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               يواجــه األشــخاص المنتميــن لمجتمــع الميــم.ع فــي مصــر عبــًا ثقيــل كل عــام عندمــا يأتــي 
ــد مــن  ــة فــي البــاد. وكل عــام يتســأل العدي ــم ألداء الخدمــة العســكرية االجباري الوقــت للتقدي
أعضــاء مجتمــع الميــم.ع اذا كان هنــاك طريقــة تجبنهــن هــذا العــب الثقيــل. وقــد نــص القانــون 
العســكري المصــري علــي عــدة شــروط للحصــول علــى اعفــاء مــن أداء الخدمــة العســكرية. ومــن 
جانــب اهتمانــا بتبســيط القوانيــن ألعضــاء مجتمــع الميــم.ع قمنــا بالعمــل علــي هــذه الدراســة 
لتكــون كدليــل يســاعد هــؤالء مــن يجــب عليهــم التقديــم ألداء الخدمــة العســكرية ســنويا. وقــد 
عملــت هــذه الدراســة علــى تحليــل القوانيــن واللوائــح الموجــودة التــي تســمح بالحصــول علــى 
اعفــاء مــن أداء الخدمــة، كمــا قمنــا أيضــا بتجميــع شــهادات مــن افــراد مــروا بالتجربــة وحصلــوا 
علــى االعفــاء.  نحــن نعلــم فــي مركــز القاهــرة 52 ان التقديــم للخدمــة عســكرية هــي تجربــة 
ــارب  ــن تج ــتقبل ع ــي المس ــخاص ف ــارب األش ــف تج ــن ان تختل ــخص ويمك ــكل ش ــد ل ــة وفري خاص
األشــخاص فــي المســتقبل وبنــاء عليــه ان ذلــك الدليــل مجــرد محاولــة لســد الثغــرة المعرفيــة 
حــول ذلــك الموضــوع ونشــجع كل المقدميــن/ات علــى التقديــم للقــوات المســلحة علــى التعلــم 

مــن تجــارب مــن ســبقوهم ونقــل المعرفــة لمــن قــد يتبعهــم.

تنويــه: تتعامــل اللوائــح والقوانيــن العســكرية المصريــة مــع بعــض الهويــات الجنســية والجندرية 
ــذا  ــي ه ــام عل ــرض تم ــرة 52 نعت ــز القاه ــي مرك ــن ف ــية. ونح ــراض نفس ــا ام ــاس انه ــى أس عل
التصنيــف الــذي ال ينتمــي الــي العصــر الحديــث ولكــن ســوف نســتعرض هــذه اللوائــح كمــا هــي 

وذلــك لشــرحها ألعضــاء مجتمــع الميــم.ع.

شــروط يخــص  فيمــا  ودليــل   دراســة 
 الحصــول علــي االعفــاء مــن الخدمــة
العســكرية ألعضــاء مجتمــع الميــم.ع
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ــي  ــرة ف ــاري ألول م ــد االجب ــر التجني ــت مص عرف
ــس  ــي مؤس ــد عل ــم محم ــت حك ــام 1823 تح الع
مصــر الحديثــة. وقــد تــم االعتمــاد علــى التجنيــد 
األكبــر  القــوة  لتكويــن  ذلــك  منــذ  االجبــاري 
ــم  ــون رق ــم القان ــري1.  ينظ ــش المص ــي الجي ف
127 للعــام 1980 وتعدياتــه التجنيــد االجبــاري. 
والتجنيــد فــي مصــر اجبــاري فقــط علــى كل مــن 
ــمل كل  ــوالدة ويش ــد ال ــر« عن ــجيله »ذك ــم تس ت
مــن بلــغ 18 الــي 30. المــدة االصليــة للخدمــة 
نــص  وقــد  ســنوات  ثــاث  هــي  العســكرية 
القانــون علــى عــدد مــن التخفيضــات فــي المــدة 

ــي2 :  ــو التال ــى النح عل

عام واحد لكل من:

• أصحاب المؤهات العليا 
• حفظــة القــران الكريــم بــدون موهــل ويتــم 
تقديــم التمــاس خــال اول ثــاث شــهور مــن 

الخدمــة لعمــل اختبــار حفــظ.
إحــدى  فــي  دراســيين  عاميــن  قضــي  مــن   •
ــدم  ــرط ع ــا بش ــم تركه ــكرية ث ــدارس العس الم

أخاقيــة. ألســباب  فصلهــم 
• أمناء القران الكريم المعينون باألزهر. 

عام ونصف لكل من:

• تخرج بمؤهات اعلي من المتوسط

عامان لكل من:

• تخرج بمؤهات متوسطة 

عامان ونصف او ثالث أعوام:

• ألصحــاب المهــن الحــرة والحــرف وكل مــن لــم 
يحصــل علــى تعليــم رســمي.

لمحة 
سريعة 

عن 
التجنيد 

العســكري
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وال تشــمل المــدد المذكــورة هنــا مــدة مركــز التدريــب مــا قبــل الترحيــل الــي القــوة األساســية3. 
ــاب  ــبة ألصح ــًا. وبالنس ــتون يوم ــي س ــون ال ــت ثاث ــا بين ــادة م ــب ع ــز التدري ــدة مرك ــون م وتك
المؤهــات العليــا فيمكــن تجنيدهــم أيضــا كضابــط احتيــاط وتكــون مــدة الخدمــة ثــاث ســنوات 
ــاط وعامــان ونصــف فــي  ــاط االحتي ــة الضب ــي: ســتة أشــهر فــي كلي مقســمة علــى النحــو التال
ــن  ــراوح م ــدة تت ــتدعاء لم ــوة االس ــى ق ــده عل ــم تجني ــن ت ــع كل م ــم وض ــية.  ويت ــوة األساس الق

عشــرة لخمســة عشــر ســنة4. 

ويكــون التقديــم علــى التجنيــد علــى مراحــل تحــدد بنــاء علــى تواريــخ الميــاد ويتــم التقديــم مــن 
ــى البطاقــة، يمكنــك  ــوان المــدون عل ــك مــن خــال العن ــع لهــا وذل ــد التاب خــال منطقــة التجني
االطــاع علــى مناطــق التجنيــد مــن هنــا. ويتــم تجهيــز العديــد مــن األوراق لتقديمهــا كشــهادة 
ميــاد وبيــان فصيلــة دم وشــهادة الســتة جنــد وصــورة مــن المؤهــل وصــور شــخصية ويمكنــك 

االطــاع علــى الرابــط التالــي لمعرفــة جميــع األوراق والخطــوات الخاصــة بالتجنيــد. 

ب . اإلعفاءات التي قد تفيد أعضاء مجتمع الميم.ع:

نــص القانــون علــى العديــد مــن األســباب التــي تســمح لألشــخاص علــى الحصــول على االعفــاء من 
أداء الخدمــة العســكرية. ســوف نركــز هنــا علــي االعفــاء التــي تخــص أعضــاء مجتمــع الميــم.ع 

والمتعايشــين/ات بفيــروس نقــص المناعــة البشــري5. 

ــية  ــة الجنس ــي المثلي ــلحة ال ــوات المس ــر الق ــون تنظ ــا للقان ــي ووفق ــي نفس ــاء طب أواًل: اعف
ــات  ــت االضطراب ــدرج تح ــية تن ــراض نفس ــا ام ــاس انه ــى أس ــي عل ــور الجنس والعب

الشديد بالشخصية6. 

