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مقدمة اختيار
عندما نستخدم خطاب ما يف تنظرينا وحشدنا النسوي منتقدين/ات ما نعانيه تحت النظام األبوي ،فمن هن النساء
االيت نوجه لهن خطابنا؟ هل هن نساء الطبقة املتوسطة والعليا املتعلامت والعامالت بوظائف ثابتة؟ هل هن
النساءاملغايرات فقط؟ أم النساء الاليت يرتبطن بعقيدة إسالمية ،ومسيحية فقط؟ أم هن النساء جميعا؟
عندما نندفع للعمل النسوي ،هل نتذكر أن ليس كل النساء يعانني بنفس الدرجة يف واقعنا ،أم نفرتض أننا كلنا نقع
تحت تصنيف «نساء» ،وبالتايل ال توجد اختالفات قد تجعل أسباب قهرنا مختلفة ومتفاوتة ،وما قد يشكل فرق بني
امرأة وأخري ،ليجعل امتياز إحداهن ،سببا يف إغفال قهر أخرى؟ عندما نعمل ،هل نتسائل إذا كان خطابنا النسوي
شامل لهويات مختلفة؟
عندما نجد أنفسنا أمام كل هذه التساؤالت ،قد تكون نظرية «التقاطعية» ،مدخال مقويا لتأثري وشمولية خطاباتنا
وجهودنا ،وقد طرحت أغلب املفاهبم واإلشكاليات الرئيسية التي يتم ابرازها حاليا يف إطار هذه النظرية من قبل
كاتبات نسويات ملونات من أصول أفريقية أو من دول العامل الثالث طوال عقدي الستينات والسبعينات من القرن
املايض ،طرحت دون أن يتم تعريفها نظريا حتى وضعته كيمربيل كرينشو يف ورقتها ( استكشاف الهامش :التقاطعية،
سياسات الهوية والعنف ضد النساء امللونات
التي نُرشت ﻷول مرة يف عام  .1989فقدمت كرينشو للمرة اﻷوىل مصطلح التقاطعية ليكون عنوانا للعمل النظري
وللمامرسات العملية التي تحاول النسويات من خاللها فهم التجارب املركبة للنساء والتي ال يدخل يف تكوينها كونهن
نساء فحسب وإمنا كافة االنتامءات والهويات التي يكتسبنها بسبب مواقعهن املختلفة يف املجتمع الواحد أو العامل
عىل اتساعه.
واستكامال ملا بدأته مجموعة اختيار بالحديث عن الهوية وإدراك اختالفاتنا يف العمل النسوي ،كام كتبت وحللت
أودري لورد ،كان البد إن ننقل هذه الورقة إيل اللغة العربية ،حيث قدمت كرينشو مصطلح التقاطعية من واقع
األبوية والعنرصية يف الواليات املتحدة األمريكية من خالل تجربة النساء امللونات وموقعهن داخل مؤسسات القهر
املتقاطعة.
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حشدت النساء طوال العقدين األخريين ضد ما يكاد أن يكون عنفا روتينيا ضد حيواتهن .وأدركن ،مستلهامت القوة
من الخربة املشرتكة ،أن املطالب السياسية للماليني تنطق بقوة أكرب من التامسات قلة من األصوات املنعزلة .وقد ميزت
هذه العملية التي يُدرك فيها بوصفه اجتامعي ومنهجي ما كان سابقا يُفهم عىل أنه منعزل وفردي ،أيضا سياسات
الهوية للملونني واملثليني واملثليات بني آخرين .فقد كانت السياسة املؤسسة عىل الهوية بالنسبة لكل هذه املجموعات،
مصدرا للقوة ،روح الجامعة ،والنمو الفكري.
برغم ذلك ،كان اعتناق سياسات الهوية مناقضا ملفاهيم سائدة للعدالة االجتامعية .ففي أغلب األحيان يُعامل العنرص،
والجنوسة ،IIIوغريها من تصنيفات الهوية يف الخطاب الليربايل السائد عىل أنها مخلفات لالنحياز والسيطرة – أي عىل
أنها أطر سلبية تعمل السلطة االجتامعية من خاللها الستبعاد وتهميش املختلفني.
ليست املشكلة يف سياسات الهوية أنها تخفق يف تجاوز االختالف ،كام يتهمها بذلك بعض نقادها ،وإمنا هي باألحرى
عىل العكس من ذلك – أي أنها كثريا ما تحجب أو تتجاهل االختالفات الداخلية للمجموعة الواحدة .وهذا املحو
لالختالف إشكايل يف سياق العنف ضد النساء ،وذلك بشكل أسايس ألن العنف الذي تختربه نسوة كثريات يُشكله دامئا
أبعاد أخرى لهوياتهن ،مثل العنرص والطبقة .وأكرث من ذلك يسهم تجاهل االختالفات داخل املجموعات تكرارا يف
التوتر بني هذه املجموعات ،وتلك مشكلة أخرى لسياسات الهوية تحبط جهود تسييس قضية العنف ضد النساء .فقد
مضت الجهود النسوية لتسييس خربات النساء وكذا الجهود املناهضة للعنرصية لتسييس خربات امللونني ،تكرارا وكأن
القضايا والخربات التي يطرح كل منهام تفاصيلها تقع عىل مستويني منفصلني عن بعضهام البعض .وعىل الرغم من أنه
يف حيوات البرش الحقيقيني تتقاطع العنرصية والذكورية بالفعل ،فإنهام نادرا ما يتقاطعان يف املامرسات النسوية أو
املناهضة للعنرصية .ومن ثم عندما تقدم هذه املامرسات الهوية ’امرأة’ أو ’ملونة’ عىل أنها قضية ’إما/أو’ ،فهي تنفي
هوية النساء امللونات إىل موضع يأىب االفصاح.

 .Iنرشت هذه الورقة للمرة األوىل يف دورية  Stanford Law Reviewمجلد رقم  ،43يوليو  .1991ثم نرشت مخترصة يف دورية ( KVINDER, KØN & FORSKNINGاملرأة،
الجنوسة ،والبحث  )Women, Gender and Researchوهي دورية تصدر عن مركز التعاون ألبحاث الجنوسة ،جامعة كوبنهاجن ،الدمنارك .العددين  ،2و 3لعام ( 2006عدد خاص
عن التقاطعية) .وتعتمد هذه الرتجمة عىل النسخة املخترصة ولكن متت االستعانة بالنسخة األوىل لتصحيح بعض األخطاء التي وقعت يف النسخة املخترصة وإيضاح بعض اإلشارات التي
أصبحت مبهمة لحذف أجزاء متصلة بها.
 .IIكمربيل ويليام كرينشو (ولدت  )1959أكادميية أمريكية ومدافعة عن الحريات املدنية .هي حاليا أستاذ بكل من مدرسة القانون بجامعة كاليفورنيا – لوس أنجلس ،ومدرسة القانون
بجامعة كولومبيا – نيويورك.
 .IIIيستخدم كل من النوع االجتامعي والجندر والجنوسة كرتجمة لـ  .Genderوقد تجاوز استخدام  Genderيف كتابات نظرية نسوية وكويرية إلخ متييز “النوع االجتامعي” عن النوع/
الجنس بوصفه منشأً اجتامعيا مع قول هذه الكتابات بأن النوع/الجنس هو يف جانب منه عىل األقل منشأ اجتامعيا أيضا ،هذا إضافة إىل صعوبة االشتقاق من مصطلح مركب يف العربية.
وبالنسبة لكل من جنوسة وجندر فإن اختيار األوىل هو إلتزام مببدأ عدم اللجوء إىل التعريب يف حال توفر مفردة عربية مناسبة.
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دفع االفصاح عن هذا املوضع هو هديف هنا ،وذلك باستكشاف األبعاد العنرصية والجنوسية للعنف ضد النساء
امللونات .فقد أخفقت كل من النسوية والحركة املناهضة للعنرصية املعارصتني يف أن تضعا يف اعتباريهام تقاطعات
العنرصية واألبوية .وبالرتكيز عىل بعدين للعنف الذكوري ضد النساء – التعنيف واالغتصاب – أبحث يف كيف تكون
خربات النساء امللونات عىل نحو متكرر منتجا ألمناط متقاطعة لكل من العنرصية والذكورية ،وكيف متيل هذه الخربات
ﻷن ال تمُ ثّل يف خطاب أي من النسوية أو الحركة املناهضة للعنرصية .فبسبب هويتهن التقاطعية كنساء وملونات ،يف
إطار خطابني تشكال لالستجابة لواحدة من هاتني الهويتني أو األخرى ،تُهمش مصالحهن وخرباتهن بشكل متكرر يف
كال الخطابني.
