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مشهد لتونس. تعد حقوق المثليين والمثليات وذوي 
الميول الجنسية الثنائية والمتحولين جنسيًا ومزدوجي 

النوع من المحرمات في المجتمع التونسي، فهم 
يواجهون، بشكل يومي، التمييز والتحرش، والعنف، 

© CC  .من قبل عائالتهم والشرطة
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في 22 سبتمبر/أيلول 2015، صدر حكم بالسجن لمدة 
سنة على طالب من مدينة سوسة يبلغ من العمر 22 
عامًا وُيشار له باسم "مروان"*، وذلك بتهمة الضلوع 

في عالقات جنسية مثلية. 

وقد ُأجبر على الخضوع لفحص شرجي إلقامة "دليل" على ممارسة 
الجنس عبر الشرج. وأدت هذه القضية إلى انطالق حملة عامة لتأييده 

ولتسليط الضوء على حقوق المثليين والمثليات وذوي الميول الجنسية 
الثنائية والمتحولين جنسيًا ومزدوجي النوع، في سابقة لم تحدث من 

قبل في تونس.

فعلى مدار سنوات، كان النشطاء من المثليين والمثليات وذوي 
الميول الجنسية الثنائية والمتحولين جنسيًا ومزدوجي النوع يكافحون 

ضد التمييز ومن أجل إقرار حقوقهم من جانب المجتمع التونسي. 
وقد ُسلطت بعض األضواء على حقوق المثليين والمثليات وذوي 

الميول الجنسية الثنائية والمتحولين جنسيًا ومزدوجي النوع منذ 
ح سمير ديلو، وزير حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية، في  أن صرَّ
عام 2012 بأن "المثلية الجنسية ليست من حقوق اإلنسان" وأنها 

"انحراف" يحتاج إلى عالج طبي. وواصل النشطاء لفت أنظار الرأي 
العام إلى محنة المثليين والمثليات وذوي الميول الجنسية الثنائية 
والمتحولين جنسيًا ومزدوجي النوع. وفي مارس/آذار 2015، نظم 

بعض النشطاء، للمرة األولى في تونس، مسيرة الكبرياء في حرم 
جامعة تونس المنار في تونس العاصمة، وذلك في إطار المنتدى 

االجتماعي العالمي. كما ُنظمت بعض األنشطة الصغيرة في تونس 
العاصمة بمناسبة "اليوم العالمي لمناهضة ُرهاب المثلية"، في 17 

مايو/أيار 2015.

وبالرغم من هذه اإلنجازات، فال تزال العالقات الجنسية المثلية وحقوق 
المثليين والمثليات وذوي الميول الجنسية الثنائية والمتحولين جنسيًا 
ومزدوجي النوع من المحرمات، ومن األمور التي ال يقبلها المجتمع. 

وقد تعرض كثير من المثليين والمثليات وذوي الميول الجنسية الثنائية 
والمتحولين جنسيًا ومزدوجي النوع من الرفض والتمييز والمضايقات 

والعنف من جانب عائالتهم ومجتمعاتهم في مختلف مراحل حياتهم. وفي 
ح ممثل تونسي في مقابلة تليفزيونية  منتصف أبريل/نيسان 2016، صرَّ
بأن "المثلية الجنسية مرض". وبعد ذلك بوقت قصير، أخذ النشطاء من 

المثليين والمثليات وذوي الميول الجنسية الثنائية والمتحولين جنسيًا 
ومزدوجي النوع يتبادلون على مواقع التواصل االجتماعي صورًا لالفتات 
على بعض المتاجر وسيارات األجرة تحظر دخول المثليين والمثليات وذوي 

الميول الجنسية الثنائية والمتحولين جنسيًا ومزدوجي النوع.

م القانون التونسي العالقات الجنسية بالتراضي بين أفراد من  ويجرِّ
نفس الجنس. ويعيش المثليون والمثليات وذوو الميول الجنسية الثنائية 

والمتحولون جنسيًا ومزدوجو النوع في خوف دائم من القبض عليهم 
ومحاكمتهم. ويؤدي تأثير القانون إلى خلق مناخ مواٍت لجرائم الكراهية ضد 

المشتبه في ضلوعهم في عالقات جنسية مثلية، وذلك دون محاسبة 
ُتذكر للجناة. وكثيرًا ما تحجم الشرطة عن التحقيق في الجرائم التي ُترتكب 

بدافع العداء للمثليين والمتحولين جنسيًا، بل وتلجأ في المقابل إلى تهديد 
الضحايا بالمحاكمة بسبب ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية المفترضة. 

وال يجرؤ كثير من المثليين والمثليات وذوي الميول الجنسية الثنائية 
والمتحولين جنسيًا ومزدوجي النوع على إبالغ السلطات عن االنتهاكات 

واإلساءات التي يتعرضون لها.

ويعكس إحجام السلطات عن تغيير هذه القوانين مدى التمييز الراسخ 
من جانب الدولة ضد المثليين والمثليات وذوي الميول الجنسية الثنائية 

والمتحولين جنسيًا ومزدوجي النوع.

"كانت قضية مروان نقطة تحول، 
فنحن نتحدث اآلن عن مرحلة ما قبل 
مروان ومرحلة ما بعد مروان. كانت 

تلك هي المرة األولى التي نحصل 
فيها على هذا الدعم الجماهيري 

الكبير. لقد استغرق األمر وقتًا 
طوياًل، ولكن في نهاية المطاف 

أصبح الجميع يتحدثون عن القضية، 
حتى المنظمات الكبرى".