ثانيــًا: األمــراض الوبائيــة الخطيــرة وينــدرج تحــت ذلــك فيــروس نقــس المناعــة البشــري ووفقــًا 
للمــادة 12 مــن القانــون »علــى مديــري المستشــفيات الحكوميــة والخاصــة إبــاغ إدارة التجنيــد 
والتعبئــة بأســماء المصابيــن بمــرض فقــد المناعــة )اإليــدز( أو الجــذام والــدرن وغيرهــا مــن 
ــر الصحــة، والذيــن هــم فــي ســن التجنيــد ممــن  األمــراض الوبائيــة الخطيــرة التــي يحددهــا وزي
يتــرددون علــى هــذه المستشــفيات للعــاج أو ممــن يتــم حجزهــم بهــا للكشــف عليهــم لتقريــر 

ــة.«  ــكرية اإللزامي ــة العس ــم للخدم ــدى لياقته م

جـ . األوراق المطلوبة للحصول على االعفاء: 

تختلــف التجربــة مــن شــخص ألخــر فــي كيفيــة الحصــول علــى االعفــاء بالشــروط المســبق ذكرهــا 
ولكــن يمكــن وفقــا للمقابــات التــي قمنــا بهــا واللوائــح المتاحــة، يمكــن شــرح طريقــة الحصــول 

علــى االعفــاء بالنحــو التالــي:

أواًل: اعفاء ألسباب نفسية: 

للعابرات: يتم تجهز كل األوراق األساسية للتقديم التي ذكرناها سابقا واضافة: 

https://www.youm7.com/story/2014/12/8/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/1982857
https://www.mod.gov.eg/ModWebSite/NewsDetailsAr.aspx?id=42055
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ــر طبــي نفســي )يفضــل ان يكــون صــادر مــن جهــة حكوميــة ولكــن جهــة خاصــة يصلــح  1. تقري
ايضــُا(.

2. تحاليل دم.

3. تحليل هرموني شامل.

4. أي أوراق طبيــة اخــري قــد تفيــد فــي اإلجــراءات كشــهادة عمــل عمليــات طبيــة فيمــا يخــص 
العبــور الجنــدري.

ملحوظــة: صــرح لنــا بعــض العابــرات ان ســرعة وســهولة الحصــول علــى االعفــاء وتخطــي 
الكشــف الطبــي يتوقــف أيضــا علــى المظهــر الخارجــي والــي أي مــدي كــن متعايشــات، 

راجــع الشــهادات ادنــاه.  

للمثلييــن جنســيا: تكــون األمــور أكثــر تعقيــدا للمثليــن فــي بعــض األمــور منهــا الحصــول علــى 
ــر وســوف نقــوم شــرح  ــدون تقري ــد ب ــر طبــي نفســي. يمكــن الذهــاب الــي منطقــة التجني تقري

كيفيــة الحصــول علــى االعفــاء الحقــا فــي قســم اإلجــراءات.

ــا  ــي ذكرناه ــم الت ــية للتقدي ــز كل األوراق األساس ــم تجه ــرة: يت ــة الخطي ــراض الوبائي ــًا: األم ثاني
ــة: ــابقا واضاف س

1. شهادة طبية صادرة من جهة حكومية تفيد اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري.

2.تحاليل دم.

مــع  المتعايشــين  ُيعفــى 
فيــروس نقــص المناعــة من 

ــكرية ــة العس الخدم
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يتــم  األساســي  الطبــي  •الكشــف 
الــي  تقــدم  مــن  كل  علــى  اجــراءه 
ــر،  ــة، نظ ــف باطن ــمل كش ــد ويش التجني
واخــري. اإلجــراءات الخاصــة بالكشــف 

التجنيــد:  منطقــة  فــي  الطبــي 

1. يتــم اســتام اســتمارات طبيــة ومائهــا 
ــد. بمعرفــة الشــخص المتقــدم للتجني

2. يمــر الشــخص بمراحــل الكشــف الطبــي 
المختلفــة.

المصابيــن/ات  لألشــخاص  بالنســبة   .3
بفيــروس نقــص المناعــة البشــري يتــم 
تقديــم مــا يثبــت ذلــك عنــد المــرور بعيــادة 

التحاليــل الطبيــة.

4. بالنســبة للمثليــن يتــم الخضــوع لــكل 
الكشــوفات البــد ان تقــوم بتقديــم التماس 
أو طلــب للتحويــل لجنــة طبيــة نفســية 
)فــي بعــض األحيــان يســال عــن الســبب 
وأحيانــا يتــم التحويــل بــدون استفســار عــن 

ــباب(. أس

ــا  ــن أحيان ــمح له ــرات يس ــبة للعاب 5. بالنس
األساســي  الطبــي  الكشــف  بتجنــب 
والحصــول علــى تحويــل طبــي نفســي 
مباشــرة. يتوقــف ذلــك علــى متعايشــة 

الخارجــي. والمظهــر  العابــرة 

إجراءات 
الحصول على 

االعفاء الطبي
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•إذا كان ال يوجــد فــي منطقــة التجنيــد هيئــة طبيــة نفســية او وبائيــة يتــم تحويــل 
المتقــدم/ة الــي منطقــة التجنيــد الرئيســية:

1. يتم إعطاء المتقدم/ة موعد للذهاب الي منطقة التجنيد الرئيسية في حلمية الزيتون. 

2. يتم تقسيم المتقدمين/ات الي فئات فيما يخص سبب اإلحالة الطبي.

3. يتم الكشف على المتقدم/ة من قبل هيئة طبية.

• يتــم تحويــل الشــخص بعــد ذلــك الــي مستشــفيي القبــة العســكري للقيــام بالمزيــد مــن 
ــي  ــكرية ال ــة العس ــن المنطق ــرة م ــل مباش ــم التحوي ــان يت ــض األحي ــي بع ــارات )ف االختب

مستشــفيي القبــة العســكري بــدون الذهــاب الــي منطقــة التجنيــد الرئيســية(: 

1. بالنســبة للعابــرات والمثليــن يتــم اخضاعهــن الــي كشــف طبــي مكثــف وينقســم الــي مرحلتيــن 
كشــف طبــي مبــدئ مــن قبــل طبيــب/ة واحــد او اثنيــن ثــم لجنــة طبيــة نفســية مكونــة مــن 5-4 
افــراد. الهــدف مــن تلــك اللجــان ليــس معالجــة الشــخص بــل التأكــد ان الشــخص بالفعــل مســتحق 

لإلعفــاء وال يتدعــى.

ــي  ــة ف ــل إضافي ــل تحالي ــم عم ــري يت ــة البش ــص المناع ــروس نق ــن/ات بفي ــبة للمصابي 2. بالنس
ــروس. ــة بالفي ــن اإلصاب ــد م ــفى للتأك المستش

عنــد االنتهــاء مــن تلــك االختبــارات يتــم إعطــاء المتقــدم موعــد للذهــاب الــي منطقــة التجنيــد 
التابــع لهــن والحصــول علــى اعفــاء طبــي مــن هنــاك.

ملحوظــة: أحيانــا ال يمــر األشــخاص بــكل مراحــل الكشــف المذكــورة وقــد يســتكفي 
الطبيــب بكشــف نفســي واحــد لتحديــد إذا كان الشــخص صــادق او يصطنــع 
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هـ.الرفت من الخدمة:

في بعض األحيان يتم رفت بعض األشخاص من أداء الخدمة العسكرية لسبب ما او االخر:

• امــا ان يطلــب الشــخص ان يتــم عرضــه طبيــا بعــد دخولــه رســميا الــي الخدمــة والحصــول علــى 
اعفــاء وذلــك يكــون متــاح فقــط خــال فتــرة مركــز التدريــب.

•  أو بســبب ظهــور اعــراض معينــة طبيــة تمنــع الشــخص مــن أداء الخدمــة مثــل المــرور بصدمــة 
نفســية تمنــع الشــخص مــن الحركــة أو الــكام او حــدوث حــادث جســدي يمنــع الشــخص مــن أداء 

مهامــه العســكرية.