استخدمت يف مقال سابق مفهوم التقاطعية لإلشارة إىل السبل املختلفة التي يتفاعل بها العنرص والجنوسة لتشكيل
األبعاد املختلفة لخربات النساء السود 1الوظيفية ( .)Crenshaw 1989, 139كان هديف يف ذلك املقال أن أوضح أن
كثريا من الخربات التي تواجهها النساء السود ليست مستغرقة يف إطار الحدود التقليدية للتمييز العنرصي أو الجنويس
كام ت ُفهم هذه الحدود حاليا ،وأن تقاطع العنرصية والذكورية يعمل يف حيوات النساء السود بطرق ال ميكن إدراكها
ككل بالنظر بشكل منفصل إىل أبعاد النساء والعنرص والجنوسة لهذه التجارب .وأنا أبني هنا عىل هذه املالحظات
باستكشاف السبل املتنوعة التي يتقاطع فيها العنرص والجنوسة يف تشكيل أوجه بنائية وسياسية للعنف ضد النساء
2
امللونات.
ينبغي القول منذ البداية أن التقاطعية ال تقدم هنا عىل أنها نظرية ما ،جديدة وشاملة ،للهوية .فرتكيزي عىل تقاطعات
العنرص والجنوسة يضيئ فحسب الحاجة إىل االلتفات إىل األسس املتعددة للهوية عند فحص الكيفية التي يُنشأ
بها العامل االجتامعي .وقد قسمت املوضوع املطروح يف هذا الفصل إىل تصنيفني .فأناقش يف الجزء األول التقاطعية
البنائية ،وهي السبل التي يجعل بها موضع النساء امللونات عند تقاطع العنرص والجنوسة خربتنا الواقعية بالعنف
املنزيل واالغتصاب وكذا االصالح العالجي لهام مختلفة نوعيا عنها يف حالة النساء البيض .ويف الجزء الثاين أنقل الرتكيز
إىل التقاطعية السياسية ،حيث أحلل كيف عملت كل من سياسات النسوية ومناهضة العنرصية بتناغم لتهميش قضية
العنف ضد النساء امللونات .وأتوجه أخريا إىل اآلثار الضمنية للمقاربة التقاطعية يف إطار املجال األوسع لسياسات
الهوية املعارصة.
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التقاطعية البنائية
التقاطعية البنائية والتعنيف
الحظت ديناميكيات التقاطعية البنائية أثناء دراسة ميدانية قصرية ملالجئ النساء املعنفات املوجودة يف مجتمعات
األقليات يف لوس أنجلس 3.االعتداء البدين الذي قاد هؤالء النسوة إىل هذه املالجئ كان ،يف أغلب الحاالت ،هو فقط
التجيل املبارش للقهر الذي اختربنه .فأغلب النساء الباحثات عن الحامية هن بال وظيفة أو يعملن بوظائف غري مالمئة،
وعدد كبري منهن فقريات .وال متلك املالجئ التي تخدم هؤالء النساء أن تتعامل فقط مع العنف الذي أوقعه عليهن
املعتدي؛ بل يتحتم عليها أن تواجه الصور األخرى متعددة الطبقات والروتينية للقهر التي تتالقي دامئا يف حيواتهن،
معيقة قدرتهن عىل خلق بدائل للعالقات املسيئة التي أتت بهن إىل املالجئ يف املقام األول .كام تثقل البطالة املرتفعة
مبعدل أكرب بني امللونني كواهل النساء امللونات أيضا ،حيث تجعل النساء امللونات املعنفات أقل قدرة عىل االعتامد
عىل دعم األصدقاء واألقارب للحصول عىل ملجأ مؤقت.
تكشف هذه املالحظات كيف تشكل التقاطعية خربات كثري من النساء امللونات .فتؤكد االعتبارات االقتصادية – قابلية
التوظيف ،اإلسكان ،الرثوة – أن البنى الطبقية تلعب دورا هاما يف تحديد خربة النساء امللونات يف مواجهة التعنيف.
ولكنه سيكون من الخطأ أن نستنتج من هذه املالحظات أن واقعة الفقر هي ببساطة املسألة هنا .فخربات النساء
امللونات تكشف باألحرى ،كيف تتقاطع بنى مختلفة ،حيث أن حتى البعد الطبقي ليس مستقال عن العنرص والجنوسة.
تشكل هذه النظم املتالقية خربات النساء امللونات املعنفات بطرق تتطلب من اسرتاتيجيات التدخل أن تستجيب لهذه
التقاطعات .فاالسرتاتيجيات املؤسسة فقط عىل خربات نساء ال يتشاركن الخلفية الطبقية أو العنرصية ذاتها سيكون
لها منفعة محدودة لهؤالء الاليت تشكل مجموعة مختلفة من العوائق حيواتهن .فعىل سبيل املثال تتشكل سياسات
املالجئ دامئا من خالل صورة تضع قهر النساء من حيث املبدأ بني اآلثار النفسية للسيادة الذكرية ،ومن ثم تغفل
العوامل االجتامعية-االقتصادية التي ت ُضعف دامئا النساء امللونات 4.وألنه ميكن الجدل بأن إضعاف كثري من النساء
امللونات املعنفات مرتبط بصفة أقل مبا يف عقولهن وأنه بدرجة أكرب انعكاس للعوائق املوجودة يف حيواتهن ،فإن هذه
التدخالت أقرب إىل إعادة إنتاج قهرهن بدال من تحديه بفعالية.
ويف حني يشكل تقاطع العنرص والجنوسة والطبقة العنارص البنائية االبتدائية لخربة كثري من النساء السود والالتينيات
يف مالجئ املعنفات ،فمن املهم فهم أن مثة مواقع أخرى تتقاطع فيها بنى السلطة .فبالنسبة للنساء املهاجرات عىل
سبيل املثال ميكن لوضعهن كمهاجرات أن يجعلهن عرضة للخطر بطرق قرسية بشكل مشابه ولكنها غري قابلة لالختزال
يف الطبقة االقتصادية .ولنأخذ التعديالت الخاصة مبواجهة الزواج االحتيايل IVاملدخلة يف عام  1986عىل قانون الهجرة
كمثال .ففي ظل املواد املتعلقة باالحتيال بالزواج يف القانون ،يتحتم عىل الشخص الذي هاجر إىل الواليات املتحدة
للزواج مبواطن أمرييك أو مبقيم بصفة دامئة يف الواليات املتحدة أن يبقى متزوجا ’بشكل صحيح’ طوال عامني قبل
 .IVاملقصود هو زواج مهاجر/ة من مواطن/ة أمرييك/ة صوريا بهدف الحصول عىل الجنسية األمريكية أو صفة اإلقامة الدامئة يف الواليات املتحدة األمريكية.
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أن يتقدم لنيل وضع اإلقامة الدامئة ،وحينها يتعني عىل كال الزوجني التقدم بطلب اإلقامة الدامئة 5.وكام هو متوقع يف
ظل هذه الظروف ،ترتدد كثري من النساء املهاجرات يف هجر حتى أكرث األزواج إساءة خشية ترحيلهن .فعند مواجهة
االختيار بني حاميتهن من معنفيهن وبني حاميتهن من الرتحيل ،تختار كثريات الخيار الثاين ( .)Walt 1990, 8وقد
شكلت التقارير عن العواقب املأساوية لهذا القهر املزدوج ضغوطا عىل الكونجرس فض ّمن قانون الهجرة لعام 1990
مادة تعدل قواعد االحتيال بالزواج للسامح باستثناء رصيح للمصاعب الناتجة عن العنف األرسي.
ولكن كثريات من املهاجرات ،وبصفة خاصة امللونات ،بقني معرضات للتعنيف ألنهن ال يستطعن تحقيق الرشوط
املحددة لالستثناء .فالدليل املطلوب لدعم االستثناء “قد يتضمن ولكنه ال يقترص عىل ،تقارير وشهادات من الرشطة،
أفراد الخدمات الطبية ،أطباء نفسيني ،مسؤولني باملدارس ،ووكاالت الخدمات االجتامعية ”.وتجعل محدودية الوصول
إىل هذه الخدمات بالنسبة لكثري من املهاجرات من الصعب عليهن الحصول عىل الدليل الذي يحتجنه الستثنائهن.
ودامئا ما تثني الحواجز الثقافية املهاجرات أكرث عن اإلبالغ عن حاالت التعنيف أو الهرب منها .وتشري تينا شوم ،وهي
مستشارة أرسية يف وكالة للخدمة االجتامعية إىل أن:
“هذا القانون يبدو سهل التطبيق ،إلا أن ثمة تعقيدات ثقافية في المجتمع الأسيوي تجعل حتى هذه المتطلبات
صعبة  ...فحتى إيجاد الفرصة والشجاعة للاتصال بنا هو انجاز كبير بالنسبة للكثيرات)Hodgin 1991, p. E1( ”.
وترى شوم أن الزوجة املهاجرة التقليدية قد تعيش
في أسرة ممتدة ،حيث تعيش أجيال عدة معا ،وحيث قد لا يكون ثمة خصوصية على الهاتف ،ولا فرصة لمغادرة
المنزل وكذا عدم فهم للهواتف العامة ”.ونتيجة لذلك كثر من المهاجرات قد يكن معتمدات بشكل كامل على
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أزواجهن بوصفهم وصلتهن بالعالم خارج منازلهن.
