونــون اخلــرباء األســاس حــول أجســادهمن وحياتهمــن. 

 للإجابة عن بع�ض الأ�ضئلة التي قد
تراودكمن عن اخلط ال�ضاخن

ملاذا خط ساخن؟

بســهولة،  إليــه  الوصــول  يمكــن  مجــايّن،  الســاخن  اخلــط  ألن 
يضمــن اخلصوصيــة، وخــايل مــن األحــكام املســبقة! لســتمن 
بحاجــة ملوعــد، يمكــن أن تكونــوا يف أيّ مــكان، وبإمكانكمــن حّت 

)Emailأو ال WhatsAppال  SMSمراســلتنا )عــرب ال

عّما تردنا االّتصاالت؟

يمكننا احلديث عن العديد من املواضيع، منها:

يــة • العبــور )جنيس/جنــدري( •   احلميميــة • الصحــة • العذر
األمومــة • البلــوغ • العالقــات • اإلعاقــة • امليــول الالجنســاين • 
ــاع الــذايت • التعييــب بســبب شــكل و/أو حجــم  العنــف • االمت
احلمــل  منــع  • وســائل  املنقولــة جنســيًّا  االلتهابــات   • اجلســد 
الطارئــة • عالجــات تأكيــد اجلنــدر • املتعــة اجلنســية • احلمــل غــري 
ــة •  ــه • التعايــش مــع فــريوس نقــص املناعــة البرشي املخطــط ل
التوجهــات اجلنســية • الســالمة واألمــان • أســاليب منــع احلمــل 

ّيــة • • اهلوّيــات اجلندر
...
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www.soundcloud.com/faslehpodcast

www.soundcloud.com/faslehpodcast

من سيجيب عىل اهلاتف؟
 

يــن  العابر الرجــال  العابــرات،  و  املمتثــالت  النســاء  نـــدرب 
واألشــخاص ذوي جنــدر غــري نمطــّي مـــن خلفيـــات علميـّــة 
مختلفــــة ليصبحــــن مرشــــدات للخــــط الســاخن للجنسـانية. 
يتـّم تعيينهـن بعـد اخلضـوع ألسابيع من التدريب املكّثف ثّم 
التقييــــم حســــب معلوماتهمــن، إنفتاحهـــمن، مقاربتهمــن 
ــا يخضــع  ــع. فيمــ ــك املواضيـ ــع تلـ ــل مـ ــمن بالتعامـ وراحتهـ
يــــب ذاتــــه، يمكــــن ّ لبعضهــــّن أن يمتلكــــن  اجلميــع للتدر
معلومــــات إضافيــــة حول موضــــوع معيــــن لديهــــن شــغفا 
تجاهــه، يتعلــق باجلســد أو اجلنــدر أو العالقــات أو سياســات 

اجلنســانية.
يـــد حـــول املرشـــدات، اللغـــات التــــي   يمكنكـــمن معرفـــة املز
وأوقـــات  بهــــا،  يهتممــــن  التــــي  املوضوعــــات  يتكّلمنهــــا، 
يــارة: موقعنــا < اخلــط الســاخن  مناوباتهـــن مـــن خـــالل ز

 > الســاخن  اخلــط  عــن   > اجلنســانية  حــول 
جدول اخلط الساخن 

من يستطيع االتصال؟

مرّحــٌب باجلميــع، وندعــو خصيًصــاً نســاء ممتثــالت اجلنــدر، 
غــري  جنــدر  ذوي  وأشــخاص  يــن  عابر رجــال  عابــرات،  نســاء 
نمطّي  النظر عن العمر، اجلنســّية، امليول اجلنيس، أو اخللفّية 

االقتصادّية-االجتماعّيــة. 

إىل جانــب اخلــط الســاخن، هــل يوجــد مصــادر 
أخــرى للمعلومــات أو الدعــم؟

بــن احلــن واآلخــر، نســتضيف مجموعــات تضامــن. تأخــذ 
طابــع النقاشــات احلميمــة واخلاصــة، حيــث يمكــن ملّتصــالت/
يــن يتشــاركن األســئلة والرصاعــات نفســها االجتمــاع للتحليــل 
واســتيعاب ودعــم بعضهمــن البعــض. يقــال لنــا أيًضــا أّن 
مدّونتنا الصوتّية، بودكاست فاصلة، تبدو كمجموعة أصدقاء 

ــرن بصــوٍت عــاٍل حــول مواضيــع ظريفــة. تفّقدوهــا! يفكّ
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عــىل االحتفــاظ باملحادثــة لغــرض متابعــة املحادثة يف نوبة العمل 
بيانــات  الالحقــة. ال تســتطيع املرشــدات الوصــول إىل قاعــدة 
مكاملــات اخلــط الســاخن؛ يتــّم منــح الوصــول فقــط للموظفــات 
اللــوايت يحتجــن البيانــات ألغــراض متعّلقة بجوانب مختلفة من 
عملنــا - اإلرشاف عــىل املرشــدات وتقييمهــن، وفهــم القضايــا 
امللحــة حــت نتمكــن مــن التعامــل معهــا، تقييــم مــدى وصــول 

يــر. اخلــط الســاخن وأوجــه القصــور فيــه، وإنتــاج هــذا التقر

الف�ضول

من باب

نحن ل ن�ضاأل

اقروؤوين: بياناتكمن وتوثيقنا
عندمــا نســأل املّتصالت/يــن عــن بعــض املعلومــات الشــخصّية، 
يــة، مكان الســكن، الوضع االجتمايع  أكانــت العمــر، اهلوّيــة اجلندر
أو اجلنســية، فهــذه املعلومــات تبقــى رسّيــة ومجهولــة االســم، 
ويمكن للمّتصلن/ات االمتناع عن مشاركتها معنا. نسأل عنها 
ألّنهــا تســمح لنــا بتعميــق فهمنــا لتأثــري املعايــري واهليــاكل املختلفــة 
عــىل األشــخاص بســياقاتهمن املتنّوعــة. مــن خــالل هــذا الفهــم، 
بإمكاننــا تحديــد األنظمــة والرتكيبــات الــي تعّرض أجســاد الناس، 
صّحتهمــن اجلنســّية واإلنجابّيــة، وســالمتهمن النفســّية للخطــر، 
وكيــف تقــوم بذلــك. نحــن نســأل أيًضــا ألننــا نــدرك أّن احلقــوق 
ــًة عــن الواقــع، وأن إرشــادنا  ــة ليســت منفصل اجلنســية واإلنجابي
وإحاالتنــا ومحادثاتنــا عليهــا أن تــرايع أوضــاع هــؤالء األشــخاص 

وقدراتهمــن وحقائقهمــن. نحــن ال نســأل مــن بــاب الفضــول.

نســأل عــن أســماء مفّضلــة أو مســتعارة لنعلــم فقــط كيــف 
نتوّجــه للشــخص خــالل املكاملــة ويف حــال ســتتابع مرشــدة أخــرى 

ــا.  ــه ال يتعــّن عــىل املّتصلــن/ات إخبارن معهــم/ن – ونكــرر أّن

نحــن ال نوثــق أبــًدا بيانــات التواصــل ما مل ي/تمنحنا املّتصل/ة إذًنا 
باملتابعــة، أو إذا كانــوا مهتمات/يــن باالنضمــام إىل مجموعــة 

تضامــن، فنســتطيع التواصــل بشــأنها الحًقــا. 
نوّثــق مخــاوف املتصالت/يــن وموضوعــات محادثاتهمــن مــن 
أبــرز االحتياجــات والتجــارب املشــرتكة واألســئلة  أجــل متابعــة 
الــي يواجهونهــا. كمــا أن ذلــك يعطينــا فكــرة عــن  والقضايــا 
كيفيــة  وتعلــم  ودراســتها  معاجلتهــا  إىل  نحتــاج  الــي  القضايــا 
ننــا 

ّ
التعامــل معهــا بشــكل أفضــل. يتــم اخبــار املّتصالت/يــن بأ

يــة يف رفــض ذلــك. نوثــق هــذه البيانــات ولديهمــن احلر

املكاملــات  ســجالت  جميــع  أن  املتصلــون/ات  يعــرف  أن  يجــب 
والنصوص ومحادثات WhatsApp ورسائل الربيد اإللكرتوين 
يتــم حذفهــا بــن نوبــات عمــل املرشــدات - مــا مل يعطــوا املوافقــة 
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عن هذا التقرير
يــر اخلــط الســاخن للجنســانّية لعــام 2018، قمنــا بتحليــل  يف تقر
االتصاالت من منظار السالمة النفسّية والعاطفّية. هذا العام، 
ســننظر كيــف تؤّثــر مفاهيــم العاديّ وغري العــاديّ، الطبييعّ وغري 
ــد مــن جوانــب اجلنســانّية، اجلنــدر،  الطبيــيعّ، بعمــٍق عــىل العدي

والصحــة النفســية واإلنجابّيــة للمّتصالت/يــن.

 لي�ض الطبيعّي طبيعيًّا كما
يقال لنا

يف الواقــع، إتضــح لنــا أن كل مــا يتــم اعتبــاره طبيعيــاً، ليــس ســوى 
نــئ خلدمــة مصــاحل سياســّية تصــّب يف احلفــاظ 

ُ
بنــاٍء اجتمــايعٍّ أ

عــىل الوضــع الراهــن. حــت اللغــة املســتخدمة يف توصيــف مــا 
العــاديّ مــن عــداه، تنتهــي بتعزيــز للطبيــيعّ مقابــل غــري الطبيــيعّ، 
عازلــًة بذلــك، ومقّوضــًة َمــن ت/يخــرج عــن األعــراف املتعّلقــة باجلندر 
واجلنســانّية. أحياًنــا، يعطــي االدعــاء بــأّن أمــًرا هــو عــاديّ أو طبيــيعّ، 

ــا حــّت، باالنتمــاء حيــث ال  ًي وهًمــا بالراحــة ورّبمــا شــعوًرا اعتذار
ينتمــي املــرء، ولكــن نكــون يف النهايــة نطّبــق مبــادئ نمطيــة 
عــىل مرونــة كاّلً مــن اجلنــدر واجلنســانّية، وننكــر التنــّوع اجلوهــري 

يف هــذه التجــارب.
التشــكيك فيمــا تعّلمنــاه وســؤال أنفســنا: "ملــاذا ُينظــر إىل هــذا 
عــىل أنــه عــاديّ أو طبيــيع؟"، "هــل قرر شــخص ما نيابة عي ما 
إذا كان هذا أمًرا طبيعًيا؟"، أو "من الذي يســتفيد من وصف 
هــذا بأنــه طبيــيع / غــري طبيــيع؟" يســمح لنــا بإعــادة التفكــري يف 
ــًدا أصــاًل، وغــري النمطــي ســّيًئا. مــن  ــار النمطــي جي ســبب اعتب
املهــم إظهــار االختالفــات وعــامل االحتمــاالت الواســع املنــدرج 
تحــت غــري الطبيــيعّ، وربمــا حــت إعــادة بنــاء حالــة طبيعّيــة أقــل 

رصامــة، لنثبــت أنــه ال توجــد قواعــد بــدون اســتثناءات.

ملــاذا علينــا اإليمــان بالطبيــيعّ الــذي ُيســتخدم ضدنــا باســتمرار، 
ــا جديــًدا يشــمل فهمنــا  يف حــن أّنــه يمكننــا إعــادة تخّيــل طبيعيًّ

للعــامل ويشــمل مجموعــًة أوســع مــن تجاربنــا؟

يــر هــدم معايــري اجلنســانية والنــوع  ليــس هدفنــا يف هــذا التقر
وبالتأكيــد  أساســاً(،  واقــيع  غــري  )وهــذا  لبنــان  االجتمــايع يف 
اهلــدف ليــس يف اســتبدال نمــط قديــم بنمــط جديــد )وهــذا 
يــر ببســاطة أن يســّلط  التقر بــل يأمــل هــذا  منافــق للغايــة(؛ 
الضــوء عــىل عجــز النمطيــة عــىل مواكبــة نفســها واّنهــا فعــاًل 
غــري طبيعيــة البّتــة، وأن يظهــر كيــف تتمظهــر مســألة العــاديّ يف 
التعامــالت اليوميــة مــع اجلنســانّية، اجلنــدر، والعالقــات والصحة 

اجلنســية واإلنجابيــة.
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ــر اخلــط الســاخن للجنســانّية  ي يعكــس اإلصــدار الثالــث مــن تقر
ملرشوع األلف البيانات الي تم جمعها عرب املكاملات / املحادثات 
/ رســائل الربيــد اإللكــرتوين الــي تــم إجراؤهــا عــىل اخلــط الســاخن 
يف عــام 2019. تلّقــى اخلــط الســاخن مجمــوع 441 مكاملــة مــن 
كانــون الثــاين )ينايــر( 2019 إىل كانــون األّول )ديســمرب( 2019. 
غالبيــة املّتصالت/يــن مــن النســاء، لبنانّيــات، تــرتاوح أعمارهــن 
غالبيــة  الســابقة،  الســنوات  غــرار  عــىل  عاًمــا.   25 و   20 بــن 
املتصالت/يــن مــن بــريوت. لكــن عــىل عكــس الســنوات الســابقة، 
تلّقــت مرشــدات اخلــط الســاخن عــدًدا مزتايــًدا مــن املكاملــات مــن 
شــمال وجنــوب لبنــان، ومــا يقــارب نصــف املكاملــات الــي تّلقاهــا 
اخلــط الســاخن هــذا العــام كانــت من مّتصالت/يــن جدد، يبحنث 

عــن معلومــات و/أو شــخص مــا للتحــدث.

يــر اخلــط الســاخن هــذا العــام بمثابــة دليــل عــىل القيــود  يعــّد تقر
املفروضــة عــىل املعرفــة الصحيــة والوصــول إليهــا، مــن خــالل 
التوقعــات االجتماعيــة الــي تحــاول احلفــاظ عــىل املُثــل واألخــالق 

موجز التقرير
املكاملــات  كل  تصنيــف  يمكــن  الغريّيــة.  النمطيــة  ومســارات 
يــت عــىل اخلــط الســاخن هــذا العــام عــىل أنهــا تمّثل  جر

ُ
الــي أ

تحدًيــا أو تشــكيًكا يف اهليــاكل االجتماعيــة املفروضــة علينــا. 
ّيــة، العالقــات، امليــول  كّونــت املواضيــع املتعلقــة باهلويــة اجلندر
يــة أكــر مــن مائــي مكاملــة عــىل  اجلنــيس، اجلنــس، املتعــة، والعذر
اخلــط الســاخن. واحــد وأربعــون مكاملــة ناقشــت ُمثــل وأخالقّيــات 
مكاملــة  وعــرشون  مئتــان  القرسّيــة.  والغريّيــة  الطبّيــة  األبوّيــة 
تناولــت مواضيــع احلمــل غــري املرغــوب بــه ووســائل منــع احلمــل 
ــويّ الغــرييّ مــن  ــة للنظــام األب – وهــو تحــدٍّ للتوّقعــات اإلنجابّي
ــا عنــد الــوالدة. ناقشــت  قبــل الذين/اللــوايت تــم تعيينهمــن إناًث
مكاملــات أخــرى العنــف اجلنــيسّ، وتحــّدت التوقــع اجلنــدريّ بالزتام 
الصمــت والتطبيــع مــع األمــر كموضــوع محظــور أو تابــو. ومــن 
خــالل املواضيــع الــي يتــم تعييبهــا وربطهــا باالنحــراف وانعــدام 
األخالق، كموضوع االلتهابات املنقولة جنسيًّا، بحثت املّتصالت/
ون عــن معلومــات حــول أجســادهمن ال يمكــن الوصــول إليهــا 
أو كانــت محجوبــة عنهمــن عمــًدا. تســاءلوا عــن كيفّيــة تأمن ما 

 كّونت املوا�ضيع املتعلقة
 بالهوية اجلندرّية، العلقات،

 امليول اجلن�ضي، اجلن�ض،
 املتعة، والعذرية اأكرث من

200 مكاملة عى اخلط ال�ضاخن

يردنــه لســالمتهم/ن متجــاوزات قيــود الســلطة الدينيــة، ســلطة 
العائلــة، والنظــام القانــويّن: جميعهــا كيانــات ســلطٍة تعّلمنــا ااّل 
نعصيهــا. بشــكل عــام، شــهد اخلــط الســاخن عــىل العــبء الــذي 
تختــربه املّتصــالت/ون جــّراء محاولــة التوفيــق بــن التمــايه مــع 
وعدم التقّيد بتوقعات معايري اجلنســانية، وكيف أّنه، بالفعل، ال 
يــر هــو انعــكاس متواضــع  يوجــد فيهــا يشء "طبيــيعّ". هــذا التقر
لتناقضات معايري اجلنســانية، والواقع القميعّ املنســوب للعديد 

مّمــن يــردن تحــّدي هــذه األعــراف.
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هــذا  يف  يــة  واملعيار للنمطيــة  التفكيــيّ  اإلطــار  الســتخدام 

ّيــة الــي يتــأّت منهــا  يــر، علينــا بالتوضيــح للقــّراء، النظر التقر

هــذا اإلطــار. مــن املهــّم تتّبــع الســبب اجلــذريّ وراء إقصــاء 

املتصالت/ين باخلط الساخن من الوصول إىل مجموعة من 

خدمــات الرعايــة الصحيــة اجلنســية واإلنجابية، ومــن اإلبحار 

ّيــة املحظورة  نحــو العالقــات احلميمــة و/أو التعبــرات اجلندر

ــا، والوصــول إىل املعرفــة املتعّلقــة بأجســادهمن  مجتمعيًّ

وســالمتهمن، ومنعهمــن مــن ممارســة مفهومهــم/ن عــن 

األمومــة أو األبــّوة، وامتالكهــم/ن ملســاحات يشــعرن فيهــا 

باألمــان اجلســديّ والعاطفــيّ. اللغــة املبنّيــة حــول مــا هــو 

)غــر( طبيــيّ و )غــر( عــاديّ يف اجلنســانّية يه لغــة أخالقوّية 

وقديمــة، ويه تمــي بشــدة مــا يعتــر )غــر( صــي و )غــر( 

ممكــن، وتؤّثــر عــىل موضوعيــة املعرفــة املُنَتجــة واخليــارات 

ــرًة بذلــك عــىل القــرارات الــي نتخذهــا.  املوضوعــة لنــا؛ مؤّث

تفكيك 'معايري' اجلن�ضانّية
 اإذًا، ما هو 'العادّي' اأو

 'الطبيعّي' اأ�ضًل؟
ومن يحّدد ذلك؟

حلســن احلــظ، لســنا أول ولــن نكــون آخــر مــن يطــرح هــذه األســئلة. 
اقــرتح/ت باحثــون/ات ، مثــل جيفــري ويكــس وجايــل روبــن، أّن 
اجلنســانية - كعنوان رئييس شــامل ألمور مثل اجلندر، العالقات، 
نتيجــة  سياســّية1.  دائًمــا  يه   - واإلنجابيــة  اجلنســية  والصحــة 
الســرتاتيجيات سياســية، اجلنســانّية إذن يه بناء اجتمايع مجبول 
 .)Weeks, 15( بعــدم املســاواة ودرجــات مختلفــة مــن االضطهــاد
بعبارة أخرى، اجلنســانّية يه اخرتاٌع برشيّ - وأيّ قانون / سياســة 
/ توقــع اجتمــايعّ َيفــرض مقاربــًة طبيعّية للجنس يكون له دوافع 
سياســّية لتعزيــز فكــرة متخيلــة ملــا هو طبييع ومقبــول وما هو غري 

.)Rubin, 267( ذلــك

غالًبا ما يتم تربير املعايري اجلنسانّية عىل أنها "قوة طبيعية" كانت 
موجودة قبل إنشاء املؤسسات واحلياة االجتماعية 

)Rubin, 267(

 ُيعــرف هــذا النهــج باجلوهريــة اجلنســّية، ويقــرتح أّن اجلنــس ثابــت 
مفهوًمــا وممارســًة ، ال يتغــري أبــًدا، وال يتأثــر اجتماعًيــا أو تاريخًيــا. 
اعتمــدت مجــاالت الطــب، الطــب النفــيسّ وعلــم النفــس تاريخًيــا 
ّيــة اجلنســّية، وغالًبــا مــا تبحــث عن املفاهيم البيولوجية  نهــج اجلوهر

والفسيولوجية األساسية لكيفّية 
ظهــور اجلنســانّية. اعتمــدت أيًضا 
املجــاالت غــري الطبية، مثل الدين 
نهًجــا  اجتماعيــة،  كمؤسســة 
لفهــم  وفســيولوجًيا  بيولوجًيــا 
اجلنســانّية. تقرتح كاّلً من روبن 
وويكــس أن مزاعــم "الطبيعــة" 

1.  Rubin, Gayle (1984) ‘Thinking 
Sex Notes for a Radical Theory 
of the Politics of Sexuality’, 
in Carol Vance (ed.) Pleasure 
and Danger: Exploring Female 
Sexuality, London: Pandora.

