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مقدمة
في تقريرنا السابق ،هدفنا إل ظهار كيف أن تصريحات الشخصيات العامة ،جنبا
إلى جنب مع إثارة وسائل اإلعالم ،يمكن أن تؤدي إلى جرائم ضد أفراد من األقليات
الجنسية والجندرية .في الواقع ،إن الكراهية والرفض التي يعيشها هؤالء األفراد
هي نتيجة مباشرة لنظام يفعل كل شيء لتعزيز وتعظيم العنف ضدهم/ن.
إن التجريم القانوني للمثلية الجنسية  -من خالل المادة  – 338يسلح هذا
النظام ويعطيه ذريعة قوية إلضفاء الشرعية على الجرائم ضد هؤالء األفراد
الذين لم يرتكبوا أي جريمة في الحقيقة سوي أنهم ال يتوافقون مع معايير
المغايرة الجنسية المفروضة عليها إجتماعيا.
في هذا التقرير الثاني ،سوف نعالج عواقب مظاهر خطاب الكراهية .وكما
سنرى ،فإن أعمال العنف هذه تحدث في جميع البيئات وعلى جميع المستويات،
سواء في األسر ،الجامعات ،أماكن العمل ،أوالسجون .ال تزال هذه المظاهر من
الكراهية والشراسة جماعية ومؤسسية ،وقبل كل شيء مدمرة.
قررت ترانس هوموز دي زي وشريكتها المؤسسة العربية للحريات والمساواة
)(AFEالقيام بتوثيق منهجي لهذه الحاالت من العنف .إستراتيجيتنا هي
الكشف عن هذه اإلنتهاكات ووضع حد لحالة الصمت المتواطئ المحيطة بها.
نحن نعتقد أنه من خالل تسليط الضوء على هذه الحوادث ،التي غالبا ما تكون
خفية ،فأنه يمكننا إنهاء عزلة الضحايا والمساعدة في تطوير الحلول.
هذه األشكال من التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية تترك
نسيجنا اإلجتماعي مجزأ .أنها تشكل عقبة رئيسية في تعزيز مجتمع صحي،
موحد،وعلى إستعداد للمضي قدما .ولذلك ،فإن مسؤوليتنا الفردية والجماعية
هي لعب دورنا في محاربة الظلم.
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حاالت العنف
أ -في األسرة:
تبدأ المواجهة األولي لألفراد من األقليات الجنسية والجندرية مع العنف على
أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية والتعبير عنها من داخل عائالتهم/ن.
في هذا السياق فأن العنف في كثير من األحيان يكون مفرط ،ولكنه للمفارقة
يكون خفي.هذه الحاالت من العنف عادة ما تبقى مخفية بسبب التضامن
واإلحترام لألسرة.
لقد تلقينا عددا كبيرا من الشهادات حول هذه األشكال من العنف ،التي غالبا
ما تؤدي إلى ضرر ال يمكن إصالحه .في بعض الحاالت ،إن األفراد الذين يتعرضون
لإلضطهاد األسري يقررون إنهاء حياتهم/ن في نهاية المطاف لألسف.على
عكس العنف في سياقات أخرى ،فأن العنف المنزلي يستمر لفترات أطول من
الوقت ،وغالبا ما يبدأ في مرحلة الطفولة ،ويؤدي في نهاية المطاف إلى أحداث
مأساوية في وقت الحق .في هذا التقرير قمنا بإختيار ثالث قصص تشمل عنف
أسري،شملت هذه القصص قصة إمرأة مثلية ،قصة إمرأة متحولة ،وقصة رجل
شاب مثلي الجنس.
.1
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.2

سجن مثلية جزائرية
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.1

نفضل أن نراه ميتا علي أن يكون مثلي الجنس

ماسينيسا شاب يبلغ من العمر تسعة عشر عاما ،يعيش في مدينة خنشلة،
في المنطقة الشرقية من الجزائر .في وقت اإلمتحانات الرسمية ،في حين أن
جميع زمالئه كانوا يجلسون إلختبارات البكالوريا في صيف عام  ،2016فقد كان
هوسجينا في غرفته ،يكافح من أجل البقاء على قيد الحياة .السبب الوحيد
لحالته تلك هوأن أسرته إكتشفت أنه مثلي الجنس.

ماسي هواإلبن األصغر من بين سبعة أبناء .لطالما يتذكر ،فإنه كان دائما
ينجذب للرجال ،وليس النساء .على الرغم من أنه لم يمارس أي عالقة جنسية
مع أي من الجنسين ،لكنه كان على علم تام بحقيقة أنه كان مختلفا عن
إخوته وأصدقائه من الذكور .أمضى سنوات في تثقيف نفسه على اإلنترنت عن
ميوله الجنسية .كان اإلنترنت ملجأه الوحيد ،والفضاء الذي كان يمكن أن يكون
فيه نفسه ،ويرى فيه كيف أن المثليين جنسيا اآلخرين في جميع أنحاء العالم
يعيشون حياة سعيدة ورغدة ،دون إخفاء هويتهم.
في بيئته األسرية،األمور لم تكن دائما سهلة .قد يكون لديه دعم وحماية
من جميع إخوته ،ولكن هؤالء اإلخوة أنفسهم أبدا لم يترددوا في أن يعاملوه
معاملة قاسية على أمل أن يجعل منه ذلك رجال.
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في يناير عام  ،2016إلتقى ماسي في الفيسبوك طالب شاب من قسنطينة.
الذي أصبح مع الوقت أقرب صديق له وأصبح ماسي متعلقا به جدا .كان يمضي
كل ليلة في الدردشة معه ،أوالتحدث معه على الهاتف ،ومناقشة خططهم
للمستقبل وما شابه ذلك .ماسي أراد أن يحصل على شهادته الثانوية في أقرب
وقت ممكن حتى يتمكن من الخروج من المدينة ،وربما يعيش في مكان ما
أقرب إلى صديقه.
مع إقتراب مواعيد إمتحاناته ،قضى ماسي العديد من الليالي الطوال في
الدراسة .كانت الرهانات عالية ،ونتائج اإلمتحان سوف تحدد مسار حياته كلها،
ويمكن أن يكون فيها نهاية للعزلة والمعاناة التي يعيشها .كان يحلم بالعيش
بعيدا عن أسرته واإلنخراط في الحياة اإلجتماعية مع الناس من دون إخفاء
هويته الحقيقية.
قبل يومين من اإلمتحان ،فرغت بطارية هاتفه وكان بحاجة ماسة إلجراء
محادثة مع صديقه ،فقد كان متوترا للغاية وهوالوحيد القادر على تهدئته.
فقرر إستخدام كمبيوتر العائلة .وعندما أنتهى من المحادثة عاد إلى الدراسة
في غرفته.
عاد أحد إخوة ماسي الي المنزل في وقت متأخر ،وأراد أن يستخدم نفس
الكمبيوتر .فأكتشف أن ماسي نسي تسجيل الخروج من حسابه .بعد قراءة
الدردشة ،لم يكن لديه أدني شك أن ماسي علي عالقة عاطفية مع رجل آخر.
وفي حوالي الساعة الواحدة صباحا ،سمع ماسي صراخ إخوته في غرفة المعيشة،
متجهين نحوغرفته .دخلوا عليه جميعا وبدأوا في ضربه بقسوة وهم يصرخون
في وجه بعبارات مثل «أنت تجلب العار لعائلتنا»« ،نحن معروفون كرجال وأنت
تريد تلويث سمعتنا»« ،سنقتلك ونغسل بدمك عارنا»
كانوا عنيفين للغاية معه ،واألسوأ من ذلك كله ،أنه لم يكن لديه أدني فكرة
عن كيفية التصرف معهم .كان كل ما يمكنه القيام به هوأن يتوسل إليهم أن
يغفروا له ويعدهم بأنه لن يفعل ذلك مرة أخرى أبدا .في نهاية المطاف ،ووضع
والديه حدا ألعمال العنف هذه .وقام إخوته بمصادرة هاتفه وسجنه في غرفته.
فجأة وجد ماسي نفسه محاطا بالظالم والصمت المطبق .صرخ وبكى ،وحاول
التفكير في حل ولكنه لم يجد أي حل.تطلع إلى حزامه المعلق على الباب وقرر
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أن ينهي حياته .قام بربط الحزام بالسقف من أحد األطراف ،ولف الطرف اآلخر
حول عنقه .صعد الي الكرسي ،تردد لثانية واحدة ،ولكنه دفع الكرسي بعيدا
بقدميه .إختنق لفترة قصيرة من الوقت وظن أنه كان يحتضر ،ولكن الحزام
أنقطع وسقط على األرض .كان صوت سقوطه عاليا بما فيه الكفاية ألن تسمعه
أمه ،التي هرعت إلى غرفته وطلبت المساعدة.
جاء إخوته إثر نداءات االم وأنقذوه .كان قد فقد وعيه لكنه كان يتنفس بشكل
طبيعي .األم أرادت أن تأخذه إلى المستشفى لكنه اإلخوة رفضوا ذلك .كانوا
قلقين من أن يعرف اآلخرين أنه مثلي الجنس .يفضلون رؤيته ميتا بدال من ذلك.
أحضر والده طبيبا صديقا له ،الذي قدم له العالج الطبي الالزم .وأخبرهم
أن حالة ماسي ليست جيدة ،ولكنه لن يموت .في اليوم التالي كان إمتحان
البكالوريا .ماسي ،مع ذلك ،ال يزال سجينا في غرفته ،ممنوعا من المغادرة
أوإستخدام هاتفه .ظل يراقب بال حول وال قوة ذهاب كل خططه هباء ،ودمار
حياته .حتي اليوم ماسي لم يكمل تعليمه،و يعيش أيامه يتعرض إلهانات
إخوته وإحتقارهم.
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.2

