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مقدمة
تعمــل منظمــة كاوس ج .ل )Kaos GL( .ضــد التمييــز منــذ أكثــر مــن ربــع قــرن انطالق ـا ً مــن
مقولــة “ :ال يعيــش مغايــرو الجنــس فقــط فــي هــذا المجتمــع ،نحــن أيض ـا ً موجــودون! “
تُعــد التوعيــة أحــد أهــم الجهــود التــي نبذلهــا ،ونحــن نعمــل بــا كلــل باســتعمال المصــادر
والمعلومــات الدقيقــة ضــد األحــكام المســبقة الشــائعة الناشــئة فــي الحيــاة الثقافيــة واالجتماعيــة أو
الناشــئة مــن نقــص المعلومــات.
لقــد أردنــا أن يكــون هــذا الكتيــب أحــد المصــادر “المعلوماتيــة” المأخــوذة مــن الحيــاة الواقعيــة أو
الخبــراء ،و أعددنــاه مــع إجابــات عــن األســئلة المتداولــة حــول المثليــات و المثلييــن و مزدوجــي
الميــول الجنســية و المتحوليــن جنســيا ً و ثنائيــي الجنــس ،وهــي الفئــة التــي يتــم االشــارة إليهــا اليــوم
باختصــار “ ،”LGBTIوالتــي يتــم وصمهــا و طردهــا مــن جميــع مجــاالت الحيــاة ،و تتعــرض
للتمييــز المســتمر ،و تُحــرم مــن المســاواة فــي حقــوق اإلنســان ،فقــط ألنهــا تُعتبــر غيــر متوافقــة
مــع القاعــدة المغايــرة للجنــس المهيمنــة فــي المجتمــع.
دائمــا ً نقــول “يمكنكــم أن تســألونا جميــع أســئلتكم” ثــم نقــوم بتســجيل األســئلة الــواردة ،ســواء
أكانــت األســئلة مــن قبــل الشــباب فــي الجامعــات أم مــن الطــاب فــي المحاضــرات التــي نعطيهــا؛
أو خــال األنشــطة اإلعالميــة عــن الميــول الجنســية والهويــة الجنســية أو مــن اللقــاءات فــي أي
مجــال مــن مجــاالت المجتمــع المدنــي.
نحــن ال نتــردد فــي الــرد علــى هــذه األســئلة مــراراً وتكــراراً ،ســواء أكانــت ناشــئة مــن عــدم
المعرفــة أو متشــكلة مــن األحــكام المســبقة المتراكمــة علــى مــدار الســنين .هنــا ،ربمــا فــي الجــزء
الثانــي مــن الكتيــب ،إذا ابتســمت عنــد رؤيــة األســئلة التــي قمنــا بتجميعهــا ،و قلــت لنفســك...
“كنـ ُ
ـت أتســاءل عــن هــذا ،ولكنــي لــم أكــن أعــرف كيفيــة التعبيــر والســؤال ”..إذن فقــد كان هــذا
الكتيــب مفيــدا...
لمزيــد مــن المعلومــات يمكنكــم االســتمرار فــي الكتابــة لنــا علــى العنــوان ،danisma@kaosgl.org
نحــن ســنواصل بصفتنــا فريــق  ، Kaos GLبالبحــث عــن اإلجابــة علــى جميــع أســئلتكم.
منظمــة كاوس ج .ل)Kaos GL( .
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مصطلحات  /تعاريف
مصطلــح  :LGBTIهــو اختصــار كلمــات “المثليــات و المثلييــن و مزدوجــي الميــول الجنســية
و المتحوليــن جنســيا ً و ثنائيــي الجنــس (م.م.م.م.ث) “ .المثليــة و ازدواجيــة الميــول الجنســية همــا
مــن الميــول (التوجهــات) الجنســية ،التحــول الجنســي (ترانــس) هــو هويــة جنســية ،أمــا ثنائيــة
الجنــس فهــي حالــة جنســانية.
مثلــي(ة)  :Eşcinselرجــل أو امــرأة لديــه(ا) ميــل عاطفــي و رغبــة و ميــول جنســية لشــخص
مــن جنســه(ا) .ترجمــة مصطلــح “ ”Homosexualاالنكليــزي هــو “ ”Homoseksüelباللغــة
التركيــة .يتــم اســتخدامه لــكل مــن مثليــي الجنــس مــن اإلنــاث و الذكــور .يســتخدم المثلييــن مــن
الذكــور مصطلــح “ ”gayأيضــا ً فــي الحيــاة اليوميــة ،بينمــا تســتخدم المثليــات مــن اإلنــاث
مصطلــح “.”lesbian
المثليــة الجنســية  :Eşcinsellikيشــير إلــى االنجــذاب الجنســي و/أو العاطفــي بيــن شــخصين
مــن نفــس الجنــس .ال يتــم اســتخدام مصطلــح “شــاذ جنســياً” “ ”homoseksüelو “الشــذوذ
الجنســي” “ ”homoseksüellikفــي الوقــت الحاضــر ألنــه كان يســتخدم كمصطلــح طبــي
فــي الماضــي .علــى الرغــم مــن أن مصطلــح “ ”Eşcinsellikهــو الترجمــة التركيــة الحرفيــة
لمصطلــح“ ، ”homosexualityيســتمر اســتخدامه عنــد الحاجــة مــن قبــل حركــة المثلييــن فــي
تركيــا ألنــه ال يحمــل صفــة ســلبية.
مثلــي الجنــس  : Geyذكــر مثلــي الجنــس .ظهــر المصطلــح فــي أوائــل الســبعينيات مــع حركــة
تحريــر المثلييــن ( .)Gay Liberation Movementتــم اســتخدام المصطلــح فــي هــذه المرحلــة
بمثابــة انفصــال سياســي مــن مصطلــح ““ ”homoseksüellikالشــذوذ الجنســي”  .علــى الرغــم
مــن أن كلمــة “ ”Homoseksüelتُعـرَّف بالطــب ،فــإن كلمــة “ ”geyتُعــرف بواســطة المثلييــن
جنســيا ً لوصــف طريقــة الحيــاة التــي يخلقهــا أشــخاص مــن نفــس الجنــس الذيــن لديهــم توجهــات
عاطفيــة و رغبــات و ميــول جنســية تجــاه بعضهــم البعــض .كانــت كلمــة “ ”geyتتضمــن فــي
البدايــة كالً مــن المثلييــن مــن الذكــور واإلنــاث ،أمــا فــي وقتنــا الحاضــر فهــي تســتخدم فقــط مــن
قبــل المثلييــن مــن الذكــور للتعبيــر عــن أنفســهم.
تزامــنَ أخــذ هــذه الكلمــة كمــا هــي مــن اللغــة اإلنجليزيــة إلــى اللغــة التركيــة مــع فتــرة الثمانينــات.
بــدأ اســتعمال كلمــة “ ”gayبعــد تتريكهــا إلــى كلمــة “ ”geyألول مــرة فــي عــام  1999فــي
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“اجتمــاع المثلييــن األتــراك” .و تــم تعريــف الكلمــة بمعنــى ذكــر مثلــي الجنــس “gey, erkek
 ”eşcinselفــي القامــوس اإللكترونــي لجمعيــة اللغــة التركيــة اعتبــاراً مــن أيلــول .2006
مثليــة  :Lezbiyenامــرأة مثليــة الجنــس .يُع ـ ِّرف المصطلــح النســاء الالتــي يمتلكــن عاطفــة و
رغبــة و ميــل جنســي تجــاه بعضهــن .يأتــي المصطلــح مــن اســم جزيــرة ليزبــوس “”Lesbos
(تُ َّســمى اآلن يســبوس) التــي عاشــت عليهــا الشــاعرة اليونانيــة ســافو “ ”Sapphoفــي القــرن
الســادس قبــل الميــاد.
مــزدوج الميــل الجنســي  :Biseksüelيصــف كل مــن الرجــال والنســاء الذيــن لديهــم ميــل عاطفي
كل مــن جنســهم والجنــس اآلخــر أيضــاً .قــد ال يكــون الشــخص
و رغبــة و ميــل جنســي نحــو ٍ
المــزدوج الميــل الجنســي مهتمـا ً بنفــس القــدر بــكال الجنســين ،وقــد تتغيــر درجــة االهتمــام بمــرور
الوقــت .ازدواجيــة الميــل الجنســي تعنــي إنــك تنجــذب لــكال الجنســين وهــذا ال يعنــي أن تكــون مــع
شــخصين مــن كال الجنســين فــي نفــس الوقــت.
ُمغايــر الجنــس  :Heteroseksüelرجــل أو امــرأة لديهــم ميــل عاطفــي و رغبــة و انجــذاب
جنســي نحــو الجنــس اآلخــر .وهــذا هــو الشــكل الســائد فــي المجتمــع ســواء أكان هــذا عفويــا ً
أم إلزاميــاً .حتــى إن هــذه الحالــة العفويــة و اإللزاميــة ال تتطلــب مــن األشــخاص المغايــري
الجنــس أن يعرّفــوا أنفســهم بأنهــم “مغايــرو الجنــس”  ..ال يســتطيع األشــخاص فــي هــذه الحالــة
فهــم الظهــور العلنــي للنســاء والرجــال الذيــن يعرّفــون أنفســهم بأنهــم “مثلييــن جنســياً” أو “غيــر
مغايــري الجنــس” ،و قــد تعتبــر الحالــة “رهــاب المثليــة” أو “ تَحيّــز مغايــر جنســياً”  ..و بطبيعــة
الحــال ،هــذا ال يعنــي أن جميــع األشــخاص المغايــرون الجنــس متحيــزون.
الميــل الجنســي  :Cinsel Yönelimيعبرعــن االنجــذاب العاطفــي والرومانســي والجنســي
المســتمر نحــو جنــس معيــن .و هــو أحــد العناصــر األربعــة التــي تشــكل الحيــاة الجنســية.
العناصــر الثالثــة األخــرى المتعلقــة بالحيــاة الجنســية هــي :الجنــس البيولوجــي ،و الهويــة الجنســية
االجتماعيــة (اإلحســاس النفســي بكونــه ذكــراً أو أنثــى) ،و دور النــوع الجنســي االجتماعــي
(التكيــف مــع المعاييــر الثقافيــة التــي تحــدد الســلوك الذكــوري أو األنثــوي) .التنــوع فــي الميــول
ـخص مــا نحــو شــخص مــن
الجنســية يُ َعــرِّ ف بثــاث أنــواع :مثليــة الجنــس وهــي الميــل الجنســي لشـ
ٍ
نفــس جنســهُ ،مغايــرة الجنــس و هــي الميــل الجنســي نحــو شــخص مــن الجنــس االَخــر ،ازدواجيــة
الميــل الجنســي و هــي الميــل الجنســي نحــو أشــخاص مــن ِكال الجنســين .يختلــف الميــل الجنســي
عــن الســلوك الجنســي ألنــه يشــمل مفهــوم العواطــف والــذات .قــد يُعبّــر أو ال يُعبّــر األفــراد عــن
ميولهــم الجنســية مــن خــال ســلوكهم .يُ َحـدَد الميــل الجنســي للشــخص فــي ســن مبكــرة جــداً ،فــي
عمــر  3أو  4ســنوات .يتــم مالحظــة الميــول الجنســية بشــكل عــام فــي فتــرة مــا قبــل المراهقــة
والمراهقــة التــي يــزداد خاللهــا االهتمــام الجنســي والرغبــة.
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الهويــة الجنســية  :Cinsel Kimlikتشــير إلــى الجنــس الــذي يُعــرّف بــه الشــخص نفســه.
تعكــس خصائــص الشــخص البيولوجيــة الخاصــة بالجنــس .الكروموســومات ،الهرمونــات
الجنســية ،األعضــاء الجنســية الخارجيــة والداخليــة ،األنســجة التــي تتطــور فيهــا الخاليــا اإلنجابيــة
والخصائــص الجنســية الثانويــة.
النــوع االجتماعــي  :Toplumsal Cinsiyetيشــير إلــى ُمجمــل األدوار والمســؤوليات التــي
يتــم فرضهــا اجتماعي ـا ً علــى النســاء والرجــال فــي ثقافــات مختلفــة ،ومناطــق جغرافيــة وأوقــات
تاريخيــة مختلفــة .ويشــمل عــادة خصائــص ومهــارات النســاء أو الرجــال ،وكذلــك الســلوك المتوقــع
منهــم فــي مواقــف مختلفــة .تتشــكل هــذه الخصائــص لــكال الجنســين مــن تأثيــر األســرة واألصدقــاء
واألشــخاص ذوي النفــوذ والتعاليــم الدينيــة والثقافيــة وكذلــك المدرســة وأماكــن العمــل ووســائل
اإلعــام.
يعكــس مفهــوم النــوع االجتماعــي األدوار واألوضــاع االجتماعيــة والقــوى االقتصاديــة والسياســية
للرجــال والنســاء فــي المجتمــع ،و يؤثــر عليهــم جميعـا ً فــي نفــس الوقــت.
الــدور الجنســي االجتماعــي  : Toplumsal Cinsiyet Rolüهــو جــزء مــن النــوع االجتماعي
ويتــم تعريفــه علــى أنــه كل األشــياء التــي يقولهــا و يقــوم بهــا الشــخص بهــدف التعبيرعــن نفســه/ا
علــى أنــه فتى/رجــل أو أنهــا فتاة/امــرأة .الفــرق بيــن األشــخاص مــن الناحيــة الجنســية البيولوجيــة
ال يخلــق عــدم المســاواة االجتماعيــة ،و لكــن المســؤوليات و األدوار االجتماعيــة المبنيــة علــى
الجنــس ال ُم ّو َكلَــة إلــى النســاء والرجــال تســبب عــدم المســاواة والتمييــز بيــن األفــراد .و هــذا نابــع
مــن ال ُمقاربــات الجنســية ال ُمت َحيّــزة فــي المجتمــع األبــوي.
النــوع االجتماعــي  /الجنــس البيولوجــي :Biyolojik Cinsiyet / Toplumsal Cinsiyet
يُعــرِّ ف “الجنــس البيولوجــي” النــاس علــى أنهــم “نســاء” أو “رجــال” بنــا ًء علــى خصائصهــم
الوراثيــة و الفيزيولوجيــة والبيولوجيــة .يعتمــد هــذا التصنيــف علــى االختالفــات البيولوجيــة .ومــع
ذلــك ،فــإن الوظائــف التــي يتــم تعيينهــا للنســاء والرجــال وغيرهــم مــن الجنســين فــي العالقــات
االجتماعيــة ،واألدوار والمســؤوليات التــي يتطلبهــا هــذا التقســيم للعمــل ليــس لهــا عالقــة بجنســهم
البيولوجــي .بُنيَــت هــذه المعاييــر كلي ـا ً خــال العمليــات االجتماعيــة علــى مــر الزمــن و يمكــن أن
تتغيــر بمــرور الوقــت و مــن مجتمــع إلــى آخــر.
لذلــك ،فــإن النــوع االجتماعــي كمفهــوم ديناميكــي يُع ـرّف خصائــص األدوار و الســلوكيات التــي
تعتبــر “ذكوريــة” أو “أنثويــة” فــي ثقافــة معينــة علــى مــدى فتــرة معينــة مــن الزمــن .هــذه
الميــزات تتــراوح بيــن تصفيفــة الشــعر والمالبــس والطريقــة التــي يتحــدث بهــا النــاس أو يعبــرون
بهــا عــن مشــاعرهم.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،إن النــوع االجتماعــي هــو تصـوّر للهويــات الجنســانية المختلفــة عــن طريــق
تجــاوز المفهوميــن الثابتيــن للهويــة الجنســية الل َذيــن أصبحــا تحيــزاً اجتماعي ـاً .وبعبــارة أخــرى،
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يشــمل هــذا التعريــف الهويــات الجنســية االجتماعيــة التــي تعبّرعــن تصورنــا الداخلــي ألنفســنا
علــى أننــا ذكــر أو أنثــى أو متحــول/ة جنســياً .يتــم غالبـا ً تبريرعــدم المســاواة بيــن الجنســين تقريبـا ً
فــي كل جانــب مــن جوانــب الحيــاة العامــة والخاصــة اســتناداً علــى االختالفــات البيولوجيــة بيــن
الجنســين.
وفقـا ً لألعــراف األبويــة (التــي يهيمــن عليهــا الذكــور) فــإن الســلوك والمســؤوليات المتوقعــة وفقـا ً
لمتطلبــات المناصــب غيــر المتكافئــة المنســوبة إلــى الجنــس تســتند إلــى أســاس طبيعــي أو خــارق
للطبيعــة يخلــق اختالفــات بيولوجيــة.
ومــع ذلــك ،ال يمكــن لجهــود إضفــاء الشــرعية هــذه أن تغطــي علــى حقيقــة أن العالقــات بيــن
الجنســين مبنيــة علــى العمليــات االجتماعيــة و هــي قابلــة للتغييــر.
الهويــة الجنســية  :Cinsiyet Kimliğiتشــير إلــى نــوع الجنــس الــذي يشــعر بــه الشــخص
بنفســه وكيــف يريــد أن يــراه اآلخــرون .و تشــمل أيضــا ً حــق الشــخص فــي تغييــر مظهــر و
وظائــف الجنــس البيولوجــي الــذي ولــد/ت بــه ،و ذلــك مــن خــال التدخــل بوســائل جراحيــة أو
طبيــة أوغيرهــا .الهويــة الجنســية هــي عمليــة ومصطلــح ال يشــمالن الجســم فحســب ،بــل يشــمالن
أيضــا ً الجوانــب النفســية واالجتماعيــة.
عمليــة إنشــاء الجنــس  :Cinsiyet İnşa Süreciعمليــة إنشــاء الجنــس هــي عمليــة تتــم فيهــا
موائمــة النــوع االجتماعــي للفــرد مــع جنســه البيولوجــي .تتطلــب هــذه العمليــة عــادة جوانــب
شــخصية واجتماعيــة وطبيــة .العمليــة األكثــر أهميــة هــي تحويــل األعضــاء الجنســية للفــرد مــن
ذكــر إلــى أنثــى أو مــن أنثــى إلــى ذكــر بواســطة تَد َُّخــل يُســمى “تغييــر الجنــس” فــي الطــب و
يُســمى “عمليــة االنتقــال بيــن الجنســين” مــن قبــل األفــراد اللذيــن يمــرون بهــذه العمليــة .قــد تشــمل
هــذه الجراحــة تغييــرات فــي منطقــة الصــدر ومناطــق أخــرى.
متحــول/ة جنســيا ً  :Transgenderمصطلــح يســتخدم لإلشــارة إلــى أولئــك الذيــن تدخلــوا
بطريقــة أو بأخــرى فــي مظهرهــم و جنســهم البيولوجــي ،ســوا َء أكملــوا عمليــة االنتقــال بيــن
الجنســين أم ال .هــذا المصطلــح الــذي أصبــح واســع االنتشــار فــي تركيــا ،يشــمل بشــكل عــام جميــع
األشــخاص المتحوليــن جنســيا ً ســوا َء أكانــوا مكمليــن لعمليــة االنتقــال أم ال.
متحــول/ة جنســيا ً  :Transseksüelيشــير المصطلــح “متحــول جنســياً” “”transseksüel
الــذي لــم يعــد يســتخدم علــى نطــاق واســع ،إلــى األشــخاص الذيــن يشــعرون بأنهــم ينتمــون إلــى
الجنــس اآلخــر و الذيــن هــم فــي طــور االنتقــال بيــن الجنســين لهــذا الغــرض .هــذا المصطلــح
ينطبــق علــى كل مــن “الرجــل” و “المــرأة” .
يُعبّــر المصطلــح عــن شــعور الفــرد الداخلــي بأنــه/ا ينتمي/تنتمــي إلــى الجنــس اآلخــر و كيفيــة
رؤيتــه/ا لنفســه/ا أكثــر م ّمــا يعبــر عــن ســلوك الفــرد .إنهــا كلمــة حاســمة للميــول الروحيــة ،لذلــك
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قــد ال يتــم التعــرف علــى المتحوليــن جنســيا ً مــن مظهرهــم الخارجــي ،ألن احساســهم بأنهــم ينتمــون
إلــى الجنــس اآلخــر قــد ال ينعكــس دائم ـا ً علــى مظهرهــم الخارجــي.
ترافيســتي  :Travestiهــذا المصطلــح أيضـا ً لــم يعــد يُســتخدم كثيــراً بعــد اآلن .يُعبــر الفــرد عــن
الرغبــة فــي االنتمــاء إلــى الجنــس اآلخــر مــن خــال المظهــر الخارجــي والســلوك دون الخضــوع
النتقــال عملــي بيــن الجنســين .علــى الرغــم مــن أن مصطلــح “ ”Travestiغالبــا مــا يجلــب إلــى
ذهــن النــاس صــورة “رجــل يرتــدي مالبــس نســاء”  ،فــإن مصطلــح “ ”Travestiينطبــق فــي
الواق��ع عل��ى كل م�نـ “الرج��ال” و “النســاء” علــى حــد ســواء.
يعبّــر المصطلــح عــن ارتــداء مالبــس الجنــس اآلخــر و التصــرف مثلهــم مــن أجــل العيــش كفــرد
منهــم لفتــرة مؤقتــة .ال توجــد رغبــة لتغييــر دائــم بيــن الجنســين أو فــي التدخــل الهرموني/الجراحــي
فـ�ي سـ�بيل هـ�ذا الهـ�دف .مصطلـ�ح“ “ “ Transvestizmيتزامــن أيضــا ً مــع مصطلــح “�cross
 ”dresserباللغةــ اإلنجليزي�ةـ ،ومــع ذل��ك يت�مـ خلط��ه ف��ي الغال��ب ف��ي تركي��ا مــع “تغييــر الجنــس”
“.”transseksüellik
متحــول/ة  :Transيُســتخدم كمصطلــح شــامل يشــير إلــى جميــع األشــخاص الذيــن ال تتوافــق
هويتهــم الجنســية مــع جنســهم البيولوجــي ،ســواء أكانــو قــد خضعــوا لعمليــة تحويــل الجنــس أم ال،
و يشــمل األشــخاص الذيــن يشــعرون بأنهــم “ترافيســتي” أو “متحــول/ة جنســياً”.
األشــخاص الذيــن ُعيّــن لهــم جنــس “ذكــر” عنــد الــوالدة و يــرون أنفســهم بانهــم “أنثــى” يُطلــق
عليهــم اســم امــرأة ترانــس “ .”trans kadınاألشــخاص الذيــن ُعيّــن لهــم جنــس “أنثــى” عنــد
الــوالدة و يــرون أنفســهم بانهــم “ذكــر” يُطلــق عليهــم اســم رجــل ترانــس “.”trans erkek
ومــع ذلــك ،قــد ال يرغــب األشــخاص فــي تعريــف أنفســهم بأنهــم مــن الرجــال أوالنســاء
المتحولين(الترانــس) و يعرّفــوا أنفســهم بأنهــم فقــط رجــال أو نســاء.
يشــير المصطلــح متحــول/ة “ ”transإلــى الهويــة الجنســية وال يشــير إلــى أي ميــل جنســي .قــد
يكـ�ون لألشـ�خاص المتحوليـ�ن جنسـ�يا ً ميـ�ل جنسـ�ي مغايـ�ر“ “ ”heteroseksüelأو مثلــي “�eşcin
 ”selأو قــد يكــون ثنائــي الميــول الجنســية “ ،”biseksüelو يمكــن أيضــا ً أن يــروا ان هــذه
الميــول الجنســية ليســت كافيــة أو غيــر مالئمــة لهــم.
ثنائــي الجنــس  :İntersexيشــير مصطلــح “ ”intersexإلــى نــوع الجنــس .ال يوجــد شــكل
معيــن لجســد ثنائــي الجنــس ،ي ّعــرف معظــم األشــخاص الثنائيــو الجنــس أنفســهم و يعيشــون حياتهــم
علــى أنهــم رجــال أو نســاء إعتياديــون.
إن حالــة ثنائيــة الجنــس متعلقــة بنــوع الجنــس ،و يمكــن أن يكــون األشــخاص ثنائيــو الجنــس
مغايــرو الميــل الجنســي أو مثليــون أو ثنائيــو الميــل الجنســي.
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يُشــار إلــى حــاالت ثنائيــة الجنــس فــي العالــم الطبــي باســم “اضطــراب التطــور الجنســي” ،و
هــؤالء األفــراد لديهــم أعضــاء جنســية خارجيــة ،وأعضــاء تناســلية داخليــة و/أو غــدد إفرازيــة
داخليــة تختلــف عــن التــي يمتلكهــا معظــم النــاس.
يُولــد األشــخاص ثنائيــو الجنــس بخصائــص جنســية (كروموزومــات وأعضــاء التناســلية و/أو
تركيــب هرمونــي) ال تتناســب مــع الخصائــص المتوقعــة مــن فئتــي الذكــر أو األنثــى أو تتناســب
مــع خصائــص كال الفئتيــن مع ـاً.
يوصــي األطبــاء فــي كثيــر مــن األحيــان أن يقــوم اآلبــاء بإجــراء عمليــات جراحيــة وغيرهــا مــن
التدخــات الطبيــة علــى األطفــال ثنائيــو الجنــس بحيــث يبــدو مظهــر أجســادهم كجســد “أنثــى” أو
“ذكــر” .فــي كثيــر مــن الحــاالت ،تكــون هــذه التدخــات غيــر ضروريــة مــن الناحيــة الطبيــة وقــد
يكــون لهــا آثــار ســلبية للغايــة علــى األطفــال ثنائيــو الجنــس أثنــاء نموهــم .يُشــير مصطلــح “ثنائيــة
الجنــس” “ ”İnterseksإلــى مجموعــة مــن الخصائــص الجنســانية التــي تُــرى بشــكل طبيعــي فــي
أن الجنــس هــو مجموعـةٌ
البشرــ .تعكــس ثنائي�ةـ الجن��س أيض��ا ً الحقيقــة الملموس��ة التيــ تشــير إل�ىـ ّ
مــن االحتمــاالت ،وأنــه يمكــن للبشــر أن يمتلكــو خصائــص جنســية تختلــف عــن خصائــص اإلنــاث
و الذكــور.
تاريخيـاً ،تــم اســتخدام مصطلــح “ثنائيــة الجنــس” “ ”İnterseksكاضطــراب يتطلــب تد ًخــل طبــي
أو “عــاج” .تمــت إعــادة تقييــم هــذا المصطلــح مــن قبــل المدافعيــن عــن حقــوق ثنائيــي الجنــس
علــى مــدار العقديــن الماضييــن وتحــول إلــى مصطلــح شــامل قائــم علــى حقــوق اإلنســان .تبــدأ
الخصائــص الجنســانية لألفــراد مــع والدتهــم ،ســواء أكانــوا ثنائيــو الجنــس أم ال.
مــن ناحيــة أخــرى ،قــد يصبــح كــون الشــخص ثنائــي الجنــس مرئيــا ً فــي مراحــل مختلفــة مــن
حياتــه (فــي بعــض الحــاالت ،فــور والدتــه ،أحيانـا ً فــي مرحلــة الطفولــة أو المراهقــة أو البلــوغ).
اعتمــاداً علــى الظــروف المحيطــة به/بهــا ،يمكــن للمــرء أيضــا ً أن يكتشــف أنــه “”İnterseks
ثنائــي الجنــس فــي أوقــات مختلفــة .و قــد يتأخــر الشــخص الثنائــي الجنــس علــى إدراك نفســه فــي
الحــاالت التــي يُنظــر فيهــا إلــى األمــر علــى أنــه مــن ال ُمحرّمــات .و حتــى ّ
إن بعــض األشــخاص ال
يدركــون أبــداً انهــم ثنائيــو الجنــس.
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أيديولوجيات التمييز ضد املثليات و املثليني و
مزدوجي امليول الجنسية و املتحولني جنسياً و
ثنائيي الجنس الـ  LGBTIو معانيها.
المعياريــة علــى أســاس الغيريــة الجنســية  :Heteronormativiteتعتبــر أن الغيريــة الجنســية
“ ”heterosexualityهــي الميــل الجنســي الوحيــد و الطبيعــي ،و تأســس القيــم االجتماعيــة
والقوانيــن وأســاليب الحيــاة علــى أســاس ّ
ان جميــع األفــراد هــم مغايــرون جنســياً.
إنهــا مجموعــة مــن المعتقــدات واألفــكار والمعاييــر التــي تؤكــد علــى تقســيم النــاس إلــى رجــال
ونســاء؛ و علــى إن العالقــات الجنســية/الزيجات ال يمكــن أن تكــون إال بيــن أشــخاص مــن جنســين
مختلفيــن وأن لــكل جنــس دور فريــد خــاص بــه.
االنحيــاز إلــى ال َغيريــة الجنســية  :Heteroseksizmهــو شــكل مــن أشــكال العنصريــة ،يــرى
غيريــة الجنــس أمــراً اجباريـا ً (إلزاميـاً) و يعتبرهــا الشــكل الوحيــد للوجــود .إنــه شــكل مــن أشــكال
التمييــز يشــبه التمييــز الجنســي ضــد المــرأة ،و لكنــه موّجــه ضـ َّد األفــراد الغيــر مغايريــن.
االنحيــاز إلــى الغَيريــة الجنســية يُشــير إلــى نظــام أيديولوجــي يؤكــد أن الميــل الجنســي الغيــري،
هــو الميــل الطبيعــي و المتفـ ّوق و المقبــول ،و يقــوم برفــض و وصــم و إهانــة أي ســلوك أو هويــة
أو عالقــة غيــر مغايــرة جنســياً.
يتعــرض األشــخاص الـــ (LGBTİالمثليــات و المثلييــن و مزدوجــي الميــول الجنســية و المتحولين
جنســيا ً و ثنائيــي الجنــس) الذيــن ال يتناســبون مــع األدوار النمطيــة للرجــال والنســاء ال ُمســتقرة فــي
المجتمــع حتــى اآلن ،و الذيــن يُنظــر إليهــم داخــل هــذا اإلطارعلــى أنهــم “مختلفــون عــن العــام”؛
إلــى اعتــداءات جســدية وعاطفيــة ونفســية.
ُمنحــاز إلــى ال َغيريــة الجنســية  :Heteroseksistهــو الشــخص الــذي يؤيّــد تغايــر الجنــس.
ال يقبــل أي وجــود يخالــف غَيريــة الجنــس ،ويُمــارس اإلرهــاب الجســدي أو النفســي علــى
األشــخاص الالغَيرييــن ،والــذي قــد يــؤدي إلــى العنــف .يرفــض النظــام ال ُمنحــاز إلــى الغَيريــة
الجنســية الــذي ال يعتــرف بامتــاك األفــراد الـــ LGBTİلحقــوق مســاوية لحقــوق المواطنيــن؛
أن يقــوم بتأميــن و حمايــة حقــوق االنســان األساســية الخاصــة بهــم ،وخاص ـةً الحــق فــي الحيــاة
وحريــة التعبيــر و التضامــن.
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رهــاب المثليــة الجنســية : Homofobiيُشــير هــذا المصطلــح إلــى االنحيــاز والكراهيــة تجــاه
المثلييــن جنســياً .هــو نــوع مــن القلــق والخــوف .يُعبــر عــن التمييــز الناشــئ مــن الخــوف أو
الكراهيــة أو النفــور تجــاه األشــخاص المثلييــن أو المثليــات أو مزدوجــي الميــول الجنســية أو
المتحوليــن جنســياً.
علــى الرغــم مــن أن رهــاب المثليــة هــو مصطلــح عــام يســتخدم فــي وقتنــا الحالــي للتعبيــر
عــن التمييــز ضــد األشــخاص ّ
اللغَيرييــن ،إال أنــه يمكــن التعبيــر عنــه بأشــكال مختلفــة مثــل
“رهــاب الرجــال المثلييــن” “ ، ”geyfobiو “رهــاب النســاء المثليــات” “ ،”lezfobiو “رهــاب
المتحوليــن جنســياً” “.”transfobi
إن تقييــم الميــل الجنســي والســلوك الجنســي ضمــن أبعــاد الصحــة والمــرض فــي النطــاق الطبــي
فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر تســبب فــي العديــد مــن المشــاكل الجديــدة .األشــخاصُ المثليــون
جنســيا ً الذيــن كانــوا يتعرضــون للتمييــز واالســتبعاد بســبب مفاهيــم الخطيئــة والجريمــة الخاصــة
بذلــك الزمــن؛ أصبحــوا هــذه المــرة موضــوع لممارســات اإلســاءة و تطبيــق العالجــات.
منــذ ســبعينيات القــرن العشــرين ،لــم تعــد المثليــة الجنســية تصنــف علــى أنهــا مــرض ،ممــا ســمح
بإجــراء تقييــم أكثــر موضوعيــة لآلثــار الســلبية للعالجــات الســابقة .مــن المعــروف أن عالجــات
اإلصــاح والتحويــل ،والتــي يمكــن تعريفهــا علــى أنهــا “تحويــل المثلييــن جنســيا ً إلــى مغايريــن
جنســياً” ،لهــا تأثيــرات ســلبية علــى كل مــن المثلييــن جنســيا ً واألطبــاء الذيــن يتعيــن عليهــم تطبيــق
هــذه العالجــات.
أدى تقييــم المثليــة الجنســية كمــرض إلــى “وصمــة عــار” كالتــي لحقــت باألفــراد الذيــن يعانــون من
مــرض انفصــام الشــخصية واألمــراض النفســية الشــديدة المماثلــة ،و جعلــت منهــم هدفـا ً و مهــدت
الطريــق للتمييــز ضدهــم فــي المجتمــع .تمــت محاولــة تعريــف هــذا التمييــز بواســطة تســميات
مختلفــة ،و أولهــا “رهــاب المثليــة”.
تُســتخدم ثالثــة مصطلحــات بشــكل عــام لوصــف المشــاعر واألفــكار والمواقــف والســلوكيات
الســلبية تجــاه المثلييــن جنســيا ً والمثليــة الجنســية :رهــاب المثليــة “ ، ”homofobiالســلبية تجــاه
المثليــة “ ، ”homonegativizmاالنحيــاز إلــى الغَيريــة الجنســية “.”Heteroseksizm
تــم اســتخدام مفهــوم رهــاب المثليــة ألول مــرة مــن قبــل عالــم النفــس األمريكــي جــورج وينبــرغ،
فــي منشــوره الصــادر عــام  1972بعنــوان “المجتمــع و المثلــي الجنســي الصحــي” .يعــرّف
جــورج وينبــرغ المفهــوم بأنــه خــوف غيــر عقالنــي مــن الذيــن لديهــم ميــل جنســي مختلــف عــن
المغايريــن جنســياً.
يُســتخدم “رهــاب المثليــة” للتعبيــر عــن المواقــف والســلوكيات الســلبية أو الخــوف أو البغــض
تجــاه المثلييــن الـــ ،LGBTİو هــو مصطلــح شــائع االســتخدام ولكــن يتــم انتقــاده لعــدة أســباب.
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علــى الرغــم مــن أنــه يعبــر عــن تحيــزات مغايــري الجنــس المناهضــة للمثلييــن الـــ، LGBTİ
فقــد ثبــت أن هــذا الموقــف ليــس رهابـا ً (فوبيــا) مــن الناحيــة الســريرية ،وأن هــؤالء األشــخاص ال
يعانــون مــن ردود الفعــل الفيزيولوجيــة المرتبطــة بالفوبيــا مثــل أنــواع الرهــاب األخــرى .عــاوة
علــى ذلــك ،بســبب كلمــة “رهــاب” “ ”fobi-الموجــودة ضمــن المصطلــح ،يتبــادر إلــى الذهــن
حالــة فرديــة وســريرية ،وبالتالــي ال يتــم التأكيــد علــى التحيــزات ضــد المثلييــن جنســيا ً باعتبارهــا
ظاهــرة اجتماعيــة ناشــئة عــن أيديولوجيــات ثقافيــة.
يفــرض رهــاب المثليــة كمنتــج لإليديولوجيــة المنحــازة للغيريــة الجنســية؛ تدميــر أو إخفــاء هويــات
األشــخاص الالَغيريين.
يشــمل رهــاب المثليــة جميــع أنــواع التمييــز والســلوكيات والمواقــف الســلبية الموجهــة نحــو فئــة
بســبب هوياتهــم .يُمكــن تواجــد رهــاب المثليــة بدرجــات مختلفــة لــدى األشــخاص الغيريــي الجنــس
والمثليــي الجنــس .رهــاب المثليــة هــو موقــف سياســي متحيــز جنســيا ً يتــم تغذيتــه اجتماعي ـاً .ال
يقتصــر الطلــب علــى إخفــاء الهويــات الالغَيريــة علــى إخفــاء الممارســات الجنســية فحســب ،بــل
مــن ال ُمتوقــع أيض ـا ً أن يعــرض األشــخاص أنفســهم كمغايــري الجنــس بهويــة مزيفــة.
األشــخاص المثليــون جنســيا ً الذيــن يكبــرون فــي المجتمعــات القائمــة علــى إنــكار الــذات ،والتــي
لديهــا فهــم ســلبي لتقديــر الــذات (لديهــم فكــرة ســلبية عــن أنفســهم) ،يخشــون غالبـا ً مــن االقتــراب
مــن األشــخاص مــن نفــس جنســهم منــذ ســن مبكــرة ،و عــادةً منــذ مرحلــة مــا قبــل المراهقــة ،و
يمكــن ادخــال فهــم رهــاب المثليــة ذاتي ـاً.
إن التمييــز والتحامــل والقوالــب النمطيــة التــي يواجههــا المثليــون جنســيا ً فــي المجتمعــات التــي
يعيشــون فيهــا تزيــد مــن رهــاب المثليــة علــى نحــو متزايــد ،بمــا يتناســب مــع حقيقــة أن المثلييــن
جنســيا يفضلــون أن يكونــوا مرئييــن دون إخفــاء هويتهــم الجنســية؛ وقــد أصبــح هــذا مشــكلة ال
تؤثــر علــى المثلييــن فقــط و لكــن علــى كل شــخص يناضــل مــن أجــل حيــاة عادلــة وحــرة.
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تعاريف و مصطلحات متعلقة بحقوق
االنسان و التمييز
حقــوق اإلنســان :تشــير حقــوق اإلنســان إلــى جميــع حقــوق اإلنســان بغــض النظــر عــن الجنســية
أو اإلقامــة أو الجنــس أو الميــل الجنســي أو الهويــة الجنســية أو األصــل القومــي أو العــرق أو
اللــون أو الديــن أو اللغــة أو اإلعاقــة أو الســن أو أي وضــع آخــر .تؤكــد حقــوق اإلنســان أن الجميــع
متســاوون ليــس فقــط فــي الحيــاة ولكــن أيض ـا ً فــي الكرامــة .هــذه الحقــوق عالميــة وغيــر قابلــة
للتغييــر ومترابطــة ومتواصلــة وغيــر قابلــة للتجزئــة .حقــوق اإلنســان محفوظــة مــن قبــل العديــد
مــن اتفاقيــات حقــوق اإلنســان الدوليــة واإلقليميــة ،أولهــا اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان.
التمييــز :حســب التعليــق العــام للجنــة األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان ،وقــرارات المحكمــة
األوروبيةــ لحقــوق اإلنســان و مبــادئ االتحــاد األوروبــي لمناهضــة التمييــز ،فــإن مصطلــح
“التمييــز” يشــمل التمييــز أو االســتبعاد أو التقييــد علــى أســاس العــرق أو اللــون أو الجنــس أو
الميــل الجنســي أو الهويــة الجنســية أو اللغــة أو الديــن أو األصــل العرقــي أو القومــي أو االجتماعــي
أو الملكيــة أو الميــاد أو اآلراء السياســية أو غيرهــا .و هــذا التمييــز يمنــع أو يحــد مــن اعتــراف
الجميــع بالحقــوق والحريــات واســتخدامها.
التحيّــز :يُع ـرَّف عمو ًمــا بأنــه تقييــم مســبق ســلبي ضــد مجموعــة أو أعضــاء مجموعــة معينــة.
التحيّــز ،كمــا هــو شــائع فــي علــم النفــس ،ليــس مجــرد بيــان رأي أو معتقــد ،بــل هــو موقــف
يتضمــن مشــاعر مثــل الفكاهــة والبغــض والكراهيــة.
القوالــب النمطيــة :القوالــب النمطيــة هــي تعميمــات حــول أعضــاء فئــة معينــة ،أو باألحــرى
تعميمــات مفرطــة بشــدة .كمــا هــو الحــال مــع التحيــز ،قــد تكــون هــذه التعميمــات فــي بعــض
األحيــان إيجابيــة ،لكنهــا فــي الغالــب ســلبية ومقاومــة للتغييــر.
الوصــم :تســمية تؤثــر ســلبا ً علــى الشــخصية االجتماعيــة للفــرد ،تُســتخدم فــي العلــوم االجتماعيــة؛
تــؤدي إلــى رفــض المجتمــع لألفــراد بســبب خصائــص جســدية أو ســلوكية .مثــل اإلعاقــة
الجســدية ،التخلــف العقلــي ،التاريــخ اإلجرامــي ،تلقــي العــاج ألمــراض نفســية ،وجــود عــرق أو
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ديــن أو هوي��ة جنس�يـة أ مي��ل جنس��ي مختلــف ،و إلــخ ..يمكــن أن يكــون للوصــم عواقــب اقتصاديــة
واجتماعيــة وروحيــة مختلفــة ،مثــل التمييــز والعزلــة و تجريــح صــورة و احتــرام الــذات.
جريمــة الكراهيــة :تُســمى الجريمــة “جريمــة كراهيــة” إذا كان الشــخص قــد تــم اســتهدافه بســبب
خصائــص مثــل العــرق أو اللــون أو األصــل العرقــي أو الجنســية أو الديــن أو نــوع الجنــس أو
الميــول الجنســية أو الهويــة الجنســية أو العمــر أو االعاقــات الجســدية أو العقليــة .إن الجرائــم التــي
يتعــرض لهــا المثليــون الـــ  LGBTİمثــل االضطهــاد أو اإلهانــة أو الجــرح أو القتــل أو الســرقة
أو االبتــزاز أو ســوء المعاملــة أو التعذيــب أو التحــرش أو االغتصــاب تُعــرف كجرائــم كراهيــة.
إذا لــم يتــم ارتــكاب هــذه الجريمــة مــرة واحــدة فحســب و تــم ارتكابهــا باســتمرار ،يُطلَــق علــى
الجُنــاة “مجموعــة كراهيــة” .القوانيــن التــي تهــدف إلــى منــع هــذه الجرائــم ومعاقبــة مــن يرتكبونهــا
تســمى قوانيــن الكراهيــة.
علــى الرغــم مــن أن المــادة رقــم  122التــي تنظــم التمييــز فــي قانــون العقوبــات التركــي؛ تُســمى
“التمييــز و الكراهيــة” ،فإنهــا لــم تشــمل حمايــة الميــل الجنــس و الهويــة الجنســية.
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إجابات عن أسئلتكم حول امليل الجنيس
واملثلية الجنسية
تجيب جمعية علم النفس األمريكية عن أســئلة حول الميل الجنســي والمثلية الجنســية.

