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ملخـــص: 
تقبــع املــرأة يف الواليــات املتحــدة األمريكية يف أســفل الطبقــات والشــرائح االجتماعية 

يف البلــد، فهــي الشــريحة األضعــف يف نظــام التفــاوت الطبقــي الرأســمالي، فعلــى الُرغم 

ــش  ــا تعي ــة إال أن أنه ــوق املدني ــد الحق ــرأة ىلع صعي ــة امل ــة لحري ــر البراق ــن املظاه م

ضــروب مــن »العبوديــة الحديثــة«, إذ تعانــي شــتى أنــواع االســتغالل واالســتعباد واإلذالل 

ــة ىلع  ــارة قائم ــي، يف حض ــي والجنس ــدي والنفس ــف الجس ــر والتعني ــدوان والقه والع

عــزل القيــم واألخــالق والتعاليــم الدينيــة بمــا فيهــا »املســيحية« عــن حيــاة املجتمــع 

لصالــح قيمــة الربــح، وســيادة الفلســفة النفعيــة والعالقــات الســلعية يف كل شــيء.

ــدم  ــريعة ويق ــورة س ــة بص ــرأة األمريكي ــع امل ــث يف وض ــذي يبح ــر، ال ــذا التقري ــّد ه  ُاِع

عناويــن عنهــا، باالســتناد إلــى معلومــات رســمية وحزبيــة مــن الداخــل األمريكــي، ولهــذا 

ــع  ــر يف املجتم ــى ظواه ــير إل ــي تش ــة الت ــم الخاص ــن املفاهي ــر م ــل الكثي ــي تحم فه

ــرب  ــدة، ودول الغ ــات املتح ــرأة يف الوالي ــاة امل ــس معان ــر، تعك ــي ظواه ــي، وه األمريك

ــا. عموم

ــى النســاء اللواتــي حملــن مــن عالقــات  فمفاهيــم مثــل »األمهــات العازبــات«، تشــير إل

جنســية غيــر شــرعية ممــن يعيشــون مــع بعــض بــدون زواج )وهــي غيــر مشــروعة وفــق 

تعاليــم الشــريعة املســيحية ذاتهــا، وال يعــدان زوجــان رســميا مــن وجهــة نظــر القانــون(، 

وكذلــك مفهــوم »الشــريك«، و»الشــريك الحميــم«، التــي تشــير إلــى مثــل هــذه العالقــة 

غيــر املنضبطــة شــرعيا وقانونيــا، كمــا نجــد حديــث عــن حمــل الطالبــات، واملراهقــات، 

ــن  ــواء كان م ــود س ــاق ىلع املول ــدرة ىلع اإلنف ــدم الق ــاري لع ــاض االختي ــن اإلجه وع

ــرة،  ــاء أس ــه وبن ــر بتربيت ــدم التفكي ــروعة أو لع ــر مش ــية غي ــة جنس ــن عالق ــن أم م زوجي

ــى  ــات الجنســية، تشــير إل ــم والظواهــر، الناتجــة عــن الفوضــى يف العالق هــذه املفاهي

معانــاة املــرأة يف هــذه البلــدان، والتــي تفتقــد إلــى الحمايــة التــي يوفرهــا نظــام األســرة 

ــي  ــاون، وه ــم والتع ــة والدع ــر الحماي ــرة توف ــرب، فاألس ــرق أو الغ ــرة يف الش ــواء األس س

شــكل تنظيــم اجتماعــي مهــم يف تاريــخ وحاضــر اإلنســانية ومســتقبلها، ومعانــاة املــرأة 

األمريكيــة يف ظــل عــدم وجــود أســرة هــي األشــد مقارنــة باملــرأة التــي تعيــش ضمــن 

نطــاق األســرة.
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كمــا تتضمــن املعلومــات مــن الداخــل األمريكــي، مفاهيــم مثــل »األســيويات«، والنســاء 

»امللونــات« و »الســود«، والقصــد بذلك النســاء املهاجــرات إلى الواليات املتحدة، إذ يعشــن 

يف وضــع أدنــى مــن النســاء البيــض ذوات األصــول األوربيــة، وتعانــي النســاء اآلســيويات 

ــوف  ــر يف صف ــبة األكب ــن النس ــل، ويمثل ــور العم ــم يف أج ــة وظل ــن عنصري ــات م وامللون

ــم  ــا مفاهي ــرز أيض ــا تب ــئ، كم ــات يف املالج ــل والقاطن ــن العم ــالت ع ــرات والعاط الفقي

املثليــات، واملتحــوالت جنســيا، ورغــم دعــم الغــرب لهــذه التوجهــات الجنســية الشــاذة 

ــاد  ــن لالضطه ــيا( يتعرض ــوالت جنس ــواذ واملتح ــاء األمريكيات)الش ــم، إال أن النس يف العال

والقمــع مــن املجتمــع األمريكــي ومــن املؤسســات الحكوميــة األمريكيــة إذ غالبــا مــا يتــم 

التعامــل معهــن بتمييــز.

