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الجمعيات الناشطة يف مجال حقوق املثليات واملثليني
ومزدوجي امليل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية
واملتحولني جنسيا ()LGBTQI++
الجيل الجديد من الفاعلني يف حركة حقوق االنسان
تندرج هذه الدراسة حول الجمعيات الناشطة يف مجال حقوق املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس
ومغايري الهوية الجنسانية واملتحولني جنسيا  LGBTQI++يف تونس خالل الفرتة املمتدة بني  2011و ،2017
ضمن إطار أوسع يتناول قضية الحريات الفردية والحق يف االختالف وما يفرتضه من حقوق يف التنظم
والتعبري .وقد مثلت ثورة  2011منعطفا حاسام يف هذا الخصوص حيث مكن مناخ االنتقال الدميقراطي من
تنامي دور املجتمع املدين بوصفه قوة اقرتاح وضغط يف عملية صياغة النصوص القانونية ووضع السياسات
العامة ،هذا باإلضافة اىل اسهامه يف توجيه النقاش املجتمعي وتشكيل الرأي العام ال سيام يف مجال الدفاع عن
الحقوق والحريات وتعزيزها.
ولنئ قطعت منظومة حقوق االنسان عرب التاريخ مسرية طويلة وصعبة حتى تتشكل يف بعدها الكوين والشامل
واملرتابط ،فان الحريات الفردية ،وخصوصا تلك املتعلقة بالجسد والفكر ،ال تزال محل احرتاز ورفض باسم
الخصوصية الحضارية وهو ما ميثل يف حقيقة األمر رجع صدى ملنظومة فكرية وعقائدية موغلة يف القدم ال
تعرتف بالفرد وبحقوقه .فمثال يدين الفقه االسالمي املثلية الجنسية ،يف حني أنه وفقا للبحوث اإلسالمية ،مل
يكن النص القرآين رصيحا يف هذا الخصوص فهو ال يتضمن أي عقوبة للمثلية الجنسية عىل الرغم من ادانته
لها فاألحكام الرشعية املتعلقة بالعقوبات يف هذا املجال متت صياغتها يف القرون الوسطى .وليس هناك شك
يف أن املثلية هي جزء من إرث الحضارة العربية اإلسالمية ،فهي مل تستورد من الغرب وليست مسقطة عىل
مجتمعاتنا ولكنها متثل الجانب املسكوت عنه يف هذا االرث الحضاري حيث تم العمل عىل امتداد قرون عىل
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طمس الشواهد التاريخية واألدبية والشعرية والفنية التي تتعرض اىل ظاهرة املثلية الجنسية.
ابتداء من  2011بدأت منظامت مدافعة عن حقوق  LGBTQI++بالظهور للعلن يف تونس مستفيدة من
مناخ الحرية ،حيث تأسست الجمعيات موضوع هذه الدراسة وهي دمج ( )2011و»مبادرة موجودين من
أجل املساواة ( )2014و»شمس»( )2015و»شوف» ( )2016هذا باالضافة اىل «كلمتي»( ) 2011وهي ليست
جمعية بل إئتــالف لناشــطني يدافــع عــن حقــوق . LGBTQI++
عىل الرغم من أهمية هذه التطورات فان السياق االنتقايل ال يخلو من تهديدات بالنسبة للحريات الفردية
اذ ال تزال العالقات الجنسية املثلية بني راشدين بالرتايض جرمية تستوجب السجن ملدة تصل اىل  3سنوات
بناء عىل الفصل  230من املجلة الجزائية .باالضافة اىل املالحقة القضائية ،وما يتبعها من فحص قرسي للرشج
الثبات املامرسة الجنسية ،فان املثلية الجنسية ال تزال سببا للوصم والتهميش االجتامعي والتمييز والعنف اذ
يغلب عىل املجتمع التونيس الصبغة املحافظة وتجذر رهاب املثلية .وقد ازدادت املخاوف خالل السنوات
القليلة املاضية من أن تكتسب األحزاب اإلسالمية واألحزاب املحافظة املعادية للمثلية نفوذا أكرب يف املجتمع
والحياة العامة .باإلضافة إىل ذلك ،فإن التغطية اإلعالمية للقضايا املتعلقة باملثلية الجنسية ،تتميز عموما بعدم
حرفيتها وانعدام موضوعيتها حيث يغلب عليها أسلوب اإلثارة والوصم و التحريض .وايزاء هذا الوضع يعترب
النضال من أجل الدفاع وحامية حقوق  LGBTQI++نشاطا محفوفا باملخاطر والتهديدات وهو دال عىل
درجة نضج النشطاء وشجاعتهم.