ما هو الميل الجنسي؟
الميــل الجنســي هــو أحــد العناصــر األربعــة التــي تشــكل الجنســانية .يتميــز عــن العناصــر الثــاث
ـخص مــا.
األخــرى بأنــه يتضمــن االنجــذاب العاطفــي والرومانســي والجنســي نحــو شـ
ٍ
العناصــر الثــاث األخــرى للجنســانية هــي الجنــس البيولوجــي ،و هويــة النــوع االجتماعــي
(( )genderاإلحســاس النفســي بكونــك رج ـاً أو امــرأة) ،و دور النــوع االجتماعــي (االمتثــال
للمعاييــر الثقافيــة التــي تحــدد الســلوك الذكــوري أو األنثــوي).
توجــد ثالثــة ميــول جنســية معروفــة؛ مثليــة الجنــس هــي الميــل الجنســي لشــخص مــا نحــو شــخص
مــن نفــس جنســهُ ،مغايــرة الجنــس هــي الميــل الجنســي نحــو الجنــس االَخــر ،ازدواجيــة الميــل
الجنســي هــي الميــل الجنســي نحــو أشــخاص مــن ِكال الجنســين.
الميــل الجنســي يختلــف عــن الســلوك الجنســي ألنــه يشــمل مفهــوم العواطــف والــذات .قــد يُعبّــر
النــاس أو ال يعبّــروا عــن ميولهــم الجنســي مــن خــال ســلوكهم.

ما هي أســباب الميول الجنسية لألشخاص؟
لــم يفهــم العلمــاء بعــد كيــف يتطــور الميــل الجنســي لشــخص مــا .وقــد اقتَ َرحــت نظريــات مختلفــة
مصــادر مختلفــة ألســباب الميــل الجنســي؛ مثــل العوامــل الهرمونيــة المكتســبة وراثيــا ً أو منــذ
الــوالدة ،والخبــرات فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ...ومــع ذلــك ،يشــارك العديــد مــن العلمــاء فكــرة
أن الميــول الجنســية تتشــكل بتفاعــل العوامــل البيولوجيــة والنفســية واالجتماعيــة فــي ســن مبكــرة.

هل الميل الجنسي اختيار؟
ال .يصبــح الميــل الجنســي لمعظــم النــاس واضحــا ً لهــم خــال فتــرة المراهقــة دون أي تجربــة
جنســية .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يذكــر بعــض األفــراد أنهــم حاولــوا تغييــر ميولهــم الجنســية مــن
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المثليــة الجنســية إلــى الغَيريــة الجنســية دون أي نجــاح .لذلــك ،ال يعتقــد علمــاء النفــس أن الميــول
الجنســية قــد تكــون اختيــاراً واعي ـا ً يُمكــن تغييــره طَوع ـاً.

هل المثلية الجنســية مرض عقلي أم مشــكلة عاطفية؟
الصحييــن علــى أن المثليــة
ال .يتفــق علمــاء النفــس واألطبــاء النفســيون وغيرهــم مــن ال ِمهَنييــن ِ
الجنســية ليســت مرضـا ً أو اضطرابـا ً نفســيا ً أو مشــكلة عاطفيــة .و أظهــرت األبحــاث المحايــدة أنــه
ال يوجــد أي رابــط بيــن الميــول الجنســية المثليــة أوالمشــاكل العاطفيــة و االجتماعيــة.
نظــراً ألنــه فــي الماضــي تــم الحصــول علــى المعلومــات حــول المثليــة الجنســية مــن المثليــات
والمثلييــن الذيــن كانــوا يخضعــون للعــاج ،فقــد دعــا المجتمــع و خبــراء األمــراض العقليــة إلــى
َكــون هــذه المعلومــات متحيــزة وغيــر واقعيــة .عندمــا قــام الباحثــون بتقييــم المعلومــات مــن
المثليــات و المثلييــن الذيــن لــم يخضعــوا للعــاج ،أدركــوا أن فكــرة َكــون المثليــة الجنســية مــرض
هــي فكــرة خاطئــة.
أكـ َّدت الجمعيــة األمريكيــة للطــب النفســي فــي عــام  1973أهميــة البحــث الجديــد مــن خــال إزالــة
مصطلــح “الشــذوذ الجنســي” مــن الدليــل الرســمي لجميــع األمــراض العقليــة و النفســية .أصــدرت
الجمعيــة األمريكيــة لعلــم النفــس فــي عــام  1975قــراراً يدعــم هــذا التغييــر .يقــوم بعــض النــاس
بوصمهــم كمرضــى مــن خــال الربــط بيــن الميــول الجنســية المثليــة و بيــن األمــراض العقليــة.
ت ّ
صــر هاتــان الجمعيتــان علــى جميــع المتخصصيــن فــي األمــراض العقليــة و النفســية علــى إعــان
ّ
أن هــذا األمــر غيــر واقعــي .عـززت نتائــج األبحــاث الجديــدة إلــى جانــب هاتيــن الجمعيتيــن عــدم
َكــون المثليــة الجنســية اضطرابـا ً عقليـاً.

هــل يمكــن أن يكون المثليون و المثليات آباء و أمهات جيدين؟
أجـ�ل .أظهـ�رت نتيجـ�ة الدراسـ�ات التـ�ي قارنـ�ت األطفـ�ال الذيـ�ن تربّـ�وا مـ�ن قبـ�ل اآلبـ�اء واألمهـ�ات
المثلييــن و المثليــات مــع الذيــن تربّــوا مــن قبــل اآلبــاء واألمهــات المغايــري الجنــس ،أنــه لــم يتــم
إيجــاد أي فــرق بيــن األطفــال فــي المجموعتيــن مــن حيــث الــذكاء أو التكيــف النفســي أو التكيــف
االجتماعــي أو إقامــة عالقــات جيــدة مــع األصدقــاء أو تطويــر هويــات النــوع االجتماعــي أو
تطــور الميــل الجنســي.
الصــورة النمطيــة األخــرى للمثليــة الجنســية هــي أن الرجــال المثلييــن يميلــون إلــى التحــرش
الجنســي باألطفــال أكثــر مــن الرجــال المغايريــن .ال يوجــد دليــل علــى أن المثلييــن جنســيا ً
يضايقــون األطفــال جنســيا ً أكثــر مــن مغايــري الجنــس.
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لمــاذا يفصــح بعــض األشــخاص مــن المثليــات والمثلييــن عــن ميولهــم
الجنســية لآلخريــن؟
ّ
ألن مشــاركة هــذه الجوانــب مــع اآلخريــن أمــر مهــم لصحتهــم العقليــة .ترتبــط عمليــة تطويــر
ُ
الهويــة للمثليــات والمثلييــن ،والتــي تعــرف باســم “اإلفصــاح عــن جنســانية الفــرد” (،)açılma
ارتباطـا ً وثيقـا ً بالتكيــف النفســي .كلّمــا كانــت هويــة المثليــات و المثلييــن إيجابيــة أكثــر ،كان ذلــك
أفضــل لصحــة الفــرد العقليــة و ثقتــه بالنفــس.

لماذا يَصعب على بعض المثليين والمثليات اإلفصاح عن جنســانيتهم؟
تجعــل الصــور النمطيــة المســبقة والتحيــزات عمليــة اإلفصــاح للمثليــات والمثلييــن عمليــة صعبــة
يمكــن مــن خاللهــا مواجهــة المشــاكل العاطفيــة .يشــعر المثليــون و المثليــات بالوحــدة و االختــاف
عندمــا يدركــون انجذابهــم لنفــس جنســهم .كمــا أن احتمــال رفــض العائلــة و األصدقــاء و الزمــاء
و المؤسســات الدينيــة لهــم أيض ـا ً أمــر مخيــف .باإلضافــة إلــى ذلــك ،كانَ المثليــون جنســيا ً دائم ـا ً
هدفــا ً للتمييــز والعنــف .تهديــ ُد العنــف والتمييــز هــو أيضــا ً عقبــة هامــة أمــام تطويــر المثليــون
والمثليــات.
وجــدت دراســة اســتقصائية وطنيــة فــي عــام  1989أن  ٪ 5مــن المثلييــن و  ٪ 10مــن المثليــات
تعرضــوا العتــداء الجســدي واغتصــاب ُمتعلــق بكونهــم مثليــي أو مثليــات الجنــس ،وأن ٪ 47
منهــم تعرضــوا للتمييــز خــال حياتهــم( .حــددت دراســات أخــرى أيضـا ً معــدالت مرتفعــة مشــابهة
مــن التمييــز والعنــف).

مــا الــذي يمكــن فعلــه لمســاعدة المثليــات والمثلييــن فــي مكافحــة التمييــز
و التحيّــز؟
معظــم أولئــك الذيــن يتبنــون موقف ـا ً إيجابي ـا ً تجــاه مثليــات ومثليــي الجنــس يقولــون أنهــم يعرفــون
شــخصا ً مثلــي/ة الجنــس واحــد أو أكثــر .لذلــك ،يعتقــد علمــاء النفــس أن الموقــف الســلبي تجــاه
المثلييــن والمثليــات ينشــأ مــن القوالــب النمطيــة والتحيــزات ،وليــس مــن التجــارب الشــخصية
معهــم.
ومــع ذلــك ،كمــا هــو الحــال مــع فئــات األقليــات األخــرى ،تُعتبَــر الحمايــة مــن التمييــز والعنــف
مهمــة للغايــة .تــرى بعــض الــدول أن العنــف القائــم علــى الميــول الجنســية يُعتبــر جرائــم ناتجــة
عــن الكراهيــة ضــد األشــخاص المختلفيــن ،وتفــرض تطبيــق قوانيــن ضــد التمييــز الجنســي.
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هل يمكن تغيير التوجه الجنســي عن طريق العالج؟
ال .مهمــا تــم اثبــات أن الميــول الجنســية المثليــة ليســت مرض ـا ً عقلي ـا ً و علــى الرغــم مــن عــدم
وجــود اثبــات علمــي لنجــاح محــاوالت تغييــر الميــول الجنســية الخاصــة بالمثليــات و المثلييــن؛
فقــد يرغــب بعــض األفــراد بتغييــر ميلهــم الجنســي أو الميــول الجنســية الخاصــة باألفــراد اآلخريــن
(مثــل األســر التــي تتطلــب عالجـا ً ألطفالهــم) .ذكــر بعــض المعالجيــن الذيــن يقومــون بهــذا النــوع
راجعيهــم الجنســية (مــن المثليــة الجنســية إلــى الغَيريــة الجنســية).
مــن العــاج أنهــم غيــروا ميــول ُم ِ
ُو ِجــدَت بعــض العوامــل المشــبوهة نتيجــة لل ُمراجعــة التــي أجريــت فــي هــذه التقاريــر :معظــم
هــذه االدعــاءات لــم تكــن قادمــة مــن الباحثيــن فــي مجــال الصحــة العقليــة ،ولكــن مــن المنظمــات
التــي نظــرت إلــى الجوانــب األيديولوجيــة للميــل الجنســي .عــاوة علــى ذلــك ،فــإن توثيــق عمليــة
كاف .و كذلــك ،تكــون فتــرة مراقبــة حالــة الشــخص مــا بعــد العــاج
المعالجــة ونتائجهــا غيــر
ٍ
قصيــرة للغايــة.
فــي عــام  ،1990أعلنــت جمعيــة علــم النفــس األمريكيــة أن عالجــات التحويــل لــم تنجــح ،ولكنهــا
تســببت فــي ضــرر أكثــر مــن نفعهــا و أرفقــت أدلــة علميــة تثبــت هــذا األمــر .إن تغييــر الميــل
الجنســي للفــرد ال يعنــي تغييــر الســلوكيات الجنســية فقــط .هــذا ألن مثــل هــذا العــاج ســيتطلب
تغييــر عالــم الفــرد العاطفــي والجنســي ،ومفهــوم الفــرد لنفســه و لهويتــه االجتماعيــة .علــى الرغــم
مــن أن بعــض العامليــن فــي مجــال الصحــة العقليــة يحاولــون تغييــر الميــل الجنســي؛ يتســاءل
البعــض اآلخــرون عــن أخالقيــات أي محاولــة لتغييــر هــذه الســمات الشــخصية التــي ليســت
مرض ـا ً و تكــون مهمــة جــداً لهويــة الشــخص.
ليــس جميــع المثليــات و المثليــون الذيــن يطلبــون العــاج يريــدون تغييــر ميلهــم الجنســي .يبحــث
المثليــون والمثليــات عــن مســاعدة نفســية لالنفتــاح والتعامــل مــع التحامــل والتمييــز والعنــف.

