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الهوية واالندماج يف إرسائيل وكينيا
يفتاخ ميلو

يعتمد التعبري عن امليل الجنيس والهوية الجندرية املخالفني للتوحهات العامة عىل الفرص االجتامعية والقانونية
والثقافية والسياسية التي تعطي املساحة الستكشاف وظهور الهويات الجديدة .وعليها أيضاً تستند حامية
األشخاص.
لقد فر الالجئون وطالبو اللجوء من األقليات الجنسية ،ممن متت
مقابلتهم يف إرسائيل وكينيا ،دوالً أخرى مثل أرمينيا وجمهورية الكونغو
الدميقراطية وإثيوبيا واملغرب والصومال ورسيالنكا والسودان ،حيث
يكاد الحديث عن املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي
الجندر ومزدوجي الجنس (إل جي يب يت آي) أمراً منعدماً.
«ال ُيذكر أي يشء من هذا القبيل يف املغرب كالهوية الجنسية .إنس
األمر .الهوية الجنسية «اخرتاع» غريب .وهي أنك إما رجل أو امرأة.
وإذا كنت بينهام ،فأنت مومس ذكري»( .أحد طالبي اللجوء املثليني
املغربيني)
عند وصولهم إىل بلدهم الجديد ،تع ّرض أغلبهم إىل الحديث ألول

والحدود .عالوة عىل ذلك ،تعني التصنيفات الثابتة والضيقة للـ (إل
جي يب يت آي) املستخدمة من ِقبل هيئة السكان والهجرة والحدود
أن طالبي اللجوء واملسؤولني يجدون أنفسهم ضائعني بكل معنى
الكلمة بشأن الكلامت التي يجب استخدامها ملناقشة طلبات اللجوء
املتعلقة بامليل الجنيس والهوية الجندرية .واعتباراً من نوفمرب/ترشين
توص هيئة السكان والهجرة والحدود أي حالة ملنح
الثاين  ،2012مل ِ
وضع اللجوء عىل أساس االضطهاد القائم عىل امليل الجنيس والهوية
الجندرية .وتؤدي العزلة وفقدان الشبكات االجتامعية وضغط عملية
اللجوء ،باإلضافة إىل آثار األحداث الصدمية يف دولهم األصلية إىل
ارتفاع معدالت اضطراب توتر ما بعد الصدمة ( )%71بني املشاركني
الذين ُأجريت معهم املقابلة الشخصية.1

مرة عن حقوق الـ (إل جي يب يت آي) من خالل اللقاءات مع السكان كينيا

املحليني واألقليات الجنسية املحلية ومنارصي الـ (إل جي يب يت آي)
ووكالء مساعدة الالجئني ومقدمي الخدمات الطبية والنفسية ومن
خالل التغطية اإلعالمية .وبعد فرتة أول ّية من التواصل مع الالجئني
اآلخرين وطالبي اللجوء واملهاجرين من دولهم األصلية ،متيل األغلبية
إىل االنفصال عن هذه املجتمعات وتحاول بدالً من ذلك االندماج
مع السكان املحليني ،مع تبنيهم تدريجياً للتمثيالت الذاتية لل (إل
جي يب يت آي) .وتعد هذه العملية مط َّولة وتتسم باالستضعاف الكبري
نظراً النعدام الثقة يف الوصول إىل شبكات الـ (إل جي يب يت آي) أو
منارصيهم ممن يقدمون املساعدات لالجئني.

إرسائيل

تعد إرسائيل متساهلة مع امليل الجنيس والهويات الجندرية غري
املوافقة للقيم السائدة .ويف هذه البيئة ،يكون طالبو اللجوء من
ُّ
التشكل واالنفتاح حول
األقليات الجنسية أكرث قدرة عىل إعادة
هوياتهم الجنسية و /أو هوياتهم الجندرية .لكن هذه الفرص تعتمد
عىل املهارات اللغوية لألشخاص واملواجهات مع الوكالء االجتامعيني
املوثوق بهم (خاصة املوظفون الــودودون مع املثليني) .وال يزال
الوصول إىل الحامية محدوداً ،وكثري من طالبي اللجوء من األقليات
الجنسية يف إرسائيل ال يتوجهون إىل وكالء حامية الالجئني أو منارصي
الـ (إل جي يب يت آي) إال بعد أشهر إن مل يكن بعد سنوات بعد
وصولهم إىل إرسائيل ،وبذلك يفوتهم املوعد النهايئ الذي تكون
مدته عاماً واحداً لتقديم طلبات اللجوء إىل هيئة السكان والهجرة