2.Weeks, Jeffrey. (2011) The 
Languages of Sexuality. New 
York, NY: Routledge.
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 لذا، يجب اأن ن�ضاأل
 اأنف�ضنا، اإذا كانت هذه
 'املعايري' يف الواقع
 طبيعية جًدا، فلماذا

 يتطلب الأمر الكثري من
 اجلهد من الدولة والدين
 والطب للحفاظ على هذه

'احلالة الطبيعية'؟

تكــون أكــر إقناًعــا عندمــا يتــم تربيرهــا باملنطــق البيولــويج الــذي 
"غــري  اجلنســية  بممارســاته  تتأثــر  الفــرد  صحــة  أن  إىل  يشــري 
الطبيعيــة" أو "الشــاّذة" )عــىل ســبيل املثــال، يف القــرن التاســع 
ســن  يف  االســتمناء  بــأّن  الطبّيــون  املمارســون  جــادل  عــرش، 
مبكــرة هــو ممارســة غــري صحّيــة ألنــه يــر بصحــة األطفــال 
ونضجهمــن. ســمحت هــذه "املخاطــر الصحيــة" املعلنــة لألهــل 
يــد مــن "املخاطــر  ّيــة "حمايــة" أطفاهلــم مــن املز أو األوصيــاء بحر
ممارســة  تحظــر  تقنيــات  اســتخدام  خــالل  مــن  الصحّيــة" 
االســتمناء بالقــوة ومــن بــن هــذه األســاليب، الــي يبــدو أنهــا 
تــر بصحــة أطفاهلــم، ربــط أطــراف األطفــال بالرسيــر حــت ال 
يتمكنــوا جســدًيا مــن ملــس أنفســهم ليــاًل، أو إجبارهــم عــىل 
.)Rubin, 268(  )إجــراء عمليــات تشــويه األعضــاء التناســلية

االضطهــاد  عــىل  التأكيــد  اجلنســية  األصوليــة  خطــاب  يعيــد 
اجلنــيس مــن خــالل نظــام قيمــي، تشــري إليــه روبــن عــىل أنــه 
"التسلســل اهلرمــي للقيــم اجلنســانّية"  )Rubin, 280(. نحــن 
الــذي  النظــام  أّنــه  القيــم اجلنســانّية عــىل  بنظــام  عــىل درايــة 
يمــي املمارســات اجلنســية "الطبيعيــة" مقابــل "غــري الطبيعيــة". 
ــة إىل التجــارب  ــة وعادّي ــدة وطبيعي ــل جي ُتنســب تصنيفــات مث
اجلنســية الغريّيــة، الزوجيــة، األحادّيــة، اإلنجابّيــة، واملجانّيــة أو 

ّيــة الــي تحــدث يف املــزل؛ كمــا تكــون ضمــن عالقــة  غــري التجار
 .)Rubin, 280( رشعيــة وُتمــارس بــن فرديــن مــن نفــس اجليل
عــىل اجلانــب اآلخــر مــن الطيــف، هنــاك مــا ُينظــر إليهــا عــىل 
أّنهــا ممارســات جنســّية ســّيئة أو غــري طبيعّيــة – تّتصــف عــادًة 
بأّنهــا مثلّيــة، خــارج الــزواج، متعــددة الــرشكاء، غــري انجابّيــة، 
أجــر أو خدمــات  )Rubin, 281(. غالًبــا مــا يشــمل  ومقابــل 
اجلنــس "الســئ" ممارســات االســتمناء، اجلنــس العفــوي خــارج 
العالقــات، اجلنــس بــن أكــر مــن شــخصن، التجــارب اجلنســية 
يف األماكــن العامــة، وقــد يشــمل األلعــاب، األدوات، أو لعــب 

األدوار "غــري االعتيادّيــة".

عــىل  واحلفــاظ  لتنفيــذ  اجتماعًيــا  القيــم  هــذه  تنظيــم  يتــم 
"قاعــدة" يه يف احلقيقــة ليســت “طبيعيــة" عــىل اإلطــالق - 
ولألســف ، فإن الكثري من اللغة الي نســتخدمها عند مناقشــة 
يــة املفروضــة علينــا والــي تــم  اجلنســانّية ترتكــز عــىل القيــم املعيار
وصفهــا لنــا. مــع ذلــك، فــإن اللغــة ليســت املســؤول الوحيــد 
ــة. هــذه املعايــري  ّي الــذي يحافــظ عــىل األعــراف اجلنســية واجلندر
متأصلــة بعمــق يف األنظمــة االجتماعيــة والقانونيــة، ويف حــن 
الــي تحيــط أو تعــاجل هــذه القضايــا "بطــرق  أّن تغيــري اللغــة، 
ــه يعجــز عــن إيقــاف األذى الــذي  ــاًل، إاّل أّن لطيفــة"، يســاعد قلي

تســببه األنظمــة الكبــرية تجــاه مــن ال يتماشــون/ْين مــع هــذه 
املعايــري. لــذا، يجــب أن نســأل أنفســنا، إذا كانــت هــذه "املعايــري" 
مــن  الكثــري  األمــر  يتطلــب  فلمــاذا  فعــاًل،  ّيــة  فطر الواقــع  يف 
اجلهــد مــن الدولــة والديــن والطــب للحفــاظ عــىل هــذه "احلالــة 

يــة؟" الطبيعية-املعيار
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يــادة عــن العام املايض!  ز

نظرة كمّية
الــي  يــر مــن املعلومــات  تــأيت البيانــات املقّدمــة يف هــذا التقر
عــام  يف  للجنســانّية  الســاخن  اخلــط  يف  مرشــداتنا  جمعتهــا 
2019. بموافقــة املتصــل)ة(، تقــوم املرشــدات بتدويــن البيانــات 
وأيــن  ي/تّتصــل،  فكــرة عمــن  لتكويــن  للمتصــل)ة(  الســكانّية 
أو كيــف يمكــن تحســن وصــول اخلــط الســاخن إىل مناطــق 
ومجموعــات مختلفــة. مــن خــالل هــذه املعلومــات، يمكننــا 
أيًضــا مشــاركتكمن املوضوعــات واملخــاوف واألســئلة الــي تــم 

الغــوص بهــا كثــرًيا هــذا العــام.
لتحليل البيانات، طّبقنا نهًجا يجمع أســلويّب التحليل االســتقرايئ 
واالستنباطي. هذا يعي أن جزًءا كبرًيا من تحليلنا تّمت صياغته 
بنــاًء عــىل األنمــاط الــي تظهــر يف املالحظــات واملعلومــات الــي تــم 
جمعها خالل املكاملات )أيّ النهج االســتقرايئ(، بينما تّم اســتنتاج 
معــى البيانــات مــن خــالل ســنوات مــن العمــل باخلــط الســاخن 
للجنســانّية وفهمنــا لـــلواقع االجتمــايع، االقتصــادي، والســيايس 
للنســاء العابــرات واملمتثــالت، الرجــال العابريــن، واألشــخاص غــري 
املطابقــن/ات للنــوع االجتمــايع اللوايت/الذيــن يعشــن يف لبنان.

ينــا مجمــوع 441 مكاملــة بــن ينايــر 2019 وديســمرب  لقــد أجر
2019. ومــع ذلــك، قــد ال تعكــس اإلحصائيــات الــي تمــت 
يــر جميــع املكاملــات املــا441 بشــكل  مشــاركتها يف هــذا التقر
ــات الســكانّية ناتجــة عــن  متســق. قــد تكــون الفجــوة يف البيان
معلوماتهمــن،  بعــض  مشــاركتهمن  املتصالت/يــن  رفــض 
أو  التفاصيــل،  هــذه  التقــاط  عــىل  املرشــد)ة(  قــدرة  عــدم  أو 
ــة لطــرح مثــل هــذه  عــدم وجــود حلظــة مناســبة ضمــن املكامل
األســئلة )خاصــًة إذا كان)ت( املتصــل)ة( يف حالــة ضيــق( أو أّن 

املرشــد)ة( واملّتصــل)ة( اندفعــا يف محادثــٍة آرسة.
 

ممتعــة  محادثــات  إجــراء  حــول  الســاخن  اخلــط  يتمحــور 
وهــذه  واجلنــدر،  اجلنســانية  مواضيــع  كاّفــة  حــول  وصادقــة 
الفجــوة يف البيانــات الســكانّية ليســت إاّل ثمًنــا ضئيــاًل يمكننــا 
دفعــه مقابــل إجــراء محادثــٍة سلســة. عــىل الرغــم مــن هــذه 
يــر تمّثــل إىل  الفجــوات، ال تــزال األرقــام الــواردة يف هــذا التقر

حــد كبــري املتصالت/يــن بنــا.
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اجلندر
رجــال ممتثــي اجلنس 18% )67(

نســاء عابرات 3% )10(

رجــال عابرين 4% )16(

أشــخاص ذوي جندر غري نمطي 1% )5(

أشــخاص ال ثنائّي اجلندر 0.5% )2(

نســاء ممتثالت اجلنس 73% )266(

371/441
مكاملــة ســّجلت بيانات اجلندر

عــن  النظــر  بغــض  املتصالت/يــن  بجميــع  الســاخن  اخلــط  يرّحــب 

التأكّــد مــن أّن اخلــط الســاخن هــو  جندرهمــن. هدفنــا الواضــح هــو 

للجنــس  املمتثــالت  للنســاء  اليهــا  الوصــول  يســهل  وأداة  مصــدر 

يــن واألشــخاص ذوي اجلنــدر غــر النمطــيّ. والعابــرات، والرجــال العابر

عــىل غــرار الســنوات الســابقة، يف العــام 2019، شــكلت النســاء املمتثــالت 

للجنس املحّدد هلّن عند الوالدة النســبة األكرب من املتصالت/ين، أي 266 

)٪73( مــن إجمــايل 366 مكاملــة وّثقــت النــوع االجتمــايع للمّتصــل/ة. 

تــّم إجــراء مــا مجموعــه ٪7 مــن مكاملــات اخلــط الســاخن مــع أشــخاص 

يــن أو عابــرات، ضمنهــا 16 مكاملــة )4 ٪ مــن  يعرفــن عــن انفســهم كعابر

يــن، و 10 مكاملــات )3٪  جميــع املكاملــات( تــم إجراؤهــا مــن قبــل رجــال عابر

مــن جميــع املكاملــات( مــن قبــل نســاء عابــرات.

كان الرجــال املمتثلــن للجنــس املحــّدد هلــم عنــد الــوالدة ثــاين أكــر املتصلــن 

تــرّدًدا هــذا العــام، مشــكلن ٪18 مــن مكاملــات اخلــط الســاخن )67 مــن 

املمتثلــن  الرجــال  الــي أجراهــا  املكاملــات  إجمــايل 366 مكاملــة(. معظــم 

يــن. يتــّم اإلبــالغ عــن املكاملــات الــي  يات/آخر كانــت نيابــًة عــن أشــخاص أخر

لغــة  وباســتخدام  ببغــض  التحــّدث  أو  املــزاح  أو  التحــرش  بهــدف  ُتجــرى 

يــة الكاملــة إلنهــاء هــذه املكاملــات  عنيفــة معاديــة للنســاء، وللمرشــدات احلر

يقــة الــي يرغــن بهــا. بالطر

أشخاص ال ثنائّي اجلندر رجال عابرين رجال ممتثي اجلنس

نساء ممتثالت اجلنسأشخاص ذوي جندر غري نمطينساء عابرات 
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)67( 18% :26-30

)16( 4% :31-35

)17( 4.5% :36-40

)5( 1.5% :41-50

)2( 0.5% :51+

تحــت 20: 21% )77(

)187( 50.5% :20-25

40 - 36تحت 20

20 - 2541 - 50

26 - 30

31 - 35

عمر املّت�ضلت/ين

371/441
مكاملــة ســّجلت بيانات العمر

تــرتاوح أعمارهمــن  ملــّدة عامــن متتاليــن، شكّل)ت( املتصــالت/ون مــن 

بــن 20 و 25 عاًمــا نصــف عــدد املتصالت/يــن ســنوياً عــىل اخلــط الســاخن. 

يــة 187 مكاملــة مــن أصــل  يف عــام 2019، أجــرى أفــراد هــذه الفئــة العمر

يــة  371 مكاملــة ســّجلت العمــر. كمــا ظّلــت االتصــاالت مــن الفئــة العمر

26-30  ثابتــة عنــد نســبة ٪18 مــن إجمــايل املتصالت/يــن خــالل العامــن 

ــادة ملحوظــة باالتصــاالت مــن ٪16 يف  ي املاضيــن. شــهد اخلــط الســاخن ز

ــا،  ــة األقــّل مــن 20 عاًم ي ــة العمر 2018 إىل ٪21 يف 2019 مــن قبــل الفئ

مــع  املكاملــات  انخفاًضــا مــن ٪15 إىل ٪10 يف  نفســه شــهد  الوقــت  ويف 

يــد أعمارهمــّن عــن 30 عاًمــا. شــكّل)ت( املتصــالت/ون مــن تــرتاوح  مــن تز

أعمارهمــن بــن 30 و 50 عاًمــا ٪10 فقــط مــن إجمــايل مكاملــات اخلــط 

الســاخن. تــم إجــراء مكاملتــن فقــط مــن قبــل أشــخاص فــوق ســن 51. 

يمكنكمــن العثــور عــىل تصنيــف املوضوعــات الــي تمــت مناقشــتها مــن 

يــة املختلفــة يف الصفحــة رقــم 28. قبــل الفئــات العمر

51 + 
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2%

2%

11.5%

0.5%

2%

56%

26%

يف عالقــة مفتوحة

3

منفصل)ة(
3

يف عالقة، مزتّوج)ة(

22

مطّلق)ة(
1

األمر معّقد
3

يف عالقــة، غر مزتّوج)ة(

99

غر مرتبط)ة(

47

يف علقة؟

178/441
مكاملــة ســّجلت حالــة العالقــة، ان ذكرت، للمّتصل/ة

ال تطلــب مرشــدات اخلــط الســاخن مــن املتصالت/يــن مشــاركة حالــة 

ُطــرح  أثنــاء املكاملــة، ولكــن، اذا  عالقتهمــن )أي الوضــع االجتمــايع( 

املوضــوع املوضــوع، فســيتّم تدوينــه كجــزء مــن إحصاءاتنــا الســكّانّيًة. 

هــذا العــام، دّونــا حالــة العالقــة لـــ 178 مــن أصــل 441 متصــاًل/َة.

 

مــن أصــل 178 متصــاًل/ًة, كان تســعة و تســعون )٪56( يف عالقــة غــري 

أنهمــن يف عالقــة مفتوحــة )٪2(، و22  زوجّيــة، 3 متصــالت/ون ذكــروا 

متصــاًل/َة ذكــروا أنهمــن مزتوجــات/ون )٪11.5(. ثــاين أكــرب مجموعــة مــن 

املتصالت/يــن لدينــا، بعــد مــن تربطهمــن عالقــات غــري زوجّيــة، هم/هــن 

أشــخاص ليســوا يف عالقــة أو غــري مرتبطات/يــن، ويبلــغ إجمــايل عددهمــن 

47 مّتصــل)ة( )26٪(.
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1%
إثيوبية 

3

5%

6%
•جنسيات 

أخرى

2% 83%
ية سور
20

عراقية
9

لبنانية
320

1%
أردنية

5

1% 1%
سعودية

4
فلسطينية

3

6% 

اجلن�ضّية

286/441
مكاملة ســّجلت بيانات اجلنســّية

يهــدف اخلــط الســاخن إىل أن يكــون متاًحــا جلميــع مــن ت/يعيــش يف لبنــان 

بغــض النظــر عــن جنســيتهمن – وهــو عــىل وجــه التحديــد يلــّب األفــراد 

الطبقــي،  اجلنــدري،  والتميــز  اإلقصــاء  يــواجه)و(ن  والذيــن  اللــوايت 

العــريق، وكراهيــة األجانــب.

هــذا العــام، مــا زالــت املتصــالت/ون األكــر تواتــًرا لدينــا مــن اللبنانيــات/

 22 )يذكــر  مّتصــل)ة(   386 أصــل  مــن   320 يبلغــن  حيــث   ،)83٪( ون 

منهمــن أنهمــن يحمــل)و(ن جنســية مزدوجــة(. ثــاين أكــر املتصالت/يــن 

ّيات/ون  التــوايل، هــَن مــن الســور الثانيــة عــىل  بحســب اجلنســية، للســنة 

)يذكــر 7 منهمــن أّنهمــن يحمــل)و(ن جنســية مزدوجــة(. هنــاك أيًضــا عــدد 

كبــري مــن املتصالت/يــن العراقيات/يــن، اإلثيوبيات/يــن، الفلســطينيات/ين، 

العــام. هــذا  واألردنيات/يــن  الســعوديات/ين، 
رسيالنكية )1(

فلبينيــة )1( 

كونغولية )2(

يكيــة )1(  أمر

كندية )1(

كينية )1(

إيرلنديــة / كرواتيــة )1(

أملانية )2(

هولندية )1(

سرياليونية )1(

إيرانية )1(

إماراتية )2(

يلنديــة )1( نيوز

يتانية )2( مور

يونانية )1(

مرصية )1(

يطانية )1(  بر

توغولية )1(
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يف حــن أن غالبّيــة املكاملــات )٪59( الــي يتــم إجراؤهــا عــىل اخلــط الســاخن 

ــادة إجماليــة يف  ي ــة(، حدثــت ز ــأيت مــن بــريوت )403/238 مكامل ــزال ت ال ت

يــادة  نســبة املكاملــات الــواردة مــن بــايق أنحــاء البلــد. شــهد جبــل لبنــان ز

بنســبة ٪20 مــن إجمــايل املتصالت/يــن بــن عامــّي 2018 و2019، زادت 

املكاملــات مــن جنــوب لبنــان بنســبة ٪2. وللمــرة األوىل، تلّقــى اخلــط الســاخن 

مكاملــات قادمــة مــن البقــاع وبعلبــك - اهلرمــل. ُتظهــر البيانــات انخفاًضــا يف 

نســبة املكاملــات الــواردة مــن شــمال لبنــان - مــع انخفــاض إجمــايل بنســبة 

٪7 مــن 2018 إىل 2019. تشــري البيانــات اإلجماليــة الــي تســّجل موقــع 

املتصالت/يــن لدينــا إىل انخفــاض نســبة املتصالت/يــن مــن بــريوت وتوّســع 

بطــيء )ولكــن ثابــت( يف نســب املناطــق األخــرى يف لبنــان.

ومــن املثــري لالهتمــام أن ٪10 مــن إجمــايل املكاملــات الــي تــم إجراؤهــا عــىل 

اخلــط الســاخن جــاءت مــن خــارج لبنــان، ومعظــم هــذه املكاملــات مــن دول 

يقيــا )S.W.A.N.A( )أي األردن،  منطقــة جنــوب غــرب آســيا وشــمال إفر

اإلمــارات العربيــة املتحــدة، قطــر، الكويــت، العــراق، الســعودية ومــرص(.

  خارج لبنان 
40 ;10% 

)نســبة مــن اجمــايل االتصــاالت ؛ عــدد 

االتصــاالت(

بريوت )238(

 59%

جنــوب لبنان )13(

3% 

البقاع )6(

1.5% 

جبــل لبنان )89(

22%

بعلبــك - اهلرمــل )2(

0.5% 

شــمال لبنان )15(

 4%

403/441
مكاملة ســّجلت بيانات مكان الســكَن

مكان ال�ضكن

األردن %1؛ 3

الواليــات املتحدة 1%; 5

اإلمــارات 4%; 16

قطــر  0.25%; 1

الكويــت ٪0.25 ؛ 2.5٪ 

العــراق 2%; 7

ســعودي  1%; 4

مــر 0.25%; 1

فرنســا  0.25%; 1

يــا اجلنوبية 0.25%; 1 كور

18 ضد الطبييع



احلديث املتداول

عــر اإلنرنــت + موقعنا اإللكروين

وســائل التواصل االجتمايع

امللصقات

مقــدم)ة( رعايــة صحّيــة / املنظمــات غري احلكومية

التوعيــة خال حدث

أصدقــاء مرشوع األلف

الرســائل النصّية

مناشري

يون تلفز

94

54

37

29

12

7

2

3

1

1

39

22.5

15.5

12

5

3

1

1

0.5

0.5

 �ضمعتمّن عن
 اخلط ال�ضاخن من

خلل

240/271
مكاملة ســّجلت بيانات كيف ســمعتمّن عن اخلط الســاخن 

منــذ اطــالق اخلــط الســاخن، كان احلديــث املتــداول هــو الطريقــة الــي وجد)ت(نــا 

مــن خالهلــا املتصــالت/ون. هــذا العــام، سمع)ت( 94 متصــل)ة( )٪34( عــن 

اخلــط الســاخن مــن صــديق)ة(، مّمــا يعــي أّن اخلــط الســاخن هــو مصــدر موثــوق 

للدعــم ي/تتشــاركه األصدقــاء والصديقــات. ال تــزال اإلنرتنــت )٪22.5( ووســائل 

التواصــل االجتمــايع )٪15.5( وامللصقــات )٪12( مــن الوســائل الفّعالــة الــي 

/ي تكتشــف املتصالت/ون بها اخلط الســاخن. يبدو أن أقل األســاليب فعالية يه 

الرسائل النّصية SMS )٪  ( وامللصقات / املناشري )0.5٪(.