فاملــرأة األمريكيــة عمومــا الطبيعيــة والشــاذة، البيضــاء مــن األصــول األوربيــة، أو الســود 

وامللونــات، جميعهــن ُمضطهــدات ومظلومــات مــن النظــام االقتصــادي االجتمــاع القائــم، 

واألكثــر مظلوميــة فهــن ضحايــا العنــف الجســدي والجنســي واالســتغالل االقتصــادي 

والكراهيــة، وال تخــرج مــن ذلــك إال شــريحة بســيطة مــن النســاء املقتــدرات ماليــا، وهــؤالء 

بدورهــن ُيمارســن االضطهــاد ضــد بقيــة النســاء، ويف واقع الحــال فحقوق املرأة واملســاواة 

الدســتورية بيــن الرجــل واملــرأة، لها وجود فقــط يف القضايا السياســية والحريــات املدنية، 

إال أن هــذه الحقــوق غيــر موجــودة يف واقــع الحيــاة االجتماعيــة االقتصاديــة امللموســة 

يوميــا، كمــا أن الرجــل األمريكــي أيضــا مجــرد مــن الحقــوق االجتماعيــة االقتصاديــة، وإن كان 

الظلــم الواقــع عليــه أقــل، أمــا املــرأة فهــي الشــريحة األضعــف يف املجتمــع األمريكــي. 

ــتوى  ــدة ىلع املس ــات املتح ــها الوالي ــي تمارس ــتغاللية الت ــة االس ــات العدواني السياس

الداخلــي، هــي نمــوذج ملــا تمارســه بشــكل أكبــر ىلع املســتوى الدولــي، فطبيعــة النظام 

األمريكــي تحــدد سياســته العدوانيــة، مــع املــرأة والرجــل معــُا يف الداخــل والخــارج، فعلــى 

ــرأة  ــا ىلع امل ــي بويالته ــة تلق ــة األمريكي ــات العدواني ــزال السياس ــي الت ــتوى الدول املس

اليمنيــة والعراقيــة وكذلــك املــرأة األفغانيــة بعــد تســليم أمريــكا الســلطة لحركــة طالبــان، 

وكذلــك املــرأة اإليرانيــة والكوريــة والكوبيــة والفينزويليــة بســبب العقوبــات االقتصاديــة 

والحصــار، وغيرهــا مــن نســاء العالــم.

اتســاع دائــرة امُلضطهديــن واملضطهــدات مــن قبــل الواليــات املتحــدة األمريكيــة، هــي 
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ظاهــرة عومليــة، إذ باتــت الواليــات املتحــدة اليــوم تمــارس قهــر املــرأة ىلع املســتوى 

العاملــي، وخصوصــا املــرأة يف الــدول التــي تتدخــل الواليــات املتحــدة األمريكيــة عســكريا 

فيهــا وكذلــك الــدول التــي تعانــي مــن الحــروب االقتصاديــة األمريكيــة والحصــار.

ويف اليمــن، بلغــت النســاء الضحايــا بصــورة مباشــرة بالغــارات األمريكية منذ العــام 2015م 

خــالل 2800 يومــا 11498 امــرأة شــهيدة و 21955 امــرأة جريحــة، باإلضافــة إلــى عشــرات آالف 

النســاء اللواتــي يعانيــن وأطفالهــن مــن ســوء التغذيــة، بســبب الحصــار املســتمر، ناهيــك 

ــة،  ــة االقتصادي ــة التحتي ــر البني ــل تدمي ــن بفع ــن أعماله ــرحن م ــي ُس ــاء اللوات ــن النس ع

وكذلــك موظفــات القطــاع الحكومــي اللواتــي فقــدن أجورهــن بســبب الحــرب االقتصاديــة 

ىلع الجمهوريــة اليمنيــة. 

حضارة الرق الحديث
ــف  ــر مختل ــية عب ــلعة جنس ــا كس ــرأة وتقديمه ــة امل ــة بصياغ ــة الغربي ــت الليبرالي قام

وســائل الدعايــة والتعليــم والتثقيــف، ومــا كانــت تدعــو لــه الليبراليــة يف بداياتهــا قبــل 

قــرون مــن تحريــر املــرأة يف مواجهــة النظــام االقطاعــي والكنيســة يف أوروبــا وأمريــكا، 

أنتهــى بــه األمــر إلــى تبريــر اســتعبادها الحديــث يف إطــار النظــام الرأســمالي االحتــكاري، 

الــذي يضــع الربــح فــوق اإلنســان، وتبــرز املــرأة هنــا كســلعة يف بيــوت الدعــارة، أو كمروجة 

لســلعة ُمعينــة يف الســوق عمومــا، إذ يتــم عــرض جســدها العــاري يف الترويــج ملختلــف 

ــل،  ــتحضرات التجمي ــي أو مس ــب الصح ــا بالجان ــة له ــلع ال عالق ــك س ــا يف ذل ــلع، بم الس

كالخمــور والســيارات.  

ــات  ــل اهتمام ــد تحوي ــواء ىلع صعي ــتغالل، س ــع اس ــس أبش ــمالية الجن ــتغل الرأس تس

الجماهيــر عــن مشــاكلها الواقعيــة، أو عــن طريــق خلــق حاجــات اســتهالكية جديــدة مــن 

أجــل الربــح، كمجــالت وكتــب الجنــس، وأفــالم الخالعــة، ومالهــي التعــري، ودور الدعــارة، 

ألنهــا تعتبــر أعمــااًل مربحــة يســتغل فيهــا الرأســمالي مشــاكل العامــل النفســية الناتجــة 

ــو  ــاس يف الله ــه، واالنغم ــيان هموم ــا لنس ــااًل مغري ــر مج ــاد، ويوف ــع واالضطه ــن القم ع

مشــتريا بذلــك لحظــات ينســى فيهــا واقعــه املــزري والبئيــس«)1(.  

 https://www.ahewar.org :1( املرأة والجنس يف املجتمع الرأساميل . سعيد الوجاين. الحوار املتمدن-العدد: 6514 – 2020. متوفر عىل الرابط
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ــات  ــن، يف الوالي ــال واملهاجري ــرأة واألطف ــتغالل امل ــي، كان اس ــا التاريخ ــذ ظهوره ومن