سجن مثلية جزائرية

ال نعرف سوى القليل عن حالة المثليات الجزائريات .األفراد المحكوم عليهم
بالسجن بسبب المثلية هم في الغالب من الرجال ،ولكن هناك سجون أخرى
للنساء اللواتي يحببن النساء،سجون ذات طبيعة أكثر قسوة وأكثر فتكا.
نورا ،إمرأة مثلية جزائرية تخبرنا عن حياتها ،تكشف عن السجن الذي تعيش فيه .بناء
على طلب نورا ،ولسالمتها الشخصية ،فقد قمنا بتغيير إسمها وإسم حبيبتها.
ترانس-هوموز-دي زد :مرحبا نورا .أوال وقبل كل شيء ،نود أن نشكرك على
الموافقة على الحديث عن حياتك ،على الرغم من الخطر واأللم الذي قد
يصاحب ذلك .للبدء ،هل يمكنك أن تقدمى نفسك للقراء؟
نورا :أنا إمرأة وأم ،أبلغ من العمر خمسة وعشرين عاما .أعتقد حياتي قد إنتهت،
ألني سقطت في الحب بجنون مع إمرأة ،دون أن أخطط لحدوث ذلك،
وهواألمر الذي دمرنى.
ترانس-هوموز-دي زد :دمرك؟
نورا :لقد دمرت قصة الحب هذه أحالمي ،آمالي ،دراستي ،وأساس حياتي كله.
كان اليوم الذي تكشفت فيه قصة الحب هذه آخر يوم في حياتي.
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ترانس-هوموز-دي زد :هل يمكنك أن تعطينا المزيد من التفاصيل؟
نورا :أنا من بيئة محافظة جدا .لدي شقيقان ،أحدهما يكبرنى بعامين ،واآلخر
يصغرنى بعام واحد واحد .منذ السنوات األولى لطفولتي ،كنت أدرك تماما أننى
مختلفة.
عندما كنت في العاشرة من عمري ،أخي األصغر ضربني ألنه رآني ألعب بالخارج
مع األوالد ،وهذا ما أغضبه جدا .عندما كنت صغيرة كان والدي يقف في صفي
ويوبخ أخي لسلوكه .ومع ذلك ،عندما وصلت لسن البلوغ ،حتى والدي أصبح
يقف في صف إخوتي ولم يعد يسمح لي بمغادرة المنزل إذا لم أكن بصحبة
أحد أخواني أووالدي نفسه .أرادوا إخراجي من المدرسة في مرحلة ما ،ولكن
والدتي ظلت تتوسل إلى والدي حتى وافق أخيرا وسمح لي بإنهاء دراستى.
أنهيت دراستي الثانوية ،وكنت متحمسة جدا للتحصيل الدراسي حتي أستطيع
أن أصبح صحفية.
وفي نفس العام تخرجت إحدي بنات عمومتى ،لذلك إنتقلت للعيش معنا
لمتابعة دراستها أيضا .وافقت أسرتها علي ذلك بشرط أن تعيش معنا في
المنزل .لم يكن من الوارد بالنسبة إليهم أن تعيش في السكن الجامعي.
لمياء كانت تنام معي في غرفتي ،والجميع أفراد عائلتي أحبوها .كنا قريبين
جدا .كل من يعرفنا يعرف أننا كنا ال نفترق أبدا ،في الكلية وكذلك في المنزل،
نقوم بكل شيء سويا .أصبحت قلقة جدا في مرحلة ما ،ألنني لم أكن أعرف
ما كان يحدث لي .في إحدي اليالي ،جاءت لمياء لتنام بجواري في السريرألنها
كانت تود أن تخبرني سرا .كانت عصبية جدا وإستمرت في الكالم بالرموز واأللغاز
لساعات ،ولكن في النهاية إعترفت لي أنها وقعت في حبى وقبلتني.
قلت لها أنها كانت مرتبكة،وأنها كانت متعلقة بي ببساطة ألنها تعيش بعيدا
عن عائلتها للمرة األولى في حياتها ،مثل هذا الحب هوببساطة غير ممكن.
إستغرق مني األمر أسابيع ألعترف بحقيقة أنني أشعر تجاهها نفس الشعور
وأنها حب حياتي .في نهاية المطاف ،إعترفت لها وصارحتها بمشاعري .قمنا
بممارسة الحب،حيث إختلطت نشوتنا بالفرح والدموع ،كنا نشعر بمشاعر
متضاربة تجاه هذا األمر .كنا مستغرقتين في الحب ،ونحب ما كنا نقوم به معا،
ولكن كنا مرعوبتين من التفكير فيما يمكن أن يحدث لنا بسبب ذلك الحب.
وفي أحد األيام ،كنا وحدنا في البيت ،لذلك لم نكون حذرتين .أخي األكبر -
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الذي كان يخدم في الجيش  -جاء إلى البيت في زيارة مفاجئة .عندما دخل إلي
المنزل وجدنا اإلثنتين عاريتين في السرير .ومن هنا بدأ الكابوس.
ترانس-هوموز-دي زد :ماذا حدث؟ هل قام أخوك بضربك ؟
نورا :ال لم يضربنا،ولكنه أمطرنا
بسيل متدفق من اإلهانات التي
يمكن تصورها ،وأطلق علينا جميع
األسماء المهينة التي يمكن أن
تسمعها في حياتك ،ثم هددنا أننا
سوف نذهب إلي الجحيم بسبب
أفعالنا القذرة هذه .وأخبرعلى
الفور والدي ،الذي لم يتفوه بأي
كلمة ،وهواألمرالذي أقلقني أكثر.
كان أول شيء فعلوه هوالتأكد
من أننا لم نعد ننام في غرفة
واحدة .بعد ذلك بيومين ،جاء
والدا لمياء إلي منزلنا للقاء والدي،
أغلقوا أبواب غرفة المعيشة عليهم ،وظلوا يتحدثون لعدة ساعات .تأكدوا
من أننا ال يمكن أن نسمع ما كانوا يقولونه .ثم قامت لمياء بتوضيب أشيائها
وغادرت مع عائلتها .من البقعة التي أختبأت فيها وراء الستائرشاهدتها وهي
تغادر،حيث كنت أغالب حزني الصامت علي نهاية قصة حبنا .وكانت تلك آخر
مرة رأيتها فيها.
وبعد بضع دقائق ،جاءت والدتي لتبلغني بالقرار،سوف أتزوج شقيق لمياء خالل
الشهر القادم .كان عمره خمسة وثالثين عاما،متزوج ،وأب لطفلين .أنا ال أحبه،
كان يرمقني بتلك النظرات المقيتة كلما جاء لزيارة شقيقته .والدتي  -من
دون حتى النظر في عيني  -أعلنت أن لمياء سوف تتزوج أيضا من أخي األكبر،
وهونفس األخ الذي فاجأنا في ذلك اليوم .فسقطت على األرض عند قدمي
أمي ،أرجوها وأتوسل إليها ،وأخبرها أننا في غاية لألسف لما فعلناه ،وأننا على
إستعداد لفعل أي شيء لتجنب ترتيبات زواج من هذا القبيل .والدتي قالت أن
الضرر كان قد وقع بالفعل ،وأن هذا هوالسبيل الوحيد لتجنب تدهور حالتنا
المرضية .وبعد مرور ثالثين يوما ،كنت قد تزوجت من ذلك الوحش.
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ترانس-هوموز-دي زد :هل فكرتي في الهروب قبل موعد الزفاف؟
نورا :طوال الوقت كنت أفكر بإستمرار حول هذا الموضوع .أقلب في رأسي
سيناريوهات مختلفة للهروب .ومع ذلك ،في كل مرة كنت أستجمع فيها
شجاعتي للقيام بذلك ،فإن أمرين يمنعانني .أوال وقبل كل شيء ،والدتي
مريضة بالقلب ،وكنت أخشى أنها قد ال تكون قادرة على تحمل الصدمة .ثانيا،
لم يكن لدي أي مكان أذهب إليه،كنت متأكدة تماما أنني سأنتهي في نهاية
المطاف في أيدي إنسان محتال من الممكن أن يؤذيني .شخص مثلي لم يكن
يسمح حتى بالخروج من المنزل بعد الساعة السادسة مساء ،كيف لي البقاء
على قيد الحياة في الشوارع؟
ترانس-هوموز-دي زد :نآسف علي إعادة كل هذه الذكريات المؤلمة ،ولكن هل
يمكنك أن تخبريننا كيف كان الزفاف؟
نورا :كان العذاب ،بكل وضوح وبساطة .هذه هي الكلمة الوحيدة التي أستطيع
التفكير فيها حين أتذكر ذلك.
ترانس-هوموز-دي زد :مرت لحظة الصمت أستمرت لبضع دقائق
نورا :أمي جهزتني ،لم يكن هناك مدعوين وال أي إحتفاالت كما هوالحال
عادة مع حفالت الزفاف .كل شئ تم إعداده على عجل وبسرية تامة .جاء زوج
المستقبل مرتديا حلة .ذهبنا إلى مبنى البلدية لتسجيل الزواج .ثم جاء اإلمام
وأجري إحتفاال دينيا .في أقل من ساعة واحدة تم كل شئ ،وذهبت مع زوجي
بالسيارة .كنت أريد تقبيل والدي لكنه أشاح بوجهه بعيدا عني ،لذلك قبلت
فقط والدتي وذهبت.
ثم قاد معذبي السيارة .إنها المرة األولى التي وجدت فيها نفسي وحيدة معه.
إستمر الطريق لمدة ثالث ساعات ونصف ،والتي ظل يكرر فيها عبارات عن كونه
“سيصلح مشكلتي” وعن أنني ال ينبغي أن أقلق بشأن أي شيء .في تلك الليلة،
عندما وصلنا إلى منزله ،أمرني بتقبيل جبين والدته وزوجته األولى .فعلت كما
قيل لي وبعد ذلك ذهبت إلى غرفته .وعندما أصبحنا وحدنا في الغرفة ،أخبرني
بأن أستعد للصالة .لم يسبق لي أن صليت في حياتي .أقترب مني وأمرني بأن
أتعري .لقد قلت إنني ال أريد أن أفعل ذلك .في البداية ،كان يحاول أن يكون لطيفا
معي .ولكن في نهاية المطاف ،وبعد أن نفذ صبره قام بتمزيق ثوبي .فجأة
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وجدت نفسي عارية تماما أمامه .حاولت منعه من لمسي .أقسم باهلل أنني
حاولت كل شيء .صفعني على وجهي وقال “اآلن سوف تعرفين ما هومعني
الرجل الحقيقي  ”.في تلك اللحظة تخليت عن المقاومة وسلمته جسدي يفعل
به ما يشاء .عندما أنتهي أدار لي ظهره وأستغرق في النوم  .ذهبت إلى الحمام،
تقيأت ،وبكيت ثم غسلت كل شبر في جسدي .هذه هي الطريقة التي إنتهت
بها ليلتي األولى.

