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 ملخص

عدة دعوات للتطبيع مع الجريمة مما يستوجب على رجل القانون الرجوع إلى النظرية ذات العالقة لفك تروج في العالم اليوم 

.
ً
 سليما

ً
  الغموض الذي قد يكتنف تلك الدعوة من أجل تطبيق النصوص القانونية تطبيقا

شأن  التجريبي ألجل التهوين منومن المشاكل القانونية التي أراها مستعصية تلك العقول التي ال تجد حرًجا في تزييف العلم 

 .الجرائم الشنيعة وتبريرها

وسنسلط الضوء  (2) إشكالية تعريف الموتو (1)عالقة الصبغيات بالسلوك البشري تناولنا في مقاالت سابقة  في هذا السياقو 

 ." والهوية الجنسيةالمثليةموضوع "المقالة على هذه في 

على معلومات  تعتمدوأخرى ا، Xللكروموسوم  وجود جينات باعتماد الهوية الجنسية ناقشتدراسات عتمد ومن أجل هذا سن

تحليل التواتر التوأمي، والتي تعتمد تركيبة املخ،  وأخرى اعتمدت،  Xq28والمؤشر الجيني – SNPs – النوكليوتيدات المفردة

ان ما هو إال حيوان لكن على قمة السلم انطالقا من أن زعم بأن اإلنس "مثلية مزعومة" عند الحيواناتوأخرى اعتمدت 

 .لصياغة السياسات األخالقية واالجتماعية يحيوانسلوك الال استخدام ، وأنه يمكنناالتطوري

العناصر العلمية ونأخذ من االكتشافات ب نفك غموضالهوية الجنسية ل الدراسات السابقة نفسرتحليل ، وإنطالقا من ثم

 والمرتبطة  العلمية الحديثة المذكورة بيان
ً
 سليما

ً
األحكام التفصيلية التي يجب أن تؤثر في النصوص القانونية تطبيقا

 .حذر رجال القانون من الدراسات المزورةن ، وبالموضوع

 

 الكلمات المفتاح :

 المفردةالنوكليوتيدات  X ،SNPsجينات للكروموسوم ، الصفة الوراثية، تعريف المثلية ، األمر الجيني ، العادة المكتسبة

 ،  ، السلوك الجنس يالصغيرة  ، المتتاليات المتجاورةq12.38المؤشر الجيني ، 
ً
، السلوك األمراض المنقولة جنسيا

 .القانون  .الدراسات المزورة، الحيواني، نظريات التطور 
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THE NORMALIZATION WITH CRIME: "HOMOSEXUALITY" 

 

ABSTRACT 

Many calls for the normalization with crime are being promoted in many parts of the world nowadays. 

Which requires lawmen to refer to the relevant theories In order to resolve the ambiguity that might surround this 

call for the sake of  proper implementation of the legal texts. 

Among the legal problems that I find awkward are those ideas that do not find anything wrong with forging 

experimental science in order to play down and justify heinous crimes. 

In this context, we discussed in previous articles: 

1/ The connection of chromosomes to human behavior )1( 

2/ The  problematic identification of death. )2( 

In this article, we will highlight the topic of "homosexuality" and sexual identity. 

Reaching this objective, we will rely on studies that have discussed sexual identity relying on  the presence of 

genes of the X chromosome, 

Other study relied on single nucleotide information – known as:  SNPs - and the Xq28 genetic marker, 

Others depend on a twin frequency analysis, which in turn depends on the brain  structure .. 

And another study which  adopts "alleged homosexuality" in animals, based on the claim that man is nothing but 

an animal himself, but topping the ladder of  evolution; And that we can use animal behavior to formulate ethical 

and social policies. 

Then, based on the analysis of previous studies, we explain the sexual identity in order to solve the mystery of 

these scientific elements taking from the above-mentioned recent scientific discoveries, an explanation of detailed 

legislation rulings that should affect the related legal texts in a proper way, and we warn lawmen against forged 

studies.  
Key Word: 

Homosexuality ; acquired habit, genetics, genes for the X chromosome, SNPs, gene index q12.38, microsatellites, 

sexual behavior, (STDs), animal behavior, evolutionary theories, forged studies. The Law. 
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 عريفاتت

هي االنجذاب العاطفي والنفس ي والجنس ي لنفس النوع؛ وذلك يعني انجذاب )ذكر إلى  :Homosexuality المثلية الجنسية

من حالة عدم التوافق بين جنس املخ وجنسه التشريحي، فهو إن كان ذكًرا فيه ال ُيعاني الشخص بحيث ذكر( أو )أنثى إلى أنثى(، 

       .نفسها كأنثى بشكٍل تامأنثى فإنها ترى  تإن كانسه كذكٍر بشكٍل تام، وكذلك األمر فإنه يرى نف

  

واحدة من الفئات الرئيسية الثالث من الميول الجنس ي ضمن التواصل الجنس ي بين ك) (Homosexualityالمثلية  صنفوت

كل لويقصدان به بأن  "الهم فليس"و "فرويد"، مصطلح وضعه كل من   (Bisexuality)الجنسيةفئة مزدوجي الميول مع  .البشر

 .نحو جنسه وآخر نحو الجنس اآلخر فرد  ميوال

 . )بدون تماثل في الميول الجنس ي( (heterosexuality)ميول جنس ي طبيعي عادي فئة و 

د من توافق البنية الدماغية مع جنسه  الهوية الجنسيةوتعني صفة  ِّ
 
إحساس الفرد بنفسه، وهو ذلك اإلحساس المتول

 التشريحي. 

كما ُيطلق عليه في اإلصدار الخامس من  /االنزعاج الجنس ي(GID/ Gender Dysphoria :اضطراب الهوية الجنسيةأما صفة 

خ(  وُيعرف ذلك بـ)جنس -هو تعارض بين الهوية الجنسية للشخصفالدليل التشخيص ي واإلحصائي لالضطرابات العقلية، 
ُ
 -امل

، حيث يرفض الشخص طبيعة -الجسد(وهو ما ُيعرف بـ)جنس  -وبين جنسه البيولوجي)مواصفاته الجسدية التشريحية (

 (3) .جسده

تنحصر في تفسير السلوك إما بتأثير الوراثة أو بفعل ، وخضعت لعدة دراسات  التوجه الجنس ي البشري  اختلفت تفسيرات

 العوامل البيئية.

 كالمان جوزيف فرانز النفس ي الطبيب مع تزوير بحادثة ، 1592وبدأت أول محاولة لربط الشذوذ الجنس ي بالجينات سنة 

FRANZ JOSEF KALLMANN، لّيامث التوأم األخوين أحد كان )إذاأحد إليها يسبقه لم نتيجة ليعلن التوائم على بدراسة قام الذي 

  كذلك يكون  اآلخر فإن
ً
  ،أيضا

ّ
 (4) (%  022 الجنس ي الميل في التطابق نسبة وأن

، من طرف الفيلسوف وأستاذ 1555سنة حتى تم كشف زيفها ي ولم العديد من النقاشات وردود الفعل وقد جلبت هذه الدراسة 

الذي كشف زيف دراسة الطبيب النفس ي فرانز كالمان إلنه لم يقدم أي دليل على أن   Edward Stein القانون إدوارد شتاين

 
ً
  (9)  التوائم المدروسة هي بالفعل توائم متطابقة جينيا

 

 : Xللكروموسوم  وجود جيناتالدراسات التي تعتمد 

النظرية األكثر رواجا عندهم وهي التي تعتمد على دور  تبني علىالناشطون الداعون للمثلية  أصرابتداًء من أوائل التسعينيات، 

 فإنهم وعليه ،الجنسية المثلية مسؤولة بزعمهم عن هذه الجينات و  ، Xمحتمل لجينات معينة متواجدة على الكروموسوم 

  (6) . المثلي" الزواج في "الحق طلبهم بوجودها برريني

a.    هامرحيث قرر Hamer et al. (1553، )  بأن أحد أشكال المثلية الجنسية الذكرية ينتقل بشكل تفضيلي من جانب

 بمنطقة الكروموسومات
ً
 Xq28. . (7)األم ويرتبط جينيا

زوًجا من اإلخوة المثليين الكنديين ولم يجدوا أي صلة ذات داللة  92 ت، درس 1555. في عام .Rice et alها التي أجراالدراسة لكن 

له تأثير وراثي كبير على  Xq28وجود أي جين في منطقة  عدمبالتالي ، واستنتجوا  واألنماط الفردية. allèles إحصائية في األليالت
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وأكد    ..د تأثير صغير للجين في هذه المنطقةالتوجه الجنس ي للذكور )على الرغم من أنهم ال يستطيعون استبعاد إمكانية وجو 

Rice et al.   .أيًضا أن نتائجهم ال تستبعد إمكانية العثور على جينات المثلية الجنسية الذكرية في مكان آخر من الجينوم 

 اختيار العائالت التيفاألمهات ،  عندمن فاة صال الدراسة لعدم اختيار العائالت بناًء على انتقالهذه  .Hamer et al انتقد هامرو 

 .Xq28 (8)بجين في منطقة المثلية  أمر ضروري للكشف عن ارتباط المثلياتاألمهات  فيها تظهر

، إلى أن Hamer et al. (1553)  ،Hu et al. (1995), Rice et al. (1999) ل: شتركةلدراسة م .Sanders et alقام به  تحليلأشار و 

 .(5) ولكن ليس حصرًيا في التوجه الجنس ي للذكور  ،له دور مهم Xq28جين في منطقة 

منهجية  تفسيرات( عدة Rice et al., Rice, Risch et Ebers)الذي تضمن ثالثة مؤلفين من دراسة  المشتركالتحليل  اقدم مؤلفو و 

والميول  Xq28صلة ذات داللة إحصائية بين أي ( لم يتمكنوا من الكشف عن وجود 1555. ).Rice et al أن  سببهالنتيجتهم 

 :الجنسية للذكور 

 من المثليين  اآلباءمن  لوجود فائض عددهم غير وازن  . كان.Rice et alبواسطة دراسة مخزونها الوراثي العائالت التي تم ف
ً
األمهات بدال

كانت القوة اإلحصائية لعينتهم غير ف، مما يدل على أن الباحثين اعتمدوا على حكم مسبق ؛  Xكروموسوم مع ال مما ينفي أي ربط 

