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 مقدمة  
يعرض ـهذا التقرير جمـلة من املعطـيات املتعلـقة ـبإدارة ســـوق وتـجارة التحول الجنيســـ، ونرشـــ ثـقاـفة الشــــذوذ يف 

ها املجتمع األمرييك،  � اىل املجتمعات الغربية وعىل راـس ة  ك� يـش المية خاـص مخاطر هذا املـرشوع عىل املجتمعات اإلـس
من خالل العديد من األدوات ،  للدخول واخرتاق العامل اإلسالمي  يف ظّل سعي املروج� والداعم� واملمول� لهذه الثقافة

 . الفاعلة واملث�ة للجدل
 

ــات يطلق   يرّوج لهذه الثقافة، ــس لويب من األغنياء واملتنفذين الذين �تلكون رؤوس أموال عالية، ورشكات كربى، ومؤس
 Sex Assignmentجنيسـ، او ما يسـمى"عليها باملؤسـسـات "الخ�ية" وأخرى "حقوقية"، تعمل عىل نرشـ "السـعار ال

Surgery Market.  وهي نرشـ التعليم الجنيسـ الشـامل،   ،تسـعى هذه الجهات املروجة لتحقيق العديد من األهداف
إـضافة اىل  ، إـضافة اىل تـرشيع اإلجهاض، وبيع أعـضاء االجنّة املجهـضة.، وتجارة الجنسفتح املجال لـسوق االتجار بالبـرشو 

ذلك نجحت هذه اللوبيات يف فتح ـسوق جديدة يف مجال جراحة التجميل املرتبطة بالتحول الجنيس والتسويق لألدوية 
 الهرمونية املرتبطة أيضا بإيقاف سن البلوغ لدى األطفال متهيدا للمرور ملرحلة التحول الجديد.

من مخابئهم الـرسية، وانتقلوا إىل العمل العلني املنظم، ثم يف نـصف قرن تقريبا، خرج الـشاذون جنـسيا يف العامل الغريب  
التي شـطبت عىل    1انتزعوا االعرتاف من الدول والحكومات واملجتمعات والهيئات الدولية مثل املنظمة العاملية للصـحة

الشذوذ الجنيس كمرض نفيس عقيل ليص� عمال سويا ال ض� فيه، ومثل االعرتاف بالتنظيم الدويل للشاذين والسحاقيات  
عار مهم وخط� وهو "من قبل هيئة األمم املتحد خاص املثلي�   ة، هذا األخ� يحمل ـش المة األـش نحن نعمل من أجل ـس

يف   ( الشــاذين واملتحول� جنســيا)LGBTIمنظمة أعضــاء   600نيابة عن أكرث من  بالتعاون مع و ، ومســاواتهم وحريتهم
 .2"نحن قوة دافعة للتغي� السيايس والقانو� واالجت�عي الوسطى،جميع أنحاء أوروبا وآسيا 

مسـ�تهم عرب تكديس اإلنتاج األديب والفني واإلعالمي، بل والريايض، فصـارت لهم  تابع املثليون واملروج� لهذه الثقافة، 
ورموزهم وألعابهم األوملبية، ثم انخرطوا يف العمل الـسيايس فـصاروا نوابا برملاني� وعمداء مدن ووزراء وزع�ء   أديباتهم

 .أحزاب

عار " ا"، بدأ العمل من قبل املروج� لهذه الثقافة عىل تهيئة يـستحقونهمتك� األطفال من التمتع بالحياة التي   تحت ـش
انية وهي الطفولة لتكون حلقة االـستهداف لهذه الثقافة وأبعادها. عمل املروجون عىل   الحلقة األـضعف يف البنية اإلنـس

تاهات التحول  جمع ورصــد كل املقومات اللوجســتية واإلعالمية والتعليمية لرضــب هذه الفئة الهشــة، واغراقها يف م
 (األممالجنيســـ. ومل يقف االمر عـند ـهذا الـحد، ـبل عمـلت ـهذه الجـهات عىل توريط ـكل الكـياـنات واملنظ�ت اـلدولـية  

، واالحاطة بالشــذوذ، واالعرتاف به كم�رســات مقبولة يف املجتمعات.  املتحدة) عىل الدخول يف تجارة التحول الجنيســ
ــان يف ــه من ذكر اىل انثى او العكس، او ما يعرف  ركّزت هذه املنظ�ت عىل حق االنس ، Transgender بتغي� جنس

بدون موافقة الوالدين، ثم بعد  18والذي كان ممنوعا منعا باتا يف الســابق، ثم أصــبح مســموح به ملن هم فوق ســن 
ــنة، اىل أن وصــلنا ملن هم بعمر   12ذلك أصــبح مســموح به ملن هم فوق  ــنوات الذين أصــبح لديهم الحق 4س يف  س

 االختيار، اما البقاء عىل ما هم عليه او التغي� الكامل لجنسهم.

 
1 https://www.dandc.eu/en/article/world-health-organization-considers-homosexuality-normal-behaviour 
2 https://www.ilga-europe.org/ 
 

https://www.dandc.eu/en/article/world-health-organization-considers-homosexuality-normal-behaviour
https://www.ilga-europe.org/
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من هـنا يطرح الســـؤال، ـملاذا الهوس بتغي� الجنس ـلدى األطـفال؟ كيف �كن تقـبل فكرة ان يقرر طـفل ـقارص ال أهلـية  
انة من القوان� واإلجراءات لتحميه وتـشجعه عىل قراره، بل ومتنع   لديه تغي� جنـسه؟ واالغرب من ذلك ان تؤـسس ترـس

بة بالســـجن ان فعلوا ذلك ك� حصـــل يف كندا، وك� تقره  قد يتعرضـــون لعقو(حتى والديه من منعه او رفض الفكرة 
 القوان� يف العديد من الدول التي فتحت املجال للرتويج لثقافة السعار الجنيس).

أي ـحارصات البلوغ او Puberty Blockers ، هو تـجارة االدوـية الهرمونـية او ـما يســـمى بوذاك  األخطر من ـكل ـهذا
وليس اضــطراب   األســاســية،يبدو أن التنوع الجســدي هو القضــية  . اق العاملية اليوممانعات البلوغ، التي تجتاح األســو 

تشــويه الفطرة التي إلغاء ارتباط الناس ببيولوجيتهم عن طريق    و. ويبدو أكرث أن الهدف األســايس هالجنســيةالهوية  
، ونرشــ  أيديولوجية املتحول� جنســياً ، لتطبيع تغي� البيولوجيا البرشــية. إن إضــفاء الطابع املؤســيســ عىل  خلقوا عليها

ذوذ، ية حقوق مدنية من قبل رجال أثرياء،   ثقافة الـش بط. يتم الرتويج لهذه األيديولوجية عىل أنها قـض يفعل ذلك بالـض
 .يتمتعون بنفوذ هائل والذين سيستفيدون شخصيًا من أنشطتهم السياسية

ــوع ا ــط حالة من الجدل العاملي حول خطورة التعاطي مبوضـ الدوية الهرمونية، والعمليات الجراحية بهدف تغي�  وسـ
الجنس، إضـافة اىل نرشـ ثقافة الشـذوذ التي باتت منترشـة ومدعومة من قبل املنظ�ت الدولية والكيانات الرأسـ�لية 

  خطورةما مدى  تسـتفيد الجهات املروجة لثقافة الشـذوذ والسـعار الجنيسـ؟ ماذا كيف و العاملية، نطرح السـؤال التايل:  
لإلجابة السـعار الجنيسـ عىل املجتمعات والجنس البـرشي بشـكل عام؟ وهل من حلول ملواجهتها، او الحد منها؟   ثقافة

 يقسم هذا التقرير اىل:عىل هذا السؤال 

 
 جهات الرتويج لثقافة التحول الجنيس والشذوذأّوًال:  
 الجنيس الجهات الداعمة واملمولة لثقافة الشذوذ والتحول ثانيًا: 
 الجهات املستفيدة ماليا والتي تعمل عىل تطوير سوق جراحة تغي� الجنس: ثالثًا: 

 االستنتاجات
 
 
 

 :جهات الرتويج لثقافة التحول الجنيس والشذوذأّوًال: 
 

