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منــذ ســنوات خلــت وحتــى عصــور مــا قبــل االســتعمار، 
والقــارة االفريقيــة تقــدم نمــاذج اجتماعيــة ومراجــع نســوية 
ليومنــا هــذا، لقــد ولــدت الحــركات النســائية الســوداء 
ــى  ــة دون أن  تحظ ــة تقليدي ــية وديني ــة سياس ــل أنظم داخ

بهــذا االســم. 

ــد النســوية عــن المجــال االفريقــي،  ــد بُع ــا لمــن يعتق خالفً
فجــذور نضــال االفريقيــات  مســتمد مــن فتــرات مــا قبــل 
االســتعمار و تجــارة الرقيــق، نبشــاً في تاريــخ  المجتمعات 
القديمــة  واســتنادا لمــا كانــت تقــوم بــه النســاء  مــن زراعة 

االرض  وجمــع المحاصيــل. 

ــوم أي  ــه الي ــدور الموكــول ل ــم يكــن لمفهــوم النــوع  وال ل
ــدور  ــي ال ــر خــالل هــذه المراحــل وهــو  مــا نجــده ف تأثي
ــه النســاء، علــى  رأس العشــائر و الشــعوب و  ــذي لعبت ال
قيــادة حــركات الهجــرة  و الحــروب بــكل مــن الكامــرون 
ــالك الســلطة السياســية داخــل مصــر  و الســيراليون وامت
إغفــال  دون  وبوركينافاســو،  وموريتانيــا  ونيجيريــا 
المســؤولية  عــن النشــاط التجــاري، وحــده االســتعمار مــن 
أخضــع النســاء وألحقهــن بالمطبــخ  وســخرهن لخدمــة 

ــزوج . ال

لفهــم النســوية االفريقيــة واإلحســاس بأهميتهــا كنســوية لهــا 
ــال  ــبع بالنض ــوع والتش ــان بالتن ــب االيم ــة، يج خصوصي
ضــد العنصريــة والبطريركيــة واالســتغالل واالمبرياليــة، 
فعلــى مــدى عقــود، والنســوية االفريقيــة تحتــل الهامــش، 
ــي  ــة الت ــبب الهيمن ــة بس ــوية العالمي ــاف النس ــل مص داخ
مارســتها نســوية الغــرب، علــى باقــي مكوناتهــا، ممــا 

جعــل مصطلــح النســوية مصطلــح غيــر مرحــب بــه داخــل 
ــة، وأصبحــت نســوية الغــرب منظــور  االوســاط االفريقي

لهــا كعبــىء  داخــل المســار النســوي العالمــي .

لــم تــأت هــذه النظــرة مــن فــراغ فنســوية الغــرب تخــوض 
ــا دون المســاس  ــاع عــن قضاياه ــدى الدف ــارك، ال تتع مع
ــرة البيضــاء  ــا البش ــي تخوله ــازات الت ــح واالمتي بالمصال
االضطهــاد  باالعتبــار  تأخــذ  وال  األوربــي،  واالصــل 
ــات، ذوات  ــاء االفريقي ــه النس ــع ل ــذي تخض ــزدوج ال الم
ــة والنظــام  البشــرة الســوداء، وال تناضــل ضــد العنصري

ــا. ــع بينهم ــذي يجم ــت ال ــوي والتداخــل المقي االب

التــي  القضايــا  انتقــاء  البيضــاء علــى  النســوية  تعمــل 
خاصــة  البيضــاء،  البشــرة  ذوات  لحاجيــات  تســتجيب 
ــدة  ــي للقاع ــتيعاب الكاف ــن، دون االس ــات منه البورجوازي
التــي ترتكــز عليهــا البطريركيــة داخــل الغــرب، المتمثــل 
ــى  ــرض عل ــذا يف ــن وه ــرط للملوني ــتغالل المف ــي االس ف
ــة  ــاع بخصوصي ــة واقتن النســاء الملونــات إحســاس بالعزل

قضايــا النســاء االفريقيــات. 