وقد تكون املهاجرات أيضا عرضة لعنف األزواج ألن كثريات منهن يعتمدن عىل ازواجهن للحصول عىل معلومات
تتعلق بوضعهن القانوين .ومن األرجح أن كثريا من النساء الاليت هن اآلن مقيامت دامئات ما زلن يعانني اإلساءة
تحت تهديد أزواجهن لهن بالرتحيل .فعىل الرغم من أنه ال أساس لهذه التهديدات ،فإن النساء الاليت ال ميلكن وصوال
مستقال إىل املعلومات يبقى باإلمكان ترهيبهن بها .وحتى مع أن االستثناء الخاص بالعنف األرسي يركز عىل املهاجرات
املتزوجات مبواطنني أمريكيني أو لهم إقامة دامئة بالواليات املتحدة ،فثمة عدد ال حرص له من النساء املتزوجات من
عامل مهاجرين غري رشعيني (أو من هن أنفسهن عامالت بصفة غري رشعية) وهن يعانني يف صمت خشية أن يتهدد
أمن أرسهن بأكملها إذا ما سعني للحصول عىل املساعدة أو لفنت االنتباه إىل أنفسهن بأي شكل.
توضح هذه األمثلة كيف تتقاطع أمناط من القهر يف خربات العنف األرسي للنساء .فال يحتاج القهر التقاطعي إىل
أن يُنتَج عمدا؛ فهو يف الواقع ينشأ غالبا عن فرض عبء يتقاطع مع عوامل ضعف موجودة مسبقا ليخلق بعدا آخر
للضعف .ويف حالة مواد االحتيال بالزواج يف قانون الهجرة والجنسية ،يفاقم فرض سياسة مصممة خصيصا إللقاء
العبء عىل فئة واحدة –األزواج املهاجرون الساعني إىل نيل اإلقامة الدامئة – من إضعاف هؤالء الاليت تقهرهن بالفعل
بنى أخرى للسيطرة .وباإلخفاق يف أخذ عرضة الزوجات املهاجرات للعنف األرسي يف االعتبار ،وضعهن الكونجرس
حيث يتلقني األثر الضاغط املبارش لسياسته املعادية للهجرة وكذا إلساءات أزواجهن.
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إن تطبيق استثناء العنف املنزيل يف مواد االحتيال بالزواج يوضح بشكل مشابه كيف ميكن للمحاوالت الربيئة لالستجابة
لبعض املشكالت أن تكون غري فعالة عندما ال يؤخذ املوضع التقاطعي للنساء امللونات يف االعتبار عند تصميم العالج.
فالهوية الثقافية والطبقية تؤثر عىل إمكانية أن تنتفع زوجة معنفة من االستثناء .واملهاجرات املميزات اجتامعيا أو
ثقافيا أو اقتصاديا هن أقرب إىل أن يستطعن استخدام املوارد التي يحتجنها للوفاء مبتطلبات االستثناء.
التقاطعية البنائية واالغتصاب
تأخذ النساء امللونات مواقع مختلفة يف العوامل االقتصادية واالجتامعية والسياسية .وعندما تهمل الجهود اإلاصالحية
املبذولة نيابة عن النساء هذه الحقيقة ،يكون للنساء امللونات فرصة أقل ألن يستجاب الحتياجاتهن مقارنة بالنساء
املميزات عنرصيا .فعىل سبيل املثال تذكر تقارير االستشاريني الذين يقدمون خدمات تخطي أزمة االغتصاب للنساء
امللونات أن نسبة هامة من املوارد املخصصة لهن ينبغي توجيهها إىل التعامل مع مشكالت أخرى بخالف االغتصاب
نفسه .وتضع االستجابة لهذه االحتياجات هؤالء االستشاريني يف مواجهة مع الوكاالت املانحة التي تخصص التمويل
وفق معايري االحتياجات التي هي يف معظمها احتياجات املرأة البيضاء من الطبقة املتوسطة 7 .وتتجاهل هذه املعايري
النمطية للدعم حقيقة أن االحتياجات املختلفة تتطلب دامئا أولويات مختلفة من حيث تخصيص املوارد ،وبالتايل ،فإن
هذه املعايري تعيق قدرة االستشاريني عىل التعامل مع احتياجات النساء الفقريات وغري البيض.
ت ُشكل حقيقة أن نساء األقليات يعانني من آثار قهر متعدد األوجه ،إضافة إىل التوقعات املؤسسية املبنية عىل سياقات
غري تقاطعية وغري مالمئة ،وتحجم يف النهاية الفرص لتدخل ذو معني لصالحهن .وميكن لفهم الديناميكيات التقاطعية
للتدخل يف األزمات أن يقطع شوطا كبريا يف تفسري النسب املرتفعة لإلحباط واإلنهاك الذين يختربهام االستشاريون
الذين يحاولون االستجابة الحتياجات الضحايا من نساء األقليات.

التقاطعية السياسية
يربز مفهوم التقاطعية السياسية حقيقة أن النساء امللونات يوجدن يف إطار مجموعتني مقهورتني عىل األقل تسعيان
يف أغلب األحيان إىل تحقيق أجندتني متعارضتني .فالحاجة إىل شطر طاقة املرء السياسية بني أجندتني سياسيتني
متعارضتني أحيانا هي بعد لإلضعاف التقاطعي نادرا ما يواجهه الرجال امللونون أو النساء البيض .ففعليا عىل الرغم
من أن خرباتهم العنرصية والجنوسية هي تقاطعية إال أنها تع ِّرف ويف ذات الوقت ترسم حدود مصالح مجموعاتهم
يف مجملها .وليست املشكلة ببساطة أن كال الخطابني يخذل النساء امللونات بعدم االعرتاف بالعبء “اإلضايف” لكل
من األبوية أو العنرصية ،ولكن املشكلة أن الخطابني هام يف األغلب غري كافيني حتى ألداء املهام املحددة لإلفصاح
عن األبعاد الكاملة ألي من العنرصية والذكورية .وألن النساء امللونات يختربن العنرصية بطرق ليست هي دامئا ذاتها
التي يختربها بها الرجال امللونون ،كام يختربن الذكورية بطرق ال تقابل دامئا خربات النساء البيض ،فاملفاهيم السائدة
ملناهضة العنرصية وللنسوية هي محدودة حتى وفق الرشوط الخاصة بها.
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إن فشل النسوية يف مساءلة العنرصية يعني أن اسرتاتيجياتها للمقاومة سوف تعيد إنتاج قهر امللونني وتدعمه دامئا،
وباملثل فإن فشل الحركة املناهضة للعنرصية يف مساءلة األبوية يعني أنها ستعيد غالبا إنتاج قهر النساء .ويواجه هذا
املحو املتبادل النساء امللونات مبأزق سيايس صعب .فتبني أي من التحليلني (النسوي أو املناهض للعنرصية) يُشكل
إنكارا لبعد أسايس لقهرنا ويعمل عىل إعاقة تطوير خطاب سيايس ميكن النساء امللونات عىل نحو أكرث اكتامال.

تسييس العنف األسري
تقدم خربايت يف جمع املعلومات لهذه الورقة إيضاحا منوذجيا لتعمية االسرتاتيجيات السياسية التي تتجاهل أو
تقمع القضايا التقاطعية للمصالح السياسية للنساء امللونات وإرضارها أحيانا بهذه املصالح .فقد حاولت أن أراجع
احصائيات رشطة لوس أنجلس التي تعكس معدل التدخل الرشطي ملواجهة العنف األرسي حسب كل حي ،نظرا لقدر
الفصل العنرصي يف لوس أنجلس 8 .ولكن الرشطة امتنعت عن إتاحة املعلومات .وأوضح ممثل للرشطة يل أن السبب
الوحيد لعدم إتاحة املعلومات هو أن النشطاء املعنيني بالعنف األرسي ،من داخل قسم الرشطة وخارجه ،يخشون أن
االحصائيات التي تعكس قدر العنف األرسي يف مجتمعات األقليات قد تتم ترجمتها ونرشها انتقائيا لتقويض الجهود
املبذولة لوقت طويل للضغط عىل القسم حتى يعامل العنف األرسي عىل أنه مشكلة جدية .ومن الواضح أن النشطاء
أقلقهم أن االحصائيات رمبا تسمح ملعارضيهم بأن ينحوا العنف األرسي جانبا عىل أنه مشكلة لألقلية ،ومن ثم ال
تستحق تعامال جادا.
وقد ادعى مصدري أيضا أن ممثلني ملختلف مجتمعات األقليات عارضوا إتاحة هذه االحصائيات .ويبدو أنهم خشوا
أن هذه البيانات قد متثل مجتمعات األمريكيني من أصل إفريقي والالتينيني بشكل غري عادل عىل أنها عنيفة أكرث من
املعتاد يف غريها ،مام قد يدعم األفكار املسبقة التي قد تستخدم لتربير تكتيكات قمعية للرشطة ومامرسات متييزية
أخرى.
