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التاریخ: 16 آب 2021 

بروكسیل  

 AR

  

بـیان مـن الشـبكة األوروبـیة لـلنساء الـمھاجـرات عـن الـوضـع فـي أفـغانسـتان وحـقوق الـنساء والـفتیات 
األفغانیات 

  

أفغانستان: لماذا یقف العالم صامتًا؟  

فـي حـین یـصل انـسحاب الـوالیـات المتحـدة وحـلف شـمال األطلسـي إلـى خـواتـیمھ، تُـكمل حـركـة طـالـبان وأعـوانـھا االسـتیالء 
السـریـع عـلى مـعظم الـمراكـز اإلداریـة عـواصـم الـمقاطـعات وعـاصـمة أفـغانسـتان. بھـذا، تـقوم قـوات طـالـبان بـالـقضاء عـلى 
الـتقدم، مـھما كـان ضـعیفًا، الـذي أُحـرز فـي الـسنوات العشـریـن الـماضـیة وتـحویـل الـبلد إلـى تـوأم لـدولـة یـتحكم بـھا "داعـش"، 
حـیث مجـّرد الـتفكیر بـحقوق اإلنـسان یـصبح جـریـمة تسـتحق الـعقاب. حجـم وتـوقـیت ھـذا االعـتداء غـیر مسـبوق وال یـمكن 
وصـفھ سـوى بـاالجـتیاح. عشـرون مجـموعـة – بـمن فـیھم الـقاعـدة والـدولـة اإلسـالمـیة فـي الـعراق والـشام (داعـش)- یـقاتـلون 

.بجانب طالبان ضد الشعب األفغاني 

.أولئك الذین سیدفعون الثمن األكبر لھذا االعتداء الوحشي ھن النساء والفتیات - وقد بدأن بدفع الثمن بالفعل  

الـنساء األفـغانـیات - داخـل أفـغانسـتان وخـارجـھا – یـعرفـن مـا ھـو ھـذا الـثمن جـیًدا. الـعالـم بـأسـره عـرف ھـذا الـثمن عـندمـا تـم 
ـا فـي أیـار 2020. الـعالـم بـأسـره عـرف الـثمن عـندمـا تـم تـفجیر مـدرسـة فـي  الـھجوم عـلى مسـتشفى تـولـید وقَـْتل سـتة عشـرة أّمً
أیـار 2021 وتسـبب الـتفجیر بـقتل تـسعون فـتاة وإصـابـة أُخـریـات. إذن، لـماذا وقـف الـعالـم مـتفرًجـا وصـامـتًا عـندمـا دخـل 
مسـلّحو طـالـبان إلـى كـابـل -عـاصـمة أفـغانسـتان والـملجأ األخـیر آلالف الـمواطـنین/ات الـذیـن/الـلواتـي ھـربـوا/ن بـحثًا عـن 

.خالص من نظام وحشي ال دخل لھم/ن بھ وال رغبة لھم/ن بأن یكونوا/ یكن عبیًدا لھ 
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اسـتراتـیجیة طـالـبان والـمتواطـئین مـعھا ال تـترك مـجاالً لـلشك: ھـم ھـنا السـتعباد الـنساء والـفتیات وقـتل مـن تجـرؤ عـلى 
مـقاومـة ھـذا االسـتعباد. مـنذ اسـتیالئـھا عـلى الـعاصـمة كـابـل، أصـدرت طـالـبان بـیانـات إعـالمـیة تـّدعـي فـیھا أن الجـمیع سـیبقى 
سـالـًما ولـن یـمّسھ أذًى، لـكن الـشعب األفـغانـي الـذي اخـتبرھـم بـین 1996 و2001 یـعرف أن ھـدف ھـذه الـبیانـات ھـو تھـدئـة 
الـوضـع واسـترضـاء الـمجتمع الـدولـي، حـتى اآلن. الـشعب األفـغانـي یـعرف جـیًدا أن الھـدف ھـو قـتل األقـلیّات الـعرقـیة 
والـدیـنیّة والـصحافـیین/ات والـمدافـعین/ات عـن حـقوق اإلنـسان والـمعلمین/ات. وفـي نـفس الـوقـت الـذي یـقتلون و یسـتعبدون 
سـوف یـرھـبون ویـثیرون الـرعـب ویـقضون عـلى األمـل، وأخـطر اآلمـال ھـو أمـل الـنساء األفـغانـیات بـأن یـعشن فـي بـلد یـعّمھ 
السـالم، یـكون خـالـیًا مـن عـنف الـرجـال ومـن دیـكتاتـوریـة الـتطرف الـدیـني والـفساد ألبـوي- بـالد ال تـضطر الـنساء والـفتیات 