افتقروا إلى  نهم واستندوا في حكمهم على رؤية واحدة في الموضوع وانطلقوا منها ، أل (01) .كافية للكشف عن الروابط بشكل كاٍف 

 .Rice et alفدراسة شجرات النسب عند X".(11)معايير "اختيار العائالت المناسبة لدراسة موضع مفترض مرتبط بـالكروموسوم 

، (12).للمثلية الجنسية.  X( ، هي على النقيض من بيانات التنميط الجيني ، تنطلق من األساس بدعم ربط الكروموسوم 1555)

طريق العائالت على أساس وجود انتقال المثلية الجنسية من  تختارلم  Rice et al. (1555)فدراسة شجرات النسب عند 

وقد حسمت العديد من الدراسات الجدال المرتبط باحتمال وجود جينات معينة للشذوذ، والتي قام بها عالم  .(13). األمهات 

كان ف X  . (11)الموجود على الكروموسوم  Xq28بدراسة المؤشر الجيني1553في عام   Dean Hamerالجينـات األمريكي دين هامر

سم العلوم العصبية اإلكلينيكية ، جامعة أونتاريو الغربية بكندا عام   Dean Hamerممن رد على بحث دين هامر ، فتراجع  1555قِّ

سر."بعد ذلك واعترف : "لم أقل أنه محدد وإنما قد   Dean Hamerدين هامر
ُ
 يشارك في بعض األ

 صفحة من فرق بحثية كاملة 669التي كشفت زعم دين هامر وجود جين للشذوذ وهي من  1555ملخص الدراسة لرابط وتم نشر 

(19) (16) . 

للتوجه الجنس ي  ، أجرت عدة مجموعات مستقلة من الباحثين دراسة واسعة النطاق وشاملة على نطاق الجينوم 2012عام  فيو

 من اإلخوة المثليين من  105الدراسة شملت  (17)الذكري. 
ً
عالمة  300000عائلة ، تم تحليلهم مع أكثر من  381زوًجا مستقال

في المنطقة بالقرب من  Xq28أكدت الدراسة على ارتباط ف . ononucléotidiqueMتعدد أشكال النوكليوتيدات المفردة.ل

، متداخلة مع إحدى المناطق التي تم الكشف عنها في دراسة سابقة لربط الجينوم بواسطة  8الجسيم المركزي للكروموسوم  

االختالف "تشير إلى أن  -المأخوذة في سياق العمل السابق  -. إلى أن نتائجهم 2011وخلص المؤلفون في نوفمبر  مختبر هامر.

 هذه المناطق يساهم في تطوير السمة النفسية المهمة للتوجه الجنس ي الذكري". الجيني في كل

في دراسة تم القيام بها سنة  the American Society of Human Genetics وأعلنت الجمعية األمريكية لعلم الوراثة البشرية

 تحت عنوان:  2012

Genome-Wide Association Study of Sexual Orientation in a Large, Web-based Cohort 

 يجمع بين الهوية الجنسألف فرد،  لتحديد الجينات املحتمل ارتباطها بالمثلية الجنسية : 23أجرتها على أكثر من 
ً
ية "لم نجد دليال

 . (18) عند الرجال، وعند النساء  Xعلى الكروموسوم –  SNPs– وتعدد أشكال النوكليوتيدات المفردة
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فرًدا إلى أن مئات أو آالف المتغيرات الجينية تكمن  153،001خلصت دراسة ارتباط على نطاق الجينوم لـ ،  2015في أغسطس و

 متغيرات بشكل خاص. 9وراء السلوك المثلي لدى كال الجنسين ، مع ارتباط 

ا كبيًرا للتوجه الجنس ي مع المتغيرات على الك
ً
، لم يجدوا أي  Xروموسوم وذكروا أنه على عكس دراسات الروابط التي وجدت ارتباط

هي منطقة  Xq28ولإلشارة فإن  . Xأو بقية الكروموسوم  Xq28إشارة زائدة )وال يوجد متغيرات مهمة على مستوى الجينوم( على 

 MAGEA11، تم تحديد  (MAGE)بسرطان الجلد  ةجيًنا المرتبط 12املختلفة  امن بين جيناتهو  كبيرة ومعقدة وكثيفة الجينات.

داخل  IRAK1و  MECP2كمنظم لمستقبل األندروجين. وقد ارتبطت الطفرات التي تنطوي على إنتاج نسخ إضافية من جينات 

Xq28 نتيجة  الجمعية األمريكية للطب النفس ي وقد نشرت .(20) (15) .في ذلك القلق والتوحد في الفئران مع األنماط الظاهرية بما

 من األبحاث أخذت على عاتقها مسألة تقص ي التأثيرات الجينية والهرمونية والنمائية على الرغم " :دراستها في الموضوع
ً
من أن كثيرا

واالجتماعية والثقافية في الميول الجنس ي، لم تظهر أي اكتشافات تتيح للعلماء االستنتاج بأن الميل الجنس ي يتحدد بواسطة 

 ”.عامٍل معيٍن أو مجموعة محددة من العوامل

يقول عنها د. لورنس وماكهوغ في  Xq28 حول الجين المؤشر Alan R. Sanders الدراسات التي قام بها آلن ساندرز  حتى أن  أحدث

ًً على الميل الجنس يلم يك ":مراجعتهما
ً
 جيدا

ً
 –فحتى مع وجود الجين  .”ن العنصر الجيني مؤشرا

ً
فإن التأثير سيكون  –فرضا

 أمام التنشئة واألسباب البيئية ا
ً
 جدا

ً
 (21) ."ملحيطة بالمثليضعيفا

 

  –  SNPs–النوكليوتيدات المفردةاالعتماد على معلومات 

 (SNPs(باإلنجليزيةnucleotide polymorphism-Single : الدنا هو اختالف في سلسلة  
ً
يحدث عادة في مجموعة من السكان )مثال

 مزدوجة( كروموسومات أو بين النوع البيولوجي نفسبين فردين من  الجين في - G أو A، T، C - واحد نوكليوتيد ( حيث يختلف%1

   

 

 (22) تحتوي على اختالف في نوكليوتيد واحد TA TAAGCوTA CAAGCعلى سبيل المثال، مقطعي الدنا من شخصين مختلفين، 

وفي أوسع دراسة علمية أجريت على  0202-8-02بتاريخ    NATUREالدراسة التي نشرتها املجلة الشهيرة وفي نفس السياق أكدت

 Andrea أن الشذوذ الجنس ي )المثلية( ال عالقة له بالجينات الوراثية.. حيث يقول عالم الجيناتبنصف مليون إنسان ، 

Ganna والباحث في جامعة هارفارد بالحرف الواحد: “There is no ‘gay gene’,” =  “ال يوجد جين خاص بالمثلية” 

حيث يتم دراسة التغير  genome-wide association study وهذا يعني GWAS واستخدم الباحثون طريقة معروفة تدعى

 عن هذه   SNPs الجيني المفرد
ً
لمئات اآلالف من البشر وعند وجود تغير مشترك لخاصية ما.. يكون هذا الجين مسؤوال

 …الخاصية
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أكدت أنه ال يوجد جين محدد مسؤول عن المثلية الجنسية.. إنما تشترك  شخص 022222نتيجة الدراسة التي طبقت على 

العديد من الجينات في التأثير على هذه المثلية مثلها مثل الكثير من أنواع السلوك البشري.. أي ال يوجد ما يجعلنا نعتقد 

 (23)…بأن الشذوذ له مورثات

 يجمع بين الهوية فكانت النتيجة واضحة:
ً
على  – SNPs – الجنسية وتعدد أشكال النوكليوتيدات المفردة "لم نجد دليال

 (12) ”..عند الرجال، وعند النساء  Xالكروموسوم

ر من التي تضم أكثتم استعمالها الى يومنا هذا و قاعدة بيانات تنطلق من أجريت على أفراد من أصل أوروبي و أخرى دراسة  وأكدت

انشاء و ألفراد للتوجه الجنس ي عن طريق القيام بمسح على شبكة اإلنترنت لتدرس األسس الوراثية ، والتي شخص 180.000

المظاهر أيًضا الستكشاف سعت الدراسة في موازاة ذلك ،  (.GWAS)على مستوى الجينومعن التوجه الجنس ي  قاعدة بيانات

ا من تم جمعهالتي  من البياناتمن االستفادة وكذا  المرتبطة بالتوجه الجنس ي.الخارجية /األنماط الظاهرية )الفينوتيب( 

 .حالة تقريًبا 1000عشرات استطالعات على 

 Xلم نجد دليال على وجود ارتباط بين الهوية الجنسية و الكروموسوم "  :بأنه ال وجود للجين المثلي  كذلك، هذه الدراسةتشهد 

 ولم تجد الدراسة أدلة على أن "النساء.( بين الرجال أو بين p <5 x 10-8للمثلية )  lociأي موقع جيني  بحيث ال يوجد

  .مرتبطة بالهوية الجنسية لدى الرجال أو النساء    –  SNPs–النوكليوتيدات المفردة

 q12.38المؤشر الجيني   االعتماد على معلومات

على تتبع المتتاليات المتجاورةالصغيرة  ASHG (The American Society of Human Genetics) مؤسسة  واعتمدت دراسة 

microsatellites (2)  المؤشر الجينيمن المثير لالهتمام ، أن "  :التالي  ملخصال أعطت و q12.38 ة له بالهوية الجنسية ال عالق

 .(92) "لدى الرجال

عندما أشارت  1553هو عبارة عن شريط كروموسومي وتم عرض عالمة على انتباه الجمهور في عام  Xq28الجيني  والمؤشر

 (26) والتوجه الجنس ي الذكري. Xq28دراسات قام بها دين هامر وآخرون إلى وجود صلة بين عالمة 

Xq28  عبارة عن شريط كروموسومي وعالمة وراثية تقع على طرف كروموسومX  على األقل.      1580الذي تمت دراسته منذ عام 

 (27)ميجا بت من المعلومات الجينية.  8يحتوي الشريط على ثالث مناطق متميزة ، يبلغ مجموعها حوالي 
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 الدراسة التي تعتمد دراسة التوائم

 Franz Josef فرانز جوزيف كالمانإن  أول محاولة لربط الشذوذ الجنس ي بالجينات ابتدأت مع الطبيب النفس ي :دراسة التوائم

