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ميه إحىب
إحىب فكزة ,قبل مب وكىن افزاد
فكزة صىث لفئت غضب عليهب المجخمع
فئت احهمهب المجخمع ومزضهب واقصبهب وهمشهب
إحىب صزخت ,صزخت غضب
بىطبلب بأبسط حقىقىب ,بىجىدوب
إوىب وكىن مسمىعيه
إحىب هبوخكلم ومش هبوسكج
ولى سكخىوب ,هخالقىا الف الف إحىب..
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المثلية الجنسية

في

البداٌة ،ما هً المثلٌة الجنسٌة؟
ولماذا سمٌت بهذا االسم؟ فإن
الكثٌرٌن ال ٌعلمون معنى هذا
المصطلح.

المثلٌة الجنسٌة هً مٌول عاطفٌة و/أو
جنسٌة داخل االنسان تجاه شخص من نفس
جنسه .وهو ما ٌسمى فى مجتمعاتنا العربٌة
بالشذوذ الجنسً .وأرى أن هذا اللفظ خادش
للغاٌة .كلمة الشذوذ لغوٌا تعنى كل ما ٌخرج
عن المألوف والمعتاد .وقد سمٌت المٌول
المثلٌة بالشذوذ كوصمة ألهلها ,ألن المجتمع
ال ٌعترف بها وال ٌفهمها وٌصر على أنها
غٌر طبٌعٌة .وبطبٌعة الحال البشري ,فإن كل
ما ٌختلف عن االغلبٌة فٌعتبر شذوذا بالنسبه
لهم او إختالف .حتى وان كانت فطرة الشىء
او الشخص على هذا الحال .وفى هذه الحالة،
فهذا لٌس شذوذا .وهذا هو الحال بالنسبة
لمثلًٌ الجنس من النساء أو الرجال .فغالبا
مشاعر اإلنسان او إنجذابه لشخص من نفس
جنسه لٌست إرادٌة .وسنتطرق كثٌرا
لموضوعات علمٌة أو دٌنٌة وإجتماعٌة تحلل
وتفسر المثلٌة الجنسٌة بشكل أوسع وأشمل.
المثلٌة الجنسٌة لم ٌثبت أبدا انها باالختٌار ,فال
ٌمكن أن ٌختار اإلنسان مشاعر وواقع ٌقلبان
حٌاته  ,وتعرضه لصراع داخلً بٌن الصواب
والخطأ والحٌرة باالضافة للخوف من الناس
إذا علموا ,ألن الجمٌع ٌعلم رد فعل غالبٌة
المجتمع للمشاعر المثلٌة بإستثناء قلة من
المتفهمٌن والمتحررٌن ,أو ذوي الوعً
الحقٌقً بالمثلٌة .المثلٌة الجنسٌة لٌست إختٌارا
وهذا ما ال ٌفهمه الغٌرٌٌن ,بل هً فطرة
وأحٌانا تكون إكتساب.
ولنتطرق اآلن إلى أصل التسمٌة .فالكثٌر من

الناس ال ٌعرفون أو ٌعترفون بكلمة المثلٌة,
فٌدعونها شذوذا .بل وحتى بعض أطباء المثلٌة
ٌقولون أنهم ال ٌعترفون بكلمة المثلٌة ,ألنهم لو
اعترفوا بها إذن فهم ٌعترفون بأن المثلٌة هوٌة
جنسٌة مثل الغٌرٌة .ولكن مصطلح المثلٌة
باالنجلٌزٌة ٌدعى " "Homosexualityقد
أسسه علم النفس ولم ٌبتكره المثلٌون لٌدعوا
أنفسهم به .وهذا المصطلح علمى ,وفى البداٌة
نُشأ لوصف المثلٌٌن ولكن كحالة مرضٌة.
ولذلك لم تعد هذه الكلمة دارجة فى التسمٌة
الحٌاتٌة للمثلٌٌن .وأتخذت كلمة  Gayمكانها
لإلشارة للشخص المثلً ,وباألخص الذكر,
والمثلٌات أٌضا قد ٌدعون " ,"Gayوإن كان
لهم تسمٌتهم الخاصة باالنجلٌزٌة ,وهً
"."Lesbian
المثلٌة الجنسٌة قد تبدو ظاهرة غرٌبة و
مرفوضة فى نظر مجتمعنا .لماذا؟ ألن
مجتمعنا ٌرفضها بحكم العرف والدٌن على
أنها خطٌئة عظمى ,وفعلة قبٌحة تهدم أساس
الهوٌة الذكرٌة .وألنها خروج عن المألوف فى
شكل العالقات االجتماعٌة والتً من المعتاد
أن تكون بٌن رجل وإمرأة .فإن الفكر البشري
ٌعانً من غٌرٌة بحت ,وتفكٌر ٌدور حول
الرجولة على أنها سمو وباألخص فً الشرق,
ولذلك قد تبدو المثلٌة انتقاصا للرجولة ،إذا
أحب رجل رجال آخر .والمثلً أٌضا ال ٌفهم
مشاعره فى بداٌة اإلحساس بها ,بل وٌخافها.
ولذلك هناك الكثٌر من التساؤالت :ماهى
المثلٌة؟ ما سببها؟ هل هً مرض أم طبٌعة؟
فطرة أم خطٌئة؟ وهل هناك عالج لها أو سبل
للوقاٌة منها؟ لماذا ٌوجد مثلٌٌن ومثلٌات؟
وكثٌر من التساؤالت البشرٌة عن المثلٌة.