ــكال  ــتى أش ــت ش ــد مورس ــمالي، فق ــخ الرأس ــه يف التاري ــر ل ــة ال نظي ــدة األمريكي املتح

ــال   ــالت والعم ــاة العام ــرون حي ــون يعتص ــماليون األمريكي ــم، إذ كان الرأس ــتغالل الظال االس

دون رحمــة، لتبــزغ الحقــا ناطحــات الســحاب ىلع أجســاد العامــالت والعمــال، وجماجــم 

الســكان األصلييــن، والعبيــد الذيــن جــرى  اصطيادهــم مــن إفريقيــا ليســتخدموا يف الكــدح 

ــى  ــى وحت ــة األول ــذ الوهل ــي  يف املــزارع واملحاجــر، يف ظــروف ال إنســانية، فمن العضل

اليــوم يف طورهــا الرأســمالي االحتــكاري »اإلمبريالــي« ظهــرت الواليــات املتحــدة األمريكية 

كوحــش يعيــش ىلع امتصــاص  الدمــاء واســتعباد البشــر، مــن الــِرق الواقعــي إلــى الــرق 

الحديــث وعبوديــة العمــل املأجــور، واســتعباد واســتغالل شــعوب امُلســتعمرات الحديثــة 

يف آســيا وإفريقيــا وأمريــكا الالتينيــة. 

 

اإلعتداءات الجنسية 
 تعيــش املــرأة وضعــا مأســاويا يف القضايــا الجنســية، فهــي الطــرف األضعف وامُلســتغل 

غالبــا يف املمارســات الجنســية خــارج الــزواج والتــي ال تعتبــر مــن وجهــة نظــر القانــون 

ــل  ــن أج ــال م ــل امل ــال مقاب ــي للرج ــاع الجنس ــات االمت ــدم خدم ــا تق ــا أنه ــة، كم مجّرم

ــب  ــى جان ــع يحــط مــن كرامتهــا اإلنســانية، إل ــر مري ــاة، وهــو أم ــف الحي أن تغطــي تكالي

اســتغاللها يف العالقــات )غيــر املشــروعة مــن وجهة النظــر الدينية املســيحية الســائدة( 

التــي ال يجّرمهــا القانــون، فهــي ضحيــة أخــرى ضمــن الجرائــم التــي تعــد مجّرمــة قانونيــا.

ويف طليعــة هــذه الجرائــم، العنــف الجنســي واالغتصــاب، التــي تبلــغ نســبة معــدالت 

عاليــة، يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ترتكــب جريمــة اغتصــاب واعتــداء جنســي كل 68 

ثانيــة، منهــم طفــل كل 9 دقائــق!!! وفقــا إلحصائيــات العــام 2022م ويف الوقــت نفســه، 

فــإن 5 فقــط مــن كل 1000 جــاٍن ينتهــي بهــم املطــاف يف الســجن«، هــذه االحصائيــة 

العــام املنصــرم صــادرة عــن الشــبكة الوطنيــة ملكافــح االغتصــاب، )RAINN( وهــي منظمة 

أمريكيــة غيــر ربحيــة مناهضــة لالعتــداء الجنســي، تعــد األكبــر يف الواليــات املتحــدة)2(.

ــداء  ــرة االعت ــى أن ظاه ــوح إل ــير بوض ــه ُيش ــد ذات ــبكة يف ح ــذه الش ــل ه ــود مث ووج

Every 73 seconds, an American is sexually assaulted. https://www.rainn.org )2
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ــد،  ــة ُيمكــن أن تحــدث يف أي بل ــم جنائي ــي ُتعــد جرائ الجنســي تجــاوزت املعــدالت الت

ــائعة.  ــرة ش ــون ظاه ــتوى أن تك ــت مس وبلغ

وفقــا للشــبكة فالنســاء يف ســن 18-24 معرضــات بشــكل كبيــر لخطــر العنــف الجنســي، 

والعنــف الجنســي يف الحــرم الجامعــي؛ فوفــق االحصائيــات: 

ــوة  ــالل الق ــن خ ــي م ــداء الجنس ــاب أو االعت ــالب لالغتص ــع الط ــن جمي ــرض 13% م يتع  •

ــة(.  ــا والجامعي ــات العلي ــالب الدراس ــع ط ــن جمي ــز )بي ــف أو العج ــدية أو العن الجس

ــور  ــن الذك ــاث و2,5% م ــن اإلن ــإن 9,7% م ــن، ف ــا واملهنيي ــات العلي ــالب الدراس ــن ط بي  •

ــف أو  ــدية أو العن ــوة الجس ــالل الق ــن خ ــي م ــداء الجنس ــاب أو االعت ــون لالغتص يتعرض

ــز.  العج

بيــن الطــالب الجامعييــن، 26,4% مــن اإلنــاث و 6,8% مــن الذكــور يتعرضــون لالغتصــاب   •

أو االعتــداء الجنســي مــن خــالل القــوة الجســدية أو العنــف أو العجــز. 

5,8% من الطالب تعرضوا للمالحقة منذ دخولهم الكلية.   •

الطالبــات يف ســن الجامعــة )18-24( أقــل عرضــة بنســبة 20% مــن غيــر الطالبــات مــن   •

نفــس العمــر للتعــرض لالغتصــاب أو االعتــداء الجنســي. 