...

يتم تسجيل هذه البيانات فقط من املتصالت/ين ألَول مرة و نستثين املتصالت/ين العائدات/ين

كيف
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51% 
MESSAGING 

(226)

44% 
CALLING 

(193)

3% 
MSG + CALL 

(14)

2% 
EMAILING

(7)

 توا�ضلتمن معنا
من خلل

هنــاك عــدة طــرق للتواصــل مــع مرشــدات اخلــط الســاخن لدينــا. ُتعــّد راحــة 

هــذه  مــن  أيُّ  وتتوفــر  أساســًيا،  أمــًرا  الســاخن  اخلــط  عــىل  املتصات/يــن 

الوســائط املوجــودة يف املخطــط الدائــري خــال جميــع نوبــات عمــل اخلــط 

الســاخن. يمكــن للمتصات/يــن ادخــار رصيــد هاتفهمــن عــن طريــق إخبــار 

مرشــد)ة( اخلــط الســاخن يف بدايــة املكاملــة أو مــن خــال رســالة نصيــة ُتعلــم 

حاجتهمــن إىل االتصــال بهــم/ن.

يــت 226 محادثــة مــن 440 )٪51 مــن جميــع املكاملــات(  يف عــام 2019، أجر

عــرب WhatsApp، و 193 )٪44( عــرب مكاملــات هاتفيــة، و 14 )٪3( تضّمنــت 

مكاملــات ورســائل نصيــة، و7 محادثــات )٪2( تمــت عــرب الربيــد االلكــرتوين.

440/441
مكاملــة ســّجلت كيف تــم التواصل معنا

...
رسائل

يــد اإللكــروين الر

ــة مكاملــات هاتفّي

رســائل نّصيــة
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53%

(193)

47% 
 

(170)

34%

(50)

42.5%
 

(62)

23%
 

(34)

وثقــت 363 محادثــة )٪82(, مــن إجمــايل 441 تــم إجراؤهــا عــىل اخلــط الســاخن يف عــام 2019 مــا إذا كان)ت( 

املتصــل)ة( ي/تتواصــل مــع اخلــط الســاخن ألّول مــرة أم ال. 

يف عــام 2019، وردنــا 193 مكاملــة ُســجل أنهــا مــن متصــل)ة( ألول مــرة. ي/تميــل معظــم املتصالت/يــن اجلــدد إىل 

االّتصــال لنقــاش قضايــا الطبيــة والصحيــة اجلنســية واإلنجابيــة، وخاصــة القضايــا املتعلقــة باحلمــل، يف حــن ي/تميــل 

املتصــالت/ون املــرتّددات/ون إىل خــوض محادثــات أطــول وأكــر اســتطالة حــول املوضوعــات الشــخصية واجلنســية 

والعالقــات. نرحــب دائمــاً باالتصــاالت الــي هدفهــا الوحيــد هــو املناقشــة، االحتجــاج، أو تفكيــك وترشيــح املفاهيــم 

املسّيســة لقضايــا الصحــة اجلنســية واإلنجابيــة!

عاجلت حاوايل نصف املكاملات الي أجرتها املتصالت/ين العائدات/ين نفس املشكلة الي 

اتصلوا ألجلها يف املرة األوىل. بالرغم من أن ثلث املكاملات كانت ملناقشة قضايا شبيهة، إىل أن 

غالبيتها كانت ملتابعة حديث ما. يف الوقت نفسه، تواصلت معنا ربع املتصالت/ين العائدات/

ين ملناقشة مواضيع وقضايا جديدة تماماً. أبقونا متحّمسات لالتصال القادم!

  املّت�ضلت/ين اجلدد
 و العائدين/ات

 بخ�ضو�ض املت�ضلت/ين
ال�ضابقات/ين

مســألة مختلفــة تماًمــا نفــس املســألة مســألة شــبيهة متصــل/ة عائــد/ةمتصــل/ة للمــّرة األوىل

363/441
مكاملة ســّجلت معرفة املتصلن/ ات باخلط الســاخن

146/170
مكاملــة ســّجلت حاجات املتصلن/ات
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اإلحالة  إىل مساعدة قانونية

81% 32.5

1%

26%

1%

بحثتمن عن
أســايس  بشــكل  األشــخاص  يتصــل  الســاخن،  باخلــط  العمــل  بــدء  منــذ 

للحصــول عــىل معلومــات: ٪49 يف 2017، و ٪78 يف 2018، و ٪81 يف 

2019. زادت اإلحاالت إىل مقدمات/ي الرعاية من ٪18 يف 2017 إىل 26٪ 

يف 2018، إىل ٪33 يف 2019. قــد يكــون ذلــك متأثــراَ بحملتنــا عــر اإلنرنــت 

لاســتقصاء عــن مقدمــات/ي الرعايــة الصحيــة املراعيات/يــن للظــروف يف 

جميــع أنحــاء لبنــان.

ممــا يذكّرنــا، إذا كنــت تعرف)يــن( أطبــاء أو طبيبــات مائمات/يــن يمكننــا 

الرجــوع إليهمــن يف مجــال الصحــة اجلنســية واإلنجابيــة، فــريىج مســاعدتنا 

يــة(. عــر مــلء هــذا االســتبيان )موجــود أيضــاً باللغــة اإلنجلز

يشري "شخص للتكّلم معه)ا(" إىل املكاملات الي ليس هلا سؤال معلومات 

محــّدد أو طلــب إحالــة، وهــو ربــع أســباب تواصــل املتصات/يــن بنــا. مــن 

البديهــي أن نفــرض أّنــه أثنــاء البحــث عــن املعلومــات، ي/تبحــث املتصــات/

ون عــن شــخص للتكّلــم معه)ا( أيًضــا، لكّننــا هنــا نصــّور االهتمــام األويل 

للمتصــل)ة( باخلــط الســاخن.

...

441/441
مكاملــة ســّجلت عما بحثتمن
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هــذا العــام، تــّم إجــراء 32 مكاملــة نيابــَة عن أشــخاص آخرين/أخريات، مّما يعي أن الشــخص 

املّتصل)ة( باخلــط الســاخن كان)ت( ي/تفعــل ذلــك جلمــع معلومــات أو طــرح ســؤال يتعلــق 

يــت  23 مكاملــة نيابــة عــن نســاء مطابقــات  جر
ٌ
بشــخص آخر/أخــرى. مــن بــن 32 مكاملــة، أ

يــت 2 نيابــة عــن رجــال مطابقــن للجنــس املحــّدد هلــم  للجنــس املحــّدد هلــّن عنــد الــوالدة،ٌ أجر

يــت 7 مكاملــات نيابــَة عــن أشــخاص مجهــويل/ات اجلنــدر. ناقشــت املكاملــات  عنــد الــوالدة، وأجر

الــي تــم إجراؤهــا نيابــة عــن أخريات/يــن العديــد مــن املواضيــع، وعــىل غــرار موضوعــات 

املكاملــات الكاملــة، فــإّن احلمــل غــري املرغــوب فيــه ومخــاوف احلمــل همــا مــن أكــر املوضوعــات 

الــي تمــت مناقشــتها تواتــًرا.

ــًة  ــات ُتجــرى نياب ــا أســئلة حــول الوصــول واالســتقاللّية عندمــا نتلقــى مكامل ــادر إىل أذهانن تتب

ــا  يــات. عــادًة مــا تكــون هــذه اخلواطــر مهّمــة بالنســبة لنــا للتفكــري فيهــا مليًّ عــن اآلخرين/األخر

عندمــا نــرى مكاملــات مــن رجــال ممتثــي اجلنــدر، حيــث نقــوم بتقييــم ما إذا كان لديهم شــعور 

بأحقيــة تدخلهــم يف خيــارات رشكائهمــن وأجســادهمن. لقــد رأينــا هــذا الشــعور باألحقّيــة يف 

أولئــك الذيــن يواصلــون التحــدث مــع رشكائهمــن ويقاطعونهمــن باســتمرار؛ أو متصــل كان 

همــه إيجــاد "مجموعــة دعــم" لرشيكتــه فيمــا يه تجــري عمليــة إجهــاض؛ أو الرجــال الذيــن 

 املّت�ضلت/ين
نيابَة عن اأ�ضخا�ض اآخرين/

اأخريات

احلمــل غــري املرغــوب

اخلــوف مــن احلمــل 

حبــوب منــع احلمــل الطارئــة
 

مســاعدة قانونّيــة 

وســائل منــع احلمــل، العنــف اجلنــي

ّية يــف املهبــيّ غــري املُنتظــم، العنــف، الــدورة الشــهر الزن

ــة مــا بعــد  ــة جنســيًّا، الصّحــة النفســّية، رعاي ــات املنقول االلتهاب
ــال اجلنــدري. ــة اجلنســّية واالمتث ّي ــة الغري ــة، النمطي اإلجهــاض، اخلصوب

يــن والعابــرات، احليــض، معلومــات، فــريوس نقــص  صّحــة العابر
ّيــة، العاقــات، اللجــوء، العــاج اهلورمــوين،  املناعــة البــرشي، العذر

لتخصيــب  ا

32/441
مكاملــة ســّجلت اإلتصــاالت الي أجــرت نيابًة عن آخرين
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اتصلــوا للحصــول عــىل معلومــات عــن احلمــل ووســائل منــع احلمــل حــت 

يتمكنــوا مــن إعطــاء موافقتهــم مــن عدمها؛ وكثري من الرجال الذين أكدوا 

أن النســاء املعنيــات ال يســتطعن أو ال يرغــن يف إجــراء املكاملــة بأنفســهن.

ــة اخلــط الســاخن بفهــم الســياق الكامــل ملثــل هــذه  ال تســمح لنــا محدودّي

يــده هــؤالء املتصلــون  املواقــف، لكــن املرشــدات يالحظــن الصــدام بــن مــا ير

يــده األشــخاص اللــوايت تــم اإلتصــال بالنيابــة عنهــن. تشــري هكــذا  ومــا ي/تر

اّتصــاالت إىل ديناميكيــات اجتماعيــة أوســع، تجــّرد النســاء بانتظــام مــن 

اســتقالليتهن وقدرتهــن عــىل اتخــاذ القــرار. التوقــع هــو أن تظــل النســاء 

املمتثــالت واألشــخاص ذوي اجلنــدر غــري النمطــّي تحــت اإلرشاف، أو أن 

يخضعن/وا للحراسة، عرب بقائهمن معزوالت/ين عن املعلومات األساسية 

الشــخص  مــع  مبــارشًة  النهايــة  املرشــدات يف  تتحــدث  عندمــا  والدعــم. 

املعنّي)ة(، فــإّن املحادثــات حــول تســييس الصحــة اجلنســية واإلنجابيــة غالًبــا 

مــا تأخــذ منــى أبعــد مــن الســؤال / املوضــوع األّويلّ الــذي طرحــه املتصــل 

األصــيّ. يحــدث هــذا بشــكل عفــويّ ألن موضوعــات اجلنســانّية، الصحــة 

اجلنســية واإلنجابيــة، واجلنــس غالًبــا مــا تخضــع هليــاكل قمعّيــة مثــل الرعايــة 

الصحيــة األبويــة، والضغــوط والتوقعــات األبويــة، كراهيــة النســاء ورهــاب 

العابرات/يــن ، اخل.، ّممــا يحــّد مــن املســاحة الــي ي/تســتطيع فيهــا النســاء 

يــة. املمتثــالت والعابــرات، والرجــال العابــرون، مناقشــة هــذه املواضيــع بحر

ــن  ي ــة عــن أخريات/آخر ــم إجراؤهــا نياب ــاٌت ت ــة أخــرى، تظهــر مكامل مــن ناحي

دعًمــا وتضامًنــا بــن األشــخاص. كانــت هنــاك بعــض املكاملــات الــي مثلــت 

الرفاقّيــة؛ حيــث كان)ت( األصدقــاء والــرشكاء يتعــامل)و(ن مع مشــكلة ما أو 

موقــٍف مــا مًعــا يف توافــق وانســجام مــع بعضهمــن البعــض. تلقــت إحــدى 

ية اتصلــت نيابــة عــن صديقــة ملناقشــة  املرشــدات مكاملــُة مــن امــرأة ســور

حمــٍل غــري مرغــوٍب فيــه. نمــا املوضــوع ملحاولــة درس صعوبــات الوصــول 

 لبنــاينٍّ ُيقــي األجانــب، حيــث الوصــول 
ٍ
إىل خدمــات اإلجهــاض يف مجتمــع

إىل الصحــة اجلنســية غــري مقبــول بشــكل خــاص لغــري اللبنانيات/يــن وغــري 

البيــض. ثــّم، مكملــًة احلديــث عــن نفســها، واصلــت املكاملــة ملناقشــة تجربتهــا 

مــع العنرصيــة يف لبنــان. كانــت هــذه واحــدة مــن العديــد مــن املحادثــات 

التضامــن  اجلنســية واإلنجابيــة وأظهــرت  الصحــة  بتســييس  الــي قامــت 

واالهتمــام يف الصداقــة.

مكاملات التي مت اإجراوؤها نيابة عن اأخريات/ين

24 ضد الطبييع



 96
 79
 76
 65
 63
 48
 47
 45
 42
 38
 33
 28
 27
 27
 26
 25
 24
 17

22%
18%
17%
15%
14%
11%
11%
10%
10%

9%
7%
6%
6%
6%
6%
6%
5%
4%

قائمــة  يــي،  فيمــا  للمناقشــةا!  املواضيــع  مــن  الكثــري  هنــاك 

بجميــع املوضوعــات الــي تــّم تناوهلــا هــذا العــام بــن املرشــدات 

واملتصالت/يــن. ُتظهــر البيانــات العــدد الدقيــق للمكاملــات - مــن 

يــت للموضوعــات املشــار إليهــا.  إجمــايل 441 مكاملــة - الــي أجر

أيًضــا  الــي نوقشــت  تتضّمــن الئحــة املواضيــع األكــر شــيوًعا 

النســب املئويــة األعــىل ترتيــب هــذا العــام. تشــمل بعــض هــذه 

املوضوعات احلمل غري املرغوب فيه، االلتهابات املنقولة جنسيًّا، 

وســائل منــع احلمــل، اخلــوف مــن احلمــل، العالقــات، وســائل 

منــع احلمــل الطارئــة، احليــض، املتعــة، رعايــة مــا بعــد اإلجهــاض، 

الصحــة النفســّية، مســائل قانونّيــة، الزيــف املهبــيّ غــري املُنتظــم، 

العالقــات اجلنســية، وفــريوس نقــص املناعــة البرشيــة.

 موا�ضيع
احلمــل غري املرغوب بهاملكاملات

االلتهابــات املنقولة جنســيًّا

وســائل منع احلمل

اخلــوف من احلمل

العاقات

وســائل منع احلمل الطارئة

ّية  الدورة الشهر

املتعة 

رعايــة ما بعد اإلجهاض

الرشيك)ة(

الصّحة النفســّية

النمطيــة الغريّيــة اجلنســّية واالمتثال اجلندري 

الصّحة اجلنســية واإلنجابية

مســائل قانونّية

الزنيــف املهبــيّ غري املُنتظم

العاقات اجلنســية 

العائلة

فــريوس نقــص املناعة البرشية

الأكرث تواتًرا

املوضوع / # مكاملات / %
441/441

مكاملــة ســّجلت مواضيع اإلتصاالت
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3%2%

15
15
14
14
13
13
13
13
12

11
11
11
11
10

8
8
8
7
7
7
7
7
7

احليض 

فــريوس الــورم احلليمي البرشي 

ترانسفوبيا 

صورة اجلسد

ّية  العذر

االمتاع الذايت 

التواصل بني األشــخاص 

األبوّيــة الطبّية

العنف اجلني 

ية اهلوّية اجلندر

املجتمع 

اجلنس الرشيجّ 

التوّجه اجلني 

االلتهابــات املهبلّية 

ين/ات  صّحــة العبار

اإلباضة 

العاج اهلورموين

العنف 

اإلفــرازات املهبلّية 

الدين 

معلومــات عن مرشوع األلف 

الصداقات

العنــف العاطفي 

موا�ضيع املكاملات
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6
6
6
6
6
6
6
5
5
4
4
4
4
3
3

2
2
2
2
2
2
2

1 1

1% 1%<

اّت�ضال لكّل من

الصحة اجلســدية 

تكّيــس املبيضني 

اللغة 

احلميمّية 

اإلجــراءات املؤكّدة للجندر

ّية اإلعــان عــن امليول اجلنســّية و/أو اهلوّية اجلندر
الغشــاء املهبيّ

احلميمية 

إبــاغ الــرشيك)ة( عن وضع الصحة اجلنســية

التهابات املســالك البولية 

ترميم الغشــاء املهبي 

اخلصوبة 

معلومــات عن اإلجهاض 

احلمــل املرغوب به 

ية  منتجات الدورة الشــهر

التشــنج املهبي

األلعاب اجلنســية

االبزتاز اجلني 

تعدد العاقات 

التخصيب 

اجلنــس اإليايج ألّول مّرة 

نزيف رشيج 

خدمــات اجتماعية

اللجوء عىل أســاس اجلنســانّية

البورن

إفرازات القضيب

BDSM اجلنــس العنيــف بالرايض

التلقيــح االصطنايع

حمــل مرغــوب به مل ُيحفظ 

حمــل غــري مرغــوب به تم ابقاءه

موا�ضيع املكاملات
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23

16

15

14

13

املوا�ضيع ح�ضب الفئة العمرّية

يــة لفهــم  نحــن نلقــي نظــرة عــىل مواضيــع املكاملــات عنــد مختلــف الفئــات العمر

أكــر اهلمــوم شــيوعاً بــن تلــك املجموعــة مــن املتصالت/يــن.

يتواصــل املتصــالت/ون اليافعات/يــن، مــن تــرتاوح أعمارهمــن بــن 20 و 25 

عاًمــا، باخلــط الســاخن بشــكل منتظــم إلجــراء محادثات حــول االلتهابات املنقولة 

جنســيًّا، وســائل منــع احلمــل، احلمــل غــري املرغــوب فيــه، اخلــوف مــن احلمــل، 

العالقــات، دورة احليــض، وحبــوب منــع احلمــل الطارئــة.

يتشــارك املتصــالت/ون األصغــر ســًنا، مــن تقــّل أعمارهمــن عــن 20 عاًمــا، نفــس 

1، اخلوف من احلمل

2، حبوب منع احلمل الطارئة

3، وسائل منع احلمل 

ية  4، الدورة الشهر

5، االلتهابات املنقولة جنسيًّا 

20 - 25
45

36

31

31

31

23

22

1، االلتهابات املنقولة جنسيًّا 

2، وسائل منع احلمل 

3، احلمل غري املرغوب فيه 

3، اخلوف من احلمل 

3، العالقات 

ّية  4، الدورة الشهر

5، حبوب منع احلمل الطارئة 

26 - 30
27

15

10

7

7

7

6

1، احلمل غري املرغوب فيه 

2، وسائل منع احلمل 

3، رعاية ما بعد اإلجهاض 

4، االلتهابات املنقولة جنسيًّا 

4، الصّحة اجلنسية واإلنجابّية 

4، العالقات 

5، النمطية الغريّية اجلنسّية واالمتثال اجلندري 

تحت 20

ــدأ باخلــوف  االستفســارات باســتثناء أّن ترتيــب أوجــه شــواغلهمن الكــربى يب

من احلمل ووســائل منع احلمل الطارئة، مّما يعكس معرفة أقل ورضورة 

اتخــاذ إجــراءات مســاعدة أكــر مــن أقرانهمــن فــوق 20 عاًمــا.

