
323

العدد السادس عشر- تموز/ يوليو 2021مراجعات الكتب

النسوية والعنف الجن�سي: مواجهة األذى الجن�سي وإنهاء عنف الدولة

غسان زكريا)1)

نستعرض	في	ما	يلي	كتاب	“النسوية	والعنف	الجن�سي:	مواجهة	األذى	الجن�سي	وإنهاء	عنف	الدولة“	
لندن	 في	 	)Verso( فيرسو	 دار	 الصادر	عن	 ماينرز)2)،	 ر	 وإيريكا	 ليفاين	 األميركيتين	جوديث	 للكاتبتين	

ونيويورك،	في	224	صفحة	من	القطع	املتوسط.

العدالة	االجتماعية.	اختيرت	 ليفاين	صحافية	وكاتبة	وناشطة	نسوية	ومناِصرة	لقضايا	 جوديث	
2006.	وإريريكا	ر	 لعام	 في	مطبوعة	Days	Seven	أفضل	زاوية	صحافية	سياسية	 زاويتها	األسبوعية	
ُتب	

ُ
ماينرز	محاِضرة	وكاِتبة	في	مجال	دراسات	املرأة	والجندر	ودراسات	العدالة،	كتبت	وأسهمت	في	ك

عدة	حول	اآلثار	االجتماعية	للسجون	وقضايا	الجندر،	من	أبرزها	“من	أجل	األطفال؟	حماية	البراءة	
.)For	the	Children?	Protecting	Innocence	in	a	Carceral	State(	”سّجانة	دولة	في

العنف	 مشكلة	 ملواجهة	 املثلى	 األساليب	 نظر	جديدة	حول	 وجهة	 يدينا	 بين	 الذي	 الكتاب	 يطرح	
الجن�سي	بعيًدا	عن	اآلليات	القانونية	القائمة	على	العقاب	والسجون،	ويقسم	إلى	مقدمة	وأربعة	أجزاء.

في	مقدمة	الكتاب،	وعنوانها	))مشكلة	واحدة	بوجهين:	األذى	الجن�سي	وعنف	الدولة((،	تستعرض	
الكاتبتان	نقطة	انطالق	كتابهما،	وهي	خلّو	الساحة	اإلعالمية	والسياسية	واالجتماعية	من	الحديث	عن	
مواجهة	العنف	الجن�سي	بأدوات	تتجاوز	العقاب،	))وتسعى	إلى	املحاسبة	والتعافي	ال	إلى	االنتقام(()3).	
وتستند	الكاتبتان	في	ذلك	إلى	أن	االنتقام	ال	يؤدي	إلى	شعور	بعيد	األمد	بالر�سى،	واألهّم	من	ذلك	أنه	
ال	يؤدي	إلى	إنهاء	العنف	الجن�سي	والجندري،	فالنظام	القانوني	املتعلق	بمواجهة	العنف	الجن�سي	في	
الواليات	املتحدة	ال	يحقق	منافع	في	الوقت	الذي	يسبب	فيه	كثيًرا	من	األذى.	حيث	ترى	الكاتبتان	أن	
غتِصب	

ُ
ف	أو	امل عّنِ

ُ
ين	في	حرب	أخالقية	أو	سياسية،	فامل

َ
))العنف	الشخ�سي	وعنف	الدولة	ليسا	طرف

)1)		كاتب	وسيناريست	سوري،	خريج	قسم	الدراسات	املسرحية	في	املعهد	العالي	للفنون	املسرحية.

)2(  Judith	 Levine	&	 Erica	R.	Meiners,	 The	 Feminist	 and	 the	 Sex	Offender:	Confronting	 Sexual	Harm,	 Ending	 State	Violence	
)London,	New	York:	Verso,	2020(.	

)3(		Levine	&	Meiners,	The	Feminist	and	the	Sex	Offender,	2.



مراجعات الكتبالعدد السادس عشر- تموز/ يوليو 2021

324

والنظام	القانوني	الجزائي	فريق	واحد،	األول	هو	الشرطي	القا�سي،	والثاني	هو	الشرطي	اللطيف(()4).

))فضح	 من	 بّد	 ال	 إذ	 كافًيا،	 ليس	 ذلك	 ولكن	 والعقاب،	 الشرطة	 تفكيك	مؤسسات	 ا	
ً
إذ املطلوب	

ومقاومة	اإليديولوجيات	التي	تجعل	من	السجون	وأجهزة	املراقبة	اإللكترونية	من	“الفطرة	السليمة“،	
وتجعل	من	كل	ما	عداهما	حلًما	ساذًجا(()5)،	وترى	الكاتبتان	أن	الحركة	النسوية	هي	املؤهلة	ملواجهة	
	...	ال	ترفض	الهيمنة	على	النساء	

ً
هذه	املشكلة	ذات	الوجَهين	ألن	النسوية	))في	أكثر	أشكالها	راديكالية

...	فحسب،	بل	تقاوم	أشكال	القمع	كافة(()6).

في	املحاكم،	ولكنهما	 إنجازاتها	 الكاتبتان	على	حركة	#MeToo،	وتثنيان	على	 عّرج	
ُ
ت الحال	 بطبيعة	

حِدث	تغييًرا	في	النظام	القانوني	الذي	تشرف	على	تنفيذه	محكمة	
ُ
تنّبهان	إلى	محدودية	الحركة	ألنها	لم	ت

شخصًيا)7).	 باعترافه	 متحّرش	 جمهورية	 ورئيس	 والتحرش،	 باالغتصاب	 هَمين	 ُمتَّ قاضيين	 تضّم	 عليا	
ل	العيب	األساس	في	النظام	القانوني	في	بنيته	نفسها.	فعلى	سبيل	املثال،	تجاوب	قانون	مكافحة	

ّ
ويتمث

العنف	ضد	املرأة	مع	مطالب	الحركة	النسوية	بتعزيز	نشاط	أجهزة	الشرطة،	ولكنه	تجاهل	مطالبها	
	يبلغ	ضعف	تمويل	الشق	الثاني.