ــر الشــبهات« كأفــكار  ــور علــى أي شــي »يثي ــم العث ــم التفتيــش علــى االفــراد وإذا ت ــا يت • أحيان
ــة أو العثــور علــى مــواد  تدعــو الــي االلحــاد أو أفــكار سياســية ضــد الدول

إعامية مثلية على الهاتف المحمول. 

و. إجــراءات الرفــت )بنــاء علــى تجربــة شــخصان أحدهمــا مثلــي واألخــرى عابــرة، انظــر الــي 
الشــهادات فــي األســفل(:

ــة  ــرات الحربي ــز المخاب ــال مرك ــن خ ــدة أو م ــل الوح ــا داخ ــي )ام ــق الحرب ــي التحقي ــل ال 1. التحوي
ــكرية(. ــدة العس ــه الوح ــة ل التابع

2. أثبات ان الشخص لم يحاول ان ينشر أفكار »شاذة« داخل الوحدة العسكرية. 
3. تحويل الشخص ألجراء اختبار قدرات وذكاء. 
4. تحويل الشخص لعمل كشف طبي نفسي.

5. بعــد ذلــك يتــم إعطــاء الشــخص إجــازة او حجــزه بالوحــدة حتــى وصــول النتائــج وإصــدار االعفــاء 
بســبب عــدم اللياقــة الطبيــة للقيــام بالخدمــة العســكرية. 

ز. دحض وتفنيد األساطير:

ــبب  ــلحة بس ــوات المس ــن الق ــه م ــم رفض ــن يت ــمع ان كل م ــا نس ــا م ــرا: دائم ــهادة الحم 1. الش
مثليتــه يتــم اعطــاءه شــهادة خاصــة بذلــك معروفــة »بالشــهادة الحمــرا« ويتــم االتصــال بأحــد 
افــراد عائلتــه لتســليمهم الشــخص المثلــي. تلــك مجــرد اســطورة ليــس لهــا أســاس مــن الصحــة7 

.

2. الفحــص الشــرجي للكشــف عــن المثلية: من االســاطير المنتشــرة أيضــا ان خال الكشــف الطبي 
ــر  ــك غي ــية وذل ــة الجنس ــة المثلي ــدم ممارس ــن ع ــد م ــرج للتأك ــة الش ــى منطق ــف عل ــم الكش يت
صحيــح، حيــث يتــم عمــل الكشــف لفحــص البواســير واي امــراض اخــري مثــل الناســور الطبيعــي8.  

ــي  ــت الطب ــبب الرف ــة س ــم كتاب ــه يت ــد ان ــن المعتق ــهادة: م ــى الش ــاء عل ــبب االعف ــدون س 3. ي
ــذا  ــن ه ــيا« ولك ــرة جنس ــس« او »عاب ــي الجن ــل »مثل ــاء مث ــهادة االعف ــى ش ــح عل ــكل صري بش
غيــر صحيــح حيــث يتــم إعطــاء االعفــاء وكتابــة االتــي: »اعفــاء المذكــور نهائيــا مــن أداء الخدمــة 

ــًا9.«   ــه طبي ــدم لياقت ــك لع ــة وذل ــكرية والوطني العس



8

ــك االعتقــاد خاطــئ،  ــؤدي الــي منــع مــن الســفر وذل 4. المنــع مــن الســفر: االعفــاء الطبــي ال ي
حيــث المنــع مــن الســفر قــد يصــدر فــي حالــة الرفــت السياســي او األمنــي وليــس االعفــاء الطبي. 
ــوات  ــن الق ــفر م ــح س ــتخراج تصري ــة اس ــن أداء الخدم ــي م ــاء نهائ ــى اعف ــل عل ــاج الحاص وال يحت

المســلحة10.  

حـ. نصائح من مروا بالتجربة )يمكن قراءتها كاملة من خالل الشهادات باألسفل(: 

ــك  ــح ل ــوف تتي ــي س ــة الت ــر الطبي ــة وغي ــق الطبي ــى كل الوثائ ــك عل ــن حصول ــد م • تأك
الحصــول علــى اعفــاء مقدمــا.

• إذا كنــت تخجــل مــن الحديــث عــن الســبب الطبــي للحصــول علــى االعفــاء قــم بكتابتــه 
ــة. علــى األوراق الطبيــة التــي تقــوم بمالهــا فــي البداي

• تجاهل الحديث مع العساكر وقم بالحديث فقط مع الضباط ويفضل األطباء الضباط.

• جهــز نفســك نفســيا وعقليــا وجســديا للتجربــة، فالعمليــة طويــة وعشــوائية وقــد تتطلب 
العديــد مــن الزيــارات والصبــر الطويل.

• تأكــد أنــك جاهــز للحديــث مــع عــدد مــن األطبــاء النفســيين عــن حالتــك والخضــوع 
متعــددة. لكشــوفات 

• القــوات المســلحة ال تهتــم كونــك مثلــي او عابــر/ة او متعايــش/ة او أي كان فالنســبة 
لهــم تلــك امــراض مثــل غيرهــا تمنــع مــن الخدمــة وكل مــا يهتمــوا بــه أنــك تملــك مــا 
يثبــت أنــك مســتحق لإلعفــاء، فأخبرهــم مــن البدايــة أفضــل ان يتــم اكتشــافك بعــد دخولك 

الخدمــة.
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الشهادات

ــاظ ــك للحف ــكان وذل ــم والم ــل كاالس ــض التفاصي ــل بع ــم تعدي  ت
ــهادات ــي الش ــاركين/ات ف ــان المش ــرية وام ــى س عل
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المجتمــع الكويــري فــي مصــر علــي الفهــم والتعلــم ومشــاركة الخبــرات بعيــدا عــن تعقيــدات 
المجتمــع المصــري واســاليبه فــي تزيــف الحقائــق وتدميــر المجتمــع الكويــري وتشــويه معنويــا 
ــا  ــتقال مادي ــي االس ــدأت ف ــرة وب ــي القاه ــت ال ــا انتقل ــا. وعندم ــن ان ــت م ــا عرف ــا، حينه ومادي
ــي،  ــاج الهرمون ــي الع ــوات ف ــذت خط ــور، واتخ ــراءات العب ــي إج ــدأت ف ــي ب ــن اهل ــيا ع ومعيش
ــر  ــكل غي ــات بش ــك العملي ــي تل ــة ف ــرة المختص ــد الدكات ــد أح ــام 2019 عن ــة ع ــت اول عملي واجري
رســمي، الن وضــع الطبــي للعابريــن والعابــرات جنســيا فــي مصــر ســيئا جــدا وغيــر معتــرف بيــه، 

اكتشــف اهلــي عبــوري الجنســي فــي 2019، وتــم التعــدي علــى منهــم جســديا ولفظيــا. 

ــي  ــث ان كون ــا، حي ــدي طبي ــاء تجني ــى انه ــنوات عل ــس س ــدة خم ــي لم ــزت نفس ــد جه ــت ق كن
امــراه عابــرة يمنعنــي مــن اداء الخدمــة العســكرية، حيــث ان اللوائــح الطبيــة الــي تنظــم عمليــة 
التجنيــد االجبــاري فــي مصــر تضــع العبــور الجنســي تحــت مظلــة االمــراض النفســية والتــي يتــم 

اســتثناء المصــاب بهــا مــن تأديــة الخدمــة العســكرية.
ــش  ــاق بالجي ــد لالتح ــر التجني ــي مق ــت ال ــاري، وذهب ــدي االجب ــت تجني ــان وق ــى ح ــرت حت فانتظ
المصــري كإمــراه، وكنــت اعتمــد علــي تنتهــي اإلجــراءات فــي يــوم واحــد فقــط خوفــا مــن التنمــر 
ــر علــى حالتــي النفســية بشــدة. وكنــت قــد  ــز الــذي ممكــن ان أواجــه، والتــي كانــت توث والتمي
ــة،  ــر العملي ــي، وتقري ــب النفس ــر الط ــل: تقري ــة مث ــراءات المطلوب ــة األوراق واإلج ــت كاف انتهي
وتقاريــر الهرمونــات، والتــي كانــت مطلوبــة إلنهــاء اإلجــراءات بشــكل كامــل وفــي يــوم واحــد.

