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مفرطة من الحذر والخوف عندما يقابلون أشخاصاً جدداً أو أشخاصاً
يذكرونهم مبضطهديهم .ويف عملنا الرسيري ،الحظنا أنه من الشائع
يف املواقف االجتامعية الجديدة إعادة تنشيط الذكريات الصادمة.
فمث ًال ،كان أحد العمالء من مولدوفا يعمل يف متجر ُيعنى بتلبية
احتياجات األشخاص من مولدوفا وروسيا .وعند سامعه لزمالئه يف
العمل والعمالء يتحدثون بالروسيةُ ،أثريت لديه ذكريات املضايقات
واالعتداءات الجسدية ونبذه اجتامعياً« .عندما يرمقني األخرون
يف العمل بنظراتهم ،أتذكر عىل الفور األشخاص يف بلدي .وأبدأ يف يستند هذا املقال إىل البحث املقتبس من املقابالت الشخصية مع
االرتجاف وأذهب إىل دورة املياه وأبيك .إنني غري قادر عىل السيطرة أشخاص من  26دولة .ملزيد من املعلومات ،يُرجى مراسلة الكتّاب
عرب الربيد اإللكرتوين.
عىل مشاعري وجسدي يستجيب لعواطفي».

آرييل شيلدو  ariel.shidlo@riww.orgاملدير املساعد ملعهد
أبحاث بال جدران ( )http://riww.orgواألستاذ املساعد الرسيري
لعلم النفس يف طب األمراض النفسية بكلية ويل كورنيل الطبية.
وجوان أهوال  joanne.ahola@riww.orgاملدير الطبي ملعهد
أبحاث بال جدران واألستاذ الرسيري املساعد لطب األمراض العقلية
بكلية طب ويل كورنيل.

الخامتة

ميكن ملقدمي خدمات الصحة العقلية املساعدة يف توثيق ورشح األثر
النفيس لالضطهاد املعادي للـ (إل جي يب يت) والتغريات التطورية
التي ميكن توقعها يف سامت امليل الجنيس والهوية الجندرية .ويجب
متكني املعنيني بإصدار األحكام من االعتامد عىل هذه الخربة توخياً
للدقة يف أحكامهم عىل مطالب اللجوء القامئة عىل االضطهاد املتعلق
بامليل الجنيس والهوية الجندرية وأيضاً املساعدة يف تقليل حدوث
هجرين بإعادة رسد
الصدمة مرة أخرى التي قد تحدث عند مطالبة ا ُمل َّ
تاريخهم كواحدة من رشوط طلب اللجوء القائم عىل امليل الجنيس
والهوية الجندرية.

 .1اغتصاب أحد األشخاص بسبب امليل الجنيس أو الهوية الجندرية املتصورة؛ األثر
املقصود من هذا االغتصاب ،كام يراه املعتدي ،هو لغرض «تصحيح» امليل الجنيس بحيث
يصبح امليل للجنس اآلخر أو جعلهم يترصفون مبا يتوافق مع الصورة النمكية عن الجندر.
 .2ميكن تقييم األحداث الصادمة ملعاداة الـ (إل جي يب يت) باستخدام استبيان
األحداث الصادمة حول امليل الجنيس والهوية الجندرية (SOGI Traumatic Events
)) Questionnaire (SOGI-TEQمن إعداد أرييل شيدلو ،معيار غري منشور.2010 ،
يُرجى االتصال بالكاتب ملزيد من التفاصيل.
 .3انظر أرييل شيلدو وجوان أهوال ومايكل كوراديني وم .كارل باد« ،تحديات الصحة
العقلية لالجئني وطالبي اللجوء من املثليات واملثليني ومزدوجي الجنس ومغريي الجندر»،
( )Mental health challenges of LGBT refugees and asylum seekersورقة عمل
مقدمة يف مؤمتر «الخطر املضاعف –  2012 »Double Jeopardyيف جامعة جرينويش،
لندن ،يوليو/متوز .2012
هجرين؛ (SOGI
 .4أهوال وشيلدو ،تقييم امليل الجنيس والهوية الجندرية لدى ا ُمل َّ
)) Assessment in Forced Migrants (SOGI-AFMمقياس غري منشور2011 ،
 .5دائرة خدمات الجنسية والهجرة األمريكية «إرشادات الحكم عىل طلبات الالجئني
واللجوء املقدمة من املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي
الجنس» ،2011 ،صفحة  48و http://tinyurl.com/USCIS-march2011 64