ــات  ــة خدم ــن وكال ــاعدة م ــة مس ــن الجامع ــات يف س ــن كل 5 ناجي ــي 1 م ــت حوال تلق  •

ــا. الضحاي

20% فقط من الطالبات الضحايا، من سن 18-24، يبلغن سلطات إنفاذ القانون.   •

السجينات يف الواليات املتحدة
هنــاك 231000 امــرأة محتجــزة يف الواليــات املتحــدة، ال تــزال النســاء يمثلــن نســبة أكبــر 

مــن األشــخاص يف الســجون مقارنــة بالعقــود الســابقة، عــالوة ىلع ذلــك، يف العديــد 

مــن الواليــات، تســتمر معــدالت ســجن النســاء يف االرتفــاع بشــكل أســرع مــن الرجــال، يتــم 

ــن  ــك الذي ــك أولئ ــا يف ذل ــات، بم ــاء املهمش ــن النس ــي لتخزي ــجن الجماع ــتخدام الس اس

يعانــون مــن الفقــر واضطرابــات تعاطــي املخــدرات وانعــدام األمــن الســكني. 

عــدد هائــل مــن النســاء املســجونات لــم تتــم إدانتهــن حتى: ربــع النســاء خلــف القضبان 
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ــة  ــجون الخاضع ــاء يف الس ــن النس ــإن 60% م ــك، ف ــالوة ىلع ذل ــد، ع ــن بع ــم يحاكم ل

للســيطرة املحليــة لــم تتــم إدانتهــن بجريمــة وينتظــرن املحاكمــة)3(.

ــث ارتفــع مــن  ــر مــن 475%، حي ــن عامــي 1980م و 2020م، زاد عــدد الســجينات بأكث بي

إجمالــي 26326 يف عــام 1980م إلــى 152854 يف عــام 2022م كان عــدد الســجينات أىلع 

بخمــس مــرات تقريبــا يف عــام 2020م منــه يف عــام 1980م، ســجن النســاء األمريكيــات 

مــن أصــل أفريقــي كان مــا يقــرب مــن ضعــف معــدل النســاء البيــض يف عــام 2020م. 

ىلع غــرار البالغيــن، مــن املرجــح أن يتــم ســجن الفتيــات امللونــات أكثــر مــن الفتيــات 

البيــض. تــزداد احتماليــة تعــرض الفتيــات مــن الســكان األصلييــن للســجن بأربعــة أضعــاف، 

كمــا أن الفتيــات األميركيــات مــن أصــول أفريقيــة أكثــر عرضــة بثــالث مــرات مــن الفتيــات 

البيــض للســجن)4(.

تدفــع الواليــات املتحــدة بسياســاتها نحــو الســجن الجماعــي للنســاء، ارتفــع عدد النســاء 

املحتجــزات بســبب انتهــاكات قوانيــن الواليــة والقوانيــن املحليــة بشــكل كبيــر منــذ أواخر 

الســبعينيات، ُتظهــر هــذه االتجاهــات بوضــوح أن السياســات الحكوميــة واملحليــة دفعــت 

إلــى الســجن الجماعي للنســاء)5(.

ــن  ــزء م ــا ج ــت عملي ــة وبات ــة عام ــن قضي ــزء م ــي ج ــات ه ــجينات األمريكي ــة الس  قضي

ــراء  ــن للفق ــع وال يمك ــات ترتف ــوم والغرام ــل فالرس ــدرًا للدخ ــمالي ومص ــتغالل الرأس االس

املســجونين دفعهــا، فبحســب موقــع »مبــادرة سياســة الســجون-غير الحكوميــة«، 

باإلضافــة إلــى 1.6 مليــون شــخص مســجونين يف الســجون الفيدراليــة وســجون الواليــات، 

هنــاك أكثــر مــن 600000 شــخص محتجــزون)ال مســجونون بحكــم قضائــي( يف أكثــر مــن 

3000 ســجن محلــي يف جميــع أنحــاء الواليــات املتحــدة، أكثــر مــن 70 باملائــة مــن هــؤالء 

ــم  ــم تت ــه ل ــى أن ــة، - بمعن ــل املحاكم ــزون قب ــة محتج ــجون املحلي ــخاص يف الس األش

ــاء. ــا أنهــم أبري إدانتهــم بعــد بجريمــة وُيفتــرض قانون

أحــد األســباب التــي تجعــل عــدد الســكان غيــر املدانيــن يف الواليــات املتحــدة كبيــرًا 

جــدًا هــو أن البلــد لديــه إلــى حــد كبيــر نظــام الكفالــة املاليــة، حيــث املبــدأ الدســتوري 

  https://www.prisonpolicy.org   موقع مبادرة سياسة السجون :  Women’s Mass Incarceration: The Whole Pie 2019 . October 29, 2019  )3
Incarcerated Women and Girls. May 12, 2022  )4 . املصدر سابق

The Gender Divide: Tracking Women's State Prison Growth  . January 9, 2018  )5. املصدر السابق
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املتمثــل يف البــراءة حتــى تثبــت إدانتــه ال ينطبــق إال ىلع األثريــاء. مــع الكفالــة املاليــة، 

ــه بحضــور  ــغ معيــن مــن املــال كضمــان ُمتعهــد ل ُيطلــب مــن املدعــى عليــه دفــع مبل

جلســات املحكمــة يف املســتقبل. إذا كان املدعــى عليــه غيــر قــادر ىلع جلــب املــال 

ــم  ــض عليه ــذ القب ــهم من ــن حبس ــة، يمك ــة التجاري ــن الكفال ــالل ضام ــن خ ــه أو م بنفس

حتــى يتــم حــل قضيتهــم أو رفضهــا يف املحكمــة.

