
 
 
 
 

 

فً مثل هذا الٌوم من عام 0991 أعلنت منظمة الصحة العالمٌة حذف المثلٌة الجنسٌة من لائمة األمراض النفسٌة، 

منهٌة بذلن أكثر من لرن من الزمان تم فٌه اعتبارها حالة مرضٌة. وألهمٌة هذا التارٌخ و رمزٌته، جعل المجتمع 

 الدولً الـ01 ماٌو/أٌار من كل عام، ٌوما عالمٌا لمناهضة رهاب المثلٌة الجنسٌة والتحّول الجنسً

ومع ذلن ٌظلّ  هذا الٌوم غٌر معروف أو متجاهل من طرف العدٌد من الدول التً تجرم المثلٌة كدولنا العربٌة وٌحلم 

الكثٌر منا مثلً/ات,ثنائً/ات,متحولً/ات,أحرار/حرات,مزدوجً/ات الجنس فً الشرق األوسط وشمال إفرٌمٌا بفرصة 

كهذه للتعبٌرعن وجودنا المغٌب لسرا عن المجتمع و االعتراف وعدم اإلنكار لطبٌعة مٌولنا و هوٌتنا الجنسٌة التً 

ولدنا بها بحٌث ال ٌتعارض ذلن مع كٌنونتنا كأفراد ننتمً إلى مجتمعات هذه المنطمة من العالم و مع تصورات أهل هذه 

 المنطمة للشخصٌة السوٌة.

بهذه المناسبة العالمٌة نود أن نشارككم رسالتنا لنمول أننا موجودون منذ بدء الخلٌمة فً كل المجتمعات والحضارات 

وتشهد على ذلن رسوم المعابد الفرعونٌة وتماثٌل المصور اإلغرٌمٌة وطموس دٌانات األرض فً أمرٌكا الجنوبٌة و 

  التراث األدبً العربً والشرلً الملئ بالنصوص التً تحكً عن المثلٌة الجنسٌة.

ل أحدا عن هوٌته الجنسٌة و لٌس هدفنا إلناعكم بمبول هوٌتنا الجنسٌة، صحٌحة كانت - فً أعٌنكم  أننا ال نرٌد أن نَُحّوِ

- أم خاطئة,ممبولة أم مرفوضة, إنما نرٌد أن نؤكد أننا كبشر لنا حك الوجود والحٌاة والمبول والتعاٌش بدون خوف أو 

للك كحك أصٌل تكفله الدساتٌر المانونٌة و اإلعالن العالمً لحموق اإلنسان ألننا فً الوالع أبناؤكم وبناتكم، وإخوانكم 

وأخواتكم وأصدلاؤكم وزمالؤكم وجٌرانكم,سواء عرفتمونا بهوٌتنا أم أغلمتم عنها أعٌنكم وبالتالً لٌس هنان معنى الن 

نُوَصم فً وسائل اإلعالم الممروءة أو المسموعة أوالمرئٌة أو نكون مادة للتهكم أو السخرٌة أو االزدراء ال سٌما وأن 

الصورة المشوهة الموجودة فً أذهانكم لٌست بالضرورة هً مالمح هوٌتنا الجنسٌة كما أن المثلٌة لٌست أبدا مرادفا 

للفشل أو عدم االتزان النفسً كما ٌحب أن ٌصورها البعض ,وهذا واضح جدا فً كل المجتمعات التً ٌحظى فٌها 

 المثلٌون بالمبول ,فكثٌر منا علماء وفنانون وعظماء ٌخدمون البشرٌة فً مجاالت الحٌاة المتنوعة فً كافة أنحاء الدنٌا.

نحن نحلم دوما بعالم إنسانً ٌحتضن كل التماٌزات والتفردات الشخصٌة للبشر كافة أجمعٌن و ندعوكم ألن تفتحوا أعٌنكم وللوبكم 

 لتروا لونا جدٌدا من ألوان الحٌاة.

فكما أن جمال لوس لزح هو فً امتزاج ألوانه كلها معا كذلن التنوع اإلنسانً وتنوع الهوٌات البشرٌة سواء العرلٌة,الثمافٌة, 

 الدٌنٌة, أو المٌل الجنسً و الهوٌات الجنسٌة.

 تولٌع : عن المثلٌٌن العرب ) الشرق األوسط و شمال أفرٌمٌا(

 جمعٌة حلم/ لبنان- مجموعة كٌفكٌف/ المغرب- مجموعة أصوات نساء فلسطٌنٌات مثلٌات – فلسطٌن.      

 شبكة خمسة / الشبكة المغاربٌة للحرٌات و االختالف لٌبٌا/تونس/الجزائر/المغرب مورٌتانً.

  مجموعة ابو نواس للدفاع عن حموق المثلٌٌن والمثلٌات الجزائرٌٌن/ الجزائر. 

 منظمة بداٌة للمثلٌٌن و المثلٌات فً منطمة وادي النٌل- مصر و السودان.

 جمعٌة فرٌدوم سودان للمثلٌٌن/ات,ثنائً/ات,متحولً/ات الجنس السودانٌٌن-السودان.
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