ترانس-هوموز-دي زد :كيف تصفين حياتك مع رجل لم تختارين العيش معه؟
نورا :في كل ليلة ،كنت أحاول البقاء في المطبخ حتي وقت متأخر ،على أمل أنه
سوف يغفوأويذهب إلى زوجته األولى بدال من ذلك .كان هذا ينجح أحيانا ،ولكنه
عندما كان حقا يريد أن يكون بجواري ،كان يأتي إلى المطبخ ويأمرني أن أتبعه
إلي الغرفة .كلما حاولت أن أقنعه بالذهاب إلى زوجته األخرى ،يتملكه الغضب
الشديد ،ويقول لي أنه رجل مسلم صالح ،ولذا يجب عليه أن يعدل في المبيت
مع كل زوجة .يعيد علي مسامعي أنه قبل فقط بالزواج بي لتغطية العار الذي
جلبناه –أنا وأخته_لألسرة.واآلن ،عليه التضحية النه مسلم صالح.
ظللت لعدة أشهر ،وأنا أفكر في الهروب مرة أخرى ،ولكن بعد ذلك وجدت
نفسي حامال.
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ترانس-هوموز-دي زد :هل جعلك الحمل تفكرين في إعادة النظر في ذلك
القرار؟
نورا :نعم ،تغير كل شيء.
ترانس-هوموز-دي زد :ما حدث للمياء؟
نورا :تزوجت أخي .أنها تعيش معه بعيدا ،وأنجبت طفلين ،اللذين هم أبناء أخي
في نفس الوقت .لم أتمكن من رؤيتها مرة أخري أبدا ،لقد تأكدوا من أنه ال توجد
لدينا أي وسيلة أتصال .تأكدوا من أن مساراتنا ال يمكن أن تتقاطع أبدا ،وال يمكننا
التحدث سويا.
ترانس-هوموز-دي زد :بعد كل هذه السنوات ،هل لديك أي أمل في الخروج من
هذا السجن؟
نورا :إن النساء الثالث في حياتي ،وهن نفس األشخاص الذين قدموا لي كل
الحب في العالم،قد قتلوا أيضا أي أمل لي في الحرية  .حبي للمياء غير حياتي
ومشاريعي المستقبلية .والخوف على صحة والدتي أجبرني على قبول الذهاب
إلي السجن بكامل إرادتي .إبنتي مالكي الصغير تجبرني على البقاء في هذا
السجن .إبنتي تبلغ اآلن من العمر أربع سنوات ونصف .إنها رائعة ،إنها السبب
في أنني أستيقظ كل صباح .إذا غادرت،سوف أفقد الحق في حضانتها بالتأكيد.
وبالنظر إلى ماضي حياتي ،ال يوجد القاضي يمنحني حق الحضانة.
لقد تعلمت أن أعيش في ظل هذه الظروف .الشيء الوحيد الذي لم أتمكن من
تحمله أبدا هوتقاسم فراش الزوجية .في كل مرة كان زوجي يضع يديه على
جسدي ،فإنني أشعر باأللم والموت كما لوأنها المرة األولى.
ترانس-هوموز-دي زد :هل تريدين إضافة أي شيء في خاتمة حديثنا؟
نورا :أنا أتحدث عن تجربتي ،أعرف حقيقة أن هناك نساء أخريات يعانون من نفس
المحنة أيضا .وأنا أريدهن أن يعلمن أنهن لسن وحيدات .لدي إعتراف ،ما زلت
متمسكة بأمآل طفولية ،أنه تتمكن لمياء من قراءة شهادتي هذه  .إذا حدث
ذلك ،أود فقط أن أقول لها ،بغض النظر عن ما حدث ،أنني ما زلت أحبك .في كل
مرة يتأتي فيها معذبي إلى فراشي ،أغمض عيني ،وأتخيلك تنامين بجواري في
السرير ،وجميع آآلمي قد أختفت.

14

لمياء ،حبي ،أنا غير نادمة على شيء ،سوف تكونين دائما حب حياتي .إعتني
جيدا بنفسك ،وإذا شعرتي يوما باإلنهيار تحت الضغوط ،تذكري أننا في يوم ما،
في هذه الحياة أوفي حياة أخري ،سوف نلتقي مرة أخرى .أنا أحبك يا “بسبوستي”
الحلوة....هكذا كنت أناديها !
ترانس-هوموز-دي زد :شكرا لك نورا ،نود أن نشكرك على ثقتك .وقبل كل
شيء ،نحن ممتنون جدا للمجهود الذي بذلتيه للتحدث عن كل هذه المعاناة.
نأمل أيضا أن تتمكن لمياء من قراءة كلماتك.

15

.3

محنة إمرأة متحولة جزائرية

لقد ولدت في ليلة شتوية في السبعينات ،في مكان ما في جنوب غرب الجزائر.
كنت اإلبن األول بعد ثالث فتيات .جعلت والدتي والدي سعيدا للغاية ،وكانت
مصدر إرتياح كبيرله ألنها حفظت شرفه وكرامته ،فقد حصل على نسل ذكور،
وهذا هوكل ما يهم في قبيلته .كان والدي نفسه اإلبن األكبر في عائلة مكونة
من ثالثة عشر طفال ،منهم تسعة من الذكور وأربع إناث.قرر والدي أن يطلق عليا
أسم “الطاهر” ،بمعني النقي .وقام بتنظيم أسبوع كامل من اإلحتفاالت ،حيث
جاء ممثلي جميع القبائل األخرى لرؤيتي وتقديم لهدايا لوالدي ،كما هوالتقليد
في منطقتنا.
عندما كنت طفال ،في حوالي السادسة من عمري ،كنت أذهب إلى الجانب
اآلخر من المنزل لرؤية زوجة عمي .كانت من الجزائر العاصمة ،إنتقلت إلى بلدتنا
بعد الزواج من عمي قبل عامين .أنا أحبها أكثر من أي شخص آخر في العالم،
وربما حتى أكثر من والدتي ،وهي تحبني بنفس القدر .مريم لم يكن بإمكانها
أنجاب األطفال ،وكوني أنا الطفل الوحيد الذي كان يأتي لزيارتها ،فقد كانت
متعلقة بي جدا .مريم كانت خياطة ،لذلك كنت عادة أذهب إليها عند عودتي
من المدرسة وألعب باألقمشة المتناثرة حولها .عندما كانت ال تنظر إلي ،كنت
أعيد ترتيب األقمشة على جسدي ألجعلها تبدووكأنها فساتين األميرة .كنت
مهووسا بذلك ألسابيع .وكان الشيء الوحيد الذي أريد أن أفعله هوإنهاء اليوم
الدراسي ،والعودة إليها ،كي أرى نفسي أميرة في المرآة .يمكن القول أن هذا
أصبح إدماني وشغلي الشاغل .في أحد األيام ،رأتني وأنا أفعل ذلك ،فجاءت
وقامت بتثبيت الفستان بالدبابيس .وأخيرا ،أصبح ثوبي الذي كنت أحلم به
حقيقة .من تلك اللحظة فصاعدا ،أصبح هذا سرنا المشترك ،الذي حافظنا على
فعله لسنوات.
في أحد األيام ،عندما كان عمري إثني عشر عاما ،أضطرت مريم إلى السفر
بشكل عاجل إلى الجزائر ،وكان والدها قد توفي مؤخرا .كنت محرومة من
ثوبي لعدة أيام .لذلك قررت اإلنتظار حتى غادر عمي للعمل وقمت بالتسلل
إلى المكان الذي وضعت فيه أحد الفساتين .كنت خائفة ،ولكني كنت في
حاجة لفعل ذلك مثل حاجتي للهواء الذي أتنفسه ،لذلك لم يكن بإمكاني أن
أتراجع .تسللت الى الغرفة وأرديت أجمل ثوب ،ثم أخرجت عدة المكياج ووضعت

