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صفحة تصدر بالتعاون مع اجلمعية النفسية العراقية

HUMAN & SOCIETYاالنسان واجملتمع

كلـما قـرأت عن البـترول ازددت
ـــأنـنـــا مــتخـلفـــون يف ـــاً ب يقـيـن
فهـمنــا حقيقـة األمـور مبقـدار
نــصف قــــرن عــن أقــــرانــنــــا يف
الـغـــــــرب مــن ذوي الــتـفــكــيـــــــر
املتـوسـط، دع عنك الـشيـاطني
يف الـذكـاء، والـيكم الـدليل: يف
ـــول مــن العـــام 1943م )10( أيل
رفع )هـارولـد ايكـس( اخملـتص
بـشــؤون الـبتــرول تقــريــراً إلــى
الــرئـيــس األمــريكـي )روزفلـت(
جـاء فـيه: ))إن احلضـارة مـرت
بـأربعــة عصــور هي: احلجـري،
والــبـــــــرونـــــــزي، واحلـــــــديـــــــدي،
وأخيــرا الـبتــرول. وأن أمــريكــا
مـن دون الـبـتـــرول ال ميكـن أن
ـــــالــــشــكل الـــــذي هــي تـكـــــون ب

عليه((.
ويف األربـعــيــنــيـــــــــات أيــــضـــــــــاً،
وحتـديدا يف العـام 1945م، قال
)جــورج والــدن( رئـيــس شــركــة
بـتــرول أمــريكـيــة كـبــرى: ))إن
إدارة شــؤون الـبـتــرول تخــتلف
عــن إدارة شــــــؤون أيــــــة سـلعــــــة
أخـرى، من حـيث أن 90% منـها
سياسيـة و10% منها بترول!((.
وأضــــاف مــــا صـــــار بعــــد ذلـك
نبـوءة: ))إذا كـان األمــر يحـتم
علــى أمــريكــا أن تــديــر شــؤون
البتـرول يف العالم، فـإن عليها
أن تـفـعـل ذلـك حــتــــــى خــــــارج
حــدود سـيـــادتهـــا اإلقلـيـمـيــة،
ــــون الــــدولـي إن وخــــارج القــــان

تطلب األمر((.
وكـان البتـرول هـو الـذي أنطق
لـسان أمـريكـا لتقـول حلكـومة
التــاج البــريـطــاني قـبل نـصف
قـرن:)) كـش ملك(( فـأزاحتهـا
ــــى بـتــــرول مـن هـيـمـنــتهــــا عل
الـعــــــرب. ويف ذلـك قــــــال رجـل
القـرن العـشـريـن البــريطــاني)
)تــشــرشل((: ))إنـنـي مـضـطــر
إلــــــــى أن أصــــــــارحــك الـقــــــــول
)يخاطـب روزفلت( بأن سياسة
الـواليات املتـحدة بشـأن بترول
الــشــرق األوسـط تـبــدو لـنــا يف
مـجلــس الــوزراء الـبــريــطــانـي
محـاولـة ألن تـرثـوا تـركـة رجل

ال يزال على قيد احلياة!((.
وكــــانــت اخلــطــــوة احلــــاســمــــة
ألمـــريكــا أن قــامـت بـتــصفـيــة
ثـورة مـصّــدق يف العـام 1953م،
ـــريــطـــانـيـــا فـــأخـــذت شـمــس ب
بـالغروب وبـدأت شمس أمـريكا
بـالـطلــوع علــى بتـرول الـشـرق
األوســـــــط. وصــــــــــــــار الــقــــــــــــــرن
العــشــرون- كـمــا وصـفه بــوش
األب - قــرنــاً أمــريـكيــاً. وحـمّل
ابـنه )أمــانــة( أن يكــون القــرن
الــواحــد والعــشــرون أمــريكـيــاً
أيضـاً، وقد وفـى االبن وكفــّى ،
وسيحّمـل األمانـة ملن بـعده يف
ـــــريـــــد إلـــــى أن يـجف لعــبـــــة ب

البترول يف العالم.
ومـنــطق الــسـيــاســة يقــول، إن
الــدولــة األقـــوى يف العــالـم ال
تــضـمـن دميــومـــة تفــردهــا إال
بـضـمــان دميــومــة سـيـطــرتهــا
علــى الـبتــرول. ومــا دام حكــام
العــــرب بــني: الهــني وســــاهــني
ومـقـــــــــامـــــــــريـــن وطـــــــــائــــــشـــني
ــــاجلــنـــس وملء ومهــــووســني ب
الــبــــطـــــــون.. فـال بـــــــأس يف أن
تـعــيــــش الــــــدولــــــة األولــــــى يف
العــالـم علــى بـتــرولهـم نــصف
قـــرن آخـــر سـيــصل فـيـه سعـــر
البـرميل الـواحد مـئة دوالر يف

