
 يكويتاسإمنظمة حتفال بعيد من أجل اال »اإلنساننحن التغيير في حقوق «طار سلسلة إتندرج هذه القصة في 
. ال يشكّل هؤالء اإلنسانمدافع ومدافعة عن حقوق  خمسينص ستكتشفون قصَ ، 2017. طوال عام الخمسين

رون حياة العديد من األشخاص زالوا يغيّ كويتاس والذين غيروا واليإمن مئات القادة المدعومين من إالعددًا قليالً 
 .  اإلنسانحول العالم عبر نشر وتعليم حقوق 

 
 كندا عالء جربان ـ اليمن/

 نشر حقوق األقليّات في اليمن عبر وسائل التواصل اإلجتماعي.
 

وقال لي  حين كنت أجري مقابلة معهسّم الشّاب المجتهد عالء جربان، تب، رت في نطق إسمه كما ينبغيعندما تعثّ
حياته في موطنه  وعن التي كُتبت عنهكنت قد قرأت العديد من المقاالت  ،"كما الجميعج، ."يمكنك أن تسمّيني أ

 كندا.في الذي إضطرّه لطلب اللّجوء  ،األصلي، اليمن

من ، فهو خيل؟ نشأ أ.ج وبداخله إحساس باإلختالف، مثل الغريب أو الدّاإلنسانبحقوق  شغوفًاما الذي جعل عالء 
يين. إلى جانب ذلك، ترعرع عالء إلى ناليمباقي عائلة ذات أصول إثيوبيّة، كانت بشرة عالء أكثر سمرة من بشرة 

عدم المساواة والقيود التي يفرضها المجتمع اليمنيّ عليهنّ. بدأت  جانب ثالث أخوات، الشيء الذي جعله يدرك مبكّرًا
. قرأ الكثير اإلنسانحدّة، وساهم ذلك كثيرا في تمكين عالء من معرفة حقوق أخته البكر عملها مع منظمّة األمم المت

 من الكتب في هذا الخصوص بغاية معرفة ما يمكن أن يفعله من أجل المساهمة في خلق تغيير إيجابيّ في بلده. 

وفهم سريعًا أنه يمكن بجامعة صنعاء في العاصمة اليمنيّة.  عندما كان طالبًا التدوين على شبكة األنترنتبدأ أ.ج ب
للتواصل اإلجتماعي، يمكن إستراتيجيّة  عتبارهاالقارئ. بعلى أن يكون له تأثير كبير سواء على المدوّن أو  للتدوين

لندرة الوظائف. لكن بفضل  الحياة صعبة بالنّسبة للطلبة نظرًاكانت دوين أن يؤثّر على المئات أو اآلالف من النّاس. للت
ً معرفته باللّغة ا ً  كان. وعندما إلنجليزيّة، وجد عالء عمال اللغة اإلنجليزيّة على  استخدام يُدوّن، كان يفعل ذلك مفضال

 لغته األمّ، العربيّة.

أكثر ديمقراطيّة وبدأوا في الحديث  يرغبون في حكومةالطلبة الظروف التي كان يعيشها اليمن، جعلت عالء وزمالؤه 
طّلبة . كان العامًا 33حياتهم في ظلّ حكم رئيس واحد حكم اليمن لمدّة عن ضرورة التّغيير. فقد قضّوا كلّ 

على على وجه الخصوص، فقد كان  عالء الم بما كان يحصل في العالم. أمّت و على عمتواصلين عبر شبكة اإلنترن
نذكر منها منظمة ،  والتيّ اإلنسانمع العديد من المجموعات والمنظمّات العالميّة النّاشطة في مجال حقوق  تواصل

في البلدان المجاورة في  جتماعيةلكلّ التحرّكات اال كندا. كما كان عالء مواكبًافي كويتاس ياألمم المتحدّة ومنظمة إ
تغيير حقيقي. في هذا اإلطار، رأى عالء بأنّ وسائل التواصل اإلجتماعي قد  إحداثمنطقة الشرق األوسط، من أجل 

 ها فرصة كبيرة لبعث وتشجيع التغيير من أجل "يمن" أفضل وعالم أفضل.أصبحت ذات تأثير كبير ورأى في

بأنّه من الممكن أن يكون لنا تأثير...لقد أدركنا بأنّ و ،ممكن عمليًّا أدركت بأنّ رغبتي في التغيير كان مشروعًا"
 في بلدانها." مجموعات من النّاس يمكن لها أن تصنع تغييرًا

