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أنا مسلم/ة وقد
ال أكـون ُمغايرًا/ة

َمورد لشباب مجتمعـات الميم 
المسلمات والمسلمين



 أنا مسلم/ة وقد 
ال أكون ُمغايرًا/ة

 مورد لشباب مجتمعات الميم 
المسلمات المسلمين

»…باعتباري مسلم/ـة محجب/ـة الثنايئ/ـة 
الجندر كويري/ـة يف العشرين من عمري، فإن 

هوييت معقدة. كثيرًا ما يقول والداي أنه ال يوجد 
أفراد من مجتمعات الميم يف مجتمعنا، يف 

المسجد يقولون أنه ال يمكنك أن تكون أحد أفراد 
مجتمع الميم وأن تكون مسلًما، وكثيرًا ما تقول

الحكومة أنين وعائليت غير مرحب بنا يف هذا 
البلد من األساس. ما توصلت لفهمه هو أن أفراد 
مجتمعات الميم موجودون منذ بداية اإلسالم، 

نحن موجودون، ومن خلقنا هكذا هو هللا…«
– فاطمة، 20

الحمد لله رب العالمين)1( الرحمن الرحيم)2(
– سورة الفاتحة



أعتقد أنين قد ال أكون ُمغايرًا/ة
قد تكون مرحلة التساؤل عن الميول الجنسية مرحلة 

صعبة للمسلمات والمسلمين الشباب، هذا المورد 
للمسلمات والمسلمين من الشباب الذين هم بحاجة إىل 
الدعم بشأن هوياتهم/ن المختلفة، من الدين إىل الميول 

الجنسية والهوية الجندرية، نأمل بأن يكون هذا اإلصدار 
مورًدا مناسبًا لتحسين فهمك عن مواضيع الميول 

الجنسية والدين والصحة الجنسية والرضائية.

يعتمد المصدر عىل منشور أمرييك 
صادر عن مجلس قيادة الشباب 

المسلم mylc وهو مشروع لمنظمة 
 Advocates for Youth :تدىع

يمكنك قراءة المزيد عن MYLC هنا.

تم تطوير اإلصدار الذي تقرأه اآلن 
بواسطة مشروع 

 Rainbow Association Malkus  
Taakasta voimavaraksi.

https://advocatesforyouth.org/about/our-programs/muslim-youth-leadership-council-mylc
http://www.voimavaraksi.fi/in-english


ربمــا تكــون/ـي قـد سمعــت بعــض المصــطلحـــات 
التـي ال تفهـم/يـن معناهـا، وربمـا تتسـاءل/يـن عـن أنسـب
الكلمات الستخدامها، هذه بعض المصطلحات المهمة:

 مـــزدوج/ــــة الميـــول
  )ثنـــايئ/ــــة الميـــول(:

 شـــخص ينجذب للجنسين، ليس 
بالضرورة يف نفـس الوقـت أو بنفس 

الطريقة أو بنفس الدرجة.

 مثلـــــي/ــــــة: 
شـــــخص ينجـــــذب عاطفيـــــا أو/و 

 جنســـــيا ألشخاص من نفس 
الجنس/الجندر.

الهويــة الجندريــة:
تعنــي اإلحســاس الــداخيل للفــرد 

بالذكورة واألنوثة أو كليهما أو ال هذه 
وال تلك. تعنــي كيــف يــرى الشــخص 

نفســه ومــا يــدعو نفســه، الهويـــة 
الجندريـــة للشـــخص قـــد تكـــون هـــي 
 نفـــس الجنس الُمعين عند الوالدة وقد 

تختلف عنه.

 متوافق/ة جندرًيا: 
شخص تتوافـق هويتـه الجندريـة أو 
تعبيــــره الجنــــدري مــــع الجــــنس 

المحــــدد لــــه عنــــد الوالدة.

 عــابر/ة جنــدرًيا:
شــخص ال تتوافــق هويتــه الجندريــة 
و/أو تعبيره الجنـدري مـع التوقعـات 

االجتماعيـة بنـاءًا عىل الجنس المحدد 
له عند الوالدة.