عشرته األولى!
كل ذلـك مــنـــطقــي مــن حــيــث
تفكيـر دولـة عـظمـى، بـرغم أن
ال أخـالق يف الــــــــســـيــــــــــاســــــــــة.
ومـنطقـي أيضـاً أن تقـولـوا لنـا
يا سـادة يا كـرام: إنكم أطحتم
ــــور و أقـــســــى ــــأعــتــــى دكــتــــات ب
طاغية. وأن على اإلنسانية أن
ـــــى تقـــــول لـكــم )شـكــــــراً(، وعل
العــــراقــيــني أن يـــــرفعــــوا لـكــم
قــبـعــــــاتـهــم.. أعــنــي)عـكـلـهــم-
جــــــمــع عــقــــــــــــــــــال(. كــل ذلـــك
مـنــطقـي، لـكــن أن تقـــولـــوا إن
عــمـلـكــم هــــــذا كــــــان مــن أجـل
الدميقـراطية، وأن تضحياتكم
كانـت لسـواد عيـون العـراقيني،
فهـــذا قـــول مـــا عـــاد يــصـــدقه

حتى السفهاء.
قـــولــــوا: نعـم جـئـنـــا مــن أجل
البتـرول، ضـربنـا مئـة عصفـور
بحجــر واحــد ومــا فلـت مـنهــا
واحـد، و)هنيئـاً لكم وبالعـافية

عليكم(.
قــــــــــولــــــــــوهــــــــــا وال تـخـجـلــــــــــوا،
فـالعـراقيـون صـاروا علـى يقني
بأنكم لـن تأخذوا مـن البترول
ــــور، ولــن مــــا أخــــذه الــــدكــتــــات
تهــدروه كمـا هـدره. خــذوا منه
حـتــى الـنــصف، فــالعــراقـيــون
مقـتـنعــون مـن ألف عــام بــأن)
)مــنـهــــــــوب الــنــــص مــــــــا هــــــــو

منهوب!((.
نكــرر، خــذوا مـن الـبـتــرول مــا
شـئـتـم أيهــا الــســادة. ولكـن أن
ــــى الــنــــاس تـكــــرروا القــــول عل
ــتــم ذلــك مــن أجـل أنــكــم فـعـل
الــــــــدميـقــــــــراطــيــــــــة، فــــــــإنـهــم
ســيــصــبـــــون الــنفـــط علــيهـــــا

ويحرقونها!
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حسب تقارير ملنظمات عربية ودولية

انتهاكات حقوق اإلنسان العراقي هنج ثابت لدى اجليش األمريكي 

ولتقصي ممـارسات العنف البدني
الــذي ميــارسـه اجليـش األمــريـكي
ضد العراقيني، زارت العراق خالل
العــامـني املــاضـيـني عـــدة بعـثــات لـ
)املنـظمـة الــدوليـة ملــراقبـة حقـوق
االنـــــســـــــان  –هــيـــــــومــن رايــتـــــس
ووتــــــش(، ولـ)مـــنــــظـــمــــــــة الـعـفــــــــو
الــــدولـيــــة( و(املـنــظـمــــة العــــربـيــــة
حلقـوق اإلنسان). وبنـاء على هذه
الـزيـارات، أصـدرت هــذه املنـظمـات
تقـــاريـــر مهـمـــة تغـنـي الـنقـــاشـــات
الـــــدائـــــرة بــــشـــــأن أوضــــــاع حقـــــوق
اإلنسان العراقي يف ظل االحتالل
ابتداء من آذار 2003م. وفيما يأتي
أيجــــاز مـكــثف بــــأهــم املالحــظــــات
واحلقـائق التي اتفقت علـيها هذه

التقارير:

األسلحة احملرمة دولياً
كـــــــان أول مـــــــا لـفــت نــــظـــــــر هـــــــذه
املــنـــظــمـــــــات اإلنـــــســـــــانــيـــــــة، ذلـك
االســتخــــــدام املفـــــرط ألنـــــواع مــن
األسلحة احملـرمة دوليـاً، والتي لم
يقـتــصـــر تـــأثـيـــرهـــا املـــدمــــر علـــى
العـــسكـــريـني وحـــدهـم إمنـــا امـتـــد
كـذلـك ليـصـيب أعـدادا كـبيــرة من
املـــــــــدنـــيـــني، ومـــنـهـــــــــا الـقـــــــــذائـف
العنقـوديـة التـي استخــدمت علـى
نطاق واسع من القـوات األميركية
والـبــريـطــانـيــة يف بــدايــة احلــرب،
بــــــاحــتـــــــوائهـــــــا علــــــى املــئــــــات مــن
القنـيبالت الـصغيـرة الـتي تـنتـشـر
عنـد انفجـارهـا علــى نطـاق واسع،
محـــدثـــة قـتاًل كـبـيــــرًا يف صفـــوف
املــــــــدنـــيـــني. وبـحــــــســـب الـقـــيــــــــادة
الـوسـطــى األميــركيـة فـإن قــواتهـا
اســتـخـــــــدمــت )10782( قـــــــذيـفـــــــة
عنقودية كانت حتتوي على )1.8(