ــم ســؤالي فــي االســتقبال عــن ســبب الحضــور وأجبــت بانــي إلنهــاء بعــض  ذهبــت كإمــراه، وت
األوراق والتــي تســتلزم حضــوري لمقابلــة أحــد الضبــاط، وهــو مــا قوبــل مــن قبــل عســكر االمــن 
بالمزيــد مــن األســئلة عــن الهويــة وعــن ســبب وجــودي كإمــراه فــي مقــر التجنيــد، وذلــك يرجــع 
ــة  ــل بجدي ــي والتعام ــم طلب ــه فه ــن مع ــي ال يمك ــتوي ثقاف ــب ذو مس ــي الغال ــم ف ــي انه ال

وبعــدم تميــز او تنمــر.

ــم  ــي انه ــراءات. وأخبرن ــاء اإلج ــاعديه إلنه ــد مس ــر أح ــي واحض ــط طلب ــم الضاب ــل تفه  وبالفع
فــي تلــك الحالــة علــى اســتعداد لمســح اســمي مــن ســجات المطلوبيــن للتجنيــد. ولكــن نظــرا 
لمعرفتــي بذلــك االجــراء وتأثيــره علــي فــي حــال اســتكمال أي أوراق قانونيــة الحقــا، مثــل أوراق 
ــم التحــق بالخدمــة العســكرية؟،  ــل لمــاذا ل ــاب ألســئلة مث ــح الب ــه يفت العمــل والســفر، حيــث ان

وهــل هنــاك ســبب يمنــع القــوات المســلحة مــن طلبــي ألدائهــا؟
ــن  ــه يمك ــا ان ــاف الحق ــا أض ــراء، كم ــك االج ــن ذل ــر ع ــض النظ ــي بغ ــل مع ــه التعام ــت من  وطلب

هنا - امرأة عابرة

  22 عام
 كفر الشيخ

حصلت على االعفاء في العام 2019

اســمي هنــا، ســني 22. انــا امــرأة 
نفســي  اكتشــفت  جنســيا.  عابــرة 
ــرة  ــا فــي فت ــرة جنســيا وجندري كعاب
تلــك  فــي  واكتشــف  الطفولــة، 
المصــري  المجتمــع  ان  المرحلــة 
يرفــض ان أكــون امــرأة ألنــي ولــدت 
إصابتــي  الــي  ادي  ممــا  كذكــر، 
ســنوات  لعــدة  الحــاد  باإلكتــاب 
فــي  اضطرابــات  الــي  باإلضافــة 
تنــاول الطعــام، وحيــن بــدأت القــراءة 
مــن  الجنســانية  علــم  واكتشــاف 
خــال االنترنــت، اكتشــفت ان االنترنت 
هــو الشــي الوحيــد الــذي يســاعد 



11

االنتهــاء مــن إجــراءات الكشــف الطبــي فــي مقــر التجنيــد بالقاهــرة. وطلــب منــي الحضــور فــي 
يــوم اخــر إلنهــاء اإلجــراءات والكشــف الطبــي مــن قبــل اللجنــة المشــكلة لديهــم، بغــض النظــر 
عــن تعامــل الرتــب الــي هــي ادنــي مــن رتبــة ضابــط، والــذي كان مــن المتوقــع ان تتعامــل معــي 
ــع االجــراء  ــة. وبالفعــل حضــرت وانهيــت جمي ــد بتنمــر وعنصري ومــع وجــودي داخــل مقــر التجني

وتــم تحديــد يــوم اخــر الســتام شــهادة االعفــاء مــن ذات المقــر.

ونصيحتي للمجتمع الكويري وخصوصا العابرات جنسيا:

1. ان يكــون األوراق ســليمة ومطابقــة للواقــع الــذي يــراه امامــه ممثلــي المؤسســة العســكرية. 
الن المؤسســة العســكرية تعتمــد علــى النظــام كأســلوب حيــاة. ان يتعاملــوا مــع الضبــاط ألنهــم 
يتفهمــون الوضــع جيــدا علــى عكــس مــن هــم ادنــي فــي الرتــب، ألنهــم فــي الغالــب مــا يكونــوا 

ذو مســتوي ثقافــي وتعليمــي ضعيــف.

2. اثنــاء عمليــة اســتخراج شــهادة العفــاء يتــم التعامــل باحتــرام مــع ممثلــي المؤسســة 
الــي التاعــب بالمفاهيــم او االحــداث او االلفــاظ.  العســكرية، وبأريحيــه، دون اللجــوء 

3. ان يكــون التقريــر النفســي مــن مؤسســة طبيــة حكوميــة، لضعــف ثقة المؤسســة العســكرية 
فــي المؤسســات الطبيــة الخاصــة، وفــي حــال صعوبــة المتابعــة النفســية فــي جهــة حكوميــة، 
ــي أي  ــر ف ــم النس ــة بخت ــة الخاص ــات الطبي ــن المؤسس ــارج م ــي الخ ــر النفس ــم التقري ــم خت ان يت

مؤسســة طبيــة حكوميــة.

4. ان يكــون تجهيــز الــورق المطلــوب كامــا لتســير وتســهيل عمليــة اســتخراج الشــهادة، والتأكــد 
مــن المتطلبــات ألنهــا تتغيــر دائمــا. وفــي حــال عــدم معرفــة شــي مــا، يرجــي ســؤال الضبــاط عــن 

ماهيتــه وعــن مراحــل اســتخراج المطلوب.

5. عدم الذهاب تحت ضغوط نفسية، فتلك العملية تحتاج الي صبر وعدم االستعجال.
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محمد - شخص غير نمطي الجندر 
ومتعايش/ة مع فيروس نقص 

 المناعة البشري

 25 عام
 الزقازيق

حاصل على االعفاء في العام 2020 

انــا محمــد مــن الزقازيــق، 25 ســنة حاليــا، بــدرس فــي 
الجامعــة بجنــب العمــل. بعــد معرفتــي بإصابتــي بفيــروس 
ــف  ــن مل ــاء م ــررت االنته ــرية HIV. ق ــة البش ــص المناع نق
تجنيــدي حيــث ان الجيــش المصــري يســتثني المتعايشــين 
التجنيــد  مــن  البشــرية  المناعــة  نقــس  فيــروس  مــع 

االجبــاري. د

ذهبــت الــي مكتــب التجنيــد الخــاص بــي، واستفســرت 
ــم  ــه يت ــث ان ــكرية، حي ــة العس ــم للخدم ــد التقدي ــن موع ع

ــاد.  ــخ المي ــي وتاري ــل الدراس ــا للمؤه ــده طبق تحدي
وبعــد معرفــة الموعــد، ذهبــت الــي مديريــة الشــؤون 
الصحيــة بمجمــع المصالــح الحكوميــة فــي الجيــزة، حتــى 
احصــل علــى تقريــر طبــي بحالتــي كمتعايــش مــع فيــروس 
نقــص المناعــة البشــرية، وكل متطلبــات مديريــة الشــؤون 
الصحيــة إلصــدار ذلــك التقريــر الطبــي هــو صــورة البطاقــة 
ــراف  ــدم اعت ــم ع ــي رغ ــر الطب ــث ان التقري ــخصية. حي الش
هيئــة التجنيــد بــه. اال انــه يســاعدها علــى فهــم الوضــع. 
ويســاعد علــى اختصــار المناقشــات الطبيــة مــع أطبــاء 

هيئــة التجنيــد.  

