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أن هذا األمر 

يتعارض مع عقيديت 

/ ال ينبغي أن ترغم 

الكنائس عىل 

تزويج األقران 

املثليني واملثليات

الزواج املدين مختلف وغري مامثل للزواج الديني. كن متأكداً أنه لن يتم إجبار 

أي جامعة دينية عىل تزويج األقران املثليني أو املثليات رغاًم عن معتقداتها 

)متاما مثلام ال تقوم بعض السلطات الدينية بتزويج املطلقني(.

املساواة يف الزواج لن تقلل من الحرية الدينية ملن يعارضوها، ولكنها ستعزز 

وسُتدعم الحرية الدينية ملن يؤيدوها.

ان ما يزيد عىل 100 من القساوسة املسيحيني البارزين، مبا فيهم العديد من 

اساقفة الكنيسة االنجليكانية، قد أعلنوا برصاحة عن تأييدهم للمساواة يف 

الزواج. وُتوضح البحوث أن معظم األسرتاليني املؤمنني يدعمون املساواة يف 

الزواج.

الذي يّعلمه يل إمياين هو 

أن الله محبة. فهل تؤمن 

أنت ايضاً بذلك؟

أنني ببساطة لست 

متأكداً مام قد 

يحدث.

هذا األمر يتعلق ببساطة مبا إذا كان ينبغي أن يكون لجميع األسرتاليني الحق 

يف الزواج ممن يحبون - ال يشء آخر ميكن أن يتغري أو سوف يتغري بتغيري 

قانون الزواج.

وميكننا اآلن النظر إىل 21 بلداً آخر لديه بالفعل مساواة يف الزواج: من بينها 

اململكة املتحدة، ونيوزيلندا، ايرلندا والواليات املتحدة. مل تسقط السامء عىل 

األرض!

بل أن هذا االمر جعل العديد من الناس سعداء للغاية. مبا فيهم األب الذي 

ميكنه اآلن أن يسري مع ابنته املثلية يف ممر الكنيسة عند الزواج. والجدة التي 

ميكنها الرقص مع حفيدها املثيل يف حفل زفافه.

برأيك كيف ستتغري حياتك 

لو أن كافة األقران املحبني 

واملرتبطني أصبح بامكانهم 

الزواج؟

هل تعتقد أنه سيكون 

أمراً جيداً لألسرتاليني أن 

يكونوا قادرين عىل 

االحتفال بحب االصدقاء 

وارتباطهم بطريقة 

متساوية؟
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نحن اآلن أقرب للفوز بتحقيق املساواة يف الزواج من أي وقت 

مىض يف التأريخ االسرتايل. فقد قطعنا مشواراً طوياًل و يجب أال 

نتوقف اآلن!

لتحقيق املساواة لجميع األسرتاليني، سيكون علينا الحديث إىل عدد 

أكرب من الناس بطرق متعددة أكرث من أي وقت مىض. وُتظهر 

البحوث أن املحادثات الواقعية فعالة بصورة ال تصدق. فهذه 

املحادثات هي ما ُيغري القلوب والعقول.

وعالوة عىل ذلك، فان املعارف - سواء أكانوا من األصدقاء أو 

األرسة، أو زمالء العمل، أو أناٍس من الكنيسة، أو النادي الريايض 

املحيل الذي ترتاده - سيتأثرون من حديثهم معك بصورة شخصية 

أكرث بكثري من تأثرهم بأي إعالن أو رسالة من طرف ثالث. وهذا 

ينطبق ايضاً عىل ممثلك املنتخب أيضاً: فاالجتامع مع ناخب من 

الدائرة االنتخابية يهتم بهذا األمر سيكون له تأثري أكرب. فالحديث 

مع أشخاص حقيقيني يساعدهم عىل أن يصبحوا داعمني للمساواة 

ومنارصين لها.

وهذا السبب بالتحديد هو وراء قيام أنصار املساواة يف الزواج 

حالياً باجراء آالف املحادثات، يف أنحاء أسرتاليا كافة. كام ان بعض 

األشخاص الذين نتحدث اليهم سيكونون أصاًل يف جانبنا. اما البعض 

اآلخر فرمبا مل يكونوا قد فكروا يف األمر كثرياً من قبل، أو مل يكونوا 

متأكدين من موقفهم. وتبني البحوث أن مجموعة صغرية فقط من 

األسرتاليني يعارضون بشدة املساواة يف الزواج. فهذا أمر يدعمه يف 

الواقع ثلثا السكان!

الحديث إىل املعارف عن املساواة يف الزواج

ادارة الحديث

ادوات استهالل الحديث

ولكن الكثري ممن قد يظهرون الدعم “الهش” للمساواة يف الزواج 

هم ال يزالون لديهم أسئلة. األدلة املستمدة من الخارج تفيد بأنه 

من خالل االستامع، واملشاركة بخرباتنا وتناول هذا األمر كمحادثة 

بدالً من مناقشة غاضبة، يصبح لدينا فرصة أفضل يف جذب أكرب 

عدد من الناس إىل صفنا. وبهذا أيضاً، نستطيع أن ُنقنع أعضاء 

برملاننا بعدم تأخري املساواة مدة أطول.