مليون قنيبلة يف األقل.

العنف الذي يتعرض له
اإلنسان يف )العراق اجلديد(،
بات ظاهرة متعددة األسباب
واألشكال والغايات. فلدينا
اليوم العنف األمريكي،
وعنف الدولة، وعنف
التنظيمات السرية املسلحة
بكل أنواعها السياسية
والدينية، فضالً عن العنف
االجتماعي التقليدي بني أبناء
اجملتمع الواحد. ويتهم كل
طرف األطراف األخرى ببدء
هذا العنف، يف دورة مفرغة
من جترمي )اآلخر( بوصفه
مقترفاً أقصى حدود
)الذنب(، فما عاد ينفع معه
غير اإلفناء أو الكي يف أحسن
األحوال! أما وقود هذه
املمارسات وحطبها، فهو
املواطن املسالم الذي
يسعى بأقصى جهده لينأى
بنفسه عن دموية هذه
الصراعات التي ال يجد لها
معنى ال يف قاموسه احلياتي
اليومي، وال يف منظوماته
القيمية والفكرية.  

الـتـي ميـــارســـون فـيهـــا الـتعـــذيـب
خـالل التحـقيقــات إلسمــاع بقيـة
املعـتقـلني صـــراخ زمالئهـم. وغيــر
مـــــــســـمـــــــــوح ألي مـــن املـعـــتـقـلـــني
األمـنيـني بتـلقي زيـارات احملــامني
أو األقــــارب، وصالتهـم مقـطـــوعـــة
بـاخلارج نهـائيـاً. وال يتمكـن أفراد
األســـرة الـــواحـــدة املعــتقلـني معـــًا
مـن االطـالع علــــى أحــــوال ذويهـم
املعـتقلـني معهـم. ويتعــامل بـعض
احلـــــــــــــراس األمـــــــــــــريـــكـــــيـــــني مـع
املعــتـقلـــني بعــنـــصـــــريـــــة كــبــيـــــرة،
ويـتـمـنــون لهـم املــوت بــاعـتـبــارهـم
كــائنـات ال تـستـحق احليـاة. ويـتم
ـــــــــــــــــان إطــالق يف بــعــــــــــض األحـــــــي
املعتقلني مقـيدين ومعـصوبني يف
الــــــــطــــــــــــــريــق الــعــــــــــــــام ومـــــن دون
متـعلقــاتـهم الــشخــصيــة وبـثيــاب
الــسجـن ممـــا يعـــرضهـم خملـــاطـــر
جمــة. وال يتـسـلم املعـتقلــون عنـد
اإلفـراج عنهم مـنقوالتهم، خـاصة
الثمـينة منهـا مثل األموال وحلي
الـنــســـاء املـصــــادرة خالل الـــدهـم،
فضاًل عن ضيـاع األوراق الثبـوتية
اخلــــاصــــة بهـم وبــــذويهـم. ويـبـلغ
املتــرجمــون العــراقيــون املعتـقلني
قبل اإلفراج عنهم بضرورة توجيه
الـــــشـكـــــــر إلـــــــى قـــــــائـــــــد الــــــسجــن
األمــريكـي عن حـسـن املعــاملــة يف
االحـــتجـــــاز وعـــــدم الــــســـــؤال عــن
املتعلقـات الشخصيـة، وإال أعيدوا

لالحتجاز.