.األفغانیات فیھا إلى الھروب واللجوء 

.اآلن یُقضى على ھذا األمل نُصب أعینھّن 

نظام طالبان یتنافى مع حقوق النساء اإلنسانیة 

أریـد الـعودة عـلى الـمدرسـة وإكـمال دراسـتي، أكـثر مـن أي وقـت آخـر"، قـالـت فـاطـمة نـوري، الـطالـبة الـمراھـقة فـي ثـانـویـة" 
.سید- شوھادا التي تم تفجیرھا في 8 أیار 2021 وتسببت بمقتل تسعین فتاة[1] 

قـتل األمـھات عـام 2020 وطـالـبات الـمدرسـة عـام 2021 لـیسا اعـتداءات عـشوائـیة، بـل اعـتداءات عـنیفة تـم التخـطیط لـھا 
بـدقـة لـتكون مـوّجـھة ضـد الـنساء، عـلى وجـھ الـخصوص أولـئك الـلواتـي یـطمحن بـالـتعلّم والمسـتقبل واسـتمرار الـحیاة. فـي 
حـین أعـلن رئـیس الـوالیـات المتحـدة جـو بـایـدن انـسحاب الـقوات األمـریـكیة عـلى أنـھا "نـھایـة حـرب أمـریـكا الـطویـلة" 
الحـرب الـحقیقیة لـم تـنتِھ بـعد – لـیس بـالنسـبة لـلنساء والـفتیات فـي أفـغانسـتان، لـیس ألطـفالـھن، ولـیس ألي مـجتمع مـسالـم فـي 

.البلد 

" صـّرح األمـین الـعام لـألمـم المتحـدة أنـطونـیو غـویـتیریـس بـوضـوح خـالل "الـدعـوة مـن أجـل الـعمل لـحقوق اإلنـسان" بـأن 
كـره الـنساء ھـو سـمة مشـتركـة مـن سـمات الـتطرف الـعنفي"[2]. نـحن كـنسویـات لـطالـما عـرفـنا ھـذا: عـدة دراسـات وبـحوث 
نـسویـة تـؤكـد أن الـقاسـم المشـترك بـین أیـدولـوجـیات الـذكـور الـعنیفة بـغض الـنظر عـن الـعرق أو الـدیـن، ھـو كـراھـیة الـنساء 
والـفتیات عـلى أسـاس جـنسھن والـسعي للسـیطرة عـلى الـنساء وعـلى حـریّـاتـنا وحـقوقـنا الجنسـیة واإلنـجابـیة، والسـیطرة عـلى 
وصـولـنا ألمـاكـن صـناعـة الـقرار -أكـان عـلى المسـتوى السـیاسـي أو االقـتصادي أو الـثقافـي- حـیث یـمكن لـلنساء مـمارسـة 

.السلطة أو أخذ السیطرة على حیاتنا 
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دون االعـتراف بـكره الـنساء كـمكّون أسـاسـي لـألیـدیـولـوجـیات والحـركـات الـمتطرفـة سـیكون مسـتحیًال وقـف ھـذه الحـركـات. 
بـدون االعـتراف بـالـدور الـمركـزي واالسـتراتـیجي لـلمنظمات الـنسویـة فـي مـنع الـنزاعـات الـتي یـصنعھا الـرجـال والـحفاظ 
عـلى السـالم، أكـانـت أفـغانسـتان أو أي مـكان آخـر مـن الـعالـم، لـن یـكون مـمكنًا الـوصـول إلـى الـمجتمعات الـمسالـمة الـتي الـتزم 