ً
صص	للشق	األول	تمويال

ُ
بتقديم	مزيد	من	الخدمات	للناجيات،	إذ	خ

جِمع	يوًما	على	األسلوب	األمثل	ملواجهة	العنف	
ُ
إال	أن	املشكلة	هي	أن	تيارات	الحركة	النسوية	لم	ت

في	هذه	 النسوية	 النظر	 الكاتبتان	وجهات	 تقسم	 اآلراء،	 كثرة	 من	 الرغم	 وعلى	 والجندري.	 الشخ�سي	
يريد	 ))تيار	 والجندري:	 الجن�سي	 العنف	 إنهاء	 إلى	 كالهما	 يهدفان	 أساسين،	 اثنين	 تياَرين	 إلى	 املسألة	
غَتِصبين	في	السجون،	وتيار	يريد	إلغاء	السجن	وإيجاد	استجابة	غير	عقابية	وغير	

ُ
فين	وامل عّنِ

ُ
الزج	بامل

في	 صاص	االنتقامي،	
َ
بين	املحاسبة	والق انتشاًرا،	 التيار	األول،	وهو	األكثر	 عنيفة	لألذى(()8).	يساوي	

حين	نشأ	التيار	الثاني	في	أوساط	األقليات	اإلثنية	والفقراء	وذوي	االحتياجات	الخاصة،	وهي	الفئات	
مت	بالتجربة	أن	السجن	ال	ينهي	العنف،	بل	يذكيه.	يعلن	الكتاب	بوضوح	

ّ
التي	لم	تحِمها	الدولة،	وتعل

النظام	 مواجهة	 جن	 للسَّ املناهضة	 والحركة	 النسوية	 الحركة	 على	 أن	 ويؤكد	 الثاني،	 التيار	 إلى	 ميله	
القانوني	املتخصص	بالجرائم	الجنسية	))ألنه	يمثل	أحد	أكثر	ممارسات	املنظومة	القضائية	الجنائية	

)4(  Ibid.,	5.		
والشرطي	القا�سي	والشرطي	اللطيف	)cop	bad	cop,	good(	هي	إشارة	إلى	أسلوب	مّتبع	في	التحقيقات	في	الواليات	املتحدة،	حيث	يمارس	شرطي	

قسوة	على	الخاضع	لالستجواب	تبث	فيه	الخوف،	ويتبعه	شرطي	يتظاهر	باللطف	ليحصل	على	املعلومات.

)5(  Ibid.

)6(  Ibid.

ِشر	الكتاب	قبل	انتهاء	والية	دونالد	ترامب	الرئاسية.
ُ
)7)		ن

)8(  Levine	&	Meiners,	The	Feminist	and	the	Sex	Offender,	12.
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(()9)،	ذلك	أّن	سجّل	مرتِكبي	الجرائم	الجنسية،	وهو	أحد	أهّم	مكّونات	النظام	القضائي	ويضم	
ً
قسوة

ن	وُمتاح	للجميع،	
َ
أسماء	مرتِكبي	الجرائم	الجنسية	كافة	-مهما	تكن	فداحتها-	في	سجّل	مفتوح	على	الَعل

))ُمصّمم	إللحاق	العار،	والعار	يغذي	ثقافة	من	العنف	الجن�سي	والجندري	وَيثني	الناجيات	من	هذا	
ف	إذا	كان	قريًبا	أو	 عّنِ

ُ
العنف	عن	التحدث	عّما	تعرضَن	له(()10)	ألنهّن	ال	يردن	لهذا	العار	أن	يلحق	بامل

،	أو	إذا	كان	شعورهّن	أن	حجم	الجريمة	ال	يستحق	ذلك	العار	كله)11).
ً

زميال

	النسوية،	بسبب	التيار	األكثر	انتشاًرا،	الساعي	إلى	
َ
جن	تخ�سى	الحركة إال	أن	حركة	مناهضة	السَّ

	.)carceral	state(	ّجانة 	ملساعي	مواجهة	الدولة	السَّ
ً

فين	في	السجون،	وتعد	نضالها	معطال عّنِ
ُ
إيداع	امل

	من	دون	قمع	وهيمنة	طوباوي،	بل	
ً
تعترف	الكاتبتان	بأن	حلمهما	بتحقيق	عالم	أكثر	أمًنا	وسعادة

قد	يكون	وهًما.	ولكن،	))كما	يعرف	كل	ناشط،	ال	يمكن	رسم	الطريق	إال	إذا	كنا	نعلم	إلى	أين	نريد	أن	
	بل	طريًقا؛	ليس	مكاًنا	بل	ممارسة(()12)،	وتعلنان	أنهما	ال	تقبالن	

ً
نصل	...	والعالم	األفضل	ليس	وجهة

املتخصص	 القانوني	 النظام	 إلغاء	 تريان	وجوب	 وأنهما	 لفئة	أخرى((،	 العدالة	 لم	فئة	يحقق	
ُ
))ظ أن	

بالجرائم	الجنسية،	ومعه	مؤسسة	السجن	الحالية	برمتها)13).

: نسوّيات ضد العنف الجن�سي
ً

أول

العنف	 النسوية	ملواجهة	 الحركة	 بذلتها	 التي	 املساعي	 الكتاب	عرًضا	ألهم	 الجزء	األول	من	 يقّدم	
أن	 إلى	 توصلت	 مداوالت	 م	

ّ
نظ الذي	 الراديكاليات	 نيويورك	 نسويات	 تجمع	 من	 بدًءا	 الجن�سي،	

))االغتصاب	فعل	سيا�سي	...	لذا،	ال	بد	من	أن	يكون	الرد	عليه	سياسًيا(()14)،	ذلك	أن	االغتصاب	ليس	
ناتًجا	من	حاالت	مَرِضّية	أو	إجرامية	منفردة،	بل	هو	ظاهرة	تنشأ	وتتغذى	نتيجة	وجود	بيئة	مساِعدة	
من	عالقات	القوة	هي	املجتمع	البطريركي.	ثم	تعرض	الكاتبتان	كيف	حققت	الحركة	النسوية،	بتياراتها	
الزوجي،	 بها،	مثل	تجريم	االغتصاب	 سلم	

ُ
امل املعايير	 عد	من	

ُ
ت اليوم	 باتت	 إنجازات	قانونية	 املتعددة،	

وتوسيع	تعريف	االعتداء	الجن�سي،	وتقديم	خدمات	دعم	للضحايا.	

)9(  Ibid.,	14.

)10(  Ibid.

)11(  Ibid.

)12(  Ibid.,	15.