بدر بعبو، مؤسس ومدير "دمج، الجمعية التونسية للعدالة والمساواة" 
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"أين كرامتي كإنسان؟ إن فكري... مختلف في نظر ]الناس[. فبالنسبة 
لهم، ُتعد الجنسية المثلية خطيئة منافية للطبيعة. وأنا في نظرهم 

وحش يسير على األرض ومكاني هو جهنم. هذا ما أسمعه كل يوم، 
وخاصة من الشرطة التي ُتعتبر أصل المشكلة... إن حقوقي كمثلي 

مفتقدة في هذه الدولة الديمقراطية... أمامي خياران: فإما أن أعيش 
بشخصية زائفة، وإما أن أعيش كشخص مثلي في مواجهة القانون 

الذي يعاقبني كمجرم كلما سنحت الفرصة. وإذا ما فعلت أو قلت أي 
شيء ينم عن هويتي المثلية، فسوف أتعرض لمشاكل ويكون الحل 

هو أن أخضع لفحص شرجي يقرر مصيري".

سمير*، العمر 20 عامًا، متحدثًا لمنظمة العفو الدولية

مة  ُتعتبر العالقات الجنسية بالتراضي بين أفراد من الجنس نفسه ُمجرَّ
بموجب الفصل 230 من "المجلة الجزائية"، الذي يفرض عقوبة السجن 

ثالث سنوات باإلضافة إلى غرامة على مرتكب "اللواط أو المساحقة". كما 
م األفعال المخلة  ُيستخدم الفصل 226 مكرر من "المجلة الجزائية"، الذي يجرِّ
بالحياء واألفعال التي ُتعتبر اعتداًء على اآلداب العامة، ضد المتحولين جنسيًا 

واألشخاص غير المتوائمين من حيث هويتهم النوعية، حيث يفرض عليهم 
عقوبة الحبس لمدة أقصاها ستة أشهر.

وال ُيعرف مدى تطبيق الفصل 230 من "المجلة الجزائية". وتقول 
المنظمات المعنية بحقوق المثليين والمثليات وذوي الميول الجنسية 

الثنائية والمتحولين جنسيًا ومزدوجي النوع، إنه ُيلقى القبض في كل عام 
على عشرات، وأغلبهم من الرجال المثليين. وُيقبض على هؤالء األشخاص 

ألن مسلكهم أو مظهرهم أو تعبيراتهم تتفق مع بعض الصور النمطية 
عن المثليين والمثليات وذوي الميول الجنسية الثنائية والمتحولين جنسيًا 

ومزدوجي النوع، ونادرًا ما ُيقبض عليهم في "حالة تلبس". وللحصول على 
"دليل" بممارسة عالقة جنسية مثلية، عادًة ما يخضع المثليون عقب القبض 

عليهم لفحص شرجي من طرف خبراء الطب الشرعي، وذلك بموجب أمر 
من القاضي. وال يدري الكثيرون بأن من حقهم رفض هذا الفحص، ومن ثم 

ُيجبرون على الخضوع له.

وقد استدعت الشرطة القضائية مروان للتحقيق معه في مدينة حمام 
سوسة يوم 6 سبتمبر/أيلول 2015، فيما يتصل بقضية مقتل رجل. وقد 

استجوبه ضباط الشرطة عن عالقته الجنسية مع الرجل، وصفعوه وهددوه 
باالغتصاب وبتوجيه تهمة القتل العمد له إذا لم يعترف بأنه كان يمارس 

الجنس مع الضحية.

وفي 11 سبتمبر/أيلول 2015، وأثناء وجود مروان رهن االحتجاز السابق 
للمحاكمة، أمرت المحكمة بإخضاعه لفحص شرجي. وذكر محامي مروان أن 
موكله شعر بالخوف بسبب وجود ضباط الشرطة خارج غرفة الفحص، ومن 

ثم لم يعترض على الفحص الذي اعتبره مهينًا. وفي 22 سبتمبر/أيلول 
2015، خلصت المحكمة االبتدائية في سوسة إلى إدانته بتهمة "اللواط" 
استنادًا إلى االعتراف الذي ُأجبر على اإلدالء به، وكذلك إلى نتائج الفحص 
الشرجي. وقد ُحكم على مروان بالسجن لمدة سنة. وعقب صدور الحكم، 

نظم النشطاء التونسيون المدافعون عن حقوق المثليين والمثليات وذوي 
الميول الجنسية الثنائية والمتحولين جنسيًا ومزدوجي النوع حملًة من أجل 
اإلفراج عن مروان. واكتسبت الحملة تأييد بعض المنظمات الرئيسية التي 
تعارض إجراء الفحوص الشرجية باإلكراه. كما انضمت إلى الحملة منظمات 

من مختلف أنحاء العالم، ومن بينها منظمة العفو الدولية. وأدت هذه الحملة 
إلى اإلفراج عن مروان بكفالة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2015. وفي 
17 ديسمبر/كانون األول 2015، قضت محكمة االستئناف في سوسة 

بتخفيض الحكم الصادر ضد مروان إلى المدة التي أمضاها فعاًل في 
الحبس، باإلضافة إلى غرامة قدرها 300 دينار تونسي )حوالي 149 دوالرًا 

أمريكيًا(. وال يزال مروان في انتظار البت في الطعن الذي تقدم به في حكم 
اإلدانة أمام محكمة التعقيب.