املروجة عىل اللوبيات  أنشأ  ل  ومنظ�ت وجمعيات  رشكات  اعتمدت  ومنهم من  الجنيس،  والتحول  الشذوذ  دعم نرش 
مؤسسات حقوقية شعارها " حقوق الشواذ والتحول الجنيس". ترصف هذه الرشكات مئات املالي� لتغي� برامج التعليم 

 واالعالم والقوان�، لكنهم يحصلون عىل اضعاف األموال من خالل استعباد البرش للجنس وتحويلهم ألدوات شهوانية. 
بدأ الحديث أكرث جرأة وعلنية عن موضوع التحول الجنيس، بل أكرث من ذلك بدأ سوق األموال واالستث�رات   2013عام    يف

أيديولوجية املتحول�   أّسسواالذين    "األغنياء"هم الرجال    يتجه لهذا املجال برشاسة. وكان البد من طرح السؤال هنا، من
ملاذا أمريكا تحديدا؟ ألنها كانت منصة االنطالق لكل السياسات والخيارات املتعلقة بهذا املوضوع من   ؟يف أمريكا  جنسياً 

د هنا  و . إذا املقص، والتي تم انتشارها بعد ذلك يف العديد من الدولكل جوانبه الجنسية والفكرية والثقافية والرتبوية
السياسات والخيارات أكرب من حجم أمريكا، بل هي تغطي  هو املجتمع األمرييك أوال؟ ولكن األهداف من وراء هذه  

 العامل بأرسه. 
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،  ، أم أن هناك أجندة أكرب خلل هرمو� او جسدي؟يعانون من  ناس  هل هذه حًقا قضية حقوق مدنية لجزء صغ� من ال
ا يف وســط الرأســ�لية،   يبدو ان موضــوع التحول الجنيســ،ذات مصــالح مالية ال نراها؟  و  التي تشــتهر  قد انفجر أســاســً

ة، وحقوق االنســان بقضــايا واجندات أخرى قد ال تظهر خطورتها يف البداية، لكن مع  االجت�عيبإدماج حركات العدالة 
 الوقت تتب� أهدافها واساليبها.

يتمتعون بنفوذ ثقايف هائل �ولون لويب املتحول� جنسـيًا    تقّر بعض األوسـاط أّن هناك بعض األثرياء املتنفذين، والذين
(ذكر متحول   جينيفر بريتزكرعىل ســـبـيل املـثال ال الحرصـــ  الـقامـئة . وتشــــمل ـهذه3منظ�تهم وحرـكاتهمومختلف  

تيم   )؛(ذكر متحول جنسـياً   مارت� روثبالت  ،( احد أكرب املتحكم� يف اقتصـادات العامل)جورج سـوروس )؛جنسـيًا
  وريك ويالند؛    5)شـاذ( مارك بونهام) ؛ شـاذ(  جون سـرتايكر؛    4وارين وبيرت بافيت  ،دروموند بايك) ؛  شـاذ( جيل

 . 6متوىف ال يزال عمله الخ�ي موجًها نحو مجتمع امليم) شاذ(
ــكل مبارش او غ� مبارش،   ــ�ء املذكورة متول بش ــغط و كل هذه األس ــياً من خالل  مج�عات الض نظ�ت املتحول� جنس

 مؤسـسـةغالبًا ما �ر هؤالء املمول� من خالل منظ�ت متويل مجهولة مثل   .مبا يف ذلك الـرشكات الخاصـة،منظ�تهم 
7Tides  ، وهي مؤســســة تعنى بجمع التربعات، وتنظيم النشــاطات االجت�عية والثقافية ومنها ما يختص مبجال ثقافة

 الشذوذ الجنيس وتعمل عىل الرتويج لها، وبكثافة.
 

 الجهات الداعمة واملمولة لثقافة الشذوذ والتحول الجنيس:ثانيَا: 
 

الشذوذ الجنيس وعمليات تحول الشخصيات واملجاالت املمولة لثقافة  أس�ء العائالت و يف هذا الجزء من التقرير نطرح  
 الجنس، ومختلف االسرتاتيجيات التي وضعوها وتبنوها لتكثيف االهت�م بهذا املجال ونرشه يف العامل.

من خالل العمل يف ثروتها  وقد حصــدت    ،دوالرمليار   29بحوايل  ا تقدر ثروته ،هي عائلة أمريكية  :عائلة بريتزكر •
ع الـصناعي  اآلن اـستث�رات ـضخمة يف املجمّ   الديهو   ،رعاية املـسن�  ، ودور"حياة"فنادق  مجال الخدمات الفندقية ك

 من أهم الشخصيات النافذة يف هذه العائلة: .يف الواليات املتحدة االمريكية الطبي
 جينيفر بريتزكر .1

o تُعرّف اآلن عىل أنها متحول جنســيًا. لقد جعل من    املســلحة،يف القوات   ســكريكانت ذات يوم رجل وع
أكرب املســاهم� يف قضــايا   كأحد ، وهو يعّد اليوم،يف التمويل الخ�ي  مرشــوعا اســاســياالتحول الجنيســ  

 .وله مع أرسته تأث� هائل يف إضفاء الطابع املؤسيس الرسيع عىل التحول الجنيس جنسيًا،املتحول� 

o  تـلك�Squadron Capital،    التكنولوجـيا الطبـية واألجهزة الطبـية وزراـعة    متخصـــصــــة يفوهي رشـكة
 .والجنس البرشي الدراسية للطالب، ، وهي منظمة خ�ية تركز عىل املنح Tawani ومؤسسة العظام،

o   ا مببلغ  6.5عـضو يف املجلس القيادي لربنامج الجنـسانية البـرشية يف جامعة مينيـسوتا، والذي التزم به أيـضً
 مليون دوالر عىل مدار العقد املايض. 

 
3 Who Are the Rich, White Men Institutionalizing Transgender Ideology? 
https://thefederalist.com/2018/02/20/rich-white-men-institutionalizing-transgender-ideology / 

ي عام    NoVoمؤسسة   4
ابطة وشفائ�ة لإل�سان�ة. 2006�ف ي تعزز رؤ�ة شاملة وم�ت  /  https://novofoundation.org، و�ي تدعم المبادرات الئت

عات (  5 �ة كند�ة مسجلة. حاصل ع� جائزة جمع الت�ب �تاس، و�ي مؤسسة خ�ي ي عام  AFPمارك س. بونهام هو المدير التنف�ذي لمؤسسة ف�ي
) �ف

ي مجال 2018
�ن �ف ف ي قائمة قادة األعمال العالم�ة المتم�ي

ي  LGBT. وقد تم إدراجه �ف
ي لن Financial Times�ف

ي عام  �ف
 . 2017دن (الممل�ة المتحدة) �ف

ي  2الموظف رقم   6
  ال يزال له تأث�ي بعد عقد من وفاته.  ، Microsoft�ف

7 https://www.tides.org 
 

https://www.forbes.com/profile/jennifer-pritzker/?sh=3e99d4af5808
https://www.forbes.com/profile/george-soros/?sh=4e7742872024
https://www.forbes.com/profile/martine-rothblatt/?sh=22895a94c6c0
http://content.time.com/time/nation/article/0,8599,1606679,00.html
http://content.time.com/time/nation/article/0,8599,1606679,00.html
https://www.nytimes.com/2008/08/17/us/17acorn.html
https://novofoundation.org/
https://www.forbes.com/profile/jon-stryker/?sh=3973f9db772e
https://marksbonham.ca/bio/
https://www.geekwire.com/2017/remarkable-life-legacy-ric-weiland-microsoft-employee-no-2-still-making-impact-decade-death/
https://thefederalist.com/2018/02/20/rich-white-men-institutionalizing-transgender-ideology/
https://novofoundation.org/
https://www.tides.org/about/
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o ــفى لوري لألطفال، وهو مركز طبي لألطفال غ� املطابق� للجنس، ويخدم  متويل ــتشـ طفل يف   400مسـ
 .شيكاغو

o  بجامعة شيكاغوكلية بريتزكر للطب انشاء. 

o  كريس دراسات املتحول� جنسيا يف جامعة فيكتوريا (األول من نوعه)اعداد. 