)13(  Ibid.,	17.

)14(  Ibid.,	22.
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الدولة	 تسليم	 رفضه	 عن	 عّبر	 فيه-	 اإلثنية	 األقليات	 سيما	 -وال	 اليساري	 النسوي	 التيار	 ولكن	
مسؤولية	االنتقام	منذ	1974.	في	املقابل،	تحالف	تيار	نسوي	آخر	مع	الدولة	وأجهزة	الشرطة	محتفًيا	
بيرنستين	 إليزابيث	 االجتماع	 عاملة	 من	 وماينرز	 ليفاين	 وتستعير	 القوانين.	 على	 الجديدة	 بالتعديالت	
عنها	 وينقالن	 السّجانة،	 الدولة	 مع	 تحالف	 الذي	 التيار	 هذا	 لوصف	 السّجانة”	 “النسوية	 اصطالح	
رؤيتها	أن	النسوية	السّجانة	هي	))تعبير	عن	النيوليبرالية:	منطق	يحّمل	مسؤولية	املشكالت	االجتماعية	
لألفراد	عوًضا	عن	قوى	اجتماعية	أكبر،	والتمييز	املنهجي	على	أساس	الِعرق	والجنس	ومكان	اإلقامة،	
صِخص	املؤسسات	والخدمات	العامة	املمولة	من	الضرائب،	ما	يؤدي	إلى	نقص	تمويلها	وتدهور	

َ
وُيخ

مستواها(()15).

-ال	 االجتماعية	 العوامل	 أن	 إلى	 الكاتبتان	 إليها	 تستند	 واجتماعية	 إحصائية	 أبحاث	 وتشير	
الشخصية-	مثل	ارتفاع	معدالت	بطالة	الرجال،	من	أهم	أسباب	ازدياد	العنف	الجن�سي	وانتشاره،	وإلى	
ف	االقتصادية	في	االتحاد	األوروبي	ارتبطت	بزيادة	في	العنف	الجسدي	والنف�سي	

ّ
أن	إجراءات	التقش

والجن�سي	ضد	النساء.

على	الرغم	من	ذلك	واصل	تيار	النسوية	السّجانة	تحالفه	مع	الدولة،	وأسهم	في	استصدار	قانون	
مكافحة	العنف	ضد	املرأة،	الذي	صدر	ضمن	حزمة	قوانين	أضافت	ستين	جريمة	إلى	قائمة	الجرائم	
املستحقة	لإلعدام،	وألغت	التمويل	الحكومي	الفدرالي	لبرامج	التعليم	الجامعي	في	السجون،	وخصصت	
املليارات	لبناء	مزيد	من	السجون،	وتوسيع	أجهزة	الشرطة،	واشترطت	في	كل	والية	فتح	سجّل	ملرتكبي	
الجرائم	الجنسية.	تبّين	الكاتبتان	اآلثار	الكارثية	لهذا	القانون،	ال	سيما	على	الفقراء	واألقليات	اإلثنية	
التي	نتج	بعضها	من	القانون	ونصوصه	املباشرة،	وبعضها	اآلخر	من	تطبيقه	واستغالله	في	حاالت	ال	

ينطبق	عليها.

د	الكتاب	قصور	نهج	معالجة	مشكلة	العنف	الجن�سي	بالقانون	وحده،	لكثرة	
ّ
من	جهة	أخرى،	يؤك

األسباب	التي	تمنع	الضحايا	من	تقديم	الشكوى،	مثل	الخشية	من	خسارة	الشريك	أو	الزوج،	ومن	ثم	
مصدر	الرزق	والسكن	ومساعدات	الدولة،	أو	خسارة	الوظيفة	في	حاالت	العامالت	في	املنازل	واملزارع،	
	سياسًيا،	

ً
أو	التهجير	في	حاالت	النساء	املهاِجرات.	ففي	نهاية	املطاف	))ليست	الدعوى	القانونية	عمال

فلئن	كانت	أحياًنا	تنقل	املال	من	طرف	إلى	طرف،	فإنها	ال	تعيد	توزيع	السلطة.	وحده	التغيير	الجماعي	
العميق،	مثل	املساواة	في	األجور	واإلسكان	غير	املكِلف	والنقابات	الفاعلة	والرعاية	املجانية	لألطفال،	
ن	النساء	من	املطالبة	باألمان	الجن�سي	في	أماكن	عملهّن	ومن	إنهاء	العالقات	التي	يتعرضن	فيها	

ّ
سيمك

.Ibid.,	24  (15(
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لألذى(()16).

من	هذه	النقطة،	يطرح	الكتاب	أهّمية	التقاطعية	)intersectionality(	في	مواجهة	العنف	الجن�سي،	
أن	 على	 البيضاء	 األغلبية	 من	 النسوّيات	 من	 عدد	 إصرار	 أن	 إلى	 ويشير	 عموًما،	 املرأة	 والعنف	ضد	
لن	طبقة	واحدة	عاملية	يتجاوز	قمعها	االنتماء	العرقي	والطبقي	وامليول	الجنسية،	وعلى	أن	 ِ

ّ
النساء	ُيشك

النضال	ضد	االغتصاب،	بما	هو	أشد	أشكال	قمع	النساء	قسوة،	يجب	أن	يوّحد	النساء	جميًعا؛	ثبت	
))تقاعس	 أن	 التقاطعية)18)،	 النسوية	 رائدات	 إحدى	 ديفيس)17)،	 أنجيال	 عن	 الكتاب	 وينقل	 خطؤه.	
ي	العنف	

ّ
غذ

ُ
الناشطات	من	البيض	عن	صياغة	تحليل	لالغتصاب	يتضمن	الظروف	االجتماعية	التي	ت

الجن�سي،	واملوقع	املحوري	الذي	يشغله	التمييز	العنصري	في	تحديد	هذه	الظروف	االجتماعية،	أدى	
الحركة(()19).	 هذه	 في	 املشاركة	 في	 األصليين	 والسكان	 الالتينية	 وأميركا	 السود	 من	 النساء	 تردد	 إلى	
لم	يكن	االغتصاب	األولوية	العليا	لدى	هذه	الفئات	من	النساء،	ألن	احتمال	تعّرض	املرأة	السوداء	
	أعلى	من	احتمال	تعّرضها	لالغتصاب.	ويتمثل	التعبير	األبلغ	عن	رؤية	التيارات	

