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 .لعلهم يحصلون على لجوء في دولة اوروبية ومستهدفون بالقتل
المثلية هذه نضعها في الطب  هو ان الكثير من حاالت: وثالث االسباب 

ان " تحديدا وتعني) .. اضطراب الهوية الجنسية ( ح النفسي تحت مصطل
  يشعر انه ولّد في الجسم الخطأ" المثلي " الفرد 

انه انثى ولكنه مولود في جسم ذكر ، وهنا " نفسيا فالولد يشعر .
ومشاعره االنثوية وبين هويته  يحصل اضطراب بين هويته النفسية

ان ننبه  ما نريد البايولوجية وما مطلوب منه التصرف كرجل ، وهذا
 اجهزة الدولة المعنية والناس بشكل عام ، اال ان هؤالء المثليين من هذا

الصنف جاؤوا بتركيبة نفسية وبايولوجية خاطئة ، وانهم كالمرضى الذين 
وعليه فان اساليب التعامل مع هذا . مسؤولين عن مرضهم  ال يكونون

   . يجب ان تختلف" الصنف تحديدا

  د الديني واالخالقي ينفع مع الذينفاذا كان االرشا
" واقتصادية وشعور بالضياع ، فانه اليجدي نفعا السباب اسرية) تخنثوا  )

  .(الجنسية اضطراب الهوية(مع المصابين بــ 
وعلينا ان تكف ، شرطة واجهزة امنية ومتشددون ، عن استخدام العنف 

انما التعامل " .. تعقيدافهذا يزيد المشكلة .. هؤالء أو استهدافهم بالقتل  مع
وعالجي " للمخنثين " تربوي وديني واقتصادي : على مسارين  معهم يكون

  .للمثليين المصابين باضطراب الهوية الجنسية يخص االطباء النفسيين

  � ــــــ� �
	�ـــــ���� - 

" يعد تغير المزاج الخاصية :   وســـــاله رابــــاضط
ويشعر االشخاص  . ( شخصية الهوسيةال( الجوهرية في " التشخيصية 

 الذين يشكلون حاالت نموذجية في الهوس ان العالم مكان مدهش ، وانهم
اشخاص رائعون ، ويملكون حماسة ال حدود لها بخصوص ما يفعلون او 

وهذا الشعور غير المتحفظ المتسم بوهم العظمة . يفعلون  في التخطيط لما
وعندما يكونون . تهيج او سرعة االنفعالالعادة بال او الدال عليه يمتزج في

ينظرون الى االخرين على انهم  في اعلى حاالت الغبطة والزهو فأنهم
عدائيين تماماً ،  وهم قد يصبحون. بطيئون او متوانون، ومفسدون للمتعة 

   وبخاصة عندما يحاول احد ما التدخل بسلوكهم

هو المزاج قد تكون سرعة االنفعال او التهيج  وفي بعض الحاالت
والزهو سواء بشكل متقطع او  المسيطر على الهوسي، مع الشعور بالغبطة

و تمتلئ   من دونه ويميل الهوسيون الى الكالم بصوت عاٍل ، وسريع ،
احاديثهم بالتورية او التالعب بااللفاظ ، وبالتفاصيل غير المترابطة، 

بسرعة  وهم يمتلكون افكاراً تتطاير.التي ال تضحك غيرهم  والنكت
  احد االسباب الذي يفسر سرعة الكالم لديهم ،  وهذا. وتتسابق فيما بينها 

  �دــــــــ�ع ا��ـــــ���- 

 “� 1980العام  من   "على مدى ثالثين سنة ، وتحديدا: “ ��ـــــــــــ
بداية مسلسل الحروب الكارثية ، عاصرت ما حدث بالمجتمع العراقي من 

من الدراسات الميدانية سواء في ميدان جرائم  ، واجرينا العشرات ظواهر
وتوصلت الى .... البغاء ، المخدرات ، العنف ، أو المثلية  القتل البشعة ،
 :الحقيقة االتية

يمر المجتمع في ازمة حادة البد ان ينتج عن هذه االزمة ظاهرة  حين
 فيها الظواهر السلبية هم الشبابالفئات التي تظهر سلبية ، وان اكثر
الظاهرة السلبية التي تحدث في المجتمع لها عالقة  والالفت لالنتباه ان