.العالم بتحقیقھا عبر أھداف التنمیة المستدامة 

وفـقا لـدراسـة اسـتقصائـیة[3] أُجـریـت عـلى نـطاق الـدولـة فـي عـام 2019، 87 فـي الـمئة مـن الـشعب األفـغانـي أیّـد حـق الـنساء 
بـالـتعلیم، وأكـثر مـن 65 بـالـمئة مـن الـمشاركـین بـاالسـتفتاء لـم یـقبلوا بـالـتضحیة بـحق الـنساء فـي الـتعلیم والـتوظـیف مـقابـل 
تـحقیق "صـفقة السـالم". ھـذا فـي سـیاق كـانـت فـیھ أكـثر مـن 3.5 مـلیون فـتاة مسجـلّة بـالـمدارس فـي أفـغانسـتان مـقابـل عـدم 

.انخراط أي فتاة في المدارس خالل فترة حكم طالبان بین 1996 و2001 

إذن لـماذا، ومـرة جـدیـدة، لـم تـكن فـعلیًا أي نـساء أفـغانـیات مـوجـودات خـالل "مـحادثـات السـالم" الـتي انتھـت، كـما كـان 
متوقًعا، بإراقة دماء أشخاص أبریاء في أفغانستان بدل تحقیق السالم واألمن الموعودین؟ 

لـیس مـخفیًا عـلى أحـد مـا تـخبئھ "حـكومـة" طـالـبان لـلنساء األفـغانـیات. ال شـيء مـن أجـندتـھم مـخفّي: الـنساء سـیصبحن 
مـمتلكات لـلرجـال - مـمتلكات مـقاتـلي طـالـبان أوًال- سـیكون قَـَدر الـفتیات أن یـصبحن "آالت إنـجاب" لـجیل جـدیـد مـن 
الـمجنّدیـن. سـیُحرمـن مـن حـقھن بـالـتعلیم والـتوظـیف والـصحة والـمشاركـة الـمدنـیة. حـّریـاتـھن بـالـتنقل والـرأي سـتٌقیّد إلـى حـد 

.كبیر وتُلغى نھائیًا 

  

من غیر المقبول االعتراف بنظام عنیف وكاره للنساء  

حـتى قـبل أن تسـتولـي طـالـبان بـالـكامـل عـلى أفـغانسـتان، اعـترفـت الـعدیـد مـن الـدول بـشكل تـكتیكي بسـلطة طـالـبان عـلى 
الـشعب األفـغانـي. طـالـب مـسؤولـون روس بـتمثیل طـالـبان فـي اإلدارة الجـدیـدة ألفـغانسـتان[4]، فـي حـین لـم یَـأخـذ اإلتـحاد 
األوروبـي أي مـوقـف واضـح إن لـجھة الـتندیـد أو االعـتراف بـحكم طـالـبان. طـالـب مجـلس األمـن خـالل اجـتماعـھ فـي 
الـمسار الـكارثـي لـلعنف والـمعانـاة اإلنـسانـیة فـي " الـسادس مـن آب 2021 بـالـوقـف الـفوري إلطـالق الـنار واعـترف ب 
أفـغانسـتان"[5]. بـالـمقابـل قـالـت الـممثلة الـخاصـة لـألمـین الـعام لـألمـم المتحـدة دیـبورا لـیونـز أن "األمـر یـعود لـطالـبان"[6] 

.لوقف سفك الدماء في أفغانستان وبھذا اعتراف بشرعیة طالبان كأمر واقع 

طـالـب أعـضاء مجـلس األمـن كـًال مـن الجـمھوریـة اإلسـالمـیة وطـالـبان "االنخـراط الجـّدي والـشامـل فـي عـملیة سـالم یـقودھـا 
.األفغان بھدف تحقیق تطور سریع نحو التسویة السیاسیة ووقف إطالق النار"[7] 

 مـوال بـردار، الـرئـیس السـیاسـي لـطالـبان، تحـدث أمـام مـمثلین دولـیین قـائـًال "نـحن مـلتزمـون بحـل الـخالفـات عـبر الـحوار". 
بالمقابل وبالتوازي، كانت طالبان تشن اعتداءات عنیفة على أفغانستان؛ تقتل المدنیین/ات وتستعبد النساء وتجبرھن  
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عـلى إخـالء جـامـعاتـھن والمسـتشفیات والـمكاتـب. فـي األشھـر الـخالـیة وحـدھـا تـعرض خـمسون ألـف مـدنـیًّا/ة إلصـابـات 
لـعبدات جـنس أو "عـرائـس" حـرب، نـصفھم كـانـوا مـن الـنساء واألطـفال.[8] تـم الـقبض عـلى الـفتیات الـمراھـقات وتـحویـلھن 