األفريقيــة  النســوية  تبنــي  األفــكار  هــذه  قاعــدة  علــى 
نفســها وتعمــل علــى تجديــد مســارها وتوســيع افاقهــا 
واالرتــكاز علــى التنــوع الــذي يميــز القــارة االفريقيــة مــن 
خــالل نضــال األجيــال المختلفــة والتدخــل والفعــل داخــل 
ــي او  ــل السياس ــواء بالفع ــة س ــوية المختلف ــارات النس التي

ــري. ــاد الفك ــي او االجته ــداع الفن االب

النسوية االفريقية00 
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األخرية

العنــف األســري ظاهــرة عالميــة ومــا زال مشــكلة كبيــرة 
ــان،  ــوق االنس ــات حق ــول منظم ــث تق ــراق، حي ــي الع ف
ان معــدالت القتــل والنتحــار للنســاء والفتيــات وارتفــاع 
ــدى  ــر ل ــوس الخط ــدق ناق ــي أن ي ــف، ينبغ ــاالت العن ح
ــف  ــا ضــد العن ــروا قانون ــي يق ــن لك المشــرعين العراقيي

األســري. 

علــى الســلطات العراقيــة التحقيــق فــي العنــف األســري 
ومالحقتــه قضائيــا، وضمــان العقوبــات المناســبة للعنــف 

ضــد المــرأة.  

ان اغلــب نــواب البرلمــان يرفضــون فكــرة تشــريع قانون 
)يُجــرم ( العنــف االســري و ذلــك حســب زعمهــم، اذا تــم 
تشــريعه و تطبيقــه فســوف يحصــل انحــالل اخالقــي فــي 
ــط  ــرية ،  وكأن الرواب ــط االس ــكك الرواب ــع و تتف المجتم
االســرية حاليــاً بافضــل حــال وليــس هنــاك عنــف و 
ــكل  ــة بش ــرة مترابط ــل وان االس ــرق و قت ــرب و ح ض

قــوي .  

  اي انســان واعــي يســتمع لهــذه االدعــاءات البعيــدة عــن 
الواقــع، ســوف يعــرف بأنهــا ليســت ســوى محاولــة لــذر 

الرمــاد بالعيــون والعكــس هــو الواقــع .

 اذ نشــهد علــى ارض الواقــع االنحــالل الحقيقــي المتمثــل 
بالعنــف االســري الــذي ارتفعــت نســبته تزامنــاً مــع 

ــا. ــروس كورون فاي

 ان مكافحــة العنــف االســري مــن خــالل تشــريع قوانيــن 
ــى  ــاظ عل ــى الحف ــي تســاعد عل ــا هــي الت تجــرم مرتكبيه

ــط االســرية . الرواب

لمــاذا لــم يتســاءل الذيــن يتباكــون علــى وضــع االســرة في 
حالــة تشــريع قانــون العنــف االســري عــن اســباب ازديــاد 
العنــف االســري ؟ و هــل تســاءلوا عــن ارتفــاع حــاالت 
ــل المســتمر  ــات؟ وهــل تســاءلوا عــن القت االنتحــار للفتي
ــرف (؟  ــع الش ــار بداف ــل للع ــمى )غس ــت مس ــاء تح للنس

وهــل؟ وهــل؟ وهــل؟

ان إصرارهــم علــى عــدم تشــريع اي قانــون يحمــي 
المــرأة هــو بالحقيقــة دفــاع عــن ذكوريتهــم وعــن ذكوريــة 

ــة. ــد الرجعي ــم والتقالي ــاع عــن القي العشــيرة والدف

امــا كان االجــدر بهــم البحــث فــي اســباب العنــف والظلــم 
واالضطهــاد، امــا كان االجــدر بهــم مناقشــة الوضــع 
االقتصــادي وتوفيــر فــرص العمــل وانعكاســه علــى 
االســرة والمجتمــع، امــا كان االجــدر بهــم حمايــة البنــات 

ــزواج. ــن ال ــر م القُص

ان تشــريع قانــون العنــف االســري وقانــون القضــاء علــى 
ــراً ملحــاً  ــح أم ــرأة اصب ــز ضــد الم ــكال التميي ــع أش جمي
ــاع حــاالت  ــي ظــل ارتف ــل وضــروري ف ــل التأجي ال يقب

العنــف االســري.

يــــع قانون ضد العنف االرسي اهمية ت�ش
كارين عامر