إن دواعي القلق من إساءة استخدام االحصائيات هي بالطبع ذات أساس صحيح ،ولكن اخفاء املعلومات يبدو كحل
سهل للمشكلة فقط طاملا مل يتم بشكل مبارش تقييم مصالح النساء امللونات املعرضات للعنف األرسي .فهذا اإلخفاء
للمعلومات هو أيضا باعث عىل القلق إذا ما أخذنا يف اعتبارنا أنه ليس من املتوقع أن تستفيد النساء امللونات بقدر
ذو قيمة من آثار متدد أي من الحمالت النسوية ضد العنف األرسي أو الحمالت األكرث تركيزا عىل املجتمع ضد الجرائم
العنرصية بصفة عامة .ومن ثم فإن اإلخفاء املتبادل ملعلومات رضورية قد جعل إمكانية حشد أوسع ضد العنف
األرسي يف مجتمعات امللونني أقل توقعا.
وكام توضح املناقشة فيام ييل ،فإن عمليات املحو هذه ليست دامئا عاقبة مبارشة أو متعمدة للحركة املناهضة
للعنرصية أو للنسوية ،وإمنا هي غالبا نتيجة للسياسات الخطابية والسياسية التي تخفق يف تحدي كل من الرتاتبية
العنرصية والرتاتبية الجنوسية يف آن واحد.
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العنف األسري والسياسات المناهضة للعنصرية
يف مجتمعات امللونني ،تنبع جهود اقتالع تسييس العنف األرسي دامئا من محاوالت الحفاظ عىل متاسك املجتمع .ويتخذ
التعبري عن هذا املنظور صورا مختلفة .فبعض النقاد يدعون أن النسوية ال مكان لها يف مجتمعات امللونني ،وأن قضايا
الجنوسة تحدث انشقاقا داخليا ،وأن اثارة مثل هذه القضايا يف املجتمعات غري البيضاء ميثل تصديرا لعوامل قلق النساء
البيض إىل سياق ليست فقط غريبة عنه وإمنا ضارة به أيضا .ويف أكرث الصور تطرفا ،ينكر النقاد الساعني إىل الدفاع عن
مجتمعاتهم ضد هذه الهجمة النسوية كون العنف الجنويس مشكلة يف مجتمعاتهم ،ويصورون أي جهد لتسييس القهر
الجنويس عىل أنه يف حد ذاته مشكلة للمجتمع .وهذا هو املوقف الذي تأخذه شهرزاد عيل يف كتابها الخاليف“ ،دليل
الرجل األسود لفهم املرأة السوداء” .يف ملحمتها املعادية للنسوية بشكل صارخ ،ترسم عيل عالقة إيجابية بني العنف
املنزيل وبني تحرر األمريكيني من أصل إفريقي .وبينام تلفت االنتباه إىل أن الرجال السود ينبغي أن يكونوا معتدلني
يف تأديبهم “لنسائهم” ،فهي تدعي أن الرجال السود ينبغي أن يلجؤوا أحيانا إىل القوة البدنية إلعادة تأكيد سلطتهم
التي قوضتها العنرصية عىل النساء السود (ص .)172 ،174
الفرضية التي تعتمدها “عىل” هي أن األبوية مفيدة ملجتمع األمريكيني من أصل إفريقي (ص  ،)67وأن من الالزم
دعمها من خالل سبل قرسية إن دعت الرضورة 9 .ولكن العنف الذي يصحب إرادة السيطرة هذه مدمر ،ليس فقط
للنساء السود الاليت يتحولن إىل ضحايا ،ولكن أيضا ملجتمع األمريكيني من أصل إفريقي مبجمله .وعىل رغم ذلك ،ويف
حني متت مناقشة عنف العصابات ،وجرائم القتل ،وغريها من صور جرائم السود-ضد-السود ،بشكل متزايد يف إطار
سياسات األمريكيني من أصل إفريقي ،إال أن األفكار األبوية حول الجنوسة والسلطة أعاقت االعرتاف بالعنف األرسي
بوصفه مظهرا هاما إضافيا لجرائم السود ضد السود.
إن جهودا مثل تلك التي تبذلها عىل لتربير العنف ضد النساء باسم تحرر السود هي بالفعل متطرفة .واملشكلة األكرث
شيوعا هي أن املصالح السياسية والثقافية للمجتمع ت ُرتجم بطريقة تعيق االعرتاف العام الكامل مبشكلة العنف األرسي.
فامللونني عليهم دامئا أن يزنوا مصالحهم يف تجنب القضايا التي قد تدعم املفاهيم العامة املشوهة عن مجتمعاتهم يف
مقابل الحاجة إىل االعرتاف باملشاكل الداخلية للمجتمع ومواجهتها .ولكن نادرا ما تالحظ كلفة اإلخفاء ،وذلك جزئيا
ألن االخفاق يف مناقشة القضية يشوه التصورات حول مدى خطورة املشكلة يف املقام األول.
وميكن فهم الجدل حول رواية أليس ووكر“ ،اللون األرجواين” ،عىل أنه مناظرة داخلية حول الكلفة السياسية لفضح
العنف األرسي داخل املجتمع األسود .فبعض النقاد هاجموا ووكر لتصويرها الرجال السود عىل أنهم وحوش عنيفة
( .)Early 1988, 9; Pinckney 1987, 17والبعض اآلخر جلد ووكر بعنف بسبب شخصية سييل ،بطلة الرواية
املستغلة عاطفيا وبدنيا التي تنترص يف النهاية .وعىل حد وصف إحدى الناقدات فقد خلقت ووكر من خالل سييل
امرأة سوداء ال ميكن للناقدة أن تتخيل وجودها يف أي مجتمع أسود عرفته أو ميكنها تصوره (.)Harris 1984, 155
ميكن قراءة االدعاء بأن سييل هي بشكل ما شخصية غري حقيقية عىل أنه نتيجة إلسكات النقاش حول العنف داخل
املجتمع .فقد تكون سييل مختلفة عن أي امرأة سوداء نعرفها ألن الرعب الحقيقي الذي تختربه نساء األقليات يتم
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اخفاؤه بشكل روتيني يف محاولة ُمضَ للة (وإن كان ميكن فهمها) ملواجهة التنميط العنرصي .ومن الصحيح بالطبع أن
متثيالت عنف السود – سواء اإلحصائية أو الخيالية – دامئا ما تُتضمن يف نص أكرب يصور مجتمع األمريكيني من أصل
إفريقي دون استثناء عىل أنه عنيف بشكل مريض .ولكن املشكلة ليست يف تصوير العنف ذاته بقدر ما أنها يف غياب
الروايات والصور األخرى التي متثل طيفا أكرث اكتامال للتجربة السوداء.
تدعم املتطلبات السياسية السرتاتيجية مناهضة للعنرصية ضيقة األفق مامرسات أخرى تعزل النساء امللونات .فتؤكد
نيلدا رميونتى ،مديرة “ملجأ لكل امرأة” يف لوس أنجلس ،أن يف مجتمع األقلية األسيوية ،يكون إلنقاذ رشف العائلة
األولوية ( .)Rimonte 1991, Rimonte 1989, 327ولسوء الحظ فإن هذه األولوية متيل ألن ترتجم بسهولة أكرب إىل
إلزام النساء بعدم الرصاخ بدال من إلزام الرجال بعدم الرضب.
مثة أيضا أخالقيات مجتمعية أكرث عمومية مضادة للتدخل من خارج مجتمع األقلية ،وهو منتج للرغبة يف خلق عامل
خاص حر من االعتداءات املتنوعة عىل حيوات املضطهدين عنرصيا .والبيت بهذا املعنى ليس هو ببساطة قلعة رجل
باملصطلح األبوي ،وإنهام هو أيضا ملجأ آمن من مظاهر اإلذالل يف الحياة يف مجتمع عنرصي .ويف حاالت كثرية ،قد
تجعل الرغبة يف حامية البيت بوصفه ملجأ آمنا ضد االعتداءات خارجه من األصعب للنساء امللونات أن يسعني لنيل
املساعدة يف مواجهة االعتداءات من داخل البيت.
مثة أيضا توجه عام يف خطاب مناهضة العنرصية للنظر إىل مشكلة العنف ضد النساء امللونات عىل أنها مجرد تجلٍ
آخر للعنرصية .ورمبا يكون صحيحا ،بالطبع ،أن العنرصية تسهم يف دورة العنف ،إذا ما أخذنا يف االعتبار الضغط
الذي يختربه الرجال امللونون يف مجتمع يقهرهم .ولكن سلسلة العنف هي أكرث تعقيدا ومتتد إىل ما وراء هذه الرابطة
الوحيدة .باإلضافة إىل أن الدعاوى التي تصور العنف األرسي يف مجتمعات امللونني عىل أنه إعامل لإلحباطات الناجمة
عن إنكار سلطة الرجال يف دوائر أخرى ،متيل إىل أن تكون مقيدة إىل ادعاء أن إزالة اختالفات السلطة بني الرجال
امللونني وبني نظرائهم البيض سوف يحل املشكلة .ومع ذلك فإن هذه املقاربة ،كحل للعنف ،تبدو غري فعالة ،أوال،
ألن الرجال ذوو السلطة والنفوذ يسيئون معاملة النساء أيضا ،ولكن ما هو أهم ،ألن هذه املقاربة تتقبل التصورات
السائدة والضارة اجتامعيا لسلطة الذكر .إن مقاربة أكرث فعالية – ومن املرجح أن تكون أكرث نفعا للنساء واألطفال
وكذلك للرجال اآلخرين – هي مقاومة الصور املغرية لسلطة الذكر التي تعتمد عىل التهديد النهايئ بالعنف بوصفه
مقياسا مرشوعا لشخصية الذكر املستقلة .وميكن تحدي مرشوعية توقعات السلطة املثيلة بكشف آثارها عدمية
الفعالية واملض ِعفة عىل العائالت واملجتمعات امللونة .إضافة إىل ذلك ،ويف حني أن فهم الصالت بني العنرصية وبني
العنف األرسي هو مكون هام ألي اسرتاتيجية للتدخل ،فمن الواضح أيضا أن النساء امللونات ال يحتجن إىل انتظار
النرص النهايئ عىل العنرصية قبل أن ميكن لهن توقع أن يعشن حياة خالية من العنف.