ً
للطرد	من	منزلها	مثال

النسوية	التقاطعية	في	إعالن	تجمع	للنسويات	من	السود	أنهّن	يناضلَن	مع	الرجال	السود	ضد	التمييز	
ووضع	 جندري،	 أساس	 على	 ضّدهن	 السود	 الرجال	 تمييَز	 فيه	 يعانين	 الذي	 الوقت	 في	 العنصري،	
التجمع	إستراتيجية	للنضال	ضد	التمييز	الجندري	بإشراك	الرجال	في	العملية،	ال	بإقصائهم	منها.	أدت	
هذه	اإلستراتيجية	ومبادرات	شبيهة	إلى	حركات	مثل	سجناء	ضد	االغتصاب،	وهو	تحالف	بين	نسويات	

ورجال	مسجونين	يهدف	إلى	فهم	العنف	الجن�سي،	ويسعى	إلى	معالجة	األذى	الناتج	منه.

هدم	 ))نسوية	 بتيار	 التيار	 لهذا	 ديفيس	 أنجيال	 تسمية	 الجزء	 هذا	 نهاية	 في	 الكاتبتان	 تستعير	
السجون(()20).

)16(  Ibid.,	30.

إلى	الحزب	الشيوعي	األميركي،	 -(	كاتبة	وفيلسوفة	وأستاذة	جامعية	وناشطة	سياسية	أميركية.	انتمت	في	شبابها	 	1944( 	Angela	Y.	Davis   (17(
وكانت	على	صلة	بحركة	الفهود	السود	)Panthers	Black(	الثورية	األميركية،	وحافظت	على	نهجها	املارك�سي	في	عملها	األكاديمي.	لها	خطابات	سياسية	
 Women,(	والطبقة	والِعرق	املرأة	أبرزها	لعل	كتب	عشرة	لها	وصدر	األميركية،	السجون	منظومة	وضد	الظلم	من	السود	له	يتعرض	ما	حول	شهيرة

Class	and	Race(	والحرية	نضال	مستمر:	فيرغسون	وفلسطين	وأسس	الحركات	التحررية	
)Freedom	Is	a	Constant	Struggle:	Ferguson,	Palestine,	and	the	Foundations	of	a	Movement(.	

)Intersectionality  (18،	نظرية	اجتماعية	تضع	إطاًرا	تحليلًيا	يدرس	دور	الظروف	االجتماعية	والسياسية	في	التمييز	املماَرس	ضد	فئات	اجتماعية	
محددة،	واملرأة	خصوًصا.	يأتي	اسم	النظرية	من	سعيها	إلى	إيضاح	التقاطع	بين	االنتماء	الجندري	والطبقي	والعرقي،	واالنتماءات	األخرى،	في	صناعة	

ا	في	العالم	الغربي	في	مواجهة	ما	ُيعرف	بالنسوية	البيضاء.	انظر	البحث	املخصص	للموضوع	في	هذا	العدد.
ً
التمييز.	تأخذ	النظرية	حيًزا	ملحوظ

)19(  Levine	&	Meiners,	The	Feminist	and	the	Sex	Offender,	31.

)feminism  (20	Abolition،	وترجمة	abolition	الحرفية	هي	الهدم	أو	اإلنهاء.	وللكلمة	مرجعية	خاصة	في	تاريخ	النضال	ضد	العبودية.
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ثانًيا: عنف الدولة؛ النظام القانوني الخاص بالعنف الجن�سي

طّبق	في	الجرائم	الجنسية،	ويبدأ	من	تحليل	تعامل	
ُ
يحلل	الكتاب	في	جزئه	الثاني	النظام	القانوني	امل

هذا	النظام	مع	العنف	الجن�سي	ضد	األطفال،	مقاِرًنا	بين	تعامل	اإلعالم	وأجهزة	الشرطة	مع	حالة	طفل	
أبيض	وحاالت	أطفال	من	السود.	أظهرت	أبحاث	عدة	أن	الهيئات	الحكومية	ترى	األطفال	السود	أكثر	
قابلية	الرتكاب	الجرائم،	ملا	تراه	فيهم	من	نّيات	وصفات	يحملها	الكبار،	األمر	الذي	يجعلهم	بالنسبة	إلى	

ا	للعقاب	القا�سي	من	أقرانهم	البيض.
ً
هذه	الهيئات	أكثر	استحقاق

وفي	حين	رأى	التيار	الليبرالي	في	ستينيات	القرن	العشرين	أن	فقر	العائالت	هو	أكبر	تهديد	لسالمة	
األطفال	وعافيتهم،	حّمل	التيار	املحافظ	املسؤولية	لألّمهات	العازبات،	وال	سيما	املنتميات	إلى	األقليات	
اإلثنية،	لتأتي	النظرية	النسوية	الجديدة	في	السبعينيات،	ومناصروها	معظمهن	من	النساء	املنتميات	
قة	

َ
إلى	األغلبية	البيضاء،	وتنقل	املسؤولية	من	األم	إلى	األب،	فالعائلة	البطريركية	بحسب	نظرهّن	))بوت

ز	تحليلهّن	على	ركيزتين	للقمع،	الجنس	والجندر،	ولكنه	
ّ
للعنف	الزوجي	والعنف	ضد	األطفال	...	فرك

ل	من	أهمية	الركائز	األخرى،	وعلى	رأسها	التمييز	العنصري	والسلطة	الحكومية(()21).	جاء	تصحيح	
ّ
قل

هذه	النظرة	من	النسويات	املنتميات	إلى	األقليات،	اللواتي	قلَن	إن	الدولة	))أهملت	أطفال	وعائالت	
جن	على	نطاق	واسع	 السود	واألقليات	والسكان	األصليين	من	خالل	وقف	االستثمار	في	األحياء	والسَّ

ونزع	وصاية	العائالت	على	األطفال	تحت	مسمى	حمايتهم(()22).