مّ إليه العديد من الطلبة. في الوقت انضوك، ويسبوعلى الف مدوّنتهعلى  أسبوعيًّا شجب غياب العدالةفي أ.ج بدأ 
. وكان اإلنسانواصل أ.ج التّدوين حول حقوق  .أكثر فأكثر تظهروبدأت أصواتهم  باالزديادنفسه بدأت أعداد الطلبة 

 شراكإلاليمن والذي كان يهدف  في حياته هو المشاركة في الحوار الوطني في حقيقيًّا الحدث الذي شكلّ إكتشافًا
المجموعات الحقوقية وممثلين حكوميين من أجل صياغة دستور جديد لليمن. في إطار هذه المشاركة، ذكر بعض 

حقوق ال"إل جي بي تي كيو" (المثليون والمثليّات، الثنائييّ الجنس، المتحوّلين جنسيّا وثنائييّ  موضوعالحقوقيين 
العشر الذين يجرّمون المثلية الجنسية بعقوبة اإلعدام. لكن بلدان اللذي يعد من جملة الميل الجنسي) في اليمن ا



هذا الحوار حول حقوق ال"إل جي بي تي كيو" لم يتمّ بطريقة إيجابية وذلك بالرّغم من حضور العديد من 
  لحوار الوطني. ل اإلنسانالمجموعات الناشطة في مجال حقوق 

من األقليّة  ، كان عضوًاو أيضًابأّنه ه التّدوين حول هذه المسألة، مشيرًا ىودفعه إل، أ.ج محبطًا األمرجعل هذا 
 المثلية المُتحدّث عنها. ومنذ أن دوّن هذا باللغة اإلنجليزية، تلّقى أ.ج العديد من التشجيعات من طرف المساندين له. 

" والذّي تنظمّه اإلنساندّولي للتّدريب على حقوق أ.ج إلى مدينة مونتريال بكندا ليحضر في "البرنامج ال زار، 2013في 
 أ.ج بسرعة كبيرة. مدونة. في األثناء، إنتشرت كويتاس سنويًّايإ

هذه التّدوينة عاصفة كبيرة من الكراهية كان قد تلقّاها أ.ج. تمّ ترجمة التّدوينة إلى اللغة العربيّة مع إستعمال  أثارت
األثناء، طالب العديد من الطلبة أ.ج هذه في وجمل تحريضيّة. بدأ أ.ج بتلقّي العديد من الرّسائل التيّ تهدّد حياته. لكن 

نّته، وهو ما فعله هذا األخير. كان خروج العديد من القصص المشابهة بأن ينشر قصصهم بشكل مجهول على مدو
في اليمن. لم يعد األمر يتعلّق بعد  العائالت تتبناهاا في تغيير طبيعة الحوار الذي وبدأ هذ عظيمًا من العتمة أمرًا

 ب"ظاهرة غربيّة" البدّ من التصدي لها. 

الوقت الذي تواصلت فيه التهديدات لحياته. تمّ قبول أ.ج كالجئ ولم  اللّجوء فيب أ.ج لأثناء إقامته في مونتريال، ط
بإعادة بعض الدروس إلستكمال شهادته الجامعية  على العودة إلى موطنه األصليّ اليمن. أ.ج  يقوم حاليًّا قادرًا يعد

قوق الالجئيين وحقوق العالميّة، ح اإلنساناإلنتباه حول حقوق  إلثارةكويتاس يفي الوقت نفسه مع إ ويعملبكندا، 
 المثلييّن وال"إل جي بي تي كيو" في اليمن وحول العالم. 

 تعليقا على مستقبل بلده، يقول أ.ج:

لفت االنتباه المجتمع المدني من أجل  وسيلة رائعة يمكن أن يستغلّها يشكل اإلنسانتعليم حقوق  أنا أؤمن بأنّ"
يتعرّضون لها. وأظنّ أنّه من الخطير على مجتمع ال"إل جي بي تي كيو" أن يقوم  اللواتيحقوق األقليّات والتحديات 

  "خفيعلى المسألة بشكل  يعملمباشرة بهذا العمل، الشيء الذي ال يمنع أنّه 

أهليّة، يقول أ.ج بأنّ هناك العديد من األطراف المهمّة في المجمتع المدني  حربًا بالرغم من أنّ اليمن يعيش حاليًّا
من أجل ضمان المساواة بين جميع  يعملونالبالغ عددهم المئات، إن لم نقل اآلالف ـ والذين الزالوا وي اليمن ـف

النّاس بغض النّظر عن إختالفاتهم. كما أنّ مساندة العديد من المنظمات حول العالم ودعمهم المالي للجمعيات 
 لوجودهم. ًاحقيقي مؤكّدالقيام بعمل  علىوالمنظمات المدنيّة في اليمن ستساعدهم 

 

 كندا عالء جربان ـ اليمن/
 مدوّن
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