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العنصر و جماعة الضغط لمواجهة العنف األسري
ال تعمل األولويات القامئةعىل أساس العنرص فقط عىل اخفاء مشكلة العنف التي تعاين النساء امللونات منها ،وإمنا
ميكن السرتاتيجيات خطابية بعينها موجهة إىل تسييس العنف ضد النساء أن تعيد أيضا إنتاج التهميش السيايس للنساء
امللونات .فاسرتاتيجيات زيادة الوعي بالعنف األرسي متيل إىل البدء باقتباس االفرتاض الشائع بأن التعنيف هو مشكلة
توجد يف عائلة “اآلخر” – عائالت الفقراء و/أو األقليات تحديدا .وتركز هذه االسرتاتيجية الحقا عىل تدمري هذا االفرتاض
مؤكدة أن إساءة املعاملة الزوجية تحدث أيضا يف مجتمعات النخبة البيضاء .ويبدو أن القول بأن التعنيف يوجد يف
عائالت من كل األجناس والطبقات هو سمة دامئة الحضور يف الحمالت املناهضة إلساءة املعاملة .ويبدأ عدد ال حرص
له من قصص التي يرويها الضحايا بعبارات مثل“ ،مل يكن من املتوقع أن أكون زوجة معنفة” .والضمني بالطبع هو أن
مثة رؤية أكرث توقعا للزوجة املعنفة ،تلك التي تتناقض خلفيتها العنرصية والطبقية مع هوية املتحدثة وهو ما ينتج
املفارقة .هذا اللعب عىل التناقض بني الخيايل والواقعي عن العنف يعمل بفعالية لتحدي املعتقدات السائدة حول
وقائع العنف األرسي يف املجتمع األمرييك.
ولكن هذا التكتيك هو أمر خادع ،فيمكن له يف الوقت نفسه أن ييشء وميحو النساء الاليت يجعل منهن “آخر” كضحايا
لالستغالل األرسي .فباإلشارة إىل أن العنف هو مشكلة عامة ،تجرد النخبة من أمنها الزائف ،يف حني أن العائالت من
غري النخبة تعطى سببا ألال تتخذ موقفا دفاعيا ال داعي له .أكرث من ذلك ،ميكن لكل النساء املعنفات أن يستفدن
من معرفة أنهن لسن وحيدات عىل اإلطالق .ولكن مثة مع ذلك خط رفيع بني تفنيد املعتقدات النمطية بأن النساء
الفقريات ونساء األقليات هن فقط املعرضات للتعنيف وبني تنحيتهن جانبا للرتكيز عىل الضحايا الاليئ من املتوقع أكرث
من السياسيني واإلعالم السائد أن يعربوا عن االنزعاج ألجلهن.
ويوجد منوذج إيضا حي لهذه اإلمكانية الباعثة عىل االنزعاج يف مالحظات السيناتور ديفيد كوهني Vيف معرض دعمه
لقانون العنف ضد النساء لعام  1991.10فهو يقول:
ال تقترص [حوادث االغتصاب واالعتداءات األرسية] عىل شوارع مدننا الداخلية ،أو عىل تلك القضايا املعدود املشهورة
التي نقرأ عنها يف الصحف أو نشاهدها يف نرشات األخبار باملساء  ...إنهن أمهاتنا ،زوجاتنا ،بناتنا ،أخواتنا ،صديقاتنا،
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جاراتنا ،وزميالتنا بالعمل ،من يصبحن ضحايا.
إن السيناتور كوهني وزمالؤه الذين يدعمون القانون يعتقدون ال شك أنهم يوجهون االهتامم واملوارد إىل كل النساء
من ضحايا العنف األرسي .ولكن عىل الرغم من خطابهم التعميمي عن “كل” النساء فقد كانوا قادرين عىل التعاطف
مع الضحايا اإلناث للعنف األرسي فقط بالتجاوز بنظرهم ملآيس النساء “األخريات” ،والتعرف عىل الوجوه املألوفة
لنسائهم .والنقطة هنا ليست أن قانون العنف ضد النساء يخص البعض دون غريهم ،وإمنا هي أن أعضاء مجلس
 .Vوقع خلط يف النسخة املخترصة بني عضوي مجلس الشيوخ األمرييك ديفيد بورين ،وويليام كوهني ،وقد اقتبست كرينشو عن كليهام .يف النسخة األوىل للورقة يرد اقتباس كرينشو
عن بورين يف املنت وهو ما تم حذفه يف النسخة املخترصة بينام يرد اقتباسها عن كوهني يف هامش (رقم  58ص  ،)1260وهو االقتباس الذي نقل إىل املنت يف النسخة املخترصة مع
نسبته إىل سيناتور ديفيد كوهني (ال وجود له) .يالحظ أن اإلشارة مرة أخرى إىل السيناتور كوهني يف الفقرة التالية كانت يف النسخة األوىل تذكر السيناتور بورين ولكن تم تعديلها يف
النسخة املخترصة لتشري إىل كوهني الذي ورد االقتباس عنه.
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الشيوخ وغريهم من صناع السياسات لو مل يفحصوا عن وعي ملاذا يبقى العنف غري ذي أهمية طاملا فُهم أنه مشكلة
لألقليات ،فليس من املرجح أن النساء امللونات سيتشاركن توزيع املوارد واالهتامم عىل نحو متساوي .فطاملا كان
محاوالت تسييس العنف األرسي تركز عىل إقناع النخبة بأن هذه ليست مشكلة “أقليات” وإمنا هي مشكلتهم أيضا،
فإن أي اهتامم صادق ومرا ٍع لخربات نساء األقليات سيستمر عىل األغلب النظر إليه عىل أنه يعرقل الحراك.
العنصر وخدمات الدعم في حالة العنف األسري
يف حني تتقاطع الجنوسة والطبقة لخلق السياق الخاص الذي تخترب النساء امللونات فيه العنف ،فإن بعض خيارات
“حلفائهن” ميكن أن تعيد إنتاج القهر التقاطعي يف اسرتاتيجيات املقاومة ذاتها التي تستجيب للمشكلة.
ال ميكن بالطبع اعتبار النسويات وحدهن مسؤوالت عن السبل املتنوعة التي يتم بها استقبال جهودهن .فعادة ما
يكون املطلوب من السلطة أكرث كثريا مام تعطيه .ومع ذلك مثة مواقع ميكن انتقاد التدخالت النسوية فيها لتهميشها
النساء امللونات.
تتضح هذه املشكلة بجالء من خالل عدم إمكانية الوصول إىل خدمات الدعم يف حالة العنف األرسي بالنسبة لكثري
من النساء غري املتحدثات باإلنجليزية .وال ميكن تنحية هذه املشكلة بسهولة عىل أنها ناشئة عن جهل حسن النية.
فبالفعل ،أكدت كثريات من النساء امللونات أنهن قد تصارعن تكرارا مع تحالف والية نيويورك ضد العنف األرسي،
حول االقصاء اللغوي ،واملامرسات األخرى التي تهمش مصالح النساء امللونات 12.ومع ذلك وبالرغم من الضغط املتكرر،
مل يعمل التحالف عىل تضمني الحاجات الخاصة بالنساء غري البيض يف رؤيته التنظيمية املركزية.
وقد ربط بعض النقاد فشل التحالف يف التعامل مع هذه القضايا برؤيته الضيقة التي حركت تفاعله مع النساء
امللونات يف املقام األول .فكام يبدو ،أتت جهود شمول النساء امللونات كنوع من التفكري الالحق .وقد دعيت الكثريات
للمشاركة فقط بعدما فاز التحالف مبنحة من الوالية لتوظيف نساء ملونات .ومع ذلك تقول إحدى من تم توظيفهن،
“مل يكونوا يف الحقيقة مستعدات للتعامل معنا أو مع قضايانا .فقد ظنن أن بإمكانهن ببساطة إرشاكنا يف منظمتهن
دون إعادة التفكري يف معتقداتهن حول األولويات وأننا سنكون سعيدات رغم ذلك”.
مل تكن حتى أكرث لفتات الشمولية صورية تحصيل حاصل .ففي إحدى املناسبات عندما حرضت نساء ملونات اجتامعا
ملناقشة حملة خاصة بالنساء امللونات ،تجادلت املجموعة طيلة اليوم حول تضمني املسألة يف أجندة االجتامع.