 
مجتمعــات المــيم:

 مجتمعــات األقليـــات الجنسيـــة 
والجندريــــــة مثــــــل مجتمعـــــات 

المثليـــــات والمثليـــــين ومزدوجــــــي 
الميــــــول والعــــــابرات والعــــــابرين 

جنــــــدريًا والالجنسيين.

العثور عىل الكلمات 
المناسبة…



ـــة: كــويري/
 مصــطلح شــامل يعبــر عــن أي 

شــخص ليس ُمغايرًا أو متوافق الهوية 
الجندرية.

 الخروج من الخزانة:
 تعبير يعين اإلفصـاح واإلعـالن عـن 

الميـول الجنســية أو الهويـة الجندريــة 
حيـث  ُيقــال للشـــخص الكـــويري 
الـــذي ال يعـــرف النـــاس بميولـــه 

الجنسية أو هويته الجندرية أنـه 
داخـل الخزانـة، ويخـرج الشــخص 

مــن الخزانــة مــن خــالل اإلعــالن عــن 
ميولــه الجنسية أو هويته الجندرية.

 التوجــه الجنســي: 
االنجــذاب العــاطيف أو الجســدي أو 

الجنيس إىل أشخاص آخرين.

 ُمغــــــاير/ة: 
شــــــخص ينجــــــذب عاطفيــــــا أو/و 

 جنســــــيًا ألشخاص من 
الجنس/الجندر اآلخر.

 

ال تجبــر/ي نفســك علــى اســتخدام تصــنيف معــين 
إن كنــت ال تريــد/يــن اســتخدامه، تــذكر/ي أن فهمــك 
لميولــك وهويتــك يمكــن أن يتغيــر وأنــه لــيس عليــك 

اختيــار تصــنيف وااللتصــاق بــه، إن إدراك الميــول 
الجنســية والهويــة الجندرية يه عملية متواصلة لدى 
أغلب الناس، إن تعريفك لنفسك أمر يعود إليك وحدك.



كيف أعرف أين كويري/ـة؟

…لم تكن لدي لحظـة واحـدة أدركـت فيهـا  «
أنني أنجذب للنسـاء، أعتـقد أنني أدركـت 

بالتـدريـج وحـقــًا لم يكن لدي كلمات أعبر 
بها عن هذا في البداية، لقد عانيت لفترة في 
البحث عن األلفاظ المناسبة ألنني كنت أريد 

شيًئا متجذًرا في الثقافة العربية لكن هذه 
األيام أستخدم لفظ "مثلية" أو "كويرية"…«

– منة، 22

»…لقد انقلبت حيايت رأًسا عىل عقب بسبب 
هذه الفتاة يف المدرسة الثانوية وقد كان هذا 
هو األمر… لم أكن حقا أفكر يف عواقب األمور 
أو ما يوضح هذا عين، لكن يف مرحلة ما كنت 

أقول لنفيس: أعتقد أن هذا يعين أنين مزدوجة 
الميول الجنسية…«

– ليىل،20



…أعتقد أنين طالما عرفت أنين هكذا، لكن األمر  «
برز خصوصا عندما ذهبت للمدرسة اإلعدادية 

وبدأت أنجذب إىل الشباب، لكن كوين من أسرة 
إيرانية مسلمة جعلين خـائفـــًا حقا من مجرد 

التفكير يف قبول ومواجهة ميويل الجنسية، لهذا 
ظلت مقموعة ومخفية حىت السنة األوىل تقريبا 

من المدرسة الثانوية…«
– مرزا، 18



ال توجد طريقة محددة لتعرف/ـي أنـك لسـت ُمــغايرًا/ة 
أو لسـت متوافـق/ــة جنـدريًا، بعـض الناس يعرفون من 

عمر مبكـر جـًدا وآخـرون ال يعرفـون سـوى بعـد فتـرة 
كبيـرة فـي حيـاتهم، يمكن للعديد من النـاس أثنـاء فتـرة 

المراهقـة أن يشـعروا باالرتبـاك حـول ميـولهم، بعـض 
الناس قد يشعرون فـي سـنوات المراهقـة خصوصـا 

بالوحـدة والعزلـة، إن كنـت تشـعر/يـن كذلك فـاعلم/ــي 
أن هنـاك الكثيـر مـن الشـباب اآلخـرين مثلـك وأشـخاص 

مـروا بـنفس هـذه المشاعر المختلطة، قـد تجـد/يـن 
نفسـك تتسـاءل/يـن »أال يوجـد مسـلمون/ات مثلـي/ات؟« 
يف الواقع هناك الماليين من أفراد مجتمعات الميم يف 

العالم والعديـد مـنهم مسـلمات ومسلمون.