 نجــد أن معظــم األشــخاص غيــر القادريــن ىلع الوفــاء بكفالــة يقعــون ضمــن أفقــر ثلــث 

املجتمــع، باســتخدام بيانــات مكتــب إحصــاءات العــدل، وجدنــا أنــه يف عــام 2015، بلــغ 

متوســط الدخــل الســنوي لألشــخاص املســجونين 15109 دوالرات أمريكيــة قبــل ســجنهم، 

ــس  ــن نف ــجونين م ــر املس ــخاص غي ــل األش ــط دخ ــف )48%( متوس ــن نص ــل م ــو أق وه

األعمار،النــاس يف الســجن هــم أفقــر بشــكل كبيــر مــن نظرائهــم غيــر املســجونين.

ــات والحكومــات املحليــة الكــف عــن حبــس األشــخاص بســبب عــدم  يجــب ىلع الوالي

ســداد ديــون العدالــة الجنائيــة التــي ال يمكنهــم تحملهــا، وهــي ممارســة اعتبــرت مــرارًا 

أنهــا غيــر دســتورية مــن قبــل املحكمــة العليــا األمريكيــة)6(.

 

انتهاكات حقوق اإلنسان 
 بحســب املفكــر التقدمــي األمريكــي ناعــوم تشومســكي فالواليــات املتحــدة األمريكيــة 

ال تقبــل اإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان، فاإلعــالن يتضمــن ثالثــة مكونــات متســاوية 

يف األهميــة: الحقــوق السياســية املدنيــة، والحقــوق االقتصاديــة االجتماعيــة، والحقــوق 

ــميا  ــت رس ــة.. وأدان ــن الثالث ــون األول م ــا املك ــدة أساس ــات املتح ــت الوالي ــة، قبل الثقافي

ــة االجتماعيــة... ويمتــد الرفــض األمريكــي  املكــون الثانــي املتمثــل بالحقــوق االقتصادي

ــق  ــاًل ح ــذ مث ــرى خ ــاالت أخ ــى مج ــة إل ــدأ واملمارس ــان يف املب ــوق اإلنس ــالن حق إلع

العمــل«)7(.

ــة  ــرأة، وخاص ــوق امل ــة حق ــدة األمريكي ــات املتح ــع يف الوالي ــاق واس ــك ىلع نط تنته

املــرأة العاملــة والضعيفــة، فحســب تشــديد الحــزب الشــيوعي األمريكــي: »جميــع 

Detaining the Poor. May 10, 2016  )6 . املصدر السابق
7(  نعوم تشومسيك، » العامل إىل أين«، )دار الساقي بريوت 2018م، ط1( 205، 206 
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النســاء عرضــة لعــدم املســاواة بيــن الجنســين، الهجمــات املســتمرة ىلع برامــج الرعايــة 

االجتماعيــة، والقيــود املفروضــة ىلع الرعايــة الصحيــة والحقــوق اإلنجابيــة، والفوارق يف 

األجــور ىلع أســاس الجنــس تؤثــر بشــدة ىلع جميــع النســاء، وخاصــة األمهــات العازبــات، 

والنســاء املضطهــدات قوميــا وعرقيــا، وجميــع نســاء الطبقــة العاملــة«)8(.

كمــا تشــهد الواليــات املتحــدة األمريكيــة أزمــة عميقــة يف الجانــب الصحــي، أشــار إليهــا 

تشومســكي، فرغــم أن تكاليــف العــالج باهظــة فإنهــا ســيئة، فمعــدل وفيــات األطفال يف 

الواليــات املتحــدة أكبــر منهــا يف كوبــا واليونــان وهــي دول ناميــة، وال تعــود األزمــة إلــى 

وجــود تخلــف علمــي أو ضعــف اقتصــادي كمــا هــو الحــال يف البلــدان الناميــة التــي تعاني 

ــكاري هــو الســبب، فشــركات  ــح والرأســمال االحت ــة، ولكــن منطــق الرب مــن مشــاكل صحي

التأميــن تعمــل ىلع جمــع املــال ال تأميــن الرعايــة الصحيــة.

 وجــاء يف تقريــر منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش« للعــام 2022م: »بســبب التغطيــة 

غيــر املتكافئــة للرعايــة الصحيــة يف أنحــاء الواليــات املتحــدة، نشــأت بيئــة يف البــالد 

ــدان  ــجلة يف البل ــب املس ــن النس ــر م ــدالت أىلع بكثي ــاء يف بمع ــا النس ــوت فيه تم

الغنيــة نســبيا، مــن أســباب يمكــن الوقايــة منهــا يف حــاالت وفيــات األمومــة وســرطان 

عنــق الرحــم، تحظــر قاعــدة »تكميــم األفــواه« الصــادرة عــن إدارة ترامــب، والتــي دخلــت 

حيــز التنفيــذ يف أغســطس/آب، األطبــاء الذيــن يتلقــون أمــوال فيدراليــة لتنظيــم األســرة 

)البــاب العاشــر( مــن إعطــاء النســاء معلومــات عــن املجموعــة الكاملــة مــن خيــارات الحمــل 

املتاحــة.. يف سياســتها الخارجيــة، انتهكــت إدارة ترامــب القانــون الدولــي لحقوق اإلنســان 

ــتخدم  ــم تس ــراف، ول ــددة األط ــات املتع ــت املؤسس ــي، وقّوض ــاني الدول ــون اإلنس والقان

نفوذهــا إال قليــاًل لتعزيــز حقــوق اإلنســان يف الخــارج.