كانت العالقة بني النساء البيض والنساء امللونات يف املجلس وعرة منذ البداية وحتى النهاية .وقد تطورت تناقضات
أخرى حول تعريفات مختلفة للنسوية .فعىل سبيل املثال ،قرر املجلس توظيف موظفة من أصل التيني إلدارة برامج
التواصل مع مجتمع األقلية من أصل التيني ،ولكن العضوات البيض يف لجنة التوظيف رفضن املرشحة التي مل يرين
أن لها مؤهالت نسوية ملحوظة رغم أنها كانت املفضلة لدى العضوات من أصل التيني .فبقياس العضوات البيض
لذوات األصل الالتيني مقارنة بسريهن املهنية ،أخفقت عضوات املجلس البيض يف مالحظة الظروف املختلفة التي
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يتطور الوعي النسوي ويظهر نفسه فيها يف مجتمعات األقليات .فكثري من النساء الاليت تم مقابلتهن من أجل الوظيفة
كن ناشطات معروفات وقائدات يف مجتمعاتهن ،وهذه حقيقة تشري إىل أنهن كن عىل األرجح معتادات عىل آليات
الجنوسة الخاصة يف مجتمعاتهن ،ومن ثم كن مؤهالت عىل نحو أفضل للقيام بالتواصل من مرشحات أخريات لهن
مؤهالت نسوية أكرث تقليدية.
وقد انتهى التحالف بعد عدة شهور عندما غادرته النساء امللونات .وعادت كثريات منهن إىل املنظامت املؤسسة
داخل مجتمعاتهن ،مفضالت أن يناضلن من أجل قضايا النساء داخل هذه املجتمعات عىل أن يتصارعن حول قضايا
العنرص والطبقة مع نساء الطبقة املتوسطة البيض .ولكن كام توضح حالة امرأة من أصل التيني مل تتمكن من إيجاد
ملجأ يقبلها [بسبب عدم قدرتها عىل التحدث باإلنجليزية] فإن سيادة منظور بعينه وحزمة من األولويات يف مجتمع
املالجئ يستمر يف تهميش احتياجات النساء امللونات.
ليس الرصاع حول أي االختالفات له قيمة وأيها ال قيمة له تجريدي وال هو جدل ال أهمية له بني النساء .فبالفعل،
تدور هذه التناقضات حول ما هو أكرث من االختالف يف حد ذاته؛ فهي تطرح مسائل مصريية حول السلطة .فليست
املشكلة ببساطة أن النساء الاليت يسيطرن عىل الحركة املناهضة للعنف مختلفات عن النساء امللونات ،ولكن املشكلة
أنهن غالبا ميتلكن السلطة ،إما من خالل املوارد املادية أو الخطابية ،لتقرير ما إذا كانت االختالفات التقاطعية للنساء
امللونات سوف يتم تضمينها يف الصياغة األساسية لسياسة الحركة عىل اإلطالق .ومن ثم ،فالرصاع حول تضمني هذه
االختالفات ليس تناقضا بائسا أو سطحيا حول من له حق الجلوس عىل رأس الطاولة .ففي سياق العنف تكون تلك
أحيانا قضية جد خطرية حول من سيبقى عىل قيد الحياة – ومن لن يبقى.
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خاتمة
قدمت هذه الورقة “التقاطعية” كسبيل لتأطري مختلف تفاعالت العنرص والجنوسة يف سياق العنف ضد النساء
امللونات .وقد استخدمت التقاطعية كسبيل لصياغة تفاعل العنرصية واألبوية يف العموم .كام استخدمت التقاطعية
أيضا لوصف موقع النساء امللونات داخل املنظومات املتقاطعة للقهر ،وكذا عىل هامش النسوية والحركة املناهضة
للعنرصية .فإىل أن يتم االعرتاف بعواقب الطبقية العنرصية بني النساء ،لن تقدم جهود تسييس العنف ضد النساء إال
القليل للتعامل مع خربات النساء غري البيض .ويف الوقت ذاته ،لن تتقدم األجندة املناهضة للعنرصية من خالل قمع
حقيقة العنف الداخيل ضد النساء امللونات .إن من أثر هذين التهميشني أال يكون للنساء امللونات وسائل متاحة لربط
خرباتهن بخربات النساء األخريات .وهذا الشعور بالعزلة يعيق جهود تسييس العنف الجنويس يف مجتمعات امللونني،
ويسمح للصمت املميت حول هذه القضايا باالستمرار.
إنني أرغب يف اقرتاح أن “التقاطعية” تقدم سبيال للتوسط يف التوتر الناشئ بني تأكيدات الهويات املتعددة وبني
الرضورة املستمرة لسياسات الجامعة .ومن املفيد يف هذا الخصوص متييز التقاطعية عن املنظور وثيق الصلة بها
وهو املناهض للجوهرانية ،VIوالذي هاجمت النساء امللونات بشكل نقدي من خالله النسوية البيضاء لغياب النساء
امللونات فيها من جانب ،ولتحدثها باسم النساء امللونات من جانب آخر .وتدين إحدى صور هذا النقد املناهض
للجوهرانية – مبعنى أن النسوية ت ُجوهر التصنيف “امرأة” – إىل حد بعيد للفكرة ما بعد الحداثية بأن التصنيفات التي
نعتربها طبيعية أو متثيلية فحسب هي يف الواقع منشأة اجتامعيا يف منظومة لغوية لالختالف 13 .ويف حني أن املرشوع
الوصفي ملا بعد الحداثة ملساءلة السبل التي يُنشأ بها املعنى اجتامعيا متامسك يف العموم ،فإن هذا النقد ييسء أحيانا
قراءة معنى اإلنشاء االجتامعي ويشوه أهميته السياسية.
إحدى نسخ مناهضة الجوهرانية ،والتي تجسد ما ميكن تسميته األطروحة الفجة لإلنشاء االجتامعي ،هي أنه مبا أن كل
التصنيفات منشأة اجتامعيا ،فليس مثة يشء مثل ،لنقل“ ،سود” أو “نساء” ،ومن مثة فثمة قليل من املعنى لالستمرار
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يف إعادة إنتاج هذه التصنيفات من خالل تنظيم أنفسنا حولها.
ولكن القول بأن تصنيفا كالعنرص أو الجنوسة ُمنشأ اجتامعيا ليس هو القول بأن هذا التصنيف غري ذي أهمية يف
عاملنا .بل عىل العكس ،إن مرشوعا ضخام ومستمرا للمضطهدين – وهو بالفعل أحد املرشوعات التي ساعدت ما بعد
الحداثة فيه كثريا – هو التفكري يف السبيل الذي تركزت به السلطة حول تصنيفات بعينها بينام مورست ضد أخرى.
ويحاول هذا املرشوع كشف عمليات القهر والسبل املختلفة التي ت ُخترب بها هذه العمليات من قبل املقهورين ومن
قبل أصحاب االمتيازات .وهو إذًا مرشوع يفرتض أن للتصنيفات معنى وعواقب .واملشكلة األكرث إلحاحا لهذا املرشوع،
يف كثري من الحاالت إن مل يكن يف غالبيتها ،ليست وجود التصنيفات ،وإمنا هي يف القيم املحددة املنسوبة إليها،
والطريقة التي تنمو بها هذه القيم وتخلق تراتبيات اجتامعية.
 .VIالجوهرانية هي االعتقاد يف أن لكل تصنيف مثل «امرأة/رجل ،أسود/أبيض ،إلخ» جوهرا ال دخل للتجربة االجتامعية يف تشكيله ومن ثم فهو ثابت عرب األزمنة واألماكن املختلفة
ومشرتك بني جميع من يندرجون تحت هذا التصنيف .يف املقابل فإن مناهضة الجوهرانية أو اإلنشائوية فهي االعتقاد بأنه ال وجود ملثل هذا الجوهر وأن جميع التصنيفات منشأة
اجتامعيا.
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ال يعني هذا إنكار أن عملية التصنيف نفسها هي إحدى مامرسات السلطة ،ولكن القصة أكرث تعقيدا ودقة من ذلك.