Kallmann  أي أن )
ً
ا فإن اآلخر يكون كذلك أيضا ل دراسة على التوائم فخرج بنتيجة: )إذا كان أحد األخوين التوأم مثلي  ، حيث عمِّ

     (28)     %  .100نسبة التطابق في الميل الجنس ي 

فلو كانت المثلية الجنسية هى جين أو مجموعة جينات كما كان  -ذلك ألن التوأمين يكونان متطابقان جينيا بنسبة كبيرة جدا 

ى ف أى أن نسبة اإلشتراك -فال يمكن أن يكون أحد التوأمين مثليا واآلخر غير مثلي   : ”Gay Gene“مقترحا فى أواخر القرن الماض ى

على   (Xq28)ومع الجين ،8وسوم كرومالعلى أساس ارتباط صفة المثلية بمناطق معينة في و ،  %100المثلية الجنسية ستكون 

 للنساء كما جاء هنا %11للرجال  %11نسبة  إحداهاالدراسات كلها خالفت ذلك فسجلت نتائج ولكن  ،(25)  .(X)كروموسوم

وسجلت أكبر الدراسات التى حصرت كل التوائم ، (31)للنساء   %9.3للرجال و  %7.7وأثبتت دراسة أحدث منها نسبة أقل ، (30)

دراسة   Edward Steinقد انتقد الفيلسوف وأستاذ القانون إدوارد شتاينو ،  (32)  للنساء %15للرجال و  %35بالسويد نسبة 

 
ً
 (33). الطبيب النفس ي فرانز كالمان إلنه لم يقدم أي دليل على أن  التوائم المدروسة هي بالفعل توائم متطابقة جينيا

و جاءت دراسات أخرى تصب في نفس االتجاه لكنها تثبت عدم وجود أي رابط بين الجينات والشذوذ الجنس ي، كالدراسة التي 

شرت على 2011على سبيل المثال سنة   Neil Whiteheadعملها الدكتور نيل وايتهيد
ُ
  The Journal of Humanوالتي ن

Sexualityفقص الكسر الجيني، بسبب حساب ن":، وقال في خالصتها 
ً
 شاذين جنسيا

ً
  .“(31)الناس ال يولدون أساسا

في مراجعة   Paul McHughوعالم النفس بول ماكهوغ  Lawrence Mayerويلخص لنا عالم اإلحصاء الحيوي واألوبئة لورنس ماير

شرت سنة 
ُ
تلخيص الدراسات على من خالل “(39) 2016عامة قاما بها بخصوص الدراسات حول المثلية الجنسية، و قد ن

 .”التوائم، يمكننا القول إنه ال يوجد أي دليل علمي موثوق بأن الجينات تحدد الميل الجنس ي لدى الفرد

 في المراجعة
ً
 (36)  ومما جاء أيضا

 عند البشر “
ً
أدلة مدعومة بغير  –فكرة أن  الناس ُولدوا هكذا  –إن فهم التوجه الجنس ي على أساس أنه أمر فطري ثابت بيولوجيا

 .”علمية
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بدراسة   Richard Billardوريتشارد بيالرد  William Billieوفي بحث آخر لدراسة التوائم المتماثلة قام العالمان ويليام بيلي

للسلوك الجنس ي للتوائم المتماثلة وخرجا بنتيجة أن السلوك الجنس ي بين التوائم المتماثلة هو سلوك متفاوت للغاية فربمـا 

حد التوأمين فعليـا شاذ جنسيا لكن اآلخر بريء من األمر ممـا يعني بالضرورة أن األمر يبعد كثيرا عن كونه جينيـا .. بل يكون أ

واألكثر داهشية من ذلك فربما يتجه أحد التوأمين نحو الشذوذ الجنس ي واآلخر يكره الشذوذ بل ربما يخاف منه فأحد التوأمين 

وهذا يؤكد أن الشذوذ الجنس ي مسألة سلوكية بحتة ال   homophobicا يصنف اآلخر على أنهبينم  homosexualُيصنف على أنه

 .تخضع للجينـات

 الدراسة التي تعتمد تركيبة املخ

بدراستان منفصلتان لتركيبة املخ   William Byneوويليام باين  Simon LeVayوحتى تركيبة املخ : فقد قام العالمان سايمون ليفي

 .واألشخاص الطبيعيين وخرجا بنتيجة أنه ال ُيمكن اإلعتماد على تركيبة املخ كسند علمي ُيبرر الشذوذ الجنس يللشواذ جنسيا 

تطرقت العديد من الدراسات إلى االختالفات العصبية بين المثليين والناس الطبيعيين، وأول دراسة في هذا املجال كانت وقد 

، حيث ادعى وجود اختالفات بين أدمغة الرجال الشواذ والرجال 1551 سنة  Simon Levayلعالم األعصاب سايمون ليفاي

 اختالف في الحجم في مجموعة خلوية معينة للنواة الخاللية للوطاء األمامي
ً
 (37)  (INAH3)الطبيعيين، وتحديدا

ادية على واإللح–فتناقلت وسائل اإلعالم هذه الدراسة بلهفة كالعادة، وحتى اآلن الزالت الصفحات المروجة للعلم الزائف  [11] .

روج لهذه –وجه الخصوص
ُ
الدراسة، نحن لن نأتيكم بدراسة مضادة في هذا املجال، لكن دعونا نقرأ ماذا يقول عالم األعصاب  ت

إنه لمن المهم اإلشارة إلى ما الذي لم أجده. لم أثبت أن  : “1551سايمون ليفاي نفسه الذي قام بالدراسة، إذ قال في لقاء سنة 

 يولدون هكذا: الخطأ األكثر المثلية الجنسية جينية، ولم أجد أي سبب جيني لكون 
ً
ن أن  الشاذين جنسيا ِّ

َبي 
ُ
. لم أ

ً
الشاذ شاذا

 الذي يقع فيه أغلب الناس في تأويلهم ألعمالي. كما أنني لم أعثر على مركز مثلي في الدماغ
ً
أدمغة  فمنذ أن بحثت في… انتشارا

 الراشدين، ال نعلم إن كانت االختالفات التي وجدُت كانت حاضرة منذ الوالد
ً
 (38) ”. [12]ة، أم ظهرت الحقا

 ” 

المشاكل واالنتقادات التي تعرضت لها دراسة سايمون، إذ أن  المثليين الذين عمل دراسته عليهم كانوا مصابين هذا وال ننس ى 

 .بالسيدا

عالم النفس واألعصاب بجامعة والية ميتشغان   Marc Breedloveمارك بريدلوف نشر 1557هل األمر ينتهي هنا؟ كال، في سنة 

ه درس آثار المثلية الجنسية على الدماغ، قال على إثرها دراسة مضادة لما قام به سايمون ليفاي،
 
هذه النتائج  «(35) :بحيث أن

 على 
ً
  –صحة–تعطينا برهانا

ً
 حول التجارب الجنسية وكيف يمكنها أن تغير بنية الدماغ، كما تغير الجينات تماما

ً
 ”.ما نعلمه نظريا

 في سنة 
ً
دراسة ُعملت على الصوار األمامي في   Mitchell Lascoنشر المتخصص في علم النفس ميتشيل السكو 2002أيضا

 : الدماغ، يقول فيها

 لـ “
ً
 للجنس أو للميل ’غورسكي’و’ آلن’بخالصة، وخالفا

ً
، فشلنا في العثور على أي تغيير في حجم الصوار األمامي سواء كان مرافقا

 .”الجنس ي

 كتجارب الحياة، اللعب على البيانوبل حتى الدماغ نفسه يمكن أن تتغير بنيته بسبب عوامل كثيرة 
ً
رى كثيرة وعوامل أخ… جدا

 كما حددها عالم النفس نورمان دويدج
ً
  The Brain that Changesالدماغ الذي يغير نفسه“في كتابه:   Norman Doidgeجدا

Itself (10) 

 فيهانتيجة لهذه الممار  –حسب الدراسات التي ُسقناها  –فهذه االختالفات في الدماغ تكون 
ً
 .سات وليس سببا
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 (11)لتفسير المثليةالتأثيرات الهرمونية  الدراسات التي تعتمد

، تم إجراؤها على 1559سنة   Nanette Gartrellو نانيت غارترل   Amy Banksجاء في خالصة دراسة للدكتورة آمي بانكس

الدراسات التي أجريت على الرجال  :الجنس ي، ما يليالهرمونات بالتحديد لمعرفة إن كان هنالك أي رابط بينها وبين الشذوذ 

لم تجد أي زيادة متزامة في السلوك المثلي.  –األيض–والنساء الذين عانوا من عيوب ما قبل الوالدة في هرمون االستقالب 

، فإن المعطيات ال تدعم أي رابط بين الهرمونات وبين الميل الجنس ي لدى البشر
ً
الجمعية األمريكية للطب ، ومنها تقرير ”عموما

  الذي يقول: human sexual orientation” American Psychiatric Association: (12) النفس ي

 من األبحاث أخذت على عاتقها مسألة تقص ي التأثيرات الجينية والهرمونية والنمائية واالجتماعية “
ً
على الرغم من أن كثيرا

أي اكتشافات تتيح للعلماء االستنتاج بأن الميل الجنس ي يتحدد واسطة عامٍل معيٍن أو والثقافية في الميول الجنس ي، لم تظهر 

 .(13) "مجموعة محددة من العوامل

 

 

  فصل عن نظريات التطور 

"مثلية مزعومة عند االنسان" لها عالقة وتزعم بأن  "عند الحيواناتدراسات تعتمد "مثلية مزعومة لوجود هذا الفصل  منقد)

 . (التطور  نظريات إعتمادا على

 كانت ستؤدي إلى االنقراض منذ فترة طويلة الستحالة التكاثر". فالكائنات فرضية "أن  من البديهي
ً
حتمية الشذوذ الجنس ي وراثيا

الحية تمرر جيناتها لألجيال الالحقة عبر التوالد الجنس ي، وعلى فرض صحة وجود جينات الشذوذ الجنس ي فإن حامليها لن ينجوا 

وبما أنه ال يوجد جين للمثلية ففرضية حتمية  االنقراض ألنهم غير قادرين على تمرير جيناتهم بممارسة الشذوذ الجنس ي.من 