.لمجندي طالبان. في المدن التي تم االستیالء علیھا، تم حظر النساء من الذھاب للعمل وتم قتل الصحافیّات 

ھـل صـدقًـا یـعتقد أي مـن قـادة الـعالـم أن طـالـبان تـریـد الـحوار؟ واآلن عـندمـا طـلبت المجـموعـة الـثالثـیة وأصـحاب الـنفوذ، 
الـحوار مـع طـالـبان لـیكونـوا جـزًءا مـن "الحـل السـلمي"، حـل حـقًا سـیتحملون مـسؤولـیة الـقتل وإراقـة الـدمـاء الـتي نـتجت عـن 

ھذه الدعوة؟ 

النساء في أفغانستان: ما مستقبلھن في بالدھن 

حـتى بـدون سـیطرة طـالـبان عـلى الـبالد كـان وضـع الـنساء والـفتیات فـي أفـغانسـتان صـعبًا جـًدا. لـعدة سـنوات كـانـت 
أفـغانسـتان عـلى الئـحة الـبلدان األكـثر خـطًرا فـي الـعالـم. لـعقود، تـم حـظر الـنساء األفـغانـیات مـن الـتعلیم مـا أّدى إلـى نـقص 
مـن نـساء فـي فـقط فـي الـموظـفات الـطبیّات لـرعـایـة الـنساء الـحوامـل، فـي حـین الـعدیـد مـن الـعائـالت سـتطلب رعـایـة طـبیة 
الـطاقـم الـطبي. فـي الـمناطـق الـنائـیة، مـعظم الـنساء ال یسـتطعن الـحصول عـلى خـدمـات الـتولـید، أو تحـّمل كـلفتھا. لھـذا 
السـبب، تـحصل ثـلثي الـوالدات فـي الـمنازل بـدون أي رعـایـة طـبیة، حـوالـي 4500 امـرأة یـمتن سـنویًـا بسـبب تـعقیدات 

.الوالدة، وبین كل 13 طفل یموت طفًال خالل عامھ األول[9] 

یـفّصل "جـدول األعـمال الـوطـني لـلمرأة لـعام 2021: خـریـطة طـریـق لـتمكین الـمرأة األفـغانـیة اقـتصادیـا "[10] مجـموعـة 
مـن اإلجـراءات الـتي سـتدعـم االسـتقالل االقـتصادي لـلنساء فـي أفـغانسـتان. ضـمن تـوصـیاتـھ، یـقترح كـوتـا بنسـبة عشـرة 
بـالـمئة مـن الـعقود الـحكومـیة لـلمشاریـع الـتي تـمتلكھا الـنساء، األمـر الـذي یـزیـد نسـبة الشـراء عـن بُـعد لـمنتجات أعـدتـھا الـنساء 
ویَـمنح قـروًضـا لـصاحـبات الـمشاریـع ویـشجع صـاحـبات الـمشاریـع االقـتصادیـة غـیر الـمرخـصة عـلى دخـول االقـتصاد 

.الرسمي ویؤسس ألسواق خاصة بالنساء في قطاعات غیر موجودة حالیًّا 

كـیف یـمكن ألي مـن ھـذه اإلجـراءات أن تُـطبق فـي ظـل نـظام یحـظر خـروج الـنساء دون رجـل وصـّي، ویـقتل الـفتیات 
.اللواتي یذھبن إلى المدرسة ویقضي على أي فرص بحیاة مھنیة للنساء 

الـذكـور ضـد الـنساء والـفتیات وتـاریـخ مـن الـوحشـیة والـرعـب. مـا یحـدث فـي أفـغانسـتان تـاریـخ طـالـبان ھـو تـاریـخ مـن عـنف 
.حالیًّا سیعیدھا مئات السنوات على الوراء – سیقضم حقوق النساء والفتیات 