فأوال ،ليست عملية التصنيف – أو ،مبصطلحات الهوية ،التسمية – أحادية .فاملقهورين ميكنهم املشاركة ويشاركون
بالفعل فيها ،وأحيانا حتى مزعزعني بذلك عملية التسمية بطرق متنحهم مزيدا من القوة .وعىل املرء فقط أن يفكر
يف الزعزعة التاريخية لتصنيف “أسود” ،أو التحوالت الحالية ل”شاذ” ،حتى يفهم أن التصنيف ليس طريقا ذا اتجاه
واحد .من الواضح أن مثة قوى غري متساوية ،ولكن مثة مع ذلك قدرا من اإلرادة املستقلة التي ميكن للناس فرضها
وهم يفعلون ذلك يف سياسات التسمية .ومن الهام مالحظة أن الهوية ستستمر كموقع للمقاومة ألفراد املجموعات
املقهورة املختلفة .وميكن لنا جميعا مالحظة التمييز بني دعاوى مثل “أنا أسود” ودعاوى مثل “أنا شخص تصادف
كونه أسودا ”.إن مقولة “أنا أسود” تأخذ الهوية املفروضة اجتامعيا ومتكنها كنقطة ارتكاز للذاتية .وال تعود مقولة
“أنا أسود” ببساطة إعالنا للمقاومة بل أيضا خطاب إيجايب لتعريف الذات يتصل عن قرب بعبارات الفخر مثل عبارة
القومية السوداء “األسود جميل ”.يف املقابل فمقولة “أنا شخص تصادف كونه أسودا ”،تحقق تعريف الذات بالنضال
من أجل عمومية بعينها (بالنتيجة هي“ ،أنا شخص أوال”) ،ومن أجل تنحية للتصنيف املفروض (’أسود’) عىل أنه
عارض ،وظريف ،وغري ُمحدد .ومثة قدر من الصحة يف كال التمييزين بالطبع ،ولكنها يعمالن بطريقة مختلفة اعتامدا
عىل السياق السيايس .ويف هذه اللحظة من التاريخ ،ميكن صياغة دفاع قوي عن أن أكرث اسرتاتيجيات املقاومة تأثريا
للمجموعات املستضعفة هو أن تحتل وتدافع عن سياسة للموقع االجتامعية ال أن تخيل هذا املوقع وتدمره.
إن اإلنشائوية الفجة إذًا تشوه إمكانيات سياسات هوية ذات معنى بخلطها عىل األقل بني مظهرين للسلطة هام
منفصلني ولكنهام وثيقا الصلة .األول هو السلطة املامرسة ببساطة من خالل عملية التصنيف ،واآلخر هو السلطة
املسببة ألن يكون للتصنيف عواقب مادية واجتامعية .ويف حني أن السلطة األوىل تستهل عمل الثانية ،فاملتضمن يف
تحدى إحداهام دون األخرى له أهمية كبرية .وميكننا أن ننظر إىل الجداالت حول القهر العنرصي عرب التاريخ لرنى أن،
يف كل حالة ،كان مثة إمكانية لتحدي إما إنشاء الهوية أو منظومة القهر املؤسسة عىل هذه الهوية.
وإذا كان التاريخ والسياق يحددان نفعية سياسات الهوية ،كيف إذًا نفهم هذه السياسات اليوم ،خاصة عىل ضوء
مالحظتنا لألبعاد املتعددة للهوية؟ وعىل وجه أكرث تحديدا ،ما الذي يعنيه ادعاء أن الهويات املجنوسة قد أخفيت
يف الخطابات املناهضة للعنرصية ،كام أخفيت الهويات العنرصية يف الخطابات النسوية؟ هل يعني هذا أننا ال ميكننا
الحديث عن الهوية؟ أو بدال من ذلك أن أي خطاب حول الهوية ينبغي أن يعرتف بالكيفية التي تُنشأ بها هوياتنا
من خالل تقاطع أبعاد متعددة؟ وتتطلب استجابة مبدئية لهذه األسئلة أن نالحظ أوال أن مجموعات الهوية املنظمة
والتي نجد أنفسنا فيها هي يف الواقع تحالفات ،أو عىل األقل تنطوي عىل إمكانية أن تكون تحالفات تنتظر التشكيل.
ال تتطلب مالحظة السبل التي ت ُهمش بها خربات النساء امللونات يف مفاهيم سياسة الهوية يف سياق مناهضة العنرصية
أن نتخىل عن محاوالت التنظيم كمجتمعات ملونة .وإمنا متنحنا التقاطعية أساسا إلعادة فهم العنرص عىل أنه تحالف
بني الرجال امللونني والنساء امللونات .وعىل سبيل املثال ،يف مجال االغتصاب ،متدنا التقاطعية بطريقة لتفسري ملاذا يجب
أن تتخىل النساء امللونات عن املقولة التعميمية بأن مصالح املجتمع تتطلب قمع أي مواجهة حول جرائم االغتصاب
داخل املجتمع امللون .وميكن للتقاطعية أن تتيح وسائل للتعامل مع أشكال التهميش األخرى أيضا .فعىل سبيل املثال
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ميكن للعنرص أيضا أن يكون تحالفا للرجال (األسوياء) .VIIامللونني واملثليني امللونني ،ومن ثم تكون أساسا لنقد الكنائس
وغريها من املؤسسات الثقافية التي تعيد انتاج االنحياز للغريية الجنسية.
بإعادة فهم الهوية بهذه الطريقة ،قد يكون من األسهل فهم الحاجة ،وحشد الشجاعة لتحدي الجامعات التي هي يف
النهاية مبعنى ما “البيت” بالنسبة لنا ،وذلك باسم أجزائنا التي مل تُصنع بهذا البيت .ويتطلب هذا قدرا كبريا من الطاقة
ويثري قلقا حادا .وما ميكن للمرء توقعه عىل األكرث هو أن نجرؤ عىل الحديث ضد أشكال اإلقصاء الداخيل والتهميش،
والتي ميكن أن تسرتعي االنتباه إىل كيف متركزت هوية “الجامعة” حول الهويات التقاطعية ألقلية فيها .مالحظة أن
سياسات الهوية توجد يف املوضع الذي تتقاطع فيه التصنيفات تبدو بذلك مثمرة أكرب من تحدي إمكانية الحديث عن
التصنيفات عىل اإلطالق .ومن خالل الوعي بالتقاطعية ،ميكننا االعرتاف باالختالفات بيننا وميكننا أن نؤسسها بشكل
أفضل وأن نتفاوض حول السبل التي ميكن من خاللها لهذه االختالفات أن يُعرب عنها يف صياغة سياسات املجموعة.

 .VIIتستخدم كرينشو لفظ  = straightمستقيم أو سوي بدال من  = heterosexualغريي .واألول هو املصطلح الشائع يف فرتات سابقة ويشري ضمنيا إىل االعتقاد بأن
املثلية متثل إنحرافا عن الطبيعة .أما الثاين فهو املصطلح املستخدم حاليا ويشري إىل حقيقة أن الغريية واملثلية كالهام تنويعان بني طيف من امليول الجنسانية املتساوية يف عالقتها
بالطبيعة أو يف كونها منشأة اجتامعيا .وااللتزام باملفردة التي استخدمتها كرينشو هو للدقة وليس اختيار املرتجم.
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الهوامش
 1أستخدم كال من “أسود” ،و”أمرييك من أصل إفريقي” ،بشكل تباديل يف هذه الورقة .وأستخدم “أسود” كاسم علم
[حرفيا :بحرف  Bكبري يف بداية الكلمة ،Black ،بدال من حرف  bصغري .black ،الحروف الكبرية/االستهاللية تستخدم يف
بداية أسامء األعالم يف اإلنجليزية – املرتجم] وذلك ألن “السود ،مثل األسيويني ،الالتينيني ،و ’األقليات’ األخرى ،يشكل
كل منهم مجموعة ثقافية ،وبوصفها كذلك ،تتطلب اإلشارة إليها كاسم علمCrenshaw, 1988, 1332 n. 2, citing( ”.
 .)Mackinnon 1982, 516وباملنطق نفسه ،ال استخدم “أبيض” كاسم علم ،حيث أن البيض ال يشكلون مجموعة
ثقافية بعينها .وللسبب نفسه ال استخدم “نساء ملونات” كاسم علم.
 2من املهم يف رأيي تحديد املنظور الذي ينشئ املرء تحليله من خالله؛ ويف حالتي فهو منظور نسوية سوداء .إضافة
إىل ذلك من املهم االعرتاف بأن املواد التي ضمنتها يف تحلييل مستمدة بقدر كبري من العمل البحثي حول النساء
السود .عىل جانب آخر ،فإنني أري عميل بوصفه جزءا من عمل جامعي أوسع بني النسويات بشتى ألوانهن ،بهدف
توسع النسوية لتشمل تحليالت للعنرص والعوامل األخرى كالطبقة ،التوجه الجنيس ،واملجموعة العمرية .ومن ثم
فقد حاولت أن أقدم تصوري الخاص عن الصالت األولية بني تحلييل للخربات التقاطعية للنساء السود وبني الخربات
التقاطعية للنساء امللونات األخريات .وأؤكد أن هذا التحليل ليس مقصودا منه تضمني النساء امللونات األخريات عىل
نحو زائف ،أو استبعادهن عىل وجه غري رضوري.
 3أثناء عميل البحثي يف لوس أنجلس ،كاليفورنيا ،زرت ملجأ جينيس للنساء املعنفات ،وهو امللجأ الوحيد يف غريب
الواليات املتحدة الذي يخدم النساء السود .كام زرت ملجأ “كل امرأة” ،والذي يخدم باألساس النساء من أصول
آسيوية .وقمت أيضا بزيارة إستيل تشونج يف املؤسسة اآلسيوية الباسيفيكية للقانون [باسيفيكية نسبة إىل املحيط
الباسيفييك = املحيط الهادي – املرتجم] ،وقد تحدثت إىل ممثل لال كازا ،وهو ملجأ يف منطقي رشق لوس أنجلس أغلب
سكانها من أصول التينية.