حصل ناشطو الـ (إل جي يب يت آي) األوغنديون ممن متت مقابلتهم
يف نريويب عىل وضع اللجوء بعد الفرار من خطر تعرضهم لالعتقال
عبوا
والسجن من ِقبل السلطات األوغندية .وبوصفهم ناشطون ،فقد َّ
بوضوح عن الهويات املثلية وكانوا أعضاء يف شبكات حقوق الـ (إل
جي يب يت آي) التي زودتهم باملعلومات حول الحصول عىل اللجوء
يف كينيا .ويف املقابل ،مل يتواصل املشاركون من األقليات الجنسية
األوغندية غري الناشطني ،ممن متت مقابلتهم يف نريويب وكيزميو (الذين
ف ّروا من أوغندا باألساس بعد اكتشاف هويتهم من ِقبل األرسة أو
األصدقاء أو الجريان) ،بشبكات الـ (إل جي يب يت آي) ومل تكن لديهم
املعرفة بنظام اللجوء وال بالعالقة الوثيقة بني السبب وراء فرارهم
وطلب اللجوء .وكان ثالثتهم يف أوائل العرشينيات ،وكان مصدر
إعالتهم هو املشاركة يف أعامل الجنس.
وقد ف ّر األشخاص الذين متت مقابلتهم من جمهورية الكونغو
الدميقراطية وإثيوبيا والصومال ونريويب باألساس من دولهم نظراً
ألعامل العنف أو ملشاركاتهم السياسية .وسعت الغالبية أوالً إىل
الحصول عىل املساعدة من مواطني بالدهم لغاية الوصول إىل
عملية اللجوء وتأمني العمل والسكن؛ وبعد بعض الوقت ،قللوا هذه
االتصاالت وبدأوا يف البحث عن األماكن التي قد يفصحون فيها عن
ميولهم الجنسية و /أو هوياتهم الجندرية .لكن نظراً للجو العام
الذي يسود فيه رهاب املثلية الجنسية يف نريويب وتعرضهم ملخاطر
االبتزاز والعنف عند الكشف عن هوياتهم الجنسية ،يجد العديد من
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املجموعة املستضعفة بصورة خاصة .وتتطلب البيئة يف كال البلدين
املزيد من تطوير الدعم الخاص وإسرتاتيجيات التحديد وتدابري
الحامية االستباقية.
ويتعني عىل الـ (إل جي يب يت آي) ووكاالت مساعدة الالجئني ما ييل:
■ ■ تدريب منارصي الـ (إل جي يب يت آي) املحليني عىل أسس رشعية
االضطهاد املامرس عىل أساس امليل الجنيس والهوية الجندرية يف
طلب الحامية الدولية وتضمينهم يف شبكة اإلحالة األوسع.
■ ■ نرش املعلومات املتعلقة باالضطهاد املامرس عىل أساس امليل
الجنيس والهوية الجندرية والحامية الدولية عىل املواقع
اإللكرتونية ذات الصلة.
■ ■ توسيع نطاق أنظمة الدعم والتحديد واإلحالة بصورة خاصة
لتصل إىل املراكز الحرضية ما وراء نريويب وتل أبيب.
■ ■ تسهيل مجموعات الدعم االجتامعي لالجئني من األقليات
الجنسية  ،مبا يف ذلك الدمج يف األنشطة االجتامعية والتدريب
املهني الذي تقيمه فعاليات املجتمع املدين من الـ (إل جي يب يت
آي).
الالجئني من األقليات الجنسية املالذ مع الالجئني الكينني واألجانب ■ ■تحسني الحصول عىل املساعدات النفسية االجتامعية من خالل
توسيع نطاق تدريب املهنيني حول امليل الجنيس والهوية
وغريهم من الالجئني ،لضامن السكن والطعام لقاء الجنس .واتسم
الجندرية.
البعض من هذه العالقات باالنقياد نظراً لالبتزاز ،حيث أ ُبلغ عن ما ال
يقل عن حالتني من الحاالت التي ترقى إىل االستعباد الجنيس.
■ ■توفري املأوى اآلمن لالجئني من األقليات الجنسية يف كينيا لتقليل
الحاجة لتكوين العالقات االنقيادية مع املضيفني املعتدين.
ونظراً للخوف من أن يكتشف الجريان أصحاب البيوت التي يقيمون
فيها يف نريويب ،يضطر الالجئون من األقليات الجنسية إىل االنتقال
املتكرر من مسكن إىل أخر .وقد تفرس العزلة والضغط املستمر نتيجة يفتاخ ميلو  yiftach.hias@gmail.comاستشاري بحثي لدى HIAS
لغياب الحامية وصعوبة االندماج املحيل ارتفاع معدالت اضطراب www.hias.org
توتر ما بعد الصدمة بني املشاركني يف كينيا تصل إىل  ،%69وال تختلف
نتائج البحث متاحة كاملة عىل شبكة اإلنرتنت :جمعية مساعدة
عن املعدالت يف إرسائيل.
املهاجرين العربانيني االختفاء يف املدينة :ثغرات الحامية املواجهة
االستنتاجات
لالجئني من األقليات الجنسية يف املدن الحرضية باإلكوادور وغانا
ً
يف نريويب ،وإدراكا بوجود رهاب املثلية العام والتهديدات املامرسة وإرسائيل وكينيا
بحق الـ (إل جي يب يت آي) ،ين ّفذ صندوق الالجئني يف كينيا التابع (Invisible in the City: Protection Gaps Facing Sexual Minority
لجمعية مساعدة املهاجرين العربانيني واتحاد الجئي كينيا برامج )Refugees in Urban Ecuador, Ghana, Israel and Kenya
محددة للتعامل مع االحتياجات القانونية والنفسية االجتامعية http://tinyurl.com/HIAS-invisible-in-city
والحامئية لالجئني من األقليات الجنسية .ويف إرسائيل ،حيث هناك
 .1مجتمع الدراسة أصغر من أن ميثل الفئة املستهدفة ،لكنه قد يشري إىل االتجاه املحتمل
تصور عام للتسامح تجاه األقليات الجنسية ،ال يتبع مقدمو الحامية الذي يلزم إجراء املزيد من البحث عنه.
أكرث من الحد األدىن من التدابري االستباقية بغرض تعزيز حامية هذه
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