مجموعة قوس قزح (رينبو) يف معسكر «ماي ال» عىل الحدود التايالندية البورمية

موسز

التمييز واإلساءة اللفظية والجسدية والعنف الجنيس تالحق البورميني الالجئني من املثليات واملثليني ومزدوجي
امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس ممن يدخلون تايلندة بحثاً عن املالذ يف املخيامت.
يفرتض يف مخيامت الالجئني أن تؤمن السالمة واألمن لألشخاص الذين
يفرون من االضطهاد أو العنف .لكنَّ املثليات واملثليني ومزدوجي امليل
الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس (إل جي يب يت) البورميني ممن
يعربون الحدود إىل بورما بحثاً عن مالذ ال يجدون من الحامية إال القليل.
فالتمييز واإلساءة اللفظية والعنف الجسدي والجنيس الذي هربوا منه ما
يلبث أن يلحق بهم يف املخيامت.
لقد كان معظم الـ (إل جي يب يت آي) الذين يعيشون اآلن يف مخيم «ماي
ال» لالجئني الواضع عىل الحدود البورمية التايلندية قد قرروا مغادرة بورما
نشأت يف بورما مثلياً ومل أكن أفهم معنى أن يكون املرء «مثلياً» لكنني هرباً من التمييز الذي عانوا منه هناك .لقد هربنا إىل تايلندة عىل أمل أن
كنت أعتقد َّأن مشاعري فيها يشء غري صحيح .وأعتقد َّأن معظم الـ (إل نجد الحرية فيها .لكن الحقيقة َّأن الرياح مل تأت مبا تشتهيه سفننا .فقد
جي يب يت آي) ممن غادروا بورما إىل مخيامت اللجوء يف تايلندة كانت وصلنا إىل تلك البالد ومل تكن معنا أي أوراق ثبوتية ما أجربنا عىل العيش
لديهم املشاعر املضطربة ذاتها حول هوياتهم الجنسية أو لعلهم عانوا يف أحد مخيامت الالجئني املقامة عىل الحدود .وكانت تلك املخيامت كبرية
من اإلساءة العقلية أو الجسدية عىل يد أرسهم و/أو مجتمعاتهم .وهذا
واقع الحياة يف بورما الذي يعيشه الـ (إل جي يب يت آي) .فالثقافة التقليدية
واملعتقدات الدينية متنع معظمنا من الكشف عن هويته والعيش بحرية
كأفراد محرتمني يف مجتمعاتنا.
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وجيدة التأسيس لكنها كانت تفتقر إىل وجود املنظامت أو الجامعات التي
تقدم الدعم ملجتمع الـ (إل جي يب يت آي).
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ومن هنا ،أسسنا مجموعة رينبو وكان عدد أعضائها سبعة وتوىل كل
واحد منا مسؤولية محددة مختلفة .وعملت املجموعة عىل مبدأ أن
لكل واحد منا قدراته الخاصة التي متيزه عن غريهم والتي ميكن من
خاللها مساعدة املجتمع ككل .وقررنا أنه ميكننا أن نزيد من مستوى
ظهور الـ (إل جي يب يت آي) يف املخيم من خالل املشاركة يف العمل
االجتامعي .وهكذا ،بدأت مجموعة رينبو تشارك يف تزيني حفالت الزفاف
وتقدم املساعدة يف الجنائز وتقديم دروس الرقص الخاصة وتسهيل أعياد
السوق ومناسباتها واملناسبات الخاصة .وألننا مل نكن راغبني يف أن نكون
منظمة قامئة عىل املجتمع ،مل نتلق أي متويل مع أنه كان بإمكاننا حضور
االجتامعات املجتمعية.