ومام ال شك فيه، أن تلك املحادثات الشخصية قد تشهد مواجهة يف 

بعض األحيان. ولكنها ميكن أيضاً أن تكون يف قمة االحرتام، ومفيدة 

بل ومبهجة. ان خلق مساحة مفتوحة للناس للتفكري يف هذا األمر، 

وطرح األسئلة والتعبري عن مخاوفهم يعني أننا نقوم بحملتنا وفقاً 

للقيم التي نؤمن بها - مبا يف ذلك االحرتام والكرامة والحب، مام 

يعني أننا نجعل من هذه الرحلة ايجابية اكرث وتساهم يف تحقيق 

الوحدة، بدالً من كونها صعبة وتدعو اىل الفرقة.

 املعلومات الواردة أدناه ُمقدمة ملساعدتك، ولكنها 

 ليست سوى دلياًل مقرتحاً. ملزيد من املعلومات، 

 راجع األسئلة املتداولة عىل موقعنا من عىل اإلنرتنت: 

equalitycampaign.org.au/faq
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نبذة عن املربراتسؤال

طرح القضية

كيف تشعر تجاه املساواة يف 

الزواج؟ 

)مالحظة: قد ال يفهمون هذه 

العبارة - إذا كان األمر كذلك، 

رمبا عليك أن توضح لهم أن 

بعض الناس يصفون هذا األمر 

بـ... ‘زواج مثليي الجنس’.( 

ابدأ بسؤال إجابته مفتوحة - فلن تعرف ابداً ما يفكر فيه الطرف األخر إال 

إذا منحته الفرصة أوالً ليخربك! وتذكر انه، قد تكون هذه هي املرة األوىل 

التي يفكرون فيها بالفعل يف هذه املسألة، فأمنحهم الوقت واملساحة 

للتفكري يف هذا بأنفسهم قبل البدء يف الخوض يف مناقشة أعمق. 

اذا كانوا من 

املؤيدين بشدة 

للقضية

أنا أيًضا! 

ملاذا تؤيد هذا األمر؟ 

أنا أؤيد هذا األمر بشدة 

ألن... 

فهذا سيمنحهم الفرصة للتفكري بالفعل يف السبب وراء أهمية هذه القضية 

بالنسبة لهم - مام يعني أنهم سيصبحون عىل األرجح أكرث وضوحاً حول 

أسباب دعمهم لها - وسيمنحك هذا أيضاً الفرصة يف املشاركة بتوضيح 

سبب أهمية هذا املوضوع بالنسبة لك. 

كام أنه قد يفتح لك الباب أيضاً لتطلب منهم مرافقتك ملقابلة النائب 

املحيل سوية، وللتحدث مع كنيستك املحلية، وما إىل ذلك! 

إذا بدوا غري 

متأكدين من القضية

يبدو وكأنك لست متأكداً 

100% من هذا األمر، ولكنك 

ترى بعض األسباب الوجيهة 

لدعم املساواة يف الزواج. 

ما الذي يجعلك متيل نحو 

دعم املساواة يف الزواج؟ 

بالنسبة يل، هذا يعني أن... 

يوجد أشخاص يدعمون املساواة ولكنهم غري متأكدين بالنسبة ملسألة 

الزواج. قد يرجع هذا إىل نشأتهم يف غياب أي أشخاص مثليني بصورة علنية 

حولهم، أو إىل نشأتهم يف بيئة تنظر بامتعاض لهذا األمر. الكثري من الناس 

قد قطعوا شوطا طوياًل بالنسبة لهذا األمر ولكنهم بحاجة إىل فرصة لطرح 

أسئلتهم التخاذ تلك الخطوات األخرية لدعم املساواة يف الزواج.

ميكنك املساعدة جزئياً عن طريق تحويل هذا األمر من ‘موضوع’ يفكرون 

فيه، ليصبح بالفعل عن شخص يهتمون به. فاسمع لهم، ولكن شاركهم 

أيضاً باحرتام لتوضيح اسباب اهتاممك باالمر.

إذا بدا األمر كام لو 

أن لديهم عدد من 

األسباب لعدم دعم 

املساواة يف الزواج 

يبدو أن هذا السؤال قد يكون 

صعباً بالنسبة لك. هل تريد 

أن تحدثني أكرث عن ذلك؟ 

ما الذي يجعله أمراً صعباً ؟ 

إذا كان هذا األمر صعباً بالنسبة لهم، فقد يحتاجون إىل وقت لطرح 

أسئلتهم.

اما اذا مل يكن السؤال صعباً لهم، فرمبا يكونون قد اتخذوا قرارهم. ال تأخذ 

هذا االمر عىل محمل شخيص. قد يكون االمر صعباً عندما ال يرى الناس 

الذين تعرفهم األمور بنفس الطريقة التي تراها بها أو عندما ال يؤمنون 

بنفس القيم التي تؤمن بها. ولكن كل ما يعنيه هذا هو إنه حتى اآلن هم 

أشخاص ال ميكنهم اتخاذ هذه الخطوة األخرية معك فيام يخص هذه 

املسألة.

