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مشكلة توزيع عامل اإلغاثة الـ )إل جي يب يت( يف امليدان

عندما يكون عامل اإلغاثة نفسه مثيل أو مثلية أو من مزدوجي امليل الجنيس أو من مغريي الجندر فعندها يواجه 

ذلك العامل كام يواجه مديره معضالت يف تحديد مدى سالمة ذلك العامل ومقبوليته يف بعض البلدان.

من وجهة نظر مدير توزيع املوظفني
كنت  الجمعة،  ليلة  يف  مساًء  الخامسة  الساعة  متام  يف 
بعد  الضيافة  دار  إىل  ماركوس1،  الجديد،  زمييل  أوصل 
يف  املستقبيل  توزيعه  بخصوص  موجزة  تعريفية  جلسة 
باكر  الطائرة  عىل  يكون  أن  املقرر  من  وكــان  امليدان. 
السيارة،  من  ينزل  ماركوس  كان  وبينام  التايل.  الصباح 
أنني مثيٌل يجاهر  أنت ال تعرف  »باملناسبة،  قائاًل:  اتجه يل 

كذلك؟«. أليس  علناً،  مبثليته 

أكن  مل  وببساطة،  كهذا.  أمراً  أعلم  مل  الواقع،  يف  حسناً، 
املكان  أن  إال  الجنسية.  بحياته  قبل  من  بايل  أشغلت  قد 
ُتجّرم  بلد  يف  كان  به  ماركوس  عمل  تحدد  الذي  امليداين 

أنَّ  عن  فضاًل  املثلية،  املــامرســات 
متزعزعة  عالقة  عىل  كانت  منظمتنا 
البالد  تلك  حكومة  مع  ما  حد  إىل 
ما  فغالباً  والهجومية  املــعــاديــة 
والدوليني  املحليني  موظفينا  ضايقت 

موقفاً  املحلية  اإلعالم  وسائل  اتخذت  كام  األسباب،  ألتفه 
غري  أو  جواسيس  جميعاً  إنَّنا  قائلة  للحكومة  مسانداً 

جنسياً. فاسقون  وإنَّنا  أخالقيني 

أكن  مل  أنني  شعرت  املنظمة،  مقر  يف  مستشار  وبصفتي 
الوقت،  ولضيق  الوضع.  مع  للتعامل  كاماًل  تجهيزاً  زاً  مجهَّ
مغادرة  قبل  االستشارة  عىل  الحصول  عيلَّ  مستحياًل  كان 
أي  الداخيل  التدريب  جلسات  يف  أتلقَّ  ومل  ماركوس، 

األحوال. مثل هذه  يف  فعله  يجب  ما  معلومات حول 

جلست مع ماركوس للتحدث إليه، وكنت حذراً يف استخدام 
التي  املخاطر  حول  املفتوحة  األسئلة  توجيه  أثناء  الكلامت 
راغباً  يكن  مل  إدارتها.  ميكن  وكيف  تواجهه  قد  أنها  يعتقد 
يف أن ينتهي األمر به يف أحد السجون األجنبية، كام أنه ال 
ولذك  املنظمة.  أو  املحليني  املوظفني  بسالمة  اإلرضار  يريد 
عن  الجنسية«  هويته  »إخفاء  هو  الوحيد  الحل  أن  قرر 
ومع  بهم،  الثقة  بإمكانه  أنه  يتأكد  من  باستثناء  الجميع 
يكن  مل  لكنه  باألمر  مديره  إحاطة  من  له  بد  ال  كان  ذلك 

أم ال. املشكالت  ذلك سيكون سبباً يف  كان  إذا  متأكداً 

بها،  نعمل  التي  الدولة  قانون  باحرتام  مطالبون  جميعنا 
عىل  القامئة  توجهاتنا  مع  القانون  تعارض  لو  ماذا  لكن 
فمنظمتي  اإلنسان؟  حقوق  احرتام  عىل  القامئة  مناهجنا 
أساس  عىل  واملحاباة  التمييز  تحدي  عىل  العمل  تدعم 
نفسها  تجد  أن  تلبث  ما  ثم  الدول  بعض  يف  الجنيس  امليل 
الكذب  ورمبا  الجنيس  نشاطهم  بإخفاء  املوظفني  تطالب 
فهل  األمور،  تصعب  وعندما  أخرى.  بلدان  زمالئهم يف  عىل 