وفي 2 ديسمبر/كانون األول 2015، ُقبض على ستة طالب في مدينة 
القيروان واُتهموا بالضلوع في عالقات جنسية مثلية. وقد تحدثت منظمة 

العفو الدولية مع أحد هؤالء الطالب، وُيشار له باسم أحمد*، فقال:

"أعيش بمفردي في إحدى دور الطلبة الخاصة في القيروان... وذات 
يوم، جاءت الشرطة للبحث عن شاب كان قد هرب من بيته... وكان أحد 

األشخاص قد أبلغ الشرطة أن الشاب يقيم مع صديق لنا، ولهذا جاء 
ثالثة ضباط لتفتيش الدار... أخذونا جميعًا، كما أخذوا جهازًا من أجهزة 

الحاسوب المحمول كان موجودًا في الدار، واقتادونا إلى مركز الشرطة. 
وعندما وجدوا على الحاسوب أفالم فيديو لعالقات جنسية "مثلية"، 

بدأوا يسألوننا عما إذا كنا مثليين. أنكرنا ذلك، ولكنهم راحوا ينهالون 
علينًا ضربًا وهددونا وأجبرونا على التوقيع على إفادات. وفي اليوم 
التالي، أخذونا إلجراء فحوص شرجية. رفضت مرتين، وقال الطبيب 

إنه يتعين عليَّ أن أوقع على ورقة تفيد بأنني رفضت الفحص. وفي 
كل مرة، كان ضباط الشرطة يمزقون إفادتي ويضربونني ويقولون: 

"يجب عليك أن توافق على إجراء الفحص، وإال فسوف نقول إنك من 
المثليين ولهذا ترفض إجراء الفحص".

وفي نهاية المطاف، ُأجبر الستة جميعهم على الخضوع للفحص. وفي 10 
ديسمبر/كانون األول 2015، ُحكم عليهم بالسجن ثالث سنوات، باإلضافة 

ترى منظمة العفو الدولية أن الفحوص الشرجية باإلكراه ُتعتبر شكاًل 
من أشكال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة عندما تتم 

بشكل غير طوعي وتنطوي على إيالج، كما هو الحال في تونس. وترى 
المنظمة أنه ال يوجد أساس علمي لمثل هذه الفحوص، وأنها تمثل 
مخالفًة ألخالقيات مهنة الطب المنصوص عليها في "إعالن جنيف" 

الصادر عن "الجمعية الطبية العالمية"، و"مبادئ آداب مهنة الطب 
المتصلة بدور الموظفين الصحيين، والسيما األطباء، في حماية 

المسجونين والمحتجزين من التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة" الصادرة عن األمم المتحدة.

التجريم في القانون
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إلى منعهم من اإلقامة في مدينة القيروان لمدة خمس سنوات بعد انقضاء 
مدة عقوبتهم واإلفراج عنهم، وهي عقوبة ال ُيعرف أنها اسُتخدمت من قبل 

بالنسبة لمثل هذه التهم. وقد وصفت جماعات حقوق اإلنسان التونسية 
الحكم بأنه "يعود إلى القرون الوسطى"، ونشطت في حملة من أجل 

اإلفراج عن أولئك الشبان. وقد ُأفرج عن الستة بكفالة، في 7 يناير/كانون 
الثاني 2016. ولدى نظر االستئناف، في 3 مارس/آذار 2016، ُخفض الحكم 
إلى الحبس لمدة شهر، وهي مدة أمضوها بالفعل في الحبس، باإلضافة 

إلى غرامة قدرها 400 دينار تونسي )حوالي 198 دوالرًا أمريكيًا(. ولم يتمكن 
هؤالء الشبان من مواصلة دراستهم عقب اإلفراج عنهم، واضُطر بعضهم 

إلى مغادرة بيوتهم بعد أن رفضتهم عائالتهم.

وبعد أسابيع قالئل، وتحديدًا في 24 مارس/آذار 2016، ُألقي القبض مرة 
أخرى على ثالثة من هؤالء الطالب، مع خمسة رجال آخرين، في تونس 

العاصمة، واُتهموا بممارسة "اللواط" وبتعاطي مادة القنب الهندي المخدرة. 
وكان اثنان من الطالب من مجموعة القيروان قد استأجرا منزاًل باسميهما. 

وقد ُوجهت إليهما تهمة إضافية وهي "إعداد محل للدعارة". وقد رفض جميع 
هؤالء األشخاص الخضوع للفحوص الشرجية. ونظرًا لعدم وجود أية اعترافات 

أو "أدلة"، قضت المحكمة االبتدائية في تونس العاصمة، يوم 6 إبريل/
نيسان 2016، بإسقاط التهم المتعلقة بالدعارة و"اللواط". واليزال الطالب 

الثالثة رهن االحتجاز بتهمة تعاطي مادة القنب الهندي المخدرة.

يكفل الدستور التونسي، الذي اعُتمد عام 2014، الحق 
في الحياة الخاصة وفي حرية التعبير والفكر والرأي. كما 

ينص الدستور على المساواة وعدم التمييز بين الرجل 
والمرأة. وُيعد تجريم العالقات الجنسية بالتراضي بين 

بالغين من الجنس نفسه أمرًا مخالفًا للدستور التونسي، 
كما إنه ينطوي على التمييز ويتناقض مع التزامات 

تونس الدولية في مجال حقوق اإلنسان بموجب مواثيق 
عديدة. وُيعتبر سجن أي شخص بسبب ميوله الجنسية أو 
هويته الجنسانية الفعلية أو المفترضة، أو بسبب التعبير 
عنها، أو بسبب أية عالقات جنسية مثلية تتم بين بالغين 

بالتراضي وبمنأى عن األنظار، بمثابة انتهاك جسيم 
لحقوق اإلنسان. وقد أكدت "اللجنة المعنية بحقوق 

اإلنسان" التابعة لألمم المتحدة )وهي هيئة من خبراء 
دوليين تتولى تفسير "العهد الدولي الخاص بالحقوق 

المدنية والسياسية" وتراقب مدى االلتزام به( أن الدول، 
بما في ذلك تونس، ُملزمٌة بحظر التمييز استنادًا إلى 

الميول الجنسية والهوية الجنسانية، كما إنها ُملزمٌة 
باحترام حرية التعبير، وعدم التدخل التعسفي في الحق 

في الخصوصية، وحرية الضمير.