ِلقت	صورة	
ُ
ترافق	ذلك	مع	ذعر	العقالني	ناتج	من	أسباب	اجتماعية	من	االعتداء	على	األطفال،	وخ

عتدي	على	األطفال:	شخص	غريب	يترّبص	باألطفال	في	األماكن	العامة	أو	املدارس	أو	الكنائس،	ال	
ُ
امل

95	%	من	حاالت	اختفاء	 في	املنزل.	إال	أن	املعطيات	اإلحصائية	والبحثية	تنفي	هذه	الصورة،	فنحو	
ر	هي	حاالت	هرب	طوعي	من	املنزل،	وحاالت	الخطف	من	أشخاص	ال	يعرفهم	الطفل	املخطوف	 الُقصَّ
أقل	من	0.1	%،	وهؤالء	معظمهم	يعودون	إلى	منازلهم	ساملين.	ويرتكب	األقارب	واألصدقاء	املقربون	من	
العائالت	أكثر	من	90	%	من	جرائم	االستغالل	الجن�سي	لألطفال.	على	الرغم	من	هذه	الحقائق،	يبقى	
أهّم	مكونات	النظام	القانوني	الخاص	بالعنف	الجن�سي،	أي	سجل	مرتكبي	الجرائم	الجنسية،	قائًما	
على	تلك	الصورة	غير	الدقيقة،	وعلى	الزعم	بأرجحية	عودة	ُمرتِكبي	الجرائم	الجنسية	إلى	ارتكابها	مرة	

ا	موّسعة	ومعّمقة	أثبتت	خطأ	هذا	الزعم.
ً
أخرى،	مع	أن	أبحاث

ال	 فهو	 منه،	 رضة	
َ
فت
ُ
امل بمهمته	 قيامه	 به	 امللحقة	 واإلجراءات	 السجّل	 تصميم	 يعطل	 ذلك،	 فوق	

،	الجريمة	التي	ارتكبها	االسم	املذكور	في	السجل	التي	يمكن	أن	تتضمن	طيًفا	واسًعا	من	
ً

يذكر،	مثال

)21(  Levine	&	Meiners,	The	Feminist	and	the	Sex	Offender,	43.

)22(  Ibid.
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إلى	االغتصاب	تحت	تهديد	السالح.	نتيجة	هذا	العيب	 في	الشارع	أمام	امرأة	 التعّري	 املمارسات،	من	
السجّل	 أن	 عديدة	 وأبحاث	 الخبرة	 من	 سنة	 وعشرون	 خمس	 ))أظهرت	 ٍر	

َ
خ
ُ
أ وعيوب	 الجوهري	

أماًنا(()23)،	ال	سيما	 بأنهم	أكثر	أو	أقل	 ان	أي	سبب	للشعور	
ّ
...	لم	يمنح	السك واإلجراءات	امللحقة	به	

أن	األبحاث	التحليلية	واإلحصائية	أظهرت	أن	السجل	لم	يقلل	من	عدد	الجرائم	الجنسية،	وال	من	
مت	 احتمال	تكرار	مرتكبيها	لها.	وبما	أن	السجل	واإلجراءات	امللحقة	به)24)	ال	تحقق	الهدف	الذي	ُصّمِ
آثار	األذى،	ويؤدي	إلى	 لتحقيقه،	وهو	تعزيز	السالمة	العامة،	وال	يساعد	الناجيات	على	التعافي	من	

االغتيال	االجتماعي	الكامل	ملن	يِرد	اسمه	في	السجل،	))فال	مبرر	لوجوده	وال	بد	من	إلغائه(()25).

تناقش	الكاتبتان	أيًضا	تجريم	النشاط	الجن�سي	لألطفال،	واالختالط	بين	الضحية	واملجرم	في	بعض	
الجن�سي	 الفعل	 على	 للموافقة	 القانونية	 السن	 ارتفاع	 وبسبب	 ارتباك،	 من	 القوانين	 في	 ملا	 الحاالت	
)consent(،	وهو	ما	يؤدي	إلى	نتيجة	مناقضة	لتلك	التي	تهدف	إليها	القوانين،	وتزيد	من	جعل	األطفال	
موضوًعا	جنسًيا.	وتجريم	اإلصابة	بمرض	اإليدز	الذي	أدى	إلى	تردد	كثيرين	في	إجراء	الفحوص	الطبية،	
ألن	جهلهم	بإصابتهم	باملرض	يعفيهم	من	املسؤولية	القانونية،	وتذكران	الحاالت	التي	اسُتخِدمت	فيها	
أن	 إلى	 وماينرز	 ليفاين	 تشير	 الذهنية.	 اإلعاقات	 أو	 	

َ
الشيخوخة يعانون	 أشخاص	 ملعاقبة	 القوانين	

أن	 وهو	 األميركية،	 الجمعية	 والنفسية	 األيديولوجية	 في	 بعمق	 راسخ	 مبدأ	 تنجم	عن	 الظواهر	 هذه	
العنف	الجن�سي	يختلف	عن	غيره	من	أشكال	العنف،	))يسبب	صدمة	فريدة	ال	تسببها	أشكال	العنف	
األخرى(()26)،	فالصدمة	الناتجة	من	العنف	اللفظي	أو	الّضرب	املبرح	أو	اإلفقار	أو	التعرض	للسجن	

يمكن	تجاوزها،	أما	تلك	الناتجة	من	العنف	الجن�سي	فال،	وهو	مبدأ	ترفضه	الكاتبتان.

دون	 من	 الشوارع	 في	 يتجولون	 الجن�سي	 األذى	 بي	 ُمسّبِ ترك	 بالتأكيد	 الحل	 ليس	 إذن؟	 البديل	 ما	
محاسبة	اآلخرين	لهم.

	على	املفهوم	دائرة	
ً
يطرح	الكتاب	هنا	مفهوم	العدالة	الترميمية	)justice	restorative(،	ويطرح	مثاال

الدعم	واملحاسبة	املجتمعية:

))تتألف	الدائرة	من	شخص	ُمدان	بجريمة	جنسية	تصفها	الدولة	بأنها	متوسطة	إلى	خطرة؛	خرج	
مؤخًرا	من	السجن،	وثالثة	أشخاص	من	أفراد	التجّمع	السكاني	الذي	يقيم	فيه،	وغالًبا	ما	تضم	منسًقا	

.Ibid.,	51  (23(

)24)		أهم	هذه	اإلجراءات	هي	الفرض	على	الشخص	املوجود	اسمه	في	السجل	إعالن	وجوده	في	السجل	لكل	من	يلتقي	به،	ومن	اإلجراءات	أيًضا	
منع	املذكورين	في	السجل	من	استخدام	اإلنترنت	والتحدث	إلى	األطفال،	بمن	فيهم	أطفاله،	وإجراءات	أخرى	تكاد	تكون	مستحيلة	التطبيق	عملًيا	

لصرامتها.