املبادئ؟  عىل  العميل  لالتجاه  الغلبة  تكون 

والنصح  املشورة  تقدم  أن  منظمتي  من  أمتنى  كنت 
مثل  املعني  املوظف  يتوقعه  أن  يجب  ما  بخصوص 
واملنظمة  وزمالئه  ورشيكه  به  تلحق  قد  التي  املخاطر 
املدير  من  سيحتاجه  الذي  والدعم 
فعله  علينا  يتعني  ــا  وم القطري 
الدعم  القطري  املدير  يقدم  مل  إذا 
نوع  ألي  تعّرض  إذا  سنفعل  وماذا 
أو  املضايقات  أو  التمييز  أنواع  من 
فيها  ُحدد  التي  البلد  يف  أما  االحتجاز.  أو  لالعتقال  تعرض 
حدها  يف  املنتظرة  العقوبة  فكانت  ماركوس،  عمل  مكان 

سنوات. مدة خمس  والحبس  جلدة  مائة  األقىص 

أخر  انتداباً  أرتب  الواقعة، كنت  تلك  أكرث من  أو  بعد عام 
جانباً  إيل صديقه  تحدث  آخر.  لبلد  املثليني  املوظفني  ألحد 
إليه.  سرُيسل  الذي  العمل  فريق  أعرف  »إنني  يل:  وقال 
ثم  الوضع.«  مع  سيتأقلم  أنه  أظن  وال  يقبلونه،  لن  إنهم 
تساءلت  لكنني  أمنية،  حادثة  وقوع  إثر  االنتداب  ُألغي 
عىل  واملضايقات  التمييز  نقبل  لن  أننا  حني  يف  مجدداً: 
املفارقة  تحدث  موظفينا،  عمل  فرق  ضمن  العرق  أساس 
املوظفني  من  فنتوقع  الجنيس،  النشاط  مع  التعامل  عند 
رشكائهم  وإخــفــاء  والــكــذب  سلوكاتهم  تغيري  املثليني 
املثلية،  رهاب  توجهات  نتحدى  برامجنا،  يف  وعالقاتهم. 
عمل  فــرق  ضمن  تحديها  يف  راغبني  غري  نبدو  لكننا 
للتعامل  املوظفني  دعم  يف  املديرين  مساعدة  أو  موظفينا 
يعملون  التي  الدول  العمل ويف  املثلية يف مكان  مع رهاب 
عليها  اإلجابة  يف  نعاين  التي  الكثرية  األسئلة  رغم  لكن  بها. 
التي أعمل بها، أنَّ أغلبية  اآلن، أجد عىل األقل يف املنظمة 

وعندما تصعب األمور، فهل تكون 
الغلبة لالتجاه العميل عىل املبادئ؟ 
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العامل  ويف  الداخل  يف  التمييز  بتحدي  ملتزمون  األشخاص 
أيضاً. الخارجي 

عـوداً عـىل قضيـة ماركـوس، فقـد نجحـت عمليـة تعيينـه 
عمـل  الحـني،  ذلـك  ومنـذ  مشـكلة.  أي  دون  امليـدان  يف 
مجّرمـة  املثليـة  كانـت  دول  يف  أخـرى  إغاثـة  لـوكاالت 
حتـى  عملـه  أماكـن  جميـع  يف  رفقـة  لـه  تكـن  ومل  فيهـا. 
ذلـك الحـني، لكـن اآلن، ترامـى إىل مسـامعي أنـه يسـعى 
للحصـول عـىل مـكان ميكـن فيـه لرشيكـه االنضـامم إليـه، 
وأنهـام بصـدد تبنـي طفـل. لكـنَّ األماكن التي سـوف يعاين  
نشـاطه  خلفيـة  عـىل  بشـأنها  التحديـات  مـن  ماركـوس 
الجنـيس ال تقتـرص عـىل دول العـامل النامـي. فأثنـاء كتابـة 
هـذه املقالـة، يخـرج اآلن مئـات اآلالف مـن األشـخاص يف 
الحكومـة إلعطـاء  لالحتجـاج عـىل خطـط  باريـس  شـوارع 

األطفـال2. وتبنـي  الـزواج  يف  الحـق  املثليـني  األزواج 

املثيل اإلغاثة  عامل  نظر  وجهة  من 
لقد اخرتت دامئاً أن أتجنب لفت األنظار فيام يتعلق مبييل 
بني  املزج  من خالل  وذلك  الخارج،  يف  العمل  عند  الجنيس 
قد  االنفتاح  إنَّ  إذ  الذايت،  واالعرتاف  الذات  املحافظة عىل 
يكون  وقد  للخطر.  عميل  مهام  أداء  عىل  قدريت  يعّرض 
فإن  الحظ،  لسوء  لكن  ذلك،  بسبب  ينتقدين  من  هناك 
أداء  عىل  القدرة  مع  تنسجم  أن  ميكن  ال  باملثلية  املجاهرة 
العمل الذي ذهبت إىل هذه الدول من أجله. ومن الدول 
الحكومية،  غري  للمنظامت  موفداً  بها  عملت  التي  الست 
السادسة،  ويف  منها،  خمس  يف  رشعية  غري  املثلية  تعد 
اجتامعي  تحريم  فإن هناك  األخرى،  الخمس  الدول  كباقي 
املبارشة  املحتملة  املخاطر  أنَّ  األمر  وثقايف جسيم. وحقيقة 
واملضايقة  والرفض  العمل  عالقات  تقويض  يف  للتسبب 
يل  الرئييس  القلق  مصدر  كانت  أسوء  أي يشء  أو  واالبتزاز 