16

الماكياج على وجهي .كنت سعيدة جدا وأنا أبدوجميلة ،أتجول في أنحاء الغرفة
وأنظر الى نفسي في المرآة .ثم بدون سابق إنذار دخل عمي ،لم أحس بوجوده
حتي هبط بأول ضربة على وجهي .ال زلت أتذكر طعم تلك الضربة حتى اآلن.
قام بتقيدي وذهب .كان الظالم دامسا فشعرت بالرعب .لم يكن لدي أي فكرة
ما الذي سوف يحدث بعد ذلك .بعد ما يقرب من ساعتين ،عاد عمي بصحبة
والدي .عندما رأيت والدي يوشك أن يضربني حاولت أن اصرخ ،لكنه وضع يده
على فمي .وقال لي أنني اذا أصدرت أي صوت على اإلطالق فأنه سوف يقطع
رقبتي بيديه .غادر عمي الغرفة وظل والدي يضربني بال توقف.
ضربني كما يضرب الرجال البالغين بعضهم البعض ،وتحملت كل شيء دون
أن أصدر صوتا .عندما أنتهي من ضربي قام برش دلومن الماء علي رأسي .أنا
ممتن ألن ذلك قد حدث حتي ال يعرف أحد أنني قد تبولت في بنطالي .منذ
ذلك اليوم أبي لم يعد يعتبرني أبنه .أعتقد أنني أيضا فقدت كونه والدي .لم
يخبر والدي أي أحد بما حدث وأعتقد أنه منع عمي من الحديث عن أي شيء.
لم تعلم أمي بما حدث ،ولم تفهم لماذا أصبح والدي فجأة قاسيا جدا معي.
حاولت أن تسألني عن ذلك ،ولكنني لم أخبرها بشيء .أحتفظت بالسر .ولكن
بعد بضعة أشهرألقيت نفسي بين ذراعي مريم وأخبرتها بكل شيء .بكت أكثر
مما فعلت أنا،وفهمت في تلك اللحظة لماذا توقفت عن زيارتها مثل ما كنت
أفعل من قبل.
ربما أكون قد تخليت عن حلمي بأن أكون أميرة ،وربما توقفت عن
إرتداء الفساتين ،ولكني لم أستطع تغيير الطريقة التي أتصرف بها.
أوالطريقة التي أمشي أوأتحدث بها،كل شيء فيني كان خيانة لهويتي.
كنت أرغب في إخفاء تلك المرأة التي بداخلي ،ولكنني لم استطع فعل ذلك.
والدي لم يعد يطيق رؤيتي ،كلما مررت من أمامه يقوم بضربي وركلي .أصبحت
الكدمات تغطي جسدي طوال الوقت .والدتي كانت تبكي فقط في صمت.
كانت مريم مالذي الوحيد ،المكان اآلمن الوحيد الذي يمكن أن أذهب إليه .كلما
رأيتها ،أرغب في نسيان تلك الحياة الرهيبة التي كنت أعيشها.كانت تتفهم
وتتقبل أنوثتي حتي قبل أن أفعل أنا ذلك .وكانت تقول لي بإستمرار“ :أنت إمرأة،
الطبيعة أخطأت.
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الحقيقة هي أنك كنتي دائما إمرأة ،ودائما ستكونين كذلك“ .لم أكن أعرف
كيفية الرد على مثل هذه التصريحات .كانت تسرني وتخيفني على حد سواء.
كلما مرت السنوات ،كانت رؤيتي لمريم تصبح سرية أكثر ،حيث في تلك السن
لم يكن مسموحا لي بالجلوس مع النساء.
في اليوم الذي أكملت فيه ستة عشر عاما ،جلبت لي مريم هدية
وكعكة.عندما جاء والدي المنزل ورأي ذلك هاجمني .أنه يكره دائما
مريم .كل ما يهمه أنها تلك المرأة التي جاءت من المدينة لتتلف له
نسله الجيد.ألقى بالكعكة بعيدا ،أغلق باب الغرفة علي وتركني هناك.
في اليوم التالي ،ذهب للعمل دون اإلفراج عني.
جلست والدتي خارج باب غرفتي تبكي دون توقف .كانت تبكي وتحاول
اإلطمئنان علي ومعرفة ما أذا كنت بخير.لجأت الي صمت ولم أقل شيئا،
كما كنت أفعل دائما .في مرحلة ما ،إقتحمت مريم البيت ،وكسرت
قفل غرفتي ،وأعطتني بعض المال -تقريبا كل مدخراتها –وقالت
لي“ :من هذا اليوم ،أسمك سوف يكون (حرية)،ألنك إمرأة حرة .يجب
عليك اإلبتعاد عن هذا المكان “.والدتي وقفت هناك ،جاهلة بما يجري.
في ذلك اليوم ،أخذت القطار ألول مرة إلى الجزائر ،مغادرة مسقط رأسي إلى
األبد.
في ذلك اليوم أيضا ،بدأت حياتي الجديدة ،كإمرأة متحولة تعيش بعيدا عن
أسرتها.
توفيت مريم منذ خمسة عشر عاما بالسرطان .توفيت في الوقت الذي بدأت
فيه العالج بالهرمونات.
حاولت التواصل معها لكي أخبرها بالخبر السار،ولكن بعد فوات األوان.
مريم لم تذهب إلى المدرسة لكنها عرفت الكثير عن الحريات والحقوق
لتختلف بذلك عن معظم المثقفين ،.وأنا مدينة لها بكل المعارك التي حاربت
وأنتصرت فيها وجميع المعارك التي ال يزال علي خوضها والفوز بها.
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ب -في األماكن العامة:
إن األماكن العامة ،أوالشوارع ،هي البيئة التي نجد فيها كل أشكال العنف ضد
األقليات الجنسية والجندرية.الشتائم والعنف اللفظي هي األشكال األكثر
شيوعا من العنف .إذا كان مظهرك يتحدى األعراف االجتماعية ،إذا كان الزي
الذي تلبسه غير الئق للرجال ،إذا كان شعرك قصير جدا بالنسبة لفتاة ،هذا من
شأنه أن يكون ذريعة جيدة بما فيه الكفاية لشخص غريب أن يقوم بإهانتك
في الشارع .في بعض الحاالت اإلعتداءات اللفظية تتصاعد لتصل إلى مرحلة
العنف الجسدي،وغالبا ما يرتكبها الغوغاء من الشبان الذين يجدون تأييد
شعبي ألعمالهم هذه .في بعض الحاالت ،قد يصل المارة إلى حد تشجيع
مظاهر العنف ضد رجل يعتبرونه «أنثوي جدا» أوشخص عابر جندريا مظهره
يثير إستفزازهم .وقد أفيد أيضا أنه في بعض الحاالت،قد يشهد ظابط شرطة
الحدث ،ولكنه قد يذهب في طريقه وكأن شيئا لم يحدث.
في هذا التقرير ،قمنا بأختيار شهادتين عن حاالت عنف في األماكن العامة.
تتعلق األولي بمهاجمة مجموعة من الشباب لرجل مثلي الجنس،والثانية
تتعلق بهجوم ضد إمرأة مثلية ألن البعض لم يعجبهم شكلها الذكوري.

