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الحركة النسوية ﻓﻲ أﻓريقيا :مهزلة استعمارية لسحﻖ انسجام المجتمع
)مترجم(
الخبر:
ﻓﻲ يوم الثﻼثاء  16تشرين اﻷول/أكتوبر  ،2018عين رئيس الوزراء اﻹثيوبﻲ آبﻲ أحمد
مجﻠﺳا لﻠوزراء يضم  20عضوا ،ونالت النﺳاء عددا متﺳاويا من المقاعد مﻊ زمﻼئهن الرجال )ذي
ﺳتار .(2018/10/16 ،وبعد يومين ﻓﻲ يوم الخميس  18تشرين اﻷول/أكتوبر  ،2018عين
الرئيس الرواندي بول كاﻏامﻲ مجﻠس وزراء يضم  26عضوا وتشكل النﺳاء  %50من الحكومة
الجديدة 13 ،من أصل ) 26صحيفة نيو تايمز .(2018/10/19 ،وبعد ﺳبعة أيام ﻓﻲ يوم الخميس
 25تشرين اﻷول/أكتوبر ،انتخب البرلمان اﻹثيوبﻲ ﺳاهﻠيورك زيودي كخامس رئيس وأول امرأة
منذ أن وصﻠت الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية اﻹثيوبية الحاكمة إلى الﺳﻠطة ﻓﻲ ) .1999أديس
ﺳتاندرد(2018/10/25 ،
التعليﻖ:
القرارات التﻲ اتخذها الرئيس الرواندي بول كاﻏامﻲ ورئيس وزراء إثيوبيا آبﻲ أحمد المﺳﻠم
المتزوج من نصرانية؛ هو أمر متعمد ويهدف إلى ترﺳيخ القيم الغربية المرتكزة عﻠى الشعار
الرأﺳمالﻲ العﻠمانﻲ "الحركات النﺳوية تعنﻲ اﺳتقﻼل المرأة" الذي تداﻓﻊ عنه الدول اﻻﺳتعمارية
العﻠمانية الغربية ومنظماتها مثل اﻷمم المتحدة ودمية اﻻتحاد اﻷﻓريقﻲ .ولذلك ،ترددت أصداء
اﻷحداث ﻓﻲ جميﻊ أنحاء العالم مﻊ وﺳائل اﻹعﻼم الرئيﺳية الدولية والمحﻠية التﻲ تبﻠﻎ عن القصص
الثﻼث المذكورة أعﻼه بشكل ﺳاحﻖ؛ وﻻ ﺳيما التصريحات التﻲ أدلى بها رئيس الوزراء اﻹثيوبﻲ
آبﻲ أحمد" ،إن وزيراتنا ﺳيدحضن القول المأثور القديم بأن النﺳاء ﻻ يﺳتطعن القيادة ،وهذا القرار
يعد اﻷول ﻓﻲ تاريخ إثيوبيا وربما ﻓﻲ أﻓريقيا" .وتصريحات الرئيس الرواندي بول كاﻏامﻲ الذي قال
"زيادة أعداد النﺳاء ﻓﻲ أدوار صنﻊ القرار أدى إلى خفض التمييز بين الجنﺳين والجرائم القائمة
عﻠى النوع اﻻجتماعﻲ") .اﻹندبندنت.(2018/10/20-16 ،
الحركات النﺳوية ودﻻﻻتها وخاصة المﺳاواة بين الجنﺳين هو مفهوم شر نابﻊ من الدول
اﻻﺳتعمارية الرأﺳمالية العﻠمانية الغربية التﻲ تهدف إلى تحقيﻖ المﺳاواة بين الرجال والنﺳاء ﻓﻲ
واجباتهم وحقوقهم ﻓﻲ المجتمﻊ ،ولتحقيﻖ هذا الهدف ،ﻓﺈنها تداﻓﻊ عن الحقوق الﺳياﺳية واﻻقتصادية
واﻻجتماعية والتعﻠيمية والقضائية لﻠمرأة ،وبما أن أﻓريقيا مزرعة اﺳتعمارية ،حيث إن القادة
العامﻠين ﻓيها ليﺳوا إﻻ مطيعين ومنفذين لﺳياﺳات أﺳيادهم ،لذلك ،اعتمدت أﻓريقيا عن طريﻖ اﻻتحاد
اﻹﻓريقﻲ اﻷطر التالية لدعم ما يﺳمى بالمﺳاواة بين الجنﺳين وتمكين المرأة التﻲ ﺳتﺳترشد بها
اﻷطر والﺳياﺳات والبرامج اﻹقﻠيمية والوطنية:
.1البروتوكول المتعﻠﻖ بحقوق المرأة ﻓﻲ إﻓريقيا ﻓﻲ الـ.2003