 كالم
ً
 .(11)  ليس له دليل علمي. فارغ الشذوذ الجنس ي وراثيا

رضية حقة، وهو تعريف لفالتطور هو فرضية التغير في السمات الوراثية الخاصة بأفراد التجمع األحيائي عبر األجيال المتال و 

الكائنات الحية التي ظهرت في بداية الحياة ال تزال العديد منها تعيش بيننا العديد من ألن  ليل ألصحابها خرافية وخيالية ال د

 : بدون أي تطور 

البحر..  قناديلمفصليات، الفقريات، مرجان، ديدان،  فقد ظهرت املجموعات الرئيسية للكائنات الحية فجأة وفي نفس الوقت:

 )وقبلها بخمسين مليون سنة حسب آخر األبحاث( لدرجة أنها توصف باإلنفجار الكمبيري  كلها ظهرت أثناء حقبة الكامبري 

Explosion cambrienne  مليون سنة وبدون أي دليل على أي تطور أو أي من التغييرات البطيئة وبدون  -920 -930، منذ حوالي

  .أية حلقات وسطية

نفجار الكمبيري اإل يمكن للتطورين بجميع نظرياتهم تفسير بقاء أكثر من ثلث الكائنات الحية بدون أي تغيير منذ ظهورها في وال 

أما التشابه التصاعدي الذي تعتمد هذه النظريات فهو غير مصاحب بتطور في القدرات العقلية وال بالحلقات إلى يومنا هذا، 

   ...واحد سبحانه وتعالى الوسطية، وهو دليل على أن الخالق

 خارج المنطق العلمي:تعمل مثاالن يوضحان أن نظرية التطور خرافية و وهذان 
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 » cil «الشعيرات الذي يمكن  سوط البكتيرية هو الجهاز الدوار الوحيد المعروف في الطبيعة.حرك الدوار لاملالمثال األول:  .1

 يقول العالم األسترالي دونتون.  -البكتيريا الكائن البدائي كما يزعم التطوريون من تحريك 

من الصعب جًدا تصور ظهوره في الطبيعة عن طريق تسلسل تطوري افتراض ي يمكن من خالله لكن املحرك يعمل بشكل معقد 

 قرص مثبت بشكل صارم علىخالل  فهو يعمل عبر تدفق األيونات منتحقيق التطور التدريجي لتكون محرك السوط وعمله، 

 على جدار الخلية ، ممامثبتة حلقة بتفاعل مع شحنات على سطح حرية الدوران في السيتوبالزم، الذي يملك محور السوط و 

 يعطي حركة دورانية للسوط. 

لتي تتفاعل مع او  المارة عبر حلقةلأليونات حركة نشطة الدوران من خالل  ويتولد، بقوة على جدار الخلية  ةاملحرك مثبف

 .(19) أخرى.حلقة الشحنات على سطح 

جهاز ا فهذ للحصول على هذا العمل. عن طريق سلسلة من الهياكل الوسيطةيمكن تصور قيام الصدفة والتطور التدريجي ال 

م وكذلك معظالدوران الوحيد في الطبيعة وهو متطور جدا ال يوجد نموذج يشبهه في الطبيعة فما هو مصدره وكيف تطور؟ 

األجهزة الشوكية واألعين عند بعض كائنات العصر الكمبيري ، ومن نفس المنظور ال يمكن أن نفسر ظاهرة الدفاع الجماعي عند 

 البكتيريات في مقاومة أنواع األدوية واختيار البركتيريات لنوعية طعامها؟

 (18سة، ص: )كتاب " الدكتور محمد بورباب، تحليل نظريات التطور، الطبعة الخام

  ،أمثلة كثيرة للخلق المعقد الذي ال يمكن تفسيره بالتطور والتدرجأيًضا الذي يقدم علم النبات نأخذه من المثال الثاني:  .2

ل جهازين من خالفليس من المقنع أن يظهر بالتدرج جهازين عند كائنين مختلفين يعمالن باالعتماد على بعضهما البعض 

واال فإن الكائنات الحية التي تعيش عليهما لن يستطيعان  ،في نفس الوقت ونفس اللحظة معا ا، ال بد من أن يظهر معقدين

 leات عند أزهار األركيديآلية التلقيح :كالسيكي المثال وتتعدد األمثلة في هذا املجال، ونأخذ ال. .الحياة وانتظار التكيف

mécanisme de pollinisation de l’orchidée Coryanthers " معقدةآلية تعمل بطريقة ي فه 

سم والذي يوجد في آخره رحيق واألخر عند  30تعمل بجهازين الواحد هو أنبوب الزهرة الطويل جًدا يمكن أن يصل إلى أكثر من 

حشرة لها خرطوم طويل مناسب لطول أنبوب اللقاح عند الزهرة مما يسمح لها بالوصول إلى الرحيق الموجود في الجزء السفلي من 

 ، تطلبت مراقبة من عدة شهود يقظون ولعدة مرات ، هذهالمعقدة  فآلية التلقيح رة.الزه

سم في حين أن الحشرة لها خرطوم  30على رحيق طويل جًدا )أنبوب( يمكن أن يصل إلى أكثر من  Coryanthers زهرة تحتوي حيث 

ن ، من أن دارويما قاله فليس من المقنع  من الرحيق. طويل تقريًبا مما يسمح لها بالوصول إلى الرحيق الموجود في الجزء السفلي

ين أن يظهر بالتدرج هذين الجهازين عند كائنالنبات والحيوان كانا قد تكيفا مع بعضهما البعض بمرور الوقت. وليس من المنطقي 

 في نفس الوقت ونفس، وباالعتماد على بعضهما البعض من خالل جهازين معقدين، ال بد من أن يظهرا معا نمختلفين ويعمال 

 .اللحظة

هو أن الله خلق الجهازين معا :أنبوب الزهرة الطويل جًدا والذي يوجد في آخره التفسير الوحيد الذي ال يعجب أنصار التطور: 

 رحيق واأنبوب آخر عند الحشرة وهو مناسب لطول أنبوب اللقاح عند الزهرة مما يسمح لها بالوصول إلى الرحيق .

قيح المعقدة هذه، والتي ترتبط بحسابات أخرى ال تقوم بها الطبيعة لوحدها )حسابات االنقسام االختزالي المعقد وخلق آلية التل

 للحصول على األمشاج( . 
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وبالتالي فإن البكتيريا ليست كائنات بدائية ، ولم تعرف األوركيد والحشرة التي لها خرطوم طويل تقريًبا مما يسمح لها بالوصول إلى 

 دليل ألصحابها. الفرضية أسطورية وخيالية  ليس االالتطور و ، الرحيق 

 .بظهور كائنات وحيدة الخلية معقدة وليست بدائية كما تقول نظريات التطور بدأ الخلق كما يبينه السلم الستراتيغرافي  لقد 

ة مع من الكائنات الحية الرئيسي مالييروفي االنفجار الكمبيري، في بداية الحقب الجيولولوجي األول)الحقب الكمبيري( ظهرت  

بعضها البعض بدون أدنى تطور، بل بظهور جماعي،)ظهور الكائنات الحية فجأة في االنفجار الكمبيري في الحقب األول: ال ميكرو 

 منها وكانت جد متأقلمة مع ظروفها الطبيعية ولم تخضع ألي تطور...وال زالت العديد  explosion cambrienne...وال ماكرو تطور 

 تعيش في أيامنا هذه وال تحمل أية عالمة اختالف عن سابقتها.

ومنها ظهور االنسان فجأة في الحقب الرابع، بعد أن ..extinction majeure...فالكائنات الحية تظهر فجأة بعد كل فناء جماعي

 وفحم حجري لخدمته.تحولت جثث الكائنات الحية في العصور السابقة الى مواد أولية من بترول وغاز طبيعي 

 (106)كتاب " الدكتور محمد بورباب، تحليل نظريات التطور، الطبعة الخامسة، ص: 

والملفت للنظر بشكل صادم لكل التطوريين والملحدين أن اإلنسان لم يظهر في األرض حتى آخر السلم الستراتيغرافي، حيث 

حجر وغاز طبيعي وغيرهم من المواد الضرورية لخدمة تحولت جميع الكائنات الحية للمواد األولية من بترول وفحم 

 9اإلنسان..وكان من الممكن أن يخلق الله هذا اإلنسان في الحقبة األولى أوغيرها ، لكنه خلقه بعد عملية تمهيد دامت حوالي 

 ..مليارات من السنين

 .(16)"بآخرالسجل االحفوري نحن ]البشر[ نظهرعلي نحو فجائي  "هذا ما يقوله عالم الحفريات بجامعة هارفاردو 

تماما كما خلق الكائنات الحية، كال على  خلق الله آدم خلقا مباشرا، وقد ظهر في آخر السلم الستراتيغرافي، خلقه من عدملقد 

 explosionبدون تطور صغير أو كبير وبقيت معظمها ومنذ العهد ما قبل الكمبيري والعهد الكمبيري خالل اإلنفجار الكمبيري  حدة

cambrienne  الله يبدأ الخلق ثم يعيده( وظهرت الكائنات الحية عبر تعاقب فترات الخلق تتلوها فترات موت جماعي(. 