انعدام املساءلة
القانونية

يعد انعـدام املساءلة القـانونية من
املـظاهـر الرئـيسـة النتـهاك حـقوق
اإلنـــســـــان العــــراقـي، إذ إنـه ووفقــــًا
لـألمــــــــر الـــتـــنــــظـــيـــمـــي رقـــم )17(
لــسلـطــة الـتحـــالف املــؤقـتــة: ))ال
يـجوز للمـحاكم العـراقية مقـاضاة
جـنــــود الــتحــــالف((. هــــذا الـنــص
جـعـل كـل االدعـــــــــاءات املـــتـعـلـقـــــــــة
بـــــاإلفـــــراط يف اســتعــمــــــال القـــــوة
وأعمال القـتل اخلطأ والـقتل غير
املـشروع ومحـاسبة القـادة واجلنود
عن ذلك، أمــرًا غيـر خـاضع جلهـة
محـــــايـــــدة بـل تقـــــوم بـه اجلهـــــات
نفـسهـا املـتهمـة بـارتكـاب مثل هـذه
األعمال. وذلك كما يقول اخلبراء
القــــانــــونـيــــون ملـنــظـمـــــات حقــــوق
اإلنسـان خلق منـاخ مـن احلصـانـة
شـعــــــــر مـــن خـاللـه الــكـــثـــيــــــــر مـــن
اجلنـود األمـريكـان والبــريطـانـيني
أن مبقدورهم الـضغط على الزناد
من دون اخلضوع أليـة محاسبة أو

مراجعة.
كانت تلك صور ولقطات من األلم
العــــراقــي املفـتــــوح أبــــدًا لــــشهـيــــة
الـــــــدكــتـــــــاتـــــــوريـــــــات واالحــتـالالت
وجـمـــاعـــات العـصـــاب الــسـيـــاسـي.
ولعل الـــدم العـــراقـي بـــات وضـــوءًا
متيـسرًا لكل من يـريد أن يـختصر
الـطـــريق إلــى جـنـــانه، يف الــسـمــاء

وعلى األرض! 
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الــرضع، وال تـنتـهي  قـبل مـصــادرة
األمــــــوال واملـــنقــــــوالت الــثــمــيــنــــــة
اململوكة للعائلة، فضاًل عن جميع
أوراق الهــويــة وشهــادات اجلنــسيــة
كــــافــــة، ونـقل الــــرجــــال والــصـبـيــــة
املقبـوض عليهم يف عربـات مدرعة
إلـــــــى أحـــــــد مـــــــراكـــــــز االحــتـجـــــــاز

األمريكية. 

معاملة السجناء
واحملتجزين

يـجـــــــري احــتـجـــــــاز املـعــتـقـلــني يف
سجــــون أبـي غــــريـب، واملــطــــار، وأم
قـصــر والـنــاصــريــة، والــرضــوانـيــة
وغـيرهـا من أمـاكن االعتقـال التي
أحـدثتهــا سلطـة االحـتالل، وسط
ظـــروف بــــالغـــة الــصعـــوبـــة وغـيـــر
إنـســانيـة، إذ يـتم الـزج بـاملـقبـوض
علـيهـم يف خيـم مقــامــة يف العــراء
وســـط مــنـــــاخ شـــــديــــــد القــــســـــوة.
وتــوضع املعـتقالت مـن النـســاء يف
زنــازيـن مـتهـــالكــة وغـيــر نـظـيفــة،
ويحـــرم اجلمـيع الغــذاء عــدة أيــام
وبعــــدهــــا يقــــدم لهــم طعــــام غـيــــر
صـــــــــــــالــح لــالســـــتــهــالك اآلدمـــــي،
وتعــطــــى لهـم كـمـيــــات قلـيلـــة مـن
املياه ويقضـي املعتقلون حـاجاتهم
يف مــــــــــراحـــيـــــض بـالســـتـــيــكـــيــــــــــة
مكشوفة. وأشـار بعض احملتجزين
إلـى أن عـمليـات تعــذيب قـد جـرت
لـهم، مثل إلقائهم يف مـياه مثلجة
أو إجـبــــارهــم علــــى الـــسـبــــاحــــة يف
ســــاعــــات مـتــــأخــــرة مــن اللــيل، أو
الـسبـاب والضـرب املبـرح يف أمـاكن
حـســاســـة. كمــا يـبقــون معـصـــوبي
العــيــنــني بـــــاســتخـــــدام األكــيـــــاس
الـســود الكـبيــرة فــوق رؤوسـهم، وال
يـسـمح لهـم بقـضــاء حـــاجتـهم إال
حتـــت ســـمـع وبـــــصـــــــــر احلـــــــــراس.
وحتــتجــــز الـنـــســــاء والفـتـيــــات –
ومـــن بـــيـــنـهـــن قــــــــاصــــــــرات  –يف
سجـــون ال تخــضع إلدارة وإشــراف
شـــرطـــة نــســـائـيــــة. وتفـيــــد بعــض
الــــــروايـــــــات أنه مت عـــــــرض بعـــض
الـفتيـات عـرايـا أمـام ذويهن كجـزء
من عـمليـة اإلذالل املــاس بكبـريـاء
اجلــــانـبـني. وقــــداسـتــمعــت بعــض
هـــذه البـعثــات إلــى شهــادات حــول
تعـــرض بعـض الـنــســـاء املعــتقالت

