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ل  الجندر ناهيك عن عدم وجود أي معيار موضوعي لتحديد ما يشكِّ
»السالمة«. 

ويف حني أنَّ وثيقة التوجيهات تسعى نوعاً ما إىل الوقوف عىل الطبيعة 
املعقدة واملتنوعة لقضايا الهوية الجندرية فإنَّ هذه الجهود تبددها 
اختباره  ميكن  أمر  الجندر  مغري  وضع  إنَّ  والقائل  املعاكس  املفهوم 
به  تتسبب  الذي  الضنك  ملعظم  سبب  ذلك  التفسري  وسوء  وإثباته. 
اللجوء  طلبات  مقدمي  من  الجندر  ملغريي  الربيطانية  الحدود  وكالة 
نتيجة توقع الوكالة ألن يقدم صاحب الطلب إثباتاً مبارشاً ومتامسكاً 
البلد  عن  ناقصة  معلومات  عىل  واعتامدها  لالضطهاد  تعرض  بأنه 
الداخلية  الخاصية  إثبات  عبء  الطلب  مقدم  عىل  وإلقائها  األصيل 
الربيطانية  أتاح ذلك كله للحكومة  الجندرية. ومن هنا، فقد  للهوية 
املثليات  من  اللجوء  طالبي  احتجاز  غريها)  كثرية  أخرى  (وحكومات 
الجنسية  الهوية  ومغايرو  الجنسية  امليول  ومزدوجو  واملثليون 
»وتعقبهم تعقباً رسيعاً« لغاية ترحيل األشخاص الذين مع ذلك لديهم 

مخاوف مرشوعة من تعرض رفاههم للخطر واالضطهاد.

جانا باخ jhana_b@hotmail.com حصلت قبل مدة وجيزة عىل 
درجة املاجستري يف الجندر ودراسات املرأة يف جامعة النكسرت وهي 

 عضو يف مجموعة بوث الهجرة يف جامعة النكسرت
www.research.lancs.ac.uk/portal/en/organisations/

migrancy-research-group

تيم كوين، وفرانسيسكا ستيال وكريستي ماغاهي وكيندرا شرتاوس وجاميس مورتون   .1
»القداسة والسالمة والتضامن: طالبو اللجوء والالجئون من املثليني واملثليات ومزدوجي 

امليل الجنيس ومغريي الجندر يف اسكتلندا.«
 ‘Sanctuary, Safety and Solidarity: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender 

 Asylum Seekers and Refugees in Scotland’, 2011، ص 13 
  www.gla.ac.uk/media/media_195792_en.pdf

http://tinyurl.com/HomeOffice-gender-asylum-2011  .2
 No Going Back:) »ناثانيل مايلز »ال رجوع للوراء: نظام لجوء املثليات واملثليني  .3
’Lesbian and Gay People and the Asylum System)  ستونويل، 2010 ص.13

 Nathanael Miles, ‘No Going Back: Lesbian and Gay People and the
 Asylum System’, Stonewall, 2010: p.13 

www.stonewall.org.uk/what_we_do/research_and_policy/2874.asp

كوسوفو- ما الذي يخبئه املستقبل للـ )إل جي يب يت آي(؟
أغاثا فوشري

هناك تزايد يف أعداد األشخاص من كوسوفو ممن يسعون للجوء يف دول أوروبية أخرى عىل أساس االضطهاد بسبب 
ميولهم الجنسية. وعىل الدول التي تنظر يف هذه الطلبات أن تنظر إىل أبعد من الدستور املتقدم ظاهراً لكوسوفو 

وأن تالحظ الحقيقة املخالفة لذلك متاماً عىل أرض الواقع.

دستورها  يف  حرَّمت  أوروبية  دول  عرش  من  واحدة  كوسوفو  ُتعدُّ 
مجتمع  زال  ما  ذلك،  مع  لكن  الجنسية،  امليول  أساس  عىل  التمييز 
كوسوفو يّتسم بتقاليد ضاربة يف جذورها ومعادياً لألقليات من ذوي 
امليول الجنسية. ويشكل هذا التعارض بني الحامية القانونية التقدمية 
الشديد. فدستور  لالستغراب  املحافظة مصدراً  االجتامعية  واملواقف 
دساتري  كبرية عىل  لدرجة  يقوم  اإلنسان  وجهة حقوق  من  كوسوفو 

األمم األوروبية مثل فرنسا وأملانيا.