لماذا من المهم بالنســبة للمجتمع معرفة المزيد عن المثلية الجنســية؟
إن تثقيــف النــاس حــول الميــول الجنســية المثليــة ســوف يقلــل مــن التحيــز ضــد المثليــة الجنســية.
المعلومــات الدقيقــة حــول المثليــة الجنســية مهمــة بشــكل خــاص لألشــخاص اليافعــون الذيــن هــم
فــي حالــة فــي نــزاع مــع هويتهــم الجنســية .و القلــق أو الخــوف مــن أن الوصــول إلــى هــذه
ـخص مــا غيــر صالــح.
المعلومــات قــد يؤثــر علــى الميــل الجنســي لشـ
ٍ
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أخطاء شائعة بخصوص املثلية الجنسية
و حقائق علمية
يقــوم الطبيــب النفســي “د .كــوراي باشــار” مــن مبــادرة الصحــة العقليــة لمكافحــة رهــاب المثليــة،
و العالــم النفســي “محمــود شــفيق نيــل” ،و الطبيبــة النفســية “دَ .س ـفَن كابتــان” بجمــع األخطــاء
الشــائعة التــي تشــير إلــى المثليــة الجنســية علــى أنهــا “مــرض” و” قابلــة للعــاج” ،و إجابتهــا
بحقائــق علميــة ...

“المثلية الجنســية هي اضطراب الهوية الجنسية”
الهويــة الجنســية هــي تصــور الفــرد لنفســه و لجســده ضمــن جنــس معيــن؛ الميــل الجنســي هــو
عبــارة عــن االنجــذاب و الرغبــات جنســية و الســلوكيات تجــاه جنــس معيــن ،أمــا الــدور الجنســي
فهــو ظهــور الســلوكيات التــي تعبــر عــن الجنســانية فــي المجتمــع .يتــم تعريــف هــذه المفاهيــم فــي
تصنيفـ�ات الطـ�ب النفسـ�ي والنصـ�وص الرئيسـ�ية للمصـ�ادر بهـ�ذا الشـ�كلÖztürk ve Uluşa�( (.
.)hin, 2008; Drescher ve Byne, 2009; Gre- en, 2009
لذلــك ،ال ترتبــط المثليــة الجنســية بالهويــة الجنســية أو بالــدور الجنســي ،ولكــن بالميــل الجنســي.
الميــول الجنســية المثليــة هــي الرغبــة والســلوك الجنســي للفــرد تجــاه جنسه/جنســها ،يشــير
مصطلــح مثلــي الجنــس “ ”geyالــى مثليــي الجنــس مــن الذكــور ومثليــة الجنــس “”lezbiyen
الــى مثليــات الجنــس مــن اإلنــاث.
يُســمى الميــل الجنســي الــى الجنــس اآلخــر بغَيريــة الجنــس “ ،”heteroseksüellikو يُســمى
بازدواجيــة الميــل الجنســي “ ”biseksüellikعنــد الميــل إلــى كال الجنســين.
ال تســبب حقيقــة أن الفــرد مثلــي/ة الجنــس باحساســه بأنــه يمتلــك هويــة جنســية بيولوجيــة مختلفــة
عــن جنســه( .علــى ســبيل المثــال  ،إذا كان الرجــل مثلي ـاً ،فهــو يشــعر بأنــه امــرأة ويشــعر بعــدم
االرتيــاح لكونــه رجـاً) .المثليــة الجنســية ليســت اضطــراب هويــة جنســية .بــل هــي أحــد الميــول
الجنســية و ال تعتبــر اضطــراب أو مــرض.
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“ “اضطــراب الهويــة الجنســية” هــو الجــزء الــذي تــم تغييــره وإعــادة
تعريفــه للمثليــة الجنســية فــي أنظمــة تصنيــف األمــراض .و يعــرف باســم
التحــول الجنســي “ .”Transseksüellikمــن المعــروف أنــه يحتــاج إلــى
عــاج ويُع ـ َرف بأنّــه مــرض”.
التحــول الجنســي هــو عندمــا تكــون هويــة الشــخص الجنســية مختلفــة عــن جنسه/جنســها البيولوجــي،
و يرغــب الشــخص بشــدة االنتمــاء إلــي الجنــس اآلخــر أو يؤمــن بحقيقــة كونه/كونهــا مــن الجنــس
اآلخــر .هــو اختــاف حــول الهويــة الجنســية ،وليــس الميــل الجنســي .لــم يتــم تغييــر مصطلــح المثليــة
الجنســية وتعريفــه بهــذه الطريقــة ،بــل هــو تعريــف مختلــف عــن المثليــة الجنســية .ال يــزال التحــول
الجنســي مدرجـا ً كفئــة تشــخيصية فــي تصنيــف االضطرابــات النفســية .النهــج الطبــي العلمــي الوحيــد
للتحــول الجنســي هــو عمليــة إعــادة تعييــن الجنــس ،وال يمكــن تغييــر الهويــة الجنســية عــن طريــق
العــاج النفســي أو األدويــة (.)Öztürk ve Ulu- şahin, 2008; Green, 2009
إن إدراج هــذه الفئــة فــي التصنيــف يرتبــط بالــدور الرئيســي الــذي يلعبــه الطــب النفســي فــي عمليــة
إعــادة تحديــد الجنــس .إن عيــادات الصحــة العقليــة التــي تحافــظ علــى الممارســات المهنيــة العلميــة
والمســؤولة ،تقــوم بإجــراء دراســات جماعيــة و أيض ـا ً بالمراقبــة الفرديــة لزيــادة التكيــف خــال
عمليــة تغييــر الجنــس.
إن التحــول الجنســي ليــس هويــة جنســية يتــم تغييرهــا عــن طريــق العــاج .باإلضافــة إلــى ذلــك،
تتــم مراجعــة فئــة المتحوليــن جنســيا ً فــي الدليــل التشــخيصي و اإلحصائــي الخامــس “،”DSM-V
والــذي ال يــزال قيــد اإلعــداد .هنــاك العديــد مــن المنشــورات العلميــة التــي تدعــو إلــى إزالــة
التصنيــف مــن البيانــات العلميــة الموجــودة ( .)Drescher, 2010كان مصطلــح “عــدم التوافــق”
مفضـاً علــى “اضطــراب الهويــة الجنســية” فــي مشــروع النــص الذي تــم فتحــه للنقــاشhttp://( .
)www.dsm5.org/Pages/Default.aspx

“يتمــ قبــول المثليي��ن جنسيــا ً ال ُمســتَقبِلين ضمــن حــدود التحــول الجنســي
َقبلً
بشــكل عــام .مــن غيــر ال ُمرجــح أن يكــون الشــخص مثلــي الجنس و ُمسـت ِ
دون أن يشــعر بأنــه ينتمــي للجنــس اآلخــر”.
ال ترتبــط التعبيــرات المثليــة الفَا ِعلــة وال ُمسـتَقبِلة ارتباطًــا مباشــراً بتعريــف الميــل الجنســي .ترتبــط
الجمــاع الجنســي الــذي يفضلــه الفــرد المثلــي ،ويمكــن غالبـا ً أن تتواجــد معـا ً
بشــكل أساســي بنــوع ِ
فــي نفــس الفــرد.
بغــض النظــر عــن شــكل الســلوك الجنســي للشــخص المثلــي الجنــس ،فــإن هــذا األمــر ال عالقــة
لــه بالهويــة الجنســية .المثليــة الجنســية ال تشــمتل اختالف ـا ً فــي الهويــة الجنســية ،أي أن “الهويــة
الجنســية هــي نفســها” ،و الميــل الجنســي موجــه نحــو جنســه.
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ليــس مــن الضــروري أن يشــعر المثليــون جنســيا ً ال ُمســتَقبِلون بأنهــم مــن جنــس مختلــف أو أن
يُظ ِهــروا ســلوكيات خاصــة بالجنــس اآلخــر .الهويــة الجنســية و الميــل الجنســي همــا بُعــدان
بشــريان مختلفــان.

الجمــاع.
“المثليــون جنســيا ً الفا ِعلــون ليــس لديهــم أي عــدم ارتيــاح حيــال ِ
المثليــون جنســيا ً الفا ِعلــون الذيــن يقولــون “أنــا رجــل حتــى النهايــة،
ولكننــي أعيــش الحيــاة الجنســية مــع نفــس جنســي” هــم أكثــر هَي َمنــة فــي
عالقاتهــم”.
قــد يشــعر األفــراد الذيــن يدركــون ميولهــم المثليــة ،ســواء كانــوا ُمســتَقبلِين أو فا ِعليــن ،بعــدم
االرتيــاح والقلــق بشــأن ميولهــم الجنســية بســبب رهــاب المثلية ال ُمكتســب بســبب الحكــم والمعتقدات
االجتماعيــة .قــد يحــاول الفــرد إعــادة تعريــف حياتــه بطــرق مختلفــة بســبب عــدم االرتيــاح الــذي
يشــعر بــه .علــى الرغــم مــن أن هــذه التعريفــات قــد تقلــل مــن قلــق الفــرد لفتــرة مــن الوقــت ،إال أن
فعاليتهــا مؤقتــة ألن الميــل الجنســي األساســي لــم يتغيــر .االعتقــاد بــأن المثلييــن جنســيا ً الذيــن يتــم
تعريفهــم علــى أنهــم فا ِعلــون بســبب ســلوكهم الجنســي هــم “المهيمنــون” فــي عالقاتهــم الشــخصية
هــو مفهــوم خاطــئ شــائع حــول المثلييــن جنســياًّ .
إن الســلوك االجتماعــي والمظهــر المرتبطــان
بنــوع الجنــس ،و يمكــن تعريفهمــا بدقــة أكثــر كخصائــص الجنــس ،ال يرتبطــان بشــكل مباشــر
بالميــل الجنســي .قــد يكــون الرجــل المثلــي جنســيا ً أكثــر “ذكوريـةً” مــن معظــم الرجــال الغيريــن،
وقــد يكــون الرجــال الذيــن يُعتبــرون “ذكورييــن” أو “أنثوييــن” حســب الزمــن الــذي يعيشــون فيــه
و شــروطه ،غيرييــن جنســيا ً أو مزدوجــي الميــول الجنســية أو مثلييــن جنســياً.

“المثليــة الجنســية ليســت ميــوالً موجــودة بشــكل طبيعــي .بــل يتــم تشــكيلها
مــن خــال التعلّــم االجتماعــي والتعليــم خاطــئ .إنهــا انحــراف ال يتناســب مــع
الطبيعــة البيولوجيــة”.
توجــد معلومــات تاريخيــة وحديثــة حــول العالقــات الحميمــة الجنســية والعاطفيــة لألفــراد علــى
امتــداد تاريــخ البشــرية و تقريب ـا ً فــي كل مجتمــع بشــري ،بغــض النظــر عــن الفتــرة التاريخيــة
والموقــع الجغرافــي والبنيــة االجتماعيــة والخصائــص الثقافيــةSpencer, 1996; Vicinus( .
.)ve ark., 2001; Drucker, 2001
ال تقتصــر الميــول الجنســية علــى الســلوك الجنســي ،بــل ترتبــط باالنجــذاب الجنســي والعاطفــي
والرغبــة والتفانــي الــذي يهيمــن علــى حيــاة الفــرد ورغباتــه و تخيالتــه .كان مــن الواضــح علــى
مــر التاريــخ وجــود محــاوالت لقمــع مراكــز القــوى المختلفــة مــن وقــت آلخــر (الســلطات السياســية
والدينيــة) .و بــدأ قبــول المثليــة الجنســية كمــرض مــع إدراج الطــب ضمــن أدوات القمــع هــذه.
(.)Crozier ، 2001
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إن هــذا إدعــاء ال يمكــن دحضــه علميــا ً وال يمكــن إثبــات أو انــكار كونــه
مناســبا ً بيولوجيــا ً أو مناســبا ً للطبيعــة بشــكل عــام.
يعتبــر الــرأي الطبــي جميــع الســلوكيات الجنســية و االســتمناء( ،حتــى لــو كانــت ضمــن الســياق
الغَيــري الجنــس) ،التــي ال تهــدف إلــى اإلنجــاب “مثــل التعبيــر عــن الحــب والمــودة”؛ بأنهــا غيــر
صحيــة؛ مثلمــا يعتبــر المثليــة الجنســية مرض ـاً.)Hart ve Wellings, 2002( .
ينشــأ إدعــاء “انتهــاك الطبيعــة” مــن افتــراض أن مــكان الحيــاة الجنســية فــي الطبيعــة البشــرية
يقتصــر فقــط علــى اإلنجــاب؛ و قــد تخلّــى الطــب عــن هــذا النهــج منــذ فتــرة طويلــة .لــم يتــم إثبــات
أصــول الميــول الجنســية بشــكل علمــي ،ســواء أكانــت هــذه الميــول مثليــة أو غيريــة.
القبــول العــام لجميــع أنــواع الميــول الجنســية هــو أن الميــول الجنســية ليســت نتيجــة اختيــار/
تفضيــل ،ألن األفــراد ال يقــررون نــوع جنــس األشــخاص الذيــن يســتلطفونهم ،أو يقعــون فــي حبهم،
أو ينجذبــون إليهــم جنســيا ً فــي أي وقــت فــي حياتهــم .مثلمــا ال تنطبــق عمليــة اتخــاذ القــرار هــذه
علــى األفــراد المغايريــن جنســيا ً (أي أن الرجــل ال يقــرر أنــه ســوف يميــل إلــى النســاء جنســيا ً
وعاطفيـا ً لبقيــة حياتــه ، )..فــإن األفــراد الالغَيرييــن أيضـا ً ال تنطبــق عليهــم عمليــة اتخــاذ القــرار
هــذه.
تقبــل اإليديولوجيــة الســائدة َّ
أن الغيريــة الجنســية هــي الميــل الجنســي الصحيــح والشــرعي
ً
ً
والمعيــاري ،حيــث يتــم افتــراض أن األفــراد هــم مغايــرون جنســيا فــي كل فتــرة تقريبــا مــن
حياتهــم مــن قبــل المجتمــع و البيئــة المحيطــة بهــم منــذ الــوالدة (حتــى فــي بعــض األحيــان قبــل
الــوالدة) .إن التعليــم فــي هــذا الســياق و متابعــة عمليــات التعلّــم الهادفــة إلــى اكتســاب الخصائــص
والمهــارات المتعلقــة بهــذا الميــل ال يمكــن أن يضمــن حصــول األفــراد علــى ميــول جنســية غيريــة.
حتــى فــي المجتمعــات التــي يُنظــر فيهــا إلــى الشــذوذ الجنســي علــى أنــه “تَعلُّــم اجتماعــي” ،فضـاً
عــن التعــرض للكراهيــة والعنــف بطريقــة يمكــن أن تصــل إلــى المــوت ،تُالحــظ الميــول المثليــة
فيهــا بنِســب ال تختلــف عــن باقــي المجتمعــاتّ .
إن عمليــات التَعلُــم والتعليــم تؤثــر أكثــر علــى
خصائــص النــوع االجتماعــي للفــرد ،أو علــى افصاحــه عــن جنســانيته أو إخفاءهــا ،بــدالً مــن
تأثيرهــا علــى تحديــد الميــل الجنســي.
تنطبــق هــذه العمليــة علــى المثلييــن جنســيا ً وكذلــك علــى المغايريــن جنســياً؛ أحــد األمثلــة مــن
المجتمــع التركــي هــو التأثيــر االجتماعــي لعيــش أي امــرأة مغايــرة لجنســانيتها و مشــاعرها
الجنســية (و التــي نــرى لــه عواقــب ســلبية فــي كثيــر مــن األحيــان).
لقــد تــم شــرح المثليــة الجنســية مــن قبــل خبــراء الصحــة العقليــة فــي القــرن الماضــي ،و األصــح
انـ�ه تَـ� َّم محاولـ�ة تغييـ�ر الميـ�ل الجنسـ�ي باسـ�تخدام أسـ�اليب االشـ�مئزاز و إزالـ�ة الحساسـ�يةMc�( (.
)Conaghy, 1969; Bancroft, 1969; Tanner, 1973
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علــى عكــس ادعــاءات ُممارســين هــذه األســاليب بالنجــاح المحــدود ،فقــد تــم اإلبــاغ بــأن هــذه
التدخــات ليســت فعالــة فــي تغييــر الميــل الجنســي وتســبب مشــاكل جنســية وعقليــة مــدى الحيــاة
لــدى األشــخاص ،وأن بعــض األســاليب (مثــل اســتخدام الكهربــاء وحقــن األبومورفيــن) تتســبب
فــي أضــرار جســدية وفــي بعــض الحــاالت تســبب المــوت.)Smith ve ark, 2004( .

“ال َغيريــة الجنســية تمتلــك جينــة مورثــة ،لكــن المثليــة الجنســية ليــس لهــا
جينــة مورثــة”.
الســ َمات ،ســواء أكانــت مرتبطــة
أصبــح مــن المقبــول اآلن علــى نطــاق واســع أن العديــد مــن ِ
باالضطرابــات النفســية أم ال ،لهــا خلفيــة وراثيــة .تتوفــر العديــد مــن البيانــات العلميــة حــول
الســ َمات الشــخصية.
الطبَــاع و ِ
العالقــة بيــن الجينــات و البُنيــات البشــرية المعقــدة مثــل ِ
مــن ال ُمعتَقــد أن البنيــة الجينيــة ليســت ال ُمحـ ِدد الوحيــد لهــذه الســمات ،ولكــن تلعــب الجينــات دوراً

مــن خــال تفاعــات متعــددة .مــن غيــر ال ُمتوقَــع أن يتــم تحديــد ِسـ َمة بشــرية ،مثــل الميــل الجنســي،
بواســطة جيــن واحــد .علــى الرغــم من أنــه من المعــروف أن الســمات البيولوجية الجنســية البشــرية
(مثــل األعضــاء التناســلية) يتــم تشــفيرها بواســطة جينــات موجــودة علــى الكروموســومات ،إال أن
الميــل الجنســي ،بمــا فــي ذلــك الغَيريــة الجنســية ،ال يرتبــط بالصفــات البيولوجيــة الجنســانية .لذلــك
َّرث للغَيريــة الجنســية” غيــر معــروف أيضـاً)Rahman, 2005( .
فــإن “الجيــن المـو ِ

أُجريَــت العديــد مــن الدراســات فــي الســنوات الـــ  15الماضيــة حــول األصــول الوراثيــة للمثليــة
الجنســية .إن شــيوع المثليــة الجنســية بيــن أقــارب المثلييــن والمثليــات أعلــى مــن نســبة شــيوعها فــي
المجتمــع ،وحقيقــة أن المثليــة الجنســية أكثــر شــيوعا ً فــي التــوأم مــن بيضــة واحــدة أكثــر مــن التــوأم
مــن بيضتيــن مختلفتيــن يشــير إلــى أن الوراثــة تلعــب دوراً فــي األمــرPillard ve Bailey,( .
.)1998; Bailey ve ark, 2000; Kendler ve ark, 2000
عندمــا تــم فحــص األشــجار العائليــة ،أظهــرت تحليــات الحمــض النــووي التــي أجريــت بنــا ًء علــى
مالحظــة وجــود المزيــد مــن األفــراد المثلييــن جنســيا ً علــى الجانــب األمومــي لألفــراد المثلييــن
جنســياً ،بــأن البنيــة الجينيــة (كروموســوم  Xأو  DNAالميتوكوندريــا) المنقولــة مــن قبــل األم
كانــت مهمــة)Hamer ve ark, 1993; Sykes, 2003( .
علــى الرغــم مــن وجــود دراســات تقــدم نتائــج إيجابيــة مــع تحليــات ُمفصَّلــة ،ال توجــد نتائــج
متكــررة ُمتّســقة للحصــول علــى “جينــة لمثليــة الجنــس” .مــن ناحيــة أخــرى ،ال يرتبــط َكــون حالــة
مــا جينيـا ً أم ال؛ بمــا إذا كانــت تعتبــر مرضـاً .يتــم ترميــز العديــد مــن الصفــات البشــرية عــن طريــق
الجينــات ،و يتــم تشــكيل الوضــع النهائــي بتأثيــر فعاليــة هــذه الجينــات و تأثيــر الظــروف البيئيــة.
و يتــم اســتنتاج روابــط مماثلــة باســتمرار عــن طريــق الدراســات المتعلقــة بالجينــوم البشــري.
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المثليــة الجنســية التــي ال تُعــ َّرف بأنهــا مــرض هــي “المثليــة الجنســية
المنســجمة مــع األنــا” .1بمعنــى آخــر ،اختــار الشــخص هــذا االختيــار
بإرادتــه الحــرة .ال يــرى المثليــة الجنســية كمشــكلة .النــوع الثانــي للمثليــة
هــي المعروفــة باســم “المثليــة الجنســية غيــر المنســجمة مــع األنــا” .يســعى
المثليــون مــن هــذه المجموعــة إلــى العــاج و يهتــم بهــا علــم النفــس.
علــى الرغــم مــن أنــه قــد تــم اتخــاذ قــرار عــدم كــون المثليــة الجنســية اضطرابًــا عقليًــا مــن قبــل
الجمعيــة األمريكيــة للطــب النفســي ( )APAفــي عــام  ، 1973إال أن إزالتهــا اتمامـا ً مــن تصنيفــات
المــرض كانــت تدريجيــة)Ritter ve Terndrup, 2002; Drescher, 2010( .
تــم ادراج المثليــة الجنســية فــي الدليــل التشــخيصي واإلحصائــي األول  )DSM-I (1952تحــت
فئــة “اضطــراب الشــخصية االجتماعيــة” ،و تــم ادراجهــا فــي الدليــل التشــخيصي واإلحصائــي
الثانــي  )DSM-II (1968كانحــراف جنســي.
تــم قبــول قــرارات مجموعــات العمــل حــول وجهــات النظــر ال ُمعارضــة والتــي بــدأ يُعـ َربُ عنهــا
َج ْهــراً فــي مجتمــع الطــب النفســي ،مــن قبــل المجالــس البرلمانيــة اآلســيوية فــي ســبعينيات القــرن
العشــرين ،وأصبــح القــرار رســميًا فــي عــام  .1973تــم اســتبدال المثليــة الجنســية بـ”اضطــراب
التوجــه الجنســي” فــي الدليــل التشــخيصي واإلحصائــي الثانــي .DSM-II
صحّــة هــذه الفئــة التــي أنشــأها تأثيــر الخبــراء الذيــن عارضــوا القــرار خــال هــذه
كان أمــر ِ
ً
العمليــة ،مثيــرا للجــدل ألنــه فــي الممارســة العمليــة لــم يكــن هنــاك أي لجــوء إلــى مختصــي
الصحــة العقليــة بســبب الميــول الجنســية الغيريــة.
لهــذا الســبب تــم اســتبدال المصطلــح بـ”المثليــة الجنســية غيــر المنســجمة مــع األنــا” فــي الدليــل
التش��خيصي واإلحصائ��ي الثال��ث )DSM-III (1980.
تــم التخلــي عــن هــذه الفئــة بالكامــل فــي الدليــل التشــخيصي واإلحصائــي الثالــث -رDSM-
 )III-R (1987علــى أســاس أنــه مــن الخطــأ وصــف الضيــق النفســي الناجــم عــن رهــاب المثليــة
الداخلــي و الــذي يســببه رهــاب المثليــة االجتماعــي؛ بأنــه اضطــراب عقلــي .حيــث أن هــذه الفئــة
التــي تشــمل الضيــق النفســي الناجــم عــن إدراك شــعور اإلثــارة نحــو نفــس الجنــس؛ هــي الســبب
فــي أن جميــع المثلييــن جنســيا ً تقريب ـا ً يمــرون بمرحلــة فــي حياتهــم تكــون فيهــا المثليــة الجنســية
غيــر منســجمة مــع األنــا.

1

 :Egosintonik Eşcinsellikالمثلية الجنسية المنسجمة مع األنا
 :Egodistonik Eşcinsellikالمثلية الجنسية غير المنسجمة مع األنا

أسئلة شائعة 27

إن المثلييــات و المثلييــن و مزدوجــو الميــل الجنســي هــم متنوعــون مثــل األشــخاص الغيرييــن.
ال يوجــد دليــل علــى أن التبايــن المتوقــع يعــرض نمطـا ً يحــدد أنواعـا ً فرعيــة مختلفــة مــن المثليــة
الجنســية)Wilson ve Rahman, 2005( .
علــى الرغــم مــن وجــود دراســات أُجريــت علــى مثلييــن مختلفيــن ،ســيكون مــن الخطــأ اســتخدام
المراحــل المختلفــة لتطويــر هويــة الميــل الجنســي لــدى األفــراد المثلييــن كأســلوب تصنيــف .األمــر
يماثــل القصــة المعروفــة ،حيــث يحــاول مجموعــة مــن األشــخاص الكفيفــي البصــر وصــف الفيــل
بطـ�رق مختلفـ�ة ،اعتمـ�اداً علـ�ى األماكـ�ن المختلفـ�ة التـ�ي يلمسـ�ونها منـ�ه.