العتداءات جنسية متنوعة.
وتعـانـى الـسجـون الـكبيـرة وأهمهـا
سجـن أبـــو غـــريـب - أكـبـــر سجـــون
العراق - اكتظـاظا ضخما يف عدد
الـــــسـجــنـــــــاء، وبــــصـفـــــــة خـــــــاصـــــــة
املـعـــتـقـلـــني )األمـــنـــيـــني( الــــــــذيـــن
يـــشـغلـــــون ثالثــــة أربــــاع الــــسجـن.
وتغـيـب بــشـكل شـبه تــام الــرعــايــة
الصحـية الالزمة، ويـؤدي التكدس
ونقـص احـتيـاجــات النـظـافـة إلـى
انتـشـار األمـراض ويهـدد بــانتـشـار
األوبـئــة. ويـتـم تــشغـيل مــوسـيقــى
صاخبة عالية الصوت ملنع الراحة
والـنـــــوم ملـــــدد طـــــويلـــــة. ويــتعـمـــــد
حـــراس الــسجـــون األمـــريكـيـني يف
بعـض األحيــان فتح أبـواب الغـرف

ـ انتهاك احلق يف احلرية
واألمان الشخصي

يعــــــد احلق يف احلـــــريـــــة واألمـــــان
الــــشخــصـي أوسـع احلقـــــوق الـتـي
تنتهكها قـوات االحتالل األمريكي
بـــصفــــة خــــاصــــة وبـــشـكل يــــومـي.
وطـبقــًا للـشهــادات العـديـدة، الـتي
تلقـتهــا بـعثـــات املنــظمــات، تـشـمل
ممـارسـات القـوات األمـريكيـة قـدرًا
كـــبـــيـــــــــرًا مـــن اإلهـــــــــانـــــــــة واإلذالل
والـعنـصــريــة. ويعــانــى العـــراقيــون
بصفة خاصة عمليات الدهم التي
تتـسم بقـدر كـبيــر من العـشـوائيـة،
إذ تضم عادة عـدة منازل متجاورة،
وتـشـمل تــرويـع النـســاء واألطفــال
والـشيوخ، وتـتم بناء علـى االشتباه
أو الـــوشـــايـــة عـن أفـــراد يعـتقـــد أن
لهم عالقـة بــاجلمـاعـات املـسلحـة،
وتـبــــدأ غــــالـبــــًا بــــاقــتحــــام إحــــدى
الــدبــابــات األمــريـكيــة بـــاب البـيت
اخلـارجـي، متــرافقــًا معهــا عمـليـة
إنـــــــزال جــنـــــــود مــن الــــطـــــــائـــــــرات
املـــــروحــيـــــة فـــــوق أســـطح املــنـــــازل،
تـتــبعهـــا عـملـيــــة تفجـيـــر األبـــواب
مبـواد ناسفة تسـتعمل معها قنابل
صـوتيـة. ثم تبـدأ عمليـات تفتـيش
عـنـيفــة ألرجــاء املـنــزل تــؤدى إلــى
تـــدميــر قــدر كـبيــر مـن احملتــويــات
واملــنـقـــــــوالت، تــتـــــــرافـق مـع جــمـع
النـسـاء واألطفـال كـافـة يف إحـدى
الغــــرف، مـع إلقــــاء القـبــض علــــى
الـــــرجـــــال والــصــبــيــــــة القـــــاطــنــني
بــــاملـنـــــزل. وتقـيـيــــد أيـــــديهـم إلــــى
اخلـلف بـــــالقـيــــود الــبالسـتـيـكـيــــة
املــسـنـنــــة ووضع األكـيـــاس الــســـود
علــــــى رؤوسهــم وإجــبـــــارهـــم علـــــى
الـتـمـــدد علـــى األرض يف الـطـــريق
العـــام أمـــام املـنـــزل ريـثـمـــا تـنـتهـي
عـملـيـــة الـتفـتـيــش، والـتـي تــشـمل
الــتـفــتــيـــــش الـــــــدقــيـق لـلــنـــــســـــــاء
واألطفــــال مبــــا يف ذلـك األطفــــال