o مركز مارك إس بونهام لدراسات التنوع الجنيس بجامعة تورنتو.  متويل 

o منظمة األبوة املخططة، وه� منظمتان مهمتان إلضفاء الطابع  ، و اتحاد الحريات املدنية األمريكية متويل
ــ عىل   ــيس ــوق املؤس ــياً. ك� قررت منظمة األبوة املخططة مؤخرًا الدخول يف الس ــايا املتحول� جنس قض

 .الطبية للمتحول� جنسيًا
 

 اسرتاتيجية هذه العائلة هي:

o   والتي يواصـل طالبها نرشـ أيديولوجية النوع االجت�عي    ،ابأيديولوجيتهالتربع للجامعات التي أصـبحت تدين
 يف املجالت الطبية وأماكن أخرى. للمتحول� من خالل كتابة مقاالت مؤيدة 

o   كو  25جون وليزا بريتزكر،    وعمتها،منح عم جينيفر يـس ان فرانـس مليون دوالر أمرييك لجامعة كاليفورنيا يف ـس
 من أجل مركز للطب النفيس لألطفال. 

o ل املســتشــفيات واملدارس الطبية حيث يواصــل الخريجون إنشــاء تخصــصــات املتحول� جنســياً واملراكز  يمتو
ة   ات طبـي دـم اجون إىل ـخ ائيي الجنس ال يحـت ات واملثلي� وثـن اقـي ة للمثلي�، عىل الرغم من أن الســــح الطبـي

 .متخصصة
 

 :زكر واملتلق� ألموال بريتزكرفي� ييل العديد من األنشطة الحالية لخريجي كلية الطب املمولة من بريت
 

o يف ليكوود أوهايو ة للمثلي� واملتحول�مركز الرعاية الطبي وهوجيمس هيك�ن   تأسيس. 

o متويل  David T. Rubin  وعـضو يف املجلس االـستـشاري لـرشكة وهو Accordant / CVS Caremark    أكرب
 سلسلة أدوية يف الواليات املتحدة. 

o ومؤلف املجالت املؤيدة   جنـسياً،هو مؤلف أول أطلس جراحي لجراحة املتحول� و   لورين ـشكت� متويل ودعم
اً،صــــل عىل ـجائزة لـلدـفاع الـقانو� عن املتحول�  اوـح  للمتحول�، ويقوم ـبإجراء العملـيات الجراحـية   جنســــي
ــياً   الرتميمية، ــحة املتحول� جنسـ ــياً التي ترعاها الرابطة املهنية العاملية لصـ  ومدير مؤمترات املتحول� جنسـ

(WPATH) ك� يقوم بإجراء العمليات الجراحية الرتميمية يف مستشفى ويس ميموريال يف شيكاغو. 

o متوـيل ودعم  Schecter   ا "رئيس جو لســــات الجراح� " يف لجـنة الربـنامج العلمي لـلذراع األمرييك هو أيضــــً
وعقد مؤمترات يف لوس أنجلوس للجراح� يف ،  املهنية العاملية لصـحة املتحول� جنسـياً   للرابطةاملشـكل حديثًا  

 .جراحات املتحول� جنسياً 

o رجل مثيل الجنس، هو مدير عيادة األطفال يف ســانت لوري، ورئيس قســم طب وهو  ، روبرت غاروفالو دعم
 .وأستاذ طب األطفال يف جامعة نورث وسرتن، التي �ولها جيه يب بريتزكر باملستشفى،املراهق� 

o تاذ يف جامعة    بنيام� ن.براير دعم ان فرانـسيـسكو العام وأـس الك البولية يف مـستـشفى ـس هو رئيس قـسم املـس
 .ا يف سان فرانسيسكو ، متخصص يف جراحة املتحول� جنسياكاليفورني

o يف مركز مارك بونهام لدراســات التنوع الجنيســ بجامعة  يدرس وهو أســتاذ متخصــص،    نيكوالس مات دعم
  .محارضات يف جميع أنحاء البالد حول قضايا املتحول� جنسيا ويلقي تورنتو،
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o أجرت   ـباملـناســــبة،  هو رئيس مؤســـســــة بريتزكر يف الـطب الوظيفي يف كليفالـند كليـنك.  ـمارك ـهاـ�ان  دعم
 .يف الواليات املتحدةرحم كليفالند كلينك أول عملية زرع 

 
ا يف تطبيع األفراد املتحول� جنسـيًا يف الجيش مبنحة قدرها   اعدت جينيفر بريتزكر أيضـً ملركز بامل،   مليون دوالر  1.35ـس

يف جامعة كاليفورنيا، ومقره سـانتا باربرا، إلنشـاء بحث يثبت التحوالت الجنسـية   LGBT(املتحول�)  وهو مركز أبحاث
لجامعة نورويتش يف ف�مونت، وهي أكاد�ية عسكرية وأول    مليون دوالر  25العسكرية. ك� تربع مببلغ  لدى املؤسسة  

 مدرسة تطلق برنامج تدريب ضباط االحتياط البحري�.
 

 وهي الرابطة املهنية  ،8WPATHال يقترص متويل بريتزكر عىل الواليات املتحدة، ولكنه يصل إىل دول أخرى عرب  
حة املتحول�  يا، يفالعاملية لـص يًا ومتويل الجامعات    جنـس ون جراحة املتحول� جنـس مؤمترات لألطباء الذين يدرـس

 الدولية.
 

 بيني بريتزكر .2
  عاشتواالنعملت يف املجلس االســتشــاري ملجلس الرئيس أوباما للوظائف والقدرة التنافســية  ابنة عم جينيفر بريتزكر،  

يف   همتبصـفتها وزيرة تجارة أوباما، سـاو . 2008رئيسـة املالية الوطنية لحملة أوباما الرئاسـية لعام  كانت االقتصـادي.  
ــاء   ــيدالنية الحيويةإنش ــتحرضــات الص ــنيع املس ــهيل  (NIIMBL) املعهد الوطني لالبتكار يف تص ، من خالل تس

ــول عىل جائزة قدرها   من وزارة التجارة األمريكية ، وهو أول متويل من نوعه. لقد جعل أوباما  مليون دوالر  70الحصـ
، وعقد اجت�عاً يف البيت األبيض (األول عىل اإلطالق) بشـــأن التحوالت محل اهت�م ادارتهمســـألة التحول الجنيســـ 

لتســـهيل األمر عىل املتحول� جنســـيًا لتغي� جوازات ســـفرهم،   إجراءات تنفيذية  االمريكية  اإلدارةطبقت   .9الجنســـية
، والوصـول إىل دورات املياه يف املدارس العامة والربامج الرياضـية  املرافق املؤهلة واملتخصـصـةوالحصـول عىل عالج عرب  

ــية غ� املقبولة ا ــبب هويتهم الجنسـ ــوى عدد قليل من التحوالت  ليس اهذ  جت�عيا.التي كانوا محروم� منها بسـ سـ
 .السياسية الخاصة باملتحول� جنسيًا يف رئاسة أوباما

 
ــوروسجورج ظهر   ــيًا و كجيل تيم و سـ ــيان آخران لحركة املتحول� جنسـ ــا  مالي� الدوالرات  رصفاممّوالن رئيسـ   ايضـ

يف عهد أوباما إضــافة اىل ذلك،  واحد من أكرب خمســة مســاهم� يف حملة أوباما.   ســرتايكر  جون النتخاب أوباما، وكان
اوّ والرئيس جورج دبليو بوش، مُ  ، والتي  مليون دوالر  82.7مببلغ    مؤسـسـة تايدز من قبل  لت الحكومة الفيدرالية أيضـً

 .لقضايا مجتمع امليم عىل مدى العقدين املاضي� مليون دوالر 47.2تربعت بدورها مببلغ 
 

ة ، ومتول مع زوجها من خالل مؤـسـسته� املـشرتكة، كلية هارفارد للـصحة العامةبتمويل   بريتزكر بينيقامت   ـس مؤـس
باإلضــافة إىل تقديم منح دراســية لطالب الطب بجامعة هارفارد.    ،مبادرات الطفولة املبكرة  ،تراوب�تعائلة بريتزكر  