“ال يوجــد أي أســاس علمــي لتعريــف المثليــة الجنســية بأنهــا صحية (ليســت
مــرض) مثــل غيريــة الجنس”.
ال يوجــد أي أســاس علمــي لعــدم وصــف المثليــة الجنســية بأنهــا حالــة غيــر َم َرضيــة مثــل الغيريــة
الجنســية ،ونحــن نوصــي أولئــك الذيــن لديهــم أدلــة مقبولــة علميــا ً بخصــوص هــذا األمــر بــأن
يشــاركوها مــع الشــعب و المحيــط العلمــي.
إنَ قبــول المثليــة الجنســية كمــرض لفتــرة معينــة فــي مجــال الصحــة العقليــة لــم يكــن لــه أي أســاس
يتع ـ ّدى االفتراضــات الخاصــة بالغيريــة الجنســيةّ .
إن اإل ّدعــاء الــذي طرحــه المحللــون النفســيون
بعــد فرويــد بــأن المثليــة الجنســية تــؤدي إلــى اضطــراب فــي األداء العــام لآلليــة النفســية ،يســتند
إلــى التعميمــات التــي قــام بهــا األطبــاء النفســيون بنــا ًء علــى مالحظاتهــم التــي أُجروهــا علــى
األفـ�راد الذيـ�ن تقدمـ�وا إليهـ�م ،وبالتالـ�ي فـ�إن طبيعتهـ�ا العلميـ�ة مثيـ�رة للجـ�دل.
ناقشــت إيفليــن هوكــر هــذه االفتراضــات ،و أظهــرت أنــه ال يوجــد فــرق بيــن األفــراد مثليــي
الجنــس واألفرــاد الغيريــن فــي دراســتها الخاضعــة للرقابــة و ألســاليب التقييــم اإلســقاطي ،تــم
اســتبعاد المثليــة الجنســية مــن تصنيــف االضطرابــات العقليــة مــن خــال نتائــج الدراســات
الميدانيــة فــي مجــال علــم الجنــس (مثــل تقاريــر كينــزي) وجهــود المحلليــن النفســيين (مثــل جــود
مارمــور) الذيــن يعترفــون بــأن المثليــة الجنســية ليســت اضطرابــا ً عقليــاً.
يتــم انتقــاد هــذا التغييــر بأنــه أيديولوجــي و ناتــج عــن محاولــة ضــد األيديولوجيــة الغيريــة الســائدة
فــي الطــب النفســي ،و فــي الحقيقــة فــإن تقييــم المثليــة الجنســية كمــرض هــو األمــر الخالــي مــن
األُ ُســس العلميــة.

“إنّ قَــو ُل الطــب النفســي وعلــم النفــس بــأن المثليــة الجنســية ليســت مرضـا ً
يشــجع المثليــة الجنســية”.
إن المثليــة الجنســية مثــل الميــول الجنســية األخــرى ،ليــس نتيجــة لالختيــار حســب اإلرادة .و
ليســت موقفــا ً يمكــن تشــجيعه أو يمكــن أن ينشــأ مــن خــال الحوافــز .ال يؤثــر اعتبــار المثليــة
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الجنســية مرضـا ً أم ال علــى الميــل الجنســي ألي شــخص ،و ال يســبب فــي حــدوث أي تغييــر علــى
مــدى شــيوعها .لقــد توقــف الطــب النفســي/علم النفــس فحســب عــن دعــم آليــة الضغــط المتحيــزة
ض ـ ّد األفــراد المثلييــن جنســياً .ال تتســبب مواقــف وخطابــات األطبــاء النفســيين وعلمــاء النفــس
بجعــل أي شــخص غيــري الجنــس ،كمــا أنهــا ال تملــك القــدرة علــى جعــل أي شــخص مثلي ـاً.

“يتــم اغــاق بــاب العــاج و المســاعدة بمقولــة إنّ المثليــة الجنســية ليســت
مرضـاً”.
علــى الرغــم مــن انتشــار مقولــة إن المثليــة ليســت مرض ـا ً علــى نطــاق واســع ،و نظــراً الــى أن
الطــب النفســي ليــس األســاس الوحيــد لرهــاب المثليــة ،و علــى الرغــم مــن وجــود اختالفــات بيــن
المجتمعــات (كمــا فــي حالــة النظــام األبــوي ،وبالتــوازي مــع ذلــك إلــى حــد كبيــر) ،فــا تــزال
الغيريــة الجنســية هــي األيديولوجيــة الســائدة.
األفــراد المثليــون الذيــن يشــعرون بإمكانيــة ميلهــم الجنســي نحــو جنســهم بشــكل متزايــد؛ يدخلــون
فــي عمليــة تطويــر هويــة الميــل الجنســي.
تتوفــر فــي األدب نمــاذج عديــدة لتطــور هويــة الميــول الجنســية المثليــةCass, 1979; Cass,( .
)1984; Troiden, 1989; Coleman, 1981/1982
و فــي كل هــذه النمــاذج يتــم رؤيــة مراحــل الخــوف والقلــق والشــعور بالذنــب واإلحــراج التــي
يعيشــها الفــرد عندمــا يــدرك اهتمامــه تجــاه جنسه/جنســها و يصبــح مشوش ـا ً بســبب عــدم التوافــق
مــع الهويــة الجنســية الغيريــة التــي طورهــا حتــى ذلــك الوقــت ،و كذلــك بســبب ردود أفعــال
البيئــة المحيطــة التــي تتخــذ شــكل رهــاب المثليــة ورفــض هــذه البيئــة لهــم .و قــد تبيــن أن الســماح
بالتطــور الشــخصي والتفاعــل مــع البيئــة يــؤدي إلــى تطويــر الشــخص لهويــة ميــل جنســي مثلــي
إيجابيــة كعنصــر مــن مكونــات الــذات المتكاملــة.
ال يتمثــل دور العامليــن فــي مجــال الصحــة العقليــة فــي هــذه العمليــة فــي “ َجعــل” الشــخص
مثليـا ً أو غيريـاً ،بــل يتمثــل بمســاعدته لفهــم الصعوبــات التــي يواجههــا و تســهيل التعامــل معهــا،
و قبــول نفسه/نفســها كمــا هو/هــي ،و اســتخدامه لمهــارات الدفــاع عــن نفســه ضــد ردود الفعــل
ال ُمعاديــة للمثليــة بطــرق عقالنيــة ،و مواجهــة االســتخدام غيــر الصحيــح آلليــات معينــة مثــل القمــع
و اإلنــكار ،و لدعــم اكتســاب المهــارات المعتــادة التــي تتطلبهــا ِسـنّه أثنــاء إكمــال الــدورة الطبيعيــة
لتطــوره Düzyürek ، 1997( .؛ .)Schneider et al ، 2002
توجــد معرفــة واســعة فــي يومنــا بخصــوص تدخــات أخصائيــي الصحــة العقليــة فيمــا يتعلــق بفهــم
وحــل مجــاالت المشــاكل فــي هــذه العمليــةDüzyürek, 1997; Schneider ve ark, 2002;( .
)Ritter ve Terndrup, 2002; Bieschke ve ark, 2007
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لذلــك ،فـ ّ
ـإن بــاب العامليــن فــي مجــال الصحــة العقليــة ليــس مغلقـا ً لألفــراد المثلييــن الذيــن يطلبــون
المســاعدة خــال فتــرة التطــور.
فــي تقريــر صــادر عــن الجمعيــة األمريكيــة للطــب النفســي العــام الماضــي ،تمــت مراجعــة
الفعاليــة والضــرر المحتمــل للجهــود المبذولــة إلعاقــة هــذه العمليــة التنمويــة تحــت اســم “العــاج”
(محــاوالت لتغييــر الميــل الجنســي ،تســمى العــاج “اإلصالحــي” مــن قبــل ال ُممارســين) .تتواجــد
اقتراحــات لالســتجابات العالجيــة المناســبة ،وهــي متاحــة علــى شــبكة اإلنترنــت بســهولةAPA( .
Task Force on Appropriate Therapeutic Responses to Sexual Orientation,
)2009

“يجــب اعتبــار المثليــة الجنســية انحرافًــا ً جنســيا ً (بارافيليــا) مثــل الحــب
الجنســي للحيوانــات (الزوفيليــا) أو الحــب الجنســي لألشــياء (الفيتيشــية
الجنســية)”.
يشــير المصطلــح (بارافيليــا) “ ”paraphiliaإلــى وجــود ســلوك وخيــال منحــرف أو قهــري
كموضــوع أو هــدف للدوافــع الجنســية .يؤكــد الدليل التشــخيصي و اإلحصائــي الرابــع المعــدل
لألمــراض النفســية  DSM-IV-TRعلــى أن الصــور والســلوكيات الجنســية المنحرفــة يجــب أن
تكــون غيــر عاديــة أو غريبــة .ويســتند التشــخيص الصحيــح علــى اكتشــاف الخيــال المنحــرف و
الســلوك الطقســي.
لكــي يتــم التشــخيص ،يجــب أن يعتمــد علــى وجــود اإلثــارة الجنســية أو التعبيــر الســلوكي عــن
الخيــاالت المنحرفــة أو التصميــم الذهنــي .يجــب أن يــؤدي هــذا الســلوك أو الدافــع الجنســي أو
التخيــات إلــى محنــة ظاهــرة ســريريا ً أو إلــى اضطرابــات اجتماعيــة أو مهنيــة أو اضطرابــات
فــي مجــاالت وظيفيــة مهمــة أخــرى.
علــى الرغــم مــن أن المثليــة الجنســية تــم تصنيفهــا علــى أنهــا انحــراف جنســي (بارافيليــا) فــي
النســخة الثانيــة للدليل التشــخيصي و اإلحصائــي  DSM-IIلعــام ( 1968مثــل االســتعرائية،
الزوفيليــا ،الفيتيشــية الموجهــة نحــو الترانسفيســتي ،)..فقــد تــم اإلزالــة مــن فئــة البارافيليــا فــي
الدليــل التشــخيصي واإلحصائــي الثانــي  DSM-IIبقــرار رســمي مــن الجمعيــة البرلمانيــة
اآلســيوية فــي عــام  ،1973واســتعيض عنهــا بـــ “اضطــراب الميــل الجنســي”.
يعتمــد اســتبعادها مــن فئــة البارافيليــا علــى األســباب التاليــة )1 :أن الخيــاالت األساســية للمثلييــن
جنســيا ً تشــبه خيــاالت الغيريــن جنســياً ،وعــادة مــا تكــون غيرغريبــة )2 .الدوافــع الجنســية المثليــة
ليســت قســرية إلــى حــد مختلــف عــن الدوافــع الجنســية الغيريــة )3 .ليــس بالضــرورة أن يكــون
ســلوك المثلييــن جنســيا ً والغيرييــن جنســيا ً طقوســيا ً ونمطيــا ً كمــا فــي البارافيليــا )4 .إن عوالــم
خيــاالت األفــراد مــن المثلييــن جنســيا ً والغيرييــن جنســيا ً كمــا فــي البارافيلييــن ليســت فقيــرة)5 .
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لــم يظهــر أن األفــكار الجنســية المثليــة تشــغل الحيــاة الذهنيــة بشــكل دائــم ومفــرط ،و كذلــك أن
قمــع أي نشــاط جنســي مثلــي يــؤدي إلــى مســتويات عاليــة مــن القلــق أو أنــه يــؤدي إلــى الشــعور
بالديســفوريا ،و لــم يظهــر أيضـا ً أن المثليــة الجنســية ترتبــط باضطرابــات الشــخصية بنســبة أكبــر
مــن ارتبــاط الغيريــة الجنســية بهــذه االضطرابــات )6 .يجعــل الدليــل التشــخيصي واإلحصائــي
الرابــع المعــدل لألمــراض النفســية “ ”DSM-IV-TRمــن الضــروري لتشــخيص البارافيليــا
والــو ّدي والمحــب بشــكل ســلبي” .كمــا هــو
أن “تتأثــر قابليــة إقامــة النشــاط الجنســي المتبــادل
ِ
معــروف ،فــإن العالقــات الجنســية المثليــة ال تحمــل هــذه اآلثــار الســلبية ،تمام ـا ً مثــل العالقــات
الغيريــة.

“يجــب تقييــم المثليــة الجنســية كمــرض و ادخــال التدخــات العالجيــة الــى
نطــاق الصحــة العقليــة الوقائيــة”.
ممارســات الصحــة العقليــة الوقائيــة هــي كل الدراســات التــي أجريــت اســتناداً علــى فكــرة أنــه
هنــاك عوامــل خطــر متعلقــة باألمــراض ويجــب وضــع سياســات لهــا ،و تهــدف إلــى منــع أو تأخيــر
ظهــور االضطرابــات العقليــة و تقليــل مــدة االضطــراب وتقليــل العجــز المتعلــق باالضطــراب.
()Aksaray ve ark, 1999
عنمــا تــم مقارنــة األفــراد مــن المثليــات و المثلييــن و مزدوجــي الميــول الجنســية مــع الغيرييــن
جنســياً ،فقــد تبيــن أنهــم يســتخدمون خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة بشــكل متكــرر أكثــر بمــا
يتعلــق بالمشــاكل العقليــة و أنــه لديهــم خطــر اإلصابــة باالضطرابــات العقليــة واالنتحــار وتعاطــي
المخــدرات أكثــر مــن الغيرييــن جنســياً)King ve Nazareth, 2006; King ve ark, 2009( .
لهــذه األســباب يجــب تقييــم الخدمــات الصحيــة التــي تســتهدف األفــراد ذوي الميــول الالغيريــة
فــي مجــال دراســات الصحــة العقليــة الوقائيــة .ألن العديــد مــن الدراســات تُظهــر أن العوامــل
التــي تتنبــأ بوجــود هــذه االضطرابــات ليســت الميــول الجنســية ،بــل التمييــز واالضطهــاد والعنــف
اللفظــي والبدنــي الــذي يتعــرض لــه الشــخص والسياســات والممارســات المعاديــة للمثليــة الســائدة
فــي المنطقــة)Diaz ve ark, 2001; Warner ve ark, 2004; Lewis, 2009( .
يتــم تفســير تأثيــر البيئــة االجتماعيــة ال ُمهـ ِددة وال ُمج ِهــدة الناجمــة عــن الوصــم والتحيــزات والتمييز،
علــى انتشــار وشــدة االضطــراب العقلــي؛ مــن خــال نمــوذج إجهــاد األقليــات)Meyer, 2003( .
يتــم تشــجيع العامليــن فــي مجــال الصحــة العقليــة علــى دعــم قــدرة األفــراد المثلييــن و المثليــات و
مزدوجــي الميــل الجنســي علــى التعامــل مــع المشــاكل النفســية الناجمــة عــن االنحيــاز إلــى الغَيريــة
الجنســية و ذلــك مــن خــال نهــج العــاج اإليجابــي فــي عمليــة تطويــر هويــة الميــل الجنســي .و
يُنصحــون أيضـا ً بمعالجــة رهــاب المثليــة الداخلــي ومعارضــة ممارســات رهــاب المثليــة العامــة.
()Meyer, 2003; Herek ve Garnets, 2007; Matthews ve Adams, 2009
أسئلة شائعة 31

“إنّ رهــاب المثليــة أي :إهانــة المثلييــن جنســيا ً و اســتبعادهم و تعنيفهــم؛
ليــس مــن الصــواب .يجــب احتــرام المثلييــن جنســياً ،ومــع ذلــك ،يجــب
توضيــح عــدم الموافقــة”.
يصــف مصطلــح “الرهــاب” “ ”Fobiالتجــارب غيــر المنطقيــة (غيــر العقالنيــة أو الواقعيــة)
والتــي تســبب مســتويات عاليــة مــن ســلوكيات الخــوف و اإلجفــال و التَجنّــب“ .رهــاب المثليــة
الجنســية” يُعبِّــر كمفهــوم؛ عــن الخــوف العميــق الــذي يشــعر بــه الشــخص عندمــا يجــد نفســه
أو شــخصا ً آخــر يُحــس بمشــاعر مثليــة الجنــس ،رغــم إن المفهــوم يُســتعمل أيض ـا ً للتعبيــر عــن
الخــوف مــن المثلييــن جنســياً .تحتــل امــراض الرهــاب و أســبابها و عالجهــا مكانــة مهمــة فــي
مجــال الصحــة العقليــة .ألن تعريــف الصحــة يشــمل آليــة “متناغمــة وغيــر اضطرابيــة”.
تــم التعامــل مــع رهــاب المثليــة علــى المســتوى الفــردي مثــل أي رهــاب فــي مجــال الصحــة
العقليــة ،وقــد تــم محاولــة التغلــب عليــه مثــل أي رهــاب آخــر )Göregenli, 2003( .ومــع ذلــك
كشــفت دراســات علمــاء النفــس االجتماعــي والعلمــاء الذيــن يعملــون فــي هــذا المجــال أن رهــاب
المثليــة لــه مكونــات اجتماعيــة بــدالً مــن الخــوف الفــردي فقــطHerek, 1984; Sakallı,( .
)2002; Madureira, 2007
علــى ســبيل المثــال ،إذا اعتبــرت األنظمــة الفعالــة فــي المجتمــع أي تجربــة بأنهــا شــر  ،خطيئــة
 ،عــار  ،إلــخ  ،فيمكــن بســهولة مالحظــة عمليــة تطــور الخــوف و الســلوك التَجنّبــي لــدى النــاس
عندمــا ينخرطــون فــي صــراع مــع أنفســهم أثنــاء قيامهــم بهــذه الســلوكيات ،و يخافــون مــن
االســتبعاد أو العقــاب ،و يدركــون أنهــم ال يســتطيعون التعامــل مــع هــذا الخــوف.
يمكــن رؤيــة رهــاب المثليــة الجنســية لــدى األشــخاص ذوي الميــول الغيريــة كمــا يمكــن رؤيتــه لــدى
األشــخاص ذوي الميــول الجنســية المختلفــة .قــد يكــون موجــوداً لــدى النســاء أو الرجــال المثلييــن
جنســيا ً أو المزدوجــي الميــل الجنســي أو الترافيســتي أو المتحوليــن جنســيا ً أو الالجنســيين (.)asexual
عندمــا نقــول أن هــذا الموقــف هــو ُمعــادي للمثليــة “( ”homofobikرهــاب مثليــة) ،نتحــدث
ع��ن وجـ�ود تحي�زـات و/أو تميي��ز ض�دـ الن�اـس المثليـ�ي الجنــس( .وبالمثــل ،يتــم تعريــف التحيــز
والتمييــز ضــد األشــخاص المتحوليــن جنســيا ً علــى أنــه رهــاب التحــول الجنســي “)”transfobi
فــي هــذه الحالــة ،ســيكون مــن الضــروري أن نتطــرق بإيجــاز إلــى مفاهيــم التحيــز والتمييــز لفهــم
رهــاب المثليــة.
تصــف التحيــزات أنمــاط تفكيرنــا حــول جماعــة مــن النــاس ذات طابــع مشــترك .يمكــن أن تكــون
التحيــزات إيجابيــة أو ســلبية .يســتخدم النــاس هــذه التحيــزات ،ســواء كانــت إيجابيــة أم ســلبية،
كمرجــع إلــى حيــن أن يفهمــوا الخصائــص الحقيقيــة لألشــخاص الذيــن يقابلونهــم .وغالب ـا ً مــا ال
تمثــل أنمــاط التحيــز الشــخص الــذي تــم مقابلتــه حديث ـاً.
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“التمييــز” مفهــوم آخــر نســتخدمه لفهــم رهــاب المثليــة ،هــو يشــير إلــى ميلنــا إلــى إعطــاء األولويــة
لمزايــا مجموعتهــا الخاصــة و/أو تجاهــل مســاوئ المجموعــة األخــرى.)Göregenli ، 2003( .
يظهــر التمييــز خــال مواقفنــا تجــاه األشــخاص الذيــن نــرى أنهــم ينتمــون إلــى مجموعــة مــا .بينمــا
التحيــز هــو أفكارنــا حــول مجموعــة مــا مــن النــاس.
وبالتالــي ،فإننــا نُعــرِّ ف التمييــز بأنــه فعــل معتمــد علــى التحيّــز .إننــا نكــون قــد خطونــا الخطــوة
األولــى نحــو التمييــز عندمــا نبــدأ فــي تشــكيل تسلســل هرمــي بيــن مجموعــات مختلفــة علــى أســاس
معتقداتنــا األساســية التــي تشـ ّكل تحيزاتنــا ،علــى ســبيل المثــال؛ عندمــا نقبــل أن يكــون أحــد الميــول
الجنســية أفضــل ومتفــوق وصحــي أكثــر مــن اآلخــر.
نســتخدم مصطلــح رهــاب المثليــة ،ســواء كان موجهـا ً نحــو الشــخص نفســه أو نحــو شــخص آخــر؛
فــي األســاس لتصــور الشــذوذ الجنســي المنحــرف ،الخاطــئ ،غيــر األخالقــي ،الــذي ال بــد مــن
تجنبــه أو تدميــرهّ .
إن قبــول ميــل جنســي معيــن لميــل آخــر كنــوع مــن “التوكيــد” أو “التســامح”
هــو إقامــة عالقــة هرميــة بينهمــا .وبالتالــي ،يظهــر رهــاب المثليــة عندمــا يُنظــر إلــى المثليــة
الجنســية علــى أنهــا انحــراف عــن القاعــدة بــدالً مــن أمــراً طبيعي ـا ً (أمــر صحيــح مقبــول).
رهــاب المثليــة ال يظهــر دائم ـا ً بشــكل عنــف جســدي يــؤدي إلــى المــوت أو إذالل أو تجديــف أو
ســخرية أوعنــف لفظــي أو تجاهــل؛ يشــمل رهــاب المثليــة أيضـا ً اإلدراك و الــذي هــو مــن ســائف
هــذه األفعــال المعاديــة للمثلييــن .القاعــدة التــي تنحــرف عنهــا المثليــة الجنســية هــي قاعــدة الغيريــة
الجنســية .لكــي نحــاول فهــم رهــاب المثليــة فــي هــذه الحالــة ،نحتــاج إلــى مفهــوم جديــد نســميه
“ ”heteroseksizmاالنحيــاز إلــى الغَيريــة الجنســية.
يصــف غــوردون مارشــال االنحيــاز إلــى الغَيريــة الجنســية فــي قاموســه الخــاص بعلــم االجتمــاع
بأنــه موقــف متميــز وممارســات اجتماعيــة تُعــزى إلــى غَيريــة الجنــس .يلفــت هــذا التعريــف
انتباهنــا إلــى األعلويــة والمزايــا االجتماعيــة الخاصــة بغيريــي الجنــس ،والممارســات االجتماعيــة
التــي لهــا مكاســب بالنســبة للغيرييــن جنســياً ،أي التحيــزات اإليجابيــة فــي هــذا الموضــوع.
ليــس هنــاك شــك فــي أن الحاجــة لمفهــوم “االنحيــاز إلــى الغَيريــة الجنســية” ترجــع إلــى حقيقــة أن
المجتمــع ال يتألــف فقــط مــن أفــراد غَيريــي الجنــس ،و أيديولوجيــة أنــه يتألــف مــن أو يجــب أن
يتألــف مــن أشــخاص غيرييــن جنســياً.
يتيــح لنــا مفهــوم “االنحيــاز إلــى الغَيريــة الجنســية” بطبيعــة الحــال أن نتوصــل إلــى مفهــوم آخــر
يأخــذ معاييــر (قواعــد مقبــول بصحتهــا) مــا نســميه “المعياريــة علــى أســاس الغيريــة الجنســية”
مــن مصطلــح التغايــر الجنســي.
يحــدد مفهــوم “المعياريــة علــى أســاس الغيريــة الجنســية” القواعــد المفروضــة علــى األشــخاص
الذيــن لديهــم ميــول جنســية مختلفــة ،لكــي يتصرفــوا كأنهــم غيرييــن جنســياً .ومــن المثيــر لالهتمــام
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انــه ال يتــم فــرض الفرضيــات الخاصــة بـ”المعياريــة علــى أســاس الغيريــة الجنســية” علــى
ضــا علــى األشــخاص الغيرييــن
األشــخاص الذيــن لديهــم ميــول جنســية مختلفــة فحســب ،بــل أي ً
جنســياً.
وخالصــة القــول؛ يمكــن تعريــف رهــاب المثليــة علــى أنــه خــوف النــاس مــن المثليــة الجنســية
بســبب األفــكار المتحيــزة والمواقــف التمييزيــة حــول المثليــة الجنســية ،بــدالً مــن الخــوف الفــردي
مثــل أنــواع الرهــاب األخــرى .اســتناداً إلــى ســجالتنا التاريخيــة ،و البحــوث الحاليــة والمالحظــات
المعتمــدة علــى الهيــاكل االجتماعيــة المختلفــة ،يمكــن أن نقــول أن مــا يجــب التدخــل فيــه ليــس
المثليــة الجنســية بــل يتوجــب التدخــل برهــاب المثليــة ،هــذه هــي طبيعــة العالقــة بيــن األســاس
االجتماعــي الــذي يقــوم عليــه هــذا الخــوف واالختــاف الفــردي .ذلــك ألنــه يمكــن للنــاس أن
يعيشــوا بطريقــة صحيــة وســعيدة ومثمــرة مــع جميــع ميولهــم الجنســية ،بمــا فــي ذلــك الغيريــة
الجنســية ،إذا لــم يتعرضــوا للتحيــز والتمييــز.