ومتثل هذه الدراسة فرصة لتشخيص واقع النشاط الجمعيايت يف هذا املجال باالعتامد عىل منهج التحليل
النوعي وما يفرتضه من فحص وتقييم خصائص هذه الجمعيات والعراقيل التي تعرتضها عىل مستوى استدامتها
وتأثريها .وتهدف هذه الدراسة اىل االسهام يف إلقاء الضوء عىل هذا الجيل الجديد من الفاعلني يف حركة حقوق
االنسان والوقوف عىل مدى قدرتهم عىل فتح اآلفاق من أجل تغيري االطر القانونية وتطوير البنى الفكرية حتى
يتم قبول ثقافة االختالف وحرمة الحياة الخاصة.
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 .1الدفاع عن حقوق  LGBTQI++و مأزق االطار القانوني

تتميز املنظومة القانونية التونسية يف مجال ضامن حقوق  LGBTQI++وضامن حقوق الدفاع عن هذه
الفئة من املجتمع بتناقضها وتضارب أحكامها اذ تتعايش صلب نفس املنظومة قواعد قانونية مقيدة للحقوق
والحريات -ال تزال نافذة  -مع قواعد قانونية ضامنة للحقوق والحريات.
يقر الدستور التونيس الجديد الصادر يف  27جانفي  2014بشكل رصيح « بالحريات الفردية » كمفهوم
دستوري صلب الفصل  21و مبنظومة حقوق االنسان يف بعدها الكوين و الشامل ومبدنية الدولة هذا باالضافة
اىل ضامنه لحرية تأسيس الجمعيات (الفصل  )34واقراره جملة من الحريات الفرديّة مثل الحق يف الحياة
الخاصة و ُحرمة املسكن (الفصل  )24وحظر التعذيب املعنوي واملادي واعتباره جرمية ال تسقط بالتقادم
(الفصل  .)23كام تضمن دستور  2014فصال جامعا ملختلف الحدود والضوابط عىل مامرسة الحريات (الفصل
 .)49وتتمثل هذه القيود يف عدم امكانية الحد من الحقوق و الحريات و مامرستها إال مبقتىض «قانون» اضافة
اىل مبدأي الرضورة والتناسب مع التنصيص عىل عدم امكانية الرتاجع عن الحقوق املكفولة دستوريا.
وتعترب املالحقات القضائية للعالقات الجنسية الخاصة التي تتم بني بالغني بالرتايض انتهاكا للحقوق املتعلقة
بالخصوصية وعدم التمييز التي تكفلها مواثيق حقوق االنسان التي صادقت عليها تونس مثل العهد الدويل
الخاص بالحقوق املدنية والسياسية واتفاقية سيداو وامليثاق االفريقي لحقوق االنسان .وقد أكدت لجنة
حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة ،ومهمتها مراقبة التزام الدول بالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية
محمي من التمييز مبوجب أحكام العهد .ويحظى
والسياسية ،يف مناسبات متعددة أن التوجه الجنيس وضع
ّ
املدافعون عن حقوق االنسان  LGBTQI++بحامية خاصة مبقتىض االعالنات الدولية .
نصا
أما بالنسبة للحق يف التنظم ،يعترب املرسوم عدد  88املؤرخ يف  24سبتمرب  2011املتعلق بتنظيم الجمعيات ّ
تح ّرريّا تب ّنى رغم النقائص الواردة فيه أه ّم املعايري الدولية يف مجال تأسيس وتسيري ومتويل منظامت املجتمع
املدين وكان له األثر اإليجايب عىل تع ّدد التصاريح املتعلقة بتكوين جمعيات جديدة ومن بينها جمعيات
موجودين ،شمس وشوف .ويتميّز املرسوم عدد  88بتبسيط إجراءات تأسيس الجمعيات وذلك بإلغاء نظام
الرتخيص املسبق وتعويضه بنظام الترصيح أو اإلعالم وإلغاء االختصاص التقديري لوزير الداخلية.