خبطا ، يالحظ ت -ونحن في القرن الواحد والعشرين -ال شك أن المتتبع لكل ما كتب عن الخلق منذ تاريخ البشرية إلى يومنا هذاو 

الموضوع وعلى رأسهم الملحدون والتطوريون عموما، وفي نفس الوقت نسجل عجز العلوم بجميع كبيرا من طرف الباحثين في هذا 

قرنا في التفاتة إعجازية كبيرة في قوله تعالى  19شعبها تقديم تفسير علمي منطقي لبداية الخلق ، وهو ما أكدته اآلية الكريمة منذ 

َماوَ  َق السَّ
ْ
ل
َ
ُهْم خ َهدتُّ

ْ
ش

َ
ا أ يَن َعُضًدامن سورة الكهف:) مَّ

 
لِّ ُمضِّ

ْ
 ال

َ
ذ خِّ

نُت ُمتَّ
ُ
ْم َوَما ك هِّ نُفسِّ

َ
َق أ

ْ
ل
َ
 خ

َ
ْرضِّ َوال

َ ْ
..ألن عملية الخلق 91) اتِّ َواأل

عملية غيبية ال يمكن لإلنسان  –كما يقول الدكتور زغلول النجار  -بأبعادها الثالثة )خلق الكون وخلق الحياة وخلق اإلنسان( 

 .صحيحبجهده منفردا أن يصل فيه إلى تصور 

وقد تبين لنا أن نظريات التطور عالم من الخيال والكذب واالحتيال وأنها تواجه مشكالت ال حصر لها ، وأنها تقوم على أكاذيب 

 :وتزويرات وأوهام تتناقض تماما مع معطيات العلوم الحديثة..لقد اعتمدت نظريات التطور 

التوازن املحكم والتكامل والتعاون بين عناصره، والصدفة ال  على الصدفة والطفرات كمحرك أساس ي لظهور الخلق و تفسير •

تفسر تكوين بروتينة واحدة، فكيف بكون مشكل من ماليير البروتينات وعدد ال يحص ى من اإلرتباطات بينها، مع العلم أن عمر 

  ...األرض ال يكفي لقيام أبسط الطفرات

تحول الفجائي للكائنات الحية من كائنات بدائية إلى كائنات متطورة، واعتمدت على فكرة التطور التدريجي والتصاعدي أو ال •

وتبين أنه ال يوجد في األرض كائنات بدائية وأخرى متطورة، فالكائنات القديمة معقدة بنفس التركيبات التي تعيش بها الكائنات 

عة بعد فجوات استراتيغرافية خالية من الحديثة ، وال يوجد أي تدرج في ظهور الخلق الذي يظهر بشكل فجائي ولكائنات متنو 

 .الكائنات الحية
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واعتمدت كدليل تطوري فكرة سفيهة ألعضاء أثرية ضامرة عند اإلنسان ال وجود لها...وكذبت على الناس بتقديم بقايا حيوانية  •

  .متنوعة على أساس أنها لبقايا اإلنسان القديم

ل النشأة األرضية للحياة ، ولكن تبين أنها ـ كباقى التجارب في الموضوع ـ ال تشرح واعتمدت تجرية يورى وميلر على أساس أنها دلي •

آلية ذلك..حيث استعمال غازات لم تكن موجودة أصال في الجو البدائي.. والش يء األهم أنها طبعا كانت خالية من الحياة أو النشاط 

عام لم يتم  90كهة التي تم إجراؤها في جميع أنحاء العالم ألكثر من البيولوجى..ومن بين آالف التجارب الرامية إلى إنتاج ذباب الفا

 .إنتاج وال أنزيم ذبابة

 :، فقد سبق القرآن الكريم العلوم الحديثة في التعامل مع هذا الموضوع على عدة مستويات وبمقابل هذا التيه والتخبط

 . في األرض" كشرط للبحث في الموضوع أوال: يحدد القرآن الكريم بتناسق مع العلوم الحديثة منهج "السير

 ثانيا: انسجام الرؤية القرآنية لظهور الحياة مع التفسير العلمي 

 ثالثا: ربط القرآن الكريم مسألة الخلق بمفاهيم وحدود لم تستطع البشرية تتجاوزها 

 المفهوم األول: خلق الله الكائنات الحية خلقا مباشرا بدون تطور 

 ا في إطار دورات للحياة المفهوم الثاني: خلقه

 وقدر لكل نوع منها برنامجها الوراثي الذي ال يتطور وال يتغير  :المفهوم الثالث

المفهوم الرابع: خلق الله تشابها ال تطابقا في الخلق، ليدل التشابه في الخلق على الخالق الواحد سبحانه وخلق التشابه في تنوع 

 حيوي وإبداع ال يستوعبه فكر التطوريون 

 الله خلق التوازن املحكم والتكامل والتعاون، وليس الصراع من أجل البقاءالمفهوم الخامس: 

مليار سنة وهيأ لنا األرض بكل ما تحتويه من مواد  19خلق الله سبحانه وتعالى الكون وهيأه لخدمتنا خالل المفهوم السادس: 

 (17)مليار سنة 5أولية وأصلحها لمدة 

الدراسات التي تعتمد "مثلية مزعومة عند الحيوانات" وتزعم بأن لها عالقة "مثلية مزعومة عند االنسان" إن خالصة القول: 

 .اطئةعلى فرضية خ ةمبني ةخاطئ اتتصور إعتمادا على نظريات التطور، هي 

 

 هل يمكن أن نستخدم الحيوانات لصياغة السياسات األخالقية واالجتماعية؟

 ُيعتمد ، 
ً
بأي كهم الشاذ سلو لتبرير وهم يعتمدون على السلوك الحيواني بالنسبة لبعض الناس، فإن ما تفعله الحيوانات يعد مقياسا

شكل من األشكال، فادعوا أن رصد السلوك الشاذ في الحيوانات يدعم ميولهم وأن ذلك أمر طبيعي منطلقين من التصورات التطورية: 

 أن اإلنسان ما هو إال حيوان لكن على قمة السلم التطوري. 

ات جنس ي شاذ فيها، أن تلك السلوكي بينت العديد من الدراسات العلمية التي أجريت على الحيوانات التي يشتبه وجود سلوكوقد 

 عن الغريزة التكاثرية وأهدافها ال تجري كما يشتهي بعضهم، وأسباب بعضها عبارة عن اضطرابات، 
ً
تكون دوافعها الرئيسة بعيدة

 .وإليك بعض التفسيرات لهذا السلوك كما بينت المالحظات والدراسات

  (81) حيث بينت دراسة : قلة عدد الذكور  .1

أن الحيوانات تسير ضمن سلوكيات معينة وتنتج تلك السلوكيات من جملة الوظائف الحيوية التي تحصل في الكائن وتقوم بها هذه 

 .
ً
 عن المعتاد وهذا ما نراه في األمثلة أعاله وهلم جرا

ً
 الكائنات فإذا ما اختلت تلك الوظائف فإن تلك السلوكيات ستظهر شذوذا
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فساد المقارنة بين ربط السلوكيات الجنسية الشاذة في الحيوانات بالشذوذ الجنس ي في اإلنسان. فهل يعقل ويجدر بنا أن نبين كذلك 

أن نقارن كل سلوك يحصل في الحيوانات مع اإلنسان وأن نطبق ذلك علينا؟ ولنفترض أننا قمنا بذلك فهذا يعني أننا سنبيح أكل لحوم 

؟ كما تأكل بعض الحيوانات كائنا
ً
ت من نوعها نفسه كما لوحظ في الدببة وفي حيوان الهامستر وفي الدجاج حيث تأكل األم البشر مثال

صغارها، أو أن نبرر أكل الزوجة لزوجها كما تفعل العناكب حيث تأكل األنثى زوجها بعد ممارسة الجنس معه ونبرر قتل الرجال ألبناء 

 فهل هذا القياس منطقي؟(15)غيرهم فاألسود تقتل صغار غيرها بصدد التزاوج بأمهاتها 

ا تفعله بالنسبة لبعض الناس، فإن م»يقول بول فيزي وهو أستاذ مشارك في علم النفس وعلم األعصاب في جامعة ليثبريدج في كندا: 

 )أي في الحيوان
ً
 ُيعتمد لما هو طبيعي وغير طبيعي، فهم يحدثون قفزة بالقول أنه اذا كان األمر طبيعيا

ً
ت( فإنه االحيوانات يعد مقياسا

 
ً
 ومعنويا

ً
قتل الصغار منتشر في مملكة الحيوانات، والقفز بالقول أنه أمر مرغوب فيه فهذا أمر »لكنه يضيف: « مرغوب فيه أخالقيا

 .ال معنى له، ال نحتاج أن نستخدم الحيوانات لصياغة السياسات األخالقية واالجتماعية ألنواع املجتمعات البشرية التي نعيش فيها

(90) 

كر مقال آخر في املجلة نفسها التعقيب على استخدام المقارنات بين السلوك الشاذ في الخراف وبين اإلنسان، ويوضح أن ويذ

 ،
ً
 سياسيا

ً
المشكلة ليست في استخدام المصطلحات الجنسية في الحياة الحيوانية لكن في تأثير الورقة البحثية لجعل األمر موضوعا

 -التي تظهر حدوث اضطرابات ينتج عنها السلوك الشاذ في الحيوانات وإذا كان كذلك فيمكن اعتبارهوبالطبع كلنا يعرف صدى األوراق 

 ويمكن عالجه وهو ما يزعج بالطبع المنظمات المدافعة عن الشذوذ الجنس ي في اإلنسان -أي الشذوذ
ً
 (91)   مرضا

 على ص -وهو أحد أفضل خبراء العالم في مجال األسود اإلفريقية -وعلق البروفيسور غريج بيكر من جامعة مينيسوتا
ً
ور األسود تعقيبا

التي نشرتها مجلة ناشيونال جيوغرافيك وتناقلتها مواقع التواصل االجتماعي على أنها ممارسة جنسية شاذة بين األسود واالدعاء أنه 

ٍِّغ لما يفعله اإلنسان. إن البيولوجيا الخاصة بنا أكثر »ل: أمر طبيعي إذ قا
 ننظر إلى الحيوانات إليجاد ُمسو 

 
أنا اعتقد أننا يجب أال

 بكثير
ً
وهنا تعليق واضح منه على السخافات التي تطلقها المواقع التي تدعي العلم وتبسيطه، وبالطبع ليست البيولوجيا فقط « تعقيدا

 فحتى
ً
 من أي كائن  ما هو أكثر تعقيدا

ً
 (92)التفكير الذي نملكه أكثر تعقيدا

 من 
ً
وبالرجوع إلى دراسة الدكتور فيثرستون التي أجراها على ذبابة الفاكهة يذكر أنه واجه انتقادات حول دراسته تلك، وتلقى سيال

كهة، وأنه يريد تلك على ذكور ذبابة الفا المكالمات الهاتفية والرسائل على البريد اإللكتروني، والتي اتهمته أنه يحاول تطويع مالحظته

استخدامها لتحويل التوجهات الجنسية للناس، وتقديم دواء لمعالجة الشذوذ الجنس ي، ويبدو أن الشخص بعيد كل البعد عن هذا 

 (93)      «!لك أن تتخيل: ماذا سيحدث لك إن تجرأت على البحث عن عالج للشذوذ الجنس ي»األمر، كما صرح: 

  هم من منتكس ي الفطرةوالشواذ 

وتؤكد عدم وجود جين مزاعم  دين هامر حول وجود جين للشذوذ، صفحة من فرق بحثية كاملة،  669من  1555كشفت دراسة فقد 

 (91) يخضعون لعوامل بيئية وعوامل نفسية شاذة. الشواذ تبين بأنو للشذوذ 

  يقوم بنقلها ملحيطهكارثية و  بأمراضيصاب الشاذ جنسيا 

 شهد 
ً
 هم في خطر متزايد ملجموعة متنوعة من األمراض المنقولة جنسيا

ً
 بأن الرجال النشطين جنسيا

ً
 متزايدا

ً
العقد الماض ي وعيا

(STDs .ويقومون بنقلها ملحيطهم ) 

، ويذكر من األمراض المنقولة باالتصال الجنس ي الرئيسية في املجتمع المثلي 11تم تحديد ما ال يقل عن (table 1/1في )الجدول 

 (99)النص األصلي أمراضا أخرى. 
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مرض التهاب الكبد الفيروس ي وسرطان - Anal Papilloma- مرض الورم الحليمي الشرجي- متالزمة نقص المناعة المكتسب )اإليدز( .

