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هناك ظاهرة كثيرة المالحظة مؤخراً  حول تحول التوجه الجنسي من مشاهير الرجال و      

هذا االعالن الصحفي لتحول التوجه الجنسي يخص رجال الفن و . النساء من غيري الى  مثلي
بين الحين و االخر قد . االدب و السياسة  و لكنه ايضاً ليس بغير المعروف اجتماعياً في الغرب

البعض و على سبيل . الً او أمرأه انفصلوا عن شركائهم و تستفسر عن شريكهم الجديدتقابل رح
النكتة و المرح مع زمالئه  من الرجال يقول ارجوا ان ال يكون الشريك رجل و يأتي الجواب 

اما المرأة فقلما يحدث المزاح معها بأسلوب النكتة االخير و لكنها ال تتردد في . بدون تردد نعم
  .ريكتها الجديدة  لزميالتها خالل مناسبة معينةتقديم ش

  
صفحة  2013البريطانية في شهر كانون االول  Daily Mailخصصت صحيفة الديلي ميل 

كذلك . كاملة لهذا الموضوع و دار النقاش و طُرحت اراء المشاهير من الناس و معارفهم
لم يكن طرح اآلراء . سهالبريطانية في الشهر نف Guardianاشارت اليه صحيفة الغارديان 

  . علمياً و  اطاره يميل الى المدح و المواساة و شجاعة النساء في اعالن توجهم الجنسي المثلي
اما على صعيد المجتمع فهو ايضاً ظاهرة يكثر مالحظتها بين الحين و األخر و عدد النساء 

الصحافة و نسبتهم قد الذي يصرحون بتغير تحولهم الجنسي يفوق عدد ما الذين يثيرون اهتمام 
  .تفوق عدد الرجال الذي يصرحون بتغير توجهم الجنسي

  

  :الفوارق بين الرجال و النساء

الرجل الذي يعلن مثليته بعد العقد الثالث من العمر قد يكون اعزباً و يميل الى االنطوائية في 
رون على توجه تحوم الشكوك حول الكثير من هؤالء الذين يص. تفاعله االجتماعي مع االخرين

جنسي غيري و يتميزون دوماً  بعالقات مع الجنس األخر ال يمكن وصفها بالحميمة و الجنسية، 
لذلك فان  رد فعل المجتمع الغربي إلعالن الرجل عن مثليته ال يصاحبه الذهول الن الشكوك 

فرد على كذلك ترى المجتمع هذه االيام يمدح مثل هذا ال. حول مثليته كانت موجودة في االصل
  .خروجه من دوالب انكار المثلية الى واقع الحياة
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اما المرأة التي تعلن مثليتها بعد العقد الثالث او الرابع من العمر فهي متزوجة و ال تميل الى 
لم تحوم الشكوك حولها يوماً ما بانها مثلية التوجه، و اطفالها تجاوزوا . االنطوائية مثل الرجل

  .سن البلوغ
ل المجتمع الغربي إلعالن المرأة عن مثليتها فطالما يصاحبه الذهول الن الشكوك اما رد فع 

ال ينهال عليها المجتمع بالمديح و ال ينتقدها فالحياة . حول توجهها المثلي لم تكن موجودة
  . الجنسية تقع ضمن الحرية الشخصية للبالغين

  
  :تعريف المصطلح

بصورة سلبية و تعني سحق او ضغط النساء يتم استعمال كلمة سحاق في اللغة العربية 
 Lesbianاما في الالتينية فيستعمل مصطلح . ألجسادهن اثناء ممارسة العمل الجنسي المثلي

هذا المصطلح حديث العهد و مشتق من جزيرة اغريقية . لإلشارة الى المثلية الجنسية بين النساء
يث كانت تعيش فيها شاعرة تدعى في القرن السادس قبل الميالد ح  Lesbos اسمها ليسبوس

التي تميزت بولعها  بالنساء و اسهبت في شعرها عن جمال النساء، و لم تخفي  Sapphoسافو 
قبل نهاية القرن التاسع عشر يقتصر على كل ما له  lesbianكان استعمال كلمة . عشقها لهم

  .عالقة بالجزيرة من طعام و شراب دون المثلية الجنسية النسائية
صطلحات التي تستعمل لتعريف المثليين تغيرت اكثر من مرة و تختلف  من حضارة الى الم

يشيع استعمال كلمة باجي في العراق على سبيل المثال و تعرف المرأة المثلية بالباجية و . اخرى
كلمة مثلي و مثلية  دخلت المجتمع العربي . هي مشتقة من اللغة التركية و تعني االخت الكبرى