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وينص الفصل  3من املرسوم عىل رضورة احرتام الجمعيات يف نظامها األسايس ويف نشاطها ومتويلها مبادئ
دولة القانون وال ّدميقراطية والتعددية والشفافية واملساواة وحقوق اإلنسان كام ضبطت باالتفاقيات الدولية
املصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية .ويحجر الفصل  4من نفس املرسوم عىل الجمعية أن تعتمد
يف نظامها األسايس أو يف بياناتها أو يف برامجها أو يف نشاطها الدعوة إىل العنف والكراهيّة والتعصب والتمييز
عىل أسس دين ّية أو جنسية أو جهويّة .وتخضع الجمعيات إىل رقابة الحقة متارس عىل الجمعيات املك ّونة قانونا
وتنطبق عىل أنشطتها الفعلية .وتقوم الرقابة عىل مبدأ التد ّرج من الرقابة اإلدارية الدنيا بالتنبيه عىل الجمعية
وحل الجمعية بطلب من
من طرف الكاتب العام للحكومة ثم الرقابة القضائية بتسليط عقوبة تعليق النشاط ّ
الكاتب العام للحكومة أو م ّمن له مصلحة من طرف املحاكم املختصة ولكن دون أن تنال العقوبات أشخاص
املسريين ومؤسيس الجمعية الذين يبقون خاضعني لقواعد القانون املدين والجزايئ يف صورة ارتكابهم ملخالفات.
كل اإلجراءات التعسفية التي متارسها السلطة العموم ّية
كام يتمتع أعضاء الجمعية بالحامية القانونية ضد ّ
عليهم نتيجة ملامرستهم الحقوق التي يضمنها املرسوم للمنخرطني وللناشطني يف الجمعية.
من جهة أخرى يجرم القانون التونيس العالقات الجنسية بني أشخاص من نفس الجنس عىل أساس املادة 230
من املجلة الجزائية التي تقر عقوبة بالسجن مدة ثالثة أعوام ل»مرتكب اللواط أو املساحقة «هذا بالضافة
اىل التبعات العدلية التي تطال  LGBTQI++عىل أساس املادتان  226و  226مكررا من نفس املجلة .كام
يتم اخضاع املعتقلني لفحوص رشجية من قبل مختصني يف الطب الرشعي بهدف الحصول عىل «دليل» عىل
سلوكهم الجنيس .وقد متت احالة العديد من الشبان عىل القضاء عىل اساس الفصل  230من املجلة الجزائية
ومن بني القضايا التي شهدت تجند نشطاء  LGBTQI++إلدانة التتبعات القضائية واملطالبة بإلغاء هذا
الفصل باإلضافة اىل توفري محامي نذكر قضية مروان التي ترجع وقائعها اىل سبتمرب  2015حيث قضت
املحكمة االبتدائية بسوسة بسجنه ملدة سنة بتهمة اللواط ،بعد اخضاعه اىل فحص رشجي .وقضية طلبة
القريوان ،والذين احيلوا بتهمة اللواط ،وتم إخضاعهم أيضا للفحص الرشجي .وقد قضت املحكمة االبتدائية
بالقريوان يف  10ديسمرب 2015بسجنهم ملدة  3سنوات وأمرت بإبعادهم عن القريوان لـ  3سنوات إضافية .وقد
خففت محكمة االستئناف بسوسة العقوبات الصادرة يف القضيتني – إىل شهرين يف القضية األوىل وشهر واحد
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يف الثانية .كام حوكم يف  2017شابان يف سوسة من أجل نفس التهمة وتم الحكم عليهام ب 8أشهر سجنا عىل
الرغم من ان الفحص الرشجي مل يثبت املامرسة املثلية.
تُعترب الفحوص الرشجية القرسية التي تقع تحت إرشاف الدولة انتهاكًا ألخالقيات مهنة الطب كام انه ليس
لها قيمة طبية أو علمية لتأكيد حصول عالقة جنسية بالرتايض من عدمه .إضافة إىل ذلك ،تعترب هذه الفحوص
شكال من أشكال التعذيب واملعاملة القاسية واملهينة والالإنسانية ،وهي محظورة مبوجب « اتفاقية مناهضة
التعذيب » و« العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية » و « امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان
والشعوب ».