وبذة عه حقىق اإلوسبن
حلوق الإوسان ،يه احللوق واحلصايث املس خحلة ملك خشط .ؾصضَ ؿًل جلية حلوق الإوسان نويؼص فَِ ...دلى اإؿسادُا
نودرشًؽ ادلويل نوحلوق" .وكامت انوجية يف دورهتا الوىل،
وٌسدٌس مفِوم حلوق الإوسان ؿىل الإكصار مبا دلَؽ بفصاد
اميت ؾلسث يف بوائل ؿام  ،0836بخفوًغ بؾضاء مكذهبا
الرست امبرشًة من كمية وهصامة بظَةل فهيم ،فِم ٌس خحلون
اهمتخؽ حبصايث بساس َة مـَية .وبإكصار ُشٍ احلصايث فاإن املصء معَاغة ما بمسخَ "مرشوع اإبخسايئ نودرشًؽ ادلويل حللوق
الإوسان" .وبـس ذزل اإس خؤهف امـمل ؿىل ًس جلية ظَاغة
ٌس خعَؽ بن ٍمتخؽ بلمن والمان ،وًعبح كادر ًا ؿىل اإختاذ
رمسَة ثخأمف من بؾضاء نوجية مت ادذَارمه من مثاين دول يف
املصاراث اميت ثيؼم حِاثَ.
حكفل املواهني وثضمن الهؼمة امدرشًـَة يف مـؼم بالد امـامل ضوء املصاؿات امواجبة نوخوزًؽ اجلغصايف.
ادلـَة امـامة ثيادي هبشا الإؿالن امـاملي حللوق الإوسان ؿىل
ظَاهة حلوق الإوسان .وؿىل امصمغ من ذزل فاإن ُشٍ الهؼمة
ل حكون ،دامئ ًا ،فـاةل .وثـجز مـؼمِا ؾن اإكصار بـغ حلوق بهَ املس خوى املضرتك اذلي ًًبغي بن جس هتسفَ اكفة امضـوة
والمم حىت ٌسـى لك فصد وَُئة يف اجملمتؽ ،واضـني ؿىل
الإوسان ،اإل بن املـاًري امـاملَة ثضمن اإكصار ُشٍ احللوق
ادلوام ُشا الإؿالن هعب بؾَهنم ،اإىل ثوظَس اإحرتام ُشٍ
ؾيسما ثـجز احلكوماث ؾن حٌلٍهتا.
احللوق واحلصايث ؾن ظصًق امخـومي وامرتبَة وإاختاذ اإجصاءاث
واكهت مٌؼمة المم املخحست اميت ثـمل نومحافؼة ؿىل المن
معصدت ،حموَة وؿاملَة ،مضٌلن الإؿرتاف هبا ومصاؿاهتا بعورت
وامسالم ادلويل كس سًت مـؼم املواهني ادلومَة اميت ثلص
ؿاملَة فـاةل بني ادلول الؾضاء هفسِا ومجَؽ امبرش يف ُشٍ
حلوق الإوسان وحكفل ظَاىهتا .وًشهص بن اكفة دول امـامل
ادلول.
املس خلةل ثلصًبا مِا ملاؿس بلمم املخحست.
من بمه املواد يف ُشٍ اموزَلة يه:
اكن الإؿالن امـاملي حللوق الإوسان ،اذلي إاؾمتسثَ ادلـَة
امـامة ملمم املخحست يف  01اكهون الول/دٌسمرب  ،0837هدِجة ًودل مجَؽ امياس بحص ًارا مدساوٍن يف احللوق وامكصامة .وكس
ومضريا وؿوهيم بن ًـامووا بـضِم بـضً ا بصوخ
ملا ذربت امـامل يف احلصة امـاملَة امثاهَة.
وُبوا ؾل ًال ً
الإذاء.
ملك اإوسان حق اهمتخؽ باكفة احللوق واحلصايث امواردت يف ُشا
فبـس احلصة امـاملَة امثاهَة وإاوضاء المم املخحست ،ثـِس اجملمتؽ
ادلويل بـسم امسٌلخ ؿىل الإظالق بوكوع فؼائؽ من ُشا املبَل الإؿالن ،دون بي متَزي ،اكهمتَزي بسبب امـيرص بو انوون بو
اجلًس بو انوغة بو ادلٍن بو امصبي امس َايس بو بي ربي بدص،
مصت بدصى .وكس كصر زؾٌلء امـامل اإنٌلل مِثاق المم املخحست
بو الظل اموظين بو الإجامتؾي بو امرثوت بو املَالد بو بي
خبصًعة ظصًق ثضمن حلوق لك فصد يف بي ماكن بو زمان.
وضؽ بدص ،دون بًة ثفصكة بني امصجال وامًساء .وفض ًال ؾٌل
واموزَلة اميت اإثفق ؿوهيا ُؤلء امزؾٌلء ،واميت بظبحت فامي بـس ثلسم فون ٍكون ُياك بي متَزي بساسَ اموضؽ امس َايس بو
"الإؿالن امـاملي حللوق الإوسان" ،اكهت موضؽ حبر يف
املاهوين بو ادلويل مبدل بو امبلـة اميت ًًمتي اإههيا امفصد سواء اكن
ادلورت الوىل نوجمـَة امـامة يف ؿام  .0835وملس اس خـصضت ُشا امبدل بو ثسل امبلـة مس خلةل بو حتت اموظاًة بو غري ممتخؽ
ادلـَة امـامة مرشوع اإؿالن حلوق الإوسان واحلصايث
بحلنك اذلايت بو اكهت س َادثَ ذاضـة لي كِس من املِود.
الساس َة وإاحامخَ اإىل اجملوس الإكذعادي والإجامتؾي "هبسف
ملك فصد احلق يف احلَات واحلصًة وسالمة خشعَ.

ثأسس جموس حلوق الإوسان ؿام  ،٦٠٠٢مَحل حمل جلية
حلوق الإوسان امليهتَة ولٍهتا بخأسُس اجملوس اذلي ًـس
سوعة بؿىل يف هؼام المم املخحست هؼص ًا مخبـَخَ املبارشت نوجمـَة
امـامة ومُس نومجوس الإجامتؾي الإكذعادي هسابلذَ .حتسدث
ظالحِاث اجملوس يف ورش الإحرتام امـاملي نومبادئ ادلومَة
حللوق الإوسان واحلصايث الساس َة ،بسون متَزي من بي هوع
وبضلك ؿادل ومدساوي نوجمَؽ ،نٌل ٍصاكب اجملوس اىهتااكث
حلوق الإوسان وذاظة الاىهتااكث اجلس مية وامليخؼمة امخكصار
وثلسمي امخوظَاث امالزمة موكف مثل ُشٍ اىهتااكث بو احلس
مهنا ،وًـمل اجملوس يف ذاث اموكت ؿىل ورش زلافة حلوق
الإوسان وامخأهَس ؿىل بمهَة اموؾي امـام بأساس َاث احلصايث
امـامة واخلاظة نوضـوة.
ويف ادلورت امخارخيَة جملوس حلوق الإوسانً ،وم امسابؽ من
مارس  ،٦٠٠٦ثياول فهيا الإىهتااكث وامـيف ؿىل بساس
املَول اجلًس َة .وملس حر مسؤومون بلمم املخحست الؾضاء
ؿىل مـاجلة امـيف واهمتَزي املبين ؿىل بساس املَول اجلًس َة،
مؤنسٍن بن امبدلان ل ميكن بن ثواظل الإؾصاض ؾن مثل ُشٍ
الاىهتااكث اجلس مية حللوق الإوسان .وكال المني امـام" ،بن
يك مون" يف رساةل معورت بمام بول جوسة خيععِا جموس
حلوق الإوسان مِشٍ املضَة؛ "حنن ىصى منع ًا من امـيف
واهمتَزي املوجَ ضس الصزاص لهنم مثوَون بو مثوَاث بو
مذحومون جًس َ ًا".
وكال المني امـام اإن حتول اترخيَا كس حسج مؽ بسء امكثري من
ادلول اميؼص يف جسامة وجتاوزاث حلوق الإوسان يف ُشٍ
املضَة.
واضاف "اإىل املثوَني واملثوَاث واملخحومني جًس َا دؾوين بكول
منك :مس مت وحسمك ،اإن نفاحنك لإهناء امـيف واهمتَزي ُو نفاخ
مضرتك ،اإن بي اؾخساء ؿوَنك ُو اؾخساء ؿىل املمي امـاملَة اميت
بكسمت المم املخحست وبكسمت بان ؿىل ادلفاع ؾهنا ودمعِا".
ول حزال ُياك  65دوةل جتصم امـالكاث بني هفس اجلًس بو
دلهيا كواهني ثعبق بعورت متَزيًة حملاهكة املثوَني واملخحومني
جًس َا.
من انحِهتا بنسث املفوضة امسامِة حللوق الإوسان" ،انيف
بَالي" ،اإن ُشٍ املواهني ل ختامف فلط كاهون حلوق الإوسان
ادلويل بل ثدسبب يف مـاانت بسون داع وثـزز من الإحساس