إىل كلية   ، ينتمونجميع أطباء جناح خدمات إدارة النوع االجت�عي مبســتشــفى األطفال يف بوســطنالجدير بالذكر أّن  
ا   دخـلتالـطب بـجامـعة هارفارد.     نشــــاطاتمـكاتب ال  ديرمجلس إدارة جامـعة هارفارد، حـيث ـت اىلبيني بريتزكر أيضــــً

 بتعليم الطالب، أن "هناك أكرث من جنس�". ، التي تقومالطالبية
 

 
8 https://www.wpath.org/ 
9 https://thefederalist.com/2018/02/20/rich-white-men-institutionalizing-transgender-ideology/ 
 

https://www.wpath.org/
https://thefederalist.com/2018/02/20/rich-white-men-institutionalizing-transgender-ideology/
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 جيه يب بريتزكر .3
وهي رشكة اـستث�رية خاـصة تـستثمر يف التكنولوجيا    ،Pritzker Groupمؤـسيسـ هو أحد  و ـشقيق بيني بريتزكر،  هو 

 Clinical Innovations التي لها حـضور عاملي. تعد  ،Clinical Innovations مبا يف ذلك  الطبية،الرقمية والـرشكات  
وهي مجموـعة طبـية    ،Brenner Medical اســـتحوذت عىل  2017واـحدة من أكرب رشـكات األجهزة الطبـية، ويف ـعام  

 .قدم منتجات مبتكرة يف مجاالت التوليد وأمراض النساءمهمة أخرى ت
ملبادرة إدارة أوباما ب� القطاع�    مليون دوالر  25وخصـــص   2018ترشـــح جيه يب ملنصـــب حاكم والية إلينوي يف عام  

دوالرالعـام والخـاص بلغ مجموعهـا   ة املبكرة.  قطـاع ال  مليـار  م.ك. تربّع  لتعليم يف مرحلـة الطفوـل وزوجتـه  ج.ب. 
من   ءللمنح الدراســية وجز  خصــص جزء منهالكلية الحقوق بجامعة نورث وســرتن،   مليون دوالر  100، مببلغ  بريتزكر

 .قانون الطفولةترسيخ االجت�عية" يف املدرسة و   ة“العدال نرشأجل 
ــه أموال ــات    ال يبدو أن هناك مجال نفوذ مل متس ــس بريتزكر، من تعليم الطفولة املبكرة والجامعات إىل القانون واملؤس

واملنظ�ت والســــياســــة والجيش. إذا ـكانوا الوحـيدين اـلذين �ولون إضــــفاء الـطابع   LGBTالطبـية ولويب ومنظ�ت  
كل  يظلون مؤثرين بـش يًا، فـس م إليهكب�، وبال حدوداملؤـسيسـ عىل أيديولوجية املتحول� جنـس ا م ، لكن ينـض رجال  "أيـض

 ، ومنهم: للغاية ومؤثرون، ولديهم أيًضا عالقات بالصناعات الدوائية والطبية "أثرياء
 

4. John Stryker 
والذي �تلك عدة رشكات منها    John Strykerأيضا  لوبيات األغنياء واملتنفذين الداعم� للحرب عىل الفطرة  من ب�  

Styke-medical- corporation .(تجارة الجراحة لغايات التحول الجنيس) للمعدات الجراحية الطبية 
بدءا من عام   دوالر  مليون  500الحقوقية، وخصص لها حجم منح أكرث من    Arcus Foundationأسس هذا الرجل  

منهم فقط يف اخر خمس سنوات مخصصة لدعم حقوق املثلي� واملتحول� جنسيا، يعني دعم    مليون  340، حوايل  1997
الداعم� لحملة أوباما اىل ان فاز باالنتخابات الرئاسية وقام بالدفع باتجاه تغي�    أكرب  أحدأيضا  كان    الحرب عىل الفطرة. 

 القوان� لدعم الشذوذ والتحول الجنيس.
اشارت   11Global religions  مقاال تحت عنوان  10Arcus Foundationاإلسالمي نرشت    يف اعالن استهدافها للعامل

فيه اىل انها تدعم األصوات الدينية املؤيدة للمثلي� واملتحول� جنسيا يف العامل اإلسالمي مستخدمة التأث� عىل األمم 
الذين يسيئون   تحارب  للسياسات، وأنها  الراسمة  والجهات  الكاملةاملتحدة  اإلنسانية  الدين إلنكار  للمثلي�   استخدام 

 واملتحول� بذريعة االستثناءات الدينية عن طريق الحقوق املدنية.
 

 اسرتاتيجية هذه املؤسسة: 
دعم األصوات املؤيدة للشواذ يف املجتمعات املستهدفة وخصوصا يف العامل اإلسالمي ويف املؤثرين عىل األمم  .1

 السياسات يف املجتمعات املستهدفة باإلضافة اىل فئات أخرى.املتحدة وراسمي 
محاربة سوء استخدام الدين والذي يحول دون ح�ية املثلي� واملتحول� جنسا (املحاربة بالنص) ومتويل هذه  .2

 الحرب.
وتجريم أي طرف يرفض هذه   ،مكافحة أي معارضة للمثلي� واملتحول� جنسيا يف الواليات املتحدة ويف العامل  .3

 الفكرة.
 . 2028مليار بحلول   21اىل  ويطمحونمليار دوالر سنويا  14ب   2021هذه التجارة تقدر قيمتها يف 

 
 

10 https://www.arcusfoundation.org/ 
11 https://www.arcusfoundation.org/stories-of-impact/lgbt/lgbtq-muslims-find-new-direction-amid-clash-phobias/ 

https://www.arcusfoundation.org/
https://www.arcusfoundation.org/stories-of-impact/lgbt/lgbtq-muslims-find-new-direction-amid-clash-phobias/
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 والتي تعمل عىل تطوير سوق جراحة تغي� الجنس:  الجهات املستفيدة مالياثالثًا: 
 

 املتحول� جنسيا: سوق طبي و�ط حياة جديد .1

ملـيار    1.9بلـغت قيـمة حجم ســـوق جراـحة تغي� الجنس يف الوالـيات املتـحدة   12Grandview researchوفـقا ملوقع 
إىل عام  2022 من عام٪ 11.23يبلغ لومن املتوقع أن يتوســع مبعدل �و ســنوي مركب ،  2021دوالر أمرييك يف عام 

الجنس، من    غي�وزيادة عدد األشـخاص الذين يختارون عمليات ت  ،تزايد حاالت اضـطراب الهوية الجنسـيةمع . و 2030
ــة أجرتها   ٪ 78، عا� ما يقرب من 2020يف يونيو  Cedars Sinaiاملتوقع أن تعزز النمو خالل فرتة التنبؤ. وفًقا لدراسـ

 6اىل  2من   وكان متوسـط العمر،  من الذكور املتحول� جنسـيًا من خلل يف الهوية الجنسـية عند بلوغهم سـن السـابعة
 أقل لدى الذكور املتحول� جنسيًا،  ، وهيلتجربة اضطراب الهوية الجنسية سنوات،

شـعبية ب� الشـباب املتحول� جنسـيًا يف الواليات املتحدة، ألنها تكتسـب اليوم  جراحة تغي� الجنس يرّوج املوقع اىل أّن 
تسـاعد األشـخاص الذين يعانون من اضـطراب الهوية الجنسـية عىل االنتقال إىل جنسـهم املحدد بأنفسـهم. وفًقا ملقال  

حيفة نيويورك تا�ز، فإن حوايل  باب الذين ترتاوح أع�رهم ب�  ٪1.3و ٪1.4نُرشـ يف ـص  18ومن  عاًما 17و 13من الـش
 .فقط من إج�يل البالغ� ٪0.5عىل التوايل، هم من املتحول� جنسيًا يف الواليات املتحدة، و�ثلون  عاًما  24إىل 

من املتوقع أن يؤدي العدد املتزايد من جراحات تغي� الجنس يف الواليات املتحدة إىل دفع �و  يش� املوقع أيضا اىل أنّه  
 الجمعية األمريكية لجراحي التجميلالصـادرة عن   2020وفًقا إلحصـائيات الجراحة التجميلية لعام  و الصـناعة.  هذه  

(ASPS)،    يف العمليات الجراحية للصدر أو الثدي لدى املرىض الذكور املتحول� جنسيًا    ٪15تم اإلبالغ عن زيادة بنسبة
 .2020إىل عام   2019من عام 

ــورية،التأم� عىل اإلجراءات الجراحية    Unicareو   Aetnaيوفر مقدمو خدمات التأم� مثل  ــال    الرضـ ــتئصـ مثل اسـ
تئـصال املبيض. يف الواليات  تئـصال الخـصية أو اـس من املتحول� جنـسيًا    152000تم تـسجيل حوايل    املتحدة،الرحم أو اـس

النوع االجت�عي مبوجب  منهم فقط لديهم إمكانية الوصـــول إىل تغطية رعاية تأكيد   69000و  Medicaidبرنامج  يف 
 قانون الوالية.