نشطاء من المثليين والمثليات وذوي الميول الجنسية 
الثنائية والمتحولين جنسيًا ومزدوجي النوع يشاركون في 

مسيرة "المنتدى االجتماعي العالمي"، تونس 2015.
© Grassroots Global Justice Alliance

Tunisia_Campaign_Digest_ar.indd   5 16/05/2016   09:57



"لسُت وحشًا": التمييز وعداء المثليين من جانب الدولة في تونس6

الفتة تحظر المثليين 
والمثليات وذوي الميول 

الجنسية الثنائية والمتحولين 
جنسيًا ومزدوجي النوع من 

 التسوق في المحل، 
© Private .2016 تونس

شاب، يبلغ من العمر 19 
عامًا، بعد تعرضه للضرب 

على رقبته على يد عمه ألنه 
مثلي، إبريل/نيسان 2016.

© Mawjoudin
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التمييز – نضال يومي

"يقولون أنت حر، ولكن هذا ليس صحيحًا. فأنا ال أستطيع أن أذهب 
. أريد أن أكون حرًا في أن  إلى أي مكان بدون أن أجد الناس يحدقون فيَّ
أتصرف كما أشاء. ال أريد أن أكون ذلياًل وُمهانًا على الدوام، أو أن ُأمنع 

من دخول بعض المقاهي أو المحالت. إن أقل ما يفعله ]الناس[ هو أن 
يسخروا مني، فحتى أفراد الشرطة يجبرونني على الوقوف ساعة أو 

ساعتين ويسخرون مني".

فراس*، العمر 20 عامًا، متحدثًا إلى منظمة العفو الدولية

ُتعد مضايقة المثليين والمثليات وذوي الميول الجنسية الثنائية والمتحولين 
جنسيًا ومزدوجي النوع أمرًا متواترًا في تونس، حتى أن الكثيرين يقولون إنه 

من المستحيل عليهم أن يعيشوا حياًة طبيعية. ويوضح مهدي*، البالغ من 
العمر 30 عامًا، ذلك الوضع بقوله:

"أواجه كثيرًا من اإلساءات كل يوم. فأنا ال أستطيع أن أذهب إلى 
ام العام، ألن الرجال اآلخرين يسخرون مني. وال أستطيع أن أسير  الحمَّ
أمام أي مدرسة، ألن األوالد المراهقين سوف يبدأون بالتحرش بي. 

أما أبناء وبنات أخوتي فدائمًا ما يسألهم األطفال اآلخرون: "لماذا يبدو 
عمكم بهذا الشكل؟" وفي المكاتب والمدارس وفي كل مكان، أجد 

الناس ينظرون لي باشمئزاز".

وكثيرًا ما تبدأ وصمة العار في المنزل. فقد قال فراس* إنه اضُطر إلى ترك 
منزل أسرته. وهو يصف نفسه بأنه متأنث وذو شعر طويل، ويقول إنه ال 

يحظى باالحترام بسبب مظهره. وقبل ثالث سنوات، وكان ال يزال يعيش مع 
أسرته، قام شقيقه بقص شعره أثناء نومه وبحرق ساقه.

وكان فراس يشعر أثناء وجوده في المدرسة بأنه ليس أمامه خيار سوى 
الرحيل، ويوضح ذلك بقوله: "كان التالميذ اآلخرون يسخرون مني دائمًا، 

ويوجهون لي الشتائم، وأحيانًا يقذفونني بالبيض أيضًا. لم يعد بوسعي 
أن أتحمل المزيد، ولهذا تركت المدرسة. كانت أمي تريد فعاًل أن أعود إلى 

المدرسة، ولكني لم أستطع- فالناس لم يسمحوا لي بأن أواصل دراستي".

ويقول سمير*، البالغ من العمر 20 عامًا، إن صوته العالي الرنان كان يسبب 
له المشاكل دائمًا. فقد كانت أسرته تقول له إنه مريض عقليًا، وهو األمر 
الذي جعله يشعر بالنقص وبأنه غير ذي قيمة. وفي المدرسة، ُقدم سمير 

إلى مجلس تأديب، ألن المدرسين اعتقدوا أنه يتعمد تغيير صوته. كما 
تعرض سمير لتحرش جنسي من أحد المدرسين، حيث حاول أن يجبره على 

ممارسة الجنس معه. وفي نهاية المطاف، ترك سمير المدرسة، وتخلى عن 
حلمه في دراسة الفنون الجميلة، واتجه بداًل من ذلك إلى التدريب المهني 

والتزيين. ونظرًا لعدم حصول سمير على أي دعم من أسرته أو مجتمعه منذ 

أن كان عمره 15 عامًا، فقد شعر بأنه ليس أمامه أي خيار سوى بيع الخدمات 
الجنسية للرجال.