بمـار وجضـل امـيف وثلوض اجلِود امصامِة اإىل ماكحفة الإًسز.
وكامت" :بؿمل بن امبـغ س َلاوم ما هلوهل ،وكس ًلومون اإن
املثوَة اجلًس َة وإابساء ُوًة امخحول اجلًيس ًخـارض مؽ
امثلافاث احملوَة بو املمي امخلوَسًة بو امخـاممي ادلًًِة بو بن ذزل
ًدٌاكغ مؽ امصبي امـام" ،مضَفة "بهَ ل ًوجس بي ربي خشيص
بو مـخلس دًين همٌل اكن معلَ بو مسى اإجساع اإهدضارٍ ميكن بن
ًربر حصمان اإوسان بدص من حلوكَ بو حلوكِا الساس َة".
ومكن ؾلس حولة اميلاش واجَ رفضا من بـغ ادلول ،اميت
ؿربث ؾيَ مٌسوبة مورًخاهَا" ،فاظمة بًت بسومو" واميت
حتسزت هَابة ؾن اجملموؿة امـصبَة.
"ثود اجملموؿة امـصبَة بن جسجل مـارضهتا املعـَة ملا ٌسمى
مبفِوم املَول اجلًس َة وبن ثؤنس ؿىل موكفِا امثابت امصافغ
لإحقام ُشا املفِوم ؾيوت يف اإظار حلوق الإوسان .ويه حصفغ
من حِر املبسب ظصخ ُشا املوضوع نويلاش ملا ًؤدي اإمََ ذزل
من حصس َخ بجواء الإهلسام بسل من الرضَة املضرتنة نوحوار
ثيفِشا مولًة اجملوس".
وذهصث مٌسوبة مورًخاهَا بن ولًة اجملوس ل ثيعوي ؿىل
مٌاكضة ثفاظَل حِات الفصاد وبُواهئم امضرعَة .وكامت اإن
ُشا املفِوم اذلي حصوح هل ٍلوؿة من ادلول غصًب متاما ؾن
الإظار احللويق ومل ٍصد ذهصٍ بأًة ظَغة بو صلك يف بي من
هعوص الثفاكِاث والدواث املاهوهَة حللوق الإوسان.
وبضافت:
"حصى اجملموؿة امـصبَة بن امرتوجي ملا ٌسمى بمخوجَ اجلًيس،
ٍصثب ؿوََ ثساؾَاث سوبَة صسًست اخلعورت ؿىل امَِالك
اجملمتـَة بسءا من هواهتا امخأسُس َة ،بي الرست ،اميت يه
اموحست الساس َة امعبَـَة نومجمتؽ".
وكس بنس مٌسوة بهس خان هَابة ؾن مٌؼمة املؤمتص الإساليم
اإهنم ًـارضون وبضست مفِوم املَول اجلًس َة املثري نوجسل وُو
مفِوم غري حمسد ومضول ،ول ٍمتخؽ بخـصًف واحض ول بساس
كاهوين يف املاهون ادلويل.
وبضاف بن امسووك "امفاسق" اذلي ٍصوح هل حتت مفِوم
املَول اجلًس َةُ ،و ضس امخـاممي الساس َة خملخوف ادلايانث،
مبا فهيا الإسالم

يـ

الكىيه بىث  ...شبهد عيبن

ظادف اهين واحس من الاصزاص اذلٍن اكهوا يف
احلادزة املضِورت "حادزة مصكط امكوٍن بوث"
واذلي متت مسامهخَ من كبل بومُس الاداة يف
ظباخ احلادى ؾرش من ماًو ؿام .1110
يف ذزل امَوم اثعوت بعسًق يل لري ما اذا اكن حيب اخلصوح
وثلضَة بـغ اموكت بصفلىت يف امكوٍن بوث .وُو مصهب بساذهل
اند مَىل ٌس خلص ؿىل ظفحة اميَل ىف مٌعلة امزمازل ىف مواهجة
فٌسق مارًوث .ومكن ظسًلي اذلى اكن ٌضـص ببـغ امخوؿم يف
ذزل امَوم اكرتخ ؿًل بأن اظعحب ظسًلٌا فادى بسل مٌَ .وكس
اكن فادي مرتددا يف اذلُاة مـي ومكٌين ادضرث فوافق يف
اههناًة ؿىل بن ًأيت .واثفلٌا ؿًل ان هخلابل ُياك ذارح املصهب.
واىهتَت من هتَئة هفيس نرلُاة واس خوكفت اتهيس مَلوىن ,وحِامن
وظوت وجسث فادي يف اهخؼاري .اكن اموكت كبل مٌخعف انوَل
بلوَل ,فاكرتبت مٌَ واملِت ؿوََ امخحََ املـخادت مث مضٌُا ؿرب
املمص اجملاور مصظَف املصهب امصاس َة.
املصهب اكهت ثخكون من زالزة ظوابق ,واكن ادلٌسكو يف امعابق
الاريض .ىزميا ؿىل امسالمل ودفـيا ؾيس املسذل مث دذويا ,اكن
ظوث املوس َلي حٌلس َا واكن ُياك بـغ امياس ٍصكعون
وامبـغ الادص اكن جيوس ؾيس امبار .اختشان امانييا ؿىل امعاوةل.
اس خغصبت كوَال مفصاغ املاكن ؿًل غري املـخاد وكةل احلارضٍن ,مكىن
مل اُمت نثريا هبشا الامص وظوبت من امسايق بأن حيرض ميا
مرشوبني بردٍن.
بسب فادي بمخسذني ,وحتادزيا ....وبـغ وكت كوَل ,بسب ؿسد
احلارضٍن ًزتاًس ومكٌَ مل ٍكن اكملـخاد ,اكن ُياك رجالن ٍصكعان
حبمميَة ؿًل حوبة امصكط واكن ُياك جتمؽ مبـغ امض باة يف
امبار .وبيؼصت مذفحعة ثأموت املاكن وفكصث بأهَ ل ميكن لحس
بن ختسؿَ ؾَياٍ بأهَ جتمؽ نومثوَني.
احنيُت ؿىل ظسًلي وبذربثَ "ثفذكص امياس انًل صغاةل ُيا مش
ؿارفَ اهيا مثوَني ,اؾخلس اهَ بٍن اوي ؿًل املاكن وامياس انًل
فَِ".

