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جمعية عالمية لتقديم الدعم ) بي إف إل أي جي.) (ل.س.أ.أ.ج(تعتبر منظمة آباء وأصدقاء السحاقيات واللوطيين 
. عقب مسيرة ستون ويل لحقوق اإلنسان1979نشأت في الواليات المتحدة في عام والتي الطوعي   

 
.ول الجنسية ألحبائهم تكافح من أجل تفهم الميهو دعم األسر التي. ل.س.أ.أ.جل والدور الرئيسي   

 
ونأمل أن تساعد المعلومات الواردة هنا اآلباء واألمهات على إدراك المعضلة التي يعاني منها أبنائهم وبناتهم 

فالعواطف والمخاوف التي تراودنا عمومًا آآباء وأمهات ذات طبيعة شمولية إال .  بسبب إختالف ميولهم الجنسية
.ة عند البعض منا بسبب البيئة اإلجتماعية التي نعيش فيهاأن هذه المشاعر قد تصبح أآثر شد  

 
وهذه .  قيم إجتماعية وأخالقية ومعتقدات مختلفة خاصة بكل أسرة حقيقة أن لدى األسر .ل.س.أ.أ.جوتدرك 

 في بريزبن هي دليل فقط مصمم لطمأنة األسر على أنها ليست لوحدها في .ل.س.أ.أ.جالخالصة عن إمكانات 
.هذه المشاعر والعواطف عندما يبلغهم أحد أفرادهم بأمر هام آهذا في حياتهمإمتالك مثل   

 
وهذا هو الوقت الذي فيه قد يشعر اآلباء واألمهات بعزلة معتقدين بعدم وجود من يتحدثون إليه بشأن موضوع 

ك إحصائية تظهر أنه وهنا.  اآلباء واألمهات شعور بالوحدة في معاناتهم من هذه المشكلة وآثيرًا ما ينتاب.  آهذا
بغض النظر عن العرق أو الدين أو الثقافة توجد هناك واحدة من آل خمس أسر فيها سحاقية أو لوطي سواء آانت 

.األسرة تعلم بذلك أم ال  
 
 

 عندما يفصح أبناء وبنات بمثليتهم الجنسية أمام أسرهم
 

 مشاعر مختلفة حال اآلباء واألمهات من ينتاب العديد عند إفصاح أبناء وبنات عن مثليتهم الجنسية ألسرهم
:، وهذه المشاعر قد تتمثل بالتاليذلكمعرفتهم ب  

 
وقد.  تصديق ما سمعوه مع أملهم أن يكون ذلك اليتجاوز آونه حلمًا مزعجًا حيث اليستطيعون :صدمة نفسية•    
         . يسيل الكثيرمن الدموع هنا  
 

.اآلباء واألمهاتند البعض من  وهذه قد تؤدي إلى آآبة ع:خيبة أمل•    
 

. حيث يتسائلون فيما إذا آان ذلك عقابًا لهم لقاء ذنب سابق:لوم الذات•    
 

". جيدين؟آباء وأمهاتآيف يجرأون على فعل ذلك لنا في الوقت الذي آنا فيه " حيث يسألون أنفسهم :غضب•    
 

  جنسي معين قد يكون غير طبيعي لشخص حيث ال يفهمون حقيقة أن ماهو طبيعي لشخص ذي ميل:إشمئزاز•  
. آخر    
 

.ؤدي إلى الندم فيما بعدت  إستعمال تعابير سيئة تجاه ولدهم أو إبنتهم قد :إرتباك•    
 

. سيئين وأنه آان يتوجب عليهم السعي إليقاف حصول ذلكآباء وأمهات إعتقادهم بكونهم :شعور بالذنب•    
 

. سيئينآباء وأمهاتبكونهم و أقرباء آخرين لخوفهم من إتهامهم   وذلك من إبالغ أصدقاء أ:خجل وقلق•    
 

  الواحد على اآلخر أحيانًا لكونهم بالغي الليونة وإلنعدام اآلباء واألمهاتيعتب  :آلخرعلى اعتاب الواحد •  
وفي أحيان ما .  الضبط في تعاملهم مع أطفالهم، أو أن اآلباء يالمون على غيابهم أو على صرامتهم المبالغ فيها     
. أنفسهم على عدم إآتشافهم لمثلية أطفالهم ومنعها من الحصولاآلباء واألمهاتيلوم      

 
"لماذا طفلي بالذات؟" يبحثون عن األسباب الكامنة في مثلية أطفالهم الجنسية متسائلين اآلباء واألمهاتومعظم   
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 أم ال حيث ليس بإمكاننا منع أوالدنا من أن يصبحوا سيئين آباء وأمهات سواء آنا ولكن ذلك في الواقع ليس مهمًا