“يجــب وضــع قوانيــن فــي سياســات الصحــة والتعليــم مــن أجــل عــدم زيــادة
انتشــار المثليــة الجنســية بيــن األجيــال المقبلــة”.
ال تلعــب سياســات الصحــة والتعليــم الحاليــة دوراً فــي تحديــد الميــول الجنســية لألفــراد و فــي كونها
غَيريــة أو مثليــة أو مزدوجــة الميــل الجنســي .يتجاهــل نظــام التعليــم الميــول الجنســية المختلفــة
عــن الغَيريــة الجنســية و يقــوم باعتبارهــا غيــر موجــودة ،ال يتــم ذكــر المثليــة الجنســية فــي البيئــة
التعليميــة إال لــإذالل والفكاهــة وقمــع األفــراد الذيــن يختلفــون عمــا هــو مقبــول عمومـاً.
مــن المعــروف أن هــذا النهــج ال يلغــي المثليــة الجنســية وال يمكنــه إلغاؤهــا عنــد تطبيقــه بشــكل
أكثــر صرامــة( .كمــا فــي حالــة إيــران) ،وأن النهــج الــذي ال ينفــي المثليــة الجنســية ال يزيــد مــن
انتشــارها فــي المجتمــع (كمــا فــي حالــة عــدم وجــود زيــادة فــي االنتشــار علــى الرغــم مــن تغييــر
النهــج االجتماعــي بالنســبة للمثليــة الجنســية فــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية).
إن المواقــف المعاديــة للمثلييــن فــي الممارســات التعليميــة والصحيــة تقمــع عمليــات اإلفصــاح عــن
الجنســانية لألفــراد المثلييــن وتمنعهــم مــن إظهــار أنفســهم عالنيــة .وبالتالــي ،فــإن األمــر ليــس
تزايــد أو تناقــص المثليــة الجنســية؛ بــل تزايــد أو تناقــص رؤيــة المثليــة الجنســية.
تقم��ع تح��ت القلـ�ق م�نـ أن تصب��ح المثليةــ الجنسيــة مرئيــة ،أســطورة أن المثليــة الجنســية يمكــن
أن تصبــح شــائعة مــن خــال النمذجــة .تؤثــر نمذجــة األدوار خــال نمــو الطفــل علــى ســلوك
الطفــل ،وتســمية العالــم وكيفيــة االرتبــاط بالعالــم الخارجــي ،ولكــن ليــس علــى الميــل الجنســي .إن
أكثــر األدلــة المتعلقــة بهــذا مســتمدة مــن الدراســات علــى العائــات التــي يكــون فيهــا اآلبــاء مــن
المثليــون والمثليــاتGottman, 1989; Flaks ve ark, 1995; Bailey ve ark, 1995;( .
)Golom- bok ve Tasker, 1996
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لــم يكــن هنــاك فــرق بيــن األطفــال الذيــن يمتلكــون والديــن مثليــي الجنــس أو مثليــات الجنــس و
األطفــال مــن آبــاء مغايــري الجنــس فيمــا يتعلــق بالهويــة الجنســية والتوجــه الجنســي و االنســجام
االجتماعــي فــي الدراســات التــي أُجريــت لرقابــة األطفــال الذيــن يكــون آباؤهــم مثلييــن أو مثليــات
مــع فتــرات متابعــة تصــل إلــى أربعــة عشــر عامـاً .كان االختــاف الوحيــد هــو أن األطفــال الذيــن
تربيهــم األمهــات المثليــات كانــوا أكثــر تســامحا ً مــع فكــرة أنــه يمكنهــم إقامــة حميميــة جنســية مــع
نفــس جنســهم أو مــع الجنــس اآلخــر ،مقارن ـةً باألطفــال الذيــن تربيهــم أمهــات غَيريــات الجنــس.
()Golombok and Tasker, 1996
لهــذا الســبب فــإن القلــق ال ُمعبــر عنــه بجملــة “عــدم زيــادة تفضيــات المثليــة الجنســية بيــن األجيــال
القادمــة” ،ال يتوافــق مــع مالحظــات العلــوم الســلوكية اإلنســانية ،ولكنــه يمثــل فقــط تحيــزاً يهــدف
إلــى تقييــد وتدميــر األفــراد مــن األقليــات الجنســية.
كاف لشــرح كيــف أن األبويــن الغَيرييــن لهــم أطفــال مثليــون أو مثليــات أو ثنائيــو
هــذا البيــان غيــر
ٍ
ً
الميــل الجنســي أو ترافيســتيون أو متحولــون جنســيا ،وهــذه وجهــة نظــر تــم دحضهــا مــن قبــل
األبحــاث الحاليــة .إن أســطورة األم القويــة أو األب الضعيــف ،ليســت حقيقــة مثبتــة لهــا تأثيــر
علــى الميــل الجنســي للطفــل ،إن هــذه األســطورة هــي ا ّدعــاء لتفســير المثليــة الجنســية مــن الفتــرة
المبكــرة مــن التحليــل النفســي ،و ال يــزال هــذا اال ّدعــاء غيــر مقبــوالً علــى نطــاق واســع فــي حقــول
التحليــل النفســي.
كمــا يتــم اعــان ّ
أن الوالديــن مذنبيــن مــن أجــل شــرح وجــود أفــراد مــن األقليــات الجنســية يُعتبرون
ً
ُمعيبيــن ومريضيــن ،ويعاقبونهــم هــم أيضـا ويســتبعدونهم بحجــة “عــدم ِكفايــة تربيــة أطفالهــم” أو
يتســببون فــي قتلهــم ألطفالهــم كمــا فــي حالــة “أحمــد يلديــز”.
النقطــة المهمــة التــي تســترعي االنتبــاه هــي أن هــذه العقليــة ال تشــعر بــأي مســؤولية ضميريــة
بســبب الجريمــة أو الجرائــم التــي تســببت بهــا ،لكنهــا تمــر علــى األمــر بطريقــة صامتــة (و ربمــا
راضيــة) .و مــع ذلــك ،عنــد الحديــث عــن وجــود أقليــة جنســية ،تأتــي نفــس اإلســتراتيجية و نفــس
الحجــة ،وال يتــم رؤيــة أي اعتــراض علــى الكراهيــة والتمييــز .و األمــر المثيــر للســخرية هــو أن
هــذا يدمــر العالــم الســلمي والســعيد الــذي يحاولــون خلقــه فــي المســتقبل؛ ســوا ًء باســتخدام الســلطة
َّاســيَّات الدينيــة و اإلشــارة إلــى األصــول
العلميــة عنــد الضــرورة ،أو مــن خــال اقتــراح ال َحس ِ
األيديولوجيــة.
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أسئلة شائعة و أجوبتها حول املثليات
و املثليني و مزدوجي امليول الجنسية و
املتحولني جنسياً و ثنائيي الجنس الـ LGBTI
“هل المثلية الجنسية مرض؟”
تُعبّــر المثليــة الجنســية عــن انجــذاب األشــخاص مــن نفــس الجنــس إلــى بعضهــم البعــض عاطفيـا ً
وجنســياً .ازدواجيــة الميــل الجنســي ،مــن ناحيــة أخــرى ،تعنــي أن الشــخص قــد يكــون له/لهــا
انجــذاب عاطفي/جنســي تجــاه أشــخاص مــن الجنــس اآلخــر و تجــاه أشــخاص مــن نفــس جنســه/
جنســها أيض ـاً .الغَيريــة الجنســية هي شــعور الشــخص بانجــذاب عاطفي/جنســي نحــو أشــخاص
مــن الجنــس اآلخــر .هــذه التعاريــف الثالثــة هــي ميــول جنســية يمكــن رؤيتهــا لــدى البشــر ،و أي
واحــد منهــا ليــس “طبيعــي” أو “غيــر طبيعــي” أكثــر مــن غيرهــا.
أمــا التحـ ّول الجنســي فهــو مرتبــط بنــوع الجنــس الــذي يشــعر األفــراد بأنهــم ينتمــون إليــه ،وهــذا
الشــعور يتَجلَّــى فــي الســنوات األولــى مــن الحيــاة .بمعنــى آخــر ،يشــعر بعــض النــاس بأنهــم
ينتمــون إلــى جنســهم ال ُمحــدد حســب أعضائهــم التناســلية ،بينمــا يشــعر اآلخــرون بالعكــس .إن أي
واحــد مــن هــؤالء ليــس أكثــر “طبيعــي” أو “ َســوي” أو “إيجابــي” مــن اآلخــر .لهــذا الســبب ،ال
يمكــن بــأي حــال مــن األحــوال اعتبــار التحــول الجنســي “مــرض” أو “اضطــراب”.
وفق ـا ً لعلمــاء النفــس واألطبــاء النفســيين وغيرهــم مــن الخبــراء فــي مجــال الصحــة العقليــة؛ فــإن
المثليــة الجنســية ليســت “مرضــاً” أو “اضطرابــا ً عقليــاً” أو “مشــكلة عاطفيــة” .و المنظمــات
الرائــدة فــي مجــال الصحــة العقليــة فــي العالــم تقــول بشــكل حاســم إن المثليــة الجنســية ليســت
مرضـاً .فــي عــام  ،1973وجــدت الجمعيــة األمريكيــة للطــب النفســي أن األبحــاث الجديــدة مهمــة،
وأزالــت مصطلــح المثليــة الجنســية مــن قائمــة االضطرابــات النفســية والعاطفيــة .اتخــذت جمعيــة
علــم النفــس األمريكيــة فــي عــام  1975ق��رارات تدع��م ه��ذا األمــر .نبّهــت كلتــا الجمعيتيــن خبــراء
الصحــة العقليــة إل��ى إنه��اء العالق�ةـ بي��ن المثليـ�ة الجنس��ية والم��رض .تــم تأكيــد هــذا القــرار مجــدداً
مــن قبــل كال المؤسســتين مــع األبحــاث الجديــدة.
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فــي  17أيــار  ،1990أزالــت منظمــة الصحــة العالميــة المثليــة الجنســية مــن قائمــة “األمــراض”.
تــم إحــراز تقــدم كبيــر فــي مجــال حقــوق اإلنســان للمثليــات و المثلييــن و مزدوجــي الميــول
الجنســية والمتحوليــن جنســيا ً و ثنائيــي الجنــس الـــ  LGBTIمنــذ ذلــك الحيــن ،ومــع ذلــك فــإن
الكراهيــة والتمييــز تواصــل تصعيــب حياتهــم.
فــي أعقــاب هــذا القــرار الــذي اتخذتــه منظمــة الصحــة العالميــة فــي وقــت متأخــر ،يتــم االحتفــال
بيــوم  17أيــار باعتبــاره يوم ـا ً لمناهضــة رهــاب المثليــة و رهــاب ازدواجيــة الميــل الجنســي و
رهــاب المتحوليــن جنســيا ً فــي العالــم.

“هل المثلية الجنســية تفضيل جنسي؟”
ال .مثــل الميــول الجنســية األخــرى ،فــإن المثليــة الجنســية أيضـا ً ليســت “اختيــاراً” بــل هــي ميــل.
التفضيــل يتــم بطريقــة إداريــة .يمكــن للمــرء دائم ـا ً أن يختــار مــن خــال النظــر إلــى الخيــارات
الموجــودة أمامــه .علــى ســبيل المثــال ،تفضيــل الطعــام .علــى الرغــم مــن أنــه مــن غيــر المعــروف
بالضبــط كيــف يتطــور الميــل الجنســي ،إال أنــه مــن المعــروف إنــه ال يقــوم أي شــخص باختيــار
واعــي بيــن الميــول الجنســية بإرادتــه .قــد يكــون التفضيــل فيمــا يتعلــق بالميــل الجنســي متعلق ـا ً
بكيفيــة ومــدى انعــكاس ميــل الشــخص علــى ســلوكه وحياتــه ،وإلــى أي مــدى ســوف يشــارك ميلــه
مــع اآلخريــن .تُظهــر العديــد مــن الدراســات التــي أجريــت حــول هــذا الموضــوع أن مصطلــح
“التفضيــل” الجنســي يخلــق أساسـا ً لتشــريع التمييــز ضــد المثلييــن جنســيا ً والـــ LGBTIو يشــجع
علــى اســتبعادهم.

“كيف تعرف إذا كان شــخص ما مثلي/مثلية الجنس؟”
أحــد المعتقــدات الخاطئــة الشــائعة حــول المثليين/المثليــات جنســيا ً هــو أنهــم يجــب أن يتصرفــوا
بشــكل أنثــوي ألنهــم يحبــون الرجــال ،أو أن يتصرفــنَ بشــكل ذكــوري ألنهــن يحببــن النســاء .علــى
ســبيل المثــال ،ال يشــترط أن تكــون امــرأة مثليــة أكثــر ذكوريــة مــن النســاء األخريــات.
يمكــن رؤيــة خصائــص أنثويــة أو ذكوريــة مختلفــة مع ـا ً لــدى األشــخاص المثلييــن ،تمام ـا ً كمــا
يمكــن رؤيتهــا لــدى األشــخاص الغَيرييــن.
لذلــك ،ال يمكــن تمييــز المثليــة الجنســية مــن خــال خصائــص جنســية اجتماعيــة يمكــن مالحظتهــا
مــن الخــارج .و كنتيجــة لذلــك يمكــن فقــط أن نعــرف إن كان شــخص مــا مثلي ـا ً أو مثليــة عندمــا
يصرّحــون هــم بنفســهم عــن ذلــك.
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“هل المثليون/المثليات جنســيا ً من جنس ثالث؟”
علــى الرغــم مــن أن الرجــال والنســاء المثلييــن يميلــون نحــو نفــس جنســهم ،إال أنهــم ال يشــعرون
بعــدم الراحــة فيمــا يتعلــق بخصائصهــم الجنســية البيولوجيــة .الرجــال منهــم يقبلــون كونهــم رجــاالً
و النســاء يقبلــون كونهــن نســا ًء و ال يحاولــون تغييــر هويتهــم الجنســية .األشــخاص المثليــون
جنســيا ً مثلهــم مثــل األشــخاص الغَيرييــن و المزدوجــي الميــل الجنســي؛ هــم ذكــور أو إنــاث مــن
الناحيــة البيولوجيــة ،وليــس لديهــم بالضــرورة هويــة جنســية مختلفــة.

“ما هي ازدواجية الميل الجنســي؟”
ازدواجيــة الميــل الجنســي هــو ميــل جنســي مثلــه مثــل المثليــة الجنســية أو الغَيريــة الجنســية.
ازدواجيــة الميــل الجنســي باختصــار ،يعنــي انجــذاب الشــخص عاطفيـا ً و/أو جنســيا ً إلــى أشــخاص
مــن جنســين مختلفيــن أو أكثــر .علــى الرغــم مــن أن كلمــة “ثنائيــة  /ازدواجيــة” أي “ ”biتســتند
فــي تعريفهــا إلــى نظــام ثنائيــة الجنــس ،إال أن العديــد مــن األفــراد ثنائيي/ثنائيــات الميــل الجنســي
يمكــن أن يُعب ـرّو عــن أنفســهم بأنهــم “ينجذبــون إلــى األشــخاص مــن مختلــف األجنــاس” .قــد ال
يكــون الشــخص ثنائــي الميــل الجنســي مهتمـا ً باألشــخاص مــن جميــع األجنــاس بدرجــة متســاوية،
وقــد تتغيــر درجــة هــذا االهتمــام بمــرور الوقــت.

“كيف تعرف أنك لســت مغاير الجنس؟”
والســؤال الــذي يبــدأ هكــذا“ :هــل الشــخص الــذي يقــرر أنــه مثلــي الجنــس يَعــرفُ نفســه باكتشــاف
أنــه ليــس مغايــر الجنــس أو عــن علــم مــن البدايــة؟”؛ يتــم إكمالــه بإضافــة“ :هــل فكــرت باحتمــال
أنــه قــد يعجبــك أكثــر أن يكــون لديــك عالقــة مــع شــخص مــن الجنــس اآلخــر؟”.
الغَيريــة الجنســية تُنظّــم كل جانــب مــن جوانــب الحيــاة بشــكل مهيمــن جــداً؛ لدرجــة أنــه حتــى
عندمــا يُشــ ّكك شــخص مثلــي جنســيا ً فــي ميلــه الجنســي ،فإنــه فــي معظــم األوقــات يبــدأ بهــذا
التشــكيك عــن طريــق اعتبــار الغَيريــة الجنســية نقطــة بدايــة .علــى الرغــم مــن التســاؤل مــن
خــال هــذا الســؤال عمــا إذا كان المثليــون جنســيا ً هــم غَيرييــن جنســياً ،فــإن المغايريــون جنســيا ً
ال يشــعرون بالحاجــة إلــى التشــكيك فــي ميولهــم الجنســية .ألنــه يتــم تعليــم أن األمــر “الطبيعــي”
هــو الغَيريــة الجنســية ،و لذلــك يُطلــب منــا أن نقــوم باالســتجواب و التعريــف عــن أنفســنا حســب
هــذه القاعــدة.

“كيــف ومتــى يعــرف الشــخص أنــه مثلــي جنســياً؟”“ ،كيــف الحظتــم
هــذا الوضــع ألول مــرة؟”“ ،هــل يمكــن أن تَبــانَ المثليــة الجنســية بعــد
عمــر معيــن؟”“ ،مــاذا شــعرتم بعــد أن أدركتــم أنكــم مثليــون؟”“ ،كيــف
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يتــم مالحظــة الميــل الجنســي ألول مــرة؟”“ ،مــاذا فعلتــم عندمــا الحظتــم
األمــر؟”“ ،هــل أنــت أول مــن الحــظ كونــك مثلــي الجنــس أم إن بيئتــك
الحظــت ذلــك أوالً؟”
إن كل شــخص مثلــي الجنــس فريــد مــن نوعــه وعمليــة اكتشــاف الــذات لــكل شــخص مختلفــة.
قــد يعــرف الشــخص أنــه مثلــي جنســيا ً منــذ إدراكــه لنفســه ،وقــد يالحــظ شــخص مثلــي آخــر هــذا
األمــر فــي فتــرة المراهقــة ،أو خــال ســنوات دراســته الجامعيــة أو فــي وقــت الحــق .كيــف يعــرف
ذلــك؟ قــد يقــع فــي حــب شــخص مــن نفــس جنســه ،قــد يــرى فــي أحالمــه إنــه يشــعر بالقــرب مــن
نفــس جنســه ،وقــد ال يشــعر بــأي احســاس جنســي أو عاطفــي نحــو الجنــس اآلخــر .هــذا يعنــي إنــه
ال يوجــد وقــت أو شــكل عــام لهــذا اإلدراك ،و األمــر يختلــف مــن شــخص آلخــر.
قــد ال يكــون إدراك المــرء لكونه/لكونهــا مثلــي الجنــس أو مــزدوج الميــل الجنســي متزامن ـا ً مــع
تَقبّلــه لهــذا األمــر .قــد ال يرغــب المــرء فــي قبــول ميلــه الجنســي ،ويمكــن أن ينكــره .يمكنــه
ربــط ميلــه الجنســي بأســباب خارجيــة والعثــور علــى أعــذار مثــل “األصدقــاء المحيطيــن بــه”
و “طريقــة تربيتــه” .يمكــن أن يصــل فــي المراحــل الالحقــة إلــى مرحلــة القبــول و أن يجعــل
ميلــه الجنســي جــزءاً مــن حياتــه االجتماعيــة أو يمكــن أن يختــار تجربتــه فقــط علــى مســتوى
الحيــاة الجنســية .إن إدراك و قبــول و البــدء فــي تجربــة الميــل الجنســي هــو وظيفــة عمليــة .ال
يمكــن تخميــن الميــول الجنســية لألشــخاص مــن خــال الســلوك أو أســلوب الــكالم أوعالقــات
الصداقــة أو عــدم وجــود “حبيب/حبيبــة مــن الجنــس اآلخــر” .إن تبنّــي الميــل الجنســي كهويــة هــو
كذلــك مســألة شــخصية بحتــة .لذلــك ،يمكــن أن يكــون “التشــخيص” و “التســمية” الخارجيــة أحــد
مظاهــر الرهــاب المثليــة.

“هــل من الصعب قبول األمر؟”
يمكــن إدراك و قبــول المثليــة الجنســية فــي نفــس الفتــرة الزمنيــة أو فــي فتــرات زمنيــة مختلفــة.
قدــ ال يقبــل ش�خـص مثل��ي الجنســ ميل��ه الجنس��ي بسـ�بب الضغ��ط االجتماع��ي و رهــاب المثليــة،
ـدرك ميلــه الجنســي .القبــول هــو موقــف يختلــف مــن شــخص آلخــر لذلــك
وهــذا ال يعنــي إنــه ال يُـ ِ
قــد تكــون العمليــة مختلفــة بالنســبة لــكل شــخص مثلــي الجنــس.

“هل ســبق لك أن أقمت عالقة مع الجنس اآلخر في حياتك؟”
أحــد األســئلة التــي طرحتهــا فكــرة أن الرجــال والنســاء المثلييــن أصبحــوا مثلييــن ألنهــم لــم يقيمــوا
عالقــة مــع الجنــس اآلخــر “بَعــد” .ال يتــم تحديــد الميــل الجنســي لشــخص مــا مــن خــال إقامتــه
لعالقــة مــع شــخص آخــر أم ال .بــل يتــم تحــدد هــذا الميــل مــن خــال وجــود االنجــذاب نحــو الجنــس
اآلخــر أو نحــو نفــس الجنــس.
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مــن الممكــن أيضـا ً االنجــذاب نحــو كال الجنســين كمــا هــو الحــال فــي ازدواجيــة الميــل الجنســي.
يوجــد أيضــا ً مثليــون جنســيا ً مــن الذكــور و اإلنــاث فــي عالقــات مــع الجنــس اآلخــر .بســبب
انحيــاز المجتمــع إلــى الغَيريــة الجنســية و هيمنــة األســرة فيــه لدرجــة كبيــرة ،يضطــر النســاء
والرجــال إلــى الــزواج بســبب الضغــط مــن قبــل أســرهم .مــن الشــائع جــداً باألخــصّ اجبــار المــرأة
علــى الــزواج مــن رجــل بــدون موافقتهــا بســبب ميلهــا المثلــي .مثلمــا ال توجــد حاجــة إلــى ســؤال
شــخص ُمغايــر الجنــس “هــل ســبق لــك أن أقمــت عالقــة مــع شــخص مــن جنســك؟” ،فكذلــك ال
ينبغــي أن يكــون هنــاك حاجــة لســؤال ســؤال مماثــل للمثلييــن جنســياً.

“هــل عشــت فــي أســرة غيــر ســعيدة؟”“ ،مــا هــي العوامــل التــي تــؤدي إلــى
ظهــور المثليــة الجنســية؟”“ ،هــل المثليــة الجنســية أمــر بيولوجــي؟”“ ،هــل
المثليــة الجنســية أمــر هرمونــي؟”“ ،هــل المثليــة الجنســية امتيــاز ،لماذا؟”،
“هــل المثليــة الجنســية أمــر فِطــري ،أم أنهــا تظهــر فــي وقــت الحــق بســبب
العوامــل البيئيــة؟”“ ،إذا لــم تنشــأ المثليــة الجنســية مــن طريقــة التربيــة،
فلمــاذا يختــار المــرء ذلــك؟”“ ،هــل يتــم ترجيحهــا بســبب أســباب مثــل
ظــروف التربيــة أو الهرمونــات الــخ..؟”“ ،مــن أيــن يأتــي تاريــخ المثليــة
الجنســية؟”“ ،هــل هنــاك أي حــاالت فــي عائلتــك تش ـ ّكل مثــاالً؟”.
أســئلة ال نهايــة لهــا تأتــي مــع ذهنيــة “إن المثليــة الجنســية لهــا ســبب بالتأكيــد و هــذا الســبب نابــع
مــن خلــل فــي األســرة النوويــة الســعيدة المعياريــة المفروضــة علينــا” .لمــاذا ال يكــون جميــع
األطفــال فــي أســرة غيــر ســعيدة مثلييــن جنســياً ،أو لمــاذا ال يكــون جميــع األطفــال فــي أســرة
ســعيدة غَيرييــن جنســياً؟.

“هل بحثتم عن ســبب ميلكم الجنسي المثلي؟”
تــم البحــث عــن ســبب المثليــة الجنســية ألكثــر مــن قرنيــن .تتشــكل حاجتنــا إلــى التســاؤل عــن ســبب
ظاهــرة مــا بســبب رغبتنــا فــي تغييرهــا .ال يمكــن ألي بحــث حــول إيجــاد ســبب المثليــة الجنســية
أن يقــول فــي يومنــا“ :هــذا هــو ســبب المثليــة الجنســية” .إن البحــث فــي “ســبب المثليــة الجنســية”
َظرنــا إلــى المثليــة
و عــدم وجــود بحــث مماثــل إليجــاد “ســبب الغَيريــة الجنســية” يــؤدي إلــى ن ِ
الجنســية علــى أنهــا ظاهــرة “غيــر طبيعيــة وغيــر اعتياديــة”.

“هل المثلية الجنســية وراثية أم بيئية أم نفســية؟”
ال يمكــن ألي بحــث حــول ســبب المثليــة الجنســية أن يفســر ســبب المثليــة الجنســية و الغَيريــة
الجنســية و ازدواجيــة الميــل الجنســي .تقــوم العلــوم اإليجابيــة بوضــع نظريــة “األســباب المتعــددة”
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للحــاالت التــي ال يمكــن تفســيرها .وبالتالــي فــإن ســبب المثليــة الجنســية و الغَيريــة الجنســية و
ازدواجيــة الميــل الجنســي يمكــن أن يكــون وراثــي ،بيئــي ،نفســي أو يمكــن أن ال يكــون أي ســبب
منهــم .و مــع ذلــك فــإن األمــر الــذي نحتــاج البحــث فيــه ليــس ســبب المثليــة الجنســية بــل هــو
الحاجــة إلــى ربــط المثليــة الجنســية بســبب مــا.

“هل تعرضت للتحرش الجنســي/االغتصاب عندما كنت أصغر ســناً؟”
يَك ُمــن وراء الفكــرة الســائدة بــأن المثليــة الجنســية ليســت مي ـاً طبيعي ـا ً و أنهــا ال بُ ـ ّد تظهــر بعــد
تجربــة ســيئة؛ االعتقــاد بــأن الرجــال والنســاء المثلييــن تعرضــوا لالغتصــاب أو التحـرّش الجنســي
صغَرهــم ،و أنهــم أصبحــوا مثلييــن بســبب ذلــك .غيــر معــروف فــي يومنــا مــا الــذي يحــدد
فــي ِ
الميــل الجنســي أو مــا إذا كان يحــدده شــي ٌء مــا .و مــع ذلــك ،ال تقــدم األبحــاث فــي هــذا المجــال
معلومــات حــول التحـرّش الجنســي و االغتصــاب فيمــا يتعلــق بســبب المثليــة الجنســية و ازدواجيــة
الميــل الجنســي و الغَيريــة الجنســية.

“هل المثلية الجنســية مرض؟ هل هي أمر ُمعدي؟”
المثليــة الجنســية ليســت مرضـاً .ومــع ذلــك ،فــي الســتينيات مــن القرن التاســع عشــر ،تــم اعتبــار المثلية
الجنســية مرض ـا ً ألول مــرة مــن خــال اســتعمال كلمــة ““ ”homoseksüellikالشــذوذ الجنســي”.
فــي عــام  ،1973اســتبعدت الجمعيــة األمريكيــة للطــب النفســي المثليــة الجنســية مــن فئــة المــرض مــن
خــال الدليــل التشــخيصي واإلحصائــي لالضطرابــات العقليــة ( )DSMو أعلنــت أنهــا ميــول جنســية
مثــل الغَيريــة الجنســية .فــي عــام  ،1992تــم حــذف المثليــة الجنســية مــن قائمــة األمــراض العقليــة
لمنظمــة الصحــة العالميــة .و لهــذا فــإن المثليــة الجنســية غيــر معديــة لعــدم كونهــا مرضـاً.

“هل هناك عالج للمثلية الجنســية؟”
ال يوجــد عــاج لكونهــا ليســت مرضـاً .و مــع ذلــك ،فقــد تــم تطبيــق طــرق العــاج مثــل الصدمــات
الكهربائيــة وعــاج الغثيــان لســنوات عديــدة خــال الفتــرة تــم االعتقــاد فيهــا بأنهــا مــرض .تعتبــر
هــذه التدخــات محــاوالت غيــر إنســانية لقتــل المشــاعر الجنســية لألفــراد المثلييــن .إن األطبــاء
الذيــن مــا زالــوا يحاولــون عــاج المثليــة الجنســية هــذا اليــوم يرتكبــون جريمــة.