رغــم أن اإلدارة فرضــت عقوبــات ىلع بعــض األفــراد والحكومــات املســيئة، إال أنهــا 

تعاونــت أيضــا مــع الحكومــات والقــادة الذيــن لديهــم ســجالت حقــوق مروعــة، وأشــادت 

ــا.  بهــم علن

وافقــت اإلدارة ىلع بيــع معــدات عســكرية متطــورة إلــى الســعودية ىلع رغم مســؤولية 

البــالد عــن العديــد مــن جرائــم الحــرب يف اليمــن، ولــم تحقــق اإلدارة بشــكل مناســب يف 

https://cpusa.org :8 (  الحزب الشيوعي األمرييك الحزب الشيوعي األمرييك »الربنامج السيايس«،) 13 إبريل 2020م( متوفر عىل الرابط



11

وضع املرأة يف أمريكا والغرب شعارات زائفة وواقع سيئ

وكالة األنباء اليمنية )سبأ(
www.saba.ye/ar

العمليــات العســكرية التــي قتلــت املدنييــن يف ســوريا وأفغانســتان والصومــال.

وشــددت نيكــول أوســتن-هيلري، مديــرة برنامــج الواليــات املتحــدة يف هيومــن رايتس 

ووتــش: يتعيــن ىلع حكومــة الواليــات املتحــدة أن تتصــرف ىلع جميــع املســتويات 

لتقلــب املوازيــن لصالــح حقــوق اإلنســان للجميــع وليــس للمعانــاة اإلنســانية يف 

الواليــات املتحــدة«)9(.

 

قانون األسلحة وقتل املرأة
ــادق  بحســب معهــد التقــدم األمريكــي، فالعنــف ضــد املــرأة هــو أزمــة عامــة، والبن

ــر فتــكا بشــكل اســتثنائي.  ــم العنــف ضــد املــرأة أكث تجعــل جرائ

ــريك  ــياق الش ــلح يف س ــف املس ــبب العن ــن بس ــي يُمت ــاء اللوات ــم النس ــل معظ ُتقت

ــاء  ــزل أثن ــاري يف املن ــالح ن ــود س ــإن وج ــع، ف ــي، يف الواق ــف املنزل ــم أو العن الحمي

حــادث عنــف منزلــي يزيــد مــن خطــر املــوت بخمســة أضعــاف، باإلضافــة إلــى ذلــك، تــم 

ارتــكاب أكثــر مــن 50 % مــن جميــع جرائــم قتــل النســاء ذات الصلــة بالشــريك الحميــم 

بســالح نــاري.

ىلع الرغــم مــن عــدم ارتــكاب جميــع أشــكال العنــف باســتخدام األســلحة الناريــة ضــد 

النســاء يف ســياق العنــف املنزلــي، إال أنــه يمثــل نســبة كبيــرة مــن العنــف املرتكــب 

ضــد هــذه الفئــة الســكانية. 

يؤثــر العنــف املنزلــي ىلع جميــع األشــخاص بغــض النظــر عــن العــرق أو الجنــس أو 

التوجــه الجنســي أو الوضــع االجتماعــي واالقتصــادي. 

ومــع ذلــك، فــإن مجموعــات معينــة مــن النــاس تعانــي مــن معــدل غيــر متناســب مــن 

ــف املنزلي. العن

ــة  ــر عرض ــة أكث ــخاص ذوي اإلعاق ــة واألش ــة واإلثني ــات العرقي ــاء األقلي ــاء ونس النس

ــرر.  ــذا الض ــم ه ــى تفاق ــؤدي إال إل ــادق ال ت ــي، والبن ــف املنزل للعن

والنســاء الســود ىلع ســبيل املثــال، يواجهــن أىلع معدل للقتل باســتخدام األســلحة 

الناريــة يف جميــع األجنــاس يف الواليــات املتحدة. 

https://www.hrw.org :9( هيومن رايتس ووتش،« الواليات املتحدة: السياسات العقابية تقّوض الحقوق »، 14 يناير 2022م، متوفر عىل الرابط
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تواجــه النســاء يف جميــع أنحــاء البــالد معــدل قتــل بأســلحة ناريــة يبلــغ 1.49 % جريمــة 

قتــل لــكل 100 ألــف امــرأة، لكــن النســاء الســوداوات يواجهــن معــدل 3.92% - أكثــر بثــالث 

مــرات مــن معــدل قتــل النســاء البيــض، حيــث يبلــغ %1.07)10(.

اإلعتداء ىلع املرأة 
العنــف ضــد املــرأة مــن القضايــا الشــائكة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة، فعلى أســاٍس 

ــواء  ــف، س ــة للعن ــرأة ضحي ــون امل ــس تك ــب الجن ــز بحس ــرأة والتميي ــتضعاف امل ــن اس م

داخــل األســرة أو خارجهــا، ويمتــد العنــف مــن االعتــداء بالضــرب إلــى االعتــداء الجنســي، 

وهــي مشــكلة معقــدة تتضــح مــن خــالل املوازنــات التــي تخصصهــا الحكومــة األمريكيــة 

للتعامــل مــع هــذه القضيــة التــي باتــت ظاهــرة عامــة.

يف ســبتمبر مــن العــام املاضــي 2022م أعلنــت وزارة العــدل األمريكيــة عــن منــح قرابــة 

ــف  ــي والعن ــداء الجنس ــع االعت ــة ومن ــة ملعالج ــح قادم ــكل من ــون دوالر يف ش 22 ملي

ــات. ــرم الجامع ــاردة يف ح ــة واملط ــد الغرامي ــف يف املواعي ــي والعن املنزل

ــى  ــات إل ــير الدراس ــا: » تش ــا جوبت ــي فانيت ــام األمريك ــي الع ــاعدة املدع ــب مس  بحس

ــاء  ــداء الجنســي أثن أن واحــدة مــن كل خمــس نســاء شــملهن االســتطالع تعرضــن لالعت

وجودهــن يف الكليــة«. »نحــن بحاجــة إلــى دعــم حــرم الجامعــات باملــوارد الالزمــة لخلــق 

ثقافــة الحــرم الجامعــي التــي ال تتســامح مــع االعتداء الجنســي أو العنــف يف املواعــدة)11(.