انتهاك احلق يف احلياة
مارست القـوات األمريكيـة انتهاك
حق احلـيـــاة علـــى نـطـــاق واسع يف
العــراق، مـتـمـثلــة بــأعـمـــال القـتل
العمـد، والقتل النـاجت عن تعـذيب
احملـتجــزين املــشتـبه يف بعـالقتـهم
بــــاملقـــاومـــة أو إســــاءة معــــاملـتهـم،
وكذلـك القتل اخلطأ خـاصة على
حــــــواجــــــز الـــطــــــرق لــــــدى عــبــــــور
الـسيارات التي يتم إطالق النيران
علـيهــا عــشــوائـيــًا مــا يــؤدي ملقـتل
جـميع ركـابهـا يف العـادة. كمـا أفـاد
نــاشـطــون حقــوقيــون وسيــاسيــون
بقــيـــــام جــنـــــود االحــتالل بـــــإثـــــارة
الفـــــزع لــياًل بــني الــــسـكــــــان خالل
دوريــــــاتهـــم اللـــيلــيـــــة يف املــنــــــاطق
الـسكنـية الهـادئة، مـن خالل طرق
األبـــواب والـنـــوافـــذ، وإطالق الـنـــار
العــشـــوائـي علـــى املـــارة يف الــظالم
بهدف إجبار املواطنني على التزام

مساكنهم ليالً. 

إهانة املواطنني
متـــثل قـــضــيـــــة أســـــالــيـــب تعــــــامل
اجلـنـــدي األمـيـــركــي مع املـــواطـن
العــراقـي التـي متيــزت مبــا اسمـته
منـظمــة )هيــومـن رايتـس ووتـش(
مبــنـهج )رامــبـــــو( الــــــذي يعــتــمـــــد
الغـطرسـة والتعـالي، أحـد مظـاهر
انتهـاكات حقوق اإلنسان العراقي.
ومـن األمثلـة الـتي استـشهـدت بهـا
هــــــذه املــنـــظــمـــــــات وضع اجلــنــــــود
األمـــــريـكـــــان أرجـلهــم فـــــوق رؤوس
العـــــراقــيــني الـــــذيــن يــــــوقفــــــونهــم
للــمــــســـــاءلـــــة قــبـــيل اعـــتقــــــالهــم،
وكــــــــذلــك تـفـــتـــيــــــش اجملـــنــــــــديـــن
األمــــريـكــــان الــــذكــــور املــــواطـنــــات
العــــــراقــيــــــات وملــــس أجــــســـــــامهــن
بطـريقـة مـهينـة لكـرامــة ومشـاعـر
اإلنــــســـــان العـــــراقــي ذكـــــرا كـــــان ام

أنثى.

نــشـــرت إحـــدى الــصحف خـبـــراً غـــريـبـــاً مـضـمـــونه أن
زوجني يف بـريطانيا أجريت لهما عمليتان جراحيتان
للـتحـــويل إلــى اجلـنــس اآلخــر، فـتحــول الـــرجل إلــى
أنثــى، والــزوجــة إلــى ذكــر. وقــد مت إعــادة الــزواج مــرة
أخــرى بـصـــورة معكــوســة لـيكــون الــزوج هــو الــزوجــة،
وبـالعكـس. كمـا أوردت الـصحف خبـراً يقـول أن هـيئـة
التـأمني الـصحي يف بـريطـانيـا  NHSقـبلت إجـراء
عمـليــات الـتحـــويل علـــى نفقــة الــدولــة للــراغـبني يف
الـتحــول من ذكــور إلــى إنــاث أو العكـس حلل مــشكلــة
هذه احلـاالت. وقبل أن تـزيد دهـشتنـا من هـذا الكالم

سندخل مباشرة يف املوضوع.
اضطراب الهوية .. كيف وملاذا؟

)الهــويــة اجلـنــسـيــة(  Gender Identityهـي
تعـرف الـواحــد منــا علــى نفـسه، إمـا ذكـر وإمــا أنثـى.
ويحــــدث ذلك مــبكـــراً يف مـــرحلـــة الــطفـــولـــة بـصـــورة
تلقـائيـة، إذ تتـشكل الـشخـصيـة والعالقـات والـسلـوك
تــبعـــــاً ملعــــرفـــــة كل مـنــــا لــنفــــسه، وشـكـله اخلــــارجـي،
وأعضـائه اجلنـسيـة. أما احلـالة املـرضيـة التـي يطلق
عليها يف الطب النفسي )اضطـراب الهوية اجلنسية(
فــإنهــا تعـني وجـــود اختـالف بني الـتكـــوين اجلـســدي
التشريحي والفيزيولوجي وبني تعرف الشخص على
نفـسه. فبـدالً من أن يقـوم الـذكـر بـدور وسلــوك يتفق
مع تكــويـنه، جنــد لــديه شعـــوراً دائمــاً بعـــدم االرتيــاح
وعـــدم القـبـــول لـــدوره وشـكله اخلـــارجـي )الـــذكـــوري(
الــذي يـــراه النــاس، فـيعــدّ نفــسه أحــد أفـــراد اجلنـس
األخـر رغـم أن اجلمـيع يـتعـرفــون علـيه بــوصفه أحـد
الذكور، بـشهادة كل الدالئل. ويحدث العـكس بالنسبة