التهاب  -البروستات التهاب  -الكالميديا  -مرض السيالن  -الزهري  -Depression and Anxiety- االكتئاب والقلق -الكبد وتشمع الكبد 

 .والقولون ما يؤدي لخطر متزايد للموتوالثآليل الشرجية والهربس التناسلي  –سرطان الخصية  -اإلحليل

وباإلضافة إلى السيالن والزهري ، وكالهما قد يتطور في المقام األول في المواقع الشرجية أو البلعومية ، هناك عدد من الحاالت ، 

بما في ذلك التهاب اإلحليل النسيلي السحائي ، التهاب اإلحليل غير النوعي ، الهربس الشرجي ، الورم اللقمي ، داء األميبات ، داء 

الجيارديات ، داء المفاصل ، داء المفاصل ، و )ب( على أنها تنتقل عن طريق االتصال الجنس ي بين الذكور. تتضمن مضاعفات 

الجماع الشرجية المستقيمية تفاعالت الحساسية تجاه مواد التشحيم الشرجية ، والبواسير المتدلية ، والنواسير الشرجية ، 

  والشقوق. قد تنجم الدموع المستقيمية السينية عن القبضة والساعد واختراق الجسم الغريب لألمعاء. )96(

الرئة سرطان البروستات و –السرطان وقد جاء في موقع الجمعية األمريكية للسرطان مقال حول خطر تعرض المثليين ملختلف أنواع 

 (97)-والقولون والجلد غيرها

أشد ” يهإم آر إس إ“جديد من البكتيريا العنيفة وذكر موقع البي بي س ي البريطاني نفس الموضوع حيث أشارت أبحاث إلى ظهور نوع 

تسبب نتج عنه تآكل وتلف أنسجة الرئتين، وتفتكا يمكن أن يؤدي إلى اإلصابة بمرض االلتهاب الرئوي الحاد التقرحي من النوع الذي ي

 (98)تسمم الدم الفتاك هذه البكتيريا باإلصابة بدمامل ضخمة على الجلد، وفي بعض الحاالت الشديدة قد تؤدي إلى

 والجريمة يرتبطان بالشذوذ الجنس ياالكتئاب 

 من أولئك الذين لديهم ضحايا من جنسين مختلفين.غالًبا ما يذكر أخصائيو الطب الشرعي أن جرائم القتل المثلي هي أكثر عنًفا 

(95)  
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 إختالف القوانين المرتبطة بالشذوذ من بلد آلخر

ا كبيًرا 
ً
تختلف الحقوق التي تؤثر على األشخاص من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنس ي ومغايري الهوية الجنسية اختالف

ش يء من االعتراف القانوني بالزواج من نفس الجنس إلى عقوبة اإلعدام للمثلية  وتشمل كل -حسب البلد أو الوالية القضائية 

 .الجنسية

دولة بزواج المثليين ؛ هم: األرجنتين ، أستراليا ، النمسا ، بلجيكا ،  28، اعترفت  2015والجدير بالذكر أنه اعتباًرا من عام 

ندا ، فرنسا ، ألمانيا ، جرينالند ، أيسلندا ، أيرلندا ، لوكسمبورج ، مالطا ، البرازيل ، كندا ، كولومبيا ، الدنمارك ، اإلكوادور ، فنل

المكسيك ، هولندا ، نيوزيلندا ، النرويج ، البرتغال ، الجنوب إفريقيا وإسبانيا والسويد وتايوان والمملكة المتحدة والواليات 

 (06) المتحدة وأوروغواي

عقوبة اإلعدام على الممارسات الجنسية بالتراض ي بين أشخاص من نفس الجنس ، دول فعلًيا  6على النقيض من ذلك ، تفرض  

وثالث دول في آسيا )إيران والمملكة العربية السعودية واليمن( وثالث دول في إفريقيا )نيجيريا )الواليات الشمالية( والسودان 

 . .والصومال )منطقة جوباالند((

دول أخرى: أفغانستان وبروناي وموريتانيا وباكستان وقطر واإلمارات  6قوبة محتملة في باإلضافة إلى ذلك ، تعد عقوبة اإلعدام ع

العربية المتحدة. تمت إزالة العراق من هذه القائمة بعد القضاء على الدولة اإلسالمية )داعش / داعش( ، وال يزال كبلد "بحكم 

 (61)متعلقة باآلداب العامة أو البغاء أو غيرها. الواقع" يجرم بسبب تقارير مالحقة الدولة باستخدام القوانين ال

، أصدر مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة قراره األول الذي يعترف بحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي  2011في عام 

الميل الجنس ي ومغايري الهوية الجنسانية ، وبعد ذلك أصدرت مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان تقريًرا يوثق 

ن ومزدوجي الميل الجنس ي ومغايري الهوية الجنسية ، بما في ذلك جرائم الكراهية ، وتجريم انتهاكات حقوق المثليات والمثليي

النشاط المثلي. والتمييز. بعد صدور التقرير ، حثت األمم المتحدة جميع الدول التي لم تقم بذلك بعد على سن قوانين تحمي 

 (62)الحقوق األساسية للمثليين. 

 

  (.9عرضة لإلصابة ولديهم اضطرابات وقلق وتغيير حاد في المزاج )هم أكثر المثليين والرجال 

 بينت الدراسة بأن النساء المثليات 

 جنس ي((.يعي العادي )بدون تماثل طبالالميول الجنس ي  ذوي ( 3أكثر عرضة للمشاكل المتعلقة بالكحول )و 

كما جاء في موقع الجمعية األمريكية لعلم  ،(63)الكبرى االضطرابات وأكثر عرضة لإلصابة باضطرابات نفسية ، بما في ذلك 

نجد و ،  (61) .النفس أن المثليين هم أكثر من يعانون من األزمات النفسية والقلق واالنهيار العصبي وعلو معدالت االنتحار

ة حيث لم يعد المرض يصيب فقط الزنا –بلدا مثال كجنوب أفريقيا وقد صارت أسرع دول العالم اليوم في تفش ي مرض األيدز 

إلى  2008من السكان عام  % 10.6فقفز عدد المصابين باإليدز من ، أو الشواذ جنسيا وإنما : يصيب كل َمن يحتك بهم 
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عدد تكفي  لم تعدوصارت حياة مئات اآلالف متوقفة يوميا على عقارات عالجات اإليدز التي  ،(96) 2012عام  % 12.2

 .(66) .المصابين

 

 نتائج البحث واستنتاجات

 ، ومن أهمها:من خالل الدراسة يمكننا استنباط إستنتاجات علمية لفك الغموض

 ’,”  ال يوجد جين خاص بالمثلية is no ‘gay gene ” 

وفي أوسع دراسة علمية أجريت  0202-8-02بتاريخ  NATURE  الممكن أن نكتفي في هذا البحث بما نشرته مجلةكان من لقد 

على نصف مليون إنسان ، والتي تؤكد أن الشذوذ الجنس ي )المثلية( ال عالقة له بالجينات الوراثية، حيث يقول عالم 

ال يوجد جين خاص “  = ”,’There is no ‘gay gene“ :الواحدوالباحث في جامعة هارفارد بالحرف  Andrea Ganna الجينات

 ، وقد وسعنا نطاق البحث لنؤكد هذه النتيجة.”بالمثلية

 وال يوجد مركز للشذوذ الجنس ي في املخ. 

  ال يمكن أن نستخدم الحيوانات لصياغة السياسات األخالقية واالجتماعية ألنواع املجتمعات البشرية التي نعيش فيها لفساد و

المقارنة وإال فهذا يعني أننا سنبيح أكل لحوم البشر كما تأكل بعض الحيوانات كائنات من نوعها وأكل األم لصغارها، و أكل 

 أ باالنسان ن البيولوجيا الخاصة إل .و  القياس على الحيوانات غير منطقيالزوجة لزوجها و قتل الرجال ألبناء غيرهم ..ف
ً
كثر تعقيدا

 .« بكثير

 نتكس ي الفطرة يخضعون لعوامل بيئية وعوامل نفسية شاذة.والشواذ هم م  

  الشاذ جنسيا يصاب بأمراض كارثية ويقوم بنقلها ملحيطه.و 

  من وصفه الغير قانوني ، مروجوا الشذوذ الجنس ي ال يزالون يحاولون جاهدين تبرير هذا السلوك المشين و 
ً
ية بالمثل»بدءا

 بإلقاء لتقليل وطأة المصطلح الحقيقي « الجنسية
ً
المعبر عن هذا الفعل وجعل الجمهور يتقبلها وكأنها ش يء طبيعي وعادي، مرورا

 سبب ذلك على عاتق الجينات.