 4ميزت االختالفات العنرصية تناقضا مثريا لالهتامم بني سياسات ملجأ جينييس وسياسات املالجئ األخرى املوجودة
خارج املجتمع األسود .فبخالف املالجئ األخرى يف لوس أنجلس ،رحب ملجأ جينييس بدعم الرجال .وحسب مديرة
امللجأ ،فإن سياسته ارتكزت عىل االميان بأنه بسبب حاجة األمريكيني من أصل إفريقي للحفاظ عىل عالقات صحية
ملواصلة نضال مشرتك ضد العنرصية ،فإن برامج مناهضة العنف داخل مجتمع األمريكيني من أصل إفريقي ال ميكنها
املغامرة بأن تكون عدائية تجاه الرجال .ملزيد من مناقشة الحاجات املختلفة للنساء السود املعنفات ،انظرRichie
1985, 40.
 5نصت تعديالت مواد القانون الخاصة بالزواج االحتيايل [الزواج الصوري للحصول عىل إقامة دامئة أو الجنسية -
املرتجم] عىل أنه إلنهاء وضع اإلقامة املرشوطة [املقصود اإلقامة املؤقتة لحني استيفاء رشوط الحصول عىل إقامة دامئة
 املرتجم] ،فإن “الزوج/الزوجة األجنبي والزوجة/الزوج املتقدم بالطلب (إن مل يكن متوفيا) البد من أن يسلام معا18

إىل النائب العام  ...التامسا يطلب إنهاء هذا الوضع املرشوط ويقر ،تحت طائلة عقوبة الشهادة الزور ،بصحة الوقائع
واملعلومات[ ”.الواردة يف االلتامس] .U.S.C. +s 1186a(b)(1)(A) 8 .وتسمح التعديالت باستثناء ،يقرره النائب العام،
إذا أمكن للزوجة األجنبية إثبات أن ترحيلها سينجم عنه معاناة بالغة ،أو أن الزواج املؤهل [للحصول عىل اإلقامة
الدامئة أو الجنسية] قد أنهي بسبب مقبول )s 1186a(c)(4)+( .حصول عىل اإلقامة الدامئة أو الجنسية] قد أنهي
بسبب مقبول .أجنبية إثبات أن ترحيلها سينجم عنه معاناة بالغة ،أو أن الزواج املؤهل [ل .وبرغم ذلك فإن رشوط
هذا االستثناء بسبب املعاناة مل تحم الزوجات املعنفات بالقدر الكايف.
 6يف مسح أجري لنساء معنفات “افترُ ض أنه كلام كانت املرأة عضوة بجامعة تعاين من التمييز ضدها كلام قلت
فرصها لتحقيق مكانة اجتامعية-اقتصادية فوق خط الفقر ،وكلام كانت مهاراتها اإلنجليزية أضعف ،كلام ازداد وضعها
سوءا .)Pagelow 1981, 96( ”.النساء السبعون يف الدراسة “عانني من إعاقة مزدوجة يف هذا املجتمع أدت إىل
تقييدهن بأزواجهن بقوة أكرب”.
 7عىل سبيل املثال ،كل من ملجأي روزا باركز ،والخط الساخن لطوارئ االغتصاب لكومبتون ،وهام ملجآن يخدمان
مجتمع األمريكيني من أصول إفريقية ،يف نزاع دائم مع مموليهام حول معدل النقود وساعات العمل املنفقني مقارنة
بعدد النساء الاليئ يتم تقديم الخدمة لهن .حوار مع جوان جرير ،املدير التنفيذي مللجأ روزا باركز ،يف لوس أنجلس،
كاليفورنيا (أبريل .)1990
 8أغلب إحصائيات الجرائم ت ُصنف حسب الجنس أو العنرص ،ولكن أي منها ليس مصنفا حسب الجنس والعنرص
معا .وألننا نعلم أن معظم ضحايا االغتصاب هن من النساء ،فالخلفية العنرصية تكشف عىل أفضل تقدير ،معدالت
االغتصاب للنساء السود .ومع ذلك ،حتى مع هذه البداية فإن معدالت النساء غري البيض األخريات يصعب جمعها.
ويف حني أن مثة بعض االحصائيات للنساء من أصول التينية ،فعمليا ال وجود إلحصائيات للنساء من أصول آسيوية،
واألمريكيني األصليني.
 9يف هذا الخصوص ،يوجد يف ادعاءات عيل كثري مام تشرتك فيه مع دعاوي املحافظني الجدد الذين يُعزون كثريا من
املشاكل االجتامعية التي تصيب أمريكا السوداء إىل تفكك قيم األرسة األبوية (أنظر Raspberry 1989, C 1 5, Will
 .)1986a, A23, Will 1986b, 9ويتشارك منطق عيل يف تشابهات ملحوظة مع “تقرير موينيهان” الخاليف عن األرسة
السوداء ،ويعرف التقرير بهذا االسم ألن املؤلف الرئييس له كان دانييل يب موينيهان (هو اآلن سيناتور عن الحزب
الدميوقراطي لنيو يورك) .ففي فصل سيئ السمعة عنوانه “شباك املرضية ”،يجادل موينيهان أن :املجتمع (الزنجي) قد
أجرب عىل أن يكون له بنية أمومية ،وهي ألنها غري متوافقة متاما مع بقية املجتمع األمرييك ،تعيث بشكل حاد تقدم
املجموعة ككل ،وتفرض عبئا سحقا للذكر الزنجي ،وبالتبعية ،للكثري جدا من النساء الزنجيات أيضا( .ص)29 .
 10يف  14يناير  ،1991قدم سيناتور جوزيف بايدن (سيناتور عن الحزب الدميوقراطي لديالور) [نائب الرئيس األمرييك
الحايل – املرتجم] مرشوع ملجلس الشيوخ برقم  15Iبقانون العنف ضد النساء لعام  ،1991وهو ترشيع شامل يتعامل
مع الجرائم العنيفة التي تواجه النساء .S. 15, 102nd Cong., 1st Sess. (1991) .ويتألف القانون من العديد من
املواد التي صممت لخلق شوارع آمنة ،وبيوتا آمنة ،وحرما جامعية آمنة للنساء .وعىل وجه التحديد ،يخلق القسم
الثالث من القانون عالجا مستمدا من الحقوق املدنية لجرائم العنف املدفوعة بجنوسة الضحية ( .)301 52+ومن
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بني ما ُدعم به القانون من نتائج بحثية أنه “ – 1متثل الجرائم املدفوعة بجنوسة الضحية هي جرائم متييزية تنتهك
حق الضحية يف أال تتعرض للتمييز ضدها عىل أساس الجنوسة” و “ – 2ال يقدم القانون الفاعل حاليا حال مستمدا من
الحقوق املدنية للجرائم الجنوسية املرتكبة يف الشارع أو البيتS. Rep. No. 197, 102d Cong. , 1st Sess. 27 ”.
).(1991
.Cong. Rec. S61 I (daily ed. Jan 14, 1991), statement of Sen. Cohen 137 11
بيان للسيناتور كوهن.Cong. Rec. S61 I (daily ed. Jan 14, 1991) 137 ،
 12مناقشة للطاولة املستديرة حول حركة العنرصية والعنف األرسي 2 ،أبريل ( 1992نص الحوار لدى Stanford Law
 .)Reviewاملشاركات يف املناقشة ديانا كامبوس ،مديرة مرشوع التواصل ثنايئ اللغة ،تحالف والية نيويورك ملناهضة
العنف األرسي؛ إلسا أ .ريوس ،مديرة مرشوع دعم الضحية (مرشوع مجتمعي يف رشقي هارمل ،نيويورك ،يقدم دعام
ومشورة للنساء املعنفات)؛ وهايدي روزاريو ،عاملة اجتامعية مع خدمات رشقي هارمل اإلنسانية ،ومتطوعة مبرشوع
دعم الضحية ،تحدثن عن نزاعات تتعلق بالعنرص والثقافة أثناء ارتباطهن بتحالف والية نيويورك ملناهضة العنف
األرسي ،وهي مجموعة رقابة تابعة للوالية كانت مهمتها توزيع املوارد عىل مالجئ النساء املعنفات يف أنحاء الوالية،
وحددت بصفة عامة للمالجئ املشاركة بالتحالف أولويات سياساتها.
 13إنني أتبع مامرسات اآلخرين يف ربط مناهضة-الجوهرانية مبا بعد الحداثة( .أنظر بصفة عامة ).Nicholson 1990
 14ال أقصد القول ضمنا بأن كل املنظرين الذين قاموا بنقد مناهض للجوهرانية قد انزلقوا إىل إنشائية فجة .فمناهضو
الجوهرانية قد تجنبوا بالفعل القيام مبثل هذه الخطوات اإلشكالية ،وسوف يكونون بال شك منفتحني عىل كثري من
النقد املقدم هنا .وأنا استخدم مصطلح اإلنشائية الفجة للتمييز بني األعامل النقدية املناهضة للجوهرانية التي ترتك
مساحة لسياسات الهوية وتلك التي ال تفعل ذلك.
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