لألنثى.
ونـسبـة األشخـاص من الـذكـور الـذيـن يتعـرفـون علـى
أنفـسهم  بــوصفهم إنـاثـاً، ويـسعـون إلــى التحـول إلـى
اجلنـس األخــر هي )1( يف كـل )30( ألف، بيـنمـا تقـدر
نـــسـبــــة اإلنــــاث مــن الفـتـيــــات اللــــواتـي لــــديهـن هــــذا
االضـــطـــــراب الــــــذي يعـــــرف بـ)الـــتحـــــول اجلــنــــســي(
 Transsexualismبـنـــسـبــــة )1( يف كل )100(
ألف. وهـــذا تقـــديـــر تقـــريـبـي يـتـم مـن واقع إحـصـــاء
حــــاالت الــــذكــــور واإلنــــاث الــــذيــن يقــــومـــــون بعــــرض
أنفـسـهم علــى أطبـاء بغـرض إجـراء جـراحـة تعـرف بـ
Reassignment)إعـــــــادة حتـــــــديـــــــد اجلــنـــــس(
Surgery Sex، وتعـني حتــويل الــذكــر جــراحيــاً

اضطـراب الهوية بل نتيجـة خلل وتداخل يف الصفات
اجلنــسيـة مـثل اضـطــراب الكـرومـوسـومـات، أو وجـود
أعـضـــاء مخـتلـطــة نـتـيجــة عـيـــوب خلقـيــة، أو تــشـبه
بــــاجلـنـــس اآلخــــر دون رغـبــــة يف الــتحــــول، وكل هــــذه
احلاالت ميكـن عالجها بأسـاليب مختلفـة. كما يجب
أن نــذكــر هـنــا أن مــســألــة اجلــراحــة إلعــادة حتــديــد
اجلنـس هي مـوضـوع جـاد يجـب دراسته قـبل اللجـوء
إلـيه، ألن الـنـتـيجــة يف الـنهــايــة لـيــسـت ســوى حــالــة

مشوهة لرجل أو امرأة غير مكتملة.
وهنـاك الكـثيـر مـن الصعـوبــات النفـسيــة واألخالقيـة
والـديـنيـة والـطـبيـة الـتي تــواجه عـمليــة عالج هـؤالء
املـرضى، مـنها صعـوبة حتقـيق ما يـريدونه مـن حتول
إلـى اجلنـس اآلخـر، وعـدم قبـول اآلخـرين ملـا يحـدث،
مما يعرضهـم ملعاناة هـائلة تؤثـر يف حياتهـم وحتولها
إلى جحيم ال يحتمل، دون أن يتعاطف معهم أحد أو

يتفهم مشكلتهم حتى أقرب الناس إليهم.   
ويــتــم الـعـالج عــن طـــــــريـق تـخـفــيـف حـــــــالـــــــة الـقـلـق
واالكتئـاب التي يعـانيهـا املريـض باسـتخدام الـوسائل
الــنفـــســيـــــة يف العـالج. ويجــب أن يــتـجه الـعالج إلـــــى
األســـرة أيــضـــاً، ألن األب واألم واألخـــوة يـتـــأثـــرون يف
العـادة بهذه احلالـة الغريبـة التي متثل وصمـة خطرة
لــــديهـم. أمـــا اجلـــراحـــة الـتـي يــطلـق علــيهـــا )إعـــادة
حتـديـد اجلـنس( فــإن بعض احلــاالت حتقق التـوافق
مع الـــوضع اجلــديـــد للحــالـــة بعــد الـتحــول بـنــسـبــة
)70(% مـن الـــذيـن يـتحـــولـــون مـن ذكـــور إلـــى إنـــاث، و
)80(% مـن الــــذيـن يــتحــــولــــون مـن إنــــاث إلــــى ذكــــور.
ويـكتفي بعـضهم بتـناول الـهرمـونات لـتحقيق الـشكل
اخلـــارجـي الـــذي يـــرغـبـــون فـيه. ومـن القـــواعـــد الـتـي
تــطـبـق يف بعــض الــبلــــدان الـتـي جتــــرى فــيهــــا هــــذه
اجلـراحـة، أن يقـوم املــريض بـارتـداء مالبـس اجلنـس
اآلخر والقيام بدوره مدة عام كامل قبل أن يتم إجراء
اجلـراحـة الـتي ال ميـكن تـصـحيـح نتــائجهـا. وجـديـر
بــالــذكــر أن نــسـبــة )2(% مـن هــؤالء الــذيـن يقــومــون
بإجـراء اجلراحـة ويتـحولـون إلى اجلـنس اجلـديد ال
ميكـنهـم الـتـــوافق ويـصـــابـــون بـــاإلحـبـــاط واالكـتـئـــاب

