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التحقق باملقارنة مع الخطاب الشفهي
بيان من السيدة زهراء نادر
املناقشة املفتوحة ملجلس األمن بشأن النساء والسالم واألمن
 20تشرين األول/أكتوبر2022
السيدة الرئيسة ،أصحاب السعادة ،الزمالء من املجتمع املدني
اسمي زهرة نادر ،وأنا رئيسة تحرير زان تايمز ( ،)Zan Timesوهي غرفة أخبار نسائية تغطي انتهاكات حقوق اإلنسان في أفغانستان ،وتركز على
النساء وأفراد مجتمع امليم وقضايا البيئة.
إن مناقشة الوضع الكارثي للنساء والفتيات األفغانيات معكم اليوم هي شرف ومسؤولية في الوقت نفسه .أنا هنا اليوم ألنني قادرة على ذلك .لكن
مواصلتكم االستماع مباشرة إلى النساء األفغانيات على تنوعهن بمن فيهن اللواتي ما زلن يعشن في أفغانستان تحت سيطرة طالبان ويعرضن
حياتهن للخطر كل يوم لنقل الحقيقة للسلطة أمر حاسم.
ً
فقبل أسابيع قليلة فقط ،أسفر التفجير االنتحاري في مركز كاج التعليمي عن مقتل  55شخصا بينهن  51فتاة وامرأة من الهزارة ،وجرح  124آخرين
ً
ً
على األقل .وبوصفي من الهزارة ،سبب لي هذا الهجوم أملا مضاعفا ألنه استهدف مجتمعي املحلي وتعليم الفتيات في الوقت نفسه .فقد كانت هؤالء
الفتيات الهزاريات هناك لتقديم امتحان دخول الجامعة ليصبحن صحفيات وطبيبات ومهندسات .لقد كن يحلمن بحياة بات الوصول إليها اليوم
أصعب من أي وقت مض ى.
هذا الهجوم مثال صارخ على انتهاك حقوق النساء والفتيات والجماعات العرقية كالهزارة والفئات املهمشة األخرى في ظل حكم سيطرة طالبان،
وهي محور بياني اليوم.
وضع حقوق النساء
يحذر الخبراء املجتمع الدولي من أن بلدي قد انزلق نحو االستبداد والتمييز العنصري ضد النساء.
اليوم ،أصبح قرابة  20مليون امرأة وفتاة أفغانية كن يذهبن إلى املدارس والعمل ويستطعن ارتياد األماكن التي يردنها والتعبير عن أفكارهن بحرية،
محرومات من حقوقهن اإلنسانية األساسية بسبب جنسهن .وأجبرت النساء على البقاء في منازلهن .ومنعت الفتيات من الذهاب إلى املدارس بعد
الصف السادس .ومنعت النساء والفتيات من السفر بمفردهن ،بل حتى ركوب سيارات أجرة دون مرافقين ذكور .ويتعرض األقرباء الذكور الذين
ال يطبقون سياسات طالبان املعا دية للنساء للعقاب .وتقوم طالبان باعتقال وسجن النساء بتهمة ارتكاب ما يسمى "جرائم أخالقية" .أدت عودة
طالبان إلى ارتفاع كبير في عدد حاالت الزواج القسري وزواج األطفال ليس فقط بسبب الحرمان من التعليم والفقر املدقع الذي يجبر األسر على
ً
بيع فتياتهن في هذه الزيجات ،ولكن أيضا بسبب إجبار أفراد طالبان أنفسهم الفتيات والنساء على الزواج منهم.
في إحدى الحاالت الصادمة ،نشرت إيالها ديالوارزي  ،وهي طالبة في كلية الطب ،سلسلة مقاطع فيديو تستجدي فيها املساعدة بسبب قيام متحدث
سابق لوزارة الداخلية في حكومة طالبان بإجبارها على الزواج منه واغتصابها وتعذيبها .قالت متوسلة" :أرجوكم ساعدوني .قد ال تستطيعون رؤيتي
مرة أخرى بعد نشر هذا املقطع ،فقد أفقد حياتي" .ومكانها الحالي مجهول .اختفت نساء أفغانيات أخريات بطريقة مشابهة ،فقد مر عام كامل
على اختفاء علياء عزيزي ،مديرة أحد السجون.

ً
وترتكب انتهاكات جديدة كل يوم .والحقيقة أننا ال نعرف ،وقد ال نعرف مطلقا ،الحجم الحقيقي لالنتهاكات املرتكبة ألن عمليات املراقبة التي تنفذها
األمم املتحدة على األرض قليلة ،وبسبب سحق طالبان لوسائل اإلعالم األفغانية ومغادرة معظم وسائل اإلعالم العاملية ،وإسكات طالبان أي
شخص يتجرأ على معارضتها.
ّ
املحتجات
قمع
تمثل النساء ،بالطبع ،الهدف الرئيس ي لطالبان ،فقد شهدنا العام املاض ي عمليات قمع عنيفة استهدفت املشاركات في االحتجاج على السياسات
املعادية للنساء.