ــم للخدمــة العســكرية قدمــت األوراق  ــل معــاد التقدي قب
المطلوبــة لمكتــب التجنيــد، وهــو فــي الغالــب مــا يكــون 
داخــل مركــز الشــرطة التابــع ليــه البطاقــة الشــخصية، 

ــي:  وه

1. أصل المؤهل الدراسي.
2. فيش جنائي من نفس قسم الشرطة.

3. استمارة ٦ جند.

4. شهادة المياد.

5. صورة للبطاقة.

وبعــد مراجعــة األوراق المطلوبــة، اســتلمت ملــف التجنيــد 
ــا.  ــع له ــد التاب ــة التجني ــي منطق ــت ال ــي، وذهب ــاص ب الخ
فــي منطقــة التجنيــد، يتــم تجميــع الملفــات مــن االفــراد، 
حيــث يتــم تحضيرهــم ألخــد البصمــة، ثــم التصويــر، ثــم 
يتــم  الطبــي،  الكشــف  الطبــي. فــي مرحلــة  الكشــف 
تســليم اســتمارة الكشــف، وبهــا جــزء مخصــص للشــكوى 
أو األعــراض، فكتبــت بهــا أنــى متعايــش مع فيــروس نقص 
المناعــة البشــرية، ثــم اســتمريت بمراحــل الكشــف الطبي، 
حتــى وصلــت الــي مرحلــة التحليــل الطبــي الخــاص بالهيئة، 
هنــا قدمــت تقريــر مديريــة الشــؤون الصحيــة الطبــي 
الخــاص بــي، فقــام الطبيــب المختــص بختــم اوراقــي بختــم 
خــاص بكونــي متعايــش مــع فيــروس نقــص المناعــة 
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البشــرية كــي يتــم اعــادة الكشــف الطبــي مــرة اخــري. في اليــوم الخــاص إلعــادة الكشــف الطبي 
ــا الطبيــة للكشــف الطبــي تخصــص باطنــة، والتــي مقرهــا فــي  تــم تحويلــي الــي اللجنــة العلي

ــد بالقاهــرة. ــون، منطقــة التجني ــة الزيت حلمي

فاليــوم المحــدد للعــرض علــى اللجنــة العليــا الطبيــة، تــم ســؤالي مــن قبــل الطبيــب المختــص 
مــا هــي الشــكوى، فأجبــت بانــي متعايــش مــع فيــروس نقــص المناعــة البشــرية، فتــم تحويلــي 
ــل  ــة، لعم ــق القب ــم بحدائ ــلحة القائ ــوات المس ــي للق ــع الطب ــي المجم ــة ف ــل المركزي للمعام
التحليــل الطبــي الخــاص بمــرض نقــص المناعــة البشــرية. ذهبــت الــي المعامــل المركزيــة فــي 
المجمــع الطبــي للقــوات المســلحة فــي اليــوم المحــدد لــي، وهنــاك تــم اخــذ عينــة دم للتحليــل 
باإلضافــة الــي البصمــة. بعــد عــدة ايــام، تلقيــت اتصــال هاتفــي مــن منطقــة التجنيــد يطلــب مني 
الذهــاب الــي المعامــل المركزيــة مــرة اخــري إلعــادة التحليــل مــرة اخــري، ثــم معرفــة النتيجــة 

بعــد عــدة أيــام مــن مركــز التجنيــد بحلميــة الزيتــون.

فــي مركــز التجنيــد بحلميــة الزيتــون اســتلمت نتيجــة التحليــل، واطلــع عليهــا الدكتــور فمضــي 
بعــدم اللياقــة لتأديــة الخدمــة العســكرية علــى ملفــي، واســتلمت منــه ورقــة يتــم تســليمها 
فــي منطقــة التجنيــد الخاصــة بــي الســتلم شــهادة االعفــاء النهائــي مــن التجنيــد، وهــو مــا تــم.
تعليقــي الوحيــد علــى عمليــة اســتخراج شــهادة االعفــاء، هــي ان التعامــل الطبــي أو التعامــل 
ــل  ــي للتحوي ــف الطب ــن اول الكش ــا، م ــر تقريب ــرد اخ ــل الي ف ــة ككل كان مماث ــل المؤسس داخ
ــص  ــا يخ ــخصية فيم ــئلة ش ــي اي أس ــه ل ــم توج ــة. ل ــات الطبي ــذ العين ــل وأخ ــا للتحلي ــة العلي للجن
فيــروس نقــص المناعــة أو طريقــة اإلصابــة بيــه. الوقــت كانــت مدتــه شــهر مــن وقــت التقديــم 
ــرة  ــة، القاه ــي العاصم ــل ف ــي المعام ــا ف ــة العلي ــود اللجن ــا وج ــاء. أم ــهادة اإلعف ــتام ش الس
فقــط قــد يكــون شــاق علــى باقــي ســكان المحافظــات خصوصــا ســكان المحافظــات الحدوديــة، 
نظــرا لضــرورة التواجــد فــي القاهــرة عــدة أيــام وخصوصــا أن اإلجــراءات أغلبهــا روتينيــة ومجــرد 
تحويــل لــألوراق وفــي النهايــة اســتام الشــهادة يكــون فــي منطقــة التنجيــد التابــع ليهــا الفــرد.  
نصيحــة فــي حــال قــرر شــخص اتبــاع نفــس الخطــوات، ان يفصــح عــن وضعــه الطبــي فــي بدايــة 
الكشــف الطبــي، او فــي أبســط األحــوال كتابتــه فــي الجــزء الخــاص بالشــكوى واالعــراض فــي 
ورقــة الكشــف الطبــي، وذلــك نظــرا الــي أن التحليــل عشــوائي جــدا. باإلضافــة الــي الصبــر خــال 
تلــك الفتــرة ألنهــا تعمــد علــى عــدة إجــراءات تعمــد علــى حضــور الشــخص فــي أماكــن متعــددة 

وفــي أماكــن ذات طبيعــة حــارة.



14

 مصطفي - رجل مثلي 

 25 عام
 دمياط

حصل على رفت طبي بالعام 2020

ــم تجنيــدي فــي الجيــش. وكنــت قــد  ــا مثلــي الجنــس، ت اســمي مصطفــي، عنــدي 25 ســنة، ان
تــم تجنيــدي علــى رتبــة ضابــط احتيــاط بدرجــة مــازم اول. انــا تــم اإلمســاك بــي وانــا اتحــدث فــي 
ــر  ــا اتحــدث عب ــد او اعلــي. فــي إحــدى المــرات وان هاتــف ذكــي، وهــو ممنــوع لمــا هــو دون رائ
الهاتــف الذكــي، وقفــت امامــي ســيارة االمــن الحربــي، هــو اعلــي درجات االمــن داخل المؤسســة 
العســكرية، ونظــرا ألنــي مــازم اول وال يجــوز لــي التعامــل بهاتــف ذكــي داخــل الوحــدة. فقــد 

صــودر الهاتــف، وتــم تحويلــي للتحقيــق مــن قبلهــم. 