براد ظسًلي ان ًشُب ايل دورت املَات ,اتراك مـي امسجائص
اخلاظة بَ واملوبًل .ػووت يف ماكين اهكل مرشوىب واثفحط
املوجودٍن .فالحؼت خشعني ,الاول اكن ظسًق معسًلي,
والادص اكن املسٍص الاًعايل نومسرسة اميت نيت امعل هبا.ل
بس خعَؽ امخأنس ما اذا اكهوا ربوين ام ل.
بـس بضؽ من اموكت بسب امياس بمخوجَ ايل حوبَ امصكط ,مث جفأت
بسب ظوث املوس َلي يف الاخنفاض ,وثـامت الاضواء يف املاكن.
اكن املوكف غصًبا جسا ,فالزال اموكت مبكصا ؿًل اىهتاء امسِصت !!.
اس خوكفت اندل وسأمخَ ما اذلي حيسج؟ جفاوبين بعصًلة روثًَِة
"ول حاجة امبومُس جَ وبَـخلل صوًة انس ,واحٌا مذـودٍن ؿًل
نست".
بحسست بأهين اذوة ىف جدلى ,وهؼصث بصًبة يف املاكن ,اكن
ُياك بـغ الاصزاص يف امبار واميادمون ًخحصهون جِئة وذُاب,
ومل الاحغ او اري اي رشظي يف انوباس املوحس ,بساث الافاكر
هتامج ذالاي ؾلًل ,ما اذلي سوف بفـهل؟ ُل اؾخلووا فادي؟
اثعوت بأيم  ,اكهت متكر ؾيس اهما يف ُشا امَوم ,نيت فلط
ارًس بن امسؽ ظوهتا ,ومل اكل مِا ما اذلي حيسج ُيا ,كوت مِا اين
احهبا ومتيُت مِا مَةل سـَست.
اكن كويب ًًبغ برسؿة ,وبسبث ًسي يف امخـصق هؼصث ايل
امعاوةل اميت بجوس ؿوهيا ,لزامت جسائص وموبًل فادي مس خلصت.
اكرتة اميادل مين وسأمين ؾن الاص َاء اميت ؿًل امعاوةل ُل يه
ختعين؟ فلوت "ل ,دى حاجاث ظاحيب وحاذسُا مـااي .فلال
"يف احلاةل دت احٌا حمخاجني هـصف امسم ورمق موبًسل ,ؿوضان يف
امغامب ملا بُمت املبغ ؿوهيم بريجـوميا اتين وٌسأموا ؾن حاجاهتم".
اجتَ اميادل ايل امبار ,وبسبث اان ىف امخلاط اص َاء فادي وذُبت
ذوف اميادل ,نيت بفكص وكهتا ,ل بس خعَؽ بن اؾعهيم امسي او
رمقي احللِلي ,ومكن ما اذلي سأفـهل اذا برادوا رؤًة امبعاكة
امضرعَة ,اي امِيي ,رمبا بس خعَؽ بن اكول هلم بأهين وسُت امبعاكة
امضرعَة؟!.

بذربث اميادل بأمسي -ؿامص س َف -ومل اؾعَ امسي الاذري
احللِلي ,وغريث بـغ الاركام حِامن سأمين ؾن رمقي اخلاص .نخب
اميادل املـووماث وحلسن احلغ مل ٌسأمين ؾن بعاكيت امضرعَة.
اثشهص حِامن واثدين امضجاؿة بأن بحاول بن اغادر املاكن ,وبهين
بس خعَؽ بن بفـوِا ,لهَ ل ًوجس صئ ادص بس خعَؽ فـهل غري
احملاوةلُ ,ل س خأيت جمسدا امرشظة نولبغ ؿًل امباكِني؟ ُل
لزامو ُيا بم غادروا!.
بؾضاء جسسي اكهت حصثـش واكن كويب ًًبغ برسؿة.
اجتِت جتاٍ امباة اذلي ًفيض ايل امسمل ميك بدصح ,وحِامن
وظوت ايل امباة ,اكن ُياك رجالن واكفان ,واكن ُياك رجل
ادص حياول بًضا اخلصوح.
احس امصجال امواكفني سأمين "اهت بدض خغل اًة" " ,اان مسرس".
ُكشا اجبخَ فلال يل "مسرس اًة؟" .كوت اين مسرس مغة
اجنوزيًة.
مل ٍكن امصجل انػصا ايل حِامن نيا هخحسج ,فلس اكن ًيؼص ذوفي
مرتبعا بملاكن.
مث ظاخ امصجل الادص اذلي اكن ًلف جباهب امباة "اان صفذم
كبل نست ونيت برتكط زي امس خاث".
وظفؽ امصجل اذلي اكن ًلف جباهيب حماول امِصة .مل اهن بس خعَؽ
بن بختَل بأن ذزل حيسج فـال ,نيت معسوما وجسمصث يف
ماكين ,وحصنين امصجل لمص من امبوابة وظـسث امسمل يك
اس خعَؽ اخلصوح.
اكن ًوجس رجالن ادصان من املوِيى  ,ورجال ادصون ًبسو من
اصاكهلم بهنم ؾيادض رشظة ,فومومت زمام بموري ,وكوت ميفيس
سوف احاول اخلصوح من ُيا ,مث بدرث بسؤال احس الصزاص
"ُو احٌا هلسر منيش من ُيا؟" فلال "ُو امباصا مش كاًسل
اسدين؟" .فلوت هل "امباصا ماكووُش اي حاجة".
مث بسبث مبغادرت املاكن حيت وظوت ايل امضارع .حلِلة ل اؾصف
هَف واثدين امضجاؿة لرد ؿًل امضابط هبشا امضلك.
واظوت ظصًلي ومل اهؼص ذوفي.
نيت بذرب هفيس " بمش بثلة وببطء ,ماًيفـش ًبان ؿوَم امخوحص
بأي صلك ,وميكن ماايذسوش بهلم ومذخاذسش مـامه".
ثسبصث ظصًلي من ذارح املصهب ايل امضارع وهؼصث مذفحعا
امضارع فوجسث ؾصبة امرشظة مذوكفة وبـغ من افصاد امرشظَ يف
امزي امصمسي.
مل اُمت هبم واتبـت ظصًلي جباهب امصظَف ,ومل بهؼص ذوفي .ؿربث