ً
أجرينا مقابالت مع أشخاص شاركوا في احتجاجات أيلول/سبتمبر  2021ضد طالبان في مزار شريف ،رووا قصصا مروعة عن قيام طالبان بضرب
ً
نساء وخطفهن وتعذيبهن وحبسهن ،بل وقتلهن كما حصل للناشطة فروزان صافي البالغة من العمر  29عاما ،بسبب دورهن في االحتجاجات
السلمية ،وتهديد أسرهن بغية إسكاتهن .وقد عثر على جثة صافي املتحللة بعد أيام من فقدانها في مزار شريف في تشرين األول/أكتوبر املاض ي.
ً
وقالت لي أختها" :عرفناها من مالبسها ألن الرصاص هشم وجهها" .وأخبرتنا امرأة احتجزتها طالبان ملدة  11يوما أنها شهدت قيام عناصر من طالبان
بصفع األطفال وتوجيه األسلحة نحو رؤوسهم للضغط على أمهاتهم وإلجبار النساء على االعتراف تحت تهديد السالح.
ملاذا تفعل طالبان كل هذا إلسكات النساء؟
ً
ألن األفغانيات نجحن في حشد أكثر أشكال املعارضة تماسكا وسلمية ضد سياسات طالبان حتى اآلن .فقد نزلن إلى الشوارع ،وآخر مرة كانت
األسبوع الفائت ،وهن يهتفن "خبز وعمل وحرية" وهو نداء يلخص مطالبنا الرئيسية .نحن نحتاج الخبز ،ولكن مجرد البقاء على قيد الحياة غير
كاف .لذا ،نطالب باالستقاللية بما فيها االستقاللية االقتصادية والحق في العمل واملشاركة الكاملة واملتساوية في املجتمع ،والتحكم بحياتنا
ٍ
الخاصة .نحن نصر على الحرية وهي شريان حياة ال يمكن التفاوض عليه وحق أقرته األمم املتحدة والدول األعضاء لجميع البشر.
ّ
املحتجات ،بل وجميع األفغانيات اللواتي يعبرن عن آرائهن ،بمثابة أعداء ألنهن يفضحن عمق وحجم انتهاكات طالبان بحق
تعتبر طالبان النساء
ً
ً
الشعب األفغاني .ولقد أصبحن عائقا رئيسيا أمام تحقيق هدف طالبان األكبر وهو الحصول على اعتراف املجتمع الدولي.
وضع الجماعات العرقية والدينية ومجتمع امليم
ً
تستهدف طالبان أيضا الفئات املهمشة كالجماعات العرقية والدينية وأفراد مجتمع امليم ،مما يعرض النساء لخطر مضاعف.
ً
فالهزارة ،الذين يواجهون تمييزا وانتهاكات ضد هويتهم الدينية والقومية منذ أكثر قرن ،يتعرضون اليوم لهجمات ممنهجة ويحذر الخبراء من إبادة
ً
جماعية .فمنذ استيالء طالبان على السلطة ،قتل تنظيم الدولة اإلسالمية  -والية خراسان وجرح  879شخصا منهم على األقل .وقد حشد أفراد
هذه الجماعة العرقية جهودهم في مختلف أنحاء العالم للمطالبة باتخاذ خطوات فورية .ويتواصل ورود تقارير مروعة عن ارتكاب جرائم حرب في
بنجشير وبلخاب وجميع األماكن التي تواجه فيها طالبان مقاومة مسلحة .إن انتهاك طالبان لحقوق اإلنسان وال سيما للنساء والفتيات وفشلها في
توفير األمن أو الخدمات الضرورية للسكان املعرضين للخطر يفاقم األذى الذي تتسبب فيه هذه الهجمات .ويقوض قادة طالبان من البشتون
ً
وتفسيراتهم املتشددة لإلسالم حقوق املسلمين الشيعة والصوفيين واألحمديين والهندوس والسيخ ،ويقصونهم جميعا عن املشاركة في اتخاذ
القرارات املتعلقة بمستقبل بلدهم.
ً
أفراد مجتمع امليم في أفغانستان ال يواجهون التمييز واالنتهاكات ضمن مجتمعاتهم فحسب ،بل باتوا أيضا عرضة لهجمات واعتداءات جنسية
ً
وتهديد مباشر من أفراد طالبان بسبب ميولهم الجنسية أو هويتهم الجندرية .وقد أخبرتنا مجموعة منهم أن طالبان تالحقهم ،ما يضيف مزيدا من
ً
الرعب إلى حياتهم املهددة أصال.
على املجتمع الدولي التحرك اآلن

منذ استيالء طالبان على السلطة في آب/أغسطس  ،2021اجتمع مجلس األمن  11مرة ملناقشة أوضاع أفغانستان ،وأصدر بيانين عامين ،وأصدر
ثالثة قرارات للتأكيد على أهمية حقوق النساء.