فــي التحقيقــات، طلــب منــي الولــوج علــى الهاتــف لمعرفــة مــا يحتويــه مــن معلومــات، ونظــرا 
ألنــه كان يحتــوي علــى صــور وفيديوهــات فاضحــة. فقــد اســتمر التحقيــق معــي شــهرا كامــا. 
ــكال، وكان  ــن االش ــكل م ــاي ش ــي ب ــم اهانت ــم تت ــرم، ل ــذب ومحت ــكل مه ــق بش ــتمر التحقي اس
ــدة  ــراد الوح ــد اف ــن أح ــي وبي ــة بين ــات مثلي ــاك عاق ــة إذا كان هن ــق معرف ــن التحقي ــدف م اله
العســكرية او الجيــش عامــة ام ال. نظــرا الن قانــون المؤسســة العســكرية المصريــة يمنــع تلــك 
الممارســات بداخلــه. فتــم مراجعــة كافــة المحادثــات علــى الهاتــف والتطبيقــات عليــه للتأكــد من 
ذلــك.  كمــا طلــب منــي ان اكتــب عــدة اقــرارات مثــل: إقــرار بمتــي اكتشــفت ميولــي الجنســية، 

ومتــي كانــت اول ممارســة حميميــة لــي ومتــي كانــت اخــر ممارســة حميميــة أيضــا.

ــة داخــل المؤسســة  ــي أي ممارســات حميمي ــم تكــن ل ــه ل بعــد انتهــي التحقيقــات، والتأكــد ان
ــة  ــك المنطق ــي لتل ــن الحرب ــد االم ــي قائ ــي عل ــم عرض ــا. ت ــن افراده ــع أي م ــكرية او م العس
المركزيــة، وتــم تخيــري بيــن كتابــة إقــرار بانــي لن امــارس أي فعــل حميمي خــال الفتــرة القادمة 
وحتــى انتهــاء فتــرة تجنيــدي االجباريــة، او ان يتــم اعفائــي مــن الخدمــة العســكرية طبيــا، دون 

ذكــر الســبب فــي أي مــن الســجات الرســمية للمؤسســة العســكرية عــدا االمــن الحربــي. 
ــاء  ــى انته ــري، حت ــكرية اخ ــدة عس ــي لوح ــم نقل ــة وت ــازات متتالي ــدة اج ــي ع ــم منح ــل ت وبالفع
إجــراءات اعفائــي مــن أداء الخدمــة العســكرية، تــم اســتام خطــاب اخــاء الطــرف مســبب بدواعي 
االمــن العــام، ولكــن فــي شــهادة االعفــاء مــن الخدمــة العســكرية فتــم اعفائــي بدرجــة قــدوة 
ــارف  ــباب متع ــي أس ــط، وه ــة« فق ــباب »طبي ــا وألس ــكرية دون نزعه ــة العس ــذات الرتب ــنة ب حس
ــى  ــوا عل ــك س ــر ذل ــم يوث ــباب. ول ــر األس ــا دون ذك ــا او امني ــاء بطبي ــبيب االعف ــم تس ــا ان يت عليه

عملــي او ســفري مســتقبا.

ونصيحتــي ان يتــم االعتــراف بالهويــة الجنســية المثليــة فــي الكشــف الطبــي، حيــث يتــم 
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اصــدار شــهادة االعفــاء طبيــا دون ذكــر األســباب، وذلــك أكثــر امانــا، حيــث ان القانــون العســكري 
يمنــع العاقــات المثليــة ويجرمهــا، وهــو مــا تعــرض ليــه أحــد األصدقــاء، فقــد تــم ضبطــه اثنــاء 

ــس.  ــن حب ــكريا بعامي ــه عس ــم علي ــة، وحك ــة الحميمي الممارس
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هاجر - امرأة عابرة

 28 عام
 وجه بحري

حاصلة على االعفاء بالعام 2016

أســمي هاجــر، أمــراه عابــرة جنســيا وحاصلــة علــى االعفاء 
التجربــة  بــدأت  العســكرية فــي مصــر.   الخدمــة  مــن 
بالذهــاب الــي القســم وكانــت نظــرات أمنــاء الشــرطة 
ــتحقار.  ــتفهام واس ــة واالس ــة بالعنصري ــن مليئ والمخبري
ــاواد  ــل: »ي ــي مث ــه ل ــة موجه ــاظ بذيئ ــمع الف ــت اس وكن
يابــت، الــواد الطــري«، ولــم أكــن أســتطيع ان اعتــرض، 
حتــى ال يتــم تعطيــل أوراقــي، او التعامــل معــي بعنصرية 
ــم  ــن انه ــم م ــى الرغ ــس، عل ــي الحب ــرض ال ــر، او اتع أكث
فــي خدمــة الشــعب بــكل اطيافــه، اال انــه ال يــزال هنــاك 
عنصريــة وتنمــر وانحيــاز داخــل الشــرطة ألفــراد متعــددة 
مــن المجتمــع المصــري. وبعــد انتهــاء اســتامي أوراقــي 
الشــرطة،  قســم  مــن  العســكرية  بالخدمــة  الخاصــة 
توجهــت الــي مديريــة امــن االســكندرية لمعرفــة موعــد 
تجنيــدي، الن شــعري طويــل فقــد كنــت دائمــا البــس كاب، 
ولكــن فــي المديريــة نــزع أحــد العســاكر مني فجــأة بحجة 
انــه يتأكــد مــن الصــورة التــي فــي البطاقــة. ودار حديــث 
ــعري  ــج بش ــاول ان يتحج ــذي ح ــكري ال ــن العس ــي وبي بين
وطالــب ان احلقــه قبــل ان يعطينــي األوراق ولكــن عندمــا 
ــي  ــادر عل ــة وق ــى متعلم ــكري أن ــرف العس ــته و ع ناقش
النقــاش بحــدة معــه، اســتلمت الــورق، ثــم ذهبــت لتصوير 
وكانــت  منــه،  نســخة  تســليمهم  يجــب  ألنــه  األوراق، 
شــهادة تخرجــي الجامعيــة بصــورة شــخصية لــي بشــعر 
طويــل، وعنــد تصويرهــا، اخــذ العســاكر فــي التنمــر وبــدا 
المحادثــات الجانيــة والنظــرات تتوجــه لــي، وبــدا األشــخاص 
المدنييــن الــذي كانــوا حاضريــن ذات الوقــت ماحظــة هــذا 
ــيا  ــرت نفس ــته، وتأث ــي ممارس ــم ال ــا دفعه ــلوب، م األس
ــوات  ــع أص ــخصي م ــى ش ــز عل ــتوعبت ان التركي ــي اس ألن

ــي.  ــك المتعال الضح

ــدا  ــي ب ــرد دخول ــد، وبمج ــي التجني ــت ال ــوم توجه ــي ي ثان
ــمعت  ــس وس ــة والتهام ــرات الجاني ــي النظ ــن ف المجندي
عــدة الفــاظ موجهــه لــي، مثــل »يــاواد يابــت، هــو دا ولــد 
ــزل  ــي للمن ــد عودت ــوف، وعن ــي الخ ــعرت ف ــت«، وش وال ب
بعــد اول يــوم كشــف طبــي بكيــت وقــررت انهــاء خدمتــي 
العســكرية بشــكل طبــي.  ومــن حســن حظــي، ان الكشــف 
ــوم كان نظــر،  ــام، اول ي ــم توزيعــه علــي عــدة أي الطبــي ت
ــوم اخــر،  ــي ي ــه ال ــم تأجيل ــر متواجــد، وت ــور كان غي والدكت
وهــو اليــوم الــذي قــررت ان أطالــب بتحولــي الــي دكتــور 
نفســي، وتــم رفــض طلبــي مبدئيــا ألنــي لــم اســجل 
انــي مريــض نفســي فــي اول يــوم، فــي ســجل االعــراض 
والمشــاكل الصحيــة، وتخــوف الضابــط المســؤول مــن 
ــس  ــن بنف ــراد اخري ــه اف ــم يتوج ــر او ان يت ــه بالتزوي اتهام
الطلــب، ورفــض طلبــي، ومــع اصــراري علــي عرضــي علــي 
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دكتــور نفســي، عــرض الضابــط عرضــي علــي قائــد الوحــدة الطبيــة بأســلوب ينــم علــي ان عــرض 
عليــه قــد ينتــج عنــه مشــكلة مــا، وتقبلــت الموضــوع ووافقــت علــي عرضــي عليــه لشــرح حالتــي، 
فذهــب وعــاد الــي ومعــه اثنيــن أطبــاء، ولــم يكــن احــد منهــم طبيــب نفســي، ولكــن احدهــم قال 

لــي انــه دكتــور نفســي، ولــم أوافــق:

- انت كنت بتكشف علينا شرج من شويا، انت اكيد مش نفسي.
= ال انا نفسي، وبكشف داء ودا. فقول بقي مالك. 