ووصف شكري*، البالغ من العمر 26 عامًا، كيف حال التمييز دون حصوله 
على وظيفة، فقال:

"كنُت أعمل في محل مالبس لمدة ثالث سنوات. وقد اكتشف رئيسي 
في العمل أنني مثلي، ففصلني. كان قد رآني ذات مرة مع صديقي 

الفرنسي، وسألني عما إذا كنُت مثليًا، فأخبرته بأنني كذلك. وعندئذ 
طردني. لم يسبق أن اشتكى أحد مني في العمل. لقد جعل من 

المستحيل عليَّ أن أجد وظيفة جديدة. فقد بدأ يخبر اآلخرين ]من مالك 
المحال[ أنني مثلي. ال أفهم لماذا يهتم الناس بذلك، فهذه حياتي 

الخاصة. لم يكن واضحًا ألي شخص في العمل أنني مثلي، فأنا أرتدي 
مالبس عادية. حاولت أن أجد عماًل من خالل بعض األصدقاء. وذهبت 

إلى ثالثة أو أربعة محال مختلفة، ولكنهم رفضوا توظيفي. وفي مرحلة 
ما، فكرت في االنتحار. وقد حاول كثير من أصدقائي االنتحار بسبب 

التمييز ضد المثليين".

ويشير بعض المثليين والمثليات وذوي الميول الجنسية الثنائية والمتحولين 
جنسيًا ومزدوجي النوع إلى تعرضهم لمستويات عالية من االعتداءات 

البدنية، وتعرضهم في بعض الحاالت للعنف الجنسي. وذكر بعض الضحايا 
الذين أجرت منظمة العفو الدولية مقابالت معهم إنهم كانوا يتعرضون 

العتداءات في الشوارع، وفي بيوتهم، وفي أماكن عملهم، وأحيانًا ما كانوا 
يتعرضون العتداءات متكررة على أيدي األفراد نفسهم. وقال الضحايا إنهم 

كانوا يتعرضون للضرب مرارًا بأدوات، وكذلك للركل واللكم. وفي بعض 
الحاالت كانوا يتعرضون لمحاوالت خنق ولحرقهم بلفافات التبغ. وذكر بعض 

المثليين والمثليات المجاهرين بهويتهم الجنسية أنهم يتعرضون على 
الدوام لشتائم ومضايقات، وأنهم تلقوا تهديدات بالقتل واإليذاء بشكل 

شخصي أو من خالل مواقع التواصل االجتماعي.

وتقول سميرة*، البالغة من العمر 17 عامًا، إنها تتعرض للتحرش الجنسي 
في الشارع بشكل منتظم، وعندما تكون بصحبة صديقتها ذات الشعر 
القصير، فإن الرجال يوجهون لهما الشتائم ويعرضون عليهما ممارسة 
الجنس معهما. وفي ديسمبر/كانون األول 2015، حاول رجل اغتصاب 

سميرة. وقد أوضحت ما حدث آنذاك قائلًة:

"كنُت في إحدى الحدائق مع صديقتي نتبادل الُقبالت. جاء رجل غريب 
والتقط صورًة لنا، وهدد بفضحنا ما لم نفعل ما يقوله. طلب من 

صديقتي أن تنصرف وحاول إجباري على ممارسة الجنس معه. رفضت 
صديقتي أن تتركني، وفي النهاية تمكنا من الفرار".
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التمييز الراسخ من 
جانب الدولة

"عرف ]ضباط الشرطة[ أنني مثلي من 
مظهري وسلوكي، فبدأوا يسخرون 
مني. نعتوني بلفظ "حصان" ]أي 

شاذ[. نحن نعيش في مجتمع متحيز 
جنسيًا. فإذا لم تكن مثل اآلخرين، فهذا 
يعني أنك ضعيف. ولهذا يجب أن نبدو 

أقوياء على الدوام".
مهدي*، العمر 30 عامًا، من تونس العاصمة، متحدثًا إلى منظمة العفو الدولية

ُتعد المضايقات على أيدي الشرطة من األمور اليومية المعتادة بالنسبة 
لكثير من المثليين والمثليات وذوي الميول الجنسية الثنائية والمتحولين 
جنسيًا ومزدوجي النوع في تونس. فقد قال أولئك الذين أجرت منظمة 

العفو الدولية مقابالت معهم إن ضباط الشرطة كثيرًا ما يستوقفونهم في 
الشارع بسبب مظهرهم أو مسلكهم، ويقومون باستجوابهم ويوجهون لهم 

الشتائم وعبارات الترهيب.

وال تتوفر لدى المثليين والمثليات وذوي الميول الجنسية الثنائية والمتحولين 
جنسيًا ومزدوجي النوع ثقة ُتذكر في أن الشرطة سوف تساعدهم أو تحمي 

حقوقهم. وفي كثير من األحيان، يستغل أفراد الشرطة خوف المثليين 
والمثليات وذوي الميول الجنسية الثنائية والمتحولين جنسيًا ومزدوجي النوع من 
افتضاح أمرهم ووصمة العار التي تلحق بهم، فيقومون بابتزازهم أو الحصول 
على رشوة منهم، أو حتى إيذائهم جنسيًا. وهذا يعني أن المثليين والمثليات 

وذوي الميول الجنسية الثنائية والمتحولين جنسيًا ومزدوجي النوع كثيرًا ما 
يشعرون بالخوف من اإلبالغ عن اإلساءات واالنتهاكات التي يتعرضون لها على 
أيدي أفراد الشرطة أو غيرهم، ألنهم يخشون من محاكمتهم بتهمة "اللواط" أو 

"المساحقة" بمجرد اكتشاف ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية.