وكان كثري من الفاعلني الدوليني مبن فيهم الواليات املتحدة األمريكية 
جوهر  حول  لكوسوفو  املشورة  تقديم  يف  كبرية  مشاركة  شاركوا  قد 
إطارها الدستوري ونارصت امتثالها ملعايري حقوق اإلنسان األوروبية 
والدولية مبا فيها إدخال مصطلح »امليول الجنسية« يف مادة مناهضة 
من  كثري  ظهور  إىل  ذلك  وأدى   .(24 (املادة  الدستور  من  التمييز 
االنتقادات أثناء عملية صياغة الدستور إىل درجة أنَّ بعض املندوبني 
أسايس  آخر  بند  وهناك  املذكورة.1   املادة  عىل  محتجني  خرجوا  قد 
إشارة  يضع  ال  بتحرر  البند  هذا  صيغ  وقد  الزواج،  بتعريف  يتعلق 
خاصة لجندر الزوجني. لكن هذه األحكام ال تنبثق من الرأي املحيل 

عىل  بناء  الخارجية  اإلمــالءات  من  كانت  بل  العامة  املامرسة  وال 
املشورة الدولية. 

عندما مييش املرء ويتجول يف الشوارع النشطة يف بريشتينا (عاصمة 
املثليات  مجموعة  هناك  أنَّ  يتخيل  أن  الصعب  من  يكاد  كوسوفو) 
واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر (إل جي يب يت آي) 
هناك. فال توجد أي إشارة مرئية تدل عىل وجودهم، ومن املفروغ 
التقاليد  للمثليني. وقد رسخت  نواٍد  أو  أنه ال يوجد أي حانات  منه 
االجتامعية هناك يف معظم الحاالت بقاء الشباب والشابات يعيشون 
يف بيوتهم إىل أن يتزوجوا، أما من »يخرج للعلن« ويجاهر بأنه (إل 
جي يب يت آي) فيتعرض لخطر الطرد من بيت العائلة والنبذ والتهميش 
املجتمعي. وُيجرب بعضهم عىل الزواج سعياً من أرسهم يف كبح ميولهم 
الجنسية أو »لعالجهم«. وبالفعل، يعتقد كثري من الناس يف كوسوفو 
ين أو أنهم  أنَّ األفراد من املثليات واملثليني (إل جي يب يت آي) شاذِّ
يعانون من أمراض عقلية. ورغم كل ذلك، هناك مجموعة نابضة من 
املثليات الـ (إل جي يب يت آي) يف كوسوفو، وقد أقدم عدد قليل منهم 

بالتجرؤ عىل كرس حاجز الصمت واملجاهرة بأمرهم.
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يف كوسوفو، يعد التمييز ضد الـ (إل جي يب يت آي) ظاهرة اجتامعية 
أفراد  أمثال  من  الدول  غري  من  فاعلون  وميارسه  رسمياً  اضطهاداً  ال 
عائلة طالبي اللجوء أو مجتمعهم القريب منهم. وملا كان القانون يف 
كوسوفو مينح نظرياً الضامنات ملنع التمييز، يتوقع املوظفون الذين 
يعالجون قضايا طالبي اللجوء من كوسوفو عىل أساس امليول الجنسية 
النفاذ إىل سبل  الالجئني قادرون عىل  أولئك  الجندرية أن  الهوية  أو 
االنتصاف القانونية إلحقاق حقوقهم. ومن هنا، يصنفون كوسوفو يف 
العادة عىل أنها من البالد التي ال تكتنف أي خطر اضطهاد املثليات 
للـ (إل جي يب يت آي).2  لكن الواقع وفقاً إلحدى املصادر يشري إىل غري 
ذلك حيث هناك فجوة ال يستهان بها بني الحامية القانونية املمنوحة 
عىل الورق وتطبيق ذلك عىل أرض الواقع فتقارير التمييز ضد الـ (إل 
جي يب يت آي) غالباً ما تفتقر إىل االهتامم الجاد من جانب الرشطة 
املحلية، وإىل تاريخ هذه املقالة مل ُترفع أي قضية أمام القضاء بشأن 

التمييز عىل أساس امليول الجنسية.