 هل يمكنين أن أظل 
مسلًما/ـة إن كنت كويرًيا/ـة؟ 

هل أنا حرام؟

الطبع يمكنك أن تظل/ـي مسلًما/ـة إن كنت كويريًا/ـة، 
العديد من الناس كذلك، بالتأكيد أنت لست حرام.

»…ال يوجد تعارض بين كونك كويريًا وكونك 
مسلًما، ليس عليك أن تتخىل عن أحدهما حىت 

 تكون اآلخر، يمكنك بسهولة وبفخر أن 
تكون االثنين…«

– مرزا، 18

»…أنت لست بحاجة للتعامل مع أحد سوى 
هللا يف النهاية، ال تستمع/ـي للمجتمعات اليت 

حولك، هللا ال يخضع لقواعد الجندر، لماذا عيّل 
أنا الخضوع لها؟…«

– داليا، 19



»…أنا أرفض التخيل عن أي جزء مين، أنا 
كويري/ة ومسلم/ة، ومفهوم أين يجب أن 

أتخىل عن أحدهما حىت أكون اآلخر ليس خيارًا 
مطروًحا بالنسبة يل، عىل األقل ليس بعد اآلن، 

لقد كانت هذه رحلة طويلة، لكنين تعلمت 
أخيرًا أن أستمتع بأن أكون نفيس دون خجل، 

اإلسالم بالنسبة يل هو المايض، إنه تاريخي أنا، 
إنه ثقافيت، إنه جزء ال يتجزأ مين تماًما مثل 

كويرييت، أنا كالهما، أنا التكامل بينهما، وأنا أرف 
ض أن يتم تجزييئ…«

تذكر/ي يف النهاية أن هللا قد خلق جميع مخلوقاته 
بالجمال والحب، كونك كويريًا/ة ال يجعلك أقل إسالًما أو 

أقل تدينــا، ليس عليك االختيار بين دينك وميولك الجنسية 
وهويتك الجندرية، يمكنك أن تكون/ـي كويريًا/ة وأن تبىق 

مسلًما/ة بأي شكل ترغب/ين به، لقد خلق هللا البشر 
بأطياف عديدة من الهويات الجندرية والميول الجنسية 

وهو يعلم خلقه تماًما.

– ميس، 26



تابع/ـي وسم MuslimAnd# عىل 
مواقع التواصل االجتمايع وصفحة م 
 I Am Not مسلم عىل فيسبوك ومدونة
Haraam  عىل Tumblr للمزيد ولمتابعة 

ما يكتبه المسلمون الكويريون 
 للمسلمين الكويريين:

iamnotharaam.tumblr.com 

 المسلمون الكويريون ليسوا قصة مأساوية، كلنا 
حقيقيون، صالحون وموجودون يف المساجد 

والمجتمعات يف كل مكان، إن أحسست بصراع أو تحٍد 
من ناحية الدين أو المجتمع تذكر/ي هذه اآلية القرآنية:

تذكر/ي دائًما أن لله تسعة وتسعون اسما وأحدها هو 
الرحمن، هللا هو الرحمن… الرحيم.

ِذي َخلََق َسبَْع َسَماوَاٍت ِطبَاًقا َما تَرَى يِف َخلِْق 
َّ ال

 الرَّْحَمِن ِمْن تََفاوٍُت َفارِْجِع الْبََصرَ َهْل 
تَرَى ِمْن ُفُطورٍ )3(

– سورة الملك

mailto:http://iamnotharaam.tumblr.com?subject=


ما هو شعور أن تكون/ي 
مسلًما/ة كويرًيا/ة

»…لقد شعرت أحيانـــًا أنين لم أكن كويري/ـة بما 
فيه الكفاية للمجتمع، …أتساءل إذا ما إذا كان 