حتت هوبصي ً 15ومَو ,مث اجتِت ميَيا ايل صارع امحس مؼِص,
ادصجت ُاثفي احملمول حماول الثعال بعسًلي اذلي لكمخَ سابلا,
حِامن رد ؿًل دضدت
"اي ماُص .امرشظة جاث امكوٍن بوث وكبضوا ؿًل صوًة انس ُيا
بُهتَأيل اهنم كبضوا ؿًل فادى نٌلن ُ ,و مذعوش بَم او حاجة
؟ فلوًل ل .فلوت هل "ُو كايل اهَ ُو اكن راحي اذلام  ,بس
مارجـش ذامط".
كال يل "اهت بخـمل اًة دموكيت؟" .كوت ةل اين مذجَ اىل املزنل.
واهنَت املاكملة مـَ.
هؼصث ذوفي ,مل بجس احسا ًخدبـين .اثشهص بأهين نيت اثيفس
بعـوبة ,اكن كويب لٍزال مضعصة اخلفلاث من املوكف.
حاومت بن ارسع اخلعي كوَال وػووت ظوال امعصًق اكول اي
امِيي ,اي امِيي ,اي امِيي.
مث بسبث بجلصي ايل املزنل ,اثشهص وظويل ايل املبين وظـودي اربؽ
بدوار وفذح بة امضلة مث دذوت واغولت امباة ذوفي بملفذاخ.
مضُت ىف املمص ,وفذحت بة غصفة بديت  -اكهت ل حزال
مسدِلؼة  -بذربهتا ؾن ماحسج مـي يف املصهب واذربهتا بأل خترب
بمٌا  ,فمل ارد ان ثلوق.
ل اثشهص فـوَا رد فـل ادىت ,اثشهص دصويج من ؾيسُا واجتاىه
ايل غصفة ايم (امىت بت فهيا ثسل انوَةل) ,واثعوت مباُص ظسًلي
اذلى اؿومىن بهَ مذجَ ميلعة املرص امـَين حبثا ؾن ظسًلٌا
فادي .اذربثَ بهَ مازال مـى اغصاضَ ,امسجائص واحملمول .اغولت
املاكملة.
نيت اغري مالبيس واان ل زمت يف حاةل ظسمة رَُبة من خضامة
املوكف اذلي حسج يل ,وكن ؾلًل كس اهفعل ؾن جسسي,
جفسسي ًفـل صئ واحس وُو ثغَري مالبيس وؾلًل ًـَس
اس خسراح رشًط الاحساج واسرتجاع ما حسج مـي يف امكوٍن
بوثُ .ل س خأيت امرشظة نولبغ ؿًل؟ ُل سوف جيسوهين؟
ُل س َـصفون اٍن اكعن وًـخلووهين؟ ُل س َلوموا بخـشًب
فادي مَحعووا مٌَ ؿًل مـووماث ؾين؟.
حِامن اىهتَت من ثغَري مالبيس ذُبت ايل امرسٍص حتت امبعاهََ.
نيت انمئ يف وضـَة اجليني .اغولت ؾَياي وبسبث امعالت وثالوت
اايث من املصبن امكصمي .وبعصًلة ما اس خعـت اميوم.
حلسن حؼى ,مل ًمت املبغ ؿًل .ل بس خعَؽ ان اختَل بأين
دصجت سوامي يف ُشٍ انوَةل ,فولس اكهت مـجزت حلا.
اما بمًس بة نوصجال الادصٍن اذلٍن مل ٌساورمه احلغ ,مبا فهيم
ظسًلي فادي ,اندضفت لحلا بهَ مت ثـشٍهبم ُياك يف كسم

امرشظة ,واجربوا ؿىل امخوكِؽ بلهصاٍ ؿًل وركة ثـرتف بهنم صواذ بؿُش يف سان فصاوسُسكو بمولايث املخحست مٌش ذزل احلني.
فلط مٌش س يدني بظبحت مواظيا امصٍكِا حاظال ؿًل اجلًس َة.
جًس َا .واهنم ؾبست ص َعان.
بـغ امصجال مت اغخعاهبم ؾيوت بأص َاء ذارجِة ,او من كبل بـغ واس خعـت حِهنا ان اؾود ايل مرص هكواظن امصٍيك مزايرهتا مٌش
ما ًلارة امدسؽ س يواث .لؿمل ان بـغ الاصزاص يف ُشٍ
افصاد امرشظة اهفسِم ,وامبـغ الادص مت ظـلِم
احلادزة مت الافصاح ؾهنم ,وامبـغ الادص مت احلنك ؿوََ بمسجن
بمكِصبء .امبـغ الادص ؿوق ملووب ومت رضهبم ؿًل ارجوِم
س خة اصِص ,وادصٍن س ية او زالج .خشط واحس مت احلنك ؿوََ
بمـيص ,وبمخأهَس اَُيوا بأفؼؽ الاملاة وامض خامئ ,فولس دؾَوا
خبمس س يواث .بـغ الافصاد اس خعاؾوا امِصة ايل فصوسا ,او
بخلولث وغريٍ من الاملاة امبشًئة ,ويف بزياء اغخعاهبم ,اكن
رجال امرشظة ًلومون هلم "اًَ راًم مبسوط واهت بخدٌاك نست" .امولايث املخحست ,او نيسا .وامبـغ الادص مل ٍكن بشاك احلغ.
ُل جس خعَؽ امخرَل بأن ًمت اكعائم من مزنزل فلط لهم مثًل
بـس بضـة مَايل مت هلوِم ايل امسجن ,ومتت حماهكهتم .واكهت
جصميهتم يه امفسق وامفجور والثَان مبا حصم املصبن واملضارنَ يف اجلًس َة؟ُ .شا واكؽ مصٍص جسا لن حيسج لي اوسان .وجيب بن
ثعان حلوق الافصاد ااي اكهت ثوهجاهتم اجلًس َة .مؽ امـمل بأهين
امـصبست وؾبادت امض َعان .و و و ...
الان مواظن امصٍيك واصـص بلمان مكوين مثًل اجلًس َة واملاهون
يف ًوم الاحس امالحق مت ورش ظور وجوُِم واسٌلؤمه ومعصمه حيمَين .ومكن امتين ان بصـص بشزل يف ًوم من الاايم يف بدلي
ووػَفهتم وماكن معوِم ومسكهنم نودضِري هبم يف ما ًلارة مجَؽ الام مرص.
امعحف املرصًة.
ؿامص س َف
ثسبصث بمص دصويج من مرص يف امثاىن من صِص اغسعس ؿام
سان فصاوسُسكو
 ,1110واس خعـت ان اظوب انوجوء ؿًل حلِلة ما حسج يف
ماًو 1101
حادزة امكوٍن بوث ,وؿًل ثدبؽ امبومُس مالصزاص يف ُشت انوَةل
حتت حنك مبارك وبؾواهَ يف ذزل اموكت وبسبب ُوًيت اجلًس َة.
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املثلية اجلنسية
والقانون املصرى