“هــل ســبق لــك أن ذهبــت إلــى طبيــب نفســي أو عالــم نفســي بخصــوص هــذا
الموضوع؟”
ينشــأ هــذا الســؤال مــن معلومــات خاطئــة مفادهــا أن المثليــة الجنســية هــي مــرض نفســي وأن
المثلييــن جنســيا ً هــم أفــراد يعانــون مــن اضطرابــات نفســية .ال يتوجــب علــى الشــخص المثلــي أن
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يطلــب المســاعدة مــن مختصــي الصحــة العقليــة فقــط لكونــه مثلــي جنســياً .ومــع ذلــك ،فــي مجتمــع
تنتشــر فيــه رهــاب المثليــة والعنــف ضــد المثلييــن جنســيا ً إلــى هــذا الحــد ،يمكــن للنســاء والرجــال
المثلييــن طلــب المســاعدة مــن أخصائيــي الصحــة العقليــة بســبب المشــاكل التــي يعيشــونها بســبب
ميولهــم الجنســية .رغــم هــذا ،يمكــن للمتخصصيــن الذيــن يعملــون فــي مجــال الصحــة العقليــة أن
يُظهــروا أيضـا ً مواقــف معاديــة للمثليــة الجنســية تجــاه األفــراد المثلييــن .عندمــا يتــم مواجهــة هــذه
الحــاالت ،يتــم فتــح تحقيــق ضــد الطبيــب ال َمعنــي إذا تــم إعــام جمعيــة الطــب النفســي التركيــة.

“ما هو فيروس نقص المناعة البشــرية  HIVو اإليدز؟”
إن ( Human Immunodeficieny Virus) HIVهــو فيــروس نقــص المناعــة البشــرية.
اإليــدز  )AIDS (Aquired Immune Deficiency Syndromeهــو متالزمــة نقــص
المناعــة المكتســب .فيــروس نقــص المناعــة البشــرية  HIVو اإليــدز همــا حالتــان منفصلتــان عــن
بعضهمــا تمامــاً.
فيــروس نقــص المناعــة البشــرية هــو فيــروس يصيــب جهــاز المناعــة البشــري .وهــذا يعنــي أنــه
يضعــف جهــاز المناعــة ،ويجعــل مقاومــة الجســم ضعيفــة ضــد االلتهابــات المختلفــة .إذا كان
شــخص مــا مصابــا ً بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية  ،HIVفســيتم تســمية ذلــك الشــخص بـــ
( HIVإيجابــي) أو حامــل ُمزمــن لفيــروس نقــص المناعــة البشــرية.

“هــل مرض اإليدز خاص بمثليي الجنس؟”
ال! كانــت هنــاك أوقــات اتُهــم فيهــا األشــخاص المصابــون بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية بأنهــم
“مثليــون جنســياً” مباشــرة .مثــل هــذا الحكــم المعــادي للمثليــة ،يمثــل انتهــاكا ً لحقــوق اإلنســان فــي
حــد ذاتــه وهــو ناتــج عــن جهــل كبيــر .ال يرتبــط فيــروس نقــص المناعــة البشــرية بفئــة اجتماعيــة
أو جنــس أو ميــل الجنســية أو هويــة الجنســية أو عــرق معيّــن علــى االطــاق .تتعلــق ظاهــرة
اإليــدز بجميــع الفئــات دون تمييــز بيــن الجنــس أوالهويــة الجنســية/الميل الجنســي أو العــرق و لــون
البشــرة ،كمــا هــو األمــر ظاهــرة فيــروس نقــص المناعــة البشــرية.
والواصمــة و نظــرة العــار و
عندمــا يتــم النظــر إلــى المواقــف والســلوكيات التمييزيــة البغيضــة
ِ
الخطيئــة و اإلذالل و المحرمــات إلــخ ..الموجهــة نحــو مختلــف كيانــات المجتمــع مثــل الجنــس
و الميــول الجنســية و الهويــة الجنســية ،يمكــن مالحظــة أن أشــكال التحامــل المختلفــة لهــا آثــار
ســلبية علــى بــدء أو اســتمرار العديــد مــن األشــخاص المصابيــن بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية
بالعــاج .ال تتــرددوا مطلق ـا ً فــي االتصــال بالطبيــب فــي أســرع وقــت ممكــن إلجــراء فحــص أو
لبــدء العــاج إذا لــزم األمــر ،دون التفكيــر بــأن فيــروس نقــص المناعــة البشــرية هــو حالــة تتعلــق
بفئــة اجتماعيــة معينــة.
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“يميــل األشــخاص الذيــن يتوفــر لهــم و يجربــون كل شــيء إلــى المثليــة
الجنســية بســبب عــدم الرضــا و مــن أجــل إحــداث تغييــر فــي حياتهــم ...
لمــاذا أصبحــت مثليــاً؟”
هــذا الســؤال هــو امتــداد للتحيّــز المتعلــق بســبب المثليــة الجنســية .يمكــن أن تطــور المحيطــات
المختلفــة تحيــزات مختلفــة حــول تشــكيل الهويــات و الميــول الجنســية .علــى ســبيل المثــال ،هنــاك
أولئــك الذيــن يعتبــرون المثليــة الجنســية فائــض للرأســمالية ،وأولئــك الذيــن يعرّفونهــا بأنهــا
انحــراف الفقــراء ،وأولئــك الذيــن يفســرونها علــى أنهــا هوايــة نهايــة األســبوع لألثريــاء.
فــي الواقــع ،كل مجموعــة ترغــب فــي تعريــف المثليــة الجنســية ككيــان موجــود خــارج مجموعتهــا.
يرتبــط هــذا بنهــج “قــد توجــد المثليــة الجنســية فــي مجموعــات أخــرى ،ولكنهــا ال توجــد داخــل
مجموعتنــا” .يمكــن أن يكــون المثليــون جنســيا ً موجــودون فــي كل شــريحة مــن شــرائح المجتمــع
وفــي كل مجموعــة .ال يمكــن تصنيفهــا علــى أنهــا تنتمــي فقــط إلــى فئــة معنيــة أو مجموعــة عرقيــة
أو فئــة عمريــة أو طبقــة معينــة.

“ال يوجد شــيء من هذا القبيل في تاريخنا .هل انتشــرت من أوروبا؟”
تُظهــر األبحــاث أن المثليــة الجنســية كانــت موجــودة طــوال تاريــخ البشــرية .أن وجــود المثلييــن
يُــرى فــي كل فتــرة مــن التاريــخ وفــي كل ثقافــة ،علــى الرغــم مــن االختالفــات مــن مجتمــع إلــى
آخــر ،و مــن تاريــخ إلــى آخــر ،و مــن موقــع جغرافــي إلــى آخــر .علــى ســبيل المثــال ،أدب الديــوان
العثمانــي ملــيء باألعمــال المكتوبــة حــول الحــب المثلــي .إن مقولــة “انتشــرت المثليــة الجنســية
مــن أوروبــا” هــو نهــج يتشــكل بســبب عــدم قبــول المثليــة الجنســية بأنهــا ظاهــرة تخصنــا “نحــن”،
و هــذا يعــود إلــى الميــل لرؤيــة المثليــة الجنســية كظاهــرة يمكــن أن توجــد لــدى “اآلخريــن”.

“ال توجــد المثليــة الجنســية فــي الطبيعــة ،أليــس هــذا تعطيــل لتــوازن
الطبيعــة؟”
لقــد ثبــت مــن الدراســات تواجــد المثليــة الجنســية فــي العديــد مــن األنــواع الحيــة المختلفــة فــي
الطبيعــة .لذلــك ،فــإن فكــرة إن المثليــة الجنســية تُعطّــل تــوازن الطبيعــة هــي خطــأ كبيــر؛ المثليــة
الجنســية هــي حقيقــة طبيعيــة .نظريــة المؤامــرة القائلــة بــأن المثليــة الجنســية ســتضع حــداً للجنــس
البشــري هــي أيض ـا ً نابعــة مــن الجهــل.
علــى ســبيل المثــال ،تُنفَّــذ منــذ عــام  1940سياســة تنظيــم األســرة فــي تركيــا الموجهــة نحــو تقليــل
االنجــاب؛ فــإن كان االعتقــاد بــإن هــذه السياســة ســوف تتســبب فــي إنهــاء نســل النــاس الذيــن
يعيشــون فــي تركيــا غيــر منطقي ـاً؛ فإنــه مــن غيــر المنطقــي أيض ـا ً الخــوف مــن توقــف التكاثــر
بســبب الميــول الجنســية لبعــض األفــراد.
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باإلضافــة إلــى ذلــك ،وبفضــل األبحــاث العلميــة تــم الوصــول إلــى التكنولوجيــا لمســاعدة أولئــك
الذيــن يرغبــون فــي إنجــاب األطفــال ،بغــض النظــر عــن الجمــاع الجنســي بيــن الرجــل والمــرأة.
تــم إجــراء تجــارب علميــة مؤخــراً م ّكنــت امرأتيــن مــن التكاثــر دون الحاجــة إلــى رجــل وكانــت
ناجحــة .الميــل الجنســي للفــرد ال يزعــزع تــوازن الطبيعــة .إن االحتبــاس الحــراري والتلــوث
البيئــي همــا اللــذان يعطّــان هــذا التــوازن ،وهــذا ليــس بســبب المثلييــن جنســياً.

“هل المثلية الجنســية خطيئة؟”
تــم ذكــر بعــض أجــزاء الكتــب المقدســة فــي المناقشــات حــول المثليــة الجنســية .يتــم تفســير هــذا
الموضــوع بطــرق مختلفــة فــي الديانــات المختلفــة .باإلضافــة إلــى التعليقــات التــي تدعــو إلــى أن
المثليــة الجنســية أم ـ ٌر محظــور ،هنــاك أيض ـا ً تعليقــات تشــير إلــى أن هــذا الحظــر مو ّجــه نحــو
العالقــات التــي تحــدث بــدون موافقــة الطرفيــن.
ال يوجــد إجمــاع فــي الكتــاب المقــدس علــى وجــود جملــة تنــص علــى أن الميــل الجنســي المثلــي
يُعــرف بأنــه خطيئــة و إنــه يجــب معاقبتــه.
إلــى جانــب الســلطات الدينيــة التــي تعتبــر الشــذوذ الجنســي خطيئــة ،فقــد أصبــح الــرأي القائــل بــأن
الميــل الجنســي لشــخص مــا لــن يجعــل منــه آثمـاً؛ فــي اآلونــة األخيــرة؛ موضوعـا ً ضمــن أجنــدة
بعــض الســلطات الدينيــة .قــد تنشــأ تفســيرات الديــن حــول المثليــة الجنســية غالب ـا ً مــن المعانــي
الثقافيــة التــي يضعهــا المجتمــع علــى الديــن.

“هــل للنــاس المثلييــن معتقــدات دينيــة؟”“ ،فــي ثالثــة ديانــات ســماوية ،يتم
لَعــن المثلييــن جنســياً .مــا الــذي يعتقــده المثليــون بشــأن هــذا الموضــوع؟”،
“هــل المثليــون جنســيا ً غيــر متدينيــن؟”“ ،هــل تتعــارض المثليــة الجنســية
مــع الديــن؟”
نظـرًا لوجــود المثلييــن جنســيا ً فــي كل شــريحة مــن شــرائح المجتمــع ،فيوجــد هنــاك أيضـا ً مثليــون
جنســيا ً مــن جميــع المعتقــدات الدينيــة .يتواجــد أفــراد مســلمين أو يهــود أو بوذييــن أو مســيحيين أو
أصحــاب معتقــدات دينيــة أخــرى ضمــن األشــخاص المثليون/مزدوجــو الميــل الجنســي  ،باإلضافــة
إلــى وجــود الالأدريــون  agnostikو الربوبيــون  deistو الملحــدون  ateistكذلــك .تشــير المثليــة
الجنســية/ازدواجية الميــل الجنســي إلــى الميــول الجنســية ،و ال ترتبــط المعتقــدات الدينيــة ارتباطـا ً
مباشــراً بالميــل الجنســي الخــاص باألفــراد.
و بطبيعــة الحــال ،هنــاك أشــخاص مثليــون جنســياً/مزدوجو الميــل الجنســي لديهــم معتقــدات دينيــة،
و هنــاك كذلــك أفــراد منهــم ال يمتلكــون هــذه المعتقــدات .األمــر المهــم هــو إدراك إنــه مــن الخطــأ
تعميــم الخصائــص األخــرى الخاصــة بمجموعــة لديهــا قاســم مشــترك مــن حيــث الميــل الجنســي.
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“هل المثلية الجنســية جريمة؟”
تــم ســجن المثلييــن جنســيا ً وقتلهــم وتعذيبهــم فــي فتــرات مختلفــة مــن التاريــخ و فــي بلــدان مختلفــة
فقــط بســبب ميلهــم الجنســي .علــى ســبيل المثــال ،اعتُبِـ َرت المثليــة الجنســية جريمــة خــال الفتــرة
النازيــة فــي ألمانيــا ،و تــم تطبيــق اإلبــادة الجماعيــة أيضـا ً علــى المثلييــن جنســيا ً و كانــوا بيــن أولئــك
الذيــن تــم إبادتهــم فــي معســكرات االعتقــال .ال يــزال يُنظــر إلــى المثليــة الجنســية علــى أنهــا جريمــة
فــي بلــدان مختلفــة مــن العالــم ،ويمكــن معاقبتهــا بطــرق متنوعــة قــد تصــل إلــى الحكــم باإلعــدام.
المثليــة الجنســية ليســت جريمــة فــي تركيــا .بمعنــى آخــر ،ال يوجــد قانــون يحظــر المثليــة الجنســية.
لكــن رغــم ذلــك ،ال توجــد فــي تركيــا بَعــد قوانيــن لحمايــة المواطنيــن ذوي الميــول الجنســية
الالغَيريــة مــن التمييــز الــذي قــد يواجهونــه .لذلــك ،يمكــن أن تــؤدي بعــض الثغــرات فــي القانــون
أو بعــض المفاهيــم المفتوحــة للتفســير مثــل “األخــاق العامــة” إلــى ممارســات ضــد األفــراد
المثلييــن مــن خــال تفســيرات معاديــة للمثليــة الجنســية ،ويمكــن التمييــز ضــد األفــراد المثلييــن
فــي االجــراءات القانونيــة فقــط بســبب ميلهــم الجنســي ويمكــن رفــض حقهــم فــي محاكمــة عادلــة.

“كيــف تحصلــون علــى تقاريــر إعفــاء مــن الخدمــة العســكرية؟ هــل حقــا ً
يعطونكــم تقريــر إعفــاء وردي؟”
ال تــزال القــوات المســلحة التركيــة تســتخدم الدليــل التشــخيصي واإلحصائــي الثانــي لالضطرابــات
العقليــة  ،DSM-IIو الــذي تصــف فيــه الجمعيــة األمريكيــة للطــب النفســي المثليــة الجنســية
كمــرض ،و ال تُجنّــد الرجــال المثلييــن بســبب تعريفهــم علــى أنهــم يعانــون مــن اضطــراب نفســي.
ال يوجــد شــيء اســمه “تقريــر إعفــاء الــوردي” .ومــع ذلــك ،عندمــا يتلقــى الشــخص تقريــر إعفــاء
لكونــه مثلــي ،يتــم تســجيل تشــخيصات مثــل اضطــراب الهويــة الجنســية واالضطــراب النفســي
الجنســي المتقــدم فــي التقريــر .قــد يتــم مواجهــة ممارســات تضطهــد الرجــال المثلييــن فــي بعــض
أماكــن العمــل خــال عمليــة الحصــول علــى تقاريــر أو بعــد ذلــك.

“إذن مــا هــي ازدواجيــة الميــل الجنســي؟ هــل هــي عمليــة انتقاليــة أم تــردد
أم عــدم ِرضــا؟”
ازدواجيــة الميــل الجنســي ( )Biseksüellikهــي ميــل الشــخص عاطفيـا ً وجنســيا ً لــكال الجنســين،
ســوا ًء أكان ذكــراً أم أنثــى .ازدواجيــة الميــل الجنســي هــو ميــل جنســي مثــل المثليــة الجنســية و
الغَيريــة الجنســية .قــد ال يكــون أي شــخص مــزدوج الميــل الجنســي مهتم ـا ً بنفــس القــدر فــي كال
الجنســين ،وقــد تتغيــر درجــة هــذا االهتمــام بمــرور الوقــت .نظــراً إلــى ّ
أن مزدوجــي الميــل الجنســي
يمكــن أن ينجذبــوا إلــى ِكال الجنســين ،فيمكــن أن يُتهمــوا بالتــردد وعــدم الرضــا مــن قبــل كل مــن
المثلييــن و الغَيرييــن جنســياً .هــذه االتهامــات تشــير إلــى التَحيّــز بالطبــع وليــس إلــى الحقيقــة.
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“لماذا تُخفي كونك مثلي/مزدوج الميل الجنســي؟”
يمكــن ألشــخاص مثليــي الجنس/مزدوجــي الميــل الجنســي مشــاركة ميولهــم الجنســية إذا أرادوا
مــع األشــخاصهم الذيــن يختارونهــم .يمكــن للرجــال والنســاء المثليين/مزدوجــي الميــل الجنســي أن
يقــرروا مــع مــن وكيــف ومتــى يفصحــون عــن ميلهــم الجنســي .علــى الرغــم مــن أن إخفــاء المثليــة
الجنســية لــه أســباب تختلــف مــن شــخص آلخــر ،إال أن أســاس ذلــك يكمــن فــي الثقافــة والديــن
والبنيــة االجتماعيــة للمجتمــع الــذي نعيــش فيــه.
قــد يختــار األفــراد مــن المثليين/مزدوجــي الميــل الجنســي إخفــاء ميلهــم الجنســي حتــى ال يتــم
اســتبعادهم مــن المجتمــع و لكــي ال يتعرضــوا لضغــط عائلــي وبيئــي و يتــم فصلهــم مــن العمــل
و ال يضطــروا إلــى التعامــل مــع التمييــز والعنــف ،و ذلــك بالنظــر إلــى اجتمــاع مناهــج رهــاب
المثليــة والعواقــب ال ُمحتملــة للتقاليــد و األعــراف والعــادات و كذلــك الديــن والقوانيــن الســائدة
تحــت ســيطرة البنيــة االجتماعيــة التــي يهيمــن عليهــا النظــام الذكــوري و ال ُمنحــازة إلــى الغَيريــة
إن االختبــاء بالنســبة للمثلييــن و مزدوجــي الميــل الجنســي ليــس خيــاراً بســيطا ً وعام ـا ً
الجنســيةّ .
ضــرورة.
بــل يمكــن أن يكــون َ

“هــل تخبرون الجميع أنكم مثليو الجنس؟”
إن هــذه الســؤال يعبّــر عــن نهــج تمييــزي مــن خــال فكــرة إن المثلييــن جنســيا ً يؤ ّكــدون دائم ـا ً
علــى كونهــم مثلييــن .مثلمــا ال يحتــاج األشــخاص المغايــرون إلــى إخبــار الجميــع بأنهــم مغايــرون،
فــإن المثليين/مزدوجــي الميــل الجنســي ال يعلنــون عــن ميولهــم الجنســية للجميــع ،و ال يصيحــون
فــي كل مــكان .قــد يختــار المثليون/مزدوجــو الميــل الجنســي الذيــن يكافحــون مــن أجــل حقــوق
اإلنســان أن يفصحــو عــن ميولهــم الجنســية ألســباب سياســية ،إلظهــار وجودهــم فــي كل شــريحة
مــن شــرائح المجتمــع ولمكافحــة التمييــز.
و ذلــك ألنــه يســود لــدى النــاس المفهــوم الخاطــئ بــأن المثليين/مزدوجــي الميــل الجنســي ليســوا
موجوديــن فــي أماكــن معيشــتهم و حياتهــم وأنهــم بعيــدون عنهــم .نظــراً ألن الغَيريــة الجنســية
تُعتبــر ميـاً جنســيا ً فِطريـا ً “طبيعيـاً” و مفروضـاً ،فهنــاك بالطبــع معنــى سياســي إلعــان كونــك
مثلــي(ة) الجنــس /مــزدوج(ة) الميــل الجنســي.
ألنــه طالمــا يخفــي األفــراد و ال يفصحــون عــن المثليــة الجنســية/ازدواجية الميــل الجنســي،
فمــن غيــر الممكــن تغييــر فكــرة أن “الغيريــة الجنســية أمــر طبيعــي ،و المثليــة الجنســية غيــر
طبيعيــة” الســائدة فــي ذهــن المجتمــع .فــي عالـ ٍـم ُمنحــاز إلــى الغَيريــة الجنســية؛ ســيتم االســتمرار
فــي اعتبــارك مغايــر الجنــس إال إذا افصحــت عــن كونــك مثلــي(ة) الجنــس /مــزدوج(ة) الميــل
الجنســي .مــن منّــا يرغــب فــي التظاهــر بــأن لديــه ميــزة ال يملكهــا و أن يعيــش حيــاة ُمنافِقــة بهــذه
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الطريقــة؟ إن االفتــراض بــأن الجميــع غَيريــي الجنــس إال إذا مــا بيَّنــوا عكــس ذلــك؛ هــو جــزء مــن
التمييــز .إن هــذا االفصــاح االجبــاري لألفــراد المثليين/مزدوجــي الميــل الجنســي هــو أيضــا ّ وســيلة
لمكافحــة التمييــز مــن أجــل عالــم ال يفتــرض فيــه إن الجميــع غَيريــي الجنــس.

“كيــف يؤثــر الضغــط االجتماعــي علــى حياتــك؟”“ ،مــاذا تشــعر عندمــا
تتلقــى ردود فعــل ســلبية مــن المجتمــع؟”“ ،هــل يمكنــك أن تُعبّــر عــن نفســك
بحريــة فــي الشــارع أو فــي المجتمــع؟”“ ،مــا نــوع المشــاكل التــي تواجههــا
فــي حياتــك اليوميــة وإيجــاد وظيفــة والمشــاركة فــي الحيــاة االجتماعيــة؟”
يؤثــر الضغــط االجتماعــي علــى جميــع مجــاالت حيــاة األفــراد المثلييــن ومزدوجــي الميل الجنســي.
أكبــر تأثيــر للضغــط االجتماعــي هــو عــدم القــدرة علــى العيــش “كنفســك” .يتعيّــن علــى العديــد
مــن النــاس أن يلعبــوا دور شــخص غَيــري الجنــس بســبب الخــوف مــن انكشــاف ميولهــم؛ و
ذلــك ألنــه تــم االفتــراض بأنهــم غَيــري الجنــس منــذ البدايــة .و يمكنهــم الــزواج دون رغبتهــم و
العيــش طــوال العمــر مــع أجســاد ال يحبونهــا و ال يريدونهــا بســبب الضغــوط االجتماعيــة .مشــاكل
مختلفــة تنتظــر أولئــك الذيــن يرغبــون فــي العيــش دون إخفــاء ميلهــم الجنســي .يواجهــون خطــر
فقــدان األســرة واألصدقــاء ،ويمكــن اســتبعادهم مــن البيئــة االجتماعيــة ،وقــد يتعرضــون للضغــط
والعنــف اللفظي/البدنــي والتمييــز فــي المنــزل و المدرســة و ال َحــرم الجامعــي و العمــل و الشــارع.
ال يســتطيع العديــد مــن األشــخاص المثليين/مزدوجــي الميــل الجنســي التعبيــر عــن ميولهــم
الجنســية و عيــش عالقاتهــم الجنســية/العاطفية براحــة بســبب هــذا الخــوف مــن التعــرض للعنــف
و التمييــز .تَمــرُّ فتــرة قبــول العديــد مــن المثلييــن لميلهــم الجنســي و التصالــح معــه بشــكل مؤلــم
بســبب الضغــط االجتماعــي.

“ما هي أكبر مشــكلة واجهتها أثناء عيشــك لحياتك الطبيعية؟”
ال ينبغــي للنــاس أن ينظــروا إلــى األشــخاص المثليين/مزدوجــي الميــل الجنســي علــى أنهــم
مجموعــة واحــدة .قــد يواجــه كل فــرد فــي حياتــه اليوميــة مشــاكل متنوعــة تختلــف وفقـا ً للظــروف
المحيطــة به/بهــا .قــد تكــون أكبــر مشــكلة لشــخص مــا هــي أســرته ،وقــد يواجــه شــخص آخــر
مشــكلة فــي مــكان العمــل .فــي الواقــع ،إذا انطلقنــا مــن كلمــة “طبيعــي” الموجــودة فــي نهايــة
الســؤال ،عندمــا ال يخفــي شــخص مثلــي الجنس/مــزدوج الميــل الجنســي ميلــه الجنســي ال يبــدو
أنــه مــن الممكــن لذلــك الشــخص االســتمرار فــي حياتــه “الطبيعيــة” .تبــدأ المشــكلة األكثــر أهميــة؛
فــي البدايــة مــن األشــخاص األقــرب مثــل األســرة و المحيــط القريــب ،وإذا تــم التغلــب علــى هــذه
المشــكلة ،فيتوجــب مواجهــة مشــاكل كبيــرة أخــرى.
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“هل تشــعر أنك ســيئ الحظ وغير سعيد ألنك مختلف؟”
إن وصــف الميــول الجنســية لألفــراد المثليين/مزدوجــي الميــل الجنســي بأنهــا مختلفــة هــو نهــج
مركــزي للغيريــة الجنســية .المثليــة الجنســية و ازدواجيــة الميــل الجنســي و الغيريــة الجنســية هــم
ميــول جنســية و جــزء مــن هويــة المــرء .المواقــف التــي تجعلــك تشــعر بأنــك غيــر محظــوظ وغيــر
ســعيد فــي هــذه المرحلــة ،قــد تجعلــك تشــعر بــأن هــذا الجــزء مــن هويتــك هــو الســبب .مــا يحــدث
عندمــا يعانــي الرجــال والنســاء مــن المثليين/مزدوجــي الميــل الجنســي مــن التمييــز وانتهــاكات
حقــوق اإلنســان الناتجــة مــن رهــاب المثليــة فــي المجتمــع يمكــن أن يدفعهــم إلــى التعاســة.

“هــل حــدث أن تمنيت إنك ُكنت مغاير الجنس؟”
قــد يختلــف هــذا الموقــف حســب قبــول الشــخص لميولــه الجنســية والثقــة بالنفــس والوعــي الخــاص
به/بهــا .نقــص المعلومــات حــول المثليــة الجنســية قــد يســبب حكــم األشــخاص و اعتقادهــم أنهــا
مــرض أو خطيئــة أو جريمــة .يمكــن لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن مشــاكل ألنهــم مثليــون أن
يقولــوا “أتمنــى لــو لــم أكــن مثليـاً” فــي مراحــل مختلفــة مــن حياتهــم .يشــير هــذا أيضـا ً إلــى موقــف
مرتبــط بمحتــوى المشــاكل التــي يواجههــا الشــخص .بــدالً مــن الرغبــة فــي أن تكــون مغايــر
الجنــس ،يمكــن أيضـا ً اختيــار النضــال مــن أجــل التوقــف عــن اضطهــاد المثليين/مزدوجــي الميــل
الجنســي.