.  الشخصرادةلوطيين أو بناتنا سحاقيات، والهم بأنفسهم قادرون على منع ذلك، فذلك اليخضع إل  
 

.  نة لتفسير سبب والدتنا آأشخاص ذوي مغايرة جنسيةويظهر البحث العلمي أنه التوجد هناك نظرية مَبرَه
طفالنا لم يختاروا مثليتهم الجنسية بأنفسهم، ولذلك تصبح حياة البعض دراك حقيقة أن أإ نحتاج إلى آباء وأمهاتوآ

  ويقولون آذلك بأنه نوع طبيعي ،ذلك ليس بمرض عقلي مثلما آان يعتقد به سابقًا ويقول العلماء بأن.  منهم قاسية
.ونه ميل جنسي معظمنا اليدرآهفهو ال يتجاوز آ.  من الميول الجنسية مثلما هو الحال مع المغايرة الجنسية  

 
 ئهمآبا  ذلك قد يؤدي إلى شعورسرهم بذلك فإنأل همعض من اللوطيين والسحاقيات يعلمون بأنه حال إخباربوال

 وذلك ،ولسوء الحظ آخرون غيرهم يخشون الضرب والطرد ونتائج أسوأ في أحيان أخرى.  بخيبة أملهم وأمهات
رغب بإختيار نمط حياة آهذا أو يقدم على مثل هذه المجازفة؟  ويكون من فمن ي.   بعرقهم أو دينهمباإلرتباط

الصعب على العديد من أبنائنا وبناتنا التظاهر بالشكل الذي نرغبه نحن والمقصود هنا أن يكونوا ذوي مغايرة 
. رغم معرفتهم بأنهم يجازفون بذلك آثيرًان يكونوا صادقين معنا في نفس الوقتأجنسية و  

 
فهذا هو .  ب على العديد من اآلباء واألمهات إدراك ما يحصل ألطفالهم وبذلك يمرون بفترة من الحزنومن الصع

الواقع ألن العديد من اآلباء واألمهات يشعرون وآأن الطفل الذي آانوا يعرفونه قد مات واآلن ينظرون إليه 
.آغريب واقف أمامهم  

 
الذي عّلقوه على أطفالهم حسب ماتتطلبه الطريقة التقليدية  آذلك على فقدانهم لألمل اآلباء واألمهاتويحزن 

.للزواج وإنجاب األطفال التي إعتدنا عليها، وهذا من شأنه أن يكون بالغ الصعوبة لكل شخص  
 

ال زالوا نفس األشخاص وإنهم فهم .  فنحن في الواقع بحاجة إلى إلى فهم حقيقة أن أوالدنا أو بناتنا لم يتغيروا فعليًا
.حقيقة صادقون مع أنفسهم بشأن أمر ال ندرآهفي ال  

 
حديث العهد في العديد من البلدان، وهو األمر الوحيد  التمييز ضد السحاقيات واللوطيين آأقلية إجتماعية يعتبر

فنتعاطف مع أطفالنا عند تعرضهم لتمييز ديني أو عرقي من قبل .   مع أطفالهماآلباء واألمهاتالذي ال يتشارك به 
ولكن التمييز على أساس الميل .  ألننا نعاني من نفس التمييز بسبب إنتمائنا معهم إلى نفس العرق والدينآخرين 

الجنسي يضع الطفل في عزلة وآثيرًا ما ال يحصل التمييز من قبل المجتمع فحسب بل ومن قبل األسرة آذلك وفي 
فأطفالنا بحاجة إلى دعمنا لهم ، وعلى حبنا   .بعض األحيان قد يؤدي إلى عواقب مأساوية على األبناء والبنات

. ألطفالنا أن اليقيَّد بشروطآباء وأمهاتآ  
 

فنحن نحتاج أن ندرك حقيقة أن أبنائنا وبناتنا اليريدون أن يكونوا مثليين في ميولهم الجنسية، وهم على األقل 
.  فضهم من قبل آبائهم وأمهاتهميعلمون بخيبة األمل التي سّببوها آلبائهم وأمهاتهم، وأن أسوأ مايحصل هو ر

.  فعمومًا يمر الشباب بصراع داخلي بسبب ميولهم الجنسية قبل إبالغ أسرهم بذلك  
 

ويستدعي األمر أحياناً .  حقيقة أن الثقافة اإلجتماعية وسمعة األسرة قد أصبحا في خطروالعديد من الشباب يدرك 
 وخاصة خالل الفترة األولى التي تعقب وللمحافظة على سالمتهم إمتالآكم لرباطة جأش للدفاع عن إبنكم أو إبنتكم