إلـى قـادة الـعالـم والـعالـم أجـمع أریـد أن أقـول ’ عـار عـلیكم‘، عـلى مـا فـعلتم بـأفـغانسـتان. لـماذا فـعلتم مـا فـعلتم؟ ولـماذا تـفعلون" 
.ذلك بھذا الجزء من العالم، أنا ال أفھم". قالت مؤِسسة شبكة النساء األفغانیات، محبوبة سیراج 
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مـنظمات مـثل "نـیغار"[11] و "نـساء فـي ظـل الـقوانـین اإلسـالمـیة"[12] أمـضین عـقود بـالـدفـاع عـن حـریـات الـنساء 
.األفغانیات وحّذرن من اآلثار الجسیمة التي ستلحق بحقوق النساء نتیجة تقدم طالبان وسیطرتھم على الدولة 

فـي حـین یـتم عـقد صـفقات الـعار بـین مـقاتـلي طـالـبان وأولـئك الـذیـن وعـدوا بـأّال یتخـلوا عـن الـشعب األفـغانـي، الـنساء 
والـفتیات والمجـموعـات الـمسالـمة یـبقون عـالـقون فـي أفـغانسـتان. اآلن لـیس لـدیـھم أي مـكان لـلتوجـھ إلـیھ فـي الـحین الـذي تُـقفل 
فـیھ الحـدود فـي وجـھھم، وتـتوقـف سـفارات الـدول الـمجاورة عـن إعـطاء تـأشـیرات الـدخـول. ھـناك 17 مـلیون امـرأة فـي 
أفـغانسـتان تـواجـھ خـطر الـموت إمـا مـباشـرةً فـي حـال مـقاومـتھن، أو بـبطء عـندمـا سـیصبحن جـزًءا مـن الـتاریـخ الـذي لـن 
یُـعرف سـوى عـبر الـكتب. بـاسـتثناء بـعض الـناشـطات الـنسویـات والـصحافـیین/ات الـمتعاطـفین/ات، الـمجتمع الـدولـي یـغض 

.النظر عن المجازر التي تحدث في أفغانستان ویقضي على آمال النساء األفغانیات 

قـالـت ظـریـفة غـفاري، أول امـرأة تـتولـى مـنصب عـمدة فـي أفـغانسـتان: "أجـلس ھـنا وأنـتظرھـم أن یـأتـوا. لـیس ھـناك أحـد 
لــیساعــدنــي أنــا وعــائــلتي. أنــا فــقط أجــلس ھــنا مــع عــائــلتي ومــع زوجــي. وھــم ســیأتــون بــحثا عــن أشــخاص مــثلي 

[13]"سیقتلونني. 

لـم یـتم إنـشاء أي مـمر إنـسانـي لـلفتیات األفـغانـیات ال مـن قـبل أوروبـا وال الـوالیـات المتحـدة وال روسـیا. وفـي وقـت یـتم إجـالء الـمدنـیین 
األجـانـب مـن أفـغانسـتان لـم یـتم مـنح أي حـمایـة لـلنساء واألطـفال والـمسنین األفـغان. عـندمـا طـالـبات نـساء وفـتیات أفـغانسـتان أن یـتم 
إنـقاذھـن بـینما كـانـت تـقترب طـالـبان، طـالـبت أثـرى دول أوروبـا - وأكـثرھـا "مـساواةً بـین الجنسـین"- الـنمسا وبـلجیكا والـدنـمارك 
وألـمانـیا وھـولـندا- قـادة االتـحاد األوروبـي االسـتمرار بـالـترحـیل إلـى أفـغانسـتان. "وقـف الـترحـیل یـرسـل رسـالـة خـاطـئة الـتي قـد تـشجع 
الـمزیـد مـن األفـغانـیین/ات عـلى تـرك بـلدھـم والـمجيء إلـى االتـحاد األوروبـي"، كـما ورد فـي بـیانـھم فـي الـخامـس مـن آب[14]. 
بـاسـتثناء بـعض مـسؤولـي اإلتـحاد األوروبـي الـذیـن أوقـفوا إجـراءات الـترحـیل إلـى أفـغانسـتان، مـازلـنا بـانـتظار أن نـرى الـتدابـیر الـتي 
سـیضعھا قـادة االتـحاد األوروبـي لـمساعـدة الـنساء األفـغانـیات وجـیل كـامـل مـن الـفتیات والـفتیان األفـغان، الـذیـن ال مـفر مـن نـزوحـھم، 