“كيــف تحب أن يخاطبك الناس؟”
ال أحــد يريــد أن تتــم إهانــة أي مــن ميزاتــه أو صفاتــه .لذلــك ،ال ينبغــي أن تتحــول الكلمــات
المســتخدمة فــي األلفــاظ النابيــة التــي تُـ ّـذل و تنتقــص مــن المثليــة الجنســية إلــى نــداءات .تُعــد كلمــة
“ ”geyالتــي تعبــر عــن المثليــة الجنســية لــدى الذكــور ،وكلمــة “ ”lezbiyenالتــي تعبــر عــن
المثليــة الجنســية لــدى اإلنــاث ،وكلمــة “ ”biseksüelالتــي تعبــر عــن االهتمــام فــي كال الجنســين
للرجــال والنســاء ،اســتخدامات كافيــة وصحيحــة فــي تحديــد الميــول الجنســية .نظ ـرًا ألن كلمــة
““ ”Homoseksüelالشــذوذ الجنســي” تُعـرَّف علــى أنهــا مــرض ،فــإن اســتخدام هــذه الكلمــة قــد
يشــير أيضـا ً إلــى نهــج رهــاب المثليــة .تُفضــل بــدالً مــن ذلــك كلمــة ““ ”eşcinselمثلــي الجنــس”
وهــي الترجمــة التركيــة الحرفيــة لكلمــة “.”Homoseksüel

“هــل تشــعرون بعــدم االرتيــاح عندمــا اســتعمال النــاس لكلمــة “طَنــط /
لوطــي” “”ibne؟”
بمــا إنــه يتــم اســتخدام كلمــة “ ”ibneفــي اللغــة اليوميــة لإلهانــة و الشــتم فــي محتــوى يحــط مــن
وجــود مثليــة الجنــس ،لذلــك فهــي شــكل مزعــج مــن أشــكال النــداء فــي عصرنــا .ال نســتخدم هــذه
الكلمــات المســيئة خــال مكافحــة التمييــز وانتهــاكات حقــوق اإلنســان و التجاهــل واإلذالل الــذي
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يتعــرض لــه المثليــون .علــى الرغــم مــن أن كلمــة “ ”ibneتفــي حرفي ـا ً بمفهــوم الرجــل المثلــي،
إال أنهــا ليســت مصطلحـا ً ُمفضـاً عمومـا ً كمــا يمكــن الرؤيــة مــن المعنــى الســلبي الــذي تشــير إليــه
عبــارة “ .”ibnelik etmekهنــاك أيضـا ً مثليــون جنســيا ً يتبنّــون هــذه الكلمــة سياســيا ً للتعبيــر عــن
ميولهــم الجنســية بهــدف عكــس معنــى هــذه الكلمــات و إبعادهــا عــن االســتعمال كشــتيمة.

“ال يوجــد مثليــون جنســيا ً فــي عائلتــي أو حولــي .كيــف يمكنــك معرفــة مــا
إذا كان الشــخص مثلــي الجنــس؟”
ينبــع هــذا التصــور مــن حقيقــة أن الجميــع يُعتبــرون مغايــري الجنــس .ألننــا نفتــرض أن كل
فــرد مــن أفــراد عائلتنــا ،و مــن المحيــط حولنــا هــم مغايــرون جنســياً ،فيبــدو لنــا أنــه ال يوجــد
“مثليــون جنســياً” حولنــا .و ألنــه لهــذا الســبب بالــذات يختــار الكثيــر مــن النــاس االختبــاء و
يظلــون صامتيــن .يمكننــا فقــط معرفــة الميــول الجنســية لشــخص مــا إذا كان هــذا الشــخص يريــد
إظهــار و مشــاركة هــذا األمــر .نظــراً الــى أن المثليــة الجنســية ليســت خاصيــة فيزيولوجيــة ،فــا
يمكننــا الوصــول إلــى معلومــات صحيحــة حــول الميــل الجنســي مــن خــال النظــر إلــى مظهــر
شــخص مــا.
وهــذا يعنــي إن المثليــة الجنســية ليســت أمــراً واضح ـا ً مــن المظهــر والحــركات .بــل هــي ميــل
جنســي و ترتبــط بالعالــم الداخلــي الخــاص بالشــخص .علــى عكــس الحكــم العــام فــي المجتمــع،
فــإن صــورة الرجــال األنثويــون و النســاء الذكريــات ليســت عالمــة علــى المثليــة الجنســية.
إن االفتراضــات القائــل بــأن الرجــال والنســاء ال ُمســتبعدين مــن أدوار األنوثــة والذكــورة
االجتماعيــة هــم مــن المثلييــن جنســياً ،والقبــول ال ُمســبق بــأن الرجــال غيــر الذكورييــن و اإلنــاث
غيــر األنثويــات هــم مــن المثلييــن؛ يغذيهــا االعتقــاد الخاطــئ بــأن توقعــات األدوار الجنســانية
المزدوجــة ســوف تتحقــق فــي جميــع الظــروف .إن صفــات األنوثــة والذكــورة يمكــن أن تتعايــش
فــي كال الجنســين البيولوجييــن ،و يمكــن أيضـا ً أن يكــون أحدهــا مهيمنـا ً أكثــر مــن اآلخــر ،وهــذا
ليــس عام ـاً يُبيّــن الميــل الجنســي .فــي الواقــع هنــا مــن الضــروري طــرح ســؤال “لمــاذا نحــن
فضوليــون حــول الميــول الجنســية لشــخص مــا؟” .إذا مــا لــم يكــن لدينــا اهتمــام عاطفي/جنســي
نحــو الشــخص ،فــا معنــى للتســاؤل حــول ميله/ميلهــا الجنســي.

“لماذا ّ
يتخذ الناس المثلية الجنســية كوضوع للفكاهة؟”
أصبحــت الفكاهــة إحــدى أدوات تشــريع التمييــز مــن خــال إنشــاء قوالــب نمطيــة تغـ ّـذي التحيّــزات
فــي كل مجتمــع ،و ذلــك كأحــدى آليــات اســتبعاد اآلخريــن .اللغــة هــي واحــدة مــن المجــاالت التــي
يتك ـوّن و يســتق ّر فيهــا التمييــز .إن أي مزحــة ال تكــون مجــرد مزحــة .لذلــك ،ال ينبغــي أن ننســى
أن الرســوم الكاريكاتوريــة الســاخرة مــن المثليــة الجنســية هــي موقــف معــادي للمثليــة الجنســية.
حقيقــة أن المثليــة الجنســية هــي مزحــة تنبــع مــن فكــرة أنهــا ليســت أمــراً “طبيعيـاً”.
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“إذا ولدتــم مــن جديــد هــل كنتــم ســترغبون فــي أن تكونــو مثلييــن ،أو هــل
ندمتــم يوم ـا ً مــا علــى كونكــم هكــذا و قلتــم “أتمنــى”؟”
المشــكلة ليســت كوننــا مثليــي الجنــس ،بــل تكمــن المشــكلة فــي اإليديولوجيــة التــي تُحّــرم و
تميّــز ضــد المثليــة الجنســية .إذا ولدنــا مــن جديــد ،نــود أن نأتــي إلــى عالــم بــدون تمييــز يعيــش
فيــه الجميــع فــي ســام و بحريــة و مســاواة .مــا يحتــاج إلــى التشــكيك ليــس ميلنــا الجنســي ،بــل
المشــاكل التــي تنشــأ مــن البنيــة االجتماعيــة ال ُمعتمــدة علــى النظــام األبــوي و المعياريــة علــى
أســاس الغيريــة الجنســية.
إن كوننــا مثليــي الجنــس ليــس وضعــا ً نتأســف عليــه ،نقــول “أتمنــى” بالطبــع ،لدينــا بعــض
الرغبــات مثــل “أتمنــى لــو كان كان يوجــد عالــم يعيــش فيــه الجميــع بحريــة و مســاواة”“ ،أتمنــى
أال يتعــرض النــاس للعنــف أو التمييــز بســبب جنســهم أو ميلهــم الجنســي أو هوياتهــم الجنســية أو
عرقهــم أو دينهــم أو لونهــم أو ألي ســبب كان” .باختصــار ،إن أمنياتنــا ال تتعلــق بميلنــا الجنســي،
بــل تتعلــق بامكانيــة تأســيس بنيــة اجتماعيــة أكثــر انصاف ـا ً و تحــرراً.

“مــا رأيكم في بدء عائلة؟”
عندمــا يُع ـرَّف تكويــن األســرة علــى أنــه إنشــاء أســرة نوويــة مكونــة مــن األب و األم والطفــل،
فإنــه ال يمكــن أن تتجــاوز كونهــا فــرض بالنســبة ألولئــك الذيــن يرغبــون فــي الحفــاظ علــى
الشــراكات مــن نفــس جنســهم ،بالنظــر إلــى المثلييــن جنســيا ً الذيــن يُجبَــرون علــى الــزواج بالضغــط
االجتماعــي أو بالــزواج القســري.
اذا تحدثنــا أيض ـا ً عــن زواج شــخصين أمــام القانــون ،تجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذا غيــر ممكــن ،
علــى األقــل بالنســبة لتركيــا ،بســبب عــدم االعتــراف القانونــي بشــراكات مــن نفــس الجنــس فــي
تركيــا .بغــض النظــر عــن ذلــك ،و بغــض النظــر عــن األوصــاف التقليديــة لألســرة ،هنــاك بالطبــع
مثليــون جنســيا ً يريــدون أن ينشــؤوا عائلــة مــع أحبائهــم و هنــاك منهــم مــن ال يفكــرون أب ـدًا فــي
ضــا ،يجــب أن نــرى أن الميــل الجنســي ال يلعــب دورًا مباش ـرًا فــي تحديــد
تكويــن عائلــة .هنــا أي ً
هــذا التفضيــل ،وأنــه ال توجــد إجابــة واحــدة لجميــع المثلييــن جنســياً.

“هــل تريــد أن تحصــل علــى أطفــال؟” “ ،هــل تريــد أن تحصــل علــى أطفــال
يومـا ً مــا؟”“ ،هــل يمكــن أن تتــزوج مــن امــرأة لكــي تحصــل علــى طفــل؟ أم
إنــك تعــارض هــذا الموضــوع تمامـاً؟”
كمــا يوجــد أفــراد مغايــرون جنســيا ً يرغبــون بالحصــول علــى أطفــال وأفــراد منهــم ال يرغبــون
بذلــك ،يوجــد أيضــا ً أفــراد مثليــون جنســيا ً يرغبــون بالحصــول علــى أطفــال وأفــراد منهــم ال
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يرغبــون بذلــك .مــن الواضــح أن إجابــة هــذا الســؤال لــن تكــون واحــدة عندمــا ال تنحصــر طريقــة
الحصــول علــى طفــل فــي االتصــال الجنســي لزوجيــن مــن الرجــال والنســاء.
قــد يرغــب النســاء والرجــال المثلييــن بالطبــع أن يكونــوا آبــاء أو أمهــات .يشــعر العديــد مــن
ضــا للتمييــز
المثلييــن جنســيا ً الذيــن يرغبــون فــي إنجــاب أطفــال بالقلــق مــن تعــرض أطفالهــم أي ً
والعنــف الــذي يتعرضــون لــه ،ألن لديهــم آبــاء و أمهــات مثلييــن .إن األبحــاث التــي أُجريــت عــن
األطفــال ذوي الوالديــن مثليــي الجنــس لــم تجــد أي فــرق بينهــم و بيــن األطفــال ذوي الوالديــن
المغايــري الجنــس.

“هل هناك مثليون جنســيا ً متزوجون؟”
هنــاك إجابتــان علــى هــذا الســؤال ،اعتمــاداً علــى مــا إذا كنــت متزوجـا ً مــن نفــس الجنــس أو مــن
الجنــس اآلخــر .فــي بعــض البلــدان التــي تعتــرف قانوني ـا ً بــزواج المثلييــن تمام ـا ً مثــل اعترافهــا
بــزواج الرجــل مــع المــرأة و يمكــن التمتــع بجميــع الحقــوق المدنيــة ،يوجــد فــي هــذه البلــدان
أشــخاص مثليــون متزوجــون مــن نفــس جنســهم .لــم يتــم بعــد الموافقــة مــن الناحيــة القانونيــة علــى
زواج كهــذا فــي تركيــا ،ومــع ذلــك هنــاك األزواج مثليــي الجنــس الذيــن أعلنــوا عــن عالقتهــم مــع
بعضهــم البعــض لمحيطهــم االجتماعــي ويعيشــون مع ـا ً عــن طريــق إقامــة شــراكة مــدى الحيــاة.
زواج المثلييــن مــن الجنــس اآلخــر شــائع جــداً فــي تركيــا كمــا هــو فــي كل مــكان آخــر .باإلضافــة
إلــى المثلييــن مــن الذكــور واإلنــاث الذيــن يُجبَــرون علــى الــزواج مــن قبــل عائالتهــم ،يمكــن أيضـا ً
أن يكــون هنــاك مثليــون جنســيا ً يعيشــون ميولهــم المثليــة بســرية عــن طريــق عقــد زواج تغطيــة
للتخلــص مــن الضغــوط االجتماعيــة.

“هل تريد تَبنّي أطفال؟”
كمــا هــو مذكــور فــي ســؤال الحصــول علــى طفــل ،فــإن الميــل الجنســي هــو شــعور مختلــف تمامـا ً
عــن الرغبــة بــأن تكــون أمـا ً وأبـاً .كمــا ال يمكــن إجــراء تعميــم بــأن جميــع األشــخاص المغايريــن
جنســيا ً يريــدون أن يكونــوا آبــا ًء و أمهــات ،فــا يمكــن أيضـا ً تطبيــق هــذا التعميــم علــى المثلييــن.
هنــاك رجــال ونســاء مــن المثلييــن الذيــن يرغبــون فــي تبنــي األطفــال ،و يُعــد حرمــان األفــراد
و األزواج المثلييــن مــن هــذا الحــق فقــط بســبب ميلهــم الجنســي انتهــاكا ً لحقــوق االنســان .يملــك
األزواج المثلييــن حــق التبنــي فــي بعــض البلــدان .لكــن فــي تركيــا ،يتــم حرمــان النــاس مــن هــذا
الحــق أيضـا ً علــى الرغــم مــن عــدم وجــود قوانيــن ملموســة تمنــع هــذا ،و ال يتــم أيضـا ً االعتــراف
قانوني ـا ً بالشــراكات مــن نفــس الجنــس.
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“هل ترغبون في الزواج؟”
تختلــف إجابــة هــذا الســؤال لــكل شــخص مثلــي الجنــس و ال يرتبــط هــذا األمــر بميولهــم الجنســية.
هنــاك طــرق مختلفــة لتســجيل الشــراكات الجنســية المثليــة فــي مختلــف البلــدان ،وكان هنــاك دائمـا ً
أشــخاص يريــدون االســتفادة مــن هــذه الحقــوق و آخــرون ال يريــدون ذلــك ،و سيســتمر ذلــك.
إن عــدم تم ّكــن المثلييــن جنســيا ً مــن الــزواج فقــط بســبب ميلهــم الجنســي هــو انتهــاك لحقــوق
اإلنســان .ألن األزواج الذيــن يرغبــون فــي االعتــراف بشــراكتهم قانوني ـا ً و ال يســتطيعون ذلــك؛
محرومــون أيضـا ً مــن العديــد مــن العائــدات القانونيــة .مثـاً الحصــول علــى أطفــال ،و الميــراث،
و القــدرة علــى أن تكــون مــع شــريك حياتــك فــي األماكــن التــي تتطلــب درجــة قرابــة (مثــل
المستشــفى و الســجن و مــا إلــى ذلــك).

“مــا هــي نظــرة عائلتــك؟”“ ،كيــف كانــت ردة فعلهــم عندمــا عرفــوا ألول
مــرة؟”“ ،كيــف واجهــت عائلتــك هــذا الموقــف؟”“ ،مــاذا كان موقــف والدك
و/أو والدتــك عندمــا عرفــوا هــذا الوضــع؟ هــل تشــعر أنــك ُمســتبعد؟”
يمكــن أن تكــون لــكل عائلــة ردة فعــل مختلفــة .مــن الســلبيات مث ـاً :يمكنهــم أن يلومــوا أنفســهم،
أو أن ينكــروا األمــر ،أو ّأل يرغبــوا فــي رؤيــة ابن/ابنــة مثلــي/ة الجنــس ،أو أن يتجاهلــوا مثليــة
أطفالهــم تمام ـاً.
عندمــا ننظــر إلــى اإليجابيــات ،و مــع تســارع حركــة المثلييــن وحقيقــة أن المثليــة وحقــوق المثلييــن
قــد أصبحــت مرئيــة أكثــر ،نشــهد اآلن َّ
إن العديــد مــن العائــات قــد بــدأت فــي تَقبّــل َكــون أطفالهــا
مثلييــن جنســيا ً و تقــوم بدعمهــم.
يمكــن أن يُشـ ّكل والــدي األطفــال مــن المثليــات و المثلييــن و مزدوجي الميــول الجنســية والمتحولين
جنســيا ً و ثنائيــي الجنــس الـــ  LGBTIمنظمــات و أن يعملــوا لدعــم و إظهــار أنهــم لديهــم أطفــال
مثليــي الجنــس ومزدوجــي الميــل الجنســي و متحوليــن جنســياً.

“هل هناك أي شــخص مثلي الجنس آخر في عائلتك؟”
نظــرًا ألنــه ال يمكــن تمييــز المثلييــن مــن مظهرهــم و طريقــة كالمهــم وحركاتهــم ،فــا يمكننــا
معرفــة مــا إذا كان هنالــك أشــخاص مثلييــن فــي أســرتنا أو بيئتنــا االجتماعيــة أو مــكان عملنــا.
بطبيعــة الحــال يمكننــا فقــط أن نعــرف األشــخاص المثلييــن الذيــن أفصحــوا لنــا عــن ميولهــم.
مثلمــا يوجــد مثليــون قــد أفصحــوا لوالديهــم و أشــقائهم ضمــن عائلتهــم عــن ميولهــم؛ فيوجــد أيضـا ً
أشــخاص مثليــون لديهــم أقــارب مثلييــن.
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“أنــا أفكــر فــي المفاهيــم التــي نســميها المثليــة الجنســية و ازدواجيــة الميــل
الجنســي علــى أنهــا عــدم توافــق روح الشــخص مــع جســده ،و عــدم موافقــة
الشــخص علــى تركيــب روحــه علــى جســده .هــل تســتطيع األســر التــي
الحظــت ذلــك منــع أطفالهــا الصغــار مــن هــذا؟ أم أن هــذا شــيء ال يمكــن
مالحظتــه فــي ســن مبكــرة؟”
المثليــة الجنســية أو غيرهــا مــن الميــول الجنســية ليســت حالــة يمكــن فهمهــا مــن ســلوك الطفــل و
األلعــاب التــي يلعبهــا .إنهــا ليســت مرض ـا ً أو عــادة ســيئة يمكــن التدخــل بهــا عاج ـاً بمالحظتهــا
بشــكل أبكــر .جميــع التدخــات التــي تحــاول عــاج المثليــة الجنســية و تغييــر األشــخاص المثلييــن
جنســياً؛ ال تســبب شــيئا ً أكثــر مــن تعقيــد حيــاة المثلييــن و تربيــة أفــراد تعيســين و فتــح جــروح
ال يمكــن مداواتهــا .إن أدوار الذكــورة و األنوثــة هــي أدوار اجتماعيــة مســتقلّة عــن الميــول
الجنســية وقــد تختلــف حســب الزمــان والمــكان .ال توجــد أدوار أو قوانيــن اجتماعيــة يمكــن أن
تميّــز المثلييــن جنســياً.

“كيــف يجــب أن تكــون ردة فعلــي إذا اكتشــفتُ يومـا ً مــا إن ابنتــي مثليــة أو
إن ابنــي مثلــي؟ كيــف يجــب أن أتصــرف؟”
أوال وقبــل كل شــيء ،ليــس مــن الممكــن أن تفهــم الميــل الجنســي لطفلــك مــن ســلوكه و حركاتــه.
يمكنــك علــى األكثــر تفســير تصرفاتــه .ومــع ذلــك فــإن الميــل الجنســي هــو جــزء مــن الهويــة و
يظهــر عندمــا يتــم قبــول هــذا األمــر.
ســواء أكان طفلــك مثلــي الجنــس أو مــزدوج الميــل الجنســي أو مغايــر الجنــس أو متحــول جنســيا ً
أم لــم يكــن كذلــك ،ســيكون مــن المفيــد أن تعــرف أن المثليــة الجنســية هــي ميــل جنســي طبيعــي
مثلهــا مثــل الغَيريــة الجنســية ،و أن تجعــل طفلــك يشــعر بأنــه مهــم بالنســبة لــك و إنــه ســيبقى طفلــك
مهمــا حــدث و أن تقيمــوا عالقــة متســاوية وحــرة مــع أطفالكــم.

“مــا هــي نظرتــك نحــو الرجــال والنســاء؟ مــا هــو شــعورك عندمــا تــرى
امــرأة ورجــل ممســكين أيــدي بعــض فــي حديقــة؟”
تُحــدد الغَيريــة الجنســية حياتنــا اليوميــة باعتبارهــا الميــل الجنســي المهيمــن فــي مجتمعــات وقتنــا
الحالــي ،و يتــم معاملــة الجميــع علــى أنهــم مغايــري الجنــس .لمــاذا إذن قــد توجد مشــكلة لألشــخاص
المثلييــن و مزدوجــي الميــل الجنســي مــع الغَيريــة الجنســية و الرجــال أو النســاء المغايريــن...
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“لماذا يتكلم المثليون جنســيا ً بأسلوب ناعم؟”
الســمات
ســؤال عــن الرجــال المثلييــن .و مــع ذلــك ال يمكــن تحديــد الميــل الجنســي للشــخص مــن ِ
البيولوجيــة .األدوار االجتماعيــة هــي األدوار المتوقعــة مــن الرجــال والنســاء ،وليــس مــن
الضــروري ترميــز أو تســمية األشــخاص الذيــن ال يمتثلــون لهــذه األدوار علــى أنهــم مثليــون
جنســياً .ال يمكــن الحكــم علــى النــاس بأنهــم مثليــون جنســيا ً مــن نبــرة الصــوت أو حــركات الجســم.

“غالبـا ً مــا يقــال إن األشــخاص المعــادون للمثليــة هــم أنفســهم مثليون جنســيا ً
بالســر .مــا مــدى صحــة ذلــك؟ هــل ســبق لــك أن واجهــت مثــل هــذا الموقــف؟”
إن الهيــكل االجتماعــي يجعــل مــن الجميــع و المجتمــع بأســره و كل العالقــات االجتماعيــة معادييــن
للمثليــة .بالطبــع قــد يكــون األشــخاص المثليــون و مزدوجــو الميــل الجنســي مــن الرجــال والنســاء
الذيــن ينشــأون فــي شــبكات العالقــات هــذه معادييــن للمثليــة ،و قــد يحتاجــون إلــى مواجهــة رهــاب
المثليــة الخــاص بهــم .ومــع ذلــك ،فــإن القــول بــأن جميــع األشــخاص المعــادون للمثليــة هــم
“مثليــون جنســياً” قــد يعنــي قبــول أن العنــف ضــد المثلييــن ليــس مشــكلة اجتماعيــة ،بــل مشــكلة
بيــن المثلييــن جنســياً.

“هل توجد ظاهرة الشــرف لدى المثليين كوجودها عند النســاء؟”
مفهــوم الشــرف ليــس مفهوم ـا ً خاص ـا ً بالمــرأة .إذا كنــا نقصــد البــكارة بالشــرف ،فســوف نف ّســر
مفهــوم البــكارة علــى أنــه تدخــل الهيــكل االجتماعــي األبــوي فــي جســد المــرأة وتقييــد حريتهــا.
لكــن بالطبــع ،مثلمــا يوجــد لــدى النســاء إدراك لجســمهن و إدراك لنزاهتــه ،فــإن النســاء والرجــال
المثلييــن لديهــم أيض ـا ً إدراك لجســمهم.

“أن تكــون مثلــي الجنــس ال يعنــي االنجــذاب طــوال الوقــت ،ولكــن هنــاك
مثــل هــذا االعتقــاد .مــا رأيــك فــي هــذا؟”
إن االعتقــاد بــأن الرجــال المثلييــن يتعرضــون باســتمرار للمضايقــة الجنســية ينبــع مــن حقيقــة أن
الرجــال المغايــرون ينظــرون إلــى الرجــال المثلييــن كتهديــد .لذلــك ،يمكــن بشــكل عــام أن يتــم تقييــم
ســلوك الرجــال المثلييــن علــى أنــه انجــذاب لنفــس جنســه .هــذا األمــر هــو تحيــز كلي ـاً .ال يمكــن
التعــرف علــى الرجــال المثلييــن و تعريفهــم مــن خــال ســلوكياتهم .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن
ذوق الرجــال المثلييــن جنســيا ً مــن حيــث االعجــاب يختلــف مــن شــخص آلخــر كمــا هــو األمــر
لــدى النســاء والرجــال المغايريــن .مثلمــا ال يعجــب جميــع الرجــال المغايريــن بجميــع النســاء ،فــإن
جميــع الرجــال المثلييــن ال يعجبــون بجميــع الرجــال.
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“كيف تقابلون شريك حياتكم؟”
يمكننــا أن نتعــرف علــى شــركائنا فــي أي مــكان يتعــرف فيــه األشــخاص المغايــرون علــى
بعضهــم .باإلضافــة إلــى ذلــك فإنــه باألخــص يصعــب علينــا أن نجــد بعضنــا فــي مجتمــع يتــم فيــه
إخــراج المثليــة الجنســية مــن الحيــاة االجتماعيــة .إن إيجــاد النســاء المثليــات و مزدوجــات الميــل
الجنســي لبعضهــن البعــض و إقامــة صلــة تواصــل مــع بعضهــن أصعــب ممــا هــو بالنســبة للمثلييــن
جنســيا ً مــن الذكــور .يوجــد للرجــال المثلييــن أماكــن اجتماعيــة أكثــر يمكنهــم فيهــا العثــور علــى
بعضهــم البعــض.