.اإلفصاح عن هذا الواقع  
 

تحار بسبب  الصعوبة التي يعانوها في المحافظة على نوالعديد من الشباب يعاني من آآبة وينتابهم التفكير باإل
ن منهم يكون السبب آامن في وبالنسبة آلخري.  سرية مثليتهم الجنسية أو بسبب خوفهم من عاقبة إخبار أسرهم 

.رفضهم من قبل أسرهم أو بسبب إشمئزازهم من نفسهم لكونهم مثليين جنسيين  
 

 قد النرغب بأن يكون أبنائنا وبناتنا مثليين، وعلينا آذلك أن نفهم بأنهم اليرغبون بذلك بمحض آباء وأمهاتوآ
خالقية وال يصبحوا منحرفين وال يفقدوا قيمهم ا قد فقدوا مقاييسهم األوفعند إفصاحهم عن ذلك اليكون. إرادتهم
.فهم ليسوا أناسًا نخشاهم أو نتجنبهم، بل يتوجب علينا عدم الحط من قدرهم أو اإلستهزاء بهم.  األسرية  

 
 لو تمكن أطفالهم من آبح مثليتهم جنسيتهم، وغالبًا ما يحصل ذلك بهدف اآلباء واألمهاتويرغب البعض من 
فإذا حاول فهل هذا صحيح؟ .  ه أمام األقرباء والجيران أو تمشيًا مع األعراف الدينية لألفرادالحفاظ على ماء الوج  
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 وضع أنفسهم في نفس موقف أطفالهم وفكروا بكبح ميولهم الجنسية الطبيعية والعيش آمثليين اآلباء واألمهات

.وسوف يظهر وآأنه مثيرًا لإلشمئزازجنسيين فهل يمكنهم اإلستمرار ذلك؟ أنا ال أعتقد بذلك ألنه ليس طبيعيًا   
 

قد طبيعية أآثر سهولة قوًال مما هو عليه فعًال، و شخص، وإن آبح غريزة كلإن المغايرة الجنسية ليست طبيعية ل
.  تأثير هذا الكبح مدمرًا على المدى البعيديكون  

 
 سنة 50ر مما آان عليه الحال العديد من الناس يعتقد بوجود عدد أآبر من المثليين الجنسين في الوقت الحاض

ففي الوقت الحاضر فقط بدأ .  منذ بداية التاريخ ةفالمثلية الجنسية آانت موجود.  ولكن ذلك ال يبدو صحيحًا،مضت
الناس بأنفسهم اإلعتراف بكونهم لوطيين أو سحاقيات وذلك بسبب التثقيف وزيادة عدد الناس الصادقين مع 

. أنفسهم  
 

ين العديد من الناس حيث يحملون أفكار سلفية تجاه السحاقيات واللوطيين، وعندما يعترف ظاهرة شائعة بوهناك 
هم اتأحد أحبائهم بمثليته الجنسية يتم الحكم عليه على أساس تلك األفكار، ألن ذلك يشكل تحديًا لقيمهم ومعتقد

إلى فترة ما لحين تقبلهم لواقع والبعض من األسر يحتاج .  البالية، حتى أن البعض منهم يعتبرها مجابهة آبيرة
.قريبهم المثلي جنسيًا  

 
 آيف يتعامل اآلباء مع أطفالهم المثليين؟

 
فردود أفعال اآلباء تختلف حيث البعض منهم يكون داعمًا والبعض قد .  التوجد هناك أنماط ثابتة لرد فعل آهذا

وعادة .  رون بعدم وجود مشكلة مثلية جنسية وآخرون يتظاهيبكي ويشعر بخيبة أمل آبيرة أو يصبح مؤذيًا وعنيفًا
.ما تختلف مشاآل اآلباء في هذا الشأن عن األمهات  

 
  :بفالبعض من اآلباء قد يشعر 

 
إضرار بكبريائهم•    

 
نقص في رجولتهم بسبب تربيتهم لطفل مثلي •    

 
حاجة للوم اآلخرين•    

 
أن الناس سوف يبنون أحكامًا شخصية ضدهم•    

 
عار•    

 
  نموذج سلوآي إيجابي ألطفالهمءفشلهم بإعطا•  

 
 