وقد تبادلت جمعية "شمس"، المعنية بحقوق المثليين والمثليات وذوي 
الميول الجنسية الثنائية والمتحولين جنسيًا ومزدوجي النوع، مع منظمة 
العفو الدولية شهادة فراس، البالغ من العمر 20 عامًا، والذي قال إن أحد 
ضباط الشرطة اعتدى عليه بالضرب واغتصبه يوم 18 يناير/كانون الثاني 
2016. وكان فراس يحاول الحصول على سيارة أجرة في الشارع، عندما 

توقف أمامه ضابط شرطة يستقل سيارته وطلب منه بطاقة هويته. وراح 
الضابط يستجوب فراس لمدة نصف ساعة، ثم أجبره لى ركوب السيارة، 

وانطلق بها إلى منطقة معزولة، واستمر في ضرب فراس، واغتصبه، ثم 
ألقاه في المكان نفسه الذي أخذه منه. وقد اتصل فراس بجمعية "شمس"، 

وجاء بعض النشطاء ووجدوه ملقى في الشارع وقد تعرض لضرب مبرح، 
ومالبسه ممزقه وملطخة بالدماء. وكان فراس يشعر بالخوف الشديد من 

تقديم شكوى عن اإليذاء الذي تعرض له.

كما روى سمير* )انظر ما سبق( أنه تعرض لالغتصاب على أيدي ضابط 
شرطة في مدينة منوبة عندما كان عمره 16 عامًا. فبينما كان سمير يسير 

متجهًا إلى منزله، استوقفه ضابط شرطة يستقل دراجة بخارية، وطلب منه 
بطاقة هويته، ثم اقتاده إلى منزله حيث اغتصبه. وأضاف سمير قائاًل: 
"فعل كل ما أراده معي. كان عمري 16 عامًا فقط، ولم يكن بوسعي أن 

أتقدم بشكوى عما حدث. فلمن يمكن أن أشكو بخصوص شيء كهذا؟ كنُت 
خائفًا أن أصبح أنا المتهم إذا ما أخضعوني لفحص شرجي".

وتبين شهادات جمعتها منظمة العفو الدولية أن منازل المثليين والمثليات 
وذوي الميول الجنسية الثنائية والمتحولين جنسيًا ومزدوجي النوع تتعرض 
للتفتيش من جانب الشرطة، وعادة ما يتم ذلك عقب بالغات من الجيران أو 

أصحاب البيوت.

ففي يوليو/تموز 2014، تعرض سمير العتداء بدني وتحرش جنسي من 
جانب بعض ضباط الشرطة داخل شقة صديقه الليبي. وعندما سمع الضباط 
صوته العالي الرنان، نعتوه بأنه "ميبون" )وهو لفظ تحقير يعني "مثلي"(، 

وسخروا منه مرارًا، وحاولوا إجباره على ممارسة الجنس معهم. ووصف 
سمير ما حدث قائاًل:

"كنُت طوال الوقت جاثيًا على ركبتي وقد ُكبلت يداي باألصفاد خلف 
ظهري ووجهي للحائط. أخذوا يرطمون رأسي في الحائط ويقولون 

"لقد فعلَت أشياء مخزية". كان وجهي يميل إلى الُزرقة من أثر الضرب. 
حاول ضباط الشرطة إجباري على االعتراف بأنني مثلي، ولكني رفضت. 
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صفعني أحدهم وطلب مني ممارسة الجنس... هددوني بتجريدي من 
مالبسي وإجباري على ممارسة الجنس مع صديقي. وفي النهاية، 

أرغموا صديقي على أن يدفع لهم رشوة واقتادوني إلى المنزل. وكانوا 
يوجهون لي الشتائم والتهديدات طوال الوقت. أخذوا رقم هاتفي، 
وظل أحد الضباط يتصل بي هاتفيًا، فاضُطررت إلى تغيير رقمي". 

وأشار بعض المثليين والمثليات وذوي الميول الجنسية الثنائية والمتحولين 
جنسيًا ومزدوجي النوع إلى تعرضهم للتحرش واإليذاء الجنسي في السجون 

ومراكز االحتجاز.

ففي سن التاسعة عشرة، احُتجز سمير لمدة يومين في مركز احتجاز بوشوشة 
في تونس العاصمة بسبب نزاع عائلي. وقد وصف تحرش الحراس به لياًل 
بقوله: "كانوا يسخرون على الدوام من صوتي. وكانوا يحضرون الماطراك 

]الهراوة[ الخاص بهم ويلوحون بها في إشارات ذات دالالت إيحائية، أو يطلبون 
مني أن أقدم لهم خدمات جنسية... وكانوا يطلبون مني أن أذهب معهم". 

كما تحدث الطالب الستة الذين ُقبض عليهم في القيروان )انظر ما سبق( 
عن أشكال من اإلساءات والمضايقات على أيدي حراس السجن والسجناء 

اآلخرين. فقد قال أحمد:

"كان الحراس يخرجوننا من زنزانتنا ويجبروننا على أن نرقص لهم، 
وينهالون علينا بالضرب إذا رفضنا. وفي كل يوم، من الساعة الثانية 

عشرة إلى الساعة الثانية بعد الظهر، كانوا يكبلون أيدينا بالقيود ويجبروننا 
على الوقوف في الخارج ووجوهنا إلى الحائط. وكلما مر أحد الحراس، 

يضربنا على مؤخراتنا. وفي داخل الزنزانة، كان السجناء اآلخرون يجبروننا 
على الرقص لهم، ولم يكونوا يعطوننا الكمية نفسها من الطعام. ولم 

يتحسن الوضع إال بعدما أصبحت قضيتنا معروفة للرأي العام".