.2خطة عمل مابوتو المتعﻠقة بالصحة والحقوق الجنﺳية واﻹنجابية ﻓﻲ  2006لﻠمضﻲ قدما
بالقارة نحو تحقيﻖ هدف حصول الجميﻊ عﻠى خدمات الصحة الجنﺳية واﻹنجابية ﻓﻲ أﻓريقيا مﻊ
بداية عام  ،2015بما ﻓﻲ ذلك الحد من العنف عﻠى أﺳاس النوع.
.3اﻹعﻼن أن  2020-2010بوصفه عقد المرأة اﻷﻓريقية ﻓﻲ الـ 2008لﻠنهوض بالمﺳاواة
بين الجنﺳين عن طريﻖ التعجيل بتنفيذ قرارات جمعية داكار وبيجين واﻻتحاد اﻷﻓريقﻲ المتعﻠقة
بالمﺳاواة بين الجنﺳين وتمكين المرأة ،من خﻼل النهج المزدوج ينطﻠﻖ من القاعدة إلى القمة؛ ومن
القمة إلى القاع.
.4إطار العمل والتوصيات المتعﻠقة بالممارﺳات التقﻠيدية الضارة ﻓﻲ  2011الذي يحدد أولويات
العمل ﻓﻲ مكاﻓحة الممارﺳات التقﻠيدية الضارة.
إن نتائج تنفيذ تﻠك اﻷطر وﻏيرها من اﻷمور التﻲ لم تذكر تﺳببت ﻓﻲ بؤس الزيجات واﻷمومة
ووحدة اﻷﺳرة ،ونظرا ﻷنها جميعها ترتكز عﻠى البيان المضﻠل "تحرير المرأة" من أدوارها
اﻷﺳاﺳية كزوجات وأمهات وربات بيوت ،ﻓﺈنها تصبﺢ منتجات جنﺳية وتجارية يﺳتغﻠها أرباب
العمل والشركات متعددة الجنﺳيات بذريعة المﺳاواة وتمكين المرأة! وبعبارة أخرى ،ﻓﺈن النﺳاء
المحررات هن النﺳاء الﻼتﻲ يركزن عﻠى التناﻓس مﻊ الرجال ﻓﻲ المهن ،والتغﻠب عﻠى الرجال ﻓﻲ
أدوارهم اﻷﺳاﺳية كمعيﻠين ،ومن النتائج الكارثية التﻲ نشهدها اليوم ﻓﻲ جميﻊ أنحاء أﻓريقيا والعالم،
التناﻓر الناجم عن النﺳاء المرهقات الﻼتﻲ يترددن بين أماكن العمل والبيوت التﻲ توجد ﻓيها أهداف
يحددها أصحاب العمل وإلزام إحضار اﻷطفال واﻷﺳر عﻠى التوالﻲ! وتشجيﻊ الزيجات المتأخرة
والفجور عﻠى أﺳس واهية ترتقﻲ بالدراﺳة لﻠوظائف وازدراء الزواج المبكر كثقاﻓة لتكبيل النﺳاء ﻓﻲ
المطبخ ورعاية اﻷطفال والعناية بالمنزل! وينظر إلى أي شخص يعارض إعادة تحديد أدوار
الجنﺳين ،بما ﻓﻲ ذلك عﻠى ﺳبيل المثال ينظر إلى ربات البيوت المتعﻠمات أو ﻏير المتعﻠمات ،عﻠى
أنهن متخﻠفات وعفا عﻠيهن الزمن ،ويدعم الظﻠم والقهر ضد المرأة بصفة عامة!
تحتاج أﻓريقيا إلى أن تﺳتيقظ من ﺳباتها بعدم تكبيل نفﺳها بأﺳيادها اﻻﺳتعماريين الغربيين الذين
ﻓرضوا عﻠيها أيديولوجيتهم الرأﺳمالية العﻠمانية الفاﺳدة وأنظمتها الشريرة بما ﻓﻲ ذلك الﻠيبرالية
اﻻجتماعية التﻲ تعزز الحركة النﺳوية ونظامها اﻻقتصادي العﻠمانﻲ التﻲ قيدت أﻓريقيا بالتﺳول الدائم
عﻠى الرﻏم من امتﻼكها العديد من الموارد! والطريقة الوحيدة لﻠخﻼص من ذلك هﻲ احتضان
الدعوة إلى الخﻼﻓة عﻠى منهاج النبوة التﻲ ﺳتطرد المﺳتعمرين وتقدم ﻷﻓريقيا تحريرا حقيقيا يرتكز
عﻠى تطبيﻖ اﻹﺳﻼم النقﻲ من خﻼل التربية البحتة لﻠهوية اﻹﺳﻼمية التﻲ تقدر الزواج واﻷمومة
ووحدة اﻷﺳر كأﺳاس لمجتمﻊ إﺳﻼمﻲ ،ولن تحقﻖ المرأة مكانتها الحقيقية ﻓﻲ أدوارها اﻷﺳاﺳية
كزوجات وأمهات وربات بيوت إﻻ من خﻼل الخﻼﻓة.
كتبه ﻹذاعة المكتب اﻹعﻼمﻲ المركزي لحزب التحرير
علﻲ ناصرو علﻲ
عضو المكتب اﻹعﻼمﻲ لحزب التحرير ﻓﻲ كينيا
موقع حزب التحرير

موقع المكتب اﻹعﻼمﻲ المركزي

موقع جريدة الراية

موقع إعﻼميات حزب التحرير

موقع الخﻼﻓة

www.hizb-ut-tahrir.org

www.hizb-ut-tahrir.info

www.alraiah.net

www.htmedia.info

www.khilafah.net