شاعت في المجتمع " الحصار مثال ففي زمن. بطبيعة أو نوعية االزمة 
التقينا بالعصابات  وكنا. ظاهرة سرقة السيارات المصحوبة بقتل اصحابها 

  .التي القي القبض عليها وقمنا بتحليل شخصياتهم

العراقية االيرانية ازدادت حاالت البغاء ، واجرينا  وفي زمن الحرب
ثالثمائة بغي وسمسير القي القبض عليهن ،  دراسة ميدانية شملت اكثر من

  .البغاء لمعرفة اسباب ووسائل البغاء وتحليل لشخصية

) طنطا " ( وتظهر اآلن الى العلن حاالت اصطلح على تسميتها شعبيا
لتجميل وجوههم ) المكياج ( يستخدمون  الشباب المتميعين الذين وتعني.. 

والتشبه بالنساء في تصرفاتهم .. لتكبير الصدر  ، وزرق الهرمونات
، " ) الشاذين جنسيا( أو ) المثليين ) أو) المخنثين ( فيصفهم الناس بــ 

  .بجديدة على مجتمعنا وهي حاالت موجودة في كل المجتمعات وليست

  ةولهذه الحاالت ثالثة اسباب جوهري

تتعلق باساليب تنشئة خاطئة في الطفولة ،  اسباب اسرية: اولها 
المراهقة ، والشعور بالضياع  مصحوبة بانعدام التوجيه واالرشاد بمرحلة

  بمرحلة الشباب

الديمقراطية واشاعة الحرية ،  اسباب تتعلق بالتحوالت: وثانيها 
  . . نساناال وظهور منظمات المجتمع المدني التي تطالب باحترام حقوق

 هذه صار بين افرادها ما يشبه التنظيم) المثلية ( واعتقد ان حاالت 
الذي يهدف الى انتزاع االعتراف بحقوقهم كما هو الحال في عدد من 

دون اخذهم باعتبار ان المجتمع العراقي مجتمع  المجتمعات الغربية ،
  المجتمعات الغربية اسالمي له قيمه التي تختلف عن قيم

 (المثليين(اعتقد انه االرجح واالذكى ، هو ان هؤالء وسبب اخر
  يريدون ان يعلنوا عن انفسهم ليكشفوا للعالم الغربي كم هم مضطهدون 
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. ماذا اعمل؟ ساعدني ارجوك العالجه الني احبه جدا جدا وهو ايضا
انه يعاني من مرض الزور كما قرأته في كتابك االمراض  يحبني اعتقد

  .ا و عذرا لالطالةما هو عالجه شكر. النفسية واالضطرابات السلوكية
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تتحكم العادات والتقاليد السلبية بالظاهر   :ا���� /!اش ا�2و+�. و01�/.
. العالقة بين الزوجين في فراش الزوجية  من سلوكنا والخفي ايضا ومنه
تحجيم رغباتها الجنسية  المرأة عملت علىفثقافة العيب التي خصت بها 

ما  في فراش الزوجية، حيث الشرعية التي تحق لها، ولكنها بناء على
تعلمته تبقى حبيسة األفكار الرجعية، و أيضا بسبب وصايا أمها التي فعلت 

قبلها بكل التزام على مدار سنوات زوجها، وكأن الصمت  ذلك من
  الفراش دائما واالختناق هو من نصيب الزوجة في

 وعندما يختلي الزوج بزوجته على فراشها فانه قد يعاملها على أنها
وعاء متلقي، وذلك حسب الثقافة الذكورية التي تربى عليها وجعلت منه 

غير أبه بزوجته التي لها حقوق شرعية عليه، كثير من  ذكرا في الفراش،
ها الجنسية في بعدم إعطاء المرأة حقوق الذكور في مجتمعنا يؤمنون بشدة

المرأة إلى أن تموت  الفراش، ألنها ال تستحق ذلك في نظرهم ، فتبقى
  .حبيسة مفاهيم ذكورية ال تعترف بوجود النساء كبشر

تتجه المرأة للبوح بعدم وصولها مع زوجها إلى اإلشباع  وعندما
فإنها تتهم بأنها غير سوية وقد توجه لها تهم  الجنسي الالزم في الفراش،