الناس سيتقبلونين باعتباري كويرية محجبة إذا 
عرفوا أن شعري قصير أو إن تخليت عن أي هوية 

قد تربطين بكوين عربية أو مسلمة؟ لكين تعلمت 
أال أشعر بالخجل من إسالمي يف المساحات

الكويرية، أن أجبر الناس عىل إدراك أن
المسلمين الكويريين موجودون…«

– منة، 22



»…ليست الكويرية بالضرورة جزءا ظاهريًا من 
هوييت، ال أعتبرها مثل أن تكون أسودا أو حىت 

مسلًما، إنها يشء مثل الُملحق، فأنا أرى يف 
نفيس كائن بكل هذه األشياء وأحدها هو أين 

أنجذب للنساء…«
– حليمة، 21

ال توجد طريقة صحيحة أو طريقة خاطئة ألن تكون/ي 
كويري/ة، كما ال توجد طريقة واحدة ألن تكون/ـي 

مسلم/ة، والعديد منا لديهم أفكار حول معىن أن يكون 
»شكلك كويريا«، لكن يف الحقيقة، إذا كنت كويري/ـة فإن 

شكلك كويري.

»…أن تكون/ـي كويري/ـة مسلم/ـة يعين أنك قد 
تشعرين بأنك مريئ/ـة تماما وغير مريئ/ـة تماًما، 
تناضل/ين لمعايشة الكويرية واإلسالم، وقد يكون 

األمر صعبا بصراحة، لكنين وجدت أشخاصا 
يحبونين ويدعمونين وأنت أيًضا بإمكانك هذا…«

– سعدية، 28



»…أنا أرتدي الحجاب وعادة ما يعتقد الناس أنين 
أصولية، ال يقتصر األمر عىل اعتقادهم بأن ليس 

يل ميوال جنسية عىل اإلطالق، لكنهم ال يعتقدون 
أبًدا أن يل ميوال جنسية كويرية…«

– عديلة، 22

هذا يعين أن شعرك يمكن أن يكون طويال أو قصيرًا أو أن 
 ال تملك/ـي شعرًا و/أو أن تكوين محجبة وأن 

تكـون/ـي كويـري/ـة، ليس شرًطا أن تكون/ـي يف عالقة أو 
 أن تمارس/ـي الجنس حىت تكون/ـي كويريًا/ة، 

 ال تحتاج/ين أن تثبت/ي نفسك ألي شخص، 
الكويريون/ات المسلمون/ات موجودون/ات يف كل 
مكان يف العالم وحياتنا معقدة ومختلفة، ال توجد 

تجربة واحدة يتشاركها 
الجميع، وتقبل كويرتك ال 

يعين أن عليك أن تكون/ـي 
أقل إسالما أو تدينــا.

واحد فقط من حقيقتك، 
أنت كائن بشري معقد له 

عدة هويات وبه العديد 
من مواطن الجمال 

ومفيد بأشكال مختلفة.



باعتبارنا مسـلمات ومسـلمين، غالبًـا مـا يسـمع العديـد 
منـا الكثيـر مـن األشـياء المتناقضـة والمخيفـة عــن 

رغباتنــا الجنســية وعــن أجســادنا، مــن المهــم جــدا أن 
تقتــرب/ـــي مــن الجــنس بــالتفكير فــي جســدك

ونفسك بحب واهتمام، قد يكون التعامل مع فكرة العار 
وإعادة بناء مفاهيمك حولها عملية صـعبة،

والتواصل مع شريكك أو شريكتك وإثبـات الـذات هـي 
أجـزاء مهمـة مـن هـذه العمليـة، كـان الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص

يشجع المسلمين عىل خوض محادثات مفتوحة حول 
الجنس والرغبة.

مــا عليــك ســوى تــذكر أن جســمك موجــود ليــدعمك 
ومــن المهــم أن تــتعلم/ـــي كيفيــة دعمــه، عليــك أن 

تكون/ـي مدرك/ـة لحدود جسمك ورغباتك واحتياجاتك 
قبل االنخراط يف الجـنس، كـن/كـوين لطيًفـا/ــة مع 

جسدك وروحك، إن هذا من الُسنة النبوية، خذ/ي الوقت 
الكايف للتعامل مع مشاعرك قبـل وبعـد االنخراط  مع 

الشركاء، ركز/ي عىل التواصل مع رغباتك وحدودك.