ويف أكتوبــر مــن العــام 2022م احتفــت الواليــات املتحــدة بشــهر أكتوبــر باعتبــاره شــهر 

التوعيــة بخطــورة العنــف ضــد املــرأة، وبحســب وزارة العــدل األمريكيــة؛ فالعنــف املنزلــي 

خطيــر ومنتشــر وال يبقــى أثــره داخــل املنــزل؛ حيــث ينتشــر يف أماكــن العمــل واملــدارس 

ومجتمعــات بأكملهــا. 

ــغ  وكان قــد أعلــن املكتــب املعنــي بالعنــف ضــد املــرأة )OVW( عــن تمويــل منــح مبل

ــا  ــغ مجموعه ــة يبل ــك 39 منح ــا يف ذل ــة 2022م، بم ــنة املالي ــون دوالر يف الس 70 ملي

Weak Gun Laws Are Harmful to Women and Survivors of Domestic Violence OCT 31, 2022  )10، : مركز التقدم األمرييك، متوفر عىل 
https://www.americanprogress.org  :الرابط

 Justice Department Announces $21.72 Million to Reduce Sexual and Domestic Violence on Campus, Support Children and  )11
https://www.justice.gov : موقع وزارة العدل األمريكية . Youth and Engage Men and Boys as Allies . Thursday, September 22, 2022
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29،916،258 دوالرًا يف إطــار برنامــج تحســين اســتجابات العدالــة الجنائيــة لالعتــداء 

ــاردة)12(. ــح املط ــج من ــدة وبرنام ــف يف املواع ــي والعن ــف املنزل ــي والعن الجنس

وقبــل ذلــك يف أغســطس مــن ذات العــام، أعلنــت وزارة العــدل األمريكيــة عــن تقديــم 

منــح بقيمــة 35.7 مليــون دوالر للــدول لدعــم ضحايــا االعتــداء الجنســي، بحســب الــوزارة، 

سيســاعد تمويــل املنحــة عشــرات اآلالف مــن الناجيــن مــن العنــف الجنســي ىلع الوصــول 

إلــى الخدمــات األساســية)13(.

ظلم واستغالل املرأة العاملة 
أعــاد إطــالق ســراح بريتنــي غرينــر، نجمــة كــرة الســلة األمريكيــة اإلفريقيــة املســجونة 

ــات  ــم املــرأة يف الوالي ــث عــن ظل ــة ممنوعــات - الحدي ــة قضي يف روســيا - ىلع خلفي

املتحــدة، مــن بيــن القضايــا التــي أثارتهــا قضيــة جرينــر ســبب اضطرارهــا للعمــل بــدوام 

جزئــي يف روســيا يف املقــام األول، لقــد حصلــت ىلع أجــر للعمــل يف روســيا أكثــر ممــا 

كانــت عليــه يف الواليــات املتحــدة، وهــي واحــدة مــن أفضــل نجــوم كــرة الســلة للســيدات 

األمريكيــات أجــرًا. 

يعكــس عــدم املســاواة يف األجــور بيــن النســاء والرجــال يف األلعــاب الرياضيــة عــدم 

املســاواة األكبــر واملدمــر يف جميــع الدخــول، حيــث تكســب النســاء أقــل مــن الرجــال يف 

الواليــات املتحــدة، والنســاء الســود مــن بيــن أكثــر النســاء أجــورًا غيــر عادلــة)14(.

 

زيف املساواة  
ــأِت هــذه  ــم ت ــع الرجــل، ول ــات م ــث الحقــوق والواجب ــا املــرأة متســاوية مــن حي قانوني

املســاواة القانونيــة )النظريــة( إال بعــد نضــال طويــل نســوي ونقابــي، ولكــن واقعيــَا ويف 

ــدان  ــي البل ــل، فف ــل العم ــن دخ ــداء م ــاواة، ابت ــذه املس ــدم ه ــة تنع ــاة االجتماعي الحي

الرأســمالية يحصــل املــرء مــن الحقــوق بقــدر مــا يملــك مــن املــال.

Justice Department Observes National Domestic Violence Awareness Month . 28, 2022  )12 . موقع وزارة العدل األمريكية:
https://www.justice.gov       

 . Department of Justice Announces $35.7 Million in Grants for States to Support Victims of Sexual Assault . August 19, 2022  )13
https://www.justice.gov :موقع وزارة العدل األمريكية

Welcome home, Brittney BY:ERIC BROOKS| DECEMBER 17, 2022  )14 موقع الحزب الشيوعي األمرييك متوفر عىل الرابط:
 https://www.cpusa.org       
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ــوع االجتماعــي ســائدًا،  ــن الرجــل واملــرأة يف العمــل ىلع أســاس الن ــز بي ــزال التماي الي

تشــكل النســاء اآلن 47 يف املائــة مــن القــوة العاملــة يف الواليــات املتحــدة، وفقــا 

إلحصــاءات وزارة العمــل )DOL( يف عــام 2015م.