ثـس بصِص حادزة يف مرص ؾن ثـصض اضعِاد واحض
ودضحي نومثوَني يف مرص ,يه حادزة امكوٍن بوث ,وذزل
هؼصا نوخغعَة الاؿالمِة املوًة ملثل ُشت املضَة وامدضِري
هبم يف مـؼم امعحف املرصًة ,واميت مل حكن لك اس باهبا
فلط بسبب املثوَني بل اكهت بًضا لس باة س َاس َة يف
ذزل اموكت وراخ حضَهتا امكثري ,اكهوا نبش امفساء يف
ذزل اموكت مِشت امس َاساث.
مكن يف امواكؽ املثوَة اجلًس َة ثضعِس يف مرص مٌش فرتت
ظوًةل ,وحسزت مساٌُلث نثريت لماهن ًخواجس فهيا
املثوَون ,ومت املبغ ؿوهيم ,وحماهكهتم وثـشٍهبم وبحِاان
اكهت ثعل ايل املذل امـمس.
فاملاهون املرصي جيصم امسووك املثًل مٌش بنرث من 51
ؿاما ,ومكن املاهون اذلي سن بوغخَ جاء ؿًل جعاةل ذلاًة
الذالق يف فرتت بىهتاء ا إلس خـٌلر  ,ففي ذزل احلني براد
امربملان يف جعاةل بن مييؽ ادلؿارت ,حِر بهنا اكهت متثل يف
هؼص امربملاهَني اخلضوع امثلايف اإيل جاهب ما فهيا من
دعَئة ,وبمخايل سن امربملان كاهوان مييؽ بضلك ؿام ُشٍ
الفـال .
وملس باتحت ُشٍ املواهني غري واحضة املـامل اإيل بياء هؼام
ؿساةل جٌايئ ًفذلص ايل امضوابط اماكفِة ,فمل ثـس وػَفة
امـساةل اجليائَة ثعبَق س َادت املاهون بلسر ما بظبحت
فصض س َعصت اجامتؾَة وحض َة.
املادت اميت جس خزسم يف جتصمي امسووك املثًل يه املادت /8
ح من ماكحفة ادلؿارت "املاهون  01مـام  "0850وُو
ًيط ؿًل مـاكبة "اؾخَاد" ممارسة امفجور وادلؿارت
بمسجن  2س يواث بلإضافة نوغصامة ,وثـين لكمَ "دؿارت"
معوما اجلًس امخجاري ,بما لكمَ "امفجور" فٌعاكِا بوسؽ
من ذزل بكثري ,وجضمل فكصت امفـل امفاحش بضلك ؿام.
وؾيسما احذار املرشؾون بني مـاكبة ادلؿارت ومٌؽ امزان
بضلك ؿام ,كاموا اإهنم ًلعسون بلكمة "ادلؿارت" مـاكبة

فسق امًساء ,اما لكمة "امفجور" فأرادوا هبا مـاكبة فسق
امصجال.
بشزل بظبح مععوح "امفجور" بدات مالداهة الذالكِة
بنرث مٌَ مععوح كاهوين دكِق وظار نومععوح
اس خزساماث غري مذوكـة ,حِر بن احملامك واميؼام اجليايئ
مه اذلٍن كصروا ماُو فسق امصجال ,ورنزوا ؿًل امسووك
املثًل بضلك ذاص .
بما امفصق بني ادلؿارت وامفجور وؿالكذَ بمبغاء,جاء بمه
حنك فهيا يف ؿام  .0864اكهت رشظة الداة كس دامهت
مزنل ذاظا ,وضبعت رجال مذوبسا بإذرتاق رجل بدص,
وهجت اميَابة هتمة امفجور اإيل امعصف امسويب ,اذلي كال
اهَ اؾخاد ممارسة اجلًس مؽ امصجال ,مكن دون ملابل ورمغ
ذزل كضت حموكَ اميلغ بأن امصجل مشهب ,وحصثب ؿًل
ذزل احلنك فعل ”امفجور“ كاهوان ؾن ادلؿارت وربعَ
بمسووك املثًل مابني امصجال ,وكس دضخ املرشع حتسًسا
بأن ُشٍ اجلصمية "اؾخَاد ممارسة امفجور" ثلؽ ؾيس ممارسة
امفحضاء مؽ امياس بسون متَزي ,وؾيس حسوج ُشا
اؾخَاداي ,ومل ًوزم ملثل ُشٍ اههتمة بن ٍكون ممارسة
امفجور هؼري ملابل مادي.
ومن ذزل ًخضح بأن زمع بـغ املس ئومني املرصًني زؾٌل
مضوال بأن ”ادلوةل ل جسن اي كاهون بَ متَزي ولثفصكة
ؿًل بساس امخوهجاث اجلًس َة نوفصد“ مكن يف امواكؽ بن
املواهني اميت اكهت جس هتسف امبغاء بظال كس اجسؽ هعاكِا
بزياء فرتت س هنا مخعبح بدات واسـة اميعاق ثـاكب ؿًل
"امفسق" ؿامة.
والن بظبح املفِوم مخسل املواهني جتصمي امسووك املثًل
اذلي ًمت بلإثفاق بني ظصفني وبسون ملابل مادي حتت
امس "امفجور".
وُشٍ املواهني يه اىهتاك واحض لهواع اذلاًة امليعوص
ؿوهيا يف اثفاكِاث حلوق الإوسان ادلومَة.

———————————————————————————————————————————
مصادر :كتاب فى زمن التعذٌب .إهدار العدالة فى الحملة المصرٌة ضد السلوك المثلى
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/egypt0304arabic.pdf
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”ٗا حث٘ثٖٗ ,ا ًص٘ثٖ

اصذسٍا الثَم الحل سٍهاًسى.