 

 
12 https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/us-sex-reassignment-surgery-market 

 

 

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/us-sex-reassignment-surgery-market
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 رؤى التحول الجنسا�  .2

�،بناًء عىل التحول ب�  وق إىل ذكر   الجنـس يم الـس يطر قطاع  )FTM(ومن أنثى إىل ذكر    )MTF(أنثى اىل يتم تقـس . ـس
FTM  ـبأكرب حصــــة من اإليرادات. ويعزى ذـلك إىل االبتـكارات املســـتمرة يف جراـحة رأب   2021عىل الســـوق يف ـعام

ــدر. وفًقا ل ــفن، وإعادة بناء الص ــيب، وترميم الص ، كانت هناك زيادة  ASPS لجمعية االمريكية لجراحي التجميلالقض
ــيًا  ٪14و  ٪13إج�لية قدرها   ــدر والوجه يف وإجراءات الث  ،يف جراحات تغي� الجنس لإلناث املتحوالت جنسـ دي / الصـ

 ، عىل التوايل.2020عام 

 

أرسع �و خالل فرتة التنبؤ بســبب ارتفاع معدل انتشــار اضــطراب  MTF من املتوقع أن تشــهد جراحة تغي� الجنس
ا للتقرير الســـنوي لـعام   لـطب وجراحة  Mount Sinai ملركز  2021الهوية الجنســــية ب� الذكور مـقارنة باإلناث. وفقـً

عملية    639حيث تم إجراء   املســتشــفى،عملية جراحية لتأكيد الجنس يف هذا    861تم إجراء حوايل   جنســياً،املتحول�  
عاًما لعمليات جراحية لتأكيد  34و 25الذين ترتاوح أع�رهم ب�   شـــخاصجراحية للتأنيث. من املرجح أن يخضـــع األ 

 .من إج�يل العمليات الجراحية عرب األنسجة ٪ 41وهو ما �ثل حوايل  الجنس،

باإلضــافة إىل ذلك، وفًقا للجمعية األمريكية لجراحي التجميل، خضــع الذكور املتحول� جنســياً يف الواليات املتحدة إىل  
ــ   2020عملية جراحية لتأكيد الجنس يف عام    9،985 الالفت أيضا يف هذا املجال، تطور  .  2019يف عام    8،986مقارنة بـ

ا أصـبح الذيالدعم الحكومي   تأكيد املتعلقة بالجراحية  لعمليات  لتغطية الرعاية الطبية  ، عن طريق  يقود السـوق أيضـً
 من املرجح أن تعزز �و السوق. التي عواملمن الهي و  ،الجنس

ســـوق جراـحة تغي� الجنس يف الوالـيات املتـحدة مجزأ. تركز الـرشـــكات املســــاهـمة يف �و الســـوق عىل اعت�د ـعدة  
ن حلوًال جراحية متقدمة ومبتكرة، مبا يف ذلك (رأب الحنجرة الغرضــوفية)، اســرتاتيجيات لتعزيز وجودها. إنهم يقدمو 

وإعادة تشـكيل األعضـاء التناسـلية. تسـتثمر الـرشكات يف الرعاية   الجديد،ورأب املهبل   واإلناث،وتصـغ� الثدي للذكور  
بتمرب  + LGBTQالـصحية  بيل املثال، يف ـس اواة يف الرعاية الـصحية. عىل ـس حققت  ،2020وهي معتمدة يف مؤرش املـس

Cedars Sinai  التابع ملؤسسة حملة حقوق اإلنسان. 2020يف مؤرش املساواة يف الرعاية الصحية لعام  100درجة 
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 تجزئة سوق جراحة تغي� الجنس يف الواليات املتحدة .3

تحليالً   عارضـــا  ،بنمو اإليرادات عىل مســـتويات الدولة  Grandview researchالذي نرشـــه موقع  التقرير يتنبأ هذا 
 13Grandوفقا ل  .  2030إىل عام    2017ألحدث اتجاهات الصناعة والفرص يف كل قسم من القطاعات الفرعية من عام  

View Research: 

د املتزايد لألشــخاص الذين يختارون إجراء من املتوقع أن يؤدي تزايد حاالت اضــطراب الهوية الجنســية والعد -

  جراحات تأكيد الجنس إىل تعزيز �و السوق خالل الفرتة املتوقعة.

ومن    2021ملـيار دوالر أمرييك يف ـعام    1.9ـقدر حجم ســـوق جراـحة تغي� الجنس يف الوالـيات املتـحدة بنحو   -

 .2022مليار دوالر أمرييك يف عام  2.1املتوقع أن يصل إىل 

٪ من  11.23املتوقع أن ينمو ـسوق جراحة تغي� الجنس يف الواليات املتحدة مبعدل �و ـسنوي مركب يبلغ من   -

 .2030مليار دوالر أمرييك بحلول عام  5.0ليصل إىل  2030إىل  2022

عىل ســـوق جراـحة تغي� الجنس يف الوالـيات املتـحدة يف عام  )  FTM(اإلـناث إىل اـلذكور   تحولســـيطر قـطاع  -

ــبب 2021 ــفن، وجراحات إعادة بناء   بس ــيب، وجراحة تقويم الص ــتمرة يف جراحة رأب القض االبتكارات املس

 الصدر.

 األسواق الجديدة والعيادات الطبية املتخصصة يف جراحة التحول الجنيس: .4

طن يف عام  افتتحت أول  انية لألطفال يف بوـس أت أكرث من 2007عيادة جنـس ية، نـش نوات العرشـ املاـض عيادة   30. يف الـس
 725ب الهوية الجنســية املزعوم يف الواليات املتحدة وحدها، وهي أكرب عيادة تخدم  لألطفال الذين يعانون من اضــطرا

ا عىل ـمدى العـقد اـملايض، ـكان هـناك انفـجار يف البنـية التحتـية الطبـية لعالج املتحول� جنســــيا يف جميع أنـحاء  .مريضــــً
الوالـيات املتـحدة، تم بـناء أجنـحة يف   الوالـيات املتـحدة، والـعامل. ـباإلضــــاـفة إىل انتشــــار عـيادات الجنس يف جميع أنـحاء

املســتشــفيات إلجراء العمليات الجراحية املتخصــصــة، ومطالبة العديد من املؤســســات الطبية باملشــاركة يف التطورات  
 .الجديدة

ــيً   ،يتم تدريب األطباء يف ندوات يف جميع أنحاء العامل ا،  حول أنواع العمليات الجراحية املتعلقة باألفراد املتحول� جنسـ
. يوجد املزيد من الـرشــكات  14مبا يف ذلك رأب القضـــيب، ورأب املهبل، وجراحة تأنيث الوجه، وإجراءات مجرى البول

 والنفقات األخرى.  ،واألدوية ،األمريكية تغطي جراحات املتحول� جنسيا

. تم إـعداد ذراع الجراـحة التجميلـية  من األســـواق املتـنامـية األخرى15Puberty blockersتعترب ـمانـعات ســـن البلوغ 
ة عمليات زرع الرحم للرجال الذين يعرفون    تحقيق األرباح،للطب من أجل  اء، وخاـص افة إىل عمليات زرع األعـض باإلـض

وقد  ،عىل أنهم نســـاء وقد يرغبون يف الحمل يف املســـتقبل. يتم بالفعل إجراء هذه العمليات الجراحية عىل الحيوانات
، الذي ترأس رشكة أدوية ـضخمة روثبالتزرع رحم ناجحة من متربعة متوفاة إىل أنثى أخرى. يقول   نجحت أول عملية

ــتث�ًرا يف  ــاء، إن علم الوراثة الحيوية مهيأ ليكون اس ــكل كب� يف علم الوراثة الحيوية وزراعة األعض ــتثمر اآلن بش ويس
ىل السـوق األمريكية، لذلك يبدو من املهم النظر يف أن املتحول� جنسـيا قد شـقوا طريقهم إهنا،  من املؤكد   .املسـتقبل

 اآلثار املرتتبة عىل ذلك عندما تصدر قوان� تتعلق باألفراد املتحول� جنسيا والحريات املدنية. 

