ما سبب إثارة كل هذه الجلبة حول مقتل فتاة مسلمة سمراء؟

كتبحت ماري روجان مقال فحي عدد نوفمحبر محن مجلة "تورونتحو ليحف" تححت عنوان "تعطيحل فتاة :موجحز
لحياة أقصى بارفيز" .يروي المقال قصة فتاة من تورنتو في السادسة عشر تركت منزل أهلها بعد نشوب
خلفات مع أبيها وبعد إقناعها بالعودة للمنزل ،قُتلت وتم اتهام أباها وأخاها بقتلها.

انتقحد الذيحن نصحّبوا أنفسحهم حماة للخطاب العام المقبول ،فحي خطوة متوقعحة ،هذا الموضوع الذي صحنف
جريمحة القتحل بأنهحا "جريمحة شرف" للملبسحات التحي محن ضمنهحا بعحض المشاحنات التحي نشبحت بسحبب
أسحلوب حياة الفتاة .زعحم المدافعون عحن التعدد الثقافحي المحجّميحن أن المقال ضحد السحلم لنحه ،تصحوّر،
يلفت النتباه إلى العنف ضد الفتيات المسلمات.

وللمفارقة يطلق المتشددون الذين يسعون للتعتيم على هذه القضية على أنفسهم مناصرين للحركة النسوية
بل ويعدون الحركة النسوية التي يناصرونها نوعًا له خصوصية يدين العنف ضد النساء من حيث المبدأ
لكنه يسعى لتكميم أفواه الذين يتكلمون عن العنف ضد النساء المسلمات.

إن هذه الزدواجيححة بالمعاييححر لشيححء مؤسححف وإن كان غيححر مفاجححئ .هناك الكثيححر مححن أمثلة الحركات
الجتماعية على امتداد التاريخ تبنت مواقف مناهضة للمبادئ التي بُنيت عليها .يبدو أن هذا ما حدث في
حالة هؤلء المناصحرين للحركحة النسحوية الذيحن يقولوا بعدم إثارة جلبحة حول قتحل فتاة مسحلمة سحمراء فحي
إطار ما يعرف بجرائم الشرف .ومع ذلك ل يقلل تخفي هؤلء تحت عباءة الخطاب التقدمي من عنصرية
و موقفهم أومعاداته للمرأة.

إن خيانحة المدافعيحن المتشدديحن عحن التعدد الثقافحي بوجحه خاص للذيحن يزعمون أنهحم يدافعون عنهحم لمرُ
محبحط .تناضحل الجماعات التقدميحة ويناضحل الفراد التقدمييحن فحي المجتمعات السحلمية بشدة محن أجحل
حقوق المرأة وضحد الصحولية ،بينمحا ينشغحل مناصحرو التعدد الثقافحي فحي التحالف محع القادة المحافظيحن
والمؤسحسات المقاومحة للتغييحر فحي تلك المجتمعات .اتخحذ قادة إحدى الحركات ،التحي كان عهدهحا نصحرة
المظلومين والمستضعفين في وجه السلطة البوية ،موقف مناقض ،حيث يوفرون غطاءً لتلك القوى .لقد
أصبح هؤلء جزءًا من المشكلة.

Ulli Diemer
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