
 أوترایت تتضامن مع حركة المیم - عین في مصر بعد وفاة سارة حجازي
 

 عبرت أوترایت أكشن العالمیة عن حزنها بعد سماع خبر سارة حجازي، الناشطة المصریة الكویریة والنسویة الرائدة، بعد أن
 أنهت حیاتها یوم السبت 13 یونیو 2020.

 
 أصبحت سارة هدفًا لالضطهاد الحكومي الشدید بعد أن مارست حقها األساسي في حریة التعبیر - رفعت علم قوس قزح في

 القاهرة خالل حفل مشروع لیلى في 2017. أدى هذا التعبیر عن الوجود والتضامن إلى سجن سارة لمدة 3 أشهر، بما في ذلك
 الحبس االنفرادي. بسبب شدة اإلساءة النفسیة والجسدیة التي تعرضت لها سارة أثناء االحتجاز، وخطاب الكراهیة المستمر ضدها

 من الحكومة ووسائل اإلعالم، ومن عامة الناس، خرجت سارة من مصر لطلب اللجوء في كندا.
 

 لكن آثار االضطهاد الذي تعرضت له كان خطیرا ومستمرا، كما أن خطاب الكراهیة ضدها استمرت حتى آخر یوم في حیاتها.
 

 قالت نزیهة سعید، المنسقة لإلعالمي العربي في منظمة أوترایت أكشن العالمیة:
 

 "یقلل الناس من شأن الضرر الذي یلحقه خطاب الكراهیة الذي یوزعونه بال مباالة في وسائل اإلعالم الرئیسیة ووسائل التواصل
 االجتماعي. وكیف یمكن أن یؤثر هذا الخطب في أعماق أشخاص هم من فئات مهمشة في األصل، والتي تعاني بالفعل من القمع

 واإلحباط. أدى التدفق المستمر للتهدیدات بالقتل والتنمر واالعتداء والتعدي االفتراضي إلى وفاة سارة المفاجئة. آمل أن یتعلم
  األفراد ومستخدمي وسائل اإلعالم االجتماعي والتقلیدي من ذلك، وأن یهتموا أكثر بمكافحة

 خطاب الكراهیة ".
 

 كتب حامد سنو، المغني الرئیسي في فرقة مشروع لیلى:
 

 "ال یأتي المرض العقلي من فراغ. إنه نتاج للعنف الهیكلي. تسجل "الفئات المهمشة واألقلیات" معدالت وفاة أعلى بكل أسباب
 الوفیات "الطبیعیة". نحن مصابون بمعدالت أعلى من مرض السكري وأمراض القلب وتوقف التنفس والسرطان وأشیاء أخرى،
 سموها ما شئتم/ن. هذا ما تفعله الصدمة للجسم. هذا ما تفعله الكراهیة بالجسد. أن فكرة بأن الشخص یمكن أن یترك المجتمع الذي
 یحاول باستمرار قتله، ولكنه یحمل هذا المجتمع بداخله، مما یدفعه إلنهاء حیاته، یقتلني حتى العظم. كما أفكر في منفاي الخاص،
 ومنفى الناس الذین أحبهم/ن. فنحن نقضي الجزء األول من حیاتنا نطالب بالهواء في أوطاننا، ثم نغادر إلى البلدان التي ُوعدنا

 فیها بالهواء، لنكتشف أننا ُحرمنا من الرئتین.
 

 اعتقدت بصدق أن الموسیقى یمكن أن تغیر العالم. اعتقدت بصدق أنه إذا رأى الناس أنني أحببت، وبكیت، وعانیت، وضحكت،
 ورقصت، وقاتلت، اعتقدت أنهم سیفهمون أنني بشر. أننا بشر. الحقیقة أنهم كانوا دائًما یعرفون أننا بشر. لهذا السبب یتظاهرون

 بأنهم یفعلون بأمر اهللا عندما یقتلوننا.
 

 أترككم/ن مع كلمات سارة األخیرة:
 السما احلى من األرض ، وأنا عاوزه السما مش األرض

 
 أمضت سارة السنة والنصف األخیرة من حیاتها في كندا. وبقیت على اتصال مستمر مع مجتمع المیم - عین في وطنها. وتفاعل

 النشطاء في المنطقة حزنا على خسارتها وتكریما لحیاتها ونشاطها.
 

 قال أحمد الهادي، عالم األعصاب في جامعة پرینستون وناشط من مجتمع المیم - عین مقیم في الوالیات المتحدة:
 "لقد فقدنا نجمًة تحلم بعالم عادل. سنستمر في تحقیق حلمها الذي تركته غیر مكتمل. من خالل انتحارها، ذكرتنا بأن هناك

 احتمالیة بأن ال نظل على قید الحیاة، وأن ال نهدف لتطویر حیاتنا، وأن الخسائر النفسیة ستقتلنا ولكن قد یكون هناك بصیص أمل
 بعیًدا جًدا في األفق. أرفض أن أرى عزیزتي سارة كضحیة. أنها بطلة، أنها مقاتلة، وأعدها بأننا سنواصل معركتها ".

 
 قال طارق زیدان، المدیر التنفیذي لجمعیة "حلم":



 
 "سارة حجازي والنشطاء المصریین الشجعان الذین انضموا إلیها في رفع علم قوس قزح على األرض المصریة فعلوا المستحیل
 - تأكدوا من أن حقوق مجتمع المیم - عین أصبحت موضوع نقاش في كل منزل ووسیلة إعالمیة مصریة، وأكدوا على وجودهم
 على الرغم من األلم والعنف الذي نتج عن ذلك والذي ال یمكن تصوره. كانت واحدة من الناشطات القالئل اللواتي تحدثن عن

 تقاطع الكفاح الكویري والطبقي، وفقدان مساهمتها وتأثیرها كناشطة خسارة كبیرة للنضال. على الرغم من أن وفاتها هي واحدة
 من عدد كبیر جًدا من الوفیات التي شهدتها مجتمعاتنا على مر السنین، لم أر قط مجتمع المیم – عین وحلفائه في منطقة الشرق
 األوسط وشمال أفریقیا یتقاربون في مثل هذا الحزن والتضامن المجتمعي المذهل منذ أن علمنا بوفاتها. حتى في الموت یستمر
 خطاب الكراهیة ضدها في بازدراء وكثافة، ولكننا رغم ذلك عازمین على دعم أشقائنا في مصر في هذه المعركة حتى النهایة

 وبغض النظر عما سیحدث".
 

 وكتبت منظمة "بدایة" لحقوق مجتمع المیم - عین المصریة:
 

 "بقلب حزین وثقیل تنعى منظمة بدایة خسارة الناشطة المصریة سارة حجازي. عسى أن ترقد روحها بسالم، ونأمل أن تمتلك
 عائلتها وأصدقائها وأحبائها القوة والثبات لتحمل هذه الخسارة المأساویة ".

 
 تقف أوترایت مع حركات مجتمع المیم- عین في مصر - الدولة التي تتعرض فیها هویاتنا باستمرار لالضطهاد والتجریم. إن وفاة

 سارة المفاجئة هي خسارة كبیرة للحركة، وتذكیر بتهمیش أفراد مجتمع المیم - عین، حتى لو تمكنا من العثور على السالمة
 الجسدیة في بلد لیس بلدنا.

 
 سارة، ارقدي بسالم وقوة.

 
 
 

 