GID انا عندي -
= يعني ايه 

 ،Gender identity disorder هــو مــش حضرتــك دكتــور نفســي يعنــي اكيــد عــارف، عامــة يعنــي  -
كمــان انــت اكيــد مــش دكتــور نفســي ألنــك لــو دكتــور تعــرف ان اول شــروط الجلســة ان يبقــي 

انــا وانــت فــي مــكان مغلــق. 
= ودي عندك من امتي 

-  من وانا صغير حضرتك 
ــراض  ــجيل االم ــاعة تس ــالك س ــت بس ــدا كن ــان ك ــن األول، وعلش ــظ دا م ــت ماح ــا كن ــة ان = عام
والشــكاوى عــاوز تكتــب حاجــة تانيــة وال ال، بــس انــا مــش المفــروض اكتــب حاجــة غيــر الــي بتقوله 

حتــى لــو انــا شــايفها.

ــة  ــد جلس ــد موع ــؤول تحدي ــط المس ــن الضاب ــب م ــث وطل ــور الثال ــل الدكت ــا تدخ ــكتوا، وهن فس
نفســية. ووشــرح لــي الدكتــور ان التحويــل ســيتم لدكتــور الباطنــة وهــو الدكتــور المختــص بالطب 
ــك  ــرة.  والن تل ــي بالقاه ــب النفس ــة الط ــا للجن ــي الحق ــيتم تحويل ــراره س ــا لق ــي وطبق النفس
المناقشــة كانــت فــي مــكان مفتــوح، فباقــي الدفعــة ســمعت أجــزاء مــن الــكام، وتــم التنمــر 
ــده مشــكلة فــي حنكــش«.   ــل: » دا خــول، هــو عن ــة مــرة اخــري، مث ــى والقــاء الفــاظ مهين عل
دكتــور الباطنــة كان متفهــم للوضــع، وتــم تحويلــي للجنــة الطــب النفســي فــي حلميــة الزيتــون. 
يــوم الكشــف الطبــي فــي اللجنــة، تــم عرضــي علــى لجنــة الطــب العصبــي أوال، الن لجنــة الطــب 

النفســي قــد تأخــرت ودار حديــث بينــي وبيــن الدكتــور: 

= انت بتشكي من ايه
- هو موجود في الورقة الي قدامك 

= ليه 
- عشان مش حتكلم في وجود الناس دي كلها 

= ال أتكلم عادي، احنا هنا كلنا رجالة زي بعض 
-  بس انا مش راجل 

= طيب اطلع برا، قالها وهو متعجب من الرد. 
= تعالي هنا، هو يعني مش راجل 

- هو الملف بتاعي عندك 
= ال انا عاوز اسمع منك، بدل ماديك الئق وتدخل

- طيــب انــت دكتــور امــراض عصبيــة، وانــا تــم تحويلــي ألمــراض نفســية، وانا مــش حشــرح لحضرتك 
الوضــع الن كــدة كــدة انــت مــش حتفهمنــي، وكمــان انــت مــش تقــدر أنــك تدينــي الئــق او غيــر 

 . ئق ال
= طيب استني برا لحد اللجنة متيجي. 

وانتظــرت حتــى موعــد لجنــة الطــب النفســي والــي كانــت تتكــون مــن دكتــور ودكتــورة. وكان 
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اغلــب األشــخاص ال يســتمرون فــي عرضهــم علــى اللجنة اال عــدة دقائق نظــرا الدعائهــم اصابتهم 
بأمــراض نفســية وبالتالــي قــرار اللجنــة انهــم الئقيــن. ولكــن عــرض علــى اللجنــة اســتمر ســاعة 

غالبــا بمجــرد دخولــي ونظــرة الــي الدكتــورة نظــرة فاحصــة:

= ال ارجع للباب كدة شويا ووريني مشيتك. ..... اه انت استيلك حلو اوي، جايبه منين بقي 
- من برا مصر 

= طيب تعالي هنا بقي، واحكيلي من األول خالص. 
ــور  ــع دكت ــع م ــدات اتاب ــمي، وب ــة جس ــه وال طايق ــش حاس ــدري، وم ــاج الجن ــه باالنزع ــا مريض - ان

ــي.  نفس

 ضحكت الدكتورة. فرفعت حاجبي. 

- انتي بتضحكي على ايه

فتهجمت ورد الدكتور االخر، 

= هــي اكيــد مــش بتضحــك عليكــي، اكيــد افتكــرت حاجــة، هــو انتــي كنــت بتضحكــي علــى ايــه 
فعــا 

= ال مفيش حاجة، بس افتكرت حاجة كدة 
- عامة انتي مش اول وال اخر واحدة

= قصدك ايه 
- قصدي ان حياتنا كلنا ضحك وسخرية وقلت ادب فعادي بقي 

= قصدك ايه يعني 
- قصــدي أنــى عــاوزة اخلــص، احنــا مــن ســاعة مــا بــدات إجــراءات الجيــش وانــا بتعــرض لقلــة ادب، 

عامــة عاوزيــن تدخلونــي دخلونــي واســتحملوا انتــوا بقــي الــي حيصــل جــوا. 
= طيب انتي وصلتي لفين دلوات 

- انا متابعة دلوات مع دكتور نفسي ومستنياه تقرير الهرمونات، علشان اعمل العملية 
= طيب متقلقيش انت هتكوني بنت زي القمر

= احنــا مصدقينــك وعارفيــن انــك مــش بتصنعــي، بــس احنــا مــش فــي ادينــا قــرار خروجــك مــن 
ــاد  ــك بمع ــان نبلغ ــك علش ــي رقم ــي. هات ــار النفس ــي المستش ــي عل ــش الن دا الزم تتعرض الجي

ــي المستشــار النفســي.  الكشــف عل

وألنــي تأخــرت فــي الخــروج مــن العــرض النفســي، فــزاد اهتمــام وفضــول المجنديــن بســبب طول 
وقــت الجلســة. فقــروا الملــف الطبــي واســتنتجوا أنــى مثلــي الجنــس وليــس عابــرة. وتــم تــداول 
ــام  ــن ارق ــائل م ــاالت ورس ــدة اتص ــت ع ــكندرية، وج ــي اإلس ــي ال ــرد وصل ــم. فبمج ــي بينه رقم

مجهولــة تتســأل »هــو انــت خــول، هــو انــت بتتنــاك«. 
ذهبــت فــي الموعــد المحــدد للعــرض علــي المستشــار النفســي. وهــو الــذي يقــرر امــا انهــاء 
ــل  ــكرية، او تحوي ــة العس ــية ألداء الخدم ــه النفس ــد لياقت ــخص، او تأكي ــكرية للش ــة العس الخدم
الشــخص للمستشــفى النفســي العســكري لاحتجــاز لمزيــد مــن االختبــارات. وكانــت حالتــي 
النفســية ســيئة بســبب طــول الفتــرة الزمنيــة لإلجــراءات وتعــدد اماكنهــا وايامهــا، فــي بدايــة 

ــة: ــي االنثوي ــة جلوس ــى طريق ــق عل ــة عل الجلس

= هو مفيش قاعدات غير دي 
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- هي دي القاعدة الي برتاح فيها 
= طيب احكيلي 

ــا عنــدي انزعــاج جنــدري او زي مــا يطلــق عليــه اضطــراب هويــة جنســية وبتابــع مــع دكتــور  - ان
نفســي وهبــدا هرمــون.