 .1فتاة مسترجلة جدا:
سارا طالبة تبلغ من العمر إثنين وعشرين عاما .وهي تعيش في والية بومرداس،
وهي بلدة ساحلية شرق الجزائر العاصمة .في أحد األيام في فبراير من العام
 ،2016كان من المفترض أن تذهب لتلبية دعوة بعض األصدقاء بالحضور إلي
الجزائر .أخذت القطار من والية بومرداس ،متجهة إلى وسط مدينة الجزائر
العاصمة ،قبل أن تتوجه إلى محطة الحافالت إلخذ الحافلة إلى حيدرة.
سارا لشخص غير عادي ،ألنها تحب أن تبدو ،وتكون ،مختلفة .مظهرها غير
متناسب مع األعراف اإلجتماعية .شعرها أسود قصير ،مع شعرة في الوسط
مصبوغة باللون األحمر ،لديها حلق مثقوب ،وتلون أظافرها فقط باللون األسود.
إعترفت فقط إلى أصدقائها المقربين بأنها مثلية ،لكنها تقول أن مظهرها ال
عالقة له بميولها الجنسية.
بينما تنتظر الحافلة إلى حيدرة ،كما جرت العادة ،بدأت تسمع تعليقات من
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الغرباء ،الذين عادة ما يكونون من الشباب (أوحتى من غير الشباب) .إنها عادة
ما تتجاهل هذه التعليقات كما لوأنها ال تسمعها ،وقررت أن تتجاهل مثل هذه
اإلعتداءات اللفظية .هذه المرة ،كان عليها أن تسمع الكثير من الشتائم  .أحد
المارة أستطرد قائال «هل تعتقدين أن هناك نقص في عدد الرجال في الجزائر؟»،
إلى آخر ،الذي كان في الستينات من عمره ،قائال« :هل تدرين يا بنتي أن اهلل
يلعن المرأة التي تحاول أن تتشبه بالرجال» .سارة حاولت جاهدة أن تسطير علي
حنقها وتكتمه داخلها ،ولكنها بدأت تشعر بعدم اإلرتياح للغاية ،أنها ال تفهم
لماذا كانت الشتائم أكثر عددا في هذا اليوم .كان عليها أن تغيير مكانها عدة
مرات أثناء إنتظار الحافلة .في مرحلة ما ،مجموعة من الشبان ،الذين تتراوح
أعمارهم بين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة ،دخلوا إلي المحطة.
ومن دون أي سبب بدأ أحدهم في توجيه الكالم إليها قائال« :هل تحبين لعق
الفرج “ الكس” ،أليس كذلك؟ هل تريدين أن تعلبي دور الرجل « .بينما أصدقائه
يضحكون ويوافقون علي كالمه ،ويقولون أشياء مثل» أنت محق يا أخي ،إنها
نهاية العالم بوجود أمثالها « .وبتشجيع من هذه التعليقات وصمت سارا،
وضع الشاب يده على كتفها إلثارة رد فعلها قائال« :اآلن أخبريني ،ماذا لديك بين
تلك الساقين؟ هل لديك مثل عضوي؟ « .بسبب هذا اإلعتداء السافر واإلستفزاز
الشديد ،بدأت سارا تفقد أعصابها فوجهت له صفعة ،فأخذ الشاب مظلته وبدأ
يضربها بها ،في حين أن جميع أصدقائه كانوا يصرخون« :أقتلها ،بين لها كيف
يكون الرجل الحقيقي» أستمر الشاب في الضرب ،ولكن سارة كانت تدافع عن
نفسها وتضربه أيضا . ،حاول الناس من حولهم التدخل إلنهاء الشجار .عندما
كانت تسمع ما كانوا يقولونه لتهدئة الشاب فأن كلماتهم كانت أسوأ من
العنف الجسدي الذي كانت تتعرض له»،ال تدعها تجرك إلي هذه المستوي
المنحدر ،كنت رجال» ،أو» ال تلمس هذا القرف ،سوف تلوثك بقذارتها ،أال ترى كيف
يبدوشكلها؟ « .أن العنف البدني لم يكسرها معنويا ،مثلما فعلت تعليقات
الناس الذي كانوا يتحدثون عنها بهذه الطريقة وقاموا بمعاملة المعتدي
عليها وكأنه هوالضحية،وهذا هوما سبب لها األذي النفسي أكثر من غيره.
إنهارت بالبكاء ،والصراخ عليهم« :أنت كلكم نفس الشئ،حفنة من المرضى،
كلكم مسؤولون عن هذه الوحشية».
في نهاية المطاف ،قررت سارا أخذ القطار عائدة إلى منزلها .اآلن ،وبعد أشهر
من الهجوم ،فإنها ال تزال ترفض إستخدام وسائل النقل العام ،وتتحرك فقط
بالسيارة ،وتحاول اإلبتعاد عن األماكن العامة.
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.2

أطول لحظة في حياتي!

عماد الذي يبلغ من العمر ثالثة وعشرين عاما،جزائري مثلي الجنس،
يحكي ألول مرة ،أحداث الهجوم العنيف الذي تعرض له قبل ثالث سنوات:
كنت في العشرين من عمري في ذلك الوقت .للمرة األولى في حياتي ،دعيت
إلى الحدث « تن تن» الذي تنظمه جمعية «أبونواس» التي تعمل علي قضايا
األقليات الجنسية والجندرية .وهذا يوافق اليوم الوطني للمثليين في الجزائر،
 10أكتوبر  .2013أنا وأصدقائي كنا متحمسين جدا للمشاركة في هذا الحدث.
في تمام الساعة السادسة مساء ،كان ال يزال من المبكر جدا التوجه إلى مكان
اإلجتماع .لذلك قررنا أن نذهب إلى مقهي «حسين داي» .كنا سعداء بإيجاد
شرفة المقهى خالية ،فبهذه الطريقة يمكن أن يكون لدينا بعض الخصوصية
ونكون أكثر راحة.
كنا أربعة ،وكما جرت العادة كنا نستخدم الضمائر المؤنثة في الحديث فيما
بيننا علي سبيل الفكاهة والمتعة حيث أننا وحدنا .بعد بضع دقائق جاء شاب
إلى الشرفة بصحبة إمرأة.فقال واحد من مجموعتنا لآلخرين عبارة فيما معناها
«أحسنوالتصرف» ،وهي عبارة متداولة سريا في أوساط مجتمع المثليين حيث
تعني «كن حذرا كيف تتحدث وتتصرف ألننا لم نعد وحدنا» .ولألسف ،فإن
الشاب من الطاولة األخري سمع هذه العبارة وفهم ما هوالمقصود من ذلك،
وعلق قائال« :أحسنوا التصرف ،أليس كذلك؟» ،في لهجة ساخرة والذعة.
بعد ذلك بفترة وجيزة ،قام الشاب وجاء إلى طاولتنا وطلب منا في لهجة
عدوانية سيجارة .قلنا له أنه ليس لدينا سجائر .فحاول بعد ذلك أخذ هاتف
صديقي من بين يديه ،واألخير يسعى جاهدا لمنعه بلطف ،في نهاية المطاف
تمكن الشاب من إنتزاع الهاتف وهرب بعيدا ،وترك المرأة التي كانت برفقته
حيث كانت.
الصديق الذي كان يملك الهاتف المسروق ذهب مع البعض منا إلي الشرطة
لإلبالغ عن السرقة .حيث بقينا أنا وصديقنا الرابع في إنتظارهم في شرفة
المقهي .وكانت صدمتنا الشديدة حيث بعد بضع دقائق فقط ،رأينا المعتدي
يعود مرة أخري لكن هذه المرة كان برفقة ثالثة رجال آخرين .قمنا بالهرب
وتوجهنا إلى محطة المترو ،ولكنهم قاموا بمطاردتنا بالعصي والسكاكين.
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في نهاية المطاف تمكنوا من محاصرتنا .الصديق الذي كان معي تمكن من
الفرار بعيدا بعد أن تلقي لكمة علي وجهه .وبهذه الطريقة أنتهى بي األمر
وحيدا ،تحت رحمة أربعة وحوش رهيبة .ألقيت على األرض والضربات والركالت
كانت تمطر على من كل االتجاهات ،وقعت علي الفخذين والرأس ،وأنا أتعرض
للركل في المعدة .كنت أتوسل اليهم أن يتركونني وشأني ،أصرخ ما الذي
فعلته لكم لتفعلوا بي ذلك ،ولكن دون جدوى .أستمروا في ضربي ونعتوني
بعبارات مثل «اللوطي القذر»« ،إبن العاهرة» ،وشتائم أخرى كثيرة.
في مرحلة ما ،تمكنت من االبتعاد والركض إلى ورشة إلصالح السيارات وأختبأت
وراء الطاولة ،على أمل أن هذا سيكون نهاية محنتي ،ولكن المهاجمين لم
ينتهوا بعد ،لحقوا بي إلى المحل وشجعوا مالك المحل علي طردي ،قائلين:
«دعه يخرج ،انه شاذ قذر» .فعل الرجل كما قيل له ،وبدأ يدفعني للخروج من
المحل .أنا أتشبث بالطاولة بأقصى ما يمكن ،وتوسلت إليه أال يفعل هذا ،وقلت
له أنهم سوف يقتلونني ولكنه لم يهتم ،ووجدت نفسي مرة أخرى في أيدي
هؤالء المعذبين.
استأنفوا ضربي ،ممتلئين بكراهية غير طبيعية .في مرحلة ما ،مر بنا رجل في
سيارة فأخذ يبطئ وأنا أتوسل له لمساعدتي .قام بفتح باب السيارة ودعانى
للدخول ولكن المهاجمين فعلوا معه الشيء نفسه كما فعلوا مع صاحب
الورشة،فقالوا له“ :أنه لوطي ،يجب أن تطرده من سيارتك ”.ومع ذلك ،لم يستمع
لهم الرجل .لذلك بدأ المعتدون في مهاجمة السيارة .لحسن الحظ ،تمكنا في
نهاية المطاف من اإلبتعاد عنهم.
الرجل الذي أنقذني كان لديه نوعا ما خبرة طبية .في مرحلة ما أوقف السيارة
جانبا وتفقد رأسي .قال لي أن هناك نزيف على مستوى األذن ،ولكن ال يوجد
شيء يدعوللقلق ،ثم أخذني إلى المستشفى حيث تلقيت أربع غرز وشهادة
مرضية من الطبيب لمدة  10يوما.
األصدقاء الثالثة الذين كانوا معي إنضموا إلينا في المستشفى وقادنا منقذي
كلنا األربعة إلى مركز الشرطة في القبة.
لدهشتنا ،وجدنا الرجل الذي سرق هاتف صديقي ،وهاجمنى في وقت الحق ،قد
أعتقل بالفعل بتهمة السرقة .عندما رأى المعتدي الضمادات على رأسي ،وأدرك
أنني كنت عازما على توجيه إتهامات ،بدأ يتوسل إلى إلسقاط التهم ،وقال
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لي أنه اإلبن الوحيد للعائلة وأن عائلته سوف تضيع من دونه ،لكنني لم يكن
لدي أي نية للقيام بذلك ،وظللت أذكر نفسي بتوسالتي إليهم ومعاملتهم
الالإنسانية لي .كنت عازما على توجيه إتهامات باإلعتداء والضرب .عندها تغير
كل شئ فجأة عندما بدأ ضابط الشرطة  -الشخص الذي كان من المفترض أن
يأخذ شهادتي» بدأ في الدفاع عن المعتدي قائال «أصفح عنه ،فقط هذه المرة».
وعندما لم أظهر أي عالمات إقتناع أولين ،أستمر قائال «أنت تعرف أن هذه
اإلتهامات سوف تتحول في نهاية المطاف ضدك ،أليس كذلك؟ ،أنت تعلم أنك
مثلي ،والجميع سوف يعرفون ذلك ،عائلتك ،والديك ،وجميع الناس « وفجأة،
شعرت بالذنب .هذه األشياء التي كان يقولها هذا الظابط لطمأنتي أنتهت
بإقناعي وإقناع أصدقائى فتركنا مركز الشرطة دون توجيه إتهامات.
عدت إلى البيت في وقت متأخر تلك الليلة .قلت ألمي أن الطبيب قد وجدت
تكيسا وراء أذني ،فقام بإجراء عملية جراحية إلزالته .كان يجب أن أختلق هذه
الكذبة لتفسير الضمادات والدم على مالبسي.
تحاشيت الشارع حيث تمت مهاجمتي ألكثر من عام .كنت أشاهد وجوه
المهاجمين في كل مكان ،كانت وجوههم دائما تطاردني ،وتظهر أمامي كلما
كنت متوترا أومذعورا من أي شيء .لن أنسى أبدا ذلك اليوم ،اليوم الذي أصبح
فيه حدث “ تن تن” يمثل شيئا مختلفا تماما بالنسبة لي.