الذي أراده لها الشرع والدين،  بشرفها، وذلك فقط ألنها طلبت حقهامخلة 
أقوى مما يأمربه  ولكن التقاليد والعادات تتحكم في سلوك كثيرين بشكل

  .الدين

خلقن لكي  وبالمقابل هناك النساء اللواتي يأخذن حياتهن كأنهن فقط
 يحصلن على فرصة الزواج، ومن ثم الجلوس في البيت وإنجاب األطفال

، "تزوجنا وخلصنا"أعمال البيت اليومية، ولسان حالهن يقول  وممارسة
القناعات تكون غير قادرة على إعطاء الحب  ولألسف فان من تؤمن بهذه

يستطيع االلتفات إلى أخرى  واإلشباع الجنسي لزوجها، العتقادها بأنه لن
  .بسبب كثرة المسؤوليات واألطفال

ويتصف المصاب .االفكار لديهم  فقلكي يتواصلوا بغير انقطاع مع تد
بساعتين او ثالث  فهو قد يكتفي. بالهوس بتناقص الحاجة الى النوم 

 ومع ذلك يمتلك من الطاقة ضعف ما يمتلكه. ساعات نوم في الليلة 
   االشخاص االخرون من حوله

فهو   .ومن صفاته أن ذهنه ينصرف بسهولة من موضوع الى آخر
، ويرى ) الوضع السياسي مثالً(ش موضوعاً معيناً عندما يفعل شيئاً او يناق

آخر ، كأن يكون حمامة ، فانه يترك الموضوع السياسي ويروح  شيئاً
   يحدثك عن الحمام وأنواعه

تقود   والمالحظ أن الشعور بالغبطة والزهو والصورة المتكلفة للذات،
ا بالهوس الى افعال متوهجة وتصرفات طائشة، ما كان يقوم به المصاب

من قبيل سياقته لسيارته برعونة، وتبذير امواله،  قبل استيالء الهوس عليه،
كما انه يصبح غير مكترث  .وتصرفات جنسية حمقاء ، وما الى ذلك

مطعم ،  بحاجات االخرين ، وال يهمه ان يصيح بأعلى صوته على عامل
او يطلب بالهاتف صديقاً له بعد منتصف الليل ، او يصرف ما ادخرته 

ويميل المصابون بالهوس الى ان ينظروا الى ذواتهم .أليام الشدة  ائلةالع
اناس مهمون، وممتلئون قوة، وقادرون على  بأعجاب متطرف، وبانهم

الواقع ال يمتلكون اية موهبة  تحقيق انجازات عظيمة، في ميادين هم في
موسيقية، أو روايات أو  وهكذا فانهم قد يبدأون بتأليف سيمفونيات. فيها

المسؤولين في  قصائد شعرية، او تصميم اسلحة نووية، او االتصال بكبار
 (مهندس(فقد راجعني شاب . الدولة لنصحهم في كيفية ادارة امور البالد 

في الثالثين من عمره يقول عن نفسه أنه متعدد المواهب ، منها انه يفهم 
ة الطائرات، ويفهم في الطب، ويريد إعطاء محاضرات في كلي في صنع

 -أضاف -من الف بيت وصفها من قرأها الطب وأنه نظم قصيدة شعرية
وأنه راجع !. ونزار قباني بأنها جمعت روعة عبقريين في الشعر ، المتنبي

  .!أحدهما مدير القوة الجوية، ووزير التعليم العالي، واستطاع أن يقنع

  �دــــــــــــ� ا��ـــــــــ����  -

حضرة الدكتور اسفة  السالم عليكم : ه9 زو+' �%�ب *���!ا&�6� ؟
 وعالج  ارجو ان تساعدني في ايجاد حل.....لالتصال بحضرتك مباشرة 

انه شاب في الثانية والثالثين من عمره وهو :  لمشكلة زوجي وهي
مدارس   بناء( مع شركة اميركية العمار العراق  مهندس عمل قبل سنتين

كان مهندسا شاطرا (شريفعمل  مراكز شرطة وما شابه وكله,مستشفيات,
  نفس منطقته كان يعمل مع مهندسين من,جدا ومثاليا و جادا في عمله 

ولكنهما غير مخلصين في عملهما وعدم اخالصهما يؤثر على عمله فبعد 
فوبخهم وبعدها   نصحهم ولم يستجيبوا اشتكاهم للمسؤول االميريكي ان