جدارية تسلط الضوء على 
الفصل 230 من المجلة 
الجزائية التونسية الذي 
يقضي بالسجن مدة تصل 
إلى ثالث سنوات لممارسة 
العالقات الجنسية بين 
البالغين من نفس الجنس.
 © Mawjoudin
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مظاهرة للمثليين والمثليات 
وذوي الميول الجنسية 
الثنائية والمتحولين جنسيًا 
ومزدوجي النوع لرفع 
مستوى الوعي بقضيتهم. 
تونس 2015.
© Mawjoudin
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مضايقة النشطاء

بالرغم من موجة الجمعيات والمنظمات الجديدة، التي 
ُأنشئت في أعقاب انتفاضة عام 2011 التي أنهت الحكم 

القمعي للرئيس السابق زين العابدين بن علي، فال توجد 
في تونس سوى أربع جمعيات مسجلة للمثليين والمثليات 

وذوي الميول الجنسية الثنائية والمتحولين جنسيًا ومزدوجي 
النوع، باإلضافة إلى جمعية للمثليات وذوات الميول 

الجنسية الثنائية والمتحوالت جنسيًا. 

وقد تعرض أعضاء هذه الجمعيات منذ بداية عملها للمضايقة والتهديد 
والترهيب من أشخاص مجهولين في مرات عديدة. ونظرًا لعدم توفر حماية 
من السلطات، فقد اضُطر كثيرون على مر السنين لالختباء أو مغادرة البالد.

وُتعد " دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة" أول جمعية للمثليين 
والمثليات وذوي الميول الجنسية الثنائية والمتحولين جنسيًا ومزدوجي النوع 

يتم تسجيلها بعد االنتفاضة. وكانت الجمعية قد حاولت دون جدوى التقدم 
للتسجيل في ظل حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في نهاية عام 

2009 وبداية عام 2010. وفي ذلك الوقت، رفضت السلطات مجرد قبول 
طلب التسجيل، وُهدد األعضاء المؤسسون بالسجن. وفي نهاية المطاف، 

ُسجلت الجمعية بعد انتفاضة عام 2011، حيث قدمت نفسها باعتبارها جمعية 
معنية بحقوق األقليات.

وعندما دعت جمعية "شمس" علنًا إلى إلغاء تجريم العالقات الجنسية بين 
أفراد من الجنس نفسه، عقب حصولها على التسجيل الرسمي في مايو/أيار 
2015، تعرضت لحملة إعالمية مناهضة، وتعرض بعض أعضائها لتهديدات. 
فقد طالب مفتي الجمهورية بأن تسحب الحكومة تسجيل جمعية "شمس"، 

وقال إن الجمعية منافية للقيم اإلسالمية ومبادئ المجتمع التونسي. 
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015، طالب كاتب عام الحكومة بحظر جمعية 

"شمس". وفي يناير/كانون الثاني 2016، تلقت جمعية "شمس" إشعارًا 
من المحكمة االبتدائية في تونس العاصمة يفيد بأنه صدر حكم بوقف 

أنشطة الجمعية لمدة 30 يومًا، بناء على شكوى من المكلف العام بنزاعات 
الدولة. وجاء في الشكوى أن الجمعية انحرفت عن أغراضها المعلنة عندما 

ح بعض أعضائها علنًا بأنها تهدف إلى الدفاع عن "المثليين". وفي  صرَّ
أعقاب انقضاء مدة وقف نشاط الجمعية، كان بوسع المحكمة أن تصدر حكمًا 
بحلها. إال إن جمعية "شمس" تقدمت باستئناف للحكم وربحت القضية في 

فبراير/شباط 2016.

وفي ديسمبر/كانون األول 2015، ُوضعت قطعة قماش ملطخة بالدم 
في منزل هادي الساحلي، وهو أحد أعضاء جمعية "شمس". كما تلقى 

معلومات من وزارة الداخلية بأنه قد يكون مستهدفًا من مقاتلين مسلحين. 
ولما كان هادي الساحلي يعرف أن الحكومة لن تكون قادرة على توفير 

الحماية الالزمة له، فقد فر من البالد وطلب اللجوء في الخارج.

قت منظمة العفو الدولية حاالت مضايقات لنشطاء يعملون على  كما وثَّ
زيادة الوعي بُسبل منع اإلصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة )اإليدز( 

وغيره من أنواع العدوى التي تنتقل باالتصال الجنسي.

ومن هؤالء النشطاء علي*، البالغ من العمر 52 عامًا، والذي يعمل متطوعًا 
مع إحدى الجمعيات المعنية بمنع اإلصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة. 

وفي سياق عمله، يقوم علي بتوزيع العوازل الذكرية والمراهم المخففة 
لالحتكاك على الشبان العاملين في مجال الجنس، وهو أمر غير قانوني 

بموجب القانون التونسي. ويقول علي إن الشرطة عادًة ما تستوقفه 
وتسأله عن العوازل الذكرية التي يحملها وعن سبب تواجده في مناطق يتردد 

عليها العاملون في مجال الجنس.

وتعكس مضايقة النشطاء مواقف السلطات تجاه حقوق المثليين والمثليات 
وذوي الميول الجنسية الثنائية والمتحولين جنسيًا ومزدوجي النوع. ففي 28 

ح وزير العدل آنذاك،  سبتمبر/أيلول 2015، وفي أعقاب قضية مروان، صرَّ
محمد صالح بن عيسى، أن الفصل 230 من "المجلة الجزائية" يمثل انتهاكًا 

للحريات والخيارات الشخصية، بما في ذلك الحريات والخيارات في مجال 
الميول الجنسية، كما ينتهك الحق في الحياة الخاصة، وهي حريات وحقوق 

يكفلها الدستور الجديد الذي ُأقر في يناير/كانون الثاني 2014. كما قال 
محمد صالح بن عيسى إنه ينبغي إلغاء الفصل 230 من "المجلة الجزائية"، 

وحث المجتمع المدني على العمل من أجل تحقيق هذه الغاية. ولم 
تمض سوى أيام قالئل حتى ندد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي 

بتصريحات الوزير، وقال إنه ال توجد خطط لتعديل القانون.
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 منظمة العفو الدولية 
 حركة عالمية تضم أكثر من

 7 ماليين شخص يناضلون 
 من أجل عالم يتمتع فيه جميع 

الناس بحقوق اإلنسان.