)25(  Levine	&	Meiners,	The	Feminist	and	the	Sex	Offender,	52.

)26(  Ibid.,	58.
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يتقا�سى	أجًرا.	في	اجتماعات	أسبوعية	وجلسات	متقطعة	لتناول	القهوة	أو	ممارسة	الرياضة،	تساعد	
الدائرة	“العضو	الرئيس“	في	اإلجراءات	األساس	للعودة	إلى	املجتمع،	مثل	العثور	على	سكن	أو	تقديم	
طلبات	املعونات	الغذائية.	ومن	خالل	اصطحابه	إلى	املراكز	التجارية	أو	مساعدته	في	إجراء	البحث	عبر	
اإلنترنت،	يتجاوز	أفراد	الدائرة	مشكلة	املمنوعات	املفروضة	عليه	بحكم	وجوده	في	السجل	)املنع	من	
سياقة	سيارة،	من	استخدام	اإلنترنت،	إلخ(	بما	يقلل	احتمال	انتهاكه	لشروط	إطالق	سراحه	...	ومقابل	

ا	لهم	وشخًصا	راشًدا(()27). ذلك،	يتوقع	أفراد	الدائرة	منه	أن	يتحّمل	مسؤوليته	أمامهم	بوصفه	ندًّ

الجرائم	 تكرار	 حاالت	 في	 	% 	70 بنسبة	 انخفاًضا	 كندا	 في	 الشبيهة	 واملبادرات	 البرامج	 حققت	
إلى	 السجن،	 في	 سنوات	 بقضاء	 للمجتمع“	 الدين	 “تسديد	 من	 املحاسبة	 مفهوم	 وغيرت	 الجنسية،	

مساعدة	اآلخرين	واإلسهام	في	املجتمع.

التحولية	 العدالة	 يسميه	 ما	 نحو	 أولى	 	
ً
خطوة إال	 الكتاب،	 بحسب	 العملية،	 هذه	 ل	

ّ
تمث وال	

تعريف	 في	 تحول	 الترميمية	وإحداث	 العدالة	 بين	 بالجمع	 تتحقق	 والتي	 	،)transformative	 justice(
العنصري	 بالتمييز	 وثيًقا	 ا	

ً
ارتباط مرتبطان	 بالبراءة	 أو	 واإلدانة	 نب	

ّ
بالذ فالحكم	 واملذنب،	 البريء	

واالنقسام	الطبقي	والجندر	وغيرها،	وما	تتعّرض	له	قطاعات	كبيرة	من	املجتمع	من	اإلهمال	والحيف	
القانوني	 النظام	 بأن	 الواهم	 الظن	 إلى	 الصغيرة	 القانونية	 االنتصارات	 تؤدي	 أال	 ويجب	 والتهميش.	
الخاص	بالعنف	الجن�سي	ينطوي	على	بعض	العيوب	املمكن	إصالحها،	فهذا	النظام	يؤدي	على	أكمل	

وجه	وظيفته	الحقيقة؛	الهيمنة	على	املجتمع	وممارسة	دور	الشرطي	عليه.

ا: مقاومة مشتتة
ً
ثالث

في	 الدولة	 وعنف	 الجن�سي	 األذى	 ي	
َ
ظاهرت املقاومة	ضد	 ت	

ُّ
تشت الجزء	 هذا	 في	 الكتاب	 يستعرض	

ت	غالًبا	ما	تكون	غير	عميقة	أو	جذرية،	بل	ناجمة	عن	
ّ
الواليات	املتحدة،	ويرى	أن	أسباب	هذا	التشت

	التمويل	أو	التعّرض	لتشويه	السمعة	في	اإلعالم.
َ
خشية	بعض	التيارات	خسارة

وفي	إثر	استعراض	النقاط	املشتركة	التي	تجمع	بين	التيارات	املناهضة	للعنف	والقمع	في	الواليات	
ين	اللتين	يتصدى	لهما	الكتاب،	وغيرهما.	

َ
املتحدة،	تقترح	الكاتبتان	تحالفات	ممكنة	ملواجهة	الظاهرت

حيث	ترى	الكاتبتان	وجوب	تحالف	حركة	الدفاع	عن	حقوق	املثليين	وأصحاب	امليول	الجنسية	غير	
الشائعة	)LGBTQ(	مع	حركة	الدفاع	عن	حقوق	املذكورين	في	سجل	الجرائم	الجنسية	وحركة	النضال	
ضد	مؤسسة	السجون،	ألن	هذه	الحركات	قادرة	على	أن	تعلم	إحداها	األخرى	بما	))يعزز	مساعي	كل	

)27(  Ibid.,	77-78.
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حركة	منفصلة	إلحداث	تحول	أكثر	شمولية	وراديكالية(()28).	وفي	هذا	املضمار،	يرفض	الكتاب	توّجه	
بعض	التيارات	والحركات	نحو	حلول	جزئية	تصيغ	خطابها	حول	من	يرتكبون	جنًحا	بسيطة	أو	من	
الجرائم	 على	 بالتركيز	 يتحقق	 لن	 الجماعي	 السجن	 ))حل	مشكالت	 األولى،	ألن	 للمرة	 يرتكبون	جرًما	
غير	العنيفة	أو	غير	الفادحة	أو	غير	الجنسية،	أو	باملبالغة	في	التركيز	على	القوانين	املتعلقة	بُمرتِكبي	
	تقاطعًيا،	وإبدائها	استعداًدا	لبناء	تحالفات	تتعالى	

ً
باع	الحركات	))تحليال

ّ
الجرائم	ألول	مرة((،	بل	بات

على	االختالفات(()29).

