كلمة أرسة التحرير

يواجـه النـاس حـول العـامل اإلسـاءة ويتعرضـون لالعتقـال التعسـفي واالبتـزاز
والعنف والتمييز الشـديد وغياب الحامية الرسـمية عىل أسـاس ميولهم الجنسـية
و/أو هوياتهـم الجندريـة .وهـذا األمـر حقيقـة تعيشـها حتـى الدول التي تشـهد
تقدمـاً نسـبياً يف البيئـة القانونيـة الخاصـة باملثليـات واملثليين ومزدوجـي امليـل
الجنسي ومغيري الجنـدر ومزدوجـي الجنـس (إل جـي يب يت آي) ،فكثير منهـم
يشـعرون بضرورة الهجـرة ً
رغما عنهـم من بيوتهـم وديارهـم بحثاً عن السلامة
يف بلـد آخر.
ومـع َّأن التَّهجير قـد يز ِّودهـم بالفرصـة للتعبير عـن جانـب شـخيص يتجـذر يف
أعماق مشـاعرهم بخصـوص هوياتهـم التـي مل يكـن مـن املمكـن أو املسـموح
التعبير عنهـا يف بلدانهـم األصليـةَّ ،
فـإن السلامة والحاميـة املنشـودتني غالبـاً مـا
تكونـان بعيدتـا املنـال يف البلـدان التي يهاجـرون إليها أيضاً حيث غالبـاً ما يواجه
املهاجـرون الــ (إل جـي يب يت آي) معاملـة غري مقبولة قد تكـون يف بعض األحيان
غير مفهومة.
لكـنَّ الوعـي اآلن يـزداد بضرورة امتـداد كامل الحقوق بحيث تغطي األشـخاص
الذيـن يجـدون أنفسـهم وقـد أصبحـوا أقليـة يف املجتمـع بسـبب ميولهـم أو
هوياتهـم التـي غالبـاً مـا يُنظـر إليهـا على أنهـا مـن املحظـورات االجتامعيـة أو
مـن األمـور غير املقبولـة أو التـي ال ميكـن للمجتمـع أن يقبـل بهـا .ويبـدو أ َّنـه
مـن املسـتحيل يف أغلـب األحيـان فصل املواقـف االجتامعيـة والثقافيـة والدينية
املهجريـن الــ (إل جـي يب يت آي) .لكنـه رغـم
الضاربـة بجذورهـا عـن حاميـة َّ
ذلـك ،هنـاك تغير رسيـع ومسـتمر يطـرأ على هـذا املوضـوع حيث تشـهد كثري
مـن السـياقات تحسـينات جذريـة خاصة فيما يتعلـق بتدريب سـلطات اللجوء
وتحديـث الترشيعـات وتحسين قرارات املحاكم والسـوابق القضائيـة ذات الصلة
بذلك.
ومـع ذلـك ،مـا زالت هناك تحديـات وحاجات تطرقت إىل معظمهـا مقاالت هذا
العـدد .ويف هـذا السـياق ،مي ِّثل الجمع بني حامية الـ (إل جـي يب يت آي) والالجئني
هدفـاً مـن أهـداف هذا العدد مـن نرشة الهجـرة القرسية للمسـاعدة يف الجهود
الراميـة نحو رفع مسـتوى الحامية.
ملحوظـة :يف هـذا العـدد من نرشة الهجرة القرسية ،ارتأينا َّأن نسـتخدم االختصار
(إل جـي يب يت آي) وهـو ترجمـة صوتيـة للكلمـة األوائليـة اإلنجليزيـة األصليـة
 LGBTIبـدالً مـن تكـرار العبـارة الطويلـة «املثليـات واملثليـون ومزدوجـو امليل
الجنسي ومغيرو الجنـدر ومزدوجو الجنـس) يف كل مـرة ُتذكر.