 
13 https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/us-sex-reassignment-surgery-market 
14 https://www.themaercksinstitute.com/plastic-surgery/transgender-surgery/female-to-male-phalloplasty/ 
15 https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/gender-dysphoria/in-depth/pubertal-blockers/art-20459075 

https://www.lifesitenews.com/news/boston-childrens-hospital-opens-transgender-childrens-clinic/
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/us-sex-reassignment-surgery-market
https://www.themaercksinstitute.com/plastic-surgery/transgender-surgery/female-to-male-phalloplasty/
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/gender-dysphoria/in-depth/pubertal-blockers/art-20459075
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اء البنـية التحتـية الطبـية، وـتدرـيب األطـباء عىل العملـيات الجراحـية املختلـفة، وافتـتاح العـيادات برســــعة ـفائـقة،   مع بـن
، وهي مجموعة صــغ�ة من الناس  LGBإلعالم التي تحتفل بها، يســتعد املتحول� جنســياً للنمو. مجموعة ووســائل ا

من نفس الجنس عالنـية، وأن يـعاملوا عىل    فرض ثـقاـفة ـجدـيدة تتمـثل يف إمـكانـية أن يحبوا ويرتبطوا ـبأشــــخاص  تـحاول
من خالل ثـقاـفة املتحول�    ق ـهذه الـظاهرةيف اخرتا  املجمع الطبي الصــــناعي  نجحوـقد  . ـقدم املســــاواة داـخل املجتمع

 جنسيا.

هناك العديد من املؤسسات واملعاهد التعليمية والجامعات، إضافة اىل العيادات الطبية ورشكات التأم� املستفيدة من  
 سوق جراحة تغ� الجنس ونرش ثقافة الشذوذ يف الواليات املتحدة االمريكية.

 
o  ازدياد الطلب عىل الرعاية الطبية للمتحول� جنسيا 

ارة والعالج بالهرمونات وجراحة  -يبدو أّن الوعي العام بالتحول الجنيسـ  تـش والطلب عىل رعاية طبية محددة مثل االـس
ة للـشباب  عياد 30آخذ يف االزدياد، حتى بالنـسبة ألـصغر املرىض. يف العيادات التي يزيد عددها عن  -األعـضاء التناـسلية  

 .مواكبة الطلب 16املتحول� جنسيًا يف جميع أنحاء الواليات املتحدة، بالكاد يستطيع األطباء مثل أولسون كينيدي

 -مريض   500، عىل ـسبيل املثال، عيادته قبل أربع سنوات فقط ولكن لديه  لوري لألطفال يف شيكاغو  مـستـشفىافتتح 
عيادته أيـضا، وتلقى عىل الفور عـرشات املكاملات.    مـستـشفى ـسياتل لألطفالافتتح ك�  وقامئة انتظار ملدة أربعة أـشهر.  

هي األكرب  ف، كينيدي، مركز الـصحة والتنمية عرب الـشباب يف مـستـشفى األطفال يف لوس أنجلوس-عيادة أولـسونأّما  
مـتابع�  من هؤالء املرىض هم    500شــــابـًا متحوال من جميع أنـحاء غرب الوالـيات املتـحدة.    725يف البالد، حـيث تـعالج  

ما يشـاركه مرضـاها هو االعتقاد القوي،  .سـنوات 3أولسـون كينيدي، ك� أّن أصـغر مريض لها يبلغ من العمر  من قبل 
ــون كينيدي إنه يف ك ــد الخطأ. قالت جوانا أولس ــبه املؤكد، بأنهم ولدوا يف الجس ث� من األحيان، ال يوجد لدى هؤالء  ش

  17األطفال من يساعدهم يف توجيههم أو تخفيف آالمهم أو حتى تقديم رعاية طبية روتينية دون االستخفاف بهم.

" رضورية لتمرير مـرشوع  أو املـضطربة جنـسيا ونفـسيا طبعا تبدو ـسياـسة االـستعطاف والرتكيز عىل هذه الفئة "املهمـشة
ــالح االحتواء الطبي، وت ــة، التي هي بالظاهر محاولة إلص ــياس ــجيع املزيد من العيادات الطبية عىل انتهاج نفس الس ش

الخلل الجنـيس عند هؤالء، لكنها يف الحقيقة تجارة جديدة بدت تأخذ ابعادا كب�ة بـسبب تزايد نـسبة االـستث�رات فيها  
 .ستمروبشكل رسيع وم

حتى يتمكن األطفال  عرب االدوية الهرمونية،  و إيقاف ســـن البلوغ  الخط األول من عالج أولســـون كينيدي للمراهق� ه
عن طريق    Lupronالختـيار ـما يرـيدون القـيام ـبه. تعـمل ـحارصات البلوغ، مـثل    الـكافالوـقت    أـخذوأولـياء أمورهم من  

 30األدوـية ألكرث من  ، عىل قمع البلوغ عن طريق تـعدـيل إفراز الهرمون. تم اســـتـخدام ـهذه  Supelinالحقن أو لـقاح  
 .18عاًما لوقف البلوغ املبكر

  املواقف املتناقضة لدى بعض أطباء األطفال:ظهور بعض 

توسيع   -يقول األطباء املتحولون إنه من األهمية مبكان إيقاف سن البلوغ قبل أن يتحول الجسم بطرق يصعب تغي�ها  
أكتاف الرجال، عىل ـسبيل املثال، أو الورك� املـستديرة للنـساء. قال الدكتور نورمان ـسباك، اختـصايص الغدد الـص�ء الذي 

 
16 https://www.chla.org/research/olson-kennedy-laboratory 
17 https://www.nbcnews.com/feature/nbc-out/more-u-s-hospitals-offer-gender-affirming-surgeries-n674436 
18 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7906230/ 
 

https://www.chla.org/research/olson-kennedy-laboratory
https://www.nbcnews.com/feature/nbc-out/more-u-s-hospitals-offer-gender-affirming-surgeries-n674436
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7906230/
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يًا يف  باب متحول� جنـس س أول عيادة ـش طن لألطفال: "  اليات املتحدة االمريكية وتحديداالو أـس فى بوـس تـش اذا مل يف مـس
 .، سيكون قد فات األوان"عاًما 15أو  14سن يتم إيقاف البلوغ قبل 

مبجرد أن يصـبح األطفال مسـتعدين إلجراء تغي� دائم، �كنهم إيقاف حارصات البلوغ واسـتخدام هرمونات الذكورة أو 
ــباب املتح ــافة مالمح للثدي أو تغي�  األنوثة. بعض الشـ ــجة الثدي أو إضـ ــعون لعملية جراحية إلزالة أنسـ ول� يخضـ

 .لتغي� شكل أجسامهم ةزماأعضائهم التناسلية. يتخىل اآلخرون عن الجراحة ويستخدمون مواد رابطة وح

ـقد طلـبت  ف  -عملـية االنتـقال    يف أمريـكا ـخاصــــة املحســـوب� عىل الحزب الجمهوريبعض الج�ـعات اـلدينـية    تـعارض
منصـب السـكرت�ة الصـحفية لدونالد ترامب، من مسـتمعيها ارتداء   التي شـغلتمقدمة الربامج اإلذاعية لورا إنغراهام،  

حفاضــات للكبار بدالً من اســتخدام الح�مات العامة مع أشــخاص متحول� جنســيا. أّما أولســون كينيدي وزمالؤها  
الضــيق العاطفي فحســب، بل تنقذ األرواح. قالت أولســون كينيدي إنه فيقولون إن الرعاية التي يقدمونها ال تقلل من  

ــون لخطر   ــيًا معرضـ االكتئاب، وإيذاء النفس، وتعاطي   يف كل يشء مثلبدون دعم وعالج، فإن األطفال املتحول� جنسـ
 املخدرات، والترشد، وف�وس نقص املناعة البرشية، واالنتحار.