يطلق . للرجل Gayقلما تستعمل في الغرب هذه األيام و تم االستعاضة  عنها بكلمة  و لكنها
على المرأة التي لديها صفات رجولية و كان المصطلح شائعاً في  Butchاحياناً كلمة 

  . االربعينيات و تضائل استعماله مؤخراً
  

 : انتشار المثلية

  :ت اجوبة المشاركين فيها كما يليعالجت موضوع المثلية عند النساء قسم 5أول دراسة  
  .غيرية فقط 0
  .غيرية ونادراً مثلية 1
  .غيرية و لكن احياناً مثلية 2
  .مثلية و غيرية 3
  .مثلية و احياناً غيرية 4
  .مثلية و نادراً غيرية 5
  .مثلية فقط 6
X غير جنسية.  

تم   35-  20من المتزوجات سابقاً عمر % 4و  35 – 20من النساء العازبات  عمر %  7
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 1في المجموعة الخامسة و  35 – 20من النساء عمر %  6 - 2. حشرهم  في المجموعة  الثالثة
هذا الدراسة كانت االولى من نوعها في الخمسينيات و .  من العازبات في المجموعة السادسة 3- 

ير المجتمع اثارت الكثير من الضجة و تم توجيه االنتقاد بعد األخر للباحث  و فريقه بسعيهم لتدم
بعبارة اخرى كان ادعاء . كذلك تم توجيه االنتقاد حول طبيعة االسئلة الموجهة للمشاركين. اخالقياً

  .من شكك في الدراسة بان نسبة المثليات في المجتمع مبالغ فيه و ال يمكن الوثوق به
سها و تم عمل دراسة اخرى و تم التركيز على تعريف المرأة لنف 4بعد ربع قرن من الزمان 
امرأة توصلت الى نتائج  3000هذه الدراسة التي شملت اكثر من . تفضيلها للتجربة الجنسية

. تدعم الدراسة االولى و على العكس استنجت بان نسبة المثلية النسائية اكبر من االرقام اعاله
ما  كان اهم.  يعرفن انفسن بثنائيه التوجه% 9من النساء يفضلن الجنس مع امرأة اخرى و % 8

توصلت اليه الدراسة هو اهمية التجربة الجنسية للمرأة مع الرجل و التركيز على تحفيز البظر 
  . و التفاعل العاطفي اثناء العمل الجنسي و الوصول الى عتبة االرجاز

  
و من وجهة نظرهم ان الهوية الجنسية  Bisexualالنساء ال يستحبون كلمة مثلية او ثنائية التوجه 

و هذا الحديث ال يخلوا من الصحة و يستعيضون عنها بمصطلح عالقة  3الجنسي  غير التوجه 
ان استعمال المصطلح االخير قد يوضح بعض .Same Sex Relationshipنفس الجنس 

معظم الدراسات االحصائية . التناقض في الدراسات الميدانية النتشار المثلية الجنسية النسائية
ية بدالً من التوجه الجنسي او التجارب الجنسية و استعملت العامة ركزت على الهوية الجنس

النساء الالتي يعرفن . ؟)bisexual(او ثنائية التوجه) gay(هل تعرفين نفسك كمثلية: السؤال 
في بريطانيا كانت نتيجة االحصاء العام هي . انفسهن بهذا المصطلح  تتراوح بين بلد و اخر

اما الدراسات في الواليات المتحدة . 2010من النساء يعرفن انفسهن بمثليات في عام % 1.5
الواليات المتحدة  ، و في دراسة اخرى في 2000في عام % 2.6األمريكية فتضع النتيجة بمقدار 

الى  1.3اما في استراليا فاألرقام تتراوح بين %. 30ارتفع عدد العالقات  المثلية النسائية بمقدار 
هذه المجتمعات الثالثة تكاد تكون متشابهة في كل شيء و هذا . من مجموع السكان%  2.2

  .او ترفضهالتضارب في االرقام يمكن تفسيره بالرد على سؤال ال تقتنع به المجيبة 
 

ان تجارب النساء المثلية هي ضعف عدد تجارب  2011ما اثبته الدراسات الحديثة في عام 
  . 1 عاماً 44الى  25من عدد النساء  من عمر % 12الرجال المثلية و تصل الى 

ال توجد دراسات يمكن االستناد عليها في العالم الشرقي عموماً لشدة العداء نحو المثلية عموما و 
ال يقتصر ذلك على العالم العربي االسالمي فقط و انما يشمل روسيا . د حرية المرأةتقيي