يــد أعمارهمــن عــن 20 عاًمــا ويف  ويف حــن أن جميــع املتصالت/يــن مــن تز

ســن اإلنجــاب لديهمــن نفــس القلــق األســايس مــن احلمــل غــري املرغــوب 

فيــه - ويه مســألة مقّيــدة قانونًيــا يف لبنــان تصّعــب الوصــول إىل اخلدمــات 

بغــض النظــر عــن العمــر - فــإّن املحادثــات حــول الصحــة واحلقــوق اجلنســية 

ــا، فتصبــح أقــّل توّجًهــا للوصــول إىل اخلدمــات وقائمــة أكــر عــىل  تتغــري حًق

املناقشــة عنــد ازديــاد العمــر؛ مثــل صــورة اجلســد، العالقــات، اهلويــة اجلنســية 

يبــدو  الطــب.  األبــوي  والنظــام  القانونيــة،  اجلوانــب  اجلنــيس،  والتوجــه 

االهتمــام املختلــف باملوضوعــات منطقًيــا عنــد النظــر يف نــوع التغيــرات 

االجتماعيــة واجلســدية الــي تمــر بهــا النســاء مــع تقدمهــن يف الســن، 

ونــوع الوصــول إىل اخلدمــات الــذي قــد تعّلمــن مناورتــه واكتســابه مــع 

مــرور الوقــت.
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31 - 35
7

5

3

2

2

2

2

1

1، احلمل غري املرغوب فيه 

2، املتعة 

3، العالقات 

4، الصّحة اجلنسية واإلنجابّية 

4، رعاية ما بعد اإلجهاض 

4، الصحة النفسية 

4، صورة اجلسد 

5، اّتصال واحد حول كل من: 

ية، اخلوف من احلمل، رعاية ما بعد  الدورة الشهر
اإلجهاض، وسائل منع احلمل، حبوب منع احلمل 

الطارئة، الصحة النفسّية ، اجلنس ، مسائل قانونية، صورة 
ّية، احلميمّية، صحة العابرين/ات،  اجلسد، اهلوية اجلندر

العالج اهلرموين، إجراءات تأكيد اجلندر، االلتهابات املنقولة 
جنسًيا، اجلنس الرشيج، قواعد الغريّية واالمتثال اجلندري، 

االلتهابات املهبلّية، اللغة، معلومات عن اإلجهاض

36 - 40
7

4

4

4

2

2

2

2

2

1 

1، احلمل غري مرغوب فيه 

2، االلتهابات املنقولة جنسًيا 

2، املساعدة القانونية 

2، رعاية ما بعد اإلجهاض 

3، التوجه اجلنيس 

ّية  3، اهلوية اجلندر

3، النمطية الغريّية اجلنسّية واالمتثال اجلندري 

3، األبوّية الطبية 

3 ، العالقات 

4، اّتصال واحد حول كّل من:
 

الرتانسفوبيا، احلمل غري املرغوب فيه، االلتهابات املنقولة جنسًيا، 
فريوس نقص املناعة البرشية، الصّحة اجلسمانّية، معلومات 

حول مرشوع األلف، العالقات التعّددية، العنف اجلنيس، مسائل 
القانونية، صورة اجلسد، اجلنس، اجلنس الرشيج، النمطية الغريّية 

اجلنسّية واالمتثال اجلندري، املجتمع، املتعة، احلمل املرغوب به، 
اخلصوبة، الدين، رعاية ما بعد اإلجهاض، احليض، الصحة النفسّية، 

األبوّية الطبّية، العالقات، معلومات عن اإلجهاض

40 - 50
3

2

1

1

1

1

1

1، احلمل غري املرغوب فيه

2، مسائل قانونّية

3، املعيارية عىل أساس الغريّية اجلنسّية واالمتثال اجلندري

ّية  3، الدورة الشهر

3، الصّحة اجلنسية واإلنجابّية

3، نزيف مهبيّ غري منتظم

3، الصحة اجلسدية

2

2

2

2

2

1، الصحة اجلسدّية

1، االلتهابات املنقولة جنسيًّا

1، العالقات

1، فريوس نقص املناعة البرشيّ

1، التواصل بن األشخاص

40 - 50
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�ضد الطبيعي
يمكننــا أن نــرى مــن خــالل بياناتنــا الكميــة أن مــا هــو مقبــول اجتماعًيــا 

وُيعتقــد أنــه طبيــيع وفًقــا ملعايــري الغريّيــة واالمتثــال اجلنــدريّ، ال يعكــس 

تجــارب األشــخاص أو واقعهمــن. العديــد مــن املوضوعــات الــي يتصــل 

مــن أجلهــا األشــخاص، وتكــرر تلقــي هــذه املكاملــات، ُيظهــر أصــاًل أن املعيــار 

الــذي يتــم إحلــاق املجتمــع بــه وإســقاطه عليــه ال يمثــل الواقــع، ويمنــع 

األشــخاص مــن احلصــول عــىل الدعــم أو املعلومــات أو الرعايــة الصحيــة – 

إذاً هــذه املعايــري مؤذّيــة.

مــن االفرتاضــات الشــائعة، عــىل ســبيل املثــال، أّن النســاء خجــوالت للغايــة 

واحتياجــات صحتهــن  والعالقــات  اجلنــس  عــن  احلديــث  أو ســاذجات يف 

توقعــات  اعتبــاره  يمكــن  مــا  أو  "املقاييــس"،  هــذه  واإلنجابيــة.  اجلنســية 

ــاين  ــدأ االحــرتام اللبن ــة عــىل مب ــدريّ، مبني ــال اجلن ــة اجلنســّية واالمتث الغريّي

الــذي يــّديع أنــه مــن غــري املناســب واملخــزي أن تناقــش النســاء اجلنــس وأن 

الفتيــات اللبنانيــات ال يمارســن اجلنــس قبــل الــزواج. يف الواقــع، ٪73 مــن 

مكاملــات اخلــط الســاخن تــم إجراؤهــا مــن قبــل نســاء ممتثــالت اجلنــدر، 

العالقــات  حــول  أســئلة  لتفكيــك  الســاخن  باخلــط  اتصلــن  منهــن  وكثــري 

احلميمــة واجلنــس عــىل وجــه التحديــد. ويف الوقــت نفســه، ذكــر ٪40 مــن 

املتصالت/يــن ألول مــرة أنهمــن ســمعوا عــن اخلــط الســاخن عــرب تناقــل 

الــكالم، ممــا يعــي أن النــاس ليســوا خائفات/يــن أو متحفظات/يــن مــن 

التحدث عن حياتهمن اجلنســية واحتياجات صحتهمن اجلنســية واإلنجابية 

يات/يــن كمــا هــو مطلــوب منهمــن ويفــرتض عنهمــن. بــداًل مــن  مــع اآلخر

ذلــك، فهــن مرتاحــات إىل حــّد، ليــس فقــط مشــاركة تجاربهمــن، بــل أيًضــا 

مشــاركة املــوارد الــي كانــت مفيــدة هلمــن.

يــة أيًضــا إىل تحديــد العمــر املناســب لالهتمــام  تميــل التوقعــات املعيار

خدمــات  عــىل  احلصــول  لنــا  يحــق  كان  إذا  ومــا  واحلميميــة،  باجلنــس 

الصحــة اجلنســية واإلنجابيــة أم ال. احلجــج حــول كــون النســاء األكــرب ســنًّا 

"محتشــمات" ومل يعــد لديهــن اهتمــام باجلنــس، وأّن الشــاّبات "أصغــر" 

مــن أن يكــون لديهــن أفــكار جنســية أصــاًل، يه أعــذار شــائعة تــرّبر عــدم 

مراعــاة تخطيــط وتنفيــذ برامــج الصحــة اجلنســية واإلنجابيــة العامــة أو غــري 

احلكوميــة عــىل النطــاق الواســع للشــابات غــري املزتوجــات أو النســاء بعــد 

انقطــاع الطمــث. أّمــا يف الواقــع، كان مــا يقــارب نصــف مكاملــات اخلــط 

الســاخن مــن أشــخاص تــرتاوح أعمارهمــن بــن 20 و25 عاًمــا، و ٪2 مــن 
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ّيــة،  املتصالت/يــن تقــّل أعمارهمــن عــن 20 عاًمــا. ضمــن هــذه الفئــة العمر

أكــر املواضيــع تنــاواًل كانــت اخلــوف مــن احلمــل، االلتهابــات املنقولــة جنســيًّا، 

ية، مّمــا يــدل عــىل  منــع احلمــل، احلمــل غــري املرغــوب فيــه، الــدورة الشــهر

وجــود طلــب عــىل خدمــات الصحة اجلنســية واإلنجابية للشــباب والشــابات. 

بينمــا قــد تتغــري احتياجــات الصحــة اجلنســية واإلنجابيــة اخلاصــة بالنســاء 

مــع تقدمهــن يف الســن، فــإن هــذا االهتمــام ال يختفــي، بــل يحتــاج فقــط 

إىل مراعاتــه يف تغرّياتــه وتقدمــه.

يــة هــو افــرتاض أن اجلنــس ثنــايئ، وأّن  مثــال آخــر عــىل التوقعــات املعيار

ــن/ات أساســاً. مــن يجــادل بعــدم  ــن/ات غــري موجودي ي األشــخاص العابر

وجودهمــن يفعلــو ذلــك رغبــًة بمحــو وتعييــب مــن يتحــّدى نظرتــه الضيقــة 

وغــري  يــن/ات  العابر األشــخاص  شــكّل  الســائد،  لالعتقــاد  خالًفــا  للعــامل. 

هلــذا  الســاخن  اخلــط  مكاملــات  مــن   8.5٪ االجتمــايع  للنــوع  املطابقــن 

أن  ذلــك  يعــي  الثنائّيــة.  إن كان  عــدم صّحــة هــذه  يثبــت  العــام، ممــا 

يــن/ات أقليــة، وأّن ذلــك أمــر عــاديّ أو غــري طبيــيع، ليــس  العبــور والعابر

ــا لتقديــم حجــة حــول مــدى ميــل مقاييــس  ــا - فنحــن لســنا هن بموضوعن

ــه  ــا هــو طبيــيع أو غــري طبيــيع –مــا نحاججــه هــو أنكــم قلتــم أن املجتمــع مل

يوجــد نوعــان اجتماعيــان فقــط، و هــذا خطــأ واضــح.

نــرى أيضــاً محاولــة محــو أو تعييــب األشــخاص الذيــن يتحــّدون التوقعــات 

يــة يف االفرتاضــات الــي ُترســم عــن املهاجرات/يــن والالجئات/يــن.  املعيار

ــن/ات أن  ي ــه عــىل الالجئــن/ات واملهاجر ــال، مــن الشــائع أن ُيفــرتض أّن مث

يبقــوا مشــغولن بالعمــل أو النجــاة اليومــي، فــال يفكــرون بــيء آخــر، حــّت 

باجلنــس، وبالتــايل ليســوا بحاجــة خلدمــات الصحــة اإلنجابيــة واجلنســية.

عــىل الرغــم مــن القوانــن واملواقــف االجتماعيــة الــي تجــّرد املهاجــرات/

يــن والالجئات/يــن مــن اإلنســانية وتمحــو جنســانّيتهمن واحتياجاتهمــن 

يــده املعايــري، فــإّن األشــخاص  الصحيــة، فإّننــا نعلــم أنــه بغــّض النظــر عمــا تر

وكراهيــة  اهليكليــة  العنرصيــة  مــع  ينــازع)و(ن  بينمــا  املواطنات/يــن،  غــري 

األجانــب، نعــم، ال يــزال)و(ن يمــارس)و(ن اجلنــس، يبحــث)و(ن عــن العالقــات 

اجلنســية  الصحيــة  الرعايــة  إىل  ويحتجــن  األطفــال،  ينجــن  أو  احلميمــة، 

واإلنجابيــة. أن نفــرتض أّن املتعــة اجلنســية ال يتــم الســيع إليهــا إال يف الــزواج 

األحــادي وألغــراض إنجابيــة هــو، كمــا ثبــت، أمــر غــري واقــيع، مــن خــالل 

البيانــات الــي تــم جمعهــا, والــي أظهــرت أن ٪56 مــن املتصالت/يــن قالــوا 

إنهمــن كــّن يف عالقــات غــري زوجيــة، ٪2 كــّن يف عالقــات مفتوحــة، و ٪26 مل 

يكــّن يف عالقــة، جميعهمــن اّتصلــوا للتفكــري ومناقشــة العالقــات، الســالمة 

اجلنســية، وتحقيــق املتعــة اجلنســية.
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نظرة نوعّية

الغو�ض يف �رشاع مّت�ضلتنا ومّت�ضلينا مع 'الطبيعي'

التوقعــات  حياتنــا  نعيــش  كيــف  بأنفســنا  نقــرر  أن  عــىل  قدرتنــا  تتحــدى 

يــة للمجتمــع باســتمرار. تتدّخــل هــذه التوقعــات يف مظهرنــا،  األبويــة املعيار

كيــف نتكلــم، نشــعر، نتــرصف، وكيــف يجــب أن نكــون، ممــا يشــكّل ويحــدد 

احلميمــة  وغــري  احلميمــة  ودينامياتهــا  وعالقاتنــا  عملنــا،  مــكان  عائالتنــا، 

بشــكل تلقــايئ. تؤثــر القواعــد، بــل وتقّيــد تنّقلنــا يف األماكــن العاّمــة، وصولنــا 

إىل الرعايــة الطبيــة، ووصولنــا إىل العدالــة، وتحــّد مــن قدرتنــا عــىل العيــش 

ــا لنظــام قيمنــا اخلاصــة الــي قــد يتعــارض مــع أنظمــة القيــم الدينيــة  وفًق

والثقافيــة والعائليــة و/أو املجتمعيــة.

للمجتمــع  االجتمــايع  النظــام  تشــكّل  الــي  املؤسســات  مختلــف  تقــف 

يتنــا يف التعبــري اجلنيس.  مســؤولة عــن تصميــم وفــرض املعايــري الــي تقيــد حر

تحافــظ املؤسســات السياســية، القانونيــة، االقتصاديــة، الدينيــة، التعليميــة، 

 
ٍ
يــة داعــم ّيــة" اجلنســية واجلندر الطبيــة، واملدنيــة عــىل قالــب مــن "املعيار

للنظــام األبــوي القمــيعّ، وذلــك عــرب تصويــر قيودهــا عــىل التعبــري اجلنــيس 

عــىل أنهــا مجــّرُد حفــاٍظ عــىل الرتتيــب "الطبيــيع" لألمــور )Rubin, 1984؛ 

Weeks, 2011(. تحافــظ معايــري اجلنســانّية عــىل أجنــدة رأســمالية دافعهــا 

مراكمــة الربــح، حيــث ُيتوقــع مــن األشــخاص الذيــن تــّم تعيينهمــن إناًثــا 

ــاً لضمــان بقــاء املــوارد،  عنــد الــوالدة توفــري العمــل املــزيل واإلنجــايب مجان

الفــرص ،والســلطة يف أيــدي أولئــك الذيــن تــم تعيينهــم ذكــوًرا عند الوالدة.

إن تمويــه البــى االجتماعيــة عــىل أنهــا أساســية، "طبيعية"، وبديهّية أو غنّية 

عــن اإلثبــات )مــا يعــرف ايًضــا بالغرييــة النمطيــة( يجــرب األشــخاص اللذين ال 

يتناســن مــع "القاعــدة" عــىل االعتقــاد بــأن أســباب "شــذوذهمن" داخليــة، 

شــخصية، واســتثنائية، بــداًل مــن رؤيتهــا كأمــر مقمــوع ومخّفــى سياســّياً 
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وبشــكٍل ُممأَســس، ممــا يعــزل األفــراد الذيــن يتحــدون "القاعــدة" عــن 

كلٍّ مــن املجتمــع وبعضهمــن البعــض، ويجعلهمــن يلومــون أنفســهمن 

ويحملــون عــبء التغيــري  بــداًل مــن تحميــل أنظمــة االضطهــاد املؤسســية 

واهليكليــة املســؤولية.

الكثــرٌي مّمــا نتعّلمــه عــىل أّنــه طبيــيع / غــري طبيــيع، جيــد / ســئ ، عــاديّ / 

نــئ مــن قبــل مؤسســات، قائمــة عــىل الغريّيــة اجلنســّية 
ُ
شــاذ ، اخل ، قــد أ

"املواطــن  مثــل  تصنيفــات  اســتخدم لرشعنــة  وقــد  اجلنــدريّ،  واالمتثــال 

الصــاحل" و"املواطــن الســئ". تعمــل هــذه التصنيفــات عــىل دعــم التقــدم 

يــز اقصــاء "املواطنــن غــري اجليديــن"  الرأســمايل النيوليــربايل مــن خــالل تعز

أو "املواطنــن الســيئن" )أيّ املهاجرات/يــن والالجئات/يــن ومــن يتحــّدى 

يــة التعبــري، التنقــل، الوصــول للخدمــات،  النظــام الطائفــي يف لبنــان( عــن حر

إخل. إّن اجلنــس "املقبــول"، يف ســياق "املواطــن الصــاحل"، هــو بالتــايل مــرادف 

للــزواج: عالقــة جنســية، مقدســة مــن قبــل املؤسســات الدينيــة لتضمــن 

حصــول جنــس غــرييّ، بــن شــخصن، واألهــم مــن ذلــك، جنــس إنجــايّب، 

الصنــدوق  هــذا  خــارج  للجنــس  استكشــاف  أيّ  املــزل.  مكانــه يف حرمــة 

يعتــرب ســيًئا و"غــري طبيــيع".

يبــا يف 2019 أظهــرت عــبء املتصالت/يــن املشــرتك،  يناهــا تقر كل مكاملــة أجر

الضمــي والرصيــح، يف املحافظــة عــىل "األعــراف". تهــدف مقاطــع القــراءة 

النوعّيــة بالتــايل إىل تســليط الضــوء عــىل املوضوعــات الــي تمــت مناقشــتها 

يــة يوميــا، دون مــرّبر،  بشــكل متكــرر، وكيــف يتــم فــرض التوقعــات املعيار

ــف حســب  ــن باخلــط الســاخن. ســيحّلل هــذا اجلــزء، املصّن عــىل املتصالت/ي

املواضيــع، املســائل املطروحــة يف مكاملــات 2019، عــرب دراســة كيفيــة تأثــري 

يــزة علينــا يف مــرشوع األلــف:  مفهــوم "الطبيــيعّ" عــىل العنــارص الثالثــة العز

ممارســة األفــراد الســتقالليتهمن يف ظــل إخفــاء وتضليــل املــوارد واملعرفــة 

املتعلقــة بأجســادهمن وصحتهمــن، امتالكهمــن القــدرة عىل أخذ القرارات 

فيمــا يتعلــق بالوصــول إىل الرعايــة الصحيــة اجلنســّية واإلنجابّيــة، وتوفــر 

خيــارات العيــش املختلــف، أو توفــر البدائــل، يف مواجهــة قواعــد املجتمــع 

وتوقعاتــه. يبــدأ املقطــع التــايل باستكشــاف رصاع املتصالت/يــن يف إيجــاد 

يــن بشــكل كبــري: النمطيــة الغريّيــة اجلنســّية  يــن متكرر اخليــارات بديلــة ألمر

واالمتثــال اجلنــدريّ، واألمومــة.

ّيــة االمتثــال اجلنــدريّ والغريّيــة اجلنســّية تخربنــا أّن اجلنــس ثنايئ تماًما  معيار

)ذكــر / أنــى( وأنــه يحــّدد اجلنــدر أو النــوع االجتمــايع للشــخص )رجــل / 

ــا، لــدى مــن يتــّم  امــرأة(. لقــد ُترجمــت قــدرة اجلســد عــىل التكاثــر بيولوجًي

تعيينهمــن إناًثــا عنــد الــوالدة، إىل مفهــوم األمومــة، ممــا يجعلهــا الوظيفــة 

املتأصلــة للمــرأة ورغبتهــا النهائيــة؛ كمــا ُترجــم الــدور اإليــاليج )الفاعــل( 

يف اجلنــس ملــن يتــّم تعيينهمــن ذكــور عنــد الــوالدة، إىل فكــرة أن أجســاد 

ّيــة  الرجــال هلــا ســلطة عــىل أجســاد النســاء )Rich, 1986(. تصــّور معيار

االمتثــال والغريّيــة الذكــورة واألنوثــة عــىل أنهمــا متضــادان أو نقيضــان، 

ّيــن - ضــد بعضهمــا البعــض. مــن  وتضعهمــا - يف التعبــري واألدوار اجلندر

لتكويــن "رشاكــة  البعــض  تجتــذب هــذه "األضــداد" بعضهــا  أن  املتوقــع 

أحاديــة  بيئــٍة  يف  مقدســة  الرشاكــة  هلــذه  اجلنســية  والعالقــات  مثاليــة"، 
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الــزواج، متمحــورة حــول القضيــب ومــا يمثلــه، طاهــرة، رقيقــة، خاّصــة، 

مجانّيــة، وبالطبــع، إنجابّيــة. ليــس مــن الصعــب أن نعــرف أن هــذه القواعــد 

يه إىل حــد كبــري تفســريات اجتماعيــة للطبيعــة، ولكــن يصبــح األمــر أكــر 

وضوًحــا عندمــا يتــم نعطــي العالقــات قيمــة أكــرب إذا كانــت بــن اثنــن مــن 

نفــس الطائفــة، الطبقــة، اجلنســية، والعــرق، خاّصــًة إذا كان الزوجــان مــن 

طبقــة أكــر ثــراًء، بيــض، مــن اجلنســية الغربيــة، ومــن الديانــة األكــر شــيوعاً. 

بالتبعيــة، هــذا يعــي أن املهاجرات/يــن والالجئات/يــن ال يناســبون هــذه 

املعــادالت ألن جنســانيتهمن مخّربــة للنظــام )غــري( الطبيــيع لألمــور.

ويف الوقــت نفســه، تعتــرب صــورة "املــرأة = األم" "طبيعيــة" بســبب التوقعات 

يه  القرسيــة  األمومــة  النســاء.  عــىل  املُســقطة  واالجتماعيــة  الثقافيــة 

يــة عــن دور املــرأة يف األرسة واملجتمــع  حبكــة سياســية تفــرض رسديــة معيار

تعيــن  يتــّم  عندمــا  الــوالدة،  عنــد  القرسيــة  األمومــة  تبــدأ  والدولــة. 