.إذا ما أصبح وطنھم معقًال لنظام محافظ كاره للنساء الذي ھو الطالبان 

نـحن كـنسویـات ومـدافـعات عـن حـقوق الـنساء، لـیس لـدیـنا الـقوة لـتصحیح األخـطاء الـتي یـرتـكبھا السـیاسـیین غـیر الـمؤھـلین، سـنة بـعد 
سـنة وعـقد بـعد عـقد حـین أخـذوا قـرارات غـیر مـدروسـة وفـظیعة، أدت إلـى كـارثـة لـلنساء والـفتیات فـي أفـغانسـتان، الـتي نشھـدھـا الـیوم. 
الـقادة السـیاسـیین الـمسؤولـیة ونـطالـب بـالـعدالـة لـكن لـدیـنا الـقدرة عـلى رفـع الـصوت والـفضح والـتوثـیق. لـدیـنا الـقدرة بـأن نُحـّمل 

.للنساء. وأكثر من أي وقت لدینا القدرة على أن نراقب ونتذّكر 

الـساعـة 16:30 الـدفـاع عـن الـنساء األفـغانـیات ،الشـبكة األوروبـیة لـلنساء الـمھاجـرات تـدعـو الجـمیع إلـى حـدث عـالـمي 
بـتوقـیت وسـط أوروبـا فـي 28 آب. فـي ھـذا الـیوم سـتجرى عـدة مـظاھـرات فـي مـدن حـول الـعالـم تـضامـنا مـع الـشعب 

.األفغاني 

سجلوا/ن للحدث ھنا 
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:ندعو الجمیع لدعم المنظمات التي تعمل للدفاع عن حقوق النساء والفتیات األفغانیات 

  

  

  

  

https://www.reuters.com/world/middle-east/afghan-schoolgirl-determined-  [1]

/return-school-after-deadly-blast-2021-06-07

الشبكة اإلقلیمیة للنساء

https://gofund.me/423dddab

نـــساء فـــي ظـــل الـــقوانـــین 
اإلسالمیة

https://www.wluml.org/how-to-help/

-https://womenforafghanwomen.networkforgood.com/projects/123748-20نساء ألجل النساء األفغانیات
years-of-afghan-women-strong

https://gofund.me/91e9399bنحن األفغان

NEGAR)) نیغار

https://www.negar-afghanwomen.org/2/parrainage/

شبكة النساء األفغانیات

https://www.facebook.com/afghanwomennetwork/

أفغانستان لھا
https://www.herafghanistan.com
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ht tps: / /www.un.org/sg/s i tes /www.un.org.sg/ f i les /a toms/ f i les /  [2]

 The_Highest_Asperation_A_Call_To_Action_For_Human_Right_English.pdf

h t t p s : / / a s i a f o u n d a t i o n . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / [ 3 ]

 2019/12/2019_Afghan_Survey_Infographics.pdf

https://www.aljazeera.com/news/2021/3/12/include-taliban-in-interim-afghan-administration-says-  [4]
 russia

 https://www.un.org/press/en/2021/sc14596.doc.htm   [5] 

 https://www.youtube.com/watch?v=XP-3JCf_YAM&t=57s [6]

 https://www.un.org/press/en/2021/sc14592.doc.htm   [7]

https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/afghanistan-among-deadliest-places-in-  [8]
 world-for-civilians-says-red-cross/2310984

https://www.msf.org/conflict-rages-afghanistan-remains-one-most-dangerous- [9]

 places-world-give-birth

 https://awcci.af/wp-content/uploads/2021/04/AWCCI-WNBA-Report-.pdf [10]

 https://www.negar-afghanwomen.org [11]

 https://www.wluml.org [12]

https://inews.co.uk/news/world/afghanistans-first-female-mayor-waiting-  [13]

taliban-come-kill-her-1152127

https://www.reuters.com/world/six-countries-urge-eu-not-stop-deportations- [14]

/afghanistan-belgium-says-2021-08-10
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