  

  القانون 

 Homosexuality  &(Bisexuality)الجنسيةمزدوجي الميول وصفة  المثلية الجنسيةيتبين من خالل الدراسة بـأن صفة 

ق عليه رسمًيا لهماال يوجد بالتالي و مرًضا بل شذوذا جنسيا واضحا.  اليست  .عالج طبي ُمصدَّ

 -ُمصطلح طبي-/االنزعاج الجنس ي( فهو ينتمي إلى سجل االضطرابات GID/ Gender Dysphoria :اضطراب الهوية الجنسيةأما 

  .تخصصةويعني وجود خلٍل أو نمٍط عقلي وسلوكي ، وهذا مرض له عالجات ُمصرَّح بها من كافة المؤسسات الطبية الُم 

المثليين ال يرتبط فقط  تطبيق المسطرة القانونية في حق خالفا لما يدعيه العديد ممن يرسون هذه الظاهرة  فإن وبالتالي ، و 

 باإلدانة الدينية للمثلية الجنسية أو من المواقف االجتماعية املحافظة المسبقة)67(

 ،الجنس ي والمشاركة في مجموعة متنوعة من السلوكيات المعادية للمجتمع سلوكالرتباط المستمر بين األبعاد املختلفة للبل ل

 وهذا ما تظهره نتائج دراسات في ميدان البحث السيولوجي قام بها العديد من الباحثين )68( 
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، وتظهر عند  (65) عند المراهقين والبالغين المرتبطين بعدد كبير من الشركاء في العملية الجنسيةتظهر العدوانية بصفة عامة ف

من بحيث ، (71) ، وتظهر عند الذين شاركوا في سلوكيات جنسية تتسم بالخطورة (70)الذين مارسوا الجنس في سن مبكرة 

نهم أكثر أ أكبر في الجريمة واالنحراف ، وأن يتم تصنيفهم علىبنسبة  ينتورطيكونوا م، وأن  اإجرامي سجال المرجح أن يكون لديهم

ا مهًما إحصائًيا ، حيث ارتبط ظهور مبكر  31وجدت جميع الدراسات الـ ، و للساكنة معاداة 
ً
المشمولة في مراجعتهم ارتباط

عن أمراض  19/1/2008وفي بحث علمي أمريكي نشر بتاريخ  (72) للسلوك الجنس ي بمشاركة أكبر في السلوك المعادي للمجتمع.

يقومون بممارسة هذا الفعل مع صبية صغار ال يعلمون باإلثم أغلب الشاذين جنسيا من الرجال : الشواذ الجنسية وجد أن

متحف مثلي الجنس ويقدم ، (73) الذي يرتكبوه أو مع رجال مثلهم، ومنهم من يحب أن يكون المفعول به وقد يغير جنسه إلى أنثى

 األطفال والبالغين""حب مع األطفال تحت شعارلعشاق الجنس  ةإباحيخدمات  –متحف املحفوظات  - S&M في شيكاغو

الوباء الحالي النتشار األمراض المنقولة باالتصال الجنس ي بين الشواذ هو  ، علما بأنفي نشر األوبئة وإداية املجتمع:ويتسبب 

نتيجة للعوامل والظروف المتفاعلة المتعددة التي تعمل ليس فقط على مستوى عالقة األمراض المعدية بالفرد ولكن أيًضا في 

 جتماعي ونظام الرعاية الححية واملجتمع ككل.محيطه اال 

 من اكتشاف المزيد من 
ً
واألكيد هو ارتباط األمراض المنقولة جنسيا باالتصال الجنس ي الشاذ، وقد تسمح التقارير األكثر شموال

 (71) مسببات األمراض المنقولة جنسًيا ، وخاصة الطفيليات والفيروسات عند فئة الشواذ

المثليين" غسلت أدمغتهم بشكل كامل وغلبت عليهم كذبة أن بهم جينات وراثية تسوقهم  الشاذين جنسيا "حتى لو فرضنا أن و -

الى ذلك؛ قيل لهم بأن الجين الزائف هذا يولد الرغبة على حد قول أطباء وخبراء الدجل والوهم؛ والرغبة وحدها ال تكفي لتكون 

؛ فالمريض المصاب بطور متقدم من داء السكري مثال من النوع الثاني يجب عليه االبتعاد سببا في فعل ما يهلك صحة االنسان

  !!عن أكل الحلويات والدسم ولو كان يحبها

  -وكذلك األمر هنا ألن الشذوذ الجنس ي يسبب أمراضا كارثية لذا وجب االبتعاد عنه حتى وان اقتنعت نفوسهم بأنه رغبة داخلية 

 

 احية القانونية: خالصة القول من الن

  ال يسوغ لهم اإلجرام أو الخطأ  )وهو افتراض خاطئ(وجود بعض الدوافع السلوكية لدى عدد من الناس بالوالدةعلى افتراض :، 

فمثال بعض الناس لديه نزعة للعصبية أو نزعة للعنف أو نزعة للشبق الجنس ي مثال : ولكن هذا كله ال يسوغ لهم ارتكاب األخطاء 

ك والدليل على ذل -مثل األمراض والمصائب وغيرها  -من ضمن ابتالءات الناس كلها والتي وزعها الله عز وجل عليهم  وإنما هو -

 أن ليس كل عصبي أو مائل للعنف أو الشبق : كان مجرما أو قاتال أو زانيا إلخ

  لفك الغموض الذي قد يكتنف تلك  ستوجب على رجل القانون الرجوع إلى النظرية ذات العالقةتلتطبيع مع الجريمة ادعوات

 
ً
 سليما

ً
، والمعطيات العلمية تبين بعدم وجود جين وال دماخ وال هرمونات الدعوة من أجل تطبيق النصوص القانونية تطبيقا

 المثلية.

  وألن هذه ، جرائم الزنا أو الشذوذ الجنس ي بوجه عام ب لقيامهم، يجب أن ننظر لمنتكس ي الفطرة على أنهم مجرمون ولهذا

كون تطول األبرياء من حولهم مَمن يحتبل ، قاصرة في تبعاتها القاتلة على املجرمين فقط من منتكس ي الفطرة الجرائم ليست 

  –األطفال الذين ال يفهمون ماذا يفعل فيهم  خاصة في فئةألن الشاذ يجد بغيته  –بهم : سواء باغتصابهم لهم 

عن طريق وصول بعض سوائل جسمه الحامل للمرض إليهم عن طريق األدوات الشخصية أو رذاذ العطس أو التبرع بالدم أو من 

 زوج شاذ أو زاني إلى زوجته من خالل المني 
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.أو عن طريق التالمس مع البكتريا آكلة لحوم البشر   

صابة باألمراض الجنسية، وبالتلي تعريض املجتمع الى خطر وقد ساهم تحرير القوانين ضد المثلية الجنسية في زيادة معدل اال 

 (79) حقيقي

 185وقد جرم المغرب )حيث يجري نقاش مجتمعى حول المثلية والعالقات الجنسية خارج إطار الزواج(،  من خالل المادة 

فالنشاط الجنس ي المثلي غير أي "عمل بذيئ أو غير طبيعي مع شخص من نفس الجنس". لذلك  القانون الجنائي المغربي من

ب مرتكبه بالسجن من 
َ
 1200إلى  120سنوات مع دفع غرامة مالية تتراوح ما بين  3أشهر إلى  6قانوني في المغرب، ويمكن أن يعاق

 (76) .مغربي درهم

 "من ضغوط مجلس أوربا الذي يطالب المغرب بإلغاء تجريم الجنسية المثلية بالرغم  (77) ("ووصف الرميد المثليين بـ"األوساخ

(78) 

 ةيوللحقيقة، فان اللوبي الذي يدعو إلفساد املجتمعات الغربية هو نفسه الذي يضغط على الدول لتتبنى تغيير المساطير الجنائ

 (83) (82 (81) (80) رغم كل الخسائر المادية واالجتماعية التي يفرزها الشذوذ الجنس ي بالدول الغربية.(75)، 

لماذا البعض ال ينبه من خطر الشذوذ الجنس ي الصحي، و أنه يجب :يتساءل باستنكار الذي وهذه أحد المواقع األميركية الشهيرة 

 (81)  !!أن الناس لم تتعظ من األيدزويتعجب  –عزلهم عن بقية أفراد الشعب 

وتؤكد منظمة الححة العالمية أنها تنفق عشرات الماليين لتحارب األمراض الجنسية الناتجة عن الشذوذ الجنس ي، ولوقاية 

  :األبرياء الذين تصلهم هذه األمراض بسبب شذوذ الزوج أو نقل الدم، وعلينا أن ال ننس ى األمراض المعروفة بالفعل مثل

السيالن، القرحة التناسلية، الدبيلة األربية، التورم الصفني، التهاب الملتحمة الوليدي، الزهري أو ما يسمى باألفرنجي ، فيروس 

اإلفصاح عنه  وغيرها مما لم يتم، اإليدز، التعقيبة، القرح اللين أو القريح، الثآليل الزهرية، الحبيبوم المغبني، العقبول التناسلي

 !…  ,Gental Warts, Genetal Herpes, Chanchroid, Granuloma Inguinalis, Syphilis, Gonorrhea, AIDSعدأو اكتشافه ب

etc.. 

 ونسبة الذين يصابون من السرطان من الشواذ هي الضعف من األشخاص العاديين حتى أنه هناك سرطان خاص بهم اسمه

Kaposi sarcoma  وال زالت الدراسات تجري 
ً
حوله وهو متواجد بكثرة بين المثليين في كاليفورنيا و لوس  وقد ظهر حديثا

 (98)أنجلوس

و قد قام بنشر الدراسة موقع خاص مناهض للشاذين أو ما يسمى بالمثليين، واسمه: الحقيقة ألميركا عن المثليين الشاذين و 

 (68)مؤسسه أحد األميركيين املحافظين

والمتخصصة بالحد  من انتشار األمراض الجنسية   Control and PreventionCenters for Disease نشره مراكز في تقرير و

 في ازدياد على الرغم من االحتياطات الكثيرة التي يقدمونها
ً
يقول حيث  ،المعدية.. هذا التقرير يؤكد أن األمراض المنقولة جنسيا

مليون أمريكي قد أصيب بأمراض جنسية.. أي أكثر من ثلث سكان أمريكا قد تلوثوا بهذه األمراض الخطيرة  110هناك  أن التقرير

 التي قد تكون مميتة مثل اإليدز..