“هــل أنتم أيضا ً تقعون في الحب؟”
المثليــة الجنســية هــي تعنــي االنجــذاب العاطفي/الجنســي الــى شــخص مــن نفــس الجنــس .لذلــك
فــإن األشــخاص ذوي الميــول الجنســية المثليــة و مزدوجــي الميــل الجنســي يقعــون فــي الحــب
تمام ـا ً كمــا يقــع األشــخاص المغايــرون جنســيا ً فــي الحــب.
وبطبيعــة الحــال ،فإنــه يتــم الشــعور بجميــع المشــاعر الخاصــة بالبشــر مــن قبــل األشــخاص
المثلييــن ومزدوجــي الميــل الجنســي ومغايــري الجنــس .يرجــع ســبب إيجــاز الميــول الجنســية
للمثلييــن ومزدوجــي الميــل الجنســي إلــى مجــرد ممارســة الجنــس إلــى حقيقــة أن االنحيــاز إلــى
الغَيريــة الجنســية يحــط مــن شــأن الميــول الجنســية األخــرى و يســتبعدها.
يلدريــم توركــر كتــب مــا يلــي“ :الحــب المثلــي حــب مميــز مثــل كل حــب ،فريــد مــن نوعــه
ـارب أكثــر قلي ـاً فــي هــذه الظــروف
مثــل كل حــب ،إنــه وحيــد عندمــا يُولــد مثــل كل حــب و ُمحـ ِ
االجتماعيــة .كل حــب هــو مجمــوع مــا يأخــذه .بهــذا المعنــى ،يمكــن كتابــة الحــب المثلــي مــن تلقــاء
نفســه ،و يتجــرأ علــى الجــرأة .وبصــرف النظــر عــن ذلــك ،إن هيمنــة الغَيريــة الجنســية ،التــي
تهــدف إلــى جعــل حبنــا واض ًحــا  ،قابـاً للتحصيــل ،مفهومــا علــى الفــور بكلمــات قليلــة ،أال يجففنــا
جميعـاً؟  ...لنكــن مثلييــن ،لنكــن مغايريــن .رجــل يحــب رجــل .امــرأة تحــب امــرأة .الجملــة الثانيــة
التــي سننشــئها ســتكون بالتأكيــد سياســية “.

“لماذا األشــخاص المثليون جنسيا ً ُمولعون جداً بالجنس؟”
ال توجــد بيانــات علميــة تشــير إلــى أن المثلييــن جنســيا ً مولعــون بالجنــس .ويرجــع هــذا كليـا ً إلــى
التحيــز تجــاه المثلييــن .إن حقيقــة إن النشــاط الجنســي للمغايريــن جنســيا ً ال يمثــل مشــكلة ،بينمــا يتــم
رؤيــة تفكيــر المثلييــن جنســيا ً فــي الحيــاة الجنســية علــى إنــه مشــكلة ،تُعتبــر مؤشــراً علــى التمييــز
الــذي يتعــرض لــه المثليــون جنســيا ً فــي مجــال الحيــاة الجنســية.
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“هل كل شــخص مارس الجنس مع المثليين جنســيا ً يصبح مثلياً؟”
األداء الجنســي و الميــل الجنســي همــا موضوعــان مختلفــان تمامـاً .علــى ســبيل المثــال ،ال يوجــد
أي تغييــر فــي الميــل الجنســي للنســاء والرجــال المثلييــن الذيــن يُجبَــرون علــى الــزواج ،مثلمــا
ال يكــون ك ّل مــن مــارس الجنــس مــع المثلييــن جنســيا ً مثلــي الجنــس .األســاس هــو كيــف يُع ـرّف
الشــخص عــن ميلــه الجنســي.

“هل تلبي احتياجاتك الجنســية؟ إذا كانت اإلجابة نعم ،كيف؟”
ال يــزال الرجــال والنســاء المثليــون يواجهــون مشــكلة فــي العثــور علــى بعضهــم البعــض خــارج
المــدن الكبــرى .عــاوة علــى ذلــك ،فقــد يجــد الرجــال والنســاء المثليــون صعوبــة فــي العثــور
علــى بعضهــم البعــض لعــدم اعتبــار النشــاط الجنســي للمثلييــن مباركا|ًهــو الحــال لــدى المغايريــن
جنســياً.
ال يكــون مــن الســهل إقامــة عالقــة حــب والحفــاظ عليهــا و مواجهــة الضغــوط االجتماعيــة ،نظــراً
إلــى أن المجتمــع يفتــرض َكــون الجميــع مغايريــن ّإل إذا بيّنــوا عكــس ذلــك ،و ال يمكــن معرفــة
إذا كان شــخص مــا مثلياً/مــزدوج الميــل الجنســي مــن مظهره/مظهرهــا الخارجــي .باإلضافــة إلــى
ذلــك ،فــإن ســبب تــرك امــرأة مــا لمنــزل األســرة فــي مجتمــع يكــون فيــه النظــام األبــوي قاســيا ً
علــى النســاء يمكــن أن يكــون إمــا العمــل أو المدرســة أو الــزواج .و لهــذا فهــي محــدودة أكثــر
بالمقارنــة مــع الرجــال مــن حيــث االختــاط االجتماعــي وإيجــاد عشيق/عشــيقة /تلبيــة االحتياجــات
الجنســية.
قــد ال تجــد المــرأة المثليــة الجنس/المزدوجــة الميــل الجنســي امــرأة أخــرى مثليــة الجنس/مزدوجــة
الميــل الجنســي و يُحكــم عليهــا بالوحــدة ...اعتمــادا علــى حقيقــة أن الحيــاة الجنســية تُعتبــر مــن
المحرمــات و باألخــص بالنســبة للمــرأة ،فليــس مــن المريــح علــى اإلطــاق أن يتصرفــن فــي
موضــوع يكــون حتــى الــكالم عنــه عــاراً .يمكــن لمثليــي الجنــس مــن الذكــور العثــور بســهولة
علــى بعضهــم البعــض خــارج المنــزل.

“هل األشــخاص الفا ِعلين ليسوا مثليي الجنس؟”
بينمــا نحــاول فهــم المثليــة الجنســية ،نحــاول الفهــم و التحليــل باســتخدام الرمــوز التــي تفرضهــا
الغَيريــة الجنســية علــى النــوع االجتماعــي ،وهــو أيض ـا ً ترميــز يقيــد العالقــات الغَيريــة ويحدهــا
بنفــس الوقــت .هنــاك قبــول مســبق فــي العالقــات الغَيريــة بــأن المــرأة ُمس ـتَقبلِة و الرجــل فا ِعــل.
َقبل حســب الوضعيــة فــي الســرير .إذا كان الشــخص
ال يمكــن إجــراء أحــكام مثــل فا ِعــل أو ُمس ـت ِ
يشــعر بشــعور مــا جســدي وعاطفــي و جنســي تجــاه شــخص مــن نفــس جنســه ،فهــو مثلــي الجنــس.
ال يمكــن الحكــم أن شــخصٌ مــا هــو مثلــي أو مــزدوج الميــل الجنســي أو مغايــر جنســيا ً مــن خــال
مــا إذا كان قــد مــارس الجنــس أم ال ،أو مــن خــال الوضعيــة الجنســية.
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“هل المثليون جنســيا ً من الذكور عاجزون؟”
ال يعنــي كونــه مثلــي الجنــس أن لديــه مشــكلة جنســية أو نقــص .فكــرة أن الذكــور المثليــون جنســيا ً
عاجــزون هــي اســتنتاج خاطــئ ..هــذا ســؤال تــم طرحــه بفهــم متمركــز حــول الغَيريــة الجنســية.

“لمــاذا البيدوفيليــا (اشــتهاء أو االعتــداء الجنســي علــى األطفــال) تكــون
أكثــر شــيوعا ً فــي المثلييــن جنســياً؟”
البيدوفيليــا قضيــة أخــرى فــي حــد ذاتهــا .المثليــة الجنســية و البيدوفيليــا موضوعــان مختلفــان .ال
يوجــد دليــل علــى أن البيدوفيليــا أكثــر شــيوعا ً بيــن المثلييــن .هــذا األمــر ناتــج كلي ـا ً عــن األفــكار
المتحيــزة والمواقــف المعاديــة تجــاه المثلييــن.

“مــاذا يعنــي التحــرش الجنســي فــي المثليــة الجنســية؟”“ ،هــل التعايــش
فــي المثليــة الجنســية يعتمــد فقــط علــى النشــاط الجنســي؟”
قــد تكــون شــراكات المثلييــن معتمــدة فقــط علــى النشــاط الجنســي أو قــد ال تكــون كذلــك .مثلمــا
ال يمكــن إجــراء هــذا التعميــم علــى األزواج المغايريــن ،فــا يمكــن أيض ـا ً إجــراء هــذا التعميــم
ص َغــر .يؤثــر
علــى األزواج المثلييــن .إن ســبب المثليــة الجنســية ليــس التحــرش الجنســي فــي ال ِّ
ضغــط المجتمــع ســلبا ً علــى تَقبُّــل الرجــال و النســاء المثلييــن و مزدوجــي الميــل الجنســي لميولهــم
الجنســية و علــى عمليــة إنشــاء هويتهــم.

“هــل أنــت غيــر راض عــن جنســك؟ هــل تريــد أن تصبــح مثــل الجنــس
اآلخــر؟ “
ليــس لــدى الرجــال والنســاء المثلييــن أي مشــكلة بمــا يتعلــق بشــعورهم نحــو جســمهم .المثليــة
الجنســية هــي الميــل العاطفــي و الذهنــي والجنســي للرجــال نحــو الرجــال وللنســاء نحــو النســاء.
بمعنــى آخــر ،الرجــال المثلييــن ال يريــدون أن يكونــوا نســا ًء ،وال تريــد النســاء المثليــات أن
تصبحــن رجــاالً.

“هــل أنــت مهتــم بــكل رجــل؟”“ ،هــل اختــرت هــذا َ
الخيــار بســب شــعور
اإلشــباع فــي العالقــات التــي أقمتهــا؟”
يوجــد وهــم بــأن الرجــال المثلييــن ســوف يعجبــون بجميــع الرجــال .يحــب الرجــال المثليــون جنســيا ً
أنمــاط أشــخاص معينــة تختلــف حســب كل شــخص ،مثلمــا هــو األمــر لــدى النســاء والرجــال
المغايريــن .التصــوّر بــأن كل رجــل مثلــي يحــب كل الرجــال ،و أن كل امــرأة مثليــة الجنــس/
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مزدوجــة الميــل الجنســي تحــب جميــع النســاء هــو عبــارة عــن تحيّــز فقــط ال غير.هــذا التحيــز
يــؤدي إلــى اعتبــار المثليــة الجنســية تهديــداً .ســبب المثليــة الجنســية ليــس عــدم الرضــا العاطفــي
أو الجنســي.

“ما هو موضع التجربة الجنســية في المثلية الجنســية؟”
عندمــا يتعلــق األمــر بالمثليــة الجنســية ،يتــم الســعي إلــى تجربــة جنســية مختلفــة عــن الغَيريــة
الجنســية المهيمنــة .يتــم التأكيــد علــى أن الشــخص ال يمكــن أن يكــون مثليـا ً بــدون إقامتــه لعالقــة مع
نفــس جنســه أو ال يجــب أن يكــون متأكــداً مــن كونــه مثليـا ً بــدون إقامــة عالقــة مــع الجنــس اآلخــر.
و لكــن كمــا يتضــح مــن تعريــف الميــل الجنســي؛ فــإن الميــل الجنســي يرتبــط بنــوع الجنــس الــذي
يتــم تو ّجــه الرغبــة و المشــاعر نحــوه .ال يمكــن تحديــد الميــل الجنســي مــن خــال الحيــاة الجنســية
النشــطة .إن الحيــاة الجنســية فــي المثليــة الجنســية تُ َعــد جــزءاً مــن الميــل الجنســي ،كمــا هــو الحــال
فــي الغَيريــة الجنســية.
“هــل لديهــم أدوار جنســانية فــي عالقــات الحــب؟”“ ،هــل يلعــب شــخص دور المــرأة و شــخص
آخــر دور الرجــل فــي العالقــة؟”“ ،هــل هنــاك لــدى المثلييــن أدوار مثــل أدوار الرجــال والنســاء
التــي يفرضهــا علينــا المجتمــع؟ هــل يشــعرون بأنهــم نســاء أم رجــال؟”“ ،كيــف يتضــح مــن هــو
الشــخص المهيمــن و الشــخص غيــر المهيمــن فــي العالقــات المثليــة؟”
قــد تختلــف األدوار الجنســانية فــي العالقــات الرومانســية حســب كل عالقــة .هــذا يعتمــد علــى
األشــخاص فــي العالقــة و علــى تفضيالتهــم الخاصــة وليــس علــى الميــول الجنســية .يمكــن
مشــاركة هــذه األدوار الجنســانية الثنائيــة فــي العالقــات الغيريــة أو المثليــة و يمكــن كذلــك تخطيهــا
أو يمكــن أن تكــون غيــر واضحــة .قــد يكــون لبعــض العالقــات أدوار جنســانية و قــد ال توجــد فــي
غيرهــا.

“هل النســاء المثليات تكرهن الرجال؟”
بالطبــع ال .ال يعنــي مجــرد عــدم وقــوع امــرأة مــا فــي حــب الرجــال أنهــا تعزلهــم تمامــا ً عــن
حياتهــا .الليزبيانيــزم 2ال تعنــي عــداوة الذكــور .ال تصبــح المــرأة مثليــة ألنهــا تكــره أو ال تهتــم
بالرجــال .هــذا الفكــر هــو ناتــج عــن وجهــة نظــر متحيــزة جنســيا ً تجــادل بــأن المثليــة الجنســية
لإلنــاث ال يمكــن أن تتواجــد إال بســبب تجربــة ســيئة مــع الرجــال.
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ألنك نســوية3؟”
ت مثلية ِ
“هل أن ِ
ال توجــد عالقــة مباشــرة بيــن الليزبيانيــزم والحركــة النســوية .العديــد مــن المثليــات لســنَ نســويات،
و كذلــك العديــد مــن النســويات لســنَ مثليــات .باختصــار ،ليســت كل امــرأة مثليــة نســوية وليســت
كل امــرأة نســوية مثليــة .ومــع ذلــك ،بمــا أن الحركــة النســوية تُشــكك فــي النــوع االجتماعــي ،فإنهــا
تُشــكك أيضــا ً فــي المواقــف االجتماعيــة الناشــئة عــن الميــل الجنســي و يمكــن تبنيهــا كمنظــور
سياســي للمثلييــن جنســياً.

“هل يتم تبني أدوار ال ُمسـتَقبلِين و الفا ِعلين في عالقة حب بين امرأتين؟”
يرتبــط تقييــم ال ُمس ـتَقبلِين-الفا ِعلين مــع مــن هــو فــي األســفل ومــن هــو فــي األعلــى ،ومــن هــو
فــي الخلــف و مــن هــو فــي المقدمــة ،و مــن القــوي ومــن الضعيــف .و يســتند هــذا األمــر علــى
األدوار الجنســانية المزدوجــة المفرغــة المرئيــة فــي العالقــات بيــن الذكــور واإلنــاث كمــا لــو
كانــت إجباريــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،مــن حيــث التنــوع فــي الفعــل الجنســي ،قــد تكــون هنــاك
اختالفــات فــي العالقــة بيــن امرأتيــن كمــا توجــد فــي العالقــات مــن أي ميــل جنســي آخــر .تنشــأ
العالقــة و تتكــون حســب مــا تريــده االمرأتــان .توجــد عالقــات ال تتضمــن أدوار ال ُمســتَقبلِين-
الفا ِعليــن التقليديــة ،و قــد تكــون موجــودة فــي عالقــات أخــرى.

ت امــرأة جميلــة ،لمــاذا
“هــل تصبــح النســاء مثليــات ألنهــن قبيحــات؟ (أن ـ ِ
ت مثليــة؟)”
أصبح ـ ِ
هــل النســاء المثليــات /مزدوجــات الميــل الجنســي ليــس لديهــم فهــم جمالــي؟ هــل الرجــال فقــط
يفهمــون الجمــال؟ إن هــذا ميــل جنســي ،ال عالقــة لــه بالجمــال أو القبــح .فكــرة أن “امــرأة مثليــة
= امــرأة لــم تســتطع العثــور علــى رجــل” هــي فكــرة مهينــة .إن تجاهــل رغبــة و قابليــة انجــذاب
امــرأة مــا المــرأة أخــرى و الوقــوع فــي حبهــا هــو نهــج “رجولــي” يجعــل النســاء دون إرادة.

يمكنك أن تجدي رجالً لنفســك؟”
“لماذا ال ترغبين في الزواج ،ألم
ِ
يتــم تغذيــة هــذا الســؤال مــن خــال نهــج ُمنحــاز إلــى الغَيريــة الجنســية ،علــى أســاس افتــراض
أن المــرأة ســوف تتوجــه إلــى النســاء فقــط إذا كانــت ال يحبهــا الرجــال أو ال تحــب أي رجــل .إن
التعميــم بــأن النســاء المثليــات ال يرغبــنَ فــي الــزواج هــو أمــر خاطــئ .هنــاك مــن يرغبــنَ فــي
الــزواج و مــن ال يرغبــنَ بذلــك ،أو الذيــن يرغبــنَ فــي الــزواج مــن امــرأة؛ و كذلــك يوجــد مــن ال
يرغبــنَ الــزواج أبــداً.
3
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“كيــف يمكــن تفعــل امرأتين هذا الفعل؟ كيف يتم ذلك بدون قضيب؟”
يحــدث ذلــك  ...الجنــس هــو أمــر خــاص بالشــركاء و يقــوم النــاس بعيشــه كمــا يريــدون .كلُّ مــا
يحــدث بشــكل متبــادل و دون إكــراه أو ضغــط هــو جميــل ،و الجنــس أيضــا ً كذلــك .فكــرة أن
امرأتيــن ال يمكــن أن تتمتعــا دون وجــود القضيــب هــي واحــدة مــن األفــكار التــي ال أســاس لهــا،
و الناتجــة عــن النظــام األبــوي ال ُمنحــاز إلــى الغَيريــة الجنســية ،و الــذي يعتبــر نفســه منافس ـا ً و
ال يأخــذ العالقــة بيــن امرأتيــن علــى محمــل الجــد .إن ضــرورة وجــود عضــو ذكــري لممارســة
الجنــس “الحقيقــي” يُعتبــر أحــد الشــروط ال ُمنحــازة إلــى الغَيريــة الجنســية .ال تحتــاج امرأتــان إلــى
قضيــب لكــي تشــعرا ببعضهمــا البعــض أو تحققــا الرضــا الجنســي.

“المثليــات محبوبــات أكثــر فــي المجتمــع .المثليــة الجنســية لإلنــاث ال تحصل
علــى موافقــة بســهولة أكبــر ،لكنهــا تبــدو أكثــر جماليــة .لماذا؟”
الليزبيانيــزم أمــر غيــر محبــوب فــي المجتمــع ،وألن النشــاط الجنســي لإلنــاث ال يخــدم إال المــواد
اإلباحيــة للذكــور ،فكذلــك يتــم تحويــل الليزبيانيــزم أيض ـا ً إلــى مــواد إباحيــة للذكــور .باإلضافــة
إلــى ذلــك ،فــإن حقيقــة أن المثليــة الجنســية للذكــور ليســت جماليــة ،هــي وهــم خــاص ببُنيــة معاديــة
للمثلييــن و معياريــة علــى أســاس الغيريــة الجنســية .لقــد تــم عــرض المثليــة الجنســية للذكــور
بشــكل جمالــي علــى مضــى مئــات الســنين ،و تــم رســم عالقــات الذكــور المثليــة ال ُمثيــرة .و لكــن
بســبب تغيّــر الهيــكل االجتماعــي مــع مــرور الوقــت ،يُقــال اليــوم إنــه ليــس جماليـاً ،و كذلــك فــإن
مفهــوم الجماليــات هــو مفهــوم نســبي ومتغيــر ،يختلــف مــن شــخص آلخــر ومــن وقــت آلخــر ومــن
مجتمــع آلخــر.

“هــل ممارســتي للجنــس مــع شــخص مــن نفــس جنســي مــرة واحــدة تُبيّــن
أننــي مــزدوج الميــل الجنســي أو مثلــي الجنــس؟ أم أنــه توجــد معاييــر
أخــرى ضروريــة؟”
األداء الجنســي و الميــل الجنســي أمــران مختلفــان .يمكــن أن يكــون األفــراد فــي عالقــة مــع نفــس
جنســهم أو مــع الجنــس اآلخــر بغــض النظــر عــن ميلهــم الجنســي ،و هــذا ال يؤثــر علــى الميــل
الجنســي .يتــم تعريــف الميــل الجنســي حســب نــوع جنــس األشــخاص الــذي ينجــذب الشــخص إليهــم
عاطفيـا ً وفســيولوجيا ً وعقليـاً ،إن تأســيس الميــل الجنســي كجــزء مــن هويــة الشــخص هــي عمليــة
يقررهــا الشــخص بإرادتــه.

 60أسئلة شائعة

“لماذا توجد جمعيات؟ هل تحاولون تشــجيع المثلية الجنســي؟”
توجــد الجمعيــات لضمــان توحيــد النــاس وتنظيمهــم حتــى يتمكنــوا مــن مكافحــة التمييــز والعنــف
الــذي يتعرضــون لــه ،وتمكيــن المثلييــن جنســيا ً ودعمهــم .إن المثليــات و المثلييــن و مزدوجــي
الميــول الجنســية والمتحوليــن جنســيا ً و ثنائيــي الجنس الـــ LGBTIلديهم الحاجة لاللتقــاء والتواصل
االجتماعــي و إنشــاء سياســات مشــتركة للنضــال مــن أجــل حقوقهــم مثــل أي شــخص آخــر.
فكــرة أنــك ســوف تصبــح مثلــي الجنــس بســبب تشــجيع المثليــة الجنســية ال أســاس لهــا وغيــر
واقعيــة .ال يتشــكل الميــل الجنســي مــن خــال ال ُم َحــا َكاة .إن وجــود أشــخاص أصحــاب ميــول
جنســية مثلية/مزدوجــة الميــل علــى الرغــم مــن فَــرض و تشــجيع الغَيريــة الجنســية فــي مجتمعهــم
باســتمرار طــوال حياتهــم هــو مؤشــر علــى هــذا.

“لماذا تتزايد المثلية الجنســية؟”
المثليــة الجنســية ال تتزايــد ،مــا يتزايــد هــو رؤيــة المثليــة الجنســية .مــع بــدء األشــخاص المثلييــن
و مزدوجــي الميــول الجنســية والمتحوليــن جنســيا ً بالنضــال للتغلــب علــى مشــاكلهم ،تــزداد رؤيــة
األفــراد الـــ  LGBTIفــي المجتمــع و يميلــون أكثــر إلــى عــدم إخفــاء ميلهــم الجنســي و هويتهــم
الجنســية .ألنــه عندمــا يظلــون مخفييــن ،فهــم يشــهدون كل يــوم إن هــذا التجاهــل واإلذالل لــن
ينتهــي أبــداً.
علــى الرغــم مــن أن األشــخاص الـــ  LGBTIالغيــر ُمفصحيــن عــن ميولهــم مــا زالــوا شــائعين
للغايــة ،إال أنــه هنــاك زيــادة يومــا ً بعــد يــوم فــي عــدد ال ُمدركيــن الذيــن ال يريــدون أن يظلــوا
صامتيــن عــن اغتصــاب حقوقهــم .بطبيعــة الحــال يمكــن أن يتــم النظــر إلــى هــذه الرؤيــة المتزايــدة
فــي المجتمــع و تقييمهــا بشــكل ُمعــادي للمثليــة علــى أنهــا “زيــادة فــي المثليــة الجنســية” .يجــب أن
يُنظــر إلــى هــذه الزيــادة ليــس عددي ـاً ،بــل علــى أنهــا خطــوة لألمــام و دليــل علــى أن الكفــاح فــي
مجــال حقــوق اإلنســان للمثلييــن و المثليــات و مزدوجــي الميــول الجنســية والمتحوليــن جنســيا ً و
ثنائيــي الجنــس الـــ  LGBTIقــد أصبــح اآلن أكثــر وضوحـا ً و أنــه يغيــر حياتهــم أكثــر.

“هــل هنــاك أي شــيء تفعلــه الحكومــة للمثلييــن جنســيا ً فــي بلدنــا؟ (مث ـاً
ـع صعــب أو األماكــن أو الطــرق التــي تتوفــر
حمايــة الذيــن يكونــون فــي وضـ ٍ
فيهــا هــذه الفــرص)”
ال توجــد لــدى الحكومــة أي خدمــات اجتماعيــة وقائيــة للمثلييــن جنســيا ً أو المتحوليــن جنســياً.
بــل توجــد فــي الواقــع عقبــات كبيــرة تحــول دون حصــول األفــراد الـــ  LGBTIعلــى الخدمــات
االجتماعيــة التــي توفرهــا لجميــع المواطنيــن.
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“ما هو أصل تهميش المثليين جنســياً؟”
األيديولوجيــات التمييزيــة هــي أصــل تهميــش المثلييــن و جميــع األشــخاص الـــ  .LGBTIمــن بيــن
هــذه العقائــد التمييزيــة هــي النزعــة القوميــة ،و الت ّســلط العســكري ،و التحيّــز الجنســي ،و التيّــار
المحافــظ و الســلطوية.

“ماذا يريد المثليون و المثليات من المغايرين جنســياً؟”
بدايـةً ،إن رهــاب المثليــة والتمييــز الــذي يتعــرض لــه المثليــون و جميــع األشــخاص الـــ LGBTI
ليســا نــوع مــن أنــواع التمييــز الــذي يتعــرض لــه المثليــون فقــط .ال يتوجــب مكافحــة رهــاب
المثليــة فقــط مــن قبــل المثلييــن ،بــل يجــب أن يكافحــه المغايــرون جنســيا ً أيض ـاً .يجــب علينــا أن
نحــارب معـا ً ضــد جميــع أشــكال التمييــز إذا كنــا نريــد أن نحصــل علــى مجتمــع وعالــم متســاوي
وحــر .لهــذا الســبب تعمــل وتكافــح منظمــة كاوس ج .ل )Kaos GL( .مــع شــعار “تحريــر
المثلييــن جنســيا ً ســيحرر المغايريــن جنســيا ً أيض ـاً”.
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اقرأ املزيد...
يمكن للذين يحتاجون إلى “مزيد من المعلومات” حول أســئلتهم و األجوبة المتعلقة بها الوصول
إليها على...
http://www.kaosgldernegi.org/yayinlar.php
يمكن الوصول إلى المصادر المكونة من منشــورات منظمة كاوس ج .ل )Kaos GL( .مباشــرة
من موقع المنظمة...
أســئلة شــائعة عن فيروس نقص المناعة البشرية HIV
http://www.kaosgldernegi.org/yayindetay.php?id=179
الدفاع عن حقوق اإلنســان الخاصة بألفراد ثنائيي الجنس ()İnterseks
http://www.kaosgldernegi.org/yayindetay.php?id=164
حقوق الـ  LGBTIهي حقوق االنســان
http://www.kaosgldernegi.org/yayindetay.php?id=181
وضع حقوق االنســان الخاصة بالـ  LGBTIفي تركيا و نصائح
http://www.kaosgldernegi.org/yayindetay.php?id=160
منظمــة كاوس ج .ل)Kaos GL( .
http://www.kaosgldernegi.org/anasayfa.php
مجلــة كاوس ج .ل)Kaos GL( .
http://www.kaosgldergi.com/anasayfa.php
موقــع األخبار الخاص بكاوس ج .ل)Kaos GL( .
http://www.kaosgl.org/anasayfa.php
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