ىلع الرغــم مــن أن مــا يقــرب مــن نصــف القــوى العاملــة يف الواليــات املتحــدة، ال تــزال 

النســاء يعانيــن مــن آثــار التقاطــع بيــن الرأســمالية وتفــوق الذكــور وكراهيــة النســاء يف 

مــكان العمــل مــن خــالل أجــور أقــل مــن نظرائهــن مــن الرجــال وأعــداد أقــل مــن الوظائــف 

ذات األجــور املرتفعــة والقــوة العاليــة واملكانــة املرموقــة. 

غالبيــة املناصــب املهنيــة واإلداريــة التــي تشــغلها النســاء تكــون يف مجــال الرعايــة 

الصحيــة والتعليــم - وهــي مناصــب ال تعتبــر عاليــة القيمــة وال تحصــل ىلع أجــر جيــد، 

مثــل مديــري املــوارد البشــرية، حيــث تشــكل النســاء 74 يف املائــة، أو 71 يف املائــة مــن 

مديــري الخدمــات االجتماعيــة. 

ــب  ــا كس ــبوع، بينم ــاء 726 دوالرًا يف األس ــبت النس ــام 2015، كس ــط، يف ع يف املتوس

الرجــال 895 دوالرًا لنفــس الفتــرة الزمنيــة، هــذه الفجــوة يف األجــور موجــودة حتــى عندمــا 

يعمــل الرجــال والنســاء يف نفــس املجــال.

ــي  ــن إجمال ــة م ــكلون 12 يف املائ ــي يش ــل أفريق ــن أص ــن م ــن أن األمريكيي ويف حي

ســكان الواليــات املتحــدة، فإنهــم يمثلــون 39 يف املائــة مــن املشــردين، و 45 يف املائــة 

ــرًا  ــن يعيشــون يف مالجــئ، وتشــكل النســاء الســوداوات عــددًا كبي ــن األشــخاص الذي م

مــن هــؤالء األشــخاص الذيــن يعيشــون يف املالجــئ ؛ يف لــوس أنجلــوس، ىلع ســبيل 

املثــال، مــا ال يقــل عــن 40 يف املائــة مــن األشــخاص الذيــن يعيشــون يف مالجــئ هــم 

مــن النســاء الســود)15(.

النساء األمريكيات وفيروس كورونا
ــك يجعلهــا أكثرعرضــة مــن غيرهــا  ــإن ذل ــون املــرأة الحلقــة األضعــف، ف إن حقيقــة ك

ــة  ــات االقتصادي ــك األزم ــا يف ذل ــانية، بم ــة واإلنس ــوارث الطبيع ــات الك ــرات وتداعي لتأثي

Half but not equal: The status of working women in the U.S. APRIL 5, 2018  )15. موقع الحزب الشيوعي األمرييك :
https://www.cpusa.org       
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والعنصريــة وغيرهــا مــن القضايــا االجتماعيــة التــي يتضــرر منهــا الرجــل ولكــن بصــورة أقــل، 

ــرأة  ــت امل ــا 2020م، كان ــة كورون ــى أزم ــواًل إل ــام 2008م وص ــة يف الع ــة املالي ــن األزم فم

ــام األول.  ــة يف املق ــة الضحي ــة األمريكي العامل

مــع انتشــار جائحــة كورونــا يف العــام 2020م، كانــت الشــرائح االجتماعيــة األكثــر ضعفــا 

هــي الشــرائح األشــد تضــررًا مــن الوبــاء، ويف مقدمــة هــذه الشــرائح االجتماعيــة الضعيفــة، 

شــريحة النســاء، والنســاء الســود، فخــالل الوبــاء، كانــت النســاء أول مــن فقــد وظائفهــن 

وخاصــة النســاء ذوات البشــرة امللونــة.

 تعمــل األمهــات غالبــا كمعلمــات وممرضــات مســجالت وســكرتيرات ومســاعدين صحييــن 

ومنظفــات منــازل، وجميــع هــذه الوظائــف تأثــرت بشــدة بالوبــاء حيــث كــنُّ مــن بيــن 15 

مليــون أســرة تعولهــا امــرأة عازبــة، فيجــب عليهــم اآلن التوفيــق بيــن البطالة، التــي تعاني 

ــر املتزوجــات مــن معــدالت أىلع، أو أن يتمكنــوا مــن تحمــل تكاليــف  منهــا األمهــات غي

رعايــة األطفــال وترتيبهــا أثنــاء ذهابهــم لتغطيــة ورديــة أخــرى مــن RN يف املستشــفى.

وفقــا ملكتــب الواليــات املتحــدة إلحصــاءات العمــل، فقــدت النســاء وظائفهــن بمعــدالت 

أىلع مــن نظرائهــن مــن الرجــال. 

يف ذروة أزمــة Covid-19 يف أبريــل 2020، أصبحــت مــا يقــرب مــن 11 مليــون امــرأة عاطلــة 

ــن العمل. ع

تعيــش النســاء يف خــوف مــع مــن يســيئون إليهن)خصوصــا مــع وضــع الحجــر الصحــي(، 

يمكــن أن يقــع األشــخاص مــن جميــع األجنــاس يف عالقــات مســيئة، ولكــن مــن املرجــح 

جــدًا، بــل إنهــا أكثــر فتــكا بالنســاء، أضــف الظــروف الوبائيــة إلــى مشــهد خالــي بالفعل من 

املســاعدة للناجيــات مــن العنــف املنزلــي، وكانــت النســاء أكثــر عرضــة لإليــذاء العاطفــي 

واللفظــي والجســدي وأيضــا أقــل عرضــة لتــرك شــركائهن)16(.

For women, inequity and a shredded safety net . MARCH 26, 2021  )16. موقع الحزب الشيوعي األمرييك، متوفر عىل الرابط: 
 https://www.cpusa.org       
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