األشــخاص املولــودات إناًثــا؛ نســاًءا أيًضــا - وبذلــك، يتــم تربيتهمــن لتجســيد 

جميــع توقعــات املجتمــع ومســؤولياته لكونهمــن نســاء. الســمات الــي 

تتمحــور حــول النعومــة والعنايــة يه عــكازات األنوثــة. يه رّبــة مــزل ويتــّم 

اخزتاهلــا إىل وظيفــة مزليــة يف حــزّيٍ خــاص، وال تعتــرب ذات قيمــة اجتماعيــة 

أو اقتصاديــة كنتيجة/مســؤولية "طبيعيــة" للحمــل والــوالدة. مــن جهــة 

أخــرى، يتــم تحديــد أدوار الرجولــة والذكــورة كتلــك الــي تمــارس القــوة 

وتؤكــد وجودهــا يف املجــال العــام. الرجــل هــو صانــع الدولــة واملجتمــع، 

ــات  ــة ُتعتــرب مكون ــع اخلطــاب الثقــايف؛ كّلهــا أعمــال ذات قيمــة عالي وصان

يــة لدعــم أرسة. عــىل الرغــم مــن هــذه الرسديــة، ال يتــم دفــع الرجال  رضور

اجتماعًيــا أو ثقافًيــا أو مؤسســاتياً نحــو األبــوة والواجبــات العائليــة كمــا 

يتــم دفــع النســاء، بالرغــم مــن دورهــم الواضــح يف التكاثــر اإلنجــايب. يف 

الواقــع، العمــل اإلنجــايب للنســاء كأمهــات وعامــالت يف مجــال الرعايــة 

ية. األساســية هــو مــا يســمح لــألرسة باالســتمرار
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بروز البدائّل
يف ظّل املعيارية الغريّية والمتثال اجلندرّي

لــدى ’األعــراف’ صيغتــن بيولوجّيتــن أساســيتن: ترشيــح األعضاء اجلنســية 

والتكاثــر. عندمــا تســتخدم املؤسســات هذيــن الصيغتــن، فهــي ُتمــي عــىل 

ّيــن، ليكونــوا ممتثــي/ات اجلنــدر،  األشــخاص هوّيتهمــن وتعبريهمــن اجلندر

إذ ترى أّن  اجلنس املُحّدد عند الوالدة والنوع االجتمايع أمران مطابقان. 

كمــا أّنهــا ُتمــي عــىل األشــخاص أيًضــا ســلوكهمن اجلنــيسّ وأدوار هــذه 

األجســاد لتعطــي الغريّيــة اجلنســّية رشعيــة. ُيعــرف هــذا التالعــب والتحايــل 

يــة داخــل  فيمــا يســمى "الطبيــيع" فيمــا يتعلــق بــاألدوار اجلنســية واجلندر

يــة  املعيار )أو  الغرييــة  النمطيــة  بمصطلــح  واســع  نطــاق  عــىل  املجتمــع 

الغرييــة(، ومــن خالهلــا يتــم تحديــد فهمنــا ملــا هــو "طبيــيع".

واالمتثــال  الغريّيــة  معايــري  مالءمــة  أن  الســاخن  اخلــط  بيانــات  تكشــف 

اجلنــدري غالًبــا مــا تكــون تعّمدّيــة وأدائّيــة؛ تتــم طاعتهــا خوًفــا مــن النبــذ 

االجتمايع - وأحياًنا العقاب القانوين – الناتج عن تحدي قواعد اجلنســانّية 

يــة لفهــم هــذه النقطــة بشــكل  "الطبيعّيــة". يمكننــا تفكيــك موضــوع العذر

ــا، ــا: اجتماعًي أكــر توضيحيًّ

 )1( من املتوقع أن يكون لدى النســاء غشــاء مهبيّ، 

يتهن"،  )2( يتمــزق الغشــاء املهبــيّ عندمــا "يفقدن عذر

)3( حيــث يســفك الــدم أثنــاء / بعــد أّول ممارســة جنســّية إيالجّيــة، ممــا 

يشــري إىل أنهــّن مل يســبق هلــن ممارســة اجلنــس قبــل هــذا اللقــاء. لكــن 

احلقيقــة يه أّن :

)1( يولــد الكثــري مــن الناس بدون غشــاء مهبيّ، 

)2( بعــض األغشــية املهبلّيــة مرنــة جــًدا لدرجــة أنهــا قــد ال تتمــزق أثنــاء 

اجلنــس، 

)3( لذلــك فــإّن العديــد مــن النســاء ال يزفــن عنــد أّول ممارســة إيالجّيــة 

)كمــا أّن األبوّيــة املتمحــورة حــول الذكــر والقضيــب واملبنّيــة عــىل التمّلــك، 

ال تأخــذ يف عــن االعتبــار جميــع التجــارب اجلنســية الــي يمكــن االســتمتاع 

بهــا والــي ال تــدور حــول اإليــالج املهبــي(. عــىل الرغــم مــن هــذه احلقائــق، 

يــة  يواصــل املجتمــع فــرض فهمــه لوظيفــة الغشــاء املهبــيّ وعالقتــه بعذر

املــرأة وصالحهــا بشــكل عــام. 

النمطيــة  هــذه  مناقشــة  يف  يرغــن  َمــن  ِمــن  املتصالت/يــن  مــن  كثــرٌي 

التقييديــة، يفعلــن ذلــك عــرب الســؤال عــن عمليــات ترميــم الغشــاء املهبــيّ، 

يــق  الــذايت و/أو ممارســة اجلنــس دون تمز أو كيفيــة ممارســة االمتــاع 

الغشــاء املهبيّ. اكتشــفت إحدى املتصالت، الي مل تمارس اجلنس اإلياليج 

مــن قبــل ولكنهــا كانــت تســتمتع باحلميميــة اجلنســية مــع رشيكهــا، أنهــا 

حامــل، وخافــت أن يــؤدي اإلجهــاض إىل تمــزق الغشــاء. كانــت تخــى أن 
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 جتربنا الأعراف اجلن�ضية
ا على الت�ضاوؤل عّما اإذا  اأي�ضً

 كانت �ضلوكياتنا اأو م�ضاعرنا
 اأو اأفكارنا 'طبيعية'، بينما

 يف احلقيقة، ل يوجد تعبري
 جن�ضّي '�ضحيح'؛ هناك ما هو

 مقبول اجتماعيا وما هو غري
 مقبول، والأهم من ذلك،

ما هو بالرتا�ضي اأو بدونه

تؤذيهــا عائلتهــا إذا اكتشــفوا أنهــا حامــل ألن ذلــك مــن شــأنه أن يشــري إىل 

عــدم وجــود غشــاء مهبــيّ لديهــا )الــذي يف الواقــع قــد ال يزال ســليماً(، كما 

ســيعلمون أنهــا مارســت نشــاًطا جنســًيا. إن إيجــاد طــرق بديلــة لالســتمتاع 

باجلنــس والعالقــات احلميميــة أمــرٌ صعــب يف ظــل قواعــد الغريّيــة اجلنســّية، 

حيــث تكمــن قيمــة املــرأة فيمــا إذا كان نســيج الغشــاء املهبــي - وبالتــايل 

"قابليتهــا للــزواج" - ســليمان. معرفــة كيفيــة التغلــب عــىل هــذه التناقضات 

االجتماعيــة والطبيــة والعيــش يف ظــل التوقعــات والضغــوط االجتماعيــة 

هــو نقطــة صعبــة، تتطلــب التفكــري خــارج الصنــدوق واإلبــداع، وال يوجــد 

مــا ُيخجــل أو مــا يدعــو لالســتهجان إذا اخرتنــا ذلــك. احلقيقــة يه أن البقــاء 

ضمــن حــدود "القاعــدة" هــو تكتيــك للنجــاة بالنســبة للبعــض، وقــرار االلزتام 

باملعايــري أو الطعــن فيهــا هــو قــرار ال ي/تتخــذه إاّل الفــرد المعنّي)ة( نفسه)ا(، 

مــن ي/تتحمــل العواقــب يف النهايــة.

تجربنــا األعــراف اجلنســية أيًضــا عــىل التســاؤل عّمــا إذا كانــت ســلوكياتنا أو 

مشــاعرنا أو أفكارنــا "طبيعيــة"، بينمــا يف احلقيقــة، ال يوجــد تعبــري جنــيسّ 

مقبــول،  غــري  هــو  ومــا  اجتماعيــا  مقبــول  هــو  مــا  هنــاك  ؛  "صحيــح" 

واألهــم مــن ذلــك، مــا هــو بالــرتايض أو بدونــه. تــواصل)ت( العديــد مــن 

املتصالت/يــن مــع اخلــط الســاخن ليســألوا عمــا إذا كان هنــاك أي "خطــأ" 

يقــة الــي يتعاملــن بهــا مــع عالقاتهمــن اجلنســية والرومانســية  يف الطر

يــة.  املعيار غــري  أو  يــة  الغري غــري  أو  الــرشكاء  متعــددة  ســياقاتهمن  يف 

كمــا اتصل)ت( الكثــريات/ون للتفكــري فيمــا إذا كان هنــاك أي "خطــأ" يف 

ّيــة يف عالقاتهمــن. تــم ربــط الكثــري مــن هــذه املحادثــات  تحــدي األدوار اجلندر

بموضــوع املتعــة. هــذا العــام، تلّقــى اخلــط الســاخن مــا مجموعــه 45 مكاملــة 

مــن النســاء اللــوايت أردن أن يعرفــن: ملــاذا مل يكــن اجلنــس اإليــاليج ممتًعــا 

بالنســبة هلــن، ومــا إذا كانــت بعــض امللــذات "طبيعيــة"، وكيــف يمكنهــن 

التواصــل بخصــوص نقــاط املتعــة اخلاصــة بهــن مــع رشكائهمــن، وكيفيــة 

االســتمتاع باجلنــس غــري اإليــاليج. بينمــا يبحــث األشــخاص املختلفــات/ون 

عــن أمــور مختلفــة ومتعــددة يف اجلنــس، كاملتعــة، اإلنجــاب، الروتــن، املــال، 

مــن بــن أمــور أخــرى، يستكشــف كاّلً مــن املتصــالت/ون املتعــة اخلاصــة 

بهــم/ن، وبالتــايل يتحــدون املفاهيــم اخلاطئــة بــأن النســاء ليســت كائنــات 

جنســية بطبيعتهــا، وأنهــن يســتمتعن باجلنــس أقــل مــن الرجــال، أو أن 

إدخــال القضيــب باملهبــل هــو أعظــم مصــدر للمتعــة. يف كثــري مــن األحيــان، 

الصعــب  مــن  يجعلــه  ممــا  تماًمــا،  املــرأة  متعــة  موضــوع  تجاهــل  يتــّم 

الوصــول إىل املــوارد الــي تســاعد النســاء عــىل استكشــاف مــا يعجبهــن ومــا 

يــد مــن ارتباكهــن حــول "الصــح" و "اخلطــأ" يف  يكرهــن مــن اجلنــس، ويز

تجاربهــن اجلنســية.

لألفــراد  مســتحيل  يــة  املعيار اهلويــة  توقعــات  مــع  التكيــف  يكــون  يــكاد 
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يــن/ات واخلارجــن/ات عــن الثنائيــة اجلنســية. قــد وّضحــت مّتصلــة  العابر

باخلــط الســاخن هــذا األمــر، حيــث ناقشــت كيــف أّنهــا ال تشــعر بأنهــا رجــل 

مثــي اجلنــس وال امــرأة عابــرة. بينمــا تقــدم نفســها بشــكٍل رجــويلّ أكــر 

لتجنــب تدقيــق املجتمــع فيهــا، فإنهــا تعــّرف عــىل كونهــا امــرأة وتشــعر 

ــه بشــكل خــاص يف  براحــة أكــرب مــع التعبــري األنثــوي، وهــو مــا تســتمتع ب

رغبــة يف مناقشــة  إىل  التعقيــدات  هــذه  تفكيــك  أّدى  اجلنــيس.  تعبريهــا 

املتصلــة  تتطّلــع  كانــت  مفهــوم  وهــو  اجلنــدري،  االمتثــال  عــدم  فكــرة 

ّيــن ملناقشــة النــوع  الستكشــافه. هنــاك حاجــة إىل تمثيــل ولغــة غــري معيار

يــة، ولكــن أيًضــا  االجتمــايع، ليــس فقــط مــن خــالل األدوار اجلنســية املعيار

إيجــاد الضغــط االجتمــايع للتعبــري  يف املظهــر، اهلويــة، والتعبــري. يمكننــا 

عــن اجلنــدر املعــّن عنــد الــوالدة بشــكل أكــرب مــع متصلــة أخــرى تواصلــت 

معنــا يف املراحــل األوىل مــن عبورهــا لتأكيــد جندرهــا. اتصلــت لتخربنــا أّن 

يــًرا تشــخيصًيا مــن طبيبهــا النفــيس  عبورهــا أعيــق عندمــا وجــد والداهــا تقر

ّيــة. كان ســيقبل والداهــا بهــذا التشــخيص،  عــن اضطــراب اهلويــة اجلندر

طاملــا أنهــا "مل تغــري أي يشء بمظهرهــا". مــن الواضــح أن اهتمــام والديهــا 

وقبوهلمــا لألمــر كان مرشوًطــا بمواكبــة ابنتهمــا للمظاهــر االجتماعيــة 

النمطيــة، فــال تصبــح حالــة خارجــة عــن القاعــدة، وتحافــظ عــىل معيــار 

االحــرتام لنفســها ولســمعة أرستهــا. يتــم إجبــار العديــد مــن األشــخاص 

غــري املمتثلــن للنــوع االجتمــايع والعابرات/يــن عــىل كتــم اضطــراب اهلويــة 

لديهمــن ملواكبــة القاعــدة، ولكــن مــا الطبيــيع يف مواكبــة املظاهــر لــي 
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الهلع الأخلقي لأجل املعيارّية الغريّية والمتثال اجلندري

2019 
ــة يف الدكوانــة يف عــام  وقعــت مداهمــة عنيفــة للرشطــة عــىل حانــة محلّي

2013 ويه ال تــزال يف الذاكــرة حــت يومنــا هــذا العتقاهلــا املهــن وســوء 

معاملــة أربعــة أشــخاص، تعرضــوا لالعتــداء اللفظــي واملضايقــات اجلســدية 

والــرب عنــد القبــض عليهمــن. كان مــن بــن املعتقالت/يــن امــرأة عابــرة 

يــة لفضــح  ية تعرضــت لــإذالل وخلــع مالبســها والتقطــت صورتهــا عار ســور

بلديــة  رئيــس  املداهمــة  إىل  دىع  قــد  احلقيقــي".  "جنســها  و  "تحايلهــا" 

ــة، بينمــا حــذر مــن أن  ــم للحان ــذي أصــدر قــرار باإلغــالق الدائ ــة، ال الدكوان

مجــّرد وجــود غمــوض يف اجلنــس واجلنــدر وبالتــايل االنجــذاب مــن شــأنه 

أن يــؤدي إىل "انحــالل أخــاليق عــام". عــام 2019، شــهدنا هلــٌع أخــاليقٌّ آخــر 

عندمــا احتجــت مجموعــة مــن النــاس عــىل األداء املقــرر لـــمرشوع ليــىل 

يف مهرجــان بيبلــوس الــدويل، وهــم فرقــة بــوب محليــة مربــوط اســمها 

يــة  ــر غــري املعيار ــة وتحظــى بمكانــة خاصــة بــن العديــد مــن الدوائ ّي بالكوير

يقيــا وجنــوب غــرب آســيا. يف البدايــة، اتســم  يف لبنــان ومنطقــة شــمال أفر

االحتجــاج بطابــع ديــي، حيــث انزعجــت بعــض املجموعــات املســيحية مــن 

كلمــات أغــاين الفرقــة، والــي تلعــب عــىل صــور وتشــبيهات جنســية اعتربوها 

بمثابــة كفــر. لكــن رسعــان مــا تحولــت الدعــوة ملنــع الفرقــة إىل احتجــاج ضــد 

يــة  مــا تمثلــه فعليــا: إهانــة وتهديــًدا للقيــم العائليــة الطيبــة املحرتمــة )املعيار

غرييــة الطابــع(، واتفــق منظمــو املهرجــان عــىل إلغــاء العــرض "ملنــع إراقــة 

الدمــاء واحلفــاظ عــىل األمــن".

كأداة  العابرات/يــن  األشــخاص  وتعييــب  وانتهــاك  تعنيــف  مــع  التطبيــع 

هيكليــة لتبــدو معايــري االمتثــال اجلنــدري طبيعيــة وحتمّيــة ال يعمــل. ال 

يمحــو هــذا العنــف التنــوع اجلنــدريّ مــن الوجــود، لكــن، أاّل تدلنــا درجــة هــذا 

ــدرك بعــد  ــوع؟ أمل ت العنــف عــىل أّن هنالــك مــا يهــدد املعّنفــن/ات يف التن

تلــك املؤسســات، املتمّســكة بقــّوة بتطبيــع الغريّيــة واالمتثــال اجلنــدريّ، أن 

ّيــان ال يمــي األشــخاص  قمــع تمثيــالت اجلنــدر والتعبــري اجلنــيس غــري املعيار

املختلفات/يــن؟ نحــن البديــل، وســنجد بدائــل دومــاً.
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البحــث عــن بدائل ضمن األمومة

يتجــىّل التوّقــع بــأن األمومــة يه األنوثــة بحــد ذاتهــا  مــن خــالل احلمــل 

اجلســدي للطفــل حــت موعــده، والعنايــة بالطفــل بمجــرد والدتــه. يظهــر 

يــم اإلجهــاض يف لبنــان، وكذلــك مــن  هــذا التوقــع واضًحــا مــن خــالل تجر

خــالل القوانــن الطائفيــة الــي تمــزي عــىل أســاس اجلنــدر واحلالــة الزوجيــة. 

كمــا يتجــىّل يف القيــم الــي تــّديع أّن الغــرض مــن اجلنــس هــو اإلنجــاب لبنــاء 

ــا. هنــاك العديــد مــن املتصــالت اللــوايت يعــرب)و( يًّ عائلــة نــواة منظمــة جندر

ن أنهمــن ببســاطة غــري مهتمات/يــن بــأن يكونــوا أمهــات )يف الوقــت احلــايل 

عــىل األقــل(، ومــع ذلــك يتعــرض)و(ن باســتمرار للهجــوم بحجــج تشــري إىل 

"دورهمــن"  يؤدّيــن  ال  ألنهمــن  طبيعيــة"  "غــري  لألنوثــة  مقاربتهمــن  أن 

كنســاء. إّن اعتبــار األمومــة واألنوثــة كيانــان موحــدان وأّنهمــا "طبيعّيــان" 

ــا عنــد الــوالدة يف  و "حتمّيــان"، هــو مــا ي/تواجهــه مــن يتــّم تعيينهمــن إناًث

ظــّل األمومــة القرسيــة.

ــة -  ــة لألمومــة أّن النســاء حاضنــات ومانحــات للرعاي ّي ُتظهــر الصــور املعيار

ــد مــن األطفــال، هــو أن  ــاً للعدي أي أن تكــوين مــع طفــل، أو أن تكــوين أّم

ــة، وخاضعــة.  ــة، معطــاءة، مضحّي ــة، ال جنســية، مربّي تكــوين ُمحســنة، نقّي

غالًبــا مــا يتــم مشــاركة هــذه الصــورة يف وســائل اإلعــالم الرئيســية، وكذلــك 

املتصالت/يــن  إحــدى  شــاركت  واخلاصــة.  العامــة  املؤسســات  قبــل  مــن 

اخلصائــص  هلــذه  اإلعــالم  وســائل  والء  مــن  اســتياءها  الســاخن  باخلــط 

ّيــة، بعــد قراءتهــا للتعليقــات عــىل اإلنرتنــت عنــد بحثهــا عــن "احلمــل"  املعيار

و "اإلجهــاض" يف Google. يشــري فائــض رســائل التهنئــة تحــت عنــوان 

"احلمــل"، مقابــل تعليقــات الذنــب والعــار تحــت عنــوان "اإلجهــاض"، إىل 

أّن الضغــوط املجتمعيــة والعائليــة تــرى إنهــاء احلمــل عــىل أّنــه إنهــاء احليــاة. 

تعطــي هــذه الرسديــة األولويــة حليــاة مل تولــد بعــد عــىل حيــاة متطــورة 

ــة، ال تنتمــي إليهــا بمجــرد  ــرأة مجــرد حاضن ــا، وتجعــل مــن جســد امل تماًم

حملهــا. 

وطواعّيــة،  رغبــة  عــن  احلســنة"  "األم  شــخصية  األفــراد  بعــض  ي/تتبــى 

لكنهمــن يصارعــن مــن بعــد ذلــك لتحقيــق التــوازن بــن العمــل العاطفــي 

واجلســدي والعقــي والعمــي الــذي يتطلبــه أداء هــذا الــدور. عــىل الرغــم 

مــن العمــل الشــاق، تجــد العديــد مــن النســاء متعــة، بل حّت لــذة، بكونهن 

أمهــات. ومــع ذلــك، تظهــر املشــاكل يف ثقــل وكميــة العمــل، ال يف طبيعتــه. 