ينيدي وزمالئها. يعتقد البعض أن املرىض الصـغار سـيتخلصـون من اضـطراب ال يتفق جميع األطباء مع نهج أولسـون ك
عاًما التخاذ قرارات جندرية حاســـمة. يود  18الهوية الجنســـية، أو أن األطفال يجب أن ينتظروا حتى بلوغهم ســـن 

ن البلوغ والسـ�ح لألطفال باالنتقال   ن أصـغر أمرًا الكث�ون ببسـاطة االطالع عىل بيانات حول ما إذا كان تأخ� ـس يف ـس
 .آمنًا وصحيًا بالنسبة لهم عىل املدى الطويل

، تلقت أولســـون كينيدي هي وثالثة أطباء آخرين من الشـــباب املتحول� جنســـيًا أول منحة من املعاهد  2015يف عام  
تها خمس ومد مليون دوالر، 5.7الوطنية للصــحة مُتنح لدراســة الشــباب املتحول� جنســيًا. ســتتابع الدراســة البالغة 

ـشاب، بعـضهم تلقوا هرمونات متنع البلوغ وآخرون تناولوا هرمونات الذكورة أو األنوثة بعد  300ـسنوات، ما يقرب من  
البلوغ. قامت الفرق يف مسـتشـفيات األطفال يف لوس أنجلوس وسـان فرانسـيسـكو وبوسـطن وشـيكاغو بتجنيد املرىض 

 .ىل الصحة العقلية وتحديد مدى أمان العالجاتوتقوم اآلن بجمع البيانات لتقييم تأث� العالج ع

تثبت أن العالج املبكر ومنع البلوغ يؤديان إىل نتائج أفـضل عىل املدى الطويل، م� يـسهل  ة ـس يعتقد األطباء أن الدراـس
الت طـلب من ـهذه الـعائيإـنه مـجال غ� ـكاـمل في� يتعلق ـبالقرارات التي    .عىل األطـباء وأولـياء األمور قبول ـهذا النهج

ـيأـمل اـلدكتور روبرت ـغاروـفالو، اـلذي يشــــارك يف إدارة مركز النوع االجت�عي والجنس والوـقاـية من ف�وس    .اتـخاذـها
ا عىل الشــباب املتحول� جنســيا أن يكون  نقص املناعة البرشــية يف مســتشــفى لوري لألطفال يف شــيكاغو، ويعمل أيضــً

نوات الحالية ملعالجة مجموعة من األسـئلة التي ليس لها إجابات  الفريق قادًرا عىل دراسـة املرىض بعد فرتة الخمس سـ
ــابة برســطان الثدي؟ إىل أي مدى يتعامل   ــباب املتحول� من خطر اإلص ــتخدام الهرمونات لدى الش حاليًا. هل يزيد اس

مع ذلك،   ."نجاروفالو: "هذه أـشياء غ� معروفة اال يجيب البالغون الذين تحولوا يف ـسن املراهقة مع فقدان الخـصوبة؟  
 .يأمل الباحثون أن تساعد املزيد من البيانات يف مكافحة املفاهيم الخاطئة، سواء يف العلن أو داخل مهنة الطب نفسها

ا أنـها عقـبة يف طريق الـعدـيد من مرضــــاـها. ولكن مع ـقانون والـية ـكاليفورنـيا اـلذي يجـعل  أثبـتت رشـكات الـتأم� أيضــــً
 كينيدي وفريقها قادرون عىل مواجهة هذه الرشكات. -حرمانها من رعاية الخلل الجنيس غ� قانو�، يبدو أن أولسون

 .ات الشباب املتحول� جنسيًا هو عدم الحاجة إليهم يف النهايةقد يكون الهدف النهايئ األكرث مخالفة للبديهة لعياد

ــياتل لألطفال والتي ترأس لجنة  ــفى س ــتش ــائية جراحة العظام وطبيبة األطفال يف مس قالت الدكتورة كورا برونر، أخص
 يضـــطر الـناس  املراهق� الـتابـعة للجمعـية األمريكـية لـطب األطـفال: "هديف هو جـعل هذا األمر مقبوال متاًما". "يـجب أال
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سـاعة للحصـول عىل هذه الرعاية". إنها تعتقد أن املزيد من األطفال سـيحصـلون عىل الرعاية التي  17إىل القيادة ملدة 
 أكرث راحة مع املرىض املتحول�.  -عادًة أول طبيب يبحث عنه اآلباء  -يحتاجون إليها إذا كان أطباء األطفال 

ن أصـغر وأن عيادات    ،اب املتحول� جنسـياً الشـب  املهتمون برعايةيقول األطباء   إنهم مرسـورون ألن األطفال يأتون يف ـس
ا قلق� بســبب مواقف الرئيس ترامب ، الذي مل يكن الشــباب املتحول� جنســياً تفتح يف مناطق الضــواحي. لكنهم أيضــً

 .يؤيد هذه السياسة وعمد اىل محاربتها، والتشه� بها (إعالميا) عىل االقل

األمور تذهب اىل األســوأ، وظهرت حالة اإلحباط لدى مجموعة من األطباء املؤيدين لســياســة   بدأترامب  مع إدارة ت
ــأن   ــون كينيدي عن قلقها بش ــ والداعم� لها. وقد عربت أولس ــالالتحول الجنيس ــياس ة، مثل إلغاء قانون  يتغي�ات الس

ا بحســـب الرعاية امليرســـة، الذي قد يزيل التغطية التأمينية التي يحتاجها ال شـــباب املتحول�. لكنها كانت قلقة أيضـــً
وقد أـشارت  تـرصيحاتها بـشأن ـسياـسة التمييز العنـرصي، والعنف الـرصيح� ـضد املتحول� جنـسيًا من الـشباب والبالغ�.  

 تحت األرض مرة أخرى." دفنونال نريد أن نرى الناس ي ،"لقد قطعنا أشواطا ال تصدق لذلك قائلة

التزم الرئيس  مع وصول اإلدارة الد�قراطية برئاسة بايدن عاد األمل لهؤالء من جديد وبدأت حركة الرتويج أكرث قوة، فقد  
 من ح�ية األشخاصف.  يف نظرهم  بدأ بداية تاريخيةو بايدن بأن يكون بطًال ألفراد مجتمع امليم كل يوم يف البيت األبيض،  

التميي  الشواذ واملتحول� جنسيا العنف  من  إىل معالجة وباء  التحريض عليهم،  ز  إىل ض�ن ضدهم ومواجهة حمالت 
مل يتوقف االمر عند هذا الحد     التي تسعدهم اليوم.هناك الكث� من األشياء  يبدو أّن  ،  +  LGBTQمستقبل آمن لشباب  

من ضحايا العنف القاتل    وهو يوم تكريم ذكرى املتحول� جنسيا يف البيت األبيض،  2021نوفمرب    20بل أعلن بايدن يف  
املتحول� جنسياً هم من أشجع ، اٍّن  هذا العام وحدهحياتهم  شخًصا من املتحول� جنسيًا    46ما ال يقل عن  قائال" فقد  

 العيش بأمان وكرامة".ب فقط ليك ينعماألمريكي� الذين أعرفهم. لكن ال ينبغي ألي شخص أن يكون شجاًعا 

 

  :تعليقا عىل املخاطر من االستخدام املكثّف ملانعات البلوغ 
 

دراسة صادرة عن   لدى    British Medical Journalتوصلت  السلبية  األفكار  من  تخفف  ال  البلوغ  أن حارصات  إىل 
حارصات البلوغ املستخدمة لعالج األطفال الذين ترتاوح   اشارت الدراسة اىل أنّ ل الذين يعانون من خلل جنيس.  األطفا

ب� الجنس� مل يكن )  dysphoria genderعاًما، والذين يعانون من خلل جنيس شديد ومستمر (  15و  12أع�رهم ب�  
إيذاء النفس أو صورة الجسد. ومع ذلك، ك� هو متوقع، عا� األطفال من  لها تأث� كب� عىل وظائفهم النفسية أو أفكار  