الجــنس أمــر صــحي وطبيعــي عنــدما تــتم ممارســته 
بطريقــة آمنــة ورضــائية. الرضــائية تعنــي التواصــل 

الرضائية واالستعداد 
العاطيف



بصــدق مــع شــريكك أو شــريكتك حــول مــا ترغــب/يــن 
بــه ومــا ال ترغــب/يــن بــه، وأن تســأل/ـــي أيضــا عمــا 

يرغبــون هــم أو ال يرغبــون بــه، الرضــائية تــدور عموًمــا 
حــول التواصــل الواضــح أي وضــع الحــدود واحتــرام 

حدود اآلخرين. الرضائية هـي عمليـة اسـتمرارية، عليـك 
مواصـلة التواصـل مـع شـريكك أو شـريكتك ألن من حق 

األشخاص أن يغيروا آراءهم.

 لــــيس كــــل النــــاس يرغبــــون فــــي ممارســــة الجــــنس، 
العديــــد مــــن المســلمون/ات ينتظــرون/ينتظــرن حتــى 

 الــزواج لممارســة الجــنس، وبعض المسـلمين/ات 
الجنسـيون/ات، وبعـض المسـلمين/ات ال يرغبون/يرغبن 

يف الدخول يف عالقات، ال ينبيغ أن يكـون أي اختيـار 
مصدرًا لإلحراج أو العار، لكـن العديـد مـن المسـلمات 

والمسـلمين بغـــضالنظـــر عـــن ميـــولهم/ن الجنســـية 
ينخرطـــون/ينخـــرطن فـــي الجنس سواءًا أكان هذا قبل 

الزواج أو بعده، ومـن المهـم إن كنـت ستفعل/ين هذا أن 
تمارس/ـي جنسا آمن.

للمزيد من المعلومات 
حول ممارسة الجنس 

اآلمن و وسائل منع 
الحمل.

http://www.hivpoint.fi/wp-content/uploads/2016/12/Suojaa_itsesi_selko_ARABIA.pdf


مع من يمكنين التحدث؟ 
هل يجب أن أفصح عن 

هوييت؟

 
»…أعتقد أن "الخروج من الخزانة" هو

مفهوم غريب تماما… كثيرًا ما يجعلك الناس 
تشعر بأن هويتك ال تصلح إن لم تفصح/ـي عنها، 

هناك العديد من الناس ال يستطيعون اإلفصاح 
عن هوياتهم وهذا األمر ليس يف صالحهم، هناك 
أشياء كثيرة عليك أخذها بعين االعتبار… عليك أن 

تضع/ـي نفسك وسالمتك أوال…«
– داليا، 19

»…عندما ال تتماىش الكويرية مع السردية 
الكويرية الغربية لفكرة "الخروج من الخزانة" أو 

تتعارض معها أو مع مفهوم "القبول" ومفهوم 
"االندماج" فإن البعض قد ال يعتبرونها كويرية.. 

لكن يف الواقع إذا كنت أشعر بأنين كويرية فأنا 
كذلك ولست بحاجة إلثبات هذا ألي أحد…«

– لمى، 24



 »…أنا شخصيًا ال أظن أنين سأفصح عن هوييت 
لوالديۃ أبًدا، وال أعتقد أن هذا يعين أنين 

ينقصين يشء أو أنين لست حرة أو أنين أعيش 
كذبة، أعتقد أن فكرة "الخزانة" يمكن أن تكون 
طريقة للتقليل من الناس الذين ال يستطيعون 
اإلفصاح عن ميولهم، أعتقد أن من الرائع أن 

بعض الناس يريدون ويستطيعون اإلفصاح عن 
ميولهم آلبائهم لكن ال يوجد مسار واحد يجب 
أن يتبعه الكويريون وال يجب أن يكون اإلفصاح 

عن الهوية شرطــًا…«
– فرح، 20

ليس كل الناس تناسبهم فكرة "الخروج من الخزانة"، 
بعض أفراد مجتمعات الميم يختارون اإلفصاح عن
هوياتهم والبعض ال يختارون هذا، الحرية والشعور 

بالراحة مع النفس يختلفان من شخص إىل آخر، هناك 
عدة أسباب قد ال تجعل الشخص يريد اإلفصاح عن 

هويته، من عدم الشعور باألمان إىل رؤية الميول عىل 
أنها يشء خاص ال يحتاج اإلنسان لمشاركته مع اآلخرين، 

لست مضطرًا/ـة إلخبار أي شخص عن ميولك حىت 
تكون/ـي نفسك وتعيش/ـي حياة صادقة.