واى تَدٕ خل٘ه تمشتٖ ،ػشفه ػاأّلٖ,

تأتى اغٌ٘ٔ شن ال٘اسو٘ي وَاحذٓ هي ػذٓ

تتَجلٖ للثٖ  ،،اطثخ اوالته,

اغاًى لألالثَم األٍل وصَت صادح للحشٗات

اشطفله ت٘ته  ،،دلغ ٍالدن,

ٍلوٌالشٔ الوَاض٘غ الحساسٔ فى الوجتوغ

إػول ست ت٘ته

الؼشتى ٍاللثٌاًىٍ ,التى ٗفضل غوشّا دٍى

تس اًت تث٘ته  ٍ ..اًا تشٖ ت٘ت“

هٌالشٔ .اغٌ٘ٔ فسات٘ي ٍّى األشْش للفشلٔ

استوغ الى ّزُ الىلوات الساحشٓ هي

تلوس هَضَع الحة ت٘ي اصحاب الذٗاًات

اغٌ٘ٔ شن ال٘اسو٘ي تصَت حاهذسٌَُ,

ٍالطَائف الوختلفٍٔ ,الفشٍق الطثم٘ٔ ,ووا

الوغٌى الشئ٘سى لفشلٔ هششٍع ل٘لىٍ ,التى

ٌٗالش ػاللٔ الجٌس خاسد الزٍاد ,ولْا فى

وتثْا هي تجشتٔ حم٘م٘ٔ هش تْا .فتخشد

ولوات تس٘طٔ لتخشد األغٌ٘ٔ وَاحذٓ هي

الىلوات صادلٔ ٍغ٘ش هتىلفٔ لتحىى لصٔ

سٍائغ الشٍن الثذٗل لفشلٔ ػشت٘ٔ.

شات٘ي هخل٘٘ي تشن احذّوا الؼاللٔ ل٘تزٍد

تتحذث الفشلٔ ػي هَاض٘غ أخشى هخل

اسضاء لمَاػذ الوجتوغ اللثٌاًى الوحافظ.

الَضغ الس٘اسٖ فٖ لثٌاى“ :هي

ف٘طلة هٌِ ”الصَت“ اى ٗتزوشُ ٍٗحول

الطاتَس” (تتحذث ػي إستثاط الس٘اسٔ تىل

روشاُ فٖ للثٍٔٗ ,خثشُ ون واى ٗتوٌى اى

شٖء تح٘اتٌا)“ ،ػالحاجز” (هي ٍحٖ الٌظام

ٗىَى لِ توخاتٔ الزٍجِ التى تْتن تِ ٍتشػاُ .األهٌٖ ٍالحَاجز فٖ ت٘شٍت)“ ،ػثَٓ” (تىته
ٍاحذٓ هي اهال وخ٘شٓ ال تتحمك فى
تىته تَم – تىته ّإ تىٔ المٌاتل التٖ
هجتوؼاتٌا الششل٘ٔ .الىلوات تحول سحشا

ستٌفجش فٖ ت٘شٍت ،وتثْا حاهذ هتأحشاً

خاصا ٍػزٍتٔ تلوس للَب الجو٘غ ٍتَجغ

تاإلغت٘االت فٖ ت٘شٍت تؼذ ػام .)8002

للَب الوخل٘٘ي ٍالوخل٘ات تشىل خاص.

جَلٔ هششٍع ل٘لى فى الذٍل الؼشت٘ٔ

هششٍع ل٘لى َّ فشلٔ سٍن تذٗل لثٌاً٘ٔ

ٍاألجٌث٘ٔ ستشول الماّشٓ ح٘ج ستح٘ى

هىًَٔ هي  7اػضاءً .شأت الفشلٔ

حفال َٗم الجوؼٔ  82هاَٗ ووششٍع لىسش

فٖ ت٘شٍت ,لثٌاى فٖ سٌٔ  8002وَسشٔ

التاتَّات ٍخلك هؼٌى اخش للحة تذٍى

هَس٘م٘ٔ فٖ الجاهؼٔ األه٘شو٘ٔ فٖ ت٘شٍت.

لَ٘د.

ٍتؼذ ًجاح الثَهْن األٍل هششٍع ل٘لى,

I

happen to be one of the men who
were on the infamous "Queen Boat"
that was raided by under cover police
agents on the early morning of May 11,
2001. I currently live in the United States
and would like to share my story with you.
I had a rough day and I really felt like going
out. I called up a friend of mine to see if he
would like to go out with me to the “Queen
Boat” – a boat that is docked on the bank of
the Nile River off the Island of Zamalek, opposite of the Marriot hotel. My friend said
that he was tired and in no mood to go out.
He suggested that his house mate and our
mutual friend go out with me instead because he had had a really bad day. Our
friend Fadi was fired from his job simply for
being Christian and could not do anything
about it. Fadi was reluctant at first but I kept
pestering him until he agreed to go out with
me. We agreed that we will meet there, outside the boat. I finished up getting ready and
then took a cab to the boat. Fadi was
waiting for me, it was a little before midnight. We greeted each other with the usual
kiss on each check. We walked across the
path way from the sidewalk to the docked
boat. The boat had 3 levels, the club was at
the bottom level. We went down the stairs,
paid at the entrance and entered the club.
Music was blaring, some people were dancing, others were at the bar. As we walked to
our seats I remember thinking that it was
unusually empty. Usually there would be a

lot more men at this hour on a Thursday
night. I didn’t think much of it and continued
walking to our seats. We ordered a couple of
beers, Fadi started smoking, we chatted,
looked around…. After a while more people
started arriving but it was still not as
“packed” as it usually is. There were male
couples dancing together sensually and seductively on the dance floor, there were
guys mingling at the bar…I remember thinking to myself – nobody can miss this is a “gay
place”. I leaned over to my friend and said “I
wonder what the waiters & bartenders think
about all this – they must know that we’re
gay…” Eventually, my friend got up to go to
the restroom and “cruise around”. He left
his cell phone and cigarettes on the table. I
stayed behind and continued drinking and
people watching. I recognized two people –
my ex-boyfriends ex and the British principal
of the school I used to work at. I’m not sure
if they saw me too but I didn’t make any
effort to say hello to them.
After a few minutes, people started walking
off the dance floor, the music was turned
down and bright lights came on. That was
really strange– I looked at my watch (can’t
recall exactly what time it was) and I remember thinking its still way too early, is the club
closing already? I stopped a waiter and
asked him what was going on. He said in a
monotone as a matter-of-fact: “The police
came and they arrested folks…its happened
before.” My heart sank, I gripped the arm