فيقدمون على االنتحار.
ويف النهايـة، ينبغي تـأكيد ضـرورة االهتمام بـاحلاالت
اخلاصة بهذا املـوضوع النفسي اجلـاد يف مجتمعاتنا،
والعـنــايـــة بجــوانـبه الـطـبـيـــة واألخالقـيــة والـبــدنـيــة
والنفــسيـة، ألن تـركهــا بغيـر ضــوابط ميـكن أن يـؤدي

إلى مضاعفات وخيمة.

إلــى أنـثــى عـن طـــريق إزالـــة كل األعـضــاء اجلـنــسـيــة
الــذكــريــة مـنه، أو حتـــويل األنـثــى إلــى ذكــر جــراحـيــاً
بـإجـراء بعـض اخلطـوات الـتجمـيليـة لتعـديل شكلهـا

ليشبه الذكور. 

عوامل نفسية وراء التحويل
اجملـمـــوعـــة األولـــى مـن العـــوامـل الكـــامـنـــة وراء هـــذه
احلاالت الغريبة التي نرى فـيها شاباً مكتمل الذكورة
يـرغـب بشـدة ويـسعـى للتحـول إلـى اجلـنس اآلخـر، أو
فتاة تريد أن تكون رجالً، هي عوامل بيولوجية تتعلق
بالهـرمونـات الذكـرية واألنثـوية. مثـال ذلك هو تـأثير
هــــــــــــرمــــــــــــون الــــــــــــذكــــــــــــورة  )تـــــــــســــتــــــــــــوســــتــــيــــــــــــرون(
 Testosteroneعلـى اجلهـاز العـصبي وخـالياه،
وتأثـير زيـادة مسـتويـات هرمـونات األنـوثة يف الـذكور.
أما األسباب النفسيـة، فمنها أن بعض األطفال تكون
ظروف تنشئتـهم دافعاً لتعرفهم علـى أنفسهم بصورة
غـيـــر واضحـــة. فـــالــطفل الـــذكـــر الـــذي يـتـم تـــدلــيله
بــواسطـة األم، وتـشجـيعه علـى اللعـب بطـريقـة تـشبه
الـبنـات، بــاستخـدام العـرائـس والـدمــى يكـون عـرضـة
لهـذا االضطـراب. كمـا أن غيـاب األب يف هـذه املـرحلـة
قـد يكون مـن العوامل النفـسية وراء اضطـراب الهوية
اجلنـسيـة. وقــد تبـدأ عالمـات احلـالــة منـذ الـطفـولـة
حـــني يقــــــوم األوالد بــــــاالهــتــمــــــام مبالبــــس الــبــنــــــات
وتقـليدهـن يف اللعب، أو حني تقـوم البنـات مبصـاحبة
الـذكـور من األطفـال واللعـب مثلهـم وتقليـدهم. وقـد
تـكون الـبدايـة كثـرة ارتداء مالبـس اجلنس اآلخـر، ثم

تتطور الفكرة املرضية إلى رغبة يف التحول.
ومـسـألــة التحـول إلـى اجلنـس اآلخـر مـوضـوع معقـد
يخــتلف متـــامـــاً عـن الــشـــذوذ اجلـنــسـي أو اجلـنــسـيـــة
املثلية، ويـختلف عما يعـرف بـ)اجلنس الثـالث( الذي
يـتم فـيه التـشبه بــاجلنـس اآلخـر دون وجــود رغبـة يف
التحـول. ففي حالة الـتحول اجلنسي يـكون التمسك
بفكـرة التحول مـن ذكر إلى أنـثى أو من أنثـى إلى ذكر
يقني ال يـتغيــر مهمـا كــانت الـضغـوط اخلــارجيــة من
األهل الـــذيـن عـــادة مـــا يــصــــدمهـم هـــذا األمـــر حـني
يــشعــرون بــانهــا مـســألــة جــادة ولـيـسـت مجـــرد فكــرة

بسيطة ميكن التخلي عنها باحلوار أو اإلقناع.
املشكلة والعالج

إن هــذه احلــاالت يجـب تقــوميهـــا جيــداً والـبحـث عن
أسـبــاب أخـــرى لهـــا. فقـــد يكــون سـبـب احلــالــة لـيــس

سـيكــولــوجـيــة الـتحــول إىل اجلـنــس اآلخــر!
سناء محمد حيدرة -جامعة أسيوط