يشكل العيش يف املخيامت تحدياً كبرياً الفراد الـ (إل جي يب يت آي) فهي
مكتظة بالناس ويسهل فيها انتقال الشائعات والقيل والقال ،ويف خضم
ذلك ،تصبح السخرية من الـ (إل جي يب يت آي) والتهكم بهم واإلساءة
لهم محط متعة للامرة .وهذا ما يدفع الـ (إل جي يب يت آي) إىل البحث
عن الحامية من زعامء املخيامت لكن النصيحة الوحيدة التي يحظون بها
هي «غري مظهرك أو غريي مظهرك» بل قد يتعرضون يف بعض الحاالت
إىل اإلساءة عىل يد هؤالء الزعامء .وأعرف أحد زعامء املجتمعات املحلية
وزعي ًام دينياً آخر ممن اعتدوا جسدياً أو جنسياً عىل أفراد من الـ (إل جي
يب يت آي) الذين جاؤوا إليهم أص ًال طلباً للمساعدة.
إال أنه رغم مشاركتنا يف النشاطات املجتمعية مل أشعر بتغيري كبري يف
املواقف تجاهنا .لعله كان هناك نوع من التسامح أما القبول فلم يتحقق
عندها ،تبني يل أن الحياة يف مخيم الالجئني مل تكن أفضل مام كنت عليه بعد .كنا نعتقد َّأن اإلدراكات يف املخيم ميكن أن تتغري لكن كان هناك
سابقاً ،فبدأت بالتفكري حول السبب الذي يدعوا الناس إىل معاملتنا بهذه كثري من العقبات الكبرية .فاملناصب القيادية يف مخيامت الالجئني غالباً
القسوة .بدأت أتساءل «ما الخطأ الذي ارتكبناه؟ وماذا مبقدورنا أن نفعل ما تكون حكراً عىل الزعامء الدينيني ،كام أن غالبية مجتمع املخيم غالباً
لنعيش بسالم مع غرينا يف مجتمعنا املحيل؟» ثم استنتجت بعض األفكار من غري املتعلمني ومن الذين يتمسكون بعقائد محافظة حيال األمور
حول ما اعتقدت أنه قد يساعدنا يف تغيري أفكار الناس .فكرت يف أن الجنسية .ولذلك ،تجنبنا أن نشكل منظمة قامئة عىل املجتمع معرتف
املساهمة يف األعامل املجتمعية قد متكننا من تجسري الهوة بني املجتمع و بها نظراً لخوفنا من املجهول الذي قد يصيبنا من رفع مستوى ظهورنا يف
الـ (إل جي يب يت آي).
املجتمع .لكنَّ عدم تأسيس مثل تلك املنظمة عنى أننا غري محميني من
أي سلطة كانت يف املخيم.
يف البداية مل تكن لدي أدىن فكرة حول نقطة البداية .لكنَّ أحد األصدقاء
الذين عملوا لدى منظمة غري حكومية عاملة يف املخيم نصحنا أن ننظم بالنسبة لكثري من الالجئني الـ (إل جي يب يت آي) يف مخيم «ماي ال»
مجموعة وهذا ما فعلناه .كنا نجتمع مرتني يف الشهر بهدف توفري مكان ويف غريه من املخيامت ،يتمثل الخيار بني مغادرة املخيم للعمل بصورة
آمن للقاء أفراد الـ (إل جي يب يت آي) وللحديث حول تجاربنا عىل أمل غري مرشوعة يف املجتمعات التايالندية املجاورة أو البقاء يف املخيم مع
نحسن من أوضاعنا يف املخيم .لقد واجهتنا بعض التحديات حتى يف إخفاء الهوية الجنسية إىل أن يجدوا الفرصة املناسبة لالنتقال إىل بلد
أن ّ
تأسيس الثقة بني أنفسنا .ففي املخيم ،منعنا الخوف من أن نع ّرف أنفسنا ثالث .وكنت واحداً من الذين غادروا مخيم «ماي ال» للدراسة قرب «ماي
عىل أننا من الـ (إل جي يب يت آي) ومل يتجاوز عددنا يف تلك اللقاءات سوت» .أما معظم بقية أفراد املجموعة فيعيشون اآلن خارج املخيامت
عرشة أشخاص .كانت لقاءاتنا يف بيت أحد منا وكنا ندعوا األشخاص الذين وهكذا كانت نهاية مجموعة رينبو .وما زلت أتواصل مع األصدقاء يف
شعرنا أنهم قد يكونوا من الـ (إل جي يب يت آي) .ثم طلبت إلينا مفوضية املخيم وعىل ضوء تواصيل معهم تبني َّأن عدم التسامح واإلساءة ما زاال
األمم السامية لالجئني أن ننشئ منظمة يغلب عليها الطابع الرسمي وتقوم مستمرين.
عىل املجتمع ،لكننا قاومنا ذلك ألننا مل نعتقد أنه مبقدورنا تأمني الحامية
الكافية ألعضاء مجموعتنا إذا ما أصبح لنا ظهوراً أكرب كمنظمة قامئة عىل لقد أعلن وزير الداخلية التايلندي مؤخراً أنه نظراً لإلصالحات الجارية يف
املجتمع.
بورما ،سيسمح بإعادة الالجئني إىل بلدهم خالل عامني .لكننا نحن الـ (إل
جي يب يت آي) ال نؤمن أننا سنكون قادرين عىل العيش بانفتاح معلنني
وال شك َّأن هناك كثري من األشخاص الذين يخفون هوياتهم الجنسية عن هوياتنا الجنسية .ومبا أننا مل نعد يف املخيامت فلسنا يف وضع يخولنا
يف املخيامت يعرتيهم الخوف الشديد من أن يعلنوا عن ذلك رصاحة بل بالسعي إلعادة التوطني يف مكان آخر.
يخشون حتى من التواصل مع غريهم من الـ (إل جي يب يت آي) .لذلك،
كان األمل يحدونا يف أن نتمكن من إحداث أثر إيجايب يف املجتمع وأن موسيز  ghothicmoon@gmail.comالجئ كاشيني من مخيم «ماي
نلقى قبوالً أكرب منه يف حالة متكنا من املساهمة يف العمل االجتامعي فيه ال» وهو يدرس اآلن يف برنامج الدبلوم يف الدراسات الليربالية مبنحة من
ليك نتمكن يف النهاية من تغيري التوجهات غري املتسامحة معنا .وكان شعار الجامعة الكاثوليكية األسرتالية املقدمة لالجئني واملهاجرين البورميني.
مجموعتنا واضحاً للغاية« :نحب أن نعيش بسالم يف املجتمع».