وتتمثل رؤيتنا في تمتع كل 
شخص بجميع حقوق اإلنسان 

المكرسة في اإلعالن العالمي 
لحقوق اإلنسان وغيره من المعايير 

الدولية لحقوق اإلنسان. 

ومنظمتنا مستقلة عن أية حكومة 
أو إيديولوجية سياسية أو مصلحة 

اقتصادية أو دين – ومصدر تمويلها 
الرئيسي هو مساهمات عضويتها 

وما تتلقاه من هبات عامة. 

"ماهي الجريمة التي ارتكبتها بوجودي مع رجل أحبه ويحبني بدوره؟ 
أنا ال أفهم... أريد أن يكون بوسعي أن أعيش الحياة التي أتمناها 

في تونس. أريد أن أعيش بحريتي. ال أريد أن ُأجبر على مغادرة 
وطني لكي أكون نفسي".

فادي*، العمر 22 عامًا، مدينة صفاقس

 طاِلب السلطات التونسية بالوفاء بتعهداتها بضمان المساواة 
وعدم التمييز

طاِلب مجلس نواب الشعب )البرلمان( بإلغاء الفصل 230 من 
"المجلة الجزائية"، الذي ينطوي على التمييز ضد المثليين والمثليات 

وذوي الميول الجنسية الثنائية والمتحولين جنسيًا ومزدوجي النوع، 
كما يمثل انتهاكًا لحقوقهم اإلنسانية. وُيعد الفصل 230 مخالفًا 

للدستور التونسي.

 

االعتداء ثم االتهام بتهمة "اللواط" #تونس: بادروا بإلغاء #الفصل_230 
من "المجلة الجزائية" 

العالقات الجنسية بين أفراد من الجنس نفسه ليست جريمة. بادروا بإلغاء 
#الفصل_230 من "المجلة الجزائية"

#الدستور_التونسي يتعهد بضمان عدم التمييز. دللوا على ذلك، وبادروا 
بإلغاء #الفصل_230 من "المجلة الجزائية"

في #تونس يتعرض المثليون والمثليات وذوو الميول الجنسية الثنائية 
والمتحولون جنسيًا ومزدوجو النوع لالغتصاب ثم ُيقال لهم إنهم 

مسؤولون عن الجريمة التي وقعت عليهم. بادروا بإلغاء #الفصل_230

بادر بالتحرك اآلن!
التعبير علنًا عن إدانة جميع أشكال العنف الجنسي والعنف بسبب   •

نوع الجنس ضد المثليين والمثليات وذوي الميول الجنسية الثنائية 
والمتحولين جنسيًا ومزدوجي النوع، سواء ارُتكبت على أيدي فاعلين 

تابعين للدولة أو غير تابعين، في نطاق المنزل أو المجتمع أو في 
المجال العام.

اإلفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن كل من اعُتقل بسبب ميوله   •
الجنسية أو هويته الجنسانية الفعلية أو المفترضة.

م العالقات  إلغاء الفصل 230 من "المجلة الجزائية"، الذي يجرِّ  •
الجنسية بالتراضي بين أفراد من الجنس نفسه.

الكف فورًا عن استخدام الفحوص الشرجية باإلكراه ضد من ُيتهمون   •
بإقامة عالقات جنسية مثلية كوسيلة للحصول على "دليل" على 

ممارسة الجنس عبر الشرج.

ضمان أن تتعامل السلطات بجدية مع جرائم كراهية المثليين   •
والمتحولين جنسيًا، وضمان إجراء تحقيقات مستقلة على وجه 

السرعة في هذه الشكاوى دون تمييز.

 معالي السيد الحبيب الصيد 
 رئيس الحكومة
 ساحة الحكومة
 القصبة 1008 

تونس، الجمهورية التونسية

prm@ministeres.tn :البريد اإللكتروني

Peter Benenson House,  
1 Easton Street, London, WC1X 

0DW, United Kingdom

 منظمة العفو الدولية 
 األمانة الدولية

contactus@amnesty.org :إيميل 
  هاتف: 44-20-74135500+
فاكس: 44-20-79561157+

www.amnesty.org

نشطاء يرفعون علم قوس قزح في 
العاصمة تونس. يعيش الكثير في خوف من 
اكتشاف أنهم من المثليين والمثليات وذوي 
الميول الجنسية الثنائية والمتحولين جنسيًا 

ومزدوجي النوع، ووصمهم أو تعرضهم 
 © Mawjoudin .للمحاكمة

ابعث بمناشدة إلى البرلمان التونسي
:@ARPtn عبر موقع "تويتر" على العنوان

ُيرجى كتابة مناشدات إلى السلطات 
التونسية تحثها على ما يلي:

ُترسل المناشدات إلى السفارة التونسية 
في بلدك أو إلى:

 * ُغيرت جميع أسماء األفراد 
حرصًا على سالمة أصحابها

رقم الوثيقة: MDE 30/3903/2016, Arabic، مايو/أيار 2016
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