يضاف إىل ذلك أنَّ الخطر الذي يواجهه طالب اللجوء ال بد من تقييمه 
نة«. لكن تلك املعلومات غري  عىل أساس ما يسمى »املعلومات املؤمَّ
بأول  أوالً  املحدثة  البيانات  لغياب  نظراً  كوسوفو  يف  مبارشًة  متاحة 
واملفصلة واملنشورة حول استضعاف مجتمع الـ (إل جي يب يت آي). 
أمراً  نة«  املؤمَّ »املعلومات  غياب  يكون  عندما  أنه  لالهتامم  واملثري 
إشكالياً، ُيالَحُظ أنَّ الدول التي تتعامل مع طلبات اللجوء الناشئة من 
كوسوفو تعتمد عىل املعلومات التي توفرها لها املجموعات املحلية 
حول  األفكار  بعض  لها  التي  الحكومة  غري  واملنظامت  العالقة  ذات 
الـ (إل جي يب يت آي)، ومع أنَّ املعلومات القادمة من تلك  حقوق 
إليها بعناية كبرية، فهي تتميز  النظر  املصادر غري رسمية وال ينبغي 
بأنها مقتبسة من الواقع والتجربة الحقيقية وهي مبنية عىل بيانات 
آي)  يت  يب  جي  (إل  مجتمع  مع  وبكرثة  مبارشة  ني  املحتكِّ األشخاص 
عىل أرض الواقع. ومن هنا يقول أحد النشطاء »كوسوفو مكان صغري 
تلك  ومبقدور  ُمحكاًم«.  مجتمعاً  آي)  يت  (إل جي يب  الـ  فيه  يشكل 
املجموعات إذن أن توّفر تقيياًم لوضع فرد معني من الـ (إل جي يب 
يت آي) الذي من املرجح جداً أن يكون معروفاً ضمن مجتمع الـ (إل 

جي يب يت آي) املحيل.

األسس التي يقوم عليها حق اللجوء
هناك توجه يزداد شيوعاً بني طالبي اللجوء من كوسوفو عىل أساس 
التعرض لالضطهاد بسبب ميولهم الجنسية. وبالفعل ليس ذلك حكراً 
عىل كوسوفو بل جزء من توجه إقليمي ملحوظ3. فاإلنرتنت شّكل منرباً 
مهاًم ملجتمع الـ (إل جي يب يت آي) املخفي واملكبوت يف كوسوفو ومن 
خالل اإلنرتنت متكن أفراد هذه الفئة من إدراك حقوقهم اإلنسانية 
فلم يعودوا يشعرون بالحاجة إلخفاء األسباب الحقيقية (أي ميولهم 
الجوء هرباً  بطلبات  يتقدمون  الجندرية) عندما  الجنسية وهويتهم 

من العنف يف بلدان اللجوء.

لكن أحد نشطاء حقوق الـ (إل جي يب يت آي) املوجودين يف كوسوفو 
يقّدر أنَّ أقل من ثلث عدد طالبي اللجوء عىل أساس امليول الجنسية 
أو الهوية الجندرية هم فعاًل من الـ (إل جي يب يت آي). ووفقاً للناشط، 
هناك كثري من اليائسني والراغبني يف مغادرة بلدانهم بحثاً عن حياة 
أن  الرضوري  بأخرى وليس من  أو  بوسيلة  غناً  أكرث  بلدان  أفضل يف 
غ من االضطهاد بسبب  وامُلسوَّ الحقيقي  يكون ذلك بسبب خوفهم 

ميولهم الجنسية أو هويتهم الجندرية يف كوسوفو.

التقارير إىل أنَّ كوسوفو تعاين من أدىن معدالت التشغيل يف  وتشري 
دول البلقان الغربية وأن هناك كثري من الشباب من الـ (إل جي يب يت 
آي) وغري الـ (إل جي يب يت آي) عىل حد سواء ممن يعانون لتحقيق 
مستقبل أفضل لهم ولعائالتهم. ويف حني أنَّ األشخاص من كوسوفو 
طلبوا اللجوء خالل نزاع العقد األخري من القرن العرشين وما بعده 
أنَّ هذه  إىل  املصادر  تشري  والسيايس،  العرقي  االضطهاد  أساس  عىل 
األسس مل تعقد مقبولة لدى عدة دول نظراً لالستقرار الكيل تقريباً يف 

الوضع السيايس واألمني بني املجتمعات العرقية يف كوسوفو.

ومن هنا، يعتقد كثري من األشخاص يف كوسوفو أنَّ األقلية الجنسية 
لها حظ أوفر يف اللجوء ولذلك (وفقاً ألحد املصادر) يعمد كثري من 
الكوسوفيني الـ (إل جي يب يت آي) باملبالغة يف مستوى الخطر والتهديد 
الذين يتعرضون لهام يف حني يعمد آخرون إىل تقديم طلبات مبنية 
ليسوا  وهم  آي)  يت  (إل جي يب  الـ  من  أنهم  من  كاذبة  أسس  عىل 
مؤلفة  قابلتهم  الذين  آي)  يت  (إل جي يب  الـ  أحد  ذكر  وقد  كذلك. 
هذه املقالة »إنَّ ادعاء املرء أنه يتعرض لالضطهاد ألنه (إل جي يب يت 
آي) أصبح السبيل الوحيد الناجح للخروج من كوسوفو«. وقال ناشط 
أخر يف مجال حقوق الـ (إل جي يب يت آي) إنَّ البلدان التي تنظر يف 
جدارة مطالب اللجوء املقدمة من كوسوفو متارس درجة مناسبة من 
الحذر وإنه من حقها ذلك. لكنَّ هذا الواقع لسوء الحظ يقوِّض من 
مصداقية األشخاص الـ (إل جي يب يت آي) الذين يسعون بالفعل إىل 

الحامية من االنتهاكات الجسيمة لحقوقهم اإلنسانية.