23

جـ -في الجامعات:
ربما نستطيع أن نفترض أن البيئة المهنية األكاديمية في الجامعة ال تعاني
من العنف على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية .وهذا لألسف ليس
هوالحال .أن العنف يحدث بإنتظام في مثل هذه السياقات ،ربما قد يختلف
في مستواه ونوعيته .يعاني الطالب الذين هم ضحايا هذا العنف من الشعور
بالحرج،األلم،والصدمة .البعض منهم يجبرون على قطع دراستهم ،مؤقتا
أوحتى بشكل دائم.

 .1مذنب كونه مثلي الجنس
أهم درس تعلمته في كلية القانون« :أنا مثلي الجنس ،إذن أنا مذنب»
شهادة طالب في كلية الحقوق في جامعة بن عكنون ،الجزائر ،خالل العام
الدراسي .2014/2013
إسمي محمد .وأود أن أدلي بشهادتي بشأن تجربتي كطالب معروف علناكمثلي
الجنس في إحدى الجامعات الجزائرية .خالل السنة النهائية في جامعة بن
عكنون ،الجزائر ،تعرضت بإستمرار لمضايقات وإهانات مستمرة من قبل طالبين
من صفي لكوني كنت متأنثا ومحبوبا كثيرا من قبل الفتيات الالئى كنت أخرج
معهن .وبصرف النظر عن الشتائم ضد المثلية الجنسية ،كان لديهم متعة
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كبيرة في رمي الصينية التي كنت أحمل فيها وجبة الغداء في الكافتيريا،
بينما يشاهد الطالب اآلخرين ذلك بتسلية شديدة.
كانت حياتي اليومية جحيما ال يطاق .في النهاية قررت أنني ال يمكن أن أحتمل
أكثرمن ذلك ،قمت برفع شكوى إلى رئيس الجامعة ،الذي قال لي ببساطة أنني
إذا كنت أريد من الناس أن يعاملونني بشكل أفضل يجب أن أتحلي بالرجولة
وأتخلص من مظهري األنثوي .قال لي « :كن رجال ولن يستطيع أحد اإلقتراب
منك بعد اآلن».
في إحدي األيام ،كنت وحدي في حجرة الحمام ،حين إقتحم أثنين من الطالب
علي الباب وقاموا بالمماطلة،قال لي أحدهم بما أنني «شاذ جنسيا» وجميع
الفتيات يحبونني ،فيجب أن أرتب لهم مقابلة مع أثنين من الفتيات ،وإال « سوف
نقوم بإغتصابك « .كانوا جديين للغاية في تهديدهم وأعطوني يومين لتنفيذ
ذلك .شعرت بالرعب لذلك لجأت إلى الشرطة ،موضحا ما حدث ،ولكن الضباط
أرسلني بعيدا ألنه لم يكن لدي ما يثبت إدعائي .بعد ذلك بيومين ،كنت مع
بعض األصدقاء في غرفة المذاكرة وجاء نفس الطالبين وطلبوا من اآلخرين
المغادرة الن لديهم شيء يودون مناقشته معي.
حالما اصبحنا وحدنا ،طالبوني بمعرفة ما فعلته بشأن طلبهم .وكان جوابي
أنني لم أفعل شيئا كما أنني ال أنوي أن أفعل أي شيء .ظهرت علي أحدهم
عالمات الغضب ،فأستطرد قائال« :سوف ترى ما يمكننا القيام به للشواذ
أمثالك ».ثم بدأ بضربي بينما وضع آخر يده على فمي لمنعي من الصراخ .وفي
النهاية ،ألقوا بي على األرض وضربوني على ركبتي بالكرسي .عندما أنتهي كل
ذلك ،كنت مرميا على األرض ،غير قادر على الحركة .قمت بجر نفسي لمكاتب
اإلدارة لتقديم شكوى ،قالوا لي أن أذهب إلى الشرطة ،فقمت بالعودة مرة
أخري إلى مركز الشرطة ،وجهت إليهم اتهامات رسمية ،ودعمت إدعاءاتي هذه
المرة بالفحوصات الطبية التي أجريتها ،فحسبت أنه هذه المرة بالتأكيد سوف
يدفعون الثمن على جرائمهم .وعندما تمت مواجهة المهاجمين بأفعالهم،
ردوا ببساطة أنه نظرا لكوني شاذ جنسيا ،فقد طلبت منهم ممارسة الجنس
معي ثم هددتهم بالعنف إذا رفضوا ذلك ،فقال لي ظابط شرطة وهوينظر
في وجهي وكأنني أنا المجرم « :أنظر ،أنه من مصلحتك أن تقوم بسحب
شكواك،من الواضح أنك مثلي الجنس ،هؤالء اللذين تتهمهم باإلعتداء عليك
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إذا قاموا بتوجيه التهمة إليك ،سوف تذهب أنت إلي السجن .لدينا قوانين
ضد ذلك النوع من الناس في هذا البلد « .وهكذا غادرت مركز الشرطة دون
تقديم شكوى ،متجنبا النظر إلى الوجوه  -الراضية جدا  -للمعتدين على.
في النهاية ،فإن أكبر درس تعلمته في كلية القانون سيكون دائما« :أنا مثلي
الجنس ،إذن أنا مذنب».
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د -في أماكن العمل:
ال يمكننا أن نتصور مجتمع متماسك إجتماعيا عندما يتم التمييز ضد مجموعة
كاملة من الناس ويتم تهميشهم بشكل متعمد من القوى العاملة .التمييز
على أساس الهوية الجنسية والميول الجنسية في البيئة المهنية يعزل
األقليات الجنسية والجندرية ،ويمنعهم من تحقيق اإلستقالل المالي ،الذي
هوشرط أساسي لنجاح معركتهم ضد األشكال األخرى من العنف.
في هذا التقرير ،نشارك شهادة رجل مثلي الجنس عانى من التحرش والتمييز
في مكان عمله .قضيته هي ،لألسف ،ليست إستثنائية في السياقات المهنية.
في الواقع ،هذا ما يحدث كل يوم في الجزائر.