= طيب انت بتتعرض لمضايقات في حياتك
ــن  ــام وم ــة واالقس ــف والمديري ــن اول الكش ــك م ــات حضرت ــويا مضايق ــر ش ــه غي ــي اي ــا حيات - ان

ــوا  ــدوا يعاكس ــي وقاع ــدوا رقم ــا خ ــي هن ــاكر ال ــى العس ــرة، دا حت ــكندرية للقاه اس
= خدوا رقمك من فين

- من هنا لما كنت سأيببه علشان يبلغوني بمعاد حضرتك 
= اممم تمام 

وأبلغنــي بقــراره، وهــو انهــاء الخدمــة العســكرية لــي، واســتلمت الشــهادة مســببة بغيــر الئــق 
 . طبيا
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فاتن  - امرأة عابرة

 28 عام
 صعيد مصر

حاصلة على االعفاء بالعام 2018

ــي  ــتقريت ف ــيا. واس ــرة جنس ــراه عاب ــا ام ــر. ان ــد مص ــن صعي ــنة م ــري 28 س ــن. عم ــمي فات اس
القاهــرة مــن فتــرة الدراســة الجامعيــة.  قدمــت فــي الجيــش ســنة 2018. ودخلــت 3 أشــهر ثــم 
ــبب  ــش بس ــي الجي ــيتي ف ــى نفس ــي عل ــور الجنس ــر عب ــد أث ــي. واكي ــي نفس ــاء طب ــت اعف خرج
معيشــتي اليوميــة كذكــر مــن حيــث اللبــس وطريقــة التعامــل فــي وســط ذكــوري يتســارع كل 

ــه الذكــر األقــوى. ــه علــى كون فــرد في

ــا  ــب فيه ــب وورق بكت ــا كت ــك حينه ــازة وكان امل ــت اول إج ــازة وكان ــازل إج ــت ن ــي. كن ــا الدين  ان
ــض  ــميت بع ــل تس ــش مث ــة الجي ــث ذكوري ــن حي ــي م ــا ارائ ــي وكان فيه ــكل هزل ــي بش يوميات
االفــراد بأســماء نســائية نظــرا لعــدم توافــق بنائهــم العضلــي والجســدي مــع نظــرة بعــض افــراد 
ــاواد ياطــري« باإلضافــة  المؤسســة العســكرية، او اطــاق بعــض المصطلحــات عليهــم مثــل »ي
ــام  ــي القي ــراد عل ــار االف ــل اجب ــة مث ــك المؤسس ــراد تل ــي اف ــره عل ــن وتأثي ــي الدي ــي ف ــي ارائ ال
ــن  ــكلة لم ــبب مش ــي ان تس ــي الطبيع ــياء ف ــي أش ــام، وه ــاة والصي ــة كالص ــوس الديني بالطق
ــن  ــي ع ــم حجب ــرات، وت ــي المذك ــروا عل ــش وعث ــل تفتي ــازة حص ــي لإلج ــاء خروج ــا، واثن يملكه
االجــازة، وكان فــي خياريــن امــام امــن الوحــدة، امــا ان يتــم تحويلــي الــي الحبــس الحربــي بســبب 
ــة،  ــه تلــك المذكــرات هــو كفــر، او ان يتــم تحويلــي للمستشــفى النفســي المركزي ان مــا احتوت
اختــارت القيــادة تحويلــي الــي المستشــفى النفســي لســببين همــا: وجــود عــدة حــاالت انتحــار 
خــال تلــك الفتــرة فــي المنطقــة العســكرية، ممــا عمــل علــي زيــادة االهتمــام بحــاالت االكتئــاب 
والقلــق، لدرجــة وجــود عــدة قــرارات بــان أي شــخص يظهــر عليــه اعــراض نفســية غيــر ســوية يتــم 
التبليــغ عنهــا، والســبب االخــر هــو موقــع الحســاس داخــل الوحــدة العســكرية، ولكــن تــم تســريب 
الحادثــة خــارج امــن الوحــدة وتــم نشــرها داخــل الوحــدة كلهــا، ممــا ســبب تنمــر افــراد الوحــدة 
علــي شــخصي، واطــاق اســامي علــي مثــل »الــواد الملحــد، والكافــر، والــواد المجنــون«. وصــدر 

قــرار باســتبعادي مــن أي تكليــف ألنــي شــخص غيــر ســوي، ولكــن لــم ينفــذ. 

تــم تحولــي لمركــز القــدرات العقليــة والنفســية لعمــل اختبــارات مثــل: تحليــل صــور واختبــارات 
قــدرات عاطفيــة، باإلضافــة الــي جلســات نفســية مــع األطبــاء، وكان الغالــب علــي تعاملهم معي 
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االســتحقار والدونيــة. ثــم تــم تحويلــي الــي المستشــفى النفســي العســكري لمــدة أســبوعين. 
وهنــاك تــم تشــكيل لجنــة الرفــد الطبــي، والتــي مــن اختصاصهــا تقريــر اســتمراريتي فــي الخدمة 
العســكرية مــن عدمــه. وجــاء قــرار اللجنــة بأنهــاء فتــرة تجنيــدي، ألنــي مريــض بأمــراض نفســية 
ــاء  ــراءات االعف ــدا إج ــة لب ــدة الطبي ــراد الوح ــد اف ــدب أح ــم ن ــكرية، وت ــاة العس ــي للحي ال تؤهلن
الطبــي، وتــم معاقبتــي بمنعــي مــن الحصــول علــى إجــازة طــول الفتــرة حتــى انتهــاء االجــراءات، 
وهــو مــا ليــس متعــارف عليــه فــي الوضــع الطبيعــي، باإلضافــة الــي جلســات النصــح واإلرشــاد 
مــن الضبــاط فــي محاولــة لهدايتــي الــي اإلســام. واســتمر الوضــع حوالــي شــهر حتــى انتهــاء 

اإلجــراءات واســتامي لشــهادة االعفــاء. 

ــي  ــى حيات ــر عل ــم توث ــي ل ــبب. وه ــة الس ــة الطبي ــدم اللياق ــببة بع ــت مس ــاء كان ــهادة االعف ش
المهنيــة او الســفر للخــارج.  نصيحــة ألفــراد المجتمــع الكويــري، فــي حــال وجــود معــه إلثباتــات 
طبيــة تؤهلــه للعفــاء يقدمهــا فــي الكشــف الطبــي. ففــي حالــة االمــراض النفســية المنتشــرة 
ــق، فأنهــا تؤهــل ألنهــاء الخدمــة العســكرية  ــاب او القل ــري كاالكتئ ــن المجتمــع الكوي ــا بي حالي
طبيــا، هــي تجربــة صعبــة لكــن نفســيا أفضــل مــن القيــام بالخدمــة العســكرية. عــدم الخــوف مــن 
الكشــف الطبــي الن الهــدف منــه هــو الكشــف الطبــي الي امــراض تمنــع مــن دخــول الجيــش. 
وليــس الهــدف منــه كشــف الهويــة. والمهــم عــدم قيــام ممارســة حميميــة خــال فتــرة خدمته 

العســكرية. 
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