تغيري الجندر: حالة ُتدرس عىل حدة
املثليني واملثليات، ال يعرتف الدستور مبغريي  النقيض من حالة  عىل 
إليه  ُينظر  الذي  السلوك  أنَّه ال توجد أي قوانني تجرّم  الجندر، ومع 
هناك  أنَّ  عىل  ذلك  من  ُيفهم  أن  ميكن  فال  للجندر  تغيري  أنه  عىل 
حامية لحقوق مغريي الجندر. ويف حني أنَّ املثليني واملثليات يعملون 
ذلك  فإنَّ  واالجتامعي،  املنظور  االعرتاف  بعض  تحقيق  عىل  ببطء 
الوضع أبعد ما يكون مناالً بالنسبة للمجموعة الفرعية للـ (إل جي 
يب يت آي) التي تضمن مغريي الجندر. فالناس يف كوسوفو ال يفهمون 
للهوية الجندرية. بل حتى ضمن مجتمع الـ  الجوانب األكرث تعقيداً 
(إل جي يب يت آي) نفسه هناك ضعف يف الوعي والتعليم بشأن قضايا 
تغيري الجندر. وباإلضافة إىل ذلك، قلة من الناس يف كوسوفو ُيعرِّفون 



38 رين38 نرشة الهجرة القرسية 42امليل الجنيس وهوية الجندر وحامية املهجَّ

أنفسهم عىل أنهم مغريون للجندر فهم بذلك معزولون وغالباً ما ال 
يكونوا قادرين عىل التعبري عن هويتهم الجندرية أو تشكيل مجتمع 
معالجة  عن  للمسؤولني  ينبغي  الظروف،  هذه  ويف  لهم.  محكم 
مطالب اللجوء أن يطرحوا األسئلة الصحيحة وأن يضعوا يف الحسبان 
فال  الحايل،  الوقت  يف  أما  الفرعية.  الفئة  لهذه  الخاص  االستضعاف 

يوجد أي إشارة إىل أن هذا ما يحدث.

تبقى حامية  كوسوفو،  دستور  تبني  من  تقريباً  سنوات  بعد خمس 
الفجوة  أما  املجهول،  يف  كوسوفو  يف  آي)  يت  يب  جي  (إل  الـ  األفراد 
الواقع  القانونية الحامئية واملامرسات عىل أرض  القامئة بني األحكام 
فام زالت الدول املستقبلة ال تعرتف بها عند تقييمها لطلبات اللجوء. 
ولرمبا أنَّ كوسوفو أبدت اقرتاباً يف طرق أبواب االنضامم إىل االتحاد 
حقوق  حامية  لتفعيل  طوياًل  زال  ما  أمامها  الطريق  لكن  األورويب 

اإلنسان الخاصة بالـ (إل جي يب يت آي) وفقاً للمعايري األوروبية.

أغاثا فوشريagathefauchier@gmail.com محامية عملت سابقاً 
مع األمم املتحدة ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا. هذه املقالة 

مبنية عىل الخربات والتجارب واآلراء التي حصلت عليها املؤلفة من 
مقابالتها لنشطاء حقوقيني من كوسوفو مع كتامن هوياتهم.  

»حول كتابة الدساتري: دستور كوسوفو منوذجاً«   .1 
(’On Constitution Writing: The Case of Kosovo) مقابلة مع الربوفيسور لويس 

http://tinyurl.com/Tufts-Aucoin2008 2008. أكوان
دخلت الحامية من التمييز عىل أساس امليول الجنسية أيضاً قانون كوسوفو الخاص 

مبناهضة التمييز.
أناس ال يعرف عنهم أحد: استضاف أقليات امليول الجنسية والهوية الجندرية ونظام   .2

 معلومات البلد األصيل الذي يتبعه مجلس الهجرة السويدي 
 (Unknown people: The vulnerability of sexual and gender identity
 minorities and the Swedish Migration Board’s Country of Origin
 Information System) يناير/ كانون الثاين 2010، صندوق الالجئني األورويب 
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