القانونية.  املضمونات  من  القلق  من  أكرث 

اآلن،  وحتى  الدول،  من  كثري  يف  رشييك  مع  عشت  وهكذا 
للسكن  موفدين  مشاركة  ذلك ألن  أي مشكالت،  نواجه  لو 
السهل  من  أنه  أيضاً  وأعتقد  ذاته.  غريباً يف حد  شيئاً  ليس 
عىل  مثلية  عالقة  يف  النساء  من  اثنتني  أمر  ُيكشف  أال 
النمط  ألنَّ  نظراً  رجلني  بني  املثلية  العالقة  من  النقيض 
تجاهها  العدائية  وإبداء  املثلية  بالعالقات  للشك  الشائع 
العادل  غري  من  ورمبا  اإلنــاث.  دون  الذكور  عىل  تنصب 
يف  ميلكون  ال  املحليني  الزمالء  أن  افرتاض  عىل  أعمل  أن 
رضراً  أجلب  أن  وميكن  املثلية.  تجاه  مواتياً  توجهاً  الغالب 
لكن  االفرتاضات،  بهذه  القيام  خالل  من  األشخاص  لبعض 

ويتبقلونني  معي  سيتسامحون  أنهم  من  أتأكد  أن  إىل 
عليه.  أنا  ما  عىل  سأبقى  املمكنة،  املخاطر  ويراعون  بينهم 
الزمالء  من  جداً  قليل  عدد  عىل  إىل  االعتامد  ميكنني  وال 
الذين كنت رصيحاً معهم خالل السنوات املاضية. املحليني 

ميكنها  أو  عميل  جهة  ستفعله  عام  ستسألني  كنت  وإن 
فعله إذا كانت القضية هي أنني واجهت املضايقات داخل 
فالحقيقة  الجنسية،  الخارج نظراً مليويل  العمل يف  أو خارج 
املوضوع  إىل  التطرق  أذكــر  لكنني  أعلم.  ال  أنني  هي 
بلد  قوانني  يخص  وفيام  التعريفية,  الجلسات  يف  مبارشًة 
ما، فعليك تقبُّل أنَّ صاحب العمل ال ميلك كثرياً لفعله. أما 
يصعب  أخرى  قضية  فهذه  العمل  مكان  داخل  املضايقات 
السلبية  التوجهات  مع  التعامل  معرض  يف  لها  التصدي 
حالة  يف  املهم  من  أنه  أرى  لكنني  املثلية.  تجاه  الراسخة 
املوظفني  ذهاب 
وراء  ما  للعمل 
أماكن  يف  البحار 
فيها  ــون  ــك ي ال 
مقبولني  املثليون 
تكون  أن  يجب  فإنه  القانونية،  أو  االجتامعية  الناحية  من 
إذا  واملستشارين  املديرين  مع  ذلك  ملناقشة  مساحة  هناك 
اإلرشادات  يف  للتحسني  مجال  أيضاً  وهناك  ذلك.  يف  رغبوا 
ومسؤوليات  توقعات  ذلك  يف  مبا  املتاحة،  والتوجيهات 
وضع  مثل  القضايا  ذلك  شاماًل  العمل،  وأصحاب  املوظفني 

املرافقني.

قد يكون من املنّفر أن تعمل يف مكان حيث توجد احتاملية 
أن  معرفة  ومع  عليه  أنت  ما  ألنك  سوى  ليشء  ال  سجنك 
تعتربهم زمالء وأصدقاء مخلصني سيعانون  الذي  األشخاص 
الحقيقة أو قد ينفروا منك كليًة. ومن  إذا عرفوا  يف تقبلك 
مريحة يف جميع  املطلوبة  التنازالت  تكون  لن  أخرى،  جهة 
تبني  قابلتهم  ممن  األخرين  وتجارب  فتجاريب  األوقــات. 
والحذر  والحيطة  الرسية  باتخاذ  األمور  تلك  إدارة  إمكانية 
اقبل  أن  بعيد  زمن  منذ  عيل  وجب  أنه  أعرتف  أنني  مع 
مبا  ومنفتحة،  كاملة  حياة  عيش  يف  رغبت  إذا  أنَّه  بحقيقة 
دول  هناك  فسيكون  األطفال،  عىل  الحصول  ذلك  يتضمن 

فيها. العيش  أستطيع  لن 
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املطلوبة  التنازالت  تكون  لن 
مريحة يف جميع األوقات.