 آلنا بحاجة إلى تقبلنا من قبل اآلخرين
 

، واآلباء واألمهات إن بناتنا السحاقيات وأبنائنا اللوطيون بحاجة إلى تقبلنا لهم بنفس مقدار تقبلنا ألطفالنا المغايرين
ترام أطفالهم يتوجب عليهم عند ئذ إظهار هم بحاجة إلى فهم حقيقة أنه إن آانوا راغبين باإلستمرار بحب وإح

.إحترام تام ألطفالهم  
 

صول على أآبر قدر ممكن من المعلومات التي تساعدنا على إدراك حوعلينا آآباء وأمهات أن نعمل على ال
يش فليس من السهولة بمكان إخبارنا بمثلية أطفالنا، وآآباء وأمهات نع.  الصعوبات التي يواجهها أطفالنا المثليون

.زالوا بحاجة إلى حبنا ورعايتنا، وسوية معهم سوف نحقق النجاحا فأطفالنا م.  صراعًا داخليًا مع هذا الواقع  
 

ومن أجل إدراك أوسع لهذا األمر نحتاج إلى التحدث إلى أطفالنا ونوجه إليهم أسئلة تساعدنا على تفهم أوضاعهم 
.وإقامة عالقة مبنية على الصدق معهم  
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:وذج من األسئلة المفيدةوفيما يلي نم  

 
منذ متى بدأت تشعر بمثليتك الجنسية؟•    

 
هل أخبرت أصدقائك بذلك؟•    

 
هل واجهت أي شخص عارضك منذ إفصاحك عن مثليتك؟•    

 
ت فمنذ متى بدأت العالقة بينكما؟/ة؟ وإن وجد/هل لديك خليل•    

 
بها؟/متى يمكنني اللقاء به•    

 
ك؟لشأن إبالغنا بذماذا آان شاغلك الرئيسي ب•    

 
هل آان إفصاحك عن ذلك بنفس الصعوبة التي آنت تتوقعها؟•    

 
ماذا تريد قوله لي بشأن ميلك الجنسي؟•    

 
نني إسنادك بأفضل ما يمكن؟كآيف يم•    

 
هل يمكنني إخبار األقرباء واألصدقاء؟•    

 
هل ترغب بالتعاون معي في إبالغ األقرباء واألصدقاء؟•    

 
  بسعادة أآبر آنتيجة لصدقك في إخبارنا؟ هل تشعر•  

 
سحاقية؟/ين حياتك المستقبلية آلوطي/آيف تتخيل•    

 
إن وجدت فما هي الصعوبات التي تواجهك؟ •    

 
ما هي مخاوفك واألشياء التي تشغل بالك؟•    

 
ة في حياتك؟/هل أنت سعيد•    

 
. إلآمال إستفسارهمأثناء تحدثكم مع أطفالكم آونوا صبورين وأعطوهم وقتًا آافيًا  

 
.التتوقعوا الحصول على إجابتهم عن آل سؤال من أول محادثة  

 
.يتوجب إدراآكم بأنه قد يحصل هناك نوع من اإلحراج لكل األطراف ذات الصلة فلذلك عليكم توخي الحذر  

 
.دعوا أطفالكم يعلمون بأنكم التدرآون الوضع وبأنكم راغبين بإدراآه  

 
  سلبية وإصغوا إليهم، فكآباء أو أمهات قد نشعر بسلبية أو بقلق تجاههم إال أنه اليتوجبتجنبوا إعطاء تعليقات

التعبير عن ذلك أمامهم قدر المستطاع ألن ذلك اليجدي نفعًا ومن شأنه جعل أبنائكم أو بناتكم يترددون عن 
. ثانيتًاالتحدث معكم حول هذا الموضوع  

 
قد ًا من الحساسية تجاه األحكام الموجهة إليهم وتجاه رفضكم لهم وآونوا على علم من أن الشباب يظهرون نوع

.بذلك شديدي الحساسيةيصبحوا   
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وفي النهاية قد يجعل إحتضانكم لهم يدرآون أن حبكم لهم غير مقيد بشروط ويستمر بإتجاه المحافظة على رابطة 
.األسرةبإتجاه وحدة وثيقة بهم و  

 
 من تجربتي الشخصية

 
لحين حصول تقبل وتفهم حقيقيين لوضعه، إال أنه يتوجب ُأدرك حقيقة أن األمر تطلب وقتًا ما  لوطي دآأم لول

ء ومثمِّنًا لنا آأب وأم من اأآثر وف ومن خالل تقبلي إلبني اللوطي وجدته.  على حبنا ألطفالنا أن اليتقيد بشروط
. أخيه المغاير الذي يأخذ حبنا ودعمنا من خالل مأخذ سهل  

 
ت شيلي آرجين  

  استرالياوساملحاملة 


