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النظرة العامة على الكتابات –
يتعامل الخطاب االجتماعي في الغالب مع تجاهل لجنسانية األشخاص مع إعاقة ،وذلك من اعتقادهم بأن جنسانية تلك الفئة
تتسم بالخشونة وتثير النفور ،أو أنهم األكثر تعرضًا لإلساءة الجنسية .تظهر األبحاث في هذا المضمار بأن أهل ألشخاص مع
إعاقة عقلية يعيشون في دوامة ما بين حماية أوالدهم الذين يُعتبرون أصحاب إساءات جنسية وما بين تمكينهم من العيش في
حياة جنسية كاملة ومشبعة ،وذلك في بيئة ثقافية واجتماعيةيحكمها الكبت .الدور الهام الذي يلعبه أهل ألشخاص مع إعاقة
عقلية ،أيضًا عند بلوغهم ،ومع قلة األبحاث في هذا المجال فإننا نؤكد على أهمية البحث الحالي.
طريقة البحث-
أجري البحث بالطريقة التحليلية الطبيعية ،وشمل  21مقابلة عميقة نصف مبنية مع أهل لرجال ونساء مع إعاقات عقليةُ .حللت
المقابالت بواسطة تحليل المحتوى.

النتائج-
الصعوبات في تجنيد أشخاص يوافقون على االشتراك في البحث ،والصعوبات التي يواجهها األهل المشاركون في البحث
بالتحدث عن جنسانية أوالدهم تشير إلى الصعوبات التي يواجهها األهل للتحدث عن الظاهرة التي يقوم عليها البحث .باإلضافة
إلى ذلك ،قص المشاركون في البحث قصص كثيرة ذات صلة تدور حول التعبير الجنسي المتنوع ألوالدهم وبناتهم .مفهوم
األهل لجنسانية أوالدهم وبناتهم وتد خلهم في هذا الشأن مشبع بالدوامات والضغوط التي ال زالت دون حلول .على الرغم من

ميول األهل للتطرق لجنسانية أوالدهم وبناتهم على أنها ليست طبيعية وبأنها مصدر للمشاكل ،تجاهلوا ،منعوا وحددوا التعبير
عن جنسانيتهم وذلك جراء خلفية قضية المهاجمة الجنسية ،ظهرت أيضًا أصوات أخرى ،تعترف بجنسانية أوالدهم وبناتهم مع
إعاقات عقلية وحقهم بالتعبير عنها ،كما ويعملون على تمكين وتوسيع اإلمكانية للتعبير عن ذلك .تغرق تلك األصوات في بيئة
تحكمها أحيانًا سياسة تكبت تعبير األشخاص مع إعاقة عقلية عن جنسانيتهم في إطار التربية والسكن ،وفي غياب فرص
اجتماعية ودعم مهني ألشخاص مع إعاقة عقلية وأهلهم في هذا الشأن.
النقاش-
إختُبرت في النقاش الصعوبات التي يواجهها األهل بالتحدث عن جنسانية أوالدهم عن طريق اختبار التهديدات التحفيزية
المنوطة بموضوع البحث ،عن مركباته ،باإلضافة إلى ذلك األسباب التي اختار األهل بحسبها ،في نهاية المطاف ،تبادل
القصص ،التجارب والمشاعر المتعلقة بجنسانية أوالدهم ،باإلضافة إلى ذلك ،إختُبر المجال الضيق بين عالقات الرعاية
والمحبة وبين العالقات المضادة بواسطة تحليل الجانب االجتماعي-الثقافي الذي يعمل بالتالمس الجسدي بين األهل وأوالدهم
في مرحلة الشباب ،واختبار مركبات إضافية في هذا المجال ،والتي تشكل عالقة األهل لشخص مع إعاقة عقلية .تلك التعقيدات
تقلب هذا المجال ،والموجود في عالقة األهل مع أوالدهم ،وفي مجاالت أخرى من عالقات الرعاية ،لدى صاحب اإلعاقة
الشديدة والمشلول بالذات.
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