ــوايت يتصلــن باخلــط الســاخن أّن مــا يجعــل  ــد مــن النســاء الل تقــول العدي

دور األم احلســنة مســتحياًل هــو ليــس فقــط غيــاب الرغبــة باألمومــة، بــل 

انعــدام القــدرة عــىل القيــام بــكل مــا يتطلبــه ذلــك. غالًبــا مــا تؤثــر الظــروف 

االجتماعيــة واالقتصاديــة عــىل رغبــة الفــرد يف إنجــاب طفــل، وعندمــا تقــدم 

املــرأة أســبابها إلنهــاء احلمــل، فإنهــا عــادة مــا تحســب الظــروف الشــخصية 

النهــايئ. يتجــىل هــذا عنــد  الــي تؤثــر عــىل قرارهــا  واالجتماعيــة واملاديــة 

العديــد مــن املتصالت/يــن اللــوايت تحدثــن عــن احلاجــة أن يكونــوا آمنــن 

أكــر مادّيــاً قبــل اعتنــاق األبــوة واألمومــة. أحــد املكاملــات تــم تلّقيهــا مــن 

قبــل أم مرهقــة، تتطلــع إىل إنهــاء حملهــا، تخربنــا فيــه عــن شــعورها بعــدم 

احلاجــة إىل تربيــر قرارهــا أليّ أحــد، كونهــا تقــدم أساســاً الرعايــة البنتهــا 

املعوقــة وتــرشف عــىل احتياجاتهــا الطبيــة، دون مســاعدة فعليــة مــن زوج 

عاطــل عــن العمــل، غــري داعــم، و "كســول". خــالل ســعيها لإجهــاض، 

يد من أعمال  ناقشــت رصاحة كيف أنها ليســت بالوضع املناســب لتويل املز
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ــاٍن، وليــس ليهــا مصلحــة يف ذلــك.  الرعايــة الــي ســتقع عليهــا مــع طفــل ث

اتصلــت امــرأة أخــرى، كانــت قــد وّلــدت لتوهــا، وكانــت خائفــة مــن احلمــل 

يــد احلصــول عــىل وســائل منــع احلمــل الطارئــة. تحدثــت عــن حملهــا  وتر

ــه، وكيــف أن الظــروف اليــوم  ــة إلبقائ ــد الطفل األول، حيــث تالعــب بهــا وال

تركتهــا بــدون دعــم والقليــل مــن املــوارد املاليــة، وتفاقمــت عليهــا مشــاكل 

الصحــة النفســّية. كمــا أّنهــا تشــعر بأنهــا بعيــدة عــن الطفلــة، وتجــد صعوبــة 

يف العنايــة بهــا. وفًقــا لتقييمهــا اخلــاص، مل يكــن لديهــا القــدرة وال الرغبــة يف 

إنجــاب طفــل ثــان، وأرادت أن يكــون قــرار إنهــاء احلمــل هلــا لوحدهــا.

القواعــد الــي تمــي شــكل "األرسة" )نــواة مــع وجــود كّل مــن األم واألب( 

تؤثــر أيًضــا عــىل قــرارات األشــخاص باالســتمرار يف حملهمــن أو إنهــاءه. 

كانــت إحــدى املتصالت/يــن عــىل اخلــط الســاخن، ويه غــري مزتوجــة وليــس 

لديهــا مدخــول مســتقر، ترغــب إبقــاء احلمــل بالرغــم مــن معارضــة أهلهــا. 

اتصلــت باخلــط الســاخن عــىل أمــل العثــور عــىل منظمــة يمكــن أن تســاعدها 

يف احلصــول عــىل دخــل ومــأوى، حــت تصبــح األم/الشــخص/ املــرأة الصاحلــة 

الــي ُيتوّقــع أن تكونهــا، وأن تكــّون أرستهــا. شــعرت متصّلــة أخــرى، مهتمــة 

بمواصلــة حملهــا، بضغــوط إلنهائــه ألنهــا كانــت يف عالقــة غــري مســتقرة وال 

يــد لطفلهــا أن يكــرب يف "بيئــة ســيئة". احتمــال أال يكــرب طفلهــا يف أرسة  تر

ــاً، عــىل الرغــم مــن رغبتهــا يف  نــواة تقليديــة جعلهــا تــرتدد يف أن تصبــح أمًّ

ــأن تربيــة طفــل يف نمــوذج عائــي شــاذ  األمومــة، كونهــا كانــت مقتنعــة ب

عــن القاعــدة ســيكون ظلًمــا لطفلهــا.

"األم  أيّ  املشــيطنة،  األمومــة  القرسيــة:  األمومــة  نقيــض  نقــّدم  هنــا 

الســيئة". غالًبــا مــا ُتعتــرب النســاء األمهــات، اللــوايت يشــكّلن عبًئــا وتشــويًها 

لصــورة أرسهــن ومجتمعهــن ودولتهــن، أمهــات شــيطانيات. أولئــك هــن 

النســاء اللــوايت ال يمكــن أن يصبحــن "مواطنــات صاحلــات"، ناهيــك عــن 

"أمهــات صاحلــات"، وُيعتــربن "بطبيعتهــن" لســن أّمهــات ألن أمومتهــن 

يــب األمومــة واجلنــس  ال تلــّب النمــوذج املرغــوب. تعمــل الدولــة عــىل تخر

املهاجــرات،  الالجئــات،  املزتوجــات،  غــري  للنســاء  أي   – هلــّن  والعالقــات 

العابرات، املثليات، املعوقات، الفقريات، الصغار ســنًّا، والكبار ســنًّا – وُيقال 

يــات  عــن بعضهمــن إنهمــن يخدمــن املجتمــع بطــرق أكــر مالءمــة، وأخر

يتــّم  لبنــان،  والرأســمالية. يف  األبويــة  اهليمنــة  يعّطلــن  أن  مــن شــأنهن 

شــيطنة عامــالت املنــازل املهاجــرات ألنهــن يصبحــن أمهــات. إن القيمــة 

األساســية للعــامل)ة( املهاجــر)ة( بالنســبة للمجتمــع اللبنــاين يه خدمــة 

األرس الــي توافــق عليهــا الدولــة بالعمالــة املزليــة والرعايــة الرخيصــة، إن 

مل تكــن مجانيــة - وبالتــايل فــإن إنجــاب أطفــال يعــّرض دورهــن وغرضهــن 

ــة، الســيطرة عــىل احلــدود، وسياســات  ــة، القومي املحــدد للخطــر. العنرصي

اهلجــرة والعمــل، تجــرد النســاء املهاجــرات مــن إنســانيتهن وتســتغلهن، 

لألمومــة  "الطبيعيــة"  العليــا  الدعــوة  هــذه  تحقيــق  مــن  يمنعهــن  ممــا 

ــة. ــات الــي تفكــر فيهــن الدول ألنهــن لســن األمهــات املرغوب

 يتجلّى التوّقع باأن الأمومة
 هي الأنوثة بحد ذاتها من

 خلل احلمل اجل�ضدي للطفل
 حتى موعده، والعناية

 بالطفل مبجرد ولدته. يظهر
 هذا التوقع وا�ضًحا من خلل
 جترمي الإجها�ض يف لبنان،
 وكذلك من خلل القوانني

 الطائفية ايل متيز على اأ�ضا�ض
اجلندر واحلالة الزوجية
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النفاق يف احلق املقد�ض يف الأمومة والأ�رشة

يف لبنــان، هنــاك أخبــار ال تنتهــي عــن معــارك احلضانــة الــي تطلبهــا أمهــات 

يناضلــن مــن أجــل احلــق يف البقــاء مــع أطفاهلــن. تــربز قضيــة ناديــن جــوين 

كمثــال قــوي، حيــث جعــل صوتهــا العــايل ضــد زوجهــا الســابق املــيسء هلــا 

مــن قضيتهــا يف النضــال قصــة معروفــة يف أنحــاء البلــد. لســوء احلــظ، جــاء 

وفــاة ناديــن املفــائج يف أكتوبــر 2019 قبــل نهايــة معركتهــا، ومل تحصــل عــىل 

يــات منــذ ذلــك  احلضانــة. ومــع ذلــك، فقــد طعنــت رفيقاتهــا وأمهــات أخر

احلــن يف قوانــن املحكمــة الدينيــة بصــوت عــاٍل. يتــّم إحيــاء ذكــرى ناديــن 

ســنوياً منــذ ذلــك احلــن، وبعــد وفاتهــا، أقيــم حــداد عــام أمــام املحكمــة 

الــي ظلمتهــا والعديــد مــن النســاء غريهــا.

الدولــة  كيــان  وهــو   – العــام  األمــن  احتجــز  آب 2019،   / أغســطس  يف 

مــن  الكفالــة  نظــام  ويفــرض  اهلجــرة  عــىل جميــع قضايــا  يــرشف  الــذي 

األم   - بالرتحيــل  تهديــد األرسة  تــم  عائلــة رسيالنكية-ســودانية.   - خاللــه 

الرسيالنكيــة إىل رسيالنــكا، واألب الســوداين إىل الســودان مــع أطفاهلمــا 

يــن يه  ّيــة املكونــة مــن والديــن مغاير اخلمســة. حمايــة ودعــم األرس املعيار

قيمــة مجتمعيــة لبنانيــة ُتمنــح لــألرس اللبنانيــة فقــط، فتســتخدم الدولــة 

قوتهــا القانونيــة املؤسســية لبنــاء شــكل واحــد مــن األرسة واألمومــة بينمــا 

ترفــض األشــكال األخــرى آخــر.

ســمعة  تشــويه  يتــم  فلمــاذا  "الطبيــيع"،  املــرأة  دور  األمومــة  كانــت  إذا 

ناديــن لرغبتهــا يف أن تكــون مــع طفلهــا؟ كيــف تمجــد املحاكــم الدينيــة 

يــة لرعايــة األطفــال بينمــا تحــرم النســاء منهــا يف  األمومــة عــىل أنهــا رضور

حلظــة عندمــا تمنــح حضانــة األطفــال للرجــال؟ هــل عــىل املــرأة أن تتحمــل 

ّيــة مــن أجــل البقــاء مــع أطفاهلــا؟  العنــف وتجــاري متطلبــات األرسة املعيار

ــالت املتماســكة يه األعــىل يف املجتمــع، فلمــاذا ال  ــت قيمــة العائ وإذا كان

تســتفيد األرس املهاجــرة منهــا؟

2019 
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اســتقاللية أجسادنا

يــن،  العابر الرجــال  العابــرات،  املمتثــالت،  النســاء  حرمــان  مــع  التطبيــع 

واألشــخاص ذوي اجلنــدر غــري النمطــّي مــن اســتقاللّية أجســادهمن يتــم 

احلفــاظ عليــه مــن خــالل حجــب معلومــات مــن شــأنها أن تمنحنــا املعرفــة 

تــّم تلقيننــا اياهــا عــن أجســادنا،  الــي  والثقــة والقــوة لتحــدي األكاذيــب 

حــول  املُنتجــة  واملعرفــة  املعلومــات  تكــون  مــا  غالًبــا  ورغباتنــا.  انجذاباتنــا، 

يف  معاملتهــا،  يجــب  وكيــف  يضــة،  مر تكــون  كيــف  وعقولنــا،  أجســادنا 

أيــدي األطبــاء أو الباحثــن/ات، فيعمــل)و(ن ضمــن حــدود )وبالتواطــؤ 

ــة الــي تٌنتــج وُتنظــم أصــاًل األعــراف  مــع( قانــون الدولــة والســلطات الدينّي

أن  يعــي  هــذا   .)Rubin, 1984; Weeks, 2011( للمجتمــع  اجلنســية 

الرعايــة  إىل  باإلضافــة  واإلنجابّيــة  اجلنســية  الصحــة  بمعلومــات  املطالبــة 

الصحيــة )الــي غالًبــا مــا تعتــرب غــري أخالقيــة(، تتحــدى أجنــدات املجتمــع 

والطــب ألجســادنا، وهــذا غالًبــا مــا يتطلــب بحًثــا هائــاًل عــن معلومــات 

ورعايــة مخفّيــان عمــًدا.

ــا يف اتخــاذ قــرارات مســتنرية بشــأن أجســادنا  ــوارد الــي قــد تدعمن ــدر امل تن

واستكشــاف حياتنــا اجلنســية، وعندمــا نعــر عليهــا نجدهــا تخضــع للرقابــة 

ويؤكدهــا  املعلومــات  تلــك  يــرىع  االجتماعيــة.  باألعــراف  بشــدة  وتتأثــر 

كّل مــن مقدمــي/ات الرعايــة الصحيــة، األهــل، وســائل اإلعــالم، برامــج 

املتصــالت/ مــن  العديــد  ي/تــدرك  البحــث.  ومحــركات  اجلنــيسّ،  التثقيــف 

يــن الفــراغ املعــريف املوجــود حــول الصحــة اجلنســية واإلنجابيــة ويعــرب)و(ن 

عــن شــكوكهمن تجــاه معلوماتهمــن، الــي غالًبــا مــا تكــون مغّلفــة بالقيــم 

يــة واألخالقيــة عنــد نرشهــا. عــىل ســبيل املثــال، يتــم الذكــر بشــكل عابــر  املعيار

أّن االلتهابــات املنقولــة جنســيًّا يمكــن عالجهــا أو الشــفاء منهــا، يف الوقــت 

نفســه، يتــم التشــديد عمــداً عــىل كــون تلــك االلتهابــات نتيجــة لســلوكيات 

جنســّية "منحرفــة".

اخلــط  عــىل  املتصالت/يــن  مــن   80٪ مــن  يقــارب  مــا  ســى  العــام،  هــذا 

الســاخن للحصــول عــىل املعلومــات. يشــكل ذلــك إجمــايل 350 محادثــة 

الصحــة اجلنســية واإلنجابيــة  املعرفــة حــول موضوعــات  اكتســاب  هدفهــا 

يــة لفهــم جســد املــرء وكيفيــة العنايــة بــه، مــن طــرح  واجلنــس - كلهــا رضور

ية، احلمــل، منــع احلمــل، االلتهابــات املنقولــة  أســئلة حــول الــدورة الشــهر

جنســياً، العالجــات واإلجــراءات، إىل الســؤال عــن توفــر اخلدمــات أو املــوارد 

املتعلقــة بهــا. تكشــف العديــد مــن األســئلة املتعلقــة باإلباضــة، حســاب فرتات 

اخلصوبــة، والكشــف عــن وســائل منــع احلمــل املوجــودة وتأثريهــا عــىل الــدورة 

ية، مــدى حــرية املعرفــة بجســد املــرأة. كيــف ألمــور كتلــك يفــرتض  الشــهر

أّنهــا شــائعة االســتخدام، أو مــن املتوقــع معرفتهــا وممارســتها باســتمرار، أن 

ــاً حــّت؟ تكــون مبهمــة هلــذه الدرجــة؟ كيــف لذلــك أن يكــون ممكن

ومــع ذلــك، فــإّن الوصــول إىل معلومــات الصحــة اجلنســية واإلنجابيــة ال 

يًدا  يوفــر لنــا فقــط القــدرة عىل اتخاذ قرارات بشــأن أجســامنا، بــل يمنحنا مز

يات/يــن. عــىل اخلــط الســاخن،  مــن الثقــة للتحكــم يف تعاملنــا مــع اآلخر

يــة واجلنــس كيفيــة اســرتجاعنا لالســتقالل الــذايت  ُتظهــر موضوعــات العذر

األبويــة  املعايــري  يســتخدمون  الذيــن  األشــخاص  مــن  الســلطة  وســحب 
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الطبيــة لقمعنــا. خــالل إحــدى مكاملــات اخلــط الســاخن، ذكــرت املتصلــة أن 

"أول طبقــة مــن طبقــات غشــاء البــكارة الثــالث ]هلــا[ مل تعــد موجــودة". 

قــد ســمعت ذلــك مــن رجلــن مختلفــن، وكانــا متأكديــن مــن أن "شــخًصا 

مــا حــاول فتحهــا مــن قبــل". يف مكاملــة أخــرى، شــاركت إحــدى املتصــالت 

يتهــا ألنــه "مل يشــعر بــأي يشء  كيــف اتهمهــا حبيبهــا بالكــذب بشــأن عذر

عــىل  بأحّقيتهــم  الرجــال  ]فيهــا[". مل يشــعر هــؤالء  إدخــال إصبعــه  أثنــاء 

يــة لــكل امــرأة فحســب، بــل شــعروا أيًضــا أن لديهــم  احليــاة اجلنســية والعذر

صالحيــة اخــرتاع ونــرش معلومــات كاذبــة عــن أجســادهن للحكــم عليهــا، 

تعييبهــا، والســيطرة عليهــا.

االتصــال باخلــط الســاخن هــو بمثابــة وســيلة الســتعادة االســتقاللية. مــن 

خــالل احلصــول عــىل املعلومــات وتحديهــا، ي/تتحــدى املتصــالت/ون أيًضــا 

يات/ين مهمشــات/ العزلــة الــي تلعــب دوًرا يف إبقــاء األشــخاص غــري املعيار

تماًمــا  مكتومــة  واإلنجابيــة  اجلنســية  والصحــة  اجلنــس  يــن. موضوعــات 

وتعتــرب مــن األمــور اخلاصــة. عنــد مناقشــتها بشــكل أكــر انفتاًحــا، يعــرف 

يــة أنهمــن ليســوا ولســن وحدهمــن،  األشــخاص يف األوســاط غــري املعيار

الســتعادة  جديــدة  طرًقــا  وتعليم]نا[  تعّلــم  عــىل  قــادرون/ات  وأنهمــن 

مــع كل  التجربــة  اإلبحــار يف  لكيفيــة  باإلضافــة  أجســادنا،  عــىل  الســلطة 

يــة األبويــة. عندمــا يّتصــل النــاس  األلغــام املرتوكــة مــن قبــل قواعــد املعيار

فيــه مقابلــة  يمكنهمــن  الــذي  املــكان  عــن  ويســأل)و(ن  اجلنــدر،  لتفكيــك 

يــن/ات، أو التنفيــس عــن موضــوع العائلــة، أو  يــن/ات اخر أشــخاص كوير

التفــاوض عــىل عالقاتهمــن، فإنهــم يخربوننــا أنهمــن يعرفــون أّن املحادثــة 

واخلطــاب جــزء كبــري مــن اكتســاب املعرفــة والقــدرة عــىل اّتخــاذ قــرارات 

أكــر معرفــة. احلرمــان مــن هــذه املســاحة والنقاشــات هدفــه ابقاءنــا يف 

حــّت.  ونجاتنــا  بســالمتنا  مبــارشة  تتعلــق  الــي  القضايــا  بشــأن  الظــالم 

عندمــا يتواصــل معنــا املتصــالت/ون ملناقشــة صحتهــم النفســّية، ســواء 

البحــث عــن معاجلات/يــن  بــه،  يّمــر)و(ن  كان ذلــك لتأكيــد رشعيــة مــا 

مســاندات/ين لألشــخاص الكويــر، أو البحــث عــن أذن صاغيــة، فإنهمــن 

يرفضــون كتــم املشــاعر الســلبية أو الصعبــة وإضفــاء الطابــع الفــردايّن 

عليهــا باعتبارهــا عواقــب طبيعيــة هلوّيتهمــن أو تجاربهمــن فيمــا يتعلــق 

باجلنــدر واجلنســانّية والعالقــات. مــن خــالل ذلــك، نــرى أّن املتصالت/يــن 

يقــة ال يتــم فيهــا املســاس بقيمهمــن،  يتطلعــن إىل اكتســاب املعرفــة بطر

وال يتــم اســتزاف مواردهمــن، ال يتــم إســكات مشــاعرهمن، وال يتــم 

اتخــاذ القــرارات نيابــًة عنهمــن.

 مل ي�ضعر هوؤلء الرجال باأحّقيتهم علىاحلياة اجلن�ضية'
ا اأن لديهم  والعذرية لكل امراأة فح�ضب، بل �ضعروا اأي�ضً

 �ضلحية اخرتاع ون�رش معلومات كاذبة عن اأج�ضادهن
للحكم عليها تعييبها، وال�ضيطرة عليها
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املعرفة قوة، وهم مدركون لذلك

يف  ملســاعدتهم  حكوميــة  غــري  منظمــة  إىل  املدرســة  يف  أطفــال  "يلجــأ 

مخاوفهــم اجلنســية"، كان هــذا هــو عنــوان حلقــة شــبكة LBC مــن الربنامج 

يــة"، الــذي انتقــد إدارة مدرســة معينــة وجلنــة األهــل  احلــواري "هــوا احلر

فيهــا لتواصلهمــن مــع "مــرشوع األلــف" لتقديــم دورات التثقيــف اجلنــيس 

يــة املقصــودة يف املدرســة. اســتفاد برنامــج "هــوا  املعتمــد عليهــا للفئــة العمر

ــوا مســتائن مــن تلقــي أطفاهلمــن  يــة" مــن غضــب األهــل الذيــن كان احلر

معلومــات عــن اجلنســانّية خــارج إطــار املــزل. تضمنــت احللقــة الــي تحولــت 

إىل "فضيحــة" حــول "مــرشوع األلــف" واخلــط الســاخن للجنســانّية أيًضــا 

ا مــن اخلــط الســاخن، واحــدة مــع مراهقــة  محادثــات مســجلة وملّفقــة رسًّ

تتســاءل عّمــا إذا كانــت رغباتهــا اجلنســية املثليــة طبيعّيــة، وأخــرى مــع أم 

تلــك املراهقــة الــي تلــوم فيهــا مرشــدة اخلــط الســاخن لعــدم أخــذ الفرصــة 

لتأديــب وتعييــب ابنتهــا أخالقيــاً إلبعادهــا عــن اجلنــس ومشــاهدة األفــالم 

اإلباحيــة والتشــكيك يف جنســانّيتها.