ال تنىس أن تشكرهم 

عىل املحادثة 

شكرا لحديثك معي يف هذا 

املوضوع اليوم. أنا موجود إذا 

كنت تريد أن تتحدث معي 

أكرث عن هذا األمر. 

إذا مل يكونوا متأكدين 100% اآلن أو كانوا يف حاجة ملزيد من الوقت 

للتفكري، فأخربهم بأن الباب مفتوح لتجاذب اطراف احلديث 
مستقبالً.
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إذا كان هذا األمر 

هام جداً، ملاذا ال 

نلجأ لالستفتاء؟

االستفتاء هو استطالع للرأي العام و تصل تكلفته إىل 175 مليون دوالر. ولن 

يتفق السياسيون حتى عىل جعل النتيجة ملزمة. اآلن ال يسعنا سوى أن نطلب 

منهم القيام بعملهم، والقيام بالتصويت الحر يف الربملان.

أيضاً تخيل لو أنك كنت تّشب يف مدينة صغرية كطفل من املثليني أو املثليات 

أو مزدوجي امليل الجنيس أو مغايري الهوية الجنسانية أو متباديل الجنس، 

وكنت تشاهد ملدة أشهر حمالت دعاية ضد حقوقك يف املساواة والحب 

والسعادة. أو لو كنت طفاًل لزوج من مثليي الجنس وكنت ترى ملدة أشهر 

إعالنات ممولة من دافعي الرضائب ُتخربك بأن عائلتك هي عىل خطأ. لقد 

طلب الكثريون من خرباء الصحة النفسية من الحكومة عدم القيام بهذا األمر.

هل تعتقد انه ينبغي 

اتاحة الفرصة للسياسيني 

يف بالدنا للتصويت وفقاً 

ملا مُتليه عليهم 

ضامئرهم بالنسبة لهذه 

القضية، وانه ميكن 

الوصول لتحقيق ذلك 

غداً؟

اليس من األفضل 

لألطفال أن يكونوا 

مع أم وأب؟

كام ان البحوث التي ُاجريت عىل مر العقود تؤكد أن األطفال يكونون أفضل 

مع والدين يتبادالن الحب، بغض النظر عام إذا كان الوالدان مستقيمني أو 

مثليني. وقد صار للمثليني واملثليات سنوات عديدة وهم يقومون برتبية 

األطفال بنجاح يف أسرتاليا، مبا يف ذلك التبني. املساواة يف الزواج لن ُتغري هذا 

ولكنها ستوفر اماناً أكرب و شعوراً باالنتامء لجميع األرس.

هل يبدو من اإلنصاف 

استبعاد بعض األطفال من 

األمان الذي ينبع من 

الزواج؟

ملاذا الزواج؟ اال 

تكفي االرتباطات 

املدنية؟

الزواج مهم بالنسبة للمجتمع األسرتايل ومهم بالنسبة لكثري من األقران بغض 

النظر عن جنس الشخص. أنه ليشء رائع أن لدينا ارتباطات مدنية واصالحات 

للقوانني لصالح مثليي الجنس. ولكن هذا ال يوفر املساواة الدستورية الكاملة. 

الزواج فقط هو الذي ميكنه تحقيق ذلك.

العديد من اآلباء واألجداد يدركون انهم قد يكون لديهم أطفال مثليون أو 

أحفاد مثليون اليوم أو يف املستقبل. ال أحد يريد أن تتم معاملة أطفاله كام لو 

كانوا يف مرتبة ثانية. ونحن جميعا نريد أن يّشب أطفالنا وهم لديهم نفس 

التطلعات ولديهم ذات الفرصة يف الحب والسعادة.

ملاذا تزوجت\ ملاذا تريد 

الزواج؟

هل زواجك مهم بالنسبة 

لك؟

هل ميكنك أن ترى مدى 

اهمية هذا االمر بالنسبة 

لالقران اآلخرين بغض 

النظر عن جنس الشخص؟

ولكن هل يعني ذلك 

أن املدارس سيكون 

عليها تقديم برامج 

أنا ال أؤيدها؟

حكومة الوالية واملدارس املحلية هم من يقررون ما يتم تدريسه يف الصفوف 

الدراسية، وتحديث قانون الزواج لن ُيغرّي من ذلك.

هذا األمر متعلق فقط مبا إذا كان يجب السامح لشخصني بالزواج. ففي 

النهاية، نحن نحب أن يتم تحديث قوانيننا لتعليم أطفالنا نفس القيم التي 

نفخر بها جداً كأسرتاليني - وهي أنه ينبغي معاملة جميع الناس مبساواة.

الوالدان هم من يشكالن 

قيم ومعتقدات األطفال 

- هل تعتقد أن السامح 

لألقران املثليني بالزواج 

سيغري هذا األمر؟

ما الذي تريد أن تعلمه 

لألطفال بخصوص املثليات 

واملثليني؟