على	 املنفتحة	 الدينية	 والحركات	 العلمانية	 الحركات	 بين	 التحالف	 إمكان	 إلى	 الكاتبتان	 تشير	 ثم	
ر	أماكن	العبادة	ساحة	مهمة	للتنظيم،	ما	دام	80	%	من	

ّ
النضال	من	أجل	العدالة	االجتماعية،	حيث	توف

األميركيين	يقولون	إن	الدين	مهم	في	حياتهم.	وتدعوان	إلى	التحالف	مع	من	تصفانهم	بالرجال	النسويين	
التقاطعيين	الذين	يحللون	))القمع	املنهجي،	ويدعون	الرجال،	أًيا	يكن	مدى	ما	يتعرضون	له	من	تهميش	
أو	أذى،	إلى	إدراك	ما	يتمتعون	به	من	ميزات	لكونهم	رجال،	وإلى	قبول	قيادة	النساء	...	لعملية	التحول	
الذي	 الجنس)31)	 في	 العامالت	 ضد	 الدولة	 عنف	 إلى	 الكتاب	 من	 الجزء	 هذا	 ويتطرق	 الشاملة(()30).	
يزيد	من	خطر	عملهّن،	ويدفعهّن	إلى	مزيد	من	السرية	في	العمل،	وعدم	التقدم	بشكوى	عند	تعرضهّن	
للعنف،	ما	يجعلهّن	حليفات	محتمالت	للذين	ترد	أسماؤهم	في	سجل	الجرائم	الجنسية،	وال	سيما	من	

يوَضعون	في	السجل	ألنهم	زبائن	لهّن.

يتمثل	الهدف	من	هذه	التحالفات	في	التوصل	إلى	تحقيق	العدالة	التحولية	التي	تسعى	إلى	تحقيق	
تحول	اجتماعي	ُيغّير	مفهوم	العدالة	من	العقاب	واالنتقام	إلى	املحاَسبة	التي	من	شأنها	أن	تسهم	في	
تعافي	الناجيات	والضحايا،	ببناء	عمليات	قائمة	على	النشاط	املجتمعي	الداخلي	من	األلف	إلى	الياء	
	لهدم	الدولة	السّجانة	التي	تزهق	ماليين	

ً
	التعاون	مع	الشرطة	واملحاكم	والسجون،	وساعية

ً
))رافضة

األرواح	وتفكك	العائالت	وتدّمر	الحياة	االجتماعية	في	األحياء	السكنية(()32).

)28(  Ibid.,	104.

)29(  Ibid.,	105-106.

)30(  Ibid.,	116.

)workers  (31	Sex،	وقد	فّضلنا	ترجمة	االصطالح	إلى	الصيغة	الواردة	هنا	تجنًبا	الستخدام	اصطالحات	اكتَسبت	أبعاًدا	تحقيرية	أو	ُمِهينة	بسبب	
استخداماتها	االجتماعية،	وهو	ما	تحرص	الكاتبتان	على	عدم	تكريسه.

)32(  Levine	&	Meiners,	The	Feminist	and	the	Sex	Offender,	144.
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رابًعا: عشر وسائل ملواجهة األذى الجن�سي وإنهاء عنف الدولة وإحداث التحول في 
املجتمع

))يسهل	التقليل	من	أهمية	املشروعات	واملبادرات	التنظيمية	التي	وصفناها	في	هذا	الكتاب	وعدها	
...	طوباوية.	ما	الدليل	على	نجاحها؟	ما	املعايير؟	يتنهد	املشككون	بتعاطف،	 عشوائية	أو	مرتجلة	أو	
ثمة	 ليس	 لألسف،	 ولكن،	 عيوبها،	 للمنظومة	 نعم،	 بحكمهم:	 يلقون	 ثم	 باستعالء،	 ويبتسمون	

بديل(()33).

هكذا	تبدأ	جوديث	ليفاين	وإيريكا	ر	ماينرز	الجزء	الرابع	من	كتابهما،	وترفضان	هذا	املوقف	ألنه	
مت	 لة،	بل	هي	تحقق	الهدف	الحقيقي	الذي	ُصّمِ

ّ
يتجاهل	الواقع	بأن	مؤسسة	السجون	ليست	ُمعط

فتهم	الرأسمالية	الحديثة	وراءها	
ّ
له،	وهو	االنتقام	من	الفئات	املهمشة	واملستضعفة	))وإيداع	من	خل

الوظائف	 بعض	 األموال،	وهذه	 األبيض،	وجني	 العرق	 تفوق	 وإدامة	عقيدة	 مغلقة،	 في	مستودعات	
املساعي	 ولكن	 الجذري،	 التغيير	 من	 بد	 ال	 بل	 إذن،	 املنظومة	 هذه	 إصالح	 يمكن	 ال	 ال	جميعها(()34).	
اإلصالحية،	برأي	الكاتبتين،	ال	تتعارض	بالضرورة	مع	مساعي	التغيير	الجذري،	ويمكن	التوفيق	بينهما.	
عمليات	 إطالق	 في	 تسهم	 أن	 شأنها	 من	 عشر	خطوات	 الكتاب	 يقترح	 املنشود،	 التغيير	 سبيل	 وعلى	

العدالة	التحولية،	وهي:

 1.	إلغاء	سجل	الجرائم	الجنسية	وعقوبة	اإلقامة	الجبرية،	ملا	يسببه	هذان	اإلجراءان	من	أضرار	
وصفها	الكتاب.

تنتهك	 ألنها	 الجن�سي،	 العنف	 معالجة	 في	 واألدوية	عموًما	 الكيميائي	 اإلخصاء	 استخدام	 2.	وقف	
دانين،	بصرف	النظر	عن	فداحة	جرمهم،	وال	تخفف	الجرائم	الجنسية.	

ُ
حقوق	امل

3.	نزع	الصفة	الُجرمية	عن	نشاط	املراهقين	الجن�سي،	ملا	يؤدي	إليه	تجريم	هذا	النشاط	من	تعريض	
األطفال	واملراهقين	إلى	السجون	وعوالم	الجريمة	في	سن	مبكرة،	وإلى	زرع	الخوف	فيهم	من	النشاط	

ا	غير	واٍع	بالعنف.
ً
الجن�سي	وربطه	ربط

الجن�سي	 العنف	 فهم	 في	 واضحة	 آثار	 من	 لذلك	 ملا	 وحّر،	 راديكالي	 جن�سي	 تعليم	 في	 االستثمار	 	.4
وحدوده	األخالقية	والقانونية.

)33(  Ibid.,	157.