ــا عــن اجلنــس؟" هــو  إن تهويــل وشــيطنة ســؤال "مــن يتحــدث إىل أطفالن

ــاء"  ي ــم مــا إذا كان "أبر أيًضــا شــكل مــن أشــكال اهللــع األخــاليق الــذي يقِيّ

االمتثــال  ّيــة  معيار لتعاليــم  الصحيــح  املســار  عــىل  يــزال)و(ن  ال  املجتمــع 

اجلنــدريّ والغريّيــة اجلنســّية. يتمثــل اخلــوف يف اكتشــاف أّن هنالــك مــن 

ــة حــول الطبيــيعّ والعــاديّ يف املجتمــع. هــل  يناقــش ويطــرح أســئلة جدّي

نشــجع الشــباب عــىل التعلــم وتحــدي مــا يعرفونــه فقــط عندمــا ال يتعــارض 

ذلــك مــع األعــراف الثقافيــة واالجتماعيــة وأخالقّيــات اجلنســانّية؟

كيــف يكــون مــن املقبــول أكــر أن نعطــي الفتيــات نســخة وســخة وقصــرية 

عــن "حديــث اجلنــس" قبــل ليلــة مــن زواجهــن فقــط، بــداًل مــن تحضريهــن 

وتثقيفهــن مبكــراً لينّمــوا الثقــة بالــذات ويتعرفن عىل أجســادهن وقدراتهن 

وخصوبتهــن  وصحتهــن  ألجســادهن  يدهــن  ير مــا  عــىل  التفــاوض  عــىل 

واســتمتاعهن بوقــت مســبق؟

2019 
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القــدرة عىل أخذ القرار

ترتبــط القيــود املفروضــة عــىل الوصــول إىل الرعايــة الصحيــة ارتباًطــا وثيًقــا 

واحلصــول  املعلومــات  إىل  والوصــول  التنقــل  عــىل  املفروضــة  بالقيــود 

عــىل اإلنصــاف القانــوين. مــع ذلــك، نــرى أن األطــر املســتخدمة يف ســبيل 

الوصــول إىل الرعايــة الصحيــة تميــل أحيانــاً إىل حــذف التقاطــع الــروري 

ّيــة، والــذي  بــن العــرق، التوجــه اجلنــيس، الطبقــة، املواطنــة، واهلويــة اجلندر

كان مــن شــأنه أن يدعــم التقــدم اإليجــايب للوصــول إىل تلــك الرعايــة. 

غالًبــا مــا تتواصــل معنــا املتصــالت/ون بحًثــا عــن إحــاالت خلدمــات صحيــة 

يبــة مــن أماكــن الســكن، تحــرتم اخلصوصّيــة، وال تلقــي  غــري مكلفــة، قر

املــرىض. يخــرب املتصلــن/ات املرشــدات عــن مواجهاتهمــن  أحكامــاً عــىل 

غــري املقبولــة الــي مــروا بهــا مــع مقدمــي اخلدمــات الطبيــة وعــن صعوبــة 

احلصــول عــىل رعايــة طبيــة مــن األصــل. خــالل بحثهمــن عــن خيــارات 

األمــل  وخيبــة  واألوهــام  املزدوجــة  واملعايــري  بالتميــزي  يقــر)و(ن  بديلــة، 

املتصــالت/ العديــد مــن  تبحــث  أنــه جّيــد.  يــّديع  الــذي  املجــال  يف هــذا 

يــن عــن خيــارات ليســت مواتيــة لألعــراف، عــىل أمــل أن يتمكّن/وا مــن 

العثــور عــىل رعايــة جّيــدة ومختصــة دون تعرضهمــن للشــيطنة بســبب 

ــر،  ــاريّ أو مغاي ــزواج، و/أو جنــس غــري معي ج ال ممارســتهمن جلنــس خــار

يــة غــري املمتثلــة وغــري النمطّيــة، أو حملهمــن  وبســبب هوياتهمــن اجلندر

غــري املرغــوب بــه، أو إصاباتهمــن بفــريوس نقــص املناعــة البــرشيّ أو التهــاب 

منقــول جنســيًّا.

املعرفــة  وإىل  واإلجهــاض،  احلمــل  منــع  وســائل  إىل  الوصــول  تصعيــب 

حــول اإلنجــاب أو االلتهابــات املنقولــة جنســيًّا، يصّعــب تلقائيــاً ممارســة 

اجلنــس بثقــة ومعرفــة دون القلــق بشــأن عواقــب غــري مرغوبــة. تصعيــب 

الرتانــس  األشــخاص  إليهــا  يحتــاج  الــي  الصحيــة  الرعايــة  إىل  الوصــول 

يعــّرض حياتهمــن بشــكل مبــارش للخطــر ويعــزز ثنائيــة اجلنــدر. غالًبــا، ُي/ُتمنح 

املســاعدات  عــىل  القائمــة  الصحيــة  الرعايــة  إىل  الوصــول  الالجئــات/ون 

ّيــة ويؤّطــر  اإلنســانّية فقــط، ممــا يحــد مــن وصوهلمــن إىل الرعايــة الرور

حًقــا  وليســت  خــرييّ  عمــل  مجــّرد  يه  الصحيــة  رعايتهمــن  أن  فكــرة 

ــة - أو  ّي ــه، لــيّ ي/تســتحق املســاعدة اخلري ــا أن أساســًيا. هــذا يفــرتض ضمنيًّ

الرعايــة الصحيــة اجليــدة - يجــب أن ي/تكــون املــرء شــخًصا صــالح)ًة(، ممــا 

التبعيــة والرقابــة غــري املعلنــة للســلوك، وخاصــة فيمــا  يخلــق دورة مــن 

اإلنجابّيــة. الالجئــات وخياراتهــن  بجنســانّية  يتعلــق 

ــة الصحيــة عــىل أربــاب   مــوازاًة لذلــك، يعتمــد وصــول املهاجــرات إىل الرعاي

عملهــن، الذيــن ُيتوقــع منهمــن تغطيــة التكاليــف والتأمــن الصــي، دون 

يــد مــن القيــود عــىل  اخلضــوع للمســاءلة إذا مل يقومــوا بذلــك. يتــم فــرض املز

املهاجــرات إذا كــن دون أوراق ثبوتّيــة؛ ونعــرف الكثــري مــن النســاء اللــوايت 

تــم تقييــد أياديهــن إىل أرّسة املستشــفيات، ألنهــن يف وضــع طــارىء بحاجــة 

لرعايــة عاجلــة، ولكــن افتقارهــن ألوراق اإلقامــة يجرّمهــن. يف الوقــت نفســه 

الــذي يتــم فيــه تقديــر البحــث الطــب عــىل أّنــه موضــويع ومبــي عــىل دالئــل 

يبيــة متجــذرة فيمــا هــو "طبيــيع"، نجــد أّنــه ال يوجــد أي يشء طبيــيع يف  تجر

اإلقصــاء والتميــزي تجــاه األجســاد الــي تحتــاج رعايــة.

يتعلــق مــا يقــارب نصــف املكاملــات املتعلقة بالوصول للرعاية الصحية باحلمل. 

تتصــل العديــد مــن النســاء محبطــات الضطرارهــن لدفــع مبالــغ باهضــة 

أّن خياراتهــن كانــت محــدودة. ســألت إحــدى  للقيــام باإلجهــاض، علمــاً 

املتصالت عّما إذا كان مسموح للنساء غري املزتوجات رشاء فحص احلمل، 

خوفــاً مــن أن يتــم تأنيبهــا يف حــال طلبهــا لــه بســبب عالقتهــا غــري الزوجيــة. 

جــاءت مكاملــة أخــرى مــن امــرأة مهاجــرة كانــت قلقــة ألنهــا ال تســتطيع أخــذ 

إجــازة مــن العمــل إاًل لبضــع ســاعات يك تقــوم باإلجهــاض، كمــا أّنهــا ال 

تســتطيع دفــع الكثــري. كمــا كانــت املتصلــة قلقــة أيضــاً مــن أن تكتشــف رّبــة 
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عملهــا األمــر. تشــكّل كاّلً مــن القــدرة املاديــة، التنّقــل، و الـ"مــدام"، عوائــق. 

فــال تواجــه هــذه املتصلــة حواجــز ماديــة فحســب، بــل يجــب أن تفكــر أيًضــا يف 

وضعهــا الوظيفــي كعاملــة مزليــة تخضــع للمراقبــة املســتمرة. يف مثل هذه 

احلالــة، يمكــن للكفيــل/ة أن يشــكّل تهديــًدا يف حجــم الدولة نفســها. غالًبا ما 

تلجــأ املتصــاّلت اللــوايت يواجهــن صعوبــات كبــرية يف الوصــول إىل اإلجهــاض 

اآلمــن إىل طــرق غــري فّعالــة وغــري آمنــة إلنهــاء حملهــن غــري املرغــوب فيــه، 

البعــض منهــا قــد يــرتك أثــاراً ســلبية وطويلــة املــدى عــىل أجســادهن.

يــن،  العابر الرجــال  والعابــرات،  املمتثــالت  النســاء  عــىل  يتعــن  مــا  غالبــاً 

واألشــخاص غــري املطابقــن للنــوع االجتمــايع/ التعامــل مــع مقدمــي رعايــة 

صحيــة عدوانيــن ومطلقــن لألحــكام، وهــم بدورهــم يفــرض)و(ن قيمهمــن 

األبويــة الدينيــة عــىل مرضاهمــن. هنــاك افــرتاض شــائع مفــاده أن النســاء 

غــري املزتوجــات ال يمارســن اجلنــس وبالتــايل لــن يحتجــن إىل خدمــات مثــل 

فحوصــات االلتهابــات املنقولــة جنســيًّا وعالجهــا، أو االحتياجــات املتعلقــة 

باحلمــل، ويف احلــن نفســه، ال ُيتوقــع مــن املزتوجــات أن يســعن للقيــام 

بالفحوصــات املتعلقــة بااللتهابــات املنقولــة جنســيًّا كونــه يتــم االفــرتاض أنهــّن 

يــن قبــل الــزواج  يف عالقــات أحاديــة ومل يمارســوا اجلنــس مــع أشــخاص آخر

تتعــارض هوياتهمــن وتعابريهمــن  الذيــن  بالنســبة لألشــخاص  بعــده.  أو 

يــة مــع التوقعــات االجتماعيــة، قــد يكــون مــن الصعــب جــّداً العثــور  اجلندر

يقــة مهينــة  عــىل مقدمــي رعايــة صحيــة ال يعّيبونهمــن أو يعاملونهمــن بطر

يــة بغــض  خــالل ســعيهمن للحصــول عــىل خدمــات الرعايــة الصحيــة الرور

النظــر عــن طبيعــة هــذه اخلدمــات.

تحّدثنــا العديــد مــن املتصالت/يــن باخلــط الســاخن للتفكــري يف "التأديــب" 

الــذي يتلقونــه يف العيــادات عندمــا يــزورون أطبائهمــن للقيــام بفحوصــات 

االلتهابــات املنقولــة جنســيًّا وعالجهــا. تكّلمنــا أيًضــا املتصــالت/ون باخلــط 

الساخن قبل مواعيدهمن الطبية ليعلموا ما عليهمن توقعه من أحكام 

ــزي بســبب حملهمــن  وتعييــب، أو يك يســتبقوا مــا عليهــم توقعــه مــن تمي

غــري املرغــوب فيــه أو عمليــات اإلجهــاض الســابقة الــي قامــوا بهــا، باإلضافــة 

ّيــان، وحــت املمارســات اجلنســية  إىل التميــزي بســبب اهلويــة أو التعبــري اجلندر

نفســها. تبحــث تلــك املتصــالت/ون عــن مقدمــي رعايــة صحيــة يقــدم)و(ن 

ببســاطة رعاية جيدة خالية من األحكام. إحدى املتصالت الي كانت تســى 

ــة  للحصــول عــىل وصفــة طبيــة حلبــوب اإلجهــاض "زارت حــوايل 25 صيدلي

وتــم رفــض طلبهــا وعوملــت معاملــة ســيئة مــن قبــل العديــد منهــا". كانــت 

تســى للحصــول عىلإحالــة إىل طبيــب "مــا رح يكون خــرا" معها ألن الوقت 

كان يداهمهــا. لســوء احلــظ، تتشــارك العديــد مــن النســاء تلــك املخــاوف 

والتجربــة. اتصلــت متصلــة أخــرى باخلــط الســاخن ملناقشــة اآلثــار اجلانبيــة 

املقلقــة مــن عالجهــا اهلورمــوين املؤكــد للجنــدر، وحلاجتهــا للقيــام بفحوصــات 

لالطمئنــان؛ اتصلــت تحديــداً لنحيلهــا إىل مقــدم)ة( رعايــة صحيــة ال يـ/تمــزي 

يــن/ات جنســياً. ناقشــت املتصلــة مــع املرشــدة مــدى صعوبــة  ضــد العابر

العثــور عــىل أطبــاء وطبيبــات "ودوديــن/ات". ال تقتــرص أزمــة الوصــول إىل 

الرعايــة الصحيــة عــىل الذهــاب إىل مقــدم)ة( خدمــات طبيــة فحســب، بــل 

يتعّلــق األمــر بالرعايــة احلساســة واملراعيــة للنــاس كحــق يجــب أن يكــون 

يــن/ات واألشــخاص ذوي اجلنــدر غــري النمطــّي. متاًحــا للنســاء والعابر

تدرك املتصالت/ون باخلط الساخن أنه ال ينبيغ أن يكون الوصول إىل الرعاية 

الطبيــة بهــذه الصعوبــة، وأن ذلــك هــو نتيجــة بــى تحتيــة للرعايــة الصحيــة 

يــة وجائــرة. غالًبــا مــا تكّلمنــا متصــالت/ يقــة تميزييــة ومعيار تعمــل بطر

باســرتاتيجيات معّينــة يك يحصلــوا عــىل مــا يحتــاج)و(ن  ون لنفكــر ســوياً 

يــارة طبيــب للتأكــد مــن نجــاح  يــد ز إليــه. مثــال، اخربتنــا أحــد املتصــالت أنهــا تر

ّيــف إســقاط حمــل يك ال  إجهاضهــا، وأّنهــا خــالل املوعــد ســتّديع البالهــة وتز

يــن عن اســرتاتيجيات  يتــم التعامــل معهــا بتأنيــب. تبحــث مّتصــالت/ون اخر

يــادة رســوم املواعيــد غــري املــرّبرة، أو تلّقــي معلومــات خاطئــة،  للتعامــل مــع ز

أو تلقــي رفــض الرعايــة، أو تالعــب األطبــاء بهمــن للقيــام بإجــراءات غــري 

يــة. يتمّثــل دور مرشــدات اخلــط الســاخن يف  مرغــوب فيهــا أو غــري رضور

هــذه املكاملــات يف تزويــد املتصالت/يــن باملعلومــات الالزمــة ليحــددوا املقاربــة 

الــي يرغــب)و(ن يف اتباعهــا مــع مقّدمــي/ات الرعايــة الصحيــة، مــن ثــّم 

تقديــم اقرتاحــات بشــأن تعاملهمــن مــع األطبــاء قــد تقودهمــن إىل النتيجة 

يــة يف املعلومــات وتحــّدي حواجــز  املرجــّوة. إىل جانــب الســيعّ نحــو الالمركز

الوصــول إىل اخلدمــات ومســائلتها، فــإن إيجــاد طــرق "لّلعــب عــىل النظــام" 

يــب مــكان الســلطة والســتعادة  هــو أحــد الوســائل الــي نســتخدمها لتخر

اســتقاللنا بذواتنــا مــن املؤسســات الــي تمــارس ســيطرتها عــىل أجســادنا 

بفخــر. ومــع ذلــك، فــإن "اللعــب عــىل النظــام" هــو مجــّرد وســيلة لتحقيــق 

غايــة، وال ينبــيغ أن يصبــح الوصــول إىل الرعايــة الصحيــة مســؤولية فرديــة 

للمــريض)ة(.
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الهلع الأخلقي يقّيد القرارات والو�ضولية 

وزارة  قامــت   ،2019 ينايــر   / الثــاين  كانــون  يف   

الداخــي،  األمــن  قــوى  مــع  بالتعــاون  الصحــة، 

وأطّبــاء  لطبيبــات  بالقــوة  عيــادات  عــدة  بإغــالق 

بعــد التأكــد مــن إجرائهمــن لعمليــات إجهــاض. 

يــر عــىل قنــاة  تــم اّتخــاذ اإلجــراءات بعــد ظهــور تقر

يهــدف  رسًيــا  تحقيًقــا  وّثقــت  يــة،  اإلخبار اجلديــد 

إىل الكشــف عــن العديــد مــن عيــادات اإلجهــاض 

لبنــان.  للقانــون يف  بشــكل مخالــف  تعمــل  الــي 

ــة  ــاه إىل كيفي ــر لفــت االنتب ي حــاول جــزء مــن التقر

ضمــن  لإجهــاض  املحتاجــات  النســاء  اســتغالل 

نظــام الرعايــة الصحيــة، بســبب القيــود القانونيــة 

املفروضــة عــىل اإلجهــاض والــي تســمح ملقدمــي/

النســاء  إخضــاع  أو  التكلفــة  يــادة  بز الرعايــة  ات 

ملمارســات غــري آمنــة دون مســاءلة. ومــع ذلــك، 

ير  ضاعــت هــذه الرســالة أثنــاء اخللــط اخلطري يف التقر

القانــوين. يف  واإلجهــاض  اآلمــن  اإلجهــاض  بــن 

هــذه  أدت  العيــادات،  لفضــح  مضللــة  محاولــة 

املطاردة الصحفية إىل تقييد الوصول إىل عمليات 

ــة  ــة الصحي اإلجهــاض اآلمــن عنــد مقدمــي الرعاي

يــم أكــر اآلن. الذيــن باتــوا يخشــون التجر

لقــد تجــاوزت النســاء يف جميــع أنحــاء العــامل أنظمة 

يحصلــن  يك  قانونيــة  وعوائــق  مثاليــة  غــري  رعايــة 

الــي  البلــدان  مــن  العديــد  يف  اإلجهــاض.  عــىل 

ــا، ال يكــون الوصــول  يكــون فيهــا اإلجهــاض قانونًي

ــا. هــل  ــا كمــا يمكــن أاّل يكــون آمًن بالــرورة متاًح

بتنــا نفــرتض بشــكل غــري ثابــت أن مــا هــو قانــوين، 

يــف، هــو آمــٌن أيًضــا؟ بالتعر

2019 

47 ضد الطبييع



اأدوات التطبيع

 املعلومات اخلاطئة
والإهمال الطبي

تؤثــر معلومــات الصحــة اجلنســية واإلنجابيــة اخلاطئة الــي يقدمها العاملون/

ات يف املجــال الطــّب )ســواء أكان ذلــك عــن قصــد أم ال( عــىل قراراتنــا الطبيــة 

وأمننــا وعالقاتنــا مــع أنفســنا واألخريات/يــن. تخربنــا العديــد مــن املتصــالت/

يــن عــن مقدمــي رعايــة صحيــة قــد أعطوهمــن بروتوكــوالت إجهــاض طــب 

غري دقيقة، بينما تتحدث آخريات/ون عن تعرضهمن للتالعب يك يخضعوا 

ية  لعمليــات قشــط رحــم )أي عملّيــات إجهــاض جراحيــة( مكلفــة وغــري رضور

ــأس األشــخاص احلوامــل ونقــص املعلومــات  ــاء يســتغّلون ي ــل أطّب مــن قب

لديهمــن وخوفهمــن عــىل صحتهمــن. حــت لــو كان ذلــك يعــود لنقــص 

املعلومــات، ال للنيــة اخلبيثــة، فهــو يدفعنــا للتســاؤل عّمــا ال يعرفــه العاملون/

ات يف املجــال الطــّب. أليــس باســتطاعتهمن بــذل بعــض اجلهــد الكتســاب 

تلــك املعلومــات قبــل املبــادرة بعــالج املــريض)ة(؟

يدخــل مفهــوم العقــاب وممارســته بأشــكاله املختلفــة 
خــال  عليــه  وُيحافــظ  مبكــرة،  ســن  منــذ  حياتنــا  إىل 
حياتنــا لنبقــى عــىل الوضــع الراهــن. يتجــىّل ذلــك مــن 
خــال املعلومــات اخلاطئــة الــي نتلقاهــا مــن العاملــني/
ات يف املجــال الصــي، باإلضافــة ملمارســتهمن الســيئة 
وادعائهمــن بمعرفــة األفضــل ألجســادنا، فضــًا عــن 
العــار واللــوم الــذي يتخّطــى إطــار املؤسســات الطبيــة 
فَيصبــغ عاقاتنــا مــع املجتمــع واألرسة والرشكاء وحىت 
أنفســنا. يتجســد العقــاب أيًضــا يف العنــف ذو الطابــع 
اجلنــدريّ واجلنــيّ ضــد مــن يتعــارض مــع مــا يعتــر 
مقبــواًل اجتماعًيــا. مــن خــال هــذه األدوات العقابيــة، 
يــة والقيــود  تســتطيع الســلطة األبويــة أن تفــرض املعيار

"الطبيعيــة" عــىل تعبرينــا اجلنــدريّ واجلنســاين.