 .2الدفاع عن حقوق  : LGBTQI++من الظل إىل العلن

لنئ تأسست الجمعيات املدافعة عن حقوق  LGBTQI++يف سياق االنتقال الدميقراطي الذي عاشته تونس
انطالقا من  14جانفي  ،2011فان وجود نشطاء يف هذا املجال ليس باألمر املستحدث اذ تشكلت خالل العقود
املاضية مجموعات كانت تنشط من أجل الدفاع عن حقوق  LGBTQI++ولكن كان ذلك تحت مظلة
الجمعيات التي تنشط من أجل مقاومة األمراض املنقولة جنسيا و التي تعتمد مقاربة تقوم عىل االحاطة
أساسا بالفئات الهشة والتي من بينها األشخاص  .LGBTQI++وقد مكن التحرك تحت غطاء الصحة العامة
من اختبار العمل امليداين وتعزيز الوعي تدريجيا برضورة التنظم يف اطار خاص بقضية  .LGBTQI++كام
كانت جمعية النساء الدميقراطيات منذ اواسط التسعينات رائدة يف مجال منارصة الحق يف حرية االختيار فيام
يتعلق بالحياة الجنسية ورضورة الغاء الفصل  230من املجلة الجزائية وقد مثلت اطارا لعمل النشطاء حول
هذه املواضيع.
وقد مثّل الواب منذ سنوات بالنسبة اىل املجتمع املثيل فضاء للتالقي وتبادل الدعم و املساعدة والتحادث
حيث كان التخفي رضوريا لغايات حامئية.
منذ  2011شهدت تونس تأسيس عدد من الجمعيات الناشطة يف مجال حقوق  LGBTQI++مستغلة بذلك
الفرص التي أتاحها مناخ االنتقال الدميقراطي وهي :
7

الجيل الجديد من الفاعلني يف حركة حقوق االنسان

دمــج الجمعيــة التونســية للعدالــة واملســاواة ( : )2011هــي منظمــة تهــدف الــى حاميـة وتعزيـز
حقـوق االنسان بالنسبة لل  LGBTQI++فــى تونــس.
مبـادرة موجوديـن للمسـاواة ( )2014وهـى جمعيـة تناضـل مـن اجـل املسـاواة ودعـم حقـوق
LGBTQI++
شــمس ( )2015جمعيــة تعمــل مــن اجــل الغــاء تجريــم املثليــة الجنســية فــي تونــس ,وتعمــل
مــن اجــل مكافحــة رهــاب املثليــة وبــدء مناقشــة موضــوع املثلية الجنسية يف املجتمع
شـوف ( )2016منظمـة نسـوية تدافـع عـن الحقـوق الجسـدية و الجنسـية للنسـاء  LGBTQI++وتعمـل
الجمعية علـى تعزيـز قـدارت النسـاء املنتميـات الـى االقليات الجنسـية ونرش القبول باالختالف فيام يتعلق
بالخيارات الجنسية للنساء باالعتامد عىل الثقافة والفن.
كلمتــي ( )2011هــو إئتــالف لناشــطني تونســيني يعمــل علــى تعزيــز قيــم التســامح ,و يدافــع عــن
حقــوق  LGBTQI++ولكنه انصهر ضمن الجمعيات الناشطة يف مجال حقوق  LGBTQI++وأساسا يف
جمعية موجودين منذ .2016
باستثناء جمعية شمس التي أعلنت رصاحة عن دفاعها عن االقليات الجنسية  ،فان جمعيات دمج وموجودين
وشوف أقرت يف أنظمتها االساسية أهدافا عامة تتعلق بالدفاع عن حقوق االنسان والحريات ونبذ التمييز
بجميع اشكاله وذلك حتى ال تواجه بالرفض من قبل السلطات.
ولنئ اختلفت مواقف الجمعيات حول السياسة االتصالية التي يجب اعتامدها لحشد التأييد واملنارصة فان كل
الجمعيات تأسست عىل خلفية واحدة وهي مساعدة األشخاص الذين يعانون من الوصم والتمييز والعنف
بسبب خياراتهم الجنسية وادانة املحاكامت التي تستهدفهم والعمل عىل تغيري النصوص القانونية التي تجرم
املثلية والغاء الفحص الرشجي وبناء ثقافة مجتمعية جديدة تقوم عىل الحق يف االختالف و حرمة الحياة
الخاصة.
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ترتكز كل الجمعيات املدافعة عن حقوق  LGBTQI++يف تونس العاصمة حيث توجد مقراتها ويرجع سبب
عدم فتحها ملقرات يف الجهات اساسا اىل اشكال السالمة حيث تتفاقم املخاطر يف النطاق املحيل .ولكن مكن
اعتامدها يف جزء من نشاطها عىل العامل االفرتايض من تعويض هذه املركزية هذا باإلضافة اىل تعويضه للغياب
يف وسائل االعالم التقليدية والتعامل الرهايب العام تجاه هذا املوضوع.