)34(  Ibid.
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ا	وأكثر	عمًقا)35).	
ً
5.	تناول	مفهوم	املوافقة	على	الفعل	الجن�سي	)consent(	بصورة	أقل	تبسيط

الثقافة	الشعبية	 تأثيرات	 6.	منح	األمان	الجسدي	صفة	اإليروتيكية	ومنح	املتعة	قيمتها،	ملقاومة	
على	الحياة	الشخصية	والجنسية.	

7.	بناء	دولة	رفاه	اجتماعي	متماسكة	عوًضا	عن	الدولة	السّجانة،	ملواجهة	الفقر	واالختالف	الطبقي	
الحاد	والعوامل	التي	تنتج	العنف	الشخ�سي	والجن�سي.

8.	التفكير	تقاطعًيا،	ألن	إهمال	عوامل	التمييز	العنصري	واالنقسام	الطبقي	لن	يؤدي	إال	إلى	زيادة	
املشكلة	عمًقا.

9.	ممارسة	العدالة	الترميمية	والعدالة	التحولية.	

باع	نسوية	هدم	السجون،	إلصالح	املشكلة	جذرًيا.
ّ
10.	ات

خامًسا: خاتمة

	موّسًعا	يستند	إلى	معطيات	إحصائية	وبحثية	إلقناعنا	بقضيته،	
ً

بصورة	عامة،	يقدم	الكتاب	تحليال
التجارب	 على	 واإلضاءة	 املتوافرة،	 اإلحصائية	 املعلومات	 من	 االستفادة	 في	 جهًدا	 الكاتبتان	 تأُل	 وال	
واملبادرات	التي	سلكت	مسالك	بديلة	مختلفة	حّققت	بحسب	التجربة	والتحليل	نتائج	أفضل،	وأدت	
	
ً
ز	الكتاب	على	املجتمع	األميركي	بمؤسساته	ومفهوماته،	إال	أننا	نرى	فيه	صلة

ّ
خدمة	أكبر	للمجتمع.	يرك

في	الشتات.	حيث	يالحظ	املراِقب	 العام	السوري	 في	املجال	 ا	
ً
بمناقشات	ونشاط	يشغل	حيًزا	ملحوظ

خطًرا	 	
ً

وتجاهال مؤسفة	 واستهانة	 جهة،	 من	 الحاالت	 من	 كثير	 في	 وإقصائية	 انتقامية	 ثقافة	 انتشار	
لقضايا	الجندر.

لئن	كان	الكتاب	ينطلق	من	رؤية	راديكالية	ورفض	جذري	للمؤسسات	السياسية	واالجتماعية	التي	
يناقشها	على	الرغم	من	رسوخها	وكونها	من	ركائز	املجتمع،	فإن	ذلك	ينسجم	مع	ما	تسعى	الكاتبتان	إلى	
طة	إلى	أفراد	املجتمع،	وأولهم	من	تعرض	بينهم	

ّ
تحقيقه؛	نقل	مهّمة	املحاسبة	من	أجهزة	الشرطة	املتسل

مات،	وجرأته	في	طرح	النقاط	واألفكار،	
ّ
حَسب	للكتاب،	وهي	تحّديه	للمسل

ُ
للعنف.	ولعّل	هذا	أهم	مزية	ت

قة	وتحليالت	ُمقِنعة،	سواء	تلك	األصيلة	منها	أم	املقتبسة	من	تحليالت	
ّ
والدفاع	عنها	بإحصاءات	موث

في	زعزعة	كثير	مما	صار	 في	الجزئين	األول	والثاني	 الكاتبَتين	نجحتا	 في	أن	 ودراسات	سابقة.	وال	ريب	
مبادئ	مسلًما	بها	في	الثقافة	العاّمة	واإلعالم،	وال	سيما	في	ما	يخص	النظرة	إلى	العنف	الجن�سي	ومفهوم	

)35)		ملناقشة	الفتة	ومعّمقة	ملفهوم	املوافقة،	انظر:
 Katherine	Angel,	Tomorrow	Sex	Will	Be	Good	Again	)London,	New	York:	Verso,	2021(,	1	–	40.
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العدالة.	إال	أن	الكاِتبَتين	-ربما	في	مسعى	لإليجابية-	تطرحان	تحالفات	وإجراءات	تبدو	ُمستعَجلة،	وال	
الجزئين	األول	والثاني.	 في	 املبذول	 الجهد	 تنفيذها	يوازي	 آلياتها	ووسائل	 في	 للبحث	 تخصصان	جهًدا	
ين	الثالث	

َ
ولعل	كون	الكاِتبَتين	أقرب	إلى	النشاط	املدني	املباشر،	خّفف	من	التماسك	النظري	في	الجزئ

ساعه،	أو	
ّ
جريت	في	أماكن	محدودة	على	املجتمع	على	ات

ُ
والرابع	اللذين	سعيا	فيهما	إلى	تعميم	تجارب	أ

طرح	خطوات	تكتيكية	ال	تبدو	أسس	تنفيذها	قائمة	في	املجتمع.

التحررية	 والحركة	 النسوية	 الحركة	 تبدو	 وتأمالت	 تساؤالت	 الكتاب	 يطرح	 ذلك،	 من	 الرغم	 على	
بيئة	تسيطر	عليها	 في	عملها	ضمن	 تناقضات	 تواجهه	من	 ما	 في	ظّل	 إليها،	 والتقدمية	عموًما	بحاجة	
كانت	 ولئن	 واالجتماعية.	 واالقتصادية	 السياسية	 كلها،	 السلطة	 بتقاليد	 ممسكة	 عاملية	 منظومة	
التكتيكات،	املستمدة	من	مختلف	الجمعيات	والحركات	الساعية	إلى	العثور	على	حل	لقضية	العنف	
الجن�سي	وعنف	الدولة،	افتقدت	في	الكتاب	إلى	قاعدة	عملية	أو	نظرية	واضحة،	فإن	الحل	اإلستراتيجي	
التي	 الَهَرمية	 الّسلطوية	 البطريركية	 البنية	 تفكيك	 وهو	 الحصيلة،	 في	 الكاتبتان	 إليه	 تخلص	 الذي	
ن	التمييز	والعنف	في	مستوى	عالمي،	بحيث	ال	يعود	الجندر	مكوًنا	من	مكّونات	الهوية	الفردية	

ّ
تمك

التي	تسمح	بالتمييز،	يبقى	املهمة	الكبرى	واألكثر	إلحاًحا	أمام	املشروع	النسوي.