بيد أن هذه الجهود فشلت حتى اآلن في الضغط على طالبان لتغيير سلوكها .وعلى العكس من ذلك ،طبقت طالبان أفظع سياساتها بعد تجديد
مجلس األمن تفويض بعثة األمم املتحدة للمساعدة في أفغانستان في آذار/مارس ،كتمديد حرمان الفتيات من التعليم الثانوي ،وفرض غطاء وجه
كامل ومرافقين ذكور على النساء .وبدت األمم املتحدة حائرة بشأن الخطوات الالحقة املطلوبة ،ومجلس األمن غير راغب باستخدام أدواته املتاحة
لتحذير طالبان بأن انتهاك حقوق النساء غير مقبول.
ثمة فجوة كبيرة بين أقوال األمم املتحدة وأفعالها عندما يتعلق األمر بالنساء والسالم واألمن .وطالبان ال تحترم األقوال.
التوصيات
يمتلك مجلس األمن أدلة دامغة على قيام طالبان بإرهاب النساء والفتيات ،وإقصاء جماعات عرقية ودينية متنوعة والتمييز ضدها .وأنا أدعوكم
التخاذ الخطوات التالية من أجل جميع أخواتي األفغانيات:
● مطالبة طالبان باحترام حقوق اإلن سان لجميع األفغان بمن فيهم النساء والفتيات وأفراد مجتمع امليم والفئات املهمشة األخرى بسبب
الدين أو العرق ،ورفع جميع القيود على حقوق النساء ،وإلغاء وزارة األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وإعادة اللجنة األفغانية املستقلة
لحقوق اإلنسان .مطالبة طالبان بوقف استهداف املتظاهرين واملدافعين عن حقوق اإلنسان والصحفيين وأسرهم واالعتداء عليهم.
وباختصار ،مطالبة طالبان باحترام التزامات ومعايير حقوق اإلنسان التي يطالبها مجلس األمن باحترامها منذ أكثر من عام.
ً
ً
● عدم منح طالبان اعترافا رسميا ،وضمان تحميلها عواقب االنتهاكات التي ترتكبها ضد حقوق اإلنسان .وعلى مجلس األمن عدم تجديد
أي إعفاءات من قيود السفر الحالية املفروضة على قادة طالبان ،والنظر في إضافة أعضاء آخرين من قيادة طالبان ارتكبوا انتهاكات
حقوق إنسان إلى قائمة األمم املتحدة للعقوبات .يجب عدم التطبيع مع انتهاكات طالبان ،وعدم االكتفاء بالتفرج عليها.
● مطالبة جميع كبار قادة األمم املتحدة بمن فيهم األمين العام واملمثل الخاص لألمين العام رئيس بعثة األمم املتحدة للمساعدة في
ً
أفغانستان املعين حديثا عدم تفويت أي فرصة للضغط على طالبان من أجل احترام حقوق النساء والفتيات والفئات املهمشة األخرى.
مساءلة البعثة عن تنفيذ مهامها في إعطاء األولوية للمساواة الجندرية وجميع حقوق النساء أثناء فترة عملها.
● العمل املجدي مع املجتمع املدني النسائي في أفغانستان ودعمه بقوة ليس مجرد عمل تضامني مع جميع املدافعات الشجاعات عن حقوق
ً
اإلنسان اللواتي يناضلن دون كلل من أجل حقوق مجتمعاتهن ،بل هو ضروري أيضا لتنفيذ األمم املتحدة مهامها الرئيسية في أفغانستان.
يجب أن يعكس عمل املجتمع الدولي مع طالبان مخاوف وأولويات وتوصيات النساء األفغانيات والجماعات العرقية واألقليات الدينية
وجميع الفئات املهمشة األخرى على تنوعها .يجب ضمان املشاركة الكاملة واملتساوية واملجدية للمجتمع املدني النسائي في أفغانستان في
جميع القرارات املتعلقة بمستقبل أفغانستان بما فيها قراراتكم.
● دعم إنشاء آلية إضافية لألمم املتحدة لضمان املساءلة عن انتهاكات حقوق اإلنسان.
ً
إن واجبي الطبيعي ،بوصفي صحفية ،هو أن أقدم شهادتي .وما أراه بوضوح هو أن طالبان ألحقت بالفعل أذى دائما بالنساء والفتيات في
أفغانستان ،ومع كل يوم يمر دون أن تتخذوا التدابير املطلوبة ،يتعمق هذا األذى.
الشعب األفغاني ،وال سيما النساء ،يتابع هذه املناقشة .وكذلك النساء في مناطق النزاع األخرى في العالم .وإذا فشلتم في التحرك في أفغانستان،
ستعلم النساء في إثيوبيا وميانمار والسودان واليمن بأن األمم املتحدة غير قادرة على تقديم ش يء في ملف النساء والسالم واألمن سوى الوعود
الفارغة.
ً
شكرا لكم.