وبزيادة ملحوظة عن األعوام السابقة بسبب إباحة زواج  2016إن مرض السفلس أو الزهري قد انتشر بشكل كبير في عام 

 المثليين من الرجال..المثليين ألن هذ
ً
. أي معظم most are among men who have sex with men ا المرض يستهدف أساسا

 (78) حاالت اإلصابة بالسفلس بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال.. أي اللواط أو ما يسمونه المثلية

 

 الجينات تصنع البروتينات وال تصنع الخيارات: تفسير السلوك الشاذ
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 بالهرمونات وال بالدماغ، بل هو  األكاديميةمن الدراسات 
ً
 وال متعلقا

ً
 جينيا

ً
تلك التي تثبت أن  الشذوذ فساد أخالقي و ليس أمرا

 –أةرجل ورجل أو امرأة وامر –انتكاس للفطرة السليمة يأتي بعد الوالدة، أن األطفال الذين يتم تبنيهم من طرف زوجين شاذين 

 أن  هذا الشذوذ األخالقي/الجنس ي أمر ُمكتسب بالفعل، وقد تم يكونون أكثر عرضة الكت
ً
ساب هذا الخلق المشين، مما ُيؤكد فعال

 CHILDREN OF HOMOSEXUALS AND“ :عمل دراسة علمية وتم نشرها على عدة مواقع علمية كجامعة كامبردج بعنوان

 TRANSSEXUALS MORE APT TO BE HOMOSEXUAL” (88) 

 Johns Hopkins رئيس قسم الطب النفس ي بمستشفى جونز هوبكنز- Paul McHugh الدكتور بول ماكهوغسئل ، 2010في سنة و

" ال يوجد أي جين مثلي  :في لقاء مباشر عن رأيه في هذه القضية فقال  -سنة 10والذي اهتم بدارسة المثلية الجنسية طيلة 

 من البيولوجيا. 
ً
 Neil Whiteheadعالم اإلحياء واإلحصاء الدكتور به يقول  ونفس الشيئ (58)الجنس. وهنالك عوامل أكثر تأثيرا

 : ”At best genetics is a minor factor“ نيل وايتهيد

تأثير الجينات على السلوكيات :ويقول في نفس الدراسة التي عملها،  (50) ”جينات مجرد تأثير ثانوي يكون لل في أحسن الحاالت  

 .(51) البروتينات وال تصنع الخيارات"ر إلى حد كبير، ألن الجينات تصنع غير مباش

فعند العبي  ،صفات الوراثية والصفات المكتسبةال فرق كبير بينلوجود فالنظرية التي يبني عليها الشواذ ادعاءهم باطلة:  إذا، 

 كرة السلة مثال يأتي طويل القامة من الجينات كصفة وراثية، ويأتي لعب الكرة من الممارسة الرياضية كصفة مكتسبة.. 

 ي سنةف فال توجد جينات الشذوذ كما ال توجد جينات الباسكيط بول جينات الفوت بول، وكما ال يوجد "جين يلعب كرة السلة".

"المثلية الجنسية يمكن أن تكون ناجمة عن البيئة بعد  :ف دراسة لجامعة كاليفورنيا تقول خالصتهاقدمت جريدة التلغرا 2019

  (52)”الوالدة

فقد روج عدد منهم ومن شابههم  –SCIENCE-PSEUDO- هل التزوير والمروجين للكذب عن طريق العلم الزائفولكن، وكعادة أ

 ، لى كذبة أن المثلية الجنسية أمرا مفروضا على صاحبها بسبب جيناته الوراثية إ

 .لجينات االنسان هي مجرد أكاذيب  الدراسات التي تنسب المثليةلكن، وكما أسلفنا فان 

 

  تبين الدراسات األكاديميةالموثقة والمقاالت العلمية بأن المثلي يمكن أن يتغير

قد يكون األوالد الشبان الخجولين على سبيل المثال ، الذين لم يتم التأكيد فعلى ذكوريتهم من قبل األب واألم الحنونين ، 

معرضين لخطر المثلية الجنسية. ليس بسبب "الجين" المثلي أبدا،  ولكن بسبب عملية متقطعة لتحقيق الهوية الجنسية اآلمنة. 

ويمكن رؤية نمط مماثل في الفتيات اللواتي ال  فريسة سهلة لإلغواء في الشذوذ الجنس ي. هذا يمكن أن يجعل بعض األوالد 

يتناسبن مع مالمح الجنس الكالسيكية ، ويحتجن إلى تأكيد نسائي ، ويتم استهدافهن من قبل السحاقيات اللواتي يلعبن مع 

ية في لحمايتهم من التعرض المبكر للتأثيرات المثلاالحتياجات العاطفية للبنات. ومثل هذه الضعف لدى األطفال هو سبب إضا

 الجنسية.

وبأن المثلية ناتجة عن العادات الجنسية  الدراسات األكاديميةالموثقة والمقاالت العلمية بأن المثلي يمكن أن يتغير وتبين 

 السيئة وال عالقة لها بالجينات.

that gays can change Therapeutically Incorrect: Atheist psychiatrist argues 

في نهاية المطاف ، باالضافة الى تطبيق المسطرة الجنائية فال بد من تعليم املجتمع وتحفيز األشخاص المعرضين للخطر أكبر ف

 (53) األثر في السيطرة على األمراض المنقولة باالتصال الجنس ي.

وارشادهم الى   psychiatricزيارة الطبيب النفس ي وطبيب عقلييجب فتح باب األمل للمرض ى للتداوي من الشذوذ وتشجيعهم على 

حاالت شفيت لتقوية نفوسهم كما جاء في دراسة الدكتور سوكاريدس وزمالئه حيث جاء في موقع أخبار األمراض العقلية: 
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الخطأ  فانه من ))الدكتور سوكاريدس وزمالؤه استشهدوا بدراسات تبين امكانية تغيير العادة المثلية الى شخص سوي لذلك

اميريكان مقال بعنوان : الرئيس السابق -وقد نشرت مجلة نيوز ، (51) القول أن الناس ال يمكن أن تغير عوائدها الجنسية

رجال وامرأة من المراكز التى  200وقد استدعى  .(59) للجمعية األمريكية لعلم النفس يصرح بأن السلوك المثلي يمكن تغييره

بما فيها مركز إكسدوس الدولى الموجود بفلوريدا ونارث .. وقد تحدث مع كل منهم باستفاضة عبر الهاتف كانت تقدم العالج ، 

 .ليسألهم عن دوافعهم ومشاعرهم وتصرفاتهم الجنسية قبل وبعد تلقى العالج ، وقام بترتيب النتائج على مقياس

ن ذكروا كالتالى : "معظم المشاركي -بحسب ما ذكر البحث-تاج ثم بعد ذلك قارن نتائج االستبيان قبل وبعد العالج .. وكان االستن

ماما فى العام خر بشكل كبير او تتغيرهم من الرغبة والميل الى نفس الجنس بشكل كبير او تماما ، الى رغبتهم وميلهم الى الجنس اآل 

 االيدز. مرض انتشار من يستفيدوا لم وكأنهم (،56)السابق

 

 الدراسات المزورةجال القانون من تحذير ر 

موقع أكاديميا التعليمي حول الموضوع وبينوا في الملخص  هنشر ما  :تأسيس ألكاذيب إعالمية وبروباجاندا خادعةمن الخطط ل

والتي تقول بعدم وجود الحقيقة البيولوجية في المسألة قد نشرنا في هذه الدراسة و ،  1553أن أول استكشاف للجين كان سنة 

 "جين المثلية" .

للقضية فقد استمر الكالم عن هذا الجين كمرجع في أخبار العلوم والكتابات العلمية  -أو الهش–وبالرغم من المصدر الواهي  

 .الشعبية، و الححف وافتتاحيات البحوث الطبية الحيوية كتأسيس ألكاذيب إعالمية وبروباجاندا خادعة

بأنه ال يوجد في جسم االنسان "جين الشذوذ" فإن التطوريين والشواذ وكنموذج للدعاية لجين المثلية ورغم أن الدراسات بينت 

 يتعاونون لتمرير معلومة وجود "المثلية عند االنسان " كتطور "للشذوذ عند الحيوان"

 يةهو وال Xq28على أنه ارتباط بين العالمة الجينية  1553تم تحديد الجين المثلي ألول مرة في عام وأصحاب الدعاية يروجون بأنه 

رجع في كم "الجين المثليمعلومات خاطئة و استمر" يكررون  وقد بينت الدراسات عكس ذلك لكنهم ال يزالون  للذكور. ةالجنسي

 أخبار العلوم وكتابات العلوم الشعبية وفي النشرات الححفية واالفتتاحيات حول البحوث الطبية الحيوية.

ن الجين المثلي أصبح قصة خلفية مفترضة أ   (57). وسائل اإلعالم اإلخبارية في المملكة المتحدة وبينت إحدى الدراسات على 

في وقت الحق ، دخل الجين المثلي في قواعد البيانات بل، و .بمرور الوقت ألبحاث الجنس الوراثي ، وأن نقد وجودها قد تضاءل

 - يوي.وأصبح مؤشًرا للطب الحفس نمط المثابرة والنقد المتناقص الطبية الحيوية عبر اإلنترنت للقرن الحادي والعشرين بن

وير . . بل وتخضع العديد من الدراسات للتز-تعتمد هذه المقالة على تحليل لقواعد البيانات الححفية والمطبوعة عبر اإلنترنت 

 (55)  :بيانات مزورةلسحب دراسة إستندت الى   science، وقد تدخل مقال عن اجبار املجلس العلمي ملجلة(85)

وهنا ال يسعنا إال تذكر حديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ونبوءته التي حذرنا فيها من الفساد الجنس ي واإلباحي والشذوذ 

 :قائال

رواه ابن  ”ولم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إال فشا فيهم الطاعون واألوجاع التي لم تكن في أسالفهم الذين مضوا  ”

إلى اإلسالم يدافع  ممن ينتسبون أن تجد  – :ولألسف –وعلى ذلك يكون العجيب جدا ، ماجة والحاكم والبيهقي وصححه األلباني

عمن يمارس هذه الجريمة اإلنسانية وهذا الفعل القذر الذي ال يفشو في مجتمع إال وكان نذيرا بنهايته )حتى بالحساب العقلي 

 ،المواليد فيه وتفش ي األمراض( ولذلك استأصلهم الله تعالى في قوم لوط حتى ال يتعدى آذاهم لغيرهم  المنطقي المادي وتناقص

  (100)  !!فماذا بعد أن تم إباحة الحرام في أمريكا بأكملها ؟!! لألسف البعض يتعظ ولكن متأخرا
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 .والله أجل وأعلم
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