.1

أنت مثلي الجنس ،بغض النظر عن سيرتك الذاتية

شاهين شاب جزائري مؤهل للغاية ،فقد حصل بالفعل على عدة دبلومات
ودرجات ماجستير في عدة لغات .كان قد وضع الكثير من الطاقة والوقت
في تطوير نفسه ومستقبله المهني ،الذي أعتقد أنه سيكون كافيا لتأمين
مستقبل ناجح مشرق .ولكن لألسف شاهين قام بالتقليل من شأن تفصيلة
مهمة ،تفصيلة واحدة قد تعرض مستقبله كله في نهاية المطاف للخطر.
شاهين شاب أنثوي ،وهذا سوف يدمر كل خططه.
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تأنق شاهين الزائد وطريقة تعبيره عن نفسه تسبب له مشاكل بشكل دائم،
وخاصة في الكلية حيث  -باإلضافة إلى تأنقه الزائد -كان طالبا مجتهدا .خالل
تلك السنوات ،كان يتعرض بإستمرار لمضايقات وتخويف من قبل زمالئه .ومع
ذلك ،شاهين كانت أعصابه من حديد ،كان يقول لنفسه دائما أنه طالما سلحت
نفسي بالشهادات العلمية فأن الناس سوف ينظرون إلي بشكل مختلف.
في عام  ،2014وبعد حصوله علي شهادته الجامعية وبمساعدة والده ،تمكن
شاهين من تأمين فرصة تدريبية في شركة مشهورة في لندن.
في عام  ،2015عاد إلى الجزائر واثقا من نفسه ومستعدا للدخول في سوق
العمل .سيرته الذاتية كانت ممتازة ،درجة علمية ممتازة من كلية االقتصاد،
شهادة اإلنتهاء من فرصة تدريبية من لندن،وكذلك خطاب توصية من الشركة
الراعية في لندن ،وأخيرا حصل علي مستوى ممتاز من إتقان اللغة اإلنجليزية،
وهي من المهارات المطلوبة جدا في مجال تخصصه  -التجارة الدولية.
أنهي أول مقابلة تقديم وظيفة في الجزائر .تمت مقابلته بواسطة مدير شركة
دولية كبرى متخصصة في التجارة البحرية .وكان المدير أجنبي الجنسية،
وبالتالي كان أقل تركيزا على الشكل الخارجي للشخص الذي تجرى المقابلة
معه ،فعرض عليه الوظيفة دون تردد.كان شاهين سعيدا جدا ،وأنتقل على
الفور إلى وهران حيث كانت مكاتب الشركة.
في اليوم األول في الوظيفة ،كان شاهين متوترا قليال ،كان عازما على ترك
إنطباع أول جيد بين زمالئه .إرتدى حلة جديدة ،وحذاء جديد ،وتوجه إلى المكتب.
مدير اإلنتاج أعطاه جولة في اإلدارات المختلفة ،وأراه مكتبه ،وقدم له كل الوثائق
واألدوات الضرورية الالزمة لعمله.
في اليوم الثاني للوظيفة ،بدأ الكابوس .أوال وقبل كل شيء ،فإن أيا من
زمالئه لم يرد تحيته الصباحية .قال لنفسه ربما ألنني موظف جديد لذلك هم
متحفظون معي بعض الشئ .ثم بدأ في سماع التعليقات والضحك عنه كونه
أنثوي المظهر .وعلى الرغم من األلم الذي تسببت فيه هذه التعليقات ،إال أنه
بذل قصارى جهده لتجاهلها ،وقام بالحفاظ على السير في طريقه كما لوأنه
لم يسمع هذه التعليقات أولم يفهمها .كان يتعرض لمثل هذه المعاملة كل
يوم في العمل .في كل مرة كان يسير فيها خارج المكتب ،أويذهب ليشعل
سيجارة ،كان يتم إستقباله بالصمت ،واإلبتسامات الكريهة.
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لألسف ،لم تقتصر محنة شاهين على العداء مع األشخاص ،ولكن سرعان ما
بدأت تؤثر على الجانب المهني وكذلك قدرته على أداء وظيفته بشكل جيد.
في أحد األيام تسلم محضرإجتماع مهم جدا للموظفين الذي لم يكن مدعوا
للمشاركة فيه ،كما الحظ أن بعض النقاط التي تمت مناقشتها في اإلجتماع
تخص إدارته ،لكنه لم يكن موجودا .كما الحظ أيضا أن مساعدته شاركت في
االجتماع بدال منه .وعندما واجهها ،وطلب تفسيرا ،وقالت انها أبلغت بحضور
اإلجتماع بدال منه بناء على طلب من اإلدارات األخرى.
إستمرت هذه المحنة لمدة ستة أشهر ،حاول فيها شاهين جاهدا القيام بعمله
بشكل جيد ،على الرغم من المضايقات اليومية التي كان يتعرض لها .وفي أحد
األيام ،قرر أنه ال يستطيع تحمل المزيد بعد اآلن ،وقرر مواجهة أحد من زمالئه،
وطالبه بإحترام مكانته وصالحياته ،ولكن الزميل رد ببساطة قائال“ :هذا المكان
للرجال ،الرجال الحقيقيين ،إذا كنت ال تستطيع أن تكون واحدا منهم ،فال تتردد
في ترك المكان “ .وكان المدير نفسه حاضرا وشاهدا على الحادث برمته .صدمة
شاهين كانت في صمت المدير حتي ما شاهد إهانة أخرى توجه له .لذلك قدم
إستقالته وترك منصبه.
ألكثر من عام ،ظل شاهين يقوم بأعمل صغيرة من المنزل ،بعض الترجمات،
وتقارير النشاط ،وما إلى ذلك ،القليل الذي يمكنه من البقاء على قيد الحياة،
بينما يراقب بشكل سلبي أحالمه تذوب ببطء ،ببساطة بالتأكيد كل هذا بسبب
هويته.
الكراهية والخوف من الجنسية المثلية الجماعية والمنظمة ال تعترف بأي
مؤهالت أومهارات .إنها تدفع المثليين/ات للتفكير فقط في مستقبل أفضل
خارج حدود بالدهم/ن ،حتى عندما ال يكون لديهم/ن أي نية لمغادرة البالد.
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هـ -في السجون:
في العادة من الصعب جدا توثيق أعمال العنف التي تحدث في السجون .عندما
يسجن شخص بسبب ميوله المثلية ،ليس فقط يعتبر ميتا إجتماعيا ،لكنهم
يفضلون أيضا عدم التحدث عما حدث لهم في بيئة مغلقة ومعزولة مثل
السجون.
هذه هي الشهادة األولى التي كنا قادرين على توثيقها بشأن األوضاع في
السجون .وسوف نمتنع عن مشاركة بعض التفاصيل مع الجمهور لحماية
خصوصية وسالمة الشاهد .ولن يتم مشاركة هذه المعلومات سوى مع
منظمات حقوق اإلنسان والمنظمات الحقوقية التي تعنى بشئون السجناء

.1

سجن الحراش:

نادر رجل يبلغ من العمر ثمانية وعشرين عاما  .أطلق سراحه من السجن في
سبتمبر عام  ،2016بعد أن أمضى حكما بالسجن لمدة عامين .ومن الجدير بالذكر
أن نادر كان قد حكم عليه في جريمة عامة ،وليس بتهمة المثلية الجنسية.
ومع ذلك فأن شكله األنثوي جعل من الصعب عليه إخفاء هويته عن السجناء
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اآلخرين .حكي نادر لنا عن الظروف التي عاش فيها لمدة عامين ،والتي هي
نفس الظروف التي يتعرض لها أشخاص آخرين في حاالت مماثلة.
عند الوصول إلي السجن:
في أول يوم لي في السجن ،كنت أفكر“ :حسنا ،أنا مثلي الجنس ،هل يجب
أن أبذل جهدا إلخفاء هذه الحقيقة في هذه البيئة؟” .لم أستغرق وقتا طويال
ليتم الرد علي سؤالي .لحظة دخولي مكتب المسجل ،عرف على الفور أنني
مثلي الجنس ،وحاول توجيه صفعة لي ولكنني أشحت بوجهي .إلتفت الى
زميله وقال“ :لدينا هنا واحد من هؤالء ،وأنه سوف يصبح حامال في أقل من
شهر .تسمرت في مكاني ،وأدركت على الفور أنني بحاجة لفعل أي شيء ممكن
لإلبتعاد عن االضواء.
خالل الفحص الطبي ،سأل الطبيب مباشرة عن توجي الجنسي ،فأنكرت أنني
مثلي الجنس .وبمجرد اإلنتهاء من الفحوصات اإللزامية ،تم نقلي إلى زنزانة
للقادمين الجدد .التي هي أساسا غرفة تسع لثمانين شخصا ،ولكنها كانت
تحوي ست وثالثين سريرا فقط .بعض السجناء كانوا ينامون في الفضاء بين
األسرة“ ،الوادي” كما أطلقوا عليه .ويطلق على الفضاء تحت السرير بطابقين
“درج” .هذا الفراغ المخصص للمثليين جنسيا ،أوهؤالء الذين يصنفونهم على
هذا النحو .حالما دخلت إلي الغرفة ،جاءني “ المعلم” والذي هوفي األساس
فتوة الزنزانة .كان شبه متأكدا أنني مثلي الجنس ،بدأ يمازحني ومن حوله
عصابته التي تتكون من بعض السجناء ،بدأ في الغناء وطلب منهم إحضاري.
كنت محظوظا ،حيث أن بعض األشخاص الذين أعتقلوا معي قبل كانوا أيضا
هناك في تلك الزنزانة ،فتدخلوا لحمايتي من “ المعلم” ،في وقت الحق،
أكتشفت نواياهم السيئة ،فقد فعلوا ذلك فحسب بقصد اإلستفادة من أجل
حمايتهم الحقا .بعد ذلك بيومين ،وقبل أن تتوفر لديهم فرصة للهجوم علي،
أنتقلت إلى زنزانة أخرى .الزنزانة التي يتم نقلك إليها تعتمد على عمرك ،وخطورة
الجريمة التي إرتكبتها ،وحالتك البدنية .السجناء الذين يسمونهم “الحلوين” أو“
أبناء أمهاتهم” يتم إرسالهم إلى الزنازين القريبة من حراس األمن.
ثم هناك غرف قذرة بدون أسرة ،للسجناء الذين يصنفون خطيرين ،خطيرين
ومعتادي إجرام أقل ما يمكن أن يقال عنهم .،في الزنازين هناك ما يسمونه
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“جروبي” (شلة) ،الذي هوفي األساس مجموعة من  5-3سجناء يتجولون معا،
يأكلون مع بعضهم ،ويقومون بالمراقبة وحماية بعضهم البعض .إذا لم
تتمكن من الحصول على “جروبي” لنفسك لتنضم إليهم فقد أنتهي أمرك.،
فسوف تكون الحلقة األضعف في الزنزانة ،وسوف تكون ضحية لفظائع ال
يمكن تصورها .يجب أن نضع في إعتبارنا أنه عندما تكون في السجن ،فإن أفضل
طريقة لقتل الوقت هي السخرية وإيذاء األضعف .أن البعض ال يستطيعون
تحمل ذلك فينتهي بهم المطاف لقتل أنفسهم.
كنت شاهدا شخصيا إلثنين من هذه الحوادث .في إحدي المرات ،كان هناك
رجال مرعوبا جدا من السجن فبدأ يتصرف بشكل إجتماعي للغاية ولطيف مع
الجميع .هذا أدى بالسجناء اآلخرين للسخرية منه ،ثم بدأوا يتلمسون طريقهم
لإلعتداء عليه .بعد فترة وجيزة ،أجبروه علي خلع مالبسه رغما عنه ،ومجموعات
من السجناء بدأت في تحريكه بالقوة البدنية ومحاكاة حركات جنسية سخيفة
وسحق خصيتيه ضد القضبان المعدنية .في إحدي األيام ،قاموا بتجريده من
مالبسه ،وإقتادوه إلى الحمام ووضعوا عصا داخل شرجه .أضطر الشاب لتحمل
هذا الوضع لمدة شهرين ولكنه في نهاية المطاف تسلق الجدار وقفز .مات في
سبتمبر أوأكتوبر2015. ،
في الزنزانة ،إذا أرتكب السجين خطأ إعطاء ميزة إلى سجين آخر،أوإذا كان يسمح
له أن يلمسه ،فقد أنتهي أمره .حيث أن من فعل ذلك سيكون لديه قصة جيدة
يرويها للسجناء اآلخرين للمفاخرة حول حقيقة أنه نجح في اإلعتداء عليه
جنسيا .سوف يذهب بقصته هذه إلي “ المعلم” للحصول علي رضائه  .في
بعض األحيان يرسل “ المعلم” رجاله ألغواء السجناء الجدد .في نهاية المطاف
سوف يستخدومن هذا كعذر إلنتهاكاتهم .في النهاية ،سوف ينتهي بك األمر
ألن تكون ضحية إغتصاب جماعي.
لم أكن ضحية اإلغتصاب الجماعي ،ولكن في أحد األيام ،في شهر أغسطس
عام  ،2015حين كنت أعمل في مكتب القائد ،كنت شاهدا على مشهد رهيب.
في الصباح ،أحضر الحراس سجين في حالة يرثى لها ،كانت الكدمات والدماء
تغطي جسمه كله .أخبرنا أنه تعرض لإلغتصاب الجماعي من قبل سبعة
وخمسين سجينا في زنزانته .تم إستدعاء حراس الزنزانة ،جنبا إلى جنب مع
“المعلم” (الذي كان في الواقع ،واحدا من المغتصبين) إلعطاء شهاداتهم.
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كان مهرجانا من السخرية ،حيث كان الجميع يضحكون بينما كان الضابط يقوم
بإستجواب الضحية عن “القضيب الذي كان أفضل وأيهم كان األكبر حجما” .بعد
ذلك ،إلتفت الضابط إلى “ المعلم” ليسأله عما إذا كان “الممارسة الجنسية جيدة،
بدأ السجين يصرخ ويبكي بعد تعرضه لإلذالل بواسطة النكات والضحك ،فقام
الضابط بتوبيخه وهدد بإعادته إلى نفس الزنزانة التي تعرض فيها لإلغتصاب.
ثم في مواجهة كل ذلك ،أصابت السجين حالة هستيريا ،فبدأ يضرب رأسه
بالحائط ،ففتح رأسه .إقتحمت المكتب رئيسة الفريق الطبي ،التي كانت في
مكتب مجاور،عندما سمعت صراخ الشاب ،فوجدته فاقدا الوعي،حيث تم نقله
على الفور إلى المستشفى .بعد فترة وجيزة من هذا الحادث ،بدأنا في تلقي
زيارات رصد خارجية بصورة منتظمة.
علي حد علمي ،فقد كنت محظوظا أن يكون لدي مجموعة من المهارات
المفيدة داخل السجن .هذا جنبني العديد من اإلعتداءات التي يتعرض لها
السجناء آخرين  .وهذا ما سمح لي أيضا بالتجول عند أداء واجباتي .في الواقع،
بدأت العمل في اليوم الثالث من دخولي السجن .كان هناك أحد الضباط
الذي كان مقتنعا بأنني مثلي الجنس يسبب لي مضايقة بإستمرار ،وقال لي
أنه متأكدا من أنني كنت أقوم بممارسات جنسية مع سجناء آخرين ،ووعدني
بأنني سوف ينتهي بي المطاف مع “األخوات” في “كابنوس” .حيث كان يشير
إلي زنزانات مثلي الجنس .حاولت أن أسأل من حولي عن ذلك ،قيل لي أن تلك
الزنزانات كانت محفوظة ألولئك الذين “ فرطوا في مؤخراتهم” ،والتي تعرف
أيضا ب “البضاعة” .في أحد األيام ،عند أداء بعض الواجبات ،مررت بتلك الزنزانات.
“كابانو” زنزانة بحجم ثالثة أمتار مربعة ،تحتوي علي  8-5السجناء .لديهم جدول
زمني للخروج يختلف عن بقية السجناء ،حيث يسمح لهم بالخروج فقط لمدة
نصف يوم كل يومين ،للحصول على قصة شعر أواإلستحمام .ودائما ما يكون
بصحبتهم أحد الضباط .كلما مر سجناء آخرين أمام زنزانتهم ،فإنهم يرمونهم
بالشتائم ،أوالفواكه المتعفنة .هؤالء النزالء هم في األساس المثليون
والمتحولون جنسيا ،يتم حبسهم معا ليكونوا بمثابة عرض مشاهدة ،للحراس
والسجناء على حد سواء .تقع “ كابنوس” في منطقة الحبس اإلنفرادي ،حيث
يسجن مرتكبي الجرائم الوحشية والخطرة .اإلجراءات األمنية هناك مشددة
جدا .يتعرض األضعف هناك لإلغتصاب واإلعتداءات األخرى.
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اإلبالغ عن االنتهاكات
إذا كنتم/ن ترغبون/ن في اإلبالغ عن حاالت اإلساءة والعنف التي تتعرضون/ن
لها أوشهدتهم/ن حدوثها وترغبون/ن في مشاركة هذه المعلومات معنا،،
فأننا ندعوكم/ن إلستخدام تطبيقنا الجديد ،العملي وسهل اإلستخدام .بهذه
الطريقة ،سوف تكونون/ن قادرين/ات على إخبارنا عن الحوادث التي ترغبون/ن
في مشاركتها معنا ،أوتبليغنا بها بأمان تام ومجهولية
إن تطوير هذا التطبيق لم يكن ليتحقق لوال الدعم السخي من شريكنا اإلقليمي
«المؤسسة العربية للحريات والمساواة».
البالغات التي ترسل لنا سوف تسمح لنا أن نكون أكثر اطالعا على الوضع،
وبالتالي وضع حلول لمواجهة أفضل لمثل هذه الحاالت من العنف .وفي بعض
الحاالت ،قد نكون قادرين على تقديم الدعم للضحايا أيضا.
يشمل هذا تطبيق جميع مناطق األراضي الجزائرية ،ويغطي أشكال عديدة
من اإلنتهاكات .ومع ذلك ،يمكنكم/ن أيضا إضافة المزيد من الحقول التي ال
تجدونها في التطبيق.
للوصول إلى التطبيق ،يرجى إستخدام الرابط التالي
https://transhomosdz.org/declarer-un-abus-form/
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شكر وعرفان
ان هذا العمل لم يكن ممكنا دون مساهمة ودعم األفراد والمنظمات
والمؤسسات الذين إستثمروا في نشر هذا التقرير.
أوال وقبل كل شيء ،أكبر إمتناننا يذهب إلى الضحايا الذين شاركونا تجاربهم/ن
المؤلمة ،وجلسوا بصبر خالل العديد من المقابالت التي كانت ضرورية لسرد
التفاصيل والحقائق .ونحن مدركون وممتنون للمجهود الذي تتطلبه ذلك
منهم ،ونحن نقدرونثمن مدخالتهم/ن والتي لم يكن أبدا من الممكن أن نخرج
هذا التقرير بدونها.
كما نود أن نعرب عن إمتناننا لشركائنا ،المؤسسة العربية للحريات والمساواة،
وخصوصا المدير التنفيذي للمؤسسة ،السيد جورج قزي ،لمساهمته القيمة في
تنفيذ هذا التقرير.
أيضا ،نود أيضا أن نشكر أعضاء “ترانس هوموز دي زي” الذين/الالئي أجروا/ين
المقابالت مع ضحايا اإلنتهاكات وقاموا بجمع البيانات الالزمة.
وأخيرا ،نود أن نشكر النشطاء/ات الذين/الالئى سوف يستخدمون/ن هذا التقرير،
والمساهمة في وضع حد لجميع أشكال التمييز والعنف ضد األقليات الجنسية
والجندرية في الجزائر.
زهير الجزائري

للتواصل معنا:
الموقع االلكترونيwww.transhomosdz.org :
الفيسبوكhttps://www.facebook.com/LGBTQIAlgerie/?fref=ts :
البريد االكترونيcontact@transhomosdz.org :
الهاتف0096181659059 :