ظهرت النتائج، من دراسة   .16انخفاض يف النمو يف الطول وقوة العظام بحلول الوقت الذي انتهوا فيه من العالج يف سن  
 Tavistock andسسة  ) التي تديرها مؤ GIDSطفالً عولجوا من قبل خدمة تنمية الهوية الجنسانية (  44أجريت عىل  

Portman NHS Foundation Trust  بين� يستعد الصندوق لالستئناف ضد حكم املحكمة العليا الذي 19يف لندن ،
 عاًما لحارصات سن البلوغ.   16إىل ايقاف اإلحاالت ملن هم دون سن  NHS England مؤسسة دفع

 
بدأوا العالج ب� يونيو    44اتبعت الدراسة   عاًما. كان أحد معاي�   16حتى أنهوا العالج يف    2015  وأبريل  2011طفالً 

ك�ا بيل،   من قبل كل من  رفعت القضية أمام املحكمة العليا  اإلدراج يف الدراسة هو القدرة عىل إعطاء املوافقة املسبقة.
يدة أ، والدة  وهي مريضة سابقة ندمت عىل العالج بالهرمونات املتصالبة وعادت إىل الجنس املحدد عند الوالدة، والس

 Leeds، ومستشفيات  NHS Foundation Trustمستشفيات جامعة كوليدج لندن  تدخلت  مريض عىل قامئة االنتظار.  

 
19 https://tavistockandportman.nhs.uk/ 

https://www.bmj.com/content/372/bmj.n356.full
https://tavistockandportman.nhs.uk/
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، التي توفر خدمات الغدد الص�ء التي توفر حارصات البلوغ، يف القضية لتقديم طلباتهم الخاصة NHS Trustالتعليمية  
 ، التي تدعو إىل عالج قائم عىل األدلة للخلل الجنيس.20Transgender Trendsإىل املحكمة، ك� فعلت  

 
ديفيد ذلك  مبا يف  متدخل� جدد،  إىل  االست�ع  أيًضا عىل  االستئناف  سابق ملوظفي   وافقت محكمة  بيل، وهو حاكم 

 . 21GIDSأطباء كانوا يعملون أو عملوا يف    10تم االتصال به بشأن مخاوف جدية من قبل    الذي  NHS Englandمؤسسة  
 

حقق يف مخاوف األطباء بشأن قدرة األطفال عىل   2018يف طلبه للتدخل يف االستئناف، قال للمحكمة إنه يف أغسطس  
ك�   GIDSاملوافقة عىل حارصات البلوغ وقدرة امل�رس� عىل تلك املوافقة. وكان االستنتاج املركزي لتقريره، "خدمة  

ل يتم تلبيتها بطريقة مؤسفة وغ� مالمئة، وسوف يعيش البعض  تعمل اآلن [ليست] مناسبة للغرض واحتياجات األطفا
مع العواقب املدمرة." تضمنت األسباب التي قدمت لهذا االستنتاج "مخاوف أخالقية بالغة الخطورة في� يتعلق بأساليب 

عىل املوافقة عىل   امل�رسة وعدم كفاية املوافقة". أخرب محكمة االستئناف أن املخاوف تضمنت قلًقا من أن الخدمة تركز
طفالً شملتهم الدراسة،   44حارصات البلوغ فقط، يف ح� أن مسار العالج �يل إىل الهرمونات الجنسية املعاكسة. من ب�  

 هناك طفل واحد فقط مل يتعاطى الهرمونات الجنسية. 
 

ل ورسالة مشرتكة من التدخالت األخرى التي سمحت بها محكمة االستئناف هي من رابطة املحام� من أجل األطفا
Gendered Intelligence  وEndocrine Society  وBrook .22   ويف رسالة إىل املجلة الطبية الربيطانية، كتب جون

  إلعطاء "سنقوم بإيذاء أعضائنا إذا مل نفكر جيًدا يف التأث� الكامل    BMA ،23لجنة األخالقيات الطبية يف    تشيشومل رئيس 
 أنفسهم".ب الحق يف االختيار األطفال والشباب

 
 

 االستنتاجات: 
 

قدرتها عىل ح�ية عقول   الغربية وعدم  املجتمعات  الجنيس، هشاشة  والسعار  الشذوذ  لثقافة  الرتويج  تظهر مخاطر 
ابناءها. لكن األخطر من ذلك كله أنها أصبحت سوقا عاملية تديرها لوبيات من االغنياء وصناع القرار يف العامل،   وخيارات

 تجارة مربحة ملروجيها. ورؤوس األموال، م� يجعل منها  ،أصحاب الرشكات الكربىإضافة اىل 

املثلية ، والقول بأّن  Transgenderاو ما يسمى  اٍّن املخاطر يف ازدياد كب�، فتقبل ثقافة الشذوذ وسياسة التحول الجنيس  
العقلية بالصحة  تتعلق  ليست مشكلة  ذاتها  الصحة   ، ك� ّرصحالجنسية يف حد  منظمة  أقرته  الذي  العلمي  اإلج�ع 

، ال يهدد فقط املجتمعات الغربية، ا�ا �تد االن وبشكل كب� اىل مجتمعات العامل اإلسالمي، بل انه يعمل عىل العاملية
، خاصة ما يسمى بحرية الضم� التي أدرجت يف اخرتاقها تحت شعار حقوق االنسان والعدالة االجت�عية والحريات

لسنة   التونيس  الدستور   ) العربية  الدول  العديد من 2014العديد من دسات�  فيه  أكّد  )، وحصل جدل واسع حولها، 
يظهرون بشكل علني يف بعض الدول العربية واإلسالمية يف اطار   املراقب� ان املقصود هنا هو املثليون جنسيا الذين بدأوا 

 
20 https://www.transgendertrend.com/ 
21 https://developersummit.com/ 
22 https://genderedintelligence.co.uk/ 
23 https://www.bma.org.uk/ 
 

https://www.transgendertrend.com/
https://developersummit.com/
https://genderedintelligence.co.uk/
https://www.bma.org.uk/
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جمعيات أهلية ممولة من منظ�ت دولية، وبعض الدول املروجة لهذه الثقافة وعىل رأسها الواليات املتحدة والدول 
 األوروبية.

مل للرتويج لها ودعمها أن تصبح ثقافة الشذوذ الجنيس، بشكلها الحايل مسألة عادية، وأن تنخرط جهات نافذة يف العا
ومتويلها، وانشاء جمعيات ومنظ�ت بعناوين مختلفة لنرشها وادماجها يف النسق االجت�عي هذا هو الخطر الذي يجب 

 التنبه اليه.

من هذا املنطلق البد من االنتباه اىل املخططات واملشاريع التي تتبناها هذه الجهات املروجة والتي تهدف من خاللها 
الطفل، كإنشاء  الخرتاق املجتمعات اإلسالمية العامل  ، وفرضها  قوان� خاصة بح�ية  املتحدة يف دول  عرب منظمة األمم 

، وإلزام هذه الدول باالنخراط فيها واملصادقة عليها وادراجها يف منظومة القوان� الوطنية لتصبح نافذة وملزمة  اإلسالمي
تبيح نرش الثقافة الجنسية لدى الطفل سمى اتفاقيات دولية او ترشيعات دولية  قانونا. هذه القوان� التي تدرج تحت م

 وما يسمى بالصحة الجنسية. 

اعداد األرضية   البد من االنتباه أيضا لدور العديد من املنظ�ت الدولية واملؤسسات العاملية التي عملت، ولسنوات عىل
 Planned Parenthoodاملنظمة العاملية  ارشة، سواء عن طريق  السعار الجنيس ولو بطريقة غ� مب  ثقافة  لنرش وترويج

رفضه االمريكيون ويعتربونه جر�ة. وقد روجت املنظمة يالتي نرشت موانع الحمل وكرست حاجز اإلجهاض الذي كان  24
الجنسية. انها تحارب االمراض  األرسةاو عن طريق    لنفسها عىل  لتنظيم  الدويل  الفوىض    IPPF  25االتحاد  ودوره يف 

 الجنسية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 https://www.plannedparenthood.org/ 
25 https://www.ippf.org/ 
 

https://www.plannedparenthood.org/
https://www.ippf.org/
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