تتواصل العديد من املتصالت/ين باخلط الساخن لتفكيك اخلرافات واألفكار 

املغلوطــة الــي اســُتخِدمت يف ضبــط تعابريهمــن اجلنســية. اإلمتــاع الــذايت، 

عىل سبيل املثال، هو تجربة غالًبا ما يتم رسمها كغري صحية أو غري مقبولة 

أو غــري ممتعــة بطبيعتهــا إلبعــاد النــاس عــن ممارســتها. مــن جهــة أخــرى، 

اســتقبل اخلــط الســاخن متصالت/يــن شــاركن مخاوفهمــن بشــأن "تمــّدد" 

يــد خوفهمــن من "الفضيحــة". باإلضافة إىل ذلك،  املهبــل أو الــرشج، ممــا يز

فــإن خرافــة أن النســاء والرجــال مختلف)و(ن بطبيعتهمــن يف تعاطيهمــن 

مــع العالقــات اجلنســية – كافــرتاض أن النســاء يفضلــن العالقــات األحاديــة 

والتعلــق برشيــك واحــد، بينمــا الرجــال يفعلــون العكــس تمامــاً – تعيــد إنتــاج 

اخلطــاب البيولــويج الــذي يعتــرب النســاء دائمــاً عــىل أنهــّن عاطفيــات وراغبــات 

طبيعيــاً يف رعايــة األرسة، كمــا تــربر وتطّبــع العنــف اجلســدي والنفــيس مــن 

قبــل الرجــال والــذي غالًبــا مــا يتضمــن تجاهــل رغبــات النســاء يف اجلنــس 

ــواع مــن اخلرافــات يف  ــة عــىل أجســادهن. تتحكــم تلــك األن والشــعور بأحقي

ّيــة اجلنســّيتن، وتؤثــر عــىل كيفيــة تفاعــل النــاس مــع  كّل مــن املتعــة واحلر

رشكائهمــن اجلنســين واهتماماتهمــن وأجســادهمن.
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العنف اجلندرّي واجلن�ضّيو�ضمة العار والتعييب
حرمــان األشــخاص مــن أي اســتقاللية عــىل أجســادهمن وقرارتهمــن الطبيــة 

يضمــن أن تصبــح تلــك القــرارات والتجارب اجلنســية عرضة للتدقيق واملحاســبة 

مــن قبــل اجلميــع: مــن مقدمــي الرعايــة الصحيــة إىل األصدقــاء والعائلــة 

ــاء عــىل حــد ســواء. يتحــول هــذا "التدقيــق" إىل وصمــة وعــار بــكل مــا  والغرب

يتعلــق باجلنــس واجلنســانّية، نشــعره مــن قبــل اآلخريــن ونســتوعبه كأنــه جــزءاً 

ــة جنســيًّا،  ــات املنقول ــة حــول االلتهاب ــد مــن املفاهيــم اخلاطئ ــا. تشــري العدي من

ــر الشــعور بالذنــب  والــي نســمعها مــن املتصــالت/ون باخلــط الســاخن، إىل أث

املرافــق لتلــك االلتهابــات عــىل املعلومــات املتعلقــة بهــا. ُترتجــم هــذه املخــاوف 

إىل صعوبــات يف التعامــل مــع العالقــات اجلنســية، تظهــر واضحــًة يف القلــق 

الــذي يعربـــ)و(ن عنــه بشــّدة، خاصــة فيمــا يتعلــق بفرصــة نقلهمــن لاللتهابــات 

أو تلقيهمــن أحكامــاً مســبقة إذا أخــربوا رشكائهمــن باملوضــوع. ال يمكن فصل 

ذلــك مــن التنميــط املتناقــل حــول األشــخاص الذين يصابون بالتهابات منقولة 

جنسياً، عىل أنهمن متهورين/ات، قذرين/ات، ومتعددي العالقات اجلنسية.

يتواصــل معنــا بعــض املتصالت/يــن باخلــط الســاخن ليتحــروا للتميــزي الــذي 

سيشــهدونه يف مســاحات الرعاية الصحية، إن كان بســبب حمل غري مرغوب 

فيه، هوية أو تعبري جندريّ غري نمطي، أو ممارسات جنسية غري شائعة. تظهر 

العديــد مــن املتصالت/يــن إحساًســا بالذنــب يف محادثاتهمن مع مستشــارينا، 

غالًبــا مــا يتــم اســتخدام فكــرة أّن جنــس األنــى يف جوهــره ســلبّ، متلقــي، 

ــه عــدواين ومشــحون  ــذي يوصــف بأن ــة بجنــس الذكــر، ال ومتجــاوب، مقارن

جنســًيا ومثابــر وال ينضــب، كمــرّبر أيديولــويج للعنــف اجلنــدريّ واجلنــيس ضــد 

املــرأة. إن تقديــم تفســري بيولــويج يعطــي مرتكــب العنــف اجلنــيسّ واجلنــدريّ 

حّجــًة يســتندون عليهــا، ممــا يســمح هلــم بإســاءة اســتخدام مراكزهم داخل 

املجتمــع، وهــم يعلمــون جيــًدا أنهــم لــن ُيحاســبوا عــىل أيّ مــن أفعاهلــم. ال 

يــن القــّوة املؤذّيــة واالســتحقاق املمــارس يف  تنعكــس املخــاوف املتعلقــة بمواز

العالقــات بــن النســاء املمتثــالت والرجــال املمتثلــن فحســب، بــل أيًضــا يف 

العالقــات املثليــة. يف تلــك العالقــات، ُيســمح اســتغالل الســلطة واســتمرارها 

نتيجــًة لعــّدة عوامــل، منهــا غيــاب أو قّلــة الدعــم املجتمــيع واملــوارد، الضغــط 

املتعلقــة  واملخــاوف  للفــرد،  االجتماعيــة  الدوائــر  داخــل  الســائدين  والعــار 

واألشــخاص  املزتوجــات  غــري  النســاء  تعيــق  والــي  والقانــون  بالســالمة 

يــة مــن التبليــغ عــن أي انتهــاكات للقانــون. املوجوديــن يف عالقــات غــري معيار

حيــث يســألون عمــا إذا كانــوا "يشــاركون كثــرًيا" أو أّنــه "كان ينبــيغ عليهمــن أن 

يعرفــوا بشــكل أفضــل". بينمــا يتــم طمأنتهمــن أواًل وقبــل كل يشء أن هــذا 

ــا بتفكيــك هــذا األمــر معهمــن،  ــًدا، تقــوم املرشــدات أحياًن ليــس هــو احلــال أب

وعــادة مــا تشــعر املتصــالت/ون باالرتيــاح ملعرفــة أن أســئلتهمن وتجاربهمــن 

عادّيــة وأنهمــن لســن وحدهمــن.
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تاأّملت املّت�ضلت/ين واملر�ضدات
نــرتك دائًمــا مجــااًل للتأّمــل واملســاءلة وتحســن الــذات عــىل اخلــط الســاخن. 

مــلء اســتبياٍن يوّضــح تفاصيــل تجربتهمــن  ُيطلــب مــن املتصالت/يــن 

أثنــاء املكاملــة. يســأهلمن االســتبيان للتفكــري يف وتــرية احلديــث أثنــاء املكاملــة، 

الصعوبــات التقنيــة، مــا إذا كان قــد تــم التعامــل مــع مخاوفهمــن الرئيســّية 

أم ال، إذا كــّن راضيات/يــن بشــكل عــام، إذا شــعروا بــأن املرشــدة واســعة 

االّطــالع، إذا شــعروا بعــدم ارتيــاح، ومــا إذا كانــوا قــد تلقــوا إحالــة مفيــدة 

ــا  ــات عــىل التأمــّل يف قدرتن / غــري مفيــدة حلاجاتهمــن. تســاعدنا هــذه البيان

عــىل دعــم املتصالت/يــن ومعرفــة مــا نحتــاج تحســينه. لــدى املرشــدات أيًضــا 

مجــااًل للتفكــري، خــالل توثيقهمــن لــكل مكاملــة، بشــعورهمن حــول االتجــاه 

الذي أخذته املكاملة واألفكار الي طرأت هلمن لتحســن األداء، أي أداء اخلط 

يبــات  الســاخن واجلمعّيــة ككل، ســواء كان ذلــك مــن خــالل املطالبــة بتدر

يــق اإلنتــاج املعــريف لدينــا عــىل إنشــاء محتــوى جديــد  إضافيــة  أو حــث فر

يــد مــن النقــاش. يمكــن مشــاركته حــول مواضيــع محــددة تحتــاج إىل املز

ســؤال املتصالت/يــن وأنفســنا باســتمرار، عــن كيفيــة أدائنــا؟ هــو بمثابــة 

محاولتنــا تجنــب الوقــوع يف نمــط أو روتــن معــّن للقيــام باألمــور، ودفــع 

أنفســنا دائًمــا إىل التعلــم، النمــو، وتطويــر أفكارنــا ورســالتنا.
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هــل واجهــت أي صعوبــة بالوصول للخط الســاخن؟ 

كال

نعم

ا ال إجابةمحايد)ة(راضي)ة(راضي)ة( جدًّ

مشــاكل يف الشبكة

كال

تأّخــر يف الرد

بعض الــيء 

هــل تــّم التعاطــي مــع املوضوع الــذي اتصلت من أجله؟ 

هــل واجهــت أي صعوبــة بالوصول للخط الســاخن؟ 

5

4

12

5

1

3

71

109

14 100

 تقييم املّت�ضلت/ين
عرب ال�ضتبيان الرقمّي

رســل 
ُ
مــن بــني 441 مكاملــة يف عــام 2019، أ

334 اســتبيان تقييــم إىل املتصات/يــن. تــم 
ــة مــا مجموعــه 129 اســتبيان تقييمــي  تعبئ

مــع املاحظــات التاليــة:
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وقت كايف

غري متأكد)ة(نعم

ال جواب

ال جواب

 شــعرت أّن املرشــد/ة ملّمة باملوضوع وتعلم عنه؟  

كيــف تقّيم)ني( مــّدة املحادثة ورسعتها؟

 هل يمكن أن تقرح)ي( اخلط الســاخن للجنســانية لشــخص آخر؟  هــل شــعرت بعــدم االرتياح بــأيّ حلظة خال املحادثة؟

20

14 2

109

113
ال جوابال

18 111

ال جواببعض اليءكالنعم

10 6 3 111

اممتاز ال جوابعاديجّيدجّيد جدًّ

112 3 14 99

كيــف تقّيم)ني( اخلــط الســاخن بعد تجربتك؟ 

نعــم، لكــن مل تكن 
مفيدًة

كال، لكــن كنت 
أرغب بإحالة

نعم، كانت 
ا مفيدة جدًّ

كال، مل أرغــب 
بإحالة

هــل تــم إحالتــك او تحويلــك اىل خدمة أخرى؟ 

38 44 3 2
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111/355
102/355
53/355
27/355
26/355
11/355
8/355
5/355
3/355
1/355
1/355
1/355
1/355
1/355
1/355
1/355
1/355

31.3%
28.7%
14.9%

7.6%
7.3%
3.1%
2.2%
1.4%
0.8%
0.5%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%

ُتخــرج الرعايــة املقّدمــة أثنــاء مكاملــات اخلــط الســاخن مشــاعًرا 

تكــون  أن  يمكــن  واملستشــارات/ين.  املتصالت/يــن  مــن  لــكّل 

املحادثــات يف بعــض األحيــان عاطفيــة، حساســة، و/أو حميمــة 

- وقــد تســبب طبيعــة هــذه املكاملــات مشــاعر قلــق، توّتــر، وإحباط 

للمرشــدات. يف كثــريٍ مــن األحيــان، يتــم توجيــه هــذه املشــاعر 

- وســواء  املّتصــل)ة(  فيــه  ي/توجــد  الــذي  للموقــف  اســتجابة 

كانوا/كــّن قادرات/يــن عــىل دعمهمــّن أم ال، تشــعر املرشــدات 

باهلــّم تجــاه املتصــل)ة( بعــد إنهــاء املكاملــة. يف 355 مكاملــة مــن 

يــت عــام 2019، قالــت مرشــدات  إجمــايل 441 مكاملــة أجر

اخلــط الســاخن للجنســانّية إنهمــن شــعروا بعــد املكاملــات:

راضي)ة(              
محايد)ة(         
سعيد)ة(             
واثق)ة(              
محبط)ة(         

غاضب)ة(
مهموم)ة(          
ين)ة(              حز

حائر)ة(    
غري مرتاح)ة(

متوّتر)ة( 
عادي)ة( 

مشمزّئ)ة(      
مذنب)ة(      
قلق)ة(       
مرتاح)ة(    

شــعور بالغرابة     

تاأّملت املر�ضدات
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التدريبات وورشات العمل
نقــوم بتنظيــم ورش عمــل يف المــدارس، اجلامعــات، والمراكــز 

المجتمعيّــة لمناقشــة الصحــة اجلنســية واإلنجابيّــة، ونحــاول 

بشــكٍل خــاص اســتضافة المجموعات اليت لديهــا وصول محدود 

ــة. ــية واإلنجابيّ ــة اجلنس ــات الصّح ــة ومعلوم إىل الرعاي

خلوات القراءة
مســتوحاة مــن CREA، ينّظــم مرشوع األلف ثــاث خلوات قراءة 

العدالــة  النفســيّة،  الصّحــة  اجلنســانيّة، سياســات  )سياســات 

وممارســة  نظريّــة  يف  نتعّمــق  اخللــوات،  هــذه  يف  اإلنجابيّــة(. 

الموضوعــات المطروحــة، مــن خــال سلســلة مــن المقــاالت 

والنقاشــات اجلماعيّــة.

اأعمالنا الأخرى
بعيًدا عن اخلط الســاخن للجنســانية، 

يعمــل مــرشوع األلف عىل تحقيق 
رؤيتنــا من خال:

مجموعات التضامن
نعمــل يف مــرشوع األلــف عــى تطويــر مجموعــات رسيّــة وآمنــة 

ــن لديهمــن تجــارب  ــث يمكــن أللشــخاص الذي قــدر اإلمــكان، حي

متشــابهة أن يجتمعــن، يتشــاركن القصــص، يجــدن التضامــن، 

ويشــعرن أنهمــن أقــّل عزلــة. تأخــذ هــذه المجموعــات شــكل 

مناقشــات حميميّــة وخاّصــة، تقودهــا وتحّددهــا مــن تحرضهــا، 

ــا  ــة مســاحة لطــرح األســئلة واستكشــاف القضاي ــون بمثاب وتك

دون حكــم. 

توسيع أبحاثنا وقاعدتنا المعرفّية
كفريــق مــن الموّظفــات واألعضــاء، نقــوم دائًمــا بتبــادل األفــكار 

حــول جميــع المواضيــع الــيت نحــّب كتابتهــا، تعلّمهــا، نرشهــا، 

وصنعهــا – مًعــا ومعكمــن. نرغــب يف تجميــع بعــض هــذه األفــكار 

والبــدء يف العمــل إلنشــاء محتــوى ينتــج المعرفــة بطــرق تفاعليــة 

ــا بعــض اخلطــط طــور اإلعــداد، بمــا  يســهل الوصــول إليهــا. لدين

يف ذلــك خلــوة الكتابــة اإلبداعيــة، وبعــض المجــّات والمجلــدات 

القائمــة عــى األبحــاث، و- كمــا هــو احلــال دائًما - بعــض المدونات 

الصوتيــة والمدونــات المكتوبــة اجلديــدة. نفكــر دائًمــا يف تنفيــذ 

مشــاريع وأفــكار جديــدة للبحــث فيهــا، لــذا يــرىج التواصــل معنــا 

إذا كنتمــن تــرغب)و(ن يف المشــاركة!

تطوير قاعدة بيانات اإلحاالت اخلاّصة بنا
نتلقــى عــى اخلــط الســاخن طلبــات ال تعــّد وال تُحــى للحصــول 

ــدة والئقــة وبأســعار معقولــة ويمكــن  عــى خدمــات صحيــة جيّ

النســاء  أّن  لنــا  بالنســبة  جــًدا  الواضــح  مــن  إليهــا.  الوصــول 

الممتثــات والنســاء العابــرات، الرجــال العابريــن، واألشــخاص 

ذوي اجلنــدر غــر النمطــّي - خاصــة مــن هم/هــن يافعات/يــن، 

بحاجــة   - أو الجئات/يــن  مهاجرات/يــن،  كويريات/يــن،  فقــراء، 

ماســة إىل هــذه الرعايــة. ولكــن يف كثــر مــن األحيــان، وجدنــا 

ــا توجيــه  ــق بمــكان يمكنن ــا فيمــا يتعل أنفســنا يف حــرة مــن أمرن

النــاس إليــه للحصــول عــى رعايــة صحيــة آمنــة والئقــة.

ــة ويمكــن الوصــول  ــة موثوق ــة جماعي ــات إحال ــي قاعــدة بيان نب

إليهــا، حيــث نقــوم بتجميــع المعلومــات عــن مقدمــي/ات الرعايــة 

الصحيــة منكمــن. نحــن نطلــب مــن النــاس يف جميــع أنحــاء البلــد 

ــة عــن تجاربهمــن مــع  ــدم لمحــة عام ــذي يق مــلء االســتبيان ال

بعــض مقدمــات/ي الرعايــة الصحيــة - ســواء كانــت جيــدة أم 

ســيّئة - حــى نتمكــن مــن تنميــة قاعــدة البيانات هذه. هي ليســت 

ــات ألغــراض البحــث أو  دراســة بحثيــة! لــن يتــم اســتخدام البيان

ينتهــي بهــا األمــر يف مقــال علمــّي. االســتمارة رسيّــة ومجهولــة، 

وســوف تســاهم يف قاعــدة البيانــات المتناميــة عــن مقدمــات/ي 

الرعايــة الصحيــة الموثــوق بهمــن )وغــر الموثــوق بهمــن(، ممــن 

تتوافــق ممارســاتهمن مــع سياســاتنا وقيمنــا.
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اإن�ضّموا اإلينا!
كنــت  إذا  جــدد!  أشــخاص  عــىل  التعــرف  نحــب   

يــن   مهتــم)ة(، يمكنــك مــلء نمــوذج املتطوعــات/ 

يد)يــن(  هــذا. يعطينــا النمــوذج فكــرة عنــك ومــاذا تر

القيــام بــه معنــا :( 

بعــد أن نلقــي نظــرة عليــه، ســنتواصل معــك، ونجــد 

يقــة ملقابلتــك، ونــرى أيــن / كيــف / مــى يمكنــك  طر

يه  إلينــا  لالنضمــام  األرسع  الطــرق  املشــاركة. 

التقديــم واالنضمــام إلينــا يف أحــد خلــوات القــراءة 

يــب مرشــدات اخلــط الســاخن  اخلاصــة بنــا أو يف تدر

الســنويّ! للجنســانّية 

تقّدم)ي( بطلب للتدريب عىل
 اخلط الساخن للجنسانّية!

ننّظم كل عام تدريبًا مكثًفا عى اخلط الســاخن للجنســانية 

لمــدة 6 أيــام لتأهيــل مرشــدات جــدد. ندرّبكمــن عــى قضايــا 

الصحــة اجلنســية واإلنجابيــة، ومهــارات اإلرشــاد، واجلوانــب 

واجلنســانيّة.  اجلنــدر،  للجنــس،  واالجتماعيــة  السياســية 

نشــارك الدعــوة عــى منصات وســائل التواصــل االجتماعي 

لدينــا، نرشاتنــا اإلخباريــة، والموقــع اإللكــروين - لــذا ترقبــوا 

التدريــب القــادم!

االنضمام إىل أحد خلوات القراءة! 

يف خلواتنــا، نناقــش سلســلة مــن النصــوص الــيت يجــب 

عليكمــن قراءتهــا مســبًقا، ونتعمــق يف الموضوعــات الــيت 

نناقشــها. مثــل دعواتنــا األخرى، ننرش نمــوذج طلب اخللوات 

عــى وســائل التواصــل االجتماعــي، النــرشات اإلخباريــة، 

ــا إن كنتمــن مهتّمات/يــن! والموقــع اإللكــروين، لــذا تابعون

اللقاءات

نســتضيف لقــاءات مثــل عــروض األفــام والنقاشــات حيــث 

نوّســع احلديــث حول قضايا اجلنســانية، واجلوانــب االجتماعية 

والسياســية للعمــل الــذي نقــوم بــه والتعلــم مــن بعضنــا 

ــاًء المــوارد المختلفــة والمعرفــة المتواجــدة. البعــض، بن

تابعونا!
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https://www.facebook.com/theaprojectleb/community/
https://twitter.com/mashroualef
https://www.instagram.com/mashroualef/?hl=en
http://www.soundcloud.com/faslehpodcast
https://theaproject.org/ar/join


+ 961 76 680 620
hotline@theaproject.org

توا�ضلوا مع اخلط ال�ضاخن للجن�ضانية:
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