chairs with my fingers tensely. I looked
around. There were still some guys at the
bar and waiters were walking back and
forth. I could not see anybody in police uniform. Thoughts were racing through my
head. What am I gonna do? Did Fadi get arrested? I got up, paced back and forth thinking, what am I gonna do, what am I gonna
do? I called my mom-she was staying at her
mothers house that night. I just needed to
hear her voice. I did not tell her what was
going on or where I was. I told her I loved
her, wished her a good night and hung up. I
stopped pacing. My heart was beating quickly, my hands were starting to sweat. I looked
down at the table where I was sitting. Fadi’s
cell phone and cigarettes were still there. A
waiter approached me and asked if what
was on the table was mine. I said no, they
belong to my friend and I’m going to take
them to him. He said in that case we need to
write down your name and number because
when they (the men) are released they usually come back looking for their stuff. He
went to the bar, I picked up Fadi’s things and
walked towards the bar. I remember thinking to myself, I can’t give them my real name
or number. But what if they ask to see my
ID? Shoot! Oh maybe I can just tell them I
don’t have my ID on me…. I told the waiter
my name was Assem Seif (thinking that was
ambiguous enough, I certainly wasn’t going
to give them my last name which is quite uncommon) and I changed the order of some
of the numbers to my cell phone number.
The waiter wrote the information down and
luckily did not ask to see my ID. I remember
thinking to myself, ok I’m going to do this,

I’m going to try to leave. What else am I going to do? Was the police going to come
back and arrest the rest of the people? Were
they still here or did they leave? My whole
body was so tense and my heart was still
beating very fast.
I walked toward the door that would lead
me to the stairs to go up to the ground level.
As I got to the door, there were two men
standing there (not in police uniform) and
there was another guy who was also trying
to leave. One of the men asked me, “What
do you do (for a living)?” I responded: “I
teach.” He asked, “What do you teach?” I
said “English (as a second language).”The
man wasn’t looking at me as we talked, he
was looking behind me, his eyes searching
the place. Suddenly the other man standing
at the door yelled in Arabic: “I saw you dancing and gyrating your hips (like a woman) on
the dance floor!” as he slapped the man
standing next to me. I couldn’t believe this
was happening. I did not react, I was in
shock. The man let me through and I
climbed up the stairs to the ground level.
There were about two other men there from
the club and other men that seemed to be
undercover cops. I started pacing back and
forth and then I said I’m going to try to get
out of here. I asked someone, “Can we
leave?” He said, “Didn’t the ‘pahsa’ (a high
rank officer) ask you to wait?” I said, “The
‘pasha’ did not tell me anything.” And just
like that I started walking towards the path
that leads from the boat to the street. I really do not know where I got the courage to
respond in that way. I got to the path, I did

not look back and kept walking. I said to myself ‘walk confidently and slowly, don’t look
nervous then maybe they won’t suspect anything and won’t arrest you.’ I managed to
get to the street. Out of the corner of my left
eye I noticed a police van and police officers
in uniform. I did not look at them and kept
walking on the sidewalk and eventually to
the street. I did not look back. I crossed under the 26 of July bridge and turned right towards Ahmad Mazhar street. I took out my
cell phone and called my friend that I called
earlier. When he answered, I said, “Maher,
the police came to the Queen boat and they
arrested people. They arrested Fadi. Did Fadi
connect with you at all?” He said no. I said,
“He told me he was going to the bathroom
but he never came back.” He asked me what
I was doing and I said I’m walking home. I
hung up. I looked behind me – it appeared
that nobody was following me. I remember
breathing heavily, my heart was still pounding. I started increasing my pace and kept
saying over and over “Oh my God! Oh my
God! Oh my….”. I eventually really picked up
the pace and started running. I ran home. I
remember reaching my building, climbing up
4 flights of stairs, opening the door to my
family's apartment and closing it behind me.
I locked the door, walked to the hallway,
opened the door to my sisters room – she
was still awake. I told her what happened
and I told her not to tell our mother about it.
I did not want her to worry. I really can’t remember my sisters reaction. I remember
walking out of her room, walking into my
mothers room (I was sleeping there that
night). I called Maher again. He said he was

going to go down and look for Fadi at the
‘Kasr Al Aini’ police station. I told him I still
had Fadi’s phone and cigarettes. I hung up. I
remember changing into my pajamas in
complete and utter shock. It was as if my
mind and body were completely separated.
My body was doing one thing (taking off and
putting on clothes) and my mind was doing
another - replaying what just happened and
thinking “Is the police still going to come
after me? Are they gonna find me? Are they
gonna know where I live? Are they gonna
torture Fadi to get my contact information?”
When I was done changing I got into bed
and under the covers. I crawled up into fetal
position, closed my eyes tight and started
praying/reciting versus from the Koran. And
somehow I fell asleep.
Fortunately, I was never arrested. I really do
not know how I managed to flee unscathed
that night. It was truly a miracle. The other
men who were not so lucky, including my
friend Fadi, (I found out later) were tortured
at the police station and were forced to sign
depositions that they were gay, devil worshippers and part of a satanic cult. Some
men were raped by foreign objects or by
other male police officers. Some were electrocuted. Some had vicious dogs set on
them. Some were hung upside down and
beaten with a stick on the soles of their feet.
And of course as if all this was not enough,
they were all abused and humiliated verbally. They were called faggots amongst other
derogatory names. As the men were being
raped, the officers would say, “So you like
being f*cked, well here you go…”. After a

few nights at the police station they were
transferred to prison. Their crime: debauchery, fabricating verses from the Koran, conducting “gay weddings” on the boat, participating in orgies on the boat, being part of a
satanic cult…. The following Sunday, their
face pictures, full names, age, professions
amongst other identifying information were
published in almost every Egyptian newspaper and magazine…..
I managed to leave Egypt on August 2, 2001.
I was able to seek asylum based on the fact
that I was being persecuted by Egyptian police and officials working for the Mubarak
regime because of my sexual orientation. I
have been living in the San Francisco Bay Area ever since. Two years ago, I became a US
citizen and was able to visit Egypt for the

first time in 9 years. Some of the “Cairo 52”
men were released, some were imprisoned
for 6 months, a year, 3 years – one person
was sentenced to 5 years in prison. Some
men managed to flee the country to France,
USA, Canada. Others were not so lucky. Can
you imagine being in exile from your home
just because of who you are? That is tragic
and should not be the case. Although in the
US I am safe and my rights as a gay man are
protected under state and federal law, I long
to be safe and have the right to exist in my
home country, Egypt.
Assem Seif
San Francisco
May 2012
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