يجد الكثيرون منا أنه 
من األسهل أو المفيد أن يعيش يف مجتمع مع اللذين 

يحددون شخصياتهم كمسلمين و كويريين.

 إليك بعض المنظمات اليت يمكنك اإلتصال بها للعثور 
عىل شبكة من المسلمين الكويريين مثلنا تماما ً.

Muslim Alliance for Sexual  
and Gender Diversity )USA( 

www.muslimalliance.org

Imaan UK  
imaanlondon.wordpress.com

Safra Project )UK( 
facebook.com/Safra-

Project-116664066494

El Tawhid Juma Circle
facebook.com/

eltawhidunitymosques

CALEM  
)France based but for all of Europe(  

www.calem.eu/english2

LGBT Muslim Retreat )International( 
www.lgbtmuslimretreat.com

DESI LGBTQ  Helpline for South Asians 
www.deqh.org

Secret Garden )Netherlands( 
www.stichtingsecretgarden.nl

Maruf )Netherlands(  
www.maruf.eu

Sabaah )Denmark( 
sabaah.dk

أين يمكنين أن أجد 
كويريين/ات مسلمين/ات 

آخرين/أخريات؟

http://www.muslimalliance.org/
https://imaanlondon.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Safra-Project-116664066494/
https://www.facebook.com/Safra-Project-116664066494/
https://www.facebook.com/Safra-Project-116664066494/
https://www.facebook.com/Safra-Project-116664066494/
https://www.facebook.com/Safra-Project-116664066494/
https://www.calem.eu/english2/
http://www.lgbtmuslimretreat.com/
http://www.deqh.org/
http://www.stichtingsecretgarden.nl/about_en.html
http://www.maruf.eu/english.html
http://sabaah.dk/front-page/


خدمات الدعم يف فنلندا
Gender Diversity & Intersex 

 Centre of Expertise  
)formerly Trans Support Center(

sukupuolenosaamiskeskus.fi

Trasek
Association for transgender  

and intersex rights 
trasek.fi/in-english

Seta 
LGBTI Rights in Finland 

Services and support  
for LGBTI in Finland  

en.seta.fi/human-rights-support/
authorities-and-support/

From burden to resource -project 
www.voimavaraksi.fi/in-english

Rainbow Association Malkus  
malkus.fi

Sopu 
 a support service that aims to 

prevent honour-related conflicts and 
violence in families and communities. 

soputila.fi/en

TOGETHER 
a peer supportive community for 

lgbtiq*-people that are seeking 
asylum in Finland or with refugee 

background.
www.heseta.fi/together

الروابط
masjidalrabia.org/lgbtq-muslim-resource-list-national

masjidalrabia.org/queertrans-tumblr-masterpost

mailto:https://sukupuolenosaamiskeskus.fi/english/?subject=
http://trasek.fi/in-english/
http://trasek.fi/in-english/
https://en.seta.fi/human-rights-support/authorities-and-support/
https://en.seta.fi/human-rights-support/authorities-and-support/
http://www.voimavaraksi.fi/in-english
http://malkus.fi/
mailto:https://soputila.fi/en/?subject=
mailto:https://www.heseta.fi/together?subject=
https://masjidalrabia.org/lgbtq-muslim-resource-list-national/
https://masjidalrabia.org/queertrans-tumblr-masterpost


  Haider Arzu : رسومات
Instagram: @pakgaystani  

  Anni Tolvanen و Rachel Margolis :تنسيق
Instagram: @annilaser

https://www.instagram.com/pakgaystani/
https://www.instagram.com/annilaser/


§