وتوجه هذه الجمعيات اليافعة مجهوداتها اىل احكام هيكلتها الداخلية وتكوين مناضليها وتعزيز قدراتهم
ومهاراتهم يف مجاالت التواصل وتقنيات املرافعة واالصغاء وحقوق االنسان والتخطيط وقواعد السالمة والدفاع
الذايت .كمـا تقـدم هذه الجمعيات الدعـم النفسـي واملساعدة القانونـية لفائدة األشخاص LGBTQI++
باإلضافة اىل انخراطها يف حمالت للمنارصة والتوعية من أجل حامية وتعزيز حقوق هذه الفئة.
وتجدر االشارة اىل ان هذه الجمعيات قد كونت االئتالف التونيس لحقوق  LGBTQI++سنة  2016وقد قام
هذا االئتالف بصياغة أول تقرير بديل عن أوضاع هذه الفئة يف تونس  ،رفعه يوم  22سبتمرب  2016إىل مجلس
حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة مبناسبة االستعراض الدوري الشامل الخاص بتونس وتم فيه تسليط الضوء
عىل االنتهاكات التي يتعرض لها  LGBTQI++يف تونس ،وطالب بإصالحات قانونية ملنع التمييز ضدهم
وحامية حقوقهم االقتصادية واالجتامعية وحق التمتع مبواطنة كاملة .كام طالب االئتالف بإلغاء الفصل 230
من املجلة الجزائية ،والذي يجرم املثلية وذلك بسبب مخالفته الدستور الجديد الصادر يف  2014وتعهدات
تونس الدولية كام طالبت املنظامت مبنع مامرسة الفحص الرشجي إلثبات املامرسات املثلية ،وهو إجراء دأبت
عليه األجهزة األمنية ضد املوقوفني .كام تقوم هذه الجمعيات باحياء اليوم العاملي ملناهضة رهاب املثلية
الجنسية الذي يوافق يوم  17ماي وذلك بالرشاكة مع الجمعيات الناشطة يف مجال حقوق االنسان.
تحافظ الجمعيات الناشطة يف مجال حقوق  LGBTQI++عىل رشاكات وتعاون مع جمعيات حقوق اإلنسان
واملنظامت غري الحكومية األخرى يف داخل تونس وخارجها .ولذلك فقد اخرتنا أن نضيف إىل مجال دراستنا
تحليل هذه الروابط التي تدمج ضمن أهدافها تعزيز حقوق  .LGBTQI++وقد تم تكريس هذه الصالت
من خالل إنشاء االئتالف املدين للحريات الفردية يف جانفي  ، 2016وقد دمج االئتالف املدين قضية حقوق
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الجيل الجديد من الفاعلني يف حركة حقوق االنسان

 LGBTQI++يف اسرتاتيجية عمله منذ تأسيسه .ويضم هذا املنتدى أكرث من  34جمعية مشاركة ،مبا يف ذلك
االربع جمعيات التي تنشط يف مجال حقوق  LGBTQI++كام يشمل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق
االنسان والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وجمعيات النساء الدميقراطيات وجمعية الحق يف
االختالف ،وجمعية بيتي...
ميثل الدفاع عن حقوق  LGBTQI++امتحانا للفهم السائد للدين واألخالق إزاء الحقوق والحريات الفردية
واختبارا حقيقيا للمنظومة القانونية التونسية التي ال تزال تتسم بتناقضاتها يف مجال الحريات الفردية .ومن
املنتظر أن يلعب املجتمع املدين يف معركة ارساء دولة القانون دورا أساسيا ولكن ذلك يتطلب تعزيز التنسيق
بني الجمعيات الناشطة يف هذا املجال وستحدد التطورات القادمة عىل الصعيدين الترشيعي والقضايئ ما إذا
كانت تونس ستحرتم دستورها والتزامها باملعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان أم ستخرقه وتبطل أهم مواده يف
كل مرة يتعارض فيه الفهم السائد للدين واألخالق مع الحقوق والحريات الفردية املضمونة مبقتىض دستور
 2014واملعاهدات الدولية لحقوق االنسان التي صادقت عليها تونس .كام تواجه الجمعيات الناشطة يف مجال
الدفاع عن حقوق االنسان تحديا اخر يتمثل يف احداث تغيريات هيكلية يف الثقافة املجتمعية وذلك بجعل
املجتمع أكرث وعيا بتنوعه وأكرث قدرة عىل قبول للتعددية و قبول األشخاص املختلفني ،سواء عىل اساس ميولهم
الجنيس وهويتهم الجندرية أو انتامئهم العرقي أو لونهم او معتقداتهم وافكارهم.
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