ولقـد أضفنـا يف الصفحـة  63مسرداً صغيراً لتوضيـح بعـض املصطلحـات
املسـتخدمة يف املقـاالت ذلـك َّأن أصحـاب املقـاالت يسـتخدمون مصطلحـات
هجريـن الذيـن يتمتعون بجنـدر ال يوافـق األفكار
مختلفـة عنـد اإلشـارة إىل ا ُمل ِّ
االجتامعية السـائدة ومنها (إل جي يب يت) و(إل جي يب يت آي) وسـمحنا ملؤلفي
املقـاالت باسـتخدام املصطلحـات التـي يفضلونهـا .وإضافـة إىل ذلـك ،رغـم َّأن
املقـاالت ال تغطـي رص ً
احـة مسـائل الحاميـة املتعلقـة على وجـه الخصـوص
باألشـخاص مزدوجـي امليـل الجنسي أو مزدوجي الجنس فهنـاك كثري من هذه
املقـاالت مما ال تقـل أهميـة بالنسـبة لهم.
نتقـدم بالشـكر الخالـص لراشـيل ليفيتـان مـن جمعيـة مسـاعدة املهاجريـن
العربانيني عىل مسـاعدتها املشـكورة بصفتها مستشـارة خاصة لهذا العدد ،كام
نعبر عـن امتناننـا ملؤسسـة أركـوس والـوزارة االتحاديـة السـويرسية للشـؤون
ّ
الخارجية ومفوضية األمم املتحدة السـامية لالجئني ومكتب السـكان والالجئني
والهجـرة يف وزارة الخارجيـة األمريكيـة على دعمهـم املـايل لهـذا العـدد .وقـد
أدرجنـا يف الصفحـة  63قامئـة بجميـع الجهـات املؤسسـية الحاليـة الداعمة لنا
مبـن فيهـم الذين تكرمـوا بتقديم التمويل اإلضـايف لنرشة الهجـرة القرسية .وال
يفوتنـا أن نشـكر القـراء الذيـن قدمـوا الدعـم لهذه النشرة عىل أسـاس فردي.
ً
كاملا منشـور على اإلنرتنـت على املوقـع
العـدد
 www.fmreview.org/ar/sogiبنسـقي  HTMLو  PDFباإلضافة إىل امللفات
الصوتيـة للمقـاالت .وسـوف تتـاح أيضاً نسـخها اإللكرتونيـة والورقيـة باللغات
اإلنجليزية والفرنسـية واإلسـبانية والعربية.
تتوافـر أيضاً قامئة للعـدد  42من نرشة الهجرة القرسية (قامئة باملحتويات التي
ميكن استعراضها بخاصية الضغط عىل الرابط) مطبوعة وعىل اإلنرتنت عىل املوقع
www.fmreview.org/ar/sogi/hijra42listing.pdf
نرحـب مبسـاعدتكم بنشر هـذا العـدد بأوسـع نطـاق ممكـن ،لذلـك يُرجـى
نسـخ الروابـط املفضيـة إىل العـدد وإضافتهـا إىل قوائم مصادركـم ونرشها عىل
مواقـع تويتر وإضافة  Likeعلى موقعنـا عىل الفيسـبوك وعمـل أي يشء آخر
مـن شـانه رفـع الوعـي مبحتويات هـذا العدد .كام نشـجعكم عىل إعـادة نرش
العـدد على اإلنرتنت وإعـادة نرش مقاالته رشيطـة ذكر املصـدر وإدراج الرابط
املـؤدي إىل املوقـع األصيل.
ميكنكـم أيضـاً االطلاع على معلومـات تفصيليـة حـول األعـداد
القادمـة على الصفحـة  .63وملتابعـة أخبـار نشرة الهجـرة القرسيـة
وإعالناتهـا أوالً بـأول :ميكنكـم املشـاركة يف خدمـة التنبيهـات
اإللكرتونيـة عـن طريـق الربيـد اإللكتروين مـن خلال الرابـط التـايل
 www.fmreview.org/ar/request/alertsأو االنضمام إىل صفحتينـا على
فيسـبوك وتويتر.
مع أطيب التمنيات

عىل غالف العدد ،تظهر «سحابة الكلامت» التي ُصممت حسب الكلامت األكرث وروداً
يف مقاالت هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية .وحجم الكلمة يف السحابة يدل عىل
مدى تكرارها يف املقاالت.
مع جزيل الشكر ملوقع Wordle www.wordle.net
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