تم عرض فيلم  هندي في العقد الماضي . االوربية و اكبر ديمقراطية في العالم و هي الهند
يتعرض لعالقة  بين امرأتين ادى الى اعمال شغب و هتافات جماهيرية تشير الى عدم وجود 

لنساء في المجموعة الهندوسية  بينما نرى فيلم فرنسي مشابه حصل على عالقة جنسية بين ا
 . مخرجه فرنسي من اصل تونسي 2013جائزة كان 
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  :تعليل الظاهرة

السلوك المثلي في النساء يتميز .  هناك اختالف بين السلوك المثلي في النساء مقارنة بالرجال
القة بين الشريكتين مقارنة بالمثليين من بقلة عدد الشركاء على المدى البعيد و استقرار الع

كذلك تشير االدلة العلمية من دراسات ميدانية في . الرجال بل و حتى بين الرجل و المرأة احياناً
الصحة النفسية بان نسبة اضطرابات االكتئاب و القلق في النساء المثليات ال تختلف عن بقية 

كذلك لو . ات النفسية في المثليين من الرجالافراد المجتمع و ربما اقل بكثير من االضطراب
يوجد دليل على ان سلوك النساء المثليات في زينتهن و حديثهن يختلف عن بقية النساء و  

  .يصعب تمييزهن من الغيريات 
  

  :العالقة بين الرجل المرأة تتضمن عدة ابعاد من اهمها 
  القدرة على االستجابة العاطفية •
  لعنف المنزليالشعور باألمان و غياب ا •
  التعقل المتبادل بين الرجل و المرأة •
  القدرة على اتصال حر بين الرجل و المرأة •

  
  . هذه العوامل و ربما غيرها تؤدي الى عالقة حميمة و العالقة الحميمية بدورها الى عالقة جنسية

جنسية و عند هذا المنعطف تأتي اهمية العالقة الجنسية الصحية التي تلبي احتياجات المرأة ال
يمكن في هذه . التركيز على تحفيز البظر و التفاعل العاطفي  و من ثم الوصول الى االرجاز
  .المرحلة تقييم التأثير السلبي لختان النساء على العالقة الزوجية و سعادة المرأة

متى ما . نجاح العالقة الزوجية عبر المراحل اعاله يؤدي الى الدخول في عاقة صحية مع االخرين
   :هذا المخطط يوضح هذا المفهوم. حصل ذلك بدأت المرأة باكتساب المتانة و التماسك في شخصيتها
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في غياب االبعاد االساسية للعالقة بين الرجل و المرأة و فشل العالقة الجنسية تبدأ المرأة حالها حال 
العربي االسالمي يمكن وصفه بمجتمع مثلي المجتمع . أي مخلوق حي في البحث عن عالقة اخرى

Homo-society حيث ترى الفعاليات االجتماعية محصورة بين الرجh ل انفسهم و كذلك الحال مع
كذلك ال توجد حدود على زينة المرأة و ملبسها في الفعاليات االجتماعية بين النساء انفسهن .  النساء

من خالل هذه التفاعالت .  بها اكثر من زوجها نفسهو ربما تسمع المرأة مديح النسوة و اعجابهن 
العالقة . االجتماعية  تدخل المرأة في عالقة تتوفر فيها االبعاد اعاله و تتحول الى عالقة حميمة

الحميمة بدورها  تلمح دوماً صوب عالقة جنسية  و تصبح قاب قوسين او ادنى لعالقة عاطفية و 
  .لبي احتياجات المرأة الجنسيةجنسية  معاً مع غياب عالقة  اخرى ت

  
.  هناك فرضية اخرى ربما تشير الى ان التوجه الجنسي عند المرأة اكثر سيولة من الرجل

يتميز دماغ المرأة عن الرجل في ان االتصال بين الجزء االيمن و االيسر من المخ اكثر من 
اكثر بالتفكير الحدسي مما الجزء االيسر يعني بالتفكير العقالني بينما االيمن يعني .  2الرجل 

  :يفسر تفوق المرأة على الرجل  في 
  

  معالجة الذكريات  •
  المهارة االجتماعية •
 تعدد المهام •

  ).االزرق(و دماغ الرجل) األحمر(يوضح هذا المخطط الفرق بين دماغ المرأة
  

  
  

ر و المرأة تعني ببيتها و نفسها و عملها في نفس الوقت و مهارتها االجتماعية افضل بكثي
هذه العوامل جميعها قد تساعد على زيادة سيولة التوجه الجنسي عند .  تتفحص ذكرياتها بمهارة

المرأة و بحثها عن عالقة تلبي احتياجات مشروعة فشل رجل في تلبيتها و  لم يقع اختيارها 
  .عليه اصالً
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