بين االهل   المشاكلمن هنا بدأت .تركوه النعلم طردهم من العمل او هم
ترك زوجي العمل وساءت  من جهة وبينهم من جهة اخرى على اثرها

باني  وسوف تقول الناس عني  حالته النفسية ويبكي ويقول انا ظلمتهم
 olan -5) (   بعدها ذهب الى طبيب نفسي واعطاه عالج  عميل و و و

,Tofril - 10تين خطبني حبات كل يوم ونوعا ما تحسنت حالته ولكن بعد سن
الزواج تحسن حاله اكثر طول فترة الخطوبة  بعد ان كان رافض فكرة

قبل شهرين تزوجنا وبعد اسبوع . ولمدة ثمانية اشهر تتخللها بعض الحاالت
كلمة تحدث  من الزواج كلما يخرج ويعود يفسر كل حركة او اشارة او

 لمهندسينامامه ويرجعها الى ان الناس ال يحترمونني وال يقدرونني الن ا
شهرا بي ولفقوا علي قصصاً وان الناس تحتقرني لعملي معهم المشكلة 

يده اليمنى ترتجف كلما فكر بهذا الموضوع اعطيه  االن تطورت واصبحت
يوماً او يومين ويعود وهكذا وفي مرة  يهدأ  ثم   وينام 5عالجه و فاليوم 

بعد بحث كمهندس   بالعمل وقبل يومين باشر.من المرات تشنج كل جسمه
اليعاملونني جيدا و  عن العمل لمدة عامين وبدأ بالتفسير ان المهندسين

    .اوبخه مرة اهدئه ومرة  انهار  هملوني وووووو وبدات يده ترتجف وانا
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اإلنساني والعاطفي في الفراش الذي قد يكفي المرأة أحيانا، ويجعلها 
الكاملة، ولكن الثقافة السائدة تقول أن اإلشباع الجنسي هو  تشعر بالراحة

  بعينه فقط، وهذا الخطأ المطلوب

ومشكلة أخرى هي أن األزواج حين يتقدمون بالعمر يقوم كالهما أو 
بهجر اآلخر، وذلك الن ثقافة العادات والتقاليد تأمر الزوجين  احدهما

منهم لم يتجاوز الخمسين بعد ، باالبتعاد عن  الكبار في السن ، وكثير
طفال، وأنهم بانجازهم إلنجاب األ بعضهما، وذلك بحجة أنهم تزوجوا فقط

  .والجنس في الفراش التوقف عن ممارسة الحب  المهمة، يجب  لهذه

 ان تحرير فراش الزوجية من ثقافة العيب ، وممارسة الحب بين
يزيد العالقة بينهما قوة   الزوجين بما يشبع حاجاتهما الجنسية والعاطفية

ضال عن أنه ف..ويشيع اجواء مريحة نفسيا في بيت األسرة  وانسجاما
  .تزدجم بها ملفات المحاكم سيقلل طلبات الطالق التي

األزواج سواء الرجل أو المرأة الذين يخجلون من  وهناك الكثير من
ينتظر كل واحد منها اآلخر، أن  طلب ما يستحقون في فراشهم، ولألسف

احدهما يخجل من  يقوم بإغداق المشاعر والحب والغرام التي لن تأتي ألن
 امتدت إلى فراش الزوجية ففرضت التحفظ من   ألن ثقافة العيب طلبها،

 .طلب وممارسة الحق الشرعي، ليبقى الصمت عنوانا لفراش بائس جدا
المرأة طلب حقوقها الشرعية في فراش زوجها، فإن بعض  وعندما تحاول

وقحة، أو أنها قد مارست الجنس مع رجل  األزواج يعتقدون أن هذه المرأة
أن تكون في غاية األدب  إن الرجل يريد من زوجته  والمفارقةفي السابق، 

فن   في ماهرة  والحشمة أمام الناس ، فيما يحتاجها نفسيا الى أن تكون
  .!الحب على فراش الزوجية

إشباع رغبات  وهناك األزواج الذين يتعقدون أنهم بارعون في
  الجانبزوجاتهم، وأنهم يحسنون األداء في الفراش، ولكنهم يتناسون 
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